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خصوصیات عجیبى که به ارث مى بریدانتقاد رئیس اتاق اصناف از فروشگاه هاى زنجیره اىدختران ماندگار دهه 90 سینماى ایرانهر کسى نمى تواند بگوید هر جور دلم مى خواهد مى پوشم خروجى هاى سپاهان زیاد شدند سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

 کار کردن با 
ماکروویو 
ضرر دارد؟

کارچاق کن ها را معرفى کنید
3

3

3

2

صادرات گالب و اسانس کامو 
به فرانسه و کشورهاى عربى

پناهندگى ورزشکاران؛
 2 روى یک سکه

امید براى جارى بودن 
زاینده رود 

هنوز زنده است
حضور 44 شرکت 

در نمایشگاه
 صنایع چوب اصفهان

امــروزه ماکروویو جاى خود را در اکثر آشپزخانه ها باز 
کرده و به یک وسیله کاربردى براى خانواده ها به خصوص 

افراد شاغل تبدیل شده  است. ماکروویو براى خروج از 
انجماد مواد غذایى، پخت و پز، گرم کردن و فعالیت هاى 

دیگر در آشپزخانه مورد استفاده قرار مى گیرد.

هفدهمین نمایشــگاه بیــن المللــى صنایع چوب، 
ماشــین آالت، یراق آالت و مواد اولیه طى روزهاى 

چهارم تا هفتم تیرماه در اصفهان برگزار مى شود.
این نمایشگاه با حضور 44 شرکت معتبر از استان هاى 
اصفهــان، تهــران، البرز، قــم، آذربایجان شــرقى 
و فارس برگزار خواهد شــد. همچنیــن نمایندگانى 
از کشــورهاى چین، کره، تایــوان و ژاپــن در این

 نمایشــگاه حضور دارند تا بــه روزترین محصوالت 
مرتبط با صنعت چــوب، یراق آالت و مــواد اولیه را 
بــه نمایــش بگذارنــد. تولیدکننــدگان MDF و 
ماشــین آالت صنایع چوب، تولیدکننــدگان و تأمین 
کنندگان یراق آالت، تولیدکنندگان و عرضه کنندگان

 مواد اولیه...
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وقتى همه خوابیــموقتى همه خوابیــم
واقعًا خطرزا بودن آالینده ها در هواى شهرواقعًا خطرزا بودن آالینده ها در هواى شهر

 براى اصفهانى ها تعریف نشده است؟! براى اصفهانى ها تعریف نشده است؟!
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در نشست خبرى رئیس کل دادگسترى و دادستان عمومى و انقالب  اصفهان درخواست شد 

هیچ وقت کارگردانى را 
دوست

نداشتــم

پرسپولیسى ها!حاضرید پاى یحیى بایستید؟
راســتى؛ اگر به نوعى امکان جذب مامیچ که گویا مى خواهد  پول قرارداد سنگین  
فصل آتــى را از  الهــالل  بگیرد واقعا وجود نداشــته باشــد  موافق جذب 
گل محمدى هســتید یا مربى خارجى بزرگ دیگرى را ترجیح مى دهید؟ 
آیا مطمئن هســتید که  ضریب موفقیت مربى خارجى منتخب باشگاه  به 
اندازه گل محمدى خواهد بود؟ آیا یحیى ســرمربى شــد تمام قد حامى او 

خواهید بود؟
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

بررسى تولید
 10 میلیون ُتن فوالد

 در سواحل
 خلیــج فارس

افتتاح و کلنگ زنى چندین پروژه آبى در استان اصفهان
با حضور وزیر نیرو و مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان صورت گرفت
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کاوه؛ باالخرهکاوه؛ باالخره
 ترمینال آرژانتین یــا 
ترمینال کــــــــاوه؟!
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ىرهیچ وقت کارگردانى را ر ر ت یچو
دوستودوستدوست

منداشتــم شنداشتــمنداشت

رامین ناصر نصیر:

پست 400 به 63 کیلوولت هاتف که یکى از پروژه هاى با اهمیت وزارت نیرو به حساب 
مى آید با اعتبار 3200 میلیارد ریال با حضور رضا اردکانیان، وزیر نیرو در 10 کیلومترى 

کوهپایه اصفهان به بهره بردارى رسید.
وزیر نیرو پس از بریدن روبان مخصوص، پست 400 به 63 کیلوولت هاتف را در مدار قرار 
داد و در گفتگویى با قدردانى از این اقدام شایسته در شرق اصفهان گفت: امروز یکى دیگر 
از پروژه هاى مهم صنعت برق یعنى پست 400 به 63 کیلوولت هاتف از محل وام بانک 
توسعه اسالمى با هزینه 320 میلیارد تومان به بهره بردارى رسید و در مدار قرار گرفت 
که نقش مؤثرى در پایدارى برق به ویژه شرایط برق موردنیاز منطقه شرق اصفهان دارد.

رضا اردکانیان اظهار کرد: با اجرا و احداث این پروژه و در مدار قرار گرفتن آن، امکان بسیار 
خوبى براى پاسخگویى به نیازهاى آتى به ویژه صنایع مستقر در شرق اصفهان فراهم 
شده و از حیث تأمین برق موردنیاز هیچگونه مشکلى نخواهد داشت. این را در نظر داشته 
باشیم که کم آبى و خشکسالى در بعضى مناطق کشور به طور خاص ما را به سمت ایجاد 
مشاغل جایگزین براى تأمین معیشت هموطنان کشاورز سوق مى دهد و دارا بودن برق 
مورد نیاز به عنوان یک محصول زیربنایى در این راستا یک ضرورت بوده، که از این حیث 
ساز و کار آن نیز فراهم شده است و صنایعى که به جهات دیگر استقرار در منطقه شرق 

اصفهان توجیه داشته باشند از حیث تأمین برق مشکلى نخواهند داشت.
وى در خصوص سرمایه  گذارى هاى انجام شده در صنعت برق کشور هم گفت: در دولت 
تدبیر و امید از سال 92 تاکنون، چند صد هزار میلیارد تومان در صنعت برق از منابع داخلى 
صنعت برق، بخش خصوصى و... سرمایه گذارى شده و به همین دلیل امروز ما از وضعیت 
بسیار خوبى برخوردار هستیم که تداوم آن به مصرف صحیح در بخش هاى مختلف نیز 

وابسته است.
وزیر نیرو اظهار امیــدوارى کرد با همکارى مصرف کننــدگان در بخش هاى خانگى، 

تجارى، ادارى در تابستان براى تأمین برق در اوج بار مشکلى نداشته باشیم.
اردکانیان با بیان اینکه صنعت برق کشور امروز در درجه باالیى خودکفاست، گفت: به طور 
کلى صنعت برق ما دردرجه بسیار باالیى خوداتکا بوده و بیشتر تجهیزات آن در داخل تهیه 
مى شود و در حقیقت صنایع وابسته به صنعت برق، صنایع گسترده اى هستند و عالوه بر 
تأمین نیاز داخلى، در بازارهاى منطقه در کشورهاى همسایه حضور دارند و شرکت هاى 

تأمین کننده تجهیزات و تولیدکننده فعال هستند.
وى دغدغــه صنعت برق را، مصرف دانســت و افــزود: باید با مصــرف صحیح برق، 
ظرفیت هاى ایجاد شده را به سوى پاسخگویى به نیازهاى بخش تولید، بازارهاى منطقه 

و افزایش صادرات برق و تأمین نیازهاى ارزى کشور سوق دهیم.
■■■

مدیرعامل برق منطقه اى اصفهان نیز در این آیین با قدردانى از همه کســانى که در به 
ثمر نشستن این پروژه ها فعالیت هاى شــبانه روزى داشتند، گفت: در چند سال گذشته، 
پروژه هاى متعددى براى پایدارى شــبکه برق در اســتان اصفهان به اجرا درآمده و در 

راستاى ایجاد زیرساخت مناسب براى توسعه کشاورزى تالش شده است.
رسول موسى رضایى با تشریح روند احداث پست 400 به 63 کیلوولت هاتف اصفهان 
اظهار کرد: عملیات اجرایى این پست از سال 1394 شروع شــده و سرمایه گذارى آن 
با اعطاى تسهیالت توســط بانک توسعه اســالمى که یکى از مؤسسات بزرگ مالى 
توسعه اى بین المللى و از نهادهاى تخصصى سازمان کنفرانس اسالمى است به شرکت 
برق منطقه اى اصفهان تأمین شده است. وى افزود: این پست در زمینى به مساحت 25 
هکتار در منطقه شرق اصفهان در 10 کیلومترى شهر کوهپایه بنا شده است که ظرفیت 
قابل توجهى را به منظور ایجاد صنایع مختلف در این منطقه به وجود آورده و بستر توسعه 

پایدار منطقه شرق اصفهان را فراهم مى کند.
مدیرعامل برق منطقه اى اصفهان گفت: پست 400 به 63 کیلوولت هاتف همچنین با 

هدف افزایش پایدارى شبکه و تأمین دیماند مصرفى متقاضیان و مشترکین مناطق شرق 
استان اصفهان و افزایش قابلیت اطمینان برق رسانى و تأمین برق شهرك هاى صنعتى 

و متقاضیان جدید احداث شده است.
موسى رضایى ادامه داد: این ایستگاه با ظرفیت نامى 400 مگاولت آمپر با ورود و خروج 
خطوط 400 کیلوولت سپاهان- یزد و نیروگاه چهلستون- سرو یزد به شبکه سراسرى 
متصل شده و ایســتگاه هاى 63 به 20 کیلوولت منطقه شرق از جمله پروفیل سپاهان، 
عمار، سجزى، کوهپایه، ورزنه را به منظور افزایش قابلیت اطمینان برق رسانى و جبران 

کمبود بار منطقه، تغذیه خواهد نمود.
وى خاطرنشان کرد: پروژه مذکور جزو پروژه هاى بااهمیت وزارت نیرو است که داراى دو 
ترانسفورماتور 200 مگاولت آمپرى 400 به 63 کیلوولت و 12 فیدر خط 400 کیلوولت، 
18 فیدر خط 63 کیلوولت و یک دســتگاه رآکتور 400 کیلوولت است که ایستگاه هاى 

منطقه را تغذیه خواهند کرد.
مدیرعامل برق منطقه اى اصفهان اظهار داشت: مشاوره پروژه شرکت مهندسین مشاور 

موننکو و پیمانکاران آن شرکت هاى مهام شرق، سپاسد و TBEA مى باشند.
موسى رضایى گفت: شــرکت برق منطقه اى اصفهان در راستاى برنامه ششم توسعه، 
طرح هاى زیربنایى خود را در به منظور رشد و توسعه حوزه تحت مدیریت خود به مرحله 
اجرا گذاشته است. بر همین اساس، مدیریت و کارکنان برق منطقه اى اصفهان افتخار 
دارند با اجراى این پروژه زیربنایى و مهم صنعت برق زمینه توسعه بیش از پیش مناطق 
شرق اصفهان و تأمین برق براى فعالیت هاى مختلف را فراهم و در عرصه خدمت برگ 

زرین دیگرى به مردم منطقه تقدیم کنند.
وى خاطرنشــان کرد: با بهره بــردارى از ایســتگاه 400/63 کیلوولــت هاتف تعداد 
ایستگاه هاى 400/63 کیلوولت استان اصفهان به 13 ایستگاه، تعداد ترانسفورماتورهاى 
400/63 کیلوولت به 32 دســتگاه و ظرفیت ترانســفورماتورهاى نصب شــده قابل 

بهره بردارى به 6810 مگاولت آمپر خواهد رسید که بدین ترتیب ظرفیت ایستگاه هاى 
400/63 کیلوولت مناطق تحت مدیریت برق منطقه اى اصفهان 6/24 درصد افزایش 

مى یابد.
■■■

معاون امور برق و انرژى وزارت نیرو هم در آیین بهره بردارى از پست 400 به 63 کیلوولت 
هاتف اصفهان با ابراز خوشحالى از به ثمر نشســتن این پروژه در شرق اصفهان گفت: 
گام هاى بسیار خوبى در استان اصفهان علیرغم همه محدودیت ها براى پایدارى شبکه 
برق برداشته شده که نشان از هوشمندى مسئوالن ودست اندرکاران صنعت برق استان 

اصفهان دارد.
همایون حائرى افزود: در اجراى پســت 400 به 63 کیلوولــت هاتف اصفهان نوآورى 
و ابتکارات بسیار خوبى انجام شــد که امروز براى تأمین برق در منطقه شرق اصفهان 

مشکلى وجود نداشته باشد.
■■■

مدیرعامل شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان نیز گفت: درمنطقه شرق اصفهان 400 
هزار جمعیت در 14 شهر و 400 روستا ساکن هستند.

حمیدرضا پیر پیران افزود: امروز کشاورزان شرق اصفهان در کنار بخش کشاورزى باید 
مشاغل مکمل کشاورزى را در زندگى داشته باشــند و برنامه ما نیز در این راستا ایجاد 
شرایط پایدارى برق است. بنابراین برنامه ریزى شد تا برق پایدار ایجاد شود چرا که مثًال 
اگر در منطقه پرورش ماهى مدنظر باشد و ده دقیقه برق قطع شود جایگزینى نخواهد بود.

وى گفت: در حوزه توزیع برق براى پایدارى شبکه تالش هاى خوبى انجام شد و شبکه 
یکصد روستا بازسازى شد و از فناورى هاى جدید نیز بهره  گیرى شد. این در حالى است 
که خاموشى منطقه از 1300 دقیقه به ازاى هر مشترك، امروز به 300 دقیقه رسیده که 

حرکت بسیار مثبتى است.

با حضور وزیر نیرو صورت گرفت؛

بهره بردارى از پست 400 به63 کیلوولت هاتف

ساسان اکبرزاده

پرسپولیس
راســتى؛ اگر به ن

فصل آتــى
گل محمد
آیا مطمئن
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دادستان کل کشور گفت: اینجا یک جامعه اسالمى است 
و هزاران شهید داده شده اســت تا این نظام برپا و باقى 
بماند پس هر کسى نمى تواند بگوید که من هر جور دلم 

مى خواهد مى پوشم.
حجت االسالم و المسلمین محمدجعفر منتظرى عنوان 
کرد: همه مردم باید بدانند امروز بحث کشف حجاب یک 
مسئله عادى نیست که مثًال یک خانم بگوید نمى خواهم 
حجاب داشته باشــم. ما به آنها مى گوییم که هر انسانى 
دو نوع زندگــى دارد، یکى زندگى شــخصى و دیگرى 
زندگى اجتماعى است. طبیعتًا در زندگى شخصى افراد، 
هیچکسى حق ورود به حریم اشخاص را ندارد اما زندگى 

اجتماعى فرق دارد و افراد نمى توانند در رابطه با زندگى 
اجتماعى خــود بگویند هر چه دلم بخواهد مى پوشــم، 

مى  گویم و مى نوشم.
وى ادامه داد: اینجا یک جامعه اسالمى است و هزاران 
شهید داده شده اســت تا این نظام برپا و باقى بماند پس 
هر کسى نمى تواند بگوید که من هر جور دلم مى خواهد 
مى پوشم بلکه باید در جامعه ضوابط آن رعایت شود. این 
گونه نیست که پشت فرمان ماشین است و بگوید حریم 
خصوصى خودم است، خیر پشت فرمان حریم خصوصى 
نیســت و نیروى انتظامى هم موظف است در برخورد با 

جرم در فضاى عمومى برخورد کند.

«فدریکا موگرینى»، مســئول سیاســت خارجه اروپا در 
یادداشــتى اختصاصى براى «ایلنا»، ایران را به ماندن در 
برجام دعوت کرد و نوشــت: مکانیزم مالــى ایران و اروپا 
که اجازه تجارت مشــروع با ایــران را مى دهد به زودى با 
تالش هاى دیپلماتیک فرانسه، انگلستان و آلمان اجرایى 
مى شــود. این مکانیزم مى تواند به ایرانى ها کمک کند و 
اجازه تجارت اقتصادى مشروع را به آنها بدهد و بخشى از 
مشکالت اقتصادى ایران را حل خواهیم  کرد. «اینستکس» 
بخشــى از تالش ما براى نجات برجام است. من مى دانم 
سران این ســه کشــور اروپایى عضو برجام تالش هاى 
زیادى براى اجرایى شــدن «اینستکس» در روزهاى آتى 

و نجات برجــام انجام خواهند داد. مــن مى دانم که ایران 
اکنون عصبانى اســت اما باز هم آنها را به خویشتندارى و 
صبر دعوت مى کنم و از آنها مى خواهم که از برجام خارج 
نشــوند. ما نگران افزایش تنش در خاورمیانه هستیم. ما 
نمى خواهیم هرگونه اطالعات نادرست و محاسبه اشتباه 
و غیرعمدى باعث افزایش تنش در منطقه شود. من تصور 
مى کنم هرگونه محاسبه نادرست مى تواند باعث وقوع اتفاق 
وحشتناکى در منطقه شود و این اتفاق نگران کننده است و 
ما خواهان خویشتن دارى بیشتر از همه طرف ها هستیم. ما 
هرگز خواهان مشاهده هر گونه رفتار خصمانه از سوى ایران 

و یا سایر کشورها نیستیم. 

هر کسى نمى تواند بگوید
 هر جور دلم مى خواهد مى پوشم

مى دانیم 
ایران عصبانى است

آغاز موج گرما
  ایرنا | کارشناس ســازمان هواشناسى 
گفت: از دوم تیر (امروز) تا آخــر این هفته، در 
بیشتر مناطق کشور افزایش دما خواهیم داشت. 
امین حسین نقشینه افزود: این افزایش دما براى 
اهواز به 50 درجه خواهد رسید. وى اظهار کرد: 
در اروپا که همیشــه هواى خنکــى دارد و دما 
معموًال از 27 تا 28 درجــه باالتر نمى رود، موج 
گرمایى راه افتاده و گزارش ها نشــان مى دهد 
دماى اروپــا در این هفته بــه 40 درجه باالى 
صفر برسد؛ براى کشور ما نیز موج گرمایى راه 

افتاده است.

با کشتى به قطر سفر کنید
کشتى «گراند فرى» به عنوان   چمدان |
شناور مسافرى و بارى مسیر بوشهر - قطر در 
اسکله شماره 3 این بندر پهلو گرفت. این کشتى 
پس از فراهم شدن مقدمات الزم در مرحله اول 
با حمل بار فعالیت خود را آغاز و در آینده نزدیک 
با ایجاد ظرفیت مسافرى در محور بوشهر – قطر 

اقدام به جابه جایى مسافر خواهد کرد.

توقف ساخت سریال 
«شهید حججى»

ســعید کمانى، تهیه کننده مینى    مهر |
سریال «شهید حججى» که سال گذشته از تولید 
مینى سریالى با محوریت شهید محسن حججى 
خبر داده بود، درباره روند تولید این سریال گفت: 
پروژه منتفى و با نویســنده هم تسویه حساب 
شــد چون اولویت تلویزیون موضوعاتى از این 
دست نیســت و فعًال بودجه اى براى ساختش 

وجود ندارد.

سرنوشت هواپیماى
 حامل گوشت

رئیس سازمان قضایى نیرو هاى    تابناك |
مسلح در پاسخ به سئوالى درباره پرونده سقوط 
هواپیماى حمل کننده گوشت گفت: این پرونده 
را سازمان قضایى کرج بررســى مى کند و کار 
کارشناسى آن تمام شده و پرونده باید به نحوى 
مختومه شود که ان شاء ا... رضایت افرادى که 
خسارت دیدند، گرفته شــود. تعمدى نسبت به 
نیرو هاى مسلح نبوده و خلبان اشتباه کرده بود. 
برج مراقبت به او گفته بود که نباید فرود بیایید 
اما تعمدى نه در فرودگاه بوده نه خلبان تعمدى 
داشته اســت و تصور خلبان بر این بوده که در 
باند فرودگاه مهرآباد فرود مى آید ولى اشــتباه 

کرده است.

نگرانى از کاهش مراجعه
 به مراکز درمانى

  عصر ایران | در سال گذشته هر ایرانى 
به طور متوســط 10/3 بار به پزشــک مراجعه 
کرده و این به معناى آن است که 853 میلیون 
مرتبه به مراکز بهداشتى و درمانى مراجعه شده 
است. اما معاون کل وزارت بهداشت مى گوید 
این نگرانى وجود دارد که طى امســال مردم به 
علت فشارهاى اقتصادى و باالرفتن هزینه هایى 
همچون هزینه مواد غذایى و...، کمتر به مراکز 

بهداشتى و درمانى مراجعه کنند.

دیدید تصمیمم درست بود!
  عصر ایران | ســرمربى بلژیکى  سابق 
تیم فوتبال تراکتورســازى عنــوان کرده که 
امنیت شخصى دلیل رفتن او از تراکتورسازى و 
فوتبال ایران بوده است. جرج لیکنز گفت: امنیت 
شخصى شما در زندگى مهمترین مسئله است. 
من احساس کردم به واسطه تحریم ها و تحوالت 
منطقه اى مشکالت رو به افزایش است. اخیراً به 
دلیل تنش هاى بین ایــران و آمریکا و تصمیم 
دقیقه 90 ترامپ مبنى بر حمله نکردن به ایران، 

مشخص کرد که من تصمیم درستى گرفته ام.

چرا سلبریتى ها ساکتند؟
شــکار پیشــرفته ترین و   روزنامه کیهان|
دوربردترین پهباد جاسوسى جهان توسط سپاه پاسداران 
انقالب اسالمى...گویا براى «سلبریتى ها» چندان هم 
اتفاق مهمى نیست چون تا زمان تنظیم این خبر، بازیگران 
و چهره هایى که درباره هر مسئله اى اظهارنظر مى کنند، 
درباره این حماسه و موفقیت ملى سکوت کرده و واکنشى 
نشــان نداده اند! البته از چهره هایى که از تابعیت ایرانى 
فرزندان خود شرم دارند و براى زایمان به آمریکا و کانادا 
و آلمان و... مى روند، نباید انتظار خوشــحال شدن بابت 
حماسه هاى ملى را داشت. شاید هم مى ترسند با نوشتن 
درباره سقوط پهباد جاسوسى آمریکا، دیگر نتوانند در آن 

کشور ویزا و اقامت بگیرند!

قالیباف مجلسى مى شود؟
  ایسنا| سخنگوى فراکسیون مستقلین مجلس 
با اشاره به فراخوان اخیر محمد باقر قالیباف براى جوانان 
در انتخابات مجلس شوراى اسالمى، اظهار کرد: ایشان 
معموًال در انتخابات مختلف بى تفاوت نبوده و شخصیتى 
مشابه آقاى الریجانى دارند. مهرداد الهوتى اضافه کرد: 
احتمال اینکه آقاى قالیباف قصد ورود به انتخابات را داشته 
باشند بعید مى دانم و تصور مى کنم ایشان به عنوان یک 

فعال سیاسى چنین فراخوانى را داده است.

دفاع سخنگو از دستور رئیس 
  تابناك | على ربیعى، سخنگوى دولت در روزنامه 
«ایران» نوشت: در روزهاى اخیر برخى رسانه هاى منتقد 
دولت به نقد دستور رئیس جمهورى براى حذف ُمهر ورود 
به ایران در گذرنامه گردشگران خارجى پرداختند و حتى آن 
را عامل خدشه به وجهه ملى تعبیر کردند... یکى از دالیل 
این دستور ریاســت جمهورى مقابله با جو ایران هراسى 
توسط سیاستمداران و رسانه هاى خارجى است... قطعاً این 
یک تصمیم آگاهانه علیه تحریم آمریکا و در راستاى نشان 

دادن فرهنگ ایران و مقابله با ایران هراسى است.

دلت براى «ایوانکا» بسوزد!
  تابناك | امام جمعه اســالم خطاب به «دونالد 
ترامپ» گفته است: آقاى ترامپ! کمى عاقل باش و دست 
از ماجراجویى بردار. دلت براى دخترت «ایوانکا» بسوزد، 

دست از پا خطا کنى لباس جیغ ایوانکا مشکى خواهد شد!

جزییات بازداشت یک مدیر 
  فارس| دادستان تهران درباره آخرین وضعیت 
پرونده بازداشــت یک مدیر وزارت نفــت گفت: پرونده 
فعًال در دادســراى جرائم پولى و بانکى در حال رسیدگى 
و تحقیقات در حال انجام است و اقدامات خوبى صورت 
گرفته و وجوهى که مدنظر بوده در حساب ها مسدود شده 

و مرتکبین نیز دستگیر شدند.

دیدار چند نماینده با
 بابک زنجانى

  ایلنا| یک عضو هیئت رئیسه مجلس با انتقاد از 
قوه قضاییه در اجراى ضوابط دیدار با زندانیان از مالقات 
تعدادى از نمایندگان مجلس با بابــک زنجانى خبر داد. 
علیرضا رحیمى در صفحه توییتر خود نوشت: از یکى از 
وزیران شنیدم که به تازگى برخى نمایندگان مجلس چند 
نوبت با آقاى بابک زنجانى در زندان دیدار داشته اند. خوب 
 است قوه قضاییه گزارشى از این دیدار هاى پرابهام به هیئت 
رئیسه مجلس ارائه دهد و نظارت بیشترى بر عدم تبعیض 

در اجراى ضوابط دیدار با زندانیان داشته باشد.

حضور افراد زیر 18 سال 
در مراسم اعدام، ممنوع

آیین نامه اجراى احکام حدود، ســلب حیات،   پانا|
دیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضــو و جرح، دیات 
شالق، تبعید، نفى بلد، اقامت اجبارى و منع از اقامت در 
محل یا محل هاى معین از سوى قوه قضاییه منتشر شد و 
بر اساس این آیین نامه حضور افراد زیر 18 سال در مراسم 

اعدام و اجراى قصاص نفس ممنوع شد.

خبرخوان

  وزیر امور خارجه ترکیه که به ایران ســفر کرده بود 
صبح روز جمعه 31 خرداد 1398 در هتل عباســى 
اصفهان با محمدجــواد ظریف، وزیــر امور خارجه 

کشورمان دیدار و گفتگو کرد.
مهمانسراى عباســى یا هتل شــاه عباس یکى از 
هتل هاى بزرگ ایران و اصفهان اســت که به دلیل 
معمارى دوران صفوى و قرار گرفتن در بافت تاریخى 
اصفهان داراى اهمیت بســزایى است. CNN در 
گزارشــى در مارس 2017 هتل عباسى را به عنوان 

زیباترین هتل خاورمیانه معرفى کرده بود.
مادر شاه سلطان حسین صفوى آخرین پادشاه صفوى 
پس از ساخت مدرسه چهارباغ موقوفات فراوانى به 
آن اختصاص داد که یکى از این موقوفات مشــهور، 

کاروانسراى مادر شــاه بود که دیوار به دیوار مدرسه 
قرار داشت. در ســال 1336 با حمایت دولت وقت، 
اجاره نامه اى میان سازمان اوقاف و بیمه ایران منعقد 
شد مبنى بر آنکه بیمه ایران به هزینه خود نسبت به 
احداث هتل در این مکان اقــدام و پس از اتمام از آن 
بهره بردارى کند. در آن زمان رضا ارحام صدر، مدیر 
کل بیمه ایران در استان اصفهان بود که احداث این 
هتل را یکى از افتخارات دوران کارى خود مى دانست.
در هنگام ساخت این هتل سعى بر آن بود که بازمانده 
کاروانســرا مورد مرمت قرار گیــرد و طراحى بنا نیز 
هماهنگ با معمارى عصر صفوى باشد. آرایش داخلى 
بنا هم به گونه اى طراحى شــد که بیانگر جلوه هاى 
اصیل هنر ایرانى باشد. ســرانجام هتل شاه عباس 
در ســال 1345 افتتاح شــد. پس از انقالب 57 این 
مجموعه با حذف کلمه شــاه به هتل عباسى تغییر 

نام داد.
مهمانسراى عباسى با 224 اتاق، سوییت و آپارتمان 
که مطابق با استانداردهاى بین المللى ساخته شده اند، 
ســاالنه پذیراى هزاران مهمان و گردشگر داخلى و 
خارجى از اقصى نقاط جهان و همچنین ده ها هیئت 
از م همانان عالى رتبه سیاســى و شــخصیت هاى 

بین المللى است.

روزنامه «کیهــان» نوشــت: «باز هــم تصاویرى از 
یک بازیگر زن مشــهور شده به وســیله سریال هاى 
صداوسیما منتشر شده است که حاکى از کشف حجاب 
وى در خارج از کشــور اســت. قبًال چهره هاى هنرى

 و بازیگران، حتى خارج از کشــور نیز حــد و حدودى 
را رعایت مى کردند اما مدتى اســت کــه برخى از این 
افراد موقــع خروج از کشــور، با وقاحت تمام کشــف 
حجــاب مى کننــد... واقعًا شــرم آور اســت بازیگرى 
که همکار صداوســیما محسوب مى شــود و با بودجه 
بیت المال به شــهرت رســیده، اینچنین به فرهنگ و 
ارزش هاى وطنى خودش توهین مى کند... قبل از ستاره 

اســکندرى که تصاویرى مربوط به کشف حجاب او در 
خارج برمال شد، افراد دیگرى چون نگار جواهریان، آزاده 
نامدارى و... موقع خوشگذرانى با پول هاى به دست آمده 
از بیت المال در خارج از کشور، به فرهنگ و ارزش هاى 
ایرانى و اسالمى پنجه کشــیده بودند.. . متأسفانه این 
افراد پس از رفتار وقیحانه و ضدفرهنگى خود در خارج 
از کشور، موقع بازگشت به کشور نیز به سادگى به عنوان 
فعال فرهنگى به کار خــود ادامه مى دهند، این درحالى 
اســت که آنها باید درباره حرکت خــود جواب بدهند و 
هزینه رفتار خود را بپردازند و حداقــل اینکه ممنوع از 

کار شوند. »

مراســم ترحیم میترا اســتاد، همســر محمدعلى نجفى عصر روز جمعه در 
غیبت یاران قدیمى حزبى برگزار شــد؛ مراســمى که گردانندگان آن و اکثر 
شرکت کنندگان آن از خویشــاوندان خانواده استاد بودند. مسعود استاد، برادر 
و مهیار، پسر میترا استاد به همراه چند نفر از نزدیکان خانواده استاد مقابل در 

ورودى مسجد از مهمانان استقبال مى کردند.
نکته قابل توجه در مراسم ترحیم میترا اســتاد این بود که چهره هاى اصالح 
طلب که تا کنون در انتخابات شورا از او حمایت کرده بودند و به واسطه میترا 
استاد به محمدعلى نجفى نیز نزدیک شده بودند، هچکدام در مراسم حضور 
نداشتند. نکته عجیب تر اینکه هیچکدام از این چهره ها حتى بنر تسلیت یا گل 

ارسال نکرده بودند. 
از میان چهره هاى سیاســى، تنها حسین مرعشى، ســخنگو و عضو شوراى 
مرکزى حزب کارگزاران در مراســم حضور یافت. با توجه به جایگاه نجفى 
در حزب کارگزاران، حضور مرعشــى در مراســم ختم مى توانــد این پیام 
را به همراه داشــته باشــد که کارگزاران به دنبال جلب رضایــت از خانواده

 میترا اســتاد باشــد. با این حــال از خانواده نجفــى هیچکــدام از اعضا 

در مراسم ترحیم میترا استاد حضور نداشتند.
در هیچکدام از سخنرانى هاى مراســم ترحیم درباره حاشیه هاى ایجاد شده 
مطلبى بیان نشد و گردانندگان مراسم تالش کرده بودند مراسم بدون هرگونه 

تنش برگزار شود. مجرى برنامه اما از تمام حاضران و ادارات دولتى تشکر کرد 
و اسم آنها را به تفکیک ذکر کرد؛ در متن تشکر از آموزش و پرورش تهران، 
دانشگاه پیام نور، وزارت دفاع، شهردارى تهران، نیروى زمینى، سازمان پسماند، 
دانشجویان دانشگاه علم و صنعت و امیرکبیر، سازمان حمل ونقل و ترافیک 
شهردارى تهران و نیروى انتظامى براى حضور در مراسم و کمک به برگزارى 
آن تشکر شد؛ این در حالى است که بنر تشکر هیچکدام از این ادارات مقابل 

در مسجد نصب نشده بود.
مسعود استاد در حال حاضر کارمند شــهردارى تهران است و پیش از آن به 
عنوان مربى پژوهشــى در آموزش و پرورش و در مــدارس وزارت خارجه و 
مدرسه دخترانه تیزهوشان تهران فعالیت مى کرده است. از سابقه او در وزارت 
دفاع اطالعى در دست نیست، با این حال مجرى این مراسم از این وزارتخانه 

تشکر کرد.
«شرکت پیشگامان اندیشه کیهان» نیز از شرکت هایى بود که مجرى برنامه از 
عوامل آن تشکر کرد. مدیرعامل این شرکت خود مسعود استاد است. در تعریف 
شرکت نوشته شده در زمینه مطالعات مرتبط با هوافضا و رو باتیک فعالیت دارد.

در حالى که FATF به ایران چهــار ماه دیگر مهلت 
داده اســت تا پروســه قانونگذارى پالرمو و سى اف تى 
را کامــل کند، حجت االســالم غالمرضــا مصباحى 
مقدم، عضو مجمع تشــخیص مصلحــت نظام درباره 
سرنوشت لوایح پالرمو و سى اف تى به «نامه نیوز» گفت: 
کمیسیون مشترك مجمع تشــخیص مصلحت نظام 
11 سئوال را از آقاى رئیس جمهور درباره لوایح پالرمو 
و سى اف تى پرســید و هر موقع آقاى رئیس جمهور به 
این سئواالت پاسخ دادند، براساس پاسخ هاى داده شده

 تصمیم گیرى خواهد شد.
ماجراى 11 ســئوال از روحانى از این قرار است که در 

جلسه کمیسیون مشترك مجمع تشخیص سئواالت و 
ابهامات اعضاى مجمع درباره پیوستن ایران به این دو 
کنوانسیون پالرمو و سى اف تى جمع بندى و مقرر شد، 
سئ واالت 11 گانه به اطالع رئیس جمهور برسد و پاسخ 
رسمى دولت به آنها داده شود تا در کمیسیون مشترك 

و صحن قرائت شود.
در این جلسه سواالت و ابهامات اعضاى مجمع درباره 
پیوستن ایران به این دو کنوانسیون جمع بندى و از بانک 
مرکزى، وزارت اقتصاد، وزارت خارجه، معاونت حقوقى 
ریاست جمهورى و وزارت اطالعات براى طرح نظرات 

کارشناسى خود دعوت شده بود. 

طى ســالیان اخیر ورزشکاران ایرانى    خبرآنالین|
زیادى بوده اند که عطاى ورزش و افتخارآفرینى در کشور 
خود را به لقایش بخشــیدند و براى ادامه دوران حرفه اى 
خود راهى سایر کشــورها شــدند. علت هاى زیادى هم 
براى این کار وجود داشــت. از کســب پول و درآمد بیشتر 
گرفته تا احترامى که ورزشــکاران خود را الیق دریافت آن 
مى دانند تا داشتن امکانات بیشتر براى پیشرفت، همه و همه 
مى تواند دالیلى باشد که یک ورزشکار را به سمت گرفتن 
پناهندگى از کشورى خارجى و مسابقه دادن زیر پرچم آن 

کشور سوق دهد.
در این میان آخرین ورزشــکار ایرانــى اى که تصمیم به 
پناهندگى گرفــت، پوریا جاللى پور اســت. چندى پیش 
مسابقات کسب سهمیه پارالمپیک 2020 توکیو براى رشته 
تیراندازى با کمان در کشــور هلند برگزار شد و جاللى پور 
موفق به کســب یک مدال طال در کامپوند تیمى مردان و 
یک سهمیه در میکس تیم کامپوند و شش سهمیه در ریکرو 
و کامپوند انفرادى زنان و مردان شــد. او امــا پس از پایان 
مسابقات به همراه تیم به ایران بازنگشت و روز چهارشنبه 
22 خرداد اعالم کرد که در کانادا حضور دارد و منتظر است 
تا بحث مهاجرتش به آمریکا نهایى شود. احتماًال به زودى 
جاللى پور در مسابقات مختلف با پرچمى غیر از پرچم ایران 

پا به میدان خواهد گذاشت.

پناهندگى؛ خوشبختى یا سراب؟
طى این سال ها ورزشــکاران ایرانى در رشته هاى کشتى 
و تکواندو تصمیم به پناهندگى گرفتنــد و بیش از همه به 
چشم آمدند. با این حال رشــته هایى نظیر جودو، شطرنج، 
قایق ســوارى و حتى هندبــال هم در بین ملى پوشــان 
خود، افرادى را داشــته اند که پا به این ســفر بى بازگشت

 گذاشته اند. در بین فوتبالیست ها هم مهرداد پوالدى شاید 
جدید ترین مورد باشــد. بازیکنى که حتى در جام جهانى 

2014 هم به عنوان بازیکن فیکس تیم ملى مورد استفاده 
قرار گرفت و در جام ملت هاى آسیاى 2015 هم براى ایران 
به میدان رفت اما در نهایت به علت مسئله سربازى اش دیگر 
هرگز به ایران بازنگشت امروز حتى کسى دقیقاً نمى داند که 

او کجاست و چه کار مى کند.
شاید یکى از بهترین صحبت ها را طى سالیان اخیر در مورد 
پناهندگى، سامان طهماسبى انجام داد. کشتى گیر سرشناس 

تیم ملى ایران که با پیشنهاد آذربایجانى ها تصمیم گرفت 
براى این کشور کشتى بگیرد. آذربایجانى ها سرمایه گذارى 
خاصى روى این کشتى گیر کرده بودند و دوبنده تیم ملى این 
کشور خیلى زود به طهماسبى سپرده شد. طهماسبى توانست 
براى آذربایجان به ترتیب مدال نقره جــام جهانى 2013 
بوداپست، مدال نقره جام جهانى 2014  تاشکند و مدال برنز 
جام جهانى 2015 لس آنجلس را به ارمغان بیاورد. المپیک 

2016 لندن اما پایان راه او بود. طهماســبى با قبول باخت 
در دور اول، در شــانس مجدد به حبیب ا... اخالقى برخورد 
کرد و مقابل این کشتى گیر ایرانى شکست خورد و با پارگى 
رباط خود از مسابقات کشتى خداحافظى کرد. او که پس از 
پایان دوران حرفه اى اش به ایران بازگشــت در خصوص 
پناهندگى اش گفت: «اگر تجربه االن را داشتم هیچ وقت 

براى آذربایجان کشتى نمى گرفتم.»

پناهندگى ورزشکاران؛ 2 روى یک سکه

حمله «کیهان» به کشف حجاب ستاره اسکندرى 

سرنوشت لوایح FATF باالخره چه مى شود؟

با هتل معروف اصفهان که ایران و ترکیه
در آن مذاکره کردند بیشتر آشنا شوید

در مراسم ترحیم میترا استــاد چه گذشت
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بررسى 4 تیم درباره کانون 
ریزگردها

4 تیم کارشناسـى بیابان براى بررسـى منشـأ جدید 
ریزگردهـا و اجراى طـرح هاى اضطـرارى کنترلى 
در مناطق بیابانى و کویرى شـمال و شـرق اسـتان 
صبـح روز جمعه بـه کانون هـاى متأثـر در مناطق 
زواره، شهراب اردسـتان، ابوزید آباد و نصرآباد آران 
و بیـدگل، انارك، بادرود، نطنز و سـجزى در شـرق 

اصفهان اعزام شدند.
 منصور شیشه فروش، مدیرکل ستاد مدیریت بحران 
استاندارى اصفهان مى گوید پس از بررسى ها مقرر 
شـد با تحلیل نقشـه هاى ماهـواره اى و داده هاى 
رادارى هواشناسـى بـراى پیش بینى و پیشـگیرى 
از فعال شـدن کانون هاى ریزگرد، راهکارها اعالم 

شود.

چرا رشد جمعیت کم شده؟
کارشناس ثبت احوال اصفهان در خصوص رشد کم 
جمعیت  در ایران گفت: سیاسـت کلى رشد جمعیت 
اسـت اما با این رویه کـه پیش مى رود احتمال رشـد 
منفى جمعیت در سال هاى آینده در کشورمان وجود 
دارد و دلیل این رشـد کم نیز وضعیـت مالى ضعیف 

برخى خانواده هاست.
 زینب زاده بـا بیان اینکـه این نرخ رشـد جمعیت در 
اصفهان کمتر از میانگین کشورى است افزود: چیزى 
که قابل تأمل اسـت کم بودن این آمار در استان و به 
خصوص در شهر اصفهان اسـت که باید ریشه یایى 

و سپس حل شود.

افتتاح دفتر «ترکیش ایر» در 
اصفهان 

دفتـر شـرکت هواپیمایـى ترکیـه (ترکیش ایـر) در 
اصفهان با حضور «مولود چاووش  اوغلو»، وزیر امور 
خارجه این کشور گشایش یافت. در مراسم گشایش 
این دفتر هواپیمایى در اصفهان، «دریا اورس»، سفیر 
ترکیه در تهران و جمعى از مسئوالن این سفارتخانه 
نیز حضور داشـتند. پـس از مراسـم افتتـاح، اوغلو با 
حضور در دفتر هواپیمایى «ترکیش ایر» در اصفهان 
از بخش هاى مختلف این دفتر، دیدن و در سـخنان 
کوتاهى ابراز امیدوارى کرد که گشایش این دفتر به 
گسترش مناسبات فرهنگى به ویژه گردشگرى بین 

اصفهان و شهرهاى ترکیه کمک کند.

آغاز جشنواره تابستانى 
اصفهان سیتى سنتر

چهارمین دوره قرعه کشى جشنواره بزرگ «فروش 
اصفهان سیتى سـنتر»، در روز چهارشنبه 29 خرداد 
ماه 1398 برگزار شـد. بیش از 220 هزار نفر، در این 

قرعه کشى شرکت کردند. 
جوایز این دوره از جشـنواره فروش اصفهان سـیتى 
سـنتر، شـامل جوایز ارزنده نقدى و غیرنقـدى و دو 
دسـتگاه خـودرو 206 و تیبا بود که در سـه بخش به 
شرکت کنندگان اعطا شد. جشنواره فروش اصفهان 
سـیتى سـنتر، در روزهاى آینده با عنوان «جشنواره 
تابسـتانه اصفهان سـیتى سـنتر» دوباره آغاز به کار 

خواهد کرد.

بازدید از نیروگاه برق 
اصفهان 

مدیرعامـل شـرکت مادرتخصصـى تولیـد نیـروى 
برق حرارتى از نیروگاه اصفهـان بازدید کرد. در این 
بازدیـد، طرزطلـب در جلسـه اى با مدیران شـرکت 
مدیریت تولید برق اصفهـان از اینکـه تولید برق در 
نیروگاه اصفهان در سـه ماهـه اول سـال 98 حدود 
پنـج برابر دوره مشـابه سـال قبل بـوده اسـت، ابراز 
خشـنودى کرد. بهمـن نیکـى، مدیرعامل شـرکت 
مدیریت تولید برق اصفهان هم در این جلسه میزان 
تولید نیـروگاه اصفهـان را بـا مقـدار آب تحویلى به 
نیروگاه، متناسب دانسـته و آمادگى تولید واحدهاى 
نیروگاه اصفهان با قدمت 50 سال را ناشى از زحمات 
کارکنـان متخصـص شـرکت مدیریـت تولیدبـرق 

اصفهان دانست.

خبر

مدیرعامل فــوالد مبارکــه گفــت: بزرگ ترین گروه 
فوالدسازى کشــور و خاورمیانه این آمادگى را دارد تا از 
طرح تولید 10 میلیون ُتن فوالد در سواحل خلیج فارس 

حمایت الزم را انجام دهد.
حمیدرضا عظیمیان گفت: با توجه به ظرفیت هاى مناسب 
موجود در منطقه هرمزگان و با تأمین زیرســاخت هاى 
مناسب از قبیل معدن، آب، برق، ریل و جاده، طرح ایجاد 
10 میلیون تن ظرفیت تولید فوالد در منطقه خلیج فارس 
که در راستاى منافع ملى اســت مى تواند در دستیابى به 
اهداف سند چشــم انداز افق 1404 فوالد کشور و ایجاد 
ظرفیت 55 میلیون تن فوالد و همچنین توسعه صادرات 

و خارج شدن هرچه بیشتر از اقتصاد متکى به نفت مؤثر 
باشد. وى با اشــاره به دانش فنى موجود در بخش هاى 
مختلف گروه فوالد مبارکه تصریح کرد: بزرگ ترین گروه 
فوالدسازى کشــور و خاورمیانه این آمادگى را دارد تا از 

طرح مذکور حمایت الزم را به عمل آورد.
در این نشســت همچنین محمــد ابــکا، مدیرعامل 
فوالدتکنیک و مشــاور در طرح جامع فــوالد جزییات 
برنامه 10 میلیون تنى فــوالد را ارائه کرد و گفت: براى 
تحقق این برنامه نیاز به 18 میلیــون تن گندله و 11/9 
میلیون تن آهن اســفنجى داریم. وى گفت: برآورد کل 

سرمایه گذارى این برنامه 3/5 میلیون یورو است.

شهردار کامو و چوگان کاشــان گفت: ساالنه در حدود 
600 هزار لیتر گالب در شــهر کامو و چــوگان تولید 
مى شــود و از هر 10 ُتن گل نیز حدود 4 کیلو اســانس 

تولید مى شود.
احمدرضا طحانى با بیان اینکــه آخرین نقطه گل خیز 
منطقه کاشان شهر کامو و چوگان است اظهار کرد: این 
شهر داراى سه خط صنعتى است که دو خط آن به تولید 
گالب و عرقیات و خط ســوم آن نیز به تولید اســانس 

مشغول است.
وى با بیان اینکه شهر کامو و چوگان داراى 150 کارگاه 
سنتى گالبگیرى اســت، افزود: برخى از این کارگاه ها 

داراى ســیب ســالمت هســتند و به صورت مستقل 
محصوالت خود را عرضه مى کنند و واحد هاى تولیدى 
فاقد سیب سالمت محصوالت خود را از طریق خطوط 
صنعتى مستقر در این شهر به متقاضیان عرضه مى کنند.

شــهردار کامو و چوگان کاشــان با بیان اینکه از گل 
محمدى در این شهر به طور مستقیم محصوالت گالب، 
غنچه، پر گل و عطر هاى سنتى تولید مى شود، ابراز کرد: 
اســانس هاى تولید این منطقه مســتقیمًا به فرانسه و 
گالب هاى داراى ســیب ســالمت منطقــه کامو به 
کشور هاى عربى و حاشیه خلیج فارس ارسال مى شود 

اما جا براى کار در این حوزه بسیار زیاد است.

صادرات گالب و اسانس کامو 
به فرانسه و کشورهاى عربى

بررسى تولید 10 میلیون ُتن 
فوالد در سواحل خلیج فارس

رئیس کل دادگســترى اســتان اصفهان به مناسبت هفته 
قوه قضاییه در تاالر اجتماعات شهید توالیى دادگسترى با 
خبرنگاران نشست برگزار کرد و با گرامیداشت یاد و خاطره 
شــهیدان به ویژه شهداى هفتم تیر و شــهید مظلوم دکتر 
بهشتى گفت: در هفتم تیر فاجعه اسفبار و غم انگیز و در عین 
حال عبرت آموزى رخ داد که هرگــز از حافظه ملت و تاریخ 

پاك نمى شود.
محمدرضا حبیبى در ادامه به بیان اقدامات انجام شده اخیر 
در بخش هاى مختلف دادگسترى استان اصفهان اشاره کرد 
و گفت: آنچه علیرغم همه اقدامات انجام شده، مردم را رنج 
مى دهد اطاله دادرسى است که این مهم با جذب نیروهاى 
جدید و مدیریت در دادســرا کمتر بــوده و در محاکم هم 
نگران کننده نیست اما در دادگاه تجدیدنظر با توسعه شعب 
در چند سال اخیر همگون نبوده است به گونه اى که باید در 
این مدت 50 شعبه تجدیدنظر فعال مى شد که هم اکنون 32 
شعبه بوده و یکى از برنامه هاى امسال آن است که تا پایان 
سال جارى بتوانیم ده شعبه تجدیدنظر ایجاد کنیم. این در 
حالى است که با توجه به پهناور بودن استان اصفهان و دارا 
بودن چندین شهرستان بزرگ مانند کاشان، نیاز به افزایش 

تعداد شعب تجدیدنظر است.
وى ادامه داد: در ســال 97، حدود 7000 پرونده از کاشان، 
نطنز، آران و بیدگل و بــادرود به دادگاه تجدیدنظر اصفهان 
آمد و امروز با اقداماتى که انجام شد ما درصدد هستیم تا چهار 
شعب دادگاه تجدیدنظر در شهرستان کاشان را فعال کنیم تا 
بار مرکز اســتان کاهش یابد که نتیجه آن رضایت مطلوب 

مردم خواهد بود.
رئیس کل دادگســترى اســتان اصفهان مى گوید: زمین 
بســیار خوبى با وســعت مطلوب در شــرق اصفهان براى 
ساختمان دادگســترى در نظر گرفته شــده که قرار است 
آماده شود و همکاران استقرار یابند که این کار نیز در اولویت 

فعالیت هاست.
حبیبى از تشکیل کارگروه شوراى حل اختالف در استاندارى 
اصفهان خبر داد و گفت: در نشست با مسئوالن دستگاه هاى 
اجرایى و اســتقبال اســتاندار اصفهان به منظور همفکرى 
و اینکه اختالفات در دســتگاه هاى اجرایــى مربوطه حل 
و فصل شــود و به تشــکیل پرونده نیانجامد، امید است با 
ارجاع دستگاه هاى دولتى به کارگروه شوراى حل اختالف 

استاندارى، پرونده هاى ورودى به دادگسترى کاهش یابد.
وى هشــدارى هم به مردم اســتان اصفهان داد و گفت: 
متأسفانه عده اى به عنوان کار چاق کن و دالل و نسبت دادن 
خود به اینکه فامیل رئیس دادگسترى، قاضى و... هستند و 
ادعاى اینکه مى توانند کار را به نتیجه مطلوب برسانند از مردم 
اخاذى مى کنند که جا دارد در این مواقع مردم این حرف ها را 
باور نکنند و با تماس با تلفن 1580 و دادن اطالعات شخص 
موردنظر ما را یارى دهند و مطمئن باشند که رسیدگى الزم 
صورت مى گیرد. رئیس کل دادگسترى استان اصفهان اظهار 
کرد: یکى از مراکز ستاد اجراى سیاست هاى اقتصاد مقاومتى 
در قوه قضاییه، در دادگسترى استان اصفهان فعال است تا اگر 
فعال اقتصادى در استان دچار مشکلى شد که ما مى توانیم 
از طریق تعویق پرونده، از تعطیلــى واحد جلوگیرى کنیم، 

کمک هاى الزم را مى کنیم.
حبیبى افزود: مرکز آمار و فناورى اطالعات از دوره ریاست 
قبلى قوه قضاییه فعالیت خود را آغاز کرد و هدف آن تبدیل 
کارهاى سنتى زمانبر و جلوگیرى از فساد بود و امروز مى توان 
گفــت 89 درصد ابالغ ها در اســتان اصفهــان به صورت 
الکترونیکى بوده و امید داریم این میزان به 100 درصد برسد.

وى با بیان اینکه پیشگیرى جدى از وقوع جرم با کمک همه 
دستگاه ها همواره مدنظر است، گفت: در پرونده هاى طالق، 
تنها ایجاد مراکز مشاوره کافى نیست و باید کارى انجام شود 
تا طرفین براى طالق از منزل خارج نشوند و در این راستا ما 
برنامه هاى آموزشــى حین ازدواج را مدنظر داشته ایم و به 
گونه اى باشد که هنگام ازدواج، عالوه بر آزمایشات موردنظر، 
گواهى شرکت در دوره هاى آموزش مهارت زندگى از طرفین 

خواسته شود که این خود اقدامى پیشگیرانه خواهد بود.
رئیس کل دادگسترى اســتان اصفهان خاطرنشان کرد: در 
سال 97، ده هزار و 771 مورد طالق در استان اصفهان ثبت 

شد که نسبت به سال 96 که ده هزار و 592 مورد بوده، رشد 
1/68 درصدى داشت. این در حالى است که در سال 97، در 
استان اصفهان 27 هزار و 362 ازدواج ثبت شد در حالى که 
تعداد ازدواج هاى ثبت شــده در سال 96، در استان اصفهان 
32 هزار و 145 فقره بود که باید در این زمینه آسیب شناسى 
شده و مسئوالن فرهنگى و رسانه بیش از پیش فعالیت کنند.

وى ادامه داد: در سال 97، تعداد کل پرونده هاى ورودى به 
دادگسترى استان اصفهان در مجموع 300 هزار فقره بود که 
در مقایسه با سال 96 که 286 هزار و 562 فقره بود 4 درصد 

رشد دارد.
حبیبى افزود: در طى سال هاى 97 و سه ماهه 98، در مجموع 
و به ترتیب مطالبه وجه چک، مطالبه طلب، دعاوى اعســار 
و دعاوى خانوادگى، عناویــن پرونده هاى حقوقى را به خود 

اختصاص داده اند.
رئیس کل دادگســترى اســتان اصفهان از شناســایى و 
دســتگیرى 16 نفر از اراذل که در اعتراضات ســال 96 در 
استان اصفهان مبادرت به قتل و جرائم دیگر کرده بودند خبر 
داد و گفت: تحقیقات اولیه در دادسرا تکمیل شده و 16 نفر 
شناسایى شدند که عامل اصلى آن با برنامه ریزى قبلى بود و 
هر 16 نفر نیز از افراد شرور منطقه جوى آباد و خمینى شهر و 
داراى سوابق کیفرى و پرونده هاى سالح و مواد مخدر هستند. 
البته هیچکس با اعتراض صنوف مخالف نیست ولى باید بر 
اســاس قانون و دریافت مجوز صورت گرفته و دقت کنند 
موجى ایجاد نشود که بیگانه سوار آن شود و در حقیقت باید 

مواظب پشت صحنه بود.
وى سالمت دســتگاه قضا را یک ضرورت دانست و گفت: 
بیش از 99/5 درصد فعاالن دســتگاه قضا، با سالمت کار 
مى کنند و معتقدیم اگر جایى هم تخلف شد باید ابتدا با تذکر 
و مراقبت گوشزد شود تا حقى از قضات که به عنوان سرمایه 
باید حفظ شوند ضایع نشــود. البته ما هم در سال گذشته، 

قضاتى داشتیم که دچار تخلف شدند.
رئیس کل دادگسترى استان اصفهان بر امر به معروف و نهى 
از منکر به صورت لسانى از سوى مردم تأکید کرد تا این امر در 

جامعه به خوبى جا بیافتد.
حبیبى از دولت نیز خواســت با توجه به اینکه آزمون براى 
جذب نیرو در سال 96 برگزار شد و حدود 6000 نفر گزینش 
شدند سازمان امور ادارى و استخدامى کشور حساسیت ها را 
درك کند و این افراد که معلق بوده و به بهانه هاى مختلف 
استخدام آنها به تعویق افتاده را جذب کنند، تا به دادگسترى 
استان اصفهان هم که امروز 64 درصد نیروهاى ادارى آن 

بالتصدى هستند کمک شود.
■■■

دادستان عمومى و انقالب مرکز استان هم در این نشست 
گفت: ورودى پرونده به دادسراى مرکز استان در سال گذشته، 
111 هزار و 643 فقره و خروجى در این مدت 103 هزار و 304 
فقره بود. ضمن اینکه تعداد پرونده هاى ورودى در سه ماهه 
سال 98 به دادسراى مرکز اســتان 55 هزار و 786 پرونده و 

خروجى 57 هزار و 151 پرونده است.
على اصفهانى ده اتهام ورودى به دادسراى مرکز استان در سه 
ماهه سال 98 را به ترتیب توهین به اشخاص عادى، سرقت 
مســتوجب تعزیر، ایراد صدمه بدنى غیرعمدى در تصادف، 
ضرب و جرح عمدى، تهدید، کالهبردارى، خیانت در امانت، 

تحصیل مال از طریق نامشروع، تخریب و اعتیاد به مواد مخدر 
اعالم کرد و گفت: در حوزه جلوگیرى از تعطیلى کارخانجات، 
اقدامات بسیار خوبى در سال گذشته انجام شد به گونه اى که 
کاشى اصفهان و کاشى نیلو که در شهریور 95 تعطیل شده 
بودند با ورود یک سرمایه گذار راه اندازى شدند و فعالیت خود 
را آغاز کردند و هیئت اجرایى نیز در کارخانه پلى اکریل مستقر 
شد و دو خط مهم این کارخانه فعال شــده است و دستگاه 
قضایى در استان در سال رونق تولید با حمایت هاى الزم از 
کارخانجات تولیدى، از تعطیلى آنها جلوگیرى کرده و مى کند.
وى از تشکیل بانک اطالعاتى براى کنترل مجرمان حرفه اى 
و خطرناك خبر داد و افزود: جلسات و اقدامات خوبى براى 
تشــکیل بانک اطالعاتى براى کنترل مجرمان حرفه اى و 
خطرناك صورت گرفته، تا بعــد از آزادى، تحت کنترل قرار 
گیرند و در این راستا این بانک تشــکیل شد، تا سوابق این 

مجرمان در دسترس باشد.
دادستان عمومى و انقالب مرکز استان اظهار کرد: دور دور 
کردن یعنى مزاحمت  خیابانى جرم بوده و بر اســاس قانون 
مجازات دارد و کسانى که این اقدامات را انجام دهند با آنها 
برخورد قانونى خواهد شد و اقدامى مجرمانه است که حبس 
و شالق دارد. این در حالى است که هیچکس مخالف شور 
و نشــاط براى جوانان نیســت و امروز تفریح براى جوانان 

وجود دارد.
وى در مورد ســگ گردانى در پارك ها هم گفت: بر اساس 
نامه اى به شهردار اصفهان اعالم شد در پارك ها و فضاهاى 
عمومى با تابلوهایى که نصب مى شــود ســگ گردانى در 
پارك ها را ممنــوع اعالم کنند و ابتدا تذکر دهند و ســپس 

اقدامات بعدى صورت پذیرد.
دادستان عمومى و انقالب مرکز استان در خصوص افزایش 
خانه هاى مسافرى نیز گفت: خانه هاى مسافرى که افراد آن 
داراى صالحیت باشــند و از اماکن مطلوب برخوردارند باید 
بررسى و نظارت شده و ساماندهى شوند و براى فعالیت به آنها 
مجوز داده شود و در غیر این صورت با خانه هاى مسافرى که 

مجوز ندارند برخورد شود.
اصفهانى در خصوص درگیرى هاى پیش آمده در مسابقات 
جام حذفى بین دو تیم پرسپولیس و سپاهان در نقش جهان 
هم اینطور پاسخ داد که با توجه به درگیرى هاى پیش آمده 
بازى سپاهان اصفهان و پرسپولیس در مسابقات لیگ کشور 
در تهران، براى بازى این دو تیم در چارچوب مسابقات فوتبال 
جام حذفى، تمهیداتى در نظر گرفته شد و ابتدا قرار بود بازى 
در یک شهر بى طرف برگزار شود اما بخاطر اینکه بهانه اى به 
تیم ها داده نشود با تالش همه مسئوالن، نیروى انتظامى و... 
قرار شد بازى در اصفهان برگزار شود و اقدامات بسیار خوبى 
براى برگزارى مطلوب آن از سوى همه دستگاه هاى مرتبط 

انجام شد و مشکلى هم پیش نیامد.
وى ادامه داد: اتفاقات پس از بازى و در خارج از ورزشگاه نقش 
جهان رخ داد ولى تاکنون همه شکایت ها در حال رسیدگى 
بوده، تعدادى از متهمان شناسایى و دستگیر شدند و میزان 
خسارات وارده پرونده در جریان رسیدگى است. البته در این 
میان، اگر به اتفاقات مسابقه داماش گیالن با پرسپولیس در 
خوزستان که پیش زمینه اى هم نداشت توجه کنید مى بینید 
که چه اقدامات ارزنده اى و تمهیداتى براى برگزارى مسابقه 

در اصفهان صورت گرفت. 

در نشست خبرى رئیس کل دادگسترى و دادستان عمومى و انقالب اصفهان درخواست شد 

کارچاق کن ها را معرفى کنید دانشگاه آزاد اســالمى واحد نجف آباد در سال جدید 
تحصیلى پذیراى داوطلبان ورود به دانشگاه با 56 رشته 

تحصیلى در مقطع دکتراست.
رئیس دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد گفت: این 
واحد دانشگاهى به عنوان بزرگ ترین مرکز علمى در 
مرکز کشور و داشتن ده دانشکده مصوب و برخوردارى 
از زیرســاخت هاى آموزشــى پژوهشــى پیشرفته و 
استاندارد، اســتادان و اعضاى هیئت علمى توانمند به 

ویژه در حوزه تحصیالت تکمیلــى پذیراى داوطلبان 
در 56 رشته در مقطع دکتراست. امیررضا نقش افزود: 
براى ارتقاى کیفیت آموزشــى، به روز بودن تجهیزات 
آزمایشگاهى و امکانات کارگاهى، گستردگى فضاى 
آموزشى، تحقیقاتى و رفاهى دانشجویان، وجود امکانات 
کتابخانه اى بى نظیر در منطقه غرب آســیا، این واحد 
دانشگاهى با کسب امتیازهاى الزم به عنوان واحد جامع 

مستقل معرفى شده است.

56 رشته دکترا پیش روى داوطلبان ورود به 
دانشگاه نجف آباد

نمایشــگاه «اتاق تاریک» مجموعــه اى از آثار نادر 
امیرپرویــز از دوربین هاى قدیمــى در موزه هنرهاى 
معاصر برپاست. امیرپرویز در حاشــیه آیین گشایش 

نمایشگاه «اتاق تاریک»که در موزه هنرهاى معاصر 
اصفهان برگزار شد گفت: دوربین هاى نمایش داده شده 
در این نمایشــگاه مربوط به سال هاى 1900 تا 1970 
میالدى هستند که با هدف آشنایى عالقه مندان با فرم 

ادوات و تجهیزات عکاسى در این بازه زمانى گردآورى 
شده است.

این پیشکسوت عکاسى با بیان اینکه تمام دوربین هاى 
به نمایش درآمده در نمایشگاه اتاق 
تاریک را شــخصاً تهیه کرده است، 
افزود: این نمایشگاه براى اولین بار در 
کشور و در شهر اصفهان افتتاح شده 
اســت، امیدوارم این امکان فراهم 
شــود تا با همفکرى مسئوالن، این 
نمایشــگاه در شــهر اصفهان و به 
صورت دائمى در معرض دید عالقه 

مندان قرار گیرد.
این نمایشگاه تا 18 مرداد همه روزه 
از ســاعت 9 تا 13 و 16 تا 20 (جمعه ها 16 تا 20) در 
محل موزه هنرهاى معاصر وابسته به سازمان فرهنگى، 
اجتماعى و ورزشى شــهردارى اصفهان مورد بازدید 

عالقه مندان قرار مى گیرد.

به تماشاى دوربین هاى قدیمى
 در «اتاق تاریک» بروید

همایش تجلیل از شرکاى تجارى ذوب آهن اصفهان 
با حضور تأمین کنندگان این مجموعه عظیم صنعتى و 

مسئوالن این شرکت برگزار شد.
مدیر عامل ذوب آهــن اصفهان در این همایش گفت: 
برنامه ذوب آهن در سال جارى، تولید 3 میلیون ُتن و در 
سال آینده دستیابى به تولید 3 میلیون و 600 هزارتن و 
همچنین در سال 1400، تولید 4 میلیون تن چدن است.
منصور یزدى زاده افزود: تا سال 1400 با اصالح LF و 
کنورتور، در تولید فوالد نیز به عدد 3 میلیون و 600 هزار 
تن مى رســیم. وى تصریح کرد: تلفیق معاونت هاى 

خرید و فروش و ایجاد معاونت بازرگانى در راســتاى 
تسهیل ارتباط با تأمین کنندگان و تسریع در فرآیندها 

صورت گرفت که نتایج خوبى داشت.
یــزدى زاده یادآور شــد: ذوب آهن اصفهــان که در 
دهه هاى گذشته در اکتشاف و راه اندازى معادن نقش 
اصلى را ایفا کرده متأسفانه امروز مشکل تأمین سنگ 
آهن دارد. در خصوص زغال سنگ  با اقدامات صورت 
گرفته و تعامل با تأمین کنندگان، دغدغه هاى گذشته از 
جمله قیمتگذارى وجود ندارد. در خصوص سنگ آهن 

نیز به زودى شاهد اتفاقات خوبى خواهیم بود.

ذوب آهن مشکل تأمین سنگ آهن دارد

رئیس مرکز پژوهشى کاشان شناسى دانشگاه کاشان 
اطالعات جدید درباره غارى که از زیر حیاط یک منزل 
مسکونى در برزك کاشان کشف و خبر آن هفته پیش 
اعالم شد، ارائه کرد.   محمد مشهدى نوش آبادى با اشاره 
به اینکه غار تازه کشف شده کامًال طبیعى است و هیچ 
اثرى از انسان در آن وجود ندارد گفت: تنها غار طبیعى 
در اطراف کاشان صرفًا غار نخجیر نراق است و به جز 
غارهاى دیگر در اطراف کاشان که دستکن انسانى است 
دیگر چنین مدل غارى نداریم. همچنین بر اساس برخى 
نظرات این غار تازه کشف شده 80 هزار سال قدمت دارد. 

وى افزود: البته نزدیک این غار کشف شده فضایى است 
که یک غار دیگر بر روى یک تپه  قرار دارد که با توجه 
به کشف برخى آثار همچون سفال و... احتمال مى رود 
انسان نیز در آنجا حضور داشته است و از آن فضا استفاده 
مى کرده است و بر اســاس برخى گمانه ها این غار تپه 
کنارى حالتى آیینى داشــته و مربوط با آیین زرتشت 
است اما به کلى با این غار تازه کشف شده متفاوت است.
وى خاطرنشان کرد: چهار ســالن هر یک با 4 تا 5 متر 
طول و عرض، از دیگر نقاط این غار است که البته ارتفاع 

تقریبى یکى از آنها به 10 متر مى رسد.

غار تازه کشف شده برزك 80 هزار ساله است

هفدهمین نمایشگاه بین المللى صنایع چوب، ماشین آالت، 
یراق آالت و مواد اولیه طى روزهاى چهارم تا هفتم تیرماه در 

اصفهان برگزار مى شود.

این نمایشــگاه با حضور 44 شــرکت معتبر از استان هاى 
اصفهان، تهران، البرز، قم، آذربایجان شرقى و فارس برگزار 
خواهد شــد. همچنین نمایندگانى از کشورهاى چین، کره، 
تایوان و ژاپن در این نمایشــگاه حضور دارند تا به روزترین 
محصوالت مرتبط با صنعت چوب، یراق آالت و مواد اولیه 
را به نمایش بگذارند. تولیدکنندگان MDF و ماشین آالت 
صنایع چوب، تولیدکننــدگان و تأمین کنندگان یراق آالت، 
تولیدکنندگان و عرضه کنندگان مواد اولیه صنایع چوب شامل 

چسب، نوار لبه پى وى ســى، پارکت، صفحه هاى کابینت و 
تجهیزات آشپزخانه در هفدهمین نمایشگاه بین المللى صنایع 
چوب، ماشــین آالت، یراق آالت و مواد اولیه حضور فعالى 
خواهند داشت. عالقه مندان به بازدید از هفدهمین نمایشگاه 
بین المللى صنایع چوب، ماشین آالت، یراق آالت و مواد اولیه 
مى توانند از ساعت 17 تا 22 روزهاى چهارم تا هفتم تیرماه به 
محل برپایى نمایشگاه هاى بین المللى استان اصفهان واقع 

در پل شهرستان مراجعه کنند.

معاون حفاظت و بهره  بردارى شرکت آب منطقه اى 
اصفهان گفت: هنوز جلسه هماهنگى شوراى حوضه 
زاینده رود تشکیل نشده است که در خصوص وضعیت 

رودخانه در تابستان تصمیم گیرى شود.
حســن ساســانى در گفتگو با «صاحب نیوز» اظهار 
کرد: هنوز جلسه هماهنگى شوراى حوضه زاینده رود 

تشکیل نشده است که در خصوص وضعیت رودخانه 
در تابستان تصمیم گیرى شــود. وى تصریح کرد: با 
توجه به آخرین مصوبه ابالغى شــوراى هماهنگى 
حوضه زاینده رود براى کشت غالت 
قرار بر این بود کــه تا پایان خرداد، 
آب براى کشــاورزان توزیع شود؛ 
طبیعتًا معادل همین آبى که براى 
کشــاورزان اختصاص داده شــده 
در پایان این زمــان دبى خروجى 
زاینده رود کاهش پیدا خواهد کرد. 

معــاون حفاظــت و بهره بردارى 
شــرکت آب منطقــه اى اصفهان 
افــزود: در حال حاضــر ورودى به 
ســد زاینده رود 102 مترمکعب بر ثانیــه و خروجى 
زاینده رود 70 مترمکعب و حجم مخزن 777 میلیون 

مترمکعب است.

امید براى جارى بودن زاینده رود هنوز زنده است

ساسان اکبرزاده

حضور 44 شرکت در 
نمایشگاه صنایع چوب 

اصفهان
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در دهه 90 حضور دختران نوجوان در سینماى ایران بسیار 
چشمگیر شده است. دخترانى که قهرمان فیلم هستند یا 

تأثیر بسزایى در مسیر پیشروى درام دارند.
با یک بررسى ســاده مى توان دید که از اواسط دهه 80 
به این سو ســاخت فیلم هایى با محوریت زنان افزایش 
چشــمگیرى پیدا کرد. خواه فیلم هایى که قهرمانان زن 
ســرکش و ماندگارى چون گلرخ کمالى «سگ کشى» 
داشــتند، خواه فیلم هایى که درباره حقوق زنان صحبت 
مى کردند. از اواخــر دهه 80 و خصوصــًا در دهه 90 اما 
این جریان نه تنها بیشــتر از پیش شده و «زنان» محور 
اصلى بسیارى از فیلم ها را تشکیل مى دهند، که پرداختن 
به زندگى دختران نوجوان هم باب شده است. هرچند از 
دیرباز کارگردانانى مانند رســول صدرعاملى فیلم هایى 
درباره دختران نوجوان مانند «من ترانه 15 ســال دارم» 
و «دخترى با کفش هاى کتانى» ســاخته اند اما در دهه 
90 حضور دختران در سینماى ایران بسیار چشمگیر شده 
است. دخترانى که قهرمان فیلم هستند یا تأثیر بسزایى در 

مسیر پیشروى قصه و درام در فیلم ها دارند.
1- «دربند»/ پرویز شــهبازى. بازیگر: نازنین 

بیاتى
نازنین بیاتــى در اولین 
نقش آفرینــى مهــم 
سینمایى خود، قهرمان 
فیلمى از پرویز شهبازى 
مى شود. شــهبازى که 
تجربیات پیشینش هم 
نشــان مى دهنــد که 
همواره دغدغه جوانان را داشته اســت در «دربند» هم 
درباره دخترى ســاده اما باهوش که از شهرستان براى 
درس خواندن به تهران آمده، قصه تعریف مى کند. اگر او 
در «نفس عمیق» همپا و هم دوره قهرمانان جوان فیلم 
خود محسوب مى شد و به عبارتى نقطه نظر هم نسلى هاى 
خود را روایت مى کرد، در «دربنــد» از نقطه نظر مردى 
جاافتاده و بالغ به شکل زیست نسل هاى جوان تر و بعد از 
خودش نگاه مى اندازد. اما با وجود این شخصیت پردازى 
دختر در این فیلم نشان مى دهد که او به  خوبى از احواالت 

و درونیات نسل جدید و دهه هفتادى ها آگاه است.
2-«فرارى»/ علیرضا داودنژاد. بازیگر: ترالن 

پروانه
هرچند ترالن پروانه را از 
وقتــى یــک دختــر 
کوچولــوى بامزه پنج 
شش ساله بود در سینما 
و تلویزیون دیده ایم اما 
این اولین نقش آفرینى 
مهم و جدى او به عنوان 
یک بازیگر بالغ  در «فرارى»  اســت. او قهرمان یکى از 
سرراست ترین و دلنشین ترین فیلم هاى سال هاى اخیر 
رضا داودنژاد اســت. یک دختر دهه هفتادى سرکش و 
سرزبان دار که از فومن به تهران آمده تا یک فرارى خاص 
و البته صاحبش را که یک جوان آقازاده طور است، دربیابد 

و در این مســیر با مردى که جاى پــدر او را دارد همراه 
مى شود. بازى ترالن پروانه در «فرارى» باعث مى شود 
تماشاگر آن دختربچه کوچک را کم و بیش فراموش کند 

و حاال او را به عنوان یک بازیگر جدى بپذیرد.
3-«درساژ»/ پویا بادکوبه. بازیگر: نگار مقدم

این احتماًال واقعى  ترین 
تصویــرى اســت که 
مى تــوان از یک دختر 
جوانى که متولد اواخر 
دهه 70 است دید. نسلى 
کــه در تکنولــوژى و 
رســانه و آزادى هاى 
اجتماعى سال هاى اخیر جامعه ایران بزرگ شده و تعریف 
بسیارى از خط قرمزها برایش کامًال متفاوت از نسل هاى 
پیش از خود اســت. راحتى روابط و معاشرت این نسل با 
یکدیگر و پیچیدگى هاى درونى شان در شخصیت گلسا در 
فیلم «درســاژ» به خوبى به نمایش درآمده است. جوان 
بودن و به روز بودن کارگردان بى شــک تأثیر ویژه اى در 

چگونگى پرداخت شخصیت دختر و باورپذیرى او دارد.
4-«قاعده تصادف»/ بهنــام بهزادى. بازیگر: 

ندا جبرائیلى
«قاعده تصادف» از جمله 
فیلم هایى بــود که در 
زمان بدى به جشنواره 
فجر رسید (سال 89) و 
همین مسئله باعث شد 
فیلم آنطور که باید دیده 
نشود. «قاعده تصادف» 
از جمله اولین فیلم هایى است که به شکل زیست جوانان 
دهه هفتادى در این شــکل نوین و مدرنش پرداخته بود. 
کارگردان با رفتن سراغ بچه هاى هنرى  دهه 70، جنبه هایى 
از زندگى مدرن دهه هفتادى ها و روابط شان با یکدیگر را به 
نمایش مى گذاشت که پیش از این کمتر تصویرى از آن در 
سینماى ایران ثبت شده بود. شــخصیت دختر با بازى ندا 
جبرئیلى یک کاراکتر عصیانگر است که شکل مطلوب و کار 
مورد عالقه اش را به خانواده و استبداد پدر ترجیح مى دهد و 
تا آخر خط هم پاى تصمیمش مى ایستد و به همین واسطه 
کارگردان دســت روى بزرگ ترین معضــل زندگى دهه 
هفتادى ها در جامعه در حال گذر ایران به ســوى مدرنیته 
مى گــذارد: اختــالف میــان نســل ها و تفکــرات

 پدران و دخترها.
5- «چند متر مکعب عشق»/ جمشید محمودى. 

بازیگر: حسیبا ابراهیمى
ویژگى مهــم دخترك 
معصــوم و خوش خنده 
«چند متر مکعب عشق» 
در شــخصیت پردازى و 
قصه متفاوت زندگیش با 
باقى دختــران دهه 90 
اســت. به این شکل که 
عموم دخترانى که نقش هاى مهم خلق کرده اند یک سوى 

عصیانگرانه و ســرکش داشته اند و داستانشــان، داستان 
بلندپروازى ها و استقالل فکرى شــان بوده است. داستان 
دخترك این فیلم اما داستان عشق و معصومانگى است. او نه 
سرکش است، نه جلوى پدرش مى خواهد بایستد و نه حتى با 
وجود شرایط سخت زندگى در حلبى آباد چندان ناراضى به نظر 
مى رسد. خنده هاى گرم او آرامش آن خانه محقر است و دختر 
در طلب هیچ نیست مگر عشق. در تراژدى «چند متر مکعب 
عشق» تماشاگر درگیر عاشــقانه یک دختر نوجوان افغان 
مى شود که او را با خود به عمیق ترین عواطف و درونیات خود 
مى کشــاند و آنجا در یک کانکس با عاشقانه   خود اسیرش 

مى کند.
6-«ســیزده»/ هومن ســیدى. بازیگر: آزاده 

صمدى
این یکى دختر، یکى از 
نقش هاى مکمل دومین 
فیلم هومن ســیدى در 
مقام کارگــردان یعنى 
اســت.  «ســیزده» 
«سیزده»  به خودى خود 
فیلمى بود که تماشاگر را 
متعجب مى کرد، او انتظار چنین فضا و کار جدى از هومن 
سیدى نداشت. شخصیت آزاده صمدى هم در این فیلم به 
اندازه خود فیلم تعجب برانگیز است. در دورانى  که نمایش 
هیپى ها و طیف متفاوت گنگ هاى خیابانى جوانان چندان 
باب نشده بود، آزاده صمدى یک دختر وحشى و خشن با 
روحیه مردانه خاص خودش بود؛ دختر خیابان که نه تنها 
مى تواند گلیمش را از آب بیرون بکشد که حتى ممکن است 
دردسرساز هم باشد. از منظر پسربچه که قهرمان داستان 
است این دختر جذاب تر هم مى شود. پسرك و به تبع از او و 
از زاویه دیدش، مخاطب مجذوب ظاهر و استایل کوچه 
خیابانى دختر مى شوند و دلشان براى رفتارهاى مردانه و 

الت بازى هاى او قنج مى رود.
7-«الك قرمز»/ سیدجمال سیدحاتمى. بازیگر: 

پردیس احمدیه
در «الك قرمز» آنچه 
دختــرك ماجــرا را 
به یادماندنى مى کند هم 
شخصیت پردازى او و 
هم بازى خوب پردیس 
احمدیه است. در فیلمى 
تلخ و دردناك که شرح 
حال یک خانواده تنگدست است، دختر نوجوان خانواده، 
ناگهان در موقعیتى قرار مى گیرد که مجبور مى شــود در 
نبود پدر و مادر، زندگى خود و خواهر و برادرش را جمع و 
جور کند و راهى براى امرار و معاش بیابد. او در این مسیر 
ناخواسته اى که داخلش مى افتد، از یک دختر نوجوان کنده 
مى شود و انگار به بلوغ اخالقى و فکرى مى رسد. پردیس 
احمدیه به خوبى از پس ایفاى نقش خود برآمده و توانسته 
تماشاگر را با خود همراه کند. گیرایى حضور او روى پرده 
باعث مى شود مشکالت ریز و درشت فیلم در نظر تماشاگر 

نیاید.

دختران ماندگار
 دهه 90 سینماى ایران

آثار مجید انتظامى در عرصه ساخت موسیقى فیلم با پخش آثارى از این آهنگساز 
در تلویزیون، مرور مى شوند.

فیلم هاى «ســناتور»، «عقاب ها»، «طعمه»، «بوى پیراهن یوســف»، «دزد و 
نویسنده»، «مأموریت» و «از کرخه تا راین» آثارى هســتند که با موسیقى این 
موسیقیدان، پخش آنها به ترتیب از روز شنبه آغاز شــده و تا جمعه هفتم تیرماه، 
ساعت 21 از شبکه نمایش ادامه خواهد داشت. این فیلم ها ساعت 4 و 30 دقیقه و 

11 روز بعد هم باز پخش مى شوند.
مجید انتظامى از دهه 50 براى بیش از 80 اثر سینمایى موسیقى متن نوشته است 
و با دریافت چهار سیمرغ بلورین براى فیلم هاى «باى سیکل ران»، «روز واقعه»، 
«آژانس شیشــه اى» و «دیوانه از قفس پرید» مشترکاً به همراه حسین علیزاده و 
محمدرضا عقیلى برنده بیشترین سیمرغ بلورین در بخش بهترین موسیقى متن 

جشنواره فیلم فجر است.
مجید انتظامى، پرکارترین موزیسین در ژانر دفاع مقدس است که با ساخت موسیقى 
فیلم هایى چون «عقاب ها»، «کانى مانگا»، «از کرخــه تا راین»، «بوى پیراهن 
یوسف»، «آژانس شیشه اى»، «دوئل» و تعدادى فیلم دیگر، شاهکارهاى دلنشینى 
را در خاطره ها ماندگار کرده اســت اما هنر او روى دو فیلم بیشتر از سایر آثارش در 

اذهان باقى مانده است.
«بوى پیراهن یوسف»:

مجید انتظامى موسیقى «بوى پیراهن یوسف» را با تمام احساس و از عمق دلش 
نوشت که اینقدر خوب حال دایى غفور، راننده تاکسى در انتظار فرزند آزاده اش را 
نشان داد. صداى غالب موسیقى این فیلم، صداى سوت کشیدن با دهان بود که در 
زمان خودش موسیقى بى نظیر و نویى شد. انتظامى اعتقاد داشت سوت نزدیک ترین 

آوا به آواى ذهنى انسان است.
«از کرخه تا راین»:

خیلى ها وقتى این فیلم را دیدند با موســیقى اش گریستند. موسیقى این فیلم به 
قدرى ملودرام، احساسى و سوزناك بود که غم سوژه را براى مخاطب دوچندان کرد. 
این دومین همکارى حاتمى کیا و انتظامى بود. «از کرخه تا راین» این ویژگى را 
داشت که فاصله بین موسیقى و سوژه به حداقل رسیده بود و کامًال بر هم منطبق 
شده بودند. ضمن اینکه از معدود دفعاتى بود که انتظامى از گیتار برقى در کارش 
استفاده کرد اما چون اســتفاده بجایى بود، خیلى ها متوجه اش نشدند. انتظامى 

براى ساخت این موسیقى برنده 
دیپلم افتخار فجر یازدهم 
شد. این موسیقى بارها در 
رادیــو و تلویزیون پخش 

شده است.

رامین ناصر نصیر، بازیگر ســینما، تئاتر و تلویزیون پیرامون آخرین فعالیت هاى 
خود در عرصه بازیگرى گفت: در حال حاضر مشــغول استراحت و ترجمه کتاب 
جدیدم هستم و  در پروژه خاصى حضور ندارم، البته به تازگى بازى در چند اثر را 

به پایان رسانده ام. 
وى درباره آثارى که در آن به ایفاى نقش پرداختــه افزود: عالوه بر آن در آثارى 
همچون ســریال «حکایت هاى کمال» به کارگردانى قدرت ا... صلح میرزایى، 
سریال «خونه یکى» به کارگردانى حامد تهرانى علوى و سریال «محکومین» 
به کارگردانى سید جمال سید حاتمى به ایفاى نقش پرداختم که در نوبت پخش 

قرار دارند.
بازیگر سریال «شهرزاد» با اشاره به حضورش در سینما تأکید کرد: سال گذشته 
بازى در فیلم سینمایى «تپلى» به کارگردانى حسین قناعت را در برنامه داشتم که 

براى سنین کودك و نوجوان ساخته شده و امیدوارم امسال اکران شود.
وى درباره نقــش خود در ســریال «حکایت هاى کمال» اضافه کرد: ســریال 
«حکایت هاى کمال» قصه هاى شیرینى دارد و مربوط به مقطع تاریخى پیش از 
انقالب اسالمى ایران بوده و شخصیت اصلى آن «کمال» یک پسربچه محصل 
است، فضاى فیلم پیرامون زندگى «کمال» و اهالى محل زندگى او مى چرخد و 

در این سریال بنده نقش یک دکتر هندى همان محله «کمال» را بازى مى کنم.
بازیگر ســریال «حکایت هاى کمال» در خصوص ســریال «خانه اجاره اى» و 
عالقه اش به عرصه فیلمسازى عنوان کرد: 25 قسمت از این سریال را بنده ساختم 
و مابقى را شاهد احمدلو تولید کرد، به ادامه کارم به عنوان کارگردان زیاد عالقه اى 
ندارم، چرا که کارگردانى روحیه خاصى مى خواهد و نیاز به تعامل زیادى با دیگر 
عوامل دارد که بنده داراى آن روحیه نیستم، چرا که من شخصاً درون گرا هستم و 

عالقه ام به ادبیات و نمایشنامه نویسى نیز از همینجا سرچشمه مى گیرد.

شهاب جعفرنژاد، کاریکاتوریست از برخورد مرحوم عزت ا... انتظامى با کاریکاتور 
خودش مى گوید. جعفرنژاد به مناســبت روز تولد عــزت ا... انتظامى خاطره اى از 
دیدارش با این هنرمند و واکنش او با کاریکاتورش منتشر کرد. جعفرنژاد در صفحه 
اینستاگرامش نوشت: «دى ماه سال 90 بود که طرح کاریکاتور استاد انتظامى رو 
طبق قرارى که از قبل داشتم براشون بردم موزه سینما... اون زمان استاد یک اتاقى 
در موزه داشتن و تقریباً هر روز یه سرى مى زدن... حاال فکر کنین اصًال من رو چه 
حسابى یهو کاریکاتور به دست، پاشدم رفتم سراغ استاد عزت ا... انتظامى که مثًال 
چى بشه؟ چطور فکر نکردم شاید یک درصد ناراحت بشن و بگن پسر جون مارو 
دست انداختى؟ یا تو چقدر بى ادبى بچه جون؟... چمى دونم، ممکن بود واقعاً... چون 
به هر حال هر چقدر هم بگیم کاریکاتور یک هنره و مسخره کردن نیست اما باالخره 
خیلى ها هستن که نسبت به این موضوع حساسیت دارن و دوست ندارن اصًال... 
چه کاریه حاال کاریکاتورشونو نشونشون بدى؟ خالصه اینکه اصًال به این چیزا فکر 
نکرده بودم، کاریکاتورو بردم و استاد هم دیدنو به طرز عجیبى خیلى خوششون اومد، 
یه خطى به یادگار برام نوشتن و گفتن این طرح رو توى موزه شخصى شون خواهند 
گذاشــت... واقعاً فوق العاده بود این برخورد....، عزت ا... انتظامى اینو مى گفت... 
جمله عجیب تر این بود که گفتن من اینجا تنهام هر زمان وقت کردى بیا یه سرى 
بزن بهم... شوکه شده بودم... من برم ســرى بزنم؟ من مگه کیم؟ چقدر یک آدم 
مى تونه در اوج بزرگى، فروتن و سر 
به زیر باشه؟... خالصه گذشت 
و بعدها که واکنش یه سرى 
آدم هــاى بــه ظاهــر 
بــزرگ رو در مــورد 
کاریکاتورهاشون دیدم 
فهمیدم چه ریســک 
بزرگــى کرده بــودم و 
چقدر شانس آوردم ایشون 
اساساً این هنر رو دوست داشتن 
و گرنه چى مى خواست بشه؟ از 
این عکس تقریبًا هشت سال 
مى گذره ... روح بزرگشــون 

شاد و در آرامش...»

تهمینه میالنــى مى گوید عباس کیارســتمى 
همــواره در اوقات فراغتــش جعبه هاى خاصى 
را درســت مى کرد و آنها را بــه هیچکس هدیه 
نمى داد اما 28 سال پیش یکى از آن جعبه ها را به 

عنوان هدیه عروسى به میالنى داد. 
او به تازگى تصویرى از این جعبه را منتشر کرد و 
نوشت:«28 سال پیش به مناسبت عروسى من و 
همســرم این صندوق را هدیه کردند و فرمودند 
که آن را هماننــد گنج هاى مدفون شــده پر از 

ســکه و جواهر کنم. هر بار که از خرید و یا سفر 
بر مى گشتم، ســکه هاى باقیمانده از سفر را در 
صنــدوق مى ریختم و البته جواهــرات بدلى، تا 
تبدیل به گنجى بزرگ بدون ارزش مادى شــد. 
مى گفتند فقط یک جعبه به مــا به عنوان هدیه 
ازدواج و یک جعبه به خواهر خودشان "شمسى 
خانم" براى خرید خانه هدیــه داده اند و من چه 
خوشــبخت بودم که ارزش یک خواهر خوب را 

براى ایشان داشتم.»

«مارتین اسکورسیزى» و «لئوناردو دى کاپریو» بار دیگر در «قاتالن ماه کامل» 
براى کمپانى «پارامونت» باهم همکارى مى کنند.

«قاتالن ماه کامل» داســتانى تخیلى درباره جنایات آمریکا و تولد FBI است. 
این داســتان در مورد قتل هاى اســرارآمیز قبیله اى از اقلیت هاى عشــایرى در 
اوکالهماست. جایى که در زیر زمین خود نفت غنى شده دارد. این پرونده به یک 
سازمان جدید اعمال قانون معروف به FBI تبدیل شد که با فساد مبارزه کرد تا 

پرونده را حل کند. 
ما باید در نظر داشته باشیم که اسکورسیزى به انتخاب هاى باورنکردنى مشهور 
است. در حالى که «قاتالن ماه کامل» قرار است ساخته شــود اما از همین ابتدا 

طرفداران اسکورسیزى و دى کاپریو بى صبرانه مشتاق آغاز این فیلم هستند.
عالوه براین موضوع ما مى توانیم نگاهى به آثار دى کاپریو بیاندازیم که پس از تقریبًا 
چهار سال کار در تئاتر دوباره با فیلم «روزى روزگارى در هالیوود» به کارگردانى 

تارانتینو به سینما بازگشته است و سرآغازى جدید را براى خود رقم زده است.

هدیه به یادماندنى عباس کیارستمى به تهمینه میالنى

«دى کاپریو» و «اسکورسیزى» 
دوباره به هم رسیدند

آثار مجید انتظامى در عرصه فیلم
 به تلویزیون مى آیند

روایتى از برخورد عزت ا... انتظامى 
با کاریکاتورش

مى تونه در اوج بز
به زیر باشه؟.
و بعدها که
آدم هــا
بــزر
کاریک
فهمید
بزرگــ
چقدر شان
اساساً این هنر
و گرنه چى مى
عکست این
مى گذره ...
آ شاد ودر

رامین ناصر نصیر:

هیچ وقت کارگردانى را 
دوست نداشتم

اخطاریه
شــماره نامــه 139804902120000650 تاریخ نامــه 1398/03/28 شــماره پرونده 
139704002120000608/1 شــماره بایگانــى پرونده 9700915 اخطاریه محاســبه 
مهریه به نرخ شــاخص پرونده کالســه 9700915 پیرو آگهى اجرائیه در موضوع پرونده 
کالســه فوق لحظه خانوم خاور طاهرى فیل آبادى به وکالت خانــوم زینب روئین تن و 
علیه آقایان احمدرضا هدایت کلیشــادى فرزند شعبان به شــماره شناسنامه 94 و شماره 
ملى 1111723672 و علیرضا هدایت کلیشادى فرزند شعبان به شماره شناسنامه 2065 
و شماره ملى  1110652712وموسى هدایت کلیشادى فرزند شعبان به شماره شناسنامه 
و ملى 1100063201صادره از فالورجان ساکنین کلیشاد خیابان مطهرى کوچه مسجد 
جامع  بست ســوم منزل على هدایت ابالغ مى شود که طبق گزارش مورخ 1397/12/15 
مامور به علت عدم حضور در محل ابالغ واقعى میسر نگردید بدین وسیله اخطار مى گردد 
طبق درخواست بســتانکار و برابر آیین نامه الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنى 
در سند نکاحیه شــماره 3688- 1379/01/10 تنظیمى دفترخانه ازدواج شماره 50 شهر 
فوالدشهر طبق آخرین شاخص تورم بانک مرکزى قیمت یک سکه طالى بهار آزادى مبلغ 
50/400/000 ریال و تعداد 20 قطعه آن مبلغ 1/008/000/000 ریال و مبلغ 30 میلیون 
ریال وجه رواج  ایران بابت بهاى یک دانگ خانه موجــود در مهریه بر مبناى آخرین نرخ 
شاخص تورم بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران در سال 1395 به مبلغ 354/484/225 
ریال جمعا به مبلغ1/362/484/225 ریال و حقــوق دولتى متعلقه به مبلغ 68/124/211 
ریال ارزیابى و محاسبه گردیده است لذا در صورتى که به ارزیابى قلم فوق (به استثناء وجه 
نقد) معترض هستید عین آنها را به این اداره تحویل و رسید دریافت نمایید لذا مراتب جهت 

اطالع و پرداخت بدهى اعالم مى گردد ضمنا تمامیت پنج دانگ مشاع از شش دانگ پالك 
ثبتى 19/607 متعلق به مرحوم شعبان هدایت کلیشادى در قبال طلب مهریه و حقوق دولتى 
متعلقه به صندوق دولت بازداشت گردیده اســت لذا طبق ماده 87 آیین نامه اجراى ثبت 
مراتب به شما اخطار مى شود از هر گونه نقل و انتقالى از طرف شما و سایر وراث نسبت به 
مورد بازداشت ممنوع است و ترتیب اثر داده نمى شود. م الف: 506472 محسن اسماعیل 

زاده - مسئول واحد اجراى اسناد رسمى فالورجان /4/108 
ابالغ وقت رسیدگى

دادنامه - آقاى محسن قاسمى فالورجانى ساکن فالورجان – خ فردوسى – روبروى اداره 
دارایى پ313 دادخواستى به خواســته مطالبه مبلغ 20/000/000 ریال به طرفیت آقاى 
1) مینا مک پارســه فرزند محمدبک2)  فرود دلیرى فرزند جعفر 3) محمد بهرام پور فرزند 
شاه محمد که با ارجاع به این شعبه ثبت به کالسه 134/98 براى روز 98/5/5 ساعت 17 
عصر تعیین وقت شده است و چون خوانده مجهول المکان اعالم گردیده است لذا دستور 
دادگاه در اجراى ماده 1023 و 1029 قانون مدنى و ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى 
مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیر االنتشار محلى آگهى مى شود تا خوانده ( نامبرده 
فوق ) با اطالع از وقت رسیدگى به دفتر دادگاه  مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل نسخه 
دادخواســت و ضمائم را نیز دریافت و براى روز مقرر جهت رسیدگى حاضر گرددو اال این 
آگهى به منزله ابالغ تلقى مى شود . م الف: 504763 شــعبه چهارم شوراى حل اختالف 

فالورجان/ 4/109 
ابالغ وقت رسیدگى

دادنامه - آقاى محســن قاسمى فالورجانى ســاکن فالورجان – خ فردوسى – روبروى 

اداره دارایــى پ313 دادخواســتى به خواســته مطالبــه مبلــغ 67/000/000 ریال به 
طرفیت آقاى 1) اکبر عباســى دســتجردى 2)  فرود دلیرى 3) علیرضا عاشمى فرد که با 
ارجاع به این شــعبه ثبت به کالســه 136/98 ش 4 براى روز 98/5/5 ساعت 18 عصر 
تعیین وقت شــده اســت و چون خوانده مجهول المکان اعالم گردیده اســت لذا دستور 
دادگاه در اجراى ماده 1023 و 1029 قانون مدنى و ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى 
مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیر االنتشار محلى آگهى مى شود تا خوانده ( نامبرده 
فوق ) با اطالع از وقت رسیدگى به دفتر دادگاه  مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل نسخه 
دادخواســت و ضمائم را نیز دریافت و براى روز مقرر جهت رسیدگى حاضر گرددو اال این 
آگهى به منزله ابالغ تلقى مى شود . م الف: 504860 شــعبه چهارم شوراى حل اختالف 

فالورجان/ 4/110 
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
برابر آراء صادره هیأت/ هیأت هاى موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت. لذا مشخصات متقاضیان و امالك 
مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود 
در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند. مى 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك 
محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 

خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.

ردیف 1- برابر رأى شماره 139860302023000157 مورخ 98/02/28 آقاى داود شیران 
به شماره شناسنامه 5158 کدملى 1291982736 صادره از اصفهان فرزند محمدتقى نسبت 
به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 55/11 مترمربع مفروزى از پالك شماره 1 فرعى از 
2450- اصلى واقع در بخش 3 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت رسمى مشاعى اولیه محرز 
گردیده است. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/03/18 تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 04/02 /1398 م الف: 488049 صفائى- رئیس منطقه ثبت اســناد و امالك 

مرکزى اصفهان /3/213
حصروراثت 

محسن مصطفى نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 878 به شرح دادخواست به کالسه 
447/98 از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
احمد مصطفى نجف آبادى بشناسنامه 20896 در تاریخ 97/8/26 اقامتگاه دائمى خود را 
بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. فریبا مصطفى  ش 
ش 561 ، 2. مریم مصطفى نجف آبادى ش ش 29950 ، 3. عفت مصطفى  ش ش 696 ، 
4. محســن مصطفى نجف آبادى  ش ش 878 ، (فرزندان متوفى)، 5. فاطمه بیگم حسنى 
نجف آبادى ش ش 641 (همسر متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواســت 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 شد504687/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه 

شوراى حل اختالف نجف آباد /3/358
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براى ساخت این موسیقى برنده 
دیپلم افتخار فجر یازدهم 
شد. این موسیقى بارها در 
رادیــو و تلویزیون پخش 

شدهاست.
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شرکت پارس طعام سپاهان شــرکت با مسئولیت 
محدود به شــماره ثبــت 56939 و شناســه ملى 
14006170004 به اســتناد صورتجلســه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1397/04/09شعبه شرکت 
در آدرس اصفهان - بلوار کشــاورز - حدفاصل سه 
راه ســیمین و مفتح - مقابل مسجد انبیاء - ساختمان 
پردیس - واحد 15 و کدپســتى 8177794817 به 
مدیریت سیدجواد فتاحى به کدملى 1284901793 
و کدپستى 8177794817 افتتاح شد و یک تبصره 
به ماده 3 اساسنامه اضافه شد. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (506953)

آگهى تغییرات
برگ سبز خودرو سوارى سیستم هیوندا تیپ 
ســون اتا هیبرید رنگ سفید صدفى متالیک 
به شماره انتظامى 344 د 24 ایران 53 به 
شماره موتور G4NGGU308073و شماره 
شاسىKMHE3411BHA058634 به نام 
امیرحسین مختاریان اصفهانى به شماره 
ملى 1286085098 فرزند علیرضا مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

فقدان مدارك

شــهردارى ورنامخواست به اســتناد مجوز شماره 
746 مورخ 1397/11/28 شوراى اسالمى شهر در 
نظر دارد عملیات اجراى زیرســازى، ترمیم و روکش 
آسفالت خیابان شــریعتى ورنامخواست را از طریق 
مناقصه عمومى اقدام نماید. لذا عالقمندان شرکت در 
مناقصه مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ 
اسناد مناقصه تا تاریخ 1398/04/19 به واحد مالى 

شهردارى ورنامخواست مراجعه نمایند. 

آگهى مناقصه اجراى زیرسازى،
 ترمیم و روکش آسفالت خیابان شریعتى 

ورنامخواست

علیرضا اطهرى فر- شهردار ورنامخواست
م الف: 508491

نوبت اول 

روزنامه هوادارى باشگاه سپاهان چندى پیش تیتر زده بود « کاوه در مسیر ترمینال کاوه» 
و به قصد سپاهانى ها براى کشاندن کاوه رضایى به اصفهان اشاره کرده بود . ولى ظاهرا 

این روزها ترمینال آرژانتین تهران هم به رقیب ترمینال کاوه تبدیل شده است.
خبر بد در این باره این است که هفته گذشته عضو هیئت مدیره استقالل از تمایل آبى ها 

براى بازگرداندن مهاجم دو فصل پیش این تیم خبر داد.
کاوه رضایى یکى از بهترین بازیکنان اســتقالل در لیگ شانزدهم بود که گل هاى سه 
امتیازى حساســى براى تیمش زد اما این بازیکن بعد از یک فصل حضور در جمع آبى 

پوشان از این تیم جدا شد و به شارلوا پیوست و بهترین گلزن این تیم لقب گرفت.
رضایى فصل گذشته با قراردادى با ارزش باال به تیم کلوپ بروژ رفت اما در این تیم شرایط 
مطابق انتظارش پیش نرفت و به همین دلیل شایعاتى در مورد بازگرداندن این بازیکن 

به استقالل منتشر شده است.
کامران منزوى در این باره به یکى از خبرگزارى ها مى گوید: من کاوه را خوب مى شناسم 
ولى من نمى دانم ایران است یا مى خواهد در بلژیک بماند. در لیست ما همه بازیکنان با 

کیفیتى که رفتند جا دارند و قطعا کاوه رضایى هم یکى از آنها است.
او ادامه داد: براى بازگشــت حتما با کاوه تماس مى گیرم. اگر بخواهد ایران بازى کند 
استقالل خانه او است و شک نکنید خودش به تیم دیگرى نمى رود. کاوه بازیکن خوبى 
است و حتما تالش مى کنیم با او براى بازگشت به استقالل صحبت کنیم. کاوه بازیکن 
استقالل اســت و اگر بخواهد در ایران بازى کند شــرایط را براى بازگشت به خانه اش 

فراهم مى کنیم.
عضو هیئت مدیره استقالل در مورد وضعیت کاوه رضایى مى گوید: این بازیکن با کلوپ 
بروژ قرار دارد و طبیعى است این باشگاه بازیکن به این خوبى را رایگان از دست نمى دهد. 
سعى مى کنیم کارى کنیم که شرایط بازگرداندن او به استقالل را فراهم کنیم ولى باید 

ببینیم اول شرایط او به چه شکل است.
منزوى در مورد اینکه کاوه رضایى از سپاهان هم پیشنهاد دارد گفت: ما به کاوه رضایى 
عالقه داریم و کاوه رضایى هم استقالل را خانه خود مى داند. اگر او بخواهد در ایران بازى 

کند قطعا به استقالل مى آید.

روزنامه هوادارى باشگاه س
و به قصد سپاهانى ها براى
این روزها ترمینال آرژانتین
خبر بد در این باره این است
براى بازگرداندن مهاجمد
کاوه رضایى یکى از بهتری
امتیازى حساســى براى
پوشان از این تیمجدا شد
رضایى فصل گذشته با قر
مطابق انتظارش پیش نر
بهاستقالل منتشر شده اس
اینباره کامران منزوى در
ولى من نمى دانم ایران اس
کیفیتى که رفتند جا دارند
او ادامه داد: براى بازگشـ
استقالل خانه او است و ش
است و حتما تالش مى کن
استقالل اســت و اگر بخ

فراهممى کنیم.
عضو هیئت مدیره استقال

بروژ قرار دارد و طبیعى است
سعى مى کنیم کارى کنیم
ببینیم اول شرایطاو به چه
منزوى در مورد اینکه کاو
عالقه داریم و کاوه رضایى
کند قطعا به استقالل مى

کاوه؛  باالخره 
ترمینال آرژانتین 
یا ترمینال کاوه؟!

محمد مومنى

هافبک فصل گذشته تیم فوتبال فوالد خوزستان گفت: 
باشــگاه فوالد براى فصل جدید هم مرا مى خواست اما 

سپاهان با حضورم در این تیم مخالفت کرد.
رضا میرزایى، در خصوص بازگشــتش به سپاهان گفت: 
فصل گذشــته به عنوان بازیکن قرضى براى فوالدبازى 
کردم و حتى مسئوالن این باشگاه با مسئوالن سپاهان 
صحبت کردند تا در فوالد بمانم ولى باشــگاه سپاهان با 
این موضوع مخالفت کرد. براى فصل جدید در لیست امیر 
قلعه نویى بودم و با توجه به اینکه با سپاهان قرارداد داشتم 

به این تیم برگشتم.
وى عنوان کرد: این براى اولین بار است که با قلعه نویى 
کار مى کنم، ایشان مربى بزرگى است که نیازى به تعریف 
ندارد. نتایج قلعه نویى همه چیز را نشــان مى دهد. از کار 
کردن با قلعه نویى خوشحالم و امیدوارم فصل خوبى را در 

سپاهان پشت سر بگذارم.
میرزایى در رابطه با ُپرمهره بودن سپاهان و اینکه آیا فکر 
نمى کند براى بازى در این تیم با سختى هایى مواجه شود، 
گفت: سپاهان تیم بزرگ و باشخصیتى است و طبیعتا بازى 
کردن در این تیم سختى هاى خاص خودش را دارد. براى 
من موفقیت تیم بسیار مهم است و اگر مى خواهم براى 

بازى کردن فرصت بیشترى داشــته باشم، باید قوى تر 
باشم و بیشتر تالش و مبارزه کنم.

هافبک سپاهان در خصوص شــانس قهرمانى این تیم 
اظهار داشت: سپاهان فصل گذشته هم شانس داشت ولى 
داورى ها به این تیم ضربه زد. امیدوارم در فصل جدید بعد 

از چند سال شاهد قهرمانى سپاهان باشیم .

سعید نظرى

 االن خیلی از هواداران نگران هستند که با توجه به کارنامه مدیریتی بسیار ضعیف 
ایرج عرب و همکارانش، این گروه در تعیین 
کادرفنی جدید هم عملکرد ناموفقی داشته 
باشد و یک سرمربی ضعیف منصوب کند. 
البته که این دغدغه به جا و درست است، اما 
براي اینکه ته دل تان مختصر نوري از امید 
روشن بماند، باید یادآوري کنیم خود برانکو 
را محمدحســین نژادفالح به پرسپولیس 
آورد؛ فردي که براي ســالیان ســال به 
عنوان یک چهره تحمیلی و تشریفاتی در 
هیات مدیره شناخته می شد، اما از قضا به 
یکی از بهترین مربیان تاریخ باشگاه حکم داد. حاال خدا را چه دیدید؟ شاید عرب هم 

با همین پتانسیل اندك، یک انتخاب تاریخی دیگر انجام داد .

مدافع تیم فوتبال ذوب آهن در تمرین تیم امید با مصدومیت شدید روبرو شد.
 نیما طاهــرى مدافع آینــده دار تیم فوتبــال ذوب آهن در تمریــن تیم فوتبال 
امید با مصدومیت شــدیدى روبه رو شد، 
مصدومیتــى که احتمال پارگــى رباط در 

آن مى رود.
 این بازیکن باید از پاى مصدومش ام آر آى 
بگیرد تا بعد از تحقیقات کامل مشــخص 
شود که آیا براى مدت طوالنى باید دور از 
میادین باشد یا مى تواند زودتر از حد انتظار 

به تمرینات برگردد.
 تیم ملى فوتبال امید در حال حاضر زیرنظر 
فرهاد مجیدى خود را آمــاده رقابت هاى 
انتخابى المپیک مى کند و مدیران فدراسیون فوتبال امیدوارند بعد از سال ها حسرت 

صعود به المپیک پایان یابد. 

مســعود تابش مى گوید قرارداد فــروش اینترنتى بلیــت در فصل جدید 
رقابت هاى لیگ برتر براى باشگاه سپاهان نهایى شده است.

مهدى تاج ریاست فدراسیون فوتبال به تازگى گفته بود ورزشگاه نقش جهان 
پتانسیل برگزارى بازى هاى آسیایى را ندارد؛ این دیدگاه واکنش مسئوالن 
اصفهانى را در پى داشت و حاال مدیرعامل باشگاه سپاهان هم در این رابطه 

صحبت کرده است.
تابش در این رابطه مى گوید: « در فصل گذشــته مــا نزدیک به 4 میلیارد 
در نقش جهان هزینه کرده ایم و ســه جاده دسترسى ایجاد کردیم. پله ها 
را سامان دادیم. از سوى شرکت توسعه و تجهیر هم اقداماتى شده و چادر 
ورزشگاه در حال نصب اســت. دوربین هاى داخل ورزشگاه نصب شده و 
بیرون از ورزشگاه هم در حال انجام اســت. قرارداد فروش اینترنتى بلیت 
بازى ها هم بسته شده؛ البته این ها زمان بر است و تالشمان این است که 

عمده مسائل انجام شود.»
او در مورد چمن ورزشگاه هم گفته: « چمن ورزشگاه با توجه به اینکه باید 
براى حضور ما در سه رقابت آماده شود، قطعا باید شرایط بهترى داشته باشد 
و ورزشگاه نقش جهان را به عنوان یکى از بهترین ورزشگاه هاى مسابقات 
آسیایى به کنفدراسیون آســیا معرفى کند. آنها هم بازدید مى کنند و تایید 

خواهند کرد، چون ورزشگاه بسیار خوبى است.» 

راستى؛ اگر به نوعى امکان جذب مامیچ که گویا مى خواهد  پول قرارداد سنگین  فصل 
آتى را از  الهالل  بگیرد واقعا وجود نداشــته باشد  موافق جذب گل محمدى هستید یا مربى 

خارجى بزرگ دیگرى را ترجیح مى دهید؟ آیا مطمئن هستید که  ضریب موفقیت مربى خارجى 
منتخب باشگاه  به اندازه گل محمدى خواهد بود؟آیا یحیى سرمربى شد تمام قد حامى او خواهید بود؟ آیا 

بخاطر دارید که او دفعه قبل بحران زده ترین تیم تاریخ پرسپولیس که در رده دوازدهم جدول بود را تحویل گرفت و 
به فینال حذفى هم رساند و در لیگ و حذفى در 21بازى فقط یک باخت داشت و از دل آن تیم پرحاشیه چنین برد سه و چهار 

گله را جشن گرفت؟آیا بازیکن سازى، احیاى نفت و صبا، رســاندن ذوب از تیم هر فصل در خطر سقوط به تیم مدعى قهرمانى 
لیگ، دبل قهرمانى جام حذفى و بهترین تیم شرق و غرب قاره در مرحله گروهى لیگ قهرمانان آسیا و بردهاى مکرر مقابل 
سرخابى ها و بویژه اســتقالل را بخاطر دارید؟ آیا نتایج  یحیى با پدیده شاهکار نبود ؟ آیا خاطرتان هست که گل محمدى 
استقالل را از کورس قهرمانى خارج کرد و شانس قهرمانى  ســپاهان را با کسب تساوى در مشهد با حداقل  رساند؟ یحیى 

بیاید در این فصل که همه مى خواهند مانع از چهارمین قهرمانى متوالى پرسپولیس شود تمام  حامى اش خواهید بود یا که با یک 
باخت تیمش را به حاشیه خواهند برد؟ آیا وقتى رزومه قهرمانى هاى مامیچ را مى نویسیم نباید چند خطى هم از گزینه اصلى و 

واقعى سرمربیگرى تیم یاد کنیم؟ 

فصل مى خواهد  پول قرارداد سنگین
  موافق جذب گل محمدى هستید یا مربى 

طمئن هستید که  ضریب موفقیت مربى خارجى
؟آیا یحیى سرمربى شد تمام قد حامى او خواهید بود؟ آیا 

اریخ پرسپولیس که در رده دوازدهم جدول بود را تحویل گرفت و 
2بازى فقط یک باخت داشت و از دل آن تیم پرحاشیه چنین برد سه و چهار 

 و صبا، رســاندن ذوب از تیم هر فصل در خطر سقوط به تیم مدعى قهرمانى 
ق و غرب قاره در مرحله گروهى لیگ قهرمانان آسیا و بردهاى مکرر مقابل 
 نتایج  یحیى با پدیده شاهکار نبود ؟ آیا خاطرتان هست که گل محمدى 
قهرمانى  ســپاهان را با کسب تساوى در مشهد با حداقل  رساند؟ یحیى

یا که با یک  مین قهرمانى متوالى پرسپولیس شود تمام  حامى اش خواهید بود
ومهقهرمانىهاى مامیچ را مىنویسیم نباید چند خطى هماز گزینه اصلى و

پرسپولیسى ها!حاضرید 
پاى یحیى بایستید؟

حسین قدوسى

سرمربى تیم ذوب آهن مى گوید که با توجه به نیازى که 
دارند در فصل نقل و انتقاالت فعالیت کرده و به ریخت و 

پاش بیش از حد نمى پردازند.
از  دو روز پیش کالس مربیگرى پیشرفته فوتبال ایران در 
آکادمى تیم هاى ملى شروع شد و بسیارى از مربیان نامدار 
لیگ ایران در آن شرکت کردند که علیرضا منصوریان 
یکى از آنها بود؛ سرمربى ذوب آهن اصفهان در خصوص 
برگزارى ایــن دوره کالس هاى مربیگــرى گفت: این 
آخرین مرحله از کالس هاى پرو الیســنس مربیگرى 
است که تحت نظر بهترین مدرس کنفدراسیون فوتبال 
آسیا برگزار مى شود؛ با توجه به اینکه اعتقاد دارم در هر 
لحظه باید پیشرفت کنم و به دنبال افزایش دانش باشم، 
در این کالس شــرکت کردم و امیدوارم بتوانم در تغییر 

سطح فنى لیگ آینده تاثیر داشته باشم.
او درباره فعالیت آرامى که در بازار نقل و انتقاالت تابستانى 
دارند، گفت: به ریخت و پاش هیــچ اعتقادى ندارم و با 
توجه به نیاز تیم در بازار به خریــد بازیکن مى پردازیم؛ 
اولویت ما حفظ بازیکنان فعلى است و بعد از آن با توجه به 
نقاط ضعفى که داریم به دنبال بازیکن مى رویم؛ باشگاه 
ذوب آهن و سعید آذرى به من اطمینان کردند و من هم 
به آن ها اطمینان دارم و به همین دلیل فشــار زیادى به 
کادر مدیریتى وارد نمى کنم و مطمئن هســتم بهترین 
شرایط را رقم مى زنند. قبل از اینکه به تهران 

بیایم با آذرى و مدیرعامل کارخانه جلسه داشتم و همه 
شرایط را با هم چک کردیم و در آینده خریدهاى خوبى 

انجام مى دهیم.
منصوریان در پاسخ به سوالى در مورد ایجاد تغییرات در 
کادر فنى خود گفت: من از کادرفنى خودم رضایت کافى 
را دارم؛ تا به اینجا که هیچ فردى به کادر اضافه نشده و 
اگر احتیاج داشته باشیم این کار را مى کنیم؛ یکى از عوامل 
موفقیت من در ذوب آهن وجود ایــن کادر فنى و مجید 
حاج رسولى ها کنارم بود؛ ایشــان بازیکن سابق باشگاه 
ما است و به خاطر شخصیتى که دارد همه مثل پدر به او 
احترام مى گذارند؛ مطمئن باشید در کنار ایشان به عنوان 
سرپرست و باقى نفرات در فصل نوزدهم مسیر پیشرفت 

را ادامه مى دهیم.
سرمربى ذوب آهن تصریح کرد: در کنار این نفرات من 
از آقاى آذرى خواستم که جمشید رشیدى، مدیر آکادمى 
ذوب آهن را به عنوان مشاور فنى من به تیم اضافه کند؛ 
در تیم هاى استقالل و نفت تهران افراد با تجربه اى مثل 
نصرا... عبداللهــى، بهتاش فریبا، میرشــیبانى و رحیم 
ایرانیان کنار من بودند که توانســتم نتایج خوبى بگیرم؛ 
حاال هم مى خواهم این رونــد را در ذوب آهن ادامه دهم 
و با اســتفاده از تجربه این نفرات در آسیا پرچمدار خوبى 
براى ایران و در لیگ نماینده خوبى بــراى مردم عزیز 

اصفهان باشم. 

ریخت و پاش هرگز

تیم فوتبال ســپاهان در روزهاى ابتدایى 
پنجره نقــل و انتقــاالت در اضافه کردن 
بازیکنان جدید بســیار فعال بود ولى این 
روزها بیشــتر خبر مربوط به خروجى هاى 
باشــگاه روى خبرگزارى هــا بارگذارى 

مى شود.
 نائب قهرمان لیگ هجدهم در شــرایطى 
تمریناتــش را از روز آینده بــراى حضور 
قدرتمندتر و کسب عنوان قهرمانى در لیگ 
نوزدهم آغاز مى کند که یکــى از تیم هاى 
فعال پنجره نقل و انتقــاالت تا اینجا بوده

 است.

پنجره نقل و انتقاالت لیگ نوزدهم از تاریخ 
16 خردادماه آغاز شده و تا 6 شهریور ماه 
ادامه خواهد داشت و این یعنى تیم ها هنوز 
بیشتر از دو ماه دیگر براى تقویت تیم خود 
زمان دارند. این زمان البته هر چقدر به انتها 
نزدیک شــود، کار مربیان براى هماهنگ 
کردن بازیکنان را با شکل تیمى سخت تر 

مى کند. 
ســپاهان در تابســتان کارش را با جذب 
مرتضى منصورى دفاع راســت پدیده آغاز 
کرد و همین خرید زمینه براى خروج حسن 
جعفرى که از شــرایطش در لیگ هجدهم 
ناراضى بود را فراهم کرد. در ادامه محمدرضا 

حسینى به جمع طالیى پوشان اضافه شد تا 
جایگزین مهرداد محمدى شود که از فصل 
آینده در پرتغال بازى خواهد کرد و بر تعداد 

لژیونرهاى فوتبال ایران مى افزاید. 
جرجى گولسیانى هم یک روز پس از قطعى 
شــدن حضور ســیاوش یزدانى، یکى از 
بازیکنان اصلى ســپاهان در لیگ هجدهم، 
به عنوان سومین و البته آخرین خرید لیگ 
برترى طالیى پوشان براى حضور در قلب 
خط دفاعى رونمایى شــد؛ هــر چند آنها 
محمد زینالى و محمد محبــى را به عنوان 
دو بازیکن سهمیه زیر 21 سال از تیم هاى 
نود ارومیه و شــاهین شــهردارى بوشهر 

خریدارى کردند و رضا میرزایى هم پس از 
یک سال حضور قرضى در فوالد بار دیگر به 
اصفهان بازگشت ولى در حال حاضر تعداد 
خروجى هاى ســپاهان از ورودى ها پیشى 

گرفته است.
ســیاوش یزدانى، محمد ابراهیمى، جالل 
الدین على محمدى، محمد مســلمى پور، 
بختیار رحمانى، حسن جعفرى، خالد شفیعى 
و میالد سرلک تاکنون 8 بازیکنى هستند که 
از سپاهان جدا شده اند و در مقابل جورجى 
گولســیانى، رضا میرزایى، محمد زینالى، 
محمد محبى، محمدرضا حسینى و مرتضى 
منصورى حضورشان در اصفهان براى فصل 

آینده قطعى شده است.
در این میان مدیران باشــگاه ســپاهان با 
بازیکنانــى نظیر مهدى کیانى، محســن 
مسلمان، ســجاد شــهباززاده براى ادامه 
حضور در ترکیب تیم به توافق رســیدند و 
مذاکرات با بازیکنان مهم تیم نظیر کومان 
و استنلى کى روش هم در حال انجام است. 

امیرقلعه نویى با سپاهان پس از دو فصلى که 
به عنوان نائب قهرمانى دست پیدا کرده، به 
رتبه اى جز اولى فکر نمى کند؛ پس همچنان 
باید منتظر بمانیم و اخبار باشــگاه را دنبال 
کنیم تا با سایر مهره هایى که تیم قلعه نویى 

را کامل مى کنند، آشنا شویم. 

خروجى هاى 
سپاهان
 زیاد شدند

احمد خلیلى

نژاد فالح را یادتان رفته؟نقش جهان حرف نداره

نیما نقره داغ شد

باید حسابى مبارزه کنم
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مزایده اموال غیرمنقول
اجراى احکام حقوقى شعبه اول اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده 
اجرایى کالســه 971588 ج/ اول له آقاى اصغر نصر آزادانى و علیه 1- آقاى محمد نصر 
آزادانى 2- امیر نصر 3- زیبا آباز مبنى بر فروش پالك ثبتى 11243 از 3 اصلى بخش 14 
اصفهان درتاریخ 1398/4/31 ساعت 11 صبح در محل اجراى احکام دادگسترى اصفهان 
طبقه زیرزمین اتاق 18 جهت فروش شش دانگ ملى به پالك ثبتى شماره فوق متراژ فوق 
با مشخصات مندرج در نظریه کارشناســى که ذیًال درج شده است ملکى طرفین و اکنون 
در تصرف مالکانه خالى از سکنه (طرفین) مى باشــد توسط کارشناس رسمى دادگسترى 
به شرح ذیل ارزیابى شده و نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. 
طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلســه مزایده به نشانى فوق مراجعه و از ملک 
بازدید و در روز مزایده با همراه داشتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک 
ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین 
قیمت برنده مزایده خواهد شد. هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشد. و مابقى 
ثمن حداکثر ظرف یکماه پرداخت و اال ده درصد واریزى به نفع دولت ضبط خواهد شــد. 
اوصاف ملک مورد مزایده: ریاست محترم کانون کارشناســان رسمى دادگسترى استان 
اصفهان با سالم احتراما بازگشت به ابالغیه شماره 131/35628/00 مورخ 1397/11/09 
منضم به نامه شماره 971588 مورخ 1397/11/8 از طرف شعبه یکم اجراى احکام حقوقى 
اصفهان در خصوص ارزیابى پالك ثبتى 1243 فرعى از 3 اصلى بخش 14 ثبت اصفهان، 
پس از اطالع از قرار کارشناســى صادره ضمن مطالعه اسناد ابرازى به راهنمایى و معرفى 
خواهان ضمن حضور در محل از ملک بازدید و معاینه الزم بعمل آمد که به پیوست گزارش 
کارشناسى تقدیم حضور میگردد: 1- مشخصات سند: سند ابرازى از طرف خواهان شامل 
سند ملکیتى تک برگ سه دانگ مشاع از ششــدانگ با شماره پالك ثبتى 1243 فرعى از 
3 اصلى بخش 14 ثبت اصفهان با شــماره چاپى 4394 الف 95 با شماره دفتر الکترونیکى 
13960302025000152 و مســاحت عرصه 200/9 مترمربع بنام اصغر نصر آزادانى و 
شامل یکباب منزل مسکونى به آدرس: اصفهان- خیابان آتشگاه- کوچه برلیان- پالك 
104- کدپستى 8185775653 میباشد. 2- حدود پالك و مساحت و مشخصات: شماال 
در دو قسمت اول دیواریست به طول 9/50 به شماره 1280 فرعى دوم دیواریست بطول 
0/60 متر به شــماره 1244 فرعى، شرقا دیواریست مشــترك به طول 19/60 به شماره 
1242 فرعى، جنوبا دیواریست بطول 5/30 متر به شارع و غریًا دیواریست بطول 23/40 
متر به شارع. بر اساس سند مســاحت عرصه 200/9 متر مربع و اعیانى حدود 95 متر مربع 
در یک طبقه و یک واحد مسکونى با قدمت حدود 55 سال با اسکلت بنایى، سقف چوب و 
کاه گل، بدنه ترکیب گچ و رنگ، درب ورودى اصلى ساختمان و حیاط فلزى، کف ساختمان 
موزاییک،  سرویسهاى بهداشتى و حمام و آشپزخانه سرامیک، کابینت فلزى، پنجره هاى 
داخلى آهنى تک جداره، سیستم گرمایشــى بخارى گازى و سیستم سرمایشى کولر آبى، 
نماى ساختمان و حیاط آجرى، کف حیاط موزاییک و داراى انشعابات آب و برق و گاز و تلفن 
مى باشد. (مکان در زمان بازدید فاقد سکونت بود.) الزم به توضیح است بر اساس استعالم از 
شهردارى منطقه و اصفهان که به پیوست میباشد حدود نیمى از ملک معرفى شده در طرح 
تعریض کوچه قرار دارد. مطابق استعالم انجام شده آقاى اصغر سه دانگ (مابقى هر کدام 
یک مشاع مالک بوده و وفق ماده 10 آیین نامه فروش امالك مشاع وجوه حاصل از فروش 
پس از کسر هزینه عملیات اجرایى به نسبت سهم هر یک از مالکین تقسیم خواهد شد. م 

الف: 445581 مدیر و دادورز اجراى احکام حقوقى اصفهان /2/530
فقدان سند مالکیت

شماره: 23028301- 97/12/2 نظر به اینکه آقاى رضا تحویلیان فرزند اکبر اعالم نموده 
ســند مالکیت چهار و نیم دانگ مشاع از ششــدانگ پالك 3055 و 7066 و 7067 باقى 
مانده بخش سه ثبت اصفهان مو رد ثبت در دفتر 5 فرعى صفحه 428 و سند بشماره چاپى 
120490 سابقه ثبت دارد باستناد دو برگ استشــهاد محلى که هویت و امضاء شهود ان 
بشماره 139702150162000231 دفترخانه 47 اصفهان رسما گواهى شده است که سند 
فوق الذکر مفقود گشته است و چون درخواست صدور المثنى سند مالکیت نامبرده را نموده 
طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى میشود که هر کس 
مدعى انجام معامله غیر از آنچه در این آگهى ذکر شده نسبت به آن 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 صورت مجلس و اصل سند با ارائه کننده مسترد گردد. اگر 
ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرســد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند 
مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. م الف: 504179 صفائى نائینى- رئیس 

ثبت منطقه مرکزى اصفهان /3/354
ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ وقت رسیدگى و ابالغ دادخواست و ضمائم- مسعود خدابخشى داد خواستى به مبلغ 
75/100/000 ریال بطرفیت عبداله راهدار که اعالم شده مجهول المکان است تقدیم و 
به کالسه 283/98 در شعبه چهارم حقوقى شــوراى حل اختالف لنجان ثبت گردیده و به 
علت مشخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر شورا و بنا به تقاضاى خواهان 
و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى 
کثیراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت مى شود در روز دوشنبه مورخ 98/5/7 ساعت 8/30 در 
جلسه شورا حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه ثانى دادخواست و ضمائم 
را دریافت نماید در غیر این صورت وقت رســیدگى ابالغ شده تلقى و شورا غیابًا رسیدگى 
و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 504989 شــعبه چهارم حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک) /3/355
ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ وقت رسیدگى و ابالغ دادخواست و ضمائم- آقاى على هادى فرزند حسن درخواستى 
به مبلغ 56/900/000 ریال بطرفیت آقاى اصغر هاشــمى که اعالم شده مجهول المکان 
است تقدیم و به کالسه 120/98 در شعبه یک حقوقى شــوراى حل اختالف لنجان ثبت 
گردیده و به علت مشــخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر شــورا و بنا به 
تقاضاى خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى 
از روزنامه هاى کثیراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت مى شود در روز شنبه مورخ 98/5/12 
ساعت 4 عصر در جلسه شــورا حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم را دریافت نماید در غیر این صورت وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و 
شورا غیاباً رسیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 504407 شعبه یک  حقوقى شوراى 

حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک) /3/356
فقدان سند مالکیت

شــماره: 139721702210031785- 1397/2/31 ســند مالکیت چهل سهم مشاع از 
دویست و چهل سهم مشاع از سیزده هزار سهم ششدانگ پالك ثبتى شماره 16 فرعى از 
2186 اصلى واقع در بخش 6 ثبت اصفهان ذیل ثبت 102000 در صفحه 411 دفتر 477 
بنام آقاى نصیر نصوحیان تحت سند برگى 470179- 93/د ثبت و صادر و تسلیم شده است 
سپس نامبرده با ارائه درخواست کتبى به انضمام دو برگ استشهادیه که امضاء شهود آن 
ذیل شماره 28420 مورخه 1397/12/19 به گواهى دفترخانه 140 اصفهان رسیده مدعى 
است که سند مالکیت آن بعلت جابجایى مفقود شده است و درخواست صدور سند مالکیت 
المثنى ملک فوق را نموده است لذا مراتب به اســتناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 
آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى میشود چنانچه کسى مدعى انجام معامله نسبت 
به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت 
ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم 
و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد 
گردد بدیهى اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند 
مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد 
شد. آدرس: خ قلعه شور کوچه پمپاژ- ســوله.  م الف: 505816 میرمحمدى- رئیس ثبت 

اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان /4/100
تحدید حدود اختصاصى

شــماره: 984202511938360- 98/3/29 نظر به اینکه به موجب راى شــماره 289- 
98/1/24 قانون تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند مالکیت رسمى ششدانگ 
یکباب کارگاه پالك 99/228 مجزى شده از اصلى مذکور بخش 6 ثبت اصفهان در مالکیت 
اقاى على موالیى ردانى فرزند رحیم مستقر گردیده و پرونده ثبتى فاقد سابقه تحدید حدود 
میباشد لذا به اســتناد ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضاى مالک تحدید حدود ملک مرقوم 
در روز: 4شنبه مورخه: 1398/4/26 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد و 
به موجب این آگهى به کلیه مالکین و مجاورین اعالم میگردد تا در روز و ســاعت مقرر در 

محل حضور یابند و اعتراضات مالکین و مجاورین  مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورت مجلس تحدید حدود و فقط تا (30) روز پذیرفته خواهد شــد و معترض طبق ماده 
86 آئیننامه قانون ثبت باید از تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره، ظرف یکماه دادخواست 
خود را به مرجع ذیصالح قضائى تســلیم و گواهى تقدیم دادخواست را أخذ و به این واحد 
ثبتى ارائه نماید، در غیر اینصورت متقاضى ثبت یا نماینــده قانونى وى میتواند به دادگاه 
مربوطه مراجعه و گواهى عدم تقدیم دادخواســت را دریافت و به اداره ثبت تسلیم نماید و 
اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتى را با رعایت مقــررات ادامه میدهد. تاریخ 
انتشار: 1398/4/2 م الف: 505453 میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب 

شرق اصفهان /4/101
آگهى تحدید حدود ثبت امالك شهرستان فالورجان قسمتى از امالك 

بخش 9 ثبت اصفهان
پیرو آگهى هاى نوبتى سه ماهه چهارم ســال 1397 و بموجب ماده 14 قانون ثبت تحدید 

رقبات زیر واقعات در :
اول : ابنیه و امالك واقع در فالورجان 15 اصلى و فروعات زیر :

235 فرعى : خانم شهین قاسمى فالورجانى  فرزند حسن ششدانگ یک بابخانه  بمساحت 
197/08 متر مربع تاریخ 1398/4/29 ساعت 9 صبح

596 فرعى : آقاى محمدعلى کریمى  فرزند یداله ششدانگ یک بابخانه بمساحت 195/05 
متر مربع تاریخ 1398/4/29 ساعت 10 صبح

2682 فرعى : آقاى علیرضا شمس  فرزند على ششدانگ یک بابخانه منتزع شده از پالك 
963 فرعى  بمساحت 199/15 متر مربع  تاریخ 1398/4/30 ساعت 9 صبح

2744 فرعى : خانم زهرا قاسمى فالورجانى  فرزند حسن ششــدانگ یک بابخانه منتزع 
شده از پالك 324 فرعى  بمساحت 315/90 متر مربع  تاریخ 1398/4/30 ساعت 10 صبح

دوم: ابنیه و امالك واقع در مینادشت 430 اصلى و فرعى زیر :
1668 فرعى : آقاى محمود محمودى فر  فرزند بختیار ششدانگ یک بابخانه منتزع شده از 

پالك 278 فرعى  بمساحت 281/89 متر مربع  تاریخ 1398/4/31 ساعت 9 صبح
بترتیب در ساعات تعیین شده در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب ماده 14 قانون 
ثبت به صاحبان امالك و مجاورین اعالم میشود که در روز و ساعت مقرر در محل حضور 
بهمرسانند چنانچه هر یک از صاحبان امالك یا نماینده قانونى آنها در موقع تعیین حدود 
حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک آنها با حدود اظهار شده از طرف مجاورین 

تحدید حدود خواهد شد اعتراضات مجاورین و صاحبان امالك که در موقع مقرر 
حاضر نبودند مطابق مقررات ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تعیین حدود 
فقط تا سى روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده 

هاى معترضى ثبت معترض ظرف 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستى با تقدیم دادخواست بمرجع ذیصالح 
قضائى گواهى تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید ./تاریخ انتشار 1398/4/2 

م الف: 506827 حسین زمانى علویجه - رئیس اداره ثبت فالورجان/  4/102
 ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به آقاى علیرضا فرهانى  آقاى هادى صفى نژاد – مجید 
معتمدى سده – ناصر ذاکرى دادخواستى به خواسته مطالبه وجه چک  به طرفیت شما به 
این شورا تقدیم نموده و به کالسه 97 / 582 ش 3 ح ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 30/ 4 
/ 98 ساعت 5 عصر تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به استناد 
ماده 73 ق . آ. د . م از نامبرده دعوت مى شــود ، قبل از وقت رسدگى جهت دریافت نسخه 
ثانى دادخواست و ضمائم به این شــورا مراجعه نماید درغیر اینصورت طبق مقررات حکم 
غیابى صادر خواهد شد . 505457 /م الف مدیر دفتر شعبه 3 حقوقى شوراى حل اختالف 

شاهین شهر/  4/104 
فقدان سندمالکیت

خانم لیالرمضانــى مبارك آباد فرزندخدابخــش به وکالت آقــاى حمیدرضابهلولى طى 
وکالتنامه شــماره 39329مورخ 97/2/26دفتر139مشهد  با ســتناد دو برگ استشهادیه 
محلى که هویت و امضاء شهود رســما گواهى شده است مدعى است سند مالکیت خود به 
شماره 847661ب 94 را که به میزان سه دانگ مشــاع ازششدانگ آپارتمان پالك ثبتى 
406/35895   واقع در بخش 16 حوزه ثبتى  اصفهان ( شاهین شهر )  به شماره دفتر امالك 

الکترونیک 139520302035004381به نام خانم لیال رمضانى مبارك آباد ثبت وصادر 
وتسلیم گردیده  وبموجب  سندانتقال به شماره ى 7518 مورخ 6/ 6 / 95 دفتر 392 شاهین 
شــهر به او انتقال قطعى یافته و معامله ى دیگرى هم انجام نشده  و به موجب سندرهنى 
7519مورخ 95/6/6دفتر 392شاهین شهر دررهن بانک مسکن شعبه مرکزى شاهین شهر 
قرارگرفته ونحوه گم شدن 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 شد 499878/م الف. ناصر 

صیادى – رییس اداره ثبت اسناد و امالك شاهین شهر / 4/105 
فقدان سندمالکیت

آقاى /خانم فاطمه رحیمى فرزندولى اله  با ســتناد دو برگ استشهادیه محلى که هویت و 
امضاء شهود رسما گواهى شده است مدعى است سند مالکیت خود به شماره 296602ب 
/96 را که به میزان  ششدانگ  به شماره پالك ثبتى 85419 / 301 واقع در بخش 16 حوزه 
ثبتى اصفهان ( شاهین شهر ) که در ص دفتر  بنام مالک فوق  ثبت و صادر و تسلیم گردیده 
وبه موجب تفکیک 97060271718135مورخ 97/4/31ثبت شاهین شهر به نام وى ثبت 
گردیده وسابقه  رهن وبازداشت ندارد واظهارداشته که سندمالکیت مرقوم دراثرجابه جایى  
ازبین رفته چون درخواست صدور سندالمثنى 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 انتشــار آگهى تا ده روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل سند را ارائه 
نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل ســند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراضى نرسد یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مرقوم صدر و 
به متقاضى تسلیم خواهد شــد 499898/م الف. ناصر صیادى – رییس اداره ثبت اسناد و 

امالك شاهین شهر/ 4/106 
تحدید حدود اختصاصى

شــماره صادره 139885602007001162- تاریخ ثبت صادره : 03/29/ 1398  نظر به 
اینکه تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالك شماره 15/2759 واقع در فالورجان بخش 
9 ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتى به نام آقاى محمد جمالپور فرند قربان على 
در جریان ثبت اســت و عملیات تحدید حدود قانونى آن به عمل نیامده است . اینک بنا به 
دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود پالك مرقوم 
در روز سه شنبه مورخ 1398/04/25 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد 
، لذا به موجب این آگهى به کلیه مجاورین اخطار مى گردد که در روز و ساعت مقرر در این 
آگهى در محل حضــور یابند و اعتراضات مالکیــن یا مجاورین مطابق مــاده 20 قانون 
ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. تاریخ انتشار 
:1398/04/02- م الــف / 505908 -  حبیب اکبرى معاون اداره ثبت اســناد و امالك 

فالورجان/ 4/107 
اخطار اجرایى

شماره 168/97 به موجب راى شماره 445 تاریخ97/5/4 حوزه دوم شوراى حل اختالف 
شهرســتان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه افشــین حسین زاده به نشانى 
مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته  و 
پرداخت مبلغ 680/000 ریال بعنوان هزینه دادرسى و پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت 
خسارت تاخیردرتادیه از تاریخ دادخواست97/2/5 لغایت اجراى حکم و همچنین محکوم 
علیه محکوم به پرداخت مبلغ 2/500/000 ریال بعنوان نیم عشردولتى مى باشد .محکوم 
له: قربانعلى حبیب الهى با وکالت خانم اکرم شاپورى به نشانى: نجف آباد خ شریعتى جنب 
مسجد النبى مغازه لوله کشى ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى 
براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از 
آن میسر باشــد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم 
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مدیرعامل سازمان زیباسازى شــهردارى اصفهان گفت: 
مبلمان هاى حاشیه زاینده رود از طراحى مناسب برخوردار 
مى شــوند. مجید مؤذنى در گفتگو با «مهــر» از طراحى و 
اجراى مبلمان هاى ویژه شهرى و خالقانه با سیاست قابل 
حمل بودن و هماهنگى با محیط خبر داد و اظهار کرد: طرح 
پیشــنهادى مبلمان چهارباغ مراحل برداشــت، مطالعات 
طراحى در فازهاى صفر، یک و 2 و نیز نمونه سازى را پشت 
سرگذاشته اســت. وى به طراحى مجموعه مبلمان حاشیه 
زاینده رود اشــاره کرد و افزود: در طراحى مبلمان حاشــیه 
رودخانه در نزدیکى پل هاى تاریخى از طراحى متناسب با 

فضاى تاریخى آن محدوده استفاده مى شود. 

مدیرعامل سازمان زیباسازى شهردارى اصفهان همچنین 
به طراحى و اجراى مجموعــه مبلمان در عرصه هاى ویژه 
شهرى از جمله باغ گل ها، باغ پرندگان، کوه صفه، ناژوان و 
پاتوق هاى شهرى اشاره کرد و افرود: این مبلمان ها متناسب 
با هریک از این محیط هاى شهرى طراحى مى شود همچنین 
طراحى و اجراى مبلمان گلستان شهداى اصفهان از دیگر 
طرح هاى مبلمان شهرى به حساب مى آید. مؤذنى از تجهیز 
مبلمان مادى نیاصرم در حدفاصل چهارباغ و خیابان آذر خبر 
داد و افزود: در ایستگاه هاى BRT نیز مبلمان ویژه معابر کم 
عرض طراحى و اجرا شده است و در نقاطى که ظرفیت پاتوق 

شهرى شدن دارند نیز مبلمان هاى ویژه اجرا خواهد شد.

رئیس اتاق اصناف اصفهان گفت: متولیان باید بدانند 
که در بحث به روز شــدن و تغییر، فروشــگاه هاى 

زنجیره اى ضربه بزرگى به اصناف زده اند.
رســول جهانگیرى در گفتگو با «ایسنا» در خصوص 
فضاى سنتى اصناف و عدم تغییر نگرش آنها به مدرن 
نیز گفت: متأسفانه ساختار اقتصادى و شهرسازى ما به 
گونه اى رقم خورده که واحدهاى صنفى خرد توسعه 
یافته اند و شهردارى ها براى تأمین درآمد خود در کنار 
صدور پروانه مســکونى، مجوز پروانه تجارى صادر 
مى کنند. وى افزود: در حالى که در کشورهاى غربى 
به ازاى هر 400 نفر یک واحــد صنفى وجود دارد، در 

کشــور ما این آمار به ازاى هر 40 نفر و در اصفهان به 
ازاى هر 20 نفر است که در این شرایط احتمال نابودى 

اصناف وجود دارد.
جهانگیــرى بــا نــام بــردن از فروشــگاه هــاى 
زنجیره اى کوثر و کــورش تصریح کرد: متولیان باید 
بدانند که در بحث به روز شدن و تغییر، فروشگاه هاى 
زنجیره اى ضربه بزرگى به اصنــاف زده اند، چرا که 
ساختار اقتصاد شــهرى در اصفهان و کشور همچنان 
خرد اســت، در حالى که فروشــگاه هــاى بزرگ و 
زنجیره اى در دنیا متناســب با فضاى شهرسازى آنها

 ایجاد شده است.

تحول در مبلمان هاى 
شهر اصفهان 

انتقاد رئیس اتاق اصناف
 از فروشگاه هاى زنجیره اى 

همه چهارباغ کاوش نشده
مدیر کل میراث فرهنگى اسـتان اصفهان گفت: تالش 
مى کنیـم عملیـات باستان شناسـى در 20 درصد محور 
چهارباغ که تاکنون کاوش نشده بود انجام شود. فریدون 
اللهیارى ابراز کرد: همزمان با اجراى طرح پیاده  راه سازى 
خیابان هاى دو سمت چهار باغ، طى 9 مرحله گمانه زنى، 
آثارى هرچنـد محدود کـه از تغییـرات این 400 سـال 
مصون مانده بود، در بخش اول این بلوار تاریخى یعنى از 
محدوده پایه هاى کشف شده «کاخ جهان نما» تا ورودى 

خیابان آمادگاه کشف شد.

اگر زاینده رود دائمى نشود...
حسین سیستانى، فرماندار شهرستان اصفهان در جلسه 
کارگروه سالمت و امنیت غذایى شهرستان در خصوص 
مشـکالت ریزگرد اخیرگفت: برخى از ایـن آلودگى هوا 
طبیعى اسـت اما اگر زاینـده رود دائمى نشـود ریزگردها 
تبدیل به بحران مى شود و در این خصوص نباید احساسى 
عمل شود بلکه با یک برنامه ریزى مناسب باید عمل کرد.

خیزش دوباره ریزگردها
ابراهیم هنرمند، کارشـناس مسـئول پیش بینى هواى 
اسـتان اصفهان با اشـاره به تشـکیل کانون هاى گرد و 
غبار در شـمال شـرق اسـتان، گفت: طى روز یک شنبه 
(امروز) وزش باد شدید، ایجاد گرد و غبار، کاهش دوباره 
کیفیت هوا و دید افقى در مناطق مرکزى اسـتان پیش 

بینى مى شود.

خبر

«هــواى اصفهان ال خاکــس!»؛ اگر در اولین ســاعات 
پنج شنبه هفته گذشــته چرخى در کانال هاى اجتماعى 
مخصوص اصفهانى ها زده باشید شاید این جمله به ظاهر 
طنز و یا عباراتى مشــابه آن نظرتان را به خود جلب کرده 
باشد. عباراتى که اکثر ما بدون جدى گرفتن هشدارى که 
در بطن آن نهفته است به سادگى و با یک لبخند از کنارش 
گذشتیم و حتى در اوج آلودگى هوا به خیابان رفتیم تا اوقات 

خوشمان خوش تر شود!  
■■■

-«Hello. How are you?»
-«Hi sir!»
-«Hi! thanks.»

دو جوان سر زنده اصفهانى که بر روى صندلى هاى تعبیه 
شده در گوشه اى از چهارباغ نشسته اند پس از اینکه اینگونه 
با دو توریست همسن و سال خود خوش و بش مى کنند 
قهقهه اى سر مى دهند و مى گویند: «همین است تفاوت 

ملت ما با این خارجى ها...»
خنده این جوان ها و حرفشــان توجه رهگذران را جلب 
مى کند. «فاطمه» یکى از این عابران اســت که پس از 
اینکه به ماجرا پى مى برد، مى گوید: «ببین آنها چطور با 
دستمال هاى ضخیم و چهارالیه جلوى دهان و بینى شان 
را بسته اند.» این زن جوان پَِر روسرى سیاهش را از جلوى 
دهانش کنار مى زند و ادامه مى دهد: «اگر مجبور نبودم 
هرگز امروز پایم را از خانه بیرون نمى گذاشتم، نمى شود 

نفس کشید. دختر کوچکم بهانه مى گرفت همراهم بیاید اما 
ترجیح دادم اشک هایش را تحمل کنم مبادا در این هواى 
آلوده مریض شود و در آینده مجبور شوم از این بیمارستان 

به آن بیمارستان پى درمانش باشم.»
برخالف این زن 36 ســاله، در آخرین پنج شنبه بهارى 
امسال، بسیارى از مادران را مى دیدید که از همان نخستین 
ساعات روز دست فرزندان خردسال خود را گرفته و براى 
گردش از خانه بیرون آمده اند. آن هم بدون هیچ هراسى از 
آالینده ها. گوشه گوشه پارك ها و فضاهاى سبز این شهر 
در این روز آخر هفته، خانواده اى اتراق کرده است. در جمع 
اکثر قریب به اتفاق آنها هم جاى پدر خانواده خالى است که 
مى توان حدس زد علت غیبت مردها این است که آنها براى 

تهیه یک لقمه نان سر کار رفته اند.
«ما از چند روز پیش برنامه ریــزى کرده بودیم، غافلگیر 
شدیم، خرجى بود که شده و دیگر نمى شد برنامه مان را 
کنسل کنیم.» خانم «صادقى» که به همراه دو خواهر و 
دوستانش و بچه هایشان در قسمتى از فضاى سبز محوطه 
پل مارنان دور هم نشسته اند و در ظاهر بسیار شاد به نظر 
مى رسند این را مى گوید و خانم «حسینى» دوست خوش 
خنده اش در ادامه حرف هاى او مى گوید: «ما دل هایمان 
گندیده است، روزهایى که هوا خوب است چپیده ایم داخل 
خانه و امروز هم شــوهرانمان با هزار ترفند رضایت دادند 
بیاییم پیک نیک. نمى توانســتیم این فرصت را از دست 

بدهیم.»
خواهر کوچک تر خانم صادقى در حالى که به قلیانى که 

چاق کرده پکى مى زند و دود آن را با مهارت خاصى بیرون 
مى دهد، مى گوید: «ما خودمان آلوده ایم»! خانم صادقى 
که گویا همسرش پزشک اســت رو به خواهر کوچکش 
مى گوید: «چقدر بگویم قلیان نکش خوب نیست» و در 
جواب مى شنود: «آبجى! اگر قلیان نکشم، باید از روزگار 

بکشم...»!
اما اظهارات خانم «شفیع زاده»، رفیق دیگر این جمع از همه 
جالب تر است: «همسرم مى گفت این آلودگى خطر ندارد 
و مربوط به سیمان سپاهان است، انگار یک چیزى در این 
کارخانه ترکیده و در هوا پخش شده است!» این زن جوان 
حتى معتقد بود که خارج شدن از خانه و داخل منزل ماندن 
هیچ تأثیرى در میزان آلودگى که استنشاق مى کنند ندارد!

«نسرین» که با فرزندانش به پارك شهید رجایى آمده بود 
هم آلودگى هوا برایش چندان مهم نبود. او حتى مى گفت 
اصًال متوجه وجود ذرات خاك در هوا نشده است. این زن 
جوان در حالى که به پسرانش که کمى آنطرف تر در حال 
بدمینتون بازى بودند اشاره مى کرد، گفت: «راستش زمانى 
که مدرسه ها باز بود پیگیر وضعیت هوا بودیم اما االن نه.» 
و دختر نوجوان او در ادامه حرف هاى مادر افزود: «اینقدر 
درد و گرفتارى داریم که آلودگى هوا برایمان اهمیت ندارد، 
این هم روى بقیه، دل خوش سیرى چند...» دخترك وقتى 
این را مى گفت غم عجیبى در صدایش نهفته بود، او حتى 
حاضر نشد لحظه اى رویش را برگرداند. انگار هیچ چیز در 

این دنیا براى او مهم نبود.
چند قدم که از این خانواده کم جمعیت دور مى شــدى، 

درســت مقابل آنها پیرزنى را مى دیدى که روى یکى از 
صندلى هاى پــارك کز کرده. او که مــى گوید فامیلش 
«گلستانى» است بى شباهت به گل آفتابگردانى که پى 
آفتاب از خانه بیرون زده باشد نیست: «همین که از خانه 
آمدم بیرون متوجه شدم هوا چقدر آلوده است اما چه کنم که 
دیگر نمى توانستم خودم را در چهار دیوارى محبوس کنم.» 
پیرزن در حالى که به سختى نفس مى کشید، گفت: «باید 
تنها باشى و مدام چشم به در بدوزى به امید آنکه کسى بیاید 

تا بفهمى چه مى گویم.»
■■■

حال و روز اصفهاِن روز پنج شــنبه بى شباهت به جنوب 
و شمال کشور نیست؛ آســمان غبارآلود و هواى دم کرده 
و شــرجى. وقتى از روى پل فلزى بــه دور و اطراف نگاه 

مى کنى مى بینى کــه زمین چطور با تــک تک ذرات 
وجودش آسمان شــهر را در آغوش گرفته، طورى که در 
بعضى از نقاط اصًال نمى توانى آنها را از هم تفکیک کنى. 
عقربه هاى ســاعت مدام از پى هم مى دوند و هوا رو به 
تاریکى مى رود. کم کم از آدم هایى که در گوشــه گوشه 
شــهر در حال خندیدن و ورزش کردن و تفریح با خانواده 
هستند فاصله مى گیرم در حالى که لحظه اى فکر بى خیالى 
آنها نسبت به خطرات این حجم از آالینده ها که شهر را در 
برگرفته رهایم نمى کند؛ راستى که اگر اصفهان را آب ببرد 
برخى از مردمش را خواب مى برد... صداى موبایلم رشته 
افکارم را پاره مى کند. گوشى را از جیبم در مى آورم، صفحه 
آن با خاك یکى شده اســت. این هم از اثرات «ال خاك» 

بودن هواى اصفهان!

واقعاً خطرزا بودن آالینده ها در هواى شهر براى اصفهانى ها تعریف نشده است؟!

وقتى همه خوابیم
مرضیه غفاریان
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آیا باید تخم مرغ را در یخچال نگهــدارى کرد؟ دلیل مطرح 
کردن این سئوال این است که برخى از متخصصان تغذیه در 
اروپا بر این باورند که قرار دادن تخم مرغ در یخچال ضرورى 
نیســت. اما در آمریکا، توصیه مى کنند که قــرار دادن تخم 
مرغ در دماى اتاق، کار صحیحى نیســت. این نظرات باعث 
مى شــود که برخى از مردم فکر کنند کــه آمریکایى ها در 
نگهدارى تخم مرغ بسیار محتاط هستند و اروپایى ها انسان هاى 

سختگیرى نیســتند. بنابراین حق با چه کسى است؟ 
اینطور که به نظر مى رســد هر دو نظر 

صحیح است.
سالمونال گونه اى از باکترى هاى 
است که در روده بعضى از حیوانات 

خون گرم زندگى مى کند. وجود این 
باکترى در روده خطرى براى انســان 

ندارد اما با ورود به مراحل تهیه غذا باعث ایجاد 
بیمارى هاى بسیار جدى و خطرناکى خواهد شد. 

ایجاد عفونت توسط سالمونال عالئمى از جمله استفراغ، حالت 

تهوع دارد و حتى مى تواند در افراد سالمند و کسانى که سیستم 
ایمنى ضعیف ترى دارند کشنده باشد.

منابع شیوع ســالمونال جوانه یونجه، کره بادام زمینى، مرغ 
و تخم مرغ اســت. در دهه 1970 تــا 1980 تخم مرغ عامل 
اصلى شیوع سالمونال در آمریکا بوده است. همین امر موجب 
مى شود که در نگهدارى تخم مرغ بیشتر حساسیت به خرج 
دهند. امروزه نرخ عفونت ناشــى از ســالمونال کاهش یافته 
اســت اما هنوز هم این اتفــاق رخ مى دهــد. درون تخم مرغ نیز 
مى تواند توسط ســالمونال آلوده شــود. اگر مرغ حامل 
سالمونال باشد باکترى ها قبل از اینکه پوسته تشکیل 

شود به درون تخم مرغ نفوذ مى کنند.
نگهــدارى تخم مــرغ در درماى 
4 درجه ســانتیگراد از رشــد 
باکترى سالمونال جلوگیرى 
مى کنــد و پختن آن بــا دماى 
حداقــل 71 درجه ســانتیگراد هر 
باکترى که وجود داشته باشد را از بین 

خواهد برد. اگرچه تخم مرغ در آمریکا و اروپا یکسان است اما 
راه مقابله با سالمونال در آنها متفاوت است. بنابراین اینکه تخم 
مرغ را در یخچال نگهدارى کنید یا نکنید به روش کشور شما 

براى مقابله با باکترى سالمونال بستگى دارد.
اگرچه یخچال باعث کشتن سالمونال نخواهد شد اما موجب 
مى شود در صورتى که تعداد کمى از آنها وارد تخم مرغ شده اند 
نتوانند ایجاد بیمارى کنند. یخچال نفوذ باکترى هاى سالمونال 

به درون تخم مرغ را سخت مى کند.
با وجود این هنوز دالیل مهمترى وجــود دارد که باید بخاطر 
آنها تخم مرغ را در یخچال نگهدارى کــرد. براى در حداقل 
نگهداشتن باکترى هاى ســالمونال شرکت هاى تولید کننده 
آنها موقع حمل و نقل آنهــا را در دماى 7 درجه ســانتیگراد 

نگهدارى مى کنند.
اگر تخم مرغ قبًال در یخچال نگهدارى شده است اکنون نیز 
باید در یخچال باشــد تا دماى گرم موجب انبســاط آن شود. 
رطوبت راه نفوذ باکتــرى ها به درون تخم مرغ را آســان تر 

خواهد کرد.

شگفت زده خواهید شــد اگر بدانید چقدر ویژگى و رفتار 
وجود دارد که شــما آنها را تصادفى مى دانید اما در واقع 

اینطور نیست و آنها را به ارث برده اید.

تحملتان در برابر درد

مو قرمز ها بهتر از بلوند ها و چشم و مو مشکى ها مى توانند 
درد را تحمل کنند. در یکســرى از مطالعــات به افراد 
کپسایســین که عامل فعال فلفل قرمز است تزریق شد 
و معلوم شد مو قرمز ها نســبت به این نوع درد (سوزش 
و گزیدگى) حساسیت کمترى دارند. به همین دلیل هم 
بهتر مى توانند غذا هاى تند را تحمل کنند. ضمناً 2 درصد 
از موقرمز هاى دنیا نســبت به ســرما بیشتر حساس اند 
و نســبت به ُفرم هاى تزریقى بیهوشــى، کمتر جواب 

مى دهند.

عطسه کردن زیر نور خورشید

این ارثیه  عجیب، سندرم «AACHOO» نام دارد. 
به گزارش انجمن ملى اطالعات بیوتکنولوژى، افرادى 
که به هنگام مواجهه ناگهانى با نور هاى درخشان عطسه 
مى کنند دچار سندرم آآچووو هستند که در واقع آن را به 
ارث برده اند؛ بنابراین اگر شما در ســالن تاریک سینما 
هستید و سپس بعد از خارج شدن از آن عطسه مى کنید، 
این حالت را از یکى از والدین خــود به ارث برده اید و به 
احتمال 50 درصد آن را به فرزند خود نیز منتقل مى کنید.

حالت هاى خاص چهره

این ویژگى مطمئنًا یکى از عجیب ترین چیز هایى است 

که معلوم شده به ارث مى بریم. آیا مى دانید حاالت خاص 
چهره تان را از والدین تان به ارث مى برید؟ شــاید تصور 
کنید این اشتراك نتیجه  ســاعات زیادى است که مثًال 
در کنار مادرتان هستید و ناخودآگاه حاالت چهره  او را از 
زمانى که کودك بوده اید تقلید مى کنید اما اشتباه مى کنید. 
جالب است بدانید مطالعه اى روى افراد نابینا و بستگان 
درجه اولشان که بینایى داشتند نشــان داده آنها داراى 
حاالت چهره  مشــابهى اند. این موضوع حتى در مورد 
والدین و فرزندانى که از زمان تولد تا چند سال بعد از هم 

جدا بوده اند نیز صدق مى کرده است.

عالقه یا نفرت تان نســبت به باشگاه و 
ورزش

با احساس فوق العاده خوبى که بعد از تمرین به شما دست 
مى دهد آشنا هستید؟ خیر؟ بسیار خب، شاید ژنى دارید 
که در ترشــح دوپامین اختالل ایجاد مى کند. دوپامین، 
هورمون حال خوب اســت که مراکز لذت و پاداش مغز 
را تنظیم مى کند. بــه گفته محققان ایــن ژن همراه با 
شخصیت فرد، بر تمایل او نسبت به فعال بودن یا فعال 
نبودن تأثیر مى گذارد. اما این دلیل نمى شود بهانه اى براى 
ورزش نکردن پیدا کنید. حتى اگر ژن عالقه به ورزش و 
تحرك را به ارث نبرده باشــید، باز هم مى توانید عالقه 
و تمایل به ورزش را کســب کنید و بر ژنى که مى گوید 
بهتر است روى کاناپه لم بدهید و تلویزیون تماشا کنید، 

غلبه نمایید!

سحرخیز بودن یا شب زنده دار بودنتان

«سحر خیز باش تا کامروا باشى» به نظر عاقالنه مى رسد 
اما نه زمانى که ژن هاى تان برخالف این موضوع عمل 
مى کنند. مطالعه اى در ســال 2016 دریافته افراد از نظر 
ژنتیکى مســتعد مرغ ســحر بودن یا جغد شــب بودن 
هستند. پژوهشــگران کشــف کردند 15 ژن در انسان 
مى تواند روى این موضوع اثر بگــذارد که او صبح ها با 
انرژى و سرحال باشد یا کسل و آشــفته و داشتن حتى 
یکى از این ژن ها، احتمال ســحرخیز بودن فرد را تا 25 

درصد افزایش مى دهد. ضمنًا هفت ژن از این 15 ژن، با 
ژن هایى که ساعت درونى را تنظیم مى کنند مرتبط اند. 
پس به هیچکس اجازه ندهید به شما و به ژن هایى که به 
ارث برده اید دستور بدهد صبح ها چه زمانى از رختخواب 

خارج شوید!

نیازتان به کافئین

این ارثیه نیز مى تواند هزینه هاى زیادى براى شما بتراشد! 
باور کنید یا نه، عشق شما به قهوه و یا دقیق تر بگوییم، 
شیوه اى که بدنتان کافئین را متابولیز مى کند، مى تواند از 

طریق ژنتیک به شما منتقل شده باشد. 

عرق دست هاى تان

عرق دست هاى تان ممکن اســت فقط به اعصاب تان 
مربوط نباشد، مخصوصًا اگر زیاد و مزمن است. احتماًال 
به DNA تان و عصب سمپاتیک تان مربوط مى شود 
که واکنش جنگ یا گریز بدن تــان و انقباض رگ ها در 
دست هاى تان (و شاید کف پاهاى تان) را کنترل مى کند.

 محققــان دریافته انــد دو ســوم افــرادى کــه از 
هایپرهیدروزیس یا همان ســندرم عرق کف دست رنج 
مى برند، سابقه  خانوادگى آن را دارند. اما اگر کسى یکى از 
والدینش دچار این اختالل باشند، تنها 28 درصد احتمال 
دارد که ژنش را به ارث ببرد. حدود 5 درصد افراد به نوعى 

دچار هایپرهیدروزیس هستند.

بیخوابى تان

بیقرارى شب هاى تان ممکن است تنها به علت روز هاى 

ُپر از استرس تان نباشــد. بیخوابى اغلب ژنتیکى است و 
محققان اخیراً دریافته اند هفت ژن وجود دارد که افراد را 

در معرض بیخوابى قرار مى دهد.
 ضمناً آنها دریافتند میان اختالالت اضطرابى، افسردگى 
و روان رنجورى یک ارتباط ژنتیکــى قوى وجود دارد. 
شاید دانستن این موضوع باعث شود از امشب راحت تر به 
خواب بروید! زیرا دیگر مى دانید که تمام تقصیر ها گردن 
افکارى که شب ها در سرتان جوالن مى دهند نیست و 
شاید روزى راهى پیدا شود که کمکتان کند بهتر به خواب 

بروید و شب ها بیخوابى نکشید.

چه نوع رژیم غذایى روى شما اثر مى گذارد

احتمال اینکه یک رژیم غذایى در مورد شما جوابگو باشد، 
بیشــتر به ژنتیک تان برمى گردد تا قدرت جادویى خود 
رژیم. از آنجایى که رژیم هاى غذایى متعددى براى افراد 
گوناگون وجود دارد، باید تمرکزتان روى تغذیه درست 
باشــد که نیاز هاى غذایى شــما را به عنوان یک فرد با 
ویژگى هاى خاص خودتان تأمین کند. یک رژیم غذایى 
براى همه مناســب نیســت و این هیچ ربطى به قدرت 

اراده تان ندارد.

وقتى کودك بودید چقدر پرخاشگر بودید

اگر فرزندان شــما بیش از حــد نرمال پرخاشــگرى 
مى کنند ممکن اســت تقصیر پدر و مادرتان باشــد نه 
شما و همســرتان! به گفته  محققان رفتار هاى تهاجمى 
مانند کتک زدن، گاز گرفتن و لگد زدن در اوایل دوران 
کودکى بیشتر به ژنتیک مربوط است تا عوامل محیطى. 
خوشبختانه این رفتار ها ادامه دار نخواهند بود و فرزند شما 
به زودى با عقل و احتیاط بیشترى رفتار خواهد کرد. در 
واقع بعد از شش سالگى، فاکتور هاى محیطى بیشتر از 
ژنتیک بر رفتار کودك اثر خواهند گذاشت و تأثیر تربیت 

شما به عنوان پدر یا مادر ُپررنگ تر خواهد شد.

چقدر قابل اعتمادید
محققان دریافته اند، قابل اعتماد بودن افراد، 30 درصد 

ژنتیکى است و اگر بیشتر از اینها غیرقابل اعتمادید باید 
مشکل را در تجربیات منفى گذشته تان بیابید. جالب است 
بدانید طبق مطالعات علمى، بى اعتماد بودن یک ویژگى 
ژنتیکى نیســت و خصوصیتى اســت که در زمینه هاى 

اجتماعى کسب مى شود.

شیرینى دوست داشتن تان

بله کلوچه و دونات واقعاً خوشمزه اند اما ممکن است براى 
فرزندتان خوشمزه تر هم باشند. مطالعه اى دریافته تقریبًا 
80 درصد از بچه هاى سنین پیش از دبستان، دستکم یکى 
از ژن هایى را که باعث مى شود به جاى سبزیجات شیرینى 
بخورند را داشتند. ضمنًا جالب است بدانید گونه اى از ژن 
گیرنده  طعم به نام TAS2R38 باعث مى شود سبزیجاتى 
مانند کلم فندقى و کلم بــرگ براى بعضى از افراد تلخ تر 
به نظر برسند. این ژن چه اثرى بر رژیم غذایى مى گذارد؟ 
آنهایى که طعم تلخ سبزیجات را حس نمى کنند، در سال 

200 وعده بیشتر سبزیجات مى خورند.

نیمه  پُر لیوان را مى بینید یا نیمه  خالى آن را

اگر معموًال نمى توانید نیمه  ُپر لیــوان را ببینید لزومًا به 
دلیل شرایط زندگى تان نیســت. ژن OXTR که بر 
گیرنده  هورمون عشق و صمیمیت یعنى اوکسى توسین 
اثر مى گذارد مى تواند مقصر باشــد. افرادى که گونه اى 
خاص از این ژن را دارند، کمتر خوشــبین اند، اعتماد به 
نفسشان ضعیف تر است و مهارت کمترى در خود احساس 
مى کنند. شاید این خوشبینى یا بدبینى ژنتیک بر نگاه تان 

به زندگى اثر بگذارد اما تنها فاکتور تعیین کننده نیست.

محققان در یک مطالعه جهانى به منظور بررســى 
نقش آهن در بروز 900 بیمارى به تأثیرات پایین و 

باال بودن سطح آن بر سالمت پى بردند.
افرادى که از میزان آهن خــون باالیى برخوردار 
هســتند نه تنها در برابر بیمارى کم خونى مصون 
مى مانند بلکه کمتر احتمال دارد به عارضه کلسترول 
باال مبتال شــوند. هرچند وجود آهن مازاد در خون 

مى تواند با عوارضى براى سالمتى همراه باشد.
کمبود آهن از جمله بیمارى هاى شناخته شده است 
که تقریبــًا 1/2 میلیارد نفر در جهــان به آن مبتال 
هســتند در صورتى  که این بیمارى تحت درمان 
قرار نگیرد مى تواند به مشــکالت جدى جسمى 

منجر شود.
به گفته محققان آنچه کمتر مورد توجه قرار گرفته 
تأثیر وجود آهن مازاد اســت که بدن آن را ذخیره 
مى کند و احتمال دارد فــرد را در معرض بیمارى 

کبدى، مشکالت قلبى و دیابت قرار دهد. 
باال بودن سطح آهن خون شمشیر دو لبه است چرا 
که مى تواند خطر عفونت هاى باکتریایى پوستى از 
قبیل سلولیت (عفونت بافت) و آبسه را افزایش دهد.

ســیر آنتــى بیوتیک طبیعــى اســت و باکترى، 
ســرماخوردگى، آنفلوآنزا،  ویروس،  انگل،  التهاب، 
 زگیل، قارچ ها و آفت را از بیــن مى برد. اگر هنگام 
خوردن سیر دهانتان بوى بد مى دهد، تنها راهش 
این اســت که بدنتان را از شر سموم خالص کنید، 
سیر به همراه ســم تولید بوى بد مى کند، وقتى که 
آشپزى مى کنید و از بوى سیر یا پیاز چشمانتان آب 
مى افتد بسیار مفید است، در واقع این باعث از بین 

رفتن عفونت چشم و تمیز شدن آن مى شود.

کارشناس بهداشــت دانشگاه علوم پزشکى جهرم 
گفت: نگهدارى طوالنى تعداد زیادى گلدان طبیعى 
و درختچه هاى زینتى در محل بسته به دلیل ایجاد 

قارچ و کپک، موجب ایجاد آسم مى شود. 
دانیال فرهیخته افزود: رطوبت و گرما ســبب رشد 
قارچ  ها و کپک ها مى شــوند، کپک ها و قارچ  ها از 
عوامل آلرژى زا در فضاهاى بسته به شمار مى روند. 
او بیان کرد: باید از منابــع تکثیر قارچ مثل جاهاى 
مرطوب اجتناب شــود و نظافت مکرر محل هاى 
مرطوب نظیر حمام و زیرزمین به منظور پیشگیرى 
از رشد کپک ها و قارچ ها و کاهش هر نوع آالینده در 

محیط هاى مسکونى ضرورت دارد.
فرهیخته گفت: آسم شــایع  ترین بیمارى مزمن 
دوران کودکــى و شــایع ترین علت بســترى در 

بیمارستان و علت غیبت طوالنى از مدرسه است.

امــروزه ماکروویو جاى خود را در اکثر آشپزخانه ها باز کرده و 
به یک وسیله کاربردى براى خانواده ها به خصوص افراد شاغل 
تبدیل شده  است. ماکروویو براى خروج از انجماد مواد غذایى، 
پخت و پز، گرم کردن و فعالیت هاى دیگر در آشپزخانه مورد 

استفاده قرار مى گیرد.
سازمان بهداشت جهانى شرط اساسى در ایمن بودن این روش 
حرارت دهى مواد غذایى را اســتفاده صحیح از دستگاه طبق 
دستورالعمل کارخانه سازنده اعالم کرده است. درست است که 
در این دستگاه از امواج استفاده مى شود اما این امواج جزو انواع 
غیر یونیزه  کننده هستند که اثرى روى سالمت ندارد. در واقع 
آون ماکروویو امواجى شبیه بمب اتم یا انرژى هسته اى تولید 

نمى کند که جاى نگرانى داشته باشد.
جالب است بدانید امواج ماکروویو فقط کمى از امواج موبایل 
قوى تر هستند و جالب تر اینکه امواجى که از بسیارى از المپ ها 
تابیده مى شــود نیز از نوع الکترومغناطیسى هستند. بنابراین 

امواج ماکروویــو نمى توانند خطرناك 
باشند.

عالوه بر این طراحى دستگاه ماکروویو 
به صورتى است که تنها زمانى که در 
آن بسته و کلید روشن آن زده مى شود، 
امــواج را تولید مى کند. نشــت امواج 

در دســتگاه ها با طراحى جدید به حداقل 
رسیده اما به یاد داشته باشــید خطر نشت در 

دســتگاه هاى تعمیر شــده، قدیمى و کثیف کمى 
باالتر است.

باید در زمان استفاده از بسته شدن کامل در، عدم وجود خرده ها 
و باقیمانده هاى مواد غذایى در نزدیکى در، ســالم بودن قفل 
داخلى و عملکرد صحیح دســتگاه مطمئن شوید. درزبندى 
در باید کامًال ســالم باشد و عالئمى از آســیب دیدگى در آن 

مشاهده نشود.

زمانى که هر کدام از بخش هاى یاد شده آسیب 
ببیند، نباید تا زمان تعمیر توسط افراد متخصص از آن 

استفاده کنید. در صورت نقایص ذکر شده در دستگاه، 
امواج ساطع شده از ماکروویو توسط برخى از بافت هاى بدن به 
خصوص چشم ها جذب مى شود. البته جاى نگرانى نیست این 
اتفاق تنها زمانى مى افتد که افــراد در مدت زمان طوالنى در 

معرض امواج ساطع شده از دستگاه قرار گیرند.

به تازگى انجمن متخصصان پوست آمریکا، فهرستى از ترکیبات و اشیاى مضر براى پوست 
صورت را اعالم کرده و به همه افرادى که به ســالمت و زیبایى پوستشان اهمیت مى دهند، 
هشدار داده که هرگز این ترکیبات یا اشیا را روى پوست صورت خود نزنند. در اینجا دو تا از این 

موارد را برایتان معرفى کرده ایم: 

عطر
برخى از ما عادت داریم براى ماندگارى و پخش بیشتر بوى عطرهاى خود، 
آنها را روى پوست صورتمان اسپرى کنیم. این در حالى است که انواع عطر 

حاوى ترکیبات شیمیایى و آروماتیک فراوانى هستند و مى توانند به 
سادگى باعث تحریک پوســت صورت، قرمزى، خشکى، خارش 
و حتى در مواردى، ایجاد حساســیت هاى پوستى به شکل بروز 

کهیر شوند.
بــراى ماندگارى و پخــش بوى بیشــتر عطرها، آنهــا را روى 
قســمت هاى نبض دار بدن مانند داخل مچ، پشت گوش و کنار 
گردن، اسپرى کنید. اگر حساسیت پوستى دارید، مى توانید عطر 

را فقط روى لباس خود اسپرى کنید. اسپرى کردن عطرها روى موها 
هم چندان توصیه نمى شود.

لیف
بسیارى از ما، مخصوصاً قدیمى ترها، فکر مى کنیم اگر لیف یا پارچه هاى 
زبر و نرم مختلف را در حمام روى پوست صورتمان نکشیم، به طور 
حتم پوست تمیز و شادابى نخواهیم داشت. این در حالى است که 
استفاده از لیف بدن براى صورت، به چند دلیل ممنوع است؛ اول 
اینکه پوست صورت نسبت به پوســت نواحى دیگر بدن، نازك تر، 
حساس تر و گاهى خشک تر است. بنابراین ساییدن آن با لیف و کیسه 
مى تواند باعث از بین رفتن چربى طبیعى و الیه هاى سطحى پوست صورت 
شود. این مسئله با خشکى و التهاب پوست رابطه مستقیمى دارد. عالوه بر اینکه نازك تر کردن 
پوست صورت به دلیل استفاده مداوم از لیف، مى تواند احتمال بروز لکه هاى پوستى در اثر تماس 
با نور آفتاب را افزایش دهد. نکته دوم این است که لیف مى تواند باکترى هاى سطح بدن را به 
پوست حساس و ظریف صورت منتقل کند و احتمال التهاب و آکنه هاى پوستى را افزایش دهد.
به جاى شستن پوســت صورت یا لیف، هفته اى یک مرتبه بعد از اتمام استحمام و زمانى که 
حمام بخار کافى داشــت، حدود یک تا دو دقیقه پوست صورت را با یک ژل مالیم اسکراب، 
ماساژ بدهید. روزهاى دیگر هفته هم کافى است که در پایان استحمام، پوست صورت را تنها 
با یک پَن آنتى باکتریال (پن نوعى شوینده غیرصابونى است) بشویید و نیازى به ساییدن آن 

با لیف وجود ندارد!
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زمانى که هر کدام از بخش هاى یاد شده آسیب کثیف کمى 
آن متخصصاز توسطافراد زمانتعمیر تا نباید ببیند،

 کار کردن با ماکروویو ضرر دارد؟

 تخم مرغ را کجا نگهدارى کنیم

ق با چه کسى است؟ 
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حضور وزیر نیرو در اصفهان فرصت مغتنمى بود تا با حضور 
او و مدیر عامل شرکت مهندسى آب و فاضالب کشور و 
نیز  مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان و سرپرست 
شرکت آب و فاضالب روستایى استان اصفهان، چندین 
پروژه حوزه «آبفا» و «آبفار» به مرحله اجرایى رســیده یا 

کلنگ زنى شود. رضا اردکانیان هفته گذشته به اصفهان آمد 
و در کنار هاشم امینى، با سفر به چند شهرستان در جریان 
جزئیات این پروژه ها قرار گرفت. گفته شــده طى دو روز 
سفر وزیر به استان اصفهان، هشت پروژه در بخش آب با 
اعتبارى بالغ بر 700 میلیارد تومان در مناطق مختلف استان 

به بهره بردارى رسیده و دو پروژه هم کلنگ زنى شده است.
در سفر وزیر نیرو و مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان 
به اردستان، عملیات اجرایی طرح مجتمع آبرسانی به 19 
روستاي دهستان برزاوند از توابع این شهرستان آغاز شد 
و اردکانیان در آیین کلنگ زنى فــاز اول عملیات اجرایى 

مجتمع روستایى برزاوند این شهرستان هم شرکت کرد.
در خوانســار، تصفیه خانه و فاز اول شبکه فاضالب این 
شهرســتان به بهره بردارى رســید و در گلپایگان، بهره 
بردارى از طرح آبرسانى به گلشهر و مجتمع آبرسانى جلگه 

انجام شد.

رضا اردکانیان همچنین از نزدیک با طرح انتقال پساب از 
تصفیه خانه فاضالب به شرکت فوالد مبارکه که یکى از 
مهم ترین پروژه هاى استان اصفهان است آشنا شد. او که 
در آئین بهره بردارى از این طرح هم شرکت کرده بود، آن 

را پروژه اى مهم و تاثیرگذار دانست.

اما در نایین ادامه اجراى طرح آبرسانى به مجتمع روستایى 
کوهستان بهارســتان مورد بازدید وزیر نیرو قرار گرفت و 
مدیر عامل شرکت مهندسى آب و فاضالب کشور هم از 
تاسیسات فاضالب شهرضا و طرح آبرسانى به شهر و 11 

روستاى دهاقان بایدید به عمل آورد.

با حضور وزیر نیرو و مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان صورت گرفت

افتتاح و کلنگ زنى چندین پروژه آبى در استان اصفهان

وزیر نیرو در مراســم بهره بردارى از تصفیه خانه و فاز 
اول شبکه فاضالب خوانســار با هزینه اى بالغ بر 200 
میلیارد ریال گفت:  بــا بهره بــردارى از تصفیه خانه 
فاضالب خوانسار دویست و بیست و یکمین تصفیه خانه 
فاضالب کشور به بهره بردارى رسید و این درحالى است 
که تا پیش از پیروزى انقالب اسالمى تنها چهار تصفیه 
خانه فاضالب در کشور در مدار بهره بردارى قرار داشت.
رضا اردکانیان با بیان اینکه دیر یا زود همه ما مسئوالن 
به اقتضاى محدودیت هاى مسئولیت، شرایط سنى و 
سایر حوادث و اتفاقات اجتناب ناپذیر از مسئولیت دور 
مى شــویم و این دوره هایى که براى خدمت گزارى 
وجود دارد پشت سر مى گذاریم، گفت: دغدغه و هدف 
مشترك همه ما این است که احســاس رضامندى را 
در مردم افزایــش دهیم. وى افزود: هرکســى در هر 
مسئولیتى که هست هدف مشترك افزایش احساس 
رضامندى را دنبال مــى کند، گرچه شــاخص ها در 
هر منطقــه متفاوت اســت اما اینکه مردم احســاس 
کنند شرایط بهتر شده و رضایت داشــته باشند بسیار 
اهمیت دارد و اینکه بعدها هرکدام از ما چه سهمى در 
افزایش رضامندى مردم داشته بسیار اهمیت دارد. وى 
خاطرنشان کرد: اینطور نباشد که خدایى ناکرده بعدها 
ببینیم سطح خدمات و کمیت و کیفیت آن در مقایسه 
با کشورهاى دیگر باالتر بوده ولى احساس رضامندى 
مردم بخاطر خطاهایى که داشــته ایم آنطور که باید 

افزایش نداشته است.

وزیر نیرو گفت: در کل استان اصفهان 207 پروژه آب 
و برق و فاضالب با اعتبار 8 هزار و 700 میلیارد تومان 
در حال اجراست که به طور متوسط 63 درصد پیشرفت 

فیزیکى پروژه هاست. 

قرار گرفتن 32 هزار نفر تحت پوشش 
شبکه فاضالب 

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان هم در 
این مراسم با بیان اینکه یکى از مطالبات دیرینه شهر 
خوانسار اجراى شبکه فاضالب در این شهر بود گفت: 
با بهره بردارى از تصفیه خانه فاضالب خوانسار بیش از 
32 هزار نفر در این منطقه تحت پوشش خدمات شبکه 

فاضالب قرار مى گیرند.
مهندس هاشم امینى اظهارداشــت: در حال حاضر با 
تکمیل کلیه مراحل ســازه اى و مکانیکال  این پروژه، 
دبى متوسط فاضالب ورودى به تصفیه خانه 72 لیتر بر 

ثانیه است. وى به ضرورت احداث تصفیه خانه فاضالب 
در شهر خوانسار پرداخت و اظهار داشت: بافت زمین در 
شهر خوانسار بسیار سخت و سنگى است که آب در آن 
به سختى نفوذ مى کند، بنابراین به منظور دفع بهداشتى 
فاضالب و ارتقاى سطح بهداشت عمومى مردم  نیاز به 
احداث تصفیه خانه فاضالب در این شهر  وجود داشت.  
مدیرعامل شرکت آب وفاضالب اســتان اصفهان با 
اشاره به آغاز عملیات اجرایى شبکه فاضالب در شهر 
خوانسار از ســال 82، بیان داشت: عملیات اجرایى این 
پروژه طى دو سال گذشته سرعت گرفت و تاکنون 40 
کیلومتر شــبکه فاضالب اجرا شده و نیز تا کنون بیش 
از 450 فقره انشــعاب فاضالب وا گذار شده است. وى 
با بیان اینکه اجراى شبکه فاضالب در شهر خوانسار به 
دلیل نوع شهرســازى و جنس زمین با دشوارى هایى 
مواجه بوده است، ابراز داشت: به دلیل کوهستانى بودن 
و نیز اختالف ارتفاع بین پایین ترین نقطه تا مرتفع ترین 
نقطه خوانسار که به بیش از 180 متر مى رسد، اجراى 
شبکه فاضالب در شهر خوانســار را با دشوارى هایى 

مواجه مى کند. 
وى خاطرنشــان کرد: طى دو سال گذشته این دومین 
بارى اســت که براى افتتاح پروژه به شــهر خوانسار 
مى آییم، به طورى که حدود دو سال قبل تصفیه خانه 
آب اضطرارى شهر خوانسار از محل سد کوچرى افتتاح 
شــد و امروز هم تصفیه خانه و شبکه فاضالب به بهره 
بردارى رسیده و در اختیار مردم این شهر قرار مى گیرد.

وزیر نیرو  در مراسم بهره بردارى از طرح آبرسانى به گلشهر 
و مجتمع آبرسانى جلگه در گلپایگان در حسینیه علمدار 
روستاى نیلوان گلشهر، آبرسانى روستایى را از اولویت هاى 
دولت یازدهم و دوازدهم دانست و گفت: با تاکیدات دولت 
و حمایت هاى مقام معظم رهبــرى در اجازاتى که براى 
استفاده از صندوق توسعه ملى در طرح هاى آب و فاضالب 
روستایى دادند تاکنون 6 و نیم میلیون نفر جمعیت روستایى 
از شبکه هاى آب سالم و بهداشتى بهره مند شدند و تا پایان 

دولت دوازدهم به بالغ بر 9 میلیون نفر خواهد رسید.
رضــا اردکانیــان با بیــان اینکه بــا بهره بــردارى از 
پروژه هاى ســفر وى به اصفهان، به تعداد قابل توجهى 
روســتا با جمعیتى بالغ بر 10 هزار نفر آبرسانى مى شود 
گفت: همچنین در طرح آبرسانى به گلشهر افق جمعیتى 
15 هزار نفر پیش بینى شده است. وى اظهارداشت: بسیار 
خوشحالیم که اصلى ترین سرمایه خودمان که عمرمان 
هست را در مســیرى صرف مى کنیم که باعث خدمت 
رسانى به مردم و بهره مندى آنها از آب بهداشتى و سالم 

مى شود. 
وى افزود: در شــرایطى که کشــور با محدودیت هاى 
اقتصادى مواجه است به نتیجه رسیدن طرح هاى عمرانى 
مختلف نشان مى دهد دولت بنا دارد وقفه اى در اجراى 
طرح هاى عمرانى رخ ندهد. اردکانیان با اشاره به اینکه 
آب نقش مهمى در اســتمرار حیات و آسایش و امنیت 
خاطر مردم دارد، گفت: بردبارى مردم باعث مى شود که 
خداوند به شکرانه آن نعمت را افزون کند، به طورى که در 

سال آبى فعلى شاهد یکى از سال هاى ترسالى بالفاصله 
بعد از یکى از خشک ترین سال ها هستیم و امیدواریم با 
استفاده بهینه قدردان این نعمت باشیم و خداوند هم نعمت 

را مستمر گرداند.
به گفته وى، درحال حاضر یکصد و 42 تصفیه خانه آب 
سالم و بهداشتى در سراسر کشور ساخته شده، درحالى که 
در دوران بیش از 50 سال پیش از انقالب تنها 27 تصفیه 
خانه ساخته شده بود و طى این 4 دهه فعالیت در این زمینه 
رشد چشمگیرى داشته که امیدواریم این روند ادامه پیدا 
کند و بتوانیم با تالش بیشتر و حمایت استانداران و تشویق 
بخش خصوصى براى حضور فعال و مشارکت موثر در 
اجراى این طرح ها، سرعت بیشترى به فعالیت ها بدهیم.  

دستیابى 14 روستا به آب شرب سالم
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان هم 
در این مراســم گفت: با اجراى پروژه آبرسانى به گلشهر 

جمعیتى حدود 10 هزار نفر و نیز با اجراى مجتمع آبرسانى 
جلگه اهالى 41 روســتا از آب شرب ســالم و بهداشتى 

برخوردار مى شوند.
مهندس هاشــم امینى با بیان اینکه در گذشته آب شهر 
گلشهر از پنج حلقه چاه تامین مى شــد افزود: با توجه به 
وقوع خشکسالى هاى اخیر 2 حلقه از این چاه ها خشک و 
یکى دیگر از این چاه ها از 20 لیتر به سه لیتر کاهش یافت 
که مجبور به حفر چاه جدید و تجهیز دیگر چاه ها شدیم.  

وى با اشاره به اینکه منبع  طرح آبرسانى به گلشهر  تصفیه 
خانه گلپایگان است اعالم کرد: تصفیه خانه آب گلپایگان 
اولین تصفیه خانه اى که توسط شرکت آبفا استان اصفهان 
و توسط پیمانکار و مشاور بومى استان اصفهان در زمینى 

به مساحت 16 هکتار احداث و به بهره بردارى رسید.
مهندس امینى همچنین گفت: پروژه آبرسانى به مجتمع 
روســتایى جلگه شــامل  اجراى 100 کیلومترخطوط 
انتقال،180 کیلومتر خطوط شبکه توزیع و ساخت  9 باب 

مخزن با حجم 5 هزار مترمکعب  مى باشد.
وى افزود: در فاز اول طرح آبرسانى به مجتمع روستایى 
جلگه 31 کیلومتر از 100 کیلومتر خطوط انتقال اجراء شد 

و 15 کیلومتر از 180 کیلومتر شبکه توزیع عملیاتى شد.
سرپرست شرکت آب و فاضالب روستایى استان اصفهان 
اعتبار مورد نیاز براى اجراى این طرح را 550 میلیارد ریال 
برآورد و خاطرنشان کرد: پیش بینى شد براى اجراى این 
پروژه به 550 میلیارد ریال نیاز است که براى اجراى فاز 

اول آن 45 میلیارد ریال تخصیص داده شد.

وزیر نیرو گفت: طى شش ســال فعالیت دولت تدبیر 
و امید 6,5 میلیون نفر از جمعیت روســتایى کشور و 
بیش از 9 هزار و 500 روســتا تحت پوشش شبکه آب 

روستایى سالم قرار گرفتند.
رضا اردکانیان در جریان بازدید از طرح بزرگ آبرسانى 
به مجتمع روستایى کوهســتان بهارستان شهرستان 
نایین، با اعالم اینکه تا دو ســال آینده و اتمام دولت 
تدبیر و امید بالغ بر 9 میلیون نفر از جمعیت مردم روستا 
و 13 هزار روستا تحت پوشش شبکه آب روستایى سالم 
قرار مى گیرند، افزود: از بعد از انقالب اسالمى تا کنون 
تعداد 221 تصفیه خانه فاضــالب راه اندازى و 142 
تصفیه خانه آب به بهره بردارى رسیده است، در حالى 
که با گذشت بیش از 50 سال از رژیم قبل تنها شاهد 

بهره بردارى چهار تصفیه خانه بودیم.
وى با بیــام اینکه از تمامى پــروژه هایى که منجر به 
توسعه آب پایدار در بلندمدت بینجامد حمایت خواهیم 
کرد، ادامه داد: تا جمعیت هســت فاضالب هم تولید 
مى شود و فاضالب تصفیه شــده مهمترین منبع آب 

به ویژه براى صنایع است که باید صنایع را تشویق به 
پیش فروش فاضالب کرد.

 تامین آب شرب سالم براى  5000 نفر
سرپرست شــرکت آب و فاضالب روســتایى استان 
اصفهــان هم در این مراســم گفت: طرح آبرســانى 
به 24 روســتاى شهرســتان نایین با عنوان مجتمع 
آبرسانى روســتایى کوهستان بهارســتان  با هدف 
تامیــن آب شــرب ســالم و پایــدار بــراى بیش از 

5000 نفر از اهالى روســتاهاى این شهرســتان اجرا 
مى شود.

هاشم امینى در خصوص مشــخصات کلى این طرح 
آبرسانى اظهار داشــت: براى اتمام عملیات اجرایى و 
بهره بردارى از این طرح، 56 کیلومتر لوله گذارى خط 
انتقال آب با لوله هاى چدن نشــکن، فوالدى و پلى 
اتیلن، 4 باب مخزن ذخیره بتنــى با مجموع ظرفیت 
2000 مترمکعب، یک باب ایســتگاه پمپاژ آب و یک 

باب آب شیرین کن احداث خواهد شد.
وى اعتبار هزینه شده در فاز اول این طرح را 75 میلیارد 
ریال اعالم کــرد و افزود: بالغ بــر 150 میلیارد ریال 
دیگر براى اتمام طرح مورد نیاز خواهد بود. امینى ابراز 
امیدوارى کرد با تامین اعتبار مورد نیاز و تالش بى وقفه 
خدمتگزاران مردم در شرکت آب و فاضالب روستایى، 
این طرح در آینده نزدیک به بهره بردارى کامل برسد.

گفتنى اســت تاکنون یک باب مخــزن ذخیره 500 
مترمکعبــى و 2 کیلومتــر خط انتقال آب اجرا شــده

 است.

در حاشیه سفر ســه روزه وزیر نیروبه استان اصفهان، 
مدیر عامل شرکت مهندســى آب و فاضالب کشور از 
تاسیسات فاضالب شهرضا و طرح آبرسانى به دهاقان 
بازدید و تصریح کرد:با تکمیل خطوط آبرسانى و احداث 
ایستگاههاى پمپاژمردم شهر دهاقان و11 روستاى توابع 
این شهرستان از آب شرب با کیفیت مطلوب تر برخوردار 

مى شوند.
مهندس حمید رضا جانباز اجراى شبکه فاضالب را براى 
شهر دهاقان ضرورى دانست و اعالم کرد: با توجه به نفود 
نا پذیر بودن جنس خاك در این شهرستان اجراى شبکه 

فاضالب در دهاقان ضرورى است.
وى خبر از تخصیص اوراق اســناد خزانه به این پروژه 
گفت: با تخصیص اوراق اســناد خزانه به اجراى شبکه 
فاضالب دهاقان این پروژه هر چه سریعتر عملیاتى شود.
مدیر عامل شــرکت مهندســى آب و فاضالب کشور 
همچنین  در بازدیداز تاسیسات فاضالب شهرضا که با 
حضور نماینده مردم شهرضا و دهاقان  در مجلس شوراى 
اسالمى صورت گرفت گفت:در یک سال اخیر با ارتقاى 
فرآیند تصفیه در این تصفیه خانه شاهد رفع بوى نامطلوب 

در محورهاى منتهى به تصفیه خانه هستیم.
جانباز با بیان اینکه با  اشاره به اصالحات فنى که در تصفیه 

خانه صورت گرفت عنوان کرد: ارتقاء تجهیزات در تصفیه 
خانه فاضالب شهرضا موجب شد که بوى نامطلوب در 
محورهاى منتهى به این تصفیه خانه حذف شود که این 

امر رضایت مردم را رقم زد.
وى رضایت مندى مردم را مهمترین اولویت صنعت آب 
و فاضالب کشور برشمرد و اظهار داشت: هدف فعاالن 
صنعت آب وفاضالب کشوراز ارائه خدمات  جلب رضایت 

مردم بیش ازپیش است .
جانباز اجراى سریع شبکه فاضالب شهرضا را خواستار شد 
و بیان کرد: انتظار مى رود  در سال جارى با تخصیص 12 
میلیارد تومان اعتبار به اجراى شبکه فاضالب شهرضا ،

 این پروژه در کوهتاه ترین زمان ممکن  عملیاتى شود.

گلپایگانخوانسار

نایین

 دهاقان 
و شهرضا

بهره بردارى از طرح آبرسانى به گلشهر و مجتمع آبرسانى جلگه در گلپایگان 

ادامه اجراى طرح بزرگ آبرسانى به مجتمع روستایى کوهستان بهارستان

دسترسى 11 روستاى دهاقان به آب شرب

بهره بردارى از تصفیه خانه و فاز اول شبکه فاضالب خوانسار 

وزیر نیرو در مراســم آغاز عملیات اجرایى پروژه بزرگ 
مجتمع آبرسانى روستایى برزاوند شهرستان اردستان 
گفت: صبورى وبردبارى مردم و استقامت آنها در منطقه 

اردستان قابل تحسین است . 
رضا اردکانیان  اظهارداشت: بهانه این سفر کلنگ زنى 
وافتتاح طرح مهم وموثرآبرسانى به 19 روستاى منطقه 
اردســتان اســت. وى بابیان اینکه این  طرح با تالش 
همکاران و شرکت آب وفاضالب کشور به بهره بردارى
 مى رســد گفت: با بهــره بردارى این طــرح جمعیت 
دائم وغیردائم این منطقه ازآب شــرب و سالم و پایدار 

بهره مند مى شوند.
وزیرنیرو با اعالم اینکه دراســتان اصفهان تعدادقابل 
توجهى طرح دربخش آب و برق درشــهر و روســتا به 
بهره بردارى مى رســد ادامه داد:207 پروژه دراستان 
توسط شرکت هاى وزارت نیرو اجرامى شود واعتباراین 
طرح هابالغ بر هشت هزارو 700میلیاردتومان است که 
برخى طرح ها درمرحله آغاز و برخى طرح ها در مرحله 
اتمام است. اردکانیان با اشاره به پیشرفت 63 درصدى 

این طرح ها دراستان اصفهان به طور متوسط گفت: این 
طرح هادرپایان دولت تدبیروامیدبه ثمر مى رسد. 

بهره مندى 8 هزار نفر از آب سالم
سرپرست شــرکت آب و فاضالب روســتایى استان 
اصفهان هم در آئین کلنگ زنی این طرح گفت: با اجراى  
طرح مجتمع آبرسانى به 19 روســتاى برزاوند ،حدود  
هشــت هزار نفر از اهالى این روستا ازآب شرب سالم و 

بهداشتى برخوردار مى شوند

مهندس هاشــم امینى افزود: طول شــبکه انتقال این  
مجتمع آبرسانی حدود  106کیلومتر است که از طریق 
احداث  10 باب  مخزن با حجــم بیش از دوهزار و 220 
مترمکعب آب شــرب مردم این روستا به صورت پایدار 

تامین مى شود .
وى افزود:  در نظر گرفته شده  با راه اندازى  سه ایستگاه 
پمپاژ با ظرفیت 33 لیتر بر ثانیه آب شــرب این مجتمع 
روســتایى در تمام روزهاى ســال به صورت عادالنه 

تامین شود.
سرپرست شرکت آبفا روستایى  ادامه داد: اعتبار مورد نیاز 
جهت اجراى این پروژه  بیش از 33 میلیارد تومان است. 
وى در  ادامه هدف از اجراي این پروژه  را تامین آب سالم 
و پایدار براي روستاهاي دهستان برزاوند عنوان کرد و 
گفت: آب مورد نیاز این طرح از خط اصفهان بزرگ تامین 
خواهد شد. این در حالیست که هم اکنون 96 روستا در 
شهرستان اردستان با تانکر آبرسانی می شوند که باید 
تدابیر ى  براى احداث  مجتمع هاى آبرسانى در روستاها 

در نظر گرفت. 

پروژه بهره بردارى از انتقال پساب تصفیه خانه مبارکه به مجتمع فوالد مبارکه 
با هدف کاهش بارگذارى مصارف آب صنعت فوالد بر زاینده رود افتتاح شد.

ساخت ایستگاه پمپاژ پساب از ســال 93 آغاز شد و با خط انتقال 12کیلومترى 
پساب را به فوالد مبارکه منتقل مى کند.  ظرفیت فعلى این طرح 70 لیتر در ثانیه 
است و این پروژه قرار است فاضالب شهرهاى دیزیچه، مبارکه و کرکوند را به 
این تصفیه خانه منتقل کند . هزینه اجراى این طرح 12میلیارد تومان اعالم شده 
که از محل اعتبارات فوالد مبارکه تامین شده است و آنچه در این پروژه قابل ذکر 

است اینکه نوسانات قیمتى باعث تعطیلى پروژه نشد.
وزیر نیرو ضمن قدردانى از دست اندرکاران اجراى این پروژه مهم و تاثیرگذار 
اظهارداشــت: فوالد مبارکه یکى از مجموعه هاى بسیار مهم در بحث تولید و 

اشتغال کشور است و امیدواریم بتوانیم آب مورد نیاز این صنعت را تامین کنیم.
رضا اردکانیان یکى از مطمئن ترین منابع براى صنایع در مناطق خشک و کم آب 
را به شکل اولیه فاضالب و بعد از آن فاضالب تصفیه شده عنوان کرد و افزود: از 
هر طریق به فکر تامین آب باشیم که برگرفته از عدم وضعیت قطعى در تامین 
آب مورد نیاز شرب و بهداشت است تا زمانى که جمعیت هست مصرف شرب و 
بهداشت هم هست و تولید پساب مى کند به طور قطع حجم باالیى از پساب را 
خواهیم داشت، لذا براى تامین معیشت مردم، تولید و گردش اقتصادى و توسعه 

کشور صنایع مى توانند روى پساب به عنوان مهمترین منبع استفاده کنند.
وى ادامه داد: یکى از نمودهاى تحقق این موضوع مجتمع عظیم فوالد مبارکه 
است که به درستى و هوشمندانه روى این موضوع سرمایه گذارى کرده است 
به طورى که با آرامش خاطر مى توانیم به سرمایه گذارى هاى الزم در جاهایى 

که شرایط زیست محیطى اجازه مى دهد و توسعه صنایع و صنایع تبدیلى روى 
بیاوریم.

 یکى از شگفتى هاى استان اصفهان
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان هم در این مراسم با اشاره 
به بازدید از پروژه هاى متعدد اســتان به همراه وزیر نیرو، از افتتاح طرح انتقال 
پساب از تصفیه خانه فاضالب مبارکه به شرکت فوالد مبارکه به عنوان یکى از 
شگفتى هاى استان اصفهان براى وزارت نیرو یاد کرد و گفت: موضوع فاضالب 
شهرهاى حاشیه زاینده رود همیشه چالش بهداشتى و زیست محیطى بوده، از 
سوى دیگر عدم وجود منابع دولتى براى اجراى این پروژه ها را داشتیم، براین 
اساس پس از پیگیرى هاى به عمل آمده و توجه به راهبرد سازگارى با کم آبى 
در وزارت نیرو، از سال 92 موضوع بازچرخانى و استفاده از پساب ها را در فوالد 

مبارکه شروع کردیم.
مهندس هاشم امینى با بیان اینکه براساس تفاهم نامه اى با شرکت فوالد مبارکه 
عملیات اجرایى پروژه تصفیه و بازچرخانى فاضالب 9 شهر را در قالب قرارداد 
بیع متقابل شروع کردیم، اظهارداشت: بیش از 30 سال بود درحال اجراى این 
پروژه ها بودیم، ولى با انعقاد این قرارداد در مدت کوتاهى توانستیم پروژه ها را 

به نتیجه برسانیم.
وى به حجم تولید پســاب در اصفهان اشــاره و اعالم کــرد: در حال حاضر  
172میلیون متر مکعب پســاب در اصفهان تولید مى شود که معادل 5 هزار و 
450لیتر در ثانیه مى باشد که  از این میزان پساب تولیدى معادل  277   میلیون 

متر مکعب به شرکت فوالد مبارکه انتقال مى یابد .
مهندس امینى با بیان اینکه شرکت فوالد مبارکه با سرمایه گذارى در اجراى 
شبکه فاضالب منطقه مبارکه در قالب قرار داد  بیع متقابل با آبفا اصفهان موفق به 
تخصیص پساب این منطقه به این واحد صنعتى شد  گفت: در سال 92 سرمایه 
گذارى  1200 میلیارد ریالى شرکت فوالد مبارکه در قالب  قرارداد بیع متقابل 
میان شرکت  آبفا اصفهان و فوالد مبارکه صورت گرفت که به موجب آن مقرر 
شد قریب به 500 کیلومتر شبکه فاضالب در شهرستان هاى مبارکه و لنجان اجرا 
شود. وى به اجراى شبکه فاضالب در شهرهاى دیزیچه ، زیبا شهر و طالخونچه 
پرداخت و تصریح کرد: در قرارداد اولیه بیع متقابل میان شــرکت آبفا و فوالد 
مبارکه که در سال 92 منعقد شده بود  اجراى شبکه فاضالب شهرهاى زیباشهر ، 
دیزیچه و طالخونچه دیده نشده بود  که با رایزنى هاى صورت گرفته در سال 96 
با حضور وزیر نیرو وقت  عملیات اجراى شبکه فاضالب این شهر ها نیز آغاز شد.

اردستان

مبارکه

آغاز عملیات اجرایى پروژه بزرگ مجتمع آبرسانى روستایى برزاوند اردستان

بهره بردارى از طرح انتقال پساب تصفیه خانه مبارکه به مجتمع فوالد مبارکه


