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محمد اصفهانى این روزها کجاست؟استقبال سرد از بازار نوروزى پوشاك  بادام و فواید بى شمار آنورود پلیس فتا به دستکارى در نظرسنجى  فرهنگاستانسالمت عماد رضا در یک قدمى هدایت تیم ملى جوانان عراق ورزش جهان نما
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رئیس جمهور و وزیران
 ارتباط ایمیلى ندارند

بیجا کرده اند مى گویند
 قانون را اجرا نمى کنیم  

اعالم نتایج نهایى 
انتخابات اتاق بازرگانى 

اصفـهان

اگر از طریق واى فاى با دنیاى مجازى در ارتباط 
هستید و مدام با لپ تاپ، تلفن هوشمند یا تبلت تان 
به اینترنت متصل مى شوید باید بدانید که استفاده 
مداوم از اینترنت واى فاى مى تواند سالمت شما را 

به خطر اندازد. محققان مى گویند ...

8 بعد از الکویت و الغرافه، حاال نوبت الزوراءبعد از الکویت و الغرافه، حاال نوبت الزوراء
ذوب آهن از امروز در مرحله گروهى آسیا استارت مى زندذوب آهن از امروز در مرحله گروهى آسیا استارت مى زند
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 رکورد همچنان دست بزرگواره
امیر قلعه نویى در ماراتن بیشترین بازى متوالى بدون شکست، رقابت 
سختى را با برانکو داشت؛ سرمربى کروات در هفته هفدهم در اهواز 
مغلوب فوالد خوزستان با هدایت افشین قطبى شد تا سرمربى سپاهان 
بدون رقیب فرصت بهبود و افزایش رکورد بازى هاى بدون باخت را 
داشته باشــد. اما در این هفته قلعه نویى هم برابر تیم سابقش مغلوب 
شد تا دو رکورد تاریخى ژنرال متوقف شــوند اما با این وجود، رکورد 

بیشترین بازى...
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در صفحه 5 بخوانید

خداحافظى
 3 نماینده اصفهان 

با صندلى سبز 
بهارستان

با اصالح قانون انتخابات انجام مى شود؛

خشونت رتبه نخست جرائـم استان را دارد
معاون پیشگیرى از جرم دادگسترى استان اصفهان مطرح کرد:
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رئیس مجلس شوراى اسالمى:
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 توسعه تجهیزات ابزار  توسعه تجهیزات ابزار 
دقیق براى پایشدقیق براى پایش

کّمى و کیفى کّمى و کیفى 
آب شربآب شرب

نمى توانند، نمى دانند یا نمى خواهند؟!
در رکود و سکوت ارشاد، مطبوعات تلف مى شوند

زینک نیست. کاغذ هم نیست. اگر هم باشد چنان گران 
است که وســع خرید و تهیه آن وجود ندارد. در چنین 
شــرایطى تنها چند راه ناگزیر پیــش پاى مطبوعات 
اصفهان است. یکى کم شدن تعداد صفحات و کاهش 
تیراژ تا حد ممکن و دیگرى کاســتن از تعداد پرسنل 

همکار.
طبیعتــًا هیچ کــدام از ایــن روش ها مورد پســند 
نیســتند چرا که هر یک به بهاى فلج شــدن بخشى 
از فعالیت رسانه هاى مکتوب حاصل مى شوند. ولى 
چه مى توان کرد؟ متأسفانه باید بنشینیم و شاهد هدر 
رفتن عمرى تجربه و تالش باشــیم که جملگى در 
پى ارتقاى ســطح فرهنگ و توسعه اطالع رسانى در 

اصفهان صرف شدند.
شده اســت مانند زاینده رود. همان زمانى که اندك 
اندك از حجم آب آن کاســته شــد تا به یکباره رفت 

و به خاطره ها پیوســت و حاال، همه بــه چه کنم چه 
کنم افتاده اند! جاى خالى اش را مى بینند و نفرین به 
آنهایى مى کنند که مى توانســتند آن را نجات بدهند 

ولى نخواستند و همت نکردند.
براى زاینده رود نشــد ولى براى مطبوعات مى شود. 
مى توان مانــع از مرگ آنها شــد. مى تــوان از کما 
بیرون شــان کرد و نجات شــان داد و چنان جسم و 
جان شان را احیا کرد که در بدترین شرایط اقتصادى 
هم پر شمار و پر هیاهو باشــند. مانند همین یکى دو 

سال پیش.
ولى افسوس! ولى افســوس که سر رشته کار به اداره 
کل فرهنگ و ارشــاد اســتان اصفهان بر مى گردد. 
دقیقًا همانجایى که به اسم و رسم، متولى فرهنگ و 
مطبوعات اســت ولى در عمل هیچ چیز نیست به جز 

مانعى براى توسعه و پیشرفت.
ادامه در صفحه 2

ایرج ناظمى

باز شدن زاینده رود در نوروز غیرممکن است
معاون شرکت آب منطقه اى اصفهان با اشاره به حجم و ذخیره آب سد

امیر
سخ
مغلو
بدو
داش
شد
بیش

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان خبر داد؛
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رییس مجلس شوراى اســالمى با تاکید بر این که «دولت 
باید مصوبات مجلس درباره افزایش حقوق در سال آینده را 
اجرایى کند»، گفت: باید قانون اجرا شود و کسى که حرفى 

غیر از آن را مى گوید بى جا کرده است.
على الریجانى در پاسخ به تذکر موسوى الرگانى نماینده 
فالورجان درباره  نامه نوبخت پیرامون عدم اجراى مصوبه 
مجلس شوراى اسالمى در خصوص افزایش حقوق ها گفت: 
هر کسى هر حرفى زد اینقدر روى آن حساب باز نکنید مگر 
مى تواند قانون را اجرا نکند. بى جا کرده اند که چنین حرفى 

مى زنند وقتى قانون تصویب مى شود باید اجرا شود.
موســوى الرگانى در توضیح تذکر خود گفت: روز شــنبه 

مجلس در جریان بررسى بودجه موضوع افزایش حقوق و 
مزایا را تصویب کرد تا براى همگان به یک میزان یکسان 
حقوق اضافه شود. راهکار مجلس شوراى اسالمى متناسب 
با عدالت بود تا اگر کسى 20 میلیون حقوق مى گیرد دیگر 
چهار میلیون به حقوق اش اضافه نشود ولى هنوز مجلس 
شوراى اسالمى تمام نشــده بود دولت اعالم کرد قانون را 

اجرا نمى کند.
گفتنى است روز شــنبه مجلس شوراى اسالمى در بودجه 
تصویب کرد که در سال آینده ماهانه حقوق بازنشستگان و 
کارکنان دولتى 400 هزار تومان افزایش پیدا کند؛ همچنین 

دولت مى تواند تا 10 درصد افزایش حقوق داشته باشد.

صبح دیروز ویالى غیر قانونى دختر یک وزیر ســابق 
با حضور مأموران قضایى و انتظامى شــروع به تخریب 
شــد.«على حیدریان» شهردار لواســان در تهران روز 
چهارشنبه هفته گذشــته اعالم کرد که حکم تخریب 
(بخشى از) ملک ویالیى غیرمجاز دختر یکى از وزیران 
سابق صادر و یکشــنبه اجرا خواهد شد. دیروز ماموران 
انتظامى و عوامل قضایى تنها اجــازه ورود به خبرنگار 
خبرگزارى میزان وابسته به قوه قضاییه را دادند. میزان 
در این باره نوشت: با دستور رئیس حوزه قضایى لواسانات 
و در اجراى راى کمیسیون ماده 100 نسبت به تخریب 
حدود 1000 متــر بناى غیر مجاز دختر وزیر ســابق در 

لواسان اقدام گردید.
شــهردار لواســان همچنین در خصوص یکى دیگر از 
ویالهاى پر حاشیه این شهر منتسب به یکى از نزدیکان 
خانم نماینده مجلس شوراى اسالمى گفته بود: این ملک 
در کمیســیون ماده 100 حکم جریمه گرفته و آن را نیز 
پرداخت کرده است، لذا ویالى مذکور تخریب نمى شود.

لواسان یکى از شهرهاى خوش آب و هواى شهرستان 
شمیرانات و در 15 کیلومترى شمال شرقى تهران واقع 
شده که ساخت و ســازهاى غیرمجاز در آن و تخریب 
محیط زیســت و اراضى ملى طى ســال هاى گذشته 

خبرساز بوده است.

بیجا کرده اند مى گویند
 قانون را اجرا نمى کنیم  

آغاز تخریب ویالى دختر 
وزیر سابق 

ورود یک روحانى جوان دیگر
  حوزه نیـوز| یک منبع آگاه با اشاره به خداحافظى 
قریب الوقوع آیت ا... غیاث الدین طه محمدى از امامت 
جمعه همدان گفت: حجت االسالم  حبیب ا... شعبانى به 
عنوان نماینده ولـى فقیه و امام جمعه همـدان، انتخاب 
و معرفى مى شـود. بر پایه این گزارش، حجت االسـالم 
حبیب ا... شـعبانى متولد سال 1356 اسـت و در صورت 
انتخاب، جوان ترین نماینده ولى فقیه و امام جمعه مرکز 

استان خواهد بود.

تکلیف سپرده ها چه مى شود؟
  دیـده بـان ایـران| عملیـات ادغـام پنـج بانک و 
مؤسسه اعتبارى در بانک سپه آغاز شد. رئیس کل بانک 
مرکزى دربـاره میزان پـول هایى که در ایـن پنج بانک 
سپرده گذارى شده گفت: این پنج مؤسسه بانکى نزدیک 
24 میلیون سپرده گذار با ارزش 214 هزار میلیارد تومان 
دارند. برنامه ریزى به گونه اى اسـت که هیچ تغییرى در 

نحوه پرداخت سودهاى سپرده گذاران صورت نگیرد.

رئیس جمهور به عراق مى رود
  آنا| حجت االسـالم حسـن روحانى، رئیس  جمهور 
ایران براى نخسـتین بار در پنج سال گذشته براى دیدار 
و انعقاد تفاهمنامه به کشـور عراق سفر خواهد کرد. این 
خبر را نخستین بار به صورت رسمى «حکیم»، وزیر امور 
خارجه عراق در صفحه توییتر خود منتشر کرد. همچنین 
محمدجـواد ظریف، وزیـر امـور خارجه ایـران و حکیم 
براى مقدمات این سـفر با یکدیگر تلفنى گفتگو کردند. 
سیدعباس عراقچى، معاون سیاسى وزیر امور خارجه نیز 
سـفرى یک روزه به بغداد داشـته و مقدمات سفر رئیس 

جمهورى ایران به این کشور را فراهم کرده است.

جنجال در
 انتخابات اتاق بازرگانى 

  اعتمادآنالیـن|  انتخابـات اتـاق بازرگانـى 
بندرعباس که قرار بود 11 اسـفندماه از سـاعت 8 صبح 
همزمان با سراسر کشور برگزار شود، به دلیل حواشى و 
ابهامات در روند تأیید و رد صالحیت برخى از کاندیداها 
لغو و بـه زمـان دیگـرى موکـول شـد. اتـاق بازرگانى 
بندرعباس از ماه ها پیش به دلیل مصاحبه هاى اعضاى 
هیئت رئیسـه و رئیس آن مـورد تنش قـرار گرفته بود و 
اعتراض فعاالن اقتصادى تا آنجا پیش رفت که اقدام به 
گل گرفتن دِر ورودى اتـاق بازرگانى بندرعباس کردند. 
این تعـداد از فعـاالن حوزه صنعـت و معـدن هرمزگان 

خواستار انجام انتخابات شفاف و روشن شدند.

تصمیم گیرى با مجمع است 
  پانـا| محسـن رضایـى، دبیـر مجمـع تشـخیص 
مصلحت نظـام درباره پیشـنهاد برخـى اعضاى مجمع 
به رئیس جمهور مبنى بر اینکه اگر معتقد اسـت رهبرى 
مخالفتى با لوایح مرتبط با FATF ندارد چرا از ایشـان 
استعالم نمى کند، گفت: «مقام معظم رهبرى همه این 
کنوانسـیون ها را با دقت مطالعه کردند و فرمودند من به 
نتیجه اى نرسیدم و مجمع تشـخیص مصلحت نظام با 
دقـت و امعان نظر این  کنوانسـیون ها را بررسـى کند.» 
پیش تر لعیا جنیدى، معاون حقوقى رئیس جمهور گفته 
بود: «مقـام معظم رهبـرى در مورد معاهـدات فرمودند 
که هیـچ مخالفتى با آن نـدارم و آقاى علـى الریجانى، 
رئیس مجلس، در صحن علنى این نامه را خواند که ایشان 

فرموده بودند در این مسئله ورود نمى کنند.»

ایران، گلستان است
  خبرگـزارى حـوزه| آیت ا... سـید احمد خاتمى، 
عضو مجلس خبرگان رهبرى دیـروز در اجتماع طالب 
حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: برخى نمى توانند دیروز 
سـیاه و روزهاى پـر از خفقـان را بپذیرند؛ چـه بگویم از 
کسانى که با وقاحت بیان مى کنند که آزادى دیروز بیشتر 
از امروز بوده است. ایران اسالمى در ثبات، امنیت و حفظ 
تمامیت ارضى در میان حلقه اى از آتش بهترین وضعیت 

را داشته و گلستان است.

خبرخوان
اینها خارق العاده اند

  آنا| ســفیر هلنــد در ایــران از تاریخ پربار 
کشــورمان تمجید کرد. «جاکوس ورنر» در 
حساب کاربرى خود در توییتر آثار تمدن 6000 

ساله ایرانى را خارق العاده خواند. 
وى در توییتر خود نوشــت: آثار خارق العاده اى 
از هنر ایرانى در موزه ملى گرد آمده است. فقط 
باید دانست که چه کسانى این آثار را 6000 سال 
پیش و در دوران شــکوفایى امپراتورى پارس 
ساخته اند. این آثار بسیار عجیب و خارق العاده 

هستند.

کسى پارچه نمى خرد
  ایلنا| دبیر کل انجمن نساجى ایران گفت: 
بازار شــب عید ما از دى ماه آغاز مى شــد اما 
اکنون که کمتر از 30 روز بــه عید مانده هیچ 
تغییرى در بازار رخ نداده است و مى توان گفت 
نسبت به پارســال 50 درصد کاهش فروش 
داشــتیم که علت آن پایین آمدن قدرت خرید 

مردم است.

گرانى در همه بازارها
  ایســنا| اتاق بازرگانى تهران در گزارشى 
به مقایســه عملکرد بازارهــاى اقتصادى در 
ده ماهه امسال و مقایســه آنها با سال گذشته 
پرداخته که نشــان دهنده افزایش قیمت ها در 
تمامى بازارهاست. بر اساس ارزیابى هاى اتاق 
بازرگانى تهران، میانگین نرخ سکه تمام بهار 
طرح قدیم بیــش از 155 درصد افزایش یافته 
است. میانگین نرخ سکه تمام بهار طرح جدید 
نیز رشدى 160 درصدى داشته است. نرخ دالر 
افزایشى 164 درصدى را پشــت سر گذاشته 
است و یورو به طور میانگین بیش از 163 درصد 
افزایش نرخ داشته اســت. در طول این مدت 
میانگین بهاى کاالها و خدمات مصرفى شهرى 

در کشور 28 درصد افزایش یافته است.

جنگل هاى شمال
 در شرف نابودى اند؟

  ایســنا| چند ماهى اســت کــه خبرهاى 
مختلفى مبنى بر نابودى جنگل هاى شــمال 
کشور تا چند سال آینده منتشر مى شود. برخى 
کارشناسان حوزه منابع طبیعى از جمله هادى 
کیا دلیرى، رئیس انجمــن جنگلبانانى ایران 
بارها مطرح کرده اند که تا 30 سال آینده جنگلى 
در شمال کشــور نخواهیم داشــت اما رئیس 
شوراى عالى جنگل  با اســتناد به آخرین آمار 
دفتر مهندسى و مطالعات ســازمان جنگل ها 
نظر دیگرى دارد.کامــران پورمقدم مى گوید: 
این گونه اظهار نظرها مستند و مبتنى بر مطالعه 
یا تحقیقات مشخصى نیست. سطح جنگل هاى 
شمال کشور حدود دو میلیون هکتار است و بر 
اساس همین آمار سطح این جنگل ها حداقل در 

بعد کّمى آن حفظ شده است.

اعالم 17 فرآورده 
ماهواره اى غیرمجاز

  تابناك| ســخنگوى ســازمان غذا و دارو 
اســامى 17 فرآورده غیرمجاز کــه به صورت 
گســترده در شــبکه هاى ماهــواره اى تبلیغ 
مى شوند را اعالم کرد. دکتر کیانوش جهانپور 
با اشاره به گزارش اداره کل امور فرآورده هاى 
طبیعى، ســنتى و مکمل ســازمان غذا و دارو 
درباره تبلیغات ماهواره اى محصوالت سالمت 
محور، تأکید کرد که تبلیغــات پیامکى براى 
عموم و ماهــواره اى فرآورده هــاى طبیعى، 
ســنتى و مکمل هاى تغذیه اى، طبق ضوابط 
جارى ممنوع است. وى افزود: این محصوالت 
هیچ گونه مجوزى اعم از تولید، واردات، توزیع، 
 عرضه و تبلیغات را از اداره کل امور فرآورده هاى 
طبیعى، ســنتى و مکمل ســازمان غذا و دارو 

ندارند.

... ادامه از صفحه اول
مى توان با بســیج تمام نیروها و افــراد، با دخیل کردن 
بنیان هــاى اقتصاد خصوصــى و دولتى در اســتان، با 
همفکرى و هم اندیشى متفکران رسانه اى، با تمسک به 
نمایندگان و مدیران و وکال در شهر و استان چنان کرد که 

تا کنون فلک به یاد نداشته باشد. 
در اصفهان ما ظرفیت توســعه از هر نظر و بخصوص در 
حوزه مطبوعات و رســانه ها بسیار باالست. پتانسیل آن 
را داریم. مراکز بالقوه و بالفعل آن را هم داریم که تنها در 
انتظار یک تلفن، یک ارتباط ساده یا یک جلسه مختصر 
مشورتى هستند تا چنان به میدان بیایند که تا سال ها نهاد 
مطبوعات را از حیث بالیاى اقتصــادى بیمه کنند. ولى 
دلیل اینکه چرا اداره متولى مطبوعات ما دست روى دست 
گذاشته و در رکود کامل، تنها نظاره گر ساکت و خاموش 

تلف شدن مطبوعات است را نمى دانیم!
یا نمى توانند، کــه باید بى عرضگى شــان را بپذیرند و 
داوطلبانه عطاى میز را به لقاى آن ببخشند و کنار بروند. 
مگر غیر از این است که تاکنون هر نقطه ضعیف استان 
همیشه از همین نتوانستن ها بوده که رنجور شده است؟ 
یعنى در این زمینه هم باید از یک مشت افراد ناتوان که 
تنها به شانس و گردش چرخ زمانه بر گردونه فالن جناح 
سیاسى مصدر نشین امور شــده اند، آسیب پذیر باشیم؟ 
یعنى اینقدر در استان ما قحط الرجال شده است که یک 
جمع ناتوان، چارچوب عالى ترین ساختار فرهنگى استان 

را در آغوش بگیرند و رها نکنند؟ 
شاید هم کســى در اداره کل مورد نظر چیزى از متولى 
گرى و احیاى مطبوعات نمى داند. چه بســا عمده ضربه 
فرهنگ و ادب و هنــر و مطبوعات اصفهان از همین کم 
دانشى ها و بى تجربگى هاست. پس چرا نمى پرسند تا 

بفهمند؟ آیا خود را عالم تر از هر کسى مى دانند یا به حکم 
یک امضا و یک میز صدارتــى، خود را برترین در زمین و 

ماوراء مى پندارند؟ 
تاکنون چند جلسه، کدام مکاتبه، کدام هم اندیشى و کدام 
نشست و برخاست را داشته اند که در راستاى احیا و نجات 
مطبوعات بوده باشد؟ یعنى همچنان از جلسات یک نفره 

و ایده هاى خلق الساعه انتظار معجزه دارند؟ 
به راستى همین که در گوشه اى بنشینند و ماشین امضاى 
نامه ها را روشن نموده و براى شندرغاز آگهى هاى دولتى 

و خصوصى بخشنامه بنویسند، باید ختم هنرشان باشد؟
اگر تا این حد که براى چهار تا آگهى شهردارى ها مکاتبه 
بى حاصل کردند و بخشــنامه درآوردند و تلفن زدند و به 
تهدید و تحدید مطبوعات پرداختند، به دولت و مجلس 
و دادگسترى نامه نوشته بودند، رؤساى قواى سه گانه با 

جمع معاونین شان به اصفهان مى آمدند و مى رفتند.
شاید هم ارشادى هاى مصدر نشین استان ما، هم مى دانند 
که چه باید کرد و هم مى توانند، ولى نمى خواهند، که در 
چنین شرایطى عقالى اصفهان، اعم از استاندار و فرماندار 

و نمایندگان شــورا و مجلس، باید ایــن غرض و مرض 
ناصواب احتمالى را درمان کنند و اگر چنین نکنند، تعمد 
در امحاى رسانه هاى مکتوب، عاقبت روزى عیان شده 
و دامن خودشــان را هم خواهد گرفت. خودشان به کنار، 
ممکن است عمده آسیبى که به جامعه و اقتصاد و فرهنگ 
و امنیت استان مى رسد، دیگر قابل جبران و درمان نبوده 
و تنها همان عاقبتى در انتظارشــان باشد که زاینده رود 
امروز ما شاهد آن اســت. یعنى نثار نفرین بر کسانى که 

مى توانستند ولى نخواستند و کوتاهى کردند.

نمى توانند، نمى دانند یا نمى خواهند؟!

وزیر ارتباطات از بررســى گــزارش مربوط 
به تغییرات رخ داده در نظرســنجِى انتخاب 
محبوب ترین برنامه سال صداوسیما خبر داد. 
تعداد زیادى از کاربران اپراتورهاى تلفن همراه 
طى دو روز گذشته اعالم کردند پیامک تأیید 
رأى به یک برنامه تلویزیونى برایشان ارسال 
شده، در حالى که آن ها اصًال در این رأى گیرى شرکت نکرده بودند و یا راى شان 
برنامه دیگرى بوده اســت. این موضوع از اختالل در سامانه رأى گیرى بخش 

مردمى جشنواره تلویزیونى جام جم حاکى بود.
ارســال این پیامک ها و تغییر نام برنده برنامه تلویزیونى موجب شده کاربران 
نسبت به این موضوع واکنش نشان دهند؛ اینکه چطور نام یکى از برنامه هاى 
نامزد شده با دیگرى در مدت زمان کوتاهى جابه جا شده و حتى برخى از کاربرانى 
که ادعا مى کنند رأى آن ها برنامه  دیگرى بوده اســت، چطور با ارسال پیامک 

تغییرى در رأى آن ها ایجاد شده، هنوز مشخص نیست.
با وجود این، روابط عمومى معاونت سیما در خبرى اختالل در سیستم رأى گیرى 
را تأیید کرد و آن را به اســتقبال مردم از نظرسنجى نســبت داد.  در این راستا 
محمدجواد آذرى جهرمى، وزیر ارتباطات و فناورى اطالعات نیز با تایید به وجود 
آمدن این مشکل اعالم کرده که گزارش بررسى تکمیلى در حال نهایى شدن 

است. نتایج براى رسیدگى به صداوسیما و پلیس فتا ارسال خواهد شد.

  تســنیم| رئیس اتحادیه فروشندگان 
کله پاچه و سیراب و شیردان تهران با انتقاد 
از ورود دالالن به ماجراى خرید کله و پاچه 
گوسفندهاى وارداتى از رومانى، از وارد شدن 
ده هزار کله گوسفند رومانیایى به طباخى هاى 

تهران خبر داد.
حســین رواســى با اشــاره به کله و پاچه 
گوسفندهاى زنده وارداتى از رومانى اظهار کرد: پس از واردات گوسفندهاى زنده، در 
روز نخست 1100 راس کشتار شد ولى متاسفانه آالیش خوراکى و غیرخوراکى این 
گوسفندها را به صورت یکجا به مزایده گذاشتند؛ یعنى پوست و کله و پاچه و خالصه 
همه آالیش خوراکى و غیرخوراکى گوسفندها را یکجا فروختند؛ این در حالى بود که 
پوست و روده گوسفند، به درد ما نمى خورد و کله و پاچه به درد اصناف دیگر مثل دباغ.

رئیس اتحادیه فروشندگان کله پاچه و سیراب و شیردان تهران اضافه کرد: این نحوه 
مزایده به معناى آن بود که دالالن وارد شوند و با خرید یکجاى آالیش خوراکى و 
غیرخوراکى، پس از تفکیک کله و پاچه و پوست و روده و ...، هریک را به صورت مجزا 
به اصناف مرتبط بفروشند. رئیس اتحادیه فروشندگان کله پاچه و سیراب و شیردان 
تهران خاطرنشان کرد: تا چند روز بعد از اعالم خبر واردات گوسفند زنده به کشور، ما 
در جریان ذبح روزانه این گوسفندان بودیم و تا جایى که ما اطالع داریم، 10 هزار کله 

گوسفند رومانیایى هم به مغازه هاى تهران رسید.

سید عزت ا... ضرغامى درباره ماجراى انتقال آرشیو رسانه ملى به خارج از 
کشور توضیحاتى را مطرح کرد. انتقال آرشیو صداوسیما به خارج از کشور 
این روزها ســروصداى زیادى به راه انداخته است و بسیارى از نگاه هاى 
انتقادى را متوجه دوران ریاســت ضرغامى کرده است. به تازگى احسان 
قاضى زاده هاشمى، عضو هیأت نظارت بر سازمان صداوسیما مصاحبه اى 
با ایسنا انجام داد و این گونه عنوان کرد که دلیل انتقال آرشیو صداوسیما 
غفلت مدیران پیشین این سازمان بوده اســت. پیشتر حسام الدین آشنا، 

مشاور رئیس جمهور هم در توئیتى به این مساله اشاره کرده بود.
اما عزت ا... ضرغامى، رئیس پیشین سازمان صداوسیما که ماجراى خروج 
آرشیو از صداوسیما در دوره مدیریت خود را شایعاتى بى اساس مى داند، در 
گفت وگویى با ایسنا اظهار کرد: درباره  شایعاتى که اخیراً من متوجه شده ام، 
هیچ گونه تلفن و اطالع رسانى از سوى دستگاه هاى مسئول و همچنین 
بازخواست و سؤالى از من نشده است و حتى کسى از مدیر وقت آرشیو هم 
بازخواستى نکرده است. بنابراین نمى دانم این شایعات چگونه مطرح شده و 
من تعجب مى کنم که یک مقام مسئول چرا علیرغم شعارهایى که مى دهد 
که ما آمده ایم پرونده سازى ها را جمع کنیم، خودشان به این مسائل دامن 
مى زند. ضرغامى با اشاره به توئیت حسام الدین آشنا در این زمینه اظهار 
کرد: من در پاسخ به آن توئیت اعالم کردم که هر آنچه که وزارت اطالعات 

دولت فعلى بگوید، به نظرم همان روشنگرى است.
او در پایان درباره مستند انقالب 57 که از شبکه من و تو پخش مى شود، 
درباره استفاده آرشیوى این مستند، یادآور شد: من با این شبکه ارتباطى 

ندارم و آن مستند را ندیده ام. 

یک منبــع آگاه در دفتــر رییس جمهور 
اظهارات یک نماینده مجلس درباره شنود 
شدن استعفاى ایمیلى وزیر امور خارجه به 
رییس جمهور را تکذیب کرد و گفت: اساسًا 
بین رییس جمهور و وزیــر امور خارجه و 
سایر اعضاى هیات دولت ارتباط ایمیلى 

برقرار نیست.
علیرضا رحیمى عضو فراکســیون امید مجلس درتوییتى نوشت: متن ایمیل 
محرمانه دکتر ظریف به رییس جمهور رصد و منتشــر شده است. او نوشت 
دکتر ظریف مى داند ایمیلش به رئیس جمهور و متن محرمانه اســتعفایش 
شنود شده ودر سایت ها منتشر شده اما چیزى نمى گوید. این نماینده مجلس 
اظهارات وزیر امور خارجه دردیدار برخى اعضاى فراکسیون امید را «شنیدنى» 

توصیف کرد.
در پاســخ به این اظهارات، یک منبــع آگاه در دفتر رییس جمهــور به ایرنا 
گفت:اصال بین رییس جمهور و اعضاى هیات دولــت ارتباط ایمیلى برقرار 

نیست و لذا شنود شدن ایمیل اساسًا صحت ندارد.
این منبع با اشــاره به توییت رحیمى درباره «ایمیل محرمانه» گفت: اصوًال 
دردولت هیچ مکاتبــه محرمانه و داراى طبقه بنــدى از طریق ایمیل منتقل 

نمى شود.

ضرغامى: با «من و تو» 
ارتباطى ندارم 

حجت االســالم والمسلمین ســید حسین 
مؤمنى، اســتاد حوزه علمیه قم و از خطباى 
مشهور درباره جایگاه مساجد به خبرگزارى 

حوزه مى گوید: 
متأسفانه در کالن شــهر هایى مثل تهران 
ضعیف ترین ارگان یا نهاد، مســاجد هستند، 

نه در تهران در هیچ جاى کشــور امام جماعتى که شغل ثانى دارد نباید وجود 
داشته باشد. ما باید نسبت به ائمه جماعات به طور جدى تجدید نظر کنیم؛ امام 
جماعتى که مسئولیت دیگرى دارد نمى تواند امام جماعت یک مسجد باشد و 
براى آن وقت بگذارد. امام جماعت باید هر سه نوبت نماز در مسجد حاضر باشد 
و نماز را به پا دارد. اگر امام جماعت سه نوبت در مسجد بایستد، مساجد از رونق 
بســیار باالیى برخوردار خواهد بود. اگر مى خواهیم در بدنه جامعه دغدغه اى 
براى نماز به وجود بیاوریم، باید مســاجد را به پایگاه تبدیل کنیم نه خانه هاى 
محله، خانه هاى فرهنگ و فرهنگ سرا ها، آنچه باید پایگاه بشود مسجد است؛ 
بنابراین باید تجدید نظر شود. مســجد مال جوان ها است نه مال من پیرمرد؛ 
مسجد باید پایگاهى باشد که جوان به آن مراجعه کند و درد دل هاى خود را بیان 
کند. مردم یک گوش شنوا مى خواهند و این گوش شنوا در بدنه جامعه مى تواند 
امام جماعت باشد، اگر جوان ببیند که امام جماعت حرفش را مى شنود، جذب 

مسجد مى شود. 

سید حسین نقوى حسینى، نماینده اصولگراى مجلس شوراى اسالمى 
در جلسه دیروز یکشنبه در جریان بررســى طرح اصالح قانون انتخابات 
مجلس شوراى اسالمى با اشاره به مصوبه مجلس شوراى اسالمى مبنى 
بر ممنوعیت کاندیداتورى بعد از ســه دوره نمایندگى خطاب به رییس 
مجلس شوراى اسالمى گفت: شما هم ان شاءا... دور آخرتان است و دوره 
بعد اســتراحت مى کنید. الریجانى نیز خطاب به او گفت:  شما هم نفس 
راحتى مى کشید. نقوى حســینى مجددا اظهار کرد: اگر ملت ما را حذف 
نکردند همکاران ما را حذف کردند. او در دوره هاى هشــتم، نهم و دهم 
نماینده مجلس شوراى اســالمى بوده است.  نمایندگان مجلس شوراى 
اســالمى دیروز در مصوبه اى کاندیداتورى افرادى که سه دوره متوالى 

نماینده مجلس بودند را در انتخابات مجلس ممنوع کردند.

کنایه نقوى حسینى به الریجانى

مسجد مال جوان هاست
 نه مال مِن پیرمرد 

ورود پلیس فتا به دستکارى در 
نظرسنجى 

رئیس جمهور و وزیران
 ارتباط ایمیلى ندارند

کله پاچه رومانیایى
 در طباخى ها!
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آغاز ساخت مجموعه فرهنگى-
ورزشى بانوان سفیدشهر

ساخت مجموعه فرهنگى-ورزشى بانوان سفیدشهر آغاز 
شد. عضو کمیسیون فرهنگى اجتماعى شوراى اسالمى 
شهر سفید شهرگفت: این مجتمع در زمینى به مساحت  
5000مترمربع، در یک طبقه شــامل ســالن ورزشى،
 کالس هاى آموزشى، هنرى و فرهنگى در طول دو سال 
ساخته و بهره بردارى مى شود. فاطمه کرمانى، اعتباراولیه 
این طرح را سه میلیارد  ریال بیان کرد و افزود: براى پایان 

اجراى  آن به  ده میلیارد دیگر نیاز است.

آغاز رزمایش هوانیروز
 در چادگان

رزمایش آموزشــى، رزمى و امدادى پایگاه چهارم رزمى 
پشتیبانى هوانیروز اصفهان در دریاچه ســد زاینده رود 

آغاز شد.
فرمانده پایگاه چهارم رزمى پشتیبانى هوانیروز اصفهان 
گفت: ارزیابى و ســنجش توان رزمى و امدادى هوانیروز 
اصفهان، افزایش مهارت خلبانان جوان در کنار خلبانان 
ماهر و پیشکسوت در نشست و پرواز بر روى آب و حمل و 
نقل از ساحل به بالگرد و بالعکس، از اهداف این رزمایش 

یک روزه است.

راه اندازى اتاق ایزوله 
دانشگاه علوم پزشکى کاشان

اتاق ایزوله دانشکده دندانپزشکى دانشگاه علوم پزشکى 
کاشان راه اندازى شد.سرپرست دانشکده دندانپزشکى 
دانشگاه علوم پزشکى کاشــان گفت: این اتاق با کمک 
150میلیون ریالى خیر سالمت مرتضى شفیعى اردستانى 
براى ارائه خدمات به بیماران خاص و عفونى راه اندازى 
شده اســت. محمدمهدى دباغ با اشاره به اینکه بسیارى 
از مبتالیان به بیمارى ایدز و هپاتیت به علت برخوردهاى 
نامناســب اجتماعى و تــرِس محرومیــت از خدمات 
دندانپزشکى، بیمارى خود را اعالم نمى کنند، افزود: این 
افراد بیمارى خود را به پزشــک اعالم کنند تا خدمات به 

صورت خاص به آنها ارائ ه شود.

افتتاح طرح«ایران مهارت»
 در لنجان 

رئیس مرکز آمــوزش فنى و حرفه اى لنجــان از افتتاح 
طرح«ایران مهارت» در لنجان خبر داد.  خاشعى افزود: در 
حال حاضر بیش از 300 نفر از دانش آموزان شهرستان در 
قالب طرح ایران مهارت در حرفه هاى تعمیرکار موبایل، 
تاأسیســات، صنایع خودرو و رایانه مشــغول به مهارت 

آموزى هستند.

ذخیره میوه شب عید کاشان 
تأمین شد

مدیر اداره تعاون روستایى کاشان از تأمین و ذخیره سازى 
میوه شب عید مورد نیاز این شهرستان، با هدف ساماندهى 
و تنظیم بازار خبر داد. هادى محمدزاده افزود: پیش بینى 
توزیع 150 تا 200 تن میوه شامل سیب و پرتقال، براى 
دسترسى آسان مردم به میوه با کیفیت و ایجاد تعادل در 
بازار صورت گرفته که بــدون محدودیتى تا زمان وجود 

تقاضا، روانه بازار مصرف خواهد شد.

کمبود مرکز تخصصى 
مغز و اعصاب کودکان 

رئیس بیمارســتان کودکان امام حسین(ع) گفت: مرکز 
تخصصى درمان کودکان مبتال به بیمارى مغز و اعصاب 

در اصفهان وجود ندارد.
مهرداد معمارزاده با اشــاره به ارجاع بیماران ســرطانى 
بیمارستان سیدالشهدا(ع) و امین براى تکمیل درمان به 
بیمارستان امام حسین(ع) افزود: نبود بخش تخصصى 
براى کودکان مبتال به سرطان در استان اصفهان، یکى از 
مهمترین مشکالت اساسى در این زمینه است و در حال 
حاضر در بیمارستان سیدالشهدا(ع) تنها 37 تخت براى 
ارائه خدمات به کودکان مبتال به ســرطان وجود دارد و 
امیدواریم با کمک خیران 50 تخت دیگر به آن اضافه شود. 

خبر

معاون شهرسازى و معمارى شهردارى اصفهان از رشد 
13 درصدى تعداد صــدور پروانه هاى ســاختمانى در 
سال جارى خبر داد و گفت: طى 11 ماه گذشته همچنین 
11 درصد در متراژ پروانه هاى صادر شــده رشد داشتیم 
که نشان مى دهد تولید مســکن در شهر اصفهان روند 
خوبى داشته است.احمد حســینى نیا اظهارکرد: تحقق 
شهر هوشــمند، حفاظت از محیط زیســت و مشارکت 
مؤثر شــهروندان، مهمترین اهداف این معاونت براى 
دستیابى به افق طرح هاى توسعه شهرى است.وى افزود: 
برنامه هاى معاونت شهرسازى و معمارى شهردارى بر 
اساس سه رویکرد اصفهان 1400، برنامه سنجش پذیر 

و مفهوم «حق به شهر» تعریف شــده است.وى ادامه 
داد: شهر هوشــمند یکى از طرح هاى کالن آینده براى 
شهر اصفهان به شــمار مى رود، اما برنامه سنجش پذیر 
شــهردار اصفهان از مؤلفه هاى مهم در دستور کار این 
معاونت اســت و در این راســتا با توجه به اینکه بهبود 
خدمات در زمینه گواهى و ســاخت از اهداف مبتنى بر 
برنامه سنجش پذیر است، تالش شده تا فرآیند سه ماهه 
صدور پروانه ساختمانى یک ماه تقلیل یابد.  وى ادامه داد: 
در سال گذشته متراژ پروانه هاى صادر شده دو میلیون و 
455 هزار مترمربع بوده است که این میزان در سال جارى 

به دو میلیون و 730 هزار مترمربع افزایش یافته است.

معاون آموزش هــاى عمومى و مهارتى دانشــگاه آزاد 
اسالمى گفت: ســند تحول بنیادین در مدارس سماى 

نجف آباد اجرا و پیاده سازى شده است.
علیرضا منظرى توکلى با یــادآورى بازدید از مدارس، 
کارگاه ها و آزمایشــگاه هاى دانشگاه آزاد اسالمى واحد 
نجف آبــاد، اقدامات صورت گرفته در ایــن مجموعه را 
قابل تحسین ارزیابى کرد. وى افزود: مدارس سما باید 
به لحاظ فرهنگى و تربیتى، آموزشى و پژوهشى سرآمد 
باشند و انتظار داریم که مدارس سما در این زمینه به برند 

تبدیل شوند. 
معاون آموزش هــاى عمومى و مهارتى دانشــگاه آزاد 

اسالمى ادامه داد: فعالیت هاى بســیار خوبى در هر سه 
زمینه در مدارس ســماى نجف آباد صورت گرفته است 
و ســند تحول بنیادین در مدارس سماى نجف آباد، اجرا 
و پیاده سازى شده است. منظرى توکلى با تأکید بر لزوم 
اجراى سند تحول بنیادین در مدارس سما افزود: با اجراى 
این ســند، تمام ابعاد وجودى دانش آموزان رشد خواهد 
کرد. وى همچنین از واگذارى تمام رشته هاى کاردانى 

به مراکز سما خبر داد.
معاون آموزش هــاى عمومى و مهارتى دانشــگاه آزاد 
اسالمى با تأکید بر اهمیت نقش مدیران مدارس گفت: 
بنا داریم این آموزش ها به صورت مستمر ادامه پیدا کند.

اجراى سند تحول بنیادین
 در مدارس سماى نجف آباد 

رشد 13 درصدى 
صدور پروانه ساختمانى 

مدیــر عامل شــرکت ســهامى ذوب آهــن گفت: 
هزینه هاى مالــى ذوب آهن اصفهان در ســال 97 
کاهش یافته و با سود دهى مناســب، در سال جارى 
زیان انباشته شرکت به کمتر از 1000 میلیارد تومان 

خواهد رسید.
منصور یزدى زاده بــه تولید محصــوالت جدید در 
این  شرکت اشــاره کرد و گفت: در ســال 97 با یک 
اقدام اساسى و افزایش ســرمایه، از ماده 141 خارج

 شــدیم و در اقدامى دیگر، بخشــى از  بدهى هاى 
ذوب آهن بــا مطالبات ســازمان تأمیــن اجتماعى
 از دولــت تهاتــر شــد و در ســال آینــده نیــز
 با استفاده از این پتانسیل، بدهى هاى ذوب آهن کمتر 

خواهد شد.

وى افــزود: هزینــه هــاى مالــى ذوب آهــن در 
ســال 97 کاهــش یافته و در ســال جــارى زیان
 انباشــته شــرکت به کمتر از 1000 میلیارد تومان 

خواهد رسید.

***
 یزدى زاده همچنین گفت: تولید ریل ملى به عنوان 
یک ایده جدید، از سه ســال قبل در ذوب آهن مطرح 
بود که در ســال جارى این محصول تولید و عرضه 
شد. وى ادامه داد: این شرکت قادر است محصوالت 
صنعتى و جدید خود را متنوع کرده و میزان تولید آنها 
را افزایش دهد. مدیر عامل شرکت ذوب آهن در ادامه 
مهمترین مشــکل و دغدغه این شرکت را تهیه مواد 
اولیه عنوان کرد و یادآور شد: ذوب آهن در داخل هیچ 
مشکلى ندارد و تولید این شرکت  با تأمین مواد اولیه و 
راه اندازى مجدد کوره بلند شماره یک در سال آینده، 
با فعالیت سه کوره بلند به سه میلیون و 600 هزارتن 

خواهد رسید.

نایب رئیس اتحادیه پوشاك اصفهان گفت: اســتقبال مردم از بازار پوشاك خوب نیست و براى 
اینکه همکاران بتوانند کاال هاى خود را در شــب عید بفروشند، جشــنواره نوروزى با 20 درصد 

تخفیف همانند سال هاى گذشته برگزار مى شود.
رضا باطنــى در رابطــه با مشــکل تولیدکننــدگان لبــاس در اســتان اصفهــان گفت: ما 
در حال حاضر از نظر کیفیت دوخت در ســطح بــاال قرار داریم اما از نظــر کیفیت پارچه و مواد 
اولیه بســیار ضعیف هســتیم و مشــکلى که تولیدکنندگان ما با آن رو به رو هســتند کیفیت 
ضعیف پارچه هاســت؛ یعنــى آنها جنس ضعیــف خارجى و چینــى را با قیمت بــاال دریافت

 مى کنند.

فرمانده انتظامى شهرســتان شاهین شهر از دستگیرى 
سارقى که اقدام به دخل زنى از مغازه هاى شاهین شهر 

مى کرد و کشف چندین فقره سرقت خبر داد.
حســین بســاطى اظهارکرد: در پى شــکایت چندین 
مغازه دار مبنى بر سرقت از دخل مغاز هاى آنها و سریالى 

شدن موضوع، بررسى در دستور کار قرار گرفت.
وى افزود: مأموران پس از انجام کار هاى تخصصى موفق 
شدند سارق را شناســایى و در هماهنگى با مقام قضائى 
دستگیر کنند.این مقام انتظامى بیان کرد: فرد دستگیر 
شــده هنگامى که با مســتندات پلیس روبه رو شد، به 

چندین فقره سرقت از دخل مغازه ها اعتراف کرد.

مشعل دومین دوره المپیاد ورزشى بانوان کارگر کشور 
در اردوگاه شهید بهشتى اصفهان روشن شد.

در این المپیاد،250 ورزشکار از استان هاى آذربایجان 
غربى، آذربایجان شــرقى، اصفهان، ایــالم، تهران، 
خراسان شــمالى، خراســان جنوبى، خراسان رضوى، 
چهارمحال و بختیارى، سیســتان و بلوچستان، فارس، 
سمنان، قزوین، گلستان، لرســتان، گیالن، مازندران، 

یزد، همدان و مرکزى حضور دارند. 
ایــن المپیــاد ورزشــى در رشــته هاى بســکتبال 
سه نفره، شنا، دارت، آمادگى جســمانى و پینگ پنگ 

برگزار شد. 
در پایان مراسم افتتاحیه این المپیاد، مشعل این بازى ها 
که توسط «طوبى وفاپور»، قهرمان چند دوره مسابقات 
ورزشى بانوان کارگر کشور برافروخته شده بود، به دبیر 
اتحادیه بانوان کارگر اســتان تهران میزبان بعدى این 

رقابت ها تحویل شد.  

معاون فروش شــرکت فوالد مبارکه گفت: در پایان 
بهمن ماه ســال جارى، تناژ تحویل محصوالت نهایى 
(انواع ورق) فوالد مبارکه به بازار داخل از مرز پنج میلیون 
تن گذشت و با رشد 8 درصدى نسبت به مدت مشابه 

سال قبل، به پنج میلیون و 67 هزار تن رسید.
محمود اکبــرى اظهارکرد: به رغم وجــود تحریم ها، 
فوالد مبارکه توانســت نیاز مصرف کنندگان داخلى به 
محصوالت فوالدى تخت را تأمیــن کند و با افزایش 
تأمین نیاز مشتریان، از خروج ارز جلوگیرى و به حفظ 

سطح اشتغال در کشور کمک کند.
معاون فروش و بازاریابى شرکت فوالد مبارکه افزود: 
در11 ماه سال جارى، شرکت فوالد مبارکه سه میلیون 

و 741 هــزار تن محصوالت گرم و اسیدشــویى را به 
مشتریان خود تحویل داده است که این میزان نسبت به 

سال گذشته 11 درصد رشد نشان مى دهد. 
وى ادامه داد: عالوه بر این، این شــرکت تناژ تولید و 
تحویل محصوالت گرم بــا ضخامت نازك را افزایش 
داده اســت، به طورى که درصد رشد محصوالت گرم 
با ضخامت کمتر از 3 میلیمتر 10 درصد رشــد  داشته 
و از یک میلیون و 516 هزار تن، به یک میلیون و 666 
هزار تن رسیده است. وى خاطرنشان کرد: تناژ تحویل 
محصوالت سرد نیز رشــد 3 درصدى نسبت به 11ماه 
سال 1396 داشــته و از یک میلیون و 48 هزار تن، به 

یک میلیون و 82 هزار تن در سال جارى رسیده است.  

مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانى اصفهان و حومه 
گفت: برنامه ریــزى ویژه اى بــراى ارائه خدمات به 
شهروندان و مسافران نوروزى در روزهاى پایانى سال 

و در طول تعطیالت نوروز تدارك دیده شده است.
قدرت افتخارى با اشاره به ســرویس دهى ویژه این 
شرکت در 15 روز پایانى سال، اظهار کرد: 50 درصد 
ناوگان اتوبوسرانى به طور معمول در روزهاى تعطیل 
و در طول سال در شهر فعال اســت، اما در روزهاى 
منتهى به پایان سال،100 درصد اتوبوس هاى شهر 

فعال مى شود.
وى افــزود: از 29 اســفندماه تا یکــم فروردین ماه، 
ســرویس هاى ویژه اى براى جابه جایى شهروندان 

به آرامســتان باغ رضــوان و به منظــور زیارت اهل 
قبــور در روزهاى پایانى ســال در نظر گرفته شــده

 است.
افتخارى اضافه کرد: در روزهاى پایانى سال به دلیل 
افزایش ترافیک و ازدحام جمعیت به دلیل خریدهاى 
نوروزى، سرویس دهى ویژه اى از 15 اسفندماه تدارك 

دیده شده است.
وى گفت: 15 خطى که ســرویس هاى آن به مراکز 
تجارى و خیابان هاى اصلى شــهر منتهى مى شود، 
برخالف طول ســال تا ســاعت23 به کار خود ادامه

مى دهد و این سرویس دهى در برخى نقاط تا ساعت 
23 و30 دقیقه  نیز ادامه پیدا مى کند. 

 علــى معینــى، مدیرعامل شــرکت توســعه 
گردشــگرى ســپاهان وابسته به شــهردارى 
اصفهان به علت توهین به مقامــات عالى رتبه 
کشــور در توییترش به مجازات یکســال زندان

 محکوم شد.
وى براى طى کردن مــدت محکومیت خود به 

زندان دستگرد اصفهان معرفى شد.
گفته مى شــود بر اســاس محتواى شــکایت 
توهیــن  ایــن  لعمــوم،  مدعى ا نماینــده 
توییتــرى مربــوط بــه پیــش از انتصــاب
 وى در شرکت توسعه گردشگرى سپاهان بوده 

است.
این در حالى است که برخى رسانه ها،این حکم را 
به پخش بازى هاى فوتبال در پارك کوهستانى 
صفه اصفهان ارتباط مى دهند اما با اعالم منابع 
نظارتى اســتان، حکم صادر شده ارتباطى با این 

موضوع نداشته است. 
معینى که در دوره جدید مدیریت شهرى به این 
پست آمده است، پیش از این حواشى دیگرى هم 
داشته اســت که وى را تبدیل به سوژه برخى از 
رسانه هاى رســمى و کانال هاى فضاى مجازى 

کرده بود.

 مدیر کل بازرسى اصناف استان اصفهان گفت: به منظور 
کنترل بازار شــب عید، از اول بهمن ماه طرح ویژه اى را 
شروع کرده ایم و از اول تا 23 بهمن ماه خطاهایى که در 
واحدهاى صنفى دیده مى شد را تذکر و بعضًا از آنها تعهد 

گرفته شد.
جواد محمدى فشارکى با بیان اینکه از بیست و سوم بهمن 
تا به امروز با واحدهاى صنفى برخورد قاطع انجام  شده و 
از این پس هم ادامه دارد، تصریح کرد: از اول بهمن ماه 
16 هزار و 308 مورد بازرسى انجام شده که 433 پرونده 
تشکیل شــد و ارزش ریالى آن هشــت میلیارد و 951 

میلیون و 547 هزار و 404 ریال است.
وى افزود: تعــداد 95 بازرس قــراردادى همراه با 243 
بازرس افتخارى در این طرح مشغول بازرسى شده اند که 
بازرس هاى افتخارى بیشتر به صورت نامحسوس  کار را 
انجام مى دهند و اگر متصدى تخلفى داشت، بازرس هاى 

قراردادى ورود و قانون را اجرا مى کنند.

شکســتگى لوله آب، بامداد دیروز در محدوده خیابان مطهرى ملک شــهر در شــمال اصفهان به قطع شبکه و 
آبگرفتگى این خیابان و کوچه هاى اطراف منجر شد.

این حادثه ســبب شــد تا حجم زیــادى آب وارد معابر اطــراف خیابان مطهرى شــده و جوى هــاى اطراف
 نیز مملو از آب شود. در پى این حادثه، مأموران حوادث شرکت آب و فاضالب اصفهان پس از قطع شبکه در محل 

و هدایت آب موجود به سمت شبکه فاضالب، در صدد کشف محل شکستگى و مهار نشتى برآمدند.

آغاز به کار المپیاد ورزشى 
بانوان کارگر کشور در اصفهان 

ورود جدى بازرسى اصناف
 به بازار شب عید

رشد 8 درصدى فروش داخلى فوالد مبارکه  دستگیرى سارق دخل زن افزایش ساعات کارى ناوگان اتوبوسرانى
مغازه هاى شاهین شهر 

مدیر عامل ذوب آهن اصفهان خبرداد:

زیان انباشته ذوب آهن به کمتر از 1000 میلیارد  رسید

نمایندگان مجلس شوراى اسالمى در ادامه اصالح قانون 
انتخابات، نمایندگِى مجلس پس از ســه دوره متوالى را 
ممنوع کردند که به موجب آن، تعــدادى از نمایندگان 
فعلى استان اصفهان در انتخابات ســال آینده مجلس 

حضور نخواهند داشت.
نمایندگان مجلس شوراى اســالمى در نشست صبح 
دیروز و در جریان بررسى طرح اصالح مواردى از قانون 
انتخابات مجلس، نمایندگى مجلس شوراى اسالمى پس 

از سه دوره متوالى را ممنوع کردند.
با توجه بــه مصوبه دیروز مجلس، از میــان نمایندگان 
فعلى استان اصفهان در مجلس شوراى اسالمى، حسن 
کامران و حمیدرضــا فوالدگر نمایندگان مردم شــهر 
اصفهان و حجت االسالم ناصر موسوى الرگانى نماینده 
مردم فالورجان در انتخابات سال آینده مجلس حضور 

نخواهند داشت.
نمایندگان مجلــس همچنین حوزه بنــدى حوزه هاى 
انتخابیه را در انتخابات مجلس شوراى اسالمى استانى 
کردند که بر این اساس،تعداد نمایندگان هر حوزه انتخابیه 
اصلى (استان) معادل تعداد نمایندگان حوزه هاى انتخابیه 
موجود در استان است که مطابق قانون تعیین محدوده 
حوزه هاى انتخاباتى مجلس شــوراى اســالمى تعیین 

شده است.

با اصالح قانون انتخابات انجام مى شود؛

خداحافظى 3 نماینده اصفهان با صندلى سبز بهارستان

 آبگرفتگى در یکى از خیابان هاى شمال اصفهان

اجراى محکومیت زندان 
یکى از

 مدیران شهرى اصفهان

با ثبت نام 40هزار شهروند اصفهانى براى دریافت نهال رایگان، ظرفیت سایت سازمان پارك ها 
و فضاى سبز شهردارى اصفهان تکمیل شد.

مدیرعامل سازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى اصفهان با اشاره به اینکه به مناسبت هفته 
درختکارى از پنجم تا دوازدهم اســفند براى دریافت نهال رایگان در سامانه سازمان پارك ها و 
فضاى سبز شهردارى اصفهان ثبت نام شده است، گفت: هر شهروند اصفهانى با اعالم کد ملى 

خود براى دریافت دو اصله نهال رایگان ثبت نام کرده است.
فروغ مرتضایى نژاد افزود: امسال هشت گونه مثمر و غیرمثمر از جمله سیب، به، خرمالو، عناب، 
تورى، سروناز، پالونیا و زیتون از 15 تا 22 اسفند در فرهنگسراهاى مناطق 15 گانه توزیع مى شود.

طرح تشدید کنترل و نظارت بهداشتى دامپزشکى بر فرآورده هاى خام دامى در استان اصفهان 
آغاز شد.

مدیر اداره نظارت بر بهداشت عمومى و مواد غذایى اداره کل دامپزشکى استان اصفهان گفت: در 
این طرح، 44گروه ثابت و سیار نظارتى  به صورت روزانه از ساعت 8 تا20 در دو شیفت کارى بر 

نحوه تولید و عرضه فرآورده هاى خام دامى در استان نظارت مى کنند. 
وحیدرضا خامسى افزود: این بازرسان تا 17فروردین ســال آینده بر فعالیت 50واحد کشتار دام 
و طیور، 60 واحد قطعه بندى و بســته بندى فرآورده هاى خام دامى، 15سردخانه و 6600 واحد 

عرضه مواد غذایى نظارت مى کنند.  

استقبال سرد از بازار نوروزى پوشاك   40هزار نفر نهال رایگان مى خواهند آغاز طرح تشدید نظارت دامپزشکى 
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فیلم ســینمایى «قانون مورفى» تازه ترین ســاخته رامبد جوان در مقام 
کارگردان توانســت با کنار زدن تمامى رقبا به عنوان پرفروش ترین فیلم 

اکران زمستان سال 1397 معرفى شود.
این فیلم ســینمایى با فروشــى معادل8/988/940/000 تومان باالتر از 
بسیارى از آثارى که حتى در زمان خوب اکران زمستان روى پرده رفته بودند 
توانست این رتبه را از آن خود کند تا جوان در مقایسه با فیلم «نگار» گیشه 

دو برابرى را تجربه کند.
امیر جدیدى، امیر جعفرى، ســروش صحت، هادى کاظمى و  رامبد جوان 
از جمله بازیگران اصلى هستند که در فیلم «قانون مورفى» به ایفاى نقش 
خواهند پرداخت. نکته قابل توجه در قبال این فیلم آن است که فیلم جدید 
جوان تاکنون نامى از بازیگران زن خود نبرده است و شاید به طور کلى این 

فیلم بیشتر روى کاراکترهاى مرد داستان مى چرخد.
فیلم سینمایى «قانون مورفى» تازه ترین ساخته رامبد جوان بهمن ماه سال 
پیش فیلمبردارى خود را در استان گیالن آغاز کرد و در آستانه بهار امسال 

تنها در چند ســینماى محدود به اکران ادامه مى دهد. ارشا اقدسى، بدلکار 
بین المللى سینما طراحى صحنه هاى اکشــن «قانون مورفى» را بر عهده 

داشته است.
رامبد جوان تجربه موفقیت آمیزى در عرصه آثار کمدى براى خود ثبت کرده 
و در فیلم هایى همچون «اســپاگتى در 8 دقیقه»، «دختر آدم پسر حوا» و 

«ورود آقایان ممنوع» مخاطبان بسیارى را از آن خود کرده است.
از ســویى فیلم قبلى رامبد جوان با عنوان «نگار» با بازى نگار جواهریان و 
افســانه بایگان با وجود نقدهاى مثبتى که به همراه داشت نتوانست اقبال 
چندانى در میان عموم مردم پیدا کند این فیلــم از لحاظ جلوه هاى ویژه و 
همچنین صحنه هاى اکشن و بدلکارى کیفیت بسیار باالیى داشت و تجربه 

خوبى را براى رامبد جوان در سینماى اکشن رقم زد.
جوان با تجربه مثبت سینماى اکشــن فیلم «نگار» به سراغ ساخت فیلم 
«قانون مورفى» رفته است فیلمى که ترکیبى از دو نوع موفقیت رامبد جوان 

درسینماى کمدى و سینماى اکشن است.

شهرام شکوهى ادعاى برگزارى کنسرت رایگان را که در 
سال جارى از سوى برخى چهره هاى شاخص موسیقى 
مطرح شــده اســت یک جنجال خبرى و بازى با افکار 

عمومى دانست.
شــهرام شــکوهى خواننده پاپ که در ماه هاى اخیر با 

برگزارى کنســرتى با بلیت ارزان قیمت به 
وعده هایى که به طرفدارانش داده بود 

عمل کرد در گفت وگو با خبرنگار 
پانا درباره ادامه پروژه برگزارى 
کنســرت ارزان قیمــت گفت: 
متاسفانه دوستانى که برگزارى 
این کنسرت را برعهده داشتند 
هیچ تالشى براى تبلیغ برنامه 
نکردند و اطالع رسانى بسیار 

محدودى درباره آن اجرا صورت گرفت. 
وى در ادامه با اشاره به ادعاى برگزارى کنسرت رایگان 
که از سوى برخى چهره هاى شناخته شده موسیقى مطرح 
شد ولى هیچ وقت عملى نشد گفت: یک عده آمدند گفتند 
کنسرت مجانى برگزار مى کنیم و خبرنگارها و رسانه ها تا 
توانستند روى آن مانور دادند. بعد هم شهردارى و 
شوراى شهر و بعضى نهادهاى دیگر شروع به 
اظهارنظر و اعالم آمادگى در این باره کردند، 
غافل از اینکه برگزارى کنسرت خیابانى در 

اینجا انجام شدنى نیست.
شکوهى در پاسخ به این پرسش که "چرا 
برگزارى کنسرت خیابانى در ایران شدنى 
نیســت؟" گفت: در واقع برگزارى کنسرت 
خیابانى کار مشکلى نیست، مشکل این است 
که اجازه اش صادر نمى شود. کار همان بود که 
ما انجام دادیم بقیه فقط جنجال خبرى ساختند و 

کارى نکردند.
وى تاکیدکــرد: به نظر من کســانى که روى 
کنسرت خیابانى و کنسرت رایگان 
مانــور دادنــد و ســروصداى 
خبرى راه انداختند خودشــان 
مى دانستند که احتمال صدور 
مجوز چنین رویدادى تقریبا 
غیرممکن اســت. اینها در 
واقع با افکار عمومى بازى 

کردند.

محسن تنابنده از آراء اعالم شده سریال «پایتخت» در جشنواره تلویزیونى جام جم انتقاد کرد. محسن تنابنده با انتشار 
تصویرى از نتایج آراء دو سریال «پایتخت» و «بانوى عمارت» در جشنواره تلویزیونى جام جم، در اینستاگرام نوشت: «تو 
شرایطى نبودم که پست بزارم ولى مگه میذارن؟ تعداد آراء دو سریال رو ببینید، دقیق اندازه هم؟ این آمار رو هفته پیش 
روزنامه "جام جم" زده و البته اضافه کرده پایتخت 30 درصد و عمارت 23 درصد. لطف مردم نه یک بار بلکه بارها شامل 
حال "پایتخت" شده و اهالى "پایتخت" هم همیشه به احترام مردم تالش کردن پس دست از تالش مذبوحانه بردارید 

و اجازه بدین مردم خودشون انتخاب کنند.»

فیلم رامبد جوان پرفروش ترین 
فیلم اکران زمستان شد

طى روزهاى اخیر اخبــارى از ممنوعیت کارى «حمید 
حامى» خواننــده پاپ بــه دلیل پخــش صحنه هاى 
غیراخالقى و نامتعارف بر نمایشگر پشت سر این خواننده 

حین اجراى کنسرت در تاالر حافظ شیراز منتشر شد.
حمید حامى موضوع ممنوع الفعالیتى خود را رد کرد و بر این 
خبر تأکید داشت که هنوز دستورى مبنى بر ممنوعیت کار 
او صادر نشده داشت. این خواننده همچنین از این وضعیت 
و شرایط رخ داده بسیار ابراز تاسف و ناراحتى کرد و اظهار 

داشت که در تالش براى رفع این اتهام از خود است.
على ترابى مدیرکل دفتر موســیقى وزارت ارشاد هم در 
گفت وگو با فارس اظهار داشــت: موضوع بالفاصله در 
استان فارس تحت پیگیرى و تحقیق قرار گرفته است، 
ماهم به نوبه خود در این زمینه در حال تحقیق هســتیم، 
هرچند مجوز این اجراها و نیز تمام مســئولیت برگزارى 
با استان بوده است. چراکه این اجرا و چند اجراى دیگرى 

که در شیراز برگزار 
شده، به انتخاب 
و مجوز اســتان 
فارس بــوده و 

در حیطه مسئولیت 
آن هاســت. البتــه ما 

هرگونــه مســاله اى را 
جدى پیگیرى مى کنیم و 

همواره نظارت هر آنچه را که در 
حیطه وظیفه مان بوده، به نحو شایسته 

انجام داده ایم و ما هم تحقیقات خود را پیگیرى 
مى کنیم.

وى درباره صدور حکم نهایــى مربوط به این تخلف 
افزود: چون تمام مســئولیت این کنســرت و صدور 
مجوز با استان فارس بوده است، خود این استان نیز 
تصمیم گیرنده نهایى خواهد بــود و نتیجه هرچه که 
باشد، آنها به صورت رسمى و ادارى به برگزارکنندگان 

آن کنسرت ابالغ خواهند کرد.
مدیرکل دفتر موسیقى معاونت هنرى ارشاد با رد شایعات 

اخیر مبنى بــر اعالم خبر صدور حکــم ممنوع الفعالیتى 
حمید حامــى در برخى از رســانه ها گفت: مــا تاکنون 
هیچ گونه حکمى مبنى بر ممنوعیت کارى این خواننده 
صادر نکرده ایم و هرگونه خبرى مبنــى بر صدور حکم 
ممنوع الفعالیتى حامى، شایعه و کذب است. ضمن اینکه ما 
براى این مورد حکمى صادر نخواهیم کرد و دفتر موسیقى 
استان فارس چون خود این گروه را براى کنسرت و اجرا 
معرفى کرده و مجوزش از همان استان صادر شده، حکم 
نهایى این پرونده را همان 
استان صادر و اعالم 

خواهد کرد.
حامد خاك دامن مدیر تولید مجموعه تلویزیونى «ستایش» در خصوص 
روند تصویربردارى فصل ســوم این ســریال گفت: عوامل ســریال 
«ستایش» عازم بندرعباس شده اند تا ســکانس هاى نهایى را ضبط 
کنند. داریوش ارجمند و مهدى سلوکى جزو بازیگرانى هستند که براى 

سکانس پایانى در بندرعباس حضور دارند.
وى با اشاره به پایان تصویربردارى ســکانس هاى مربوط به نرگس 
محمدى، ادامه داد: تاکنون 95 درصد از تصویربردارى این سریال به 

پایان رسیده است و تدوین به صورت همزمان انجام مى شود.
گفتنى است تصویربردارى «ستایش 3» به کارگردانى سعید سلطانى، 
نویســندگى ســعید مطلبى و تهیه کنندگى آرمان زرین کوب از دهم 

فروردین ماه در تهران آغاز شد.
شروع داستان «ستایش»، سال هاى ابتدایى دهه 60 است و ادامه آن به 
سال هاى اخیر مى رسد. فیلمنامه سرى سوم این مجموعه در 30 قسمت 

نوشته شده که نگارش آن بر عهده سعید مطلبى است.
فصل ســوم «ســتایش» با دو فصل قبلــى آن متفــاوت و داراى 
ساختارى جدید اســت. این فصل از مجموعه افزون بر روایت داستان 
شخصیت هاى فصل اول و دوم به بازگویى روابط میان آن ها مى پردازد.
«ســتایش» مجموعه اى اســت که مطابق با زمانه خود پیش رفته و 
در عین حال بــراى خانواده ارزش و اهمیت قائل اســت. فصل 1 و 2 
«ستایش» در سال هاى 90 و 92 از شبکه سه سیما پخش شد و فصل 

سوم آخرین فصل سریال است.
داریوش ارجمند، سیما تیرانداز، مهدى سلوکى، نرگس محمدى، قربان 
نجفى، فریبا نادرى، سینا شفیعى، فرهاد جم، کیهان ملکى، محمدرضا 
داود نژاد، مهدى میامى، امیرمحمد زند، الله مرزبان، کمند امیر سلیمانى، 
شهرام پور اسد، مهتاج نجومى، على طالب لو، آتش تقى پور، مهرنوش 
ستارى، نگار جوکار، مریم نیک رفتار، امید على مردانى، کریم قربانى، 

على میالنى بازیگران سریال هستند.

ر ه ا و ر ى را و ابراز ر ی ب
الش براى رفع این اتهام از خود است.

یرکلدفتر موســیقى وزارتارشاد هم در 
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موسیقى معاونت هنرى ارشاد با رد شایعات 
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مدیرکل دفتر موسیقى وزارت ارشاد:

ما حمید حامى را ممنوع الفعالیت نکرده ایم

انتقاد محسن تنابنده از آراء «پایتخت» 

انتقاد شهرام شکوهى 
از پیشنهاد برگزارى کنسرت هاى خیابانى 

تهیه کننده مسابقه «مشاعره» از برگزارى فینال فصل جدید این مسابقه 
در تابستان خبر داد.

امیرحسین آذر درباره ویژگى هاى سرى جدید این برنامه و نفرات شرکت 
کننده گفت: سرى جدید برنامه که از دهه مبارك فجر آغاز شده است 
ویژگى هاى متفاوتى نسبت به فصول قبلى برنامه دارد. ما در این دروه 
از همه استان هاى کشور شرکت کننده داریم که از سنین 6 تا 60 سال 

هستند.
آذر درباره نحوه انتخاب شرکت کنندگان در این مسابقه هم تصریح کرد: 
حدود دوهزار نفر درخواست شرکت در برنامه داشتند که از تمامى این 
عزیزان به صورت تلفنى آزمون به عمل آمد که در نهایت 200 نفر در 
برنامه شرکت کردند. ما در این سرى حتى از روستا هاى مختلف کشور 

هم شرکت کننده داریم که در برنامه حضور پیدا کرده اند.
وى با بیان اینکه در انتهاى ســرى جدید برنامه مسابقه برنده برنده  ها 
را برگزار خواهیم کرد، افزود: سرى جدید برنامه در 77 قسمت و در پنج 
فصل تولید شده است که نفرات برگزیده هر فصل در تابستان در یک 
مسابقه فینال حضور پیدا خواهند کرد و یک نفر به عنوان برگزیده معرفى 
خواهد شد. به نفرات برگزیده هر فصل جایزه ویژه اهدا مى شود و به نفر 

نهایى یک هدیه نفیس تعلق خواهد گرفت.
تهیه کننده برنامه مشاعره که اسماعیل آذر پدرش اجراى آن را بر عهده 
دارد درباره ویژه برنامه عید هم اظهــار کرد: ما در عید برنامه نخواهیم 
داشت و از 18 فروردین دوباره به آنتن شبکه آموزش باز خواهیم گشت.

گفتنى است سرى جدید مسابقه بزرگ ملى مشاعره هر شب ساعت 23 
از شبکه آموزش به روى آنتن مى رود.

«ستایش 3» به بندرعباس رسید

فینال مسابقه «مشاعره» در 
تابستان برگزار خواهد شد

در جریان گمانه زنى براى ساخت فصل ششم «پایتخت» و پخش دوباره دو فصل «دردسرهاى عظیم» از شبکه آى فیلم موضوع 
ساخت فصل سوم این سریال به میان آمد. تهیه کننده این مجموعه تلویزیونى اعتقاد داشت که دورهم جمع کردن هنرمندان 

«دردسرهاى عظیم» کار سختى است و اگر این اتفاق بیفتد فصل سوم «دردسرهاى عظیم» هم جلوى دوربین مى رود.
برزو نیک نژاد کارگردان سریال «دردســرهاى عظیم» هم در واکنش به ساخت مجدد «دردســرهاى عظیم» به خبرنگار 
خبرگزارى تسنیم، گفت: «دردسرهاى عظیم» براى تلویزیون است و تلویزیون و مهران مهام تصمیم مى گیرند که این اتفاق 

بیفتد یا خیر. مگرنه آن ها راضى باشند و حمایت کنند قطعاً هرکارى به عنوان فیلمساز از دست من بربیاید انجام خواهم داد.

فصل جدید «دردسرهاى عظیم» ساخته مى شود؟

یکى از فعال ترین ها در زمینه تیتراژخوانى که نباید روى خوش صدا و سیما به 
او را نیز فراموش کنیم؛ محمد اصفهانى است. با وجود این او نیز در سال هاى 
اخیر به شدت کم کار شده و فقط ترانه هاى قدیمى اش همچنان در خاطره ها 

باقى مانده است.
او دیروز علت کم کارى هاى اخیر خود را عواملى غیر از تنبلى عنوان کرد و 
گفت: «کم کارى اخیرم به دلیل اتفاقات پى درپى بوده که در زندگى ام رخ داده 
و تنبلى نکرده ام اما امیدوارم در آینده نزدیک این کم کارى را با عمل جبران 

کنم و با توجیه، بار گناهم را سنگین تر نکنم!»
وقتى اصفهانى از «اتفاقات» مى گوید، ما را ناخودآگاه مى برد به سمت دولت 
احمدى نژاد و در زمان وزارت مرضیه وحید دســتجردى که مشخص شد 
اصفهانى پسرخاله وزیر بهداشت دولت احمدى نژاد است و راز روى خوش 
صدا و سیما به اصفهانى در سال هاى گذشته مشخص شد. البته در همین حین 
صداهایى هم از ممنوع الصدایى او به گوش مى رسید تا اینکه در سال 94 با 
حضور در برنامه «دید در شب» رضا رشیدپور  در پاسخ سئوالى مبنى بر ممنوع 
الصدا شدنش گفت: «من بخاطر ترانه "یه تیکه زمین" ممنوع الصدا نشدم، 

این ترانه تیتراژ سریال تلویزیون است. بخاطر ترانه "دلقک" حراست 
صدا و سیما احضارم کرد، گفت چرا مجرى یکى از شبکه هاى 

ماهواره اى ترانه تو را پخش مى کند؟ جواب من این بود که 
مگر این ترانه مجوز ندارد؟ خب وقتى یک آهنگ وطنى پنج 

دقیقه وقت شبکه ماهواره اى را بگیرد، بد است؟»
کم کارى اصفهانى در این ســال ها سبب شــد به عنوان 
خواننده فراموش شده از او یاد شود  و دوستدارانش مهر تأیید 
بر ممنوع کارى او  بزنند اما با گذشــت دو سال از مصاحبه 

او با رشــیدپور، درباره ماجراى ممنوع الصدا 
شدن خودش در برنامه «من و شما» 

در شبکه شما گفت: «هیچ وقت 
ممنوع الصدا نشدم.»

او معتقد اســت: «در عرصه 
خوانندگــى "از دل برود هر 
آنکــه از دیــده رود" کامًال 
صــدق مى کنــد. یعنى اگر 
کــم کار شــوى کمرنــگ 

مى شوى، هر کسى که مى خواهى باش. اما از آنجا که در این سال ها خبرى 
از او نبوده، همین موضوع سبب شده است طرفدارانش ممنوع الصدا نبودن 

را نپذیرند.
اما این خواننده موســیقى پاپ با بیان خاطره اى، کمرنگ شــدن خودش را 
دلیلى بر اینکه کار ضعیف به مردم ارائه ندهد مى داند و مى گوید: «آلبوم "نون 
و دلقک" در زمان انتشارش با استقبال مردمى زیادى روبه رو شد و همه به من 
تبریک مى گفتند اما یکى از استادان تسلیت گفت! علت را جویا شدم و ایشان 
به من گفتند کار خیلى خوبى شده است و از االن به بعد باید سلیقه مردم را با 
همین سطح ارضا کنى. اگر بخواهى وقفه ایجاد کنى و دست نگهدارى، مردم 
گرسنه منتظرت نمى شوند تا از ساندویچ فروشى تو ساندویچ بخرند، مى روند 
سراغ اغذیه فروشى پایین تر و مشخص نیست ساندویچ فروشى پایین تر چه 
ساندویچى و با چه کیفیتى به آنها عرضه کند؛ مردم غریزه اى به نام گرسنگى 

دارند و طالب غذا هستند و هیچکس هم نمى تواند جلوى آنها را بگیرد.»
او باز به علت کم کارى خود اشاره مى کند و ادامه مى دهد: «موسیقى در عین 
لطافت و در عین هنرى بودن، مقوله بى رحم و بى توقفى است و کسانى که 
اعتقاد دارند بهتر مى توانند کار کنند و براى هنر رسالت قائل هستند، باید 

دست از تنبلى بردارند.»
هرچند آقاى دکتر در این ســال ها کم کارتر از گذشته 
شده اما هنوز هم هوادارانش پیگیر کارهاى او هستند 
و براى انتشار آلبوم جدید و برگزارى کنسرت هایش 

انتظار مى کشند. 
اصفهانى از انتشار آلبومى در آینده نزدیک خبر داده 
و مى گوید: «کارهاى جدید در دســت تولید دارم و 
زمانى که احســاس کردم این کارها به ثمر رسیده اند، 
همچون میوه اى که رســیده و دیگر موعد 
چیدن آن است، در قالب آلبومى 
به دوســتداران موسیقى 
تقدیمشان خواهم کرد. 
امیدوارم این آلبوم به 
زودى منتشر شود و با 
توقف کمتــرى بتوانم 
تا زمان دارم، کارهاى 
بعدى را به مردم تقدیم 

کنم.»

محمد اصفهانى این روزها کجاست؟
محیا حمزه
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تیم فوتبال ذوب آهن در ادامه رونــد ناموفقش در لیگ برتر این بار 
در برابر ماشــین ســازى هم کارى از پیش نبرد و در فوالد شهر به 

نتیجه اى بهتر از تساوى صفر بر صفر دست پیدا نکرد.
قاسم حداداى فر شاید بهترین کسى باشد که مى تواند در خصوص 
شکست ذوب آهن برابر استقالل صحبت کند. وى ابتدا با اشاره به 
اینکه در بازى مقابل ماشین سازى نتوانستند بازى خوبى به نمایش 
بگذارند گفت:بازى بســیار ســختى براى ما بود . در عین حال باد 
شدیدى هم که در ورزشگاه ایجاد شــده بود که هر دو تیم را دچار 

درد سر کرده بود . 
وى در ادامه افزود: ما در این بازى صاحــب توپ و میدان بودیم اما 
در نهایت از موقعیت هایمان اســتفاده نکردیم و در نهایت 3 امتیاز 
مهم این بازى را از دســت دادیم . چرا که با توجه به شرایطى که ما 
در جدول داریم براى ما 3امتیاز بســیار حیاتى بود که این دیدار را با 

پیروزى پشت سر بگذاریم. 

 وى به عنوان یکى از بازیکنان با تجربه ذوب آهن در مورد مشکل 
اصلى این تیم گفت:  واقعا  نمى دانم مشکل چیست  و این درحالى 
است که همه کادر فنى و اعضاى تیم، تمام سعى خودشان را انجام 
مى دهند که از این شرایط بتوانیم فاصله بگیریم ولى ما مدت هاست 
در لیگ نتوانستیم به برترى برســیم و این امر باعث شده است که 
روى تیم فشار زیادى وارد بیاید و من فکر مى کنم اگر بتوانیم یک 
برد را به دســت بیاوریم و یک گل را بزنیم از این شرایط مى توانیم 

خارج شویم . 
او درباره تاثیرات علیرضا منصوریان  و بازى پر انتقادشان در مقابل 
استقالل گفت:« درباره بازى استقالل باید بگویم که در آن بازى به 
نوعى یک چک محکمى خوردیم. درســت دو روز قبل از آن جزو 
خوشــحال ترین افراد ایران بودیم اما ســه روز بعد حتى سرمان را 

نمى توانستیم باال  بگیریم . 
درباره علیرضا منصوریان هم باید اقرار کنم از روزى که ایشان آمدند 

آن قدر زحمت کشیدند که من تعریفى نمى توانم براى آن ارائه 
دهم. واقعا ازصبح تا شب ایشــان براى تیم وقت مى گذارد. 

ولى من  فکر مى کنم ما بازیکنان نتوانســتیم آن طور که 
باید وظایف مربیان را به جا بیاوریــم. ضمن این که تیم 
ما از لحاظ بودجه هم درمضیقه هستیم ولى باید شرایط 

را بپذیریم.  
 وى در خاتمه هم با اشاره به حمایت تماشاگران ذوب آهن 
گفت: با توجه به این که مى دانم ما نتایج خوبى را به دست 

نیاوردیم. از طرف خودم و همه  بازیکنان از تمام تماشاگران 
ذوب آهن مى خواهم که مثل همیشه براى حمایت تیمشان 

روز دوشنبه به ورزشگاه بیایند و در این روز سخت به تیم ما کمک 
کنند. امیدوارم که ما هم بتوانیم از این بــازى به بعد روند صعودى 
خود را آغاز کنیم و سعى مى کنیم که هر چه قدر در لیگ نتوانستیم 

انتظاراتشان را به جا بیاوریم درآسیا از خجالت همه آنها در بیاییم.  

مهاجم نیجریه اى استقالل 48 ســاعت پس از حمله ناگهانى به 
دو، سه هوادار فوتبال که وضعیت بدى را براى او در لحظه سوار 
شدن به اتوبوس اســتقالل قبل از بازى مقابل فوالد ایجاد کرده 
بودند، محروم شد. مدت زمان محکومیت او البته روشن نیست و 
قید تا اطالع ثانوى را پاى خود دارد؛ کمى بعد خبرگزارى تسنیم 
گفت و گویى را از تورك، قاضى مشــهور دادگســترى و رییس 
کمیته اخالق منتشر کرد که در آن اعالم شده بود گادوین منشا 
از بازى هاى آسیایى استقالل هم محروم است؛ اظهار نظرى که 
مثل یک گالن بنزین، آتش احساسات استقاللى ها را شعله ور کرد. 
اما همانطور که پیش بینى مى شد این اظهار نظر بالفاصله تصحیح 
شد و تورك در گفت وگویى جدید با باشگاه خبرنگاران جوان اعالم 
کرد که این محرومیت شامل مسابقات آسیایى نخواهد شد و منشا 
با قید تا اطالع ثانوى، به محض بازگشت به ایران باید در کمیته 
اخالق حاضر شود و درباره آنچه در اهواز انجام داده، توضیح بدهد. 
اما با وجود توضیح بعدى، ســبو بشکسته بود؛ هواداران استقالل 
در شبکه هاى اجتماعى دست به کار شده و به دنبال نشانه هایى 
براى اثبات تبعیض بین دو تیم آبى و قرمز، سندهایى را از واکنش 
کمیته انضباطى و اخالق پس از بازى جنجالى پرسپولیس و سایپا 

رو مى کردند. به عقیده آنها، همانطــور که رفتار کمیته انضباطى 
و اخالق مماشــات در مقابل درگیرى هاى پس از بازى سایپا- 
پرسپولیس به دلیل حضور قرمزها در مسابقات آسیایى بود، این بار 

هم باید با منشا با همین سیاست رفتار مى شد.
تحلیل هاى آنها به اینجا مى رسد که با توجه به اوج گیرى مجدد 
استقالل در رقابت هاى لیگ، فدراســیون فوتبال(دستگاه اداره 
کننده فوتبال و ورزش در ایران) به دنبال ضربه زدن به این باشگاه 
است؛ این همان تحلیلى است که امیرحسین فتحى، مدیر عامل 
باشگاه استقالل نیز در گفت و گوى شبانه اش به نوعى آن را تایید 
کرده است. البته شاید تا لحظه موضوع محرومیت منشا از آسیا، 
کسى شک نداشت که ستاره نیجریه اى استقالل بابت آنچه که 
در اهواز انجام داده، مورد تنبیه قرار خواهد گرفت؛ اگرچه موضوع 
دیگرى نیز در ایــن بین وجود دارد و آن،  عــدم حضور ماموران 
انتظامى بــراى جلوگیرى از رخ به رخ شــدن بازیکنان فوتبال و 
هواداران عادى است که ممکن اســت تحت تاثیر احساسات در 
مواجهه با ستاره هاى فوتبال، دســت به کارهاى ناشایست هم 

بزنند.
آن چیزى که مسلم است، منشا به دلیلى در این صحنه عصبانى 

شده و واکنش تندى نشان داده که اگرچه این واکنش غیر قابل 
دفاع است، اما در عین حال مى شود این نکته را هم برجسته که آیا 
بازیکنان در سایر نقاط دنیا هم در چنین موقعیتى قرار مى گیرند؟ 
گادوین منشا در حال حاضر همراه با استقالل اولین جلسه تمرینى 
خود را در قطر انجام مى دهد تا با آبى پوشان یک مسابقه حساس را 
برابر الدحیل برگزار کند؛ تیمى که منشا خاطرات خوبى از آن دارد 
و یک گل تماشایى و خاطره انگیز با پیراهن پرسپولیس برابر آنها به 
ثمر رسانده است. آبى ها که خود را آماده فصل جدید لیگ قهرمانان 
آسیا مى کنند، بعد از پیروزى مقابل فوالد باید با نهایت تمرکز خود 
را آماده سه ماه سخت در فوتبال ایران کنند تا از آزمون هاى لیگ 
برتر و لیگ قهرمانان آسیا موفق بیرون بیایند؛ البته بلواى فعلى 
که بخشــى از آن به رفتار دوگانه مراجع تصمیم گیرى در فوتبال 
ایران برمى گردد، تاثیرى در کار آنها نخواهد داشــت. در حالیکه 
شــدت رقابت در لیگ برتر فوتبال ایران و عطش پنج تیم براى 
کسب قهرمانى، عامل دیگرى براى به وجود آمدن فضاى فعلى 
است؛ چه بهتر که براى آرامش و سالمت روانى فوتبال ایران همه 
ارکان تشکیل دهنده آن خوددارتر، آگاه تر، عادل تر و باانصاف تر 

باشند.
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میزبان تیم الزورا عراق است.
مرحلــه رفت بازى هــاى گروهى 
لیگ قهرمانان آســیا از امروز آغاز 
 A مى شود و ذوب آهن که در گروه

دارد،  ایــن رقابت ها قرار 
امروز دوشــنبه 13 
اسفندماه در ورزشگاه 

فوالدشــهر اصفهان به مصاف 
تیم الزورا عراق 

مى رود.
ذوب آهن پــس از صعــود دراماتیک از مرحلــه پلى آف لیگ 
قهرمانان و حذف تیم هاى الکویت و الغرافه قطر حاال باید آماده 
حضور در رقابت هاى مرحله گروهى شود. سبزپوشان اصفهانى 
در حالى پاى بــه مرحله گروهى رقابت هــاى لیگ قهرمانان 
مى گذارند که در لیگ برتر شرایط خوبى نداشته و در 13 هفته 

پیاپى نتوانسته اند بردى را به دست آورند.
ذوب آهن در نخستین گام خود از مرحله گروهى رقابت هاى لیگ 
قهرمانان آسیا باید به مصاف الزورا عراق برود. دیدارى که نتیجه 
آن تأثیر زیادى در چگونگى روند سبزپوشان در لیگ قهرمانان 

شــته  ا و مى تواند شــرایط صعود آنها را د
کند. شــاگردان منصوریان تسهیل 

در این دیــدار مقابل تیمى 
به میــدان مى رونــد که با 
پایان یافتــن محرومیت 10 
ســاله عراقى ها از حضور در لیگ 
قهرمانان به دلیل مشــکالت 
امنیتــى به عنــوان نماینده 
مســتقیم این کشور در این 
دوره از رقابت هــا حضور 
یافته و از انگیزه هاى بسیار 

باالیى برخوردار است.
ذوب آهــن شــرایط 
ســختى در ایــن 
دوره از لیــگ 
قهرمانــان 

آسیا دارد. آنها در تیم خود با کمبود مهره به ویژه در فاز هجومى 
روبه رو بوده و در آن سو فشردگى مسابقات لیگ برتر خستگى 
مضاعفى را بر سبزپوشان اصفهانى تحمیل کرده است. از طرف 
دیگر ذوبى ها همچنان در گلزنى با مشــکل روبه رو بوده و این 
معضل در 2 بازى قبلى آنها در لیگ برتر بار دیگر نمود پیدا کرده 
اســت. با این وجود ذوب آهن با تکیه بر تجربه باالتر بازیکنان 
خود و امتیاز میزبانى به دنبال کسب هر 3 امتیاز این دیدار است.

ذوب آهن تیمى است که خط  میانى خالق و با تجربه اى داشته 
و هافبک هاى این تیم از قدرت حمل توپ و شوت زنى باالیى 
برخوردار هستند. حضور بازیکنان پرســرعتى مانند عباسى و 
حسینى در جناحین این تیم مى تواند در لحظات حساس گره گشا 
باشد. ذوبى ها در فاز دفاعى نیز شــرایط خوبى دارند. شاگردان 
منصوریان از ساختار دفاعى مناســبى برخوردار بوده و آمادگى 

باالى مظاهرى امتیاز مثبتى براى آنها محسوب مى شود.
نقطه ضعف اصلى ذوب آهن گلزنى است. دقت پایین مهاجمان 
این تیم در زدن ضربات آخر تبدیل به یک معضل اساسى شده و 
مى تواند تبعات سنگینى براى آنها در لیگ قهرمانان آسیا داشته 
باشــد. یکى دیگر از معضالت ذوب آهن شکننده بودن همین 

هماهنگى و نظم تیمى آنها در بازى هاى پرفشار است.
 شاگردان منصوریان زمانى که تحت پرس و فشار سنگین تیم 
حریف قرار گیرند، تمرکز روانى و نظم تیمى خود را به سرعت 
از دست داده و اشتباهات وحشــتناکى را مرتکب مى شوند که 
اغلب تبعات سنگینى به همراه دارد. این معضل در بین مدافعان 
ذوب آهن نمود بیشــترى دارد. خط دفاعى ذوب آهن تا زمانى 
که گلى دریافت نکند و یا عدد گل دریافتیشــان از یک نگذرد، 
در انجام وظایف خوب عمل مى کند، اما در شرایط سخت نظم 
خود را کامل از دست مى دهد و این امرى است که در بازى هاى 
آسیایى ممکن است کار دست این تیم بدهد؛ نکته اى که بدون 

شک از چشم سرمربى این تیم نیز دور نمانده است.

ذوب آهن امروز باید بــه مصاف تیمى برود کــه از خط حمله 
قدرتمندى برخوردار اســت. الزورا در فصل جارى لیگ عراق 
26 گل به ثمر رسانده و با کســب 38 امتیاز از 18 بازى، در رده 
چهارم جدول ایستاده است. فوتبال عراق شباهت هاى زیادى به 
فوتبال ایران داشته و تیم هاى عراقى به طور معمول از بازیکنان 
خالق و خوش تکنیک زیــادى بهره مى گیرنــد. عال عباس 
مهاجم جوان الزورا سرشناس ترین مهره این تیم در پیکان خط 

حمله اش است.
این تیم در خط هافبک خود نیز صاحب چند بازیکن خطرناك 
است، صفا هادى ستاره ملى پوش و جوان تیم ملى عراق در کنار 
جاسم کرار شناخته شــده ترین بازیکنان این تیم در خط میانى 
هستند. الزورا در فاز دفاعى اما شرایط چندان مساعدى نداشته 
و دریافت 18 گل در 18 بازى، نشــانگر ساختار ضغیف دفاعى 

این تیم است.
برگ برنده ذوبى ها در این دیدار بى تجربگى بازیکنان الزورا در 
دیدارهاى آسیایى اســت، نقطه ضعفى که اگر با فرصت طلبى 
سبزپوشان همراه شود، مى تواند ذوب آهن را به 3 امتیاز ارزشمند 
این دیدار برساند. سبزپوشــان اصفهانى اگر مى خواهند در این 
دیدار موفق شوند باید پرسینگ را در زمین حریف انجام داده و با 
قطع ارتباط خط هافبک و حمله تیم الزورا مانع از خلق موقعیت 
توسط بازیکنانش شوند. مهاجمان ذوب آهن نیز باید بیشتر قدر 
موقعیت ها را دانسته و با فرصت سوزى کمتر، کار را به اما و اگر 

واگذار نکنند.
  2 تیم براى این دیدار محرومى ندارند ذوبى ها در این دیدار رحیم 
زهیوى و محمدرضا خلعتبرى را به دلیل مصدومیت در اختیار 
ندارند. در آن ســو بها جمیل تنها غایب الزورا است که به دلیل 

مصدومیت قادر به همراهى تیمش نیست.
 در تیم ذوب آهن کریستین اوساگوانا با 2 گل زده و در تیم الزورا 

عال عباس با 11 گل زده برترین گلزنان 2 تیم هستند.

ذوب آهن از امروز در مرحله گروهى آسیا استارت مى زند

بعد از الکویت و الغرافه، حاال نوبت الزوراء 
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مى رود.
ذوب آهن پــس از صعــود دراماتیک از مرحلــه پلى آف لیگ 
قهرمانان و حذف تیم هاى الکویت و الغرافه قطر حاال باید آماده 
رقابت هاى مرحله گروهى شود. سبزپوشاناصفهانى حضور در

در حالى پاى بــه مرحله گروهى رقابت هــاى لیگ قهرمانان 
3مى گذارند که در لیگ برتر شرایط خوبى نداشته و در 13 هفته

پیاپى نتوانسته اند بردىرا به دست آورند.
ذوب آهن در نخستین گام خود از مرحله گروهى رقابت هاى لیگ 
قهرمانان آسیا باید به مصاف الزورا عراق برود. دیدارى که نتیجه 
آن تأثیر زیادى در چگونگى روند سبزپوشان در لیگ قهرمانان 

شــته  ا و مى تواند شــرایط صعود آنها را د
کند. شــاگردان منصوریانتسهیل

در این دیــدار مقابل تیمى 
میــدانمى رونــد که با به
محرومیت 10 پایان یافتــن

ســاله عراقى ها از حضور در لیگ 
مشــکالت  به دلیل قهرمانان
امنیتــى به عنــوان نماینده 
اینکشور در این مســتقیم

دوره از رقابت هــا حضور 
یافته و از انگیزه هاى بسیار 

است. باالیى برخوردار
شــرایط  ذوب آهــن
ســختى در ایــن 
دوره از لیــگ 
قهرمانــان 
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 ســعید آذرى همچنان پیگیر چک برگشت خورده 
باشگاه اســتقالل اســت که براى خرید مرتضى 
تبریزى گرفته بود. او تاکید زیادى روى این کار دارد 
و مى گوید:   وى در مورد برگشت خوردن آخرین چک 
باشگاه استقالل براى انتقال تبریزى گفت: بله چک 
300 میلیون تومانى برگشت خورده و ما در تالش 
هستیم در آخرین روزهاى سال این پول را بگیریم. 
همانطور که تا ریال آخر از پرسپولیس پول باشگاه 
را گرفتم از اســتقالل هم تا ریال آخر طلب باشگاه 
ذوب آهن را مى گیرم زیرا من اینجا هستم تا از حق 
و حقوق باشگاه دفاع کنم و به قول حضرت على (ع) 

حق گرفتنى است. 

مهاجم سابق سپاهان اصفهان در آستانه هدایت تیم 
ملى جوانان عراق قرار دارد.

سایت اسپورت عراق خبر داد که عماد رضا، مهاجم 
سابق تیم ملى عراق و عضو باشگاه سپاهان اصفهان 
در یک قدمى هدایت تیم ملى جوانان عراق قرار دارد.

عماد رضا در سال 2014 از دنیاى فوتبال خداحافظى 
کرد و به شغل مربیگرى روى آورد. مهاجم عراقى در 

2 دوره براى زردهاى اصفهان بازى کرده است.

در شرایطى که رســانه هاى دوحه از سفر ژاوى به 
جده خبر داده بودنــد در آخرین لحظه این بازیکن 
از فهرست مسافران خارج شد تا در دوحه به روند 

درمانى و بازیابى قواى جسمانى خود بپردازد.
اوسوالدو فریرا پرتغالى بدون این که ریسکى در قبال 
ستاره پابه سن گذاشته اسپانیایى انجام بدهد ژاوى 
هرناندز را براى بازى سرنوشت ساز هفته آتى مقابل 
فینالیست فصل قبل آســیا یعنى پرسپولیس ایران 
حفظ کرد تا در حضور مهندس اسپانیایى در دوحه 

مقابل رقیب ایرانى به میدان برود.

تا ریال آخر را مى گیرم

 عماد رضا در یک قدمى هدایت 
تیم ملى جوانان عراق

السد، ژاوى را براى 
پرسپولیس نگه داشت

جمله تکرارى حدادى فر
واقعاً نمى دانم مشکل کجاست

موضوع انشاء، حمله منشا!

رسانه مطرح عراقى در آستانه اولین تجربه باشگاهى نماینده هاى 
این کشور در لیگ قهرمانان آسیا در گزارشى به آنالیز میزبان ایرانى 

پرداخت.
الزورا بغداد به عنوان اولیــن و تنها نماینده عراق در لیگ قهرمانان 
آسیا   در اصفهان به مصاف ذوب آهن ایران خواهد رفت. این بازى 
باعث مى شود تا بعد از سال ها حسرت فوتبالدوستان باشگاهى در 
عراق به پایان برسد تا نماینده هاى این کشور فرصت رویارویى با 

بزرگان قاره را به دست بیاورند.
سایت ورزشى عراق اف جى در آستانه این بازى مهم براى نماینده 
این کشور گزارشى تحلیلى منتشر و مدعى شد اسلحه بزرگ رقیب 
ایرانى الزورا ضربات ایستگاهى و ارســال از جناحین است. در این 
گزارش آمده است:  ذوب آهن ایران از جمله باتجربه ترین باشگاه 
هاى این کشور است که در لیگ قهرمانان آسیا حضور متوالى دارد. 
این تیم با وجــود نتایج نه چندان خوب در رقابــت هاى داخلى اما 
در آســیا چهره اى متفاوت از خود ارائه داده و مى توان از ضربات 
ایستگاهى و ارسال از جناحین به عنوان اســلحه بزرگ آنها براى 

رسیدن به پیروزى یاد کرد.
این ســایت در ادامه با اشــاره به این کــه الزورا بــا تغییرات در 
کادرفنى باید با افکار حکیم شــاکر سرمربى مشــهور عراقى گام 
به لیگ قهرمانان آســیا بگذارد ســعى دارد در بازى با ذوب آهن 
برنامه هــاى تاکتیکى متفاوتــى را به معرض نمایــش بگذارند. 
حضور ستاره هاى سرشناس و تاکتیک پذیر مى تواند کار را براى 
حکیم شــاکر و دســتیارانش راحت تر کند گرچه این مربى خوب 
مى داند مقابل رقیبى مثــل ذوب آهن کار اصال آســان نخواهد 

بود.
عراق اف جى در ادامه اشتباه بزرگى نیز مرتکب شد و نوشت:« ذوب 
آهن با هدایت علیرضا منصوریان وارد بازى هاى لیگ قهرمانان مى 
شود. یکى از مربیان نسل جدید فوتبال ایران که جانشین امیرقلعه 
نویى شده است». این سایت عراقى که مشخصا اطالعات چندان 
کاملى از ذوب آهن نداشت در حالى از قلعه نویى به عنوان سرمربى 
قبلى نام برد که منصوریان در باشگاه اصفهانى جانشین امید نمازى 

شده بود. 

پایان حسـرت 
عراقـى ها

امیر قلعه نویى در ماراتن بیشــترین بازى متوالى بدون شکست، 
رقابت سختى را با برانکو داشت؛ سرمربى کروات در هفته هفدهم در 
اهواز مغلوب فوالد خوزستان با هدایت افشین قطبى شد تا سرمربى 
ســپاهان بدون رقیب فرصت بهبود و افزایش رکورد بازى هاى 
بدون باخت را داشته باشد. اما در این هفته قلعه نویى هم برابر تیم 
سابقش مغلوب شد تا دو رکورد تاریخى ژنرال متوقف شوند اما با 
این وجود، رکورد بیشــترین بازى متوالى بدون شکست در تاریخ 
لیگ برتر همچنان در اختیار قلعه نویى است. سرمربى سابق تیم 
ملى آخرین بار در هفته بیســت و ســوم فصل گذشته که هدایت

 ذوب آهن را بر عهده داشت، در مقابل سایپاى على دایى مغلوب 
شد و پس از آن 7 مســابقه پایانى فصل را بدون باخت پشت سر 

گذاشت.
قلعه نویى در رقابت هــاى این فصل با دیگر تیــم اصفهانى به 

کار خود ادامه داده که نباختن هاى ایــن مربى در تیم زردپوش 
اصفهانى هم بدون وقفه ادامه یافت. ســرانجام این طلســم در 
تبریز و توسط تیم سابقش شکسته شد تا تعداد بازى هاى بدون 
باخت این مربى در عدد 25 متوقف شــود. به این ترتیب، قلعه 
نویى با نتایج خوبى که در سپاهان به دســت آورده، رکورددار 
بیشــترین بازى متوالى بدون باخت در تاریخ رقابت هاى لیگ 
برتر شناخته شد. همچنین، این مربى که تا هفته هجدهم بدون 
باخت بازیها را پشت سر گذاشته بود، باز هم موفق شد بهترین 
رکورد تاریخ لیگ برتر را در این زمینه بــه نام خود ثبت کند. 
پیش از این، افشین قطبى این رکورد را در اختیار داشت؛ وى 
در لیگ هفتم توانسته بود همراه با پرسپولیس 16 بازى بدون 
باخت را از ابتداى فصل به پایان برساند که قلعه نویى توانست 

این رکورد قطبى را بشکند.

 رکورد همچنان دست بزرگواره
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فقدان سند مالکیت
شــماره نامه: 139785602015003734 تاریخ ایجــاد نامه: 1397/12/11 نظر بــه اینکه آقاى 
محمدعلى رحیمى فرزند على اکبر به استناد 2 برگ استشهادیه محلى که هویت و امضاء شهود رسمًا 
گواهى شده، مدعى است که سند مالکیت ششدانگ یکباب خانه پالك 713 فرعى از 658 – اصلى 
واقع در زرین شــهر بخش 9 ثبت اصفهان که در صفحه 79 دفتر 3- امالك این اداره ذیل شــماره 
379 به نام وى، ثبت و سند مالکیت به شماره چاپى 174038 صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگرى 
انجام نشــده و به علت جابجایى مفقود شده است لذا چون نامبرده درخواســت صدور سند مالکیت 
المثنى نموده، طبق مــاده 120 اصالحى آئین نامه قانون ثبت، مراتب آگهى مى شــود که هر کس 
مدعى انجام معامله نسبت به ملک موصوف یا وجود ســند مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ انتشار 
این آگهى تا 10 روز پس از آن به ایــن اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا با مدارك مثبت تســلیم 
نماید و چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرســد و یا در صورت اعتراض، اصل سند یا سند معامله 
ارائه نشود، اداره ثبت، المثناى سند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضى تسلیم خواهد کرد. م 
الف: 399385 محمدرضا رئیسى زاده- مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک زرین شهر (لنجان) از طرف 

مصطفى شمسى  /12/204
فقدان سند مالکیت

شــماره نامه: 139785602015003727 تاریخ ایجــاد نامه: 1397/12/11 نظر بــه اینکه آقاى 
محمدعلى رحیمى فرزند على اکبر به استناد 2 برگ استشهادیه محلى که هویت و امضاء شهود رسمًا 
گواهى شده، مدعى است که سند مالکیت ششــدانگ یکباب خانه پالك 5 فرعى از 658 – اصلى 
واقع در زرین شــهر بخش 9 ثبت اصفهان که در صفحه 88 دفتر 12- امالك این اداره ذیل شماره 
1809 به نام وى، ثبت و سند مالکیت به شــماره چاپى 020606  صادر و تســلیم گردیده و معامله 
دیگرى انجام نشــده و به علت جابجایى مفقود شده اســت لذا چون نامبرده درخواست صدور سند 
مالکیت المثنى نموده، طبق ماده 120 اصالحى آئین نامه قانون ثبت، مراتب آگهى مى شــود که هر 
کس مدعى انجام معامله نسبت به ملک موصوف یا وجود ســند مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ 
انتشار این آگهى تا 10 روز پس از آن به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا با مدارك مثبت تسلیم 
نماید و چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرســد و یا در صورت اعتراض، اصل سند یا سند معامله 
ارائه نشود، اداره ثبت، المثناى سند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضى تسلیم خواهد کرد. م 
الف: 399416 محمدرضا رئیسى زاده- مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک زرین شهر (لنجان) از طرف 

مصطفى شمسى /12/205
حصر وراثت

آقاى / خانم اعظم کیانى اشترجانى بشناسنامه شــماره  268  به شرح دادخواست کالسه 2388/97  
از این دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین اشــعار داشته که شادروان  صادق کیانى 
اشترجانى  بشناسنامه شــماره  56 در تاریخ 10/ 1397/10 درگذشته و ورثه وى درهنگام درگذشت 
عبارتند از : 1- طاهره کیانى اشــترجانى شــماره شناسنامه 1424 نســبت فرزند  2- طاهره کیانى 
اشترجانى شماره شناسنامه 1343 نســبت فرزند  3- زهرا کیانى اشترجانى شماره شناسنامه 1140 
نسبت فرزند  4- صدیقه کیانى شماره شناسنامه 91 نسبت فرزند  5- ام البنین کیانى اشترجانى شماره 

شناسنامه 1505 نسبت فرزند  6- فاطمه کیانى اشترجانى شماره شناسنامه 107 نسبت فرزند  7-زیبا 
کیانى اشترجانى شماره شناسنامه 28 نسبت فرزند  8- مریم کیانى اشترجانى شماره شناسنامه 268 
نسبت فرزند  9- اعظم کیانى اشــترجانى شماره شناسنامه 6 نســبت فرزند  10 -شاه بیگم رئیسى 
اشترجانى شماره شناسنامه 32 نسبت همسر  ، پس از تشریفات قانونى درخواست مزبور را یکمرتبه 
آگهى مى نماید تا هرکسى هر اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى 
ظرف یک ماه به دادگاه تقدیــم دارد در غیر اینصورت گواهى حصر وراثت صادر خواهد شــد م الف 

395608  دبیرخانه شوراى حل اختالف شعبه اول فالورجان /12/200 
ابالغ اجرائیه

( سازمان ثبت اســناد و امالك کشور)- شــماره پرونده : 1/ 139704002120000489 – شماره 
بایگانــى : 9700725 – شــماره ابالغیــه : 139705102120001929 - آگهى ابــالغ اجرائیه 
کالسه9700725  بدین وسیله با آقاى هوشنگ بلدى فرزند خدامروت شناسنامه شماره 697 داراى 
کد ملى 6639732254 متولد 1354/12/21 ساکن فالورجان خیابان فردوسى جنب بانک کشاورزى 
پالك 28 ابالغ مى شود که بانک مسکن شعبه فالورجان به استناد قرارداد بانکى شماره 1214/65 
مورخ 1395/04/21 جهت وصول مبلغ 106/448/164ریال تا تاریخ97/08/02 به انضمام خسارت 
تاخیر روزانه به مبلغ 53/123 ریال و از تاریخ مذکور تا روز تســویه کامل بدهى طبق مقررات علیه 
شما و بقیه متعهدین اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائى به کالسه 9700725 در این اداره تشکیل 
شده و طبق گزارش مورخ 97/10/05 مأمور ابالغ محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده 
لذا بنا به تقاضاى بســتانکار و طبق ماده 18 آیین نامه اجرایى مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکى از 
روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى نصف جهان آگهى مى شــود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ 
این آگهى که روز ابالغ محسوب مى گردد نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام نمایید عملیات اجرایى 
علیه شما جریان خواهد یافت. م الف: 394336 محســن اسماعیل زاده - مسئول واحد اجراى اسناد 

رسمى فالورجان/ 12/201 
حصر وراثت

آقاى / خانم مهدى جعفرى کلیشادى بشناسنامه شماره  467  به شرح دادخواست کالسه  2356/97   
از این دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین اشعار داشته که شادروان  عباس جعفرى 
کلیشادى  بشناسنامه شــماره  39 در تاریخ 20/ 1397/11 درگذشته و ورثه وى درهنگام درگذشت 
عبارتند از : 1-  مهدى جعفرى کلیشــادى شــماره شناسنامه 467 نســبت فرزند 2- فریبا جعفرى 
کلیشادى شماره شناسنامه 7 نســبت فرزند 3 - طیبه جعفرى کلیشادى شماره شناسنامه 84 نسبت 
همسر  ، پس از تشریفات قانونى درخواست مزبور را یکمرتبه آگهى مى نماید تا هرکسى هر اعتراضى 
دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد در غیر 
اینصورت گواهى حصر وراثت صادر خواهد شد م الف 394538 دبیرخانه شوراى حل اختالف شعبه 

اول فالورجان/ 12/202 
حصر وراثت

آقاى / خانم اکبر رشیدى بشناســنامه شماره  12483  به شرح دادخواست کالســه     از این دادگاه 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین اشعار داشــته که شادروان  عبداله رشیدى  بشناسنامه 

شــماره  51 در تاریخ 26/ 1397/11 درگذشته و ورثه وى درهنگام درگذشــت عبارتند از : 1-  اکبر 
رشیدى شماره شناسنامه 12483 نسبت فرزند 2- ابراهیم رشیدى شماره شناسنامه 180 نسبت فرزند 
على اصغر رشیدى شماره شناسنامه 431 نسبت فرزند 3- عفت رشیدى شماره شناسنامه 79 نسبت 
فرزند 4- عصمت رشیدى شماره شناسنامه 5 نسبت فرزند  ، پس از تشریفات قانونى درخواست مزبور 
را یکمرتبه آگهى مى نماید تا هرکسى هر اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهى ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد در غیر اینصورت گواهى حصر وراثت صادر خواهد شد 

م الف 395190  دبیرخانه شوراى حل اختالف شعبه اول فالورجان/ 12/203 
اخطار اجرایى

شماره 353/96 به موجب راى شــماره 497 تاریخ 97/6/31 حوزه مهردشت شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه على ذوالفقارى نام پدر رمضان  به نشانى 
مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ و چهارمیلیون ریال اصل دین ، خسارت تاخیرتادیه 
بر مبناى نرخ تورم اعالمى توســط بانک مرکزى جمهورى اســالمى ایــران از تاریخ چک تا زمان 
وصول آن بر اساس محاسبه ى صورت گرفته توسط واحد اجراى احکام در مرحله ى اجراى احکام و 
مبلغ یک میلیون و پانصد و ســى و پنج هزار ریال بابت هزینه ى دادرســى در محکوم له اجرایى به 
انضمام  نیم عشر اجرایى.محکوم له: رسول حسین هاشــمى  به نشانى: دهق – خ مطهرى – کوى 
مهدیه پ 129 ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم 
علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبــى براى پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود 
را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا 
تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 400604/م الف- شوراى حل اختالف نجف آباد/ 

12/206
 اخطار اجرایى

شماره 731/96 به موجب راى شــماره 473 تاریخ 97/6/27 حوزه مهردشت شوراى حل اختالف 
شهرســتان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه 1- عابدین هوشــمند نام پدر على اکبر 
2- منصور هاشمى  نام پدر رضا  به نشانى 1- مشهد – شهرك شــهید رجایى 2- دهق – شهرك 
صنعتى فاز 6   محکوم است به محکومیت تضامنى خواندگان به پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال بابت 
اصل دین و محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت مبلغ یک میلیون و سیصد هزار ریال بابت هزینه 
دادرسى و خسارت تاخیرتادیه  بر مبناى نرخ تورم اعالمى توسط بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران 
از تاریخ چک تا زمان وصول آن بر اساس محاسبه صورت گرفته توسط واحد اجراى احکام در مرحله 
ى اجراى حکم در حق محکوم له به انضمام نیم عشر اجرایى.محکوم له: رسول حسین هاشمى نام 
پدر رضا  به نشانى: دهق – خیابان مطهرى – کوى مهدیه – پ 129  ماده 34قانون اجراى احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع 
اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و اســتیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 

400610/م الف- شوراى حل اختالف نجف آباد/ 12/207
 اخطار اجرایى

شماره 128/97 به موجب راى شــماره 503 تاریخ 97/7/3 حوزه مهردشــت شوراى حل اختالف 
شهرســتان نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه 1- جعفر صالحى نــام پدر غالمرضا 
2- مصطفى اکبرى نام پدر اسماعیل به نشانى 1- مجهول المکان 2- دهق – جنب هنرستان امام 
على (ع) منزل مصطفى اکبرى محکوم است به محکومیت تضامنى خواندگان به پرداخت مبلغ صد و 
شصت میلیون ریال  بابت اصل دین و محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت مبلغ  سه میلیون و صد 
و سى هزار ریال بابت هزینه دادرسى و خســارت تاخیرتادیه بر اساس نرخ تورم اعالمى توسط بانک 
مرکزى جمهورى اســالمى ایران از تاریخ چک تا زمان وصول آن بر اساس محاسبه صورت گرفته 
توسط واحد اجراى احکام در مرحله ى اجراى حکم در حق محکوم له به انضمام نیم عشر اجرایى در 
رابطه با مطالبه ى خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرســى نسبت به خوانده ردیف دوم نامبرده ضامن 
بوده نه صادر کننده ى چک ، دارنده ى چک مى تواند محکومیــت صادر کننده ى آن را به پرداخت 
خســارت مطالبه ى ید خواهان در مطالبه ى مذکور محق  نبود و راى بر بــى حقى خواهان صادر و 
اعالم مى گردد.محکوم له: رسول حسین هاشمى  نام پدر رضا به نشانى: دهق – خ مطهرى – کوى 
مهدیه پ 129 ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم 
علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبــى براى پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود 
را قادر به اجراى مفاد اجرائیــه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قســمت 
اجرا تســلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 400614/م الف- شوراى حل اختالف نجف 

آباد/ 12/208
 اخطار اجرایى

شماره 662/96 به موجب راى شــماره 469 تاریخ 97/6/27 حوزه مهردشت شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه 1- على امینى نام پدر انشاهللا 2- منصور 
حسین هاشــمى نام پدر رضا به نشــانى 1-مجهول المکان2- دهق – قطب صنعتى – خ ششم – 
کارخانه منصور صالحى محکوم است به پرداخت تضامنى خواندگان به پرداخت مبلغ دویست میلیون 
ریال بابت اصل دین و محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت مبلغ سه میلیون و ششصد هزار ریال 
بابت هزینه دادرسى و خســارت تاخیردرتادیه بر مبناى نرخ اعالمى توسط بانک مرکزى جمهورى 
اسالمى ایران از تاریخ چک تا زمان وصول آن بر اساس محاسبه ى صورت گرفته توسط واحد اجراى 
احکام در مرحله ى اجراى حکم در حق محکوم له اجرایى به انضمام نیم عشــر اجرایى.محکوم له: 
رسول حسین هاشمى نام پدر رضا  به نشانى: دهق – خ مطهرى – کوى مهدیه پ 129  ماده 34قانون 
اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز 
مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى 
حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا 

اعالم نماید. 400602/م الف- شوراى حل اختالف نجف آباد /12/209

مدیــر اداره امور تربیتى اداره کل آموزش و پرورش اســتان 
اصفهان گفت: براى تحقق مدرســه محورى و بهبود کیفى 
نقش تربیتى مدارس، باید تصمیمات براى مدیریت مدارس در 

مدرسه اتخاذ و به بدنه آموزش و پرورش منتقل شود.
جعفر تحویل پور با بیان اینکه در سال جارى به مناسبت هفته 
تربیت اسالمى 15 ویژه برنامه از ســوى آموزش و پرورش 
استان اصفهان تدارك دیده شده است، اضافه کرد: هفته امور 
تربیتى از هشتم تا 15 اسفند است و مراسم غبار روبى و معطر 
کردن گلستان شهدا به خصوص شهداى امور تربیتى، دیدار 
با خانواده هاى شهداى امور تربیتى و تجلیل از شهداى امور 
تربیتى از رویکردهاى اصلى این برنامه هاست. وى با تأکید بر 

اینکه فعالیت هاى تربیتى در حوزه پرورشى بسیار وسیع است، 
افزود: حوزه پرورشــى در آموزش و پرورش داراى اداره هاى 
امور تربیتى، فرهنگى و هنرى و قرآن، عترت و نماز است که 
در مجموع، ســاماندهى و آموزش نیروى انسانى را در حوزه 

پرورشى بر عهده دارند.
تحویل پور با بیان اینکه ساماندهى مربیان و معاونان پرورشى و 
مشاورین و از سویى آموزش و به روز رسانى اطالعات بر عهده 
بخش پرورشى آموزش و پرورش است، ادامه داد: برگزارى 
جشنواره هاى تجارب برتر تربیتى، جشــنواره درس تفکر و 
سبک زندگى از درس ها و کتاب هاى جدید تألیف است که 
طى چهارسال اخیر در آموزش و پرورش ورود پیدا کرده است.

معــاون حفاظت و بهره بردارى شــرکت ســهامى آب 
منطقه اى اصفهان با اشــاره به بارش خــوب برف در 
سرچشــمه هاى کوهرنگ، گفت: در خصوص باز شدن 
سد زاینده رود در ایام نوروز تصمیم گیرى نکرده ایم و با 
توجه به حجم و ذخیره آب سد زاینده رود، چنین اتفاقى 
عمًال غیرممکن خواهد بود.حسن ساسانى در خصوص 
آخرین وضعیت سد زاینده رود بعد از بارش هاى اخیر در 
سرچشمه هاى کوهرنگ اظهار کرد: در حال حاضر حجم 
ذخیره آب مخزن سد زاینده رود 153میلیون مترمکعب و 
میزان آب ورودي به سد، 25 مترمکعب بر ثانیه و خروجی 
آن11 مترمکعب بر ثانیه اســت.وى با بیان اینکه میزان 

بارش ها از ابتداى سال آبی جارى تاکنون در ایستگاه سد 
زاینده رود 1344 میلیمتر بوده است، افزود: سال گذشته 
در چنین روزهایی میزان بارش ها 410 میلیمتر و میانگین 

بارش ها در بلندمدت نزدیک 900 میلیمتر بود.
وي در خصوص تأثیر بارش هاى اخیر بر ورودي ســد 
زاینــده رود، اظهار کــرد: این بارش ها بــه دلیل اینکه 
عمده آن برف اســت، فعًال تأثیرى بر ورودي آب به سد 
زاینده رود ندارد. ساســانى ابراز امیــدوارى کرد تا پایان 
اسفند ماه و شروع فصل بهار و با گرمى هوا و همچنین 
آغاز بارش هاى بهاره که باران است، میزان آب ورودي به 

سد زاینده رود افزایش یابد.

مدرسه، محل تصمیم گیرى 
براى مدیریت

باز شدن زاینده رود
 در نوروز غیرممکن است

ممنوعیت صدور مجوز 
عملیات عمرانى از 15 اسفند 

رضا رضایى، رئیس پلیس راهور استان اصفهان گفت: 
صدور مجوز جدید براى عملیات عمرانى در سطح شهر 

اصفهان از 15 اسفند ممنوع اعالم شده است.

کاهش تعرفه برق کاشان 
نماینده مردم شهرستان هاى کاشان و آران و بیدگل 
در مجلس شوراى اسالمى گفت: نرخ محاسبه برق در 
این منطقه با توجه به پیگیرى هاى صورت گرفته، با 
تصویب هیئت دولت کاهش داده شد.  جواد ساداتى نژاد 
افزود: با توجه به گرماى شدید کاشان در فصل تابستان، 
با تصویب هیئت دولت تعرفه برق این منطقه به مدت 

ساالنه چهار ماه، از 4 گرمسیرى به 3 تغییر کرد.

اعالم نتایج نهایى انتخابات 
اتاق بازرگانى اصفهان

نتایج انتخابات نهمین دوره اتــاق بازرگانى اصفهان 
اعالم شد.

رئیس هیئت اجرایى این دوره از انتخابات گفت: از بین 
67 نامزد این دوره، 41 نفر براى کســب آراء انتخاب 
شدند تا پس از رأى اعضا، 15 نفر براى چهار سال اداره 

اتاق بازرگانى اصفهان را برعهده بگیرند.
اسرافیل احمدیه افزود: براین اساس، در گروه بازرگانى،  
مسعود گلشیرازى، اکبر لباف، احمد پزنده، رضا برادران 

و مجتبى کاروان انتخاب شدند. 
وى گفــت: در گروه صنعت، فرشــته امینــى، بهرام 
ســبحانى، محمدرضا رجالى، رسول رنجبران و اصغر 
اخوان مقدم، در گروه کشاورزى، حمیدرضا قلمکارى، 
غالمرضا اخوان و فرید محمد صادق و در گروه معدن 
هم عبدالوهاب سهل آبادى و احمد خوروش انتخاب 

شدند.

برگزارى هفتمین جشنواره 
مخترعان در نجف آباد

رئیس دانشــگاه آزاد اســالمى واحد نجف آباد گفت: 
هفتمین جشــنواره مخترعان، مبتکــران و نوآوران 
دانشگاه آزاد اسالمى، همراه با شش کارگاه آموزشى و 
سه رویداد جنبى به میزبانى این واحد دانشگاهى،14 تا 

16 اسفندماه برگزار مى شود.
امیررضا نقش اظهار کرد: این جشــنواره به میزبانى 
دانشــگاه آزاد نجف آباد، با هدف تجارى سازى ایده ها 
و اختراعات با حضور جمعى از نخبگان و اندیشمندان 
دانشــگاه و صنعت، از سه شنبه 14  اســفند(فردا) تا 
پنج شنبه 16 اسفند سال جارى در مجموعه فرهنگى 

شهید حججى برگزار مى شود.
وى با بیان اینکه این جشــنواره حرکتى به ســمت 
دانشگاه هاى نسل سوم (کارآفرین) است، تصریح کرد: 
تجارى سازى و عرضه محصوالت دانش بنیان به بازار، 

نکته بارز و ویژگى دانشگاه هاى نسل سوم است. 

خبر

تفاهمنامه همکارى دانشگاه فرهنگیان و صنعتى مالک 
اشتر اصفهان در زمینه هاى علمى، آموزشى، پژوهشى 

و اجرایى منعقد شد.
بر اســاس این تفاهمنامه که به مدت چهار سال اجرا 
مى شود، این دو دانشــگاه در زمینه هاى هم افزایى

 توانمندى ها از طریق استفاده از ظرفیت هاى مشترك، 
برگزارى ســمینارها و کارگاه هاى آموزشــى، انجام 
طرح هاى تحقیقاتى، استفاده از امکانات موجود مانند 
آزمایشــگاه ها، تبادل اســتاد، تدوین و تألیف اسناد و 
مدارك علمى و تبادل آنها و حمایــت از پایان نامه ها 

باهم همکارى خواهند داشت.
سرپرست دانشگاه فرهنگیان اصفهان در آیین امضاى 
تفاهمنامه در محل ســالن اجتماعات پردیس فاطمه 
زهرا(س) این دانشــگاه گفت: این دانشگاه به دنبال 
همکارى با سایر مؤسسه هاى آموزش عالى به منظور 
ارتقاى کیفیت و اســتفاده از ظرفیت ها و توانایى هاى 

موجود است.شــهرام عروف زاد با بیان اینکه دانشگاه 
فرهنگیان، مأموریت گراست، افزود: در زمان حاضر 16 
رشته تحصیلى در این دانشگاه در استان اصفهان ارائه 
مى شود که در رشته هاى تربیت بدنى، علوم اجتماعى، 
فیزیک، شــیمى، ریاضى و کودکان استثنایى، قطب 

کشورى به شمار مى آید.
وى تعداد دانشجویان این دانشگاه را4000 نفر اعالم و 
اضافه کرد: آنها به صورت شبانه روزى و بورسیه وزارت 
آموزش و پرورش هستند و مبلغ ُحکم ماهانه آنها هشت 
میلیون ریال است که 45 درصد آن بابت هزینه هاى 

دانشگاه کسر مى شود.
عروف زاد با بیان اینکه دانشــگاه فرهنگیان اســتان 
اصفهان به دنبال اســتفاده از ظرفیت ها و داشته هاى 
موجود در جهت توسعه نگرش دانشجویان خود است، 
خاطرنشان کرد: حدود 60 تشکل فرهنگى، اجتماعى و 

سیاسى در این دانشگاه فعال است. 

سرپرست شــهردارى شهرضا از آســفالت هفت 
محله حاشــیه اى و یک بخش از بافت فرســوده 

داخل این شهر خبر داد.
مجتبى فخــارى اظهار کــرد: پــس از پیگیرى 
شــهردارى از ســال 96، مصوبه اداره کل راه و 
شهرســازى اســتان مبنى بر اختصاص قیر براى 
آســفالت 100 هــزار مترمربــع از محالت هدف 
بازآفرینى این شــهر شــامل شــهرك طالقانى، 
خمینى آباد، اســالم آباد، محله چاووشــى و کوى 
قشــقایى و محالت جرم افشــار و منوچهرآباد و 

قسمتى از بافت فرسوده شهرى ابالغ شد.

وى تصریــح کرد: در ابتــدا مصوبــه اى مبنى بر 
اختصاص 500 تــن قیر از طــرف اداره کل راه و 
شهرسازى استان از سوى ستاد بازآفرینى تصویب 
شــد که این مقدار بــه 300 تن کاهــش یافت و 
ســپس این مصوبه بــه اجراى عملیات آســفالت 

توسط پیمانکار اداره راه و شهرسازى تغییر کرد.
 فخارى از آغاز عملیات آســفالت محله خمینى آباد 
خبــر داد و افــزود: در صورت اختصــاص قیر به 
مناطق هــدف طرح بازآفرینى شــهرضا، عملیات 
زیرسازى و آسفالت طبق آدرس هاى مورد تأیید 

شهردارى اجرا مى شود.

مدیرعامل ســازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانى 
اصفهان گفت: مرحله سوم توزیع الستیک رایگان در 
هفته جارى اجرا مى شود. هادى منوچهرى اظهارکرد: 
طرح بسته حمایتى با پیگیرى ســازمان تاکسیرانى، 
شهردارى اصفهان و با مصوبه شوراى اسالمى شهر در 
حال اجراست و توزیع الستیک هاى رایگان طبق وعده 

داده شده، آغاز شده است.
وى افزود: در راســتاى اجراى فــاز اول و دوم ارائه 
بسته حمایتى به رانندگان تاکســى، تا کنون 6200 
حلقه الســتیک رایگان بین 3100 نفــر از رانندگان
 تاکســى پالك زرد داراى ســامانه تاکسیمتر توزیع 

شده است. 

جمعى از بازنشستگان صنایع فوالد و ذوب آهن دیروز با حضور مقابل    ایرنا |
استاندارى اصفهان خواستار پرداخت معوقات و مطالبات خود شدند.

این بازنشستگان با در دست داشتن دست نوشته هایى، خواستار توجه مسئوالن به 
مشکالت معیشتى و پرداخت مطالبات خود شدند. 

تعدادى از این بازنشســتگان با اشاره به اینکه دو ماه اســت حقوق خود را دریافت 
نکرده اند، گفتند: قرار بود مطالبات بازنشستگان فوالد به همراه عیدى آنها تا قبل از 

22 بهمن پرداخت شود اما عملى نشد. 
آنها همچنین اعمال ماده 109 قانون سختى کار براى بازنشستگان فوالد را از دیگر 

خواسته هاى خود بیان کردند. 
یادآور مى شود از سال 88 به دلیل آغاز خصوصى شدن برخى از شرکت هاى فوالد، 
نظام پرداخت حقوق بازنشستگان این شــرکت ها مانند فوالد مبارکه و ذوب آهن 

اصفهان با مشکل روبه رو شد. 
بازنشســتگان صنــدوق فــوالد اصفهان بــه ویژه شــرکت ذوب آهــن در دو
 سه سال گذشته بارها براى دریافت مطالبات خود مقابل مجلس شوراى اسالمى، 

اســتاندارى اصفهان و همچنین دفتر این صندوق در خیابان نشاط اصفهان حضور 
یافته اند.  

تجمع بازنشستگان صنایع فوالد مقابل استاندارى

انعقاد تفاهمنامه همکارى 
دانشگاه فرهنگیان و صنعتى مالک اشتر 

آسفالت شدن محالت حاشیه اى شهرضا

اجراى مرحله سوم توزیع الستیک رایگان 

 گزارش تسهیالت اعطایى بانک رفاه اعالم شد
گزارش تسهیالت اعطایى بانک رفاه در بخش هاى 
مختلف اقتصادى، بنگاه هاى کوچک و متوســط، 
ضمانتنامه هاى صادره ریالى و قرض الحسنه اعطایى 

ازدواج و تهیه جهیزیه اعالم شد.
این بانک طى ســال هاى 95، 96 و ده ماهه ســال 
جارى، بالغ بر 12 هزار و 815 میلیارد ریال تسهیالت 
از محل منابع بانک به بنگاه هاى کوچک و متوسط 

پرداخت کرده است.
همچنیــن بانــک رفــاه در 11 ماهــه امســال

 در بخــش هــاى کشــاورزى، صنعــت و معدن، 
مســکن و ســاختمان، بازرگانى، خدمات و متفرقه 
بالغ بر 276هــزار و 447 میلیارد ریال تســهیالت 

اعطا کرده است.
این بانک سال 96 و 11ماهه سال 97، تعداد 25هزار 
و 796 فقره تسهیالت قرض الحسنه مشاغل خانگى، 
اشتغالزایى و کارفرمایان طرح هاى مدد جویى به مبلغ 
بیش از دو هزار و 948 میلیارد ریال به معرفى شدگان 
کمیته امداد امام خمینى (ره)، ســازمان بهزیستى و 
وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعــى پرداخت کرده 

است.
این گزارش حاکى اســت، بانک رفاه در مقطع 11 
ماهه سال جارى بالغ بر 37هزار و 527میلیارد ریال 
انواع ضمانتنامه هاى ریالى به تعداد 46هزار و 668 

فقره صادر کرده است.

معاون پیشگیرى از جرم دادگســترى استان اصفهان 
گفت: «خشــونت» در آمار ورودى پرونده به سیستم 
قضائى در تمام شهرستان هاى استان رتبه اول یا دوم 

را دارد.
محمدرضا قنبــرى اظهار کــرد: در حــوزه قضائى، 
شهرستان خمینى شهر یکى از حوزه هاى موفق استان 

بوده است.
وى گفت: ســکونت اتباع خارجى و اقــوام مختلف با 
خرده فرهنگ هاى متفاوت، بافت ناکارآمد شــهرى و 
حاشیه نشینى متراکم و تراکم باالى جمعیت، از جمله 

مشکالتى است که در این شهرستان وجود دارد. 
معاون پیشگیرى از جرم دادگسترى استان اصفهان، در 
مورد بحث خشونت در جامعه گفت: خشونت در جامعه 
آسیب هاى دیگرى را نیز همراه دارد و نگران کننده است 
که خشونت در آمار ورودى پرونده ها به سیستم قضائى 
در همه شهرستان هاى استان، رتبه اول یا دوم را دارد. 

قنبرى با اشاره به اهمیت بومى سازى راهکارها گفت: 
نمى توان براى مشکالت همه شهرستان ها یک نسخه 
واحد داد و در حوزه کاهش خشونت، ظرفیت هاى بومى 

بیشتر مى تواند تأثیرگذار باشد. 

معاون پیشگیرى از جرم دادگسترى استان اصفهان مطرح کرد:

خشونت رتبه نخست جرائم استان را دارد

معاون خدمات امور مشــترکان شرکت آب و فاضالب 
اســتان اصفهان بــا بیان اینکــه 25 درصــد ادارات 
فاقد مخــزن ذخیره آب هســتند، گفت: در ســال 97 
میــزان مصرف آب شــرب در بخش خانگى نســبت
 به مدت مشــابه ســال قبل 7/44 درصد کاهش یافته 

است.
رضا رضایى با بیان اینکه از ابتداى سال جارى تاکنون 
116 کارگاه آموزشى تغییر ســبک زندگى با محوریت 
ســازگارى با کم آبــى برگزار شــد، اظهار کــرد: این 
کارگاه هــا بــراى 9785 نفــر از مدیــران، کارکنان

 سازمان ها، اصناف، نهادها، مراکز درمانى، بهداشتى، 
آموزشى، ورزشى و درمانى، اماکن مذهبى و بقاع متبرکه 

در سطح استان برگزار شد.
وى با بیان اینکه در سال 97 بیش از 20 هزار نفر به تعداد 
مشترکان آبفا اضافه شــد، افزود: با توجه به برگزارى 
دوره هــاى توجیهى براى مشــترکان، میزان مصرف

 آب شــرب در بخــش خانگــى نســبت بــه مدت 
مشــابه ســال قبــل 7/44 درصــد کاهــش یافته

 است.
معــاون خدمــات امــور مشــترکان شــرکت آب

 و فاضــالب اســتان اصفهــان گفــت: هــم اکنون 
75 درصد آب در بخــش خانگى و حــدود 25 درصد 
در بخش غیرخانگى مورد اســتفاده قــرار مى گیرد و 
مطابق بررسى ها، در ســال جارى میزان مصرف آب

 در بخش  غیرخانگى نســبت به مدت مشابه سال قبل 
1/25 درصدکاهش یافته است.

وى ادامه داد: در ســال جارى بیش از 538 هزار و 157 
اخطار پرمصرف به مشــترکانى که آب بیــش از الگو 

مصرف مى کنند، ارسال شد.
***

وى در بخش دیگرى از سخنانش گفت: در سال جارى 
به منظــور مصرف بهینــه آب، کارواش ها در ســطح 
استان ملزم  به نصب دستگاه هاى مجهز به تصفیه آب
 با فناورى نانــو و بازچرخانى آب تا 60 مرتبه شــدند 
که این امر تأثیــر قابل توجهى در میــزان مصرف آب 

کارواش ها داشت. 

کاهش 7/4 درصدى مصرف آب شرب در استان 
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بســیارى از مردم از لیف هاى حوله اى و از 
جنس الیاف طبیعى براى شست شو خوششان 
نمى آید، البته لیف هاى با الیاف طبیعى براى 
شستشوى بدن مناسب نیستند، چون بافتى 

خشن دارند و سفت هستند.
 این گونه لیف ها ممکن اســت الیه محافظ 
طبیعى پوســت بدن را هم از بین ببرند. به 
جاى اینکه براى شستشــو و تمیزى بدن از 
این لیف هاى با الیاف طبیعى اســتفاده کنید، 
به ســراغ لیف هاى نرم و حوله اى که براى 
کودکان هم استفاده مى شود، بروید. در زمان 
اســتفاده هم لیف را با فشار متوسطى روى 
پوست بکشید و سعى کنید سایش بر پوست 

ایجاد نشود.

یکى از خوراکى هایى که در دوران باردارى باید حتما 
مصرف شود بادام است. مصرف بادام با سالمت قلب 
مرتبط است، بادام کلســترول خوب خون را افزایش 

مى دهد و مقدار کلسترول بد را کاهش مى دهد.
 بادام همچنین باعث بهبود گردش خون مى شود.بادام 

منبع آنتى اکسیدان ها است که ترکیبات طبیعى دارد 
و به فرزندان در مبارزه علیه رادیکال هاى آزاد کمک 
مى کند. همچنین منبعى مناسب براى کسب کلسیم، 
فســفر، پتاســیم، آهن و ویتامین هاى B1 و B2 و 

B3  است.

یکــى از نــان هــاى مفیــد بــراى بــدن نــان 
جــو اســت کــه بــراى آن خــواص اعجــاب 
انگیــزى ذکــر شــده اســت. متخصصیــن

 مى گویند: یکى از راه هاى کاهش اشتهاى کاذب و 
کمک به کاهش وزن بدن، خوردن جوى پخته شده 

در ابتداى صبح و قبل از صبحانه است.
جو تاثیر بســزایى در کاهش کلســترول، فشــار 
خــون، چربــى و کاهش خطــر ابتال به ســرطان 
دارد. فیبــر موجــود در جــو باعث مى شــود که 
ایــن غذا بــه آهســتگى در بــدن هضم شــود و 
در نتیجــه فرد بــراى مــدت طوالنى ترى ســیر 

مى ماند.
در صورتى که نان جو کم نمک تهیه شــود موجب 
جلوگیــرى از تولید چربى هاى زیــان آور در خون، 
تنظیم فعالیت دســتگاه گوارش، تعدیل فشار خون، 
تحریک انسولین سازى در بدن و کاهش قند خون، 
پاکســازى دیواره هاى معــده و روده از ذرات آلوده 
کننده، مقابله با رشــد تومور در بــدن، جلوگیرى از 
چاقى، حفظ شــادابى و زیبایى پوست به علت وجود 
ویتامین هاى گروه B در آن و تقویت حافظه است. 
 امروزه جو به دلیل تأثیرى که در پیشگیرى، کنترل و 
درمان بیمارى هاى غیر واگیر دارد، به عنوان «اکسیر 
سالمت» نیز شناخته شده اســت. همچنین نان جو 
به دلیل وجــود فیبر خود، مقدار زیــادى از آب بدن 

را جذب مى کند، بنابراین با مصــرف آن، مایعات و 
آب فراوانى باید نوشیده شود. این نان به دلیل غنى

 بــودن از ویتامین هاى B به آرامــش اعصاب نیز 
کمک مى کند.

خواص مهم دیگر نان جو
1-کاهش کلسترول خون

2-نرمى استخوان کودکان را از بین مى برد
3-جلوگیرى از سفیدشدن مو 

4-جو براى کم خونى مفید است
5-درمانى براى زخم هاى بدخیم 

شــگفت انگیزترین خواص نان جو 
کدامند؟

1-نان جو بخورید تا قند خونتان کاهش پیدا کند: نان 
جو براى افراد دیابتى بسیار مفید است.

2-سیستم ایمنى بدن تقویت مى شود: این نوع نان 
با دارا بودن آنتى اکسیدان هاى فراوان و اسیدهاى 
چرب مفید براى بدن، موجب تقویت سیستم ایمنى 

بدن شده و با رشد تومورها مقابله مى کند.
3- سرشــار از فیبر اســت: همیــن ویژگى موجب 
پاکســازى دیواره هاى معــده و روده از ذرات آلوده 
مى شود و از بیمارى هاى دستگاه گوارش جلوگیرى 

مى شود.

 مایعات گرم یا هم دما با دماى محیط، باعث تحریک 
روده براى هضم غذا مى شوند، به خصوص اگر اولین 

چیزى باشد که صبح ها ناشتا مى نوشید.
 حتما در اول صبح دمنوش هاى گیاهى، آب گرم با لیمو 

ترش و سوپ پاى مرغ بخورید.
 فیبر براى عبور از دستگاه گوارش و تشکیل مدفوع به 

آب نیاز دارد. فیبر را کم کم به رژیم غذایى خود اضافه 
کنید تا بدن به آن عادت کنــد. اگر به مصرف باالى 
فیبر عادت ندارید، حتما آن مقدار زیادى  آب مصرف 
کنید تا جذب و عبور آن از دستگاه گوارش آسان شود، 
به خصوص اگر تصمیم دارید از مکمل هاى فیبر دار 

استفاده کنید حتما آب فراموش نشود.

حیدر عظمایى، محقق و پژوهشگر طب ســنتى درباره مهمترین خواص جوانه تربچه 
گفت: این جوانه براى افراد چاق بسیار مفید است زیرا باعث چربى سوزى، کاهش وزن و 

در نتیجه تناسب اندام و الغرى مى شود.
وى افزود: جوانــه تربچه به علت داشــتن ویتامین هاى A، E، C، آنتوســیانین ها و 
فالونوئید ها خاصیت آنتى اکسیدانى دارد و موجب تقویت سیستم ایمنى بدن مى شود و از 
آن در برابر انواع بیمارى ها، مخصوصا سرطان هاى کلیه، روده، معده و دهان محافظت 

مى کند.
عظمایى بیان کرد: از دیگر خواص این جوانه مى توان به خرد کردن ســنگ کلیه، رفع 

سوزش ادرار، رفع یبوست، درمان بواسیر و کاهش تب اشاره کرد.
این محقق و پژوهشگر طب سنتى گفت: این جوانه داراى انواع ویتامین ها و امالح معدنى 
مفید است و باعث تقویت، طراوت و جوانسازى پوست و رشد مو مى شود و همچنین از 

پیرى زودرس جلوگیرى مى کند.
عظمایى بیان کرد: مصرف جوانه تربچه براى افراد مبتال به برونشیت، آسم و اختالالت 

تنفسى بسیار مفید و اثربخش است.
وى در ادامه گفت: این جوانه کیسه صفرا و کبد را پاکسازى مى کند و کبدچرب را از بین 

مى برد و همچنین عفونت بدن و مخصوصا مجارى ادرار را رفع مى کند.
این محقق و پژوهشگر طب سنتى بیان کرد: تصفیه خون و رفع غلظت آن، بهبود گردش 

خون و تنظیم سوخت وساز بدن از دیگر خواص این جوانه بى نظیر است.

اگر از طریق واى فاى با دنیاى مجازى در ارتباط هستید 
و مدام با لپ تاپ، تلفن هوشمند یا تبلت تان به اینترنت 
متصل مى شوید باید بدانید که استفاده مداوم از اینترنت 

واى فاى مى تواند سالمت شما را به خطر اندازد.
محققان مى گویند همان طور که هنگام خواب باید تلفن 
همراه تان را از خود دور نگه دارید تا در معرض اشعه هاى 
الکترومغناطیسى آن قرار نگیرید، باید در برابر مودم واى 
فاى هم همین موضوع را رعایت کنید و اگر از طریق این 
نوع مودم ها به اینترنت متصل مى شــوید، آن را هنگام 
خواب خاموش کنید. به گفته محققان امواج واى فاى 
روى مغز تاثیر گذاشته و افسرده تان مى کند. دانشمندان 
با انجام آزمایشات و مطالعاتى بر روى داوطلبان زیادى 
دریافتند آن دســته از افرادى که ساعات زیادى از روز 
را در کنار مودم قــرار دارند و هنگام خــواب نیز مودم 

در محیط کنار آن ها وجــود دارد حافظه کمترى دارند 
و  موارد مختلف را کمتر به خاطر مى سپارند و مغزشان 

پریشانى بیشترى دارد.
پزشکان توصیه مى کنند براى سالمت مغز بهتر است 
افراد قبل از خواب مودم را خاموش کنند و در ســاعات 

استراحت آن را از خود دور نگه دارند.
1- امواج رادیویى براى انســان به خصوص کودکان 

خطرناك هستند
درســت اســت که هنوز این موضوع به طور کامل و 
علمى ثابت نشــده اســت اما تقریبا تمام کارشناسان 
محیط زیســت و پزشــکى موافق این موضوع هستند 
که امواج مایکروویو تاثیراتى روى بدن و ذهن انســان 
مى گذارند. هر ســاله تحقیقات زیادى صورت مى گیرد 
که نتایج شان نشان مى دهد افرادى که کمتر در معرض 

امواج رادیویــى حتى موبایل و نوت بــوك وتلویزیون 
هستند؛ سالمت جسمى و روانى بهتر دارند. این موضوع 
به خصوص براى نوزادان و کودکان تشــدید مى شود؛ 
چون ســاختار بدنى و مغزى آن ها آسیب پذیرتر است و 

دارد تکامل پیدا مى کند. 
2- نزدیک بودن به امواج رادیویى بى خوابى مى آورد

شاید سوال کنید پس بهتر است از موبایل هم استفاده 
نکنیم؟ جواب این است که بله؛ گوشى هاى تلفن همراه 
را هم بهتر است در آخر شــب و مواقعى که نیاز ندارید 
توى بغل خودتان نگذارید و کمى دور نگه دارید. در این 
مورد تحقیقات زیادى صورت گرفته و ثابت شده افرادى 
که در آخر شب مدت زمان نسبتا طوالنى با گوشى هاى 
موبایل کار مى کنند، مشکالت بى خوابى بیشترى دارند. 
 کارشناسان توصیه مى کنند بهتر است در اتاقى بخوابید 

که هیچ گونه دستگاه بى سیم یا واى فاى وجود نداشته 
باشد. به معنى دیگر، بهتر اســت مودم در اتاق خواب 
نباشــد. خطرات امواج رادیویى و واى فــاى در فاصله 
نزدیک زیر 5 متر و 10 متر بســیار بیشــتر است و در 
فاصله هاى باالتر از 50 متر کم مى شــود. بهتر اســت 
با یک مودم روشــن 100 متر فاصله داشته باشید. در 
خانه هاى آپارتمانى جدید که بســیار کوچک هستند؛ 
معموال فاصله 100 مترى غیرممکن اســت؛ پس بهتر 
اســت مودم را خاموش کنید. اگر دوست دارید با خیال 
آسوده بخوابید، بهتر است مودم را خاموش کنید تا به این 
صورت ذهن شما هم خاموش شود و کم کم براى رفتن 
به ضمیر ناخودآگاه آماده شــوید. ذهن انسان در شب و 
هنگام خواب فرآیندهــا و واکنش هاى بیولوژیکى دارد 

که امواج واى فاى مزاحم اش هستند.  

مودم را هنگام خواب خاموش کنید

بادام و فواید بى شمار آن

رفع سوزش ادرار با جوانه تربچه  

رژیم غذایى مناسب براى درمان یبوست

بر اساس نظر متخصصان بهداشــت دهان و دندان، 
خوردن میوه ها به عنوان میان وعده مى تواند سالمت 

دندان ها را به خطر اندازد.
 درواقع مسئله نگران کننده بیشتر در مورد میوه هاى 
شــیرین بوده و خوردن آنها در میان وعده ها به ایجاد 
پوسیدگى در دندان ها شدت مى بخشد، چراکه کمتر 
کسى وجود دارد که پس از خوردن میان وعده مسواك 

بزند .

نتایج تحقیقات نشــان مى دهد که میوه هاى شیرین 
همانند شکالت و بیســکویت مى تواند به دندان ها و 

لثه ها آسیب وارد کند.
از هر پنج دندانپزشک و متخصص دهان و دندان، چهار 
نفر از آنها نسبت به خوردن میوه هاى شیرین به عنوان 
میان وعده احساس نگرانى کرده و معتقد هستند که 
قند این گونه میوه ها باعث پوسیدگى، ساخت پالك 

و فرسایش میناى دندان مى شود. 

خوردن میوه دندان هایتان را خراب مى کند

با پوست بدنتان
 خشن رفتار نکنید

6  دستور گیاهى مؤثر براى کاهش سرعت پیرى
بــه کارگیــرى روش هایــى ماننــد جراحى پالســتیک و یــا اســتفاده از کــرم ها 
و لوســیون هــاى گرانقیمــت، تنهــا راه بــراى جلوگیــرى از فراینــد پیــرى

 نیست.

روش هاى کمتر تهاجمى براى جلوگیرى از پیرى پوســت همراه با افزایش سن شناخته شده است. 
در اینجا خاصیت باورنکردنى شش گیاه براى پیشگیرى یا به تأخیر انداختن پیرى پوست معرفى 

شده است:

ســیر: ســیر به خاطــر خــواص مؤثــر ضدباکتریایى و
 ضدویروسى اش معروف است. محققان در مطالعات دریافته اند 
که سیر روند پیرى را ُکند مى  کند. اگر به عنوان یک محصول 
ضدپیرى از سیر استفاده شــود، پوست را صاف و بدون چروك 
نگه مى  دارد. همچنین از پوست در برابر جوش و آکنه دردناك 

محافظت مى  کند.

آووکادو: آووکادو درست مانند عسل، حاوى ترکیبات تسکین دهنده 
است که سوزش، التهاب و تورم را کاهش مى دهد. همچنین سرشار 

از چربى  هاى مفیدى است که چین و چروك  ها را صاف مى  کند.

جینسنگ: این گیاه با اثرات منفى استرس روى بدن مبارزه مى کند 
و این فقط یکى از اثرات و مزایاى جینسنگ است. افزایش استقامت 
و عملکرد جسمى و ذهنى از خواص دیگر این گیاه است. جینسنگ، 
چین و چروك ها را صاف مى کند، پف را کاهش مى دهد و پوســت 
خســته و کدر را دوباره جوان مى  کند. اگر مانند چاى مصرف شود، 
گردش خون را افزایش مى دهد و رنگ و بافت پوست را بهبود 

مى  بخشد.
زغال اخته: سرشار از آنتى اکسیدان است و تحقیقات نشان داده مصرف آن منجر 
به دفاع باورنکردنى در برابر اولین نشــانه هاى پیرى از جمله چین و چروك و زخم 
مى شود. گزارش ها همچنین نشان مى دهد که مصرف زغال اخته منجر به سالمت 

زردچوبه: این ادویه ســودمند، منجر به دفع بینایى، پیشگیرى از دژنراسیون ماکوال وابسته به سن و آب مروارید مى شود.
محرك هایى مى شــود که مقصــر ابتال به 
بیمارى هــاى دژنراتیــو هســتند زردچوبه 
همچنین از اســترس جلوگیرى مى کند و آن 
را کاهش مــى دهد. مصــرف زردچوبه از 
آسیب هاى ســلولى که منجر به چین و 
چروك و زخم مى شوند هم جلوگیرى 

مى کند.

پونه کوهى: پونه  کوهى یک جزو اصلى در آشپزخانه و یک گیاه ضدپیرى 
قوى اســت. عصاره  پونه  کوهى، میکروب  ها را از بین مى برد و از جوش 
جلوگیرى مى  کند. این عصاره درخشش طبیعى پوست را باز مى  گرداند، 

خون را تصفیه مى  کند و گردش خون را بهبود مى  بخشد. 

آووکادو: آو
استکه سوزش

از چربى  هاى مفید

جینسنگ:
این فقط یکى و

و عملکرد جسمى
و چروك ها را ص چین

خســته و کدر را دوباره
گردش خون را افزایش

مى  بخشد.

ای زردچوبه:
محرك هایى م

بیمارى هــاى دژ
همچنین از اســترس
را کاهش مــى دهد
آسیب هاى ســلول

چروك
م

خواص نان جو براى سالمتى
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 اى بندگان خدا! آنکس که نســبت به خود خیرخواهى او بیشتر است، در برابر 
خدا، از همه کس فرمانبردارتر اســت و آنکس که خویشتن را بیشتر مى فریبد، 
نزد خدا گناهکارترین انسان هاست، زیانکار واقعى کسى است که خود را بفریبد 
و آنکس مورد غبطه است و بر او رشک مى برند که دین او سالم باشد. سعادتمند 
کسى است که از زندگى دیگران عبرت آموزد و شقاوتمند کسى است که فریب 

موال على (ع)هوا و هوس ها را بخورد.

آگهى مزایده عمومى، مرحله دوم نوبت اولنوبت اول

حسین نظام زاده اژیه- شهردار  اژیه

شهردارى اژیه به استناد صورتجلسه شماره 90 مورخ 97/06/27 و 45 مورخ 97/09/30 شوراى اسالمى شهر اژیه 
در نظر دارد موارد ذیل را از طریق مزایده عمومى به فروش برساند.

1- یک دستگاه کامیون کمپرسى ایسوزو شش تن صفر کیلومتر تیپ NPR 75 K مدل 1393 به رنگ سفید روغنى 
به شماره پالك 23- 976ع42 به قیمت پایه 2/400/000/000 ریال (دو میلیارد و چهارصد میلیون ریال)

2- یک واحد مسکونى واقع در چهارراه 15 خرداد به قیمت پایه 1/200/000/000 ریال (یک میلیارد و دویست میلیون 
ریال)

3- یک قطعه زمین به مساحت 135 مترمربع واقع در تقاطع خیابان 15 خرداد و خیابان امام حسین(ع) به قیمت پایه 
هر مترمربع 3/750/000 ریال (سه میلیون و هفتصد و پنجاه هزار) ریال.

4- یک قطعه زمین به مساحت 480 مترمربع واقع در ضلع غربى بلوار بسیج جنب باسکول به قیمت پایه هر مترمربع 
2/000/000 ریال (دو میلیون ریال)

لذا متقاضیان مى توانند از تاریخ 1397/12/21 لغایت پایان وقت ادارى روز 1398/01/06، پیشــنهادات خود را به 
شهردارى اژیه تحویل و رسید دریافت نمایند.

ضمناً هزینه درج آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد.
تلفن تماس: 6- 03146502745- واحد امور مالى

آگهى مزایده عمومى (مرحله اول)

سبحان نظرى- شهردار نیاسر

با توجه به اینکه شهردارى نیاســر در نظر دارد به استناد مصوبات شماره 
5/880 مور خه 97/06/27 و 4/88/ش مورخه 96/03/24 شوراى اسالمى 
شهر، نسبت به فروش 4 قطعه زمین به شماره پالکهاى ثبتى 3728 و 3816 
و 3812 فرعى از 35 اصلى، تفکیکى از پالك اصلى 3423 و همچنین پالك 
ثبتى 3926 فرعى از 35 اصلى از پالك اصلى 3590 واقع در شــهرك باغ 
ویالیى باغشهر نیاسر بر اساس قیمت پایه کارشناسى شده از طریق مزایده 
اقدام نماید. لذا متقاضیان مى توانند از تاریخ انتشار آگهى ظرف مدت 10 روز 
جهت دریافت اسناد و مدارك به شهردارى (امور پیمانها) مراجعه نمایند. 

ضمناً هزینه آگهى به عهده برنده مزایده خواهد بود. 

آگهى مناقصه عمومى نوبت دومنوبت دوم

على پیراینده- شهردار نطنز 

شهردارى در نظر دارد نسبت به خرید آسفالت از محل تملک دارایى هاى سرمایه اى و از طریق برگزارى مناقصه عمومى اقدام نماید.
میزان آسفالت مورد نیاز 1250 تن، سپرده واریزى باید به میزان 140/000/000 ریال به صورت وجه نقد به شماره حساب 0107157166009 بانک ملى بنام سپرده شهردارى نطنز 
و یا ضمانتنامه بانکى و یا مطالبه پیمانکار بوده و به پیشنهاداتى که فاقد سپرده، سپرده کمتر، چک یا نظایر آنها مى باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد. سایر اطالعات، جزئیات و 

شرایط مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج شده است.
در صورتى که برندگان اول و دوم و سوم به ترتیب حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع شهردارى نطنز ضبط خواهد شد.

شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
آخرین مهلت تکمیل و تحویل پیشنهادات به استثناء ایام تعطیل تا پایان وقت ادارى پنج شنبه 97/12/23 و در محل دبیرخانه محرمانه شهردارى نطنز واقع در بلوار شهید 

مصطفى خمینى (ره) مى باشد.
تلفن تماس: 54222119- 031 

آگهى تجدید مزایده نوبت دومنوبت دوم

على پیراینده- شهردار نطنز 

شهردارى در نظر دارد با توجه به مصوبه شوراى محترم اسالمى شهر نطنز نسبت به اجاره 4 واحد تجارى در طبقه اول از مجموعه تجارى پاساژ واقع در خیابان امام خمینى (ره) متعلق به شهردارى نطنز از 
طریق برگزارى مزایده عمومى به صورت تک تک اقدام نماید.

اجاره بهاى ماهیانه شامل: واحد شماره 8 طبقه اول مبلغ 500/000 ریال، واحد شماره 10 طبقه اول مبلغ 1/600/000 ریال واحد شماره 15 طبقه اول مبلغ 1/250/000 ریال، واحد شماره 24 طبقه اول مبلغ 900/000 
ریال مى باشد. 

سپرده شرکت در مزایده واحدهاى شماره 8، 10 و 15 شامل فیش واریزى به مبلغ 1/800/000 ریال و سپرده شرکت در مزایده واحد تجارى شماره 24 مبلغ 550/000 ریال به شماره حساب 0107157166009 
بانک ملى بنام سپرده شهردارى نطنز (به پیشنهاداتى که فاقد سپرده، سپرده کمتر، چک یا نظایر آنها مى باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد).

سایر اطالعات، جزئیات و شرایط مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج شده است.
در صورتى که برندگان اول و دوم و سوم به ترتیب حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع شهردارى نطنز ضبط خواهد شد.

شهردارى در رد و قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
آخرین مهلت تکمیل و تحویل پیشنهادات به استثناء ایام تعطیل تا پایان وقت ادارى پنج شنبه 97/12/23 و در محل دبیرخانه محرمانه شهردارى نطنز واقع در بلوار شهید مصطفى خمینى(ره) مى باشد.

تلفن تماس: 54222119- 031

آگهى مناقصه عمومى- شماره مجوز (1397،6549) نوبت دومنوبت دوم

روابط عمومى شرکت گاز استان اصفهان

شرکت گاز استان اصفهان در نظر دارد مناقصه اى با موضوع و شرایط زیر برگزار نماید:
موضوع مناقصه: اجراى عملیات شبکه گذارى پراکنده فوالدى و پلى اتیلن و ساخت و نصب انشعابات فوالدى و پلى اتیلن و پلى فوالدى در سطح محدوده گازرسانى شهرستان فریدن و 

نواحى تابعه
میزان تضمین: 300/000/000 ریال (سیصد میلیون ریال)

کد فراخوان: 3194179 
 نام و نشانى دستگاه مناقصه گزار: اصفهان، خیابان چهارباغ باال، شرکت گاز استان اصفهان

مهلت اعالم آمادگى: حداکثر تا تاریخ 97/12/22
مناقصه گران مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به پایگاه اطالع رسانى الکترونیکى شرکت گاز استان اصفهان به آدرس  www.iets.mporg.ir  ، www.nigc-isfahan.ir یا 

با شماره تلفن 38132- 031 داخلى 2584 تماس حاصل فرمایند.

شرکت گاز استان اصفهان

آگهى مزایده عمومى

اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آران و بیدگل

اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آران و بیدگل و آستان مقدس حضرت محمد هالل بن على(ع) در نظر دارد تا نسبت به 
واگذارى سه واحد تجارى واقع در ضلع جنوبى و یک واحد داخل آستان را از طریق مزایده عمومى طبق نظریه کارشناس 
رسمى با شرایط مندرج در آگهى مزایده به افراد واجد صالحیت به صورت اجاره یکساله اقدام نماید. لذا از متقاضیان 
دعوت به عمل مى آید حداکثر ظرف مدت 15 روز از تاریخ انتشار آگهى جهت دریافت اسناد و شرکت در مزایده به اداره 

اوقاف  شهرستان و یا دفتر حقوقى آن آستان مقدس مراجعه نمایند. 

ل ید تان آران و  ر  ور  ف و ا اداره او

مدیرعامل شــرکت آب وفاضالب اســتان اصفهان گفت: توسعه 
تجهیزات ابزار دقیق در حوزه پایش کمى و کیفى  آب شرب با هدف 
تامین پایدار در دستور کارقرارگرفت چرا که در حال حاضر آب شرب 
بیش از چهار میلیون نفر در اســتان اصفهان از طریق یک سامانه 

آبرسانى انجام مى شود.
هاشم امینى به توســعه تجهیزات و اســتفاده از تکنولوژى در امر 
آبرسانى در استان اصفهان اشاره و بیان کرد: 126 باب شیرخانه روى 
خطوط اصلى  انتقال با هدف کنترل بیشتر بر توزیع آب  احداث شد، 
این در حالى است که توسعه و تکمیل سیستم  تله مترى تاسیسات 

آبرسانى عملیاتى گردید.
وى ادامه داد:راه انــدازى 60 ایســتگاه داراى قابلیت مانیتورینگ 
و صــدور فرمان مرکــزى و 40انشــعاب داراى عملگــر برقى با 
قابلیت فرمــان اتوماتیک دبى، فشــار یا هر دو پارامتــر به منظور 
تله مترى شــبکه توزیع آب شــهر اصفهــان در دســتور کار قرار 

گرفت.
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان 
اصفهان با بیان اینکه  تحلیل شبکه هاى توزیع و استخراج مدل هاى 
بهسازى هیدرولیکى و زون بندى شــبکه هاى توزیع، ارتقاى بهره 

ورى را در بر دارد، تصریح کرد: با بهسازى هیدرولیکى و زون بندى 
شــبکه هاى توزیع راندمان تولید آب افزایش مى یابد که در نهایت 
موجب افزایش بهره ورى در تامین آب مى شــود که در این زمینه،  
بر روى 200 حوضچه کنترل فشار مطالعات جامع هیدرولیک انجام

 شد.
وى بیان کرد: 68 ایستگاه کنترل و مانیتورینگ تاسیسات آبرسانی در 
شهرهاى تحت پوشش طرح آبرسانى اصفهان بزرگ راه اندازى شد 

تا توزیع آب در سطح استان عادالنه توزیع شود.
امینى در بخش دیگرى از ســخنانش اعالم کرد: طراحى و تجهیز 

چهار دستگاه دیزل ژنراتور پرتابل به ظرفیت  KVA 2400  به منظور 
امکان اســتفاده ســیار، ایجاد ظرفیت KVA 27771 پتانسیل برق 
اضطرارى در سطح استان از طریق تجهیز 75 دستگاه دیزل ژنراتور، 
از دیگر اقدامات در راســتاى تامین آب شــرب در مواقع اضطرارى

 است.
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب وفاضالب استان اصفهان 
گفت: پایش کیفى شبکه توزیع آب با استقرار ایستگاه هاى کنترل 
کیفى براى چهار پارامتر اساسى کلر، کدورت، هدایت الکتریکى  و 

PH انجام مى شود .

■■■
وى به دیگر تدابیرى که منجر به تامین پایدار آب شــرب در استان 
اصفهان مى شود پرداخت و اظهار کرد: پیگیرى تکمیل و راه اندازى 
سامانه دوم آبرسانى اصفهان بزرگ، شناسایى منابع تامین آب جدید 
در سطح استان، پیگیرى سیاست اســتفاده از ظرفیت شبکه هاى
 موازى(دو شــبکه اى) در شهرهاى خاص،توســعه و استقرار آب 
شیرین کن در مناطقى که داراى منابع آبى با EC باالاز جمله مواردى 
است که بســیار موثر در تامین پایدار آب شــرب در اصفهان بزرگ

 است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان خبر داد؛

 توسعه تجهیزات ابزار دقیق براى پایش کّمى و کیفى آب شرب


