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سکوت افشین بعد از تبرئه ادامه دارد 5 صبحانه مفید که مغز را فعال مى کندامحاى 14 ُتن کاالى قاچاق مشکل صادرکنندگان براى انتقال ارز «شلوار مکعبى» یتیم شدکد دستورى خدمات دولت اعالم شد سالمتاستاناستانفرهنگ ورزش جهان نما

 کدام نوع سیب 
خاصیت درمانى 

بیشترى دارد؟

دیابت و فشارخون اصفهانى ها روى مرز هشدار
6

2

6

3

4

 افزایش 60درصــدى 
بارندگى هاى استـــان

 نسبت به پارسال

19 منهــاى 7

کدام سلبریتى هاى ایرانى 
خارجى اند؟! 5

استاندار جدید
 در برزخ و هشدار

سیب انواع مختلفى دارد. از نظر رنگ، سیب 
سبز، زرد، قرمز و از نظر محصول، دو نوع رایج 

آن در ایران بیشتر به بار مى نشیند.
 این سیب ها از نظر ارزش تغذیه اى تفاوت 

چندانى با یکدیگر ندارند اما از نظر 
ویژگى هاى درمانى...

انتخاب استاندار اصفهان براى دومین بار است 
خارج که از حالت رسمى  همیشگى 

شده و این بار هم 
مانند استاندار سابق، 
فردى به عنوان استاندار 
انتخاب شــد که هیچکس انتظارش را نداشت. 
انتخاب بدون رایزنى با احزاب، مجلس نشینان 
و صاحبــان صندلى هاى برتر اســتان آنها را به 
مخالفت با استاندار جدید واداشته است درحالى 
که اولین گام جدى براى مشــارکت این گروه از 
مخالفان و سهیم ســاختن آنها در مناصب کنار 
مدیریت عالى ترین صندلى اجرایى اســتان با 
موافقت مواجه نشــده و با انتقادات و اعتراضات 

گسترده اى از سوى...

4

1414 سال است جز حرف قدمى براى اصفهان برنداشته اند
امام جمعه اصفهان در مراسم معارفه استاندار جدید با اشاره به موضوع آب:امام جمعه اصفهان در مراسم معارفه استاندار جدید با اشاره به موضوع آب:

3

آمار 6 ماهه نخست امسال نشان مى دهد

بهروز افخمى
 از «هفت» 
کناره گیرى

کـرد

فــردا روز متفاوتى براى فوتبالدوســتان اصفهانى 
خواهد بود، خصوصًا عالقه مندان به تیم سپاهان. 
شاید آنها بتوانند پس از چهار ســال، در پاییز سرد 
اصفهان بعد از تماشاى یک بازى گرم و زیبا دوباره 

شعار «ما ســپاهانیم و حاال حاال قهرمانیم» را در 
ورزشگاه نقش جهان سر دهند. چهار سال از آخرین 
بارى که تیم محبوب آنها قهرمان لیگ برتر شــد 

مى گذرد و امسال که ...
2

7

در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

رضا صادقى از آلبوم «زندگى کن» رونمایى مى کند

5

انتخاب استاندار اصفهان براى
هکه از حالت رسمى

ش
مانن
به فردى
انتخاب شــد که هیچکس انتظ

شرط جپاروف براى شرط جپاروف براى 
حضور درحضور در استقالل استقالل

آگهى مزایده (نوبت اول)
شهردارى ایمانشهر در نظر دارد طى تشریفات مزایده عمومى به استناد بند 9 ماده 55 قانون شهرداریها مصوب 
1334/04/11 با اصالحات و الحاقات و بند 14 ماده 71 قانون تشکیالت وظایف و انتخابات شوراى اسالمى کشور 
بر اساس مجوز شوراى اسالمى شهر 4 قطعه پالك زمین با مشخصات  ذیل با توجه به نظریه کارشناس رسمى 
دادگسترى از طریق مزایده اعالم نماید. لذا متقاضیان مى توانند از تاریخ انتشار این آگهى تا روز چهارشنبه مورخ 
97/09/14 به امور قراردادها شهردارى مراجعه و اسناد شرکت در مزایده را دریافت همچنین قیمت پیشنهادى 
خود را تا روز پنج شنبه مورخ 97/09/15 به دبیرخانه محرمانه (حراست) شهردارى ارائه نمایند. الزم به ذکر است 

هزینه درج آگهى به عهده برنده مزایده خواهد بود. 

چاپ دوم

عباس اله یارى- شهردار ایمانشهر

شماره 
قیمت هر مترمربع کاربرىوضعیت ملکمساحت (مترمربع)پالك

قیمت کل پایه ریالپایه ریال

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

آگهى مزایده عمومى (نوبت دوم)
شهردارى گز برخوار بر اساس مجوز شوراى محترم اسالمى شهر در نظر دارد 
تعداد 6 قطعه زمین با کاربرى مســکونى را از طریق مزایده عمومى به فروش 
برساند. متقاضیان مى توانند جهت بازدید از زمین هاى مزبور، واریز سپرده و 
تسلیم پیشنهاد تا پایان وقت ادارى روز یکشنبه 1397/09/18 به دبیرخانه 
شــهردارى گز برخوار مراجعه نمایند. ضمنًا اطالعات تکمیلى مزایده فوق از 
طریق وب سایت شهردارى به نشانى www.gazborkhar.ir در دسترس 
مى باشد. همچنین امور مالى (آقاى شفیعى) با شماره تلفن 45721961- 031 

داخلى 118 در ساعات ادارى آماده پاسخ گویى به سواالت احتمالى مى باشد.

چاپ دوم

روابط عمومى شهردارى گز برخوار

آگهى تمدید مهلت مناقصه
مناقصه گزار: شرکت توزیع برق استان اصفهان

پیرو آگهى مندرج در روزنامه هاى رسالت و اصفهان زیبا مورخ 29 و 97/08/30 و پایگاه ملى مناقصات و سایت معامالت توانیر با موضوع 
خرید سکسیونر گازى هوائى موتوردار و ریکلوزر، مهلت دریافت و ارسال اسناد مناقصه به شرح ذیل تمدید مى گرد د.

مهلت دریافت اسناد: 97/08/29 تا 97/09/14
مهلت تحویل اسناد مناقصه: تا ساعت 7:30 صبح روز سه شنبه مورخ 97/09/27 

تاریخ بازگشایى پاکات مناقصه 97/09/27 ساعت 8:30
تلفن تماس: 36249075- 031 امور تدارکات

شرکت توزیع برق استان اصفهان

شرکت توزیع برق 
استان اصفهان

، سیب 
 نوع رایج 

فاوت 

4
4

 اند اند
3

وزافخافخبهروزافخمىبهروز افخمى ىب بهرو
هفت از «هفت»  «هفت»زاز از
گکناره گیرىکنارهگیرىرکناره گیرى ا ک

دککـردکـرد رک

جبهه بندى نمایندگان اصفهان در ماجراى استیضاح ظریف

آگهى شناسایى سرمایه گذار
جهت مشارکت در ایجاد  بخشى  از تأسیسات فاضالب شهر دهاقان در ازاى واگذارى بخشى از  پساب ( به روش بیع متقابل)

(مزایده شماره 193/3- 97-3)
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد ب اساس ماده 37 قانون برنامه ششم توسعه و ماده 2 قانون تشکیل شرکت هاى آب و فاضالب مصوب سال 1369 تکمیل بخشى  
از تأسیسات جمع آورى و تصفیه  فاضالب شهر دهاقان را  در ازاى تخصیص  پساب تصفیه شــده به منظور کاربرى معین و با حجم مشخص براى دوره زمانى محدود و معین به روش 

بیع متقابل و با شرایط زیر، به سرمایه گذار واجد شرایط واگذار نماید.
الف- شرح مختصرى از پروژه

موضوع پروژه: ارزیابى و انتخاب سرمایه گذاران جهت مشارکت در ایجاد بخشى از  تأسیسات فاضالب شهر دهاقان در ازاى واگذارى بخشى از  پساب( به روش بیع متقابل)
- شامل سرمایه گذارى در احداث:

احداث شبکه جمع آورى و انتقال و نصب انشعابات مربوطه
ساخت تصفیه خانه فاضالب

- سرمایه پذیر: شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
- دوره احداث: 2 سال شمسى

- دوره بهره بردارى تجارى: بر اساس مدل مالى
- محل اجرا: استان اصفهان - شهر دهاقان

ب- شرایط کلى براى سرمایه گذارى:
- سرمایه گذار به صورت شخص حقیقى یا حقوقى با داشتن سابقه مدیریتى قابل قبول، تأمین و تخصیص سرمایه مورد نیاز را به عهده خواهد داشت.

تاریخ، مهلت و نحوه دریافت اسناد مزایده: سرمایه گذاران واجد شرایط مى توانند جهت دریافت اسناد ارزیابى سرمایه گذارى در طرح به وب سایت شرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان به آدرس www.abfaesfahan.ir  مراجعه نمایند.

محل و زمان تحویل مدارك درخواستى: مهلت تحویل اسناد ارزیابى تکمیل شده، تا ساعت 15:30 روز شنبه مورخ 97/09/24  و محل تحویل دبیرخانه معامالت شرکت اتاق 292 
مى باشد.

- تاریخ بازگشایى: از ساعت 8 روز یکشنبه مورخ 97/09/25 
- سرمایه پذیر در ردیا قبول پیشنهادات سرمایه گذاران در تمام مراحل اختیار تام دارد.

www.abfaesfahan.ir      شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
www. jets.mporg.ir     پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات

شماره تلفن   031-36680030-6
داخلى 335- 338

نوبت اول

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نام روزنامه: نصف جهان
تاریخ انتشار: 1397/09/08

پدیده مشهدسپاهان اصفهان

دیدار با پدیده و خیز سپاهان براى صدرنشینى تا پایان نیم فصل

فینال به وقت اصفهان
مدیر حوزه علمیه یزد: 
تخریب خط انتقال آب 

توطئه دشمن است

تحرك در استان همسایه به دنبال تخریب دوباره 
لوله انتقال آب اصفهان به یزد

کمیابى برنج هنـــدى 
در بازار اصفهان
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معاون وزیر ارتباطــات و فناورى اطالعــات در یکى از 
شبکه هاى اجتماعى نوشــت: کارت سوخت و استعالم 
یارانه کاالیى دو خدمت اصلى دولت را مى توان از طریق 

تلفن همراه با کد دستورى #4* پیگیرى کرد.
امیرناظمى در صفحه توییتر خود نوشت: کد دستورى 4#* 
به طور انحصارى براى دولت الکترونیک تعریف شده است 

و از این پس همه خدمات دولتى با همین کد خواهد بود.
شــیوه ســنتى دریافت کارت ســوخت حضور در مراکز 
پلیس+10 و ارائه اصل ســند وکپى، اصل کارت خودرو 
وکپى، اصل کارت ملى و کپى و پرداخــت وجه و انتظار 

دریافت پستى است. 

مالکان خودروهــاى فاقد کارت ســوخت طبق جدول 
زمانبنــدى تا 24 آذر مهلــت دارند از طریــق دفترهاى 
پلیس+10 و ســامانه هاى اینترنتى بــه صورت رایگان 

نسبت به ثبت نام اقدام کنند.
به گفته ناظمى، این روزها کارت سوخت و استعالم یارانه 
کاالیى دو خدمت اصلى دولت است که در صفحه اصلى 
مشاهده مى شود. برنامه سازمان فناورى اطالعات ایران 

ارائه خدمات دولت از یک پلتفرم واحد است.
محمد شــریعتمدارى،  وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعى 
پیش از این اعالم کرده بود که سبد حمایتى کاال نیمى از 

جمعیت کشور را در برخواهد گرفت. 

وزیر کشــور با اشــاره به بررســى موضوع آسیب هاى 
اجتماعى در کمیســیون فرهنگى، اظهار کرد: در برخى 
از حوزه هاى آســیب هاى اجتماعى مانند سرقت ُخرد با 
افزایش آمار مواجه بودیم که این مســئله در دستور کار 

شوراى امنیت کشور قرار گرفته است.
عبدالرضا رحمانى فضلى، وزیر کشــور در پایان نشست 
کمیسیون فرهنگى مجلس در جمع خبرنگاران، اظهار 
کرد: در حال حاضر در برخى از حوزه ها با توجه به اقدامات 
مثبت صورت گرفته مانند طالق با توقف آســیب هاى 
اجتماعى مواجه هستند و در برخى از حوزه هاى دیگر مانند 
اعتیاد با توجه به اقدامات انجام شده در حوزه پیشگیرى 

و درمان، توفیقات زیادى داشتیم که آمار و ارقام در این 
حوزه نیز روند مثبتى را نشان مى دهد.

این عضو کابینه دولت دوازدهم ادامه داد: در برخى دیگر 
از موضوعات مانند ســرقت خرد با افزایش آسیب هاى 
اجتماعى مواجه بودیم که این مسئله در دستور کار شوراى 
امنیت کشور قرار گرفته که البته این حوزه بدون ارتباط با 
مسائل اقتصادى نیست. وى اضافه کرد: در حوزه حاشیه 
نشینى هم اقدامات بسیار خوبى صورت گرفته که آسیب 

در این مناطق نیز کاهش داشته است.
28 دستگاه اجرایى درباره آسیب هاى اجتماعى با شوراى 

اجتماعى همکارى دارند. 

کد دستورى خدمات دولت 
اعالم شد

ورود به موضوع
 افزایش سرقت هاى ُخرد

پست نامزد استاندارى اصفهان
با رأى هیئت وزیران و پیشــنهاد   نصف جهان|
وزیر کشور، استانداران آذربایجان شرقى، خراسان هاى 
جنوبى و شمالى و مازندران تعیین شدند. گرایش استانداران 
آذربایجان شرقى، خراسان شمالى و مازندران اصالح طلب 
و  گرایش استاندار خراسان جنوبى اعتدالگراست. محمد 
على شجاعى، معاون هماهنگى امور اقتصادى استاندارى 
اصفهان در دولت روحانى که از او به عنوان نامزد اصلى 
استاندارى اصفهان یاد مى شود، حاال به عنوان استاندار 

خراسان شمالى انتخاب شده است.

مجلس دست بردارد
 جماران| آیت ا... ناصر مکارم شــیرازى دیروز 
در درس تفســیر خارج فقه خود به مسئله استیضاح وزرا 
پرداخت و گفت: اخیراً مجلسیان وزرا را استیضاح مى کنند 
البته آنها بدون اشکال نیستند اما اینکه در این شرایط مرتب 
بخواهیم وزیران را عوض کنیم دولت ضعیف مى شــود 
گرچه دولت هم بى اشکال نیست اما در این شرایط نباید 
ضعیف شود. این مرجع تقلید خطاب به نمایندگان استیضاح 
کننده مجلس گفت: خواهران و برادران استیضاح کننده از 
استیضاحات پشت سرهم صرف نظر کنند و اشکاالت را به 
صورت سئوال بگویند و انتقاد کنند. او تأکید کرد: استیضاح 
ولو به نتیجه نرسد سبب تضعیف پایه وزیر مى شود، آن 
هم وزیرى که باید مقابل دشــمن و در دهان او بایستد 

لذا نمایندگان، مالحظه کنند و شرایط را در نظر بگیرند.

برخى مساجد 
خانه سالمندان شده اند

حجت االسالم  و المسلمین    خبرگزارى حوزه|
على سرلک، کارشناس تربیتى و مسائل خانواده مى گوید: 
برخى از مساجد به خانه سالمندان شبیه شده اند و گاهى 
مى بینید که نصف یک مسجد صندلى هایى است براى 
کســانى که توان حرکت ندارند؛ ازاین رو از جنب وجوش 
الزم برخوردار نیســتند، ضمن اینکه همینجا بگویم که 
تعداد زیادى از مساجد هم هســتند که در همان حال و 
هواى روحانى به سر مى برند و اتفاقًا مساجد زنده، پویا و 

پرتحرکى هستند.

مشکل حل شد
  تسنیم| رئیس اتاق هاى بازرگانــى ایران و 
چین از رفع مشکل بانکى بازرگانان کشور با طرف چینى 
خبر داد. اسدا... عسگراوالدى اظهار کرد: از دوم دسامبر

 (11 آذرماه) یک بانک چینى تبــادالت بانکى خود را با 
طرف ایرانى آغاز خواهد کرد. رئیس اتاق هاى بازرگانى 
ایران و چین اعالم کرد هفته آینده فروش نفت به چین 

آغاز خواهد شد.

وضعیت پرونده واردات 
خودرو 

غالمحســین اســماعیلى، رئیس کل    مهر |
دادگسترى اســتان تهران در خصوص آخرین وضعیت 
پرونده تخلفــات در واردات خودرو ،گفــت: این پرونده 
همچنان مفتوح است و افرادى از واردکنندگان و همچنین 
بخش هاى دولتى همچنان در بازداشت هستند. رئیس 
کل دادگسترى استان تهران در پاسخ به این سئوال که 
پرونده تخلفات واردات خــودرو همزمان با پرونده هاى 
ســکه، ارز و واردات موبایل مفتوح شد اما هنوز منجر به 
نتیجه نشده اســت، گفت: برخى از اعمال مجرمانه در 
این پرونده در خارج از تهران بوده است و به دلیل ارسال 

پرونده ها، کمى زمان مى برد.

تکذیب خودکشى نجفى
بهروز شــجاعى یکى از معاونان روابط   روزنو|
عمومى در دوره شهردارى محمدعلى نجفى، ظهر دیروز 
در توییتى اخبار جدید دربــاره او را تکذیب کرد. به نظر

 مى رسد توییت شجاعى واکنشى به خبر خودکشى نجفى 
بوده است. شجاعى در توییت خود نوشت: حاشیه سازى 
جریان خاص که دستش از شهردارى کوتاه شده براى دکتر 
نجفى گویا قرار نیست پایان یابد. همین چند دقیقه پیش 
با ایشان صحبت کردم، خبر منتشر شده در برخى کانال ها 

کذب محض است.

خبرخوان
اولین سینماى کودك 

فعال شد
  ایرنا | اولین ســینماى کودك کشــور 
با حضور جمعى از عالقه مندان و مســئوالن 
فرهنگى و هنرى در مشهد فعال شد. از ویژگى 
ســالن هاى اختصاصى کودکان مــى توان به 
طراحى اختصاصى صندلى ها اشــاره کرد که 
کودك مــى تواند همــراه با اســباب بازى در 
صندلى هاى راحتى مناسب سن وى به تماشاى 
فیلم هاى ویژه خود بپردازد. هر ســالن از نظر 
رنگ بندى، نور، تصویر و صدا براى اســتفاده 
مناســب کــودکان از فیلم ها طراحى شــده 

است.

وضعیت بارش ها 
در زمستان 97

سرپرست پژوهشکده اقلیم  شناسى   ایسنا|
شرایط آب و هوایى با اشاره به اینکه بارش هاى 
آذر ماه بیــش از حد نرمال خواهــد بود، گفت: 
بر خــالف بارش هاى بیش از نرمــال و گاهى 
سیل آسا در دو ماه ابتدایى فصل پاییز، وضعیت 
بارش در فصل زمســتان در محدوده نرمال تا 
کمتر از نرمال پیش بینى مى شــود. همچنین 
میانگیــن دمــا در مــاه آذر حدود نیــم درجه 
بیــش از نرمال اســت امــا افزایــش آن در 
ماه هــاى دى و بهمــن بیــن 2 تــا 3 درجه 

خواهد شد.

رشد عجیب خانه
در آبان ماه ســال جارى بررسى   میزان|
قیمت خرید و فروش مســکن در شهر تهران 
حاکى از آن است که متوسط هر متر مربع واحد 
مســکونى 9 میلیون و 180 هــزار تومان بوده 
که نسبت به مدت مشابه ســال گذشته با رشد 
91/5 درصدى روبه رو بوده است. در ماه مورد 
بررسى همچنین شاخص کرایه مسکن اجارى 
در شــهر تهــران و در همه مناطق شــهرى 
نسبت به ماه مشــابه سال گذشــته به ترتیب
 17 درصــد و 14/4 درصــد رشــد را نشــان 

مى دهد.

قیمت جدید خودروها در 
راه است

 ایرنا | یک مقــام آگاه در وزارت صنعت، 
معــدن و تجارت گفــت: قیمتگــذارى جدید 
خودروها بــا دســتور وزیر صنعت از ســوى 
کارشناســان در دست بررسى اســت و انتظار 
مى رود حداکثر تا شنبه هفته آینده (دهم آذرماه) 
اطالع رسانى شود. وى به افزایش قیمت برخى 
خودروها از ســوى خودروســازان در روزهاى 
گذشته از جمله محصوالت شرکت زامیاد اشاره 
کرد و گفــت: در این زمینه خودروســازان باید 

پاسخگو باشند. 

قبر 500 میلیونى!
یــک کاربر فضــاى مجازى   مشرق|
در اینستاگرام با انتشــار یک آگهى فروش قبر 
نوشــت: «قبر در تهــران:500 میلیون تومن! 
ســه طبقه؛ موقعیت بیســت! دسترسى عالى! 
چشــم انداز محشــر! کنــار درخــت گردو! 

بدون مشکل آب. خاص متوفاى الکچرى!»

قدرى نگرانیم
  تابناك|  طبق آخرین آمار ســال 95 در 
اســتان البرز، 212 پسر زیر 15 ســال و 453 
دختر زیر 14 ســال ازدواج کرده اند؛ ســال 96 
هم 344 مــورد ازدواج دختران زیر 14 ســال 
ثبت شده که چهار نفر از آنان زیر 12 سال سن 
داشته اند و این آمار نسبت به  جمعیت البرز و البته 
همسایگى این استان با پایتخت قدرى نگران 

کننده است.

صدا و سیما پس از گذشت یک دوره طوالنى از ساخت 
ســریال هاى تاریخى با مضمون سیاســى و با هدف 
روشنگرى، حاال تغییر مســیر داده و شیوه اى تازه را در 
ساخت و عرضه ســریال هاى تاریخى در پیش گرفته 

است.
به گــزارش پایگاه اطالع رســانى «ســینما مثبت»، 
ســریال هاى تاریخى و پرهزینــه در تلویزیون ایران 
براى دوره اى طوالنى محملى بــراى طرح دیدگاه ها 
و اندیشه هاى سیاســى پر رنگ بود. در سال 1394 با 
نمایش سریال تلویزیونى «شهرزاد» از شبکه نمایش 
خانگى، مخاطبــان فراوانى به ســمت این ســریال 
گرایش پیدا کردند. اســتقبال از ســریال حسن فتحى 
که جذابیت هاى فراوانى داشت، نشان دهنده دلزدگى 
مخاطبان از ســریال هاى سیاســى تاریخى سیما بود. 

موضوعى که ظاهراً بعد از گذشــت سه سال تأثیر خود 
را در روند برنامه سازى صدا و ســیما گذاشته و با تغییر 
دست فرمان این رسانه، ساخت سریال هایى با محوریت 
شخصیت زنان آغاز شده و غلظت سیاست در این آثار رو 

به کاستى گذاشته است.
در یکســال اخیر پس از ســریال «ایراندخت» ساخته 
محمدرضا ورزى که از نگاه یک شــخصیت زن تاریخ 
دوره مشروطه را روایت مى کرد، ســریال «مریم قلى 
بختیارى» نیز توســط پرویز شــیخ طادى ساخته شد 
و حاال ایــن روزها با پخش تیزرهاى ســریال «بانوى 
عمارت» ســاخته عزیزا... حمید نــژاد، تصاویر کامًال 
گویاى تغییر ســلیقه مســئوالن تلویزیون است و این 
ســریال حتى در تیزرهایش نیز اثــرى زن محور را به 

تصویر کشیده است .

13 آبان امسال یک عکس و یک فیلم چند دقیقه اى بسیار 
بحث برانگیز شدند. نقطه موضوع آنها معصومه ابتکار بود. 
ابتکار فیلم و عکس یادشده را جعلى و مصداق بارز جنگ 
روانى خارج نشــین ها مى داند و مى گوید: «متأســفانه 
برخى در داخل این اسب هاى زین کرده را سوار شدند». 
پایگاه اطالع رسانى «خبرآنالین» گفتگویى با معصومه 
ابتکار انجام داده که عنوان آن را «پاســخ هاى صریح به 
حاشیه هاى بى پایان» گذاشته اســت. او در این باره به 

«خبرآنالین» گفته:
«یک عکســى جعل کردند، حــاال از کجا پیــدا کردند، 
نمى دانم. این عکس نشان مى دهد یک آقایى براى خانمى 
در کنار سفارت آمریکا قالب گرفته و آن را به من نسبت 
مى دهند که دروغ است. آن آقا معلوم نیست از نیروهاى 
کدام گروه سیاسى اول انقالب بود؟ در ضمن آن خانم هم 

دارد پوستر مى چسباند. خاطرات من سال ها پیش منتشر 
شد. من روز سوم بعد از تسخیر وارد سفارت آمریکا شدم. 
بنابراین چنین عکس هایى همه جعلیات است تا ما را از اصل 
مسئله منحرف و افکار عمومى را به آن اتفاق بى اعتماد کند. 
کلیپى از آن طرف آب علیه من ساخته مى شود. اولین اتهام 
من این است که «اسمم از اول نیلوفر بوده، براى اینکه خودم 
را انقالبى جلوه دهم اسمم را به معصومه تغییر دادم». در 
حالى که واقعیت چیز دیگرى است. در برنامه «دست خط» 
مادرم گفت:  «از اول اسم فرزندم در شناسنامه معصومه بود، 
پدرش دوست داشت اسم معصومه را روى او بگذارد اما من 
نام نیلوفر را دوست داشتم بنابراین او هم معصومه و هم 
نیلوفر اســت». خیلى از دختران ایرانى اینطور هستند که 
یک نام ایرانى و یک نام مذهبى دارند اما این درباره من یک 

مسئله غریبى شده است.»

شــمس ا... شــریعت نژاد، نماینده مجلس، حل مسئله 
کنکور را نیازمند همگرایى بیشــتر دانست و تأکید کرد 
وزیر آموزش و پرورش و دولت باید صداوسیما را متقاعد 
کنند تا به تبلیغات بیشتر مؤسسات کنکورى دامن نزنند.

عضو کمیسیون کشاورزى، آب و منابع طبیعى مجلس 
به تبلیغات مؤسسات کنکورى در صداوسیما اشاره کرد و 
گفت:  من که صداوسیماى ایران را نگاه مى کنم، مى بینم 
از محل همین تبلیغات کتاب ها و مؤسسات، محل کاسبى 
شده اســت. آقاى وزیر آموزش و پرورش و دولت سران 
این تشکیالت را متقاعد کنند که حداقل خود صداوسیما 
به این اتفــاق دامن نزند و کارى نکند کــه فعالیت این 

مؤسسه ها مشروع به حساب بیاید.
شریعت نژاد گفت: از یک طرف وزیر به دنبال این است 
تا نقش این مؤسســه ها را کمرنگ کند و از سوى دیگر 
تشــکیالتى مانند صداوســیما آنها را غلیظ مى کند. دو 
طرف باید با هم این قضیه را حل و فصل کنند تا نگرانى 
به جامعه تزریق نشود. حل این مسئله نیازمند همگرایى 
بیشتر در رأس نظام است. ما شدیداً افت آموزشى داریم. 
اکنون همه نگران حقوق و دریافتى هســتند و کسى بر 

کیفیت آموزش هیچ اصرارى ندارد.

در حالى که تنها چند ســاعت از اتمام تعمیر تخریب هاى پیشین خط لوله انتقال آب به 
یزد نگذشته بود، مجدداً 30 تیر برق این خط از سوى معترضان صدمه دید. به گزارش 
«ایسنا»، سیدعلیرضا کربالیى اکرمى، رئیس اداره روابط عمومى شرکت سهامى آب 
منطقه اى یزد با تأیید این خبر تصریح کرد: این تخریب اواخر سه شنبه شب و تنها چند 
ساعت پس از اتمام مرمت آسیب هاى قبلى اتفاق افتاد و با توجه به زمانبر بودن پمپاژ آب 

به یزد، حداقل تا پنج شنبه (امروز) انتقال آب به یزد اتفاق نخواهد افتاد.
تخریب مجدد لوله انتقال آب از اصفهان به یزد باعث شــد تا نمایندگان استان یزد هم 
دیروز نسبت به تخریب مکرر خط انتقال آب اعتراض کنند و پیگیرى عاجل موضوع از 

طریق رئیس مجلس خواستار شوند.
آنطور که پایگاه اطالع رسانى «آفتاب نیوز» نوشــته، نمایندگان استان یزد در مجلس 
شــوراى اســالمى صبح دیروز در دیدار با  الریجانى، رئیس مجلس، اعتراض خویش 
را نسبت به قطع مکرر آب انتقالى به استان ابراز کردند و مسئولیت امر را متوجه وزارت 
کشور دانستند و خواســتار اقدامات عاجل و پایدار در زمینه تأمین خطوط انتقالى شدند. 
رئیس مجلس نیز با ابراز تأسف از این امر و دعوت مردم به صبورى در این مقطع حساس، 
مسئولیت امر را متوجه وزارت کشور دانست و گفت با وزیر کشور در این خصوص صحبت 
کرده و با توجه به تکرار این واقعه گفتگو خواهند کرد و خواستار اقدام سریع و بازدارنده 

مى شوند. 
در همین حال حجت االسالم والمسلمین محمد شمس، مدیر حوزه علمیه یزد در گفتگو 
با خبرگزارى «حوزه» با بیان اینکه دشمن به دنبال تفرقه بین مردم یزد و اصفهان است، 

گفت: براى بیست و هفتمین بار شنیدیم که خط لوله انتقال آب به یزد با تخریب مواجه 
شد. اینکه امروز شاهد تخریب خط لوله آب از استان اصفهان به یزد هستیم چیزى جز 
مسئله توطئه هاى دشمنان انقالب و اسالم در چهلمین سالگرد پیروزى انقالب اسالمى 

نیست.
استاد حوزه علمیه یزد ادامه داد: سال هاى سال است که مردم یزد و اصفهان بدون هیچ 
مشکلى از یک منبع آبى استفاده مى کردند و حتى در بسیارى از موارد از خودگذشتگى هم 
نسبت به هم داشتند  ولى در  مدت اخیر شاهد برخى نامهربانى ها هستیم که شکى  نیست 

دشمن پشت تمام اتفاقات رخ داده بین مردم یزد و اصفهان است. 

از فرداى برگزارى انتخابات مجلس دهم گفته شد که 
به رغم توفیق نســبى اصالح طلبان در این انتخابات، 
نمایندگان اصولگرا همچنان دســت باال را داشــته و 
مى توانند براى دولت تدبیر و امید که سیاســت هایش 
نزدیک به سیاست هاى اصالح طلبان است مشکالتى 

به وجود آورند.
تا امروز اما بارها ثابت شــده که توازن فعلى در پارلمان 
چندان به ســمت اصولگرایان ســنگین نبوده و بلکه 
حتى در بســیارى مواقع این اصالح طلبان بوده اند که 
همراستا با سیاست هاى دولت اجازه نداده اند طرح هاى 

نماینده هاى مخالف دولت به بار بنشیند. آخرین آزمون 
در این باره هم به ماجراى استیضاح ظریف باز مى گردد.
محمد جــواد ظریف یکــى از محبوب تریــن وزراى 
دولت روحانــى و از دیپلمات هاى برجســته کشــور 
به شــمار مى آید که بــه خصوص نقشــش در به ثمر 
نشستن برجام بر کســى پوشیده نیســت. او در عین 
حال یکــى از چند وزیر کابینه اســت کــه نمایندگان 
اصولگرا براى فشــار آوردن به دولت روحانى و انتقاد 
از سیاســت هاى دولت هــاى یازدهــم و دوازدهم، 
همواره او را سیبل حمالتشــان قرا مى دهند. در واقع 
ظریف، نماد سیاســت هاى دولــت و جبهه گرفتن در 

قبال او، ســنگ اندازى در سیاســت هاى دولت تلقى
مى شــود. آخرین اقدام اصولگرایان مجلس به تدوین 
طرح اســتیضاح این وزیــر محبوب بر مــى گردد که 
اگرچه بعید است به سرانجامى برسد اما نظر به اهمیت 
حضورش در کابینه، بــه خوبى مى توانــد نقطه ثقل 
مجلس در محــدوده اصولگرایى و اصــالح طلبى را 

مشخص کند.
تا این لحظــه 24 نماینده اصولگرا عمدتــًا نزدیک به 
جبهه پایدارى متن طرح اســتیضاح ظریف را به علت 
اظهاراتش در خصوص پولشویى امضا کرده اند که در 
مقایسه با شمار امضاهاى استیضاح وزراى پیشین، عدد 

به مراتب کمترى را نشان مى دهد. در همین حال مرور 
این اسامى، وزن کشــى اصالح طلبى- اصولگرایى در 
میان نمایندگان اســتان اصفهان را هم به خوبى نشان 

مى دهد. 
محمد جــواد ظریف از کلیــدى تریــن وزراى دولت 
روحانى محســوب مى شــود و به همین دلیل  طبیعى 
است امضاکنندگان طرح اســتیضاح او از تمام توانشان 
براى کنــار گذاشــتنش از کابینه اســتفاده کنند. این 
در حالى اســت کــه از 24 نماینــده امضاکننده، فقط 
تعداد اندکى از اصولگرایــان اصفهان این طرح را امضا 
کرده اند. اســتان اصفهــان مجموعــًا 19 نماینده در 
مجلس شوراى اســالمى دارد که نام هفت نفر از آنها 
در میان استیضاح کنندگان ظریف دیده مى شود. این
 نمایندگان عبارتند از حسینعلى حاجى دلیگانى نماینده 
شــاهین شــهر و میمه،  ابوالفضل ابوترابــى نماینده 
نجف آباد، احمد ســالک نماینده اصفهان، محســن 
کوهکن نماینده لنجان، ســید ناصر موسوى الرگانى 
نماینــده فالورجــان، ســیدجواد ابطحــى نماینده

 خمینى شــهر و ســید صادق طباطبایى نژاد نماینده 
اردستان. 

این یعنى چیزى نزدیک به 37 درصد نمایندگان استان 
اصفهان در لیست استیضاح کنندگان وزیر امورخارجه 
قرار دارند در حالى که حتى نــام اصولگریان ذینفوذى 
مانند فوالدگر یا حســن کامران به عنوان نمایندگان 
منتســب به جناح اصولگــرا هم در لیســت طراحان 

استیضاح ظریف به چشم نمى خورد. 
پیش از این بارهــا از دلخورى طیفــى از اصولگرایان 
معتدل نســبت به عملکرد نمایندگان منتسب به جبهه 
پایدارى ســخن به میان آمده بود اما مطرح شدن طرح 
اســتیضاح وزیرخارجه دولت روحانى نشــان داد که 
حداقــل در جغرافیاى اصفهان وجــود چنین اختالفى 
کامًال حقیقــت دارد. حتى اگر تصــور کنیم که درصد 
زیــادى از 19 نماینده اســتان اصفهــان در مجلس 
شوراى اسالمى دل در گرو سیاست هاى اصولگرایانه 
دارند اما از طــرف دیگر عدم امضاى این اســتیضاح 
توسط 63 درصد نماینده هاى اســتان اصفهان ثابت 
کرده که همــه اصولگرایــان اصفهانى هــم از یک
 خط مشــى واحــد پیروى نکــرده و حتــى در برخى 
مواقع همراســتا بــا نماینــدگان اصــالح طلب گام

 بر مى دارند.  

جبهه بندى نمایندگان اصفهان در ماجراى استیضاح ظریف

19 منهاى 7

تلویزیون دوباره زن ها را کشف کرد!معصومه و نیلوفر و باقى قضایا...

 تحرك در استان همسایه به دنبال تخریب دوباره لوله انتقال آب اصفهان به یزد

مدیر حوزه علمیه یزد: تخریب خط انتقال آب، توطئه دشمن است
مانى مهدوى

کاسبى صداوسیما
 از راه کنکور

سهیل سنایى
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کشف 14 دستگاه وسیله نقلیه 
مسروقه در اصفهان

فرمانده انتظامـى شهرسـتان اصفهان از اجـراى طرح 
پیشگیرى از سرقت و کشف 14دستگاه وسیله مسروقه 
خبر داد .حسن یاردوستى اظهار کرد:  در راستاى اجراى 
طرح 24 سـاعته امنیت محله محور که در مناطق جرم 
خیز با گشـت هاى محسـوس و غیر محسوس صورت 
گرفت، 13 دستگاه اتومبیل و یک دستگاه موتورسیکلت 

توسط پلیس اصفهان کشف شد.

بحران آب، دام هاى عشایر 
دهاقان را تهدید مى کند

بخشـدار بخـش مرکـزى دهاقان گفـت: بحـران آب، 
مناطق عشـایر نشـین و دام ها را تحت تاثیر قرار داده و 
بـه تهدید جدى بـراى آنان تبدیل شـده است.رسـتگار 
اظهار کرد: تابسـتان گذشـته شـرایط آب آشـامیدنى و 
کشاورزى در مناطق عشایرنشین مساعد نبود و همچنان 
این بحـران ادامـه دارد و امیدواریم بارش هـا بتوانند در 
کاهش خشکسـالى تاثیرى داشـته باشـند. وى با اشاره 
به اینکه مجـوز حفر چـاه در نقاطـى از مناطق عشـایر 
نشـین صادر شـده، گفت: متاسـفانه تاکنون آبى یافت 
نشـده و منطقه هاى دشـتک و بودجان نیز درخواسـت 

چاه داشته اند.

فعالیت 110 تشکل قرآنى در 
خمینى شهر

مهـدى ابطحـى، رئیـس اتحادیـه انجمن هـاى قرآنـى 
خمینى شهر گفت: بیش از 110 تشکل قرآنى در شهرستان 
خمینى شهر وجود دارد که شامل مؤسسات، مهدکودك ها 
و مـدارس قرآنـى، محافل خانگى و سـیار در سـطح این 

شهرستان مشغول آموزش قرآن و عترت هستند.

رهاسازى آب زاینده رود 
امکانپذیر نیست

معـاون حفاظـت و بهره بـردارى شـرکت سـهامى آب 
منطقه اى اصفهان گفت: براساس حجم آب موجود سد 
زاینده رود، رهاسازى آب در تاریخ 15 آذر ماه عمال از نظر 

فنى امکان پذیر نخواهد بود.
حسن ساسانى اظهارکرد: در حال حاضر ذخیره مخزن 

سد زاینده رود 130 میلیون مترمکعب است.

تجهیز و نوسازى بیمارستان 
نور و على اصغر(ع)

بخش هایى از مرکز آموزشـى درمانـى نور و حضرت 
على اصغر(ع) اصفهان تجهیز و نوسازى شد.

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکى 
اصفهـان گفت:بخـش همودیالیـز و دیالیـز صفاقى 
بـا مسـاحت 750مترمربـع، واحـد اسـتریل مرکزى 
بیمارسـتان(CSSD)، واحد ERCT بیمارستان، 
دسـتگاه آنژیوگرافى، یک دسـتگاه اکوکاردیوگرافى 
پیشـرفته قلبـى، پاویـون اسـاتید وکتابخانـه ایـن 

بیمارستان نوسازى، افتتاح و به بهره بردارى رسید. 
یوسـفى افـزود: هزینـه نوسـازى و تجهیـز ایـن
 بخش هاى درمانى در حدود 15میلیارد تومان است.

برگزارى  مانور زلزله در 
5000 مدرسه اصفهان 

مدیـر کل مدیریـت بحـران اسـتان اصفهـان گفـت: 
بیستمین مانور ایمنى و زلزله در سراسر استان و در پنج 
هزار واحد آموزشى در شهرها و روستاها با شعار " جامعه 
ایمن و مدرسه تاب آور" با مشـارکت 850 هزار دانش 
آموز برگزار شد. منصور شیشه فروش با بیان اینکه هدف 
از اجراى این مانور پناهگیرى صحیح در برابر اثرات زلزله 
در لحظات اولیه اسـت، افزود: در ابتداى بـروز حوادث 
شاهد تکان خوردن هاى شـدیدى هستیم، بنابراین به 
دانش آمـوزان آموزش داده مى شـود که کجاى حیاط 
پناه گیرند، اگردرحیاط کالس و آزمایشـگاه هستند در 
مکان هاى امنـى که از قبل آمـوزش دیدند پناه گیرى 

مى کنند. 

خبر

معاون امور بازرگانى و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن 
و تجارت استان اصفهان گفت: صادرکنندگان کاال و خدمات 
براى انتقال ارز حاصل از صادرات به صورت بانکى و بازگشت 

آن به کشور با مشکل جدى روبرو هستند.
اســماعیل نادرى افزود: ورود پول به ایــران باید راحت و 
قانونى انجام شود. وى با بیان این که مشکالت زیادى پیش 
روى صادرکنندگان در حوزه نقل و انتقال ارز وجود دارد که 
هزینه صادرات را براى تجــار افزایش مى دهد،گفت: نبود 
ثبات در بازار و نگرانى از دست دادن بازارهاى هدفى که به 
سختى در سال هاى گذشته بدست آمده، از دیگر مشکالت 
صادر کنندگان است. معاون امور بازرگانى و توسعه تجارت 

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان اظهارکرد: 
حمل و نقل و لجســتیک هم از دیگر مسائل و مشکالت 
صادرکنندگان محسوب مى شــود. وى با اشاره به اقدام ها 
و تالش هاى دولت براى رفع مسائل صادرکنندگان گفت: 
دولت با کمک بخش خصوصى براى حفظ مسیرهاى امن 
انتقال ارز به کشورهایى که مشکل تحریم با ایران را ندارند، 
تالش مى کند. نــادرى با بیان این که صــادرات کاالها و 
خدمات و انتقال ارز در دوران تحریم با چالش هایى مواجه بود 
افزود: بخشى از مشکل انتقال ارز بازرگانان و صادرکنندگان 
ایرانى با کمک اتاق بازرگانى ایران و چین حل شده و مابقى 

آن نیز در کوتاه مدت برطرف خواهد شد.

معاون صنایع دستى و هنرهاى ســنتى اداره کل میراث 
فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى استان اصفهان از 
حمایت این اداره کل براى تامین مواد اولیه تولیدکنندگان 

و هنرمندان خاتم ساز استان اصفهان خبر داد.
جعفر جعفرصالحى اظهارکرد: در نشستى تصمیم گیرى در 
زمینه تأمین مواد اولیه مصرفى هنرمندان و تولیدکنندگان 
هنر خاتم سازى با حضور فعاالن، شاغالن و پیشکسوتان 
این حوزه انجام شد و بعد از انتخاب نماینده صنف مذکور، 

مکاتبات اجرائى در این زمینه انجام پذیرفت.
وى تصریح کــرد: تأمین ماده اولیه بــراى هنرمندان از 
وظایف سازمان محســوب نمى شــود، اما از آنجاییکه 

هنرمندان و تولیدکننــدگان صنایع دســتى همواره از 
حمایت  هاى همه جانبه دســتگاه ذیربط خود بهره مند 
هستند و ریاست سازمان و معاونت صنایع دستى و هنرهاى 
سنتى کشور در سفر اخیر خود به موضوع تسهیل گرى و 
انجام حمایت هاى الزم تاکید داشتند، این موضوع مورد 

بررسى و انجام قرار گرفت.
وى افــزود: موضوع حمایت و تســهیل گــرى در این 
بخش، از اولویت هاى مهم این حوزه در اســتان ها بوده 
که خوشــبختانه فعالیت هاى نهایى در این زمینه انجام 
و هنرمندان از خدمات حمایتى سازمان در این رابطه نیز 

بهره مند مى شوند.

حمایت از هنرمندان خاتم ساز 
اصفهانى براى تأمین مواد اولیه

مشکل صادرکنندگان براى 
انتقال ارز 

کارشــناس مســئول اداره کل هواشناسى استان 
اصفهان گفت: تا پایان هفته وضعیت جوى استان 
پایدار اســت و بارش هاى ســال زراعى اصفهان 
تاکنون43/5 میلى متر بوده و نســبت به سال قبل 
در کل استان 60 درصد افزایش بارندگى داشته ایم.

على عســگریان افزود: تا پایان هفته در اصفهان 
بارندگى نخواهیم داشــت و اوایل هفته آتى موج 
ضعیفى وارد مى شــود که ممکن است در غرب و 
جنوب استان مقدارى بارش داشته باشیم اما پیش 

بینى مى شود تا اواسط ماه درحالت کم بارشى قرار 
داشته باشیم.

 افزایش 60درصدى بارندگى هاى استان
 نسبت به پارسال

با حضور رئیس جمعیت هالل احمر شهرستان اصفهان 
اجراى طرح ملى «کودکان امــروز، مدیران فردا» در 
کانون هاى غنچه هاى هالل احمر اصفهان اجرا شد. 

شهریار انصارى با بیان اینکه این طرح ملى به مناسبت  
هفته کتاب و کتابخوانى  و در راستاى گسترش فرهنگ 
مطالعه در جامعه بویژه در بین کودکان و نونهاالن اجرا 
شد، گفت: توسعه فرهنگ کتابخوانى و نهادینه کردن 

آن در جامعه باید از کودکى آغاز شود.
وى با اشــاره به اینکه آمــوزش هــا در  کانون هاى 
غنچه هاى هالل به زبان کودکان انجام مى شود، افزود: 
آموزش به کودکان از حساسیت ویژه اى برخوردار است 
و ما با در نظر گرفتن این حساســیت ها، دنبال آموزش 

کاربردى و تاثیرگذار براى کودکان هستیم.

اجراى طرح ملى«کودکان امروز، مدیران فردا»
در کانون هاى هالل احمر

انتخاب اســتاندار اصفهان براى دومین بار است که 
از حالت رسمى همیشگى خارج شــده و این بار هم 
مانند استاندار سابق، فردى به عنوان استاندار انتخاب 
شد که هیچکس انتظارش را نداشت. انتخاب بدون 
رایزنى با احزاب، مجلس نشینان و صاحبان صندلى 
هاى برتر استان آنها را به مخالفت با استاندار جدید 
واداشــته اســت درحالى که اولین گام جدى براى 
مشارکت این گروه از مخالفان و سهیم ساختن آنها 
در مناصب کنار مدیریت عالى ترین صندلى اجرایى 
استان با موافقت مواجه نشده و با انتقادات و اعتراضات 
گســترده اى از ســوى طیف هاى مختلف احزاب، 
فعاالن سیاسى و اجرایى و حتى امام جمعه اصفهان 
مواجه بوده و در نشست ها و دیدارهاى اخیر ورق به 

نفع «رضایى»، استاندار اصفهان برنگشته است.
به عبارت دیگر، اســتاندارى دوم اصفهان در دولت 
دوم تدبیر و امید با حضور رضایى درحالى آغاز شد که 
انتقاد از این انتخاب تــا جایى پیش رفت که نماینده 
ولى فقیه و امام جمعه اصفهان چشم در چشم استاندار 
در اولین مالقات، به رضایى گفت که مخالف انتخاب 
شما(رضایى) براى استاندارى اصفهان بودم و دیروز 
نیز در مراسم معارفه استاندار، هیچیک از نمایندگان 
استان در خانه ملت در این برنامه حضور پیدا نکردند 
و رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان درباره عدم 
حضور نمایندگان مجلس در مراسم تودیع و معارفه 
استاندار اصفهان گفت: نمایندگان به علت حضور در 
جلسه علنى مجلس در این مراسم حضور پیدا نکردند 
و به صراحت نگفت که مخالفت نمایندگان با انتخاب 

استاندار جدید، دلیل عدم حضور آنها بود.
■■■

البته در فعالیت هاى تشکیالتى عباس رضایى که با 
تصویب و تأیید هیئت وزیران مى بایست او را استاندار 
اصفهان بنامیم، بــه جز اســتاندارى چهارمحال و 
بختیارى، معاون سیاسى استاندارى زنجان و عضویت 

در مجمع استانداران کشــور و رئیس دانشگاه علوم 
پزشکى اصفهان هیچ گونه سوابق سیاسى دیگرى 
موجود نیســت و مخالفت هاى گرایش هاى فکرى 
و سیاسى استان با وى به اعتبار تصدى مناصب کم 

مدیریتى را مى توان بجا دانست.
همچنین مرور ســوابق یک دهه اخیــر رضایى هم 
بیانگر این اســت که او از مناصب حاکمیتى به دور 
بوده و داراى مســئولیت هایى بوده که چندان روى 
دیدگاه هاى مدیریتى و منش سیاسى او حساسیتى به 

وجود نیاورده است.
همچنین به جرأت مى توان گفت اســتقبال ســرد 
جریانات استان از این انتخاب، نویدبخش آینده اى 

سخت پیش روى استاندار جدید اصفهان است.
حال سئوال اساسى اینجا اســت که رضایى چگونه 
مى تواند پیکان انتقادات را به دستان نوازشگر تبدیل 
کند؟ و آیا وى نقشى  در تغییر دیدگاه مدیران اصفهان 

نسبت به پذیرش خود دارد؟
با توجه به تمام شــرایط موجود و پیــش بینى روند 
کنونى، تا انتخاب کامل معاونان و مدیران استان در 
الیه هاى مختلف دولتى، مى توان به جرأت مدعى 
شد که استاندار اصفهان باید بر خالف تفکر و منش 
سیاسى خود تغییر رویه داده و مطابق خواست مدیران 
اجرایى و ســایر صاحبان مناصب استان حرکت کند 
تا  از چتر حمایتى احزاب اصفهان برخوردار شــود و 
فضایى کامال مسالمت آمیز و مصالحه بار براى تحقق 
برنامه هایش  به وجود آورد تا به تدریج و زیر پوستى 
بتواند برنامه ها و خواســته ها و نظرات خودش را در 

استان جامه عمل بپوشاند.
او باید بتواند با تلطیف جــو و فضاى حاکم بر اذهان 
عمومى و از سرگیرى گفتگوهاى صلح گونه با احزاب 
استان و آغاز رایزنى ها، زیر چتر حمایت همه جانبه 
نمایندگان خانه ملت، پارلمان شــهر و رسانه ها قرار 
گیرد، به گونه اى که بتواند از اســتقبال و آغوش باز  

آنها برخوردار شود.

استاندار جدید در برزخ و هشدار

ساسان اکبرزاده

زهرا زرفشانى

در آیینى، عباس رضایى به عنوان استاندار جدید استان 
اصفهان معرفى و از خدمات 13 ماهه محسن مهرعلیزاده 

استاندار قبلى قدردانى شد.
در آیین تکریم اســتاندار قبلى و معارفه اســتاندار جدید 
اصفهان که با حضور گســترده مســئوالن کشورى و 
استانى، نیروهاى نظامى و انتظامى، روحانیون، خانواده 
شهدا و اقشــار مختلف مردم در سالن نگین نقش جهان 
سپاهان شهر برگزار شد، معاون امنیتى و انتظامى وزارت 
کشور به عنوان مهمان ویژه این آیین با بیان اینکه همواره 
بدرقه مردم اصفهان بهتر از استقبال آنان بوده است، گفت: 
همه مى دانیم دشمنان قســم خورده انقالب اسالمى از 
تمامى توان و ظرفیت هاى خود براى مقابله با جمهورى 
اسالمى ایران استفاده مى کنند و سعى دارند کوچک ترین 
اعتراضات را بزرگ جلوه دهنــد و براى آنان برنامه هاى 
تحلیلى و تفســیرى برپا مى کنند و جمع گسترده اى از 
تبلیغات را علیه جمهورى اسالمى به راه مى اندازند و این 
بدان خاطر اســت که مردم را در کشور ناراضى و ثبات و 
امنیت کشور را هدف قرار دهند. بنابراین باید حواسمان 

باشد و به آسیب ها توجه داشته، تا دشمن موفق نشود.
سردار حســین ذوالفقارى افزود: یکى از پایه هاى اصلى 
خنثى کننده توطئه هاى دشمنان، پشتوانه مردمى است و 
در حقیقت مردم یکى از عناصر تأمین امنیت و پیشرفت 
کشور به شمار مى روند که اگر به آن توجه نشود به تهدید 

تبدیل خواهد شد.
وى اضافه کرد: در اثر بى توجهى، بى عدالتى، عدم برخورد 
با فساد، عدم توجه به شایسته ساالرى، باندبازى مسئوالن 
و... همین مردم که عنصر اصلى تأمین امنیت هستند به 
تهدید تبدیل خواهند شــد و مخرج مشترك عملکرد ما 
مســئوالن با رضایت یا عدم رضایت، مواجه مى شود و 

الزمه ایجاد رضایتمندى مردم وحدت و انسجام است.
دبیر شــوراى امنیت کشــور اذعان کرد: راه حل ایجاد 
رضایتمندى عالوه بر وحدت و انســجام، پیروى عملى 

و اطاعت از فرامین رهبر معظم انقالب اسالمى است.
سردار ذوالفقارى با بیان اینکه مبارزه با فساد فقط انتظامى 
نیســت، گفت: باید مدیریت به گونه اى باشد که زمینه 
ایجاد فساد فراهم نشود و هیچکس توان انجام این کار 

را نداشته باشد.
وى پایبندى به اخالق مدارى، تعامل، هماهنگى، مدیریت 
جهادى، مسئولیت پذیرى در پاســخگویى و... را الزمه 
مدیریت اداره کشــور برشــمرد و گفت: البته باید سطح 
توقعات جامعه هم مطابق با ظرفیت ها باشد چرا که برخى 
اوقات سرمایه اجتماعى ما به علت عدم تصمیم گیرى از 
بین مى رود و با مدل پوپولیستى، نباید انتظارات بى جهت 

را به مردم وعده داد.
معــاون امنیتــى و انتظامــى وزارت کشــور گفت: در 
نظرسنجى هاى انجام شــده، دروغگویى، پارتى بازى، 
قانون گریزى، نمرات باالیى در جامعه آورده و این بسیار بد 
است و در این راستا همه ما مسئوالن به تناسب و میزان 

شعاع تأثیرگذارى، مسئول هستیم.
معاون امنیتى و انتظامى وزارت کشور به جایگاه استاندار 
اشــاره کرد و با بیان فرازهایى از رهبر معظم انقالب در 
خصوص اســتانداران افزود: علیرغم اینکه تاکنون 80 
وظیفه به اســتانداران تفویض اختیار شده اما هنوز روح 
حاکم بر کشور، تمرکزگرایى است و در این شرایط، انتظار 
است استاندار هر استان به خوبى سیاستگذارى و حرکت 

کند و کارها را پیش برد. 
ســردار ذوالفقارى از خدمات 13 ماه گذشــته استاندار 
قبلى تشکر کرد و اســتاندار جدید را در بین گزینه هاى 
مختلف، داراى انضباط و مدیرى جدى و توانا برشــمرد. 
وى همچنین به استاندار جدید توصیه کرد به مسئله آب 
اصفهان توجه کند و آمادگى وزارت کشور براى کمک در 

این راستا را اعالم کرد.
■■■

نماینده ولى فقیه در استان و امام جمعه اصفهان هم با بیان 
روایتى گفت: اگر خداوند توفیق خدمت داد باید باور کنیم 
این مقام، امانتى اســت که باید بر اساس رضاى خداوند 
انجام شود در غیر این صورت خیانت به امانت الهى است.

آیت ا... سید یوسف طباطبایى نژاد گفت: انصافًا استاندار 
قبلى اصفهان در بین استانداران نســبت به مسئله آب 
دلسوزتر بوده است و نه ریاســت جمهور و نه استانداران 

بومى و غیربومى دلسوزى اینگونه نداشــته اند و در 14 
سال گذشته، به جز حرف، قدمى برداشته نشد و برخى از 
استانداران و دولت ها، آب را از اصفهان بردند و جایگزین 

هم نکردند.
وى افزود: در این راســتا نه وزرا، نه ریاســت جمهور، نه 
استانداران از مرحله حرف فراتر نرفتند که شاید عمد هم 
نبوده و شاید ُعرضه نداشــتند و دولت هاى چپ و راست 
کوچک ترین توجهى به حل مشکل آب اصفهان نداشتند 
که علتش را هم نمى دانم و حتى در مذاکره با رئیس جمهور 
فعلى در سفر ایشان به اصفهان، وى قول داد از فرداى آن 
روز آب در رودخانه زاینده رود جارى شــود که هنوز این 

فردا نیامده است.
امام جمعه اصفهان گفت: ارادت نسبت به استاندار قبلى 
آن است که وى واقعًا دلسوز بوده و گامى هم براى آب در 
استان برداشته و اجازه اجراى پروژه آبى را بدون این که 

ازدولت هزینه شود گرفت.
وى در بیان علت عدم موافقتش با اســتاندار جدید هم 
گفت: استاندار جدید چهره اى علمى و باعث افتخار است 

اما موافق بودم مسیر استاندار قبلى ادامه یابد.
نماینده ولى فقیه در استان و امام جمعه اصفهان خطاب به 
استاندار جدید اصفهان گفت: اطرافیان خوب، اما سیاسى 
هستند و نگذارید مسائل سیاسى شــود و اگر جابه جایى 
صورت مى گیرد انســان هاى کارى را بگمارید و از امروز 
به فکر انتخابات آینده نباشــید و با ســفارش افراد را به 
کار نگیرید. شــما اطرافیان پخته دارید اما جنبه سیاسى 
آنها مى چربد ولى سعى کنید از این فرصت براى خدمت 
صادقانه استفاده کنید. باید چپ و راست را کنار گذاشته 
و همه در راه حق، گام برداریم. ما نیز در خدمت استاندار 
بوده و همه دست در دســت هم، براى پیشرفت کشور و 

استان بکوشیم.
■■■

استاندار سابق اصفهان نیز از همه مدیران دستگاه هاى 
اجرایى و... که در مدت 13 ماه گذشته، همکارى کردند 
قدردانى کرد و گفت: علیرغم اینکه در یکســال گذشته، 
مشکالت امنیتى کم نبوده و دشمن از هیچ تالشى دریغ 
نکرد اما با همکارى و همدلى فوق العاده و کار پرتالش، ما 

مشکلى در استان نداشتیم و سال امنى را سپرى کردیم.
محســن مهرعلیزاده با بیان اینکه در یکسال گذشته در 
استان 97 هزار اشتغال ایجاد شد، افزود: ما در زمینه هاى 
اقتصادى، رفع بیــکارى، عمرانى، محیط زیســت و... 

فعالیت هاى بسیار مطلوبى در استان داشتیم.
وى با معرفى هفت پروژه آبى که به صورت کتابى تهیه 
شده بود اظهار امیدوارى کرد استاندار جدید آن را پیگیرى، 

اجرایى و عملیاتى سازد.
استاندار ســابق اصفهان با یادآورى این نکته که نباید به 
مردم آدرس غلط براى تصاحب پست ها داده شود، افزود: 
اینکه پنج دوره نماینده شده و به مردم قول داده و کارى 
نمى کنیم آدرس غلط دادن و سوء استفاده از مردم بوده و 
به هیچ وجه درست نیســت. مهرعلیزاده در ادامه افزود: 
همه اقدامات و مسائل مالى براى اجراى هفت پروژه آبى 

مهیاست که اجراى آن مى تواند زاینده رود را احیا کند.
وى ادامه داد: با اجراى این پروژه ها، 9 ماه دیگر آب جارى 
همیشگى در شهر اصفهان را مى توان دید و 12 ماه دیگر، 
100 میلیون متر مکعب آب جارى براى شــرق اصفهان 

داریم و کتاب این پروژه ها، میثاق بین مسئوالن و مردم 
بوده تا بتوانیم مظلومیت اصفهان را برطرف سازیم.

■■■
استاندار جدید اصفهان نیز با تشکر از حسن اعتماد دولت، 
وزیر کشور و هیئت دولت گفت: امید است بتوانم امانتدار 
مناسبى باشم و در پایان شرمنده مسئوالن و مردم استان 

نباشم.
عباس رضایى از همــه مدیران دســتگاه هاى اجرایى، 
صاحبان اندیشه، خدمتگزاران استان و... خواست، براى 
اجراى برنامه ها در اســتان فارغ از تعصبات و گرایشات 
جناحى، کار را سرلوحه قرار دهند و به صورت ید واحده، 
در استان همکارى کنند تا در راستاى رفع چالش ها، گام 

برداشته شود.
وى با بیان اینکه ما در استان نه مشکل آب بلکه بحران 
آب داریم، گفت: در برخى این تفکر حاکم است که استان 
اصفهان، استان برتر است که متأسفانه اینگونه نیست و 
باید اعالم کنم در این زمینه، برخى دچار ســندروم برتر 
بودن استان اصفهان شده اند و نباید نگاه از پل غدیر تا پل 

وحید باشد بلکه کل استان باید دیده شود.
استاندار جدید اصفهان اظهار کرد: بر این باورم که در پرتو 
هم اندیشى و مشارکت مردم، مى توان بر بحران ها غلبه 
کرد و افق روشنى را براى شهرها گشود و اگر باور داریم 
زنده رود آبروى اصفهان است، جاى درنگ نیست که رفتن 
آبروى این دیار براى ما ننگ است و بى شک با مدیریت 
کارآمد آب، اصالح الگوى مصرف، جلوگیرى از هدررفت 
آب و تصمیم کالن مدیریت مى تــوان از آن عبور کرد و 
این هدف با جلب مشارکت مردم و تعامل و گفتگو دنبال 
خواهد شد. رضایى گفت: کتاب هفت پروژه آبى استاندار 
قبلى هم در دستور کار قرار خواهد گرفت و در همین سالن 
با دعوت از استاندار قبلى و کارشناسان، مندرجات کتاب 
مطالعه شــده و در نهایت براى اجرایى شــدن آن اقدام 
مى شود.  وى همچنین از تشکیل ستاد مشورتى توسعه 
استان خبر داد و گفت: در اســتان با حضور کارشناسان 
مرتبط با ایجــاد کارگروه هاى مختلــف و به روز کردن 
چشم انداز توسعه استان، اقدامات الزم صورت مى پذیرد. 

■■■
حیدر قاسمى، سرپرســت معاونت سیاســى، امنیتى و 
اجتماعى استاندارى نیز با قدردانى از تالش هاى معاون 
سیاسى، امنیتى و اجتماعى استاندار قبلى اصفهان گفت: 
امید اســت اســتاندار جدید با هماهنگى و انســجام، از 
ظرفیت هاى بزرگ اســتان با بهره گیرى از رهنمودهاى 
نماینده ولى فقیه در استان و امام جمعه اصفهان، استفاده 
و موجبات رشد و پیشرفت استان اصفهان، بیش از پیش 

مهیا شود.
همچنین جمعى از نمایندگان مردم اســتان در مجلس 
شــوراى اســالمى به علت عدم حضور در این آیین، در 
نامه  اى که ارسال کردند آورده اند: اینک که با رأى قاطع 
دولت، سکا ندارى استان به اســتاندار جدید که تجارب 
موفق مدیریتى را در کارنامه خود دارند انتظار اســت با 
حمایت دولت براى موفقیت در جبران عقب ماندگى ها، 
خشکى زاینده رود، مشکالت کشاورزان را به نحو مطلوب 

برنامه ریزى کنند.
نمایندگان همچنین از تالش هاى استاندار قبلى در این 

نامه، قدردانى کردند.

امام جمعه اصفهان در مراسم معارفه استاندار جدید با اشاره به موضوع آب:یادداشت

14 سال است جز حرف
 قدمى براى اصفهان برنداشته اند

مدیرکل میراث فرهنگى استان اصفهان گفت: مرمت 
کاشى هاى هشت ترك آخر گنبد مسجد شیخ  لطف 

ا...در حال انجام است.
فریدون الهیارى در ارتباط با مرمت ضلع  شمالى ایوان 
مسجد امام خمینى(ره) اظهارکرد: این مسجد به لحاظ 
شرایط مرمتى نیازمند اقدامات مهمى از جمله مرمت 
گنبد مسجد بود و از زمانى که تعمیرات گنبد آغاز شد، 
همزمان در بخش هاى داخلى اقداماتى براى ریزش 

کاشى ها و  ساختمان داخلى مسجد  صورت گرفت.
وى ادامــه  داد: با اجــراى 15 کارگاه، ایــوان ها و 

کاشى هاى مسجد را مرمت کردیم واکنون در حال 
مرمت بخش هاى آخر هستیم که تا چهار ماه دیگر 

به اتمام  مى رسد.

مرمت 8 ترك گنبد مسجد شیخ لطف ا...
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مراسم نکوداشت جمشید مشایخى، هنرمند پیشکسوت 
تئاتر، ســینما و تلویزیون ایران با اجراى فرزاد حسنى در 

خانه هنرمندان ایران برگزار شد.
منوچهر اسماعیلى، رضا کیانیان، رضا رویگرى، علیرضا 
شــجاع نورى، علیرضا تابش، ملک جهان خزاعى، رضا 
یزدانى، محمد شــیرى، امیر پوریا، کیانوش گرامى، رضا 
درســتکار، مرجانه گلچین، عزیزا... حاجى مشهدى و... 
از جمله افرادى بودند که در این مراسم حضور داشتند. با 
وجودى که اعالم شده بود مسعود کیمیایى و بهمن فرمان 
آرا در این مراسم حضور دارند و سخنرانى خواهند کرد اما 
عنوان شد مسعود کیمیایى به دلیل کسالت نتوانسته به 
مراسم بیاید و به جاى آن یادداشــتى در مدح مشایخى 

نوشته بود در برنامه خوانده شــد و دلیل غیبت فرمان آرا 
اعالم نشد. در این مراســم رضا کیانیان درباره موج نوى 
ســینماى ایران در اواخر دهه 40 صحبت کرد و با اشاره 
به حضور مشایخى در این نوع سینما عنوان کرد: در این 
نوع سینما اکثراً بازیگران تئاتر نقش آفرینى مى کردند و 
در این میان پنج نفرشان به عنوان بازیگران سینما ماندگار 
شدند که متأسفانه دو نفرشان را از دست دادیم؛ جمشید 
مشایخى، محمدعلى کشــاورز، عزت ا... انتظامى، داود 

رشیدى و على نصیریان این پنج هنرمند بودند.
 در بخش بعدى فرزاد حسنى از منوچهر اسماعیلى، دوبلور 
قدیمى سینما و صداپیشه اکثر فیلم هاى مشایخى دعوت 
کرد که روى ســن حضور پیدا کند. اسماعیلى خاطره اى 

از زمان دوبله فیلم «قیصر» تعریــف کرد و گفت که در 
آن دوره وى فرد دیگرى را به عنوان صداپیشه مشایخى 
در نظر گرفته بود اما با مخالفت او روبه رو مى شــود و با 
پیشنهاد مشایخى خودش نقش وى را در فیلم مى گوید.  

وى در پایان صحبت هایش گفت: در طول ســال ها این 
افتخار نصیب من شــد که در فیلم هاى بسیارى از جمله 
«کمال الملک» و ســریال «هزاردســتان» و... به جاى 

مشایخى صحبت کنم.
پرویز جاهد از دیگر منتقدانى بود که درباره مشــایخى 
سخن گفت. جاهد درباره مشایخى خاطرنشان کرد: کمتر 
بازیگرى در سینماى ایران حضور داشته که تبدیل به یک 
شمایل ماندگار شود. ســبک بازیگرى وى به بازیگرى 

مؤلف و موج نویى معروف اســت و با شیوه بازیگرى در 
فیلم هاى فارسى تفاوت بســیارى دارد و باید بین این دو 
نوع بازیگرى تمایز قایل شد. فیلم هاى فارسى با آن حد 
از ســطحى نگرى به بازیگران اجازه نمى داد توانایى ها و 
قابلیت هایشان را بروز دهد و این فیلمسازان موج نو بودند 
که این امــکان را به بازیگرانى چون مشــایخى دادند تا 

استعدادشان را به نمایش بگذارند.  
وى یادآور شد: مشایخى این رویکرد در بازیگرى را بعد 
از انقالب نیز ادامه داد و به واســطه حضورش در همین 
فیلم هاى موج نو توانســت اجازه فعالیــت بیابد و تاریخ 
سینماى ایران همیشــه او را به دلیل نقش آفرینى هاى 

زیبایش به خاطر خواهد آورد.  

تاریخ سینما همیشه او را به یاد خواهد آورد

جمشید مشایخى شمع 84 سالگى اش را فوت کرد

بهروز افخمى که پیش تر به عنوان مجرى سرى جدید برنامه «هفت» 
معرفى شد، از اجراى این برنامه سینمایى کناره گیرى کرد.

این کارگردان و مجرى درباره اینکه از چه زمانى تولید برنامه «هفت» را 
آغاز خواهد کرد، گفت: واقعیت این است که از سوى تلویزیون به 

من اعالم شد که حضور همزمان من در دو برنامه میسر 
نیست و به همین دلیل من ترجیح دادم اجراى برنامه 

«هفت» را کنار بگذارم.
وى ادامه داد: عالقه خودم به برنامه شبکه 5 

بیشتر است. این برنامه یک برنامه سینمایى 
با فضایى کامًال متفــاوت درخصوص 

ســینماى بین الملل و هنر و فرهنگ 
است و به زودى وارد فاز تولید خواهد 
شــد. پیش از این اعالم شده بود 
فصل جدیــد برنامه ســینمایى 
«هفت» از دى مــاه و با اجراى 
بهروز افخمى روى آنتن شبکه 

3 سیما خواهد رفت.

بهروز افخمى از «هفت» 
روزنامه «فرهیختــگان» در گزارش بلنــد و باالیى که کناره گیرى کرد

دیروز منتشــر کرد به همه هنرمندان حال حاضر فعال در 
عرصه هاى هنرى ایران پرداخت که یا در خارج از کشور 
خانه و زندگى دارند و یا فرزندانشان را در کشورهاى دیگر به 

دنیا آورده اند. بخشى از این گزارش را بخوانید: 
از اولین چهره هایى که مشخص شده بود در خارج از کشور 
زندگى مى کنند و فقط براى کار کــردن به ایران 
مى آینــد، فریبرز عرب نیا بود. او و پســرش 
جانیار در آمریکا زندگى مى کنند. نسرین 
مقانلو هم همینطور بود. او اساســًا 
قبل از هنرپیشــه شدنش هم در 
آمریکا زندگى مى کرد و جالب 
است که سینماگران ایرانى 
از بین ایــن همه داوطلب 
مشتاق داخلى، یک نفر 
را در حــد و قواره مقانلو 
ندیــده بودند. پارســا 
پیروزفر هم در آمریکا 
زندگى مى کرد و البته 
مدتى اســت که غیر از 

پروژه هاى سینمایى، براى اجراى تئاتر در ایران مانده است. 
حامد بهداد و شهاب حسینى هم اخیراً اقدام به اخذ اقامت 
در آمریکا کرده اند و حسینى اکنون در آنجا حضور دارد. 
حمید فرخ نژاد هم ازجمله هنرپیشه هایى است که پس 
از یک جنجال رســانه اى مشخص شــد مخارج ماهانه 
حــدوداً 130 میلیون تومانى زندگى فرزند و همســرش 
در آمریکا را از سینماى ایران تأمین مى کند و مى فرستد. 
نیکى کریمى مدت هاست انگلســتان را به عنوان محل 
زندگى انتخاب کرده و بــراى کار کردن به ایران مى آید. 
اما بهرام رادان، رضا عطاران و پیمان قاسمخانى هم در 
کانادا خانه و زندگى دارند.  البته علیرضا کاظمى پور، یعنى 
فیلمنامه نویسى که یکســرى آثار به اصطالح ماورایى 
و اجتماعى مثل «گمگشــته»، «او یک فرشــته بود»، 
«کمکم کن»، «غریبانه»، «از نفس افتاده»، «زمانه»، 
«خوش نشــین ها»، «پنچــرى» و... را دارد هم مقیم 
کاناداست. او در سال دو سه بار به ایران مى آید و سفارش 
کار مى گیرد و برمى گردد کنار آبشــار نیاگارا. غیر از اینها 
تعداد زیادى از چهره هاى هنرى ایران هســتند که براى 
به دنیا آوردن فرزندشان به خارج از کشور رفته اند. نکته 
چشمگیرى که در این فهرست بلندباال وجود دارد، نام دو 

کشورى اســت که به عنوان 
مقصد اکثر هنرپیشــه هاى 
ایرانــى، چه بــراى زندگى 
و چه براى بــه دنیا آوردن 
فرزندشــان انتخاب شده؛ 
اکثر آنها به کانادا یا آمریکا 

رفته اند و این منطقاً نمى تواند 
اتفاقى و بى دلیل باشد.

کدام سلبریتى هاى ایرانى، خارجى اند؟!

ـت که به عنوان 
هنرپیشــه هاى 
 بــراى زندگى 
ـه دنیا آوردن 
انتخاب شده؛
انادا یا آمریکا

منطقاً نمى تواند 
یل باشد.

فیلم «ایده اصلى» به کارگردانى آزیتا موگویى به روزهاى پایانى فیلمبردارى رسید.
مهرداد صدیقیان و پژمان جمشیدى به همراه تعداد محدودى از عوامل پشت صحنه با اتمام فیلمبردارى در جزیره کیش 
و کشورهاى قبرس و اســپانیا به زودى براى فیلمبردارى صحنه هاى پایانى فیلم سینمایى «ایده اصلى» عازم کشور 

کانادا خواهند شد.
بهرام رادان، مریال زارعى، هانیه توسلى، پژمان جمشیدى و مهرداد صدیقیان و شهباز نوشیر بازیگران اصلى این فیلم 

هستند.
حسن معجونى به علت همزمانى فیلمبردارى فیلم و اجراى تئاتر در فرانسه از همراهى با «ایده اصلى» باز ماند.

آزیتا موگویى که پس از «تراژدى» دومین کارگردانى خود را تجربه مى کند، تالش دارد «ایده اصلى» را براى حضور در 
سى و هفتمین جشنواره فیلم فجر آماده کند.

مریال زارعى و هانیه توسلى در جزیره کیش

رضا صادقى، خواننده محبوب موسیقى پاپ در 15 آذر ماه در سالن میالد نمایشگاه بین المللى تهران آخرین کنسرت از 
آلبوم «فقط گوش کن» را اجرا خواهد کرد. این درحالى است که قرار است در این کنسرت از آلبوم جدید «زندگى کن» 

با قطعه « بغض و باروت» رونمایى شود.
گفتنى است آلبوم جدید « زندگى کن» با 12 قطعه به آهنگسازى و تنظیم رضا صادقى، مهران خالصى، سعید شمس، 
پدرام شهرکى و شهراد تا اواسط دى ماه منتشر مى شود. فضاى این آلبوم  پاییزى و عاشقانه است و از نظر ریتم هم سعى 

شده به حال و هواى جوانان امروز نزدیک باشد و درحال حاضر مراحل اخذ مجوزهاى الزم را طى مى کند.
رضا صادقى طى ماه هاى آینده به شهرهاى تبریز، اصفهان، سارى، رشت، بندرعباس، زاهدان و آبادان مى رود و میزبان 

عالقه مندان موسیقى خواهد بود و تاریخ دقیق آن را به زودى از طریق سایت هاى معتبر  اطالع رسانى مى کنند.

رضا صادقى از آلبوم «زندگى کن» رونمایى مى کند

کمال تبریزى، کارگردان «مارموز» گفت: «به نظر مى رسد عده اى تمایل ندارند فیلم "مارموز" در تاریخ مورد نظر اکران 
بشود و احتماًال قصد دارند جلوى نمایش آن را بگیرند! با این حال ما همه تالشمان را خواهیم کرد که دشمنان "مارموز" 
را ناامید کنیم! روزشمار اکران امرى عادى است که همیشه متداول بوده است اما نوبت که به "مارموز" رسیده بعضى ها 

برآشفته اند و تحمل نمى کنند!» تبریزى درباره  دالیل این اظهارات، توضیحات بیشترى نداد.
این فیلم با مضمونى کمدى و سیاسى، روایتگر داستان زندگى شــخصى به نام «قدرت» با بازى حامد بهداد است که 
علیرغم سوابق نامناسب خود ســوداى نمایندگى مجلس را دارد. بســیارى نقش حامد بهداد در «مارموز» را شبیه به 

شخصیت احمدى نژاد مى دانند. «مارموز» در ایران و ترکیه فیلمبردارى شده است.

چه کسانى نمى خواهند «مارموز» اکران شود؟

 «باب اسفنجى» یکى از شخصیت هاى انیمیشنى در دنیاست 
که خیلى ها به او عالقه دارند. این در حالى است که «استفن 
هیلنبرگ»، خالق انیمیشن «باب اسفنجى شلوار مکعبى» روز 

دوشنبه در سن 57 سالگى درگذشت.
«باب اســفنجى شــلوار مکعبى»، نام و نام خانوادگى یک 
شخصیت انیمیشنى محبوب است که از سال 1999 میالدى 
به بعد به خوبى توانسته در بین کودکان و بزرگساالن جایى 
براى خود دست و پا کند. این شخصیت با ظاهر منحصربه فرد 
خود یکى از طوالنى ترین حضورها را در بین برنامه هاى ویژه 

کودکان داشته است.
کمپانى «نیکلودین» بــه عنوان ســازنده مجموعه «باب 
اسفنجى» به دلیل محبوبیت باالى این شخصیت کارتونى، 
تا امروز 12 فصل از ماجراهاى «باب اســفنجى» را تولید و 
عرضه کرده است و سال 2019 نیز شاهد فصل سیزدهم آن 
خواهیم بود. کارتون «باب اســفنجى» تا کنون توانسته46 
جایزه از جشنواره هاى معتبر انیمیشن در دنیا به دست آورد. 
عالوه بر سریال «باب اســفنجى»، در سال هاى مختلف به 
دلیل محبوبیت باالى این شخصیت کارتونى، چندین فیلم 
طوالنى نیز با موضوعات مختلف با حضور این شــخصیت 

ساخته شده است.
قســمت هاى مختلف کارتون «باب اســفنجى» با صداى 
جذاب محمدرضا صولتى به فارسى دوبله شده است. جالب 
اســت بدانید محمدرضا صولتى در نقش چند شخصیت این 
داستان صحبت کرده که به نظر مى رســد در کار خود عالى 

عمل کرده است.
دنیاى این انیمیشن، فضاى جذاب و خاص دارد. ماجرا از این 

قرار است که «باب اسفنجى شلوار مکعبى» نقش یک همبرگر 
سرخکن را در یک فروشگاه مواد غذایى ایفا مى کند و خانه او 
یک آناناس است. «پاتریک»، ستاره دریایى این مجموعه، 
صمیمى ترین دوست باب اسفنجى است که از قضا از هوش 
و استعداد بهره اى نبرده اســت. «اختاپوس»، یکى دیگر از 
شخصیت هاى داستان در نقش یک صندوق دار بداخالق و 
متکبر ظاهر مى شود. «آقاى خرچنگ» شخصیتى پول پرست 
و صاحب رستوران است و همیشه با باب اسفنجى و پاتریک در 

چالش به سر مى برد.
نکته جذابى که پیرامون شــخصیت پاتریک، ستاره دریایى 
دوست باب اسفنجى وجود دارد این است که این شخصیت 
با وجود اینکه در داستان ابله و کودن نشان داده مى شود ولى 
فارغ التحصیل دانشگاه است؛ چرا که گاهى اوقات دیالوگ هاى 
بسیار عمیق و فلسفى هم دارد. جالب اینجاست که هیچکدام 
از شخصیت هاى دیگر ماجرا نتوانسته اند مثل پاتریک، ستاره 

دریایى بى مغز باشند یا حتى تحصیالتى داشته باشند.
علت اینکه پاتریک یک شــخصیت ابله و بى مغز نشان داده 
مى شود این است که ستارگان دریایى در دنیاى واقعى هم مغز 
ندارند، البته پاتریک بدون مغز بسیار دوست داشتنى است و 
همین ویژگى  اوست که این شخصیت را محبوب کرده است! 
اختاپوس با اینکه نقش این موجود دریایى را دارد ولى در واقع 
به جاى هشت پا فقط شش پا دارد که از دوتاى آنها به عنوان 
دست هایش استفاده مى کند. علت موضوع این است که تیم 
سازنده، این تصمیم را براى متحرك سازى ساده تر شخصیت 

اختاپوس اتخاذ کرده اند. در حالى که ماجراهاى داستان «باب 
اسفنجى» زیر دریا رخ مى دهد ولى به نظر مى رسد خیلى حس 
و حال دریایى و مفاهیم آن در این مجموعه وجود ندارد. ولى 
جالب است بدانید «هیلنبرگ»، خالق ماجراى باب اسفنجى و 
دوستانش، در واقع یک زیست شناس دریایى است. هیلنبرگ 
ســال 1961 در ایالت اکالهاما به دنیا آمد. او دانش آموخته 

دانشگاه ایالتى کالیفرنیا در هامبولت بود. وى مدرك 
لیسانس خود را در سال 1984 در رشته «برنامه ریزى 

منابع طبیعى، با تأکید بر منابع دریایى» دریافت کرد.
نظریه اى درباره شــخصیت هاى مجموعه «باب 
اســفنجى» وجود دارد که مى گوید هر کدام از آنها 
نمایانگر یکى از هفت گناه نابخشــودنى هستند. 
«پالنکتون»، راوى داســتان در یکى از فصل ها 
مى گوید «آقاى خرچنگ» نماینده حرص و طمع، 
«ســندى» نشــان دهنده غرور و تکبر، «گرى» 
نمایانگر شکم پرســتى و پرخورى، «اختاپوس» 
نشان دهنده خشم، «پالنکتون» نشانگر دشمنى 
و قساوت، «پاتریک» نمایانگر سستى و تنبلى و 

خود «باب اسفنجى» نماینده هوس است.
با اینکه این سرى کارتونى طوالنى توانسته یکى 

از باالترین امتیازات را در بین انیمیشــن هاى 
تاریخ دریافت کند ولى گاهى حاوى صحنه هاى 
خشونت آمیز، بى محتوا یا ترســناك است که 

بسیارى از والدین ترجیح مى دهند فرزند آنها این 

صحنه ها را تماشا نکند.  خالق «باب اسفنجى» فعالیتش در 
حوزه انیمیشن را در سال 1987 آغاز کرد. این زیست شناس 
دریایى، اقیانوس نگار، انیماتور، نویسنده، تهیه کننده، صداگذار 
و کارگردان آمریکایى عمده شهرت خود را مدیون انیمیشن 
«باب اسفنجى شلوار مکعبى» سریال تلویزیونى انیمیشنى 
آمریکایى محصول شبکه «نیکلودئون» است که پخش آن 
از سال 1999 شروع شده و تاکنون نزدیک به 250 اپیزود از 
آن روى آنتن رفته است. او روز دوشنبه 26 نوامبر در سن 57 
سالگى درگذشــت. علت مرگ وى بیمارى اسکلروز جانبى 

آمیوتروفیک یا همان ALS اعالم شد.

«شلوار مکعبى» یتیم شد
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پس از پیروزى تیم فوتبال اســتقالل مقابل اســتقالل خوزستان، 
مرتضى تبریزى که به بهانه مصدومیت همراه تیم به اهواز نرفته بود، 
پستى در صفحه شخصى اش گذاشت که نشان مى دهد که قصد دارد 
به ذوب آهن بازگــردد. مهاجم 
استقالل خیلى زود این موضوع 
را تکذیب کرد اما حواشــى آن 
بیشــتر از چیزى بود که انتظار 

مى رفت.
حاال بازیکنان باتجربه استقالل 
از بازیکنان خواســته اند براى 
حفظ آرامش و تمرکز، از گفتگو با رسانه ها ممانعت کنند و تمرکز خود 
را براى تمرین کردن بگذارند. البته اینکه یک نفر پستى در صفحات 

مجازى مى گذارد، قطعاً ارتباطى به رسانه ها ندارد!

اینکه مى گویند رابطه وینفرد شــفر با کمیته فنى استقالل خوب نیست 
واقعیت است و نمى شــود آن را کتمان کرد. اصغر حاجیلو اما در توضیح 
چرایى این اتفاق گفته است: «البته سال هاى سال است که مربیان داخلى 
و خارجى نتوانستند با کمیته فنى رابطه خوبى داشته باشد. این کمیته ها به 
عنوان اتاق فکر در تمام دنیا وجود دارد اما هیچکس افراد حاضر در آن اتاق 
فکر را نمى شناسند. متأسفانه از ابتدا، آقاى پروین هم گفت که کمیته فنى 
یعنى کشک! دلیلش هم این است که این کمیته به خوبى در فوتبال ایران 
جا نیفتاده و هر وقت مى گوییم کمیته فنى، فکر مى کنند کمیته اى است 
که مى خواهد در کار مربى بگذارد. در استقالل از پیشکسوتان نقطه نظرات 
مثبت را جمع مى کنند و نصرا... عبداللهى مطالب را به شفر منتقل مى کند 
تا اگر شفر صالح دید از این نقطه نظرات استفاده کند. با این حال متأسفانه 
تعریف خوبى از کمیته فنى نشده است. نیت افرادى که در کمیته فنى جمع 
شده اند، خیر است. فکر مى کنم کار خوبى باشد که این کمیته فعالیت کند.»

اعضاى تیم فوتبال سپاهان به زندان اسدآباد 
اصفهان رفتند.

 در ادامه برنامه هاى فرهنگى و مسئولیت هاى 
اجتماعى باشگاه سپاهان، حسین پاپى، سجاد 
شهباززاده و عزت ا... پورقاز به همراه مسعود 
تابش مدیرعامل و برخى از مدیران باشگاه 

سپاهان با حضور در زندان اسدآباد اصفهان، 
ضمن دیدار و گفتگو با شــیرانى رئیس اداره 
این زندان، ساعاتى را با مددجویان دربند این 

اردوگاه سپرى کردند.
ارائه گزارشى از وضعیت افراد حاضر در اردوگاه 
اسدآباد توسط شیرانى و پیشنهاد راهکار ها و 

تعامل باشگاه ســپاهان با مددجویان توسط 
تابش از محور هاى اصلى این نشست بود.

در ادامه بازیکنان تیم فوتبال ســپاهان در 
دیــدارى نمادین با بازیکنان تیم فوتســال 
اسدآباد پا به توپ شدند و چند طرح ورزشى 
در این اردوگاه مورد بهره بردارى قرار گرفت.

فوالد خوزستان بعد از جدایى سیروس پورموســوى هنوز به ثبات نرسیده است. این 
تیم که چند هفته اى است با عزیز فریسات تمرینات را پشت سر مى گذارد به فکر یک 
سرمربى است. ظاهراً در میان گزینه هاى مورد نظر فوالدى ها نام یحیى گل محمدى 
و مهدى تارتار هم دیده مى شود. دو مربى که هرچند در لیگ برتر مشغول هستند و تیم 

دارند ولى هنوز پول نگرفتند و به نظر مى رسد امکان جدایى دارند. 
غیر از این دو گزینه عجیب و البته موفق لیگ، نام حسین فرکى هم دیده مى شود. فرکى 
همواره و در همه مقاطع یکى از گزینه هاى فوالد بود و تیم هم ندارد. ولى بعد از آخرین 
حضورش در اهواز که با استقبال خوبى از سوى هواداران روبه رو نشد، هرگز شانس 
حضور مجدد در این تیم را پیدا نکرد. با همه این اوصاف به نظر مى رسد فوالدى ها تا 
نیم فصل با فریسات ادامه مى دهند و اگر هم به فکر تغییر سرمربى باشند در نیم فصل 

دوم این کار را خواهند کرد.

طرح استیضاح وزیر ورزش و جوانان که یک هفته پیش تصویب شد هنوز در مجلس وارد مراحل اجرایى نشده 
اما رایزنى ها براى برگرداندن این رأى آغاز شده و جلساتى نیز برگزار شده است.

15 ماه پس از آغاز دومین دوره فعالیت مسعود ســلطانى فر به عنوان وزیر ورزش، نمایندگان مجلس شوراى 
اسالمى طرح استیضاح وى را به هیئت رئیســه ارائه کردند تا روند انجام و پیگیرى آن در دستور کار کمیسیون 

فرهنگى قرار بگیرد. 
طرح استیضاح وزیر ورزش هفته پیش (چهارشنبه 
30 آبان ماه) به تصویب نمایندگان مجلس رسید 
و قرار است هفته آینده بررسى اولیه آن در حضور 
شخِص مســعود سلطانى فر انجام شــود. در این 
فاصله یک هفته اى اما رایزنى هایى انجام شده تا 
حتى االمکان متقاضیان استیضاح امضاهاى خود 
را پس بگیرند و اینگونه اســتیضاح سلطانى فر از 

دستور کار هیئت رئیسه خارج شود.
 در همین رابطه مسعود ســلطانى فر شامگاه سه 
شنبه نشستى با چند تن از نمایندگان مجلس که 
ظاهراً جزو متقاضیان استیضاح وى بوده اند، برگزار 
کرده است. امیررضا خادم، معاون پارلمانى وزیر و 
حسن کریمى، مشاور وى و مدیرعامل شرکت توسعه و نگهدارى اماکن ورزشى هم از جمله افراد حاضر دراین 

نشست بوده اند که دور از ساختمان وزارت ورزش و در محل این شرکت برگزار شده است. 
ظاهراً در این نشست و در راستاى رایزنى هایى که پیش از آن انجام شده بود، وعده وعیدهایى براى توجه ویژه تر 
در برخى استان ها و انجام برخى انتصاب ها داده شده تا اینگونه امضاى نمایندگان متقاضى استیضاح پس گرفته 

شود و در کل موضوع از دستور کار خارج شود. 

پس از صحبت هاى مدیرعامل سابق استقاللى ها مبنى بر اطالع نداشتن از مذاکره مسئوالن این تیم با ستاره 
سابق آبى ها براى قبول مسند مربیگرى، فرهاد مجیدى در گفتگویى پاسخ بهرام افشارزاده را داد.

فرهاد مجیدى در خصوص اینکه بهرام افشارزاده 
مدعى شــده از مذاکرات نماینده اش با وى بعد از 
دربى که منجر به شکســت 4 بر 2 استقالل شده 
بى خبر بود، گفت: عجیب اســت که چطور آقاى 
افشــارزاده تماس تلفنى اش با مــن را فراموش 
کرده؟! فرداى آن مسابقه ایشان از دفتر شخصى 
معاونش با من تماس گرفت و گفت استقالل باخت 
بدى داشــته و هواداران خیلى ناراحت هستند . به 
همین خاطر در خارج از محل باشگاه تشکیل جلسه 
داده و حتى با وزیر ورزش (دکتر گودرزى) مشورت 

کرده و قصد تغییرات در استقالل را دارند. 
مجیدى افزود: افشــارزاده در این مکالمه از من 
خواست که مسئولیت فنى و سرمربیگرى موقت تیم را قبول کنم . من هم از ایشان خواستم که فرصت فکر کردن 
به من بدهند چون تصمیم مهمى بود. درنهایت بعد از مشورت هایى که کردم فرداى آن روز به آقاى افشارزاده 

جواب منفى دادم.

در روزهایى که افشین پیروانى مدیر اجرایى 
تیم پرســپولیس بود خبــرى نقل محافل 
ورزشــى شــد که او به دلیل تخلفاتى که 
در دوران حضــور در کادر مدیریتى تیم 
ملى داشته پنج سال از حضور در فوتبال 
محروم شده اســت! هر چند این حکم 
به صورت ریز و موشــکافانه از سوى 
سایت فدراســیون فوتبال اعالم نشد 
اما روزنامه «ایران ورزشــى» که به 
وابسته به دولت اســت از «الف» تا 
«ى» رأى را منتشر کرد و مشخص 
شــد که قضیه کارت هاى هدیه اى 
است که افشــین پیروانى از اسپانسر 

تیم هاى ملى گرفته اســت و در توزیع آنها بین ملى 
پوشان سند رســمى ارائه نداده است و خالصه اینکه 

بحث بر سر مسائل مالى بود.
افشین پیروانى به راحتى جایگاه خود را در تیم پرسپولیس 
از دست داد در حالى که براى رسیدن به این جایگاه قطعًا 
سال ها و دهه ها زحمت کشــیده بود. از سویى اهالى 
فوتبال از خود مى پرســیدند چرا افشین پیروانى 400 
میلیون تومان تخلف کرده اســت؟ او که از نظر مالى 
شــرایط خوبى دارد و از همه مهمتر یک داداش بزرگ 
دارد به نام شاغالم که در فوتبال همه از او به عنوان یک 
فوتبالى بامعرفت یاد مى کنند. حرف هایى از این دست 
تیزتر و محکم تر از حکم صادره از سوى کمیته اخالق 
بود و قطعاً روزهاى ســختى را براى افشین رقم زد. اما 

مدیر اجرایى پرسپولیس بارها به کمیته استیناف رفت و 
براى حقانیتش تالش کرد تا در نهایت موفق شد حکم 

تبرئه خود را بگیرد.
 در فوتبال مانند همه صنعت ها افراد خاطى وجود دارد 
و اگر کمیته اخالق نباشــد بى تعارف امنیت از فوتبال 
مى رود اما این تقاضاى بجایى از کمیته اخالق اســت 
که در مبارزه با ناپاکى ها به یقین برسد و بعد حکم صادر 
کند چرا که آبروى افراد مثل آب است که اگر به جوى 
ریخته شود دیگر برنمى گردد. به دلیل این حکم افشین 
شغلش را از دست داد و قطعًا ماه ها گوشه و کنایه شنید 
و اعصباش به هم ریخت و در نهایت هم مشخص شد 
که تخلفى مرتکب نشــده است که مستحق این حکم 

سنگین باشد.

در روزهایى که افشین پیروانى
تیم پرســپولیس بود خبــر
دلی ورزشــى شــد که او به
در کاد در دوران حضــور

داشته پنج سال از حض ملى
محروم شده اســت! هر
به صورت ریز و موشــک
سایت فدراســیون فوت
اما روزنامه «ایران ورز

وابسته به دولت اســت
را منتشر ک رأى «ى»
شــد که قضیه کارت
است که افشــین پیرو

نشست شبانه وزیر ورزش  براى رهایى از سکوت افشین بعد از تبرئه ادامه دارد
استیضاح!

دیدار با پدیده و خیز سپاهان براى صدرنشینى تا پایان نیم فصل

فینال به وقت اصفهان
آقاى افشارزاده! فراموش کردید؟

فر با کمیته فنى استقالل خوب نیست 
تمان کرد. اصغر حاجیلو اما در توضیح 
سال هاى سال است که مربیان داخلى 
طه خوبى داشته باشد. این کمیته ها به 
رد اما هیچکس افراد حاضر در آن اتاق 
ا، آقاى پروین هم گفت که کمیته فنى 
که این کمیته به خوبى در فوتبال ایران 
یته فنى، فکر مى کنند کمیته اى است 
ر استقالل از پیشکسوتان نقطه نظرات 
اللهى مطالب را به شفر منتقل مى کند 
ظرات استفاده کند. با این حال متأسفانه 
ت. نیت افرادى که در کمیته فنى جمع 
خوبى باشد که این کمیته فعالیت کند.»

شگاه ســپاهان با مددجویان توسط 
محور هاى اصلى این نشست بود.

بازیکنان تیم فوتبال ســپاهان در 
ى نمادین با بازیکنان تیم فوتســال 
پا به توپ شدند و چند طرح ورزشى 
دوگاه مورد بهره بردارى قرار گرفت.

سرور جپاروف که سال گذشته عملکرد خوبى در 
استقالل داشت بعد از حضور در باشگاه جدیدش 
هرگز نتوانست رنگ موفقیت را ببیند. حاال شایعات 
زیادى درباره بازگشــت این بازیکن در نیم فصل 
به جمع آبى ها شــنیده مى شــود. در مذاکرات 
اولیه جپاروف با مســئوالن استقالل این بازیکن 
ازبکستانى شرط کرده ابتدا طلب سال گذشته اش

 را بگیرد و ســپس به آبى ها ملحق شود. البته او 
براى قرارداد جدید هم پول مــى خواهد. این در 
حالى است که گفته مى شــود مسئوالن باشگاه 
استقالل با هافبک پیشــین ازبکستانى این تیم 

براى بازگشت به توافق رسیده اند.
مسئوالن باشگاه اســتقالل با نظر شفر به دنبال 
تقویت تیم خود در خطوط مختلف در نیم فصل در 
پست هاى مختلف هستند. دو پستى که آبى پوشان 
در آن نیاز به تقویت تیم را احساس مى کنند خط 

میانى و خط حمله است. 
بر همین اساس شنیده مى شود مسئوالن باشگاه 
استقالل با جپاروف براى بازگشت به این تیم به 
توافق نهایى رسیده اند تا خط میانى خود را تقویت 
کنند و از سوى دیگر عیســى آل کثیر هم که در 
دقایق حضور خود در خــط حمله پیکان عملکرد 
خوبى داشته اما مجید جاللى خیلى به او فرصت 
بازى در ترکیب اصلى تیم را نمى دهد هم مد نظر 

مسئوالن باشگاه استقالل قرار دارد.

شرط جپاروف براى 
حضور در استقالل

فردا روز متفاوتى براى فوتبالدوستان اصفهانى خواهد بود، 
خصوصًا عالقه مندان به تیم سپاهان. شاید آنها بتوانند 
پس از چهار سال، در پاییز سرد اصفهان بعد از تماشاى 
یک بازى گرم و زیبا دوباره شعار «ما سپاهانیم و حاال حاال 
قهرمانیم» را در ورزشگاه نقش جهان سر دهند. چهار سال 
از آخرین بارى که تیم محبوب آنها قهرمان لیگ برتر شد 
مى گذرد و امسال که این تیم تا اینجاى رقابت ها در قامت 
یک مدعى ظاهر شده، سپاهانى ها امیدوار به کسب دوباره 

عنوان قهرمانى در پایان فصل هستند.
طالیى پوشان که فصل جارى را در ورزشگاه نقش جهان 
با مساوى بدون گل برابر صنعت نفت آبادن آغاز کردند و 
در ادامه با کسب هفت برد و چهار تساوى توانستند جایگاه 
دوم جدول را از آن خود کنند، حاال و در هفته چهاردهم این 
رقابت ها باید روز جمعه و باز هم در ورزشگاه اختصاصى 

خود به مصاف پدیده صدرنشین بروند. آنها مى خواهند 
هرطور شده پیروز این نبرد باشند و با کسب 3 امتیاز این 
مسابقه و به لطف تفاضل گل بیشــتر جاى حریف را در 

جدول بگیرند و خراسانى ها را از صدر به زیر بکشند. 
این مهم بــراى آنها دور از دســترس نیســت چرا که 
پرافتخارترین مربى لیگ برتر روى نیمکت ســپاهان 
نشسته و تا کنون نشــان داده که از پس هدایت این تیم 
براى رســیدن به اهدافش برآمده است. امیر قلعه نویى 
که ســال گذشــته با دیگر تیم اصفهانى توانست نایب 
قهرمان لیگ شود، پس از اینکه در اول فصل به سپاهان 
پیوست تیمش را براى قهرمانى بســت و در مهمترین 
اقدام، کى روش استنلى را با خود از ذوب آهن به سپاهان 
آورد؛ مهاجمى که در حال حاضر بــا زدن 9 گل عالوه 
بر اینکه خودش در صدر جدول گلزنــان قرار گرفته، با 
زدن حدود یک سوم از گل هاى تیمش نقش بزرگى در 

موفقیت هاى طالیى پوشان در مسابقات داشته است. 
سپاهانى ها با تکیه بر قدرت گلزنى و توانایى باالى این 
مهاجم و دیگر بازیکنان تیمشان مانند ساسان انصارى، 
سجاد شهباز زاده، محمد کریمى، مهرداد محمدى، محمد 
ایرانپوریان و... امید زیادى به پیروزى در این بازى دارند.   
اما آنها باید این نکته را هم در نظر داشــته باشــند که 
حریفشــان هم تیــم قدرى اســت و مطمئنــاً به این 
راحتى ها میــدان را خالى نخواهد کــرد. پدیده اى ها 
اگرچه در اولین بازى فصل جــارى و در خانه، نتیجه را 
به پرســپولیس واگذار کردند اما پس از آن با کسب پنج 
برد متوالى توانستند جایگاه خود را در صدر جدول تثبیت 
کنند و به نوعى پدیده رقابــت هاى لیگ هجدهم لقب 
گیرند. مى توان از یحیــى گل محمدى به عنوان عامل 
اصلى این اتفاق نام برد؛ کسى که سکان هدایت این تیم 
را در اختیار دارد و خراسانى ها امیدوارند تیمشان با رهبرى 

او تا پایان فصل به همین منوال پیش رود و با از ســر راه 
برداشتن دیگر مدعیان، براى اولین بار قهرمان لیگ برتر

 شود. آنها به دنبال این هستند که  اولین شکست سپاهان 
در فصل جارى را رقم بزنند و با دست پر به خانه برگردند.

با وجود اینکه نمى توان حدس زد کدامیک از این دو تیم 
در نهایت راضى زمین بازى را ترك مى کنند؛ پیش بینى 

اینکه جدال پیش رو یکى از حساس ترین رقابت هاى 
این فصل لیگ برتر خواهد بود سخت نیست، چرا 
که هم سپاهان و هم پدیده براى کسب نتیجه 
مى جنگند؛ یکى براى رفتن به صدر و دیگرى 
براى حفظ جایگاهــش. هر دو ایــن تیم ها 
مى دانند نشستن بر صدر جدول در شرایطى 
که چیزى تا پایان نیم فصل باقى نمانده است 

یعنى طى کردن نیمى از راه پر سنگالخ قهرمانى 
در لیگ هجدهم.

مرضیه غفاریان

گزینه هاى عجیب و غریب 
نیمکت هدایت فوالد

سپاهانى ها به زندان رفتند

ردپاى پروین 
در رابطه بد شفر و کمیته فنى! 

پست تبریزى استقاللى ها را 
ممنوع المصاحبه کرد !
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ابالغ رأى
شماره دادنامه: 9709976794301280 شماره پرونده: 9709986794300365 شماره بایگانى 
شعبه: 970370 خواهان: امین سلطانى رنانى فرزند مهدى به نشانى اصفهان- خ رباط اول کوى 
استاد شهریار کوى گلها بن بســت گلریز پالك 21 طبقه دوم خوانده: ایرج رستمى فرزند رستم 
به نشانى مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه چک گردشــکار: با عنایت به محتویات پرونده و 
اخذ نظریه مشورتى اعضاى محترم شورا، ضمن اعالم ختم رسیدگى با استعانت از خداوند متعال 
و به شــرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا: در خصوص دعوى آقاى امین 
سلطانى رنانى فرزند مهدى به طرفیت آقاى ایرج رستمى فرزند رســتم به خواسته مطالبه مبلغ 
200/000/000 ریال وجه چک شماره ى 403881 به عهده بانک کشاورزى به انضمام مطالبه 
هزینه دادرسى و خسارت تاخیر تادیه، با توجه به دادخواست تقدیمى، تصویر مصدق چک و گواهى 
عدم پرداخت آن، بقاى اصول مستندات در ید خواهان که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه خواســته دارد و اینکه خوانده على رغم ابالغ قانونى در جلسه رسیدگى 
حاضر نگردیده و الیحه دفاعیه ارائه ننموده اند لذا به اســتناد مــواد 310 و 313 قانون تجارت و 
تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدور چک و 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى حکم 
بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال بابت اصل خواســته و 2/804/000 
ریال بابت هزینه دادرسى و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 97/3/21 تا تاریخ 
وصول که محاسبه ى آن بر اساس نرخ اعالمى از سوى بانک مرکزى بر عهده اجراى احکام مى 
باشد در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى بوده و ظرف مدت بیست روز پس 
از ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم 
عمومى اصفهان خواهد بود. اصفهان- خیابان ســجاد- خیابان آیت اله ارباب- روبروى مدرسه 
نیلى پور- جنب ساختمان صبا- پالك 57. م الف: 297855 منصورى- قاضى شعبه 13 حقوقى 

شوراى حل اختالف  اصفهان (مجتمع شهید حججى) /9/145
ابالغ رأى

کالسه پرونده: 960403 شماره دادنامه: 9609976795601279- 96/8/15 مرجع رسیدگى: 
شعبه بیست و ششم شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: على رفیعى نشانى: اصفهان. خ کاوه. 
خ گلخانه بهروز. کوى تربیت. پ 38 خوانده: اعظم شــایان فرد  نشانى: مجهول المکان خواسته: 
مطالبه گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى 
و اخذ نظریه مشورتى اعضاء، قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور 
راى مى نماید. راى قاضى شورا: در خصوص دعوى آقاى على رفیعى به طرفیت خانم اعظم شایان 
فرد به خواسته مطالبه على الحساب مبلغ 144/000/000 ریال بابت اجور معوقه از تاریخ 95/4/8 
و مطالبه مبلغ 40/000/000 ریال بابت اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ 96/4/9 به ازاء هر روز 
یکصد هزار تومان به انضمام خسارات دادرسى به شرح دادخواست و ضمائم تقدیمى، با عنایت به 
محتویات پرونده، استماع اظهارات خواهان و مالحظه اجاره نامه عادى شماره 94/36960 و احراز 
رابطه قراردادى بین طرفین و با توجه به اینکه خوانده با وصف ابالغ قانونى در جلســه دادرسى 
حاضر نشده و دفاعى به عمل نیاورده است شورا خواســته خواهان را مقرون به صحت تشخیص 
و مستنداً به مواد 198 و 519 قانون آیین دادرســى مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ 144/000/000 ریال بابــت 12 ماه اجاره بهاى معوق از تاریــخ 95/4/8 لغایت 96/4/8 و 
پرداخت مبلغ 40/000/000 ریال بابت 40 روز اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ 96/4/9 لغایت 
96/5/19 از قرار روزانه 1/000/000 ریال و پرداخت مبلغ 3/470/000 ریال بابت هزینه دادرسى 
در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. رأى صادره غیابى و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل 
واخواهى در این شعبه و سپس مدت 20 روز قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم حقوقى اصفهان 
خواهد بود. م الف: 297795 شیروانى- قاضى شعبه 26 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره یک) /9/146
ابالغ وقت رسیدگى

استعالم - شــماره نامه  : 1397009001232665 تاریخ تنظیم : 26 / 8 / 1397 شماره پرونده : 
9709983760100410 شماره بایگانى : 970931به شرح محتویات پرونده کالسه 961761ك 
101دادگسترى شــاهین شــهرخانم زهرابهمنى فرزندعزت اله که مجهول المکان است براى 
روز97/10/12ساعت 9:30وقت رســیدگى تعیین گردیده فلذا به اســتناد ماده 334قانون آیین 
دادرســى کیفرى مراتب یک نوبت دریکى ازروزنامه هاى کثیراالنتشــارآگهى وابالغ مى گردد 
تامتهم شــخصایاهمراه یک نفــرازوکالى رســمى دادگســترى دردادگاه حاضروازخوددفاع 
نمایددرغیرایــن صورت اقدام قانونى بــه عمل خواهدآمد م الف 294827. غالمرضاشــکوهى 
نهرخلجى - قاضى دادگاه کیفرى شــعبه 101دادگاه دوشهرشاهین شــهر ومیمه (101جزایى 

سابق ) / 9/141 
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9709976836800989 شماره پرونده: 9709986836800118 شماره بایگانى 
شعبه: 970126 خواهان: رضا رضائى فرزند تقى با وکالت محمد جعفرى چمگردانى فرزند منصور 
به نشانى اصفهان چهارباغ باال مجتمع پارك پالك 606- کدپستى: 8163894918 دفتر وکالت 
آقاى عباس آتش خوانده: خدیجه دهقانى فرزند حسینقلى به نشــانى مجهول المکان خواسته: 
صدور گواهى عدم امکان ســازش به درخواست زوج گردشــکار: دادگاه پس از بررسى اوراق و 
محتویات پرونده و با اعالم ختم رســیدگى به شــرح ذیل مبادرت به صدور رأى مى نماید. رأى 
دادگاه: خواسته خواهان رضا رضایى فرزند تقى با وکالت محمد جعفرى به طرفیت خدیجه دهقانى 
فرزند حســین قلى صدور گواهى عدم امکان ســازش به منظور اجراى صیغه طالق مى باشد با 
توجه به سند نکاحیه شماره 5037 از دفترخانه شماره 136 حوزه ثبت اصفهان وجود علقه زوجیت 
دائم فى مابین زوجین محرز است و با توجه به صراحت ماده 1133 قانون مدنى که بیان مى دارد 
مرد هر وقت بخواهد با رعایت شرایط مى تواند همسرش را طالق دهد و با عنایت به عدم حضور 
خوانده در جلسه دادرسى و عدم توفیق مشاوران مرکز مشاوره در اصالح ذات البین و نظر موافق 
قاضى محترم مشاور و مســتنداً به ماده 26 قانون حمایت خانواده گواهى عدم امکان سازش فى 
مابین زوجین صادر و اعالم مى گردد. مى تواند زوج مى تواند با مراجعه به یکى از د دفاتر رسمى 
طالق همســرش را طالق دهد نوع طالق صادره به لحاظ یائسه بودن زوجه بائن مى باشد زوج 
مکلف است قبل از اجراى صیغه طالق مهریه همسرش را شامل 50 دینار بابت مهر السنه و مبلغ 
1/201/932/692 ریال بابت هدیه کالم ا... مجید خانه و طاقه شال و ترمه که به نرخ روز محاسبه 

شده است پرداخت نماید زوجه در جلسه دادرسى حاضر نشده و ادعایى مطرح ننموده است و طى 
دادنامه شماره 1046 صادره از شعبه 26 دادگاه عمومى در خصوص اجرت المثل وى راى صادر 
شده است و طبق اظهارات زوج پرداخت شده اســت زوجین داراى سه فرزند مشترك مى باشند 
که همگى بالغ و کبیر هستند مهلت اعتبار راى صادره سه ماه از تاریخ ابالغ راى قطعى یا قطعى 
شدن راى مى باشد رأى صادره غیابى است و ظرف بیست روز قابل واخواهى در این شعبه و سپس 
ظرف بیســت روز قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان است. اصفهان- خ 
میرفندرسکى (خ میر)- حد فاصل چهارباغ باال و پل میر- مجتمع قضایى شهید قدوسى- طبقه 
1- اتاق 103. م الف: 297888 کاظمى- رئیس  شعبه 8 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان (مجتمع 

شهید قدوسى) /9/147
فقدان سند مالکیت

شــماره نامه: 139785602015002451 تاریخ ایجاد نامــه: 1397/08/30 نظر به اینکه آقاى 
عباس ایزدى الى بیدى فرزند حسینعلى به اســتناد 2 برگ استشهادیه محلى که هویت و امضاء 
شهود رسمًا گواهى شده، مدعى است که سند مالکیت ششدانگ یک باب خانه پالك 48 فرعى 
از 158- اصلى واقع در باغبهادران بخش 9 ثبت اصفهــان  که در صفحه 380 دفتر 48- امالك 
باغبهادران ذیل شــماره 6248 به نام آقاى عباس ایزدى الى بیدى فرزند حسینعلى ثبت و سند 
مالکیت به شماره چاپى 086098 صادر و تسلیم گردیده و مورد معامله اى نشده، به علت سرقت 
مفقود شده است؛ لذا چون نامبرده درخواست صدور ســند مالکیت المثنى نموده، طبق ماده 120 
اصالحى آئین نامه قانون ثبت، مراتب آگهى مى شــود که هر کس مدعى انجام معامله نسبت به 
ملک موصوف یا وجود سند مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا 10 روز پس از آن 
به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا با مدارك مثبت تسلیم نماید و چنانچه ظرف مهلت مقرر 
اعتراضى نرسد و یا در صورت اعتراض، اصل سند یا سند معامله ارائه نشود، اداره ثبت، المثناى سند 
مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضى تسلیم خواهد کرد. م الف: 300101 محمدرضا رئیسى 

زاده- مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک زرین شهر (لنجان) از طرف مصطفى شمسى /9/152
مزایده (نوبت اول)

واحد اجراى احکام مدنى در نظر دارد در خصوص پرونده اجرایى کالســه 970640جلسه مزایده 
اى در روز ســه شــنبه مورخ 97/10/4 از ســاعت 9:00 لغایت 10:30 صبح و به منظور وصول 
محکوم به در حق محکوم له و به جهت فروش ششــدانگ عرصه یــک قطعه زمین تفکیکى به 
شماره قطعه A 163 که مطابق نامه شماره 94/4825 مورخه 94/5/4 شهردارى سده به محکوم 
علیهما 1- شرکت شریکان 2- آقاى ناصر سهرابى سده فرزند محمد واگذار گردیده و در تصرف 
نامبردگان مى باشد واقع در سده لنجان- شهرك کارگاهى مزاحم شهرى- پشت پمپ بنزین به 
مساحت 1731 مترمربع فاقد هر گونه اعیانى و انشــعاب که توسط کارشناس رسمى دادگسترى 
به مبلغ 1/350/000/000 ریال ارزیابى گردیده اســت. در محل اجراى احکام مدنى دادگسترى 
لنجان برگزار نماید طالبین خرید مى توانند به مــدت 5 روز قبل از موعد مزایده از ملک موردنظر 
دیدن نموده و سپس در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایند. مزایده از قیمت کارشناسى 
شروع و برنده مزایده فرد یا افرادى مى باشــند که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند. کسانى مى 
توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که 10 درصد قیمت کارشناسى را نقدا پرداخت و در صورت 
برنده شــدن الباقى را ظرف مدت 20 روز پرداخت نمایند. م الف: 300595 اجراى احکام مدنى 

دادگسترى  لنجان /9/153
مزایده (نوبت دوم)

واحد اجراى احکام مدنى در نظر دارد در خصوص پرونده اجرایى کالسه 97/267 جلسه مزایده اى 
در روز چهارشنبه مورخ 97/10/05 از ساعت 9:00 لغایت 10:30 به منظور وصول محکوم به در 
حق محکوم به و به جهت فروش سه دانگ از ششدانگ یک باب آپارتمان مسکونى داراى معرفى 
نامه شماره 22/31 مورخ 1392/6/25 از شرکت ساختمانى پى دیوار به مالکیت مرحوم احمدرضا 
محمدى فرزند تقى واقع در فوالدشهر مســکن مهر E 2 بلوار جهاد طبقه پنجم میباشد و توسط 
کارشناس رسمى دادگسترى کل شش دانگ به مبلغ 300/000/000 ریال و سه دانگ مشاع از 
ششدانگ آپارتمان مذکور برابر 150/000/000 ریال ارزیابى گردیده است. در محل اجراى احکام 
مدنى دادگســترى لنجان برگزار مى نماید. طالبین خرید مى توانند بــه مدت 5 روز قبل از موعد 
مزایده از ملک مذکور دیدن نموده و سپس در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایند. مزایده 
از قیمت کارشناس  شــروع و برنده مزایده فرد یا افرادى مى باشند که باالترین قیمت را پیشنهاد 
نمایند. کسانى مى توانند در جلسه مزایده شــرکت نمایند که 10 درصد قیمت کارشناسى را نقداً 
پرداخت و در صورت برنده شــدن الباقى را ظرف مدت 20 روز پرداخت نمایند. م الف: 301656 

اجراى احکام شوراى حل اختالف لنجان /9/154
ابالغ رأى

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 676/97 دادنامه 969-97/08/22مرجع 
رسیدگى شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف نجف اباد خواهان: مجتبى سفرى نشانى: نجف 
آباد-شهرك آزادگان- مسکن مهر- ورودى اول مجتمع هســتى وکیل خواهان : آقاى مجتبى 
حقیقى نشانى :نجف آباد – خ امام- کوى ارشاد- مجتمع ارشــاد- طبقه دوم پ 5خوانده: اصغر 
بصیرت پور نشــانى: مجهول المکان، موضوع: مطالبه وجه دو فقره چک به شــماره 173560-
94/5/5 و 434122-94/5/18 جمعا به مبلغ نودوهشــت میلیون ســیصد هزار ریال گردشکار: 
خواهان دادخواستى به خواســته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشــته که پس از ارجاع به 
این شورا و ثبت به کالسه فوق و جرى تشــریفات قانونى دروقت مقرر جلسه اى شورا به تصدى 
امضاءکنندگان زیر تشــکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم رســیدگى را اعالم و به شرح زیر 
مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى مجتبى سفرى با وکالت آقاى حقیقى  
به طرفیت اصغر بصیرت پور به خواسته مطالبه تقدیمى از سوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از 
بانک محال علیه که داللت بر استقرار دین به میزان خواسته در عهده خوانده داشته و بقاى اصول 
مستندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در 
مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانده دفاعى در قبال دعواى مطروحه نداشته و دلیلى بر برائت ذمه 
خود اقامه ننموده است لذا مســتنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى 
مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانســته و حکم بر 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ نود و هشــت میلیون و سیصد هزارریال بابت اصل خواسته و 
پرداخت مبلغ دو میلیون و چهارصد هزار ریال به عنوان هزینه هاى دادرسى و ابطال تمبر از باب 

تسبیب و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررسیدچکها 
94/5/5-94/5/18 لغایت اجراى حکم که توسط اجراى احکام محاسبه و وصول میگردد، درحق 
خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل 
واخواهى در همین شــورا و پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و ظرف همین مدت قابل 
تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى دادگســترى نجف آباد مى باشد300087/م الف، قاضى 

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد شعبه دوم حقوقى /9/135
 ابالغ رأى

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 677/97 دادنامه 968-97/08/22 مرجع 
رسیدگى شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف نجف اباد خواهان: مجتبى سفرى نشانى: نجف 
آباد-شهرك آزادگان- مسکن مهر- ورودى اول مجتمع هســتى وکیل خواهان : آقاى مجتبى 
حقیقى نشانى :نجف آباد – خ امام- کوى ارشاد- مجتمع ارشاد- طبقه دوم پ 5، خوانده: اصغر 
بصیرت پور نشــانى: مجهول المکان ، موضوع: مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 134945-

94/04/14 جمعا به مبلغ یکصدو ده میلیون ریال گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق 
به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شــورا و ثبت به کالسه فوق و جرى 
تشریفات قانونى دروقت مقرر جلسه اى شــورا به تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل و باتوجه به 
محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا 
درخصوص دعواى مجتبى سفرى با وکالت آقاى حقیقى به طرفیت اصغر بصیرت پور به خواسته 
مطالبه تقدیمى از سوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر استقرار 
دین به میزان خواسته در عهده خوانده داشته و بقاى اصول مســتندات مذکور در ید خواهان که 
داللت بر بقاى دین و اشــتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا چون 
خوانده دفاعى در قبال دعواى مطروحه نداشــته و دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است لذا 
مستنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 و 
314 قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانسته و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ یکصدو ده میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ دو میلیون و پانصد هزار ریال به 
عنوان هزینه هاى دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت 
خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررســید 94/04/14 لغایت اجراى حکم که توسط اجراى احکام 
محاســبه و وصول مى گردد، درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف 
مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و پس از ابالغ قابل واخواهى در همین 
شــورا و ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى دادگسترى نجف آباد مى 
باشد. 300046/م الف، قاضى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد شعبه دوم حقوقى /9/136

ابالغ رأى
 آگهى دادنامه - شــماره دادنامه :  9709973759500784 تاریخ تنظیم : 14 / 7 / 1397 شماره 
پرونده : 9709983759500273 شماره بایگانى : 970285 درخصوص دادخواست خواهان بانک 
انصار(بانمایندگى آقاى آیت اله ابراهیمى ) باوکالت آقاى اصغرداورى دولت آبادى فرزندمحمدبه  
طرفیت  نشــانى اصفهان – شهرســتان برخوار- دولت آباد – بلوارطالقانــى – ابتداى خیابان 
اباذرغربى دفتروکالت  فرزند محمد به طرفیت خواندگان 1- شاهرخ شجاعى فرزنداکبر به نشانى 
استان اصفهان شاهین شهر بنیادازدواج خ مظاهرف 1غربى پ 71- 2- محمدعلى خادم القرایى 
فرزنداکبربه نشانى اصفهان خ بزرگمهرخ هشت بهشت شرقى جنب مسجدعلى پ 77- 3- مهدى 
سوفاربه نشــانى اصفهان خ هزارجریب کوى بهارپ 12- 4- على کریمى فرزندجعفربه نشانى 
شاهین شــهر اصفهان شاهین شهر خ حافظ شــمالى – 3غربى پ 26به خواســته مطالبه وجه 
یک فقره چک به مبلغ 620/000/000ریال عهده بانک پارســیان به انضمام خسارات دادرسى 
وخسارت تاخیرتادیه باتوجه به محتویات پرونده وشــرح دادخواست خواهان وضمائم آن ازجمله 
تصویزمصدق ظهروروى چک شــماره 35953034به تاریخ 96/8/11وگواهینامه عدم پرداخت 
آن وباتوجه به اظهارات وکیل خواهان درالیحه تقدیمى شــماره 1253- 97/7/7ونظربه اینکه 
خوانده ردیف اول باارسال الیحه شماره 858- 97/5/13دفاع موثرى درقبال خواسته خواهان به 
عمل نیاورده واعالم رضایت وکیل خواهان درکالســه 970131 ك 101 نسبت به جنبه کیفرى 
چک مزبوربوده ودلیــل ومدرکى مبنى برپرداخت مبلغ 93/000/000ریال به عنوان بخشــى از 
وجه چک مزبور توسط خوانده ردیف اول ارائه نگردیده است وخواندگان دیگر نیز على رغم ابالغ 
قانونى دراین جلسه دادرســى حاضرنگردیده والیحه اى ارســال ننموده وطبعادرقبال خواسته 
خواهان دفاعى به عمل نیاورده اند ونظربه اینکه وجوداصل چک درید خواهان داللت براشتغال 
ذمه خوانده ردیف اول به عنوان صادرکننده و سایرخواندگان به عنوان ظهرنویس (ضامن )  دارد 
لذابا موجه تشخیص دادن خواســته خواهان و بااســتناد به مواد 198- 515- 519 قانون آیین 
دادرســى مدنى و مواد 310- 313- 403قانون تجارت و ماده واحده الحاق یک تبصره به ماده 
2قانون صدورچک واستفساریه آن مصوب مجمع تشخیص نظام ، حکم به محکومیت تضامنى 
خواندگان به پرداخت مبلغ 620/000/000ریال بابت اصل خواســته ومبلغ 22/126/000ریال 
بابت هزینه دادرســى وتمبراوراق پیوست دادخواســت به انضمام حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
وخسارت تاخیرتادیه اززمان سررسیدچک لغایت وصول محکوم به که براساس نرخ تورم اعالمى 
ازسوى بانک مرکزى جمهورى اســالمى ایران هنگام اجراى حکم محاسبه ودریافت مى گردد 
درحق خواهان صادرواعالم مى نماید .حکم صادره نسبت به خواندگان ردیف دوم و سوم وچهارم 
غیابى است وظرف بیست روزپس ازابالغ قابل واخواهى دراین محکمه و پس ازآن ظرف مهلت 
مشابه قابل تجدیدنظرخواهى درمحاکم تجدید نظراســتان اصفهان مى باشد و نسبت به خوانده 
ردیف اول حضورى محسوب وظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل اعتراض در محاکم محترم 
تجدید نظراستان اصفهان مى باشد 294802 / م البف  .سعیدمهدى پور رییس شعبه چهارم محاکم 

عمومى حقوقى شاهین شهر /9/140 
فقدان سندمالکیت

آقاى محمدوعلى پهلــوان  فرزندان على ورضاباســتناد2برگ استشــهادیه محلى که هویت و 
امضاء شهود رسما گواهى شده اســت مدعى است ســند مالکیت خود به شماره 262696/الف 
95- 262697/الف95  را که به میزان ششدانگ به شــماره پالك ثبتى 37095 / 406 واقع در 
بخش 16 حوزه ثبتى 16 اصفهان ( شاهین شــهر ) که در ص دفتر ذیل ثبت بنام خودشان  ثبت 
و صادر و تسلیم گردیده و بموجب ســند قطعى مورخ دفترخانه  به او انتقال قطعى یافته و معامله 
ى دیگرى هم انجام نشده  و بموجب سند شــماره 8462 مورخ 31/ 5/ 96 در رهن بانک مسکن 

قرارداشته و نحوه گم شدن جابجائى اعالم شده ، چون درخواست صدور سند المثنى گردیده ، طبق 
تبصره یک اصالحى ماده 120آ . ق . ث مراتب آگهى مــى گردد که هرکس مدعى انجام معامله 
یا وجود سند مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار آگهى تا ده روز اعتراض خود را به این اداره اعالم 
و اصل سند را ارائه نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل ســند به ارائه کننده مسترد گردد . اگر 
ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرســد یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مرقوم 
صدر و به متقاضى تسلیم خواهد شد . 294836/م الف ناصر صیادى – رییس اداره ثبت اسناد و 

امالك شاهین شهر / 9/142 
اخطار اجرایى

شــماره 424/97 به موجب راى شــماره 594 تاریخ 97/06/26 حوزه اول شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه محمد جلیلى فرزند بارانى به نشانى 
مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت: ماهیانه مبلغ ســیصدو پنجاه هــزار تومان از تاریخ 
96/05/20 لغایت 97/06/20  بعنوان نفقه خواهان محکوم مى نماید ضمنا مبلغ دویست و بیست 
وهفت هزارو پانصد تومان بابت نیم عشــر دولتى درحق صندوق دولــت پرداخت نماید.محکوم 
له: فاطمه اسدى فرزند روزعلى به نشانى: امیرآباد-چهارشــنبه بازار قدیم-کوچه بهشتى، ماده 
34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف است 
ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى 
کند که اجراى حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى 
مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قســمت اجرا تسلیم کند 
و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 299765/م الف-شــعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف 

نجف آباد/ 9/155
 فقدان سندمالکیت

آقاى امین کاظمى با ستناد4برگ  استشهادیه محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده 
است مدعى است سند مالکیت موکلین خود به نامهاى ســمیه پهلوان ومیمنت مرادمندجزى به  
شماره ى  069192سرى الف /94راکه به میزان ششدانگ (هرکدام 3دانگ ) بوده به شماره پالك 
ثبتى 406/35077واقع دربخش 16حوزه ى ثبتى اصفهان ( شاهین شهر) که دردفتر977صفحه 
491و494به نام نامبردگان ثبت وسندصادروتســلیم گردیده وبه موجب صورتمجلس تفکیکى 
94060208750254مورخ 94/11/19ثبت شــاهین شــهر مالکیت یافته  ومعامله ى دیگرى 
هم انجام نشــده  وملک فاقدبازداشــتى وداراى رهنــى 7725مورخ 95/8/5دربانک مســکن 
دفتر392شاهین شهربوده ونحوه گم شــدن جابه جایى اعالم شده  ، چون درخواست صدور سند 
المثنى گردیده ، طبق تبصره یک اصالحى ماده 120آ . ق . ث مراتب آگهى مى گردد که هرکس 
مدعى انجام معامله یا وجود سند مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار آگهى تا ده روز اعتراض خود 
را به این اداره اعالم و اصل سند را ارائه نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده 
مسترد گردد . اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرســد یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود 
المثنى سند مرقوم صدر و به متقاضى تسلیم خواهد شد . 294850 /م الف  ناصر صیادى – رییس 

اداره ثبت اسناد و امالك شاهین شهر/ 9/156 
حصر وراثت

آقاى / خانم یوســف ابراهیمى تمندگانى بشناسنامه شماره  305  به شــرح دادخواست کالسه 
97/1653  از این دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین اشعار داشته که شادروان 
طلعت رحیمى تمندگانى بشناســنامه شــماره    در تاریخ 02/ 1397/08  درگذشــته و ورثه وى 
درهنگام درگذشت عبارتند از : 1- غالمرضا ابراهیمى تمندگانى شماره شناسنامه 2 نسبت فرزند 
2- مطلب ابراهیمى تمندگانى شماره شناسنامه 25 نسبت فرزند 3- عوضعلى ابراهیمى تمندگانى 
شماره شناسنامه 284 نسبت فرزند 4- یوسف ابراهیمى تمندگانى شماره شناسنامه 305 نسبت 
فرزند 5- علیرضا ابراهیمى تمندگانى شماره شناسنامه 10 نســبت فرزند 6- رضوان ابراهیمى 
تمندگانى شماره شناسنامه 7 نسبت فرزند 7- زهرا ابراهیمى تمندگانى شماره شناسنامه 13 نسبت 
فرزند 8- خدیجه ابراهیمى تمندگانى شماره شناسنامه 14 نسبت فرزند  ، پس از تشریفات قانونى 
درخواست مزبور را یکمرتبه آگهى مى نماید تا هرکسى هر اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد در غیر اینصورت گواهى حصر 
وراثت صادر خواهد شد م الف 299987  دبیرخانه شوراى حل اختالف شعبه اول فالورجان/9/157 

حصر وراثت
آقاى / خانم صفرعلى کاظمى ونهرى بشناسنامه شماره  11  به شرح دادخواست کالسه 97/1648  
از این دادگاه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین اشعار داشــته که شادروان صدیقه 
کاظمى ونهرى بشناسنامه شماره   242 در تاریخ 19/ 1397/08  درگذشته و ورثه وى درهنگام 
درگذشت عبارتند از : 1- صفرعلى کاظمى ونهرى شماره شناسنامه 11 نسبت فرزند 2- عبداله 
کاظمى ونهرى شماره شناسنامه 3 نسبت فرزند 3- شهناز کاظمى ونهرى شماره شناسنامه 275 
نسبت فرزند 4- زهرا کاظمى ونهرى شماره شناسنامه 299 نسبت فرزند 5- عذرا کاظمى ونهرى 
شماره شناسنامه 349 نسبت فرزند 6- کبرى کاظمى ونهرى شماره شناسنامه 350 نسبت فرزند  
، پس از تشریفات قانونى درخواســت مزبور را یکمرتبه آگهى مى نماید تا هرکسى هر اعتراضى 
دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد در 
غیر اینصورت گواهى حصر وراثت صادر خواهد شد م الف 299955  دبیرخانه شوراى حل اختالف 

شعبه اول فالورجان/ 9/158 
تحدید حدود اختصاصى

شــماره صادره 1397/08/534873- تاریخ ثبت صادره : 09/05/ 1397  نظر به اینکه تحدید 
حدود ششدانگ یکبابخانه پالك شماره 15/2719 واقع در فالورجان بخش 9 ثبت اصفهان که 
طبق ســوابق و پرونده ثبتى به نام آقاى حجت اله امان الهى فرزند مالگرد در جریان ثبت است و 
عملیات تحدید حدود قانونى آن به عمل نیامده اســت . اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 
قانون ثبت و طبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود پالك مرقوم در روز شنبه مورخ 1397/10/01 
ساعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد ، لذا به موجب این آگهى به کلیه مجاورین 
اخطار مى گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهى در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا 
مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا 30 روز پذیرفته 
خواهد شد. تاریخ انتشار :1397/09/08- م الف / 300373 -  اکبر پورمقدم رئیس اداره ثبت اسناد 

و امالك فالورجان/ 9/159 

مدیر مرکز بهداشت شماره 2 اصفهان گفت:تعداد مبتالیان 
به دیابت و فشــارخون در اصفهان در مرز هشــدار است 
به طورى که در شــش ماهه نخست امســال طبق آمار 
11/6درصد جمعیت اصفهان مبتال به دیابت و 25 درصد 

مبتال به فشارخون هستند.
منصــوره ابوفاضلى با اشــاره بــه فراگیرى و شــیوع

 بیمارى هــاى غیر واگیردار مانند بیمــارى هاى قلبى و 
عروقى و انواع سرطان ها در کشــور و از جمله اصفهان 
گفت: برنامه غربالگرى این بیمارى ها براى ســنین 30 
سال به باال در دست انجام اســت و با اجراى برنامه هاى 
مختلف و سنجش میزان چربى، قند خون، وزن و قد افراد 

تالش داریم که آمار روشــنى از این دست بیمارى ها در 
اصفهان داشته باشیم.

ابوفاضلى با اشــاره به اینکه تعداد مبتالیــان به دیابت و 
فشارخون در اصفهان در مرز هشدار است، ادامه داد: تغذیه 
نامناسب و کم تحرکى دو عامل مؤثر در بروز این دست از 
بیمارى هاست. وى همچنین از غربالگرى سه نوع سرطان 
در اصفهان خبر داد و افزود: با توجه به شیوع سرطان گردنه 
رحم، سینه و روده بزرگ، غربالگرى این سه نوع سرطان 
در تمام مراکز جامع سالمت و پایگاه هاى سالمت تحت 
پوشش مرکز بهداشت شماره 2 اصفهان به صورت رایگان 

انجام مى شود.

کشاورزان استان اصفهان تا پایان آذر فرصت دارند از بیمه 
کشاورزى بهره مند شوند.

مدیر گروه خدمات بیمه کشاورزى استان  اصفهان گفت: این 
بیمه شامل 66 نوع محصول و فعالیت در حوزه هاى زراعى، 

باغبانى، دام و طیور، آبزیان و منابع طبیعى است.
پژمان پزشکى با بیان اینکه60 درصد از این نوع حق بیمه 
توسط دولت پرداخت مى شود، افزود: کشاورزان مى توانند 
با مراجعه به دفاتر شرکت خدمات بیمه اى و مراکز خدمات 
جهادکشاورزى و شعب بانک کشــاورزى نسبت به بیمه 

باغات، کشت پاییزى، آبى و دیمى خود اقدام کنند. 
وى گفــت: حــوادث قهرى و بالیــاى طبیعــى از جمله 

خشکســالى، یخبندان، ســرما و بیمارى هاى غیر قابل 
پیشگیرى دام و طیور تحت پوشش این بیمه  هستند . 

پزشکى  با اشاره به اینکه در ســال زراعى 97-96 بیش از 
90هزار کشاورز استان اصفهان از این خدمات استفاده کردند، 
افزود: برآورد خســارت احتمالى به کشاورزان در این طرح 
650 میلیارد ریال است.  وى با اشاره به اینکه  85  درصد بیمه 
گذاران در سال آبى گذشته مشمول پرداخت غرامت شدند، 
گفت: این کشــاورزان مى توانند بدون پرداخت حق بیمه 
نسبت به بیمه کردن محصوالت و فعالیت هاى کشاورزى 
خود اقدام کنند. وى ادامه داد: پایان آذر،آخرین فرصت براى 

بیمه کشاورزى است.

دیابت و فشارخون
 اصفهانى ها روى مرز هشدار

پایان آذر؛ آخرین فرصت براى 
بیمه کشاورزى

کمیابى برنج هندى در 
بازار اصفهان

برنج هندى در بازار اصفهان کمیاب شد. رئیس اتحادیه 
خوارو بار استان اصفهان گفت: قیمت برنج هندى در 
بازار اصفهان هم اکنون به 8000 تــا 8200 تومان 

رسیده  است.
مصطفى بحق افــزود: این افزایــش قیمت به علت 
کاهش واردات پنج ماهه برنج در بــازار بوده که این 
مشــکل با واردات این محصول از ماه آینده برطرف 

خواهد شد. 
این در حالى است که برخى فروشــندگان در بازار از 
افزایش40هزار تومانى قیمت برنج شــمال به دنبال 

کمبود برنج وارداتى در بازار خبر مى دهند.

امحاى 14 ُتن کاالى قاچاق 
بیش از 14 تن کاالى غیربهداشتى و قاچاق در استان 

اصفهان امحا شد.
محمدجـواد ابراهیمیـان، مدیر روابط عمومى سـتاد 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز اسـتان اصفهـان گفت: در 
بازرسـى مأموران یگان انتظامى شهرستان اصفهان 
از واحدهاى عرضه مواد غذایى و گلوگاه هاى شـهید 
شـرافت نایین و امامى شـهرضا، این میـزان کاالى 

قاچاق و غیراستاندارد کشف و معدوم شد.
وى افزود: این کاالهاى معدوم شده شامل انواع مواد 
آشامیدنى، خشکبار، میوه و لوازم آرایشى و بهداشتى 

بوده است.

خبر

مدیرعامل شرکت توزیع نیروى برق شهرستان اصفهان 
گفت: 94 درصد خدمات مشــترکان برق از جمله فروش 
انشــعاب، فروش انرژى و خدمات پس از فروش تا پایان 

سال جارى به صورت غیرحضورى انجام مى شود.
حمیدرضا پیرپیران در خصوص چشــم انداز صنعت توزیع 
برق اصفهان براى نزدیک شدن به استانداردهاى جهانى 
اظهار کرد: در حوزه برق تالش ما این اســت که خاموشى 
و قطعى برق را به حداقل برسانیم و در برنامه تعریف شده 
است که خاموشى ها را به ازاى هر مشترك به 30 دقیقه در 

سال کاهش دهیم.
وى افزود: همچنین در این برنامه آمده است که 100 درصد 
خدمات شــرکت به صورت الکترونیک در دسترس مردم 
قرار گیرد و اســتاندارد کردن شــبکه هاى توزیع، استفاده 
از کابل هاى خودنگهدار، تعویــض کابل هاى روغنى 20 
کیلوولت، تعمیرات به موقع و برنامه ریزى  شــده شبکه و 
افزایش تعداد فیدرهاى خروجى یا شــبکه هاى اصلى از 
پســت هاى 63 به صورت همزمان در ایــن برنامه دنبال 

مى شود.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروى برق شهرستان اصفهان 
ادامه داد: در بخش اتوماســیون شبکه در سه سال گذشته 
نرم افزارهاى مورد نیاز تهیه، تأسیســات مــورد نیاز مرکز 
دیسپاچینگ تأمین و در حال حاضر تجهیزات اتوماسیون در 
370 نقطه شبکه نصب شده است و برنامه این است که 300 
نقطه دیگر شبکه را به تجهیزات اتوماسیون مجهز کنیم و 
همانطور که گفته شد تلفات برق اصفهان 6/6درصد است و 

با نصب تجهیزات به شبکه، این ارقام باز هم کاهش مى یابد.
پیرپیران با اشاره به موضوع مانیتورینگ اطالعات شبکه 
گفت: در این زمینه برنامه اى جامع تدوین شده که در یک 
سال آینده اکثر تجهیزات این سیســتم نصب و راه اندازى 
مى شود و اطالعات شبکه فشار متوسط و فشار ضعیف را 
براى کمک به مدیریت شبکه به صورت کنترل و دریافت 
از راه دور دیده بانى کنیم، همچنین استفاده از نیروگاه هاى 

بخش توزیع را در دستور کار قرار داده ایم.

وى تصریح کرد: یکى دیگر از شاخص هاى استانداردهاى 
جهانى زیرساخت هاى خدمت رسانى است که در این راستا 
هدف تعریف شده و زیرساخت ها بازنگرى شده است و از 
جمله آنها، زیرساخت هاى ســخت افزارى است که ارتباط 
نقاط خدمت به حوزه ستادى را مشخص مى کرد و همچنین 
در حوزه زیرســاخت هاى نرم افــزارى، طرح هاى جامع 

نرم افزارى براى همه واحدهاى ستادى تأمین شده  است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروى برق شهرستان تشریح کرد

معاون آمار و انفورماتیک اداره کل ثبت احوال اســتان چشم انداز صنعت برق اصفهان
اصفهان گفت: درحدود 24 درصد از کل جمعیت استان 

اصفهان هنوز براى دریافت کارت ملى اقدام نکرده اند.
مجتبى یکتامنش اظهار کرد: تا پایان مهرماه امســال 
از  چهار میلیون و 34 هزار و 951 نفر  مشمول دریافت 
کارت ملى هوشمند، تاکنون سه میلیون و  191 هزار و 
117 نفر نسبت به دریافت این کارت اقدام کرده اند.وى 
افزود: امسال 610 هزار قطعه  کارت ملى هوشمند در 
استان اصفهان توزیع شده است که از نظر تحویل کارت 

ملى در کشور رتبه اول را به دست آوردیم.
وى ادامه داد: درحدود 70 هزار کارت ملى آماده تحویل 

است که از طریق پیامک اطالع رســانى الزم جهت 
دریافت آن صورت گرفته اما هنوز مردم براى دریافت 

مراجعه نکرده اند.

اقدام نکردن843 هزار اصفهانى براى دریافت 
کارت ملى 

تمام کتابفروشــى هاى نجف آبــاد از پرداخت عوارض 
شهردارى معاف شدند .

شــهردار نجف آباد گفت: این طرح در خصوص کسانى 
که متقاضى ســاخت یا تأسیس کتابفروشــى (نه لوازم 
التحریر) هســتند و تا وقتــى که کتابفروشــى را ادامه
 مى دهند، اجرا مى شود. مسعود منتظرى افزود: کسانى که 
در حال ساخت مراکز عرضه کتاب و کتابفروشى هستند، با 
ارائه معرفینامه از اداره ارشاد اسالمى شهرستان نجف آباد 
ازپرداخت تمام عوارض صدور پروانه اعم از زیربنا، پذیره، 
ارزش افزوده بر تراکم تغییر کاربرى، حذف پارکینگ و 

هزینه هاى تفکیک و عوارض ماده 101 اصالحى و قدیم 
قانون شهردارى و مانند آن معاف هستند.

معافیت تمام کتابفروشى هاى نجف آباد از 
پرداخت عوارض
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5 غذاى مغز در وعده صبحانه مى تواند عاملى 
براى ارتقاى وضعیت مغزى فرد در طول روز 
باشــد. این پنج ماده غذایــى در صورتى که 
در وعده صبحانه گنجانده شــوند، تأثیرات 

بسیارى در عملکرد مغز خواهند گذاشت.

غالت
محصوالت داراى غــالت در وعده صبحانه 
داراى اهمیــت هســتند، چرا کــه بدن ما 
«کربوهیدرات» را به گلوکز تبدیل مى کند. 
گلوکز نیز ســوخت داراى اولویت مغز است. 
غذاهاى غنى از غالت و یا داراى غالت کامل 
داراى ویتامینB هستند، ویتامینى که براى 
تمرکز و سالم ماندن مغز حائز اهمیت است. 
توصیه کلى این اســت که نیمــى از غالت 
مصرفى خود را از غــالت کامل تأمین کنید. 
براى رسیدن به انرژى ثابت و عملکرد مغزى 
بهتر، توصیه شده اســت که غالت خود را با 
پروتئین مصــرف کنید. چند ترکیب ســاده 
غالت و پروتئین مى تواند قــدرت مغز را در 

طول صبح افزایش دهد.

تخم مرغ
«کولین» به عنوان شــبه ویتامین B که در 
تخم مرغ وجود دارد، نقش مهمى در عملکرد 
مغز و حافظه دارد. ایــن پروتئین با ثابت نگه 

فــرد کمک داشتن قند خون، به 
مى کنــد تمرکز 

کند و بــراى مدت طوالنى ترى احســاس 
سیرى داشته باشد. مهم نیست که تخم مرغ 
در وعده صبحانه بــه صورت املت، همزده و 
یا پخته مصرف شود، آنچه اهمیت دارد این 
اســت که تخم مرغ منبع غنــى مواد مغذى 
اســت که مغز و بدن را در تمــام طول صبح 

تأمین مى کند.

بادام
بادام منبــع عالى از ویتامین E اســت و 37 
درصد میزان توصیه شــده جذب روزانه این 
ویتامیــن با خــوردن 23 عدد بــادام تأمین 

مى شود. 

جو
جو داراى آهن، روى، پتاسیم و ویتامین هاى 
B و همچنین مواد مغذى اســت که به رشد 
مغــز و عملکرد آن با ظرفیــت کامل کمک 
مى کند. «فیبر» موجود در جو به احســاس 

سیرى تا وعده بعدى کمک مى کند. 

سیب
سیب ها سرشــار از «کرســتین» هستند، 
کرســتین یک آنتى اکسیدان اســت که از 
ســلول هاى مغز محافظت مى کند.  مصرف 
یک ســیب در وعده صبحانه با پوست حائز 
اهمیت است، چرا که حجم باالیى از کرستین 

سیب در پوست آن وجود دارد.

یک متخصص طب سنتى گفت: کاهو تسکین 
دهنده گرمى خون، صفرا و تشنگى است و خشکى 
صفرا و سودا را کم مى کند، به همین دلیل خواب 
آور خوبى است؛ همچنین کاهو با سرکه موجب 

تحریک اشتهاست.
محسن مرادیان افزود: کاهو داراى طبیعت 

سرد و تر اســت و  صاف کننده خون 
است و خون رقیق تولید مى کند. وى 

ادامه داد: تسکین دهنده گرمى خون، 
صفرا و تشنگى است و خشــکى صفرا و سودا را 
کم مى کند، به همین دلیل خواب آور خوبى است.

مرادیــان اظهار کــرد: کاهــو ملیــن و ادرار 
آور اســت و همچنیــن باعــث ازدیــاد شــیر 
مى شــود.  وى افــزود: مصلــح کاهــو نعناع 
و زیــره اســت و از صعــود بخــارات بــه مغز 

جلو گیرى مى کند.

خیار از آن دســته میوه هایى محســوب مى شود 
که در بین مردم ایــران طرفدار بســیارى دارد. 
مصرف این میوه، کمک شایانى به تصفیه کردن 
خون، درمان بیمارى هاى نقرس، تسکین کردن

 عطش، برطرف کردن چروك صورت و شاداب 
شدن پوست مى کند.

با اینکــه مصرف خیــار فواید بســیارى دارد اما 
افرادى که ناراحتى معده دارند نباید خیار را بیش از

 حد مصرف کنند، چرا که باعث اختالل در دستگاه 
گوارشــى مى شــود؛ زیاد خوردن خیــار موجب 
دل درد شدید مى شود و افرادى که خیار را بیش از 
حــد مصــرف مى کننــد و دل پیچــه مى گیرند
 باید مقدارى عــرق نعناع بعــد از مصرف خیار

 بخورند.
 بر این اساس، وجود امالحى مانند منگنز، سلولز، 
کربنات کلسیم و گوگرد در خیار، مصرف این میوه 

را براى اکثر افراد واجب مى کند. 
این میوه کمک شــایانى به هضم غذا مى کند و 
افرادى که مرض قند دارند، براى برطرف کردن 

این بیمارى باید خیار مصرف کنند.
همچنیــن برطــرف کــردن قرمزى چشــم،
 درمان یبوســت، جلوگیرى از ســرماخوردگى، 
دفع یرقان، جلوگیرى از نرمى اســتخوان و رفع 
کم خوابى از دیگر مزایاى این میــوه مفید براى 

بدن است.

اگر سعى دارید یک رژیم غذایى سالم داشته 
باشــید، باید مواد غذایى حــاوى ویتامین 
B12مصرف کنید.  B12 ویتامینى است 
که براى کمک به عملکرد سلول هاى قرمز 
خون در بدن ضرورى اســت. اغلب اوقات 
ویتامین B12به پروتئینى که هنگام خوردن 
انواع خاصى از مواد غذایى دریافت مى کنید، 

متصل مى شود.
با این حال، این ویتامین مى تواند به صورت 
مصنوعى نیز به مواد غذایى افزوده شود تا به 
شما کمک کند ُدز توصیه شده  روزانه تان از 

ویتامین B12 را دریافت کنید. 
اگر بدانید که ویتامیــن B12 در کدام مواد 
غذایى وجود دارد، دریافت مقدار مناســبى 
از این ویتامین، کار آســانى خواهد شد. در 
اینجا چند ماده غذایــى را معرفى مى کنیم 
که اگر کمبود ویتامیــن B12 دارید، باید 

امتحان کنید:
-تخم مرغ: بخش زرد خام تخم مرغ، حاوى 
مقدار زیادى ویتامین B12 است. تخم غاز 
و اردك نیز داراى مقادیــر قابل توجهى از 

ویتامین B12 هستند.
-پنیر: اگرچه تمام انواع پنیرها سرشــار از 
ویتامین B12 نیســتند اما پنیر سوئیسى، 
پارمســان، موزارال و فتــا همگى حاوى 

ویتامین B12 هستند.
-گوشت گاو: گوشــت کمر، دنده و راسته، 
همگى حاوى ویتامین B12 هســتند. اما 
شقه گوشت گاو، بیشــترین مقدار ویتامین 

B12 را دارد.
-گوشت بره: یک برش از شانه بره مى تواند 
بیشــتر از 60 درصد ُدز توصیه شده  روزانه 

شما از ویتامین B12 را تأمین کند.
-غذاهــاى دریایى: ماهى هــا تنها تعداد 
معدودى از مواد غذایى هســتند که حاوى 

ویتامین B12 هستند.
-شیر:  شاید شیر ساده ترین راه براى اضافه 
کردن ویتامین B12 بــه رژیم غذایى تان 

باشد. 

چرا مواد غذایى حاوى ویتامین 
B12 اینقدر مهم هستند؟

کمبود ویتامین B12 یک مشکل جدى در 
کشور است. اگر از خستگى، تمرکز ضعیف، 
حافظه بد، تحریک پذیرى و افسردگى رنج 
مى برید یا نمى توانید در موقع کارتان درست 
فکر کنید، ممکن است دچار کمبود ویتامین 
B12 باشید. مشــکل خواب و دوره هاى 
هیجان شدید و روان پریشــى نیز ممکن 
اســت به علت کمبود ویتامین B12 اتفاق 

بیافتد.

در صورت ادامه دار بودن خشــکى پوست، با پزشکتان 
براى تشخیص چهار مشکل و وضعیت پزشکى مشورت 
کنید. اگر الیه اپیدرم پوســت خشک و خارش دار باقى 
بماند و با استفاده از لوســیون ها برطرف نشود، نشان 

دهنده ابتال به مشکالت جدى سالمت است.

دیابت
یکى از تظاهرات بیمارى دیابت، تظاهرات پوستى است. 
هنگامى که سطح قند خون شما بیش از حد باال مى رود، 
بدن دچار کم آبى مى شــود. دیابت همچنین منجر به 
دخالت در فرایند تعریق معمول و کاهش رطوبت پوست 
مى شود. خشکى و ترك پوست و آسیب پذیرى آن در 
برابر باکترى ها و عفونت ها، از عوارض شــایع دیابت 
است. اســتفاده از نرم کننده ها در فصول خشک سال، 
استفاده از دستگاه بخور در منزل، پرهیز از حمام و دوش 
گرفتن با آب بســیار گرم و در نهایت مراجعه به پزشک 
در بیماران دیابتى که از عوارض پوســتى رنج مى برند، 

ضرورى است.

بیمارى کلیوى
بسیارى از افراد مبتال به بیمارى کلیوى از وجود آن بى 
اطالع هستند، در حالى که نشانه هایى مانند خستگى، 
مشکل در تمرکز یا خواب، افزایش ادرار، پف کردگى و... 

را تجربه مى کنند. خارش و خشــکى پوست نیز زمانى 
اتفاق مى افتد که کلیه ها دیگر قادر به حفظ تعادل مواد 
معدنى و مواد مغذى موجود در خــود را ندارند. بیماران 
مبتال به نارســایى مزمن کلیه، پوست خشکى دارند که 
گاهى اوقات ممکن است همراه با پوسته باشد. کوچک 
شــدن اندازه غدد عرق در این بیماران ممکن است در 
ایجاد این مشکل دخالت داشــته باشد. گرچه مصرف 
مقادیر باالى داروهاى مدر (ادرارآور) در این بیمارى نیز 
یک عامل تشدید کننده خشکى پوست است. کرم هاى 

مرطوب کننده در افرادى که پوست خشک دارند، ممکن 
است سبب تسکین خارش شود. در طوالنى مدت، تنها 
پیوند کلیه مى تواند سبب تســکین دائمى این عارضه 

ناراحت کننده در این بیماران شود.

سرطان پوست
ضخامت و خشکى پوست که در نهایت باعث خونریزى 
مى شود، مى تواند نشــانه اى از ابتال به سرطان سلول 
سنگفرشى باشد؛ یعنى دومین فرم رایج سرطان پوست. 

این ســرطان خود را با زگیل یا زخم هاى باز نیز نشان 
مى دهد. سرطان سلول سنگفرشــى در اثر قرارگیرى 
طوالنــى مدت در معرض اشــعه UV آفتــاب ایجاد 
مى شود و به راحتى درمان پذیر است. به ندرت این نوع 

سرطان بدشکل و کشنده است.

کم کارى غده تیروئید
هنگامى که ســطح هورمون تیروئید بیش از حد پایین 
مى آید، عالیمى مانند کاهش متابولیســم، احســاس 
ســردى، فراموشــى، افســردگى و یبوســت ظاهر 
مى شوند. هورمون هاى تیروئید نقش مهمى در سالمت

 ســلول هاى هاى جدید پوســت دارند. اگر کم  کارى 
غــده تیروئیــد براى مــدت طوالنــى ادامه داشــته 
باشــد، تأثیر خاصى را روى پوســت و موى فرد به جا
مى  گذارد مانند خشک  شــدن، ریزش، بد رنگ  شدن 
و از بین رفتــن جالى موهــا. البته این عــوارض بر 
پوست نیز قابل  مشاهده  هســتند که از مهم ترین آنها 
مى  توان به پوسته  پوســته  شدن و خشک  شدن پوست 
اشــاره کرد. در کم  کارى تیروئید با اســتفاده از داروى 
«لووتیروکســین» به تدریج مشــکل  پوســته  پوسته 
شــدن، زبرى و خشــکى پوســت و همچنین ریزش

مو و تنک  شــدن آن برطرف خواهد شد و جاى  نگرانى 
نخواهد بود.

ســیب انواع مختلفى دارد. از نظر رنگ، سیب ســبز، زرد، قرمز و از 
نظر محصول، دو نوع رایج آن در ایران بیشــتر به بار مى نشیند. این 
سیب ها از نظر ارزش تغذیه اى تفاوت چندانى با یکدیگر ندارند اما از نظر 

ویژگى هاى درمانى، در چند مورد از یکدیگر سبقت گرفته اند.
سیب  سبز یا سیب فرانسوى، به دلیل دارا بودن اسیدهاى آلى فراوان، 
ترش تر و مصرف آن براى رفع گرمى و حرارت بدن، التهاب کبد و التیام 
تهوع و دل به هم خوردگى ناشى از گرم مزاجى یا گرمازدگى بسیار مفید 
است. فقط باید به یاد داشت مصرف زیاد سیب ترش براى سردمزاجان 
خوب نیست و اعصاب را کمى ضعیف مى کند و کسانى که معده قوى 

ندارند، نباید پس از خوردن سیب خام و ترش، آب سرد بنوشند.
سیب قرمز به دلیل ویتامین ها و رنگدانه هاى آنتى اکسیدانى قوى که 
در پوست قرمز خود دارد، نسبت به سیب زرد که به سیب لبنانى معروف 
است، خاصیت ضدسرطانى باالترى دارد و مصرف آن همراه با پوست 
توصیه مى شود. به توصیه متخصصان طب سنتى، دمنوش پوست سیب 
قرمز و زرد با اندکى عسل براى پاکسازى کلیه ها مفید است و مصرف 
رنده شده آن همراه با عرقیاتى چون گالب، بیدمشک یا بادرنجبویه 
همراه با کمى زعفران، به پاکســازى بدن از مواد زائد کمک کرده و 

همچنین براى عمیق شدن خواب مفید است.
 آب سیب تازه و سیب پخته (کمپوت) نیز تقویت کننده کبد و 
سم زداى آن است و مانع تشکیل اسید اوریک در بدن مى شود. 

به همین دلیل مصرف آن براى مبتالیان به درد مفاصل و نقرس 
توصیه شده است.قند سیب نیز به کندى جذب بدن مى شود. بنابراین 
براى مبتالیان به دیابت، مصرف آن باید پس از مشاوره با متخصص 
صورت گیرد. با این حال، توصیه مى شود که دیابتى ها از سیب هاى 

خیلى شیرین استفاده نکنند.
برخى افراد عادت دارند سیب یا فرآورده هاى آن را همراه با دانه هایش 
بخورند. دانه هاى سیب همچون مغز هسته زردآلو حاوى ترکیبى از 
سیانور هســتند که خوردن مقدار زیاد آن منجر به بروز واکنش هاى 

نامطلوب در بدن مى شود. البته مصرف کم این دانه ها اثر سوئى 
بر بدن ندارد اما در هر حال چون مقدارى ماده ســمى 
«سیانید» وارد بدن مى شود، بار تحمیل شده به کبد 
و کلیه ها براى پاکسازى این ترکیبات زیاد خواهد بود 
و بهتر است برعکس پوست سیب، دانه هاى آن را 

پیش از مصرف جدا کنید.

آیا شما هم دچار کمبود پتاسیم شــده اید؟ وقتى به این فکر 
مى کنید که براى ســالم بودن به چه مواد مغذى نیاز دارید، 

احتماًال پتاسیم جایى میان گزینه هاى ذهن شما ندارد.
این ماده معدنى نقشى اساسى در بســیارى از عملکردهاى 
حیاتى بدن از جمله تنظیم مایعات و کارکرد مناسب عضالت 
دارد. تحقیقات نشان داده دریافت پتاسیم کافى مى تواند فرد 

را از بیمارى هاى قلبى و کلیوى نیز مصون نگه دارد.
خبر بد این اســت که افراد کمى هســتند که به اندازه کافى 
پتاسیم مصرف کنند. متخصصان توصیه مى کنند افراد بالغ، 

روزانه باید حداقل 4700 میلى گرم پتاسیم دریافت کنند 
اما بیشتر ما به زحمت نصف این مقدار را دریافت 

مى کنیم.

چطور متوجه شــویم که 
کمبود پتاسیم داریم؟ 

چند نشــانه وجود دارد که اگر 
شاملتان شــود، ممکن است 

دچار کمبود پتاسیم باشید.
1-معمــوالً بشــقاب 
غذایتان رنگین نیست

میوه ها و سبزیجات از غنى ترین 
منابع پتاســیم هستند،پس 

رنگین کمانى از این مواد غذایى 
باید در بیشتر وعده هاى غذایى 

که میل مى کنید، حضور داشــته 
باشند. اگر اغلب بشــقابتان تک رنگ 

است یعنى بیشــتر مواقع در حال خوردن 
گوشت، نشاسته هاى تصفیه شده و یا غذاهایى 

که از جعبه یا بســته بندى بیرون مى آیند هستید، این 
غذاهاى به اندازه کافى پتاســیم ندارند. پتاسیم نشانگر یک 
برنامه غذایى مناسب براى ســالمت کل بدن است. کمبود 
پتاسیم بیشتر بین افرادى دیده مى شود که دسترسى 

محدودى به غذاهاى تازه دارند.
2-احساس ضعف و خستگى دارید

هر کارى مى تواند باعث پایین آمدن سطح انرژى بدن شود اما 
اگر با وجود استراحت کافى همچنان احساس خستگى و ضعف 
داشتید، وقتش اســت نگاهى به برنامه غذایى خود بیاندازید. 
خوردن میوه و ســبزیجات حاوى پتاسیم ســرحال نگهتان 
مى دارد. اگر تغییرى احساس نکردید، با پزشک خود مشورت 

کنید تا سایر موارد را بررسى کند.

3-فشار خون باال دارید
مواردى مثل ســابقه خانوادگى، اضافه وزن و خوردن بیش 

از حد نمک فشــار خون را باال مى برند. برنامه غذایى داراى 
پتاسیم پایین نیز باعث باال رفتن فشار خون مى شود. پتاسیم 
مهم است چون باعث جبران سدیم مى شود. بسیارى از مردم 
غذاهاى نمکى زیاد مصرف مى کنند و کمتر به سراغ میوه ها 
و سبزیجات مى روند. این کار موجب عدم تعادل و در نتیجه 

باال رفتن فشار خون مى شود.
4-مستعد به گرفتگى شدید عضله هستید

اگر گرفتگــى هاى عضالنى دردناك بــراى پاهایتان اتفاق 
مى افتد، ممکن است مشکل کمبود پتاســیم داشته باشید. 
معموًال ورزشکارانى که زیاد فعالیت مى کنند و حسابى عرق 
مى ریزند، دچار چنین گرفتگى هایى مى شــوند. دلیلش هم 
این اســت که وقتى زیاد عرق مى کنید، پتاسیم از بدن 
خارج مى شود. یکى از سریع ترین راه حل ها براى 
ورزشکاران، اســتفاده از نوشیدنى ورزشى است 
که داراى پتاسیم باشد. فقط آب خالى ننوشید 

چون ممکن است مشکل بدتر شود.
5- تپش قلب دارید

وقتى ســطح پتاســیم به شــدت پایین 
مى آید، بسیار خطرناك است. اگر حس 
مى کنید قفســه سینه به شــدت تکان 
مى خورد، مى لرزد و یــا قلبتان در حال 
بیرون آمدن از قفســه ســینه است، دچار 
تپش قلب غیرطبیعى شــده اید. باید هرچه 

سریع تر کمک پزشکى دریافت کنید.

چگونه کمبود پتاسیم را جبران کنیم؟
بهترین روش باال بردن پتاســیم دریافتى، خوردن انواع 
مختلف میوه و سبزیجات در طول روز است. اما در این میان 
مواردى هســتند که بیش از دیگر غذاها پتاسیم دارند. شاید 
فکر کنید منظورمان موز است اما سیب زمینى پخته با پوست، 
دو برابر موز پتاســیم دارد. دیگر منابع غنى پتاسیم عبارتند از 

اسفناج، بروکلى و برگ چغندر.

خشکى پوست و 4 هشدار جدى براى بدن
خصصطب سنتى گفت: کاهو تسکین 
مى خون، صفرا و تشنگى است و خشکى 
را کم مى کند، به همین دلیل خواب دا

ت؛ همچنین کاهو با سرکه موجب 
ست.

افزود: کاهو داراى طبیعت 
  صاف کننده خون 
ولید مى کند. وى 
ن ده گرمى خ

صور در
براىتش

اشتها آورى
به نام کاهو

ار

بد

فواید مصرف خیار

ویتامین B12 در کدام
 مواد غذایى بیشتر است؟

ده کبد و
مى شود.

صل و نقرس 
مى شود. بنابراین 
وره با متخصص 
 ها از سیب هاى 

مراه با دانه هایش
 حاوى ترکیبى از

روز واکنشهاى 
ها اثر سوئى 

مى 
د 

 کدام نوع سیب خاصیت درمانى بیشترى دارد؟

کمک داشتن قند خون، به  ففــرد
مى کنــد تمرکز

اهمیت است، چرا که حجم باالیى از کرستین 
سیب در پوست آن وجود دارد. ر 

ف، 
ج 
ت 
ن 
ى

ن 
ق 

باشند. اگر اغلب بشــقابتان
د است یعنى بیشــتر مواقع
گوشت، نشاسته هاى تصفی
که از جعبه یا بســته بندى
غذاهاى به اندازه کافى پتاس
برنامه غذایى مناسب براى
ا پپپپپپتاسیم بیشتر بین

5 نشانه کمبود پتاسیـم 5 صبحانه مفید که مغز را فعال مى کند

ویتامین A از جمله مواد مغذى مهم براى بدن است اما افراط در مصرف آن مى تواند تراکم استخوانى را کاهش داده و فرد را در معرض شکستگى استخوانى 
قرار دهد.

ویتامین A غیر از تنظیم رشد سلولى، قدرت بینایى و ایمنى بدن را تقویت مى کند. هرچند زیاده روى در مصرف آن مى تواند سالمتى را به خطر اندازد.
کارشناسان تغذیه مصرف 900 میکروگرم از این ویتامین را براى مردان بزرگسال و 700 میکروگرم براى زنان بزرگسال توصیه مى کنند. تخم مرغ، گوشت 

قرمز، روغن ماهى و پنیر از جمله خوراکى هاى حاوى این ویتامین هستند.
محققان اعالم کرده اند زیاده روى در مصرف ویتامین A مى تواند سالمت فرد را به خطر اندازد چرا که بسیارى از افراد از مکمل هاى این ویتامین نیز مصرف 

مى کنند. همچنین مصرف بیش از حد این ویتامین، تراکم استخوان ها را کاهش داده و خطر شکستگى استخوانى را افزایش مى دهد.

A مضرات زیاده روى در مصرف ویتامین 
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بنده خــدا باید از پــروردگار خــود بپرهیــزد، خود را پنــد دهد و 
توبه را پیش فرســتد و بر شــهوات غلبه کند، زیرا مرگ او پنهان و 
پوشــیده اســت و آرزوها فریبنده اند و شــیطان همواره با اوست و 
گناهان را زینت و جلوه مى دهد تا بر او تسلط یابد، انسان را در انتظار 
توبه نگه مى دارد که آن را تأخیر اندازد و تا زمان فرارسیدن مرگ 

موال على (ع)از آن غفلت کند.

آگهى مناقصه نوبت سوم
شهردارى فالورجان در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 5/408 مورخ 97/04/30 شوراى اسالمى شهر 

فالورجان نسبت به اجراى پروژه زیر از طریق برگزارى مناقصه انتخاب پیمانکار نماید.

 - آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت تا پایان وقت ادارى روز یکشنبه مورخ 97/09/18 مى باشد.
- جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت اینترنتى www.falavarjan.ir مراجعه فرمائید.

چاپ دوم

جواد نصرى- شهردار فالورجان

پروژه ساماندهى و مرمت پوشش انهار و دفع آب هاى سطحى محله گارماسه فالورجان

مبلغ اعتبار پیش بینى شده: مدت پروژه: یک ماه
محل پروژه: محله گارماسه فالورجان4/000/000/000 ریال

نوع فهرست بها: راه و باند 
محل تأمین اعتبار: شهردارى فالورجانتعدیل و مابه التفاوت مصالح: نداردسال 1397

کلیات عملیات اجرایى شامل: 
1- عملیات تخریب.                      2- خاکبردارى با دست و ماشین.

3- تهیه و نصب لوله بتنى.                  4- تهیه و اجراى باالست کوهى.
5- تهیه و اجراى بتن.          6- موارد پیش بینى نشده مطابق دستور کارهاى ابالغى.

آگهى تجدید مزایده
سازمان حمل و نقل جمعى شهرستان لنجان در نظر دارد نسبت به فروش امالك و اجاره محل تعمیرگاه 
خود مطابق لیســت زیر از طریق تجدید مزایده اقدام نماید. متقاضیان جهت بازدید و دریافت اسناد 
مى توانند از تاریخ نشر آگهى به سازمان حمل و نقل جمعى شهرستان لنجان واقع در زرین شهر- بلوار 
جانبازان- جنب مرکز معاینه فنى خودرو مراجعه و پیشــنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى 
مورخ 97/09/18 به دبیرخانه سازمان تحویل نمایند. الزم به ذکر است سایر اطالعات و جزئیات مربوط  

به معامله در اسناد مزایده مندرج است.
1- یک قطعه زمین با کاربرى تجارى، کارگاهى واقع در زرین شهر بلوار خلیج فارس- سایت مشاغل 

مزاحم شهرى به شماره L 76 به مساحت حدود 90 مترمربع
2- یک قطعه زمین مســکونى واقع در باغبهادران- طرح تفکیکى کوه آب به مساحت 180 مترمربع 

پالك 1265
3- واگذارى محل تعمیرگاه واقع در سازمان حمل و نقل جمعى شهرستان لنجان در قالب قرارداد اجاره

4- یک قطعه زمین با کاربرى مسکونى واقع در ورنامخواست- بلوار شهید شاهمرادى کوچه اقبال

نوبت دوم

سازمان حمل و نقل جمعى شهرستان لنجان

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت: پروژه تصفیه خانه فاضالب شهر خوانسار 
که  اجراى آن در سال 82 آغاز شد هم اکنون با  هزینه اى بالغ بر 200 میلیارد ریال  آماده بهره بردارى 

است که در آینده نزدیک افتتاح مى شود.
هاشم امینى به ضرورت احداث تصفیه خانه فاضالب در شهر خوانسار پرداخت و عنوان کرد:بافت 
زمین در شهرخوانساربسیار سخت و سنگى است که آب در آن به سختى نفوذ مى کند، بنابراین به 
منظور دفع بهداشتى  فاضالب و ارتقاى سطح بهدشــت عمومى مردم  نیاز به احداث تصفیه خانه 

فاضالب در این شهر بود.
 وى افزود:شهرستان خوانسار به دلیل داشــتن آب و هواى کوهستانى داراى چشمه ها و رودهاى 
بسیارى است، این در حالیست که ســطح آب هاى زیرزمینى بدلیل جنس سخت زمین بسیار باال 
است و براى جلوگیرى از آلودگى آب هاى زیرزمینى، در مدار قرار گرفتن تصفیه خانه فاضالب از 

ضرورت باالیى برخوردار است.
مدیرعامل شرکت آب وفاضالب استان اصفهان افزود: از سال 82 اجراى شبکه فاضالب در شهر 
خوانسار آغاز شد و تا کنون 23 کیلومتر شبکه فاضالب اجرا شــد ونیز تاکنون 150 فقره انشعاب 

فاضالب نصب شده است.
امینى با بیان اینکه اجراى شبکه فاضالب در شهر خوانسار به دلیل نوع شهرسازى و جنس زمین با 
دشوارى هایى مواجه است، اعالم کرد: اجراى شبکه فاضالب در شهر خوانسار به دلیل کوهستانى 
بودن و نیزاختالف ارتفاع بین پایین ترین نقطه تا مرتفع ترین که به بیش از 180 متر مى رسد را با 

دشوارى هایى مواجه مى کند.
وى افزود:تصفیه خانه فاضالب خوانسار به روش لجن فعال با هوادهى گسترده، پساب را مورد تصفیه 

قرار مى دهد که ظرفیت هر مدول سه هزار و 110  مترمکعب در شبانه روز است.

به زودى محقق مى شود

مدیرعامل ذوب آهن:

بهره بردارى از تصفیه خانه فاضالب خوانسار

ذوب آهن اصفهان در شکل گیرى صنایع مهم کشور نقش داشته است
 یزدى زاده، مدیر عامل شرکت ســهامى ذوب آهن اصفهان با اشاره 
به جایگاه ملى ذوب آهن اصفهان به عنوان مادر صنعت فوالد کشــور 
گفت: این شرکت که سال گذشــته به 50 سالگى رســید، عالوه بر 
پایه گذارى صنعت فوالد کشور، در شکلگیرى سایر صنایع  مهم کشور 

نیز نقش  آفرین بود .
وى افزود:  هرچند سهام این شرکت واگذار شده و خصوصى محسوب 
مى شــود اما همواره نگاه ملى خود را حفظ نمــوده و همچون دوران 
دفاع مقدس که در تامین نیاز هاى دفاعى کشور حضورى فعال داشت،  
امروز نیز نقش خود را با تربیت نیروهاى متخصص و مدیران سرآمد و 

همچنین حفظ اشــتغال در معادن و دیگر مسئولیت هاى اجتماعى به 
خوبى ایفا مى نماید .

وى گفت: سرمایه این شرکت از سه هزار و 300 ملیارد تومان به شش 
هزار و 150میلیارد تومان افزایش یافت و شرکت از شمولیت ماده 141 
خارج شد که دستاوردهاى بسیار خوبى داشت از جمله اینکه موجب  تغییر 
در ساختار مالى شرکت شده و استفاده از تمامى ظرفیت ها و منابع بیرونى 
را فراهم مى سازد تا شرکت بتواند در فضاى مناسبى سرمایه گذارى کند.  
یزدى زاده تصریح کرد : ظرفیت اسمى تولید ساالنه ذوب آهن اصفهان 
سه میلیون و 600 هزار تن چدن اســت اما این شرکت با امکانات خود 

قادر به تولید چهار میلیون تن چدن در سال مى باشد و همچنین با اجراى 
پروژه LF قادر به تولید ســه میلیون و 300 هزار تن فوالد است که در 
نتیجه 700 هزار تن چدن مازاد خواهد داشت که صادرات یا فروش آن 

به فوالد مبارکه امکان پذیر است .
وى افزود : متاسفانه به دلیل عدم پایدارى در تامین مواد اولیه به ویژه 
سنگ آهن، هم اکنون این شرکت با 55 درصد ظرفیت خود کار مى کند 

و تولید آن در حدود دو میلیون و 200 هزار تن در سال است .
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان، دلیل این معضل را واگذارى معادن بدون 
در نظر گرفتن تعهدات آنها در جهت تامین مواد اولیه صنایع فوالدى 

کشور ذکر کرد و افزود: این امر موجب شده  معادن کشور به راه اندازى 
صنایع فوالدى جدید مبادرت و به صورت عمودى رشد کنند و صنایع 
فوالدى بزرگ کشور مانند ذوب آهن را با چالش مواد اولیه مواجه سازند . 
وى با اشاره به قول مســاعد وزارتخانه هاى صمت و تعاون، کار و رفاه 
اجتماعى مبنى بــر تامین پایدار مواد اولیــه ذوب آهن اصفهان گفت: 
با تامین مواد اولیه، 90 درصد مشــکالت این شرکت براى رسیدن به 
ظرفیت کامل تولید حل مى شود که در حفظ اشتغال 14 هزار پرسنل 
این شرکت، 17 هزار معدن کار معادن زغال سنگ و یک میلیون نفر به 

طور غیر مستقیم موثر است .


