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راه هاى پر پشت کردن طبیعى موهامحور میانى خیابان نظر پیاده راه مى شود «ستایش» باز هم  بین مردم گل خواهد کرد؟مسئوالن دانشگاه آزاد باید استعفا کنند بحران هاى عدیده در پدیده سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

گیاهى اعجاب انگیز 
براى رفع 

مشکالت گوارشى

پیگیرى مدنى بکنید اما مراقب نفوذى ها باشید
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رد پاى محسن تنابنده در 
سریال نوروزى شبکه یک

برف و باران 
در مسیر اصفهان

ایتالیایى ها 
درصدر خریداران 
کاالهاى اصفهانى
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مهریه، 14 سکه 
مى شـود؟

رازیانه یک گیاه همیشه سبز و خوش بو با
 گل هاى زرد است. 

 از رازیانه براى رفع مشکالت مختلف گوارشى از 
قبیل سوزش سر دل، گاز روده، نفخ، بى اشتهایى 

و کولیک نوزادان استفاده مى شود. 

نماینده مردم نجف آباد در مجلــس آخرین روند 
بررســى طرح جدید نمایندگان درباره مهریه در 

مجلس را تشریح کرد.
ابوالفضــل ابوترابى گفت: طــرح مذکور در حال 
بررسى در کمیســیون قضائى  و حقوقى مجلس 

است.
 وى افزود: محمدعلى پورمختار، عضو کمیسیون 
قضائى مســئول بررســى طرح جدید مهریه در 
کارگروه ویــژه اى در این کمیســیون اســت و 
چکش کارى این طرح تا یک مــاه آینده به پایان 
مى رسد و براى بررسى در صحن کمیسیون قضائى 

آماده مى شود.
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درخواست استاندار اصفهان از کشاورزان شرق اصفهان:

چرا کنسرت 
شهرام ناظرى 

در اصفهان
 لغو شد 

گوچى، گران و گران تر مى شود!
 رضا قوچان نژاد، مهاجم آپوئل قبرس در لیست خرید وینفرد شفر است 
و باشگاه استقالل مذاکراتى با مدیر برنامه هاى این بازیکن 31  ساله 
انجام داده تا در صورت رسیدن به توافق زمینه حضور رضا گوچى در 
اســتقالل را فراهم کند. اما مذاکرات آبى ها با مهاجم سابق تیم ملى 

خیلى زود به بن بست رسید.
بر اساس شــنیده ها از داخل باشــگاه اســتقالل، مدیر برنامه هاى 

قوچان نژاد رقم تقریبًا سنگینى را...
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در صفحه 2 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

نماینده نجف آباد از «چکش کارى» طرح 
جنجالى در کمیسیون قضائى مجلس خبر داد

هزاران ُتن 
سیب زمینى در 
انبارهاى فریدن
 از بین مى رود 

حمایت حوزه هنرى از افزایش سینما در شهرستان ها
مدیر امور سینمایى حوزه هنرى استان اصفهان خبر داد
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سهم ماسهم ما
 فقـط یک گلر؟! فقـط یک گلر؟!

آگهى مزایده شماره 97/1550/ص
 مورخ 97/10/01 (مرحله سوم)

شهردارى نیک آباد قصد دارد به استناد بند 1 تا 4 صورتجلسه شماره 27 
مورخ 1397/03/22 شوراى اسالمى شهر و ارزیابى قیمت کارشناس رسمى 
دادگسترى، نسبت به فروش تعدادى از پالك هاى تجارى و مسکونى شهرك 
غدیر از طریق مزایده عمومى اقدام نماید متقاضیان مى توانند حداکثر تا 
تاریخ 97/10/18 در ساعات ادارى به شهردارى مراجعه و نسبت به دریافت 

مدارك و شرکت در مزایده اقدام نمایند.
سید مرتضى حسینى- شهردار نیک آباد

نوبت دوم

آگهى مزایده- نوبت دوم
سازمان حمل و نقل جمعى شهرداریهاى شهرستان فالورجان باستناد مصوبه هیئت 
مدیره در راستاى بهبود و توسعه خدمات حمل و نقل در شهرستان فالورجان در نظر 
دارد دو دستگاه مینى بوس خودر ا از طریق مزایده به مدت یکسال به متقاضیان واجد 
شرایط اجاره دهد. لذا از افراد واجد شــرایط و داراى تجربه کافى دعوت مى شود از 
تاریخ نشر آگهى تا پایان وقت ادارى روز سه شنبه مورخه 97/10/18 جهت دریافت 
اسناد مزایده به این سازمان مراجعه و یا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 
زیر تماس حاصل نمایند. ضمنًا سازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار 

است. (کلیه هزینه هاى چاپ آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد).
نشانى: اصفهان- فالورجان- بلوار بسیج- خیابان شهداى نیکان 

تلفن: 37423147- 031 دورنگار: 37431023- 031 
www.falavarbus.ir :سایت اینترنتى

سازمان حمل و نقل جمعى شهرداریهاى شهرستان فالورجان

چاپ دوم آگهی فراخوان شناسایی پیمانکاران 
تأمین نرم افزار مدیریت و آرشیو الکترونیکی اسناد

شهرداري اصفهان در نظر دارد جهت تکمیل بانک اطالعاتی خود نسبت به شناسایی 
پیمانکاران واجد شرایط درخصوص " تأمین نرم افزار مدیریت و آرشیو الکترونیکی اسناد" 

از طریق دعوت به ارسال اطالعات توانمندي ها ، سوابق و پیشنهادات اقدام نماید: 
لذا شرکت هایی که در زمینه سامانه مذکور داراي تجربه و نمونه کارهاي موفق و 
نرم افزار آماده به کار می باشند؛ دعوت می شود در صورت تمایل با مراجعه به  
بخش فراخوان  سایت سازمان فناوري اطالعات و ارتباطات(فاوا) شهرداري اصفهان به نشانی  
ict.isfahan.ir، نسبت به اخذ  سند فراخوان  مربوطه اقدام  و پس از تکمیل به همراه اسناد و 
مدارك خواسته شده، حداکثر تا پایان وقت اداري روز پنج شنبه مورخ 1397/10/20  به نشانی 
اصفهان، بلوار آئینه خانه، ابتداي بن بست سپیده، سازمان فناوري اطالعات و ارتباطات (فاوا) 

شهرداري اصفهان، واحد بازرگانی ارسال نمایند.
شهردارى اصفهان                     سازمان فناورى اطالعات و ارتباطات شهردارى اصفهان

آگهى مزایده عمومى مرحله دهم
شــهردارى منظریه در نظر دارد باستناد مصوبه 1 صورتجلســه شماره 34 مورخ 
97/01/20 شوراى اسالمى شهر منظریه تعدادى از پالك هاى کارگاهى و تجارى واقع 
در مجتمع کارگاهى شیخ بهایى و زمین هاى سطح شهر را از طریق مزایده عمومى 
به فروش برساند. لذا متقاضیان مى توانند جهت دریافت اسناد مزایده همه روزه در 

ساعات ادارى به امور مالى شهردارى مراجعه فرمایند.
آخرین مهلت دریافت و تحویل اسناد: روز سه شنبه مورخ 97/10/25

محل دریافت اسناد مزایده: واحد مالى شهردارى منظریه
محل تحویل اسناد مزایده: دبیرخانه محرمانه شهردارى منظریه

تاریخ بازگشایى اسناد: 97/10/25 ساعت 18
www.manzarie.ir

03153282131 -03153282028
سید على مرتضوى- شهردار منظریه

نوبت اول
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معاون امــور زنان و خانــواده رئیس جمهــورى طرح 
کودك همســرى را طرحى الزم براى حفظ ســالمت 
کودکان جامعه برشمرد و تأکید کرد که نباید به این طرح 

با دید سیاسى نگاه کرد.
معصومه ابتــکار در گفتگو با «پانا» در مــورد اینکه به 
چه دلیل طرح کودك همســرى در کمیسیون حقوقى 
و قضائى مجلس رد شده اســت گفت: ظاهراً این طرح 
رد نشــده اســت بلکه اگر به صورت دقیق تر بخواهیم 
بگوییم این طرح براى بررسى بیشتر برگشت داده شده 
است و امیدواریم که همینطور باشد.  او افزود: به هر حال 
موضوع کودك  همسرى یعنى ازدواج کودکان موضوع 

نگران کننده اى است و فکر نمى کنم کسى رضایت بدهد 
فردى که هنوز کودکى خود را نگذرانده است و بچه اى که 
توان کافى براى تصمیم گیرى در مورد زندگى و تأمین 

معیشت  خودش را ندارد، ازدواج کند.
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهورى تصریح کرد: 
خیلى جالب است دخترى که به سن 17 سالگى رسیده 
و تقاضاى طالق کرده اســت به او گفته اند هنوز به سن 
قانونى نرســیده اى؛ باید دید این چه تناقضى است که 
ما داریم کــه قانون به او اجــازه ازدواج مى دهد اما به او 
اجازه نمى دهد که از حق قانونى خود تا 18 سالگى دفاع

کند.

پروانه سلحشورى، نماینده اصالح طلب مجلس با اشاره 
به حادثه واژگونى اتوبوس در دانشگاه علوم و تحقیقات 
مى گوید: پزشــکى قانونى اعالم کرده اتفاقى که براى 
راننده رخ داده ناشــى از سکته نبوده اســت، پس از آن 
هم دانشجویان اعالم کردند اتوبوس ترمز بریده است. 
مسئولین دانشــگاه آزاد با این توجیه که راننده درحال 
رانندگى سکته کرده، قصد داشتند قانون را هم دور بزنند 
و کار خود را موجه جلوه دهند و خطاى خود را بپوشانند. 
مقصران بروز این حادثه باید در قیامت به خداوند جواب 

بدهند.
ایــن نماینده اصــالح طلب اظهــار کرد: نهــادى که 

پول هاى زیادى از دانشجویان دریافت مى کند باید در 
این موارد بى نقص باشد اما ما همواره مى دانستیم ایمنى و 
خدماتى که به دانشجویان ارائه مى شود با پولى که از آنها 
دریافت مى شود همخوانى ندارد و روز به روز وضعیت در 
دانشگاه ها بدتر مى شود. سلحشورى گفت: در هر کشور 
دیگرى بود مســئولین آن بالفاصله استعفا مى کردند. 
در این کشــور ارزان تر از جان انسان چیزى وجود دارد؟ 
مسئولین ارشد دانشگاه آزاد و دانشگاه علوم و تحقیقات 
حداقل احترامى که مى توانستند به افکار عمومى بگذارند 
این بود که استعفا کنند، در مقابل قصورى که انجام شد 

استعفا کم ترین اقدام بود.

همچنان امیدوار به تصویب 
طرح کودك همسرى 

مسئوالن دانشگاه آزاد 
باید استعفا کنند

فحاشى به ظریف!
«کیهان» بعد از مدتهـا حمله به     خبر آنالین |
ظریف، سرانجام در شماره روز پنج شنبه خود، او را وقیح 
خواند! این روزنامه با اشـاره به مصاحبه اخیر وزیرخارجه 
با روزنامه «خراسـان» که گفتـه بود همه هـدف برجام 
اقتصادى نبود بـا ادبیات فحش گونه نوشـت: «تصریح 
وقیحانه محمدجواد ظریف مبنى بر فریب اقتصادى مردم 
در برجام، سزاوار توبیخ وى و دیگر دولتمردان مسئول، در 

مجلس و دستگاه قضائى است.»

درآمد خاص دولت
   رویداد 24 | در بودجـه 98 درآمـد مالیـات بر 
سـیگار و خرده فروشـى آن22 هزار میلیارد برآورده شده 
است. همچنین دولت در الیحه بودجه سال 98 درآمد خود 
از افزایش 10 درصدى قیمت نوشابه گازدار قندى تولید 
داخل و 30 درصد قیمت نوشابه هاى گازدار قندى وارداتى 
(به استثناى نوشابه هاى با پایه میوه و انواع دوغ هاى بدون 

گاز دار) خبر داد.

زندگى مجازى سخت تر شده!
در آسـتانه سـالگرد اعتراضـات     رویداد24 |
دى ماه 96 بار دیگر فیلترینگ تلگرام و دیگر شبکه هاى 
اجتماعى شدیدتر شده است؛ فیلترشکن ها به سختى کار 
مى کنند و طرحى در دست اسـت که بسته هاى اینترنت 
نیز بدون دسترسى به اینستاگرام ارائه شوند! خبر تشدید 
فیلترینگ توسط مقام هاى رسـمى نیز تأیید شده است، 
امیر ناظمى، معاون وزیر ارتباطات در روزهاى گذشته خبر 
داده که فیلترینگ طى روز هاى آینده سخت تر خواهد شد 
و وزارت ارتباطات نیز در این موضوع نقشـى ندارد و تنها 

اطالع رسانى کرده است.

«جیک و پیک» بهتر است!  
  تسنیم| دبیر شـوراى عالى فضـاى مجازى 
از جایگزین مشـابه داخلى براى اینستاگرام سخن گفته 
است. ابوالحسن فیروزآبادى معتقد اسـت: «باید پلتفرم 
بهتر و کامل ترى بدهیم، چون پلتفرمى مثل اینستاگرام 
متعلق به ده سال قبل است که تازه به نتیجه رسیده است. 
در عین حال، چیزى که ما االن ارائه کنیم سه سال دیگر به 
نتیجه مى رسد و بالغ مى شود. الجرم تا آن زمان، چیزى که 
ما ارائه کنیم نسبت به اینستاگرام خیلى بهتر خواهد بود!» 
اپلیکیشن هاى «لنزور» و «جیک و پیک» از سال ها قبل 
به عنوان یک سرویس اشتراك عکس راه اندازى شدند. 

عراقى ها در مراسم ختم 
  ایسنا| یک هیئـت عالیرتبه عراقى به ریاسـت 
«فائق زیدان»، رئیس شـوراى عالى قضائى عراق براى 
شرکت در مراسم گرامیداشت آیت ا... هاشمى شاهرودى 
که در حسینیه امام خمینى (ره) برگزار شد، به تهران سفر 
کرد.  در این هیئت نمایندگان رئیس جمهور، نخست وزیر 
و رئیس مجلس عراق و همچنین دبیر شوراى امنیت این 

کشور همسایه حضور داشتند.

خاطیان ماجراى اتوبوس مرگ
کمیتـه ویـژه پیگیـرى سـانحه مصیبت بار     آنا |
تصادف اتوبـوس دانشـگاه آزاد اسـالمى واحـد علوم و 
تحقیقات که بر اساس دستور رئیس دانشگاه آزاد اسالمى 
تشکیل شـد طى اطالعیه اى خبر از برکنارى پنج نفر از 
معاونین و مدیران دانشـگاه آزاد اسـالمى واحـد علوم و 
تحقیقات داد و اعالم کرد پرونده آنها به منظور  اخراج در 

اختیار «مراجع قانونى» قرار خواهد گرفت.

خواص در فتنه 98
حجت االسالم سید احمد علم الهدى    انتخاب|
در مراسم گرامیداشت حماسه 9 دى گفت: دشمن در حال 
زمینه سازى توطئه فتنه 98 با اسـتفاده مجدد از خواص 
اسـت که باید مردم با بصیرت در عرصه نظام ایستادگى 
کنند و انقالب 40 ساله خود را ادامه دهند و در این مسیر 
جریان هایى تحت عناوین مختلف نباید باعث شود مردم 

از حمایت نظام منصرف شوند.

خبرخوان
موبایل

جاى کتاب را مى گیرد؟
غالمحســین ابراهیمى دینانى،    ایسنا|
استاد مشهور فلسفه که متولد خمینى شهر اصفهان 
است در مراسم جشــن تولد و جشــن امضاى 
کتاب هایش گفت: برخى از من مى پرســند چه 
کتابى بخوانیم. تنها توصیه من به آنها این است که 
به کتابفروشى ها بروید و کتاب ها را ورق بزنید و اگر 
در کتابى آینه اى از وجود خود را مشاهده مى کنید 
آن را خریدارى کنید. البته نسل امروز ما با کمال 
تأسف بیشتر سرگرم موبایل است. فایده تکنولوژى 
را نفى نمى کنم اما آیا با موبایل مى خواهید کتاب 

را فراموش کنید؟

بازداشت 
عامل آتش زدن آریوبرزن 

دادستان یاســوج از دستگیرى    چمدان |
عامل آتــش زدن تندیس آریوبــرزن خبر داد. 
قسمتى از این مجســمه در میدان اکبرآباد شهر 
یاسوج در شامگاه 28 آذر ماه آتش گرفت. سال 90 
این مجسمه حاشیه هاى مختلفى را در یاسوج و در 
میان طیف هاى مختلف سیاسى ایجاد کرده بود. 

یک کارت و همه کار
  میزان | سخنگوى سازمان ثبت احوال 
کشور با اعالم اینکه امکان بهره مندى از اسکن 
اثر انگشت، امضاى الکترونیک و نیز عنبیه چشم 
در کارت ملى هوشمند برقرار است افزود: امکان 
خود دریافت و خودپرداخت توسط یکى از بانک ها 
در حال برقرارى است و بانک هاى دیگر نیز تالش 
مى کنند مجوز این کار گرفته شود تا از کارت ملى 
به عنوان کارت اعتبارى استفاده شود و در آینده 
مى توان با همکارى ناجا بــه عنوان گواهینامه و 

کارت پایان خدمت نیز استفاده شود.

حمله تند «رجانیوز» 
به «مارموز»

ســایت اصولگــراى    سینماسینما|
«رجانیوز» نوشــت: کمال تبریزى [کارگردان 
«مارموز»] مثل ســلبریتى هاى دیگر در شرایط 
نامناسب امروز کشور سهیم  اســت؛ او که انگار 
با توجه به عملکرد دولــت روحانى، از اظهارات و 
فیلم هاى سیاسى سابقش پشیمان است، در فیلم 
«مارموز» سعى کرده با حمله به همه جریان هاى 
سیاسى و بعد دلجویى از آنها در قالب یک کمدى 
سخیف، با یک تیر دو نشان بزند و عالوه بر پس 
گرفتــن جهت گیرى ها و اظهارات ســابقش، با 
فروشى باد آورده جاى پایش را در سینماى ایران 

محکم تر از قبل کند.

منتظر زلزله 9 ریشترى 
باشیم؟

دکتر مهدى زارع، زلزله شــناس    نمناك|
و مدیر گروه زلزله شناسى مهندسى با حضور در 
برنامه «خنداونه» درباره احتماالت وقوع زلزله 9 
ریشترى در ایران گفت: ما براى ایران وقوع زلزله 9 
ریشتر و حوالى آن را با توجه به ویژگى هاى زمین 
پیش بینى نمى کنیم و اگــر روزى زلزله اى در 

تهران رخ دهد از 6 یا 7 ریشتر باالتر نخواهد بود.

قاچاق خاك 
زیر سایه خأل قانونى

رئیس کمیسیون کشاورزى    خانه ملت |
مجلس با انتقاد از اینکــه قاچاق خاك به انحاى 
مختلف در گذشــته اتفاق افتاده است، گفت: با 
تصویب نهایى الیحه حفاظت از خاك اگر منفذى 
براى قاچاق خاك وجود داشته باشد مسدود و با 
قاچاقچ یان به شدت برخورد مى شود اما شوراى 
نگهبان ایراداتى به این الیحه گرفته که در حال 
رفع و تعیین تکلیف نهایــى آن در صحن علنى 

هستیم.

با انتخاب پیروز  حناچى به عنوان شهردار تهران، همه در انتظار سرنوشت روزنامه 
«همشهرى» به عنوان ارگان رسمى این دستگاه عریض و طویل هستند. در 
حالى که هر روز نام و عنوانى براى اداره این مؤسسه مطرح مى شود، خبرگزارى 
اصولگراى «تسنیم» در نوشــتارى به حناچى توصیه کرده دراین باره تسلیم 
اصالح طلبان نشود. بخشى از مطلب «تسنیم» را پیرامون آنچه در پشت پرده 

تصمیم گیرى براى «همشهرى» مى گذرد بخوانید:
«با اعالم لیست اعضاى هیئت مدیره مؤسسه مطبوعاتى "همشهرى" توسط 
پیروز حناچى شهردار تهران، فشار طیفى از اصالح طلبان براى مدیرعاملى فردى 
از میان خود شدت یافته است. درحالى که پیروز حناچى شهردار تهران به انتصاب 
فردى دانشگاهى و کارآزموده تمایل دارد، طیف تندروى اصالح طلبان از حضور 
یک چهره میانه رو که اتفاقاً سابقه همکارى با همه طیف هاى سیاسى را در پرونده 
دارد، آشفته شده اند. این طیف مى کوشد با نامه نگارى، مدیرعامل مدنظر خود که 

تأمین کننده منافع آنها در "همشهرى"  است را بر حناچى تحمیل کند.
حناچى در یادداشــت خود در روزنامه "همشــهرى"  که به مناسبت سالگرد 
انتشار این روزنامه منتشــر شده بود، بر اســتفاده از افراد دانشگاهى و با سابقه 
درخشــان مدیریتى تأکید کرده بود. اینک که "همشهرى"  در آستانه انتخابى 
بزرگ قرارگرفته طیف تندروى اصالحات به دنبال تسخیر کامل این مؤسسه 
مطبوعاتى است و راه چاره را در نامه نگارى به شهردار تهران و اعضاى شوراى 
شهر تهران به نام خبرنگاران و کارمندان "همشهرى" و در واقع به کام این طیف 

تندرو یافته است.
مؤسسه "همشــهرى" در یکســال گذشــته روزهاى بدى را گذرانده است و 
انتصاب مدیرى معتقد به تسویه حســاب هاى سیاسى مى تواند این روزنامه را 
به ورشکستگى کامل برساند. باید ایستاد و دید آیا حناچى تسلیم تندروها و نامه 

نگارى هایشان مى شود یا تصمیم درستى را اتخاذ خواهد کرد.»

«همشهرى» به کدام طیف مى رسد؟!

   رویداد24 | پس از مراسم ختم سلطان سکه، 
مراسم ختم ســلطان قیر هم در الکچرى ترین حالت 
برگزار شد. جمله اول مجرى مراسم کافى بود تا شما را 

در شوك فرو ببرد: «رستوران لیدوما»!
«حمید باقرى درمنى» چند روز پیش اعدام شد و مراسم 
سومین روز از درگذشتش در مسجد جامع شهرك غرب 
برگزار شد. مجرى مراسم در اول مراسم تأکید کرد که 
بعد از مراسم، حاضرین به رستوران سوپر لوکس لیدوما 
در رو به روى مســجد مراجعه کنند که سفره احسانى 
از ســوى بازماندگان حمید باقرى درمنى پهن شــده

 است.
اگر با خواندن پاراگراف باال در شوك فرو نرفتید نام این 
رستوران را جستجو کنید تا ببینید چه کاخى براى مراسم 
ترحیم درمنى براى حاضرین رزرو شــده بود. مجرى 
مراسم چندین بار در طول مراسم تأکید مى کند که بعد از 
مراسم حتمًا به رستوران لیدوما بروید تا ثواب این سفره 

احسان به روح حمید باقرى درمنى برسد!
اگر همچنان در شــوك فرو نرفته اید ایــن پاراگراف 
را هم بخوانید: در این مراســم از قــول فردى که هم 
اکنون فرارى است و قوه قضائیه در به در دنبال اوست 

از حاضرین بابت حضور، تســلیت گفته شــد و از قول 
حاضرین به این فــرد فرارى نیز بابت از دســت دادن 
حمید باقرى تســلیت گفته شــد! آن فرد فرارى کسى 
نبود جز مجید باقرى درمنــى، برادر حمید باقرى درمنى 
که توســط برادرش به عنوان مدیرعامل شرکت فجر 
گستر نوین منصوب شــده بود و با او در کالهبردارى از 
شرکت پاالیش نفت جى و بیمه ایران مشارکت کرد و 
توسط حمید از کشور فرارى داده شد و هم اکنون نیز در 

دسترس نیست!
نکته بعــدى اســتفاده از الفاظ «زنده یــاد»، «فقید»، 

«سعید» و «رحمه ا... علیه» توسط مداح مراسم در مورد 
حمید باقرى درمنى بود.  گویا بخش زیادى از حاضرین 
در این مراسم از روستاى درمن اراك براى این مراسم به 
شهرك غرب تهران آمده بودند، این موضوع را مى شد از 

میان سخنان مجرى مراسم فهمید.
نکتــه جالبى که شــاید ندانید این اســت کــه حمید 
باقرى درمنى تنها یک فرزند داشــت که نام او را دانیال 
گذاشــته بود و هم اکنون در ایران اســت و آنطور که 
مجرى برنامه مى گفت در مراســم هاى پدر نیز حضور 

داشته است.

یک روانشناس مد و لباس از فرود اضطرارى در شیراز و 
کنجکاوى اش درباره فلسفه لباس پوشیدن زنان ایرانى 
گفت. «اشلى دان کن»، مسافر پرواز بوئینگ 737 دبى به 
نروژ بود که حدود دو هفته قبل به دلیل نقص فنى در یکى 
از موتورهاى هواپیما در مســیر پروازى، مجبور به فرود 
اضطرارى در فرودگاه بین المللى شهید دستغیب شیراز 
شد. این هواپیما با 170 مسافر و 18 کادر پرواز در فرودگاه 
شیراز به زمین نشست و مسافران پرواز از جمله اشلى دان 
کن تا زمان رسیدن هواپیماى جایگزین، براى چند ساعت 

در برخى هتل هاى شیراز اسکان داده شدند.
دان، روانشناس حوزه ُمد و لباس و داراى سابقه فعالیت 
رســانه اى در بیش از 35 کشــور دنیا از جمله روزنامه 

 «نیویورك تایمز» است.
او به «ایرنا» گفت: به عنوان یک آمریکایى، در این سفر 
تجربیات بســیار دلپذیرى داشــتم و هرگز اجازه ندادم 
سیاست و روابط دیپلماتیک، نظرم نسبت به مردم ایران 
را خدشــه دار کند، مردم ایران، شرایطى را فراهم کردند 
تا برخالف آنچه در رسانه ها علیه ایران منتشر مى شود 

تجربیات خوشایندى در کشورشان داشته باشم.
این هنرمند آمریکایى افزود: توانستم از یک خانم اهل 
شیراز درمورد روش صحیح اســتفاده از شال (حجاب) 

بپرسم و استفاده از آن را یاد بگیرم.
وى با توضیــح اینکه چگونه ترس و هراســش از فرود 

اضطرارى در ایران به یک فرصت تبدیل شد، گفت: اگر 
چه از کار افتادن یکى از موتورهاى هواپیما و کم شدن 
ارتفاع پرواز، تجربه اى هولناك بود اما توانستم در مورد 
رشــته تخصصى ام که روانشناسى مد است و همچنین 
فلسفه نوع لباس پوشیدن زنان ایرانى اطالعاتى کسب 
کنم و سطح اطالعات تخصصى ام را در این حوزه ارتقا 

دهم.
او ادامه داد: به عنوان یک روانشناس ُمد، به شدت به دنبال 
کشف حقیقت هاى نهفته در نوع لباس پوشیدن و علت 
این انتخاب هستم و طى این ســفر توانستم با فرهنگ 
خاورمیانه  درخصوص ُمد و نیز نوع خاص پوشش زنان 

ایرانى آشنا شوم.

پذیرایى در رستوران الکچرى بعد از مراسم ختم سلطان قیر!

نماینده نجف آباد از «چکش کارى» طرح جنجالى در کمیسیون قضائى مجلس خبر داد

مهریه، 14 سکه مى شود؟

فواید فرود اضطرارى یک روانشناس ُمد در شیراز!

سینما در تملک صاحب یک آژانس!

نماینده مردم نجف آباد در مجلس آخرین روند بررسى 
طرح جدیــد نماینــدگان درباره مهریــه در مجلس را 

تشریح کرد.
ابوالفضــل ابوترابــى گفت: طــرح مذکــور در حال 
بررســى در کمیســیون قضائــى  و حقوقــى مجلس 

است.
 وى افزود: محمدعلى پورمختار، عضو کمیسیون قضائى 
مسئول بررسى طرح جدید مهریه در کارگروه ویژه اى 
در این کمیسیون است و چکش کارى این طرح تا یک 
ماه آینده به پایان مى رســد و براى بررســى در صحن 

کمیسیون قضائى آماده مى شود.
ابوترابى در تشــریح طرح مذکور اظهار کــرد: در این 
طرح پیش بینى شده که رئیس دستگاه قضا مى تواند با 
صدور مجوز براى افرادى کــه به  دلیل مهریه در زندان 
هســتند به  تناســب تورم و درآمد آنها، پرداخت مهریه 
را تعدیل کند. وى اضافه کــرد: همچنین در این طرح 
پیش بینى شــده افرادى که مى خواهند در آینده ازدواج 
کنند با توجه به شــرایط فعلى 14 ســکه بهار آزادى را 

به عنوان مهریه در نظر بگیرند.
نماینده مردم نجف آباد در مجلس درباره نحوه دریافت 
این میــزان مهریــه در محاکم قضائــى تصریح کرد: 
اگر خانمى براى دریافت 14 ســکه به محاکم قضائى 
مراجعه کند، مى تواند به طور مســتقیم به اجراى احکام 
دادگسترى مراجعه کند که فرا یند دادرسى حذف مى شود 
و اگر مرد از پرداخت مهریه امتناع ورزد به مجازات حبس 

محکوم مى شود.

سایت «تابناك» با انتشار گزارشى مدعى شده که صاحب 
یک آژانس مسافرتى با تزریق ارقام نجومى به سینماى 
ایران در تولید هشت فیلم سرمایه گذارى کرده است. این 
رسانه از توجه بیش از حد سینماگران شناخته شده به این 
سرمایه گذار انتقاد کرده و نوشــته اگر او تصمیم بگیرد 
فیلم هایش را از جشنواره فجر خارج کند، این جشنواره 

آسیب کیفى مى بیند!
در این گزارش آمده اســت: «محمدصادق رنج کشان، 
مدیر یــک آژانس مســافرتى یکباره حجــم عظیم از 
نقدینگى را به ســینما ســرازیر کرده و بر اساس اعالم 
رسمى، دستکم هشت فیلم سینمایى با سرمایه گذارى 
این شخص ساخته شده و مشخص نیست چند فیلم دیگر 

با سرمایه گذارى این شخص در دست تولید است.»

در این گزارش فیلم هاى ســاخته شده یا در دست تولید 
با سرمایه رنجکشان معرفى شــده است: «مترى شش 
و نیم» به کارگردانى سعید روســتایى، «سرکوب» به 
کارگردانى رضا گوران، «سرخپوســت» به کارگردانى 
نیما جاویدى، «بى حسى موضعى» به کارگردانى حسین 
مهکام، «تفریق» به کارگردانى مانى حقیقى، «لتیان» به 
کارگردانى على تیمورى، «قاتل و وحشى» به کارگردانى 

حمید نعمت ا...، «از عشق» به کارگردانى امیر ثقفى.
نویســنده گزارش در ادامه از بى اعتنایى سینماگران به 
منشأ ســرمایه انتقاد کرده و نوشته اســت: « بسیارى از 
نام هاى شناخته ســینما به همکارى با این مدیر آژانس 
تن داده اند اما مشــخص نیســت آیا آنها درباره منشــأ 

سرمایه گذارى پرسشى مطرح کرده اند یا نه.»

رئیس آینده مجمع تشخیص، روحانى است؟
از روز دوشنبه گذشته که خبر درگذشت آیت ا... سیدمحمود 
هاشمى شاهرودى منتشر شــد،گمانه زنى درباره تعیین 
رئیس جدید مجمع تشــخیص مصلحت نظام در فضاى 

مجازى مطرح بود. 
برخى معتقــد بودند با توجــه به تقویت شــدن احتمال 
انتصــاب آیــت ا... ســیدابراهیم رئیســى بر ریاســت 
قوه قضائیه، از میان حجت االسالم والمسلمین ناطق نورى 
و آیت ا... آملى الریجانى یکى بر کرسى ریاست این نهاد 

حاکمیتى جلوس خواهد کرد.

حســین مظفر، عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام 
درباره احتمال انتصــاب فردى غیرروحانى بر ریاســت 
مجمع تشــخیص مصلحت نظــام بــه «خبرآنالین» 
مى گوید: البته شرطى در قانون اساسى تعیین نشده اما بعید 
اســت این اتفاق بیافتد چون فقها، علما و شخصیت هاى 
بزرگ روحانى و رؤ ساى قوا در مجمع حضور دارند، ضمن 
آنکه یکى از دستور کارهاى مجمع تشخیص مصلحت عمل 
برمبناى احکام فقهى است بنابراین بعید مى دانم که فرد 
غیرروحانى این منصب را بپذیرد یا حضرت آقا انتخاب کنند.
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فعالیت 4500 راننده خانم در 
اصفهان

هادى منوچهـرى، مدیرعامل سـازمان تاکسـیرانى 
شـهردارى اصفهـان گفت: در سـازمان تاکسـیرانى 
اصفهـان درحـدود 4500 نفـر راننـده خانـم در حال 

فعالیت هستند.

خوانسار، پیشتاز کاهش طالق 
در استان

عبدا... صانعى، معاون فرماندار خوانسار گفت: خوانسار 
نخستین شهرستان استان اصفهان در کاهش طالق 
است که در دو سال اخیر آمار طالق آن از 27 درصد به 

9/7درصد رسیده است.

سرپرست فرماندارى برخوار 
منصوب شد

در حکمى از سوى اسـتاندار اصفهان، عبدا... بنهرى 
به سمت سرپرست فرماندارى برخوار منصوب شد.

کاهش حوادث فوتى محیط کار 
در شهرضا

مصطفـى ابـاذرى، مدیـر اداره تعـاون، کار و رفـاه 
اجتماعى شـهرضا گفت: حـوادث منجر بـه مرگ در 
محیط هاى کارگاهـى این شهرسـتان کاهش یافته 

است.

فرهنگیان اصفهان خواستار 
حل مشکالتشان شدند

شمارى از فرهنگیان شاغل و بازنشسته اصفهانى روز 
پنج شنبه با اجتماع مقابل ساختمان آموزش و پرورش 
اسـتان، خواهان رسـیدگى به مشـکالت معیشتى و 

صنفى خود شدند.
این اجتمـاع با نظارت مأمـوران انتظامى برگزار شـد 
و تعـدادى از آنها در پارك شـهید رجایى مشـرف به 
استاندارى اصفهان تا لحظاتى حضور داشتند و سپس 

پراکنده شدند.

تولید1/9میلیارد کیلووات برق 
در نیروگاه اصفهان

نیروگاه حرارتی اصفهان در سال جارى بیش از یک 
میلیـارد و912میلیون کیلـووات انـرژي الکتریکی 
تولید کرد و به شبکه سراسري برق کشور انتقال داد.

واحدهاى بخارى مولد برق نیروگاه اصفهان تا پایان 
آذرماه سـال جـارى، یـک میلیـارد و912 میلیون و 
867 هزار کیلووات ساعت انرژي الکتریکی خالص 
تولیدي را به شـبکه سراسـري برق کشـور تحویل 

داده است. 
گفتنى اسـت؛ این نیـروگاه از نوع حرارتـى و داراى 
پنج واحد بخارى مولد برق بـا ظرفیت هاى متنوع و 

مجموع توان تولید 835 مگاوات برق است.

240 هزار معلول در اصفهان 
نیاز به حمایت دارند

مدیرکل بهزیسـتى اسـتان اصفهـان با بیـان اینکه 
در بهزیسـتى مشـکالت زیادى بـه ویـژه در بخش 
توانبخشى داریم، گفت: 240هزار معلول براى تأمین 
عصا، غذاى شـب، ویلچر برقـى و... نیاز بـه حمایت 

دارند.
مرضیه فرشاد افزود: در بهزیستى اعتقاد داریم که اگر 

مددکار نیت کند کمک نماید، خدا مى رساند. 
وى اظهارکـرد: آمـار مددجویان بیکار در بهزیسـتى 
اسـتان ده تا 12 هزار نفر اسـت که حـدود 8000 نفر 
را معلوالن تشـکیل مى دهند که با وجود تفاوت هاى 
این افراد با سایرین، با شناسایى دقیق توانمندى هاى 
این افراد مى توان با همفکـرى و همراهى بنگاه هاى 
اقتصـادى و خیران، شـرایط حضـور مؤثر آنهـا را در 

واحدهاى تولیدى ایجاد کرد.

خبر

مدیر منطقه 5 شــهردارى اصفهان گفت: محور میانى 
خیابان نظر با استفاده از تجارب پیاده راه سازى چهارباغ 
عباسى، پیاده راه مى شــود تا زمینه رونق کسب و کار 

کسبه منطقه 5بیشتر فراهم شود.
احمد رضایى با بیان اینکه پارکینگ هاى طبقاتى و روباز 
در خیابان هاى نظر و توحید ایجاد شــده است، گفت: 
ساماندهى ترافیکى این خیابان ها در دستور کار قرار دارد 
و در این راستا، در هفته اخیر تصمیم گرفته شد پیاده راه 
و محور فرهنگى خیابان نظر میانى ایجاد شود تا بتوانیم 
با تجربه اى که از طرح پیاده راه سازى خیابان چهارباغ 

عباسى داریم، کل محور را به پیاده راه تبدیل کنیم.

مدیر منطقه5 شــهردارى اصفهان افزود: رضایتمندى 
کسبه در چهارباغ عباسى با اجراى پیاده راه در این خیابان 
مطلوب ارزیابى شده است که با توجه به همین تجربه، 
پیاده راه ســازى محور میانى نظر را هم در دست اقدام 
داریم تا رضایتمندى مردم را افزایش داده و به کسب و 

کار مغازه داران این خیابان رونق دهیم.
رضایى در خصوص یکسان ســازى تابلوى مغازه ها در 
خیابان هاى منطقه 5 نیز تصریح کرد: پیرایش شهرى 
یک بحث کالن است و اینکه مدیریت شهرى به تنهایى 
براى ایــن کار تصمیم گیرى و اقــدام کند، غیرممکن 

است. 

مدیر کل میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشگرى 
استان اصفهان گفت: در سه سال گذشته 1228کارگاه 

مرمت در استان اصفهان فعال بوده است.
فریدون اللهیارى اظهار کــرد: مدیران میراث فرهنگى 
شهرستان هاى اســتان اصفهان به عنوان دبیران ستاد 
اجرایى خدمات سفر استان موظف هستند از دى ماه سال 
جارى با فعال کردن ستادهاى سفر شهرستان هاى خود 
برنامه ریزى هاى متقنى در زمینه ایجاد نوروزى با نشاط 

براى گردشگران در فروردین 98 فراهم سازند.
وى با اشاره به ضرورت توسعه کّمى و کیفى کارگاه هاى 
مرمت آثار تاریخى در استان اصفهان تصریح کرد: انتظار 

داریم این روند با تشــکیل منظم جلسات کمیته برنامه 
ریزى شهرستان ها و تخصیص بودجه هاى شهرستانى 
در سال 1398 از رشد کمى و کیفى قابل قبولى برخوردار 
باشد. وى گفت: نظارت کیفى بر طرح هاى مرمتى و ایجاد 
پروژه هاى زیر ساخت گردشگرى از یک سو، تالش در 
جهت توسعه طرح هاى ترویج صنایع دستى و تالش در 
راستاى ارائه مکانیسم مناسب براى آمارگیرى مناسب 
از گردشــگران و ارائه آمارهاى مناسب و متقن از دیگر 
سیاست هاى اداره کل میراث فرهنگى استان اصفهان 
در راستاى یکپارچه سازى هر چه بهتر فعالیت هاى اداره 

کل در 24 شهرستان استان اصفهان است.

فعالیت 1228 کارگاه مرمت
 در استان 

محور میانى خیابان نظر 
پیاده راه مى شود 

«امروز مهمترین مسئله استان اصفهان آب است و همه 
مســائل اعم از صنعت، توریسم، محیط زیست و... با آب 
گره خورده و به همین دلیل ما تمام هم و غم خود را متوجه 
آب مى کنیم که یکى از راه حل هاى برون رفت مشــکل 
آب، دعا به درگاه خداوند براى بارش رحمت الهى است.»

استاندار اصفهان در همایش هم اندیشى شوراهاى بخش 
مرکزى اصفهان در تاالر شــهروند با بیــان این مطلب 
گفت: ما به عنوان خدمتگزاران شما که مسئولیت قبول 
کرده ایم وظیفه داریم مســئله آب را پیگیرى کرده و از 
همه ظرفیت ها و امکانات استفاده کنیم که شما اعضاى 
شــوراهاى بخش مرکزى هم یکى از ایــن ظرفیت ها 

هستید.
عباس رضایى خطاب به کشاورزان شرق اصفهان اظهار 
کرد: شما و ما به لحاظ اخالقى، شرعى و انسانى بر گردن 
یکدیگر حقى داریم و در این راستا هر کارى که براى شما 
بتوانم انجام مى دهم و درباره حقابه که حق کشــاورزان 
اســت مى توانید پیگیرى مدنى هم بکنیــد اما مواظب 
باشید نفوذى ها بین ما نباشــند و نخواهند از آب گل آلود 

ماهى بگیرند.
اســتاندار اصفهان افزود: واقعیت تلخ آن است که تا آب 
بهشت آباد را نداشته باشیم مشکالتمان حل نخواهد شد 
و براى حل مشکل آب باید اســتان هاى دیگر را شریک 
خود دانسته و مسائل را با همدلى، هماهنگى، همنوایى 
و تدبیر و عقالنیت و درایت، حــل و فصل کنیم که البته 
این امر زمانبر است. ولى حق را باید گرفت و نباید کوتاه 
بیاییم و نمى آییم. رضایى با طرح این سئوال که چرا طرح 
بهشت آباد با اینکه ردیف بودجه دارد خوابیده است، گفت: 
براى اجراى هفت طرح آبى گفته شد 450 میلیارد تومان 
پول نقد هست که خوشحال هم شــدیم اما دیدیم 8/5 

میلیارد تومان هم به پیمانکاران آب بدهى داریم!
■■■

شهردار اصفهان نیز در این همایش، بزرگ ترین مشکل 
مردم شرق اصفهان را، آب زاینده رود دانست و گفت: امروز 
همه مسئوالن استان، نمایندگان مردم در مجلس شوراى 
اسالمى، شهردار و... به دنبال حل مسئله آب زاینده رود 

هستند و مذاکراتى با مســئوالن ارشد کشور انجام شده 
است و اگر همه هماهنگ و منسجم مسئله آب را پیگیرى 

کنیم شاید حل شود.
قدرت ا... نــوروزى تصریح کــرد: براى حل مشــکل 
زاینده رود، اگر آب به تاالب گاوخونى برســد کشاورزان 
شــرق، مادى ها، فضاى ســبز، تمام روستاهاى بخش 
مرکزى و... مشروب خواهند شد و باید این سیاست دنبال 
شــود در غیر این صورت چرخانــدن آب در 12 کیلومتر 
وسط شهر، این تفکر را در مردم ایجاد مى کند که مشکل 
آب زاینده رود حل شده، در حالى که اگر تاالب گاوخونى 
آبیارى نشــود یقین داشته باشــید بیمارى ها، استان را 
تهدید کرده و این بزرگ ترین آســیب است و باید آب به 
طور طبیعى در زاینده رود جارى باشــد تا اصفهان دچار 

فرونشست نشود.
نوروزى البته این نکته را یادآور شد که امروز دیگر شغل 
انحصارى در شــرق اصفهان پاسخ نمى دهد و باید براى 
نسل آینده به سراغ کارهاى جدید رفت و نگاه به اشتغال 

به سوى فناورى نوین برده شود.
■■■

سرپرست فرماندارى اصفهان نیز گفت: وسعت شهرستان 
اصفهان 16 هــزار و 110 کیلومتر بوده و داراى شــش 
بخش، 18 دهستان، 14 شهر، 172 روستا و جمعیت دو 

میلیون و 243 هزار نفر است.
فریبرز امیرى اظهار کرد: 37 مورد مشکالت و 22 راهکار 
دسته بندى شده روستاهاى بخش مرکزى اصفهان، به 
صورت مکتوب فهرست شده و به استاندار اصفهان، براى 

تصمیم گیرى تقدیم مى شود. 
■■■

نماینده مردم اصفهان در مجلس شوراى اسالمى هم به 
این نکته اشــاره کرد که پیگیرى مشکل آب نباید باعث 
عدم پیگیرى دیگر مشکالت در بخش هاى مختلف شود.

حیدرعلى عابــدى گفت: تاکنون به شــرق اصفهان در 
زمینه هاى مختلف کم توجهى شــده و امروز باید براى 
تغییر الگوى کشــت در شــرق اصفهان، فکرى شود و 
ما شــدیداً گله مند هســتیم که چرا در ســایر استان ها، 
جهاد کشاورزى براى کشــت گلخانه اى سرمایه گذارى 
کرده و وقــت مى گذارند اما در شــرق اصفهان این کار 
دیده نمى شــود. وى ادامه داد: اینکه گفته شد استعفاى 
نمایندگان اصفهان شــجاعانه بود اینگونه نیست بلکه 
استعفاى ما هوشــمندانه بود و نظام باید به زنگ خطر ما 
پاسخ دهد و درست برنامه ریزى کند و موفقیت ما در گرو 
وحدت نمایندگان اســت و در حقیقت نمایندگان استان 
در بحث آب نباید مبارزه انتخاباتى داشــته باشند و همه 

با هم هستیم.

درخواست استاندار اصفهان از کشاورزان شرق اصفهان:

پیگیرى مدنى بکنید اما مراقب نفوذى ها باشید
ساسان اکبرزاده

نماینده مردم شاهین شــهر، میمه و برخوار در مجلس 
شوراى اســالمى گفت: به علت عدم ثبات مدیریتى و 
پیگیرى هاى ناکافى ســازمان مدیریت و برنامه ریزى 
اســتان اصفهان، اعتبارات کل این استان در سال آینده 
نســبت به ســال جارى دو هزار و 100میلیارد تومان 

کاهش یافته است.
حســینعلى حاجى دلیگانى از کارساز شــدن اصفهان 
ستیزى تبلیغات دروغین کسانى که مى گویند اصفهان 
استان برخوردارى اســت انتقاد کرد و افزود: با کاهش 
طرح هاى استان اصفهان در پیوســت یک بودجه، کل 
اعتبارات این اســتان براى ســال آینده به هزار و 100 

میلیارد و 700میلیون تومان رسیده که نسبت به بودجه 
مصوب امسال دو هزار و 100 میلیارد تومان کاهش یافته 

است.
وى اضافه کــرد: وقتى کل اعتبارات اســتان اصفهان 
را بررســى مى کنیم، به این نکته مى رســیم که ردیف 
بودجه اى این استان از اســتان دیگرى با جمعیت برابر 
اســتان اصفهان در حدود ســه پله پایین تر آمده است؛ 
درحالى که بودجه استان مشابه با جمعیت استان اصفهان 

هزار و 500میلیارد تومان افزایش داشته است.
 حاجى دلیگانى با بیان اینکه اعتبارات ویژه آب این استان 
نیز وضعیت مناسبى ندارد، اظهارکرد: درحالى که استان 

همجوار اعتبارات ویژه تونل انتقال آب حوضه به حوضه 
بهشــت آباد را دریافت مى کند اما در پرداخت اعتبارات 
سامانه دوم انتقال آب به استان اصفهان چند سالى است 

که با تأخیر اعمال مى شود.
عضــو کمیســیون برنامه وبودجــه مجلس شــوراى 
اسالمى در پایان تأکید کرد: از یک سو شاهد اختصاص 
اعتبــارات خوبى بــه طرح انتقــال آب بــن- بروجن 
هســتیم و از ســوى دیگر به طرح انتقال آب ســامانه 
دوم اســتان اصفهان که موردنیاز پنج میلیون جمعیت 
این استان است، براى سال آینده با شــیوه نقد و نسیه 

محاسبه مى شود.

کاهش 2100 میلیارد تومانى 
سهم اصفهان در بودجه 98

کارشناس مســئول پیش بینى هواى استان اصفهان گفت: 
با نزدیک تر شدن موج ناپایدار به اســتان، وزش باد تقریبًا 
شدید و بارش برف و باران در مناطق غرب و تا حدودى در 
جنوب استان پیش بینى مى شود. حجت ا... على عسگریان 
اظهارکرد: بررسى نقشه هاى هواشناسى بیانگر شرایط جوى 
تقریبًا ناپایدار روى استان اصفهان است. وى افزود: بر این 
اساس، به تدریج شاهد افزایش ابر، گاهى وزش باد خواهیم 
بود و در مناطق صنعتى و کالنشهر اصفهان افزایش غلظت 

آالینده هاى جوى و کاهش کیفیت هوا وجود دارد.

برف و باران در مسیر اصفهان

مدیر اداره حفاظت محیط زیست شهرستان لنجان گفت: 
هر هفته 938 تن پســماند خانگى و شــهرى به سایت 

بازیافت این شهرستان تحویل مى شود.
فاطمه محمدى اظهار کرد: این پسماندها براى بازیافت 
مواد قابل بازیافت و تولید کود کمپوســت به این مرکز 

منتقل مى شود.
وى افــزود: از این میــزان حدود 62 درصــد مواد آلى، 

5 درصد نایلون مشــکى و رنگــى، 2/5درصد نایلون 
ســفید، 2 درصــد شیشــه رنگــى و  2/5 درصــد 

شیشه شفاف است.
وى اضافه کرد: همچنین 3 درصد مواد بســته بندى، 7 
درصد پارچه، یک درصد پت، یک درصد الك، 3 درصد 
فلزات آهنى و غیر آهنى، 5 درصد شاخه و برگ، 2 درصد 

سنگ و خاك، 4 درصد چرم و کیف و کفش است.

تحویل900 تن پسماند به سایت بازیافت لنجان

هفدهمیــن نمایشــگاه تکنولــوژى کشــاورزى در 
نمایشگاه هاى بین المللى اصفهان در حال برگزارى است.

در این نمایشــگاه 96 شرکت از اســتان هاى اصفهان، 
تهران، مازندران، قزوین، یزد، همدان، زنجان، گلستان، 
خراسان رضوى و آذربایجان غربى محصوالت و خدمات 

خود را در 8500 مترمربع به نمایش گذاشتند.
در این نمایشگاه که تا هشــتم دى ماه(امروز) دایر است 
آخرین فناورى ها و دستاوردهاى روز بخش کشاورزى 

ارائه شده است.

امروز؛ آخرین روز نمایشگاه تکنولوژى کشاورزى 

هزاران تن سیب زمینى در شرایط نگهدارى نامناسب در 
انبار هاى شهرســتان فریدن پس از سه ماه همچنان در 

انتظار صادرات است.
ساالنه حدود 90هزار تن از این محصول در قطب تولید 
استان برداشت مى شود و کشاورزان هر سال با مشکالتى 
چون کمبود خریدار و صادرات دست و پنجه نرم مى کنند.
حسن موسوى، ســیب زمینى کار فریدنى مى گوید: در 
حدود سه ماه است که از برداشــت محصول مى گذرد 
و 2000تن ســیب زمینى که در انبار در شرایط نامناسب 

نگهدارى مى شود، در حال جوانه زدن هستند.

وى در ادامه افزود: کمبود خریدار و وجود واسطه ها سبب 
شده تا براى تولید هر کیلوگرم محصول که 1800تومان 
هزینه شده، واسطه ها آن را به قیمت800 تا 1000 تومان 

خریدارى کنند.
مجتبى محمدى هم یکى دیگر از ســیب زمینى کاران 
گفت: امسال به دلیل نوسانات ارز، سیب زمینى تاکنون 
صادر نشده و این مهمترین عامل دپوى سیب زمینى در 

انبارهاست.
وى افزود: در صورت صادر نشدن این محصول زراعى، 
به زودى هزاران تن سیب زمینى در انبارها از بین مى رود.

هزاران ُتن سیب زمینى در انبارهاى فریدن
 از بین مى رود 

رئیس پلیس آگاهى استان اصفهان از دستگیرى سارق 
اماکن خصوصى در اصفهان با کشف هفت فقره سرقت 

خبر داد.
سعید سلیمیان گفت: در پى شکایت چند شهروند مبنى 
بر ســرقت از اماکن خصوصى، رسیدگى به این موضوع 
در دستور کار کارآگاهان پایگاه شرق پلیس آگاهى قرار 
گرفت. وى تصریح کرد: کارآگاهان تحقیقات خود را در 
این زمینه آغاز و سارقى حرفه اى را در این زمینه شناسایى 

و پس از هماهنگى با مقام قضائى دستگیر کردند. 

دستگیرى سارق اماکن خصوصى اصفهان 

هفتمین جشنواره مخترعان، مبتکران و نوآوران اسفند 
امسال در دانشگاه آزاد اســالمى واحد نجف آباد برگزار 

مى شود.
رئیس دانشگاه آزاد اســالمى واحد نجف   آباد گفت: این 
جشنواره با 14 محور علمى ازجمله علوم دارویى، پزشکى، 
فیزیک، شیمى، نفت، گاز، پتروشیمى، مواد ومتالورژى ، 
پلیمر، صنایع غذایى، برق، مکانیک، هوافضا، کشاورزى 
و منابع طبیعى، عمران، کامپیوتــر، فناورى اطالعات، 
نساجى ومعمارى 14 تا 16 اسفند امسال برگزار مى شود.

امیر رضا نقش با بیان اینکه شــرکت همه دانشجویان، 
صنعتگران و دانش آموزان داراى اختراع ثبت شده دراین 
جشــنواره مجاز اســت، افزود: یکى از مزایاى جشنواره 
مخترعان و مبتکران، دعــوت از مدیران صنایع مختلف 

وشرکت هاى دانش بنیان اســت تا از این طریق امکان 
ارتباط مستقیم مخترعان و صاحبان صنایع وشرکت ها با 

هدف تجارى سازى اختراعات فراهم شود. 

اسفند ماه امسال

برگزارى جشنواره مخترعان در نجف آباد 
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مدیرکل روابط عمومى ســازمان صداوســیما به 
نمایندگى از رئیس رسانه ملى از حسین محب اهرى، 

هنرمند پیشکسوت عیادت کرد.
در این دیدار، حسین محب اهرى به مرور خاطرات 
همــکارى خود با ســازمان صداوســیما پرداخت 
و گفــت: از ســال 58 با رســانه ملــى همکارى 
داشته ام و بابت این ســال ها خوشحالم. روز هایى 
بود که ما از صبــح تا 11 شــب کار مى کردیم که 
اتفاقًا همزمان با بمباران سال هاى جنگ تحمیلى 
بود و در میانه کار، زیر راه پله هــا پناه مى گرفتیم. 

وى افزود: آن ســال ها در میان صــداى آژیر خطر 
و نگرانى بابت اصابت موشــک بایــد برنامه ضبط 
مى کردیــم تــا مــردم کشــورمان و مخصوصًا 
بچه ها را شــاد کنیم که در آن مقطع کار دشوارى 

بود.
محب اهرى ضمن تشکر از کیانوش عیارى که از 
او براى حضور در ســریال «87 متر» دعوت کرده 
اســت، عنوان کرد: من تا به حال در بیش از 200 
فیلم و سریال حضور داشته ام و االن هم با این وضع 
جسمى افتخار حضور در سریال کیانوش عیارى را 

دارم و عالوه بر این بــا برنامه «صبح جمعه» رادیو 
ایران هم همکارى مى کنم.

وى با بیان اینکه پیشنهاد مى کنم صدا و سیما یک 
خانه هنرمندان به ویژه براى هنرمندان پیشکسوت 
راه بیاندازد، افزود: زمانى که یک برنامه از تلویزیون 
پخش مى شود، دستکم 20 میلیون نفر مخاطب آن 
هســتند و این موضوع اصالً  قابل مقایسه با تئاتر و 
سینما نیست و امیدوارم راه اندازى خانه هنرمندان 
صدا و ســیما بتواند محلى براى حمایت بیشــتر از 

هنرمندان این صنف باشد.

در حالى که قرار بود شــهرام ناظرى با همراهى گروه «مولوى»، 
روزهاى پنجم و ششــم دى ماه در اصفهان به روى صحنه برود، 
خبرگزارى «ایمنا» از بسترى شدن ناظرى و لغو هر دو اجراى این 

خواننده تا اطالع ثانوى خبر داد.
پژمان کالنى، مدیرعامل شرکت موسیقى «موج آرام»، در این باره 
گفت: متأسفانه از آنجایى که استاد شهرام ناظرى به علت کسالت 
شدید و عفونت ریه در تهران بسترى شــدند، این کنسرت لغو و به 

زمانى دیگر موکول شد.
وى ادامه داد: به افرادى که بلیت خریدارى کرده بودند، لغو کنسرت 
از طریق پیامک اعالم شده و همچنین زمان برگزارى مجدد آن نیز 
که در همان تاالر رودکى خواهد بود، بــه زودى از همین طریق به 

اطالع آنها خواهد رسید. 

مدیر شرکت موسیقى «موج آرام» همچنین درباره زمان احتمالى 
برگزارى این کنســرت، اضافه کرد: انتظار مى رود که حدود ده الى 
15 روز دیگر این کنســرت برگزار شود تا اســتاد ناظرى سالمت 
کامل خود را به دست آورده باشــند و از این بابت مشکلى به وجود

 نیاید.
در همین حال برادر شــهرام ناظرى از بسترى شــدن این خواننده 
در بیمارســتان به دلیل عفونت ریوى و لغو کنسرت هاى وى خبر 
داد. ســعدى ناظرى در گفتگو با «ایرنا»، ضمن تأیید خبر بیمارى 
شهرام ناظرى اظهار کرد: وى به علت عف ونت ریوى در بیمارستان 
بسترى شده اســت. ناظرى با بیان اینکه برادرش در شرایط ایزوله 
در بیمارستان به ســر مى برد تأکید کرد: در این وضعیت به جز تیم 

پزشکى، من و خواهر پزشک ایشان کسى اجازه مالقات را ندارد.

چرا کنسرت شهرام ناظرى 
در اصفهان لغو شد  نخستین آنونس از انیمیشن سینمایى «رشته گمشده» با بازى «هیو 

جکمن» همزمان با رونمایى از پوستر این اثر سینمایى توسط کمپانى 
تولید کننده اثر منتشر شد.

هیو جکمن، بازیگر مطرح ســینمایى هالیوود به تازگى حضور در این 
انیمیشن را پذیرفته و قرار است در آن صداپیشگى نقش اصلى را بر عهده 
داشته باشد. داستان این انیمیشــن در مورد پروفسورى با صداپیشگى 
هیو جکمن است که در پى آزمایشــاتى عجیب براى زندگى در حیات 
وحش ناخودآگاه به یک میمون مبدل شده و مشکالت فراوانى برایش 

به وجود مى آید.
انیمیشن «رشته گمشــده» به کارگردانى «کریس باتلر» اکران بین 
المللى خود در سینماهاى آمریکاى شمالى را از تابستان سال 2019 آغاز 
خواهد کرد. کریس باتلر، دومین تجربه ساخت انیمیشن خود را پشت سر 
مى گذارد. وى که از عوامل انیمیشن موفق «کوبو و دو تار» محسوب 
مى شود پیش از «رشته گمشده» کارگردانى انیمیشن «پارانورمن»  را 

در کارنامه دارد.

خشایار الوند مى گوید طرح اولیه ســریال نوروزى شبکه یک متعلق 
به محسن تنابنده است. الوند گفت: مدتى پیش محسن تنابنده طرح 
اولیه اى براى یک ســریال با نام «اسقاطى» نوشت که قرار بود سعید 
آقاخانى آن را کارگردانى کند،  من و محسن به دالیلى از این پروژه جدا 

شدیم و قرار شد تا آقاخانى با گروه دیگرى این سریال را پیش ببرد. 
وى ادامه داد: من نیز ســه قسمت ابتدایى این ســریال را به نگارش 
درآوردم حاال نمى دانم گروه جدید با سرپرستى امیر وفایى در بازنویسى 
تا چه میزان متن هاى قدیمى را نگه داشته و چقدر آن را تغییر داده اند و 

از متن هایى که من نوشتم استفاده کردند. 
نویسنده ســریال «دیوار به دیوار» با اشاره به تغییر نام این سریال نیز 
بیان کرد: طرحى که ما به گروه ارائه دادیم اسقاطى نام داشت که االن 

مى شنوم نامش را تغییر دادند. 
سریال «ن  خ» به کارگردانى ســعید آقاخانى و تهیه کنندگى مهدى 
فرجى در نوروز از شبکه یک سیما پخش خواهد شد و در حال حاضر 

مراحل تصویربردارى را سپرى مى کند.

روابط عمومى شــبکه نمایش توضیحاتى در خصــوص عدم پخش 
فیلم هاى هانیه توسلى مطرح کرد.

روزنامه «هفت صبح» از حذف عجیب فیلم هاى هانیه توسلى در شبکه 
نمایش خبر داد و نوشت قرار بود این هفته در باکس ساعت 21 فیلم هاى 
هانیه توسلى مرور شود ولى بعد از پخش دو فیلم شبکه پشیمان شد و

 فیلم هاى دیگرى را جایگزین آن کرد !
روابط عمومى شبکه «نمایش» ضمن تکذیب این خبر به «صبا» گفت: 
هیچ چیز عجیبى در این موضوع وجود ندارد و باتوجه به اتفاقات اخیر از 
جمله درگذشت آیت ا... هاشمى شاهرودى و طنز بودن برخى از آثار قرار 
شد یک جابه جایى صورت بگیرد و به زودى زمان پخش فیلم هاى هانیه 

توسلى از طرف شبکه اعالم مى شود. 

صداپیشگى «هیو جکمن» 
در انیمیشن «رشته گمشده»

رد پاى محسن تنابنده در 
سریال نوروزى شبکه یک

چرا فیلم هاى هانیه توسلى 
پخش نشد؟

محب اهرى: در سخت ترین شرایط مردم را خنداندیم

تهیه کننده سریال «بانوى عمارت» با اشاره به توجه مخاطبین به این سریال، از 
حواشى پیش آمده عذرخواهى کرد.

مجید موالیى پیرامون نقدهایى که به گویش شــخصیت ها و امروزى بودن 
جمالتى که از زبان شخصیت هاى دوران قاجار بیان مى شود، گفت: بعضى از 
این نقدها را خوانده و یا شنیده ام، واقعیت این است که ما متون مکتوب دوران 
قاجار را در اختیار داریم که غالبًا زبان محاوره در آن غایب اســت، اینکه مردم 
کوچه بازار با چه ادبیاتى ســخن مى گفتند و دایره لغات آنان چه وسعتى داشته 
بر ما پوشیده است و همه رمان نویسان و فیلمنامه نویسان آن دوران بر اساس 
منابع مکتوب و به ســلیقه و فهم و درك خود زبان محاوره اى مخصوص خود 

را خلق کرده اند.
او افزود: البته در این رهگذر از لطیفه ها و ضرب المثل هاى مکتوب آن عصر هم 
کمک گرفته اند، لطیفه ها و ضرب المثل هایى که گاه با نیت خدشه به وحدت 
اقوام کشور تولید شده اند. متأســفانه این کم دقتى و اشتباه سهوى نیز در یک 
قسمت سریال و با استفاده اشــتباه از ضرب المثلى کدورت قوم خلج که یکى 
از اقوام اصیل کشورمان است را موجب شــد که الزم مى دانم همینجا مراتب 

عذرخواهى گروه ســازنده ســریال را به این بزرگواران و هم میهنان خوبمان 
اعالم کنم.

 موالیى تأکید کرد: فارغ از این خطا و اشتباه سهوى، هدف و تالش این گروه 
در یک سال گذشته، ایجاد سرگرمى مناسب و غنا بخشى و پر کردن لحظاتى از 
زندگى همه اقوام ایرانیان با دیدن و لذت بردن از فرهنگ و مناســبات ایرانى 

اسالمى حاکم بر جامعه ایرانى در دو قرن گذشته بوده است.

مهدى هاشمى، بازیگر فیلم سینمایى «تگزاس 2»، سر صحنه فیلمبردارى این 
فیلم دچار مصدومیت شد.

فیلمبردارى فیلم سینمایى «تگزاس 2» به کارگردانى مسعود اطیابى به تازگى 
آغاز شده است و مهدى هاشمى، بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون نیز در این 

فیلم نقش اصلى را ایفا مى کند.
براساس گزارش کانال تلگرامى «سینما» ، فیلمبردارى این فیلم سینمایى روز 

چهارشنبه پنجم دى با مصدومیت هاشمى همراه بود، این بازیگر که همراه با 
سام درخشانى و پژمان جمشیدى در این فیلم حضور دارد در یک سکانس هنگام 

پایین آمدن از پله دچار آسیب دیدگى شد.
این مصدومیت جدى نیســت و همکارى هاشــمى با این پروژه ادامه دارد، 
همچنین بازیگر برزیلى «تگزاس 2» نیز وارد ایران شده و فیلمبردارى با حضور 

او در حال پیگیرى است.

عذرخواهى تهیه کننده «بانوى عمارت» براى یک اشتباه 

حادثه براى مهدى هاشمى سر صحنه «تگزاس 2»

کیهان ملکى، بازیگر تلویزیون با اشاره به بازپخش سریال «همسایه ها» که از 
شبکه «آى فیلم» روى آنتن مى رود گفت: مردم هنوز هم این سریال را دوست 
دارند و حاال که از «آى فیلم» این اثر دوباره پخش مى شود آن را دنبال مى کنند 

و راضى هستند.
او درباره اینکه تا چه حد توانایى هایش در این سریال به نمایش گذاشته شد، 
گفت: فکر مى کنم در این سریال تمام توانایى هاى من دیده نشد و حتى االن 

هم توانایى ها و ظرفیت هایى دارم که هنوز دیده نشده است.
ملکى با اشاره به خاطراتى از این سریال یادآور شد: در این سریال، مجموعه اى 
از افراد توانا حضور داشتند و این موضوع براى من هیچ وقت فراموش شدنى 
نیســت. این ســریال فرصتى را براى من فراهم کرد که آن چیزى را که در 
ذهن بینندگان ملکه شده بود، تغییر دهم و به همه اثبات کنم که مى توانم در 
ژانرهاى متفاوت بازى کنم. تا قبل از اینکه در این سریال بازى کنم، نقش هایم

تک ساحتى شده بود اما با بازى در این سریال از این موضوع فاصله گرفتم.
او با اشاره به نقش خود در این سریال گفت: مرز ظریفى میان ملودرام و کمدى 
وجود دارد و اگر نتوانى این مرزبندى را رعایت و حفظ کنید، دچار چندگانگى 
مى شوید و احتماًال مخاطب با تو و سریال ارتباط برقرار نمى کند؛ رعایت این 

موضوع با توجه به نقشى که من در سریال داشتم برایم سخت بود.
این بازیگر تلویزیون درباره پخش کنونى این سریال از «آى فیلم» بیان کرد: 
سریال «همسایه ها» تقریباً موفق بود و فکر مى کنم گزینه خوبى براى پخش 
از «آى فیلم» است چون در شرایط کنونى که مردم به دالیل مختلف کمى از 
یکدیگر فاصله گرفته اند، شاید این مدل سریال ها بتوانند بده بستان میان آنها را 
افزایش دهند، مردم را به هم نزدیک کند و اتفاق خوبى را در جامعه رقم بزنند. 

سریال «همسایه ها» 
مردم را به هم نزدیک مى کند
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 «یک ماه دیگر از ضبط فیلمبردارى "ستایش 3" 
باقى مانده است.» سریال «ستایش» یک سریال 
پرمخاطب تلویزیونى بــود، که نرگس محمدى 
نقش اصلى آن را به عهده داشت. تا کنون دو فصل 
از این سریال پخش شده است و فصل سوم هم در 

حال ساخت و فیلمبردارى است.
پخش «ســتایش 1» بیش از یکســال به طول 
انجامید و مورد استقبال قابل توجه مخاطبان قرار 
گرفت تا جایى که در مقطعى با پخش این سریال، 
ســتایش نامى بود که والدین براى فرزندان تازه 
متولد شــده خود انتخاب مى کردند. بدین ترتیب 
گروه سازنده و مدیران شبکه 3 به دنبال استقبال 
گسترده مخاطبان از این پروژه تصمیم به ساخت 
ســرى دوم آن گرفتند و با حفظ گروه بازیگران و 
تغییراتى جزئى در تیم پشت دوربین، سازندگان 
کار خود را از ابتداى ســال 92 کلید زدند. با این 
تفاوت که سرى دوم در 26 قسمت 50 دقیقه اى 
تولید و زمان آن به 20 ســال بعد و دوره کنونى 
تغییر یافت و فرزندان کاراکتر «ستایش» که در 
سرى اول مورد تعقیب پدربزرگ خود «حشمت 
فردوس» بودند دیگر بزرگ شده و قصه هایشان 

در مسیر داستان اصلى تأثیرگذار شد. 
پخش سریال «ستایش» در حالى به پایان رسید 
که خبر ساخت سرى سوم آن در پالن پایانى این 
مجموعه اعالم  شد. سریالى که در همین سرى 
دوم هم بــه آب بندى و کش دار بــودن متهم و 
به دلیل ضعف هاى فراوان بــا انتقادات فراوانى 
همراه بود؛ تاجایى کــه عزت ا... ضرغامى رئیس 
وقت صداو سیما نســبت به بى محتوا بودن و به 
درازا کشــاندن فیلم معترض شــد  و دستور داد: 
«اگر مشکل این فیلم با بازتدوین حل نمى شود، 
جلوى پخش آن از همین ابتدا گرفته شود تا تهیه 

کنندگان متوجه شوند که هر چیزى را نباید براى 
پخش تحویل صدا و سیما دهند.»

 با این حــال تصویر بردارى «ســتایش3» از 10 
فروردین ماه آغاز شــد. در فصل سوم چند بازیگر 
جدید به این مجموعه اضافه شــده اند. به گفته 
سعید مطلبى، نویسنده این مجموعه: «فصل سوم 
"ستایش" از فصل قبلى مستقل نیست و در واقع 
ادامه همان داستان است و مانند دوفصل گذشته 
فراز و نشیب هایى دارد. اما نقطه پایان قصه در این 
فصل گذاشته مى شود و داستان به پایان مى رسد. 

البته تغییرات و ایده هاى تازه اى هم دارد.»
درباره زمــان احتمالى پخش فصل ســوم این 
سریال مهدى میامى، بازیگر سریال «ستایش» 
مى گوید: «واقعیت امر زمان پخش سریال دست 
من بازیگر نیست اما مى دانم که یک ماه دیگر از 
ضبط اثر باقى مانده است. البته بخش فیلمبردارى 
صحنه هایى که من در "ستایش" بازى داشتم تمام 
شده است.»  وى ادامه مى دهد: «با توجه به ادامه 
فیلمبردارى تا اواخر بهمن ماه بعید مى دانم که این 
سریال اسفند ماه روى آنتن برود و تصور مى کنم 
مسئولین سریال آن را براى پخش طى سال آینده 

آماده خواهند کرد.»
این بازیگر سینما و تئاتر درباره احتمال موفقیت 
«ســتایش 3 » مى گوید: «از نظر من "ستایش" 
روایتى جذاب و درست در قالب تلویزیون است و 
امیدوارم همه آثار به این سمت بروند. به شخصه 
وقتى اجراى فصل سوم و کارگردانى آن را دیدم 
یقین بردم که این سریال به شدت بین مردم گل 

خواهد کرد.»
به قول  نویسنده مجموعه «درباره کم و کیف این 
سریال باید از تلویزیون پرسید» اما به هر حال باید 
دید فصل پایانى «ســتایش 3 » چطور تمام مى 

شود؛ با استقبال یا با انتقاد؟

«ستایش» باز هم  بین مردم گل خواهد کرد؟

محیا حمزه
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تا جایى که ما مى دانیم و ذهنمان یــارى مى کند اصفهانى ها در 
طول تاریخ هیچ هیزم ترى به پرتغالى ها نفروخته اند اما نمى دانیم 
چرا کارلوس کى روش، عالقه چندانى به فوتبالیست هاى این دیار 
ندارد. این پیرمرد پرتغالى از وقتى سکاندار تیم ملى فوتبال ایران 
شده، هر موقع مى خواهد از میان بازیکنان مطرح کشورمان چند 
نفر را براى شــرکت در تورنمنت هاى بزرگ انتخاب کند طورى 
دست به گزینش مى زند که به نظر مى رسد درخشش ستاره هاى 
اصفهانى را ندیده است. البته افق دید او تا آنطرف مرزهاى ایران 
را هم پوشش مى دهد اما گوشه چشمى به حوالى رودخانه خشک 

زاینده رود نمى اندازد. 
نهایت لطف کى روش به زردها و سبزهاى اصفهان این بوده که 
او در هر دوره یک دروازه بان از جمع آنها بــه تیم ملى فراخوانده 
اســت و از حق هم که نگذریم در این باره عدالــت را بین دو تیم 
ذوب آهن و ســپاهان به خوبى رعایت کرده است! حاال هم نوبت 
به طالیى پوشان رسیده و نام پیام نیازمند، سنگربان اول این تیم 
در بین اســامى 23 بازیکن تیم ملى براى شرکت در رقابت هاى 

جام ملت هاى آسیا 2019 دیده مى شود. 
اما به راستى ســهم اصفهان به عنوان یکى از قطب هاى فوتبال 
ایران در تیم ملى این کشور باید فقط یک گلر باشد که آن هم به 
احتمال قریب به یقین تا آخر این رقابت ها نیمکت نشین خواهد 
بود؟ یعنى دیگر فوتبالیســت هاى دیار نصــف جهان مخصوصًا 
بازیکنان سپاهان که توانســتند در نیم فصل نخست  لیگ برتر با 
بازى هاى درخشانشان صدر جدول را از آن خود کنند شایستگى 
حضور در جمع ملى پوشان را نداشتند؟ بازیکنانى همچون محمد 
کریمى، مهرداد محمدى، سعید آقایى، ساسان انصارى و عزت ا... 
پورقاز چه چیزى کمتر از برخى افراد حاضر در لیست نهایى تیم ملى 
دارند؟ این بازیکن ها براى دیده شدن چه کارى باید مى کردند که 

انجام نداده اند؟  
 به عنوان مثال محمد کریمى، هافبک 22 ساله طالیى پوشان یکى 
از بازیکنان تأثیرگذار این تیم در فصل جارى بوده است. او با  پنج 
پاس گلى که داده توانسته در صدر جدول پاسورهاى نیم فصل قرار 
بگیرد. یا مهرداد محمدى برادر میالد محمدى با اینکه به زعم اکثر 
کارشناسان فوتبال یکى از بهترین چپ پاهاى حال حاضر فوتبال 

ایران است برعکس برادرش تاکنون شــانس حضور در تیم ملى 
نصیبش نشده است. به جرأت مى توان گفت این بازیکن جوان یکى 
از برترین هافبک هاى نیم فصل بود و در 14 بازى که براى سپاهان 
به میدان رفت سه گل زد و چهار بار هم با پاس هایى که داد زمینه 
گلزنى دیگر هم تیمى هایش را فراهم کرد اما هیچیک از اینها باعث 
نشد که نام مهرداد در زمره ملى پوشان کنار اسم میالد قرار بگیرد. 
شاید اگر او هم مانند برادرش در یکى از تیم هاى روسى توپ مى زد 

کى روش حداقل یکبار هم که شده نیم نگاهى به او مى انداخت! 
این موضوع براى تک تک ســتاره هاى دیار فوتبالخیز زنده رود 
صدق مى کند. این ســتاره ها اگر در جاى دیگرى غیر از آسمان 
اصفهان مى درخشــیدند براى حضور در لیست تیم ملى شانس 
بیشترى داشــتند؛ جایى فرســنگ ها دورتر از ایران و در داخل 

مرزهاى کشور؛ حداقل در تیم هاى سرخابى پایتخت. 
تجربه ثابت کرده چشم هاى سرمربى پرتغالى تیم ملى سوسوى 
ســتاره هاى افول کرده خارج از وطن را مى بینــد اما عالقه اى 
براى نگاه به آســمان پرفروغ قطب فوتبال ایران از خود نشــان 

نمى دهد.

مرضیه غفاریان

بعد از تعطیالت دو هفته اى زرد پوشــان، تمرینات آماده ســازى 
شــاگردان قلعه نویى از امروز شنبه هشــتم دى ماه در ورزشگاه 
اختصاصى این تیم شروع مى شود. سپاهانى ها بعد از انجام چند 
جلسه تمرین راهى جزیره کیش مى شوند تا تمریناتشان را در این 

جزیره پیگیرى کنند.
آنها که در نیم فصل اول رقابت ها رفته رفته 
خودشــان را به باالى جدول رده بندى 
رساندند و توانســتند قهرمان نیم 

هاى لیگ هجدهم لقب بگیرند. فصل اول رقابت 
آراء کمیته انضباطى کمى ســپاهانى ها که با 

اینکه در نیم فصل دوم متضرر شدند حاال براى 

رقابت ها با مشکالت محرومیت و مصدومیت بازیکنان مواجه نشوند 
در پى به خدمت گرفتن چند بازیکن کلیدى هستند تا با قدرت تر در 

لیگ و جام حذفى حضور یابند.
زردپوشان دیار اصفهان که توانستند اکثر عناوین برتر در یک نیم 
فصل را کسب کنند، حاال باید این رکورد را در پایان فصل ارتقا دهند، 
بیشترین برد در طول نیم فصل اول و قرار گرفتن بعد از پدیده مشهد 
به لحاظ پیروزى در بازى هایش، چهارمین خط دفاع برتر در کنار 
بیشترین گل زده در لیگ برتر و اختالف با نزدیک ترین 
تعقیب کننده هایش یعنى پدیده، پرسپولیس و 
تراکتور از جمله موفقیت هاى ســپاهان در نیم 
فصل لیگ برتر است. البته این تیم یکى از تیم 
هایى است که با گذشت نیم فصل از رقابت ها 

رکوردى خوب از خودش به جا گذاشته است و آن هم لقب تیم بدون 
باخت است.

اما حاال مرد سختکوش فوتبال ایران در تیم سپاهان در اندیشه به 
خدمت گرفتن چند بازیکن در چند پست مختلف است، زمزمه هاى 
جدایى علیمحمدى و مصدومیت ها و محرومیت هاى  احتمالى، قلعه 

نویى را به فکر چاره انداخته است.
در لیست پیشنهادى و درخواستى ژنرال نام چند بازیکن تأثیرگذار 
و کلیدى به چشم مى خورد که در این میان نام دو وینگر موفق در نیم 
فصل اول رخ نمایى مى کند؛ رضا حسینى هافبک تیم فوتبال ذوب 
آهن اصفهان که در فصل گذشته تجربه شاگردى قلعه نویى را هم 
در تیم ذوب دارد و از طرفى هم نام على دشتى هافبک سابق پارس 
جنوبى وحال حاضر سایپا که عملکرد خوبى را هم با سایپایى ها داشت 

که البته تقریباً با توجه به مخالفت هاى باشگاه هایشان باید جذب 
این دو بازیکن را تقریباً منتفى دانست.

 ســپاهانى ها در نیم فصل دوم رقابت ها باید در هفته شانزدهم و 
ابتدایى از نیم فصل دوم به آبادان سفر کنند تا رو در روى صنعت نفت 
آبادان قرار بگیرند، شاگردان قلعه نویى با اعالم رأى کمیته انضباطى 
که بعد از اتفاقات بازى سپاهان و پرسپولیس صادر شده از همراهى 
هوادارانشان در این دیدار خانگى در هفته هفدهم محروم هستند. 
آنها حتى در این میان ستاره پر فروغشان یعنى کى روش استنلى 
را هم به دلیل محرومیت در اختیار ندارند. به هر تقدیر سپاهانى ها از 
امروز دوباره دور هم جمع مى شوند تا قول و قرارشان براى قهرمانى 
را دوباره تجدید کنند. روزهاى سختى براى  تحقق این هدف پیش 

روى زردهاست.

سپاهانى ها امروز قول و قرار قهرمانى را تجدید مى کنند
سعید نظرى

 رضا قوچان نژاد، مهاجم آپوئل قبرس در لیست خرید وینفرد شفر است و باشگاه 
استقالل مذاکراتى با مدیر برنامه هاى این بازیکن 31  ساله انجام داده تا در صورت 
رسیدن به توافق زمینه حضور رضا گوچى در استقالل را فراهم کند. اما مذاکرات 

آبى ها با مهاجم سابق تیم ملى خیلى زود به بن بست رسید.
بر اساس شنیده ها از داخل باشگاه استقالل، مدیر برنامه هاى قوچان نژاد رقم تقریبًا 
سنگینى را پیش پاى مدیران استقالل گذاشته است. پولى که آنها مى خواهند با 
توجه به قیمت این روزهاى دالر و البته وضعیت اقتصادى باشگاه حکم سنگ 
بزرگ را دارد! استقالل اگر گوچى را مى خواهد باید 500 هزار دالر به این 

بازیکن بدهد.
با توجه به نرخ این روزهاى دالر ایــن مبلغ در حدود پنج میلیارد تومان 
مى شود که چنین مبلغى براى نیم فصل با استانداردهاى مالى فوتبال 
ایران همخوانى نــدارد. البته قیمت گوچى در ســایت هاى نقل و 
انتقاالتى هم بیش از یک میلیون دالر تخمین زده شــده و طبیعى 
است که مدیر برنامه هاى او چنین درخواست مالى را براى نیم فصل 

بازى مطرح کند.
یکى از مدیران استقالل معتقد بود حتى پرسپولیس و تراکتورسازى هم 
نمى توانند چنین پولى را براى نیم فصل به قوچان نژاد یا هر بازیکن دیگرى 
بدهند.  اگر گوچى حاضر نشود تخفیف بدهد و دستمزدش را کاهش دهد، بسیار 
بعید است شاهد حضور او در لیگ ایران باشیم. به ویژه که بسیارى از باشگاه ها از 
جمله همین استقالل و پرسپولیس و تراکتور قراردادهاى دالرى دیگرى هم دارند 
و به واسطه حریم ها براى جابه جایى و پرداخت دستمزدهاى دالرى با مشکالت و 
موانع بسیارى روبه رو هستند. عالوه بر استقالل؛ پرسپولیس و تراکتورسازى هم 

به دنبال جذب گوچى هستند.

دو هفته پیش دفتر مرکزى اردوگاه سرخ میزبان جلسات پرحاشیه اى بود که 
یک سوى آن کاپیتان هاى پرسپولیس و یک سوى دیگر ایرج عرب نشستند 
و طبق ادعاى سرخپوشــان، هیچ عایدى از این جلسات غیر از یکسرى قول 
و وعده بیرون نیامد. بازیکنان بعد از این جلسات اعالم کردند مى خواهند به 
اعتصابشــان ادامه دهند و عرب نیز اعالم کرد این مســائل و حواشى براى 

بازیکنان تبعات به همراه خواهد داشت.
اما فاز دیگر ماجرا هم در نوع خود جالب است. پس از آنکه حمایت بازیکنان 
پرسپولیس براى حفظ حمیدرضا گرشاسبى به عنوان مدیرعامل این باشگاه 
بى نتیجه ماند و قانون منع به کارگیرى بازنشستگان در مشاغل دولتى، باشگاه 
ســرخ پایتخت را نیز در بر گرفت، انتظار مى رفت قرمزپوشــان طبق روال 
ســال هاى قبل بتوانند به راحتى با مدیر جدید هماهنگ و صمیمى شوند اما 

بر سر فعالیت ایرج عرب در باشگاه موانع سرسختانه اى به وجود آمده است.
عرب به نوعى مجبور به درگیرى با برخى بازیکنان شــده و جلسات پیاپى با 
بزرگ تر هاى تیم نیز نمى تواند آنها را آرام کند. این در حالى است که از مدت ها 

قبل و درست زمانى که بحث جانشــینى عرب در پست گرشاسبى به گوش 
مى رسید، مصاحبه هاى سریالى سیدجالل حســینى آغاز شد و او به صورت 
مداوم مى گفت: «مدیرعامل باشگاه کارش را مى کند اما بخش هاى دیگر به 
خصوص پشتیبانى، مالى و ادارى نمى توانند کار ها را پیش ببرند. آنها هستند 
که باید کار خودشان را انجام بدهند نه اینکه دنبال مسائل دیگر باشند و...» آن 
مصاحبه ها به شخص عرب مربوط مى شد و سرپرست باشگاه پرسپولیس به 

صورت طبیعى، همین حاال نیز تحت فشار بازیکنان است.
از سوى دیگر، گرشاسبى به بهانه دیدار با دخترش، تهران را ترك کرد و صبح 
چهارشنبه دو هفته قبل راهى کشور کانادا شد. او از زمان شروع این سفر تا به 
حال، هیچ صحبتى با رسانه ها انجام نداده و سکوت مطلق را در پیش گرفته 
است اما با این حال از منابع نزدیک به وزارت ورزش شنیدیم و در رسانه هایى 
همچون «بانک ورزش» و روزنامه «گل» خواندیم که تالش هایى در جریان 
است تا با برداشتن موانع قانونى، بار دیگر گرشاسبى بتواند به عنوان مدیرعامل 

باشگاه به پرسپولیس برگردد و کارش را انجام دهد.
باشــگاه در زمان مدیرعاملى گرشاســبى، آرامش خوبى داشت و توانست 

بخش بزرگى از بدهى هایش را جبران کند. درآمدزایى سرخ ها افزایش یافت 
و موفقیت هایش نیز پربار شد؛ مثًال سرخپوشان قهرمانى شان در لیگ برتر را 
تکرار کردند و به فینال لیگ قهرمانان آسیا رسیدند. تمدید قرارداد دو ساله با 
برانکو در کنار جذب بازیکن در زمانى که پنجره نقل و انتقاالت بسته بود، از 

دیگر فعالیت هاى مثبت گرشاسبى است.
حاال با حمایت بازیکنان و بزرگ تر هاى پرســپولیس و همچنین تالش هاى 
دولت، این امکان وجــود دارد که راهکارى براى بازگرداندن گرشاســبى به 
باشگاه پرســپولیس فراهم شــود. اگر این اتفاق رخ بدهد، حکم سرپرستى 
عرب نیز زیر ســئوال مى رود. البته عرب براى جلوگیــرى از بیکارى بعد از 
حضور در باشگاه پرسپولیس، مدتى قبل، فرم شــرکت در انتخابات ریاست 
فدراســیون تنیس را پر کرده بود و همیــن حاال نیز گزینه حضــور در اداره 
کل ورزش و جوانان اســتان البرز به شــمار مى رود  اما به هر حال بعید است 
بتواند با توجه به اتفاقات اخیر، از سرپرســتى به مدیرعاملى برسد و خیلى ها 
اعتقاد دارند عمر مدیریتى اش در پرســپولیس چندان طوالنى مدت نخواهد 

بود.

سرمربى موفق و جوان تیم پدیده هفته پیش خشمگین از اتفاقات 
پیش آمده براى باشگاه مشهدى به طور لفظى از هواداران تیمش 
خداحافظى کرد و در انتظار تعیین تکلیف از سوى مسئوالن مربوطه 
است.  مشکالت مدیریتى در تبریز و محرومیت از نقل و انتقاالت 
و ترکیبى ناقص باعث شد که یحیى اواسط نیم فصل دوم از جمع 
تبریزى ها جدا و راهى لیگ یک و تیم اکسین البرز بشود. اما شروع 
لیگ هجدهم جریان مربیگرى سرمربى سابق پرسپولیس را عوض 
کرد. یحیى گل محمدى راهى تیمى مانند تراکتورسازى شد که 
ترکیبى جوان داشت و مشکالت مدیریتى باعث بروز بحران مالى در 
پدیده شد. اما با شروع لیگ تمامى این مشکالت در تعارض با اراده 
بازیکنان جوان پدیده قرار گرفت و تمامى آنها بحران هاى پیش رو 
را یکى پس از دیگرى دریبل کردند. همین هم شد. آنها به مدت 12 
هفته همه مسابقات خود را با برد یا مساوى پشت سر گذاشتند و به 

صدرنشین غیرمنتظره لیگ هجدهم تبدیل شدند. 
اما در این میان مشکالت مالى کماکان ادامه داشت و در چند مقطع 
بازیکنان و کادرفنى پدیده به دلیل عدم پرداخت به موقع قرارداد 
دســت به اعتصاب زدند. به خصوص در اواسط نیم فصل و بعد از 
برد برابر نفت مسجدسلیمان که گل محمدى از سمت خود استعفا 
کرد و بازیکنان همه با هم از بحران هاى موجود در باشگاه صحبت 
کردند. همین موضوع هم باعث شد که چند باشگاه باب مذاکره با 
سرمربى موفق پدیده را باز کنند اما بعد از کمک شهردارى مشهد به 

صدرنشین لیگ، گل محمدى به تیمش بازگشت.

اختالفات موجود هم در روند رو به رشد پدیده هیچ تأثیرى نگذاشت 
و آنها در پایان نیم فصل اول با کسب 31 امتیاز در کنار سپاهان و 
پرسپولیس به عنوان صدرنشین لیگ هجدهم شناخته شدند و با امید 
زیاد به تعطیالت نیم فصل رفتند. امیدى از جنس حل مشکالت و 
موانع به منظور افتخارآفرینى براى مردم شهر مشهد. در این میان 
شایعات زیادى در خصوص واگذارى باشگاه پدیده به یک شرکت 
متخصص در خودرو شنیده شد که همگى با مخالفت شرکت پدیده 

(مادر) مواجه شد. 
ســرانجام همین دالیل باعث شــد که یحیــى گل محمدى با 
مصاحبه اى تقریباً تند هفته پیش خداحافظى لفظى خود از پدیده 
را اعالم کند. ایــن مربى موفق و متین که از مشــکالت موجود 
خسته شده بود در بخشى از سخنانش گالیه زیادى به بى توجهى 
مسئوالن شهرى و استانى وارد کرد و گفت در مشهد کسى به فکر 

پدیده نیست. 
وى در بخش دیگرى از پیشنهادات برخى تیم هاى لیگ برترى به 
او در نیم فصل اول مسابقات پرده برداشت. به نظر مى رسد همین 
حاال هم اگر گل محمدى از پدیده خداحافظى کند بسیارى از تیم ها 
به دنبال استخدام او باشند و حرف او چراغ سبزى براى باشگاه هاى 
دیگر خواهد بود. هرچه هست حاِل پدیده به عنوان یکى از تیم هاى 
صدرنشین، خوب نیست و مســئوالن ذیربط باید هرچه سریع تر 
اقدامات الزم را انجام دهند و براى حفظ تیم دوست داشتنى ساخته 

شده توسط یحیى گل محمدى تالش کنند

 رضا قوچان نژاد، مهاجم آپوئل قبرس در لیست خر
1استقالل مذاکراتى با مدیر برنامه هاى این بازیکن 1
رسیدن به توافق زمینه حضور رضا گوچى در استقال
آبى ها با مهاجم سابق تیم ملى خیلى زود به بن بست
بر اساس شنیده ها از داخل باشگاه استقالل، مدیر برن

سنگینى را پیش پاى مدیران استقالل گذاشته است
توجه به قیمت این روزهاى دالر و البته وضعیت
بزرگ را دارد! استقالل اگر گوچى را مى خواه

بازیکن بدهد.
با توجه به نرخ این روزهاى دالر ایــن مبل
مى شود که چنین مبلغى براىنیم فصل
ایران همخوانى نــدارد. البته قیمت گ
انتقاالتى هم بیش از یک میلیوندالر
است که مدیر برنامه هاى او چنین درخ

بازى مطرح کند.
یکى از مدیران استقالل معتقد بود حتى پر
نمى توانند چنین پولى را براى نیم فصل به قوچ
بدهند.  اگر گوچى حاضر نشود تخفیف بدهد و دست
بعید است شاهد حضور او در لیگ ایران باشیم. به و
جمله همین استقالل و پرسپولیس و تراکتور قرارداد
و به واسطه حریم ها براى جابه جایى و پرداخت دستم
موانع بسیارى روبه رو هستند. عالوه بر استقالل؛ پر

هستند. بهدنبالجذبگوچ

ت تا با برداشتن موانع قانونى، بار دیگر گرشاسبى بتواند به عنوان مدیرعامل 
گاه به پرسپولیس برگردد و کارش را انجام دهد.

ــگاه در زمان مدیرعاملى گرشاســبى، آرامش خوبى داشت و توانست 

بتواند با توجه به اتفاقات اخیر، از سرپرســتى به
اعتقاد دارند عمر مدیریتى اش در پرســپولیسچ

بود.
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گوچى، گران و گران تر مى شود!

کریم بوستانى در گفتگویى با یکى از خبرگزارى ها صحبت هاى جالبى 
در مورد همکارى با قلعه نویى بر زبان آورده است. بخشى از این گفتگو را 

با هم مى خوانیم:
شما سه بازى به عنوان سرمربى، هدایت استقالل 
خوزستان را برعهده داشتید که نتایج بدى نگرفتید. 

در این رابطه صحبت مى کنید؟
من سه بازى سرمربى بودم که مقابل استقالل با یک اشتباه خودى یک بر 
صفر نتیجه را واگذار کردیم. بازى که حتى مى توانستیم به راحتى مساوى 
کنیم. در بازى دوم هم مقابل سایپا مساوى کردیم که فوق العاده بودیم و 
مى توانستیم پیروز میدان باشــیم. دیدار مقابل سپاهان هم که اشتباهات 
داورى باعث شد مساوى کنیم. در کل هر سه بازى استحقاق پیروز شدن 

را داشتیم که این اتفاق رخ نداد.
قبل از بازى با سپاهان شایعاتى درست کردند که 
چون کریم بوستانى دوست صمیمى امیر قلعه نویى 

است راحت به او امتیاز مى دهد!
به نظر شما مى شود آبروى یک استان و تیم را به رفاقت فروخت؟ آیا من 
رویم مى شود که به بازیکنانم بگویم جلوى سپاهان شل بازى کنید؟ واقعًا 
این حرف هایى که مطرح کردند عقالنى بود؟ بگذارید من یک موضوعى را 
مطرح کنم که خیلى ها من و آقاى قلعه نویى را بهتر بشناسند... من یکسال 
هم به عنوان سرمربى روى نیمکت اســتقالل اهواز نشستم و استقالل 
تهران را شکست دادم که سرمربى اش آقاى قلعه نویى بود. اگر یادتان باشد 
شرایط استقالل طورى بود که اگر در اهواز ما را شکست مى داد قهرمان 
لیگ مى شد ولى تیم من 2 بر یک تیم آقاى قلعه نویى را شکست داد تا بازى 
به هفته آخر کشیده شود. هفته آخر هم پاس مقابل ما با پنج گل به برترى 
رسید و استقالل هم برق را برد ولى پاس قهرمان شد. پایان همان فصل 

من رفتم همکار آقاى قلعه نویى شدم.
یک جام از او گرفتید و بعد همکار شدید؟!

بله، این اتفاق رخ داد و بعد از آن ما حدود ده ســال با هم کار کردیم. خدا 
را شــکر من یک جام از آقاى قلعه نویى گرفتم و بعد همکارش شدم،  اگر 
مى باختم و همکارش مى شدم، چه مى گفتند؟! امیر قلعه نویى جزو بهترین 

مربیان تاریخ فوتبال ایران است که هیچکس نمى تواند از او ایراد بگیرد.

قلعه نویى را بردم و همکارش شدم

تحرکات مرموز 
در 

اردوگاه سرخ

على رضایى

بحران هاى عدیده در پدیده

پیام نیازمند برخالف پیش بینى ها و با توجه به عملکرد بسیار خوبى 
که در ترکیب سپاهان داشت، بازمانده بزرگ تیم ملى لقب گرفت.

 بى شــک پیش از اعالم لیســت نهایــى تیم ملى، بســیارى از 
کارشناسان وقتى نوبت به خط دروازه مى رسید، از پیام نیازمند به 
عنوان بازیکنى که به احتمال فراوان از لیست تیم ملى خط خواهد 
خورد، حرف مى زدند ولى کى روش نشان داد که به این گلر جوان 

اعتقاد دارد.
نیازمند در شرایطى فصل را با سپاهان آغاز کرد که شرایط آسانى 
براى اثبات توانایى هایى اش نداشــت ولــى از همان بازى هاى 
ابتدایى مستحکم نشان داد و تا انتهاى نیم فصل اول و همینطور 

صعود طالیى پوشان تا نیمه نهایى جام حذفى، روند رو به رشدى 
داشــت تا در نهایت کــى روش او را به آخریــن اردوى تیم ملى 
فراخواند؛ جایى کــه در انتخابى غیرقابل پیش بینى، به حســین 
حسینى که در طول فصل کمتر فرصت حضور در ترکیب استقالل 

را پیدا کرده بود، ترجیح داده شد.
پنج شنبه هفته پیش نیازمند به عنوان یکى از بازیکنان منتخب کى 
روش براى مصاحبه با خبرنگاران حاضر در کمپ اســپایر انتخاب 
شــد و در ابتداى حرف هایش از اینکه فرصت ادامه حضور با تیم 
ملى را پیدا کرده خدا را شــکر کرد و از اعتمادى که کى روش به 

توانایى هایش داشته تشکر کرد.

سهم ما 
فقط 

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

انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض ، طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
1 - راى شــماره 139760302007002296 مورخ 97/09/01 خیرالنســاء قنبرى عدیوى  فرزند 
رحیمعلى نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 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 شماره 139760302007002529 مورخ 97/09/20 مجید عسگریان زازرانى فرزند قاسمعلى 
نسبت به ششدانگ 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 شماره 139760302007002530 مورخ 97/09/20 اسماعیل 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 مساحت 2875,37 مترمربع پالك شماره 5 فرعى از 4 اصلى واقع در یزدآباد 

بخش 9 ثبت اصفهان  مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى غالمرضا ابراهیمى فرزند محمد.
6 - راى شــماره 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 شــماره 139760302007002535 مورخ 97/09/20 قربانعلى کریمى حسن آبادى فرزند 
عزیزاله نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان تجارى مســکونى به مساحت 128,57 مترمربع پالك 
شــماره 166 فرعى از 23 اصلى واقع در حســن آباد بخش 9 ثبت اصفهان  که متقاضى خود مالک 

رسمى است.
9 - راى شــماره 139760302007002536 مورخ 97/09/20 احمد خلیلیان فرزند غالم نسبت به 
ششدانگ یکدرب باغ به مساحت 1302,30 مترمربع پالك شــماره 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 کیانــى فالورجانى فرزند 
رجب على نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان نیمه ســاز به مساحت 92,08 مترمربع پالك شماره 
15 اصلى واقع در فالورجان بخش 9 ثبت اصفهان  مع الواســطه 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 گارماسه بخش 9 ثبت اصفهان  مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى تقى توکلى 

گارماسه فرزند علیرضا.
12 - راى شــماره 139760302007002556 مورخ 97/09/24 الهام نایبى فرزند احمد نســبت به 
ششدانگ باغ با کاربرى گلخانه به مساحت 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 الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى 

حسن آقاجانى فرزند آقاجان.
15 - راى شماره 139760302007002602 مورخ 97/09/26 عباس کشاورزى حسین آبادى فرزند 
احمد 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 الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى 

حسن آقاجانى فرزند آقاجان.
16 - راى شماره 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 شماره 139760302007002604 مورخ 97/09/26 رجبعلى نصر اصفهانى فرزند قدیرعلى 
نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 317,15 مترمربع پالك شماره 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 پیرنجــم الدین فرزند غالم 
نسبت به یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 317,15 مترمربع پالك شماره 
748 فرعى از یک اصلى واقع در کارالدان بخش 9 ثبت اصفهان  که متقاضى خود مالک رسمى است.

19 - راى شــماره 139760302007002608 مورخ 97/09/26 حرف ناز خازنى قلعه افغانى فرزند 
عباس نسبت به ششــدانگ 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 شماره 139760302007002617 مورخ 97/09/26 خیبر اسماعیلى 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 شــماره 139760302007002621 مورخ 97/09/27 عباس وکیلى سهرفروزانى فرزند 
نعمت اله نسبت به ششدانگ یکباب گاودارى به مساحت 1517,56 مترمربع پالك شماره 459  اصلى 
واقع در کیادجان بخش 9 ثبت اصفهان  مع الواســطه خریدارى شده از مالک رسمى نعمت اله وکیلى 

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

گارماسه فرزند رحیم.
23 - راى شماره 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 رسمى 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 شــماره 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 شــنبه مورخ 1397/10/23 م الف:329243  اکبر پور مقدم - رئیس اداره ثبت اسناد و 

امالك شهرستان فالورجان/10/182
آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شماره: 139727702210022781- 97/9/20 نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد ثبت جنوب شرق اصفهان و لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضى اعتراضى داشته باشد مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد
1- راى شــماره 139760302210001191 مورخ 1397/09/19 هیات اول آقاى مهدى همدانى 
رناسى به شناسنامه شماره 656 کدملى 1288175965 صادره از اصفهان فرزند حسن بر ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 1011/15 مترمربع مفروزى از پالك شــماره 14 فرعى از 109 اصلى 
واقع در بخش بیست حوزه ثبت ملک جنوب شــرق اصفهان (مالک رسمى). تاریخ انتشار نوبت اول: 
1397/9/22 تاریخ انتشار نوبت دوم: 10/8 /1397 م الف: 314993 میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت 

اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان /9/305
آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شــماره: 974202511834376- 1397/10/4 نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد ثبت جنوب شرق اصفهان و لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضى اعتراضى داشته باشد مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد
1- راى 139760302210001232 مورخ 1397/09/26 هیات خانم احترام عابدى کچى به شماره 
شناسنامه 2134 ملى 1282768778 صادره از اصفهان فرزند اصغر بر ششدانگ یک باب ساختمان به 
مساحت 5 /567 مترمربع مفروزى از پالك شماره 2248/1043 اصلى واقع در بخش شش حوزه ثبت 
ملک جنوب شرق اصفهان. انتقال عادى مع الواسطه از طرف آقاى جمشید فداکار. تاریخ انتشار نوبت 
اول: 1397/10/8 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/10/24 م الف: 329111 میرمحمدى- رئیس منطقه 

ثبت اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان /10/172
آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شــماره: 974202511834348- 1397/10/4 نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد ثبت جنوب شرق اصفهان و لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضى اعتراضى داشته باشد مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد
1- راى 139760302210001234 مورخ 1397/09/26 هیات آقاى محمدعلى یزدى به شــماره 
شناسنامه 1207  ملى 1287784933 صادره از اصفهان فرزند ابراهیم بر ششدانگ یک منزل مسکونى 
به مساحت 172/40 مترمربع مفروزى از پالك شماره 99 اصلى واقع در بخش شش حوزه ثبت ملک 
جنوب شرق اصفهان. انتقال عادى مع الواسطه از طرف آقاى محمد قاسمى ورنامخاستى. تاریخ انتشار 
نوبت اول: 1397/10/8 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/10/24 م الف: 328421 میرمحمدى- رئیس 

منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان /10/174
آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

شــماره: 974202511834375- 1397/10/4 نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد ثبت جنوب شرق اصفهان و لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضى اعتراضى داشته باشد مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد
1- راى 139760302210001269 مورخ 1397/09/29 هیات آقاى حمید حسینى بهشتى به شماره 
شناســنامه 850  ملى 1285086783 صادره از اصفهان فرزند رســول بر ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 294 مترمربع مفروزى از پالك شــماره 2248/1186 اصلى واقع در بخش شش حوزه ثبت 
ملک جنوب شرق اصفهان. انتقال عادى مع الواسطه از طرف آقاى سید حسین مصطفوى احدى از ورثه 
مونس چم انگیز. تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/10/8 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/10/24 م الف: 

328842 میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان /10/176
ابالغ رأى

شــماره دادنامه: 9709973742100386 شــماره پرونده: 9609983742100637 شماره بایگانى 
شعبه: 960688 شاکى: غالمرضا باغبان فرزند باقر به نشانى استان اصفهان- شهرستان لنجان- شهر 
باغ بهادران- خیابان شهید بهشتى کوچه شــهید باغبان متهم: محمدنایب اسکندرى فرزند نایب به 
نشانى باغ بهادران محله نهصت کوچه شهید باغبانى اتهام: خیانت در امانت گردشکار: دادگاه با بررسى 
محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأى مى نماید. رأى دادگاه: در 
خصوص اتهام آقاى محمد نایب اسکندرى فرزند نایب تبعه افغانستان دائر بر خیانت در امانت نسبت 
به دو برگه چک به شماره هاى 684729 و 684730 هر دو عهده بانک سپه به ترتیب به مبالغ بیست 
میلیون ریال و صد و ده میلیون ریال موضوع شــکایت آقاى غالمرضا باغبان فرزند باقر با عنایت به 
اوراق و محتویات پرونده و اینکه بنا بر اظهارات شــاکى و مطلعین دو برگه چک موصوف براى تهیه 
وسایل برقى در اختیار متهم قرار داده شده اما متهم در غیر آن و به ضرر مالک نسبت به استعمال برگه 
چکها اتهام و به فروش رسانده اســت و از طرفى هیچ گونه دلیلى مبنى بر رابطه معاملى بین شاکى و 
دارندگان فعلى چکها وجود ندارد و نظر به متوارى شدن متهم با بر جاى گذاشتن اساس منزلش و سایر 
قراین و امارات بزه انتسابى محرز است و به استناد ماده 674 قانون مجازات اسالمى بخش تعزیرات 
متهم براى ارتکاب خیانت در امانت نســبت به هر یک از برگه چک ها به تفکیک به تحمل دو سال 
حبس محکوم مى شود این رأى غیابى و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این 
دادگاه و ظرف همان مدت پس از پایان مهلت واخواهى قابل اعتــراض در دادگاه محترم تجدیدنظر 
استان اصفهان مى باشد.  م الف: 328076 عرب ســعیدى- دادرس شعبه اول دادگاه عمومى بخش 

باغ بهادران /10/171
اخطار اجرایى

شماره 232/97 به موجب راى شماره 785 تاریخ 97/06/21 حوزه سوم شوراى حل اختالف شهرستان 
نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه محمد عمادى به نشانى مجهول المکان محکوم است 
به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چهل ونه میلیون و پانصدهزار ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 
خسارت تاخیردرتادیه از تاریخ سررسید چک لغایت اجراى حکم و پرداخت 159/375تومان و نیم عشر 
دولتى.محکوم له: یوسف شریعتى به نشانى: نجف آباد-خیابان دکتر شریعتى-خیابان کشاورز-کوى 
صالحى-پالك43، 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 تسلیم 
کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 327120/م الف-شــعبه سوم حقوقى شوراى حل اختالف 

نجف آباد /10/178
 ابالغ رأى

کالســه پرونده:698/97 شــماره دادنامه:758/97-97/9/20 تاریخ رســیدگى: 97/9/18 مرجع 
رسیدگى کننده: شعبه شش شوراى حل اختالف نجف آباد-ویالشهر خواهان: سعید هوایى نشانى : 
ویالشهر – خ 114-پ 22،خوانده: مهدى سالمى به نشانى مجهول المکان  خواسته: الزام به تنظیم 
سند خودرو- گردشکار: پس از ارجاع به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ 
نظریه مشورتى اعضاء، قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید 
با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگى اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى 
شورا درخصوص دعواى خواهان آقاى سعید هوایى بطرفیت آقاى مهدى سالمى  به خواسته 1- اثبات 
وقوع قرار داد یک دستگاه خودروى شورلت به شماره انتظامى 873 م 78 ایران 43 2- الزام به تنظیم 
سند رسمى (حضور در دفتر اسناد رسمى ) به انضمام کلیه خسارات دادرسى،با توجه به محتویات پرونده 
و نیز اظهارات خواهان و استعالم بعمل آمده از نیروى انتظامى (راهور) که حاکى از انتقال پالك به نام 
خواهان م باشد و همچنین با توجه به گواهى گواهان تعرفه شده از سوى خواهان که موید انجام معامله 
فى ما بین طرفین مى باشد ، لذا مســتنداً به مواد 219 و 220  حکم بر محکومیت خوانده به 1- انتقال 
سند خودروى شورلت به شماره انتظامى 873 م 78 ایران 43 در یکى از دفاتر اسناد رسمى 2- پرداخت 
هزینه هاى دادرســى به مبلغ 120/000 تومان را صادر و اعالم مى نماید . رأى صادره غیابى و ظرف 
مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و پس از انقضاى این مدت ، قابل تجدید نظر 
خواهى در محاکم عمومى حقوقى شهرســتان نجف آباد مى باشد.320209/م الف على زارع-قاضى 

شعبه ششم حوزه قضائى ویالشهر /10/179
ابالغ رأى

 کالسه پرونده: 705/97 شماره دادنامه: 757/97-97/9/20 مرجع رسیدگى کننده: شعبه ششم حقوقى 
شوراهاى حل اختالف نجف آباد، خواهان: امیر حســین چترایى ، باوکالت: امین سبحانى به نشانى: 
نجف آباد- خ 17 شهریور – نبش تقاطع 22 بهمن، خوانده: مختار موسوى به نشانى مجهول المکان، 
خواسته: مطالبه بر اساس فاکتور. گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق 
و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء، قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح ذیل 
مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا درخصوص دعوى امیر حسین چترایى با وکالت امین 
سبحانى به طرفیت مختار موسوى به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 40/285/000 ریال 
بابت یک فقره فاکتور به انضمام هزینه هاى دادرســى و خسارت تاخیر تادیه ،با عنایت به دادخواست 

تقدیمى ،تصویر فاکتور و موداى شهادت شهود که همگى مثبت ادعاى خواهان مى باشند و از آن جا 
که خوانده علیرغم ابالغ از طریق نشر آگهى در جلسه رســیدگى حضور نیافته والیحه دفاعیه اى نیز 
به شورا ارائه ننموده اند لذا خواسته خواهان وارد تشخیص و مستندا به مواد 198 و 519 و 522 قانون 
آئین دادرســى مدنى راى بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 40/285/000 ریال بابت یک فقره 
فاکتور(خرید بتن)و پرداخت مبلغ یک میلیون و ششصد هزار ریال بابت هزینه هاى دادرسى و خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ 97/8/7 لغایت اجراى حکم و حــق الوکاله وکیل طبق تعرفه کانون وکال در حق 
خواهان صادر و اعالم مى گردد، راى صادره غیابى ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى  در 
این شوراو سپس قابل تجدید نظر خواهى در محاکم حقوقى نجف آباد  مى باشد. 327442/م الف على 

زارع- قاضى شوراى حل اختالف شعبه ششم حوزه قضایى نجف آباد /10/180
 اخطار اجرایى

شماره 1123/96 به موجب راى شــماره 715 تاریخ 1397/06/07 حوزه سوم شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه ابوالفضل ترابى به نشانى مجهول المکان 
محکوم اســت به پرداخت مبلغ هفتاد و ســه میلیون ریال بابت اصل خواســته و پرداخت خسارت 
تاخیردرتادیه از تاریخ سررســید چک تا زمان اجراى حکم براساس شــاخص اعالمى از ناحیه بانک 
مرکزى و پرداخت 197250 تومان هزینه دادرسى در حق خواهان و نیم عشر دولتى، محکوم له: حمید 
مهرابى به نشانى: نجف آباد-خ دلگشا-کوى احسان-نبش بن بست دوم-پالك 31، 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 تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحاً اعالم نماید. 

327568/م الف-شعبه سوم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد /10/181
حصروراثت 

حسن محمدى نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 691 به شرح دادخواست به کالسه 1338/97 از 
این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان خدیجه عابدینى 
نجف آبادى بشناسنامه 19495 در تاریخ 96/12/16 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. معصومه محمدى نجف آبادى ش ش 366 ، 2. زهرا محمدى 
نجف آبادى ش ش 45 ، 3. بتول محمدى نجف آبادى ش ش 859 ، 4. مهرى محمدى نجف آبادى 
ش ش 730 ، 5. اشرف محمدى نجف آبادى ش ش 860 6.مهدى محمدى نجف آبادى ش ش 657 
7.حسن محمدى نجف آبادى ش ش 691 8.عزیزاله محمدى ش ش 1122 (فرزندان متوفى)، متوفى 
به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 328111/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى 

دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد /10/184
 تحدید حدود اختصاصى

شــماره صادره 1397/08/541428- تاریخ ثبت صادره : 10/03/ 1397  نظر به اینکه تحدید حدود 
ششدانگ یک باب خانه  پالك شماره 15/2724 واقع در فالورجان  بخش 9 ثبت اصفهان که طبق 
سوابق و پرونده ثبتى به نام  آقاى قربانعلى احمدى کافشــانى  فرزند شعبانعلى در جریان ثبت است و 
عملیات تحدید حدود قانونى آن به عمل نیامده است . اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون 
ثبت و طبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود پالك مرقوم در روز یکشــنبه مورخ 1397/10/30 ساعت 
9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد ، لذا به موجب این آگهى بــه کلیه مجاورین اخطار مى 
گردد که در روز و ســاعت مقرر در این آگهى در محل حضور یابنــد و اعتراضات مالکین یا مجاورین 
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. 
تاریخ انتشــار :1397/10/08 - م الف / 326359 -  اکبر پورمقدم رئیس اداره ثبت اســناد و امالك 

فالورجان /10/185 
ابالغ وقت دادرسى

خواهان سید محمد میرباقرى دادخواستى به خواسته مطالبه و خسارت تاخیر در تادیه از زمان سررسید 
لغایت زمان اجراى حکم و مطلق خسارات ناشى از دادرسى و حق الوکاله وکیل به طرفیت آقاى على 
اصغر دهشت نیا به شوراى حل اختالف شعبه 5 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به 
شماره 1191/97 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 97/11/10 ساعت 9:30 تعیین گردیده. لذا چون 
خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور شورا برابر 
ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در روزنامه هاى رسمى کثیراالنتشار محلى آگهى مى 
شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه  از تاریخ نشر آگهى به دبیرخانه شورا 
مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه تعیین شده حضور 
یابد. بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد 
نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 330554/م الف شعبه 5 

امیرآباد حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد /10/186
آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شــماره: 974202511834599- 1397/10/4 نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد ثبت جنوب شرق اصفهان و لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضى اعتراضى داشته باشد مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد
1- راى 139760302210001239 مورخ 1397/09/26 هیات آقاى احمد بصیرى به شماره شناسنامه 
47411 ملى 1281571024 صادره از اصفهان فرزند محمود بر ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
460/20 مترمربع مفروزى از پالك شماره 2248/1186 اصلى واقع در بخش شش حوزه ثبت ملک 
جنوب شرق اصفهان. انتقال عادى مع الواسطه از طرف آقاى ســید حسین مصطف وى احدى از ورثه 
مونس چم انگیز. تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/10/8 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/10/24 م الف: 

330632 میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان /10/189

آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان از یک ماه گذشته تاکنون در 
مرغدارى هاى صنعتى استان اصفهان کنترل شده است.

مدیرکل دامپزشکى اســتان اصفهان، هواى سرد و کوچ 
پرندگان را در افزایش احتمال شیوع این بیمارى در میان 
طیور مؤثردانســت و گفت: ادامه کنتــرل این بیمارى در 
گروى مراقبت هاى ویژه بهداشــتى صاحبان و کارکنان 
مرغدارى هــا و رعایت موارد بهداشــتى در صنف پرنده 

فروشى است.
شهرام موحدى واکسیناســیون طیور را نقش مهمى در 
پیشگیرى از بروز این بیمارى بیان کرد و افزود: کمبودى در 
زمینه تأمین واکسن مورد نیاز طیور در مورد آنفلوآنزاى فوق 

حاد پرندگان وجود ندارد.
وى شهرستان هاى نجف آباد، تیران و کرون، شهرضا و 
فالورجان را کانون هاى آلوده به این ویروس بیان کرد و 
گفت: از تیرماه تاکنون 13کانون آلوده در مرغدارى هاى 
نجف آباد، ده کانون آلوده در تیران و کرون، سه کانون آلوده 
در شهرضا و یک کانون آلوده در مرغدارى هاى فالورجان 

شناسایى شده است.
استان اصفهان با 23 شهرســتان و 1831 روستا، داراى 
2600 واحد مرغدارى صنعتى، 17 کشــتارگاه طیور و 33 
کشتارگاه دام و بیش از ده هزار مرکز بسته بندى و فرآورى 

فرآورده هاى خام دامى است.

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید بهارستان گفت: 
پس از ســال ها درگیرى با دســتگاه هاى مختلف در 
خصوص آزادسازى اراضى بهارســتان، در حال حاضر 

100 درصد زمین هاى این شهر آزاد شده است.
محمدرضا احمدى اظهارکرد: در یکسال گذشته براى 
اکثریت پرونده هایى که درگیر آن بودیم، به نفع دولت 
رأى صادر شده است و بخش زیادى از اراضى تصاحب 
شده به ما بازگشته است.وى افزود: در کنار پرونده هاى 
حقوقى شاهد آزادســازى درحدود 76 هکتار اراضى در 
ده ماه گذشته در شــهر جدید بهارستان بودیم که 150 

میلیارد ارزش ریالى آن بوده است.

وى در بخش دیگرى از سخنانش با اشاره به اینکه بیش 
از چهار میلیارد ریال درآمد شــرکت مربوط به مطالبات 
معوق سال هاى گذشته از سال 71 تا 96 بوده است، ابراز 
کرد:  تا پایان ســال ده میلیارد تومان از مطالبات معوق 

دیگر ما تعیین تکلیف مى شود.
مدیرعامل شــرکت عمران شــهر جدید بهارستان با 
اشاره به اینکه پروژه اصلى اجرایى در بهارستان اجراى 
مسیر مترو اســت، گفت: بیش از 90 درصد زیرسازى و 
17 درصد عملیات روســازى این مسیر به اتمام رسیده 
است و 10 درصد باقیمانده زیرسازى تا چهار ماه آینده 

به پایان مى رسد.

کنترل بیمارى آنفلوآنزاى 
فوق حاد پرندگان 

آزادسازى100 درصد 
اراضى بهارستان 

گام برداشتن شهردارى کلیشاد 
به سمت برنامه ریزى مشارکتى 
شهردار کلیشاد و سودرجان گفت: تأمین درآمدهاى 
پایدار شهردارى ها براى تحقق عملکرد موفق مدیریت 

شهرى امرى مهم و ضرورى است.
حامد اخگر در حاشیه بازدید از پروژه هاى شهر کلیشاد و 
سودرجان، با اشاره به دو پروژه شاخص عمرانى شهردارى 
اظهار کرد: پروژه کمربندى خیابان بهارستان با اعتبارى 
بالغ بر چهار میلیارد و 300 میلیون ریال و به طول 626 
متر در حال تکمیل است، همچنین احداث زمین چمن 
مصنوعى پیشــرفت قابل توجهى در ماه هاى گذشته 
داشته است. وى افزود: شهردارى به سمت برنامه ریزى 
مشارکتى گام برداشته است و سعى داریم در تغییر نظام 
مدیریتى، در مسیر پایدارى منابع حرکت کنیم؛ چرا که 
تأمین درآمدهاى پایدار شهردارى ها براى تحقق عملکرد 

موفق مدیریت شهرى امرى مهم و ضرورى است.

حمایت کمیته امداد از
 70 درصد زنان نیازمند

زنان نیازمنــد 71 درصد از جامعه تحــت حمایت کمیته 
امدادامــام خمینــى(ره) اســتان اصفهان را تشــکیل 
مى دهند. معاون حمایت و سالمت خانواده کمیته امداد امام 
خمینى(ره) استان اصفهان، 126 هزار و 134 زن نیازمند را 
از حمایت این نهاد دولتى برخوردار دانست و گفت: کمیته 
امداد اصفهان اولویت نخست خود را به حمایت مؤثر از این 

خانواده ها و فرزندانشان اختصاص داده است.

خبر

مدیر امور سینمایى حوزه هنرى استان 
اصفهان گفت: ســینماهاى اســتان 
اصفهان اســتانداردهاى جهانى را از 
لحاظ تجهیزات دارد اما اگر بخواهیم 
همین استانداردهاى جهانى را مالك 
قرار دهیم، براى هــر ده هزار نفر یک 
سالن سینمایى الزم است، درحالى که 

در جایى مثل خمینى شهر با جمعیتى بیش از 300 هزار نفر سالن سینما 
وجود ندارد. 

مصطفى حســینى در خصوص آخرین وضعیت ســینماهاى اســتان 
اصفهان اظهار کرد: سینماهاى موجود استانداردهاى جهانى را از لحاظ 
تجهیزات، صدا و... دارد و در وضعیت مطلوبى است اما اگر بخواهیم همین 
استانداردهاى جهانى را مالك قرار دهیم، براى هر ده هزار نفر یک سالن 
سینمایى الزم است، درحالى که در برخى از شهرهاى استان سینما وجود 
ندارد. وى افزایش هزینه تجهیزات ضرورى سینماها را از دیگر مشکالت 
این حوزه دانســت و بیان کرد: امروز یکى از مشکالت اساسى در بخش 
سینما مربوط به تجهیزات موردنیاز همچون المپ دیتاست، به طورى که 
از چهار ماه گذشته تاکنون، المپ دیتایى که سینماها با سه میلیون تومان 
خریدارى مى کردند، امروز به 20 میلیون تومان رسیده است که این امر 
براى صاحبان سینماها به صرفه نیست و اگر حمایت سازمان سینمایى نبود، 

یقیناً شرایط سینماهاى ما جور دیگرى بود.
حسینى، بازسازى و تأسیس سینما در شهرهایى که سینما ندارند را یکى 
از اقدامات این حوزه خواند و ابرازکرد: در آینده تصمیم داریم اقداماتى در 
جهت بازسازى و تأسیس سینما در شهرهایى که سینما ندارند، انجام دهیم 
به طورى که در شهرهاى مختلف ازجمله گز، علویجه و میمه این اتفاق ها 
شروع شده و سینماى غرب استان که متعلق به شهردارى است، در صورت 
مشارکت و همکارى با شهردارى رهنان بازسازى مى شود و تا بهمن ماه به 

بهره بردارى خواهد رسید.

حمایت حوزه هنرى از افزایش سینما
 در شهرستان ها

امسال صادرات کاال از گمرك استان اصفهان به خارج از کشور  47 
درصد افزایش یافته است. 

مدیر کل گمرك اصفهان گفت: در 9 ماهه امسال سه میلیون و 744 
هزارتن کاال به ارزش  بیش از یک میلیارد و 720 میلیون دالر از این 
استان به خارج از کشور صادر شده که ارزش آن 47 و وزن این کاالها 

هم 7 درصد  بیشتر از مدت مشابه پارسال شده است.
اسدا... احمدي ونهري ایتالیا را در صدر صادرات کاالهاى این استان 
برشمرد و افزود: در این مدت، 1156 قلم کاال از این استان به مقصد 

97 کشور صادر شده است.
وي عمــده کاالهــاي صادراتــی این اســتان را آهــن و فوالد، 
محصوالت پتروشــیمى،  فرش و محصوالت شیمی آلی بیان کرد 
و گفت: کشورهاي مقصد کاالهاي صادراتی استان اصفهان عراق، 

افغانستان، امارات متحده عربی، پاکستان و  عمان است.
مدیرکل گمرك استان اصفهان افزود: همچنین در 9 ماهه امسال 
58  هزار و 239  تن کاال به ارزش 276 میلیون و 828 هزار دالر به 
گمرك اصفهان وارد شده که از نظر وزن 12 درصد و از نظر ارزش 7 
درصد کاهش  یافته است. ونهرى افزود : در زمینه برنامه هاى اقتصاد 
مقاومتى با راه اندازى و استفاده از  سامانه هاي امور گمرکی و  پنجره 
تجارت فرا مرزى ، در این مدت بیــش از هزار و 874 میلیارد و 992 
میلیون ریال درآمد کسب و به خزانه واریز شده که درمقایسه با مدت 

مشابه قبل37 درصد افزایش داشته است.

ایتالیایى ها  در صدر خریداران
 کاالهاى اصفهانى
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درست اســت که آب عنصر مهمى براى بدن است اما 
مواقعى هستند که باید از نوشــیدن آب خوددارى کرد و 

خوردن آب را به زمان دیگرى موکول کرد.
نوشیدن آب همیشه توصیه مى شود چرا که با هیدراته 
شــدن بدن اعضاى مهم بهتر فعالیت مى کنند و بالطبع 
سالمتى تهدید نمى شــود اما گاهى اوقات نوشیدن آب 

سالمتى را به خطر مى اندازد.
آب مى تواند از پرخورى مــا جلوگیرى کند و همچنین 
در سوزاندن کالرى هاى اضافى بدن کمک مى کند. اما 
زمان هایى هستند که شــما باید این ذهنیت که آب مى 

تواند از پرخورى ما جلوگیرى کند را کنار بگذارید.
عوارض نوشیدن آب در زمان غلط

نوشــیدن آب در هنگام میل وعده هاى غذایتان توصیه 
نمى شود و به شدت خطرناك است، زیرا نوشیدن آب در 
این زمان آنزیم هاى گوارشى و اسیدهاى معده را رقیق 
مى ســازد و در پى این عمل، غذایى که میل مى کنید 

سخت تر هضم مى شود.
همچنین نوشــیدن مقدار زیادى آب در طى روز خوب 
است و هیچ مشکلى ندارد اما اگر شما احساس تشنگى 
نکردید، به هیچ وجه آب ننوشید؛ زیرا با نوشیدن بیش از 
حد آب مى توانند باعث رقیق شــدن و کم شدن تعادل 

طبیعى نمک بدن شود. با 
نوشیدن آب در بین 

میان وعده هاى 
غذایتان، اســید 
معده اى که در 
روده وجود دارد را 

از بین مى برد.
اگر شــما مى خواهید 

بدانیــد و 

مطمئن شــوید که بدنتان به اندازه کافــى آب دارد، به 
دستشــویى مراجعه کنید و رنگ ادرارخودتان را ببینید. 
اگر ادرار شما به رنگ زرد تیره بود بدانید که دچار کم آبى 
هستید ولى اگر زرد روشن بود، بدانید که به اندازه کافى 

آب نوشیده اید و هیچ نیازى به آب ندارید.
هنگامى که قصد خوردن غذاى ســنگین 

دارید، آب ننوشید
قبل از خوردن غذا یک لیوان آب بخورید و سپس شروع 
به خوردن غذایتان کنید اما نوشیدن بیش از حد آب قبل، 
میان و یا بعد از غذا بسیار مضر است و باعث سنگین شدن 
شما مى شود و اسید معده اى که در روده وجود دارد را از 

بین مى برد.
پس از تمرین و ورزش زیاد آب ننوشید

پس از تمرین هاى نرمال و عادى نوشــیدن آب براى 
بدن بسیار خوب اســت اما پس از ورزش هاى سنگین و

 تمرین هاى غیر نرمال، الکترولیت هاى بسیار زیادى را 
از طریق عرق کردن از دست خواهید داد. از این رو براى 
جبران این فقدان شــما مى توانید از آب نارگیل و دیگر 

پر انرژى مواد مغذى را نوشــیدنى هــاى 
ً بــه  بدنتان برسانید.مجــددا

اختالالت خواب باعث افزایش خطر ابتال به چاقى، فشار خون، 
دیابت نوع 2 و... در افراد مى شود. مدت زمان خواب نقش مهمى 

در تعدیل سطوح هورمون هاى تنظیم کننده اشتها ایفا مى کند.
خواب کافى و با کیفیت براى ادامه حیات و حفظ سالمتى امرى 

ضرورى است.
نتایج تحقیقات انجام شده در این زمینه نشان مى دهد که مدت 
زمان خواب در انسان نقش مهمى در تعدیل سطوح هورمون هاى 

تنظیم کننده اشتها همانند «گرلین» و «لپتین» ایفا مى کند.
کم خوابى در افراد مى تواند انتخاب هاى غذایى را تحت تأثیر قرار 
دهد. افرادى که دچار کم خوابى هستند، احتمال مصرف غذاهاى 
سرشار از انرژى در آنها افزایش یافته و نسبت زیادى از انرژى 
مورد نیاز خود را از تنقالت، چربى ها و کربوهیدرات هاى تصفیه 

شده تأمین مى کنند.
از میان عوامل محیطى مؤثر بر چرخه خواب و بیدارى، تغذیه 

مناسب نقش بسزایى در این زمینه ایفا مى کند.
مواد مؤثر بر چرخه خواب

نتایج مطالعات نشــان مى دهد که رژیم غذایى به واسطه دارا 
بودن ترکیبات معین، تولید و ترشح هورمون هاى مؤثر بر خواب 

را تحت تأثیر قرار مى دهد.
تریپتوفان یک آمینو اسید ضرورى است که از راه رژیم غذایى 

وارد بدن شده و در مغز انسان به سروتونین تبدیل مى شود.
سروتونین در غده «پینه آل» به هورمون مالتونین که القا کننده 
خواب است، تبدیل مى شود. پروتئین هاى غنى از تریپتوفان مانند 
الکتالبومین سبب افزایش غلظت سروتونین در مغز و در نتیجه 

القاى خواب مى شوند.
عالوه بر این برخى از مواد غذایى مانند شــیر، مغزها، دانه ها و 
برگ هاى گیاهان به طور طبیعــى داراى هورمون مالتونین 

هستند و فرآیند به خواب رفتن را تسریع مى بخشند.
ارتباط ویتامین ها با اختالالت خواب

کمبود ویتامین هاى گروه B و برخى از مواد معدنى نیز ممکن 
اســت اختالالت خواب را در پى داشته باشــد. به طور مثال 
 B6 و B3 در ترشــح مالتونین و ویتامین هاى B12 ویتامین
در ساخت سروتونین نقش دارند. همچنین ماده معدنى منیزیم 
با تأثیر بر نورون هاى گابا، ترشــح مالتونین از غده پینه آل را 

تقویت مى کند.

شــلغم یکى از ســبزیجات مفید و پر خاصیت است که 
به عنوان آنتــى بیوتیک کاربــرد دارد و بــراى درمان 
سرماخوردگى و بسیارى از بیمارى هاى دیگر بسیار مفید 
است. شلغم موجب بهبود سرفه مى شود و نوشیدن آب 

آن قند خون را پایین مى آورد.
همچنین شلغم براى درمان یبوســت، تقویت بینایى و 
بهبود التهاب هاى مجارى تنفسى توصیه مى شود. اما 
آیا مى دانید چگونه باید آن را مصرف کنید تا از اثرات آن 

بیشترین استفاده را ببرید؟
به روش هاى مختلفى مى توان از شلغم ها استفاده کرد 
(هم به صورت خام و هم به صورت پخته). آنها براساس 
اندازه اى که دارند و روش طبخ مورد نظر 

شما مى توانند 

خرد و ریزریز شــوند، به قطعات نازك بریده شوند یا به 
شکل کامل به کار روند.

روش هاى طبخ آنها نیــز متنوع اســت، مانند پختن، 
جوشاندن، تفت دادن یا بخارپز کردن. به یاد داشته باشید 
که براى حفظ بافت ترد شلغم ها نباید آنها را بیش از حد یا 

به مدت طوالنى بپزید.
بهترین شیوه براى تهیه شــلغم بخار پز کردن آن است، 
زیرا با این روش تمام ویتامین و خواص درمانى شــلغم 
حفظ مى شود . این روش در مقایسه با آب پز شدن شلغم 
بهتر است، زیرا در این روش آب شلغم که داراى مواد 
مفیدى براى جلوگیرى از ســرطان اســت، حفظ 
مى شود ولى هنگام آب پز شدن بخشى از خواص 
درمانى شــلغم که مانع از 
ابتالى مصرف کننده 
به سرطان مى شود 
از شــلغم خارج 

مى شود.

مهدى فهیمى، متخصص طب سنتى در خصوص راهکارهاى تقویت مژه و ابرو از نگاه 
طب سنتى بیان کرد: اصلى ترین راهکار طب سنتى براى تقویت مژه، استفاده از سرمه 
مغزهاست که از بین آنها سرمه مغز بادام در اولویت قرار دارد و بعد از آن سرمه مغز پسته 

و سرمه مغز فندق است. 
وى در زمینه دیدگاه طب سنتى براى تقویت ابروها نیز اظهار کرد: براى تقویت ابروها 
استفاده از روغن ها که استفاده از ترکیب حجم کمى از روغن سیاه دانه به همراه روغن 

بادام شیرین به نسبت برابر باعث تقویت ابروها مى شود. 
این متخصص طب سنتى با بیان اینکه تغذیه و شرایط کبد در رشد موها عالوه بر مژه و 
ابرو در سایر نواحى بدن مؤثر است، گفت: چنانچه کبد دچار گرمى زیاد شود، ریشه موها 
ابتدا در سر، ابروها و مژه ها آســیب مى بیند و باعث بیمارى «آلوپسى آره آتا» یا همان 
«کچلى منطقه اى» مى شود که در مژه ها مى تواند باعث ریزش تمام آنها شود. وى در 
زمینه راه حل گرمى کبد تصریح کرد: استفاده از میوه هاى ترش و قرمز به طور مستقیم 
باعث خنک شدن کبد مى شود که به طور غیر مستقیم از آسیب دیدن موها جلوگیرى 
مى کند.  فهیمى افزود: آب زرشــک و انار از مهمترین مواد غذایى مؤثر در فصل پاییز 

هستند که براى ســالمتى و تقویت موها، ابروها و مژه ها مفیدند. وى ادامه داد: یکى 
دیگر از مواد طبیعى بســیار مفید براى درمان ریزش مو، گیاه آلوئه وراست و خاصیت 
 PH مرطوب کنندگى این گیاه باعث افزایش ضخامت تارهاى مو شــده و همچنین

پوست سر را نیز متعادل مى کند. 

ویتامین A یکى از مهمترین ترکیبات حالل در چربى و 
بسیار مؤثر در سالمت بدن است.

این ویتامین براى قوه  بینایى، سیســتم ایمنى، سالمت 
اندام هاى داخلى و کمک به رشــد کودکان، نقش قابل 

توجهى دارد.
ترکیبــات ویتامین A در هر دو گــروه غذایى گیاهى و 
حیوانى، به دو شــکل کلى وجــود دارد: ویتامین پیش 
ســاخته شــده و پروویتامین. ویتامین A پیش ساخته 

شــده، به عنوان ویتامین فعال شناخته شده است 
و بدن مى تواند آن را به همــان صورتى که 

هســت، مصرف کند. این نوع ویتامین در 
گوشت قرمز، مرغ، ماهى و لبنیات یافت 
مى شــود. پروویتامین A، ویتامین هاى 
غیرفعال در موادغذایى گیاهى است که 

در بدن تبدیل به ویتامین فعال مى شوند. 
به عنوان مثال بتاکاروتن در روده  کوچک، به 

رتینول تبدیل مى شود. 5 خاصیت مهم ویتامین A را 
در ادامه بخوانید:

1-محافظت از چشم ها در برابر شب کورى
در کل مصرف ویتامین A در حفاظت از بینایى مؤثر است. 
بدن براى تبدیل نور (که به چشم مى تابد) به سیگنال هاى 
الکتریکى که باید به مغز ارسال بشوند، به این ویتامین 
 ،A نیاز دارد. در واقع یکى از عالیم اولیه کمبود ویتامین

شب کورى است.
ردوپسین در شبکیه  چشم یافت مى شود و به شدت نسبت 
 A به نور حساس است. افرادى که دچار کمبود ویتامین
هســتند، ممکن است در طول روز مشــکلى در بینایى 

نداشته باشــند اما در تاریکى، که چشم در تالش براى 
یافتن سطح کمى از نور است، بینایى شان کاهش مى یابد. 
براى جلوگیرى از این عارضــه، مصرف موادغذایى که 
حاوى بتاکاروتن هستند، مى تواند تا حدى مؤثر واقع شود.

2-کاهش ریسک ابتال به سرطان
همانطور که مى دانید، سرطان وقتى اتفاق مى افتد که 

سلول ها، به صورت غیر طبیعى 

شــروع بــه 
بزرگ یا تقسیم شدن مى کنند. از آنجا 
که ویتامین A در رشــد و تکامل ســلول ها نقش 
مهمى دارد، با کنترل تکثیر سلول ها از خطر ابتال به 
سرطان تا حدودى جلوگیرى مى کند. طبق مطالعات 
انجام شــده در این زمینه، ویتامین A غیرفعال که 
در موادغذایــى گیاهى یافت مى شــود، در کاهش 
احتمال ابتــال به ســرطان مؤثرتر از نــوع حیوانى

 آن است.
3-تقویت سیستم ایمنى

ویتامین A براى بهبود سیستم ایمنى بدن و حفظ ماده 
مخاطى درون چشم، ریه ها، روده و قسمت هاى دیگر، 

تولید و فعالیت گلبول هاى ســفید کــه وظیفه  مبارزه با 
باکترى ها را بــر عهده دارند، مؤثر اســت. یعنى کمبود 
ویتامین A، آسیب پذیرى در برابر عفونت ها را افزایش 

داده و دوره  درمان را طوالنى تر مى کند.
4-بهبود وضعیت پوست و کاهش آکنه

آکنه نوعى التهاب پوستى است و زمانى به وجود مى آید 
که منافذ پوست با سلول هاى مرده یا چربى 
بسته شوند. با اینکه این التهاب اغلب 
بى خطر اســت اما اثرات زیادى بر 
ســالمت روحى و روانى و سطح 
اســترس و عدم رضایت از خود 

دارد.
5-حفظ سالمت استخوان ها

کلید سالمتى اســتخوان ها، رژیم غذایى 
است که حاوى ویتامین D، کلسیم و پروتئین باشد. 
با این حال، مصرف کافى ویتامین A براى رشد و تقویت 
استخوان ها اهمیت دارد و کمبود آن یکى از دالیل ضعف 
استخوان است و در حقیقت این ویتامین مى تواند یکى از 

دالیل پوکى استخوان باشد.
مصرف بیش از حد ویتامین A مى تواند 

مضر باشد
همانطور که در ابتدا اشــاره شــد، ویتامین A از گروه 
ویتامین هاى حــالل در چربى اســت و در بدن ذخیره 
مى شود. یعنى مقدار بیش از اندازه آن مضر است. عالیم 
مصرف بیش از حد این ویتامین به صورت حالت تهوع، 
سرگیجه و ســردرد ظاهر مى شــود و در صورت ادامه  

مصرف، مى تواند منجر به مرگ شود.

قند خون باال و دیابت چیزى نیســت که بتوان آن را کم اهمیت دانست و 
از کنار آن به ســادگى عبور کرد. هیچکس بدون عالمت و در خفا به این 
بیمارى دچار نمى شود. قند خون باال عالیم کمابیش مشهودى دارد از جمله 

تشنگى شدید، خستگى بیش از اندازه، تغییر وزن و...
ممکن است بدون اینکه بدانید قند خونتان باال باشد و شما عالیم آن را به 
مشکالت دیگرى نسبت دهید. باید نسبت به برخى عالیم که نشان دهنده 
باال بودن قند خون است آگاه تر باشید و به موقع نسبت به بررسى سالمتى 

خود اقدام کنید تا خطرات این بیمارى به حداقل برسد.
در زبان علم به میزان قند خون «گلیســمى» مى گویند. زمانى که میزان 

قند خون از 1/10گرم در هر لیتر خون باالتر برود نگران کننده خواهد بود.
اگر در افرادى که ســابقه خانوادگى دیابت و چاقى مفرط در ناحیه شکم 
هستند، میزان قند خون به 1/15 گرم در لیتر یا 1/20 گرم در لیتر برسد باید 
جدى گرفته شده و بررسى هاى فورى شروع شود، چون باال رفتن قند خون 

مى تواند نشان دهنده مرحله پیش دیابت باشد.
مرحله پیش دیابت شرایطى است که در آن قند خون باالتر از حد نرمال است 
اما به اندازه اى نیست که تشخیص دیابت قطعى شده باشد. به گفته سازمان 
بهداشت جهانى تشخیص دیابت زمانى تأیید شده است که قند خون در دو 

بار تست در حالت ناشتا باالتر از 1/26 گرم در لیتر خون باشد.

در ادامه به چند مورد که نشان مى دهد فرد دچار قند خون باالست اشاره 
شده است:

خستگى زیاد
زمانى که اختالل در قند خون قدیمى بوده و بررســى نشده باشد، عالیم 
جســمى آن خیلى دیر بروز مى کند. اگرچه قند خون باال در ابتدا معموًال 
عالمتى ندارد اما خستگى زیاد و خواب آلودگى از نخستین عالیم رایج و 

مشهود این مشکل محسوب مى شوند.
البته باید گفت که خستگى مى تواند با عالیم دیگرى از جمله تپش قلب 
و تعریق بیش از حد نیز همراه باشــد. باید بدانید که خستگى زیاد مختص 
بیمارى قند و باال بودن قندخون نیست اما مى تواند هشدار دهنده این مسئله 

نیز باشد. بنابراین بهتر است آزمایش داده و وضعیت تان را بررسى کنید.
کاهش وزن

دومین عالمت نشان دهنده قند خون باال مى تواند کاهش وزن ناخواسته 
فرد باشد. در حالت کلى این کاهش وزن بین یک تا 3 کیلو بوده و گاهى با 
خستگى زیاد همراه است. اما ممکن است بیمار احساس سالمت جسمى 
داشته باشد. در هر صورت اگر متوجه کاهش وزن ناخواسته خود شدید و 
در کنار آن خستگى زیادى احســاس مى کنید، به پزشک مراجعه کنید و 

آزمایش خون بدهید.

احساس تشنگى شدید
عطش و تشنگى شدید معموًال جزو عالیم نشان دهنده ابتال به دیابت است 
اما یک عالمت دیرهنگام است که اغلب صرفًا زمانى بروز مى کند که قند 
خون به باالى 3 گرم در لیتر رسیده باشد. زمانى که قند زیادى در خون وجود 
دارد، بدن ادرار بیشترى تولید مى کند تا مازاد قند را دفع کند. این دفع ادرار 

بیشتر نیز باعث ایجاد تشنگى و عطش مى شود.
احساس گرسنگى زیاد

احســاس گرســنگى زیادى نیز مانند تشنگى شــدید جزو عالیم تقریبًا 
دیرهنگام قند خون باالست. اما این احساس گرسنگى شدید در اثرکاهش 
غیرعادى قند خون در ناحیه ســلولى و مغزى به وجود مى آید. اگر بدون 
افزایش فعالیت بدنى تان متوجه احساس گرســنگى شدید خود شده اید 

وضعیت را جدى تر بگیرید.
عفونت هاى ادارى 

در صورتى که عالیم قند خون باال را دارید و یا نسبت به احتمال ابتال به آن 
شک دارید، ساده ترین کار این است که با یک پزشک مشورت کنید. یک 

آزمایش خون ساده مى تواند قند خون شما را نشان دهد
عفونت هاى پوســتى یا عفونت هاى ادرارى مى تواند از جمله عالیم قند 

خون باال و همچنین منشأ کشف و تشخیص ابتالى فرد به دیابت باشد.

اولین نشانه هاى قند خون باال
چه زمان هایى نباید آب نوشید

بهترین روش خوردن شلغم براى حفظ خواص آن

سخت تر هضم مىشود.
همچنین نوشــیدن مقدار زیادى آب در طى روز خوب 
است و هیچ مشکلى ندارد اما اگر شما احساس تشنگى 
نکردید، به هیچ وجه آب ننوشید؛ زیرا با نوشیدن بیش از 
آب مى توانند باعث رقیق شــدن و کم شدن تعادل  حد

طبیعى نمک بدن شود. با
نوشیدن آب در بین 

میان وعده هاى 
غذایتان، اســید 
معده اى که در 
دارد را  روده وجود

از بین مىبرد.
اگر شــما مى خواهید 

بدانیــد و

از طریق عرق کردن از دست خواهید داد. از اینرو براى
جبران این فقدان شــما مى توانید از آب نارگیل و دیگر

پر انرژى مواد مغذى رانوشــیدنى هــاى 
ً بــه  بدنتان برسانید.مجــددا

 A 5 خاصیت ویتامین

راه هاى پر پشت کردن طبیعى موها

رازیانه یک گیاه همیشــه ســبز و خوش بو با گل هاى 
زرد است. 

 از رازیانه براى رفع مشــکالت مختلف گوارشى از قبیل 
سوزش سر دل، گاز روده، نفخ، بى اشــتهایى و کولیک 
نوزادان استفاده مى شود. همچنین براى عفونت دستگاه 

تنفسى فوقانى، سرفه، برونشیت، 
وبا، کمر درد، شب ادرارى 

مشــکالت  و 
بینایــى کاربرد 
دارد. رازیانــه 
آرام  ســبب 

شدن روده بزرگ 
مى شود و ترشحات 

مجارى تنفسى را کاهش 
مى دهــد. بعضــى از زنان 

براى افزایش شــیر، بهبــود قاعدگى و 
ســهولت روند زایمان رازیانه مصرف مى 
کنند. این خاصیت رازیانه به دلیل وجود 
فیتواســتروژن ها –استروژن گیاهى که 

همانند استروژن در بدن عمل مى کند- و ترکیبى به نام 
آنتول -عامل فعال کننده تولید استروژن- است. تحقیقات 
نشان داده اند مصرف رازیانه در زنان شیرده باعث افزایش 

پروالکتین در خون مادر و افزایش تولید شیر مى شود.

همچنین از روغن رازیانه به عنوان طعم دهنده در غذاها، 
نوشیدنى ها و برخى از ملین ها و همچنین رایحه بخشى 

به صابون ها و لوازم آرایشى استفاده مى شود.
رازیانه در موارد زیر مؤثر به نظر مى رسد:
کولیک در نوزادان شیرخوار

تحقیقــات نشــان مــى دهــد روغــن دانــه رازیانه 
مى تواند کولیک را در نوزادان دو تا 12 هفته اى 
بهبود دهد. همچنین اگر به نوزاد کولیکى 
دارویى مرکب 
رازیانــه،  از 
بادرنجبویــه و 
بابونــه بدهند، 
گریه هــاى او کمتر 

مى شود. 
تــورم کولون –

کولیت
تحقیقات نشان مى دهد که مصرف 
نوعى ترکیب گیاهى از رازیانه 
درد روده بزرگ را در مبتالیان 

به تورم کولن تخفیف مى دهد.
یبوست

تحقیقات نشان مى دهد که نوشیدن چاى گیاهى رازیانه 
یبوست را کاهش مى دهد.

گیاهى اعجاب انگیز براى رفع مشکالت گوارشى

نوزادان استفاده مى شود. همچنین براى عفونت دستگاه 
تنفسى فوقانى، سرفه، برونشیت، 

وبا، کمر درد، شب ادرارى
مشــکالت  و 

بینایــى کاربرد 
دارد. رازیانــه 
آرام ســبب 

شدن روده بزرگ
مى شود و ترشحات 

مجارى تنفسى را کاهش 
مى دهــد. بعضــى از زنان 

براى افزایش شــیر، بهبــود قاعدگى و 
رازیانه مصرف مى  ســهولتروند زایمان
ووووووووددودوددوودددودودجود کنند. این خاصیت رازیانه به دلیل و

اا–استروژن گیاهى که  –فیتواســتروژن ها 
همانند استروژن در بدن عمل مى کند- و ترکیبى به نام 

کولیک در نوزادان شیرخوار
تحقیقــات نشــان مــى دهــد روغــن دانــه رازیا

2مى تواند کولیکرا در نوزادان دو تا 12 هفته اى
به نوزاد کولیک بهبود دهد. همچنین اگر

دارویى مرکب
رازیانــه از 
بادرنجبویــه
بابونــه بدهند
گریه هــاى او کم

مى شود. 
تــورم کولون

کولیت
تحقیقات نشان مى دهد که مصرف
نوعى ترکیب گیاهى از رازیا
درد روده بزرگ را در مبتالیا
به تورم کولن تخفیف مى دهد.

بى خوابى  به علت 
کمبود ویتامین است

را مصرفکنید تا از اثرات آن باید آن آیا مى دانید چگونه
بیشتریناستفاده را ببرید؟

به روش هاى مختلفى مى توان از شلغم ها استفاده کرد 
به صورت خام و هم به صورت پخته). آنها براساس  (هم
اندازه اى که دارند و روش طبخ مورد نظر 

شما مى توانند 

زیرا با این روش تمام ویتامین و خواص درمانى ش
حفظ مى شود . این روش در مقایسه با آب پز شدن
بهتر است، زیرا در این روش آب شلغم که داراى
مفیدى براى جلوگیرى از ســرطان اســت
مى شود ولى هنگام آب پز شدن بخشى از خ
م درمانى شــلغم که
ابتالى مصرف

به سرطان مى
از شــلغم
مىمىش

ش ا گ ال ش ف ا گ ا ا ا ا گ

و گــروه غذایى گیاهى و 
ــود دارد: ویتامین پیش 
Aویتامین A پیش ساخته 

 شناخته شده است 
ن صورتى که 

 ویتامین در
یات یافت 
مینهاى 
 است که 

ل مى شوند. 
ده  کوچک، به 

Aتمهم ویتامین A را 

2-کاهش ریسک ابتالبه سرطان
همانطور که مى دانید، سرطان وقتى اتفاق مى افتد که 

سلول ها، به صورت غیر طبیعى 

شــروع بــه 
بزرگ یا تقسیم شدن مى کنند. از آنجا 

4-بهبود وضعیت پوس
ا آکنه نوعى التهاب پوستى
که منافذ پوست
بسته شون
بى خط
ســال
اســ
دارد.

5-حفظ
کلید سالمتى
استکه حاوى ویتامین
با این حال، مصرف کافى وی
استخوان ها اهمیت دارد و ک
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بدانید، آنکه با قرآن اســت ، نیازمند نباشــد و کســى را بدون قرآن 
بى نیازى حاصل نشود. شفاى دردهاى خود را از قرآن بجویید، چون 
سختى پیش آید از قرآن یارى خواهید. قرآن شفادهنده بزرگ ترین 
دردهاست ، یعنى درد کفر و نفاق و تباهى و گمراهى. به قرآن از خدا 
حاجت خواهید و با عشــق به قرآن روى به خدا آوریــد و قرآن را 

موال على (ع)وسیله خواهش از مردم قرار مدهید.

آگهى فراخوان عمومى تکمیل و 
بهره بردارى باغ بانوان

شهردارى درچه بر اساس مصوبه شوراى محترم اسالمى شهر به شماره 85/999/ش مورخ 96/11/21 و به 
استناد مصوبه شماره 96/511/ص مورخ 96/10/25 هیأت عالى سرمایه گذارى و بند الف ماده 9 شیوه نامه 
سرمایه گذارى در نظر دارد نسبت به تکمیل و بهره بردارى باغ بانوان شهردارى واقع در خیابان آیت اله 
درچه اى کوچه گلخانه از طریق سرمایه گذارى به روش B.O.L.T اقدام نماید. لذا متقاضیان مى توانند 
اسناد و مدارك پروژه را از واحد سرمایه گذارى شهردارى درچه به شماره تماس 33762045- 031 داخلى 

19 دریافت نمایند.

- پیشنهاد خود را حداکثر تا ساعت 14:30 روز چهارشنبه مورخ 97/10/19 به دبیرخانه محرمانه شهردارى 
درچه تسلیم نمایند.

- چنانچه نفر اول تا سوم به ترتیب حاضر به انعقاد قرارداد نگردند سپرده آنها به نفع شهردارى ضبط 
خواهد شد.

- شهردارى در رد یا قبول پیشنهادهاى رسیده مختار است و به پیشنهاداتى که بعد از موعد مقرر در 
آگهى رسیده باشد یا مبهم، مخدوش یا فاقد سپرده باشد ترتیب اثر نخواهد داد.

- پیشنهادهاى واصله در ساعت 15 روز چهارشنبه مورخ 97/10/19 با حضور اعضاى کمیسیون هیأت 
عالى سرمایه گذارى بازگشایى و مورد بررسى قرار خواهد گرفت.

- پیشنهاد دهندگان باید مبلغ 200/000/000 ریال را به صورت وجه نقد به حساب 0215433558004 به 
عنوان سپرده به نام شهردارى درچه نز د بانک ملى شعبه درچه واریز یا معادل آن ضمانت نامه بانکى (با 
اعتبار حداقل سه ماه از تاریخ صدور ضمانتنامه) به عنوان سپرده شرکت در فراخوان ضمیمه پیشنهاد 
خود نمایند. بدیهى است چنانچه سپرده شرکت در فراخوان به غیر از مورد ذکر شده باشد پاکت پیشنهاد 

به هیچ وجه قرائت نخواهد شد.
- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مشارکت در اسناد فراخوان مندرج مى باشد.

رضا واعظ مقدم- شهردار درچه

نوبت دوم

آدرس نام پروژهردیف
پروژه

مساحت 
عرصه 

(مترمربع)

مدت زمان 
اجراى 
پروژه

آورده 
شهردارى

آورده طرف 
مشارکت

نوع 
مشارکت

1
تکمیل و 

بهره بردارى از 
باغ بانوان

خیابان 
آیت اله 

درچه اى 
کوچه 
گلخانه

حدود 
 12,270
مترمربع

90 روز

زمین 
ساختمان 

و سازه هاى 
موجود و 
امکانات

تکمیل 
ساخت و 
بهره بردارى

B.O.L.T

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه با اشاره به لزوم حفظ روند تولید، از تشکیل کمیته اقتصاد مقاومتى در این شرکت خبر داد و 
گفت: هدف از تشکیل این کمیته، بررسى و ارزیابى نیازهاى شرکت در شرایط تحریم و اجراى اقدامات موردنیاز در راستاى 
اهداف نظام  و منافع ملى است. عظیمیان افزود: مواردى که در این کمیته تصمیمگیرى و ابالغ مى شود، بالفاصله قابل اجرا 
است و خارج از روال عادى انجام خواهد شد. تأکید بر نهادینه کردن دانش و تکنولوژى ساخت کارخانه فوالد بخش بعدى 
سخنان عظیمیان بود. وى در این خصوص گفت: اکنون در آستانۀ چهل سالگى پیروزى شکوهمند انقالب اسالمى ، فوالد 
مبارکه به عنوان بزرگ ترین فوالدساز کشــور و خاورمیانه به بلوغ خود رسیده اســت و ازاین رو باید عالوه بر تولید فوالد و 

نقش آفرینى در بومى سازى تجهیزات موردنیاز این صنعت، به ساخت کارخانه هاى فوالدسازى نیز همت گماریم.
وى با اشــاره به این که بخش عمده اى از قطعات و تجهیزات موردنیاز کارخانه هاى فوالد در کشور بومى سازى شده است، 
گفت: باید باقیمانده قطعات مورد نیاز صنعت فوالد نیز بومى سازى شود تا فوالد مبارکه خودش بتواند ساخت و راه اندازى یک 

کارخانه فوالد را در هر نقطه اى از ایران انجام دهد. 
■■■

عظیمیان با تاکید بر اجراى پروژه نورد گرم 2 گفت: باید همه راهکارهاى ممکن براى اجراى این پروژه را در نظر گرفت، زیرا 
انجام این پروژه در شرایط موجود براى شرکت از اهمیت ویژه اى برخوردار است؛ ضمن اینکه راه اندازى واحد  نورد گرم در 

شرکت فوالد هرمزگان، ظرف چند سال آینده انجام مى شود.
وى  با اشاره به تغییر صورت گرفته در رویکرد خرید اقالم مورد نیاز این شرکت گفت: در حال حاضر اگر کسى اعالم کند که 
تجهیزى را بومى سازى کرده، فوالد مبارکه در صورت تایید ارزیابى عملکرد و کیفیت آن، محصول را خریدارى مى کند اما از 
این  پس با تغییرى که در رویکرد فوالد مبارکه به وجود آمده، لیست نیازمندى ها در بخش هاى مختلف اعالم مى شود و اگر 
شرکتى ایده ساخت و تامین هریک از این اقالم را داشته باشد و ایده موردپذیرش قرار گیرد، فوالد مبارکه در تامین مالى و 

ریسک اجراى پروژه شریک مى شود.

معاون برنامه ریزى و امور اقتصادى شرکت مهندســى آب و فاضالب کشور در سومین جلسه کمیته نظام برنامه 
ریزى شرکت هاى آب و فاضالب که در اصفهان برگزار شد، گفت: هم اکنون چالش و دغدغه اصلى شرکت هاى 
آب و فاضالب در کشور فقر تفکر راهبردى و ایده هاى جدید در مقابله با چالش هاى موجود در صنعت است و این 

مهم باید از سوى معاونت منابع انسانى و بهبود مدیریت شرکت ها تبیین شود.
مسعود خشــایى افزود: دردهه هاى گذشته میزان توســعه  و اصالح شــبکه هاى آب وفاضالب مایه مباهات 
مســئوالن امر بود اما امروزه ارائه خدمات به روش هاى نوین در کمترین زمان ممکن، یکى از مهمترین اهداف 
این صنعت بشمار مى رود. معاون برنامه ریزى و امور اقتصادى شرکت مهندسى آب و فاضالب کشور استفاده از 
تکنولوژى هاى نوین  را یکى از مهمترین مولفه ها در چابک ســازى شرکت ها دانست و تصریح کرد: تکنولوژى 

مى تواند ما را از وابستگى به نیروى انسانى خالص کند.
وى آموزش کارکنان را مهم ارزیابى کرد و اظهارداشت:آموزش کارکنان باید در راستاى جانشین پرورى در دستور 

کار قرار گیرد تا در سال هاى آینده خالء در خصوص برخوردارى از نیروهاى توانمند  نداشته باشیم.
وى گفت: کمیته نظام برنامه ریزى شرکت هاى آب و فاضالب کشوردر نشست هاى قبلى دو کمیته شامل توسعه 

نظام برنامه ریزى و کمیته توسعه و نظارت بر فرصت هاى قانونى تشکیل داد.
■■■

در ادامه این نشست، مدیرعامل شرکت آب وفاضالب استان اصفهان گفت: نگاه تحول خواه در بین فعاالن صنعت 
آب و فاضالب کشور مى تواند بستر شــکوفایى و بالندگى این صنعت را بیش از پیش فراهم کند و معاونت منابع 

انسانى و بهبود مدیریت مى تواند این نوع دیدگاه را در بین کارکنان تسرى بخشد..
هاشم امینى اعالم کرد:  چشم انداز شرکت هاى آبفا باید با برنامه ریزى و بهبود مدیریت، ترسیم شود و ساماندهى 

نیروى انسانى در اولویت هاى بعدى در نظر گرفته شود.

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان:

چشم انداز شرکت هاى آبفا باید با 
برنامه ریزى و بهبود مدیریت ترسیم شود

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه خبر داد:

 فوالد مبارکه در تأمین مالى و ریسک اجراى 
پروژه ها شریک مى شود

عبدالوهاب سهل آبادى، رئیس اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى اصفهان  گفت: اگر اصفهان بدون زاینده رود 
را داشته باشیم، زحمات همه مسئوالن براى این شهر اهمیتى نخواهد داشت .

وى با بیان اینکه نباید شهرى به قدمت و قداست اصفهان فراموش شود، افزود: گاوخونى خاموش اصفهان که هر روز 
از بى برنامگى مسئوالن به خود مى پیچد، هنوز منتظر قطره اى آب است.

رئیس اتاق بازرگانى اصفهان ادامه داد: دلیل اینکه بحران آب زاینده رود را فریاد مى زنیم، این اســت که باید فکرى 
اساسى براى احیاى زاینده رود کرد، همان گونه که استعفاى نمایندگان اصفهان منجر به دستور دولت براى تشکیل 

ستاد احیاى زاینده رود شد .
■■■

وي با تقدیر از اعضاى کمیسیون صنایع اتاق بازرگانى و کمیته بازیافت این کمیسیون اظهار کرد: حداقل وظیفه همه 
ما در مقابل آیندگان این است که به طبیعت توجه داشته باشیم . وى با تأکید بر اینکه به مسائل زیست محیطى چنانکه 
شایسته است بها ندادیم، اظهار کرد: جامعه از مسئوالن استانى در خصوص محیط زیست انتظاراتى دارد که اگر انجام 
نشود، خیانت است . سهل آبادى با اشاره به چرخه اشتباهى که در بعضى مواقع رخ مى دهد، خاطرنشان کرد: دیده شده 
براى مقابله با بیابان زدایى، ســازمان هاى مربوطه درخت مى کارند، اما بعضى مردم براى تهیه زغال آنها را ریشه کن 

مى کنند و جنگلبانان و محیط زیست مجبور است جلوى تخلف را بگیرد .
سهل آبادى با تاکید بر اینکه براى حفظ منابع طبیعى باید از صنعت بازیافت استفاده کرد، اضافه کرد: وقتى گروهى براى 
کمک به بازیافت اعالم آمادگى مى کنند، باید از آنها حمایت کرد. وى گفت: مدتى است که هر طرحى به دولت ارائه 
مى شود اجرا نمى شود. سهل آبادى خاطرنشان کرد: اگر واقعًا در خصوص بازیافت طرحى را مى توان دنبال کرد، باید 
مسئوالن و دانشگاهیان استان آن را حمایت کنند. چراکه با وجود درآمدزا بودن آنها براى بخش خصوصى، اما نیاز به 

همکارى و حمایت دولت نیز در این زمینه حس مى شود.

رئیس اتاق بازرگانى: 

دولت برنامه منسجمی براي تأمین آب 
اصفهان ندارد


