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سعید آذرى:  کجا منفعل بوده ایم بالهایى که مصرف زیاد گوشت سرتان مى آورددریچه هاى سد زاینده رود امروز باز شدپشت پرده عذرخواهى رامبد جوانیک شب  میلیونى در خانه هاى لوکس پایتخت! سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

 از فواید
فلفل تند 

چه مى دانید؟

سودآورى 90 درصدى فوالد مبارکه
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پیشنهاد افزایش
 500 هزار تومانى حقوق

1000 درخت در اصفهان 
جابه جا شدند

نام چه فیلم هایى 
در فهرست حمایت هاى 

مالى مخفى شد؟ 5
نگاه «ایران» به 

زاینده رود 
خبر باز شــدن آب به روى بســتر خشــک 
زاینده رود همانقدر که براى اصفهانى ها یک 
خبر هیجان انگیز است، براى کل کشور هم 
خبر مهمى به حساب مى آید.  شاهد این مدعا 
هم توجه رسانه هاى سراسرى به پر آب شدن

موقت زاینــده رود اســت. از روز شــنبه که این 
خبر اعالم شــد، خبرگــزارى ها و پایــگاه هاى
 اطالع رسانى معتبر در همان روز و یک روز بعد هم 
روزنامه ها به آن واکنش نشان دادند. روز یک شنبه 
عکس بزرگ صفحه اول روزنامه «ایران» که یکى 
از پرتیراژترین روزنامه هاى کشور است به همین 
موضوع اختصاص یافت و این روزنامه با مســعود 
باقرزاده کریمى، مدیر دفتر اکوسیستم هاى تاالبى 

سازمان...
4

توقف طرح توسعه فرودگاه اصفهانتوقف طرح توسعه فرودگاه اصفهان
تحریم ها باعث شد  شرکتى که قرار بود فرودگاه را توسعه بدهد، از کار پا پس بکشدتحریم ها باعث شد  شرکتى که قرار بود فرودگاه را توسعه بدهد، از کار پا پس بکشد
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7000 میلیارد ریال فایده مالى به جیب سهامداران مى رود

حضور 26 خواننده 
در یک سریال 26 قسمتى 

اطالعات جدید درباره «رقص روى شیشه»
 که از روز چهارشنبه منتشر مى شود

کلمبیا! حیا کن
تیم ملــى فوتبال ایــران درجام ملت هــاى آســیا 2019 امارات با 
نمایش هاى درخشــان خود راهى مرحله نیمه نهایى این رقابت ها 
شد، جایى که تیم تحت هدایت کارلوس کى روش باید به مصاف ژاپن 
همیشه مدعى برود. تیم ملى ایران در این دوره شانس باالیى براى 
کسب عنوان اولین قهرمانى پس از سال 1976 دارد، اتفاقى که اگر 
بیافتد کى روش و بازیکنانش را در تاریخ فوتبال ایران جاودانه مى کند، 

اما آیا این قهرمانى کى روش را...
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در صفحه 2 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

زیان شرکت هاى 
دولتى با مالیات 
دریافتى از مردم 
پرداخت مى شود

رئیس اتاق بازرگانى اصفهان:

استانى نشدن انتخابات تا امروز لطف خدا بوده است
مخالفت صریح امام جمعه اصفهان با یک طرح جنجالى:

2

مدیرعامل سازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى اصفهان:

5
نگاه «ای
زایند
خبر باز شــدن آ
زاینده رود همانق
خبر هیجان انگی
خبر مهمى به حس
هم توجه رسانه ها
موقت زاینــده رود اس
خبر اعالم شــد، خبرگ
 اطالع رسانى معتبر در

روزنامه ها به آن واکنش
عکس بزرگ صفحه او
از پرتیراژترین روزنامه
موضوع اختصاص یاف
باقرزاده کریمى، مدیر

سازمان...

بعد از بعد از 
قهرمانى اروپا قهرمانى اروپا 
حاال آسیا را حاال آسیا را 
فتح کنفتح کن
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تقسمتى قسمتى ىق یکسریالدر یک سریال 262626 الدر ک لد ری ی 666ر

فلفل تند، فلفل شیرین یا فلفل دلمه اى، 
داراى فیبر و آب هستند که از مقادیر زیادى 

آنتى اکسیدان و ترکیبات کاروتنوئیدى 
تشکیل شده اند.

 طعم تند برخى فلفل ها به دلیل مواد قلیایى...

آگهى مزایده عمومى آگهى مزایده عمومى 
(نوبت اول)(نوبت اول)

حمید عشقى- شهردار شاهین شهر 

شهردارى شاهین شهر به استناد مجوز شماره 1383/ش مورخ 97/09/26 شوراى محترم اسالمى 
شهر در نظر دارد نسبت به واگذارى یک باب ساختمان به مساحت 200 مترمربع عرصه و حدود 
120 مترمربع اعیانى واقع در خیابان شهید بهشتى (مخابرات) داراى تجهیزات الزم جهت آشپزى 
و طباخى اعم از (یخچال، گاز و فر و سایر لوازم آشــپزى) به صورت اجاره با مبلغ پایه ماهیانه 

60/000/000 ریال از طریق مزایده عمومى اقدام نماید.
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشــتر و اخذ اوراق مزایده مى بایستى در ساعات ادارى به 
واحد حسابدارى شهردارى مراجعه و پیشــنهاد خود را حداکثر تا آخر وقت ادارى روز شنبه 
مورخ 1397/11/27 به دبیرخانه حراست شهردارى تحویل نمایند. شهردارى در رد یا قبول یک 

یا کلیه پیشنهادها مختار است.

چاپ اول

آگهى مزایده فروش زمین نوبت اولآگهى مزایده فروش زمین نوبت اول

حسین دهقان- شهردار محمدآباد

چاپ دوم

شهردارى محمدآباد در نظر دارد باستناد مجوز شماره 97/360 مورخ1397/7/30 شوراى محترم اسالمى شهر محمدآباد 
نسبت به فروش تعداد 4 پالك زمین با کاربرى تجارى با مشخصات ذیل اقدام نماید.

آدرس محل سپرده شرکت در 
مزایده

قیمت کل کارشناسى 
پالك (ریال)

قیمت پایه 
کارشناسى (ریال)

مساحت/ 
متر مربع

شماره 
پالك ردیف

بلوار امام خمینى(ره)- مقابل خیابان جهاد 29/362/500 587/250/000 14/500/000 40/50 1 1
بلوار امام خمینى(ره)- مقابل خیابان جهاد 35/235/000 704/700/000 14/500/000 48/60 2 2
بلوار امام خمینى(ره)- مقابل خیابان جهاد 41/122/000 822/440/000 14/500/000 56/72 3 3
بلوار امام خمینى(ره)- مقابل خیابان جهاد 42/260/250 845/205/000 14/500/000 58/29 4 4

 متقاضیان مى توانند به منظور آگاهى از شــرایط مزایده و دریافت و تحویل مدارك شرکت در مزایده همه روزه بجز ایام 
تعطیل از تاریخ درج آگهى تا پایان وقت ادارى روز یکشنبه مورخ 97/11/21 به شهردارى محمدآباد مراجعه نمایند.

شهردارى در رد یا قبول پیشنهادات رسیده مختار است، سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده ذکر 
گردیده است.

زمان تحویل پیشنهادات: روز سه شنبه مورخ 97/11/23
زمان بازگشایى پاکت پیشنهادات: روز چهارشنبه مورخ 97/11/24 

تلفن تماس: 46652541-031 و 031-46652465

برگزارى مزایده عمومىبرگزارى مزایده عمومى
شماره شماره 0404/ز//ز/9797

شرکت حمل و نقل توکا (ســهامى عام) در نظر دارد تعدادى از مکانیزم هاى موجود 
(3 دستگاه کامیون کمپرسى آمیکو، 2 دستگاه لودر 500 کوماتسو، 1 دستگاه وکیوم 
لودر، 1 دســتگاه باب کت هیوندا) خود را از طریق برگــزارى مزایده عمومى به 
فروش برســاند. از کلیه متقاضیان دعوت مى گردد، از تاریخ 1397/11/09 لغایت 
1397/11/23 (به جز روزهاى پنج شنبه و تعطیالت رسمى) از ساعت 8 الى 15 به 
واحد بازرگانى شرکت به شماره تماس 03152735075 داخلى 119 واقع در جاده 
مبارکه، جنب شرکت فوالد مبارکه، شــرکت حمل و نقل توکا مراجعه و یا از طریق 
سایت اینترنتى شرکت به آدرس www.tukatrans.com نسبت به دریافت اوراق 

مزایده شامل شرایط و برگ پیشنهاد قیمت اقدام نمایند.

تیم ملــ
نمایش

شد، جایى
همیشه
کسب
بیافتد ک
اما آیا این

ء
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اخیراً اعتراض هایى از سوى مراجع قم نسبت به وضعیت 
بانک ها مطرح شــد که از وجود ربا در سیستم بانکدارى 
کشور گله کردند. در این میان عباس عبدى، فعال سیاسى 
اصالح طلب در واکنش به این اعتراض ها پیشنهاد کرد 
یک بانک را به حوزه علمیه بدهید تا اداره کند تا شاید آن 

بانک براى همه الگو شود. 
پایگاه اطالع رسانى «انصاف نیوز» در این باره با حجت 
االسالم و المســلمین محمدتقى فاضل میبدى، عضو 
مجمع محققین و مدرســین حوزه علمیه قم گفتگویى 
انجــام داد تا نظــر او را درباره پیشــنهاد عباس عبدى 

منتشر کند. 

فاضل میبدى مى گوید پیشنهاد عباس عبدى بیشتر شبیه 
به یک شوخى است. اگر هم  پیشنهاد او جدى باشد یعنى 
اینکه بخواهیم در فقه اسالمى الگویى براى بانکدارى در 
جهان یا ایران داشته باشیم تا هیچ ربایى هم در آن نباشد 
این حرف، موجه و مستدل نیست. بانکدارى یک علم و 
تجربه  بشرى است. بر حسب اقتصاد و تورم کشورها نوع 
بانکدارى  آنها هم فرق مى کند. اگر ما خواسته باشیم از 
طریق احکام شرعى بانک را اداره کنیم به نظر من این 
کار ممکن نیست. به ویژه در کشــور ما که یک اقتصاد 
نابسامانى دارد. اینکه ما بخواهیم حکم ثابت شرعى براى 

بانکدارى بدهیم این کار نه معقول است و نه امکانپذیر.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: پیشنهاد ما 
این است که در بودجه 98 به جاى افزایش درصدى حقوق 
کارمندان، 500 هزار تومان به صورت ثابت به دریافتى همه 

آنان اضافه شود.
حسینعلى حاجى دلیگانى در گفتگو با «مهر»، درباره میزان 
افزایش حقوق کارمندان دولت در بودجه 98، گفت: با توجه 
به تورم شدید و فشارهاى اقتصادى باید حقوق کارکنان دولت 
افزایش یابد. وى ادامه داد: معموًال در بودجه هاى سنواتى 
مدل هاى مختلفى براى افزایش حقوق در نظر گرفته مى شود 
که تجربه نشان مى دهد افزایش حقوق ها بر مبناى درصد 
عادالنه نیست و تأثیر چندانى در بهبود معیشت کارکنانى که 

حقوقشان ناچیز است، ندارد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه 
مجلس با اشــاره به احتمال افزایــش 20 درصدى حقوق 
کارکنان دولت در بودجه ســال 98، تصریح کرد: تصویب 
این پیشــنهاد به نفع افرادى است که پایه حقوقى باالترى 
دارند اما تأثیر چندانى بر زندگى کارمندانى که پایه حقوقى 
کمترى دارند، ندارد. حاجى دلیگانى با اشــاره به اینکه بهتر 
است به جاى افزایش درصدى حقوق کارمندان، مبلغ ثابتى 
به دریافتى همه آنان اضافه شود، گفت: پیشنهاد ما افزایش 
500 هزار تومانى حقوق همه کارمندان است چرا که از این 
طریق فاصله درآمدى کسانى که حقوق ناچیزى مى گیرند با 

نجومى بگیران کاهش مى یابد.

حوزه علمیه
 مى تواند بانکدارى کند؟

پیشنهاد افزایش
 500 هزار تومانى حقوق

شیراز نرفته بودم
  اعتمادآنالین| «سید حسـن نصرا...»، دبیر کل 
حـزب ا... لبنان، پـس از چند ماه سـکوت، سـرانجام در 
مصاحبه اى زنده با شـبکه «المیادین» که شنبه شب از 
این شبکه پخش شـد، سـکوت خود را شکست وگفت 
نه سـکته قلبى، مغـزى و نه روحـى و عقلـى... [خنده] 
کرده ام. من خوبم و با آنکه وارد 60  سالگى شده ام، هیچ 
مشکل بیمارى نداشـتم. آنچه درباره بیمارى و یا مرگ 
من منتشر شده، مضحک است. «غسان بن جدو»، مدیر 
«المیادین» با کنایه به شایعات پرسید، آیا به شیراز نرفته 

بودید و نصرا... با خنده گفت «کاش بروم...».

مجلس براى بنزین
 طرحى ندارد

  ایرنـا| رئیـس مجلـس شـوراى اسـالمى گفـت: 
نماینـدگان تاکنون در مـورد سـهمیه بنـدى بنزین در 
سـال آینده تصمیمى نگرفتـه اند و نقل قول هـا در این 
زمینه صحیح نیسـت. علـى الریجانى در جلسـه علنى 
روز یک شـنبه مجلس ایـن مطلب را در پاسـخ به تذکر 
نادر قاضى پور، نماینده ارومیه مبنى بر وجود شایعاتى در 
مورد سـهمیه بندى بنزین بیان کرد. قاضى پور در تذکر 
خود گفـت: در چند روز اخیر شـایعاتى مبنى بر سـهمیه 
بندى بنزین و تخصیص روزانه یک لیتر بنزین به هر نفر 

مطرح شده است.

هیچ بانکى ورشکسته نیست
  بهار| سعید لیالز، اقتصاددان گفت: آنچه االن مسلم 
است و من باید بر آن تأکید کنم این است که اوًال در حال 
حاضر هیچ بانکـى در کشـور در معرض ورشکسـتگى 
نیست. ثانیًا دولت و بانک مرکزى با تمام قوا بر بانک ها 
نظارت دارند و تمام تعهدات بانک ها را تضمین کرده اند. 
به نظر مـن کل نظام بانکـى ایران و تمامـى بانک هاى 
کشور به هیچ وجه حتى در معرض تالطم هم نیستند چه 

رسد به ورشکستگى یا فروپاشى.

استعفاى وزیر ارشاد؟
  تسـنیم| عضو هیئـت رئیسـه مجلـس از تغییر 
احتمالى در یکى از وزارتخانه هاى دولت خبرداد. اسدا... 
عباسى تصریح کرد: زمزمه هایى درباره تغییر در یکى از 
وزارتخانه هاى دیگر وجود دارد که تاکنون دولتى ها نام 
این وزارتخانه را اعالم نکردند اما اعالم کردند، احتماًال 
با معرفى وزیر بهداشـت به مجلس، فـرد دیگرى براى 
وزارتخانه اى که مد نظر است به مجلس معرفى مى شود. 
پیگیرى  ها نشـان مى دهد کـه این فرد بـه احتمال زیاد 
سیدعباس صالحى، وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمى است. 
گفته مى شـود او اخیراً اسـتعفاى خود را شخصاً تحویل 

حجت االسالم روحانى داده است.

جهانگیرى به سوریه مى رود
  دیده بان ایران| معـاون اول رئیس جمهور امروز 
دوشـنبه در رأس هیئتـى عالیرتبـه به دمشـق پایتخت 
سوریه سفر مى کند. اسـحاق جهانگیرى در جریان این 
سـفر دو روزه که با هدف توسـعه تعامالت بیـن ایران و 
سوریه انجام مى شود، با «بشار اسد»، رئیس جمهورى و 
«عماد خمیس»، نخست وزیر این کشور دیدار و گفتگو 

خواهد کرد.

ترامپ مثل احمدى نژاد است!
  ایلنا| «اف. مایکل وودریچ»، استاد علوم سیاسى 
و روابط بیـن الملل دانشـگاه «کانزاس» سـال ها به 
بحث و بررسى در حوزه مسائل سیاسى و بحران هاى 
خاورمیانه پرداخته  است. او مى گوید «دونالد ترامپ» 
یک پوپولیست است. خوب است که وى را با محمود 
احمدى نژاد مقایسه کنید. رفتار آنها خیلى به هم شبیه 
اسـت. در زمان انتخابات ترامپ بسـیارى از وعده ها 
را بـه طرفدارانش مى داد او اصًال نمى دانسـت توافق 
هسته اى خوب و یا بد اسـت. اما این را مى دانست که 
باید «باراك اوبامـا» را یک رئیس جمهـور فاقد اراده 

نشان دهد.

خبرخوان
رفع فیلتر تلگرام
 منتفى است

  رویــداد24| دبیر کارگروه تعیین مصادیق 
محتواى مجرمانه با بیان اینکه رفع فیلتر تلگرام 
اساســًا منتفى اســت، گفت: هر گونه فعالیت 
دســتگاه هاى دولتى در تلگرام و نیز هر گونه 
ارائه خدمات درگاه هــاى پرداخت اینترنتى در 
تلگرام و پوسته هاى فارسى آن اعم از هاتگرام 
و طالگرام غیرقانونى اســت و بــا آن برخورد 
قانونى خواهد شد. پیش تر نماینده کرج گفته 
بود در حال حاضر صحبت هایــى از رفع فیلتر 
تلگرام مطرح شده اســت اما مطمئنًا شوراى 
عالى فضاى مجازى براى این موضوع شروطى 

خواهد گذاشت.

4 الیحه زنانه
  ایســنا| معصومه ابتکار، معاون امور زنان 
و خانواده ریاســت جمهــورى از چهار الیحه 
جدید در دستور کار معاونت امور زنان و خانواده 
خبر داد و گفت: لوایحى بــا موضوع «برابرى 
دیه زنان و مردان»، «اصالح برخى از شــروط 
طالق»، «سن کیفرى» و مسئله «سن ازدواج» 
را در دست داریم که هنوز این لوایح در مرحله 

پیشنهاد قرار دارد.

مصرف باالى الکل در 
کشور

  ایرنا| بر اساس نتایج پیمایش شیوع شناسى 
اعتیاد سال 95، ســازمان بهزیستى اعالم کرد 
با توجه به مالحظات شــرعى و قانونى انتظار 
مى رفت میزان مصرف الکل پایین تر باشد اما 
مصرف الکل در کشــور باالتر از انتظارات بود. 
بر اساس این پیمایش، مصرف الکل در مردان 
در مقایسه با زنان تفاوت معنادارى دارد به آن 
معنا که درصد باالیى از مصرف الکل به مردان 

اختصاص دارد.

کمبودهاى شدید
  فــارس| مدیرکل امور غذایى و آشامیدنى 
ســازمان غذا و دارو گفت: به دلیــل تغییر در 
سبک زندگى 70 درصد از جمعیت کشور دچار 
کمبود ویتامین D و 40 درصــد مبتال به فقر 

آهن هستند.

دل کندن
 براى ما سخت است 

  تســنیم| مشاور وزارت گردشگرى چین 
که به همراه تعدادى از شخصیت هاى فرهنگى 
و هنرى این کشــور به ایران سفر کرده است، 
اظهار کرد:  «ما وقتى عزم سفر به کشور ایران 
کردیم گفتیم ســفر خاطره انگیــزى براى ما 
خواهد بود حاال که آن را دیده ایم دل کندن از 
ایران براى ما بسیار سخت خواهد بود. ایران در 
منظر چینى ها کشورى با استقالل و شجاعى 
است ولى داســتان هاى کمى از ایران در چین 
شنیده مى شود که بتواند به واسطه آن، گردشگر 
جذب کند. البته در این سفر ما ارتباط خوبى با 
ایرانى ها برقرار کرده ایم که داســتان آن را از 
زاویه دید خود در کشــورمان روایت خواهیم 

کرد.»

استخدام
 55 هزار نیروى جدید 

  فــارس| معــاون توســعه مدیریــت و 
پشتیبانى وزیر آموزش و پرورش از درخواست 
براى جــذب 55 هزار نیروى جدیــد در این 
وزارتخانه خبــر داد و گفــت: موافقت کلى 
ســازمان امور ادارى و اســتخدامى را براى 
جذب نیــروى جدید در آمــوزش و پرورش

 گرفتیم.

طرح اســتانى شــدن انتخابات که این روزها موافقان و 
مخالفانش به شــدت فعال شــده اند و از هر طریقى در 
حال رســاندن صداى خود به جامعه هســتند، یکى از 
جنجالى ترین طرح هاى مربوط به انتخابات اســت که 
در مجلس پیگیرى مى شود. یکى از مخالفان این طرح

 آیــت ا... طباطبایى نژاد، امام جمعه اصفهان اســت که 
اگرچه در این باره کمتر ســخن گفته اما در دیدارى که 
ظهر روز شــنبه همین هفته با اعضاى شوراى مرکزى 
جامعه اسالمى مهندسین استان اصفهان داشت، آشکارا 
به مخالفت با استانى شدن انتخابات پرداخت. خبرگزارى 
«حوزه» مشروح سخنان آیت ا... طباطبایى نژاد را منتشر 

کرده که بخش هایى از آن را مى خوانید:
  موضوع استانى شدن انتخابات مجلس شوراى اسالمى 
از دوره هاى چهارم و پنجم مجلس مطرح بود ولى تاکنون 
اجرایى نشده و به نظر مى رسد اجرایى نشدن آن لطف خدا 
بوده، چون اجراى چنین طرحى یکى از خیانت هاى بزرگ 

به جمهورى اسالمى است.
  بعضًا دیده مى شود نمایندگانى در مجلس هستند که 
وقتى یک دوره رأى مى آورند، عملکرد شایانى ندارند و 
همین امر باعث مى شــود تا حس کنند دوره هاى بعدى 
رأى نمى آورنــد، از این رو به دنبــال چنین طرح هایى 

مى روند.
  با تصویب چنین طرحى با دسته ها و گروه هایى مواجه 
مى شویم که هم پول دارند و هم از خرج کردن پول زیاد از 
منابع مختلف و شبهه ناك ابایى ندارند و احتیاط نمى کنند، 

از سویى دیگر رقبایى که مى خواهند با احتیاط وارد این 
موضوع شوند، نمى توانند هزینه آنچنانى داشته باشند و با 
توجه به اینکه شناخت در شهرستان هاى مختلف کمرنگ 

مى شود، رقابت از دایره عدالت خارج مى شود.
  با استانى شــدن انتخابات چگونه فردى که در نایین 
کاندیدا مى شــود، مورد شــناخت مردم مثًال فریدن یا 

فریدونشهر قرار مى گیرد؟
  موافقان این طرح مى گویند اگر انتخابات نمایندگان 

مجلس اســتانى شــود، نمایندگان به جاى پرداختن به 
مسائل حوزه انتخابیه به قانونگذارى مى پردازند، در حالى 
که این طرح انگیزه را از نمایندگان براى فعالیت در حوزه 

انتخابیه مى گیرد.
  در صورت اجرایى شدن چنین طرحى، چطور فردى که 
به 20 درصد رأى شهرستان انتخابیه خودش نیاز دارد و 
80 درصد رأى مردم دیگر شهرستان ها، مى تواند براى 

حوزه انتخابیه خود فعالیت کند؟

  بعضــًا گفتــه مى شــود در برخــى شهرســتان ها 
چهره هاى ملــى و قوى دیده نمى شــود و با اســتانى 
شــدن انتخابات، افرادى به مجلس راه پیــدا مى کنند 
که در تمام اســتان شــناخته شده باشــند، در حالى که 
در پاســخ به این افراد بایــد گفت افرادى هســتند در 
شهرستان هاى دورافتاده که اکنون در مجلس هستند و 
خیلى قوى تر از برخى وزرا و نمایندگانى فعالیت مى کنند 

که چهره ملى هستند.

مخالفت صریح امام جمعه اصفهان با یک طرح جنجالى:

استانى نشدن انتخابات تا امروز لطف خدا بوده است

خبر باز شدن آب به روى بستر خشک زاینده رود همانقدر 
که براى اصفهانى ها یک خبر هیجان انگیز است، براى 
کل کشــور هم خبر مهمى به حساب مى آید. شاهد این 
مدعا هم توجه رســانه هاى سراســرى به پر آب شدن 

موقت زاینده رود است. از روز شنبه که این خبر اعالم شد، 
خبرگزارى ها و پایگاه هاى اطالع رسانى معتبر در همان 
روز و یک روز بعد هم روزنامه ها به آن واکنش نشان دادند. 
روز یک شنبه عکس بزرگ صفحه اول روزنامه «ایران» 
که یکى از پرتیراژترین روزنامه هاى کشور است به همین 

موضوع اختصاص یافت و این روزنامه با مسعود باقرزاده 
کریمى، مدیر دفتر اکوسیستم هاى تاالبى سازمان محیط 
زیســت گفتگویى انجام داد تا از محسنات خیس شدن 
بســتر زاینده رود ســخن به میان آید. اما مهم آنکه این 
روزنامه به گوشه اى دیگر از باز شدن آب به روى رودخانه 
شهر اصفهان هم پرداخت که این 

زاویه چندان امیدبخش نیست. 
«ایران» نوشت: «ســئوالى که 
ذهن بســیارى از افکار عمومى 
را آزار مى دهد این اســت که آیا 
برنامه اى براى احیاى زاینده رود 
وجود دارد؟ چرا برخالف دریاچه 
ارومیه که برنامه هاى مشخص 
تــرى دارد، پروژه هــاى احیا به 
گوش مردم نمى رسند؟ چرا کمتر 
کسى مى داند غیر از انتقال آب و 
سدسازى که عامل خشک شدن 
زاینده رود و مرگ گاوخونى اســت چه برنامه مشخصى 
براى باز پس گیرى حقابه زاینده رود وجود دارد؟ پیامدهاى 
این قطع و وصل تنها به تخریب اکوسیستم رودخانه منجر 
نخواهد شد، پایه هاى پل هاى صفوى زاینده رود هم از 

این خشک و  تر شدن پاییزه و بهاره آسیب مى بینند.»

نگاه «ایران» به زاینده رود 

اجاره روزانه واحدهاى مســکونى طى چند ماه اخیر رواج 
یافته و در شهرهاى بزرگ و مشــخصاً در تهران به وفور 

دیده مى شود. 
رئیس اتحادیه امالك استان تهران در گفتگو با «باشگاه 
خبرنگاران جوان» در این باره گفته اســت اجاره روزانه 
واحد مســکونى موجب تداخل صنفى با هتل ها مى شود 
بنابراین انجام چنین اقداماتى غیر قانونى است و اگر فردى 
واحد مسکونى خود را همانند هتل مجهز کرده است، باید 
مجوزهاى الزم را از سوى میراث فرهنگى براى هتلدارى 
دریافت کند تا بتواند ملک خود را روزانه و یا هفتگى اجاره 

دهد.
اما به رغم این اظهارات، آگهى هاى فراوانى درباره اجاره 
روزانه منازل مبله و شیک منتشر مى شود. یکى از مشاوران 
امالك واقع در محدوده ونک در تهران گفته مشــاوران 
امالك برخى از واحد هاى مسکونى را که به صورت مبله 
و لوکس است براى مهمانى هاى آخر هفته و یا برنامه هاى 

خاص اجاره مى دهند.
این مشاور امالك درباره قیمت این واحد ها گفت: «نرخ 

روزانه اجاره واحد هاى مسکونى از 200 هزار تومان شروع 
مى شود و در برخى از مناطق قیمت روزانه به 500 تا 600 
هزار تومان مى رسد.» وى توضیح داد: «برخى از واحد هاى 
مسکونى براى مسافران خارجى به صورت ارزى اجاره داده 
مى شــود که قیمت اجاره این واحد ها از 140 دالر شروع  

مى شود و تا 300 دالر ادامه مى یابد.»
این نوع اجاره هاى غیرقانونى در حالى انجام مى شود که 

نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران امالك استان تهران 
مى گوید: «برخى از مدیران ارشد، فرماندهان یا استانداران 
به هنگام انجام مأموریت در خارج از محل زندگى خود به 
منظور کاهش هزینه ها، به اجاره واحد هاى مســکونى با 
مدت قرارداد شش ماهه یا کمتر اقدام مى کنند و این اقدام 
در قالب چارچوب ها و قرارداد هاى خاصى انجام مى شود. 
همچنین برخى از دســتگاه هاى دولتى براى میزبانى از 
مهمان هاى خارجى خاص خود با اخذ مجوزهاى الزم از 
وزارت خارجه، واحد هاى مسکونى لوکس را اجاره مى کنند، 
اجاره دادن چنین واحد هایى مشکل ندارد و تمامى آنها زیر 

نظر اماکن و میراث فرهنگى انجام شود.»

یک شب  میلیونى در خانه هاى لوکس پایتخت!

«شفافیت» موضوع مهمى در سینماى ایران است که با 
حضور حسین انتظامى در مدیریت سازمان سینمایى بیش 

از گذشته محقق مى شود. 
به گزارش «سینما مثبت»، اخیراً فهرستى از حمایت هاى 
دولتى صورت گرفته از برخى فیلم ها منتشر شده که نام 
دو فیلم در میان آنها خالى اســت. فیلم اول اثرى درباره 
یک قهرمان ورزشى است که پیش تر گفته مى شد یکى 
از سازمان هاى هنرى دولتى در تولید آن سرمایه گذارى 
کرده است. فیلم دوم اثرى است که داستان آن یک رویداد 

سیاسى- نظامى را دستمایه کار خود قرار داده است.
طبق اطالعات رســیده، تهیه کنندگان هر دو فیلم جزو 
سینماگران معتمد سینماى ایران هستند و با وجود قرار 
گرفتن در میانسالى، تولید فیلم هاى عظیمى را در کارنامه 

کارى خود به منصه ظهور رسانده اند.

گفته مى شــود براى فیلم اول رقمى بیش از سه میلیارد 
و براى فیلم دوم رقمى حدود دو میلیارد پرداخت شــده و 
حاال مشخص نیست چرا در فهرست هاى اعالمى که با 
هدف شفاف سازى صورت مى گیرد، نامى از این آثار به 

چشم نمى خورد؟

نام چه فیلم هایى در فهرست حمایت هاى مالى 
مخفى شد؟

باورتان بشــود یا نه، در یکى از میادیــن تهران موتور 
هواپیما مى فروشند! این خبر را با تصویر مربوط به آن، 
پایگاه اطالع رسانى «مشرق نیوز» منتشر کرد و نوشت 
موتور هواپیماى اسقاط شــده و سایر قطعات آن در انبار 

ضایعاتى هاى منطقه شوش به فروش مى رسد.

فروش موتور هواپیما در میدان شوش!

امســال فیلم «آنجا همان ساعت» ســیروس الوند با 
ســرمایه گذارى هادى قندى، تهیه کننده برنامه هایى 
عامه پسند مثل «خوشا شیراز» و «من و شما» که این 
دومى بخاطر برخورد خاص با مســعود فراســتى(!) به 

محاق رفت، متقاضى حضور در جشنواره بود.
پرویز پرســتویى بازیگر «آنجا همان ســاعت» بود و 
هرچند نام این فیلم در میان سه فیلم رزرو جشنواره قرار 
داشت ولى در نهایت به دلیل تثبیت هر 22 فیلم بخش 
مسابقه نتوانست به جشنواره راه یابد. عدم راهیابى این 
فیلم به جشنواره با انتقاد پرویز پرستویى مواجه شد که 
با بیانى متناقض از یک طرف از لذت نبردن از جشنواره 
گفته و از طرف دیگر به انتقاد از جشنواره پرداخته که چرا 

فیلم الوند را راه نداده!

این تناقض بــا واکنش روزنامــه اصولگراى «جوان» 
مواجه شده که ذیل تیتر «حاال که شما نیستید، جشنواره 
فجر شــد دورهمى؟» طعنه اى را نثار پرستویى کرده 

است.
این رســانه همچنین با تمرکز بر جوایــز مختلفى که 
پرســتویى براى فیلم هایى مختلف از «آژانس شیشه 
اى» و «مارمولک» تا «بید مجنون» و «به نام پدر» از 
جشنواره فیلم فجر گرفته انتقادات اخیرش را زیر سئوال 
برده است. این رسانه البته نپرسیده که در روزگار رکود 
اقتصادى تلویزیون، جوانــى مانند هادى قندى از کجا 
بودجه میلیاردى تولید یک فیلم بلند را جور کرده؟ فیلمى 
که حاال با عدم راهیابى به جشنواره، مسیرى پرپیچ و خم 

خواهد داشت تا اکران!

حاال که شما نیستید، جشنواره شد دورهمى؟

مانى مهدوى
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ترمیم و بهسازى تونل 
شهید آقاخانى 

رضا اخوان،  مدیر منطقه 4 شهردارى اصفهان گفت: 
عملیات ترمیم و بهســازى تونل شــهید آقاخانى با 
برآورد اعتبار 500 میلیون تومان، تا 15 اســفندماه 
ســال جارى تمام مى شــود و نــوروز 98 در اختیار 

شهروندان قرار مى گیرد.

اجراى 2000برنامه 
 دهه فجر فاطمى در دهاقان

حسین موسوى، دبیر اجراى چهلمین سالگرد انقالب 
اسالمى در دهاقان گفت: درحدود دو هزار برنامه ویژه 
دهه فجر فاطمى تاکنون به دست ما رسیده که همه 
این برنامه هاى فرهنگى، هنرى و اجتماعى در سطح 

شهرستان برگزار مى شود.

تدریس 325معلم خرید خدمت 
در کاشان

نماینده مردم کاشــان و آران و بیــدگل در مجلس 
با بیان اینکه کاشــان با کمبود معلم مواجه اســت، 
گفت: 325 معلم خرید خدمت در کاشان مشغول به 
تدریس هستند. جواد ساداتى نژاد با بیان اینکه یکى 
از مشکالتى که آموزش و پرورش با آن دست و پنجه 
نرم مى کند، کمبود معلم اســت، اظهارکرد: تا پایان 
برنامه ششــم در حدود 400 هزار معلم کم داریم و 
طبیعتاً جایگزین این نیروها از دانشگاه فرهنگیان باید 
باشد اما متاسفانه ظرفیت پذیرش این دانشگاه تا سه 

هزار نفر کاهش پیدا کرده است.

ضرورت افزایش سهمیه آرد 
شهر کمشچه

سرپرســت فرماندارى برخوار گفت: نیاز است سهم 
آرد نانوایــى هاى آزاد پز شــهر کمشــچه افزایش
یابد. عبدا... بنهرى افزود: نانوایى هاى آزاد پز شــهر 
کمشچه بیش از هزار تن ســهمیه آرد داشته اند که 
به 750 تن کاهش یافته و با توجه به تأمین نان براى 
مردم استان و برخى استان هاى کشور، نیاز است 300 

تن به سهمیه آنها اضافه شود.

آغاز3 طرح آبرسانى
 در اردستان 

عباس شریعتمدار،  مدیر اداره آب و فاضالب اردستان 
از آغاز عملیات اجرایى ســه طرح آبرسانى با اعتبار 
افزون بر پنج میلیــارد و 700 میلیــون ریال در این 

شهرستان خبر داد.

اجراى جدى تر 
طرح زوج و فرد 

کورش محمدى، رئیس کمیسیون اجتماعى و محیط 
زیست شوراى اسالمى شــهر اصفهان گفت: پلیس 
راهور و معاونت حمل و نقل و ترافیک به طرح زوج و 
فرد ورود جدى ترى کنند به صورتى که یا این طرح را 
از لحاظ دامنه وسیع تر کرده و یا همان طرح قبلى را به 

درستى اجرا کنند.

فراخوان براى دریافت واکسن 
فلج اطفال

مســئول بیمارى هاى واگیردار معاونت بهداشــتى 
دانشگاه علوم پزشکى اصفهان گفت: پوشش جمعیت 
هدف براى واکسن تزریقى فلج اطفال از سال 1394 
در کشور انجام شد و پس از گذشت چند ماه، به دلیل 
وارداتى بودن با کمبود این  واکسن در کشور مواجه 

بودیم.
رضا فدایى تصریح کرد: در حال حاضر این طرح در 
استان  اصفهان اجرا شده اســت و خانواده هایى که 
تاریخ تولد فرزند آنها از اول ســال 95 تا کنون بوده 
است، تا پایان بهمن فرصت دارند براى دریافت این 

خدمت به مراکز بهداشت منطقه خود مراجعه کنند.

خبر

رئیس پلیس آگاهى استان اصفهان گفت: از ابتداى امسال 
تا کنون، تعداد 94 باند سرقت توسط پلیس آگاهى منهدم 

شدند.
ســعید ســلیمیان در خصوص اقدامات پلیــس آگاهى 
اســتان اصفهان پیرامــون مقابله با جرم ســرقت اظهار 
کرد: در ده ماهه امســال با تالش کارآگاهان این پلیس، 
تعداد 94 باند سرقت شناســایى و با آنان برخورد صورت 

گرفته است.
وى افزود: این باندها در زمینه ســرقت اماکن خصوصى، 
خودرو، منزل،مغازه و سرقت به عنف فعالیت مى کردند و 

عمدتاً هم از افراد غیر بومى و سابقه دار بودند.

ســلیمیان، انهدام ایــن باندها را منجر به پیشــگیرى از 
وقوع جــرم در حوزه ســرقت عنــوان کــرد و گفت: با 
هماهنگى و تعاملى کــه بین دســتگاه قضائى و پلیس

 وجود دارد، شــاهد ارتقاى روز افزون امنیــت در جامعه 
خواهیم بود.

این مقام انتظامى در ادامه از افزایش 4/5 درصدى کشف 
ســرقت ها طى مدت مذکور خبر داد و گفت: در ســرقت 
اماکن با 17 درصد، ســرقت خودرو 22/6 درصد، سرقت 
موتورسیکلت 1/8درصد، جیب برى 17/4، کش روى 3/3 
درصد و سایر سرقت ها 30/3 درصد افزایش کشف نسبت 

به مدت مشابه سال قبل روبه رو بودیم.

مدیرعامل سازمان پایانه هاى مســافربرى شهردارى 
اصفهان گفت: با نصب دوربین  رو بــه روى پایانه ها، با 
اتوبوس هاى مسافربرى که تخلف انجام مى دهند و به 
صورت غیرقانونى مسافر سوار مى کنند، برخورد و روى 

آنها اعمال قانون مى شود.
عباس محبوبى اقدام دیگر انجام شده با همکارى اداره 
کل حمل و نقل و شرکت هاى مسافربرى را، راه اندازى 
سامانه «سنا سفر» دانســت و تصریح کرد:  این سامانه 
یک نمایشگر اطالعات سفر است که مسافران هنگام 
ورود به پایانه ها، با این نمایشــگر روبه رو شــده و تمام 
ســرویس هاى ارائــه شــده از ســوى شــرکت هاى

مسافربرى را مشاهده مى کنند و ساعت حرکت و شرکت 
مسافربرى را براى سفر انتخاب مى کنند.

وى خاطرنشان کرد: راه اندازى ســامانه «سنا سفر» در 
بهبود روش و آرامش مسافران بسیار تأثیرگذار است و از 
حضور جارچیان شرکت ها جلوگیرى مى کند و در صورت 

وجود این عمل، با خاطیان برخورد مى شود.
مدیرعامل سازمان پایانه هاى مســافربرى شهردارى 
اصفهان با اشاره به نزدیک شــدن به ایام پایان سال و 
نوروز 98 گفت: درصدد هســتیم با ایجاد فضاى ایمن، 
زیبا و دلنشین براى مســافران،  خاطره بهترین لحظات 

را فراهم کنیم.

برخورد قانونى با 
اتوبوس هاى مسافربرى متخلف

انهدام 94 باند سرقت 
در استان

نماینده اصفهان در مجلس شوراى اسالمى گفت: متأسفانه به دلیل محاصره 
اقتصادى و با خروج ترامپ از برجام، شرکتى که قرار بود طرح توسعه فرودگاه 
را انجام دهد، از کار پا پس کشید و امیدواریم براى توسعه فرودگاه اصفهان 

سرمایه گذاران داخلى وارد عمل شوند.
حیدرعلــى عابدى در خصــوص طرح توســعه فرودگاه اصفهــان، گفت: 
متأســفانه بخشــى از زمین فــرودگاه براى توســعه در اراضــى نظامى 
قرار دارد و مدیر فــرودگاه پیگیر ایــن موضوع بود و در حــال حاضر طرح 

توسعه آماده است.

نشــت شــدید گاز در بلــوار امام خمینــى (ره) شــاهین شــهر رفع خطر 
شد.

مدیرعامل سازمان آتش نشانى و خدمات ایمنى شهردارى شاهین شهر گفت: 
پس از بررسى و اندازه  گیرى با حسگرهاى گازسنج، مقدار گاز نشتى به میزان 
انفجار بود و بر همین اساس، دستور تخلیه فورى بانک ها و اداره هاى اطراف 

محل نشت صادر شد. 
مجتبى رســتمى افزود: عوامل امداد گاز و شهردارى هم بالفاصله در محل 

حاضر، گاز قطع، لوله ها تخلیه و نشتى آن رفع خطر شد.

 پروژه لوله گذارى مادى گارماسه پس از سال ها انتظار 
شهروندان آغاز شد. شهردار فالورجان با بیان این مطلب 
گفت: این پروژه به منظور دفع و هدایت آب هاى سطحى، 
بهســازى معابر، تســهیل در عبور و مرور شهروندان با 
افزایش عرض سواره رو و جلوگیرى از بروز هرگونه خطر 
و حوادث احتمالى و سقوط در مادى صورت گرفته است. 
جــواد نصرى اظهارکــرد: ایــن لوله گــذارى از جاده 
گردشگرى شروع و پس از طى مسیر به خیابان 15 خرداد 

و امتداد خیابان بسیج  و سپس به خیابان بوعلى گارماسه 
منتهى خواهد شد که با اجراى این پروژه، مشکل دفع و 

هدایت آب هاى سطحى در این مسیر مرتفع مى شود. 
وى در خصوص مشــخصات پروژه خاطر نشــان کرد: 
عملیات لوله گذارى شامل گود بردارى، نقشه بردارى، 
شیب بندى کف مادى و نصب لوله هاى بتنى است و این 
عملیات با هدف هدایت و دفع آب هاى سطحى مسیر و 

جلوگیرى از تجمع نزوالت آسمانى صورت گرفته است.

طرح ضربتى برخورد و شناسایى واحدهاى قالیشویى 
غیرمجاز در اصفهان آغاز شد.

مســئول شــوراى حل اختالف اتحادیه قالیشــویان 
اصفهان با اشــاره به افزایش شــکایت هاى مردمى 
درروزهاى پایانى ســال از قالیشــویى هاى غیرمجاز 
گفت: فقط 130 واحد قالیشویى مجاز در اصفهان فعالیت 

مى کنند. 
محمدرضا بیگى افزود: شــهروندان قبــل از تماس با 

قالیشویى ها، براى آگاهى از چگونگى فعالیت آن واحد 
به سایت اتحادیه تولیدکنندگان فرش دستباف مراجعه 
و یا کارت هاى فعالیت واحد قالیشویى که اصناف صادر 

کرده را مشاهده کنند.
وى با بیان اینکه قیمت شستشوى هرمتر فرش ماشینى 
بین چهارتا پنج هزارتومان است، گفت: نرخ شستشوى 
هرمترمربع فرش دســتباف هم ده هزارتومان اعالم 

شده است. 

مهدى حیدرى زاده، مدیر مخابــرات منطقه اصفهان 
ضریب نفوذ تلفن ثابت اســتان در سال 57  را  2 درصد 
اعالم کرد و گفت: از جمعیت آن زمان اســتان تنها 2 
درصد داراى تلفن ثابت بودند اما این عدد اکنون به 47/4 
درصد رسیده اســت و در حال حاضر دو میلیون و 465 

هزار سرویس فعال داریم.
وى افــزود: با توجه به پیشــرفت هــاى مخابرات در 
سال هاى اخیر تعداد ســرویس هاى منصوبه بیشتر از 
سرویس هاى راه اندازى شده است و مخابرات آمادگى 
ارائه سرویس به مشتریان جدیدى که ثبت نام مى کنند، 
دارد. به گفته مدیر مخابرات منطقه اصفهان، در ســال 
57 در بحث تلفن ثابت 28 روستا داراى ارتباط بوده ولى 

اکنون تعداد هزار و 400 روستا داراى ارتباط هستند. 
حیدرى زاده با اشــاره بــه مراحل توســعه تلفن ثابت 
خاطرنشــان کرد: در پى پیشــرفت هایى که در زمینه 
امکانات مخابراتى به وجود آمد، استفاده از شبکه هاى 
فیبر نورى زمینه تســهیل ارتباط را فراهم کرده است و 
مزیت شبکه فیبر نورى این اســت که از لحاظ کّمیت 
محدودیتى روى پهناى باند ندارد و هر سرویسى را با هر 

پهناى باندى مى توان به مشتریان ارائه کرد.
مدیر مخابرات منطقه اصفهان با بیان اینکه فیبر نورى 
از سال هاى قبل اجرا شده است، گفت: در حال حاضر 
با تعویض تجهیزات دو ســمت این پهنــاى باند، ارائه 

سرویس بین شهرها یا بین استان ها انجام مى شود.
وى افزود: گستردگى شبکه فیبر نورى به ورزشگاه ها از 
جمله ورزشگاه نقش جهان اصفهان نیز باز شده است و 
این ورزشگاه عنوان اولین دارنده شبکه فیبر نورى را در 

میان ورزشگاه هاى کشور دارد. 

افزایش قــابل توجه 
ضریب نفوذ تلفن

برخورد با قالیشویى هاى غیر مجازلوله گذارى مادى گارماسه در فالورجان

 مهار نشت شدید گاز در شاهین شهر

 توقف طرح توسعه فرودگاه اصفهان

مدیرعامل سازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى اصفهان از جابه جایى 
1300درخت از محل پروژه هاى عمرانى شــهردارى در زمســتان سال 

جارى خبر داد.
فــروغ مرتضایــى نــژاد بــا اشــاره بــه اینکــه روش جا بــه جایی، 
راه حلی بــراي نجات درختان اســت، اظهــار کرد: اگر در پــروژه هاى 
عمرانى شــهردارى نیاز به جابه جایى درختان وجود داشته باشد، در این 
فصل صورت مى گیرد و اکنون بســیارى از جابه جایى ها در حال انجام 

است. 
مدیرعامل ســازمان پارك هــا و فضاى ســبز شــهردارى اصفهان با 
بیان اینکه، بــا اجراى عملیات عمرانى براى ســاخت پــل روح االمین

 در منطقه 6 و ایســتگاه مترو در سپاهان شهر و بهارســتان و... عملیات 
جابه جایى درختــان در حال انجام اســت، تصریح کــرد: درحدود 300 
درخت در پــروژه روح االمیــن و 1000 درخت در پروژه ایســتگاه مترو
بهارســتان جابه جــا و برخــى از آنها به پروژه ســالن اجالس ســران

 منتقل شد.  
وى با اشاره به اینکه در مناطق 15 گانه شهر فضاهاى خالى براى کاشت 
درختان جابه جا شده وجود دارد و بهتر است این نوع درختان با تکنیک هاى 

علمى کاشــت شــود، گفت: اســتفاده از روش هایى بــراى جابه جایى 
درخت با ریشــه، کاربرد ترکیبات ضداســترس و در نظر گرفتن موقعیت 
شرقى و غربى براى کاشت درخت، از جمله تکنیک هاى حفظ حداکثرى 

درختان است.     

مدیرعامل سازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى اصفهان:

  1000 درخت در اصفهان جابه جا شدند

رئیس اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى اصفهان 
گفت: چرا قانون علیه کارآفرینان با قدرت اجرا مى شود 

ولى قوانین حمایتى از آنها اجرا نمى شود.
عبدالوهاب سهل آبادى با اشاره به قانونى بودن حق تولید 
از درآمد حاصل از آزاد سازى حامل هاى انرژى گفت:30 
درصد درآمد ناشى از این بخش باید به تولید اختصاص 
مى یافت که تا کنون ریالى اختصاص نیافته است ولى اگر 
قانونى خواستار دریافت مبلغى از تولیدکنندگان یا محاسبه 

جریمه اى باشد، کمتر از یک روز اجرایى مى شود.
وى با اشاره به شــرایط بحرانى اقتصاد کشور گفت: در 
چنین شرایطى دولت باید در فضاى کسب و کار کشور 
تسهیل و آسان ســازى ایجاد کند و نباید با قطع انرژى 

و محاسبه جرایم، امکان تولید را از تولیدکننده بگیرد.
رئیس اتاق بازرگانى اصفهان به بودجه 98 کشور اشاره 
کرد و گفت: دولت بــاز هم با حمایت از شــرکت هاى 
زیان ده خود و اختصاص ردیف بودجه، خواستار افزایش 
مالیات است و متأسفانه این چرخه همچنان در  اقتصاد 
کشور به چرخش ادامه دارد و زیان شرکت هاى دولتى با 

مالیات دریافتى از مردم پرداخت مى شود.

رئیس اتاق بازرگانى اصفهان:

زیان شرکت هاى دولتى با مالیات 
دریافتى از مردم پرداخت مى شود

مجرى بازسازى شبکه فاضالب اصفهان از پایان 
کار و عملیات اجرایى خط لوله فاضالب خیابان میر 
تا روز 30 بهمن ماه سال جارى خبر داد و گفت: این 
تاریخ، طبق زمانبندى پایان کار و توافق با مشاور 

پیمانکار اعالم شده است.
محسن بیشه اى اظهار کرد: از سال گذشته روش 
بازسازى این لوله پس از شناسایى شبکه قبلى، بر 
اساس استاندارد WRC و روش ریپلیسمنت یا 

جایگزینى آغاز شد.
وى افزود: بر مبناى این روش جدید که براى این 
خط طراحى شد، یک خط دیگر با تراز، امکانات و 

شرایط همان خط قبلى در کنار آن اجرا مى شود.
بیشــه اى در مورد امکان بهره بردارى از این خط 
لوله پــس از پایــان کار گفت: تــا زمانى که خط 
لوله فاضالب خیابان آبشــار اول و چهار راه آبشار 
بازسازى نشود، نمى توان از خط میر بهره بردارى 

کرد. 

اتمام خط لوله فاضالب 
خیابان  میر تا پایان بهمن ماه 

اردستان رتبه اول کاهش مصرف برق کشاورزى را در استان دارد.
مدیرعامل شرکت برق منطقه اى اصفهان با بیان این مطلب  گفت: کشاورزان این شهرستان در سال جارى 13هزار 

و 603 کیلووات کاهش مصرف برق داشته اند.
حمید عالقمندان با بیان اینکه، با اقدام هاى انجام شده خاموشى از یک دقیقه و 42ثانیه در شبانه روز به 68دهم 

ثانیه در اردستان کاهش یافته است، افزود: تلفات برق در استان 7 درصد و در کشور 11درصد است.

نوآور شهرك علمى تحقیقاتى اصفهان از ســاخت شــتاب دهنده خطى درمان خبر داد و گفت: این دستگاه، با 
کارکردى خاص، از رشد تومورهاى سرطانى جلوگیرى مى کند و آنها را از میان مى برد.

فرید نجات بخش با بیان اینکه براى جلوگیرى از رشد تومورهاى سرطانى، سه روش پرتو درمانى، جراحى و  شیمى 
درمانى  وجود دارد، اظهارکرد: شتاب دهنده خطى درمان دستگاهى است که در روش پرتو درمانى استفاده شده و 

با تولید اشعه ایکس و تابش خاص آن به تومور سرطانى، از رشد آن جلوگیرى مى کند.
وى با بیان اینکه اولین نسخه این دستگاه پس از طى مراحل آزمایش در شهرك سالمت اصفهان در حال نصب 
است، افزود: در این دستگاه، با استفاده از برف هاى ولتا الکترون در تویوب شتاب دهنده، تولید اشعه ایکس مى شود 

که با تأثیر بر سلول هاى سرطانى، تومور را نابود مى کند.
وى با بین اینکه استفاده از این دستگاه با نظر پزشک امکانپذیر است، تأکید کرد:  این دستگاه راندمان باالى 90 
درصد دارد و به دلیل اینکه به ازاى هر یک میلیون نفر، یکى از این دســتگاه ها در کشور موجود است، متأسفانه  

بیماران در صف انتظار مى مانند و این زمان طوالنى موجب مى شود توده سرطانى در بدن آنها رشد کند. 

عضو هیئت مدیره نظام صنفى کشاورزى شهرستان اصفهان گفت: پس از بازگشایى دریچه هاى سد زاینده رود 
در بامداد هشتم  بهمن ماه(امروز)، نهایتاً در 11 بهمن آب به پل خواجو مى رسد.

حسین محمدرضایى اظهارکرد: روز 
دوشنبه(امروز) مقدار 105 میلیون 
مکعب آب از ســد زاینده رود براى 
کشت پاییزه کشاورزان شرق و غرب 
اصفهان باز مى شود که با این حجم 
آب، نزدیک به 40 درصد زمین هاى 

کشاورزى قابل کشت است.
وى بیــان کــرد: مرحلــه دوم 
بازگشایى زاینده رود در صورتى که
 بارندگى هاى پیش بینى شــده در 
اسفند ماه به اندازه کافى براى کشت 
کشاورزان نباشد در دهه سوم اسفند 
خواهد بود  اما در صورت بارش هاى مؤثر در اسفند ماه، زمان  بازگشایى مرحله دوم زاینده رود به اوایل فروردین 

ماه 98 موکول خواهد شد. 
عضو هیئت مدیره نظام صنفى کشاورزى اصفهان با بیان اینکه حداقل باید 32 متر مکعب آب بر ثانیه به سد آبشار 
برسد و اگر میزان آب کمتر از این باشد، تقسیم آب در چهار کانال آبرسانى آبشار و رودشتین با مشکل مواجه خواهد 

شد. وى  اعالم کرد: آب زاینده رود پس از بازگشایى به مدت20 روز باز خواهد بود.
وى حجم آب ذخیره شده کنونى در سد زاینده رود را 190 میلیون متر مکعب اعالم کرد و افزود: حجم ورودى به سد 

زاینده رود 25/3 متر مکعب بر ثانیه و حجم خروجى در حال حاضر 8/5  متر مکعب بر ثانیه است.

اردستان، رتبه اول استان
 در کاهش مصرف برق کشاورزى

ساخت دستگاه شتاب دهنده خطى درمان 
در اصفهان

دریچه هاى سد زاینده رود امروز باز شد
آب پنج شنبه به پل خواجو مى رسد

مدرســه ریاضى با موضوع کاربرد ریاضــى براى حل 
مسائل پزشکى به منظور بهبود بیمارى هاى عضالنى با 
همکارى اتریش در دانشگاه صنعتى اصفهان برگزار شد.

دبیر اجرایى مدرسه زمســتانه ریاضى دانشگاه صنعتى 
اصفهان افزود: این دوره آموزشــى و علمى با همکارى 
وزارت علوم، تحقیقات و فناورى و مؤسسه پژوهشى بین 
المللى اتریش (OEAD) در این دانشگاه از ششم بهمن 

سال جارى آغاز شد و تا دهم بهمن ادامه دارد.
رضا مختارى با اشاره به حضور دو استاد و دو دانشجوى 

دکترا از دانشگاه «گراتس» اتریش در این رویداد، افزود: 
در این مدرســه ریاضى، محققان با تبدیل معادله هاى 
ریاضى به مسائل پزشکى، به بررسى حرکت، انقباض و 
انبساط ماهیچه ها و شبیه سازى آنها، با هدف کمک به 

بهبود روند بیمارى هاى عضالنى مى پردازند.
وى با بیان اینکه این کار نیاز به انجام محاسبه هاى بسیار 
پیچیده ریاضى دارد، گفت: از نتایج و مدل ســازى آن 
مى توان براى حرکت درمانى و همچنین رشــته هاى 

تربیت بدنى وورزش هاى حرفه اى استفاده کرد. 

برگزارى مدرسه ریاضى با همکارى اتریش در اصفهان

جذب ایده هاى جدید  براى اجراى طرح هاى تحقیقاتى
در دانشگاه آزاد خمینى شهر

رئیس دانشگاه آزاد اسالمى واحد خمینى شهر گفت: در 
حال رایزنى و مذاکره براى جذب ایده هاى جدید در زمینه 
اجراى طرح هاى تحقیقاتــى و تولید محصوالت علمى 

بومى هستیم.
مســعود جعفرى نژاد با بیان توانمندى  هاى دانشــگاه 

آزاد اسالمى خمینى شــهر افزود: این دانشگاه با وجود 
ده ها آزمایشــگاه و کارگاه صنعتى پیشــرفته و به روز و 
رشته هاى تحصیلى جذاب و اشتغال آفرین در شاخه هاى 
فنى مهندسى، علوم انسانى و پزشکى، انتخابى مطمئن 

براى عالقه مندان به علم و پژوهش است.
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پرستو صالحى که چندى پیش خبر ازدواجش را در فضاى 
مجازى اعالم کرد و این اتفاق را بسیارى از هنرمندان به 
او تبریک گفتند، روز 6 بهمن ماه از منتفى شدن ازدواجش 
خبر داد! این بازیگر اعالم کرد که روز 4 بهمن قرار بوده 

عقد کند اما این اتفاق نیافتاده است. 
پرستو صالحى با انتشــار ویدیویى بیان کرد: «حضرت 
موال مى فرمایند هر لحظه که تســلیمم در کارگه تقدیر 
*** آرام تر از آهو بى باك تر از شــیرم/ هر لحظه که 

مى کوشم در کار کنم تدبیر *** رنج از پى رنج آید 
زنجیر پى زنجیر. چهارم بهمن ماه ساعت 5 بعد 

از ظهر قرار بود مراسم عقد من باشه، به هم 
خورد، توافق نداشتیم به همین سادگى. 

براى اینکه بعد دچار حاشیه و شایعات 
نشوم گفتم اینجا خودم اعالم کنم 

و به شــما هم بگم هر جایى از 
مسیر زندگى تون تو دوران 

نامزدى که هســتین اگر 

دیدین به هم آرامش نمیدین و باعث آزار همدیگه هستین 
تمومش کنید به حرف و حدیث مردم هم کارى نداشته 
باشــین این آدما بعداً اگر با دو تا بچــه برگردین بهتون 

فت  کو مى زنن، کمکتــون هم نمى کنن. ســر
ان شــاءا... که همیشــه 
باشین  خوشــبخت 
و منــم تک تکتون 
رو خیلى دوســت 

دارم.»

تازه ترین ساخته مهدى گلستانه در حالى به شبکه 
نمایش خانگى مى آید که خواننده هاى زیادى با 

این پروژه همکارى کرده اند.
«رقص روى شیشــه» جدیدترین سریال شبکه 
نمایــش خانگى با فضایى عاشــقانه و اجتماعى 
است که به کارگردانى مهدى گلستانه و بر اساس 
طرحى از ابوالفضل کاهانى و به قلم طال معتضدى 
نوشته شده و از چهارشنبه 10 بهمن ماه منتشر و 

پخش خواهد شد.
این سریال 26 قســمت خواهد داشت و در یک 
اقدام متفاوت براى هر قسمت از این سریال یک 
خواننده انتخاب شده اســت. رضا صادقى، بابک 
جهانبخش، محمد علیزاده، مهدى مقدم، مهدى 
یغمایى، محمد زندوکیلى، رضا بهرام، انوشیروان 
تقوى و هوروش بند از جمله خوانندگانى هستند 
که حضورشان در این ســریال قطعى شده است. 
همچنین تیتراژ اصلى و ابتدایى این سریال توسط 
گروه «ماکان بند» خوانده خواهد شد، حضور 26 
خواننده ایرانى در هر قســمت حرکتى بى سابقه 

بوده و تا به حال در هیچ سریالى دیده نشده است.
بهــرام رادان، مهتاب کرامتى، امیــر آقایى، اکبر 
زنجانپور، نگار فروزنــده، حمیدرضا پگاه، مهرداد 
صدیقیان، میترا حجار، هدى زین العابدین، حامد 

کمیلى، ستاره اسکندرى، بیتا فرهى، سحر قریشى، 
همایون ارشــادى، ترالن پروانه، علیرضا زمانى 
نسب، عیسى یوسفى پور، ســیاوش چراغى پور، 
ابوالفضل میرى، جواد یحیوى، احســان عباسى، 
بیژن افشار، عباس توفیقى، هانى صالحى، پانته آ 
کیقبادى، نگار جعفرى، مجتبى واشیان، دلساکریم 
زاده، احسان سعادتى، دانیال کریمى ، مریم نصرتى، 
دنیا انبیر و حسین شمس رضوى در این مجموعه 

به ایفاى نقش پرداخته اند.
تاکنون تمام بازیگرانى که به این پروژه پیوســته 
بودند، مقابل دوربین رفته اند و یکى از نقش هاى 
کلیدى این سریال را مهتاب کرامتى بر عهده دارد 
و همچنین اولین حضور خود در شــبکه نمایش 
خانگى را تجربه مى کند. مهدى گلستانه پیش از 
این درباره این سریال گفته است: سریال «رقص 
روى شیشــه» یک ملودرام اجتماعــى در مورد 
مهاجرت است و همچنین ســتایش خانواده؛ به 
لحاظ کاراکتر هم با سریال «عاشقانه» متفاوت 
اســت زیرا بازیگران معروف ترى در این سریال 
حضور خواهنــد یافت. براى اینکه این ســریال 
موفق شــود باید از بازیگران چهره استفاده شود 
که دو بازیگر تازه کار هم در این ســریال حضور 

خواهند یافت.

دزدها نقاشى «بنکسى» را از روى در خروج اضطرارى یک 
تاالر مشهور موسیقى در پاریس دزدیدند.

شهرت بنکسى، هنرمند مرموز انگلیسى به حدى رسیده 
اســت که دیگر هر جا اثرى از او در خیابانى دیده شود، از 

دست سارقان در امان نخواهد بود.
یکى از معدود آثار هنرى بنکسى، هنرمند مرموز و نامدار 
بریتانیایى در پاریس دزدیده شد. بنکسى این نقاشى را روى 
در خروج اضطرارى سالن کنسرت موسیقى «باتاکالن» 
به یاد قربانیان حادثه تروریستى سال 2015 در این محل 

نقاشى کرده بود.
در ماه نوامبر سال 2015 در یک حمله تروریسى به کنسرت 

موسیقى راك در این محل 90 نفر کشته شدند.

تاالر موســیقى «باتاکالن» در واکنش بــه این رویداد 
بیانیه اى منتشر کرد و از خشم عمیق نسبت به این رویداد 
نوشت: «نقاشى بنکسى نمادى براى یادآورى این رویداد 
و متعلق به همه بود از مردم محلى و اهالى پاریس گرفته تا 

مردم سراسر جهان.»
این دزدى شب جمعه 5 بهمن روى داد و در آن گروهى با 
چهره هاى پوشیده، قسمتى از در که نقاشى روى آن کشیده 
شده بود را با ابزار مخصوص بردیدند و با خود بردند.  آثار 
هنرى بنکسى در دنیاى هنر، ارزش مادى و مشتریان بسیار 
دارد. اخیراً یکى از نقاشــى هاى او که روى دیوار گاراژى 
خصوصى کشیده شده بود بیش از صد هزار پوند در یک 
حراجى فروخته شد. اکتبر گذشته نیز یکى از نقاشى هاى 

معروف او در حراجى بیش از یک میلیون پوند فروخته شد. 
البته در رویدادى حیرت انگیز و خبرساز در دستگاهى که در 

قاب نقاشى تعبیه شده بود، فرو رفت و پاره پاره شد.
بنکسى بى شک از مشهورترین نقاشان امروز دنیاست اما 
ناشناس است. کسى از هویت واقعى او خبر ندارد و تا امروز 

موفق شده ناشناس بماند.
او در دســته هنرمندان خیابانى اســت که در مکان هاى 
عمومى آثار هنرى خلق مى کنند. او سبک ویژه اى دارد که 

آثارش را از دیگران متمایز مى کند.
بنکسى از اوایل دهه 1990 در شهر بریستول شروع به کار 
کرد و از ابتداى ســال 2000 کارش را در دیگر شهرهاى 

بریتانیا و سپس جهان گسترش داد.

متین ستوده، بازیگر سینما و تلویزیون در گفتگو با 
«فارس» درباره تازه ترین فعالیت هاى خود گفت: 
اخیراً در مجموعه شــبکه نمایش خانگى «رالى 
ایرانى» حضور داشــته ام و گرچه سرى اول آن 
را کامل و با جزییات ندیده بودم اما وقتى حضور 
در سرى دوم آن به من پیشنهاد شد، از آن رو که 
قرار نبود نقشى ایفا کنم و بنا بود خودم باشم، کار 
برایم جذاب بود و آن را پذیرفتم و وارد رقابتى شدم 
که بین من و دوستان و همکارانم بود و جذابیت 

خاصى برایم داشت.
وى افزود: در طول این مسابقه اتفاقاتى برایمان 
افتاد که بهتر است آنها را لو ندهم تا براى مخاطب 
بیات نشود. تنها این را بگویم که ما شرایط ساده اى 
را تجربه نکردیم. از موقعیتى که براى اســکان 
داشــتیم تا همه لوکیشــن ها و فضاهایى که در 
آن کار مى کردیم، فاصله زیاد با شــهر داشت و 
در این پروژه همه چیــز در لحظه اتفاق مى افتاد. 
شرایط نرمال و روزمره اى در این کار حاکم نبود و 
سختى هایى داشتیم که باعث مى شد یک جاهایى 
خود من دوســت داشته باشــم پا پس بکشم که 
البته این اتفاق به نوعى هم رخ داد و بهتر است از 

جزییات آن نگویم.
وى تصریح کرد: حین این پروژه به نقاط زیبایى 
رفتیم. خود من تا به حال آنقدر جنگل را از نزدیک 
لمس نکرده بودم. ما در دل جنگل بودیم به نحوى 
که هر لحظه احتمــال مى دادیم با خرس روبه رو 
شویم! چیزى که مى گویم آنجا اتفاق غریبى نبود 
و ساکنان آن منطقه براى ما تعریف مى کردند که 
در آنجا خرس وجود دارد و حتى افرادى هم توسط 
این حیوان خورده شده اند! حتى مى گفتند دیدن 
خرس در حیاط خانه شان برایشان عادى است و از 
بالکن و پنجره گاهى شاهد چنین اتفاقى هستند. 

ستوده در پایان در پاسخ به اینکه اگر دوباره کارى 
مشــابه «رالى ایرانى» به او پیشنهاد شود، قبول 
مى کند، گفت: به هیچ وجه! این تجربه بســیار 
سخت بود و مطمئنًا اگر دوباره براى من از «رالى 
ایرانى» بگویند، حرف «ر» را که بشنوم، دو تا پا 

دارم دو پاى دیگر هم قرض و فرار مى کنم!

بریدن دِر سالن کنسرت براى 
دزدیدن نقاشى «بنکسى»!

ترس خانم بازیگر ایرانى 
از مواجهه با خرس!

ازدواج پرستو صالحى منتفى شد!

«شــش قهرمان و نصفى» به کارگردانى حسین قناعت 
و تهیــه کنندگــى پرویز امیــرى در مازنــدران در حال 
تصویربردارى است. مجموعه تلویزیونى «شش قهرمان 
و نصفى» با محوریــت ترغیب خانواده  هــاى ایرانى به 
تولید ملى و حمایت از تولیدگران ایرانى همچنین تشویق 
نوجوانان به ورزش و پویایى چندى  اســت در تهران کلید 

خورده است و با پایان یافتن تصویربردارى سکانس هاى 
تهران، هم اکنون در شمال ایران و اســتان مازندران به 

کارخود ادامه مى دهد.
اکبر عبدى، شهرام قائدى، بیژن بنفشه خواه، بهاره رهنما، 
ارژنگ امیرفضلى، رؤیا میرعلمى، نادرســلیمانى، رامین 
ناصرنصیر، امیر غفارمنش، حسین رفیعى، ساناز سماواتى، 

عباس محبوب، علیرضا درویــش، حامد آهنى و مرتضى 
زارع نیز از جمله بازیگران این مجموعه طنز هستند.

اکبر عبــدى که حیــن فیلمبــردارى این اثــر، به دلیل 
وجود نشانه هاى بیمارى چند ســاعتى را در بیمارستان 
ســپرى کــرد، در حــال حاضر مشــغول ادامــه بازى 

در آن است.

چه خبر از سریال جدید اکبر عبدى؟

اطالعات جدید درباره «رقص روى شیشه»
 که از روز چهارشنبه منتشر مى شود

حضور 26 خواننده
 در یک سریال 26 قسمتى 

ق نیافتاده است. 
شــار ویدیویى بیان کرد: «حضرت 
 لحظه که تســلیمم در کارگه تقدیر 
بى باك تر از شــیرم/ هر لحظه که 

تدبیر *** رنج از پىرنجآید م
5هارم بهمن ماه ساعت 5 بعد

سم عقد من باشه، به هم 
همین سادگى. یم به

ر حاشیه و شایعات 
ودم اعالم کنم 

 هر جایى از 
و دوران
اگر ن

ان شــاءا... که همیشــه
باشین خوشــبخت 
و منــم تک تکتون
خیلى دوســت رو

دارم.»

مسعود صابرى، پزشکى اســت که نه بخاطر پزشکى 
بلکه به علت حضور در برنامه «اکسیر» فرزاد حسنى و 
بعدتر حضور در برنامه هاى شادى آور مختلف و از جمله 

«خندوانه» در کانون توجه قرار گرفت! 
صابرى که خویشاوندى نزدیکى با على سرتیپى، پخش 
کننده مؤثر سینماى ایران دارد دو سالى است خوانندگى 

هم مى کند. صابرى اخیراً بخاطــر اجراى پلى بک در 
یک کنســرت با انتقاد فراوان مخاطبان مواجه شــده 
اســت. در این بین رامبد جوان مجرى «خندوانه» هم 
بابت حضور وى در برنامه اش از مخاطبان عذرخواهى

 کرده است!
این را بگذاریــد کنار اینکه رامبد جــوان به هزینه 3/5 
میلیاردى تولید فیلم اخیــرش «قانون مورفى» معترف 
شده اســت. این فیلم که با پخش «هدایت فیلم» روى 
پرده اســت حداقل باید ده و نیم میلیارد بفروشد تا تازه 
هزینه تولیدش برگــردد ولى فروش آن به ســختى و 
علیرغم پخش کلى تیزر از پنج میلیارد عبور کرده! یک 
دلیل این فروش پایین مى تواند پخش کننده فیلم باشد 
که در رقابت با «فیلمیران» به مدیریت سرتیپى جامانده 

و نتوانسته سانس هاى مکفى براى فیلم فراهم کند.
آیا ضرب شســتى که رامبد به خویشــاوند درجه یک 
سرتیپى نشان داده مى تواند ناشى از جاماندن 
«هدایت فیلــم» از «فیلمیــران» و نقدى 
بر سلطه این شــرکت پخش بر سینماى 

ایران باشد؟

پشت پرده عذرخواهى رامبد جوان

فیل شده اســت. این
پرده اســت حداقل
هزینه تولیدش برگـ
علیرغم پخش کلى
دلیل این فروش پایی
در رقابت با «فیلم که
و نتوانسته سانس ها
آیا ضرب شســتى
سرتیپى نش
«هدایت
بر سلط
ایر

 الناز حبیبى، بازیگر ســینما و تلویزیون بعد از حضور در سریال «سارق 
روح» با بازى در یک سریال عاشقانه به نام «دلدار» به تلویزیون برگشت. 
در خالصه اى از داستان این سریال یک مصرع از غزل هاى حافظ آمده 
است: «دیرى اســت که دلدار پیامى نفرستاد». این سریال یک ملودرام 
عاشقانه اســت که اوایل دى ماه 97 کلید خورد و داستان آن توسط آزیتا 
ایرایى و مهدى حمزه نوشته شده و در 30 قســمت 45 دقیقه اى در ماه 

مبارك رمضان از شبکه 2 سیما پخش خواهد شد.
بعد از  محمدرضا غفارى، حاال الناز حبیبى هم جلوى دوربین ســریال 
«دلدار» برادران محمودى رفته اســت. حبیبى چهره آشنایى دارد. او نه 
به واسطه سریال «سربه راه» که در ایام عید ســال هاى پیش از شبکه 
5 پخش مى شد که بخاطر سال ها حضورش در سینما و تلویزیون چهره 
شناخته شده اى است. با اینکه او مدت هاست در حرفه بازیگرى مشغول 
به کار است اما هنوز جوان است و خیلى ها فکر مى کنند تازه به این عرصه 
آمده است. حبیبى تا امروز در ســریال هاى پرمخاطبى مانند «تا ثریا»، 
«پنج کیلومتر تا بهشت»، «دودکش»، «مدینه» و... بازى کرده؛ گرچه 
نقش هایى که معموًال بازى کرده است در آثار مناسبتى بوده ولى همه آنها 
مثبت نبوده اند اما آخرین کار مناسبتى این بازیگر جوان که مى توان گفت 
مهمترینش نیز هست سریال دنباله دار «دردسرهاى عظیم» است که او 
را با نقش «بهار» به مخاطب شناساند و باعث شد توانایى هاى بازیگریش 
بیشتر از قبل دیده بشوند.  حبیبى در نقش «بهار» با مادر و برادرش زندگى 
مى کند. او خواســتگارهاى زیادى دارد ولى قصد ازدواج با هیچکدام را 
ندارد به همین دلیل با پسر همسایه شان که اتفاقاً از او خوشش هم مى آید 
و نقش او را جواد عزتى بــازى مى کند، صحبت مى کند و از او مى خواهد 
به خواســتگارى اش بیاید تا او از دست خواستگارهایش راحت شود ولى 

قضیه اینجا تمام نمى شود و داستان این دو 
ادامه پیدا مى کند. سریال  «دردسرهاى 

عظیم» را نمى توان در گونه کمدى 
جاى داد، چون گاهى اوقات این 
سریال ملودرام مى شد و حاال باید 
دید حبیبى در دلدار هم «بهار» را 

تکرار مى کند؟

الناز حبیبى با «دلدار» 
به تلویزیون مى آید

 تمام نمى شود و داستان این دو 
ى کند. سریال  «دردسرهاى
مى توان در گونه کمدى 
ون گاهى اوقات این 
رام مى شد و حاال باید
در دلدار هم «بهار» را

د؟

محیا حمزه

آگهى مزایده زمین آگهى مزایده زمین 
شماره شماره 51585158--9797 مورخه  مورخه 2626//1010//9797

   احسان کوزه گرآرانى-  شهردار مشکات

شهردارى مشکات در نظر دارد بر اساس دفترچه بودجه سال1397 شهردارى  تعداد یک قطعه از پالکهاى 
تجارى، تحت تملک خود واقع درشهرمشکات را طى تشریفات مزایده عمومى به فروش برساند .لذا از 
متقاضیان درخواست میگردد از تاریخ نشراولین آگهى جهت دریافت اسناد شرکت درمزایده به دبیرخانه 

شهردارى مشکات مراجعه نمایند.
الزم بذکر است :

1- مدت قبول پیشنهاد ها از تاریخ انتشار آخرین آگهى حداکثر به مدت 10 روز میباشد.
2- هزینه کارشناسى اراضى و آگهى بر عهده برندگان مزایده میباشد.

3- شهردارى دررد و قبول هر یک از پیشنهاد مختار است .
4- سایر اطالعات و جزییات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است .

5- شماره هاى تماس : 031-55683737

نوبت دوم
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بعد از 
قهرمانى اروپا 

حاال آسیا را 
فتح کن

احمد خلیلى

سعید آذرى انتقادات مطرح شده درباره انفعال باشگاه ذوب آهن در نقل 
و انتقاالت را درست ندانســت و اظهار کرد: ذوب آهن در ابتداى فصل 
بازیکنان خوبى را جذب کرد و در هر پست ســه بازیکن در اختیار دارد. 
بازیکنان جدا شــده با نظر سرمربى از تیم جدا شــده اند و ما نگرانى در 
خصوص جایگزینى آنها نداریم. شما کّمیت را مى بینید اما براى ما کیفیت 
مهم است. درست است که چهار تا پنج خروجى داشته ایم اما به طور مثال 
در پست دفاع وسط که عارف غالمى از تیم جدا شد، پنج بازیکن داشتیم. 

پس انفعالى در کار نبوده است.
وى درباره فعالیت نقل  و انتقاالتى ذوب آهن افــزود: حرکت ما باید بر 

اساس بودجه اى باشد که در اختیار داریم. در جلسه هیئت مدیره، باشگاه 
مجاب شد که با توجه به حضور در رقابت هاى لیگ قهرمانان آسیا بتوانیم 
دو بازیکن باکیفیت جذب کنیم. ما با منصوریان جلســاتى داشته ایم و 
ایشان تشخیص داده  است که با وجود بازیکنان جدا شده از تیم، به سه 
بازیکن دیگر نیاز داریم و بر همین اساس محمدرضا خلعتبرى جذب شد. 
یک بازیکن دیگر نیز در این هفته به ما اضافه خواهد شد و احتمال آنکه 

بازیکن دیگرى نیز جذب شود بسیار باالست.
مدیرعامل باشــگاه ذوب آهن اصفهان درباره بازیکن مدنظر ذوب آهن 
ادامه داد: این بازیکن خارجى است و در پســت مهاجم بازى مى کند و 

جایگزین ادى هرناندز خواهد شد.
آذرى درباره روند ذوب آهن در نیم فصل دوم خاطرنشان کرد: بچه هایى 
که االن در تیم حضور دارند، همان بازیکنانى هستند که فصل گذشته 
براى ذوب آهن بازى کرده و نتایج بسیار خوبى را به دست آوردند. برخى 
عوامل خاص باعث شد که در نیم فصل نخست نتوانیم نتیجه بگیریم و 
فراز و نشیب در همه تیم ها وجود دارد. ذوب آهن پنج سال جزو بهترین 
تیم هاى ایران بوده و مطمئناً در نیم فصل دوم شرایط تیم بهتر خواهد شد.

وى شایعات به وجود آمده درباره ممانعت ذوب آهن از بازى کردن مرتضى 
تبریزى براى استقالل را رد کرد و گفت: قوانین اجازه این کار را نمى دهد و 

فقط مى توانیم دنبال زنده کردن حق و حقوق مالى تیم باشیم.
مدیرعامل باشگاه ذوب آهن اصفهان در خصوص آخرین وضعیت پرونده 
شکایت باشگاه ذوب آهن از استقالل بیان کرد: مسئوالن استقالل معلوم 
نیست کجا هستند و نمى دانم ما باید با چه کسى صحبت کنیم. در این 
مدت تنها موفق شده ایم با اسپانسر باشــگاه استقالل که چک را صادر 
کرده است، جلسه بگذاریم و قرار شــده که طلب ما به انضمام دیرکرد 
آن پرداخت شود  اما شکایت ما از باشگاه استقالل همچنان در بعد مالى 
پابرجا خواهد بود و تا من در ذوب آهن باشم، اجازه نمى دهم کسى حق 

باشگاه را ضایع کند.

سعید آذرى:  کجا منفعل بوده ایم

تیم ملى فوتبال ایران درجام ملت هاى آسیا 2019 امارات 
با نمایش هاى درخشــان خود راهى مرحله نیمه نهایى 
این رقابت ها شــد، جایى که تیم تحت هدایت کارلوس 
کى روش باید به مصاف ژاپن همیشه مدعى برود. تیم 
ملى ایران در این دوره شانس باالیى براى کسب عنوان 
اولین قهرمانى از سال 1976 دارد، اتفاقى که اگر بیافتد 
کى روش و بازیکنانش را در تاریخ فوتبال ایران جاودانه 
مى کند، اما آیا این قهرمانى کى روش را در ایران ماندگار 

مى کند یا خیر؟
یکى از بحث هاى داغ این روزهاى فوتبال ایران رفتن با 
نرفتن کارلوس کى روش است، کسى که پیشنهاد جدى 
و البته وسوسه انگیز از ســوى فدراسیون فوتبال کلمبیا 
دریافت کرده و طرفین مذاکراتى ســطح باالیى هم با 
یکدیگر در لیســبون پرتغال و مادرید اسپانیا داشته اند. 
رئیس فدراســیون فوتبال کلمبیا هم به طور رســمى 
مذاکره با کى روش را تأیید کرد و گفت: «ما با کى روش 
مذاکره کرده ایم اما منتظر پایان جام ملت ها هســتیم تا 

تصمیم نهایى را بگیریم.»
ر  کــى روش در هشــت ســال گذشــته کــه  د

ایران حضور داشته موفق به درست 
کردن تیمــى منســجم، قوى و 
یکدســت شــده و ممکن است 
بخواهد محصــول چیزى که طى 

سال ها در فوتبال ایران کاشــته را هم خودش برداشت 
کند و به این زودى ها تیم آماده خود را رها نکند!

سرمربى تیم ملى در جریان جام ملت ها و پیش از بازى 
با عمان در نشســت خبرى گفت: «احتمــال دارد در 
صورت قهرمانى تیم ملى در جام ملت ها همکارى من با 
فدراسیون فوتبال ایران ادامه پیدا کند.» 
این صحبت کى روش مى تواند حامل یک 
خبر مهم براى فوتبالدوستان ایرانى پس 

از جام ملت ها باشــد و آن خبر هم ماندن مرد پرتغالى 
روى نیمکت تیم ملى ایران است. با این حرف کى روش 
مى شــود احتماالتى براى ماندنش در ایران داد چرا که 
تیم کشورمان اکنون بیشتر از هر زمان دیگرى به کسب 

جام نزدیک است.
در سوى دیگر آمار و ارقام همیشــه براى کى روش از 
اهمیت باالیى برخوردار بوده اســت، آمار و ارقامى که 
ممکن است در تیمى مثل کلمبیا براى این مربى به این 

راحتى به دست نیاید. در حال حاضر تنها چیزى حدود پنج 
ماه به آغاز رقابت هاى کوپا آمریکا باقى مانده و تصورش 
سخت است که کى روش در این مدت کم بتواند تحولى 

عمده در تیم ملى کلمبیا ایجاد کند.
بسیارى از کارشناسان و پیشکسوتان فوتبال کلمبیا هم 
در هفته هاى گذشته در مورد انتخاب سرمربى جدید براى 
تیم ملى این کشور و حتى حضور کى روش روى نیمکت 
این تیم اظهارنظر کرده اند ولى تنها مفهوم و خواسته اى 
که از حرف هاى آنها برداشت مى شود، این است که آنها 
انتظار دارند کى روش یا هر کسى که هدایت ترى کالر را 
برعهده مى گیرد، باید این تیم را به سطحى باالتر سوق 
دهد. کارشناسان معتقدند تیم ملى کلمبیا بازیکنان بسیار 
مستعدى دارد و از این رو سرمربى جدید این کشور نیازى 
نیست فرصتى را براى ساختن بازیکنان جدید صرف کند 

و فقط باید بر قدرت تیم بیا فزاید.
با این شرایط به نظر نمى رسد سرمربى تیم ملى به این 
راحتى قاره آسیا را به مقصد آمریکاى جنوبى ترك کند 
و یک مورد مهم که مى تواند کى روش را براى ماندن در 
ایران وسوسه کند، هت تریک با تیم ملى ایران در رسیدن 
به مسابقات جام جهانى است، اتفاقى که مى تواند در جام 
جهانى 2022 رخ دهد. امیدواریم همه شرایط به سمت 
و سویى برود که کلمبیا و کى روش بى خیال هم شوند و 

همچنان آقاى جنتلمن را بر روى نیمکت ایران ببینیم.

بدبختى فوتبال ایران دقیقاً همینجا شروع شد. اینکه ما همیشه فکر مى 
کردیم چون ایرانیم بهترینیم و تیم هاى حریف قدرتى ندارند و از پیش 
بازنده هستند. در این سال ها چه بازى هایى را باختیم و چه زجرهایى 
کشــیدیم، چرا؟ چون فکر مى کردیم برنده هستیم. بحرین 2002 را 
فراموش کرده ایم؟ عمان 2004 را چطور؟ نزدیک بود به آن تیم ببازیم. 
یادمان رفته که حتى در جام جهانــى فکر مى کردیم آنگوال را عین آب 
خوردن مى بریم؟ در راه مقدماتى 2010 پیش خودمان نمى گفتیم کره 
شمالى را که مى زنیم؟ در جام ملت هاى 2011 نمى گفتیم این کره یکى 
از ضعیف ترین هاى تاریخش است؟ واقعاً اگر بخواهیم تیم ها را لیست 
کنیم و بازى ها را یادمان بیاید، تا فردا باید بنویسیم. چقدر بازى هاى

 رســمى و غیر رسمى بوده که ما با فلســفه «حریف که ضعیف است» 
رفته ایم و آخرش اشک ریخته ایم؟

و حاال بعد از این سابقه تاریک، از یکى مثل برانکو ایوانکوویچ بعید است 

که بگوید در جام ملت ها تیم ها ضعیف شده اند و کل کشورها در افت 
هســتند اال ما! یعنى برانکو حتى به خود زحمت نداده پیشرفت بعضى 
کشورها را در این جام ببیند؟ اگر این جمله را پاى آن بگذاریم که او مى 
خواهد همچنان جام ملت هاى 2004 خود را در ذهن مردم عزیز نگه 
دارد، باز هم توجیهى براى آن پیدا نمى کنیم. یادمان نمى رود در همان 
دوره از رقابت ها با اختالف یک امتیاز نسبت به عمان از گروه خودمان 
صعود کردیم. چطور برانکو همچنــان در مصاحبه هایش مى گوید با 
سوادترین مربى فوتبال جهان است (حداقل دو یا سه بار گفته است) 
آن وقت خیلى ساده در فوتبال علمى جهان از یک تورنمنت ضعیف یا 
تیم هاى افت کرده حرف مى زند؟ کدام مربى باسواد و با علم جهان تیم 
هاى حریف را دستکم مى گیرد؟ اتفاقاً تمام مربیان جهان تالش مى کنند 
بگویند آسان ترین بازى سخت ترین مسابقه است چون مى دانند اگر 

در آن ببازند، یادگار بدى از خود به جاى مى گذارند.

اتفاقاً باید به برانکو گفت همین تفکر او سال هاى سال به فوتبال ملى 
ایران ضربه زد. به باشگاه  هاى ما ضربه زد و باعث شد تا ایران در چند 
بزنگاه تاریخى به بیراه برود. برانکو حتى نمى خواهد قبول کند تیم هاى 
دیگر-منظور نه کره، استرالیا یا ژاپن- قدرت گرفته اند. او نمى خواهد 
قبول کند این تیم ها همچنان قدرتمند هستند ولى تیم هاى دیگر هستند 
که به شدت سرمایه گذارى کرده اند و جان گرفته اند. بى شک عملکرد 
قطر مقابل کره را دیدید. همینطور عملکرد اردن برابر استرالیا. ویتنام 
مقابل ژاپن چطور بازى کرد؟ آیا مى توان گفت ژاپن ضعیف شده؟ هرگز. 
بهتر است از این منظر نگاه کنیم که ژاپن قوى است بلکه ویتنام تبدیل 
به تیم قدرتمندى شده است. به امید آنکه روزى این تفکر خانمان خراب 
از فوتبال ایران برچیده شود و دیگر کســى به رقبا بى احترامى نکند و 
بگوید همه ضعیف شده اند تا بخواهد یک تیم ملى را تحت فشار بگذارد. 

به امید آن روز.

شکست 2 بر یک تیم ملى ایران برابر عراق در مرحله گروهى جام ملت هاى آسیا 1996، آخرین 
مرتبه اى بوده که تیم ملى ایران طى 90 دقیقه مغلوب حریفان شد.

آخرین حذف تیم ملى از رقابت هاى جام ملت هاى آسیا براى هر مخاطب فوتبالى واضح و نزدیک 
به نظر مى رسد؛ جایى که شاگردان کارلوس کى روش در شرایطى که بنجامین ویلیامز اخراجى 
بحث برانگیز داشت که هیچ زمان از خاطره ها پاك نخواهد شد، برترى یک گله خود را در نیمه 
دوم از دست داد و بازى به وقت هاى اضافى کشیده شد و بعد از اینکه تیم ملى ایران دو بار توانست 
بازى را در وقت هاى اضافى هم با وجود داشتن یک یار کمتر به تساوى بکشاند، در ضربات پنالتى 

از صعود به مرحله نیمه نهایى بازماند.
البته این اولین مرتبه نبود که تیم ملى در این مرحله در ضربات پنالتى حذف شده بود و بارها طعم 
تلخ حذف هاى اینچنینى را چشیده بودیم؛ در جام ملت هاى 2007 هم شاگردان امیرقلعه نویى 
در مرحله یک چهارم نهایى پس از تساوى در پایان 90 دقیقه و 120 دقیقه در ضربات پنالتى به 
کره باخته بودند؛ اتفاقى که در جام ملت هاى 2004 هم براى تیم برانکو ایوانکوویچ رخ داد و تیم 
پرستاره آن ســال که با حذف کره جنوبى در یک دیدار تماشایى، در مرحله یک چهارم در نیمه 
نهایى با چین بازى کرد، پس از تساوى در پایان 90 دقیقه و وقت هاى اضافى در ضربات پنالتى 

مغلوب شد.
شاگردان برانکو ایوانکوویچ ســال 2004 مقابل تیم میزبان در مرحله نیمه نهایى و درضربات 

پنالتى مغلوب شدند.
تیم امیر قلعه نویى در سال 2007 و در ضربات پنالتى مغلوب کره جنوبى شد.

حذف ایران در ســال هاى 2000 و 2011 البته به ضربات پنالتى کشیده نشد و تیم ملى پس از 
اینکه طى 90 دقیقه با تساوى به وقت هاى اضافى دیدار برابر کره جنوبى رفته بود، با نتیجه هاى 
2 بر یک و یک بر صفر در زمان مربیگرى جالل طالبى و افشین قطبى از رسیدن به مرحله نیمه 

نهایى بازمانده بود.
شاگردان جالل طالبى در سال 2000 با شکست 2 بر یک مقابل کره جنوبى در وقت هاى اضافى 

از جام کنار رفتند.
تیم ملى ایران در سال 2011 با مربیگرى افشین قطبى به مسابقات رفت و در یک چهارم نهایى 

در وقت هاى اضافى به کره جنوبى باخت.
در واقع آخرین شکست ایران در جام ملت هاى آسیا و در 90 دقیقه به اولین دیدار مرحله گروهى 
بازمى گردد، که محمد مایلى کهن، سرمربى وقت تیم ملى، ترکیبى عجیب براى بازى برابر عراق 
انتخاب کرد؛ در آن مسابقه على دایى اگرچه در دقیقه 90 گلزنى کرد ولى دو گل عراقى ها سبب 
شد تا تیم ملى بازنده شود؛ باختى که با تغییر بسیار زیاد ترکیب تیم ملى در دو بازى بعدى مقابل 
عربستان و تایلند همراه شد و تیم پرستاره آن سال توانست تا نیمه نهایى باال برود که در نیمه 
نهایى بود که در ضربات پنالتى مغلوب عربستانى شد که در فینال هم بر امارات میزبان مسابقات 

غلبه کرد و قهرمانى را در سال 1996 جشن گرفت.
تیم ملى در سال 1996 با شکست در ضربات پنالتى مقابل عربستان و در مرحله نیمه نهایى از 

رقابت ها کنار رفت.
طى این 20 سال تیم ملى در مرحله گروهى دو پیروزى برابر عربستان و تایلند در سال 1996، دو 
پیروزى و یک تساوى در جام ملت هاى لبنان 2000، دو تساوى برابر عمان و ژاپن و پیروزى برابر 
تایلند در جام ملت هاى 2004 چین، دو پیروزى برابر مالزى و ازبکستان و تساوى برابر چین در 
جام ملت هاى 2007 که به میزبانى چهار کشور برگزار شد، سه پیروزى برابر عراق، کره شمالى 
و امارات در جام ملت هاى 2011 قطر و در نهایت سه پیروزى برابر بحرین، امارات و قطر در جام 

ملت هاى آسیا 2015 که در استرالیا برگزار شد، به دست آورده بود.
سال 2015 مسابقات به میزبانى استرالیا برگزار شد و تیم ملى به رهبرى کى روش اینبار در ضربات 

پنالتى به عراق باخت.
تیم ملى ایران تا پیش از آغاز رقابت هاى جام ملت هاى امارات در سال 2019 در حالى از مهمترین 
تورنمنت فوتبال آسیا حذف شده که به گواه کارشناسان تیمى بسیار بهتر و شایسته تر از قهرمان 

مسابقات بوده و این را به جرأت مى توان به تیم ملى ایران در سال 1996 و 2004 تعمیم داد.
 با این حال به دالیل مختلف،  علیرغم اینکه طى این سال ها هیچ تیمى موفق به شکست ایران 
طى 90 دقیقه نشده، ملى پوشان ایرانى موفق به کسب قهرمانى نشده اند  اما به نظر مى رسد 
با تیم منسجمى که کارلوس کى روش، سرمربى بادانش پرتغالى ساخته و با نگاهى به عملکرد 
تیم هاى مختلف در امارات هم به ســادگى مى توان به قدرت آن پى برد،  حاال وقت آن رسیده 
قهرمانى آسیا به نام تیمى ثبت شود که شایسته تر از تمام تیم هاى تورنمنت نشان داده و اصالً  
هم دوست ندارد اتفاقات سال هاى گذشته مانع از رسیدن آنها به این اتفاق مهم شود؛ اتفاقى که 

به طلسم 43 ساله اى که پس از انقالب ایجاد شده، خاتمه مى دهد.

حاال دیگه وقتشه

کلمبیا! حیا کن

با کى روش را تأیید کرد و گفت: «ما با کى روش 
 کرده ایم اما منتظر پایان جام ملت ها هســتیم تا 

 نهایى را بگیریم.»
ر وش در هشــت ســال گذشــته کــه  د

حضور داشته موفق به درست
تیمــى منســجم، قوى و 
ـت شــده و ممکن است 
 محصــول چیزى که طى

سال ها در فوتبال ایران کاشــته را ه
ر کند و به این زودىها تیم آماده خود
سرمربى تیم ملى در جریان جام ملت

با عمان در نشســت خبرى گفت:
صورت قهرمانى تیم ملى در جام ملت
فدراسیون فوتبال ایر
این صحبت کى روش
خبر مهم براى فوتبالد

بس کن آقاى برانکو
همه ضعیف شده اند و فقط ما خوبیم؟!

دژآگه در ســال هاى انتهایى دهــه ابتدایى قــرن 21 یکى از 
ســتاره هاى فوتبال آلمان بود و همراه با وولفسبورگ موفق به 
کسب قهرمانى فصل 2008  بوندسلیگا هم شد و در همین سال 
بود که همراه با ســتاره هایى نظیر نویر، اوزیل و ســامى خدیرا 

جام قهرمانى زیر 21 ساله هاى اروپا را باالى سر برد.
اشکان دژآگه با این حال و علیرغم اینکه شانس بازى در تیم اول 
آلمان را داشت، ترجیح داد در تیم ملى ایران بازى کند و حاال در 
امارات چهارمین تورنمنت مهم خــود را با تیم ملى ایران تجربه 
مى کند. شماره 21 تیم ملى در جام جهانى 2014، جام ملت هاى

 اســترالیا 2015 و جام جهانــى 2018 همراه تیــم ملى بوده و 
فقط در جام جهانى روســیه بود که به او بازى نرســید ولى در 
جام ملت هاى امارات و در شرایطى که با توجه به نداشتن شرایط 
خوب در تراکتورسازى و بازى نکردن در جام جهانى کسى نقشى 

تیم محــورى بــراى بازیکن  باتجربــه 
در تمامى ملى را متصور نبود، 

دیــدار بازى هــا به غیر از 

برابر ژاپن، یکى از 11 بازیکن ثابت تیم ملى بوده است.
 دژآگه در چهار دیدارى که از ابتدا وارد زمین شد و دیدار برابر عراق 
که در نیمه دوم به بازى آمد، بار دیگر همان کیفیتى را نشان داده 
که از او سراغ داشتیم و در واقع مى توان این جمله معروف را در 

مورد دژآگه به کار برد که کیفیت هیچ وقت از بین رفتنى نیست.
با این حال کاپیتان دوم تیم ملى که 32 ســالگى را پشــت سر 
مى گذارد، کار سختى براى حضور در تورنمنت مهم بعدى فوتبال 
ایران یعنى جام جهانى 2022 قطر دارد؛ پس اشــکان این روزها 
و با توجه به نقش محورى اى که کــى روش در تیم به او داده، با 
جدیت تمرین مى کند تا با کسب قهرمانى همراه با تیم ملى، اثرى 
ماندگار براى خود و فوتبال ایران در تاریخ به یادگار بگذارد؛ اتفاقى 
که چهره هاى مهمى نظیر فریدون زندى و رضا قوچان نژاد که 
آنها هم شرایطى مشابه اشکان داشــتند، در رسیدن به آن ناکام 
بودند ولى حاال دژآ گه در یک قدمى رسیدن به آن است. اشکان 
امیدوار اســت بعد از قهرمانى که در اروپا به دست آورده این بار 

بتواند فاتح آسیا شود.
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه اجرایى قانون تعیـین 
تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

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

وصول اعتراض ، طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
1 - راى شــماره 139760302007002861 مورخ 97/10/19 زهرا صادقى جوجیلى فرزند 
اکبر نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 296,36 مترمربع پالك شماره 117 فرعى از 
24 اصلى واقع در باغ ابریشم  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى 

شیرعلى رحیمى فرزند عبدالکریم.
2 - راى شماره 139760302007002873 مورخ 97/10/20 زهرا ســلمانى زانیانى فرزند 
خداکرم نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 54,37 مترمربع پالك 
شماره 504 فرعى از یک  اصلى واقع در کارالدان  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى 

شده از مالک رسمى محمد پشتو فرزند غالمرضا.
3 - راى شماره 139760302007002874 مورخ 97/10/20 جواد نصرى نصرآبادى فرزند 
حسین نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 54,37 مترمربع پالك 
شماره 504 فرعى از یک  اصلى واقع در کارالدان  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى 

شده از مالک رسمى محمد پشتو فرزند غالمرضا.
4 - راى شــماره 139760302007002875 مــورخ 97/10/20 عبدالخلیل موالئى فرزند 
عبدالرحیم نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 62,16 مترمربع پالك شماره 411  
اصلى واقع در شرودان  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى مهدى 

کیانى فرزند محمد اسماعیل.
5 - راى شماره 139760302007002876 مورخ 97/10/20 صفرعلى اسحقى حسن آبادى 
فرزند احمد نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 220,94 مترمربع پالك شماره 29 
فرعى از 23 اصلى واقع در حســن آباد بخش 9 ثبت اصفهان  که متقاضى خود مالک رسمى 

است.
6 - راى شماره 139760302007002877 مورخ 97/10/20 صفرعلى اسحقى حسن آبادى 
فرزند احمد نسبت به ششــدانگ یکباب خانه نیمه ساز به مســاحت 121,96 مترمربع پالك 
شماره 29 فرعى از 23 اصلى واقع در حسن آباد بخش 9 ثبت اصفهان  که متقاضى خود مالک 

رسمى است.
7 – راى شــماره 139760302007002878 مورخ 97/10/20 یداله اسحاقى فرزند احمد 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه و مغازه به مساحت 410,90 مترمربع پالك شماره 29 فرعى 

از 23 اصلى واقع در حسن آباد بخش 9 ثبت اصفهان  که متقاضى خود مالک رسمى است.
8 - راى شــماره 139760302007002879 مورخ 97/10/20 محمــد زارعان آدرمنابادى 
فرزند اسداله نسبت به ششدانگ یکدرب باغ به مساحت 2058,13 مترمربع پالك شماره 503  
اصلى واقع در على آباد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى على 

اصغر آزاد فرزند نصراله.
9 - راى شــماره 139760302007002880 مورخ 97/10/20 محمــد زارعان آدرمنابادى 
فرزند اسداله نسبت به ششدانگ یکدرب باغ به مساحت 878,51 مترمربع پالك شماره 503  
اصلى واقع در على آباد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى على 

اصغر آزاد فرزند نصراله.
10 - راى شــماره 139760302007002882 مورخ 97/10/22 نوراله توانگر فرزند نصراله 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 228,06 مترمربع پالك شماره 19  اصلى واقع 
در کلیشــاد  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شــده از مالک رسمى یداله اکبرى 

کلیشادى فرزند غضنفر.
11 - راى شــماره 139760302007002885 مورخ 97/10/22 عاطفه قاسمى فالورجانى 
فرزند بهمن نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه نیمه ساز به مساحت 272,24 
مترمربع پالك شــماره 15  اصلى واقع در فالورجان  بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضى خود 

مالک رسمى است.
12 - راى شماره 139760302007002886 مورخ 97/10/22 احمدرضا فاضل فالورجانى 
فرزند مصطفى نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه نیمه ساز به مساحت 272,24 
مترمربع پالك شــماره 15  اصلى واقع در فالورجان  بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضى خود 

مالک رسمى است.
13 - راى شماره 139760302007002892 مورخ 97/10/22 رسول اله دادیان فالورجانى 
فرزند محمدرضا نسبت به ششــدانگ یکباب مغازه به مساحت 19,07 مترمربع پالك شماره 
15  اصلى واقع در فالورجان  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى 

حیدرآقا اله دادیان فرزند على آقا.
14 - راى شماره 139760302007002893 مورخ 97/10/22 رضا شفیعى قهدریجانى فرزند 
محمد نسبت به ششدانگ یکباب کارگاه قالیشوئى به مساحت 821,74 مترمربع پالك شماره 
386  اصلى واقع در قهدریجان  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده از مالک 

رسمى رجبعلى شفیعى قهدریجانى فرزند على اصغر.
15 - راى شماره 139760302007002894 مورخ 97/10/22 مرتضى شفیعى قهدریجانى 
فرزند محمد نســبت به ششدانگ یکباب خانه مخروبه به مســاحت 283,80 مترمربع پالك 
شــماره 386  اصلى واقع در قهدریجان  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از 

مالک رسمى رجبعلى شفیعى قهدریجانى فرزند على اصغر.

16 - راى شماره 139760302007002896 مورخ 97/10/22 رضا شفیعى قهدریجانى فرزند 
محمد نسبت به ششدانگ یکباب طویله به مساحت 262,70 مترمربع پالك شماره 386  اصلى 
واقع در قهدریجان  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى رجبعلى 

شفیعى قهدریجانى فرزند على اصغر.
17 - راى شــماره 139760302007002897 مورخ 97/10/22 على نصر اصفهانى فرزند 
رجبعلى نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 58,20 مترمربع پالك شماره 745 فرعى 

از یک اصلى واقع در کارالدان بخش 9 ثبت اصفهان  که متقاضى خود مالک رسمى است.
18 - راى شماره 139760302007002898 مورخ 97/10/22 شهرام ایزدى فرزند منصور 
نسبت به ششدانگ یکباب کارگاه به مســاحت 127,50 مترمربع پالك شماره 6 فرعى از 6 
اصلى واقع در کرســگان  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده از مالک رسمى 

قدمعلى قربانى کرسگانى فرزند حسین.
19 - راى شماره 139760302007002899 مورخ 97/10/22 ابراهیم کیانى فرزند عباس 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه و مغازه به مساحت 103,86 مترمربع پالك شماره 19 اصلى 
واقع در جعفرآباد کلیشاد  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده از مالک رسمى 

نصراله دهقان فرزند محمدقلى.
20 - راى شــماره 139760302007002900 مورخ 97/10/22 على حســین کیانى فرزند 
نجفقلى نسبت به ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 130,34 مترمربع پالك شماره 7 فرعى 
از 662 اصلى واقع در یزدآباد  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى 

حسن آقاجانى یزدآبادى فرزند آقاجان.
21 - راى شــماره 139760302007002903 مورخ 97/10/23 دولت جمهورى اسالمى 
ایران بنمایندگى وزارت آمــوزش و پرورش – اداره کل آموزش و پرورش اســتان اصفهان 
نسبت به ششدانگ یکباب مدرسه به مساحت 2328,22 مترمربع پالك شماره 15 اصلى واقع 
در فالورجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شــده از مالک رسمى خانم ملک 

السادات فرزند ظل السلطان.
22 - راى شــماره 139760302007002904 مورخ 97/10/23 دولت جمهورى اسالمى 
ایران بنمایندگى وزارت آموزش و پرورش – اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان نسبت 
به ششدانگ یکباب هنرستان به مســاحت 4942,94 مترمربع پالك شماره 404 اصلى واقع 
در دشتچى بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده از مالک رسمى حسن کیانى و 

دکتر مهدى کیانى.
23 - راى شماره 139760302007002905 مورخ 97/10/23 شهردارى اصفهان نسبت به 
ششدانگ یکباب ساختمان تجارى ادارى  به مساحت 584,27 مترمربع پالك شماره 2707 
فرعى از 667 اصلى واقع در اراضى کوه دنبه  بخش 9 ثبــت اصفهان که متقاضى خود مالک 

رسمى است.
24 - راى شــماره 139760302007002906 مورخ 97/10/23 یداله قاســمى نژاد فرزند 
مصطفى نسبت به ششدانگ یکباب خانه  به مســاحت 165,78 مترمربع پالك شماره 386 
اصلى واقع در قهدریجان  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده از مالک رسمى 

قربانعلى شفیعى قهدریجانى فرزند شعبان.
25 - راى شماره 139760302007002907 مورخ 97/10/23 مجید باقرى مطلق فرزند على 
پناه نسبت به ششدانگ یکباب خانه  به مســاحت 159,85 مترمربع پالك شماره 413 اصلى 
واقع در ششــدر بلندى فالورجان  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک 

رسمى شیخ عطااله نیکان فرزند شیخ احمد.
26 - راى شماره 139760302007002911 مورخ 97/10/23 حسین خدادادى پاوائى فرزند 
على نسبت به ششدانگ یکباب مغازه  به مساحت 103,89 مترمربع پالك شماره 497 اصلى 
واقع در پاوا  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده از مالک رسمى اسداله وزیریه 

لنجانى فرزند حسین.
27 - راى شماره 139760302007002912 مورخ 97/10/23 رحمت اله هادیان قهدریجانى 
فرزند حسین نسبت به ششــدانگ یکباب خانه  به مســاحت 152,82 مترمربع پالك شماره 

385 اصلى واقع در قهدریجان  بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضى خود مالک رسمى است.
28 - راى شــماره 139760302007002916 مورخ 97/10/23 شــرکت تعاونى روستائى 
مهران نسبت به ششدانگ یکباب انبار و ساختمان  به مساحت 162,52 مترمربع پالك شماره 
26 اصلى واقع در هویه  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شــده از مالک رسمى 

مرتضى مختارى فرزند غالمعلى.
29 - راى شماره 139760302007002917 مورخ 97/10/23 سیده صفورا شیرزادى فرزند 
سید مهدى نسبت به ششدانگ یکباب خانه  به مســاحت 132,86 مترمربع پالك شماره 19 
اصلى واقع در کلیشــاد  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شــده از مالک رسمى 

حسینعلى صفرى فرزند امان اله.
30 - راى شماره 139760302007002918 مورخ 97/10/23 مسعود ایزدى گارماسه فرزند 
سیف اله نسبت به چهار دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه  به مساحت 161,05 مترمربع 
پالك شماره 408 اصلى واقع در کوپان گارماسه  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى 

شده از مالک رسمى حبیب اله ایزدى فرزند سیف اله.
31 - راى شماره 139760302007002919 مورخ 97/10/23 شهین رئیسى خیرآبادى فرزند 
باقر نسبت به دو دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه  به مساحت 161,05 مترمربع پالك 
شماره 408 اصلى واقع در کوپان گارماسه  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده 

از مالک رسمى حبیب اله ایزدى فرزند سیف اله.
32 - راى شــماره 139760302007002921 مورخ 97/10/23 مهدى جعفرى کلیشادى 
فرزند عبداله نســبت به ششدانگ یکباب مغازه  به مســاحت 101,63 مترمربع پالك شماره 
19 اصلى واقع در کلیشــاد  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى 

عزیزاله رحیمى فرزند باقر.
33 - راى شماره 139760302007002922 مورخ 97/10/23 قاسمعلى جمالى قهدریجانى 
فرزند علیرضا نسبت به سه دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب ساختمان تجارى مسکونى نیمه 

ساز به مساحت 243,28 مترمربع پالك شماره 1005 فرعى از 385  اصلى واقع در قهدریجان  
بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى حسین مرادى قهدریجانى 

فرزند على اصغر.
34 - راى شــماره 139760302007002923 مورخ 97/10/23 مهدى جمالى قهدریجانى 
فرزند علیرضا نسبت به سه دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب ساختمان تجارى مسکونى نیمه 
ساز به مساحت 243,28 مترمربع پالك شماره 1005 فرعى از 385  اصلى واقع در قهدریجان  
بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى حسین مرادى قهدریجانى 

فرزند على اصغر.
35 - راى شــماره 139760302007002908 مورخ 97/10/23 عزت قاسمى ممدى فرزند 
نعمت اله نسبت به ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 137 مترمربع پالك شماره 408 اصلى 
واقع در کوپان گارماســه  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده از مالک رسمى 

کریم یزدانى گارماسه فرزند رضا.
36 - راى شــماره 139760302007002909 مورخ 97/10/23 عزت قاسمى ممدى فرزند 
نعمت اله نسبت به ششدانگ یکباب خانه  به مســاحت 145,20 مترمربع پالك شماره 408 
اصلى واقع در کوپان گارماســه  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده از مالک 

رسمى کریم یزدانى گارماسه فرزند رضا.
37 - راى شــماره 139760302007002883 مورخ 97/10/22 نصراله شاه پرورى فرزند 
على نسبت به ششدانگ یکباب خانه  به مســاحت 225,60 مترمربع پالك شماره 46 اصلى 
واقع در دستناء  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شــده از مالک رسمى على شاه 

پرورى جزى فرزند آقاجان.
38 - راى شــماره 139760302007002884 مورخ 97/10/22 نصراله شاه پرورى فرزند 
على نسبت به ششدانگ یکباب خانه  به مســاحت 296,56 مترمربع پالك شماره 46 اصلى 
واقع در دستناء  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شــده از مالک رسمى على شاه 

پرورى جزى فرزند آقاجان.
39 - راى شماره 139760302007002928 مورخ 97/10/24 شهردارى فالورجان نسبت به 
ششدانگ ساختمان آتش نشانى  به مساحت 4858,40 مترمربع پالك شماره 15 اصلى واقع 
در فالورجان  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى اهالى محلى. 
تاریخ انتشار نوبت اول :  روز دوشنبه مـــورخ 1397/11/08 تاریخ انتشار نوبت دوم : روز سه 
شــنبه مورخ 1397/11/23 م الف: 361154 اکبر پور مقدم- رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 

شهرستان فالورجان/11/184
آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شماره: 139760302210001272- 97/10/16 نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ثبت جنوب شــرق اصفهان و لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشــد مى توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در 
صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد
 - راى 139760302210001272 مورخ 1397/09/29 هیات اقاى مسلم عالى پور مرغملکى 
به شماره شناســنامه 3510 ملى 4620410888 صادره از شــهرکرد فرزند على جمعه بر سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 246/75 مترمربع مفروزى از پالك شماره 
99 اصلى واقع در بخش شش حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان. انتقال عادى مع الواسطه 
از طرف آقاى منوچهر خاکى احدى از ورثه یوسف خاکى. تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/10/22 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/11/8 م الف: 342483 میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت اسناد 

و امالك جنوب شرق اصفهان /10/345
آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شماره: 139760302210001273-97/10/16 نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ثبت جنوب شــرق اصفهان و لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشــد مى توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در 
صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد
-راى 139760302210001273 مورخ 1397/09/29 هیات اقاى مصطفى خراســانى به 
شماره شناسنامه 1619 ملى 1285800605 صادره از اصفهان فرزند محمد على بر سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 246/75 مترمربع مفروزى از پالك شماره 99 
اصلى واقع در بخش شش حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان. انتقال عادى مع الواسطه از 
طرف آقاى منوچهر خاکى احدى از ورثه یوسف خاکى. تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/10/22 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/11/08 م الف: 342489 میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت اسناد 

و امالك جنوب شرق اصفهان /10/347
مزایده

شماره آگهى :139703902133000034 شماره پرونده 139604002133000036 بر اساس 
پرونده اجرائى کالسه 9600064  تمامیت سه چهارم سهم مشــاع از بیست سهم ششدانگ 
پالك ثبتى ششصد و سى و یک واقع در قطعه چهار نجف آباد بخش یازده ثبت اصفهان با حق 
المجرى از پالك  ثبتى ششصد و سى و نه به انضمام کلیه توابع و متعلقات و منضمات آب و برق 
و گاز منصوبه و متعلقه که منافع ملک قبال به کسى واگذار نشده ملکى آقاى اسداله اسرافیلیان 
نجف آبادى فرزند غالمحسین که به موجب سند شــماره 66755 مورخ 93/5/6 تنظیمى در 
دفتر اسناد رسمى شــماره 37 نجف آباد در رهن آقاى فرهاد سیروس نجف آبادى فرزند یداله 

قرار دارد و برابر نامه هاى شماره 1396/12/420905 مورخ 96/7/10 و 1396/12/423190 
مورخ 96/7/15 اداره ثبت اســناد و امالك نجف آباد در صفحــه 218 دفتر جلد 453 امالك 
بخش مربوطه ذیل ثبت 107969 بنام نامبرده سابقه ثبت و سند مالکیت دارد و ششدانگ آن 
محدود است به شماال در سه قسمت به پالك ثبتى 627 شرقا به پالك هاى 573 و 572 و 571 
جنوبا 1 –در دوقسمت به باغ 639 (یک قســمت آن غرب مجاور است ) فواصل با مجاورین 
دیوار اشتراکى اســت . 2- به مرز اشــتراکى با پالك هاى ثبتى 632,633, 630و629 و به 
دیوار اشتراکى با پالك ثبتى 629 و به دیوار اشــتراکى با پالك ثبتى 629 غربا در دو قسمت 
به شــارع و یک قســمت به گل انداز جوى عمومى و حقوق ارتفاعى ندارد با حق دو مجراى 
آب از پالك 639 و یک مجراى از پالك 633 , از ســاعت 9 صبح تا 12 روز یکشــنبه مورخ 
97/11/28 در محل واحد اجراى اسناد رسمى اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان نجف آباد 
واقع در خیابان منتظرى شمالى از طریق مزایده حضورى به فروش مى رسد و مورد مزایده از 
مبلغ یک میلیارد و چهار صد و چهل میلیون ریال قیمت ارزیابى شده توسط کارشناس رسمى 
شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته مى شود و کلیه هزینه 
ها و بدهى هاى احتمالى و همچنین بدهى هاى مربوط به آب,برق و گاز اعم از حق انشــعاب 
و یا حق اشــتراك و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از 
قطعى یا غیر قطعى به عهده برنده مزایده مى باشد.طبق گزارش کارشناسان مربوطه مساحت 
ششدانگ پالك ثبتى معادل ده هزار و دویســت و پنجاه متر مربع که مساحت متعلقه به سه 
چهارم سهم مشاع از بیست سهم ششدانگ پالك مورد مزایده معادل سیصد و هشتاد و چهار 
متر مربع با کاربرى کشــاورزى , خاك زمین داراى بافت لومى رســى و داراى چندین اصله 
درخت مثمر غیر اقتصادى و هیچگونه مستحدثات و منبع آبى فعال جهت آبیارى وجود ندارد. 
کسانى که مایل به خرید و شــرکت در مزایده مى باشــند میتوانند از مورد مزایده به آدرس : 
نجف آباد انتهاى خیابان 15 خرداد شــمالى یکصد متر داخل جاده خاکى (از انتهاى آسفالت 
موجود )و در امتداد جاده دیــدن نمایند. این آگهى در یک نوبــت در تاریخ 97/11/8 در این 
روزنامه درج و منتشر مى گردد. در ضمن چنانچه روز مزایده مصادف با ایام تعطیل رسمى باشد 
روز بعد از تعطیلى روز برگزارى مزایده خواهد بود. الزم به ذکر است طبق اعالم وکیل بستانکار 
مورد مزایده فاقد بیمه مى باشــد.. 342411/م الف مدیر واحد اجراى اسناد رسمى نجف آباد 

 10/369/
ابالغ وقت دادرسى

خواهان امیر حسین چترایى  دادخواستى به خواسته الزام خوانده به پرداخت مبلغ 30/000/000 
ریال به طرفیت خواندگان1- کامران خدادادى 2- رسول سلطانى به شوراى حل اختالف شعبه 
شهرستان نجف آباد تســلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 1009/97 ثبت گردیده و وقت 
دادرسى به تاریخ 97/12/12 ساعت 17:00 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. 359607/ م الف شعبه ششم شوراى حل اختالف نجف آباد /11/186
 اخطار اجرایى

شماره 363/97 به موجب راى شــماره 788 تاریخ 97/7/8 حوزه چهارم شوراى حل اختالف 
شهرســتان نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه 1- داود رشــیدى 2- محسن 
هداوند3-حسین پورمحمدى به نشــانى 1- نجف آباد مســجد امیرالمومنین کوچه نانوایى 
منزل هداوند 2- نبش فلکه امام على نمایشگاه اتومبیل نرســیده به بیمارستان فاطمه زهرا 
8519788737 3-مجهول المکان محکوم اســت به حکم به محکومیت خوانده ردیف سوم 
به انتقال سند خودرو شماره 43-649 م 63 در دفاتر اســناد رسمى و خوانده ردیف اول آقاى 
رشیدى به پرداخت 1/975/000 ریال هزینه دادرسى در حق محکوم له اجرایى .محکوم له: 
على جمعه آرپناهى به نشانى: یزدانشــهر خ 19 غربى پ 57 8519966758 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 باشــد و در صورتى که خود را قادر به اجراى 
مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قســمت اجرا تسلیم 
کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 360680/م الف-شعبه چهارم حقوقى شوراى حل 

اختالف نجف آباد /11/187
ابالغ وقت رسیدگى 

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به آقاى فریور پارسا خواهان اقاى ثریازارعى دادخواستى 
مبنى بر مطالبه به طرفیت شما  به این شــورا تقدیم نموده و به کالسه 97 / 924 ش 9 ح ثبت 
و وقت رسیدگى به تاریخ 8 / 12/ 97ســاعت 5  عصر  تعیین گردیده است با توجه به مجهول 
المکان بودن خوانده به اســتناد ماده 73 ق . آ. د . م از نامبرده دعوت مى شــود ، قبل از وقت 
رسیدگى جهت دریافت نســخه ثانى دادخواست و ضمائم به این شــورا مراجعه نماید درغیر 
اینصورت طبق مقررات حکم غیابى صادر خواهد شــد 361821 /م الف. مسئول دفتر شعبه 9 

حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر 11/192 
ابالغ اخطاریه

آقاى مسلم عظیمى دادخواستى مبنى بر الزام به انتقال ســند به طرفیت 1 – مسعود بهرامى 
2- سحر زنگنه 3- سودابه مرتضى پور به این شورا تقدیم نموده و به کالسه 97 / 664 ش 11 
ح ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 8 /12 / 97 ساعت 9/30  صبح 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 . 361848 – م الف . مسئول دفتر شعبه 

11 حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر 11/193 

معاون اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان گفت: 
همزمان با آغاز دهه فجر و چهلمین سالگرد پیروزى انقالب 
اســالمى، ویژه برنامه هایى در قالب فجر فاطمى در جوار 
حرم مطهر 345 امامزاده و بقعه متبرکه اســتان اصفهان 
اجرا مى شود. حجت االســالم ولى ا... روان با تأکید بر لزوم 
بهره گیرى از آموزه هاى دینى و به ویژه الگوى عملى زندگانى 
حضرت فاطمه(س)، تصریح کرد: ما باید از این اســوه ها 
براى دفاع از حریم امامت، والیت فقیه و حکومت اسالمى 
با محوریت بقاع متبرکه و امامزادگان عظیم الشأن استفاده 
کنیم. وى گفت: در همین راستا و براساس برنامه ریزى هاى انجام 
شده، با هدف استفاده از ظرفیت بقاع متبرکه و امامزادگان 

عظیم الشأن به منظور نشر دستاوردهاى انقالب اسالمى 
در 40 سال گذشته، امســال برنامه هایى برگزار مى شود. 
حجت االســالم روان افزود: خیمه هاى انقالب اسالمى، 
محافل انس با قرآن کریــم، غبارروبى حرم مطهر40 بقعه 
متبرکه، برپایى مراسم ادعیه خوانى در جوار حرم مطهر60 
امامزاده عظیم الشأن، اکران فیلم هایى با موضوع انقالب 
اســالمى در اماکن متبرکه، برپایى 40 سلســله مباحث 
نمایشگاهى با موضوع دستاوردهاى انقالب اسالمى، برپایى 
ایستگاه هاى صلواتى، برپایى ایستگاه هاى مشاوره سالمت 
و... به صورت ویژه در جوار حرم مطهر 345 بقعه متبرکه و 

امامزاده استان اصفهان برگزار مى شود.

دبیر اجرایى ویــژه برنامه هاى دهه فجر شــهردارى 
اصفهان گفت: 280 ویژه برنامه فرهنگى هنرى همزمان 
با 40 ســالگى انقالب در مناطق 15 گانه این کالنشهر 

اجرا مى شود. 
امیرحسین ستوده فر اظهار کرد: این برنامه ها در قالب 
جشن ها، جشــنواره ها، همایش هاى تجلیل و تقدیر 
و نمایشگاه هاى متعدد در شهر اســت که با مشارکت 
سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان، 
کانون هاى فرهنگى، هیئت ها و ســازمان هاى مردم 
نهاد انجام مى شود. به گفته وى، تمامى فرهنگسراهاى 
محلى و مناطق، جشن هایى با نام «چهل ستون امید» 

برگزار مى کنند که هدف از آن، ایجاد اوقات شــاد براى 
مردم است. دبیر اجرایى ویژه برنامه هاى دهه فجر تأکید 
کرد: سعى شده تمامى اقشار و رده هاى مختلف سنى به 
صورت عادالنه و برابر در برنامه هاى دهه فجر، از جمله 
مسابقات و برنامه هاى هنرى شرکت کنند. وى افزود: 
اجراى برنامه ها و مسابقات ورزشى، برگزارى تورهاى 
گردشگرى در گلستان شــهدا، تجلیل از 40 بانوى نام 
آور فعال در عرصه انقالب، تجلیل از خانواده شــهدا و 
تجلیل از 40 نفر از مادران شهداى انقالب و هشت سال 
دفاع مقدس و یادواره شهداى انقالب اسالمى، از دیگر

برنامه هاى این ایام است.

ویژه برنامه هاى دهه فجر 
فاطمى در 345 بقعه متبرکه 

280  برنامه فرهنگى
 در اصفهان اجرا مى شود

روستاهاى بخش مرکزى 
چادگان بر روى ریل توسعه 

اسـماعیل علوى،  بخشـدار مرکزى چـادگان گفت: 
مطالعه و بازنگرى طرح هاى هادى چند روسـتا آغاز 
شـده اسـت و به زودى روسـتاهاى بخـش مرکزى 

چادگان بر روى ریل توسعه قرار مى گیرند.

آغاز طرح محیط یار 
در مدارس نطنز

سرپرســت اداره حفاظت محیط زیســت شهرستان 
نطنز گفت: براى اجراى طــرح مدارس جامع محیط 
زیســتى و همیار محیط زیست و اشــاعه فرهنگ و 
آموزش هاي زیست محیطی و مدیریت مصرف آب 
و انرژي در بین دانش آموزان، معلمان و مربیان، طرح 
ملی محیط یار در دبیرســتان پســرانه آزادگان شهر 
نطنز آغاز شــد . علیرضا غالمى افزود: در این طرح، 
کارشــناس آموزش این اداره به وسیله فیلم، اسالید، 

عکس و... آموزش هاي الزم در این زمینه را مى دهد.

ضرورت رفع مشکل آنتن دهى 
تلفن همراه در تیران

مجید حججى،  فرماندار تیران و کرون با بیان اینکه 
تلفن همراه در اکثر نقاط شهرستان آنتن دهى دارد، 
گفت: در بعضى نقاط شهرستان آنتن دهى خوبى وجود 

ندارد که باید سریع تر مشکل رفع شود.

خبر

معاون اقتصادى و مالى شــرکت فوالد مبارکه گفت: 
سود حاصل از فروش محصوالت این مجتمع تولیدى 
در 9 ماه منتهى به آذر امسال، هفت هزار میلیارد ریال 
بود که در مقایسه با مدت مشــابه سال قبل 90 درصد 

افزایش داشت.
مجتمــع ایــن  افــزود:  نــادرى  امیرحســین 

صنعتى تا پایان ســه ماه ســوم ســال جــارى بیش 
از 161 هــزار میلیارد ریــال درآمد به ثبت رســاند که 
نسبت به مدت مشابه ســال قبل، 46درصد رشد نشان 

مى دهد. 
وى با بیــان اینکه این میزان ســود و درآمد، رکوردى 
جدید در کارنامه فوالد مبارکه اســت، اظهارکرد: 932 
ریال سود به ازاى هر سهم، ارمغان این تالش ها براى 
سهامداران است که به  رغم همه محدودیت ها محقق 

شده است. 
معاون اقتصادى و مالى شرکت فوالد مبارکه گفت: در 
سال جارى نیز 747 هزار ُتن انواع محصوالت شرکت 

به بازارهاى هدف صادر شده است. 
وى بــا اشــاره بــه اهمیــت تولیــد و درآمدزایــى

 در اقتصاد کشــور اضافه کرد: افزایش تولید، افزایش 
بهره  ورى و نرخ فــروش محصوالت، به عنوان عوامل 
اصلى تأثیرگذار بر افزایش درآمد شــرکت محســوب 

مى شود. 

سودآورى 90 درصدى فوالد مبارکه
7000 میلیارد ریال فایده مالى به جیب سهامداران مى رود

در 9 ماه منتهى به آذر ماه رخ داده است

شــهردار کاشــان الیحه بودجه 472 میلیارد و 80 
میلیون تومانى شــهردارى را به رئیس شوراى شهر 

تقدیم کرد.
سعید ابریشــمى راد گفت: باتوجه به افق پیش رو و 
ساخت و ساز و هزینه ها که چندان نویدبخش نیست، 
بودجه سال 98 نیز مشابه ســال 97 به میزان472 

میلیارد و 80 میلیون تومان بسته شده است.
وى افــزود: 400 میلیارد تومــان در بخش جارى 

و عمرانى شــهردارى و 72 میلیــارد و 80 میلیون 
تومان آن بودجه ســازمان هاى وابسته شهردارى

 است.
وى اظهارکــرد: چارچــوب بودجه 98 بر اســاس 
نیازسنجى مردم، اولویت تکمیل پروژه ها و نیازهاى 
اساسى شهر و برنامه منسجم در درراستاى کاهش 
هزینــه هــاى غیرضــرورى در شــهردارى 

بسته شد.

کارشناس پیش بینى وضعیت هواى استان اصفهان 
گفت: سامانه بارشى از اواسط روز یک شنبه(دیروز) 
فعالیــت خــود را از ســمت مناطق غربى اســتان

 آغاز کرد.
رضا کریمیــان اظهار کرد: بررســى نقشــه هاى 
هواشناسى بیانگر فعالیت ســامانه ناپایدار جوى تا 
روز سه شنبه(فردا) بر روى آسمان استان است که بر 
این اساس، در اکثر مناطق آسمان کمى ابرى، گاهى 

وزش باد و به تدریج افزایش ابر پیش بینى مى شود.
وى افزود: در روزهاى دوشنبه(امروز) و سه شنبه در 
مناطق غربى و جنوبى استان بارش برف، رعد و برق، 
گاهى وزش باد شدید و طوفان لحظه اى براى اکثر 

مناطق استان پیش بینى مى شود.  
کریمیان در خصوص وضعیت دمایى اســتان گفت: 
میانگین دماى هوا 2 تا 4 درجه ســانتیگراد افزایش 

مى یابد.

تقدیم الیحه بودجه شهردارى کاشان به پارلمان شهر

افزایش 4 درجه اى دما

شــصت و هفتمین گردهمایى سراســرى مدیران 
فرهنگى و اجتماعى دانشگاه ها و مراکز آموزش عالى، 

در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار مى شود.
بیش از 120 تــن از مدیران فرهنگــى و اجتماعى 
دانشــگاه ها و مراکز آموزش عالى کشور با حضور در 
این گردهمایى، به گفتگــو و تبادل نظر در این زمینه 

خواهند پرداخت.
جلسات سخنرانى ، کارگاه ها و نشست هاى مشترك 

در ارتباط با موضوعاتی همچون دانشگاه اجتماعى، 
مسئولیت هاى اجتماعى و سیاســتگذارى فرهنگى 
در دانشــگاه، از جمله برنامه هاي ایــن گردهمایى 

خواهد بود.
گفتنی است شصت و هفتمین گردهمایى سراسرى 
مدیران فرهنگى و اجتماعى دانشگاه ها، روزهاى نهم 
و دهم بهمن ماه به میزبانى دانشگاه صنعتى اصفهان 

برگزار خواهد شد.

از فــردا با حضور 120 مدیر فرهنگى و اجتماعى آغاز مى شود

 دانشگاه صنعتى، میزبان گردهمایى مدیران فرهنگى دانشگاه ها 
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فلفل تند، فلفل شیرین یا فلفل دلمه اى، داراى فیبر و آب هستند که از مقادیر زیادى آنتى اکسیدان و ترکیبات 
کاروتنوئیدى تشکیل شده اند.

 طعم تند برخى فلفل ها به دلیل مواد قلیایى است که در آنها وجود دارد که طعمى تند و کمى تلخ را ایجاد 
مى کند. فلفل تند غنى ترین منبع ویتامین C است.

در واقع همه فلفل ها مى توانند به باال رفتن متابولیسم بدن کمک کنند اما فلفل تند مى تواند انرژى غذا را 
تا حدود زیادى باال ببرد، باعث گرمازایى در بدن و در نهایت منجر به کالرى سوزى و کاهش وزن شود.

اگر در دوران طفولیت مبتال به اســترس بودید، 
بدانید خطر زایمان زودرس شما را تهدید مى کند.

 یک مطالعه جدید نشان مى دهد که استرس مزمن 
در دوران کودکى عاملى اســت که خطر زایمان 
زودرس را افزایش مى دهد؛ در واقع، زنانى که در 
دوران کودکى و در دوران رشد خود، دو یا چندبار 
در معرض تجارب ناگوار قرار گرفته اند، خطر ابتال 
به زایمان زودرس در آنها دو برابر بیشتر است. از 
این رو، پزشکان توصیه مى کنند در دوران کودکى 
استرس کودکتان را کاهش دهید تا در آینده دچار 

مشکالت جدى نشود.

تولید سنگ کلیه
پروتئین زیاد مى تواند به کلیه ها آسیب بزند؛ مخصوصًا 
پروتئین هاى حیوانى ُپر از ترکیباتــى به نام پورین ها 
هســتند که در بدن به اســید اوریک تجزیه مى شوند. 
اسید اوریک زیاد، ریسک سنگ کلیه را افزایش مى دهد

احساس خواب آلودگى مى کنید
پروتئین، انرژى ماندگار به شما مى دهد، بنابراین شاید 
تعجب کنید که خوردن گوشــت زیاد، شــما را خواب 
آلوده مى کند. اگرچه پروتئین به زمان بیشــترى براى 
گوارش نیاز دارد و اصًال براى همین است که مدت زمان 
بیشترى شما را سیر نگه مى دارد اما انرژى فورى به شما 
نمى دهد، این کربوهیدرات اســت که انرژى فورى را 
تأمین مى کند، یعنى خیلى زود بــه گلوکز که منبع در 

دسترس انرژى است، تبدیل مى شود. 
مغز شــما فقط از گلوکز مى تواند براى انرژى استفاده 
کند اما پروتئین به زمان بیشــترى نیاز 
دارد تا به مغز برسد. ضمنًا عضالت نیز 
براى فعالیت به گلوکز نیاز 

دارند و اگــر این انرژى فوراً تأمین نشــود، احســاس 
خستگى خواهید داشت.

پوست و مویتان جلوه  خوبى ندارد
اگر زیاد گوشت بخورید، احتمال اینکه از سایر گروه هاى 
غذایى غافل بمانید زیاد است. ویتامین C در محصوالت 
حیوانى وجود ندارد، بنابراین اگر به جاى میوه و سبزى، 
گوشت بخورید دچار کمبود ویتامین C خواهید شد که 
نقش مهمى در تولید کالژن دارد. کالژن ساختار پوست، 
مو، اســتخوان و ناخن را تشــکیل مى دهد. اگر کمبود 
کالژن داشته باشــید، تغییراتى در بدنتان ایجاد خواهد 
شد؛ پوستتان ممکن است خشن و بى روح شود و شاهد 

رشد موهاى بدنتان خواهید بود.

بیشتر دچار سرماخوردگى مى شوید
پوست شما تنها جایى نیســت که آثار کمبود ویتامین 
C را در آن مى بینیــد. کمبود این ویتامین، سیســتم 
دفاعى بدن را در برابر ابتال به ســرماخوردگى ضعیف 
مى کند. پس اگر از رژیم کتوژنیک پیروى مى کنید که 
در آن محدودیت مصرف میوه وجــود دارد، باید عادت 
غذایى تان را اصالح کنید. خوشبختانه با مصرف برخى 
 C ســبزیجات مانند بروکلى و فلفل مى توانید ویتامین

بیشترى دریافت کنید.

دچار یبوست مى شوید
گوشــت تقریبًا هیچ فیبرى ندارد اما در مقابل، میوه ها، 

سبزى ها و غالت سبوس دار سرشار از فیبر هستند و اگر 
این مواد غذایى را مصــرف نکنید، طبیعى 

است که دچار یبوست شوید. پس تعادل 
را رعایت کنید و در کنار گوشــت (به 
اندازه  مناسب)، انواع میوه ها، سبزى ها 
و غالت را در برنامه غذایى خود داشته 

باشید.

قلبتان  سالمت 
به خطر مى افتد

فایــده  دیگــر فیبر، 
ممانعــت از جــذب 

کلســترول توسط بدن 
است که مى تواند به سالمت قلب کمک کند. اگر عادت 
دارید همیشه از گوشــت هاى قرمز فرآورى شده مانند 
سوســیس و کالباس مخصوصًا به عنــوان جایگزینى 
براى میوه و سبزى استفاده کنید، لطمه جبران ناپذیرى 

به قلبتان مى زنید.

وزن اضافه مى کنید
حتمًا مى دانید که پروتئین، بهتریــن ابزار براى تبدیل 
تمرین و تالش در باشگاه به توده هاى عضالنى دلخواه 
است. اگرچه بدن براى عضله ســازى به پروتئین نیاز 
دارد اما مصرف زیاد آن، موجب افزایش ناخواسته وزن 
مى شــود؛ زیرا اگر بیش از نیاز بدنتان پروتئین دریافت 

کنید، بدن آن را به عنوان چربى ذخیره خواهد کرد.

ســکته ها تنها در مغز اتفاق نمى افتند، بلکه آنها 
مى توانند در چشم ها نیز رخ دهند. این نوع سکته، 
انسداد شریان شــبکیه نامیده مى شود. رگ هاى 
خونى، مواد مغذى حیاتى و اکسیژن را به هر قسمت 
بدن حمل مى کنند، زمانى که این رگ ها باریک یا 
به وسیله لخته خون مسدود مى شوند، منبع خون 
قطع خواهد شد و منطقه آسیب دیده ممکن است 
آسیب جدى به نام سکته داشته باشد؛ سکته چشم، 

انسداد شبکیه را تحت تأثیر قرار مى دهد.

افراد بســیارى به دلیل پرخورى زیاد دچار چاقى مى شوند که برایشان مشــکالت زیادى به همراه دارد. 
راهکارهاى زیادى براى کاهش وزن وجود دارد که با استفاده از آنها مى توان به این خواسته دست یافت.

 یکى از راهکارها، استفاده از شاهدانه است. مصرف شاهدانه در وعده صبحانه، باعث احساس سیرى طوالنى 
طى روز خواهد شــد و در نهایت کاهش وزن را به دنبال دارد. همچنین مصرف شاهدانه صداى شکم را 

درمان مى کند، از این رو توصیه مى شود این گیاه را در رژیم غذایى خود جاى دهید.

نعناع یکى از گیاهان پرخاصیت است که باید آن را در سفره جاى داد و از فواید آن بهره برد.
 این گیاه خوش طعم را مى توان در کنار مواد غذایى با طبع ســرد استفاده کرد و مضرات غذاى طبع سرد 

را کاهش داد.
نعناع درد دل و نفخ شکم را درمان مى کند و  براى درد هاى دوران سرماخوردگى آنفلوآنزا مفید است.

براى کاهش وزن خوب اســت که تقریبًا هر روز 30 تا 
90 دقیقه پیاده روى تنــد بکنید. مى توانید بعضى روزها 
بیشــتر و بعضى روزها کمتر پیاده روى کنید اما به طور 
کلى باید حداقل 150 دقیقه (دو ســاعت و نیم) در هفته 
پیاده روى کنید. البته مى توانید زمان پیاده روى تان را به 
بخش هاى ده دقیقه اى یا بیشتر تقسیم کنید. وقتى بعد 
از گرم کردن بدن به مدت 30 دقیقه تندتر و بى وقفه پیاده 
روى مى کنید، چربى بیشترى مى سوزانید. اگر پیاده روى 
را تازه شــروع کرده اید، اوایل کار زمان هاى کوتاه ترى 
پیاده روى کنید و ســپس به طور تدریجى و پیوسته این 
زمان را افزایش بدهید. شاید هم بهتر باشد در آغاز، یک 
روز در میان پیاده روى  کنید و هربار به زمان پیاده روى 

خود بیافزایید.

دویدن بهتر است یا پیاده روى؟
دویدن و پیاده روى هر دو براى کاهش وزن بسیار مفید 
اســت اما برنامه و زمان آنها باید با هم متفاوت باشد تا 
بیشــترین تأثیر را در کاهش وزن و چربى سوزى داشته 
باشــد. پیاده روى یک ورزش مفرح براى کاهش وزن 
است. داشــتن یک کفش راحت براى این ورزش شاد 
کفایت مى کند اما باید بدانید در پیاده روى شما کالرى 
کمترى نسبت به دویدن مى سوزانید اما این ورزش براى 
سالمتى قلب و فشار خون و عضالت بسیار مفید است 
اما دویدن ورزشى است که سوخت و ساز بدن شما را باال 
مى برد و در تناسب و الغرى پاها و عضالت ران و باسن 
بسیار مؤثر است. هنگام دویدن شما کالرى زیادى مى 
سوزانید به همین علت هم سریع تر به کاهش وزن مى 
رسید. شما در پیاده روى براى سوزاندن کالرى و چربى 

سوزى باید برابر با دویدن وقت بیشترى بگذارید.

پیاده روى چند کالرى مى سوزاند؟
«مارتیکا هینر»، عضو انجمن بهداشــت و ســالمت 

در خصوص میزان کالرى کــه هنگام پیاده 
روى مى سوزانیم مى گوید: مقدار کالرى 
که بدن شــما در پیاده روى مى سوزاند 
بستگى به وزن و ســرعت پیاده روى 
شما دارد. افرادى که وزن بیشترى دارند 
کالرى بیشترى را هم مى سوزانند به 

دلیل اینکه انرژى بیشترى احتیاج دارند 
تا بتوانند خود را در فضا حرکت دهند. براى 

مثال حمل کردن یک بسته بار 150 گرمى نسبت 
به یک بار 100 گرمى احتیاج به تالش بیشــترى 

دارد. براى زن و مردى که در حال انجام فعالیت 
مشابه هستند به طور معمول مردان سریع تر 

به نتیجه مى رسند. اگر هر دوى آنها 3 مایل 
را پیاده روى کنند به دلیل اینکه مردها از 
وزن بیشترى برخوردارند کالرى بیشترى 
در بدنشان مى سوزد و نسبت به یک زن 

مقدار بیشترى از وزن خود را از دست 
مى دهد. اما هر کسى مى تواند 
مصرف انرژى خود را با مرتب 
کردن گام هایش کاهش دهد.

وقتى صبح هــا ورزش مى کنید بدن شــما تمایل 
بیشترى براى چربى سوزى دارد، به دو دلیل: 

1-پایین بودن ســطح قند خون، بدن را مجبور 
مى کند به دنبال منابع دیگــرى براى تأمین 
انرژى بگردد، بنابراین از ذخایر چربى به عنوان 

سوخت استفاده مى کند. 
2-میزان هورمون هایى که چربى سوزى 

را تســریع مى کنند (مانند کورتیزول) 
صبح ها باالتر است. 

نتایج تحقیقات نشان داده 
است کسانى که صبح ها 

ورزش مى کنند، تمایل بیشترى به پیگیرى تمریناتشان 
دارند و بهتر مى توانند به برنامه  ورزشــى خود پایبند 
بمانند و براى مدت طوالنــى آن را ادامه  بدهند. 
براى بعضى ها ورزش کردن در صبح راحت تر است 
چون بعد ازظهرها خسته اند و تمایلى به تمرین و 

ورزش ندارند.

شما چه زمانى بیشتر چربى مى سوزانید
مطالعــات و تئورى هاى گوناگون مفید اســت 
و مى توانید براى کســب آگاهى درباره  
بهترین زمان تمرین  از آنها بهره ببرید 
اما باید بدانید تشخیص بهترین 
زمان براى شــما بــه عهده  
شخص شماســت. در این 

صحبت مى کنیم که در بخش دربــاره نکاتى 
شما کمک مى کنند: ایــن تصمیم گیرى به 

ورزش هوازى انجام سعى کنید صبح ها کمى 
دهید (مثًال ده دقیقه پیاده روى) و ببینید نتیجه چگونه 
است و چه حسى دارید. اگر فکر مى کنید مى توانید 
براى مدت طوالنى انجامش دهید، سعى کنید 
دوى آهســته را هم به مدت سه تا پنج 
دقیقه به برنامه تان اضافه کنید. اگر 
با معده  خالى ورزش کردید 
و احساس خستگى یا 

صبحانه بخورید ضعف داشــتید، اول 
و بعد ورزش کنید. سعى کنید 

یاد بگیرید چطور قنــد خونتان را با غذا 
کنترل کنید.

بهترین زمان براى پیـاده روى 

آگهى تغییرات
شرکت فنى مهندسى کنکاش الکترونیک اسپادان 
سهامى خاص به شماره ثبت 44277 و شناسه 
ملى 10260621660 به اســتناد صورتجلسه 
مجمع عمومى فوق العاده مورخ1397/10/05 
نام شــرکت به « فنى مهندسى آوین الکترونیک 
اسپادان « تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه 
اصالح گردیــد. اداره کل ثبت اســناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (361216)

آگهى تغییرات
شرکت برج آسانبر مدرن شــرکت با مسئولیت 
محدود به شــماره ثبت 56795 و شناســه ملى 
14006099953 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى مــورخ1396/05/15 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : مهران صادقى زفــره کدملى 
1292023066 و شــادى شــب انگیز کدملى 
1270395531 بعنوان اعضاى اصلى هیات مدیره 
براى مدت نامحدود انتخاب شدند. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجارى اصفهان (361214)

آگهى تغییرات 
شــرکت برج آسانبر مدرن شــرکت با مسئولیت 
محدود به شــماره ثبت 56795 و شناســه ملى 
14006099953 بــه اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومى فوق العاده مــورخ1396/05/15 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : میالد قدیرى به کدملى 
1292576995 دارنده 250000 ریال ســهم 
الشرکه، با دریافت 250000 ریال سهم الشرکه 
خود از صندوق شرکت از شــرکت خارج و مهدى 
رفیعى شــفیق به کدملى 1285075048 دارنده 
250000 ریال سهم الشرکه، با دریافت 250000 
ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت 
خارج و سرمایه شــرکت از مبلغ 1500000 ریال 
نقدى به 1000000 ریــال کاهش یافت و ماده 4 
اساسنامه به شرح زیر اصالح شد: ماده 4 اصالحى: 
سرمایه شــرکت 1000000 ریال نقدى است که 
تماما به صورت نقد پرداخــت و در اختیار مدیران 
شرکت قرار گرفت.اسامى شــرکا و میزان سهم 
الشــرکه آنها پس از کاهش سرمایه عبارت است 
از: مهران صادقى زفره به کد ملى 1292023066 
دارنده 500000 ریال سهم الشرکه و شادى شب 
انگیز به کد ملى 1270395531 دارنده 500000 
ریال سهم الشرکه میباشــند اداره کل ثبت اسناد 
و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (361213)

آگهى تغییرات 
شرکت مهندسى توسعه و سازندگى سداد 
شرکت سهامى خاص به شــماره ثبت 
9690 و شناسه ملى 10260307730 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
سالیانه مورخ1397/04/25 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : عملکرد مالى ، ترازنامه 
و صورتحساب سود و زیان شرکت براى 
سال مالى منتهى به تاریخ1396/12/29 
به تصویب مجمع عمومى رسید.عبداهللا 
کوپائى به شــماره ملى 1285373626 
بســمت بازرس اصلى و نوراله صلواتى 
به شــماره ملى 1286356792 بسمت 
بازرس على البدل براى مدت یکســال 
انتخاب گردیدندروزنامه نصف جهان به 
عنوان روزنامه کثیراالنتشــار جهت درج 
آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان(353920)

آگهى تغییرات 
شــرکت تالشــگران فدك فوالد سپاهان 
شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 1990 
و شناسه ملى 14004669957 به استناد 
صورتجلســه مجمع عمومى عــادى بطور 
فوق العاده مورخ1397/09/26 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : اعضاى هیات مدیره عبارتند 
از آقاى حسن رضائى دارافشانى به شماره 
ملى 1111779457 و آقاى مختار رضائى به 
شماره ملى 1111800278 و آقاى محسن 
شاهمرادى به شماره ملى5129988744 
که براى مدت دو سال انتخاب شدند. آقاى 
فرزاد آزادى به شماره ملى 1112095349 
به ســمت بازرس اصلى و آقاى محمدرضا 
غالمــى حســن آبادى بــه شــماره ملى 
5419761491 به سمت بازرس على البدل 
براى مدت یک سال مالى انتخاب شدند. اداره 
کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى مبارکه 

(354540)

آگهى تغییرات
شرکت برج آسانبر مدرن شــرکت با مسئولیت 
محدود به شــماره ثبت 56795 و شناســه ملى 
14006099953 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى مــورخ1396/05/15 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : مهران صادقى زفــره کدملى 
1292023066 و شــادى شــب انگیز کدملى 
1270395531 بعنوان اعضاى اصلى هیات مدیره 
براى مدت نامحدود انتخاب شدند. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجارى اصفهان (361215)
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در خصوص میزان کالرى کــه هنگام پیاده 
روى مى سوزانیم مى گوید: مقدار کالرى 
که بدن شــما در پیاده روى مى سوزاند 
بستگى به وزن و ســرعت پیاده روى 
شما دارد. افرادى که وزن بیشترى دارند

کالرى بیشترى را هم مى سوزانند به 
اینکه انرژى بیشترىاحتیاج دارند  دلیل

تا بتوانند خود را در فضا حرکت دهند. براى 
0مثال حمل کردنیک بسته بار 150 گرمى نسبت 

0به یک بار 100 گرمى احتیاج به تالش بیشــترى 
دارد. براى زن و مردى که در حال انجام فعالیت 

مشابه هستند به طور معمول مردان سریع تر
3به نتیجه مى رسند. اگر هر دوى آنها 3 مایل 
را پیاده روى کنند به دلیل اینکه مردها از 
وزن بیشترىبرخوردارند کالرى بیشترى
در بدنشانمى سوزدو نسبت به یک زن
مقدار بیشترى از وزن خود را از دست 

مى دهد. اما هر کسى مى تواند 
با مرتب  مصرف انرژى خود را
کردن گام هایش کاهشدهد.

للایل وقتى صبح هــا ورزش مى کنید بدن شــما تم
بیشترى براى چربى سوزى دارد، به دو دلیل: 

1-پایین بودن ســطح قند خون، بدن را مجبور 
مى کند به دنبال منابع دیگــرى براى تأمین
انرژى بگردد، بنابراین از ذخایر چربى به عنوان 

سوختاستفاده مى کند. 
2-میزان هورمون هایى که چربى سوزى 

را تســریع مى کنند (مانند کورتیزول) 
صبح ها باالتر است. 

نتایج تحقیقات نشان داده
است کسانى که صبح ها 

وووورزش مى کنند، تمایل بیشترى به پیگیرى تمریناتشان 
دارند و بهتر مى توانند به برنامه  ورزشــى خود پایبند 
بمانند و براى مدت طوالنــى آن را ادامه  بدهند. 
براى بعضى ها ورزش کردن در صبح راحت تر است 
چون بعد ازظهرها خسته اند و تمایلى به تمرین و

ورزش ندارند.

شما چه زمانى بیشتر چربى مى سوزانید
مطالعــات و تئورى هاى گوناگون مفید اســت 
و مى توانید براى کســب آگاهى درباره  
بهترین زمان تمرین  از آنها بهره ببرید 
اما باید بدانید تشخیص بهترین 
زمان براى شــما بــه عهده  
شخص شماســت. در این 

صحبت مى کنیم که دربخش دربــاره نکاتى
شما کمک مى کنند: ایــن تصمیم گیرى به 

ورزش هوازى انجام سعى کنید صبح ها کمى 
دهید (مثًال ده دقیقه پیاده روى) و ببینید نتیجه چگونه 
است و چه حسى دارید. اگر فکر مى کنید مى توانید 
براى مدت طوالنى انجامش دهید، سعى کنید 
دوى آهســته را هم به مدت سه تا پنج 
دقیقه به برنامه تان اضافه کنید. اگر 
با معده  خالى ورزش کردید 
و احساس خستگى یا 

صبحانه بخورید ضعف داشــتید، اول 
بعد ورزش کنید. سعى کنید  و

یاد بگیرید چطور قنــد خونتان را با غذا 
کنترل کنید.

3426 سال پانزدهم

 از فواید فلفل تند چه مى دانید؟

فواید مصرف شاهدانه

نعناع و فواید بى شمار آن

 برخى دالیل زایمان زودرس

سکته چشم 
به چه دلیل رخ مى دهد؟

 پرپشتى مژه ها با چند راهکار

راه هاى مختلفى براى افزایش رشد مژه ها وجود دارد، یکى از این 
راهکار ها، استفاده از مواد طبیعى است البته باید توجه داشت که این 

مواد نباید با چشم تماس مستقیم داشته باشند.
ما به شما چند ماده طبیعى براى رشــد، بلند و پرپشت شدن مژه 

معرفى مى کنیم.

با روغن کرچک مژه هایتان را 
طبیعى پرپشت کنید

روغن کرچک به عنوان یک ماده محرك 
قوى شناخته شده است که مى تواند باعث 

رشد فولیکول مو شود.
براى پرپشت شدن مژه ها کافى است تا با 
کمى پنبه یا یک برس آرایشى مژه هایتان 
را به مقدارى روغن کرچک آغشته کنید 
و براى اثر بهتر، شب آن را به مژه هایتان 

بزنید و صبح از روى مژه هایتان بشویید.

خاصیت فوق العــاده روغن 
زیتون 

روغن زیتون یک ماده شناخته شده براى 
رشــد مو اســت و به عنوان یک درمان 
خانگى بــراى ضخیم تر شــدن مژه ها 
نیز به کار مــى رود. روغن زیتون غنى از 
اســید اولئیک و ویتامین E بوده که هر 
دو براى رشــد مو مورد نیاز است. این دو 
جزء مى توانند مو را تغذیه و آن را حجیم تر 

کنند.

تأثیر فوق العاده ویتامین E در 
رشد مژه ها

مطالعات نشان داده رشــد مو و مژه در 
افرادى که ویتامین E مصرف مى کنند، 
بیشتر است و کافى اســت چند قطره از 
محتــواى کپســول ویتامیــن E را به 

مژه هایتان بمالید.

با ژل آلوئه ورا مژه هایى زیبا و بلند داشته باشید
آلوئه ورا یکى دیگر از راهکار هاى شگفت انگیز و مؤثر براى ضخیم تر و بلندترشدن 
مژه هاست، چرا که آلوئه ورا حاوى مواد مغذى و ویتامین هاى C، A ،B12  و E است 

که همگى با افزایش کارایى سلول ها، باعث رشد مژه هایى سالم و براق مى شوند.
همچنین آلوئه ورا حاوى اسیدفولیک است که مانع شکننده شدن مژه ها مى شود و با 

خاصیت مرطوب کنندگى، از مژه ها محافظت مى کند.

ت سبوس دار سرشار از فیبر هستند و اگر
ىیعى ى را مصــرف نکنید، طب

بوست شوید. پس تعادل 
 و در کنار گوشــت (به 
 انواع میوه ها، سبزى ها 
رنامه غذایى خود داشته 

ننتان قلب ت 
فتد

ر فیبر، 
ــذب

بدن  سط
ادت اگ ککند ک تقل ال ه ند

 بالهایى که مصرف زیاد گوشت سرتان مى آورد
نیازهاى تغذیه اى افراد با هم فرق مى کند اما اگر با عالیم زیر روبه رو شدید، الزم است کمتر از گوشت استفاده کنید:

کند اما پروتئین به زمان بیشــترى نیاز 
دارد تا به مغز برسد. ضمنًا عضالت نیز

براى فعالیت به گلوکز نیاز 
د

مى
در
غذا
ســب
بیشتر

د
گوشــت
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خدایا! چه اندك است آنچه از آفرینشت مى بینیم و از توانایى ات در 
شگفت مى شویم و عظمت سلطنتت را بدان وصف مى کنیم، در حالى که 
آنچه از تو بر ما پوشیده مانده اســت و دیدگانمان را یاراى درکشان 
نیســت و عقل هایمان را توان رسیدن به آنها نباشــد و پرده هاى غیب 

موال على (ع)میان ما و آنها حائل شده، بسى بزرگ تر است. 

آگهى تجدید مزایدهآگهى تجدید مزایده

جواد نصرى- شهردار فالورجان

نوبت دوم

شهردارى فالورجان به استناد مصوبه شــماره 5/882 مورخ 97/09/05 شوراى محترم اسالمى شهر 
فالورجان در نظر دارد نسبت به برگزارى مزایده فروش درختان خشک شده مجاور رودخانه در جاده 
گردشگرى محله گارماسه فالورجان طبق شرایط ذیل و بر اساس قیمت کارشناسى به متقاضیان واجد 

شرایط اقدام نماید.
1- درختان خشک شده سرپا شامل چنار، نارون (وسک)، صنوبر و... به همراه سر شاخه ها از قرار هر 

کیلوگرم 3/500 ریال مى باشد.
2- متقاضیان مى بایست آخرین قیمت پیشنهادى خود را حداکثر تا آخر وقت ادارى روز شنبه مورخ 

97/11/13 به دبیرخانه حراست شهردارى تحویل نمایند.
3- کلیه هزینه ها از جمله چاپ آگهى، ارزش افزوده و... به عهده برنده مزایده مى باشد.

4- شهردارى (کمیسیون) در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
جهت کسب اطالعات بیشت ر به سایت اینترنتى www.falavarjan.ir مراجعه فرمائید.

آگهى مزایدهآگهى مزایده

سید حیدر ثمریان- شهردار خور 

نوبت اول

شهردارى خور به استناد مصوبه شــماره 85 مورخ 97/02/31 و 124 مورخ 
97/09/14 شوراى محترم اسالمى شــهر خور در نظر دارد نسبت به فروش 
تعدادى از اراضى کارگاهى ضلع جنوبى و تجارى ضلع شرقى شهر خور از طریق 
آگهى مزایده عمومى اقدام نماید. متقاضیــان مى توانند جهت دریافت فرم 
پیشنهاد قیمت، سایر مدارك و شرکت در مزایده مذکور تا پایان وقت ادارى 
ساعت 14:30 روز چهارشنبه مورخ 97/11/24 به شهردارى خور مراجعه نمایند.

تلفن تماس: 03146323500 

www .nesfejahan.net

با نصف جهان جهانى شوید
www .nesfejahan.net

آگهی دعوت به مجمع عمومى فوق العاده شرکت کارگزارى مبین سرمایه (سهامى خاص)آگهی دعوت به مجمع عمومى فوق العاده شرکت کارگزارى مبین سرمایه (سهامى خاص)
شماره ثبت شماره ثبت 3652836528

هیأت مدیره شرکت کارگزارى مبین سرمایه

بدینوســیله از کلیه صاحبان ســهام یا نمایندگان قانونی آنها دعوت به عمــل می آید تا در 
جلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شــرکت که در ساعت 9 صبح روز پنج شنبه 
مورخ 1397/11/25 در آدرس اصفهان، فاز 2 مجتمع تجارى کوثر، طبقه چهارم واحد 629 تشکیل 

مى گردد حضور به هم رسانند.
دستور جلسه

   استماع گزارش هیأت مدیره، حسابرس و بازرس قانونى شرکت در خصوص افزایش سرمایه
   بررسى و اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش سرمایه پیشنهادى هیأت مدیره شرکت

   سایر مواردى  که در صالحیت مجمع عمومى فوق العاده شرکت مى باشد

آگهى تجدید ارزیابى کیفى مناقصه گران شماره فراخوان در سامانه ستاد آگهى تجدید ارزیابى کیفى مناقصه گران شماره فراخوان در سامانه ستاد 
200971205000054200971205000054

روابط عمومى شرکت آب منطقه اى اصفهان

شرکت آب منطقه اى اصفهان در نظر دارد ساماندهى رودخانه زاینده رود در محدوده روستاى مدیسه را از طریق مناقصه عمومى با شرایط و مشخصات زیر به پیمانکار واجد صالحیت 
واگذار نماید. از مناقصه گرانى که تمایل به حضور در مناقصه فوق را دارند دعوت مى  گردد تا نسبت به تهیه، تکمیل و ارائه اسناد ارزیابى کیفى اقدام نمایند.

مبلغ پایه: 8235069170 ریال (هشت میلیارد و دویست و سى و پنج میلیون و شصت و نه هزار و صد و هفتاد ریال) بر اساس فهرست بهاى پایه آبیارى و زهکشى سال 1397
شــرایط متقاضى: 1- داشــتن گواهینامه صالحیت پیمانکارى اشــخاص حقوقى در رشــته آب 2- قابل مشــاهده بودن مشــخصات رتبه بندى در پایگاه اطالع رسانى

 sajar.mporg.ir 3- داشتن ظرفیت آزاد کارى به اندازه مبلغ برآورد فوق، الزم به یادآورى است مبلغ ظرفیت کارى بر اساس تاریخ اخذ گواهینامه صالحیت ثابت مى باشد. 
4- داشتن گواهینامه صالحیت ایمنى از اداره کار و امور اجتماعى.

محل اجراء: استان اصفهان شهرستان لنجان روستاى مدیسه
مدت اجراء: 8 ماه مشاور: مهندسین مشاور ژرف آب تدبیر  

هزینه تهیه اسناد مناقصه، نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه، مدت اعتبار پیشنهادها و مکان و زمان تحویل پیشنهادها متعاقباً در دعوتنامه و اسناد مناقصه مشخص مى شود.
بدین منظور از تمامى شرکت هاى پیمانکارى واجد شــرایط که داراى سوابق مرتبط و داراى ظرفیت آزاد مى باشــند، دعوت به عمل مى آید جهت تهیه اسناد ارزیابى به نشانى
 www.setadiran.ir مراجعه نموده و پس از تکمیل اســناد حداکثر دو هفته پس از تاریخ نوبت دوم این آگهى اســناد را به همراه مســتندات الزم در ســامانه ســتاد

 (www.setadiran.ir) بارگذارى نمایند.
تلفن تماس: 5- 36615360 داخلى 2528 و 2529 فاکس: 36611073

نوبت اول

م الف: 362545

در دهــه فجر 30 پــروژه در بخــش آب و فاضالب با 
اعتبارى بالغ بر  1275 میلیــارد و 400میلیون ریال در 

سطح استان اصفهان افتتاح مى شود
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با بیان 
اینکه در دهه فجر ســال جارى 22 پروژه در بخش آب 
به بهره بردارى مى رســد، اعالم کرد: در دهه فجر 97 
بهره بردارى ازخط آبرسانى به گلشهر، افتتاح خط دوم 
آبرسانى به تودشک،  لوله گذارى و بهره بردارى از خط 
انتقال آب به دولت آباد و شاپور آباد، آبرسانى به شهرك 
صنعتى نایین، افتتاح خط انتقال آب به برف انبار و  نیز 
بهره بردارى از مخزن دو هزار مترمکعبى این شهرستان، 
از جمله پروژه هایى است که دردهه فجر به بهره بردارى 

مى رسد

هاشم امینى افزود: بهره بردارى از 285 کیلومتر  شبکه 
آب در سطح اســتان،حفر و تجهیز چاه و بهره بردارى 
از خط انتقال آب چــاه در زواره، اصالح شــبکه آب و 
انشعابات اردســتان، بهره بردارى از سیستم تله مترى 
شبکه آب، مخازن و ایستگاه هاى پمپاژ در خمینى شهر، 
اصالح شبکه و انشعابات آب در مهاباد،تجهیز ایستگاه 
پمپاژکمکى آب اردســتان، بهره بردارى از سیستم تله 
مترى تاسیســات آب پیربکران، افتتاح دو حلقه چاه در 
شهر ابریشــم  وبهره بردارى از ایستگاه پمپاژ گلدیس 
شاهین شهر از دیگر پروژه هاى قابل افتتاح  در بخش 

آب است .
وى اعالم کرد:بهره بردارى از مخزن دو هزار مترمکعبى 
نیک آباد،افتتاح خط انتقال و برگشــت مخزن 20 هزار 

مترمکعبى شاهین شهر، بهره بردارى از مخزن پنج هزار 
مترمکعبى خمینى شــهر، مخزن دو هزار متر مکعبى 
منطقه 6 اصفهان، ایستگاه پمپاژ آب منطقه 6 اصفهان 
و حفر و تجهیز چــاه آب درخمینى شــهر از مهمترین 
پروژه هایى است که در دهه فجر در استان اصفهان به 

بهره بردارى مى رسد.
■■■

امینى به مهمترین پــروژه هایى کــه در دهه فجر در 
بخش فاضالب افتتاح مى شوند پرداخت و اظهارکرد:  
بهره بردارى از 368 کیلومتر شبکه فاضالب در سطح 
استان، بهره بردارى از فاز اول شبکه فاضالب خوانسار 
و نیز افتتاح تصفیه خانه فاضالب این شهر، بهره بردارى 
از پکیچ تصفیه فاضالب  مسکن مهر فریدونشهر، بهره 

بردارى از 367 کیلومتر لوله گذارى  شــبکه فاضالب  
در سطح اســتان ،افتتاح ایســتگاه پمپاژ  و خط انتقال 
فاضالب مبارکه، بهره بردارى از ایستگاه پمپاژ و شبکه 
فاضالب کرکوند، بهــره بردارى از شــبکه فاضالب 
سطح شهر و محله قلعه ســمیرم از مهمترین پروژ ه ها 
در بخش فاضالب اســت کــه در دهه فجــر افتتاح 

مى شود.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان 
اعالم کرد:بهره بردارى از شــبکه فاضالب مینادشت 
و اشترجان، شبکه فاضالب خیابان خندق فالورجان، 
فاز دوم شبکه فاضالب شــهرك آبشار سمیرم از دیگر 
پروژه هاى بخش فاضالب اســت که به بهره بردارى 

مى رسد.

رئیس اتاق بازرگانى اصفهان با اشــاره به افزایش 
بودجه شــرکت هاى دولتى و کاهــش اخذ مالیات 
از آنها در ســال 98، گفت: تصمیــم گیرى دولت 
در تدویــن بودجه ســال آینده تولیدکننــدگان را 
در نگرانــى قــرار داده اســت. ســید عبدالوهاب 
سهل آبادى با بیان اینکه ثبات نرخ ارز باعث شده تا 
بخشى از فعالیت هاى تولیدکنندگان رونق پیدا کند، 
اظهارکرد: اما باید این نکته را مدنظر قرار دهید که 
تصمیم گیرى دولت در تدوین بودجه ســال آینده 

تولیدکنندگان را در نگرانى قرار داده است.
وى با اشــاره به افزایش بودجه شرکت هاى دولتى 
و کاهش اخذ مالیــات از آنها در ســال 98، افزود: 
دولت به جــاى کوچک کردن خود مــدام در صدد 

اعمال تصمیم گیرى ها براى افزایش تصدى گرى 
خود است.

رئیس اتاق بازرگانى اصفهــان اضافه کرد: در حال 
حاضــر تولیدکنندگان با تمام توان مشــغول حفظ 
واحدهاى تولیدى هســتند اما باید از دولت پرسید 
آیا در شرایط تشــدید تحریم ها حمایت ویژه اى از 
تولیدکنندگان داشته اســت. آنها هر روز با نگرانى 
فعالیت کرده و نمى دانند در روزهــاى آینده با چه 

مشکالت جدیدترى روبه رو خواهند شد.
ســهل آبادى تصریح کرد: به نظر مى رســد دولت 
باید برنامه روشن خود را براى مقابله با تحریم هاى 
بین المللى اعالم کند تا تکلیف واحدهاى تولیدى 

هم مشخص باشد.

با اعتبارى بیش از 1275 میلیارد ریال صورت مى گیرد؛ 

افتتاح30 پروژه آب و فاضالب در دهه فجر
رئیس اتاق بازرگانى اصفهان:

  دولت باید
 برنامه خود را اعالم کند


