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سردار به فروش مى رسد چگونه مى توان از کمبود آهن در کودکان جلوگیرى کرد؟حضور جهانگیرى و  وزیر نیرو در اصفهان«پایتخت 6» به نوروز مى رسد؟«تام هنکس» در ایران قربانى کپى رایت شد! سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

آنتى بیوتیک ها
 خشک و تر را

 با هم مى سوزانند

شرط اجراى طرح آبى استاندار سابق 
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واگذارى نیروگاه اصفهان 
تخلف بود؟

دستگیرى مسافر قطار 
با 2 میلیارد ریال کود آهن 

اصفهان
 سفید پوش مى شود

زد و بند در5
 پیش فـروش 
خودروها

متخصصان و پزشکان بیمارى هاى عفونى با اشاره 
به اینکه آنتى بیوتیک ها همانطور که خاصیت درمانى 

و دفع عفونت ها را دارد، معتقدند مصرف خودسرانه 
و بى ضابطه آن تبعات معکوس در درمان بیمارى ها 

ایجاد مى کند.

عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: زد و بند بسیارى 
در پیش فــروش خودروها وجــود دارد چراکه 
خودروسازان خودرو پیش فروش مى کنند اما در 

موعد مقرر خودرو را تحویل نمى دهند.
اکبر رنجبــرزاده در گفتگو با «خانه ملت» اظهار 
کرد: برخى موارد خریدار خودرو تمام هزینه ها را 
پرداخت کرده اما براى شماره گذارى از او مجدداً 
15 میلیون طلب مى شــود. وى با بیان اینکه در 
سایپا دیزل، ســایپا و ایران خودرو مردم در پیش 

فروش ثبت نام کردند اما ...
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شهرآورد اصفهان؛ کله سحر!شهرآورد اصفهان؛ کله سحر!
تساوى دخترهاى ذوب آهن و سپاهانتساوى دخترهاى ذوب آهن و سپاهان

 در صبح روزى که دما چند درجه زیر صفر بود    در صبح روزى که دما چند درجه زیر صفر بود   
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استاندار جدید اصفهان در پاسخ به سئوال نصف جهان تشریح کرد؛ 

حامد بهداد: 

از مردم 
خجـالت 
مى کشم

امان از ابو دالل ها
آنتونى استوکس که پس از آقاى گلى در نیم فصل اول لیگ برتر، یکباره 

تبریز را ترك کرده بود، حاال دوباره به آنجا برگشته است. 
او اما چرا یکباره این تیم را ول کرد و رفت؟ طبق معمول ســئوال پاسخ 
ساده اى دارد، نقش گروهى دالل محترم. همان جنس آدم هایى که در 
ابتداى فصل مامه تیام را از استقالل پراندند و به تیم هاى اماراتى فرستاده 
بودند، به این مهاجم اســکاتلندى هم وعده هایــى داده بودند و برایش 

فضایى ساخته بودند که...
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در صفحه 2 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

عضو هیئت رئیسه مجلس فاش کرد

سنگ آهن 
مورد نیاز ذوب آهن 

تأمین مى شود

معاون وزارت صمت:

جشنواره فجر ممکن است به اصفهان نیاید!
بعد از تأیید مقدماتى از جانب مقامات ملى و محلى؛
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کرار در مسیر سپاهان؟کرار در مسیر سپاهان؟

آگهى مزایده (نوبت دوم)

عباس اله یارى- شهردار ایمانشهر

شهردارى ایمانشهر در نظر دارد طى تشریفات مزایده عمومى به استناد بند 9 ماده 55 قانون شهرداریها مصوب 
1334/04/11 با اصالحات و الحاقات و بند 14 ماده 71 قانون تشکیالت وظایف و انتخابات شوراى اسالمى کشور 
بر اساس مجوز شوراى اسالمى شهر 4 قطعه پالك زمین با مشــخصات ذیل با توجه به نظریه کارشناس رسمى 
دادگسترى از طریق مزایده اقدام  نماید. لذا متقاضیان مى توانند از تاریخ انتشار این آگهى تا روز پنج شنبه مورخ 
97/10/27 به امور مالى شهردارى مراجعه و اسناد شرکت در مزایده را دریافت همچنین قیمت پیشنهادى خود را 
تا روز شنبه مورخ 97/10/29 به دبیرخانه محرمانه (حراست) شهردارى ارائه نمایند. الزم به ذکر است هزینه درج 

آگهى به عهده برنده مزایده خواهد بود.

قیمت کل پایه قیمت هر مترمربع پایه ریالکاربرىوضعیت ملکمساحت (مترمربع)شماره پالك
ریال

13/200/000712/800/000تجارىزمین بایر754
12/200/000488/000/000تجارىزمین بایر1140
12/200/000488/000/000تجارىزمین بایر1240
13/900/000708/900/000تجارىزمین بایر3251

چاپ دوم

غالمرضا بابائیان- شهردار طرق رود

بر اساس مصوبه شماره 29 مورخ 1397/08/03 شوراى اسالمى شهر طرق رود، شهردارى در نظر دارد 4 قطعه زمین 
با کاربرى مسکونى به نشانى شهر طرق رود- محله باغستان پایین- اول ورودى شهر طرق رود- جنب بلوار اصلى 
امام على (ع) را به قیمت پایه کارشناسى از طریق مزایده عمومى موضوع ماده 13 آیین نامه مالى شهرداریها به شرح 

ذیل اقدام نماید.
1- متراژ و قیمت پایه کارشناسى زمین ها به شرح ذیل: 

الف: قطعه B 20 به متراژ 198 مترمربع به قیمت پایه کارشناسى 425/700/000 ریال
ب: قطعه B 46 به متراژ 212/50 مترمربع به قیمت پایه کارشناسى 456/875/000 ریال
ج: چ: قطعه B 22 به متراژ 198 مترمربع به قیمت پایه کارشناسى 425/700/000 ریال

ح: قطعه B 21 به متراژ 198 مترمربع به قیمت پایه کارشناسى 425/700/000 ریال
شرایط شرکت در مزایده:

1- واریز مبلغ 5٪ مبلغ پایه کارشناســى به شماره حســاب 104629754001 نزد بانک صادرات بنام شهردارى 
طرق رود یا ضمانت نامه بانکى با اعتبار 3 ماه معادل مبلغ فوق به همراه مدارك که شامل (برگ آگهى مزایده مهر و امضا 
شده و فیش واریزى به مبلغ 5٪ قیمت پایه زمین موردنظر پیشنهاد دهنده وجه الضمان یا ضمانت نامه بانکى و برگ 
مشخصات شرکت کننده به صورت خوانا، کامل و مهر و امضا شده و قیمت پیشنهادى مورد نظر خود را که باید بیشتر 
از نرخ کارشناسى باشد مهر و امضا نموده) در پاکت قرار داده و به دبیرخانه شهردارى تحویل و رسید دریافت نمایند.

2- به مدارك ناقص، مخدوش و ناخوانا و خالى ترتیب اثر داده نخواهد شد.
3- پس از اعالم پیشنهادات و تعیین برنده ســپرده اول تا سوم نگهدارى و سپرده سایر شرکت کنندگان مسترد 
مى گردد و چنانچه نفر اول ظرف مدت 7 روز از تاریخ ابالغ کتبى شهردارى جهت تنظیم قرارداد فروش اقدام ننماید 
سپرده وى بدون تشریفات قانونى به نفع شهردارى ضبط خواهد شد و پس از انقضاى مهلت تعیین شده شهردارى در 
صورت ص رفه و صالح با نفرات دوم و سوم به ترتیب با توجه به مبلغ پیشنهادى قرارداد منعقد خواهد کرد و در صورت 

انصراف نفرات دوم و سوم نیز به همان ترتیب نفر اول عمل خواهد شد.
4- مزایده به صورت کتبى مى باشد و شرکت در مزایده به منزله قبول کلیه شرایط مزایده مى باشد.

5- کمیسیون در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار مى باشد.
6- شرکت کنندگان نسبت به دریافت فرم پیشنهاد قیمت و سایر اسناد مزایده از امور مالى شهردارى طرق رود تا روز 

چهارشنبه مورخ 1397/11/03 اقدام نمایند.
7- مهلت قبول پیشنهادات تا پایان وقت ادارى روز شنبه 1397/11/06 مى باشد.

8- کمیسیون روز یکشنبه مورخ 97/11/07 در محل شهردارى طرق رود با حضور اعضا کمیسیون عالى معامالت 
شهردارى تشکیل و برنده اعالم مى گردد.

9- کلیه هزینه هاى ارزیابى، کارشناسى، مالیات، بیمه و انتقال مالکیت به عهده برنده مزایده مى باشد.
10- جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 54333420 داخلى 4 تماس گرفته شود.

آگهى مزایده (نوبت سوم) چاپ دوم
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بارش برف و باران امروز و فردا اصفهان را در بر مى گیرد

آنتونى استو
تبریز را ترك
او اما چرا یک
ساده اى د
ابتداى فص
بودند، به ای
فضایى سا

شهردارى دیزیچه بر اساس مصوبه شوراى محترم اسالمى شــهر و به موجب ماده 13 
آیین نامه مالى شــهرداریها در نظر دارد بهره بردارى و نگهداشت جایگاه (CNG) گاز 
طبیعى فشرده شهر دیزیچه را به پیمانکار واجد شرایط و فعال در رشته مرتبط با صنایع 
نفت و گاز (مورد تأیید شرکت پخش فرآورده هاى نفتى)را  از طریق تجدید مزایده واگذار 
و انعقاد قرارداد نماید. لذا شــرکت کنندگان مى توانند از تاریخ انتشار این آگهى تا روز
 پنج شــنبه مورخه 97/11/04 به امور قراردادهاى شهردارى مراجعه و اسناد شرکت در 
مزایده را دریافت و همچنین قیمت پیشنهادى خود را تا رو ز شنبه مورخه 97/11/06 به 
دبیرخانه محرمانه (حراست) شهردارى ارائه نمایند. الزم به ذکر است شرکت کنندگان باید 
رعایت قانون منع مداخله کارمندان دولت را بنمایند و هزینه درج آگهى بر عهده برنده 

مزایده خواهد بود. 

آگهى تجدید مزایده

على اکبر محمودى- شهردار دیزیچه

نوبت دوم
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احمد علیرضا بیگى، اســتاندار اســبق آذربایجان شرقى و 
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر با تشریح برخى از جزئیات 
واگذارى ها که طى یک بازه زمانى بیش از یک دهه اى رخ 
داده، پرده از مشکالتى بر مى دارد که معتقد است مى تواند 
به عنوان یک سناریوى از پیش طراحى شده، مورد بررسى 

قرار گیرد.
به گزارش «رویداد24»، او درباره واگذارى نیروگاه اصفهان، با 
اشاره به تخلفاتى مثل واگذارى شرکت ها در حالى که ارزیاب 
یا فروشنده، در نقش خریدار هم به معامالت ورود کرده اند 
گفت: نیروگاه اصفهان هم به یکى از اقوام یکى از مسئوالن 
وقت وزارت نیرو فروخته مى شود که امروز یکى از مسئوالن 

ارشد وزارت نفت است؛ این واگذارى در حالى انجام شده که 
فردى که نیروگاه اصفهان را قیمتگذارى کرده و کارشناس 
قیمتگذارى براى واگذارى این نیروگاه بوده امروز از مدیران 
آن مجموعه اســت. متأســفانه موارد متعددى وجود دارد 
که ارزیاب و کارشــناس قیمتگذارى همان خریدار بوده، یا 
فروشنده، همان خریدار بوده است. بررسى ها نشان مى دهد 
که عالوه بر حرف و نقد هاى جدى که در زمینه قیمتگذارى 
این نیروگاه وجود دارد، همه مبالغى کــه از بابت ثمن این 
معامله پرداخت شده، همان روز از یک بانک، وام گرفته شده 
و در وجه خصوصى سازى واریز شده؛ این یعنى عمًال خریدار 

این نیروگاه آورده اى بابت این خرید، نداشته است.

عضو هیئت رئیســه مجلس گفت: زد و بند بسیارى در 
پیش فروش خودروها وجود دارد چراکه خودروســازان 
خودرو پیش فروش مى کنند اما در موعد مقرر خودرو را 

تحویل نمى دهند.
اکبر رنجبرزاده در گفتگو با «خانه ملــت» اظهار کرد: 
برخى مــوارد خریدار خودرو تمــام هزینه ها را پرداخت 
کرده اما براى شماره گذارى از او مجدداً 15 میلیون طلب 
مى شود. وى با بیان اینکه در سایپا دیزل، سایپا و ایران 
خودرو مردم در پیش فروش ثبت نام کردند اما در موعد 
مقرر خودرو خود را تحویل نگرفتنــد، تأکید کرد: مردم 
نباید در این زمینه ســرگردان شــوند پس از 40 سال از 

پیروزى انقالب چنین اقدامى نباید از سوى شرکت هاى 
خودروسازى انجام شود. زمانى که پاى قراردادى امضا 
مى شود باید به هر شکل ممکن زمینه هاى اجرا و عمل به 

تعهدات فراهم شود.
عضو هیئت رئیسه مجلس شوراى اسالمى یادآور شد: 
در برخى موارد خریدار خودرو تمام هزینه ها را پرداخت 
کرده اما براى شــماره گذارى از او مجــدداً 15 میلیون 
تومان طلب مى شود چنین موضوعاتى براى نمایندگان 
رنج آور اســت چراکه قراردادى امضا شده اما نه تنها به 
تعهدات عمل نمى شود بلکه به دنبال دریافت مبلغ اضافى 

نیز هستند.

واگذارى نیروگاه اصفهان 
تخلف بود؟

زد و بند در پیش فروش 
خودروها

نباید گیاهى فکر کرد
 میزان| آیت ا... جوادى آملى در جلسه درس 
اخالق خاطرنشان کرد: راه براى انسان باز است که 
بخواهد به مرحله اى برسد که ابدى شود، اگر انسانى 
گیاهى یا حیوانى فکر کرد در همان حد خواهد بود اما 
اگر گیاهى و حیوانى فکر نکرد و فرشته خوى شد در 

حّد فرشته خواهد بود.

ایوانکا 
رئیس بانک جهانى مى شود؟!

  ایسنا| در بین لیســت نهایى ارائه شده به 
وزارت خزانه دارى آمریکا براى معرفى نامزد ریاست 
بر بانک جهانى، نام «ایوانــکا ترامپ»، دختر رئیس 
جمهور آمریکا نیز دیده مى شود. این اتفاق در حالى 
رخ مى دهد که ایوانکا ترامپ هیچ گونه سابقه فعالیتى 
در نهادهاى اقتصادى بین المللى ندارد و سوابق کارى 
پیشین او محدود به مدیریت بنیاد خانوادگى ترامپ 
و یک برند فعال در زمینه مد و پوشــاك بوده است! 
«کیم یونگ جیــم»، رئیس پیشــین بانک جهانى 
اوایل ماه میالدى جــارى و به دنبــال اختالف نظر با 
سیاست هاى دولت ترامپ از سمت خود استعفا کرده بود.

پاسخ قالیباف به شایعات
 رویداد24| محمدباقر قالیباف طى سخنانى 
در مشهد درخصوص حاشیه هایى که در مورد فعالیت 
اقتصادى فرزند کوچکش ایجاد شــده، عنوان کرد: 
اینها شایعاتى است که ضد انقالب و ایادى داخلى آنها 
اینجا دنبال مى کنند. وقتى من حرفى مى زنم کسى 
که مى خواهد حرف من را رد کند باید یک سند بیاورد. 
در جایى که زورشان نمى رسد و حرفى ندارند چنین 
اقداماتى انجام مى دهند. من در مراسم سالگرد شهید 
همدانى در حال ســخنرانى بودم که گفته بودند فرار 

کرده ام و رفته ام، ممکن است االن هم هلند باشم.

تبلیغ سفر به ایران
 در روزنامه «نیویورك تایمز»

 رویداد24| روزنامه آمریکایــى «نیویورك 
تایمز» در گزارشى به 52 مقصد توریستى جذاب در 
جهان اشاره کرده و نام ایران در بین این مقاصد دیده 
مى شود؛ این در حالى است که وزارت خارجه آمریکا 
طى اعالمیه اى شــهروندان آمریکایى را از سفر به 
ایران منع کرده است. در گزارش «نیویورك تایمز» 
گفته شده اگرچه تنش هاى بین ایران و آمریکا از زمان 
روى کار آمدن «دونالد ترامپ» تشدید شده است اما 
درخواست براى سفر به ایران یک امر بدیهى است. 
ایران مهد تمدن پارسیان و شهر هاى تاریخى اى نظیر 
شیراز و اصفهان است و بازار بزرگ و کاخ گلستان در 

تهران از مناطق دیدنى جهان است.

«پول و پلو»! 
 خبرگزارى دانشجو| جــواد کریمــى 
قدوسى، نماینده مردم مشــهد و کالت در مجلس 
گفت: هنوز قانون انتخابات اصالح نشده و همچنان 
پول و پلو حــرف اصلى را در بســیارى از حوزه هاى 
انتخابیه مى زند و سرنوشت انتخابات را رقم مى زنند 
بنابراین در ابتدا باید یک بازنگرى در قانون انتخابات 
صورت گیرد و  پول و البى سرمایه دار ها قطع شود تا 

بتوانیم شاهد انتخابات شفاف باشیم. 

دولت شلخته است!
عبدا... ناصرى، عضو سابق شوراى   انتخاب|
عالى اصالحات مى گوید: روحانى برخالف هاشمى 
که در هر حوزه مدیریت بســیار قوى بود و به همه 
امور دولتش نظارتى دقیق داشت، اشراف چندانى به 
زیر مجموعه خود ندارد به طورى که رئیس دفترش 
متقاضى شکایت وزارت اطالعات از آقاى اسماعیل 
بخشى مى شــود. اوضاع در دولت به قدرى شلخته 
اســت که با وجود اعالم رســمى رئیس جمهور به 
پیگیرى حقوق شــهروندى که اتفاقًا این را افتخار 
دولتش مى داند، طرح شــکایت از جانــب یکى از 

نزدیکان رئ یس جمهور اتفاق مى افتد. 

خبرخوان
گرجستان نروید

 چمدان| گرجستان که یکى از مقاصد 
اصلى سفر خارجى ایرانى ها محسوب مى شود 
این روزها درگیر شــیوع آنفلوآنــزاى خوکى 
اســت. وزارت آموزش و پرورش گرجستان از 
برخى دانشــگاه هاى این کشــور خواست که 
در ارتباط با شیوع آنفلوآنزا تا 21 ژانویه تعطیل 
شــوند. منابع رسمى گرجســتان تأیید کردند 
که تاکنــون 14 نفر در این کشــور بر اثر ابتال 
به آنفلوآنــزاى خوکى جان خود را از دســت 
داده اند. در سال 2018 میالدى هشت میلیون 
و 679 هزار مسافر خارجى از گرجستان دیدار 

کرده اند.

از «غیرقانونى»
 به «غیرقانونى»!

 تابناك| بازداشــتگاه مشــهور و البته 
غیرقانونى کهریزك که چند سال پیش محل 
وقوع رویداد هایى شوم و دردناك بود، بار دیگر 
به چرخه استفاده بازگشــته اما ظاهراً با حفظ 
پســوند «غیرقانونى»! به تازگى خبر رســیده 
کهریزك، «سروش» نام گرفته و رئیس پلیس 
پایتخت کاربرد «سروش» را «مرکز نگهدارى 
و بازپرورى معتادان» خوانده اســت اما  ظاهراً 
حاال هم که مأموریتش تغییر کرده و بازگشایى 
شده، باز از نوع غیرقانونى است به این معنى که 
مجوز ها براى دایر کردن آن دریافت نشده و از 
این رو افتتاح آن غیرممکن اســت، مگر آنکه 
چون دایر کننده آن پلیس است، کسى متعرض 

ایشان نشود!

واکنش جالب
 به رقص سرباز 

  نامه نیوز| در روزهــاى گذشــته 
ویدیویى در فضاى مجازى منتشــر شده که 
در آن چند تن از ســربازان کشورمان در یگاِن 
موزیک، در حال نواختن قطعه اى با ســازهاى 
بادى و کوبه اى هســتند و در عیــن حال به 
شــادى هم مى پردازند. پس از فراگیر شــدن 
این ویدیو در فضاى مجازى شایعه هایى مبنى 
بر اضافه خدمت خوردن این ســربازان و البته 
تنبیه شدنشان شکل گرفت. اما سردار کمالى، 
معاون نیروى انســانى ســتاد کل نیروهاى
مسلح با انتشار مطلبى در صفحه شخصى اش 
نوشــت: یک کلیپ ساده شــادى از سربازان 
که حتمًا در هــر جایى صــورت مى گیرد اما
 فیلمش پخش نمى شــود. فکــر کنید جوان 
خودتان است! حق شادى ندارد؟ دشمن شادکن 

نباشیم.

در حال رفع شدن
 انتخاب| پروانــه سلحشــور، عضــو 
کمیسیون فرهنگى مجلس گفت: بنده و برخى 
از همکارانم به جد پیگیر موضوع ورود بانوان به 
ورزشگاه ها هستیم تا اینکه هر چه سریع تر این 
مشکل برطرف شود اما به صورت کلى بحث 

در حال رفع شدن است.

کشف سیستم پیچیده 
آبرسانى 

 چمدان| در ادامه کاوش هاى باستان 
شناســى فصل پنجــم در شــهرزیرزمینى 
نوش آباد سیستم پیچیده اى از نظام آبرسانى 
شهرى متعلق به قرون میانه اسالمى به دست 
آمد. زهرا ساروخانى،  سرپرست هیئت باستان 
شناســى با اعالم این خبر گفت: این سیستم 
که داراى ســازه هاى آبى تاریخى است در دو 
دوره تاریخى احتماًال ایلخانى و صفویه احداث 
شده است. به گفته این باستان شناس، اینکه 
قدمت این آثاربه دوره قبل از اسالم و با کاربرى 
ویژه برســد نیازمند ادامه کاوش هاى باستان 
شناســى و تکمیل مطالعات در این خصوص 

است.

از صبح دیروز خبرى در شبکه هاى اجتماعى مبنى 
بر قتل محمودرضا خــاورى متهم اختالس 3000 
میلیارد تومانى در حوالى منزل شخصى اش در کانادا 

دست به دست مى شود.
بر اساس این شــایعات، محمودرضا خاورى متولد 
1331 شامگاه جمعه توسط افراد ناشناس در کانادا 
به قتل رسیده و پلیس این کشور جسد وى را حوالى 
منزل شخصى اش در سان کرست از منطقه بردیل 

پت شناسایى کرده است.
آذرمــاه ســال گذشــته نیز شــایعه مشــابهى 
در شبکه هاى اجتماعى شکل گرفت که در آن، مانند 
شایعه امســال، جزئیات قتل خاورى و محل یافتن 
جسد او اعالم شده بود اما ساعاتى بعد پلیس کانادا 
اعالم کرد که پلیس چنین نامى را در درگیرى هاى 
مســلحانه و غیرمســلحانه به عنوان مقتول ثبت 

نکرده است.
در آن زمــان، مصطفى تــرك همدانــى، وکیل 
پایه یــک دادگســترى در گفتگو با رســانه هاى 
داخلــى با بیــان اینکــه «انتشــار خبــر مرگ، 
شــگرد بدهــکاران و کالهبــرداران بــراى 
فــرار از پیگــرد قضائــى اســت» عنــوان کرد 
که خاورى خودش شــایعه کرده در کانادا کش ــته 
شــده اســت. حال با توجه به اینکه این شــایعه 
بار دیگر در شــبکه هاى اجتماعى مطرح شده، باید 
دید مقامات کانادایى چه واکنشــى به آن نشــان 

خواهند داد.
خاورى که آخرین مقام او مدیــر عاملى بانک ملى 
ایران بود در پى افشاى فساد بزرگ مالى در مهر ماه 

سال 1390 به کانادا فرار کرد.

فائزه هاشمى، دختر مرحوم اکبر هاشمى رفسنجانى در 
بخشى از یکى از گفتگوهاى اخیر خود، به خوابى اشاره 
کرده که درباره حادثه سقوط اتوبوس دانشگاه آزاد بود. 
او مى گوید: «شب قبل همین حادثه دانشگاه آزاد، پدرم 
به خوابم آمد. در جلســه ســمینار تعریف مى کردم که 
شــب، خواب پدرم را دیدم که خیلى ناراحت بود و بلوز 
سفید با یک پلیور ســرمه اى را که همیشه مى پوشید، 
پوشــیده بود. من و بابام روى نیمکت کنار هم نشسته 
بودیم. گفت: "بابا! اعتبار دانشــگاه آزاد را دارند از بین 

مى برند." یعنى با یک عمق ناراحتى و با قیافه غمگین. 
حتى به من گفت که "بابا! تــو چکار کردى که بیرونت 
کردند؟" گفتم: "بیرونم کردند، مــن کارى نمى توانم 
بکنم." گفت: "برو هر کارى مى توانى بکن به دانشگاه 
آزاد برگرد." مــن از خواب بیدار شــدم و صبح هم در 
جلســه ســمینارمان تعریف کردم. ظهــر فهمیدیم 
که یک چنیــن اتفاقى در آنجا افتاده. حتى شــب اول 
عین یک زنده خوابشــان را دیدم که اینجا ایســتاده

 بودند.» 

یک منتقد فیلم آمریکایى در توییتر ماجراى عجیب و قابل 
توجه عالقه گربه خود به آخرین فیلم عباس کیارستمى را 
منتشر کرده است. «بیلج ابیرى» که منتقد نشریه «ویلج 
ویس» است و سابقه فیلمسازى هم دارد، نوشته گربه او 
که ناشنواست، هیچوقت عالقه اى به فیلم نشان نمى داد 

تا اینکه با «24 فریم» کیارستمى مواجه شد.
این منتقــد در چند توییت همراه با چنــد عکس، ماجرا 
را اینطور شــرح داده است: «"ویکســن"، گربه من که 
ناشنواست، واقعاً هیچوقت عالقه چندانى به فیلم ها نشان 

نداده اســت. او ظاهراً جذب صفحه نمایش تلویزیون یا 
پنجره نمى شود. اما اواخر تابســتان که داشتم مقاله اى 
درباره "24 فریم" کیارستمى مى نوشتم، باید چند بار فیلم 

را تماشا مى کردم.»
او در ادامه نوشته است: «"ویکســن" کامًال میخکوب 
شد. آنجا نشســت و صفحه تلویزیون را تماشا کرد، بعد 
باال رفت تا به حیوانات و مناظر فیلم نزدیک تر شود. حتى 
به چند پرنده (درون تصویر) چنگ انداخت و حتى پشت 

تلویزیون رفت تا ببیند پرنده ها آنجا هستند یا نه.»

ابیرى ادامه این ماجراى عجیــب را اینطور روایت کرده 
است: «حاال برایش به شــکل مرتب این فیلم را پخش 
مى کنم. هیچوقت به چیزهاى دیگــر تلویزیون عالقه 
نشــان نمى دهد اما به محض اینکه "24 فریم"  شروع 

مى شود، او دوباره مبهوت مى شود.»
این منتقد در پایان نوشته است: «با توجه به عالقه شدید 
عباس کیارستمى فقید به حیوانات و طبیعت، فکر کنم 
اگر او بود، کیف مى کرد که کار آخــرش فیلم محبوب 

گربه من بوده.»

ماجراى گزارشگر افغانى و توهین على انصاریان به وى بازتاب 
گسترده اى در فضاى مجازى داشــت، تا آنجا که انصاریان 

مجبور بــه عذرخواهى از این گزارشــگر 
افغان شد.

حاال پس از گذشــت چنــد روز از جدال 
جنجالى گزارشگر افغانى و على انصاریان، 
تصویرى از حضــور یــک زن افغان در 

شبکه هاى اجتماعى دست به دست مى شود که خبرساز شده 
است. بنابر شنیده ها این زن افغان در اعتراض به توهینى که 

به وى شده است، صندلى خود در مترو تهران را به فرد دیگرى 
داده و در اقدامى اعتراضى روى زمین نشسته است.

کاربران فضاى مجــازى ضمن انتقاد از 
بدرفتارى برخى ایرانى ها با شــهروندان 
افغان این سئوال را مطرح کرده اند که آیا 
در خارج از کشور با شهروندان ایرانى هم 
اینگونه برخورد مى شود؟ و اینکه این همه 
حجم خشونت و بدرفتارى علیه افغان  ها، بیانگر نژادپرستى 

برخى افراد نیست؟!

«الیــور وینرایــت»، منتقــد و روزنامه نــگار بخش 
معمارى و طراحــى روزنامه «گاردین»، گزارشــى از 
تهران نوشــته اســت. مقاله «گاردین» بــا این جمله 
آغاز مى شــود: «با حدود ده میلیون نفر جمعیت روزانه، 
تهران یکى از باالترین ســطوح جمعیت و آلودگى هوا

 را دارد.»
به گزارش چمدان، در ادامه این گزارش آمده اســت: 
«ترافیک فشرده تهران به پدیده اجتماعى غریبى تبدیل 
شده است. جوانانى که در محله هاى شمال شهر رانندگى 
مى کنند خیابان ها را به محلى براى قرار گذاشتن تبدیل 
کرده اند؛ اصطالح "دور-دور" مربــوط به گروه هایى 
از زنان و مردان جوان اســت که در خیابان ها رانندگى 
مى کنند. جمعیتــى از خانواده ها براى گرفتن ســلفى 

ژست مى گیرند.
زن میانسالى که از 20 سال قبل در کانادا زندگى مى کند 
و براى دیدن خانواده اش با خواهرش به ایران آمده اند 
مى گوید: "وقتى ما بزرگ مى شدیم هرگز فضاهاى مثل 
این نداشتیم. حتى چندســال قبل، تصور دیدن چنین 
صحنه هایى ممکن نبود." این چشــم اندازها با تصور 
غالبى که براى بیشــتر خارجى ها از تهران وجود دارد 
در تضاد اســت؛ آنها فکر مى کنند تهران شهرى است 
که در آن قوانین،  زنان را حتى از دوچرخه ســوارى هم 

منع مى کند.
روى پل پیاده روى طبیعت زوج جوانى بازو به بازو قدم 
مى زنند. یکى از دو خواهر با دیدن این صحنه مى گوید: 
"اگر آن زمان مثل این با پســر دیده مى شدیم مجبور 

بودیم با او ازدواج کنیم."»
«گاردین» در ادامه مى نویســد: «در حال  حاضر 8/4 
میلیون نفر در شهر تهران و حدود 14 میلیون در تهران 
و مناطق پیرامونش زندگى مى کنند و این شــهر یکى 

از پرجمعیت ترین شــهرهاى غرب آسیاست. براساس 
پیش بینى هاى ســازمان ملل متحد، جمعیت تهران تا 
ســال 2028 از مرز ده میلیون نفر خواهد گذشت و تا 
سال 2035 به فهرست رده بندى کالنشهرهاى جهان 

وارد خواهد شد.»
«الیــور وینرایت» مى نویســد: «در ترافیــک یکى از 

بزرگراه هاى تهران گیر کرده ام. این شــهر، احساسى 
شبیه به لس آنجلِس مناره دار را به آدم مى دهد. البته این 
شباهت بى دلیل نیست. ساختار شهرى امروزى تهران 
را "ویکتور دیویــد گروئن"، پدرخوانــده مراکز خرید 
شهرى طراحى کرده است. ســال 1966 دولت ایران

 گروئــن را بــراى تهیه طــرح جامع آینــده پایتخت 

اســتخدام کرد و او شــبکه اى از بزرگراه ها را طراحى 
کرد که مناطق مختلف شــهر را که با دره هاى ســبز 
از هــم جــدا مى شــدند به یکدیگر متصــل مى کرد. 
این مدل، مدِل نوعى شــهرهاى جدید آمریکایى بود 
و فقط کافى بود کــه با کوهپایه هــاى کوه هاى البرز 

سازگار شود.»

در حالى که یک ناشر حق انتشــار ترجمه فارسى کتاب 
داســتان هاى «تام هنکس»، بازیگر معروف هالیوود را 
خریده است، چهارمین ترجمه از این کتاب هم به دست 

ناشرى دیگر منتشر شد!
آذرماه سال گذشته بود که انتشارات «افق» اعالم کرد 
حق امتیاز چاپ ترجمه مجموعه داستان تام هنکس را با 
عنوان «داستان هاى ماشــین تحریر» خریده است. هر 
جاى دنیا اگر چنین خبرى منتشر مى شد به این معنا بود که 
دیگر ناشران مطلع شوند که قافیه را باخته اند و نمى توانند 
روى کتاب مورد نظر دســت بگذارند. حاال که بیش از 

یکسال از انتشار ترجمه نشر «افق»  از این کتاب گذشته، 
چهارمین ترجمه از آن نیز از سوى ناشرى دیگر بازار آمده 
است. بنابراین آن خبر اولیه مبنى بر اینکه افق حق انتشار 
ترجمه را خریدارى کرده، اینجا به مثابه شتاب دهنده براى 
دیگر ناشران عمل کرده است! یعنى ناشرى از خریدارى 
حق انتشار ترجمه خبر داده تا دیگران بدانند چنین حقى 
را با پرداخت حقوق مادى آن انحصاراً براى خود سند زده 
است اما مخابره چنین خبرى باعث شده تا دیگر ناشران از 
خأل اجراى قانون کپى رایت در ایران سوءاستفاده کرده و 
اتفاقاً به سرعت خودشان را براى انتشار ترجمه هایى دیگر 
از کتاب آماده کنند. نشان به آن نشان که نشر «یوبان» 
حتى 24 روز پیش از خود «افق»، ترجمه فارسى اش از 
کتاب را منتشر کرد و نشر «نون» هم تقریبًا همزمان با 
ترجمه انتشارات «افق» به نمایشگاه کتاب تهران رساند 
تنها با 9 روز فاصله! بنابراین در نمایشگاه کتاب امسال، ما 
با سه ترجمه فارسى از این کتاب روبه رو بودیم که نشان 
مى داد در ماراتنى که نشــر «افق» خبر برگزارى اش را 
داده و تنها شــرکت کننده حرفه اى آن هم بوده خودش 

نتوانسته اول شود!

وزارت امور خارجه عراق در پى انتشــار یک ویدیوى 
تبلیغاتى اعالم کرد که سرکنسول این کشور در شهر 

مشهد مقدس را به بغداد فراخوانده است.
ویدیویى در رسانه ها و فضاى مجازى عراق منتشر شده 
است که سرکنســول عراق در مشهد را در حال تبلیغ 
براى یک مرکز جراحى زیبایى و معرفى آن با جزئیات 
به شهروندان عراقى نشان مى دهد. در این ویدیو که 
به نظر مى رسد در دفتر کار سرکنسول ضبط شده است 
وى به تفصیل از انواع خدمات و جراحى هایى که در این 

مرکز جراحى زیبایى انجام مى شود سخن گفته است.
سرکنسول عراق در مشهد در این ویدیو، نام مدیران 
این مرکز جراحى زیبایى در مشهد را مى برد و ضمن 
تشکر از آنها تأکید مى کند که این مرکز زیبایى خدمات 
بسیار خوب با قیمت مناســب را به شهروندان عراقى 

ارائه مى کند.
«یاسین شریف»  در این ویدیوى جنجالى، عراقى ها 
را براى سفر به مشــهد و مراجعه به این مرکز زیبایى 

ترغیب مى کند.

گزارش جالب «گاردین» از پایتخت ایران 

تهران شبیه لس آنجلس ِ مناره دار شده است!

خاورى داستان عالقه گربه ناشنوا به فیلم آخر عباس کیارستمى
به قتل رسیده است؟!

ویدیوى تبلیغاتى کنسول
 عراق در مشهد جنجالى شد

«تام هنکس» در ایران قربانى کپى رایت شد!

عجیب ترین  زِن متروى  تهران خواب خاصى که فائزه از پدرش دید
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اجراى طرح بازآفرینى در آران 
ضرورى است

رئیس سـازمان مدیریت و برنامه ریزى استان اصفهان 
با اشـاره به مسـتعد بودن آران و بیـدگل در زمینه هاى 
گوناگـون، بـر ضـرورت حمایـت و اجراى طـرح هاى 

بازآفرینى شهرى در این شهرستان تأکید کرد.
نعمت ا... اکبرى افزود: اجراى طرح بازآفرینى شهرى در 
آران و بیدگل، با توجه به پیشینه این شهرستان ضرورى 
است و در صورت اجراى درست، مى توان به آن هویت 

بخشید.

ناایمن بودن90درصد 
بوستان هاى بازى تیران 

مدیر شـبکه بهداشـت و درمان تیـران و کـرون گفت: 
90درصد امکانات و مکان بوسـتان هاى بازى تیران و 

کرون ناایمن است.
حمیدرضا میرزاییان افزود: بیش از 43 بوسـتان و پارك 
بـازى کـودکان در این شهرسـتان راه اندازى شـده که 
بخش زیـادى از آنها بـه دلیل جانمایى غیراسـتاندارد و 
وسایل بازى غیراستاندارد براى کودکان غیر ایمن است.

افتتاح پایگاه امداد و نجات 
بین شهرى طالخونچه 

پایـگاه امـداد و نجـات بیـن شـهرى طالخونچـه 
بـا حضـور دبیـرکل جمعیـت هـالل احمـر ایـران 
افتتاح شـد. ایـن پایـگاه در زمینـى به مسـاحت 2500 
مترمربـع و 240 متـر مربـع زیربنـا، توسـط اداره منابع 
طبیعـى بـه جمعیـت هـالل احمـر واگـذار شـده

 است.

انتصاب سرپرست 
معاونت عمرانى استاندارى 

با حکم اسـتاندار اصفهـان حجت ا...غالمى به سـمت 
سرپرسـت معاونت هماهنگى امور عمرانى استاندارى 

اصفهان منصوب شد.
غالمى که پیش از این مدیرکل راه و شهرسازى استان 
اصفهان بـود، در مهـر ماه امسـال با حکـم وزیـر راه و 
شهرسازى به عنوان معاون و عضو هیئت مدیره سازمان 

ملى زمین و مسکن منصوب شده بود.

رشد 40 درصدى تماس ها با 
سامانه 197 در تیران 

على صادقى، فرمانده انتظامى تیران وکرون از افزایش 
40 درصدى تماس هاى مردم این شهرستان با سامانه 

نظارت همگانى پلیس خبرداد.

خبر

قائم مقام سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان گفت: 
مشــکل و کمبودى براى تأمین و توزیع بذر کشــاورزان 
شــرق اصفهان، به منظور کشــت محصــوالت وجود 

ندارد.
مهرداد مرادمند افزود: با جارى شدن آب در اوایل بهمن ماه، 
امسال به وسعت هر زمین زراعى، بذر گندم و گلرنگ بین 
کشاورزان توزیع مى شود و برآورد اولیه ما 200 کیلوگرم 

بذر براى هر هکتار است. 
وى ادامه داد: کشــاورزان شهرستان و شرق اصفهان باید 
براى دریافت بذر مورد نیاز از شرکت تعاونى هاى مناطق 

خود اقدام کنند. 

قائم مقام سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان درباره 
مدت جارى شدن رودخانه براى کشت کشاورزان تصریح 
کرد: این موضوع از سوى وزارت نیرو اعالم مى شود اما به 
طور تخمینى درحدود 22 روز آب در بستر زاینده رود خواهد 
بود و بالغ بر 18 روز آن به طور مفید براى کشــت در نظر 

گرفته خواهد شد. 
وى با تأکید بر اصــالح بندهاى آبخیزدارى در اســتان 
همجوار براى کمک به جریان زاینده رود، خاطرنشــان 
کرد: ایــن موضوع بــه وزارتخانــه جهاد کشــاورزى 
گزارش شــده اســت تا از این طریق اصالح بندها انجام 

شود.

رئیس مجمع نمایندگان اســتان اصفهان گفت: نمایندگان 
مجلس به صورت جدى به دنبال آن هســتند که مشــکل 
تخصیص درآمد شهردارى ها به سازمان هدفمندى یارانه ها، 

در بودجه 98 تکرار نشود. 
ناصر موســوى الرگانى پیرامون حذف برخى از ردیف هاى 
بودجه شهردارى ها در بودجه اظهار کرد: متأسفانه در تصویب 
بودجه 97 حدود3200میلیارد تومــان از درآمدهاى مرتبط 
شهردارى ها که در اختیار معاونت عمرانى وزارت کشور قرار 
داشت، با البى گرى سازمان برنامه و بودجه و افراد مؤثر، در اختیار 
سازمان هدفمندى یارانه ها قرار گرفت. نایب رئیس کمیسیون 
اقتصادى مجلس شــوراى اســالمى با بیان اینکه سازمان 

هدفمندى یارانه ها هیچ نیازى به این اعتبار  که حق مســلم 
شهردارى ها بوده ندارد، افزود: پیش بینى دیوان محاسبات و 
سازمان برنامه بودجه این است که در آمد دولت از هدفمندى 
یارانه ها 142 هزار میلیارد تومان است اما ارزش مبلغ پرداختى 
به مردم حدود 42 هزار میلیارد تومان است؛ یعنى حدود صد هزار 
میلیارد تومان درآمد دولت، از اعتبار سازمان هدفمندى یارانه 
هاست و نیازى به اعتبار شهردارى ها نیست. وى افزود: مجلس 
شوراى اسالمى مصوبه اى را براى اصالح بودجه ارائه کرد که 
یکى از مهمترین موارد آن، بازگشت اعتبار شهردارى ها بود اما 
شوراى نگهبان ایراداتى را به مصوبه وارد کرده و خواستار الیحه 

از جانب دولت براى اصالح بودجه است.

مجلس پیگیر بازگشت 
اعتبارات شهردارى هاست

مشکلى براى تأمین بذر 
کشاورزان وجود ندارد

در اجراى مصوبه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 94/04/09 مبنى بر افزایش سرمایه شرکت تا سقف یکصد میلیارد 
ریال طى مدت حداکثر 5 سال و انجام و ثبت مرحله اى آن در یک یا چند نوبت و نیز تفویض کلیه اختیارات و اخذ 
تصمیم در مورد شرایط فروش سهام جدید و نحوه تأدیه قیمت آن به هیات مدیره به استناد تبصره 1 ماده 161 قانون 
تجارت، بدینوسیله بر اساس ماده 169 قانون تجارت به اطالع کلیه سهامداران محترم شرکت مى رساند هیات 
مدیره سقف افزایش سرمایه در اولین مرحله را مبلغ چهل و پنج میلیارد ریال، تادیه آن را از محل سود انباشته، 
مدت استفاده از حق تقدم سهامداران محترم را شصت روز از تاریخ درج آگهى و قیمت هر سهم را به مبلغ اسمى 

و از قرار هر سهم ده هزار ریال تعیین نمود.
لذا از سهامداران محترم شرکت دعوت مى گردد از تاریخ نشر این آگهى حداکثر به مدت شصت روز به منظور 
استفاده از حق تقدم در خرید سهام جدید ناشى از افزایش سرمایه با مراجعه به دفتر شرکت به نشانى اصفهان- 
خیابان هشت بهشت غربى- حدفاصل کوچه 18 و 20- پالك 221 و تکمیل فرم درخواست مربوطه اقدام نمایند و 

یا فرم درخواست را تکمیل و از طریق پست، نمابر و یا پست الکترونیکى به شرکت ارسال نمایند.

هیئت مدیره

آگهى استفاده از حق تقدم خرید سهام جدید شرکت مهندسى توسعه و سازندگى سداد (سهامى خاص) 
به شماره ثبت 9690 و شناسه ملى 10260307730
«موضوع ماده 169 الیحه اصالحى قانون تجارت»

اســتاندار جدید اصفهان در اولین نشست با خبرنگاران 
اســتان اصفهان در تاالر اجتماعات استاندارى، خطاب 
به خبرنگاران یادآور شد به رسم ادب و اخالق، آنچه در 
این نشست مطرح مى شــود را انعکاس دهند و به شرط 
امانتدارى و رعایت اخالق و ادب، این نشست ها تداوم 

خواهد داشت.
عباس رضایى گفت: ما در بحث آب هیچگونه اختالفى با 
دیگر استان ها از جمله خوزستان، چهار محال و بختیارى، 
یزد و... نداشته و نخواهیم داشت و همه ابواب جمعى نظام 
هستیم و همه مسئوالن با ید واحده براى رفع مشکالت 
در چهار استان هماهنگى، همدلى و هم افزایى یکسان 
داشته باشــند و در حقیقت هدف همه ما انجام وظیفه 

قانونى در چارچوب ضوابط و مقررات است.
وى ادامه داد: قرار نیست معجزه کنیم و مسئله یک استان 
را حل کنیم و براى دیگر استان ها مشکل درست شود و 
یقین و اطمینان دارم همان مســئولیتى که ما نسبت به 
دیگر استان ها داریم مسئوالن دیگر استان ها هم نسبت 
به استان اصفهان دارند و هدف در نهایت خدمت به مردم 
است و نباید از سوى رسانه ها، مسائل طورى مطرح شود 

که موجب کدورت دیگر استان ها شود.
اســتاندار اصفهان با این مقدمه، پاسخگوى سئواالت 
خبرنگاران شد. ابتدا خبرنگار «نصف جهان» در خصوص 
اجراى هفت طرح آبى استاندار سابق و تأمین منابع مالى 
آن، که پیش بینى شده بود از ســوى صنایع تأمین شود 
پرسید که اســتاندار گفت: اگر هفت طرح آبى ارائه شده 
استاندار قبلى با انجام کارشناسى ها، منابع مالى، اقلیم، 
قوانین باالدست و مسائل روز جواب دهد، دلیلى براى از 

صفر شروع کردن نیست.
رضایى با قدردانى از زحمات انجام شــده استاندار قبلى 
براى آب اصفهان اظهار کرد: 450 میلیارد تومان پولى 
بوده که صنایع به اســتان از بابت فــروش آب قرار بود 
بدهند که از این میزان بر اســاس گزارش سازمان آب 
منطقه اى و جهاد کشــاورزى، چیزى حدود 90 میلیارد 
و 600 میلیون تومان وصول شــد که از این میزان نیز 

حدود 75 میلیارد تومان بابت حقابه کشاورزان پرداخت 
شــد، پنج میلیارد تومان بر اســاس کارگروه سازگارى 
با کم آبى به بــذر اختصاص یافــت و ده میلیارد تومان 
نیز در صندوق توسعه کشــاورزى مانده بود. در مقابل 
سازمان آب منطقه اى ادعا دارد حدود 38 میلیارد تومان 
باید صنایع بابت ســرمایه گذارى تونل سوم کوهرنگ 

اختصاص مى دادند.
وى اذعان کرد: از 11 صنعت بایــد 450 میلیارد تومان 
وصول شود که طبق گزارشــات دو صنعت با توجه به 
شــرایط مالى و اقتصادى، قابلیت پرداخت سهم خود را 

دارند و اگــر ما به دیگر واحدهاى صنعتى فشــار آوریم 
موجب ایجاد مشکل در مســائل کارگرى، خرید کاال و 

تولید آنان خواهد شد.
استاندار اصفهان به جارى شــدن آب در زاینده رود هم 
اشاره کرد و گفت: مدیریت صنایع آب در استان، طرحى 
را پیشنهاد داده و طبق پیگیرى ها از طریق سازمان آب 
منطقه اى، قرار است کمیسیون مربوطه تصمیم گیرى 
نهایى را در خصوص جارى شدن آب در زاینده رود بگیرد 
و قطعًا اگر من هم در جلســه این کمیسیون باشم به آن 
رأى مثبت خواهم داد و امید است با نظر مثبت اعضا آب 

بهمن ماه ســال جارى در زاینده رود جارى شود اما قول 
100 درصد نمى دهم چرا که جهاد کشــاورزى مبناى 
کشــت بهاره را مشــخص مى کند و نگاه ما نسبت به 
بازگشایى آب در زاینده رود سیاسى نیست و نگاه خدمت 

با تدبیر است.
وى حجم فعلى مخزن ســد زاینده رود را 165 میلیون 
مترمکعب اعالم کرد و گفت: این میزان در سال گذشته 

در این برهه زمانى 138 میلیون مترمکعب بوده است.
اســتاندار اصفهان مى گویــد: اولویت اول اســتان آب 
آشامیدنى است و جارى شدن آب در زاینده رود با ریسک 

باالى شورایعالى حوضه آبریز خواهد بود. 
رضایى گفت: سیاســت در مسئله آب، تعامل، همکارى 
و پیگیرى با همه اســتان هاى همجوار و همه کسانى 
است که دلشان براى اصفهان مى سوزد و فکر مى کنم 
مصوبه اخیر هیئت وزیران در خصوص آب، یعنى احیاى 
زاینده رود و ســاماندهى رودخانه بزرگ کارون بهترین 
روش است. چرا که مسائل آب باید کارشناسى شده و بر 

اساس زمانبندى پیش رود و حرف درمانى نباشد.
وى پیگیرى قطار سریع الســیر اصفهــان- تهران را از 
اقدامات استاندارى اصفهان دانست و گفت: منابع مالى 
قطار سریع السیر اصفهان- تهران به میزان 13/6 میلیارد 
یوآن از ســوى چینى ها تأمین و در اختیــار وزارت راه و 
شهرسازى است و کار به پیمانکار ابالغ شده و امید است 
بر اساس قول هاى داده شده، سال 99 شاهد راه اندازى 
قطار سریع الســیر اصفهان- تهران باشــیم که فاصله 

اصفهان تا تهران را به 1/5 ساعت مى رساند.
استاندار اصفهان از ایجاد یک ایرالین با بیس اصفهان در 
آینده خبر داد و گفت: اصفهان تاکنون ایرالین مخصوص 
به خود نداشته، که کارگروهى در این راستا تشکیل شده 
و ما به دنبال ایجاد یک ایرالین با بیس اصفهان هستیم 
که در ایــن صورت براى حدود 1800 نفر شــغل ایجاد 
خواهد شــد و مردم هم، چون به صورت سهامى خواهد 
بود مى توانند در آن مشارکت کنند و سرمایه نیز سه ساله 

بازگشت خواهد داشت. 
اســتاندار اصفهان تأکید کرد: تا پایان دولت روحانى در 
سمت خود سفت ایســتاده ام و روزى که رفتم تجربیاتم 
را در اختیار دیگران قرار مى دهم همانگونه که امروز از 

تجربیات گذشتگان استفاده مى کنم.
وى با اشــاره به تجمع کشــاورزان هــم گفت: تجمع 
داراى قوانین است و هر صنفى باید براى راهپیمایى از 
فرماندارى مجوز داشته باشد و مانعى هم براى راهپیمایى 
نخواهد بود. البته گروهى آب را گل آلود کرده و حاکمیت 
را زیر ســئوال مى برند و یا فراخوان از سوى گروه هاى 
معاند براى تجمع مى شــود که ما قطعًا با این تجمع ها 

برخورد خواهیم کرد.

استاندار جدید اصفهان در پاسخ به سئوال نصف جهان تشریح کرد؛ 

شرط اجراى طرح آبى استاندار سابق 
ساسان اکبرزاده

طرح انتقال آب به فالت مرکزى باید اجرایى شود
نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس شوراى اسالمى 
گفت: طرح انتقال آب به فالت مرکزى ایران باید اجرایى 

شود تا با بحران آب شرب مواجه نشویم.
سمیه محمودى با بیان اینکه اعتبارى براى انتقال آب به 
فالت مرکزى در نظر گرفته شده است، افزود: 600 میلیون 
تومان اعتبار براى انتقال آب در نظر گرفته شــده که این 
اعتبار باید افزایش یابد تا در سال آینده با مشکل آب شرب 

مردم مواجه نشویم.
وى با اشاره به مشکل کم آبى در استان اصفهان بیان کرد: 
خشکسالى و برداشــت هاى بى رویه بر کّمیت و کیفیت 
آب شهرستان ها اثر گذاشته اســت و به همین دلیل، باید 
چاه هاى غیرمجاز با قاطعیت و ســرعت عمل مسئوالن 

مسدود شود.
محمودى با اشــاره به اینکه ذخیره ســد زاینــده رود به 
165میلیون مترمکعب رســیده و اگر امروز چاره اندیشى 
نشود، سال آینده در شهر اصفهان هم به مشکل تأمین آب 
برخورد مى کنیم، تصریح کرد: طــرح انتقال آب به فالت 
مرکزى ایران باید اجرایى شود تا با بحران آب مواجه نشویم.
وى با بیان اینکه طرح انتقال آب که در برنامه ششم توسعه 
پیش بینى شده، تنها براى حل مشکل آب شرب مردم بوده 
است، خاطرنشان کرد: در این طرح، بخش صنعت هم دیده 
شده و مى تواند از مقدارى از آب استفاده کند اما براى بخش 
کشاورزى باید شــیوه هاى جدید آبیارى و اصالح الگوى 

کشت اجرایى شود.

سینماهاى اصفهان همزمان با فصل زمستان جانى دوباره 
گرفته اند. اکران فیلم ســینمایى «تخته گاز» تازه ترین اثر 
سینمایى محمد آهنگرانى در سینماهاى اصفهان آغاز شد. 
سام درخشانى، کامبیز دیرباز، لیال اوتادى، الهام حمیدى، رز 
رضوى، بیژن بنفشه خواه، نیما شاهرخ شاهى، پرستو صالحى 

و داریوش فرهنگ در این فیلم به ایفاى نقش مى پردازند.
■■■

فیلم سینمایى «درســاژ» اثر متفاوت پویا بادکوبه در ژانر 
اجتماعى اســت که در پردیس هاى ســینمایى ساحل و 

چهارباغ اصفهان به روى پرده رفته است.
على مصفا، شبنم مقدمى، هوشنگ توکلى، علیرضا ثانى فر، 
علیرضا آقاخانى، ســیامک ادیب، جــالل فاطمى، لویى 
سیفى، رامبد مطلبى و نگار مقدم در این فیلم به ایفاى نقش 

پرداختند.
■■■

فیلم سینمایى«قانون مورفى»  تازه ترین اثر سینمایى رامبد 
جوان یک کمدى اکشن جذاب است و قصه هاى متفاوتى را 

از شخصیت هاى فیلم روایت مى کند.
امیر جدیدى، امیر جعفرى، هادى کاظمى، سروش صحت 

و رامبد جوان از بازیگران این فیلم هستند.
■■■

فیلم سینمایى «دزد و پرى 2» ســاخته حسین قناعت در 
پردیس هاى سینمایى ساحل و چهارباغ اصفهان به روى 

پرده رفته است.
داســتان فیلم ماجراهاى عجیب یک پدر را نشان مى دهد 
که به نوعى خود را دانشمند فرض مى کند و مدعى است که 

قرص هایى براى رشد و فعالیت سریع کودکان اختراع کرده 
است. داستان از جایى آغاز مى شود که دو دزد بچه هایى را 
مى ربایند و این قرص هاى معجزه گر باعت ایجاد اتفاقاتى در 
فیلم مى شوند. امیرحسین صدیق، ارژنگ امیرفضلى، شقایق 
فراهانى، بهنوش بختیارى، نادر سلیمانى، رامین ناصرنصیر، 
افشین سنگ چاپ و مرتضى زارع در این فیلم شاد به ایفاى 

نقش مى پردازند.
■■■

«اتاق تاریک» پنجمین ساخته سینمایى روح ا... حجازى 
پس از فیلم هاى «درمیان ابرها»، «زندگى خصوصى آقا 
و خانم میم»، «زندگى مشــترك آقاى محمودى و بانو» 
و «مرگ ماهى» اســت که بعد از گذراندن جشنواره فجر، 

اکنون بر پرده سینماها به اکران عموم گذاشته شده است.

آغاز اکران «تخته گاز» و «درساژ»  در سینماهاى اصفهان

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 شماره 1 به مساحت 196/3 مترمربع از مجموعه تفکیکى محسن 
کامبخش واقع در خیابان نواب جنب مسجد امام جعفر صادق با کاربرى مسکونى را به فروش برساند. لذا از کلیه 
متقاضیان، اشخاص حقیقى و حقوقى درخواست مى گردد از تاریخ  1397/10/23 جهت بازدید از محل موردنظر و 

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

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

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

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

آگهى مزایده نوبت اول

مجید صفارى- شهردار بادرود
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با اعالم آثار حاضر در بخش سوداى سیمرغ 
جشــنواره فیلم فجر تمامى افکار عمومى 
نزد اهالى ســینما و همچنین رسانه ها به 
حضور چهره هاى مطرح ســینما از جمله 
کارگردانان، بازیگران و ســایر رشته هاى 

سینمایى ختم مى شود.
در ایــن میان که همــه به دنبــال یافتن 
پرکارترین افراد حاضر در جشــنواره فیلم 
فجر هســتند خبرى در خصوص غایبان 
بزرگ سى و هفتمین جشــنواره فیلم فجر 
جالب توجه اســت. بازیگرانى که امسال 
نبودشان به شــدت در جشنواره فیلم فجر 

احساس مى شود.
رکورددار کسب سیمرغ بلورین جشنواره 
فیلم فجر سرشناس ترین غایب جشنواره 
سى و هفتم است. پرویز پرستویى امسال 
فیلم پرحاشیه لس آنجلس تهران را روى 
پرده داشــت که نقدهاى تندى را به همراه 

آورد.
امیر جدیدى که سال گذشــته براى بازى 
در «عرق سرد» و «تنگه ابوقریب» سیمرغ 
بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد را از 
جشــنواره فیلم فجر دریافت کرد قرار بود 
اوایل امســال در فیلم «غالمرضا تختى» 
بهــرام توکلى جلــوى دوربین بــرود که 
حضورش در این فیلم منتفى شد و امسال 

از غایبان جشنواره است.
سحر دولتشاهى که سال 93 براى بازى در 
«عصر یخبندان» سیمرغ بلورین بهترین 
بازیگر نقش مکمل زن را دریافت کرد و سال 
گذشته با «عرق سرد» و «چهارراه استانبول» 
به دومین ســیمرغ فجر خود رسید از دیگر 

غایبان جشنواره سى و هفتم است.
رضا عطــاران چهره پــرکار و پرمخاطب 
سینماى ایران است. این بازیگر که همواره 
در جشــنواره فیلم فجر نیز حضور پررنگى 
داشته در سى و هفتمین دوره جشنواره فجر 
حضور ندارد و از غایبان بزرگ این دوره به 

شمار مى آید.
شهاب حسی نى هم یکى دیگر از افراد این 
لیســت اســت که با دو فیلم «البرینت» و 
«نبات» امثال هم به جشنواره فیلم فجر راه 
پیدا نکرد و در لیست غایبان بزرگ جشنواره 

قرار گرفت.

مدیر شبکه یک سیما از ســیروس مقدم خواست در 
نوروز 98 «پایتخت 6» را از قاب این شــبکه تقدیم 

مردم کند.
سیروس مقدم، کارگردان ســریال «پایتخت» پنج 
شنبه شــب در آیین اختتامیه نهمین جشنواره فیلم 
مردمى «عمار» در ســینما فلســطین که بخشى از 
آن به پاسداشت او گذشــت، اظهار کرد: «پایتخت» 
متعلق به مردم است و تا وقتى که مردم بخواهند، ادامه 
پیدا مى کند، در حرف ها مطرح مى شود تیم سازنده 
«پایتخت» خواهان ادامه این مجموعه نیســتند اما 
این صحیح نبوده و این حرف تیم ســازنده نیســت. 
وى افزود: تا وقتى مردم از «پایتخت» دل زده نبوده 
و آن را دوست داشته و بخواهند ببینند، این سریال را 
ادامه مى دهیم اما مسئله مهمى هم که باید در ساخت 
دنباله «پایتخت» درنظر گرفته شود، این است که باید 

سوژه هاى خوبى پیدا کنیم.
مقدم در ادامه با بیان اینکه ساختن یک کار دنباله دار 
به دلیل عدم تعلق به یک نفر فوق العاده سخت است 
گفت: به تعداد آدم هاى این سرزمین سوژه وجود دارد 
که وارد «پایتخت» بشود، همانگونه که قصه اجازه داد 
خانواده «نقى معمولى» سر از سوریه درآوردند. وى 
افزود: با مضمون اجتماعى ایجاد خنده کار ســختى 
است و مسئله بعدى سیستم مدیریت فرهنگى ماست 
که آیا تمایل دارند به این خواست و مطالبه مردم جواب 
مثبت دهند یا خیر؟ کارگردان ســریال «پایتخت» 

ادامه داد: هیچ دلیلى مبنى بر اینکه از این تیم خواسته 
شده باشــد نیروهاى خود را براى «پایتخت» ششم 
فراهم کند، صورت نگرفته است. مقدم گفت: یک تیم 
بازیگرند که باید براى ســاخت «پایتخت 6» حضور 
داشته باشــند، جمع کردن آدم هاى «پایتخت» نیاز 
به برنامه ریزى دارد، باید مدیــران فرهنگى پس از 
«پایتخت 5» به فکر برنامه ریزى «پایتخت» بعدى 
مى افتادند تا تیم از هم نپاشد. وى افزود: خوشبختانه 
«پایتخت» یکى از عوامل وحدت و انســجام فکرى 
آحاد ملت اســت، از مردم تا حوزه هاى علمیه براى 
«پایتخت» سوژه دادند، «پایتخت» سرگرمى ایرانیان 
مقیم خارج و دورهمى آنها و ســرگرمى قشر ضعیف 
جامعه که زندگى پر از مشکل دارند بود و قومیت هاى 
مختلف مایل به «پایتخت» هســتند. این کارگردان 
ادامه داد: متأسفانه نســبت به «پایتخت» در بخش 
برنامه ریزى و مدیریت فرهنگى ما کم لطفى شد و به 
این نیاز و مطالبه مردم پاسخ داده نشده و تیم سازنده 
«پایتخت» االن متالشــى و هرکدام سرگرم کارى 
هســتند. مقدم افزود: اما تا زمانى که مردم خواهان 
«پایتخت» باشند و اگر صداى اعتراض مردم از پخش 
نشدن «پایتخت» امسال به گوش مسئوالن برسد، 

شاید جدى تر به این مسئله بیاندیشند. 
 پس از صحبت هاى سیروس مقدم مدیر شبکه یک 
سیما از وى خواســت در نوروز 98 «پایتخت 6» را از 

قاب این شبکه تقدیم مردم کند.  

مینا وحید در مصاحبه بــا تى وى پالس از اختالفش 
با آزاده زارعى که در جشنواره فیلم فجر اتفاق افتاد، 

پرده برداشت.
مینا وحید، بازیگر فیلم سینمایى «هایالیت» درباره 
اختالفش با آزاده زارعى دیگر بازیگر این فیلم، گفت: 
در زمان فیلمبردارى که ســکانس مشــترك با هم 
نداشتیم اما در زمان جشنواره فیلم فجر شاید چون تازه 
کار هستند مسائل را قاطى کردند. در جشنواره فیلم 
فجر در یک برنامه نشســته بودیم که درباره تحلیل 
نقش و فیلم بود، در جواب پرســش مجرى خانم که 
چرا این نقش را قبول کردم، گفتم که در «هایالیت» 
برخالف دیگر شخصیت ها که خیانت مى کنند و بروز 
نمى دهند اما این شــخصیت با خودش رو راست تر 

است که خانم زارعى گفتند «نه! ما خیانت نکردیم» که 
در جواب ایشان گفتم شما را نمى گویم بلکه نقش را 
مى گویم اما ایشان یهو قاطى کردند با ناراحتى برنامه 
را ترك کردند به طورى که میکروفونشان هم افتاد و 
گفتند من با خانم وحید در یک قاب نمى مانم و ایشان 
خودشان را با من دچار قهر کردند و متوجه نشدم چرا 

آنقدر عصبى شدند.
«هایالیت» فیلمى به کارگردانى اصغر نعیمى است که 
در جشنواره سى و ششم فیلم فجر در بخش سوداى 
سیمرغ حضور داشــت اما تاکنون نتوانسته به اکران 
عمومى برســد و پژمان بازغــى، آزاده زارعى، میناو 
وحید،  سام قریبیان و جمشید هاشم پور در آن ایفاى 

نقش مى کنند.

با اکران شدن «مارموز» و تالش نافرجام کارگردان 
براى جنجالى کردن آن با دعوت از سیاسیون به اکران 
خصوصى تا تشبیه حامد بهداد به «آنتونى کوئین» اما 
وضعیت توجه منتقدان، رسانه ها و گیشه نشان داد که 
تبریزى دست به ساخت فیلم تاریخ مصرف گذشته اى 
زده و همین موضوع از سوى بازیگر نقش اول این فیلم 

هم در مصاحبه اى مطرح شده است.
حامد بهداد درباره حضورش در «مارموز» گفت: فکر 

مى کردم به جهت طعنه و طنز سیاسى که دارد، ثمر 
بخش باشد اما وقتى االن فیلم را مى بینم به نظرم دیر 
گفتیم و امروز على رغم نقد به دولت و جامعه سیاسى 
داریم ، مى بینیم که مردم از وعده ها فاصله گرفتند و 
خجالت مى کشم وقتى مى بینم که «مارموز» از مردم 
عقب تر است، خجالت مى کشم، ما مى خواستیم به 
عنوان هنرمند از مردم یکم جلوتر باشــیم اما امروز 

مى بینیم که مردم جلوتر از ما هستند.

هنوز یک هفته نشــده که معاون اداره ارشــاد اصفهان 
از اکران حداقل 14 فیلم جشــنواره فیلم فجر امسال در 
اصفهان خبر داد و گفت اگر بودجه کافى اختصاص دهند، 
این فیلم ها در شهرستان هاى استان هم به نمایش در 
خواهد آمد؛ ولى حاال اصل برگزارى جشــنواره فجر در 
مراکز استان ها به اما و اگر خورده چه رسد به اکران فیلم 

در شهرستان هاى کوچک تر!
ماجرا از این قرار اســت که ســیدضیاء هاشــمى، دبیر 
شورایعالى تهیه کنندگان در واکنش به اظهارات چندى 
پیش سیدحسین سیدى، مدیر بخش استان هاى سى و 
هفتمین دوره جشنواره فیلم فجر که از اکران 11 تا 14 
اثر از این رویداد سینمایى در 31 استان از 12 تا 22 بهمن 
ماه خبر داده بود، با اشــاره به اینکه ستاد جشنواره فیلم 
فجر با بحران بى پولى مواجه است و امکان فراهم آوردن 
بودجه براى برگزارى جشنواره در استان ها را ندارد اعالم 
کرد در صورتى که بودجه الزم براى نمایش فیلم ها در 

شهرستان ها در نظر گرفته نشود، بى شک تهیه کنندگان 
آثار خود را در شهرستان ها نمایش نمى دهند.

این موضعگیــرى دبیر شــورایعالى تهیه کنندگان البته 
وجه دیگرى هم دارد که کمتر به آن پرداخته شده است. 
واقعیت این است هر سال که قول و قرارها براى اکران 
بعضى فیلم هاى جشنواره فجر در مراکز استان ها گذاشته 
مى شود،  اکثر تهیه کنندگان با اکراه به این موضوع تن 
مى دهند. توجیه آنها این اســت که اکــران زود هنگام 
فیلمشان در ابعاد کشــورى عالوه بر اینکه ممکن است 
احتمال قاچاق فیلم را افزایش دهد، در عین حال از تعداد 
تماشاگران آن به هنگام اکران رسمى هم خواهد کاست 

که این اصًال نمى تواند با ذائقه تهیه کننده جور در بیاید.
از همین رو اظهارات دبیر شــورایعالى تهیه کنندگان را 
مى توان چنین تفسیر کرد که حتى اگر موضوع بى پولى 
جشنواره امسال صحت هم نداشته باشد اما صرف چنین 
شایعه اى بهترین دستاویز براى تهیه کنندگانى قلمداد 
مى شــود که در صدد لغو برنامه هاى استانى جشنواره 

فیلم فجر هستند. البته مدیر بخش استان هاى جشنواره 
امسال درباره احتمال عدم اکران فیلم هاى جشواره فجر 
در مراکز استان ها گفته است توافق نهایى انجام این کار 
تنظیم شده و مدیرعامل خانه سینما هم موافق نمایش 
فیلم ها در استان هاست منتهى این قرارداد هنوز امضا 
نشده که به گفته سیدى، این کار هم در هفته جارى انجام 

خواهد شد. 
با همه این احواالت، آنچه مســلم اســت اینکه شرایط 
اقتصادى کشور و مســئله صرفه جویى در برنامه هاى 
جشنواره فجر امســال چیزى نیست که حتى خود دست 
اندرکاران جشنواره هم منکر آن باشند. منتهى اینکه عموم 
مدیران ارشد جشــنواره و به خصوص آنها که مسئولیت 
تقسیم بودجه جشــنواره را برعهده دارند، آیا مانند مدیر 
امور استان ها فکر مى کنند یا آنها هم مثل تهیه کنندگان 
فیلم ها در انتظــار زمزمه مخالف خوانى در گوشــه اى 
هستند تا کل برنامه را معلق کنند، موضوعى است که در 

روزهاى منتهى به آخر همین هفته مشخص مى شود.   

بعد از تأیید مقدماتى از جانب مقامات ملى و محلى؛

جشنواره فجر ممکن است 
به اصفـهان نیاید!

مانى مهدوى

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

بازیگران سرشناس غایب در جشنواره فیلم فجر 

«پایتخت 6» به نوروز مى رسد؟

ماجراى اختالف میناوحید و آزاده زارعى
 از کجا شروع شد؟!

حامد بهداد: از مردم خجالت مى کشم

سریال «دل» به کارگردانى منوچهر هادى در مرحله 
پیش تولید قرار دارد و افسانه بایگان به عنوان بازیگر 

جدید به این سریال پیوست.
منوچهر هادى، کارگردان جوان سینما این روزها 
مشغول ساخت ســریال «دل» در نمایش خانگى 
است و این ســریال در مرحله پیش تولید قرار دارد 
و هر روز بازیگران جدیــدى به جمع بازیگران این 
سریال اضافه مى شوند. افســانه بایگان به عنوان 
بازیگر جدید به جمع بازیگران سریال «دل» پیوست 
و به زودى با تکمیل اسامى بازیگران تصویربردارى 
این سریال آغاز مى شــود. صفحه رسمى سریال 
«دل» با انتشار کلیپى از بازى افسانه بایگان در این 
سریال از او به عنوان بازیگر جدید نام برد و نوشت: 
«افسانه بایگان به "دل" منوچهر هادى پیوست...»

پیــش تولید ســریال نمایش خانگــى «دل» به 
کارگردانى منوچهر هادى و تهیــه کنندگى جواد 
فرحانى از مدتى پیش آغاز شده و به زودى با انتخاب 
کامل بازیگران و لوکیشن ها جلوى دوربین خواهد 
رفت. افسانه بایگان، در اولین تجربه بازى در سریال 
نمایش خانگى به سریال «دل» پیوست تا دومین 
تجربه همکارى بــا منوچهر هادى بعــد از فیلم 

«قرنطینه» را داشته باشد.
پیش از این حضور بازیگرانى چون کورش تهامى، 
مهراوه شریفى نیا، ساره بیات و سعید راد در سریال 
«دل»  قطعى شــده بود و تســت گریم روى آنها 

انجام شد.

تنها عکسى که بهرام رادان در سفر اخیرش به اهواز 
در شبکه اجتماعى اینستاگرام منتشر کرد، سلفى اش 
با گاومیش هاى اهواز بود که واکنش هایى را از سوى 

برخى مردم اهواز به دنبال داشت.
بهرام رادان یکى از بازیگران شــاخص ســینماى 
ایران در جریان ســفرش به اهواز با حضور در یکى 
از بوستان هاى شهرى اهواز و دیدن گاومیش ها در 
آن مکان، اقدام به گرفتن سلفى با این گاومیش ها و 
انتشار عکس آن در شبکه اجتماعى اینستاگرام کرد 
که البته این عکس به شدت مورد نقد برخى از مردم 

اهواز قرارگرفت و بازتاب فراوانى به همراه داشت. 
مخالفاِن این ســلفى مى گویند چــرا رادان چهره 
شهرمان را زشت نشان داد و اینجا کالنشهر است و 
روستا نیست. همفکراِن این گروه همچنین مى گویند 
گاومیش ها حق ندارند وارد شهر شوند و جایشان در 

روستا و در محیطى خارج از شهر است.
اما موافقان، دالیل دیگرى را در تأ یید حرکت بهرام 
رادان مطرح کردند و عقیــده دارند رادان، ظرفیتى 

طالیى از اهواز را به خوبى شناخت.

المیرا شریفى مقدم، گوینده شبکه خبر که چند سال 
پیش براى نخستین بار از ماجراى قتل پدرش، پرده 
برداشت، بار دیگر به مناسبت ســالگرد این واقعه، 

خاطره خود از آن شب ترسناك را نوشت.
شــریفى مقدم با انتشار عکســى از خود در آغوش 
پدرش نوشت: «ساعت 5 و 25 دقیقه عصر نوزدهم 
دى 72، من و برادرم منتظریــم که پدرو مادرمون 
برگردند خونه، صداى کمک میاد! دوباره کمک! با 
سومین کلمه کمک، صداى بابام رو شناختم. جلوى 
ورودى خونه حمله مى کنند براى سرقت کیفش و 
وقتى مقاومت مى کنه، به قتل مى رســه. 25 سال 
گذشــته و دو نفر قاتل هنوز پیدا نشده اند. هرچقدر 
بزرگ تر مى شم، اون شــب وحشتناك پررنگ تر 

درنظرم دیده مى  شه.»

افسانه بایگان 
بازیگر جدید سریال «دل» 

سلفى بهرام رادان 
در اهواز خبرساز شد

خاطره المیرا شریفى  مقدم 
از ماجراى قتل پدرش 
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وقتى «صفــورا جعفرى»، کاپیتان دوم سبزپوشــان گل 
تســاوى را در شــهرآورد دختران اصفهــان وارد دروازه 
ســپاهان کرد بین آن همه هیاهو و صــداى بوق و فریاد 
تماشاچى هاى ذوبى، جیغ هاى ســه دختر نوجوان نگاه 
هاى بیشترى را به سمت خود کشــاند. تا قبل از این گل، 
هیچکس حتى یک درصد هم احتمال نمى داد این دخترها 
که با فاصله بســیار از طرفداران تیمشان، پشت نیمکت 
ذخیره طالیى پوشان ایستاده بودند حامى سبز و سفیدهاى 
اصفهان باشند. «مهشــید» و «مریم» و «مهرانا» جایى 
را براى تماشــاى بازى انتخاب کرده بودند که طرفداران 

سپاهان آنجا ایستاده بودند. 
این ســه دختر جوان از اینکه تیم دوستشــان توانســته 
گل خورده را در عــرض چند دقیقه جبران کند ســر از پا 
نمى شناختند. «اگر این توپ گل نمى شد "مریم" سکته 
مى کرد»، این را «مهشید» مى گوید و در حالى که از فرط 
استرس و هیجان بازى و سرماى هوا این پا و آن پا مى کند، 
ادامه مى دهد: «من بخاطر دوستم "مریم مهرابى" که در 
تیم ذوب آهن بازى مى کند براى تماشاى اکثر مسابقات 
این تیم به ورزشگاه مى روم؛ چه وقتى بازى در فوالدشهر 
باشــد چه هنگامى که آنها مثل امروز در خود اصفهان و 

ورزشگاه شفق مسابقه داشته باشند.»
دو تیم بانوان ذوب آهن و ســپاهان ساعت 10 صبح روز 
جمعه و در هفته ششم از سرى مسابقات لیگ برتر بانوان 
به مصاف هم رفتند. برخالف انتظــار، از این دیدار که به 
میزبانى باشــگاه ذوب آهن و در مجموعه ورزشى بهرام 
عاطف(ورزشگاه شفق) برگزار شد، استقبال چندانى نشده 
و تعداد اصفهانى هایى که صبح این روز تعطیل زمستانى 
را به تماشاى دربى دختران شهرشان اختصاص داده اند به 

زحمت به 150 نفر مى رسد. 
اکثر تماشاچى ها هم یا خودشان ورزشــکارند و در یکى 

از این دو باشــگاه عضویت دارند و بــراى حمایت از هم 
باشــگاهى هایشــان آمده اند یا با یکى از بازیکنان این 
تیم ها نسبت فامیلى دارند. غیر از این دو اگر باشد،آنها حتمًا 
براى تشویق یکى از دوستان صمیمى خود حاضر شده اند 
از خواب نازنین دم صبحشــان بزنند و شال و کاله کنند و 

راهى ورزشگاه شوند. 
«یاســمین» که به همــراه مــادر و دوســتانش روى 
صندلى هاى رنگارنگــى که بدون نظم خاصى پشــت 
فنس ها چیده شدند نشسته، مدام نام «مرضیه» را بر زبان 
مى آورد. این دختر جوان که چهره بشاشى دارد مى گوید: 
«این همه راه را کوبیدم از شاهین شهر تا اینجا آمدم فقط 

بخاطر دوست صمیمى ام "مرضیه فیضى".»
قریب یک ســاعت بعد و در حالى که چیزى تا شروع این 
دیدار حساس باقى نمانده، «مرضیه» نزدیک فنس ها مى 
آید و از دور با دوستانش خوش و بش مى کند و مادرش را 
به آنها نشان مى دهد. مادر این بازیکن ریز نقش سپاهان 
که گویا با دوســتان دخترش رفت و آمد دارد سمت مادر 
«یاسمین» رفته و کنار وى مى نشیند تا نظاره گر هنرنمایى 

دختر فوتبالیستش در زمین باشد.
به غیر از مادر مدافع شــماره77 طالیى پوشان، خواهرها 
و مادرهاى بازیکنان دیگرى هم براى تماشاى این دربى 
در ورزشگاه حاضر شــده اند و هر یک در گوشه اى از این 
مستطیل سبزرنگ البته از پشت فنس هایى که میان آنها و 
بازیکنان تعبیه شده، قرار گرفته اند، در حالى که لحظه اى 
آرام و قرار ندارند. مادرکاپیتان اول سبزپوشان هم یکى از 
آنهاست. او مدام زیر لب ذکر مى گوید و ُتن صدایش بسته 
به موقعیت هایى که در زمین ایجاد مى شــود باال و پایین 
مى رود: «اللّهم صّل على فاطمــه و ابیها..."فرزانه" به 
این صلوات اعتقاد خاصى دارد و هر وقت مســابقه دارند 
مى گوید مامان صلوات یادت نرود، دخترم از بچگى توى 
کوچه با پسرعموهایش فوتبال بازى مى کرد و هر چه به او 

مى گفتیم این بازى مال دخترها نیســت فایده نداشت تا 
اینکه رفت فوتسال و بعد هم باالخره به آرزویش رسید. البته 
پدرش موافق نبود اما خودم یک تنه جلوى همه ایستادم و 

در این راه پشتیبانش بودم.»
«فرزانه» در نیمه دوم تعویض مى شود و هم تیمى هایش 
که در اکثر دقایق نیمه اول سوار بر بازى بودند، در دقایق 
ابتدایى نیمه دوم دروازه خود را باز شده مى بینند. «هاجر 
دباغى» در یک ضد حمله و در حالى که یکى از بازیکنان 
ذوب روى زمین از درد به خودش مى پیچد سپاهانى ها را 
یک بر صفر جلو مى اندازد و این گل، سرآغاز ایجاد تنش در 

مصاف دو تیم همشهرى مى شود.
«بیان محمودى»، ســرمربى کرد سبز و ســفیدها که تا 
قبل از این صدایش را فقط براى هدایت شاگردانش بلند 
مى کرد، این بار بازیکنــان و نیمکت تیم حریف را خطاب 
قرار مى دهد و مى گوید: «گل زدن بــه چه قیمتى؟» او 
معتقد اســت طالیى پوشــان باید فیرپلى را رعایت مى 
کردند و توپ را به بیرون پرتاب مى کردند. اما ســرمربى 
ســپاهان با لبخندى معنادار کنار زمیــن راه مى رود و به 
اعتراضات او اهمیتى نمى دهد. از نظر «سمیه شهبازى» 
بازى جوانمردانه آن هم زمانى که تیمتان در موقعیت ضد 
حمله است معنى ندارد، ضمن اینکه مصدومیت بازیکن تیم 
مقابل هم به سختى برایش باورپذیر است. او بعد از مسابقه 
به «نصف جهان» مى گوید: «بازیکنان ذوب اینقدر روى 
زمین مى افتادند که ما نمى دانستیم کدام را باید باور کنیم؛ 

شده بود قضیه چوپان دروغگو.»
این در حالى است که چند دقیقه بعد، دروازه بان سپاهان در 
کنار خط طولى زمین خودشان پس از اینکه زمین مى خورد 
و پایش را به نشانه مصدوم شدن مى گیرد، بالفاصله بلند 
مى شود و توپ را به بیرون شوت مى کند تا پزشک حاضر در 
ورزشگاه به وضعیتش رسیدگى کند و این بار «محمودى» 
است که اعتقاد دارد رفتار بازیکن سپاهان چیزى جز تظاهر 

نیست. این مربى هم به ما مى گوید: «توپ را دقیقاً با همان 
پایى زد بیرون که مى گوید مصدوم شده! مگر مى شود با 

پاى مصدوم نزدیک 70 متر توپ را بیرون پرتاب کنى؟»
صحنه هاى درگیرى ها و به تبع آن زمین خوردن بازیکنان 
و آســیب دیدگى برخى از آنها طى نیمه دوم فراوان دیده 
مى شود و هربار یکى از نیمکت هاى ســبز و زرد شاکى 
مى شــود و داد و بیداد مى کند، اما این اعتراض ها بر جو 
حاکم روى صندلى ها و هوادارانى که بعضًا ایستاده بازى 
را نگاه مى کننــد تأثیرى ندارد و آنها فقــط با تکان دادن 
پرچم هاى ســبز و زرد در هوا و دمیدن در دو سه شیپور و 
گاهى هم کوبیدن بر یک طبل کوچک به تشویق تیم مورد 

عالقه خود مى پردازند.
جالب آنجاست که این تماشــاچى ها از هنگامى که روى 
صندلى هاى معدودى که انتهاى زمین پشت فنس ها قرار 
داشت نشستند، با بنرى مواجه شدند که آنها را به «سکوت» 
دعوت مى کرد؛ مبادا این بار که بدون نیاز به گریم و تغییر 
چهره توانسته اند در استادیوم حضور یابند و یک مسابقه 
فوتبال را از نزدیک تماشا کنند، سروصداى ناشى از شادى 
این جماعت، همسایه هاى ورزشگاه «شــفق» را آزرده 

خاطر سازد!
نکته جالب تر اما آنجاســت که طرفداران تیم هاى بانوان 
اصفهانى اگر بخواهند صحنه هاى حســاس بــازى را از 
دست ندهند باید از صندلى ها جدا شوند و اطراف مستطیل 
ســبز جایى مناســب براى خود پیدا کنند. «محمد سام»، 
پسر بچه اى که خواهرزاده ســرمربى طالیى هاست گویا 
برعکس سایرین از این اتفاق خوشحال است: «این بازى از 
مسابقه آقایان جذاب تر است چون فاصله اى با زمین ندارى.» 
دخترك با نمکى که دوســتانش او را «یاشــار» صدا مى 
کنند و با تیپى پسرانه خودش را به فنس ها چسبانده بود تا 
صحنه اى از ایــن دیدار را از دســت ندهــد و مى گوید 
خودش هم تــا قبل از اینکــه روى چمن هــاى همین 

ورزشگاه مینیسک پاره کند فوتبال بازى مى کرده، با نظر 
«محمدسام» اصًال موافق نیست: «فوتبال یعنى مسابقات 

مردان، دخترها فقط توپ بازى مى کنند.»
هرچه به دقایق پایانى مسابقه نزدیک تر مى شویم بازیکنان 
دو تیم بى رمق تر مى شوند و از جذابیت «توپ بازى(!)» 
آنها هم به همان اندازه کاسته مى شود. این دختران براى 
شرکت در این دربى مجبور بوده اند کله سحر آماده شوند. 
آنها حتى زودتر از هواداران پا به ورزشگاه گذاشتند و یک 
ساعت قبل از شروع مســابقه، گروه گروه از رختکن تازه 
افتتاح شده مجموعه ورزشى «شفق» راهى میدان شدند 
و به گرم کردن خودشــان روى چمن هاى مصنوعى این 
ورزشگاه مشغول شدند و شــاید مجموع اینها باعث شده 
بازى دو تیم اصفهانى در دقایــق پایانى کیفیت نیمه اول 

را نداشته باشد. 
«آســیه»، دختر جوانى که براى فیلمبردارى از این بازى 
در ورزشگاه حضور یافته اذعان مى کند با اینکه از فوتبال 
سررشته اى ندارد اما از جایى که نظاره گر این دیدار بوده 
به وضوح مى توانسته خســتگى را در ساق پاى بازیکنان 
ببیند: «آنها ده دقیقه آخر به زور خودشــان را روى زمین 

مى کشیدند.»  
ساعت 12 ظهر است و «مهناز ذکایى»، داور مسابقه که 
به زعم «شهبازى»، سرمربى سپاهان مدیریت خوبى در 
این دیدار نداشت، در سوت خودش به نشانه پایان شهرآورد 
دختران اصفهــان مى دمد و این دختــران که دیگر نایى 
براى راه رفتن ندارند هر کدام گوشــه اى از زمین ولو مى 
شوند و نفسى تازه مى کنند. برخى از آنها هم کنار نیمکت 
مى آیند و بطرى هاى آب معدنى را چنان سر مى کشند که 
براى لحظه اى فراموش مى کنى بازى در یک صبح سرد 
زمستانى و سرماى چند درجه زیر صفر برگزار مى شود آن 
هم در ورزشــگاهى که اطرافش را کوه هاى سر به فلک 

کشیده فراگرفته است.

تساوى دخترهاى ذوب آهن و سپاهان در صبح روزى که دما چند درجه زیر صفر بود   

شهرآورد اصفهان؛ کله سحر!
امیر قلعه نویى، ســرمربى تیم فوتبال سپاهان، 
براى تقویت تیمــش در نیم فصل دوم خواهان 
جذب جاســم کرار، هافبک عراقى تیم فوتبال 
صنعت نفت شده اســت. این در حالى است که 
برخى اطرافیان این مربى به شدت مخالف حضور 
کرار در جمع طالیى پوشان اصفهان هستند اما 
قلعه نویى که پیش از این در استقالل با کرار کار 
کرده، اصرار زیادى به جــذب این بازیکن دارد. 
البته باشــگاه صنعت نفت هم به دالیل مسائل 
انضباطى مشکلى براى فروش کرار ندارد اما در 
ازاى این بازیکن خواستار حضور میالد سرلک 
و جالل على محمدى در تیم خود شــده است. 
با اینکه چندى پیش صحبت هایى در خصوص 
حضور کرار در یک تیم عراقى شــنیده مى شد 
اما احتمال حضور 
او در سپاهان 
در نیم فصل 
دوم بســیار 

زیاد است.

کرار در مسیر سپاهان؟

مى شدشد عراقعراقى شـىشــنیدـنیده مىه در یکیکتیمتیم حضورحضور کراکرار درر
احتمال حضور  اما
او در سپاهان 
در نیم فصل 
دوم بســیار 

زیاد است.

خرید جدید ذوب آهــن تمریناتش را با این تیم 
آغاز کرد.

محمدرضا خلعتبرى که روز جمعه با ذوب آهن 
قرارداد امضا کرده بود دیروز با حضور در اردوى 

این تیم در اهواز تمریناتش را آغاز کرد.
خلعتبرى بعد از یک نیم فصل درخشان در پدیده 
با نظر مثبت منصوریان با ذوب آهن قرارداد امضا 
کرد، ســرمربى که پیش از این در استقالل هم 

براى جذب او ابراز تمایل کرده بود.
طالیى ترین دوران خلعتبرى مربوط به حضور 
در ذوب آهن مى شود، بازیکنى که با تیم تحت 
هدایت منصور ابراهیم زاده موفق شد به فینال 

لیگ قهرمانان آسیا راه پیدا کند.

استارت خلعتبرى با 
ذوب آهن

هافبــک - مهاجــم پیشــین تیــم فوتبــال 
تراکتورسازى تبریز در آستانه پیوستن به سپاهان 

قرار دارد.
محمد ابراهیمى که جدایى اش از تیم لیگ یکى 
اکسین قطعى شده، در آستانه پیوستن به سپاهان 

اصفهان قرار دارد.
اگر اتفــاق خاصى رخ ندهد، محمــد ابراهیمى 
یکى دو روز دیگر قرارداد خود را با تیم سپاهان 

امضا خواهــد کرد. 
در  ابراهیمــى 
تراکتورسازى هم 
سابقه همکارى با 
امیر قلعه نویى را 

داشت.

ابراهیمى هم
 زرد مى شود

امضا خواهــد کرد. 
در  ابراهیمــى 
تراکتورسازى هم 
سابقه همکارى با 
امیر قلعه نویى را 

داشت.

باشگاه روبین کازان سردار آزمون، ملى پوش ایرانى خود 
را در نقل وانتقال هاى ماه جارى میالدى قطعاً مى فروشد.

 باشــگاه روبیــن کازان شــروع 
به مذاکــره بــا بازیکنــان خود 
براى کاهش شــدید دستمزدها 
کــرده و در میــان آنهــا بازیکن 
گلزنى اســت که فقــط 12 هزار 
روبل دســتمزد دریافــت خواهد 
کرد! بازیکنــان مطرحى همانند 
گرانات، کوردیاشــوف و یانااف با 

سیســتم جدید پرداختى انطباق ندارند و از روبین کازان 

جدا خواهند شــد. بر اســاس گزارش روزنامه «بیزنس 
آنالین» روسیه، در میان لژیونرها سردار آزمون با دریافت 
دستمزد سالیانه 1/5 میلیون یورویى 
گرانقیمت ترین بازیکن روبین کازان 
محسوب مى شود اما سران باشگاه با 
این ملى پوش ایرانى بابت کاهش 
دســتمزدش مذاکــره اى نکردند. 
باشگاه روبین کازان به علت تصمیم 
قطعى براى فروش ســردار آزمون 
در ماه ژانویه از مذاکــره با او براى 

کاهش دستمزد منصرف شده است.
مدافع پیشــین تیم ملى فوتبال ایران گفت: متوجه 
شــدم جوانمردى زنده اســت و من هنوز فراموش 

نشــده ام. احمد جانعلى در گفتگویى، درباره دعوت 
رئیس فدراسیون فوتبال از او براى حضور در امارات 
و تماشاى دیدار ایران و عراق اظهار کرد: واقعیت این 
است که مهدى تاج من را شوکه کرد. در این روز ها 
که فراموش شــده ام، چنین رفتارى را تا آخر عمرم 

فراموش نمى کنم.
وى افزود: رئیس فدراســیون فوتبــال از من براى 
تماشاى دیدار با عراق دعوت کرد. با افتخار به امارات 
مى روم و امیدوارم تیم ملى همچنان خوش بدرخشد. 
امروز متوجه شدم جوانمردى زنده است و من هنوز 

فراموش نشده ام.

آنتونى استوکس که پس از آقاى گلى در نیم فصل اول 
لیگ برتر، یکباره تبریز را ترك کرده بود، حاال دوباره به 

آنجا برگشته است. 
او اما چرا یکباره این تیم را ول کرد و رفت؟ طبق معمول 
سئوال پاسخ ساده اى دارد، نقش گروهى دالل محترم. 
همان جنس آدم هایى که در ابتداى فصل مامه تیام را 
از استقالل پراندند و به تیم هاى اماراتى فرستاده بودند، 
به این مهاجم اسکاتلندى هم وعده هایى داده بودند و 
برایش فضایى ساخته بودند که احتماًال زندگى برایش 

در ایران دشوار شود.
ارائه پیشنهادهاى چند برابرى از ایران و وعده زندگى با 
محدودیت هاى کمتر در حاشیه خلیج فارس، آرامشش 

را به هم ریخته بودند.

استوکس هم که در زندگى شخصى مشکالت فراوانى 
داشت، خیلى به این پیشــنهادها فکر کرده بود. براى 
همین هوایى شــد و وقتى بار قبل به تبریز برگشــت، 
همراه با پدرش آمده بود تا بتواند قراردادش را فســخ 
کند و براى همیشــه بــرود. او از مشــکالت زندگى 
شخصى اش گفته بود. از دردسرهایى که زندگى اش 

را به هم مى ریزد.
ولى قراردادش با تراکتورسازى و پولى که پیش گرفته 
بود، مانع از جدایى اش شــد. از سویى دیگر دیسیپلین 
خاص محمد تقوى هم برایش شرایطى را ایجاد کرد که 
بداند به همین سادگى و بى هزینه امکان جدایى نیست.

استو کس که سال قبل هم در یونان مشکالتى داشته 
در تعطیالت کریســمس در گالســکو با تقوى دیدار 

مى کند. او به اصــرار خودش از تقــوى مالقات مى 
خواهد. آنجا از مشکالتش مى گوید و از آنچه آرامشش 
را به هم ریختــه. از انگیزه اش براى بــازى و از حل 
مشــکالتش گفت و تقوى را قانع کرد به فکر مهاجم 

جایگزین نباشد. اینگونه او برگشت!
 توافق استوکس و تراکتورسازى براى بازگشت به تیم 
انگار به قول مهدوى کیا اصًال به مــذاق، ابو دالل ها 
خوش نیامد. آنها بالفاصله به ســراغ آرشیوشان رفتند 
و فیلمى غیراخالقى از استوکس را منتشر کردند. فیلم 
براى دوره اى بوده که استوکس و همبازیان دیگرش در 
لیدز بازى مى کردند.  آنها در یکى از اردوهاى تیمشان 
شیطنتى کرده بودند و البته از آنها فیلمبردارى مخفیانه 
شــده بوده. آن پرونده همان زمان به یک رسوایى در 

فوتبال انگلیس بدل شده بود و بعد مشخص شده 
بود آنها قربانى یک طرح از سوى چند دختر شده اند 
براى اخاذى و اینگونه آنها را دادگاه تبرئه کرده بود.

شــاید در پاســخ به دالل ها بود که براى بازگشت 
اســتوکس به تبریز صداها هوادار رفتنــد فرودگاه و 
سنگ تمام گذاشتند. دالل ها این اواخر یاد گرفته اند 

که با چرخش بازیکنان خارجى تیم هاى پولدار ، 
گردش مالى براى خود بسازند. یعنى یکبار 

از خرید یک بازیکن پول در بیاورند و 
بعد از فروشــش و همزمان از آوردن 
بازیکن بعدى. اتفاقى که چالشــى 
بود براى تیم هــاى بزرگ تهرانى و 

اصفهانى!

 

امان از ابو دالل ها

تاج شوکه ام کردسردار به فروش مى رسد

 بعد مشخص شده 
ى چند دختر شده اند 
گاه تبرئه کرده بود.

ود که براى بازگشت 
وادار رفتنــد فرودگاه و 
این اواخر یاد گرفته اند 

 تیم هاى پولدار ،
 یعنى یکبار 

اورند و 
وردن 
شــى 
انى و 

اى هاىهمینن ن هــه فتهفتهاست.استـههه روىوى چمنچ فراگراگ ده فده کشیکش

سرپرست تیم فوتبال ســپاهان از نحوه عملکرد باشگاه 
پارس جنوبى نســبت به این باشــگاه در قبــال انتقال 

صالحى گالیه کرد.
رضا فتاحى درباره تالش این باشــگاه براى جلوگیرى 
از بازى ابراهیم صالحى براى تیم پارس جنوبى، گفت: 
متأسفانه تاکنون باشگاه پارس جنوبى به تعهدات خود 
در قبال ســپاهان عمل نکرده اســت. طبق توافق دو 
باشــگاه، هر زمانى که باشــگاه پارس جنوبى نتواند به 
تعهدات مالى اش عمل کند، ســپاهان مى تواند جلوى 
بازى کردن صالحى را بگیرد. ما باید از منافع باشــگاه 
ســپاهان دفاع مى کردیم و به همین دلیل به ســازمان 

لیگ هم در این مورد نامه نوشته ایم تا جلوى بازى کردن 
صالحى را بگیریم.

جلوى صالحى را بگیرید

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

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

سند مالکیت صادر خواهد شد .
1 - راى شماره 139760302007002296 مورخ 97/09/01 خیرالنســاء قنبرى عدیوى  فرزند 
رحیمعلى نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 148,85 مترمربع پالك شماره 19 اصلى 
واقع در جعفرآباد کلیشاد بخش 9 ثبت اصفهان  مع الواســطه خریدارى شده از مالک رسمى قاسم 

رحیمى فرزند محمدابراهیم.
2 - راى شماره 139760302007002302 مورخ 97/09/01 طاهره ابراهیمیان فرزند حیدر نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 221,97  مترمربع پالك شماره 138 فرعى از 53 اصلى واقع 

در شهرك قدس بخش 9 ثبت اصفهان  که متقاضى خود مالک رسمى است.
3 - راى شــماره 139760302007002529 مورخ 97/09/20 مجید عســگریان زازرانى فرزند 
قاسمعلى نسبت به ششــدانگ یکباب مغازه به مســاحت 49,72 مترمربع پالك شماره 12 اصلى 
واقع در زازران بخش 9 ثبت اصفهان  مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى محمدعلى امینى.

4 - راى شــماره 139760302007002530 مورخ 97/09/20 اســماعیل کیانى اجگردى فرزند 
حسین نسبت به ششدانگ یکباب انبار به مساحت 335,6 مترمربع پالك شماره 35 و 42 فرعى از 
37 اصلى واقع در اجگرد بخش 9 ثبت اصفهان  مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى متقاضى 

و مرتضى اسدى فرزند حسن.
5 - راى شــماره 139760302007002531 مورخ 97/09/20 مجید حاجیان فرزند کریم نسبت 
به ششدانگ یکباب کارگاه به مســاحت 2875,37 مترمربع پالك شماره 5 فرعى از 4 اصلى واقع 
در یزدآباد بخش 9 ثبت اصفهان  مع الواسطه خریدارى شــده از مالک رسمى غالمرضا ابراهیمى 

فرزند محمد.
6 - راى شماره 139760302007002533 مورخ 97/09/20 حامد آب بندى فرزند على نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 150,66 مترمربع پالك شماره 26 اصلى واقع در هویه بخش 9 

ثبت اصفهان  مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى عبدالعلى اکبرى فرزند رضا.
7 – راى شماره 139760302007002534 مورخ 97/09/20 معصومه اکبرى فرزند جعفر نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 158 مترمربع پالك شماره 2707 فرعى از 667 اصلى واقع در 

بلوار شفق بخش 9 ثبت اصفهان  که متقاضى خود مالک رسمى است.

8 - راى شماره 139760302007002535 مورخ 97/09/20 قربانعلى کریمى حسن آبادى فرزند 
عزیزاله نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان تجارى مسکونى به مساحت 128,57 مترمربع پالك 
شماره 166 فرعى از 23 اصلى واقع در حســن آباد بخش 9 ثبت اصفهان  که متقاضى خود مالک 

رسمى است.
9 - راى شماره 139760302007002536 مورخ 97/09/20 احمد خلیلیان فرزند غالم نسبت به 
ششدانگ یکدرب باغ به مساحت 1302,30 مترمربع پالك شماره 514 اصلى واقع در علیشاهدان 

بخش 9 ثبت اصفهان  مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى محمد جعفرى فرزند على.
10 - راى شــماره 139760302007002537 مورخ 97/09/20 محمد کیانى فالورجانى فرزند 
رجب على نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان نیمه ساز به مساحت 92,08 مترمربع پالك شماره 
15 اصلى واقع در فالورجان بخش 9 ثبت اصفهان  مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى تقى 

کیانى فرزند مسیب.
11 - راى شماره 139760302007002539 مورخ 97/09/20 حسین یزدانى گارماسه فرزند قاسم 
نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان نیمه تمام به مساحت 98,43 مترمربع پالك شماره 408 اصلى 
واقع در کوپان گارماســه بخش 9 ثبت اصفهان  مع الواسطه خریدارى شــده از مالک رسمى تقى 

توکلى گارماسه فرزند علیرضا.
12 - راى شــماره 139760302007002556 مورخ 97/09/24 الهام نایبى فرزند احمد نسبت به 
ششدانگ باغ با کاربرى گلخانه به مســاحت 3873,53 مترمربع پالك شماره 434 اصلى واقع در 

کارویه بخش 9 ثبت اصفهان  که متقاضى خود مالک رسمى است.
13 - راى شماره 139760302007002600 مورخ 97/09/26 مریم ستایش نیا فرزند صالح نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 221 مترمربع پالك شماره 410 اصلى واقع در جندیان بخش 9 

ثبت اصفهان  مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى اسماعیل شیرزادى فرزند رضا.
14 - راى شماره 139760302007002601 مورخ 97/09/26 احمد کشاورزى حسین آبادى فرزند 
حسن نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 99,10 مترمربع پالك شماره 
7 فرعى از 662 اصلى واقع در یزدآباد بخش 9 ثبت اصفهان  مع الواســطه خریدارى شده از مالک 

رسمى حسن آقاجانى فرزند آقاجان.
15 - راى شــماره 139760302007002602 مورخ 97/09/26 عباس کشاورزى حسین آبادى 
فرزند احمد نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 99,10 مترمربع پالك 
شــماره 7 فرعى از 662 اصلى واقع در یزدآباد بخش 9 ثبت اصفهان  مع الواسطه خریدارى شده از 

مالک رسمى حسن آقاجانى فرزند آقاجان.
16 - راى شــماره 139760302007002603 مورخ 97/09/26 نصرت اله عباسى فرزند نعمت 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 156 مترمربع پالك شماره 411 اصلى واقع در شرودان 

بخش 9 ثبت اصفهان  مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالقاسم کریمى فرزند اسداله.
17 - راى شــماره 139760302007002604 مورخ 97/09/26 رجبعلى نصــر اصفهانى فرزند 
قدیرعلى نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 317,15 مترمربع پالك 
شــماره 748 فرعى از یک اصلى واقع در کارالدان بخش 9 ثبت اصفهان  که متقاضى خود مالک 

رسمى است.
18 - راى شــماره 139760302007002605 مورخ 97/09/26 طیبه پیرنجم الدین فرزند غالم 
نسبت به یک و نیم دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 317,15 مترمربع پالك 
شــماره 748 فرعى از یک اصلى واقع در کارالدان بخش 9 ثبت اصفهان  که متقاضى خود مالک 

رسمى است.
19 - راى شماره 139760302007002608 مورخ 97/09/26 حرف ناز خازنى قلعه افغانى فرزند 
عباس نسبت به ششدانگ یکباب خانه نیمه تمام به مساحت 161,70 مترمربع پالك شماره 2707 
فرعى از 667 اصلى واقع در بلوار شفق بخش 9 ثبت اصفهان  که متقاضى خود مالک رسمى است.

20 - راى شــماره 139760302007002617 مــورخ 97/09/26 خیبر اســماعیلى مقدم فرزند 
غالمعلى نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 208,87 مترمربع پالك شماره 201 فرعى 
از 24  اصلى واقع در باغ ابریشم بخش 9 ثبت اصفهان  مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى 

حسینعلى سعیدى باغ ابریشمى فرزند عباسعلى.
21 - راى شماره 139760302007002621 مورخ 97/09/27 عباس وکیلى سهرفروزانى فرزند 
نعمت اله نسبت به ششدانگ یکباب گاودارى به مســاحت 1517,56 مترمربع پالك شماره 459  
اصلى واقع در کیادجان بخش 9 ثبت اصفهان  مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى نعمت اله 

وکیلى سهرو فروزانى فرزند جواد.
22 - راى شــماره 139760302007002619 مورخ 97/09/27 یداله خدابخش سیچانى فرزند 
نصراله نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 35,28 مترمربع پالك شماره 408  اصلى واقع 
در کوپان گارماسه بخش 9 ثبت اصفهان  مع الواســطه خریدارى شده از مالک رسمى على ایزدى 

گارماسه فرزند رحیم.
23 - راى شــماره 139760302007002620 مورخ 97/09/27 بهمن معمارامامیه فرزند عباس 
نسبت به ششدانگ یکباب گلخانه به مساحت 2202 مترمربع پالك شماره 26  اصلى واقع در هویه 
بخش 9 ثبت اصفهان  مع الواسطه خریدارى شده از مالک رســمى بهجت السادات پزشک فرزند 

سید مصطفى.
24 - راى شــماره 139760302007002622 مورخ 97/09/27 علیرضا دهقان پور فرزند فضل 
اله نسبت به ششدانگ یکدرب باغ به مســاحت 4520,32 مترمربع پالك شماره 397  اصلى واقع 
در مهرنجان بخش 9 ثبت اصفهان  مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى متقاضى ورضا قلى 
مشتاقى الرگانى فرزند محمد رحیم.تاریخ انتشار نوبت اول :  روز شنبه مـورخ 1397/10/08 تاریخ 
انتشار نوبت دوم : روز یک شنبه مورخ 1397/10/23 م الف:329279  اکبر پور مقدم - رئیس اداره 

ثبت اسناد و امالك شهرستان فالورجان/10/183
اخطار اجرایى

شماره: 635/96 به موجب رأى شــماره 278 تاریخ 97/5/3 حوزه فوالدشهر شوراى حل اختالف 
شهرستان لنجان که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه 1- بهروز دانش 2- رامین دالورى نشانى: 
مجهول المکان محکوم اســت به: حکم به محکومیت خواندگان ردیف اول و دوم به پرداخت مبلغ 
80/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 2/000/000 ریال هزینه دادرسى و پرداخت 

خســارت تأخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواســت (86/12/14) لغایت زمان اجراى دادنامه در حق 
خواهان 1- فردین رضایى فرزند مراد 2- فرهاد رضایى 3- معصومه شــهبازى همگى به نشانى: 
فوالدشــهر آ 2 کوره بلند ســاختمان میالد ط 2 و پرداخت اجرایى در حق صندوق دولت. ماده 34 
قانون اجراى احکام: همینکه اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده 
روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که 
اجراى حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه 
نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را قســمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، 
صریحاً اعالم نماید. م الف: 345940  شعبه هفتم شــوراى حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع 

شماره یک)/10/360
اخطار اجرایى

شماره 1496/96 به موجب راى شماره 1496/96 تاریخ 97/2/8 حوزه 5 امیرآباد شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه هاجر نوروزى به نشانى مجهول المکان 
محکوم است به پرداخت مبلغ پانصد و پنجاه هزار تومان بابت بخشى از خواسته و مبلغ شصت و هفت 
هزار تومان بابت هزینه هاى دادرسى  و پرداخت نیم عشر دولتى درحق صندوق دادگسترى نجف 
آباد که توسط اجراى احکام محاسبه مى گردد.محکوم له: سمیرا شکرالهى به نشانى: خانه اصفهان 
کوچه سعدى بن یاس اولین خانه سمت چپ طبقه 3 ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه 
به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا 
ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن 
میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 346744/م 

الف-شعبه پنجم شوراى حل اختالف نجف آباد /10/362
 اخطار اجرایى

شــماره 124/97 به موجب راى شــماره 508  تاریخ 97/4/25 حوزه سوم شــوراى حل اختالف 
شهرســتان نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه محکوم اســت بــه :  پرداخت مبلغ 
6/000/000 تومان بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ بیست و سه هزار تومان بابت هزینه دادرسى 
و پرداخت خسارت تاخیرتادیه از تاریخ سررسید چک هاى فوق الذکر لغایت زمان پرداخت محکوم 
به که در هنگام اجراى حکم محاسبه مى گردد در حق خواهان و نیم عشر دولتى (مبلغ سى میلیون 
ریال از تاریخ 95/8/25 و مبلغ سى میلیون ریال از تاریخ 95/10/25 خسارت تأخیر تأدیه محاسبه 
مى گردد..محکوم له: سمیه براتى نام پدر : قربانعلى به نشانى: گلدشت خ امام کوچه ساحل بن بست 
سهیل درب روبرو. ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم 
علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود 
را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا 
تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید.346086 /م الف-شعبه سوم حقوقى شوراى حل 

اختالف نجف آباد /10/363

رئیس دانشگاه علوم پزشکى اصفهان گفت: نقشه جامع 
درمان استان اصفهان در یکســال و نیم اخیر تدوین و 

تصویب شد.
طاهره چنگیز اظهارکرد: توسعه عرصه هاى جامعه محور 
آموزش پزشــکى، تدوین و تصویب نقشه جامع درمان 
اســتان، مهیا کردن برخى زیرســاخت هاى الزم براى 
توسعه فناورى سالمت، مبادله الکترونیکى اسناد با بیمه 
سالمت و برنامه ریزى براى استقرار کامل نظام ارجاع در 
بخشى از استان، از اقدامات انجام شده از سوى دانشگاه 

در یکسال و نیم اخیر است.
وى بیان کرد: مجموعه دانشگاه علوم پزشکى اصفهان 

براى مشارکت در تکمیل و توسعه و نهادینه سازى طرح 
تحول ســالمت و اســتمرار و اعتالى حرکت جهادى 
در جهت وصول به اهداف عالى اســناد باالدســتى و 

برنامه هاى توسعه آمادگى کامل دارد.
وى با اشاره به تداوم سیاست ها و برنامه هاى نظام تحول 
سالمت خبر داد و گفت: این دانشگاه در زمینه تکمیل و 
توسعه و نهادینه سازى طرح تحول سالمت در نظام ارائه 

خدمات بهداشتى و درمانى کشور آمادگى کامل دارد .
وى بیان کرد: مدیریت استراتژیک سالمت، نویدبخش 
تداوم روزهاى خوب ســالمت و ارتقاى کّمى و کیفى 

خدمات سالمت در ابعاد مختلف آن خواهد بود.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان اصفهان گفت: 
در شوراى فرهنگ عمومى استان تصمیم گرفته شد تا 
کارگروهى به عنوان «کارگروه فضاى مجازى» استان 
تشکیل شود که دســتورالعمل هاى آن به زودى ابالغ 
مى شود. حجت االسالم محمد على انصارى اظهارکرد: 
فضاى مجازى استان اصفهان هیچگاه جداى از فضاى 
مجازى کشور نبوده و یکى از استان هاى مهم کشور در 

تمام حوزه ها  مخصوصاً فرهنگى و تبلیغى است.
وى افزود: در فضاى مجازى تمام نقاط کشور به عنوان 
یک فرصت، کارهاى خوبى انجام شده و و سازمان ها، 
دستگاه ها و بخش هاى مختلف از این فضا استفاده هاى 

خوبى را مى برند. مدیر کل فرهنگ و ارشــاد اسالمى 
اســتان اصفهان گفــت: در شــوراى فرهنگ عمومى 
استان چند جلسه در خصوص موضوع  فضاى مجازى 
بحث شده و تصمیم گرفته شــد تا کارگروهى به عنوان 
کارگروه فضاى مجازى تشــکیل شــود که به زودى 

دستورالعمل هاى آن ابالغ خواهد شد.
حجت االسالم انصارى افزود: تمام دستگاه هایى که در 
فضاى مجازى به نوعى نقش دارند، عضو کارگروه پیش 
بینى شده هستند و در کنار آن از بخش هاى خصوصى، 
اشــخاص، نهادها و انجمن هایى که در این حوزه فعال 

هستند نیز شرکت دارند.

تصویب شدن نقشه جامع 
درمان استان  

 دستورالعمل کارگروه 
فضاى مجازى استان ابالغ مى شود

رونمایى از تمثال شهید مدافع 
حرم در سماى خمینى شهر

تمثال شهید مدافع حرم در سماى دانشگاه آزاد اسالمى 
واحد خمینى شـهر رونمایى و بلوار این مدرسـه به نام 

شهید«محسن حیدرى» نامگذارى شد.

ادارات دهاقان به شبکه 
اینترانت متصل نیستند

معـاون فرمانـدار دهاقـان گفـت: ارتبـاط ادارات ایـن 
شهرسـتان از طریق شـبکه اینترانت تکمیل نشـده و 
در حال حاضر دولـت الکترونیک در این شهرسـتان با 
مشـکل روبه رو اسـت. على سـجادى از ضعیف بودن 
زیرساخت هاى IT در این شهرستان خبرداد و اظهارکرد: 
ارتباطات بانکى نیز در این شهرستان دچار اختالل بوده و 

شهروندان از این وضعیت رضایت ندارند.

مسجد جامع کاشان 
در معرض تخریب

مسجد جامع شـهر کاشـان در معرض تخریب است. 
مهران سـرمدیان، سرپرسـت اداره میـراث فرهنگى، 
صنایع دستى و گردشگرى کاشـان با بیان این مطلب 
گفت: این بناى 1000ساله، از سـال 89 تا 92 با بیش 
از یک میلیـارد و 500 میلیون ریال مرمت شـده اما به 
دلیل نبود استحکام نشست کرده و ترك و شکاف روى 

دیوارهاى آن ایجاد شده است.

خبر

آگهى تغییرات 
شــرکت شــبکیه اصفهان شــرکت سهامى 
خاص به شــماره ثبت 17869 و شناســه ملى 
10260387815 بــه اســتناد صورتجلســه 
مجمــع عمومى عــادى بطــور فــوق العاده 
مورخ1397/08/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
آقاى محمدعلى احمدى کد ملى 1287689094 
بعنوان بازرس اصلى و آقاى محمدرضا داورى کد 
ملى 1287343139 بعنوان بازرس على البدل 
براى مدت یکسال ســال انتخاب شدند روزنامه 
نصف جهان جهت درج آگهیهاى شرکت انتخاب 
شد اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شــرکت ها و موسســات غیرتجارى 

اصفهان (342849)

آگهى تغییرات
 شــرکت شــبکیه اصفهان شــرکت ســهامى 
خاص به شــماره ثبــت 17869 و شناســه ملى 
10260387815 به اســتناد صورتجلســه هیئت 
مدیره مورخ1397/09/06 و مجمــع فوق العاده 
مورخ 1397/09/01سرمایه شرکت از طریق تبدیل 
مطالبات نقدى حال شده و صدور سهام جدید از مبلغ 
یکصد میلیون ریال به مبلغ سه میلیارد ریال افزایش 
یافت و ماده 5 اساسنامه به شرح ذیل اصالح گردید.
ماده 5 اساسنامه : سرمایه شرکت مبلغ سه میلیارد 
ریال نقدى مى باشد که به سى هزار سهم بانام عادى 
یکصد هزار ریالى منقســم گردیده و تماما پرداخت 
شده اســت. اداره کل ثبت اســناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (342848)

آگهى تغییرات
 شــرکت تولیــدى گلفــام اصفهان 
سهامى خاص به شــماره ثبت 4340 
و شناســه ملى 10260254924 به 
استناد صورتجلســه مجمع عمومى 
عــادى بطــور فــوق العــاده مورخ 
1397/08/12محســن شهریارى 
محمدى به شماره ملى 1291171533 
رســول   ، مدیرعامــل  بســمت 
شــهریارى محمدى به شــماره ملى 
1286279445 بسمت رئیس هیئت 
مدیره و محمد شهریارى به شماره ملى 
1286804361 بسمت نائب رئیس 
هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
گردیدند.کلیه اســناد و اوراق بهادار و 
تعهدآور شــرکت از قبیل چک ، سفته 
، بروات ، قراردادها و عقود اســالمى با 
امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت 
معتبر مى باشــد. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسســات غیرتجارى 

اصفهان  (341260)

نماینده مردم اصفهان در مجلس 
شوراى اســالمى گفت: تشکیل 
هــالل بیمارســتانى از کوهپایه، 
هرند و ورزنه تا نیک آباد، طرح جدید 
درمانى است که مقدمات آن فراهم 
شده است تا اهالى آن مناطق براى 
درمان نیاز نداشــته باشند به دیگر 

شهرها مراجعه کنند.
حیدرعلى عابدى اظهارکرد: برخى 
نقص هاى موجود به دلیل ســوء 
تدبیر است که آن را حل مى کنیم 
اما برخى دیگر به  علت مشکالت 
کشور است که باید آن را پذیرفت و 

مدیریت کرد.
وى خاطر نشان کرد: تشکیل هالل 
بیمارســتانى، طرح جدید درمانى 
اســت که مقدمات آن فراهم شده 
و با حضور کادر درمانــى، در کنار 
ده پلى کلینیک دیگر که در شرق 
اصفهان پیش بینى کرده ایم، اهالى 
آن مناطق براى درمان نیاز نداشته 

باشند به مناطق دیگر بروند.

تشکیل هالل بیمارستانى 
معاون اول رئیس جمهور با همراهى رضا اردکانیان، در شـرق اصفهان

وزیر نیــرو و هیئت همراه امروز به کاشــان ســفر 
مى کنند.

اســحاق جهانگیرى، معــاون اول رئیس جمهور 
امروز به منظور افتتاح پروژه مدول دوم تصفیه خانه 
فاضالب کاشان، با همراهى وزیر نیرو و هیئت همراه 

به کاشان سفر مى کند.
قرار است در این سفر بخشى از این پروژه که بخشى 

از شبکه جمع آورى فاضالب شهرستان کاشان به 
شمار مى رود، با اعتبارى بالغ بر هزار و 330 میلیارد 

ریال به بهره بردارى برسد.
افزایش ظرفیت تصفیه خانه به میزان 20 هزار متر 
مکعب در روز، افزایش جمعیت تحت پوشش به صد 
هزار نفر و توسعه شــبکه فاضالب کاشان به 117 
کیلومتر، از مهمترین دســتاوردهاى این پروژه در 

شهرستان کاشان به شمار مى رود. 

مســافر قطار با دو میلیارد ریال کود آهن قاچاق در 
اصفهان شناسایى و دستگیر شد.

فرمانده پلیس راه آهن اصفهــان گفت: مأموران در 
بازرسى از انبار ایســتگاه راه آهن، بیش از 50کیسه 
حاوي کودآهن هیومیک قاچاق، بــه وزن تقریبی 

900کیلوگرم را کشف و جمع آورى کردند. 
 منصور نیت خواه ارزش ایــن محموله هاى قاچاق 
را بیــش از دو میلیارد ریال عنوان کــرد و افزود: در 
این رابطه یک نفر دستگیر و تحویل مراجع قضائى

 شد.

براى نخستین بار در کشــور، طرح ابتکارى «رویداد 
مهربانى» در درچه اجرا شد.

این طرح به همت ســازمان تأمین اجتماعى استان 
اصفهان و با حضور رضا امینى، مشــاور مدیرعامل و 
مدیرکل امور استان هاى ســازمان تأمین اجتماعى 

کشور در شهر درچه اجرا شد.
مدیرکل تأمین اجتماعى اســتان اصفهان گفت: در 
این طرح کشورى که براى اولین بار در اصفهان اجرا

مى شــود، مســئوالن و بازرســان اداره کل تأمین 
اجتماعى یک روز در ماه در کنــار مراجعه کنندگان 
حاضر شــده و خدمات غیرحضورى و سامانه هاى 
الکترونیکى را به مراجعه کنندگان آموزش مى دهند.

محمد گورابى افــزود: در کنار این طرح، مســابقه 
طرح«لبخنــد برتــر» به صــورت عکس ســلفى 
ارباب رجــوع و کارکنان با لبخند مشــترك برگزار 

مى شود. 

عضو شــوراى اسالمى شــهر کاشــان از تصویب 
تخریب اماکن مخروبه کاشــان در راستاى مقابله با 
بیمارى سالک در شوراى شــهر این شهرستان خبر 

داد.
علیرضا مفرح اظهارکرد: بیمارى سالک بین انسان 
و جوندگان وحشــى مخصوصًا مــوش صحرایى 
مشترك بوده و افزایش جمعیت آنها نیز به دلیل ایجاد 
جنگل هاى مصنوعى در کویر و اطراف شهرســتان 

کاشان است.
وى با اشــاره به مهاجرت موش هــاى صحرایى از 
بادرود، اردستان و آقا على عباس(ع) به جنگل هاى 
مصنوعى اطراف کاشان و کویر آران و بیدگل افزود: 
مهاجرت این نوع موش ها افزایش بیمارى سالک در 
منطقه را به دنبال داشته است و راه انتقال این بیمارى 
نیز از طریق پشــه خاکى بوده که قــدرت پروازى 

درحدود 30 تا 50 سانتیمتر دارد. 

دبیر هیئــت مدیره نظام پرســتارى اصفهان گفت: از 
مجموع 150 هــزار پرســتار کشــور، 8000 نفر در 
بیمارســتان هاى دولتى، خصوصــى و خیریه اى این 
استان فعالیت دارند که براى رسیدن به استانداردهاى 

این بخش، به 8000 نیروى دیگر نیاز داریم.
عباس اسکندرى افزود : بر اساس استانداردهاى جهانى، 
به ازاى هر تخت به دو پرستار نیاز است که در اصفهان، 
در شرایط معمولى یک پرســتار براى یک تخت و در 

مناطق کمتر برخوردار 0/8 پرستار به ازاى یک تخت 
است. وى ادامه داد: بیشتر نارضایتى ها به دلیل کمبود 
نیروى انسانى است، زیرا به جاى اینکه یک پرستار در 
شــیفت خود از پنج بیمار مراقبت کند، باید از 15 بیمار 
مراقبت کند. وى تعداد دانشجویان پرستارى این استان 
را 1500 نفر اعالم و اضافه کرد: در کشــور ساالنه 11 
هزار نفر پرستار دانش آموخته مى شوند که از این تعداد 

265 نفر از اصفهان هستند. 

امروز صورت مى گیرد
حضور جهانگیرى و وزیر نیرو در اصفهان

دستگیرى مسافر قطار با 2 میلیارد ریال کود آهن 

اجراى طرح رویداد مهربانى در درچه اصفهان سفیدپوش مى شود

مخروبه هاى کاشان تخریب مى شوند

اصفهان 8000 پرستار کم دارد

کارشناس مسئول پیش بینى هواى استان اصفهان گفت: 
بعدازظهر روز یک شنبه (امروز) سامانه بارشى از مناطق 
غربى وارد استان خواهد شد که عمده فعالیت این سامانه 

براى مناطق غربى و جنوبى است.
رضا کریمیان افزود: در کالنشهر اصفهان شرایط براى 
افزایش میزان غلظــت آالینده ها و غبــار محلى مهیا 

است.
وى ادامه داد: یک شــنبه ظهر موج ناپایدارى از سمت 
مناطق غربى وارد استان مى شــود که فعالیت خود را از 
مناطق غرب و جنوبى استان به صورت بارش برف آغاز 

خواهد کرد و از اواخر روز یک شنبه نیز در اکثر نقاط استان 
بارش برف وباران پیش بینى مى شود.

وى با بیان اینکه روز دوشــنبه(فردا) شاهد بارش برف و 
باران در اکثر نقاط اســتان خواهیم بود، ادامه داد: براى 
ارتفاعات و مناطق سردسیر استان بارش برف پیش بینى 

مى شود.
کریمیان ادامه داد: سامانه بارشى از عصر روز دوشنبه از 
استان خارج مى شود که با خارج شدن این سامانه، وزش 
باد شــدید به صورت طوفان لحظه اى در نیمه جنوبى و 

شرقى استان را خواهیم داشت. 

معاون وزارت صمت:

سنگ آهن مورد نیاز ذوب آهن تأمین مى شود
معــاون وزارت صمت گفــت: مقرر اســت مصوبه اى 
از دولت اخذ شــود که بر اســاس آن، به صــورت ویژه 
تأمین ســنگ آهن بــراى ذوب آهن اصفهــان انجام 

مى شود.
جعفر ســرقینى به اقدامات و تالش هاى صورت گرفته 
در خصوص حل مشکل مواد اولیه ذوب آهن اشاره کرد 
و گفت: ذوب آهن اصفهان بایــد بتواند با تمام ظرفیت 
خود تولید کنــد و بدین منظور اقدامــات خوبى در حال 
انجام است تا سنگ  درشــت دانه مورد نیاز این شرکت 

تأمین شود.
معاون امور معادن و صنایع معدنى وزارت صمت خاطر 
نشان کرد: همجوارى معادن با ذوب آهن در گذشته وجود 
داشت که اقدام اصولى و خوبى بود اما عمدتًا در دهه 80 
معادن از این کارخانه عظیم جدا شــدند و این سبب شد 
که ذوب آهن براى تأمین مواد اولیه با چالش همراه شود، 
اما با رویکرد جدید، این مشکل برطرف مى شود تا اولین 
فوالدساز کشور مشکل تأمین مواد اولیه نداشته باشد و 

بتواند به دوران شکوفایى باز گردد. 
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گوجه فرنگى از آن دسته سبزى-میوه هایى است که 
مى توان در هر فصلى و به انواع مختلف مصرف کرد. 
داخل ساالد، به صورت املت، گوجه فرنگى شکم ُپر، 

کنار خورش ها و...
باید بدانید که گوجه فرنگى حاوى خواص متعددى 
است. یعنى مى تواند از ابتال به سرطان پیشگیرى کند، 
سکته  مغزى را از شما دور کند، باعث خوش اندامى 
شما شود و... با ما باشــید تا با پنج دلیل خوب براى 

مصرف بیشتر گوجه فرنگى آشنا شوید.

پیشگیرى از سرطان
لیکوپن ها ترکیبات اصلى گوجه فرنگى هســتند که 
خواص فوق العاده اى دارند. این رنگدانه هاى قرمز-
نارنجى رنگ که به خانواده  کاروتنوئیدها تعلق دارند 
خواص آنتى اکسیدانى فوق العاده اى دارند. یعنى اینکه 
تمام قد در برابر رادیکال هاى آزاد آسیب رسان مقابله 
مى کنند. پژوهش ها نشــان مى دهد افرادى که هر 
هفته حداقل دو مرتبه ســس گوجه فرنگى مصرف 
مى کنند، خطر ابتال به سرطان پروستات را به میزان 

36 درصد کاهش مى دهند. 
محققان به آقایان توصیه مى کنند که گوجه فرنگى 
بیشــترى مصرف کنند زیرا آنها را در برابر سرطان 
پروستات مقاوم مى کند. باید بدانید که گوجه فرنگى 
بخشى از رژیم غذایى مدیترانه اى است، رژیمى که 

خطر ابتال به سرطان را کاهش مى دهد.

گوجه فرنگى بخورید تا سکته مغزى نکنید
گوجه فرنگى خطر ســکته  مغزى را کاهش مى دهد. 
به علت اینکه لیکوپن موجود در این میوه اکسایش 
چربى ها را کاهــش مى دهد. این اکســایش باعث 
تشکیل پالك هاى عروقى مى شــود و این رسوب 
چربى ها باعث مسدود شدن رگ ها شده و خطر سکته  
مغزى را باال مى برد. اگر از فشــارخون باال هم رنج 

مى برید حتماً گوجه فرنگى بیشترى میل کنید. 

خستگى هایتان را به دست باد مى دهد
گوجه فرنگى حاوى ویتامین هــاى زیادى از جمله 

ویتامین هاى E ،B6 ،A، C، B3 و k است. از بین 
این ویتامین ها ویتامین C براى مقابله با خستگى و 
ایجاد احساس نشاط و ســرزندگى فوق العاده است. 
ویتامین C نقش زیادى در حفاظت از سلول ها دارد 
و اثــرات رادیکال هــاى آزاد و آالینده ها را کاهش 
مى دهد. البته توجه داشته باشید زمانى اثر این ویتامین 
چند برابر مى شــود که آنتى اکســیدان هاى دیگرى 
مانند کاروتنوئیدها و پولى فنول هاى بیشــترى هم 
 C جذب کنیــد. گوجه فرنگى سرشــار از ویتامین
و کاروتنوئیدهاســت و براى همین هــم یک میوه 

ضدپیرى محسوب مى شود. 

براى ای نکه خوش اندام باشید
گوجه فرنگى حــاوى میزان زیــادى آب (93 تا 95 
درصد) و قند کمى است. براى همین هم تشنگى را 
برطرف کرده و کالرى کمى به بدن مى رساند. در واقع 
هر 100 گرم گوجه فرنگــى درحدود 17 کیلوکالرى 
انرژى دارد. براى همین اگر دنبال الغرى هســتید 
و رژیم گرفته ایــد، مى توانید با خیــال راحت به این 

سبزى - میوه اعتماد کنید. 

براى داشتن پوستى زیبا و جوان
گوجه فرنگى سرشــار از لیکوپن است و براى همین 
هم با پیرى سلول ها مقابله مى کند. این آنتى اکسیدان 
با رادیکال هاى آزاد که باعث پیرى پوست مى شوند 
مقابله مى کند. به عقیده  اکثر متخصصان پوســت، 
گوجه فرنگى مى تواند منافذ پوست را منقبض کرده و 
آن را پاکسازى کند. اگر طرفدار ماسک هاى طبیعى 
هستید مى توانید براى پاکسازى و تمیزى پوستتان از 

گوجه فرنگى استفاده کنید. 

حواستان به معده تان باشد
گوجه فرنگى خاصیت اسیدى دارد و براى همین براى 
افرادى که معده  حساســى دارند خوب نیست. البته 
مى توانید پوست آن را کنده و دانه هایش را خالى کنید 
و ســپس داخل آب جوش بیاندازید تا این خاصیتش 

از بین برود. 

یک متخصص پوست و مو گفت: با توجه به عادى بودن ریزش مو در آقایان، ریزش موى 
شدید در بانوان نیز باید مورد بررسى و تحقیق قرار گیرد.

دکتر زهرا حالجى، متخصص پوست و مو در خصوص ریزش مو گفت: ریزش مو 
در یک فرد بالغ اگر تا مرز 40 ، 60 و یا حتى صد تار مو در روز باشد امرى طبیعى است 
اما زمانى که از این حد بیشتر شود و یا جایگزین این تار موها با سرعت کمتر انجام 
شود منجر به طاسى مى شود. وى افزود: این ریزش شدید مو اگر به تازگى شروع شده باشد ممکن است از 
یک بیمارى همچون تب باال،  استرس شدید و یا رژیم غذایى سخت منجر شود که این نوع ریزش مو از نوع 

خوب آن است و با حذف عامل به وجود آورنده اش مى توان آن را متوقف کرد.
حالجى در خصوص ریزش موى خطرناك در بانوان تصریح کرد: زمانى که این ریزش مو در بانوان سالیان 
طوالنى ادامه داشته باشد باید مورد بررسى قرار گیرد این امر در حالى است که ریزش مو در آقایان معموالً  
جنبه وراثتى دارد اما در هر دو مورد باید موارد حضور هورمونى را بررسى کرد. وى خاطرنشان کرد: ریزش 
شدید مو در آقایان به صورت خالى شدن پیشانى سر در خانم ها کم پشت شدن و نازك شدن موها شایع است 
و همچنین شروع این عارضه بیشتر بعد از بلوغ و تا سن 25 سالگى مى تواند به تأخیر بیافتد. این متخصص 
مو در خصوص درمان طاسى گفت: درمان موارد وراثتى ریزش مو بسیار سخت و تقریبًا غیرممکن است و 
درمان قطعى وجود ندارد اما در بعضى موارد و به صورت نسبى  با مصرف بعضى داروها مى تواند کارساز باشد 

که البته باید به عوارض آن در افراد توجه داشت.

شاید این سئوال مهم براى شــما هم پیش آمده باشد 
که چرا برخى افراد دستگاه ایمنى و گوارش قوى  ترى 
دارند و برخى دیگر نه؟ چرا برخى مى توانند به راحتى 
گوشت یا شیر را هضم کنند اما گروهى دیگر در هضم 
این مواد غذایى دچار مشکل مى شوند؟ آیا مى دانستید 
این مشکالت تا حدى به گروه خونى شما وابسته است؟

افراد به دالیل گوناگون از هم متمایز مى شوند و یکى از 
این تمایز ها در گروه  خونى آنهاست. برخى مواد غذایى 
که بدن برخى افــراد به خوبى مى پذیرد، با دســتگاه 
گوارش برخى دیگر سازگار نیســت. هرچند دستگاه 
گوارش، قدرت سازگارى باالیى دارد اما اگر بدانید چه 
موادغذایى با بدن شما ســازگارتر است، نیازى نیست 

بى دلیل دستگاه گوارش خود را خسته کنید.

O گروه خونى
گروه خونى O قدیمى ترین و شایع ترین گروه خونى 
است که از 50 هزار سال پیش تاکنون در رگ هاى ما 
جریان داشته است. بررسى ها نشان داده، گروه خونى 
انسان هاى اولیه O بوده و با توجه به اینکه آنها بیشتر 
گوشتخوار بوده اند، بدنشان با این ماده غذایى سازگار 
شده است. معده افرادى که گروه خونى O دارند، اسید و 
تمام آنزیم هاى الزم براى هضم پروتئین هاى حیوانى را 
به اندازه کافى تولید مى کند. از سوى دیگر، گروه خونى 
O دهنده جهانى اســت اما تنها از گروه خود مى تواند 

خون دریافت کند.
از جمله دیگر مزیت هاى این گــروه خونى، مى توان 
به سیســتم ایمنى قوى و متابولیسم خوب اشاره کرد؛ 
البته جالب است بدانید سیســتم ایمنى خوب و قوى 

این گروه باعث مى شــود افرادى با این گروه خونى، 
بیشتر به بیمارى هاى خودایمنى مبتال شوند و میزان 
ابتال به آلرژى نیز به همین علت در آنها باالتر باشــد. 
دستگاه گوارش دارندگان گروه خونى O به راحتى با 
غذاهاى جدید سازگار نمى شود و به جز پروتئین، با سایر 
گروه هاى غذایى دچار مشــکل است. اگرچه این عدم 
تحمل را نمى توان مسئول بروز مشکالت جدى در این 
افراد دانست ولى این افراد ظاهراً در ابتال به زخم هاى 

معده و اثنى عشر حساسیت بیشترى دارند.
از آنجا که دســتگاه گوارش این گروه خونى با مصرف 
پروتئین مشکلى ندارد، میزان چربى دریافتى این افراد 
باالست و به همین علت، خطر ابتال به سختى شرائین و 
ناراحتى هاى قلبى-عروقى در آنها افزایش مى یابد. به 
دارندگان گروه خونى O توصیه مى شود در درجه اول 
میزان مصرف پروتئین هاى حیوانى را کاهش دهند و 
سعى کنند ســبزى را وارد برنامه غذایى شان کنند اما 
مراقب مصرف غالت، کلم و سبزى هاى خشک باشند، 

زیرا بدن آنها در هضم گلوتن کمى دچار مشکل است.

A گروه خونى
سیستم ایمنى و دستگاه گوارش دارندگان گروه خونى 
A به دلیل مصرف بیشتر گیاهان ضعیف تر است و در 
هضم پروتئین هاى حیوانى دچار مشــکل هستند. به 
نظر مى رسد این افراد، نســبت به کارسینوماى معده 
(سرطان معده) و روده بزرگ حساســیت بیشترى از 
سایر گروه هاى B و O داشته باشند. بیشتر افرادى که 
گروه خونى A دارند، گیاهخوار هستند، زیرا در هضم 
گوشت و شــیر مشــکل دارند. توصیه ما به این افراد، 

مصرف کمتر گوشت و شیر و در عوض مصرف بیشتر 
سبزى  و غالت اســت. از میان پروتئین هاى حیوانى، 
بدن این گروه، گوشــت سخت پوستانى مانند میگو را 

بهتر هضم مى کند. 

B گروه خونى
میزان سازگارى این گروه خونى با هر نوع آب وهوایى 
بسیار باالســت و افراد با این گروه خونى، به طور کلى 
سیستم ایمنى، عصبى و فیزیکى خوبى دارند. دارندگان 
این گروه خونى نیز مانند گروه خونى O، بیشــتر در 
معرض ابتال به بیمارى هاى خودایمنى  هســتند و در 
برابر بیمارى هاى ویروسى بسیار ضعیف هستند. عالوه 

بر این، افراد  دارنده گروه خونى B  به احتمال زیاد به 
عفونت هاى باکتریال مانند استرپتوکوك 

پنومونیــا و اشرشــیاکولى مبتال 
مى شوند. دســتگاه گوارش این 

افراد تقریبًا با هر ماده غذایى 
ســازگار اســت و به 
عنوان مثال مى توانند 

لبنیات  به راحتى 
مصرف کنند.

AB گروه خونى
تعداد دارندگان این گروه خونى چندان زیاد نیســت. 
دستگاه گوارش آنها به نســبت ضعیف تر از دارندگان 
گروه خونى O است و به راحتى نمى توانند پروتئین هاى 
حیوانى را هضم کنند، زیرا مقدار اسید معده آنها کاهش 
مى یابد و به قدر نیاز آنزیم ترشح نمى کنند. با این حال، 

قرمز و مــواد غذایى میزان مصرف گوشت 
مانند  انواع فســت فود در مدرن 

آنها باالست. سیستم ایمنى 
این افراد نیز تا حدودى ضعیف 
عمــل مى کند و بــه همین 
علت، آنها به راحتى در برابر 
باکترى ها و آلرژن ها از 

پا درمى آیند.

متخصصان و پزشــکان بیمارى هاى عفونى با اشــاره به 
اینکه آنتى بیوتیک ها همانطور کــه خاصیت درمانى و دفع 
عفونت ها را دارد، معتقدند مصرف خودسرانه و بى ضابطه آن 

تبعات معکوس در درمان بیمارى ها ایجاد مى کند.
مصرف بى رویه و خودسرانه آنتى بیوتیک ها در فصول خاصى 
همچون پاییز و زمســتان براى درمان بیمارى هاى ساده از 
جمله سرماخوردگى بیشتر از دیگر مواقع است به طورى که 
حتى تجویز این نوع داروها در مراجعه افراد به مراکز درمانى 
و مطب ها از پزشکان درخواســت مى شود. باال بودن سرانه 
مصرف آنتى بیوتیک هــا در ایران براســاس اعالم وزارت 
بهداشت بدان اندازه اســت که میزان مصرف این داروها 16 

برابر استاندارد جهانى است.
متخصصان بیمارى هاى عفونى آنتى بیوتیک ها را براساس 
نوع و شیوه مصرف با خاصیت مثبت و منفى عنوان مى کنند 
به طورى که آنتى بیوتیک ها از طریق مقابله با عوامل بیماریزا 
باعث ادامه زندگى مى شوند اما بعضى باکترى ها آنقدر قوى 
مى شوند که مى توانند مقابل این داروها مقاومت کنند و در 
نتیجه داروها به خوبى عمل نکنند که این حالت را در اصطالح 
پزشکى به عنوان مقاومت آنتى بیوتیکى عنوان مى کنند. در 
این صورت انواع قوى تر باکترى ها کشته یا متوقف نمى شوند، 
بلکه باقى مى مانند، رشد وگسترش مى یابند و در این حالت 

دیگر باکترى ها سخت تر کشته یا متوقف مى شوند.
یک متخصص بیمــارى هاى عفونى گفــت: درمان هاى 
خودســرانه که در جامعه نیز به وفور دیده مى شــود نتیجه 
معکوس داشته و باعث مقاوم شدن میکروب ها در بدن و نیز 

تضعیف ایمنى فرد مى شود.
دکتر محمد حسین آرى طبرستانى افزود: دیدگاه غالب و رایج 
مردم جامعه در خصوص درمان این نوع بیمارى ها به سمت 
خوردن کپســول آنتى بیوتیک و یا تزریق پنى سیلین است، 
دیدگاهى که براى درمان این بیمارى ها اثربخش نیســت. 
وى ادامه داد: در حالى که بیمارى هاى عفونى فصول ســرد 
سال همچون آنفلوآنزا و سرماخوردگى را مى توان با راه هاى 
درمانى طبیعى همچون استراحت و آشامیدن مایعات به ویژه 
مایعات گرم برطرف کرد، مســئله اى که کمتر مردم به آن 

توجه مى کنند.
به گفته این متخصص بیمارى هاى عفونــى مردم عادت 
کرده انــد در مواجهه با هر نــوع آبریزش بینــى، گلو درد 
و یا کوفتگى بدن به ســمت اســتفاده از پنى ســیلین و یا 
آنتى بیوتیک ها بروند که این مسئله از نظر پزشکى مورد تأیید 
نیست و حتى در برخى مواقع براى سالمت فرد نیز ضرر دارد.

وى در تشریح اثرات نامطلوب استفاده از این داروها در افراد 
گفت: در بدن افراد انواع مختلــف میکروب هاى خوب و بد 
وجود دارد که تعادل نســبت این میکروب ها در بدن باعث 
حفظ سالمتى و در پاره اى از موارد حتى باعث فایده هم براى 
بدن است. مصرف خودسرانه آنتى بیوتیک ها باعث مى شود 
تا دو عارضه بد به بدن تحمیل شود اول میکروب هاى مفید 
از بین مى رود و دوم باعث از بین رفتن تعادل میکروبى بدن 
شده و همچنین باعث انتخاب میکرو ب هاى مقاوم به درمان 
در بدن شده و در نهایت یک بیمارى معمولى تبدیل به عفونت 

خطیر مى شود.

کمبود خواب به یکى از مشــکالت رایج در دنیاى 
امروز تبدیل شــده است. این شــرایط مى تواند به 
روش هایى خطرناك بر سالمت ما تأثیرگذار باشد. 
اگر از بى خوابى رنج مى برید، ممکن است با افزایش 
احتمال ابتال به بیمارى هاى مزمن نیز مواجه باشید. 
برخى مطالعات نشان داده اند که بیشتر افراد مبتال به 
بى خوابى (حدود 90 درصد) به واسطه کمبود خواب 
به یک بیمارى مزمن، مانند مشکالت قلبى عروقى، 
آریتمى (اختالل ضربان قلب)، پرفشــارى خون یا 

دیابت نیز مبتال مى شوند.
با گذشــت یک هفته در شــرایطى که خواب کافى 
نداشته اید ممکن اســت این احساس در شما شکل 
بگیرد که صد ساله هســتید و البته این امکان وجود 
دارد که آثار پیرى ناشــى از کمبود خواب را تجربه 
کنید. افرادى که بــا کمبود خواب مواجه هســتند 
ممکن است با پیامدهاى منفى آن مانند پوست کدر، 
چشم هاى قرمز و پف دار، شکل گیرى خطوط روى 
پوست و حلقه هاى تیره اطراف چشم ها به واسطه 
افزایش ســطوح کورتیزول مواجه شوند. کورتیزول 
یک هورمون استرس اســت که بر تولید کالژن و 
پیرو آن انعطاف پذیرى و شادابى پوست تأثیر منفى 

مى گذارد.
خواب کافى یکى از ارکان کلیــدى کاهش و حفظ 
وزن مناســب محســوب مى شــود. کمبود خواب 
مى تواند به انتخــاب هاى غذایى ضعیف شــامل 
مصرف غذاهاى سرشار از قند، چربى و مواد فرآورى 
شده منجر شــود. محرومیت از خواب براى چند روز 
پشت سر هم احتمال احســاس گرسنگى و استفاده 

از غذاهاى حاضرى و راحت براى تهیه که سرشــار 
از کالرى هســتند را افزایش مى دهد، در شرایطى 
که از انرژى کمى بــراى انجــام ورزش برخوردار 
هســتید، از این رو، افزایش وزن اجتنــاب ناپذیر به 

نظر مى رسد.
پس از چند شــب بــى خوابى، احســاس ناامیدى، 
ناراحتى و خســتگى بیش از حد به ســراغ شــما 
مى آیــد. مطالعــات نشــان داده اند کــه ابتال به 
یک بیمارى خــواب مزمــن، مانند آپنــه خواب، 
مى توانــد احتمال ابتال بــه افســردگى در نتیجه 
این شــرایط را افزایش دهــد. نتایج یــک مطالعه 
در ســال 2005 نشــان داد افراد مبتال به افسردگى 
بالینى به طور میانگین شــش ســاعت یا کمتر در 
طول شــب مى خوابنــد، در شــرایطى کــه افراد 
مبتال بــه بــى خوابــى تقریبًا پنــج برابر بیشــتر
 مستعد ابتال به افسردگى و اختالالت اضطراب بودند.
پس از یک شب بى خوابى یا خواب بى کیفیت، در روز 
بعد عملکرد خوبى نخواهیم داشــت. خواب سوخت 
مورد نیاز فرایندهاى شناختى ما را تأمین مى کند و 
کمبود آن به کاهش توجه، هوشیارى ذهنى، تمرکز، 
تفکر، برقــرارى ارتباط، یادگیــرى و توانایى هاى 

استدالل منجر خواهد شد.
بسیارى از موارد تصادف خودرو و آسیب دیدگى هاى 
شغلى در نتیجه کمبود خواب و خستگى افراد شکل 
مى گیرند. کمبود خواب در حقیقت یک خطر ایمنى 
عمومى محسوب مى شود و به عنوان مثال، هر ساله 
صد هزار تصادف خودرو در آمریکا به واسطه خواب 

آلودگى راننده رخ مى دهد.

رابطه گروه خونى با سالمتى 

زگارى این گروه خونى با هر نوع آب وهوایى 
الســت و افراد با این گروه خونى، به طور کلى 
یمنى، عصبى و فیزیکى خوبى دارند. دارندگان

O خونى نیز مانند گروه خونى O، بیشــتر در 
بتال به بیمارى هاى خودایمنى  هســتند و در 
رى هاى ویروسى بسیار ضعیف هستند. عالوه 

Bراد  دارنده گروه خونىB  به احتمال زیاد به 
اى باکتریال مانند استرپتوکوك

ـا و اشرشــیاکولى مبتال 
. دســتگاه گوارش این 

یبًا با هر ماده غذایى 
ر اســت و به 
ثال مى توانند 

تتتتتتیات لبن  
کنند.

قرمز و مــواد غذایىمیزان مصرف گوشت 
مانند  انواع فســت فود درمدرن 

آنها باالست. سیستم ایمنى
اینافراد نیز تا حدودى ضعیف
عمــل مى کند و بــه همین
علت، آنها به راحتى در برابر
آلرژن ها از باکترى ها و

پا درمى آیند.

وى وبو ى ی م ی ی ب ب ج رب ین ب ی و ر ل یر و و

5 دلیل خوب براى خوردن گوجه فرنگى

 آثار خطرناك کمبود خواب

آنتى بیوتیک ها
 خشک و تر را

 با هم مى سوزانند

شیر مادر سرشار از آهن است و  آهن موجود در شیر مادر به راحتى جذب مى شود. از این رو، نوزادان تا یک سالگى باید حتماً با این ماده خدادادى 
تغذیه شوند.

 براى کودکان چهار تا شش ماه رژیم غذایى حاوى آهن مانند غالت غنى شده با آهن و براى کودکان بزرگ تر گوشت قرمز، ماهى و سبزیجات 
مناسب است.

 ویتامین C جذب آهن را آسان مى کند و توت فرنگى، کلم بروکلى و سیب زمینى به دلیل داشتن ویتامین C باعث مى شوند کودکان آهن موجود 
در غذا ها را بهتر جذب کنند.

 چگونه مى توان از 
کمبود آهن
 در کودکان 
جلوگیرى کرد؟

 ریزش موى شدید خطرناك است

آب پنیر با پروتئین کامل شــامل تمام 
9 اسید آمینه  ضرورى و الکتوز 
کم است. از ترکیب پروتئین 
آب پنیر در عضله ســازى 
استفاده مى شــود، آب پنیر 
هیچ عوارض جانبــى ندارد و 
به کاهش وزن کمک مى کند. 
عالوه بــر این، آب پنیــر براى 

مبتالیان به ایدز مفید است.

 خاصیت دارویى آب پنیر
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رحمــت خداوند بهره کســى باد کــه با هــوا و هوس مبــارزه کند و 
به آرزوهاى خــود دلبســتگى نیابد. بر مرکب شــکیبایى نشــیند تا 
رهایى یابد. پرهیزگارى را ره توشــه ســفر مرگ خود سازد. در 
شــاهراه روشــن دین قدم نهد و از آن منحرف نشــود. فرصت ها را 
مغتنم شــمارد و بر مرگ پیشــى جوید و کردار نیــک خویش، زاد 

موال على (ع)آخرت سازد.

 جلسه مجمع عمومی عادي بطورفوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی مسکن مهرمحلى 83اصفهان راس ساعت 10صبح روز سه شنبه مورخ 97/11/23درمحل 
مسجدعلى اصغر به آدرس: اصفهان-فوالد شهر- سایت مسکن مهر- محله E1 تشکیل میگردد.

لذا از کلیه اعضاء دعوت می شود با در دست داشتن کارت و یا دفترچه عضویت  راس ساعت مقرر در محل مذکور حضور به هم رسانید و یا وکیل و نماینده خود 
راکتبا معرفی نمائید.

*ضمنا به اطالع می رساند : به موجب ماده 19 آئین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر 3راي و هر شخص غیر عضو تنها یک 
راي خواهد بود واعضاي متقاضی اعطاي نمایندگی می بایست به همراه نماینده خود حداکثر تا تاریخ 97/11/21در محل دفترشرکت تعاونى حاضر تا پس از 

احراز هویت و تایید وکالت برگه ورود به مجمع را دریافت دارند.
دستورجلسه:

کاندیدهاى عضویت در هیئت تصفیه و ناظرین حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ انتشار آگهى درخواست کتبى خود را به دفتر شرکت تحویل نمایند.

بدینوسیله اعالم مى دارد شرکت تعاونى منحله مصرف کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان خمینى شهر (درحال تصفیه)
 به شماره ثبت 161 و شناسه ملى10260042020 به موجب آگهى شماره 21379

مورخ1397/05/15 منحل گردیده است. لذا دراجراى مقررات ماده 225 قانون تجارت از کلیه بستانکاران احتمالی شرکت  تعاونى اعم از سهامداران و کلیه 
اشخاص حقیقى وحقوقى  دعوت می گردد  تا با در دست داشتن اســناد ومدارك مثبته در مهلت قانونى (6 ماه پس از تاریخ اولین چاپ اگهى) جهت مطالبه و 

دریافت تسویه حساب  به مدیر تصفیه  شرکت تعاونى 
به نشانى:اصفهانـ  شهرستان خمینى شهرـ خیابان امام شمالىـ  خیابان جوى گاردر مرکزىـ  زیرزمین پایگاه بهداشت  با کدپستى 8413866161  مراجعه 

نمایند.
الزم به ذکر است این آگهى درسه نوبت و هر نوبت به فاصله یک ماه در روزنامه رسمى جمهورى اسالمى ایران و همزمان در روزنامه کثیراالنتشار شرکت آگهى 

مى گردد .
بدیهى است پس از پایان مهلت قانونى مذکور، هیچگونه اعتراض  و ادعایى پذیرفته نخواهد شد و ختم تصفیه شرکت اعالم مى گردد.

ضمناً به اطالع مى رساند  انتشار نوبت دوم آگهى فوق در روزنامه رسمى وروزنامه  نصف جهان مورخ97/11/23و نوبت سوم آن، مورخ 97/12/23 صورت مى پذیرد.

 جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی مسکن مهرمحلى83 اصفهان  در ساعت 9صبح روز جمعه مورخ 97/11/05 
در محل مسجد على اصغر به آدرس:اصفهان-فوالد شهر- سایت مسکن مهر- محله E1 ،تشکیل میگردد.

از کلیه اعضاء دعوت می شود شخصا یا وکالتا جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این جلسه حضور به هم رسانند.
*ضمنا به اطالع می رساند که به موجب ماده 19 آئین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر 3راي و هر 
شخص غیر عضو تنها یک راي خواهد بود واعضاي متقاضی اعطاي نمایندگی می بایست به همراه نماینده خود حداکثر تا 97/11/04 در 

محل دفترشرکت تعاونى حاضر تا پس از احراز هویت و تایید وکالت برگه ورود به مجمع را دریافت دارند.
دستورجلسه:

1-گزارش هیئت مدیره وبازرسان
2-تصمیم گیرى درخصوص انحالل شرکت تعاونى 

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

شهردارى تحویل نمایند.

شرکت سیمان  سپاهان (ســهامى عام)در نظر دارد تعدادى از خودروهاى سبک ، 
سنگین و ماشین آالت مازاد و مستعمل خود را از طریق مزایده به فروش رساند.

لذا متقاضیان مى توانند جهت بازدید و دریافت اوراق مشارکت در مزایده حداکثر 
ظرف مدت یک هفته از تاریخ 1397/10/23 لغایت 1397/10/27 از ساعت 7 لغایت 
12 روزهاى یک شنبه تا پنج شنبه به محل شرکت سیمان سپاهان  واقع در کیلومتر 
24 اتوبان ذوب آهن ، جاده اختصاصى سیمان سپاهان ، واحد قراردادها و سفارشات 

داخلى مراجعه نمایند.
ضمنًا جهت اطالعات بیشتر به آدرس سایت شرکت ســیمان سپاهان به نشانى : 

http://sepahancement.ir مراجعه فرمائید.

آگهى مزایده

آگهى مزایــده
پرونده :7158-د 

آگهی دعوت مجمع عمومی عادي بطورفوق العاده نوبت اول

آگهى دعوت از بستانکاران

 آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول

نوبت اول

مهدى غالمى- شهردار گلدشت

بازرگانى شرکت سیمان سپاهان

هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن مهر محلى 83 اصفهان

        مدیر تصفیه شرکت تعاونى منحله 
     مصرف کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان خمینى شهر (در حال تصفیه)

  هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن مهرمحلى83 اصفهان

تاریخ انتشار:97/10/23

تاریخ انتشار97/10/23

 تاریخ انتشار:97/10/23

1-گزارش هیئت مدیره و بازرسان
2-طرح و تصویب صورتهاى مالى منتهى به سالهاى1392و1393 و 1394 

و1395و1396  نحوه تقسیم سود ویژه و بودجه سال جارى شرکت
3-ارائه گزارش تغییرات اعضاء و سرمایه شرکت تعاونى                                                                             

4-طرح و تصویب حقوق وپاداش مدیرعامل و هیئت مدیره

5-تعیین تکلیف اعضایى که بر تعهدات مالى خود عمل ننموده اند.                                                                                                        
6-انتخابات اعضاى هیئت تصفیه وناظر

7-طرح و تصویب حقوق و مزایاى هیئت تصفیه                                 
8- تعیین روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی هاي شرکت

9-سایرمواردى که درصالحدید مجمع عمومى باشد

 شرکت تعاونى منحله مصرف کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان خمینى شهر (درحال تصفیه) نوبت اول

اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشــاورزى اصفهان با همکارى کمیسیون مالیاتى، 
کار و تأمین اجتماعى اتاق ایران، دومین همایش نقش عدالت مالیاتى در توسعه پایدار 
با محوریت دادرسى مالیاتى را در تاالر همایش هاى اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و 
کشاورزى اصفهان با حضور گسترده نمایندگان اتاق کشور، هیئت هاى حل اختالف 

مالیاتى و... برگزار کرد.
مدیرکل امور مالیاتى استان اصفهان در این همایش با بیان اینکه شعار امسال سازمان 
مالیاتى کشور «سازمان محبوب» است، گفت: براى دستیابى سازمان مالیاتى کشور 
به سازمان محبوب، باید رضایتمندى مؤدیان در اولویت باشد که این امر در ظاهر با 
تکریم ارباب رجوع و نحوه برخورد با مؤدیان مالیاتى که در چند سال گذشته هم رعایت 
شده، تحقق یافته است اما مسئله اصلى، نحوه برخورد مالیاتى است تا بتوان مالیات را 

اخذ کرد که اقداماتى هم در این راستا صورت گرفته است.
بهروز مهدلو از برگزارى جلسات متعدد با فعاالن اقتصادى، اتحادیه ها، مجامع و... خبر 
داد و گفت: نقطه نظرات این فعاالن اقتصادى شنیده شد و ایرادها رفع و راهکارهایى 

ارائه شد تا در اخذ مالیات، دوگانه عمل نشود و خوشبختانه موفق هم بودیم.
مدیرکل امور مالیاتى استان اصفهان ادامه داد: با توجه به مشکالتى در زمینه ارزش 
افزوده، براى اولین بار در کشــور در اســتان اصفهان با راه حل مناسبى، روند ارزش 
افزوده از ابتدا تا انتها بررسى و مشکل بیش از 200 شرکت، برطرف شد. همچنین با 
استانداردسازى، هر ممیز، یک پرونده بررسى شد تا کیفیت رسیدگى مطلوب تر باشد. 
از دیگر سو، کارگروه ویژه اى تشکیل شد و پرونده هاى کارگاه هاى بزرگ و مهم، حل 

و فصل شد تا مشکالت مالیاتى آنان برطرف شود.
مهدلو مى گوید: افرادى با درآمد باال هستند ولى مالیات نمى دهند و شرکت هاى صورى 
و کاغذى، فرار مالیاتى دارند و در نتیجه فرار مالیاتى، منابعى که باید در اختیار دولت 

باشد وجود نخواهد داشت که در این میان فرار مالیاتى ارزش افزوده، بیشتر است.
مدیرکل امور مالیاتى استان اصفهان با تأیید اینکه در استان اصفهان فرار مالیاتى وجود 
دارد، اظهار کرد: ما در بخش مالیاتى اســتان، تمام قد براى برخورد با افرادى که فرار 
مالیاتى دارند آماده بوده و با استقرار هیئت هاى حل اختالف مالیاتى، آماده کمک به 

مؤدیان مالیاتى هستیم.
***

در این همایش دبیر کمیسیون مالیات کمیته ایرانى اتاق بازرگانى بین الملل ICC هم 
در زمینه نهاد امنیت، نظام مالیاتى و توسعه پایدار سخن گفت. 

على اکبر عرب مازار گفت: مفاهیم اقتصادى، وجه غالب رایج ادبیات توسعه اى بوده 
و سطوح دیگر به ویژه زیرســاخت هاى حیاتى و پیشتاز توسعه، کمتر مورد توجه قرار 

مى گیرد ولى توسعه پایدار آن است که فرآیندها، نوسان نداشته باشد.
این استاد دانشکده اقتصاد و علوم سیاسى دانشگاه شهید بهشتى یکى از زیرساخت هاى 
اساســى در توســعه پایدار را امنیت خواند و عنوان کرد: امنیت میوه عدالت است و 
باید مثلث امنیــت نظامى و انتظامــى، حقوقى و قضائى و مالــى و اقتصادى، براى 

سرمایه گذاران فراهم شود تا سرمایه گذارى شکل گیرد.
عرب مازار، عدم عملکــرد صحیح نهاد امنیــت را یکى از علــل پدیده هایى چون 
بى انضباطى، عدم شفافیت، فســاد ادارى، اقتصاد زیرزمینى، پولشویى و... دانست و 
افزود: پدیده بى عدالتى نیز، فساد به همراه خواهد داشت و این پدیده ساختار اقتصاد 
سالم را از درون متالشى مى کند و موجب انحراف حرکت فعاالن اقتصادى مى شود. 
بنابراین فرآیند تدوین استراتژى توسعه پایدار و پیاده سازى موفق آن، ایجاد سطحى 

مطلوب از نهاد امنیت است.
وى با اشــاره به نقش نظام مالیاتى در تأمین امنیت اقتصادى هم گفت: نقش نظام 
مالیاتى در تأمین امنیت اقتصادى هم ایجاد انضباط مالى، شــفافیت، مقابله با فساد، 

اقتصاد زیرزمینى و... است.
***

معاونت اجتماعى و پیشگیرى از وقوع جرم دادگسترى اصفهان نیز اظهار امیدوارى 
کرد خروجى این همایش، رهاوردهاى مطلوبى داشته باشد.

قنبرى گفت: در استان اصفهان همدلى و هم افزایى بسیار خوبى بین هیئت هاى حل 
اختالف وجود دارد و جلسات این هیئت، با صمیمیت برگزار مى شود. 

در همایش نقش عدالت مالیاتى در توسعه پایدار عنوان شد

امنیت یکى از زیرساخت هاى توسعه پایدار است
عبدا...  کیانى رئیس شوراى شهر خمینى شهر و استان 
به همراه على اصغر حاج حیدرى شهردار خمینى شهر 
و تعدادى از اعضاى شوراى شــهر با حضور در جمع 
پرستاران بیمارستان هاى شهید اشرفى اصفهانى ، 9 

دى منظریه و بخش دیالیز ساعى، والدت با سعادت 
حضرت زینب (س) و روز پرستار را گرامى داشتند.

در این دیــدار که با حضــور دکتــر جنگجو رئیس 
بیمارستان هاى مذکور به اتفاق معاونین خود صورت 

گرفت، ضمن بازدید از بخش هاى مختلف این مراکز، 
با اهداء گل و آرزوى سالمتى و موفقیت در تمام امور 
زندگى از زحمات شبانه روزى پرستاران و کادر درمانى 

تجلیل و تقدیر بعمل آمد.

 همزمان با سالروز والدت حضرت زینب (س)  صورت گرفت

تجلیل از پرستاران خمینى شهر 
ساسان اکبرزاده


