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تولید با کیفیت همگام با رعایت استانداردهاى زیست محیطى و مدیریت
 منابع انرژى و صرفه جویى در مصرف آب

فوالد امیرکبیر کاشان، نماد تحقق زنجیره تولید 
در گروه فوالدمبارکه اصفهان

اقبال جهانى از برند فوالد امیرکبیر
 کاشان

     

سالم دوباره به پیروزى هاى مشهدى! آیا من تومور مغزى دارم؟جمع آورى 500 هزار کیلو فرآورده  گوشتى فاسد«پایتخت» نوروز 99 به تلویزیون برمى گرددانصراف و بازماندن 7500 نفر از سفرحج سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

 یک روغن 
پرخاصیت 

ضبط 90 کیلو طالى قاچاق در اصفهان
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تقلب دسته جمعى در 
کنکور با تکنولوژى روز!

عامل گرانى سیب زمینى 
در اصفهان

140 برنامه دهه کرامت
 در استان اصفهان 
برگزار مى شود آغاز فعالیت غنى سازى 5

اوقات فراغت کانون هاى
 فرهنگى هنرى مساجد

مطالعات محققان برزیلى نشان مى دهد که مصرف 
روزانه روغن نارگیل به کاهش وزن و فشار خون کمک 
مى کند. روغن نارگیل شامل چندین اسید چرب سالم و 

خواص ضدمیکروبى است و همین امر باعث مى شود که 
در گروه سوپرخوراکى ها ...

در مراســم ویــژه اى، مســئوالن، زنــگ آغاز 
فعالیت هاى غنى سازى اوقات فراغت کانون هاى 
فرهنگى هنرى مساجد استان اصفهان را در تاالر 
اجتماعات سیتى سنتر اصفهان به صدا درآوردند و 

از پوستر آن، رونمایى کردند.
در آییــن افتتاح فعالیت هاى غنى ســازى اوقات 
فراغت کانون هــاى فرهنگى هنرى مســاجد 
استان اصفهان که جمع کثیرى از اعضا، رؤساى 
کانون هــاى فرهنگى هنرى شهرســتان ها و... 
حضور داشتند مدیر ستاد هماهنگى کانون هاى 
فرهنگى هنــرى مســاجد اســتان اصفهان با 
خیر مقــدم و تبریک دهه کرامــت، گفت: طرح 
غنى سازى اوقات فراغت تابســتانه کانون هاى 

فرهنگى هنرى مساجد...
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رشد مصرف آب در اصفهان رشد مصرف آب در اصفهان 22 برابر شد برابر شد
44 کالنشهر در آستانه مشکل ساز شدن تأمین آب شرب کالنشهر در آستانه مشکل ساز شدن تأمین آب شرب
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طى یکسال اخیر و با بررسى 8 پرونده صورت گرفت

سیاوش یزدانى: آنها خواسته مرا
 قبول نکردند

اولویت اولم سپاهان بود

به گزارش «ورزش سه»، ســیاوش یزدانى قطعًا یکى از مهمترین خریدهاى 
استقالل در فصل نقل و انتقاالت است؛ بازیکنى که بخاطر مصاحبه معروف 
در بازى برگشت برابر سپاهان و اینکه از هواداران پرسپولیس خواست که 

براى بازى جام حذفى...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

ساعات کار ادارات 
اصفهان از امروز 
به حالت عادى 
بازمى گردد

دیپلماسى به وقت اصفهان
نشست رؤساى گروه دوستى پارلمانى ایران و مجارستان برگزار شد

6
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جنایى سازان جنایى سازان 
دقت کنید!دقت کنید!
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در اصفهان

4

ماندگارترین ماندگارترین 
سریال هاىسریال هاى

 مهران مدیرى  مهران مدیرى 
در شبکه در شبکه 
نمایش خانگىنمایش خانگى

سیاوش

به گزارش «ورزش
استقالل در فصل
در بازى برگشت

نشست مشترك جناب آقاى دکتر غریب پور، معاون محترم 
وزیر صنعت؛ معدن و تجارت، و رئیس هیأت عامل ایمیدرو، 
دکتر ساداتى نژاد، نماینده محترم مردم شریف آران و بیدگل 
و کاشان در مجلس شوراى اسالمى، ، مهندس عظیمیان، 
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه اصفهان، مهندس اسرافیل 
احمدیه،  سازمان صنعت و معدن تجارت استان اصفهان ، 
توالیى رییس اتاق بازرگانى کاشان و جمعى از مدیران و 
مسوولین استان پس از بازدید شرکت کنندگان از خط تولید 

ورق گالوانیزه شرکت فوالد امیرکبیر کاشان برگزار شد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس 
هیأت عامل ایمیدرو در بازدید از شرکت فوالد امیرکبیر 
کاشان  ضمن تایید عملکرد و ستایش کارنامه تولید، فروش 
و صادرات محصوالت این شرکت  گفت: هم اکنون ورق 
گالوانیزه امیرکبیر کاشان بعنوان یک برند معتبر و خوش 
اقبال میان مشــتریان داخلى و خارجى محسوب شده که 
اقبال بسیار خوبى در جهان بویژه خاورمیانه و کشورهاى 

حوزه خلیج فارس دارد.
خداداد غریب پور، رییس هیأت عامل ایمیدرو، 
با اشاره به سهامدارى شرکت فوالد مبارکه، موسسه قرض 
الحسنه نیروهاى مسلح،  شــرکت سرمایه گذارى توسعه 
معادن و فلزات و ســرمایه گزاران بخش خصوصى گفت: 
تنوع سهامداران شرکت فوالد امیرکبیر کاشان، نمادى از 

موفقیت سهامدارى بخش دولتى و خصوصى است.
وى با اشاره به ســهم حدود 20 درصدى ایمیدرو در گروه 
فوالد مبارکه که از سهامداران عمده این شرکت است اشاره 

کرد و گفت: با توجه به مدیریت منسجم و برنامه ریزى دقیق 
و سیاست گزارى هاى صحیح این شرکت که در راستاى 
اهداف و برنامه هاى گروه فوالد مبارکه تعریف شده است، 
ایمیدرو از تمام ظرفیت خود براى حمایت بیش از پیش و 
سرمایه گذارى سود حاصل از سهام براى انباشت سرمایه 

جهت تحقق طرح هاى توسعه استقبال مى کند.
غریب پور افزود: سیاست ما حرکت از سمت تقسیم سود 

شرکت هاى بزرگ به سوددهى است.
رییس هیأت عامل ایمیدرو افــزود: باید نگاه بلند مدت به 
توسعه داشته باشیم و ایمیدرو شرکت هاى بزرگ معدنى 
و صنایع معدنى را تشــویق به هدایت سود به طرح هاى 

توسعه مى کند.
وى با بیان اینکه این امر از پشتیبانى ایمیدرو برخوردار است، 
افزود: دولت ریالى در طرح هاى توسعه شرکت هاى بزرگ از 

منابع عمومى هزینه نخواهد کرد.
وى با اعالم این خبر مهم که دولت به هیچ وجه رقیب بخش 
خصوصى در معدن و صنایع معدنى نخواهد شد، اظهارکرد: 
طرح هاى توسعه البته باید داراى راهبرد باشند به طورى که 

بتوان سودى باالتر از بهره بانکى از آن داشت.
غریب پور تأکید کرد: سرمایه و  سود شرکت ها صرف رشد 
ارزش افزوده شود که عالوه بر رشد اشتغال و درآمدزایى، 
شاهد افزایش ســهم این بخش در تولید ناخالص داخلى 

شویم.
به گفته وى، بنگاه هاى تولیدى از تقسیم و  توزیع سود به 

سمت انباشت سرمایه حرکت کنند.

وى در عین حال خبر داد که شرکت هاى بزرگ این حوزه از 
بخش اکتشاف به عنوان حلقه نخست وارد فعالیت شده اند 

و به صورت کنسرسیوم وارد بخش اکتشاف شده اند.
غریب پور با تمجید از مدیریت مهندس عظیمیان در گروه 
فوالد مبارکه و مهندس قنواتى در فوالد امیرکبیر کاشان ، 
گفت: تثبیت مدیریت، همدلى و همبستگى بین نیروهاى 
انســانى و تعلق خاطر به تولید و شکوفایى صنعت در این 
شرکت باعث شده شاهد رشد تولید بصورت روزانه و ماهانه 
باشیم که این موفقیت بزرگى بویژه در زمان تحریم است 

و جاى تقدیر دارد.
وى با اشــاره به اقدامات گســترده این شرکت در بخش 
مسوولیت هاى اجتماعى، تاکید کرد: رشد تولید و همچنین 
کاهش مصارف انرژى در این شرکت نشــان از توجه به 

سرمایه هاى اجتماعى و اعتماد به نیروى انسانى مى دهد.
وى ادامه داد: شــرکت فوالد امیر کبیر کاشــان با اعتماد 
متقابل توانسته به بومى سازى برخى قطعات و  تجهیزات 

دست یابد.
رئیس هیأت عامل ایمیدرو در بخش دیگرى از سخنانش 
توجه به مسوولیت اجتماعى را از اولویت هاى شرکت هاى 

معدنى و صنایع معدنى دانست.
حمید رضا عظیمیان مدیرعامل شرکت فوالد 
مبارکه اصفهان، در نشست رییس هیأت عامل ایمیدرو 
با مدیران شرکت فوالد امیرکبیر کاشان و مسوولین استان 
و شهرستان کاشان، با خیرمقدم گویى به ایشان در سخنانى 
به جایگاه فوالد مبارکه در صنعت فوالد اشاره کرد و گفت: 

گروه فــوالد مبارکه در بخش هاى مختلف در راســتاى 
تکمیل زنجیره تولید ایجاد شده و فوالد امیر کبیر کاشان 

یکى از بهترین و سودده ترین شرکت هاى گروه است.
وى افزود:  ســهم 53 درصدى فوالد امیرکبیر کاشــان 
متعلق به فوالد مبارکه است و ما در برنامه چشم انداز گروه،  
برنامه اجراى طرح جدیــد 300 هزار تنى ورق گالوانیزه را 

پیش رو داریم.
وى تاکید کرد: این طرح در راســتاى اهداف کالن فوالد 
مبارکه و به صورت یکپارچه تعریف شــده تا ســهم 20 
درصدى از تولید ورق گالوانیزه را همچنان در اختیار داشته 

باشد.
عظیمیان در ادامه بر تعامل ارزنده شرکت فوالد امیرکبیر 
کاشان با مشتریان، ســهامداران و ذینفعان تاکید کرد و از 
زحمات و خدمات ارزنده مهندس قنواتى که نقش موثرى 

در پیشبرد برنامه هاى گروه داشته اند تشکر کرد.
ساداتى نژاد نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل 
در مجلس شوراى اســالمى نیز در این نشست در 
سخنانى از نگرش خروج دولت از رقابت با بخش خصوصى 
در معدن و صنایع معدنى اســتقبال کــرد و آن را خبرى 

خوشایند براى بخش خصوصى دانست.
وى همچنین با تقدیر از خدمات بى شائبه مدیرعامل فوالد 
مبارکه و مدیرعامل فوالد امیرکبیر کاشــان ، از هدایت 
بخش قابل توجهى از ســود شرکت هاى بزرگ به توسعه 

حمایت کرد.
اسرافیل احمدیه رییس سازمان صنعت، معدن 

و تجارت استان اصفهان نیز در این نشست به روابط 
مثبت و ارزنده کارگرى و کارفرمایى در این شرکت اشاره 
کرد و گفت: خوشبختانه محیط کار و تولید در این شرکت 
بسیار مطلوب و ارزشمند است و تاکنون هیچ نوع گالیه و 
یا شکایتى از روابط کار و تولید این شرکت نبوده که نشان 

از عملکرد صحیح مدیریت  و برنامه ریزى اصولى است. 
در ابتداى این نشست مهندس عزیز قنواتى در سخنانى 
ضمن خیر مقدم گویــى به میهمانان بویــژه معاون وزیر 
صنعت، معدن و تجارت به ارایه گزارشــى از روند عملکرد 
شــرکت فوالد امیرکبیر کاشــان، در بخش هاى تولید ، 
فروش و صادرات محصوالت شــرکت فــوالد امیرکبیر 

کاشان پرداخت.
عزیز قنواتى گفت: این شرکت در سال 72 عملیات اجرایى 
آن اغاز شده و در ســال 79 به بهره بردارى رسمى رسیده 

است.
وى به تولید در چهار بخش اســید شویى، نورد سرد ، ورق 
گالوانیزه و بخش آنیل اشــاره کرد و گفت: ظرفیت اسمى 
اولیه در بخش اسیدشویى 300 هزارتن سالیانه، نورد سرد 
سالیانه 250 هزارتن، واحد آنیل ســالیانه 150 هزارتن ، 
گالوانیزه 100هزارتن و برش 40 هزارتن سالیانه مى باشد.

وى در ادامه با اشاره به ثبت رکوردهاى تولید در سال گذشته 
و 3 ماهه اول سالجارى در نواحى مختلف شرکت گفت:  در 
3 ماهه اول امسال در بخش اسیدشویى 3 درصد، در بخش 
نورد سرد 11 درصد ،  دربخش گالوانیزه 11 درصد، افزایش 
داشته اســت،  وى افزود : آمار تولید در نواحى مختلف در 

سال 97 نسبت به ســال 96، در بخش اسید شویى رشد 
3 درصدى، در بخش نورد سرد رشــد 12 و نیم درصدى، 

در بخش ورق گالوانیزه رشد 8 و نیم درصدى داشته ایم.
وى به پرداخت باالترین سود در بین شرکت هاى فوالدى 
اشاره کرد و افزود:  این شرکت در سال گذشته با پرداخت 
206 تومــان بابت هر ســهم، باالترین ســود را در بین 

شرکت هاى فوالدى داده است.
وى افزود: این شــرکت در3 ماهه اول امسال بیش از 45 

میلیارد تومان  سود خالص داشته است.
وى در ادامه به اجراى طرح شاخص نوسعه اى این شرکت 
افزود: طرح توسعه 300 هزار تنى ورق گالوانیزه این شرکت 
دراجراى هماهنگ طرح هاى توسعه گروه فوالد مبارکه در 

برنامه آتى این شرکت مى باشد.
قنواتى در ادامه با اشاره رتبه ارزشمند شفافیت شرکت در 
گزارش دهى و امور مالى گفت:  این شــرکت در تعامالت 
اجتماعى و ارتباطات اجتماعى و مسئولیت هاى اجتماعى 

بسیار موفق عمل کرده است . 
وى در ادامه با اشــاره به دریافت نشــان هــاى زرین و  
لوح هاى متعدد تقدیر و افتخــار، گواهى نامه هاى متعدد 
و دریافت جوایز ملى  در حــوزه هاى مختلف گفت: فوالد 
امیرکبیر کاشان  امســال موفق به ورود به جایزه جهانى 
ســازمان دانشــى برتر، گردید که این افتخــار ماحصل 
اقدامــات و زحمات کارکنان شــرکت فــوالد امیرکبیر 
کاشــان و رهنمودهاى مدیران فــوالد مبارکه اصفهان 

مى باشد.

فوالد امیرکبیر کاشان،نگین درخشان صنعت فوالد ایران
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رئیس مرکز پزشــکى حج و زیارت جمعیت هالل احمر 
میانگین ســنى حجاج گفــت:  میانگین ســنى حجاج 
امســال 55 ســال اســت. حدود 8000  زائر بین 70 تا 
80 ســال ســن دارند و 1800 نفر نیز باالى 80 ســال 

هستند. 
به گفته محمدتقى حلى ســاز حدود 150 نفر نیز زیر 18 
ســال ســن دارند. وى در مورد بازماندگان از سفر حج 
اظهارکرد: 425 نفر در همان مراحــل اولیه معاینه و به 
توصیه پزشک از سفر انصراف دادند. برخى دیگر اصرار 
به سفر داشتند که پرونده شان به کمیسیون منتقل شد و 

از این تعداد نیز 73 نفر دوباره رد شدند. 

وى با بیان اینکه حدود 7000 نفر نیز به دالیل مختلف 
غیرپزشکى نظیر هزینه و... انصراف دادند، گفت: 71 نفر 
هم که وابســته به مصرف مواد مخدر بودند مجوز سفر 
ندارند که از ایــن تعداد پرونده 29 نفر در حال بررســى

 است.
حلى ساز در پاســخ به پرسش دیگر «ایســنا» در مورد 
افزایش میانگین ســنى حجاج امســال گفت: پارسال 
میانگین سنى حجاج حدود 50 سال بود که امسال با پنج 
سال افزایش میانگین آن به 55 سال رسیده است.  وى 
درصد حجاج زن و مرد در حج امسال را نیز 48 درصد مرد 

و 52 درصد زن اعالم کرد.

نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل در مجلس شوراى 
اسالمى اظهار کرد: با توجه به خشکسالى هاى اخیر در 
کشور به خصوص شــهرهاى کویرى کاشان و آران و 
بیدگل، براى ما صرفه جویى در مصرف آب، حکم کمک 
به حیات اســت و تغییر تعرفه برق از 4 به 3 بیشتر براى 

کمک به صرفه جویى در آب بود.
سید جواد ساداتى نژاد در جمع نمازگزاران مسجد اعظم 
دهنو آران و بیــدگل،  افزود: بــراى تصویب این طرح 
اســتدالل کردیم که در منطقه ما بیش از 7 میلیارد لیتر 
آب در فصل تابستان از طریق حدود 500 هزار کولر آبى 
تبخیر مى شود و میانگین روزى 220 لیتر آب توسط هر 

کولر مصرف مى شــود و اگر این کولرها را با جایگزینى 
کولر گازى حذف کنیم کمک بزرگى به صرفه جویى در 

مصرف آب مى شود.
نماینده مردم کاشان در مجلس به مشکل افزایش قیمت 
کولرگازى هم زمان با شروع این طرح اشاره کرد و گفت: 
با توجه به مشکالت ارزى و اینکه کولرگازى یک کاالى 
وارداتى است، با استفاده از ظرفیت خیران دنبال طرحى 
هستیم تا سال آینده حدود 50 هزار کولرگازى تهیه کنیم 
و به صورت اقســاطى به خانواده هاى کم درآمد تحویل 
دهیم تا کمکى به مشکل تهیه کولر گازى افراد کم درآمد 

این منطقه شود.

انصراف و بازماندن 7500 نفر 
از سفرحج

یک کولر روزانه 220 لیتر آب 
مصرف مى کند

آغاز پخش جهانى موسیقى 
«سرخپوست» 

   خبر آنالین | آلبــوم موســیقى متن 
فیلم ســینمایى «سرخپوست» توسط کمپانى 
«پالزامایــر» از روز 14 تیر مــاه در بازارهاى 
دیجیتــال دنیــا چــون «آى تونــز»، «اپل 
موزیک»، «آمازون موزیک»، «اســپاتیفاى» 
و... پخش شــد. این آلبوم در 16 ترك شامل 
موسیقى متن کل فیلم اســت. موسیقى متن 
فیلم سینمایى «سرخپوســت» را رامین کوشا 
آهنگساز جوان ایرانى ســاکن آمریکا ساخته

 است.

شکافتن البرز 
براى کاهش آلودگى؟!

مدیر پیــش بینى و هشــدار    میزان |
سازمان هواشناسى در پاسخ به این سئوال که 
آیا شکافتن کوه ها مى تواند به افزایش رطوبت 
تهران منجر شود؟ گفت: نظریه شکافتن کوه ها 
براى کاهش آلودگى هوا مطرح اســت اما این 
کار به هیچ وجه معقول و تأثیرگذار نخواهد بود. 
رشته کوه هاى البرز یک مانع طبیعى بین شمال 
و جنوب البرز اســت و اگر البــرز نبود تهران و 
شمال کشور مانند صحراى بى آب و علف «قره 

قوم» ترکمنستان بود.

2 مخدر پرمصرف کشور
سخنگوى ســتاد مبارزه با مواد    ایسنا|
مخدر با اشــاره به افزایش نگرانــى در حوزه 
اســتفاده از ماده مخدر گل در کشور، گفت: با 
این حال هنوز هم تریاك مقام اول مصرف مواد 
مخدر در کشــور را دارد. سردار منتظر المهدى 
توضیــح داد: گل به دلیل آگاهى نداشــتن از 
عوارض آن، بیشترین مصرف در کشور را دارد. 

عجب بچه اى!
  تابناك | محمــود اســالمیان، عضو 
هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال در یک برنامه 
تلویزیونى نام بابک زنجانى را برد و گفت: این 
فرد مى آید بدون هیچ ریشــه اى 2/8 میلیارد 
دالر را مى برد. شــما پول را ضرب در 13 کن، 
مى شود 40 هزار میلیارد تومان. ما هر سال براى 
باشگاه ها حداکثر هزار میلیارد خرج مى کنیم. 
به اندازه 40 سال هزینه فوتبال ما را یک بچه 

برمى دارد و مى برد.

خرید و فروش خبر!
شانزدهمین جلسه رسیدگى به    میزان |
اتهامات متهمان بانک ســرمایه دیروز برگزار 
شد. در این جلســه، متهم بیرانوند با اشاره به 
خبرچینى و خبرفروشى در بانک سرمایه گفت: 
وفور خبرچینى یکى از مســائل بانک سرمایه 
اســت به طورى که از یک تیم هشت نفره در 
یک گروه تلگرامى هفت نفر ستون پنجم بودند، 
خبر در بانک ســرمایه خرید و فروش مى شد. 
کارت هدیه مى دادند و از کارمندان اطالعات 

مى گرفتند.

مجوز  پس از 17 سال 
حســین زمان،  خواننــده اى که    مهر |
از چندین ســال پیش مجوزى براى برگزارى 
کنســرت دریافت نکرده بود، با اعالم رسمى 
ســامانه فروش اینترنتى بلیت کنسرت ها قرار 
است روز ســوم مرداد ماه اولین کنسرت خود 
را بعد از 17 ســال توقف در فعالیت ها در مرکز 
همایش هاى برج میالد تهران برگزار کند. به 
طور حتم صدورمجوز بــراى خواننده اى که از 
ســال ها پیش موفق به دریافت مجوز اجراى 
برنامه نشده بود مى تواند از نکات جالب توجه 
کنسرت هاى موسیقى پاپ طى ماه هاى اخیر 

باشد.

ماجراى درخواست آمریکا
 از ایران

  تسنیم| ســردار غالمرضا جاللــى، رئیس 
ســازمان پدافند غیرعامل با بیان اینکه در الیه سیاسى 
فعالیت و درگیرى شدیدى با دشمن داریم، گفت: زمانى 
که پس از ســرنگونى پهپاد متجاوز دشــمن از طریق 
واســطه هاى دیپلماتیک اعالم مى کند من براى حفظ 
آبروى خود مى خواهم عملیاتى محدود و در منطقه اى 
کم ارزش انجام دهم و شما پاســخ به آن ندهید؛ پاسخ 
نظام جمهورى اسالمى این است که ما هر عملیاتى را 
شروع جنگ تلقى مى کنیم و به آن پاسخ خواهیم داد و 
زمین جنگ را ما طراحى مى کنیم و اگر شما آن را شروع 

کردید، پایانش را ما اعالم مى کنیم.

پرویز فتاح در بنیاد مستضعفان؟
شنیده ها حاکى از این است که    انصاف نیوز |
پرویز فتاح، رئیس بنیاد مستضعفان شده است. محمدباقر 
قالیباف نیز یکى از گزینه هایى بود که بارها در رسانه ها 
براى ریاست احتمالى او گمانه زنى شده بود. فتاح تاکنون 
رئیس کمیته  امداد امام خمینى(ره) بود. از  فتاح به عنوان 
یکى از گزینه هاى بالقوه انتخابات ریاســت جمهورى 
سال 1400 نام برده مى شود. محمد سعیدى کیا از 31 
تیرماه 93 یعنى پنج سال پیش تاکنون ریاست این بنیاد 

را برعهده داشت.

ادعاى فرانسه 
درباره مذاکرات جدید

کاخ ریاست جمهورى فرانسه مدعى شد    مهر |
که رئیس جمهور این کشور در گفتگو با رئیس جمهور 
ایران براى مهلت زمانى تا 24 تیرماه به توافق رســیده 
است. براساس بیانیه کاخ الیزه، حسن روحانى و «امانوئل 
ماکرون» درباره یک مهلت زمانى جارى تا 24 تیر آینده 
براى «بررسى شرایط از سرگیرى گفتگوها» به توافق 
رسیدند. همچنین گفته شده رؤســاى جمهور ایران و 
فرانسه این تاریخ را در جریان یک مکالمه تلفنى بیش از 

یک ساعته تعیین کردند.

ترامپ از خودش تشکر کرد!
  باشگاه خبرنگاران جوان | تعداد زیادى از 
کاربران رسانه هاى اجتماعى، توییت تشکر «دونالد ترامپ» 
از خودش را به سخره گرفتند. رئیس جمهور آمریکا روز 
شنبه در حساب توییتر به دلیل آنچه دستاورد هاى اخیر 
در بازار سهام خوانده است، از خودش تشکر کرد. وى در 
واکنش به انتشار گزارشى درباره رکورد بى سابقه سهام 
آمریکا، در حساب توییتر خود نوشــت: «همه جهان به 
کشور ما حسادت مى کنند. متشکرم آقاى رئیس جمهور!» 

حتى بعد از اعدام فاضل خداداد 
عزت ا... یوســفیان مــال، عضو    خانه ملت |
کمیســیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراى 
اسالمى با طرح سئوالى مبنى بر اینکه چرا وقتى فاضل 
خداداد و مرتضى رفیق دوســت محاکمه شدند راه حلى 
اندیشیده نشــد که پرونده بعدى باز نشود، افزود: فاضل 
خداداد اعدام و پرونده اش بایگانى شد اما پس از آن شهرام 
جزایرى، امیر منصور آریا و بابک زنجانى و سلطان هاى 

مختلف متولد شدند و راه هاى فساد بسته نشد.

اصولگرا بود و هست
محســن کوهکن، فعال سیاسى    نامه نیوز |
اصولگرا و نماینده لنجان در مجلس گفته اســت: آقاى 
ناطق ذاتاً اصولگراست. زمانى جریان اصالحات تالش 
کرد که از او استفاده ابزارى کند. در سال76 در دانشگاه 
قزوین یکى از اعضاى ارشد کارگزاران در مناظره با من 
گفت که اگر ناطق نورى رئیس جمهور بشود، طالبان در 
کشور حاکم مى شود. چ طور اصالح طلبان آن زمان آقاى 
ناطق را نماد طالبان مى دانستند و اکنون او را اصالح طلب 
قلمداد مى کنند؟ ما با صداى بلنــد مى گوییم که آقاى 
ناطق همواره اصولگرا بوده و هست و هیچ تردیدى در 

این موضوع وجود ندارد. 

خبرخوان

چهار کالنشهر تهران، اصفهان، مشهد    تسنیم|
و شیراز با افزایش باور نکردنى مصرف آب شرب مواجه اند.

بارش هاى کم نظیر ســال آبى جارى (از ابتداى مهرماه 
97 تاکنون) این برداشت اشــتباه را براى برخى از مردم 
کشــورمان ایجاد کرده که امســال مى توانیم هر چقدر 
مى خواهیم آب مصرف کنیم و مشکل آب نداریم؛ غافل از 
اینکه نزدیک به نیمى از آب شرب کشور از منابع زیرزمینى 
تأمین مى شود و ســفره هاى زیرزمینى تأمین کننده آب 
شرب نیز به دلیل ســال ها اضافه برداشت، با افت قابل 

توجه کمیت و کیفیت مواجه شده اند.
جدیدترین بررسى ها نشــان مى دهد که 130 میلیارد 
مترمکعب کســرى مخازن زیرزمینى داریم، یعنى باید 
130 میلیارد مترمکعب آب (برابر با تمام آب قابل دسترس 
در طول یکسال پربارش) به سفره هاى زیرزمینى تزریق 
کنیم تا در آن صورت تازه شرایط سفره  هاى زیرزمینى ما 

به حالت عادى بازگردد.
تأسفبارتر زمانى است که متوجه شویم در صورت تزریق 
130 میلیارد مترمکعب آب شیرین به مخازن زیرزمینى 
نیز شرایط عادى نمى شود. چرا که در برخى نقاط کشور 
آنچنان برداشــت بى رویه از مخازن زیرزمینى داشته ایم 
که عالوه بر سفره هاى قابل تجدید، به سفره ها و ذخایر 
اســتاتیک و تجدیدناپذیر نیز لطمه زده ایم. لطمه اى که 

دیگر جبران پذیر نیست.
برداشــت هاى بى رویه و مصارف بدون ضابطه آب، در 
کنار نزدیک به 17 سال خشکسالى، ایران را در شرایطى 
قرار داده که یکسال پرآب هم نتوانست براى مدت زیادى 

شهرهاى پرتنش کشور را از تنش آبى دور کند.
بارش هاى کم نظیر 335 میلیمترى سال آبى جارى، تنها 
توانست 101 شهر را که تابستان گذشته درگیر تنش آبى 

بودند، امسال در وضعیت نرمال قرار دهد و همچنان 233 
شهر کشور در شرایط تنش آبى قرار دارند.

هم اکنون چهار کالنشهر تهران، اصفهان، مشهد و شیراز 
با افزایش باور نکردنى مصرف آب شرب مواجه اند و اگر 
مردم این شهرها، مصارف بى رویه خود را مدیریت نکنند، 

با وجود ذخایر خود آب در سدها، در ادامه تابستان با مشکل 
در تأمین آب شرب در این کالنشهرها مواجه مى شویم. 
در همین راستا شاهد رشد 3/5 درصدى مصرف آب شرب 
در کالنشهر تهران و رشــد دو برابر مصرف آب شرب در 

شهر اصفهان، نسبت به مدت مشابه سال قبل هستیم.

عالوه بر این، در بســیارى از نقاط کشور، این تصور که 
امسال مشکل آب نداریم، مصارف آب شرب را با افزایش 
بى رویه و افسارگســیخته مواجه کرده، که اگر روند عدم 
مدیریت مصرف آب ادامه یابد، احتمــال افزایش تعداد 

شهرهاى با تنش آبى در طى تابستان، وجود دارد. 

سنگ ناایمن 60 تنى مشرف بر آرامگاه خواجوى کرمانى 
و دروازه قرآن شیراز که یکى از ورودى هاى اصلى شیراز 
است با روش انفجار آرام خرد شد. این سنگ نا ایمن مشرف 
بر دروازه قرآن و آرامگاه خواجــوى کرمانى بود و از زمان 
مشاهده این ســنگ بازدید از مقبره این شاعر بلند آوازه 
نیز با هدف حفظ ایمنى شهروندان و گردشگران تعطیل 

شده بود.
تصاویر این ســنگ در نوروز 98 به سرعت بین کاربران 
شبکه هاى اجتماعى به اشتراك گذاشته و این مسئله سبب 
شد که مســئوالن امر نیز براى رفع این مشکل به تکاپو 
بیافتند و رصد وضعیت این منطقه در دستور کار نیروهاى 
متخصص ارگان هاى مختلف و مدیریت شهرى قرار گیرد.
عصر شــنبه 15 تیرمــاه، طرح مصوب شــوراى تأمین 
شهرستان شــیراز مبنى بر  رفع مخاطرات قطعه سنگ 
چند ده تنى غیر ایمن واقع در ارتفاعــات دروازه قرآن با 
استفاده از روش انفجار آرام، توسط شــهردارى شیراز با 

موفقیت اجرا شد.

حجت االسالم علیرضا پناهیان، شامگاه شنبه در جشن 
بزرگ «زیر سایه خورشــید» در مصالى امام على علیه 
الســالم کرمان ســخنرانى کرد. گزیده اى از سخنان 
این واعظ معروف را در این ســخنرانى که به مناسبت 
دهه کرامت و با محوریت محبت اهــل بیت(ع) انجام 

شد بخوانید: 
■اخالق منهاى محبت اهل بیت(ع)، مثل آن است که 
با کاسه اى ماست در کنار دریا بنشینى و با قاشقى، ماست 
را به دریا بریزى تا دوغ درست کنى؛ اخالق بدون محبت 
اهل بیت(ع) مثل توهم ساختن یک دریا دوغ است با یک 

کاسه ماست! 
■جهان وقتى اخالقى مى شــود که همه، روز و شب را 

به عشق مهدى فاطمه(عج) سپرى کنند. کدام سریال 
در جهان اســت که پیام اخالقى ندهد، حتى فیلم هاى 
مزخرف هم یکى دو پیام اخالقــى مى دهند؛ در ادبیات 
کدام فرهنگ و ملت دعوت به اخالق نشده؟ نتیجه اش 
کجاســت؟ اگر مى خواهیم اخالق در جهان حاکم شود 

و واقعاً تزکیه نفس صورت بگیرد باید از راهش برویم.
■اگر فهمیدیم راه اخالقى شــدن محبت اهل بیت(ع) 
است دیگر شــوخى نمى گیریم بلکه حدیث امام صادق 
علیه الســالم را جدى مى گیریم که فرمود؛ فقرا سالى 
یکبار و آنها که دارا هستند سالى دو بار باید کربال بروند و 
اگر کسى سه سال کربال نرفت عاق پیامبر(ص) مى شود؛ 
ثواب زیارت امام هشتم از جهاتى بیشتر از ثواب سفر به 

کربالست.
■سران پســت فطرت غربى بیش از همه قانون قانون 
مى کنند اما آیا جهان قانونى شد؟ بشر تا کى باید فریب 
بخورد؟ عبادت بدون محبت اهــل بیت(ع) اثر دارد؟ در 
آموزش و پرورش هم این موضــوع جدى آموزش داده 

نشد.
■این همه فیلم عشقى ساختند حاال عشق در جهان فراوان 
شده یا فساد؟ در اروپا با سگ و گربه زندگى مى کنند یا با 

عشق؟ با حلوا حلوا کردن دهان شیرین نمى شود.
■واى بر مدیرى که در این کشــور خیانت کند، روزگار 
او سیاه مى شود زیرا ایران، کشور محبین اهل بیت(ع) 

است.

در آیین بدرقه از کاروان طالیــه داران رونق تولید که با 
حضور شــریعتمدارى،  وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعى 
برگزار شد، از بانک رفاه به عنوان بانک اجتماعى حامى 

ورزش کارگرى تجلیل به عمل آمد.
به گزارش روابط عمومى بانک رفاه کارگران، در مراسم 

بدرقه کاروان کارگران ورزشــکار کشور از بانک رفاه به 
منزله بانک اجتماعى حامــى ورزش و جامعه کارگرى 
قدردانى و لوح سپاس و تندیس فدراسیون ورزش هاى 
کارگرى به دســت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعى به 

نماینده بانک تقدیم شد.

ششــمین دوره رقابت هاى ورزش هــاى کارگرى به 
میزبانى کشور اسپانیا و در شهر تورتوسا، تا دیروز شانزدهم 
تیرماه سال جارى برگزار شــد و کاروان ورزشى ایران 
متشکل از 140 ورزشکار، مربى و سرپرست، نهم تیرماه 
براى حضور در مسابقات عازم شهر تورتوساى اسپانیا شد.

4 کالنشهر در آستانه مشکل ساز شدن تأمین آب شرب

رشد مصرف آب در اصفهان 2 برابر شد

تجلیل از بانک رفاه در مراسم بدرقه کاروان طالیه داران رونق تولید

حجت االسالم پناهیان: 

سران پست فطرت غربى بیش از همه قانون قانون مى کنند اما آیا جهان، قانونى شد ؟

در جدیدترین رده بندى هتل هاى ایران تا تاریخ 5 جوالى 
2019 در وبســایت معتبر «تریپ ادوایزر» که بر اســاس 
نظرات کاربران صورت گرفته است، یک هتل شیراز براى 
نخستین بار در رده نخســت قرار گرفت. در حالى که هتل 
سراى «عامرى» در کاشان مدت ها جایگاه نخست را به خود 
اختصاص داده بود و هیچ رقیبى نداشت اما باالخره هتلى 

متفاوت در شیراز این جایگاه را از آن خود کرد.
بوتیک هتل «درب شــازده» شــیراز به نحوى طراحى و 

بازسازى شده که هوش از ســر گردشگران مى برد. هتلى 
که در دل یک خانه قاجارى ایجاد شــده و از هنر و طراحى 
مدرن نیز براى تزیین و دکور اتاق ها اســتفاده شده است. 
بوتیک هتل «درب شــازده» متعلق به دوره قاجار در قلب 
منطقه زند شیراز قرار دارد و منعکس کننده میراث فرهنگى 
غنى و معمارى کهن این شهر است. اما به رغم آنکه استان 
اصفهان از رده اول در رده بندى ده هتل برتر کشور که در 
این در وبسایت منتشر شده پایین تر آمده است، هتل هاى 

این استان همچنان بیشترین جایگاه را در فهرست ده هتل 
برتر کشور به خود اختصاص داده اند. این ده هتل به ترتیب 
عبارتند از:  1 – هتل درب شازده (شیراز)، 2 – هتل سراى 
عامرى (کاشان)، 3 – هتل قصر منشى (اصفهان)، 4 – هتل 
مرشدى (کاشان)، 5 – هتل زندیه (شیراز)، 6 – هتل  ویانا 
(اصفهان)، 7 – هتل  اســپیناس پاالس (تهران)، 8 – هتل  
آپارتمان هشت بهشت (اصفه ان)، 9 – هتل بزرگ (شیراز) 

و 10 – هتل نووتل فرودگاهى امام خمینى(ره) (تهران).

بازگشت آرامش به 
دروازه قرآن

جایگاه اصفهان در رده بندى بهترین هتل هاى ایران 

تقلب دسته جمعى در کنکور با تکنولوژى روز!
ماجــراى تقلبى کنکور سراســرى از حــوزه امتحانى 
شهرســتان ثالث باباجانى که روز جمعه 14 تیرماه 98 
برگزار شد؛ همانند خبر زلزله 7/3 ریشترى ساعت 21 و48 
دقیقه یک شنبه 21 آبان ماه 96 در غرب کشور که ثالث 
باباجانى و سرپل ذهاب را در عرض چند ثانیه زیرخروارها 
آوار گرفتار کرد، خبرساز شد. در این ماجرا، 21 دانش آموز، 
به علت همراه داشتن ابزار پیشرفته و مدرن تقلب همچون 
هندزفرى، مچ بند، ساعت هوشمند و خودکار دوربین دار، 

شناسایى و تحویل مقامات دادستانى و امنیتى شدند.
نام ثالث باباجانى به عنوان حوزه هاى مشکل دار کنکور 
سراسرى 98 برســر زبان ها افتاده، اما در این بین حتى 
نام یک داوطلب ثالث باباجانى در لیست متخلفان قرار 
ندارد. طبق گفته محمدى، مدیر آموزش و پرورش ثالث 
باباجانى، این متخلفان از افراد بومى شهرســتان ثالث 
باباجانى نیســتند، بلکه از شهرســتان ها و استان هاى 
همجوار هستند که حوزه انتخابیه خود را ثالث باباجانى 

انتخاب کرده بودند.
متخلفان از شــهرهاى خرم آباد، ایالم و جوانرود هستند 
که به هواى کسب سهمیه ناچیز در نظر گرفته سازمان 
سنجش که به گستردگى در شهرستان هایى که اصًال یک 
آجر آنها هم از زلزله ویران نشده بود، نیست و همچنین با 
تصور اعمال سخت گیرى کمترى بر حوزه هاى کنکور این 
منطقه زلزله زده، حوزه انتخابیه خود را به ثالث باباجانى 

منتقل کرده بودند.
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شهردار سمیرم معرفى شد
على اصغر ذاکرى هرندى، مدیرکل دفتر امور شهرى و 
شوراهاى استاندارى اصفهان در مراسم معرفى شهردار 
سمیرم در محل فرماندارى این شهرستان، اظهار کرد: 
امروز شهر و شهرستان سمیرم نسبت به یک دهه گذشته 
به عنوان یک نماد و برند معتبر گردشگرى و بوم گردى، 
شناخته مى شود و این موضوع ضرورت تالش و کار در 
این بخش را دو چندان مى کند. در این مراســم پس از 
معرفى صابرى، از حســینعلى صادقى شــهردار سابق 

سمیرم قدردانى شد.

فراخوان انتخاب خبرنگار
فراخوان انتخــاب خبرنگاران نوجوان ســى و دومین 
جشــنواره بین المللى فیلم هاى کــودکان و نوجوانان 
اصفهان منتشر شد. به همین منظور، نوجوانان 14 تا 16 
ساله مى توانند از طریق ثبت نام در خبرگزارى «ایمنا» 
به نشانى www.imna.ir در این فراخوان شرکت 
کنند. مهلت متقاضیان براى ثبت نام در فراخوان انتخاب 
خبرنگاران نوجوان ســى و دومین جشنواره بین المللى 
فیلم هاى کــودکان و نوجوانان اصفهان تــا 19 تیر (تا 

ساعت 24) تعیین شده است.

اجراى 10 طرح در گوگد
شهردار گوگد شهرستان گلپایگان گفت: بیش از ده طرح 
عمران شهرى بزرگ وکوچک با اعتبارحدود 12 میلیارد 
در این شهر در حال اجراست. حسین علیمحمدى تکمیل 
ساختمان آتش نشانى، پارك الله، زیرسازى و آسفالت 
معابر، ساماندهى دفع آب هاى سطحى، طرح جداسازى 
مصارف فضاى سبز شهرى از آب آشامیدنى با روش هاى 
نوین آبیارى و اجراى سامانه پایش تصویرى در میدان 

توحید را از جمله این طرح ها عنوان کرد.

اولین دانش شهر 
تأسیس مى شود

معاون تحقیقات، فناورى و نوآورى دانشگاه آزاد اسالمى 
گفت: نخستین دانش شهر این دانشگاه با رویکرد شهر 
هوشمند در واحد نجف آباد تأســیس مى شود. روح ا... 
دهقانى فیروزآبادى در بازدید از دانشــگاه آزاد اسالمى 
واحد نجــف آباد، اظهار کــرد: فرصت هاى منحصر به 
فردى در این دانشگاه وجود دارد و واحد نجف آباد یکى از 
واحدهاى ویژه دانشگاه آزاد اسالمى است. وى همچنین 
در بازدید از مراکز تحقیقاتى دانشگاه آزاد اسالمى واحد 
اصفهان (خوراسگان)، گفت: امروز نیازمند آن هستیم تا 
به دور از هر گونه شعار و بزرگنمایى شناخت خود نسبت 

به نقاط ضعف و قدرتمان را واقعى کنیم.

افزایش شهریه مهدهاى کودك
معاون اجتماعى بهزیستى استان اصفهان گفت: شهریه 
مهدهاى کودك در کمیته اى متشــکل از نماینده هاى 
ســتاد تنظیم بازار، اداره صنعت، معدن و تجارت و اداره 
بهزیستى مصوب شد و در ســال تحصیلى آینده همه 
مهدهاى کودك استان 29 درصد افزایش شهریه خواهند 
داشت. مجتبى ناجى افزود: شهرستان ها اگر چه اجازه 
افزایش تعرفه شهریه به اندازه مرکز را دارند اما به دلیل 
عدم بضاعت مالى یا در اولویت نبودن مهدهاى کودك 
در سبد هزینه زندگى در شهرستان ها معموًال کمتر از این 

تعرفه دریافت مى کنند.

افتتاح جشنواره 
«شهرمن، خانه من»

شهردار فالورجان زنگ افتتاحیه جشــنواره تابستانى 
«شــهرمن، خانه من» را در پارك ســاحلى میثم شهر 
فالورجان به صدا در آورد. جواد نصرى در این مراســم 
بیان کرد: جشــنواره تابستانى «شــهر من، خانه من» 
با هدف افزایش شــور و نشــاط اجتماعــى در قالب 
برنامه هاى شــاد و متنوع ســرگرم کننده براى عموم 
شهروندان برگزار مى شود. وى همچنین ایجاد نشاط 
اجتماعى، ارتقاى سطح فرهنگ شهروندى، غنى سازى 
اوقات فراغت خانواده ها و افزایش سطح سالمت روح و 
روان شهروندان را از جمله اهداف برگزارى این جشنواره 

دانست.

خبر

معاون اجتماعی و مشارکت هاي مردمی سازمان فرهنگى، 
اجتماعى و ورزشــى شــهردارى اصفهــان از برگزارى 
ویژه برنامــه «محله عمودى» براى دومین ســال پیاپى 
خبر داد.مرتضى رشیدى اظهار کرد: در نظر داریم مجموعه 
برنامه هاى فرهنگى مربوط به خانواده را در مجتمع هاى 
مسکونى باالى یکصد واحد که به صورت آپارتمان هستند 
برگزار کنیم.  وى در مورد جزئیات این برنامه اظهار کرد: 
امسال دومین سالى اســت که این برنامه را اجرا مى کنیم 
که بر اساس آن هشت واحد مسکونى در مناطق مختلف 
شهر انتخاب شده اند که در مدت هشت هفته 64 برنامه به 
مدت دو ماه ویژه ساکنان برگزار مى شود. معاون اجتماعى 

سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان  
گفت: برنامه ها شــامل آموزه هاى اخالق شــهروندى، 
آتش نشــانى، بازیافت، اورژانس، فرهنگ رســانه اى با 
همکارى پلیس فتا، فضاى ســبز و گیاهــان آپارتمانى و 
مواردى از این قبیل اســت. وى ادامــه داد: هر برنامه دو 
ساعت است که طبق جدول اعالم شده، براى مخاطبان 
تمام سنین محتواى آموزشى در نظر گرفته شده است که 
به صورت واحد به واحد توزیع مى شود.گفتنى است؛ آیین 
افتتاحیه این ویژه برنامه روز سه شنبه 18 تیرماه از ساعت 
20 و30 دقیقه با حضور مدیران شهرى در مجتمع مسکونى 

فرهنگیان واقع در بلوار شفق برگزار خواهد شد.

امام جمعه اصفهان با بیان اینکه مردم اســتان اصفهان 
در امور خیر پیشتاز هستند گفت: مشارکت هاى مردمى 
براى خدمت رسانى به بیماران صعب العالج افزایش یابد.

آیت ا... سید یوسف طباطبایى نژاد در دیدار هیئت مدیره 
مؤسسه خیریه امدادگران عاشــورا با بیان اینکه مردم 
استان اصفهان در امور خیر پیشــتاز هستند اظهار کرد: 
مردم این اســتان در امور خیر و کمک بــه همنوعان و 
هموطنان خود در عرصه هــاى مختلف همچون زلزله 
کرمانشاه و سیل پلدختر و... در این مناطق حضور داشتند 
و کمک هاى نقدى و غیرنقدى فراوانى را به این مناطق 
ارســال کردند براى مثال حــدود 1500 نفر از طالب 

اصفهانى براى سیل پلدختر در منطقه حضور داشتند.
وى افزود: مردم اصفهان در سال 1397، حدود 1200 نفر 
زندانى را با مبلغ 120 میلیارد تومان از زندان آزاد کردند که 
از این میزان 70 میلیارد تومان به صورت نقدى پرداخت 

شده و 50 میلیارد تومان را از شاکیان رضایت گرفته اند.
نماینده ولى فقیه در اســتان اصفهان بیان کرد: اعضاى 
این مؤسسه با تالش فراوان و با وجود مشکالت متعدد 
براى خدمت رسانى به مردم قدم بر مى دارند اما الزم است 
اعضاى هیئت مدیره براى افزایش مشارکت هاى مردمى 
با هدف خدمت رسانى به بیماران سرطانى و صعب العالج 

برنامه ریزى منسجم ترى داشته باشند.

مردم اصفهان در امور خیر 
پیشتازند 

اجراى برنامه هاى فرهنگى در  
مجتمع هاى مسکونى اصفهان 

مسئول نمایندگى آستان قدس رضوى در استان اصفهان 
از برگزارى 140 برنامه در دهه کرامت در سطح این منطقه 
خبر داد. سید رضا مرتضوى افزود: این برنامه ها در قالب 
همایش، جشــن، مالقات ها و شب شعر در شهر اصفهان 
و شهرستان هاى اســتان برگزار مى شود. وى اظهار کرد: 
پرچم گردانى حرم مطهر رضوى در 170 نقطه اســتان با 
حضور خادمان حرم رضوى در مساجد، دانشگاه ها، ادارات، 
بیمارستان ها و دیگر اماکن همگانى انجام و 24 جشن در 
24 نقطه شهرستان اصفهان با همکارى بسیج نواحى امام 

رضا (ع) و امام صادق (ع) اجرا مى شود.
رئیس ســتاد برنامه هاى دهه کرامت نمایندگى آستان 
قدس رضوى اصفهان نیز از برگزارى جشن و برنامه رواق 
رضوى در میدان امام خمینى (ره) اصفهان خبر داد و ادامه 
داد: این برنامه هر روز از ســاعت 18 تا 23 در این میدان 
برگزار مى شود. محمدحسین محسن زاده اضافه کرد: در 
این برنامه کانون هاى تخصصى خدمت رسانى رضوى 
در قالب غرفه هاى رواق رضوى در بخش هاى گوناگون با 
شعار «خدمت کریمانه مهربانى به اسم اهل البیت (ع)» به 

مردم خدمت رسانى مى کنند.
وى برگزارى شب شعر رضوى در 22 تیر، دیدار با خانواده هاى 
معزز شهدا، پیاده روى خادمان رضوى، جشن هاى «زیر سایه 
خورشید» در سراسر اســتان با حضور خدام امام رضا (ع)، 
کرسى هاى تالوت قرآن، غبارروبى گلستان شهدا، سرکشى 
از آسایشگاه جانبازان و ورزش باستانى را از دیگر برنامه هاى 

این دهه در شهر اصفهان برشمرد. 

مدیرکل دامپزشکى استان اصفهان گفت: حدود 500 هزار 
کیلوگرم فرآورده  گوشتى فاسد، ساالنه از چرخه عرضه و توزیع 

در استان جمع آورى مى شود.
شهرام موحدى به وجود 33 کشتارگاه در استان اشاره کرد و 
گفت: از این تعداد 20 مورد کشتارگاه سنتى و ما بقى صنعتى 
هستند که عزم جدى براى بستن کشتارگاه هاى غیربهداشتى 
وجود دارد. وى با بیان اینکه حدود 500 هزار کیلوگرم فرآورده  
گوشتى فاســد ســاالنه از چرخه عرضه و توزیع در استان 
جمع آورى مى شود، خاطرنشان کرد: در چرخه نظارت 250 
هزار ُتن از فرآورده هاى گوشــتى و نزدیک به همین رقم در 
چرخه عرضه از سر ســفره هاى مردم برداشته مى شود و اگر 
این موارد کنترلى نباشد، خواهیم دید چه هزینه هایى بر مردم 

و دولت تحمیل مى شود.
موحدى گفت: از 64 میلیون قطعه طیورى که ساالنه در استان 
کشتار مى شود تیم بازرسى این سازمان 4000 قطعه آن را از 

چرخه هاى یاد شده حذف مى کند.

مدیر کل حفاظت از محیط زیســت استان اصفهان گفت: 
سئوال اساسى این است، چند درصد از صنایع اصفهان بر 
مبناى توسعه پایدار تشکیل شده است؟ همدلى براى محیط 

زیست بر تمام مسئوالن استان یک ضرورت است.
ایرج حشمتى دیروز در صحن علنى شوراى اسالمى شهر 
اصفهان، اظهار کرد: ده هزار صنعت یک شبه در اصفهان 
ایجاد شده اســت؟ اعتبارات من براى پایش صنایع 250 
میلیون تومان است یعنى براى پایش هر صنعت 25 هزار 

تومان پول دارم.
وى با طرح این سئوال که آیا فشــارى که در درازمدت بر 
روى زاینده رود آمده است را مى شــود با عصاى جادویى 
درست کرد؟ اظهار کرد: فوالد، ذوب آهن، کارخانجات فرش 
و... در اصفهان هستند با این اعتبارات، ایجاد حس مسئولیت 
زیست محیطى را مثل تعلق خانواده باید بزرگ کنیم. با توجه 

به اعتبارات موجود نمى توانیم نگاه بلندمدت داشته باشیم.

مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان اصفهان تصریح 
کرد: مســائل زیســتى محیطى در صنایع اصفهان یک 
مسئله فانتزى در نظر گرفته شده است. در استان اصفهان 

مشکالت به صورت جزیره اى مطرح مى شود.
حشمتى ادامه داد: استان اصفهان مثل پدر پولدارى است 
که پول زیــادى دارد اما براى اصفهان خــرج نمى کنیم، 
بلکه براى همســایه خرج مى کنیم. وى تأ کید کرد: با این 
اعتبارات نمى شود خدمت کرد باید شوراى شهر و مدیریت 
شهرى پشت محیط زیست بیایند، ما نیازمند هم افزایى و 

همدلى هستیم.
مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان اصفهان خاطرنشان 
کرد: وزیر نیرو به اصفهان آمده است مدیرکل محیط زیست 
استان اصفهان را دعوت نکرده اند. این اتفاق خیلى جالب 
است. براى حفظ و بهبود محیط زیست نیازمند هم افزایى 

باالیى هستیم.

رئیس اتحادیه میادین میوه و تره بار اصفهان دلیل افزایش نرخ صیفى جات همچون سیب 
زمینى در بازار را صادرات اعالم کرد.

ناصر اطرج در گفتگو با «ایســنا» در خصوص گرانى برخــى صیفى جات به خصوص 
سیب زمینى، اظهار کرد: با توجه به بى آبى و قیمت پایین آن در سال گذشته بسیارى از 
کشاورزان کشت ســیب زمینى انجام ندادند و تولید سیب زمینى نسبت به سال گذشته 
کمتر شد، از سوى دیگر با انجام صادرات، نرخ این محصول رو به افزایش رفت. وى در 
پاسخ به این سئوال که چرا صادرات ســیب زمینى متوقف نمى شود، اظهار کرد: انجام 
صادرات یا توقف آن به سیاست دولت برمى گردد و وزارت صنعت در این باره باید تصمیم 

گیرى کند.
رئیس اتحادیه میادین میوه و تره بار اصفهان افزود: البته به وزارتخانه و متولیان امر چندین 
بار نامه نگارى کرده ایم که جلو صادرات سیب زمینى گرفته شود، همچنین اقالمى که 
در بازار کمبود داریم را گزارش کرده ایم اما سیاست دولت بر صادرات برخى محصوالت 
کشاورزى است. وى با بیان اینکه به دلیل کمبود، قیمت سیب زمینى باالست، اضافه کرد: 
در حال حاضر قیمت عمده فروشى هرکیلو سیب زمینى در اصفهان بین3500 تا6000 

تومان است که در سطح عرضه با افزایش 25 درصدى فروخته مى شود.
اطرج گفت: با شروع برداشت ســیب زمینى برخى مناطق همچون فریدن و همدان به 

بازار، احتمال شکسته شدن قیمت این محصول و کاهش 15 درصدى نرخ آن وجود دارد. 
وى اضافه کرد: برخى کشاورزان با تصور بى آبى سال هاى گذشته و همچنین با توجه 
به قیمت پایین آن، کشت کمترى انجام دادند به این دلیل نرخ سیب زمینى نیز همانند 

هویج  افزایش یافت.

«دریافت هرگونه مبلغى به عنوان حق فنى از ســوى 
داروخانه هــا بر اســاس قانون، ممنوع بــوده و تخلف 
محسوب مى شود و در صورت شکایت از سوى بیماران، 

به شدت با متخلف برخورد خواهد شد.»
مدیرکل تعزیرات حکومتى اســتان اصفهــان که به 
مناســبت 12 تیر روز مبارزه با قاچاق کاال و ارز به میان 
خبرنگاران آمده بود با تبریک دهه کرامت و بیان مطلب 
فوق گفت: این حق شهروندان است که آگاهى یابند و 
بدانند اخذ حق فنى از سوى داروخانه ها ممنوع و تخلف 
است و در صورت مشاهده این تخلف و ارائه شکایت خود 
به صورت حضورى به تعزیرات حکومتى اســتان و یا 
اطالع رسانى از طریق سامانه 190، به آن رسیدگى شده 

و با این تخلف برخورد مى شود.
غالمرضا صالحى با ارائه گزارشى از اقدامات تعزیرات 
حکومتى استان اصفهان در ســه ماهه اول سال جارى 
گفت: از اول فروردین ماه ســال جارى تــا 31 خرداد 
98 تعداد 744 پرونده  قاچاق کاال و ارز شــامل تخلفات 
احتکار، گرانفروشى و... به شعب تعزیرات استان واصل 
شد که نسبت به مدت مشابه ســال گذشته، 10 درصد 
افزایــش دارد. همچنین در بخــش کاال و خدمات در 
سه ماهه اول ســال جارى 6400 فقره پرونده به شعب 
تعزیرات استان اصفهان رسید که نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته، 31 درصد افزایش نشان مى دهد، اما در این 
مدت در بخش بهداشت، دارو و درمان 732 فقره پرونده 
تشکیل شد که شاهد کاهش 25 درصدى نسبت به مدت 

مشابه سال قبل بودیم.
وى با بیان اینکه در طول ســه ماه سال جارى و در این 
سه بخش، در مجموع 8000 پرونده به شعب تعزیرات 
حکومتى اســتان اصفهان واصل شد گفت: در یکسال 
اخیر مهمتریــن پرونده هاى بخش قاچــاق کاال و ارز 
که رسیدگى شد شامل صدور حکم محکومیت هشت 
فقره پرونــده طالى قاچاق بود که در مجموع شــامل

90 کیلوگــرم طــالى قاچاق مى شــد که عــالوه بر 
محکومیت قاچاقچیان، این میــزان طال به نفع دولت 
ضبط و متهمین و متخلفین آن به پرداخت جزاى نقدى 
از یک تا دو برابر بهاى ریالى این کاال محکوم شــدند. 
همچنین فقط در یکــى از این پرونده هــا که نیمى از 
طالى مکشــوفه معادل 46 کیلوگرم طالى قاچاق را 

شامل مى شــد، عالوه بر ضبط طال، متهم به پرداخت 
بیش از هفت میلیــارد تومان در حــق صندوق دولت

 محکوم شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتى استان اصفهان به مهمترین 
پرونده هاى در حال رسیدگى در تعزیرات حکومتى استان 
اصفهان هم اشــاره کرد و افزود: پرونده هاى احتکار و 
گرانفروشى شــامل عدم اعالم موجودى کاال، احتکار، 
گرانفروشــى و اختفا و امتناع از عرضه کاال بوده که در 
بخش احتکار، دو پرونده احتکار در مواد پتروشــیمى به 
میزان تخلف 600 میلیون تومان، دو فقره احتکار تیرآهن 
در مجموع ده میلیارد و 400 میلیون تومان، احتکار سه 
فقره پرونده کاغــذ در مجموع 610 میلیــون تومان و 
احتکار روغن موتور در ســه فقره پرونده به میزان یک 

میلیارد و 50 میلیون تومان است.
وى در ادامه گفت:همچنین در بخش گرانفروشى هم 

ســه فقره پرونده کاغذ، تیرآهن و تخم مرغ در مجموع 
یک میلیــارد و 800 میلیون تومان تخلف بوده اســت. 
این در حالى است که در بخش بهداشت، دارو و درمان 
تخلفات در کمیســیونى با حضور مســئوالن مرتبط 
بررسى و خروجى آن به عنوان پرونده در شعب تعزیرات 

رسیدگى مى شود.
صالحى حضور نداشتن مسئول فنى در داروخانه ها و اخذ 
مبلغ اضافى توسط برخى از مؤسسات پزشکى از بیماران 
را از تخلفات برشمرد و خاطرنشان کرد: در سه ماهه اول 
سال جارى، با حکم تعزیرات حکومتى استان اصفهان 
شش شرکت اعم از پخش دارو، مرکز شنوایى سنجى، 

داروخانه و... در اصفهان پلمب شد.
مدیــرکل تعزیــرات حکومتى اســتان اصفهان زمان 
رســیدگى به پرونده هــا در بخــش کاال و خدمات و 
بخش بهداشــت، دارو و درمان را 15 روز اعالم کرد و 

گفت: زمان رســیدگى به پرونده قاچاق کاال و ارز با در 
نظر گرفتن دریافت استعالمات از سازمان ها حدود 60 

روز است.
وى در ادامه افزود: مجازات در قاچاق کاال و ارز، عالوه 
بر ضبط کاال و جریمه نقدى، ضبط و مصادره خودرو را 

هم در بر دارد.
صالحى اظهار امیدوارى کرد با هوشــمند و سیستمى 

شدن نظارت، وضعیت مطلوب ترى حاصل شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتى استان اصفهان گفت: نظارت 
مثًال بر 200 هزار واحد صنفى با 60 بازرس چگونه باید 
انجام شود؟ در حالى که اگر نظارت از سنتى، به صورت 

هوشمند درآید مطلوب تر انجام خواهد شد.
صالحى بار دیگر از همه شــهروندان خواست هرگونه 
تخلفى که صورت مى گیرد را اطالع دهند، تا رسیدگى 

مطلوب صورت پذیرد.

ضبط 90 کیلو طالى قاچاق در اصفهان

جمع آورى 500 هزار کیلو
 فرآورده  گوشتى فاسد 

140 برنامه دهه کرامت
 در استان اصفهان برگزار مى شود

اصفهان پدر پولدارى است که براى همسایه خرج مى کند

عامل گرانى سیب زمینى در اصفهان

نصف جهــان  در مراســم ویژه اى، مســئوالن، زنگ آغاز 
فعالیت هاى غنى سازى اوقات فراغت کانون هاى فرهنگى 
هنرى مساجد استان اصفهان را در تاالر اجتماعات سیتى 
سنتر اصفهان به صدا درآوردند و از پوستر آن، رونمایى کردند.

در آیین افتتــاح فعالیت هاى غنى ســازى اوقات فراغت 
کانون هاى فرهنگى هنرى مساجد اســتان اصفهان که 
جمع کثیرى از اعضا، رؤساى کانون هاى فرهنگى هنرى 
شهرســتان ها و... حضور داشتند مدیر ســتاد هماهنگى 
کانون هاى فرهنگى هنرى مساجد استان اصفهان با خیر 
مقدم و تبریک دهه کرامت، گفت: طرح غنى سازى اوقات 
فراغت تابستانه کانون هاى فرهنگى هنرى مساجد استان 
اصفهان امسال با شعار «اخالق، نشاط، معنویت» در محور 
فعالیت هایى چون قرآن و عترت، آموزش و توانمندسازى، 
شبکه سازى و فضاسازى مجازى، فعالیت هاى اجتماعى، 
کتاب و کتابخوانى و هنر صورت مى گیرد و ویژه اعضاى این 

کانون ها و خانواده هایشان است.
حجت االسالم و المســلمین محمدرضا نیستانى اظهار 
کرد: اعضــا مى تواننــد براى ثبــت نام بــه کانون هاى 
فرهنگى هنرى مساجد در ســطح استان اصفهان مراجعه
و یا از طریق ســامانه «بچه هاى مســجد» بــه آدرس

 www.bachehayemasjed.ir اقدام کنند.
وى ادامه داد: سال گذشــته، ثبت و ساماندهى کانون هاى 
فرهنگى هنرى مساجد انجام شد و اساسنامه کانون ها شکل 
گرفت و امسال نیز فعالیت هاى فرهنگى هنرى مورد نظر 

است که شاخصه هاى آن ابالغ مى شود.
مدیر ستاد هماهنگى کانون هاى فرهنگى هنرى مساجد 
استان اصفهان با تأکید بر اینکه فعالیت هاى اوقات فراغت 
تابستانه کانون ها در جهت اطالع رسانى و شفاف سازى باید 
در سامانه «بچه هاى مسجد» ثبت شود تا همه مردم از این 
فعالیت ها مطلع شوند و در آنها شرکت کنند، گفت: خدمات 
اوقات فراغت کانون هاى فرهنگى هنرى مســاجد استان 
اصفهان در 80 محل فرهنگى به عنوان «کوله پشتى» به 

کانون ها ابالغ شد و در حقیقت 80 محل فرهنگى، خدماتى 
و تفریحى با تخفیف 50 تا 80 درصد در ایام تابســتان به 
کانون ها خدمات ارائه مى کنند که مى توان از این بســته 

استفاده کرد.
حجت االســالم و المسلمین نیســتانى، تنوع کالس ها، 
جذب افراد در کالس ها، کیفیــت مطلوب کالس ها و... را 
از شاخصه هاى الزم براى کسب امتیاز از سوى کانون هاى 
فرهنگى هنرى مساجد استان اصفهان برشمرد و گفت: بر 
این اساس، کانون ها رصد و امتیازبندى مى شوند و در شهریور 
ماه سال جارى در مراسم اختتامیه، کانون هاى برتر معرفى و 

از آنان قدردانى خواهد شد.
وى از اعزام مبلغ مهدویت براى برگزارى دوره هاى مهدویت 
خبر داد و گفت: بر اساس تفاهمنامه با بنیاد مهدویت، ما آماده 

اعزام مربى مهدویت براى برگزارى مهدویت هستیم.
حجت االسالم و المسلمین نیستانى همچنین از مسئوالن 
کانون هاى فرهنگى هنرى مساجد استان اصفهان خواست 
نسبت به بیمه اعضاى کانون ها اقدام کنند، تا در صورت بروز 
اتفاقات احتمالى، تحت پوشش بیمه باشند. وى گفت: در 
استان اصفهان 1900 کانون با بیش از 330 هزار عضو ثبت 

شده از سنین هفت سال به باال، فعالیت دارند.
وى افزود: به مناسبت دهه کرامت، برنامه هاى بسیار متنوعى 
تدارك دیده شده و مشابه این برنامه ها، در شهرستان هاى 

استان برپاست.
در ادامه این مراســم که چند تن از خادمــان امام رضا(ع) 
به عنوان مهمان ویژه حضور داشــتند حجت االســالم و 
المســملین على توســلى یکى از این مهمانان گفت: در 
دهه کرامت، دل ها با امام رضا(ع) گره خورده و اگر توفیق 
حضورى و فیزیکى در حرم امام رضا(ع) میســر نیســت 
امروز امام رضا(ع) خادمان حرمش را فرســتاده که حامل 
پرچم معطر به عطر نورانى امام رضا(ع) هســتند تا شــما 
شــرکت کنندگان در این مراســم نیز در زمره زایران امام 

رضا(ع) باشید.

آغاز فعالیت غنى سازى 
اوقات فراغت کانون هاى فرهنگى هنرى مساجد

ساسان اکبرزاده

طى یکسال اخیر و با بررسى 8 پرونده صورت گرفت
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مینى ســریال طنز «بین خودمون بمونه» روانه آنتن شــبکه 2 ســیما شــده است. 
«بین خودمون بمونه» مینى سریال طنز پنج قسمتى است که تا تا نوزدهم تیرماه هر شب 

ساعت 21 و30 دقیقه از شبکه 2 سیما روانه آنتن مى شود.

 این ســریال به تهیه کنندگى و کارگردانى على عطشــانى یک درام اجتماعى اســت 
و از جملــه بازیگــران آن مى توان به ســیما تیرانداز، بهنام تشــکر، آتیال پســیانى، 
نیمــا شاهرخ شــاهى، مهران رجبــى، مهــدى فقیه و امیرحســین مدرس اشــاره

 کرد.
این سریال که به قلم علیرضا طاهرى نوشته شده، درباره دروغ است و به تأثیرات آن در 
زندگى افراد و جامعه مى پردازد. شــخصیت اصلى این داستان شخصى به نام «تورج» 
است که در آستانه اسباب کشى به منزل جدیدش، 40 میلیون تومان پول کم مى آورد. 
او بعد از تالش هاى زیاد، تنها راه حل مشکلش را فروش زمینش در کاشان مى بیند، اما 
براى فروش زمین نیاز به مرخصى دارد و براى گرفتن مرخصى به دروغ متوسل مى شود؛ 
این دروغ آغازگر دروغ هاى دیگر او و ماجراهاى پرافت وخیزى مى شــود که در سریال 

به تصویر کشیده شده است.
«بین خودمون بمونه» کارى است از گروه فیلم و سریال شبکه 2 که هر شب ساعت 21 
و30 دقیقه از این شبکه پخش مى شــود و بازپخش آن ساعت 12 و30 دقیقه  و 16 روز 

بعد خواهد بود.

«سیلوستر استالونه»، ستاره  هالیوود تأیید کرد که کارش 
را براى ساخت قســمت چهارم «بى مصرف ها» آغاز 

کرده است.
در سال 2010 اســتالونه در پى موفقیت فیلم «راکى» 
در سال 2006 و همچنین فیلم «رمبو» در سال 2008، 
تصمیم گرفت یک مجموعه فیلم سینمایى اکشن جدید 
بســازد و بازیگران نامدار و محبوبى را در آن به خدمت 

بگیرد.
سه فیلم قبلى توســط خود او نویسندگى، تهیه کنندگى 
و کارگردانى شــده بود. این مجموعه سینمایى به دلیل 
صحنه هاى بى وقفه خشــونت، درجه ســنى بزرگسال 
گرفــت. دو قســمت ابتدایى این مجموعه ســینمایى 
موفقیت خوبى در گیشه داشت و در مجموع 590 میلیون 

دالر فروش کرد. البته قسمت ســوم آن با وجود اضافه 
شدن بازیگرانى مثل «مل گیبسون»، «هریسون فورد» 
و «آنتونیو باندراس» با فروش 290 میلیونى مورد توجه 
مخاطبان قرار نگرفت و دلیل آن هم ضعف هاى بسیار 

زیاد در جلوه هاى کامپیوترى عنوان شد.
سیلوستر اســتالونه با انتشــار تصویرى از نقش « بارنى 
راس» در صفحه شخصى خود نوشــت: «بعد از مدتى 
که فیلم ســینمایى "بى مصرف ها 4" معلق شــده بود، 
اکنون ســاخت آن را به طور جدى دنبال مى کند. هنوز 
جزییاتى از داســتان این فیلم در دســترس نیست، اما 
چیزى که مشخص شده این است که "ترى کرو" که در 
قسمت هاى گذشته ایفاى نقش کرده بود، در این فیلم 

حضور نخواهد داشت.»

ماندگارترین سریال هاى مهران مدیرى
در شبکه نمایش خانگى

مهران مدیرى یکى از محبوب ترین چهره هاى شناخته شده دنیاى هنر اســت که در زمینه بازیگرى ،کارگردانى، خوانندگى، اجرا، طراح صحنه و لباس، مجرى طرح، 
صداپیشگى و تهیه کنندگى فعالیت زیادى داشته است و به اصطالح مى توان از او به عنوان چهره همه فن حریف دنیاى هنر نام برد.

این چهره شناخته دنیاى هنر بعد از برنامه «دورهمى» که یکى از موفق ترین و پربیننده ترین برنامه هاى او در تلویزیون بود به سراغ ساخت سریال جدیدى براى نمایش 
خانگى رفت و توانست با این سریال بعد از چند سال باز هم حضور در شبکه نمایش خانگى را تجربه کند. به بهانه استقبال از سریال «هیوال» ساخته جدید مهران مدیرى 
در شبکه نمایش خانگى پایگاه اطالع رسانى «نمناك» با مرور کارنامه آقاى همه فن حریف دنیاى هنر در شبکه نمایش خانگى، موفق ترین آثار هنرى او  در این شبکه 

را معرفى کرده است.
«هیوال» سریال جدید مهران مدیرى در شبکه نمایش خانگى 
است که تابه حال 9 قسمت از آن در نمایش خانگى توزیع شد و 

مورد استقبال ویژه اى از سوى مخاطبان قرار گرفت.
«هیوال» ســریالى کمدى به کارگردانى مهــران مدیرى و 
نویسندگى پیمان قاسمخانى اســت که از 9 اردیبهشت ماه 
98 در شبکه نمایش خانگى توزیع شد و بازیگرانى چون فرهاد 
اصالنى، مهران مدیرى، شــبنم مقدمى، گوهر خیراندیش، 
شیال خداداد، محمد بحرانى، سیما تیرانداز، میرطاهر مظلومى، 
نیما شــعبان نژاد، عزت ا... مهرآوران، فرزین محدث، افشین 
زینورى و محسن قاضى مرادى در آن به ایفاى نقش پرداختند.

«شوخى کردم» سریالى به کارگردانى مهران مدیرى در نمایش خانگى است که 
سال دى ماه سال 92 در نمایش خانگى توزیع شد.

مهران مدیرى در مجموعه «شــوخى کردم» با زبان طنز به انتقاد از موضوعات 
مختلف پرداخت و یکى از پربازیگرترین مجموعه هاى او بود که چهره هاى زیادى 
چون مهران مدیرى، سیامک انصارى، مهران غفوریان، جواد رضویان، رضا شفیعى 
جم، نادر سلیمانى، الله صبورى، نصرا... رادش، شقایق رحیمى راد، هادى کاظمى، 
محمدرضا هدایتى، ساعد هدایتى، عارف لرستانى، سحر ولدبیگى، نیما فالح، سپند 
امیرسلیمانى، کمند امیرسلیمانى، شبنم فرشادجو و سحر زکریا و بسیارى دیگر از 

چهره هاى سرشناس دنیاى هنر در آن به ایفاى نقش پرداختند.

«ویالى من» اثر دیگرى از مهران مدیرى در نمایش خانگى است که سال 91 به نویسندگى زنده یاد خشایار الوند 
و امیرمهدى ژوله ساخته شد و به موفقیت کمترى نسبت به «قهوه تلخ» ساخته قبلى مهران مدیرى دست یافت.

بازیگرانى چون سیامک انصارى، برزو ارجمند، کمند امیر سلیمانى، رابعه اسکویى، امیرکاوه آهنین جان، بهار ارجمند، 
افسانه چهره آزاد، پانته آ رهنمون، ماندانا سورى، الیکا عبدالرزاقى، رضا فیض نوروزى، مهدى فقیه، محسن قاضى 
مرادى، هادى کاظمى، مریم کاویانى، على لک پوریان، عارف لرســتانى، مهران مدیرى، شــبنم مقدمى، علیرضا 
محمدى، نگین معتضدى، دریا مرادى دشــت، غالمرضا نیکخواه، على برقى و مهرداد مسعودنیا در این سریال به 

ایفاى نقش پرداختند.

«قهوه تلخ» یکى از موفق ترین ساخته هاى مهران مدیرى بود که شهریور ماه سال 89 در نمایش خانگى توزیع شد و عنوان یکى از پرفروش ترین 
سریال هاى نمایش خانگى را از آن خود کرد اما ناتمام رها شد.

بازیگران زیادى در سریال «قهوه تلخ» مهران مدیرى به ایفاى نقش پرداختند که از میان آنها مى توان به مهران مدیرى، سیامک انصارى، محمدرضا 
هدایتى، رضا فیض نوروزى، رضا نیکخواه، برزو ارجمند، الیکا عبدالرزاقى، سحر جعفرى جوزانى، هادى کاظمى، آرام جعفرى، بیژن بنفشه خواه، ساعد 
هدایتى، سعید پیردوست، رامین پور ایمان، سحر زکریا، جواد عزتى، نادر سلیمانى، فالمک جنیدى، ماندانا سورى، عارف لرستانى، مریم بخشى، شایان 

احدى فر، شادى احدى فر، فاطمه هاشمى، على لک پوریان، شقایق رحیمى راد و حمید کاشانى و... اشاره کرد.

«گنج مظفر» اولین تجربه سریال سازى مهران مدیرى در نمایش 
خانگى است که به نویسندگى پیمان قاسمخانى سال 85 ساخته 

شد اما در مهر 92 در شبکه نمایش خانگى توزیع شد.
«گنج مظفر» در ادامه سریال تلویزیونى «باغ مظفر» ساخته شد 
و بازیگرانــى چون مهران مدیرى، محمدرضا هدایتى، ســیامک 
انصارى، نصرا... رادش، نادر ســلیمانى، هادى کاظمى، ســعید 
پیردوست، سحر جعفرى جوزانى، شقایق دهقان، الیکا عبدالرزاقى، 
على لک پوریان، ساعد هدایتى، محمد جواد عزتى، رضا شفیعى جم 

و... در این سریال به ایفاى نقش پرداختند.
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مینى ســریال ط
«بین خودمون بم
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«قهوه تلخ» یکى
سریال هاى نمای
بازیگران زیادى

هدایتى، رضا فیض
هدایتى، سعید پی
احدى فر، شادى

حسن فتحى که سریال «شــهرزاد» را در سه 
فصل کارگردانى کرد قصد دارد سریال جدیدى 

را کلید بزند.
همکارى نویسنده «بانوى عمارت»، کارگردان 
«شهرزاد» و تهیه کننده «میوه ممنوعه» براى 
ساخت یک ســریال جدید در شبکه نمایش 

خانگى آغاز شد.
حسن فتحى که مدیران تلویزیون از بازگشت 
او به تلویزیون خبر داده بودند، باز هم قرار است 
در شبکه نمایش خانگى سریال دیگرى بسازد.  
فتحى این بار هم به سراغ ســوژه اى قدیمى 
رفته و قرار است در این ســریال با همکارى 
نویسنده ســریال موفق «بانوى عمارت» که 
سال گذشته از شبکه 3 پخش شد، قصه اى را در 

دربار ناصرى روایت کند.
«جیران» سریالى است که هفته گذشته پروانه 
ســاخت گرفته و قرار اســت به تهیه کنندگى 

اسماعیل عفیفه ساخته شود.
فتحى و عفیفه هم پیش از این  ســریال هاى 
موفق «همســایه ها»، «میوه ممنوعه»، «در 
مسیر زاینده رود» و «زمانه» را براى تلویزیون 

ساخته بودند.

اولین سریال حسن فتحى 
پس از «شهرزاد»

ادامه سریال طنز با حضور آتیال پسیانى و بهنام تشکر

 مهران مدیرى در نمایش 
5سمخانى سال 85 ساخته

ى توزیع شد.
 «باغ مظفر» ساخته شد 
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«راکى» دوباره سراغ 
«بى مصرف ها» رفــت

مدیر شبکه یک تلویزیون اعالم کرد فصل جدید سریال 
«پایتخت» در نوروز 99 از این شــبکه پخش مى شــود و 
سریال «نون.خ 2» هم ماه رمضان ســال 99 روى آنتن 
خواهد رفت. مدیر شبکه یک درباره سریال هاى در دست 
ساخت این شبکه در جمع خبرنگاران گفت: براى نوروز 99 
با تهیه کننده سریال «پایتخت» به توافق نهایى رسیده ایم و 
این سریال در حال نگارش است و سریال «نون. خ 2» هم 

ماه رمضان سال 99 پخش خواهد شد.
مجید زین العابدین درباره ســریال هاى دیگر سال آینده 
توضیح داد: دو تا سه ســریال دیگر هم در سال 99 ساخته 

خواهد شد که از جمله آنها «87 متر» کیانوش عیارى است 
که در تابســتان 99 پخش خواهد شد و در سال جارى هم 

سریال 75 قسمتى «بوى باران» در حال پخش است.
مدیر شبکه یک از مذاکره براى ساخت سریال هاى «پس 
از آزادى»، «محکومین»، «دردانه خلیج فارس»، «پاییز 

تنهایى» و سریال طنز «چند راه» خبر داد.
او همچنین از تولید برنامه عروسکى «مدرسه دوستان» به 
تهیه کنندگى مرضیه برومند خبر داد و گفت: با پخش این 
برنامه عروسکى که در قالب برنامه کودك پخش خواهد 

شد به دنبال احیاى بخش کودك در این شبکه هستیم. 

«پایتخت» نوروز 99 به تلویزیون برمى گردد

1-شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومى دو مرحله اى، به شرح جدول زیر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید.

فراخوان مناقصه عمومى دو مرحله اى 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهانشرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت دوم

شماره سامانه تدارکات الکترونیکى دولت شماره مرجع موضوع ردیف
2098001434000047 98-2-108 خرید دو دستگاه تابلو راه انداز درایوى جهت شهر فوالدشهر 1
2098001434000048 98-2-109 خرید سه دستگاه تابلو راه انداز تک ضرب و کابل جهت شهر شهرضا 2

تاریخ روز ساعت عنوان
98/4/19 چهارشنبه 15:00 مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه
98/4/29 شنبه 15:00 مهلت زمانى ارسال پیشنهاد
98/4/30 یکشنبه 8:00 زمان بازگشایى پاکت ها

3- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گر جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت هاى الف:
3-1-آدرس: اصفهــان، خیابــان شــیخ کلینــى، خیابــان جابرابــن حیــان، دبیرخانه معامــالت شــرکت آب و فاضــالب اســتان اصفهان،

 تلفن: 8-36680030-031، اتاق (292)
4- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

4-1- مرکز تماس: 021-41934
4-2-دفتر ثبت نام:88969737 و 85193768

5- اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش ثبت نام/پروفایل/تامین کننده/مناقصه گر موجود است.
نام روزنامه: نصف جهان

تاریخ انتشار: 1398/04/17

2- کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت 
(ستاد) به آدرس: www.setadiran.ir  انجام خواهد شد. والزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت 

گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 98/4/15 مى باشد.
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با توجه به اینکه جلسه مجمع عمومى عادى (نوبت اول) مورخ 98/04/01 به علت به حد نصاب نرسیدن سهامداران جلسه تشکیل نگردید بدین وسیله از 
کلیه سهامداران شرکت فوق دعوت مى گردد در جلســه مجمع عمومى عادى نوبت دوم که در ساعت 10 روزشنبه مورخ 98/04/29 در اصفهان به نشانى 

شهرك سجزى خیابان پنجم غربى پالك 10 تشکیل مى گردد حضور بهم رسانید.
دستور جلسه مجمع عمومى عادى ساعت 10 صبح:

1- اتخاذ تصمیم در خصوص انتخاب اعضاى هیأت مدیره و بازرسان اصلى و على البدل و تعیین روزنامه براى درج آگهى هاى شرکت

آگهى دعوت (نوبت دوم) مجمع عمومى عادى شرکت شاخص آبادگران 
سهامى خاص شماره ثبت 14099 شناسه ملى 10260351056

هیأت مدیره شرکت شاخص آبادگران هیأت مدیره شرکت شاخص آبادگران 

برگ ســبز و ســند کمپانى خودرو 
ســوارى-هاچ بک سیستم سایپا تیپ 
تیبا 2 مدل 1394 رنگ سفید روغنى به 
شماره انتظامى 67 ایران 385 س 14 به 
شماره موت ور 8173116 و شماره شاسى 
NAS 821100 E 1016308 به نام فاطمه 
آقاجانى به شماره ملى 1290775850 
فرزند حمیدرضا آقاجانى مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

آگهى مفقودى

به گزارش «ورزش سه»، سیاوش یزدانى قطعًا یکى از مهمترین 
خریدهاى اســتقالل در فصل نقل و انتقاالت است؛ بازیکنى که 
بخاطر مصاحبه معروف در بازى برگشت برابر سپاهان و اینکه از 
هواداران پرسپولیس خواست که براى بازى جام حذفى به استادیوم 
نقش جهان نیایند، نامش بیش از پیش سر زبان ها افتاد؛ هرچند که 
عملکرد او در سه سال اخیر آنقدر خوب بود که در نهایت استقاللى ها 
مجاب شوند او را جذب کنند. یزدانى در گفتگویى مفصل با سایت 
«ورزش سه» و اپلیکیشن «آنتن» صحبت هاى جذابى به زبان آورد 

که خواندن آن را به شما توصیه مى کنیم.
چرا روند مذاکرات طوالنى شد و استقالل را 

انتخاب کردى؟
دوست داشتم یکسال دیگر در ســپاهان بازى کنم و اولویت اولم 
سپاهان بود. واقعًا ســپاهان را دوست داشــتم. یکى دو سال از 
استقالل پیشــنهاد داشــتم و هر تیمى آرزوى حضور در این تیم 
پایتخت را دارد. دوست داشتم یکســال دیگر در سپاهان باشم؛ با 
این تیم صحبت کردم اما به نتیجه نرسیدیم. سپاهان شرط یا بهتر 
بگویم خواسته من را قبول نکرد. باشگاه استقالل از این خواسته 
من استقبال کرد و این موضوع را در قرارداد خود آوردم و خوشحالم 

که در استقالل هستم.
این خواسته آیا بند جدایى است؟

بند جدایى نیســت. من منتظر 
پیشنهاد خارجى بودم. 

اولیــن بازیکــن 
ســپاهان  بــا 
صحبــت کردم 
و مى توانســتم 
وقــت  روز  ده 
بگیــرم و نروم. از 

آنها خواســتم یک 
هفته به مــن فرصت 

بدهند؛ یعنى تا 26 

خردادماه اما آنها قبول نکردند. باشــگاه استقالل این موضوع را 
پذیرفت و من استقاللى شدم.

آیا واقعاً از ته دل دوست داشتى در سپاهان 
بمانى یا به دلیل ناراحتى هواداران سپاهان 
از ماندن در این تیم صحبت مى کنى؟ بهتر 
مى دانى که استقالل یک مرحله از سپاهان 

جلوتر است.
مى دانم که اســتقالل تیم بزرگى اســت و همه دوست دارند در 
پایتخت و به ویژه اســتقالل بازى کنند. من دو سال در سپاهان 
زحمت کشیدم و امســال در لیگ قهرمانان آسیا حضور داشتیم و 
به هواداران نیز عالقه داشتم. دوست داشتم یکسال دیگر در این 
تیم بازى کنم ولى خب متأسفانه نشد. باشگاه با من همکارى نکرد 

و من جدا شدم.
در استقالل استراماچونى صحبت خاصى با 

تو انجام داده است؟
او فکر مى کند زبان ما خیلى خوب اســت و حرف مى زند و ما هم 

هیچى نمى فهمیم. نکات فنى را یک مقدارى به من گفتند.
تمرین شما مترجم ندارد؟

ما یک مترجم داریم که مسئول جى پى اس است اما خیلى ترجمه 
نمى کند. تمرین استقالل یک کالس زبان است. استقالل کمک 
مى کند زبان ما تقویت شود. زبان من خیلى بد نیست اما نمى توانم 

راحت با استراماچونى صحبت کنم.
به یک اتفاق مهم که تو را هل داد تا استقاللى 
شــوى، باز گردیم. تو یک مصاحبه کردى و 
یکسرى مسائل درباره هواداران گفتى. این 

موضوع در انتخاب استقالل مؤثر بود؟
اصًال. این موضوع اصًال ربطى به استقالل نداشت. من پنج سال 
از استقالل پیشنهاد داشتم و در ابتدا باشــگاه پیکان رضایتنامه 
نداد. از آن مصاحبه پشیمان هســتم. قراردادم که تمام شد، زمان 
منصوریان به من پیشنهاد دادند و من به سپاهان رفتم تا پیشرفت 
کنم. این حواشى ربطى به استقالل نداشت زیرا من دوست داشتم 
در سپاهان و در آسیا بازى کنم. براى تیم زحمت کشیدیم و عالقه 
داشــتم ثمره زحمات را ببینم ولى خب باز هــم مى گویم این 
موضوع ربطى نداشت. هر کارى کردم براى سپاهان کردم؛ 
حرف هاى من تند بود اما از عملم ناراحت نیستم و باید 

محتاطانه تر حرف مى زدم.
شاید بهتر بود که اصالً مصاحبه نمى کردى 
و حالت صورت و چشم هاى تو به شکلى 
است که کامالً عصبى هستى. فکر نمى کنى 

بهتر بود به میکسدزون نمى آمدى؟
فشــار بازى زیاد بود و حواس ما بیرون ورزشگاه 
بود. تماشاگران سپاهان زیاد کتک خورده بودند و 
شما در اصفهان نبودید و نمى دانید این دو تیم 
چقدر مشکل دارند. فاصله این دو بازى خیلى 
نزدیک بود و من مى دانســتم اتفاقاتى 
مى افتد که جبران کننــد. من هم در 

عصبانیت یک حرفى زدم اما واقعًا من اهل حرف زدن نیستم. من 
تا به حال مصاحبه تصویرى نداشتم و خبرنگار جلو آمد و من خیلى 
تند حرف زدم. نیت من خیر بود و حرفــم را تند گفتم و هواداران 
پرسپولیس ناراحت شــدند و به من لطف داشــتند. چند مرتبه از 
هواداران فوتبال و پرسپولیس معذرت خواهى کردم و نیت من این 

بود که به کسى آسیب نرسد.
در مورد رفتن به سپاهان صحبت کن. انگیزه 
مالى انگیــزه اصلى بود یا فکــر کردى تیم 

باالترى مى روى؟
انگیزه مالى نه؛ مــن بازیکن جوان بودم و مى خواســتم در تیم 
بزرگ بازى کنم. از پیشنهاد آنها اســتقبال کردم و پیکان نیز تیم 
خوبى بود. من براى آینده به ســپاهان رفتم و تصمیم درســت و 

عاقالنه اى گرفتم.
بسیارى آن موقع عقیده داشتند که پیشنهاد 
ســپاهان عجیب بــود و حتى باعث شــد 

پیشنهاد استقالل را نادیده بگیرى.
بله از استقالل پیشنهاد داشتم. من مشورت مى کنم و براى پول 
به تیمى نمى روم. من مشــورت کردم و به این نتیجه رسیدم که 
سپاهان بهتر از استقالل در آن زمان است. پول پیکان و سپاهان 

برابر بود و همان پول را گرفتم.
کار کردن با قلعه نویى چگونه بود؟

او مربى سختگیرى است. حتى در تمرین به بازیکن باج نمى دهد 
و باید جدى تمرین کنیم. او مربى بزرگى اســت و لیگ را کامل 
مى شناسد و مدیریت قوى دارد. هر کس با او کار کند مى تواند در 

همه لیگ بازى کند و آب بندى مى شود.
چطور؟

او در همه مسائل سختگیر اســت. نمى توانم خیلى آن را باز کنم 
اما نفس بازیکن را مى گیرد. کار کردن با او سخت اما لذت بخش 

است.
بهترین دوست تو در سپاهان چه کسى بود؟

مهرداد محمدى. او واقعًا بچه خوب و با نمکى است. ما ده روز در 
یک خانه باشیم، حوصله مان سر نمى رود زیرا همیشه مى خندیم.

او با مزه ترین فوتبالیست ایران است.
میالد و مهرداد. هر دو با هم باشند خیلى جذاب مى شود. مهرداد 
بچه خوب و دل پاکى است. دلم براى هم اتاقى خودم تنگ شده 

است. او مى خواهد به پرتغال برود.
تو هم قرار بود لژیونر شوى؟

بله. البته مقصد من پرتغال نبود و قرار بود به کشور دیگرى بروم 
که در نهایت این اتفاق رخ نداد. هر فوتبالیســتى دوست دارد به 
اروپا برود. اســتقالل تیم بزرگى است و سپاهان تیم بزرگى است 
اما باید به دنبال آرزوهاى خود برویم. امسال هم نشد و از شرایط 

راضى هستم.
تو و مهرداد پایان خوبى نداشتید. در آخرین 
مسابقه برابر پرســپولیس، سپاهان گلى را 
دریافت کرد که به عقیده خیلى ها کار شــما 

بود.
من دو سال فوق العاده در سپاهان داشتم. حتى آن سالى که خوب 
نتیجه نگرفتیم، سال خوبى داشتم. از عملکردم در سپاهان 

راضى هستم. اتفاق دقیقه 120 یک اتفاق فوتبالى بود و کسى که 
مى گوید گل به خودى بود، از فوتبال ســر در نمى آورد. توپ در 
چهارچوب بود و ابتدا به مهرداد خورد و روى پاى من چرخید و به 
گل رفت. یکى از بهترین بازى هاى خودم را برابر پرسپولیس انجام 
دادم و یک پنالتى گرفتم. ما مى توانستیم دو جام بگیریم اما دو جام 
را از دست دادیم و شرمنده هواداران شدیم. رابطه خوبى با هواداران 
داشتم زیرا من ســپاهان را دلى دوست داشــتم. به پیراهنى که 
مى پوشم واقعاً تعصب دارم. هواداران این را درك مى کردند و من 
با جان و دل بازى مى کردم. خداحافظى من آنگونه نبود که دوست 
داشتم. به تمرین رفتم و خداحافظى کردم اما قسمت این بود که 

اینگونه جدا شویم و امیدوارم من را حالل کنند.
اســتارت مشکالت شــما در آن مسابقه با 

رفتارهاى کى روش استنلى بود.
او یک مقدار عصبى اســت. بیرون زمین او واقعًا شــوخ است اما 
داخل زمین متعصب است. فشار بازى با پرسپولیس فرق مى کند. 
هواداران ما روى پرسپولیس حساس هستند و این روى بازیکنان 
تأثیر مى گذارد. ما عصبانى بودیم و حتى 9 نفره مى توانستیم برنده 

باشیم اما بد شانسى آوردیم و حیف شد.
یک درگیرى عجیب با شــجاع داشتى که 

سرآمد درگیرى ها بود.
شجاع از پشت روى آشیل من پا گذاشــت و شاید آشیل من پاره 
مى شد؛ مصدومیتى که براى آقاخان پیش آمده است و شاید من 
یکسال بازى نمى کردم. این حرکت ناجوانمردانه بود. او این کار را با 
من کرد. داور به دو نفر کارت زرد داد و من عصبى شدم. این اتفاقات 
طبیعى است و من از شجاع توقع نداشتم که این کار را انجام دهد. 

در این صحنه واقعاً حق داشتم، او کار خطرناکى کرد.
خیلى ها مى گویند تو یک مــاه و نیم قبل با 
استقالل قرارداد امضا کردى. این موضوع را 

تأیید مى کنید؟
نه آقا! چه کســى این حرف را زده اســت؟ من نوزدهم خردادماه 
به باشگاه ســپاهان رفتم که به توافق نرسیدم و 48 ساعت بعد با 
اســتقالل قرارداد امضا کردم. خودم گفتم رسانه اى نشود چون 
هواداران ســپاهان دلخور بودند و گفتم شــاید ناراحت بشــوند. 
ولى اینکه مــى گویند من یک ماه قبل با اســتقاللى ها صحبت 
کرده ام اصًال صحت ندارد و من حتى یک کلمه هم مذاکره نکرده 

بودم.
امیر قلعه نویى هم ظاهــراً از رفتن تو خیلى 

ناراحت بود.
من روزى که رفتم قرارداد ببندم آقاى قلعه نویى ایران نبودند و من 
به صورت تصویرى با ایشان صحبت کردم. گفتم قراردادم را تمدید 
مى کنم و فقط یک بند در آن باشد، ایشان گفتند اگر برایت پیشنهاد 
خارجى بیاید قول مى دهم تا یک ماه هم رضایتنامه ات را بدهم، 
گفتم این بند را بنویســم، آقاى قلعه نویى این بند را قبول کردند 
ولى وقتى تماس قطع شــد مدیران سپاهان آن را قبول نکردند  و 
کم لطفى کردند. روزى که براى خداحافظى رفتم امیرخان خیلى 
ناراحت بود و گفت من خودم گفتم بمانى ولى من ماجرا را برایشان 
توضیح دادم. رابطه من و امیرخان پدر و پســرانه بود ولى شرایط 

اینطورى شد که نمانم.

,,

اولویت اولم سپاهان بود

سیاوش یزدانى: آنها خواسته مرا قبول نکردند

؟ یى ج ب ی و ین
بند جدایى نیســت. من منتظر 

خارجى بودم. پیشنهاد
اولیــن بازیکــن 

ســپاهان  بــا 
صحبــت کردم 
و مى توانســتم 
وقــت  روز  ده 
بگیــرم و نروم. از 

آنها خواســتم یک 
هفته به مــن فرصت
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ل ن سزب لی رین ى
مى کند زبان ما تقویت شود. زبان من خیلى بد نیست اما نمى توانم 

استراماچونى صحبتکنم. راحت با
به یک اتفاق مهم که تو را هل داد تا استقاللى 
شــوى، باز گردیم. تو یک مصاحبه کردى و 
این  یکسرىمسائل درباره هواداران گفتى.

موضوع در انتخاب استقالل مؤثر بود؟
اصًال. این موضوع اصًال ربطى به استقالل نداشت. من پنج سال 
از استقالل پیشنهاد داشتم و در ابتدا باشــگاه پیکان رضایتنامه 
نداد. از آن مصاحبه پشیمان هســتم. قراردادم که تمام شد، زمان 
دادند و من به سپاهان رفتم تا پیشرفت منصوریان به من پیشنهاد
کنم. این حواشىربطى به استقالل نداشت زیرا من دوست داشتم

در سپاهان و در آسیا بازى کنم. براى تیم زحمت کشیدیم و عالقه 
این ثمره زحمات را ببینمولىخب باز هــممى گویم داشــتم

موضوع ربطى نداشت. هر کارى کردم براى سپاهان کردم؛ 
حرف هاى من تند بود اما از عملم ناراحت نیستم و باید 

محتاطانه تر حرف مى زدم.
شاید بهتر بود که اصالً مصاحبه نمى کردى 
و حالت صورت و چشم هاى تو به شکلى
است که کامالً عصبى هستى. فکر نمى کنى

بهتر بود به میکسدزون نمى آمدى؟
ورزشگاه  و حواس ما بیرون فشــار بازى زیاد بود
تماشاگران سپاهان زیاد کتک خورده بودند و بود.

شما در اصفهان نبودید و نمى دانید این دو تیم 
چقدر مشکل دارند. فاصله این دو بازى خیلى

نزدیک بود و من مى دانســتم اتفاقاتى 
مى افتد که جبران کننــد. من هم در 
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من دو سال در سپاهان 
زحمت کشیدم و امسال 
در لیگ قهرمانان آسیا 
حضور داشتیم و به 
هواداران نیز عالقه 
داشتم. دوست داشتم 
یکسال دیگر در این 
تیم بازى کنم ولى خب 
متأسفانه نشد. باشگاه 
با من همکارى نکرد و 
من جدا شدم

مهاجم جوان مورد نظر پرسپولیســى ها در محل باشگاه حاضر شد و درباره شرایط 
قرارداد خود با مدیران این تیم به صحبت پرداخت.

رضا شــکارى که پیش از این براى تیم روبین کازان روسیه به میدان مى رفت این 
روزها به عنوان یکى از نامزدهاى حضور در خط حمله پرسپولیسى ها مطرح شده است 

و به همین دلیل حرف و حدیث هاى فراوانى درباره حضور و یا عدم حضور او 
در این تیم گفته مى شود.

این مهاجم تیم امید ایران اخیراً نیز به محل باشگاه پرسپولیس سر زد تا 
درباره چند و چون قرارداد احتمالى خود با این تیم صحبت کند.

رضا شکارى درباره حضور خود در محل باشگاه پرسپولیس گفت: امروز 
براى دومین بار بود که به باشگاه آمدم. صحبت هایى انجام شده و بهتر 
است بگویم چند تلفن و گفتگوى کوتاه باقى مانده تا قرارداد عملى شود 

که فکر مى کنم طى روزهاى پیش رو این اتفاق بیافتد.
او دربــاره بنــد 100 هــزار یورویى 
که ذوبى ها مدعى آن شــدند گفت: 
متأسفانه ذوبى ها اخیراً  مشکلى براى 

من ایجاد کردند اما هــواداران بدانند که 
قرارداد من با ذوبى ها هیچ مشــکلى ندارد 

و به همین دلیل مى توانــم به راحتى به جمع 
پرسپولیسى ها اضافه شوم. موردى که ذوبى ها 

مطرح کردند درست نیست و بیشتر یک بازى روانى 
است و واقعیت ندارد و مى توانم به راحتى به پرسپولیس بیایم.

شــکارى در پایان درباره اینکه هواداران پرسپولیس مى توانند در 
روزهاى آینده منتظر وى باشــند گفت: بله به امید خدا در روزهاى 

پیش رو قرارداد من با پرسپولیسى ها بسته مى شود.

 تازگى ها یک فیلم مخوف تهیه شده با تیتر 
«جزییات قرارداد نجومى و جنجالى سرمربى 

پرســپولیس» که اغلب اطالعات آن مربوط به ارقام لو رفته در 
رسانه هاى مکتوب است و چیز دیگرى ندارد که قرار باشد آهنگ 
جنایى روى فیلم را توجیه کند. تنها نکته اى که به این ویدیو اضافه 
شده، این است که پرسپولیسى ها تعهد کرده اند در صورت قهرمانى 
کالدرون در آسیا، 150 هزار دالر پاداش به او بدهند. این در حالى است 

که قرارداد مربى آرژانتینى با پرســپولیس به مدت یکسال اعتبار دارد 
و از آنجا که سرخپوشــان از مرحله گروهى فصل جارى اوت شده اند، 
اصًال شانسى براى قهرمانى ندارند. فصل آتى لیگ قهرمانان از زمستان 
آغاز مى شود و آنجا هم پرسپولیس با کالدرون نهایتًا شانس پیشروى تا 

مرحله یک چهارم نهایى را خواهد داشــت. اگر هم به هر دلیلى قصد زدن 
یک مربى تازه وارد را دارید، حداقل بدیهیات را زیر سئ وال نبرید. قابل توجه 

جنایى سازان بعدى!

ســپاهان اصفهان در دیدار تدارکاتى برابر شهرخودرو 
مشــهد به برترى رســید تا بــه ناکامى خــود پایان

 دهد.
 دو تیم سپاهان و شــهرخودرو در یک دیدار تدارکاتى 
به مصاف یکدیگــر رفتند. در نهایت طالیى پوشــان
 اصفهانــى بــا گل هــاى محمدرضــا حســینى و 
رضا میرزایى از ســد شــاگردان گل محمــدى عبور 

کردند.
سپاهان با این تیم مشــهدى تاکنون پنج بار در مشهد 
بازى کرده اســت. اولیــن دیدار این دو تیــم در طول 
تاریخ با برترى سپاهان در مشــهد به پایان رسید و بعد 
از آن دیگر هیچگاه زردپوشــان اصفهانى نتوانســتند 

سرخپوشان مشهدى را شکست دهند. آن دیدار با برترى 
یک بــر صفر به ســود ســپاهان بــه پایان رســیده

 بود.
از آخریــن بــرد ســپاهان برابر ایــن تیم در مشــهد 
1759 روز مى گــذرد و هیچگاه در طــول این مدت 
سپاهانى ها نتوانستند 3 امتیاز کامل را به عنوان سوغات 
به نصف جهــان ببرند . امــا اخیراً شــاگردان امیرقلعه 
نویى موفق به کســب پیروزى در یک دیدار تدارکاتى

 شــدند تا به ایــن ناکامى پایــان دهند و طلســم را 
بشکنند.

آخرین تقابل این دو تیم در مشــهد مربــوط به بازى 
برگشت فصل گذشته مى شود که دو تیم به تساوى یک 

بر یک  رضایت دادند.

 بله، 
 منتظر من    
باشند

 تیتر 
مربى

رفته در به ارقام لو مربوط
ندارد که قرار باشد آهنگ 
ه اى که به این ویدیو اضافه 
 کرده اند در صورت قهرمانى 
ه او بدهند. این در حالى است 
س به مدت یکسال اعتبار دارد

وهى فصل جارى اوت شده اند، 
ل آتى لیگ قهرمانان از زمستان
الدرون نهایتًا شانس پیشروى تا

ـت. اگر هم به هر دلیلى قصد زدن
سئ وال نبرید. قابل توجه هیات را زیر

جنایى سازان 
دقت کنید!

ذوب آهن در نیم فصل دوم لیــگ هجدهم با هدایت 
منصوریان توانســت با یک مهاجم نیجریــه اى به نام 
کریستین اوســاگوآ نا در کنار امیرارسالن مطهرى یک 
خط حمله آتشین را براى خودش دست و پا کند. مهاجمى 
که با توجه به عملکرد خوبش با درخواست باالیى که از 
سبزهاى اصفهانى داشــت از این تیم دور شد تا مقاصد 
جدیدى را براى این بازیکن در لیگ ایران متصور شوند.

از قرار معلوم به جز سپاهان که شاید بخواهد جاى خالى 
احتمالى کى روش را با این بازیکن پر کند، پرسپولیسى ها 

هم به شــدت خواهان به خدمت گیــرى این مهاجم 
زهردار نیجریه اى هســتند تا بتوانند با هدایت کالدرون 
یک طراوت مناســب را به خط حمله خودشان بدهند. 
هرچند که جذب این بازیکن به نهایى نشــدن ماجراى 
حضور دوباره طارمى در پرســپولیس بســتگى دارد و 
اگر آقاى گل سابق ســرخ ها به اروپا نرود احتمال آمدن 
دوباره اش به این تیم وجود دارد. به هر حال این روزها با 
توجه به اینکه نام این مهاجم براى بسیارى از تیم هاى 
ایرانى و عربى مطرح مى شــود به نوعى دچار سرگیجه 

اوساگوآنایى شده ایم.

از سرگیجه اوساگوآنایى کى خالص مى شویم؟

سالم دوباره به پیروزى هاى مشهدى!

حرفو حدیث هاى فراوانى درباره حضور و یا عدم حضور او
مىشود.

مید ایران اخیراً نیز به محل باشگاه پرسپولیس سر زد تا 
ن قرارداد احتمالى خود با این تیم صحبت کند.

ره حضور خود در محل باشگاه پرسپولیس گفت: امروز 
ود که به باشگاه آمدم. صحبت هایى انجام شده و بهتر 
گفتگوى کوتاه باقى مانده تا قرارداد عملى شود   تلفن و

 طى روزهاى پیش رو این اتفاق بیافتد.
د 100 هــزار یورویى 
عى آن شــدند گفت: 
 ها اخیراً  مشکلى براى 

د اما هــواداران بدانند که 
وبى ها هیچ مشــکلى ندارد 

ل مى توانــم به راحتى به جمع 
اضافه شوم. موردى که ذوبى ها 

ست نیست و بیشتر یک بازى روانى 
ندارد و مى توانم به راحتى به پرسپولیس بیایم.

یاندرباره اینکه هواداران پرسپولیس مى توانند در 
منتظر وى باشــند گفت: بله به امید خدا در روزهاى 

 منبا پرسپولیسى ها بسته مى شود.
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محمد مؤمنى

احمد خلیلى
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وقت اجراى قرار تحریر ترکه
شماره: 386/98 ح 4 بدینوسیله اعالم مى نماید به موجب درخواست قمر حصار به طرفیت 
قدرت اله- خیراله- عبداله- فریبا زهرا همگى عابدى قرار تحریر ترکه مرحوم هاشم عابدى 
طى شماره 385/98 در شوراى حل اختالف شعبه چهارم زرین شهر صادر و وقت اجراى قرار 
ساعت 8/30 مورخه 98/5/26 تعیین گردیده است لذا از ورثه یا نماینده قانونى آنها بستانکاران 
و مدیونین به متوفى و کسان دیگرى که حقى بر ترکه متوفى دارند دعوت  مى شود در موعد 
مذکور در محل این شورا واقع در شهرستان زرین شهر به آدرس جنب دادگسترى زرین شهر 
حاضر شوند. عدم حضور مدعوین مانع اجراى قرار نخواهد بود. م الف: 521502 شعبه چهارم 

شوراى حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک) /4/241
ابالغ وقت دادرسى

خواهان حسین کیماسى دادخواستى به خواسته الزام خوانده مطالبه دستمزد به طرفیت خوانده 
آقاى قجاوند به شوراى حل اختالف شعبه سوم حقوقى شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که 
پس از ارجاع به شماره 1498/97 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 98/5/22 سه شنبه 
ساعت 4عصر تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى 
نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى 
مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى 
گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه 
ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است 
درصورت عدم حضور شورا به خواسته ابالغ رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد 
نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 520142/ م 

الف شعبه سوم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد 4/231
 مزایده اموال منقول 

شــماره : 972466  اجراى احکام دادگاه حقوقى فالورجان در نظر دارد در پرونده شــماره 
972466  اجرائى موضوع علیه آقاى سعید و هسن طادى و له آقاى محمدرضا کهریزسنگى 
در تاریخ 05/06/ 98 به منظور فروش 1- یک دســتگاه PVC زن مدل  MTC ساخت 
ایران داراى 3 ایستگاه (فرز – قطعکن – سر و ته زن ) به قمت 165/000/000- 2 – یک 
دستگاه برش ورق  MDF مدل MTC 3602500 ساخت ایران مستعمل به طول 2/5 متر 
که با توجه به مستعمل بودن و طول مدت بهرهبردارى به میزان 135/000/000 ریال برآورد 
گردیده است  از ساعت 10 الى 11 صبح جلسه مزایده در دفتر اجراى احکام دادگاه حقوقى 
فالورجان اطاق 318 برگزار نماید . اموال موضوع مزایده توسط کارشناس رسمى دادگسترى 
به مبلغ 300/000/000 ریال ارزیابى شده است . متقاضیان خرید مى توانند پنج روز قبل از 
مزایده با حضور در محل این اجرا از موقعیت اموال مطلع شوند مزایده از قیمت ارزیابى شده 
شروع و برنده کسى است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید ضمنًا کلیه هزینه هاى مزایده 
برعهده برنده خواهد بود و کسانى مى توانند در جلســه مزایده شرکت نمایند که حداقل ده 
درصد قیمت ارزیابى شده را به  حساب سپرده دادگسترى به شماره 2171290288005 ایداع 
و در صورت انصراف برنده ده درصد ایداعى به نفع دولت ضبط خواهد شد.م/الف : 515320 

دادورز اجراى احکام حقوقى فالورجان/ 4/232 
فقدان سند مالکیت

شــماره 139885602007001251 – تاریــخ 1398/04/05 – خانمها زهرا و زهره نصر 
کارالدانى فرزند محمدعلى به  استناد 2 برگ استشهادیه محلى که هویت و امضاى شهود 
رســما گواهى گردیده مدعى است که یک جلد ســند مالکیت دو دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب خانه به پالك ثبتى 861 فرعى از 1 اصلى واقع در کارالدان بخش 9 ثبت اصفهان 
بسریال 812439 که در صفحه 439 دفتر 167 امالك به نام نامبرده ثبت و سپس مفقود شده 
است . بنابراین چون نامبرده درخواست صدور سند مالکیت المثنى نموده طبق تبصره یک 

اصالحى ماده 120 آیین قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که  هرکس مدعى انجام معامله 
نسبت به ملک مزبور و یا وجود ســند مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا 
10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله 
تسلیم نماید تا مراتب صورت جلسه و اصل ســند به ارائه کننده مسترد گردد . و در صورت 
انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض و یا وصول اعتراض بدون ارائه ســند مالکیت 
المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد . – م/الف 519796- رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالك فالورجان/ 4/233 
ابالغ رأى

کالسه پرونده:1518/97شماره دادنامه:237/98-98/3/11 مرجع رسیدگى کننده: شعبه5 
شــوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: رضا نیک نیا نشــانى : امیر آباد خ بهشتى خ خرم 
غربى پ 34 خوانده: 1- محمد على رحیمى2- عبدالرضاحاجیانى به نشانى 1- صالح آباد خ 
یزدانشهر پ 53 2-بوشهر بندر بوشهر خ مدرس کوچه مریم پانزدهم انتهاى کوچه ساختمان 
سنگى پالك طبقه اول واحد اول 2 خواسته: انتقال سندگردشگار: پس از ارجاع پرونده به این 
شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشــریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء قاضى 
شورا ختم رسیدگى اعالم و به شرح زیرمبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص 
دعوى رضا نیک نیا بطرفیت 1- محمد على رحیمى 2- عبدالرضا حاجیانى بخواسته تقاضاى 
صدور حکم الزام خواندگان به حضور در دفترخانه و تنظیم ســند رسمى یکدستگاه پراید به 
شــماره ى انتظامى 495-ج 14 ایران 84 به  انضمام هزینه هاى دادرسى شورا از توجه به 
محتویات پرونده و اظهارات خواهان و قولنامه ارائه شــده فى ما بیــن متداعین (خواهان و 
خوانده ردیف اول)که داللت بر احراز رابطه حقوقى مى نماید و نظر به اســتعالم اداره راهور 
مورخ 97/12/22 که حکایت از مالکیت خوانده ردیف دوم مى نماید و نظر به حضور خوانده 
ردیف اول در جلسه و عدم دفاع موثرى از سوى ایشان و با توجه به عدم حضور خوانده ردیف 
دوم در جلسه و عدم ارائه الیحه دفاعیه اى از سوى وى، لدا شورا دعوى خواهان را مقرون به 
صحت تلقى و مستنداً به مواد  220 و 222و 221 قانون مدنى و 519 از قانون آئین دادرسى 
مدنى حکم به محکومیت خوانده ردیف دوم بحضور در یکى از دفاتر اسناد رسمى و اانتقال 
قطعى و رسمى سند اتومبیل متنازع فیه بنام خواهان و همچنین محکومیت خوانده ردیف اول 
به پرداخت مبلغ دویست و دو هزار تومان بعنوان هزینه هاى دادرسى  درحق خواهان را صادر 
و اعالم مى نماید. و در خصوص الباقى خواسته به شرح دادخواست تقدیمى مطالبه خسارات 
تعویضى بودن موتور با توجه به عدم تقویم خواسته و جزى نبودن دعوى مستنداً به بند 9 ماده 
84 قانون آیین دادرســى مدنى قرار دعوى خواهان را صادر و اعالم مى نماید. . راى صادره 
غیابى و از تاریخ ابالغ  بمدت بیســت روز قابل واخواهى  در این شورا و سپس ظرف همین 
مدت قابل تجدیدنظرخواهى درمحاکم حقوقى دادگسترى نجف آباد مى باشد. 521652/م 

الف-قاضى شعبه پنجم شوراى حل اختالف نجف آباد/ 4/234
 مزایده

در پرونده کالسه 970751 اجرایى و به موجب دادنامه 935-92 صادره از شعبه 4 عمومى 
نجف آباد محکوم علیــه اجرایى آقاى ابوالقاســم قیصرى نیا محکوم اســت به پرداخت 
278918182 ریال بابت محکوم به و هزینه هاى دادرسى و غیره در حق محکوم له و مبلغ 
5000000 ریال نیم عشــر دولتى درحق صندوق دولت که از طریــق اجراى احکام مدنى 
شهرستان نجف آباد اموال ذیل توقیف و توسط کارشناس رسمى دادگسترى منتخب آقاى 
مهندس حسین پیرمرادیان به شرح ذیل ارزیابى گردیده است: ملک مورد نظر یک باب منزل 
مسکونى تحت پالك ثبتى 6 فرعى از 6 اصلى واقع که 1/6 دانگ از شش دانگ واقع در نجف 
آباد خیابان سعدى بن بست شهید وحید اصل نوروزى پالك 48 کد پستى 85137-33681  
وضعیت آن بصورت منزل مسکونى همکف قدیمى مى باشد داراى 225/90 متر مربع عرصه 
و حدود 143 متر کل اعیانى با مصالح آهن آجر سقف ســطوح داخلى گچ اندود نماى حیاط 

قسمتى سنگ و آجر سیستم گرمایشى گازى و سرمایشى کولر دار داراى اشتراکات آب و برق 
و گاز که با توجه به موارد فوق و موقعیت و محل ملک و با در نظر گرفتن جمیع عوامل موثر 
کل ارزش معادل 3500000000 ریال ارزیابى گردیده است.که باتوجه به مراتب فوق و عدم 
اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسى اموال توقیف شده ازطریق اجراى احکام حقوقى 
نجف آباد درتاریخ 1398/5/12 ساعت 10 صبح و در محل اجراى احکام به فروش میرسد. 
برنده مزایده شخصى است که از قیمت کارشناســى باالترین قیمت را انتخاب که بایستى 
10٪ آن را فى المجلس به حساب شماره 2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت 
مقرر نســبت به واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کسر هزینه به نفع صندوق دولت 
ضبط و مزایده مجدداً تکرار مى گردد. ضمنًا خریدار مى تواند ظرف پنج روز قبل از مزایده از 
مال/اموال/ملک موردنظر بازدید به عمل آورد. 519001/م الف مدیراجراى احکام حقوقى 

دادگسترى نجف آباد /4/235
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان مجید شریعتى دادخواستى به خواسته الزام خوانده مطالبه وجه و خسارت تاخیر تادیه 
و حق الوکاله به طرفیت خوانده محمود کورانى به شوراى حل اختالف شعبه سوم شهرستان 
نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 98/334 ثبت گردیده و وقت دادرسى به 
تاریخ 98/5/27 ســاعت 4 عصر تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى 
آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون 
آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود 
و به خوانده اخطار مى گردد که با نشــر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و 
نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده 
حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته ابالغ رسیدگى نموده و تصمیم 
شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد 

شد. 518096/ م الف شعبه سوم شوراى حل اختالف نجف آباد/4/236
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان محمد على یزدانى دادخواستى به خواسته الزام خوانده به پرداخت وجه چک به مبلغ 
58/000/000 ریال و خسارت و تاخیرتادیه به طرفیت خوانده رحیم طرغه فرزند مصطفى به 
شوراى حل اختالف شعبه دوم شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 
999/97 ثبت گردیده و وقت دادرســى به تاریخ 98/6/2 ساعت 8/30 صبح تعیین گردیده 
علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشــانى معینى نمى باشــد به تقاضاى 
خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى 
از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شــود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر 
آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم 
حضور شورا به خواسته ابالغ رســیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه 
نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 518090/ م الف شعبه دوم 

شوراى حل اختالف نجف آباد /4/237
 مزایده

در پرونده کالسه 971198 اجرایى و به موجب نیابت  صادره از شعبه 120 عمومى شهید باهنر 
تهران محکوم علیه اجرایى آقاى مهدى داورى محکوم است به پرداخت3662629398 ریال 
بابت محکوم به و هزینه هاى دادرسى و غیره در حق محکوم له و مبلغ 183131469 ریال نیم 
عشر دولتى درحق صندوق دولت که از طریق اجراى احکام مدنى شهرستان نجف آباد اموال 
ذیل توقیف و توسط کارشناس رسمى دادگســترى منتخب آقاى مهندس على صابرى به 
شرح ذیل ارزیابى گردیده است: 1-یک دستگاه دیگ بخار ساخت ایران 1392 به ظرفیت 3 
تن همراه دستگاه مشعل گاز مارك ژوپن گاز با ظرفیت 160000 کیلو کالرى در شرایط سالم 

و آماده بکار داراى ارزش 1300000000ریال 2- دستگاه کنتى کاتر ساخت گروه صنعتى 
فروزان قطعه ســپاهان الکترگیربگس 45KW چهار عدد پنجره نصب برمحور عمودى 
جهت انجام عملیات برش نصب بر روى شاسى فلزى با روکش ورق استیل به همراه موتور 
باالبر پالت KW  1,5باسیســتم زنجیر چرخ ، تابلو برق با تجهیزات داخلى کامل به ارزش 
 JET-EC shoj  1000000000 ریال 3- یک دستگاه جت پرینتر ساخت چین مدل
ساخت 1392 چهار خطه به همراه کابین پایه هد دار 5 لیتر جوهر مشکى 2 لیتر حالل فتوسل 
3 عدد اسپرى بدون نصب و راه اندازى برابر با 600000000 ریال 4- دستگاه میکسروکیومى 
ساخت گروه صنعتى فروزان قطعه سپاهان شامل مخزن نگهدارى گوشت به ظرفیت 600 
کیلوگرم الکترو گیربگس 15KW باسیستم زنجیر و چرخ تابلو برق با تجهیزات داخلى کامل 
به ارزش 1100000000ریال سرجمع کل بند 1  الى 4 برابر 4000000000 ریال مى باشد.

که باتوجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نســبت به نظریه کارشناسى اموال توقیف 
شده ازطریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد درتاریخ 98/05/09 ساعت 11 صبح و در محل 
اجراى احکام به فروش میرسد. برنده مزایده شخصى است که از قیمت کارشناسى باالترین 
قیمت را انتخاب که بایستى 10٪ آن را فى المجلس به حساب شماره 2171290354001 
واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کسر 
هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً تکــرار مى گردد. ضمنًا خریدار مى تواند 
ظرف پنج روز قبل از مزایده از مال/اموال/ملک موردنظر بازدید به عمل آورد. 517741/م 

الف مدیراجراى احکام حقوقى دادگسترى نجف آباد /4/238
 حصروراثت 

منصور سلیمانى نجف آبادى داراى شناسنامه شــماره 874 به شرح دادخواست به کالسه 
558/98 از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
غالمعلى سلیمانى نجف آبادى بشناسنامه 18878 در تاریخ 98/1/24 اقامتگاه دائمى خود 
را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. عزت سلیمانى نجف 
آبادى ش ش 990 ، 2. زهرا سلیمانى نجف آبادى ش ش 847 ، 3. مرتضى سلیمانى نجف 
آبادى ش ش 1140 ، 4. حمید ســلیمانى نجف آبادى ش ش 692 ، 5. مصطفى سلیمانى 
نجف آبادى ش ش 932 ، 6. مهدى سلیمانى نجف آبادى ش ش 364 ، 7. منصور سلیمانى 
نجف آبادى ش ش 874 (فرزندان متوفى)،متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى 
اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد516946/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى 

حل اختالف نجف آباد /4/239
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان بانک مهراقتصاد دادخواستى به خواســته الزام خوانده مطالبه مبلغ 69/485/000 
ریال به طرفیت خوانــده 1-آرزومخمور2-مهدى مخمور3-عبدالعلى یزدانى به شــوراى 
حل اختالف شعبه دوم حقوقى شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 
132/98 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 98/6/4ساعت 9 تعیین گردیده علیهذا چون 
خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور 
رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى 
کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت 
یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نســخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام 
نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به 
خواسته ابالغ رسیدگى نموده و تصمیم شایســته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار 
مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 520226/ م الف شعبه دوم حقوقى شوراى 

حل اختالف نجف آباد /4/240

شهردار اصفهان دیروز در جلسه علنى شوراى اسالمى 
شهر اصفهان اظهار کرد: شاید غفلت و قصورى صورت 
مى گیرد و باالتر از آن تقصیرى اتفاق مى افتد که موجب 
سوءاســتفاده برخى مى شــود، چند روز پیش نامه اى 
نوشته شــد [نامه اعتراض معاون برنامه ریزى شهردار 
به دخالت هاى اعضاى شــوراى شــهر در امور اجرایى 
شهردارى] و موجب رنجش خاطر برخى اعضاى شوراى 
شهر شــد که بعد از تبیین موضوع و ارائه توضیحات و 
جلسه مشترك و رفع این رنجش ها الزم دیدم در اینجا 
اشاره شود که هرگز اجازه داده نخواهد شد که این نهاد 
مردمى و پله اول و اساسى دموکراسى توسط کسانى در 

شهردارى تضعیف شود، این شــورا به عنوان یک نهاد 
مقدس و برخاسته از دل مردم و یک مسیر هموار براى 
تحقق دموکراسى واقعى همیشه مقدس است و همیشه 

باید گرامى داشته شود.
به گزارش «فارس»، قدرت ا... نوروزى در ادامه بیان کرد: 
اعضاى شوراى شهر دغدغه اى جز توسعه و آبادانى و رفاه 
عمومى و رفع دغدغه هاى شهروندان ندارند، شهردارى 
هم در کنار شوراى شــهر و همدل با اعضاى شورا هیچ 
مأموریتى جز تحقق مصوبات شوراى شهر و اهداف تعیین 
شــده ندارد و هرگز اجازه نخواهیم داد که کسى موجب 
رنجش و مالل آور شدن خاطر اعضاى شوراى شهر شو د.

مدیرعامل برق منطقه اى استان اصفهان با اشاره به اینکه 
هنوز با نقطه بحرانى مصرف برق در استان اصفهان رو 
به رو نشده ایم، افزود: البته با توجه به تجربیات سال هاى 
گذشته طرح هایى در دســت اقدام و آماده بهره بردارى 

داریم.
به گفته موسى رضایى اجراى این طرح ها در سال گذشته 
اثر بخش بوده است. وى با اشــاره به اینکه لزوم صرفه 
جویى در مصرف برق به ویژه در ســاعات اوج مصرف، 
تأکید کرد: منظور از زمان پیک مصرف، «ساعات 12 تا 
16 روزهاى شنبه تا چهارشنبه در ماه هاى تیر و مرداد» 
اســت، کل صحبت ما مربوط مى شــود به 10 درصد 

فاصله اى که مصرف از تولید برق دارد بدین معنا که اگر 
مشــترکان 10 درصد «کاهش» و یا «انتقال» مصرف 
داشته باشــند به راحتى از تابستان بدون خاموشى عبور 

مى کنیم.
موسى رضایى با تأکید بر اینکه امسال بحث شهر اصفهان 
ویژه است، گفت: از سال گذشته به دلیل پایین آمدن فشار 
آب شهرى، استفاده از پمپ آب و کولرهاى گازى افزایش 
یافته و به تبع آن مصرف برق هم باالتر رفته اســت؛ ما 
نمى توانیم به شهروندان بگوییم که از کولر استفاده نکنند 
اما این خواهش را داریم در ســاعات 12 تا 16مصرف را 

کاهش دهند. 

واکنش شهردار اصفهان
 به نامه معاونش

افزایش مصرف برق
 در پى استفاده از پمپ  آب

راه اندازى کارخانه نوآورى
رئیس پژوهشــگاه فضایى ایران از راه انــدازى کارخانه 
نوآورى حوزه فضایى در نزدیکى دانشگاه صنعتى اصفهان 
خبر داد و گفت: این کارخانه هاى مرکزى در شهر استان 
اصفهان خواهد بود که نسبت به حمایت از کسب و کارهاى 
نوپا در حوزه هاى مرتبط با فناورى فضایى اقدام خواهد کرد.

توسعه خط یک مترو 
معاون حمل ونقل و ترافیک شــهردار اصفهان گفت: 
طرح توسعه خط یک از ایستگاه قدس به سمت میدان 
استقالل اصفهان به طول 5 کیلومتر در صورت تأمین 
اعتبار الزم تا پایان سال 1400 تکمیل مى شود. علیرضا 
صلواتى با بیــان اینکه طراحى ادامه خــط یک مترو از 
عاشق آباد تا میدان استقالل تکمیل شده، اظهار کرد: 
بخشى از مسیر ادامه خط یک مترو در سمت پل استقالل 
احداث شده است و در ادامه مسیر خط یک، چهار ایستگاه 
رســالت، دهنو، امیرکبیر و میدان اســتقالل در وسط 
خیابان و دسترسى به ایستگاه ها در طرفین خیابان امام 
خمینى(ره) پیش بینى شده که این خط زمینه اتصال مترو 

اصفهان به شاهین شهر را فراهم خواهد کرد.

تهیه جهیزیه نوعروسان
قائم مقام کمیته امداد امام خمینى (ره) اســتان اصفهان 
گفت: کمیته امداد براى کمک بــه تأمین جهیزیه 451 
نوعروس در سه ماهه نخست ســال جارى بیش از یک 
میلیارد و 802 میلیون تومان پرداخت کرده است. کریم 
زارع افزود: از این یک میلیارد و 802 میلیون تومان، یک 
میلیارد و 85 میلیون تومان از محل بودجه دولتى و 715 
میلیون تومان هم از محــل صدقه و کمک هاى مردمى 
استان اصفهان در زمینه ازدواج و جهیزیه نیازمندان هزینه 
شده است. وى گفت: در حال حاضر بیش از 372 نوعروس 
تحت حمایت این نهاد در انتظار دریافت کمک هزینه خرید 

جهیزیه هستند.

خبر

نشست رؤساى گروه دوســتى پارلمانى مجارستان و 
ایران و نایــب رئیس اتاق بازرگانــى اصفهان با هدف 
بررســى روابط اقتصادى و فرهنگى دو کشور در اتاق 

اصفهان برگزار شد.  
حمیدرضا قلمکارى، نایب رئیس اتاق بازرگانى اصفهان 
در این نشســت گفت: دیپلماســى پارلمانــى ایران و 
مجارســتان به دیپلماســى اقتصادى و توسعه روابط 
تجارى دو کشــور کمک مــى کنــد. وى جاذبه هاى 
گردشــگرى  اصفهان  را یکى از مزیت هاى این شهر 
براى تقویت روابط اقتصادى با مجارستان عنوان کرد و 
گفت: گردشگرى سالمت در کنار گردشگرى فرهنگى 
مى تواند گردشــگران مجارى را به بازدید از اصفهان 

ترغیب کند. 
حمیدرضــا فوالدگر، رئیــس گروه دوســتى پارلمانى 
ایران و مجارســتان هم در این دیدار روابط اقتصادى 

ایران  و مجارســتان را یکى از اهداف انجمن دوستى 
پارلمانى عنوان کرد و گفــت: همکارى هاى اقتصادى 
ایران و مجارستان در بخش هاى گردشگرى، حمل و 
نقل، مقابله با آالینده هاى زیست محیطى، کشاورزى، 
بازیافت و... مى تواند  محور فعالیت هاى دو طرف باشد. 
نماینده اصفهان در مجلس تبادالت تجارى دو کشــور 
در ســال 97 را 110 میلیون دالر عنــوان کرد و گفت: 
افزایش تبادالت تجارى دو کشــور باید در دستور کار
 اتاق هاى بازرگانى قرار گیرد تا هر سال شاهد افزایش 

این تبادالت باشیم.
«پیتر هوپال»، رئیس گروه دوستى پارلمانى  مجارستان 
و ایران نیز در این دیدار خواستار تقویت روابط اقتصادى 
و فرهنگى بین مجارستان و اصفهان شد و گفت: مردم 
مجارســتان عالقه خاصى به فرهنگ ایــران دارند و 
دوســتدار برقرارى روابط اقتصــادى و فرهنگى با این 

کشــورند. وى راه اندازى خانه فرهنگ مجارستان در 
تهران را گامى ارزنــده در نزدیکى دو کشــور ایران و 
مجارستان برشــمرد و گفت: اصفهان یکى از کلیدى 
ترین شــهرهاى ایــران در تقویت رابطــه فرهنگى و 

اقتصادى دو کشور است.  
رئیس گروه دوستى پارلمان مجارستان و ایران با اشاره 
به تحصیل 3000 دانشــجوى ایرانى در مجارســتان 
گفت: مجارســتان و ایران در زمینه هــاى فرهنگى، 
آموزش و اقتصادى مى توانند همکارى نزدیکى تعریف 

کنند.  
 «ژولت پاوا»،  شــهردار پچ مجارســتان در این دیدار 
خواستار امضاى تفاهمنامه بین اصفهان و شهر پیچ شد 
و گفت: این شهر 150 هزار نفرى دومین شهر مجارستان 
است و بیش از 500 دانشجو ایرانى در این شهر مشغول 

تحصیل اند.

با توجه به مشــکالت عدیده صندوق بازنشســتگى دیپلماسى به وقت اصفهــان 
فوالد کشــور و دغدغه هاى زیاد اعضا در این زمینه، 
نشســتى با حضور  وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعى، 
مدیرعامل فــوالد مبارکه، نماینده مــردم مبارکه در 
مجلس شوراى اسالمى، مدیرعامل ذوب آهن و نماینده 
اعضاى صندوق برگزار شد. در این نشست موضوعات 
گوناگونى از جمله بیمه و درمان مورد بحث و بررسى 
اعضاى حاضر قــرار گرفت و براى رفــع برخى موانع 

تصمیم گیرى شد.
عظیمیان، مدیرعامل فوالد مبارکه در این نشســت 
بر لزوم پیگیرى مشکالت و مســائل بازنشستگان تا 

دســتیابى به راه حل قطعى تأکید کرد و گفت: فوالد 
مبارکه از هیچ تالشى براى حل مشکالت بازنشستگان، 
که سرمایه هاى اجتماعى و ماندگار این صنعت به شمار 
مى آیند، دریغ نخواهد کرد و در این زمینه خود را موظف 
به رعایت حقوق کامل این عزیزان مى داند. همچنین به 
دستور وزیر تعاون، با اعمال بیشترین میزان مساعدت 
در زمینه رعایت حقوق بازنشستگان، تصمیم بر آن شد 
که مدیران ذیربط با برگزارى جلساتى به تفاهم کامل 
برسند و صورت  جلسه این جلسات به وزیر اعالم  شود. 
در سایر موارد نیز تصمیم گیرى ها و صورت جلسات براى 

رفع مشکالت، به وى اعالم شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت: 
اجراى تصفیه خانه فاضالب شهر چادگان که از سال 92 
آغاز شده، تاکنون هزینه اى حدود چهار میلیارد تومان در بر 
داشته اما براى تکمیل آن به 20  میلیارد تومان نیاز است. 

هاشم امینى در جلسه بررسى مشکالت آب و فاضالب 
غرب اســتان که در فرماندارى چادگان برگزار شــد به 
ضرورت تکمیل تصفیه خانه فاضالب در شهر چادگان 
پرداخت و اظهار کرد : با توجه به حساســیت موجود در 
چادگان و مجاورت آن با ســد زاینده رود به منظور دفع 
بهداشتى فاضالب و ارتقاى سطح بهداشت عمومى مردم 
نیاز به احداث تصفیه خانه فاضالب در این شــهر وجود 

داشت. وى افزود: اگر بودجه مورد نیاز به تکمیل تصفیه 
خانه فاضالب چادگان تخصیص یابد احتماًال تا دو سال 
آینده شاهد بهره بردارى از تصفیه خانه فاضالب چادگان 

خواهیم بود.
مدیرعامــل شــرکت آب وفاضالب اســتان اصفهان 
گفت: شهرستان چادگان به دلیل داشــتن آب و هواى 
کوهستانى داراى رودهاى بسیارى است و این در حالى 
است که سد زاینده رود در این منطقه واقع شده بنابراین 
راه اندازى تصفیه خانه فاضالب براى جلوگیرى از آلودگى

 آب هاى زیرزمینى در این شهرستان از ضرورت باالیى 
برخوردار است.

 با توجه به دستور العمل وزارت کشور، حداکثر از روز 
دوشنبه این هفته بار دیگر ساعات کار ادارات استان 

اصفهان به حالت عادى برمى گردد.
با توجه به پیش بینى هاى هواشناســى که حاکى از 
افزایش دما در فصل تابســتان و در نتیجه افزایش 
بار ناشى از استفاده از وســایل سرمایشى و افزایش 
مصرف برق در کشــور و بــه ویژه در شــهرهایى 
مانند اصفهان بود، از ابتداى تیرماه قرار بود ســاعت

 فعالیــت ادارات و دســتگاه هاى اجرایى اســتان 
اصفهان همگام با برخى اســتان هاى کشــور یک 

ســاعات زودتر آغاز و یک ســاعات زودتر نیز پایان 
پیدا کند.

تاکنون هیچیک از اســتان هاى کشــور به درستى 
موفق به رعایت مفاد نامه ابالغى وزارت کشور دراین 
ارتباط نشدند و بر این اســاس به منظور تسهیل در 
ارائه خدمت رسانى دستگاه هاى اجرایى استان ها و 
پاسخگویى به انتظارات مردم، حسب دستور معاونت 
توســعه و مدیریت منابع وزارت کشور حداکثر از روز 
دوشنبه ساعات کار ادارات استان هاى کشور از جمله 

اصفهان به حالت قبلى باز مى گردد.

پیگیرى مشکالت بازنشستگان صندوق بازنشستگى فوالد 

تکمیل فاضالب چادگان 20 میلیارد تومان سرمایه نیاز دارد

ساعات کار ادارات اصفهان از امروز به حالت عادى بازمى گردد

نشست رؤساى گروه دوستى پارلمانى ایران و مجارستان برگزار شد 
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بوییدن خیار تازه با توجه بــه مزاج آرام 
کننده اى کــه دارد، براى کاهش خشــم و 

تحریک پذیرى عصبى سودمند است.
ســعى کنید در منطقه خودتان جســتجو و خیار 
طبیعى خریــدارى کنید، خیارى که از ســموم و 
آفتکش هاى شیمیایى در تولید آن استفاده نشده 
باشــد مفید اســت؛ این نوع میوه ها و 
سبزیجات طبیعى قیمت باالترى دارند 
ولى در بلندمدت ضامن ســالمتى شما 

هستند.

مطالعات محققان برزیلى نشان مى دهد که مصرف روزانه روغن نارگیل به کاهش وزن و فشار 
خون کمک مى کند. روغن نارگیل شامل چندین اسید چرب سالم و خواص ضدمیکروبى است و همین امر 

باعث مى شود که در گروه سوپرخوراکى ها قرار گیرد.
متخصصان تغذیه به افراد توصیه مى کنند که روغن نارگیل را در برنامه غذایى روزانه خود قرار 
دهند. برخى از خواص دیگر این ماده غذایى ارزشــمند عبارتند از:  باعث تقویت سیستم ایمنى 
بدن مى شود. به سالمت قلب کمک مى کند و مانع بروز بیمارى هاى قلبى مى شود. باعث بهبود 

حافظه شــده و از آلزایمر جلوگیرى مى کند. باعث ســوزاندان چربى اضافى بدن مى شود. در 
زیبایى و بهداشت پوست و مو مؤثر است. با

 پاتوژن هــاى بیمــارى زا مبارزه 
مى کند و در درمان صرع مؤثر 

است.

 یک روغن پرخاصیت 
من برزیلى نشان مى دهد که مصرف روزانه روغن نارگیل به کاهش وزن و فشار 

. روغن نارگیل شامل چندین اسید چرب سالم و خواص ضدمیکروبى است و همین امر 
گیرد قرار ها هسوپرخوراک

 یک روغن پرخاصیت 

سردرد مشکل شایعى است که بیشــتر انسان ها در 
طول زندگى خود آن را تجربه مى کنند و گاهى آنقدر 
شدید و مداوم و آزاردهنده است که فرد را دچار نگرانى 
و تشویش در مورد علت به وجود آمدن و بهبود نیافتن 
آن کرده و ســئوال دلهره آور «آیا مــن تومور مغزى 
دارم؟» را در ذهن او مطرح مى کند. دانســتن اینکه 
کدام سردرد واقعًا نگران کننده است و نیاز به بررسى 
دارد، هم فرد مبتال را از نگرانــى در مى آورد و هم به 
تشخیص زودتر بیمارى فردى که واقعًا تومور مغزى 

دارد کمک مى کند.
سردرد ناشــى از تومور مغزى معموًال ناگهانى بروز 
نمى کند؛ به تدریج و طى روزهــا و حتى ماه ها ایجاد 
مى شود و رو به تشدید مى رود. این سردرد در صبح ها 
بیشتر احساس مى شود و بعد از بیدار شدن تخفیف پیدا 
مى کند؛ در موقع بروز ســردرد عالیم دیگرى ممکن 
است به وجود آید و با برطرف شــدن سردرد آنها هم 
خاموش شــوند مثل تارى دید، تهوع و استفراغ. البته 
ممکن اســت این درد در هر جاى ســر، یکطرفه یا 
دوطرفه باشد ولى معموًال در پیشانى و پشت سر بیشتر 

احساس مى شود.

بسیارى افراد ســال ها درگیر سردردهایى هستند که 
علت آن مشخص شــده و با دارو یا بدون دارو درمان 
مى شوند مثل سردرد میگرنى، سردرد تنشى و...؛ اما 
ممکن اســت در چند هفته یا چند ماه شکل سردرد، 
محل آن، طول مدت و میزان پاسخ به دارو تغییر کند 
و به تدریج به صورت مقاوم درآید. این تغییر در ماهیت 
سردرد قدیمى هم اگر علت خاصى براى آن مشهود 
نباشد (مثل فشار عصبى) مهم بوده و الزم است تحت 
بررسى قرار گیرد. وجود نشانه هاى عصبى همزمان با 
سردرد نیز باید چراغ خطر را در ذهن روشن کند مثل 
اختالل راه رفتن، کاهش بینایى، شــنوایى یا بویایى، 
ضعف در اندام ها، اختالل تکلم و تشنج. این عالیم در 
مراحل اولیه خفیف خواهد بود و گاهى مورد توجه قرار 
نمى گیرند اما با گذر زمان تشدید شده و بارزتر مى شوند.

به طور خالصه باید گفت با هر سردردى نگران وجود 
تومور مغزى نشوید و اگر ســردرد شما صبحگاهى، 
همراه با تهوع و اســتفراغ یا دیگر عالیم مغزى است 
و به خصوص به تدریج شاهد تشدید آن هستید حتمًا 
براى بررسى دقیق تر به جراح مغز و اعصاب مراجعه 

کنید.

مصرف چاى پس از صرف وعده هاى غذایى مى تواند مضرات بسیار بیشترى را براى سالمتى شما به همراه داشته 
باشد که از جمله عبارت است از: ناراحتى قلبى و کلیوى، یبوست، کم خونى و فقر آهن، خار پاشنه، ریزش مو، 

چربى خون و ساییدگى استخوان و آرتروز.
الزم به یادآورى است، گذشته از مفید یا مضر بودن مصرف چاى، نوشیدن روزانه، 

مستمر و مداوم چاى باعث وابستگى و اعتیاد به این نوشیدنى مى شود که خود 
این امر به تنهایى عوارض متعــددى را در درازمدت براى ما ایجاد 

خواهد کرد.
از سوى دیگر وابستگى به مصرف صرفاً چاى سیاه از میان صدها نوع 

چاى مفید و پرخاصیت ایرانى و خود را مقید کردن به نوشیدن چند لیوان 
از چاى سیاه به صورت روزانه، مساوى با محروم شدن ما از امکان سوق یافتن 

به مصرف سایر دمنوش ها و چاى هاى مختلف (بهار نارنج، بادرنجبویه، دارچین، 
گل گاوزبان، کاکوتى و...) است که این امر نیز به هیچ عنوان مطلوب نیست.

 مضرات نوشیدن چاى بعد از غذا

 آیا من 
تومور 

مغزى دارم؟

 خطرات مرتبط با واى فاى براى سالمت  
روزانه از فناورى وایرلس یا بى  سیم به وفور 
استفاده مى شــود. با این حال، آیا از خطراتى 
که این فناورى براى ســالمتى ایجاد مى کند 

 اطالع دارید؟ 
دســتگاه هاى واى فاى با خطر بالقوه 
قرار دادن فــرد در معرض امواج رادیو 

فرکانس همراه هستند. امروزه بسیارى 
از خانه ها، کافه ها، مــدارس، ادارات و... مجهز 

به سیســتم واى فاى مى باشند. 
مواردى وجود داشــته اســت 
که مردم در آن از مشــکالت 
مرتبط با ســالمتى ناشــى از 

فنــاورى واى فاى که به نظر مى رســد تقریبًا 
در هر مکانى وجود دارد، شــکایت داشته اند. 

عارضه اى تحت عنوان حساسیت شدید به 
امواج الکترومغناطیسى وجود دارد که به 
دلیل قرار گرفتن در معــرض اینترنت 
بى سیم یا سایر دســتگاه هاى ساطع 
کننده  تابش هاى رادیو فرکانس ایجاد 

مى شود.
با این حال، ســئوالى که مطرح مى شــود آن اســت 
که آیا پرتوهاى رادیو فرکانس ســاطع شــده از واى 
فاى حقیقتًا مضرنــد؟ مطالعات بســیارى به منظور 
بررســى اثرات تابش هاى ساطع شــده از واى فاى 
صورت گرفته اســت. با این حال، شــواهد قطعى در 
خصوص مضر بــودن این تابش ها به دســت نیامده

 است.
میزان تابشــى که یک فرد با گذراندن یکسال در یک 
منطقه مجهز به واى فاى جذب مى کند، برابر با میزان 
تابش جذب شده در اثر 20 دقیقه تماس تلفنى با یک 
تلفن همراه اســت. از این واقعیــت مى توانید متوجه 
شوید که میزان تابشى که فرد در صورت قرار داشتن 
در نزدیکى مکان مجهز بــه واى فاى جذب مى کند، 
چندان هم زیاد نیست. سازمان بهداشت جهانى با نام 
اختصارى WHO به این نتیجه رسیده است که شواهد 
موجود مرتبط با قرار گرفتــن در معرض میدان هاى 

الکترومغناطیسى سطح پایین، هیچ گونه خطرات مورد 
تأییدى براى ســالمت به همراه ندارد. این امر ممکن 
اســت شــما را به این فکر بیاندازد که در این صورت 
پرتوهاى ساطع شــده از واى فاى دیگر نگران کننده 
نخواهند بود. با این حال، شواهدى وجود دارد که عنوان 
مى کند، بســیارى از افراد از ابتال به عارضه حساسیت 

شدید نسبت به امواج الکترومغناطیسى شکایت دارند.
قرار گرفتن مداوم در معرض ســیگنال هاى واى فاى 
ممکن است به مشــکالت مرتبط با خواب از جمله بى 
خوابى منجر شود. حساسیت شــدید نسبت به امواج 
الکترومغناطیسى عارضه اى است که در آن فرد به دلیل 
قرار گرفتن در معرض فناورى بى سیم یا دستگاه هاى 
الکتریکى مى تواند عالئمى از جمله سردرد، سرگیجه، 

بى خوابى یا تپش قلــب غیر عادى 
را تجربه کند. ایــن عارضه مى تواند 
سالیان ســال پس از قرار گرفتن در 
معرض تابش ساطع شده از منابعى 
همچون واى فــاى، تلفن همراه، تلفن 
بى سیم، میدان هاى مغناطیسى خطوط 
برق، کنتور، دکل هــاى مخابراتى 
و میدان هاى الکتریکى ناشــى 
از سایر وســایل الکترونیکى 
بــروز کنــد. گرچــه عارضه 
حساســیت شــدید نسبت به 
امواج الکترومغناطیسى به خوبى 
شناخته نشده اســت اما قطعًا یک 
مشکل در حال رشد به حساب 
مى آید. انجام برخى اقدامات 
مى توانــد به کاهــش قرار 
گرفتن در معرض تابش هاى 
مضر ساطع شده از دستگاه هاى 

الکترونیکى کمک کند.
اما مى توانید با اتخاذ برخى اقدامات از میزان قرارگیرى 
در معرض تابــش هاى ناشــى از واى فاى و ســایر 
ادوات الکترونیکى بکاهید. ایــن اقدامات عبارت اند 
از اســتفاده از هندزفرى، کاهش مدت زمان استفاده 
از تلفن، خاموش کردن روترهــاى واى فاى، حداقل 
یک متر فاصلــه گرفتن از روتر و قــرار دادن لپ تاپ 
بر روى ســطحى مانند میز به جاى گذاشتن آن روى 

پا.
برخى مطالعات صــورت گرفته نشــان مى دهند که 
دستگاه هاى بى ســیم مى توانند در کار دستگاه هاى 
تنظیــم کننــده ضربــان قلب کار گذاشــته شــده 
درون بــدن تداخــل ایجاد کنــد، البتــه در صورتى 
که فاصله آنها 8 اینــچ و به عبارتى 20 ســانتیمتر یا 
کمتــر از یکدیگــر باشــد. بهتریــن راه اجتناب از 
قــرار گرفتن در معــرض امواج واى فــاى جایگزین 
ســاختن روتر واى فــاى خود بــا نوع ســیم دار آن

 است.

اگر دنبال راه هایى براى سوزاندن کالرى هستید و 
فرصت ندارید، این کارها را طى روز انجام دهید:

یک بطرى آب معدنى کوچک با خود 
داشته باشید

بطرى آب معدنى بزرگ خود را با یک بطرى کوچک 
عوض کنید. با این کار مجبورید دوباره آن را پر کنید 

و نشان مى دهد بیشتر فعالیت کرده اید.
فقط 5 دقیقه  دیگر به آن اضافه کنید

اگر آهسته روى تردمیل راه مى روید یا از راه پله باال 
مى روید، چند دقیقه اضافه تر این کار را انجام دهید.
حین انجام حرکات، فاصله بیاندازید

اگر در حــال دویدن هســتید، بعد از اســتراحت 
سرعت تان را بیشــتر کنید، اگر راه مى روید، آن را 

به دو تبدیل کنید.
حرکات بیشترى انجام دهید

قبل از آنکه مدت زمان دویدن تردمیل را باال ببرید، 
پایین بیایید و خــود را وزن کنید. محققان معتقدند 
افرادى که حدود 20 دقیقه تمرینات استقامتى انجام 

مى دهند کالرى بیشرى مى سوزانند.
پرش

به جاى اســتراحت طوالنى بین تمرینات، طناب 
بزنید تا ضربان قلب تان باال برود. این حرکت در هر 

دقیقه حدود 13 کالرى مى سوزاند.
از پاهایتان استفاده کنید

با اســکات  زدن هــاى متوالى، کالرى بیشــترى 
مى سوزانید. پاهاى شما دسته اى از عضالت هستند 
که بیشــترین انرژى را مصرف مى کنند. بنابراین 
ســعى کنید تمرینات باالتنه را همراه با تمرینات 

پا انجام دهید.
مقدار بیشترى پیاده روى کنید

سعى کنید پیاده روى آهســته  صبحگاهى تان را با 
گام هاى بلند در انتها و در راه خانه تمام کنید.

طرات مرتبط با واى فاى براى سالمت
به وفور یم
 از خطراتى

جاد مى کند 

لقوه 
دیو 

سیارى 
ات و... مجهز 

رســد تقریبًا 
ت داشته اند. 
شدید به
د که به 
ترنت 
ساطع 
یجاد 

ى شــود آن اســت 
ـاطع شــده از واى 

نظ ه ا

خو بى
را تج
سالیا

معرض
همچون
بى سیم،
برق،
و

ام
شن

م
الک
اما مى توانید با اتخاذ بر

در معرض تابــش هاى
ادوات الکترونیکى بکا
ندزف از تفا ا از

 کالرى بسوزانید...

 خیار را بو کنید

ممکن است براى بسیارى از افراد این پرسش مطرح باشد که آیا با وجود 
نداشتن سابقه شکستگى یا مشکالت اســتخوانى انجام آزمایش تراکم 

استخوان ضرورى است؟
باید توجه داشــت که لزوم انجام این آزمایش به شرایط مختلف بستگى 
دارد. در تست سنجش تراکم استخوان دوز پایینى از اشعه ایکس به شکلى 
سریع و غیر تهاجمى براى اندازه گیرى میزان کلسیم و دیگر مواد معدنى 
در بخشى از استخوان و معموًال لگن و ستون فقرات به کار گرفته مى شود. 
با شناســایى کاهش حجم مواد معدنى در استخوان ها پزشک متخصص 
مى تواند احتمال خطر شکستگى استخوان را تعیین کرده و پوکى استخوان 

را تشخیص داده و میزان پیشرفت آن را کنترل کند.
بیشتر جوانان و افرادى که وضعیت جسمى سالمى دارند به انجام آزمایش 
تراکم استخوان نیاز ندارند. اما با باال رفتن سن خطر ابتال به پوکى استخوان 
افزایش پیدا مى کند زیرا تراکم استخوانى با بیشتر شدن سن کاهش پیدا 

مى کند.
این موضوع بیشتر در زنان مشاهده مى شود. در زنان 65 سال به باال انجام 
آزمایش تراکم استخوان توصیه مى شود. همچنین در صورتى که با انجام 
این آزمایش سالمت استخوان ها تأیید شود این آزمایش مى تواند پایه اى 

براى ارزیابى تست هاى آتى باشد.
براى مردانى که ســابقه شکستگى 

استخوان نداشته اند پاسخ به این 
پرسش آشکار نیست. پزشکان 

تراکم استخوان را انجام مرتــب آزمایش 
نمى کننــد زیــرا مردان براى مردان توصیه 

تراکــم  استخوانى بیشترى برخوردارند و از 
با سرعت کمترى حجم استخوانى خود نسبت به زنان 

خطر شکستگى کمتر آنان را تهدید مى کند. را از دست مى دهند و 
همچنین شواهد قطعى وجود ندارد که نشان دهد داروهاى پوکى استخوان 

مانع از شکستگى استخوان در مردان شود.
مردان 50 تا 69 ساله و زنان کمتر از 65 سال در صورت وجود فاکتورهاى 
خطرزا در پوکى استخوان از جمله ســابقه خانوادگى یا سابقه شکستگى، 
تست سنجش تراکم استخوان انجام مى دهند. همچنین فاکتور خطرزاى 
دیگر مصرف انواع خاصى از داروهاست که با فرایند بازتولید استخوان در 
بدن تداخل دارد. از جمله این داروها مى توان به داروهاى استروئید از قبیل 
پردنیزون و داروهاى سرکوب کننده سیســتم ایمنى از قبیل مواردى که 

پس از پیونــد عضو یا 
پیوند مغز استخوان تجویز 

مى شود، اشاره کرد.
افــراد بــاالى 50 ســال کــه دچــار شکســتگى 
اســتخوان شــده و افرادى کــه حــدود 3/81 ســانتیمتر یا بیشــتر 
کوتاهى قــد داشــته اند نیز الزم اســت به منظــور بررســى احتمال 
پوکــى اســتخوان آزمایــش ســنجش تراکــم اســتخوان انجــام

 دهند.  
از جمله نکاتى که به حفظ سالمت استخوان ها حتى با افزایش سن کمک 

کند مى توان به موارد زیر اشاره کرد: 
 ورزش کردن، حفظ رژیم غذایى ســالم،  خوددارى از استعمال سیگار و 

خوددارى از مصرف مواد الکلى.
همچنین توصیه مى شود اگر هر گونه نگرانى درباره سالمت استخوان هاى 
خود دارید در مورد ضرورت انجام تســت ســنجش تراکم اســتخوان با 
پزشکتان مشورت کنید. انجام اقدامات پزشــکى و پیشگیرانه الزم و در 
موقع مناسب به معنى بهره مندى از سالمت استخوانى در سال هاى آتى 

و در سنین باالتر است.

با وجود  مکن است براى بسیارى از افراد این پرسش مطرح باشد که آیا
داشتن سابقه شکستگى یا مشکالت اســتخوانى انجام آزمایش تراکم 

ستخوان ضرورى است؟
ید توجه داشــت که لزوم انجام این آزمایش به شرایط مختلف بستگى 
رد. در تست سنجش تراکم استخوان دوز پایینى از اشعه ایکس به شکلى 
سریع و غیر تهاجمى براى اندازه گیرى میزان کلسیم و دیگر مواد معدنى 
ر بخشى از استخوان و معموًال لگن و ستون فقرات به کار گرفته مى شود. 
 شناســایى کاهش حجم مواد معدنى در استخوان ها پزشک متخصص 
پوکىاستخوان و تعیینکرده احتمالخطرشکستگىاستخوانرا ىتواند

براى ارزیابى تست هاى آتى باشد.
براى مردانى که ســابقه شکستگى

استخوان نداشته اند پاسخ به این 
پرسش آشکار نیست. پزشکان

تراکم استخوان را انجام مرتــب آزمایش 
هصیه نمى کننــد زیــرا مردان براى مردان تو

مــم تراک استخوانى بیشترى برخوردارند و از 
با سرعت کمترى حجم استخوانى خود نسبت به زنان 

و مىدهند دست از مىکند.را تهدید را آنان کمتر شکستگى خطر

پس از پیونــد عضو یا 
پیوند مغز استخوان تجویز 

مى شود، اشاره کرد.
افــراد بــاالى 50 ســال کــه دچــار شکســتگى 
اســتخوان شــده و افرادى کــه حــدود 3/81 ســانتیمتر یا بیشــتر 
کوتاهى قــد داشــته اند نیز الزم اســت به منظــور بررســى احتمال 
پوکــى اســتخوان آزمایــش ســنجش تراکــم اســتخوان انجــام

 دهند.  
افزایشسنکمک با حتى بهحفظسالمتاستخوانها نکاتىکه جمله از

تست تراکم استخوان براى چه افرادىتست تراکم استخوان براى چه افرادى
 ضرورى است؟ ضرورى است؟

بویید
کننده اى
تحریک پذ
ســعى کنیدد
طبیعى خریــد
آفتکش هاى ش
ششاششاششاشاشاشاشاشاشــ بببببب
سبزسبسبزسبزسبزسبزیج
ددد ولوللولولىولىولولولولىولىولىولى
هستن

مى شود کهدر گروه سوپرخوراکى ها قرار گیرد.
برنامه غذایى روزانه خود قرار  ب افراد توصیه مى کنند که روغن نارگیل را در ن تغذیه به
ییاین ماده غذایى ارزشــمند عبارتند از:  باعث تقویت سیستم ایمنى از خواص دیگر

ىى سالمت قلب کمک مى کند و مانع بروز بیمارى هاى قلبى مى شود. باعث بهبود 
 آلزایمر جلوگیرى مى کند. باعث ســوزاندان چربى اضافى بدن مى شود. در

وست و مو مؤثر است. با
ــارى زا مبارزه 

رؤثر صرع م

گیرد. قرار هسوپرخوراکىها

مصرف چاى پس از صرف وعده هاى غذایى مى تو خی
ناراحتىقلبىو باشد که از جمله عبارتاست از:

چربى خون و ساییدگى استخوان و آرتروز.
الزم به یادآورى اس
مستمر و مداوم
این
خ
ا
چ
از
به
گل گ

 مضرات نوشیدن چ

پزشکان 
انجام مرتب آزمایش 
تراکم استخوان را 
براى مردان توصیه 
نمى کنند زیرا مردان 
از تراکم استخوانى 

بیشترى برخوردارند 
و نسبت به زنان با 
سرعت کمترى حجم 
استخوانى خود را از 

دست مى دهند و خطر 
شکستگى کمتر آنان 
را تهدید مى کند
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دومین جشنواره فرش دستباف و صنایع دستى  بصورت کشورى 
با حضور بیش از یکصد غرفه و بازدید بیش از 3000 نفر  از 10 تا 13 
تیرماه در شهر طالخونچه برگزار شد. افتتاحیه این مراسم روز دهم 
تیرماه با حضور مسئولین استان و شهرستان در مجموعه فرهنگى 

شهید آوینى شهردارى طالخونچه افتتاح گردید.
در این جشنواره بافندگان و هنرمندان آثار خود را به معرض نمایش 
گذاشته و بیش از 3000 نفر از این جشنواره بازدید کردند. بازرگانان 
و تاجران کشور هاى عمان،کویت و مالزى نیز از میهمانان و بازدید 
کنندگان این جشــنواره بودند. همچنین خانــم دکتر رحمان پور 
مشاور دکتر مونسان معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث 
فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى کشور و روساى ادارات، نهادها 
و سازمان هاى کشور و استان از این جشنواره بازدید بعمل آوردند. 

مهندس سید محمد اطیابى، شهردار طالخونچه در مراسم افتتاحیه 
این جشــنواره هدف از برگزارى آن را معرفى فرش دستباف یلمه 
طالخونچه که اخیرا به ثبت ملى رسیده است و همچنین آثار زیباى 
خلق شده توسط هنرمندان شهر به کشــور و فراتر از آن به جهان 
دانست و افزود: این فرش با قدمت زیاد و استفاده از پشم در تار و پود 
و رنگ هاى طبیعى و نقوش برگرفته از طبیعت قابلیت عرضه در 
بازارهاى جهانى را دارد و عالوه بر آن تاثیر بسزائى در رونق تولید 

و کار آفرینى دارد. 
به گفته مهندس اطیابى، فرش یلمه با پیگیرى ها و تالش صورت 
گرفته به ثبت ملى رسیده و در تالش براى ثبت جهانى آن هستیم. 
وى افزود: رونق این هنر و صنعت اصیل مى تواند زمینه ساز اشتغال 
قشر قابل توجهى از شهروندان بصورت مستقیم در بافت فرش یا 
غیر مستقیم در بازار یابى و فروش و صنایع جنبى از جمله رنگرزى 
و...گردد. وى اظهار امیدوارى کرد بزودى با توسعه گردشگرى در 

شهر شاهد تحولى عظیم در معرفى و بازار فرش یلمه باشیم.

شهردار طالخونچه همچنین افزود: شهر تاریخى طالخونچه که به 
شهر قلعه ها نیز معروف اســت مى تواند به منطقه داراى پتانسیل 
باالى گردشگرى تبدیل  شود. وى از مردم شریف ایران اسالمى 
و تاجران فرش،زعفران و صنایع دستى براى حضور در این خطه از 
کشور عزیز ایران که زادگاه صاحب بن عباد و دیار علما، دانشمندان 
و شهر قلعه هاى تاریخى با تاریخچه دوهزار ساله است دعوت کرد.

■■■
مهندس درخشــان از معاونین اداره کل میراث فرهنگى ،صنایع 
دستى و گردشگرى استان نیز در این مراسم ضمن تشکر از برگزار 
کنندگان دومین جشنواره فرش دســتباف و صنایع دستى  اظهار 
داشــت که رونق این صنعت در کنار جاذبه هاى تاریخى شــهر 
مى تواند باعث تحولى شگرف در رونق تولید ملى و همچنین صنعت 
فرش و تولیدات مواد اولیه و ...در شهر گردد که با توجه به نقش زیبا 
و کیفیت بسیار باال و شهرت فرش یلمه و همت واالى مسئولین 

شهر طالخونچه این هدف بزودى محقق مى گردد.
■■■

مریم الزجاجیه و هیات همراه  از کشــور عمان کــه از میهمانان 
جشنواره فرش و صنایع دســتى طالخونچه بودند نیز در سخنانى 
بیان کرد: این جشنواره بســیار قابل توجه بوده و نشان از فرهنگ 
واال و اصیل بافندگان فرش یلمه و فراتر از آن هنر دست هنرمندان 

ایران اسالمى دارد.
پس از این مراسم با حضورمهندس درخشان، مهندس عصارزادگان 
فرماندار شهرســتان مبارکه، رئیس دفتر نماینده مردم شهرستان 
مبارکه در مجلس شوراى اسالمى، امام جمعه، شهرداران شهرهاى 
شهرستان، اعضاى شوراهاى اسالمى، روساى ادارات و نهادهاى 
شهرستان و عالقمندان به هنر فرش بافى و صنایع دستى، جشنواره 

رسماً جهت بازدید عموم گشایش یافت.

شهردار طالخونچه در مراسم افتتاحیه دومین جشنواره فرش دستباف و صنایع دستى  با اشاره به یکى از زیباترین نمادهاى استان اصفهان:

فرش یلمه را باید به جهان معرفى کرد

شهردارى طالخونچه میزبان مهمانان شریف و عزیز این خطه زیبا و تاریخى ایران بوده و امیدوار است این عزیزان  از زیبایى هاى طبیعى و گردشگرى شهر بهره مند گردند 
ما در اقامتگاه بوم گردى شهردارى میزبان همه هموطنان خوب و فرهنگ دوست خواهیم بود

شهردارى طالخونچه برنامه هایى را تدوین کرده است که با استفاده 
از پتانسیل هاى شهرى ایجاد اشــتغال کرده و در این زمینه هدف 
گذارى هایى شده است تا جشنواره هاى متعددى راه اندازى شود. 
آنطور که مهندس ســید محمد اطیابى، شهردار طالخونچه گفته 
است، با توجه به پتانسیل ها هر دو ماه یک جشنواره برگزار خواهد 
شــد همینطور که تا کنون جشــنواره هاى نان و نوروزى و فرش 

برگزار شده است.
اطیابى مى گوید: جشــنواره هاى دیگرى مانند جشنواره زعفران 
و جشنواره زیره را در دســت برگزارى داریم و پشت این برنامه ها
مى خواهیم شهر را به داخل و خارج معرفى کنیم و به اهداف توسعه 

اقتصادى شهرى و ایجاد اشتغال برسیم.
شهردار شهر طالخونچه با اشاره به اهداف برگزارى این جشنواره، 
اظهار کرد: با این کار درآمد خانوارها باال مى رود که این موضوع در 
شهر آثار خوبى دارد؛ همچنین در زمینه گردشگرى مى توانیم درآمد 
ثابت و پایدارى داشته باشیم تا این موضوع به خوبى در شهردارى 
نهادینه شود که تمامى جشنواره ها در همین موضوع مصداق پیدا 

مى کند.
اطیابى با اشاره به روند برگزارى جشنوار ه ها، توضیح داد: امسال در 
نظر داریم با توجه به برنامه هایى که سازمان گردشگرى و صنایع 
دستى دارد، جشنواره ها را فراتر از سال 96 برگزار کنیم که در نظر 
داشتیم این برنامه را به صورت استانى برگزار کنیم و اداره کل میراث 
هم استقبال خوبى در این زمینه کرد که خوشبختانه مجوز جشنواره 

کشورى را توانستیم براى امسال کسب کنیم. 
شهردار طالخونچه معتقد است چنین اقداماتى مى تواند به رونق 

تولید کمک کند و بیکارى را در شهر ریشه کن نماید. 

■ شــهر طالخونچــه در 60 کیلومترى 
اصفهان و حد فاصل شهرستان مبارکه 

و شهرضا واقع شده است. 
■ قدمت این شهر با یافت شدن سفالینه 
و استخوان هایى در فروردین امسال به 
دوران ساسانى و اشــکانى در حدود دو 

هزارسال میرسد. 
■ بعلت وجود قلعه هاى متعدد در شهر آن 

را بنام شهر قلعه ها نیز مى شناسند.
■ صاحب بن عباد وزیر دانشمند دیلمیان 

منتسب به این شهر است.
■ طالخونچه قطب غالت در زمان قدیم 
بوده و اکنون با توجه به خشکسالى هاى 
اخیر به شهر زعفران و زیره سبز معروف 

شده است.

■ فرش دســتباف یلمه با تاروپود پشم 
و رنگ طبیعى حاصل تعامل و دســترنج 
هنرمندان فارس و  قشقایى ساکن در این 

شهر است که شهرتى جهانى دارد. 
■ از علما و مشاهیر شــهر طالخونچه  
میتوان عالوه بر صاحب بن عباد  ازآیات 
عظام سید على اکبر و ســید اسماعیل 
هاشــمى (نماینده اســبق اصفهان در 
مجلس خبرگان ) آیت ا... الهى،آیت ا... 
شــریعت ، دکتر محمد جواد شریعت ،

پروفسور پرویز نوروزى،دکتر احمد رضا 
یلمه ها و...  نام برد.

■ بیش از یکصد شــهید در دوران دفاع 
مقدس از جمله سردار شهید اصغر الوى 

از افتخارات این شهر میباشد. 

با طالخونچه بیشتر آشنا شوید

طالخونچه
دومین جشنواره فرش دستباف و صنایع دستى و نمایشگاه آن در  شهر جشنواره ها مى شود

بیش از 1800 مترمربع فضاى نمایشگاهى برپا شد که دستاوردها 
و توانمندى هاى فعاالن عرصه فرش دستباف و صنایع دستى از 
15 تاجر بزرگ دنیا ازجمله کشورهاى عمان، کویت و ایتالیا را به 
نمایش گذاشت. نمایشگاه در روز دهم تیرماه با حضور مسئوالن 
عالى رتبه کشــورى و اســتانى، فرماندار، رئیس سازمان صمت 
استان اصفهان، رئیس اتحادیه صنایع دســتى و ... در مجموعه 

فرهنگى شهید آوینى افتتاح شد.

بیشترین توجه در این نمایشــگاه به  فرش یلمه بود. یلمه داراى 
قدمت 500 ساله است که پشم و طرح این فرش قدیمى توسط 
قوم یلمه که از ساکنین شهر طالخونچه بوده اند بافته شده و فرش 
یلمه اى که در سایر شهرها بافته مى شود از شهر طالخونچه است. 
کلید برگزارى دومین جشنواره فرش دستباف و صنایع دستى در 
سال 96 زده شد که این جشنواره با استقبال خوبى از سوى مردم 
روبه رو شد و فعالیت اقتصادى خوبى هم در کنار آن شکل گرفت.

تجربه برگزارى جشــنواره فرش در ســال 96 نشــان داد که 

برخى کارگاه هــاى این صنعت فعال شــدند و صنعت فرش در 
این منطقــه کمى رونق گرفــت. همین اتفاق بعــد از برگزارى 
جشــنواره نان هم افتاد بطورى که شــاهد توسعه بیشتر صنعت 
نــان  در طالخونچه بودیم و به اســتان هاى دیگر نان ارســال

 شد.
بــى تردید اگر بتوان پتانســیل هــا و مزیت هاى بالقوه شــهر 
طالخونچه را به فعل درآورد، درآمد خوبى براى شهر حاصل شده 

و اقتصاد مردم رونق مى گیرد.

جشنواره فرش دستباف و نگاه به آینده 

■ حضور کاردار فرهنگى جمهورى اسالمى ایران در کشور عمان با هیات فرهنگى و 
گردشگرى کشور عمان در شهر طالخونچه

■همزمان با برگزارى جشنواره فرش دستباف و صنایع دستى و ثبت ملى فرش یلمه 
در فهرست میراث فرهنگى،توسط شهردارى نماد فرش یلمه طالخونچه در ورودى شهر 

■ مهندس سیدمحمد اطیابىنصب و تقدیم هنرمندان و شهروندان شریف شهر گردید.


