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علیرضا منصوریان: رجب زاده پیشنهاد ما را قبول نکرد ارتباط تغذیه  و ورزش در زناندر ونک فرونشست نداشتیمستارگانى که در میانه  فیلمبردارى درگذشته اندهنوز نجومى بگیر در کشور وجود دارد سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

 تقویت حافظه
 و پیشگیرى از 

آلزایمر 
با سیب سبز

مواد لبنى اصفهان چگونه به بازار روسیه رسید 
3

4

5

3

جابر سوار کدام خودرو 
مى شود؟

رسیدگى سریع به پرونده 
تیراندازى به رئیس دادگاه

رازى که محب اهرى 
در آخرین روزها به 

رضا رفیع گفت
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30 تن 
کیک اورانیوم 
راهى اصفهان 

مى شود

سیب سبز میوه اى سرشار از خاصیت 
است که از مهمترین آن مى توان به ماده 

«کوئرستین» اشاره کرد.
 خوب است بدانید کوئرستین احتمال 

پیشرفت اختالالت اعصاب مثل آلزایمر و...

رئیس سازمان انرژى اتمى گفت: دهم یا یازدهم 
ماه جارى از اردکان 30 تن کیک اورانیوم را راهى 

اصفهان مى کنیم.
به گــزارش «ایســنا»، على اکبــر صالحى در 
گفتگویى که در برنامه «رودررو» از شبکه چهارم 
سیما داشت، در پاسخ به سئوالى مبنى بر اینکه در 
مقابل بدعهدى اروپا و خروج آمریکا از برجام آیا 
اقدامى صورت نمى گیرد، گفت: اینکه اظهر من 

الشمس است، چه ...

4

4040 درصد از اراضى کشاورزى اصفهان زیر کشت مى رود درصد از اراضى کشاورزى اصفهان زیر کشت مى رود
با جارى شدن آب در زاینده رود؛با جارى شدن آب در زاینده رود؛

6

استان اصفهان در حوزه دام، صادرات ندارد اما فرآورده هاى خام دامى این استان به 21 کشور جهان صادر مى شود 

ایران امشب لیپى را 
بازنشسته مى کند

چین براى دوازدهمین بار مجوز حضور در جام ملت هاى 
آسیا را به دست آورده اســت. آنها همه عناوین ممکن 
به جز قهرمانى را تجربه کرده اند. از دومى در سال هاى 
1984 و 2004 که با شکست در برابر تیم هاى عربستان 

و ژاپن در فینال به دست آمد...
3
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در صفحه 2 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

522 طرح مخابراتى
 در دهه فجر 
به بهره بردارى

 مى رسد

مشارکت 258هزار دانش آموز اصفهانى در 
طرح«جابربن حیان»

6

رئیس کل دادگسترى استان اصفهان خبر داد؛

شهردارى شــاهین شهر به اســتناد مجوز شــماره 3569/ش مورخ 96/12/27 
شوراى محترم اسالمى شهر در نظر دارد عملیات اجرایى احداث بوستان امامت را با مبلغ 
برآورد اولیه 1/381/669/122 ریال از طریق مناقصه عمومى به پیمانکار واجد شرایط 

واگذار نماید.
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق مناقصه مى بایس تى در ساعات ادارى 
به واحد عمران شهردارى مراجعه و پیشنهاد خود را حداکثر تا آخر وقت ادارى روز 
دوشنبه مورخ 1397/11/15 به دبیرخانه حراست شهردارى تحویل نمایند. شهردارى 

در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.

آگهى مناقصه عمومى
(نوبت اول)

حمید عشقى- شهردار شاهین شهر

چاپ دوم

شهردارى بادرود در نظر دارد براساس مصوبه شوراى اسالمى شهر، طى تشریفات مزایده عمومى و حسب ضوابط 
و مقررات آیین نامه مالى شهرداریها، قطعه زمین شماره 8 به مساحت 198 مترمربع از مجموعه تفکیکى حاج على 
غالمى واقع در بلوار مصطفى خمینى فرعى 8 مترى احداثى را به فروش برساند. لذا از کلیه متقاضیان، اشخاص 
حقیقى و حقوقى درخواست مى گردد از تاریخ 1397/10/27 جهت بازدید از محل هاى موردنظر و دریافت اسناد 

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

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

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

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

آگهى مزایده 

مجید صفارى- شهردار بادرود

نوبت دوم

شهردارى شــاهین شهر به اســتناد مجوز شــماره 3569/ش مورخ 96/12/27 
شوراى محترم اسالمى شهر در نظر دارد عملیات اجرایى زیرسازى، جدول گذارى معابر 
سطح شهر را با مبلغ برآورد اولیه 4/082/616/102 ریال از طریق مناقصه عمومى به 

پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق مناقصه مى بایستى در ساعات ادارى 
به واحد عمران شهردارى مراجعه و پیشنهاد خود را حداکثر تا  آخر وقت ادارى روز 
سه شنبه مورخ 1397/11/23 به دبیرخانه حراست شهردارى تحویل نمایند. شهردارى 

در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است. 

آگهى مناقصه عمومى
(نوبت اول)

حمید عشقى- شهردار شاهین شهر

چاپ اول

هیئت اجرایى مجموعه هاى ورزشی وتفریحى کارگران استان اصفهان در نظر دارد اماکن خود را با شرایط زیر به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید :

مزایده

 دبیرخانه هیئت اجرایى مجموعه هاى ورزشى وتفریحى کارگران استان اصفهان

نوبت دوم

مبلغ ضمانت شرکت در موضوع مزایده
حداقل قیمت اجاره مدت قراردادمزایده ( ریال )

ماهیانه  (ریال)
5/000/000یک سال کامل3/000/000 اجاره مجموعه ورزشى وتفریحى کارگران اردستان
5/000/000یک سال کامل 3/000/000اجاره مجموعه ورزشى وتفریحى کارگران نطنز

12/500/000یک سال کامل7/500/000اجاره مجموعه ورزشى وتفریحى کارگران گلپایگان
اجاره 2 عدد زمین چمن مصنوعى کارگران شماره 1 

192/000/000یک سال کامل115/200/000اصفهان ( چهارباغ باال )

زمان تحویل پاکتها : تا پایان وقت اداري ( ساعت 13:00) روز  پنجشنبه مورخ 97/12/02
زمان و محل بازگشایی پاکت ها : روز شنبه مورخ 97/12/04 ســاعت 10 صبح - اصفهان ، چهارباغ باال ، روبروى بیمارستان شریعتى مجموعه فرهنگی 

ورزشی کارگران اصفهان ، تلفن :031-36611410
لذا از متقاضیان دعوت می شود به منظور دریافت فرم و شرایط شرکت در مزایده حداکثر تا پایان وقت اداري ( ساعت 14:00) روز دوشنبه مورخ 97/11/15 
به دبیرخانه هیئت اجرایى مجموعه هاى ورزشى وتفریحى کارگران استان اصفهان به نشانی چهارباغ باال ، روبروى بیمارستان شریعتى مجموعه فرهنگی 

ورزشی کارگران اصفهان مراجعه نمایند .
دبیرخانه هیئت اجرایى مجموعه هاى ورزشى وتفریحى کارگران استان اصفهان در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد .

www.Kargaran-s-esf.ir

چین برا
ب آسیا را
به جز قه
1984 و
و ژاپند

سال پانزدهم /شماره
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انگار جدیه!انگار جدیه!
بنیتس، محمدى را مى خواهدبنیتس، محمدى را مى خواهد
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کامران تفتى کامران تفتى 
به «برادرجان» به «برادرجان» 
پیوستپیوست
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عضو کمیسیون اقتصادى مجلس، با بیان اینکه سقف 
پرداخت باالترین گروه حقوقى باید 12 میلیون تومان 
باشــد، گفت: هنوز هم حقوق بگیر نجومى در کشور 

وجود دارد.
سیدناصر موسوى الرگانى در گفتگو با «خانه ملت»، 
با اشــاره به موضوع حقوق هاى نجومى، گفت: زمانى 
که بحــث پرداخت حقــوق هاى نجومى در کشــور 
مطرح شــد بســیارى از مدیران دولتى این موضوع 
را انــکار کردند و اظهار داشــتند که حقــوق نجومى

 وجود ندارد.
نماینده مردم فالورجان در مجلس شــوراى اسالمى، 

با بیان اینکه مســئوالن ابتدا عنــوان کردند که تعداد 
نجومى بگیران 2000 نفر اســت، اظهار کرد: پس از 
مدت زمانى این افراد به 1300 نفر و پس از آن بار دیگر 
به 900 نفر تقلیل یافت اما زمانى که دیوان محاسبات 
گزارشــى درباره نجومى بگیران ارائه کرد، تعداد آنها 
به 330 نفر رسید و عنوان شــد که به جز شش نفر که 
در زندان به ســر مى برند مابقى اموال را به بیت المال 
بازگردانده اند. وى بــا تأکید براینکه در حال حاضر نیز 
هنوز نجومى بگیر در کشــور وجــود دارد، تأکید کرد: 
این افراد با ترفندهاى مختلف حقوق نجومى دریافت 

مى کنند اما کسى با آنها مقابله و برخورد نمى کند.

رئیس ســازمان انرژى اتمى گفت: دهم یا یازدهم ماه 
جارى از اردکان 30 تن کیک اورانیوم را راهى اصفهان 

مى کنیم.
به گزارش «ایسنا»، على اکبر صالحى در گفتگویى که در 
برنامه «رودررو» از شبکه چهارم سیما داشت، در پاسخ 
به سئوالى مبنى بر اینکه در مقابل بدعهدى اروپا و خروج 
آمریکا از برجام آیا اقدامى صورت نمى گیرد، گفت: اینکه 
اظهر من الشمس است، چه آمریکا و چه اروپا بد عهدى 
کرده اند. وى در ادامه تأکید کرد: البته اقدامات دیگرى در 
فناورى هسته اى دستور داده اند که ما روى آن فکر کنیم 
که هم خالف برجام نباشد در عین حال پیام الزم را هم 

داشته باشد.
صالحى تصریح کــرد: اتفاقًا خدا را شــاکرم که بحث 
فنى برجام به گونه اى بوده اســت که به اندازه اى جاى 
خالى دارد که ما مى توانیــم کارى کنیم که طرف مقابل 
نمى تواند بگوید خالف برجام اســت. مى توانیم uf4 را 
بسازیم و کارهاى فنى انجام دهیم. وى در پاسخ به این 
سئوال که آیا به اجراى سازوکار مالى از سوى اروپایى ها 
خوشبین هستید، گفت: من همیشه تفأل به خیر مى زنم. 
من مسئول فنى هســتم و مى خواهم عرض کنم که ما 
چیزى را از دست نداده ایم. بارها این را گفته ام و تاریخ هم 

شهادت خواهد داد.

هنوز نجومى بگیر در کشور 
وجود دارد

30 تن کیک اورانیوم 
راهى اصفهان مى شود

عربستان نیروگاه هسته اى 
مى سازد

  اعتمادآنالین| عربسـتان اعالم کرد پنج کشور 
آمادگى خـود را براى سـاخت دو نیروگاه هسـته اى که 
قرار است در سـواحل خلیج فارس احداث شـود، اعالم 
کردند. هم اکنون قرارداد مشـخص کردن محل احداث 
این دو نیروگاه که هر یک قرار اسـت با هزینه اى بالغ بر 
شش تا هفت میلیارد دالر ساخته شـود، به انجام رسیده 
است. به گفته مسئوالن عربستانى، ریاض پیشنهادهایى 
از کشورهاى آمریکا، روسیه، فرانسه، کره و چین دریافت 

کرده است.

استعفا کن!
  روزنو| وزیر خارجه پیشین آمریکا در سخنانى قبل از 
برگزارى «مجمع جهانى داووس» در سوئیس، خواهان 
استعفاى «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور کشورش شد. 
«جـان کـرى» در برنامه اى بـه میزبانى شـبکه خبرى 
«CNBC» در پاسخ به سـئوال مجرى برنامه درباره 
اینکه اگر ترامپ هم اینک روبه رو شـما بنشیند، آخرین 
حرف شما به او چه خواهد بود، گفت که ترامپ سمتش را 
جدى نگرفته و پیام من هم به او این است که از سمتش 

کناره گیرى کند.

ویراژ سیاسى
  نامه نیوز| محمود احمدى نژاد در سیاست ورزى 
مرز نمى شناسـد، یک روز چپ چپ است و فردا با تغییر 
وزش باد راست راست مى شـود. زمانى طرفدار آیت ا... 
کاشانى و منتقد مصدق و ملى گراها بود و روز 30 دى در 
حمایت از بازرگان و ملى گرایى توییت زد. ناصر ایمانى در 
واکنش به این توییت احمدى نـژاد گفت: او هر جا ببیند 
نظام جمهورى اسالمى با موضوعى زاویه یا با مسئله اى 
مخالفت دارد، هیچ ابایى به خود راه نمى دهد که دقیقاً در 
حمایت از همان موضوع اتخاذ موضع مى کند، حتى اگر 
این موضع  180 درجه مغایر موضع گذشته اش باشد. در 

واقع با این کار ویراژ سیاسى مى دهد.

حجاب با نصیحت 
درست نمى شود

  انتخـاب| آیت ا... سبحانى از مراجع تقلید در درس 
خارج اصول تصریح کرد: حجاب از قبیل مسائل تکلیفى 
است؛ حجاب، چماقى بر سر زنان نیست؛ بلکه مرتبط با 
عفاف آنان است. وى اظهار کرد: آقایانى که در رأس کار 
هستند، یک مقدار از مسائل را براى حوزه بگذارند؛ شما 
که عقل کل نیستید؛ اقتصاد، سیاست و... براى شما ولى 
احکام شرعى را براى حوزه بگذارید. این مرجع تقلید ابراز 
کرد: حجاب تنها با نصیحت درست نمى شود؛ 50 درصد 
با نصیحت است؛ اما 50 درصد دیگر اجرا مى خواهد، امر 

به معروف مى خواهد، نهى از منکر مى خواهد.

سعید قاسمى با خرس 
تصادف کرد!

  پانا| خودروى حامل سردار سعید قاسمى که نظریات 
جنجالى فراوانى از او منتشـر شده اسـت ساعت 21 سه 
شنبه سـوم بهمن ماه در مسیر برگشـت از سرپل ذهاب 
به سمت مشهد مقدس در محدوده گردنه چهار زبر دچار 
سانحه رانندگى شدیدى شد. خودروى حامل وى که در 
مسیر حرکت به سـمت فرودگاه بود با یک قالده خرس 
برخورد کرد. گفتنى اسـت هـم اکنون وى در سـالمت 

کامل است و در مشهد مقدس به سر مى برد.

ساخت دارو با نام ائمه(ع)؟
  جمـاران| آیـت ا... محقـق دامـاد، عضو پیوسـته 
فرهنگستان علوم ایران به راویانى که احادیث پزشکى 
را روایت کرده اند اشاره و تصریح کرد: در دنیاى امروز اگر 
کسى خبرى آورد که با منافع او در تضاد یا همراستا بود، 
باید احتمال دهیم که آن خبر مشکل دارد. چه بسا بخشى 
از روایات طبى توسط افرادى سودجو و منفعت طلب جعل 
شده باشـد. آنان داروهایى را با نام ائمه(ع) ساخته اند که 

این مسئله خیانت به اهل بیت(ع) و اسالم است.

خبرخوان
خیلى «نادر»ها!

  جــام جم آنالین| ســخنگوى ســازمان 
انتقال خون از وجــود 161 دارنده خون خیلى نادر 
در کشــور خبر داد و گفت: در دو ســال 96 و 97 
تعداد 121 کیســه خون نادر یا خیلــى نادر براى 
بیماران نیازمند، ذوب و به مراکز درمانى ارســال

 شده است. 
دکتــر بشــیر حاجى بیگى گفت: طبــق تعاریف 
بین المللى خون نادر داراى فراوانى کمتر از یک در 

5000 و یک در 10 هزار نفر جمعیت است.

بازگشت فراستى
  هفــت راه| در روزهاى گذشته خبرهایى از 
احتمال حضور مسعود فراستى در برنامه «هفت» 
و البتــه مصاحبه وى مبنى بر قطعــى نبودن این 
موضوع منتشر شد. اما حضور این منتقد در سرى 
جدید «هفــت» با اجراى محمدحســین لطیفى 
قطعى شده است و مسعود فراستى بعد از یک دوره 
غیبت در ویژه برنامه سال گذشته برنامه «هفت» با 
اجراى رضا رشیدپور، پس از یکسال به این برنامه 

بازخواهد گشت.

قیمت بلیت هواپیما 
میلیونى شد

  الف| با افزایش تقاضاى سفر براى تعطیالت 
بهمن ماه امســال، برخى شرکت  هاى هواپیمایى 
قیمت بلیت پرواز پرتقاضایى نظیر تهران-کیش را 
تا یک میلیون تومان هم افزایش دادند و کف قیمت 

هم با 670 هزار تومان آغاز مى شود.
 البته ذکر این نکتــه هم ضرورى اســت که در 
نبود تقاضاى ســفر، در برخى روزها شرکت هاى 
هواپیمایــى قیمت هایــى حتى پایین تــر از نرخ 
بلیــت اتوبــوس براى مســافران خــود عرضه

 مى کنند.

پمپ بنزین هاى جدید تهران!
  بهار| از چندى پیش پدیــده ناهنجار بنزین 
فروشى در ســطح خیابان ها و کنار بزرگراه هاى 

تهران به چشم مى خورد.
 فروشــندگان متخلف بــا خرید بنزیــن آزاد از 
جایگاه هاى ســوخت و فروش آن در ظرف هاى 
پالستیکى با قیمتى باالتر به خودرو ها و موتور هاى 
گذرى در معابر محیطى نا ایمن براى شهروندان 
به وجود مى آورند. دیده شــده است که باند هاى 
بنزین فروشى خیابانى بار ها با مأموران سد معبر که 
سعى در بازداشتن افراد از این کار پرخطر داشته اند 

درگیر شده اند.

بزرگ ترین جغد ایران
 رها شد

  ایرنــا| بــزرگ ترین جغــد ایرانــى پس از 
مراقبت   هــاى درمانــى در پارك ملــى کرخه 
شهرستان شوش در شــمال خوزستان رهاسازى 
شــد. این جغد از نژاد شــاه بوفى از ناحیه ساق پا

 آسیب دیده بود.
 شاه بوف بزرگ ترین جغد ایران و خاورمیانه بوده 
و در شب ها فعال است. اندازه این جغد بین 59 تا 
73 سانتیمتر و طول دو سر بال هاى آن بین 138 تا 

170 سانتیمتر است.

شرط جهانگیرى براى
 سفر به امارات

  تسنیم| اســحاق جهانگیرى، معاون اول 
رئیس جمهور اظهار کرد: بازى هاى تیم ملى فوتبال 
ایران را در جام ملت هاى آسیا دنبال مى کنم. برنامه 
ریزى کردم که در صورت فینالیست شدن تیم ایران 
در جام ملت هاى آسیا به همراه مسعود سلطانى فر، 
وزیر ورزش و جوانان در کنار ملى پوشــان باشم. 
ان شاءا... جام قهرمانى در دستان بازیکنان پرافتخار 

ایران قرار بگیرد.

به گزارش خبرگزارى «حوزه»، آیت ا... مکارم شیرازى 
صبح دیروز در درس خارج فقه در مســجد اعظم قم به 
سخنان اخیر رئیس جمهور واکنش نشــان داد و گفت: 
اخیراً جناب رئیس جمهور دو جمله درباره مسئله حجاب و 
فضاى مجازى گفتند که متأسفانه هر دو زننده بوده است؛ 
ان شاءا... در زمان مناســب، مفصل درباره این موضوع 
سخن خواهم گفت اما امروز اشاره اى به آن خواهم داشت.
وى با اشاره به اینکه مسئله حجاب جزو مسائل ضرورى 
اســت، ابراز کرد: رئیس جمهورى که قسم خورده است 
ارزش هاى اسالمى را حفظ کند، باید به قسم خود پایبند 
باشــد؛ ما اگر این همه شــهید دادیم، براى ارزش هاى 
اسالمى بوده است. شما رئیس جمهورى اسالمى هستید؛ 

نه رئیس جمهور کشور دموکراتیک سکوالر.
وى تصریح کرد: درباره فضاى مجازى هم ببینید که چه 
فسادهایى رخ داده است؛ ما منکر این فضا نیستیم؛ اما باید 
جلوى مفاســد را گرفت؛ بنده از برخى از قضات محترم 

دادگسترى شنیده ام که مى گفتند اکثر طالق هایى که 
واقع مى شود مرتبط با وسوسه هاى فضاى مجازى است 
و اکثر بدآموزى ها و انحرافات هم مربوط به این فضاست.

این استاد برجسته حوزه بیان کرد: کسى نمى گوید فضاى 
مجازى را حذف کنید؛ بلکه باید این فضا را اصالح کرد؛ 
رئیس جمهور در سخنان خود مى گوید: «وقتى مردم همه 
چیز را خواستند، نباید جلوى خواست آنان را گرفت» که در 
پاسخ باید گفت: اگر مردم همه چیز را مى فهمند، پس در 

دادگسترى و تعزیرات را هم ببندید.
آیت ا... مکارم شیرازى با اشاره به اینکه رئیس جمهور باید 
اشتباهات خود را اصالح کند، اظهار کرد: یکى از اصول 
سیاست این اســت که اگر در یکجا مسئله بغرنجى پیدا 
کردید، به سراغ مسائل حاشیه اى بروید؛ این جزو مسائل 
سیاست است؛ حاال هم که این مشکالت اقتصادى وجود 
دارد، مسئوالن سراغ مباحث حاشیه اى مى روند؛ سرگرم 

کردن مردم با این مسائل کار درستى نیست.

واکنش آیت ا... مکارم به سخنان اخیر روحانى: 

شما رئیس جمهورى اسالمى هستید
 نه رئیس جمهورى دموکراتیک سکوالر

در چند روز گذشته تصاویر منتشر شده از امام جمعه شهر 
بیله سوار در حال شنا با جوانان این شهر، توجه رسانه ها 

را به خود جلب کرد.
به گزارش «باشگاه خبرنگاران جوان»، حجت االسالم 
و المسلمین اصغر جدایى، نماینده ولى فقیه و امام جمعه 
شهر بیله سوار که مدتى اســت با اقدامات خود نامش در 
شبکه هاى اجتماعى بســیار دیده مى شود، این بار نیز با 

حرکت جالبش توجه رسانه ها را به خود جلب کرد.
امام جمعه مذکور به تازگى همراه جوانان شــهر خود 
به استخر رفته و پس از شــنا، آنها را به صرف ساندویچ 
مهمان کرد و به گپ زدن با آنها پرداخت که تصاویرى 
از این موضوع در فضاى مجازى منتشر شده است. بد 
نیســت بدانید جدایى چندى پیش به دنبال نارضایتى 
مردم بیله ســوار از شــرایط حاکم بر گمرك این شهر، 
پس از حضور در گمرك با لباس مبــدل، از نزدیک با 
مردم به گفتگــو پرداخت و در جریان مشــکالت آنها 

قرار گرفت.

ضیافت امام جمعه به صرف 
ساندویچ و استخر 

«ویــل هاتون»، نویســنده و جهانگرد 
ایرلندى کــه تاکنون با کوله پشــتى به 
بیش از صد کشــور ســفر کرده است 
آگوســت 2018 «راهنماى 2018 سفر 
با کوله پشــتى به ایران» را منتشر کرد. 
اکنون با آغاز سال 2019 در وبگاهش، 
15 کشور ارزان را رده بندى کرده است 
که در آنها با حداقل ده تا 15 دالر در روز 
مى توان با کوله پشتى سفر کرد. هاتون در این رده بندى، ایران را در رتبه نخست قرار مى دهد 
و مى نویسد: «یکى از ارزان ترین مقصدها براى سفر، ایران است. سفر با کوله پشتى در ایران 
به راستى تجربه شگفت انگیزى است و ایران احتماًال آسان ترین کشور در کل دنیا براى گرفتن 
سوارى مجانى است؛ شما اغلب به خانه هاى مردم دعوت مى شوید و بنابراین حتى به ندرت 

براى جاى خواب هزینه مى کنید.»
این جهانگرد ادامه مى دهد: «ایران کشورى است که به  دلیل توصیفاتى که از آن در رسانه ها 
مى شود و بعضى از آنها به طور مداوم خشم من را برمى انگیزند، اغلب به  خوبى درك نمى شود. 
من حدود شش ماه در ایران بودم و همسرم ایرانى است و من کمى فارسى حرف مى زنم و به  
شدت با این کشور شگفت انگیز احساس نزدیکى مى کنم. ایران یکى از ارزان ترین کشورها در 
جهان براى بازدید و بهشت افرادى است که با کوله پشتى سفر مى کنند.» او توضیح مى دهد: 
«با معمارى باشکوه اسالمى، مهمان نوازى افسانه اى و جزیره زیباى هرمز، اینجا کشورى 

است که شما را مشتاق مى کند هربار به آن برگردید.»

ایران، ارزان ترین کشور دنیا براى
 سفر با کوله پشتى 

حسن نوروزى، عضو هیئت رئیسه کمیسیون قضائى و حقوقى مجلس، در نشستى در 
مورد «کودك همســرى»، مبارزه و مخالفت با ازدواج زودهنگام کودکان را «مقابله با 
شارع مقدس» خوانده و گفت: «دختر 15 ساله کودك نیست و آمادگى پذیرش مسئولیت 
زندگى را دارد.» به نوشته «خبرآنالین»، نماینده رباط کریم و بهارستان با تأکید بر نظرات 
شمارى از مراجع تقلید شیعه مبنى بر ازدواج کودکان زیر 13 سال عنوان کرد: «ما باید 
براى دختران طالب شوهر یک فکرى بکنیم، نه اینکه مانع ازدواج دیگران هم شویم.» 
سخنان این نماینده مجلس با مخالفت شمارى از حاضران در این نشست از جمله کمیل 
احمدى، پژوهشگر و سمیه طهماسبى، اسالم شناس و «گفتگوهاى چالشى» میان دو 

طرف روبه رو شد.

باید براى دختران طالب شوهر 
فکرى کنیم!

رزمایش قطــع اینترنت تا چند روز آینــده انجام خواهد 
شــد. طى این رزمایش که به مدیریت سازمان پدافند 
غیرعامل انجام خواهد شد، قرار است در روز هفتم بهمن 
پرداخت هاى اینترنتى براى ســرورهاى خارج از کشور 

قطع شود.
بدین ترتیب 7 بهمن ماه 97 در حالى آغاز خواهد شد که 
از ساعت 10 تا 12 تمام درگاه هاى پرداخت هاى اینترنتى، 
کارتخوان هاى فروشــگاهى، پرداخت هاى موبایلى و 
کیوسک هاى پرداخت الکترونیک که مدیریت شبکه آنها 
بیرون از ایران است، از کار مى افتند. برخى کارشناسان 
گفته اند این احتمال وجود دارد که پرداخت هاى اینترنتى 

در داخل کشور نیز با مشکل مواجه شود.
در همین حال وزیر ارتباطات و فناورى اطالعات با انتقاد 
نسبت به انتخاب عنوان «رزمایش قطع اینترنت» براى 
بررسى تاب آورى زیرســاخت هاى حیاتى کشور، گفت: 
پس از اطالع، خواستم این برنامه لغو شود. آذرى جهرمى 
با تأکید بر اینکه عبارت «رزمایش قطع اینترنت» یکى از 
فجیع ترین عباراتى بود که براى ضایع کردن یک موضوع 
بسیار مهم مثل بررسى تاب آورى زیرساخت هاى حیاتى 
کشور، به کار برده شد، تصریح کرد: اینگونه ناشى گرى 
مى کنیم و بعد فضاى مجازى را مقصــر مى دانیم؛ باید 

بپذیریم در شناخت رسانه ضعف داریم.
با توجه بــه اینکه برگــزارى این رزمایش قرار اســت 
هفته آینده انجام شــود و با توجه به این درخواست وزیر 
ارتباطات، احتمال لغو این اقدام از سوى سازمان پدافند 
غیرعامل و مذاکره با این وزارتخانه براى احصاى راه هاى 
دیگر سنجش تاب آورى وجود دارد که البته باید منتظر 

تصمیمات بعدى ماند.

اجراى رزمایش
 قطع اینترنت در ابهام 

کشف گوشــت ســگ در یک قصابى 
غیرمجاز در مشهد خبرساز شد.

روزنامه «قدس» به نقل از کارشــناس 
اتحادیه گوشــت دامى درباره این اتفاق 
نوشت: حدود یک هفته اى بود فعالیت 
واحد متخلف را که هیچ پروانه کســبى 
هم ندارد زیر نظر گرفته بودیم. فروشنده 
هم که سر در مغازه بنرى با عنوان «ران 
سر دست تعاونى 36 هزار تومان» نصب کرده بود براى تحویل گوشت ها، از قبل ثبت نام 

مى کرد.
دو سه روز هیچ گوشتى در محل تخلیه نشد تا اینکه صبح سه شنبه دوباره با عنوان خریدار به 
محل مراجعه کردیم که فروشنده عنوان کرد ساعت 10 گوشت مى رسد. لحظاتى بعد پسر 
فروشنده که سوار بر یک وانت پیکان بود به محل آمد و گوشت ها را که داخل چند کیسه قرار 

داشت از وانت تخلیه و به داخل مغازه منتقل کرد.
به محض رؤیت ماجرا وارد عمل شدیم اما پسر فروشنده با چاقویى که در دست داشت به 
سمت ما حمله ور شد، وقتى دید تعداد کارشناسان حاضر در محل زیاد است از محل متوارى 
شد و در همان حال که از مغازه دور مى شد با کنترلى که در دست داشت، کرکره برقى مغازه را 
فعال کرد تا در مغازه بسته و مانع کشف گوشت ها شود که با این اقدام پدرش در محل گرفتار 
شد. کمى بعد هم پدر متهم مجبور شد کرکره را باال ببرد که پس از ورود کارشناسان به محل 
چهار الشه گوشت کشف شد که بررسى ها مشــخص کرد آنها متعلق به گوسفند نیست و 

برخى از آنها مشکوك به الشه سگ است.

کشف گوشت سگ
 در یکى از قصابى هاى مشهد!

صبح روز دوشنبه بعد از چندین روز فراز 
و فــرود، یکى از اعضاى هیئت رئیســه 
مجلس شوراى اسالمى نامه چند تن از 
وزرا به رهبر انقالب دربــاره FATF را 

تأیید کرد.
علیرضا رحیمى در صفحه شخصى خود 
در شبکه اجتماعى توییتر تأکید کرد که 
این نامه درخواست صدور دستور از جانب 
رهبرى براى تســریع در روند تصویب لوایح الحاق به کنوانسیون هاى بین المللى مقابله با 
جرائم ســازمان یافته فراملى و مقابله با تأمین مالى تروریسم در مجمع تشخیص مصلحت 

نظام بوده است.
بعد از تأیید این نامه، سئوال اینجاست که کدام یک از وزراى دولت براى جلوگیرى از آنچه 
سیدعباس عراقچى، معاون سیاسى وزیر امور خارجه «خودتحریمى» خوانده، دست به کار 
شده است. یک عضو هیئت رئیسه مجلس شوراى اسالمى که نخواست نامش فاش شود، به 
«پانا» گفت: هشت نفر از وزراى دولت نامه درخواست تسریع در روند تصویب پالرمو (الحاق 
به کنوانسیون بین المللى مقابله با جرائم سازمان یافته فراملى) و CFT  (الیحه الحاق به 

کنوانسیون بین المللى مقابله با تأمین مالى تروریسم) به رهبرى را امضا کرده اند.
در همین زمینه یک منبع موثق در وزارت امور خارجه امضاى محمد جواد ظریف،  وزیر امور 
خارجه را تأیید کرد. همچنین برخى منابع دولتى نیز امضاى فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد، را 
تأیید کردند. به گفته عضو هیئت رئیسه مجلس عالوه بر این دو وزیر، بیژن نامدار زنگنه وزیر 
نفت، رضا رحمانى وزیر صنعت، معدن و تجارت، رضا اردکانیان وزیر نیرو، محمود حجتى وزیر 
جهاد کشاورزى، محمد شریعتمدارى وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعى و محمد اسالمى، وزیر 

راه و شهرسازى نیز این نامه را امضا کرده اند.
 CFT شنیده ها حاکى از آن است که نامه درخواست وزرا براى تسریع در روند تصویب پالرمو و

به رهبرى حدود سه ماه پیش تهیه و ارسال شده است.

کدام وزرا  نامه به رهبرى را 
امضا کردند؟

عضو کمیسیون بهداشت مجلس گفت: در حال حاضر براى تأمین جسد از طریق کشور هاى 
خارجى به ویژه سریالنکا و هند اقدام کرده ایم اما به دلیل کمبود اعتبار و محدودیت منابع ارزى 

واردات جسد با مشکل مواجه شده است.
محمد نعیم امینى فرد، عضو کمیسیون بهداشــت و درمان مجلس شوراى اسالمى درباره 
مشکالت نبود جسد براى تشریح دانشجویان در دانشکده هاى پزشکى کشور گفت: در این 
زمینه برخى مشکالت فقهى وجود دارد که نمى توانیم این مشکالت را رفع کنیم و بهتر است 
فقها و مراجع در خصوص اقدامات آموزشى صورت گرفته بر روى اجساد اظهار نظر کرده و فتوا 
صادر کنند و اگر بودجه اختصاصى براى تأمین جسد درباره اقدامات آموزشى صورت نگیرد 
دچار مشکالتى خواهیم شد. امینى فرد گفت: از برخى اجساد مجهول الهویه هم در دانشگاه 
علوم پزشکى استفاده مى شود اما چون تعداد دانشجویان و دانشکده هاى پزشکى افزایش 
یافته این تعداد جسد دیگر جوابگو نیست چرا که پیش از انقالب ده دانشکده پزشکى و 600 

دانشجوى این بخش را داشتیم اما در حال حاضر 3500 دانشجوى پزشکى داریم.

واردات جسد از سریالنکا و هند 
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برداشت 100ُتن زردك از 
مزارع آران و بیدگل

100ُتن زردك از مزارع آران و بیدگل برداشــت شد. 
 مدیر جهاد کشاورزى آران و بیدگل گفت: سطح زیر 
کاشت زردك در آران و بیدگل بیش از 5 هکتار است 
که به صورت پراکنده در زمین هــاى زراعى مرکز 

شهرستان کشت مى شود.
حسین فتاحى، زمان برداشت این محصول را از نیمه 
دوم آذر تا اوایل بهمن بیان کــرد و افزود: با توجه به 
ویژگى هاى خاص تقویتى ایــن محصول، بیش از 

نیمى از آن به دیگر شهرهاى کشور ارسال مى شود.

 برگزارى مرحله حضورى آزمون 
استخدام بخش خصوصى 

مرحله حضــورى دومیــن آزمون اســتخدام بخش 
خصوصــى،4 بهمن(امروز) در شــهر اصفهان برگزار 
مى شود. مرحله حضورى این آزمون با حضور پذیرفته 
شــدگان مرحله نخســت از اســتان هاى اصفهان و 
چهارمحال و بختیارى برگزار خواهد شد.در این مرحله، 
بیش از هزار و 700نفر-مصاحبه توســط نمایندگان 
شرکت ها از منتخبین دعوت شده انجام خواهد شد و 
مصاحبه داوطلبان استان هاى دیگر، هفته هاى آتى، 

طبق برنامه زمانى منتشر شده برگزار مى شود.

جاده اردستان - اصفهان 
زیر بار ترافیک مى رود

مدیر اداره راه و شهرســازى اردســتان گفت: جاده 
اردستان - اصفهان تا تیرماه 98 زیر بار ترافیک خواهد 
رفت.مجتبى پورشفیع افزود: 17کیلومتر باقیمانده از 
پروژه جاده اردستان - اصفهان در حال اجراست و در 
صورت مساعد بودن شرایط جوى، کل جاده تا تیرماه 

98 زیر بار ترافیک مى رود.

بى ثباتى در قیمتگذارى 
گوشت در شهرضا

ابراهیم ســبزوارى، رئیس اتاق اصناف شــهرضا با 
اشــاره به گرانى قیمت گوشــت در این شهرستان، 
گفت: قیمت گوشت روزانه اســتعالم و به قصابان 
اعالم مى شــود، اما در این زمینه هم با بى ثباتى در 

قیمتگذارى مواجه هستیم.

معدوم شدن 110 قالده حیوان 
ولگرد در اردستان و زواره

110 قالده از حیوانــات ولگرد و ناقــل بیمارى در 
شهرهاى اردستان و زواره معدوم شدند. مهیار حاجى 
مالیان، مدیر شبکه بهداشت و درمان اردستان با بیان 
این مطلب و با اشــاره به اینکه از ابتداى سال  جارى
 تاکنون 75 مورد گزش افراد توسط سگ هاى ولگرد 
گزارش شده، گفت: دولت براى درمان هر کدام از این 

افراد 40میلیون ریال هزینه کرده است.

افتتاح نمایشگاه دستاوردهاى 
انقالب در چادگان

 فرماندار چادگان گفت: نمایشــگاه دســتاوردهاى 
انقالب اسالمى به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزى 

انقالب در سالن ورزشى تختى این شهر افتتاح شد.
على استوار تصریح کرد: نمایشــگاه دستاوردهاى 
انقــالب در 33 غرفه افتتاح شــد. وى افــزود: این 
نمایشگاه تا 11 بهمن ماه از ساعات 9 تا 12 و 15 تا 18 

براى بازدید عموم دایر است.

 آموزش رشته هاى مرتبط با 
کشاورزى در فریدونشهر

عزت ا... رحیمى، مدیر اداره فنى و حرفه اى فریدونشهر 
گفت: یکى از اهداف ما، آموزش رشــته هاى مرتبط با 
کشاورزى اســت؛ چرا که آموزش این مهارت ها تأثیر 

بسزایى در وضعیت اقتصادى کشاورزان خواهد داشت.

خبر

مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان گفت: علت 
تخریب تعدادى از  منازل مسکونى در ونک سمیرم، بارش 

برف و باران و ریزش کنده هاى زیر منازل بوده است.
منصــور شیشــه فروش با اشــاره بــه انتشــار خبرى 
مبنى بر فرونشســت زمین در ونک اظهــار کرد: هیچ 
فرونشســتى اتفاق نیافتــاده، بلکه تخریــب واحدهاى 
ســاختمانى در اثر بارندگى که روى کنده ها قرار داشتند، 

به وجود آمده است.
وى افزود: از آنجایــى که بعضى از ســاختمان ها روى 
کنده ها (محل نگهدارى دام) ساخته شده، بارندگى فعلى، 
سبب تخریب کنده و ریزش تعدادى از خانه ها شده است.

مدیرکل مدیریت بحران اســتاندارى اصفهــان با بیان 
اینکه تعدادى خانه در این شهرســتان تخریب شده اند، 
گفت: تیم هاى بنیاد مسکن براى ارزیابى در محل حضور 
یافته اند و پس از بررسى اعالم کردند سه واحد مسکونى 
تخریب شــده و حدود ده واحد دیگر شــکاف برداشته

 است.
شیشــه فروش اضافه کــرد: براى واحدهــاى تخریب 
شــده بر اســاس قانون، گزارش خســارت تنظیم شده 
و به شهردارى و بنیاد مسکن گفته شده، مکانى در جاى 
دیگر براى اسکان افرادى که منازلشان تخریب شده، در 

نظر بگیرند.

عضو شوراى اسالمى شــهر نجف آباد گفت: شهردارى 
نجف آباد بر خالف بســیارى از شهردارى هاى کشور که 
بعضًا امکان تأمین هزینه هاى جارى خود را ندارند، هیچ 
حقوق معوقه اى ندارد و تمامى پروژه هاى عمرانى آن فعال 
هستند. مجید پزشکى اظهارکرد: شهردارى نجف آباد را 
باید از موفق ترین مجموعه ها در سطح استان و حتى کشور 
دانست، به طورى که طى دوره هاى چهارم و پنجم شوراى 
شــهر تاکنون طرح هاى متعدد عمرانى عملیاتى شده و 
تعدادى نیز در دست اجرا قرار دارند. نایب رئیس کمیسیون 
فنى و عمرانى شــوراى شــهر نجف آباد از احیاى محور 
تفریحى بوستان زندگى، ساماندهى خیابان امام(ره) شرقى، 

کشــتارگاه صنعتى، احداث میدان نجف اشرف، بهسازى 
بلوار جانبازان و بهســازى بافت مرکزى بــازار به عنوان
شــاخص ترین پروژه هاى در دســت اجراى شهردارى 
نام برد و گفت: پیش از این هم شــاهد به ثمر رســیدن 
تالش ها در مورد طــرح هاى بزرگــى همچون تقاطع 
غیرهمســطح شــهیدان حجتــى، ســاختمان پنــج 
طبقه حمــل و نقل، تعریــض خیابان شــریعتى، احداث 
پــارك کوهســتانى آبشــار، احداث بــاغ مــوزه و باغ 
گل ها، به همراه خرید، نوسازى و تجهیز خانه هاى تاریخى 
«مهرپرور» و «نوریان» در کنار ده ها طرح عمرانى کوچک 

و بزرگ دیگر در سطح مناطق پنجگانه بوده ایم.

تمام پروژه هاى عمرانى 
شهردارى نجف آباد فعال است

در ونک 
فرونشست نداشتیم

مسئول روابط عمومى مخابرات منطقه اصفهان 
گفت: 522 طرح مخابراتى با صرف 221 میلیارد 
ریال اعتبار در دهــه مبارك فجر در اســتان به 

بهره بردارى مى رسد.
شاهین ملک زاده افزود: این طرح ها شامل 151 
 ،(BTS سایت)طرح توسعه شــبکه تلفن همراه
93 طرح مربوط به ظرفیت سازى و توسعه پورت 
پرسرعت دیتا، 58 طرح توســعه و تقویت شبکه 
کابل و 54 طرح افزایش ظرفیت ارتباط بین مراکز 

مخابراتى است.
وى 36 طرح فیبر نــورى، 31 طــرح مربوط به 
افزایش ظرفیت باطرى و اجــراى تغذیه نیروى 
مراکز و سایت ها و 30 طرح FTTH (فیبر نورى 
براى منازل) را از دیگر طرح هاى این شرکت در 

این ایام اعالم کرد.
مسئول روابط عمومى مخابرات منطقه اصفهان 
تصریح کــرد : از این تعداد، 21 طــرح مربوط به 
تأسیس و توسعه تلفن ثابت از طریق GPON و 

23 طرح OLT  است. 

مدیرعامل سازمان پایانه هاى مسافربرى شهردارى 
اصفهان گفت: اتــاق مادر و کــودك در پایانه صفه 
احداث شده است که در ایام دهه فجر به بهره بردارى 

مى رسد.
عباس محبوبى اظهار کرد: ســال گذشــته در پایانه 
کاوه اتاق مادر و کودك احداث و در ســال جارى این 
امکان در پایانه صفه فراهم شده است که در ایام دهه 
فجر بهره بردارى مى شود. وى ادامه داد: در سرویس 
بهداشتى پایانه هاى مســافربرى، در قسمت بانوان 
سکوهایى براى تعویض لباس کودکان در نظر گرفته 

شده است.

مدیر عامل سازمان پایانه هاى مسافربرى شهردارى 
اصفهان ادامه داد: در پایانه هاى مسافربرى همچنین 
فضاهایى براى اورژانس اجتماعى در اختیار سازمان 

بهزیســتى قرار داده ایم تا کودکانــى که اختالالت 
روانى دارند یا ســالمندان را، هدایت  کرده و مشاوره 
دهند. وى با بیان اینکه در شــهربازى طبقه زیرین 
پایانه مســافربرى صفه فضایى به عنوان «اتاق تولد 
کودکان» پیش بینى شده است، گفت: این اتاق براى 
استفاده خانواده ها ایجاد شــده تا در صورت تمایل، 
همزمان با سالروز تولد کودکان براى برگزارى جشن 

تولد مورد استفاده قرار گیرد.
محبوبى اظهار امیدوارى کرد ســال آینده در پایانه 
اندیشــه نیز پس از رفع مشــکالت مالکیتى فضاى 

خوبى براى کودکان پیش بینى شود.

معاون امــداد و نجات جمعیت هالل احمر اســتان 
اصفهان از برگزارى مســابقات امداد و نجات ویژه 
خواهــران و بــرادران نجاتگــر با حضــور 66 تیم

 خبر داد.
داریوش کریمى گفت: این دوره از مسابقات با هدف 
ارتقاى تــوان عملیاتى نجاتگــران و امدادگران در 
سطح شهرستانى، در پنج رشته سیالب، آواربردارى، 
کوهستان، جاده و اسکان اضطرارى با حضور 66 تیم 

برگزار مى شود.
وى تصریح کرد: در مســابقات امــداد و نجات ویژه 
خواهــران و بــرادران نجاتگر هالل احمر اســتان 
اصفهان، شرکت کنندگان تا 10 بهمن ماه در شعب 
شــهرضا، نایین، نطنز، گلپایگان، تیــران و کرون و 
شاهین شــهر به رقابت خواهند پرداخت و تیم هاى 
اول هر منطقه به مرحله استانى مســابقات راه پیدا 

خواهند کرد.

شهردار نایین گفت: یادمان شهداى گمنام و المان شهرى با هدف گرامى داشتن یاد شهداى گمنام و نیروى 
هوایى ارتش در حال اجراست.

اردشــیر عســکرى گفت:در حــوزه شــهرى ناییــن آرامــگاه و یادمانــى ازشــهداى گمنــام وجود 
نداشــت که با همکارى فرماندهى سپاه شهرستان، نســبت به جانمایى آن در پارك الله اقداماتى صورت 

گرفت.
شهردار نایین در ادامه به ایجاد المان شهرى در نایین اشاره و بیان کرد: المان میدان جمهورى اسالمى در 
حوزه تخصصى مورد مطالعه پدافند جمهورى اسالمى ایران قرار گرفت، چرا که منطقه نایین از جمله مناطق 
حساس و مهمى است که ساالنه مانور هایى در این شهرستان توسط نیروى هوایى ارتش برگزار مى شود و 
بنا به صالح دید مقامات، همچنین حضورتیم هاى پزشکى براى کار عام المنفعه محلى، اقدام براى ساخت 

این المان در حال انجام است.

نخستین باجه تخصصى خدمات پستى در حوزه صنایع دستى در میدان امام(ره) اصفهان 
راه اندازى مى شود.

مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى استان اصفهان در دیدار مدیرکل 
پست استان اصفهان گفت: با توجه به اینکه یکى از بزرگ ترین مراکز عرضه صنایع 
دستى در مجموعه جهانى میدان امام(ره) قرار دارد، با توافق به عمل آمده بین این اداره 
کل و پست استان، اولین باجه تخصصى ارائه خدمات پستى، ویژه ارائه خدمات صنایع 

دستى در این میدان تاریخى راه اندازى مى شود.
فریدون اللهیارى افزود: ارائه خدمات نقل و انتقال صنایع دســتى ویژه فروشندگان و 
عرضه کنندگان صنایع دستى از یکســو و همچنین خدمات رسانى به گردشگران در 
راســتاى نقل و انتقال صنایع دســتى با تخفیف ویژه، از جمله اهداف راه اندازى این 
باجه تخصصى اســت. وى گفت:طرح خدمات رسانى پســتى در گام نخست شامل

 عرضه کنندگان صنایع دستى به ویژه فروشگاه هاى داراى نشان استاندارد در میدان 
امام(ره) خواهد بود و در گام بعد، خدمات رسانى به گردشگران به ویژه در نوروز98 در 

دستور کار این دو مجموعه قرار مى گیرد. 

مدیرکل دامپزشکى استان اصفهان گفت: این استان از ابتداى سال 
جارى تاکنون از صادرات فرآورده هاى خام دامى بیش از 18 میلیون 

دالر ارزآورى داشته است.
شهرام موحدى افزود: استان اصفهان در حوزه دام، صادرات ندارد اما 
فرآورده هاى خام دامى این منطقه به 21 کشور جهان صادر مى شود. 
وى اظهارکرد: شاید عدد 18 میلیون دالر صادرات فرآورده هاى خام 
دامى در مقایسه با صادرات سایر کاالها قابل توجه نباشد اما باید دقت 
کرد که پیش از این، فرآورده هاى خام دامى ارزش نداشــت و دور 

ریخته مى شد و اکنون صادر مى شود. 
مدیرکل دامپزشکى اصفهان ادامه داد: اکنون احشا و شکمبه گاو را 
صادر و به دالر تبدیل مى کنیم که پیش از این، براى معدوم کردن آن 

مشکالت زیاد زیست محیطى داشتیم. 
وى بیان کرد: چنانچه مشکالت موجود براى تبادالت ارزى حل شود، 

صادرات این مواد افزایش خواهد یافت. 
***

موحدى با اشاره به اینکه دستیابى به استانداردهاى مورد نظر روسیه، 
براى راهیابى به بازار لبنى این کشــور، یکى از ســخت ترین کارها 
در حوزه صادرات مواد لبنى اســتان اصفهان بود، گفــت: با اتکا به 
توانمنــدى هــاى واحدهــاى تولیــد کننده مــواد لبنــى اعم از 
کارخانه هاى لبنیات، پرورش دهندگان گاو شیرى و تولیدکنندگان و 
آزمایشگاه هاى تأسیس شده توسط شرکت هاى دانش بنیان استان 

توانستیم این استانداردها را به دست آوریم.

حمیدرضا صادقیان، سرپرست دانشگاه آزاد اسالمى واحد 
لنجان با اشاره به نامگذارى روز حماسه و ایثار شهرستان 
لنجان گفت: تشــییع 45 شــهید از جمله سردار شهید 
«محمدعلى شاهمرادى» در سال 1365، دلیل انتخاب 
29 دى به عنوان روز حماسه و ایثار شهرستان لنجان بود. 
وى با تشریح عملکرد دانشــگاه آزاد واحد لنجان اظهار 
کرد: دانشگاه آزاد واحد لنجان در 24 بهمن سال 1380 
راه اندازى شــد و از مهر 1381 فعالیت علمى آموزشى 
خود را آغاز کرد و در حال حاضر به عنوان مجهزترین و 
پیشرفته ترین مرکز آموزش عالى شهرستان با 31 رشته 
در مقاطع تحصیلى مختلف، از جمله هشــت رشته در 
مقطع کاردانى، 12 رشته در مقطع کارشناسى و 11 رشته 

درمقطع کارشناسى ارشد با گرایش هاى فنى مهندسى 
به تعلیم دانشجویان مى پردازد.

صادقیان تأکید کرد: دانشــگاه آزاد اســالمى لنجان، 
دانشگاهى جوان و در حال رشد بوده و توانسته با استفاده 
از کارگاه ها و آزمایشگاه هاى بسیار مجهز و بهره گیرى 
از امکانات کمک آموزشى، به عنوان یک دانشگاه علمى 
 پیشرو در منطقه مطرح شود و جایگاه ارزشمندى پیدا کند.
وى تصریح کرد: مرکز رشد واحدهاى فناور دانشگاه آزاد 
واحد لنجان توانسته با کســب مقام نخست هسته هاى 
فناور استان اصفهان، برگ زرین دیگرى بر افتخارات این 
دانشگاه ثبت کند و فارغ التحصیالن مستعد خویش را به 

جامعه معرفى کند.

522 طرح مخابراتى
 در دهه فجر 

به بهره بردارى مى رسد

برگزارى مسابقات امداد و نجات هالل احمر در  اصفهان 

جایگاه دانشگاه آزاد لنجان، ارزشمند است

مواد لبنى اصفهان چگونه به بازار روسیه رسید 
استان اصفهان در حوزه دام، صادرات ندارد

 اما فرآورده هاى خام دامى این استان به 21 کشور جهان صادر مى شود

رئیس کل دادگسترى اســتان اصفهان گفت: پرونده عامل تیراندازى به 
رئیس دادگاه بخش جلگه خارج از نوبت رسیدگى مى شود.

احمد خسروى وفا اظهار کرد: روز سه شــنبه گذشته رئیس دادگاه بخش 
جلگه هدف ســوء قصد نافرجام قرار گرفت که خوشبختانه به وى آسیبى 

نرسید.
وى افزود: در این سوء قصد، متهم قصد داشت با شلیک گلوله نسبت به ترور 

رئیس دادگاه اقدام کند که گلوله به  وى اصابت نکرد و با تالش مأموران، 
متهم بالفاصله دستگیر و بازداشت شد.

رئیس کل دادگسترى استان اصفهان بیان کرد: خوشبختانه هیچ یک از دو 
تیر به رئیس دادگاه بخش جلگه اصابت نکرد و وى هم اکنون در ســالمت 

کامل به سر مى برد.
وى گفت: پرونده این متهم به سرعت و خارج از نوبت رسیدگى مى شود. 

رئیس کل دادگسترى استان اصفهان خبر داد؛

رسیدگى سریع به 
پرونده تیراندازى به
 رئیس دادگاه 

ساخت یادمان شهداى گمنام در نایین  راه اندازى نخستین باجه تخصصى خدمات پستى در میدان امام(ره)

 افتتاح «اتاق مادر و کودك» در شهربازى صفه
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فیلیپ سیمور هافمن
خبر مرگ «فیلیپ ســیمور هافمــن» در دوم فوریه 2014 
همه دنیا را شوکه کرد. او مشغول بازى در یکى از نقش هاى 
اصلى «عطش مبارزه: زاغ مقلد - بخش 2» بود که بیشــتر 
قسمت هاى آن ضبط شــده بودند. جســد هافمن در حمام 
آپارتمانش درحالى که ســوزن تزریق مواد در دستش بود پیدا 

شد.

پل واکر
«پل واکــر» در نوامبــر 2013 و در یک تصــادف رانندگى 
دلخراش جان خود را از دســت داد. «جیمز وان»، کارگردان 
«ســریع و خشــن 7»، براى پایــان دادن فیلمبــردارى و 
قسمت هاى مربوط به واکر، از برادران او «کودى» و «کلب» 
براى ساخت جلوه هاى ویژه و بدل چهره او تقاضاى کمک کرد.

کالرك گیبل
ممکن است پافشارى «کالرك گیبل» بر اجراى نقش هایش 
و نداشــتن بدل باعث این اتفاق شده باشــد. چیزى تا پایان 
فیلمبردارى «ناجورها» نمانده بود که خبر فوت گیبل در نوامبر 
1960 بر اثر ســکته قلبى پخش شد. برخى عقیده داشتند که 
مرگ او تحت تأثیر صحنه هاى پرتنش و طاقت فرساى فیلم 
بوده است. کارگردان براى کامل کردن صحنه هایى که گیبل 

در آن بازى داشته، از یک بدل استفاده کرد.

هیث لجر
مرگ «هیث لجر» در 22 ژانویه 2008 و بر اثر مسمومیت شدید 
دارویى درنتیجه مصرف همزمان چندین قرص اتفاق افتاد. این 
مسئله زمانى رخ داد که هنوز فیلمبردارى «دکتر پارناسوس، 
مردى که به شیطان رو دســت زد» پایان نیافته بود. «ترى 
گیلیام» براى حفظ صحنه هاى لجر و ادامه فیلمبردارى، نقش 
او را به «جانى دپ»، «کالین فارل» و «جود الو» سپرد که در 

اثر سفر در زمان تغییر شکل پیدا مى کردند.

بروس لى
«بروس لى» در اوج شهرت بود که ناگهان در جوالى 1973 
خبر مرگ او همه را شــوکه کرد. او ســاخت «بازى مرگ» 
را در نیمه راه متوقف کرد تا بتواند در «اژدها وارد مى شــود» 
نقش آفرینى کند. بروس لى پس از پایان «اژدها وارد مى شود» 
و پیش از تمام کردن فیلم خودش، «بازى مرگ»، براثر واکنش 
آلرژیک به داروى مسکن فوت کرد. «رابرت کلوز»، کارگردان 
پیشــنهاد تمام کردن فیلم ناتمام بروس لى را مطرح کرد و با 
استفاده از صحنه هاى ضبط شده و بدل، فیلم را به پایان رساند.

برندون لى
نقشى که مى توانست «برندون لى» را به ستاره بزرگى تبدیل 
کند، باعث مرگش نیز شــد. او در 31 مــارس 1993 و براثر 
شلیک اتفاقى گلوله در صحنه فیلمبردارى «کالغ» کشته شد. 
درحالى که فقط چند روز تا پایان فیلمبردارى باقى مانده بود، 
سازندگان فیلم تصمیم به قرار دادن چهره لى بر بدل ها گرفتند 

و فیلم را به پایان رساندند.

مرلین مونرو
«مرلین مونرو» براثر مصرف بیش ازحد مواد مخدر در آگوست 
1962 چشم از جهان فرو بست و فیلمبردارى «چیزى به دست 
آورده است» اثر «جرج کیوکر» را نیمه گذاشت. درنتیجه این 
حادثه، فیلمبردارى کار متوقف شــد. بعدها از تصاویر مونرو 
در این فیلم در فیلم مســتندى به نام «مرلین: روزهاى آخر» 

استفاده شد.

ریور فینیکس
مرگ «ریور فینیکس» جوان براثر ســوءمصرف مواد مخدر 
در 31 اکتبــر 1993، هالیــوود و به خصــوص عوامل فیلم 
«خون ســیاه» را در شــوك بزرگى فرو برد. تنها 11 روز تا 
پایان فیلمبردارى باقى مانده بود اما ســازندگان فیلم ساخت 
قسمت هاى باقیمانده را متوقف کردند و تقریبًا تا دو دهه هیچ 
اثرى از آن نبود. هرچند «جورج اسلویزیر»، کارگردان فیلم، 
پس از مدتى تصمیم به نشان دادن استعداد فینیکس گرفت و 
فیلم را به پایان رساند. اسلویزیر «خون سیاه» را در جشنواره 

فیلم هلند به نمایش گذاشت.

الیور رید
بروز ســکته قلبى در دوم مى 1999 علت فوت «الیور رید» 
بود که بازى در فیلم «گالدیاتور» را بر عهده داشت و البته 
فیلمبردارى بیشــتر قســمت هاى مربوط به او پایان یافته 
بود. برخى از صحنه ها دوباره تدوین شــدند و از بدل براى 
قســمت هاى مربوط به الیور رید و تمام کردن فیلم استفاده 
شد. «گالدیاتور» توانست فروش خوبى در گیشه به دست 
آورد و پنج جایزه اسکار از جمله اسکار بهترین فیلم را از آن 

خود کرد.

ناتالى وود
غرق شــدن «ناتالى وود» در نوامبر 1981 درســت پیش از 
فیلمبردارى صحنه اصلى در «مکاشفه مغزى» اتفاق افتاد. پس 
از رایزنى و همفکرى عوامل فیلم، باالخره تصمیم بر آن شد که 

نقش او را با جایگزین کردن بدل به پایان برسانند.

ستارگانى که در میانه  فیلمبردارى درگذشته اند
شنیدن خبر مرگ بازیگران و عوامل فیلم براى طرفداران آنها بسیار شوکه کننده و غم انگیز است. حاال اگر این اتفاق در حین ساخت فیلم جدیدشان بیافتد، از اهمیت بیشترى برخوردار خواهد بود؛ 

چراکه تصمیم به ساخت ادامه کار یا متوقف کردن پروژه چالش هاى خاص خودش را در برخواهد داشت.

حسین رفیعى که اغلب به عنوان مجرى در تلویزیون 
شناخته مى شــود، این بار بازیگر سریال جدیدى در 

شبکه آى فیلم شد.
رفیعى که همه ما او را با نقــش «َف َف» در برنامه 
تلویزیونى «نیمرخ» مى شناســیم، اجراى مسابقات 
تلویزیونى زیــادى را در کارنامه هنــرى اش دارد و 
مسابقه «نما به نما» در شــبکه آى فیلم جدیدترین 

مسابقه تلویزیونى او در تلویزیون بود.
او که بیشــتر به عنوان مجرى شناخته مى شود این 

بار بازیگر سریال «یادمانه» در شبکه آى فیلم شد.
رفیعى با انتشار پستى خبر از بازى در یک سریال جدید 

براى شــبکه آى فیلم داد و در اینستاگرامش نوشت: 
«سریال "یادمانه"، کار متفاوت به زودى از شبکه آى 
فیلم... تهیه کننده خانــم خالدى...مجید نصیرى...

کارگردان امیرحسین خلیلزاده...»
حسین رفیعى سابقه بازى در سینما، تلویزیون و تئاتر را 
در کارنامه هنرى اش دارد و عالوه بر حضور در دنیاى 
اجرا به عنوان بازیگر در عرصه هاى دیگر دنیاى هنر 

نیز فعال است.
اجراى مسابقه «نما به نما» در کنار سعید شیخ زاده و 
فریبا باقرى جدیدترین تجربه اجرایى حسین رفیعى 

محسوب مى شود.

بازى حسین رفیعى در سریال جدید شبکه آى فیلم

رضا رفیع در مراســم هفتم حسین محب اهرى بیان 
کرد: محب اهرى یکى از هنرمندانــى بود که جنبه 
نوستالژیک داشت. ما کودکى مان را در زمان جنگ 
تحمیلى با ایشان طى کردیم. حس مى کنم ایشان در 
سنگرى دیگر خدمت مى کردند و با برنامه هایشان در 

تلویزیون باعث شادى مردم بودند.
رضا رفیع که اجراى این مراسم را بر عهده داشت، بیان 
کرد: شاید روحیه مقاوم حســین محب اهرى باعث 
شد که 17 سال  پنجه در مرگ بیافکند و غلبه لبخند 

را داشته باشد. 
سپس رضا رفیع گفت: همه به روحیه شاد و دل انگیز 
محب اهرى گواه مى دادند و با اینکه دکترها او را جواب 
کردند، روحیه او شاد بود. این مسئله نشانه انسانى است 

که نیاز نیست بترسد زیرا یک عمر خدمت و کار خوب 
انجام داده و مردم را شاد کرده است. شاد کردن مردم 

باالترین خدمت نزد خداست.
او با بیان خاطره اى اظهار کرد: محب اهرى لیسانس 
ادبیات داشت. به شعر عالقه مند بود و به من هم محبت 
داشتند. آخرین بار که ایشــان را دیدم مى گفت رفیع 
جان در هفته اى که بیمارستان بودم به رازى دست پیدا 
کردم اما آن روز به دلیل حضور دیگران حرفى به من 
نزد و گفت بعداً مى گویم. دوباره وقتى در بیمارستان 
بسترى شدند به دخترشان گفتند به من بگوید آن راز 
این است که مرگ را در آن هفته که بیمارستان بودم 
تجربه  کردم. تجربه شیرین باز شدن مسیرى پر از نور 

که حس پرواز داشتم و نمى خواستم برگردم.

رازى که محب اهرى در آخرین روزها به رضا رفیع گفت

مقام هاى شهرى توکیو احتمال مى دهند یک نقاشى 
دیوارى که در بخش غربى این شهر نقش بسته است، 

اثر دست «بنکسى» نقاش مشهور بریتانیایى باشد.
آثار هنرى بنکســى، هنرمند مرموز انگلیسى پس از 
نمایان شدن، توجهات بسیارى را به خود جلب کرده 
است؛ حال مقام هاى ژاپن در حال بررسى این مسئله 
هســتند که آیا این هنرمند خیابانى گریزان، ممکن 

است نشانى از خود در توکیو بر جا گذاشته باشد.
تحقیقاتى در جریان اســت در این مورد که آیا یکى 
از آثار معروف بنکســى که موشى با چترى در دست 
را نشــان مى دهد و روى درى در ایستگاه مونوریل 
شهرك «هینوده» در بخش غربى توکیو نقش بسته، 

واقعاً اثر دست این هنرمند ناشناس است.
آثار بنکسى که غالبًا موضوعات سیاسى را منعکس 
مى کند، آوازه باالیى به این هنرمند خیابانى در سطح 

بین المللى بخشیده است.
در همین حــال، کارگران محلى شــهرك هینوده 
گفته اند که قدمت تصویر کشف شده از موش بنکسى 

در این منطقه به بیش از ده سال قبل بازمى گردد. 
ســاکنان محلــى اواخر ســال گذشــته میالدى، 

مقام هاى شــهرى را از وجود این اثر مطلع کردند و 
احتمال دادند که اثر، متعلق به بنکسى باشد. سپس 
مسئوالن شهرى در را از مکان اولیه به انبارى منتقل 

کردند.
در همین حال، «یوریکو کوئیکــه»، فرماندار توکیو 
تصویرى از خود در کنار اثر بنکسى در توییتر منتشر 
کرد و زیر آن نوشت: «یک نقاشى از موشى بامزه در 
توکیو موجود اســت که مى تواند اثر بنکسى باشد! 
هدیه اى به توکیو؟» با این همه، «کوجى سوگى یاما» 
مقام دولتى کالنشهر توکیو گفت که مطمئن نیست 
کارشناسى در ژاپن باشد که بتواند اصیل بودن اثر این 

هنرمند مرموز را شناسایى کند. 
بنکســى به برجا گذاشــتن آثــار هنــرى اش در 
مکان هاى عمومى معروف اســت. ساکنان منطقه 
«پورت تالبوت» در شــهر ولز انگلیس اواخر ســال 
گذشــته میالدى یک روز که از خواب بیدار شدند، 
یکى از آثار بنکسى را نقش بسته روى دیوارهاى یک 
تعمیرگاه خودرو یافتند.  بنکسى، هنرمندى است که به 
خلق نقاشى هاى دیوارى با مضامین شنود غیرقانونى، 

برگزیت و دیگر مسائل تلخ اجتماعى شهرت دارد.

رد پاى اثر هنرى «بنکسى» در ژاپن 

ساخت دکور و موسیقى برنامه استعدادیابى «عصر جدید» 
با اجراى احسان علیخانى آغاز شده است.

دکور برنامه «عصر جدید» که قرار است با حضور مردم 
ضبط شود، زیر نظر ســیامک احصایى، بازیگر و طراح 
دکور قدیمى سینما و تلویزیون در حال ساخت است. آریا 
عظیمى نژاد از آهنگســازان پرکار سریال ها و فیلم هاى 
سینمایى هم مشغول ساختن موسیقى هاى این رقابت 
بزرگ است. اولین قســمت عصر جدید، در بهمن ماه، 
روى آنتن شبکه 3 خواهد رفت و در حال حاضر، هیئت 
انتخاب دور مقدماتى، در حال بررسى ویدیوهاى ارسالى 

شرکت کنندگان هستند.

الهام پاوه نژاد، بازیگر کشورمان صفحه اینستاگرامش را 
با انتشار عکس هایى از جشن تولد اکبر زنجانپور، بازیگر 

سریال «تنهایى لیال» و «مختارنامه» به روز کرد.
دوم بهمن همزمان با ســالروز تولد اکبر زنجانپور بازیگر 

پیشکسوت ســینما، تلویزیون و تئاتر 
کشورمان بود که سال هاى زیادى 
از عمــرش را در راه هنر این مرز 
و بوم گذرانــد. الهام پــاوه نژاد، 
بازیگر کشــورمان در جشن تولد 

آقاى بازیگر حاضر شد و با 
انتشار عکس هاى 
تولد این هنرمند 
این  پیشکسوت، 
روز را به او تبریک 

گفت.
پاوه نژاد با انتشــار 
عکس هایى دلنوشته 

اى به مناسبت سالروز 
تولــد اکبــر زنجانپور، 

بازیگر پیشکسوت کشورمان نوشت.
الهام پاوه نژاد براى تولد اکبر زنجانپور نوشــت: «انگار 
همین دیروز بود که من با اضطراب روى صندلى نشستم 
که اون طرفش زنده یاد اســتاد رکن الدین خســروى، 
شما و دکتر قطب الدین صادقى به همراه منشى جلسه 
براى گرفتن آزمون عملى نشسته بودین. هنوز صدا 
و لحن آرام بخش و دلگرم کننده تون یادمه وقتى 
که منشــى جلســه آدرس منزلمون را پرسید و 
من گفتم خانه پدرى و محله  کودکیم 
کجاست (کوچه اى بین تئاترشهر و 
تاالر وحدت) گفتین: "پس واقعًا 
بچه تئاترى!" و همه به این 
شوخى ظریف خندیدیم 
و انگار هزار ســال 
بــود همگــى را 
مى شــناختم... 
هزار سال چون 
همیشــه ایــن 
شماست  شوخى 

که وقتى ازتون مى پرسن چندساله اید، پاسخ مى دیدن 
دوهزارسال! امشــب هم گفتین دیدین دوهزارتا شمع 
گذاشتین! اولین اســتاد و کارگردان من، همیشه تا نفس 
دارم زندگى و نظم حرفه ایم مدیون اعتماد شــما به من 
خواهد بود که ترم دوم مرا براى اجراتون انتخاب کردین و 

این راه، جدى تر آغاز شد.»
پرستو گلســتانى هم با انتشار پستى ســالروز تولد اکبر 
زنجانپور را تبریک گفت. گلســتانى نوشت: «استاد اکبر 
زنجانپور، اســطوره، بزرگ مرد، زاد روزت خجســته... 
سایه تان بر سر ما و تئاتر و ســینماى ایران... همیشه در 

قلب من و همه هستید.»
اکبر زنجانپــور 2 بهمن 1323 در تهران متولد شــد و از 
دوران دانشــجویى فعالیت در تئاتر را آغاز کرد و از سال 
1345 در دنیاى تئاتر، سینما و تلویزیون مشغول فعالیت 

است.
«آواى فاخته»، «تنهاترین ســردار»، «والیت عشق»، 
«گارد ســاحلى»، «آواز در بــاران»، «کارآگاهــان»، 
«مختارنامه»، «رازهاى یک خانه»، «تنهایى لیال» و... 

از جمله کارهاى تلویزیونى اکبر زنجانپور هستند.

پروانه معصومى درباره فضاى مجازى و اینکه برخى فیلمسازان به تأثیر از این فضا، بازیگران خود را انتخاب مى کنند، 
تأکید کرد: فکر نمى کنم که فیلمساز براى انتخاب بازیگر واقعاً روى این مسئله زوم کند که فالن بازیگر چقدر فالوور دارد 

بلکه مثًال بتواند غیرمستقیم بیننده را هم جذب کارش کند.
این بازیگر همچنین افزود: اصًال تصور کنید که انتخاب ها اینگونه باشد؛ 

واقعًا بازیگرى که توانایى نداشته باشــد کارش در نظر مخاطب، دیده 
مى شود؟ معصومى یادآورى کرد: بازیگر باید حتماً چیزى در چنته داشته 
باشــد که مخاطب را جذب کند. وگرنه بازیگرى که بیان خوبى نداشته 
باشد و... ماندگارى ندارد. من فکر نمى کنم که از فضاى مجازى چیزى 

عاید عالم بازیگرى شود.
وى تأکید کرد: در توفیق یک فیلم و سریال باید دقت 

کرد که با چه قصه و فیلمنامه اى مواجه هستیم. 
در عین اینکه در موفقیت یک اثر باید دید که 
چه کارگردان و فیلمســازى وظیفه ساخت و 

هدایت بازیگر را به عهده مى گیرد.  

کامران تفتى در برنامه «شب گشــت» از حضور خود در ســریال «برادرجان» 
خبر داد.

این بازیگر سینما و تلویزیون در برنامه «شب گشت» که با اجراى محمد سلوکى 
از شبکه 2 سیما روى آنتن مى رود، به مهارت هاى خود غیر از بازیگرى اشاره و 

عنوان کرد که اگر روزى برسد که نتواند هیچ کارى در زمینه هنر انجام 
بدهد تراشکارى از جمله مهارت هایى اســت که دارد. وى با اشاره به 
روزهاى دشوار خود در زندگى اش اشاره کرد که کارگرى مغازه موبایل 
فروشى کرده و براى رسیدن به بازیگرى کار تدارکات هم انجام داده 
است. تفتى در «شب گشت» از پروژه جدیدش خبر داد و گفت: من به 

تازگى به سریال «برادر جان» به نویسندگى سعید نعمت ا... و تهیه کنندگى 
محمدرضا شفیعى پیوستم که هر دو از با سابقه هاى تلویزیون هستند و براى 
من این همکارى مایه افتخار است. «شب گشت» با اجراى محمد سلوکى 
و کارگردانى محمدرضا رضاییان یک شــنبه تا چهارشــنبه حوالى ساعت 

23و30دقیقه از شبکه 2 به طور زنده پخش مى شود.

فضاى مجازى چیزى عاید بازیگر نمى کند!کامران تفتى به «برادرجان» پیوست
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ررش در نظر مخاطب، دیده 
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نخستین تصویر از 
پشت صحنه «عصر جدید» اکبر زنجانپور 74 ساله شد

ن با ســالروز تولد اکبر زنجانپور بازیگر 
نما، تلویزیون و تئاتر 

 سال هاى زیادى 
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که اون طرفش زنده یاد اســتاد رکن الدین
شما و دکتر قطب الدین صادقى به همراه م
براى گرفتن آزمون عملى نشسته بودین
و لحن آرام بخش و دلگرم کننده تون
که منشــى جلســه آدرس منزلمون
من گفتم خانه پدرى و مح
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چین بــراى دوازدهمین بار مجوز حضــور در جام ملت هاى 
آسیا را به دست آورده است. آنها همه عناوین ممکن به جز 
قهرمانى را تجربه کرده اند. از دومى در ســال هاى 1984 و 
2004 که با شکســت در برابر تیم هاى عربستان و ژاپن در 
فینال به دست آمد تا دو عنوان سومى در سال هاى 1976 و 
1993 در ایران و ژاپن و همچنین دو چهارمى در سال هاى 
1988 و 2000. این تیم همچنین در سال هاى 1980، 2007 
و 2011 در همان مرحله گروهى از دور مسابقات کنار رفت 
و در ســال هاى 1996 و 2015 در دور یک چهارم نهایى با 

بزرگ ترین رویداد ملى قاره کهن بدرود گفت.
 چینى ها همانقدر که پیش از شروع رسمى مسابقات المپیک و 
بازى هاى آسیایى، مدال گرفتن را شروع مى کنند؛ همانقدر در 
فوتبال کم  استعداد هستند. با این حال بى تردید شیرین ترین 
سال هاى فوتبال چین حدفاصل سال هاى 2002 تا 2004 
رقم خورد. جایى که براى اولیــن و آخرین بار مجوز حضور 
در جام جهانى را کســب کردند و ســپس به عنوان میزبان، 
نایب قهرمانى جام ملت ها را پس از 20 ســال تجربه کردند. 
این دو موفقیت بزرگ در حضور ستاره هاى بزرگى چون هائو 

هایدونگ، سان جى هاى، شائو ژیایى، لى وى فنگ و ژنژ ژى 
رقم خورد. نفر آخر همچنان همراه اژدهاها باقى مانده است 
و حاال در جام هفدهم، مســن ترین بازیکن جام به حساب 
مى آید. ستاره اى که 38 ساله شده و براى سومین بار در جام 

ملت ها رودرروى ایران مى ایستد.
 چینى ها شاید حریف آنچنان قدرى براى ما به حساب نیایند 
اما وقتى شــخصى چون مارچلو لیپى را روى نیمکتشــان 
مى بینیم دیگر نمى توانیم با اطمینان 100 درصدى از صعود 
حرف بزنیم. پیرمرد آرام ایتالیایى که چین، چهاردهمین تیم 
دوران مربیگرى اش اســت. لیپى همه عناوین را به دست 
آورده اســت. از قهرمانــى در لیگ قهرمانــان اروپا و لیگ 
قهرمانان آســیا تا فتح جام جهانى با ایتالیا در ســال 2006. 
معموًال دوران حضور لیپى در یک تیم به بیش از دو ســال 
نمى رسد و حاال، دومین ســال حضور گران ترین مربى ملى 
جهان در جمع قرمزپوشان به حساب مى آید. لیپى با چین یک 
بار مقابل ایران قرار گرفت. در دور برگشت مسابقات مقدماتى 
جام جهانى لیپى به تهران آمد و تیمش با گل طارمى شکست 
خورد. باید دید دومین تقابلش با کــى روش و ایران بازهم 
منجر به باخت خواهد شــد یا او مى توانــد یک برد تاریخى 

را براى کشورى که هر 30 ثانیه یک نفر به حاضران در این 
کره خاکى اضافه مى کند؛ به ارمغان بیاورد. شــواهد نشان 
مى دهد که لیپى باید منتظر دومین شکست خود برابر ایران

 باشد. 
لیپى پیش تر در مورد قرارداد خود با چین و اعالم بازنشستگى 
صحبت کرده بود. قرارداد تیم ملى چین با این مرد ایتالیایى 
براى لیپى در مجموع نزدیک به 14 میلیون یورو در سال سود 
خالص در پى داشت و حاال به اذعان خود او در پایان ژانویه 
2019 یعنى بعد از جام ملت هاى آسیا به پایان خواهد رسید. 
مارچلو لیپى قبل از آغاز جام ملت هــا در گفتگو با خبرنگار 
ایتالیایى Ancio Sport گفت: «قرارداد من با فدراســیون 
چین در ماه ژانویه به پایان مى رسد از همین رو بعداً خواهیم 
دید چه سرنوشــتى در قبال دو طرف خواهد بود. البته فکر 
مى کنم جام ملت هاى آســیا 2019  آخرین تجربه من در 

دوران مربیگرى خواهد بود.» 
 بنابراین بعد از پایان جام ملت ها امکان اعالم بازنشس تگى 
لیپى زیاد اســت و کى روش مى تواند با خاطــره اى تلخ، 
مارچلــو لیپــى را بــه دوران بازنشســتگى راهنمایــى 

کند.

ایران امشب لیپى را بازنشسته مى کند
 سعید نظرى

سرمربى تیم فوتبال ذوب آهن گفت: انتخاب کادر فنى حق سرمربى است و در حال 
حاضر کادر فنى ذوب آهن با هماهنگى کامل متمرکز بر روى مسیر رشد تیم است.

علیرضا منصوریان در ارتباط با این مسئله که گویا مهدى رجب زاده انتظار داشته در 
کادر فنى ذوب آهن باشد گفت: من براى کادر فنى آقاى خرمگاه را مد نظر داشتم ضمن 
اینکه عالقه مند بودم مربى اى که بر رده هاى پایه اشراف کامل دارد به جمع ما اضافه 
شود و بر همین اساس آقاى على اکبر دهقان را به جمع مربیان اضافه کردیم. مربى بدنساز 

و مربى دروازه بان هاى برزیلى و آنالیزورها هم به ما کمک مى کنند که کادر فنى کاملى را 
داشته باشیم.

وى ادامه داد: بنده عالقه مند بودم که آقاى رجب زاده در سمت سرمربیگرى تیم امید حضور 
پیدا کنند و همزمان ما هر هفته در یک جلسه با یکدیگر کیفیت بازیکنان این سن بسیار مهم 
را بررسى کنیم که آقاى رجب زاده به هر دلیلى که محترم است، قبول نکرد. حتى جلسه اى 
هم با تأکید آقاى آذرى در این ارتباط برگزار شد و ایشان از کادر فنى خواستند تا از ظرفیت 

رجب زاده در کادر فنى استفاده شود که پس از جلسه اى که با خود آقاى رجب زاده داشتیم به 
این جمع بندى رسیدیم که حضور و همراهى ایشان در رأس تیم امید مى تواند کمک هاى 
زیادى به ما بکند که رجب زاده نپذیرفت. ناگفته نماند که باشگاه ذوب آهن، باشگاهى است 
که نیم قرن سابقه دارد و بزرگانى در تاریخ این باشگاه هستند که همگى جزو درخشان ترین 
بازیکنان دوره خود بوده اند. البته ظرفیت کادر فنى محدود است و ما تنها مى توانیم تعامل و 

همفکرى دائم با این عزیزان داشته باشیم. 

عضو هیئت مدیره باشــگاه ذوب آهن گفت: با مسلمان توافق کردیم که 
مطالباتش را تا زمانى که در ذوب آهن بوده است به او بپردازیم و باشگاه در 

این زمینه ضرر نکرده است.
احمد جمشیدى در گفتگویى  در مورد چگونگى جدایى محسن مسلمان از 
باشگاه ذوب آهن گفت: مسلمان تا چند روز گذشته با تیم تمرین مى کرد، 
اما علیرضا منصوریان سرمربى تیم با آنالیز این بازیکن به این نتیجه رسید 

که شرایط همکارى براى هر دو طرف مناسب نیست.
عضو هیئت مدیره ذوب آهن ادامه داد: اختیار ورودى و خروجى تیم فوتبال 
ذوب آهن را به دست منصوریان سپرده ایم تا بازیکنان مدنظرش را جذب 

کند و یا کسانى را که نیاز ندارد از تیم کنار بگذارد.
جمشــیدى با بیان اینکه ذوب آهن از جدایى مسلمان ضرر نکرده است، 

افزود: با او توافق کردیم که مطالباتش را تا زمانى که در باشگاه بوده است 
به او بپردازیم. این بازیکن  با یک باشگاه قرار داد بست؛ شاید مسلمان با 
مربى و باشگاه جدید بتواند به نتیجه دلخواهش برسد اما انتظارات باشگاه 

ذوب آهن را بر آورده نکرد.
وى در پاســخ به این ســئوال که ذوب آهن در نیم فصل اول مشــکل 
مهاجم داشت و باشــگاه در این رابطه چه تمهیداتى را پیش بینى کرده 
اســت؟ افزود: خلعتبرى را در فاز هجومى جذب کرده ایــم تا در ادامه به 
تیم فوتبال ذوب آهن کمک کند. مى دانیم که یک مهاجم ششــدانگ و 
تمام کننده نیاز داریم که منصوریان در این زمینه بیشــتر به دنبال جذب 
بازیکن خارجى است اما تا حاال اسم شــخص خاصى را به باشگاه نداده 

است.

 با پایان مرحله یک هشــتم نهایى جام ملت هاى آسیا تنها دو تیم عربى 
درجامى به میزبانى یک کشــور عربى باقى مانده اند. اگر بخواهیم این 
عملکرد را با دستاورد اعراب در میزبانى قبلى امارات در سال 1996 مقایسه 
کنیم، متوجه افت آنها مى شــویم چون در آن دوره سه تیم از چهار تیم 
نیمه نهایى و چهار تیم از جمع هشت تیم یک چهارم نهایى از کشورهاى 
عربى بودند. این بار اما تنها دو تیم امارات و قطر به جمع هشت تیم برتر 

رسیده اند که نشان دهنده یک واقعیت ویژه است.
به طور کلى فوتبال غرب آسیا که در دهه 80 و به خصوص 90 قدرت در 
قاره را در دست داشت، همزمان با افت عربستان و امارات و محو تدریجى 
کویت، دچار افت شــدیدى شــد. نیمه غربى قاره کهن از زمان شروع 
قدرتنمایى ایران در اواخر دهه 60 به مدت 24 سال قهرمان قاره بود؛ سه 
بار متوالى توسط ایران در سال هاى 1968، 1972 و 1976، دو بار توسط 
عربستان در سال هاى 1984 و 1988 و یک بار توسط کویت در سال 80. 
حتى پس از پایان موقت این امپراتورى با برترى ژاپن مقابل عربستان در 
فینال سال 1992، کشورهاى غرب آسیا و اعراب در میزبانى امارات در 
سال 1996 قدرتنمایى کردند و چهار نماینده این منطقه شامل عربستان، 
امارات، ایران و کویت به نیمه نهایى رســیدند. از نظر نمایندگان آسیا در 

جام جهانى هم در آن برهه اوضاع اعراب و غرب آســیا هم خوب بود. از 
سال 1978 (سال اولین حضور ایران در جام جهانى ) تا قبل از جام جهانى 
2010، اعراب همیشــه حداقل یک نماینده در جام جهانى داشتند که با 
نرسیدن عربســتان به جام جهانى 2010، سنت حضور همیشگى اعراب 
قاره آسیا در جام جهانى 2010 از بین رفت. این بار براى سومین مرتبه از 
سال 1996 (دومین بار متوالى) اعراب صاحب تنها دو نماینده (امارات و 

قطر) در معتبرترین جام ملى آسیا هستند.
 اگر بخواهیم وضعیت اعراب در جام ملت هاى آســیا را بررسى کنیم، به 
نتایج جالبى مى رسیم. از وقتى جام ملت هاى آسیا داراى مرحله حذفى شد، 
فقط در همان دوره اول یعنى در سال 1972، هیچ عربى در جمع برترین ها 
حضور نداشت و از آن دوره به بعد همیشه حداقل یک تیم عرب زبان در 
مراحل حذفى حضور  داشته است. اوج قدرتنمایى در سال 1996 شکل 
گرفت که ســه تیم از چهار تیم نیمه نهایى عرب بودند اما در سال هاى 
2000 و 2004 اعراب فقط یک نماینده در نیمه نهایى داشتند و این تعداد 
در سال 2007 به دو نماینده افزایش یافت. در سال 2011 آنها نماینده اى 
نداشتند اما در دوره قبلى هر دو نماینده باقیمانده به نیمه نهایى رسیدند؛ 

هر چند هم امارات و هم عراق از رسیدن به فینال بازماندند. 

 ســایپا و پیکان به یک هافبک و وینگر احتیاج دارند. شــفر ســرمربى 
استقالل هم وینگر تهاجمى خودش را نمى خواهد و او را در لیست فروش 

گذاشته است.

شفر و استقالل از ابتداى فصل جابر انصارى را نمى خواستند ولى به دلیل 
اینکه نتوانســتند یک وینگر خوب جذب کنند، او را نگه داشتند. اما حاال 
در نیم فصل شفر گفته او را نمى خواهد و مى تواند به تیم جدید برود. ابتدا 
مدیر برنامه هاى انصارى با باشگاه پیکان صحبت کرد سپس سایپایى ها 
نامه رسمى به باشــگاه اســتقالل زدند که او را مى خواهد تا رسمًا وارد 
مذاکره شده باشند. باشگاه اســتقالل هم در جواب به آنها گفته مانعى 
براى مذاکره نیســت و او مى تواند جدا شــود و به هر تیمى که بخواهد

 برود.
حاال بین خودروسازان براى جذب وینگر تهاجمى استقالل رقابت ایجاد 
شده و باید دید پول کدام تیم بیشتر و به قول معروف چرب تر خواهد بود 

که او راهى آن تیم شود.
حســین فرکى و على دایــى هر دو بــا جابــر صحبت کرده انــد و او 
را مى خواهنــد و از این به بعد تصمیم با وینگر اســتقالل اســت و باید 
دید کدام تیم را بــراى ادامه کار و حضور در لیگ برتــر انتخاب خواهد 

کرد.

 بیست و سومین ویژه برنامه « فوتبال به وقت اصفهان» با محوریت پخش دیدار 
تیم هاى ملى فوتبال ایران و چین برگزار مى شود.

 دیدار تیم هاى هاى ملى فوتبال ایران و چین  امروز پنج شنبه 4 بهمن ماه ساعت 
19و 30دقیقه برگزار مى شود.

ویژه برنامه «فوتبال به وقت اصفهان» در ادامه پخش و کارشناسى مسابقات 
مختلف فوتبال، از حــدود 30 دقیقه پیش از آغاز  این دیدار در فرهنگســراى 
اســوه(خیابان صمدیه لباف- کوچه مســجد الزهرا(س)- شماره 51) پذیراى 

فوتبالدوستان اصفهانى خواهد بود.
این ویژه برنامه با آیتم هاى جذاب دیگر از ساعت 19  آغاز مى شود و ورود براى 
خانواده ها آزاد و  به دلیل محدودیت ظرفیت سالن به همراه کارت ورودرایگان

 است.
کارت ورود این برنامه توسط دست اندرکاران یک ساعت قبل از شروع مسابقه 

در محل فرهنگسرا توزیع مى شود.
 ویژه برنامه هــاى «فوتبال به وقــت اصفهان» به همــت معاونت فرهنگى 

شهردارى منطقه 2 اصفهان برگزار مى شود.

محسن مســلمان که چند روز دیگر رسمًا وارد 28 
سالگى مى شــود فوتبال حرفه اى را از 16 سالگى 
و با حضور در تیــم ذوب آهن آغاز کــرد و از لیگ 
هفتم با پیراهن ذوب آهن در لیــگ برتر به میدان 
رفت. مســلمان بعد از چند فصل حضور موفق در 
ذوب آهن براى گذراندن دوران سربازى راهى تیم 
ملوان بندرانزلى شــد و در این تیم هم عملکردى 
بســیارخوبى داشــت و بعد از دو فصل دوباره به 

ذوب آهن بازگشت.
ایــن بازیکــن بعــد از 1/5فصل حضــور دوباره 
در اصفهــان و ذوب آهن به مدت نیــم فصل و به 
صورت قرضى راهى پرسپولیس شد؛ نیم فصل دوم 
فصل سیزدهم پس از مذاکرات مدیران دو باشگاه 
ذوب آهن و پرسپولیس در نهایت محسن مسلمان 
بازیکن تیم فوتبال ذوب آهن با عقد قراردادى و به 
صورت قرضى از ذوب آهن راهى پرســپولیس شد 
و میالد غریبى و محمدرضا خانــزاده دو بازیکن 
پرسپولیس به ازاى مسلمان به تیم ذوب آهن رفتند.

مســلمان در پرســپولیس على دایــى و در کنار 
دوســت قدیمى خود پیام صادقیان عملکرد بسیار 
خوبى داشــت و در طول نیم فصل حضور در جمع 
سرخپوشان دو گل به ثمر رساند. در انتهاى فصل 
ذوب آهن مسلمان را از پرسپولیس پس گرفت تا او 
بار دیگر راهى اصفهان شــود. بعد از آنکه محسن 
مســلمان در لیگ سیزدهم با پرســپولیس نایب 
قهرمان شــد تنها یک نیم فصل در ذوب آهن دوام 
آورد و براى نیم فصل دوم لیگ چهاردهم به صورت 
قرضى به فوالد رفت. اما مســلمان در فوالد هم 
ماندنى نشــد و بدین ترتیب با آغاز لیگ پانزدهم، 
گل محمدى، سرمربى وقت ذوب آهن که نیازى به 
این بازیکن نداشت با انتقال دائمى او به پرسپولیس 

موافقت کرد تا مســلمان بــار دیگر 
موفقیت را با پیراهن سرخ، جستجو کند.

مســلمان در مدت ســه فصل حضور در 
پرسپولیس در 105 بازى با پیراهن این تیم 

به میدان رفت و شش بار گلزنى کرد. شماره 
77 سرخپوشان در مدت حضور در پرسپولیس 

موفقیت هاى زیادى با این تیم کسب کرد اما در 
نهایت با تصمیم برانکو ایوانکوویچ و در حالى که 
در لیگ هفدهم با 9 پاس گل، عنوان بهترین پاسور 
را به خود اختصاص داده بود از جمع ســرخ ها جدا 
شد. محسن مسلمان با ترك پرسپولیس باز هم به 
اصفهان برگشت و پیراهن ذوب آهن را برتن کرد. 
او که بیش از صد بازى لیگ برترى با پیراهن ذوب 
را در کارنامه داشت این بار در این تیم شاگرد امید 
نمازى شــد اما تنها یک نیم فصل در این تیم دوام 
آورد و حــاال در نیم فصل دوم بــا پیراهن طالیى 

سپاهان در لیگ برتر توپ خواهد زد.
 لیگ هفتم در ســیزدهمین مصاف لیگ برترى 
ذوب آهن و پرسپولیس محسن مسلمان در ورزشگاه 
آزادى گلى فراموش نشــدنى به حسن رودباریان، 
دروازه بان وقت پرسپولیس به ثمر رساند، این گل 
به این دلیل به یاد ماندنى شد که مسلمان با به ثمر 
رساندن آن عنوان جوان ترین گلزن لیگ برتر را با 

16 سال سن به خود اختصاص داد.
 مسلمان وقتى در ابتداى لیگ پانزدهم پرسپولیسى 
شد از روزهاى خوبش فاصله اى چندصد کیلومترى 
داشت. او که در نیم فصل گذشته در ذوب آهن و به 
همراه این تیم اصفهانى روزهاى خوبى را در لیگ 
برتر تجربه نکرد امیدوار است که بار دیگر و این بار 
در پیراهن سپاهان اوج بگیرد و به روزهاى خوبش 

بازگردد.

علیرضا منصوریان: رجب زاده پیشنهاد ما را قبول نکرد

منصوریان گفت مسلمان را نمى خواهم

این اعراب ناکام

جابر سوار کدام خودرو مى شود؟

تماشاى دیدار ایران- چین 
در فرهنگسراى اسوه

باشگاه نیوکاسل خواستار به خدمت گیرى 
میالد محمدى مدافع تیم ملى ایران شد.

رافائــل بنیتس ســخت به دنبــال جذب 
یک مدافع چپ اســت تا بتواند براى ادامه 
رقابت هاى لیگ برتر تقویت شود و در لیگ 
بماند. به همین علت این باشــگاه پیشنهاد 
رسمى خود را براى جذب میالد محمدى 

به اخمت گروزنى ارسال کرد. 
پل دامت تنها مدافع چپ حاضر در ترکیب 
نیوکاســل اســت که به دلیل مشکل 
همسترینگ، چهار بازى اخیر تیمش 
را از دست داده است و به همین علت 
این باشــگاه که وضعیت چندان 
خوبى در جدول رده بندى ندارد 
به دنبال جــذب مدافع ایرانى 

است.
میالد محمدى اکنون همراه 
ایــران در رقابت هــاى جام 
ملت هاى آسیاســت و باید امشــب 
برابر تیم ملى چیــن در یک چهارم 
نهایى قرار گیــرد که مارچلو لیپى را 
به عنوان ســرمربى در اختیار دارد. 
این مدافع در جام جهانى روســیه نیز 
در ترکیب تیم ملى ایران قرار داشــت و 
اکنون عضو اخمت گروزنى در لیگ فوتبال 

روسیه است.

مهندس زرد شد!

اســوه(خیابان صمدیه لباف- کوچه مســجد الزهرا(س
فوتبالدوستان اصفهانى خواهد بود.

آ از ساعت 19 9این ویژه برنامه با آیتم هاى جذاب دیگر
خانواده ها آزاد و  به دلیل محدودیت ظرفیت سالن بهه

 است.
کارت ورود این برنامه توسط دست اندرکاران یک ساع

در محل فرهنگسرا توزیع مىشود.
 ویژه برنامه هــاى «فوتبال به وقــت اصفهان» به ه
2شهردارى منطقه 2 اصفهان برگزار مى شو

مســلمان بــار دیگر 
راهن سرخ، جستجوکند.

مدت ســه فصل حضور در 
105 بازى با پیراهن این تیم

 وشش بار گلزنى کرد. شماره 
در پرسپولیس در مدت حضور ن

یادى با این تیم کسب کرد اما در 
م برانکو ایوانکوویچ و در حالى که 
9م با 9 پاس گل، عنوان بهترین پاسور 
اص داده بود از جمع ســرخ ها جدا 
سلمان با ترك پرسپولیس باز هم به 
پیراهن ذوب آهن را برتن کرد.  ت و
صد بازى لیگ برترى با پیراهن ذوب 
شت این بار در این تیم شاگرد امید 
تنها یک نیم فصل در این تیم دوام  ا
ر نیم فصل دوم بــا پیراهن طالیى

گ برتر توپ خواهد زد.
 ســیزدهمین مصاف لیگ برترى 
پولیس محسن مسلمان در ورزشگاه 
موش نشــدنى به حسن رودباریان، 
ت پرسپولیس به ثمر رساند، این گل 
 یاد ماندنى شد که مسلمان با به ثمر 
وان جوان ترین گلزن لیگ برتر را با 

 خود اختصاص داد.
در ابتداى لیگ پانزدهم پرسپولیسى 
خوبش فاصله اى چندصد کیلومترى 
ر نیم فصل گذشته در ذوب آهن و به 
 اصفهانى روزهاى خوبى را در لیگ 
د امیدوار است که بار دیگر و این بار 
هان اوج بگیرد و به روزهاى خوبش 

باشگاه نیوکاسل خ
میالد محمدى مداف
رافائــل بنیتس س
یک مدافع چپ اسـ
رقابت هاى لیگ بر

بماند. به همین علت
رسمى خود را برا
به اخمت گروزنى
پل دامت تنها مد
نیوکاســل اس
همسترینگ
را از دستد
این باشـ
د خوبى
به دنب
است
میالد
ایــرا
ملت هاى آس
برابر تیم مل
گ نهایى قرار
به عنوان سـ
این مدافع در
م در ترکیب تیم
اکنون عضو اخمت

روسیه است.

د!

بنیتس
محمدى را مى خواهد

انگار جدیه!
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حصروراثت 
فاطمه میرزائى  داراى شناســنامه شماره 749 به شرح دادخواســت به کالسه 461/97 از این 
دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسین قندهارى 
علویجه بشناســنامه 171 در تاریخ 97/9/25 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. فاطمه میرزائى علویجه فرزند محمد ش ش 749 
متولد 1353 نسبت با متوفى همسر ، 2. موسى رضا قندهارى علویجه فرزند محمد حسن  ش 
ش 290 متولد 1312 نسبت با متوفى پدر ، 3. ســاجده قندهارى علویجه فرزند حسین ش ش 
1080536663 متولد 1379 نسبت با متوفى فرزند ، 4. فائزه قندهارى علویجه فرزند حسین ش 
ش 1080281967 متولد 1372 نسبت با متوفى فرزند ، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى 
ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر 
کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد.354373/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى 

حل اختالف نجف آباد /11/133
 حصروراثت 

مهدى حجتى نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 99 به شرح دادخواست به کالسه 1511/97 
از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان غالمعلى 
حجتى نجف آبادى بشناســنامه 179 در تاریخ 97/8/19 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. فاطمه حجتى نجف آبادى ش ش 551 ، 
2. مهدى حجتى نجف آبادى ش ش 99 ، 3. فرزانه حجتى نجف آبادى ش ش 540 ، 4. رباب 
حجتى نجف آبادى ش ش 2555 ، 5. محمد حجتى نجف آبــادى ش ش 31639 6. فهیمه 
حجتى نجف آبادى ش ش 8697 (فرزندان متوفى)، 7. مریــم منتظرى نجف آبادى  ش ش 
22032(همسر متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه 
از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد 

شد. 354297/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد /11/134
 اخطار اجرایى

شماره 233/97 به موجب راى شــماره 784 تاریخ 97/7/7 حوزه هشتم شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه 1- على حقیقى نجف آبادى 2- روح 
اله (سعید )بابایى به نشــانى 1- نجف آباد –خیابان شیخ بهایى-ك نوروزى فر 2- امیر آباد – 
کوى حمام- پالك 25محکوم اســت به محکومیت تضامنى خواندگان به 1- پرداخت مبلغ 
10/000/000 ریال بابت اصل خواســته 2- پرداخت مبلغ 2/700/000 ریال به  عنوان هزینه 
هاى دادرسى  و ابطال تمبر از باب تسبیب 3-پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 4- پرداخت 
خسارت تاخیرتادیه از تاریخ سررســید 97/2/20 لغایت اجراى حکم5-هزینه نیم عشر دولتى.

محکوم له: على باستانى نجف آبادى به نشانى: نجف آباد – خ قدس – کوى سنبل – پالك 3 
ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف 
است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى 
معرفى کند که اجراى حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر 
به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا 
تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 354129/م الف-شعبه هشتم حقوقى شوراى 

حل اختالف نجف آباد /11/136
 اخطار اجرایى

شماره 497/97 به موجب راى شــماره 643/97 تاریخ 97/8/13 حوزه نجف آباد شوراى حل 
اختالف شهرســتان نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه محبوب عظیمى نام پدر 
احمد به نشــانى اردبیل – بهشت فاطمه – خشکشــویى نیما کوچه على بن بست باقر پالك 
358 محکوم است به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ یک 
میلیون و ششصد هزار ریال بابت هزینه هاى دادرسى و ابطال تمبر و خسارت تاخیردرتادیه از 
تاریخ 1397/5/31 لغایت اجراى کامل دادنامه و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق محکوم له 
و پرداخت دو میلیون و پانصد هزار ریال بابت نیم عشر دولتى.محکوم له: یداهللا هاشمى نام پدر 
على با وکالت ژاله رمضانى نجف آباد خ امام چهاراه شهردارى مجتمع نگار طبقه 4-فیروز آباد 
خ مولوى بن بست 16 مترى پالك 15-8518945631 -ماده 34قانون اجراى احکام: همین 
که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع 
اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا 

اعالم نماید. 353751/م الف-شعبه ششم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد /11/137
 ابالغ اخطاریه

آقاى / خانم بانک مهراقتصاد به مدیریت جوادتک روســتا باوکالت مریم ناصرى دادخواستى 
مبنى بر مطالبه به طرفیت  1- حسین صنعت زاده 2- حسین جبارى 3- عزت اله جبارى به این 
شورا تقدیم نموده و به کالســه 97 / 494 ش 11 ح ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 4 / 12 / 97 
ساعت 9/30 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به استناد ماده 73 ق 
. آ. د . م از نامبرده دعوت مى شود ، قبل از وقت رسیدگى جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم به این شورا مراجعه نماید درغیر اینصورت طبق مقررات حکم غیابى صادر خواهد شد 

. 357570 /م الف مسئول دفتر شعبه 11 حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر /11/138 

فقدان سندمالکیت
خانم اعظم معینى کربکندى  فرزند ناصر با ستناد 2 برگ استشهادیه محلى که هویت و امضاء 
شهود رسما گواهى شده است مدعى است سند مالکیت خود به شماره 069242  سرى الف سال 
94را که به میزان ششدانگ بوده  به شماره پالك ثبتى 406 / 20455 واقع در بخش 16 حوزه 
ثبتى 16 اصفهان ( شاهین شــهر ) که در ص دفتر501  صفحه 62 امالك به نام نامبرده  ثبت 
و سند صادر و تسلیم گردیده و بموجب ســند انتقال 18334  مورخ 3 / 11/ 94 دفترخانه 408 
شاهین شهر  به او انتقال قطعى یافته و معامله ى دیگرى هم انجام نشده و ملک فاقدبازداشتى 
وداراى یک فقره سند رهنى به شماره 18335مورخ 97/11/3بوده  و نحوه گم شدن جابجائى 
اعالم شده ، چون درخواســت صدور ســند المثنى گردیده ، طبق تبصره یک اصالحى ماده 
120آ . ق . ث مراتب آگهى مى گردد که هرکس مدعى انجام معامله یا وجود ســند مزبور نزد 
خود باشد از تاریخ انتشار آگهى تا ده روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل سند را ارائه 
نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل ســند به ارائه کننده مسترد گردد . اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضى نرسد یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مرقوم صدر و به متقاضى 
تسلیم خواهد شــد . 357666 /م الف ناصر صیادى – رییس اداره ثبت اسناد و امالك شاهین 

شهر / 11/139 
اخطار اجرایى

محکوم علیه  حسین على اکبرپورفرزنداکبربه نشانى مجهول المکان و محکوم له  اردشیررئیسى 
فرد ناغانى فرزندعلى به نشــانى اصفهان خ امام خمینى اول تابلوخانه اصفهان کوچه آزادگان 
پالك 15  به موجب راى غیابى  شــماره 234تاریخ 14 / 5 / 97 حوزه 2 حقوقى شــوراى حل 
اختالف شهرستان شاهین شهر محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 100/000/000ریال 
بابت اصل خواسته وپرداخت مبلغ 1/040/000ریال بابت هزینه دادرسى وبابت هزینه الصاق 
تمبربه دادخواست وضمائم آن وخسارات تاخیرتادیه ازتاریخ سررسیدچک شماره 464164مورخ 
97/2/10و464163مورخ 96/8/10لغایت زمان پرداخت براساس شاخص اعالمى ازسوى بانک 
مرکزى که محاســبه آن بااجراى احکام درحق خواهان ، پرداخت نیم عشردولتى نیزبه عهده 
محکوم علیه است .سیدمجیدعقیلى – قاضى شعبه دوم شوراى حل اختالف شاهین شهر -  م 
الف 352359- ماده 34 قانون اجراى احکام همین که اجراییه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم 
علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا 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 اجراییه نداند باید ظــرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به 
قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد صریحا اعالم نماید. محکوم علیه تا30روزپس ازابالغ 
اجرائیه مى تواند ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود دعوى اعساراقامه نماید تابازداشت نشود. م 

الف/  352359 شعبه 2 شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر /11/140
ابالغ رأى

آگهى راى شــورا - شــماره پرونده : 97/43 ش 8 ح  شــماره دادنامه 97/339 تاریخ دادنامه 
97/9/28 درخصوص  دعوى خواهان آقاى مهدى بیدرام باوکالت رسول حق شناس به نشانى 
شاهین شهر خ دکترحسابى نبش فرعى 2مجتمع الماس ط 5 واحد 23 به طرفیت  خوانده آقاى 
عباس دنبه چهارمحالى به نشــانى مجهول المکان به خواســته  مطالبه مبلغ دویست میلیون 
ریال وجه یک فقره چک به شماره 320389مورخ 96/9/15عهده بانک  ملى ایران به انضمام 
مطلق خسارات دادرسى ، شــورا باتوجه به مالحظه مســتندات ابرازى خواهان واحرازاشتغال 
ذمه خوانده نســبت به خواهان دعوى خواهــان رامحمول برصحت تلقى ومســتندا به مواد 
198- 515- 522- 519قانون آیین دادرسى مدنى وتبصره الحاقى به ماده 2قانون چک حکم 
به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال بابت اصل خواسته وپرداخت مبلغ 
ســه  میلیون وپانصدهزارریال بابت هزینه دادرســى وهزینه حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه 
قانونى وبااحتساب تاخیرتادیه ازتاریخ سررسیدچک 96/9/15تازمان پرداخت درحق خواهان 
صادرواعالم  مى نمایند .ا راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى 
در همین مرجع و سپس ظرف همین مدت قابل تجدى نظر خواهى در دادگاه محترم تجید نظر 
استان اصفهان مى باشد.  م الف/  352357 غالمرضاشــکوهى - قاضى شوراى حل اختالف 

شعبه هفتم شاهین شهر/ 11/141
ابالغ رأى

آگهى راى شورا - شــماره پرونده :97 / 542 ش 11  ح شــماره دادنامه 679 – 23 / 10 / 97 
درخصوص دعوى خواهان آقاى  مهدى صبوحى نژاد فرزند رضا به نشــانى شــاهین شــهر 
عارف خ جامى مجتمــع 85واحد6  بطرفیت خوانده  شــهاب بابادى فرزندمحمدحســین به 
نشــانى  مجهول المکان به خواســته مطالبه مبلغ 000 / 000 / 150 ریال به انضمام هزینه 
دادرســى وتاخیرتادیه ونظرب اینکه پرداخت وجه  حساب اســنادبانکى معادل مبلغ خواسته 
ازحســاب خواهان به حســاب خوانده محرز مى باشــد وخوانده باوصف ابالغ واقعى /قانونى 
وقت رسیدگى درجلسه شوراحاضرنگردیده ودلیل برمقروض بودن خواهان وپرداخت دین  به 
عنوان  وفاى به عهد وسقوط تعهدات دینى ایشــان ویاتبرعى بودن پرداخت وجه ارائه ننموده 
اند ونظربه این که حســب ماده 265قانون  مدنى  هرکس مالى به دیگرى بدهد ظاهردرعدم 
تبرع است  بنابراین اگرکسى چیزى به دیگرى بدهد  بدون اینکه  مقروض آن چیزى باشدمى 
تواند اســترداد کندوخوانده  ازاثبات بقاء دین برعهده خواهان به عنوان   پرداخت کننده ناشى 
ازاسباب قراردادى یاغیرقراردادى عاجزبوده اند لذاشورادعوى خواهان راوارددانسته وبه استناد 
مواد 198- 519- 522- ق آدم وماده 265 قانون مدنى حکم برمحکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ 150/000/000ریال بابت اصل خواســته ومبلغ 000//1/925 ریال بابت هزینه دادرسى 

والصاق تمبر  وخســارت تاخیرتادیه ازتاریخ تقدیم دادخواست 97/9/7لغایت اجراى  حکم که 
حین اجراى حکم توسط اجراى احکام مدنى  شوراهاى حل اختالف محاسبه خواهدشد درحق 
خواهان صادرواعالم مى نماید .راى صادره غیابى محسوب وظرف بیست روز پس ازابالغ قابل 
واخواهى درهمین شورا وســپس ظرف همان مهلت قابل تجدیدنظرخواهى درمحاکم دادگاه 
هاى عمومى حقوقى شاهین شهرمى باشد .  م الف 352647وحیدهادى - قاضى شعبه یازدهم 

حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر / 11/142 
ابالغ رأى 

آگهى راى شورا- شــماره پرونده : 97/ 197 ش 5حقوقى   شــماره دادنامه 352 – 19 / 6 / 
97درخصوص دادخواست دعوى خواهان :  اســداهللا عارفیان فرزندفتح اله به نشانى شاهین 
شــهر بلوارمنتظرى خ قائم فرش فروشــى عارفیان به طرفیت آقاى امین شفیعى فرامین  به 
نشانى مجهول المکان به خواســته مطالبه مبلغ 000/ 000 / 114ریال به استناد 3 فقره حواله 
صندوق قرض الحسنه جواداالئمه ( ع ) به شماره هاى 264203- 264204- 264205هریک 
به مبلغ بیســت میلیون ریال ویک فقره فاکتور به شــماره 9660به مبلغ 000//54/000ریال 
به انضمام خســارت تاخیرتادیه وهزینه دادرســى بدین شــرح که طبق اظهــارات خواهان 
فاکتورمذکور بابت خریدفرش خوانده صادروبه امضاى خریداررســیده اســت لذانظر به عدم 
پرداخت بدهى هاى مذکور درخواست  صدورحکم به مبلغ خواسته رانموده است .شوراباعنایت 
به مفاددادخواســت تقدیمى ، مالحظه حواله هاى صادره ازصندوق قرض الحسنه جواداالئمه 
( ع )  فاکتورمصدق شده به تاریخ 96/8/14که به امضاء خوانده رسیده وازتعرض مصون مانده 
اســت وخوانده باتوجه به ابالغ قانونى نشــرآگهى درجلسه رســیدگى حاضرنگردیده ودلیلى 
بربرائت ذمه خویش ارائه ننموده  اســت لذا دعوى خواهان مقرون به صحت تشــخیص داده 
شده ، به اســتناد مواد 271و1301قانون مدنى وهمچنین مواد198و 519قانون آیین دادرسى 
مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 114/000/000ریال بابت اصل خواســته  
ومبلــغ 2/425/000ریال بابــت هزینه دادرســى ودرخصوص مطالبه خســارت تاخیرتادیه
 مستندابه ماده 522قانون آیین دادرسى مدنى ازتاریخ تقدیم دادخواست 97/4/20لغایت اجرزاى 
حکم براساس شساخص اعالمى ازسوى بانک  مرکزى درحق خواهان را صادر واعالم مى دارد 
راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین مرجع و سپس 
ظرف همین مدت قابل تجدى نظر خواهى در محاکم حقوقى شاهین شهر  مى باشد. 351534 

/م الف مجتبى رضوانى - قاضى شعبه پنجم شوراى حل اختالف شاهین شهر /11/143 
ابالغ رأى

آگهى راى شورا - شــماره پرونده : 97/ 179شــماره دادنامه 559–تاریخ رسیدگى : 18 / 7 
/97درخصوص دادخواست دعوى خواهان :  مجید فروتن فرزند ناصربه وکالت سیدعلى حسینى 
ف .محمد به نشانى شاهین شهر خ دکترحسابى مجتمع الماس طبقه 5واحد23به طرفیت فائزه 
آب باریک ف على اکبر به نشانى مجهول المکان به خواسته مطالبه مبلغ یکصدوچهل میلیون 
ریال بابت خسارت وارده به یک دســتگاه خودروى کامیون بنز به شماره انتظامى 23-128ع 
56ناشى بى احتیاطى خوانده به دلیل تغییرناگهانى ونقض ماده 119آیین نامه راهور به انضمام 
هزینه دادرسى وحق الوکاله وکیل شورابابررســى  محتویات پرونده باعنایت به ادله ارائه شده 
ازطرفین پرونده ونظریه افسر کاردان فنى تصادفات ناظر تعیین خوانده به عنوان مقصرواینکه 
نظریه مذکور مصون ازاعتراض مانده وباعنایت به ادله ارائه شــده ونظریه کارشناس درتعیین 
میزان خسارت وعدم حضورخوانده درجلســه وعدم ارائه الیحه دفاعیه درقبال دعوى خواهان 
ومدارك ارائه شده  ازطرف خواهان واینکه وکیل خواهان درجلسه اظهارمى دارد که سقف بیمه 
نامه ى خوانده مبلغ یکصدوپنجاه میلیون ریال مى باشــد ومبلغ مندرج درنظریه ى کارشناس 
راکه مبلغ دویســت ونودمیلیون ریال ارزیابى شده اســت راکفایت نمیکند . دعوى خواهان را 
ثابت تشــخیص و مســتندا به ماده 328 قانون مدنى و198 قانون ایین دادرسى مدنى و مواد 
1و2 قانون مســئولیت مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصدوچهل میلیون 
ریال  بابت اصل خواسته به انضمام پرداخت مبلغ یک میلیون وهفتصدوهشتادوپنج هزارریال 
بابت هزینه دادرسى وحق الوکاله وکیل براســاس تعرفه قانونى درحق خواهان راصادرواعالم 
مى دارد راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین مرجع 
و سپس ظرف همین مدت قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم حقوقى شاهین شهر  مى باشد. 
352691   /م الف غالمرضا شکوهى - قاضى شعبه ششم شوراى حل اختالف شاهین شهر/ 

 11/144
آگهى موضوع ماده 3قانون وماده 13آیین  نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى واراضى ساختمانهاى فاقدسندرسمى 
اداره کل ثبت اسنادوامالك استان اصفهان - اداره ثبت اسنادوامالك حوزه ثبت ملک شاهین 
شهر - هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقدسندرسمى

- برابر راى شــماره 139760302035000108- 97/5/24هیات دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقدسندرسمى مستقر درواحدثبتى حوزه ثبت ملک 
شاهین شــهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى آقاى مجید ابدالى فرزندحسن به شماره 
شناسنامه 174صادره ازشاهین شهر درششــدانگ یک باب مغازه به مساحت 20/92مترمربع 
پالك 301اصلى واقع در شاهین شهر – حاجى آباد خ فتح المبین جنب پست بانک ، خریدارى 
ازمالک رســمى آقاى محمودابدالى حاجى آبادى محرزگردیده اســت لذابــه منظور اطالع 
عموم مراتب دردونوبت به فاصله 15روزآگهى مى شــود درصورتى که اشــخاص نسبت به 
صدورسندمالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهى به مدت 
دوماه اعتراض خودرابه این اداره تسلیم وپس ازاخذ رســید ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم 

اعتراض دادخواست خودرابه مراجع قضایى تقدیم نمایند .بدیهى است درصورت انقضاى مدت 
مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادرخواهدشد . تاریخ انتشارنوبت اول 
: 97/10/19تاریخ انتشارنوبت دوم 97/11/4- م الف 343447 ناصرصیادى صومعه – رییس 

ثبت اسنادوامالك شاهین شهر /10/336 
 اخطار اجرایى

شماره 1262/95 به موجب راى شماره 227 تاریخ 96/3/18 حوزه هشتم شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه شــاهین شهرى به نشانى مجهول 
المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 60/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 
1/300/000 ریال بابت هزینه هاى دادرســى و ابطال تمبر و پرداخت خسارات تاخیردرتادیه 
از تاریخ سر رسید  1394/6/1 و هزینه نیم عشر دولتى.محکوم له: بهنام آقایى به نشانى: امیر 
آباد – بلوار بهشتى – بین ك 2-3 پالك 22 ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به 
محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا 
ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به 
از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 

354208/م الف-شعبه هشتم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد /11/135
ابالغ وقت دادرسى

خواهان تعاونى اعتبارى ثامن االئمه با وکالت مجتبى حقیقى دادخواســتى به خواسته مطالبه 
و خسارت تاخیر در تادیه از زمان سر رســید لغایت زمان اجراى حکم و مطلق خسارت ناشى از 
دادرســى و حق الوکاله وکیل  به طرفیت آقاى 1- خانم مریم شاه نظرى 2- آقاى امیر حسین 
شاه نظرى به شوراى حل اختالف شعبه 5 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به 
شماره 1233/97 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 97/12/6  ساعت 9:15 تعیین گردیده 
علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان 
به دستور رئیس شــورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه 
هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت 
یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید 
و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته 
ابالغ رسیدگى نموده و تصمیم شایســته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى 
باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 358185/ م الف شــعبه 5 امیر آباد شوراى حل اختالف 

نجف آباد /11/149
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان مجتبى سفرى با وکالت مجتبى حقیقى دادخواستى به خواسته مطالبه و خسارت تاخیر 
در تادیه از زمان سررســید لغایت زمان اجراى حکم و مطلق خســارت ناشى از دادرسى و حق 
الوکاله وکیل  به طرفیت آقاى شکراله جهانیان به شوراى حل اختالف شعبه 5 شهرستان امیر 
آباد نجف آباد تســلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 1308/97 ثبت گردیده و وقت دادرسى 
به تاریخ 97/12/6 ساعت 9:30صبح تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى 
آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون 
آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به 
خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به 
دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد 
بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته ابالغ رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ 
خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 358819/ 

م الف شعبه 5 امیر آباد شوراى حل اختالف نجف آباد 11/150
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان مجتبى سفرى با وکالت مجتبى حقیقى دادخواستى به خواسته مطالبه و خسارت تاخیر 
در تادیه از زمان سررســید لغایت زمان اجراى حکم و مطلق خســارت ناشى از دادرسى و حق 
الوکاله وکیل  به طرفیت آقاى جعفر جعفرزادگلو به شوراى حل اختالف شعبه 5 شهرستان امیر 
آباد نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 1307/97 ثبت گردیده و وقت دادرسى به 
تاریخ 97/12/6 ساعت 9صبح تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس 
و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دســتور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین 
دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشــار محلى آگهى مى شود و به 
خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به 
دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد 
بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته ابالغ رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ 
خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 358806/ 

م الف شعبه 5 امیر آباد شوراى حل اختالف نجف آباد 11/151
 اخطاریه 

آقاى حسن عباسى جبلى فرزندعباس به نشانى مجهول المکان محل حضورشعبه دوم شوراى 
حل اختالف شاهین شــهر واقع درخیابان عطار فرعى 9غربى به شماره کالسه 526/97 وقت 
حضور ظرف 10روزازتاریخ رویت ساعت 4/30الى 7/30عصر علت حضور: تجدیدنظرخواهى 
عبدالرسول شیردل به طرفیت شــما ظرف 10روزازتاریخ رویت چنانچه پاسخى ندارید کتبابه 
این شعبه ارائه نمایید .م الف 358873 شعبه دوم شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر 

 11/152/

با مشــارکت خیران بقعه ساز، امســال 59 هزار میلیارد 
ریال براى اجراى طرح هاى عمرانى بقاع متبرکه استان 

اصفهان هزینه شده است.
معاون بهــره ورى و اقتصــادى اداره کل اوقاف و امور 
خیریه اســتان اصفهان بــا بیان این مطلب، وســعت 
طرح هاى عمرانى جدید در دست اجراى این بقاع متبرکه 
با 80درصد پیشرفت را طى امسال، 13هزار مترمربع بیان 
کرد و گفت: هدف از اجراى این طرح ها، توســعه حرم 
مطهر بقاع متبرکه این استان  و رویکرد تبدیل این اماکن 
متبرکه به قطب فرهنگى، از محل کمک هاى خیران، 

اعتبارات دولتى و درآمد بقاع متبرکه است.

امیر حسین اسماعیلى پور، تکمیل طرح هاى عمرانى در 
دست اجرا را نیازمند 78میلیارد ریال دیگر دانست و تأکید 
کرد: همچنین امســال با هدف بازسازى، مرمت، مقاوم 
ســازى، تعمیر و نگهدارى بقاع و اماکن متبرکه استان 
اصفهان، تاکنون 8500 مترمربع فعالیت عمرانى با بیش 
از 7800میلیون ریال اجرا شده است. وى افزود: عمران و 
آبادانى بقاع متبرکه، احیاى موقوفات و اجراى امینانه نیات 
واقفان نیک اندیش پس از پیروزى شــکوهمند انقالب 
اسالمى نشان از تجلى فرهنگ و تمدن اسالمى دارد و از 
جمله دستاوردهاى انقالب شکوهمند جمهورى اسالمى 

محسوب مى شود.

سرپرست دانشــگاه فرهنگیان اصفهان گفت: فضاى 
علمى و پژوهشى دانشگاه فرهنگیان در حال ارتقاست.

شهرام عروف زاد اظهار کرد:دانشــگاه فرهنگیان یک 
دانشــگاه حاکمیتى و تحت حمایت هــاى رهبر معظم 

انقالب، در حال حرکت به سمت تعالى است.
وى ادامه داد: فضاى علمى و تحقیقى دانشگاه در حال 
ارتقاست و این دانشگاه باید تالش کند تا به جامعه کمک 

کند و مشکالت جامعه را حل کند.
سرپرســت دانشــگاه فرهنگیان اصفهان عنوان کرد: 
با توجــه به اینکه شــرایط جذب دانشــگاه فرهنگیان 
دانشــجویان ورودى به این دانشــگاه از ظرفیت هاى 

خوبى برخوردار اســت، این موضوع وظیفه ما را سنگین 
مى کند و بایــد از ظرفیــت مراجع علمــى دیگر هم

 بهره ببریم.
عروف زاد اظهارکرد: چند ویژگى شــاخص در دانشگاه 
فرهنگیان وجود دارد که در دیگر دانشگاه ها کمتر دیده 
مى شود و مهمترین این شــاخص ها، توجه به تربیت 
شخصیت، منش و رفتار معلمى در دانشجو معلمان است.

سرپرســت دانشــگاه فرهنگیان اصفهان اضافه کرد: 
این دانشــگاه تربیت و فرهنگ محور اســت و براى ما 
شــیوه هاى تدریس و آموزش و تعالى دانش آموز بسیار 

مهم است. 

6 میلیارد، هزینه طرح هاى 
عمرانى در بقاع متبرکه

ارتقاى فضاى علمى
دانشگاه فرهنگیان

کشف 2 ُتن سیم مسى
 در شاهین شهر

4 سارق کابل هاى مسى در شــاهین شهر شناسایى و 
دســتگیر شــدند. فرمانده انتظامی شهرستان شاهین 
شهر گفت: در پی ســرقت بیش از  100متر کابل برق 
فشار قوي از یک شــرکت پیمانکار خصوصی فعال در 
این شهرستان، بررسى موضوع در دستور کار مأموران 

کالنتري12 این فرماندهى قرار گرفت. 
حسین بســاطی افزود: مأموران در این رابطه موفق به 
شناسایى و دستگیرى چهار ســارق شدند.  وى با اشاره 
به اینکه سارقان پس از ســرقت کابل هاي برق، اقدام 
به سوزاندن روکش آنها می کردند، افزود: در بازرسی از 

مخفیگاه متهمان، 2 ُتن سیم مسی مسروقه کشف شد.

آخرین فرصت ارسال مقاله به 
همایش بین المللى دانشگاه سبز
عالقه مندان براى ارســال مقاله بــه دومین همایش 
بین المللى دانشــگاه ســبز تــا نیمه اســفند فرصت
 دارند. بنا بر اعالم دبیرخانه، تجربیات ملى و بین المللى 
انرژى هاى تجدیدپذیر، مدیریت آب و پساب، مدیریت 
مصرف انرژى، مدیریت پســماند، حمل و نقل ســبز، 
فناورى اطالعات و ارتباطات سبز و طراحى پردیس هاى 
دانشگاهى پایدار، محورهاى این همایش دو روزه است.

عالقه مندان براى ارسال مقاله و کسب اطالعات بیشتر 
به نشانى اینترنتى http://conf.ui.ac.ir مراجعه 
کنند. دومین همایش بین المللى دانشگاه سبز 10و11 

اردیبهشت در دانشگاه اصفهان برگزار مى شود.

خبر

عضو هیئت مدیره نظام صنفى کشــاورزى شهرستان 
اصفهان گفت: با جارى شــدن زاینــده رود در روزهاى 
آینده، بیش از 40 درصد از اراضى کشاورزى این منطقه 

زیر کشت خواهد رفت.
حســین محمدرضایى افزود: از حدود 120 هزار هکتار 
زمین هاى کشاورزى منطقه شــرق اصفهان، نزدیک 

به 40 هزار هکتار آماده کشت گندم، جو و گلرنگ است.
وى با اشاره به میزان کشت هر محصول در این مناطق 
ادامه داد: به طور تخمینى در 15 درصد از مزارع جو، در 5 

درصد گلرنگ و بقیه آن گندم کشت مى شود.
رئیــس انجمن حمایــت از کشــاورزان شهرســتان 
اصفهان با بیــان اینکه هــر هکتار زمیــن زراعى به 
حــدود 200 کیلوگرم بذر نیــاز دارد، اضافــه کرد: بذر

 مورد نیاز از سوى جهادکشاورزى بین کشاورزان توزیع 
شده و شــمارى از آنان از بذرهاى خود مصرفى استفاده 

کرده اند.
***

محمدرضایى به ساماندهى رودخانه زاینده رود در مناطق 
مختلف براى عبور آب و کاهش هدررفت آن اشاره کرد 
و گفت: عملیات مرتبط به همت شرکت آب منطقه اى و 

نمایندگان صنف کشاورزى انجام شد.
وى خاطرنشان کرد: بندهاى آب ورودى به شرکت فوالد 
مبارکه و بخشى از ویالهاى شهر باغبادران که در حریم 
رودخانه بودند، ساماندهى شد و این موضوع براى شرکت 

ذوب آهن هم در روزهاى آینده انجام مى شود.
وى ساماندهى مســیر رودخانه را شامل تسطیح، جمع 

آورى نخاله و زباله و ایجاد شــرایط بهتر براى بندها و 
مانع ها برشمرد.

عضو هیئت مدیره نظام صنفى کشــاورزى شهرستان 
اصفهان گفت: خوشبختانه طى چهار ماه گذشته بالغ بر 

1000 میلیمتر در حوضه آبریز زاینده رود گزارش شــده 
و این نشــان مى دهد که تأمین آب براى کشاورزان چه 
امسال و چه در بهار سال 98 با مشکل روبه رو نمى شود.

محمدرضایى ادامه داد: بازگشــایى زاینــده رود براى 

آبیارى نوبت دوم، در ســال آینده به میزان بارش ها تا 
پایان سال بستگى دارد، به این معنا که هر چه بارندگى 
بیشتر باشد، بازگشایى رودخانه در بهار سال آینده دیرتر 

انجام مى شود.

با جارى شدن آب در زاینده رود؛

مدیر اداره تکنولوژى و گروه هاى آموزشــى ابتدایى 40 درصد از اراضى کشاورزى اصفهان زیر کشت مى رود
اســتان اصفهان گفت: امســال حــدود 258 هزار 
دانش آموز دوره ابتدایى اســتان اصفهــان درطرح 

علمى«جابر بن حیان» مشارکت کرده اند.
مریم زیبنده پور با اشــاره به اینکه طــرح تحقیقاتى 
جابربن حیان حدود هفت ســال است که در مدارس 
ابتدایى اجرا مى شــود، اظهار کرد: این طرح در واقع 
یک رقابت علمى بین دانش آموزان است تا با برگزارى 
این طرح، دانش آمــوزان پروژه هاى علمى خود را در 
زمینه هاى پژوهشــى و تحقیقاتى ارائه کنند و از سن 

پایین با مفاهیم تحقیق و کاوش آشنا شوند. 

رئیس دانشــگاه پیام نور نوش آباد با تکذیب تعطیلى 
این واحد دانشــگاهى گفت: تعطیل شدن این واحد 
دانشگاهى شایعه اى است که فقط در فضاى مجازى 

منتشر شده است.
امیر لقمان افزود: قــرارداد تمدید اجاره ســاختمان 
آموزشــى دانشــگاه پیام نور واحد نوش آباد دو روز 
گذشــته نیز با آموزش و پرورش شهرســتان آران و 
بیدگل امضا شده اســت.وى گفت: با توجه به کمبود 
دانشجو در برخى رشته هاى مشترك با دانشگاه پیام 
نور مرکز آران و بیدگل و به منظور مدیریت هزینه ها، 
کالس ها در این دو شهر تشکیل مى شوند. وى افزود:

 کالس هاى دانشگاه پیام نور نوش آباد به روال گذشته 
فقط به دلیل فعالیت هاى عمرانى در روزهاى پنج شنبه 
و جمعه از صبح تا عصر برگزار مى شود و این به معنى 

تعطیلى یا انتقال این مرکز آموزشى نیست.

مشارکت 258هزار دانش آموز 
اصفهانى در طرح«جابربن حیان»

تکذیب تعطیلى دانشگاه پیام نور 
واحد نوش آباد
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داشتن وزن مناســب و تحرك از جمله مواردى 
است که براى پیشگیرى از بیمارى هاى مختلف 
زنان از جملــه انواع ســرطان ها مانند تخمدان و 
یا ســینه و تقویت قدرت بارورى در زنان توصیه

 مى شود.
 باید توجه داشته باشید که ورزش در زنان و تغذیه، 
دست در دست هم دارد. رابطه تغذیه و ورزش بدین 
ترتیب است که نحوه و زمان تغذیه شما بر ورزش 
تأثیر مى گذارد. توصیه مى شــود صبحانه ســالم 
بخورید، مراقب مقدار غذایى که استفاده مى کنید، 
باشید؛ میان وعده هاى مناســبى در نظر بگیرید، 
بعد از ورزش کردن غذا بخورید، نوشــیدن آب در 

ورزش هم بسیار توصیه مى شود.
سیب سبز میوه اى سرشــار از خاصیت است که 
از مهمترین آن مى توان به ماده «کوئرســتین» 

اشاره کرد.
 خوب است بدانید کوئرســتین احتمال پیشرفت 
اختالالت اعصاب مثل آلزایمر و پارکینســون را 

کاهش مى دهد.
 همچنین این ماده قادر اســت بهتــر از ویتامین 
c در برابر تنش، از اعصــاب محافظت کند و به 
بهبود عملکرد حافظه کمک مى کند و بالطبع در 

پیشگیرى از آلزایمر و پارکینسون مؤثر است.

رئیس پژوهشکده پیشگیرى اولیه از بیمارى هاى غیر 
واگیر دانشگاه علوم پزشکى اصفهان گفت: براساس 
تحقیقات انجام شده از ســوى مراکز علمى، آلودگى 

هوا بر افزایش بیمارى چاقى و دیابت تأثیرگذار است.
رؤیا کلیشــادى افزود: بر اســاس این تحقیقات، در 
جاهایى که میزان آالینده ها زیاد بوده و ساکنان آن 
با آلودگى هوا مواجه بودند، آمار مبتالیان به بیمارى 
چاقى نسبت به ســایر مناطق باال بوده است. وى با 
اشاره به اینکه افزایش آالینده ها و استنشاق هواى 
آلوده موجب افزایش بیمارى هاى غیرواگیر از جمله 
قند، فشار خون و نارسایى کلیه مى شود، تصریح کرد: 
اثرات نامطلوب هواى آلوده بر ســالمت کودکان و 

نوجوانان بیشتر است. 
از  اولیــه  پیشــگیرى  پژوهشــکده  رئیــس 
بیمارى هاى غیرواگیر دانشگاه علوم پزشکى اصفهان 
اظهارکرد: براساس اعالم سازمان جهانى بهداشت، 
میلیون هــا نفــر در نقــاط مختلف جهــان دچار

بیمارى هاى غیرواگیر شــده اند که بیشتر آنها قابل 
پیشــگیرى بودند اما به دلیل بى توجهى به این نوع 
بیمارى ها مبتال شده اند. وى افزود: براساس مطالعات 
انجام شــده در اصفهان، کودکان و نوجوانانى که در 
معرض آلودگى هوا قرار گیرند احتمال ابتالى آنها به 

بیمارى قند بسیار زیاد است. 
کلیشادى اضافه کرد: الیه هاى درونى رگ هاى خونى 
این کودکان نیز آســیب جدى خواهند دید و احتمال 
ابتالى این کودکان و نوجوانان به سرطان خون زیاد 
است. وى با اشاره به اینکه 90 درصد بانوان و 70 درصد 
آقایان در ایران با کمبود ویتامین D مواجه هستند، 
تصریح کرد: یکى از علل کمبود ویتامین D در افراد، 
آلودگى هواست زیرا آالینده ها از تابیدن نور خورشید 

و جذب این ویتامین به بدن افراد جلوگیرى مى کند. 

درمان هاى خانگى براى مقابله با پوست چرب
مقابله با پوست چرب و آکنه کار دشوارى است اما یکســرى درمان هاى خانگى وجود دارد که به کمک آنها و بدون 

تجویز یک متخصص، مى توان تا حدودى اثرات این مشکل را کنترل کرد.
غده هاى سباسه زیر سطح پوست قرار دارند و مسئول تولید ماده اى به نام ســبوم هستند که در واقع، همان چربى 

طبیعى پوست هستند.
در صورتى که این غده هاى زیر پوستى، بیش از اندازه چربى تولید کنند، پوست چرب مى شود. به طور کلى، سبوم ماده 

بدى نیست، زیرا این ماده از پوست محافظت مى کند و آن را مرطوب مى سازد.
عالوه بر این، این چربى طبیعى باعث سالمت و درخشندگى موها نیز مى شود اما از طرف دیگر، ترشح بیش از حد این 

ماده، منافذ پوست را بسته و باعث تولید آکنه مى شود.
به طور کلى، مقابله با پوست چرب و آکنه کار دشوارى است اما یکسرى درمان هاى خانگى وجود دارد که به کمک آنها 

و بدون تجویز یک متخصص، مى توان تا حدودى اثرات و عالیم این مشکل را کنترل کرد و کاهش داد.

خاك رس آرایشى
خاك رس آرایشى که نام دیگر آن خاك رس درمان 
کننده است، چربى اضافى پوســت را جذب مى کند 
و شرایط پوســت را بهبود مى بخشد. خاك رس سبز 
فرانسوى هم که عمومًا به صورت پودر تهیه مى شود، 
داراى خواص جذب کننده بســیار باالیى است و به 

همین دلیل، اکثر مردم از آن استفاده مى کنند.

سفیده تخم مرغ و آب لیموترش
اگر به تخم مرغ آلرژى ندارید، مــى توانید از مخلوط 
سفیده آن و آب لیموترش براى مقابله با پوست چرب 

صورت خود  استفاده کنید.

بادام
بادام هاى آسیاب 
شده نه تنها پوست 
را الیــه بــردارى 
مــى کننــد، بلکه 
آلودگى ها و چربى 
اضافى پوست را نیز 

از بین مى برند.

جوى دوسر
جوى دوســر خاصیت ضد التهابى دارد و همچنین چربى 
اضافى پوست را جذب مى کند. در ضمن، این ماده قادر است 

سلول هاى مرده پوست را با الیه بردارى، از بین ببرد.

شستشوى صورت
شســتن صورت بدیهى به نظر مى رسد اما اکثر 
افرادى که پوست چرب دارند، هر روز صورت خود 

را به طور مرتب نمى شویند.
اگر پوســت چرب داریــد، روزى دو مرتبه و نه 
بیشتر، صورت خود را بشویید. در ضمن به جاى

صابون هاى قــوى از صابون هاى مالیمى مثل 
صابون گلیسرین استفاده کنید.

عسل
به لطف خــواص ضد باکتریایــى و ضد عفونى، 
عســل را مى توان براى مقابله با پوست چرب و 

آکنه، به کار برد.
عسل همچنین یک مرطوب کننده طبیعى است؛ 
در نتیجه، به کمک آن مى توان پوســت را بدون 

اینکه چرب بشود، مرطوب ساخت.

گوجه فرنگى
گوجه فرنگى حاوى اســید سالیســیلیک است؛ 
درنتیجه، بــراى مقابله با آکنه بــه کار مى آید. 
همچنین از گوجه فرنگى مــى توان براى جذب 

چربى اضافى پوست، استفاده کرد.

کاغذهاى خشک کن
این کاغذهاى نازك، ارزان قیمت و در دسترس 
هستند و اجازه نمى دهند غده هاى سباسه بیش از 

اندازه چربى تولید کنید.
کاغذهاى خشــک کــن، چربى هــاى اضافى 
پوســت صورت را جذب مى کنند و در عین حال 

درخشندگى ایجاد شده را به حداقل مى رسانند.

 آلودگى هوا بر افزایش چاقى 
و دیابت تأثیرگذار است

کالژن یکى از پروتئین هاى بافت پیوندى پوست است که مثل یک چسب، پوست را به بدن مى چسباند و از چروك 
شدن پوست جلوگیرى مى کند. عمل غدد چربى پوست را تنظیم مى کند، در نتیجه از خشکى پوست، چین وچروك 

صورت و موخوره شدن جلوگیرى مى کند.
حال این سئوال پیش مى آید که کمبود کدام ویتامین ها و امالح سبب خشکى پوست بدن مى شود و این ویتامین ها 

و امالح در چه خوراکى ها و غذاهایى یافت مى شود؟

خشــکى و زبرى پوســت، چین وچروك، خشکى کمبود ویتامین A باعث 
پوست ناخن، جوش صورت و بدن و ظاهرى خسته مى شود.مو، شوره سر، کنده شدن 

منابع غذایى حاوى ویتامین A عبارتند از جگر، روغن کبد ماهى، شــیر و لبنیــات، زرده تخم مرغ، کره 
پاستوریزه، هویج، هندوانه، گوجه فرنگى و سبزیجات سبز برگى شکل.

 این گروه از ویتامین ها براى شفافیت و درخشانى پوست و حفظ شادابى آن الزم است. همچنین اثر استرس را در بدن 
از بین مى برند. استرس تأثیرات نامطلوبى بر ظاهر فرد دارد. کمبود ویتامین هاى گروه B باعث چرب شدن موها، شوره 
سر، خشکى پوست، پوسته پوسته شدن لب ها، قرمزى و سوزش پوست، چین وچروك زودرس پوست، کاهش رشد موها، 
سفید شدن موها و ترك هاى ملتهب در گوشه بینى و دهان مى شــود. منابع غذایى ویتامین گروه B عبارتند از غالت 
سبوس دار مثل نان سنگک، بیسکویت سبوس دار، آرد سبوس دار، آجیل، سبزیجات سبز برگى شکل، گوشت قرمز و جگر.

ویتامین C در ترکیب با پروتئین، براى تولید کالژن الزم است. عمل غدد چربى پوست را تنظیم مى کند، 
درنتیجه از خشکى پوست، چین وچروك صورت و موخوره شدن جلوگیرى مى کند. ویتامین c براى حفظ 
سالمتى مو، چشم، دندان ها، مقاومت در برابر عفونت، درمان زخم ها و استحکام بافت هاى پوستى الزم 
اســت. منابع غذایى ویتامین c عبارتند از انواع سبزیجات ســبز مثل کلم بروکلى، کلم پیچ، فلفل سبز و 
گوجه فرنگى، انواع میوه هاى تازه مثل لیمو، پرتقال، گریب فروت، کیوى و سیب زمینى، مویز سیاه، آلبالو، 

گیالس و انگور.
ویتامین D به طور طبیعى توسط بدن تحت تأثیر نور آفتاب تولید مى شود اما ویتامین D در برخى مواد غذایى به ویژه 
ماهى هاى چرب وجود دارد. این ویتامین براى حفظ سالمتى دندان ها، استخوان، ناخن و نیز جذب کلسیم و فسفر 
در بدن الزم است. ویتامینD سالمتى چشم ها، پوست و دندان ها را افزایش مى دهد و کمبود آن باعث پوسیدگى 
و خرابى دندان ها مى شود. منابع ویتامین D عبارتند از تابیدن نور خورشید به صورت مستقیم بر پوست بدن، شیر 

غنى شده، جگر گاو، ماهى آزاد و تن، کره حیوانى، دانه هاى جوانه زده و روغن کبد ماهى.

ویتامین E حالت عضالت و بافت هاى بدن را حفظ مى کند و از چین وچروك و پیرى زودرس پوست جلوگیرى 
مى کند. این ویتامین همچنین از خشــکى پوســت، ایجاد لکه هاى قهوه اى، ریزش مو و شوره سر جلوگیرى 
مى کند، به گردش بهتر خون کمک مى کند و جاى زخم را بهبود مى بخشد.منابع غذایى ویتامین E عبارتند از نان 
سبوس دار، غالت سبوس دار، جوانه گندم، شیر، دانه جوانه زده، کلم بروکلى، کره حیوانى، زرده تخم مرغ، جگر، 
زیتون، دانه آفتابگردان، آجیل، روغن هاى مایع گیاهى مثل روغن جوانه گندم، سویا، بادام، گردو، فندق و ذرت.

A
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D
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 پوست
 ویتامین هاى ضرورى براى

نعناع به عنوان یک کشنده درد، براى دندان هاى عقل محسوب مى شود. برگ آن خاصیت 
بیهوشى و بى حسى براى محدود کردن درد دارد، همچنین داراى خواص ضد باکتریایى است 

که از عفونت جلوگیرى مى کند.
 براى استفاده از این گیاه مى توانید یک توپ پنبه اى را در عصاره نعناع قرار دهید و آن را به 
آرامى در ناحیه آسیب دیده اعمال کنید. مزیت هاى دیگر نعناع این است که داراى عطر و بوى 

تازه است و مى تواند به طور قابل مالحظه اى دهان را تازه کند.

یک متخصص طب سنتى گفت: از دیدگاه طب سنتى، احساس سرما در بدن که معموًال در فصل زمستان 
تشدید مى شود بر اساس شناخت علت، درمانى متفاوت در هر فرد دارد.سمانه رمضانى گیوى درباره علل 
احساس سردى در بدن، گفت: شایع ترین علت احساس ســردى در بدن، سوء مزاج سرد است؛ افرادى که 
مبتال به سوء مزاج سرد هستند، مى توانند با استفاده صحیح از تدابیر گرمابخش مشکل خود را برطرف کنند. 
وى درباره درمان این عارضه اظهار کرد: براى رفع این مشکل، افراد باید لباس هاى گرم بیشترى بپوشند 
و کمتر درمعرض سرما قرار بگیرند، زیرا مقدار زیادى از حرارت بدن از طریق دست و پا  هدر مى رود و الزم 
است این افراد بیشتر از جوراب و دستکش و ساق استفاده کنند.این متخصص طب سنتى ادامه داد: بهتر است 
محل خواب این افراد نزدیک رادیاتور یا بخارى باشد و به خصوص سرشان در معرض جریان هواى سرد قرار  
نگیرد. رمضانى توصیه کرد: ضرورى است افراد دچار سوء مزاج سرد، بى تحرکى را کنار بگذارند و روزانه چند 
نوبت حتى کوتاه حرکات ورزشى انجام دهند؛ ورزش کردن عاملى بسیار مهم و مؤثر در گرمابخشى به بدن 
است و به برطرف شدن سردى بدن کمکى شایان مى کند. وى درباره رژیم غذایى این افراد توضیح داد: این 
افراد باید تا حد امکان از مصرف سردى ها مانند ماست و دوغ و ترشیجات و میوه هاى ترش و خیار و گوجه و... 
و غذا هاى سرد مانند ساالد  و الویه اجتناب کنند و با استفاده از غذا هایى با طبع گرم مانند نخودآب و فسنجان 
و مصرف غذا با زیره و دارچین و پیاز پخته شده و سبزیجاتى شامل نعناع، تره، ترخون، مرزه و ترب به گرم 
شدن طبع بدن خود کمک کنند؛ همچنین بهتر است صبحانه شامل ارده و شیره، عسل و گردو باشد و کمتر از 

پنیر استفاده شود. رمضانى گیوى ادامه داد: افراد سرد مزاج مى توانند طى روز از میوه هاى گرم مانند 
موز، نارگیل، پسته، خرما و سایر میوه هاى شیرین استفاده کنند؛ عالوه بر این، استفاده 

از دمنوش هاى گرم مانند زنجبیل، دارچین، آویشــن، زنیان، نعناع، 
زعفران، بابونه، مرزنجوش و حتى نبات داغ مى تواند 

به رفع سردى مزاج این افراد کمک کند.

 چه کنیم سردمان نشود؟
یک متخصص طب سنتى تأکید کرد: مصرف عرق گیاه رازیانه، در کنار فواید بسیارى که دارد، مى تواند 
براى خانم  هایى که در ناحیه ســینه یا هر ناحیه دیگرى کیســت دارند، مضر باشد و توصیه مى شود 

خانم هایى که کیست دارند از مصرف رازیانه خوددارى کنند.
فریبا رشدى ادامه داد: گیاه رازیانه، مزاج گرم و خشکى دارد و افرادى با این مزاج، اگر در مصرف رازیانه 
زیاده روى کنند، دچار مشکل خواهند شــد، از این رو بهتر است این گیاه با مصلحى مثل سکنجبین و 
صندل استفاده شود.  این متخصص طب سنتى گفت: رازیانه گیاهى مدر و تعرق آور بوده و براى کسانى 

که مشکل «دراپینگ» یا قطره قطره ادرار کردن دارند، مفید است.
 وى اضافه کرد: این گیاه همچنین موجب تقویت قوه هورمونى و تخمدان شــده و ضد نفخ بودن، از 

مهمترین ویژگى هاى درمانى آن است.

زنانى که کیست دارند رازیانه مصرف نکنند

ز زبرى پوســت، چین وچروك، خشکى  ى و
بدنوظاهرىخستهمىشود. صورتو

ى اضافه کرد: این گیاه همچنین موجب تقویت قوه هورمونى و تخمدان شــده و ضد نفخ بودن، از 
همتمترین ویژگى هاى درمانى آن است.
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بهرفع سردى مزاج این افراد کمک کند.

 تقویت حافظه
 و پیشگیرى از آلزایمر 

با سیب سبز

 ارتباط تغذیه
 و ورزش در زنان

ى
شیر به صورتمستقیم بر پوست بدن،  خورشید

زاد و تن، کره حیوانى ى، دانه هاى جوانه زده و روغن کبد ماهى.ى

 درمانى براى تسکین درد دندان
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اى مردم، هیچیک از شما چیزى بر روزیش افزون نمى شود، مگر هنگامى 
که آنچه در روز پیش   داشته، از میان برود. براى او اثرى پدید نمى آید 
مگر آنکه اثر دیگرش نابود شود. هر نوى را زمانى حاصل کند که نو دیگر 
را کهنه کرده باشــد. هیچ نهالى براى او نروید تا نهال روییده اى از آنِ او 
بر زمین نیافتد. ریشه ها، پدران و مادران، رفتند و ما، فرزندان، شاخه ها 

موال على (ع)هستیم و شاخه ها را پس از رفتن ریشه ها چه بقاست؟

شهردارى در نظر دارد به استناد مصوبه شوراى محترم اسالمى شهر نطنز نسبت به فروش 2 قطعه زمین به شرح ذیل متعلق به شهردارى اقدام نماید.
1- قطعه زمین واقع در خیابان کارگر- کوچه همت 3 به پالك ثبتى 51/1674 به مساحت 142/8 مترمربع با کاربرى مسکونى به مبلغ کل 1/150/000/000 ریال

2- قطعه زمین واقع در خیابان شریعتى کوى سرشک به پالك ثبتى 71/2575 به مساحت 270/97 مترمربع با کاربرى مسکونى به مبلغ کل 1/600/000/000 ریال.
سپرده شرکت در مزایده پالك 51/1674 مبلغ 57/500/000 ریال و سپرده شرکت در مزایده پالك 71/2575 مبلغ 80/000/000 ریال. 

سپرده شرکت در مزایده شامل فیش واریزى به حساب 0107157166009 بانک ملى بنام سپرده شهردارى نطنز، ضمانت نامه بانکى و یا مطالبات (به پیشنهاداتى که فاقد سپرده، 
سپرده کمتر، چک و یا نظایر آنها مى باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد) سایر اطالعات، جزئیات و شرایط مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج شده است.

در صورتى که برندگان اول و دوم و سوم به ترتیب حاضر به انجام معامله نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع شهردارى نطنز ضبط خواهد شد.
شهردارى در رد و قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

آخرین مهلت تکمیل و تحویل پیشنهادات به استثناء ایام تعطیل تا پایان وقت ادارى یک شنبه 97/11/14 و در محل دبیرخانه محرمانه شهردارى نطنز واقع در بلوار شهید 
مصطفى خمینى(ره) مى باشد.
تلفن تماس: 54222119- 031

آگهى تجدید مزایده عمومى

على پیراینده- شهردار نطنز 

نوبت دوم

«در آســتانه فرا رســیدن چهلمین ســالگرد پیروزى انقالب، 
بهره بردارى از ده  ها پروژه عمرانى و نیرورسانى به مشترکین و 
متقاضیان جدید در محدوده امور برق غرب شرکت توزیع برق 
شهرستان اصفهان با هزینه اى بالغ بر هفت میلیارد و 300 میلیون 

تومان آغاز شد.»
محمدرضا آریانپور، مدیر امور برق غرب اصفهان با اعالم این خبر 
اظهار کرد: با توجه به اینکه مهمترین رسالت شرکت هاى توزیع 
برق در سراسر کشور ارائه خدمات نیرورسانى با کیفیت مناسب 
و در حد استاندارد به کلیه مشترکین است، لذا در سال جارى امور 
برق غرب به منظور تداوم خدمات نیرورســانى مناسب و تأمین 
انرژى مطمئن و پایدار برق برنامه ریزى الزم را انجام داده و تهیه و 
اجراى طرح هاى توسعه و نوسازى شبکه ها و تأسیسات موردنیاز، 
اصالح و بهینه ســازى شبکه هاى فرســوده و جایگزین کردن 
شبکه هاى فشار ضعیف فرســوده با کابل هاى خودنگهدار را در 

اولویت اقدامات خود قرار داده است.
وى بازآرایى و بهینه سازى شــبکه هاى فشار ضعیف فرسوده با 
استفاده از کابل هاى خودنگهدار هوایى، نیرورسانى به متقاضیان 
جدید با احداث شبکه ها و پست هاى جدید مورد نیاز، بهینه سازى 
شبکه ها و تأسیسات فرسوده قدیمى، بهینه سازى شبکه روشنایى، 
اقدامات انجام شده در زمینه کاهش خاموشى ها و... را از اقدامات 
انجام شده برشمرد و افزود: در راستاى تحقق اهداف، برنامه ها و 
شاخص هاى استراتژیک شرکت، امور برق غرب با اجراى بیش از 
21 کیلومتر شبکه فشار ضعیف با استفاده از کابل هاى خودنگهدار 
هوایى نسبت به بهینه سازى و بازآرایى و تعویض شبکه هاى فشار 
ضعیف فرسوده و قدیمى بالغ بر 21000 میلیون ریال اقدام کرد، با 
اجراى پروژه هاى مذکور ضمن افزایش ایمنى و قابلیت اطمینان 
شبکه کاهش چشمگیرى در خاموشى هاى ناخواسته در محدوده 

امور برق به وقوع پیوسته است.
مدیر امور برق غرب اصفهان ادامه داد: امور برق غرب در راستاى 
اجراى به موقع تعهدات خود به مشــترکین و متقاضیان جدید 
نسبت به احداث و تجهیز هشت دستگاه پست هوایى و زمینى به 
انضمام شبکه ها و تأسیسات مورد نیاز با هزینه اى بالغ بر 12030 
میلیون ریال اقدام کرده است. همچنین با توجه به اهمیت تأمین 
پایدار و مطمئن انرژى مورد نیاز مشــترکین و جلوگیرى از بروز 
خاموشى هاى ناخواســته و افزایش قابلیت اطمینان و ظرفیت 
شبکه در سال جارى ده ها پروژه بهینه سازى شبکه ها و تأسیسات 
فرسوده قدیمى با هزینه اى بالغ بر 15 هزار و 700 میلیون ریال 

در سطح امور تهیه شده و به مرحله اجرا درآمده است که از جمله 
آنها مى توان به طرح تعویض 517 اصله پایه فرسوده و قدیمى و 
همچنین تقویت و تعدیل بار 13 دستگاه ترانسفورماتور و شناسایى 

و اصالح ضعف برق مشترکین در محدوده امور اشاره کرد.
آریانپور گفت: به منظور کاهش انرژى مصرفى وهمچنین افزایش 
بهره ورى طرح بهینه سازى شدت روشنایى معابر و کاهش مصرف 
انرژى در محدوده امور برق غرب تهیه شد و در این راستا نسبت به 
تعویض و تبدیل چراغ هاى الك پشتى 125 وات جیوه و احداث 
855 دســتگاه چراغ پربازده 20 وات LED در محدوده امور با 

هزینه اى بالغ بر 4870 میلیون ریال اقدام شد.
وى افزود: یکى از مهمترین اهداف و شاخص هاى استراتژیک 
تعریف شده در شــرکت توزیع برق شهرستان اصفهان کاهش 
خاموشى ها و انرژى توزیع نشــده (SAIDI میزان خاموشى 
هر مشترك در ســال بر حسب دقیقه) اســت. این شاخص در 
ســال 1395 براى امور برق غرب 608 دقیقه در سال بوده و با 
برنامه ریزى هاى انجام شده در سال 1396 به مقدار 213 دقیقه 
کاهش یافته و با تالش کلیه همکاران امور در پایان آذر ماه سال 

جارى به 193 دقیقه در سال کاهش یافته است.
مدیر امور برق غرب شــرکت توزیع برق شهرســتان اصفهان 
اظهار کرد: به منظور نیل به اهداف و شاخص هاى استراتژیک 
(به خصوص کاهش خاموشى ها) برنامه هاى عملیاتى در سال 
جارى اجرا شده است که از آن جمله مى توان به تعویض و بازآرایى 
شبکه هاى فشــار ضعیف با اســتفاده از کابل هاى خودنگهدار، 
بهینه سازى و مقاوم سازى شــبکه هاى فشار ضعیف و فرسوده، 
تعویض کابل هاى روغنى و قدیمى، تنظیم و تعدیل بار پست ها 
و شبکه ها، نصب و بهره بردارى از کلیدهاى گازى هوایى جدید 
با قابلیت اتوماسیون شــبکه و امکان صدور فرمان از راه دور در 
36 نقطه، استفاده گسترده از اکیپ هاى خط گرم، به کارگیرى 
از دیزل ژنراتورهاى اضطرارى به منظور عدم اعمال خاموشى 
به مشترکین، طراحى و ساخت سامانه هاى پیشگیرى از سرقت 
 AVL شبکه و تجهیزات، طراحى، ساخت و استفاده از سامانه
بر روى خودروهــاى عملیات به منظور کنتــرل تردد و هدایت 
راهبرى اکیپ ها، رصد و پایش پارامترهاى الکتریکى شــبکه و 
انجام تعمیرات ثمربخش بر روى تجهیزات به منظور جلوگیرى از 
بروز خاموشى هاى ناخواسته، شناسایى و حذف نقاط خطرآفرین 
در شــبکه، هماهنگى و برنامه ریزى الزم به منظور شاخه برى 
درختان موجود در مسیر شبکه ها و تأسیسات و تجهیزات توزیع 

برق اشاره کرد.

وى از طراحى و ساخت سامانه هاى پیشگیرى از سرقت شبکه 
و تجهیزات و ســامانه مانیتورینگ و کنترل مصرف انرژى در 
پســت ها خبر داد و گفت: در راستاى پیشــبرد اهداف شرکت 
توزیع و با توجه به لزوم شناسایى و استفاده از فناورى هاى جدید، 
کارشناسان امور برق غرب نسبت به طراحى و تولید سامانه هاى 
پیشگیرى از سرقت شبکه و همچنین سامانه مانیتورینگ و کنترل 
مصرف انرژى در پست هاى برق اقدام کرده اند که با استفاده از 
سامانه هاى فوق امکان رصد، کنترل و پایش کلیه پارامترهاى 
الکتریکى پست ها و شبکه هاى توزیع مهیا شده و امکان کاهش 
هزینه هاى ناشى از سرقت شبکه و تجهیزات و سرقت انرژى را 

میسر ساخته است.
مدیر امور برق غرب اصفهان خاطرنشان کرد: به منظور کاهش 
صدمات و مخاطرات ناشى از شبکه ها و تأسیسات برق و همچنین 
افزایش ســطح ایمنى این تجهیزات، امور برق غرب ضمن به 
کارگیرى از کارشناسان متخصص و بازدید شناسایى کلیه حرایم 
و نقاط پرخطر و پیگیرى رفع تجاوز از تأسیسات نسبت به کنترل 
و نظارت بر اجراى کلیه پروژه هاى اجرایى توســط پیمانکاران 
اقدام کرده و با تشکیل کالس هاى آموزشــى ویژه براى کلیه 
همکاران و پیمانکاران شــاغل در امور سعى در افزایش دانش و 
مهارت آنان دارد و در همین راستا این امور با برگزارى جلسات 
متعدد با مسئوالن هیئت هاى مذهبى و نصب عالیم خطر و قفل 
بر روى کلیه تابلوها و پایه هاى فلزى روشــنایى معابر و تهیه و 
توزیع بروشور در بین مشترکین نسبت به انجام اقدامات مناسب 

فرهنگى اقدام کرده است. 
مدیر امور برق غرب اصفهان با بیان اینکه در محدوده امور برق 
غرب، این امور در دســتیابى به استراتژى شــرکت توزیع برق 
شهرستان اصفهان در افق 1405، در شاخص ها موفق بوده است، 
گفت: ما براى سال جارى برنامه ریزى هاى الزم را انجام داده ایم 
اما با توجه به افزایش قیمت ها، کاهش نزوالت آسمانى، افزایش 
بى رویه مصرف برق و... مشــکالتى وجود داشت ولى علیرغم 
این مشــکالت، پروژه ها با مدیریت مدبرانه مدیرعامل شرکت 
توزیع برق شهرستان اصفهان هدایت شد و از ده میلیارد تومان 
اختصاص یافته به پروژه، ما موفق شــدیم هفت میلیارد تومان 

پروژه را در امور برق غرب، اجرایى سازیم.
وى گفت: محدوده عملیاتى امور برق غرب 85 کیلومتر وسعت 
داشته که از شرق به بزرگراه شــهید خرازى، از جنوب به حاشیه 
زاینده رود، از شــمال به بزرگراه امام خمینــى(ره) و از غرب به 

محدوده خمینى شهر مى رسد.

آریانپور افزود: امور برق غرب در ارزیابى هاى انجام شده شرکت 
توزیع برق شهرستان که هر سال دو بار انجام مى شود در سال 96 
رتبه سوم و در شش ماهه اول سال جارى به رتبه اول دست یافت. 
وى ادامــه داد: در محدوده امور برق به 118 هزار مشــترك در 
بخش هاى خانگى، صنعتى، تجارى، عمومى و... خدمات ارائه 
مى شود که از این تعداد مشــترکین، تا آذر ماه 3000 مشترك 
در سال جارى در زمره مشــترکین جدید ما شدند و از 118 هزار 
مشترك در این امور، 107 هزار و 171 مشترك تک فاز و 11 هزار 
و 550 مشترك سه فاز هستند. این در حالى است که ما امسال 

پروژه هاى مهمى را به سرانجام رساندیم.
آریانپور گفت: بودجه امســال امور برق غرب نســبت به سال 
گذشته رشد داشــت و از ده میلیارد و 600 میلیون تومان که به 
پروژه هاى عمرانى و توسعه اى اختصاص داشت تا آذرماه سال 
جارى در سه سرفصل توسعه و نوسازى، اصالح و بهینه سازى 
روشنایى، هفت میلیارد تومان پروژه به ثمر رسید و چهار میلیارد 
و 800 میلیون تومان پروژه در دســت اجراست که تا اسفند ماه 

عملیاتى خواهد شد.
وى همچنیــن از مدیریت مصرف بهینه با اجــراى طرح هاى 
مختلف براى کاهش مصرف به خصوص در فصل تابستان گفت: 
در بخش انرژى در حالى ظرفیت منسوبه به نیروگاه ها در ایران 
80 هزار مگاوات بوده و حداکثر توان تولیدى نیروگاه ها 58 هزار 
مگاوات است که ایران به لحاظ تولید برق رتبه نخست در منطقه و 
رتبه 14 در جهان است و مصرف انرژى در ایران پنج برابر میانگین 
جهانى است و قرار است الگوى مصرف در شهرهایى همچون 
اصفهان در چهار ماه پیک سال به ازاى هر ماه 200 کیلووات باشد 
و مشترکینى که بیش از این اســتفاده کنند به نرخ آزاد برایشان 
محاسبه خواهد شد. این در حالى است که ایران با دارا بودن یک 

درصد جمعیت، 2 درصد انرژى را مصرف مى کند.
مدیر امور برق غــرب اصفهان گفت: با اقداماتــى که در زمینه 
مدیریت مصرف صورت گرفته است ما با 500 نفر تماس برقرار 
کرده، 566 مشترك در بخش هاى مختلف شناسایى شد، 234 
بازدید صورت گرفت و با 299 مشترك تفاهمنامه براى مدیریت 

مصرف در زمان پیک مصرف امضا شد.
آریانپور در ادامه افزود: در دو سال گذشــته، در امور برق غرب، 
هشت سامانه خورشیدى با مشارکت مشترکین ایجاد شد که البته 

مزیت هاى خوبى هم دارد.
آریانپور میــزان مطالبات این امور از مشــترکین را 2/5 میلیارد 

تومان بیان کرد.

بهره بردارى از ده ها پروژه در محدوده امور برق غرب 
شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان
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