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فواید شگفت انگیز آب اسفناجعلیمنصور، رشید را از دست نمى دهداز فردا؛  برگزارى هفدهمین نمایشگاه ترموتک در اصفهان «سلمان خان» به ایران مى آید؟سفر الکچرى به خارج چقدر آب مى خورد؟ سالمتورزشاستانفرهنگ جهان نما

دولت مى داند بازنشستگان شرایط سختى دارند 

با این دمنوش غرق در آرامش شوید

افزایش شدید هزینه ساخت مسکن در اصفهان
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باز هم حمید هیراد
 باز هم حاشیه

آزمون جایگزینى بازنشسته ها

3 بازیکن استقالل
 به ذوب آهن مى آیند؟

وارونگى از 
«احمدآباد» 

وارد شد!
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گل گاوزبان گیاهى طبى است که تقریباً تمامى اجزاى آن، اعم از گل ها و برگ 
ها و دانه هاى آن به عنوان دارو استفاده مى شود. همچنین دانه هاى این گیاه را 
براى تهیه روغن مورد استفاده قرار مى دهند. گل گاوزبان داراى طبیعت گرم و 

اثر نشاط آور، مقوى تمام بدن و آرامش بخش است.

آبان ماه در حالى به روزهاى آخرش رســید که 
جدول کیفیت هــواى اصفهان کــه به صورت 
روزانه در پایگاه اطالع رسانى اداره کل حفاظت 
محیط زیست استان اصفهان درج مى شود، رنگ 

«نارنجى» را هم در این ماه به خودش دید.
جدول شاخص کیفى هوا با شش رنگ «سبز»، 

«زرد»، «نارنجى»، «قرمز»...
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مهندس کم کارى کرده است؟!مهندس کم کارى کرده است؟!
انگشت اتهامات به سمت بازیکن جنجالى ذوب آهنانگشت اتهامات به سمت بازیکن جنجالى ذوب آهن
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اگرچه بازار خریدوفروش مسکن نسبت به سال گذشته از رونق بیشترى برخوردار است اما قیمت ها همچنان رو به افزایش است

حامد همایون طرفدارانش را 
غافلگیر مى کند

برگرد به تیمت!
سرور جپاروف 36 ســاله در ابتداى فصل با یک اشــتباه بزرگ شانس 
حضور در لیگ قهرمانان آسیا را با بد سلیقگى با حضور روى نیمکت یک 
تیم قزاقستانى عوض کرد تا اســتقالل و خود او از این موضوع به شدت 

متضرر شوند.
 استقاللى ها در غیاب او دیگر در وسط زمین...
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استقاللى ها در انتظار جپاروف

شهردارى اژیه به استناد صورتجلسه شماره 90 مورخ 97/06/27 شوراى اسالمى شهر اژیه در نظر دارد 
موارد ذیل را از طریق مزایده عمومى به فروش برساند.

1- یک واحد مســکونى واقــع در چهــارراه 15 خرداد بــه قیمــت پایــه 1/200/000/000 ریال 
(یک میلیارد و دویست میلیون ریال)

2- یک قطعه زمین به مساحت 135 مترمربع واقع در تقاطع خیابان 15 خرداد و خیابان امام حسین(ع) 
به قیمت پایه هر مترمربع 3/750/000 ریال (سه میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال).

3- یک قطعه زمین به مساحت 480 مترمربع واقع در ضلع غربى بلوار بسیج جنب باسکول به قیمت پایه 
هر مترمربع 2/000/000 ریال (دو میلیون ریال)

لذا متقاضیان مى توانند از تاریخ 1397/09/06 لغایت پایان وقت ادارى روز 1397/09/15، پیشنهادات 
خود را به شهردارى اژیه تحویل و رسید دریافت نمایند.
ضمناً هزینه درج آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد.

تلفن تماس: 6- 03146502745- واحد امور مالى

آگهى مزایده عمومى، مرحله اول

حسین نظام زاده اژیه- شهردار  اژیه

نوبت اول
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مرحوم  دکترسید تقى نوربخش 
مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعى

مرحوم عبدالرحمن تاج الدین
معاون حقوقى و امور مجلس
 سازمان تأمین اجتماعى

با کمال تأسف و تأثر، درگذشت ناباورانه دکتر 
تأمین  سازمان  عامل  مدیر  نوربخش  تقى  سید 
اجتماعى و معاون حقوقى و امور مجلس ایشان مرحوم  
عبدالرحمن تاج الدین را در سانحه رانندگى و 
حین خدمت به مردم شریف ایران زمین به عموم 
عرض  تسلیت  دلسوز  مدیران  آن  بازماندگان 
نموده و براى آنها از خداوند متعال صبر جمیل و براى 

عزیزان از دست رفته غفران و رحمت واسعه الهى 
مسئلت مى نماییم.

سرپرستى بیمه کوثر استان  اصفهان
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عز
مس

   شهردارى طالخونچه در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره 283 مورخ 97/6/31 شوراى اسالمى مورد زیر را از 
طریق  مزایده به واجدین شرایط واگذار نماید:

1) موضوع مزایده: واگذارى ســاختمان زورخانه شــهردارى به صورت اجاره ماهیانه به مبلغ  کارشناســى 
پایه 000 ،500 ،2  ریال (دو میلیون و پانصد هزار ریال)  به مدت یکسال  

2)هزینه تهیه اسناد و نحوه تحویل آن: واریز مبلغ 218،000 ریال به حساب سیبا ملى3100000905009       بنام 
شهردارى طالخونچه

3)نوع و مبلغ تضمین:5درصد مبلغ کارشناسى اجاره یکساله  معادل 1،500،000 ریال بصورت نقد واریز به جارى  
سیبا 3100003303003 سیبا ملى بنام شهردارى طالخونچه یا بصورت ضمانتنامه بانکى

4)نشانى محل دریافت  اسناد: طالخونچه ابتداى بلوار امام (ره) ساختمان شهردارى- امورمالى
5)هزینه انتشار آگهى روزنامه:  بعهده برنده مزایده مى باشد.

6)مهلت دریافت اسناد :  تا پایان وقت ادارى روز چهارشنبه  هفتم  آذر ماه 97
7)هزینه قبوض برق ،آب ،گاز : به عهده برنده مزایده مى باشد.

آگهى مزایده

سید محمد اطیابى- شهردارطالخونچه

نوبت  دوم

شهردارى اژیه
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بیرانوند نامزد شدبیرانوند نامزد شد

5
نقطه پایان بر سالم ماندن کیفیت هوا در آبان ماه

3

پردیس «ساحل» و 
سینما «بهمن» 

به چرخه اکران 
مى آیند

د
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منتقدان افزایش بى رویه تعداد مؤسســات آموزش عالى 
بر این باورند که کشور نیازى به این تعداد مراکز آموزشى 
ندارد، موضوعى که وزیر علــوم درباره آن مى گوید: تعداد 
دانشگاه هاى دولتى در صورت ادغام واحدهاى کوچک تر، 

به عدد 60 تا 70 مى رسد.
منصور غالمى اظهار کرد: تعداد دانشگاه ها و مراکز آموزش 
عالى هم اکنون به 2563 رسیده است که به دلیل کاهش 
تعداد دانشجو این رقم، روند کاهشى به خودش گرفته است. 
وى به ذکر دالیل اصلى کاهش دانشگاه ها و مراکز آموزش 
عالى کشور پرداخت و افزود: مصوبه شوراى عالى انقالب 
فرهنگى و قانون برنامه ششم توسعه مبنى بر ساماندهى 

آمایش آموزش عالى از دالیل اصلــى کاهش این مراکز 
محسوب مى شود.

غالمى یکــى از این اقدامــات را تجمیع و ســاماندهى 
واحدهاى مختلف دانشگاهى ذکر کرد و گفت: به منظور 
کاهش تعداد مراکز آموزش عالى کشور،  فعالیت واحدهاى 
کوچک علمى کاربردى و واحدهاى آموزشــى وابسته به 
دستگاه هاى اجرایى متوقف و واحدهاى کوچک دانشگاه 
پیام نور با جمعیت دانشجویى اندك، جمع آورى یا محدود 
شد. به گفته این مقام مسئول در وزارت علوم، ساماندهى، 
جمع آورى و تجمیع واحدهاى دانشگاه آزاد اسالمى نیز از 

سوى این دانشگاه در حال انجام است.

پس از پایــان مهلت قانونى تعیین شــده بــراى خروج 
بازنشسته هاى شاغل از سازمان ها و دستگاه هاى مشمول 
قانون منع به کارگیرى بازنشسته ها، همچنان درباره زمان 
خروج بازنشســته ها اختالف نظر وجود دارد؛ از ســویى 
ســازمان ادارى و اســتخدامى و ظاهراً مجلس 26 آبان 
ماه را پایان این مهلت مى دانند و از ســوى دیگر سازمان 
بازرسى کل کشور معتقد است 15 آذرماه زمان پایانى خروج 
بازنشستگان خواهد بود. آنچه انصارى، معاون رئیس جمهور 
و رئیس سازمان ادارى و اســتخدامى مدتى پیش اعالم 
کرد از این حکایت داشــت که قانون منــع به کارگیرى 
بازنشستگان از 26 آبان ماه اجرایى مى شود. اگرچه روز 26 

آبان ماه زمان پایانى حضور بازنشسته ها اعالم شد و مورد 
استناد قرار گرفت اما اخیراً سراج، رئیس سازمان بازرسى 
کل کشور تأکید کرده که تاریخ پایانى 15 آذرماه است. چرا 
که قانون در 31 شهریور ماه در روزنامه  رسمى درج شده و 
طبق مقررات 15 روز بعد یعنى 15 مهر قابلیت اجرایى دارد 

که به 15 آذرماه ختم مى شود. 
در حالى تاریخ هاى متفاوتى براى خروج بازنشسته ها مطرح 
است که به نظر مى رسد عمده دســتگاه ها در سازمان ها 
26 آبان ماه را مالك قرار داده اند و در روزهاى اخیر شاهد 
بودیم که بازنشستگان خارج شــده و افراد جایگزین آنها 

انتخاب شدند.

تعداد دانشگاه هاى دولتى 
به کمتر از 70 مى رسد

باالخره بازنشسته ها 
تا کى مهلت دارند؟ 

شایعه نسازید
  انصاف نیوز | پس از مرگ نوربخش، رئیس 
سـازمان تأمین اجتماعى در سـانحه رانندگى، شایعاتى 
درباره  مشـکوك بودن این تصـادف در فضاى مجازى 
مطرح شد. اما على ربیعى با انتقاد از جوسازى رسانه هاى 
خارجى در مورد مرگ نوربخش گفـت: معموًال این نوع 
رسانه ها مى خواهند از هر چیزى فضایى علیه کلیت نظام 
ایجاد کنند. او گفت: علت این تصادف معلوم است. این 
شیوه آدم کشتن چیزى نیست که رخ دهد و پنهان بماند. 
سیستم و سازمان هاى ما هم چنین بنایى ندارند. متأسفانه 
بخاطر اشتباه دو راننده و نامناسب بودن دوربرگردان که 
کشته هاى زیادى هم در آن جاده مى گیرد؛ چنین اتفاقى 

افتاده است. 

برخورد قاطع مى کنیم
  بهار | دادسـتان نظامى استان گلسـتان گفت: 
چنانچه محرز شـود قصور یا تقصیرى در تأمین نیروى 
اسکورت امنیتى، انتظامى و ترافیکى مسیر حرکت وزیر 
تعاون، کار و رفـاه اجتماعى و همراهـان وى به گرگان 
صورت گرفته با مقصـران در هر مقامـى مطابق قانون 

برخورد قاطع مى شود.

به حوزه علمیه بپیوندید
نماینـده ولى فقیـه در    خبرگزارى حوزه |
خوزسـتان، خطاب به پدران و مـادران اهـوازى، گفت: 
فرزنـدان خود را براى پیوسـتن به حوزه علمیه تشـویق 
کنید. آیت ا... سـید محمدعلى موسـوى جزایرى با بیان 
اینکه علماى شیعه مسئول دفاع از دین و حقوق مردم در 
برابر دشمنان هستند، گفت: امیدوارم این طالب که لباس 
سربازى امام زمان(عج)  را بر تن مى کنند، خداوند نعمت 

سربازى در این مسیر را به آنان کرامت بخشد.

شوخى دیپلماتیک
پرویـز اسـماعیلى، معـاون ارتباطات و    نوداد|
اطالع رسـانى رئیس جمهور، با انتشار پستى در حساب 
توییترى خود روایتى طنزآمیز از دیدار دیپلماتیک رؤساى 
جمهور ایران و عـراق در مذاکرات در تهـران، نقل کرد. 
در این دیدار حسـن روحانى، رئیس جمهور کشورمان با 
اشاره به اسامى وزراى خارجه دو کشور (ظریف و الحکیم) 
گفت: وزراى خارجه ما با «ظرافت و حکمت» براى ثبات 

وتوسعه منطقه همکارى مى کنند.

سه شنبه مى گویم...
« واشنگتن پست» در گزارشى نوشت:     جماران |
رئیس جمهور آمریکا اعالم کرد که با «جینا هاسـپل»، 
رئیس سازمان سیا درباره گزارشـش در خصوص صدور 
فرمـان قتل «جمـال خاشـقجى»، روزنامه نـگار منتقد 
سعودى گفتگوهایى داشته است و کشورش روز سه شنبه 
مشـخص خواهد کرد که چه کسـى جمال خاشـقجى، 

خبرنگار سعودى را کشته است.

ریزش اصولگرایى
  عصر ایران| سـعید حجاریـان، تئوریسـین 
اصالح طلب در پاسخ به این پرسش که آیا ممکن است 
حامیان جریان اصالحـات این جریان را تنهـا بگذارند، 
دسـت از حمایت بکشـند و حتى به جریانى موسـوم به 
برانـدازى بپیوندند پیش بینـى کرد که ریـزش جدى از 
سمت حامیان اصولگرایان به سـمت جریان اصالحات 
صورت خواهد گرفت اما براندازهـا به چند دلیل از جمله 
عدم وحدت در فرماندهى، تعارض راهبردها و وابستگى 
به پول هاى کثیف و وابستگى به برخى کشورهاى منطقه 

شانسى براى پیشرفت ندارند.

وزیر انگلیسى به تهران مى آید
وزیر امور خارجـه انگلیس در رأس یک    ایسنا|
هیئت سیاسى به تهران سفر مى کند. «جرمى هانت»، در 
جریان سـفر خود به تهران امروز دوشنبه با محمد جواد 
ظریف دیدار و گفتگو خواهد کرد. سفر جرمى هانت طبق 
آنچه اعالم شده، یک روزه است و او در رأس یک هیئت 

سیاسى به ایران مى آید.

خبرخوان
کمک حقوقى دولت

اجراى بســته حمایتى دولت    تسنیم|
در دو مرحله  (مشموالن کمیته امداد و بهزیستى 
و مددجویان) و سیاســت جبرانى کارکنان دولت 
(واریز200هزارتومان به حســاب حقــوق) از روز 
دوشــنبه 21 آبان ماه به صــورت مرحله اى آغاز 

شده است.

لشکرکشى 
براى 10 مخاطب!

فیلم سینمایى «واى آمپول» به    میزان |
کارگردانى علیرضا محمودزاده در سه روز افتتاحیه 
در تهران با شکستى سنگین در گیشه مواجه شد. 
این فیلم با وجود حضور پرتعــداد بازیگران چهره 
از جمله على صادقى، رضا شفیعى جم و مضمون 
کمدى خود تنها موفق به فروشى معادل 124هزار 
تومان شده است که اگر میانگین بلیت را 15 هزار 
تومان در نظر بگیریم این اثر حدوداً ده نفر مخاطب 

را طى سه روز به سینما ها کشانده است.

علت مرگ 100 قطعه «سار»  
  میزان | شبکه دامپزشکى شهرستان بوکان 
نتیجه آزمایش هاى انجام شده روى الشه تعدادى 
«ســار » را اعالم کرد که بر اساس آن مسمومیت 
غذایى عامل اصلى مرگ حدود صد قطعه از این 
پرندگان در طول هفته جارى بوده است. در حالى که 
جیره غذایى «سار» دانه گیاهان، گندم و حشرات 
است، در بررسى هاى آزمایشى زباله و گوشت در 
معده این الشه ها پیدا شد! تغییرات الگوى کشت 
سبب محدود شدن منابع غذایى پرندگانى، چون 

سار ها و لک لک ها شده است.

«ویکى حج» 
راه اندازى مى شود

  آنا| رئیس پژوهشکده حج و زیارت گفت: 
دانشنامه آزاد «ویکى حج» از سوى این پژوهشکده 
در حوزه حج و زیــارت راه اندازى مى شــود. این 
دانشنامه مجموعه اى از نوشــتارهاى محققان و 
پژوهشگران را پوشش داده و اطالعات آن توسط 
مخاطبان در حــوزه حج و زیارت به روزرســانى 
مى شود. ویکى حج به محققان و عالقه مندان این 
امکان را مى دهد تا براى استفاده مطالب خود، آن  را 

روى سایت بارگذارى کنند.

بیمارستان هاى گسلى!
  جام جم آنالین | احمد صادقى، رئیس 
سازمان پیشگیرى و مدیریت بحران شهر تهران 
با بیان اینکه 80 کیلومتر مربع پهنه گسلى در شهر 
تهران وجود دارد افزود: در این بین 11 بیمارستان 
روى پهنه گسل هاى اصلى تهران ساخته شده که 

باید آسیب پذیرى آنها مورد ارزیابى قرار گیرد.

قیمت پراید در سوریه 
مدیرعامل شرکت سایپا در سوریه با    نوداد|
اعالم اینکه سایپا ارزان ترین خودروى بازار سوریه 
را تولید مى کند گفت: پراید در سوریه هم اکنون 
چهار میلیون و 400 هزار لیر به فروش مى رســد 
که این رقم به پول ایران 132 میلیون تومان است. 

مشاغل پردرآمد ایران!
  ایسنا| براســاس مطالعات علمى انجام 
شده در ســال 1393، جراحان پالستیک و قلب، 
دندانپزشــکان فوق تخصص، طراحان لباس و 
مدرسان کنکور زیست شناســى در صدر مشاغل 
پردرآمد ایران قرار داشــتند. طبق مطالعات انجام 
شده در آمریکا پزشــکان متخصص و جراحان و 
روان شناسان و پزشکان عمومى بیشترین میزان 
درآمد را کسب مى کنند. اما باالترین میزان درآمد 
در انگلستان به مدیران بازاریابى، مدیران و مقامات 
ارشد شرکت هاى مالى و کارگزاران مالى تعلق دارد. 

تبلیغ تورهاى نوروز 98 در حالى آغاز شده که با کاهش ارزش پول ملى در برابر 
ارزهاى خارجى، قیمت سفرهاى خارجى نجومى شده است؛ به طورى که یک 
سفر 17 روزه به کانادا حدود صد میلیون تومان آب مى خورد و ماجراجویى با 
کشــتى کروز معمولى در فاصله ترکیه تا یونان حدود 33 میلیون تومان تمام 
مى شود و سفر به قطب شمال بدون تماشاى وال  و خرس قطبى متوسط 55 

میلیون تومان خرج دارد.
سفرهاى پرطرفدار ترکیه، قونیه، ارمنستان، گرجستان، هند، مالزى و تایلند که 
شرایط هماهنگ ترى با دهک هاى درآمدى متوسط جامعه دارند نیز بین دو تا 

ده میلیون تومان قیمت خورده اند.
به گزارش «ایسنا»، ســازمان میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى 
اعالم کرده که آمار ســفرهاى خارجى ایرانى ها در پنج ماه نخســت امسال 
حدود 11 درصد کمتر شده اســت. انجمن صنفى دفاتر خدمات مسافرتى اما 
ریزش بیشترى را تخمین زده؛ عددى در حدود 50 درصد. با این حال برخى 
آژانس هاى گردشگرى براى نوروز تورهاى متفاوتى را برنامه ریزى کرده اند 

تا شــاید جماعت دل برگرفته از سفرهاى خارجى را ســر ذوق آورند، اگرچه 
بدیهى است تورهاى کانادا، قطب شمال و جنوب، استرالیا، ژاپن و برزیل جزو 

گران ترین ها باشند. 
اعداد زیــر حاوى نمونه نــرخ تورهاى خارجــى براى نوروز 98 اســت که 

کیفیت امکانات آنها در حد 4 یا 5 ســتاره اســت و قیمت ها آنهــا نیز با ارز 
روز شــنبه 26 آبان ماه (به قیمت هر یورو 13هــزار و680 تومان و هر دالر 
11هزار و850 تومان) محاســبه شده اســت. تعداد روز ســفر، اتاق مسافر 
و وعده هــاى غذایــى از دیگــر پارامترهــاى تعیین کننــده در قیمت این 
تورهاســت. در قیمت این تورها بلیت پرواز از مبدأ تا مقصد محاســبه نشده 

است:
کانــادا، 17 روز94/800/000- برزیل، 11 روز 65/000/000- اســترالیا، 
13 روز 59/000/000-  قطــب شــمال، 8 روز 54/720/000- ژاپن و کره 
جنوبى، 11 روز 51/000/000- دور آفریقا،   13 روز47/500/000- آبشــار 
ویکتوریا و نامیبیا، 9 روز 44/000/000- برزیل و جنگل هاى آمازون، 12 روز 
39/000/000- ایتالیا، 8 روز 35/300/000- کشتى کروز، 10 شب (اتاق با 
پنجره) 33/500/000- فرانسه، 8 روز 27/350/000- آفریقاى جنوبى، 10 
روز25/700/000- شفق قطبى (فنالند)، 7 روز 20/500/000- قونیه، 8 شب 

(ویژه مراسم موالنا) 8/880/000 و هند، 8 روز 7/400/000. 

باالخره تیــغ قانون منع به کار گیرى بازنشســتگان در 
پست هاى دولتى برید و 11 استاندار از سمت هاى خود 
برکنار شــدند. سخنگوى وزارت کشــور شامگاه شنبه 
ضمن تأیید این موضوع از انتخاب سرپرست براى این
 11 استاندارى خبرداد. اســتان هاى آذربایجان شرقى، 
اصفهان، البرز، تهران، خراسان جنوبى، خراسان رضوى، 
خراسان شمالى، ســمنان، فارس، قم و یزد استان هایى 
هستند که فعًال باید با سرپرست اداره شوند تا زمانى که 

استانداران پیشنهادى به هیئت دولت معرفى شوند.
این در حالى است که اســتانداران استان هاى همدان، 
سیستان و بلوچستان، زنجان و همچنین استان کرمان 
در جلسه روز چهارشنبه 23 آبان ماه هیئت دولت، تعیین 
شده بودند. به این ترتیب 14 اســتان کشور با استناد به 
قانون منع به کارگیرى بازنشســتگان شاهد تحوالت 
مدیریتى گســترده اى خواهند بود. چنیــن تحولى در 
شــهر اصفهان با اســتعفاى فرماندار آغاز شد و اگرچه 
خبرگزارى «فارس» علت استعفاى او را مسائل شخصى 
قلمداد کرد اما خبرگزارى «تسنیم» پایان کار فرماندار 
شــهر اصفهان را با آغــاز اجراى قانــون مزبور مرتبط 

دانست.
در همین حال مهدى جمالى نژاد، معاون وزیر کشــور و 
رئیس سازمان شهردارى ها و دهیارى ها نیز در نامه اى 
خطاب به اســتانداران سراسر کشــور خاتمه کار تمام 
شهردارانى را که مشمول قانون ممنوعیت به کارگیرى 
بازنشستگان مى شــوند، اعالم کرده است. جمالى نژاد 
خودش محصول همین قانون بود که با برکنار شــدن 
معاون بازنشســته وزیر کشــور، از شــهردارى یزد به 
وزارتخانه احضار شــد تا جاى او را در ســمت معاونت 
عمرانى و ریاســت سازمان شــهردارى ها و دهیارى ها 
بگیرد. او متولد اصفهان و داراى سوابق مدیریتى فراوانى 

در این استان است.
به این ترتیب به نظر مى رسد دولت در اجراى قانون منع 
به کارگیرى بازنشســتگان در پست هاى دولتى جدیت 
کاملى از خودش نشــان مى دهد اما آیا جایگزین کردن 
نیروهایى که به ســرعت از چرخه مدیریتى کشور خارج 
مى شــوند کار آســانى خواهد بود؟ مدت زمان در نظر 
گرفته شده براى  انتخاب استانداران و شهرداران جدید 
براى استان ها و شهرهاى مختلف به این سئوال پاسخ 

خواهد داد. 

تأثیرگذارى انسان بر جو و سامانه هاى بارشى شاید به 
صورت تئورى قابل طرح باشــد اما در عمل غیرممکن 
است و مباحثى چون امکان دستکارى در جو، ابردزدى 
یا برف دزدى، در مجامع علمى هواشناســى دنیا هیچ 

جایگاهى ندارد.
به گزارش «تسنیم»، سال گذشته بود که میزان اندك 
بارش  در سطح کشــور، شــایعه ابردزدى با استفاده از 
پروژه «هارپ» را بر ســر زبان ها انداخت. شایعه اى که 
هرچند از سوى متخصصان حوزه هواشناسى، جغرافیا 
و زمین شناســى مردود دانسته شــد اما در شبکه هاى 
مجازى به شدت گســترش یافت و به مذاق مخاطبان 
خوشــایند آمد. باور اینکه کشــورهایى بــا تکنولوژى 
پیشــرفته تر، توانســته اند ابرهاى باران زا را از آسمان 
سایر کشــورها بدزدند و براى مردمانشان سامانه هاى 
بارشــى به ارمغــان بیاورند بــه مراتــب جذاب تر از 
خواندن توضیحات متخصصانى بود که خشکســالى و 
ترســالى را حاصل مجموعــه اى از عوامــل جوى و 
جغرافیایى پیچیده مى دانســتند. باور شــایعه ابردزدى 
آنقدر باال گرفت که شخصى، بارش هاى گسترده بهار 
ســال جارى را حاصل اقدامات خود در راستاى جذب

 ســامانه هاى بارشــى خوانــد و مدعــى شــد در 
صورتــى کــه مــورد حمایــت مســئوالن قــرار 
بگیــرد مى تواند بــا اســتفاده از ابزارى ســاده مانند 
شــلنگ، ابرهاى دزدیده شــده را به آســمان کشور 

بازگرداند.
اما اکنون که اوضاع جوى کشــور با سال گذشته کامًال 
متفاوت است به نظر مى رســد برخالف سال گذشته، 
ایران، شاهد ترسالى است، مدافعان نظریه ابردزدى به 

ناچار سکوت اختیار کرده اند.
ســهیال جوانمرد، دکتراى هواشناســى و مدیر گروه 
هواشناسى فیزیکى و تعدیل وضع هواى و پژوهشکده 
هواشناسى، با تأکید بر اینکه فرایند پیچیده حاکم بر رفتار 
جو به سادگى قابل بررسى نیســت مى گوید:  مباحثى 
چون امکان دســتکارى در جو، ابردزدى یا برف دزدى،  
در مجامع علمى هواشناسى دنیا هیچ جایگاهى ندارد. 
بلکه نگاهى به تاریخچه رویدادهاى هواشناختى دهه 
هاى اخیر نشــان مى دهد که خشکسالى هاى مکرر و 
کمبود بارش در ایران ناشــى از پدیده گرمایش جهانى 
و به تبع آن تغییر اقلیم اســت نه دخالت کشــور هاى 

دیگر.

آبان ماه در حالى به روزهاى آخرش رسید که جدول کیفیت 
هواى اصفهان که به صورت روزانه در پایگاه اطالع رسانى 
اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان درج مى شود، 

رنگ «نارنجى» را هم در این ماه به خودش دید.
جدول شاخص کیفى هوا با شــش رنگ «سبز»، «زرد»، 
«نارنجى»، «قرمز»، «بنفش» و «قهوه اى» که به ترتیب 
بیانگر هواى «پاك»، «سالم»، «ناسالم براى گروه هاى
حســاس»، «ناســالم براى عموم»، «بســیار ناسالم» و
«خطرناك» اســت، شــناخته مى شــود و بدیهى است 
هر کدام از این رنگ ها مبین وضعیتى است که هواى آن 
روز از آن برخوردار است. مجموعاً هفت نقطه مهم و پرتردد 
شهر شامل میدان احمدآباد، خیابان دانشگاه، خیابان پروین، 
خیابان رودکى، خیابان استاندارى، چهارباغ خواجو و بزرگراه 
خرازى در سنجش کیفیت هواى شهر اصفهان مورد بررسى 
قرار مى گیرد که با توجه به شاخص آلودگى در این هفت 
نقطه، میانگین کیفیت هوا در روز مورد نظر محاسبه شده 
و با یکى از رنگ  هاى مشخص در جدول کیفیت هوا درج 

مى شود.
شهر اصفهان هر سال از ماه آبان تا روزهاى سرد زمستان، 
با پدیده اى مواجه است که این جدول را در نقاط فوق مملو 
از رنگ هاى «نارنجى»، «قرمز» و حتى «بنفش» مى کند. 
وارونگى یا همان ایستایى هوا که یکى از خطرناك ترین 
پدیده هاى فصل سرما محسوب مى شود، سال هاست پاییز 
و زمستان اصفهان را متأثر از خودش کرده و زنگ  هشدار به 
خطر افتادن سالمت انسان ها را به صدا در آورده است. در 
همین ایام است که هر چه رنگ ها در جدول کنترل کیفیت 
هوا از «زرد» به «قرمز» و «قهوه اى» متمایل مى شــود، 
یعنى اوضاع رو به خطر بیشتر است و طبیعتاً هشدار آمادگى 
براى مواجهه با خطرات وارونگى هوا هم به طرق مختلف به 

اطالع شهروندان مى رسد. 
هر سال آبان ماه مبدأ این تغییر رنگ به حساب مى آمد اما 
امسال بر خالف همیشه، اصفهانى ها آبان ماه سالمى را از 
سر گذراندند. مطابق اطالعاتى که از جدول کیفیت هواى 

اصفهان در این ماه قابل اســتخراج است، از روز سه شنبه 
اول آبان تا جمعه بیســت و پنجمین روز این ماه، اصفهان 
در مجموع شــاهد پنج روز هواى «پاك» (رنگ ســبز) و
 20 روز هواى «ســالم» (رنگ زرد) بوده اســت. اما این 
رنگ ها در روز شــنبه هفته جارى (26 آبان) با یک تغییر 
عمده مواجه شده است. این تغییر به میزان شاخص کیفى 
هوا در میدان احمد آباد بر مى گردد که هم هواى روز شنبه 
و هم هواى روز یک شــنبه را در این نقطه از شــهر براى 
گروه هاى حساس خطرناك اعالم کرد. به این ترتیب اولین 

تغییر رنگ از «زرد» (هواى سالم) و «سبز» (هواى پاك) به 
«نارنجى» (ناسالم براى گروه هاى حساس) به وجود آمد. 
البته کیفیت هواى بزرگراه خرازى هم در روز یک شنبه به 
رنگ «نارنجى» درآمد اما با توجه بــه اینکه در این روزها 
هواى نقاط  دیگر اصفهان در وضعیت «سالم» قرار داشت، 
در نتیجه میانگین کیفیت هواى کالنشهر اصفهان در این 
دو روز هم «سالم» ارزیابى شد اما به هر حال با سرد شدن و 
همزمان سکون هوا، انگار روزهاى ناخوشى آسمان نیز در 

حال نشان دادن خودشان هستند. 

تا چند روز پیش بــارش باران و وزش بــاد کمک مؤثرى 
به بهبود کیفیت هوا در شــهر اصفهان کرده بود تا جایى 
که هواى آبان ماه امســال را کامًال متفاوت از ماه مشابه 
در ســال هاى گذشــته رقم زد ولى تغییر کیفیت هوا که 
از میــدان احمدآباد و بعداً  بزرگراه خرازى شــروع شــده
 اســت و از طرفى پیش بینى هواشناسى اصفهان مبنى بر 
کاهش بارندگى ها در ماه هاى پیش رو نشان مى دهد انگار 
باید منتظر روزهاى «نارنجى» و «قرمز» بیشترى در ماه 

آخر پاییز و ماه هاى فصل زمستان هم باشیم.     

نقطه پایان بر سالم ماندن کیفیت هوا در آبان ماه

وارونگى از « احمد آباد» وارد شد!
مهران موسوى خوانسارى

نوروز 98 همراه با مشاهده شفق قطبى و سفر روى کشتى کروز!

سفر الکچرى به خارج چقدر آب مى خورد؟

سکوت نظریه پردازان ابردزدىآزمون جایگزینى بازنشسته ها
سهیل سنایى
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آسفالت حصه شمالى 
تا پایان پاییز تکمیل مى شود

مدیر منطقه 14 شهردارى اصفهان گفت: فعالیت هاى 
زیربنایى عمرانى در حصه به سرعت در حال انجام است و 
تاکنون بیش از 75 درصد معابر محله حصه شمالى آسفالت 

شده است.
على شمسى اظهار کرد: آسفالت معابر فرعى تکمیل شده 
است و آســفالت خیابان هاى اصلى محله حصه شمالى 
نیز در حال انجام اســت و تا پایان پاییز 97 به طور کامل 

به اتمام مى رسد.
 

فرماندار اصفهان استعفا کرد
مدیر روابــط عمومى فرماندارى اصفهــان گفت: احمد 

رضوانى، فرماندار اصفهان از مسئولیت خود استعفا کرد.
على اصغر احمدى بدون اشاره به دلیل استعفا و اینکه آیا 
با آن موافقت شده اســت، توضیح داد: فرماندار اصفهان 
از جانبازان هشت سال دفاع مقدس بود و مى توانست با 
درخواست اعاده، به خدمت خود ادامه دهد اما از مسئولیت 

خود استعفا کرد.

هواى اصفهان
 3 درجه گرم تر مى شود

ساناز جعفرى، کارشناس مسئول پیش بینى هواى استان 
اصفهان گفت: میانگین دماى هواى استان اصفهان 2 تا 3 
درجه سانتیگراد افزایش مى یابد و این افزایش دما تا دو روز 

آینده ادامه خواهد داشت.

تجهیز 220 حلقه چاه آب 
اردستان به کنتور هوشمند 

رئیس منابع آب منطقه اى اردســتان گفت: شهرستان 
اردستان داراى 240حلقه چاه آب است که 220 حلقه آن 
مجهز به کنتور هوشمند شده است.  فریدون درى افزود: 
تعداد 160چاه آب متفرقه هم در شهرستان وجود دارد که 
براى مصارف شرب شهرى و روستایى و همچنین فضاى 
سبز، صنایع، مرغدارى ها و دامدارى ها استفاده مى شوند.

شناسایى 160 موقوفه جدید 
دراستان اصفهان

امســال 160 موقوفه جدید دراستان اصفهان شناسایى 
شده است.

 حجت االســالم صادقى، مدیرکل اوقاف و امور خیریه 
اســتان اصفهان، نذور امامزادگان را 15 درصد بیشتر از 
پارسال دانســت و افزود:60 درصد از موقوفه هاى این 
استان به زمین هاى کشاورزى اختصاص دارد و با توجه 
به خشکسالى ها استفاده نمى شود و در تالش  براى تغییر 
کاربرى با بهره گیرى از انرژى خورشیدى هستیم اما در 

شرایط کنونى سرمایه گذار استقبال نمى کند.

دستگیرى 30 نفر از مخالن نظم 
و امنیت در خمینى شهر

فرمانده انتظامى شهرستان خمینى شهر از اجراى طرح 
مرصاد با موضوع پاکسازى مناطق آلوده در این شهرستان 

و دستگیرى 30 نفر در این رابطه خبر داد.
على جعفرى نــژاد اظهار کرد: این اقــدام در قالب طرح 
هماهنگ شــده و در راســتاى اجراى طرح«مرصاد» با 
موضوع پاکسازى مناطق آلوده، به منظور زیباسازى چهره 
شهر، مقابله با مخالن نظم و امنیت و کاهش سایر جرائم 

در سطح شهرستان به اجرا در آمده است. 

آغاز سى امین جشنواره تئاتر 
سى امین جشنواره تئاتر استان اصفهان دیروز با اجراى 

نمایش «تئورى میس کال» در شهر اصفهان آغاز شد.
حمید شهرانى، دبیر این جشــنواره افزود: در این رویداد 
فرهنگى و هنرى 11 نمایش از پنج شهرستان استان به 
مدت ســه روز با هم رقابت مى کنند. وى اظهارکرد: این 
جشنواره از ساعت 9 و30 دقیقه دیروز آغاز شد و تا 30 آبان 
در سالن  هاى مجتمع فرهنگى هنرى استاد فرشچیان، 

تاالر هنر و تماشاخانه ماه تئاتر اجرا خواهد شد.  

خبر

کارشناس روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعى 
استان اصفهان در مورد ابطال بخشنامه منع اخراج مادران 
شیرده تا پایان دوسال شیردهى، گفت: کارفرما فقط در 
صورت اتمام قرارداد ملزم به ادامــه همکارى با کارگر 

نیست اما در حین قرارداد حق اخراج نیرو را ندارد.
شهرام میراثى اظهار کرد: بخشنامه ممنوعیت اخراج زنان 
شیرده تا پایان دوسال شیردهى به منظور تشویق بانوان و 

خانواده ها به فرزندآورى مصوب و ابالغ شد.
وى افزود: بر این اساس به بانوانى که مرخصى زایمان 
رفته و در این دوران مدت قــرارداد کارى آنها به اتمام 

مى رسید، مجدداً فرصت اشتغال داده مى شد.

وى اضافه کرد: پس از ابالغ این بخشنامه، کارفرمایان 
از طریق دیوان عدالت ادارى پیگیر این موضوع شــدند 
که ممکن است در این دوره، مدت قرارداد کارى وى به 
اتمام برسد و کارفرما تمایل به تمدید و ادامه همکارى با 
او را نداشته باشد، بنابراین با توجه به این گونه شکایات و 

پیگیرى ها این بخشنامه باطل شد.
وى عنوان کرد: در حال حاضر اگر بانویى در طول مدت 
قرارداد به مرخصى زایمان برود و تا مدتى که در مرخصى 
زایمان است، حتى اگر مدت قراردادش هم به اتمام برسد، 
جزو مدت کار براى او محسوب مى شود و مى تواند عیدى 
و سنوات دریافت و از مرخصى ذخیره خود استفاده کند. 

مدیرکل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان گفت: آمار 
اسناد صادره اکنون به 32 هزار سند مالکیت در ماه رسیده 
است، این در حالى است که نیروى انسانى اضافه نشده و 

نسبت به گذشته نیز کمتر شده است.
على بهبهانى  با اشاره به افزایش آمار صدور سند ملکى در 
استان اصفهان از سال 92 تاکنون اظهار کرد: در مهرماه 
سال  92 ماهانه 14 هزار سند در دفاتر ثبت اسناد استان 
اصفهان صادر مى شد که این آمار در سال جارى به 32 
هزار سند رسیده است. وى افزود: اسناد متفاوتى در ادارات 
ثبت صادر مى شود، بخشــى از آنها اسناد اجراى قانون 
تعیین تکلیف است، نوع دیگر اسناد در قالب اجراى قانون 

الحاق صادر مى شود که بیشتر امالك شهرهاى کمتر از 
25 هزار نفر و روستاها را شامل مى شود، نوع دیگر اسناد 

در اجراى  قانون 22 بوده است.
بهبهانى خاطرنشان کرد: علل  زمانبر بودن اسنادى که 
سوابق آن در بانک جامع اسناد وجود ندارد، این است که 
در برخى مواقع اسناد دفترچه اى که در قدیم صادر شده 
داراى متراژ مشخصى نیســت. وى در خصوص صدور 
سند براى امالك حاشیه شــهر اصفهان تصریح کرد: 
امالك حاشیه هاى شهر اصفهان جزو اسناد قانون تکلیف 
محسوب مى شود که صدور سند بر حسب تقاضاست تا 

اقدامات طبق قوانین انجام  شود.

ماهانه 32 هزار سند مالکیت 
به ثبت مى رسد

ادامه کار مادران شیرده
 به چه صورت است؟

خانه فرهنگ و هنر شهردارى داران در محل بوستان معلم این شهر افتتاح شد.
رئیس شــوراى اســالمى داران گفت: هفت کارگروه تخصصى با 105عضو در حوزه هنرهاى 
نمایشى، سینما، موسیقى، ادبیات، هنرهاى ترسیمى، صنایع دستى و طراحى و گرافیک در این 

مرکز تشکیل شده است.
لیال زمانى افزود: انجام فعالیت هاى گســترده در زمینه فرهنگ و هنر و به کارگیرى طرح ها و 
ایده هاى مناسب فعاالن این عرصه، برپایى نمایشــگاه هاى مختلف در طول سال، برگزارى 
دوره هاى آموزشى در رشته هاى مختلف هنرى و فرهنگى از جمله اهداف خانه فرهنگ و هنر 

است.
 خانه فرهنگ و هنر شهردارى داران بازیربناى 120مترمربع در پارك معلم راه اندازى شده ودر چند 

روز آینده نیز شهر ترافیکى در کنار آن به بهره بردارى مى رسد.

رئیس پلیس راهور شهرستان اصفهان گفت: روزانه 300 خودروى فاقد معاینه فنى در سطح شهر 
اصفهان توسط نیروهاى پلیس راهور و یا دوربین هاى ثبت تخلف جریمه مى شوند.

ابوالقاسم چلمقانى با بیان اینکه برخورد با خودروهاى فاقد معاینه فنى در طول سال از برنامه هاى 
جارى پلیس راهور است، اظهار کرد: این طرح در فصل سرما با توجه به ایجاد پدیده اینورژن در 

سطح شهر اصفهان تشدید مى شود.
وى با بیان اینکه با ورود خودروهاى فاقد معاینه فنى به خیابان هاى سطح شهر ممانعت نمى شود، 
اضافه کرد: چنانچه مأموران پلیس راهور و یا دوربین هاى ثبت تخلف، این خودروها را مشاهده 

کنند براى آنها برگه جریمه به مبلغ 50 هزار تومان صادر مى شود. 

هفدهمین دوره نمایشــگاه بین المللــى تجهیزات و 
تأسیسات سرمایشى و گرمایشى اصفهان که با برند 
نمایشگاهى «ترموتک» فعالیت مى کند، با حضور 76 
شرکت معتبر از سراسر کشور، 29 آبان ماه(فردا) امسال 

افتتاح مى شود.
این نمایشــگاه روز 29 آبان ماه تا دوم آذرماه امسال 
در فضایى بالغ بر 4000مترمربــع در محل برگزارى 
نمایشــگاه هاى بین المللى اســتان، واقــع در پل 

شهرستان برپا مى شود.
مشارکت کنندگان از اســتان هاى اصفهان، تهران، 
البــرز، چهارمحــال و بختیارى و خراســان رضوى 

در این نمایشــگاه حضور خواهند یافــت تا کاالها و 
خدمات خــود در حوزه هاى تجهیزات و تأسیســات 
گرمایشى، تجهیزات و سیستم هاى سرمایشى و تهویه 
مطبوع، لوازم، خدمات و صنایع وابســته تأسیساتى، 
لوله و اتصــاالت و تجهیزات برقــى و الکترونیکى 
سرمایشــى و گرمایشــى را بــه نمایــش عمومى

بگذارند.
این نمایشگاه از ساعت 15 تا 21 روزهاى 29 آبان ماه 
تا دوم آذرماه در محل نمایشگاه هاى بین المللى استان 
اصفهان واقع در پل شهرستان براى بازدید عموم دایر 

خواهد بود.

معاون عمران شــهرى شهردارى شــهرضا گفت: 
عملیات جابه جایى تأسیســات موجــود در چهارراه 

آیت ا... طالقانى شهرضا آغاز شد.
مهدى طبیبیــان ادامــه داد: در یک ماه گذشــته، 
در حــدود 2200 متــر جدولــکارى و عملیــات 
آســفالت بــا هزینــه اى بالــغ بــر یــک میلیارد 
و 600 میلیون ریال در مناطق مختلف شــهر انجام 

شده است.
وى با بیان اینکه شــهردارى طرح هایى را به منظور 
اصــالح هندســى نقــاط حادثه خیز اجــرا مى کند، 
خاطرنشــان کرد: یکى از این محل ها، خیابان تابان 

در ضلع جنوبى پارك ملت اســت که ایــن طرح به 
منظور کاهش تصادفات و تلفات جانى در آن اجرا شده

 است.
معاون عمران شــهرى شهردارى شــهرضا با بیان

 اینکه در شــش ماه نخست امســال 71 هزار و 542 
متر عملیات روکش آســفالت با اعتبــار 14 میلیارد و 
350 میلیون ریال در شــهر انجام شــده، اظهار کرد: 
در همین مــدت 48 هــزار و 800 مترمربع عملیات 
لکه گیــرى آســفالت بــا اختصــاص اعتبــارى 
بالــغ بــر ده میلیــارد و 800 میلیــون ریــال اجرا 

شده است. 

آیین افتتاحیه پردیس سینمایى «ساحل» و سینما «بهمن» اصفهان به زودى برگزار مى شود.
محمود کاظمى، مدیرعامل مؤسسه «بهمن سبز» گفت: پردیس «ساحل» دومین پردیسى است 
که حوزه هنرى در شهر اصفهان راه اندازى کرده است و مراحل ساخت این پردیس 9 سالنى از 

سال پیش آغاز شده است و به زودى مراسم افتتاحیه آن برگزار مى شود. 
وى ادامه داد:  مؤسسه «بهمن سبز» یک سینماى دیگر با نام «بهمن» با ظرفیت 320 صندلى 
در شهر اصفهان و در منطقه خوراســگان راه اندازى کرده است. وى افزود: پردیس «ساحل» و 
سینما «بهمن» خوراسگان در یک روز افتتاح مى شــوند که آیین افتتاحیه احتماًال اواخر آذر ماه 

امسال برگزار مى شود. 

همزمــان با افزایش چشــمگیر نــرخ ارز، نوســانات 
بازارهاى داخلى و خارجى و اعمال تحریم هاى آمریکا 
و همچنین انتشار اخبار منفى در زمینه تحریم ها، دامنه 
وســیع گرانى در ماه هاى اخیر دامنگیــر کاالها و مواد 
اولیه بازار شده و در بازار مســکن نیز از اثرات گرانى ها 
بى نصیب نمانده و با افزایش نرخ مصالح ســاختمانى، 

قیمت تمام شــده مســکن طى چند ماه اخیر باال رفته
است.

دبیر انجمن انبوه سازان استان اصفهان در گفتگو با ایسنا با 
تأیید افزایش قابل توجه نرخ مصالح ساختمانى، اظهار کرد: 
در حال حاضر هزینه ساخت مسکن به دلیل افزایش قیمت 
مصالح ساختمانى و دستمزد کارگران به شدت افزایش 

یافته اســت؛ اگرچه بازار خریدوفروش مسکن نسبت به 
سال گذشته از رونق بیشترى برخوردار است اما قیمت ها 
همچنان رو به افزایش است و پیش بینى مى شود در سال 

آینده بازار با رکود قابل توجهى روبه رو شود.
احمد توال گفت: ســاختمان هایى کــه در حال حاضر 
تمام شده و به فروش مى رسند، به طور کامل در شرایط 

گرانى مصالح ساختمانى بنا نشده اند. 
وى با بیان اینکه 50 درصد ساختمان پیش از گرانى هاى 
اخیر و 50 درصد دیگر در شرایط گرانى ساخته شده است، 
افزود: در این شرایط قیمت تمام شده ساختمان ارزان تر از 
سال آینده خواهد بود، چراکه در سال آینده تمام مصالح 
ساختمانى در دوران گرانى خریدارى شده اند و درنهایت 
بر قیمت تمام شده ساختمان اثر مستقیم خواهد گذاشت.

دبیر انجمن انبوه سازان استان اصفهان با تأکید بر اینکه 
بخشى از افزایش قیمت مصالح ســاختمانى داخلى از 
اساس نادرست است، گفت: برخى از مصالح و مواد اولیه 
ســاختمان، انرژى و کارگر نیازى به ارز ندارد اما با موج 

گرانى ها، با افزایش قیمت آنها مواجه شده ایم. 
وى افزود: طبیعى است که نرخ مصالح ساختمانى به تبع 
افزایش قیمت سایر اجناس و کاالها افزایش یابد اما اگر 
دولت قیمت ها را تعدیل کند، نرخ مصالح ساختمان نیز 

متعادل خواهد شد.
توال با بیان اینکه در حال حاضر قیمت تمام شــده هر 
مترمربع یک ساختمان معمولى یک تا دو میلیون تومان 
اســت، گفت: البته این قیمت به شرایط پروژه و کیفیت 

آن هم بستگى دارد.
وى با اشــاره به قدرت خرید پایین مردم در شــرایط 
فعلى، گفت: راهــکارى از ابتــداى فعالیت دولت هاى 
یازدهــم و دوازدهــم مطــرح کردیــم کــه دولت 
نســبت بــه بسترســازى بــراى احیــاى بافــت 
فرســوده اقــدام کند. ایــن مســئله عالوه بــر رفع 
نازیبایى هــاى شــهر موجــب کنتــرل گرانى هــا 

مى شود.
دبیر انجمن انبوه سازان استان اصفهان یادآور شد: اخیراً 
دولت در زمینه احیاى بافت هاى فرسوده اقدام کرده اما 

بودجه اى به این کار اختصاص نداده است.

افزایش شدید هزینه ساخت مسکن در اصفهان
اگرچه بازار خریدوفروش مسکن نسبت به سال گذشته از رونق بیشترى برخوردار است اما قیمت ها همچنان رو به افزایش است 

پردیس «ساحل» و سینما «بهمن»
 به چرخه اکران مى آیند

روزانه 300 خودروى فاقد معاینه فنى بهره بردارى از خانه فرهنگ و هنر داران
جریمه مى شوند

از فردا؛ برگزارى هفدهمین نمایشگاه ترموتک در اصفهان  احداث نخستین زیرگذر شهرى شهرضا

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعى گفت: دشــمن درصدد 
اعمال فشــار بر ملت ایران اســت تا آنهــا را از نظام و 
خدمتگزاران خــود ناامید کند و در این شــرایط مردم 
به رغم فشــارها و مشــکالت اقتصادى براى غلبه بر 

مشکالت، حفظ وحدت قوا را مطالبه مى کنند.
محمد شریعتمدارى دیروز در آیین ترحیم عبدالرحمن 
تاج الدیــن، معاون ســابق پارلمانى ســازمان تأمین 
اجتماعى در مســجد اعظم حســین آباد افزود: ملت با 
مذاهب و سالیق مختلف و با وجود فشارهاى اقتصادى، 
در کنار یکدیگــر از نظام و انقــالب حمایت مى کنند 
و انتظار دارند قواى ســه گانه توصیه امام راحل(ره) و 
رهبر معظــم انقالب براى حفظ وحــدت را مبناى کار 

خود قرار دهند. 
وى با اشــاره به اینکــه 75 درصد فعالیــت هاى این 

وزارتخانه مربوط به ســازمان تأمین اجتماعى اســت، 
خاطرنشــان کرد: این ســازمان نیمى از جمعیت ایران 
از تولد تا مرگ را زیر پوشــش دارد و بزرگ ترین نهاد 

اجتماعى کشور است. 
شــریعتمدارى با بیان اینکه در شرایط کنونى بیشترین 
فشــار اقتصادى بر روى دوش اقشــار آســیب پذیر و 
کارگران اســت، تصریح کرد: در پــى تغییراتى که در 
قیمت ها به وجود آمده، قیمت ها از میزان دســتمزد و 

حقوق کارگران سبقت گرفته است. 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعى ادامه داد: دولت مى داند 
که برخى از افراد جامعه و بازنشستگان در شرایط سخت 
معیشــتى قرار دارند و به دلیل برخــى از محدودیت ها 

نتوانسته است اقدامات مؤثرى انجام دهد. 
وى بیان کرد: رئیس جمهور اصــرار دارد تا دولت همه 

تالش و راهبردهــاى خود را براى جبــران کمبودها، 
برطرف شدن محدودیت ها و بهبود معیشت مردم اتخاذ 

و اجرایى کند. 
شــریعتمدارى به دغدغه مرحــوم نوربخش و مرحوم 
تاج الدین، رئیس و معاون فقید سازمان تأمین اجتماعى 
براى بهبود معیشت افراد زیر پوشش این سازمان اشاره 
کرد و افزود: آنها در جلســات مختلف بر یکسان سازى 
حقوق بازنشســتگان تأمین اجتماعى تأکید داشتند و 
معتقد بودند نظام اسالمى با تکیه بر توان مردمى استوار 

است و نباید آنها را از نظام ناامید کرد. 
وى اضافه کرد: گرچه اجراى طرح همسان سازى حقوق 
بازنشستگان کار ساده اى نیست و به 300 هزار میلیارد 
ریال نیاز دارد اما براى اجرایى شــدن این طرح تالش 

خواهیم کرد. 

وزیر کار در آیین ترحیم عبدالرحمن تاج الدین:

دولت مى داند بازنشستگان شرایط سختى دارند 

مدیــرکل راهدارى و حمل ونقل جاده اى اســتان 
اصفهان خواستار تدوین نقشــه مدیریت بحران 
راه هاى اســتان اصفهان براى مقابلــه با هرگونه 

بحران و حوادث غیرمترقبه جاده اى شد.
مهدى خضرى با اشاره به اینکه اصفهان جانشین و 
معین استان تهران در مواقع بروز بحران است، ادامه 
داد: اولین گام براى مدیریت بحران، داشتن شناخت 
دقیق و کامل از ظرفیت ها، نقاط ضعف و قوت است.

رئیس کارگروه تخصصى مدیریت بحران راهدارى 
و حمل  و نقل جاده اى استان اصفهان خاطرنشان 
کرد: حوزه راهدارى و حمل و نقل جاده اى در همه 
بحران ها اهمیت ویــژه اى دارد و اخالل در عبور و 
مرور مردم و ناوگان حمل ونقل جاده اى، عالوه بر 
ایجاد مشکالت براى مردم استان، خدمت رسانى به 

مردم را دچار مشکل مى کند.
وى تأکید کرد: برگــزارى مانورهاى متعدد، ایجاد 
آمادگى در مجتمع هاى خدماتــى- رفاهى براى 
مقابله با بحران، تدوین بسته هاى آموزشى مدیریت 
بحران براى راهداران و سایر کارشناسان، ازجمله 

مسائلى است که باید موردتوجه قرار گیرد.
مدیــرکل راهدارى و حمل ونقل جاده اى اســتان 
اصفهان تشکیل اتاق بحران در مواقع بروز بالیاى 
طبیعى یا انسانى را ضرورى دانست و افزود: مدیریت 
صحنه یکى از کلیدى ترین موضوعات در مدیریت 
بحران به شمار مى آید که نیازمند توجه بیشتر است. 

دبیر حزب اعتماد ملى شعبه اصفهان گفت: با توجه 
به اینکه در شرایط تحریم اقشار ضعیف بیشترین 
آسیب را مى بینند، دولت باید به تصمیم گیرى هاى 
خود در رفع مشــکالت مــردم ســرعت دهد و 

قدرشناس همراهى ملت و جامعه آگاه باشد.
فریدون اللهیارى با اشــاره به اینکــه جامعه ما به 
منطق دیپلماتیک کشــور آگاه است، گفت: رویه 
نظام در روابط خارجى و عرصه بین المللى مبتنى بر 
منطق عقالنى درست و منطبق با منافع ملى است، 
به هرحال زمانى که آمریکا عهدشــکنى مى کند، 
تحریم ها تأثیرات و فشــارهاى خــود را  بر مردم
 مى گذارد امــا ما باید از کشــور در عرصه جهانى 
حفاظت و حراســت کنیم و مردم هم اگر احساس 
کنند همــه در کشــور از حقوق و امکانــات برابر 

برخوردار هستند، ایثار و مقاومت مى کنند.
وى خاطر نشــان کرد: مســلم اســت که در این 
شــرایط باید وضعیت جامعه به ویژه اقشار ضعیف 
درك شود و با شناخت درســت، سیاستگذارى و 
برنامه ریزى هاى اصولى صورت بگیرد تا قشــر 

ضعیف بیش از این آسیب نبینند. 

نقشه مدیریت بحران راه ها 
تدوین شود

دولت به تصمیم گیرى ها 
سرعت دهد
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حمید هیراد در ماه هاى اخیر حاشیه هاى بسیارى 
داشته اســت. به گزارش «صبا»، این روزها هم 
فضاى مجازى تحت تأثیر تیــزرى قرار گرفته که 
بار دیگر براى حمید هیراد خواننده موســیقى پاپ، 
حاشیه ساز شده است. این ویدئو مى خواهد ثابت کند 
که کلیپ اثر جدید این خواننده با نام «خاتون»، ُکپى 
 «BTS» بردارى از کلیِپ یک گروه از کشــور ُکره با نام

است.
در همین باره حامد حســین زادگان، مدیر روابط عمومى 
شرکت «آوازى نو»، مى گوید: اثر جدید حمید هیراد با نام 
«خاتون» چند روزى است که منتشر شده است. ما براى 

این قطعه هرگز کلیپى نساخته ایم. آنچه در فضاى مجازى منتشر شده تیزرى 
است که براى کنسرت آذرماه حمید هیراد به یک کارگردان سفارش داده ایم.

او ادامه مى دهد: کارگردانى که ما براى ساخت تیزر انتخاب کرده ایم با الهام از 
کلیِپ یک گروه ُکره اى تیزر را ساخته است. این کارگردان از ایده هاى گروه 
ُکره اى الهام گرفته اما تمام صحنه هاى تیزرِ هیراد را خودش فیلمبردارى کرده 
و ساخته است.  در دنیاى تیزرسازى این الهام ها معمول است. هدف تیزرى که 

ما ساخته ایم با کلیپى که گروه ُکره اى ساخته کامًال فرق مى کند.
از صحبت هاى مدیر روابط عمومى شــرکت «آوازى نو» اینگونه برمى آید 
که مسئولیت ساخت این کلیپ برعهده  کارگردان اثر است. اما چرا در فضاى 
مجازى باز هم حمید هیراد مورد هدف قرار گرفته است؟ این همان پرسشى 

است که براى رسیدن به پاسخش باید با دقت بیشترى به ماجرا نگاه کرد.

نکته  جالب دیگر اینکه، شرکت «آوازى نو» این بار منفعل عمل نکرده و در 
مقابل حاشیه  ایجاد شده با انتشار اطالعیه اى اعالم کرده که مسئولیِت ساخت 
این تیزر برعهده  کارگردان است. مسئوالن این شرکت پس از اینکه متوجه 
شباهت هاى تیزِر سفارش داده شان با کلیِپ گروه ُکره اى مى شوند این تیزر را 

از خروجى هاى سایتشان و صفحه اینستاگرامشان بر مى دارند.
اینجا باز هــم یک نکته  مغفول وجــود دارد و آن هم اینکه؛ چرا ســخنان 
کارگردان این تیزر و اطالعیه شرکت سفارش دهنده   تیزر در هیچ کجا دیده 
نشد؟ بازنگرى کاملى از تمام اتفاق هاى افتاده براى حمید هیراد، این نکته 
را اثبات مى کند که در برخى موارد او مقصر بوده و بابت تمام تقصیرهایش 
شماتت هم شده و تاوانشان را هم پرداخت کرده است. اما از انصاف به دور 

است که این خواننده را براى کارى که نکرده شماتت کنیم.

تصویربردارى مجموعه تلویزیونى «ســتایش3» این روز ها در «شــهر رى» انجام  
مى شود که حدود80 در صد تصویربردارى پیش رفته و تدوین آن نیز همزمان در حال 
انجام است.  عوامل تولید این مجموعه به شمال کشور سفر مى کنند تا سکانس هاى 

مربوط به این بخش از سریال نیز فیلمبردارى شود.
شروع داستان «ستایش»، سال هاى ابتدایى دهه 60 است و ادامه آن به سال هاى اخیر 
مى رسد. فیلمنامه سرى سوم این مجموعه در 30 قسمت نوشته شده که نگارش آن بر 
عهده سعید مطلبى است. فصل سوم «ستایش» با دو فصل قبلى  آن متفاوت و داراى 
ساختارى جدید است. این فصل از مجموعه افزون بر روایت داستان شخصیت هاى 
فصــل اول و دوم به بازگویى روابط میان آنها مى پردازد. فصل ســوم «ســتایش» 
مجموعه اى است که مطابق با زمانه خود پیش رفته و در عین حال براى خانواده  ارزش 

و اهمیت قائل است.
فصل یک و 2 «ستایش» در سال هاى 90 و 92 از شبکه 3 سیما پخش شد و فصل 

سوم آخرین فصل سریال است.
داریوش ارجمند، نرگس محمدى، مهدى ســلوکى، فرهاد جم، مهدى میامى، فریبا 
نادرى، بهزاد خداویسى، محمدرضا داودنژاد، مریم خدارحمى، مهتاج نجومى و شهرام 

پوراسد از جمله بازیگران این مجموعه هستند.
گفتنى است؛ تصویربردارى «ســتایش 3» به کارگردانى سعید سلطانى، نویسندگى 
سعید مطلبى و تهیه کنندگى آرمان زرین کوب از دهم فروردین ماه در تهران آغاز شد.

ایران بارها با حمله ها و عملیات تروریستى مواجه شده و سینماگران ایرانى هم با ساخت فیلم هاى ارزشمند 
اقدام به معرفى ابعاد جنایت هاى تروریست ها کرده اند که از جمله آثار مؤثر در این عرصه مى توان به «روز 
شیطان»، «دست نوشته ها»، «50 روز التهاب»، «ماجراى نیمروز» و... اشاره کرد. حاال در شرایطى که 
این روزها محمد حسین مهدویان در حال ساخت «ماجراى نیمروز 2» است، نرگس آبیار هم در فیلم جدید 
خود با نام «شبى که ماه کامل شد»، در کنار روایت قصه اصلى اش، به سراغ جنایت هاى عبدالمالک ریگى 

رفته است.
این فیلم که به تهیه کنندگى محمدحسین قاســمى تولید شده در سکوت خبرى در چابهار مقابل دوربین 
رفته است. داستان فیلم جدید آبیار درباره دختر جوانى از مناطق جنوب شهر تهران است که درگیر عشق 
جوانى شهرستانى مى شود و در ادامه به دالیلى مجبور به مهاجرت از ایران است. در این مسیر، برادرش با 
او همراه مى شود اما در میانه راه پاى آنها به ماجرایى تروریستى باز مى شود. الناز شاکردوست از بازیگران 

این فیلم است.
به نظر مى رسد این فیلم با چنین موضوعى قطعاً در جشنواره فیلم فجر امسال مورد توجه واقع خواهد شد و بر 

همین اساس احتماالً شاهد رقابتى سخت میان فیلم فوق با «ماجراى نیمروز 2»  خواهیم بود.

فیلم اکشن ضدداعشى ســینماى هند تحت عنوان «تایگر زنده 
است» با بازى «ســلمان خان» در بخش بین الملل پانزدهمین 
جشنواره فیلم مقاومت به نمایش در مى آید. به گفته عضو شوراى 
برنامه ریزى و اجرایى بخش بین الملل جشنواره، سلمان خان 

علیرغم مشغله کارى تمایل دارد به ایران سفر کند.
سلمان خان از معروف ترین بازیگران در دنیاى بالیوود است 
که در بین نوجوانان از محبوبیت خاص و باالیى برخوردار 
است.ظاهر پر حرارت او باعث شهرت این بازیگر در 
سراسر دنیا شده است. ســلمان خان  از استعداد 
باالیى در پذیرفتن نقش هــاى مختلف در 
دنیاى سینما برخوردار است که او را به یکى 
از بازیگران معروف هندوســتان تبدیل 

کرده است.
در روزهاى گذشــته خبرهایــى درباره 
احتمال حضور ســلمان خــان، بازیگر 
سینماى هند در جشنواره فیلم مقاومت 

مطرح شده بود اما احسان کاوه، عضو شوراى برنامه ریزى و اجرایى 
بخش بین الملل پانزدهمین جشــنواره فیلم مقاومت با اشــاره به 
مهمانان این جشنواره اعالم کرد: تالش داریم عوامل اصلى این فیلم 
ضدداعشى در جشنواره حضور پیدا کنند. سلمان خان با حضورش 
در  ایران موافق است اما مسئله این است که او در حال بازى در فیلم 
دیگرى است و زمان فیلمبردارى با زمان برگزارى جشنواره تداخل 
دارد با این حال سلمان خان و کارگردان «تایگر زنده است» هر دو 
با حضور در جشنواره موافق هســتند و تالش ها براى حضور وى 

همچنان ادامه دارد.
فیلم هاى هندى همیشه محبوبیت خاصى در بین ایرانى ها داشته 
اند. مخاطبان ایرانى، فیلم ها، هنر پیشه ها و سوپر استارهاى هندى 
را به خوبى مى شناسند. «تایگر زنده است» ساخته على عباس ظفر 
و تولید سال 2017 است و به حادثه واقعى گروگان گیرى  25پرستار 
هندى شاغل در عراق اشاره دارد که براساس رایزنى هاى انجام شده 
در جشنواره فیلم مقاومت امسال نمایش داده مى شود. در این فیلم 
قهرمانى به نام «تایگر» با بازى سلمان خان به قلب داعش مى زند 
و پرستاران را از اســارت تکفیرى ها نجات مى دهد. جلوه هاى ویژه 

این فیلم توسط «تام اســتورترس» انجام شده که سابقه حضور در 
فیلم هایى مانند «مردان ایکس» و «بتمن» را در کارنامه دارد. این 
فیلم از پرهزینه ترین فیلم هاى بالیوود با بودجه 24میلیون دالرى 

است و گفته مى شود پرفروش ترین فیلم سلمان خان است.
کاوه، درباره بخش بین الملل این جشنواره و مهمانانى که قرار است از 
کشورهاى مختلف در این رویداد سینمایى حضور پیدا کنند، مى گوید: 
ما در این جشنواره مهمانانى از 15 کشور جهان خواهیم داشت که 
شامل تهیه کنندگان، کارگردانان، بازیگران، استادان و نظریه پردازان 

سینما مى شوند.
وى با اشاره به اینکه این مهمانان از کشورهاى مهمى در این جشنواره 
حضور به هم مى رسانند، اعالم کرد: آمریکا، فرانسه، روسیه، آرژانتین 
و... همچنین سوریه، لبنان و هند در منطقه ازجمله کشورهایى هستند 

که ما در تالش هستیم مهمانانى را از آنجا به جشنواره دعوت کنیم.
کاوه درباره حضور مهمانان کشورهاى اروپایى و آمریکایى نیز گفت: 
یک مشــکل هم براى دعوت از مهمانان دیگر جشنواره داریم که 
براى حضور در ایران با سنگ اندازى آمریکا روبه رو هستند و نگران 

مشکالتى هستند که ممکن است بعداً برایشان ایجاد شود.

پس از کنار گذاشته شدن «جانى دپ» و متعاقب آن «کاپیتان جک اسپارو» از 
پروژه «دزدان دریایى کارائیب» شایعاتى در هالیوود مطرح است که «دیزنى» 

مى خواهد یک دزد دریایى زن را فرمانده این دزدان کند.
این شایعات در حالى مطرح شــده اســت که هنوز مدت زیادى از خبر کنار 
گذاشته شــدن جانى دپ از پروژه «دزدان کارائیب» نمى گذرد. دپ پیش از 
این و طى مدت 15 سال گذشته در پنج قســمت از این مجموعه بازى کرده 
است که آخرین قسمت آن «دزدان دریایى کارائیب: مردگان قصه نمى گویند» 

(2017) است.
زندگى جانى دپ به تازگى حواشى زیادى داشته است و گزارش هاى مختلفى 
از خشــونت خانگى گرفته تا خشــونت ســر صحنه فیلم و وقوع رفتارهاى 
نامناسب از او منتشر شده تا جایى که «دیزنى» را متقاعد به قطع همکارى و 

پرهیز از سپردن اعتبار خود به دست او کرده است.
حال شایعاتى در محافل سینمایى پیچیده اســت که گویا دیزنى قصد دارد 
شخصیت «Redd» یا زن مو قرمز، ستاره قسمت «دزدان دریایى کارائیب» 
در دیزنى لند را جایگزین او کند. زن مو قرمز، کاراکتر فرعى و جدیدى در میان 
دزدان دریایى است که بر اساس داستان، اهل شهر پوئرتو دورادو است و توسط 
دزدان ربوده شده تا در حراجى به فروش رسد؛ سکانسى که انتقادهاى زیادى 
به همراه داشت و سرانجام از فیلم حذف شد. «رد» در پارك هاى دیزنى لند 
اقبال بیشــترى یافت و یکى از کاراکترهاى محبوب این بخش دیزنى لند و 
توریست هاى طرفدار این مجموعه شد و حاال به نظر مى رسد «دیزنى» برنامه 

بلندپروازانه ترى براى او در نظر دارد.
مجموعه «دزدان دریایى کارائیب» یکى از محبوب ترین و البته درآمدزاترین 
چندگانه هاى تاریخ سینماست و شامل فیلم هاى «دزدان دریایى کارائیب: 
نفرین مروارید ســیاه»(2003)، «دزدان دریایى کارائیــب: صندوقچه مرد 
مرده»(2006)، «دزدان دریایى کارائیب: پایان جهــان»(2007)، «دزدان 
دریایى کارائیب: سوار بر امواج ناشناخته»(2011) و «دزدان دریایى کارائیب: 

(2017) اســت که تا مردگان قصــه نمى گویند» 
فــروش کنون بالغ بر 4/5  میلیارد  دالر 

جهان داشــته گیشــه اى در سطح 
است.

در این تصویر، رضــا عطاران، امیر جدیدى، 
جواد عزتى و احسان کرمى را کنار عبدالرضا 
کاهانى مى ببینید. احســان کرمى،  مجرى 
تلویزیون و بازیگر با انتشار تصویرى از خود 
کنار چند تن از ســینماگران در اینستاگرام، 
نوشــت: «امیر جدیدى، جــواد عزتى، رضا 
عطاران بعد از مدتها در کنــار رضا کاهانى 

عزیزم که دلتنگش بودم.»

نخســتین ســکانس «ژن خــوك» جدیدتریــن فیلم 
سینمایى ســعید ســهیلى با حضور جمشــید هاشم پور 
کلید خــورد. «ژن خــوك» در ژانر طنز دســته بندى 

مى شود. 
به گفته ســهیلى، «ژن خوك» مضمونى شاد و کمدى 

دارد. این کارگردان پیش تر با ســاخت فیلم هاى کمدى 
«گشت ارشــاد» به فروش خوبى در گیشــه دست یافته 
است. اعتراض او به قاچاق فیلم «گشت 2» و البته آتش 
زدن کارت عضویت خانه ســینما و کانون کارگردانان به 
نشــانه اعتراض به رفتار منفعالنه شــان در برابر قاچاق، 

بخش دیگرى از کارهایى بود که نام او را به ســر زبان ها
 انداخت.

ماه گذشته برخى رســانه ها از حضور امین حیایى در فیلم 
سینمایى «ژن خوك» خبر دادند اما مدیر برنامه هاى این 

بازیگر،  خبر مذکور را رد کرد.

تهیه کننده آثار حامد همایون از برگزارى چند کنســرت و انتشار دومین 
آلبوم رسمى وى در زمستان سال 97 خبر داد.

محســن رجب پور عنوان کرد: همانطور که طرفــداران و مخاطبان آثار 
حامد همایون مى دانند، وى بیش از 9 ماه است که در هیچ اجراى زنده اى 
حضور ندارد. علت این کم کارى نیز به خواســت من بوده که ریشــه در 
دالیل مختلى دارد. ما در این مدت تقاضاهاى بسیارى از برگزارکنندگان 
کنسرت ها داشتیم تا برنامه هاى متعددى را در تهران و شهرستان ها اجرا 
کنیم اما من در این مدت احســاس مى کردم حال جامعه خوب نیست و 
نمى توان آنطور که باید براى برگزارى یک کنســرت با نشــاط که حال 

مخاطبان را خوب کند، اقدامى انجام داد.
وى در ادامه به «مهــر» گفت: امــا در این مدت پــس از پژوهش ها و 
برنامه ریزى هایى که در این زمینه داشــتم، تصمیــم گرفتیم تا بعد از 9 
ماه براى حضور دوباره حامد همایون در اجراهاى زنده، تولید تک آهنگ 

و انتشــار آلبوم جدید اقدامات الزم را انجام دهیــم. هرچند مى دانم هم 
اکنون نیز خیلى از مســائل موافق میل مردم نیســت اما ما امیدواریم با 
تصمیم گیرى ها و برنامه هایى که در این زمینه انجام دادیم، شرایط خوبى 

را براى یک بازگشت تأثیرگذار فراهم کنیم.
مدیرعامل مؤسسه «ترانه شرقى» ادامه داد: طبق برنامه ریزى هاى انجام 
شده در ماه هاى آبان و آذر سه قطعه «پرســه»، «خلسه» و «زلزله» در 
پروسه هاى زمانى مختلف در دسترس مخاطبان قرار مى گیرد. این سه 
قطعه از جمله آثارى هستند که با کارهاى قبلى حامد همایون تفاوت هاى 
زیادى دارد و فکر مى کنم مى تواند مورد توجه طرفداران این خواننده قرار 
بگیرد. ما از نیمه آذر ماه نیز کنسرت هاى این خواننده را از آبادان و شیراز 
آغاز مى کنیم و پس از برگزارى چند برنامه در شهرســتان هاى مختلف 

اواخر آذر ماه کنسرت هایى را در تهران برپا خواهیم کرد.
وى افزود: ما در این چارچوب تغییرات اساسى را اعمال کردیم که به طور 

حتم اولین نمود آن در کنسرت ها خواهد بود به طورى که تماشاگران در 
اجراهاى زنده شــاهد ارائه قطعات جدید با شــکلى متفاوت خواهند بود. 
البته قطعات قدیمى نیز براى طرفداران اجرا مى شود اما نحوه تنظیم این 
قطعات نیز به شکلى است که مخاطبان شاهد اجراهاى متفاوتى خواهند

 بود.
این تهیه کننده در بخش پایانى صحبت هاى خود درباره آلبوم جدید  حامد 
همایون نیز توضیح داد: ما مجموعًا ده قطعــه جدید داریم که در این آثار 
عالوه بر استفاده از شاعران، آهنگسازان و تنظیم کنندگان جدید فضایى 
را به مخاطب معرفــى کرده ایم که قطعًا پس از مواجهــه با آنها غافلگیر 
خواهند شد. البته ما غیر از آن سه قطعه اى که اشاره کردم، به زودى یک 
موزیک ویدئو جدید نیز منتشر مى کنیم و پس از آن نیز در دى ماه نسبت 
به انتشار دومین آلبوم رسمى حامد همایون اقدام خواهیم کرد که جزئیات 

آن به زودى اعالم مى شود.

حامد همایون طرفدارانش را غافلگیر مى کند

15 کشور جهان خواهیم داشت که 
، بازیگران، استادان و نظریه پردازان 

 ازکشورهاى مهمى در این جشنواره 
آمریکا، فرانسه، روسیه، آرژانتین رد:

درمنطقه ازجمله کشورهایى هستند 
را از آنجا به جشنواره دعوت کنیم.

رهاى اروپایى و آمریکایى نیز گفت: 
ز مهمانان دیگر جشنواره داریم که 
زى آمریکا روبه رو هستند و نگران 

تبعداً برایشان ایجادشود.

ه تماشاگران در
وتخواهند بود. 
 نحوه تنظیم این 
متفاوتى خواهند

آلبوم جدید  حامد 
م که در این آثار 
ن جدید فضایى 
با آنها غافلگیر  ه
م، به زودى یک 
دى ماه نسبت  ر
 کرد که جزئیات 

ند

چه خبر از سریال پرطرفدار 
«ستایش»؟ 

پرسه شبکه 3 سیما در حوالى اندوه و غم «سلمان خان» به ایران مى آید؟

یک زن، رهبرى «دزدان دریایى 
کارائیب» را برعهده مى گیرد؟

با تغییرات تیم مدیریتى شبکه 3 سیما، گروهى از جوانان کم تجربه در    سینما مثبت |
امر رادیو و تلویزیون که پیش تر در برخى سایت ها و رسانه هاى خاص فعالیت داشتند، جذب بدنه 
شبکه 3 شده اند و مى توان نام آنها را در عنوان بندى سریال هاى این شبکه مشاهده کرد. سریال 
«حوالى پاییز» یکى از خروجى هاى این جریان بود که در آن به مسئله کشتار حجاج در سال 94 در 
عربستان پرداخته شده است. موضوعى که سیطره آن بر کلیت سریال حتى در هفته اول پس از ماه 
صفر نیز چنان بودکه فضایى به شدت ُحزن انگیز بر این سریال غلبه کرده بود. ترکیب بازیگران فیلم 
نیز به این مسئله کمک کرده و حاال در ایامى که بینندگان سیما پس از دو ماه تماشاى برنامه هاى 

مناسبتى و اغلب حُزن انگیز باید با فضایى شاد و مفرح مواجه شوند، با چنین اثرى روبه  رو شده اند.
این اســت که مقطع زمانــى رخ دادن حادثه نکته قابــل تأمل دیگر 

مکه و کشتار حجاج در منا شهریور ماهســقوط جرثقیل در 
ظاهراً سازندگان ســریال فوق به ســال 94 بــوده اما 

مســئله  اعتنایى نداشته اند و به همین دلیل ایــن 
داستان  به زمســتان تغییر کرده تا ُحزن و فضاى 

بیشتر شود و به همین دلیل اغلب اندوه سریال 
ن  ا یگــر ز همچون رؤیا تیموریــان بافتنى بر با

تن داشتند!

حمید هیراد در ماه هاىا
داشته اســت. به گزارش
فضاى مجازى تحت تأثیر
بار دیگر براى حمید هیراد
حاشیه ساز شده است. اینو
که کلیپ اثر جدید این خوانن
بردارى از کلیِپ یک گروه از کش

است.
در همین باره حامد حســین زاد
شرکت «آوازى نو»، مى گوید:
«خاتون» چند روزى است که

هر رى» انجام  
مزمان در حال 
ا سکانس هاى 

 سال هاى اخیر
ه نگارش آن بر 
تفاوت و داراى 
شخصیت هاى 
م «ســتایش» 
ى خانواده  ارزش 

ش شد و فصل 

ى میامى، فریبا
جومى و شهرام 

نى، نویسندگى 
هران آغاز شد.

(2017) اســت که تا مردگان قصــه نمى گویند» 
فــروش5کنونبالغ بر4/5 میلیارد  دالر 

جهان داشــته گیشــه اى در سطح 
است.

وقتى خواننده معروف یک بار دیگر شماتت مى شود

باز هم حمید هیراد، باز هم حاشیه

محیا حمزه

وقتى جمع سلبریتى ها 
جمع است

رقیب «ماجراى نیمروز 2» از راه رسید

«ژن خوك» با حضور جمشید هاشم پور کلید خورد 
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 سایت برنامه «نود» در گزارشى بازیکن مورد نظر 
امید نمازى که در ذوب آهن کم کارى مى کرد را 
محسن مسلمان معرفى کرده است. در این گزارش 

آمده است:
جورجویچ، مربى ذوب آهن از کشف مردسال فوتبال 
آســیا خبر داده بود. او گفته بود بازیکنى که کشف 
کرده اســت روزى این عنوان را کسب مى کند و 
راهى اروپا هم مى شود. توصیفى که با جمله «او 
فوتبال آسیا را ترور مى کند» ادا شد. حاال 
حدود ده سال از آن روز مى گذرد و بقیه 
مربیان مسلمان فقط در یک مورد از او 
یاد کرده اند؛ حاشیه. امید نمازى هم 
در آخرین مصاحبه اش زمانى که 
از او در مورد شایعه کم کارى 
چند بازیکن پرســیده اند، 
تأکید کرده که فقط یک 
بازیکن کم کارى داشته 
اســت. اگرچه نمازى از 
بازیکن خاصــى نام نبرده 
است اما با توجه به اتفاقاتى 
که چند هفته گذشــته میان 
مسلمان و آذرى افتاد و شایعاتى 
که از همان زمان شــنیده شد حدس 
زدن نام آن بازیکن کار سختى نیست. بازیکنى که 
درستى یا غلطى حرف هاى نمازى در مورد او قابل 
اثبات نیست اما تعدد اتفاقات مشابه، کفه ترازو را به 

نفع سرمربى سنگین مى کند.
بازیکنى که پیش بینى مى شد بعد از کنار گذاشتن 

از پرسپولیس توسط برانکو، فصلى طوفانى را پشت 
سر بگذارد تا هواداران پرسپولیس حسرت رفتن او 
را بخورند اما نه خبرى از درخشــش او در اصفهان 
هست و نه خبرى از آه و حســرت در تهران. امید 
نمازى حاال در لفافه شــبیه حرف هایى را مى زند 
که پیش از این از زبان برانکو شنیدیم. بازیکنى که 
بعد از جورجویچ کمتر پیش آمده سرمربى اش از او 

راضى باشد.
حرف هاى نمازى بعد از کنار گذاشــته شــدن به 
ذوب آهن شــباهت زیادى به حرف هاى یاورى 
در شرایطى مشابه دارد: متأسفانه برخى از مدیران 
عامل  ما هم کم تجربه هســتند و فوتبالى نیستند 
براي همین اجــازه مى دهنــد دو بازیکن جوان و 
بى تجربه براى شان تصمیم بگیرند و آنها را تحت 
تأثیر قرار دهند. این بازیکنــان هم از جایى دیگر 
تحریک شــده اند که اصًال براي من مهم نیست 
چون من از ایــن چیز هاى کثیــف در این فوتبال 
تمیز زیاد دیده ام. البته یــاورى برخالف نمازى از 
این دو بازیکن نام برد که ســینا عشورى و محسن 

مسلمان بودند.
او در ذوب آهن لوکا هم همین وضعیت را داشــت. 
لوکایى که با ستاره ها مشکل داشت و نعمتى براى 
جوانان به حساب مى آمد هم نتوانست با مسلمان 
جوان کار کند. او در این مورد گفت: محسن جسمش 
با ماست اما روحش نه. شاید اگر او را به تیم دیگرى 
بدهیم هم براى خودش و هم براى ما بهتر باشد. به 
هر حال بهترین کار را انجام خواهیم داد.  مسلمان 
در واکنش به شایعات کم کارى و بى انگیزگى گفت: 

تیم ما از 14 بازى 14 امتیاز گرفته و حتمًا 
من مقصرم که این اتفــاق افتاده و در رده 

سیزدهم جدول هستیم. 
یحیى گل محمدى اعالم کرد که حاضر 
است او را به هر تیمى در ازاى یک بازیکن 
واگذار کند. حاشیه ها فقط در اصفهان جا 
نماند و او به هر تیــم دیگرى هم که رفت 
آنها را با خود ســوغات برد. اســکوچیچ در 

فوالد  در مصاحبه اى ســطح بازى مسلمان 
در فوالد را توهین به شعور هواداران دانست. 
اتفاقى که باعث شد زمان همکارى آنها خیلى 
طوالنى نباشد. این لیست را مى توان به اندازه 
تمام مربیانى که دوره اى با مسلمان کار کرده 

اند ادامه داد.
حضور در پرســپولیس قرار بود یک استثنا در 

این کارنامه سرتاســر پر از حاشــیه و نارضایتى 
ســرمربیان باشــد. اما انگار این عادت مسلمان 
است، شروع خوب و پایان بد. مثل همان شروعى 
که جورجویچ را امیــدوار کرد و بقیــه را ناامید. 
بخشــى از پیش بینى جورجویچ درســت از آب 
درآمد. مســلمان ترور کرد اما نه فوتبال آســیا، 
بلکه خودش را و تمام تیم هــا و مربیانى را که با 
آنها کار کرد. این لیست شاید یک استثنا داشته 
باشد. منصوریانى که مســلمان روزى براى کار 
کردن با او گفته بود حاضر است با 1000 تومان 
استقاللى شود. آیا این همکارى براى یک بار هم 
که شده پایانى خوش را براى ستاره مستعد فراهم 

خواهد کرد؟

انگشت اتهامات به سمت بازیکن جنجالى ذوب آهن

مهندس کم کارى کرده است؟!
کنفدراســیون فوتبال آسیا ســه نامزد نهایى مرد سال 
آســیا 2018 را معرفى کرد که علیرضا بیرانوند، دروازه 
بان پرســپولیس و تیم ملى ایران جزو این نامزدها شد. 
عبدالکریم حسن، مدافع الســد و عضو تیم ملى قطر و 
سوزوکى، مهاجم کاشیما آنتلرز ژاپن دو رقیب بیرانوند در 

کسب این جایزه هستند.

بیرانوند نامزد شد

 سایت برنامه «نود» در گزارشى باز
ک امید نمازى که در ذوب آهنکم
محسن مسلمان معرفى کرده است

آمده است:
جورجویچ، مربى ذوب آهن از کشف
آســیا خبر داده بود. او گفته بود بازی
ک کرده اســت روزى این عنوان را
راهى اروپا هم مى شود. توصیفى
فوتبال آسیا را ترور مى کند
حدود ده سال از آن روز
مربیان مسلمان فقط
یاد کرده اند؛ حاشیه
در آخرین مصاح
از او در مورد

چند بازیکن
تأکید کرد
بازیکن ک
اســت. اگ
بازیکن خاص
است اما با ت
که چند هفته
مسلمان و آذرى
که از همان زمانشــ
زدن نام آن بازیکن کار سختى نیس
درستى یا غلطى حرف هاى نمازى
اثبات نیست اما تعدد اتفاقات مشاب

نفع سرمربى سنگین مى کند.
بازیکنى که پیش بینى مى شد بعد

کسباین جایزه هستند.

سپاهان 
دست به کار مى شود

سرمربى سپاهان برنامه هاى زیادى براى تقویت تیمش 
در نیم فصل دارد.

ســپاهان یکى از تیم هایى اســت که در فصل نقل و 
انتقاالت تغییرات زیادى داشت و عالوه بر کادر فنى، با 
بازیکنان جدید پا به مسابقات گذاشت تا چهره اى قوى تر 

و قدرتمندتر از قبل بگیرد.
ســپاهان تا اینجاى کار، تیم دوم جدول و نزدیک ترین 
تعقیب کننده پدیده صدرنشین اســت ولى به خوبى از 
قدرت گرفتن پرسپولیس در نیم فصل دوم و همچنین 
اوج گیرى تراکتورسازى آگاه است و براى عقب نماندن 
از کورس باالنشــینان برنامه هایى براى تقویت تیم در 

نیم فصل دارد.
کادر فنى ســپاهان به احتمال زیاد سه چهار بازیکن در 
پنجره زمستانى به خدمت مى گیرد که اولویت جذب یک 
هافبک دفاعى و یک مهاجم نوك اســت تا ذخیره هاى 
مطمئنى براى کیانى و استنلى باشند. احتمال دارد یک 
وینگر و یک مدافع چپ هم به جمع طالیى پوشان اضافه 
شود. شنیده ها حاکى از آن اســت که با بودجه مناسب 
تقویت تیم در نیم فصل موافقت شده و مشکلى در این 

مورد وجود ندارد.

 برخى منابع خبرى مى گویند که هافبک سپاهان از مصدومیت طوالنى مدت خود کالفه 
است و شاید در ادامه تصمیمى غیرمترقبه براى آینده خود بگیرد.

رسول نویدکیا، هافبک تأثیرگذار تیم فوتبال سپاهان هنوز نتوانسته از مصدومیت رباط 
صلیبى که نزدیک به یکسال پیش براى او رخ داد، رها شود.

شاگردان امیر قلعه نویى در دیدارى تدارکاتى و براى حفظ آمادگى بازیکنان تیم، به مصاف 
سپاهان نوین رفتند که این دیدار با نتیجه 3 بر یک به سود سپاهان خاتمه یافت.

امیر قلعه نویى در این مسابقه از 19 بازیکن استفاده کرد و تقریباً همه بازیکنان در دسترس 
این مربى فرصت بازى پیدا کردند ولى همچنان رسول نویدکیا نمى تواند براى تیمش 

راهى میدان شود.

نویدکیا بهمن ماه فصل گذشته در دیدار برگشــت برابر فوالد خوزستان با پارگى رباط 
صلیبى رو به رو شد؛ این هافبک اگرچه در تمرینات پیش فصل سپاهان شرکت کرد و در 
بازى هاى دوستانه هم توسط امیر قلعه نویى به بازى گرفته شد و در لیست 18 نفره تیم 

قرار مى گرفت اما دوباره با مصدومیت روبه رو شده و براى بازگشت به زمان نیاز دارد.
بى شــک پارگى رباط صلیبى یکى از بدترین اتفاقاتى اســت که مــى تواند براى هر 
فوتبالیســتى رخ دهد و این بدشانسى براى رســول نویدکیا هم رخ داده؛ موضوعى که 
این بازیکن را نزدیک به یکسال از بازى هاى لیگ برتر دور کرده و همچنان در حسرت 
بازگشت به میادین نگه داشته اســت. برخى منابع خبر داده اند که در صورت ادامه این 

شرایط، شاید رسول نویدکیا خداحافظى زود هنگامى با دنیاى فوتبال داشته باشد.

سرور جپاروف 36 ســاله در ابتداى فصل با یک اشتباه 
بزرگ شــانس حضور در لیگ قهرمانان آســیا را با بد 
ســلیقگى با حضور روى نیمکت یک تیم قزاقســتانى 
عوض کرد تا استقالل و خود او از این موضوع به شدت 

متضرر شوند.
 استقاللى ها در غیاب او دیگر در وسط زمین رهبر ارکستر 
خود را از دست دادند و تیم شــفر بى سرور در خط حمله 

هنوز به میانگین یک گل در هر دیدار نیز نرسیده است.
 نویمایر نیز در استقالل نتوانسته انتظارات را برآورده کند 
و به استثناى چند پاس خوب و چند سانتر دقیق نشانى از 
یک بازیکن درجه یک نداشته تا آبى ها از همین حاال در 

تکاپوى انجام یک تعویض طالیى باشند.
جپاروف براى بازگشت به استقالل پیش قدم شده و شفر 

نیز به بازگشت این بازیکن تمایل زیادى دارد تا 
به این ترتیب این جا بــه جایى مهم هم 

اکنون در حال نهایى شــدن باشد. با 
اضافه شدن سرور جپاروف، استقالل 
دوباره در مرکز زمین مى تواند نظم 
همیشگى خود را به دست بیاورد 
و حتى حضور 75 دقیقه اى او در 
هر دیدار نیز مى تواند به آبى ها 

کمک زیادى بکند.
از سوى دیگر یکى از مهمترین 
موضوعات، فســخ قرارداد با 
نویمایر اســت. موضوعى که 

در ابتدا ســخت و دشوار به نظر 
مى رسید اما شنیده ها حاکى از این 

است که نویمایر نیز از حضور در تهران 
راضى نیست و اگر استقاللى ها پول نقد 

در اختیار داشته باشــند شاید خیلى سریع 

بتوانند با یک هزینه اندك، پرونــده یکى از خریدهاى 
ناموفق خود را ببندند تا به این ترتیب نویمایر بى دردسر از 

جمع آبى ها جدا شود.
البته استقالل هنوز براى بازیکنان خارجى یک جاى خالى 
در لیست خود دارد اما قطعًا پایان همکارى با این بازیکن 

براى مدیران استقالل در اولویت است.
استقالل در نیم فصل دوم براى لیگ، سهمیه آسیایى و 
لیگ قهرمانان رقابت 
هاى دشوار و مهمى 
را در پیــش دارد و 
یک سرور با تجربه 
قطعًا کمک بزرگى 
براى ایــن تیم در 
روزهــاى ســخت 
زمستان و بهار خواهد 

بود.

3 بازیکن استقالل
 به ذوب آهن مى آیند؟

با حضور علیرضا منصوریان در ذوب آهن پیش بینى مى شود 
سه بازیکن استقالل به اصفهان منتقل شوند.

علیرضا منصوریان به لیگ برتر برگشــت و بعد از یکسال 
دوباره مربیگرى یک تیم لیگ برتــرى را برعهده گرفت. 
حضور او در ذوب آهن را مى شود از جنبه هاى مختلف مورد 
بررسى قرار داد که یکى از آنها نقل و انتقاالت پیش رو است.

اســتقاللى ها براى نیم فصل قصد خانه تکانى و پنج شش 
جابه جایى در لیست خودشان را دارند. جابر انصارى، میالد 
زکى پور و محمد دانشگر از جمله نفراتى هستند که احتماًال 

در لیست خروجى شفر قرار مى گیرند.
این بازیکنان در نفت تهران یا استقالل شاگرد منصوریان 
بودند و او به بازى آنها عالقه مند اســت. با این شرایط بعید 
نیست این بازیکنان در نیم فصل دوم به ذوب آهن بیایند و 
دوباره شاگرد منصوریان شوند. البته باید دید سرمربى جدید 
ذوب آهن براى تقویت تیمش در چه پست هایى به بازیکن 
جدید نیــاز دارد. اما حضور او نقل و انتقــاالت نیم فصل را 
جذاب تر مى کند و قطعاً بازار شایعات حسابى داغ خواهد شد.

 سعید آذرى، مدیرعامل باشگاه ذوب آهن اصفهان در مورد 
اظهارات امید نمازى مبنى بر اینکه علیرضا منصوریان به 
او تحمیل شد و آذرى مجبور شد من را برکنار کند، گفت: 
مگر کسى مى تواند به ما چیزى را تحمیل کند. واقعیت 
این است که ما یک مجموعه هستیم و سهامدارانى داریم 
و با توجه به حساسیت فوتبال در سطح جامعه نتایج تیم 

فوتبال به شدت پیگیرى مى شود. گاهى اوقات نتایج قاتل 
مربیان هستند، گاهى اوقات هم مى توان تا آخرین لحظه 
ایستاد و گاهى این اتفاق نمى افتد. ما توضیحاتمان را ارائه 

کردیم که از توضیح هاى ما قانع نشدند.
وى افزود: چهار سال اســت که ما خالف جریان آب شنا 
مى کنیم و موضــوع حمایت از مربیان نه تنها در رشــته 
فوتبال بلکه در همه رشته ها تبدیل به یک فلسفه در این 
باشگاه شده است. حتى مهندس یزدى زاده، مدیرعامل 
کارخانه ذوب آهن نیز تا آخرین لحظه از مواضع باشگاه 
دفاع کردند اما مدیریت اقتضائى بسته به شرایط زمان و 

مکان باعث تغییرات مى شود. هیچکس نمى تواند به ما 
چیزى را تحمیل کند. 

مدیرعامل باشــگاه ذوب آهن اصفهــان در مورد اینکه 
گفته مى شود علیرضا منصوریان از سوى یکى دو عضو 
ارشــد هیئت مدیره حمایت مى شده است، گفت: همه با 
منصوریان موافق بودند این یک تصمیم گیرى جمعى بود. 
همانطور که روزى که امید نمازى به ذوب آهن آمد یک 
تصمیم جمعى بود اکنون هم در مورد منصوریان همین 
اتفاق افتاده است و اکثریت به منصوریان رأى دادند و او 

بهترین انتخاب بود.

با توجه به تغییر موضع سعید آذرى در مورد رشید مظاهرى به 
نظر مى رسد گلر ذوب آهن از تصمیم خود صرف نظر خواهد 

کرد و همچنان در جمع ذوبى ها مى ماند.
شکست 4 بر یک در برابر تراکتورسازى در حالى که ذوب 
آهن نیمه اول بازى را برده بود بدجورى جو تیم اصفهانى را 
به هم ریخت تا جایى که در نهایت به جدایى امید نمازى و 
روى کار آمدن علیرضا منصوریان منجر شــد. در این بین 
سعید آذرى، مدیرعامل باشــگاه صحبت هایى را هم علیه 
دروازه بان تیم مطرح کرد که تحمل و درك آن براى رشید 
مظاهرى خیلى سخت بود و به همین خاطر در صدد پاسخ 
بر آمد و در نهایت هم گفت با حرف هاى سعید آذرى مجبور 

است تیم را ترك کند.
اما بعید به نظر مى رسد این اتفاق رخ دهد. اکنون همه چیز 
در ذوب آهن آفتابى شده است. علیرضا منصوریان به حفظ 
رشید تأکید دارد و معتقد است این دروازه بان در هفته هاى 
آتى با گلرى هاى خوبش هم تیم را بــه روزهاى اوج خود 
خواهد برگرداند و هم دوباره به اردوى تیم ملى دعوت مى 

شود. رشــید مظاهرى بعد از گل هاى بدى که در بازى با 
تراکتورســازى خورد براى اولین بار در سال هاى اخیر به 
اردوى تیم ملى دعوت نشــد در حالى که همیشه یک پاى 

ثابت اردوهاى تیم ملى بود.
به هر صورت با توجه به تغییر موضع ســعید آذرى در مورد 
رشید مظاهرى به نظر مى رســد دروازه بان ذوب آهن هم 
دیگر نداى رفتن سر ندهد. به خصوص که این روزها با آمدن 

على منصوریان شوك مثبتى به تیم وارد شده است. ضمن 
اینکه سعید آذرى در تازه ترین مصاحبه اش گفته که زدن 
چنین حرف هایى در شرایط سخت گاهى هم طبیعى است.

در بخشــى از حرف هاى مدیر عامل باشگاه ذوب آهن در 
مورد دروازه بان تیم مى خوانیم: «به هر حال گاهى اوقات در 
فوتبال پیش مى آید که همه در شرایط خوبى نباشیم. رشید 
مظاهرى یکى از ســتاره هاى تأثیرگذار ذوب آهن در پنج 
سال گذشته بوده است. بازیکنى که با تالش خود و حمایت 
باشگاه تبدیل به یکى از بهترین دروازه بان هاى ایران شده 
است. خود رشید مظاهرى مى داند که چقدر به او عالقه مندم 
اما گاهى براى یک قهرمان پیش مى آید که افت کند. منظور 
حرف من به رشید این بود که تمرکز او کم شده است. با خود 
او هم صحبت کردم او یکى از بهترین دروازه بان هاى ایران 
است. او نقش تأثیرگذارى در ذوب آهن در این چند ساله ایفا 
کرده است. من مطمئنم که در هفته هاى آینده او دوباره در 
میدان مى درخشــد. در این مدت هم فشار زیادى را تحمل 

کرده است.»

شاید یک تصمیم غیر منتظره!

محسن کدخدایى

استقاللى ها در انتظار جپاروف

برگرد به تیمت!

شــفر بى سرور در خط حمله 
 هر دیدار نیز نرسیده است.

نسته انتظارات را برآورده کند 
ب و چند سانتر دقیق نشانى از 
شته تا آبى ها از همین حاال در 

 طالیى باشند.
ستقالل پیش قدم شده و شفر 

تمایل زیادى دارد تا
جایى مهم هم 

ن باشد. با 
 استقالل 
ند نظم 
 بیاورد 
ى او در 
ى ها 

رین 
د با 
 که 

ه نظر 
این ى از

ر در تهران 
نقد  ى ها پول

ید خیلى سریع 

لیگ قهرمانان رقابت 
هاى دشوار و مهمى 
را در پیــش دارد و 
یک سرور با تجربه
قطعًا کمک بزرگى

براى ایــن تیم در 
روزهــاى ســخت 
زمستان و بهار خواهد 

بود.

  احمد خلیلى

على رضایى

سعید آذرى:
از توضیحات ما قانع نشدند

علیمنصور، رشید را از دست نمى دهد

 برخى منابع
است و شاید
رسول نوید
ن صلیبى که
شاگردان امی
سپاهان نوین
امیر قلعه نوی
این مربى فر
راهى میدان

شای
على رض
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مزایده اموال غیرمنقول
اجراى احکام حقوقى شعبه سوم اصفهان در نظر دارد جلســه مزایده اى درخصوص پرونده اجرایى 
کالسه 970315 ج/3 له بانک سپه اصفهان و علیه خانم یسنا کاظم زاده مبنى بر فروش پالك ثبتى 
4842/1200 و 4842/2194 واقع در بخش 5 ثبتى اصفهان در تاریخ 97/9/24 ساعت 9/30 صبح 
در محل اجراى احکام دادگسترى اصفهان طبقه زیرزمین خ شهید نیکبخت جهت فروش ششدانگ 
ملکى با مشخصات مندرج در نظریه کارشناســى که ذیًال درج شده است ملکى طرفین و اکنون در 
تصرف مالکانه خوانده و خانواده اش مى باشد توسط کارشناس رسمى دادگسترى بشرح ذیل ارزیابى 
شده و نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیده، برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 5 
روز قبل از جلسه مزایده بنشانى فوق مراجعه و از ملک بازدید و با همراه داشتن 10 درصد بها بصورت 
نقد یا چک تضمین شــده بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در جلسه مزایده شرکت نمایند. 
پیشنهاددهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. تسلیم ملک مورد مزایده پس از پرداخت تمام 
بهاى آن صورت خواهد گرفت و مابقى ثمن باید ظرف حداکثر یکماه پرداخت و اال 10 درصد واریزى به 
نفع دولت ضبط خواهد شد. اوصاف ملک مورد مزایده: ششدانگ آپارتمان پالك ثبتى 4842/1200 
بانضمام انبارى و پارکینگ و مشاعات واقع در اصفهان خیابان جهانگیر خان قشقایى؛ نبش بن بست 
شقایق، ساختمان راك، واقع در طبقه اول مشخصات آپارتمان: آپارتمان مذکور واقع در یک مجتمع 
چهار واحدى واقع در طبقه اول طبق سند بمساحت 145/5 مترمربع و به قدمت ساخت 15 سال مى 
باشد. اسکلت آپارتمان بتنى سقف تیرچه بلوك و مشخصات نازك کارى عبارت است از کف آپارتمان 
سرامیک، کابینت mdf، بدنه هاى داخلى گچ و کاغذ دیوارى، پنجره ها آلومینیوم، درب هاى داخلى 
چوبى، بدنه دستگاه پله تمام سنگ، نما آجر داراى سیستم سرمایش کولر و گرمایش پکیج، انشعابات 
برق و گاز مجزا و آب مشترك، داراى یک واحد انبارى بمساحت 1/36 در پارکینگ و حق استفاده یک 
واحد پارکینگ مى باشد. مشخصات ثبتى: شماره ملک عبارت است از 4842/1200 مفروز و مجزا از 
307 و یک واحد انبارى به شماره 1191 فرعى و پارکینگ مشاعى 1197 فرعى مى باشد. طبق سند 
چاپى بشماره 497064 میزان چهل و هفت سهم از هفتاد و دو سهم عرصه و اعیانى به نام بانک سپه 
مى باشد. برآورد قیمت: با توجه به بررسى انجام شده درخصوص موقعیت ملک، قدمت ساخت، کیفیت 
مصالح دسترسى و شرایط روز و تحقیقات محلى ارزش ششدانگ آپارتمان مذکور حداقل برابر است با 
9/457/500/000 ریال معادل نه میلیارد و چهارصد و پنجاه و هفت میلیون و پانصد هزار ریال برآورد 
و اعالم شده. مطابق استعالم انجام شده 47 سهم مشاع بنام بانک سپه و مابقى در سهم خانم یسنا 
کاظم زاده مى باشد و وفق ماده 10 آئین نامه فروش امالك مشاع وجوه حاصل از فروش پس از کسر 
هزینه هاى عملیات اجرایى به نسبت سهم هر یک از مالکین تقسیم خواهد شد. م الف: 270545 مدیر 

و دادورز اجراى احکام حقوقى دادگسترى اصفهان /8/108
ابالغ وقت رسیدگى

شماره: 183/97  ابالغ وقت رسیدگى و ابالغ دادخواست و ضمائم- آقاى محسن جمالى دادخواستى 
به انتقال سند خودرو بطرفیت آقاى حمیدرضا مظفر فرزند طوفان که اعالم شده مجهول المکان است 
تقدیم و به کالسه 183 در شعبه 2 حقوقى شوراى حل اختالف لنجان ثبت گردیده و به علت مشخص 
نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر شورا و بنا به تقاضاى خواهان و به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرســى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت 
مى شود در روز یکشنبه مورخ 97/10/2 ساعت 16 در جلسه شورا حاضر و در همین خالل با مراجعه 
به دفتر شورا نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت نماید در غیر این صورت وقت رسیدگى ابالغ 
شده تلقى و شورا غیاباً رسیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 292597 شعبه 2 حقوقى شوراى 

حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک) /8/510
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به آقاى فرزادوفائى خواهان محمدعلى ملک زاده  دادخواستى به 
خواسته تقاضاى مطالبه مبلغ000  / 070 / 43 ریال به طرفیت شما به شوراى حل اختالف گز تقدیم 
نموده و به کالسه 97 / 588 ش 4 ح ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 28 / 9 / 97 ساعت 30 / 2 عصر 
تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به استناد ماده 73 ق . آ. د . م از نامبرده 
دعوت مى شود ، قبل از وقت رســیدگى جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به این شورا 
مراجعه نماید درغیر اینصورت طبق مقررات اقدام خواهدشــد . 291822 /م الف مدیر دفتر شعبه 6 

حقوقى شوراى حل اختالف گز/  8/511 
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به آقاى فریدون کرمیان آقاى هریک پتروسیان   دادخواستى به 
خواسته الزام به انتقال سندیک سیمکارت دائمى  به طرفیت شما به این شورا تقدیم نموده و به کالسه 
97 / 445 ش 4 ح ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 5 / 10/ 97 ساعت 45 / 5 عصر روز چهارشنبه 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 . 291823/م الف مدیر دفتر شعبه 

4حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر / 8/512 
مزایده اموال منقول نوبت اول 

در پرونده 970169 از شعبه اول حقوقى دادگاه شاهین شهر  محکوم علیهم شرکت فراساز به پرداخت 
مبلغ 1/373/787/953 ریال  بابت اصل خواسته درحق هفت نفر از کارگران شرکت فراساز و مبلغ 
7/000/000 ریال حق االجرا محکوم گردیده است که محکوم له در قبال خواسته خود اقدام به توقیف 
اموال محکوم علیه که به شرح زیر توسط کارشناس خبره  شــده است  ، نموده است . صورت اموال 
مورد مزایده 1-یک دستگاه CNCجهت سوراخکارى نبشى FICCP آماده به کار با مشخصات 
 JCIM 2003  MADE  IN  ITALY  MASCHINE  MODELL 015 :زیــر
 SERIENNUMMER 27717 KONSTRUKTIONSJAUR 2003
MAX  30  MM  ANLAGE 260 BAR به ارزش پایه 2/000/000/000 ریال. 2- یک 
دستگاه باسکول 60تنى با 8لودسل صفحه فلزى با کنترل دیجیتالى ساخت کشور آلمان نصب شده 
در سال 63 به ارزش پایه 650/000/000 ریال .  باتوجه به اینکه نظریه کارشناسى به محکوم علیه 
ابالغ ودر مهلت مقرر مصون از اعتراض مانده اســت این اجرا قصد فروش اموال از طریق مزایده را 
دارد.  زمان برگزارى مزایده : 18/ 9 / 97 از ســاعت 8 الى 8:30 صبح محل برگزارى مزایده : اجراى 
احکام حقوقى  دادگسترى شاهین شــهر . مزایده از قیمت کارشناسى شروع وبه کسى که باالترین 
قیمت را پیشنهاد دهد فروخته خواهد شد . برنده مزایده مى بایســت 10 درصداز ثمن معامله را فى 
المجلس به همراه داشته باشند تا عند اللزوم به حساب سپرده  واریز و تا یک ماه فرصت دارد ما بقى 
ثمن معامله را به حساب سپرده واریز نماید و اال ضمن ابطال مزایده10 درصد اولیه پس از کسر هزینه 
هاى مزایده به صندوق دولت واریز مى گردد . کسانى که مایل برکت در مزایده مى باشند مى بایست 
حداکثر 5 روز قبل از مزایده به دایره اجراى احکام مدنى مراجعه تا ترتیب بازدید آنها از اموال داده شود 
و در روز انجام مزایده درخواست کتبى خود به همراه قیمت پیشنهادى را به دایره اجراى احکام مدنى 
تحویل ، تا در مزایده شرکت داده شــوند م/ الف 291840. دادورز اجراى احکام حقوقى دادگسترى 

شاهین شهر/ 8/513 
اخطار اجرایى

محکوم علیه فرزادخانى پورمهرینى نام پدر:محمدرضا بنشانى مجهول المکان و محکوم له مجید 
سلطان زاده نام پدر:على اکبر  بنشانى شاهین شهر گز خیابان حافظ مجتمع قصر پالك 30 به موجب 
راى شماره 373 تاریخ 24/ 5 / 97 حوزه 6 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان گز محکوم علیه 
محکوم است به : پرداخت مبلغ بیست و چهار میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ چهارصدوبیست 
و پنج هزار ریال  هزینه دادرسى و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 85/04/20 لغایت زمان اجراى 
حکم در حق محکوم له و پرداخت نیم عشــر اجرایى در حق صندوق دولت ./ ماده 34 قانون اجراى 
احکام همین که اجراییه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به 
موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد صریحا اعالم نماید  م/ 

الف 292421 .  مدیر دفتر شعبه ششم شوراى حل اختالف گز /8/514 
ابالغ وقت رسیدگى

احتراما در پرونده کالسه 950526 این شــعبه باتوجه به شکایت آقاى محمدرحیمى پور علیه خانم 
نســیم پیرحیاتى فرزند على مردان دایر بر کالهبردارى اینترنتى به مبلغ چهل و هفت میلیون ریال 
ونظر به اینکه متهم نسیم پیرحیاتى فرزند على مردان مجهول المکان مى باشد لذا مراتب وفق ماده 
174 قانون آیین دادرسى کیفرى یک نوبت آگهى در یکى از روزنامه هاى کثیر االنتشار درج تابدین 
وسیله به متهم ابالغ گردد در روز شنبه مورخ 97/10/1 راس ساعت 9صبح جهت رسیدگى به اتهام 
خود در شعبه اول بازپرسى شهرستان نجف اباد حاضر شود.در صورت عدم حضور و ارایه الیحه اقدام 
به صدور تصمیم خواهد گردید. 274542/م الف حســین محمدى- شعبه اول دادسراى عمومى و 

انقالب نجف اباد/8/515
اجراییه

 اجرائیه شماره:9710423730400196 شــماره پرونده: 9709983730400115 شماره بایگانى 
شعبه: 970116 مشخصات محکوم له: حسین منتظرى  فرزند: حسن نشانى: اصفهان-نجف آباد- 
شهرنجف آباد -بلوارجانبازان مشخصات محکوم علیه: 1. محمد شریف علیایى فرزند :حسین  نشانى: 
مجهول المکان، نماینده قانونى محکوم له: مریم شریفى فرزند على به نشانى اصفهان-نجف آباد-خ 
22بهمن شمالى –مقابل بیمارستان منتظرى-طبقه فوقانى داروخانه شفا-کدپستى 8514676393 
دفتروکالت  نوع رابطه: وکیل آقاى اکبرکریمى، محکوم به: (بسمه تعالى) بموجب درخواست اجراى 

حکم مربوطه به شماره دادنامه غیابى مربوطه 9709973730400771 محکوم علیه محکوم است 
به پرداخت 250000000ریال بابت اصل خواسته بانضمام هزینه دادرسى بمبلغ 6970000ریال و 
خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ 1397/02/02 لغایت اجرا حق الوکاله بملغ 17000000ریال در حق 
محکوم له و مبلغ  12500000ریال بابت نیم عشر دولتى . محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ 
اجرائیه: 1-ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى 
براى پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر 
باشد چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد 
یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که 
به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق 
حسابهاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص 
ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هرنوع تغییر دیگر دراموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح 
دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعســار به مقام قضائى ارائه نماید واال به درخواست محکوم له 
بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه 
از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. 
(ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 
1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هرنحو با انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى 
پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم 
به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت 
اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع 
وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت 
مالى 1394)، 292585/م الف سیدامید قاضى عســگر - رئیس دفتر شعبه 4دادگاه عمومى حقوقى 

شهرستان نجف آباد/ 8/516
 ابالغیه

شماره ابالغنامه: 9710103730307876 شماره پرونده: 9709983730301477 شماره بایگانى 
شعبه:  971515 ابالغ شوندگان حقیقى:  1.آمنه عطوفى 2. محمد جعفر عطوفى 3. محمد باقر عطوفى 
فرزند رمضان همگى به نشانى: مجهول المکان تاریخ حضور: 1397/12/07 ساعت 08:30 محل 
حضور: استان اصفهان – شهرســتان نجف آباد – کمربندى جنوبى – دادگسترى نجف آباد.علت 
حضور: درخصوص دعوى خدیجه کسمائى نجف آبادى  بطرفیت شما مبنى بر مطالبه اجرت المثل 
ایام زوجیت و مطالبه خسارت دادرســى در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى دراین شعبه حاضرشوید. 

292918/م الف-شعبه 1 دادگاه خانواده نجف آباد(3 حقوقى سابق)/ 8/517
ابالغ

 آگهى ابالغ به آقاى ایمان گلدوست اشیانى- آقاى على جعفرى شکایتى علیه آقاى ایمان گلدوست 
اشیانى فرزند نوروز مطرح که به این شعبه ارجاع وبه شماره پرونده کالسه 9709983732100321 
شعبه دوم دادیارى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان نجف آباد ثبت که حسب دستور طبق ماده 
174 قانون آیین دادرســى کیفرى مراتب یک نوبت آگهى در یکى از جراید کثیر االنتشار آگهى مى 
گردد تا مشتکى عنه ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. 

293645/م الف- شعبه دوم  دادیارى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان نجف اباد/ 8/518
 آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
شــماره: 139721702023017777- 97/8/6  برابر آراء صادره هیأت/ هیأت هاى موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد ســند رسمى مستقر در واحد ثبتى منطقه 
مرکزى اصفهان 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 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 دو 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 قضایى تقدیم نمایند.

ردیف 1- برابر رأى شماره 139760302023000625 مورخ 97/07/29 آقاى حمید صومى خلجى 
به شماره شناسنامه 1223 کدملى 1284655441 صادره از اصفهان فرزند ابراهیم نسبت به ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 39/92 مترمربع مفروزى از پالك شماره1 فرعى از 829- اصلى واقع 
در بخش 2 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت رسمى مشاعى اولیه محرز گردیده است. بدیهى است 
در صورت انقضاى مدت مذکــور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/08/13 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/08/28 م الف: 279150 

صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /8/258

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

شــماره: 139721702023017681- 97/8/5  برابر آراء صادره هیأت/ هیأت هاى موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد ســند رسمى مستقر در واحد ثبتى منطقه 
مرکزى اصفهان 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 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 دو 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 قضایى تقدیم نمایند.

ردیف 1- برابر رأى شماره 139760302023000624 مورخ 97/07/29 خانم شهناز امامى به شماره 
شناسنامه 547 کدملى 1284471632 صادره از اصفهان فرزند حسن نسبت به نیم دانگ از ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت 401/45 مترمربع مفروزى از پالك شماره 1612- اصلى واقع در بخش 
2 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت رسمى مشاعى اولیه محرز گردیده است. بدیهى است در صورت 
انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار 
نوبت اول: 1397/08/13 تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1397/08/28 م الف: 279631 صفائى- رئیس 

منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /8/260
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
برابر آراء صادره هیأت/ هیأت هاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى 
فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان 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 آگهى مى شــود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضیان اعتراضى داشته باشند. مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شماره 139760302023000619 مورخ 97/07/29 آقاى  غالمرضا نجارزادگان 
به شماره شناســنامه 297 کدملى 1283572397 صادره از اصفهان فرزند رضا نسبت به دو دانگ 
مشاع از ششــدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 99 مترمربع مفروزى از پالك شماره 2 فرعى از 
5288- اصلى واقع در بخش 4 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت رسمى مشاعى اولیه محرز گردیده 

است. 
ردیف 2- برابر رأى شماره 139760302023000620 مورخ 97/07/29 آقاى رضا نجارزادگان به 
شماره شناسنامه 42547 کدملى 1281522430 صادره از اصفهان فرزند رضا نسبت به چهار دانگ 
مشاع از ششــدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 99 مترمربع مفروزى از پالك شماره 2 فرعى از 
5288- اصلى واقع در بخش 4 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت رسمى مشاعى اولیه محرز گردیده 
است. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 
صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/08/13 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/08/28 م الف: 

281605 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /8/266
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
شماره: 139721702023017915- 97/8/7 برابر آراء صادره هیأت/ هیأت هاى موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى 
اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت. لذا مشخصات متقاضیان و 
امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز 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 دو 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 قضایى تقدیم نمایند.

ردیف 1- برابر رأى شماره 13976302023000612 مورخ 97/7/29 خانم رضوان توحیدى راد به 
شماره شناسنامه 71 کدملى 1285307887 صادره از اصفهان فرزند کاظم نسبت به ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 133/17 مترمربع مفروزى از پالك شماره 6421- اصلى واقع در بخش 2 ثبت 
اصفهان که در ازاى مالکیت رسمى مشاعى اولیه محرز گردیده است. بدیهى است در صورت انقضاى 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت 
اول:  1397/08/13 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/08/28 م الف: 282521 صفائى- رئیس منطقه 

ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /8/276

مدیرکل دامپزشــکى اســتان اصفهان گفــت: از ابتداى 
ســال جارى تاکنون 35 کانــون جدید بیمــارى دامى

«تب برفکى» در استان شناسایى و شیوع آن مهار شد.
شهرام موحدى افزود: 26 کانون تب برفکى در بین جمعیت 
دام هاى سنگین(گاو و گوساله) و 9 کانون در بین دام هاى 
سبک(گوسفند) بود. وى با بیان اینکه وضعیت اصفهان از 
نظر مهار بیمارى و کانون هاى تب برفکى خوب است، گفت: 
این بیمارى براى پیشگیرى عالوه بر کنترل، به اجراى دقیق 
و کامل ضوابط بهداشتى، قرنطینه اى و واکسیناسیون نیاز 
دارد. مدیرکل دامپزشکى استان ادامه داد: واکسیناسیون تب 
برفکى در بین دام هاى سبک به صورت رایگان و در بین 

دام هاى سنگین توسط دامدار انجام مى شود.وى یادآور شد: 
از ابتداى امسال تاکنون بیش از 400 هزار راس دام سنگین و 
800 هزار رأس دام سبک علیه بیمارى تب برفکى واکسینه 
شده اند. موحدى افزود: در همین مدت 290 هزار ُدز واکسن 
تب برفکى شامل 110 هزار ُدز مربوط به دام سبک و 180 
هزار ُدز مربوط به دام سنگین بین دامداران توزیع شده است.

وى با اشاره به اینکه حداکثر میزان ایمنى و حفاظت واکسن 
تب برفکى 30 درصد است، گفت: دامداران باید براى در امان 
ماندن دام هاى سالم از این بیمارى، رعایت موارد بهداشتى، 
قرنطینه و ضدعفونى کردن محوطه نگهــدارى دام ها را 

جدى بگیرند.

شاخص هاى آمارى نشــان مى دهد که مصرف سوخت 
خودروها در استان اصفهان شامل بنزین و گازوئیل در سه 
ماهه دوم امسال در مقایسه با سه ماهه اول روند صعودى 
داشته است. مصرف بنزین معمولى در استان اصفهان در 
سه ماه دوم (تابستان) سال جارى 584 میلیون لیتر بود و 
نسبت به مدت مشابه سال گذشــته 18/5درصد افزایش 
یافته است.مصرف بنزین در چند ســال اخیر در اصفهان 
روند صعودى داشته اســت، به طورى که این شاخص در 
سال گذشته در استان بیش از دو میلیارد لیتر بود که نسبت 
به ســال 95 درحدود 5 درصد افزایش یافت.بر اســاس 
جدیدترین گزیده شــاخص ها و نماگرهــاى اقتصادى، 

اجتماعى و فرهنگى اصفهان که مربوط به سه ماه دوم سال 
جارى است و توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزى استان 
منتشر شد، مصرف بنزین معمولى (براى خودروهاى سبک) 
همچنان روند صعودى خود را در سال 97 طى کرده است. بر 
این اساس، در سه ماه نخست امسال در استان اصفهان 537 
میلیون لیتر بنزین مصرف شــد که نسبت به مدت مشابه 

سال گذشته 8/9 درصد افزایش یافت.
میزان مصرف بنزین در سال هاى 94 تا 96 در این استان به 
ترتیب یک میلیارد و 824، یک میلیارد و 912 و دو میلیارد 
و شش میلیون لیتر بوده که به ترتیب رشد 3 ، 4/8 و 4/9 

درصدى داشته است.

شناسایى35 کانون 
تب برفکى دامى در اصفهان 

افزایش مصرف بنزین و 
گازوئیل در استان 

کاهش آمار متقاضیان 
دریافت مجوز سقط درمانى

مدیرکل پزشکى قانونى اســتان اصفهان گفت: در 
هفت ماهه سال جارى 411 نفر براى دریافت مجوز 
سقط درمانى به مراکز پزشکى قانونى استان مراجعه 
و 347 نفر از آنها مجوز سقط درمانى دریافت کردند 
که نسبت به مدت مشابه سال قبل یک درصد کاهش 
داشته است.على سلیمان پور افزود: در مهر ماه سال 
جارى 63 نفر بــراى دریافت مجوز ســقط درمانى 
مراجعه کرده بودند که نسبت به مدت مشابه سال قبل 

افزایش داشته است.

راه اندازى بازار اختصاصى 
بانوان کارآفرین در آران 

مدیر بــازار شــهروند شــهردارى آران و بیدگل از 
راه اندازى بازار اختصاصى بانــوان کارآفرین در این 

بازار خبر داد.
على علیخانى اظهارکرد: شهردارى آران و بیدگل در 
نظر دارد فضاهایى را در اختیار بانوان خانه دار براى 
فروش تولیدات خانگى قرار دهد و به همین منظور 
بازار اختصاصى بانوان کارآفرین را در بازار شــهروند 
راه اندازى مى کند. وى افزود: در این بازار این امکان 
براى بانــوان کارآفرین شهرســتان آران و بیدگل

پیش بینى شده است که بتوانند کاالهاى تولیدى خود 
را در یک روز خاص و به صورت اختصاصى و ویژه با 
ارائه خدمات خاص در بازار شهروند عرضه کنند و به 

فروش برسانند.

خبر

بارندگى هاى خوب پاییز امسال زمینه کشت پاییزه و دیم 
را در استان اصفهان فراهم کرد.

قائم مقام سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان گفت: 
امسال در استان بار ندگى هاى خوب پاییزه سبب شد خلل 
و فرج ها و شکست هایى که بر اثر برداشت آب ایجاد شده 
بود، پر شود و به تغذیه سفره هاى زیر زمینى کمک شود.

مهرداد مرادى افزود: امســال بر عکس بارندگى هاى 
دیرهنگام پاییز گذشته، بارندگى افزایش یافت به طورى 
که پارسال در پاییز شهرســتان فریدونشهر هیچ بارشى 

نداشت و امسال تاکنون 90میلمتر باران باریده است.
وى با ابراز امیدوارى براى تأمین آب پشت سد و رهاسازى 
آن در رودخانه گفت: ســازمان جهاد کشاورزى تمامى 
شــرایط و نهاده هاى کشــاورزى را براى کشت پاییزه 

فراهم کرده است.
قائم مقام سازمان جهاد کشاورزى اســتان اصفهان با 
اشاره به اینکه سطح زیر کشت استان در دو سال گذشته 
به نصف رسیده اســت، گفت: به کار گیرى روش هاى 
نوین کشاورزى و آبیارى، توســعه باغ ها با مصرف آب 
کم، توسعه کشت گلخانه اى، توسعه دام و طیور پرورى 
با مصرف آب کم، توسعه کشــت هاى کم آب از جمله 

راهکارهاى مقابله با خشکسالى است.
وى افزود: هر گونه اقدامى در جهت توسعه کشت هاى 
کم آب، بدون جارى شــدن زاینده رود در 9شهرستان 

حوضه این رودخانه فایده اى ندارد.

فراهم بودن زمینه کشت پاییزه و 
دیم در استان

مسئول نهاد رهبرى در دانشگاه هاى پیام نور اصفهان گفت: طرح «ابناُءاالمام» با رویکرد آشنایى دانشجویان با 
اندیشه هاى رهبر انقالب، به صورت آزمایشى در دانشــگاه هاى پیام نور اصفهان اجرا مى شود. حجت االسالم 
مرتضى خوشنویس زاده ادامه داد: در حدود صد نفر از دانشجویان براى شرکت در این  کالس هاى آموزشى ثبت 

نام  کرده اند و این کالس ها در سه  ترم تحصیلى، با حضور اساتید مجرب آموزش داده خواهد شد .
وى با بیان اینکه هدف از برگزارى این کالس ها،  آشنایى دانشجویان با آرمان هاى انقالب اسالمى است، گفت: 
براى برگزارى این کالس ها دانشجویان مستعد فرهنگى را ثبت نام کرده ایم که این دانشجویان با  شرکت در 
کالس هاى آموزشى، بعد  از سه ترم با راهکارها و اندیشه هاى رهبر معظم انقالب آشنا شده و  آموزش هاى الزم 

را در این زمینه خواهند دید. 

آموزش بیانات رهبرى به دانشجویان اصفهانى

معاون حفاظت و بهره بردارى شرکت سهامى آب منطقه اى اصفهان گفت: هم اکنون 125 میلیون متر مکعب 
آب در سد زاینده رود ذخیره شده است، در حالى که 
پارسال در چنین روزهایى این رقم 164 میلیون 

متر مکعب بود.
حسن ساسانى افزود: میزان ذخیره سد زاینده رود 
در بلند مدت 44 ســاله درحدود 659 میلیون متر 

مکعب بوده است.
وى اضافه کرد: هم اینک حجم آب ورودى به سد 
زاینده رود 15 و خروجــى از آن 10/5 متر مکعب 

بر ثانیه است.
وى میزان بارش ها در حوضه آبریز زاینده رود از آغاز سال آبى جارى (مهر 97) تاکنون را 230 میلیمتر اعالم کرد 
و گفت: بررسى ها نشان مى دهد که این شاخص نسبت به بلند مدت 39 درصد افزایش دارد، البته این میزان در 

مدت مشابه سال قبل تنها 3 میلیمتر بود.
ساسانى افزود: پیش بینى شده است که سامانه هاى بارشى آذر امسال تا حدى بتواند کسرى آب در سد زاینده رود 
را جبران کند اما مردم مناطق مرکزى ایران از جمله اصفهان و استان هاى همجوار که از حوضه آبریز زاینده رود 

بهره مند هستند، صرفه جویى 25 تا 30 درصدى را در روزهاى آینده مد نظر قرار دهند. 

ذخیره سد زاینده رود
 به 125 میلیون مترمکعب رسید
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دبیر انجمن رادیوتراپى انکولوژى با اشاره به پنج آزمایش 
ضرورى که زنان باید انجام دهنــد، گفت: از هر12 زن 
ایرانى، یک نفر مبتال به سرطان ســینه مى شود و این 
در حالى اســت که این ســرطان تا حدود زیادى قابل 

پیشگیرى است.
حسین فودازى بیان کرد: افرادى که سابقه فامیلى ابتال به 
سرطان سینه دارند، باید نسبت به غربالگرى این سرطان 
در خود بیشتر حساس باشند و نسبت به انجام سونوگرافى 
و ماموگرافى اقدام کنند. وى با تأکید بر اینکه زنان لمس 
هر توده و تغییر شــکل غیر عادى و ترشح را باید جدى 
بگیرند و در اســرع وقت براى بررسى بیشتر به پزشک 
مراجعه کنند، گفت: بر اساس تحقیقات صورت گرفته، 
مشخص شده احتمال ابتال به سرطان سینه در زنانى که 
سحرخیزتر هستند، نسبت به کسانى که تا دیر وقت بیدار 

مى مانند، تا 40درصد کمتر است. 

فوادزى با اشاره به اینکه بر اساس پیش بینى محققان، 
تا سال 1410 آمار ابتال به سرطان سینه دو برابر مى شود، 
عنوان کرد: تغذیه نامناســب، چاقى، دیر ازدواج کردن 
و دیر بچه دار شــدن از جمله دالیل ابتــالى زنان به 
ســرطان ســینه اســت و با مصرف مواد غذایى سالم 
و ورزش و تحرك و ســایر عوامل مى تــوان تا حدود 
زیادى از ابتال به ســرطان سینه پیشــگیرى کرد. دبیر 
انجمن رادیوتراپــى انکولوژى در مــورد پنج آزمایش 
ضرورى براى زنان خاطرنشان کرد: آزمایشات سنجش 
تراکم استخوان، تست HPV براى شناسایى بیمارى 
زگیل تناســلى، ماموگرافى براى تشــخیص به موقع 
ســرطان ســینه، قندخون براى پیشــگیرى از دیابت 
و آزمایش پاپ اســمیر براى بررســى ســرطان دهانه 
رحم براى زنان ضرورى اســت و باید بــراى انجام آن

 اقدام کنند.

گل گاوزبان گیاهى طبى است که تقریباً تمامى اجزاى آن، 
اعم از گل ها و برگ ها و دانه هاى آن به عنوان دارو استفاده 
مى شود. همچنین دانه هاى این گیاه را براى تهیه روغن 
مورد اســتفاده قرار مى دهند. گل گاوزبان داراى طبیعت 
گرم و اثر نشاط آور، مقوى تمام بدن و آرامش بخش است.

در معالجه تب هاى دانه اى مانند ســرخک و آبله مرغان 
مصرف دم کرده آن با لیموعمانى اثر شفابخشى دارد. این 
دم کرده در درمان دردهاى ناشى از سنگ کلیه و دفع سنگ 
مثانه نیز بسیار مفید اســت. اگر دچار آلرژى هاى فصلى 
هستید توصیه به مصرف دم کرده گل گاوزبان است. دم 
کرده گل گاوزبان براى درمــان جوش هاى دهان و آفت 

دهانى نیز بسیار نافذ است.
خواص درمانى گل گاو زبان

براى گل گاوزبان فواید زیادى نام برده اند، مهمترین آنها 
که به اثبات رسیده و تقریباً تمامى اطبا از گذشته تا حال بر 

آن توافق دارند، عبارت است از:
1- تقویت کننــده اعصاب و روان و حــواس پنجگانه و 

نشاط آور است.
2- تصفیه کننده خون است.
3- آرام کننده اعصاب است.

4- عرق آور است.
5- گل گاوزبان کلیه ها را تقویت مى کند.

6- سرماخوردگى را برطرف مى کند.
7- برگ تازه گل گاوزبان براى درمان جوش هاى چرکین 
دهان اطفال، برفک، سســتى بیخ دنــدان و رفع حرارت 

دهان مؤثر است.
8- عرق گل گاوزبان براى امراض ســوداوى، وسواس و 

خفقان مفید است.
9- گل گاوزبان داراى منیزیم بوده و از سرطان پیشگیرى 

مى کند.

سیرترشى از ترشیجات محبوب و بسیار پرخاصیت است. سیرترشى داراى طبعى گرم است، براى 
بیمارى هاى قلبى و فشار خون مناسب است و در کل بسیارى از خواص سیر در سیرترشى هم هست 

و کسانى که سیر دوست ندارند، مى توانند سیرترشى بخورند اما در مصرف آن زیاده روى نکنید. 
سیرترشى صنعتى طعمى شور دارد و به واسطه جوشاندن در سرکه، سیرهاى آن قهوه اى رنگ مى 
شود اما خواص سیرترشى خانگى که با گذر زمان رنگش تیره شده و طعم لذیذ و به یادماندنى پیدا 
کرده، بسیار بیشتر است. با اینکه افزودن سرکه و نمک به انواع ترشى ها از خواص مواد داخل آنها 
کاسته و در مدت زمان طوالنى باعث ایجاد مواد سمى مثل نیترات در آنها مى شود اما این مورد براى 

سیرترشى خانگى وجود ندارد. 
ترکیبات گوگردى موجود در سیر وقتى طى فرایند هضم قرار مى گیرند، گازى تولید مى کنند. این 
گاز وارد خون شده و باعث ایجاد بوى بد در دهان و سیستم تنفسى شخص مى شود. یکى از فواید 
سیرترشى بودار این است که با وجود اینکه حاوى ترکیبات گوگردى است اما باعث ایجاد بوى تند 

سیر در شخص نمى شود. 
خواص سیرترشى چند ساله بیشتر بوده و براى بیماران قلبى و افراد مبتال به فشار خون باال مفید 
است. اشخاصى که یبوست، فشار خون پایین، بواسیر، آلرژى و معده ضعیفى دارند و یا گرم مزاج 
هستند، به جاى مصرف سیر که برایشان مضر است، از سیرترشى استفاده کنند. سیرترشى بودار 
که ترکیبات گوگردى آن از بین نرفته براى بدن مفید است. ضد ویروس، ضد سرطان، دفع سموم 
از کبد و سرعت بخشیدن به روند هضم غذا، از دیگر خواص سیرترشى است اما باید در مصرف آن 

زیاده روى نکرد. 
از خواص سیرترشــى مى توان به این مسئله اشاره کرد که آنتى اکســیدان قوى موجود در سیر، 

رادیکال آزاد را که باعث بیمارى مى شود خنثى مى کند.
از دیگر فواید سیرترشى مى توان به ویتامین هاى B، C ، پتاسیم، فسفر، آهن موجود در سیر اشاره 
کرد. ویتامین B موجب کارکرد مناسب روده مى شــود. همچنین فسفر موجب در سیرترشى در 

ازدیاد حافظه مؤثر است.

اسفناج سرشار از ویتامین ها و مواد معدنى ضرورى است، به عنوان 
یک درمان یا عامل پیشــگیرى از بسیارى مشکالت سالمت عمل 

مى کند و عطر و طعم خوبى نیز دارد.
آب اسفناج سرشــار از ویتامین ها و مواد مغذى دیگر است. مصرف 
 A اسفناج مى تواند به راحتى مقدار مصرف توصیه شده روزانه ویتامین
را تأمین کند. این ویتامین براى سالمت تیروئید، سیستم ایمنى قوى و 
دید خوب در شب ضرورى است. جدا از ویتامین A، آب اسفناج حاوى 
روى، فیبر، نیاسین، ویتامین هاى C، E، K ،B۶، کلسیم، منیزیم، 

پروتئین، آهن، فوالت، مس، تیامین، پتاسیم، منگنز و فسفر است.
کاهش فشار خون

سطوح باالى پتاسیم در آب اسفناج مى تواند به افرادى که داراى فشار 
خون باال هستند، کمک کند. پتاسیم مى تواند آثار بد سدیم در بدن را 
خنثى کند که به نوبه خود مى تواند در تنظیم سطوح سدیم و بهبود 

مشکالت فشار خون باال کمک کند.
حفظ وزن

آب اسفناج حاوى فیبر زیادى است. یک وعده آب اسفناج مى تواند تا 3 
گرم فیبر داشته باشد. مقدار مصرف توصیه شده روزانه براى فیبر براى 
مردان 38 گرم و براى زنان 25 گرم است. از آنجایى که بیشتر مردم 
به میزان کافى در روز فیبر مصرف نمى کنند، نوشــیدن آب اسفناج 

مى تواند به بهبود این شــرایط کمک کرده و احساس سیرى را نیز 
هرچه بیشتر تقویت کند. این شرایط مى تواند به حفظ وزن و کاهش 

خطر ابتال به یبوست کمک کند.
سالمت استخوان ها

زمانى که موضوع سالمت استخوان ها مطرح مى شود، کلسیم یکى 
از مواد مغذى کلیدى در نظر گرفته مى شــود. یک وعده آب اسفناج 
مى تواند 12 درصد از مقدار مصرف توصیه شده روزانه براى کلسیم را 
تأمین کند. دندان ها نیز براى حفظ سالمت خود به کلسیم نیاز دارند. 
با حفظ سطوح سالم کلسیم در بدن، به طور قابل توجهى خطر پوکى 
استخوان را کاهش مى دهید. همچنین این ماده مغذى به انقباض 

رگ هاى خونى و ماهیچه ها کمک مى کند.
رشد گلبول هاى قرمز خون

زمانى که مواد مغذى مورد نیاز خود را در اختیار دارید، بدن قادر است 
به میزان کافى گلبول هاى قرمز تولید کند تا خللى در شرایط سالمت 
شما ایجاد نشود. آب اسفناج به عنوان یک خون ساز کارآمد شناخته 
مى شود. افزون بر این، ویتامین K موجود در اسفناج به حفظ غلظت 

خون سالم و توانایى لخته شدن آن کمک مى کند.
تقویت مو

آب اسفناج براى حفظ سالمت مو و پوست نیز مفید است و سرشار از 

ویتامین هاى A و C و آهن است. این نوشیدنى به سود پوست و مو 
عمل مى کند. ویتامین C براى تولید کالژن ضرورى است که ماده 
 A کلیدى براى حفظ سالمت پوست و مو محسوب مى شود. ویتامین
یک ماده مهم براى «سبوم»، چربى طبیعى مو، است. سطوح پایین 

آهن نیز مى تواند خطر ریزش مو را افزایش دهد.
سالمت گوارشى

از آنجایى که آب اسفناج حاوى فیبر است، به بهبود مشکالت گوارشى 
نیز کمک کند. مصرف این نوشــیدنى احتمال پرخورى را کاهش 

مى دهد و به اجابت مزاج راحت کمک مى کند. 
سالمت قلب

بیمارى قلبى یکى از دالیــل اصلى مرگ و میر مردم اســت. حفظ 
ســالمت خوب قلبى عروقى یکى از فواید مصرف آب اسفناج است. 
این نوشیدنى حاوى فوالت و ویتامین B۹ است که به کاهش خطر 
سکته مغزى، سخت شدن دیواره سرخرگ ها و حفظ انعطاف پذیرى

 رگ هاى خونى کمــک مى کند. ایــن موارد در 
پیشگیرى و ریکاورى از حمله قلبى کلیدى هستند. 

سطوح باالى نیترات در آب اسفناج نیز مى 
تواند مدت زمان ریکاورى پس از 

حمله قلبى را تسریع کند.

فواید شگفت انگیز آب اسفناج

مطالعات دانشمندان نشان مى دهد مصرف منظم وعده هاى غذایى سبب تنظیم ساعت بیولوژیکى بدن مى شود.
گروهى از سلول هاى عصبى در بخشى از مغز به نام «هسته سومر اکیاسمپاتیک» قرار دارند که وظیفه شان کنترل 

ساعت مغز است.
متخصصان مغز و اعصاب دریافته اند که نورون ها در منطقه اى به نام «هیپوتاالموس» که مســئول کنترل درجه 

حرارت، گرسنگى و تشنگى است با نظم خاصى قرار دارند.
یکى از عوامل ایجاد بى نظمى در الگوى منظم غذایى، درگیرى هاى شغلى افراد است. افرادى که شاغل هستند، در 
طول روز فرصتى براى خوردن وعده هاى غذایى منظم ندارند. زندگى اجتماعى و استرس نیز عوامل دیگرى هستند 
که مى توانند این نظم را برهم بزنند. مصرف وعده هاى غذایــى با یک الگوى نامنظم مى تواند خطر ابتال به دیابت 

نوع 2، فشار خون باال و چاقى را افزایش دهد.
انتخاب یک ساعت مشخص براى خوردن وعده هاى غذایى فواید گوناگونى براى سالمتى دارد. یکى از مهمترین 
این فواید، حفظ انرژى در طول روز است. غذا خوردن نامنظم و گاه حذف برخى وعده هاى غذایى باعث مى شود بدن 

شما در طول روز با کمبود انرژى مواجه شود.

به این دالیل سر ساعت
 غذا بخورید

رادیکال آزاد را که باعث بیمارى مى شود خنثى مى کند.
Cاز دیگر فواید سیرترشى مىتوان به ویتامین هاى B، C ، پتاسیم، فسفر، آهن موجود در سیر اشاره
Bکرد. ویتامین B موجب کارکرد مناسب روده مى شــود. همچنین فسفر موجب در سیرترشى در
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افزایش مصرف ماهى هاى چرب مانند ماهى آزاد، خطر ابتال به چاقى، دیابت و بیمارى هاى قلبى را کاهش مى دهد. 
مصرف ماهى قزل آال نیز از سطوح کلسترول سالم حمایت مى کند. 

ماهى قزل آال یک جایگزین فوق العاده براى منابع پروتئینى مانند مرغ یا گوشــت است. این ماهى حاوى پروتئین 
فراوان است اما مقدار چربى اشباع شده را کم مى کند و باعث مى شود که منبع ایده آلى براى حفظ وزن و یا شاخص 
توده بدنى باشد. مصرف ماهى پخته یا آب پز قزل آال سبب کاهش خطر ابتال به بیمارى هاى قلبى و نارسایى قلبى 

مى شود.
افرادى که مبتال به بیمارى تیروئید هســتند، در معرض کمبود سلنیوم هستند، این در حالى است که ماهى قزل آال 
منبع خوبى از سلنیوم است. ماهى قزل آال مى تواند به مغز و روند شناختى کمک کند. محققان دریافته اند که مصرف 

بسیارى از مواد مغذى موجود در ماهى با کاهش خطر ابتال به اختالالت عاطفى مانند افسردگى همراه است.
مصرف ماهى قزل آال کاهش وابستگى حتى براى کودکان مبتال به اختالالت خلقى و مسائل مربوط به رفتارهاى 
ناهنجار بین چهار تا 12 ساله، مانند برخى از انواع اختالل بیش فعالى را در پى دارد. همچنین مصرف ماهى قزل آال 

در زنان باردار سبب افزایش سطح IQ کودك آنها مى شود.

خواص بى نظیر
 ماهى قزل آال

افزایش مصرف ماهى هاى چرب مانند ماهى آزاد، خطر ابتال به چاقى، دیابت و بیمارى هاى قلبى را کاهش مى دهد.

 ماهى قزل آال

با این دمنوش غرق در آرامش شوید 5 آزمایش ضرورى که زنان باید انجام دهند

حیدر عظمایى، پژوهشــگر طب ســنتى بیان کرد: 
از آنجایى که تغذیه نقش بســزایى در بهبود خلق و 
خوى افراد دارد، بنابراین مصرف موادغذایى طبیعى 
براى خوش اخالقى توصیه مى شــود و مغزها یکى 
از منابعى هســتند که سبب رفع اســترس، تنش و 

افسردگى مى شوند.
وى با اشاره به اینکه چهارمغز بهترین پروتئین گیاهى 
اســت، اظهار کرد: ترکیب مغز بادام، گردو، فندق و 
پسته همراه با سیب، لیموترش، عسل و آب، تأمین 
کننده تمامى نیازهاى جسمى انسان است. عظمایى 
ادامه داد: این ترکیب حاوى امالح، پروتئین و فسفر، 
آنتى اکسیدان و انواع ویتامین هاى  A،  EوC  است 
و نیازهاى مغز، قلب، دستگاه گوارش و استخوان ها 

را برآورده مى کند.
 این پژوهشگر طب سنتى عنوان کرد: گردو طبع گرم 
و خشکى دارد و سرشــار از امگا3 است که این اسید 
چرب، غذاى اصلى مغز محسوب مى شود، همچنین 
منبعى غنى از عناصرى مانند پروتئین، منگنز، مس و 
آهن است. وى با بیان اینکه گردو حاوى انواع ویتامین 
هــاى B۵ ،B۳ ،B۲ ،B۱ وB۶  اســت، یادآور 
شــد: 100گرم از این مغز 654 کالرى انرژى دارد و 
همچنین گردو سرشار از چربى هاى غیراشباع است 

و ســبب از بین رفتن چربى مضر LDL  و افزایش 
چربى مفید  HDL  مى شود.

عظمایــى افــزود: از آنجایــى که گــردو حاوى 
آنتى اکســیدان اســت، موجب محافظت و تقویت 
سیستم ایمنى بدن مى شود. وى ادامه داد: همچنین 
به علت وجود پروتئین و فسفر، سبب تقویت حافظه 
مى شود بنابر این مصرف آن براى مبتالیان به آلزایمر 

و پارکینسون مفید است. 
این پژوهشگر طب ســنتى با اشاره به اینکه مصرف 
گردو در زنــان باردار منجر بــه تقویت هوش جنین 
مى شود، تصریح کرد: ترکیب پنیر همراه با گردو، پونه 
و چند عدد خرما به عنوان وعده شام، بهترین غذا براى 
مبتالیان به پوکى استخوان محسوب مى شود، زیرا 

حاوى پروتئین، کلسیم و ویتامین ۳D  است.
 عظمایى مقدار مجاز مصرف گردو را روزانه بین چهار 
تا پنج عدد دانست و بیان کرد: مصرف بیش از حد این 
مغز، سبب ورم لوزه و زخم دهان مى شود که درصورت 
بروز این عوارض، استفاده از مواد غذایى ترش مانند 
انار، سرکه یا سکنجبین توصیه مى شود. وى عنوان 
کرد: افرادى که ناراحتى حاد گوارشى مانند مشکالت 
کبدى یا زخم شدید معده دارند، باید در مصرف گردو 

احتیاط کنند. 

تأثیر  خوراکى بر  خلق و  خو

رم رق با این دمنوش
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اکنون اى بندگان خدا، تا ریســمان مرگ رهاســت و گلویتان را نفشرده و 
جان در بدن دارید، فرصت غنیمت شــمارید. اکنون ســاعت ارشاد است و 
آســایش تن ها و هنگام خدمت و تالش و آنچه از روزهاى عمرتان برجاى 
مانده است زمان مهلت شماست تا خویشتن دگرگون کنید. اکنون هنگام توبه 
است و زمان حاجت خواستن، پیش از آنکه به تنگنا افتید یا گرفتار وحشت 

موال على (ع)شوید و جان از تن برود.

احتراماً شهردارى تیران در نظر دارد با استناد به مصوبه شماره 97/100/3336 
مورخ 97/07/01 شــوراى اســالمى شــهر تیران اجراى پروژه زیرسازى، 
جدول گذارى، پیاده روسازى و اصالح هندســى معابر سطح شهر تیران را از 
طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان جهت دریافت 
اسناد و مدارك مناقصه از تاریخ درج آگهى به امور مالى شهردارى تیران مراجعه 
نموده و پیشنهادهاى خود را تا پایان وقت ادارى روز چهارشنبه 1397/09/07 

تحویل حراست شهردارى تیران نمایند.
http://www.tiran-sh.ir :آدرس سایت

آگهى مناقصه نوبت دوم

پیمان شکرزاده- شهردار تیران 

چاپ دوم

براساس مصوبه شماره 29 مورخ 1397/08/03 شوراى اسالمى شهر طرق رود، شهردارى در نظر دارد 9 قطعه زمین با کاربرى 
مسکونى به نشانى شهر طرق رود- محله باغستان پایین- اول ورودى شهر طرق رود- جنب بلوار اصلى امام على(ع) را به 

قیمت پایه کارشناسى از طریق مزایده عمومى موضوع ماده 13 آیین نامه مالى شهرداریها به شرح ذیل اقدام نماید.
1- متراژ و قیمت پایه کارشناسى زمین ها به شرح ذیل:

الف: قطعه B44 به متراژ 204/50 مترمربع به قیمت پایه کارشناسى 439/675/000 ریال
ب: قطعه B20 به متراژ 198 مترمربع به قیمت پایه کارشناسى 425/700/000 ریال

ج: قطعه B46 به متراژ 212/50 مترمربع به قیمت پایه کارشناسى 456/875/000 ریال
ح: قطعه B45 به متراژ 208/50 مترمربع به قیمت پایه کارشناسى 448/275/000 ریال

ه: قطعه B22 به متراژ 198 مترمربع به قیمت پایه کارشناسى 425/700/000 ریال
ر: قطعه B21 به متراژ 198 مترمربع به قیمت پایه کارشناسى 425/700/000 ریال
ز: قطعه A20 به متراژ 198 مترمربع به قیمت پایه کارشناسى 336/600/000 ریال
ژ: قطعه A19 به متراژ 198 مترمربع به قیمت پایه کارشناسى 336/600/000 ریال
ذ: قطعه A4 به متراژ 198 مترمربع به قیمت پایه کارشناسى 336/600/000 ریال

شرایط شرکت در مزایده:
1- واریز مبلغ 5% مبلغ پایه کارشناســى به شماره حســاب 104629754001 ریال نزد بانک صادرات بنام شهردارى 
طرق رود یا ضمانت نامه بانکى با اعتبار 3 ماه معادل مبلغ فوق به همراه مدارك که شامل (برگ آگهى مزایده مهر و امضا شده 
و فیش واریزى به مبلغ 5% قیمت پایه زمین موردنظر پیشنهاددهنده وجه الضمان یا ضمانت نامه بانکى و برگ مشخصات 
شرکت کننده به صورت خوانا، کامل و مهر و امضا شده و قیمت پیشنهادى موردنظر خود را که باید بیشتر از نرخ کارشناسى 

باشد مهر و امضا نموده) در پاکت قرار داده و به دبیرخانه شهردارى تحویل و رسید دریافت نمایند.
2- به مدارك ناقص، مخدوش و ناخوانا و خالى ترتیب اثر داده نخواهد شد.

3- پس از اعالم پیشنهادات و تعیین برنده سپرده اول تا سوم نگهدارى و سپرده سایر شرکت کنندگان مسترد مى گردد و 
چنانچه نفر اول ظرف مدت 7 روز از تاریخ ابالغ کتبى شهردارى جهت تنظیم قرارداد فروش اقدام ننماید سپرده وى بدون 
تشریفات قانونى به نفع شهردارى ضبط خواهد شد و پس از انقضاى مهلت تعیین شده شهردارى در صورت صرفه و صالح 
با نفرات دوم و سوم به ترتیب با توجه به مبلغ پیشنهادى قرارداد منعقد خواهد کرد و در صورت انصراف نفرات دوم و سوم 

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

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

 پنج شنبه مورخ 1397/09/08 اقدام نمایند.
7- مهلت قبول پیشنهادات تا پایان وقت ادارى روز شنبه 1397/09/10 مى باشد.

8- کمیسیون در روز یک شنبه مورخ 97/09/11 در محل شــهردارى طرق رود با حضور اعضا کمیسیون عالى معامالت 
شهردارى تشکیل و برنده اعالم مى گردد.

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

آگهى مزایده (مرحله اول نوبت اول)

مسعود محمدشریفى- سرپرست شهردارى طرق رود

چاپ دوم

با توجه به اینکه شهردارى نیاسر در نظر دارد نســبت به واگذارى قسمت هاى مختلف 
شهردارى اعم از (خدمات شهرى، فضاى ســبز و باغ تاریخى تاالر نیاسر) به پیمانکاران 
و شرکت هاى واجد صالحیت زیر نظر دســتگاه نظارت به مدت یکسال با اعتبارى بالغ 
بر 4/500/000/000 ریال اقدام نماید لذا متقاضیان و شرکت هاى واجد شرایط مى توانند 
از تاریخ انتشــار آگهى ظرف مدت 3 روز جهت دریافت اســناد و مدارك به شهردارى 

(امور پیمانها) مراجعه نمایند. 
هزینه آگهى به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

تاریخ چاپ نوبت اول آگهى: 97/08/21
آخرین مهلت تحویل اسناد: 97/09/5

محل تحویل اسناد: دبیرخانه محرمانه شهردارى

آگهى مناقصه عمومى
مرحله دوم- نوبت دوم

سبحان نظرى- شهردار نیاسر

شهردارى پیربکران به استناد مصوبه شوراى محترم اسالمى شهر 
در نظر دارد نســبت به فروش دو قطعه زمین به شماره هاى 43 و 
52 هر کدام به متراژ 180 مترمربع با کاربرى مسکونى، از طریق 
مزایده عمومى و براساس قیمت کارشناسى انجام شده اقدام نماید.
لذا از کلیه متقاضیان دعوت مى شود جهت کسب اطالعات بیشتر و 
دریافت اسناد مزایده حداکثر ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهى 

نوبت دوم به دبیرخانه شهردارى مراجعه نمایند.

تجدید آگهى مزایده

محسن جوادى- شهردار پیربکران

چاپ  دوم

شهردارى بادرود در نظر دارد براساس مصوبه شوراى اسالمى شهر، طى تشریفات مزایده عمومى و حسب ضوابط 
و مقررات آیین نامه مالى شهرداریها، تعدادى از زمین هاى متعلق به خود واقع در مجتمع صنایع کارگاهى را به 
فروش برساند. لذا از کلیه متقاضیان، اشخاص حقیقى و حقوقى درخواست مى گردد از تاریخ 1397/08/29 جهت 

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

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

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

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

آگهى مزایده (نوبت  چهارم)

مجید صفارى- شهردار بادرود 

چاپ اول

شهردارى بادرود در نظر دارد براساس مصوبه شوراى اسالمى شهر، طى تشریفات مزایده عمومى و حسب ضوابط و مقررات آیین نامه مالى شهرداریها، قطعه زمین شماره 2 از مجموعه تفکیکى منوچهر صالحیان واقع در بلوار امام رضا (ع) 
را به فروش برساند. لذا از کلیه متقاضیان، اشخاص حقیقى و حقوقى درخواست مى گردد از تاریخ 1397/08/28 جهت بازدید از محل هاى موردنظر و دریافت اسناد شرکت در مزایده به شهردارى مراجعه نمایند.

1- مدت قبول پیشنهادها از تاریخ انتشــار آخرین آگهى حداکثر به مدت 10 روز مى باشد.2- هزینه انتشــار آگهى و هزینه کارشناسى بر عهده برنده مزایده مى باشد.3- شــهردارى در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
4- برندگان اول و دوم و سوم مزایده چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد. 5 - پیشــنهاد دهندگان مى بایست 5 درصد مبلغ پایه زمین موردنظر را تحت عنوان سپرده شرکت در مزایده به صورت 

ضمانت نامه بانکى یا اسناد خزانه و یا فیش نقدى به حساب شماره 106682190001 نزد بانک ملى بادرود واریز و ضمیمه پیشنهاد خویش نمایند.6- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است.

آگهى مزایده

مجید صفارى- شهردار بادرود

نوبت اول


