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«فوق لیسانسه ها» 
تا پایان 97 
کلید مى خورد

ی«فوقلیسانس««««فوق لیسانس انوق قل ف
پایانتا پایان اتا ا پایانتا پتا
خکلید مى خ دم ىکل ی کلیدمىخک

     

جنجال یک فوتبالیست در سعادت آباد! اگر این 6 نشانه را دارید سردرد شما خطرناك استوجود 200 کانون سالک در استان «جن زیبا» به اواخر آذر مى رسدبرخى، «کودك همسرى» را از مسائل مهم کشور نمى دانند سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

تأثیر آب گشنیز 
در کنترل 
قند خون

موج دوم استعفاى مسئوالن استان اصفهان
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مقایسه قیمت هتل با 
اجاره خانه در شهر اصفهان

چالش شقایق فراهانى 
و پسرش با یک ماجراى 

اجتماعى

واکنش ها به 
تخریب احتمالى موزه 

آموزش و پرورش اصفهان 
شهردار سابق 5

ریسک پذیر نبود

طبق نتایج برخى مطالعات، آب گشنیز
 مى تواند به کنترل میزان قند خون در افراد

 دیابتى کمک کند.گشنیز مملو از فسفر، کلسیم، 
منیزیم، پتاسیم، سدیم و ویتامین هاى A، B، C و 

K است که مى تواند به افزایش سالمت و ...

اواخر شهریورماه بود که خبر استعفاى حمیدرضا 
فدایى، شهردار دولت آباد پس از یکسال تصدى 
شهردارى این شهر و در نهایت موافقت شوراى 
شهر دولت آباد با استعفاى وى اعالم شد. اگرچه 
فدایى علت اســتعفاى خود را مسائل شخصى 
بیان کرده بــود اما درگیــرى میان

شوراى شهر و شهردارى موضوعى 
مســبوق به ســابقه در شــهر

 دولت آباد اســت که همواره مدیریت شــهرى 
دولت آباد را با مشکالت متعدد و عدم پیشرفت 
مناســب روبه رو کرده و فدایى نیز از این قاعده 

مستثنى نبود.

جنگ در «نقش جهان» براى نصِف جامجنگ در «نقش جهان» براى نصِف جام
سپاهان-پرسپولیس؛ قلعه نویى-برانکو؛ امروز ساعت سپاهان-پرسپولیس؛ قلعه نویى-برانکو؛ امروز ساعت 1616  و   و 1010 دقیقه دقیقه
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اعضاى برخى شوراهاى اسالمى شهر و روستا هم به نمایندگان اصفهان در مجلس پیوستند
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 8 بخوانید

گفتگو با رئیس شوراى شهر دولت آباد
 درباره چالش انتخاب شهردار در این شهر

مهدى تاج
 نامزد پست

 نایب رئیسى 
AFC شد

من چشــم هاى شوهرم را مى خواهم!
مهریه هاى عجیب و غریب در ایران به شبکه «الجزیره» قطر هم کشیده شد

ر م ز لپ

شهر5
ریسک
اواخر شهریورماه
د فدایى، شهردار
شهردارى این ش
دولت آباد با شهر
فدایى علت اس
بیان
شور
م

 دولت آباد اســت
دولت آباد را با م
مناســب روبه ر

مستثنى نبود.

گفتگو با رئی
 درباره چالش

 ،
 و 

2

شهردارى بادرود در نظر دارد براساس مصوبه شوراى اسالمى شهر، طى تشریفات مزایده عمومى و 
حسب ضوابط و مقررات آیین نامه مالى شهرداریها، قطعه زمین به مساحت 75/55 مترمربع از مجموعه 
تفکیکى مرحوم على اکبر افسرى واقع در بلوار امام رضا(ع) را به فروش برساند. لذا از کلیه متقاضیان، 
اشخاص حقیقى و حقوقى درخواست مى گردد از تاریخ 1397/09/18 جهت بازدید از محل موردنظر و 

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

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

4- برندگان اول و دوم و سوم مزایده چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط 
خواهد شد. 

5 - پیشنهاد دهندگان مى بایست 5 درصد مبلغ پایه زمین موردنظر را تحت عنوان سپرده شرکت در 
مزایده به صورت ضمانت نامه بانکى یا اسناد خزانه و یا فیش نقدى به حساب شماره 106682190001 نزد 

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

آگهى مزایده

مجید صفارى- شهردار بادرود

شهردارى آران و بیدگل در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 2039 مورخ 97/09/11 شوراى اسالمى           نوبت اول
شهر آران و بیدگل اجاره بهره بردارى از 60 عدد استند و 10 عدد بیلبورد در سطح شهر و 12 عدد بیلبورد 
در محل پل عابر پیاده بلوار دکتر عظیمى (رفت و برگشت) به مدت سه ماه تا پایان سال 97 با اجاره بهاى 
ماهیانه 196/000/000 ریال از طریق برگزارى مزایده عمومى اقدام نماید، لذا از کلیه واجدین شرایط 
دعوت به عمل مى آید جهت اطالع از شرایط، اخذ مدارك و شرکت در مزایده حداکثر ظرف مدت 10 روز 

از تاریخ انتشار نوبت دوم این آگهى به شهردارى آران و بیدگل مراجعه نمایند.
ضمنًا هزینه درج آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد. (کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار 

مى باشد)

آگهى مزایده (مرحله اول)

رضا رمضانى- شهردار آران و بیدگل 

نوبت اول     

سازمان اتوبوسرانى نجف آباد و حومه به استناد مجوز شوراى محترم اسالمى شهر در نظر دارد نسبت 
به واگذارى بهره بردارى از پارکینگ (ترمینال) سازمان با قیمت پایه کارشناسى، طبق مشخصات و 
شرایط موجود در مدارك مزایده به صورت اســتیجارى و از طریق مزایده عمومى اقدام نماید. لذا از 
متقاضیان شرکت در این مزایده دعوت مى شود جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده 
تا پایان وقت ادارى روز سه شنبه مورخ 97/10/04 به سازمان اتوبوسرانى نجف آباد و حومه مراجعه و 
پیشنهادات خود را تا پایان وقت ادارى روز پنج شنبه مورخ 97/10/6 به دبیرخانه محرمانه شهردارى 
نجف آباد تحویل نمایند. شرکت کنندگان در مزایده مى بایستى وجه سپرده ش رکت در مزایده را مطابق 
لیست سپرده مزایده که در مدارك مزایده موجود مى باشد، به صورت ضمانت نامه معتبر بانکى و یا واریز 
به حساب شماره 324077330 سازمان اتوبوسرانى نجف آباد نزد بانک کشاورزى به همراه پیشنهاد 
خود ارائه نمایند. هرگاه برندگان اول، دوم و سوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به 

ترتیب ضبط خواهد شد.
سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده مندرج است و سازمان در رد یا قبول یک یا 

کلیه پیشنهادات مختار مى باشد. 

شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان در نظر دارد از طریق مناقصه عمومى خریدهاى زیــر را مطابق جدول زیر از 
فروشندگان ذیصالح انجام دهد.

آگهى مناقصه عمومىآگهى مزایده

شرکت آب و فاضالب استان اصفهانرضا رضایى- مدیرعامل سازمان

نوبت اول           چاپ اول

نام روزنامه:نصف جهان
تاریخ انتشار:1397/09/18

مهلت تحویل اسناد به دبیر خانه معامالت شرکت اتاق 292: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ 97/10/1 
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز یکشنبه به تاریخ 97/10/2

www.abfaesfahan.irمحل دریافت اسناد: سایت اینترنتى شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
www.iets.mporg.irپایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات

شماره تلفن گویا: 8-36680030-031(داخلى 388)

مبلغ تضمین(ریال) نوع بودجه موضوع مناقصه شماره مناقصه

1/050/000/000 جارى خرید60 تن پلى الکترولیت کاتیونى به منظور آبگیرى لجن 
تصفیه خانه هاى فاضالب شمال و جنوب شهر اصفهان 97-3-194/3

184/000/000 جارى خرید و اجراى چهار عدد کوبیکل 20 کیلو ولت جهت فاز 
توسعه تصفیه خانه فاضالب شمال شهر اصفهان 97-3-195/3

263/000/000 جارى خرید و اجراى کوبیکل هاى برق فشار متوسط جهت 
پست برق ورودى تصفیه خانه آب بابا شیخعلى اصفهان 97-3-211/2

با حضور استاندار و شهردار اصفهان رقم خورد

آغاز عملیات اجرایى حلقه 
حفاظتى ترافیکى شهر اصفهان 

و تقاطع غیر همسطح 
در بزرگراه شهید اردستانى

پس کى مى خواهى پس کى مى خواهى 
گل بزنى پسر؟!گل بزنى پسر؟!
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عضو فراکسیون زنان مجلس شوراى اسالمى در پاسخ 
به انتقاداتى که به طرح افزایش سن ازدواج مى شود، گفت 
قرار نیســت بخاطر یک گروه که در اقلیت هستند و از 
جنگ رسانه اى استفاده مى کنند، نظر غالب نمایندگان 

را نادیده گرفت. 
معصومه آقاپور درباره طرح افزایش سن ازدواج به «پانا» 
گفت: یک فوریت این طرح در حالى که با مخالفت هاى 
جدى همراه بود در مهرماه ســال جــارى با رأى باالى 
نمایندگان مجلس به تصویب رسید. وى گفت: با توجه به 
ماهیت قانونى طرح افزایش حداقل سن ازدواج، این طرح 
باید در کمیسیون قضائى و حقوقى به عنوان کمیسیون 

اصلى بررسى شود. امیدواریم همانگونه که یک فوریت 
این طرح به تصویب مجلس رســید، اصل طرح نیز به 

تصویب برسد.
این عضو فراکسیون زنان مجلس شوراى اسالمى افزود: 
طبق این طرح، ازدواج دختر قبل از 13 سالگى و پسر قبل 
از 16 سالگى، ممنوع است و طبق تبصره این طرح حداقل 
سن ازدواج در دختر 16 سال تمام و در پسر 18 سال تمام 
است. ازدواج بین سنین 13 تا 16  در دختران و 16 تا 18 
در پسران مشــروط به اذن ولى، تشخیص مصلحت از 
سوى دادگاه و داشتن قابلیت جسمى براى تزویج با نظر 

پزشکى قانونى است.

یک عضو هیئت رئیسه مجلس شوراى اسالمى درباره  
سرنوشت 31 مورد اســتیضاح در دو سال و نیم فعالیت 

مجلس دهم توضیحاتى را ارائه کرد.
على اصغر یوســف نژاد در گفتگو با «ایسنا» اظهار کرد: 
از ابتداى دوره دهم تاکنون کًال 31 مورد اســتیضاح در 
مجلس تقدیم هیئت رئیسه شــده است که از این میان 
وزارت آموزش و پرورش و وزارت کشور هر کدام با پنج 
استیضاح و وزارتخانه هاى علوم و تعاون هر کدام با چهار 

استیضاح بیشترین موارد استیضاح را داشته اند.
یوسف نژاد با بیان اینکه تاکنون 12 وزارتخانه از طریق 
استیضاح مورد سئوال قرار گرفتند خاطر نشان کرد: از این 

تعداد 16 مورد انصراف و دو مورد عدم اعتماد (کرباسیان 
و ربیعى) و چهار مورد رأى اعتمــاد مجدد (آخوندى دو 
مرتبه، ربیعى و حجتى) و دو مورد اســتعفاى آخوندى و 

شریعتمدارى داشته ایم.
ایــن عضو هیئــت رئیســه مجلس بــا بیــان اینکه 
وزارت خانه هاى کشــور و آموزش و پرورش بیشــترین 
تعداد استیضاح را داشته اند اضافه کرد: البته هیچیک از 
موارد استیضاح وزارت کشــور به صحن مجلس نیامده 
است. همچنین مابقى استیضاح ها یا اعالم وصول شده 
و به عدد نرسیده و یا در صحن مجلس رأى گیرى شده

 است.

برخى، «کودك همسرى» را از 
مسائل مهم کشور نمى دانند

سرنوشت 31  استیضاح 
در مجلس دهم

ادعا هاى محسن رضایى 
محسن رضایى، دبیر مجمع تشخیص    مهر |
مصلحت نظام در رشـته توییتى دربـاره جریان نفوذ 
نوشـت: «مدیران کشور هشـدار مسـئوالن قضائى 
درباره جریـان نفوذ را جـدى بگیرند. نفـوذ به معناى 
هوادارى و تأثیر اندیشـه هاى آمریکایـى باید در یک 
مبارزه فکرى و فرهنگى، شفافسازى و ریشه کن شود. 
اگر مردم بدانند که هواداران اندیشه هاى آمریکایى چه 
خساراتى در اداره کشور به آنها زده اند، هیچگاه از آنان 

نخواهند گذشت.»

فرزند آقاى وزیر
کارمند بانک مرکزى آمریکا؟!

یکـى از کانال هـاى تلگرامـى    رویداد 24 |
مدعى شـده فرزنـد داود دانش جعفرى، وزیر اسـبق 
اقتصاد و عضو مجمع تشـخیص مصلحت جمهورى 
اسالمى در واشینگتن دى سى پایتخت آمریکا زندگى 
و براى فدرال رزرو بانک مرکزى آمریکا کار مى کند. 
این خبر هنوز تأیید یا تکذیب رسمى نشده است. داود 
دانش جعفرى، وزیر اقتصاد دولت احمدى نژاد بود که 

به مرور از آن دولت فاصله گرفت.

با زبان نرم صحبت کنید
  جماران | آیـت ا... وحیـد خراسـانى از مراجع 
تقلیـد در دیـدار بـا رئیـس دفتـر رئیـس جمهـور با 
بیان اینکـه باید بـا زبان نرم بـا جهان سـخن گفت، 
تأکید کرد: صحبـت کردن با زبـان خشـن و تند و با 
روش هاى افراطى با جهان، خدمت کردن به اسرائیل

 است.

بازداشت 4 متهم مرتبط با 
حادثه چابهار

  میزان | دادسـتان زاهدان از دستگیرى چهار 
متهم در شهرسـتان هاى مختلف اسـتان سیسـتان 
و بلوچسـتان در ارتبـاط بـا حادثه تروریسـتى چابهار 
خبر داد. حجت االسـالم و المسـلمین موحـدى راد 
خاطرنشان کرد: تحقیقات در مورد نقش متهمان در 
عملیات تروریسـتى و شناسایى سـایر متهمان ادامه 

خواهد داشت.

پاستور و پاستوریزه!
  تسنیم| سعید حجاریان، تحلیلگر شاخص 
جنـاح دوم خرداد مى گویـد: هر کسـى مى خواهد به 
پاسـتور برود، باید پاسـتوریزه شـود. من هیچیک از 
رؤساى جمهور ایران را از این قاعده مستثنى نمى کنم. 
اما در دل محدودیت ها جارى، گشـایش هم صورت 
مى گیرد. مگر از دل نظارت استصوابى، مجلس ششم 
متولد نشـد؟! فشـار جنبش اصالحات، اسـتصواب را 
تعدیل کرد واال به ذهن کسى خطور نمى کرد، آقایان 
نبوى و خاتمى، نواب رئیس مجلس بشوند. در پایان 
بگویم، من قائل به انسداد نیستم و معتقدم روزنه هاى 
زیادى پیش روى جریان اصالحات است و اطمینان 
دارم، راه نجات کشـور از طریق اصالحات مى گذرد. 
منتهى اصالحات با تعریفى کـه به کرات توضیحش 

داده و اجزایش را تبیین کرده ام.

روحانى منطقى باشد
نماینده مردم رشت در مجلس    خانه ملت |
مى گوید مردم شـمال کشـور اجازه نمى دهنـد با بى 
تدبیرى آینده دریاى خزر به سرنوشـتى مانند دریاچه 
ارومیه و زاینده رود دچار شود. جبار کوچکى نژاد درباره 
اظهارات اخیر رئیس جمهور مبنى بر انتقال آب خزر به 
فالت مرکزى کشور گفت: رئیس جمهورى که متعلق 
به یک ملت اسـت طى تبلور احساسى ناسیونالیستى 
نسـبت به اسـتان خود، مطالبى را مطرح مى کند که 
شایسته نیست و رنگ و بوى احساسات دارد نه منطق.  
وى یـادآور شـد: رئیس جمهـور یک کشـور نباید به 
این صورت مطلبـى را مطرح کند، پس اگر اسـنادى 
مبنى بـر منطقى بـودن ایـن حـرف دارند بایـد ارائه

 کنند.

خبرخوان
تناقض عجیب

23 درصــد مــردم تهــران در    ایسنا|
خانه هاى باالى 100 متر مربــع و 77 درصد در 
خانه هاى کوچک تر زندگى مى کنند اما همچنان 
میانگین متراژ واحدها در پروانه هاى صادره، باالى 

100 متر مربع است.

خاك ایران به عراق مى رود
در اســتان ایالم به علت    آفتاب  نیوز |
شیب دار بودن اراضى همه ســاله مقادیر زیادى 
از خاك به علت بارش هاى سیالبى جابه جا شده 
و به کشور عراق حمل مى شود و این روند باعث 
شسته شدن خاك حاصلخیز و فرسایش زیاد خاك 
این استان شده است. بر اساس آمار سازمان خوار 
و بار کشــاورزى ملل متحد (فائو) میزان متوسط 
فرسایش و تخریب خاك در جهان معادل 6 ُتن در 
هکتار است که این مسئله در کشور ما بیش از 16 

تن یعنى سه برابر میانگین جهانى است.

ایرانى ها چاق شده اند
چاقى امروزه به عنوان یک بیمارى    ایرنا |
مدرن شناخته مى شود در ایران نیز تعداد افرادى 
که دچار «بیمارى چاقى» هستند طى چهار دهه 
گذشته حدود 5/5 برابر و تعداد افراد داراى اضافه 

وزن 3/5 برابر شده اند.

قتل عام در کرمانشاه
  ایسنا| معــاون اجتماعــى فرماندهى 
انتظامى استان کرمانشــاه از قتل سه عضو یک 
خانواده در روستاى «کله هویى» کرمانشاه خبر 
داد. سرهنگ محمدرضا آمویى اظهار کرد: حوالى 
ســاعت 20 جمعه  16 آذر فردى با یک دستگاه 
خودرو پژو پارس به در یکى از منازل روستاى کله 
هویى مراجعه مى کند. این فرد پس از باز شدن در 
منزل، به روى اعضاى این خانواده آتش گشوده و 
همه را به رگبار مى بندد. در این حادثه پدر 48 ساله 
و دختر و پسر 23 ســاله خانواده به قتل رسیده و 
مادر این خانواده نیز از ناحیه مچ پا زخمى مى شود. 
تالش براى دستگیرى قاتل و کشف علت و انگیزه 

وقوع این حادثه با جدیت ادامه دارد.

هشدار به اپراتورها
حسین فالح جوشــقانى، رئیس    ایسنا|
ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویى با 
بیان اینکه اپراتورها باید با توجه به شرایط جدید 
براى تحول آماده باشــند، افزود: اپراتورهایى که 
سرویس قدیمى ارائه مى کنند با کاهش درآمد 50 
تا 90 درصدى مواجه هستند و براى مثال درآمد 
سرویس پیامک به صفر رسیده و درآمد سرویس 

مکالمه روند کاهشى دارد.

خطرات سزارین
  ایسنا|  سیتا عیسى پور، جراح و متخصص 
زنان و زایمان با تأکید بر اینکه زایمان طبیعى بسیار 
بهتر از سزارین است، تصریح کرد: در سزارین و 
عمل دوم، شانس چسبندگى رحم، داخل و خارج 
رحم و چسبندگى روده ها به رحم، مثانه به رحم و 
در مجموع چسبندگى ها بیشتر است و عوارض 
چسبندگى مى تواند عاملى براى انسداد روده باشد.

بازگشت قاچاق شده ها 
   شبستان | 260 ایرانــى قاچــاق 
شــده به انگلیس در دو سال گذشــته به کشور 
بازگشته اند. سفیر کشورمان در انگلیس در توییتى 
نوشت: «قاچاقچیان بین المللى براى منفعت خود 
مهاجرت غیرقانونى را تشویق کرده و جان و مال 
افراد را به خطر مى اندازند. اما برخى قربانى هاکه 
به هدف نمى رسند، تصمیم بهترى مى گیرند. در 
دو سال گذشــته، 260 نفر ایرانى داراى ورود و   یا 
اقامت غیرقانونى در انگلیــس، با مراجعه به این 

سفارت به ایران برگشته اند.»

شــبکه خبرى «الجزیره» قطر شامگاه پنج شنبه  هفته 
پیش در گزارشــى تحت عنوان «مهریه هاى عجیب و 
غریب در ایران؛ از بال پشه تا سرپرستى ایتام و کاشت 

درختان» به این مسئله پرداخته که در آن آمده است:
«کى داده کى گرفتــه، جمله مشــهور مرتبط با آداب 
و رســوم پیــش از ازدواج و هنــگام تعییــن مهریه 
نزد خانواده هــاى ایرانى بــه ویژه بســتگان عروس 
اســت. در ایران الزامى نیســت که مهریــه عروس 
یک مبلغ مالى مشــخص باشــد چرا که قانون مدنى 
انتخاب انواع مهریــه را تضمین کرده به شــرط آنکه 
داراى ارزش باشــد، چنیــن مهریــه اى را مهر المثل 
مى نامنــد و ارزش آن را نیــز بایــد قاضــى تعییــن

 کند.
مهریــه در ایران معمــوًال بر اســاس مقادیر مختلف 
سکه هاى طال و با توجه به طبقه اجتماعى داماد، محل 
سکونت وى و به طور کلى آداب و رسوم تعیین مى شود. 
با این حال، با افزایش نرخ طالق که در ســال گذشته 
به 29 درصد از مجموع کل ازدواج ها در ایران رســیده، 
وضعیت تغییر یافته و همین مسئله نیز باعث شده عروس 
و خانواده وى به افزایش مهریه روى بیاورند تا داماد در 
صورتى که به فکر طالق بیافتد، توانایى پرداخت آن را 

نداشته باشد.
در همین حال، به دلیل افزایش زیاد مهریه و شــرایط 
اقتصادى ایران، طى ســال هاى اخیر انــواع عجیب و 
غریبى از مهریه رواج یافته و باعث شگفتى و تمسخر نیز 
شده جایى که برخى دلیل این مسئله را خودخواهى زنان 

و عالقه آنها به مدرنیته عنوان مى کنند.
مهناز یک دختر 26 ساله است که با یک جوان از اهالى 
شــهر خود ازدواج کرده با این حال همســرش وى را 
وادار به نقل مکان به تهران کرده جایى که در آنجا کار 

مى کند، همین مسئله باعث شــده که مهناز احساس 
غربت و تنهایى کند و تأثیر زیادى روى وى گذاشــته 

است.
مهناز به امید آنکه پایتخت را ترك کند و به شــهر خود 
بازگردد، از دادگاه درخواســت کرده که اقدامات الزم 
براى دریافت مهریه از همسرش را آغاز کند که ده آهو از 

کوه هاى منطقه خودشان است.
در رویداد هــاى عجیــب و غریب مشــابه، یک دختر 
درخواست کرده مهریه وى یک کیلوگرم بال پشه باشد 
و دختر دیگرى نیز چشمان همسرش را شرط گذاشته تا 
جایى که در این باره گفته است: در یک خانواده ثروتمند 
زندگى مى کردم و مهریه من 5000 سکه طال بود با این 
حال پس از طالق خواهرم و از ترس تکرار این مسئله 
براى من، یک بند را در عقد ازدواج اضافه کردیم مبنى بر 
اینکه همسرم به همراه طال، چشمان خود را نیز به عنوان 

مهریه به من بدهد تا با این کار متمایز از دیگران باشم.
یک عروس دیگر نیز که خــود را بازیکن تنیس معرفى 
کرده، براى اینکه نشــان دهد به مسائل مادى اهمیت 
نمى دهد، از همســرش 1978 توپ تنیس درخواست 

کرده است.
زنان ایرانى زیادى نیز مهریه هــاى عجیب و غریبى از 
قبیل دست چپ همســر، 2000 قطعه نبات، صدهزار 
لیتــر بنزین، 110 کیلوگــرم گل یاس، ســفر به 120 
پایتخت جهان، هزار بار سفر به کربال با پاى پیاده، صد 
تابلوى نقاشى و 5000 قطعه مرجان دریایى را خواستار 

شده اند.
در سوى مقابل، برخى مهریه هاى معنوى و غیر مادى 
نیز همانند حفظ قــرآن کریم و کتاب هاى ارزشــمند 
اشعار، کاشــت درختان و سرپرستى ایتام در ایران رواج 

یافته است.» 

رئیس گروه پیشگیرى از اعتیاد سازمان بهزیستى گفت: 
براساس آمار ســتاد مبارزه با مخدر، «گل» دومین ماده 
مخدر شایع در کشور است که از سوى جوانان و نوجوانان 

مورد استفاده قرار مى گیرد.
ماریت قازاریان با بــا بیان اینکه برخى افــراد با تصور 
بر اعتیــادآور نبودن مــاده گل رو به این مــاده مخدر 
مى آورند، اظهار کرد: اطالعــات جوانان درباره عوارض 
این ماده درســت نیســت و آنان در پى کســب لذت

 هستند. 
وى  با بیان اینکه گرایش مصرف به سمت ماده گل بسیار 
زیاد اســت، افزود: از طرفى جوانــان نمى دانند مصرف 

گل چــه عوارضى ماننــد تغییر عالیم بدنــى و کندى 
حرکت و... را درپــى دارد. عــوارض بلندمدت مصرف 
گل نیز شامل نقص در سیســتم بدنى، کاهش تمرکز، 
مشکالت تحصیلى و شغلى و کاهش سطح هوشیارى

 است.
ســعید صفاتیان، تحلیلگر و کارشناس حوزه مواد مخدر 
نیز با بیان اینکه پنج یا شش مورد روانگردان طى سالیان 
سال مرتب جاى یکدیگر را مى گیرند، اظهار کرد: ماده 
گل به دلیل ساختار خود، این احساس را در جوان ایجاد 
مى کند که فرد تصور مى کند بیشترین تمایل را به مصرف 

این ماده دارد.

هتل هاى ایران براى یک شــب    رویداد 24 |
به شــما جاى خواب مى دهند و براى یکسرى خدمات 
ناقص و کوچک، چند برابر هزینــه یک روز اجاره خانه 
در همان شهر را طلب مى کنند. باور ندارید؟ پس بیایید 
با هم نگاهى به قیمت مســکن و هتل در اصفهان که 
یک شهر پرطرفدار گردشگران و مسافران ایرانى است

 بیاندازیم. 
معموًال قیمت رهن هر خانه حدود یک ششــم تا یک 
پنجم ارزش خرید آن محاسبه مى شــود. به طور مثال 
مى شــود با صد میلیون تومان، یک خانه 600 میلیون 
تومانى را رهــن کرد. پیدا کردن نســبت اجاره هم کار 
ساده اى اســت؛ هر صد میلیون تومان رهن، حدود سه 
میلیون تومان اجاره مى خواهد. یعنى مى توانید با ماهى 
ســه میلیون تومان اجاره بها در یک خانه 600 میلیون 
تومانى ساکن شوید. به عبارتى روزانه صد هزار تومان. 
حاال همین روزى صد هزار تومان را با هزینه یک شب 
اقامت در هتل هاى مشهور مقایسه کنید تا متوجه شوید 

چرا مى گویند هیچ جا خانه خود آدم نمى شود.
آمار هاى بازار مسکن در شــهر اصفهان نشان مى دهد 
این شهر بعد از تهران گران ترین خانه هاى مسکونى را 
در خود جا داده اســت. به طورى که هر متر مربع ملک 
مسکونى در اصفهان میانگین حدود چهار میلیون و 750 
هزار تومان مى ارزد. حاال اگر یک خانه 80 مترى در این 
شهر پیدا کنیم، باید 380 میلیون تومان براى خرید آن 
بپردازیــم. مایى که چنین پولى نداریــم مى توانیم این 
خانه را با نسبت یک ششــم این مبلغ یعنى 63 میلیون 
تومان، چنین خانه اى را رهن کامل کنیم. با این حساب 
اجاره بهاى این خانــه بدون پول پیش مى شــود یک 
میلیون و 900 هزار تومان. به عبارتــى باید روزانه 63 
هزار تومان براى اقامت در این شــهر کنار بگذاریم. از 
طرفى هزینه یک شب اقامت در هتل هاى 5 ستاره شهر 
اصفهان که تعداد آنها کًال دوتاســت، حدود 310 هزار 
تومان مى شــود. البته با هزینه حدود 250 هزار تومانى 

مى شود سراغ هتل هاى 4 ستاره این شهر زیبا رفت.

مهریه هاى عجیب و غریب در ایران به شبکه «الجزیره» قطر هم کشیده شد

من چشم هاى شوهرم را مى خواهم!

مدیرکل آموزش و پرورش اســتان همدان در خصوص 
تنبیه دانش آموز پایه هفتم مدرسه شهید مقصودى استان 
همدان گفت: معلم این مدرســه تعلیق و از دانش آموز 

دلجویى شد.
محمد پور داوود در گفتگو با «ایلنا» درباره تنبیه بدنى یک 
دانش آموز در همدان توسط همکالسى هایش و به اجبار 
معلم گفت: معلم اشتباه کرده است. خطاى او هم به این 
شکل بوده که نماینده کالس اسم دانش آموز را مى نویسد 
و سپس به معلم مى گوید؛ معلم هم به جاى اینکه برخورد 
تعلیم و تربیتى کند به شاگردان دیگرش مى گوید که آن 

دانش آموز را بزنند.
 او ادامه داد: این رفتار براى ما بســیار ســنگین است، 
زیرا ما نماینده تعلیم و تربیت هســتیم و معلم نیز الگو 

است.
پور داوود با بیان اینکه روز جمعه به خانه آن دانش آموز 
رفتیم و هدیه مادى به او دادیم و از وى دلجویى کردیم، 
گفت: در این زمینه برخورد قانونى را انجام داده ایم و فعًال 

مدیر و معلم تعلیق شده اند.
چندى پیش در یکى از کالس هاى پایه هفتم مدرســه 
شهید مقصودى در استان همدان، معلم کالس تعدادى 
از دانش آموزان را وادار کرده همکالســى خود را کتک 
بزنند. به گفتــه دانش آموزان، معلم گفته بــود اگر او را 
نزنید خودتان کتــک مى خورید. ناظم مدرســه نیز در 
پاسخ به ســئ وال خبرنگارى که پرســیده بود، چرا این 
اتفاق افتاده، گفته بود؛ این کار براى تغییر جو الزم بوده 

است.

ماجراى استیضاح ظریف فروکش کرده است. نمایندگان 
امضاکننده طرح به هیئت رئیسه مراجعه و کتبًا انصراف 

خود را اعالم کرده اند. 
این در حالى است که حاجى دلیگانى، عضو فراکسیون 
نمایندگان والیى و نماینده شاهین شهر در مجلس درباره 
صحت اخبار فضاى مجازى مبنى بر افغانى االصل بودن 

یکى از امضاکنندگان طرح استیضاح ظریف گفت: قطعًا 
دروغ است چون وقتى کســى مى خواهد داخل مجلس 
بیاید باید ایرانى باشد و این مسئله دقیقًا کنترل مى شود. 
وى در پاسخ به این سئوال که «شما نایب رئیس کمیته 
تحقیق و تفحص از مدیران دوتابعیتــى بودید و اعالم 
کردید که این افراد تابعیت مضاعف خود را پنهان کردند، 

آیا نمى تواند یک نماینده که در جمع استیضاح کنندگان 
آقاى ظریف اســت تابعیت دوگانه خود را پنهان کرده 

باشد؟» گفت: ممکن است.
حاجى دلیگانى در پاسخ به این ســئوال که «به عنوان 
نایب رئیس کمیته تحقیق و تفحص از مدیران دو تابعیتى 
پیگیرى مى کنید که مشــخص شــود، کدامیک از 25 

نماینده امضاکننده طرح استیضاح ظریف افغانى االصل 
است؟» گفت: چنین چیزى نشده است و چنین کسى را 
نداریم و تکذیب مى کنیم اما اگر کسى اطالعاتى دارد در 
اختیار ما و مجلس قرار دهد تا بررســى شود. وى درباره 
انتساب داشتن تابعیت مضاعف به یکى از نمایندگان در 

فضاى مجازى گفت: کامالً  تکذیب مى کنم.

نتیجه عجیب ترین تنبیهى که براى تغییر جو
 انجام شد! 

مقایسه قیمت هتل با اجاره خانه در شهر اصفهان

واقعاً هیچ جا خانه آدم نمى شود!

تصورات اشتباه درباره دومین مخدر شایع 
در کشور

آیا یکى از استیضاح کنندگان ظریف، افغان است؟
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رونمایى از
 30 اتوبوس بازسازى شده 

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانى اصفهان گفت: 
همزمان با 26 آذرماه «روز حمل و نقل» 30 دستگاه 
اتوبوس بازسازى شده رونمایى و به ناوگان اتوبوسرانى 

شهر اصفهان اضافه مى شود.
قدرت افتخارى اظهارکرد: به مناســبت روز حمل و 
نقل یک دســتگاه اتوبوس مناسب سازى شده ویژه 
معلوالن و جانبازان مورد بهره بردارى قرار مى گیرد. 
وى تصریح کرد: براى بازســازى و نوسازى ناوگان 
اتوبوسرانى از سال گذشــته فعالیت هایى آغاز و در 
مرحله نخست 30 دستگاه اتوبوس بازسازى شده را 

به ناوگان اضافه کردیم.

پروژه هاى نیمه تمام 
بهارستان تکمیل مى شود

شهردار بهارستان گفت: پروژه هاى نیمه تمام در شهر 
بهارستان را با تمام توان در مدت زمان مشخص شده 

کامل مى کنیم.
داوود بحیرایى تصریــح کرد: با توجــه به افزایش 
جمعیت شهر بهارستان، پروژه هاى نیمه تمام در این 

شهر از اولویت هاى ما در شهردارى است.

کاهش درآمد موقوفات
مدیرکل اوقاف و امور خیریه اســتان اصفهان گفت:

 60 درصد موقوفــات این منطقه به کشــاورزى و 
زمین هاى زراعى اختصاص دارد که خشکسالى هاى 

اخیر تأثیر فراوانى بر درآمد این بخش داشته است.
حجت االسالم و المسلمین رضا صادقى اظهار کرد: در 
استان اصفهان 14 هزار و 700 موقوفه وجود دارد که 
7000 موردآن منفعتى و بقیه انتفاعى است. وى افزود: 
برخى از رقبات استان بر اثر خشکسالى، به خصوص 
در شــرق اصفهان فاقد درآمد بوده و مســتأجران 

نمى توانند حتى اجاره موقوفات را پرداخت کنند.

اصفهان
 2 درجه سردتر مى شود

کارشناس مسئول پیش بینى هواى استان اصفهان 
گفت: میانگین دماى هواى استان 2 درجه سانتیگراد 

کاهش مى یابد.
فاطمه زهرا ســیدان با اشــاره به بررسى نقشه هاى 
هواشناسى استان اصفهان طى دو روز آینده اظهارکرد: 
در این بازه زمانى جوى تقریبًا پایدار بر آسمان استان 
حاکم خواهد شد.وى افزود:  کاهش وزش باد بر سطح 
استان موجب پایدارى جو طى دو روز آینده خواهد شد 
و از روز دوشنبه(فردا) شرایط غبارآلود براى اصفهان 

پیش بینى مى شود.
 

کاهش جمعیت حیات وحش 
اردستان

مدیر اداره حفاظت محیط زیســت اردستان گفت: 
در سرشــمارى پاییزه انجام شده در منطقه حفاظتى 
«کهیاز» اردســتان، جمعیت حیات وحش با کاهش 

10درصدى مواجه است.
محمد عباســى با بیان اینکه به طور میانگین حیات 
وحش منطقه بــا کاهــش 10 درصــدى گونه ها 
مواجه اســت، افزود: در گونه آهو افزایش داشــتیم
ولــى گونه هــاى کل و بــز بــا کاهــش مواجه 

هستند.  

 کشف 16میلیارد ریال 
کاالى قاچاق 

مدیر بازرسى و نظارت اصناف استان اصفهان گفت: 
16میلیارد و 420 میلیون ریال کاالى قاچاق در یک 

هفته اخیر در استان اصفهان کشف شد.
جواد محمدى فشارکى اظهار کرد: بازرسان اصناف، 
کاالهاى یاد شــده را در چهار انبار تخلیه بار شامل 
ادکلن خارجى، قرص بدنســازى و پــودر کراتین، 
کپسول الغرى، شربت تقویتى، ژل موضعى و دانه 

قهوه خارجى کشف کردند.

خبر

مدیرکل کمیته امداد امام خمینى(ره) استان اصفهان از 
بیمه تکمیلى 158 هــزار و 407 نفر از مددجویان تحت 
حمایت کمیته امداد اصفهان درهشــت ماهه امســال 

خبر داد.
محمدرضا متین پور گفت:  بیــش از پنج میلیارد و 500 
میلیون تومان براى بهره مندى 158 هــزار و 407 نفر 
از مددجویان تحــت حمایت کمیته امــداد اصفهان از 
خدمات بیمه مکمل در هشــت ماهه سال جارى هزینه 
شــد. وى بابیان اینکه هزینه هاى درمانى در بســیارى 
موارد کمرشکن اســت، گفت: به منظور تکمیل خدمات 
ارائه شده توسط بیمه هاى پایه درمانى، کلیه مددجویان 

تحت پوشــش این نهاد اعم از شهرى و روستایى تحت 
پوشش بیمه مکمل درمان قرار دارند.متین پورافزود: این 
خدمت در سه زمینه به مددجویان ارائه مى شود که شامل 
پرداخت فرانشــیز و مابه التفاوت خدمات مشمول بیمه 
پایه، خدمات تشخیصى و درمانى ضرورى غیرپوشش 
بیمه پایه و خدمات جانبى درمان شامل هزینه رفت وآمد 
بیماران، امکانات اقامتگاهى و هزینه مراقبت از بیماران 
زمینگیر است. وى به حمایت ویژه این نهاد از 3763 بیمار 
خاص و صعب العالج نیز اشاره کرد و گفت: این بیماران 
تا سقف 100 درصد کمک هزینه هاى درمانى از خدمات 

بیمه مکمل کمیته امداد اصفهان بهره مند مى شوند.

معاون بهداشتى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان گفت: 200 
کانون سالک در استان اصفهان وجود دارد که از این تعداد، 

تنها 50 کانون در شرق اصفهان وجود دارد.
کمال حیدرى اظهارکرد: از یک دهه گذشته برنامه مبارزه 
و کنترل سالک را در سطح استان با مشارکت دستگاه ها 
و ســازمان هاى مختلف از قبیل معاونت برنامه و بودجه 
استاندارى، فرماندارى، بسیج ســازندگى، منابع طبیعى، 
جهاد کشــاورزى و محیط زیســت با محوریت دانشگاه 
علوم پزشکى و معاونت بهداشتى اجرا کردیم که طى این 
سال ها شاهد اقدامات ارزشــمندى بودیم. وى ادامه داد: 
مبارزه با بیمارى ســالک در حالى صــورت گرفته که در 

واقع مبارزه با یک پدیده اقلیمى و زیســت محیطى است. 
وى همچنین اعالم کرد: در همین راستا مبارزه با ناقل و 
مخزن بیمارى از یک طرف و بهسازى محیط و حفظ اصول 
بهداشت محیطى از طرف دیگر و همچنین توانمند شدن 
و آموزش هاى کافى و الزم محافظت فردى براى زندگى 
در این اقلیم، همگى با هم مى توانند عامل موفقیت در این 
مبارزه شــوند تا ما موفق به کنترل بیمارى سالک شویم. 
حیدرى خاطر نشان کرد: در صورتى که هر قسمتى از این 
فرایند ناقص اجرا شود و یا مورد غفلت قرار گیرد، به یقین 
مداخالت صورت گرفته، تأثیر الزم را نخواهد گذاشت و 
امیدوارم دستگاه هاى مربوطه جدى تر پا به میدان بگذارند.

وجود 200 کانون سالک
 در استان 

158 هزار مددجو 
تحت پوشش بیمه تکمیلى

ثبت نام براى دریافت پروانه شکار پرندگان خشک زى 
از دیروز در استان اصفهان آغاز شد.

در راســتاي جلوگیــري از شــکار غیرمجــاز و 
هماهنگی هاي به موقــع اداره کل حفاظت محیط 
زیست با اداره کل دامپزشــکی استان، ثبت نام براى 
دریافت پروانه شکار با لحاظ محدودیت هاي گونه اي، 

زمانی و مکانی آغاز شد.
بنابر این اطالعیه، ثبت نام و صــدور پروانه از دیروز 
تا 25آذر انجام مى شود و شکارچیان، مجاز به شکار 
پرندگان خشک زى به ازاى چهار قطعه در روز هستند.

پروانه شکار براى روزهاى پنج شنبه و جمعه هر هفته 
تا 15بهمن و فقط در استان اصفهان اعتبار دارد. 

فرمانده انتظامى شهرســتان شاهین شهر از دستگیرى 
سه سارق منزل که پســر عمو بودند و کشف 37 فقره 

سرقت خبر داد.
حسین بساطى گفت: در پی وقوع چندین مورد سرقت از 
منازل ویالیی در شهرستان شاهین شهر، بررسى موضوع 

به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهى این 
فرماندهى قرار گرفت. وى با اشــاره به اینکه در بررسى 
مأموران مشخص شد، این سارقان منازل ویالیى خالى 
از سکنه را شناسایى و اقدام به سرقت مى کردند، افزود: 
کارآگاهان پس از انجام یکســرى کارهاى تخصصى 

موفق شدند، سه سارق را شناسایى و دستگیر کنند.
فرمانده انتظامى شهرســتان شاهین شــهر بیان کرد: 
سارقان که پســر عمو بودند، هنگامى که با مستندات 
پلیس روبه رو شــدند به 37 فقره ســرقت از منازل در 

شهرستان شاهین شهر اعتراف کردند.

مسئول دفتر نوسازى، توســعه و تجهیز مدارس شمال 
استان اصفهان گفت: هشت طرح آموزشى و ورزشى در 
شهرستان هاى کاشــان و آران و بیدگل تکمیل شده که 
در آیینى با حضور وزیر آموزش و پرورش به بهره بردارى 

خواهد رسید. وحید عظیمى بیان کرد: این طرح ها شامل 
مدرسه 9 کالسه فقیه، مدرســه هاى 18 و شش کالسه 
مسکن مهر رحمانى و یزدانیان، مدرسه شش کالسه على 
بن ابى طالب(ع) و نمازخانه فاطمه الزهرا(س) در کاشان 

است.  وى افزود: همچنین دو باب مدرسه با نام هاى بهاران 
1 و حبیبى با مجموع 12 کالس در ســفید شهر و سالن 
ورزشى اسماعیلیان در شهرستان آران و بیدگل نیز از دیگر 

طرح هاى تکمیل شده است.

روزانه در حدود 80 ُتن شیر در دامدارى هاى سنتى و 
مدرن آران و بیدگل تولید مى شود.

حســین فتاحى، مدیر جهاد کشاورزى آران و بیدگل 
با بیــان اینکه یکــى از واحدهاى تولیــدى در این
 شهرســتان ســاالنه 1000 تن شــیر تولید و روانه
 بازار مى کنــد، اظهار کــرد: گاودارى این مجتمع،
 داراى یــک واحــد شــیردوش 24 واحــدى

 خودکار است.
وى با اشــاره بــه وجــود 500 رأس گاو شــیرى 
و گوشــتى در این مجتمع گفــت: فرآوردهاى دامى 
یکى از مهمترین بخش هاى کشــاورزى شهرستان

 آران و بیدگل است.

اواخر شهریورماه بود که خبر استعفاى حمیدرضا فدایى، 
شــهردار دولت آباد پس از یکســال تصدى شهردارى 
این شهر و در نهایت موافقت شــوراى شهر دولت آباد 
با استعفاى وى اعالم شد. اگرچه فدایى علت استعفاى 
خود را مسائل شخصى بیان کرده بود اما درگیرى میان 
شوراى شهر و شــهردارى موضوعى مسبوق به سابقه 
در شــهر دولت آباد اســت که همواره مدیریت شهرى 
دولت آباد را با مشکالت متعدد و عدم پیشرفت مناسب 

روبه رو کرده و فدایى نیز از این قاعده مستثنى نبود.
در شوراى چهارم بود که محمد زارعان شهردار سابق را 
کنار گذاشتند و علیرضا اطهرى فر را به عنوان شهردار 
جدید به مردم معرفى کردند اما این انتخاب هم چندان 
دوام نیاورد و طولى نکشــید که اختالفات باعث شــد 
علیرضا اطهرى فر نیز از سمت خود کناره گیرى کند. بعد 
از مدتى رضا اخوان به  عنوان شهردار دولت آباد معرفى 
شــد که تا پایان عمر دوره چهارم نیز به عنوان شهردار 
دولت آباد توانســت دوام بیاورد. اما حال در دوره پنجم 
شوراى اســالمى شــهر دولت آباد مجدداً شاهد همان 
اختالفات سابق میان شهردارى و شوراى شهر هستیم 
به طورى که  حمیدرضا فدایى هم بعد از یکسال از سمت 

خود استعفا کرده است.
در این میان نکته مهم آنجاست که دولت آباد همچنان 
شهردار ندارد و از این نظر در بین شهرهاى اصفهان جزو 
استثناها محسوب مى شود. ماجرا تا جایى پیش رفته  که 
حتى امام جمعه این شــهر هم در یکى خطبه هاى نماز 
جمعه از شوراى شهر خواست تا به دغدغه مردم پیرامون 
مسائل و مشکالت شهر و نبود شــهردار در دولت آباد 
توجه کرده و هرچه سریع تر براى این شهر شهردارى 
کارآمد و توانمند انتخاب کنند. سیدجواد حسینى رئیس 
شــوراى شــهر دولت آباد که در جریان کامل انتخاب 
و سپس استعفاى فدایى از شــهردارى دولت آباد قرار 
دارد  در گفتگو با نصف جهان به شفافسازى در این باره 
پرداخته و اینکه باالخره تکلیف انتخاب شــهردار براى 

این شهر بعد از قریب سه ماه به کجا انجامیده است.
آقاى حســینى! آنچه ما از استعفاى 
آقاى فدایى مى دانیم چیزى را براى 
ما روشــن نمى کند، به خصوص که

 دولت آباد از شــهریورماه تا امروز 
بدون شــهردار اداره مى شود.  شما 
بگویید اصًال پروسه انتخاب ایشان 
به عنوان شــهردار تا استعفایشان 

چطور بوده؟
یک شوراى جوانى توسط مردم انتخاب شده بود و این 
شورا تالش مى کرد تا شــهردارى را انتخاب کند که از 
توانمندى، هدفمندى و فعالیت باالیى برخوردار باشــد 
تا به اهداف بلندى دست پیدا کند و بتواند زیرساخت ها 
و پروژه هاى ناتمامى که از گذشته برجاى مانده است را 
به پایان ببرد؛ پروژه هایى نظیر ادامــه بلوار جانبازان یا 
بلوار پیامبر اعظم(ص) که باید این کارها انجام شــده 
و این پروژه ها با اســتفاده از یک شــهردار توانمند به 

پایان برســد. موضوعى که در این میان پس از چند ماه 
باعث اختالفات شوراى شــهر دولت آباد و آقاى فدایى 
به عنوان شهردار شــد، این بود که آقاى فدایى با توجه 
به جوان بودن و نداشتن تجربه شهردارى ریسک پذیر 
نبود، این در حالى بود که میراثى از شهردارهاى گذشته 
به جاى مانده بود کــه باید به آن توجه مى شــد، نظیر 
قباله هاى برخى زمین هاى دولت آباد که در طرح جامع 
کاربرى اینها عوض شده بود. آقاى فدایى اصرار داشت 
تا زمانى که کاربرى این زمین ها اصالح نشود پروانه اى 
صادر نخواهد شد و این موضوع باعث نارضایتى مردم 
شــده بود. همچنین در زمینه خدمات فضاى سبز که از 
تخصص هاى آقاى فدایى بود انتظار داشــتیم شهردار 
عملکرد خوبى داشــته باشــد و در این زمینه متأسفانه 
عملکرد چندان مناسب نبود. اگرچه ما میراث دار گذشته 
هســتیم و مشــکالتى نظیر کم آبى نیز در این زمینه 
دخیل بود اما بین تصمیم گیرى ها براى نکاشتن چمن 
و استفاده از پارك خشک، بین ما فاصله زیادى ایجاد شد 
و دو پارك بزرگ دولت آباد که با استقبال مردم مواجه 
هستند، مشکالت و معضالتى داشــتند که با شهردار 
صحبت شد و تعللى در کارها صورت گرفت، در حقیقت 
کارها زمانى انجام مى شــد که مردم اعتراضات زیادى 

مى کردند و صداى اعتراض مردم بلند مى شد.
صداى اعتراض مردم؟ یعنى کار به 

اینجا هم کشیده شده بود؟
بله. متأسفانه نســبت به عملکرد شــهردار اعتراضات 
مردمى همواره در حال افزایش بود. یک مدیر باید گاهى 
فعالیت هایى انجام دهد که کارها با سرعت پیش برود و 
البته این به معناى بى قانونى هم نیست. عملکرد شهردار 

و مشکالتى که به وجود آمده بود دو دستگى را در بین 
اعضاى شوراى شــهر پدید آورده بود که از سویى هر 
دوطرف تا حدودى حق داشتند. اما من معتقد بودم باید 
پاسخگوى مردم و خواسته هاى مردم باشیم و از طریق 
مشاوره و همفکرى مشکالت را برطرف کنیم، چرا که 
آقاى فدایى به دلیل نداشتن سابقه شهردار بودن و نبود 
تجربه همکارى مستقیم با شوراى شــهر نیازمند این 
مشاوره و همکارى و هم فکرى بود. همیشه باید براى 
مشکالت یک راه حلى پیدا کرد و حق و حقوق دیگران 
را پرداخت کرد اما متأسفانه رســیدگى به این امور در 

شهردارى دولت آباد با تعلل همراه بود.
یعنى مى خواهید بگویید آقاى فدایى 
در طول مدیریتشــان فقط مشکل 
آفرین بودند و هیــچ نکته مثبتى در 

کارنامه ایشان وجود نداشت؟
نخیر این را نمى گویم. عملکرد ایشان نقاط مثبتى هم 
داشــت. به عنوان مثال علیرغم مشــکالت اقتصادى 
کشور حقوق کارکنان به تعویق نیافتاد و شاهد تبعیض 
در شــهردارى دولت آباد در دوران آقاى فدایى نبودیم. 
اما مشکالتى نظیر مســائل اقتصادى و خشکسالى و 
مشکالت جامعه دست به دست هم داد تا مزید بر علت 
شود که اعتراضات مردمى بیشــتر شود. در این راستا و 
با توجه به نارضایتى اکثریت اعضاى شــوراى شهر از 
عملکرد شهردار، سه بار به وى تذکر داده شد و در حالى 
که شورا آماده استیضاح شهردار مى شد، در نهایت آقاى 

فدایى صالح بر این دید که استعفا کند.
باالخره نگفتیــد آقاى فدایى چگونه 

انتخاب شدند؟

ببینید! شهردارى شاهین شهر از شهردارى هاى موفقى 
بود که ما با مسئوالن آن دیدار داشتیم. مدیران و معاونین 
موفقى در این شهردارى بودند که به عنوان گزینه هاى 
مناسب براى شهردارى دولت آباد مطرح بودند. یکى از 
اعضاى شــورا آقاى فدایى را پیشنهاد داد که در نهایت 

مورد استقبال شوراى شهر دولت آباد واقع شد.
اما شایعاتى هم وجود دارد که ایشان 
با بعضى حمایت هاى حزبى و جناحى 
توانســتند مورد تأیید شوراى شهر 
دولت آباد قرار گرفته و شهردار این 

شهر شوند.
اصًال اینطور نیســت. انتخاب آقاى فدایــى ربطى به 

اینگونه مسائل ندارد. 
به نظر شما شوراى شهر دولت آباد 
چه چیزى در آقــاى فدایى دید که با 
توجه به اینکه خود شما بر کم سابقه 
بودنشان تأکید مى کنید اما ایشان را 
براى کلیددارى شهر انتخاب کردید؟

جوان بودن و فعالیتى که در حوزه پســاب فوالدشهر و 
شاهین شهر داشــتند و گمان مى کردیم در این زمینه 
مى توانند کمک رسان دولت آباد باشند، از جمله دالیل 
مهم انتخاب آقاى فدایى به عنوان شهردار دولت آباد از 
سوى شوراى شهر این شــهر بود. همچنین تخصص 
داشــتن در حوزه فضاى ســبز و همچنین اینکه برخى 
پرسنل شهردارهاى قبلى نیز نسبت به آقاى فدایى نظر 

مثبتى داشتند.
حتماً موافق هستید که همه مشکالت 
را هم نمى توان به گردن آقاى فدایى 

انداخت. باالخره شهردارهاى قبلى 
هم در این مشکالت سهمى دارند. 

اینطور نیست؟
البته شاید اگر من هم وارد شوراى شهر نشده بودم چنین 
اعتقادى داشتم. اما حقیقت این است که یکسرى کارها 
را مى توان انجام داد و حتماً نیاز نیست که توانمندى هاى 
آنچنانى داشته باشــیم. چند عامل براى جلب رضایت 
مردم وجود دارد. یکى کارهاى روبنایى و رســیدگى به 
ویترین شهر و مسائلى از این دســت است که موجب 
رضایتمندى مردم مى شود و بخشى از مشکالت توجه 
نداشتن به این مسائل از سوى شهرداران دولت آباد است 
و بخش دیگر به عملکرد شوراهاى شهر مربوط مى شود. 
همچنین در شهرهاى بومى نظیر دولت آباد مسئوالن و 
مدیران شهرى از سوى افراد و نهادهاى محلى نیز تحت 
فشارند و گاهى تصمیم ها بر اساس و مبناى این فشارها 
اتخاذ مى شود. در شوراى کنونى تصمیمات خارج از دایره 
این فشارها و نگاه هاى حزبى و جناحى اخذ شده است 
و اکنون نیز آقاى حسن حجتى به عنوان شهردار جدید 
دولت آباد به اســتاندارى معرفى شده که سابقه فعالیت 

در فوالدشهر به عنوان شهردار را در کارنامه خود دارد.
پس سرانجام قانع شدید که فردى 

با سابقه را وارد میدان کنید.
بلــه و در انتخاب شــهردار جدید همچنیــن توجه به 
دیدگاه ها و اعتراضات مردم مد نظر بوده است و تالش 
کرده ایم که فاصله میان مسئوالن و مردم را کاسته و در 
مسیر کسب رضایت مردم قدم برداریم. به همین منظور 
سعى کردیم بهترین گزینه را براى شهردارى دولت آباد 

انتخاب کنیم.
شهردار جدید در صورت تأیید شدن 
چه چالش هایى پیــش رو دارد که 
به نظر شــما از درجه اهمیت زیادى 
برخوردار اســت و به اصطالح باید 

سریع سفره اش جمع شود؟
البته نمى توان گفت تنها یک پروژه وجود دارد که داراى 
اهمیت است بلکه هر پروژه اى اهمیت خودش را دارد. 
اما پروژه بلوار امام خمینى(ره) یکى از این پروژه هاست 
که محــل اتصال دولت آبــاد به اصفهان اســت. این 
پروژه بناست 120 مترى باشــد و نیازمند آزادسازى در 
بخش هایى از ادامه پروژه اســت. همچنین پروژه بلوار 
جانبازان یکى دیگر از مسائلى است که باید به آن توجه 
داشت که مسئوالن شهرستان و شهردار قبلى در ادامه 
دادن آن نقش مؤثر و ارزنده اى داشتند که شایان تقدیر 
است و الزم است با دقت و تالش بیشتر آزادسازى هاى 
ادامه پــروژه بلوار جانبازان انجام شــده و این پروژه به 
نتیجه برسد. مسئله پساب هاى دولت آباد هم به منظور 
احیاى فضاى سبز شهر یکى دیگر از موضوعات مهمى 
است که باید شهردار جدید به آن توجه داشته باشد. در 
این بین شاید باالترین اولویت کسب رضایت نسبى مردم 
از طریق فعالیت در زمینه هاى مختلف در شهر و برطرف 
کردن مشکالت شهر دولت آباد است تا نارضایتى هاى 

پیش آمده در میان مردم دولت آباد برطرف شود.

معاون بازآفرینى و مسکن اداره کل راه و شهرسازى استان 
اصفهان گفت:530 میلیارد ریال اعتبار در سال جارى براى 
اجراى طرح هاى بازآفرینى در این استان اختصاص یافته 

است.
ایمان طاهر افزود: این اعتبار براى اجراى 27 طرح بهسازى، 
تأسیسات روبنایى و زیربنایى بافت هاى فرسوده در استان 

هزینه مى شــود. وى اظهارکرد: در ســال 1396 نیز 138 
میلیارد ریال براى اجراى طرح هاى بازآفرینى در این استان 
هزینه شد. طاهر با اشاره به شناسایى 14 هزار هکتار بافت 
فرسوده در استان، گفت: شهرهاى فوالدشهر، بهارستان و 
مجلسى بدون بافت فرسوده هستند اما بیشترین حجم بافت 
فرسوده به شهرهاى اصفهان، کاشان، خمینى شهر و نجف 

آباد اختصاص دارد. وى افزود: امســال 27 محله در استان 
اصفهان براى اجراى طرح بازآفرینى محله هاى فرســوده 
و سکونتگاه هاى غیررسمى در برنامه اجرایى این نهاد قرار 
گرفته است و در این راستا متناسب با هر محله، اقدام هاى 
الزم براى تهیه طرح، مطالعه و عملیات اجرا در دستور کار 

قرار دارد. 

گفتگو با رئیس شوراى شهر دولت آباد درباره چالش انتخاب شهردار در این شهر

شهردار سابق ریسک پذیر نبــود
محیا حمزه

آغاز ثبت نام براى دریافت 
پروانه شکار پرندگان 

تولید روزانه 80 ُتن شیر در 
دامدارى هاى آران  

اصفهان، کاشان و  خمینى شهر در صدر فرسوده ترین شهرهاى استان

دستگیرى سارقان منزل در شاهین شهر

تکمیل شدن8طرح آموزشى و ورزشى در کاشان 
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«ففو«فوق لیسانسه ها» تا پایان 97 کلید مى خورد

شــقایق فراهانى در ادامه پیش تولید فیلم 
ســینمایى «فریِد؟ میگه ســاعت 8»، به 
ترکیب بازیگران این فیلم پیوســت تا در 
نخستین فیلم بلند مســعود فرجام ایفاى 

نقش کند.
پیمــان راد، تهیه کننده ایــن فیلم گفت: 
ترکیب بازیگران جوان این فیلم شــامل 
آذرخش فراهانى، روشــنک گرامى، سام 
حسامى، الهه افشارى و آزاده سدیرى است 
و شقایق فراهانى به عنوان بازیگر جدید به 

پروژه پیوست.
وى ادامه داد: این فیلم یک داستان ُپرجنب 
و جوش اجتماعى با حال و هوایى جوانانه 
و ته مایه اجتماعــى دارد.  فیلم، روایت و 
برشى از دو شــب زندگى چند جوان است 

که بر اســاس تصمیم ها و انتخاب هاى 
غلط سرنوشــت نافرجامــى را براى خود 

رقم مى زنند.
به گفتــه راد، این فیلم در زمره ســینماى 
اجتماعى مــى گنجد و با ســرمایه گذارى 
کامل بخش خصوصى تولید مى شود و همه 
صحنه هاى آن در تهــران مقابل دوربین 
مى رود.  پایان دى ماه به عنوان زمان نهایى 
براى آماده شــدن فیلم در نظر گرفته شده 

است.
اما نکته جالب درباره این فیلم، حضور یکى 
از اعضاى نسل ســوم خانواده فراهانى در 

این فیلم است.
بهزاد فراهانــى از هنرمندانى اســت که 
عالوه بر فعالیت در حــوزه تئاتر و تربیت 

بازیگران مختلــف، از خانــواده خود نیز 
بازیگران مختلفى را به سینما و تلویزیون 
ایران معرفى کرده است. پس از گلشیفته و 
شقایق و آذرخش فراهانى که نسل دوم این 
خانواده هنرى محسوب مى شود، حاال سام 
حسامى فرزند شقایق فراهانى نیز به دنیاى 

بازیگرى پیوسته است.
سام حســامى که در اواســط دهه 80 در 
ســریال «کاله پهلــوى» در نقش فرزند 
شقایق فراهانى و داریوش فرهنگ ایفاى 
نقش کرده بود، به زودى در فیلم سینمایى 
«فریــِد؟ میگــه ســاعت 8» در یکى از
 نقش هاى اصلى مقابــل دوربین خواهد 
رفت. این هنرمند 27 ساله با گریمى خاص 
در نقش جوانى 35 ساله ظاهر خواهد شد. 

چالش شقایق فراهانى و پسرش
 با یک ماجراى اجتماعى

ش

شــقایق فراهانى در ادامه پ
ســینمایى «فریِد؟ میگه س
پ ترکیب بازیگران این فیلم
نخستین فیلم بلند مســعو

نقش کند.
راد، تهیه کننده ایـ پیمــان
ترکیب بازیگران جوان این
آذرخش فراهانى، روشــنک
حسامى، الهه افشارى و آزاد
و شقایقفراهانىبه عنوانب

پروژه پیوست.
وى ادامه داد: این فیلم یکد
و جوش اجتماعى با حال و
و ته مایه اجتماعــى دارد.
برشى از دو شــب زندگى چ

چالشش
 با یک

بازیگر سریال «لیسانسه ها» با اشاره به تغییرات 
فصل جدید این مجموعه از کلید خوردن آن تا 

پایان سال 97 خبر داد.
امیــر کاظمى دربــاره تولید فصــل جدید این 
ســریال با نام «فوق لیسانسه ها» که قرار است 
به کارگردانى ســروش صحت کلید بخورد به 
«مهر» گفت: سریال «فوق لیسانسه ها» قطعًا 
امسال وارد مرحله تولید مى شود و احتمال دارد 
بعد از به پایان رساندن فیلم سینمایى که سروش 
صحت درگیر ساخت آن است در اسفندماه وارد 
تولید سریال شویم. وى ادامه داد: من از بیستم 
بهمن سال جارى ایران نیستم و تا 15 اسفند در 
سفر خواهم بود بنابراین شــروع تولید سریال 
«فوق لیسانســه ها» به بعد از این تاریخ موکول 
مى شود. ما پیش از این هم جلساتى براى شروع 
کار داشــته ایم و حتى دو قســمت از کار نوشته 
شده بود و تمریناتى انجام شــد اما قرار شد این 
دو قسمت هم دوباره بازنویسى شود و با ساخت 
پروژه سینمایى ســروش صحت و باقى کارها 

نیمه اسفندماه به بعد کار کلید خواهد خورد.  
کاظمى با اشــاره به تغییرات داســتانى اظهار 
کرد: سریال «فوق لیسانســه ها» با یک فاصله 
زمانى نسبت به «لیسانســه ها» تولید مى شود 
که این فاصله زمانى دو ساله در قصه هم وجود 
دارد بنابراین صحبت هایى که فعــًال داریم بر 
این مبناست که قصه و شــخصیت ها تغییرات 

عمده اى داشته باشند.  
سریال «لیسانســه ها» به کارگردانى سروش 
صحــت و تهیه کنندگــى رضا جــودى در دو 
فصل به تولید رسید و از شــبکه 3 سیما پخش 
شد و فصل ســوم آن با نام «فوق لیسانسه ها» 
براى تولیــد در این شــبکه تصویب شــد. در 
ایــن ســریال کــه از موقعیت هایــى کمدى 
برخــوردار اســت بازیگرانى از جملــه هوتن 
شکیبا، امیرحســین رســتمى، کاظم سیاحى، 
بیژن بنفشــه خواه، امیر کاظمى، متین ستوده، 
رؤیا میرعلمى و بهنام تشــکر بــه ایفاى نقش 

مى پردازند.

فیلم ســینمایى «جوکر» به کارگردانى «تــاد فیلیپس» با بازى 
«خوآکین فینیکس» و «رابرت دنیــرو» اکران بین المللى خود در 

سینما هاى هالیوود را از چهارم اکتبر 
سال 2019 آغاز خواهد کرد. 

خوآکین فینیکــس در نقش «آرتور 
فلک/جوکر»، رابرت دنیرو در نقش 
«مجرى برنامه تاك شــو»، «زازى 
بیتــز» در نقش «ســوفى داموند»، 
«فرانســیس کانــروى» در نقش 
«پنى فلک» و«برت کالن» در نقش 
«توماس وین» در ایــن فیلم ایفاگر 

نقش ها خواهند بود.
نقــش «جوکــر» بــراى خوآکین 
فینیکس، بازیگر برنده نخل طالى 
کن چالش بسیار سختى محسوب مى 
شود زیرا فینیکس تنها نباید یک نقش 
را بازى کند بلکه باید خاطره نقشــى 

دیگر را نیز از ذهن ها پاك کند.
هیث لیجر، بازیگر فقید ســینماى هالیوود توانست براى بازى در 
نقش «جوکر» در فیلم «شوالیه تاریکى» به کارگردانى «کریستوفر 
نوالن» اسکار بهترین بازیگر مرد را از آن خود کند. بعد از او «جرارد 

لتو» نیز «جوکر» را بازى کرد اما به واسطه قیاس با هیث لیجر در 
این نقش شکست خورد. حال باید دید فینیکس در این رقابت چه 

مى کند.
در ابتدا کمپانى «وارنــر بروس» اعالم 
کرده بود که براى ایــن نقش «لئوناردو 
دى کاپریــو» را در نظر گرفتــه و اکثر
 رســانه ها هم از حضور دى کاپریو خبر 
داده بودند اما بعــد از مدتى نام خوآکین 

فینیکس به میان آمد.
تاکنون بازیگران متفاوتى در نقش جوکر 
ظاهر شده اند. «جک نیکلسون»، «هیث 
لجر» و «جرارد لتو» از جمله بازیگرانى 
هســتند که تاکنون این نقــش را بازى 
کرده اند اما همواره هیث لیجر به عنوان 
بهترین جوکر در تاریخ ســینما یاد شده 

است.
خوآکین فینیکس بازیگر با ســابقه فیلم 
هایى همچون «گالدیاتور» و «او» تاکنون سابقه بازى در فیلمى 
ابَرقهرمانى نداشته اســت. وى آخرین بار تا نزدیکى بازى در فیلم 
«دکتر اســترنج» پیش رفت اما این نقش به «بندیکت کمبربچ» 

رسید.

«جکى چان» به تازگى در کتابى که در مورد زندگى اش منتشر کرده در مورد خیانتى که سال ها پیش در 
حق همسرش کرده و عکس العمل جالب و غافلگیرانه او توضیح داده است.

به گزارش «پندار آنالین»، جکى چان، بازیگر، کارگردان و ســتاره رزمیکار هنگ  کنگى به تازگى کتاب 
زندگینامه اش به نام «هرگز بزرگ نشو» را منتشر کرده است و در آن در مورد تمام حقایق شرم آور و تاریکى 
هاى زندگى و کارى خود به تفصیل ســخن گفته اســت. او در یکى از اعترافاتش از خیانت به همسرش 

یک زن و به دنیا آمدن یک فرزند دختر پرده برداشته، «جوان لین» و رابطه نامشروع با 
همسرش زندگى مى کرده است.آن هــم زمانــى که با 

بازیگرى اهل تایوان است سال 1982  او و همسرش که 
بازیگر در مورد آن روزها در کتابش ازدواج کردند. این 
اســت. جکى چان در مــورد روزى صحبــت کرده 
کند که رســانه ها روابط و خیانت او صحبــت مــى 
او مى گوید: «من مى خواســتم به را فــاش کردند. 
اما نمى دانستم چه بگویم. من نمى جوآن زنگ بزنم، 
توضیح بدهم. این کار اشــتباهى بود توانســتم به او 

با معذرت خواهى و اظهار تأســف آن را که نمى توانستم 
کنم.» جکى چان که اکنون 64 ســال دارد حل و فصل 

اعتراف مى کنــد که به اشــتباه بودن 
رفتــارش واقف بــوده و فکر 
مــى کــرده کــه او  و 

همسرش لین مجبور هستند از هم جدا شوند اما همسرش با واکنش عجیبش او را غافلگیر کرد! 
لین که در یک جاى دورافتاده سر لوکیشن بود بعد از افشاسازى خبر توسط روزنامه ها به همسرش زنگ 
زد و وقتى جکى چان از او پرسید که آیا روزنامه ها را دیده است به آرامى جوابش را داد. لین به جکى چان 
گفت: «الزم نیست توضیح بدهى. من نمى خواهم تو به آن زن صدمه بزنى، من همینطور نمى خواهم 
آن زن به ما صدمه بزند. اگر به من یا پسرمان نیاز دارى، این را نشان بده و سر حرفت بمان. ما هم از تو 
حمایت مى کنیم.  من مى دانم تو االن احساس ناراحتى و عذاب وجدان دارى. پس نگران من نباش، من 
حالم خوب است. تو باید مشکالتت را حل کنى.»  جکى چان مى گوید بعد از این مکالمه شروع به گریه 
کرده و با تصویر خودش در آینه صحبت کرده است. این بازیگر و کارگردان در آینه به خودش مى گوید: 
تو یک شوهر واقعى هستى؟! تمام این سال ها سعى کردى خودت را از او دور کنى و او کامًال با فکر باز 
با تو برخورد کرد. او به یک خودشناسى رسید. من رفتار خیلى بد و نادرستى داشتم و االن مجبورم آن را 
درست کنم. جکى چان چند روز بعد به خانه برمى گردد و از خانواده مى خواهد با هم صحبت کنند. او از 
همسر و پسرش که اکنون 36 سال دارد، به علت اشتباهش عذرخواهى مى کند. این مالقات فرصت خوبى 
براى آنها بود تا در مورد ناراحتى هایشان صحبت کنند و این بازیگر بعد از این اتفاق سعى کرد مشکالت 
خود با همسرش را حل کند. این بازیگر رزمیکار در ادامه عنوان کرد: «بعد از این اتفاق من بیشتر از قبل 
همسرم را درك مى کردم و بیشتر به او احترام مى گذاشــتم، او زنى قوى است، در خیلى از موارد حتى

 قوى تر از من.»
 در ماه آوریل یک مجله گزارشى از دختر نامشروع این بازیگر بین المللى که اکنون نوجوان شده است، تهیه 
کرد. او اکنون بى خانمان است و با شوهرش زیر یک پل زندگى مى کند. او در مورد پدرش مى گوید: «او پدر 

من نیست، من هیچ حسى به او ندارم. او فقط از نظر بیولوژیکى پدرم است اما در زندگى من جایى ندارد!»

سکانسى جدید  از زندگى شرم آور بازیگر مشهور هالیوود

عکس العمل همسر «جکى چان» بعد از افشاى خیانت شوهرش

ب روع ب ر و ین ن رزجو نی ی ب زنو ی
همسرش زندگى مىآن هــم زمانــى که با 

بازیگرى اهل تا او و همسرش که 
بازیگر در مورازدواج کردند. این
اســت. جکىصحبــت کرده

کند که رســاصحبــت مــى 
مى گوید: «را فــاش کردند.  او
اما نمى دانستمجوآن زنگ بزنم، 
توضیح بدهم. ایتوانســتم به او 

با معذرت خواهىکه نمى توانستم 
کنم.» جکى چان کهحل و فصل 

اعتراف مى کنــد
رفتــارش
مــ

بعد از نقش آفرینى بى نظیر «هیث لجر» در به وجودآوردن یکى از منفورترین چهره هاى سینمایى

حاال همه در انتظار «جوکر» جدید هستند

بعد از اتمام فصل دوم  مسابقه «کودك شو» و استقبال مخاطبان، فصل سوم این برنامه 
مهیج به زودى روى آنتن مى رود. فصل دوم برنامه «کودك شو» قبل از محرم به پایان 
رسیده بود. رضا نصیرى، تهیه کننده برنامه «کودك شو» در خصوص زمان پخش این 
برنامه به «صبا» گفت: قرار است فصل جدید برنامه از «کودك شو»  از شنبه 24 آذر ماه 
از شبکه نسیم پخش مى شــود. ما در این فصل تغییرات و سوپرایزهاى زیادى داریم و با 
دکورى کامًال جدید در خدمت مردم خواهیم بود. گفتنى است؛ برنامه «کودك شو»  در دو 

فصل قبل با استقبال خوب مخاطبان روبه رو شده بود و این برنامه در نظر سنجى مردمى، 
به عنوان بهترین مسابقه تلویزیونى از سوى مخاطبان انتخاب شد و پژمان بازغى مجرى 
برنامه هم به عنوان پدیده تلویزیونى معرفى شد. این برنامه یک مسابقه خانوادگى است که 
در آن خانواده ها براى جایزه بزرگ با هم رقابت مى کنند اما بچه ها در دنیاى کودکانه خود 
به بازى مشغولند. این برنامه یکى از بزرگ ترین پروژه هاى تلویزیونى در نوع خود است و 

شامل بخش هاى غیر رقابتى، طنز و سرگرمى نیز مى باشد.

تهیه کننده فیلم سینمایى «جن زیبا» در ارتباط با آخرین وضعیت اکران این فیلم سینمایى 
که قرار بود در ایام نوروز 98 اکران شود، در گفتگو با «صبا» عنوان کرد: با شرکت پخش  
فیلم که برعهده «فیلمیران» اســت صحبت کرده ایم و با مشورت با شرکا به این نتیجه 
رسیدیم که با اکران همزمان و فراگیر «جن زیبا» در ایران و کشور ترکیه، نمایش این فیلم 

در اواخر آذرماه براى ما مناسب است. 
مهرداد فرید ادامه داد: نامه نگارى هاى ادارى با کارگروه اکران و شــوراى عالى اکران را 
انجام داده ایم؛ آنها نیز مخالف نیستند و روند ادارى رو به جلو است. امیدوارم که اواخر آذرماه 
«جن زیبا» اکران شــود. وى درباره اکران قطعى این فیلم افزود: ما در کشورى زندگى 
مى کنیم که موضوع 100 درصد در آن وجود ندارد. عوامل بیرون سازمانى مختلفى در این 
امر وجود دارد که به خود شخص ما هم مربوط نیست. ممکن است «جن زیبا» دچار اختالف 

شود یا دیرتر اکران شود اما خواسته قلبى ما اکران در اوخر آذرماه است.
مهرداد فرید در پایان اظهار کرد: اگر هماهنگى ها انجام شــود در کشور آذربایجان هم 
این فیلم با یک هفته تأخیر اکران 
مى شــود. اگر «جــن زیبا» با 
اســتقبال مخاطبان روبه رو  

شود؛ تا اواخر زمســتان بر روى پرده باقى مى ماند. گفتنى است؛ فرهاد اصالنى، نورگل 
یشیلچاى، محرم زینال  زاده، لیال زارع، لیال موسوى، على جعفرى، میثم پویان  فر و غزل 
فرید از بازیگران این فیلم سینمایى هستند. «جن زیبا» در اصفهان فیلمبردارى شده است.

ه نا ا دل ن نظ هد نا ا د شد ه ا خاط الخ تق ا ا ل لق ف

«جن زیبا» به اواخر آذر مى رسد
زمان دقیق پخش 

برنامه «کودك شو» 
مشخص شد

بدینوسیله از کلیه سهامداران شــرکت فوق دعوت مى گردد در جلسه 
مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده که در تاریخ 1397/10/02 ساعت 8 

صبح در آدرس شرکت برگزار مى گردد حضور به هم رسانید.
دستور جلسه : 

انتخاب مدیران                          انتخاب بازرسان
انتخاب روزنامه کثیراالنتشار

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده
 شرکت آسپیان داروى سپهرگان جى (سهامى خاص)

 به شماره ثبت 42794 و شناسه ملى 10260606213 اصفهان

رئیس هیئت مدیرهرئیس هیئت مدیره
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از دست دادن ســه فرصت مسلم 
گلزنى در دقایق حضور در میدان 
باعث شــد تا روزهاى ابرى مهاجم 
گرانقیمت اســتقاللى ها در شــهر باران 

همچنان ادامه داشته باشد.
به گزارش «ورزش ســه»، بعد از جنجال هایى که در راه 
خرید مرتضى تبریزى از ذوب آهن رقم خورد و باشگاه مجبور 
شد زیر بار هزینه میلیاردى این انتقال برود همه طرفداران این 
تیم منتظر درخشش فوق العاده مهاجم همدانى با پیراهن شماره 
11 استقالل بودند اما نه تنها این اتفاق رخ نداد بلکه کار به جایى 

رسید که تبریزى از برنامه هاى تاکتیکى مربى آلمانى نیز خارج 
شد. درست در روزهایى که گمانه زنى ها پیرامون ترك احتمالى 
استقالل از سوى این بازیکن در زمستان به اوج خود رسیده بود، 
وینفرد شفر روز جمعه و  در نیمه دوم بازى با سپیدرود نزدیک به 30 
دقیقه فرصت به تبریزى داد تا توانایى هاى خود را نشان بدهد. در 
این دقایق تا دلتان بخواهد مرتضى تبریزى صاحب موقعیت گلزنى 
شد اما هم بدشانس بود هم بى دقت تا یکى پس از دیگرى این 
فرصت ها از دست برود. در این بین تیرك دروازه هم با تبریزى سر 
ناسازگارى گذاشت چون اولین موقعیت 100 درصد گلزنى شماره 
11 استقالل در شرایطى که دروازه بان سپیدرودى ها نیز تماشاگر 

ضربه سر دیدنى مرتضى بود، توپ به تیرك دروازه خورد و گل 
نشد. موقعیت هاى بعدى نیز به قدرى ایده آل بود که گل نکردن 
آنها از گل کردن سخت تر به نظر مى رسید گرچه باز هم تبریزى 

از این فرصت هاى طالیى بهره اى نبرد.
اوضاع در آن دقایق براى خرید میلیاردى آبى ها به قدرى سخت 
پیش رفت که خود تبریزى هم از اتفاقات رقم خورده به ستوه آمد. 
اتفاقاتى که ریشه در عدم آمادگى روحى روانى مهاجم استقالل 
داشت و به نظر مى رســد او براى خروج از این بن بست نیاز به 
ریکاورى جدى دارد حاال چه در اســتقالل چه در تیمى دیگر تا 

استعدادهاى ناب او از بین نرود.

مسئوالن دو باشگاه پرسپولیس و سپاهان پیش از دیدار 
امروز یکدیگر را به سود بردن از اشتباهات داورى متهم 

کرده اند.
به گزارش «بانک ورزش»، تقابل طالیى پوشان اصفهان 
و سرخپوشــان پایتخت امروز در حالى در نقش جهان 
برگزار مى شــود که این هفته ها بحث درباره اشتباهات 

داورى و سود بردن تیم ها از آن دوباره داغ شده است.
خبیرى، مشاور گرشاسبى در پاسخ به اظهارات مسعود 
تابش، مدیرعامل باشگاه ســپاهان که اعالم کرده بود 
داورى ها به سود پرسپولیس بوده و اگر این داورى ها براى 
تیم اصفهانى انجام شده بود آ نها 15 امتیاز بیشتر داشتند، 
گفت: «اتفاقاً سپاهان به لطف اشتباهات داورى این نتایج 
را گرفته و مدیر این باشگاه فرافکنى مى کند چرا که همه 
اذعان دارند پرسپولیس از نظر داورى متضرر شده است و 
برنامه هاى تلویزیونى هم گواه این مدعى هستند. آقاى 
تابش که این حرف هــا را مى زند باید بدانــد که آنها به 
لطف داورى ها بیشتر از 15 امتیاز نصیبشان شده و این 
حرف ها واقعًا فرافکنى است. متأسفانه برخى  ها به دنبال 
این هســتند تا بازى را به خارج از زمین فوتبال ببرند و 
مى خواهند با این کارها روى داور فشــار بیاورند که این 

مسئله پسندیده نیست.»

تابش: مشاور گرشاسبى را نمى شناسم
مدیرعامل باشــگاه ســپاهان نیز در ادامه به اظهارات 
مشاور گرشاسبى درباره سود بردن از داورى ها واکنش 
نشان داد. تابش در این باره گفت: «معلوم است که چه 
کسى فرافکنى کرده است. باالخره فیلم بازى ها موجود 
است و مى شود این ادعا را بررسى کرد. اصًال خبیرى چه 
کسى است و در باشگاه پرسپولیس چه کاره است؟ شما 
از ایشان رزومه اى دارید؟ من او را نمى شناسم و نمى دانم 
که تاکنون کجا بوده است، براى همین پاسخى هم براى 
ایشان ندارم. مردم داراى عقل و شعور هستند و خودشان 

متوجه حقیقت مى شوند.» 

یک بازیکــن فوتبــال بــراى همســایگانش دردســر ایجاد کرده اســت. 
روزنامه «خبر ورزشــى» در گزارشــى جالب بــه ماجراى یک فوتبالیســت 
معــروف پرداخته کــه گویا ایــن روزها بــا دردســرى جدید مواجه شــده

 است.
این بازیکن سرشناس که ســاکن منطقه سعادت آباد اســت، به دلیل رفت و 
آمدهاى گاه و بى گاه با اعتراض شدید همسایگانش مواجه شده. این اعتراض 
و شکایت گویا به قدرى جدى و شــدید بوده که این همسایگان از صاحبخانه 
فوتبالیست خواسته اند تحت هیچ شــرایطى قرارداد اجاره این بازیکن را تمدید 

نکند تا از دردسرهایش  بتوانند خالص شوند!

پرسپولیس و ســپاهان در حالى به مصاف هم مى روند که نتیجه این 
بازى به نوعى قهرمان نیم فصل را مشخص خواهد کرد.

بعد از ظهر امروز حساس ترین بازى این هفته فوتبال در ورزشگاه نقش 
جهان و بین دو تیم پرسپولیس و ســپاهان برگزار خواهد شد. مصاف 
این دو تیم در شرایط عادى و بدون نگاه به جدول نیز حساسیت هاى 
مختلفى در خود دارد اما حاال باتوجه به نزدیکى دو تیم در جدول و احتمال 

قهرمانى در نیم فصل، حساسیت و هیجان به اوج خود رسیده است.

 24 - 19؛ سپاهان به آمار لیگ برترى مى نازد
در تاریخ دیدارهاى دو تیم، پرسپولیس 24 بار 
موفق به کسب پیروزى شده 
و ســپاهان 19 بار حریف 
پایتخت نشــین خــود را 
شکست داده است. بهترین 
پیروزى تیم پرسپولیس مقابل 
سپاهان در دومین بازى دو تیم رقم 
خورد؛ جایى که شاگردان حسین فکرى در 
پرسپولیِس سال 50 ســپاهان را 6-0 شکست 
دادند. برترین پیروزى طالیى پوشان برابر قرمزها 
نیز دو برد 4-1 در سال هاى 86 و 89 است. سپاهانى ها 
در مجموع تعداد برد کمترى در مقابل پرسپولیس دارند اما در 

آمار لیگ برترى، دو برد جلوتر هستند.

علیپور در آرزوى رسیدن به پروین
على علیپور، مهاجم نوك تیم پرســپولیس تاکنون ســه گل به تیم 
سپاهان زده و امیدوار اســت با زدن گل چهارم، به رکورد على پروین 
برســد. علیپور فصل پیش دو گل به زردها زد و در لیگ پانزدهم نیز گل 

تســاوى بخش تیمش در جدال برگشــت را به ثمر رســاند. برترین گلزن 
هماوردى پرسپولیس- سپاهان، همچنان ادموند بزیک با هفت گل است.

جنگ جانانه براى نصِف جام
پیش از این پرسپولیس و سپاهان در سال هاى 85، 87 و 92 براى قهرمانى 
مقابل هم قرار گرفتند. در سال 85 بازى فینال جام حذفى به صورت رفت و 
برگشت برگزار شد و سپاهان پس از دو تساوى یک بر یک در ضربات پنالتى 
به برترى رســید. نکته مهم اینکه در هر دو بازى پرســپولیس با گل هاى 
نیکبخت و اسدى ابتدا از حریف پیش افتاد اما شاگردان دنیزلى نتوانستند از 
بردشان محافظت کنند. دو سال بعد دو تیم در ایستگاه پایانى لیگ هفتم به 
مصاف هم رفتند و در پایان با گل دقیقه 96 سپهر حیدرى، پرسپولیس نتیجه 
بازى رفت را این بار به نفع خود تغییر داد و در پایان باتوجه به کســب امتیاز 

بیشتر، کاپیتان پرسپولیس یعنى کریم باقرى جام را بر باالى سر برد.
سال 92 ســرخ ها در دیدار تراژیک در فینال جام حذفى دو بار از حریف جلو 
افتادند اما در پایان 120 دقیقه به تســاوى 2-2 رسیدند و در فینال با نتیجه 
4-2 مغلوب شدند تا این بار کاپیتان پرسپولیس یعنى مهدى مهدوى کیا با 
غم و اندوه راهى رختکن شود و آخرین بازى فوتبالش را با اتفاقى تلخ به پایان 
برساند. حاال بار دیگر جدال دو تیم بر سر قهرمانى (در نیم فصل) خواهد بود 
اما این بار یک شریک دیگر به نام پدیده وجود دارد و همچنین تنها نصِف جام 

در نقش جهان درمیان خواهد بود.

بى جنجال به سر نمى شود
بــازى پرســپولیس و ســپاهان شــاید بــدون گل بــه پایان برســد یا 
شــاید بدون مهــره هاى شــاخص دو تیم باشــد یــا حتى بــا کمترین 
تماشــاگر برگزار شــود اما بدون جنجال به ســر نمى شــود. از گل مردود 
پیروانى تــا آب هاى داســتان دار فــوالد شــهر، چهار تایى شــدن تیم
على دایى، پنالتى بارسلونایى پرسپولیســى ها و... نشان مى دهد دیدارهاى 

پرسپولیس و سپاهان همیشه یک جنجال یا یک عامل جذابیت در خود 
داشته است.

امیر قلعه - برانکو؛ به وقت انتقام
قلعه نویى و برانکو تاکنــون هفت بار مقابل هم صــف آرایى کرده اند که 
نتیجه اش دو پیروزى براى برانکو، یک برد براى قلعه نویى و چهار تساوى 
بوده است. اولین بازى دو تیم با پیروزى یک بر صفر پرسپولیس بر استقالل 
در روز گلزنى على علیپور بود و آخرین بازى به شکســت 2 بر یک سرخ ها 
مقابل ذوب آهــن باز هــم در روز گلزنى علــى علیپور مربوط مى شــود. 

پرگل ترین دوئل این دو مربى پرافتخار نیز در لیگ شــانزدهم رقم خورد؛ 
جایى که سرخ ها با ســه گل تراکتوِر ژنرال را در هم کوبیدند. حاال قلعه 

مى آید تا شمار پیروزى ها را با شکست ها برابر کند و برانکو نیز با هدف 
انتقام شکست قبلى در اصفهان، پاى به نقش جهان مى گذارد.

احتماالت؛ تساوى به نفع سپاهان
با بررسى احتماالت این بازى مى توان به این نتیجه رسید 
که نتیجه تساوى در این بازى به نفع شاگردان قلعه نویى 
است. آنها با یک نتیجه مساوى به صدر بازخواهند گشت 
و فرصت این را خواهند داشــت تا بــا پیروزى مقابل 
استقالل خوزستان، به قهرمانى نیم فصل برسند اما 
کسب پیروزى توسط تیم پرسپولیس، صدر جدول و 
سرنوشت قهرمانى را به تیم برانکو مى دهد. احتمال 
سوم برترى سپاهان اســت که آنها را در جدول 32 
امتیازى مى کند و اختالف با پرسپولیس را به عدد 
5 مى رساند؛ در چنین شرایطى کار براى تیم برانکو 
در نیم فصل دوم نیز ســخت و ســخت تر خواهد

 شد.

سپاهان- پرسپولیس؛ قلعه نویى- برانکو؛  امروز ساعت 16 و 10 دقیقه

جنگ در « نقش جهان»  براى نصِف جام
ک عامل جذابیت در خود 

 صــف آرایى کرده اند که 
ى قلعه نویى و چهار تساوى
صفر پرسپولیس بر استقالل
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ى علیپور مربوط مى شــود. 
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ند و برانکو نیز با هدف 
هان مى گذارد.

تیجه رسید 
لعه نویى 
د گشت 
 مقابل 
ند اما 
ول و 
تمال 
2ل 32
عدد 
نکو 
اهد

م
پرسپولیس و ســپاهان در حالى به مصاف هم مى روند که نتیجه ای

بازى به نوعى قهرمان نیم فصل را مشخص خواهد کرد.
بعد از ظهر امروز حساس ترین بازى این هفته فوتبال در ورزشگاه نقش
جهان و بین دو تیم پرسپولیس و ســپاهان برگزار خواهد شد. مصا
این دو تیم در شرایط عادى و بدون نگاه به جدول نیز حساسیت ها
مختلفى در خود دارد اما حاال باتوجه به نزدیکى دو تیم در جدول و احتما

است. قهرمانى در نیم فصل، حساسیت و هیجان به اوج خود رسیده

سپاهان به آمار لیگ برترى مى نازد 19؛ - 9 24
تاریخ دیدارهاى دو تیم، پرسپولیس24 4در

موفق به کسب پیروزى شد
19 بار حریف 9و ســپاهان
پایتخت نشــین خــود
شکست داده است. بهتری
پیروزى تیم پرسپولیس مقاب
رق تیم بازى دو سپاهان در دومین
خورد؛ جایى که شاگردان حسین فکرى
6-0 شکس 6 ســپاهان را پرسپولیِس سال 50
دادند. برترین پیروزى طالیى پوشان برابر قرمز
9 و89 است. سپاهانى 6 در سال هاى 86 برد1-4 4نیز دو
در مجموع تعداد برد کمترى در مقابل پرسپولیس دارند اما

آمار لیگ برترى، دو برد جلوتر هستند.

آرزوى رسیدنبه پروین علیپور در
على علیپور، مهاجم نوك تیم پرســپولیس تاکنون ســه گل به تی
سپاهان زده و امیدوار اســت با زدن گل چهارم، به رکورد على پروی
و در لیگ پانزدهم نیز گ برســد. علیپور فصل پیش دو گل به زردها زد

جنگ در «

بنا بر اعالم سایت کنفدراسیون آسیا، رئیس فدراسیون فوتبال ایران، نامزد تصدى 
پست نایب رئیسى AFC شده است.

سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC)، روز شــنبه فهرست نامزد هاى تصدى 
کرسى هاى مختلف در کمیته اجرایى این ســازمان براى دوره چهار ساله بعدى 
(2019 تا 2023) را اعالم کرد که در بخش نایب رئیســى و در منطقه آســیاى 
مرکزى، نام مهدى تاج، رئیس فدراســیون فوتبال ایران در این لیست به چشم 

مى خورد.
براى کسب یکى از پنج کرسى نایب رئیســى  کنفدراسیون فوتبال آسیا 15 نفر از 
پنج منطقه قاره کهن نامزد شده اند که از منطقه آسیاى مرکزى به غیر از تاج، نام 
«سمتى سلطانوف» از قرقیزســتان هم در این فهرست دیده مى شود. تاج عالوه 
بر نامزدى در این بخش، براى عضویت در شوراى شش نفره فیفا هم نامزد شده 

است.
در بخش ریاســت AFC و نایب رئیســى فیفا هم ســه نفر نامزد شــده اند که 
عبارتند از «شــیخ ســلمان»، رئیس کنونــى کنفدراســیون فوتبال آســیا از 
بحریــن، «ســعود المهنــدى»  از قطــر و «محمــد خلفــان الرمیثــى» از

 امارات.
انتخابات اعضــاى کمیته اجرایى AFC در بیســت و نهمین کنگــره این نهاد 
روز ششــم آوریل ســال 2019 (17 فروردیــن ســال 1398) در کوآالالمپور 
مالزى برگزار مى شــود و فدراســیون هاى عضو کنفدراســیون آســیا تا پایان 
روز ششم دســامبر (پانزدهم آذر) مهلت داشــتند که نمایندگان خود را معرفى

 کنند.
اکنون پس از اعالم اسامى نامزدها، صالحیت نامزد هاى معرفى شده براى بخش 

کمیته اجرایى کنفدراسیون فوتبال آسیا از سوى کمیته انتخابات AFC و صالحیت 
نامزد هاى معرفى شده براى عضویت در شــوراى فیفا هم توسط کمیته بازبینى 

فیفا ارزیابى خواهد شد.
کمیته انتخابات AFC مسئول تمام امور مربوط به ســازماندهى، اجرا و نظارت 
انتخابات اســت. انتخابات شــوراى فیفا هم زیر نظر افراد منصوب شده از سوى 
کمیته نظارت فدراســیون جهانى فوتبال برگزار خواهد شــد. فهرســت نهایى 
کاندیدا هاى حداکثــر 30 روز مانده بــه برگزارى کنگــره AFC اعالم خواهد 

شد.
گفتنى اســت در حــال حاضــر کفاشــیان، نایــب رئیــس و عضــو کمیته 
اجرایــى AFC اســت و مهدى  تــاج االن بــراى جانشــینى او نامزد شــده

 است.

جنجال یک فوتبالیست مهدى تاج نامزد پست نایب رئیسى AFC شد
در سعادت آباد!

آگهى تغییرات
شــرکت نگین مزرعه هرند ســهامى خاص 
به شــماره ثبــت 34520 و شناســه ملى 
10840119205 به اســتناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى بطــور فوق العاده مورخ 
1397/06/10تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - 
اصغر زارع به شــماره ملى 1286435765 ، 
رامین کاله دوز به شماره ملى 1288158841 
و مریــم ســادات بحق بــه شــماره ملى 
1292167742 بسمت اعضاء اصلى هیات 
مدیره براى مدت دو ســال انتخاب گردیدند. 
- مریم زارع به شماره ملى 1281824674 
بسمت بازرس اصلى و امیرسعید کبیرى سده 
به شماره ملى 1288168152 بسمت بازرس 
على البدل براى مدت یکســال مالى انتخاب 
شــدند.ـ  روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان 
جهت نشر آگهى هاى شرکت انتخاب شد.ـ  
ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهى 
به سال 1396 مورد تصویب قرار گرفت. اداره 
کل ثبت اســناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(309244)

شرکت نگین مزرعه هرند ســهامى خاص به شماره ثبت 
34520 و شناســه ملى 10840119205 به اســتناد 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/06/17رامین کاله 
دوز کدملى 1288158841 بسمت رئیس هیئت مدیره ، 
مریم سادات بحق کدملى 1292167742 بسمت نایب 
رئیس هیئت مدیره ، اصغر زارع کدملى 1286435765 
بسمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره براى مدت دو سال 
انتخاب شدند.کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با 
امضا یک نفر از اعضاى هیئت مدیره منفردا و با مهر شرکت 
معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجرى مصوبات هیئت مدیره 
خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (309245)

آگهى تغییرات
سپاهان از داورى ها

 15 امتیاز سود کرده!

پاسخ مشاور گرشاسبى به اظهارات تابش:

ا
ه
ل
.
ت

ى
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بازیکن تیم فوتبال بانوان سپاهان مى گوید مصدومیت سختى را پشت سر گذاشته و با دوران اوج خود فاصله زیادى دارد.
شیوا فاضلى اظهار کرد: لیگ برتر از روز جمعه آغاز شد. در هفته اول میزبان آذرخش بودیم که در این بازى به نتیجه اى که مى خواستیم رسیدیم. توانستم در این بازى دو 

گل بزنم که نتیجه کار تیمى بود و همه بازیکنان سپاهان در تک تک گل هایى که به ثمر رسید نقش داشتند.
وى افزود: باوجود اینکه مدت ها بازى نداشتیم، توانستیم در زمین عملکرد خوبى داشــته باشیم. من سال قبل مصدومیت سختى را پشت سر گذاشتم و هنوز تا چیزى که 

مى خواهم فاصله  دارم. امیدوارم بتوانم با رسیدن به دوران اوج گذشته بهتر به تیم کمک کنم.
فاضلى گفت: در بازى مقابل آذرخش تاکتیک هایى که مدنظر مربى بود تا حدودى انجام دادیم. روندمان طى بازى هاى دیگر بهتر خواهد شد وان شاءا... قهرمان خواهیم شد.

گفتنى است؛ لیگ برتر فوتبال بانوان باشگاه هاى کشور روز جمعه آغاز شد و در  اولین هفته این رقابت ها تیم فوالد مبارکه سپاهان میزبان تیم آذرخش تهران بود که توانست 
در دیدارى پرگل با نتیجه 9 برصفر به پیروزى برسد. 

بازیکن تیم فوتبال بانوان سپاهان:

مصدومیت سختى را پشت سر گذاشتم

ازدست داد
گلزنى در د
باعث شــد تا
گرانقیمت اســتقال
همچنان ادامه داشته باشد.
به گزارش «ورزش ســه»، بعد از
خرید مرتضى تبریزى از ذوب آهن رقم
شد زیر بار هزینه میلیاردى این انتقال بر
تیم منتظر درخشش فوق العاده مهاجمه
11 استقالل بودند اما نه تنها این اتفاق

 دیدار 
متهم 

فهان 
جهان 
هات 

ادامه روزهاى ابرى مهاجم استقالل در شهر بارانش:

پس کى مى خواهى گل بزنى پسر؟!

هفته نوزدهم رقابت هاى لیگ برتر فوتسال در حالى امروز یک 
شنبه 18 آذرماه از ســاعت 16 با انجام هفت دیدار به صورت 
همزمان برگزار خواهد شد که تیم گیتى پسند صدرنشین، مهمان 

تیم سن ایچ ساوه است.
شاگردان رضا لک هفته گذشــته با پیروزى در برابر مقاومت 
قرچک توانستند 46 امتیازى شوند و از تساوى مس سونگون 
نهایت استفاده را کردند و فاصله خود را با این تیم در رده 2 به 5 
امتیاز رساندند. در ســوى دیگر تیم سن ایچ ساوه هفته گذشته 

پیروز دربى ساوه شــد و اکنون با 28 امتیاز در رده پنجم جدول 
قرار گرفت.

دیدار رفت این دو تیم در اصفهان با گل هاى سعید احمد عباسى، 
علیرضا جوان، محمد شجرى و مهران عالیقدر براى گیتى پسند 
و دو گل جواد اصغر مقدم براى ســن ایچ با نتیجه 4 بر 2 پایان 

یافت که البته این بازى حواشى زیادى را نیز به همراه داشت.
شــاگردان رضا لک براى ادامه روند پیروزى هاى خود و حفظ 
فاصله 5 امتیازى با مس سونگون نیاز به پیروزى دارند و از طرفى 

دیگر تیم هاى شهروند سارى و سوهان محمد سیما قم هم امتیاز 
با سن ایچ هستند که اگر ساوه اى ها امتیاز از دست بدهند یکى دو 

پله اى سقوط خواهند کرد.
برنامه مسابقات دیگر (یک شنبه 18 آذر ساعت 16): «پارسیان 
شهر قدس_ مقاومت قرچک/ شهروند سارى_ اهورا بهبهان/ 
ارژن شیراز_ ملى حفارى اهواز/ فرش آرا مشهد_ شهردارى 
ساوه/ مس ســونگون ورزقان_ مقاومت البرز/ آذرخش بندر 

عباس_ سوهان محمد سیما قم.» 

تالش گیتى پسندى ها براى حفظ صدرنشینى
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اقتصاد کشور طى چند سال گذشته با فراز و نشیب هایى 
مواجه شــد که بى تأثیر بر بخش تولید نبــود؛ در واقع 
وضعیت فضاى کسب و کار، بخش تولید و صنعت بسته 

به شرایط اقتصادى کشور متغیر است.
در حال حاضر کارخانه هاى تولیدى براى ادامه فعالیت 
خود با موانع بسیارى مواجه هستند که این امر سبب شده 
فضاى کسب و کار در کشور نامساعد و معضل بیکارى و 

رکود دامنگیر اقتصاد شود.
در این میان فضاى سنگین کسب و کار در کشور، اتخاذ 
مالیات هاى کالن از بنگاه هاى اقتصادى و قوانین دست 
و پاگیر ناشــى از کاغذ بازى هاى ادارى که هزینه هاى 
بسیارى را به نظام ادارى کشور تحمیل مى کند، یکى از 
معضالت و موانع اصلى نبود رونق تولیدات کارخانه ها، 
واحدهاى تولیدى و افزایش بیــکارى و تعدیل نیروها 

است.
در این شرایط اقتصاددانان معتقدند تولید ملى یک کشور 
هرچقدر بیشتر باشد، فرصت هاى اشتغال در آن اقتصاد 
بیشتر خواهد شد، بنابراین نخستین نکته اى که منجر به 
افزایش تولید ملى مى شود تصمیم گیرى و برنامه ریزى 
اقتصادى درســت اســت اما نگاهى به اقتصاد، شرایط 
صنایع و نیز بنگاه هاى تولیدى در مقطع کنونى حکایت 
از تداوم سایه سنگین رکود بر اقتصاد کشور و ادامه وجود 
و حضور مشکالتى چون معوقات بانکى و کمبود سرمایه 

در گردش براى شرکت ها دارد.
***

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه با 
تعطیلى واحدها، تنزل تولید و کاهش فروش، نرخ بیکارى 
هم رشــد مى کند، گفت: اکنون برخى از کارخانه هاى 
نامدار فقط به قبرستان دستگاه ها و ماشین آالت تبدیل 

شده اند.
حســینعلى حاجى دلیگانى اظهارکرد: اشــتغال و تولید 
مکمل یکدیگر و مهمترین موضوع فعلى کشور است و 
اگر اشتغال راه بیافتد خودبه خود تولید هم رونق مى گیرد، 

تولید ثروت مى شود و چرخ اقتصاد کشور هم مى چرخد.
وى پیرامون اینکه اکنون اقتصاد کشــور در حال رکود 
اســت، افزود: در رکود اقتصادى کشورهاى دیگر سعى 
مى کنند بسته هاى حمایتى به تولیدکنندگانشان بدهند 
تا تولید و اشتغال پایدار نگه داشته شود و تولیدکنندگان 
روى پاى خود بایســتند اما طى چند سال اخیر فشارها 
روى تولیدکنندگان بیشتر شده و بسیارى از شرکت ها و 

تولیدى ها تعطیل شده اند.

حاجى دلیگانى با بیان اینکه از گذشــته هاى دور اشتغال 
اصفهان متکى بر تولید در بخش صنعتى بوده اما براساس 
رویکردى  که دولتمردان در مســائل مرتبط به اقتصاد 
کشــور و صنعت داشته اند، سبب شــده حجم تعطیلى 
واحدهاى صنعتى ما افزایش و تولیدات آنها کاهش یابد، 
گفت: طبیعى است که با تعطیلى این واحدها، تنزل تولید و 
کاهش فروش، نرخ بیکارى هم رشد خواهد کرد واکنون 
برخى از کارخانه هاى نامدار فقط به قبرستان دستگاه ها و 

ماشین آالت تبدیل شده اند.
وى پیرامون اینکه باید بپذیریم که سهم استان اصفهان 
از آثار و تبعات ناشى از عدم رونق اقتصادى در کشور بیش 
از پیش بوده است، اظهارکرد: مهاجرت افراد بیکار براى 
کسب شغل از اســتان هاى دیگر به اصفهان و حتى به 
روستاهاى اســتان را مى توان یکى از دالیل آن دانست 
و این مسئله ایجاد فرصت هاى شــغلى را براساس آمار 

جمعیت جویاى کار مى طلبد.
وى پیرامون اینکه ثمره نمایــش کاالهاى بى کیفیت 

خارجى در بازار 80 میلیونى ایران، ســلب فرصت خرید 
یا حتى فکر کردن به کاالهاى ایرانى اســت، افزود: در 
نتیجه واردات غیرضــرورى چرخ تولید داخلى متوقف و 
حمایت از تولیدات عمًال بى معنى و فقط در حد هدف و 

شعار باقى مى ماند.

هیچ یارانه اى بهتر از اشتغال نیست
نایب رئیس اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشــاورزى 
اصفهان پیرامون اینکه تولید شــاه کلید حل مشکالت 
کشور است و دولتمردان باید بر تولید ملى متمرکز شوند، 
گفت: پرداخت بیمه بیکارى هر ماه براى دولت هزینه هاى 
زیادى در بردارد، چنانچه دولت این رقم را به عنوان وام به 
تولیدکننده مى داد، اشتغال ایجاد و بیکارى مرتفع مى شد. 
مصطفى روناســى اظهارکرد: با این شرایط براى جذب 
سرمایه هاى مردم و ســرمایه گذاران در بخش تولید و 
اشتغال باید فضاى کسب و کار، بروکراسى ادارى، برخورد 
بانک ها و سازمان تأمین اجتماعى و مراحل سخت ثبت 

شرکت ها را بهبود دهیم تا تولید و اشتغال رونق یابد.

کاهش ظرفیت اشتغال اصفهان با توقف 
فعالیت کارخانه ها و طرح هاى عمرانى

نایب رئیس اتــاق بازرگانى اصفهان با اشــاره به اینکه 
اصفهان، صنعتى ترین اســتان ایران اســت و در زمان 
رکود به تبعیت از کشــور بیشترین آســیب را نسبت به 
استان هاى دیگر مى بیند، بیان کرد: اکنون با رکود حاکم 
و کاهش پروژه هاى عمرانى و زیربنایى، فعالیت بسیارى 
از کارخانه ها در طرح هاى عمرانى و توســعه اى متوقف 
شده و ظرفیت اشتغال استان اصفهان هم بالطبع پایین 

آمده است.
وى ادامه داد: از ســوى دیگر، به دلیل رکود، بسیارى از 
صنایع در تأمین مواد اولیه با مشــکل روبه رو هستند و 
کارفرمایان دولتى هم پول هاى آنها را پرداخت نمى کنند 
و این صنایع نمى توانند به تولید و جذب اشــتغال ادامه 

دهند.

روناســى گفت: اســتان اصفهان به لحاظ برخوردارى 
در پرداخت مالیــات، رتبه دوم اما بــراى اخذ اعتبارات 
در ردیف هــاى هفدهم و هجدهم قــرار داد و اصفهان 
میلیاردر فقیر شده است و شهرى که از نظر زیرساخت ها، 
وضعیت اشتغال و فضاى کالس هاى درسى در شرایط 

مناسب نیست.

نابودى اشــتغال هاى فعال در اصفهان با 
توسعه نامتوازن زیرساخت ها

وى با ابراز تأســف از اینکه در دهه هاى گذشته، توسعه 
نامتوازن و بى برنامه زیرساخت ها براى استان هایى نظیر 
اصفهان ارمغانى به جز کاهش منابع آبى، آلودگى  هوا و 
به خطر افتادن دیگر منابع زیست محیطى در پى نداشته 
است، اظهارکرد: در اثر این نوع توسعه و نامناسب شدن 
شهرها براى زندگى، ضمن افزایش نرخ مهاجرت، تولید 

کاهش و اشتغال هاى فعال هم نابود شده است.
نایب رئیس اتــاق بازرگانى اصفهان افزود: متأســفانه 
اصفهان از جمله شهرهایى اســت که بیکارى بسیار در 
آن به چشم مى خورد اما در ســه سال گذشته با افزایش 
شــیب تند مالیات در اســتان اصفهان روبه رو بوده ایم 
که خود در روند کند اشتغال این استان بسیار تأثیرگذار 

بوده است.
وى با بیــان اینکه عمده فشــارهاى مالیاتى در ســه 
سال گذشــته بر بنگاه هاى اقتصادى کوچک، متوسط 
و واحدهاى تولیدى در اســتان اصفهان بــوده و آنها را 
فلج کرده اســت، گفت: هم اکنون در استان بنگاه هاى 
اقتصادى زیادى تعطیل شــده اند، بنگاه هایى هم که در 
حال فعالیت هستند در آینده با خطر ورشکستگى یا سقوط 

مواجه خواهند شد.

شــاخص کســب و کار در اصفهــان 
نامناسب تر از دیگر استان ها

نایب رئیس اتاق بازرگانى اصفهان با بیان اینکه فضاى 
کســب و کار حاکم بر اســتان اصفهان که سنگین تر 
از اســتان هاى دیگر اســت به دلیل فرهنــگ خود ما 
اصفهانى هاست، گفت: ما اصفهانى ها خیلى محافظه کار 
هستیم و عوامل دولتى هم براى ما بسیار سخت مى گیرند 
تا براى آنها در اجراى قانون مشــکل ایجاد نشود. وى 
ادامه داد:شاخص کسب و کار در اصفهان نامناسب تر از 
استان هاى دیگر بوده، بنابراین بیکارى استان از متوسط 

کشورى بسیار باالتر است.

رئیس پلیس راهور اســتان اصفهان گفت: طى هشت 
ماهه ســال جارى 76 هزار و 140 دســتگاه خودروى
 ســنگین در ســطح شــهر اصفهان اعمــال قانون

شده اند.
رضا رضایى با بیــان اینکه تخلفات شــبانه کامیون ها 
در ســطح شــهر اصفهان افزایش یافته اســت، اظهار 
کرد: به منظور ســاماندهى این امر، پنــج تیم ضربتى 
بــه منظــور برخورد بــا تخلفــات شــبانه کامیون ها 
در سطح شــهر اصفهان فعال شده اســت. وى با بیان 
اینکــه ورود خودروهاى ســنگین به محدوده شــهر 
اصفهان ممنوع اســت، افزود: تنهــا کامیون هایى که 

مجوز تردد از پلیس راهور را دارند، مى توانند در ســطح 
شــهر اصفهان تردد کنند و خودروهــاى فاقد مجوز، 
امکان ورود به معابر شــهر اصفهان را نداشــته و تنها
 امکان تردد در کمربندى هاى شهر براى آنها وجود دارد.

رئیس پلیس راهور اســتان اصفهان با بیان اینکه طى 
هشــت ماهه امســال براى رانندگان 76 هزار و 140 
دستگاه خودروى سنگین به دلیل انجام رفتارهاى مغایر 
با قانون جریمه صادر شده است، اضافه کرد: عمده ترین 
تخلفات این رانندگان، نداشتن برگه معاینه فنى خودرو، 
اضافه بار، عبور از چراغ قرمز و حرکت با سرعت غیرمجاز 

بوده است.

معاون آبخیزدارى اداره کل منابع طبیعى و آبخیزدارى 
استان اصفهان گفت: 47 طرح منابع طبیعى و آبخیزدارى 
در مناطق مختلف این استان تا پایان امسال اجرا و تکمیل 

مى شود.
ابوطالب امینى افزود: این طرح ها شامل عملیات در 27 
مرتع، 9 اقدام حفاظتى، کنترل سیالب و عملیات مرتبط 
با جنگل در گستره اى بالغ بر 120 هزار هکتار است که با 

360 میلیارد ریال اعتبار اجرا مى شود.
وى با بیان اینکه طرح هاى یاد شــده در 15 شهرستان 
و در قالب 19 حوزه انجام مى شــود، افزود: حفاظت از 
عرصه ها، احیا و توسعه این مناطق، اصلى ترین اهداف 

اجراى طرح هاى آبخیــزدارى در اســتان اصفهان را 
تشــکیل مى دهد. معاون آبخیــزدارى اداره کل منابع 
طبیعى و آبخیزدارى استان اصفهان با اشاره به اهمیت 
کنترل سیالب ها در این استان، اضافه کرد: براى کنترل 
300 میلیون متر مکعب آب حاصل از سیالب ها ظرفیت 
سازى شده است تا بتوان عالوه بر مهار، از مزیت سیل 
هم استفاده کرد. امینى ادامه داد: مهار سیالب ها سبب 
تقویت آب هاى زیرزمینى به عنوان یکى از اصلى ترین 
منابع این مایه حیات مى شود و افزایش طرح هاى مرتبط 
با سیالب ها، بخشى از مشکالت ناشى از خشکسالى را 

جبران مى کند. 

افزایش تخلفات شبانه 
کامیون ها در اصفهان

اجراى 47 طرح آبخیزدارى 
تا پایان سال در استان

اجراى طرح «به رنگ خدا» 
در بقاع متبرکه 

مدیر اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه 2 اصفهان از اجراى 
طرح «به رنگ خدا» در بقاع متبرکه اصفهان خبر داد.

حجت االسالم محمد هادى روح االمینى گفت: دوره هاى 
آموزش ارتقاى مهارت هاى فردى در قالب طرح «به رنگ 
خدا» در بقاع متبرکه امامــزادگان ناحیه 2 اصفهان اجرا

 مى شــود. وى بیان کرد: در  طرح «به رنگ خدا»، دوره 
آموزش تربیت فرزند، ازدواج و مهــارت هاى فردى  در 
امامزاده ابوالعباس(ع) و امامزاده اسحاق(ع) خوراسگان و 

امامزاده محسن(ع) خیابان وحید   برگزار مى شود.

ترمیم بافت فرسوده  در
اولویت  شهردارى  کلیشاد 

شهردار کلیشاد و ســودرجان گفت: نوسازى و بهسازى 
بافت فرسوده به علت ساماندهى مبلمان شهرى و مدیریت 

بحران امرى مهم و ضرورى است.
حامد اخگر با بیان اینکه یکــى از مهمترین برنامه هاى 
شهردارى بازسازى بافت هاى ناکارآمد شهرى است، اظهار 
کرد: براى طرح ترمیم بافت هاى فرسوده و اجراى این طرح 
در شهر کلیشاد و سودرجان جلسه تغییر و بررسى رویکرد 
درباره احیا و نوسازى بافت فرسوده برگزار شده است. وى با 
بیان اینکه باید به بافت فرسوده به صورت جامع نگریست 
و مدیریت کرد، گفت: نوســازى، بهسازى و ترمیم بافت 
فرسوده و تأثیر آن در زیباسازى شهر در اولویت  شهردارى  

کلیشاد قرار مى گیرد.
اخگر افزود: براى تهیه طرح هــا و انجام اقدامات در این 
بافت ها، باید بهسازى و نوسازى، مورد بررسى قرار گیرد 
همچنین باید مدیران شهرى براى سرعت بخشیدن به 
اجراى طرح هاى مدون شده در زمینه بهسازى و نوسازى 
بافت هاى فرسوده در شهر تمام تالش خود را به کار گیرند.

گشایش نمایشگاه دستاوردهاى 
صنعت هسته اى کشور 

چهل و چهارمین نمایشگاه تخصصى دستاوردهاى صنعت 
هسته اى کشور دیروز با حضور جمعى از مسئوالن به مدت 

پنج روز در دانشگاه کاشان آغاز شد.
نمایشــگاه تخصصى دســتاوردهاى صنعت هسته اى 
با 20 غرفه در حــوزه نیروگاه هاى اتمــى و تحقیقاتى، 
چرخه سوخت هسته اى، غنى سازى، نسل هاى مختلف 
سانتریفیوژ، اکتشاف و اســتخراج، انرژى هسته اى در 
کشــاورزى و سالمت، مدیریت پســماند و ماکت هاى 
مجتمع تولید آب سنگین، دستگاه هاى لیزرتراپى و لیزر 

جراحى پروستات دایر است.
 اصغر زارعان، دستیار ویژه رئیس ســازمان انرژى اتمى 
ایران هدف از برپایى این نمایشگاه را، آشنایى دانشجویان 
با فعالیت هاى صنعت هســته اى کشور و تقویت ارتباط 

دانشگاه ها با صنعت هسته عنوان کرد.

افزایش فوتى هاى ناشى از 
حوادث کار 

مدیر کل پزشکى قانونى استان اصفهان گفت: فوتى هاى 
ناشى از حوادث کار در هفت ماهه سال جارى در مقایسه با 

مدت مشابه افزایش داشته است.
على سلیمان پور با بیان اینکه در این مدت آمار مصدومین 
ناشى از حوادث کار با 1683مورد شامل (95زن و 1558 
مرد) نسبت به مدت مشابه ســال قبل 8 درصدافزایش 
داشته اســت، افزود: آمار مصدومین ناشى از حوادث کار 

22/2 درصد افزایش داشته است. 

بررسى فعالیت شر کت هاى 
تاکسى اینترنتى در شوراى شهر 
پنجاه و هشــتمین جلسه علنى شــوراى اسالمى شهر 
اصفهان امروز برگزار مى شود. دستور جلسه علنى شوراى 
اسالمى شهر اصفهان به شرح ذیل خواهد بود: «بررسى 
طرح پیشنهاد تأسیس و فعالیت شــرکت هاى تاکسى 
اینترنتى با اعالم نظر کمیســیون حمل و نقل فناورى 
اطالعات، بررسى متمم بودجه پیشــنهادى براى سال 
1397 شــهردارى اصفهان،طرح پیشنهادى چهار نفر از 
اعضاى شورا با عنوان"اصالح و تدوین بودجه شهردارى 

اصفهان و مؤسسات وابسته ".»

چرا سایه رکود همچنان برسر اصفهان سنگینى مى کند؟خبر

بحران در حوزه آب استان اصفهان مدت هاست در کنار نام 
اصفهان جا خوش کرده است و تالش ها و پروژه ها نتوانسته 
مرهمى بر درد هاى نشأت گرفته از خشکسالى در اصفهان 
باشد.متأسفانه به رغم تالش هاى مسئوالن و مطالبه گرى 
مردم هر روز شاخه جدید از مشکالت از خشکى زاینده رود به 

روى مردم استان باز مى شود.
به گزارش صاحب نیوز، بعد از مدت هــا تالش نمایندگان 
اصفهان، کارها به بار ننشست و راهکارها مؤثر واقع نشد تا 
نمایندگان اصفهان که کار نکرده اى و راه نرفته اى را پیش 
خود نمى دیدند، استعفا کردند تا به بى توجهى دولت اعتراض 
کنند؛ استعفاى نمایندگان اصفهان بازتاب گسترده اى داشت 

و با حمایت هاى مردمى همراه شد.
آیت ا... یوسف طباطبایى نژاد، نماینده ولى فقیه و امام جمعه 
اصفهان در این زمینه گفت: باید از نمایندگانى که باالخره قدم 
بزرگى برداشتند و نشان دادند که به استان خودشان، بلکه 
کشور توجه داشتند، تشکر کرد؛ چون هیچ کدام از دولت ها 

توجهى به آب اصفهان نداشتند.
وى افزود: یکى از وعده هاى آنها این بــود که آب فردا در 
رودخانه جارى مى شود و نشــد اما وقتى هیچ ردیفى براى 
آب اصفهان قائل نشدند و نمایندگان استعفا کردند که من 
از طرف مردم به نماینده ها مى گویم آفرین بر شــما ولى به 

شرطى که تا آخر بایستید.
***

در این میان، شــرق شهرســتان اصفهان جایى که فقر بر 
خانه هاى کشــاورزان لنگر انداخته، بحــران آبى اصفهان 
متفاوت است، جایى که اوج رفاه داشــتن نان شب است و 
خانه به خانه و همسایه به همسایه فقر خوش نشینى مى کند.
در روستاها و شهرهاى شرقى اصفهان مسئوالن محلى نیز در 
تالش هستند تا مشکالت مردم را حل کنند اما تالش آنها راه 
به جایى نبرده است و هر روز مشکالت مردم در این مناطق 

بیشتر مى شود.

بعد از استعفاى نمایندگان اصفهان در مجلس شوراى اسالمى 
وقتى پیگیرى هایشان به جایى نرسید، خبرهایى از استعفاى 
برخى اعضاى شوراهاى شــهر و روستا در شرق شهرستان 

اصفهان منتشر شد.
حسین رجبى، رئیس شوراى روســتاى ابوالخیر با اشاره به 
استعفاى دسته جمعى اعضاى شوراى این روستا، گفت: چند 
سالى است مردم ما انتظاراتى دارند که البته انتظارات بجا و 
بحقى است و انتظارات اجراى قانون است و اجراى مصوبات 
طرح 9 ماده اى و مصوبات شوراى عالى آب که معیشت مردم 

منطقه را تعیین مى کند اما اجرا نمى  شود.
وى افزود: در حمایت از اســتعفاى دسته جمعى نمایندگان 
مجلس شوراى اسالمى، ما هم چون نمى توانیم جوابگوى 
مطالبات مردم باشیم و مردم مى گویند اگر نمى توانید، بروید، 

ما نیز استعفا کردیم.
رجبى با اشاره به جدى بودن استعفا تا زمانى که مردم به حق 
خود برسند، گفت: مطالبه مردم اجراى قانون و به رسمیت 

شناختن حق آنها و دادن این حق است.
***

صفر على عربزاده، رئیس شــوراى شــهر زیار هم با تأیید 
استعفاى اعضاى شوراى شــهر زیار گفت: وقتى مصوبات 
هیئت دولت اجرا نشــد، ما دیگر توان پاسخگویى به مردم 
را نداریم و اولین تیر ترکش سیستم در شهرهاى کوچک و 
روستا ها، شوراها هستند و مردم اولین جایى که مطالبه گرى 
مى کنند از شوراهاست. وى افزود: به حمایت از نمایندگان 
مجلس شــوراى اســالمى اســتعفا کردیم و تا زمانى که 
خواسته ها دیده نشود، استعفا را دنبال مى کنیم؛ مسئله این 
است که سوء مدیریتى در گذشته اتفاق افتاده و هنوز هم ادامه 
دارد؛ مصوبات 9ماده اى اجرا نشد و همه در حد حرف بود و به 

اینجا رسیدیم که راهى جز استعفا نداریم. 
رئیس شوراى شهر زیار عنوان کرد: ما چیزى فراتر از حقمان 
نمى خواهیــم و معتقدیم در مملکت اســالمى که زندگى 

مى کنیم باید برابرى و مساوات اجرا شود و صداى مردم باید 
به جایى برسد و تنها راه، اســتعفاى نمایندگان بود و ما هم 
منتخب مردم هستیم و در شهر خودمان ما نیز به نوبه خودمان 
صداى مردم شهر زیار را به این شکل به مسئوالن مى رسانیم.
استعفاى نمایندگان که با حمایت هاى مردمى روبه رو شده 
است رفته رفته ابعاد جدیدى پیدا کرده و استعفاى شوراها به 
عنوان نماینده مردم به یک مطالبه جدى مردمى شده است 
که استعفاى اعضاى شوراى شــهر زیار و شوراى روستاى 

ابوالخیر سرآغازى براى این مطالبه عمومى است.

موج دوم استعفاى مسئوالن استان اصفهان
اعضاى برخى شورا هاى اسالمى شهر و روستا هم به نمایندگان اصفهان در مجلس پیوستند

استعفاى 
نمایندگان که با 

حمایت هاى مردمى 
روبه رو شده است، 

رفته رفته ابعاد جدیدى 
پیدا کرده و استعفاى 

شوراها به عنوان 
نماینده مردم، به یک 
مطالبه جدى مردمى 

شده است که استعفاى 
اعضاى شوراى شهر 

زیار و شوراى روستاى 
ابوالخیر سرآغازى براى 
پاسخگویى این مطالبه 

عمومى است

خبرى عصر روز جمعه با این مضمون درباره موزه آموزش و پرورش اصفهان واقع در خیابان شمس آبادى، مرکز 
تحقیقات معلمان دست به دست شد: «شنیده شده اســت آموزش و پرورش  اصفهان قصد تخریب کامل این 
بناى منحصر به فرد تاریخى را دارد و  براى این امر پیش تر بناهاى کوچک تاریخى اطراف این ساختمان تخریب 

شده است.»
محل این موزه منزل مسکونى شــادروان عطاءالملک دهش از شخصیت هاى اجتماعى اواخر دوره قاجاراست 

که داراى مجموعه اى از هنر ایرانى و اروپایى 
است. این ســاختمان پس از پیروزى انقالب 
اســالمى به مدرسه تبدیل شــد که پس از 
بازسازى در سال 1378 به عنوان جایگاه موزه 

آموزش و پرورش مورد استفاده قرار گرفت.
این خبر در حالى دست به دست شده که این 
بنا کامًال سالم بوده و با کاربرى موزه به فعالیت 

خود ادامه مى دهد.
احسان رعنایى، فعال میراث فرهنگى اصفهان در این باره به «چمدان» مى گوید: «بعید است چنین خبرى اساسًا 
صحیح باشد. من این خبر را به چند تن از مسئوالن آموزش و پرورش ارسال کردم و آنها از این خبر اظهار تعجب 

کردند. حتى اگر چنین قصدى هم بوده با انتشار خبر در فضاى مجازى عقب نشینى شده است.»
شاهین ســپنتا، دیگر فعال میراث فرهنگى اصفهان هم احتمال چنین اقدامى را تقریبًا منتفى دانست و گفت: 
«کارشناسان میراث فرهنگى اصفهان احتمال چنین اقدامى را بسیار کم و خبر را نادرست مى دانند چراکه این 
بنا کامًال سرپاست. در اواخر دهه 70 و  اوایل دهه 80 مرمت شده است و اکنون کاربرى موزه اى دارد. رابط هاى 
خبرى در شهردارى هم از چنین اقدامى اظهار بى اطالعى مى کنند. اما در عین حال میراث فرهنگى یگان حفاظت 
خود را روانه محل مذکور کردند تا بررسى بیشترى انجام شــود. اما در مجموع دریافت شخصى ام از واکنش ها 
این است که این خبر صحیح نیست و اگر حتى از گوشه ذهن کسى هم چنین طرحى گذشته با رسانه اى شدن 

منتفى شده است.»
ناصر طاهرى، معاون میراث فرهنگى اســتان اصفهان هم ضمن تکذیب این خبر گفت: «من صبح روز شنبه 
با مســئوالن آموزش و پرورش صحبت کردم و آنها این خبر را تکذیب کردند. در ضمن این بنا ثبت ملى است 
و هرگونه اقدامى اعم از دخل و تصرف و... بدون مجوز میراث فرهنگى غیرقانونى اســت و پیگرد قانونى دارد. 
در ضمن براساس برنامه ششم توسعه مرمت بناهاى تاریخى دستگاه هاى مختلف زیر نظارت سازمان میراث 
فرهنگى بر عهده خود این دستگاه هاست. ما هم در بازدید از بناى مذکور تذکرات الزم در حوزه مرمت را دادیم 
اما در عین حال اعالم مى کنیم هیچ گونه دخل و تصرفى در این بنا صورت نگرفته و نخواهد گرفت و آموزش و 

پرورش این خبر را تکذیب کرد.»

بناى قاجارى معروف قرار است تخریب شود؟
واکنش ها به تخریب احتمالى موزه آموزش و پرورش اصفهان 
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اگر فردى هســتید که از ســردردهاى مزمن رنج 
مــى برید، ممکن اســت یک مشــکل خطرناك 

سالمتى باشد که نشانه آن سردرد است. 
سردرد یکى از بدترین دردهاست که سریعاً فرد را از 
پاى در مى آورد. گاهى اوقات افراد سردردهایى را 
تجربه مى کنند که قادر به باز کردن چشم و انجام 

کارهاى روزمره نیستند.
سردرد علل مختلفى دارد از جمله سرما خوردگى، 
آنفلوآنزا، سینوزیت، خستگى و کمبود مواد مغذى، 
استرس، افسردگى، فشار خون و سپرى کردن زمان 

زیادى جلوى کامپیوتر.
اگر این نشــانه ها را دارید حتمًا به پزشک مراجعه 

کنید
 صداى صاعقه مانند: اگر شــما صدایى مثل 
تیراندازى به سرتان را تجربه کردید و براى دقایقى 
طول کشــید و انگار مثل صداى صاعقه مانند در 

ذهنتان پیچید، نشانه خونریزى داخلى مغز است.

 افت و خیز درد: اگر ســردرد شــما شــدت 
مى گیــرد و دوام نــدارد، شــاید «میگــرن» یا 

«آنوریسم» باشد.

 درد چشــم و اطراف آن: اگر از چشم درد 

رنج مى برید شــاید نشانه هاى «ســینوزیت» یا 
«آب سیاه» باشد.

 درد ناحیه گیجگاهى: اگر سردرد شما بیشتر 
در ناحیه گیجگاهى متمرکز است، مى تواند نشانه 
بیمارى قلبى باشــد؛ مخصوصاً اگر باالى 50 سال 

باشید.

 سردرد صبح: اگر سردرد شما بیشتر در صبح 
زود اتفاق مى افتد، مى تواند نشانه سینوزیت شدید 
باشد چون در شب حفره بینى ملتهب مى شود و در 

صبح سردرد ایجاد مى شود.

 سکته: اگر ماه هاست سردرد خفیفى دارید که 
با سرگیجه همراه است، شــما در خطر بروز سکته 

هستید.

طبق نتایج برخى مطالعات، آب گشنیز مى تواند به 
کنترل میزان قند خون در افراد دیابتى کمک کند.

گشــنیز مملو از فسفر، کلســیم، منیزیم، پتاسیم، 
ســدیم و ویتامین هاى A، B، C و K است که 
مى تواند به افزایش ســالمت و تندرستى کمک 
کند. این گیاه دارویى مى تواند سیســتم ایمنى را 
تقویت کند.گشنیز حاوى «بورنئول» و «لینالول» 
اســت که به بهبــود عملکرد کبد کمــک کرده، 
حرکات روده را تنظیم مى کند و اســهال را بهبود 
مى بخشــد. همچنین مى تواند بــه مقابله با ورم 
ملتحمه، اختالالت قند خون و بیمارى هاى چشم 

کمک کند.
به عــالوه گشــنیز داراى خــواص ضدالتهابى و 
ضدباکتریایى است و مى تواند به کنترل کلسترول، 
تحریک اشتها و افزایش روند هضم هم کمک کند.

اما جالب تر اینکه گشــنیز مى توانــد میزان قند 
خون را نیــز کنترل کند. گشــنیز داراى خاصیت 

تحریک کنندگى بر غدد درون ریز است که موجب 
افزایش ترشح انسولین از لوزالمعده شده و در نتیجه 
میزان انسولین خون را افزایش مى دهد. مصرف 
این گیاه دارویى مى توانــد به تنظیم جذب قند در 

صورت اُفت قند خون کمک کند.
نتایج مطالعات هم نشان داده اند عصاره دانه هاى 
گشنیز حاوى ترکیبات مهمى هستند که در صورت 
رها شــدن در خون، موجب حرکات شبه انسولین 

شده و در تنظیم میزان  قند خون مفید هستند.

عالیم روده ناسالم
روده مهمترین و بزرگ ترین بخش دستگاه گوارش است که درون آن از مجموعه اى از میکروبیوم ها تشکیل شده است. 
روده نقش مهمى در هضم و جذب بهتر غذا و در نتیجه عدم ایجاد مشکالت گوارشى دارد اما گاهى عملکرد روده دچار 
مشکل مى شود که عالیم بیرونى مشخصى دارد که با اطالع از آنها مى توانید سریع تر به وجود مشکل در روده پى ببرید. 

در ادامه عالیم آشکار روده ناسالم را بیان مى کنیم.

اســهال، یبوســت، نفخ، حالت تهوع و سوزش سردل 
نشانه هاى کالســیک بروز مشــکل در سالمت روده 

هستند.
 ناراحتــى گوارشــى، بــه ویــژه پــس از مصــرف 
وعده هاى غذایى سرشــار از کربوهیدارت مى تواند در 
نتیجه گوارش و جذب ضعیف کربوهیدارت ها شــکل 

بگیرد. بازگشت اســید معده به مرى، 
بیمارى التهابــى روده، بیمارى 
روده تحریک پذیر و «کولیت» 
همگــى بــا عــدم تعــادل در 

میکروبیوم پیوند خورده اند.

هوس هاى غذایى به ویژه براى خوراکى هاى شــیرین 
مى تواند به معناى عدم تعادل در باکترى هاى روده باشد. 
در صورت رشــد بیش از حد مخمر در بدن، که ممکن 
است پس از یک یا دو دوره مصرف آنتى بیوتیک ها و از 
بین رفتن باکترى هاى خوب رخ دهد، مى تواند موجب 
هوس هاى غذایى براى خوراکى هاى شــیرین شود. با 
افزایش مصرف پروبیوتیک ها مى توانید سالمت روده 

خود را تقویت کنید.

برخى انواع باکترى هاى روده مــى توانند موجب افزایش 
یا کاهش وزن شــوند، به ویژه زمانى کــه در روده کوچک 
حضور داشته باشند که این شــرایط به نام رشد بیش از حد
 باکترى هاى روده کوچک (SIBO) شــناخته مى شود. 
میکروب هاى بیش از حد در روده کوچک مى تواند به واسطه 
تداخل در جذب ویتامین ها، مواد معدنى و چربى در سالمت 
روده اختالل ایجاد کند. اگر به صورت عادى قادر به گوارش و 

جذب چربى نباشید، امکان کاهش وزن وجود دارد. 

عدم تحمل غذایى مانند عدم تحمل الکتوز یا گلوتن، یک 
محصول جانبى ناشى از دشوارى در گوارش کامل این مواد 
در روده هاست.  درصورت ابتال به سندروم روده نشت پذیر،
 این دشوارى در تجزیه غذا یک واکنش التهابى را تحریک 
مى کند که نه تنها بر گوارش تأثیرگذار است، بلکه سیستم 

ایمنى بدن انسان را نیز تحت تأثیر قرار مى دهد.

«هالیتوزیس» یا همان «تنفس بد بو» ناشى از عدم تعادل 
میکروبى در روده است. در شرایطى که این عدم تعادل ها در 
معده آغاز مى شوند، در بسیارى مواقع به بخش هاى دیگر 
بدن از جمله دهان نقل مکان مى کنند. اگر دهانشویه ها و 
روش هاى درمانى خارجى دیگر موجب از بین رفتن بوى بد 
دهان نمى شوند، بروز مشکل در روده ها مى تواند دلیل این 

شرایط باشد.

برخى غذاها را زیاد هوس مى کنیداحساس خوبى در معده ندارید

با نوسان وزن مواجه هستید

عدم تحمل غذایى

خوب نمى خوابید
سطوح باالى قند

مضطرب یا افسرده هستید

بــا مشــکالت 
پوستى مواجه هستید

تنفس بدبو

تقریبًا 80 تا 90 درصد «سروتونین» یک انتقال دهنده 
عصبى که بر خلق و خو، رفتار اجتماعى، خواب، اشتها، 
حافظه و حتى میل جنسى تأثیرگذار است، در روده تولید 
مى شــود. زمانى که ســروتونین کمترى در بدن تولید
 مى شود، این شرایط مى تواند اثر منفى بر خلق و خوى 

انسان داشته باشد.

ســطوح ناکافى ســروتونین مى تواند به بى خوابى یا 
دشوارى در به خواب رفتن منجر شود. 

خستگى مزمن و عالیم «فیبرومیالژیا» مى تواند با عدم 
تعادل باکترى هاى روده مرتبط باشند.

راش هاى پوســتى و اگزمــا (بیمارى پوســتى که با 
جوش هاى قرمز خــارش دار و ملتهب روى پوســت 
توصیف مى شود) مى تواند نشانه اى از ضعف در سالمت 
روده افراد مبتال باشد. این قبیل شــرایط مى توانند به 

واسطه عدم تعادل در باکترى هاى روده شکل بگیرند.

عدم تعادل در میکروبیــوم مى تواند چیــزى فراتر از عالیم 
گوارشى را به همراه داشته باشد. بیمارى هایى که سیستم ایمنى 
را تحت تأثیر قرار مى دهند و به نــام بیمارى هاى خودایمنى 
شناخته مى شوند، مى توانند به عدم تعادل اشاره داشته باشند. 
آرتریت روماتوئید و بیمارى MS با عدم تعادل در باکترى هاى 

روده پیوند خورده اند.

دیابت ناشــى از انباشــت بیش از حد قند در خون شماســت. اما علت دیگر آن مى تواند عملکرد ضعیف روده باشد. 
باکترى هاى مفید روده در صورت آسیب دیدن منجر به ایجاد اشکال در فرآیندهاى متابولیکى مى شوند که شکر را به 

انرژى تبدیل مى کنند.

 به یک بیمارى 
خودایمنى مبتال هستید

تأثیر آب گشنیز در کنترل قند خون

 اگر این 6 نشانه را دارید سردرد شما خطرناك است

وقت اجراى قرار تحریر ترکه
پیوست: 340 دارد بدینوســیله اعالم مى نماید به موجب درخواست مهرانگیز عطایى کچویى به 
طرفیت ورثه مرحوم ابراهیم عطایى قرار تحریر ترکه مرحوم ابراهیم عطایى طى شماره 196/97 
در شــوراى حل اختالف شــعبه 2 حقوقى باغبادران صادر و وقت اجراى قرار ساعت 15 مورخه 
97/10/10 تعیین گردیده است لذا از ورثه یا نماینده قانونى آنها، بستانکاران و مدیونین به متوفى 
و کسان دیگرى که حقى بر ترکه متوفى دارند تقاضا مى شود در موعد مذکور در محل این شورا 
واقع در باغبادران به ادرس خ امام حسین (ع) حاضر شوند عدم حضور مدعوین مانع اجراى قرار 
نخواهد بود. م الف: 306740 هدایتى- رئیس شعبه 2 حقوقى  شوراى حل اختالف بخش باغبادران 
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139705102129001325 تاریخ صدور: 07 /1397/09 بدین وسیله به على بیاتى نام پدر: محمد 
تاریخ تولد: 1326/02/17 شماره ملى: 1170415830 شماره شناسنامه: 74 به نشانى: زرین شهر- 
خ دستغیب- کوچه انصار- پالك 96 ابالغ مى شود که بانک ملى شعبه زرین شهر به استناد قرارداد 
بانکى شماره 6603968115008، تاریخ سند: 1395/11/21 جهت وصول مبلغ 548/600/000 
(پانصد و چهل و هشت میلیون و ششصد هزار) ریال بابت اصل طلب و سود و خسارت تاخیر تادیه 
تا تاریخ 1397/05/09 و از این تاریخ تا روز تسویه بدهى روزانه مبلغ 297/333 ریال بابت خسارت 
تاخیر روزانه طبق مقررات علیه شــما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائى به کالسه 9700392 
در این اداره تشکیل شــده و طبق گزارش مورخ 1397/06/11  مامور، محل اقامت شما به شرح 
متن سند شناخته نشده است، لذا بنا به تقاضاى بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجراى مفاد اسناد 
رسمى الزم االجراء، مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى 
مى شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهى که روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به 
پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائى جریان خواهد یافت. م الف: 305858 محمدرضا 

ابراهیمى- مسئول واحد اجراى اسناد رسمى لنجان /9/243
ابالغ اجراییه

شماره پرونده: 139704002129000272/1 شماره بایگانى پرونده: 9700353 شماره ابالغیه: 
139705102129001306 تاریخ صدور: 1397/09/05 بدین وســیله بــه على بیاتى نام پدر: 
محمد تاریخ تولد: 1326/02/17 شماره ملى: 1170415830 شــماره شناسنامه: 74 به نشانى: 
زرین شهر- خ دستغیب- کوچه انصار3- پالك 96 ابالغ مى شود که بانک ملى شعبه زرین شهر 
به استناد قرارداد بانکى شماره 6501171918006، تاریخ سند: 1395/07/10 جهت وصول مبلغ 
576/000/000 ریال  (پانصد و هفتاد و شــش میلیون) ریال بابت اصل طلب و ســود و خسارت 
تاخیر تادیه تا تاریخ 1397/05/09 و از این تاریخ تا روز تسویه بدهى روزانه مبلغ 266/666 ریال 
بابت خسارت تاخیر روزانه طبق مقررات علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائى به کالسه 
9700353 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 1397/05/21  مامور، محل اقامت شما 
به شرح متن سند شناخته نشده است، لذا بنا به تقاضاى بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجراى 
مفاد اسناد رسمى الزم االجراء، مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار 
محلى آگهى مى شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهى که روز ابالغ محسوب مى 
گردد، نســبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائى جریان خواهد یافت. م الف: 

305838 مسئول واحد اجراى اسناد رسمى لنجان /9/244
ابالغ اجراییه

شماره پرونده: 139704002129000304/1 شماره بایگانى پرونده: 9700391 شماره ابالغیه: 
139705102129001323 تاریخ صدور: 07 /1397/09 بدین وسیله به على بیاتى نام پدر: محمد 
تاریخ تولد: 1326/02/17 شماره ملى: 1170415830 شماره شناسنامه: 74 به نشانى: زرین شهر- 
خ دستغیب- کوچه انصار- پالك 96 ابالغ مى شود که بانک ملى شعبه زرین شهر به استناد قرارداد 
بانکى شماره 6602984803000، تاریخ سند: 1395/02/19 جهت وصول مبلغ 121/500/000 
(صد و بیســت و یک میلیون و پانصد هزار) ریال بابت اصل طلب و خسارت تاخیر تادیه تا تاریخ 
1397/05/09 و از این تاریخ تا روز تسویه بدهى روزانه مبلغ 86/666 ریال بابت خسارت تاخیر 
روزانه طبق مقررات علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائى به کالسه 9700391 در این 
اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 1397/06/11  مامور، محل اقامت شما به شرح متن سند 
شناخته نشده است، لذا بنا به تقاضاى بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجراى مفاد اسناد رسمى 
الزم االجراء، مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى 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 ننمایید، عملیات اجرائى جریان خواهد یافت. م الف: 305848 محمدرضا 

ابراهیمى- مسئول واحد اجراى اسناد رسمى لنجان /9/245
احضار متهم

آقاى اصغر مختارى فرزند على در پرونده شماره 970692 این شعبه به اتهام ترك انفاق و تهدید 
موضوع شکایت خانم فرحناز نجفى ســعیدآبادى تحت تعقیب قرار دارید. به این وسیله بر اساس 
ماده 174 قانون آئین دادرسى کیفرى به شما ابالغ مى شود که در ساعت 9/30 مورخ 97/11/15 
در شعبه اول دادگاه عمومى باغبهادران جهت رســیدگى به اتهام خود حاضر گردید نتیجه عدم 
حضور موجب اتخاذ تصمیم قانونى خواهد بود. م الف: 305378 هاشمى- دادرس  دادگاه عمومى 

بخش باغبهادران /9/246
حصر وراثت

خانم رخشــنده احمدپور مبارکه فرزند على داد داراى شماره شناســنامه 159 بشرح دادخواست 
مطروحه به کالسه پرونده 790 /97 این شورا، درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان اصغر احمدپور مبارکه فرزند حسن به شماره شناسنامه 66 کدملى 5419097559 
تاریخ 1397/7/29 در بیمارستان الزهرا اصفهان بدرود زندگى گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به ردیف هاى جدول ذیل: 1- اســماعیل احمدپور مبارکــه فرزند اصغر کدملى 
5418689991 نسبت به متوفى فرزند 2- على احمدپور مبارکه فرزند اصغر کدملى 5410017056 
نســبت به متوفى فرزند 3- الهام احمدپور مبارکه فرزند اصغر کدملى 5419199602 نسبت به 
متوفى فرزند 4- رخشنده احمدپور مبارکه فرزند على داد کدملى 5419103265 نسبت به متوفى 
همسر 5- فاطمه احمدپور مبارکه فرزند عباس کدملى 5419064545 نسبت به متوفى مادر اینک 
با انجام تشریفات مقدماتى، درخواست مزبور را یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى 
دارد و یا وصیتنامه اى از متوفى نزد او مى باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف مدت یک ماه به این شورا 
تقدیم دارد، در غیر این صورت گواهى صادر خواهد شد. م الف: 309340 علیرضائى- رئیس شعبه 

اول حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان مبارکه /9/248
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9709973731500901 شماره پرونده:9709983731500114 شماره بایگانى 
شعبه:970115 خواهان: شهردارى نجف آباد با نمایندگى خانم فاطمه غالمى فرزند خدابخش به 
نشانى استان اصفهان – شهرستان نجف آباد-شهر نجف آباد-خ امام-شهردارى مرکزى-واحد 
حقوقى خواندگان:1. شرکت آتى سوز صنعت به نشــانى تهران شهر رى سه راه ورامین روبروى 
تامین اجتماعى پ 199 طبقه 2 واحد 2 .2.آقاى افشین رجبى نسب 3.آقاى معین حاج صادقیان 
همگى به نشانى مجهول المکان خواســته ها:1. مطالبه وجه چک2.مطالبه خسارت دادرسى3.

مطالبه خسارت تاخیرتادیه. ختم رسیدگى اعالم وبا استعانت از خداوند متعال و تکیه بر وجدان و 
شرف مبادرت به صدور راى مى نماید. راى دادگاه درخصوص دادخواست شهردارى نجف آباد با 
نمایندگى خانم فاطمه غالمى  بطرفیت 1)شرکت آتى سوز صنعت 2)آقاى معین حاج صادقیان3)
افشین رجبى نسب فرزند: ایرج  بخواسته مطالبه مبلغ 2/162/160/000 ریال وخسارت دادرسى 
و خسارت تاخیر تادیه به استناد سه فقره چک به شماره هاى 1)1011/717567- مورخ 95/05/02 
به مبلغ 720/720/000 ریال 2)1011/717566 مورخ 95/04/02 به مبلغ 720/720/000 ریال 
3) 1011/717565 مورخ 95/03/02 به مبلغ 720/720/000 ریال هر سه عهده بانک سرمایه 
با توجه به گواهى هاى عدم پرداخت بانک محال علیه و امضا خوانده ردیف سوم به عنوان مدیر 
عامل شرکت ذیل چک ها که توسط بانک مربوطه نیز گواهى شده و بقاء اصل چکها در ید خواهان 

که داللت بر اشتغال ذمه خواندگان ردیف هاى اول وسوم دارد و توجها به عدم حضور خواندگان 
موصوف با وصف ابالغ قانونى جهت دفاع و اینکه دلیلى بربرائت ذمه خویش ارائه ننموده اند لذا 
دادگاه دعوى خواهان را مقرون به صحت تشخیص مستندا به مواد310و311و313و320 قانون 
تجارت و تبصره الحاقى به ماده 2 و ماده 19از قانون صدور چک و مواد 198و 515 و 519 قانون 
آئین دادرســى مدنى حکم بر محکومیت تضامنى خواندگان ردیف هاى اول و سوم به پرداخت 
مبلغ  2/162/160/000 ریال بابت اصل خواسته وپرداخت مبلغ 74/999/600 ریال بابت خسارت 
دادرسى و همچنین پرداخت خسارت تاخیرتادیه از تاریخ چک هاى موصوف لغایت زمان وصول 
بر مبناى نرخ اعالمى بانک مرکزى که محاسبه آنها به عهده واحد اجراى احکام مدنى مى باشد 
در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید . و نسبت به خوانده ردیف دوم با  توجه به اینکه چک هاى 
موضوع دعوا به امضاى خوانده موصوف نمى باشد و دلیلى بر مدیونیت وى ارائه نگردیده مستندا 
به ماده 197 قانون آیین دادرســى مدنى حکم به بى حقى خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى 
صادره غیابى و ظرف مدت  20 روز از ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه وظرف بیست روز پس از 
آن  قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم محترم تجدیدنظر اســتان اصفهان مى باشد.308526 /م 

الف امید برزن - رئیس شعبه پنجم دادگاه عمومى نجف آباد/9/251
 حصروراثت 

امیررضا زمانى داراى شناسنامه شماره 1080418024 به شرح دادخواست به کالسه 1202/97 
از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ابراهیم زمانى 
بشناسنامه 4 در تاریخ 96/11/01 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به : 1. امیر رضا زمانى ش ش 1080418024 (فرزند متوفى)،متوفى به غیر 
از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 306512/م الف رئیس شعبه 10 

حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد /9/252
ابالغ رأى

 راى شورا-خواهان:آقاى مصطفى امیرى فرزند عباســعلى-اصفهان سه راه نیروگاه بلوار زاینده 
رود ك ش محمد باقرى پ 58 خوانده: آقایان: 1.احمد سوارى 2. بهرام محمودیان هر دو مجهول 
المکان، بتاریخ 97/08/23 در وقت فوق العاده جلســه شــوراى حل اختالف گلدشت بتصدى 
امضاءکننده ذیل تشکیل و پرونده کالسه 718/97 تحت نظراست. شــورا با بررسى محتویات 
پرونده ختم رسیدگى را اعالم و با استعانت ازخداوند متعال به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى 
نماید: راى شورا درخصوص دادخواست آقاى مصطفى امیرى فرزند عباسعلى بطرفیت آقایان احمد 
سورى و بهرام محمودیان بخواسته الزام خوانده به حضور در یکى از دفاتر اسناد رسمى و انتقال 
سند رسمى یک دستگاه خودرو پژو 405 به شماره انتظامى 963ه 91-11 بانضمام خسارت هزینه 
هاى دادرسى، مقوم به مبلغ 96/000/000 ریال باتوجه به محتویات پرونده رونوشت قولنامه مورخ 
96/11/10 فى ما بین خواهان واخوانده ردیف اول که ذیل آنرا امضاء نموده است و استعالم بعمل 
امده از پلیس راهور مورخه 97/08/22 که اعالم داشته پالك خودرو به شماره انتظامى فوق الذکر 
بنامه خوانده ردیف دوم بهرام محمودیان مى باشد و نظربه اینکه خواندگان علیرغم ابالغ ازطریق 
نشرآگهى درجلسه رسیدگى شورا حاضر نشده و دفاع و انکارى ننموده اند لذا شورا دعوى خواهان 
را وارد دانسته و مستنداً به مواد 10 و 220 و 362 قانون مدنى و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسى 
مدنى و نظریه مشورتى شورا خوانده ردیف دوم آقاى بهرام محمودیان را به حضور در یکى از دفاتر 
اسناد رسمى و انتقال سند رسمى یک دستگاه خودرو پراید به شماره انتظامى  963ه 91-11 بنام 
خواهان بابت اصل خواسته و خوانده ردیف اول رابه پرداخت مبلغ 1/250/000 ریال بابت هزینه 
دادرسى و مبلغ 180/000/000 ریال بابت هزینه نشرآگهى در حق خواهان محکوم مى نماید راى 
صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى دراین شورا و سپس ظرف مدت 
بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى شهرستان نجف آباد مى باشد. 

306714/م الف کاظمى - قاضى شوراى حل اختالف گلدشت/9/253
 تحدید حدود اختصاصى

شــماره صادره 1397/08/536888- تاریخ ثبت صادره : 09/13/ 1397  نظر به اینکه تحدید 
حدود ششدانگ یکبابخانه پالك شماره 19/1139 واقع در کلیشــاد بخش 9 ثبت اصفهان که 
طبق ســوابق و پرونده ثبتى به نام طلعت بکرانى فرزند حســین در جریان ثبت است و عملیات 
تحدید حدود قانونى آن به عمل نیامده است . اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت 
و طبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود پالك مرقوم در روز یک شنبه مورخ 1397/10/09 ساعت 
9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد ، لذا به موجب این آگهى به کلیه مجاورین اخطار مى 
گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهى در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین 

مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تــا 30 روز پذیرفته خواهد 
شد.تاریخ انتشــار :1397/09/18 - م الف / 306386 -  اکبر پورمقدم رئیس اداره ثبت اسناد و 

امالك فالورجان/9/254 
ابالغ رأى

آگهى راى شــورا - شــماره پرونده : 318/97 ش 11ح – شــماره دادنامه : 518- 8/23/  97 
درخصوص دادخواســت ناهیدبابائى فرزندحسین به نشــانى اصفهان خیابان سهروردى سه راه 
سیمین بن بست ترکى ساختمان الهیه طبقه 3واحد10 به طرفیت فرودشریفیان به نشانى مجهول 
المکان به خواسته مطالبه مبلغ 30/000/000ریال بابت اصل خواسته به استناد یک فقره سفته 
به شماره 400242مورخ 97/5/29به  انضمام هزینه دادرسى وخسارت تاخیرتادیه نظربه اینکه 
مستندات ابرازى خواهان براشتغال ذمه ى خوانده به میزان خواسته داللت دارد ونامبرده باابالغ 
قانونى واقعى اخطاریه درجلســه مقررحضورنیافته ودلیلى برپرداخــت دین وبرائت ذمه خویش 
ابرازنداشته شورابااستصحاب بقاى دین ، اســتحقاق خواهان رابرمطالبه خواسته ثابت تشخیص 
داده وبه استنادماده 1301قانون مدنى ومواد 198و515و519ازقانون آیین دادرسى مدنى خوانده 
رابه پرداخت 30/000/000ریال بابت اصل خواسته ومبلغ 1/375/000ریال بابت هزینه دادرسى 
ودرخصوص خســارت تاخیرتادیه ازتاریخ تقدیم دادخواســت 97/6/11لغایت اجراى حکم که 
محاسبه آن  بادایره ى اجراى احکام اســت درحق خواهان محکوم مى نماید .راى صادره غیابى 
وظرف مهلت بیست روز پس ازابالغ قابل واخواهى دراین شورا وپس ازآن ظرف مهلت بیست روز 
قابل اعتراض ورسیدگى درمحاکم عمومى حقوقى شاهین شهر مى باشد .  وحیدهادى – م الف 

302957 وحیدهادى - قاضى شعبه یازدهم حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر /9/255 
ابالغ رأى

آگهى راى شورا - شماره پرونده : 133/97 ش 8 ح شماره دادنامه356 تاریخ 97/6/25 خواهان 
غالمرضا بهرامى  درخصوص دادخواســت غالمر مهرابى به آدرس شاهین شهر –خ-شریفى 
–کاشــى میبدبه طرفیت على خلجى فرزند حســین مجهول المکان به خواسته صدور حکم به 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 4000000 ریال بابت یک فقره چک به انضمام کلیه خسارات 
قانونى وتاخیر تادیه نظر به اینکه خوانده على رغم ابالغ قانونى وضمایم آن در جلســه دادرسى 
حاضر نگردیده و دلیلى بر پرداخت دین یا برائت ذمه خویش ارائه ننموده است .شورا پس از بررسى 
پرونده و مستندات ارائه شده با عنایت به گواهى عدم پرداخت  بانک محال علیه که بر عهده خوانده 
ردیف اول بوده است با استصحاب بقاى دین استحقاق خواهان رابرمطالبه خواسته ثابت تشخیص 
داده ومستندابه 198- 515-519-522قانون آیین دادرسى مدنى ومواد313و314ناظربه ماده 
249قانون تجارت وتبصره الحاقى به ماده 2قانون صدورچک وماده واخده استفســاریه تبصره 
مذکورمصوب سال 77مجمع تشــخیص مصلحت نظام درخصوص خســارت دیرکردحکم به 
محکومیت خوانــده به پرداخت مبلغ چهل میلیون ریال بابت اصل خواســته وهزینه دادرســى 
طبق تعرفه وخســارت تاخیرتادیه ازتاریخ سررســیدجک مورخ 88/7/12لغایت زمان پرداخت 
براساس شاخص اعالمى ازسوى بانک مرکزى جمهورى اســالمى ایران که حین اجراى حکم 
محاسبه خواهدشددرحق خواهان صادرمى گردد .راى صادره نسبت به خوانده ردیف اول غیابى 
بوده وظرف بیســت روزپس ازابالغ قابل واخواهى درهمین شعبه وپس ازآن ظرف مدت بیست 
روزقابل تجدیدنظردرمحاکم حقوقى دادگسترى شاهین شهرمى باشد. 301820 /م الف حبیب 

اسالمیان-  قاضى شعبه هشتم شوراى حل اختالف شاهین شهر/ 9/256 
مزایده اموال غیر منقول

شــماره : 971966- اجراى احکام دادگاه حقوقى شهرســتان فالورجان در نظر دارد در پرونده 
شماره 971966 اجرائى  موضوع علیه سهراب علیزاده وله نرگس فرضى درتاریخ 1397/10/02  
به منظور فروش6دانگ یک قطعه زمین به مساحت 200 مترمربع باکاربرى باغ داراى 22 اصله 
درخت جوان میوه حدوداً 2 ساله داراى نیم ســاعت حق آب در هفته واقع در صحراى معروف به 
صحرا باال در محدوده ورودى روستاى کافشان شماال به راه آسفالت فاقد سابقه ثبتى مى باشد و 
ملک مذکور مشاع نمى باشد و متعلق به حق غیر نمى باشد جلسه مزایده  از ساعت 10 الى 11 صبح 
جلسه مزایده در دفتر اجراى احکام حقوقى فالورجان اتاق 315 برگزار نماید . ملک موضوع مزایده 
توسط کارشناس رسمى دادگسترى به مبلغ 1/000/000/000 ارزیابى شده است . متقاضیان خرید 
مى توانند پنج روز قبل از مزایده با حضور در محل این اجرا از موقعیت اموال مطلع شوند . مزایده از 
قیمت ارزیابى شده شروع و برنده کسى است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. ضمناً کلیه هزینه 
هاى مزایده برعهده برنده خواهد بود و کسانى مى توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که حداقل 
ده درصد قیمت ارزیابى شده را  به حساب سپرده دادگسترى به شماره 2171290288005  ایداع 
و فیش آن را ارائه نمایند و در صورت انصراف برنده درصد ایداعى به نفع دولت ضبط خواهد شد. 

م/الف : 308813 اجراى احکام حقوقى دادگسترى فالورجان /9/257 
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به هنگام امن و آسایش چنان به کار خدا بپردازید که در روزگاران بیم و 
وحشت مى پردازید. بدانید که من مانند بهشت چیزى را ندیده ام که جوینده 
آن به غفلت خفته باشــد و مانند دوزخ چیزى را ندیده ام کــه گریزنده از 
آن، به جاى گریختن و رهانیدن خویش به خواب راحت فرو رفته باشــد. 
بدانید، هرکس   که از حق سود نجوید، باطل به او زیان رساند و کسى که 

موال على (ع)به هدایت، استقامت نپذیرد، ضاللت به هالکتش کشاند.

استاندار جدید اصفهان در اولین گام، با فشار دادن کلید مخصوص، 
استارت آغاز عملیات اجرایى حلقه حفاظتى ترافیکى شهر اصفهان 
و تقاطع غیرهمسطح در بزرگراه شهید اردســتانى را با هزینه 740 
میلیارد ریال زد تا به گفته شهردار اصفهان در مدت کمتر از یکسال، 

به بهره بردارى برسد.
استاندار اصفهان در مراسمى که به همین منظور در ورزشگاه بهمن 
با حضور مسئوالن و معاونین شهردارى اصفهان، شهردار منطقه 14، 
نیروهاى نظامى و انتظامى، روحانیون، نمایندگان مجلس، خانواده 
معظم شهدا و ساکنین منطقه 14 در قالب جشن بزرگ مردمى برگزار 
شده بود با قدردانى از تالش هاى قابل تحســین شهردار، رئیس و 
اعضاى شوراى شهر و همه همکاران در شهردارى اصفهان در انجام 
پروژه هاى عمرانى گفت: اینکه با اجراى پروژه هاى عمرانى در سطح 
منطقه 14 اصفهان و دیگر مناطق، آرامش مردم تأمین شــده و در 
راستاى رفع آلودگى هوا و ایجاد اشتغال گام برداشته مى شود بسیار 

مطلوب است.
عباس رضایى اظهار کرد: این جشــن بزرگ و باشکوه در ورزشگاه 
بهمن با حضور گسترده شــهروندان منطقه 14، موجبات آغاز یک 
خدمت بود و شهروندان شاهد خدمت بزرگى از سوى خدمتگزاران خود 

در شهردارى براى مردم خواهند بود و در حقیقت امروز همه مسئوالن 
اعم از شهردار، رئیس و اعضاى شوراى شهر، نمایندگان مردم اصفهان 
در مجلس شوراى اسالمى با حضور در این جشن بزرگ مردمى اعالم 
آمادگى براى خدمت به مردم منطقه کرده و مطمئناً شــما مردم نیز 

قدردان زحمات آنان خواهید بود.
وى دستاورد آغاز عملیات اجرایى حلقه ترافیکى شهر اصفهان و تقاطع 
غیرهمسطح در بزرگراه شهید اردستانى را ایجاد امنیت جانى، کاهش 
ترافیک، تسهیل در رفت و آمد و شروع کارى مهم براى حل مشکالت 
در منطقه 14 خوانــد و گفت: همانطور که در مراســم معارفه گفتم 
اصفهان فقط محدوده پل غدیر تا پل وحید نیست و مناطق محروم 
دارد و اینکه در این شرایط سخت مالى و اقتصادى این پروژه بزرگ 
را در شوراى اسالمى اصفهان تصویب و عملیاتى کردند تا آسایش و 

آرامش مردم منطقه مهیا شود بسیار مطلوب است.
رضایى به ترفندهاى استکبار هم اشاره کرد و افزود: در این شرایط، 
مسئوالن و مردم با هم افزایى و انسجام، مى توانند کارهاى بزرگى را 
به انجام رسانند و دولت و نظام نیز ارائه خدمات مطلوب به مردم را از 

وظایف خود مى دانند. 
***

شهردار اصفهان هم از استاندار اصفهان که در اولین برنامه شهردارى 

اصفهان براى آغاز یک عملیات بزرگ عمرانى در شهر اصفهان شرکت 
کرده بود، تشکر کرد و گفت: حلقه حفاظتى کالنشهر اصفهان که طول 
رینگ آن 78/2 کیلومتر است، عرض آسفالت در هر طرف محور 1960 
متر براى هر باند تندرو و 9 متر براى هر باند کندرو و دو خط رفت و چهار 

خط برگشت براى عبور داشته و 23 تقاطع غیرهمسطح دارد.
قدرت ا... نوروزى اظهار کرد: ســرعت طرح 120 کیلومتر در ساعت 
است و از 78/2 کیلومتر مسیر رینگ حفاظتى، 45/8 کیلومتر آن در 11 
منطقه از کالنشهر اصفهان، 28/6 کیلومتر آن در محدوده پنج شهر 
دولت آباد، خورزوق، خمینى شهر، درچه و ابریشم و 3/8 کیلومتر آن در 

محدوده فرماندارى ها قرار دارد.

وى هدف از اجراى پروژه احداث تقاطع غیرهمسطح در بزرگراه شهید 
اردستانى را کاهش ترافیک در منطقه 14 و جلوگیرى از ورود کامیون ها 
به داخل منطقه، افزایش ایمنى، کاهش خطرات و تصادفات جاده اى 

و اجراى بخشى از حلقه حفاظتى شهر در مناطق 10 و 14 برشمرد.
وى با بیان اینکه در منطقه چهارده، 121 هزار مترمربع و در منطقه ده، 
127 هزار مترمربع آزادسازى صورت گرفته است، گفت: برآورد هزینه 
آزادسازى در منطقه 14، حدود 140 میلیارد ریال و هزینه آزادسازى 
در منطقه 10 نیز حدود 150 میلیارد ریال است اما کل هزینه اجراى 
پروژه و آزادسازى آن 740 میلیارد ریال بوده و تاکنون نیز براى بخشى 

از آزادسازى ها، هزینه هایى پرداخت شده است.
شهردار اصفهان با بیان اینکه این پروژه، تا یکسال آینده به بهره بردارى 
مى رسد، افزود: از معاونت عمران شهردارى اصفهان مى خواهم تا با 
انجام دو و سه شیفت کار در پروژه، سعى در کاهش زمان بهره بردارى 

داشته باشد تا در ده ماه آینده این پروژه به بهره بردارى برسد.
نوروزى همچنین متعهد شــد هر 20 روز یکبــار در خصوص روند 
فعالیت اجراى پروژه حلقه حفاظتى ترافیکى شهر اصفهان و تقاطع 

غیرهمسطح در بزرگراه شهید اردستانى به مردم گزارش دهد.
***

رئیس شوراى اسالمى شهر اصفهان هم گفت: تمام تالش و هم و غم 

خدمتگزاران مردم در مدیریت شهرى به پشتوانه نمایندگان و استاندار 
اصفهان، ایجاد تعادل و عدالت در ارائه خدمات مطلوب و به موقع به 

مردم در مناطق مختلف شهرى است.
فتح ا... معین اظهار امیدوارى کرد اجراى پروژه حلقه حفاظتى ترافیکى 
شهر اصفهان و تقاطع غیرهمسطح در بزرگراه شهید اردستانى نتایج 

بسیار خوبى براى مردم منطقه، به همراه داشته باشد.
***

در این جشن بزرگ مردمى، برنامه هاى شاد و مفرح براى مردم منطقه 
14 به اجرا درآمد. شایان ذکر است پروژه احداث تقاطع غیرهمسطح 
در بزرگراه شهید اردستانى با مشخصاتى از جمله: مساحت کل پروژه 
250 هزار مترمربع، مساحت پل سازى 4900 مترمربع، مساحت فضاى 
سبز 69 هزار مترمربع، مسیر کندرو هر الین 14/6 متر، مسیر تندرو 
هر الین 16/20 متر، طول حلقه حفاظتى 900 متر، دیوارسازى 300 
مترمربع و ارتقاع حدود 6 متر اســت. همچنین طول کل پل حداکثر 

77/5 متر و عرض کل پل حداکثر 76 متر است.
همچنین در حاشیه مراسم کلنگزنى پروژه که شهردار منطقه 14 هم 
حضور داشت ایرج مظفر، معاون عمران شهرى شهردارى اصفهان، 
از روى نقشه توضیحات الزم را براى استاندار اصفهان و همراهان در 

اجراى پروژه، تشریح کرد . 

با حضور استاندار و شهردار اصفهان رقم خورد

آغاز عملیات اجرایى حلقه حفاظتى ترافیکى شهر اصفهان و تقاطع غیر همسطح 
در بزرگراه شهید اردستانى

ساسان اکبرزاده

عبدالوهاب ســهل آبادى، رئیس اتاق بازرگانى، صنایع، معادن  وکشاورزى اصفهان 
گفت: اســتاندارى مى تواند از ظرفیت اتاق بازرگانى به خصوص کمیســیون هاى 
تخصصى و شــوراى عالى جوانان و بانوان این تشــکل براى حل مسایل اقتصادى 
استفاده کند. وى از همدلى و همراهى تشــکل هاى اقتصادى براى پیشبرد اهداف 
توسعه پایدار استان خبر داد و گفت: شوراى گفتگوى دولت و بخش خصوصى اصفهان 

همواره در کشور رتبه نخست را به خود اختصاص داده است.
وى به فعالیت اتاق بازرگانى در توسعه صنعت گردشگرى و ایجاد زیرساخت هاى این 
بخش اشاره کرد و گفت: کمیسیون گردشگرى و برند شهرى با صرف هزینه و وقت 
بسیار، برندشهرى بین المللى اصفهان را پس از تصویب شــورایعالى برند با حضور 

معاون اول رئیس جمهور رونمایى کرده است.
سهل آبادى به طرح بندرخشک اصفهان نیز اشاره کرد و افزود: متاسفانه با سپرى شدن 
خدمت سه استاندار، هنوز مجوز بندر خشک از سوى دولت صادر نشده و این در حالى 

است که زیرساخت هاى این بندر فراهم شده است.
ســهل آبادى همچنین خواستار تشکیل شــوراى مشاوران ویژه اســتاندار از میان

 

تشــکل هاى اقتصادى شــد و گفت: امیدواریم انجمن هاى تخصصى ضمن بیان 
مشکالت، پیشنهادات اجرایى براى حل مسایل ارایه کنند.

با توجه به اهمیت اجراي پروژه تزریق پودر ذغال (PCI)  در ذوب آهن اصفهان 
و اثرات قابل مالحظه اجراي این طرح در کاهــش مصرف کک و قیمت تمام 

شده محصوالت تولیدي این شرکت، به تبیین اهداف این پروژه مى پردازیم.
با پیشــرفت تکنولوژي در فرآیند تولیــد فوالد به روش کوره  بلنــد کنورتور از 
ســوخت هاي کمکی  براي بهبود راندمان تولید کوره بلند اســتفاده می شود. 
از جمله این  روش ها، تزریق پودر زغال  (PCI) می باشــد. مهمترین  اهداف 
بکارگیري این روش عبارتند از :کاهش 150 کیلوگرمی مصرف کک متالورژي 
به ازاي تولید هر تن چدن مذاب، افزایش تولید با کاستن حجم کک مصرفی و 
افزایش حجم مفید کوره (حداقل 3 درصد) ، کاهش مصرف و قطع وابســتگی 
در واردات کک متالورژي ، کاهش قیمت تمام شــده ناشی از جایگزینی  زغال 

سنگ باکک متالورژي 
در ذوب آهن اصفهان نیز به رغم مطالعات اولیه این طرح که سابقه آن به بیش 
از دو دهه قبل برمی گردد،  انجام مطالعات تکمیلی و اجراي این پروژه از ســال 
1395 بطور جدي مدنظر قرار گرفت. بر این اســاس، قرارداد پروژه با شرکت 
«ساینواســتیل» چین در آذر ماه 1395 منعقد و عملیات اجرایی طرح از اسفند 

همان سال آغاز شد.
یکی از ویژگی هاي بارز و منحصر به فرد این طرح، اســتفاده حداکثري از توان 
ساخت داخل و نیروهاي متخصص ذوب آهن در مراحل طراحی و اجرا می باشد.

فاز طراحی و مهندسی  پروژه با تایید و ارسال دو هزار و 300 شیت نقشه (بدون 

نقشه هاي مونتاژ) به اتمام رسیده است . عملیات ساختمانی پروژه نیز با حجمى 
بالغ بر 550 شیت نقشه اجرایی تا 97 درصد به اتمام رسیده است.

***
بارگیري تجهیزات از تاریخ 24 مرداد 96از بندر شــانگهاي چین شــروع شد 
و آخرین محموله نیز در 10 خرداد امســال وارد بندرعباس شــد.  تاکنون تمام 
تجهیزات به میزان شش هزار و 991 تن به گمرك اختصاصی شرکت حمل و 
با پیگیري هاي انجام شده آخرین محموله آن با وزن 570 تن در حال ترخیص 

است.
فاز نصب اسکلت فلزي و تجهیزات نیز تاکنون به میزان سه هزار و 58 تن انجام 
شده است که از مهمترین آنها می توان به نصب مجموعه آسیاب با حجم 310 
تن و ساخت  چهار عدد بونکر ذخیره زغال خام و پودر زغال با حجم 350 تن و 

نصب 70 درصد آن اشاره کرد.  
در مجموع پیشرفت کلی پروژه تاکنون بالغ بر 73 درصد می باشد.

بر پایه سیاســت هاي ابالغی ذوب آهن در تســریع اجرا و راه اندازي پروژه به 
موازات اجراي عملیات توسط نیروهاي داخلی شرکت، نسبت به انتخاب پیمانکار 
جهت نصب تجهیزات در نواحی تغذیه ذغال، مسیر لوله انتقال دود و پودر زغال، 
برق و اتوماســیون، عملیات پایپینگ و عملیات عایق اقدام گردید که بر اساس 
برنامه ریزي انجام شــده پیش بینی می شــود طرح تا پایان دي ماه راه اندازي 

شود.

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه گفت: چشم انداز فوالد مبارکه دســتیابى کامل به تکنولوژى ساخت و بهره بردارى صنعت فوالد 
است. عظیمیان بر اهمیت بیش از پیش علم و دانش در صنعت و اقتصاد تأ کید کرد و گفت: شرکت فوالد مبارکه قصد دارد با توسعه 
اکوسیستم نوآورى و ایجاد مرکز نوآورى و شتاب دهنده، از اســتارت آپ ها و شرکت هاى دانش بنیان حمایت کند و با مشارکت در 
سرمایه گذارى خطرپذیر، به توسعه توانمندى فناورانه آ نها کمک کند تا از این طریق امکان دستیابى به فناورى صنعت فوالد مهیا 

شود. 

راه اندازى پروژه پودر زغال 
در ذوب آهن تـــا پایان دى ماه 

مدیر آبفاى خمینى شهر با اشاره به اهمیت فرهنگسازى 
مصرف بهینه آب گفت:در سال گدشته مصرف سرانه 
آب در خمینى شــهر درحدود 165 لیتر در شــبانه روز 
بــود، در حالیکه این رقم در شــش ماهه اول ســال 
جارى به 148 لیتر در شــبانه روز کاهش یافته اســت 
و مسلما ترغیب مردم به مصرف صحیح آب در تحقق 

کاهش مصرف سرانه تاثیر داشته است.
جمشــیدیان  با بیان اینکه ما معتقدیم فرهنگســازى 
مصــرف بهینــه آب باید از کودکان شــروع شــود، 
افزود:جشنواره «نخستین واژه آب» طى دو سال متوالى 
در خمینى شهر برگزارشــد، چراکه معتقدیم برگزارى 
برنامه هایى از این قبیل مى تواند کودکان را ترغیب به 

مصرف صحیح آب کند.
وى اعالم کرد: در حال حاضر بیش از شش هزار دانش 
آموز در مقطع اول ابتدایى در خمینى شــهر مشغول به 
تحصیل هستند، بنابراین اگر ما بتوانیم مصرف صحیح 
آب را به این آینده سازان کشور به خوبى آموزش دهیم، 
قطعا گام بزرگى در راستاى فرهنگسازى مصرف آب در 

کشور برداشته ایم.
مدیر آبفاى خمینى شــهر تعامل و همکارى  شــرکت 

آبفا و اداره آموزش و پرورش را یکى از راه هاى فراهم 
کردن بســتر فرهنگســازى  مصرف درست آب میان 
دانش آموزان  عنوان کرد و خاطرنشان ساخت: در چند 
سال اخیر تعامل بســیار خوبى میان شرکت آبفا و اداره 
کل آموزش و پرورش اســتان و بدنبال آن شهرستان 
خمینى شهر در راستاى فرهنگسازى مصرف بهینه آب 

بوجود آمده است.

***
وى ادامه داد: در شهرســتان خمینى شــهر ما در تمام 
فصول ســال برنامه هایى پیرامــون مصرف صحیح 
آب براى همه اقشــار جامعه در نظر گرفته ایم زیرا باید 
تمام گروه هاى سنى را بطور مستمر ترغیب به مصرف 
بهینــه آ ب کنیم تا از مصرف بى رویــه آب جلوگیرى

 شود.

مدیرعامل فوالد مبارکه: 

فوالد مبارکه از استارت آپ ها 
و شرکت هاى دانش بنیان حمایت مى کند

رئیس اتاق بازرگانى مطرح کرد ؛

آغاز به کار بندر خشک اصفهان منتظر صدور مجوز دولت

148لیتر آب؛ سرانه مصرف هر خمینى شهرى در شبانه روز 




