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کف پاى سـوزان چیست؟شهردار اردستان باالخره انتخاب شدجهانبخش سلطانى، چهارمین بازیگر «خروج» حاتمى کیانفوذى ها و جاسوس ها به به و چه چه زیادى مى کنند  تجلیل از آذرى در دربى دوستانه سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

هرگز 
نبات زرد 

نخرید

سیتى سنترهاى اصفهان بیشتر مى شود
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صادرات پهپاد ساخت 
ایران در دستور کار است

قلعه نویى نشست را 
تحریم کرد

فرآیند تعیین 
نرخ سـود بانکى 
اصالح مى شود
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  پروژه 
قطار سریع السیر 
اصفهان – تهران 
مشکل مالى ندارد

اکثر نبات هایى که به رنگ زرد یا زعفرانى در بازار موجود 
هستند با جوهر زعفران رنگ مى شوند، که ماده اى 
بسیار خطرناك و سرطان زاست. مصرف این ماده 

بیمارى هایى از قبیل بیش فعالى در کودکان، معضالت 
گوارشى و آسمى، تومورهاى تیروئیدى...

یک روز بعد از انتشار گزارش هایى درباره احتمال 
لغو کامل پروژه قطار پرسرعت اصفهان – تهران، 
معاون هماهنگى امور عمرانى استاندار اصفهان 
مى گوید: ســرعت اجراى پروژه قطار پرسرعت 
اصفهان-تهران برغم نداشتن مشکل مالى کند 

است که باید شتاب بگیرد.
حجت ا... غالمى در گفتگو بــا «ایرنا» تصریح 

کرد: پروژه قطار ...
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نرخ کنونى خودرو، کف قیمت استنرخ کنونى خودرو، کف قیمت است
توضیحات رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو اصفهان درباره آخرین وضعیت بازارتوضیحات رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو اصفهان درباره آخرین وضعیت بازار
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معاون شهردارى اصفهان: تا چند سال آینده یک تا 2 مرکز بزرگ تجارى در شمال و شرق اصفهان احداث خواهد شد

پارسا خائف چگونه 
خواننده شد؟

آرزوى جالب فینالیست «عصر جدید»

300 تایى شدنت مبارك
 احسان حاج صفى، ملى پوش تراکتور روز خوبى را مقابل پرسپولیس 

تجربه کرد. ایــن بازیکن چپ پا در بازى تراکتور-پرســپولیس 
ســیصدمین بازى خود در لیگ برتر را انجام داد. بازى سیصدم 
احســان براى او خوش یمن بود و توانست شمار گل هاى خود 

را به عدد 43 برساند. 
این گل، چهارمین گل حاج صفى به پرسپولیس بود...
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معاون استاندار:

تخصیص
 150 میلیارد تومان

 براى احداث قطار 
اصفهان- شاهین شهر

حال صنعت گردشگرى اصفهان خوب نیست
معاون هماهنگى امور اقتصادى و توسعه منابع استاندارى اصفهان:
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چراغعلى عزیزم آرام ترچراغعلى عزیزم آرام تر

آگهى مزایده  عمومى شماره 105/98

شرکت توزیع نیروى برق استان اصفهان- امور تدارکات و انبارها

ساعت برگزارى مزایدهتاریخ برگزارى مزایدهشماره مزایدهموضوع مزایدهردیف

1
مزایده فروش 

سیم مسى 
اسقاط

8/30 صبح105/9898/07/01

1- نام دستگاه مزایده گزار: شرکت توزیع نیروى برق استان اصفهان
2- موضوع مزایده: 

3- زمان دریافت اسناد مزایده: از تاریخ دوشنبه مورخ 98/06/11 لغایت 98/06/17 در ساعات ادارى 
4- آدرس محل خرید و تحویل اسناد: اصفهان چهارباغ باال خیابان شریعتى- شرکت توزیع برق 

استان اصفهان
5- مدارك مورد نیاز جهت تحویل اسناد: فیش بانکى به مبلغ یکصد هزار ریال واریز شده به حساب 

جارى سپهر صادرات به شماره 0101673314007 بنام شرکت توزیع برق استان اصفهان
6- زمان تحویل اسناد: از روز چهارشنبه مورخ 98/06/20 لغایت ساعت 7/30 صبح روز دوشنبه 

مورخ 98/07/01
7- محل برگزارى مزایده: سالن جلسات شرکت توزیع برق استان اصفهان

8- ضمانتنامه شرکت در مزایده: سپرده الزم براى شرکت در مزایده به مبلغ 10٪ مبلغ پیشنهادى به 
صورت ضمانتنامه بانکى معتبر براى مدت سه ماه و قابل تمدید به درخواست شرکت توزیع برق استان 

اصفهان و یا فیش واریزى به مبلغ موردنظر به حساب سپهر صادرات به شماره 0101673314007
9- شرکت توزیع برق استان اصفهان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

10- هزینه درج آگهى مزایده در صفحات داخلى روزنامه هاى نصف جهان جمهورى اسالمى به عهده 
برنده یا برندگان مزایده مى باشد.

11- داوطلبان مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 13- 36273011 داخلى 4275 
واحد مناقصات و قراردادها تماس حاصل نمایند.

12- اسناد و مدارك کامل این مزایده در سایت هاى اینترنتى ذیل نیز قابل دسترسى مى باشد.
http://tender.tavanir.org.ir 1- سایت معامالت توانیر با آدرس

http://iets.mporg.ir 2- سایت پایگاه ملى مناقصات ایران به آدرس
www.epedc.ir 3- سایت شرکت توزیع برق استان اصفهان به آدرس

دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد در نظر دارد مطابق با مجوز شماره 20390 مورخ 98/4/11 کمیسیون معامالت 
مرکزى دانشگاه آزاد اســالمی، مجموعه فرهنگی، تفریحی (باغ ویالي ساحلى) خود به مساحت 8548/30 متر 
مربع داراي سند شش دانگ واقع در روستاي کرچگان (ساحل زاینده رود) از توابع شهرستان باغ بهادران که داراي 
انشعابات آب، برق، گاز و تلفن و 160متر مربع بناي مفید ساختمان و سایر امکانات تفریحی و اقامتی مى باشد را از 
طریق برگزاري مزایده عمومی به فروش برساند. لذا از متقاضیان خرید دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد 
مزایده و هماهنگى بازدید، حداکثر ظرف مدت ده روز پس از تاریخ انتشار این آگهی، به دبیرخانه کمیسیون معامالت 

دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد مراجعه نمایند.
شرایط مزایده:

* هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
* دانشگاه در رد یا قبول هرکدام از پیشنهادات مختار است.

* میزان ضمانت شرکت در مزایده در اسناد مزایده مشخص مى باشد.
* مبلغ واریزي بابت خرید اسناد مزایده مذکور مبلغ 500/000 ریال می باشد.

آدرس دبیرخانه کمیسیون معامالت: نجف آباد، بلواردانشگاه، دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد، ساختمان کتابخانه 
مرکزي تلفن جهت هماهنگى بازدید و دریافت اسناد:  03142292022- 03142292062 و همراه 09132890268 

Email: monaghese@iaun.ac.ir

آگهی مزایده فروش مجموعه باغ ویالي تفریحی متعلق 
به دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد (نوبت اول)

دبیرخانه کمیسیون معامالت دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد
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رئیس مؤسسه عالى آموزش بانکدارى ایران گفت: در حال 
حاضر نرخ سود تسهیالت پس از تعیین نرخ سود سپرده 

محاسبه مى شود و این فرآیند به زودى اصالح مى شود.
 فرشاد حیدرى در برنامه «تیتر امشب» شبکه خبر با اشاره 
به قابلیت عملیاتى و اجرایى شــدن بانکدارى اسالمى، 
افزود: ممکن است در همه هزاران شعبه بانک ها در سراسر 
کشور و در گوشه اى، قراردادى متفاوت و داراى اشکاالتى 
باشد؛ برگزارى همایش هاى بانکدارى اسالمى براى رفع 

همین مشکالت و بهبود فرآیندهاست.
رئیس مؤسســه عالى آموزش بانکدارى ایران وابسته به 
بانک مرکزى با اشاره به قواعد ســپرده پذیرى قرض و 

وکالت بانک ها در رابطه با مشــتریان ادامه داد: اکنون ما 
نرخ سود ســپرده را تعیین مى کنیم بعد مى رسیم به نرخ 
سود تسهیالتى که به تسهیالت گیرنده و سرمایه گذار 
باید پرداخت شود و این باید به عکس شود یعنى ما سود 
واقعى تسهیالت و بازدهى واقعى آن را به دست آوریم و 
بعد از کسر حق الوکاله و... بانک ها، همان را بین سپرده 

گذاران تقسیم کنیم.
حیدرى با بیان اینکه اصالح این فرآیند به صورت تدریجى 
در حال انجام اســت، گفت: رویکرد همایش بانکدارى، 
بهبود فرآیند و عملیات بانکدارى بدون رباست و باید به 

این سمت برویم.

یک عضو کمیسیون قضایى و حقوقى مجلس با اشاره 
به اظهارات اخیر وزیر اطالعات که گفته بود جاسوس ها 
را در جاهایى یافتیم که تعجب مسئوالن را برانگیخت، 
بر موضوع جلوگیرى از نفوذ جاســوس ها به بخش هاى 

مختلف تأکید کرد.
محمدعلى پورمختار در پاسخ به این سئوال که یکى از 
مواردى که توسط وزیر اطالعات عنوان شد این بود که 
نفوذى ها افرادى هستند که داغ ترین شعارهاى حاکمیتى 
را سر مى دهند، حال فکر مى کنید این ویژگى چقدر در بین 
این افراد نهادینه باشد؟ گفت: افراد نفوذى مى خواهند خود 
را در شکل و شمایل نیروهاى مورد اعتماد یک تشکیالت 

حکومتى و یک نظام در بیاورند، در نتیجه نگاهشان این 
اســت که آنجا چه چیزى ارزش اســت و اهمیت دارد، 
آنها ایــن ارزش ها را خیلى خوب شناســایى مى کنند و 
آموزش هاى الزم را مى دهند تا اداى دیگران را در بیاورند. 
به همین مناسبت تنها این نیست که فقط در شعارها باشد.

این نماینده مجلس دهم گفت: نفوذى ها کسانى هستند 
که بیشتر همراهى مى کنند و به به و چه چه زیادى مى کنند 
به  علت اینکه شناخته نشوند. باالخره افرادى که مرتب 
نقد مى کنند و حمله مى کنند یکجایى گیر مى افتند و با 
آنها برخورد مى شود و پیگیرى مى کنند و آنجا چهره شان 

روشن مى شود. 

فرآیند تعیین نرخ سود بانکى 
اصالح مى شود

نفوذى ها و جاسوس ها 
به به و چه چه زیادى مى کنند 

آمار تکان دهنده سقط 
دکتر محمدباقر الریجانى،     دیده بان ایران |
معاون آموزشى وزیر بهداشت اعالم کرد: ساالنه 
بین 300 تا 500  هزار ســقط جنین غیرقانونى در 
کشور گزارش مى شود، یعنى هر روز 1000 جنین 
در کشور کشته مى شــود و تنها حدود ده مورد آن 
قانونى است. دکتر محمد مهدى آخوندى، رئیس 
انجمن علمى جنین شناســى ایران نیز این آمار را 
تأیید مى کند و مى گوید: آمار دقیقى از سقط جنین 
در دست نیســت، چون عمده دلیل این اتفاق تلخ 
به صورت زیرزمینى و غیرقانونى صورت مى گیرد 
و قطعاً بر آمارهاى گذشــته تأثیر مى گذارد اما من 
آمار موثقى در مورد حدود 700هزار سقط در سال 
را هم دیده ام و حتمًا تاکنون این میزان بیشتر هم 

شده است.

درآمد عجیب متکدیان
  ایسنا| سرپرست امور مجلس سازمان 
بهزیستى کشــور با بیان اینکه کمک مستقیم به 
کودکان کار و خیابــان و متکدیان باعث افزایش 
تعداد آنها در فضاهاى عمومى مى شود، گفت: در 
کالنشــهر تهران روزانه حدود 1/5 میلیارد تومان 

پول به متکدیان از سوى مردم پرداخت مى شود.

بازیگر زن سرش را تراشید
تینا آخوند تبــار، بازیگر    کافه سینما |
و ورزشکار ایرانى که مدتى است در لیگ بوکس 
ترکیه مشغول اســت به دلیل اینکه ناظر مسابقه 
اجازه نداد با کاله بازى کند موهاى خود را تراشید. او 
سرانجام با حریفى از ترکمنستان به رینگ رفت و بر 

حریف خود پیروز شد.

پایان یک سنت
در اتفاقى نادر و بــراى اولین بار     چمدان |
در عربستان، صاحبان مشــاغل و مراکز تجارى 
دیگر مجبور نیستند هنگام نماز فعالیت هاى خود 
را متوقف کنند. تمامى مراکز تجارى و فروشگاه ها 
در عربستان بر اساس رسمى قدیمى براى هر یک 
از نمازهــاى پنج گانه معموًال حدود نیم ســاعت 
تعطیل مى شدند. بر اساس مصوبه هیئت وزیران 
عربستان، مراکز تجارى، رستوران ها و فروشگاه ها 
مى توانند در طول شبانه روز به صورت 24 ساعته 
فعالیت خود را ادامه دهند و در مقابل باید مبلغى را 
به عنوان عوارض به میزان حداکثر صد هزار ریال 

پرداخت کنند.

غرق شدگى 1081 نفر 
سخنگوى سازمان اورژانس کشور    میزان |
با اشاره به غرق شدگى 1081 نفر در محیط هاى 
آبى در 163 روز منتهى به دهم شهریور در سطح 
کشور گفت: 677 نفر از این افراد جان خود را از دست 
داده اند. خالدى افزود: در این مدت، کوچک ترین 
فرد غرق شده پسربچه شش ماهه اى در روستاى 
تازه کند اردبیل بود که پس از انتقال به بیمارستان و 
درمان، ترخیص شد. مسن ترین فرد غرق شده هم، 
مرد 95 ساله اى در ارومیه بود که در محل حادثه 
جان باخت. بیشترین حوادث ناشى از غرق شدگى 

در 13 اردیبهشت با 27 مورد، اتفاق افتاده است.

مردم چقدر سپرده دارند؟
  ایسنا|  بر اســاس تازه تریــن گزارش 
بانک مرکزى از آمار بخش پولى و بانکى کشور، 
مانده سپرده هاى بخش غیردولتى نزد بانک ها و 
مؤسســات اعتبارى غیر بانکى تا پایان سه ماهه 
نخست سال جارى به 1930 هزار میلیارد تومان 
رسیده است که نسبت به سال گذشته 25/1 درصد 
افزایش داشته است. از مجموع 1930 هزار میلیارد 
تومان سپرده هاى بخش غیردولتى نزد بانک ها، 
260 میلیارد تومان ســپرده هاى دیدارى، 1530 
میلیارد تومان سپرده هاى سرمایه گذارى مدت دار، 
105 میلیارد تومان ســپرده قرض الحسنه و 33 

میلیارد تومان مربوط به سایر سپرده ها بوده است. 

این دام است
  میزان | حجت  االسالم مجتبى ذوالنور، رئیس 
کمیسیون امنیت ملى و سیاست خارجى مجلس درباره 
بسته پیشنهادى 15 میلیون یورویى خط اعتبارى از سوى 
اروپایى ها به ایران گفت: اروپایى ها در مقابل این بسته 
پیشنهادى شروطى داشتند و آن شرط این است که ایران 
به قبل از گام هاى برداشته شده برگردد. لذا جمهورى 
اسالمى چنین اجازه اى را به دولت نخواهد داد که چنین 
کارى صورت گیرد. اینکه نفت ما فروش نرود و آنها فقط 
یک خط اعتبارى براى ما در نظر بگیرند این به معناى 
بدهکار کردن جمهورى اسالمى است. لذا این یک دام 

و به عنوان یک مسکن است.

گاو هاى انتحارى!
داعش در اقدامى کم سابقه، با بستن     تابناك |
کمربند انفجارى بــه دو رأس گاو، آنها را در مرکز یک 
روستا در شــرق عراق منفجر کرد! منابع خبرى عراق 
با اعالم این خبر گفته اند که در این انفجار ها به کسى 
آسیبى نرسیده و تنها خسارت مادى وارد شده است. به 
گفته منابع عراقى، این حمله تروریستى با هدف انتقام از 
نقش مردم این روستا در مقاومت در برابر حمالت داعش 

صورت گرفته است.

نذر زیبا کالم!
   خبر آنالین | صادق زیبا کالم در پاسخ به این 
سئوال «نامه نیوز» که آیا روحانى و «دونالد ترامپ» در 
نیویورك دیدار مى کنند؟ گفت: بستگى دارد این سئوال 
از چه کسى پرسیده شــود. صادق زیباکالم با توجه به 
هزینه هاى آمریکاســتیزى در 40 ســال گذشته آرزو 
مى کند این مسئله تمام شود بنابراین دعا و نذر مى کند 
که آنها با هم مالقات کنند. این اســتاد دانشگاه درباره 
درصد احتمال چنین دیدارى هــم گفت: امکان دارد با 
واسطه رئیس جمهور فرانسه و سایر رهبران اروپا یک 

مالقات دسته جمعى انجام شود.

سفر نمایندگان ایران به 
پاریس

ســیدعباس عراقچــى در ادامــه     جماران |
رایزنى هاى بین ایران و فرانسه در روز دوشنبه به پاریس 
سفر کرده و با مقامات این کشور اروپایى دیدار و رایزنى 
مى کند. کانــال تلگرامى معاون وزیر خارجه نوشــت: 
ســیدعباس عراقچى، معاون سیاســى وزارت خارجه 
روز دوشنبه (امروز) به منظور دیدار و رایزنى با مقامات 
فرانسوى به پاریس سفر مى کند. یک تیم اقتصادى از 
بخش هاى مختلف نیز در این ســفر، دکتر عراقچى را 

همراهى مى کنند.

حرف دل جهانگیرى 
از زبان نوباوه

بیژن نوباوه، سیاستمدار اصولگرا و نماینده    ایلنا|
دوره هشــتم و نهم مجلس گفــت: در حال حاضر که 
رئیس جمهور و وزراى آن اصالح طلب هستند، آیا یک 
نفر از وزراى کابینه به رئیس جمهور وفادار اســت؟ وى 
افزود: آقاى جهانگیرى حرف هایى مى زند که مى خواهد 
بگوید اصالح طلبان خوب بوده اند اما آقاى روحانى بد 
است، آیا این انصاف است؟ اینگونه نیست، همه توان 
اصالح طلبان همین چیزى بود که دیدید و در نتیجه آن 

بدترین دولت بعد از انقالب را شاهد بودیم.

از کجا رسیدید به کجا
  باشگاه خبرنگاران جوان | احمدى نژاد 
در جدیدترین پست توییترى خود به زبان انگلیسى در 
اقدامى نا متعارف با آوردن ترانه  اى از «مایکل جکسون» 
تولد او را تبریک گفت. حسام الدین آشنا، مشاور ارشد 
حسن روحانى در توییتى خطاب به احمدى نژاد نوشت: 
«از گذاشــتن صندلى اضافه در جلسات هیئت دولت و 
دیدن هاله نور در سازمان ملل تا لجاجت در مقابل امر 
ولى فقیه رسیده اید به ترانه مایکل جکسون. از صمیم 

قلب برایتان طلب مغفرت و آرامش روحى مى کنم.» 

خبرخوان

شــاید برایتان جالب باشــد بدانید «کافــه تلما» نام 
کافه اى در خیابان ایرانشــهر تهران است که توسط 
اتباع افغان راه اندازى شــده و اداره مى شــود. شاید 
در خیلى از کافه ها و رســتوران هاى ایران، باریســتا 

و سرآشــپزهاى ماهر و حرفه اى از اتبــاع افغان هم 
دیــده  باشــید؛ اما «کافــه تلمــا»  اولیــن کافه در 
تهران اســت که چند جوان افغانســتانى آن را اداره 

مى کنند.

اول فروردین ماه 1303 در محله سنگ سیاه شیراز پسرى 
به دنیا آمد که نامش را خلیل گذاشــتند، هیچکس باور 
نمى کرد که  این کــودك روزگارى بدل بــه پهلوانى 
افسانه اى شــود و نامش در کتاب رکوردهاى گینس به 

ثبت برسد و به پدر سیرك ایران شهرت یابد.
خلیل پس از گذراندن دوران تحصیل در سن 12 سالگى 
به ورزش روى آورد و از همان ابتدا استعداد فراوانى از خود 
نشان داد و تعجب پهلوانان آن زمان را برانگیخت و مورد 
تشویق قرار گرفت. این پهلوان اســطوره اى که ایمان 
فراوانى به کار خویش داشت پله هاى ترقى را به سرعت 
طى کرد، طورى که نمایش هایش در ایران طرفداران 
زیادى پیدا کرد و براى اجراى نمایش حرکات خارق العاده 
خود به 37 کشور جهان سفر کرد و در نهایت با بلند کردن 
فیل 2 ُتنى نامش را براى همیشــه در کتاب رکوردهاى 

گینس به ثبت رساند. 
بلندکردن وزنه 450 کیلویى با دنــدان، عبور کامیون و 
اتوبوس از روى ســینه، گذاشتن ســنگ 2 تنى بر روى 
سینه و تحمل ضربات پتک، پیچاندن آهن به دور دست، 
خم کردن تیرآهــن 14 و 12 با گردن، مهار دو خودروى 
سنگین ارتش از حرکت، بلند کردن فیل 2 ُتنى با فاصله 
50 سانتى از زمین و اجراى نمایش در سیرك با حیواناتى 
همچون شــیر و خرس از جمله کارهاى نمایشــى این 

پهلوان شیرازى است.
او در سال 1350 براى اجراى نمایش هایش به انگلستان 
سفر کرد و با راه اندازى سیرك کار خود را در خارج کشور 
آغاز و سپس به 37 کشــور جهان سفر کرد و به شهرت 
جهانى دست یافت و به ســه زبان انگلیسى، ایتالیایى و 

عربى با تسلط حرف مى زند.
خلیل طریقت پیما، در سال 1370 براى همیشه به ایران 
بازگشــت و در تهران اقامت گزید و با همسرش شهال 
اشکبوس که به بانوى ســیرك ایران شهرت داشت و 
پسرش ابراهیم، ســیرك را در ایران راه اندازى کردند و 

همسرش در سال 1387 در راه سفر به ایتالیا براى اجراى 
نمایش در یک سانحه رانندگى جانش را از دست داد.

او  در گفتگو با «ایرنا» مى گوید: براى اینکه بدنم همیشه 
روى ُفرم باشد 18 زرده تخم مرغ را با یک لیتر شیر و کره 
محلى مخلوط مى کردم و به طــور روزانه مى خوردم و 
جالب اینکه هر چه غذا مصرف مى کردم، سیر نمى شدم 
چرا که با ورزش کردن بدنم سوخت و ساز زیادى انجام 
مى داد و هیچگاه هم از این بابت مریض نشدم و کبدم 

هم آسیب ندید.
«عقاب» بــا بیان اینکه بــا انجام کارهاى ســخت در 
حین نمایش بسیارى از اســتخوان هاى بدنم شکست، 
اظهارکرد: خون هاى زیادى بر اثر جراحى از بدنم جارى 
شد اما با اراده اى که داشتم هیچگاه دلسرد نشدم چرا که 

به هدفم ایمان زیادى داشتم. پدر سیرك ایران گفت: در 
زندگى از دود، الکل و چاى پرهیز کردم تا توانســتم به 

موفقیت برسم.
پهلــوان همچنین در ســال 1343  با حضــور در فیلم 
«شــکوفه هاى امید» به کارگردانى رضا صفایى وارد 
عرصه هنر ســینما شــد و محمدعلى فردین، جمشید 
مشــایخى، تقى ظهورى و حمیده خیرآبــادى از جمله 
هنرپیشه هایى هستند که پهلوان «خلیل عقاب» با آنها 

بازى کرده است.
این پهلوان نامدار افزود: در سال 1350 براى شرکت در 
سیرك، جالى وطن کردم و در انگلستان اقامت گزیدم و 
با راه اندازى سیرك به 37 کشور دنیا رفتم. روزنامه هاى 
انگلیسى تیتر زند «هرکول ایرانى لندن را تسخیر کرد».

او گفت: در شهر بیرمنگام انگلستان ابتدا چندین بار فیل 
1500 کیلویى را بلند کردم و طى پنج سال زیرنظر داوران 
گینس سرانجام موفق شدم فیل حدود  2 ُتنى را از زمین 
بلند کنم که مورد قبول واقع شد و نامم با عنوان «پهلوان 
ایرانى» در کتاب گینس ثبت شد و افتخار بزرگى را براى 

کشورم به ارمغان آوردم.
«عقاب» بیان کرد: پس از هفت سال زندگى در انگلستان 
به ایتالیا رفتم و در آنجا نیز نمایش هاى مختلفى انجام 
دادم. وى گفت: درســال 1370 تصمیــم گرفتم براى 
همیشه به کشــورم برگردم و براى نخستین بار سیرك 
را به ایران آوردم و مدت شش ســال نیز در تهران این 
کار فرهنگى-هنرى را انجام دادم و هنوز هم در این کار 
هستم. پهلوان ادامه داد: شــهردارى تهران دیگراجازه 
نداد در این شــهر کارم را ادامه دهم و سرانجام مجبور 
شدم وسایلم را جمع کنم و براى همیشه به شیراز بروم. 
انتظار داشتم با من که در این راه استخوان خرد کردم و 
براى کشورم زحمت کشیدم برخوردى مناسب و در خور 
شأنم مى کردند و خوشحالم که دوباره به زادگاه برگشتم 
و اى کاش زودتر این اتفاق مى افتاد و مى خواهم دوباره 

با حمایت مسئوالن سیرك را در شیراز راه اندازى کنم.
«عقاب» درادامه سخنانش با انتقاد از صندوق حمایت از 
پیشکسوتان ورزش در تهران گفت: پس از یکسال که 
ماهیانه یک میلیون و 200 هزارتومان دریافت کردم، امیر 
شاکرى، مدیر این صندوق گفت شما قهرمان نیستید از 
این رو حقوقت را قطع کردیم. وى گفت: جاى تعجب دارد 
که نام من به عنوان یک پهلوان در کتاب گینس به ثبت 
رسیده، به اندازه یک اتاق 12 مترى جام و مدال دارم و از 
دست امپراتور ژاپن کاپ دریافت کرده ام اما این حقوق 

ناچیز به من تعلق نمى گیرد.
پهلــوان «عقاب» دو فرزند پســر و دختر بــه نام هاى 
«ابراهیم» و «شهرزاد»  دارد که هم اینک در انگلستان و 

آمریکا زندگى مى کنند.

پهلوان افسانه اى ایران در سن 95 سالگى به خانه بازگشت

خلیل عقاب: گفتند قهرمان نیستى که حقوقت بدهیم!

افغانستانى ها در تهران کافه دارند

روایت «کیهان» از جشن خانه سینما

متالشى شدن گسترده ترین شبکه تصادفات 
ساختگى که در اصفهان هم فعالیت مى کردند

رئیس هالل احمر ممســنى به دلیــل حضور خودروى 
هالل احمر در مجاورت شوى تبلیغاتى نماینده ممسنى 
عزل شد. چندى پیش یک دستگاه MRI که قرار بود در 
بیمارستان ممسنى نصب شــود توسط عده اى در شهر 
چرخانده شــد. عده اى نیز با نصب بنر بر روى کامیون 
حامل دستگاه MRI از نماینده ممسنى بابت تأمین این 
دستگاه تشکر کردند و برخى نیز با خودرو حامل بلندگو 
اعالم مى کردند که این دستگاه با تالش هاى گودرزى، 

نماینده ممسنى در مجلس تأمین شده است.
در این رویداد که افکار عمومى اعتقاد داشتند یک شوى 

تبلیغاتى اســت، خودروى هالل احمر نیــز اطراف این 
کارناوال مشایعت کننده دیده شــد. در این رابطه بنا به 
تصمیم دبیر کل و مدیرعامل هالل احمر، رئیس هالل 
احمر این شهرســتان با توجه به شــعار بى طرفى و بى 

غرضى هالل احمر عزل شد.
جمعیت هالل احمر در اطالعیه اى دلیــل این اقدام را 
تخطى از اصول هفتگانه و دســتورالعمل هاى ارسالى 
در خصوص عــدم حضور و مشــارکت در فعالیت هاى 
غیر مرتبط با این اصول عنوان کرد. در اطالعیه جمعیت 
هالل احمر، آمده است:  دبیرکل جمعیت هالل احمر به 

دلیل نزدیکى به انتخابات مجلس طى نامه و دستورالعملى 
مشخص به تمامى استان ها و زیرمجموعه هاى هالل 
احمر از آنها خواسته بود تا از هرگونه فعالیتى که شائبه کار 
سیاسى و تبلیغات انتخاباتى دارد پرهیز کنند  و از عنوان، 
نیروى انســانى و داوطلبى، امکانات و لجســتیک این 
جمعیت به هیچ وجه در این مسیر استفاده نشود. بنابراین 
از آنجا که حضور امکانات مرتبط با جمعیت هالل احمر 
در جریان کاروان تبلیغاتى شهرســتان ممســنى مورد 
استفاده قرار گرفته بود، دستور عزل مدیر مربوطه صادر 

شده است.

روزنامه «کیهان» نوشــت: جشن خانه ســینما باز هم با 
حواشى سیاسى همراه شــد! ازجمله این حواشى، حمایت 
یک فیلمساز از یک عکاس هتاك و محکوم بود. همچنین 
بازیگر دیگرى، در اظهارنظرى غیرکارشناسانه گفت: «آرزو 
مى کنم هیچ فعال مدنى در زندان نباشــد! آرزو مى کنم با 
دنیا به تعامل برســیم تا مردم ما در امنیت باشند، امنیت 
اقتصادى!» درحالى که هیچکس در ایران بخاطر فعالیت 
مدنى بازداشت نشده و احتماًال منظور ایشان، اخاللگران 
در نظم و امنیت کشور هســتند. همچنین در این مراسم، 

از یک مجرى پرحاشــیه که چندى قبل به دلیل تخلفات 
متعدد در برنامه سازى از رسانه ملى کنار گذاشته شد، دعوت 
شد تا روى صحنه رفته و جایزه یکى از برگزیده ها را بدهد. 
فاطمه معتمد آریا نیز به رغم هدایاى متعددى که از جوایز 
حاکمیتى گرفته، ازجمله بزرگداشت در دو جشنواره فیلم و 
تئاتر فجر اما باز هم در جشن خانه سینما گفت: « اى کاش 
مردم در صلح و آرامش باشند تا زمانى نرسد که کسى بخاطر 
تحریم ها نتواند کارى را که مى خواهد بکند» ! در این مراسم 
سیاسى همچنین به خواننده حامى بهاییت اداى احترام شد.

 تالش شبانه روزى ســربازان گمنام امام زمان (عج) در 
اداره کل اطالعات اســتان گلستان، منجر به شناسایى 
گســترده ترین شبکه تصادفات ســاختگى در کشور و 

دستگیرى اعضاى آن شد.
به گزارش «مهر»، رئیس کل دادگســترى گلســتان 
با اعالم این خبــر گفت: پس از ماه هــا کار تخصصى 
سربازان گمنام امام زمان (عج) پنج نفر سرکرده اصلى 
این شبکه دستگیر و 150 سر شــاخه و 500 زیرشاخه 
این باند که در پنج اســتان گلستان، مازندران، خراسان 
شمالى، اصفهان و یزد فعالیت مى کردند شناسایى شدند.

هادى هاشمیان افزود: بیش از 2000 برگ اوراق و اسناد 
از این شبکه کشف شد که توانسته بودند نزدیک به صد 
میلیارد ریال از بیمه هاى سراســر کشور تسهیل مال 
نامشروع داشته باشــند که با اقدام سربازان گمنام امام 
زمان (عج) از پرداخت 30 میلیارد ریــال دیگر به آنان 

پیشگیرى شد. 
وى اضافــه کــرد: تصــادف عابر پیــاده با خــودرو، 
موتورســیکلت با خودرو و واژگونى عمدى خودرو سه 
شگرد اصلى اعضاى این شبکه در تصادفات ساختگى 

بوده است.

شوى تبلیغاتى
 دلیل برکنارى
 رئیس هالل احمر 
ممسنى 

نمایشگاه بین المللى هوافضاى روسیه تا دیروز در فرودگاه 
ژوکوفسکى برپا بود و جمهورى اسالمى ایران نیز با حضور 
بیش از 250 صنعتگر صنعت هوایى و شرکت هاى وابسته 
به وزارت دفاع و پشتیبانى نیروهاى مسلح و شرکت هاى 

دانش بنیان در این نمایشگاه حضور فعال داشت.
به گزارش «فــارس»، یکى از موارد چشــمگیر در غرفه 
سازمان صنایع هوایى نیروهاى مسلح در این نمایشگاه، به 
نمایش درآمدن پهپادهاى ساخت جمهورى اسالمى ایران 

بود که به منظور بازاریابى براى صادرات آنها به کشورهاى 
دیگر عرضه شده، موضوعى که امیر سرتیپ عبدالکریم 
بنى طرفى، مدیرعامل ســازمان صنایع هوایى نیروهاى 
مســلح نیز با تأیید آن، گفت: همه تجهیزاتى را که در این 
نمایشگاه به نمایش گذاشــتیم با هدف صادرات و براى 
فروش عرضه شــد. در این نمایشگاه، جمهورى اسالمى 
ایران سه مدل از پهپادهاى خود را شامل مهاجر-6،  فطرس 

و ابابیل-3 را به نمایش گذاشته است.

صادرات پهپاد ساخت ایران در دستور کار است
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پیش بینى وزش باد 
تقریباً شدید 

کارشناس پیش بینى هواى استان اصفهان گفت:آسمان 
بیشتر مناطق استان طى امروز و فردا صاف تا قسمتى 
ابرى، گاهى همراه با وزش باد تقریباً شدید خواهد بود. 
نازنین زهرا سیدان با اشاره به پیش بینى وزش باد تقریبًا 
شدید در مناطق غرب و شمال شرق استان، گفت: وقوع 
پدیده گردوخاك محلى در مناطق شمال شرقى استان 

شدید نخواهد بود. 

پیش بینى
 برداشت 10 هزار ُتن بادام 

کارشـناس امـور باغبانـى سـازمان جهاد کشـاورزى 
اصفهان پیش بینى کرد تا پایان شهریور حدود 10 هزار 
ُتن بادام درختى با افزایش حدود 15 درصدى از باغ هاى 
بارور برداشت شود. سعادت شاهپورى وسعت باغ هاى 
بـادام درختى این اسـتان را 10 هزار هکتـار با عملکرد 
1/5  تن در هر هکتار اعالم کرد و گفت: این اسـتان با 
سهم برداشت ساالنه 7000 تن بادام درختى، هشتمین 

تولیدکننده این محصول در کشور است.

مرگ جوان 26 ساله 
در آتش سوزى 

سـخنگوى سـازمان آتـش نشـانى و خدمـات ایمنى 
شهردارى اصفهان از مرگ یک جوان 26 ساله در حادثه 
حریق یک منزل مسکونى در مسجد سید خبر داد. فرهاد 
کاوه آهنگران با اشاره به حادثه حریق منزل مسکونى 
در خیابان مسجد سـید اظهار کرد: این حادثه ساعت 2 
و 26 دقیقه بامداد یک شـنبه به سـتاد فرماندهى آتش 
نشانى شهردارى اصفهان اعالم شـد که آتش نشانان 
ایستگاه هاى 14 و 16 به محل حادثه اعزام شدند. وى 
در خصوص جزییات این حریق اضافـه کرد: این آتش 
سـوزى در طبقه دوم منزل مسکونى سـه طبقه اتفاق 
افتاد که پسر 26 ساله در اتاق خواب این منزل مسکونى 

به صورت کامل در آتش سوخته است.

ضرورت تدوین طرح جامع 
مدیریت آرامستان هاى کاشان

شهردار کاشـان با بیان اینکه همه آرامستان هاى شهر 
باید تابـع قوانین سـازمان آرامسـتان هاى شـهردارى 
باشد گفت: بیشـتر آرامستان هاى شـهر موقوفه است 
و سیاسـت هاى مخصـوص خـود را دارد، بنابرایـن 
باید طرح جامعـى در ایـن زمینـه تدوین و اجرا شـود. 
سـعید ابریشـمى راد در جمـع خبرنـگاران از ایجـاد 
مزرعه خورشـیدى بـه وسـعت 50 هکتار و سـاخت و 
راه اندازى نیـروگاه یک مگاواتى انرژى خورشـیدى با 
مشارکت بخش خصوصى در این شهر خبر داد و افزود: 
بررسى هاى اولیه و توافقات مقدماتى براى اجراى این 

طرح انجام شده است.

95 هکتار چرمهین 
بافت فرسوده است

شـهردار چرمهین گفت: 95 هکتار از وسعت این شهر 
بافت فرسوده است و نیازمند نوسازى و اجراى طرح هاى 
بازآفرینى اسـت. شـهاب ثابت راسـخ با بیان اینکه اگر 
معضل بافت هاى فرسـوده شهر رفع نشـود در آینده با 
معضالت اقتصادى، فرهنگـى و اجتماعى پیچیده اى 
روبه رو مى شـویم، افزود: فرسـودگى بافت شـهرى به 

مانعى براى توسعه تبدیل شده است.

تأسیس فرماندارى در شرق 
فعًال شدنى نیست

فرمانـدار شهرسـتان اصفهـان گفـت: کلیـه کارهاى 
کارشناسى طرح تشکیل دو فرماندارى در شرق اصفهان 
انجام شده اما از آنجایى که قاعده کلى کار این است که 
از شـش ماه تا یک سـال قبل از هر انتخاباتـى حتى اگر 
تصمیمى هم براى انجام باشد، کلیه امورات تقسیمات 
کشـورى تعطیل مى شـود، تا بعد از انتخابـات اقدامى 

صورت نخواهد گرفت.

خبر

به مناســبت هفته دولت پروژه هاى عمرانى شهردارى 
شاهین شهر توسط مسئوالن با اعتبارى بالغ بر 80 میلیارد 

ریال به بهره بردارى رسید و کلنگزنى شد.
حجت ا... غالمى، معاون هماهنگى امور عمرانى استاندارى 
اصفهان در این آیین گفت: خوشبختانه مجموعه مدیریت 
شهرى شاهین شهر با تالش هاى بسیار در راستاى اعتالى 
زندگى شهرنشینى و آبادانى شهر گام هاى اساسى برداشته 
است و این مهم را باید به مردم خوب و فهیم شاهین شهر 

تبریک گفت.
محمدعلى عزیزى، سرپرست شــهردارى شاهین شهر 
نیز گفت: شهردارى على رغم مشکالت مالى در راستاى 

خدمتگزارى به شــهروندان فهیم شــهر از هیچ تالش 
و کوششــى فروگذار نخواهــد بود و افتتــاح و کلنگزنى 
پروژه هاى عمرانى با اعتبارى بالغ بر 80 میلیارد ریال سند 
معتبر این ادعاست. شایان ذکر اســت کلنگزنى استقرار 
فالفل فروش ها در محل مجموعه تفریحى – گردشگرى 
شاهین شهر به منظور ســاماندهى و ایجاد شرایط بهتر 
براى فعالیت آنان، همچنین افتتاح نخستین اتوبوس ویژه 
جانبازان و معلوالن و بهره بردارى از فاز 2 بوستان مسکن 
مهر در راستاى رسیدگى و توجه بیشتر به محله هاى کمتر 
توسعه یافته از جمله پروژه هایى بود که با حضور مسئوالن 

صورت گرفت.

رئیس شوراى اسالمى شهر اردستان از انتخاب شهردار جدید 
اردستان خبر داد و گفت: امیدواریم با این انتخاب مشکالت 
ماه هاى گذشته مدیریت شهرى اردستان سر و سامان داده 
شود. علیرضا شــریف زاده در جمع خبرنگاران اظهار کرد: 
شوراى اسالمى شهر اردستان گزینه خود براى شهردارى 
اردستان را به استاندارى اصفهان معرفى کرد و استاندارى با 
توجه به ایرادات قانونى گزینه شوراى شهر را نپذیرفت. بر این 
اساس شوراى شهر اردستان جلسه فوق العاده تشکیل داد 
و مجدداً گزینه قبلى خود یعنى نادر یزدانبخش را به شوراى 
حل اختالف استان معرفى کرد. رئیس شوراى اسالمى شهر 
اردستان با بیان اینکه ایرادات استاندارى شامل سابقه فعالیت 

اجرایى و مدرك تحصیلى مرتبط است، افزود: شوراى شهر بر 
گزینه خود اصرار داشت که نهایتاً استاندارى اصفهان اعالم 
کرد باید موضوع در جلسه تلفیق استان بررسى شود که براى 
تشکیل این جلسه 15 روز منتظر ماندیم. وى گفت: روز شنبه 
از ساعت 13 در اســتاندارى اصفهان شوراى حل اختالف 
اصفهان در خصوص بررسى صالحیت نادر یزدانبخش به 
منظور تصدى شهردارى اردستان به عنوان شهردار تشکیل 
جلسه داد و اعضاى شــوراى حل اختالف پس از استماع 
دفاعیات رئیس شوراى شهر اردســتان و سئ واالت اعضا، 
نظر مثبت و مساعد خود را در خصوص صالحیت نامبرده 

اعالم داشتند.

شهردار اردستان باالخره 
انتخاب شد

بهره بردارى از  پروژه هاى 
شهردارى شاهین شهر

آتش سوزى گســترده در کارخانه قدیمى ریسندگى 
و بافندگى اصفهان در خیابان مشــتاق سوم کنار باغ 
گل ها شنبه شب بدون هیچ گونه خسارت جانى مهار 

و خاموش شد.
مدیر روابط عمومى و سخنگوى سازمان آتش نشانى 
و خدمات ایمنى شهردارى اصفهان گفت: این حادثه 
ساعت 20 و 52 دقیقه شنبه شــب رخ داد که پس از 
اعالم به ســامانه 125 نیروهاى آتش نشانى از هشت 

ایستگاه به محل حادثه اعزام شدند. 
فرهاد کاوه آهنگران با بیان اینکه در فاز اول نیروهاى 
امدادى از ایستگاه هاى 4 و 5 وارد محل حادثه شده و 

با اعالم حریق نیمه سنگین نیروهاى امدادى از شش 
ایستگاه دیگر به همراه افسران کشیک به محل حادثه 
اعزام شدند، تصریح کرد: در نهایت نیروهاى امدادى 
با تمام توان در کمترین زمان ممکن موفق به اطفاى 
حریق شــدند. وى  با بیان اینکه حریق این کارخانه 
گســترده بود اظهار کرد : این آتش ســوزى خسارت 

جانى نداشت.
 کاوه آهنگــران اضافــه کــرد: در این ســاختمان 
متروکه سه دســتگاه خودرو، چند دســتگاه سیلندر 
پیک نیک و مقدار زیادى ضایعات دچار حریق شــده

 بود.

معاون هماهنگى امور عمرانى اســتاندارى اصفهان 
گفت: اولویت نخست اســتاندارى تخصیص اعتبار 
براى احداث قطار شــهرى اصفهان-شاهین شــهر

 است.
حجت ا... غالمى در جلسه شوراى ادارى شهرستان 
شاهین شــهر و میمه تصریح کرد: مدیران اکنون در 
تالش براى جذب 300 میلیــارد تومان اعتبار ملى و 
تخصیص مســاوى آن براى احداث راه آهن شهرى 

اصفهان -شاهین شهر و اصفهان-نجف آباد هستند. 
تا کنون150 میلیارد تومــان اعتبار ملى براى احداث 
قطار شهرى اصفهان-شاهین شهر تخصیص یافته 

است.
معاون هماهنگى امور عمرانى اســتاندارى اصفهان، 
مسیر قطار شهرى شاهین شهر به اصفهان را آزادراه 
آزادگان اعالم کرد و افزود: اولویت نخست استاندارى 

احداث راه آهن اصفهان-شاهین شهر است.

معاون سرمایه گذارى و مشارکت هاى مردمى شهردارى 
اصفهان گفت: مال سازى ها یا احداث مراکز بزرگ تجارى 
یکى از ویژگى هاى شهرهاى توســعه یافته دنیاست و 
سرویس دهى کاملى به خانواده هاى شهرنشین مى کند، 
از این رو باید به سمت توسعه این مراکز در اصفهان حرکت 
کرد. علیرضا برهانى پور در گفتگو با «ایمنا» اظهار کرد: 
با راه اندازى مجتمع هاى بزرگ تجارى، ارزش افزوده اى 
در شهر ایجاد شده است به طورى  که مردم به جاى سفر 
به شهرهاى جذاب سایر کشورها که سرمایه هاى خود را 
براى خرید و تفریح از کشور خارج مى کنند، در شهرهاى 
ایران هزینه مى کنند، بنابراین باید برنامه ریزى درستى 

براى مواجهه با تغییرات داشته باشیم.
معاون سرمایه گذارى و مشارکت هاى مردمى شهردارى 
اصفهان با بیان اینکه شهرى با جمعیت اصفهان امکان 
بازدهى اقتصادى مناسب براى چند مرکز مشابه سیتى 
ســنتر را دارد، تأکید کرد: شــهردارى آماده همکارى با 
ســرمایه گذاران براى احداث پروژه هــاى بزرگ مراکز 

خرید و تجارى اســت. وى ادامه داد: تا چند سال آینده 
یک تا دو مرکز بزرگ تجارى در شمال و شرق اصفهان 
احداث خواهد شد تا پوشش مناسب به لحاظ جغرافیایى 

براى شهروندان شهر فراهم شود.
برهانى پور گفت: نگاه ها در بخش ســرمایه گذارى باید 
بر اساس مشــارکت با بخش خصوصى باشــد و البته 
قراردادهاى ساخت، بهره بردارى و واگذارى بیشتر مورد 

اقبال سرمایه گذاران است.
وى با اشــاره به پروژه هاى هتل و مرکز خرید ســالن 
اجالس تصریح کرد: در دو ماه اخیر جلسات متعددى را 
براى فعالسازى احداث پروژه هاى هتل 5 ستاره و مرکز 
خرید در مجاورت سالن اجالس برگزار کرده و به نتایج 

خوبى دست یافته ایم.
معاون سرمایه گذارى و مشارکت هاى مردمى شهردارى 
اصفهان ابراز امیدوارى کرد پروژه هاى هتل و مجتمع هاى 
 تجارى ســالن اجالس فضاى کاملى را براى برگزارى 

رویدادها و همایش هاى بزرگ بین المللى ایجاد کند.

نخستین مسابقه آشــپزى با قارچ در اصفهان با هدف 
آشــنایى با خواص این ماده خوراکى در سیتى سنتر 

اصفهان برگزار شد.
رئیس انجمن پرورش دهندگان قارچ کشــور در این 
برنامه با اشاره به تولید 12 میلیون تن قارچ در جهان 
گفت: چین با تولید هفت میلیون تن قارچ رده اول جهان 
را به خود اختصاص داده اســت و ایران با تولید 152 
هزارتن، رتبه ششم را دارد. حسن افشار مصرف سرانه 
قارچ در کشور را حدود 1/5 کیلوگرم اعالم کرد گفت: 
سرانه تولید در مقایسه با کشورهاى دیگر پایین است.

دبیر این مسابقه هم گفت: هدف از برگزارى مسابقه 

آشــپزى با قارچ در اصفهان افزایش مصرف ســرانه 
قارچ به عنوان غذاى ســالمتى و گامى در راســتاى 
پایدارسازى واحدهاى تولیدى است. علیرضا الماسى 
افزود: تولید 13 هزار تنــى محصول قارچ در اصفهان 
با 25 واحد تولیدى مى تواند از جملــه موارد مهم در 

اشتغالزایى و توسعه قارچ در کشور باشد.
سه نفر نخست این مســابقه به ترتیب حسین مؤمنى 
با پخت قرمه سبزى با قارچ، مهدى سیالیى با پخت 
کته قالبى با قارچ و حسین امینى خواه با پخت بریانى 
با قارچ برنده نخســتین مسابقه آشــپزى با قارچ در 

اصفهان شدند .

رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو اصفهان با بیان اینکه 
اکنون خریداران خودرو در بازار واقعى شده اند، گفت: در 
مجموع خودروهاى داخلى از سال 92 به این طرف کیفیت 
الزم را ندارند، چرا که قطعات فرانســوى خودرو اکنون 

چینى و یا ایرانى شده اند.
حمیدرضا قندى در گفتگو با «ایسنا» در خصوص وضعیت 
بازار خودرو، اظهار کرد: ثبات نــرخ ارز طى دو ماه اخیر و 
همچنین افزایش تولید ساپیا و ایران خودرو طى ده روز 
گذشــته موجب کاهش قیمت خودرو شده است. وى با 
بیان اینکه در حال حاضر خریداران خودرو در بازار واقعى 
شــده اند، توضیح داد: اکنون همانند گذشته افراد براى 
ســرمایه گذارى، پنج یا ده خودرو را احتکار نمى کنند و 
اگر مصرف کننده اى نیاز به خرید داشته باشد وارد بازار 

خودرو مى شود.
رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو اصفهان در خصوص 
اعتقاد برخى خریداران واقعــى خودرو مبنى بر باال بودن 
قیمت ها در بازار، اظهار کرد: واقعیت این اســت که نرخ 
خودرو بیش از این کاهش نمى یابد و تورم موجود بر تمام 
قیمت ها اثر گذاشــته و نرخ کنونى خودرو، کف قیمت 

هاســت. وى با بیان اینکه در حال حاضر قیمت خودرو 
براساس عرضه و تقاضا مشــخص مى شود، تأکید کرد: 
در صورتى که شــرکت هاى خودروســاز افزایش تولید 
داشته باشند، شــاهد تداوم کاهش قیمت خودرو و ثبات 

بازار خواهیم بود.
قندى با اشاره به کاهش قیمت خودرو طى ده روز گذشته، 
اظهار کرد: در حال حاضر پراید 44 میلیون و 500 تومانى 
در بازار به 43 میلیون تومان رسیده و دنا پالس معمولى با 
بیشترین کاهش نسبت به ده روز پیش با ده میلیون تومان 
افت قیمت، به 122 میلیون تومان رسیده است. وى افزود: 
خودرو 206 نسبت به ده روز پیش حدود دو میلیون تومان 
ارزان شده و یا برخى خودروها همچون ال 90 که تولید 

ندارند، تغییر قیمتى نداشته است.
رئیس اتحادیه فروشــندگان خودرو اصفهان با اشاره به 
وضعیت بازار خودروهاى دست دوم، گفت: خودروهاى 
دست دوم شرایط خاص خود را دارند و قیمتگذارى آن بر 
مبناى خودروهاى صفر کیلومتر است. برخى افراد که توان 
مالى کمترى دارند گرایش به خودروهاى دست دوم دارند 
و بقیه نیز خریدار خودروهاى نو هستند. وى در خصوص 

کیفیت خودروهاى داخلى و اعتقــاد برخى تعمیرکاران 
مبنى بر کیفیت بهتر خودروهاى قدیمى تر، تصریح کرد: 
کیفیت خودرو طى دو سال گذشته بهتر شده اما نه تا حدى 
که مورد انتظار است ولى در مجموع خودروهاى داخلى 
از ســال 92 به این طرف کیفیت الزم را نداشته، چرا که 

قطعات فرانسوى خودرو اکنون چینى و یا ایرانى شده اند.
قندى در خصوص از رده خارج شــدن پراید و پژو 405، 
گفت: اگر پژو 405 از رده خارج شود جایگزین آن اس ال 
دى با همان رده قیمت است اما اگر پراید از رده خارج شود با 
وجودى که کیفیت خوبى ندارد خودرویى ارزان تر از پراید 
در بازار نیست. وى ادامه داد: تنها خودرویى که تا حدودى با 
پراید برابرى مى کند تیباست که با ده میلیون تومان قیمت 
باالتر، مردم قدرت خرید کمترى خواهند داشت. رئیس 
اتحادیه فروشندگان خودرو اصفهان در خصوص اینکه 
آیا امکان از رده خارج کردن پراید وجود دارد یا خیر، اظهار 
کرد: از سال گذشــته قیمت پراید حدود دو برابر افزایش 
یافته اســت، این در حالى است که قیمت بقیه خودروها، 
مواد اولیه و اجناس دیگر اصناف پنــج و یا حتى ده  برابر 

افزایش یافته است.

رئیس دانشکده علوم انسانى دانشگاه آزاد اسالمى واحد 
نجف آباد از راه اندازى رشــته مطالعات خانواده در مقطع 
کارشناسی بدون آزمون در این واحد دانشگاهى خبر داد.

ناصر جدیدى، تربیت و تقویت افراد کارشــناس براى 
مشاوره و رسیدگی به مسائل خانواده با آشنایى به علوم 
اجتماعى، جامعه شناسى، روانشناسى، علوم تربیتى، فقه 
و مبانى حقوق و مددکارى، تقویت و توسعه مطالعات و 
تحقیقات دانشگاهی در زمینه مسائل خانواده، آموزش 
کارشناسان به منظور ایجاد کانون هاي مشاوره خانواده 
در جامعه و... را از اهداف رشته مطالعات خانواده برشمرد.

وى خاطر نشان کرد: افرادي که رشته مطالعات خانواده 
را انتخاب مى کنند  غالبًا جــذب نهادهایى مانند وزارت 
بهداشت، ســازمان بهزیستى، صدا و ســیما، آموزش و 

پرورش، وزارت کار و مراکز تحقیقاتى که پژوهش هاى 
اجتماعى را سرلوحه کار خود دارند، می شوند.

جدیدى افــزود: فارغ التحصیالن این رشــته مى توانند 
در مراکز مشــاوره وزارت آموزش و پرورش، ســازمان 
بهزیستى و مراکز مشــاوره خصوصى و دولتى فعالیت 

کنند.
رئیس دانشــکده علوم انسانى دانشــگاه آزاد اسالمى 
واحد نجف آباد خاطر نشــان کرد: داوطلبان عالقه مند 
به انتخاب این رشــته براى ثبت نام مى توانند با مراجعه 
به سایتazmoon.iau.ac.ir  رشته کارشناسى جدید 
بدون آزمون مطالعات خانواده (کد 20615) با کد محل 
دانشگاهى 150 (دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد) را 

انتخاب کنند.

نـرخ کنونى خودرو 
کف قیمت اسـت

توضیحات رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو اصفهان درباره آخرین وضعیت بازار

راه اندازى رشته مطالعات خانواده 
در دانشگاه نجف آباد

پنجمین جشنواره انگور حسن رباط با حضور فرماندار 
شهرســتان شاهین شــهر و میمه، مدیر کل میراث 
فرهنگى صنایع دستى و گردشگرى استان، مدیر کل 
دفتر امور روستایى و شوراهاى استاندارى اصفهان و  
جمعى دیگر از مسئولین شهرســتان شاهین شهر و 

میمه برگزار شد. 
فرماندار شهرستان شاهین شهر و میمه در این مراسم 
گفت: طى هفته هاى اخیر در ســطح شهرســتان 
جشــنواره هاى مختلفى از جمله جشــنواره خربزه، 
قالى و قنات میمه و همچنین المپیاد بازى هاى محلى 
برگزار شــد که عالوه بر ایجاد نشاط اجتماعى براى 
هموطنان، رسالت اصلى خود که معرفى ظرفیت ها و 

پتانسیل هاست را در پى داشت.
اسفندیار تاجمیرى افزود: روستاى حسن رباط یکى 
از روستاهاى مهم بخش میمه است و این روستا در 
گذشته مرکز دهستان زرکان بوده  است. وى گفت: 
برگزارى جشــنواره هاى انگور در سال هاى گذشته 
موجب شده زیر ساخت هاى قابل توجهى در این روستا 
براى توسعه گردشگرى و مهاجرت معکوس فراهم 

شود که در کل روستاهاى استان بى سابقه است. 
نماینده عالى دولت اظهار کرد: تسهیل راه ارتباطى با 
مرکز بخش و شهرستان و تأ مین آب شرب مناسب از 

منابع پایدار از مهمترین نیازهاى روستاست.

پنجمین جشنواره انگور
 حسن رباط برگزار شد

حریق گسترده در کارخانه جنب باغ گل ها

تخصیص 150 میلیارد تومان براى احداث 
قطار اصفهان-شاهین شهر

معاون شهردارى اصفهان: تا چند سال آینده یک تا 2 مرکز بزرگ تجارى
 در شمال و شرق اصفهان احداث خواهد شد

سیتى سنترهاى اصفهان بیشتر مى شود

برگزارى نخستین مسابقه آشپزى با قارچ 
در اصفهان
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شاید براى شما هم جالب باشد که بدانید کدام یک از بازیگران زن ایرانى در 
نقش مرد جلوى دوربین رفتند و توانستند به خوبى از عهده این نقش برآیند. 
بسیارى از بازیگران زن کشورمان در نقش مرد توانستند قابلیت هاى خود را 
در بازیگرى در معرض دید همه قرار دهند. در این مطلب شما را با بازیگران 
زن ایرانى که در نقش مرد در سینماى ایران درخشیدند از آزاده زارعى تا لیال 

حاتمى آشنا مى کنیم.
آزیتا حاجیان در سریال «ساعت شنى»

آزیتا حاجیان در فیلم «ساعت شنى» در نقش «مش دریا» جلوى دوربین 
رفت. «مش دریا» در این سریال تظاهر به مردانگى مى کند و دوست دارد 

که با نقش مرد در جامعه ظاهر شود.
«مش دریا» سعى مى کند که با جنسیت مردانه در جامعه حضور پیدا کند، 
چون از نگاه او مرد در جامعه شرایط امن ترى دارد، به خصوص اینکه «مش 
دریا» یک فالوده فروش و یک زن دوره گرد است و قطعًا با مردهایى سر و 
کار دارد و همکار است که اگر بفهمند او زن است، به هر حال دردسرهایى 

برایش ایجاد مى کنند.
آزاده زارعى در فیلم «آمین خواهیم گفت»

آزاده زارعى در فیلم «آمین خواهیم گفت» به کارگردانى ســامان ســالور 
در نقش یک پســر ظاهر شــد. این هنرمند اصفهانى که در اولین تجربه 
بازیگرى اش در نقش «اصغر فرشــته» جلوى دوربین سامان سالور رفت 
خودش هم باورش نمى شد که بتواند از پس این نقش برآید و به گفته خودش 

تالش زیادى براى این نقش کرده است.
رؤیا تیموریان در فیلم «شیفتگى»

رؤیا تیموریان در فیلم «شــیفتگى» در نقش یک مرد جلوى دوربین رفت. 
داستان این فیلم درباره «شایسته» زنى است که بیش از 30 سال است وجه 
زنانه خود را فراموش کرده اســت. او پس از آشنایى با یک موزیسین جوان 
به نام «غوغا» و کمک به او براى رفع گرفتاریش خود نیز دچار دگردیسى 

مى شود.
شایسته ایرانى در فیلم «آینه هاى روبرو»

شایسته ایرانى، بازیگر نقش «آدینه» در«آینه هاى روبرو» بود که به خوبى 
توانست یک فرد ترنس را به نمایش بگذارد و با نقشى متفاوت و جذاب جلوى 
دوربین برود. در خالصه داستان این فیلم آمده است: «رعنا» و «آدینه» دو 
زن جوان از دو موقعیت کامًال متفاوت خانوادگى و اجتماعى، بر اثر حادثه اى 
با هم مواجه و همسفر مى شوند. «رعنا» زنى کم تجربه و مذهبى است که 
بخاطر نیاز مالى، پنهانى مسافرکشى مى کند و «آدینه» دخترى سرکش 
و مرفه است که از خانه خود فرار کرده اســت. در میانه راه «رعنا» متوجه 
مى شود که همسفرش داراى جنسیتى دوگانه است و قصد تغییر جنسیت 
دارد... واقعیتى که درك و پذیرش آن براى «رعنا»، غیرممکن و به منزله 

عبور از همه مرزهاى اعتقادى و سنتى است.
لیال حاتمى در فیلم «کمال الملک»

لیال حاتمى، بازیگر سرشــناس سینماى کشــورمان در دوران کودکى در 
نقش یک پســربچه در «کمال الملک» ظاهر شد. این نقش را شاید بتوان 

متفاوت ترین نقش لیال حاتمى در طول دوران حرفه اى اش نامید.
اولین حضورش در ســینما در نقــش کودکى «کمال الملــک» در فیلم 

«کمال الملک» به کارگردانى پدرش على حاتمى بود.

بازیگران زن ایرانى که در نقش مرد درخشیدند

شنبه شــب اولین نمایش جهانى تریلر روان شناختى «جوکر» به 
کارگردانى «تاد فیلیپس» و با بازى «یواکین فینیکس» در جشنواره 
ونیز باعث شد تماشاگران 8 دقیقه ایستاده براى کارگردان و بازیگر 
این فیلم دست بزنند. «ورایتى» گزارش داده که دو سانس نمایش 

این فیلم براى نمایندگان رسانه ها هم مملو از تماشاگر بود.
به جرأت مى توان گفت تماشاگران و منتقدان بیش از هر فیلم دیگر 
این دوره جشنواره در انتظار دیدن «جوکر» بودند. هرچند این فیلم 
بخشى از دنیاى داستان هاى مصور دى ســى است، اما فیلیپس 
براى شخصیت «جوکر» داستانى مستقل نوشته که در آن اثرى از 
«بتمن» نیست و گذشته شخصیت «جوکر» پیش از تبدیل شدن به 

اصلى ترین ضدقهرمان گاتام سیتى را به نمایش مى گذارد.
بازى فینیکس در نقش «آرتور فلک» که مردى دچار بیمارى روانى 
است و به تدریج به نماد پوچ گرایى خشونت آمیز تبدیل مى شود و 
نام خود را «جوکر» مى گذارد، از حاال باعث شده او را به عنوان یکى 

از گزینه هاى اصلى جوایز امسال به خصوص اسکار قلمداد کنند.
فینیکس تأکید کرد براى بازى در نقش «جوکر» از بازیگران قبلى 
که این نقش را بازى کرده اند از جمله «هیث لجر» (که براى بازى در 
نقش «جوکر» در «شوالیه سیاه» اسکار برد) الهام نگرفته: «من به 
هیچیک از بازى هاى قبلى این نقش ارجاع ندادم. به نوعى این حس 

را داشتم که این شخصیت را خودمان خلق کردیم.»

«آلبرتو باربرا» دبیر هنرى جشــنواره ونیز هــم به حرف ها درباره 
موفقیت احتمالى «جوکر» در فصل جوایــز دامن زده و گفته این 
فیلم «یک راست به سمت اسکار مى رود». منتقدان هم این فیلم را 
تحسین کرده اند، از جمله «اوون گیلبرمن»، منتقد نشریه «ورایتى» 
که آن را یک «راننده تاکســى» جدید لقــب داده و بازى یواکین 
فینیکس را «مسحور کننده» توصیف کرده است. او نوشته است: 
«یواکین فینیکس به عنوان یک گیک روانى که به قاتل سریالى 

تبدیل مى شود، حیرت انگیز است.»
«ژان بروکس» در «گاردین» پنج ســتاره کامل به «جوکر» داده 
و نوشته اســت: «بازسازى شــجاعانه تاد فیلیپس از ضدقهرمان 
دى ســى کامیکس، به شــکل درخشــانى توسط ســتاره اش

(یواکین فینیکس) زندگى بخشیده شده است و با کمک کوچکى از 
"مارتین اسکورسیزى".»

«دیوید رونى» در «هالییود ریپورتر» نوشــته اســت: «ققنوس 
برمى خیزد.» (اشــاره به نام فامیلى یواکین فینیکس است که به 
معناى ققنوس است) و در یادداشتى یواکین فینیکس را دلیل اصلى 

موفقیت این فیلم مى داند.
«دیوید سکســتون» در «ایونینگ استاندارد» پنج ستاره کامل به 
فیلم «جوکر» داده و آن را خشــن ترین و تلخ ترین فیلم کامیک 
بوکى مى داند که تاکنون ساخته شده اســت. او در یادداشت اش 

به شباهت این فیلم با «راننده تاکســى» اشاره کرده و این فیلم را 
به ژانر وحشت نزدیک تر از بقیه ژانرها مى داند و نوشته شاید این 

قوى ترین بازى کارنامه فینیکس باشد.
«نیکالس باربر» در BBC، از پنج، ســه ستاره به فیلم «جوکر» 
داده است و ضمن تمجید از بازى یواکین فینیکس به این نکته اشاره 
کرده که «جوکر» از دیگر فیلم هاى ضدقهرمانى کامیک بوك ها 
برتر است اما این ایده که «جوکر» از باقى فیلم هاى ابرقهرمانى و 

ضدقهرمانى، بالغ تر و هوشمندتر است را شوخى مى داند.
«الکس بیلینگتون» یکى دیگر از منتقدان مشهور سینما نوشته: 
زمان به قبل از «جوکر» و بعد از «جوکر» تقســیم خواهد شــد. 
نمى دانم که آیا دنیا براى این فیلم آماده است؟ شاید باشد. این فیلم 

چالش برانگیز و دیوانه و بى پرواست. توقف نمى کند. 
«جوکر» برداشتى متفاوت از دلقِک شــاهزاده دنیاى جرم است. 
داستان در 1981 اتفاق مى افتد و درباره «آرتور ِفلِک» یک استندآپ 
کمدین ناموفق اســت که بعد از تحقیر بین جمع، ســر به جنون 
مى گذارد، به شخصیت نیست انگار و ترســناك «جوکر» تبدیل 
مى شود و در گاتام سیتى یک زندگى مملو از جرم و جنایت و هرج 
و مرج را در پیش مى گیرد. «رابرت دنیرو»، «فرانسس کانروى» و 
«برت کالن» از دیگر بازیگران این پروژه 55 میلیون دالرى هستند 

که از چهارم اکتبر در سینماهاى آمریکا اکران مى شود.

نقش آفرینى «یواکین فینیکس» چشم ها را خیره کرد

 و «جوکر» وارد مى شود...

جهانبخش سطالنى، بازیگر ســینما، تئاتر و تلویزیون در مورد آخرین 
فعالیت هاى خود در عرصه سینما و تلویزیون گفت: در حال حاضر آخرین 
مراحل ساخت فیلم سینمایى «مجنون بى لیلى» به کارگردانى خودم را 
پشت سر مى گذارم. این فیلم بعد از گذشت مراحل اولیه آماده کلید زدن 

شده است. 
وى درباره فیلمنامه این اثر سینمایى تأکید کرد: فیلمنامه «مجنون بى 
لیلى» ادغامى از سه فیلمنامه است، نوشــته اى از من، فیلمنامه اى از 
بهزاد خداویسى و همچنین طرحى از قربان محمدپور که باعث پیدایش 

«مجنون بى لیلى» شده و براى پخش از تلویزیون آماده مى شود.
بازیگر سریال «سرنخ» درباره سایر فعالیت هاى خود در عرصه بازیگرى 
تأکید کرد: به تازگى پیشنهاد بازى در فیلم «خروج» به کارگردانى ابراهیم 
حاتمى کیا را دریافت کرده ام، قرار است به زودى به تهران بیایم و مقدمات 

حضورم در این پروژه سینمایى کلید بخورد. 
وى با اشاره به همکارى خود در سریال «حضرت موسى (ع)» اضافه کرد: 
از همان ابتدا محمد میرعالیى صحبت هایى با من داشته اما هنوز انتخاب 
بازیگران این اثر آغاز نشده است، من با میرعالیى رفاقت دیرینه دارم و به 
امید خدا بر اساس گپ و گفت اولیه در این سریال بازى خواهم داشت اما 

هنوز پیشنهادى براى سریال «سلمان فارسى» نداشته ام. 
بازیگر سریال «یوســف پیامبر (ع)» درباره همکارى خود با کارگردان 
فیلم سینمایى «یتیم خانه ایران» اذعان کرد: دستیار ابوالقاسم طالبى با 
من تماس داشته و صحبت هاى نخست براى حضورم در فیلم جدید این 
کارگردان سینما صورت پذیرفته است، این فیلم براى حضور در جشنواره 
فیلم فجر آماده خواهد شد و به همین ســبب به زودى فیلمبردارى آن 

کلید مى خورد. 

جهانبخش سلطانى، چهارمین 
بازیگر «خروج» حاتمى کیا

سال گذشته نیز به دلیل استفاده نادرست از فرهنگ بومیان مکزیک مورد سرزنش قرار گرفت.خانه مد فرانسوى «دیور» که در سال 1946 توســط طراح مد «کریستین دیور» تأسیس شد، بومى نشان مى دهد، به دلیل استفاده نامناسب از فرهنگ، خشم خیلى ها را به دنبال داشته است.بازار مى آید، با آگهى تبلیغاتى که در آن رقصندگان سرخپوست را در حال رقصیدن با نواى طبل آمریکایى در آگهى هاى تجارى آن ظاهر شــده بود. ولى اکنون عطر زنانه آن که به زودى به اولین محصول شرکت «دیور» با همین نام (سووژ)، یک ادکلن مردانه بود که «جانى دپ»، بازیگر فرانسوى به معناى وحشى است- در شبکه هاى اجتماعى، انتقادات تند و تیزى را بر انگیخت.کرده اند. استفاده از تصاویر سرخپوستان آمریکا همراه با استفاده مکرر از کلمه «سووژ» -که در منتقدان را به دنبال داشته و آن را نسبت به بومیان آمریکا توهین آمیز و حتى نژادپرستانه توصیف یک آگهى بازرگانى براى عطر جدید «ُسوَوژ» از خانه مد فرانسوى «کریستین دیور» اعتراض 

پارسا خائف از چگونگى ورود به عرصه خوانندگى 
و آرزوهایش در این مسیر توضیح داد. خائف متولد 
27 اردیبهشــت 1384 در اردبیل خواننده است و 
فعالیت خود را با حضــور در کالس هاى آواز  در 
اردبیل ادامه داد؛ او ابتدا با دستگاه هاى موسیقى 
سپس آواشنایى آشنا شــد و حاال خواننده سبک 

سنتى است.
پارسا از کودکى به موسیقى و خوانندگى عالقه مند 
بود و صداى رسا و بلند او نیز باعث شد تا از همان 
کودکى وارد عرصه موســیقى شــود. او زیر نظر 
اساتید موســیقى در اردبیل دوره هاى موسیقى 
را گذرانده و با همه موفقیت ها و جوایز جشــنواره 
اما او با مســابقه «عصر جدید» بیشــتر به مردم 
ایران شناخته و مشهورتر شد تا جایى که توانست 
عالوه بر جلب نظر داوران، رأى میلیونى مردم را 

هم کسب کند.
به بهانه موفقیت پارسا خائف، «باشگاه خبرنگاران 
جوان»،گفتگویــى با او داشــته کــه در ادامه 
مى خوانید: خائف پیرامون دلیل انتخاب موسیقى 
سنتى گفت: هر کسى ســلیقه اى دارد و من هم 
به موسیقى سنتى عالقه داشــتم و در این مسیر 
حرکت کردم. از هشت ســالگى آواز مى خواندم 
و زمانى که خانواده ام اســتعداد من را دیدند، من 

را به کالس هاى اســتادان موسیقى 
فرستادند.

وى بــا بیــان اینکــه از 
9 ســالگى بــه صورت 
حرفــه اى کار خــودم را 
آغاز کردم، گفت: اوایل که 
شروع کرده بودم اطرافیان 
با صداى من آشنا نبودند 
و بعد که متوجه شــدند 

من را تشویق کردند.

خائف درباره جوایزى که کســب کرده توضیح 
داد: در زمینه موسیقى رتبه سوم مسابقه «عصر 
جدید» را کسب کردم، در شهریور سال 97 رتبه 
اول آواز دستگاهى را به دست آوردم همچنین در 
جشنواره نواى خرم 5 در بین تصنیف خوان ها رتبه 
اول و جشنواره شمس و موالنا هم توانستم رتبه 

اول را کسب کنم.
این نوجوان اردبیلى دربــاره عالقه مندى دوباره 
مردم به موسیقى سنتى با اجراهاى او در «عصر 
جدید» اظهار کــرد: نظر لطف مردم اســت اگر 
یک درصد این اتفاق افتاده باشد و باعث افتخار 

من است.
وى درباره  فراموشى موسیقى سنتى  عنوان کرد: 
انسان ها هر چیزى که دوســت دارند دغدغه از 
دست دادن و فراموشــى آن را هم دارند اگرچه 
موسیقى سنتى فراز و فرود دارد اما فکر نمى کنم 

رو به فراموشى باشد.
خائف در مــورد عالقه مندى خود به اســتادان 
موســیقى بیان کرد: عالقه دارم کــه همایون 
شجریان، سهراب پور ناظرى، استاد کلهر و بهداد 
بابایى در حوزه موسیقى  به من کمک کنند. وى 
درباره دغدغه و آرزوى خود در مســیر موسیقى 
بیان کرد: آرزوى من این است که خواننده بزرگى 
شوم و قطعه اى که مى خوانم همیشه در بین مردم 

زمزمه و ماندگار شود.
او دربــاره الگــوى کارى خود در 
موســیقى ســنتى گفت: الگوى 
کارى من محمدرضا شــجریان 

و همایون شجریان هستند.

آرزوى جالب فینالیست «عصر جدید»

پارسا خائف چگونه خواننده شد؟

به کالس هاى اســتادان موسیقى  را
فرستادند.

وى بــا بیــان اینکــه از
9 ســالگى بــه صورت 
حرفــه اى کار خــودم را 
آغازکردم، گفت: اوایل که 
شروع کرده بودم اطرافیان 
صداى من آشنا نبودند  با
بعد که متوجه شــدند  و

تشویق کردند. من را

شوم و قطعه اى که مى خوانم همیشه در بین مر
زمزمه و ماندگار شود.

او دربــاره الگــوى کارى خود
موســیقى ســنتى گفت: الگو
کارى من محمدرضا شــجری

وهمایون شجریان هستند.

خشم بومیان آمریکا 
از «جانى دپ» 

خواننده «دونه دونه» آخرین کنســرت تابســتان 1398 در تهران را سوم 
شهریور ماه در سالن میالد نمایشگاه بین المللى تهران برگزار کرد.

محسن ابراهیم زاده در حالى در این برنامه روى صحنه رفت که مهدى کرد، 
تهیه کننده و مدیر برنامه هایش در بک استیج جشن تولدى برایش تدارك 
دیده بود. سالروز تولد محسن ابراهیم زاده، 17 شهریور است که با توجه به 
تقارن این روز با ایام ســوگوارى محرم و تعطیلى کنسرت ها، جشن تولد او 

حدود دو هفته زودتر برگزار شد.
در این کنسرت چهره هایى چون على لهراسبى، على عبدالمالکى، رضا بهرام، 
شجاع خلیل زاده و ســیامک نعمتى (بازیکنان تیم پرسپولیس)، امیر مقاره 
(خواننده گروه ماکان)، محمدحسین توتونچیان، سعید بنازاده، محمدامین 

کریم پور و... حضور داشتند.
ابراهیم زاده در نیمه  اول سال 1398 یکى از پرکارترین خوانندگان موسیقى 
پاپ کشور بود. او از ابتداى امسال، 20 ســانس در مرکز همایش هاى برج 
میالد و هشت سانس در سالن میالد نمایشگاه بین المللى روى صحنه رفت 

و جمعاً از حدود 53 هزار مخاطب در تهران میزبانى کرد.
خواننده آهنگ «عاشق شدن» از ابتداى ســال 1398 عالوه بر تهران، در 
کیش، رشت، رامسر، متل قو، نور، بابلسر، محمودآباد، گرگان، لنگرود، جویبار، 
بندر عباس، کرمانشــاه، اصفهان، کرج، بندر لنگه، سارى، ایالم، فردیس، 
بستک، خرم آباد، کرمان، مریوان، الرســتان، کامیاران، نیم ور (محالت)، 
بافت، مهارجان (اراك)، دامغان، بم، داراب، مرودشت، آمل، شهریار و شهر 

قدس روى صحنه رفته است.
ابراهیم زاده فروردین امسال و به دلیل حمایت و کمک رسانى به سیل زدگان 
گلســتان و دیدار با آنها، از ســوى جمعیت هالل احمر تقدیر شده بود. این 
خواننده بهار امسال تور کنسرت هاى خود در کانادا را هم برگزار کرد. مونترال 
(30 فروردین)، تورنتو (1 اردیبهشت) و ونکوور (6 اردیبهشت)، شهرهایى 

بودند که ابراهیم زاده در آنها کنسرت برگزار کرد.

جشن تولد محسن ابراهیم زاده در 
آخرین کنسرت تابستانى

پوستر رسمى فیلم ســینمایى «ماجراى نیمروز: رد خون» به کارگردانى 
محمدحسین مهدویان رونمایى شد. طراحى این پوستر را شکوفه بیاتى در 

استودیو گیشه برعهده داشته است.
«ماجراى نیمروز: رد خون» یک فیلم اطالعاتى امنیتى است که از سوم 
مهرماه با پخش «سیماى مهر» روى پرده سینماها خواهد رفت. این فیلم 

به موضوع پرحاشیه اى  در تاریخ معاصر کشور مى پردازد.
جواد عزتى، هادى حجازى فر، محسن کیایى، بهنوش طباطبایى، هستى 

مهدوى، حســین مهرى، مهدى زمین پرداز، محمد عسگرى، امیراحمد 
قزوینى، امیرحسین هاشمى و حســین فالح بازیگران «ماجراى نیمروز: 

رد خون» هستند.
«ماجراى نیمروز: ردخون» محصول مؤسسه سینمایى سیماى مهر و با 
مشارکت بنیاد سینمایى فارابى و پیام رسان آیگپ (IGAP) است. این فیلم 
در سى و هفتمین دوره جشنواره فیلم فجر در 11 رشته نامزد شد و توانست 

سه سیمرغ بلورین به دست آورد.

رونمایى از پوستر رسمى «ماجراى نیمروز: رد خون»
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شهردارى سده لنجان باستناد مجوز شماره 423/ش/98 مورخ 1398/05/28 شوراى محترم اسالمى شهر در نظر 
دارد پالك زمین هاى ذیل را طبق مشخصات اعالم شده در جدول زیر را از طریق مزایده به متقاضیان واجد شرایط 

واگذار نماید.

لذا کلیه متقاضیــان حداکثر تا پایان وقت ادارى روز یکشــنبه مــورخ 98/06/17 مهلــت دارند جهت اخذ 
اسناد مزایده به ســاختمان شــهردارى و نیز جهت کسب اطالعات بیشــتر به سایت شــهردارى به نشانى

 www.sh-sedehlenjan.ir مراجعه نمایند.

آگهى مزایده نوبت اول

حسین ناظم الرعایا- شهردار سده لنجان

چاپ دوم

قیمت پایه هر کاربرىمساحتشماره پالكردیف
مترمربع

قیمت پایه کل 
(ریال)

3/000/000600/000/000مسکونى- شهرك نگین127200
3/000/000600/000/000مسکونى- شهرك نگین228200
4/000/000792/000/000مسکونى- اراضى تفکیکى غرب342198
4/000/000796/000/000مسکونى- اراضى تفکیکى غرب477199

 م الف: 577083

مارك ویلموتس، ســرمربى بلژیکى تیم ملى اسامى 23 
بازیکن را براى حضور در مرحلــه  مقدماتى جام جهانى 
2022 قطر و جام ملت هاى آســیایى 2023 منتشر کرد. 
تیم ملى در هفته اول این مرحله از رقابت ها اســتراحت 
دارد و کار خود را براى صعود به جام جهانى از روز نوزدهم 
شــهریور ماه در هنگ کنگ آغاز مى کند. این لیست تیم 
ملى مانند هر لیســتى که اعالم مى شود، نکات مثبت و 
منفى اى دارد. در این گزارش لیســت جدید ویلموتس را 

بررسى کرده ایم.
اشکان دژآگه که ســابقه حضور در دو جام جهانى را در 
کارنامه خود دارد، غایب بزرگ لیســت ویلموتس است. 
با توجه به عملکرد قابل قبولى که دژآگه در بازى تراکتور 
مقابل پرسپولیس داشــت و تجربه اى که او دارد، انتظار 
مى رفت در لیست ویلموتس جایى داشته باشد.  عالوه بر 

دژآگه، مهرداد محمدى دیگر بازیکنى است که مى توانست 
در لیست جدید تیم ملى حضور داشته باشد. محمدى که 
این فصل از باشگاه سپاهان راهى آوس پرتغال شده و در 
سه بازى اول این تیم در لیگ برتر پرتغال دو گل به ثمر 
رسانده و یک پاس گل هم داده است، در لیست جدید تیم 

ملى جایى ندارد. 
مارك ویلموتس در تیرماه 23 بازیکن از لیگ برتر را که 
کمتر در لیست هاى قبلى تیم ملى حضور داشتند به اردو 
فراخواند و این بازیکنان در یک بازى دوستانه به مصاف 
تیم ملى امید رفتند. حاال در لیست جدید تیم ملى نام چهار 
بازیکن از آن لیست به چشم مى خورد. از این چهار بازیکن، 
محمد رشید مظاهرى در لیست اول ویلموتس هم حضور 
داشــت اما از حضور در اردو انصراف داد تا سرمربى تیم 
ملى، حسین حسینى دروازه بان جوان استقالل را به اردو 
فرا بخواند. عالوه بر مظاهرى، اســتقالل دو بازیکن و 

پرسپولیس یک بازیکن دارد که از لیست دوم ویلموتس 
براى بازى با هنگ کنگ دعوت شده اند. سیاوش یزدانى 
و على کریمى دو بازیکن استقالل و محمد نادرى مدافع 
چپ پرسپولیس، سه بازیکنى هستند که بعد از حضور در 
اردوى دوم تیم ملى، براى بازى با هنگ کنگ در لیست 

ویلموتس نامشان دیده مى شود.  
بیشترین تغییرات در لیســت جدید ویلموتس مربوط به 
دروازه بان هاى تیم ملى اســت. اگر بیرانونــد که تقریبًا 
حضورش به عنوان دروازه بان اصلى تیم ملى قطعى است 
را کنار بگذاریم، دو دروازه بان  تیم ملى که در جام ملت هاى 
آسیا امارات حضور داشتند، جایى در فهرست جدید تیم ملى 
ندارند. پیام نیازمند و امیر عابدزاده با وجود اینکه در لیست 
اول ویلموتس هم نامشــان دیده مى شد، براى 
اردوى جدید تیم ملى دعوت نشده اند. دعوت 
نشــدن نیازمند که یکــى از بهترین 

دروازه بانان لیگ هجدهم بود و در لیگ نوزدهم هم رکورد 
100 درصد کلین شیت را براى سپاهان تا پایان هفته دوم 

لیگ برتر دارد، از نکات عجیب لیست تیم ملى است. 
علیرضا بیرانوند، حسین حسینى و محمدرشید مظاهرى 
دروازه بان هاى دعوت شده از سوى ویلموتس براى این 
اردوى تیم ملى هستند. همچنین سامان قدوس که چهار 
ماه از حضور در میادین فوتبالى محروم است، در لیست 

جدید ویلموتس جایى ندارد. 
روزبه چشــمى که هنوز مشــخص نیســت در چه تیم 
براى این فصل توپ مى زند و ســعید عزت اللهى یکى از 
لژیونرهاى این فصل فوتبال ایران دیگر بازیکنانى هستند 
که با وجود بازى در جام جهانى، در لیست جدید ویلموتس 
جایى ندارند. به هر حال غیبت یک عالمه ستاره و اینکه 
تیمى مثل ســپاهان هیچ نماینده اى در تیم ملى ندارد از 

نکات عجیب جدیدترین لیست تیم ملى است.

پس این ستارگان کجا هستند؟
سعید نظرى

محمد احمدى

محمد احمدى

 احســان حاج صفــى، ملى پوش 
تراکتــور روز خوبــى را مقابــل 

پرســپولیس تجربه کرد. این 
بازیکن چــپ پــا در بازى 
لیس  ســپو پر - ر کتو ا تر
ســیصدمین بازى خود در 
لیگ برتر را انجام داد. بازى 

سیصدم احسان براى او خوش یمن بود و 
توانست شمار گل هاى خود را به عدد 43 
برساند. این گل، چهارمین گل حاج صفى 
به پرسپولیس بود، او به هیچ تیمى در لیگ 
برتر بیش از پرســپولیس گل نزده است. 
این بازیکن 29 ســاله این 300  بازى را 
براى دو باشگاه تراکتور و سپاهان انجام 

داده است.

ذوبى ها سرانجام در یک بازى نه چندان زیبا اولین 
امتیاز فصل را از شــهر جم و تیم پــارس جنوبى به 
دســت آوردند تا هفته دوم با امتیاز براى آنها خاتمه 
پیدا کند. اما نکته جالب توجه این است که ذوبى ها 
در این بازى نتوانســتند موقعیت هاى گلزنى خلق 
کنند و ســه فرصت گلزنى آنها با شوت از راه دور به 
دست آمد تا ناتوانى این تیم به خوبى مشخص شود.

 ذوب  آهن هفته گذشته هم بازى برده برابر سایپا را 
با عدم مدیریت درست باختند تا ضعف سبزپوشان به 

خوبى مشخص شود. 
در این بین باید به غیبت ستاره هاى ذوب  آهن هم 
اشاره کنیم. دانیال اسماعیلى فر، مهدى مهدى پور و 
احسان پهلوان به علت حضور در پادگان نمى توانند 
ذوب آهن را همراهى کنند و ارســالن مطهرى هم 
مصدوم است. بى شک با بازگشت این چهار بازیکن 
شــکل تیمى و تاکتیکى ذوبى ها عوض مى شود و 
آنها مى توانند با قدرت برابر تراکتور در هفته ســوم 
بازى کنند. هر چه هســت تا به اینجا ذوب آهن به 
هیچ عنوان رنــگ و بوى مدعى لیــگ نوزدهم را 
نداشته و باید دید در ادامه مى تواند این روند را تغییر 

دهد یا خیر. 

امیرقلعه نویى که هیچ بازیکنى از تیمش را در اردوى 
تیم ملى بزرگســاالن نمى بیند، به نشانه اعتراض، 
در نشست مربیان لیگ برترى با ویلموتس شرکت 

نکرد.
 نشست مربیان لیگ برترى با مارك ویلموتس در 
مرکز ملى فوتبال برگزار شد؛ نشستى که البته غایبان 
بزرگى نظیر گابریل کالدرون و امیرقلعه نویى داشت.

در جدیدترین فهرست اعالم شده از سوى تیم ملى، 
طالیى پوشــان علیرغم صدرنشــینى در دو هفته 
ابتدایى لیگ، هیچ نماینده اى در تیم ملى نمى بینند 
و این در شرایطى است که پیش تر پیام نیازمند، سعید 
آقایى و عزت پورقاز در شمار ملى پوشان قرار داشتند 
و در آخرین اردوى تیم ملى نیز محمد محبى و محمد 

کریمى در لیست قرار گرفته بودند.
البته محمد محبى، على کى خسروى و امیدنورافکن 
سه بازیکن تیم فوتبال سپاهان به شمار مى روند که 
دیروز صبح، اولین تمرین خود را در سومین اردوى 
تدارکاتى امیدها، زیر نظر فرهاد مجیدى پشت سر 
گذاشتند. شنیده مى شود، امیرقلعه نویى سرمربى تیم 
فوتبال سپاهان به دلیل اینکه هیچ بازیکنى از تیمش 
به اردوى تیم بزرگساالن فرا خوانده نشده، از شرکت 
در نشستى که با حضور سرمربى تیم ملى برگزار شد، 

خوددارى کرده است.

دیدار دوستانه تیم هاى فوتبال پیشکسوتان سپاهان و 
ذوب آهن امروز برگزار خواهد شد.

دربى دوستانه تیم هاى فوتبال پیشکسوتان سپاهان و 
ذوب آهن به منظور تجلیل از سعید آذرى، مدیر عامل 
سابق باشگاه ذوب آهن اصفهان، امروز دوشنبه 11 
شهریور ماه به میزبانى باشگاه ســپاهان از ساعت 
17:00 در زمین چمــن مجموعه باغ فردوس فوالد 

برگزار خواهد شد. 

بازیکن تیم فوتبال پارس جنوبى گفت: داور پنالتى 
100 در صد تیم ما را نگرفت و به نفع تیم ذوب آهن 

سوت مى زد.
احسان تأییدى در گفتگویى، در مورد دیدار تیم هاى 
فوتبال پارس جنوبى جم و ذوب آهن اصفهان که با 
تساوى دو تیم به پایان رسید، اظهار کرد: به نظرم 
باید در این بازى برنده مى شدیم چراکه خوب بازى 
کردیم و 3 امتیاز این دیدار حق تیم ما بود. امیدوارم 
در هفته هاى بعــد با نتایج خوبى کــه مى گیریم 

جبران کنیم.
وى در مــورد اعتراض مکرر اعضــاى تیم پارس 
جنوبى به داور مسابقه در جریان بازى گفت: داور 
پنالتى 100 درصد تیم مــا را نگرفت و به نفع آنها 
سوت مى زد. این در شرایطى است که کمک هایش 
مى توانســتند به او کمک کنند. بــه نظرم داورى 
ضعیف بود و 3  امتیاز بازى به راحتى از دست رفت.

بازیکن تیم فوتبال بانــوان ذوب آهن در رابطه با 
وضعیت تیم فوتبال بانوان ذوب آهن، اظهار کرد: 
زمزمه هایى مبنى بر انحالل تیم فوتبال ذوب آهن 
شنیده مى شود که امیدواریم شایعه باشد. وجود یک 
نماینده از این باشگاه بزرگ در لیگ برتر فوتبال به 

لیگ شخصیت و کیفیت باالیى بخشیده است.
فاطمه عادلى در گفتگو با «ایمنا» افزود: باشــگاه 
ذوب آهن همیشه امکانات خوبى در اختیارمان قرار 
داده است. تمام هزینه هاى یک تیم فوتبال بانوان 
به اندازه قرار داد یــک بازیکن مرد در لیگ آقایان 
است که نشان مى دهد بانوان هزینه زیادى ندارند 
و چرا باید شــایعه انحالل تیم بانوان ذوب آهن به 

گوش برسد.
وى در خصوص آســیب هاى منحل شــدن تیم 
فوتبال بانوان ذوب آهن، خاطرنشان کرد: ذوب آهن 
جزو  معدود باشــگاه هایى است که آکادمى بانوان 
دارد و وقتى آکادمى تشــکیل مى شود، آینده تیم 
بزرگساالن آن باشگاه را تأمین مى کند ذوب آهن 
این آکادمى را دارد اما مى خواهند تیم بزرگساالن 
را منحل کنند. افرادى در تیم هستند که محصول 
آکادمى ذوب آهن هســتند و فقــط مى توانند در 
ذوب آهن بازى کنند زیرا شــرایط حضور در شهر 
دیگرى را ندارند، اگر این تیم منحل شود این افراد 

دیگر نمى توانند به فوتبال خود ادامه دهند.
بازیکن تیم فوتبال بانوان ذوب آهن با اشاره به اینکه 
مدیران کارخانه ذوب آهن به تیم فوتبال بانوان این 
باشگاه کمک کنند، تأکید کرد: فرصت پیش نیامده 
که با اعضاى هیئت مدیره ذوب آهن صحبت کنم 

اما امیدوارم این موضوع پیگیرى شود.
حسین قدوسى، سردبیر سابق روزنامه «پیروزى» در 
نوشتارى مطالب عجیبى را علیه سپاهان مطرح کرده 

است. در این مطلب آمده است:
 شش بازیکن از پرسپولیس به تیم ملى بزرگساالن 
دعوت شــده اند، روســتایى بــه تیم ملــى امید و 
رســن به تیم ملى عراق. یعنى اینکــه کالدرون در 
فیفا دى هشــت بازیکن فیکــس و ملى پوش خود 
را در اختیــار ندارد و تمرینات تیمــش عمًال مختل 
خواهــد شــد. آن هــم در آســتانه هفته ســوم و

 دربى.
ویلموتس تا توانسته از پرســپولیس بازیکن دعوت 
کرده امــا هیچکس نمى گوید چرا از ســپاهانى که 
کهکشانى لقب گرفته و یا شهرخودرو که صدرنشین 
اســت هیچ بازیکنى دعوت نشــده. تعجب نکنید و 
باور کنید از تیم پرســتاره سپاهان کسى به تیم ملى 
دعوت نشــده، حتى یک نفر. حاال اگر ســپاهان و 

قلعه نویى کــه تا کنون ســکوت کرده اند براى 
خالــى نبــودن عریضــه به عــدم دعــوت از 
ســتاره هاى خود معترض شــدند هم متعجب 

نشوید.
بله، فوتبال ما از این ماجراها زیاد داشته. شما هم وقتى 
لیست تیم ملى را مى بینید باورتان شود که هیچ اشتباهى 
رخ نداده. این عین واقعیت است که از سپاهان بازیکنى 
دعوت نشده. حتى حتى حتى یک نفر. فصل قبل برنامه 
ریزى زمان مسابقات لیگ به نفع سپاهان و تراکتور و 
به ضرر نمایندگان آسیایى ایران و این فصل هم اجى 
مجى الترجى ها بدین شــکل ختم کالم اینکه این 
ســئوال را هرگز از یاد نبرید و به خاطر داشته باشید: 
آیا  بــه وقــت بازى هاى مهــم و رســمى هم هیچ 
بازیکنى از ســپاهان به تیم ملى دعوت نخواهد شد؟ 

منتظر مى مانیم.

شاگردان عبدا... ویسى در تیم شاهین بوشــهر با دریافت چهار کارت مقابل شهر 
خودرو، بد اخالق تریــن تیم هفته دوم رقابت هاى لیگ برتر شــدند.هفته دوم 
رقابت هاى لیگ برتر را در حالى پشت سر گذاشتیم که در این هفته نسبت به هفته 
اول، داوران در نشان دادن کارت هاى رنگى کم کار تر بودند.در این هفته تیم شاهین 
بوشهر با سه کارت زرد و یک کارت قرمز بد اخالق ترین تیم هفته بود و تیم هاى پارس 
جنوبى، سایپا، پیکان و نفت مسجد سلیمان بدون دریافت کارت به کارشان پایان دادند. 
در پایان دو هفته گذشته از این مسابقات استقالل با مجموع هفت کارت زرد و قرمز 
پر کارت ترین تیم مسابقات است.علیرضا چراغعلى، هافبک ذوب آهن همچنان 
با دریافت دو کارت زرد و یک کارت قرمز، پر کارت ترین بازیکن است. تیم 
صنعت نفت نیز با داشتن دو بازیکن دو اخطاره به نام رضا جبیره و مسلم 

مجدمى، بیشترین بازیکنان دو اخطاره را دارد.

اینجورى خبرى از 
باالى جدول نیستا!

قلعه نویى نشست را 
تحریم کرد

تجلیل از آذرى 
در دربى دوستانه

سوت ها
 به نفع ذوب آهن بود

خدا کند شایعه باشد

چراغعلى عزیزم آرام تر
 محسن کدخدایى

ید تیم ملى نام چهار 
از این چهار بازیکن، 
ویلموتس هم حضور 
ف داد تا سرمربىتیم

ن استقالل را به اردو 
ـتقالل دو بازیکن و 

را کنار بگذاریم، دو دروازه بان  تیم ملى که در جام ملت هاى 
آسیا امارات حضور داشتند، جایى در فهرست جدید تیم ملى 
ندارند. پیام نیازمند و امیر عابدزاده با وجود اینکه در لیست 
اول ویلموتس هم نامشــان دیدهمى شد، براى 
اردوى جدید تیم ملى دعوت نشده اند. دعوت 
نشــدن نیازمند که یکــى از بهترین 

رده اند براى 
م دعــوت از 
 هم متعجب 

شما هم وقتى  ته.
 کههیچ اشتباهى

 سپاهان بازیکنى 
 فصل قبل برنامه 
اهان و تراکتور و 
ن فصل هم اجى 
 کالم اینکه این 

شاگردان عبدا... ویسى
خودرو، بد اخالق تریـ
رقابت هاى لیگ برتر
اول، داوران در نشان دادن

بوشهر با سه کارت زرد و یک
جنوبى، سایپا، پیکان و نفت
در پایان دو هفته گذشته
پر کارت ترین تیم مس
با دریافت دو کارت
صنعت نفت نیز
مجدمى، بیش

چراغ
محسن کدخدایى

ى، ملى پوش 
مقابــل را
رد. این 
ىازى  ب
سلیس
د در 
 بازى

و خوش یمن بود و 
3 خود را به عدد 43
حاج صفى مین گل

هیچ تیمى در لیگ 
س گل نزده است. 
 این300  بازى را
ر و سپاهان انجام 

ت نشــده. تعجبنکنید و
ه سپاهان کسى به تیمملى

 نفر. حاال اگر ســپاهان و 

بازیکنى از ســپاهان به تیمملى دعوت نخواهد شد؟ 
منتظر مى مانیم.

300 تایى شدنت 
مبارك

گیر عجیب یک پرسپولیسى به سپاهان
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 آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در اداره ثبت اسناد و 

امالك مهردشت
1.برابر راى شــماره 139860302177000176 مورخه 1398/02/29هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم بتول 
بهرامیان فرزند محمد بشماره شناسنامه 47 میمه و شماره ملى 6229948001 در ششدانگ 
یکباب خانه ششــدانگ پالك 237 فرعى واقع در علویجه1 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان 
به مساحت 270/62مترمربع انتقالى از مالک رسمى خانم خاور عزیزى محرز گردیده است.

2.برابر راى شــماره 139860302177000166 مورخه 1398/02/28 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى محمد 
رضا صادقى هســنیجه فرزند محمد صادق بشماره شناســنامه 12 نجف آباد و شماره ملى 
1092014098 در ششدانگ یکباب خانه قسمتى از پالك 4708 فرعى واقع در علویجه 1 
اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 180مترمربع انتقالى از مالک رسمى آقاى مجید 

قنبریان علویجه محرز گردیده است.
3.برابر راى شــماره 139860302177000450 مورخه 1398/05/09 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى رضا 
شفیعى علویجه فرزند حسن بشماره شناسنامه 72 نجف آباد و شماره ملى 1091898103 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثى برروى قسمتى از پالك 992 فرعى واقع در علویجه1 اصلى 
بخش 15 ثبت اصفهان به مســاحت 327/91 مترمربع انتقالى از مالک رسمى وراث حسن 

شفیعى محرز گردیده است.
4.برابر راى شــماره 139860302177000449مورخه 1398/05/09 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى محمد کیانى 
فرزند لطیف بشماره شناسنامه و شماره ملى01 11500543 در ششدانگ یک بابخانه قسمتى 
از پالك 4708  فرعى واقع در  علویجه 1 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت179/93 

مترمربع انتقالى از مالک رسمى آقاى على قنبریان علویجه محرز گردیده است. 
5.برابــر راى شــماره 139860302177000416 مورخــه 1398/04/19 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى 
تقى قندهارى علویجه فرزند حســین بشــماره شناســنامه 5087 نجف اباد و شماره ملى 
1090507941 در ششدانگ یکبابخانه ششــدانگ پالك 458 فرعى  واقع در علویجه 1 
اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مســاحت 379/80 مترمربع انتقالى از مالک رسمى خانم 

ربابه سلطان قندهارى محرز گردیده است.
6. برابر راى شــماره 139860302177000448 مورخه 1398/05/09هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى مجید 
شفیعى علویجه فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه 79 نجف اباد و شماره ملى 1091997195 
در ششدانگ یکبابخانه ششدانگ از پالك 3178 فرعى  واقع در علویجه 1 اصلى بخش 15 
ثبت اصفهان به مساحت 245/15 مترمربع انتقالى از مالک رسمى وراث خسرو کریمى محرز 
گردیده اســت در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 
فاقد سند رسمى و برحسب ماده 3 قانون مذکور، آرائى که از طرف این هیات مبنى بر تایید 
انتقال عادى و یا سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده و در دو نوبت به فاصله 15 روز منتشر 
مى شود تا شخص یا اشخاصى که به آراء مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواســت به دادگاه صالحه و ارائه گواهى مبنى بر 
طرح دعوى اقدام نمایند و ادامه عملیات ثبتى منوط به ارائه حکم قطعى دادگاه خواهد بود و 
در صورت انقضاء مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادر خواهد شد 
و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. تاریخ انتشار نوبت اول: دو 
شنبه 1398/06/11 - تاریخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه 1398/06/27- 575809/م الف 

سید روح اله موسوى - کفیل اداره ثبت اسناد و امالك مهردشت /6/204
مزایده

اجراى احکام شعبه 17 مدنى اصفهان در نظر دارند مزایده اى با مشخصات زیر برگزار نماید. 
پرونده کالسه 972298 محکوم له: براتعلى زمانى محکوم علیه: اصغر عابدینى مورد مزایده: 
4 دانگ از کامیون 787 ع 61 ایران 13 بنام اصغر عابدینى الزم بذکر است که دو دانگ ان 

بنام ســعید عابدینى که مورد مزایده نیســت. اوصاف مورد مزایده طبق نظر کارشناسى: به 
پارکینگ انتظامى منطقه دشتى اصفهان مراجعه و از یک دستگاه کامیون بنز بشماره 787 ع 
61 ایران 13 با تجهیزات پمپ انتقال بتون و با مشخصات فنى ذیل بازدید و بررسیهاى الزم را 
معمول داشته و نتیجه به شرح زیر از نظر مى گذرد. الف: مشخصات فنى خودرو، نوع کامیون 
(انتقال بتون) سیستم بنز 1921 شماره 787 ع 61 ایران 13 مدل 1356 رنگ نارنجى (تغییر 
کاربرى ثبت در سوابق) شــماره موتور 10017371 شماره شاسى 114276154 ب: اظهار 
نظر کارشناسى ضمن تایید اصالت اولیه و مراحل قانونى، تعویض اتاق و موتور و نصب پمپ 
سه شاخه با ارتفاع متوسط از نوع (schawing) اگرچه اظهارنظر دقیق پیرامون ارزش 
گذارى کامیون فوق الذکر منوط به اطالعات کافى از سوابق تعمیراتى موتور و کیفیت میل 
لنگ و وضعیت گیرى بکس و دیفرانسیا ل مى باشد. مع الوصف با احتساب هزینه هاى الزم 
جهت مرمت و بازسازى فنى و ارزش پمپ مذکور بنظر اینجانب قیمت پایه پیشنهادى کامیون 
جهت فروش از طریق مزایده عمومى در شرایط بورس و بازار فعلى حدود 2/400/000/000 
ریال معادل دویست و چهل میلیون تومان تعیین و براورد میگردد که چهار دانگ ان بمبلغ 
1/600/000/000 ریال مى باشد. زمان: 98/7/7 ساعت: 9 صبح مکان: خیابان جى خیابان 
شهداى ستار مجتمع قضائى شهید بهشتى ط دوم شعبه 17 اجراى احکام مدنى طالبین خرید 
مى توانند 5 روز قبل از مزایده ضمن هماهنگى با این اجرا از خودرو دیدن کرده و با سپردن 
10 درصد ارزش اموال بشماره حساب 2171290210008 بانک ملى دادگسترى اصفهان و 
ارائه فیش به این اجرا در جلسه ى مزایده شرکت کنند. مزایده از قیمت پایه شروع مى شود. 
پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. م الف: 581967 دادورز اجراى احکام 

شعبه 17 مدنى اصفهان /6/198
فقدان سند مالکیت

شماره نامه: 139885602009001537 تاریخ ارسال نامه: 1398/06/07 نظر به اینکه آقاى 
حسین صفائى فرزند عوضعلى به استناد دو برگ استشهادیه محلى که هویت و امضاء شهود 
رسمًا گواهى شده مدعى است که سند مالکیت به شماره سریال 199262 مربوط به تمامت 
ششدانگ یکبابخانه پالك 1758 فرعى (بمساحت ششدانگ 207/68 مترمربع)  از پالك 
6- اصلى بخش 9 ثبت اصفهان که در صفحه 86 دفتر 63- امالك مبارکه ذیل ثبت شماره 
12311 بنامش ثبت و سند صادر و تســلیم گردیده، و مطابق خالصه سند رهنى به شماره 
173358 مورخ 1384/7/24 دفترخانه 56- اصفهان در رهن شرکت مالى و اعتبارى بنیاد 
سهامى عام، مفقود شده است و درخواست صدور سند مالکیت المثنى نموده لذا برابر ماده 120 
اصالحى آئین نامه قانون ثبت آگهى مى شود که هر کس مدعى انجام معامله غیر از آنچه در 
این آگهى ذکر شده نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این 
آگهى تا 10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند 
معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل آن به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف 
مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثناى سند مالکیت 
مذکور صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. م الف: 582520 نصراللهى مبارکه- مدیر واحد 

ثبتى حوزه ثبت ملک مبارکه /6/200
ابالغ رأى

آگهى راى شورا - شماره پرونده : 98/ 146شماره دادنامه 255 – 98/4/29 –تاریخ رسیدگى 
: 26 / 4 /98درخصوص دادخواست دعوى خواهان :  سمیه حکیمیان ف محمد بنشانى گز 
بلوار معلم پل ســنگى ك جنت منزل محمدى به طرفیت هادى معینى  به نشانى مجهول 
المکان گردشکار خواهان بخواســته فوق بطرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع به 
این شورا و ثبت به کالســه فوق و اجراى تشــریفات قانونى در وقت مقرر خود به تصدى 
امضاء کنندگان زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده پس از شور و تبادل نظر ختم 
رسیدگى را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور راى مینماید . به خواسته مطالبه مبلغ نوزده 
میلیون ریال بابت خســارت وارده به خودرو در اثر تصادف باستناد نظریه کارشناس رسمى 
دادگسترى بانضمام هزینه دادرسى و خسارت تاخیر تادیه شورا با بررسى محتویات پرونده 
با عنایت به ادله ارایه شده از طرف خواهان و نظریه کارشناس رسمى که مصون از اعتراض 
مانده و باعنایت به ادله ارائه شده و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگى دعوى خواهان را 
ثابت تشخیص و مستنداد به مواد 328 قانون مدنى و 198 ق آ م و مواد 1 و 2 قانون مسئولیت 
مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت نوزده میلیون ریال بابت اصل خواسته بانضمام 
پرداخت مبلغ یک میلیون سیصد و شصت و هفت هزار و پانصد ریال بابت هزینه دادرسى در 

حق خواهان صادر واعالم مى دارد راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهى در همین مرجع و سپس ظرف همین مدت قابل تجدى نظر خواهى در دادگاه 
محترم تجدیدنظر محاکم حقوقى شاهین شــهر  مى باشد. 577079 /م الف - قاضى شعبه 

ششم شوراى حل اختالف شاهین شهر /6/201 
ابالغ رأى

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 252/98 دادنامه 98/5/16-467 
مرجع رسیدگى شعبه دوم حقوقى شــوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: مجتبى سفرى 
نشانى: نجف آباد شــهرك آزادگان مســکن مهر ورودى اول مجتمع هستى طبقه چهارم 
واحد 15 وکیل خواهان : مجتبى حقیقى نشانى نجف آباد خ امام کوى ارشاد مقابل حسینیه 
ارشاد کوچه شهید احمد موحدى مجتمع ارشاد پ 5 کد پستى 54351-85136 خواندگان: 
1- غالمرضا منصف شادپور 2- محمد ایران نژاد نشــانى: هر دو مجهول المکان موضوع: 
مطالبه وجه 1 فقره چک به شماره 788816-96/3/18 جمعا به مبلغ 160/000/000 ریال 
گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از 
ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى دروقت مقرر جلسه اى شورا 
به تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و 
به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى مجتبى سفرى با 
وکالت آقاى مجتبى حقیقى به طرفیت آقایان1- غالمرضا منصف شادپور2- محمد ایران 
نژاد به خواسته مطالبه تقدیمى از سوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه 
که داللت بر استقرار دین به میزان خواسته در عهده خوانده داشته و بقاى اصول مستندات 
مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و اشــتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در 
مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانده دفاعى در قبال دعواى مطروحه نداشته و دلیلى بر برائت 
ذمه خود اقامه ننموده است لذا مستنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین 
دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانسته 
و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 160/000/000 ریال بابت اصل خواســته و 
پرداخت مبلغ 3/100/000 ریال به عنوان هزینه هاى دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب و 
نیز پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک مورخ 
96/3/18 لغایت اجراى حکم که توســط اجراى احکام محاسبه و وصول مى گردد، درحق 
خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهى در همین شورا و پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و ظرف همین مدت قابل 
تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى دادگسترى نجف آباد مى باشد.578836/م الف، قاضى 

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد شعبه دوم حقوقى/ 6/202
 اخطار اجرایى

شماره 802/97 به موجب راى شماره 1193 تاریخ 97/10/5 حوزه دوم شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه امید ذکریا به نشانى نجف آباد خ 
سنائى کوى سینا 8581894111 محکوم است به پرداخت اصل خواسته به میزان سى و یک 
میلیون و هشتصد هزار ریال هزینه دادرسى به میزان 500/000 و خسارت تاخیردرتادیه از 
تاریخ صدور چک 1396/10/1 الى اجراى حکم  و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و همچنین 
محکوم علیه محکوم به پرداخت مبلغ 1/590/000 ریال بعنوان نیم عشر دولتى مى باشد..
محکوم له: سید حمید امامى با وکالت امیر حسین قدیرى به نشانى: نجف آباد خ امام غربى 
جنب کارخانه ریسندگى و بافندگى فروشگاه سرامیک توحید 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 نماید. 578879/م الف-شعبه دوم شوراى حل اختالف نجف آباد /6/203

 حصروراثت 
حسن موحدى داراى شناسنامه شماره 769 به شــرح دادخواست به کالسه 924/98 از این 
دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان امیر موحدى 
بشناســنامه 873 در تاریخ 98/5/22 اقامتگاه دائمى خود را بــدرود زندگى گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. اشرف پاینده نجف آبادى ش ش 236 (مادر متوفى)، 
2. حسن موحدى  ش ش 769 (پدر متوفى ) ،  متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. 

اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر 
کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به 
شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 578713/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه 

شوراى حل اختالف نجف آباد /6/206
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان فاطمه ارزانى دادخواستى به خواســته الزام خوانده به طالق به درخواست زوجه به 
طرفیت خوانده تیمور ارزانى به شــوراى حل اختالف شعبه نهم شهرستان نجف آباد تسلیم 
نموده که پس از ارجاع به شــماره 603/98 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 98/7/13 
ســاعت 9 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى 
نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى 
مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى 
گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه 
ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است 
درصورت عدم حضور شورا به خواسته ابالغ رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد 
نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 580880/ م 

الف شعبه نهم شوراى حل اختالف نجف آباد/ 6/207
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان حسن سالمى دادخواستى به خواســته الزام خوانده چهارمیلیون تومان به طرفیت 
خوانده 1- عالیه ســرفى نژاد 2- محمدرضا کاظمى به شــوراى حل اختالف شــعبه دوم 
شهرستان نجف آباد تســلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 304/98 ثبت گردیده و وقت 
دادرسى به تاریخ 98/8/14 ساعت 10/30 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان 
داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 
قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى 
شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و 
نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده 
حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته ابالغ رسیدگى نموده و تصمیم 
شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد 

شد. 581409/ م الف شعبه دوم شوراى حل اختالف نجف آباد/ 6/209
 حصروراثت 

سید محسن شکرالهى داراى شناسنامه شماره 1080275381 به شرح دادخواست به کالسه 
956/98 از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
سید نصراله شکرالهى  بشناسنامه 144 در تاریخ 97/11/1 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. سید کاظم شکرالهى ش ش 3420 ، 2. 
نداالسادات شکرالهى ش ش 14461 ، 3. سید مجتبى شکرالهى ش ش 3147 ، 4. سید محسن 
شــکرالهى ش ش 1080275381 ،  (فرزندان متوفى)، 6. پروانه احمدى بنى ش ش 119 
(همسر متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 

582543/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/ 6/211
مزایده

اجراى احکام شعبه 17 مدنى اصفهان در نظر دارد مزایده اى با مشخصات زیر برگزار نماید. 
پرونده کالســه 980317 ج 17 محکوم له: مژگان مسعودى با وکالت نیره کالنتر معتمدى 
و زهرا رحمانى محکوم علیه: امید مسعودى مورد مزایده: فروش 13 کیلوگرم نقره عیار 90 
ساخته شده که الزم به ذکر است با توجه به نوسانات قیمت فلزات گرانبها قیمت مورد مزایده 
در روز مزایده استعالم خواهد شد. زمان: 98/7/7 ساعت 11 صبح مکان: خیابان جى- خیابان 
شهداى ستار- مجتمع قضائى شهید بهشتى- طبقه دوم- شعبه 17- اجراى احکام مدنى. 
طالبین خرید مى توانند 5 روز قبل از مزایده ضمن هماهنگى با این اجرا از مورد مزایده دیدن 
کرده و با سپرده 10 درصد ارزش اموال به شماره حســاب 2171290210008 بانک ملى 
دادگسترى اصفهان و ارائه فیش به این اجرا در جلسه مزایده شرکت کنند. مزایده از قیمت 
پایه شروع مى شود. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. م الف: 582560 

دادورز اجراى احکام شعبه 17 مدنى اصفهان  /6/199

معاون هماهنگى امور اقتصادى و توسعه منابع استاندارى 
اصفهان در نخستین جلسه کمیسیون گردشگرى و برند 
اتاق بازرگانى اصفهان بر ضرورت ایجاد اورژانس گردشگرى 
و صنایع دستى در اصفهان تأکید کرد. حسن قاضى عسگر 
ضمن بیــان اینکه حال گردشــگرى اصفهــان علیرغم 
تالش هاى صــورت گرفته در این زمینه خوب نیســت، 
گفت: الزم اســت اورژانس گردشگرى و صنایع دستى در 
اصفهان تشکیل شده تا با پیگیرى سریع مسائل مبتال به این 
صنعت، براى حل این مشکالت اقدام شود.  وى همچنین 
بر شکل گیرى کمیته تخصصى توریست سالمت در ذیل 
کمیسیون گردشگرى اتاق بازرگانى یا شوراى سیاستگذارى 

گردشگرى و تعیین شرکتى براى جذب و سرویس دهى به 
توریسم سالمت تأکید کرد. در ادامه محمدرضا رجالى، نایب 
رئیس کمیسیون گردشگرى و برند اتاق بازرگانى اصفهان 
هم گفت: تمرکز اســتراتژیک دوره نهم اتــاق بازرگانى 
اصفهان، اشتغال است و سعى کرده ایم این زبان مشترك 
را در بین تمامى دستگاه هاى مربوطه ایجاد کنیم و همگان 
را در راه رســیدن به این هدف همراه سازیم. وى صنعت 
گردشگرى و نساجى را صنایع تأثیرگذار در اشتغال کشور 
دانست و تصریح کرد: برند اســتان اصفهان فرصت  هاى 
خوبى را ایجاد مى کند که البته آمادگى الزم جامعه میزبان 

براى پذیرش این امر بسیار حایز اهمیت است. 

مدیر منطقه 10 شــهردارى اصفهان گفت: با توجه به 
گالیه شــهروندان مبنى بر نبود پارکینــگ در میدان 
الله، قطعه زمینى براى احداث پارکینگ در نظر گرفته 

شده است.  
حمید شهبازى اظهار کرد: شلوغى و تراکم زیاد جمعیت 
در کوچه 105 خیابان پروین، نرسیده به میدان الله و معابر 
کم عرض اطراف آن نارضایتى شــهروندان را به همراه 
داشته که براى رفع مقطعى مشکالت ترافیکى، اقداماتى 
مانند یکطرفه کردن معابر، نصــب جداکننده و تابلوها و 

عالیم براى تسهیل در عبور و مرور انجام شده است.
مدیر منطقه 10 شهردارى اصفهان گفت: با توجه به گالیه 

شهروندان مبنى بر نبود پارکینگ در میدان الله ابتداى 
خیابان پروین على رغم وجود کاربرى هاى زیادى همچون 
بازار گیاهان دارویى، اداره ثبت، مجتمع مطبوعاتى، اداره 
کل حفاظت محیط زیست، اداره پست و...  قطعه زمینى 

براى احداث پارکینگ در نظر گرفته شده است.
شــهبازى تصریح کرد: بر اســاس تأکیدهاى شهردار 
اصفهان و هماهنگى هــاى صورت گرفتــه براى رفع 
مشکالت ترافیکى این نقطه از شهر، نسبت به توافق براى 
تملک زمینى در حوالى این محل اقدام شده و فرایند تغییر 
کاربرى در حال پیگیرى است تا هر چه سریع تر پارکینگ 

مورد نیاز براى این نقطه از شهر تأمین شود.

حال صنعت گردشگرى 
اصفهان خوب نیست

راهکار براى رفع مشکالت 
ترافیکى میدان الله 

اعزام 1000 مبّلغ به 
مناطق محروم 

حجت االسـالم حامد اهتمـام، سرپرسـت اداره کل 
فرهنگـى و تبلیغى دفتـر تبلیغات اسـالمى اصفهان 
گفت: بـا توجه به بحـث معنویت و اخـالق در بیانیه 
گام دوم انقالب در سـال جـارى 700 مبلـغ برادر و 
300 مبلغ خواهر از استان به مناطق محروم و مناطق 

آسیب پذیر اعزام شدند.

غریب در خانه
نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل در مجلس ضمن 
تأکید بر لزوم برگزارى کنگره ملى براى معرفى شاعر 
معروف آیینى ایران که اهل کاشان بوده است، گفت: 
محتشم کاشانى جایگاه با عظمتى در میان شاعران 
آیینى دارد اما محتشم حتى در شهرستان کاشان نیز 

غریب است.

افتتاح 4 طرح مخابراتى 
4 طـرح مخابراتـى در شهرسـتان بویین میاندشـت 
افتتاح شـد. این چهار طـرح بـا اعتبارى بالـغ بر 11 
میلیارد و 20 میلیون ریال با حضور درویشـى معاون 
توسعه مدیریت اسـتاندارى اصفهان، رحمانى مدیر 
کل امـور روسـتایى و شـوراها و جمعـى از مدیـران 
و مسـئوالن شهرسـتان بوی یـن میاندشـت بـه 

بهره بردارى رسید.

خبر

یک روز بعد از انتشار گزارش هایى درباره احتمال لغو کامل 
پروژه قطار پرسرعت اصفهان – تهران، معاون هماهنگى امور 
عمرانى استاندار اصفهان مى گوید: سرعت اجراى پروژه قطار 
پرسرعت اصفهان-تهران برغم نداشتن مشکل مالى کند 

است که باید شتاب بگیرد.
حجت ا... غالمى در گفتگو با «ایرنا» تصریح کرد: پروژه قطار 
پرسرعت  اصفهان - قم - تهران با فاینانس شرکت «سى 
آر اى سى» چین شروع شده اســت اما برغم اینکه پروژه با 
مشکل مالى مواجه نیســت و اعتبار الزم را دارد انتظارات 
مدیریت استان را برآورده نکرده است. وى دلیل عقب بودن 
پروژه از برنامه زمانبندى را تغییر مدیریت این طرح ملى بیان 
کرد و افزود:  تغییرات مدیریتى که طى چند مرحله در راستاى 
اجراى این پروژه در مجموعه وزارت راه و شهرسازى اتفاق 
افتاد موجب شد تا طرح قطار پر سرعت اصفهان- قم- تهران 

متوقف شود. 
معاون هماهنگى امور عمرانى استاندار اصفهان افزود: مدیریت 
اجراى این پروژه یک بار به شرکت راه آهن واگذار شد و بار 
دیگر به شرکت زیر ساخت ایران انتقال یافت و بار دیگر به 
شرکت راه آهن تفویض شد که این تغییرات اجراى پروژه را 
با خلل مواجه کرد اما طى ماه گذشــته با پیگیرى هایى که 
استاندار اصفهان انجام داد، جلســات مشترکى با وزیر راه و 
شهرسازى و مدیران عامل شرکت هاى زیر ساخت ایران و 
راه آهن برگزار شد.  وى اضافه کرد: سه هفته قبل ابالغ مدیر 
اجرایى پروژه یاد شده براى شرکت زیر ساخت ایران صادر شد 

و عملیات اجرایى آن از سر گرفته خواهد شد. 
غالمى ادامه داد: بر اســاس قولى که مسئوالن شرکت زیر 
ساخت ایران داده اند، کارگاه هاى اجراى پروژه قطار پرسرعت 
اصفهان-قم-تهران در پنج نقطه مسیر حد فاصل اصفهان 
تا قم ایجاد خواهد شد که سه کارگاه آن در حال حاضر فعال 
است و پیگیر هستیم که دو کارگاه دیگر نیز به  زودى فعال 

شود.  

به  گفته معاون هماهنگى امور عمرانى اســتاندار اصفهان 
براساس قرارداد منعقد شده با شــرکت «سى آر اى سى» 
چین  این پروژه باید از زمان شروع به مدت پنج سال تکمیل 
و تحویل شود.  وى درباره آزادسازى مسیر قطار سریع السیر 
اصفهان- قم- تهران در استان اصفهان بیان کرد: انتهاى 
مسیر حد فاصل دستگرد دولت آباد تا ورزشگاه بزرگ اصفهان 
به آزاد سازى نیاز دارد زیرا قســمتى از ریل قطار پرسرعت 

اصفهان- قم- تهران باید به پایانه مسافربرى کاوه متصل 
شود که طرح هاى آن نهایى شده است. 

غالمى با بیان اینکه خط اصلى این پروژه به ســمت جنوب 
اصفهان (به سمت شیراز) ادامه خواهد یافت، ادامه داد: حرکت 
قطار سریع الســیر اصفهان- قم- تهران به سمت شیراز به 
گونه اى است که اصفهان را دور مى زند و مى توانیم ارتباط آن 

را با قطار شهرى اصفهان برقرار کنیم.  

  پروژه قطار سریع السیر اصفهان – تهران 
مشکل مالى ندارد

معاون اول رئیس جمهــور در اولین روز هفته 
تعاون، همزمان با سراسر کشور از طریق ویدیو 
کنفرانس 88 طرح تعاونى را در استان اصفهان 

افتتاح کرد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعى اســتان 
گفت: 88 طــرح تعاونى شــامل طرح هاى 
عمرانى، کشاورزى، خدماتى، صنعتى و مسکن 
است و با اعتبار 2249 میلیارد ریال در اصفهان 
به بهره بردارى رسید.  محسن نیرومند افزود: از 
نظر سرمایه گذارى و فرصت شغلى ایجاد شده، 
استان اصفهان جزو سه استان برتر کشور است.

وى به افتتاح طرح 408 واحدى مسکن تعاونى 
آموزش و پرورش ناحیه 5 اصفهان هم اشاره 
کرد و گفت: این مجتمع مسکونى بزرگ ترین 
مجتمع در کشور است که به سامانه بازچرخانى 

آب مجهز است. 
علــى حشــمتى، مدیرعامل تعاون مســکن 
فرهنگیان آموزش و پرورش استان هم با اشاره 
به اینکه این مجتمــع در 16 طبقه در  مکانى 
به وســعت 84 هزار و 300 مترمربع ســاخته 
شــده گفت: این مجتمع به تاالر اجتماعات، 
مهدکودك، اســتخر، پارکینــگ و کارواش 

مجهز است.

بزرگ ترین مجتمع 
مجهز به سامانه
 بازچرخانى آب 

افتتاح شد
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 حصروراثت 
احمد چترائى داراى شناسنامه شماره 1080356312 به شرح دادخواست به کالسه 953/98 
از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان جلیل 
چترایى بشناسنامه 14 در تاریخ 98/5/13 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. احمد چترائى  ش ش 1080356312 ، 2. سارا چترائى 
ش ش 1080665536 ، 3. محمد حسین چترائى ش ش 1080910255 ، 4. زهرا چترائى 
ش ش 1080467734 ، 5. محمد حسام چترائى ش ش 1081236310 (فرزندان متوفى)، 6. 
فاطمه سبحانى ملک آبادى ش ش 14 (همسر متوفى)،  7. خورشید چترائى ش ش 24 (مادر 
متوفى ) ،متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشــریفات 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. 582687/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد /6/212
  حصروراثت 

فاطمه هنرمندى نجف آبادى داراى شناسنامه31932 شماره  به شرح دادخواست به کالسه 
938/98از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
عبدالمحمود هنرمندى نجف آبادى بشناســنامه 569 در تاریخ 95/12/20 اقامتگاه دائمى 
خود را بدرود زندگى گفته ورثه حینن الفوت آ مرحوم منحصر است به : 1. محمد هنرمندى 
نجف آبادى ش ش 27007 ، 2. احمد هنرمندى نجف آبادى ش ش 28346 ، 3. محسن 
هنرمندى نجف آبادى ش ش 1391 ، 4. فاطمــه هنرمندى نجف آبادى ش ش 31932 ، 

5. حسینعلى هنرمندى نجف آبادى ش ش 7827 ، 6. مریم هنرمندى نجف آبادى ش ش 
7828 ،7. حسن هنرمندى نجف آبادى ش ش 1080076621، (فرزندان متوفى)، 8. ملوك 
سلیمانى نجف آبادى ش ش 720 (همسر متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى 
ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا 
هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به 
شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 581266/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه 

شوراى حل اختالف نجف آباد /6/208
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان سعادت شاهپورى دادخواستى به خواسته الزام خوانده مطالبه 15/000/000 تومان به 
طرفیت خوانده هادى سلطانى به شوراى حل اختالف شعبه دوم شهرستان نجف آباد تسلیم 
نموده که پس از ارجاع به شــماره 351/98 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 98/8/13 
ســاعت 11صبح 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 کثیراالنتشــار محلى آگهى مى شود و به خوانده 
اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى 
است درصورت عدم حضور شورا به خواســته ابالغ رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ 
خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 581953/ 

م الف شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد /6/210

بسیارى از افراد تابستان را زمانى براى لذت بردن از اوقات 
فراغت و تفریح کردن مى داننــد و از همین رو در برخى 
موارد ســبک زندگى خود را تغییر داده و به اندازه کافى 
در این فصل به سالمت خود اهمیت نمى دهند. در ادامه 
چند اشتباه رایج که انجام آنها در فصل تابستان مشکالت 
جدى به همراه داشته و مى تواند سالمت افراد را به خطر 

بیاندازد آورده شده است:

1 ) گرفتن دوش آب گرم به هنگام آفتاب 
سوختگى

راه هاى زیادى براى تسکین آفتاب سوختگى وجود دارد 
اما قطعًا گرفتن دوش آب گرم یکى از آنها نیست. ناحیه 
آفتاب سوخته را باید تمیز و خنک نگه داشت. بهتر است 
بسته هاى یخ را که داخل حوله اى نازك پیچیده شده در 
محل ســوختگى قرار دهید. همچنین گرفتن دوش آب 
ســرد براى زدودن هر گونه نمک باقیمانده روى نواحى 
آفتاب سوخته که مى تواند ســوختگى را تشدید کند نیز 

مفید است. 

2) نادیده گرفتن عالیم گرمازدگى
گرمازدگى یک شرایط بسیار جدى سالمتى است که نیاز 
به مراقبت فورى پزشکى دارد. گرمازدگى بسیار اورژانسى 
بوده و بى توجهى به آن بسیار خطرناك است. در وضعیت 
گرمازدگى دماى بدن به 40 درجه ســانتیگراد یا باالتر 
مى رسد و به حدى گرم مى شود که قادر به خنک کردن 
خود نیست. عالئم عمده گرمازدگى شامل نبود تعریق، 
سردرد، سرگیجه، گیجى، گرفتگى عضالت، حالت تهوع، 

ضربان قلب سریع و غش کردن است.

3) جــدى نگرفتن گزیدگــى با نیش 
حشرات

براى بیشــتر افراد نیش حشرات جز قرمزى محل نیش 
و خارش آن مشکالت بیشــترى به وجود نمى آورد اما 
در صورتى که به نیش هر نوعى از آنها از جمله زنبورها 
حساسیت دارید یا در محلى زندگى مى کنید که کنه در آن 
زیاد است، باید به پوشاندن پوست خود در فضاى بیرون 

از خانه توجه بیشترى داشته باشید.

4) ناآگاهــى از راه هاى اساســى براى 
محافظِت پوست خود در برابر کنه ها

تابســتان زمانى براى پیاده روى اســت و پیاده روى به 
مقدمات ویژه اى نیاز دارد. بهتر است از لباس هاى دافع 
حشرات استفاده کنید، پاچه شلوار خود را داخل جورابتان 
قرار دهید و پیراهن خود را داخل شلوارتان قرار دهید تا 
حشــرات به خصوص کنه ها امکان داخل شدن به زیر 
لباس و تماس با پوست را نداشته باشند. به هیچ عنوان 
دمپایى و صندل به پا نکنید و لباس هاى آســتین بلند و 
ترجیحاً رنگ روشن بپوشــید تا در صورتى که کنه روى 

آن قرار گرفت، بتوانیــد آن را راحت تر ببینید. به محض 
برگشت از پیاده روى لباس ها را در خشک کن یا آب داغ 

قرار دهید، چرا که گرما موجب نابودِى کنه ها مى شود.

5) نادیده گرفتن پیچک هاى سمى
پیچک هاى سمى نیز یکى دیگر از نگرانى هایى است که 
در تابســتان به وجود مى آید. بیشتر اوقات این گیاه تنها 
باعث ایجاد بثورات پوستى و خارش مى شود اما برخى از 
افراد ممکن است به آن واکنش هاى آلرژیک جدى نشان 
دهند که یکى از عالیم آن تورم است. براى از بین بردن 
خطر واکنش نسبت به پیچک هاى سمى لباس هاى خود 

را به هنگام بازگشت به خانه شسته و خشک کنید.

6) فراموش کردن تجدید ضد آفتاب در 
طول روز

اگرچه بیشتر مردم مى دانند که یکى از بهترین راه هاى 
محافظت در برابر صدمات ناشى از آفتاب، استفاده از ضد 
آفتاب است اما هنوز هم بسیارى فراموش مى کنند روى 
پاها، گوش ها و گردن خود ضدآفتاب بزنند. همچنین باید 
توجه داشت که یک بار اســتفاده از کرم هاى ضدآفتاب 
در طول روز کافى نیســت و طبق اعالم بنیاد سرطان 
پوست آمریکا هر دو ســاعت یک بار و همچنین درست 
بعد از بیرون آمدن از آب و پــس از تعریق باید دوباره آن 

را استعمال کرد.

7) نوشیدن آب فقط در مواقع تشنگى
نوشیدن مقدار زیادى آب به نظر ساده مى رسد اما بسیارى 

آن را رعایت نکرده و با مشکالت زیادى روبه رو مى شوند. 
اگر فقط زمانى که احساس تشنگى مى کنید آب بنوشید، 
بدنتان با کمبود آب مواجه مى شود. کم آبى براى بدن بیش 
از تصور عمومى در مورد آن خطرناك است. این وضعیت 
ممکن است مشکالت مختلفى را از شرایط خفیفى مانند 

سردرد گرفته تا عوارض جدى مانند تورم مغز ایجاد کند.

8) غذا نخوردن براى مدت طوالنى
بسیارى از افراد در این فصل تالش مى کنند چاق نشوند 
و به همین دلیل معتقدند که کمتر غذا خوردن روشــى 
مناسب براى رسیدن به این هدف است. اما برخى در این 
امر زیاده روى کرده و براى مدتى طوالنى از غذا خوردن 
خوددارى مى کنند. این کار به هیچ وجه ایده خوبى نیست 
چرا که بدن همیشه به ویتامین ها، مواد معدنى و سایر مواد 
مغذى احتیاج دارد. رژیم گرفتن هاى سخت نیز در تابستان 
کمتر توصیه مى شود زیرا میزان قند خون و فشار خون در 

تابستان سریع تر از حد معمول کاهش مى یابد.

9) ورزش کردن در هواى گرم
بسیارى از مردم تصور مى کنند که عرق کردن به معناى 
سوزاندن چربى است و به همین دلیل در هواى گرم براى 
دویدن به بیرون مى روند اما به گفته متخصصان این در 
واقع بدترین کارى است که مى توان انجام داد. عرق کردن 
روند طبیعى بدن براى خنک کردن خود اســت. در واقع 
تبخیر آب براى کاهش دماى بدن صورت مى گیرد اما این 
امر مى تواند به کم آبى بدن منجر شود. همچنین باید توجه 
داشت که حفظ آب کافى بدن در هواى گرم دشوارتر است. 

متخصصان توصیه مى کننــد در صورتى که مى خواهید 
وزن کم کنید صبح ها یا اواخر شــب در خــارج از منزل 
ورزش کنید و زمان دویدن معمول خود را نصف کنید، در 
غیر این صورت در معرض خطر گرمازدگى قرار مى گیرید.

10) خوردن غذاهایى که مدت طوالنى در 
گرما بوده اند

معموًال حوادث مسمومیت غذایى در تابستان به اوج خود 
مى رسد. در تابستان بســیارى از مردم ترجیح مى دهند 
بیرون غذا بخورند و این امر برایشان جنبه تفریحى دارد. 
تا زمانى که بتوانید مواد غذایى را به طور صحیح نگهدارى 

کنید این کار هیچ مشکلى ندارد.
باکترى ها در هواى گرم رشد مى کنند، بنابراین غذا را به 
محض تمام شدن در یخچال قرار دهید. این موضوع به 
ویژه در مورد شیر، گوشت، ماهى و هر ماده غذایى حاوى 
مایونز صدق مى کند، چرا که این مواد غذایى به هنگام 
قرار گرفتن در گرما بسیار سریع تر فاسد و خراب مى شوند.

11) پوشیدن دمپایى الانگشتى به طور مداوم
بســیارى از افراد در فصل گرما بــراى پیاده روى هاى 
طوالنى از صندل ها و دمپایى هاى الانگشــتى استفاده 
مى کنند. اما متخصصان و پزشکان هشدار مى دهند که 
این نوع صندل ها به دلیل ایجاد پــا درد، زانو درد و کمر 
درد جایگزین مناسبى براى کفش نیســتند. این نوع از 
صندل هاى مسطح هم چنین به ایجاد فاشیلیت پا (درد 
مزمن پا) و تاندونیت پا که دو بیمارى التهابى و دردناك 

پاها هستند، شناخته شده اند.

حیدر عظمایى، محقق و پژوهشــگر طب سنتى درباره 
خواص زنجبیل و شربت آن گفت: شربت  زنجبیل یکى 
از شربت هاى سنتى و مناســب براى تمام فصول است؛ 
این شــربت حاوى انواع ویتامین ها شامل کربوهیدرات، 
سدیم، پتاسیم، منیزیم، منگنز، مس، آهن، فسفر، روى، 
اسیدفولیک، پروتئین، کلسیم، ریزین، زینجیبرن، اوژنول، 
 ،A، B1 قندهاى ساکاروز، فرکتوز، گلوکز، ویتامین هاى

C، E ،B6 ،B3 ،B2 است.
او ادامــه داد: زنجبیل باعث ایجــاد  خاصیت هایى مثل 
گرمابخشى مى شــود؛ همچنین براى افراد بلغمى مزاج 
که در فصل سرد سال از ناراحتى هایى مثل درد مفاصل 
و اســتخوان ها رنج مى برند، بســیار مفید است. شربت 
زنجبیل یکى از بهترین نوشیدنى ها براى پیشگیرى و رفع 

سرماخوردگى، آسم، برونشیت و گلو درد است.
عظمایى گفت: نوشیدن این شربت موجب بهبود عملکرد 
سیســتم عصبى مى شــود همچنین مى تواند حافظه را 
تقویت کرده و از بروز آلزایمر جلوگیرى کند؛ پس استفاده 
از آن براى افراد به خصوص افراد سالخورده بسیار مفید 
است همچنین موجب تقویت، مغز، کبد و دستگاه گوارش 
مى شود.این محقق و پژوهشگر طب سنتى افزود: شربت 

زنجبیل از جمله نوشــیدنى  هاى آرامش بخش و شادى 
آور اســت و مصرف آن موجب رفع استرس، اضطراب و 
افسردگى مى شود؛ نوشیدن این شربت  تأثیر چشمگیرى 
بر رفع عفونت مجارى ادرار و التهاب مثانه دارد همچنین 
وجود ویتامین هاى A، C، E باعث ایجاد خاصیت آنتى 
اکسیدانى و تقویت سیستم ایمنى بدن مى شود.  او تصریح 
کرد: نوشیدن این شــربت به هیچ  عنوان به زنان باردار 
پیشنهاد نمى شــود اما براى رفع تهوع ناشى از باردارى، 

مى توانند مقدار کمى زنجبیل را به تنهایى بعد 
افرادى که از غذا میــل کنند همچنین 

از داروهاى رقیق 
کننده خون 
ه  د ســتفا ا

مى کنند بایــد از مصرف 
همزمان  دارو و شربت زنجبیل 

پرهیز کنند.عظمایــى گفت: جالب 
است بدانید استفاده از این شربت باعث 

رفع سکسکه، رفع روماتیسم مفاصل، کنترل دیابت نوع 
2، خوشبویى دهان، بهبود سینوزیت، رفع وسواس، رفع 
درد هاى قاعدگى، تقویت بینایى، افزایش قدرت بارورى 
مردان، بهبود سالمت و طراوت پوست و رفع غلظت خون 

هم مى شود.

معموًال به افرادى که مى خواهند وزن کم کنند گفته 
مى شود که بیشتر ورزش کنید، اما کنترل وزن راه حل 
ساده ترى نیز دارد، کمتر نشستن در محل کار مى تواند 

در کاهش وزن افراد مؤثر باشد.
محققان کالج ســالمت عمومى کلرادو در پژوهشى 
جدید به این نتیجه رســیده اند که کمتر نشســتن و 
انجام فعالیت هایى به ســبُکىِ  قــدم زدن در محل 
کار مى تواند به حفظ تناســب انــدام و کاهش وزن 

کمک کند.
درحال حاضر بــه افــرادى کــه مى خواهند وزن 
خود را کنترل کنند توصیه مى شــود کــه در هفته 
300 دقیقــه، روزى 60 دقیقه و پنــج روز از هفته، 
فعالیت هاى با شدت متوسط انجام دهند. اما در این 
توصیه هــا بــه افزایــش میــزان فعالیت هــاى 
ســبک یا کاهش فعالیت هاى نشســته اشــاره اى 

نشده است.

محققان دانشــگاهى در کانــادا با بررســى بر روى 
اجســادى از ســال هاى 1700 تــا 1800 دریافتنــد

 دندان هــا میــزان کمبــود آفتــاب بدن را نشــان 
مى دهند.

بررســى هاى محققــان دانشــگاه مــک مســتر
 کانادا که بر روى دندان  هاى اجساد دفن شده در شهر 
کبک فرانسه انجام شد، نشــان داد که ناهنجارى هاى 
تشــکیل  شــده در الیه هایــى از دنــدان کــه مواد

 زیر میناى دندان است در طول سال ها حاکى از میزان 
دریافت ویتامین D بدن است.

این کشف بسیار قابل توجه اســت، چرا که اطالعاتى 
درباره کمبود ویتامین D منجر به شناســایى بیمارى 

نرمى استخوان مى شود و در پیشگیرى از این بیمارى 
بسیار مؤثر است.

براســاس یافته هــاى تیــم دانشــگاه مک مســتر، 
در حالــى که به نظر مى رســد این بیمارى و مســائل

 مربوط به آن مغلوب شــده اســت، اما هنوز هم یک 
میلیــارد نفر در سراســر جهــان درگیر ایــن بیمارى

 هستند.
ســالمت دندان و لثه بر روى ســالمت بــدن مؤثر 
اســت و از راه هاى دیگــر هم مى تواند نشــان دهنده 
سالمتى افراد باشد؛ مثل بیمارى هاى پوکى استخوان 
و آلزایمــر که بر روى ســالمت دهان و دنــدان تأ ثیر 

مى گذارند.

چند اشتباه رایج در فصل گرما

این کارها را در تابستان انجام ندهید نتایج یک بررسى جدید به خوبى نشان مى دهد تنها 
20 دقیقه دوچرخه سوارى منجر به افزایش قدرت 

حافظه و کاهش ریسک بروز زوال عقل مى شود.
محققان تأکید مى کنند، پیروى از یک رژیم غذایى 
ســالم و تحرك فیزیکى به میــزان قابل توجهى 

مى تواند قدرت حافظه در دهه 60 سالگى را حفظ 
کند. دانشمندان دانشگاه آیووا طى یک مطالعه 

جدید دریافتند، تنها کمى تحرك فیزیکى مى تواند 
ریســک بروز زوال عقل را بــه میزان قابل 

توجهى کاهش دهد.
آمار ها حکایت از آن دارد که تا سال 2050، 
از هر 85 نفر یک نفر مبتال به آلزایمر خواهد 

بود؛ محققان دریافتند، مطالعه آن ها 
نشان داد که داشتن عادات ناسالم، 
مانند سیگار کشــیدن، خطر ابتال 

به زوال عقل را در حدود یک سوم افزایش مى دهد.
محققان تأکید مى کنند: مردم باید آگاه باشــند که 
براى حفظ قدرت شناختى خود در سالمندى نیازى 
به شرکت در ماراتن ورزشى نیست؛ تحرك فیزیکى 
روزانه حتى اگر اندك باشد به حفظ قدرت مغز 

کمک مى کند.

اکثر نبات هایى که به رنــگ زرد یا زعفرانى در بازار 
موجود هستند با جوهر زعفران رنگ مى شوند، که 
ماده اى بسیار خطرناك و ســرطان زاست. مصرف 
این مــاده بیمارى هایــى از قبیل بیــش فعالى در 

کودکان، معضالت گوارشى و آسمى، تومورهاى 
تیروئیدى، تشــدید میگرن، تارى دید، 

حساسیت ها و مشکالت پوستى نظیر 
پورپورا به همراه خواهد داشت. 

نبات هاى رنگى بیشتر 
جنبــه تزیینــى 
دارنــد و هرگز 
بــراى مصرف 

روزانه اســتفاده نکنید. مواد رنگى این نبات ها براى 
کودکان و  زنان باردار خطرناك است و سبب اختالل 
در عملکرد دو عضو سم زداى بدن یعنى کبد و 
کلیه شــده و زمینه بروز سرطان، رفتار هاى 
تهاجمى و بیش فعالــى را فراهم مى کند. 
متخصصان توصیــه مى کنند از نبات 
سفید براى مصرف روزانه استفاده 
کنید و اگر تأکیــد دارید زعفرانى 
باشد خودتان به نبات 
زعفران اضافه 

کنید.

بلندپایه ترین مقام بهداشتى انگلیس از افراد 50 
تا 70 ساله خواسته است براى آنکه سالم بمانند به 

کار کردن ادامه دهند.
 پروفسور «ســلى دیویس» گفت که نباید فواید 
جســمى و روحى کار کردن یــا کار داوطلبانه را 
دست کم گرفت. او گفت اشــتغال، به احساس 
رضایت بیشــتر از زندگى و انزواى کمتر کمک 

مى کند.
پروفســور دیویــس گفــت: «مــردم عمرى 
طوالنى تر از هر زمان دیگر در گذشــته دارند و 
زمان بازنشســتگى فرصتى واقعــى براى 50 تا

70 ساله هاست تا فعال تر از هر زمان باشند.» 

معجزه 20 دقیقه دوچرخه سوارى 

هرگز نبات زرد نخرید

براى اینکه در سن باال سالم بمانید...

بسیار
فراغت
موارد
در این
چند اش
جدى
بیاندا

سوخ
راه ها
اما قط
آفتاب

مى کنند، پیروى از یک رژیم غذایى 
ىىىجهى ك فیزیکى به میــزان قابل تو

0حافظه در دهه 60 سالگى را حفظ 
ن دانشگاه آیووا طى یک مطالعه 

 تنها کمى تحرك فیزیکى مى تواند 
لللابل وال عقل را بــه میزان ق

دهد.
ز آن دارد که تا سال 2050،
ک نفر مبتال به آلزایمر خواهد 

ریافتند، مطالعه آن ها 
شتن عادات ناسالم،
ــیدن، خطر ابتال 

به شرکت در ماراتن ورزشى نیست؛ تحرك فیزیکى 
روزانه حتى اگر اندك باشد به حفظ قدرت مغز

کمک مى کند.

اده اى بسیار خطرناك و ســرطان زاست. مصرف 
ن مــاده بیمارى هایــى از قبیل بیــش فعالى در 

ودکان، معضالت گوارشى و آسمى، تومورهاى
یروئیدى، تشــدید میگرن، تارى دید، 

حساسیت ها و مشکالت پوستى نظیر 
ورپورا به همراه خواهد داشت. 

بات هاى رنگى بیشتر
جنبــه تزیینــى
ارنــد و هرگز
ــراى مصرف

در عملکرد دو عضو سم زداى بدن یعنى کبد و
کلیه شــده و زمینه بروز سرطان، رفتار هاى
تهاجمى و بیش فعالــى را فراهم مى کند.
متخصصان توصیــه مى کنند از نبات
سفید براى مصرف روزانه استفاده
و اگر تأکیــد دارید زعفرانى کنید
باشد خودتان به نبات
زعفران اضافه

کنید.

ا ا ا کا گا ا ا

دندان ها میزان 
کمبود ویتامین D را 

نشان مى دهند

با کمتر نشستن در محل کارتان 
خوش اندام شوید

ن چ ه و و ع ر
Eوجود ویتامین هاى A، C، E باعث ایجاد خاصیت آنتى 
اکسیدانى و تقویت سیستم ایمنى بدن مى شود.  او تصریح 
کرد: نوشیدن اینشــربت به هیچ  عنوان به زنان باردار

پیشنهاد نمى شــود اما براى رفع تهوع ناشى از باردارى، 
مى توانند مقدار کمى زنجبیل را به تنهایى بعد

نننننننین افرادى که از غذا میــل کنند همچ
از داروهاى رقیق

کننده خون
ه  د ســتفا ا

مى کنند بایــد از مصرف 
همزمان دارو وشربت زنجبیل

پرهیز کنند.عظمایــى گفت: جالب 
استبدانید استفاده از این شربت باعث 

ون ع و پو و ر و و ه ن ر
هم مى شود.

شربتى که حافظه تان را چند برابر مى کند 

حس سوختن در پا ها ممکن اســت به علت آسیب به 
اعصاب پا ها ایجاد شود که به آن نوروپاتى نیز مى گویند. 
اگرچه بیشتر شــرایط پزشــکى مى توانند باعث ایجاد 
پاى سوزان شــوند، اما دیابت شــایع ترین دلیل 

براى ایجاد چنین 

بیشتر درمان هاى مرتبط با پاى سوزان شرایطى است. 
بر روى پیشگیرى از آسیب هاى 
بعدى به اعصــاب و کاهش درد 

تمرکز دارند.
در بیشتر موارد نوروپاتى دلیل اصلى 
پاى سوزان است. الیاف عصبى آسیب 
دیده مى توانند فعالیت زیادترى داشــته 
باشــند و این حس را ایجاد کننــد. اگرچه هیچ 
زخمى وجود ندارد، اما اعصاب آسیب دیده سیگنال هاى 
درد را به مغز مى فرستند. در بیشتر افرادى که با نوروپاتى 
دســت و پنجه نرم مى کنند، اعصاب پا در ابتدا آسیب 

مى بیند.
 این افراد اغلب سوزن سوزن شدن و بى حسى در پا ها را 

نیز تجربه خواهند کرد.
بیشــتر افراد در مورد اینکه پاهایشان به لمس حساس 
است شــکایت مى کنند. دیابت و ســوء مصرف الکل 
شایع ترین دلیل ایجاد نوروپاتى در پاهاست. سایر شرایط 
پزشکى نیز مى توانند نوروپاتى یا حس سوزش در پا ها را 
ایجاد کنند. این شرایط عبارتند از بیمارى مزمن کلیوى، 
کمبود ویتامین ها، سطح پایین هورمون هاى تیروئیدى، 
ایدز/HIV و عوارض جانبى دارو ها همچون دارو هاى 

شیمى درمانى.
عالوه بر نوروپاتى، عفونت هــا و التهاب پا نیز مى تواند 
باعث ایجاد حس ســوزش در پا ها شود. رایج ترین این 
شرایط پاى ورزشکاران اســت که پوست ب خاطر وجود 

قارچ عفونت مى کند. 

حس سوختن در پا ها ممکن اســت به علت آسیب به 
اعصاب پا ها ایجاد شود که به آن نوروپاتى نیز مى گویند. 
اگرچه بیشتر شــرایط پزشــکى مى توانند باعث ایجاد 
پاى سوزان شــوند، اما دیابت شــایع ترین دلیل 

براى ایجاد چنین 

بیشتر درمان هاى مرتبط با پاى سوزانشرایطى است. 
بر روى پیشگیرى از آسیب هاى
بعدى به اعصــاب و کاهش درد

تمرکز دارند.
در بیشتر موارد نوروپاتى دلیل اصلى
پاى سوزان است. الیاف عصبى آسیب
دیده مى توانند فعالیت زیادترى داشــته
باشــند و این حس را ایجاد کننــد. اگرچه هیچ
زخمى وجود ندارد، اما اعصاب آسیبدیده سیگنال هاى
درد را به مغز مى فرستند. در بیشتر افرادى که با نوروپاتى
دســت و پنجه نرم مى کنند، اعصاب پا در ابتدا آسیب

مى بیند.
 این افراد اغلب سوزن سوزن شدن و بى حسى در پا ها را

کف پاى ســوزان چیست؟
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نظر به احتمــال ورود آلودگى هاى مختلف و آالینده هاى ناشــناس به منابع تامین کننده 
آب و یا تاسیسات آبرسانى ناشى از عملیات خرابکارانه، تروریستى و یا اتفاقات، بکارگیرى 
تکنولوژى ها و تمهیدات مدیریتى در جهت مقابله با بروز خطرات ناشى از ورود سموم به بدنه 
تاسیسات بهداشتى کشور و حفاظت منابع آب در برابر چنین آالینده هاى ناشناس، بیش از 

پیش احساس میگردد.
از طرف دیگر، به دلیل گستره فراوان ترکیبات سمى و عدم امکان تشخیص آنى و سریع حضور 
آنها در تاسیسات آبى جهت حفظ سالمت شــهروندان، بهره گیرى از تنها روش تشخیص 
انتشار مواد سمى در پیکره هاى آبى و تاسیسات مرتبط در دنیا با نام روش بیومانیتورینگ در 

دستور کار متولیان امور آب کشور قرار گرفته است.
از این رو، با عنایت بــه وظایف حاکمیتى تعریف 
شده براى شــرکتهاى آب منطقه اى به منظور 
حراســت و حفاظت هر چه بهتر منابع آب شرب 
شهروندان در برابر ورود ســموم و آالینده هاى 
مختلف، شــرکت آب منطقه اى اصفهان(دفتر 
محیط زیســت وکیفیت منابــع آب) به عنوان 
یکى از شرکت هاى پیشــگام، نسبت به تامین 
پیشرفته ترین ادوات اعالم خطر حضور مواد سمى 

در خروجى سد چم آسمان اقدام نموده است.
این سامانه پیشــرفته، از ارگانیسم زنده ماهى 
براى رصد کردن مداوم سالمت تاسیسات آبى 

بهره مى برد. ماهیان، به دلیل مهره دار بودن و نیز بهره مندى از شبکه عصبى، نزدیک ترین 
عملکرد و رفتار را در برابر حضور مواد سمى در آب از خود نشان مى دهند. همچنین، دسترسى 
آســان و محلى به ماهیان آکواریومى ارزان قیمت مورد مصرف در این سامانه، هزینه هاى 

پایین بهره بردارى و کاربرى آسان را نیز در پى خواهد داشت.
در این سامانه تعداد 64 مسیر نورى در دو طرف محفظه اندازه گیرى تعبیه شده است. تعداد 
قطعى مسیرهاى نورى توسط ماهى  در دقیقه نمایانگر وضعیت جسمانى این ماهى و سالمت 
آب مى باشد. در صورتى که این تعداد قطعى ها کم و یا زیاد شود سیستم اعالم خطر به طور 
اتوماتیک شــروع به کار مى کند و در صورت تایید وجود مواد سمى، اعالم خطر به صورت 
آنالین به کاربر مخابره مى شود.در پایان امید است، ضمن تعمیم چنین سامانه هایى در تمامى 
تاسیسات آبى کشور، سالمت شهروندان ایران زمین در برابر خطرات زیستى و بیوتروریستى، 

بیش از پیش تضمین گردد. 

دستگاه پایش زیستى ، بیومانیتورینگ ، در سد چم 
آسمان محل ورودى آب  شرب اصفهان بزرگ به 
همت شــرکت آب منطقه اى اصفهان افتتاح شد. 
به گزارش روابط عمومى شــرکت آب منطقه اى 
اصفهان ، افزایش جمعیت و توسعه روزافزون شهرها 
در کشور از یک طرف و افزایش سطح بهداشت و 
رفاه از طرف دیگر موجب افزایش مصرف آب شده 
است. از ســوى دیگر تأمین آب با کمیت و کیفیت 
مطمئن و مناسب براى پاســخ به تقاضاى فزاینده 
بخش هاى مختلف یکى از چالــش هاى اصلى 
برنامه ریزان و مدیران صنعت آب کشــور است. 
همچنین بروز خشکســالى هاى متعدد و تخلیه و 
ورود آالینده هاى مختلف ناشــى از فعالیت هاى 
انســانى و در برخى موارد آالینــده هاى طبیعى، 
چالش هاى جدیدى را در کاهــش کیفیت آب به 
دنبال داشته اســت. بنابراین، الزم است مدیریت 
کیفیت منابع آب در ســطح حوضه آبریز از مبداء تا 
مصرف ، با انجام اقدامات سازه اى و غیر سازه اى 
به منظور حفاظت، بهبود و کنترل کیفیت منابع آب 
براى تأمین مطلوب نیازهاى کلیــه بهره برداران 

صورت پذیرد.
عمده آالینده هاى منابع آب زیرزمینى و سطحى  
درباالدست تامین  آب شــرب مربوط به مراکز 
دفن زباله، فاضالب ها و پسابهاى خانگى، مراکز 
دامپرورى، اراضى کشــاورزى و پســاب آبزى 
پرورى ها مى باشند. ورود این آالینده ها به طور 
مستقیم و غیر مســتقیم بر کیفیت آب رودخانه 

زاینده رود موثر بوده و باید کنترل گردد.
با توجــه به اینکــه یکــى از شــرح وظایف و

مسئولیت هاى واحدهاى متولى موضوع کیفیت 

آب در بخش شرکت هاى آب منطقه اى و دفتر 
محیط زیست وکیفیت منابع آب با عنوان  اجراى 
طرح مطالعه واجراى شبکه پایش کیفیت منابع 
آب وآالینده هاى آن واستقرار وتوسعۀ تجهیزات 
ایســتگاه هاى پایش (خودکار وغیــر خودکار) 
وساماندهى آزمایشگاه هاى کنترل کیفى منابع 
آب وبکار گیرى فناورى هاى نوین تهیه شــده 
در وزارت نیرو ،معاونــت آب وآبفا تیرماه 1395

مــى باشــد ، ایــن دفتــر بــه شناســایى 
تکنولوژى هاى مرسوم در دنیا ودر سطح کشور 
و وزارت نیرو پرداخته وپس از بررسى جهت ارائه 
سیســتم هایى براى شناســایى ترکیبات سمى 
در آب رودخانۀ زاینده رود کــه تامین کنندة آب 
شرب 5 میلیون نفر مى باشد ، موارد ذیل را ارائه 

مى نماید:
1-  با پیشرفت تکنولوژى و صنایع مختلف هر روز 
به تعداد ترکیبات ســمى اضافه مى گردد، گمان 
مى رود تعداد ترکیبات سمى شناخته شده بالغ بر  
نیم میلیون ترکیب ســمى مى باشد. در کنار این 
تعداد بسیارى مواد سمى هنوز براى بشر شناخته 
شده نیست.بررسى ها نشــان دهنده این مطلب 
مى باشد که با استفاده از سنســورهاى فیزیک 
وشیمیایى معمولى تنها 5 درصد این مواد شیمیایى 
را مى توان شناسایى نمود.بیومانیتورینگ به معنى 
استفاده از ارگانیسم هاى زنده براى مانیتورینگ 
وضعیــت آب از لحاظ وجود مواد ســمى در آب 
مى باشد. با توجه به اینکه در دنیا حدود نیم میلیون 
ترکیب سمى شناخته شــده است امکان طراحى 

سنسور مشخصى براى تشخیص این مواد سمى 
وجود ندارد و تنها روش مانیتورینگ مواد ســمى 
بیومانیتورینگ است. ارگانیسم هاى مورد استفاده 
ماهى، دافنیا و آلگا مى باشد.انتشــار مواد سمى 
در داخل آب در گــروه هاى زیر تقســیم بندى 

مى شود:
■ نشــت مواد نفتــى، محصــوالت صنعتى و 

شیمیایى از مخازن، لوله ها
■ آفت کش هاى استفاده شده در کشاورزى

■ پاتوژن ها
■ نوروتاکســین ها، هپاتاکسین ها ناشى از رشد 
جلبک ها و آلگاهاى ســمى در پیکره هاى آبى و 

لوله ها
■ حمالت تروریستى و خرابکارانه

تفــاوت بیومانیتورینــگ بــا سنســورهاى 
فیزیکوشیمیایى در این اســت که سنسورهاى 
را  خــاص  اى  مــاده  فیزیکوشــیمیایى 
اندازه گیرى مى کنند ولى بقیه مواد را اندازه گیرى 
نمى کنند. در حالیکــه روش بیومانیتورینگ به 

تمامى مواد سمى حساسیت دارد. 
باید دقت داشت  که در روشهاى بیومانیتورینگ 
میــزان و غلظت آالینــده و ماده ســمى قابل 
تشــخیص نمى باشــدو تنها وجود ماده سمى 

خطرناك قابل ارزیابى مى باشد.
تنها روش مانیتورینگ آنالین مواد سمى در دنیا 
روش بیومانیتورینگ میباشد زیرا با استفاده از آن 
عکس العمل و شناسایى سریع امکان پذیر است.

هــدف اصلــى از بیومانیتورینــگ حفاظت از 
انســان در برابر انتشار مواد ســمى است. در دنیا 
ارگانیســم هاى مختلفى بــراى بیومانیتورینگ 
اســتفاده مــى شــود که هــر کدام متناســب 
بــا شــرایط و نیازهــاى پــروژه انتخــاب 
مى شــود. از نکته نظر بیولوژیکى ماهى در میان 
ارگانیســم هاى مــورد اســتفاده، نزدیکترین 
موجود زنده به انسان مى باشدو ماهى  (از لحاظ 
بیولوژیکى جزو حیواناتى مى باشــد که عملکرد 
آن به مواد ســمى مشــابه انســان مى باشد) . 
ماهى ها مهــره دار و داراى شــبکه عصبى مى 
باشند و عملکرد آن در برابر سمومى که مشخصًا 
براى مسموم کردن انسان بکار مى روند به انسان 
شبیه تر است. این در حالى است که ارگانیسمى 
مثل باکترى داراى شبکه عصبى نمى باشد و هیچ 
حساسیتى به سمومى که اعصاب را تحت الشعاع 

قرار مى دهند نخواهد داشت.

همزمان با هفته دولت صورت گرفت ؛ 

افتتاح دستگاه پایش زیستى در سد چم آسمان اصفهان 
سیستم پایش بیومانیتورینگ مواد سمى 

 ToxProtect 64 با استفاده از ماهى مدل
در محل سد چم آسمان

بیست و دومین جشنواره شهید رجایى استان 
اصفهان هم زمان با هفته دولت در تاالر دکتر 
شریعتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار 

شد.
در این مراســم، دکتر نعمت ا... اکبرى، رئیس 
سازمان مدیریت و برنامه ریزى استان اصفهان 
به عنوان اولین ســخنران جشــنواره، ضمن 
گرامیداشــت یاد و خاطره امام راحــل (ره) و 
شهداي بزرگ دولت «رجایی و باهنر»، از حضور 
دکتر صدري نوش آبادي معاون سرمایه انسانی 
ســازمان اداري و اســتخدامی کشور و برخی 
از نمایندگان مردم اســتان در مجلس شوراي 
اسالمی در جشنواره امســال قدردانی کرده و 
از حمایت هاي دکتر رضایی استاندار محترم، 
معاونین اســتانداري، همکاري دستگاه هاي 
اجرایــی اســتان و تالش هــاي همه جانبه 

متصدیان جشنواره تقدیر و تشکر کرد.
در ادامه مراسم، ســیروس نیک اقبالى معاون 
توســعه مدیریت و سرمایه  انســانی سازمان 
مدیریت و برنامه ریزي اســتان اصفهان ضمن 
ارائه گزارش مبسوط اقدامات انجام شده ارزیابی 
عملکرد سال 1397 دستگاه هاي اجرایی استان 
اصفهان به تعریف ارزیابــی عملکرد، جایگاه 
ارزیابــی عملکرد در قانــون مدیریت خدمات 
کشــوري، اقدامات انجام شــده قبل از شروع 
فرایند ارزیابی عملکرد دســتگاه هاي اجرایی 
استان در سال 1397 ازجمله: تجزیه و تحلیل 
و آسیب شناســی نتایــج ارزیابــی عملکرد و 
اعالم امتیازات ارزیابی عملکرد ســال 1396 
دســتگاه هاي اجرایی اســتان، شــرکت در 
کارگروه هاي توســعه مدیریت دستگاه هاي 
اجرایی استان، آسیب شناسی فرایند سال قبل 
و مکاتبه با سازمان اداري و استخدامی کشور، 
گروه بندي دستگاه هاي اجرایی و سایر اقدامات 
حین ارزیابی عملکرد دستگاه هاي اجرایی استان 
در سال 1397 و مراحل مختلف هدایت و اجراي 

برنامه مدیریت عملکرد اشاره کرده و گفت: در 
سال گذشــته ارزیابی عملکرد در شهرستان ها 
توسط هفت فرمانداري انجام می شد که در سال 
جاري به تمامی شهرستان هاي استان شامل 24 

فرمانداري افزایش یافت.
دکتر عباس رضایى استاندار اصفهان و رئیس 
جشنواره هم ســخنران بعدى مراسم بود که 
ضمن گرامیداشــت یاد و خاطره شــهیدان 
رجایی و باهنر و بیش از هزار شــهید کارمند 
استان اصفهان اظهار داشــت: این جشنواره 
فرصت بســیار خوبی بــراي ارزیابی عملکرد 
هر سازمان است. اســتاندار اصفهان ادامه داد: 
تطابــق رفتارهاي شــخصیتی، عملکردي و 
فکري مدیران با شــهیدان رجایــی و باهنر 
می تواند معیاري براي عملکرد مدیران باشد و 
هر دولتی که در این مســیر قدم بردارد هویت 
انقالبی خودش را ثابــت می کند. وي تصریح 
کرد: صداقــت در گفتار، رفتــار و عمل، ایثار، 
ساده زیستی و رعایت بیت المال از شاخص ترین 
ویژگی هاي شــهیدان رجایی و باهنر اســت. 

وي اطالع رســانی و الگوســازي را دو هدف 
جشنواره شهید رجایی دانســت و تأکید کرد: 
نتیجه اطالع رسانی، «شفافیت عملکرد» است 
اما انتقادپذیري از موضوعاتی است که کمتر به 
آن پرداخته ایم، برخی از دستگاه ها ادب خدمت 
به ارباب رجوع را کمتر دارند و این جشنواره زنگ 

خطري براي آن ها خواهد بود.
رضایى تصریح کرد: ایجاد روحیه انتقادپذیري و 
تشویق و دلگرمی خادمان واقعی نظام جمهوري 
اسالمی با جشنواره شهید رجایی محقق می شود 
و از این طریق می توان رضایت خاطر مردمان 
فهیم و شهیدپرور استان اصفهان را نیز به دست 
آورد. وي اضافه کرد: تعداد شــهدا و ایثارگران 
اســتان اصفهان نســبت به جمعیت بیشتر از 
سایر استان هاي کشــور است به همین جهت 
خدمتگزاري و تالش مسئولین این استان باید 

بیشتر باشد.
استاندار اصفهان یادآور شد: دولت تدبیر و امید 
برنامه تحول ادارى را در دستور کار خود قرار داده 
است که مى تواند نتایج مهم و پرثمري را به دنبال 

داشته باشد که البته جشنواره شهید رجایی هم 
در این مسیر می تواند گام هاي مؤثري را بردارد. 
رضایی تأکید کرد: تحقق دولت الکترونیک و 
برون ســپاري امور ازجمله مواردي هستند که 
باید بیشتر از قبل به آن ها پرداخته شود تا بتوان 

خدمات بیشتري را به مردم ارائه کرد.
وى خاطرنشان کرد: تالش در راستاى تحقق 
اقتصاد مقاومتى و ســالمت نظــام ادارى و 
واگذارى پروژه هاي بخش دولتی به خصوصی 
و توسعه سرمایه گذاري خارجی باید مورد توجه 

جدي قرار گیرد.
دکتر سید صدرالدین صدرى نوش آبادى معاون 
سرمایه انسانی سازمان اداري و استخدامی کشور 
مهمان ویژه بیســت و دومین جشنواره شهید 
رجایی اســتان اصفهان، آخرین سخنران این 
مراسم بود که در سخنان خود به دوره دوم برنامه 
جامع اصالح نظام اداري کشور از سال 1397 تا 
سال 1399 پرداخت و اهداف اصلی این برنامه 
را تبدیل دولت به دولتی کارا و اثربخش، متعهد 
به آرمان ها و متکی بــه اعتماد مردم (به عنوان 

یک ســرمایه اجتماعی) و چابک، انعطاف پذیر 
و پیشران توسعه دانســت. وي چابک سازي 
دولت، متناسب و منطقی سازي حجم و اندازه 
دولت، توسعه دولت الکترونیک و بهره گیري از 
فناوري هاي نوین، توجه خاص به توانمندسازي 
کارکنــان و ارتقاء کیفی مدیــران دولت، اداره 
واحدهاي عملیاتی (مجري) در فضاي رقابتی 
(اقتصادي تر کردن خدمــات دولت)، صیانت 
از حقوق شــهروندان در نظــام اداري، ارتقاي 
شفافیت، پاسخگویی و سالمت نظام اداري و 
مقابله مؤثر با فساد و ارتقاء بهره وري ( سازمان و 
نیروي انسانی) به عنوان راهبردهاي اصلی این 
برنامه تشریح کرد و گفت: در سال هاي گذشته 
به معناي واقعی از توانمندســازي کارمندان در 
دستگاه هاي اجرایی غفلت شده است تا جایی که 
مدیران برخی دستگاه ها عنوان می کنند نیروي 
زیادي دارند اما بااین حال از نیازشان به استخدام 
تعدادي نیروي توانمند سخن می گویند. صدري 
با تأکید بر اینکه توانمندســازي فقط به معنی 
آموزش نیست، ادامه داد: برخی مدیران به جاي 
توانمندسازي به دنبال استخدام نیروي جدید 
هستند درحالی که باید از بین کارکنان موجود، 

نیروهاي کارا و اثربخش پرورش دهند.
معاون ســرمایه انســانى ســازمان ادارى و 
استخدامى کشور با اشاره به اینکه تفاهم نامه اي 
با همه دستگاه هاي اجرایی براي تعیین سهم 
آن ها براي تحقق اهــداف کمی برنامه اصالح 
نظام اداري منعقد شــده اســت، گفت: حلقه 
مفقوده اي در این زمینه وجود دارد زیرا بُرش هاي 
استانی آن به خوبی تبیین نشــده و الزم است 

مدیران دستگاه ها، سهم خود را پیگیري کنند.
پس از ســخنرانى دکتر صــدرى، هنرمندان 
اصفهانى چند قطعه موسیقى سنتی در مراسم 
اجرا کردند و آخرین برنامه جشــنواره معرفی 
دستگاه هاي برتر استان در زمینه خدمت رسانی 

به مردم در سال 1397 بود.

دستگاه هاى برتر در زمینه «کسب مجموع شاخص هاى عمومى و اختصاصی»   
سمتنام مدیر دستگاهنام دستگاهعنوان گروه

گروه علمى، فرهنگى و 
آموزشى

آموزش و پرورش 
مدیرکلمحمد اعتدادىاستان اصفهان

گروه عمومى، اجتماعى 
و قضایى

امور مالیاتى استان 
مدیرکلبهروز مهدلواصفهان

گروه حمایتى، سالمت و 
بهداشت

بهزیستى استان 
مدیرکلدکتر مرضیه فرشاداصفهان

استاندارد استان گروه زیربنایى و تولیدى
اصفهان

مهندس غالمحسین 
مدیرکلشفیعى

گروه شرکت ها، بانک ها 
و بیمه ها

شرکت توزیع نیروى 
برق استان اصفهان

مهندس حمید 
مدیرعاملعالقمندان  

دستگاه هاى برتر بر اساس «کسب شاخص هاى عمومى» 

سمتنام مدیر دستگاهنام دستگاهعنوان گروه
گروه علمى، فرهنگى و 

آموزشى
آموزش فنى و حرفه اى 

استان اصفهان
دکتر آرش اخوان 

مدیرکلطبسى

گروه عمومى، اجتماعى 
و قضایى

 امور اقتصادى و دارایى 
مدیرکلعلى صبوحىاستان اصفهان

گروه زیربنایى و 
تولیدى

نوسازى مدارس استان 
اصفهان

مهندس سید مهدى 
مدیرکلمیربد

گروه شرکت ها، بانک ها 
و بیمه ها

شرکت آب و فاضالب 
مدیرعاملمهندس هاشم امینىاستان اصفهان

 دستگاه هاى برتر بر اساس «کسب شاخص هاى اختصاصى» 
سمتنام مدیر دستگاهنام دستگاهعنوان گروه

گروه علمى، فرهنگى و 
رئیسدکتر هوشنگ طالبىدانشگاه اصفهانآموزشى

گروه عمومى، اجتماعى 
و قضایى

ثبت احوال استان 
مدیرکلحسین غفرانىاصفهان

گروه حمایتى، سالمت 
و بهداشت

تأمین اجتماعى استان 
مدیرکلمحمد گورابىاصفهان

گروه حمایتى، سالمت 
و بهداشت

مدیریت درمان تأمین 
مدیردکتر على اعتصام پوراجتماعى استان اصفهان

گروه زیربنایى و 
تولیدى

راهدارى و حمل ونقل 
جاده اى استان اصفهان

مهندس مهدى 
مدیرکلخضرى

گروه شرکت ها، بانک ها 
و بیمه ها

شرکت توزیع نیروى 
برق شهرستان اصفهان

مهندس حمیدرضا 
مدیرعاملپیرپیران

در قالب بیست و دومین جشنواره شهید رجایى استان اصفهان صورت گرفت

معرفی دستگاه هاي برتر
  در زمینه خدمت رسانی به مردم 

مدیریت محیط زیست و کیفیت منابع آب شرکت آب منطقه اى اصفهان


