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راهکارهایى براى کاهش غلظت خونتولید برق خورشیدى، پتانسیل شرق اصفهان «نهال حیرت» اوهام مجوز گرفت10درصدکارکنان دولت اخراج مى شوند؟ ذوب آهن دست بردار داستان سهمیه نیست سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

اسفناج
 شما را جوان تر 

مى کند

«پاراف» رئیس جمهور فقط در حد «پاراف» است!
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هکر 18 ساله
 200 حساب را هک کرد

اولین خبر خوش 
سال 98!

شکست ناپذیرترین 
قهرمان 

ادوار نیم فصل 5
نهم دى 

روز مأیوس شدن 
دشمنان بود

اسفناج از جمله سبزیجاتى است که از خواص 
بسیارى برخوردار است؛ هم براى جبران 

کم خونى و کمبود آهن و هم براى زیبا شدن و 
صافى پوست شما بسیار عالى است. 

اگرتا امروز اسفناج نخوردید بهتر است...

فرمانده دانشــگاه افســرى امام حســین (ع) 
گفت: روز 9 دى با بصیرت مردم نقطه عطف شد 
و یوم ا... و روز مأیوس کردن دشــمنان اسالم و 

بیعت و میثاق ملت و امامت شد.
ســردار على فضلى صبح دیروز در تجمع مردم 
اصفهان به مناسبت سالروز حماسه 9 دى اظهار 
کرد: 29 خرداد زمانى که رهبــر انقالب در نماز 
جمعه دعوت به وحدت کردند و فرصت بیشترى 
را پیش بینى کردند و تصور مى رفت اگر روح ملى 
داشتند ختم همه مســائل بیانات رهبر انقالب 
باشــد، روز بعد فاجعه بدترى را به مردم تحمیل 

کردند.
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نبودن آب، کشت گندم در اصفهان را به یک چهارم کاهش دادنبودن آب، کشت گندم در اصفهان را به یک چهارم کاهش داد
آمار  سازمان جهاد کشاورزى استان درسال جارى نشان مى دهدآمار  سازمان جهاد کشاورزى استان درسال جارى نشان مى دهد
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نماینده خوزستان از قول جهانگیرى گفته که وعده روحانى براى احیاى زاینده رود جنبه اجرایى ندارد

«زهرمار»
 جواد رضویان را 
عاقبت به خیر
 مى کند؟!

چه کسى یکه زارع را قلقلک کرد؟!
جواد نکونام در این روزها شرایط عجیبى را مى گذراند. کافى است نگاهى به 
اخبار و تحلیل هاى رســانه ها در مورد بحث جدایى او از نساجى و حضور در 

پیکان نگاهى بیاندازید تا به عنوان یک مخاطب سر گیجه بگیرید!
این ماجراها چگونه آغاز شــد؟... جواد نکونام براى جدایى از نساجى و حضور 
غیرمنتظره اش در پیکان به خیال خودش فکــر همه جا را کرده بود. قدم هاى 
آهســته اما پیوســته او در مذاکره با پیکانى ها مشــهود بود. پیــکان پس از 

کناره گیرى مجید جاللى به اندازه کافى...
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 بحث 
رتبه بندى معلمان
 مطالبه جدى 
فرهنگیان است

«جواهر» خیانت کرد، مینا وحید فحش خورد!
بازیگر «بانوى عمارت» از حمالت به او در فضاى مجازى مى گوید

4
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اعتقاد زالتکو به اعتقاد زالتکو به 
معراج!معراج!

شهردارى خمینى شهر در نظر دارد نسبت به انجام مناقصه با مشخصات زیر از طریق آگهى اقدام 
نماید:

موضوع مناقصه:
1- زیرسازى و آسفالت خیابان ماربین

- مبلغ اولیه اعتبار: 10/000/000/000 ریال
- مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 500/000/000 ریال

- محل تأمین اعتبارات: اعتبارات شهردارى
- مهلت ارائه پیشنهادهاى مناقصه: پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 97/10/29

- محل دریافت اسناد: امور قراردادهاى شهردارى مرکزى خمینى شهر
- محل ارائه پیشنهادات: دبیرخانه شهردارى مرکزى خمینى شهر

- تاریخ بازگشایى پیشنهادات: ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 97/10/30
- مدت اعتبار پیشنهادها: روز یکشنبه 97/11/14

- اصالح، جایگزینى و پس گرفتن پیشنهادها نیز در زمان مقرر و محل تسلیم پیشنهادها انجام 
نمى شود.

آگهى تجدید مناقصه

على اصغر حاج حیدرى- شهردار خمینى شهر 

چاپ اول

شهردارى خورزوق به  استناد بودجه مصوب سال 97 در نظر دارد نسبت 
به عملیات خرید و حمل و نصب قطعات (دیوار) پیش ساخته بتنى با 
ستون ها و دیگر متعلقات پروژه دیوارکشى باغ بانوان شهر خورزوق 
و بتن مگر زیر دیواره ها با متراژ 1500 مترمربع با اعتبار 2/000/000/000 
ریال از طریق مناقصه عمومى اقدام نماید. لذا متقاضیان شــرکت در 
مناقصه مى توانند جهت دریافت اســناد مناقصه و تحویل حداکثر تا 
پایان وقت ادارى روز پنج شنبه مورخ 97/10/20 به امور مالى شهردارى 

مراجعه نمایند.

آگهى  مناقصه

محمدرضا احتشام زاده- شهردار خورزوق

نوبت دوم

  شهردارى طالخونچه در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره 283 مورخ 97/6/31 شوراى اسالمى 
شهر مورد زیر را از طریق  مزایده به واجدین شرایط واگذار نماید:

1) موضوع مزایده : واگذارى ســاختمان زورخانه شــهردارى بــه صورت اجــاره ماهیانه به مبلغ                                                
کارشناسى پایه 000 ،000 ،1 ریال (یک میلیون ریال)  به مدت یکسال  

2)  هزینه تهیه اسناد و نحوه تحویل آن: واریز مبلغ 218،000 ریال به حساب سیبا ملى3100000905009       
بنام شهردارى طالخونچه

3)  نوع و مبلغ تضمین:   5درصد مبلغ کارشناسى اجاره یکساله  معادل 600،000  ریال بصورت نقد واریز 
به جارى  سیبا 3100003303003 سیبا ملى بنام شهردارى طالخونچه یا بصورت ضمانتنامه بانکى
4)  نشانى محل دریافت  اسناد : طالخونچه ابتداى بلوار امام (ره) ساختمان شهردارى- امورمالى

5)  هزینه انتشار آگهى روزنامه:  بعهده برنده مزایده مى باشد .
6)  مهلت دریافت اسناد :  تا پایان وقت ادارى روز پنج شنبه  بیستم دى ماه 97

7)  هزینه قبوض برق ،آب ،گاز : به عهده برنده مزایده مى باشد .

آگهى مزایده

 سید محمد اطیابى- شهردارطالخونچه

نوبت دوم

بدینوسیله شهردارى دستگرد به استناد مصوبه شوراى اسالمى در نظر دارد نسبت به 
فروش دو پالك با کاربرى تجارى اقدام نماید. لذا شرکت کنندگان در مزایده جهت اخذ 
اوراق مزایده حداکثر تا تاریخ 1397/10/19 به واحد مالى شهردارى مراجعه و پیشنهادات 
خود را تا پایان وقت ادارى مورخ 1397/10/20 به دبیرخانه حراســت شهردارى تحویل 

نمایند.
مشخصات پالك هاى مورد مزایده: 

آگهى مزایده

 سید محسن تجویدى- شهردار دستگرد

نوبت دوم

شماره 
پالك

مساحت 
موقعیتمدركکاربرىمترمربع

طرح تفکیکى جنب پمپ بنزین بر بلوار معلمعادىتجارى60 مترمربع10
طرح تفکیکى جنب پمپ بنزینعادىتجارى60 مترمربع19

ص 

ن و

«ززز«ز
و جواد رضو رضوو ض جواد رضوجواد اد
تاقعاقبتعاقبت عاق
مىى مى

!
هى به 
ضور در 

 حضور 
م هاى 
 پس از 
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معاون مبارزه با ســرقت پلیس آگاهــى اعالم کرد: 
ساعت وقوع سرقت از منزل نسبت به گذشته تغییر 
کرده است. سرهنگ رضا موذن افزود: اگر در گذشته 
سارقان منزل حوالى ساعت 9 تا 10 شب یا یک یا 2 
بامداد را براى سرقت انتخاب مى کردند اکنون چنین 
نیست بلکه سارقان به محض تاریک شدن هوا دست 

به سرقت از منزل مى زنند.
وى ادامــه داد: ســارقان وقتــى از نبــود صاحب 
خانه اطمینان مى یابند نقشــه شــوم خود را عملى 
مى کنند، آیفون خانه ها را مى زنند یا در قالب پیک 
در خانه ها را مــى زنند و از آنجایــى که به صورت 

تیمى کار مى کنند، چند نفر آنهــا در کوچه زاغ زنى
 مى کنند.

سرهنگ موذن اضافه کرد: برخى افراد در بعد از ظهر 
تا حدود 10 یا 11 شب به مهمانى یا خرید مى روند. 
سارقان از این فرصت اســتفاده مى کنند و دست به 

سرقت مى زنند.
معاون مبارزه با سرقت پلیس آگاهى گفت: با توجه به 
نوسانات بازار و افزایش قیمت طال و ارز و نگهدارى 
آنها در منزل، میزان سرقت از منزل در ماه هاى اخیر 
7 تا 8 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیشتر 

شده است.

فرمانده دانشــگاه افسرى امام حســین (ع) گفت: روز 
9 دى بــا بصیرت مردم نقطه عطف شــد و یــوم ا... و 
روز مأیوس کردن دشــمنان اســالم و بیعت و میثاق 

ملت و امامت شد.
سردار على فضلى صبح دیروز در تجمع مردم اصفهان 
به مناسبت سالروز حماسه 9 دى اظهار کرد: 29 خرداد 
زمانى که رهبر انقالب در نماز جمعه دعوت به وحدت 
کردند و فرصت بیشــترى را پیش بینى کردند و تصور 
مى رفت اگر روح ملى داشــتند ختم همه مسائل بیانات 
رهبر انقالب باشــد، روز بعد فاجعه بدتــرى را به مردم 

تحمیل کردند.

فرمانده دانشگاه افسرى امام حسین (ع) گفت: اینها به 
دنبال کشته سازى هستند، هشت ماه ام القراى جهان 
اسالم را به اندازه هشت سال انرژى گرفتند و بیش از صد 
هزار بسیجى درگیر شدند. وى بیان کرد: دعوت مکرر به 
وحدت شد ولى عرصه را تنگ  کردند و در روز عاشوراى 
حســینى از مظلومیت مردم سوءاستفاده کردند و هتک 
حرمت به مقدسات مى کنند و جفا کردند و درود خدا بر 
مردمى که اطاعت از امر امام کردند و طومار فتنه را براى 
همیشه بستند. فضلى خاطرنشان کرد: اما از کید دشمن 
نباید غافل شد چون ممکن است فتنه هاى جدیدى به 

بار بیاورند.

ساعت سرقت از منازل 
تغییر کرده است

نهم دى روز مأیوس شدن 
دشمنان بود

وزیر بهداشت استعفا کرد
   باشـگاه خبرنگاران جوان | الیاس حضرتى، 
نماینده مـردم تهـران، رى، شـمیرانات اسالمشـهر، با 
اشاره به استعفاى قاضى زاده هاشـمى، وزیر بهداشت و 
درمان گفت: بنـده از کانال هاى مختلفى پیگیرى کردم 
که قاضى زاده هاشمى سه جلسه است در جلسات هیئت 
دولت شرکت نمى کند و استعفا کرده است. وى ادامه داد: 
دولت به دنبال یک سرپرسـت براى وزارت بهداشـت و 
درمان اسـت. نماینده تهران تأکید کرد: وزیر بهداشت و 
درمان به دلیل کاهش بودجه سـالمت و اختالفات این 

وزارتخانه با سازمان برنامه و بودجه استعفا کرده است.

بازداشت آقاى مدیرکل 
   ایسـنا | مسـئول روابط عمومى اداره کل بازرسى 
استان قزوین، بازداشت مدیرکل میراث فرهنگى قزوین 
و دو نفـر از کارکنان ایـن اداره کل را تأیید کرد. ریاضى، 
مدیـر روابط عمومـى اداره کل بازرسـى اسـتان قزوین 
این موضوع را تأیید کرد و افزود: علت مشـخص نیست 
و تحقیقات ادامه دارد. وى خاطرنشـان کرد: گزارشى به 
دادسرا ارسال و بنا بر تشخیص بازپرس، مدیرکل میراث 
فرهنگى بازداشـت شـد و در حقیقت این امر به دسـتور 

دادسرا انجام شده است.

اظهارات شاذ در مورد 
ریزگردها!

   خانه ملت | عضو کمیسیون کشاورزى مجلس با 
انتقاد از اظهارات شاذ و نادر رئیس سازمان محیط زیست 
مبنى بر اینکه امسـال و سـال آینـده به دلیل بـارش ها، 
ریزگرد نداریـم گفت: آقاى کالنترى! بـه جاى رصد کار 
خداوند عملکرد خود را رصد کنید و رحمت خداوند را به نفع 
خود مصادره نکنید. عباس پاپى زاده گفت: از لطف خداوند 
متعال سپاسگزارى مى کنیم که بخش عمده ناکارآمدى 
و ضعف مدیران اجرایى به ویژه محیط زیست را در حوزه 

محیط زیست و مدیریت منابع آب جبران مى کند.

کنایه فرمانده به فرمانده
   انتخاب | در پى اظهارات محسـن رضایى درمورد 
عملیات کربالى 4، قالیباف واکنشى همراه با کنایه به او 
نشان داد. او نوشت: «کاش فرماندهان دیگر هم بفهمند 
که در برخورد با خانواده این شهدا الاقل سنجیده سخن 

بگویند!»
الزم به ذکر است که محسن رضایى طى توییتى مدعى 
شد که عملیات کربالى 4 «عملیات فریب» بوده است. 
توییتى که منجر بـه واکنش هاى مفنى گسـترده اى از 
سوى مردم و فعاالن سیاسى اصولگرا و اصالح طلب شد.

مهاجرت غیر قانونى ایرانى ها 
به انگلیس

   آفتاب نیـوز | آژانس ملى جرائم بریتانیا مى گوید 
سیاست عدم استرداد و بازگرداندن مهاجران غیرقانونى 
در بریتانیا به چالشـى براى آن کشـور در مواجهه با موج 
تازه مهاجـران غیرقانونى به خصوص مهاجـران ایرانى 
تبدیل شده است. این آژانس در گزارش خود مى نویسد: 
مشکالت اقتصادى در ایران سبب شده تا تعداد ایرانیان 
بیشترى تصمیم بگیرند از طریق مسـیرهاى دریایى به 
صورت غیرقانونى به بریتانیا مهاجرت داشـته باشند چرا 
که بریتانیا طبق سیاستى که در سال هاى گذشته در پیش 
گرفته مهاجران غیرقانونى را به کشور مبدأ باز نمى گرداند.

جنجال در صدا و سیماى کیش 
   فـارس | مدیرکل صدا و سـیماى مرکـز کیش با 

دستور رئیس سازمان صداوسیما برکنار شد.
 در یکى از شـب هاى گذشته فیلمى سـینمایى از شبکه 
کیش پخش شد که در بخشى از آن، صحنه هاى مبتذل 
این فیلم حذف نشده بود. انتشار این فیلم اعتراض هایى 
را در فضاى مجازى و حقیقى از سوى شهروندان جزیره 
کیش در پى داشت. در این رابطه از صدا و سیماى کیش 
خبر مى رسد که کارمندان خاطى برکنار و توبیخ شده اند.

خبرخوان
اولین خبر خوش سال 98!

   بهــار | برخى کاربــران در فضاى مجازى با 
انتشار تقویم فروردین ماه سال 1398 با اشاره به 
تعطیالت نوروزى که عمًال تا 16 فروردین ادامه 
دارد از ایــن موضوع به عنــوان اولین خبر خوش 
ســال 98 یاد کرده اند! بد نیست بدانید چهارشنبه 
چهاردهم فروردین ســال آینده هم به مناسبت 
مبعث رســول اکرم(ص) تعطیل رسمى است و با 
توجه به نیمه تعطیل بودن پنج شــنبه، اولین روز 
کارى سال 98 عمًال از شــنبه 17 فروردین آغاز 
خواهد شد. شنبه 31 فروردین هم نیمه شعبان و 

تعطیل است.  

مقایسه قابل تأمل
   جوان آنالیــن | یک کارگــر ایرانى براى 
30 روز کار در ســال 97، حداقل یک میلیون و 
111 هزار تومان دســتمزد مى گیــرد. این رقم 
اگر در 900 ضرب شود، حاصل آن عدد بزرگى 
مى شود؛ به اندازه دســتمزدى که این روزها در 
ســینماى ایران به بعضى از بازیگران پرداخت 
مى شود. زمان متوســط فیلم هاى سینمایى 90 
دقیقه اســت و یک بازیگر براى اینکه نامش به 
عنوان بازیگر اصلى این فیلم درج شود براى هر 
دقیقه از حضورش دستمزد ده ماه کار یک کارگر 

را طلب مى کند.

خودکشى 
به علت سرقت میلیاردى

   فارس | جســد متعلــق به مدیــر یکى از 
شرکت هاى خصوصى فعال در زمینه حمل و نقل 
عمومى شنبه شــب در محل سکونتش در تهران 
کشف شد. این مرد حدوداً 50 ساله با شلیک یک 
تیر از سالح شکارى به ناحیه سر، به زندگى خود 
پایان داده بود. در بررسى صحنه کشف جسد دست 
نوشته اى از متوفى کشف شد که در آن قید شده که 
متوفى به علت سرقت بیش از هفت میلیارد تومان 
از اموال شرکتش اقدام به این کار کرده و تعدادى 
از افراد را نیز به عنوان متهمان این سرقت معرفى 

کرده است.

شهرداران
 نباید سیگار بکشند!

   انتخاب | ســخنگوى وزارت کشور از تغییر 
آیین نامه اجرایى شــرایط احراز تصدى ســمت 
شهردار بعد از 20 سال توسط هیئت دولت خبر داد و 
گفت: در آیین نامه اجرایى جدید شروط عدم اعتیاد 
به مواد مخدر و روانگردان و دخانیات و داشــتن 
حداقل مدرك تحصیلى کارشناسى مرتبط پیش 

بینى شده است.

هر کلمه چند؟!
   خبر آنالین | در ردیف هاى بودجه اى جالب 
توجه سال آینده مى توان به هزینه بررسى هر واژه 
در فرهنگســتان زبان فارسى اشــاره کرد. طبق 
پیش بینى بودجه ســال 98، در ســال آینده قرار 
است روى 2900 واژه فارسى در فرهنگستان زبان 
فارسى کار شــود که هزینه گزینش هر واژه یک 
میلیون و 648 هــزار و 200 تومان در نظر گرفته 

شده است.

وام ازدواج زیاد مى شود؟
   خبــر آنالین | عضو کمیســیون اقتصادى 
مجلس با اشــاره به اینکه تســهیالت قرض 
الحسنه ازدواج براى هریک از زوج ها در الیحه 
بودجه ســال آینده، 15 میلیون تومان در نظر 
گرفته شده اســت، گفت: پیشنهاد شده که وام 
ازدواج براى هر یک از زوج هــا به 30 میلیون 
تومان افزایش یابد که اگــر نمایندگان به این 
پیشنهاد رأى دهند، وام ازدواج براى زوجین 60 

میلیون تومان مى شود.

«دستور رئیس جمهور جنبه  اجرایى ندارد و در حد پاراف 
است.» این را حجت االسالم ناصرى نژاد، عضو مجمع 
نمایندگان استان خوزســتان گفته است. منظورش هم 
از «پاراف»، همان دســتور رئیس جمهور در پاى نامه 
نمایندگان استان اصفهان اســت که خواستار تشکیل 
ستاد احیاى رودخانه زاینده رود شده بودند. درخواستى که 

حجت االسالم روحانى با آن موافقت کرده بود.
«پاراف» رئیس جمهور در کنار دیدار نمایندگان استان 
اصفهان با محمدباقر نوبخت، رئیس ســازمان برنامه و 
بودجه، دستاورد نمایندگان استان اصفهان از استعفاى 
دســته جمعى آنها بود که براى یک هفتــه باعث عدم 
حضورشان در جلسات مجلس شــد. این استعفا به دلیل 
حذف ردیف هاى بودجه حل مشــکل آب اصفهان در 
سال آینده برنامه ریزى شد و در نهایت با همان «پاراف» 
روحانى که در حقیقت قول زنــده کردن رودخانه زاینده 

رود محسوب مى شد به پایان رسید.      
حاال اما همه چیز به چالش کشــیده شده است؛ چالشى 
که از جلسه شنبه شب معاون اول رئیس جمهور و وزیر 
نیرو با نمایندگان استان هاى خوزستان و چهار محال و 

بختیارى با وى آغاز شده است. 
 دیروز خبرگزارى «ایســنا» گفتگویى با حجت االسالم 

ناصرى نژاد، عضو مجمع نمایندگان اســتان خوزستان 
انجام داد و از او درباره نتایج این جلســه ســئوال کرد. 

ناصرى نژاد به این خبرگزارى گفت که «آقاى جهانگیرى 
قول داد به هیچ وجه بحث انتقال آب از سرشاخه  کارون 
عملیاتى نمى شود و اصًال در برنامه هاى دولت نیست». 
نماینده خوزستان همچنین اشــاره کرد که جهانگیرى 
گفته است: «پاراف رئیس جمهور هم جنبه  اجرایى ندارد 

و در حد پاراف است.»
جالب آنکــه نماینده مــردم خوزســتان در مجلس به 
خبرگزارى «ایسنا» گفته اســت: «شهرهاى خرمشهر، 
آبادان و شادگان با مشکل آب شرب مواجهند به گونه اى 
که پروژه آب غدیر از دو ماه گذشته متوقف شده و مردم ما 
در سه روز گذشته آب شرب ندارند. وضعیت کشاورزى و 
محیط زیست هم خوب نیست که شاهد مهاجرت بى رویه 
مردم خوزستان به اصفهان هم هستیم. زمانى خوزستان 
مقصدى براى کشــاورزى بود اما اکنون خوزستانى ها 
براى کشاورزى و امرار معاش به استان هاى دیگر از جمله 

اصفهان مهاجرت مى کنند.»
این یعنى انداختــن توپ در زمین اصفهانــى ها به این 
معنا که اگر زاینده رود را بــا آب کارون پرآب کنید، آن 
وقت باید در انتظار ســیل مهاجران جنوبى به استانتان 

هم باشید.

نماینده خوزستان از قول جهانگیرى گفته که وعده روحانى براى احیاى زاینده رود جنبه اجرایى ندارد

«پاراف» رئیس جمهور فقط در حد «پاراف» است!

سخنگوى ستاد بودجه ســازمان برنامه و بودجه کشــور درخصوص اخبارى مبنى بر اینکه دستگاه هاى اجرایى 
مى توانند سال آینده حداکثر 10 درصد نیروهاى مازاد خود را جابه جا، بازخرید یا بازنشسته کنند توضیح داد.

مژگان خانلو گفت: اجراى جزء (3) تبصره (20) الیحه بودجه ســال آینده در راستاى افزایش کارایى و اثربخشى 
نیروى انسانى است که جزو آثار مترتب بر اجراى بودجه ریزى مبتنى بر عملکرد است. وى اظهار کرد: اجراى این 
بند از رسوب نیروى انسانى مازاد براى انجام فعالیت هاى مصوب دستگاه هاى اجرایى جلوگیرى کرده و با انتقال 

آنان به دستگاه هایى که به تجربه و تخصص آنان نیاز دارند، منجر به افزایش کارایى نیروى انسانى خواهد شد.
 خانلو گفت: دستگاه اجرایى موظف است محل خدمت دیگرى براى این افراد مشخص کند و سپس آنها را انتقال 
دهد. به گفته او، درصورتى که فرد با این جابه جایى موافقت نکند، دستگاه اجرایى مى تواند وفق قوانین و مقررات و 

در صورت دارا بودن شرایط، وى را بازنشسته یا بازخرید کند.

فرمانده انتظامى شهرســتان ساوجبالغ گفت: هکر 18 
ساله ساکن تهران توسط پلیس فتا استان البرز شناسایى 
و دستگیر شد. مهدى فضلى علیشاه اظهار کرد: چندى 
پیش یک شهروند به پلیس فتاى شهرستان ساوجبالغ 
مراجعه مى کند و از برداشت وجه سه میلیون تومانى از 

حسابش خبر مى دهد و اعالم شکایت مى کند.
وى با بیان اینکه طبق گفته مراجعه کننده این برداشت 
پول طى سه مرحله اتفاق افتاده است، افزود: بررسى این 
پرونده توسط کارآگاهان مجرب و کاربلد پلیس در دستور 

کار قرار گرفت.

فضلى علیشاه گفت: سرانجام مشخص شد فرد ناشناسى 
 xbox در قالب آگهى فروش وسیله بازى به نام دستگاه
در برنامه «دیوار» در قبال پرداخت وجه، مشــخصات 
کاربران را هک و موجودى حســاب ایشان را برداشت 
مى کرد. وى با بیــان اینکه محل زندگــى فرد هکر در 
تهران شناسایى شده اســت، اضافه کرد: شخص متهم 
پس از چند روز زیر نظر گرفتن طى یک عملیات غافلگیر 
کننده دستگیر و به پلیس فتا استان البرز تحویل داده شد.
فرمانده انتظامى ساوجبالغ یادآور شد: طى بازجویى هاى 
انجام شده فرد منکر برداشت وجه از حساب مردم مى شد 
اما در نهایت اعتراف کرد که مسئولیت وى تحویل اقالم 

سفارشى به مشتریان بوده است.
به گفته وى هکر با ترفند فروش وسایل بازى در سایت 
دیوار و فروش آن به صورت اینترنتى حساب 200 نفر از 

مشتریان را هک کرده است.
فرمانده انتظامى ســاوجبالغ مقدار کالهبردارى متهم 
را چهار میلیارد ریال برشــمرد و افــزود: در حال حاضر 
متهم در مراجع قضائى است و سیر قانونى پرونده را طى

 مى کند.

10درصدکارکنان دولت اخراج مى شوند؟
نماینده ولى فقیه در خراسان رضوى و امام جمعه مشهد در دیدار با اعضاى بسیج اصناف مشهد گفت: االن تهیه 
جهیزیه نوعروسان مشکل شده چون قیمت لوازم خانگى به شکل فزاینده اى افزایش یافته است. درست است که 
مردم صبر مى کنند اما در بى آبرویى صبر نمى کنند و صبر مردم هم حدى دارد. طبق برآوردى که آســتان قدس 
رضوى انجام داد ده هزار نفر در مشهد و اطراف آن هستند که شام و ناهار ندارند تا بخورند و تولیت آستان قدس 

رضوى دستور داده به آنها نان و سیب زمینى بدهند.
آیت ا... سید احمد علم الهدى خطاب به اعضاى بسیج اصناف مشــهد اظهار کرد: اگر دولت در این مسیر با شما 
همراهى کرد که چه بهتر و اگر نکرد خود بسیج اصناف مشکل را حل کنند. زمانى که بازارى و کاسب 15 خرداد را 
ایجاد کرد بسیج هم نداشت. امروز که بسیج هم دارند آیا نمى توانند این مشکل را حل کنند؟ باید در بسیج اصناف 

به این مشکل فکر و آن را حل کنند و بسیج اصناف مبارزه کند و کلید بازار را در دست گیرد.

آستان قدس رضوى نان و سیب زمینى توزیع کرد

هکر 18 ساله 200 حساب را هک کرد

   عصر ایران |  «چنان به که امشب تماشا کنیم/ چو فردا 
رسد کار فردا کنیم»

این بیت نظامى شده است حال و روز مسئوالن کشور ما. تا 
اتفاقى نیافتد، فقط نظاره مى کنند و بعد بروز یک فاجعه تازه 

به فکر مى افتند که باید کارى کنند.
نمونه اش همین دانشگاه آزاد علوم تحقیقات تهران. ده نفر 
مردند تا باالخره 50 اتوبوس جدید وارد دانشــگاه شد. واقعًا 

فکر مى کنید اگر این حادثه تلخ اتفاق نمى افتاد، تغییرى در 
اتوبوس هاى دانشگاه ایجاد مى شد؟ آن هم به این سرعت! 
کم دانشجویان این دانشگاه جلز و ولز کردند که اتوبوس هاى 
ما قدیمى است و در آن امنیت نداریم. اتفاقى افتاد؟ آنها هزار 

بار دیگر هم اعتراض مى کردند، اتفاقى نمى افتاد.
نمونه دیگرش، 5000 بخارى استاندارد  در مدارس سیستان 
و بلوچســتان توزیع شــد. اگر آن چهار دخترك معصوم در 
آتش نمى سوختند، کســى به فکر مى افتاد که بخارى هاى 
مدارس سیستان و بلوچستان باید استاندارد شوند. واقعًا اگر 
مرگ دلخراش دخترکان نبود، آش همان آش بود و کاسه 

همان کاسه.
 تا زلزله نیاید یا پالسکویى آتش نگیرد به این فکر نمى کنیم 
که کشور پر از ساختمان هاى ناایمن است اما همین که اتفاق 
افتاد، بدو بدو به دنبال پیدا کردن راه حلى براى ایمن سازى 
ساختمان ها و مجتمع هاى تجارى هستیم. اما خیلى از این 

کارها «نوش دارو بعد از مرگ سهراب» است.

ما و نظامى و نوشدارو!

8 دى ماه ســالروز تولد فــروغ فرخزاد (شــاعر معاصر 
ایرانى) بود و قرار بود به این مناســبت شــاهد رونمایى 
از لوح ثبتى خانه پدرى فروغ باشیم. به همین مناسبت 
هم حجت نظرى، عضو شــوراى شــهر تهــران براى 
رونمایى از ایــن لوح به آرامســتان ظهیرالدوله رفت تا 
ضمن غبارروبى از مزار فروغ، یــاد اورا زنده کند. اما با 
درهاى بسته آرامســتان ظهیرالدوله روبه رو شد و او را 

راه ندادند!
به گزارش «ایلنا»، رئیس کمیسیون فرهنگى و اجتماعى 
شوراى اسالمى شــهر تهران با انتقاد از اینکه چه کسى 
درهاى آرامستان ظهیرالدوله را بسته است، گفت: فروغ 
فرخزاد یکى از مشاهیر فرهنگى کشــور است و اینکه 
عالقه مندان نتوانند از مزار او دیدن کنند هیچ توجیهى 

ندارد.
با وجود این، این عضو شوراى شــهر و جمعى از عالقه 
مندان که براى بازدید از مزار فروغ رفته بودند تا ساعتى 
پشت درهاى بسته ماندند و درنهایت امر نیز این افراد که 

در سالروز تولد فروغ فرخزاد به مزارش رفته بودند، دست 
خالى بازگشتند.

آرامگاه ظهیرالدوله از شــهریور 1391 تــا امروز فقط 
روزهاى پنج شــنبه پذیراى مراجعه کنندگان و عالقه 
مندان اســت. این مکان طرح  تفکیک جنســیتى را در 
پیش گرفته چنانکه خانم ها از ساعت 10 الى 12 ظهر و 
آقایان از ســاعت 13 الى 16 بعد از ظهر  مى توانند از آن 

بازدید کنند.

بازدید از مزار فروغ فرخزاد، ممنوع!
بر اساس آمار مؤسســه پژوهش و برنامه ریزى آموزش 
عالى، جمعیت دانشجویى کشور در سال تحصیلى 96-97 
تعداد سه میلیون و 616 هزار و 114 نفر اعالم شده است.

بر اساس تازه ترین آمار، در بخش دولتى، 378 هزار و 8 
دانشجو در مقطع کاردانى، یک میلیون و 174 هزار و 995 
دانشجو در مقطع کارشناسى، 258 هزار و 169 دانشجو 
در کارشناسى ارشــد، 71 هزار و 609 دانشجو دکتراى 

حرفــه اى و 86 هزار و 131 نفــر در دکتراى تخصصى 
مشغول به تحصیل هستند.

همچنین در بخش غیردولتى نیــز 276 هزار و 433 نفر 
در مقطع کاردانى، 901 هزار و 366 نفر در کارشناســى، 
398 هزار و 117 نفر در کارشناسى ارشد، 16 هزار و 340 
نفر در دکتراى حرفه اى و 54 هزار و 946 نفر در دکتراى 

تخصصى در حال تحصیل هستند.

چند دانشجو در  کشور داریم؟

آمار وزارت صنعت از قیمت کاالهاى اساســى تا پایان 
مهرماه امســال حکایت از افزایش شدید قیمت میلگرد 
نسبت به مدت مشابه در سال گذشته دارد به نحوى که در 
این بازه زمانى قیمت میلگرد آجدار 1990/5 درصد گران 
شده است. همچنین قیمت برنج تایلندى 76/6  درصد، 
تخم مرغ 67/2 درصد، تیرآهن نمره چهارده، 94/4درصد، 
میلگردآجدار چهارده،  109/3 درصد، خیار 53/9 درصد، 
سیب زمینى 106/1 درصد، سیب زرد 91/9 درصد، گوجه 
فرنگى 144/4 درصد و موز 154/9 درصد را در مهر ماه 

امسال به خود اختصاص داده است.
براساس این گزارش در مهرماه امسال فقط قیمت جوجه 
یک روزه گوشتى رشد منفى 56/9 درصدى داشته است.

میلگرد 1990 درصد گران شد!

سهیل سنایى
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بیمارستان شهید بهشتى 
اردستان 96 تخت خوابى شد

مدیر شــبکه بهداشت و درمان اردســتان از ارتقاى 
بیمارستان شهید بهشتى اردســتان خبر داد و گفت: 

این بیمارستان 96 تخت خوابى شد.
مهیار حاجى مالیــان در آیین کلنگزنى ســاختمان 
سى تى اســکن بیمارستان شهید بهشــتى اردستان 
اظهارکرد: این پــروژه در زمینى به مســاحت 204 

مترمربع و در ده اتاق ساخته خواهد شد.
وى افزود: اعتبارى که براى این پروژه نیاز است 65 
میلیارد ریال است که توسط خیران و اعتبارات ملى 

تأمین مى شود.

 اختیارات مدیران شهرستانى 
کارساز نیست

مجید حججى، فرماندار تیران و کرون گفت: اختیارات 
مدیران شهرســتانى به علت تمرکز برنامه ریزى ها 
در تهران و مراکز استان ها، براى تصمیم گیرى رفع 
چالش هاى فرهنگى، اجتماعى و اقتصادى کارساز 

نیست.

آنفلوآنزاى پرندگان در تیران 
کنترل شد

مدیر شبکه دامپزشکى تیران  و کرون گفت: بیمارى 
آنفلوآنزاى فوق حــاد پرنــدگان در مرغدارى هاى 
تیران  و کرون کنترل شــد و هیچ کانــون آلوده به 
بیمارى در این شهرســتان وجود نــدارد. فضل ا... 
صالحى با اشاره به فعالیت 88 واحد مرغدارى در این 
شهرستان اظهارکرد: 70 درصد این مرغدارى ها در 
بخش مرکزى و در مجاورت کانون آلوده به بیمارى 
آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان در نجف آباد بوده اند که 
این موضوع باعث گسترش بیمارى در مرغدارى هاى 

این شهرستان شد.
 

تعویض شدن شبکه آبرسانى 
6 روستاى اردستان 

مدیر آب و فاضالب روستایى اردستان از تعویض و 
اصالح شبکه آبرسانى شش روســتا با اعتبار افزون 
بر پنج میلیارد ریــال خبر داد. رضــا دهقانى گفت: 
شبکه هاى آبرسانى حسین آباد، عباس آباد، حبیب 
آباد، ریگستان، سید آباد، ماســتبندى و شیرازان از 
توابع اردســتان با پنج میلیارد و 150 میلیون ریال از 
اعتبارهاى ایــن اداره و مشــارکت اهالى تعویض و 

اصالح شده است.

واحدهاى صنعتى باید 
پروانه استاندارد دریافت کنند

مدیر اداره اســتاندارد گلپایگان و خوانسار گفت: اگر 
واحدى تولیدى پروانه نداشته یا ابطال شده باشد اما 
به فعالیت خود ادامه دهد پلمب خواهد شد.  حمیدرضا 
امینى اظهارکرد: هر محصولى که داراى اســتاندارد 
اجبارى باشد، باید پروانه اســتاندارد دریافت کند و 
اداره اســتاندارد بر کلیه تولیدات بخش هاى پلیمر، 
صنایع غذایى و ســاختمانى، آسانســور، شهربازى، 
باسکول ها، ترازوهاى دیجیتال و واحدهاى تولیدى 

طال نظارت دارد.

وجود 3500 نسخه خطى و 
سنگى در کتابخانه ابن مسکویه 
سرپرست اداره کل کتابخانه هاى عمومى استان اصفهان 
با اشاره به وجود 3500 نسخه خطى و سنگى در کتابخانه 
ابن مســکویه گفت: فایل دیجیتال این کتب خطى و 
سنگى با همکارى کتابخانه آستان قدس رضوى تهیه 

شده است.
 امیر هالکویــى اظهارکرد: این کتــب در موضوعات 
مختلفى هســتند کــه بیشــتر آن را موضوعات دینى 
تشــکیل مى دهد. وى گفــت: اکثر این کتــب تاریخ 
نگارش ندارد و با توجه به آسیب پذیرى آنها، با همکارى 
کتابخانــه آســتان قــدس رضــوى از کل کتاب ها 

عکسبردارى دیجیتال شد.

خبر

نماینده مردم شهرستان هاى کاشــان و آران و بیدگل 
در مجلس شــوراى اســالمى گفت: طرح روشــنایى 
آزادراه کاشــان- قم در ســال آینده تأمین اعتبار و اجرا 

خواهد شد.
جواد ســاداتى نژاد بدون اشــاره به میزان ایــن اعتبار 
اظهار کرد: بــا توجه بــه پیگیرى موضوع روشــنایى 
این آزادراه از ســال گذشته، در نشســتى با مدیرعامل 
صندوق بازنشســتگى کشــورى قرار شــد تا هزینه 
طرح از محل این صنــدوق تأمین شــود. وى، وزارت 
راه و شهرســازى و ســازمان حمــل و نقل جــاده اى 
را متولى ایمنــى راه ها دانســت و بیان کــرد: آزادراه 

کاشان- قم از ســوى یک شــرکت غیر دولتى ساخته 
شــده و مورد بهره بردارى قــرار مى گیــرد، از این رو 
نمــى تــوان بــراى طــرح از اعتبارهــاى دولتــى 

استفاده کرد. 
طول آزادراه کاشان - قم نزدیک به 100 کیلومتر است 
و به گفته جانشین فرمانده انتظامى استان اصفهان، 66 
نفر از فروردین تا آبان ماه امسال در این آزادراه جان خود 

را از دست دادند.
این محور بخشــى از آزادراه 7 به طــول 465 کیلومتر 
است که از تهران آغاز مى شود و با عبور از استان قم، در 

اصفهان پایان مى یابد. 

مدیرعامل ســازمان ســرمایه گذارى و مشارکت هاى 
مردمى شــهردارى اصفهان گفت: بر اســاس آمارها، 
پروژه هاى مشارکتى سال 98 در مناطق 15 گانه شناسایى 
و برآورد قیمت شده اســت که در مجموع 120 میلیارد 
تومان بودجه توسط مناطق از محل پروژه هاى مشارکتى 

تأمین مى شود.
شــهرام رئیســى اظهارکرد: بودجه ســازمان سرمایه 
گذارى و مشــارکت هاى مردمى شــهردارى اصفهان 
مبتنى بر قراردادهاى مشــارکتى است و این عدد ناشى 
از قراردادهاى مســتقیم است که شــهردارى با بخش 
خصوصى براى رونق صنعت ســاختمان، بر اســاس 

ساختارهاى مشــارکتى منعقد مى کند. وى با اشاره به 
پروژه هاى مشارکتى این ســازمان افزود: طى روزهاى 
آینده نخستین سالن ســینماى مشارکتى در منطقه 15 
شهردارى اصفهان افتتاح مى شود. رئیسى گفت: در صدد 
هســتیم احداث چند قطعه زمین ورزشى را با همکارى 
بخش خصوصى به سرانجام برسانیم تا براى شهروندان 
به خصوص کــودکان و نوجوانان، فضاهــاى مفرح در 
شــهر ایجاد کنیم.وى افزود: در سازمان سرمایه گذارى 
شهردارى اصفهان فعالیت ها مبتنى بر شفافسازى، انتقال 
و انتشار آزاد اطالعات و همچنین تعیین مسیر مشخص 

براى اعالم فراخوان هاى مشارکتى است.

پیش بینى 120 میلیارد تومان 
پروژه   مشارکتى براى سال 98

آزادراه کاشان- قم 
سال آینده روشن مى شود

مدیــرکل پزشــکى قانونــى اســتان اصفهان 
گفت: از ابتداى ســال جارى تاکنون 389 مجوز 
ســقط درمانى در اســتان اصفهان صادر شده

است.
على ســلیمانى پور با بیان اینکه در هشت ماهه 
ســال جارى 463 نفر براى دریافت مجوز سقط 
درمانى به مراکز پزشــکى قانونى استان مراجعه 
کرده اند، اظهار کرد: بنابر اظهار نظر کارشناسان 
کمیسیون هاى تخصصى پزشکى قانونى، 389 
نفر از آنها موفق به دریافت مجوز ســقط درمانى 

شده اند.
وى به کاهــش 1/9 درصدى درخواســت هاى 
مجوز سقط درمانى در استان اصفهان در هشت 
ماهه امسال نســبت به مدت مشابه سال گذشته 
اشاره کرد و افزود: باید توجه داشت که اقدامات 
پیشگیرانه تا قبل از باردارى مى تواند تأثیر بسزایى 

در کاهش آمار سقط درمانى داشته باشد.
مدیرکل پزشــکى قانونى اســتان اصفهان در 
خصوص آمار ســقط هاى غیرمجاز در اســتان 
اصفهان اظهار کرد: در این خصوص آمار رسمى 

وجود ندارد.

فردى که در پوشش جن براى خانواده اى رعب و 
وحشت ایجاد مى کرد، در اصفهان دستگیر شد.

معاون اجتماعى فرماندهى انتظامى استان اصفهان 
گفت: در پى گزارش یکى از شــهروندان از ورود 
شخصى با پوشــش جن به منزلش و جابه جایى 
وسایل خانه که موجب وحشت اعضاى خانواده شده 

است، پیگیرى موضوع در دستور کار قرار گرفت.
جهانگیر کریمى افزود: مأموران پلیس آگاهى پس 
از تحقیقات متوجه شدند فردى میانسال با پوشش 
چادر زنانه وارد منزل آنها مى شود که بالفاصله وى 

را شناسایى و دستگیر کردند.
وى، این فرد را از آشــنایان شــاکى اعالم کرد و 
گفت: متهم در بازجویى  انگیزه خود را حســادت 
و برهم زدن آرامش اعضاى ایــن خانواده اعالم 
کرده اســت. معاون اجتماعى فرماندهى انتظامى 
استان اصفهان گفت: پرونده متهم تشکیل و فرد 
دستگیر شده براى اقدامات قانونى به مراجع قضائى 

تحویل داده شد.

دبیر خانه کشاورز اســتان اصفهان گفت: قوانینى 
که براى امهال و بخشودگى سود، کارمزد و جریمه

وام هاى دریافتى کشــاورزان تصویب شده است، 
از نظر زمان و بودجه، پاســخگو و برطرف کننده 

مشکالت آنان نیست.
محمد صادقى افزود: بر اســاس تبصره 33 قانون 
بودجه امسال، مقرر شده اســت که سود و جریمه

وام هایى که کشاورزان از بانک ها دریافت کرده اند 
و سر رسید آن از اول مهر ســال 96 است، تا پایان 
سال 97 بخشیده و در صورت تمدید وام، سود آن تا 

سه سال آینده توسط دولت پرداخت شود.
وى با بیان اینکه این قانون به تازگى به بانک ها و با 
هدف مساعدت به کشاورزان و بهره برداران بخش 
کشاورزى ابالغ شده است، افزود: بر اساس برخى 
اخبار و گفته ها، بودجه 20 هزار میلیارد ریالى براى 
اجراى این قانون در نظر گرفته شده که پاسخگوى 

حجم باالى وام ها و بدهى هاى کشاورزان نیست.
صادقى اضافه کرد: این بودجه مى تواند پاسخگوى 
10 درصد از وام هاى گرفته شده توسط کشاورزان 
باشد و چگونگى اجراى آن و انتخاب کشاورزانى که از 
این قانون استفاده کنند، به درستى مشخص نیست.

منطقه شرق اصفهان با وسعت سرزمینى بیش از 16 هزار 
کیلومتر مربع با شرایط تابش خورشید، شرایط مساعدى 
براى استفاده از انرژى خورشیدى و نیروگاه هاى خانگى، 
بهترین شرایط را براى نصب پانل خورشیدى و اتصال آن 

به شبکه دارد. 
نیروگاه هاى خورشــیدى 30 برابر نیروگاه هاى حرارتى 
اشتغالزا هستند و استان اصفهان، کریدور الکتریکى شمال 
و جنوب کشور است و پتانسیل هاى بسیار باالیى دارد و 
مى توان این پتانسیل را در شرق اصفهان استفاده کرد. 10 
درصد برق کشور توسط 13 نیروگاه اصفهان تولید مى شود 
و 12 درصد بــرق مصرفى کشــور در اصفهان مصرف 
مى شود و این نشــان مى دهد در عین حفظ و بهسازى 
نیروگاه هاى فعلى، باید ســریع تر به فکر نیروگاه هاى 
جایگزین خورشیدى باشــیم و ظرفیت هاى تولید برق 

اصفهان در شرق استان بسیار باالست.
تنها یک نیروگاه خورشیدى با ظرفیت 10 مگاوات تحت 
نظارت شرکت برق منطقه اى اصفهان در حال بهره بردارى 
بوده و به پست فوق توزیع جرقویه متصل است و عمًال در 
بخش احداث نیروگاه اتفاق خاصى در اســتان اصفهان 
رقم نخورده است. اکنون زمینه مساعد براى  وزارت نیرو 
براى جایگزینى انرژى حاصل از سوخت فسیلى با انرژى 

خورشیدى با بخش خصوصى مهیاست واین زمینه بسیار 
مساعدى را براى خانوارهاى روستاهاى شرق با وضعیت 
بى آبى موجود  فراهم کرده اســت چراکه هــر خانواده 
مى تواند ماهانه حدود چهار تا شش میلیون ریال درآمدزایى 

کند و بخشى از اقتصاد خانواده را از این طریق تأمین کند.
نیروگاه خورشیدى خانگى براى عقد قرارداد به تسهیالت 
300 میلیون ریالى نیاز دارد، چون به زعم مسئوالن برق 
منطقه اى در شبکه تحت پوشش شرکت توزیع نیروى برق 
شهرستان اصفهان، با وجود فعال بودن 28 سرمایه گذار 
احداث نیروگاه خورشیدى با ظرفیتى بالغ بر 55 مگاوات، 
هنوز نیروگاهى که به بهره بردارى رســیده و متصل به 
شبکه باشد، نداریم. در سال هاى گذشته سرمایه گذاران 
خصوصى  به این بخش توجه کردند و اقدام به عقد قرارداد 
کردند ولى با توجه به گرانى سه برابرى لوازم نیروگاه هاى 
برق خانگى، این اقدام مؤثر براى اشتغالزایى خانواده هاى 
شرق اصفهان به بن بست رسید و این حرکت و تحول در 

شرق اصفهان به سر انجام نرسید.
مردم شرق اصفهان امیدوار هستند مسئوالن مربوطه با 
توجه جدى به این پروژه هاى نیمه تمام، در جهت توسعه 
این بخش که  به نفع کشــور و مردم شرق اصفهان است 

توجه ویژه کنند.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان با بیان 
اینکه قیمت هر دستگاه اتوبوس درون شهرى 2/5 برابر 
شده است، گفت: قیمت هر دستگاه اتوبوس درون شهرى 
از 500 میلیون تومان به یک میلیارد و 300 میلیون تومان 

رسیده است.
علیرضا صلواتى با اشاره به فرسودگى ناوگان اتوبوسرانى 
در شهر اصفهان اظهار کرد: توسعه سامانه اتوبوسرانى 

تندرو در شهر اصفهان نیازمند منابع بیشترى است.
وى با بیان اینکه شهردارى اصفهان براى نوسازى ناوگان 

اتوبوسرانى و احداث سه تا چهار خط اتوبوس تندرو نیاز 
به منابع مالى بیشترى دارد، گفت: به رغم اینکه استقبال 
مردم از ناوگان اتوبوسرانى کشورى کاهش یافته، استقبال 
مردم اصفهان از اتوبوس هاى تنــدرو افزایش یافته و با 
افزایش آمار مسافران این ناوگان مواجه هستیم.صلواتى 
با اشاره به افزایش مسافران اتوبوس هاى خط تندروى 
شرق اصفهان خاطرنشان کرد: این آمار از سال گذشته 
که 11 هزار مســافر بوده به 35 هزار مسافر در سال 97 

رسیده است.

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان 
گفت: در سال هاى قبل که مناطق مرکزى استان به ویژه 
شهرستان اصفهان تأمین آبى مى شد، بین 25 تا 30 هزار 
هکتار کاشــت گندم در این شهرستان انجام مى شد اما 

امسال این مساحت به 7000هکتار رسیده  است.

محمود رضا افالکى با بیان اینکه علت اصلى این میزان 
کاهش در مساحت کشت گندم، خشکسالى و نبود منابع 
آبى کافى است، اظهار کرد: دو سال گذشته (سال زراعى 
96-95) 61 هــزار و 974 هکتار گندم آبى در  اســتان 
اصفهان کاشته شد و  258 هزار و 197 تن محصول داد 

و گندم دیم نیز بیشتر در مناطق غرب استان با بارندگى 
بیش از 300 میلیمتر، 20 هــزار و 650 هکتار گندم دیم 

کاشته شد که تولید آن 16 هزار و 897 تن بود.
وى افزود: در آن ســال به دلیل وجود کشت تأخیرى و 
بازگشایى آب زاینده رود در بهمن ماه، سطح زیر کشت به 

ویژه در شهرستان اصفهان به حد نرمال رسید. 
مدیر امور زراعت جهاد کشاورزى استان اصفهان اضافه 
کرد: در سال زراعى 97-96 که مقارن شد با خشکسالى 
بى سابقه 50 ســال اخیر و عمًال هیچ بارندگى رخ نداد، 
گندم آبى در مســاحت 34 هزار و 80 هکتار و گندم دیم 
در 12 هزار و 200 هکتار از اراضى اســتان کشت شد، 
هر چند در بهار بارندگى اندك و تقریبًا خوبى داشــتیم و 
بخشى از خســارت ها را جبران کرد اما بخشى از گندم 
آبى و دیم دچار کم آبى مفرط شد و برخى از کشاورزان 
حتى به جاى برداشت محصوالتشان، آن را به چراى دام 

اختصاص دادند.
افالکى ادامه داد: خرید تضمینى در این ســال به 101 
هزار تن رســید و کل تولید آبى و دیم 152 هزار تن بود؛ 
یعنى در قیاس با سال زراعى قبل کاهشى 45 درصدى 

را تجربه کرد.
وى اعالم کرد: تا پایان آذرماه 34 هزار و 735 هکتار زیر 
کشت داریم و دیم 26 هزار و 15 هکتار هم دیم داریم که 
در مجموع سطح زیر کشت 60 هزار و 750 هکتار بوده که 

نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده است.
مدیر امور زراعت جهاد کشاورزى استان اصفهان گفت: 
برنامه اى براى کشت تأخیرى غالت تنظیم شده که اگر 
سطح آب زاینده رود به حد کفایت برسد و وزارت نیرو و 
شرکت آب منطقه اى حمایت کنند تا آب مورد نیاز تأمین 
شود، کشــت 40 هزار هکتارى در بهمن ماه پیش بینى 

شده است.
افالکى گفت: البته اســتان اصفهان به لحاظ شــرایط 
اقلیمى، ظرفیت مناســبى براى کشــت غالت ندارد و 
همواره از استان هاى دیگر همچون گلستان، خوزستان، 

کرمانشاه و... وارد کننده بوده است.

نبودن آب، کشت گندم
در اصفهان را به یک چهارم کاهش داد

صدور مجوز
 389 سقط درمانى مجاز

تولید برق خورشیدى، پتانسیل شرق اصفهان 

معاون حمل و نقل و ترافیک  شهردارى اصفهان:

قیمت هر اتوبوس 2/5 برابر شده است
دستگیرى آشناى خانوادگى

 در پوشش جن!

 امهال وام کشاورزان
 برطرف کننده 

مشکالت آنها نیست

مدیرعامل ســازمان ســاماندهى مشــاغل شهرى و 
فرآورده هاى کشاورزى شهردارى اصفهان گفت: بازار 
روز کوثر 15 در منطقه 6 شهردارى اصفهان در زمینى به 

مساحت 5000 مترمربع در حال احداث است.
محمد مجیرى اظهار کرد: بازار روز کوثر 15 با زیربناى 
8000مترمربع اســت که از این میزان، 3000مترمربع 
به فضاى فروشــگاهى و 5000 مترمربــع به پارکینگ 

اختصاص دارد.
مجیرى ادامه داد: این بازار شــامل یک طبقه پارکینگ 
در زیرزمین و فضاى فروشگاهى و انبار در طبقه همکف 
است که با برآورد هزینه 190 میلیارد ریال در حال احداث 

اســت و به زودى در اختیار شــهروندان اصفهانى قرار 
خواهد گرفت.

سرپرست اداره کل راه و شهرســازى استان اصفهان 
گفت: درحدود 370هزار مترمربع از اراضى دولتى استان 

اصفهان رفع تصرف شده است.
حمیدرضا امیرخانى بیان کرد: از ابتداى امسال تاکنون 
به منظور صیانت و حفاظت از اراضى ملى و حفظ حقوق 
بیت المال، این میزان اراضى که به تصرف زمین خواران 
درآمده بود، با همکارى یگان حفاظت این اداره کل به 

اموال دولت بازگردانده شد.
وى ارزش ریالى این زمین ها را بیــش از 610میلیارد 

ریال عنوان کرد و افزود: بیشترین تخلفات زمین خوارى 
در شهرستان هاى اصفهان، کاشان، سمیرم و شهرضا 

گزارش شده است.
سرپرست اداره کل راه و شهرســازى استان اصفهان 
گفت: همچنیــن در این مدت احــکام قضائى بیش از 
490هزار و 449مترمربع از اراضى دولتى این استان نیز 
به ارزش بیش از 360میلیارد ریال در شهرســتان  هاى 
کاشان، لنجان، آران و بیدگل، نجف آباد و دهاقان اجرا 

شده است.

احداث پانزدهمین بازار روز کوثر در شهرك شهید کشورى 

رفع تصرف 370هزار متر مربع از اراضى دولتى اصفهان

 بحث رتبه بندى معلمان، مطالبه جدى فرهنگیان است

سقوط موتورسوار 52 ساله کاشانى به چاه  فاضالب

محمدجواد ابطحــى، نماینده مردم خمینى شــهر در 
تذکرى شفاهى در جلســه علنى دیروز مجلس شوراى 
اسالمى در مورد سرنوشــت آیین نامه اجرایى معلمان 
حق التدریســى گفت: ما بعد از مدت ها قانون تصویب 
کردیم که ســه ماه مهلت تدوین آیین نامه  اجراى این 
قانون بوده است. متأســفانه وزارت آموزش و پرورش 
با توجه به قول هایى که در جلســه کمیسیون داده بود، 
کمیته تشــکیل تدوین آیین نامه  اجرایى را نداده است. 
وى ادامه داد: اصًال مشخص نیست که وزارت آموزش 
و پرورش مى خواهد ایــن قانون را اجرا کنــد یا خیر؟ 
چون در آن قانون گفته ایم که باید بودجه  اســتخدامى 
حق التدریس هــا هــم در بودجه هاى ســنواتى دیده

 شود.

ابطحى افزود: هنوز دولت به بحث رتبه بندى معلمان که 
از سوى کمیسیون اجتماعى ارائه شده بود بها نمى دهد و 

این موضوع مطالبه  جدى فرهنگیان است.

بر اثر ریزش دهانه چاه فاضالب، موتورسوار کاشانى به 
داخل چاه سقوط کرد.

مدیرعامل ســازمان آتش نشــانى و خدمــات ایمنى 
شــهردارى کاشــان گفت: در این حادثه که در یکى از
کوچه هاي قدیمى خیابان اباذر این شــهر رخ داد، آتش 
نشانان ایستگاه شماره 4 با حضور در محل حادثه، موتور 

سوار 52ساله را نجات دادند.
مسعود چایچى با هشدار به شهروندان کاشانى مبنى بر 
بررسى چاه هاى آب و فاضالب به ویژه در مناطق و بافت 
فرسوده و قدیمى شهر گفت: گاهى این چاه ها به علت 
قدمت باال و فرسودگى سازه و مصالح به کار برده در آنها 

نیاز به بازدید ایمنى دوره اى دارند.
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حححححححححامدحامد بهداد جایگزین گلزار شد
«مکالى کالکین»، ســتاره فیلم کریسمســى «تنها در خانه» در اقدامى جالب نام میانــى اش را تغییر داد. او براى انتخــاب نام میانى خود 
نظرسنجى اى میان طرفدارانش انجام داده بود. نام میانى یا میان نام به اسمى گفته مى شود که پیش از نام خانوادگى و پس از نام کوچک مى آید 

و در بریتانیا و ایاالت متحده آمریکا داشتن نام میانى مرسوم است.
مکالى کالکین که نام میانى اش کارسون بود و با نام مکالى کارسون کالکین شناخته مى شد به تازگى از نام میانى جدید خود رونمایى کرد.

این بازیگر 38 ساله گفته صدها پیشنهاد براى وى فرستاده شده و او از میان آنها پنج نام پیشنهادى را انتخاب کرده است.
ابن بازیگر آمریکایى روز 25 دسامبر در صفحه توییتر خود اعالم کرد که در نهایت با رأى هوادارانش در میان این گزینه ها نام میانى مکالى کالکین 

برگزیده شد و بدین ترتیب او را از این به بعد باید مکالى مکالى کالکین کالکین خواند. 

حامد بهداد این روزها با ســازندگان مجموعه «دل» مذاکراتى داشــته 
و قرار اســت در این اثر ایفاى نقش کند.  قرار بــود محمدرضا گلزار در 
این سریال حضور داشته باشد اما به دلیل مشــغله کارى و شروع تور 
کنســرت هایش از حضور در این ســریال انصراف داد و حامد بهداد 
جایگزین او شده است. همچنین ساره بیات دیگر بازیگر این سریال 

خواهد بود.
آخرین حضور بهــداد در شــبکه نمایش خانگى بازى در ســریال 
«دنــدون طال» بــه کارگردانــى داود میرباقرى در ســال 94 بود و 
پیش تر در ســریال هاى «کیمیا»، «آســمان من»،  «ســقوط آزاد»، 
«یک مشــت پر عقاب» و... بــراى تلویزیــون به ایفاى نقــش پرداخته

 است. 
بعد از انصراف ایرج محمدى از تولید سریال «دل»، جواد فرحانى، تهیه کننده فصل 

1 و 2 برنامه «خندوانه» تهیه کنندگى «دل» را به عهده گرفت.
قصه «دل» بــه کارگردانــى منوچهر هــادى در زمان حــال اتفــاق مى افتد و 
سریالى عاشقانه اســت. داستان ســریال از این قرار اســت که بین دو نفر جدایى

 مى افتد و...
لوکیشن هاى این ســریال 28 قسمتى که در دو فصل 14 قســمتى توزیع مى شود، 
همگى در تهــران اســت و بخــش کوتاهى در شــمال کشــور مقابــل دوربین 

مى رود.
سریال «دل» در شبکه نمایش خانگى تولید و توزیع مى شود.

کارگردان فیلم سینمایى «زندانى ها» از غیبت این فیلم در جشنواره فجر و تالش براى اکران هر چه سریع تر آن خبر داد.
فیلم سینمایى «زندانى ها» تازه ترین ساخته مسعود ده نمکى، محصول مرکز فیلم و سریاِل سازمان هنرى رسانه اى اوج است که تابستان امسال 

مقابل دوربین رفت. این فیلم با وجود اینکه آماده نمایش است، فرم شرکت در سى و هفتمین جشنواره فیلم فجر را پر نکرد.
ده نمکى درباره دالیل این موضوع نوشته است: بعضى کارها و فیلم ها از جنس رقابت نیستند و در فضاى رقابتى حرف اصلى آنها گم مى شود. 
حرف از معنویت و مفاهیم اخالقى و عرفانى و فیلم هایى از جنس «رسوایى 1» و «رسوایى 2» و حاال هم زندانى ها از این گونه اند. وقتى فیلمى 
جلوتر از زمان خودش باشد در چنین فضاهاى رقابتى دیده نمى شوند، حتى اگر قابلیت هاى منحصر به فردى داشته باشند. مثل سکانس هاى 

زلزله «رسوایى2» که حاال تیم سازنده این تروکاژها براى شرکت هاى معتبر خارجى کار مى کنند و در جشنواره خودمان تعمداً دیده نمى شوند.
کارگردان «زندانى ها» تصریح کرده است: جنس حرف هاى این فیلم على رغم تکرار تروکاژهاى منحصر به فرد و بازى هاى خوب همکارانم، 
از آن جنس حرف هایى است که مخا طب عام بدون پیش داورى باید ببیند و تالش ما بر این است که در اولین فرصت فیلم راهى اکران شود و در 

غیاب زندانى ها، جوان ترهاى سینما فرصت حضور در بخش رقابتى جشنواره فجر را داشته باشند.
ده نمکى در خاتمه آورده است: این عدم حضور به  معنى گله از کسى نیست، فقط یک گام عملى است براى اکران فیلم براى عموم مردم.

بازیگر «بانوى عمارت» از حمالت به او در فضاى مجازى مى گوید

«جواهر» خیانت کرد، مینا وحید فحش خورد!

مى رود.
سریال «دل» در شبککه نمایش خانگىت

د!د!ددرورورد!ورد! ورد!د!!!!وو
 مینا وحید از تجربه حملــه کاربران فضاى مجازى بــه صفحه اش در 
اینستاگرام مى گوید.  بازیگر نقش «جواهر» در سریال «بانوى عمارت» 
با اشــاره به اینکه «جواهر»، زن بدجنسى نیست، به «ایرنا» گفت: پس 
از پخش قسمتى از ســریال که مربوط به خیانت «جواهر» بود کاربران 
فضاى مجازى به یکى از صفحه هاى اجتماعى ام حمله کرده و به علت 

این خیانت من را سرزنش کردند.
چندى پیش شما، عکسى از کاراکتر «جواهر» در 
سریال «بانوى عمارت» در صفحه اجتماعى خود 
در فضاى مجازى منتشــر کردید و در شرح این 
تصویر نوشتید «لطفاً فحش ندهید، این فقط یک 

سریال است». دلیل این عکس العمل چه بود؟
پس از پخش قسمتى از ســریال که مربوط به خیانت کردن «جواهر»

مى شد کاربران فضاى مجازى به صفحه اجتماعى من حمله کردند و در 
پیام هایشان من را به علت خیانت «جواهر» مورد سرزنش قرار دادند، آنها 
به «جواهر» در صفحه شخصى من فحش مى دادند، انگار واقعًا من را با 
«جواهر» اشتباه گرفته بودند (مى خندد) از این رو مجبور شدم با منتشر 
کردن یک عکس از «جواهرِ» «بانوى عمارت» به مردم یادآورى کنم 
که این فقط یک سریال است و من بازیگر این نقش هستم و نه خودش.

فکر مى کنید چرا چنین اتفاقى رخ داد؟
چیزى که من در دوران فعالیتم در حیطه بازیگرى متوجه شدم این است 

که مردم به شــدت با برخى کاراکترهاى فیلم ها و ســریال ها همذات 
پندارى مى کنند. آنها ایــن نقش ها را آنقدر باور مــى کنند که برایش 

احساس تأسف کرده و یا دلسوزى مى کنند.
مینا وحید واقعاً فکر مى کند کــه دریافت چنین

 پیام هایى نشانه خشم کاربران است؟
بله، در نظرداشته باشید تاکنون فقط مینا وحید مورد حمله کاربران فضاى 
مجازى قرار نگرفته اســت بلکه خیلى از هنرمندان ایرانى و همچنین 
والیبالیست هاى صربســتانى، مســى، رونالدو و داورانى که مسابقات 
ورزشى ایران را داورى مى کردند نیز مورد حمله کاربران ایرانى فضاى 

مجازى قرار گرفتند. 
چرا اینگونه فکر مى کنید؟

به نظرمن ما جامعه اى داریم که در آن مردم هیچ وقت خود واقعى شان 
را نشان نمى دهند و در بیشتر اوقات با یک لبخند برلب با هم معاشرت 
مى کننــد، زمانى ظاهر بــا باطن این افــراد در تضاد باشــد افراد باید

به گونه اى دیگر این تضادها را تخلیه کنند، حاال این مردم وسیله ارتباطى 
به دســت آوردند که در آن مى توانند با یک صفحه و اســم تقلبى خود 
واقعى شان را نشان دهند، آنجا ماســکى بر چهره ندارند و هیچکس در 
فضاى مجازى آنها را به دلیل بى ادبى و یا پرخاشگرى وحرف هاى بى 
پایه و اساسشان سرزنش نمى کند پس مى توانند به راحتى خشمشان را با 
فحش به دیگران تخلیه کنند. این دقیقًا خود واقعى این افرادى است که 

در جامعه به هم لبخند مى زنند. 
آیا شما هم پس از دریافت پیام هایى دچار آسیب 

شدید؟
آسیب جدى خیر؛ اما بارها ناامید شــدم وقتى دیدم مردم تالش شبانه 
روزى من براى یک نقش را نادیده گرفتنــد و فقط به تخلیه روانى خود 

فکرکردند.
تجربه دریافــت اینگونــه پیام هــا را از قبل 

داشته اید؟
بله، در سریال «شــهرزاد» وقتى «مریم» به «بابک» خیانت کرد 

کاربران فضاى مجازى به صفحه ام حمله کرده و آنقدر پیام هاى 
ناراحت کننده برایم ارسال کردند که مجبور شدم براى مدتى 

صفحه شخصى ام در فضاى مجازى را ببندم.
واقعاً صفحه اینترنتى خود را به علت 

حجم این پیام ها بستید؟
بله، این اتفاق همزمان شــده بود با عــزادار بودن 

من، متأســفانه در آن دوره زمانى من پدرم را از دست 
داده بودم و مــردم بدون اینکــه بداننــد وضعیت روحى 

مینا وحید چطور اســت او را بــه علت خیانتى کــه کاراکتر 
«مریــم» در ســریال «شــهرزاد» کــرده بود ســرزنش

 مى کردند.

بازیگر «تنها در خانه»  نامش را تغییر داد! 

ده نمکى «زندانى ها» را از فجر بیرون کشید

بر اساس اعالم هیئت انتخاب سى و هفتمین جشنواره 
فیلم فجر فیلم ســینمایى «زهر مار» نخستین تجربه 
کارگردانى جواد رضویان به عنوان یکى از آثار برگزیده 

در بخش نگاه نو راهى این رویداد بزرگ هنرى شد.
رضویان که تاکنون موفق به دریافت ســیمرغ بلورین 
جشــنواره فیلم فجر در مقام بازیگر نشده شاید این بار 
بتواند در اولین تجربه کارگردانى خود در این جشنواره، 
موفقیتــى را رقم بزند که مى توانــد گامى بزرگ براى 

کارگردان کار اولى سینماى ایران محسوب شود.
فیلمبردارى فیلم سینمایى «زهر مار» به تهیه کنندگى 
جواد نوروزبیگــى و کارگردانى جواد رضویان بعد از 45 

جلسه مهر ماه امسال به پایان رسید. 
«زهر مار» جــواد رضویان در قالــب طنزى اجتماعى 
روایت مى شود و سیامک انصارى، شبنم مقدمى، شقایق 
فراهانى، سیامک صفرى، نسیم ادبى، برزو ارجمند، على 
استادى، رضا رویگرى، حسین محب اهرى و سیامک 

ادیب از جمله بازیگران این فیلم هستند.
این فیلم هجدهمین تجربه سیامک انصارى در سینما 
محسوب مى شود. وى در کارنامه سینمایى خود آثارى 
همچون «بمب یک عاشقانه»، «خوك»، «ساعت پنج 

عصر»، «دراکوال»، «جرم» و «بى پولى» را مى بیند.
وى هم اکنون دو فیلم «بمب یک عاشــقانه» ساخته 
پیمان معادى و «آبى به رنگ آســمان» به کارگردانى 
امیر رفیعــى را در انتظار اکــران دارد و «زهرمار» تنها 
فیلمى است که انصارى در سال 97 در آن به ایفاى نقش 

پرداخته است.
جواد رضویان در «زهرمار» براى نخستین بار مى خواهد 

کارگردانى در سینماى ایران را تجربه کند.
جواد رضویان، بازیگر سینما و تلویزیون که آخرین بار در 
سال 94 با فیلم «ناردون» حضور در سینماها را تجربه 
کرده بود بعد از نزدیک به سه سال غیبت، چندى پیش با 

فیلم «دم سرخ ها» حضور در پرده اکران را تجربه کرد.
رضویان در ششمین ساخته ســینمایى حسین قناعت 
با نام «الزانیا» هم  به ایفاى نقش پرداخته که در صف 

اکران تابستان قرار داشت.

«زهرمار»
 جواد رضویان را 
عاقبت به خیر
 مى کند؟!

اولین آلبوم رسمى گروه «اوهام» بعد از دو دهه مجوز انتشار دریافت کرد. 
«اوهام» یک گروه موسیقى ایرانى است که سبک موسیقى آن تلفیقى از 

راك و موسیقى ایرانى به همراه اشعار حافظ و مولوى است.
گروه «اوهام» در سال 1378 توسط شهرام شعرباف (خواننده و آهنگ ساز) 
به همراه شاهرخ ایزدخواه(گیتار الکتیریک) و بابک ریاحى پور (گیتار بیس) در 
تهران تشکیل شد. اولین آلبوم خود «نهال حیرت» را در تابستان همان سال 
ضبط کرد و با یک شرکت براى انتشار آن قرارداد بست. اما وزارت فرهنگ 
و ارشاد اســالمى از دادن مجوز به «اوهام» خوددارى کرد و موسیقى آنان 
را اثرى غربى و فاقد استانداردهاى قانونى دانست. «اوهام» که نتوانسته 
بود براى آلبوم «نهال حیرت» از وزارت ارشــاد مجوز بگیرد، در زمستان 
1379وبگاه رسمى خود را راه انداخت و تمام آهنگ هاى «نهال حیرت» 
را به صورت رایگان در اختیار شنوندگان قرار داد. بدین ترتیب آهنگ هاى 
«اوهام» در مدت کوتاهى بین جوانان ایرانى پخش شد و توانست طرفداران 
بسیارى به دست آورد. «اوهام» در این مدت همچنان به تالش هاى خود 
براى انتشار قانونى آلبوم و نیز اجراى زنده ادامه مى داد که هیچکدام به ثمر 
نرسید. در اوایل 1382 ایزدخواه و ریاحى پور هر کدام به دلیلى از گروه جدا 
شدند و گروه براى مدتى از هم پاشید. تا اینکه شعرباف پس از اقامت کوتاه 
خود در کانادا به ایران بازگشــت و دوباره گروه را به تنهایى راه انداخت. در 
بهار 1383 شعرباف  گروهى را تشکیل داد و براى اجراى زنده کارهاى خود 
به شهرهاى برلین، هامبورگ و روستوك آلمان سفر کرد. پس از بازگشت 
به تهران، گروه توانست چندین اجراى زنده دیگر داشته باشد که از جمله 

آن مى توان به اجراى زنده گروه به مناسبت روز جهانى ایدز (که به صورت 
خیریه برگزار مى شد)، اشــاره کرد. اواخر 1383 شعرباف شروع به ضبط 

نهایى آهنگ هایى کرد که طى دو ســال گذشته آماده و 
ضبط کرده بود. در تابســتان 1384 توانست آنها را به 

صورت یک آلبوم به نام آلوده در آورد، و شرکت «بم 
آهنگ» در کانادا مسئولیت چاپ و پخش آن را 

در آمریکاى شمالى و اروپا بر عهده گرفت.
شهرام شعرباف در تابستان سال 1391 
و پس از دریافت مجوز فعالیت در ایران 

تحت نام گروه شهرام شــعرباف، قصد 
داشت بعد از 12 سال با مجوز رسمى وزارت 

ارشاد در تهران آهنگ هاى «اوهام» را بر روى 
صحنه اجرا کند؛ اما این اجرا به دالیل نامعلومى لغو 

شد و اوهامى هایى که بلیت خریده بودند، تنها توانستند 
در زیرزمین یک استودیویى صدابردارى و در قالب یک اجراى پژوهشى به 
شنیدن آهنگ هاى «اوهام» بنشینند. اما سرانجام چندى بعد در روزهاى 
آخر تابستان 1391شهرام شعرباف موفق شد با گروه تازه خود در مجموعه 
فرهنگى برج آزادى طى سه روز و شش سانس، آهنگ هاى قدیمى گروه 
«اوهام» را پس از 13 سال براى نخستین بار به طور رسمى در ایران به روى 

صحنه ببرد که با استقبال بى سابقه طرفداران این گروه مواجه شد. 
در نیمه دوم سال 1393 برنامه کنســرت هاى گروه «اوهام» که قرار بود 
طبق برنامه ریزى در شهرهاى مختلف ایران برگزار شود لغو شد. در بهمن 

1393 شهرام شعرباف، طى دو نامه خطاب به پیروز ارجمند، ریاست وقت 
دفتر موسیقى وزارت ارشاد که به طور رسمى نیز انتشار یافت، ضمن گالیه از 
مجموعه تحت مدیریت وى و شرح مشکالتى که بر سر 
فعالیت گروه ایجاد شده به نشانه اعتراض خواهان لغو 

مجوز رسمى فعالیتش شد.
پس از کشــمکش هاى فراوان و گذشت 20 
ســال، بابک ریاحى پور عضو سابق گروه 
«اوهام» خبر از مجوز انتشار اولین آلبوم 
این گروه داد. ریاحى پور مى گوید: آلبوم 
«نهال حیرت» را 20 ســال پیش آماده 
کردیم اما نتوانستیم مجوز بگیریم، تا اینکه 
بعد از این همه سال مجوز انتشار آلبوم ما از سوى 
دفتر موسیقى صادر شد. اکنون به دنبال ازسرگیرى 
مجدد فعالیت گروه «اوهام» و پیدا کردن تهیه کننده یا 

اسپانسر خوب براى آلبوم و اجراهاى زنده هستیم.
این نوازنده تأکید مى کند: این اتفاق همه ما را شوکه کرد. امیدوارم بتوانیم 
این کار را انجام دهیم چرا که معتقدم اتفاق هاى بسیار خوبى خواهد افتاد. 
در حال حاضر تمام تمرکز را روى اجراى آلبوم مى گذاریم و اگر خوب جواب 

بگیریم در شهرستان ها هم اجرا خواهیم داشت.
«اوهــام» تــا مدت هــا مجــوز فعالیــت رســمى نداشــت و در این

 زمان چهار آلبوم را به طور غیر رســمى منتشر کرد و براى دانلود در اختیار 
طرفدارانش قرار داد.

«نهال حیرت» اوهام مجــوز گرفت
محیا حمزه

رضا رویگرى، بازیگر سینما و تلویزیون در خصوص آخرین 
وضعیت جسمانى خود گفت: به تازگى آرش میر اسماعیلى، 
قهرمان ورزش جودو لطف کردند و در مرحله اى جدید درمان 
و فیزیوتراپى مرا بر عهده گرفته اســت. وى تخصص این 
رشته را دارد و بســیار امیدوارم بعد گذراندن روند درمان 
پیش وى حالم بهتر شــود. تا آنجا که مى دانم روند درمان 
تقریباً کوتاهى در پیش دارم که از هفته آینده آغاز خواهد شد.
وى درباره دلیل ورود آرش میراسماعیلى در روند درمان خود 
تأکید کرد: من از طریق یک دوســت با آرش میراسماعیلى 
آشنا شدم و این ورزشکار عزیز هم لطف داشتند و گفتند که 

از عالقمندان من هستند و هر کارى که توانش باشد براى 
بهبود وضعیت جسمى من انجام مى دهد.

بازیگر ســریال «مختارنامه» درباره حضورش در جشنواره 
فیلم فجر امسال اظهار کرد: خوشــبختانه امسال در فیلم 
«زهرمار» جواد رضویان نقش بسیار کوتاهى را بازى کردم. 
هر چند این نقش بسیار کوتاه است اما از کار با جواد رضویان 
لذت بردم زیرا هم بازى او و هم نگاهش به سینما را به شدت 
دوست دارم. وى در مورد دلیل پیشنهادات کمرنگ و کوتاه 
سینمایى به بازیگران قدیمى ادامه داد: واقعیت امر نقش هاى 
پررنگ مهم به بازیگرانى پیشنهاد مى شود که به مهمانى هاى 

شبانه بروند و به امثال من همین نقش هاى ریز مى رسد که 
باز هم جاى شکرش باقى است.

بازیگر فیلم «خوب بد جلف» در همین راستا افزود: متأسفانه 
وضعیت براى من و همسن هاى من طورى پیش مى رود که 
در ســینما نقش هاى کوتاه و پول هاى کم به ما مى رسد. در 
ســینما بازیگر بزرگ و کوچک وجود دارد اما نقش بزرگ و 
کوچک وجود ندارد. هنرپیشه خوب نقش کوتاه و کوچک را 
طورى بازى مى کند که آن نقش کلیدى و بزرگ جلوه مى کند 
و من هم ســعى کردم در نقش کوتاهم در «زهرمار»  کارى 

بزرگ انجام دهم.

بازیگر بزرگ و کوچک وجود دارد اما نقش بزرگ و کوچک نه
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چپ الزم ها!

جواد نکونام در این روزها شرایط عجیبى را مى گذراند. 
کافى اســت نگاهى به اخبار و تحلیل هاى رسانه ها در 
مورد بحث جدایى او از نساجى و حضور در پیکان نگاهى 

بیاندازید تا به عنوان یک مخاطب سر گیجه بگیرید!
این ماجراها چگونه آغاز شد؟... جواد نکونام براى جدایى از 
نساجى و حضور غیرمنتظره اش در پیکان به خیال خودش 
فکر همه جا را کرده بود. قدم هاى آهسته اما پیوسته او در 
مذاکره با پیکانى ها مشهود بود. پیکان پس از کناره گیرى 
مجید جاللى به اندازه کافى براى نکونام صبر کرد. همه 
چیز قرار بود در خفا و بدون جنحال رسانه اى انجام شود. 
نکونام حتى در پاسخ به ســئوال عادل فردوسى پور در 
برنامه «نود» ســعى کرد موضوع مــورد بحث پیکان و 

نساجى را عوض کند.
وقتى آب ها از آسیاب افتاد و اعالم شد کار نکونام و پیکان 
تمام است شاید کمتر کسى فکر مى کرد که  هاشم یکه 
زارع، مدیر گروه صنعتى ایران خودرو به عنوان باالترین 
مقام، تصمیم مدیرعامل باشــگاه پیکان را با یک نامه 
دستورى لغو کند. ســئوال اینجاست؛ ســایت «بانک 
ورزش» در مورد اینکه چه کسى مانع حضور نکونام در 

پیکان شده نوشته:
فارغ از درستى یا نادرســتى کار جواد نکونام در انتخاب 
تیم پیکان، چه کســى زیرآب او را زد؟ به نظر نمى رسد 
این نامه دســتورى که اصطالحاً بــه آن نامه اى از یک 
مقام باالدست گفته مى شود، به همین سادگى به باشگاه 
پیکان ابالغ شده باشــد. نامه اى که محتواى آن حتى 
مى تواند در آیین نامه فوتبال حرفه اى درست باشد؛ چرا که 
گفته مى شود نکونام بدون داشتن برگه فسخ قرارداد به 

پیکان رفته بود اما با این همه نمى توانیم قبول کنیم مقام 
عالیرتبه ایران خودرو (یکه زارع) به طور ناگهانى چنین 
نامه اى را نوشته و از سرمربیگرى جواد نکونام در این تیم 
جلوگیرى کرده باشد. مسئوالن فعلى نساجى در این امر 
چقدر دخیل بوده اند؟ یا ارتباط و دوستى نمایندگان خطه 
شمال با رئیس ایران خودرو؟ باید دید چه کسى یکه زارع 
را قلقلک کرده و او را وادار به نوشتن این نامه کرده است.

 اما پس از این اتفاقــات خبرگزارى «فارس» که  برخى 
از دوستان رسانه اى نکونام را در سرویس ورزشى خود 
مى بیند از شکایت این مربى جوان به فیفا به علت اتفاقات 
اخیر خبر داد و نوشت: جواد نکونام که پس از عقد قرارداد 
داخلى مى خواست در نیم فصل دوم هدایت تیم فوتبال 
پیکان را بر عهــده بگیرد، به دلیل اتفاقــات اخیر و لغو 

ناگهانى قراردادش، قصد دارد به فیفا شکایت کند.
نکونام در همین رابطه با وکیل خــود در خارج از ایران 
تماس هایى برقرار کرده و قصد دارد اســناد قراردادش 
با نســاجى، پیکان و همچنین عکس هاى حضورش در 
تمرینات تیم پیــکان را به وکیلش بدهــد تا به صورت 

رسمى شکایتش در فیفا ثبت شود.
این در حالى است که نکونام با مدیران و مالکان باشگاه 
نساجى جلســه اى برگزار خواهد کرد و اگر خروجى این 
جلسه مثبت نباشــد او به صورت قطعى به فیفا شکایت 

خواهد کرد.
 اما سایت «ورزش سه» هم در نگاهى دیگر به این ماجرا،  
اتفاقات نساجى- نکونام- پرسپولیس را تا حدودى شبیه 
ماجراى معروف ریزه اسپور ترکیه- طارمى و پرسپولیس 
دانسته و نوشــت: باشــگاه پیکان اخیراً مراسم معارفه 
ســرمربى جدید این تیم را برگزار کرد و جوادنکونام با 

انرژى زیاد برنامــه هایش براى نیم فصل دوم شــرح 
داد. اما بعد از آن نامه اى روى ســایت ایران خودرو قرار 
گرفت و ماجرا را از ســوى رئیس کارخانه منتفى اعالم 
کرد. با این حال اما ماجرایى که در این میان وجود دارد 
قرارداد یکســال و نیمه اى اســت که نکونام با پیکان 
بسته است. این قرارداد هرچند یک قرارداد داخلى است 
اما براســاس ماده 19 آیین نامه نقــل و انتقاالت معتبر 
اســت و به نکونام این حق را مى دهد که در صورتى که 
باشــگاه پیکان بخواهد این قرارداد را نادیده بگیرد آن 
وقت نکونام مى تواند براســاس آن اقدام قانونى بکند. 
اما موضوع دیگرى هم هســت، اگر نکونام با نســاجى 
قراردادش را فسخ نکرده باشد آن وقت ماجراى حضور او 
در پیکان شبیه ماجراى مهدى طارمى خواهد شد. در این 
صورت هم پیکان و هم نکونام تخلف کرده و براساس 
شکایت باشگاه نساجى ممکن است با جرایمى روبه رو

 شوند.
اما حتى در این صورت قرارداد داخلى میان نکونام و پیکان 
معتبر بوده و کاپیتان سابق تیم ملى حتى در صورت اثبات 
تخلفش در مذاکره و عقد قــرارداد باپیکان مى تواند به 
دلیل قرارداد یکسال و نیمه اش با این تیم طلب خسارت 
کند. باید منتظر ماند و دید سرانجام تکلیف سرمربى آینده 

پیکان چه خواهد شد.
نکونام با نساجى قائمشهر قراردادى سه ساله داشت که 
تنها نیم فصل آن سپرى شده بود و این درحالى است که 
طبق اخبار و اطالعاتى که از قائمشــهر به دست آمده 
و روزنامه «فرهیختگان» هم به آن اشــاره کرده (دبیر 
سرویس ورزشــى این روزنامه مرد مورد اعتماد سابق 
نکونام است که این روزها رابطه شان شکرآب شده است) 

نکونام بخش قابل توجهى از قرارداد خود را از نســاجى 
تا نیم فصل گرفته بود اما در قرارداد نکونام بندى وجود 
داشت که او براى فسخ یک طرفه باید ضرر و زیان باشگاه 
نســاجى را پرداخت مى کرد. از طرف دیگر، مسئوالن 
باشگاه نساجى زیر بار فســخ قرارداد با نکونام نرفتند و 
این موضوع باعث شــد حضور او در تیم پیــکان با اما و 
اگرهاى زیادى روبه رو شــود. صنیعى فر، مالک باشگاه 
نساجى رسماً در مصاحبه اى اعالم کرد نکونام قراردادش 
را با نساجى فسخ نکرده و با این شرایط نمى تواند به تیم 

پیکان بپیوندد.
همچنین گفته مى شود یکى از مسئوالن عالیرتبه گروه 
صنعتى ایران خودرو عالقه اى به حضور نکونام در تیم 
پیکان نداشــت و مذاکراتى را با یحیــى گل محمدى، 
سرمربى تیم پدیده که او هم از شــرایط باشگاهش در 
مشهد راضى نیســت، انجام داد اما حضور گل محمدى 
در پیکان هم منوط  به مشخص شدن وضعیت قراردادش 
با پدیده اســت؛ چراکه گل محمدى اعالم کرده بود در 
صورتى که مالکیت باشــگاه پدیده به بخش خصوصى 
واگذار و مشکالت مالى حل نشــود، او هم به تیم پدیده 
بازنخواهد گشت و مســئوالن پیکان با استناد به همین 
نارضایتى به دنبال جذب گل محمدى رفتند. او همچنان 

در تمرینات پدیده حضور ندارد.
 به گزارش «نصف جهان»، همانطور که در این گزارش 
خواندید ماجراهاى جالــب و داغ که مى تواند در ادامه با 
افشاگرى هاى متعددى همراه باشد، با محوریت نکونام 
در راه است و ظاهراً قرار است به عنوان یک رخداد پر سر 
و صدا تا مدتى توجه فوتبالدوستان و مخاطبان را به خود 

معطوف کند.

2 مدعى قهرمانى، این فصل نقل و انتقاالت 
زمســتانى را با دو خرید که از وجه تشبیه 

زیادى دارند، استارت زدند.
سپاهان و پرســپولیس اخیراً از خریدهاى 
جدید خــود رونمایى کردنــد و با محمد 
مسلمى پور و محمد نادرى قرارداد خود را به 
امضا رساندند تا از این دو چهره در نیم فصل 

دوم سود ببرند.
محمد مسلمى پور، بازیکن جوانى که بیش از 
اینکه در تراکتورسازى حضور داشته باشد، 
اوقات خود را در اردوهاى تیم امید پشت سر 
گذاشته، بعد از پایان دوران سربازى اش و 
فسخ با تبریزى ها به عنوان بازیکن آزاد به 
عضویت سپاهان درآمد. این بازیکن 21 ساله 
چپ پا در ســپاهان احتماالً جانشین سعید 
آقایى خواهد شــد که با توجه به مشکالت 
مالى با ماشین ســازى در تعطیالت باید با 
توافق با این باشگاه دست یابد. در صورتى که 
آقایى موفق شود به توافق با باشگاه ماشین 
سازى در خصوص چک یک میلیارد و 200 
میلیونى خود دســت یابد، قلعه نویى با در 
اختیار داشتن دو بازیکن قابل اعتنا در سمت 
چپ دفاعى اش از این حیث به آرامش خاطر 

خواهد رسید و نیم فصل دوم را در لیگ برتر با 
قدرت بیشترى دنبال مى کند.

اولین خرید پرســپولیس بعــد از پایان 
محرومیت نقل و انتقاالتى به محمد نادرى 
اختصاص داشت؛ مدافع سابق تراکتورسازى 
که در این فصل راهى لیگ بلژیک شده بود 
و به عضویت تیم کورتریــک در آمده بود. 
این مدافع چپ پا، توانایى بازى در پســت 
مدافع چپ، مدافــع میانى و هافبک دفاعى 
را داراست و شــاید تنها مشخصه منفى او 
به قرارداد قرضى و شش ماهه اش مربوط 
شود. با این حال با توجه به مصدومیت محمد 
انصارى و حسین ماهینى و خأل در خط دفاعى 
سرخپوشان برانکو ایوانکوویچ به نمایش 
موفق این بازیکن در ترکیب تیمش امیدوار 

است.
هر دو مدعى قهرمانــى این فصل اما اولین 
خریدهاى زمستانى خود را به جذب مدافع 
اختصاص داده اند. هر دو بازیکن جوان و با 
خصوصیت چپ  پا بودن، به تفکرات برانکو 
ایوانکوویچ و امیر قلعه نویى براى حضور در 
لیست این تیم ها دست یافته اند. سرمربى 
سرخپوشــان که دو پنجره نقل و انتقاالتى 

را با محرومیت پشت ســر گذاشت اکنون 
مى تواند به حضور یک بازیکن قابل اطمینان 
روى نیمکت تیمش امیدوار باشد و خصوصاً 
اینکه آنها در حال حاضر سیدجالل حسینى 
و شجاع خلیل زاده در پست دفاع میانى در 
اختیار دارد و شایان مصلح نیز تنها مدافع چپ 
این تیم محسوب مى شود و حضور یک ذخیره 
مطمئن، ســرمربى تیم را به اطمینان الزم 
نزدیک کند. شــاگردان برانکو ایوانکوویچ 
که اکنون یکى از خطوط برتر لیگ برتر در 
فاز دفاعى محسوب مى شــوند، امیدوارند 
این روند را در نیم فصل دوم نیز ادامه دهند 
و خصوصاً اینکه دو قهرمانى اخیر این تیم بر 

پایه قدرت دفاعى باال بوده است.
ســپاهان نیز با امیر قلعه نویــى یکى از 
استعدادهاى آتى فوتبال ایران را نصیب خود 
کرده  است؛ مسلمى پور که در ترکیب تیم امید 
ایران نمایش موفقى از خود به جا گذاشته 
بود، در نهایت مورد توجه سپاهان قرار گرفت 
و این تیم که از سرنوشت سعید آقایى با توجه 
به مشکلش با ماشین سازى نامطمئن است، 
با جذب این بازیکن بخش زیادى از دغدغه 

خود را برطرف کرده است. 

چه کسى یکه زارع را چه کسى یکه زارع را 
قلقلک کرد؟!قلقلک کرد؟!

 در فوتبال پایه ما مدت هاست فرماند ه اى که 
سربازانش را آماده خدمت کند و آموزش هاى 
درست ارائه دهد، استخدام نکرده ایم. برعکس 
پادگانى در دورترین نقطه  ممکنه بنا و فرمانده 
با ارفاق درجه دار شده را براى یک عده سرباز 
کم سن و سال انتخاب کرده ایم. نه از حال و 
روز سربازان خبرى مى رســد و نه از فرمانده 

اقتدارى دیده مى شود!
از آنجا که در فوتبال پایه ما چندســالى  است 
اتفاق خاصى نمى افتد و نتیجــه درخور نام 
ایران حاصل نمى شود، فدراسیون فوتبال در 
اقدامى عجیب هدایت تیم ملى جوانان را به 
سیروس پورموسوى سپرده است. انتخابى که 
نمى تواند همگان را راضى نگه دارد و حداقل 
جواب درســتى در این خصوص از رؤساى 

فدراسیون نمى شنویم!
انتخــاب پورموســوى برچــه اســاس و 

کارنامه اى؟

مربى  اى که هنوز دو ســال از سرمربیگرى 
کردنــش در لیگ ما نمى گــذرد و تنها نمره 
قبولى اش قهرمان شــدن با تیم اســتقالل 

خوزستان به عنوان کمک مربى است!
مربى اى که در دو ســال گذشــته به عنوان 
ســرمربى، یک بار دوازدهمى با اســتقاللى 
خوزســتانى را تجربه کرد که تنها 2 امتیاز با 
سقوط به دسته پایین تر فاصله داشت و همین 
شهریورماه امســال هم به دلیل کسب نتایج 
ضعیف و جذب بازیکنان بى کیفیت از سوى 
مدیران باشگاه فوالد خوزستان برکنار شد! با 
این کارنامه چطور او مى تواند رهبر تیم ملى 

جوانان ما باشد؟
در این بین تنهــا برگ برنده پورموســوى 
کارکردن با جوانان خوزســتانى  اســت که 
بازیکنانى مثل بیت ســعید و رحیم زهیوى 
را به فوتبال ما معرفى کــرد و البته از این دو 
بازیکن هم دیگر نام و نشانى یافت نمى شود. 
این تنها امتیاز مثبت سرمربى جدید تیم ملى 

جوانان ماست.
آیا این رزومه از پورموســوى امتیاز باالیى 
محسوب مى شــود؟ در فدراسیون فوتبال ما 

چه مى گذرد؟
 محمد خاکپورهــا و منصوریان هایى 
که بى تیم بودند یا کم تجربه را براى 
پایه ها انتخاب کردیــم و نتیجه  اى 
که از قبل هم قابل پیش بینى بود 
را دیدیم. اینها بــس نبود که باز 
هم تکــرارش مى کنیــم؟ چرا 
فدراسیون از انتخاب هاى قبلى 

خود درس نمى گیرد؟
فدراسیون ما انتظار ندارد که بذر 
عقیم بکارد و تنها با کود مرغوب 

به جوانه تبدیلش کند؟!
وقتى مى دانى انتهاى مسیرى 

که طى مى کنى، بن بســت 
است، پیمودنش چه حاصلى 

دارد؟! 

چرا درس نمى گیریم

اعتقاد زالتکو به معراج!

شکست ناپذیرترین قهرمان ادوار 
نیم فصل

دروازه بان سوم تیم فوتبال ذوب آهن این روزها، به سنگربان 
مورد توجه زالتکو کرانچار تبدیل شده است.

معراج اســماعیلى که در کنار رشــید مظاهرى و محمدباقر 
صادقى سه دروازه بان تیم فوتبال ذوب آهن را تشکیل 

مى دهد پس از حضــور و خودنمایى در تمرینات ذوب 
آهن راهى تیــم ملى امید شــد و کارش را با زالتکو 

کرانچار آغاز کرد.
 این دروازه بان پس از بــازى هاى خوبى که در تیم 

امید انجام داد، به یکى از مهره هاى مورد توجه کرانچار 
تبدیل شده است. حضور یک گلر جوان و آماده براى 
ذوب آهن هم مى تواند یک پشتوانه مهم محسوب 

شود.
 اســماعیلى که در تمرینات تیم ملى امید و ذوب 

آهن خوب کار کرده، در حال حاضر مانند سایر 
جوان هاى ملى پوش ایــران رؤیاى صعود به 
المپیــک را دارد و به دنبال رســیدن به یک 

تجربه مهم بین المللى در سنى پایین است. 

با توجه به شــرایط کنونــى و قــرار گرفتن در 
تعطیالت نیم فصل، نگاهى داشــته ایم به شش 
نکته جالب از تمام نیم فصل هاى گذشــته ادوار 

لیگ برتر؛
1-بیشترین میانگین امتیاز؛ تیم پرسپولیس با 36 
امتیاز از 15 بازى قهرمان نیم فصل نخست لیگ 
هفدهم شد و با میانگین 2/4 امتیاز در هر بازى به 
عنوان برترین تیم نیم فصل در تاریخ لیگ برتر 
معرفى شد. قبل از پرسپولیس تیم فوتبال سپاهان 
اصفهان در دومیــن دوره رقابت هاى لیگ برتر 
موفق شــد به میانگین 38/2 امتیاز در هر بازى 
دست یافته و پیش از پرسپولیس به عنوان بهترین 
عملکرد نیم فصل در تاریخ رقابت هاى لیگ برتر 
به حساب مى آمد که ســرخ ها در لیگ 17 این 

رکورد را شکستند.
2-چه تیم هایى قهرمان شــدند؟ در لیگ جارى 
تیم سپاهان با  میانگین امتیازى 2/06 قهرمان 
نیم فصل شده اســت؛ این در حالى است که دو 
تیم پدیده و پرسپولیس دقیقًا هم امتیاز سپاهان 

هستند و به دلیل تفاضل گل کمتر در رده ها دوم 
و سوم قرار دارند.

3-ذوب آهــن بدترین قهرمان نیــم فصل؛ در 
تمام 18 نیم فصل سپرى شده لیگ برتر تاکنون 
پرســپولیس و ســپاهان چهار بار، استقالل و 
ذوب آهن سه بار، ســایپا، فوالد، تراکتورسازى 
و استقالل خوزســتان هرکدام یکبار قهرمانى 
نیم فصل را تجربه کرده انــد که در این میان تیم 
ذوب آهن بدترین قهرمــان نیم فصل ادوار لیگ 
بوده چرا که هیچیک از قهرمانى هاى نیم فصل 
این تیم منجر به قهرمانى پایان فصل نشده است.

4-رکورد ســپاهان؛ در تمام 18 دوره گذشــته 
لیگ برتر تیم ســپاهان در لیــگ هجدهم تنها 
تیم قهرمان نیم فصل است که بدون باخت، این 

عنوان را کسب کرده است.
5- 9قهرمان تمام عیار؛ در 17 دوره پیشین لیگ 
برتر 9 تیم در حالى قهرمان شده اند که نیم فصل 
هم قهرمان بوده اند هشــت تیم در حالى جام را 

باالى سر برده اند که قهرمان نیم فصل نبوده اند. 

 مدیرعامل باشگاه ذوب آهن نسبت به پیگیر نبودن فدراسیون فوتبال درباره پرونده افزایش مجدد سهمیه مستقیم 
فوتبال ایران در فصل جدید لیگ قهرمانان آسیا واکنش نشان داد.

ســعید آذرى در گفتگویى، درباره پیگیرى پرونده افزایش مجدد ســهمیه مســتقیم فوتبال ایران در فصل جدید 
لیگ قهرمانان آســیا، اظهار کرد: باشــگاه ذوب آهن دومین نامه خود را براى پیگیرى این موضوع به سرپرســت 
دبیرکل فدراســیون فوتبال ارســال کرده ولى هنوز پاســخى نگرفته ایــم در حالى که این موضوع بســیار مهم

 است.
وى افزود: باشگاه ذوب آهن موظف بود از طریق فدراسیون فوتبال این مورد را پیگیرى کند ولى با اینکه جوابى براى 
نامه اول ما نیامد مجبور شدیم نامه دوم را بزنیم. ما همچنان از طریق دبیرکل کنفدراسیون فوتبال آسیا و CAS پیگیر 

حق وحقوق خود هستیم. البته هنوز فدراسیون فوتبال ایران اقدام مثبتى انجام نداده است.
مدیرعامل باشگاه ذوب آهن تصریح کرد: بنابراین ما در نهایت نامه دوم را به فدراسیون فوتبال فرستادیم. ذوب آهن 

دست بردار این داستان نیست و ظاهراً  فدراسیون اقدام مثبتى در این مورد انجام نداده است.

ذوب آهن دست بردار داستان سهمیه نیست

الهه مهرى دهنوى

س ورزشــى این روزنامه مرد مورد اعتماد سابق 
ست که این روزها رابطه شان شکرآب شده است) 

و صدا تا مدتى توجه فوتبالدوستان
معطوف کند.
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تحدید حدود اختصاصى
شماره: 974202511836407- 97/10/6 نظر به اینکه به موجب راى شماره 970- 97/7/22 
اجراى قانون تعیین تکلیف اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند مالکیت رسمى ششدانگ یکباب 
خانه پالك 99/216 مجزى شــده از 99 اصلى بخش 6 ثبت اصفهان در مالکیت اقاى حسن 
سلیمى بنى فرزند حسینعلى مســتقر گردیده و پرونده ثبتى فاقد ســابقه تحدید حدود میباشد 
لذا به اســتناد ماده 15 قانون ثبت و طبــق تقاضاى مالک تحدید حدود ملــک مرقوم در روز: 
4شنبه مورخه: 1397/11/3 ساعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد و به موجب 
این آگهى به کلیه مالکین و مجاورین اعالم میگردد تا در روز و ســاعت مقرر در محل حضور 
یابند و اعتراضــات مالکین و مجاورین مطابق مــاده 20 قانون ثبــت از تاریخ تنظیم صورت 
مجلس تحدید حدود و فقط تا (30) روز پذیرفته خواهد شــد و معترض طبق ماده 86 آئیننامه 
قانون ثبت باید از تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره، ظ رف یکماه دادخواست خود را به مرجع 
ذیصالح قضائى تسلیم و گواهى تقدیم دادخواست را أخذ و به این واحد ثبتى ارائه نماید، در غیر 
اینصورت متقاضى ثبت یا نماینده قانونى وى میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهى عدم 
تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تســلیم نماید و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض 
عملیات ثبتى را با رعایت مقررات ادامه میدهد. تاریخ انتشــار: 1397/10/10 م الف: 331857 

میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان /10/202
حصر وراثت

عباس حاجى آقا معمار داراى شناسنامه شماره 53313 به شرح دادخواست به کالسه 2991/97 
ح 10 از این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسن 
حاجى آقا معمار بشناســنامه 11396 در تاریخ 3/26 /97 اقامتگاه دائمــى خود بدرود زندگى 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به سه پســر و پنج دختر و همسر به اسامى: 
1- حیدرعلى حاجى آقامعمار به ش ش 521 نسبت با متوفى فرزند 2- عباس حاجى آقامعمار به 
ش ش 53313 نسبت با متوفى فرزند 3- محمد حاجى آقامعمار به ش ش 645 نسبت با متوفى 
فرزند 4- پروانه حاجى آقامعمار به ش ش 511 نسبت با متوفى فرزند 5- بتول حاجى آقامعمار 
به ش ش 867 نسبت با متوفى فرزند 6- الله حاجى آقامعمار به ش ش 58577 نسبت با متوفى 
فرزند 7- مرضیه حاجى آقامعمار به ش ش 1452 نسبت با متوفى فرزند 8- مینا حاجى آقامعمار 
به ش ش 3513 نسبت با متوفى فرزند 9- گشور سیاه پوش به ش ش 31 نسبت با متوفى همسر 
والغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا 
هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به 
شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 331856 شعبه دهم حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان /10/205
حصر وراثت

رسول یعقوبى داراى شناسنامه شماره 1262 به شرح دادخواست به کالسه 2955/97 ح 54 از 
این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان یعقوب یعقوبى 
بشناســنامه 29 در تاریخ 97/4/13 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگــى گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به دو پسر و یک همسر به اسامى: 1- رسول یعقوبى به ش ش 1262 
نسبت با متوفى فرزند 2- بهروز یعقوبى به ش ش 29 نسبت با متوفى فرزند 3- سکینه قصرى 
فرد خوزانى به ش ش 43668 نسبت با متوفى همسر والغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م 
الف: 331716 شعبه 54 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /10/206 

حصر وراثت
شیوا میرمحمدحسینى اصفهانى داراى شناسنامه شماره 1586 به شرح دادخواست به کالسه 
2943/97 ح 54 از این شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان حسن میرمحمدحسینى اصفهانى بشناسنامه 1409 در تاریخ 97/9/14 اقامتگاه دائمى 
خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به دو پسر و یک همسر و 
مادر به اسامى: 1- ابوالفضل میرمحمدحســینى اصفهانى به ش ش 1273295595 نسبت با 
متوفى فرزند 2- محمد میرمحمدحسینى اصفهانى به ش ش 1273744217 نسبت با متوفى 
فرزند 3- شیوا میرمحمدحســینى اصفهانى به ش ش 1586 نسبت با متوفى همسر 4- عفت 
قربانیان کردآبادى به ش ش 20 نسبت با متوفى مادر والغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م 
الف: 331757 شعبه 54 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه)  /10/207

حصر وراثت
کبرى طحانى داراى شناسنامه شماره 18 به شرح دادخواست به کالسه 2909/97 ح 10 از این 
شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان شوکت یزدان پناه 
بشناسنامه 450 در تاریخ 88/10/30 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به سه پسر و سه دختر و همسر به اسامى: 1- حسن طحانى به شماره 
شناسنامه 13 نسبت با متوفى همسر 2- رضوان طحانى به شماره شناسنامه 34 نسبت با متوفى 
فرزند 3- کبرى طحانى به شــماره شناسنامه 18 نســبت با متوفى فرزند 4- زهره طحانى به 
شماره شناسنامه 34 نسبت با متوفى فرزند 5- محمدعلى طحانى به شماره شناسنامه 15 نسبت 
با متوفى فرزند 6- محمدصادق طحانى به شماره شناسنامه 298 نسبت با متوفى فرزند 7- على 
اکبر طحانى به شماره شناسنامه 123 نسبت با متوفى فرزند  اینک با انجام تشریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م 

الف: 331739 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /10/208
ابالغ رأى

کالسه پرونده اصلى: 960812 تاریخ رســیدگى: 97/2/10 مرجع رسیدگى کننده: شعبه 25 
شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: محسن فتاحى به نشــانى: اصفهان- خ زینبیه شهرك 

امام حســین بعد از تاالر گل مریم مرکز پخش بســتنى بام خوانده: 1- نوید اطاعتى 2- اصغر 
ریاحى فرد 3- احمد اطاعتى 4- منیره ریاحى فرد 5- مهدى اثنى عشــرى به نشانى: همگى 
مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه طغرى  سفته به شماره 529852 به تاریخ 97/2/10 شعبه 
25 شوراى حل اختالف اصفهان با مالحظه اوراق پرونده کالسه 960812 با استعانت از خداوند 
متعال به شرح آتى مبادرت به صدور رأى مى نماید. رأى قاضى شورا: در خصوص دعوى محسن 
فتاحى به طرفیت 1- نوید اطاعتى 2- احمد اطاعتى 3- اصغر ریاحى فرد 4- منیره ریاحى فرد 
5- مهدى اثنى عشرى به خواسته مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال موضوع یک طغرى سفته 
به شماره 529852 به انضمام مطلق خسارات قانونى. با عنایت به محتویات پرونده و بقاى اصول 
مستندات در ید خواهان که داللت بر استقرار دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در 
مطالبه وجه آن را دارد و با توجه به عدم حضور خواندگان در جلســه دادرسى و اینکه هیچگونه 
دلیل موجه و مدرك موثر قانونى در خصوص دعوى مطروحه مبنى بر برائت ذمه خویش ابراز و 
اقامه ننموده اند شورا دعوى خواهان را محرز و ثابت تشخیص داده و مستنداً به مواد 307- 309 
قانون تجارت و مواد 198- 515- 519- 522 قانون آیین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت 
تضامنى خواندگان به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/775/000 
ریال بابت هزینه هاى دادرسى و خسارات تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست (96/9/8) تا 
زمان وصول بر اساس آخرین شــاخص بانک مرکزى در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. 
رأى صادره غیابى و بمدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه و بمدت 20 روز 
پس از آن قابل تجدیدنظر در محاکم عمومى حقوقى اصفهان میباشد. م الف: 331865 شعبه 

25 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /10/209
ابالغ رأى

کالسه پرونده اصلى:  970035 شــماره دادنامه: 416- 970997679720- 97/4/30 مرجع 
رسیدگى کننده: شعبه 42 شــوراى حل اختالف اصهفان خواهان: ابراهیم کرمیان به نشانى: 
اصفهان- خ کاوه- خ گلستان- کوى استاد شهریار کوچه غزل خوانده: امیر رفسنجانى به نشانى: 
اصفهان- خ خرم- لیادران- کوچــه مهرانگیز (فعًال مجهول المکان) خواســته: مطالبه مبلغ 
60/000/000 ریال بابت اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ 96/6/1 به مدت 4 ماه گردشکار: به 
تاریخ 94/4/10 شعبه 42 با عنایت به محتویات پرونده کالسه 970035 و اخذ نظریه مشورتى 
اعضاى محترم شورا، ضمن ختم رسیدگى با استعانت از خداوند متعال به شرح آتى مبادرت به 
صدور رأى مى نماید. رأى شورا: در خصوص دعوى ابراهیم کرمیان به طرفیت امیر رفسنجانى 
به خواســته مطالبه اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ 96/6/1 لغایت چهار ماه تاریخ 96/6/1 
لغایت 96/9/1 به انضمام مطلق خســارات قانونى و حق الوکاله وکیل. با عنایت به محتویات 
پرونده و قرارداد اجاره مورخ 95/5/27 که توسط خواهان ارائه گردیده و احراز رابطه استیجارى 
بین طرفین و مالکیت خواهان و اســتماع اظهارات در جلسه رســیدگى و نظر به اینکه خوانده 
علیرغم ابالغ قانونى در جلسه رسیدگى حضور نیافته و هیچگونه دلیل و مدرك محکمه پسندى 
و دفاعیات مؤثرى در خصوص دعوى مطروحه مبنى بر برائت ذمه خویش ارائه ننموده، شــورا 
دعوى خواهان را محرز و ثابت تشخیص داده و مستنداً به قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 
1376 و مواد 198- 519 قانون آئین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
شصت میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ هفتصد و هشتاد هزار ریال هزینه دادرسى و هزینه 
نشــر آگهى تا آخرین مرحله اجرا در حق خواهان صادر و اعالم  مــى نماید. رأى صادره غیابى 
محســوب و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه و پس از انقضاى 
مهلت مذکور، ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر خواهــى در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى 

باشد. م الف: 331630 شعبه 42 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /10/210
مزایده 

شــماره آگهى: 139703902004000343 تاریــخ آگهى: 1397/10/03 شــماره پرونده: 
139404002004000391 آگهى مزایده پرونده شــماره بایگانى: (9400916) ششــدانگ 
یکبابخانه پالك 14927/9 (نه فرعى از چهارده هزار و نهصد و بیســت و هفت) مجزى شده 
از پالك شــماره 14927 اصلى بمســاحت 243/88 مترمربع که بموجب راى شماره 9277- 
88/11/14 هیئت دوم ثبت شمال اصفهان در اجراى ماده 147 اصالحى قانون ثبت مفروز شده 
است واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به آدرس: اصفهان خیابان زینبیه، جنب پمپ بنزین، کوى 
فشارکى که سند مالکیت آن در صفحه 84 دفتر 364 محلى امالك بنام آقاى سید محمد زارعى 
فرزند سید عباس ثبت و صادر شده است و طبق نامه 4458990- 94/5/18 اداره ثبت منطقه 
شمال اصفهان حدود اربعه بدین شرح مى باشد: شــماال: بطول 13/05 متر دیوار بدیوار خانه 
پالك 14927 باقیمانده، شــرقا: بطول 23/05 متر دیوار بدیوار خانه پالك 14927 باقیمانده 
جنوبا: بطول 8/56 متر درب و دیواریست به کوچه توحید غربا: بطول 22/6 متر دیوار به دیوار 
خانه پهلوانى باقیمانده پالك 14927 اصلى، حقوق معرفى نشده که طبق نظر هیئت کارشناسان 
رســمى پالك فوق یکباب منزل مسکونى در دو قســمت همکف (60+) و قسمت دوم روى 
پارکینگ، مسکونى و طبقه زیرزمین با متراژ تقریبى 36 مترمربع بصورت انبارى و پارکینگ از 
سمت حیاط با ارتفاع 2/20 متر مى باشــد. اعیانى ملک با مساحت حدود 180 مترمربع، قدمت 
بیش از 25 سال، سازه فلزى دیوار باربر، داراى نماى سنگ و درب هاى فلزى با شیشه، فضاهاى 
داخلى؛ سقف و دیوارها گچ و رنگ، کف موزائیک، سرمایش کولر آبى، گرمایش بخارى گازى، 
داراى نورگیرى مناسب از سمت حیاط، داراى انشــعابات آب، برق تک فاز و گاز و داراى بیمه 
مى باشد. طبق سند رهنى شــماره 161352- 91/8/8 تنظیمى دفترخانه اسناد رسمى شماره 
15 اصفهان بابت بدهى شرکت تولیدى سرخ چین در رهن بانک صادرات شعبه میدان آزادى 
اصفهان واقع مى باشد از ساعت 9 الى 12 روز شــنبه مورخ 97/10/29 در اداره اجراى اسناد 
رسمى اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقى -چهارراه اول سمت چپ به مزایده گذارده 
مى شود. مزایده از مبلغ پایه 5/600/000/000 ریال (پنج میلیارد و ششصد میلیون ریال) شروع 
و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى نقدا فروخته مى شود. الزم به ذکر است 
پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشــعاب و یا حق اشتراك و مصرف در 
صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشد 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 پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل 
مازاد به برنده مزایده مســترد مى گردد ضمنا این آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف جهان 
چاپ اصفهان مورخ 97/10/10 درج و منتشر مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز 
بعد موکول مى گردد. توضیحاً جهت شــرکت 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 شناسائى معتبر 
الزامى اســت. ضمنًا برنده مزایده باید مابقى مبلغ خرید را تا پایان وقت ادارى همان روز طى 
فیش مخصوص پرداخت نماید. م الف: 332091 اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /10/218
آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در اداره ثبت اسناد و 

امالك مهردشت
1.برابر راى شماره 139760302177000799 مورخه 1397/09/24 هیات قانون تعیین تکلیف 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم اشرف سدهى فرزند 
سیف اهللا بشماره شناسنامه 68 نجف آباد و شماره ملى 1091925577 در ششدانگ یکباب خانه 
برروى قسمتى از پالك 4174 فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 
134/15 مترمربع انتقالى از مالک رسمى وراث خانم آغابیگم حاج حیدرى ورنوسفادرانى و آقاى 

جعفر سدهى محرز گردیده است.
2.برابر راى شماره 139760302177000801 مورخه 1397/09/24 هیات قانون تعیین تکلیف 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى حفیظ اهللا سدهى 
دهقى فرزند جعفر بشماره شناسنامه 43 نجف آباد و شماره ملى 1091901678 در ششدانگ 
یکباب مغازه برروى قسمتى از پالك 425 فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان 

به مساحت 47/55 مترمربع انتقالى از مالک رسمى خانم محترم راعى محرز گردیده است.
3.برابر راى شــماره 139760302177000802 مورخــه 1397/09/24 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى حبیب اهللا 
سدهى دهقى فرزند جعفر بشماره شناسنامه 5501 نجف اباد و شماره ملى 1090572166 در 
ششدانگ یکباب مغازه احداثى برروى قسمتى از پالك 425 فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 
15 ثبت اصفهان به مســاحت 54 مترمربع انتقالى از مالک رســمى آقاى اکبرکالنترى دهقى 

محرز گردیده است.
4.برابر راى شــماره 139760302177000800 مورخــه 1397/09/24 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى ابوالفضل 
خیرخواه دهقى فرزند محمد على بشماره شناسنامه 140 نجف آباد و شماره ملى 1091969620 
در ششدانگ یکباب مغازه احداثى برروى قســمتى از پالك 425 فرعى واقع در دهق 4 اصلى 
بخش 15 ثبت اصفهان به مســاحت 28 مترمربع انتقالى از مالک رسمى آقاى غالمعلى راعى 

دهقى محرز گردیده است. 
5.برابر راى شماره 139760302177000713 مورخه 1397/08/27 هیات قانون تعیین تکلیف 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى محمد سلیمانى 
دهقى فرزند قنبرعلى بشماره شناسنامه و شــماره ملى 1080361715 نجف اباد در ششدانگ 
یکباب خانه احداثى برروى قسمتى از پالك 2273 فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت 
اصفهان به مساحت 366/75 مترمربع انتقالى از مالک رسمى وراث حسینعلى سلیمانى و خانم 

سلطان شاطرى محرز گردیده است.
6.برابر راى شماره 139760302177000798 مورخه 1397/09/22 هیات قانون تعیین تکلیف 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى غالمعلى تراشنده 
دهقى فرزند حسن بشماره شناسنامه 218 نجف آباد و شماره ملى 1091952868 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثى برروى ششدانگ پالك 1912 فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت 
اصفهان به مساحت 225/56 مترمربع انتقالى از مالک رسمى آقاى محمد على حجارى دهقى 

و خانم اشرف علیخانى و خانم فاطمه میرزا صالحى محرز گردیده است. 
7.برابر راى شماره 139760302177000715 مورخه 1397/08/27 هیات قانون تعیین تکلیف 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم فهیمه محمد بیگى 
دهقى فرزند نوروزعلى بشماره شناسنامه و شماره ملى 1080285865 نجف اباد در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثى برروى قســمتى از پالك 2079 فرعى واقع در دهق 4 
اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت178 مترمربع انتقالى از مالک رسمى آقاى  عبدالرسول 

عمادى محرز گردیده است.
8.برابر راى شماره 139760302177000714 مورخه 1397/08/27 هیات قانون تعیین تکلیف 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى رضا امینى دهقى 
فرزنداسداله بشماره شناسنامه 64 نجف اباد و شماره ملى 1092055665 در سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه احداثى برروى قســمتى از پالك 2079 فرعى واقع در دهق 4 اصلى 
بخش 15 ثبت اصفهان به مســاحت 178مترمربع انتقالى از مالک رســمى آقاى  عبدالرسول 

عمادى محرز گردیده است.
در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رسمى 
و برحســب ماده 3 قانون مذکور، آرائى که از طرف این هیات مبنى بــر تایید انتقال عادى و یا 
سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده و در دو نوبت به فاصله 15 روز منتشر مى شود تا شخص 
یا اشــخاصى که به آراء مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت 
به تقدیم دادخواســت به دادگاه صالحه و ارائه گواهى مبنى بر طرح دعوى اقدام نمایند و ادامه 
عملیات ثبتى منوط بــه ارائه حکم قطعى دادگاه خواهد بود و در صــورت انقضاء مهلت و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 
متضرر به دادگاه نخواهد بود. تاریخ انتشــار نوبت اول: دو شــنبه 1397/10/10  تاریخ انتشار 
نوبت دوم: سه  شنبه 1397/10/25 م الف: 331868ابوالفضل ریحانى- کفیل اداره ثبت اسناد 

و امالك مهردشت /10/219

ابالغ اخطاریه
آقاى محمدرضا پردال دادخواســتى مبنى بر مطالبه به طرفیت اقاى علیرضا حبیب زاد به این 
شورا تقدیم نموده و به کالسه 97 / 602 ش 11 ح ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 4 / 11 / 97 
ساعت 10  صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به استناد ماده 73 
ق . آ. د . م از نامبرده دعوت مى شود ، قبل از وقت رسیدگى جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم به این شورا مراجعه نماید درغیر اینصورت طبق مقررات حکم غیابى صادر خواهد شد 

. 327665/م الف مسئول دفتر شعبه 11 حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر /10/221 
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به 1- محمدرضا چنگیزى 2- علیرضا خلج دادخواستى به 
خواسته الزام به انتقال سند به طرفیت شما به این شورا تقدیم نموده و به کالسه 97 / 541ش 
8 ح ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 28/ 11 / 97 ساعت 5 عصر تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده ردیف اول و دوم به استناد ماده 73 ق . آ. د . م از نامبرده دعوت مى 
شود ، قبل از وقت رسیدگى جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به این شورا مراجعه 
نماید درغیر اینصورت طبق مقررات حکم غیابى صادر خواهد شد . 328850 /م الف مدیر دفتر 

شعبه 8 حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر / 10/222 
مزایده اموال منقول نوبت اول 

در پرونده 970534 اجراى احکام حقوقى دادگسترى شاهین شهر مبنى ر دستور فروش پالك 
ثبتى 58060 / 301 بخش 16 ثبت اصفهان در به درخواست خانم فایزه حلمى تبریزى فرزند 
منوچهر به طرفیت میثم اصالحیان فرزند محمد رضا که حســب استعالم واصله از اداره ثبت 
اسناد و امالك به شماره 139705802035001341مورخ 25/ 7 / 97 میزان سه دانگ مشاع از 
شش دانگ به نام خانم فایزه حلمى تبریزى فرزند منوچهر و یه دانگ مشاع دیگر آن به نام آقاى 
میثم اصالحیان بوده و به پالك شماره 72416 استاندارد سازى تغییر یافته است و طبق نظریه 
کارشناس دادگسترى ملک به نشانى شاهین شهر خ عطار فرعى 6 شرقى پ 24 سه دانگ سند 
آپارتمان مذکور به نام فایزه حلمى تبریزى با ســند تک برگى به شماره چاپى 031174 سرى 
ب سال 94 و سه دامگ دیگر به نام میثم اصالحیان با سند تک برگى به شماره چاپى 072527 
سرى الف سال 94 و کل شش دانگ به میزان 000 / 380 / 513 / 1 ریال ارزیابى شده و نظریه 
کارشــناس مصون از ایراد و اعتراض بوده و وضعیت ملک در اجراى ماده 111 قانون اجراى 
احکام مدنى بررسى شده که طبق گزارش 1397 /5736 مورخ 13 /97/8 مامور اعزامى به محل 
ملک خالى از سکنه بوده و میزان شــش دانگ پالك ثبتى مذکور بخش 16 ثبت اصفهان در 
روز یک شنبه مورخ 23 / 10 / 97 ساعت9 الى 10 صبح محل برگزارى مزایده : اجراى احکام 
حقوقى  دادگسترى شاهین شهر . مزایده از قیمت کارشناسى شــروع وبه کسى که باالترین 
قیمت را پیشنهاد دهد فروخته خواهد شد . برنده مزایده مى بایست 10 درصداز ثمن معامله را 
فى المجلس به همراه داشته باشند تا عند اللزوم به حساب سپرده  واریز و تا یک ماه فرصت دارد 
ما بقى ثمن معامله را به حساب سپرده واریز نماید و اال ضمن ابطال مزایده10 درصد اولیه پس 
از کسر هزینه هاى مزایده به 21712902777002 نزد بانک ملى شاهین شهر صندوق دولت 
واریز مى گردد . کسانى که مایل ب رکت در مزایده مى باشند مى بایست حداکثر 5 روز قبل از 
مزایده به دایره اجراى احکام مدنى مراجعه تا ترتیب بازدید آنها از اموال داده شود و در روز انجام 
مزایده درخواست کتبى خود به همراه قیمت پیشنهادى را به دایره اجراى احکام مدنى تحویل 
، تا در مزایده شرکت داده شوند . م/ الف 329359 سعید محمدى - دادورز اجراى احکام مدنى 

دادگسترى شاهین شهر /10/223 
ابالغیه

خانــم شــهالدهداریان فرزندعروجعلــى نظــر بــه این کــه به موجــب دادنامه شــماره 
9709973759302376مــورخ 96/10/16صــادره ازشــعبه 1دادگاه خانواده شهرســتان 
شاهین شــهر حکم طالق جنابعالى صادروقطعیت یافته اســت وبه موجب نامه ى شماره ى 
1397009001357018مورخ 97/9/19آن شعبه پرداخت حقوق مالى به شرح دادنامه طالق 
تهاتر ومنتفى گردیده است .لذا این دفترخانه قصداجراى صیغه طالق وثبت آن رادارد .لذا ظرف 
مهلت سى روزه ازتاریخ چاپ آگهى جهت اجراى صیغه طالق به این دفترخانه مراجعه نمایید 
درغیراین صورت صیغه ى طالق جارى واین دفترخانه هیچ گونه مسئولیتى نخواهدداشت م 
الف - 331268 سردفترطالق 66شاهین شهر – سید محمودمحبوبى- شعبه 1 دادگاه خانواده 

شهرستان شاهین شهر /10/224 
ابالغ وقت رسیدگى 

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به آقاى بابک نجفى خانى آبادى خواهان فهیمه رنگ آمیز 
دادخواستى مبنى بر اعسار از محکوم  به طرفیت شما  به این شورا تقدیم نموده و به کالسه 97 
/ 558ش 9 ح ثبت و وقت رســیدگى به تاریخ 17 / 11 / 97 ساعت 5/15 عصر  تعیین گردیده 
است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به استناد ماده 73 ق . آ. د . م از نامبرده دعوت مى 
شود ، قبل از وقت رسیدگى جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به این شورا مراجعه 
نماید درغیر اینصورت طبق مقررات حکم غیابى صادر خواهد شــد . 331761 /م الف مسئول 

دفتر شعبه 9 حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر /10/225 
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک باب خانه  پالك  شــماره 3744واقع درعلویجه یک  اصلى 
بخش 15 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام حسن آقابابائى علویجه وغیره  فرزند احمد 
در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت 
اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزچهارشنبه 
مورخ 97/11/3 ســاعت 9 صبح در محل شــروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با 
تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجــب این آگهى به کلیه مالکین 
ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا 
مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبــت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاســى (30)
روزپذیرفته خواهدشــد. تاریخ انتشــار:97/10/10 -324959 / م الف کفیل اداره ثبت اسناد 

وامالك بخش مهردشت /10/198   

مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشگرى 
اســتان اصفهــان گفت: طــرح هــاى کالن مصوب 
گردشگرى مناطق شــرق اصفهان از جمله ورزنه براى 
دستکم هزار و 250 نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم 

اشتغالزایى مى کند.
فریــدون اللهیارى افزود: امســال ســه طــرح کالن 
گردشگرى با 620 میلیارد ریال براى شرق اصفهان در 
ورزنه و شهرستان اردستان تصویب شد که با مشارکت 
بخش خصوصى اجرا و براى 250 نفر به طور مستقیم و در 
حدود یکهزار نفر به طور غیر مستقیم اشتغالزایى مى شود.

وى یکى از این طرح ها را مجتمع گردشگرى ورزنه به 

مساحت 99 هکتار و با 500 میلیارد ریال اعتبار اعالم و 
اضافه کرد: این طرح با مشارکت بخش خصوصى و به 

سفارش شهردارى ورزنه اجرا خواهد شد.
مدیرکل میراث فرهنگى اســتان اصفهــان، طرح دوم 
را اِکو کمپ گردشــگرى و اقامتى ورزنه به مســاحت 
3هکتار مترمربع ذکر و خاطرنشــان کــرد: این طرح از 
سوى دوستداران میراث فرهنگى مطرح شده و اعتبار آن 
درحدود 30 میلیارد ریال است. اللهیارى به اجراى طرح 
دیگرى در شهرستان اردســتان اشاره و اضافه کرد: این 
طرح یک مجتمع گردشــگرى به مساحت 40 هکتار با 

اعتبار 90 میلیارد ریال است.

معاون حمایت و ســالمت خانواده کمیتــه امداد امام 
خمینى(ره)استان اصفهان گفت: در حال حاضر 105 هزار 
خانوار در قالب 185 هزار نفر، از خدمات مستمرى کمیته 

امداد استان بهره مند هستند.
جالل یزدانى اظهار کرد:  7500 میلیــارد ریال اعتبار، 
دولت براى مددجویان اســتان اصفهان در نظر گرفته 

است.
وى افزود: جمعیت مســتمرى بگیران کمیتــه امداد تا 
آبان ماه سال جارى 85 هزار خانوار بود که اکنون 20 هزار 

خانوار به این جمعیت اضافه شده است.
 معاون حمایت و ســالمت خانواده کمیته امداد استان 

اصفهان با بیان اینکه 105 هزار خانوار زیر پوشش کمیته 
امداد استان هستند، گفت: تعدادى از آنها مشخص نبودند 
و به واســطه  معتمدین محل و خیریه ها به کمیته امداد 

معرفى شدند تا از خدمات مختلف بهره مند شوند.
معاون حمایت و ســالمت خانواده کمیته امداد استان 
با اشــاره به تفاوت مبلغ دریافتى مســتمرى افراد زیر 
پوشش، اظهارکرد: در حال حاضر با احتساب یارانه دولتى، 
مددجوى یک نفره مبلغ 207 هزار تومان، دو نفره 366 
هزار و 500 تومان، سه نفره 496 هزار و 500 تومان، چهار 
نفره 648 هزار و 500 تومان وپنج  نفر به باال 744 هزار 

تومان دریافت مى کنند.

طرح هاى گردشگرى شرق 
ایجاد شغل مى کند

افزایش 20 هزار نفرى 
مستمرى بگیران کمیته امداد 

معدوم شدن3 تن سبزى 
منجمد در شاهین شهر 

حدود 3 تن انواع ســبزیجات منجمد بســته بندى 
تاریخ گذشــته در شــاهین شــهر و میمه معدوم

شد.
حســن کمالى، مدیر شــبکه بهداشــت و درمان
شــاهین شــهر و میمه گفت: در بازدید کارشناس 
نظارت بر مواد غذایى، آرایشــى و بهداشــتى این 
شهرستان از سردخانه اى مستقر در این شهرستان، 
این مقدار سبزیجات منجمد بسته بندى شده تاریخ 

گذشته جمع آورى و معدوم شد.

رشد 2 برابرى صادرات 
محصوالت فوالد نطنز

مدیر مجتمع فوالد و ذوب آهن نطنز گفت: در 9 ماهه 
سال جارى نسبت به مدت مشابه سال قبل، صادرات 
محصوالت مجتمع فوالد و ذوب آهن نطنز با رشد دو 

برابرى روبه رو بوده است.
جواد توکلــى طرقى افزود: این رشــد دو برابرى در 
حالى به دست آمده که عالوه بر تأمین نیاز بازارهاى 
خارجى، نیازهاى بازارهاى داخلى هم تأمین شده و 
اجازه نداده ایم که تولیدکننــدگان داخلى هم بدون 

مواد اولیه بمانند.
وى گفت: انواع میلگردهاى کالف صنعتى و کششى 
و شاخه برخى از محصوالت این مجتمع بوده که به 
کشورهاى سوریه، عراق، لبنان و کشورهاى حوزه 

خلیج فارس صادر شده است.

خبر

معاون مســکن و بازآفرینــى شــهرى اداره کل راه 
وشهرســازى اســتان اصفهان گفــت: اداره کل راه و 
شهرسازى اســتان اصفهان براى اولین بار در کشور، 
شهرهایى که در آن مسکن مهر ساخته شد را در اختیار 
شــهردارى ها قرار داد تا بتوانند به ساکنان مسکن مهر 

خدمات رسانى کنند.
ایمان طاهر اظهارکرد: از سال 94 تاکنون در 70 درصد 
شهرهایى که مســکن مهر ایجاد شــده با تخصیص 
یارانه، بودجه و کمک شــهردارى ها به این مســاکن 

خدمات رسانى شده است.
معاون مســکن و بازآفرینــى شــهرى اداره کل راه و 
شهرسازى استان اصفهان با بیان اینکه نباید به مسکن 
به چشم کاال نگاه کرد، گفت: در زمان خرید یک خانه 
مسکونى، صرفًا مشخصات فنى آن نیست که اهمیت 
دارد، بلکه محل قرارگیرى آن ساختمان و دسترسى به 
خیابان، فضاهاى شهرى، مدرسه و ... اهمیت مضاعف 

دارد.
طاهر اضافه کرد: متأســفانه امکان ســنجى مسکن 
مهر در شهرها انجام نشــده بود اما در استان اصفهان 
ســعى کردیم به این مســئله توجه بیشــترى داشته

 باشیم.
وى ادامــه داد: تاکنــون بیــش از ده میلیــارد تومان 
یارانه و بیــش از 20 میلیارد تومــان زمین معوض در 
اختیار شــهردارى ها قرار گرفته تا براى خیابان  کشى، 

آســفالت، جدولکشــى و ســاخت پارك هــا هزینه 
شود.

وى گفت: از صد شــهرى که در آن مسکن مهر ساخته 
شده، 70 شهر به شهردارى ها تحویل شده و بقیه نیز به 

زودى به شهردارى ها تحویل داده مى شود.
وى با بیان اینکه  کل سهمیه مسکن مهر استان اصفهان 
که از سال 87 آغاز شد، 160 هزار و 500 واحد بوده است، 

گفت: از این تعداد، فوالد شهر با ظرفیت بیش از 30 هزار 
واحد مسکونى بیشترین سهمیه را در استان داشته است.
معاون مســکن و بازآفرینــى شــهرى اداره کل راه و 
شهرسازى استان اصفهان با بیان اینکه 74 هزار واحد 
از سهمیه استان مربوط به شــهرهاى باالى 25 هزار 
نفر بوده است، اظهار کرد: بیش از 50 هزار واحد از این 

سهمیه، خود مالک است.

مسکن مهر 70 شهر 
تحویل شهردارى هــا شد

تولید کالف گــرم در مجتمع فوالد ســبا از 106هزار و 
116تن در ماه گذشت.

مدیر مجتمع فوالد سبا از مجموعه هاى تولیدى شرکت 
فوالدمبارکه اصفهان، رکورد قبلى تولید ماهانه در این 
مجتمع را در آبان امسال 101هزار و 24تن اعالم کرد و 
گفت:با دستیابى به بیشترین میزان تولید در آذر ماه، تولید 
این محصول در این مجتمع 5 درصد بیشــتر از رکورد 

قبلى شده  است.
احمد احمدیان 88درصد از این محصول تولیدشده را در 
آذر مربوط به ورق ضخامت 2 میلیمتر دانســت و افزود: 
تولید این نوع ورق با توجه به رویکرد فوالدمبارکه مبنى 
بر اولویت تأمین بازار داخل، در دستور کار خطوط تولید 
مجتمع فوالد سبا قرار گرفته که با تالش کارکنان این 

واحد محقق شده است.

وى کاهش توقفات اضطرارى و افزایش آماده به کارى 
خطــوط تولیــد و همچنین بازرســى هاى بــه موقع 
کارشناســان از خط تولید را، مهمترین عوامل دستیابى 
به این موفقیــت در تولید برشــمرد و گفت:پیش بینى
مى شود در ادامه این رکوردشکنى ها،  به زودى تولید فراتر 

از 110هزار تن در ماه در مجتمع فوالد سبا تحقق یابد.

دستیابى به رکورد در مجتمع فوالد سبا

رئیس کمیسیون فرهنگى و ورزشى شوراى شهر اصفهان 
گفت: با گذشت بیش از ده روز از دى ماه، هواى اصفهان 

در وضعیت ناسالم قرار گرفته است.
فریده روشــن اظهارکــرد: اصفهان در معــرض انواع 
آالینده ها قرار گرفته که تهدید جدى براى سالمتى مردم 
به ویژه کودکان اســت و این امر مستلزم تعطیل کردن 
مدارس در تشــدید آلودگى هواســت که باید در دستور 

آموزش و پرورش قرار بگیرد.
وى با اشــاره به اینکه امروز با فرســایش شدید خاك و 
آلودگى خاك مواجهیم که این امر در فرونشســت زمین 
بسیار مؤثر اســت، ادامه داد: شهردارى همچون گذشته 
باید به طور جدى در کاهش آلودگى هوا و خاك اصفهان 
اقدامات سازنده اى انجام دهد و در همین راستا اقداماتى 
از جمله الزام به پوشــاندن واگن هاى حامل نخاله هاى 

ساختمانى، انواع خاك و سایر زباله ها و مواد داراى ریزگرد 
در هنگام جابه جایى را مدنظر قرار دهد و استمرار و دقت در 
معاینه فنى همه خودروهاى متعلق به شهردارى به ویژه 

وسایل حمل و نقل عمومى باید در این مسیر قرار گیرد.
وى تصریح کرد: افزایش ســامانه هاى حمل و نقل پاك 
و تشویق استفاده از مترو و دوچرخه براى عموم مردم از 

دیگر راهکارهاى مؤثر در کاهش انواع آلودگى هاست.

 خاك اصفهان به مرحله فرسایش رسیده است
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چند باور اشتباه درباره شیر گاو
یکى از توصیه هاى والدین به کودکان مصرف شیر فراوان است زیرا بر این باورند که شیر براى 

رشد کودکان ضرورى است.
افراد بسیارى شیر را یکى از ارکان اصلى رژیم غذایى خود براى حفظ سالمت مطلوب در نظر 
مى گیرند اما این شرایط مى تواند بیشتر بر اساس باورهایى که از پشتیبانى علمى قوى برخوردار 

نیستند، شکل گرفته باشد.

کودکان براى رشد به شیر گاو نیاز دارند
یکى از توصیه هاى والدین به کودکان مصرف شیر فراوان است، زیرا بر این باور هستند که شیر 
براى رشد کودکان ضرورى است. با وجود این، پژوهش ها نشان داده اند، کودکانى که شیر گاو 
نمى نوشند نیز مى توانند به اندازه آنهایى که این کار را انجام مى دهند، سالم باشند. در حقیقت، 
مطالعات نشان داده اند، کودکانى که شیر گاو مى نوشند در معرض خطر بیشترى براى ابتال به 

آسم، کولیک و عفونت هاى گوش قرار دارند.

شیر گاو استخوان ها را قوى مى سازد
این باورى رایج بین مردم است که از محتواى کلسیم موجود در شیر سرچشمه مى گیرد. با وجود 
این، پیوندى قوى بین شیر گاو و سالمت استخوان وجود ندارد. در حقیقت، کلسیم به آن اندازه 

که باور داریم عنصرى کلیدى براى سالمت استخوان ها نیست.
مطالعات نشان داده که نوشیدن شیر کمک خاصى به پیشگیرى از پوکى یا شکستگى استخوان 

نمى کند.

براى پرهیز از کمبود کلسیم به شیر نیاز دارید
دوستداران شیر شگفت زده خواهند شد اگر بدانند که شیر بهترین منبع براى کلسیم محسوب 
نمى شود. مواد غذایى گیاهى مانند دانه ها و مغزهاى خوراکى، سبزى هاى برگدار و لوبیاها نیز 

مى توانند کلسیم مورد نیاز بدن شما را تأمین کنند.

شیر کم چرب از چاقى در کودکان پیشگیرى مى کند
اگرچه برخى دستورالعمل هاى غذایى مصرف شیر کم چرب را به عنوان روشى براى مبارزه با 
چاقى توصیه کرده اند اما نتایج مطالعات نشان داده که شیر کم چرب به پیشگیرى از چاقى در 

کودکان کمکى نمى کند.
شواهد خوبى وجود دارند که نشان مى دهند مصرف میوه ها 

و سبزى ها روش بهترى براى مبارزه با چاقى در دوران 
کودکى است.

شما مى توانید هر اندازه که دوست دارید، 
شیر بنوشید

افــرادى کــه بــاور دارنــد شــیر براى ســالمت 
ضرورى اســت، بر ایــن باور هســتند که 
مصرف هر میزان شــیر در طول روز مشکل 
آفرین نخواهد بود. اما مصرف بیش از حد شیر 

مى تواند آثار ســوء جدى براى سالمت به 
همراه داشته باشــد. مشخص شده نوشیدن 
سه لیوان شیر یا بیشتر در روز مى تواند خطر 
مرگ و شکستگى هاى لگن را افزایش دهد. 

همچنین برخى مطالعات نشــان داده اند که مصرف 
بیش از حد شیر مى تواند خطر ابتال به سنگ هاى کلیه و سرطان 

را افزایش دهد.

 گاو
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که مصرف 
گ هاى کلیه و سرطان 

دلیل اصلى ترشح اشک پس از برخورد ضربه به 
بینى، وجود ارتباط بین اعصاب تحریک کننده غدد 
اشــکى در مخاط بینى و چشم است که همزمان 
با بروز ضربه به بینى به غدد اشکى دستور ترشح 

مى دهد و مخاط بینى را مرطوب مى کند.
حتمًا تاکنــون با این موضوع برخورد داشــته اید 
که بینى یک عضو بســیار حساس بوده و هر نوع 
برخورد بــا آن مى تواند دردناك باشــد و معموًال 
همراه با جارى شــدن بى اراده اشک است. این 
حساسیت به حدى اســت که حتى تماس شىء 
خارج با مخاط بینــى یا حتى کنــدن یک مو از 
سطح درونى بینى نیز منجر به جارى شدن ا شک 
مى شــود. حال این ســئوال مطرح است که چه 
ارتباطى بین بینى و غدد ترشح اشک وجود دارد 
که موجب شــده هر نوع تماس و تحریک بینى 
منجر به واکنش نشان دادن غدد اشکى و جارى 

شدن اشک شود؟
اعصاب حســى در منطقه صورت بسیار متمرکز 
هستند و زمانى که به بینى شــما ضربه اى وارد 
مى شود، غدد ترشح اشک تحریک شده و همزمان 
با ترشح در مجارى داخلى بینى، از چشم ها اشک 
خارج مى شود. در حقیقت این موضوع یک فرایند 
طبیعى و تا حدى دفاعى براى بدن انسان محسوب 
مى شــود که به این ترتیب مى تواند از بافت هاى 

مخاطى داخل بینى محافظت کند.
در پاســخ به این ســئوال باید در نظر داشت که 
بینى داراى بافتى بســیار نرم و حســاس است و 
مجارى تنفسى و لوله هاى بینى از داخل به غدد 
ترشح کننده اشک مرتبط هســتند. این موضوع 
 lacrimal به طور طبیعى به اشک یا همان مایع
اجازه مى دهد در داخل محیط بینى ترشــح کرده 
و جارى شوند که این مسئله در بسیارى از موارد 
براى بدن ضرورى و موردنیاز است. اما وقتى که 
میزان این مایع در بینى کافى است، جریان اشک 
مى تواند مســیر تخلیه طبیعى را مســدود کند، 
به طورى که اشک هایى که تولید مى شوند جایى 

براى رفتن ندارند.
از ســوى دیگر، اعصاب حسى در منطقه صورت 
بســیار متمرکز هســتند و زمانى که بــه بینى 
شــما ضربه اى وارد مى شــود، غدد ترشح اشک 
تحریک شــده و همزمان با ترشــح در مجارى 
داخلى بینى، از چشــم ها اشک خارج مى شود. در 
حقیقت این موضوع یک فرایند طبیعى و تا حدى 
دفاعى براى بدن انسان محســوب مى شود که 
به این ترتیب مى تواند از بافت هاى مخاطى داخل 

بینى محافظت کند.

یک متخصــص دندانپزشــکى ترمیمــى گفت: برخــالف برخى 
اظهارنظرهاى غیرکارشناسانه سودجویان در فضاى مجازى، انجام 

لمینت باعث از بین رفتن کامل میناى دندان نمى شود.

محمد عاطفــت گفت: لمینت ســرامیکى یکى 
از شــیوه هاى مدرن در دندانپزشــکى محسوب 
مى شــود که عالوه بر زیبایى، در بیشتر موارد به 

عنوان یک تکنیک درمانى به حساب مى آید.
 وى تصریح کرد: بسیارى از افراد که از نامرتب بودن و چیدمان 
دندان هاى خود رنج مى برنــد، عالقه مند به انجام درمان هاى 
کالسیک نظیر ارتودنسى نیستند، چرا که عالوه بر روند طوالنى 
بودن درمان که اغلب درحدود یکسال به طول مى انجامد، مشکالتى 
نظیر نحوه مراقبت، مســواك زدن و جویدن را نیز به همراه دارد که 
همین امر باعث شــده تا لمینت به عنوان شیوه اى جایگزین مطرح 

شود.
این دندانپزشک ادامه داد: براى نصب لمینت و یا «ونیر کامپوزیت» 
نیازى به تراش کامل دندان نیســت و حتى باعث از بین رفتن مینا 
نمى شود، بلکه در شــرایط خاص درمانگر مجبور است درحدود 0/3 
میلیمتر از سطح دندان را براى آماده ســازى بردارد که این مقدار به 

هیچ وجه میناى دندان را از بین نمى برد.
عاطفت اضافه کرد: میناى دندان به عنوان ســخت ترین ماده بدن 
و حتى محکم تر از استخوان اســت و 97 درصد مینا از مواد معدنى 
کلسیمى تشکیل شده است و نصب لمینت سرامیکى و ونیر کامپوزیت 

نیز در درازمدت هیچ اثر پوسیدگى بر دندان نخواهد گذاشت. 

وى با بیان اینکه لمینت مى تواند در برخى موارد از پوسیدگى دندان 
جلوگیرى کند، افزود: در شــرایطى که میناى دندان دچار پوسیدگى 
شدید شــده باشــد، لمینت دندان کاربرد درمانى دارد و مى تواند به 
عنوان یک الیه محافظ قوى، عالوه بر درخشندگى و سفیدى، باعث 

جلوگیرى از پوسیدگى بیشتر مینا شود.
این متخصص ترمیمى تأکید کرد: افرادى که از لمینت دندان استفاده 
مى کنند، باید همانند دندان هاى واقعى خود از آنها مراقبت کند و این 
درحالى اســت که مراقبت هایى مانند مسواك زدن، نخ دندان، عدم 
ضربه و یا گاز زدن به اجسام سفت و ســخت از جمله مراقبت هاى 

لمینت دندان است.

چرا با ضربه به بینى 
اشک ترشح مى شود؟
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لمینت باعث از بین رفتن میناى دندان نمى شود

یک پژوهشگر طب ســنتى راهکارهایى 
براى کاهش غلظت خون ارائه کرد و گفت: 
مشخص شدن علت دقیق بیمارى، قدم اول 

مبارزه با آن است.
مهدى میرغضنفرى، متخصص فیزیولوژى 
و پژوهشــگر طب ســنتى اظهار کرد: این 
موضوع باید ابتدا علت آن مشخص شود و 
سپس راهکار درمانى مناسب به بیمار ارائه 
شود و در صورتى که افزایش غلظت خون 
ناشى از بیشتر شدن خلط َدم در بیمار باشد، 
کاهش مصرف گوشت قرمز در این زمینه 
مى تواند مؤثر واقع شــود. وى با بیان اینکه 
افزایش خلط ســودا در بدن از دیگر دالیل 
باال رفتن غلظت خون است، گفت:  گاهى 
غلظت خون بیمــار در آزمایش ها طبیعى 
بوده ولى سنگینى و چسبندگى آن هنگام 
گرفتن خون از ســرنگ مشخص است و 
خون به سختى از ســرنگ باال مى آید که 
این نشان دهنده «ویسکوزیه» باالى خون 

است.
این پژوهشگر طب ســنتى نسبت به انجام 
فعالیت بدنى و مصرف به اندازه مواد غذایى 
براى پیشگیرى و درمان غلظت خون تأکید 
کرد و گفت: پرخورى و کم فعالیتى دو عامل 
اصلى ابتال به غلظت خون است و اینکه در 
برخى از شبکه هاى اجتماعى تبلیغ مى شود 
که با قرص یا کپســول خاص مى توان به 
صورت تضمینى این مشــکل را ســریع 
برطرف کرد،  چندان مورد اعتماد نیســت. 
 میرغضنفــرى گفت: برخى بــراى درمان 
غلظت خون بالفاصلــه حجامت یا فصد را 
توصیه مى کنند، در حالى کــه اگر این دو 
عامل در زمان نامناســب انجام شود، خون 
رقیق را از بدن خارج مى کند و پیش از آن 
باید ورزش و مصرف خــوراك به اندازه در 

نظر گرفته شود.

راهکارهایى براى 
کاهش غلظت خون

اگر فشــارخون باال، دیابت و یا سخت شدن سرخرگ 
داشته باشید، ممکن است به بیمارى کلیوى مبتال شوید. 
بنابر این باید کارى کنید که جلوى وقوع و توســعه این 

بیمارى گرفته شود. 
بیمارى کلیه تهدیدکننده زندگى است و باید کارى کرد 
که آنها را پاکیزه کنیم. البته قرار نیست جارو برداشته و 
آن را تمیز کنیم؛ بلکه 9 پاك کننده وجود دارد که مى تواند 
در سالم نگهداشتن کلیه ها به ما کمک کنند که در زیر 

آنها را مرور مى کنیم.

 خوردن برگ سبزى حاوى ویتامین هاى c، k و فیبر 
ضمن اینکه فشارخون را پایین مى آورد، قند خود را نیز 
متعادل مى کند. برگ ترب و ُخرفه مى تواند کارساز باشد 

و کلیه را تصفیه کند.

 آب زغال اختــه مى تواند دواى طبیعــى خوبى براى 
کلیه ها باشــد. ضمن اینکه عفونــت ادرارى را در بدن 
مى ُکشد. ســنگ کلیه از نوع اگزاالت را از بین مى برد و 
البته بهتر اســت این میوه را بدون افزودنى و به صورت 

خالص مصرف کنید.

به دلیل داشــتن کورکومین، ضدالتهاب  زردچوبــه 
بــوده و بــراى کلیه و 

نابودى سنگ هاى کلیه مفید است.
 

 سیب پر از فیبر است و سم را جذب مى کند. التهاب را 
کم مى کند و براى دستگاه گوارش خوب است. 

 سیر را در رژیم غذایى خود وارد کنید تا سموم و التهاب 
را در بدن مدیریت کند.ســیر، آلیســین دارد و خاصیت 

آنتى اکسیدانى قوى اى دارد.

 برگ هاى گل قاصدك حاوى فالنوئید هستند و کلیه ها 
را پاك مى کنند. به صورت دمنوش بخورید تا فشارخون 

را نیز پایین بیاورد. 

 روغن زیتون مزایاى زیــادى دارد اما براى کلیه ها نیز 
مفید تشخیص داده شده است. ضمن کاهش کلسترول، 

درد سنگ کلیه را کم کرده و ضدالتهاب است.

 آبلیموى طبیعى نه تنها کلیه هــا را تمیز مى کند، بلکه 
ایجاد سنگ را نیز در کلیه متوقف مى کند.

 زنجبیل را به صورت پودر و یا ادویه به کار ببرید چون 
هم ضد تهوع است و هم اشتها را خوب کرده و به کاهش 

التهاب کمک مى کند.

اسفناج از جمله سبزیجاتى است که از خواص بسیارى برخوردار است؛ هم 
براى جبران کم خونى و کمبود آهن و هم براى زیبا شدن و صافى پوست 

شما بسیار عالى است. 
اگرتا امروز اسفناج نخوردید بهتر است در سبک زندگى خود تجدیدنظر کنید. 

هم اسفناج بخورید و هم به عنوان ماسک روى 
پوست استفاده کنید تا از خواص بى نظیر آن 

بهره ببرید.

درمان آکنه
اسفناج در پاکســازى، آکنه و در نتیجه حفظ 
سالمت پوست مؤثر است. براى خالص شدن 
از شر آکنه مى توانید با ترکیب کردن این سبزى 
و کمى آب یک ماسک صورت آماده کنید. این 
ماسک آلودگى، چربى و التهاب را از پوست شما 

حذف و در نتیجه آن را از درون پرطراوت و جوان مى کند.

ضد پیرى
اسفناج سرشار است از آنتى اکسیدان هایى که رادیکال هاى آزاد را در بدن 

از بین مى برند. این رادیکال هاى آزاد به پوســت شما آسیب مى زنند و در 
نتیجه باعث پیرى قبل از موعد مى شوند. بنابراین، خوردن اسفناج به طور 
منظم جوانى پوست را حفظ مى کند، سرعت تخریب پوست وابسته به سن 
را کم مى کند و باعث مى شود که پوست تان جوان تر وشاداب تر به نظر برسد. 
همچنین اسفناج غنى از فوالت است و به این 
ترتیب با به حداقل رساندن آکنه، کبودى روى 
پوســت و حلقه هاى تیره، به پوست تان رنگ 

روشنى مى دهد.

جلوگیرى از ریزش مو
ریزش مــو اغلب به دلیل کمبــود آهن ایجاد 
مى شــود. این ماده  معدنى، با قادر ســاختن 
ســلول هاى خونى براى حمل اکســیژن به 
فولیکول هاى مو باعث تقویــت تارهاى مو 
مى شود. کمبود آهن باعث کم خونى مى شود و کم خونى به نوبه  خود منجر به 
ریزش مو و برخى از عوارض جانبى دیگر مى گردد. اسفناج غنى از آهن است 
و آهن موجب مى شود که سلول هاى خونى اکسیژن را حمل کنند. به این 

ترتیب اسفناج با ریزش مو مبارزه مى کند.

یک متخصص پوســت و مــو گفت: هواى ســرد باعــث کاهش 
خون رسانى به پوست و خشکى آن مى شود.

حمید رضوى با بیان اینکه در فصل هاى ســرد و خشک مثل پاییز و 
زمستان، رطوبت هوا کاهش مى یابد و این باعث خشکى بیشتر پوست 

مى شود، اظهار کرد: هواى سرد ســبب کاهش خون رسانى و ترشح 
چربى از سطح پوست مى شود و این عوامل با هم سبب تشدید خشکى 
و حساسیت پوستى در فصل هاى ســرد و خشک سال مى شود. وى 
ادامه داد: عالمت هاى این عارضه شامل خشک شدن سطح پوست، 

پوسته ریزى، قرمزى و خارش پوست است.
این متخصص پوســت و مو عنوان کرد: در نواحى مختلف بدن این 
عارضه ممکن اســت به صورت هاى مختلف خود را نشان دهد که 
نواحى چرب بدن مثل صورت شدت آن کمتر است اما در دست، ساعد، 
ساق، مچ و کف پا و کف دست بیشتر است. رضوى توصیه کرد: در این 
فصول بهتر است از آب و مواد شوینده براى شستشو کمتر مصرف و از 

صابون ها و شوینده هاى مالیم استفاده شود. 
وى بر استفاده از کرم هاى آبرسان و مرطوب کننده به میزان نیاز تأکید 
کرد و گفت: کسانى که پوستشان خشک است، رطوبت هواى اتاق و 
منزل را توسط دستگاه بخور یا کترى باال نگه دارند تا خشکى پوست 

کمتر آزاردهنده باشد و شدت آن کم شود. 
این متخصص پوست و مو  بیان کرد: میزان دفعات استفاده از مرطوب 
کننده ها و آبرســان ها محدودیت ندارد و هرچه بیشتر استفاده شود، 

بهتر است.

با  شستشو دهنده هاى کلیه آشنا شوید

اسفناج شما را جوان تر مى کند دالیل خشکى پوست در فصل سرد
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فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

متّقین کسانى بوده اند که اعمالشان در این دنیا پسندیده بود و چشمانشان 
اشکبار. در دنیا شبشــان ، چون روز بود و همه خشــوع و استغفار و 
روزشان چون شب بود، در تنهایى و بریدن از مردم . خداوند بهشت را 
جاى بازگشت آنان گردانید و ثوابشــان ارزانى داشت . آنان سزاوار 
بهشت و اهل آن بودند و آنها شایسته ثواب خدا بودند، در ملکى همیشگى 

موال على (ع)و نعمتى برقرار.

شهردارى گلدشت به استناد مصوبه شماره 97/494/ش مورخ 97/6/7 
شوراى اسالمى شهر در نظر دارد نسبت به اجاره تابلوهاى تبلیغاتى 
روبروى مجموعه شیخ بهائى و پل عابر پیاده، از طریق مزایده عمومى 
و قیمت کارشناسى پایه به مدت یکســال اقدام نماید، لذا متقاضیان 
مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ فرم پیشنهاد تا تاریخ 
97/10/26 به شهردارى مراجعه و پیشنهاد خود را حداکثر تا پایان وقت 
ادارى روز پنج شنبه مورخ 97/10/27 به دبیرخانه حراست شهردارى 

تحویل نمایند.

تج دید آگهى مزایده اجاره

مهدى غالمى- شهردار گلدشت

نوبت اول

با توجه به اینکه شهردارى نیاسر در نظر دارد نسبت به واگذارى قسمت هاى 
مختلف شــهردارى اعم از (خدمات شهرى، فضاى ســبز و باغ تاریخى تاالر 
نیاسر) به پیمانکاران و شرکت هاى واجد صالحیت زیر نظر دستگاه نظارت به 
مدت یکسال با اعتبارى بالغ بر 4/500/000/000 ریال اقدام نماید لذا متقاضیان 
و شرکت هاى واجد شرایط مى توانند از تاریخ انتشار آگهى ظرف مدت 3 روز 
جهت دریافت اسناد و مدارك به شهردارى (امور پیمانها) مراجعه نمایند. ضمنًا 

هزینه آگهى به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
تاریخ چاپ نوبت اول آگهى: 97/10/03
آخرین مهلت تحویل اسناد: 97/10/18

محل تحویل اسناد: دبیرخانه محرمانه شهردارى 

آگهى مناقصه عمومى مرحله اول

سبحان نظرى- شهردار نیاسر

نوبت دوم

شهردارى بادرود در نظر دارد براساس مصوبه شــوراى اسالمى شهر، طى تشریفات مزایده عمومى و 
حسب ضوابط و مقررات آیین نامه مالى شهرداریها، قطعه زمین شماره 21 به مساحت 206/45 مترمربع 
از مجموعه تفکیکى حاج على غالمى واقع در بلوار مصطفى خمینى فرعى 8 مترى احداثى را به فروش 
برساند. لذا از کلیه متقاضیان، اشخاص حقیقى و حقوقى درخواست مى گردد از تاریخ 10 /1397/10 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 اول

شهردار خمینى شــهر گفت: عملیات عمرانى احداث 
میدان بزرگ منطقه کارگاهى دوشــاخ به وسعت70 
هزار متر اجرا شد و به گونه اى برنامه ریزى کرده ایم که 

هرماه یک طرح در خمینى شهر افتتاح شود.
 على اصغر حاج حیدرى در جمع مسئولین شهرستان 
خمینى شهر بابیان اینکه در حال حاضر 30 پروژه فعال 
توسط شهردارى در سطح شهر در حال اجراست گفت: 
به همت شوراى شهر خمینى شهر برنامه چهارساله 
عدالت اجتماعى در محالت مختلف برنامه ریزى شده 

و در حال اجراست.

میدانى که پل ارتباطى است 
حاج حیدرى گفت:عملیات آســفالت میدان بزرگ 
دوشاخ بااعتبارى بالغ 16 میلیارد ریال به عنوان یکى از 

مهم ترین طرح هاى این دوره شهردارى و شوراى شهر 
خمینى شهر محسوب مى شود .

  شهردار خمینى شهر خاطرنشــان کرد: اجراى این 
میدان به عنوان یکى از طرح هــاى مهم و به عنوان 
پل ارتباطى بین شهرهاى اصغرآباد، کوشک ، جاده 
کمربندى و منطقه کارگاهى دوشــاخ  باعث تسریع 
در استقرار صنایع مزاحم و نیمه مزاحم در این منطقه 

مى شود .
  حاج حیدرى ادامه داد: پروژه عمرانى میدان دوشاخ با 
70 هزار متر وسعت ،25 هزار متر زیرسازى و آسفالت ، 
8 هزار متر جدول گذارى در یک سال گذشته اجرا شد .

نیازمند مدیریت جهادى هستیم
 شــهردار خمینى شــهر تصریح کرد:بارها گفته ام ،

همه مشــکالت را بودجه و پول حــل نمى کند، در 
شرایطى کنونى کشــور که درگیر جنگ اقتصادى 
هســتیم ،مى طلبد همه مســئولین و دستگاه هاى 
اجرائى و خدماتى، مدیریت جهادى را در دستور کار 

خود قرار دهیم . 
 وى با اشاره به اینکه خمینى شهر ظرفیت و قابلیت هاى 
زیادى براى گفتــن دارد ادامــه داد:همکارى مردم 
و خیرین با مسئولین شهرســتان یکى از مهم ترین 

ظرفیت هاى شهر ما محسوب مى شود .

اتحاد، راه حل اصلى حل مشکالت
 وى با اشــاره به اینکه بودجه و اعتبارات راه حل همه 
مشکالت نیســت گفت: در شرایط سخت اقتصادى 
تعامل، برنامه ریزى و اتحاد بین مردم و مســئولین و 
دســتگاه هاى اجرائى و خدماتى راه حل اصلى، حل 

مشکالت و برون رفت از شرایط  کنونى است.
 شهردارى خمینى شهر افزود: هماهنگى و تعامل ما 
مســئولین کمک زیادى به حل مشکالت مى کند و 

باعث پیشرفت خمینى شهر مى شود.

کمک شهردارى به اتوبوسرانى
 وى بابیان اینکه در شرایط  فعلى مجبور به پرداخت 
هزینه هاى خدماتى و حمایت از ســازمان هاى تابعه 
خود هستیم گفت: شهردارى خمینى شهر ساالنه مبلغ 
5 میلیارد تومان براى بازسازى ناوگان اتوبوس رانى به 
جهت ارائه خدمت به مردم به ســازمان اتوبوس رانى 

پرداخت مى کند .

شهردار خمینى شهر با اشاره به احداث میدان بزرگ منطقه کارگاهى دوشاخ :

هرماه یک طرح در خمینى شهر 
افتتاح مى شود
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مدیر عامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان 
از آمادگى این شــرکت جهت میزبانــى از هیأت هاى 
اقتصادى اســتان ها و انتقال تجربیــات موفق احداث 
شــهرك ها و نواحى صنعتى و همچنین اقدامات این 

شرکت در تأمین آب مورد نیاز صنعت خبر داد .
به گزارش روابط عمومى شرکت شــهرکهاى صنعتى 
استان اصفهان، محمد جواد بگى در حاشیه برگزارى تور 
صنعتى بازدید هیأت اقتصادى استان ایالم از شهرك هاى 
صنعتى مورچه خورت و جــى در جمع خبرنگاران گفت: 
استان اصفهان با در اختیار داشــتن یازده درصد صنایع 
کشــور و همچنین برخوردارى از هفتاد شهرك و ناحیه 
صنعتى فعال با اشتغالزایى بیش از 130 هزار نفر، یکى از

موفق ترین استان هاى کشور در حوزه صنعتى و تولیدى 
است که این مهم حاصل دهه ها تالش و تجربیات مدیران 

استان در بخش هاى دولتى و خصوصى است. 
مدیر عامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان 
با اشــاره به توانمندى هــا و تجربیات این اســتان در 
حوزه هاى اقتصادى به ویژه توســعه صنایع تولیدى و 
شهرك هاى صنعتى و همچنین پیشــتازى استان در 
ایجاد اشــتغال و ارزش افزوده در شــهرك ها و نواحى 
صنعتى، از آمادگى کامل این شــرکت براى میزبانى از 

هیأت هاى اقتصادى استان ها و انتقال تجربیات جهت 
کمک به اشتغالزایى و توسعه صنعتى در همه استان ها 
و مناطق کشور خبر داد و افزود: عالوه بر این  با توجه به 
بحران آب در فالت مرکزى کشور و خشکى زاینده رود، 
صنایع و بخش هاى تولیدى استان اصفهان همانند همه 
بخش هاى اســتان با چالش بزرگ تامین آب مواجهند 
که شرکت شــهرکهاى صنعتى استان اصفهان تاکنون 
اقدامات ارزشــمندى براى تامین آب مورد نیاز صنایع 
مستقر در شــهرك ها و نواحى صنعتى اســتان انجام 
داده اســت، احداث بیش از 12 تصفیه خانه صنعتى  و 

همچنین اجراى طرح هاى انتقال فاضالب شــهرى به 
تصفیه خانه هاى صنعتى شهرك ها بخشى از مهمترین 
راهکارهاى تأمین آب پایدار براى صنایع استان است که 
مى توان با انتقال این تجربیات ارزشمند به استان هاى کمتر 
برخوردار، بستر مناسبى براى اشتغالزایى در آن استان ها  و 

همچنین کمک به توسعه پایدار کشور ایجاد نمود.
وى اصفهان را از اســتان هاى پیشــگام در توســعه 
شرکت هاى دانش بنیان و ایجاد شهرك هاى تخصصى 
دانست و تصریح کرد: احداث شهرك فناورى اصفهان 
و شهرك هاى تخصصى به منظور توسعه اقتصاد دانش 
بنیان و همچنیــن اقدامات مناســب در زمینه کاهش 
آالیندگى صنایع و حفظ محیط زیست و همچنین توسعه 
خوشــه هاى صنعتى را از دیگر تجربیات ارزشمند این 
شرکت دانســت که مى تواند در استان هاى دیگر مورد 

استفاده قرار گیرد.
مدیر عامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان  
پویایى و تالش براى رفع چالش هاى موجود و همچنین 
کمک به توانمند سازى صنایع را از دیگر نقاط قوت این 
شرکت عنوان و بر ضرورت حمایت همه جانبه از صنایع 
و توسعه سرمایه گذارى در شهرك ها و نواحى صنعتى 

کشور تأکید کرد.

مانور عملیاتى زلزله با حضــور مخابرات منطقه اصفهان 
برگزار شد.  به گزارش اداره روابط عمومى مخابرات منطقه 
اصفهان، مانور عملیاتى زلزله در محل میدان بهار واقع در 
ابتداى خیابان آتشگاه میدان سابق میوه و تره بار و با اهداف 
یادبود زلزله بم، ارتقاء ســطح کیفــى نیروهاى اجرایى و 
عملیاتى درون و برون سازمانى، فعال سازى اتاق فرماندهى 
و عملیات مدیریت بحران و نحوه همکارى و هماهنگى 

بین بخشى میان دستگاه هاى اجرایى برگزار شد.
در برگزارى این مانور زلزله دستگاه هاى مشارکت کننده  
وابسته به شهردارى شامل ســازمان آتش نشانى، مدیر 
منطقه 9 به عنوان رییس ســتاد مدیریت بحران منطقه، 
سازمان خدمات موتورى، ســازمان آرامستان ها مدیریت 
بحران و پدافند غیرعامل شهردارى و اداره کل ارتباطات 
و امور بین الملل شهردارى و سایر ارگان ها نظیر نیروى 

انتظامى، پلیس راهور، هالل احمــر، اورژانس، آموزش 
و پرورش ،دستگاه هاى خدمات رســان آب، برق ، گاز و 

مخابرات منطقه اصفهان  حضور داشتند.
گفتنى است این مانور شامل امداد و نجات، اطفاء حریق، 
تریاژ مصدومان و انتقال متوفیان فرضى بوده و مدیریت 
بحران اســتاندارى اصفهان نظارت  بر اجراى مانور را بر 

عهده داشت.

آمادگى شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان از 
میزبانى هیأت هاى اقتصادى استان ها

حضور مخابرات منطقه اصفهان در مانور زلزله 


