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اثرات مثبت زود بیدار شدنبرخورد جدى با اقامتگاه هاى بومگردى غیرمجازهمکارى «شاهرخ خان» با مجید مجیدى!تا مجبور نشویم تنگه هرمز را نمى بندیم سرلیدرها ممنوع الورود شدند سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

میزان قند خون نرمال 
در ساعت هاى مختلف 

روز چقدر است؟ 

معمارى مدرن در اصفهان اصالت ندارد
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کالهبردارى با ترفند 
انتخاب بازیگر «پایتخت»

این بار اختالس
 در آموزش و پرورش

مفاسد اقتصادى
 با شایعه سازى 
برطرف نمى شود

5

خالى کردن 
حساب با 

اینترنت عیدانه
رئیس پلیس فتاى اســتان اصفهان بــا بیان آمار 
و ارقامى که حکایــت از افزایش شــدید جرائم 
فضاى مجازى در ســال گذشــته نسبت به سال 
96 دارد، گفت: بیشــترین جرائم فضاى مجازى 
مربوط بــه تخلیه موجودى حســاب هاى بانکى 
افراد بــوده و مابقــى جرائم مربوط به افشــاى 
اطالعــات خصوصى و اخــاذى و هتک حیثیت 
افراد بوده اســت؛ جرائم فضاى مجــازى مانند 
واکشى رمز حســاب بانکى و... در کسرى از ثانیه 
انجام مى شود و در چنین شــرایطى فقط باید بر 

پیشگیرى تمرکز کرد.
 4سرهنگ سیدمصطفى ...

مسیر سبز!مسیر سبز!
وقتى نقش معجزه کمرنگ تر از همیشه مى شودوقتى نقش معجزه کمرنگ تر از همیشه مى شود
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انتقاد معاون شهردار اصفهان از بى توجهى به اصول معمارى بر جاى مانده از گذشتگان:

همکارى محسن چاوشى 
با برادران محمودى
 در «دلدار»

علیمنصور در هیئت مدیره
علیرضا منصوریان که پس از حضــور در کادر فنى ذوب آهن نتایج 
خوبى کسب کرده، احتماًال در فصل آینده هم بر روى نیمکت این 

تیم خواهد نشست. 
اکثر اعضــاى هیئت مدیــره ذوب آهن موافق ادامــه همکارى با 
منصوریان هستند. در این راستا، اواخر هفته جارى و یا اوایل هفته 

آینده، جلسه هیئت مدیره تشکیل خواهد شد که...
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اصفهان را به 
بهشت سرمایه گذارى 

معروف مى کنیم

معاون استاندار اصفهان:

قاتل طلـبه همـدانى کشـته شد
24 ساعت پر التهاب؛ از قتل تا درگیرى 
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یحیى حاال مى خواهد یحیى حاال مى خواهد 
یقه سپاهان رایقه سپاهان را
 بگیرد بگیرد

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد بر اســاس ماده 37 قانون برنامه ششم توسعه، ماده 2 قانون تشکیل شرکت هاى آب و فاضالب 
مصوب سال 1369، و ماده 27 الحاق برخى مواد به قانون تنظیم بخشى از مقررات مالى دولت (2) تکمیل تأسیسات فاضالب شهر گلپایگان و گوگد را 
در ازاى تخصیص پساب تصفیه شده به منظور کاربرى معین و با حجم مشخص براى دوره زمانى محدود و معین به روش بیع متقابل و با شرایط ذیل، 

به سرمایه گذار واجد شرایط واگذار نماید.
الف- شرح مختصرى از پروژه:

- موضوع پروژه: تأمین مالى، احداث و بهره بردارى تأسیسات فاضالب شهر گلپایگان در ازاى واگذارى بخشى از پساب حاصله به روش بیع متقابل
- سرمایه پذیر: شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

- دوره احداث: 3 (سه) سال                                    - دوره بهره بردارى تجارى: با ارائه مدل مالى                               - محل اجرا: استان اصفهان. شهر گلپایگان
ب- شرایط کلى براى سرمایه گذارى:

- سرمایه گذار 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 98/02/21 محل تحویل دبیرخانه 

معامالت شرکت اتاق 292 مى باشد.
- تاریخ بازگشایى: از ساعت 8:00 صبح روز یکشنبه مورخ 1398/02/22

- بدیهى است پس از بررسى مدارك ارزیابى که توسط شرکت کنندگان تکمیل و تحویل مى شود، از سرمایه گذاران واجد شرایط جهت مذاکرات 
قراردادى دعوت به عمل خواهد آمد.

- سرمایه پذیر در رد یا قبول پیشنهادات فنى یا مالى سرمایه گذاران در تمام مراحل اختیار تام دارد.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

آگهى فراخوان شناسایى سرمایه گذار
تأمین مالى، احداث و بهره بردارى تأسیسات فاضالب شهر گلپایگان در ازاى واگذارى 

بخشى از پساب حاصله (بیع متقابل)«مزایده شماره 1/3- 1- 98»
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ى و نچ ىى و نچ ى
ابا برادران محمودى نا ر وبر ىووودىبرادرانمحمودىر و نن ىدرانمحمودىبب دددد ادرانمحمودىمح ب دابا ح ان با برادران محمودىد

«د در «دلدارر ر»رار»ر «دلدار «دلد لدد ددددد  در «دلدار»د

نوبت اول

نام روزنامه: نصف جهان
تاریخ انتشار:98/02/09

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در نظر دارد: کاال و خدمات مورد نیاز خود به شرح 
ذیل را باستناد قانون برگزارى مناقصات و آئین نامه معامالت شرکت، از طریق برگزارى 
مناقصه عمومى دو مرحله اى از بین تأمین کنندگان و فروشندگان واجد شرایط خریدارى 

نماید.

روابط عمومى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

آگهى مناقصه عمومى داخلى

موضوع ردیف
مناقصه

شماره 
مناقصه

تاریخ 
توزیع 
دفترچه

مهلت 
دریافت 
اسناد

آخرین 
مهلت ارسال 

پاکات

تاریخ 
برگزارى 
مناقصه

ساعت 
مبلغ تضمینبرگزارى

1

تأمین و نصب 
تجهیزات 
مربوط به 
خودروى 
عیب یابى 

کابل

9811000398/02/0798/02/1298/02/2198/02/2210640/000/000

پیشنهاد دهندگان مى توانند اسناد مناقصه را به شــرح فوق از طریق سایت هاى زیر دریافت و به آدرس: اصفهان 
چهارباغ عباسى- خیابان عباس آباد- ساختمان شماره 3 توزیع برق شهرستان اصفهان طبقه همکف- دبیرخانه 
تحویل یا ارسال نمایند. جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 32240691- 031 امور تدارکات تماس حاصل 

فرمائید.
http://tender.tavanir.org.ir سایت اینترنتى معامالت توانیر به آدرس

http://iets.mporg.ir سایت اینترنتى پایگاه ملى مناقصات ایران به آدرس
http://eepdc.ir سایت اینترنتى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به آدرس

مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: در اسناد درج شده است.
به پیشنهادهاى فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتى که بعد از انقضاء مهلت مقرر در تاریخ فوق واصل شود 

مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: در اسناد درج شده است.

سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مندرج مى باشد.
شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان حق اصالح اسناد را تا 72 ساعت قبل از بازگشائى پاکت هاى مناقصه براى خود 

محفوظ مى دارد.
شرکت کنندگان در مناقصه مى بایست دو روز قبل از آخرین تاریخ  تحویل پاکت ها با مراجعه به سایت شرکت و یا 
تماس با واحد مناقصات و قراردادها، از آخرین اصالحات احتمالى اسناد مطلع گردند. در غیر این صورت مسئولیت 

عدم رعایت این بند به عهده مناقصه گران مى باشد.
پیشنهادات رسیده با حضور اعضاء کمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد.

حضور پیشنهاد دهندگان (هر شرکت  کننده یک نفر با ارائه معرفى نامه) در جلسه بازگشایى پاکات آزاد مى باشد.
مدارك، پیشنهادات و نامه هاى فاقد امضاء، مخدوش یا بعد از انقضاء مهلت مقرر واصل شود مطلقًا ترتیب اثر داده 

نخواهد شد.
شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار مى باشد.

www.nesfejahan.net

آیا مى دانید میزان قند خون نرمال و طبیعى چه مقدار 
باید باشد؟ دانستن مقدار قند خون نرمال دانشى

 با اهمیت است که باعث شناخت بازه
 سطوح گلوکز خون مى شود و در واقع
 قسمت کلیدى خودکنترلى دیابت...

یره
وب آهن نتایج

ى نیمکت این 

ه همکارى با 
 یا اوایل هفته 
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نماینده اصفهان در مجلس گفت: متأســفانه پشت پرده 
برخورد با مفاسد اقتصادى، وارد کردن فشارهاى سیاسى 
به جناح هاى مختلف قــرار دارد و در واقــع در برخورد با 
مفاســد اقتصادى جناح هــاى مختلف در حال تســویه 
حســاب هاى سیاسى هســتند و عده اى هم در حال بهره 

بردارى سیاسى اند.
حسن کامران گفت: مفاسد اقتصادى با شایعه سازى برطرف 
نمى شود و باید در این مورد کار اساسى صورت گیرد. وى در 
پاسخ به اینکه چرا مسائل دادگاه متهمان پتروشیمى با شایعه 
ســازى زیادى همراه بوده است؟ گفت: علت این است که 
نظارت ها به درستى در جامعه ما انجام نمى شود. متأسفانه 

در جامعه ما براى برخورد با مفاسد اقتصادى گاهى اغماض 
مى کنیم و گاهى نیز سختگیرى بیش از حد داریم. علت این 
است که پشت پرده برخورد با مفاسد اقتصادى فشارهاى 
سیاســى مربوط به جناح هاى مختلف قراردارد. به همین 
دلیل هرگاه مى خواهیم با یک فساد اقتصادى برخورد کنیم، 
حرف و حدیث هاى بسیارى در جامعه مطرح کرده و عده اى 
در جامعه حاشیه درست مى کنند و خود این موضوع مانع از 

برخورد صحیح و شفاف با موضوع پرونده ها مى شود.
نماینده اصفهان در مجلس ادامه داد: از سوى دیگر برخورد با 
مفاسد اقتصادى تبدیل به فرصتى براى تسویه حساب هاى 

سیاسى جناح ها و احزاب  شده است. 

رئیس ســتاد کل نیروهاى مســلح درباره اینکه وزیر 
امور خارجه تصمیــم گیرى در مورد تنگــه هرمز را به 
نیروهاى مســلح مربوط دانسته گفت: در این خصوص 
مقامات باالتر صحبت کرده و ما مجرى این دستورات 
هستیم. همانطور که پیش از این نیز بارها توسط مقامات 
کشورمان گفته شده ما خواهان تأمین امنیت تنگه هرمز 
هســتیم و امنیت این تنگه نیز توسط کشــور ما برقرار 

مى شود.
سرلشکر محمد باقرى  افزود: کشتى هاى کشور ما نیز 
همچون دیگر کشورها در حال عبور از این تنگه هستند، 
اما اگر قرار باشد کسى تنگه هرمز را ناامن کند قطعًا ما با 

آن برخورد خواهیم کرد. همچنین اگر نفت ما از این تنگه 
عبور نکند حتمًا نفت دیگر کشورها نیز از این تنگه عبور 
نخواهد کرد. البته ما قصد بســتن تنگه هرمز را نداریم 
مگر اینکه اقدامات دشــمنان به جایى برسد که مجبور 

شویم و چاره اى جز این وجود نداشته باشد.
باقرى افزود: تا همین دیروز نیز ناوهاى آمریکایى موظف 
به پاسخگویى به سئواالت سپاه پاسداران در مورد تنگه 
هرمز بودند و آنان مى دانند کــه امنیت این تنگه نیز بر 

عهده کیست.
باقرى درباره وضعیت نیــروى انتظامى نیز اظهار کرد: 

اعتبارات مالى این نیرو تضمین شده است.

مفاسد اقتصادى با
 شایعه سازى برطرف نمى شود

تا مجبور نشویم
 تنگه هرمز را نمى بندیم

فروغى احضار شد
   پانا | عضو شوراى نظارت بر سازمان صدا و سیما از 
تصمیم  گیرى دقیق درباره برنامه «نود» در جلسه بعدى 
این شورا خبر داد. پس از حسـام الدین آشنا، نماینده قوه 
مجریه و غالمرضا کاتب، نماینده قوه مقننه، قاضى زاده 
هاشـمى دیگر عضو شـوراى نظارت بر سـازمان صدا و 
سـیما و نماینده قوه مقننه اعـالم کرد: در جلسـه هفته 
گذشـته درباره برنامـه «نـود» صحبت هایى شـده بود 
اما تصمیم گیرى دقیق تر به جلسـه بعدى منتقل شـده 
است. مرتضى میرباقرى (معاون سـیما) و على فروغى 
(مدیر شـبکه 3) نیز باید در جلسـه بعدى حاضر باشند تا 

توضیحاتى ارائه دهند.

با بلیت بخت آزمایى 
صاحبخانه نمى شوید

   تابناك | محمد اسـالمى، وزیر راه و شهرسـازى در 
پاسخ به سـئوال خبرنگارى که پرسـید آیا با توجه افزایش 
قیمت مسـکن همچنان توصیه مى کنید مردم با پس انداز 
صاحب مسـکن شـوند، گفت: صندوق پس انداز مسـکن 
در گذشـته به هر حال پوشـش خوبى براى خرید مسـکن 
داشـته اما باز هم مردم پس انداز کنند، چـرا که بهترین راه 
براى خانه دار شدن است. با بلیت بخت آزمایى که نمى توان 
صاحب مسکن شد، به هر حال پس انداز بهترین روش است.

الریجانى شانسى ندارد
   ایلنـا | حسـن بیادى، دبیـرکل جمعیـت آبادگران 
جوان در پاسـخ به این سـئوال که الریجانى در صورت 
عـدم تصویب قانـون ممنوعیت نمایندگى بیش از سـه 
دوره چقدر مى تواند براى ورود مجدد به مجلس امیدوار 
باشد؟ گفت: مدیریت مجلس در دور گذشته و این دوره 
داراى ایرادات جدى بوده و هسـت. اگر طرح سـه دوره 
نمایندگى هم انجام نشود ایشان براى حضور در مجلس 
هم شانسى ندارند چه رسد براى ریاست جمهورى و دلیل 
این همه افت در مسائل سیاسى ایشان نداشتن مشاوران 

و کارشناسان امین است.

«بیوه سیاه» هنوز نیامده
   تسـنیم | مدیرکل حفاظت محیط زیست استان 
سیسـتان و بلوچسـتان شـایعه حضور «بیوه سـیاه» در 
منطقه سیسـتان را تکذیب کرد. وحید پورمردان اظهار 
کرد: بر اثر سـیالبى که در منطقه سیسـتان اتفاق افتاد 
برخى حشـرات و مار هاى سمى و غیرسـمى در منطقه 
مشـاهده شـد که متعاقب آن تعدادى از کاربران فضاى 
مجازى، شایعه سازى و ایجاد رعب و وحشت را در دستور 
کار خود قرار دادنـد. برخى ها در فضاى مجـازى خبر از 
حضور نوعى عنکبوت سمى در منطقه سیستان دادند که 
30 برابر سمى تر از مار اسـت و در مدت زمان 45 دقیقه 

مى تواند جان یک انسان بالغ را بگیرد.

اشک هاى دیکتاتور
   انتخاب | برخى گزارش ها از داخل زندان «کوبر» 
سـودان حاکى از آن هستند که «عمر البشـیر»، رئیس 
جمهورى برکنار شده سودان، زمانى که شنید شخصى او 
را «رئیس جمهورى مخلوع» خواند، اشکش درآمد! این 
منبع با اشاره به وخامت وضعیت جسمانى عمر البشیر به 
دلیل افسـردگى شـدیدى که با ورود به زندان دچار شد، 
افزودند: او هنوز هم باور ندارد که به زندان افتاده اسـت. 
تمامى این شـرایط موجب سـکوت و بهت او شـده و بر 

وضعیت جسمانى او تأثیر گذاشت.

نگران نباشید
   عصر ایران | وزیرعلوم، تحقیقات و فناورى با اشاره 
به اینکه اصالحات آیین نامه انضباطى دانشجویان جزئى 
و در حد دو تا سـه کلمه است، خاطر نشـان کرد: نگرانى 
در مورد ورود به حریم شـخصى افراد در فضاى مجازى 
وجود ندارد و بررسى ها تنها مربوط به تخلفات در دوران 
دانشـجو بودن فرد و در حوزه دانشـجویى از جمله هک 
کردن بعضى سایت ها و دسترسى به مستندات و مدارك 

دیگران است.

خبرخوان
پرکارترین استان ایران

   رویــداد24 | مدیرکل کار، تعــاون و رفاه 
اجتماعى استان سمنان از سهم بیشتر کارجویان 
دیپلم و زیردیپلم از بازار اشــتغال این اســتان در 
یکسال گذشــته خبر داد و گفت: براساس آخرین 
آمار رسمى مرکز آمار ایران، استان سمنان با نرخ 
بیــکارى 7/2 درصد کمترین آمــار بیکارى را در 

سطح کشور دارد.

پایان معضل چک
   تســنیم | مدیریت کل اعتبــارات بانک 
مرکزى اعالم کرده که بر اساس مفاد قانون جدید 
چک و دستورالعمل حساب جارى بانک مرکزى 
به شبکه بانکى، در صورت کافى نبودن موجودى 
حساب صادرکننده چک، بانک ها مکلف به پرداخت 
وجه چک از محل موجودى ســایر حساب هاى 
صاحب حســاب به ترتیــب اولویت از حســاب 
جارى، حساب قرض الحســنه پس انداز، حساب 
سرمایه گذارى کوتاه مدت و حساب سرمایه گذارى 
بلندمدت و همچنین مسدود کردن کلیه حساب ها 
و کارت هاى بانکى و هر مبلغ متعلق به صادرکننده 

به میزان مبلغ چک هستند.

رایزنى براى بیکارها 
   مهــر | مدیر کل کاریابى هــاى وزارت کار 
از مذاکره با کشــورهاى رومانى، بلغارستان، کره 
جنوبى و ژاپن بــراى اعزام نیــروى کار خبر داد 
و گفت: براى امســال اعــزام 5000 نیروى کار 
هدفگذارى شده است. محمد اکبرنیا گفت: پس 
از مذاکره با کشورهاى آلمان و کرواسى، با سفراى 
سایر کشــورهایى که متقاضى نیروى کار ایرانى 
هستند، مذاکراتى صورت گرفته تا در سال جارى 
در رابطه با اعزام نیروى کار گام جدیدى را برداریم.

خرما 20 درصد گران تر شد
   تســنیم | قیمــت هر کیلوگــرم خرماى 
مضافتى درجه یک در آستانه ماه مبارك رمضان 
به حدود هر کیلوگرم 40 هزار تومان رسید، هر چند 
که قیمت این محصول بســته به منطقه فروش، 
کیفیت و انصاف فروشندگان کمتر از این قیمت نیز 
به فروش مى رسد. موسوى دبیر انجمن خرما درباره 
تولید خرما گفته است وجود دالالن و فعالیت آنها 

در بازار تنها عامل افزایش قیمت است.

ممنوعیت انتشار آثار پاشایى
   ایران آرت | پس از آنکه آثار ناشنیده و نیمه کاره 
مرتضى پاشایى بعد از مرگ او در زمان هاى مختلف 
در فضاى مجازى منتشر شدند، خانواده این هنرمند 
با انتشار اطالعیه اى اعالم کردند از اردیبهشت 98 
هیچ اثرى توسط خانواده مرتضى پاشایى منتشر 
نمى شود و از دیگران هم درخواست کردند به انتشار 

آثار اتود و نیمه کاره این هنرمند مبادرت نورزند.

هوا 10 درجه گرم  مى شود
   آنا | مدیرکل پیش بینى و هشدار سریع سازمان 
هواشناسى گفت: تا شــنبه هفته آینده هوا هرروز 
گرم تر شده و در کل کشــور افزایش بیش از 10 
درجه اى دما پیش بینى مى شود. احد وظیفه گفت: 
روز دوشنبه (امروز) در شمال غرب، شمال شرق و 

البرز نیز هواى بارانى پیش بینى مى شود.

خانه در پایتخت چند؟!
   تابنــاك | به تازگى بانــک مرکزى گزارش 
تحوالت بازار معامالت مسکن در شهر تهران در 
فروردین ماه سال جارى را منتشر کرده است. این 
گزارش حکایت از آن دارد که متوســط قیمت هر 
مترمربع مســکن به112/7 میلیون ریال و تعداد 
معامالت مســکن به 3/4 هزار واحد مســکونى 

رسیده است. 

براســاس آمارى که وزارت  ارتباطات و فناورى اطالعات 
منتشر کرده تنها بازى هاى کامپیوترى ایرانى 920 میلیارد 
تومان گردش مالى  ســاالنه دارند. حاال بــه جز بازى هاى 
موبایلى کــه از مارکت ها خریدارى مى کنیــم، گیم نت ها 
همچنان در  گوشــه و کنار نفس مى کشند. قیمت براى هر 
ســاعت بازى در گیم نت هاى مرکز پایتخت رقمى نزدیک 
به 18 هزار تومان  گذاشته شــده، اما براى نپراندن مشترى 
حاضرند قیمت ها را  کمتر هــم بگیرند و مثًال رنج قیمتى ده 
دوازده هزار تومان براى هر ساعت استفاده از بازى را پیشنهاد 

مى  دهند.
 البته فعاالن این صنــف مى گویند دیگر مثل قدیم ها  مردم 
براى بازى در گیم نت ها صف نمى بندند و بیشتر به بازى هاى 

موبایلى روى آورده اند. اما گیم  نت هاى رسمى تهران که حاال 
تعدادشان تنها 90 کافه اســت با بازى هاى سه بعدى سرپا 
مانده اند. البته در کافه  هاى بزرگ تر شمال تهران گیم نت ها 
شرط بندى هاى بزرگ هم راه انداخته اند و جوانان و نوجوانانى 
 که بازى هاى گروهى و دسته اى مى کنند در این شرط بندى ها 
شــرکت مى کنند. جایزه بزرگ یکى از  این شرط بندى ها 
در گیم نتى در خیابان پاســداران 30  میلیون تومان اســت. 
آنها فوتبال بازى مى کنند و هرکدام  براى شــرکت در لیگ 
بازى هاى رایانه اى یک میلیون تومان پرداخته اند. صاحب این 
گیم نت مى گوید شرط بندى یکى از راهکار هاى گیم نت ها 
براى زنده ماندن اســت و البته این  راهکار هم جواب داده و 

مشتریان زیادى را به گیم نت ها مى کشد.  

روزنه هاى فســاد مالى این بار در آموزش وپرورش 
استان سیستان وبلوچستان نمود پیدا کرده است و در 
یکى از محروم ترین شهرهاى کشور یعنى شهرستان 
سرباز در حوزه فعالیت هاى سوادآموزى اختالسى رخ 

داده است.  
به گزارش «تســنیم»، پیش از این و در ســال 95 
خبرهایى از اختالس در صنــدوق ذخیره فرهنگیان 
منتشر شــد و حاال یکبار دیگر، اخبار تخلفات مالى 
از جانب آموزش وپــرورش یکى از محــروم ترین 
استان هاى کشور به رسانه ها راه پیدا کرده است آن 
هم در شرایطى که شاخص هاى عدالت آموزشى این 
استان در پایین ترین حد خود قرار دارد و دانش آموزان 

در شرایط نامناسب تحصیل مى کنند.

اختالس اخیــر در بحث فعالیت هاى ســوادآموزى 
در شهرستان ســرباز رخ داده اســت و افراد دخیل 
در این اختالس شــامل رئیس و پنج نفر از پرســنل 
آموزش و پرورش شهرستان سرباز هستند که در حال 
حاضر براى تکمیل پرونده در اختیار مأموران وزارت 
اطالعات قرار دارند، اختــالس از محل وجوهى که 

بابت سوادآموزى پرداخت شده، صورت گرفته است.
امیرعلى نعمت اللهى، قائم مقام وزیر آموزش وپرورش 
در واکنش به اختالس صورت گرفته در یکى از ادارات 
آموزش وپرورش اظهار کرد: «در سال هاى گذشته 
در یکى از شهرستان هاى استان سیستان وبلوچستان 
خالف ضوابط بودجه اى اقداماتى انجام شده و افراد 
متخلف که رئیس شهرستان راسک نیز جزو آنهاست، 
بازداشت شــده اند و هم اکنون پرونده این اختالس 
توسط مراجع قضایى در حال بررسى است. عمده این 
اختالس در بخش سوادآموزى است و اگر ما متوجه 
شده بودیم حتمًا برخورد مى کردیم.» علیرضا نخعى، 
مدیرکل ســابق آموزش وپرورش استان سیستان و 
بلوچستان نیز درباره این اختالس گفت: تخلف مالى 
در حوزه اعتبارات سوادآموزى باعث دستگیرى چند 
نفر شد البته سازوکار انجام کار سوادآموزى روالى دارد 

که احتماًال تخلفات در نحوه پرداخت ها بوده است.»

حدود ســاعت 4 و 30 دقیقه بامداد دیروز، ساکنان یکى از 
محالت حاشیه شهر همدان با شــنیدن صداى تیراندازى 
از خواب پریدند. بسیارى از آنها شــب قبل را با این اندیشه 
گذرانده بودند که چه کسى یکى از طلبه هاى حوزه علمیه آن 

شهر را به قتل رسانده است. 
■■■

حوالى ظهر روز شنبه، طلبه اى 46 ساله از حوزه علمیه واقع 
در محله «آخوند» همدان خارج مى شود. یکى از سرنشینان 
خودروى 206 که به گفته شاهدان از ساعتى قبل در حوالى 
خیابان شهدا و کوچه آخوند گشت مى زده درحالى که لباس 
پلنگى و شبه نظامى به تن داشته از خودرو خارج مى شود و 
نام طلبه همدانى را مى پرسد و پس از اطمینان از هویت وى، 
با شلیک دو گلوله وى را به قتل مى رساند و از محل متوارى 

مى شود.
پلیس که بالفاصله در محل حادثه حاضر مى شــود خبر از 
شناسایى قاتل مى دهد و پرونده به طور فوق العاده پیگیرى 

مى شود.
اما قاتل کیست؟ «بهروز حاجیلو»، یکى از اشرار همدان که 
در منطقه قاسم آباد همدان زندگى مى کرد و به گفته برخى، از 
طرفداران «وحید مرادى» از اراذل و اوباش معروف همدان 
است که سال گذشته در زندانى در تهران کشته شد. وى که 
در اینستاگرام هم حضورى فعال داشته و صفحه شخصى اش 
پر از عکس و فیلم  هایى است که از اسلحه هاى مختلف خود 

گذاشته است، ساعتى پس از حادثه، در استورى اینستاگرام به 
قتل طلبه همدانى اعتراف مى کند. استورى اى که چند ساعت 

بعد حذف مى شود. 
و مقتول؛ او «حجت االسالم مصطفى قاسمى»، امام جماعت 
مســجد حاج کربعلى بود و چندى پیش هم در حوزه علمیه 

دامغانى به عنوان مسئول کتابخانه فعالیت مى کرد. 
 پیگیرى این پرونده به عهده نیروى انتظامى همدان گذاشته 

مى شود. فرمانده انتظامى استان همدان با بیان این مطلب که 
قاتل پیش از انعکاس این اقدام در حساب شخصى اینستاگرام 
خود، از روى اطالعات خودرو توسط پلیس شناسایى شده بود 
و حتى مأموران پاتوق و محل دریافت خودرو را نیز شناسایى 
کرده بودند، گفت: «پس از اطالع رســانى این موضوع به 
مرکز فوریت هاى پلیسى 110 و حضور تیم هاى پلیسى، در 
کمتر از ده دقیقه ضارب شناسایى و خودروى متهم نیز توسط 

پلیس شناسایى شد و مالک این وسیله نقلیه که برادر قاتل 
بود دستگیر شد.» تیم هاى پلیسى، ده نقطه احتمالى حضور 
و تردد قاتل را تحت نظارت نامحسوس قرار دادند و ساعت 4 
و 25 دقیقه صبح دیروز یک شنبه، مأموران انتظامى به فردى 
که در حال تردد در یکى از محله هاى شهر بود مشکوك شده 
و به او دستور ایست دادند. قاتل که توسط مأموران شناسایى 
شده بود، براى فرار از دست پلیس با سالح کالشینکفى که 
زیر کاپشن خود مخفى کرده بود، اقدام به تیراندازى به سمت 
مأموران کرد و سرانجام در کمتر از 24 ساعت پس از ارتکاب 

جرم به ضرب گلوله پلیس به هالکت رسید.
در جریان این درگیرى که 20 دقیقه به طول انجامید، یکى 
از سربازان وظیفه از ناحیه کتف بازوى راست و یک درجه دار 
انتظامى همدان از ناحیه پا مــورد اصابت گلوله قرار گرفتند 
که به بیمارستان بعثت شهر همدان منتقل شدند و با توجه 
به سطحى بودن جراحات، حال عمومى آنها مطلوب و رو به 
بهبود است. پیش از درگیرى با قاتل نیز چهار نفر از همدستان 
وى شناسایى و دستگیر شــدند و در اختیار مراجع قضایى 

قرار گرفتند.
اما انگیزه قاتل چه بود؟ آنطور که فرمانده انتظامى اســتان 
همدان مى گوید،  قاتل با حجت االسالم مصطفى قاسمى، 
روحانى مقتــول در یک محله زندگــى مى کردند و پلیس 
همچنان در حال بررســى علت وقوع قتل  اســت هرچند 
هم محله بودن قاتل و مقتــول، مى تواند وجود انگیزه هاى 

شخصى در این ماجرا را تقویت کند.

24 ساعت پر التهاب؛ از قتل تا درگیرى 

قاتل طلبه همدانى کشته شد

این بار اختالس در آموزش و پرورش

9 زن در تابستان سال 1376 در تهران با ضربات چاقو 
به قتل رسیدند؛ آنها تعدادى از قربانیان مردى بودند که 
بعدها به «خفاش شب» مشهور شد. مردى سى و چند 
ساله که 22 سال پیش تابستانى غم بار و پر هراس براى 
پایتخت  نشین ها فراهم کرد و پس از دستگیرى به 9 بار 
قصاص و 214 ضربه شالق محکوم و در نهایت پس 
از چند هفته،  اعدام شد. پس از گذشت دو دهه، داستان 
زندگى «غالمرضا خوشرو» یا همان «خفاش شب» 
دســتمایه یک تئاتر در تهران شده است. کهبد تاراج، 
کارگردان این نمایش در این باره با خبرگزارى «ایلنا» 
گفتگویى انجام داده که طــى آن به زوایاى جدیدى 

درباره «خفاش شب» اشاره شده که خواندنى است.

  در ماجراى «خفاش شب» سیاست و دست هایى 
پشت پرده بوده است. به طور مثال این سئوال مطرح 
است که چرا این فرد را 20 روزه اعدام کردند و نگهش 
نداشــتند؟ به نظر من او بازیچه سیاست هاى کثیف 

است. شاید نتوان این مسئله را زیاد مطرح کرد.
  در تمام اسناد و اخبارى که از ماجراى اعتراف گیرى 
و بازجویى غالمرضا خوشــرو موجود است، ذکر شده 
که «خفاش شب» مدعى داشتن یک همدست بوده 
و در بازجویى ها هم از او اسم برده و گفته قتل ها کار او 
بوده است نه من که البته آوردن نام همین شخص دوم 
هم در طول اجراى نمایش براى من مشکل ساز شد؛ 
این نشان مى دهد که حتمًا چیزى بوده که این ماجرا 
برایم مشکل ایجاد کرده است. در سه روز ما سه بار نام 
این شخصیت همدست را تغییر دادیم چون تذکراتى 

گرفته بودیم.
  قرار بود این نمایش را سال گذشته اجرا کنم اما متن 
در مرحله بازخوانى رد شــد و امسال هم اگر توانستم 
اجرایش کنم بــه این دلیل بوده که خودسانســورى 
کردم؛ متــن را تعدیل و یکســرى صحنه ها را حذف 
کــردم تا مجــوز بگیرد. یعنــى فکر نکنیــد به این

 راحتى ها بود. 

در ماجراى «خفاش شب» دست هایى پشت پرده بود

شرط بندى در گیم نت هاى تهران

عبدالرضا رحمانى فضلى، وزیر کشــور در جمع خبرنگاران 
درباره  پیامک هاى پلیس به رانندگان بدحجاب و حواشــى 
ایجاد شــده در این خصوص گفت: آنچه باید از سوى ناجا 
انجام شود عمل به قانون است. روشى در زمان سردار اشترى 
باب شد که روش خوبى است و من نیز آن را مى پسندم. در 
این روش به جاى آنکه در کوچه و خیابان با مظاهر برخورد 
علنى شود، مأموران پلیس ضمن اینکه گشت هاى خود را 
داشته و اقدام به امر به معروف مى کنند براى افراد متخلف 
پیامکى را صادر مى کنند و بر این اساس به افرادى که دچار 
خطا و اشتباه شدند تذکر مى دهند و وقتى این موضوع به دو 

یا سه مورد مى رسد باید تعهد دهند.
رحمانى فضلى با تأکید بر اینکه ما کشورى اسالمى هستیم 

گفت: باید به ضابطان و مجریان قانون که بر اساس قانون 
عمل مى کنند احترام بگذارند و کارى نکنیم که خدایى نکرده 

طورى رفتار شود که شاهد سوءاستفاده دشمنان باشیم.

من نیز آن را مى پسندم!

«تسنیم» نوشــت: در روزهاى اخیر چند کانال تلگرامى 
ضدانقالب با تحریف آشکار سخنان آیت ا... علم الهدى و 
انتشار قسمتى از سخنرانى وى، قصد تخریب مجدد امام 

جمعه مشهد را داشتند.
در بخشى از پست تلگرامى این کانال ها جمله اى به نقل 
از آیت ا... علم الهدى در خطبه هاى نماز جمعه گذشــته 

داخل عالمت گیومه(« ») که به معناى نقل قول مستقیم 
است استفاده شده که در هیچ سایت، خبرگزارى یا پایگاه 
اطالع رسانى در متن ســخنرانى امام جمعه مشهد دیده 
نمى شود. عبارت «تمدید نشــدن معافیت واردات نفت 
نشانه نزدیکى ظهور است» تنها برداشت غلط نویسنده از 

سخنان خطیب جمعه مشهد بوده است. 
آنطور که از متن ســخنان امام جمعه  مشــهد استنباط 
مى شود این است که آیت ا... علم الهدى صدور بیانیه از 
طرف آمریکا را نشان از رعب و وحشت استکبار جهانى از 
انتظار مهدوى جامعه ایران دانسته و این رعب و وحشت در 
دل مستکبران را نشانه نزدیکى فرج معرفى کرده است .در 
واقع از نظر نماینده ولى فقیه در استان خراسان رضوى،  
تمدید نشــدن معافیت نفتى معلولى از رعب و وحشت 
مستکبران از ظهور و این رعب و وحشت مستکبران است 

که نشانه اى از نزدیکى فرج است.

پشت پرده تقطیع اظهارات علم الهدى 
از نگاه خبرگزارى اصولگرا

سمانه جهانگیرى
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برپایى 2 گالرى نجومى
نمایشگاه عکس هاى نجومى با عنوان «آسمان شب» 
شــامل مجموعه اى از بهترین آثار 15 عکاس نجومى 
اصفهان تا یازدهم اردیبهشت ماه به طور همزمان در دو 
گالرى شهر اصفهان برپاست. گالرى نخست شامل حدود 
20 عکس از جدیدترین عکس هاى عکاســان نجومى 
اصفهان در محل خانه صفوى در اصفهان برگزار مى شود. 
در گالرى دوم نیز کــه در کتابخانه مرکزى اصفهان برپا 
مى شود، گلچینى از بهترین عکس هاى دوره هاى گذشته 
مسابقات عکاســى به نمایش در آمده است. نمایشگاه 
عکس هاى نجومى «آسمان شــب» در خانه صفوى از 
ساعت 17 تا 21 و نمایشگاه گالرى کتابخانه مرکزى از 

ساعت 9 تا 19 پذیراى عالقه مندان است.

رقابت 75 دانشجوى پزشکى 
درالمپیاد

دبیر علمى یازدهمین المپیاد دانشجویان علوم پزشکى 
در دانشــگاه علوم پزشــکى اصفهان گفت: در مرحله 
انفرادى یازدهمین دوره المپیاد دانشجویان علوم پزشکى 
کشور، تعداد 75 دانشجو در اصفهان با یکدیگر به رقابت 
علمى پرداختند. نســرین شــعربافچى زاده اظهار کرد: 
این دانشجویان از سه دانشــگاه علوم پزشکى اصفهان، 
دانشگاه آزاد اسالمى واحد خوراسگان و نجف آباد به رقابت 
پرداختند. نتایج برگزیدگان مرحله انفرادى این آزمون طى 

دو الى سه هفته آینده اعالم مى شود.

ابقاى 2 فرماندار 
طى حکمى از سوى وزیر کشــور محمدرضا توسلى به 
عنوان فرماندار بویین میاندشت و سید تقى معین الدینى 
به عنوان فرماندار فریدن ابقا شد. توسلى به مدت هفت ماه 
سرپرستى شهرستان بویین میاندشت را بر عهده داشت 

و با ابقاى او، حکم شهردارى گلپایگان وى منتفى شد. 

دادگاه بخش فوالدشهر 
در شرف راه اندازى

سرپرســت فرماندارى لنجان گفت: ایجاد دادگاه در این 
بخش از شمار مراجعات به دادگسترى مرکز شهرستان 
کاسته و باعث ارتقاى خدمات ارائه شده مى شود. خدامراد 
صالحى تصریح کرد: مقدمــات راه اندازى دادگاه بخش 
فوالدشهر فراهم شده است و با این کار از حجم مراجعات 
به دادگسترى مرکز شهرستان و اطاله دادرسى در آن مرکز 
کاسته مى شود. صالحى گفت: 40 درصد از پرونده هاى 
قضایى این شهرستان در شوراى حل اختالف رسیدگى 

مى شود.

غرب اصفهان هم 
سینمادار مى شود

مدیــر منطقــه 11 شــهردارى اصفهان گفــت: بنابر 
پیش بینى ها، اولین ســینماى غرب اصفهان نیمه اول 
سال 1398 ساخته مى شود. حمید اشــرفى اظهار کرد : 
تجهیز ســینما نزدیک 20 روز زمان مى برد، با توجه به 
شرایط فعلى سینما و با در نظر گرفتن بازه زمانى سه ماهه 
ساخت سازه ها، این سینما نیمه اول سال 1398 در منطقه 
11 شهردارى اصفهان افتتاح مى شود و به بهره بردارى 

مى رسد.

ارسال 1000 بسته
 لوازم التحریر به پلدختر

معاون فرهنگى اجتماعــى اداره کل اوقاف و امور خیریه 
استان اصفهان گفت: از محل موقوفات منطبق و با کمک 
خیرین نیکوکار ارسال 1000 بسته لوازم التحریر با اعتبارى 
بالغ بر 400 میلیون ریال بسته بندى و براى کمک به دانش 
آموزان پلدختر به این منطقه ارسال شد. حجت االسالم
 و المسلمین ولى ا... روان اظهار کرد: تاکنون محموله هاى 
زیادى از طرف اعضاى هیئت امناى امامزادگان جلیل القدر 
سراسر استان، خیرین نیکوکار و همچنین از محل موقوفات 
منطبق براى کمک به مردم ســیل زده در جنوب کشور 
ارسال شده اســت که این محموله ها شامل مواد غذایى، 
چادر، پتو، پوشاك و... است که ارزش این محموله ها نیز 

بیش از هفت میلیارد و 500 میلیون ریال برآورد مى شود.

خبر

مدیرکل حج و زیارت اصفهان گفت: زائرانى که نسبت به 
سفرهاى زیارتى خارج از کشور شکایت دارند مى توانند 

به سازمان حج و زیارت مراجعه کنند.
غالمعلى زاهــدى در گفتگو با «فارس» در پاســخ به 
شــکایت برخى از شــهروندان اصفهانــى از بعضى از 
شــرکت هاى زیارتى مبنى بر دریافــت هزینه اضافه، 
توزیع نادرســت غذا و عدم مدیریت درست، اظهار کرد: 
برنامه هاى اجرایــى و محتوایى دفاتــر زیارتى کامًال 
مشخص و یکسان اســت و از همان ابتدا زائر در جریان 
برنامه خواهد بود. وى با تأکید بر آنکه همه دفاتر مربوط 
به عتبات باید مجوز رسمى از سازمان حج و زیارت داشته 

باشند، بیان کرد: ممکن اســت یکسرى دفاتر غیرمجاز 
در سطح شهر وجود داشته باشد که مجوزى از سازمان 
حج و زیارت ندارند و در زمینه عتبات فعالیت دارند، این 
دفاتر مورد تأیید سازمان نیســتند و اگر موردى در این 
خصوص گزارش شود، ســازمان حج و زیارت موظف 

است برخورد کند.
مدیرکل حج و زیارت اصفهان یادآور شــد: سازمان حج 
و زیارت مسئول رسیدگى به ســفرهاى زیارتى خارج از 
کشــور همچون کربالى معال و مکه است و مسئولیت 
سفرهاى زیارتى داخلى ازجمله مشــهد مقدس با اداره 

میراث فرهنگى و گردشگرى است.

مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعى اســتان اصفهان در 
خصوص نظارت بر اجراى قوانین در کارخانه ها گفت: هر 

پنج سال یکبار مى توان هر واحد را بازرسى کرد.
محســن نیرومند صبح دیروز با حضور در جلسه علنى 
شوراى اسالمى شــهر اصفهان با بیان اینکه در استان 
اصفهان 700 تشکل کارگرى و کارفرمایى وجود دارد، 
ادامه داد: مدیریت و برگزارى انتخابات این تشکل ها کار 
سختى است و باید به آن توجه بیشترى صورت گیرد. وى 
در خصوص نظارت بر اجراى قوانین در کارخانه ها گفت: 
70 بازرس داریم که باید بیش از 30 هزار کارخانه و واحد 
کارگاهى را نظارت کند که با این شــرایط هر پنج سال 

یکبار مى توان از هر واحد بازرسى کرد.
مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعى اســتان اصفهان با 
بیان اینکه در استان اصفهان بیش از 700 تعاونى وجود 
دارد، گفت: البته تعدادى از این تعاونى ها فعال نیستند و 
سعى در حذف این تعاونى ها و حرکت به سمت تشکیل 

تعاونى هاى دانش بنیان هستیم.
نیرومند در خصوص آخرین وضعیت اشــتغال در استان 
اصفهان گفت: باید توجه داشت که ایجاد اشتغال وظیفه 
وزارت کار، تعــاون و رفاه اجتماعى نیســت، اشــتغال 
فرادســتگاهى اســت و همه باید براى ایجاد اشــتغال 

تالش کنند.

30 هزار کارخانه تنها با 
70 بازرس نظارت مى شود

برخورد حج و زیارت با 
دفاتر زیارتى متخلف

شــهردار و کارکنان شــهردارى فالورجان در راستاى 
حمایت معنــوى از دانش آموزان پایه چهارم دبســتان 
تا نهم دبیرســتان از نخستین نمایشــگاه کتاب دانش 

آمــوزان مؤلف اصفهــان در نگارســتان حضرت امام 
خمینى(ره) شــهر اصفهان دیدار کردند. در این دیدار 
شــهردار فالورجان آثار ارائه شــده دانــش آموزان را 
بررســى و با آنهــا بــه گفتگــو پرداخت و ایــن راه 
را فراهــم آوردن بســترى مناســب بــه منظــور به 
ثمر رساندن اســتعدادهاى علمى و پژوهشى نوجوانان 

کشور دانست.
به گزارش روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى 
شــهر فالورجان، در خاتمه این دیدار نیز مســئوالن 
برگزارى این نمایشگاه از شهردار فالورجان و همراهان 

مراتب تقدیر و تشکر را به عمل آوردند.

نماینده مردم لنجان در مجلس شوراى اسالمى گفت: 
بر اساس مصوبه شــوراى عالى آب هرگونه برداشت از 
رودخانه زاینده رود در دو استان اصفهان و چهار محال  و 

بختیارى ممنوع است.
محســن کوهکن در گفتگو با «صاحب نیوز» با اشاره 
به اخبارى مبنى بر برداشــت ذوب آهن اصفهان از آب 
زاینده رود که چندى اســت در فضاى مجازى دست به 
دست مى شــود، اظهار کرد: براســاس مصوبه شوراى 
عالى آب هرگونه برداشــت از رودخانه زاینده رود در دو 
استان اصفهان و چهار محال و بختیارى ممنوع است و 

چنین موضوعى صحت ندارد. وى با بیان اینکه مسئوالن 
ذوب آهن باید توجه داشته باشند که هرگونه برداشتى از 
رودخانه باید با هماهنگى و کسب مجوزهاى الزم صورت 
گیرد، تصریح کرد: اطالعیه اى به اشتباه منتشر شده بود 

که ادعا کرده بود آب دریاچه براى ذوب آهن است.
نماینده مردم لنجان در مجلس شــوراى اسالمى تأکید 
کرد: اظهارات آن مسئولى هم که در خصوص برداشت 
آب از دریاچه اعالم کرده بود که این کار پدافند غیرعامل 
است و برداشت آب تلقى نمى شــود هم مورد تأیید ما 

نیست.

رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه اصفهان در خصوص 
وضعیت بازار موبایل و قیمت آن، اظهار کرد: با توجه به اینکه 
موبایل هاى موجود در بازار وارداتى هستند، قیمت آن با دالر 
ارتباط مستقیم دارد، یعنى با افزایش نرخ دالر، قیمت موبایل 

نیز افزایش مى یابد.
حسن میرشمشیرى در گفتگو با «ایسنا» با انتقاد از مشکالت 
موجود در رجیسترى گوشــى هاى تلفن همراه تأکید کرد: 
گوشى هاى رجیسترى شــده اکثر مواقع با سامانه همتایا 
گمرك مشکل پیدا مى کند. سامانه تنها یک شماره پاسخگو 
در تهران دارد و در شهرستان ها هیچ مرجع پاسخگویى به 

مردم ندارد و این مسئله کشور را درگیر کرده است.
میرشمشیرى با اشــاره به رقابت بســیار باال در واحدهاى 
فروش موبایل، گفت: به این دلیل امکان گرانفروشــى در 

این صنف بسیار کم است و در ســال گذشته هیچ گزارش 
گرانفروشى در تعزیرات نداشتیم و تمام گزارش ها به دلیل 
تداخل صنفى بوده است.  وى گفت: تعداد زیادى از واحد هاى 
صنفى به دلیل اینکه هزینه و درآمدشان با یکدیگر برابرى 
نمى کند، در حال تعطیل کردن هستند و اگر واردات بى رویه 
گوشى همچنان بدون نظارت ادامه یابد، سودآورى به شدت 
کاهش و درآمد موبایل فروشــان اصفهان دچار افت شدید 
خواهد شــد. وى در خصوص فعالیت برندهاى موبایل در 
ایران، اظهار کرد: برند سامسونگ فعالیت بسیار کم و جزئى 
در بازار ایران دارد. ال جى اصًال حضور ندارد و فعالیت برند 
هوآوى بسیار ضعیف اســت، البته برند نوکیا نسبت به بقیه 
اوضاع بهتــرى دارد و فعالیت این برندها بیشــتر در حوزه 

خدمات بوده و عرضه آنها تقریباً به صفر رسیده است.

«متأسفانه در سال هاى گذشته، شرایط استان اصفهان به 
گونه اى بود که به سرمایه گریزى معروف شده و امروز ما 
در معاونت هماهنگى امور اقتصادى استاندارى اصفهان، 
مى خواهیم استان اصفهان را به بهشت سرمایه گذارى 

معروف کنیم.»
معاون هماهنگى امور اقتصادى استاندارى اصفهان در 
جمع خبرنگاران این مطلب را اعــالم کرد و گفت: رفع 
مشکالت صنایع، خدمات و کشاورزى از دیگر وظایف 
این معاونت بوده که به دلیل مشکالت انباشته در صنایع، 
خدمات و کشاورزى، کار سخت شــده که امید است با 
بهره گیرى از تجربیات بتوانیم این مشــکالت را حل و 
فصل کنیم. این در حالى است که برخى از این مشکالت 
به علت سیاســت هاى نادرســت، بروکراسى مزمن در 
دستگاه هاى اجرایى، مشکالت فرهنگى و... است و ما در 

حقیقت با کالف سردرگمى روبه رو هستیم.
سید حسن قاضى عســگر با بیان اینکه این مشکالت 
بخشى استانى و بخشى ملى است، افزود: براى احصاى 
مشکالت استانى، سفر و بازدید از شهرك هاى صنعتى و 
احصاى مشکالت انجام شده و برخى از مشکالت ملى با 
مالقات با مسئوالن کشور در حال پیگیرى و انجام است 
که تصمیمات خوبى هم اتخاذ شد. وى با اشاره به اینکه 
در 127 روز گذشته در حوزه سرمایه گذارى هم حرکت 
خوبى انجام شــد، گفت: اقدامات ارزشمند دوره گذشته 
احصا، پیگیرى و به نتیجه رســید و برخى اقدامات هم 
آغاز شد و درصدد هستیم حدود 20 هزار میلیارد تومان 
پروژه هاى ریلى همچون قطار اصفهــان- اهواز، قطار 
اصفهان- نجف آباد، قطار سریع السیر اصفهان- تهران 
و... را از طریق جذب سرمایه گذاران داخلى و خارجى از 

طریق فاینانس انجام دهیم.
معاون هماهنگى امور اقتصادى اســتاندارى اصفهان 

اظهار کرد: شاه کلید توســعه اقتصادى استان اصفهان، 
اجراى طرح هاى پیشران بزرگ و محرك است. البته در 
زمینه ســرمایه گذارى، باید رضایت سرمایه گذارانى که 
سرمایه گذارى در استان اصفهان داشته اند را فراهم کرد.

قاضى عســگر گفت: نرخ بیکارى در استان اصفهان در 
پایان پاییز سال گذشته، 14/1 درصد بود که این میزان 

در پایان زمستان 97 با حرکت هاى اصولى با 1/8 درصد 
کاهش به 12/3 درصد رسید و سعى داریم تا پایان سال 
جارى نرخ بیکارى در استان اصفهان را تک رقمى کنیم. 
این در حالى است که نرخ مشارکت اقتصادى در استان 

اصفهان 42/1 درصد بوده است.
معاون هماهنگى امور اقتصادى استاندارى اصفهان گفت: 

شاخص بهبود و مستمر محیط کسب و کار در استان اصًال 
خوب نیست که شوراى گفتگوى دولت و بخش خصوصى 
در این راستا یکصد مصوبه داشته که 66 مصوبه استانى 
و 34 مصوبه ملى بوده که باید به اثربخشى این مصوبات 

توجه شود.
معاون هماهنگى امور اقتصادى استاندارى اصفهان در 

ادامه افزود: باید ســوء مدیریت و ناکارآمدى را کاهش 
دهیم، چرا که مردم دیگر قادر به پرداخت هزینه ســوء 

مدیریت نیستند.
قاضــى عســگر از فعالیت هــاى کمیتــه تخصصى 
کارگروه هاى مواد پروتئینى، برنج و شــکر، الستیک و 
کاغذ و کمیته میوه خبر داد و گفت: این کمیته ها موظف 
شدند مسائل و مشکالت حوزه خود را جمع آورى و براى 
آنها راهکار ارائه کنند تا همه چیز تحت کنترل باشــد و 
مایحتاج مردم، عادالنه توزیع شود. همچنین تنظیم بازار 
به گونه اى انجام مى شــود تا تولیدکننده ضرر نکند و به 

مصرف کننده نیز اجحاف نشود.
وى با بیان اینکه امروز شکر با نرخ تنظیم بازار در استان 
در حد نیاز وجود دارد و در فروشگاه ها به فروش مى رسد، 
تصریح کرد: ما امروز محدودیت براى توزیع شــکر در 

استان نداریم.
قاضى عسگر رونق تولید را از کارهاى اساسى سال جارى 
در استان اعالم کرد و گفت: در این راستا تاکنون جلسات 
زیادى با فعاالن اقتصادى انجام شده است. وى در عین 
حال اذعان کرد: برخى از مدیران اهل ریسک براى حل 
مشکالت نیستند و محافظه کارى شــدید دارند و ما به 
دنبال آموزش آنها هستیم که رویه خود را تغییر دهند در 
غیر این صورت با توجه به اینکه امروز در جنگ تمام عیار 

اقتصادى هستیم جایگزین خواهند شد.
قاضى عسگر از تشــکیل دو شــرکت مادر تخصصى 
صادرات و واردات در استان اصفهان خبر داد و افزود : ما 
هیچ راهى جز تولید محصوالت صادراتى نداریم و در این 
راستا نیز پرتال صادراتى استان در حال تهیه شدن است. 
ضمن اینکه باید صنایع غیرآالینده در استان توسعه یابد 
و با حرکت هایى در حوزه نســاجى و ســنگ که استان 
اصفهان داراى مزیت اســت، وضعیت استان را بیش از 

گذشته بهبود دهیم.

ساسان اکبرزاده

اصفهان را به بهشت سرمایه گذارى معروف مى کنیم
معاون استاندار اصفهان:

حضور شهردار فالورجان 
در نمایشگاه کتاب دانش آموزان مؤلف

پانزدهمین نمایشگاه بین المللى سنگ، معادن و صنایع 
وابسته از یازدهم اردیبهشت ماه در اصفهان آغاز مى شود 

و به مدت چهار روز ادامه خواهد داشت.
این نمایشــگاه که در محل برگزارى نمایشــگاه هاى 
بین المللى استان واقع در پل شهرستان برپا خواهد شد، 
توانمندى هاى بیش از 70 شرکت داخلى و خارجى را در 
6000 مترمربع فضاى بسته نمایشگاهى و 500 مترمربع 

فضاى باز به نمایش خواهد گذاشت.
در این نمایشگاه شرکت هاى فعال از استان هاى تهران، 
اصفهان، سیستان و بلوچســتان، آذربایجان غربى، قم، 
لرستان، فارس، البرز و خراســان رضوى حضور دارند و 
همچنین نمایندگانى از کشورهاى انگلستان و آلمان به 

ارائه توانمندى هاى خود مى پردازند.
کشور چین نیز با برپایى پاویون اختصاصى خود در این 
نمایشگاه، تالش مى کند شرایط مطلوبى براى افزایش 
ارتباطات و مبادالت تجارى میان شــرکت هاى ایرانى 
فعال در زمینه ســنگ و معدن و شرکت هاى مستقر در 

شرق آسیا فراهم آورد.
در حاشیه برگزارى این نمایشــگاه، عالوه بر تجلیل از 

پیشکسوتان صنعت سنگ ایران، چهار کارگاه آموزشى 
نیز برگزار خواهد شد.

عالقه مندان به بازدید از این نمایشگاه مى توانند از ساعت 

16 تا 22 روزهاى 11 تا 14 اردیبهشت ماه به محل برپایى 
نمایشگاه هاى بین المللى اســتان اصفهان واقع در پل 

شهرستان مراجعه کنند.

معاون شهرسازى و معمارى شــهردار اصفهان گفت: 
متأسفانه انبوه ســازى هایى که امروزه در کشور انجام 
مى شود بدون توجه به اصول معمارى، بافت اجتماعى، 

جامعه شناسى و آرمان هاى فرهنگى است.
سیداحمد حســینى نیا در گفتگو با «ایمنا» اظهار کرد: 
بدون تردید امــروز اصالت میراث معمــارى ایرانى در 
شهرهاى کشور گم شده و ما نتوانسته ایم میراث ملموس 
و ارزشمند بر جاى مانده از گذشتگان خود را در شهرها 
بســط دهیم و چیزى براى انتقال به آیندگان نداریم؛ در 

واقع آنچه در زمان فعلى به عنوان معمارى و ساختمان 
در شهرها مى بینیم هیچگونه وجه مشترکى با گذشته، 
فرهنگ و هویت ملى نداشــته و برگى از تاریخ و میراث 

ما نخواهد بود.
معاون شهرسازى و معمارى شهردار اصفهان با تأکید بر 
اینکه اصفهان مظهر و تجلیگاه بزرگ ترین شاهکارهاى 
معمارى ایرانى است اما امروز در حال فراموش کردن آن 
هستیم گفت: به وضوح مشخص است که ساختمان هاى 
مدرنى که در شهر شــکل گرفته، بازتاب شاهکارهاى 
سبک معمارى اصفهان نیست و در طراحى آنها نگرش 
عمیقى وجود ندارد، زیرا این ساختمان ها دیگر روح را جال 
نمى دهد و اصالتى در خود نــدارد و اگر به همین منوال 
پیش رویم روزگارى نه چندان دور سبک معمارى ایرانى 
اسالمى در ساخت و سازهاى اصفهان به کلى به پستوى 
فراموشى سپرده مى شود که این امر اتفاق خوبى در حوزه 
معمارى شهرى نیست. فراموش کردن و کنار گذاشتن 
معمارى خاص یک شهر نشــان از بى تفاوتى نسبت به 

فرهنگ و هنر است.

گردهمایى 4 روزه بزرگان صنعت سنگ ایران در اصفهان

موبایل فروش هاى اصفهان گرانفروش نیستند 

ذوب آهن از زاینده رود آب برنمى دارد 

انتقاد معاون شهردار اصفهان از بى توجهى به اصول معمارى بر جاى مانده از گذشتگان:

معمارى مدرن در اصفهان اصالت ندارد شهردارى، پاسخگوى
 دوچ رخه سوارى بانوان 

نیـست
معاون ورزشــى، تفریحى ســازمان فرهنگى، 
اجتماعــى شــهردارى اصفهــان گفــت: این 
معاونت تاکنون براى دوچرخه ســوارى بانوان 
برنامه اى نداشــته اســت اما براى اینکه بانوان 
بتوانند در محیطى امن و خاص دوچرخه سوارى 
کننــد درصددیم تا بــاغ بانوان شــهر اصفهان

 را به ایستگاه دوچرخه مجهز کنیم.
حبیــب ا... ناظریــان تصریح کرد: شــهردارى 
اصفهــان تاکنــون در هیچیک از نقاط شــهر 
و معابــر عمومــى، برنامه اى بــراى دوچرخه 
ســوارى بانوان اجرا نکرده اســت و اگر بانویى 
دوچرخه سوارى کند، شهردارى نباید پاسخگوى 
اقــدام او باشــد یا از ایــن کار جلوگیــرى کند 
زیرا ایــن مســئولیت برعهده نهادهــاى دیگر 

است. 
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حمید حامــى در اعتراضى به ممنــوع الفعالیت بــودن خود در 
عرصه موســیقى گفت: اگر ممنــوع الفعالیت بمانــم از ایران

 مى روم.
خواننده موسیقى پاپ کشورمان با اعالم اینکه مدتى است مجوز 
فعالیت هاى او داده نمى شود و این به دلیل وجود دست هایى در 
پشت پرده است، گفت: اگر ممنوع کار بمانم، یا از ایران مى روم و یا 

اقدامى براى انتشار مصاحبه هاى الزم خواهم کرد.
اوایل اسفند سال گذشته بود که کنسرت هاى حمید حامى لغو شد 
و  شواهد نشان مى داد که این خواننده به دستور وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمى ممنوع الفعالیت شده و تاکنون هم  اجازه فعالیت به 
وى داده نشده است. به نظر مى رسد که پخش تصاویر نامتعارف 
در صفحه نمایش پشت سر او در حین یکى از کنسرت هایش علت 

این امر بوده است.

مژده لواسانى، مجرى جوان تلویزیون با انتشار پستى درباره بازى 
در سریال «شرایط خاص» در نقش خودش نوشت.

مژده لواسانى، مجرى جوان تلویزیون یکى از چهره هاى نام آشنا 
در تلویزیون اســت که حضور در دنیاى هنر را از کودکى و زمانى 
که تنها سه سال داشت آغاز کرد. مژده لواسانى که چندى پیش 
اجراى برنامه «کامًال دخترونه» را در شبکه 3 سیما برعهده داشت 

با تجربه اى متفاوت به تلویزیون بازگشت.
مژده لواسانى با بازى در نقش خودش در سریال «شرایط خاص» 
به تلویزیون آمد و در سکانسى کوتاه در این سریال جلوى دوربین 

رفت.
جمعه شب سریال «شرایط خاص» با بازى این مجرى جوان در 
سکانســى کوتاه روى آنتن رفت و او درباره بازى در این سریال 
باانتشار پستى در اینستاگرامش نوشت: «این یه تجربه بازیگرى 
نیست! چون اصوًال همه این سال ها در مواجهه با پیشنهادهاى 
وسوســه انگیز بازیگرِى حرفه اى، تردید داشــتم و نپذیرفتم، با 
اینکه اولین حضور من در تلویزیون در کودکى و نوجوانى، اساسًا 

با بازیگرى بود در کارهاى آقاى مدیرى و فتحى و حسن زاده و...
روزى که جناب فاطمى و جناب امیرخانى ازم خواستند که با هویت 
و نقش خودم ”مژده لواسانى“ به عنوان مجرى با کامبیز دیرباز در 
یک قسمت از سریالشون گفتگو کنم، با افتخار در کنارشون بودم، 
چون دقیقاً قرار بود ”خودم“ باشــم...تجربه کوتاِه شیرینى بود در 
کنار یک تیم محترم و کاربلد. امیدوارم این مژده لواسانى رو هم 

دوست داشته باشید...»
دهمین قسمت سریال «شرایط خاص» شب گذشته6 اردیبهشت 
ماه 98 روى آنتن شبکه 3 سیما رفت. «شرایط خاص» سریالى به 
کارگردانى وحید امیرخانى و تهیه کنندگى سیدمرتضى فاطمى 
است که از 24 فروردین ماه پخش خود را در شبکه 3 سیما آغاز کرد.

«شرایط خاص» سریالى کمدى است که بازیگرانى چون کامبیز 
دیرباز، بهرام افشــارى، پروانه معصومى، نادر سلیمانى، سیروس 
گرجستانى، کاظم سیاحى، مریم سعادت، سوگل قالتیان، معصومه 
رحمانى، صحرا اسداللهى، مصطفى ساسانى، وحید آقاپور، اسدا... 

یکتا و شهره سلطانى در آن به ایفاى نقش مى پردازند .
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تهیه کننده سریال «پایتخت» از شگرد جدید کالهبردارى سایبرى 
به بهانه تست بازیگرى در شبکه هاى اجتماعى خبر داد.

الهام غفورى، تهیه کننده ســریال «پایتخت» گفت: مدتى است 
که افرادى با سوء اســتفاده از عالیق شــهروندان به ویژه کودکان 
و خانواده ها به بازى در ســریال «پایتخت»، اطالعیه اى مبنى بر 
جذب بازیگر منتشــر کرده اند و از مردم کالهبردارى مى کنند. وى 
افزود: این افراد پیش از این نیز با انتشــار اطالعیه تست بازیگرى 
ســریال «پایتخت» در شــبکه هاى اجتماعى اقدام به اخاذى از 
عالقه مندان به بازیگرى کرده بودند و همچنان نیز با تبلیغ تســت 
بازیگرى کالهبردارى مى کنند. غفورى با اشــاره به مراحل تولید 
ســریال «پایتخت 6» تصریح کرد: هنوز ساخت و تولید «پایتخت 
6» آغاز نشده و در مرحله نگارش است از این رو هیچ برنامه اى براى 
انتخاب بازیگر نداریم. تهیه کننده «پایتخت» تأکید کرد: ما هیچگاه 
براى انتخاب بازیگر پولى دریافت نکرده ایم و براى انتخاب بازیگر 
کودك در قسمت هاى قبل هم فقط فراخوانى دادیم و از مخاطبان 
خواستیم که با ارسال ویدیویى یک دقیقه اى از بازى کودکشان به 

کانال تلگرامى سریال، ما را در انتخاب بازیگر کمک کنند. 
وى ادامه داد:در صورت قطعى شــدن حضــور بازیگر کودك در 
«پایتخت 6» با همین روال و بدون دریافت هیچ مبلغى، بازیگر جذب 
خواهیم کرد. غفورى به مخاطبان سریال «پایتخت» گفت:  امیدوارم 
پس از این نیز در صورت مشاهده هر نوع آگهى جذب بازیگر، ابتدا 
اصالت پیام را از مبادى ذیربط نظیر روابط عمومى سازمان صداوسیما 

و سریال بررسى کنند.
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بازیگر «زیر آسمان شهر»بازیگر «زیر آسمان شهر»
 براى مردم  دلتنگى مى کند براى مردم  دلتنگى مى کند

بازیگر سریال «از یاد ها رفته» گفت: نام شخصیتى که در سریال «از یادها رفته» ایفا مى کنم 
«اتابک میرزا» است که از شخصیت هاى باقیمانده دوره قاجار محسوب مى شود.

حبیب دهقان نسب، بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون درباره حضورش در سریال ماه رمضانى 
«از یاد ها رفته» گفت: در مجموعه 50 قســمتى «از یاد ها رفتــه» در نقش فردى که به 

اصطالح بسیارى از آدم ها مارمولک خطاب مى شود ظاهر خواهم شد.
وى در معرفى هر چه بیشــتر این کاراکتر بیان کرد: نام شــخصیتى که در 
ســریال «از یادها رفته» ایفا مى کنم «اتابک میرزا» است که 
از شــخصیت هاى باقیمانده دوره قاجار محســوب 
مى شود و فکر مى کند حقش در زندگى 
گذشته خود پایمال شده و به 
دنبال این است که 

فرصت هاى از دست رفته خود را زنده کند. وى شخصیت مرموزى دارد و فراز و نشیب هاى 
زیادى به لحاظ قصه، احساس و ارتباط با افراد دیگر را تجربه مى کند که همین امر شخصیت 

وى را بسیار پیچیده تر کرده است.
این بازیگر تلویزیون در خصوص ارتباطى که با نقش خود در مجموعه تلویزیونى «از یاد ها 
رفته» برقرار کرده است تأکید کرد: «اتابک میرزا» نقش محورى و تأثیرگذارى را در سریال 
«از یاد ها رفته» دارد و یکى از بهترین شــخصیت هایى اســت که در طول سال ها فعالیت 

هنرى ام بازى کرده ام.
دهقان نسب درباره ویژگى هاى این سریال اظهار کرد: از آنجا که بخش هایى از این سریال 
تلویزیونى را دیده ام، فکر مى کنم «از یاد ها رفته» از آن دسته کار هایى است که مخاطب خود 
را پیدا مى کند و سر و صداى زیادى هم خواهد کرد. این مجموعه تلویزیونى گروه بازیگران، 
فضاسازى، قصه و کارگردانى خیلى خوبى دارد و بر همین اساس هم من فکر مى کنم، مورد 
توجه قرار مى گیرد و از کار هاى موفق و جنجالى ماه مبارك رمضان امسال خواهد شد. وى 
درباره بازیگرانى که در مقابل آنها در این مجموعه به ایفاى نقش خواهد پرداخت خاطرنشان 
کرد: کامران تفتى، رضا استادى، مجید واشقانى و... بازیگرانى هستند در مجموعه 

تلویزیونى «از یادها رفته» نقش هاى مقابل من را بازى مى کنند.
الزم به ذکر اســت، داستان ســریال «از یادها رفته» به 
زندگى دخترى جوان در سال 1319 مى پردازد 
که به دلیل نداشــتن شــناخت از 

وضعیت کشــور و آداب رســوم دچار بحران شدیدى 
مى شود اما با کشف حقیقت سنت ها و رفتارها به آرامش 

و زندگى مشترك مى رسد. 
سریال «از یاد ها رفته» به تهیه کنندگى على اکبر تحویلیان 
و کارگردانى بهرام بهرامیان، قرار اســت در 25 قسمت 45 
دقیقه اى در ماه مبارك رمضان از شــبکه یک ســیما روى 

آنتن برود.

محسن چاوشى، خواننده موسیقى پاپ کشورمان براى 
سریال «دلدار» مى خواند.

ماه رمضان امسال برادران محمودى با یک سریال ماه رمضانى 
مهمان خانه هاى مردم مى شوند. سریال «دلدار» به کارگردانى و تهیه 

کنندگى جمشید و نوید محمودى ماه رمضان امسال در شبکه 2 سیما روى 
آنتن مى رود.

محسن چاوشى، خواننده موسیقى پاپ کشورمان که تجربه همکارى با برادران 
محمودى را در سریال «سایه بان» داشت بار دیگر به عنوان خواننده در سریال «دلدار» 

با آنها همکارى مى کند.
صفحه رسمى ســریال «دلدار» با انتشار پســتى خبر از خوانندگى محسن چاوشى براى این 

سریال داد.
در صفحه رسمى این سریال با انتشار پستى آمده اســت: «همکارى مجدد محسن چاوشى با برادران 

محمودى. به گزارش روابط عمومى سریال، بعد از همکارى موفقیت آمیز برادران محمودى و محسن چاوشى 
در سریال «سایه بان» این دو هنرمند بار دیگر در مجموعه تلویزیونى «دلدار» که قرار است ماه مبارك رمضان از 

شبکه 2 سیما پخش شود، با یکدیگر همکارى مى کنند. چاوشى به عنوان خواننده تیتراژ پایانى این سریال انتخاب شده 
قطعه اى که چاوشى براى «دلدار» ساخته منتشر مى شود.»است وبه زودى جزییات 

با خواندن براى فیلم سینمایى «ســنتورى» در میان مردم بیشتر شناخته شد محسن چاوشى که 
پرطرفدار موسیقى اســت که آهنگ هایش براى سریال هایى چون «شهرزاد»، یکى از چهره هاى 
«بانوى عمارت» و فیلم ســینمایى «ژن خوك» بسیار مورد توجه هوادارانش قرار «ســایه بــان»، 

گرفت.
کارگردانى و تهیه کنندگى برادران محمودى و نویسندگى آزیتا سریال «دلدار» به 

سریال ماه رمضانى تلویزیون در شبکه 2 سیماست.ایرایى و مهدى حمزه 
حبیبى، مریم بوبانى، حسام محمودى، سوگل خلیق، محمدرضا غفارى، الناز 

پریوش نظریه، همایون ارشــادى، کمند بهزاد فراهانى، مهران نائل، 
علیرضا آرا و پیمان جعفرى بازیگران امیرســلیمانى، نیما رئیسى، 
مى  دهند.ســریال «دلدار» را تشکیل 
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 رسانه هاى هندى با انتشــار عکسى از «شــاهرخ خان» و مجید 
مجیدى در جشنواره جهانى فیلم پکن اعالم کردند که با توجه به 
شکست فیلم «صفر» و حساس تر شدن شرایط شاهرخ خان براى 
انتخاب پروژه، احتمال همکارى فیلمساز ایرانى و ستاره سینماى 

هند وجود دارد.
شــاهرخ خان براى نمایش «صفر» به این جشنواره دعوت شده 
بود و مجید مجیدى براى نمایش «آن سوى ابرها» که با یکدیگر 

دیدار کردند.
خبر همکارى شــاهرخ خان و مجید مجیدى را رسانه هاى هندى 
به عنوان خبرى تأیید نشــده مطرح کردند. همچنین گفته 
شده، مجیدى پس از فیلمى که در ایران تولید مى کند، 
این پروژه را در هند شروع خواهد کرد. داستان 
این فیلم در شــهرى کوچک مى گذرد و 
قهرمان داستان مردى با میانگین 
سنى 25 الى 30 سال است. 
فیلمبردارى سال آینده 

خواهد بود.

حبیب دهقان نسب درباره حضورش در «از یاد ها رفته»:

فرزند ملکه رنجبر درباره آخرین وضعیت جسمانى مادرش گفت: مدت هاست که مادرم در منزل به سر مى برد و ما از اینکه در بیمارستان بسترى نیست بسیار 
راضى هستیم. فریبرز ایروانى در همین راستا گفت: مادرم در حال حاضر براى راه رفتن مشکالت زیادى در زانو دارد و توانایى قدم برداشتن ندارد. دلیل اصلى این مشکل 

انقباضات زیاد عضالنى است که عامل آن ابتال به پارکینسون است. وى درباره مشکالت قلبى مادرش تأکید کرد: خوشبختانه پس از عمل قلب باز توسط دکتر اوضاع قلب 
مادر بسیار خوب است. پشت سر گذاشتن عمل قلب باز با سنى که مادرم دارد بسیار دشوار بود اما خوشحالم که به لطف خدا و دعاى مردم هرچند با سختى اما آن را پشت سر گذاشت.

ایروانى اضافه کرد: خوشبختانه مشکل قلب مادر 100 در صد رفع شده اما همچنان گالیه هایى از تنگى نفس و مشکالت تنفسى دارد. فرزند رنجبر در مورد مالقات مسئوالن فرهنگى 
و هنرمندان از مادرش افزود: واقعیت امر مالقات هایى طى این مدت رخ داده اما آنقدر زیاد نبوده است. به نوعى مى توان گفت انتظار و توقع ما بیشتر بود زیرا این مالقات ها براى مادر بسیار 

روحیه بخش است. البته تماس تلفنى زیاد است. فرزند بازیگر پیشکسوت سینما درباره دلتنگى مادرش براى بازگشت به بازیگرى خاطرنشان کرد: گهگاه با مادرم در این مورد صحبت 
مى کنم. وى همچنان دلتنگ بازیگرى است اما بیشتر از آن دلتنگ دیدن مردم است. سر جریان هاى سیل اخیر وى به شدت دوست داشت کنار مردم باشد و به سیل زدگان کمک کند اما 

به دلیل مشکالت زانو این اتفاق مقدور نشد.
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فرصت هاى از دست رفته خود را زنده کند. وى شخصیت مرموزى دارد و فراز و نشیب هاى 
زیادى به لحاظ قصه، احساس و ارتباط با افراد دیگر را تجربه مى کند که همین امر شخصیت 

وىرا بسیار پیچیده تر کرده است.
این بازیگر تلویزیون در خصوص ارتباطى که با نقش خود در مجموعه تلویزیونى «از یاد ها 
رفته» برقرار کرده است تأکید کرد: «اتابک میرزا» نقش محورى و تأثیرگذارى را در سریال 
«از یاد ها رفته» دارد و یکى از بهترین شــخصیت هایى اســت که در طول سال ها فعالیت 

هنرى ام بازى کرده ام.
دهقان نسب درباره ویژگى هاى این سریال اظهار کرد: از آنجا که بخش هایى از این سریال 
تلویزیونى را دیده ام، فکر مى کنم «از یاد ها رفته» از آن دسته کار هایى است که مخاطب خود 
پیدا مى کند و سر و صداى زیادى هم خواهد کرد. این مجموعه تلویزیونى گروه بازیگران،  را
بر همیناساس هممن فکر مى کنم، مورد فضاسازى، قصه و کارگردانى خیلىخوبى دارد و

توجه قرار مى گیرد و از کار هاى موفقو جنجالى ماه مبارك رمضان امسال خواهد شد. وى 
ایفاى نقش خواهد پرداخت خاطرنشان مقابل آنها در این مجموعه به بازیگرانى که در درباره
مجید واشقانى و... بازیگرانى هستند در مجموعه رضا استادى، کرد: کامران تفتى،

تلویزیونى «از یادها رفته» نقش هاى مقابل من را بازىمى کنند.
الزم به ذکر اســت، داستان ســریال «از یادها رفته» به 
9زندگى دخترى جوان در سال 1319 مى پردازد 
که به دلیل نداشــتن شــناخت از 

وضعیت کشــور و آداب رســوم دچار بحران شدیدى 
مى شود اما با کشف حقیقت سنت ها و رفتارها به آرامش 

و زندگى مشترك مى رسد. 
سریال «از یاد ها رفته» به تهیه کنندگى على اکبر تحویلیان 
5 قسمت 45 5و کارگردانى بهرام بهرامیان، قرار اســت در 25

دقیقه اى در ماه مبارك رمضان از شــبکه یک ســیما روى 
آنتن برود.

و نچ ىو و ن ر یزبر ی و رى ز ب ل ری ى و ب رشرو ز ب ى و
در سریال «سایه بان» این دو هنرمند باردیگر درمجموعه تلویزیونى «دلدار» که قرار است ماه مبارك رمض
2شبکه 2 سیما پخش شود، با یکدیگر همکارى مى کنند. چاوشى به عنوان خواننده تیتراژ پایانى این سریال ان

قطعه اى که چاوشى براى «دلدار» ساخته منتشر مى شود.»است وبه زودى جزییات
با خواندن براى فیلم سینمایى «ســنتورى» در میان مردممحسن چاوشى که 

پرطرفدار موسیقى اســت که آهنگ هایش براى سریالیکى از چهره هاى 
«بانوى عمارت» و فیلم ســینمایى «ژن خوك» بسیار م«ســایه بــان»، 

گرفت.
کارگردانى و تهیه کنندگى برادران مسریال «دلدار» به 

سریال ماه رمضانى تلویزیون درایرایى و مهدى حمزه 
حبیبى، مریم بوبانى، حسام محمحمدرضا غفارى، الناز 

پررپررررپرپرررپرپرپرپرپرپررپریوش نظریه، همایون ارشـبهزاد فراهانى،مهران نائل،
عععلععععععلعععلعععععلیرضا آرا و پیمان جعفرى بازیگامیرســلیمانى، نیما رئیسى، 
مى  دهند.لســریال «دلدار» را تشکیل 

فرزندم
راضى هستیم
انقباضات زیاد عضالن
مادر بسیار خوب است. پش
ایروانى اضافه کرد: خوشبخ
دانوو هنرمندان از مادرش افزو
 استروروحیه بخش است. البته تم

تنگاندهمچ وىمىمى کنم. وى همچنان دلتنگ
نواینشکالبهدلیل مشکالت زانواینات
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برد  پدیده مقابل استقالل، عالوه بر اهمیتى که براى 
میزبان داشت یک دلخورى قدیمى بین پرسپولیسى ها 
و یحیى را به پایان رساند. سه ســال قبل، سرنوشت 
قهرمانى پرســپولیس برانکو به تیم گل محمدى گره 
خورد. پرســپولیس لیگ پانزدهــم، هفته آخر بخاطر 
تفاضل گل کمتر از اســتقالل خوزســتان عقب بود. 
استقالل خوزستان هفته آخر با ذوب آهن بازى مى کرد 
و پرسپولیســى ها امیدوار بودند یحیــى بتواند جام را 
براى شــان پس بگیرد. گل محمدى در مصاحبه هاى 
قبل بازى، وعده متوقف کردن استقالل خوزستان را داد 

اما در زمین مسابقه، بخاطر دو بازى حساس تیمش در 
فینال جام حذفى و لیگ قهرمانان آسیا، به چند بازیکن 
کلیدى اش استراحت داد. استقالل خوزستان، بازى را 

برد و به قهرمانى رسید.
گل محمدى در آن مســابقه، منافع آینــده تیمش را 
به بازى با تمام قوا مقابل اســتقالل خوزستان ترجیح 
داد. همیــن موضــوع و از دســت رفتن جــام براى 
پرسپولیســى ها، باعث کدورتى سه ساله بین یحیى و 
بخشى از پرسپولیسى ها شــد. کدورتى که احتماًال، از 
بین رفته اســت. گل محمدى با بردن استقالل، هم 

شانس تیمش براى گرفتن سهمیه آسیایى را زنده کرده 
و هم پرسپولیسى ها، از حاال براى لحظه باال بردن جام 

رؤیاپردازى مى کنند.
پرســپولیس براى بازى آتى، باید در تبریز رو به روى 
تراکتورســازى قرار بگیرد. بازى که حساسیت باالیى 
خواهد داشت و اگر استقالل پیروز مى شد، مى توانست 
امیدوار باشد با شکست تیم برانکو مقابل تراکتورسازى 
به صدر برســد. پدیده و یحیى در مشهد، اجازه بیشتر 
شــدن حساســیت هفته آینده را ندادند و با شکست 
استقالل، فاصله آنها با صدر را به 6 امتیاز رساندند. حاال 

استقالل براى قهرمانى، باید امیدوار باشد پرسپولیس 
دو بازى از سه بازى آینده را ببازد. اتفاقى که رخ دادن 

آن، کامًال بعید به نظر مى رسد.
جالب اینکه یحیى، مى تواند باز هم در راه قهرمانى به 
پرسپولیس کمک کند. دو هفته بعد یعنى هفته بیست 
و نهم لیگ برتر، ســپاهان باید در مشــهد رو به روى 
پدیده به میدان برود. در صورت امتیاز از دســت دادن 
سپاهانى ها، شاید سرنوشت لیگ برتر به هفته پایانى 
نرسد. در آن صورت، یحیى مى تواند بیش از همیشه به 

چهره محبوب پرسپولیسى ها تبدیل شود.

یحیى حاال مى خواهد یقه سپاهان را بگیرد
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 باید امیدوار باشد پرسپولیس
را ببازد. اتفاقى که رخ دادن  ه

رسد.
واند باز هم در راه قهرمانى به

هفته بعد یعنى هفته بیست  و
ن باید در مشــهد رو به روى 
صورتامتیاز از دســت دادن

شتلیگ برتر به هفته پایانى 
ى مى تواند بیش از همیشه به 

ى ها تبدیل شود.

باخت استقالل به پدیده، هدیه اى بزرگ براى پرسپولیس بود. آنها سه هفته مانده به پایان 
لیگ، 5 امتیاز بیشتر از سپاهان و 6 امتیاز بیشتر از استقالل دارند و مسیرشان براى قهرمانى، 
هموارتر از همه روزهاى این فصل است. حتى بازى سخت با تراکتورسازى در هفته آینده و 

دشوارى پیروزى در تبریز هم نمى تواند تهدید بزرگى براى شان باشد.
پرســپولیس براى قهرمان شــدن در این فصل لیگ برتر، فقط 5 امتیاز از سه بازى بعدى 
مى خواهد. عددى که از میانگین امتیازگیرى آنها در این فصل، به مراتب پایین تر اســت. 
اگر پرسپولیس با تراکتورسازى و پارس جنوبى مساوى کند و ماشین سازى را در خانه ببرد، 
تحت هر شرایطى قهرمان خواهد شد. البته این موضوع، فقط در شرایطى است که سپاهان 
و استقالل همه بازى هاى باقیمانده را ببرند. در صورت امتیاز از دست دادن سپاهان، 4 امتیاز 

هم براى قهرمانى سرخپوشان کافى خواهد بود.
البته موضوعى که مى تواند پرسپولیسى ها را تهدید کند، برگزارى دو بازى خارج از خانه است. 
تراکتورسازى و پارس جم، دو تیم موفق لیگ برتر در خانه هستند و اگر فاصله زیاد با تیم هاى 
دوم و سوم جدول باعث غفلت پرسپولیس شود، شاید همین دو تیم کار دستشان بدهند. دوره 
اول لیگ برتر هم استقالل، سه هفته مانده به پایان مسابقات 4 امتیاز از پرسپولیس بیشتر 
داشت و به لحاظ تفاضل هم اوضاعش بهتر بود اما با یک باخت و یک مساوى، همه چیز را از 
دست داد. پرسپولیس برانکو هم با نتایج این هفته، فاصله چندانى با قهرمانى ندارد. اگر بدون 

لغزش، قدم هاى باقیمانده را هم مثل سال هاى اخیر محکم بردارد.

5 امتیاز دیگر یعنى تمام

   سایپا برابر ماشین سازى هم به نتیجه اى بهتر از تساوى بدون گل دست نیافت. على دایى 
در نشست خبرى پیش از این بازى براى چندمین بار گله اش در مورد بى هوادار بودن سایپا 
را تکرار کرد و گفت حسرت تیم هاى پرتماشاگر را مى خورد. او در حالى مدام این حرف ها را 
تکرار مى کند که اغلب عمر مربیگرى اش را در تیم هاى بدون هوادار پشت سر گذاشته؛ از صبا 
و راه آهن تا سایپا و نفت تهران. مسئله اینجاست که دایى ظاهرا به دالیل شخصى و تجارى 
عالقه ندارد از تهران خارج شود. در تهران هم فقط دو تیم پرسپولیس و استقالل هوادار دارند. 
او دو دوره در پرسپولیس سرمربى بوده و االن رابطه اش با هواداران این تیم مطلوب نیست، 
در استقالل هم که نمى تواند جایگاهى داشته باشد؛ پس تا ابد مجبور است در همین تیم هاى 
بدون هوادار بچرخد و مدام غر بى فایده بزند. هوادار مى خواهى، دل از تهران بکن و سپیدرود 

و نساجى را بگیر.

از تهران دل بکن

علیرضا منصوریان که پس از حضور در کادر فنى ذوب آهن نتایج خوبى کسب کرده، احتماًال 
در فصل آینده هم بر روى نیمکت این تیم خواهد نشست. اکثر اعضاى هیئت مدیره ذوب آهن 
موافق ادامه همکارى با منصوریان هستند. در این راستا، اواخر هفته جارى و یا اوایل هفته 

آینده، جلسه هیئت مدیره تشکیل خواهد شد که منصوریان هم در آن حضور مى  یابد.
قرار است در این جلسه نظر منصوریان درباره وضعیت تیم براى فصل آینده پرسیده شود و 

سپس اعضاى هیئت مدیره درباره ادامه همکارى تصمیم گیرى کنند.

علیمنصور در هیئت مدیره

 استقالل و پدیده در شرایطى برابر هم صف آرایى کردند که آبى پوشان پایتخت براى نزدیک شدن 
به رقیب دیرینه تالش مى کردند و شاگردان یحیى گل محمدى براى بازگشت به کورس مدعیان  
و کسب سهمیه آسیایى.  سرنوشت این دیدار اما با بازیکنى گره خورده بود که کسى شاید فکرش 
را نمى کرد. بهنام برزاى؛ مهاجمى که زننده یکى از دو گل آبى پوشان در پیروزى ارزشمند 2 بر 1 
برابر سپاهان در آخرین دیدار لیگ شانزدهم بود. او نیم فصل بیرون ماند و در پنجره زمستانى لیگ 

هفدهم بار دیگر و این بار با تصمیم شفر به جمع استقاللى ها بازگشت.
با این حال دوران حضور او در این تیم زیاد طول نکشید و او در ابتداى لیگ هجدهم راهى صنعت 
نفت آبادان شد و سپس در میانه هاى راه به تیم پدیده پیوست تا شاگرد گل محمدى شود. برزاى در 
دیدار جام حذفى برابر پرسپولیس وقتى کار به ضربات پنالتى کشید و ضربه اول را به گل تبدیل کرد، 
با پشتک زدن نشان داد خوشحالى دو چندانى از گلزنى به رقیب دیرینه استقالل دارد؛ او اما گلى را در 
مقابل تیم سابقش  ثبت کرد که حتى مى تواند آینده تیم سابقش را تحت تأثیر قرار دهد و شاید هم به 
همین دلیل بود که علیرغم سرعت باالیى که براى ثبت تنها گل بازى با فرار از پشت دو مدافع میانى 

استقالل خرج کرده بود، بعد از گلزنى دستانش را باال گرفت و روى زمین نشست و اشک ریخت.

آنجا پشتک اینجا اشک

کمیته اخالق فدراسیون فوتبال در اطالعیه اى از ممنوعیت ورود رؤساى کانون هاى هواداران 
چهار باشگاه به ورزشگاه هاى کشور خبر داد. در این اطالعیه که روى سایت فدراسیون فوتبال 
منتشر شده آمده است: «با توجه به حوادث بازى بین تیم هاى پرسپولیس و سپاهان اصفهان و 
برخى دیگر از بازى هاى لیگ فوتبال کشور در هفته هاى گذشته حسب بررسى ها و مطالعات 
صورت گرفته و گزارش هاى واصله ، بخش عمده اى از این حوادث و اتفاقات ناشى از رفتار غیر 
ورزشى و غیر اخالقى و بعضاً مجرمانه لیدرها و کانون هواداران باشگاه هاست. در حالى که این 
اشخاص به طور خاص و ویژه از امکانات ، بودجه و خدمات رفاهى باشگاه ها برخوردار و بهره مند 
هستند ولى متأسفانه شاهد رفتار غیر مسئوالنه ، غیر اخالقى و غیر ورزشى این اشخاص در ایام 
قبل، حین و بعد از بازى هاى حساس و مهم و ایجاد التهاب و تنش در زمان برگزارى مسابقات بر 
روى سکوها و... هستیم که در همین راستا طى نامه اى به وزارت محترم کشور، مراجع انتظامى 
و اطالعاتى ضمن ابالغ حکم صادره از ســوى این کمیته دستور ممنوعیت ورود رئیس کانون 
هواداران تیم هاى پرسپولیس، سپاهان، استقالل خوزستان و سپیدرود رشت درخواست شده است 
و پرونده این اشخاص در کمیته اخالق در حال رسیدگى است. بدیهى است عالوه بر اشخاص 
مؤثر در کانون هواداران، مدیران عامل و باشگاه ها نیز در قبال رفتار غیر ورزشى و غیر اخالقى این 

اشخاص مسئول بوده و باید پاسخگو باشند. 

سرلیدرها ممنوع الورود شدند

شنبه شب از هفته چهل و پنجم رقابت هاى لیگ دسته اول انگلیس، ناتینگهام فارست میزبان 
کوئینزپارك رنجرز بود و با یک گل پیروز شد. کریم انصارى فرد در دقیقه 55 در این بازى گلزنى 
کرد. وى در دقیقه 64 تعویض شد و از بازى بیرون رفت. مارتیل اونیل، سرمربى ناتینگهام فارست 
پس از این بازى درباره عملکرد مهاجم ایرانى اش گفت: «کریم یک گل بسیار خوب به ثمر رساند. 
او در نیمه اول شانس خوبى براى گلزنى داشت ولى موفق به گلزنى نشد. وقتى شما چنین بازى اى 
انجام مى دهید همه چیز به توازن مى رسد. انصارى یک مهاجم تمام کننده خوبى است، اما من 
از فرصت سوزى اش در نیمه اول کمى ناامید شده بودم. مى خواستم به علت از دست دادن آن 

موقعیت او را بکشم! اما او در نیمه دوم جبران کرد. او از فرصت خود به نحو احسن استفاده کرد.

عزم سرمربى براى قتل کریم!
 وقتى چنــد دقیقه بعد از شــنیدن ســوت پایان بازى 
پرسپولیس و سپاهان جمعه شــب خبر درگذشت یک 
هوادار حاضر در ورزشگاه آزادى منتشر شد و همه را تحت 
تأثیر قرار داد، «هیچ - هیــچ» بهترین عبارتى بود که 
مى شد براى دیدار دو تیم مدعى کسب قهرمانى استفاده 
کرد. هیچ در زمین مسابقه و البته همه چیز روى سکوها. 
سکوهایى که معلوم نبود مردمى که روى آنها نشستند 
حاضر هســتند به بهانه فوتبال مرگ و زندگى را چطور 
با هم عوض کنند؟ درست است؛ فوتبال شاید مسئله اى 
فراتر از مرگ و زندگى باشد اما این بدین معناست که روى 
سکوها براى گرفتن جان همدیگر تالش کنیم؟ حوادثى 
که جمعه شب در ورزشگاه آزادى رخ دادند اولین تلفات 
فوتبال ایران را به وجود نیاوردند و متأســفانه باید گفت 

اگر همه چیز اینطور پیش برود آخرین هم نخواهند بود.
از بازى سال 1379 پرســپولیس و شموشک نوشهر تا 
همین بازى حساسى که اخیراً برگزار شد. متأسفانه فوتبال 
ایران طى همه این سال ها هرچقدر صحنه زیبا داشته 
همانقدر تراژدى تلخ و اسفناك را هم تجربه کرده. سال 
1379 در حالى که قرمزها براى دیدار با شموشک راهى 

نوشهر شدند، طرفداران فوتبال در شهر میزبان فاجعه را 
از نزدیک حس کردند. وقتى هجوم بیش از حد هواداران 
باعث شد افراد زیادى زیر دست و پا بمانند. در آن سال 
حتى خبر از دســت رفتن دو هوادار در محل برگزارى 

مسابقه منتشر شد و در نهایت ...
مدیریت استادیوم هاى ورزشى و تعداد تماشاگرى که 
براى تماشاى هر مسابقه وارد ورزشگاه مى شود تقریبًا 
در فوتبال ایران تبدیل به یک رؤیا شــده. اینکه چرا در 
یک بازى مثل بازى جمعه و یا نمونه هاى مشــابه باید 
بیش از حد مجاز بلیت فروخته شــود، سئوالى است که 
هیچوقت به آن پاسخ مناســبى داده نشده و هیچکس 
بررسى دقیقى روى آن انجام نداده. در این رابطه بدترین 
فاجعه به مقدماتى جام جهانى 2006 برمى گردد. وقتى 
که هفت نفر از تماشاگران فوتبال در جریان حادثه بازى 
ایران و ژاپن در ورزشگاه آزادى جان خود را از دست دادند. 
این در حالى است که حتى اعالم شده بود این تعداد بیشتر 

بود و هیچکس آمار دقیقى از آن روز سیاه منتشر نکرد.
اینکه در تمامى موارد مسئوالن مقصر باشند و تماشاگران 
عارى از هرگونه ایرادى فقط قربانى شوند، نکته اى است 

که درســتى آن هیچوقت ثابت نشده. چراکه در بعضى 
مواقع تماشاگرانى که تاب امتیاز از دست دادن تیمشان 
را ندارند به یکباره باعث به وجود آمدن حوادثى عجیب 
مى شوند. همین چند روز پیش در تبریز اتفاقات مربوط به 
بازى تراکتورسازى-پیکان و اینکه حتى مسعود شجاعى، 
کاپیتان تیم ملى از هواداران سیلى خورد گواه این موضوع 
است. یا براى مثال نمونه دیگر بازى قدیمى تر سپاهان 
و پرسپولیس در اصفهان است که منجر به از دست رفتن 

بینایى سرباز بى گناه حاضر روى سکوها شد.
متأسفانه اگر باز هم بگردیم بیشمار از این موارد در فوتبال 
ایران پیدا خواهیم کرد. حتى مى توانیم سراغ دربى 86 
برویم و با به یاد آوردن همه دربى هاى قدیمى و خون و 
خون بازى هاى بیرون استادیوم، بار دیگر اتفاقات زشت 
روى ســکوها را مورد نقد قرار دهیم. این مورد نقد قرار 
دادن اما باعث تغییر وضعیت مى شود؟ گاهى وقت ها 
فقط باید امیدوار بود. با توجه به اینکه بین امیدوار بودن 
و مطمئن شدن فاصله زیادى است. آیا کسى در فوتبال 
ایران مى تواند مطمئن شود که روزى دیگر این اتفاقات 

شوم تکرار نخواهند شد؟

این سریال شوم کى تمام مى شود؟

بى انصافى است اگر درخشش هاى اخیر ستاره هاى سبز 
اصفهان را صرفًا معجزه بنامیم. بله، ما هم قبول داریم 
که در زمین سبز فوتبال گاهى یک اتفاق در کسرى از 
ثانیه نتیجه اى را رقم مــى زند که کامًال خالف جریان 
90 دقیقه بازى است و آنجاست که غیر از معجزه نامى 
دیگر نمى توان بر آن نهاد اما سربازان علیمنصور پس از 
شکست سختى که زمستان سال پیش برابر استقالل 
تهران متحمل شدند تاکنون در مقابل هیچ حریفى سر 
تسلیم فرو نیاورده اند وجانانه به قلب لشکر رقبا تاخته اند. 
این دیگر به هیچ عنوان اسمش معجزه، شانس، بخت و 
چیزهایى از این دست نیست. اینکه با بازیکنانى جوان و 
مهره هایى ناشناخته به نبرد تیم هاى آسیایى بروى و آنها 
را یکى پس از دیگرى پشت سر بگذارى، اینکه پس از 
متوقف کردن تیم همشهرى که مدعى قهرمانى است 
دیگر تیم مدعى یعنى پدیده را هــم در خانه حریف در 
هم بشکنى، سپس به میزبانى از مدافع عنوان قهرمانى 
بپردازى و تن به شکســت ندهــى و در آخر هم چرخ 
تراکتور، دیگر مدعى پرستاره لیگ را پنچر کنى، اینها 
با معجزه محقق نمى شود. این نتایج درخشان حاصل 

تالش و تمرین است. نتیجه یکدلى و اتحاد 
تیمى است. 

اگر مسابقات ذوبى ها را از ابتداى فصل 
جارى تا کنون دنبال کرده باشــید به 
خوبى متوجه مى شوید چه مى گوییم. 

نایب قهرمان لیگ برتر همانطور که مى 
دانید لیگ را خوب شروع نکرد و به همین 

علت در میانه راه ســکان هدایت این تیم 
از نمازى گرفته و به منصوریان سپرده 

شد. این تغییر در کادر فنى در ابتدا 
آنچنان که باید و شاید نتایج تیم 

را دچار تحول نکرد اما درست 
پس از پیروزى شــاگردان 
علیمنصور در مقابل الکویت، 
ذوبى ها روى غلتک افتادند. 
منصوریان همان روزهاى 
ابتدایــى که ایــن تیم را 
تحویل گرفــت از ایجاد 
اتحاد در بین بازیکنان به 
عنوان اولین هدفش نام 

برد و ضعــف ذوب آهن در 
خط دفاع را یکى از مشــکالت این تیم 

معرفى کرد. او به مرور تغییر و تحولى 
که مدنظرش بــود در تیمش اعمال 
کرد و با تاکتیک جدید به آنچه مى 
خواست رسید. بر هیچکس پوشیده 
نیســت که ذوبى ها در فصل نقل و 

انتقاالت زمستانى خرید دندانگیرى 
انجام نداند و به جز قاسم حدادیفر و رشید 

مظاهرى بازیکن شناخته شده اى عضو این تیم نیست 
اما این روزها ستاره هایى در ذوب آهن در حال درخشش 
هستند که پرتو نور آنها گاهى حتى از فروغ ستاره هاى 
سرشــناس لیگ هم کاســته؛ جوانانى مانند علیرضا 
چراغعلى و امیر ارسالن  مطهرى و محمدرضا حسینى 

و خیلى هاى دیگر.
بله حقیقت دارد، منصوریان با استفاده از همین جوانان در 
کنار تجربه کاپیتان قاسم حدادیفر و درخشش مظاهرى 
در ســنگر تیم به یکه تازى در نیم فصل دوم پرداخته 
و تا به اینجاى کار 20 امتیاز اندوخته اســت؛ درست به 
اندازه ســپاهان مدعى قهرمانى و فقط 7 امتیاز کمتر از 
پرسپولیس صدرنشین با آن همه ستاره و کبکبه و دبدبه، 

آن هم با یک بازى کمتر.
نه، این معجزه نیســت، این نتایج حاصل نشده مگر با 
سنگربانى مطمئن مظاهرى که با رشادت تمام در برابر 
حمالت مهاجمان حریف ایستادگى مى کند. به عنوان 
نمونه مى توان به آخرین بازى او در هفته بیست و هفتم 
لیگ برتر برابر بازیکنان گرانقیمت تراکتور اشاره کرد؛ از 
مهار تک به تک «استوکوس» در دقیقه دوم بازى گرفته 
تا شش ســیو 100 درصدى، هفت خروج موفق، مهار 
ضربه پنالتى اشکان دژآگه کاپیتان تیم ملى، 
22 پاس صحیح و ثبت نمره فنى 8/2 در 

این رقابت.

البته نمى توان از نقش مدافعان جوان این تیم گذشت، 
ستاره هایى چون وحید محمدزاده، محمد نژادمهدى، 
فخرالدینى، مسعود ابراهیم زاده، هادى محمدى، ملکى 
و... که در هر نبرد سد محکمى در برابر مهاجمان حریف 
تشکیل مى دهند و به آنها اجازه نمى دهند تاکتیک خود 
را به راحتى در زمین پیاده کرده و به سنگر سبزها توپ 

شلیک کنند. 
«الماس» ســبزها هم که نیاز به تعریف ندارد؛ قاســم 
حدادیفر، کاپیتان با اخالق و باتجربه ذوبى ها که در مرکز 
تیم به خوبى میداندارى مى کند و توپ را بین بازیکنان 
به چرخش در مــى آورد و هافبک هایــى چون حمید 
بوحمدان، رضا حبیب زاده و مهران درخشان مهر جوان 
و... که در مسابقات او را در این امر خطیر یارى مى کنند.

و در آخر هم خط حمله سبزها؛ ســتاره هاى آینده دار 
با بازى هاى بســیار درخشــان؛ مهاجمانى زهردار؛ از 
امیرارســالن مطهرى و علیرضا چراغعلــى بگیرید تا 
محمدرضا حســینى و در کنار آنها «ماریو اوساگوآنا» 
برزیلى؛ جنگنده و پرتالش؛ آنها که هم خوب از سوى 
هم تیمى هایشان تغذیه مى شوند، هم قدر موقعیت هاى 
به دست آمده را مى دانند و هم در زدن ضربه آخر مهارت 
دارند. حتى به راحتى بازیکنان معروفى چون شجاع خلیل 
زاده و احسان حاج صفى و دیگران را مقهور دریبل هاى 

خود مى کنند و انگشت به دهان مى گذارند.
اگر با تمام این تفاسیر باز اصرار دارید که اینها چیزى جز 
معجزه نیست، بگذارید آرزو کنیم که اى کاش ذوبى ها از 
همان ابتداى فصل قدر این «معجزه(!)» را مى دانستند، 
چه بســا االن تکلیف قهرمان لیگ مشخص شده بود 
و دیگر تیم ها براى نایب قهرمانى و کســب ســهمیه

 مى جنگیدند. امــا خب آن زمان آنها «افســونگرى» 
چون علیمنصور نداشــتند. از نقش او در درخشش 
ســتاره هاى ســبز کمتر گفتیم؛ از روحى که 
در لشکرشکســت خورده و از هم پاشیده اى 
که فرماندهى اش را برعهده گرفت، دمید و 
اعتمادى که به سربازان جوانش کرد و از تغییر 
تاکتیکى که در خط حمله و دفاع تیمش در 
میدان نبرد لحاظ کرد و با بهره گیرى از 
کمترین امکانات توانست سبزپوشان 
بحران زده را با درایت و حمایت 
تمــام عیــار ســعید آذرى، 
مدیرعامل این تیم از رده 
چهاردهم جــدول لیگ 
برتر به رده هفتم برساند 
و در لیگ قهرمانان آســیا 
هم صدرنشــین گروه A این 
رقابت ها شود؛ یکى از شانس هاى 
ُمسلّم براى صعود به دور 
حذفى این مسابقات. 
نه، باور کنید این 
معجزه نیست!

وقتى نقش معجزه کمرنگ تر از همیشه مى شود

مسیر سبز!
مرضیه غفاریان
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کمبود 18 هزار نفر براى
 سال تحصیلى آینده

آموزش و پرورش استان اصفهان براى سال تحصیلى 
آینده با کمبود 18هزار نفر نیروى انسانى مواجه است.

مدیر کل آموزش و پرورش اســتان اصفهان در جمع 
تعدادى از فرهنگیان مدارس آران و بیدگل با اشــاره 
به اینکه کمبود نیروى انســانى مهمترین چالش حال 
حاضر آموزش و پرورش استان است گفت: با بازنشسته 
شــدن 4000 نفر دیگر در پایان سال تحصیلى جارى 
براى سال آینده با 18 هزار نفر کمبود نیروى انسانى در 
آموزش و پرورش استان مواجه هستیم. محمد اعتدادى 
افزود: کمبود نیروى استان با نیروهاى حق التدریسى، 
خرید خدمات و استفاده از بازنشستگان جبران مى شود.

درخشش نقاش فالورجانى 
هنرجوى کانون پرورش فکرى فالورجان به دیپلم 
افتخار نمایشگاه دوساالنه بین المللى نقاشى کودکان 
کاناگاوا ژاپن دست یافت. جعفرکمالى ده ساله دیپلم 
افتخار نوزدهمین نمایشگاه دوســاالنه بین المللى 
نقاشى کودکان کاناگاوا کشور ژاپن با موضوع آزاد را 
کسب کرد. 24 هزارو 572 اثر از 87 کشور جهان در 
این نمایشگاه شرکت کردند که در پایان چهار  نفر از 
اعضاى مراکز فرهنگى و هنرى کانون کشور موفق 
به کسب دیپلم افتخار  این مســابقه شدند. 52 اثر از 
اعضاى کانون پرورش فکــرى کودکان و نوجوانان 
کشور به این دوره از مسابقه بین المللى نقاشى ژاپن 

ارسال شده بود.

مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنى)
شماره مزایده: 139804302130000004 تاریخ ثبت: 1398/01/27 به موجب پرونده اجرائى کالسه 
9700229 شش دانگ یک باب خانه پالك 17 اصلى از پالك 14 فرعى بخش 8 ثبت اصفهان به 
مساحت 250 مترمربع به نام آقاى على ملکى دیزیچه ثبت و سند مالکیت صادر شده است، طبق سند 
رهنى شماره 111298 مورخ 1393/08/07 دفترخانه 74 مبارکه در قبال مبلغ 734/853/888 ریال 
در رهن بانک سینا شعبه مبارکه قرار گرفته و طبق نظر کارشــناس رسمى مورخ 97/8/26 به مبلغ 
1/685/000/000 ریال ارزیابى شده و پالك فوق به نشانى: مبارکه، محله سجادیه، بلوار کشاورز، 
کوچه شهید زمانى، کوچه ســعادت، پالك 23 کدپستى: 8481186951 مى باشد که طبق گزارش 
کارشناس، ملک مزبور عبارت است از: یک ساختمان یک طبقه مسکونى داراى عرصه اى به مساحت 
160 مترمربع و داراى زیرزمین به مســاحت 44 متر مربع و قدمت حدود 25 سال داراى کد نوسازى 
و پایان ساخت از شهردارى مبارکه. اسکلت ساختمان دیوار آجرى حمال و سقف تیرچه بلوك است 
و نازك کارى ساختمان عبارت اســت از: طبقه همکف با بدنه سفید کارى و نقاشى، کف موزاییک، 
سرویس بهداشتى و آشپزخانه کامل با کابینت فلزى، درب و پنجره خارجى آلومینیوم، دربهاى داخلى 
چوبى، راه پله سنگى با بدنه ســفید کارى و طبقه زیرزمین با بدنه بلکا، کف موزاییک، درب و پنجره 
پروفیل فوالدى با آشپزخانه و کابینت فلزى، کف حیاط موزاییک و نماى داخلى و خارجى آجر کارتنى 
است. گرمایش منزل با بخارى گازى و ســرمایش با کولر آبى تامین مى شود. انشعابات منزل آب و 
فاضالب و برق و گاز شهرى است. ضمناً ملک مزبور فاقد بیمه مى باشد. پالك فوق از ساعت 9 الى 12 
روز چهارشنبه مورخ 1398/02/25 در اداره ثبت اسناد و امالك مبارکه- واحد اجراء واقع در صفائیه، 
پارك ادارى، پشت دادگسترى، جنب اداره برق از طریق مزایده به فروش مى رسد. مزایده از مبلغ پایه 
مزایده 1/685/000/000 ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادى نقداً فروخته مى شود. الزم به 
ذکر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در 
صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ 
مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت 
وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم 
عشر و حق مزایده نقداً وصول مى گردد. ضمناً چنانچه روز مزایده مواجه با تعطیل رسمى گردد، مزایده 
روز ادارى بعد از تعطیلى در همان ســاعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. ضمنًا حدود و مشخصات 
پالك مزبور به شرح ذیل مى باشد: شماًال: دیوارى است به طول 10 متر به باقیمانده 17 اصلى. شرقاً: 
دیوار به دیوار و دیوارى است به طول 25 متر به شماره 15 فرعى. جنوبًا: درب و دیوار به طول 10 متر 
به شارع عمومى. غرباً: دیوارى است و دیوار به دیوار به طول 25 متر به شماره 13 فرعى. تاریخ چاپ:  

98/2/9 م الف: 435614 اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مبارکه /2/220
ابالغ وقت رسیدگى

نظر به اینکه خواهان داوودخلیلى  دادخواستى مبنى بر مطالبه به طرفیت خوانده آقاى عباس فوقانى 
بایگى به این شورا تقدیم نموده و به کالسه 98 / 53 ش 2 ح ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 19 / 3 / 98 
ساعت 30 / 4عصر تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به استناد ماده 73 ق . 
آ. د . م از نامبرده دعوت مى شود ، قبل از وقت رسیدگى جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم 
به این شورا مراجعه نماید درغیر اینصورت طبق مقررات حکم غیابى صادر خواهد شد . 444140 /م 

الف مدیر دفتر شعبه 2 حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر / 2/205 
ابالغ رأى

آگهى راى شورا - شماره پرونده : 97 / 570 ش 2 ح  شماره دادنامه 10 تاریخ : 24 / 1 /98 درخصوص 
دادخواست آقاى سیدنصیرگلستانه فرزند سیداحمد به نشــانى دولت آباد امامزاده نرمى کوى الهیه 
بلوك 31واحد 10به طرفیت آقاى مهدى باللى مهیارى فرزندمحمود به نشانى مجهول المکان  به 
خواسته تقاضاى مطالبه مبلغ 100/000/000ریال به  استناد پنج فقره سفته به شماره 895503و8

95504و895505و895506و342208( هرکدام به مبلغ بیســت میلیون ریال ) به انضمام خسارت 
تاخیر تادیه وهزینه دادرسى که خواهان درجلسه اعالم نمودخوانده بابت بدهى خویش طى سفته هاى 
مذکورمدیون مى باشد .نظربه اینکه مستندات ابراز شده خواهان بر اشتغال ذمه ى  خوانده به میزان 
خواسته داللت دارد ونامبرده علیرغم ابالغ قانونى درجلسه شورا حضورنیافته ودلیلى برپرداخت دین 
وبرائت ذمه خویش ابرازنداشته  خواهان محمد واریژ – تهران بزرگراه آیت اله سعیدى میدان سرورى 
خ زمزم ساختمان یاس ط اول واحد 3 با وکالت رسول حق شناس – بطرفیت خوانده شهاب محمدى 
بردبرى و محمد امین درویشى هردو مجهول المکان  - به خواســته مطالبه مبلغ 000 / 000 / 22 
ریال بابت یک فقره چک به شماره 3038601 مورخ 1 / 4 / 93 عهده بانک توسعه تعلون با احتساب 
خسارت و هزینه دادرسى و حق الوکاله خواهان به استناد یک فقره چک که از ناحیه بانک برگشت شده 
مطالبه مبلغ 000 / 000 / 22 ریال به شورا تقدیم نموده نظر به این که علیرغم ابالغ قانونى و ضمائم 
ان دادخواست خواهان و مستندات تقدیمى شــامل چک برگشت شده از ناحیه بانک و اینکه خوانده 
صادر کننده چک بوده و در جلسه شورا حاضر نشده است و نسبت به دعوى خواهان ایراد و دفاعى را 
بعمل نیاورده است و دلیلى بر برائت خود به شــورا اقامه نکرده است  و شورا با استحصاب بقاى دین 
استحقاق خواهان را بر مطالبه خواسته ثابت تشخیص و مستندا به مواد 1301قانون مدنى ومواد  198 
و 519 و 522 و 515 قانون ایین دادرسى مدنى حکم به محکومیت خوانده به صورت پرداخت مبلغ 

000 / 000 / 100 ریال بابت اصل خواسته و  مبلغ 2/325/000ریال بابت هزینه دادرسى  درخصوص 
خســارت تاخیر تادیه به اســتناد ماده 522قانون آیین دادرســى مدنى ازتاریخ تقدیم دادخواست 
97/9/20لغایت اجراى حکم که محاسبه آن بادایره ى  اجراى احکام است  در حق خواهان را صادر 
واعالم مى دارد راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین مرجع 
و سپس ظرف همین مدت قابل تجدى نظر خواهى در محاکم حقوقى شهرستان شاهین شهر  مى 
باشد. 444091 /م الف سیدمجیدعقیلى - قاضى شعبه 2 شوراى حل اختالف  شاهین شهر /2/202 

ابالغ رأى
آگهى راى شورا - شــماره پرونده :98 / 40 ش 2 ح  شــماره دادنامه 23درخصوص دعوى خواهان 
آقاى محمدرضا عبدلى ســجزى  فرزند زین العابدین به نشانى شاهین شهر خ طالقانى فرعى 12پ 
65 به طرفیت  آقاى محمدعلى ناظمى فرزندحسین  به خواسته  تقاضاى مطالبه مبلغ 000 / 500/ 
135ریال به انضمام تاخیروتادیه وهزینه هاى رســیدگى نظربه اینکه طى دادنامه شماره 489مورخ 
97/7/30تاریخ محاســبه تاخیرتادیه ازقلم افتاده اســت لذا تاریخ محاســبه تاخیرتادیه راازتقدیم 
دادخواست نتاریخ 97/5/20لغایت اجراى حکم تعیین مى گردد دفترشوراازارائه دادنامه بدوى بدون 
اصالحیه امتناع گردد – م الف 443967ســیدمجید عقیلى-  قاضى شعبه دوم حقوقى شوراى حل 

اختالف شاهین شهر /2/203 
فقدان سندمالکیت

آقاى محمدکاظم ضیائى  با ستناد دو برگ استشــهادیه محلى که هویت و امضاء شهود دردفترخانه  
شماره 26شاهین شهر  رسما گواهى شده است مدعى است سند مالکیت خود به شماره 396683سرى 
الف /96 را که به میزان سه دانگ مشاع ازششدانگ  به شماره پالك ثبتى 406 / 1472 واقع در بخش 
16 حوزه ثبتى  اصفهان ( شاهین شهر ) به شماره دفتر الکترونیک 139620302035015529به نام 
آقاى محمدکاظمى ضیائى  ثبت و صادر و تسلیم گردیده که  بموجب  شماره سند 191326 مورخ 23 
/ 7 / 90 دفترخانه 26شاهین شهر به نامبرده  انتقال قطعى یافته و معامله ى دیگرى هم انجام نشده  
و  طبق تبصره 5ماده  120آق ث ن حوه گم شــدن جابجائى 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 نرسد یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مرقوم صدر 
و به متقاضى تسلیم خواهد شــد . 445513 /م الف ناصر صیادى – رییس اداره ثبت اسناد و امالك 
شاهین شهر/ 2/204                                                                                                                                                                             

ابالغ وقت رسیدگى
وقت رسیدگى حقوقى: شعبه اول شوراى حل اختالف مهردشت.. وقت رسیدگى 98/3/18 روز شنبه 
ســاعت 10 صبح خواهان: منوچهر محمد صادقى فرزند رضا خوانده: روح اهللا رحیمى فرزند حسین 
به نشــانى خیرآباد- ابراهیم منصورى فرزند غالم على مجهول المکان خواسته: الزام خواندگان به 
حضور در دفاتر اسناد رسمى جهت تنظیم سند و انتقال رســمى خودروى پیکان سوارى مقوم به ده 
میلیون تومان گردشکار: خواهان مذکور دادخواستى به طرفیت خوانده تسلیم به شعبه اول شوراى حل 
اختالف مهردشت نموده که ثبت که حسبدستوردادگاه تعیین و به درخواست خواهان و دستور شورا 
و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار 
محلى درج مى گردد تا خوانده از تاریخ نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و ضمن 
اعالم نشانى کامل خود وقت رســیدگى مذکور به خوانده ابالغ و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر خود جهت رسیدگى حضوربهم رســاند. چنان که بعدا ابالغ به وسیله آگهى 
الزم شود. فقط یک نوبت منتشر و مدت آن 10 روز خواهد بود428827/م الف، دبیرشعبه اول شوراى 

حل اختالف مهردشت /2/206
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان محمد رضا قدیریان دادخواستى به خواســته الزام خوانده مطالبه مبلغ سى میلیون ریال به 
طرفیت خوانده سکینه قلیچ تپه شراهى به شوراى حل اختالف شعبه دوم حقوقى شهرستان نجف آباد 
تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 102/98 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 98/4/5 ساعت 
9/30 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به 
تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى 
از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف 
مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید 
و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته ابالغ 
رسیدگى نموده و تصمیم شایســته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط 
یک نوبت درج خواهد شد. 445917/ م الف شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/ 2/207

 حصروراثت
مجید پورپیرعلى آبپونه داراى شناسنامه شماره 5635 به شرح دادخواست به کالسه 164/98 از این 
دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان نصراله پورپیرعلى آبپونه 
بشناسنامه 6 در تاریخ 97/11/25 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به : 1. صغراپورپیرعلى  ش ش 258 ، 2. کبرى پورپیرعلى آبپونه ش ش 580 ، 3. مجید 
پورپیرعلى آبپونه ش ش 5635 ، 4. الهام پورپیرعلى آبپونه ش ش 937 ، 5. الهه پورپیرعلى ش ش 
20 ، 6. خدیجه پورپیرعلى آبپونــه  ش ش 434 ، 7. فاطمه پورپیرعلى آبپونه ش ش 337 ، 8. حمید 
پورپیرعلى آبپونه ش ش 312 (فرزندان متوفى) 9. ام لیلى پور پیر على آبپونه ش ش 497 (همســر 
متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از 
تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 446068/م الف رئیس 

شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/ 2/208
 ابالغ رأى

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 947/97 دادنامه 1285-97/10/24  تاریخ 
رسیدگى : 97/10/15مرجع رسیدگى شــعبه چهارم شــوراى حل اختالف نجف آباد - یزدانشهر 
خواهان: ســمیه براتى نشانى: گلدشــت-خ امام-کوچه ســاحل 17511-85831 خوانده: مجید 
پورعبدالهى نشانى: تهران-خ کارگرشمالى-کوچه شهیدان-محمدحسن و غالمرضا اکبرى پ32 
1414645481 خواسته: مطالبه وجه به اســتناد چک باعنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگى را 
اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دادخواست سمیه براتى 
به طرفیت مجید پورعبدالهى به خواســته :مطالبه مبلغ 185/000/000 ریال به اســتناد یک فقره 
چک به شماره 1041/695551 به عهده بانک  پاسارگاد به انضمام خسارات دادرسى (ازجمله هزینه 
دادرسى، و خسارت تاخیر در تادیه) بدین توضیح که خواهان دردادخواست تقدیمى اظهار داشته است 
چک موصوف به لحاظ عدم موجودى مواجه با گواهى عدم پرداخت شــده است. و خوانده با وصف 
ابالغ قانونى در جلسه دادرســى حضور پیدانکرده و دفاعى نیز در خصوص خواسته معمول نداشته و 
دلیلى هم بر برائت ذمه خویش ارائه ننموده است، شورا با عنایت به محتویات پرونده و اصول حاکم بر 
اسنادتجارى استحقاق خواهان رابر مطالبه خواسته ثابت تشخیص داده و مستندا به ماده 198 قانون 
آیین دادرســى مدنى و مواد 313 و 314 ناظر به ماده 249 قانون تجارت، راى بر محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ 185/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مستندا به تبصره الحاقى به ماده 2 قانون 
صدورچک و ماده واحده استفساریه تبصره مذکور، مصوب سال 77 مجمع تشخیص مصلحت نظام به 
پرداخت خسارت تاخیر تادیه برابر تورم شاخص بانک مرکزى از تاریخ  چک93/5/25 تا زمان وصول 
آن که محاسبه آن بااجراى احکام است درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. و به استناد تبصره و 
ماده اخیر یادشده و قاعده تسبیب و مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسى مدنى خوانده رابه پرداخت 
هزینه دادرســى به مبلغ 2/412/000 ریال درحق خواهان محکوم مى نماید. راى صادره نسبت به 
خوانده ردیف اول غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل اعتراض دراین شعبه و ظرف بیست روز 
پس از آن قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى نجف آباد مى باشد. 446283/م الف محمد حسن 

قلى زاده - قاضى شعبه چهارم شوراى حل اختالف نجف آباد/2/209
 حصر وراثت

آقاى کریم کیانى بشناسنامه شماره  198  به شرح دادخواست کالسه 98/152  از این دادگاه درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنین اشعار داشته که شادروان رجبعلى کیانى  بشناسنامه شماره 1800  
در تاریخ 18/ 1398/01  درگذشته و ورثه وى درهنگام درگذشت عبارتند از :  1- محمدعلى کیانى  
شماره شناسنامه 142 نسبت فرزند 2- کریم کیانى شماره شناســنامه 198 نسبت فرزند 3- حبیبه 
کیانى شماره شناسنامه 120 نســبت فرزند 4- اشرف کیانى شماره شناســنامه 134 نسبت فرزند 
5- مهرى کیانى شماره شناسنامه 141 نسبت فرزند 6- صدیقه رحمانى شماره شناسنامه 160 نسبت 
همسر، 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 445630 دبیرخانه شوراى حل اختالف شعبه 

اول فالورجان/ 2/210 
حصر وراثت

آقاى جعفر احمدى ونهرى بشناسنامه شماره  1271140896  به شرح دادخواست کالسه 98/122  
از این دادگاه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین اشعار داشته که شادروان ایران کاظمى 
ونهرى  بشناســنامه شــماره 16264  در تاریخ 11/ 1398/01  درگذشــته و ورثــه وى درهنگام 
درگذشت عبارتند از :  1- محسن احمدى ونهرى شماره شناسنامه 33538 نسبت فرزند 2- عباس 
احمدى ونهرى شماره شناسنامه 12324 نســبت فرزند 3- جعفر احمدى ونهرى شماره شناسنامه 
1271140896 نسبت فرزند 4- جابر احمدى ونهرى شماره شناسنامه 1271140888نسبت فرزند 
، پس از تشریفات قانونى درخواست مزبور را یکمرتبه آگهى مى نماید تا هرکسى هر اعتراضى دارد 
و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد در غیر 
اینصورت گواهى حصر وراثت صادر خواهد شد م الف 444206 دبیرخانه شوراى حل اختالف شعبه 

اول فالورجان/ 2/211 
حصر وراثت

آقاى اسداله عشورى بشناسنامه شماره  1449  به شــرح دادخواست کالسه 98/131  از این دادگاه 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین اشعار داشــته که شادروان شهباز عشورى مهرنجانى  

بشناسنامه شماره 234  در تاریخ 20/ 1394/01  درگذشته و ورثه وى درهنگام درگذشت عبارتند از 
:  1- عبداله عشورى مهرنجانى شماره شناسنامه 1448 نسبت فرزند 2- یداله عشورى مهرنجانى 
شماره شناسنامه 6709  نسبت فرزند 3- اسداله عشورى مهرنجانى شماره شناسنامه 1449 نسبت 
فرزند 4- امین اله عشورى مهرنجانى شماره شناسنامه 31 نسبت فرزند5 - نبى اله عشورى مهرنجانى 
شماره شناسنامه 8  نســبت فرزند 6- مریم عشورى مهرنجانى شــماره شناسنامه 1100072901 
نسبت فرزند 7- مهرى عشورى مهرنجانى شماره شناسنامه 19 نسبت فرزند 8- خدیجه عشورى 
مهرنجانى شماره شناسنامه  1877  نسبت فرزند 9 - عفت عشورى مهرنجانى شماره شناسنامه 10 
نسبت همسر، 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 شــد م الف 444173  دبیرخانه شوراى حل 

اختالف شعبه اول فالورجان/ 2/212 
حصر وراثت

آقاى حسن رهنما فالورجانى  بشناسنامه شماره  45  به شرح دادخواست کالسه 98/132  از این دادگاه 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین اشعار داشته که شــادروان محسن رهنما فالورجانى  
بشناسنامه شماره 2869  در تاریخ 30/ 1397/04  درگذشته و ورثه وى درهنگام درگذشت عبارتند 
از :  1- حســن رهنما فالورجانى شماره شناســنامه 45 نســبت فرزند 2- احمد رهنما فالورجانى 
شماره شناسنامه 485  نســبت فرزند 3- کریم رهنما فالورجانى شــماره شناسنامه 4380 نسبت 
فرزند 4- علیرضا رهنما فالورجانى شماره شناســنامه 182 نسبت فرزند 5- زهرا رهنما فالورجانى 
شماره شناسنامه 186  نسبت فرزند 6- فاطمه رهنما فالورجانى شماره شناسنامه 16 نسبت همسر 
، پس از تشریفات قانونى درخواست مزبور را یکمرتبه آگهى مى نماید تا هرکسى هر اعتراضى دارد 
و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد در غیر 
اینصورت گواهى حصر وراثت صادر خواهد شد م الف 444203  دبیرخانه شوراى حل اختالف شعبه 

اول فالورجان/ 2/213 
فقدان سند مالکیت 

شماره نامه: 139885602030001033  آقاى حسین میر عباسى نجف آبادى فرزند غالمرضا بشماره 
شناسنامه 5350 باستناد دو برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى 
شدند که سند مالکیت پنج سهم و پنج – هشتم سهم مشاع از صد سهم ششدانگ پالك ثبتى شماره 
10392 فرعى از 391 اصلى ( پالك 3009/391 سابق ) واقع در بخش 9 ثبت اصفهان که درصفحه 
278 دفتر 13 متمم امالك ذیل ثبت 13534 بنام حسین میرعباسى نجف آبادى مقدار نه سهم مشاع 
از صد سهم ششدانگ مسبوق  به ثبت و سند  مالکیت بشماره 2/306063 بوده که وى طى سندانتقال 
قطعى بشماره 42397 مورخ 1394/02/29 دفترخانه 179 نجف آباد مقدار سه سهم و سه – هشتم 
سهم مشاع از مالکیت خود را به محمد رضا بدیهى انتقال داده و براى مالک اولیه حسین میر عباسى 
نجف آبادى پنج سهم و پنج –هشتم سهم مشاع از صد سهم ششدانگ مالکیت باقى مانده و مفقود 
شده است .نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت ســهل انگارى از بین رفته است. چون درخواست 
صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت 
مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به 
آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و 
اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس 
و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض 
اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 
1398/02/09، 447201/ م الف- ابوالفضل ریحانى محمد زاده- مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 

نجف آباد از طرف محسن نساج نجف آبادى/ 2/218
 فقدان سند مالکیت 

شــماره نامه : 139885602030001027      خانم طیبه رنجبر نجف آبادى  فرزند قربانعلى بشماره 
شناسنامه 962  باستناد دو برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى 
شدند که سند مالکیت هفت و نیم حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ پالك ثبتى شماره 12 فرعى 
از 172 اصلى واقع در قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان که درصفحه 277 دفتر 223 امالك ذیل ثبت 
49917 بنام طیبه رنجبر نجف آبادى مسبوق به ثبت و سند مالکیت بشماره 320087 مفقود شده است. 
نحوه گم شدن یا از بین رفتن: بعلت سهل انگارى از بین رفته است چون درخواست صدورالمثنى سند 
مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى 
شــود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند 
مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود 
را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به 
ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه 
نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 1398/02/09، 
447204/م الف- ابوالفضل ریحانى محمد زاده- مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد از طرف 

محسن نساج نجف آبادى /2/219

مدیرکل پزشــکى قانونى اســتان اصفهــان گفت: در 
سال گذشته 3382 جسد شــامل  711 زن و 2671 مرد 
در مراکز پزشکى قانونى اســتان اصفهان تشریح شده 

است.
على سلیمانى پور در گفتگو با «ایمنا» اظهار کرد: در سال 
1397 آمار اجساد معاینه شده در مراکز پزشکى قانونى 
اســتان اصفهان با تشــخیص علت مرگ مسمومیت

 با گاز مونواکســید کربن ، 47 نفر شــامل دو زن و 45 
مرد بوده که آمار آن نســبت به مدت مشــابه سال 96

کاهش داشته است. 
وى در خصوص فوت شــدگان ناشــى از سوختگى در 

ســال 97 اضافه کرد: 165 نفر در این بازه زمانى بر اثر 
سوختگى جان باختند که از این تعداد 81 نفر زن و 84 نفر

 مرد بودند.
مدیرکل پزشکى قانونى استان اصفهان همچنین با اشاره 
به مرگ و میر ناشى از حوادث کار در استان اصفهان در 
سال گذشته افزود: در این بازه زمانى در این گونه حوادث 

92 مرد جان باختند. 
وى در خصوص آمار مصدومان ناشى از حوادث کار سال 
97 نیز گفت: در این مدت 2775 نفر به دلیل حوادث کار 
مصدوم شــدند که از این تعداد 191 نفر زن و 2584 نفر 

مرد بودند.

مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشگرى 
اســتان اصفهان گفت: برخورد با سوء استفاده گران که 
بدون مجوز اقامتگاه هاى بوم گــردى را ایجاد مى کنند 
وظیفه ما و اداره اماکن اســت که به صور جدى به این 

قضیه ورود پیدا مى کنیم.
فریدون اللهیارى در گفتگو با «صاحب نیوز» اظهار کرد: 
اقامتگاه هاى بدون مجوز در استان تا حد زیادى کنترل 
شــده اند و اداره اماکن نیروى انتظامى هم در صورتى 
که اطالعاتى از این اقامتگاه ها به دست بیاورد، برخورد 
مى کند. مدیرکل میراث فرهنگى گفت: برخى از اینها از 
طریق ســایت هاى اینترنتى به صورت غیرمجاز مسافر 

پذیریش مى کنند. وى ادامه داد: تعداد زیادى از خانه هاى 
عادى هم دارنــد فعالیت پذیریش انجــام مى دهند که 
تاکنون مجوزهاى الزم را اخذ نکردند؛ در اقامتگاه هاى 
روستایى کمتر مى توانیم انگیزه هاى تخلف پیدا کنیم و 
شاید بهتر باشد بگوییم در این مناطق آگاهى از قوانین 
وجود ندارد. اللهیــارى بیان کرد: تاکنــون 420 مورد 
اقامتگاه هاى بومگردى در استان داراى مجوز هستند. 
وى در پایان با بیان اینکه آمار دقیقى از اقامتگاه هاى بدون 
مجوز وجود ندارد، تأکید کرد: برخورد با سوء استفاده گران 
که بدون مجوز اقامتگاه هاى بومگردى را ایجاد مى کنند 

وظیفه ما و اداره اماکن است.

آمار مرگ و میر حوادث کار و 
گازگرفتگى در اصفهان

برخورد جدى با اقامتگاه هاى 
بومگردى غیرمجاز

خبر

سرپرست دانشــگاه آزاد اســالمى واحد شاهین شهر از 
جمع آورى و ارسال کمک هاى نقدى استادان، کارکنان 
و دانشــجویان این واحد دانشــگاهى بــراى کمک به 

سیل زدگان خبر داد.
مســعود نصرى اظهار کرد: به منظور جذب کمک هاى 
دانشگاهیان و با همکارى کانون دانشجویى هالل احمر 
دانشگاه آزاد اسالمى واحد شاهین شهر کمپ جمع آورى 

کمک هاى نقدى و غیرنقدى در محوطه دانشــگاه برپا 
شده است.

وى افزود: در اقدامــى داوطلبانه اســتادان و کارکنان 
دانشــگاه آزاد اســالمى واحد شاهین شــهر بخشى از 
حقوق فروردین خود را براى کمک به مناطق سیل زده 
اختصاص دادند و در مجمــوع تاکنون 40 میلیون ریال 

جمع آورى و به جمعیت هالل احمر تحویل شده است.

رئیس بیمارســتان امام حســین(ع) گفت: قــوى ترین 
تیم غدد کــودکان جنوب کشــور و یکى از قــوى ترین 
تیم هاى فوق تخصصى قلب کــودکان، داخلى کودکان 
و گوارش کودکان در این مرکز درمانى مســتقر هســتند. 
مهرداد معمارزاده بیان کرد: زمین مرکز آموزشــى درمانى 
فوق تخصصى کودکان امام حســین(ع) حدود 30 ســال 
پیش اهدا و توســط آیت ا...کمال فقیه ایمانى ساخته شد. 
رئیس بیمارســتان امام حســین(ع) ادامه داد: هشت سال 
است که از زمان خدمت رســانى این بیمارستان مى گذرد 
و اکنون 180 تخت پذیراى کودکان بیمار اصفهان و سایر
 اســتان هاســت.وى افزود: یکى از قوى ترین کادرهاى 

درمانى کودکان کشــور با حضور 76 نفر از اعضاى هیئت 
علمى متخصــص و فوق تخصص در ایــن مرکز فعالیت 
مى کنند که 50 دستیار تخصصى هم در کنار آنها مشغول 
خدمت رسانى هســتند.  عضو هیئت علمى دانشگاه علوم 
پزشکى و خدمات بهداشتى درمانى اصفهان در ادامه تصریح 
کرد: به طور مداوم از تمامى استان هاى کشور پذیرش بیمار 
داریم که در این بین از ابتداى فعالیت این بیمارستان تا کنون 
اســتان چهارمحال و بختیارى با 5436 بیمار در رتبه اول 
مراجعان قرار دارد. وى در پایان تأکید کرد: شایع ترین بیماران 
که از ســایر اســتان ها به این مرکز مراجعه مى کنند دچار

 بیمارى هاى مغز و اعصاب و تشنج، عفونى و غدد هستند.

رئیس پلیس فتاى استان اصفهان با بیان آمار و ارقامى 
که حکایت از افزایش شــدید جرائم فضاى مجازى در 
سال گذشته نسبت به ســال 96 دارد، گفت: بیشترین 
جرائم فضــاى مجازى مربــوط به تخلیــه موجودى 
حســاب هاى بانکى افراد بوده و مابقــى جرائم مربوط 
به افشــاى اطالعات خصوصــى و اخــاذى و هتک 
حیثیت افراد بوده اســت؛ جرائم فضــاى مجازى مانند 
واکشى رمز حساب بانکى و... در کسرى از ثانیه انجام 
مى شــود و در چنین شــرایطى فقط باید بر پیشگیرى 

تمرکز کرد.
سرهنگ سیدمصطفى مرتضوى یکى از پیشگیرى ها را 
آشنایى با درگاه هاى پرداخت جعلى عنوان و بیان کرد: 
 «https» یکى از نشــانه هاى درگاه معتبر وجود کلمه
 «s» است چرا که وجود حرف «http» به جاى کلمه
در نوار آدرس نشان از امنیت بســیار باالى سایت بوده 
و دریافت آن از مراجع ذیربط مســتلزم هزینه باالست 
و کالهبرداران قادر به دریافت چنین نشــانى نیستند؛ 
 «ir» دومین نشانه درگاه پرداخت امن را وجود پسوند
در انتهاى آدرس سایت است؛ دانستن این عالئم ساده 
گاه ما را از گرفتــارى در یک ســرقت اینترنتى نجات

 مى دهد.
رئیس پلیــس فتاى اســتان همچنین از شناســایى و 
دســتگیرى فردى که در فضاى مجازى با انتشار اخبار 
کذب با موضوع اهداى بســته اینترنت عیدانه، اقدام به 

کالهبردارى از شهروندان مى کرد، خبرداد.
 مرتضوى بیان کرد: در پى شــکایت شهروند اصفهانى 
مبنى بر اینکه با هدف دریافت بســته اینترنت عیدانه 

مبلغ 64 میلیون ریال از حساب وى به صورت غیر مجاز 
برداشت شده است، کارشناسان پلیس را بر آن داشت تا 

موضوع را در دستور کار خود قرار دهند.
رئیس پلیس فتا استان اصفهان افزود: شاکى در اظهارات 
خود بیان کرد در یکى از شبکه هاى اجتماعى با آگهى 
اهداى اینترنت رایگان عیدانه روبه رو شدم که با ورود 
به درگاه پرداخت از طریق لینک معرفى شده و پرداخت 
ده هــزار ریال براى شــرکت در قرعه کشــى متوجه 
مى شود عالوه بر اینکه بســته اینترنتى دریافت نکرده 

است کل موجودى حساب او که 64 میلیون ریال بوده 
است نیز برداشت مى شود.

این مقــام انتظامــى عنوان کــرد: در بررســى هاى 
اولیه مشــخص مى شــود، درگاه بانکى که شــاکى 
از طریق آن اقدام به واریز وجه کرده اســت، درگاهى 
جعلى بــوده کــه اطالعات حســاب بانکى شــاکى 
را به سرقت برده اســت، نهایتًا کارشناسان با اقدامات 
تخصصــى خود موفق به شناســایى فــرد کالهبردار

مى شوند.

مدیر کل صنعت، معدن و تجارت اســتان اصفهان از 
اختصاص مبلغ 17 هزار میلیارد تومان براى ایجاد 41 

هزار شغل در سال جارى در استان اصفهان خبر داد.
اســرافیل احمدیه با اشــاره به اینکه این اعتبار طبق 
تبصره 18 قرار بود از ســال گذشــته اجرایى شود اما 
به دلیل نبــود اعتبارات کافــى اجرایى نشــد، اظهار 
کرد: امســال با توجه به نامگذارى ســال با نام رونق 
تولید و همچنین همت مسئوالن اســتان اعتبار الزم 

تأمین و بــه واحدهــاى تولیدى داراى شــرایط اعطا 
مى شود.

مدیــر کل صنعت، معدن و تجارت اســتان اصفهان با 
اشاره به تخصیص 17 هزار میلیارد تومان براى ایجاد 41 
هزار شغل در استان اصفهان تصریح کرد: خوشبختانه در 
سال گذشته میزان صادرات استان اصفهان با افزایش 
48 درصدى به دو میلیارد دالر رســیده اســت که این 

مى تواند موجب انگیزه کار آفرینان باشد.

خالى کردن حساب با اینترنت عیدانه 
رئیس پلیس فتاى استان: بیشترین جرائم فضاى مجازى مربوط به تخلیه موجودى حساب هاى بانکى افراد است 

تخصیص 17 هزار میلیارد تومان براى ایجاد  شغل

حضور قوى ترین تیم هاى پزشکى کودکان در اصفهان

کمک نقدى دانشگاه آزاد شاهین شهر به سیل زدگان
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همه ما زمانى کــه صورتمان جوش مى زند به ایــن فکر مى افتیم که 
هرچه زودتر از دست آنها خالص شویم اما ترکاندن جوش برخى نواحى 
صورت مى تواند در بدترین حالت منجر به فلج صورت، مننژیت و حتى 

مرگ شود.
دکتر همایون مژدهى آذر، متخصص پوســت و مو با بیان اینکه مثلث 
خطرناك صورت شامل قسمت هایى از بینى، فاصله  بینى تا لب باالیى و 
گوشه هاى لب است، گفت: این ناحیه از صورت قسمتى به نام سینوس 
کاورنوس را پوشــش مى دهد که ترکاندن جوش هــاى این نواحى 
مى تواند منجر به مرگ، فلج صورت و مننژ (سیستمى از چند غشا یا الیه 
بوده که سیســتم عصبى مرکزى را در بر مى گیرد) شود و در واقع این 

نواحى به مثلث خطرناك صورت معروف هستند.
وى افزود: به عبارت دیگر این قسمت یک حفره در پایه مغز است که 
خون بدون اکسیژن را از مغز به قلب باز مى گرداند و رگ هاى صورت که 
مسئول گردش خون در این ناحیه هستند، به قسمت پشتى مغز دسترسى 
دارند و اگر در اثر ترکاندن جوش یا ایجاد زخم، این ناحیه دچار عفونت 
شود، مستقیماً وارد مغز مى شود و مى تواند باعث نابینایى یا مرگ شود.

این متخصص پوست و مو در پاسخ به این سئوال که کندن جوش چگونه 
باعث عفونت مى شــود، اظهار کرد: زمانى که جوش را فشار مى دهید، 
پوست آن دچار پارگى مى شود و باکترى هاى موجود روى دست در اثر 

تماس مى توانند به راحتى وارد زخم باز شده و منجر به عفونت شوند.

وى تأکید کرد: جوش هاى این ناحیه از صــورت را به هیچ عنوان 
فشــار ندهید و اگر به دنبال راه حلى براى درمان آنها هستید یا اگر به 
طور اتفاقى جوش هاى این ناحیه دچار آســیب شدند حتمًا به پزشک 

متخصص مراجعه کنید.
مژدهى آذر یادآور شــد: کندن موى بینى نیز مى تواند باعث عفونت 
کردن ریشه  مو شود، زیرا بینى حاوى باکترى هاى خطرناکى است که 
البه الى موهاى آن وجود دارند و این عفونت از طریق همین رگ ها 
مى تواند وارد مغز شود. بنابراین بهترین روش براى اصالح موى بینى، 

کوتاه کردن آنها با استفاده از قیچى مخصوص است.

افزایش انرژى یا به بیان دیگر ســرحالى اول صبح فواید 
بسیارى از نظر سالمتى جسمى و روانى دارد؛ به ویژه 

آنکه باعث مى شود فعالیتى سازنده و 
موفق در زندگى خود داشته 

باشى. اگرچه ممکن 
است رسیدن 

این  وضعیت به 
براى بسیارى 
افراد سخت باشد، 
در ادامــه چند روش 
مفید به منظور کمک به 
زود بیدار شدن از خواب ارائه 

مى شود:
1- بــراى زود بیــدار شــدن 
برنامه ریزى کنید. اگــر برنامه اى 
مثل شروع صنوف مکتب و دانشگاه 
و مانند اینها در پیــش دارید حداقل 
یک هفته قبــل از آن با تنظیم زنگ 
ساعت براى بیدار شــدن و شروع به 

کار تمرین کنید.
2- هر روز زنگ ســاعت را طورى 
جلوتر بکشید که نســبت به زمان 
قبلى حداقل ده تا 15 دقیقه زودتر 

زنگ بزند. این کار به آسانى شما را قادر خواهد ساخت تا 
به تدریج و دشوارى کمتر زمانبندى جدیدى براى بدنتان 

تعریف کنید.
3- اگر همچنان با مشــکل بیدار شــدن از طریق زنگ ساعت 
مواجه بودیــد، از دیگر اعضاى خانواده براى بیدار شــدن کمک 

بگیرید.
4- تالش کنید برنامه منظم و مــداوم را براى اصالح زمان بیدار 
شــدن خود در پیش بگیرید که حتى در هنــگام مرخصى ها یا 
روزهاى بیکارى هم آن را ادامه دهید و متوقف نســازید. این کار 
باعث مى شود توانایى و زمینه الزم براى زود بیدار شدن از خواب 

راحت تر فراهم شود و ادامه یابد.
5- بر اســاس اینکه به چه مقدار خواب براى استراحت و تجدید 
انرژى از دست رفته نیاز دارید (حدود هفت هشت ساعت خواب 
شــبانه براى اغلب افراد بالغ الزم است)، ساعت خواب و بیدارى 
خود را مشخص کنید و به محض اینکه زنگ ساعت به صدا درآمد 
بیدار و از تخت خارج شــوید. این کار در روزهاى نخست سخت 
خواهد بــود؛ بنابراین بهترین راهکار این اســت که بالفاصله از 
حالت خوابیده به حالت نشسته در آیید، از تخت خارج شوید و در 
دقایق بعدى به انجام برخى حرکات و تمرین هاى ورزشى سبک 

بپردازید.
 به یاد داشته باشید که برخى مطالعات نشان داده اند کسانى که 
صبحِ زود بیدار مى شوند و فعالیت روزانه را آغاز مى کنند شادتر از 

کسانى هستند که تا دیروقت بیدار مى مانند.

آیا مى دانید میزان قند خون نرمــال و طبیعى چه مقدار باید 
باشد؟ دانستن مقدار قند خون نرمال دانشى با اهمیت است 
که باعث شناخت بازه سطوح گلوکز خون مى شود و در واقع 

قسمت کلیدى خودکنترلى دیابت است.
یک فوق تخصص غدد و متابولیســم و اســتاد دانشــگاه 
در خصوص نحوه تشــخیص قند خون مناســب در افراد و 
جلوگیرى از بــاال رفتن قند خون در ســالمندان اظهار کرد: 
ســالمندان باید در رژیم غذایى خود از غذاهاى سبک و کم 

کالرى استفاده کنند.
مهاجرى با اشــاره به اینکه بــدن قندهــاى مختلفى را از 
خوراکى ها جذب مى کند، خاطر نشــان کرد: گلوکز، قندى 
است که بیشــترین اســتفاده را در بدن دارد، قند فروکتوز 
در میوه ها و الکتوز در شــیر اســت که بعد از اســتفاده در 
بدن بــه گلوکز تبدیــل شــده و در آخر به انــرژى تبدیل 

مى شود.
وى با اشــاره به اینکه عدد قند خون نشان دهنده پیشرفت 
بیمارى و نوع بیمارى اســت، گفت: اگر عدد قند خون فرد 
پایین تر از 100 باشد فرد به دیابت مبتال نیست و میزان قند 
خون طبیعى است؛ اگر بین 100 الى 126 باشد پیش دیابت 
است و آنها مســتعد ابتال به بیمارى دیابت در آینده هستند، 
قند خون باالى 130 مبتال به نوع دیابت یک است و فرد باید 
خیلى سریع تحت درمان قرار گیرد. این فوق تخصص غدد 
با اشاره به اینکه شــاخص هموگلوبین در بدن نشان دهنده 
میزان قند خون است، افزود: اگر عدد هموگلوبین باال باشد 

و معدل قند خون، سه ماه باشــد بیمار باید تحت درمان قرار 
بگیرد.

او خاطر نشان کرد: در صورت تشــخیص قند خون باال فرد 
حتمًا باید از رژیم غذایى مناسب استفاده کند، از اضافه وزن 
جلوگیرى کند و فعالیت مناسب بدنى داشته باشد. این فوق 
تخصص غدد در خصوص میــزان هموگلوبین در قند خون 
یادآور شد: اگر عدد هموگلوبین قند خون از حدى باالتر باشد 
دیابت نوع یک است که همراه با پرنوشى، سرگیجه و تکرر 
ادرار خود را نشان مى دهد؛ در نوع 2، قند خون باال نیست و 
هیچ عالمتى ندارد و بیمارى باید با آزمایش چک شود و بعد 
از تشــخیص میزان قند خون مناســب، بیمار تحت درمان 

قرار گیرد.

مقدار نرمال قند خون
در حالت ناشتا: 

براى افراد بدون دیابت: 99-70 میلى گرم بر دســى لیتر و 
براى افراد مبتال به دیابت: 130-80 میلى گرم بر دسى لیتر.

2ساعت بعد از غذا:
براى افراد بــدون دیابت: کمتر از 140 میلى گرم بر دســى 
لیتر و براى افراد مبتال به دیابــت: کمتر از 180 میلى گرم بر 

دسى لیتر.
HbA1:c 

براى افراد بدون دیابت: کمتر از 5/7 درصد و براى افراد مبتال 
به دیابت: 7 درصد یا کمتر.

میزان قند خون
 نرمال در

 ساعت هاى مختلف روز 
چقدر است؟ 

شستن بینى با آب نمک 

شستن بینى با آب نمک مفید است یا مضر؟

به جوش هاى مثلث خطر صورت دست نزنید
افزایش انرژى یا به بیان دیگر ســرحالى اول صبح فواید

ژژهیژهیژهیژه وبه و بسیارى از نظر سالمتى جسمى و روانى دارد؛ 
ووه و و و وه وه وه وه وهه وه و دازند آنکه باعث مى شود فعالیتى س

هشته زندگى خود دا موفق در
ننننننننننمکن باشى. اگرچه م

است رسیدن
این  وضعیت به 

براى بسیارى 
افراد سخت باشد، 
در ادامــه چند روش 
مفید به منظور کمک به 
زود بیدار شدن از خواب ارائه 

مى شود:
1- بــراى زود بیــدار شــدن 
برنامه ریزى کنید. اگــر برنامه اى 
مثل شروع صنوف مکتب و دانشگاه 
و مانند اینها در پیــش دارید حداقل 
زنگ آن با تنظیم یک هفته قبــل از

ساعت براى بیدار شــدن و شروع به 
کار تمرین کنید.

2- هر روز زنگ ســاعت را طورى 
جلوتر بکشید که نســبت به زمان 
5قبلى حداقل ده تا 15 دقیقه زودتر 

زنگ بزند. این کار به آسانى شما را قادر خواهد ساخت تا
به تدریج و دشوارى کمتر زمانبندى جدیدى براى بدنتان

تعریف کنید.
از طریق زنگ ساعت 3- اگر همچنان با مشــکل بیدار شــدن
مواجه بودیــد، از دیگر اعضاى خانواده براى بیدار شــدن کمک

بگیرید.
4- تالش کنید برنامه منظم و مــداوم را براى اصالح زمان بیدار
شــدن خود در پیش بگیرید که حتى در هنــگام مرخصى ها یا
روزهاى بیکارى هم آن را ادامه دهید و متوقف نســازید. این کار
باعث مى شود توانایى و زمینه الزم براى زود بیدار شدن از خواب

راحت تر فراهم شود و ادامه یابد.
5- بر اســاس اینکه به چه مقدار خواب براى استراحت و تجدید
انرژى از دست رفته نیاز دارید (حدود هفت هشت ساعت خواب
شــبانه براى اغلب افراد بالغ الزم است)، ساعت خواب و بیدارى
خود را مشخص کنید و به محض اینکه زنگ ساعت به صدا درآمد
بیدار و از تخت خارج شــوید. این کار در روزهاى نخست سخت
خواهد بــود؛ بنابراین بهترین راهکار این اســت که بالفاصله از
آیید، از تخت خارج شوید و در حالت خوابیده به حالت نشسته در
دقایق بعدى به انجام برخى حرکات و تمرین هاى ورزشى سبک

بپردازید.
 به یاد داشته باشید که برخى مطالعات نشان داده اند کسانى که

ت را به هیچ عنوان 
ان آنها هستید یا اگر به 
ب شدند حتمًا به پزشک 

مى تواند باعث عفونت 
هاى خطرناکى است که 
 از طریق همین رگ ها 
راى اصالح موى بینى، 

ست.

صبحِ زود بیدار مى شوند و فعالیت روزانه را آغاز مى کنند شادتر از
کسانى هستند که تا دیروقت بیدار مى مانند.

رمیزان قند خون است، افزود: اگر عدد هموگلوبین باال باشد  م ی د ر بت ی ب

ید

اثرات مثبت 
زود بیدار شدن

استفاده از محلول آب نمک براى شستشوى 
بینى یکى از روش هاى بســیار قدیمى است 
که عالوه بر تمیــز کردن مجــراى بینى و 
سینوس ها  از ذرات آلوده و بیمارى زا، پوشش 
مخاطى بینى را هم تقویت مى کند. شستشوى 
بینى با آب نمک و یا سرم شستشو که به شکل 
آماده در داروخانه ها مى فروشند به شما کمک 
کند تا از دست عوامل آلوده و بیمارى زا که به 

داخل بینى راه یافته اند خالص شوید.
مسیر بینى موهاى ریزى دارد که براى گرفتن 
گرد و خاك، باکترى ها، ویروس ها و دیگر 
مواد مزاحم به جلو و عقب حرکت مى کنند. 
مخاط (موکوس یا ترشــحات) بینى مانند 
نوعى کاغذ فیلتر عمل مى کند و ذرات تنفسى 
را مى گیرد. این ذرات به پشت گلو مى روند، 
بلعیده شده و توسط اسید معده نابود مى شوند. 
غلظت موکوس بینى همراه با مشــکالت 
سینوســى (ســینوزیت) تغییر مــى کند و 

غلیظ تر مى شود. شستشوى بینى باعث مى 
شود تا ترشحات نرم و رقیق شود و به موهاى 
ریز بینى براى از بین بردن بهتر باکترى ها و 
دیگر مواد محرك از سینوس ها و مجراى 
بینى کمک مى کند. شستشــوى بینى با 
آب نمک براى تمیز کردن سینوس هاى 
پر شده و رفع عالیم سینوزیت مفید است

لذا شستشــوى بینى یــک راه مؤثر براى 
از بیــن بردن عالئم ســینوزیت اســت که 
مى تواند بــه تنهایى و یــا همراه با ســایر 
درمان هاى ســینوزیت ماننــد مصرف آنتى 
بیوتیک ها و اسپرى هاى بینى مورد استفاده 
قرار بگیرد. البته بایــد گفت بخور دادن منظم 
روى یک ظرف آبجوش نیز یکى از مؤثرترین 

درمان هاى سینوزیت است.
محققان دانشــگاه اورگان طى یک مطالعه 
دریافتند که براى رفع سینوزیت، شستشوى 
بینى با آب نمک مى تواند بســیار مؤثرتر از 
اسپرى هاى بینى باشــد. محققان توصیه 
مى کنند که بیماران مبتال به سینوزیت مزمن 
از روش مذکور براى کاهش یا از بین بردن 
عالیم خویش استفاده کنند. شستشوى بینى 
با محلول نمکى مفید است ولى نباید براى 
مدت زمان طوالنى پشت ســر هم این کار 

را انجام داد.
شستشــوى روزانه بینى از ایــن بیمارى ها 
جلوگیرى مى کند: ســرماخوردگى، سرفه، 
التهاب چشم و بینى و گلو، التهاب سینوس هاى 

پیشانى، سردرد، خستگى، بیخوابى.

معایب شستشوى بینى
شستشوى بینى براى تمیز کردن سینوس 

هاى پر شــده و رفع عالیم سینوزیت مفید 
است، اما استفاده طوالنى مدت از آب نمک 
براى شســتن بینــى ممکن اســت نتیجه 
معکوس دهد. لذا مى توان نتیجه گرفت که 
ترشــحات بینى کارکرد مفید هم دارند و آن 
هم کمک به حفاظت از بدن در برابر عفونت 
هاست. ترشحات بینى حاوى عناصر ایمنى 
(ضدمیکروبى) بسیار مهم هســتند که در 
خط اول دفاع در برابر عفونت هاى تنفســى 

قرار دارند.
همانطور که آب نمک بــه حذف موکوس 
مضر بینى کمک مى کند، ممکن است این 
عوامل ضدمیکروبى را نیز رقیــق کند و یا 
بشوید. لذا از آب نمک براى شستن بینى باید 
در حد اعتدال استفاده کرد. بهتر است به جاى 
درســت کردن آب نمک در خانه، از محلول 
ســرم شستشــوى آماده که در داروخانه ها 
مى فروشند، براى شستن بینى خود استفاده 
کنید. افرادى که به طــور مداوم بینى خود را 
با آب نمک یا سرم نمکى مى شویند، تصور 
مى کنند که این کار مفید است، در حالى که 
این کار مشــکل را بدتر مى کند. لذا توصیه 
مى شود از سرم نمکى براى شستشوى بینى 
بیش از یک تا سه هفته پشت سر هم استفاده 

نشود.
از آب شــیر هم بــراى شستشــوى بینى 
اســتفاده نکنید. باید از آب مقطــر و یا آب 
جوشــیده ولرم براى درســت کــردن آب 
نمک اســتفاده کنید. کسى که مستعد خون 
دماغ شدن اســت و مکانیســم بلع خوبى 
ندارد، باید از شستشــوى بینــى خوددارى 

کند.

محققان دریافتند مصرف ویتامین D براى یکسرى از افراد 
هیچ تأثیر مثبتى ندارد. چند مطالعه قبلى نشان داده اند که 
ارتباطى میان کمبود ویتامین D و برخى عوارض پزشکى 
مرتبط با وزن از جمله بیمارى هاى قلبى و عروقى و مقاومت 
بدن نسبت به انســولین، وجود دارد. از این رو پزشکان و 
متخصصان، اغلب در تالش براى ُکندکردن یا برعکس 
کردن برخى از عــوارض بالینى مرتبط بــا چاقى، تجویز 

مصرف دوز باال ویتامین D را توصیه مى کنند.

دکتر «آنید کومار»، عضو تیم تحقیق، در این باره مى گوید: 
ما از مشاهده اینکه ویتامین D فواید سالمتى زیادى ندارد 
متعجب شــدیم. ما نمى گوییم که مصــرف مکمل هاى 
ویتامین D در دوزهاى قابل قبول بد است و از سوى دیگر 

مى دانیم که بیشتر نوجوانان چاق کمبود ویتامین D دارند.
این مطالعه نشان داد که مصرف ویتامین D فایده اى براى 
سالمت قلب و یا کاهش خطر ابتال به دیابت در نوجوانان 
چاق ندارد و از ســوى دیگر افزایش کلســترول و ترى 

گلیسرید را در دوران مصرف مکمل ویتامین D نشان داد.
با این حال محققان خواستار انجام مطالعات بیشترى براى 
بررسى اثرات طوالنى مدت مصرف مکمل ویتامین D در 

نوجوانان و کودکان ش دند.
 D محققان هشدار مى دهند مصرف بســیار زیاد ویتامین
 D موجب ابتال به وضعیتى موسوم به مسمومیت ویتامین
مى شود که به اشتهاى کم، تهوع، استفراغ و عوارض کلیوى 

منجر مى شود.

برخى مواد غذایى هســتند که خوردن آنها 
با معــده خالى برخى مشــکالت را به وجود 
مى آورد و مصرف آنها ممنوع است. در اینجا 
با چند نوع مواد غذایى که بــه هنگام خالى 
بودن معده بر روى آن اثــر منفى مى گذارد، 

آشنا مى شوید.
1-پرتقال

مصرف پرتقال با معده خالى اسید معده را به 
مقدار زیادى افزایش مى دهد و روى غشاى 
مخاطى معده اثر نامطلوبى مى گذارد و سبب 

ناراحتى هاى گوارشــى و در نهایت استفراغ 
مى شود.

2-گالبى
گالبى به علت دارا بودن فیبر خام، مى تواند 
به مخاط ظریف موجود در معده آسیب بزند 
و وضعیت معده را در طوالنى مدت به شدت 

حاد کند.
3-موز

خوردن موز با معده خالى بــه طور ناگهانى 
مقدار منیزیم در بــدن را افزایش مى دهد و 

سبب به هم خوردن تعادل منیزیم و کلسیم 
در بدن مى شــود و روى قلب و عروق اثر بى 

نهایت منفى مى گذارد.
4-خیار

خیار و ســبزیجات برگى حاوى آمینو اسید 
هستند. وقتى این مواد با شکم خالى مصرف 
مى شــوند، باعث ســوزش ســردل، نفخ و 

دردهاى شکمى خواهند شد.
5- گوجه فرنگى

گوجه فرنگى اسیدى اســت، مواد درون آن 

با اسید معده واکنش شــیمیایى انجام داده 
و ژل غیرقابــل حلى تشــکیل مى دهند که 
به راحتى منجر به تولید ســنگ و زخم معده

 مى شود.
6-ماست

ماســت از جمله مواد غذایى است که نباید با 
شکم خالى مصرف کرد چرا که باکترى هاى 
مفید روده را نابود مى کند. بهترین کار مصرف 
آن قبل از خواب است که سبب بهبود هضم 

غذا و رفع یبوست مى شود.

ویتامین D براى سالمت این افراد هیچ فایده اى ندارد!

 خوردن
 این مواد غذایى 
با معده خالى

 ممنوع
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صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

آگهى دعوت از بستانکاران و بدهکاران شرکت ره آوران زرین زاینده رود
بدین وسیله به افراد حقیقى و حقوقى اعم از بســتانکاران و بدهکاران و کسانى که 
به هر عنوان اموال شــرکت را در اختیار دارند ابالغ مى گردد برابر دادنامه شــماره 
9709973759200308 شــعبه 2 دادگاه محتــرم عمومى حقوقى شهرســتان 
شاهین شهر که ورشکستگى شرکت ره آوران زرین زاینده رود با تاریخ توقف 94/05/04 
صادر گردیده است در اجراى مقررات مواد 462 و 457 و 473 قانون تجارت و ماده 24 
قانون امور تصفیه ورشکستگى با اعالم مراتب به بستانکاران و کسانى که ادعایى از 
ورشکسته دارند و یا در مراجع قضایى و ثبتى و سایر مراجع ذیصالح قبًال موضوع را 
پیگیرى و اقامه دعوى نموده اند و در جریان رسیدگى است و یا منتهى به صدور رأى و 
اقدامات اجرایى گردیده و منتهى به توقیف اموال و یا نقل و انتقال بعد از تاریخ توقف 
شده است اسناد خود را به انضمام فهرست کلیه مطالبات را به شرح ذیل از تاریخ نشر 
(*) به محل تصفیه شرکت واقع در خیابان شهید باهنر بعد از چهارراه شهید باهنر کوچه 
شهید صادقیان (شماره 23) کوچه دوم سمت چپ پالك 20 طبقه چهارم واحد هفت در 

روزهاى یکشنبه از ساعت 17 الى 20 تحویل نمایند.
 *: بستانکاران مقیم در شاهین شهر ظرف مدت یک ماه/ بستانکاران مقیم در سایر 
نقاط ایران ظرف مدت دو ماه/ بستانکاران مقیم خارج از ایران ظرف مدت سه ماه. ضمنًا 

از:
الف: کلیه بستانکاران و کســانى که هر گونه ادعایى از ورشکسته فوق دارند تقاضا 
مى شود اسناد طلب خود با سواد مصدق آن را به انضمام فهرستى که کلیه مطالبات آنها 

را معین مى کند ظرف مدت مذکور به مدیر تصفیه به نشانى فوق تسلیم نمایند.
ب: کسانى که به ورشکسته نامبرده بدهى دارند ظرف مدت مذکور خود را معرفى و 
بدهى خود را به حسابى که معرفى خواهد شد واریز و فیش مربوطه را به مدیر تصفیه 
ارائه نمایند. بدیهى است متخلف از این وظیفه به موجب ماده 457 با حکم دادگاه به 

پرداخت جریمه محکوم خواهد شد.
ج- کسانى که به هر عنوان اموال ورشکسته در دست آنهاست در ظرف مدت مذکور 
باید عین اموال را تحت اختیار مدیر تصفیه بگذارند وگرنه هر حقى نسبت به آن داشته 

باشند به موجب ماده 471 قانون تجارت سلب خواهد شد. 
این آگهى در دو مرحله به فاصله زمانى پنج روز از تاریخ اولین آگهى منتشر خواهد شد.

نوبت دوم

مدیر تصفیه شرکت ره آوران زرین زاینده رود

به استناد آیین نامه انتخابات رؤساى هیأت هاى ورزشى استان ها مقرر است نسبت به 
تشکیل مجمع انتخابى هیأت هاى ورزشى: کاراته- اسکى- ژیمناستیک- ورزش هاى 
ناشنوایان به منظورانتخاب رئیس هیأت در استان اصفهان اقدام گردد. بدینوسیله از 
کلیه افراد واجد شرایط عالقمند به احراز پست ریاست هیئت دعوت به عمل مى آید 
جهت دریافت فرم ثبت نام وارائه مدارك مورد نیاز از تاریخ 98/01/24 لغایت 98/01/31 
به مدت 7 روز کارى از ســاعت 8 الى 14 به دبیرخانه مجمع واقع در اداره کل ورزش و 

جوانان استان مراجعه و با تحویل مدارك، رسید دریافت نمایند.
طبق نامه شماره 32/9715/ص مورخ 94/04/30 وزارت ورزش و جوانان مقرر گردیده 
اســت افراد معترض به فرایند انتخابات حداکثر ظرف مــدت 10 روز پس از برگزارى 
انتخابات شکایت خود را به همراه مستندات مربوطه جهت رسیدگى به اداره کل ورزش 

و جوانان ارسال نمایند.
بدیهى است شکایات دریافتى پس از پایان مهلت اعالم شده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
آدرس: اصفهان- آبشار سوم- بعد از پل غدیر اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان

شرایط:
1- اعتقاد به نظام جمهورى اسالمى ایران

2- تابعیت جمهورى اسالمى ایران
3- معتقد به یکى از ادیان رسمى کشور

4- نداشتن سوء سابقه کیفرى
5- دارا بودن حداقل 25 سال تمام

6- دارا بودن حداقل مدرك تحصیلى لیسانس (براى کسانى که قبًال یک دوره ریاست 
هیأت استان را بر عهده داشته اند، مدرك فوق دیپلم نیز قابل قبول خواهد بود.)

مدارك مورد نیاز
1- اصل و تصویر کارت ملى و شناسنامه

2- اصل و تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دائم یا عضویت رسمى در نیروهاى مسلح 
(فقط آقایان)

3- دو قطعه عکس جدید
4- اصل و تصویر آخرین مدرك تحصیلى معتبر یا معادل آن

5- ارائه مدارك و مستندات مدیریتى موردنیاز
6- ارائه اصل مدارك به هنگام ثبت نام الزامى مى باشد.

هیأت کاراته، اسکى، ژیمناستیک و ورزش هاى ناشنوایان استان اصفهان

اطالعیه

طى مراسمى با حضور مدیران ارشد بانک ایران 
زمین، از زحمات یحیى حسینى فر، مدیر سابق 
امور اعتبارات این بانک تقدیر و تشکر به عمل 
آمد و حسین درویشها به عنوان مدیر جدید امور 

اعتبارات معرفى شد.
پورســعید مدیرعامل بانک ایران زمین ضمن 
قدرانى از زحمات و خدمات حسینى فر مدیریت 
سابق براى درویشها مدیر جدید اعتبارات آرزوى 
موفقیت نمود و از تمامى کارکنان بانک اعم از ستاد و شعب خواست تا با همراهى و همدلى و حرکت در چارچوب 
سیاست هاى بانک در به ثمر رسیدن اهداف مجموعه گام هاى مثبتى را بردارند تا در آینده شاهد رشد و شکوفایى 

هر چه بهتر باشیم.

رئیس اداره مخابرات اردستان گفت: نزدیک به 60 کیلومتر فیبرنورى جدید براى تسهیل دسترسى مردم این 
شهرستان به اینترنت پر سرعت در سال جارى به اجرا درمى آید.

حمیدرضا ترکیان در نشست مسئوالن اردستان با فعاالن رسانه اى و شبکه هاى اجتماعى از اجراى طرح فیبر 
نورى تا نیروگاه سیکل ترکیبى خبر داد و افزود: فیبر نورى شهرك هاى صنعتى اردستان و ناحیه صنعتى زواره 
نیز در راستاى تأمین زیرساخت هاى سرمایه گذارى تکمیل شــده و به متقاضیان ارائه خدمت مى کند. وى با 
بیان اینکه 50 روستاى این شهرستان به اینترنت پرسرعت مجهز شده اند، گفت: فیبر نورى اردستان به زواره 
و اردستان به مهاباد نیز اجرا شده و به بهره بردارى رسیده است. ترکیان نصب سایت هاى جدید تلفن همراه در 
شهرهاى اردستان، زواره و روستاهاى آستانه و پنج در بخش مرکزى، همچنین توسعه پورت هاى اینترنت و 
افزایش پهناى باند شبکه انتقال، انتقال فناورى سایت هاى تلفن همراه به نسل 3 و نسل 4 و تجهیز ایستگاه 
اردستان به فناورى جدید (4,5G) را از دیگر اقدام هاى صورت گرفته برشــمرد. وى افزود: 11 نقطه توسعه 
اینترنت روستاها به نسل دوم  و سوم ، تلفن روستاى آستانه در بخش مرکزى و ارتقاى پهن باند FTTH شهر 

اردستان از دیگر اقدام هاى صورت گرفته است که در هفته دولت تا دهه فجر رونمایى شد. 

رئیس شوراى اسالمى خمینى شهر گفت: با پرداخت به 
موقع عوارض مردم ، 97 درصد از بودجه پیش بینى شده 

سال گذشته شهردارى این شهر محقق شد.
عبدا... کیانى در گفتگو با خبرنــگاران افزود: اعضاى 
این شورا با کمک و هم افزایى شــهردارى توانستند و 
با همدلى و همکارى مردم بخش اعظمى از مشکالت 

منطقه را رفع کنند.
رئیس شوراى اسالمى خمینى  شهر کمبود سالن ورزشى 
را از مهمترین موضوعات این شهر برشمرد و گفت: در 
نظر داریم تا با احداث تاالر شهروند که اعتبار آن در سال 
جارى لحاظ شــده این کمبود را تا حدودى حل کنیم 
ضمن اینکه مجموعه فرهنگى نیل فروش زاده واقع در 

محله جوى آباد به همت خیرین در حال تأسیس است.
کیانى با تأکید ضرورت توســعه بومگردى و بازسازى 
خانه  هاى قدیمى در این شهر تصریح کرد: خانه سیادت 
و خانه میردامادى خریدارى و مــورد بهره بردارى قرار 
گرفت. همچنین خانه زهتاب به عنوان خانه هنرمندان 
و خانه میردامادى  هــا به عنوان خانه نجــوم ترمیم و 

راه اندازى شد.
به گفتــه وى همه بســترهاى الزم اعــم از مکان و 
زمین مورد نظر براى بخش خصوصى آماده اســت تا

سرمایه  گذارى در حوزه  هاى بومگردى، مجتمع  هاى 
تجارى، توفقگاه طبقاتى، ســالن  هاى ورزشى و تاالر 

توسط بخش خصوصى ایجاد شود.
رئیس شوراى اسالمى خمینى شهر با اشاره به جمعیت 
250 هزار نفرى این  شهر اضافه کرد: خمینى  شهر آماده 

تسهیل زمین  ها و زیرساخت  هاى سرمایه گذارى براى 
بخش خصوصى است و این منطقه در واقع زمینه خوبى 

براى فعاالن سرمایه گذارى است.
کیانى در خصوص وضعیت اتصال متــرو اصفهان به 
خمینى شــهر بیان کرد: خمینى شهر به دلیل موقعیت 

جغرافیایى خود از ســه جهت به متروى اصفهان وصل 
مى  شــود تا در وضعیت حمل و نقل این شــهر تغییر 

عمده اى حاصل شود.
رئیس شوراى اسالمى شهر خمینى شــهر با تأکید بر 
فرسوده بودن ناوگان حمل و نقل اتوبوسرانى این شهر 
گفت: در سال جارى تا سه ماه آینده 20 اتوبوس این شهر 

بازسازى مى شود.
به گفته وى 20 درصد ناوگان اتوبوســرانى این شــهر 

توسط بخش خصوصى اداره مى شود.
وى در خصوص مشــکالت محیط زیستى شهرستان 
گفت: بیشتر سنگبرى  هاى شهرســتان درحال انتقال 
به منطقه صنعتــى محمود آباد هســتند و در کنار این 
موضوع به کاهش آلودگى تولید زغــال در باغ ها هم 

توجه شده است.
رئیس شوراى اسالمى خمینى شهر درخصوص ظرفیت 
آرامستان  هاى این شهر گفت: خمینى شهر 15 آرامستان 
غیررسمى بومى دارد که این ها دولتى نیستند و به صورت 

هیئت امنایى اداره مى  شوند.
وى سرانه فضاى ســبز هر نفر در خمینى شهر را 9 متر 
مربع ذکر و اضافه کرد: این میزان بدون احتساب فضاى 

سبز دانشگاه صنعتى اصفهان است.

97 درصد بودجه سال گذشته 
شهردارى خمینى شهر محقق شد

پایان عملیات 
تعمیرات دوره اى 

واحد اول
 320 مگاواتى 

نیروگاه اصفهان 

به گزارش روابط عمومى شرکت مدیریت تولید برق اصفهان، 
مهمترین فعالیت هاى انجام شــده در این عملیات تعمیرات 
دوره اى کــه به مدت ده روز توســط متخصصــان معاونت 
تعمیرات و با همکارى و پشتیبانى سایر بخش هاى نیروگاه 

انجام شد به شرح زیر است:
1) والومین استیم اورهال و نشتى خارجى آن برطرف شد.

2) کلیه درین هاى اتوماتیک توربین تعویض شد.
 D3) جهت انجــام متالوگرافى از لوله واتــروال باالي کرنر

نمونه برداري شد.
4) تکه هاى پکینگ هاى النه زنبورى برج خنک کن از داخل 

لوله هاى کندانسور تخلیه و تمیز شد.
5) هیدروتست بویلر با فشار  bar 100 با فید واتر پمپ انجام  

و نشتى  واتر وال مشخص و رفع عیب شد.
6) دو عدد از والوهاي دســتی درین تروتل والو سمت چپ و 

راست به طبقه دوم توربین انتقال داده شد.
7) استخر برج خنک کن شستشو و تمیز شد.

8) از پره هاى متحرك ردیف آخر توربین LP بازدید و  یک 
عدد از الشینگ وایرهاي  T-side جوشکارى شد.

9) کولرهاي یاتاقان باالیی اکستراکشــن پمپ شــماره 1و2 
قلیاشویی شد.

10) کلیه حفاظت هاى رله زیمنس ژنراتور در سرویس قرار داده شد.
 UT1B 11) نشــتى روغن رادیاتورهاى ترانســفورماتور

برطرف شد.
 Low 12) لیک داخلی از والوهاي دستى طرفین کنترل والو

Load دیاراتور برطرف شد.
13) نشــتى داخلى تعدادى از والوهاى  دســتی ایستگاه گاز 

برطرف شد.
14) لیــک داخلى کنترل والو ري ســیرکوله اکستراکشــن 
پمپ ها و همچنین تعدادى از کنترل والوهاى آب کندانســه 

هیترها برطرف شد.
15) کوپلینگ بوســتر پمپ فید پمپ شماره 3 از نوع الینرى 

تعویض شد.

تودیع و معارفه مدیر امور اعتبارات بانک ایران زمین

60 کیلومتر فیبر نورى در اردستان اجرا مى شود




