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زود باش علیمنصورچرا خاموشى هاى سال گذشته، امسال تکرار نشده استبازگشت دوباره «عصر حجر» به قاب تلویزیوناشاره امام جمعه شیراز به مصالى اصفهان گرماى هوا بى سابقه نیست اما قابل توجه است ورزشاستانفرهنگ استان جهان نما

اصفهانى ها 
6 ساعت از روز

پاى تلویزیون هستند 

مناقشه نیمروزى در گذر آقانورا...
7

7

4
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غوغاى لباس  هنرمنـدان 
در جشن حافـظ

ناکــارآمدى دولت
ادعایى نارواست

علت تغییر مزه 
آب شرب اصفهــان

5

ریـسک 
جریان یافتن آب 
در زاینده رود را 

پذیرفتــم

رئیس سازمان فرهنگى، اجتماعى و 
ورزشى شهردارى اصفهان گفت: دیدن 

تلویزیون در شهر اصفهان حدود 6 
ساعت در روز است که میزان افسردگى و 

اضطراب را باال مى برد.

«آب مسئله مهم استان اصفهان است و در چهار 
بخش آب شرب، سد کوهرنگ، تونل بهشت آباد 
و انتقال آب از خلیج فارس با همدلى و وفاق بین 
مدیران، نمایندگان استان در مجلس، مسائل در 
حال پیگیرى بوده و توفیقاتى هم به دست آمده 

است.»
استاندار اصفهان در دومین جلسه شوراى ادارى 

استان در سال جارى که در ...

«ناز» باالخره مى رود«ناز» باالخره مى رود
مدیر منطقه مدیر منطقه 1111 شهردارى اصفهان از انتقال کارخانه مشکل ساز به خارج از شهر خبر داد شهردارى اصفهان از انتقال کارخانه مشکل ساز به خارج از شهر خبر داد

7

معاون اداره کل میراث فرهنگى از برخورد مأموران این اداره با مأموران شهردارى بر سر گذر  آقانورا... نجفى خبر داد

بازگشت «عموهاى فیتیله اى»  
به قاب تلـــــویزیون

تابش: سیاوش جان کذب نگو!
سپاهان در پنجره تابستانى نقل و انتقاالت از تیم هاى فعالى بوده که ورودى 
و خروجى زیادى داشــته و به گفته مدیرعامل این باشگاه هنوز هم کارش 
در پنجره تابستانى تمام نشده و مشغول مذاکره با چند بازیکن براى اضافه 
شدن به جمع نفرات این تیم هستند.  تابش، مدیرعامل باشگاه سپاهان که از 
فشار انتقادات برخى از صفحات فضاى مجازى و تحریک هواداران این تیم 

ناراحت است به سپاهانى ها وعده مى دهد که...
7

7

در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

استاندار اصفهان با اشاره به ذخیره سد:

چندین 
نمایشگاه خارجى

 در کشورهاى همسایه 
برگزار مى شود

آبروى مسئولِ  با فیس و پز مى رود؟ خب به درك!
کنایه هاى تند نماینده اصفهان در مجلس:

2

5

قراردادىقراردادى
 با ذوب آهن ندارم با ذوب آهن ندارم

((FreerFreer))فریرفریر
تولید کننده رنگ و طعم دهنده هاى طبیعى خوراکى و افزودنى هاى مجاز خوراکى

شرکت دانش بنیان طعم و رنگ فریر با هدف یارى رساندن، بهبود و 
ارتقا کیفیت صنایع غذایى کشور کار خود را آغاز کرده است. این شرکت 

با بهره گیرى از کادرى مجرب و چیدمان سازمانى از باتجربه ترین 
متخصصین و کارشناسان صنایع غذایى و استفاده از دانش فنى نوین خود 

آماده است تا بهترین خدمت را به صنعتگران ارائه دهد.

آدرس کارخانه: کیلومتر 2  اتوبان نجف آباد به فوالدشهر  5- 03142315004
آدرس دفتر تحقیق و توسعه:شهرك علمى وتحقیقاتى اصفهان پارك علم و فن آورى شیخ بهایى

www.freerco.com

شرکت دانش بنیان طعم ورنگ 

نوبت اول

سازمان حمل و نقل جمعى شهرستان لنجان در نظر دارد نسبت به فروش و اجاره امالك خود مطابق لیست زیر 
از طریق مزایده اقدام نماید. متقاضیان شرکت در تجدید مزایده جهت بازدید و دریافت اسناد مى توانند از تاریخ 
نشر آگهى به سازمان حمل و نقل جمعى شهرستان لنجان واقع در زرین شهر- بلوار جانبازان- جنب پلیس 
راهور مراجعه و پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى مورخ 98/05/10 به دبیرخانه سازمان تحویل 
نمایند و یا با شماره 03152236973 داخلى 1 تماس حاصل فرمایند. الزم به ذکر است سایر اطالعات و جزئیات 

مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج است. 
1- بهره بردارى از پارکینگ ماشین آالت سنگین شهردارى واقع در زرین شهر- بلوار جانبازان در قالب قرارداد 

اجاره به اشخاص حقیقى و حقوقى
2- فروش یک قطعه زمین با کاربرى مسکونى واقع در ورنامخواست- بلوار شهید شاهمرادى کوچه اقبال

3- فروش پژو پارس مدل 90

آگهى تجدید مزایده

سازمان حمل و نقل جمعى شهرستان لنجان

چاپ اول

شهردارى شاهین شهر به استناد مجوز شــماره 59/ش مورخ 98/01/24 شوراى 
محترم اسالمى شهر در نظر دارد عملیات اجرایى روکش آسفالت معابر سطح شهر را 

با مبلغ 17/003/837/232 ریال به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق مناقصه مى بایستى در ساعات 
ادارى به واحد عمران شهردارى مراجعه و پیشنهادهاى خود را حداکثر تا پایان وقت 
ادارى روز شنبه مورخ 98/05/12 به دبیرخانه حراست تحویل نمایند. شهردارى در 

رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است. 

آگهى مناقصه عمومى (نوبت اول)

م الف: 531597حمید عشقى- شهردار شاهین شهر
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فرمانده کل ارتش با بیان اینکه ما شروع کننده هیچ جنگى 
نبوده ایم و نیستیم اما تکیه ما صرفًا بر دفاع نیست، اظهار 
کرد: قدرت هجومى و توان ضربه زدن ما بعد از شروع حمله 

متجاوزان ویران کننده و پشیمان کننده خواهد بود.
امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوى، فرمانده کل ارتش 
دیروز در مراسم صبحگاه عمومى تیپ 25 واکنش سریع 
نیرو مخصوص نیروى زمینى ارتش در تبریز، گفت: شرایط 
امروز جهان و منطقــه، آمادگى بیش از پیــش را الزامى 
کرده اســت.  وى افزود: دشــمنان عنود، مستکبر و زخم 
خورده انقالب، طرح و نقشه هاى شیطانى در سر دارند که 
آمادگى هاى مختلف ملى و نظامى مى تواند این دسیسه ها 

را خنثى کند. امیر سرلشکر موسوى خاطرنشان کرد: هرچه 
آمادگى رزمى باالتر باشــد توان دفاع و توان هجوم بعد از 

دفاع اولیه را افزایش مى دهد.
فرمانده کل ارتش تأکید کرد: ما شروع کننده هیچ جنگى 
نبوده ایم و نیســتیم اما تکیه ما صرفًا بر دفاع نیست، ابتدا 
در زمان شروع حمله دشــمن دفاع خواهیم کرد اما قدرت 
هجومى و توان ضربه زدن ما بعد از شروع حمله متجاوزان 

ویران کننده و پشیمان کننده خواهد بود.
سرلشکر موســوى تصریح کرد: ما در دفاع مقدس یکبار 
به جهان ثابت کردیم که بر ســر آرمان هاى خود تا کجا 

ایستاده ایم.

رئیس جمهور با اشــاره به حمایت کشورهاى مختلف از 
ایران در آژانس بین المللى انرژى اتمى و شوراى حکام 
گفت: جز یکى دو کشور هیچ کشــورى به آمریکا اعتنا 

نمى کند.
حجت االسالم والمسلمین حسن روحانى با اشاره به اینکه 
14 ماه است که بزرگ ترین قدرت اقتصادى و نظامى دنیا 
ســخت ترین تحریم ها را علیه ملت ایران تحمیل کرده 
اســت، اظهار کرد: تحریم هایى که اگــر علیه هر ملت 
دیگرى انجام مى شد، آن ملت از پاى در مى آمد، اما ملت 
قهرمان، مقاوم، غیور و هوشــمند ایران در این 14 ماه با 

قدرت مقابل آنها ایستادگى کردند.

وى افزود: آمریکا در هر مسیرى که حرکت کرد چه مسیر 
اجتماعى، چه سیاســى و چه حقوقى شکست خورد. در 
سازمان ملل و اجتماعات گوناگون در هفته اخیر در آژانس 

بین المللى انرژى اتمى هیچ کشورى به آنها اعتنا نکرد. 
روحانى در ادامه با بیان اینکه اگر کسى امروز مدعى شود 
در نظام اسالمى، نظام و دولت ناکارآمد است و نتوانسته 
به مشکالت مردم توجه کند، سخنى ناصحیح و ناروا بر 
زبان آورده است، اظهار کرد: ما در کشور مشکل داریم و 
در شرایط بسیار سختى زندگى مى کنیم اما در عین حال 
دست به دست هم داده ایم و در کنار هم ایستاده ایم و از 

مشکالت عبور خواهیم کرد. 

تکیه ما صرفاً بر دفاع 
نخواهد بود

ناکارآمدى دولت
ادعایى نارواست

تولید بیت کوین در
 نجف آباد؟ 

خبرگــزارى «مهر» با    نصف جهان  |
انتشار یک فیلم مدعى شــده که در مزرعه اى 
در نجف آباد تولید بیت کوین با برق کشاورزى 
صورت مى گیرد. به نوشــته این خبرگزارى، 
این کار در مزرعه مزبور به شکل شبانه روزى 
در حال انجام اســت. روز شنبه مدیر بازرسى و 
نظارت اصناف استان اصفهان اعالم کرده بود 
که هشت دستگاه اســتخراج ارز دیجیتال در 
بازرســى از یک واحد صنفى انبار تخلیه بار در 

اصفهان کشف و توقیف شده است.

سن شیوع سکته قلبى 
در ایران 

دبیــر علمى بیســت    بهداشت نیوز|
و یکمین کنگره بین المللــى تازه هاى قلب و 
عروق، از پایین بودن سن شیوع سکته قلبى در 
ایران خبر داد و گفت: افرادى که در کشور دچار 
سکته قلبى مى شــوند، ده تا 20 سال جوان تر 
از کشــورهاى اروپاى غربى و آمریکا هستند. 
مسعود اسالمى افزود: بیماران سکته قلبى در 
ایران بین 40 تا 50 سال هستند و حتى جوانان 
20 ساله اى داریم که دچار سکته قلبى مى شوند 

اما تشخیص داده نمى شوند.

تصادف زنجیره اى 
با 2 کشته

  ایسنا| رئیس پلیس راه لرستان از وقوع 
تصادف زنجیره اى در محور اصفهان- الیگودرز 
خبر داد. تصادف بین سه دستگاه سوارى پراید 
به رانندگى و سرنشینى هفت نفر، پژو 405 به 
رانندگى و سرنشینى ســه نفر و خودرو سمند 
به رانندگى و سرنشــینى چهار نفــر به وقوع 
پیوسته که در این ســانحه رانندگى هر 14 نفر 
مصدوم شدند و دو نفر از سرنشینان خودرو پراید 
به علت شــدت جراحات وارده در بیمارستان 
فوت کردنــد. علت تصادف انحــراف به چپ 
خودرو سمند نسبت به دو خودروى دیگر اعالم 

شد.

مهناز افشار الالیى خواند!
   خبر آنالین | مهناز افشار که به تازگى 
ازآلمــان به تهران برگشــته اســت در کانال 
شخصى خود آهنگى را منتشر کرده که صداى 
غالب آن، صداى خود اوست. ترانه اى شبیه به 
الالیى! او البته سال ها قبل در فیلم «سعادت 
آباد» هم توانایــى خوانندگى خود را با خواندن 
مشترك «نفس کشــیدن سخته، تو رو ندیدن 
ســخته» به همراه لیــال حاتمى نشــان داده

 بود.

شایعه عجیب درباره عادل
به تازگى خبرى در فضاى مجازى    برنا |
منتشر شده است که صحت و سقم آن چندان 
مشخص نیســت. در این خبر پیشــنهاد 20 
هزار پوندى یک شــبکه  ماهواره اى به عادل 
فردوسى پور به چشم مى خورد؛ عددى بسیار باال 
براى هر ماه. این خبر در حالى منتشر مى شود 
که نه تنها هیچ منبعى آن را تأیید نکرده بلکه به 
نظر مى رســد منبع آن بیشتر مخالفان او براى 

حذف کامل عادل فردوسى هستند.

منبع اتالف کاغذ
معــاون تحقیقــات و فناورى    ایسنا|
دانشــگاه علوم پزشــکى ایران ضمــن ابراز 
امیدوارى براى آن که نگــرش صرفه جویى یا 
مدیریت سبز به ســایر بخش ها از جمله اسناد 
مالى هم نفوذ پیدا کند، تصریــح کرد: در این 
بخش هزاران بار بیشتر از پایان نامه ها سند امضا 

مى شود و کاغذ تلف شده وجود دارد.

وزیر سابق، معاون شد
وزیر سابق آموزش و پرورش که چندى پیش    پانا |
از وزارت آموزش و پرورش استعفا کرده بود با حکم رئیس 
دانشگاه آزاد اسالمى معاون این دانشگاه شد. سیدمحمد 
بطحائى با حکم طهرانچى بــه معاونت آموزش هاى 
عمومى و مهارتى (سازمان سما) دانشگاه آزاد اسالمى 

منصوب شد.

هیئتى که جزو یزیدیان است 
  خبرگزارى حوزه| آیت ا... سید احمد خاتمى، 
عضو شــوراى عالى حوزه هاى علمیه کشــور و امام 
جمعه موقت تهــران در جمع مردم شــیراز گفت: این 
نظام و انقالب پرچمدار على(ع) و فاطمه(س) اســت و 
هیئت هایى که انتصاب به اهل بیت(ع) دارند، باید پرچم 
ائمه اطهار(ع) را به اهتــزاز درآورند. هیئتى که بانى آن 
بگوید اسم انقالب و مقام معظم رهبرى و نظام را نبرید، 

اگر در زمان اهل بیت (ع) بود جزو یزیدیان بود.

تکذیب دیدار ظریف-پمپئو
  انتخاب | سید عباس موسوى، سخنگوى وزارت 
امور خارجه در پاسخ به پرسش خبرنگاران در خصوص 
ادعاى پیام آمریکا به روس هــا براى مذاکره با ایران در 
سطح وزراى امور خارجه، ضمن تکذیب این خبرسازى 
اظهار کرد: جمهورى اســالمى ایران هیچ مذاکره اى 
با مقامات آمریکا در هیچ ســطحى ندارد. طى روزهاى 
گذشته برخى شبکه هاى اجتماعى و رسانه ها از احتمال 
گفتگوى ایران و آمریکا با میانجیگرى روسیه خبر داده و 
این مذاکرات را بین وزراى امورخارجه اعالم کرده بودند.

تکذیب دخالت در پرونده نجفى
سخنگوى دولت درباره اینکه قاضى پرونده     ایلنا |
نجفى گفته است برخى از دســتگاه هاى اجرایى در این 
پرونده دخالت دارند، شما این موضوع را تأیید و یا تکذیب 
مى کنید، گفت: ما به تفکیک قوا معتقدیم و در اینکه دولت 
در امر قضا دخالتى نداشته باشد، اعتقاد داریم. ربیعى تأکید 
کرد: اگر دســتگاه اجرایى خاصى است اعالم کنند، من 
این را تکذیب مى کنم، زیرا حقوق انسان ها مطرح است، 
هم مقتوله و هم آقاى نجفى انسان هستند بهترین کار 

این است که بگذاریم دستگاه قضا کارش را انجام دهد.

کینه اى!
براساس یکى از یادداشت هاى لو رفته    انتخاب |
سفیر سابق بریتانیا در واشنگتن، «دونالد ترامپ» توافق 
اتمى با ایران، برجام، را به دلیل لجاجت با «باراك اوباما» 
کنار گذاشت. روزنامه «میل آن ساندى» نوشت: «سر 
کیم داروك» تصمیم رئیس جمهور آمریکا براى خروج 
از برجام را یک «خرابکارى دیپلماتیک» توصیف کرده 
بود. این گزارش مى گوید که یادداشت بعد از آن نوشته 
شد که «بوریس جانسون»، وزیر خارجه وقت بریتانیا، در 
سال 2018 از آمریکا خواهش کرد توافق اتمى با ایران 

را نقض نکند.

فساد 50 هزار میلیاردى
سخنگوى فراکسیون نمایندگان والیى    انتخاب |
مجلس با اشاره به صحبت هاى وزیر بهداشت در جلسه 
دیروز این فراکسیون گفت: طبق توضیحات وزیر بهداشت 
در نظام پزشکى فساد 50 هزار میلیارد تومانى وجود داشته 
است. ما نمى دانیم یک میلیارد دالر ارز تجهیزات پزشکى 
کجا و چطور هزینه شده است. با وجود این وزارت بهداشت 
با همه توان در مقابل مافیا و فساد ایستاده و اجازه نمى دهد 

بیت المال به دست این افراد بیافتد.

نتیجه سیاست غلط
   ایلنا | عیسى کالنترى، معاون رئیس جمهور 
گفت: سیاسى کارى هاى غلط،  ما را در محیط زیست به 
مشکل انداخته است. البته سیاست هاى غلط هم وجود 
دارد به طور مثال ما تا یک حدى در کشور مى توانیم مواد 
غذایى تولید کنیم و نمى توانیم در همه چیز به خودکفایى 
برسیم. اینکه چهار تا هندوانه یا گندم تولید شده است، 

این موضوعات گذرا هستند.

خبرخوان

مرکز تحقیقات کامپیوترى علوم اسالمى زمانى در قم 
تأسیس شد که بسیارى از مردم تصور دقیقى از رایانه و 
کاربردهاى آن نداشتند؛ یعنى سال 1368. حجت االسالم 
و المسلمین حمید شــهریارى که عالوه بر ریاست این 
مرکز، معاونت فناورى اطالعات قوه قضاییه و عضویت 
در شــوراى عالى فضاى مجازى را هم برعهده دارد در 
گفتگو با خبرگزارى حوزه از وصل نخستین خط اینترنت 
در شــهر قم تا مهمترین فعالیت هــاى فعلى این مرکز 
درباره هوش مصنوعى گفته اســت که خواندنش خالى 

از لطف نیست.
 ■تاریخ حوزه هاى علمیه مشــحون از مقاومت در برابر 
فناورى هاست، خیلى از مواقع، فناورى ها در بدو ورود به 
حوزه تحریم شده  اند؛ از میکروفن، رادیو، تلویزیون، سینما 
تا ماهواره در بدو ورودشان مقاومت هایى از جانب حوزه 

داشته اند اما نسبت به اینترنت اینچنین نبود.
■ حقیر در سال 1375 اولین کسى بود که اینترنت را به 
قم آورد؛ از پشت بام خانه ها از مخابرات سیم کشیدیم و به 
خانه ها رساندیم و مرکز نور اولین ISP را با سیم کشى اى 
که انجام داد در خیابان باجک راه اندازى کرد. بر اساس 
مصوبه هیئت امناى مرکز نور این خدمت فقط در اختیار 
فرهیختگان حوزه قرار مى گرفت چون معتقد بودند نباید 
به آن دسترســى عمومى داد یا حداقل مرکز نور نباید به 

این حوزه ورود کند.
■جلســات دوره اى را در خانه بزرگان و مراجع داشتیم 
و خدمتشــان اینترنت را توضیح مى دادیم. هم حضور 
دشمنان اسالم در آن را نشان مى دادیم و هم این امکان 
را توضیح مى دادیم که شــما به عنــوان مرجع عالیقدر 
مى توانید حضور داشته باشید و به سئواالت پاسخ دهید، 
این تکلیف اســت، منبرى جدید براى حوزه هاى علمیه 

است و...
■وقتى اینترنت را به قم آوردیم. در کنارش فیلترینگى 
را راه اندازى کردیم که مانع از پیدایى صفحات مستهجن 

و قبیح مى شــد و با نصب نرم افزارى در سرور این کار را 
انجام دادیم که اجازه دسترسى به سایت هاى مشخص 
قبیح را نمى داد. آن زمــان چنین پیغامى در صفحه هاى 
رایانه نمایش داده مى شد: «راهیان ظلمت را به نور راهى 
نیست». یعنى کسانى که دنبال این مسائل هستند از این 

طریق نمى توانند به آن دسترسى پیدا کنند.
■مرکز نور جدیداً به هوش مصنوعى توجه کرده است. 

هوش مصنوعى یک مفهوم بسیار گســترده است و تا 
مفهوم متعالى آن فاصله فــراوان داریم. در حال حاضر 
مرکز نور در مفهوم داده کاوى براى رســیدن به محتوا 
از ابزارهاى هوشمند استفاده مى کند، مثًال حدیثى را به 
نرم افزار عرضه مى کنید و ماشین مشابهات حدیث را پیدا 

و عرضه مى کند.
■ به نظرمان رسیده که در هوش مصنوعى مى توانیم 

فراتر از ایــن حرکت کنیم، تا جایى کــه بعضى از آن به 
مجتهد الکترونیکــى تعبیر مى کنند اما مــا به آن قائل 
نیســتیم و فکر مى کنیم این یک مجتهدیار الکترونیک 
اســت که مى تواند به عنوان مثال تناقضات یک فقیه را 
در فتاوى مختلف استخراج و گوشــزد کند. این آرمانى 
است که آهسته آهسته به آن نزدیک مى شویم اما فاصله 

بسیارى با آن داریم.

امام جمعه شیراز در جلسه شوراى فرهنگ عمومى استان 
فارس گفته است: نماز جمعه شیراز از حیث زیرساختى و 
سخت افزارى از نماز جمعه هاى عقب کشور است؛ شما 
اگر به نسبت تهران و کالنشهرهاى دیگر کشور حساب 
کنید ازنظر زیرســاخت هاى اقامه نماز جمعه شیراز در 

عقب ترین نقطه قرار دارد.
حجت االسالم والمســلمین دژکام خاطرنشــان کرد: 
بنده حدود 12 ســال پیش مصالى نماز جمعه اصفهان 
را دیده ام، مســئول مصال حدود سه ساعت ویژگى هاى 

مجموعه را توضیح داد، در هفت آیتم این ساختمان ثبت 
بین المللى داشــت یعنى از سازه هاى مهمى است که در 
دنیا ثبت شده اســت و با حفظ معمارى اسالمى و ایرانى 
هفت شاخص ســاختمان را ثبت بین المللى کردند که 
براى نماز جمعه و دیگر اجتماعات مردمى در این شــهر 
مناسب و استاندارد است اما ما در شیراز این جمله آیت ا... 
ایمانى را فراموش نمى کنیم که اگر مســجد نو نبود که 
در زمان اتابکان ساخته شــده، ما جایى براى نماز جمعه

 نداشتیم.  

حســن کامران در جریان بررســى طرح اعاده اموال 
نامشــروع گفت: اسم بردن- مســئوالن داراى اموال 
نامشــروع- کار ثوابــى علیــه این لپ ســرخ ها و دم 

کلفت هاست.
به گزارش «خبرآنالین»، نحوه اعاده اموال نامشــروع 
مســئوالن طرحى بود کــه در دســتور کار جلســه 
علنى دیروز قرار گرفــت و با پیشــنهادهاى مختلفى 
همراه شــد. ســیدجواد ابطحى، نماینده خمینى شهر 
چهره اى بود که در پیشــنهاد خود تأکید کرد بررســى 
پرونده هاى اموال نامشــروع از مبالغ باالى صد میلیارد 
تومان آغاز شــود. حســن کامران در قامــت موافق 
این پیشــنهاد،  نکات خاصــى را مطرح کــرد و گفت: 
امام(ره) فرمودند رؤســا از یک در وارد شوند و از همان 
بازگردند. اما برخى مســئوالن یــک در دیگر دارند که 
تکبر تحویــل مردم مى دهنــد. خدا از تقصیراتشــان 

بگذرد.
او ادامــه داد: برخى مى گوینــد نام افراد آورده شــود 
آبرویشان مى رود، خب به درك. آبروى نظام نباید برود. 
یارو هم مى خورد، هم تکبر مى ورزد، هم فیس و پز دارد،  
باید اسم برده شود. وقتى اسم مى برند، چند فایده دارد،  
رفقا و فامیل هایش مى فهمند که او حقه باز شده است و 
نزدیکانش مى فهمند اگر این کار را بکنند سرنوشتشان 

این است.
کامران افزود: االن گفته شده است از صد میلیارد تومان، 
نگفته اند که زیر صد میلیارد تومان حساب نشود. این دم 
کلفت ها عادت دارند که با قیافه مظلوم و قیافه دینى که 
انگار از آسمان هفتم افتاده است رفتار کنند،  کنارش، هم 
روضه مى گیرند، جهیزیه هم مى دهند تا ظاهرســازى 
کنند. به نظرم به این پیشنهاد رأى بدهید تا این حصار 
شکسته است. اســم بردن کار ثوابى است علیه این لپ 

سرخ ها و دم کلفت ها.

الهام چرخنده، بازیگر سینما و تلویزیون که شامگاه شنبه 
مهمان پویش مردمى عفاف و حجاب شــهر بهارستان 
در اصفهان بود، در جمع مردم این شهر در مورد سوابق 
شــغلى و تحصیلى خود گفت: فارغ التحصیل رشــته 
مهندســى معمارى هســتم، در عرصه موسیقى پاپ و 
هندى (موسیقى هندى) فعالیت هاى هنرى داشته ام، در 
رشته هاى والیبال و کونگ فو تاى ورزش کرده ام، متولد 
6 تیر 57 هستم و خدا خواســت از این اندك شهرتم در 

مسیر رسالتى که برعهده دارم استفاده کنم.
وى با اشاره به فعالیت هاى هنرى اش افزود: بعد از هفت 
سال در جمع شما مردم این مسائل را بازگو مى کنم که 
بزرگ ترین افتخارم این است که بگویم در این مدت از 
سوى همکاران، دوســتداران، یاوران سینما و تلویزیون 
کامًال بایکوت شده ام به طورى که حتى در جشنواره هاى 
هنرى تلویزیون و ســینما نیز بنده را دعوت نمى کنند. 
چرخنده خاطرنشــان کرد: از ســال 92 پس از بازى در 
ســریال «آواى باران» تاکنون هفت قرارداد بازیگرى 

بنده لغو شد.
چرخنده اضافه کرد: هشت سال همراه همسر سابقم در 
خارج از کشور زندگى و آنجا در آن مدت 20 هزار دقیقه 
برنامه «ستاره مهاجر» را اجرا کردم، حتى قرار بود پروژه 
«آکادمى موسیقى ایرانى» را هم در شبکه نمایش خانگى 

کلید بزنیم که هیچ وقت این اتفاق نیافتاد.
بازیگر سینما و تلویزیون با اشاره به ماجراى چادرى شدن 
و تغییر ارزش هایش عنوان کــرد: اینکه الهام چرخنده 
به معناى کوچ کننده تبدیل مى شــود به الهام زهرایى 
دستخوش علت و داستان و اتفاق نیست بلکه تنها نظر 
فاطمه زهرا (س) است نه هیچ چیز دیگر. وى افزود: در 
نوروز سال 93 توانســتم با عنایت امام زمان (عج) زاویه 
فکرى ام را از طریق شبکه 4 اعالم کنم. بسیارى از افراد از 
من مى پرسند چگونه یک شبه چرخیده ام (چنانچه فامیلى 
بنده هم به گونه اى است که به آنها اجازه طبع شاعرى 
مى دهد) در پاســخ به این افراد گفته و مى گویم من 12 
سال است که به حجاب چادر معتقد بوده ام و خانواده اى 
دارم که اغلب در رشــته الهیات تحصیل کرده اند،  تنها 

امروز ظاهرم با چادر شبیه درونم شده است.
بازیگر سینما و تلویزیون با بیان اینکه ابتدا فکر مى کردم 
حجاب دســت و پاى من را مى بندد اظهار کرد: وقتى از 
ایران خارج شدم دنبال ادیان شناسى رفتم و در این راستا 

چند ماه در معابد هندو با خادمان زندگى کردم.
چرخنده تأکید کرد: انقالب این کشــور از شهید شدن 
رزمندگان شــروع نشــد بلکه با حجاب بانوان شروع و 
تداوم یافت و خیلى ها رفتند که ما با قدرت در کشورمان 

قدم بزنیم.

گوشه اى از فعالیت مرکز تحقیقات کامپیوترى علوم اسالمى، 30 سال بعد از تأسیس

ماجراى وصل  نخستین خط اینترنت 
و فیلترینگ در قم

چرخنده در بهارستان اصفهان :

سینما و تلویزیون کامالً مرا بایکوت کرده اند
اشاره امام جمعه شیراز به مصالى اصفهان

کنایه هاى تند نماینده اصفهان در مجلس:

آبروى مسئولِ  با فیس و پز مى رود؟ خب به درك!
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جمع آورى فاضالب شهر 
زاینده رود

در اوایل تیرماه سال جارى واحدفنى آبفا منطقه لنجان 
اقدام به اجراى لوله گذارى شبکه جمع آورى فاضالب 
مسـکن مهرشـهرزاینده رود ازمحل اعتبـارات طرح 
فوالدبـه طول100مترازجنـس لوله 200پلـى اتیلن 
کرد. این عملیات باعث واگذارى 136فقره انشـعاب 
فاضالب خواهدشـد.همچنین دراوایل تیرماه سـال 
جارى این واحدفنى اقدام به اجراى لوله گذارى شبکه 
جمـع آورى فاضـالب محله کله مسـیح زاینـده رود 
ازمحل اعتبارات طرح فوالدبه طول120مترازجنس 
لوله 200پلـى اتیلن کرد. این عملیات باعث سـرعت 
درجمـع آورى فاضـالب آن محلـه دراواخرسـال 

خواهدبود.

جشن روز دختر برگزار شد
به مناسبت میالد حضرت معصومه(س) و روز دختر سالن 
شهروند فرهنگسراى خارون در نجف آباد میزبان جشن 
روز دختر بود. به گزارش پایگاه خبرى شـهردارى نجف 
آباد، در این ویژه برنامه پس از سخنرانى حجت االسالم 
امان الهى با موضوع وظایف و حقوق دختر امروز و نقش و 
جایگاه متفاوت آن در جامعه  بخش هایى چون مولودى 
خوانى، استندآپ کمدى، مسابقه و قرعه کشى، نمایش 

طنز و.. به اجرا در آمد.

بهره بردارى از یک پارك میدان 
پارك میدان روستاى امین آباد شهرضا با هزینه 4/5 
میلیـارد ریالى احداث شـد و بـه بهره بردارى رسـید. 
حسین بهزادفر، بخشدار مرکزى شهرضا با بیان اینکه 
براى احداث این پارك میدان 2800متر مربعى چهار 
میلیارد و 500 میلیون ریال هزینه شـده از زیرسازى، 
خاکریزى، جدولگذارى، کانیوگذارى و آسـفالت این 
روسـتا هم خبر داد و افـزود: اعتبـار مورد نیـاز براى 
اجراى این طرح دو میلیارد و 500 میلیون ریال بود که 

از محل مشارکت دهیارى و بنیاد مسکن تأمین شد.

اعزام مددجویان 
به اردوهاى زیارتى

معاون فرهنگى کمیته امداد استان اصفهان گفت: 840 
نفر از مددجویـان اصفهانى که عمدتًا زنان سرپرسـت 
خانوار تحت حمایت هستند در سه ماهه نخست امسال 
با کمک کمیته امداد به سـفرهاى زیارتى اعزام شدند. 
آرش محمدحسـینیان افزود: از ایـن مددجویان، 640 
نفر در قالب طرح شـوق زیـارت و همچنیـن اردوهاى 
فرهنگى کمیته امداد اصفهان موفق بـه زیارت بارگاه 
امام رضا (ع) شـدند. وى افزود: در ایام دهه کرامت نیز 
81 مددجوى زن سرپرست خانوار با کمک کمیته امداد 
اصفهان به زیـارت حرم حضرت معصومـه(س) و امام 

رضا(ع) نائل آمدند.

احتمال دفن متوفى در محالت
مدیرعامـل سـازمان آرامسـتان هاى شـهردارى مى 
گوید: برخى ساکنان شهرها بنا بر باورهاى خود اصرار 
به دفن متوفى در محالت دارند، چگونگى دفن اموات 
در یک آرامستان و به صورت متمرکز در شوراى وقایع 
چهار گانه در حـال بررسـى و مطالعه اسـت، اما هنوز 
مصوبه اى در این خصوص تصویب نشده است. احمد 
رضا مرادى تصریح کرد: شـوراى وقایـع چهارگانه به 
ریاسـت فرمانـدار اصفهان و بـا حضور دسـتگاه هاى 

مرتبط برگزار مى شود.

وضعیت نامطلوب 
توسعه اصفهان

على کرباسى زاده، مشـاور عالى اتاق بازرگانى اصفهان 
درچهارمین جلسـه شـوراى مرکزى سـراى نوآورى با 
نامطلوب خوانـدن وضعیت توسـعه اجتماعى،فرهنگى  
و علمى اصفهـان تصریح کرد: بررسـى شـاخص هاى 
موجود بیانگر افول سـرمایه اجتماعـى، فرهنگى و آمار 
باالى بیکارى قشر تحصیلکرده که از توانایى حل مسئله 

برخوردار نیستند و توسعه علمى ناپایدار است.

خبر

مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان گفت: اولین کاروان 
حجاج اصفهانى شامل 256 نفر شب گذشته از فرودگاه بین 

المللى شهید بهشتى این شهر عازم سرزمین وحى شدند.
غالمعلى زاهدى در گفتگو با «ایرنا» اظهار کرد: پیش از 
این مقرر بود 47 کاروان از استان اصفهان به سرزمین وحى 
اعزام شوند اما در روزهاى گذشته دو سهمیه (دو کاروان) 
به این استان اضافه شد و شمار کاروان هاى اعزامى از این 

استان به 49 کاروان افزایش یافت.
وى آمار زائران سرزمین وحى که از این استان عازم مکه 
و مدینه خواهند شد را 7007 نفر اعالم کرد و گفت: 260 
نفر نیز شــامل عوامل اجرایى و خدماتى آنها را همراهى 

مى کنند.
مدیرکل حج و زیارت اســتان اصفهان با اشاره به اینکه 
حجاج اســتان چهار محــال و بختیارى نیــز همراه با 
کاروان هاى استان اصفهان عازم سرزمین وحى مى شوند، 
گفت: 399 نفر نیز از استان چهارمحال و بختیارى همراه 
با زائران اصفهان از فرودگاه بین المللى شــهید بهشتى 

اصفهان عازم سفر حج خواهند شد.
وى با اشاره به اینکه 26 کاروان از استان اصفهان مدینه 
اول هستند، گفت: زمان بازگشت حجاج هنوز قطعى نشده 
است. امسال تمام پروازهاى حجاج اصفهان توسط ایران 

ایر انجام مى شود.

تفاهمنامه توسعــــه و افزایش ظرفیت تولید فــــوالد 
تــــــــا سقف 10 میلیون تن در منطقه ویژه اقتصادى 
خلیج فــــارس با حضــــور مدیرعامل ایمیـــــدرو و 

مشارکت فوالد مبارکه امضا شد.
در جریان امضاى این تفاهمنامه، عظیمیان، مدیرعامل فوالد 
مبارکه با اشاره به اینکه این طرح در راستاى طرح جامع فوالد 
کشور است، گفت: اجراى این طرح در اقتصاد کشور بسیار 
تأثیرگذار است، اما اراده جدى مى طلبد. وى تأکید کرد: باید 
آورده هاى شرکت ها بررسى شود تا در آینده براى ادامه مسیر 
دچار مشکل نشویم. مدیرعامل گروه فوالد مبارکه عزم این 
شرکت را در این طرح، استوار دانست و افزود: یک دست صدا 

ندارد. باید همه باهم باشیم تا پروژه زودتر به نتیجه برسد.
وى خاطرنشــان کرد: فوالد مبارکه در راســتاى تولید 55 
میلیون تن فوالد در افق 1404 کشــور و حفظ سهم تولید 
خود، دســتیابى به تولید 10 میلیون تن فوالد را در استان 
هرمزگان و در منطقه ویژه صنعتى خلیج فارس هدفگذارى 
کرده است. عظیمیان تصریح کرد: این ایده با توجــــــه 
 به موقعـــیت جغرافیــــــایى مناسب منطقه اقتصادى 
خلیج فارس در امر صادرات محصوالت، واردات مواد اولیه 
و قطعات و همچنین وجود زیرساخت هاى مورد نیاز منطقه 
که ظرفیت بسیار در خور توجهى جهت توسعه دارند، شکل 

گرفت.

امضاى تفاهمنامه ایجاد ظرفیت 
تولید 10 میلیون تن فوالد 

اعزام اولین زائران اصفهانى 
به سرزمین وحى

«آب مسئله مهم استان اصفهان است و در چهار بخش آب 
شرب، سد کوهرنگ، تونل بهشت آباد و انتقال آب از خلیج 
فارس با همدلى و وفاق بین مدیران، نمایندگان استان در 
مجلس، مسائل در حال پیگیرى بوده و توفیقاتى هم به 

دست آمده است.»
اســتاندار اصفهان در دومین جلسه شوراى ادارى استان 
در سال جارى که در آستانه میالد با ســعادت امام رضا 
علیه الســالم و با حضور گســترده مدیران دستگاه هاى 
اجرایى، فرمانداران، روحانیون، شــهردار اصفهان و... در 
تاالر شهروند برگزار شده بود با بیان این مطلب گفت: بعد از 
تأمین آب براى کشت پاییزه، با توجه به نزوالت آسمانى، 
800 میلیون مترمکعب آب داشتیم و در جمع بندى جلسه 
شوراى هماهنگى آب قرار شد در صورتى که تعهد بدهم 
در اول مهرماه ســال جارى 450 میلیون مترمکعب آب 
پشت سد براى کشت پاییزه و تأمین آب شرب باقى بماند، 
آب رهاسازى شود، که من این ریسک را پذیرفتم. این در 
حالى اســت که به یاد ندارم روزى در استاندارى به دلیل 

مشکل آب، جلسه برگزار نشده باشد.
عباس رضایى در عین حال از مردم استان خواست تا در 
مصرف آب، همچنان صرفه جویى کــرده و آب را بهینه 
استفاده کنند. وى با اظهار خوشــحالى از کاهش میزان 
بیکارى در اســتان اصفهان افزود: بر اساس آمار وزارت 
تعاون، کار و رفــاه اجتماعى، میزان بیکارى در اســتان 
اصفهان از 14/1 درصد، امروز بــه 10/7 درصد کاهش 

یافته است.
اســتاندار اصفهان تصریح کرد: در اســتان اصفهان اگر 
دستگاهى به استعالم واحدهاى تولیدى در مدت 15 روز 
جواب ندهد ما آن را جواب مثبت تلقى مى کنیم و به حرف 

کسى هم گوش نخواهیم کرد.
رضایى اضافه کرد: روزهاى یک شنبه هر هفته استاندار 
و دو معاون وى بدون وقت قبلى پاســخگوى مشکالت 
واحدهاى تولیدى- صنعتى هستند و دیگر نمى دانم براى 
واحدهاى تولیدى چه کار باید مى کردیم که نکردیم. این 
در حالى است که در سال جارى به همین منظور بیش از 
50 مدیر و وزیر به اصفهان آمدند، پنج هیئت خارجى را در 
استان اصفهان پذیرا بودیم و افتخارمان این است که در 

سال رونق تولید، شعار ندادیم و عمل کردیم.

استاندار اصفهان گریزى هم به پنجم مرداد روز تأسیس 
نماز جمعه داشــت و عــالوه بر تأکید حضور گســترده 
فرمانداران، شهرداران، مدیران دستگاه  هاى اجرایى استان 
در مراسم نماز جمعه گفت: در سالى که دولت با مشکالت 
و محدودیت هایى مواجه است روحانیون در نماز جمعه، 
به مردم تذکرات الزم را بدهند. او از مدیران نیز خواست 
تا نســبت به ترویج عفاف و حجاب از طریق برنامه هاى 

فرهنگى و ایجابى اقدام کنند.
رضایى گفت: مدیران دستگاه هاى اجرایى استان باید یک 
روز در هفته را به مالقات هاى مردمى اختصاص دهند و 
با مردم ارتباط برقرار کنند و پاسخگوى مشکالت باشند. 

اســتاندار اصفهان همچنین به انتصابات جارى در اســتان 
اصفهان پرداخت و افزود: در ســال جارى، حیدر قاسمى به 
عنوان معاون سیاسى امنیتى استاندارى، محمدرضا حبیبى 
به عنوان مدیرکل دادگســترى استان، حسین سیستانى به 
عنوان فرماندار شهرستان اصفهان، ســردار مجتبى فدا به 

عنوان فرماندار سپاه صاحب الزمان(عج)، مرادمند به عنوان 
مدیرکل جهاد کشــاورزى، تاجمیرى به عنوان سرپرست 
فرماندارى شاهین شــهر و میمه، کرمى به عنوان مدیرکل 
دفتر عملکرد و بازرسى استاندارى، رحمانى به عنوان مدیرکل 
امور روستایى و عشایر اســتاندارى، قیصرى به عنوان مدیر 
شهرك علمى و تحقیقاتى، خرمیان به عنوان دبیر شوراى 
هماهنگى مبارزه با مواد مخدر، ابطحــى به عنوان رئیس 
دانشگاه صنعتى، کوهستانى به عنوان مدیرکل گمرك استان، 
موفق به عنوان رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، 
سلطانى به عنوان مدیرکل امور ادارى استاندارى، حشمتى به 
عنوان مدیرکل محیط زیست استان و شادى فضلى به عنوان 
مدیرکل امور بانوان استاندارى اصفهان منصوب و از مدیران 
قبلى تقدیر شد. رضایى یادآور شد: این انتصابات بر اساس 

ضرورت، بازنشستگى، استعفا و موارد دیگر بوده است.
■■■

رئیس مجمع نمایندگان اســتان اصفهان هم در شوراى 

ادارى اســتان اصفهان با قدردانى از اســتاندار به دلیل 
رهاسازى آب در سال رونق تولید براى کشاورزان گفت: 
برخى از مدیران دستگاه هاى اجرایى استان اصفهان، پاسخ 
تلفن یا نامه نمایندگان را نمى دهند و به آنها بى احترامى 
مى کنند و حتى جواب منفى هم نمى دهند و نامه را پرت 
مى کنند که اگر این روند ادامه یابد اسامى این مدیران را در 

جلسات عمومى بیان و رسانه اى خواهم کرد. 
حجت االسالم و المسلمین سید ناصر موسوى الرگانى 
که عصبانى به نظر مى رسید، افزود: این رفتار با نمایندگان 
مجلس شــوراى اســالمى شایسته نیســت و مدیران 
دستگاه هاى اجرایى و مردم باید بدانند که این نمایندگان 
تا خرداد ماه سال آینده نماینده مجلس شوراى اسالمى 
هستند هرچند که فضا امروز در حال انتخاباتى شدن است.

درویش، معاون توسعه مدیریت و منابع استاندارى اصفهان 
نیز گفت: در دوره جدید، شوراى ادارى استان به طور منظم 
برگزار خواهد شد تا مدیران دستگاه هاى اجرایى استان، 

بتوانند مسائل خود را مطرح کنند. 
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اصفهان هم بار دیگر 
بر رعایت مصرف بهینه برق در طول سال به ویژه فصل 
تابستان تأکید کرد و گفت: ما هر روز در استان اصفهان، 
بار مصرف برق را رصد مى کنیم تا از حد مجاز عبور نشود 

تا مشکل خاموشى نداشته باشیم.
حمید عالقمندان اظهــار کرد: براى کاهــش پیک بار 
مصرف برق در صنایع، هشت طرح تشویقى که مهمترین 
آن طرح ذخیره عملیاتى است را به اجرا مى گذاریم. وى 
از کشاورزان خواست تا از ساعت 11 صبح تا 15 از روشن 
کردن موتور چاه هاى خود خوددارى کنند و در این صورت 

در بقیه ساعات روز، برق آنها مجانى خواهد بود.
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اصفهان از ادارات 
هم خواســت تا پنج روز متوالى در ســاعات 11 صبح تا 
15 میزان مصرف برق خود را کاهــش دهند و 10 برابر 

پاداش بگیرند.
حجت االسالم و المسلمین احمد سالک، نماینده مردم 
اصفهان در مجلس شوراى اسالمى نیز از استاندار اصفهان 
خواست تا نسبت به برخورد جدى با بدحجابى در برخى 
ادارات، دســتور الزم را صادر کند و پیگیرى انجام شود و 
گفت: باید امســال به داد آموزش و پرورش رسید که اگر 
فکرى نشود در 150 مدرسه بسته خواهد شد و الزم است 

عاجالنه در این خصوص تصمیم گیرى شود.
این نماینده مردم اصفهان به مدیران دستگاه هاى اجرایى 
استان هم گفت: اگر مى توانید با توجه به قانون، گره اى از 

مشکالت مردم حل کنید مردم را سر نچرخانید.
نعمت ا... اکبرى، رئیس ســازمان برنامه و بودجه استان 
اصفهان هم، رشد اقتصادى، رشد سرمایه گذارى، تورم، 
اشتغال و بهره ورى را پنج شاخصه اقتصاد برشمرد و گفت: 
این پنج شاخصه در کنار هم با نسبت هاى معنى دار خوب 

یا بد بودن اقتصاد را معین مى کند.
طباطبایى، رئیس منطقه 6 سازمان بازرسى کل کشور و 
بازرس استان نیز با تأکید بر پایبندى جدى تر به مقررات 
گفت: ما به دنبال مچگیرى نیســتیم، بلکــه به دنبال 
پیشگیرى در قالب نامه هاى هشدارى هستیم و مدیران 
دســتگاه هاى اجرایى باید بدانند که بازرســى در کنار 
مدیران بوده و تالش دارد به عنوان مشاورى امین بدون 

چشمداشت فعالیت کند تا خروجى ها مطلوب باشد.

استاندار اصفهان با اشاره به ذخیره سد:

ریسک جریان یافتن آب در زاینده رود را پذیرفتم
ساسان اکبرزاده

مدیر مؤسسه عفاف و حجاب اصفهان با اشاره به آغاز 

فعالیت رسمى این مؤسسه گفت: تربیت متخصصان از 
اهداف مؤسسه رسمى حجاب و عفاف در اصفهان است. 
حجت االسالم محســن رنجبر در گفتگو با «تسنیم» 
درباره اهــداف بلندمدت این نهاد اظهــار کرد: برنامه 
ما تربیت تخصصى حدود 40 اســتاد در زمینه عفاف و 

حجاب اســت که نه فقط در آموزش و پرورش بلکه در 
حوزه هاى مختلفى نظیر مشاوره، دبیرى، مناظره و حتى 
اجراى کرسى هاى آزاداندیشى در اصفهان هم مى تواند 
باشد. وى بیان کرد: ما حتى آمادگى همکارى با صدا و 
سیماى مرکز اصفهان را هم داریم و مى توانیم از شهریور 

ماه این همکارى را آغاز کنیم. مدیر مؤسســه عفاف و 
حجاب اصفهان خاطرنشان کرد: اگر دیگر دستگاه هاى 
مربوطه نیز با ما در زمینه هزینه هاى آموزشى و پژوهشى 
همکارى داشته باشــند، ما مى توانیم با اعزام مدرسان 

خود به عنوان دبیر و یا ایده پرداز به آنها کمک کنیم.

وى درباره اهمیت تبلیغات گفت: مــا در دفتر تبلیغات 
اسالمى اصفهان گروهى تأسیس کردیم که مى تواند 
در سطح کشورى هم موضوع عفاف و حجاب را پیش 
ببرد، فقط به شرط آماده سازى اساتید که حدود 160 روز 

به طول مى انجامد.

تربیت متخصص حجاب 
و عفاف در اصفهان 

مدیر پروژه شهرك سالمت گفت: به زودى 
خدمات پاراکلینیکى همچون آزمایشگاه و 
مرکز تصویربردارى نیز به کلینیک هاى این 

شهرك اضافه مى شود.
رضا هیبتى در گفتگو با «ایمنا» با بیان اینکه 
شهرك ســالمت 30 مرداد 96 توسط وزیر 
وقت بهداشت و درمان با یک کلینیک افتتاح 
شــد و در حال حاضر به شش کلینیک ارتقا 
پیدا کرده اســت، افزود: تا دو ماه آینده تعداد کلینیک هاى فعال شهرك سالمت ده مورد افزایش 

پیدا مى کند.
مدیر پروژه شــهرك ســالمت تصریح کرد: به زودى خدمات پاراکلینیکى همچون آزمایشگاه و 
مرکز تصویربردارى نیز به کلینیک هاى این شهرك اضافه مى شود که امیدواریم بتوانیم تا مهرماه 

سال جارى خدمات درمانى کاملى را براى مردم فراهم کنیم.
وى ادامه داد: در تالش هستیم در طبقه همکف این شهرك مراکز تجارى مرتبط با سالمت و تأمین 
نیازهاى قبل، حین و بعد از درمان بیماران را فراهم کنیم و در طبقات دوم تا چهارم که 34 کلینیک 

تخصصى در فاز یک تعریف شده، کلینیک هاى جامع درمانى را راه اندازى کنیم.
هیبتى اظهار کرد: در حــال حاضر مرکز جامع گــوارش، کلینیک هاى دندانپزشــکى، کلینیک 
زنان و نازایى، نابارورى، پوســت، مرکز پیشگیرى و ارتقاى ســالمت در حوزه سرطان سینه در 
شهرك سالمت راه اندازى شــده و به زودى مرکز قلب، مرکز جراحى محدود، مرکز چشم و مرکز 

تصویربردارى که یکى از مراکز به روز دنیاست نیز راه اندازى خواهد شد.
مدیر پروژه شهرك سالمت با بیان اینکه مرحله نخست شهرك سالمت با 84 هزار مترمربع زیربنا و 
4000 میلیارد ریال هزینه احداث شده که شامل درمانگاه هاى ارتوپدى، مرکز جامع زنان و مامایى و 
مراکز جامع تخصصى است، افزود: مقرر شد در مراحل بعدى این شهرك جنرال، بیمارستان سالمت 
که متشــکل از چندین بیمارستان تخصصى اســت با حدود 1000 تخت و همچنین هتل 4 ستاره در

 12 طبقه با زیربنایى معادل 12 هزار و 500 متر مربع و مرکز جامع پرتوپزشکى شامل امکانات تشخیصى 
و درمانى مانند MRI، سى تى اسکن، رادیولوژى تمام دیجیتال و پت اسکن احداث شود.

مدیرعامل شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان گفت: حدود 3500 
مگاوات نیروگاه جدید وارد چرخه تولید شد.

حمیدرضا پیرپیران با اشاره به خاموشــى هاى سال گذشته اظهار 
کرد: بعد از خاموشى هاى سال گذشــته به همت وزیر نیرو طرحى 
تحت عنوان 098 عنوان شــد که بر این اســاس در سال 98 دیگر 

خاموشى نداشــته باشــیم که الزم بود در حوز ه هاى مختلف نظیر 
ورود نیروگاه هاى جدید به چرخــه تولید، مصرف انرژى و مدیریت 
مصرف انرژى اقدامات الزم شکل بگیرد. وى ادامه داد: خوشبختانه 
تا بدین لحظه و با آن اتفاقات خوب حــدود 3500 مگاوات نیروگاه 
جدید وارد چرخه تولید شد و در حوزه مدیریت بار و مدیریت مصرف 
تفاهمنامه هاى متفاوتى در حوزه هاى مختلف بخش هاى صنعت، 

کشاورزى و مواردى از این قبیل بسته شد.
مدیرعامل شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان پیرامون پیک بار 
در سال گذشته تصریح کرد:  در سال گذشته پیک بار کشورمان به 
حدود 57 هزار مگاوات رسید که  با توجه به بحث هایى که در حوزه 
خشکسالى پیش رو داشتیم و همچنین عدم امکان تولید برق مورد 
نیاز به اجبار شاهد خاموشى هایى بودیم. وى افزود: خوشبختانه پیک 
بار شبکه نسبت به سال گذشــته حدود 1000 مگاوات کمتر بوده و 
این یعنى اینکه مدیریت الزم صورت گرفته تا بار شبکه به باالى 57 

هزار مگاوات نرسد.

کلینیک هاى شهرك سالمت به 10 مورد 
افزایش پیدا مى کند

چرا خاموشى هاى سال گذشته، امسال تکرار نشده است

همزمان با ایام دهه کرامت، دومین هفته از «جشنواره تابستانى شهر 
من، خانه من» با حضور خادمــان حرم مطهر حضرت معصومه(س) 
شهروندان و تنى چند از مسئوالن شهر و شهرستان پس از اقامه نماز 
مغرب و عشاء به امامت حجت االسالم و المســلمین شیخ روح ا... 

نیکان، در پارك ساحلى میثم شهر فالورجان برگزار شد. 
معاونت مالى ادارى شــهردارى فالورجان در گفتگویى با اشاره به 
اهمیت وجود برنامه هاى شــاد فرهنگى در فصل تابستان، اجراى 
«جنگ هاى شاد شهروندى» در راستاى ایجاد روحیه شور و نشاط 
شهروندى، پر کردن اوقات فراغت خانواده ها با آموزه هاى شهروندى 

با اســتفاده از ابزار هنر و اســتفاده از توان هنرمندان بومى استان و 
شهرســتان فالورجان را از دیگر برنامه هاى تابستانى ذکر کرد که 
تیرماه و مرداد ماه سال جارى در پارك ساحلى میثم برگزار مى شود. 
حمید رضا قاســمى همچنین به اجراى برنامه هاى شــاد و متنوع 
در هفته دوم جشــنواره  اشــاره کرد و افزود: حضــور خادمان حرم 
مطهر حضرت معصومه(س) به مناســبت دهه کرامت را در دومین 
هفته از برگزارى جشــنواره را ارج مى نهیم و  امیدواریم حضور این 
عزیزان موجبات ترویج سیره اهل بیت(ع) را بیش از پیش در شهر و 

شهروندان فراهم کند.

حضور خادمان حرم حضرت معصومه(س) در فالورجان

معاون توسعه مشارکت هاى مردمى کمیته امداد امام 
خمینــى(ره) اصفهان از رشــد 12 درصدى پرداخت 
صدقه نسبت به سال گذشته در استان اصفهان خبر داد.
مهدى رنجکش گفت: در ســه  ماهه نخست امسال 
پرداخت صدقه توسط مردم نیکوکار استان اصفهان با 
رشد 11/7 درصدى نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
به بیش از هفت میلیارد تومان رسید. وى بابیان اینکه 
مردم نیکوکار استان در سه ماهه نخست امسال بیش از 
هفت میلیارد تومان صدقه پرداخت کردند، گفت: این 
میزان نسبت به مدت مشابه ســال قبل 11/7 درصد 

رشد داشته است.
وى کمک هاى مردمى به این نهاد را در چهار دســته 
کلى صدقه، زکات، اکرام ایتام و فرزندان محسنین و 
کمک هاى مبتنى بر نیاز مددجویان، قابل جمع بندى 
دانست و گفت: عالوه بر رشد 11/7 درصدى پرداخت 
صدقه در استان در سه ماهه نخست امسال شاهد رشد 

چشمگیر این نوع کمک هاى مردمى نیز هستیم.
رنجکــش رشــد بــاالى پرداخــت کمــک هاى 
مردمى در اســتان اصفهان را ناشــى از خیراندیشى 
و مســئولیت پذیرى مردم نیکوکار اســتان اصفهان 
دانســت و گفت: باوجود اینکه در ســال هاى سختى 
ازنظر اقتصادى قرار داریم و تنگناهاى معیشتى همه 
خانوارهاى شهرى و روســتایى در استان را به نوعى 
درگیر کرده اســت ولى باز شــاهد افزایش چشمگیر 
توجه مردم اســتان اصفهان به همشــهریان نیازمند 

خود هستیم.

رشد 12 درصدى پرداخت 
صدقه در استان اصفهان
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سارا بهرامى، مهناز افشار، امین حیایى و جمشید هاشم پور، نامزد بهترین بازیگران جشنواره فیلم مالزى 
شدند.

فیلم سینمایى«دارکوب» که در سى وششمین جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد و سارا بهرامى 
موفق به دریافت جایزه بهترین بازیگر زن براى این فیلم شد، در جشنواره فیلم مالزى حضور دارد. 
مهناز افشار، سارا بهرامى، هادى حجازى فر، نگار عابدى و با حضور جمشید هاشم پور و امین 

حیایى از بازیگران این فیلم هستند.
فیلم سینمایى «دارکوب» به کارگردانى بهروز شعیبى و تهیه کنندگى سیدمحمود رضوى 

در بخش مسابقه سومین جشنواره فیلم مالزى به نمایش درمى آید.
این فیلم در شش بخش بهترین فیلم، بهترین کارگردان، بهترین بازیگر زن، بهترین 
بازیگر مرد، بهترین بازیگر مکمل زن و بهترین بازیگر مکمل مرد نامزد دریافت جایزه 
شده است. مهناز افشار، امین حیایى، ســارا بهرامى و جمشید هاشم پور در بخش 

بهترین بازیگران این جشنواره نامزد شده اند.
جشنواره فیلم مالزى از 23 تا 29 تیر برگزار مى شود. عرضه بین المللى «دارکوب» 

برعهده «مؤسسه هنر هفتم» با مدیریت علیرضا شاهرخى است.

اکبر زنجانپور، بازیگر تئاتر، ســینما و تلویزیون، بازى 
در سریال «والیت عشق» را بهترین نقطه در کارنامه 
کارى خود خوانــد و گفت: نقش و شــخصیتى که در 
سریال «والیت عشــق» به من پیشنهاد شده بود زیبا، 
کار شــده و درســت بود و دوست داشــتم آن را بازى 
کنــم اما دلیــل اصلــى پذیرفتــن این نقــش بازى
 در سریالى بود که زندگى امام رضا (ع) را روایت مى کرد.
بازیگر ســریال «مختارنامه» ادامــه داد: من همواره 
براى انتخاب نقش ها ســختگیر هســتم و شاید دلیل 
کم کار بودنم هم همین ســختگیرى باشــد اما بازى

 در ســریال «والیت عشــق» بهترین نقــش آفرینى 
در طــول زندگى ام بــود و بــا جــان و دل آن را ایفا 

کردم.

  وى با اشــاره به ارادت قلبى خود به امام هشــتم(ع) 
تصریح کرد: هرکس به درگاه حضرت عشــق مى رود 
نــذرى داشــته و خواســته اى دارد اما وقتــى بازى
 در این ســریال به من پیشــنهاد شــد انگار تمام نذر

 و حاجاتــم از ســوى امــام هشــتم(ع) روا شــده 
است.

بازیگر ســریال «تنهایــى لیال» از لطف همیشــگى 
مردم تشــکر و خاطرنشــان کرد: بعد از گذشت زمان 
زیــادى کــه از پخــش ســریال «والیت عشــق» 
مى گذرد همچنان مردم به من محبت داشــته و بازى 
مــن در آن ســریال را به یــاد مى آورند. بــراى یک 
بازیگر این در یادها ماندن اتفاق بســیار لذت بخشــى 

است.

بنا به اخبار منتشر شده از ســوى «برادران وارنر»، این 
کمپانى قصد دارد نســخه جدیدى از انیمیشن قدیمى 
«عصر حجر» را روانه  قاب تلویزیــون کند. این پروژه 
هنوز در مراحل ابتدایى خود به سر مى برد، اما مشخص
 شــده این پروژه جدیــد، مجموعــه  اى مخصوص 
بزرگســاالن و بــا نقش آفرینــى کاراکترهــاى 

«عصر حجر» است.
«عصر حجر انیمیشنى است که از سال 1960 تا 1966 
 ABC میالدى در بهتریــن زمان کنداکتور شــبکه
آمریکا پخش شد. این مجموعه روایتى است از زندگى 
مردى متعلق به طبقــه کارگر در عصر ســنگ که در 

هر قســمت با خانواده و دوســتانش ماجراهایى را رقم
 مى زنند.

یکى از دالیل محبوبیــت بى نظیر «عصــر حجر» و 
استقبال مخاطبان از آن، به تصویر کشیدن نگرانى ها و 
دغدغه هاى روزانه زندگى مدرن در محیط عصر سنگى 
است. عصر حجر براى مدت سه دهه و تا زمان عرضه 
کارتون سیمپســون ها موفق ترین مجموعه تلویزیونى 

انیمیشنى بود.
در سال 2013، مجله معتبر «TV Guide» ، مجموعه 
«عصر حجر» را بعد از کارتون «سیمپسون ها»، در رده 

دوم عالى ترین کارتون هاى تاریخ تلویزیون قرار داد.

تهیه کننده مجموعه تلویزیونى «دو قلوها» درباره رویکردهاى این مجموعه تلویزیونى 
توضیح داد.

مهدى بصیرى، تهیه کننده «دوقلوها» درباره زمان پخــش این مجموعه تلویزیونى 
گفت:  پخش «دوقلوها» از شنبه 22 تیرماه از ســاعت 18 و45 دقیقه از شبکه 2 آغاز 
شده و «عموهاى فیتیله اى» بعد از چند سال دورى از تلویزیون با این برنامه برگشته و 

کارشان را مجدد شروع کرده اند.
به گفته وى، «دوقلوها» صد قســمت است که 40 قســمت آن تصویربردارى شده 
و آماده پخش اســت. وى همچنین تأکید کرد ضبط باقى قســمت ها در گرو تأمین
 هزینه ها از طرف شــبکه و اسپانســر ایــن مجموعه اســت که در فــاز دوم کلید 

خواهد خورد.
«دوقلوها» نیز بیان کرد: گروه بصیرى درباره مخاطب مجموعه 

سنى هدف این مجموعه کودك و نوجوان است ولى تالش کرده ایم «دو قلوها» براى 
خانواده ها هم جذاب باشد.

وى درباره بازیگران این مجموعه تلویزیونى نیز گفت: ســه شخصیت اصلى ما آقایان 
على فروتن، محمد مسلمى و حمید گلى هستند. در کنار این سه نفر الله صبورى، سعید 
امیرسلیمانى، ســیاو ش چراغى پور و محمد شــیرى از دیگر بازیگران اصلى هستند. 
همچنین در هر قسمت باتوجه به داستان آن قسمت، یک بازیگر مهمان هم خواهیم 
داشت که مى تواند یک شخصیت محبوب اجتماعى و فرهنگى مانند شایان مصلح یا 
سامان گلریز باشد یا بازیگرى مانند مریم سعادت باشد که در یک قسمت وارد و پایان 

آن قسمت از داستان خارج مى شوند.
وى در پایان درباره موضوع هر قسمت نیز اینگونه توضیح داد: «دوقلوها» با حفظ خط 

داستانى، به صورت اپیزودى  است و هر قسمت داستانى مجزا دارد.

لباس هاى سنتى و بومى بر تن ستاره ها در جشن حافظ 
سر وصداى بسیارى ایجاد کرده  است.

نوزدهمین جشــن حافظ که مراســمى بــراى اهداى 
جوایز به برگزیدگان حوزه ســینما و تلویزیون است 20 
تیرماه امسال برگزار شد. همیشــه پوشش ستاره هاى 
ســینما و تلویزیون در این جشن خبرساز است و امسال

 استفاده ســتاره ها از لباس هاى ســنتى و نقوش بومى 
در این جشن خبرساز شد. بى شــک در میان ستارگان 
لباس بلوچى امین زندگانى از دیگر لباس ها بیشــتر به
 چشــم آمد. شــاید این اولین بارى باشــد که یکى از 
ستاره هاى ســینما در مراسمى رســمى این لباس را بر 

تن مى کند.
لباس مردانه بلوچى مى تواند شامل بخش هاى مختلفى 
همانند مسر (دستمال سر)، شــال (کت پشمى) چکن 
دوز (کاله دست دوز ) و... باشــد اما دو بخش اصلى آن 
«جامک» یعنــى پیراهن مردانه اى گشــاد و بلند و «پا 

جامک» شلوارى گشاد و چین دار است.
لباس دیگر الهام گرفته از پوشاك بلوچى در این مراسم 
لباس فاطمه گودرزى و فرزندانش بود که در آنها از سوزن 
دوزى بلوچى استفاده شده  بود. نرگس آبیار نیز در لباس 
خود از جلیقه و دامنى با نقوش ســنتى ایرانى اســتفاده 
کرده  بود. یکى دیگر از لباس هاى چشمگیر این جشن، 
مانتوى مرجانه گلچین بود که در آن از طرح دستار کردى 

استفاده شده  بود.

اما از طرف دیگر انگار حاشیه دست از سر الهام حمیدى، 
بازیگر سینما بر نمى دارد. البته این بار خود او با پوشیدن 
یک لباس کپى از «جنــل مونى»، خواننــده معروف 

آمریکایى در مرکز نقدها و حاشیه ها قرار داد. 
خاطرتان هست که الهام حمیدى چندى پیش به دلیل 
پنهان کارى در خصــوص ازدواج اولش در یک برنامه 
تلویزیونى با حمالت تند و شدید مخاطبان روبه رو شده 
بود، او حاال در جشــن حافظ با دومین همسرش راهى 
این اتفاق ســینمایى شــد اما گویا همین شوکى که به 
سینمادوستان داد برایش کافى نبود و با پوشیدن لباسى 
بسیار آشنا براى اهل هنر، حسابى همه را حیرت زده کرد. 
شباهت پوشش الهام حمیدى در مراسم جشن حافظ با 
اســتایل «جنل مونى» (خواننده) در مراسم «مت گاال 
2019 » خیلى زود تیتر رسانه ها شد. زیرا اتفاقا مراسم 
«مت گاال» که خیریه اى بســیار معروف است به علت 
لباس هاى عجیب و غریب مهمانانش شــهرت دارد و 

لباس هاى مهمانان زود ترند مى شود.
در عین حال معلوم نیست از کجا قیمت این لباس خانم 
حمیدى رو شــد که خودش بر آتش اظهــار نظرهاى 
تند و تیز منتقدان افزود و دوباره مبحث شــرایط دشوار 
اقتصادى مردم و بى دردى سلبریتى ها دهان به دهان 
چرخید. براى این لباس قیمت باالى پنج میلیون و 900 
هزار تومان اعالم شد و اعتراض کاربران فضاى مجازى 
را برانگیخت. آنها این قیمت را براى یک کار کپى بسیار 

زیاد مى دانستند.

الهــام حمیــدى بازیگرى 
اســت که ماجــراى طالق 

و ازدواج مجــددش حســابى 
حاشیه ســاز شــد. وى که سال ها 

قبل بــا همســر اولش در مســابقه 
تلویزیونى شــرکت کرده بود زمانى که 

بــه «دورهمى» مهران مدیــرى آمد گفت 
که مجرد اســت و این موضــوع باعث هجمه 

کاربران به وى شــد. این بازیگــر در واکنش به 
این حمــالت نوشــت: «واقعــًا از دســت بعضى ها

 نمى توان آب خورد و به راحتى اســم و فامیلت را گفت 
چه برسد به مسائل شــخصى و زندگى خصوصى، من 
پنهان کارى نکردم و گفتم قســمت نشده ازدواج کنم 
چون در حــال حاضر و مدتهاســت مجــردم و ازدواج 

نکردم.»
خبر ازدواج مجــدد الهــام حمیدى هم خیلــى مورد 
توجه قرار گرفــت. وى چند روز قبــل در اعتراض به 
سرك کشــیدن در زندگى اش نوشــت: «همه ما عیب 
و ایراد داریم، همه ما در زندگیمــان رازهایى داریم که 
نمى خواهیم کسى از آن سر در بیاورد. اما نمى دانم چرا 
بعضى ها اصــرار دارند در زندگى دیگــران کنجکاوى 
کنند حــاال همین ها چنان دو دســتى زندگیشــان را 
چســبیده اند که هیچکس نمى فهمد در زندگیشــان

 چه مى گذرد. خالصه اینکه ما بــراى خودمان زندگى 
مى کنیم.»

مهران رجبى، بازیگر سینما و تلویزیون درخصوص 
ایفاى نقش در سریال «آچمز» گفت: من ابتدا به امر 
در این سریال حضور داشتم اما بعد از فیلمبردارى بنا 
به برخى مشکالت سکانس هایى که در آنها بازى 

داشتم به طور کامل حذف شد. 
وى در همین راستا ادامه داد: من در سکانس هاى 
عروســى در ســریال «آچمز» بازى داشتم که آن 
قسمت مشکل دار شــد و به همین دلیل همه بازى 

من هم از اثر پاك شد.
بازیگر ســریال «روزگار قریب» دربــاره بازى در 
سریال جدید کیانوش عیارى اضافه کرد: به مدت دو 
سال است که درگیر پروژه «87 متر» به کارگردانى 
کیانوش عیارى هســتم، طى هفته هاى گذشــته 
به دلیل برخى مشــکالت مالى پروژه متوقف شده 
بود اما از روز یک شــنبه فیلمبردارى آن دوباره از 

سر گرفته شد. 
وى درباره مضمــون ســریال «87 متر» تصریح 
کرد: این سریال کامًال امروزى و اجتماعى ساخته 

شده است.
بازیگر ســریال «87 متر» درباره ایفاى نقش هاى 
متفاوت طى همکارى با کیانوش عیارى اضافه کرد: 
از نظر من این هنر کیانوش عیارى است که طورى 
از من بازى مى گیرد که جاى دیگر دیده نشده است، 
البته من در سایر آثار هم تالشم را مى کنم، با خیلى 
از کارگردانان کار کرده ام اما در نهایت کار آن چیزى 
که باید نشده است، البته خودم هم زمان فیلمبردارى 
آن دســته آثار مى دانم که محصــول خوبى را در 
انتها نخواهیم داشــت اما باید گفت که این عیارى 
اســت که از ما 
بازیگران خوب 

کار مى کشد. 

غوغاى لباس  هنرمنـدان
 در جشن حافـظ 

سارا بهرامى  نامزد بهترین بازیگر 
یک جشنواره خارجى شد

سارا بهرامى، مهناز افش
شدند.

فیلم سینمایى«دا
موفقبه دریافت
مهناز افشار،
حیایى از باز
فیلم سین

در بخش
این فی
بازی
ش

بر

د«دوقلوها» نیز بیان کرد: گروه بصیرى درباره مخاطب مجموعه 
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بازگشت «عموهاى فیتیله اى»  به قاب تلویزیون
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کار مى کشد. 

چــرا سکانس هاى
 مهران رجبى

 از سریال «آچمز» حذف شد
هر قســمت با خانواده و دوســتانش ماجراهایى را رقمى «برادران وارنر»، این 

بازگشت دوباره 
«عصر حجر»

 به قاب تلویزیون

اکبرزنجانپور:

 بازى در «والیت عشق» بزرگ ترین افتخار برایم بود

خبرسازى دوباره امین زندگانى، الهام حمیدى و دیگران
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 رضا چلنگر را اهالى فوتبال به خوبى مى شناسند. مترجم 
باســابقه اى که ســال ها در کنار برانکو ایوانکوویچ به 
عنوان دیلماج ایفاى نقش کرده است. چلنگر چه در زمان 
سرمربیگرى برانکو در تیم ملى ایران و چه سال هایى که 
در پرسپولیس فعال بود، همواره در کنار این مربى کروات 
حضور داشت. چلنگر به تازگى در یک مصاحبه تصویرى 
شرکت کرده که فیلم آن میان استقاللى ها دست به دست 
مى شود. چلنگر دراین مصاحبه تصویرى تأیید کرده که 
برانکو را استقالل هفت ســال پیش مى خواست و کار تا 
مرحله نهایى نیز پیش رفته بود اما به دالیلى که او تغییرات 
ساختارى باشــگاه اســتقالل عنوان کرده، این مذاکره 
مسکوت باقى مانده است. چلنگر دراین باره گفته: «باید 
بگویم که اولین بار که باشــگاهى با برانکو مذاکره کرد، 
استقالل بود. اشتباه نکنم هفت یا هشت سال پیش بود. 
مذاکرات هم خوب پیش رفته بود. همه چیز در حال اتمام 
بود. البته برانکو آن زمان تیم داشت اما مراحل نهایى کار 
انجام شد که ساختار درونى باشگاه استقالل با تغییراتى 
مواجه شد و درنهایت آن ماجرا مســکوت ماند. اما تأ یید 
مى کنم که اول اســتقالل برانکو را مى خواست.» بدون 
شک اگر آن سال ها برانکو به استقالل مى آمد و مقدمات 
حضور این مربى کروات در استقالل رقم مى خورد، آبى ها 
نتایج مطلوب ترى به دست مى آوردند اما استقالل در همه 
این سال ها با مربیگرى قلعه نویى، مظلومى، منصوریان 
و شفر نتوانســتند قهرمانى خود در لیگ دوازدهم را که 

آخرین بار به دست آمد، تکرار کنند.
و شفر نتوانســتند قهرمانى خود در لیگ دوازدهم را که

ک ا ک آ ا آ

سپاهان در پنجره تابســتانى نقل و انتقاالت از تیم هاى فعالى بوده که 
ورودى و خروجى زیادى داشــته و به گفته مدیرعامل این باشگاه هنوز 
هم کارش در پنجره تابستانى تمام نشده و مشغول مذاکره با چند بازیکن 
براى اضافه شدن به جمع نفرات این تیم هستند.  تابش، مدیرعامل باشگاه 
سپاهان که از فشار انتقادات برخى از صفحات فضاى مجازى و تحریک 
هواداران این تیم ناراحت است به ســپاهانى ها وعده مى دهد که نگران 

اوضاع تیم نباشند. اظهارات تابش را با «ایلنا» مى خوانید:
■ سپاهان این روزها اوضاع خوبى دارد و به سرنوشت این تیم خوش بین 
هستم. فصل قبل نتایج خوبى گرفتیم و نسبت به اهداف و برنامه هایمان 
حتى جلوتر هم بودیم و توانســتیم بعد از چند ســال ناکامى به کورس 
قهرمانى برگردیم و در دو جام تا آخر جنگیدیم و اگر مسائلى اتفاق نمى افتاد 
مى توانستیم حداقل یک جام بیاوریم. امیدوارم در فصل جدید این اتفاق 
حاصل شود. ما برنامه ریزى خوبى انجام دادیم و بعد از اردوى کردان یک 

اردو هم در ترکیه در پیش داریم تا با آمادگى کامل فصل را شروع کنیم.

■ این روزها به سختى مشغول کار هستیم تا برنامه هاى باقیمانده را هم 
عملى کنیم. تا اینجاى کار تقریبًا تمام خواســته هاى کادرفنى را عملى 
کردیم و چند گزینه دیگر هم باقى مانده است که مشغول مذاکره هستیم. 
به جز کى روش استنلى که با او به توافق رسیدیم دو بازیکن دیگر هم جذب 
مى کنیم که مشغول مذاکره هستیم. یک مدافع و یک بازیکن چند پسته در 
خط حمله مد نظر داریم که پس از توافق نام آنها رسانه اى خواهد شد. فشار 

کار در تیم هاى پرطرفدار زیاد است و از ما توقعات زیادى دارند.
■ رقم هاى نجومى که در فضاى مجازى در مورد مبلغ قرارداد کى روش 
استنلى مطرح مى شود کذب اســت و آنها را تکذیب مى کنم. صحبت از 
رقم هاى 700 و 800 هزار دالرى است ولى توافق ما با این بازیکن خیلى 
کمتر است و این قول را مى دهم به محض اینکه قرارداد بازیکن امضا شد 
آن را منتشر مى کنیم و رسانه اى مى کنیم تا مشخص شود دروغ علیه ما 
نوشته اند. متأسفانه عده اى علیه ما مشغول جو سازى هستند و به عمد و به 

هدف تخریب این کار را انجام مى دهند و ما پول نجومى به کسى ندادیم.

■ ما مذاکرات فشرده و طوالنى مدتى با وحید امیرى داشتیم و به توافقات 
خوبى هم رسیدیم. شــرایط او را پذیرفتیم و توافق حاصل شد ولى او به 
پرسپولیس عالقه دارد و دوست داشــت به این تیم برود. مى گویند ما در 
باشگاه نشسته ایم و هیچکار نمى کنیم و مذاکره بلد نیستیم دیگر باید چکار 
مى کردیم؟ هر شرایطى امیرى گذاشت پذیرفتیم ولى وقتى دوست دارد به 
پرسپولیس برود من چکار کنم؟ حاال هم بازیکن دیگرى به جایش در نظر 
داریم و مشغول مذاکره هستیم و بازیکن خوبى جذب خواهیم کرد. فکر 

کنم یا باید او را بکشم یا خودم را که عده اى راضى شوند.
■ به جز کى روش استنلى دو بازیکن دیگر را هم مد نظر داریم که یکى 
از آنها در پست دفاع میانى بازى مى کند و دیگرى یک بازیکن چند پسته 
است که پس از توافق نام آنها را رسانه اى خواهیم کرد. با جذب این نفرات 

تیم ما در فصل جدید تکمیل مى شود.
■ من صحبت هاى اخیر سیاوش یزدانى را ندیدم ولى شنیده ام که گفته از 
ما دو سه روز وقت خواسته و به او فرصت ندادیم. این صحبت ها تمامش 

کذب اســت و آقاى قلعه نویى حضور دارد و از او بپرسید. 
اوًال ما مى خواســتیم قرارداد دو ســاله ببندیم ولى او که 

مى گوید عاشق سپاهان است به بیشــتر از یکساله راضى 
نمى شــد. مبلغ خیلى خوبى را هم حاضر بودیم به او بدهیم 
ولى بدون خداحافظى ما را ول کرد و رفت تهران. وقتى پاى 

پرواز بود در فرودگاه مدیر برنامه هایش به من زنگ زد و 
خواست مبلغ را باالتر ببرد. یزدانى تماس هاى آقاى 

فتاحى سرپرست باشــگاه را رد مى کرد و پاسخ 
نمى داد. بهتر است دروغ نگوید تا ما مجبور 

نشویم خیلى مسائل را بازگو کنیم. دوست 
داشت برود اســتقالل و مبارکش باشد 

و موفق باشــد. ما هم به جایش یک 
مدافع خوب به نام ولسیانى خریدیم 

و مشکلى نداریم. 

سیاوش جان کذب نگو!
تابش:

 در ابتداى فصل نقــل و انتقاالت و با تمام شــدن قرارداد 
استنلى کى روش با سپاهان، باشگاه تراکتور پیشنهادى را 
براى این مهاجم برزیلى فرستاد که حتى باعث شد تا تمدید 
قرارداد این بازیکن با سپاهان در هاله اى از ابهام قرار بگیرد.

پس از گذشــت چند روز از پیشــنهاد تراکتور، مصطفى 
دنیزلى، ســرمربى این تیم به دلیل سن باالى کى روش 

(30 ســال) او را نخواســت و به مدیران این باشگاه خبر 
داد تا ادامــه مذاکره بــا او را لغو کنند. در همین راســتا و 
در اردوى ترکیــه تراکتورى ها، حــدود 12 بازیکن براى 
مذاکره و تســت دادن نزد دنیزلى رفتند و قرار اســت سه 
بازیکن از بیــن آنها براى خــط حمله تراکتــور انتخاب

 شوند.

ساســان انصارى تنها مهاجم حاضــر در اردوى تراکتور 
محسوب مى شــود و فعًال مهاجمان خارجى به تیم اضافه 

نشده اند.
 تیم تراکتورسازى تبریز  پنجمین روز از تمرینات خود را آغاز 
کرد. آنها در 9 روز آینده نیز در ترکیه حضور خواهند داشت و 
زیر نظر مصطفى دنیزلى براى آمادگى هرچه بیشتر تالش 

خواهند کرد.
اما نکته عجیب این است که در تمرین تیم تراکتور تنها یک 

مهاجم حضور دارد و آن هم ساسان انصارى است. انصارى 
در حالى به تنها مهاجــم اردوى تراکتور تبدیل شــده که 
محمدرضا آزادى در اردوى تیم ملى امید است و استوکس و 

اروین هم از جمع تى تى ها جدا شده اند.
پیش تر اعالم شد که باشــگاه تراکتور مهاجمان خود را در 
ترکیه رونمایى مى کند و بازیکنان مدنظــر به اردو اضافه 
مى شوند اما این اتفاق هنوز رخ نداده و احتماالً  در روزهاى 

بعدى رقم خواهد خورد.

ذوبى ها در دومین دیدار تدارکاتى خود مقابل فجر سپاسى شکست 
خوردند تا علیرضا منصوریان پیگیر تر از گذشته به دنبال تقویت 
تیمش باشد. ذوبى ها که در ترکیب آنها وجود بازیکنان جوان بیش 
از با تجربه ها به چشم مى آید در دومین دیدار تدارکاتى خود برابر 
فجر سپاسى در خانه با یک گل شکست خوردند. دیدارى که در آن 
همه بازیکنان منصوریان حضور داشتند اما عدم توانایى در به ثمر 
رساندن گل و حتى ایجاد موقعیت به خوبى دیده مى شد. تنها نماینده 
ایران در آسیا حین نقل و انتقاالت تابستانى دو عنصر هجومى اصلى 
خود یعنى سیدمحمدرضا حسینى و کریستین اوساگوآنا را از دست 

داد و جایگزین خوبى را جذب نکرد.

 هفته گذشته هم ســهامداران ذوب آهن در طرح جنجالى نزدیک 
به 40 درصد از بودجه ورزشى باشگاه کم کردند. اما منصوریان بعد 
از جلسه با مدیران مجوز خرید دو بازیکن را دریافت کرد و حاال در 
اندیشه ساخت تیمى قدرتمند براى تقابل با االتحاد در مرحله حذفى 
آسیا و شــروع خوب در لیگ نوزدهم اســت. هدفى که رسیدن به 
آن با بازیکنان فعلى بسیار ســخت خواهد بود و همین باعث تفکر 
بیشــتر ســرمربى با تجربه ذوب آهن براى حضور دوباره در فصل 
نقل و انتقاالت تابستانى شده است. او باید هر چه سریع تر تیمش 
را آماده کند و خرید بازیکن به ویژه بازیکن خارجى را به دقیقه 90 

موکول نکند. 

زود باش علیمنصور
ذوبىها در دومیندیدار تدارکاتى خود م
خوردند تا علیرضا منصوریان پیگیر تر
تیمش باشد. ذوبى ها که در ترکیب آنها
از با تجربه ها به چشم مى آید در دومین
فجر سپاسى در خانه با یک گل شکست
همه بازیکنان منصوریان حضور داشتند
رساندن گل و حتى ایجاد موقعیت به خوبى
ایران در آسیا حین نقل و انتقاالت تابستان
خود یعنى سیدمحمدرضا حسینى و کری

داد و جایگزین خوبى را جذب نکرد.

مهدى رحیم زهیوى، مهاجم تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان در فصل گذشته، انگیزه 
زیادى براى بازگشت به میدان و اثبات توانایى هاى خود دارد.

مهدى رحیــم زهیــوى در گفتگویى با اشــاره به آخریــن وضعیت 
مصدومیتش و اینکه چه زمانى به میادین باز خواهد گشــت، گفت: 
معموًال بازیکنانى که رباط صلیبى پاره مى کنند شــش تا هفت ماه از 
میادین دور هستند. در حال حاضر شش ماه از جراحى من مى گذرد و 

خوشبختانه شرایط خوبى دارم.
 مهاجم تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان در هجدهمین دوره لیگ برتر در 

ادامه افزود: در حال حاضر تمرینات قدرتى و سرعتى در دستور کار من 
قرار دارد و تمرینات تعادلى هم در ادامه اضافه خواهد شد. 
بحث از بین رفتن ترس هم در این گونه مصدومیت ها 
مهم اســت و تالش مى کنم تا خیلــى زود به میادین 

فوتبال برگردم.
وى با اشاره به وضعیت قراردادش با باشگاه ذوب آهن خاطر نشان کرد: من قراردادى 
با باشگاه ذوب آهن ندارم ولى مدتى پیش آقاى منصوریان با من صحبت کرد. من 
چند پیشنهاد براى فصل آینده دارم و طبیعتاً با باشگاه ذوب آهن هم صحبت خواهم 

کرد و به زودى وضعیتم مشخص خواهد شد.
زهیوى در پایان تصریح کرد: امســال حرف هاى زیادى بــراى گفتن دارم و با 

بازگشت به میادین فوتبال خیلى چیزها را ثابت خواهم کرد. 

قراردادى با ذوب آهن ندارم
خبــر این اســت؛ یکــى از شــبکه هاى 
ماهواره اى به عادل فردوسى پور پیشنهاد 
همکارى با دســتمزد بســیار بــاالى 20 
هزار پوند بــراى هر ماه داده اســت و عادل 
فردوســى پور که خود را فرزند رســانه ملى 
مى داند بالتردید این نامه و پیشــنهاد را 
باز نکرده و بررسى نکرده چنین پاسخى 
خواهد داد؛ نه! فردوسى پور نه اولین بار 
است که چنین پیشنهاداتى را رد مى کند 
و نه آخرین بار خواهد بود که با این قبیل 

پیشنهادات مواجه مى شود.
فردوســى پور همکارى با بســیارى از 
رسانه هاى بخش خصوصى در ایران با 
مبالغ قابل توجه را چه حاال که با نادیده 
گرفتــن توانمندى هایــش و مهمتر 
ازآن با وجود آراء مردم، حذف شــده 
و چه در گذشــته که در اوج موفقیت 
بوده رد کرده و برنامه «نود» هم به 
تهیه کنندگى او از معدود برنامه هایى 

بود که اسپانســر ویژه  نداشــت و او حاضر نمى شد با 
اپراتورها و اسپانسرهاى معروفى که در برنامه هاى سیما 
هزینه هاى کالن مى کردند همکارى کند چرا که بر این 
باور بود این اسپانسرها از مردم وجوهى دریافت مى کنند 
و او نمى خواهد حتى براى پیشرفت و هزینه کرد بیشتر 
برنامه اش براى تهیه آیتم هاى پرهزینه تر اسپانســر 

جداگانه داشته باشد.
فردوســى پور جز معدود مــواردى بــراى دعوت از 
ستاره هاى نامدار فوتبال جهان و یا براى تعیین جوایز 
نظرســنجى پیامکى هیچگاه در برنامــه اش به رغم 
پیشنهادات کالن و ویژه تر نسبت به دیگر برنامه هاى 
پربیننده سیما، اسپانسر ویژه نداشت و حتى پیشنهادات 
بســیار زیادى براى تبلیغات تجارى  و بیلبورد شدن را 
هم رد کرده اســت که روایت تک تک آنها از ســوى 
او مى توانــد خود به یک کتاب خاطــرات باورنکردنى 

تبدیل شود.
فردوســى پور در روزگارى که برخى مجریان سیما با 
فدراســیون ها، باشگاه ها، شــرکت ها و یا ارگان هاى 
دولتى همکارى داشــته و به اجراى مراسم ها در ازاى 

دریافت وجوهى نه نمى گویند و متأســفانه شــائبه زد 
و بندها و داللى برخى شــان نیز به گوش مى رســد، 
هر گاه که با اصرار نزدیکان و دوســتان خود پذیرش 
برخى از این پیشــنهادات مواجه شــده یک پاســخ 
مشــترك تقریبًا اینچنینى داشــته: «اگر فردوسى پور 
شــده ام به لطف اعتماد مــردم بــوده و آن را هرگز با 
هیچ چیزى عوض نمى کنم حتى پیشــنهادات چندین

 میلیاردى.»
...و عادل فردوسى پور که حتى ناباورانه از گزارشگرى 
هم حذف شــده همچنان چشــم انتظار اســت تا به 
خانواده اش یعنى صدا و ســیما بازگردد و آن روز که او 
دوباره در جعبه جادویى دیده شــود، هــم روز بزرگ و 
خاطره انگیزى براى خــودش خواهد بود و هم مردم و 
البته فوتبال ایران که بدون او تاوان زیادى پس مى دهد. 
با بازگشــت عادل دوباره خواب دالل هــا، جادوگرها، 
رمال ها، ژن خوب ها، زد و بند بازها، متخلفان و مدیران 
و مربیان و همه ناکار آمدها پریشان خواهد شد. نه خیلى 
دور و نه خیلى نزدیک او بازمى گردد، منتظرش بمانید و 

دوشنبه شب ها را به انتظار بنشینید.

بر مى گردد و خوابتان را پریشان مى کند

بنگو!

خبــر این اســت؛ یکــى از شــبکه هاى 
ماهواره اى به عادل فردوسى پور پیشنهاد 
همکارى با دســتمزد بســیار بــاالى 20

هزار پوند بــراى هر ماه داده اســت و عادل 
رســانه ملى که خود را فرزند فردوســى پور

مى داند بالتردید این نامه و پیشــنهاد را 
باز نکرده و بررسى نکرده چنین پاسخى 
بار خواهد داد؛ نه! فردوسى پور نه اولین

است که چنین پیشنهاداتى را رد مى کند 
و نه آخرین بار خواهد بود که با این قبیل 

پیشنهادات مواجه مى شود.
فردوســى پور همکارى با بســیارى از

رسانه هاى بخش خصوصى در ایران با 
مبالغ قابل توجه را چه حاال که با نادیده 
توانمندى هایــشو مهمتر گرفتــن

ازآن با وجود آراء مردم، حذف شــده 
و چه در گذشــته که در اوج موفقیت 
بوده رد کرده و برنامه «نود» هم به 
تهیه کنندگىاو از معدود برنامه هایى

مى بر

تابش:

هدى رحیم زهیوى، مهاجم تیم فوتبال ذوب آهناصفهان در فصل گذشته، انگیزه 
یادى براى بازگشت به میدان و اثبات توانایى هاى خود دارد.

هدى رحیــم زهیــوى در گفتگویى با اشــاره به آخریــن وضعیت 
صدومیتش و اینکه چه زمانى به میادین باز خواهد گشــت، گفت: 
بازیکنانى که رباط صلیبى پاره مى کنند شــش تا هفت ماه از  عموًال
یادین دور هستند. در حال حاضر شش ماه از جراحى من مى گذرد و 

خوشبختانه شرایط خوبى دارم.
لیگ برتر در مهاجم تیم فوتبال ذوب آهن اصفهاندر هجدهمین دوره
دامه افزود: در حال حاضر تمرینات قدرتى و سرعتى در دستور کار من 

رار دارد و تمرینات تعادلى هم در ادامه اضافه خواهد شد. 
حث از بین رفتن ترس هم در این گونه مصدومیت ها 
هم اســت و تالش مى کنم تا خیلــى زود به میادین 

وتبال برگردم.
ىبا اشاره به وضعیت قراردادش با باشگاه ذوب آهن خاطر نشان کرد: من قراردادى 
 باشگاه ذوبآهن ندارم ولى مدتى پیش آقاىمنصوریان با من صحبت کرد. من
چند پیشنهاد براى فصل آینده دارم و طبیعتاً با باشگاه ذوب آهن هم صحبت خواهم 

کرد و به زودى وضعیتم مشخص خواهد شد.
هیوى در پایان تصریح کرد: امســال حرف هاى زیادى بــراى گفتن دارم و با 

ثابت خواهم کرد. زگشت به میادین فوتبال خیلى چیزها را

قراردادى با ذوب آهن ندارم

اى قلعه نویى حضور دارد و از او بپرسید. 
ـتیم قرارداد دو ســاله ببندیم ولى او که

سپاهان است به بیشــتر از یکساله راضى 
خیلى خوبى را هم حاضر بودیم به او بدهیم 
ظى ما را ول کرد و رفتتهران. وقتىپاى

گاه مدیر برنامه هایش به من زنگ زد و 
التر ببرد. یزدانى تماس هاى آقاى 

 باشــگاه را رد مى کرد و پاسخ 
ت دروغ نگوید تا ما مجبور 

ئلرا بازگو کنیم. دوست 
تقالل و مبارکش باشد 
ما هم به جایش یک
م ولسیانى خریدیم 

یون ها، باشگاه ها، شــرکت ها و یا ارگان هاى 
مکارىداشــته و به اجراى مراسم ها در ازاى

دور و نه خیلى نزدیک او بازمى گردد، منتظرش بمانید و 
دوشنبه شب ها را به انتظار بنشینید.

باالى 30 سال نمى خواهم

ساسان تنهایى حمله مى کند

سناریوى قهرمانى ها 
عوض مى شد اگر برانکو 
آبى را انتخاب مى کرد

رضا شکارى که جزو ملى پوشان تیم امید است، بعد از حضور در اردو راجع  به 
تمرینات گفته: «تمرینات متنوع است و مثل سال قبل نیست. خیلى پیشرفت 
کرده ایم.» منظور آقا رضا قاعدتاً این اســت کــه از وقتى مجیدى آمده 
همه  چیز زیر و رو شــده و اصًال تمرینات طراحى شده توسط مجیدى، 
هزار مرتبه بهتر از کارهایى است که کرانچار انجام مى داد. البته ممکن 
است شکارى واقعاً درست گفته باشد و کار مجیدى همینقدر درست 
باشد اما اگر یک بازیکن دیگر چنین ادعایى مطرح کرده بود، خیال مان 
جمع تر بود. باالخره سابقه شکارى طورى است که شاید اگر همین 
االن مجیدى را بردارند و دوباره کرانچــار را به تیم ملى برگردانند، او 
دوباره مصاحبه مى کند و مى گوید: «این یعنى تمرین؛ چى بود این باال 
و پایین پریدن هایى که تا دیروز انجام مى دادیم؟ خدا را شــکر کرانچار 

برگشت و تیم امید نجات پیدا کرد.»

چاپلوسى در مقیاس باال

خانه تخلیه شد

مهاجم تیم ملى فوتبال ایران منزل مسکونى خود در شهر دوحه قطر را تخلیه کرد.
مهدى طارمى که فصل گذشته در تیم الغرافه قطر بازى مى کرد حاضر به ماندن در لیگ ستارگان قطر 

نشد تا منزل خود در شهر دوحه را تخلیه کند.
مهاجم تیم ملى فوتبال ایران که از پرسپولیس، تراکتورسازى و چند تیم قطرى پیشنهاد دارد به مدیر 

برنامه هاى خود که در آلمان است اعالم کرده قصد دارد به اروپا برود.
طارمى در حالى رؤیاى رفتن به اروپا را دارد که پیشنهاداتش از یونان و بلژیک بسیار پایین است و این 

بازیکن را مجاب به رفتن نکرده است.
تعیین تکلیف تیم آینده خود در قطــر بماند تا دور از هرگونه طارمــى مى خواهد تــا زمان 

فوتبالى اش باشد.حاشیه به فکر آینده 
فوتبال ایران هفته گذشــته بار دیگر با تماس مهاجم تیم ملى 
هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس رو به رو شد که یکى از اعضاى 
قبلى خود مبنى بر رفتن به اروپا را تکرار طى آن موضع 
طارمى  به عضو هیئ ت مدیره پرسپولیس کــرد. 
در صورت بازگشــت به فوتبال اعالم کرده است 

پرسپولیس باز مى گردد.ایران تنها به 
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فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 139885602015001302 تاریخ ارســال نامه: 1398/04/15 نظر به اینکه 
خانم سکینه حیدرى برنجگانى فرزند عیسى به استناد 2 برگ استشهادیه محلى که هویت و 
امضاء شهود رسماً گواهى شده، مدعى است که سند مالکیت ششدانگ یک دستگاه آپارتمان 
پالك 18119 فرعى از 582- اصلى واقع در فوالدشــهر بخش 9 ثبت اصفهان به مساحت 
103/08 مترمربع با قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات و مشــترکات به نام خانم سکینه 
حیدرى برنجگانى فرزند عیسى به شماره شناســنامه 1 باغبهادران، ثبت و سند مالکیت به 
شماره 423588 سرى 93/د صادر و تسلیم گردیده و مورد معامله دیگرى واقع نشده، به علت 
جابجایى مفقود شده است؛ لذا چون نامبرده درخواســت صدور سند مالکیت المثنى نموده، 
طبق ماده 120 اصالحى آئین نامه قانون ثبت، مراتب آگهى مى شــود که هر کس مدعى 
انجام معامله نسبت به ملک موصوف یا وجود سند مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ انتشار 
این آگهى تا 10 روز پس از آن به این اد اره مراجعه و اعتراض خود را کتباً با مدارك مثبت تسلیم 
نماید و چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد و یا در صورت اعتراض، اصل سند یا سند 
معامله ارائه نشود، اداره ثبت، المثناى سند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضى تسلیم 
خواهد کرد. م الف: 528321 محمدرضا رئیسى زاده- مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک زرین 

شهر (لنجان) از طرف مصطفى شمسى /4/310
ابالغ رأى

شماره پرونده: 90/98 شماره دادنامه: 164- 98/4/19 مرجع رسیدگى: شعبه هفتم حقوقى 
شــوراى حل اختالف لنجان خواهان: توران علوى بختیاروند فرزند سید محمود- نشانى: 
فوالدشــهر ب 5 بلوك 62 پارکینگ 112 پارکینگ 32 خواندگان: خواندگان 1- ســعید 
2- مسعود 3- مهدى 4- مهدى شهرت همگى زمانى بختیاروند فرزندان طاهر- همگى به 
نشانى: فوالدشهر ب 5 بلوك 62 پارکینگ 112 پارکینگ 32، 5- کورش زمانى بختیاروند 
فرزند طاهر- نشانى: مجهول المکان خواسته: مطالبه مهریه گردشکار: شورا با بررسى جمیع 
اوراق و محتویات پرونده و با توجه به نظریه مشورتى اعضاء ختم رسیدگى را اعالم و بشرح 
ذیل مبادرت بصدور رأى مینماید. رأى قاضى شــورا: در خصوص دعوى خانم توران علوى 
بختیاروند فرزند ســید محمود بطرفیت آقاى خواندگان 1- ســعید 2- مسعود 3- کورش 
4- مجید 5- مهدى شهرت همگى زمانى بختیاروند فرزندان طاهر بخواسته مطالبه مهریه 
و صداق خواهان به مبلغ شصت هزار ریال با احتساب مطلق دادرسى قانونى به این شرح که 
خواهان بیان داشته به موجب سند ازدواج به شماره 2023 مورخ 49/5/14 دفتر ازدواج بشماره 
92 حوزه ثبتى اندیمشک مرحوم طاهر زمانى بختیاروند فرزند کوچک درآمده که آن مرحوم در 
تاریخ 97/12/9 فوت نموده است و از آن جا که مهریه وى را پرداخت نکرده است درخواست 
صدور حکم به شرح خواسته را دارد شورا با توجه به اوراق و محتویات پرونده از جمله رونوشت 
ســند ازدواج خواهان به شــماره 2023 مورخ 1349/5/14 دفتر ازدواج شماره 920 شهر 
اندیمشک که بیانگر رابطه زوجیت بین خواهان و مورث خواندگان مى باشد و اقرار خواندگان 
به پرداخت مهریه خواهان از محل ماترك مورث خود در جلسه رسیدگى دعوى خواهان را 
وارد دانسته و به استناد مواد 1078 و 182 و 1301 قانون مدنى و مواد 515 و 519 قانون آیین 
دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى حکم بر محکومیت خواندگان به میزان 
سهم االرث خود از ماترك مرحوم طاهر زمانى بختیاروند به پرداخت مبلغ شصت هزار ریال 
وفق شاخص بانک مرکزى به نرخ روز و پرداخت مبلغ 1/475/000 ریال بابت هزینه دادرسى 
در حق خواهان محکوم مى نماید. رأى صادره حضورى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ 
قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى حقوقى حوزه قضایى لنجان مى باشــد. م الف: 

528354 شریفى- قاضى شعبه هفتم حقوقى  شوراى حل اختالف لنجان /4/311
حصروراثت 

حســن فالحیان نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 587 به شــرح دادخواست به کالسه 
620/98 از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
صدیقه عابدینى بشناسنامه 244 در تاریخ 97/4/4 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. اعظم فالحیان نجف آبادى ش ش 25359 
، 2. اطهر فالحیان نجف آبادى ش ش 248 ، 3. اکرم فالحیان نجف آبادى ش ش 24444 ، 
4. فاطمه فالحیان نجف آبادى ش ش 301 ، 5. زهرا فالحیان نجف آبادى ش ش 27460 ، 
6. حسین فالحیان نجف آبادى ش ش 237، 7. حسن فالحیان نجف آبادى ش ش 587 ، 8. 
محمد فالحیان نجف آبادى  ش ش 545(فرزندان متوفى)، 9. عباسعلى فالحیان نجف آبادى 
ش ش 138 (همسر متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى 
دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
واالگواهى صادرخواهد شد. 528128/م الف رئیس شــعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل 

اختالف نجف آباد/ 4/312
 حصروراثت 

ولى اله شجاعى برجوئى داراى شناسنامه شماره 2 به شرح دادخواست به کالسه 549/98 
از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اسداله 
شجاعى برجوئى بشناســنامه 668 در تاریخ 89/7/25 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. محمد رفیع شجاعى برجوئى ش ش 
174 ، 2. نوراله شجاعى برجوئى ش ش 2 ، 3. کشور شجاعى برجوئى ش ش 156 ،4. ولى 
اهللا شــجاعى برجوئى ش ش 2  5. لیال شــجاعى برجوئى ش ش 177 ، 6. بهروز شجاعى 
برجوئى ش ش 185، 7. عبداهللا شجاعى برجوئى ش ش 358، 8. کبرى شجاعى برجوئى 
ش ش 359، 9. زینب شجاعى برجوئى ش ش 394، 10. مریم شجاعى برجوئى ش ش 4 
، 11. عظیمه شــجاعى برجوئى ش ش 173 (فرزندان متوفى)، 12. خیرالنساء رضائى برام 
ش ش 399 (همسر متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام 

تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى 
دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
واالگواهى صادرخواهد شد. 515280/م الف رئیس شــعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل 

اختالف نجف آباد/ 4/313
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان حسین قادرى دادخواستى به خواسته مطالبه به طرفیت خوانده سجاد باهنر به شوراى 
حل اختالف شعبه هفتم شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 98/55 
ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 98/5/30 ســاعت 4/30 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 نشر آگهى ظرف 
مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نســبت 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. 528150/ م الف شعبه هفتم شوراى حل 

اختالف نجف آباد/ 4/314
 اخطار اجرایى

شــماره 663/97 به موجب راى شــماره 1262 تاریخ 97/10/17 حوزه .چهارم شــوراى 
حل اختالف شهرســتان نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه 1-فرهاد اعرابى 
2-محمود کنعانى هرندى به نشــانى1- مجهول المکان2-یزدانشهربهارستان 5 بهار 5 
پ 87-8519756111 محکوم اســت به حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ 
60/000/000 ریال  بابت اصل خواسته و مبلغ 850/000 ریال هزینه دادرسى وحق الوکاله 
وکیل و خسارت تاخیردرتادیه از تاریخ چک96/12/28 لغایت اجراى حکم در حق محکوم له 
اجرایى و معادل نیم عشر درحق صندوق دادگسترى توسط محکوم علیه اجرایى.محکوم له: 
مرتضى شیخ سجادیه به نشانى: اصفهان خ سپه کوى تلفن خانه کوى سردار جنگل فروشگاه 
سجادى ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم 
علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم 
به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى 
که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود 
را به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 528465/م الف-شعبه 

چهارم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/ 4/315
 اخطار اجرایى

شماره 1476/97 به موجب راى شــماره 1476/97 تاریخ98/1/24 حوزه 5 امیر آباد شوراى 
حل اختالف شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه بابک مهبدان به نشانى 
مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ ده میلیون وصدو چهل هزار تومان بابت اصل 
خواسته وپرداخت مبلغ  سیصد و چهل و شش هزار و هفتصد و پنجاه تومان بابت هزینه هاى 
دادرسى و خســارت تاخیردرتادیه از تاریخ97/4/10  لغایت اجراى حکم و حق الوکاله وکیل 
در حق محکوم له و پرداخت  نیم عشردولتى در حق صندوق دادگسترى نجف آباد که توسط 
اجراى احکام محاسبه مى گردد .محکوم له: صفر مهدورى با وکالت خانم سمیه رستمى  به 
نشانى: نجف آباد خ امام کوى ارشــاد دفتر وکالت آقاى حقیقى ماده 34قانون اجراى احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن 
را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى 
حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه 
نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى 
ندارد، صریحاً اعالم نماید525909/م الف-شعبه پنجم شوراى حل اختالف نجف آباد /4/316

ابالغ رأى
 کالسه پرونده:484/96 شــماره دادنامه:920-96/8/15 تاریخ رسیدگى: 96/7/22مرجع 
رسیدگى کننده: شعبه چهارم حقوقى شــوراى حل اختالف نجف آباد-یزدانشهر خواهان: 
آقاى محمد حسن قلى زاده نشانى: یزدانشهر-نگارستان 8-شوراى حل اختالف شعبه چهارم 
حقوقى خوانده: آقاى مهرداد صفرى به نشانى مجهول المکان خواسته: الزام به فک پالك از 
یک دستگاه اتومبیل به شماره انتظامى 622س44-ایران 16گردشکار: 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 شــرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا 
درخصوص دادخواست آقاى محمد حسن قلى زاده  بطرفیت آقاى مهرداد صفرى  به خواسته 
الزام خوانده به فک پالك از خودرو از نوع سوارى زانتیا sx مدل 89 به شماره انتظامى 622 
س44-ایران16 بدین توضیح که خواهان در دادخواست تقدیمى اظهار داشته است که یک 
دستگاه خودرو به شماره انتظامى فوق به خوانده فروخته ام و هزینه آن را دریافت نموده ام و لذا 
تقاضاى فک پالك از خودرو مذکور را دارم و خوانده با وصف ابالغ قانونى نشر آگهى در جلسه 
حضور پیدا نکرده و نسبت به مستندات ابرازى خواهان دفاعى (دفاع موثرى) معمول نداشته 
اند، شورا نسبت به مالکیت خواندهان از پلیس راهور استعالم، که اعالم نموده است خواهان 
مالک رسمى خودرو موصوف میباشد شورا با احراز رابطه ى معادل بین متداعین و استعالم  
مذکور دعواى مطروحه را ثابت و صحیح دانسته، به اســتناد مواد 219 و 220 و 221 قانون 
مدنى خوانده را محکوم به فک پالك به شماره انتظامى 622 س 44 از نوع سوارى زانتیا مى 
نماید  و به استناد قاعده تسبیب و مواد 515 و 519 از قانون آئین دادرسى مدنى خوانده را به 
پرداخت هزینه دادرسى به مبلغ 2/100/000 ریال در حق خواهان محکوم مى نماید  . راى 
صادره نسبت  غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل اعتراض دراین شعبه و بیست روز 
پس از انقضاى مهلت واخواهى قابل تجدیدنظرخواهى درمحاکم عمومى دادگسترى نجف 

آباد مى باشد. 525912/م الف-قاضى شعبه چهارم شوراى حل اختالف نجف آباد/ 4/317
 حصروراثت 

فرشته صادقى علویجه داراى شناسنامه شماره 1205 به شرح دادخواست به کالسه 98/253 
از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسن 
على صادقى علویجه بشناسنامه 1090460619 در تاریخ 1362/12/1اقامتگاه دائمى خود 
را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. حیدر على صادقى 
علویجه  فرزندحســنعلى متولد 1328ش ش 5488 نسبت با متوفى فرزند ، 2. على صادقى 
علویجه  فرزند حسنعلى متولد1314ش ش 4539 نسبت با متوفى فرزند ، 3. فاطمه صادقى 
علویجه  فرزندحســنعلى متولد1321ش ش 117 نســبت با متوفى فرزند 4. حوا صادقى 
علویجه  فرزندمیرزا محمد متولد1293ش ش 3077 نسبت با متوفى همسر ، متوفى به غیر 
از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 529291/م الف رئیس 

شعبه 2 شوراى حل اختالف مهردشت /4/319 
 حصروراثت 

محمد قندهارى داراى شناسنامه شماره 1091977021 به شرح دادخواست به کالسه 98/74 
از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فاطمه 
قندهارى علویجه بشناسنامه 4136 در تاریخ 98/1/10 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. عباس قندهارى علویجه فرزند رضا 
متولد 1354ش ش 5821 نسبت با متوفى فرزند ، 2. زهرا قندهارى علویجه فرزند رضا متولد 
1358ش ش 49 نسبت با متوفى فرزند ، 3. محمد کاظم قندهارى علویجه فرزندرضا متولد 
1338ش ش 18 نسبت با متوفى فرزند، 4. تقى قندهارى علویجه فرزند رضا متولد 1342ش 
ش  174 نسبت با متوفى فرزند، 5. مجید قندهارى علویجه فرزند رضا متولد 1349ش ش  
62 نســبت با متوفى فرزند ، 6. محمد قندهارى علویجه فرزند رضا متولد 1347ش ش  12 
نســبت با متوفى فرزند ، 7. رین العابدین قندهارى علویجه فرزند رضا متولد 1340ش ش  
60 نســبت با متوفى فرزند ،  متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى 
دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
واالگواهى صادرخواهد شد. 529293/م الف رئیس شعبه 2 شوراى حل اختالف مهردشت 

 4/320/
 مزایده اموال غیر منقول

شــماره : 972674- اجراى احکام حقوقى فالورجان در نظر دارد در پرونده شماره اجرائى  
972674 اجرائى موضوع علیــه آقاى صفرعلى کاظمى دارافشــانى فرزند جعفر و له آقاى 
مهران محمدى در تاریخ 1398/05/20  به منظور فروش یک باب باغ مشــاجره محصول 
به مساحت یک هکتار داراى درب فلزى و دیوار در سه طرف از جنس بلوك و شن و سیمان 
داراى یک باب استخر ذخیره آب کشاورزى سکوى نشیمن داراى امتیازات برق فشار قوى با 
تیر و ترانس و موتورخانه چاه آب و تعداد حدود 840 اصله درخت از نوع مثمر گیالس و به با 
کیفیت مطلوب همچنین داراى اتاق نشیمن 4,5در 4,5و خط انتقال پلى اتیلن به قطر 5 اینچ 
و به طول 100 متر از چاه تا استخر ذخیره آب واحد انبار به ابعاد 4 متر در 2,5متر از جنس بلوك 
و سیمان دستشویى یک و نیم در یک و نیم واقع در وسط باغ مطابق نظریه تکمیلى کارشناس 
مورخه 1398/03/25 ملکى آقاى صفر على کاظمى واقع در صحراى دارافشان فالورجان که 
داراى سابقه ثبتى به شماره 235 فرعى از 424 اصلى مى باشد و ملک مذکور مفروز و متعلق 
به حق غیر نمى باشد از ساعت 10 الى 11 صبح جلسه مزایده در دفتر اجراى احکام حقوقى 
فالورجان اتاق 318 برگزار نماید . ملک موضوع مزایده توسط کارشناس رسمى دادگسترى 
به مبلغ 19/573/660/000 ریال ارزیابى شده است . متقاضیان خرید مى توانند پنج روز قبل 
از مزایده با حضور در محل این اجرا از موقعیت اموال مطلع شــوند . 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 جلسه مزایده شرکت نمایند که حداقل 
ده درصد قیمت ارزیابى شده را  به حساب سپرده دادگسترى به شماره 2171290288005  
ایداع و فیش آن را ارائه درصورت برنده شدن فى المجلس ما به التفاوت تا ده درصد از قیمت 
پیشــنهادى را ایداع نمایند و در صورت انصراف برنده یا عدم پرداخت مابه التفاوت قیمت 
پیشنهادى در مهلت مقرر ده درصد ایداعى به نفع دولت ضبط خواهد شد  م/الف : 526631  

اجراى احکام حقوقى فالورجان/  4/321 
 اخطار اجرایى

شماره 1194/97 به موجب راى شماره 1194/97 تاریخ 97/11/13 حوزه 5 امیرآباد شوراى 
حل اختالف شهرســتان نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه 1-ابراهیم معین 
2- فرخونده نوغالى امامى به نشانى 1-نجف آباد خ امام جنب پمپ بنزین قدیم یزدانشهر 
نمایشــگاه اتومبیل امیر 2-مجهول المکان محکوم است به محکومیت خوانده ردیف دوم 
بحضور در دفترخانه اســناد رسمى و انتقال قطعى و رسمى ســند اتومبیل نیسان به شماره 
انتظامى 988 م 42 ایران 53 بنام خواهان و پرداخت همزمان مبلغ سه میلیون و سیصد هزار 
تومان توسط خواهان به آقاى ابراهیم معین و محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت مبلغ 
دویست و نود و پنج هزار تومان بعنوان هزینه هاى دادرسى  در حق خواهان و پرداخت نیم 
عشر دولتى در حق صندوق دادگسترى نجف آباد که توسط اجراى احکام محاسبه مى گردد.

محکوم له: ایرج آذرخوش به نشانى: آزادگان فاز 4 خ هاتف خ محتشم فارابى ده پ 12 ماده 
34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است 
ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى 
معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر 

به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا 
تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 528777/م الف-شعبه پنجم شوراى حل 

اختالف نجف آباد /4/318
مزایده اموال غیر منقول

شــماره : 980158- اجراى احکام حقوقى فالورجان در نظر دارد در پرونده شــماره اجرائى  
980158 موضوع علیه اصغــر رحیمى فرزند حیدرعلــى و له آقاى على عبــادت در تاریخ 
1398/05/22 به منظور فروش ششدانگ یک پالك مسکونى تجارى داراى یک برگ سند 
تک برگى به شماره چاپى93/950651 به مساحت 288,43مترمربع به مالکیت آقاى رحیمى 
این ملک شــامل مغازه ها در حد دو طبقه به صورت زیر زمین با اعیانى حدود 37 متر مربع و 
همکف به اعیانى حدود 33 مترمربع با ورودى هاى مستقل که در بخش شمالى ساختمان بر 
خیابان اصلى واقع شده است ساختمان مسکونى به صورت دوبلکس داراى پارکینگ تونلى با 
زیر بناى 305 متر مربع کف پارکینگ درب ورودى سکوریت سطح داخلى کاشى و سرامیک و 
گچ با قدمتى بیش از 20 سال با امتیازات آب و برق و گاز کاربرى تجارى اعیان 375 متر مربع 
ملکى آقاى اصغر رحیمى واقع در روســتاى حاجى آباددرچه عابد فالورجان که داراى سابقه 
ثبتى به شماره نمى باشد و ملک مذکور مفروض مشاع مى باشد و متعلق حق غیر نمى باشد/
مى باشد از ساعت 10 الى 11 صبح جلســه مزایده در دفتر اجراى احکام حقوقى فالورجان 
اتاق 318 برگزار نماید . ملک موضوع مزایده توسط کارشــناس رسمى دادگسترى به مبلغ 
3/300/000/000 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 جلسه مزایده شرکت نمایند که حداقل ده درصد قیمت 
ارزیابى شده را  به حساب سپرده دادگسترى به شماره 2171290288005  ایداع و فیش آن را 
ارائه درصورت برنده شدن فى المجلس ما به التفاوت تا ده درصد از قیمت پیشنهادى را ایداع 
نمایند و در صورت انصراف برنده یا عدم پرداخت مابه التفاوت قیمت پیشــنهادى در مهلت 
مقرر ده درصد ایداعى به نفع دولت ضبط خواهد شد  م/الف : 526519  اجراى احکام حقوقى 

فالورجان /4/322 
ابالغ رأى

دادنامه- پرونده کالسه 82/98 شماره دادنامه- تاریخ رسیدگى 98/04/15 مرجع رسیدگى 
شعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف شهرســتان فالورجان خواهان : خانم ستاره الوندى 
فرزند مرتضى نشانى لنجان فوالدشهر بلوار شــهید مطهرى محله سى 2  طبقه 2 پالك 8 
-  خوانده آقاى شهرام صابرى قلعه میرى فرزند حیدر على نشانى فالورجان کرسگان خیابان 
اصلى گاراژ آقاى حیدرى فعًال مجهول المکان خواســته 1-  استرداد یک دستگاه خودروى 
پژو به شماره انتظامى 286 ه 78 ایران 43 مقوم  به 2/010/000 ریال 2-  مطالبه وجه دستى 
به مبلغ 200/000/000ریال 3-  مطالبه اجرت المثل ایام تصرف ارائه خودرو موصوف فوق 
به انضمام خسارات دادرســى و تاخیر تادیه گردش کار : پس از ارجاع پرونده به این شعبه و 
ثبت آن به خواسته فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضا ضمن اعالم ختم 
رسیدگى با استعانت از خداوند متعال به شرح آتى مبادرت به صدور رأى مى نماید در خصوص 
دعوى خواهان خانم ستاره الوندى فرزند مرتضى به طرفیت آقاى شهرام صابرى قلعه میرى 
فرزند حیدر على به خواسته استرداد یک دستگاه خودرو پژو به شماره انتظامى فوق و مطالبه 
مبلغ 200/000/000 ریال و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف و خسارات قانونى نظر به اینکه 
خواهان دادنامه شعبه 103 دادگاه کیفرى فالورجان به شماره دادنامه 9709983653501079 
مورخ 97/12/21 ص7و رسید عادى مورخ 97/02/01 صفحه 7 پرونده و نظریه کارشناس 
وسائل نقلیه جهت تعیین اجرت المثل صحت ادعاى خواهان اثبات مى شود و نظر به اینکه 
خوانده با ابالغ وقت جلسه شــورا حاضر نگردید و ایراد و اعتراض موجهى نسبت به دعواى 
خواهان و مستندات ابرازى وى به عمل نیاورده است و دلیلى بر استرداد مورد مطالب نیز اقامه 
و ابراز نموده است لذا مستند به مواد 198 قانون آیین دادرسى مدنى خواهان را محرز و ثابت 
دانسته خوانده به استرداد 1-  یک دستگاه خودروى پژو پارس به شماره انتظامى 286 ه 78 
ایران 43 و استرداد مبلغ 200/000/000 ریال وجه نقدى بابت خسارت تاخیر تادیه از مورخه 
1397/22 3-  پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال بابت بخشــى از اجرت المثل ایام تصرف 
و هزینه دادرسى به میزان ریال محکوم مى شود این راى غیابى و ظرف 20 روز پس از ابالغ 
قابل اعتراض واخواهى در همین شــعبه ســپس ظرف 20 روز قابل تجدید نظر خواهى نزد 
دادگاه عمومى فالورجان مى باشد م الف: 529248- قاضى شوراى حل اختالف شعبه اول 

شهرستان فالورجان/ 4/323 
اخطار اجرایى

 مشــخصات محکوم علیه 1- محمد علم علمى فرزند حمزه مجهول المکان - مشخصات 
محکوم له خداکرم قربانى فرزند محمد حسین شغل آزاد به نشانى فالورجان جعفراباد خیابان 
مطهرى  کوچه پرویزى 197098440 محکوم به- به موجب رأى شــماره 2080/97 تاریخ 
97/11/28حوزه فالورجان شوراى حل اختالف شهرستان فالورجان ( راى غیابى ) که قطعیت 
یافته است محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 150/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
پرداخت مبلغ سیصد و بیست و شش هزار تومان بابت هزینه دادرسى مبلغ چهارصد و هشتاد 
هزار تومان بابت حق الوکاله و خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 97/07/10 تا زمان 
اجراى حکم پرداخت مبلغ نیم عشر در حق صندوق دولت ماده 34 قانون اجراى احکام همینکه 
اجراییه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم است ظرف 10 روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا 
ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاى محکوم به 
از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد صریح اعالم نماید . م 
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درمان خانگى براى رفع درد دنــــدان 

 میخککنجدآب نمک سیر و نمکروغن خردل و زردچوبه

{ }5

 میخک عالوه بر اینکه بــا بى حس کردن ناحیه 
مورد نظر در دهانتان درد را از شما دور مى کند، به 
دلیل خواص ضدباکتریایى خود به رهایى از شر 

پوسیدگى هاى دندان نیز منجر مى شود.

یکى از راه هاى رهایى از پوســیدگى دردآور 
دندان ها، غرغره کردن روغن کنجد به مدت 20 
دقیقه و شستن دهان با این روغن است. مواظب 

باشید تا روغن را قورت ندهید.

غرغره کردن آب نمک با باکترى هاى حاضر 
در دهان تان مبارزه کرده و همچنین به کاهش 

حساسیت دندان هاى شما کمک مى کند. 

مخلوط سیر و نمک را روى ناحیه آسیب دیده 
دندان هاى خود قرار دهید و شاهد کاهش درد 
دندان هایتان باشــید. این کار را بــه طور منظم 

انجام دهید تا درد دندان هایتان کاهش یابد.

روغن خــردل و زردچوبه سال هاســت که به 
طور سنتى براى درمان انواع بیمارى ها استفاده 
مى شــود. این ترکیب همچنین بــراى درمان 

پوسیدگى دندان ها نیز مؤثر است.
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این روزها گرماى هوا به حدى رســیده کــه خیلى ها 
معتقدند، این میزان از گرما در تیرماه بى ســابقه است. 
معاون توســعه و پیش بینى اداره کل هواشناسى استان 
اصفهان اما توضیحات کامل ترى در این باره مى دهد. 
نوید حاجى بابایى با بیان اینکه گرماى هوا بى ســابقه 
نیست اما نسبت به نرمال قابل توجه هست گفت: تقویت 
توده گرم هواى تابستانه از هفته آخر تیرماه آغاز شده و تا 
هفته اول مردادماه ادامه خواهد داشت و در این بازه زمانى 

افزایش دما در تمامى استان پیش بینى مى شود.
وى در گفتگو با «فارس» اظهار کرد: شهرســتان هاى 
خور و بیابانک، نایین، اردستان، آران و بیدگل، نجف آباد، 

خمینى شهر، کاشان و اصفهان شاهد افزایش دما در حد 
«حداکثر مطلق» خواهند بود. یعنى بیشترین دمایى که 
در یک ایستگاه هواشناسى در دوره ده یا 15 ساله به ثبت 

رسیده است.
حاجى بابایى با تأکید بر اینکه گرماى هوا بى سابقه نیست 
اما نسبت به نرمال بیشتر است، اضافه کرد: حداکثر دما 
در اصفهان به 41 و 42 درجه مى رسد که در این صورت 
نســبت به میانگین بلند مدت دو ســه درجــه افزایش 
داشته باشد.  وى  یادآور شــد: از دهه دوم مرداد شرایط 
برگشــت دما به نرمال وجود دارد و شاهد کاهش نسبى 

دما خواهیم بود.

سید محمد مهدى طباطبایى مهریزى، رئیس منطقه 6 
بازرسى کل کشور و بازرس کل استان اصفهان و هیئت 
همراه ضمن حضور در ذوب آهن اصفهان و بازدید از خط 
تولید و پروژه هاى در دست اجرا، با منصور یزدى زاده، 

مدیرعامل ذوب آهن دیدار کردند.
یزدى زاده در این دیدار گفت: این شــرکت در ســال 
گذشته با دو کوره بلند موفق به تولید دو میلیون و 410 
هزار ُتن چدن شــد و در ســه ماهه اول سال جارى نیز 
رکورد تولید و صادرات جدیــدى در کارنامه خود ثبت 
کرد و امیدوارم مســئوالن به رفع مشکالت ذوب آهن 
به ویژه تأمین مواد اولیه توجه ویژه کنند تا این شرکت 

بتواند خدمات بیشترى به تولید ملى و اقتصاد کشور ارائه 
دهد.

ســید محمــد مهــدى طباطبایــى مهریــزى هم
 ذوب آهن را یک صنعت بســیار مهــم و حیاتى براى 
کشور توصیف کرد و گفت: مسئوالن و تالشگران این

 شــرکت به جز فعالیت صنعتى و تولیــد نباید دغدغه 
دیگرى داشته باشــند تا بتوانند به شــرایط اقتصادى 
کشور کمک کنند. لذا مشکالت آنها مانند کمبود مواد 
اولیه، کمبود نقدینگى و... باید با مســاعدت مسئولین

 ذیربط حل شود تا این شــرکت بتواند با تمام ظرفیت 
کار کند .

گرماى هوا بى سابقه نیست 
اما قابل توجه است

مسئوالن به رفع مشکالت 
ذوب آهن توجه کنند

طرح هاى قابل افتتاح 
بهزیستى

مدیـر روابـط عمومـى اداره کل بهزیسـتى اسـتان 
اصفهـان از برنامه هـاى هفتـه گرامیداشـت سـى و 
نهمیـن سـالروز تأسـیس سـازمان بهزیسـتى تا 28 

تیرماه خبر داد. 
محمدرضا عسکریان زاده گفت: در این هفته از 403 
طرح بهره بـردارى مـى شـود. وى ادامـه داد: افتتاح 
شش کلینیک اجتماعى، افتتاح هشت مرکز مشاوره، 
بهره بـردارى از 132 مسـکن و 248 طـرح اشـتغال 
مددجویى شهرسـتانى با حضور مدیـر کل و معاونان 

بهزیستى استان، از مهمترین این طرح هاست.

تمدید مهلت ثبت نام خبرنگار
مهلت ثبـت نام خبرنـگاران نوجـوان سـى و دومین 
جشـنواره بین المللى فیلم هاى کـودکان و نوجوان، 
تمدید شـد. بنا به درخواسـت متقاضیان و مخاطبان، 
این مهلت تا ساعت 24 امشب 24 تیر ماه، تمدید شد.  
متقاضیان مى توانند با مراجعه به سـایت خبرگزارى 
ایمنا به نشانى www.imna.ir  در این بخش شرکت 
کنند. انتخـاب خبرنـگاران نوجوان جشـنواره از بین 

نوجوانان دختر و پسر 14 تا 16 ساله است. 

تجلیل از برترین هاى قرآنى 
مخابرات 

همزمان بـا دهه کرامت مراسـم اختتامیه بیسـتمین 
دوره مسابقات  قرآن کریم مخابرات منطقه اصفهان 
ویژه کارکنان، بازنشستگان و خانواده ایشان با تجلیل 
از نفرات برتر  برگزار شد. در این مراسم حیدرى زاده، 
مدیر مخابرات منطقه اصفهان گفت: بیستمین دوره 
مسـابقات قرآن کریم مخابـرات منطقـه اصفهان با 
حضور 620 نفر شرکت کننده به صورت الکترونیکى 
و غیرحضورى از ابتداى ماه مبارك آغاز و در پایان این 
ماه  به انجام رسـید. وى الکترونیکـى و غیرحضورى 
بودن این مسابقات را از ویژگى هاى اختصاصى این 

دوره دانست. 

وقف زمین در نجف آباد
واقف خیراندیش نجف آبادى، قطعه زمینى به ارزش 

دو میلیارد ریال را وقف کرد. 
 اداره اوقاف و امور خیریه شهرسـتان نجف آباد گفت: 
رضـا مصلحـى بهارانچى واقـف خیـر اندیش نجف 
آبادى این قطعه زمین 1600متـر مربعى را به ارزش 
دو میلیارد ریال به نیت روضه خوانى وقف کرده است. 
حجـت االسـالم روح ا... بیدرام افـزود: امسـال این 
سومین موقوفه ثبت شده شهرستان نجف آباد است.

اولویت سازمان فنى و حرفه اى
سـلیمان پـاك سرشـت، معـاون وزیـر تعـاون، 
کار ورفـاه اجتماعـی و رئیـس سـازمان آمـوزش

 فنـی و حرفـه اي کشـور در بازدیـد از کارگاه هـاي 
مهارتی مرکز دومنظوره شـهرضا خواسـتار پیشرفت

 صنایع دستی در این شهرستان شد. وى در این دیدار 
بیان کرد: مهـارت افزایى نیـروى کار، اولویت اصلى 
سازمان آموزش فنى و حرفه اى کشـور است و افراد 
داراى مهـارت پنج برابر بیشـتر از افـراد فاقد مهارت 

فرصت اشتغال پیدا مى کنند.

شهرك هاى صنعتى اصفهان 
سوم شد

تیم اعزامى شـرکت شـهرك هـاى صنعتى اسـتان 
اصفهـان در اولیـن دوره مسـابقات تنیـس روى میز 
بسـیج کارکنـان سـازمان صنایع کوچک و شـرکت 
شـهرك هاى صنعتى ایـران موفق به کسـب عنوان 
سـومى این مسـابقات شـد. این دوره از مسـابقات با 
حضور 65 نفر در قالب 16 تیم از اسـتان هاي کشـور 
در دو رشته تیمی و انفرادي مردان و زنان به میزبانى 
شرکت شـهرك هاى صنعتى اسـتان قزوین برگزار 
شد که در پایان این مسـابقات  استان هاي اصفهان و 

قزوین مشترکاً به مقام سوم نائل شدند.

خبر

مدیر منطقــه 11 شــهردارى اصفهان گفــت: پس از 
سال ها مطالبه شــهروندان و با پیگیرى هاى مستمر، 
کارخانــه روغن نباتى «نــاز» از شــهر اصفهان خارج

مى شود.    
آخرین کارخانه موجود در داخل شــهر اصفهان کارخانه 
روغن نباتى ناز بود که مشکالت محیط زیستى بسیارى 
را طى سالیان گذشــته براى مردم منطقه 11 و مناطق 

اطراف ایجاد مى کرد.
با توجه به شکایت و اعتراض مردمى در سال هاى گذشته 
در خصوص آلودگى هاى زیست محیطى کارخانه روغن 
نباتى ناز و انتشار بوى نامطبوع در هواى شهر، انتقال این 
کارخانه و توافق با مالکان در دستور کار جدى قرار گرفت 
که با پیگیرى هاى الزم موضوع آلودگى این کارخانه رفع 

و عملیات آزادسازى آن آغاز شد.    

حمید اشرفى، مدیر منطقه 11 شــهردارى اصفهان در 
خصوص رونــد اقدامات اجرایى پیرامــون توافق هاى 
الزم براى خروج کارخانه روغن نباتــى ناز از محدوده 
شهر، اظهار کرد: زمانى که به منطقه 11 آمدم، جلسات 
مختلفى با معتمدیــن منطقه و حتى افراد سرشــناس 
کشورى مانند دکتر رنانى برگزار کردیم، در این جلسات 
چند نکته براى توسعه منطقه 11 مطرح شد که از جمله 
این موارد مى توان به برند ســازى مبل رهنان، خروج 
کارخانه روغن نباتى ناز، ثبت آییــن هاى رهنان مانند 

شبیه خوانى و... اشاره کرد.    
مدیر منطقه 11 شــهردارى اصفهان ادامه داد: کارخانه 
روغن نباتى ناز به دلیل وجود بوى نامطبوع در وضعیت 
مطلوبى قرار نداشت و بوى نامطبوعى که از این کارخانه 
متصاعد مى شد موجب آزار ســاکنان منطقه بود. این بو 

به گونه اى بود که حتى تا خانه اصفهان و مناطق اطراف 
مانند مناطق 2 و 8 نیز استشمام مى شد.  

وى اضافه کرد: با وجود تالش هاى مســتمر شهرداران 
مختلف طى 20 سال گذشــته، خروج این واحد تولیدى 
از منطقه انجام نشــده بود اما در ایــن دوره از مدیریت 
شــهرى، این توافق با وجود ســختى هاى فراوانى که 

داشت انجام شد. 
اشــرفى بیان کرد: بیش از 1000 نفر ســاعت جلسه با 
مسئوالن کارخانه و وکالى آنها تشکیل شد. همچنین 
جلسات متعددى در شهردارى برگزار شد و توافق هاى 
الزم براى انتقال این کارخانه به بیرون از شــهر صورت 

گرفت. 
وى با بیان اینکه کارخانه روغن نباتى ناز آخرین بازمانده 
کارخانه هاى درون شهرى اصفهان بود، تأکید کرد: این 

کارخانه در زمینى به وسعت 60 هزار متر مربع، بیش از 55 
سال سابقه حضور در این منطقه را دارد، وجود 60 هزار 
مترمربع زمین در شــهر و انتفاعى که از کارخانه نصیب 
برخى افراد مى شــد جا به جایى آن را دشوار کرده بود، 
به همین واسطه مســاعدت هایى در استاندارى انجام و 
قطعه زمینى در محدوده شهرستان میمه به صاحبان این 
کارخانه داده شد و روند انتقال کارخانه به این شهرستان 

آغاز شد.   
مدیر منطقه 11 شــهردارى اصفهان گفت: قسمتى از 
زمین این کارخانه براى احداث خیابان هایى مانند خیابان 
کمکى امام خمینى(ره) و 45 مترى پرتمان که مى تواند 

بار ترافیکى شهر را کاهش دهد، آزادسازى مى شود.     
اشــرفى بیان کرد: طرح تملک اراضى ظهرآبادى پشت 
کارخانه روغن نباتى در دســتور کار امسال است، در این 
طرح خیابان پرتمان و پارك ظهرآبادى با مساحت 40 هزار 
متر قرار مى گیرد، در صورت همکارى مردم و مالکین براى 
تسریع در انتقال سندها مى توانیم پارك آب و آتش با یک 
طراحى خاص را نیز در این منطقه به زودى احداث کنیم. 

وى با بیان اینکه براى آزادســازى این کارخانه پولى به 
صاحبان آن داده نمى شــود، افزود: در قرارداد با صاحبان 
کارخانه اعطاى 60 هزار متر امتیاز تجارى ذکر شــده که 
یکى از مزایاى آن این است که هم باعث اشتغالزایى شده 
و هم باعث احساس تعلق شهروندان به منطقه مى شود.  

مدیر منطقه 11 شهردارى اصفهان یکى از دغدغه هاى 
مردم رهنان را خروج شــهرك مبل از منطقه ذکر کرد و 
افزود: طى صحبتى که با مالکان کارخانه صورت گرفت 
قرار شد دو طبقه از مجموعه بزرگ تجارى که جایگزین 
کارخانه روغن نباتى مى شــود را به مبلمان و این صنعت 

اختصاص دهند. 
وى با بیان اینکه توافق باید دوسویه و بُرد-بُرد باشد، گفت: 
در دوره هاى گذشته نگاه شــهردارى به موضوع انتقال 
کارخانه روغن نباتى یکسویه بوده و صحبتى از دادن امتیاز 
تجارى نمى شده به همین دلیل توافقى صورت نمى گرفته 
است اما با توافق انجام شده زمانى که مجموعه تجارى در 
این مکان احداث شــود مى تواند به یک محرك توسعه 
تبدیل شده، براى منطقه ارزش آفرین شــود و به مردم 

منطقه احساس تعلق و هویت بدهد.   
اشــرفى وجود مخزن هیدروژنى درون کارخانه را یکى از 
خطرات موجود براى مردم منطقــه ذکر کرد و افزود: این 
مخزن مى توانســت مانند یک بمب عمل کند و باعث 
تخریب هاى وسیع شــود. همه این دالیل عاملى براى 

انتقال این کارخانه به بیرون از شهر بود.  

مدیر منطقه 11 شهردارى اصفهان از انتقال کارخانه مشکل ساز به خارج از شهر خبر داد

مدیر گروه بهداشت محیط مرکز بهداشت استان 
اصفهان خاطر نشــان کرد: شاید آب کیفیت الزم 
را نداشته باشــد اما در حال حاضر آب شرب مردم 
از نظر سالمتى مشکلى ندارد. صفارى پور تصریح 
کرد: تصفیه خانه بابا شیخعلى پاسخگوى نیاز آب 
شرب نیست و براى همین از چاه هاى ذخیره آب 
استفاده مى شود؛ در هر صورت قبل از تزریق آب 
چاه هاى ذخیره از معاونت بهداشــتى اســتعالم 
مى شود. مسئول بهداشت محیط استان ابراز کرد: 
چون   ذائقه مردم به آب مصرفى عادت کرده، بعد 
از تزریق آب چاه به جریان آب ُشرب تغییر در مزه 
احساس مى شود؛ البته این میزان اختالط آب حتمًا 

کمتر از 40 درصد خواهد بود.

«ناز» باالخــره مى رود
علت تغییر مزه 

آب شرب اصفهــان

اصفهانى ها 6 ساعت از روز 
پاى تلویزیون هستند 

رئیس سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى 
اصفهان گفت: دیــدن تلویزیون در شــهر اصفهان 
حدود شش ساعت در روز است که میزان افسردگى و 

اضطراب را باال مى برد. 
محمد عیدى دیروز در هشتاد و پنجمین جلسه علنى 
شوراى شــهر اصفهان اظهار کرد: دو دیدگاه در حوزه 
اوقات فراغت وجــود دارد، بنابر دیدگاه اول فراغت به 
لحاظ نظرى بــه عنوان وقت بازمانــده از کار تعریف 
مى شود که در گذشــته نیز همین بوده است و فراغت 
بى برنامه و فراغت انفعالى را دنبال خواهد داشت. وى 
افزود: فراغت بى برنامه خیابان گردى بدون هدف در 
معابر را به دنبال خواهد داشت و فراغت انفعالى مانند 
دیدن تلویزیون است که در اصفهان و کشور بسیار زیاد 
است، میانگین دیدن تلویزیون در شهر اصفهان حدود 
شش ساعت در روز است که انفعال اجتماعى را بیشتر 

مى کند و میزان افسردگى و اضطراب را باال مى برد.

شهردار کاشان از آغاز احداث بزرگ ترین پردیس فرهنگى 
این شهر خبر داد. 

سعید ابریشمى راد در مراســم بهره بردارى از خانه ورزش 
اردیبهشــت خیابان کارگر این شهر با اشــاره به بازگشت 
مالکیت سالن ورزشــى این محله به شــهردارى، اظهار 
کرد: شهردارى کاشــان آماده است مدیریت این مجموعه 
و بهره بردارى از آن را به معتمــدان منطقه واگذار کند. وى 
با بیان اینکه این محله از مناطق کم برخوردار کاشان و جزو 
محالت هدف بازآفرینى شهرى است، افزود: عالوه بر دو 
مجموعه ورزشــى، احداث بزرگ ترین پردیس فرهنگى 

کاشان نیز در این محدوده پیش بینى شده است.
شهردار کاشان تصریح کرد: در این پردیس فرهنگى، سالن 

آمفى تئاتر با ظرفیت 350 نفــر، پالتوى 200 نفره، گالرى، 
نمایشگاه، کافه  کتاب، کتابخانه، البراتور زبان، مکانى براى 
رشته هاى هنرى، کالس هاى آموزشى و کارگاهى و انواع 
فضاهاى هنرى در نظر گرفته شده است. ابریشمى راد با بیان 
اینکه اعتبار الزم براى ساخت این پردیس فرهنگى بالغ بر 
ده میلیارد تومان است، خاطرنشان کرد: عملیات ساختمانى 
این مجموعه فرهنگى تا نیمه نخست ســال 99 به پایان 
مى رســد. وى گفت: اجراى این پروژه و وجود تأسیســات 
دیگرى مانند سالن بتنى واقع در اراضى کارخانه ریسندگى 
با مساحت 5200 متر در این محدوده، زمینه ایجاد تحول در 
نما و منظر محله و افزایش دسترسى ساکنان آن و مناطق 

اطراف به امکانات شهرى را فراهم مى کند.

معاون میراث فرهنگى اداره کل میراث فرهنگى استان اصفهان گفت: با توجه 
به نظر ارائه شده توسط کمیسیون ماده 5 استان و تأکید بر این نظر در شوراى 
برنامه ریزى استان و تأکیدات استاندار هرگونه اظهارنظر درباره تعیین تکلیف 
گذر موسوم به آقانورا... نجفى با نظر شوراى عالى معمارى و شهرسازى کشور 

میسر خواهد بود.
ناصر طاهرى با اشاره به ورود ماشــین آالت و ادوات سنگین در ورودى گذر 
موسوم به آقانورا... نجفى در محدوده شمال شرق و حریم مجموعه جهانى 
میدان امام (ره) در ســاعاتى از روز پنج شــنبه 20 تیر ماه گفت: درخصوص 
چگونگى احداث این گذر در محدوده شمال شرق و بخش شرقى میدان امام 

(ره) که برنامه ریزى آن از دو دهه قبل صورت پذیرفت، توضیحاتى در مورد 
چگونگى احداث بخش هایى از این گذر و اقدامات اداره کل میراث فرهنگى 
استان اصفهان طى هشت سال گذشته در مواجهه با این موضوع در بهمن ماه 

سال 1397 منتشر شد.
او ادامه داد: با این وصف ظهر روز پنج شــنبه 20 تیر ماه گزارش هاى واصله 
حاکى از این بود که تعدادى از ماشــین آالت و ادوات راه سازى در محدوده 
ورودى این گذر از سمت خیابان حافظ مشغول به فعالیت هستند و این در حالى 
است که هم اکنون مدتى است که هرگونه فعالیت در این گذر که مورد مناقشه 

است تعطیل و به حالت تعلیق درآمده است.

معاون میراث فرهنگى اداره کل میراث فرهنگى استان تصریح کرد: یگان 
حفاظت میراث فرهنگى با هماهنگى و همکارى نیروى انتظامى پس از آگاهى 
از موضوع نسبت به متوقف کردن این عملیات که بدون  اخذ مجوز در حال 
انجام بود در بعدازظهر همان روز اقدام و بالفاصله کلیه ماشین آالت و ادوات 

مستقر در گذر، از محل خارج شد.
طاهرى گفت: اداره کل میراث فرهنگى استان اصفهان دى ماه سال 1397 بر 
مبناى مکاتبات شوراى عالى شهرسازى و معمارى ایران با ارسال نامه اى از 
شهردار اصفهان درخواست کرد تا قبل از اخذ مصوبات قانونى بر مبناى ضوابط 
و مقررات حریم مجموعه جهانى میدان امام (ره) ، هیچ گونه عملیات اجرایى 

در این محور صورت نپذیرد و این در حالى است که کمیسیون ماده 5 استان در 
آخرین اظهار نظر درباره گذر آقا نجفى صراحتاً رأى به توقف هرگونه عملیات 
اجرایى براى احداث این گذر در حریم میدان امام (ره) تا تعیین تکلیف و اعالم 
نظر معاونت میراث فرهنگى کشور صادر کرد. او همچنین اظهار کرد: با توجه 
به صدور این رأى، در آخرین نشست، شوراى برنامه ریزى و توسعه استان در 
تیرماه سال جارى پس از مطرح شدن موضوع گذر آقانورا... نجفى با توجه به 
نظرات اداره کل میراث فرهنگى استان و با تأکید استاندار اصفهان مقرر شد 
تا ضمن ارسال طرح به شوراى عالى معمارى و شهرسازى ایران، قبًال نظر 

معاونت میراث فرهنگى کشور نیز در خصوص این  طرح اخذ شود.

آغاز احداث بزرگ ترین پردیس فرهنگى کاشان

مناقشه نیمروزى در گذر آقانورا...

ســمینار راهکارهاى نوین بازاریابى و برندینگ در صنعت 
دکوراســیون داخلى 26 تیرماه ســال جارى ساعت 18 تا 
21 همزمان با برگزارى هفتمین نمایشگاه بین المللى خانه، 
مبلمان و دکوراســیون مدرن در ســالن کنفرانس شرکت 
نمایشــگاه هاى بین المللى اصفهان برگزار خواهد شد. در 
این راستا نشســت خبرى راهکارهاى بازاریابى، برندینگ 

و صادرات صنعت دکوراسیون داخلى ساختمان برپا شد.
مدیرعامل شرکت پارس فریم و تولیدکننده بخش خصوصى 
در این نشست با تشــریح فعالیت هاى این شرکت گفت: 
صنعت ساختمان و دکوراسیون داخلى، مى تواند بهره ورى 
بیشترى داشته باشد و صنعت دکوراسیون داخلى با توجه به 
وابستگى به مد، هر روز در حال رشد و پیشرفت است و کار 
با کیفیت موجب ایجاد مشاغل جدید در حوزه ماشین آالت 

و... خواهد شد.
محمدرضا هوایــى با بیــان اینکه هدف مــا ارائه جنس 
استاندارد و باکیفیت اســت، گفت: اجناس تولید شده ما به 
کشورهاى پاکستان، عراق، قطر، گرجستان و... صادر شده 

و رضایتمندى مصرف کنندگان را به ارمغان داشته است.
مدیر امور نمایشــگاه هاى خارجى و بین المللى شــرکت 
نمایشــگاه هاى بین المللى اســتان اصفهان هم به نقش 
نمایشگاه در صادرات غیرنفتى اشاره کرد و گفت: اگر حضور 
نمایشــگاه هاى ما در خارج به دو برابر برسد نقش صادرات 

غیرنفتى نیز به دو برابر افزایش مى یابد چرا که نمایشگاه هاى 
بین المللى وسیله اى است براى دستیابى به هدف که همانا 

ارزآورى و تولید در کشور است.
محمدمهدى دوایى بهترین راه برون رفت از مشــکالت 
کنونى را صادرات اعالم کرد و افزود: امســال براى اولین 
بار پس از 25 سال، ما اولین نمایشگاه ساختمان را در بغداد 
با حضور 45 مشارکت کننده برگزار کردیم که قراردادهاى 
خوبى هم منعقد شد. این در حالى است که چندین نمایشگاه 
خارجى نیز در زمینه هاى مختلف در کشــورهاى همسایه 

برپا خواهد شد. 
وى گفت: نمایشگاه ها، بهترین فرصت براى تبادل نظر بین 
تولیدکننده، صادرکننده و مصرف کننده است که مى تواند به 

انعقاد قرارداد بین آنها بیانجامد.
مهدى هوایى ،تولیدکننده جوان 25 ساله هم در این نشست 
گفت: ثبــات در قوانین در مــراودات بین المللى، مى تواند 
دســتاوردها را پایدار نگه دارد و در صادرات مؤثر باشــد. 
این در حالى اســت که مواد اولیه باید به سهولت در اختیار 

تولیدکنندگان قرار گیرد.
رئیس اتحادیه مصنوعات چوبى شهر اصفهان نیز به فعال 
بودن 2000 عضو رســمى این اتحادیه اشاره کرد و گفت: 
درد ما در بخش صنعت و تولیدکنندگان آن است که قوانین 
جارى در کشور آنگونه که باید اجرا نمى شود. این در حالى 
است که رسانه ها هم در انعکاس اخبار براى آگاهى بیشتر 

مدیران باید بیش از پیش تالش کنند.
محمد شادمند مى گوید: اگر صنعت ساختمان شکل گیرد 
صدها شغل به طور مستقیم و غیرمستقیم ایجاد خواهد شد و 
به جرأت مى توان گفت ما در استان اصفهان در صنعت چوب 
کشور تأثیرگذار هســتیم و برندهاى تولیدکننده خوبى در 
اصفهان وجود دارد که محصوالتشان در سطح کشور توزیع 
مى شود که امید است دولت براى رشد و گسترش این صنعت 

راهکارهاى مطلوبى داشته باشد.
رئیس اتحادیه فرش ماشینى، موکت و دکوراسیون داخلى 
اصفهان هم گفت: این اتحادیه با 1800 عضو فعال، بیشتر در 

زمینه فرش ماشینى فعال هستند که اکثراً در کاشان است.
جواد قوه عود افزود: نمایشگاه نباید به فروشگاه تبدیل شود 
و در حقیقت نمایشگاه باید محلى براى نمایش محصوالت 
باشــد و حالت تخصصى پیدا کند و بیشــتر کارخانجات 

تولیدکننده در این نمایشگاه ها مشارکت کنند.
عضو هیئت مدیره پلیمر ایران و مدیرعامل گروه صنعتى دارا 
کار نیز گفت: در اصفهان توانمندى فرااستانى وجود دارد  و 

حتى مى تواند در منطقه موفق باشد.
بیژن ســحرناز گفت: عواملى چون فنــاورى، نگاه جهانى 
و... مى تواند فرصــت ایجاد کند و ما همچنان با مشــکل

 عدم نوآورى مواجه هســتیم چرا که اگر نوآورى باشد بازار 
بیشتر و بهترى خواهیم داشــت. بنابراین باید جهانى فکر 

کرده و منطقه اى عمل کنیم.

چندین نمایشگاه خارجى در کشورهاى همسایه برگزار مى شود
ساسان اکبرزاده
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شــهردار اصفهان گفت: با اجراى پروژه هاى متعدد شاهد 
تحول بسیار خوبى در منطقه 9 خواهیم بود.

همزمان با دهه کرامت و میالد امام رضا(ع)، آیین بازگشایى 
مجموعه ورزشى نور و آغاز عملیات اجرایى خیابان حدفاصل 
بزرگراه شهید خرازى و خیابان شهید احمد حجازى در منطقه 
9 شهر اصفهان با هزینه 303 میلیارد ریال و با حضور شهردار 
اصفهان، مدیران شــهرى، اعضاى شوراى شهر اصفهان و 

شهروندان منطقه انجام شد. 
قدرت اله نوروزى شــهردار اصفهان در ایــن آیین ضمن 
گرامیداشت میالد با سعادت امام رضا (ع) اظهار کرد: پارك 
جنت و پارك مقابل آن در این منطقه، سال گذشته افتتاح شد 
و در اختیار مردم قرار گرفت، همچنین خیابان بهشت و زمین 
هشت هزار مترى که در آن واقع شده بود خریدارى، آزادسازى 
و مسئله تغییر کاربرى آن در سازمان جهاد کشاورزى انجام 
شد که باعث شد امروز شــاهد ایجاد یک ورزشگاه روباز در 

خیابان بهشت باشیم.
وى بر لزوم تکمیل خیابان بهشت براى آمد و شد همه مردم 
تا پایان امســال تاکید کرد و افزود: 50 درصد از میدان بهار 
آزادسازى شده و نزدیک به 50 درصد آزادسازى ها باقى مانده 
است، امیدوارم این میدان با پیگیرى هاى مدیرعامل سازمان 
میادین و مشاغل شهردارى و مدیر منطقه 9 شهردارى هر چه 
زودتر بر اساس نیازسنجى هاى منطقه با مشارکت سرمایه 

گذار تبدیل به یک فرصت خوب براى مردم شود.
شهردار اصفهان یکى از مشکالت منطقه را نبود بیمارستان 
و درمانگاه و دسترســى به پزشــکان ذکر کرد و افزود: باید
 بررســى هاى الزم در این خصوص صورت بگیرد تا میدان 

بهار تبدیل به چنین مکان درمانى براى شهروندان شود.
وى با اشاره به بناى تاریخى منارجنبان و مشکالت اطراف 
آن، تاکید کرد: بسیار خوشحالم از ســوى سازمان سرمایه 
گذارى و مشارکت هاى شــهردارى، سرمایه گذارى جهت 
مشارکت براى ساختن بازار و تاالرهاى نمایشگاهى اطراف 
منارجنبان اعالم آمادگى کرده است، هم اکنون طراحى هاى 

الزم براى این کار صورت گرفته و در اولین فرصت پس از اخذ 
مجوزهاى الزم از سازمان میراث فرهنگى عملیات اجرایى 

این موضوع آغاز مى شود.
نوروزى اضافه کرد: مردم و جوانان غرب اصفهان نقش بسیار 
قابل توجهى در انقالب و جنگ تحمیلى داشته اند، این مردم 
استحقاق خدمت داشته و تکلیف و وظیفه ماست که به آنها 

خدمت کنیم.
وى با بیان اینکه امروز شاهد بازگشایى استخر نور پس از حل 
مشکل پنج ساله آن هســتیم، افزود: زمین این مجموعه به 
قیمت 5 میلیارد تومان خریدارى و پنج میلیاردتومان نیز براى 
آن هزینه شد و روز نخست آغاز به کار آن همه مردم مى توانند 

به صورت رایگان از این مجموعه استفاده کنند.
شهردار اصفهان ادامه داد: امروز شاهد یک تحول عظیم در 
شاهراه هاى شــهر اصفهان تحت عنوان حلقه حفاظتى یا 
رینگ چهارم هستیم، این حلقه حفاظتى از کنار سیتى سنتر 

در جاده شیراز به سوى باغ رضوان و از آنجا به سمت دولت 
آباد، شهرهاى خورزوق و ســپس به سمت آتشگاه، درچه و 
خمینى شهر به طول 76 کیلومتر و با عرض 75 متر مى رود. 
این رینگ داراى 23 تقاطع غیر همسطح است که یکى از آنها 
تقاطعى است که از آتشگاه رد شده و از منطقه 9 عبور مى کند 
تا تردد ها روان شود. وى بیان داشت: بخشى از این پل بزرگ 
که در مناطق مســکونى و امالك مردم خمینى شهر واقع 
مى شود نیازمند همکارى شهردارى هاى این شهرها و مردم 
آنجا براى آزادســازى اســت که در یک تعامل سه گانه و با 

حمایت مسئولین استان این اتفاق بزرگ رخ مى دهد.
نوروزى با بیان اینکه به زودى در منطقه 9 شاهد افتتاح یک 
آتش نشانى در ناژوان خواهیم بود، گفت: کلکتورهاى بزرگى 
را با طول 77 کیلومتر در حال اجــرا داریم و این اقدامات در 

منطقه تحول ایجاد مى کند.
وى تاکید کرد: بیش از 500 برنامه ورزشــى و فرهنگى در 

سطح شهر اصفهان، 400 برنامه در 15 منطقه و 58 برنامه 
ورزشى در سطح شــهر اصفهان در تابستان امسال از سوى 
شهردارى اجرا مى شود که به معناى توزیع عادالنه امکانات 

فرهنگى در تمام سطح شهر است.
شهردار اصفهان اظهار داشــت: این اولین بار است که به 
صورت نقطه به نقطه و مویرگى برنامه هاى فرهنگى ورزشى 
اجرا مى شود، این کار در این دوره مدیریت شهرى آغاز شده 
و ادامه مى یابد. ما نمى خواهیم بر چهره مردم غم وغصه 
باشــد، ما مى خواهیم آب بر چهره زاینده رود جارى باشد، 

براى این موضوع تالش کرده و مى کنیم.
نوروزى اضافه کرد: چرا باید بــا وجود این میزان از امکانات 
مردم غصه دار و غمگین باشند. امیدوارم با دعاى خیر مردم 

و تالش همه مسئوالن شاهد شهرى زیبا و پرنشاط باشیم.
کاستى هاى منطقه 9 برطرف مى شود

نایب رییس شوراى اسالمى شهر اصفهان هم در این مراسم 

گفت: با همت و تالش مدیران شــهرى و شهردار اصفهان 
شاهد برطرف شدن کاستى هاى منطقه 9 هستیم.

علیرضا نصر اصفهانى اظهار کرد: اســتخر نور با قول تعمیر 
براى مدت کوتاهى، تعطیل شــد اما امروز پس از پنج سال 
شاهد بازگشایى آن هســتیم. وى افزود: امیدوارم مردم به 
خوبى از این استخر اســتفاده کرده و لحظات مفرحى را در 

آن سپرى کنند.
نایب رییس شوراى اسالمى شهر اصفهان تصریح کرد: غرب 
اصفهان یکى از مناطقى است که استحقاق ارائه این خدمات 
را دارد زیرا مردم این منطقه همواره به کم قانع بوده و به زیاد 

شاکر هستند.
وى ادامه داد: آزادسازى هاى استخرى که چندین سال در 
اختیار مردم قرار گرفته بود به شــکل کامل اجرا نشده بود و 
زمانى که بازسازى شروع شد، مالکین ادعاى مالکیت کردند 
که بنابراین حدود 5 میلیارد تومان نیز براى آزادســازى این 

محوطه انجام شد.
نصر با بیان اینکه عالوه بر بازگشایى مجموعه ورزشى نور، 
شاهد کلنگ زنى خیابان حد فاصل خرازى و شهید حجازى 
به طول 450 متر و عرض 36 متر در منطقه 9 بودیم، تاکید 
کرد: امیدوارم طبق قول شهردار منطقه شاهد بهره بردارى 5 

ماهه از این خیابان باشیم.
وى گفت: با همت و تالش مدیران شهرى و شهردار اصفهان 

شاهد برطرف شدن کاستى هاى منطقه هستیم.   
افزایش سرانه هاى ورزشــى در مناطق 

محروم 
رییس کمیســیون فرهنگى، اجتماعى و ورزشــى شوراى 
اســالمى شــهر اصفهان نیز در این آیین اظهار کرد: بسیار 
خوشحالم که در شب والدت امام رضا (ع) شاهد بازگشایى 
استخر نور واقع در منطقه 9 هســتیم زیرا یکى از نیازهاى 
واقعــى منطقــه راه اندازى زیرســاخت هاى ورزشــى و

 فعالیت هاى بدنى است.
فریده روشن با بیان اینکه کار بازســازى استخر نور از سال 
92 آغاز شده است، افزود: متاســفانه تا سال 94 کار خاصى 
براى این اســتخر صورت نگرفته بود که به همین منظور 
همت الزم براى تکمیل استخر در این دوره مدیریت شهرى 

صورت گرفت.
وى اضافه کرد: این استخر داراى سه سالن ورزش هاى توپى، 
 استخر و ادارى است، امیدوارم با حضور گسترده مردم در این 

ورزشگاه شاهد هر چه پویاتر و فعال تر شدن مردم باشیم.
رییس کمیسیون فرهنگى اجتماعى ورزشى شوراى اسالمى 
شهر اصفهان یکى از عوامل افزایش شادابى و نشاط اجتماعى 
را افزایش سرانه هاى ورزشى دانست و تاکید کرد: با حضور 
مــردم در این مکان ها عــالوه بر افزایش روحیه، شــاهد 

تندرستى و سالمتى شهروندان نیز خواهیم بود.
وى گفت: از ابتداى کار این دوره از شورا در مناطق محروم 
به دنبال این بودیم تا کمبود زیرســاخت هاى ورزشــى را 

جبران کنیم.

شهردار اصفهان در آیین بازگشایى مجموعه ورزشى نور و آغاز عملیات اجرایى خیابان حدفاصل بزرگراه شهید خرازى و خیابان شهید احمد حجازى مطرح کرد

 تحول بزرگ در منطقه 9 در راه است

حدود 40 ســال پیش، هنگامى که مردم ایران، نهال تازه انقالب را 
در خاك میهن کاشــته بودند و با تمام وجود از آن حراست مى کردند، 
بنیان یکى از بزرگ ترین پروژه هاى صنعتى کشور در استان اصفهان 
گذاشته شد و صنعت فوالدســازى درایران، رنگ توانمندى و بومى 

سازى به خود گرفت.
درســت در 75 کیلومترى جنوب غربى شهر اصفهان، شهرى آهنین 
به وسعت 35 کیلومترمربع استقرار یافته که محرك بسیارى از صنایع 
باالدستى و پایین دستى است و با به کارگیرى دانشمندان، مهندسان و 
متخصصان کشور، گامى بلند در راستاى تولید ملى و بومى سازى انواع 

محصوالت فوالدى برداشته است.
شرکت فوالد مبارکه اصفهان با برخوردارى از آخرین دستاورد هاى فن 
آورى مدرن صنعت تولید فوالد، بهره مندى از نیروى انسانى متخصص 
و مجرب، محصوالت تولیدى خود را به روش مشــترى محورى به 
بازار هاى داخل و خارج عرضه مى نماید. محصوالت این شرکت شامل 
کالف و ورق هاى سرد و گرم، کالف هاى اسیدشویى شده، کالف نوار 
باریک و تختال است که مطابق با اســتاندارد هاى بین المللى و ملى 

فوالد تولید مى گردد.
محصوالت این شرکت به 30 کشور جهان در اروپا، آمریکاى شمالى، 
خاور دور، آفریقا و کشور هاى حوزه خلیج فارس صادر شده است. فوالد 
مبارکه در سال 97 شاهد فروش ریالى به عدد 23 هزار و 410 میلیارد 
تومان شــد که با وجود تحریم ها،   48 درصد نسبت به مدت مشابه 

گذشته افزایش داشته است.
گروه شرکت هاى فوالد مبارکه اصفهان در حال حاضر مواد اولیه بیش 
از 3000 کارخانه و کارگاه تولیدى کشور در صنایع لوله و پروفیل، نفت 
و گاز و پتروشیمى، خودرو، موتور هاى الکتریکى، لوازم خانگى، فلزى 
سبک و سنگین، ساختمانى، غذایى، کشتى سازى و سازه هاى دریایى 

را تأمین مى نماید.
این شرکت هر ساله بخشــى از محصوالت خود را در راستاى ارتقاى 
کیفیت، برآورده نمودن نیاز هاى ارزى و حضور مســتمر در بازار هاى 

جهانى و توسعه آن صادر مى کند و با توجه به اعتبار کسب شده در بازار 
جهانى هم اکنون پتانسیل و اعتبار الزم جهت صادرات به بیش از 38 

کشور دنیا را دارد.
بومى سازى 75 درصد تکنولوژى صنعت فوالد کشور

حمیدرضا عظیمیان، مدیرعامل فوالد مبارکه با اشــاره به رشد تولید 
و فروش این شرکت در ســال 97 اظهار کرد: در سال 97 و بر اساس 
گزارش هاى رسمى شرکت، بیش از 6 میلیون و 788 هزار تن محصول 
در فوالد مبارکه تولید شده که این شرکت، 6 میلیون و 715 هزار تن از 

تولیدات خود را در بازار هاى داخلى و خارجى به فروش رسانده است.
وى ادامه داد: میزان فروش ریالى فوالد مبارکه در ســال 97 به عدد 
23 هزار و 410 میلیارد تومان رسید که 48 درصد نسبت به سال قبل 

باالتر است.
عظیمیان تصریح کرد: ورق گرم، بیشترین سهم را در تولید و فروش 
شرکت داشته است و ســهم آن به 66 درصد از کل فروش مى رسد و 
تولید این محصول در سال 97 نسبت به سال 96 بیش از 8 درصد رشد 

را نشان مى دهد.
وى تاکید کرد: فوالد مبارکه به عنوان مولود انقالب اسالمى در حال 
حاضر با 10.2 میلیون تن تولید، 50 درصد تولید کشور را در اختیار دارد 
و زنجیره تولید این شــرکت از باال دست تا پایین دست صنعت فوالد 

گسترده است.
عظیمیان مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه  با تأکید بر اینکه 75 درصد 
از تکنولوژى صنعت فوالد کشور بومى سازى شده است گفت: استفاده 
از چراغ دانش مى تواند در توســعۀ تکنولوژى و چرخۀ تولید و اقتصاد 
کشور نقش به سزایى داشته باشــد. وى با بیان این که در چشم انداز و 
هدف گذارى هاى جدید فوالد مبارکه دســت یابى به دانش فنى روز 
و تکنولوژى فوالد ترسیم شده است ادامه داد: به گونه اى برنامه ریزى 
کرده ایم تا پنج ســال آینده به این هدف مهم و تعیین کننده برسیم. 
اینکه فوالد مبارکه بزرگ ترین تولیدکنندة فوالد کشور و خاورمیانه 
است خوب است، ولى کافى نیســت؛ باید از این مرحله عبور کنیم و 

صاحب تکنولوژى شویم. در این صورت است که مى توانیم مجموعۀ 
کاملى باشیم.

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه ضمن ابراز خرسندى از دست یابى به 
دانش فنى تولید گندله و آهن اسفنجى در کشور تصریح کرد: در حال 
حاضر با اتکا به دانش فنى شــرکت هاى داخلى 75 درصد تکنولوژى 
تولید فوالد را کسب کرده ایم و نیاز به تالش بیشترى است که به 100 
درصد تکنولوژى بومى دسترسى پیدا کنیم و براى تحقق این امر راهى 
جز استفاده از دانش داخلى که به خصوص در دانشگاه ها تولید مى شود 

نداریم و این براى صنعت فوالد کشور یک الزام است.
عظیمیان با تاکید بر اینکه شرکت فوالد مبارکه براى چهارمین سال 
متوالى تندیس طالیى حمایت از حقوق مصرف کنندگان را کســب 
کردگفت: تمام توان خود را براى حمایت از حقوق مصرف کنندگان به 
کار بسته ایم و با طراحى چندین سیستم سیستم براى تسریع ارسال 
سفارش مشتریان و تسهیل فرایند امور مصرف کنندگان، درصددیم 
تا سهم خود را در احترام و پاسدارى از حقوق مصرف کنندگان به طور 

کامل ایفا کنیم.
وى تأکید کرد: مشترى مدارى و خط مشى و سیاست تکریم مشتریان، 
موجب شــده فوالد مبارکه همواره فراتر از الزامات و استاندارد ها گام 
بردارد. این شــرکت در تنظیم و ارائۀ خدمات با استفاده از پیگیرى و 
نظارت از راه دور مشتریان موفقیت هاى چشــم گیرى داشته است؛ 
به نحوى که مشتریان از طریق اینترنت و سایت فوالد مبارکه مى توانند 
عملیات فروش را با تمام جزئیات پیگیرى کنند و بر آن نظارت داشته 

باشند.
مدیرعامل فوالد مبارکه ایجاد مراکز فروش متعدد در سراسر کشور از 
سوى فوالد مبارکه به عنوان چرخه اى براى توزیع عادالنۀ محصوالت 
فوالد مبارکه یاد و تصریح کرد: رســالت این مراکــز خدماتى توزیع 

عادالنۀ محصوالت گروه فوالد مبارکه به مشتریان خرد است.
*رشد 11 درصدى تولید محصوالت نورد سرد

سید مهدى نقوى مدیر ناحیۀ نورد سرد شــرکت فوالد مبارکه هم با 

تاکید بر اینکه با با همت کارکنان سخت کوش ناحیۀ نورد سرد، تولید 
محصوالت این ناحیه در دوماهه اول سال جارى به 274 هزار تن رسید 
گفت: در دوماهۀ اول ســال «رونق تولید»، میزان تولید محصوالت 
سرد در این ناحیه نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 11 درصدى 

داشت.
وى ادامه داد: محصوالت پوشــش دار به طور متوسط 4 درصد رشد 
داشته و تولید آن به 70 هزار تن طى دوماهۀ ابتدایى سال جارى رسیده 
است. ضمن این که میزان تولید محصول قلع اندود به رشد قابل توجه 

9 درصد رسیده است.
مدیر ناحیۀ نورد ســرد فوالد مبارکه اصفهان تصریح کرد: مهم ترین 
دالیل کسب این رکورد و افزایش تولیدات را مى توان کاهش توقفات 
خطوط ناحیۀ نورد، افزایش تن بر ساعت تولید، بهبود برنامه ریزى تولید 

و حمل محصول عنوان کرد.
نقوى افــــــزود: باتوجـــــه به اختــــــالف قیمت محصوالت 
داخلى و مشابه خارجى و عزم کشور براى کاهش واردات محصوالت 
ســرد و جلوگیرى از خروج ارز، تولید حداکثرى محصوالت کیفى در 
سال 98 به منظور تأمین نیاز مشتریان پایین دست در دستور کار ناحیۀ 

نورد سرد فوالد مبارکه قرار گرفت.
مدیر ناحیۀ نــورد ســرد از صنایــع خودروســازى، تولیدکنندگان 
لوازم خانگى، فیلترسازان، بشکه سازان و ســایر صنایع پایین دستى 
به عنوان مشتریان عمدة ناحیۀ نورد سرد نام برد و گفت: برنامه ریزى 
براى تداوم و بهبود هرچه بیشــتر ظرفیت تولید در این ناحیه در حال 

انجام است.
تامین 30 درصد آب مورد نیاز شرکت از طریق پساب

ایرج ترابى، مدیر روابط عمومى شرکت فوالد مبارکه نیز گفت: براى 
آبیارى فضاى سبز و تأمین نیاز آب صنعتى برخى واحد هاى شرکت، 
طى قراردادى که با مدیریت آب و فاضالب استان منعقد گردیده، ایجاد 
شبکه جمع آورى پساب 9 شــهر از شهرستان هاى لنجان و مبارکه با 
ســرمایه گذارى بالغ بر 320 میلیارد تومان در دســتور کار قرار دارد و 

خوشبختانه این پروژه که به نوعى ملى است اکنون در برخى بخش ها 
مورد بهره بردارى قرار گرفته است.

وى در همین خصوص افزود: پروژة جمع آورى پساب شهرستان هاى 
همجوار، عالوه بر این کــه حدود 30 درصد آب موردنیاز شــرکت را 
تأمین مى کند، درعین حال از جارى شــدن این پســاب ها در بستر 
زمین، ســفره هاى آب زیرزمینى و زاینده رود و بروز برخى بیمارى ها 

جلو گیرى مى کند.
حفظ محیط زیست، دغدغه مهم فوالد مبارکه

فوالد مبارکه در راستاى اجراى قانون 1600 هکتار فضاى سبز در سطح 
شرکت گسترانیده است. حفظ محیط زیست، همه ساله در تدوین اهداف 
ساالنه و استراتژى هاى بلندمدِت شرکت فوالد مبارکه، به عنوان یک 

اصل مدنظر قرار داده مى شود.
محسن ستارى، رئیس محیط زیست شرکت فوالد مبارکه با تاکید اینکه 
حرکت به سمت پسماند صفر از راهبرد هاى اصلى فوالد مبارکه است 
تصریح کرد: این شرکت در یک مرحله با توسعۀ تصفیه خانه هاى خود 

توانست 20 درصد از پساب تصفیه شده را به ابتداى خط بازگرداند.
وى ادامه داد: با تغییر رویکــرد مدیران و طراحان واحد هاى فوالدى، 
امروز صنعت فوالد در جهان صنعتى دوســتدار محیط زیست است. 
فوالد مبارکه از ابتداى راه اندازى، اثرات زیست محیطى فعالیت هایش 
در منطقه را با کمک تیم دانشگاهى و ســازمان محیط زیست مورد 
بررسى قرار داده، تصریح کرد: بر همین مبنا، این شرکت زیرساخت ها 
را براى کنترل آالینده ها، تصفیه پساب ها و مدیریت پسماند در نظر 

داشته است.
ستارى با تاکید بر اینکه محصوالت فــــــــــوالدى ازجمله معدود 
محصوالتى است که 100 درصد امکان بازیافت دارد. گفت: در حال 
حاضر چندین شرکت در راستاى فراورى و تبدیل ضایعات به یک ماده 
با ارزش با فوالد مبارکه همکارى مى کنند، فراورى ضایعات و استفادة 
مجدد از آن ها به جاى مواد طبیعى و خام در ســیکل تولید، در کاهش 

مصرف منابع طبیعى نیز به میزان قابل توجهى مؤثر است.

گام هاى بلند فوالد مبارکه در 4 دهه فعالیت


