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خوردنى هاى 
مفید براى داشتن 

چشمان سالم 

اولتیماتوم« علوم پزشکى» به« تأمین اجتماعى»
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میدان نقش جهان 
پارکینگ عمومى شد! 

سربازان الزم نیست
 کچل کنند

گذر آقانورا... نجفى 
یک خیابان عمومى 

نمى شود
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مأموریت در غرب 
انجـام شد

افراد غالباً بر این باورند که عدم بینایى
نتیجه اى اجتناب ناپذیر از پیرى 

چشم است. در حقیقت، زندگى سالم 
مى تواند خطر ابتال به مشکالت سالمتى 

چشم را به میزان قابل توجهى کاهش دهد. 

مدیرکل مدیریت بحران اســتاندارى اصفهان 
گفــت: مأموریت این اســتان در ســتاد معین 
بازسازى سرپل ذهاب کرمانشاه براى بازسازى 
خانه هاى تخریب شــده بر اثر زلزله سال 96 با 
تعمیر و احداث حدود 16 هزار واحد مســکونى 

پایان یافت.
زمین لــرزه اى با قدرت 7/3 درجــه در مقیاس 
درونــى زمین(ریشــتر) آبان 96، اســتان هاى 
کرمانشــاه و ایالم و بخش هاى گسترده اى از 
غرب و شمال غرب کشور را لرزاند که در پى آن 
آســیب زیادى به مناطق مسکونى این استان ها 
وارد شد و بیش از 400 َتن کشته و حدود ده هزار 

َتن مصدوم شدند. 

4 اصفهان در انتهاى جدول به کارگیرى مدیران زن قرار دارداصفهان در انتهاى جدول به کارگیرى مدیران زن قرار دارد
برغم اظهارات استاندار؛برغم اظهارات استاندار؛
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رئیس دانشگاه علوم پزشکى: چون تأمین اجتماعى بدهى اش را نمى پردازد از اول مهر هزینه خدمات مستقیماً از بیمه شدگان دریافت مى شود

تا حاال نـــقش  تاریخى 
بـــازى 
نکرده بودم

حمید بابایى: 

همین گلرها براى ذوب آهن خوبند
سنگربان سال هاى پیش ذوب آهن که این روزها مربى گلرهاى آکادمى این 
باشگاه است مى گوید سبزپوشــان اصفهان نیاز به ســنگربان جدید ندارند و 
محمدباقرصادقى دروازه بان آنها به تدریج و با کمک منصوریان خودش را پیدا 
مى کند. حمید  بابایى معتقد است گلرهاى رده امید تیم ذوب آهن در آینده جاى 

خالى رشید مظاهرى را براى این تیم پر مى کنند.
3
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

اصفهانى ها 16 هزار خانه را در سرپل ذهاب 
آماده اسکان کردند

از همه ابزارها 
 براى مقابله با 
فرار مالیاتى 
استفاده شـــود

مـاجراى داربست ها و یک تابلــو
مسجد امام(ره) این روزها خبرساز شده است

6
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واسه همه پول نگرفتنات  واسه همه پول نگرفتنات  
مرســى!مرســى!

کـد 266مجموعه خودرویى پرنده

  30٪ پیش پرداخت
  بدون ضامن

  با اقساط 60 ماهه
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بونکرده بو بونکنکرده ده ونک ر
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مح قطعه 3

ى
هد.

همی
سنگربان س
باشگاه است
محمدباقرص
مى کند. حم
خالى رشید
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مدیرکل میراث فرهنگى، گردشــگرى و صنایع دستى 
اســتان کرمانشــاه گفت: یکــى از قدیمى ترین نقش 
برجســته هاى دنیاى باســتان در  ارتفاعات شهرستان 

ثالث باباجانى با قدمت حدود 4000 سال کشف شد.
امید قادرى اظهار کرد: به تازگى دو نقش برجســته در 
منطقه ازگله کشف شده که یکى از آنها احتماًال صحنه 
پیروزى «ایدین ســین» حاکم دولت «ســیموروم» را 
نشــان مى دهد. او ادامه داد: موقعیــت قرارگیرى این 
نقوش و ســایر نقش برجســته هاى پیش تر شناسایى 
شده در استان کرمانشاه و کردســتان عراق مدارکى از 
قدیمى ترین مرز سیاســى دنیاى باســتان در سرزمین 

زاگرس و در اوایــل هزاره دوم پیش از میالد را نشــان 
مى دهند.

مدیرکل میراث فرهنگى اســتان کرمانشاه اظهار کرد: 
نقوش برجسته کشف شده جدید به دلیل قرارگیرى در 
منطقه صعب العبور و واقع شــدن در میان نیزارها باعث 

شده تا به امروز از چشم مردم دور بماند. 
وى همچنین اظهار کرد: این اثر نقش پیروزى شــاهى 
را نمایش مى دهد که اســیرى به زیر پاى وى افتاده و 
آن شخص در حال التماس کردن نشان داده شده است. 
متأسفانه قسمتى از نقش در اثر زلزله سال 96 دچار ریزش 

شده ولى قابل مرمت و ساماندهى است.

رئیس ســازمان نظام وظیفه عمومى نیــروى انتظامى 
گفت: ستادکل نیروهاى مسلح منع اجبار سربازان براى 
تراشیدن موى سر را به استان هاى سراسر کشور ابالغ 

کرده است.
سردار تقى مهرى افزود: نتراشــیدن موى سر در دوران 
سربازى از مباحث انضباطى است که از سوى ستادکل 
نیروهاى مسلح به همه پادگان و یگان ها اعالم مى شود 

و آنها این ابالغیه ها را اجرایى مى کنند.
چندى پیش سردار موســى کمالى،  رئیس اداره سرمایه 
انسانى سرباز ســتادکل نیروهاى مســلح اعالم کرد: 
سربازى همواره با تراشیدن موى سر همراه بوده است ولى 

با توجه به بررسى هاى انجام شده و ارتقاى بحث بهداشت 
فردى و امکانات مناسب یگان هاى نیروى مسلح و عالقه 
جوانان به منظور خوشایندســازى و افزایش جذابیت و 
نشاط خدمت سربازى بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، 

تراشیدن موى سربازان با نمره 4 از سربازى حذف شد.
وى افزود: بر اســاس تصمیم اتخاذ شده دیگر سربازان 
اجبارى براى کچــل کردن ندارند و از ایــن پس اندازه 
موى سر کارکنان وظیفه براى دیپلم و پایین تر در مراکز 
آموزش شماره 10 و سرباز و سرجوخه در حین خدمت 10 
تا 16 همچنین فوق دیپلم و باالتر در مراکز آموزش 16 

و افسر و درجه دار در حین خدمت 16 تا 20 خواهد بود.

کشف نقش برجسته
 4000 ساله در ثالث باباجانى

سربازان 
الزم نیست کچل کنند

میدان نقش جهان 
پارکینگ عمومى شد! 

در روزهاى اخیــر میدان نقش    میزان |
جهان اصفهــان تبدیل بــه پارکینگ عمومى 
براى خودروها شده است. شب ها صدها خودرو 
وارد این محوطه ثبت جهانى مى شوند و پارك 
مى کنند. این در حالى اســت که سال هاست 
ورود خودروهــا به میدان نقــش جهان جز در 
مواقع خیلى خاص ممنوع اســت . مدتى پیش 
نیز حضور على اصغر مونسان و بعد از آن یکى از 
مهمانان خارجى کشور با خودرو در میدان نقش 
جهان جنجال آفرین شــده بود. بــا وجود این، 
مشخص نیســت در روزهاى اخیر چه نهادى 
اجازه ورود خودروها به میــدان تاریخى نقش 

جهان را داده است  .

ما اینجورى هستیم برادر!
در جریان مالقات عادل    خبرورزشى |
فردوســى پور و ویلموتس اتفاق جالبى افتاد. 
وقتى به سرمربى تیم ملى گفتند عادل، بهترین 
مجرى و گزارشــگر تلویزیون ایران اســت و 
همیشه حامى تیم ملى بوده، ویلموتس پرسید 
برنامه او چه زمانى پخش مى شود که بیننده اش 
باشم؟ اینجا بود که اطرافیان ویلموتس آرام به 
او گفتند فعًال برنامه عادل تعطیل شــده و مرد 
بلژیکى با تعجب پرســید: «یعنى شــما برنامه 
بهترین مجرى خودتان را تعطیل کرده اید؟!» 
حاال یک نفر باید بــه ویلموتس توضیح بدهد 

اینجا ایران است برادر من.

سینماها از فردا تا جمعه 
تعطیلند

غالمرضا فرجى، سخنگوى شوراى     پانا |
صنفى نمایش با اشاره به ایام سوگوارى ساالر 
شهیدان درباره زمان تعطیالت سینماهاى کشور 
گفت: سینماهاى کشور به دلیل ایام سوگوارى 
اباعبدا... الحسین (ع) یک شنبه هفدهم شهریور 
شب تاسوعاى حسینى از ســاعت 17 تعطیل 
هستند. سپس روز دوشنبه 18 شهریور همزمان 
با تاســوعا و سه شنبه 19شــهریور همزمان با 
عاشورا سینماها تمام روز تعطیل هستند. روز 21 
شهریور همزمان با شهادت امام زین العابدین(ع) 
ســینماها تمام روز تعطیل و از روز جمعه، 22 

شهریور دایر خواهند بود.

فیفا توییت جنجالى اش را 
پاك کرد

   خبر آنالین | صفحه رســمى فیفا در 
توییتر به هنــگام معرفى تیم هــاى حاضر در 
گروه C مرحله مقدماتى رقابت هاى جام جهانى 
2022 در قاره آسیا بدون ذکر نام خلیج فارس از 
نامى جعلى و غلط براى آن استفاده کرد. اتفاقى 
که خشم کاربران ایرانى را برانگیخت و باعث شد 
تا آنها شدیداً به این اقدام نادرست فیفا اعتراض 
کنند. اعتراضى که بحق بــود و در نهایت هم 
باعث شد تا فیفا این توییت جنجالى را از صفحه 

خود پاك کند.

کالً تقصیر بیمه هاست!
  میزان | معــاون دبیرخانــه شــوراى 
تخصصى وزارت بهداشــت گفت: در بسیارى 
از کشــور هاى دنیا تعرفه هاى پزشکى حداقل 
ده برابر ایران اســت اما مردم ناراضى نیستند 
چرا که بیمه ها بخش عمده مبلــغ را پرداخت 
مى کنند. مهرداد حق ازلى تأکید کرد: عملکرد 
نادرست بیمه ها در حوزه پزشکى باعث مى شود 
تا مردم نسبت به هزینه هاى درمان نارضایتى 
داشته باشند. وى با اشــاره به اینکه بى کفایتى 
بیمه ها در ایران باعث شده تا مردم هزینه هاى 
درمان را از جیب خود پرداخت کنند، عنوان کرد: 
بسیارى از مردم ســاکن در خارج از ایران براى 
دریافت خدمات درمانى پول یــا مبلغى را رد و 

بدل نمى کنند.

دیدگاه روحانى
 درباره کودك همسرى

معصومــه ابتکار، معــاون رئیس    رویداد 24 |
جمهور در امور زنــان و خانواده درباره دیدگاه حســن 
روحانى پیرامون مقابله با کودك همسرى گفته است: 
آقاى رئیس جمهــور نگاه خوبى در ایــن زمینه دارند. 
خودشان حقوق خوانده اند و از خیلى از مسائل اجتماعى 

آگاهى دارند. همچنین رئیس جمهور سه دختر دارند.

صدا و سیما منبر نیست
  ایمنا| نماینده مردم تهران در مجلس شوراى 
اسالمى نسبت به حضور مستمر برخى از مداحان با سابقه 
رفتار جناحى در صدا و ســیما واکنش نشان داده است. 
احمد مازنى در صفحه توییتر خود نوشته است: «صدا و 
سیما منبر نیست که مرتب افراد خاصى را بیاورند تا براى 
مردم سخنرانى کنند، صدا و سیما براى برخى از مداحان 
خصوصاً آنهایى که شهرت به رفتار جناحى دارند و حتى 
بارها دیده شده که به دیگران توهین کردند هر شب و در 

هر مناسبتى برنامه مى گذارد.»

تورم در کره صفر شد
  ایسنا| تورم کره جنوبى براى نخستین بار در 
تاریخ این کشور به صفر درصد رسید. البته این کاهش 
تورم که بیش از هر چیزى در نتیجه کاهش بهاى انرژى 
و مخارج مصرف کنندگان کره اى به ثبت رسیده است، 
مى تواند رشــد اقتصادى چهارمین اقتصاد بزرگ آسیا 
را تحت الشــعاع قرار دهد. بانک مرکزى این کشور در 
واکنش به ثبت این تورم پایین ابــراز امیدوارى کرده 
است که نرخ تورم به زودى به باالى یک درصد برگردد. 

کنایه ظریف 
  تسنیم| وزیــر خارجــه ایــران در توییتى 
توصیه هایى به اروپایى ها ارائه داد. محمدجواد ظریف 
در توییتى نوشــت: «اوفک (دفتر کنترل سرمایه هاى 
خارجى وزارت خزانه دارى آمریکا) چیزى فراتر از یک 
رئیس زندان نیست. اگر درخواست عفو (مجوز) کنى، به 
جرم گستاخى به انفرادى انداخته خواهى شد و بار بعد 
ممکن است که سرنوشت شما چوبه دار باشد. تنها راه از 
بین بردن تروریسم اقتصادى (تحریم ها) ایاالت متحده 
این است که ســرانجام تصمیم بگیرى که خودت را از 

طناب دار رها کنى.»

یک موى ظریف...
   خبر آنالین | حســین شــریعتمدارى، مدیر 
روزنامه «کیهان» در گفتگو با «یورونیوز» گفته است: 
مردم رأى دادنــد که برجام ایجاد شــود. اما برجام آن 
چیزى نشد که مردم مى خواستند. یعنى برجام فتح الفتوح 
و بزرگ ترین معجزه قرن نشد. البته نمى گویم آقایان 
تعمد داشــتند. ما ارادت داریم به این آقایان. من یک 
دفعه هم به خبرنگار «واشنگتن پست» گفتم که ما یک 
موى ظریف را با همه تیم هاى مذاکره کننده شما عوض 
نمى کنیم. حقیقت این است برجامى که قولش داده شده 
بود و مردم به آن دلخوش بودند، محقق نشد. آقایان هم 
مى گویند ما مقصر نیستیم و طرف مقابل به ما کلک زده 
است. ما هم مى گوییم حداقلش این است که شما فریب 

خوردید.

باید در کنار دلواپسان 
زندگى کنیم

  ایلنا| ســید محمود واعظــى، رئیــس دفتر 
رئیس جمهور بیان کرد: در اینکه یک گروهى در ایران 
هســتند، با هر اقدامى که دولت انجام مى دهد مخالف 
هســتند و هیچ اصولى هم براى این کار ندارند، شکى 
نیست. همین گروه هشت سال هم دولت دستشان بود 
و حمایت مى کردند. چرا شــما فقط همین یک نامه را 
مى بینید؛ همین لوایح چهارگانه اى که خودشان طراحى 
و کارهایش را انجام داده اند امروز بزرگ ترین مخالفش 
هســتند. این دوگانگى قابل قبول نیست، اما خب چه 
کار کنیم؟ به هرحال این ها هســتند و باید در کنارشان 

زندگى کرد.

خبرخوان

الهام چرخنده، در اجتماع بانوان زینبى با عنوان همایش 
حجاب و عفاف که در قزوین برگزار شد سخنرانى کرد. 
بخش هایى از ســخنان او را به نقــل از «افکار نیوز» 

بخوانید:
■ در سریال هاى مختلفى بازى کردم، سفرهاى خارجى 
زیادى رفتم در معبد هندوها حاضر شدم و دنبال چیزهایى 
رفته بودم که هیچ ارزشــى نداشــت. در مالزى در معبد 
بودا بودم که یک نفر گفت شــما مسلمانان که حضرت 
علــى (ع) را داریــد در معبــد هندوها چــه مى کنى و 
گمشده ات اینجا نیست. این تلنگرى بود و کلید تحول 

زده شد تا اندیشه کنم.
■ ماهواره ها به شــدت در حال تغییــر فرهنگ ایرانى 
و اســالمى و رواج بى بند و بارى و سست کردن بنیان 
خانواده ها هســتند و از زمانى که متحول شده ام اجازه 

نداده ام فرزندانم بیننده ماهواره باشند و آسیب ببینند.
■ متأسفانه خرید سریال هاى ترکیه اى که با فرهنگ ما 
مغایر است و روابط نامشروع و خیانت را تبلیغ مى کند در 
شبکه ها ادامه دارد و بى توجهى به مخاطرات آن به بنیان 

خانواده ها آسیب جدى مى رساند.
■ شــبکه هاى معاند میلیاردها دالر هزینــه کرده اند تا 
عروسک من را بسازند و در شــبکه «نیم» مرا مسخره 
کنند چون نام والیت و ولى خود را به زبان آوردم و به آن 

افتخار مى کنم.
■ بارها هم خــودم و هــم فرزندم کتــک خوردیم و 
مى دانم حفظ این حجاب و حسینى بودن سخت است 
ولى من راهــم را انتخاب کرده ام چــون از یک «پاپتى 

پرگناه» برگشته ام.
■ امروز شبکه هاى معاند با یک جوجه اردك زشت با به 
راه انداختن کمپین مى خواهند پوشش اسالمى و حجاب 
و عفاف زن مسلمان را خدشه دار کنند و دنبال تخریب 
باورها هســتند اما با وجود زنان محجبه، ما باید عفاف و 
حجاب را تبلیغ کنیم و نگذاریم بین ما تفرقه ایجاد کنند. 

به دلیل این تحول من را در جشنواره فیلم فجر راه ندادند 
اما این فشارها را تحمل مى کنم و ناراحت نیستم.

■ شاید اول ترك گناه برایم سخت بود اما اتفاقات زیادى 
افتاد و معناى یک نفر در برابــر همه را فهمیدم، هرچند 
هفت سال کار نکردم اما ممنونم که دوران گذر را با همه 

فشارها سپرى کردم.
■تاکنون بیش از 378 سخنرانى کرده ام و توانسته ام در 

چادرى شدن 8000 نفر نقش داشته باشم.

■ اگر دختران را درســت هدایت نکنیم خودفروختگان 
النه کرده در شبکه هاى معاند، این دختران را جذب مرام 

خود خواهند کرد.
■ خط کشــى را کنار بگذاریم، بین دختر چادرى و غیر 
چادرى خط کشى نکنیم بلکه روشنگرى کنیم و نگذاریم 
بین ما فاصله بیفتد همه ما مى توانیم همین لحظه با اهل 
بیت بیعت کنیم و در مسیر حضرت زینب(ع) گام برداریم.

■ دیگر نمى خواهم در قطعه هنرمندان دفن شوم، من 

باید درس عبرت براى دختران جوان کشورم باشم و راه 
رفته به سوى دنیاى غرب را که به سمت تباهى است به 
دختران سرزمینم نشان دهم و از عواقبش بگویم تا شاید 

نفر دومى وارد آن نشود.
■ ما مسلمانان و شیعیان بزرگانى چون حضرت خدیجه 
و زینب و فاطمه (س) را به عنوان قهرمانان واقعى داریم 
و نباید اسیر سلبریتى ها که هیچ عمقى ندارند و توخالى 

هستند شویم.

چند ماه پــس از زمزمه  هایى مبنى بــر مهاجرت آرات 
حسینى، این نابغه شش ساله بابلى به همراه پدرش که 
مربى اوست به انگلستان مهاجرت کرد. وى که انعطاف 
بدنى خارق  العاده  اش در هشــت ماهگى توسط پدرش 
کشف شــد از همان زمان با کمک پدر به تمرین هاى 
ژیمناســتیک پرداخت و به مرور استعدادش مورد توجه 

رسانه هاى ایران و جهان قرار گرفت.
پدر آرات که تمام زندگى خود را وقف پیشرفت فرزندش 
کرده بود، پس از موفقیت هاى خیره کننده وى در حرکات 
ژیمناستیک، به مرور وى را به سمت فوتبال سوق دارد. 
آرات 6 ساله، در مدت کوتاهى چنان استعدادى از خود در 
فوتبال نشان داد که مورد توجه استعدادیاب هاى اروپایى 

قرار گرفت.
اکنون این کودك نابغه به دعوت یکى از باشگاه ها براى 
طى کردن دوره هاى آموزش فوتبــال به یک آکادمى 

فوتبال در انگلیس پیوسته است.
برخى گمانه هاى غیررســمى، نام باشگاه لیورپول را به 
عنوان حامى و مقصد این نابغه خردســال بابلى اعالم 

کرده اند.

یک گردشگر ایرانى سفرش را سه ماه پیش از 
هرمزگان آغاز کرده و قصد دارد در مدت کمتر 

از سه سال قاره اروپا را طى کند. 
محمد امیرى رودان که با شــتر سفر مى کند 
معرفى ذخایر ژنتیکى از جمله شتر دوکوهانه 
و همچنین جاذبه هاى گردشــگرى ایران را از 

اهداف برنامه فرهنگى خود اعالم کرده است.
شــنا از ارتفاع صفــر تا 2000 متر از ســاحل 
بندرعباس، پیمایش 22 کیلومتر در ارتفاعات 
کوه ِگنو با اهداف زیســت محیطــى، اختراع 
دوچرخه دریایى و طى مســیر ایران تا عمان 
از بین جزایر با دوچرخه دریایى و شناى مسیر 
150 کیلومترى از بندر خصب در کشور عمان 
تا بندرعباس به مناسبت گرامیداشت روز ملى 
خلیج فارس از فعالیت هاى محمد امیرى رودان 

است.
مدیــر کل میراث فرهنگى، صنایع دســتى و 
گردشگرى هرمزگان نیز درباره این سفر گفت: 
این سفر به مدت دو سال و نیم و با هدف معرفى 
جاذبه هاى گردشگرى و فرهنگى هرمزگان از 
دوم خرداد از محل تاالب آذینى آغاز شد.  رضا 
برومند افزود: این ورزشــکار پس از حرکت از 
سیریک و عبور از اســتان هاى مختلف از مرز 
آســتارا وارد آذربایجان مى شود و با عبور از 47 
کشور و قاره هاى آسیا، اروپا، آفریقا، اقیانوسیه و 
آمریکا در نهایت از مرز ترکمنستان وارد ایران 

مى شود.
محمد امیرى رودان یکى از معلمان اســتان 
هرمزگان است که 20 سال سابقه جهانگردى 

دارد.

چندى پیش تصاویرى از کافه اى در تهران منتشر شد که توسط اتباع 
افغان اداره مى شود. این کافه، «تلما» نام دارد و این روزها پاتوق جوانان 

افغانستانى شده است.
«حامــد» و «فاطمه» 
دو جوان افغانستانى که 
کافه «تلما» را تأسیس 
کــرده انــد در گفتگو با 
روزنامه «شــهروند» به 
مصائــب راه اندازى این 
کافه زیبا اشاره کرده اند: 
«در اداره کار براى مجوز به ما جواب سرباال مى دادند و حتى به ما گفتند 
شما حق چنین کارى را ندارید! در اداره امور اشتغال اتباع خارجى فهرستى 
به ما دادند که پر بود از مشاغلى مثل کارگر ساختمانى، جوشکارى و...  اما 
ناامید نشدیم و به کمک دوستان و با پشتکارمان توانستیم موانع مجوز 

گرفتن را پشت  سر بگذاریم.»

الهام چرخنده در همایش عفاف و حجاب: 

من از یک «پاپتى پرگناه» برگشته ام

ریاضیدان پناهنده ایرانى، متفکر برتر جهان شدنابغه 6 ساله  از ایران رفت

آقا داماد: شما را به خدا واگذار مى کنم

«کوچر بیرکار» (فریدون درخشانى)، ریاضیدان ایرانى 
که چند ســال پیش از ایران خارج و به انگلیس پناهنده 
و استاد دانشگاه کمبریج شــد، عنوان «اندیشمند برتر 
سال 2019» را کســب کرد. بیرکار، کرد ایرانى ساکن 
بریتانیاست و بعد از مریم میرزاخانى، دومین ایرانى است 
که برنده مدال فیلــدز، معتبرترین جایزه ریاضى جهان 
شده است.  بیرکار عنوان «اندیشــمند برتر سال» را در 
نظرسنجى نشریه انگلیسى «پراسپکت» که به صورت 
«آنالین» برگزارمى شود به دست آورد. ده ها هزار نفر 

به یک لیست 50 نفره متفکران برتر جهان که از سوى 
این نشریه انتخاب شده اند، رأى داده اند و دانشمند ایرانى 
پس از کسب بیش از نیمى  از آراء شرکت کنندگان، مقام 

نخست را به خود اختصاص داد. 
به گزارش پایگاه اطالع رســانى «بهار»، کوَچر بیرکار، 
که نام او سابقًا فریدون درخشــانى بود، در روستاى نى 
در مریوان در استان کردستان ایران متولد شد و سومین 
فرزند یک خانواده شــش فرزندى اســت. پدرش چند 
کالسى ســواد دارد و مادرش هیچگاه تحصیل نکرده  

است. خانواده او به کشت ســبزیجات و گندم اشتغال 
داشتند. بیرکار تحصیالتش را تا دبیرستان در مریوان به 
پایان رساند. او دانشجوى سال آخر کارشناسى دانشگاه 
تهران بود که به انگلستان سفر کرد و پس از پناهندگى، 
نام خود را به «کوَچر بیرکار» کــه در گویش کردى به 

معنى «مهاجِر ریاضیدان» است، تغییر داد.
بیرکار در مصاحبه با مجله «پراسپکت» تأ کید کرده است 
که تمام تالش خود را صرف پیشرفت در علوم به ویژه 

ریاضیات مى کند.

هفته گذشــته فیلم و عکس هایى از مراسم ازدواج یک 
دختر ده ساله با پسرى 22 ساله منتشر شد  و واکنش هاى 
بسیار زیادى را برانگیخت. شدت واکنش ها به حدى بود 
که رئیس دادگسترى شهرستان بهمئى به مسئله ورود 
پیدا کرد و این ازدواج را با بذل مدت عقد موقت و مقدار 
مهریه، باطل و منتفى اعالم کرد. اما جریان به همینجا 

ختم نشد.

در صفحه اینستاگرام این داماد 22 ساله، دو پست وجود 
داشت که تأیید مى کرد این صفحه، صفحه اصلى اوست 
و زیر یکى از عکس هایى که از این مراسم پخش شده، 
نوشته بود: «شــایعه پراکنى ممنوع! من میالد، معروف 
به شاهرخ 21 ســال ســن دارم و این خانم که هنوز به 
سن قانونى نرسیده 12 سال سن دارد. آیا مى تواند با من 
ازدواج دائم داشته باشد؟ ما به احترام و سنت پیامبر، صیغه 

محرمیت خواندیم تا چند سال دیگه که بتوانیم عقد دائم 
داشته باشیم و متأسفم براى افرادى که باعث پخش این 
موضوع شــدند و به خدا واگذار مى کنیم چون ما گناهى 
مرتکب نشدیم و فقط سنت خدا و پیامبر را به جا آوردیم.»
هر دو این پست ها بعداً از صفحه آقاى داماد حذف شد. از 
طرف دیگر شنیده  مى شود که یکى از اقوام عروس ادعا 

کرده که پدر عروس و داماد بازداشت شده اند.

دور دنیا با شتر! گفتند کارگر ساختمانى شوید!
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بزرگ ترین معروف 
حجت االسالم و المســلمین احمد عبداللهى نژاد، 
دبیر ستاد احیاى امر به معروف و نهى از منکر استان 
اصفهان گفت: بزرگ ترین معروف، حفظ حکومت 
اسالمى است که نیروهاى مسلح جمهورى اسالمى 
ایران در حفظ و حراست از آن پیشرو بوده و با نثار جان 

خود همواره از آن دفاع مى کنند.

توصیه به کسانى که 
نذرى مى پزند

رئیس گروه بهبود تغذیه جامعه معاونت بهداشــتى 
استان اصفهان گفت: مسئوالن هیئت ها، مساجد و 
تکایا از سنگ نمک که داراى ناخالصى است و باعث 
ایجاد برخــى بیمارى هاى گوارشــى، کلیوى و کبد 
مى شود در پخت برنج استفاده نکنند. سکینه جعفرى 
اضافه کــرد: از ظروف یک بار مصرف اســتاندارد و 
تجزیه  شونده بهره بگیریم تا در سالمت غذا و مردم 
که خود دور از ثواب و خیر نیســت ، مؤثر باشــیم و 

ساده انگارانه از این موضوع مهم رد نشویم.

قاچاق با اتوبوس مسافربرى 
یک محموله گردو، بادام و آلــوى خارجى به ارزش 
یک میلیارد و 850 میلیون ریال در شــاهین شــهر 
کشف و توقیف شد. مأموران گشت انتظامی پاسگاه 
مورچه خورت حین کنترل خودروهاي عبوري به یک 
اتوبوس مسافربري مشــکوك شدند و آن را متوقف 
کردند. در بازرسى از این خودرو 64 کیسه 25 کیلویی 
گردوى خارجی، پنج کیســه پالستیکی 50کیلویی 
مغز بادام و 16 کارتون آلــوى خارجى بدون مدارك 
گمرکى کشف شــد. در این رابطه یک نفر دستگیر 
و تحویل مراجع قضایى شد و کارشناسان ارزش این 
محموله را یک میلیــارد و 850 میلیون ریال اعالم 

کرده اند.

حمله خرس به جوان 25 ساله
حمله خرس، جوان 25 ساله در پادناى سمیرم را راهى 
بیمارستان کرد. رئیس جمعیت هالل احمر سمیرم 
گفت: این جوان در ارتفاع 3700 مترى دنا در منطقه 
سرتنگ مشغول چراى دام بود،که بر اثر حمله خرس 

از ناحیه دست و پا زخمى مى شود.
  سید نور محمد موسوى با بیان اینکه فریاد این جوان 
و سگ هاى گله باعث فرارى شدن خرس حمله ور 
مى شود افزود: این مرد 25 ساله پس از انجام اقدامات 
اولیه درمانى به بیمارســتان سید الشــهدا(ع) شهر 
سمیرم منتقل مى شود. وى افزود: در چند سال گذشته 
این جوان سومین نفرى است که مورد حمله خرس 

واقع شده است.

رتبه اول اصفهان
در تولیدگوشت بوقلمون 

مدیر عامل شرکت تعاونى بوقلمون استان اصفهان 
گفت: 500 واحد صنعتى پرورش بوقلمون در ایران 
وجود دارد که از این تعداد حدود 110 واحد صنعتى به 
استان اصفهان اختصاص دارد و در این واحد ها 700 
هزار قطعه بوقلمون پرورش داده مى شــود. یزدانى 
گفت: اســتان اصفهان با تولیــد و تأمین 40 درصد 
گوشت بوقلمون کشور رتبه نخست این صنعت را به 

خود اختصاص داده است. 

اجابت خواسته ویالشهرى ها
معاون امور زیربنایى و حمل و نقل شهرى شهردارى 
نجف آباد با اشاره به حادثه ســاز بودن خیابان باهنر 
به سمت گلدشت در منطقه 3 اظهار کرد: بلوار باهنر 
در شرق ویالشهر به سمت گلدشت در حریم کانال 
زهکش آب منطقه اى قــرار دارد و اجراى عملیات 
عمرانى در این بخش به مجوز  و موافقت ســازمان 
آب منطقه اى اصفهان نیاز داشت که با پیگیرى هاى 
مکرر در حال اخذ مجوز براى اجراى این بلوار هستیم. 
مهدى فاضل اجراى این طرح را یکى از  خواسته هاى  

مردم ویالشهر عنوان کرد.

خبر

استاندار اصفهان گفت: از همه ابزارها براى مقابله جدى با 
فرار مالیاتى و مفاسد اقتصادى در کشور باید استفاده شود.

عباس رضایى در همایش «تبادل تجارب و برنامه ریزى 
براى مقابله یکپارچه و منسجم با پدیده شوم فرار مالیاتى» 
با اشاره به تاریخچه وضع قوانین مالیاتى اظهار کرد: بحث 
مالیات متعلق به دنیاى امروز نیست، بلکه از بدو تشکیل 

جامعه مدنى، موضوع اخذ مالیات مطرح بوده است.
اســتاندار اصفهان با اشــاره به همکارى دستگاه هاى 
اجرایى، نظارتى و قضایى با ســازمان امور مالیاتى براى 
شفاف شدن ابعاد پرونده پیچیده و برجسته فرار مالیاتى در 
استان اصفهان، گفت: در یک مورد، تخلفات مالیاتى یک 

مجموعه، از طریق ثبت شرکت هاى صورى به نام افراد 
کم  بضاعت ساکن در حوالى شهر اصفهان شناسایى شد.

استاندار اصفهان عنوان کرد: مبارزه جدى با پدیده شوم 
فرار مالیاتى بیش از هر چیز معطوف به توجه دستگاه هاى 
ذیربط به اقتصاد پنهان و گردش هاى مالى مبهم برخى از 

فعاالن اقتصادى است. 
وى اظهار کرد: عزم جدى و همکارى دستگاه هاى ذیربط 
براى مقابله با فرار مالیاتى و همچنین گزارش اقدامات 
انجام شــده به مردم در زمینه نحــوه مواجهه با اقتصاد 
پنهان در پیشبرد سیاست هاى مبارزه با فرار مالیاتى در 

کشور بسیار اثرگذار است.

مدیر  امور مهندسى و نظارت ذوب آهن اصفهان تصریح 
کرد: عالوه بر ظرفیت تولید 55 میلیون ُتن فوالد در افق 
ســال 1404 در طرح جامع فوالد، طرح هاى دیگرى 
از قبیــل مجتمع فــوالد 10 میلیون تنى در ســواحل 
چابهار نیز به صورت جدى در حال پیگیرى اســت که

 در صورت تحقق، نرخ مصرف ســنگ آهن را افزایش 
خواهد داد.

جالل آقابابا به کمبود آب در کشــور و اســتان اشاره 
کرد و افزود: ذوب آهن اصفهان در راســتاى مسئولیت 
اجتماعى اقدامات مؤثــرى در زمینه مدیریت مصرف 
بهینه آب انجام داده است و در گام اول با بهبود فرایند 

تولید، مصــرف آب را از میزان حقابــه 1000 لیتر بر 
ثانیه به حــدود 600 لیتر در ثانیه کاهش داده اســت و 
این روند همچنان ادامه دارد. وى بیان کرد: بر اســاس 
برنامه ریزى میان مدت به منظور کاهش میزان برداشت 
آب ذوب آهن از رودخانه زاینــده رود در بازه زمانى پنج 
ســال آینده، خرید بخشى از پساب شــهرهاى اطراف 
شامل زرین شهر، فوالدشــهر، فالورجان و نجف آباد 

انجام شده است.
 مهندس آقابابا افزود: در افق درازمدت پروژه انتقال آب 
از سواحل خلیج فارس به اصفهان با حمایت استاندارى 

اصفهان در حال اقدام است.

ادامه روند کاهش مصرف آب 
در ذوب آهن اصفهان

از همه ابزارها  براى مقابله با 
فرار مالیاتى استفاده شود

مدیــرکل مدیریت بحران اســتاندارى اصفهان گفت: 
مأموریت این اســتان در ســتاد معین بازسازى سرپل 
ذهاب کرمانشاه براى بازسازى خانه هاى تخریب شده 
بر اثر زلزله سال 96 با تعمیر و احداث حدود 16 هزار واحد 

مسکونى پایان یافت.
زمین لرزه اى بــا قدرت 7/3 درجــه در مقیاس درونى 
زمین(ریشتر) آبان 96، استان هاى کرمانشاه و ایالم و 
بخش هاى گسترده اى از غرب و شمال غرب کشور را 
لرزاند که در پى آن آسیب زیادى به مناطق مسکونى این 
استان ها وارد شــد و بیش از 400 َتن کشته و حدود ده 

هزار َتن مصدوم شدند. 
منصور شیشــه  فروش در گفتگــو با «ایرنــا» افزود: 
اســتان اصفهان مســئولیت ســتاد معین بازسازى در 
شــهر ســرپل ذهــاب از توابع اســتان کرمانشــاه 
پس از زلزله ســال 96 را به عهده داشــت و توانست 
در کوتاه تریــن زمــان ممکــن، تعهــدات خــود 
را انجام دهــد.  وى از جملــه تعهدات بنیاد مســکن 
اصفهــان در این ســتاد را تعمیر و بازســازى 12 هزار 
و 95 واحــد مســکونى اعــالم و خاطرنشــان کرد: 
همچنیــن ایــن اســتان متعهد بــه احــداث 3541 

واحــد مســکونى بــود کــه 2721 واحــد در مرحله 
پایانــى و ســفتکارى و 820 واحــد در مرحلــه 
اجــراى ســقف و نــازك کارى قــرار دارنــد که در 
مرحلــه بعدى بــه ســتاد معیــن کرمانشــاه واگذار 

شد.
شیشه فروش با بیان اینکه اصفهان نقش مؤثرى در ستاد 
معین بازسازى سرپل ذهاب و آواربردارى، اسکان موقت 
و هماهنگى امور مربوط به بازسازى خانه ها داشت، اظهار 
کرد: اعتبارات مالى مورد نیاز تعمیر و احداث واحدهاى 
مسکونى از طریق تسهیالت بانکى یا بالعوض دولت 
و کمک خیران تأمین شد. وى با اشاره به اینکه اصفهان 
در پلدختر اســتان لرستان نیز پس از ســیل فروردین 
امســال متعهد به تعمیر 3705 واحد مســکونى شد،

 اضافه کرد: عملیات اجرایــى 3201 واحد از میان آنها 
پایان یافت.

مدیــرکل مدیریــت بحــران اســتاندارى اصفهان 
ادامه داد: ایــن اســتان همچنین متعهد بــه احداث 
750 واحد مســکونى در پلدختر اســت که 532 واحد
 در مرحله آواربردارى، اســکلت، ســقف و دیوارچینى 

قرار دارد.

مدیر مرکز آفرینش هاى ادبى قلمستان درباره برنامه ها 
و کالس هاى مرکــز آفرینش هاى ادبى قلمســتان 
که از ابتــداى تیر ماه آغاز شــده و تا پایان شــهریور

 ماه ادامــه دارد، اظهار کرد: ایــن کالس ها هر فصل 
ادامه دارد، کالس داســتان نویسى ویژه بزرگساالن با 
عنوان «نون نویسندگى» ســه شنبه ها از ساعت 15 تا 
17  و دوشنبه ها از ساعت 16 و 30 دقیقه تا 18 برگزار 

مى شود. 
الهه رضایى ادامه داد: کالس هاى داســتان نویســى 
نوجوانان نیز روزهاى یک شــنبه  از ساعت 9 تا 12 و 

چهارشنبه ها از 9 تا 10 و 30 دقیقه برگزار مى شود. وى 
در مورد دیگر کالس هاى این مرکــز افزود: «الفباى 
شــعر» عنوان دیگر کالسى است که دوشــنبه ها از 
ساعت 15 و 30 دقیقه تا 17 و نقد شعر از ساعت 17 تا 

19 میزبان حضور عالقه مندان است.
وى در مورد کالس هاى ادبیات کهن، خاطرنشان کرد: 
شاهنامه نوجوان یک شنبه ها از ساعت 10 و30 دقیقه تا 
12، حافظ خوانى شنبه ها از ساعت 18 تا 19 و 30 دقیقه، 
مثنوى یک شنبه ها از 18 تا 19 و 30 دقیقه و دوشنبه ها 

از 18 تا 19 و30 دقیقه  برگزار مى شود.

در جلسه  هیئت دولت، کارنامه انتصاب زنان در پست هاى مدیریتى دولتى 
در کل کشور توسط معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده ارائه شد. بر 
اساس این گزارش، تعداد مدیران زن در همه سطوح افزایش یافته و به طور 
کل انتصاب مدیران زن طى دو سال اخیر شاهد رشد 36 درصدى بوده است.
جدولى که نمایشگر درصد مدیران استاندارى ها و مدیران کل دستگاهى 
زن در استان هاى کشور اســت نشــان مى دهد، کمترین میزان انتصاب 
مدیران زن در استان قم و بیشترین آنها در اســتان بوشهر بوده است. بعد 
از بوشهر به ترتیب استان هاى گیالن، چهارمحال و بختیارى، هرمزگان، 
البرز، سمنان و لرستان بیشترین انتصابات مدیران زن را به خود اختصاص 
داده اند. بعد از اســتان قم، اســتان هاى خوزســتان، آذربایجان شرقى، 
کهگیلویه و بویراحمد، خراســان رضوى و اصفهان نیــز کمترین میزان 

انتصابات را داشته اند.
این در حالى است که اســتاندار اصفهان اوایل ماه جارى با حضور در جلسه 
هم اندیشی بانوان تأثیرگذار استان اصفهان گفت: مدیرکل آموزش و پرورش 
استان اصفهان را ملزم کرده ام تا پنج مدیر نواحی آموزش و پرورش از میان 
زنان انتخاب شــوند چراکه معتقدم زنان می توانند نقش مؤثري در آموزش 
و پرورش ایفا کنند. خانم ها نگرانی بابت جنســیت در تصدي مسئولیت ها 
نداشته باشند، در 9 ماه تصدي مسئولیت استانداري تنها یک حکم معاونت 
در فرمانداري ها براي آقایان زده شده و مابقی احکام متعلق به خانم ها بوده 

اما شروع خوب بسیار مهم است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکى اصفهان گفت: متأسفانه 
و علیرغم میل باطنى، در صورت عدم دریافت مطالبات 
تأمین اجتماعى و عدم برقرارى یک مکانیسم مطمئن 
براى پرداخت منظم، از اول مهر از بیمه شــدگان عزیز 
تأمین اجتماعى هزینه خدمات، مستقیمًا دریافت خواهد 
شد و البته بیمه شدگان محترم این سازمان، سهم بیمه 
را مستقیمًا از سازمان بیمه تأمین اجتماعى در قبال ارائه 

صورتحساب رسمى دریافت خواهند کرد.  
به گزارش «صاحب نیوز»، طاهره چنگیز در خصوص 
وضعیت مطالبات دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان از 
ســازمان بیمه تأمین اجتماعى، اظهار کرد: انباشــت 
مطالبات دانشــگاه علوم پزشــکى اصفهان از سازمان 
تأمین  اجتماعى در وضعیت فــوق بحرانى قرار گرفته 

است و این وضعیت در سایر استان ها نیز جریان دارد.
رئیس دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان گفت: مجموع 
مطالبات دانشــگاه علوم پزشــکى اصفهان از بیمه ها 
563 میلیارد تومان است که بیش از 421 میلیارد تومان 
این مبلغ را تنها از سازمان تأمین اجتماعى طلب داریم 
و قسمت عمده این مطالبات هم مربوط به معوقات سال 
97 اســت. وى افزود: 256 میلیارد تومــان از مطالبات 
دانشگاه از بیمه تأمین اجتماعى در شش ماهه دوم سال 
97 است که متأســفانه تاکنون اراده جدى براى جبران 

آن از ناحیه این سازمان مشاهده نکرده ایم.
چنگیز با بیان اینکه در اســتان اصفهان به عنوان یک 
استان کارگرى و صنعتى، 65 درصد کل بیمه شدگان، 
تحت پوشش ســازمان بیمه تأمین  اجتماعى هستند، 
تصریح کرد: حجم عمده خدمات بیمارستان ها و مراکز 
درمانى تابعه دانشــگاه علوم پزشکى اصفهان عمًال به 
عزیزان بیمه شده این سازمان تعلق مى گیرد، به همین 
لحاظ، تأثیر تأخیر در پرداخت و انباشت مطالبات سازمان 
تأمین اجتماعى در استان اصفهان و چند استان دیگرى 
که مانند ما تعداد بیمه شدگانشــان در تأمین اجتماعى 
نسبت به سایر بیمه ها بیشتر است، در عملکرد دانشگاه 
و پرداخت تعهدات بیمارســتان ها به بستانکارانى که 
خدماتى را به دانشگاه ارائه کرده اند یا دارو و کاالیى را به 
بیمارستان ها فروخته اند، بیشتر و زیان آورتر خواهد بود.
چنگیز بیان کرد: از یک طرف تأمین اجتماعى مطالبات 
ما را نمى دهد و طرف دیگر، شرکت هاى پخش دارو و 

تجهیزات پزشکى که وابسته به تأمین  اجتماعى هستند، 
براى فروش کاال به دانشــگاه مطالبــه پرداخت نقدى 
دارند، این تعارضى غیرمنطقى و آســیب رسان به نظام 

سالمت و خدمات رسانى را به وجود آورده است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکى اصفهان با بیان اینکه در 
همین حال، در بیمارستان هاى ملکى تأمین اجتماعى، 
ظاهراً کمبود اعتبارى مشــاهده نمى شــود و در این 
بیمارســتان ها، پرداخت ها به کارکنان بــه روز انجام 
مى شود، عنوان کرد: عالوه برآن، میزان کارانه و نسبت 
پرداختى ها هم مطلوب تر از بیمارســتان هاى وابسته 
به وزارت بهداشت است؛ اینکه گفته مى شود، مشکل 
عمومى وجود دارد و این کمبود نقدینگى گرفتارى است 
که در تمام بیمارستان هاى کشــور وجود دارد، ظاهراً 

حداقل بیمارستان هاى سازمان تأمین اجتماعى را شامل 
نشده است.

چنگیز اظهار کرد: ناعدالتى دیگــرى که در تعدادى از 
استان ها وجود دارد این است که حدود 23 بیمارستان 
ملکى تأمین اجتماعى سال ها قبل، با دستور حاکمیتى به 
دانشگاه هاى علوم پزشکى واگذار شده از جمله در حوزه 
دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان نیز، چهار بیمارستان 
گلدیس شاهین شهر، سمیرم، امیرالمؤمنین(ع) شهرضا 
و محمدرســول ا...(ص) مبارکه، با دســتور حاکمیتى 
به دانشــگاه هاى علوم پزشــکى اصفهان واگذار شده 
و على رغم تمام هزینه ها و توســعه هایــى که در این 
بیمارستان ها توسط دانشــگاه علوم پزشکى اصفهان 
اتفاق افتاده اســت براســاس تفاهمنامه اولیه، از بیمه 

شــدگان تأمین اجتماعى، مکلف هستیم که هیچگونه 
فرانشــیزى دریافت نکنیــم، در حالى کــه پرداختى 
تأمین اجتماعى به همین بیمارســتان ها هم با ســایر 
بیمارســتان ها انجام مى شــود یعنى عمًال مدتهاست 
خبرى از پرداخت نبوده اســت؛ این موضوع باعث شده 
که نقدینگى در این بیمارستان ها به صفر نزدیک شود و 
حتى قدرت خرید کاالهاى ضرورى و اساسى و حداقلى 

براى اداره کردن بیمارستان را نداشته باشند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکى اصفهان با توضیح اینکه 
تالش کردیم کــه این گرفتارى هاى ناشــى از تأخیر 
در پرداخت مطالبــات، حتى المقدور به مردم تســرى 
پیدا نکند و بیمه شــدگان تأمین اجتماعى استان دچار 
زحمت نشــوند، تأکید کرد: على رغم ایــن تالش ها، 

گمان مى رود که بیش از این تاب مقاومت در مقابل این 
دشوارى را نخواهیم داشت و بعید است که از هفته پایانى 
شهریور و از روز اول مهر بتوانیم کماکان از محل هاى 
دیگر، نقدینگى الزم براى گرداندن بیمارســتان هاى 
دانشگاهى و چرخه ارائه خدمت را تأمین کنیم؛ وضعیت 
دارو، تجهیزات پزشکى، غذاى بیمارستان، انرژى و آب 
و سایر هزینه هاى جارى بیمارستان ها با اختالل مواجه 

شده است.
وى اضافه کرد: متأســفانه و علیرغم میــل باطنى، در 
صورت عدم دریافت مطالبــات تأمین اجتماعى و عدم 
برقرارى یک مکانیســم مطمئن براى پرداخت منظم، 
از اول مهر از بیمه شدگان عزیز تأمین اجتماعى هزینه 
خدمات، مستقیماً دریافت خواهد شد و البته بیمه شدگان 
محترم این سازمان، ســهم بیمه را مستقیمًا از سازمان 
بیمه تأمین اجتماعى در قبال ارائه صورتحساب رسمى 

دریافت خواهند کرد.
چنگیز خاطرنشــان کرد: پذیرفته نیســت که در نظام 
ســالمتى که تمام اعضاى آن اعم از بخش خصوصى، 
خیریه، دولتى و عمومى باید هم جهت و هم راستا باشند 
و بــراى اداى مأموریت این نظام کــه تأمین و ارتقاى 
سالمت مردم است، تالش کنند، بعضى از اعضاى تیم، 
به هر دلیل مجموعه خود را تافته اى جدابافته تلقى کرده 
و تصور کنند باید حاشیه اى امن و تضمین شده داشته 
باشند، حتى اگر این حاشیه امن به قیمت آسیب رساندن 

به اداى مأموریت اصلى در نظام سالمت تمام شود.
رئیس دانشگاه علوم پزشــکى گفت: وضعیت تحمیلى 
اسفبار مراکز درمانى تا جایى پیش رفته که مجبور شدیم 
در دو نوبت براى تأمین نقدینگى ضــرورى مورد نیاز 
براى پرداخت حقوق، دستمزد و کارانه، تأمین تجهیزات 
پزشکى و ملزومات مصرفى و داروهاى مورد نیاز، اقدام 
به دریافت تسهیالت از بانک کنیم، در شرایطى که اگر 
تأمین اجتماعى دیون خود را پرداخت مى کرد، نیازى به 

دریافت آن وام ها نداشتیم.
چنگیز تأکید کرد: بــدون تعارفات معمول و مرســوم 
عرض مى کنم دانشــگاه علوم پزشکى اصفهان دیگر 
توانى براى دریافت وام و پرداخت سود 18 درصدى به 
بانک ها آنهم به دلیل مطالبات معوقه از یک ســازمان 

بیمه گر، نخواهد داشت. 

اولتیماتوم« علوم پزشکى» به« تأمین اجتماعى»
رئیس دانشگاه علوم پزشکى: چون تأمین اجتماعى بدهى اش را نمى پردازد از اول مهر هزینه خدمات مستقیماً از بیمه شدگان دریافت مى شود

اصفهانى ها 16 هزار خانه را در سرپل ذهاب آماده اسکان کردند

 برغم اظهارات استاندار؛

مأموریت در غرب انجام شد

اصفهان در انتهاى جدول
 به کارگیرى 

مدیران زن قرار دارد

رئیس پلیــس امنیت عمومــى اســتان اصفهان از 
دستگیرى یک متهم تحت تعقیب مراجع قضایى که 
مبلغ 13 میلیارد و 415 میلیون ریال کالهبردارى کرده 
و متوارى شــده بود، خبر داد.محمدحسن اسماعیلى 
اظهار کرد: در پى وصول دســتور قضایــى مبنى بر 
جلب یک کالهبردار متــوارى، مأموران پلیس امنیت 

عمومى وارد عمل شــدند و در بررســى هاى به عمل 
آمده مشخص این فرد با ترفند گرفتن وام، اسناد ملکى 
فردى را اجاره کرده و پس از گرفتن وام با یک هویت 
جعلى متوارى شده است.این مقام انتظامى بیان کرد: 
پس از انجام یکســرى کارهاى تخصصى و اقدامات 
خاص متهم که در حال فرار به یکى از استان هاى کشور 

بود شناسایى و دستگیر شد.اسماعیلى با اشاره به اینکه 
در مجموع متهم مبلغ 13 میلیارد و 415 میلیون ریال 
از یک شاکى با ترفند اجاره اسناد ملکى کالهبردارى 
کرده و متوارى شده بود اضافه کرد: در این خصوص 
پرونده تشکیل و متهم براى اقدامات قانونى به مراجع 

قضای ى تحویل داده شد.

کالهبردار میلیاردِى تحت تعقیب، دستگیر شد

آموزش الفباى «شعر و نون نویسندگى» 
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آگهى تأسیس
تاسیس شرکت ســهامى خاص تسال کار اســپادانا درتاریخ 1398/06/11 به شماره ثبت 63020 به 
شناسه ملى 14008589231 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع 
عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :پیمانکارى برق پروژه هاى شهردارى و ارگان هاى دولتى و خصوصى 
عملیات ساخت در امور عمرانى از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه هاى آب رسانى ارائه خدمات فنى 
و مهندسى و انتقال دانش فنى و فناورى بین طرفین ارائه خدمات راجع به آب رسانى و گاز رسانى و یا برق 
رســانى ارائه خدمات پس از فروش کاالها یا خدمات مشاوره، نظارت،طراحى ،نصب و اجرا خدمات فنى 
و مهندسى شرکت خارجى مشارکت با شرکتهاى فنى و مهندسى ایرانى براى انجام کارها در کشورهاى 
ثالث فعالیت نظام مهندسى و طراحى و اجراى پروژه هاى برق و عمران انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقى و 
حقوقى داخلى و خارجى منعقد مى گردد طراحى اجرا بهره بردارى و تعمیرات نیروگاه ها و پست هاى برق 
شرکت و ارگان هاى خصوصى و دولتى درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت 
فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى 
، شهر اصفهان، شیخ طوسى غربى ، کوچه قدس [55] ، بن بســت سعدى [3] ، پالك 19 ، طبقه همکف 
کدپستى 8198868585 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدى منقسم 
به 100 سهم 10000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 350000 ریال توسط موسسین طى 
گواهى بانکى شماره 5303 مورخ 1398/05/26 نزد بانک ملى شعبه مرکزى با کد 3001 پرداخت گردیده 
است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره خانم ملیحه جاللى حبیب ابادى به شماره 
ملى 0047350903و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 
سال خانم مژگان رضوانى حبیب ابادى به شماره ملى 1286843367و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 
به مدت 2 سال آقاى بهنام رضوانى حبیب ابادى به شماره ملى 1293240151و به سمت مدیرعامل به 
مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، 
قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء بهنام رضوانى حبیب ابادى همراه 
با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى امیر رضوانى به شماره 
ملى 1287225586 به سمت بازرس على البدل به مدت یک سال مالى خانم مهناز ابودردا به شماره ملى 
1292916680 به سمت بازرس اصلى به مدت یک سال مالى روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت 
درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى 
باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(587803)

فیلم ســینمایى «گورکن» به کارگردانى کاظم 
مالیى بــا بازیگرانى سرشــناس جلوى دوربین 

خواهد رفت.
کاظــم مالیــى، کارگردانى که ســاخت فیلم 
«کوپال» را در کارنامه هنرى اش دارد این بار با 
اثرى متفاوت به سینماها مى آید. فیلم سینمایى 
«گورکن» دومین فیلم بلنــد کاظم مالیى بعد 
از فیلم سینمایى «کوپال» اســت که به زودى 
فیلمبردارى این اثر توسط مجید گرجیان در تهران 

آغاز خواهد شد.
صفحه رسمى این فیلم سینمایى از حضور گوهر 
خیراندیش و مهراوه شریفى نیا به عنوان بازیگران 
جدید این فیلم سینمایى خبر داد. ویشکا آسایش 
و حسن معجونى نیز در  «گورکن» به ایفاى نقش 

مى پردازند.

پس از گذشت 50 سال از ســاخت فیلم «گاو»، 
عزت ا... رمضانى فر یکــى از بازیگران این فیلم 
مجدداً مقابل دوربین داریــوش مهرجویى قرار 
خواهد گرفت تا با على نصیریان دیگر بازیگر فیلم 
«گاو» همبازى شود. «المینور» سومین همکارى 
او با داریوش مهرجویى پس از فیلم هاى «گاو» و 

«پستچى» است.
پیش از این حضــور على نصیریان، ســیامک 
انصارى، مهرداد صدیقیان و پردیس احمدیه در 

این فیلم قطعى شده بود.
«المینــور» به کارگردانى داریــوش مهرجویى 
با طراحى گریــم عبدا...  اســکندرى و مدیریت 
فیلمبردارى بهرام بدخشانى با نویسندگى مشترك 
وحیده محمدى فر و داریوش مهرجویى به تهیه 
کنندگى رضا درمیشــیان جلوى دوربین خواهد 

رفت.

پرویز شیخ طادى براى اولین بار با همراهى سعید مرادى 
تهیه کننده ســریالى را درباره زندگــى و دالورى هاى 
«بى بى مریم» سردار زن بختیارى تحت عنوان «بانوى 
سردار» ساخته اند که از شبکه 3 سیما پخش شد.  پانته آ 
سیروس که پیش از این در فیلم سینمایى «اینجا همه 
چیز خوب است»، «خرگیوش»، «ساعت پنج عصر» و 
سریال هاى «تنهایى لیال»، «شمعدونى» و... بازى کرده 
است، در این ســریال نقش «بى بى مریم» را ایفا کرده 
اســت. خبرگزارى «فارس» با این بازیگر درباره ایفاى 
نقشش در این سریال تاریخى گفتگویى انجام داده که 

در ادامه قسمت هایى از آن را مى خوانید.
 تا به حال نقش تاریخى بازى کرده 

بودید؟
نه تا به حال این ســبک نقش ها را بــازى نکرده بودم 
و ژانر مورد عالقه ام تاریخى و جنگى اســت. شاید به 
دلیل عالقه اى که از کودکى به سوارکارى و تیراندازى 
داشتم. خانه ما تهران بود اما خانواده پدرى ام در منطقه 
خلجستان بین ساوه و قم و اصفهان مزرعه هاى متعدد 
دارند و در آنجا همه فامیل پدرى ام اســب دارند و کار 
کشــاورزى مى کنند و من در این فضاها بزرگ شدم. 
عالوه بر این ســنگ نوردى و کوهنــوردى هم انجام 
مى دهم کــه یکى از برنامه هایمان صعــود به قله هاى 

معروف ایران مثل دماوند و علم کوه است.
 بعد از پخش سریال «بانوى سردار» 
بازخوردى از افــرادى که به صورت 
حرفه اى سوارکارى مى کنند، داشتید؟

تعدادى از لرهاى بختیارى در اینســتاگرام به من پیام 
دادند و از ســوارکاریم تشــکر کردنــد. معتقدم وقتى 
شهرى ها مى گویند ســوارکارى ات خوب است، به این 
دلیل است که فیلم و سریال هایى را دیده اند و بر اساس 
آن نظر مى دهند. اما زمانى که ســوارکاران لر بختیارى 

این را مى گویند این را مى دانم که آنها ریزه کارى هایى را 
مى دانند که وقتى از شما تعریف مى کنند انگار به نوعى 

به جانتان مى نشیند.
 چرا کارهــاى تاریخى را دوســت 

دارید؟
به این دلیل که ورزشــکار بودن را خیلى دوســت دارم 
و این تالش ها برایم هیجان انگیز اســت. تا جایى که 
بتوانم از نقش هایى که تحرکى نــدارد دورى مى کنم، 
مگر اینکه نقشم شخصیت پردازى عجیبى داشته باشد. 
بازى در این نوع فیلم ها برایم یادآور خاطره هاى خوب 
کودکى و غرق شدن در آن فضاهاى خاکى و پر از حس 
خوب است. حتى در خالل ضبط سریال و زمانى که در 
قلعه نشســته بودم، بوى کاهگل ها که بلند مى شد به 
بچگى ام پرواز مى کردم و در کل فضاى آنجا بى نهایت 

برایم جذابیت داشت.
 قبــل از اینکه در ایــن نقش بازى 
کنید، شــخصیت «بى بى مریم» را 

مى شناختید؟
نه حتى اسم این بانو هم به گوشم نخورده بود.

 براى شناخت بیشتر از «بى بى مریم» 
بیشتر به چه سمتى رفتید؟

اصًال فرصت این را نداشتم که بخواهم درباره او تحقیق 
کنم. تمام اطالعاتى که درباره «بى بى مریم» دارم را در 
همان چهار ماه تصویربردارى جمع آورى کردم و در این 
مدت آنقدر رفت و آمد و بازى در این مجموعه تلویزیونى 
وقتم را پر کــرده بود که عمًال به تحقیق هاى بیشــتر 
نمى رسیدم اما اگر زمان بیشــترى داشتم مى توانستم 
تحقیق هاى بیشترى هم داشته باشم. البته ناگفته نماند 
که آقاى پرویز شــیخ طادى در این بخش کمک هاى 

فراوانى به من کرد.
از آنجایى کــه انتخاب خوبى درباره 

شما صورت گرفته است، این سئوال 
پیش مى آید که قطعاً ســازندگان 
این سریال روى مواردى حساسیت 
داشــتند که در شــما و ویژگى هاى 

درونى تان پیدا کرده بودند.
این فاکتورها که مى گویید قطعاً برایشان مهم بود چراکه 
خیلى از بازیگران خانم بــراى این نقش صحبت کرده 
بودند و حتى دوره هاى کوتاه ســوارکارى را گذراندند 
اما موفق به ارتباط خوبى با اســب نشــدند. البته آنها 
مقصر نیستند چراکه یک ماه سوارکارى فرصت بسیار 
محدودى است و آدم را سوارکار نمى کند. ایراد از جایى 
دیگر اســت و آنهم اینکه شــرایط به گونه اى است که 
بازیگرانمان الزم نیســت که چنین مهارت هایى را بلد 
باشــند و فقط تکنیک هاى بازیگرى مهم اســت و در 
کالس هاى بازیگرى هم این را نمى گویند که آموزش 
سوارکارى و یکســرى ورزش ها براى یک بازیگر الزم 

است. 
یکى از ویژگى هایى که شــما براى 
بازى در این نقش داشــتید، عدم 

استفاده از بدلکار است.
بله من براى این نقش از هیچ بدلکارى استفاده نکردم 
حتى بدلکارهایى ســر صحنه مى آمدنــد و لباس هم 
مى پوشیدند اما کارى که آنها بتوانند انجام دهند و من 
نتوانم در این ســریال نبود. یعنى حتى ســر دست بلند 
کردن اسب را خودم انجام دادم، با اینکه کار خطرناکى 

است.
 شخصیتى که شما بازى کردید، تا چه 
اندازه شبیه به «بى بى مریم» واقعى 

شده است؟
 چه کسى این را مى داند؟!

یعنى هیچ بازمانده اى از نســل او در 

عصر کنونى حضور ندارد؟
 حتمًا وجــود دارد و خیلى ها به من گفتنــد که از لحاظ 
رفتارى نه ظاهرى خیلى به این شخصیت شبیه هستى. 
از طرفى هم برخى ها به من مى گویند نواده بى بى هستند 
و او همین ویژگى هاى شــما را داشــت، اما اگر به طور 
منطقى بخواهیم در نظر بگیریم به این نتیجه مى رسیم 
که آیا نواده بى بى او را دیده و با خصایص او آشنا است؟ 
و در کل به حرف هاى درست و صحیح دسترسى نداریم 

که بتوانیم روى آنها حساب باز کنیم. 
با استفاده از گریم شاید مى توانستند  
شباهت ظاهرى را هم در نظر بگیرند، 

چرا این کار را نکردند؟
 به این دلیل که مختصات سینما چیز دیگرى است و در 
جذابیت هاى بصرى است. در همه جاى دنیا وقتى درباره 
شخصیتى فیلم و سریالى مى سازند، ظاهر شخصیت را 
طورى طراحى مى کنند که براى مردم امروزشــان باور 

پذیر باشد.
یکى دیگر از نکاتى که درباره نقش 
شما در این سریال مطرح مى شود، 
این است که چرا سردار زن بختیارى 

از لهجه استفاده نمى کند؟
 من امروز قرار داد بستم و فردایش جلوى دوربین بودم 
و قطعًا در این مدت زمان کوتاه نمى توانستم روى لهجه 
تمرکز کنم. اما معتقدم که باید این شــخصیت از لهجه 
استفاده مى کرد و حتى باید از ته لهجه و آهنگى از این 
لهجه بهره مى برد. از طرفى این را قبول ندارم که «بى بى 
مریم» باید بختیارى حرف مى زد چون که مردم متوجه 
نمى شــدند اما باید آهنگ لهجــه را ادا مى کرد. لهجه 
نداشــتن «بى بى مریم» در این سریال قطعًا به کیفیت 
این شخصیت لطمه زده است، منتهى لطمه اى برنداشته 
است که نشود از آن چشم پوشى کرد اما ایراد وارد است.

بهروز شــعیبى کارگردان و بازیگر کشورمان در تجربه 
جدید سینمایى اش به سراغ ســاخت فیلم «روز بلوا» با 

همکارى سازمان «اوج» رفت.
فیلم ســینمایى «روز بلوا» به تهیه کنندگى محمدرضا 
تخت کشــیان با اتمام مراحل پیش تولید از هفته پیش 
مقابل دوربین رفت و بابــک حمیدیان اولین بازیگر این 

فیلم بود که مقابل دوربین رفت. صفحه رسمى فیلم «روز 
بلوا» تصویرى از بابک حمیدیان در این فیلم سینمایى را 

به اشتراك گذاشت.
در خالصه داستان فیلم «روز بلوا» آمده است: ««عماد» 
استاد دانشگاهى خوشــنام و یک چهره تلویزیونى مورد 
توجه است، او ناگهان توسط پلیس با اتهام هایى جدى 

مواجه مى شــود که خود و خانــواده اش را در موقعیت 
پیچیده اى قرار مى دهد.»

بابک حمیدیان، لیال زارع، محمد علیمحمدى، مسعود 
دلخواه، زکیه بهبهانى، ســاغر قناعت، پاشــا جمالى و 
داریوش ارجمند بازیگران این ســاخته بهروز شعیبى را 

تشکیل مى  دهند.

علیرغم اینکه دسترسى به محسن چاوشى از هر خواننده 
دیگرى سخت تر به نظر مى رسد اما آقاى خاص موسیقى 

ایران در زمینه لو رفتن آثارش رکورددار است.
چاوشى که از ابتداى دوران فعالیتش تا کنون رکورددار 
تعداد قطعات لو رفته بوده و تا کنون بیش از 50 اثرش لو 
رفته است، این روزها بار دیگر با مشکلى مشابه مواجه 
شده و آثارش به صورت غیررسمى در فضاى مجازى 

دست به دست مى شوند.
از چند روز پیش تکه هایى از سه قطعه قدیمى محسن 
چاوشى در فضاى مجازى پخش شد و علیرغم تالشى 
که نزدیکان این خواننده براى جلوگیرى از پخش آثار 
انجام دادنــد، دو قطعه با نام هــاى «حضرت عباس» 
(حضرات) و «سنگ صبور» در فضاى مجازى منتشر شد 

و قطعه سوم که «بندباز» نام دارد نیز تکه هاى مختلفش 
در اینستاگرام پخش شده است.

در پى این اتفاق، بهادر شمس، مدیر رسانه اى محسن 
چاوشــى اعالم کرد: هر دو قطعه منتشر شده متعلق به 
سال ها پیش است و میکس و مستر نهایى ندارد و قطعًا 

انتشار این قطعات بدون رضایت آقاى چاوشى  است.
این اتفــاق در حالى مى افتد که چاوشــى از همان بدو 
ورودش به دنیاى موسیقى با مشــکل لو رفتن آثارش 
مواجه بود. چهار آلبوم نخست این خواننده لو رفتند و پس 
از رسمى شدن فعالیت هاى چاوشى نیز در طول هر سال 
حداقل یک یا دو قطعه از این خواننده به طور غیررسمى 

لو رفته است.
سال گذشته قطعه «مســلخ» (دبى) با صداى محسن 

چاوشى در روزهاى قبل از انتشــار آلبوم «ابراهیم» لو 
رفت و حاشــیه هایى را براى چاوشى ایجاد کرد. قطعه 
«ابراهیم» از آلبومى با همین نام نیــز دو هفته قبل از 
انتشار آلبوم لو رفته بود و در سال هاى 93 و 95 نیز اتفاقى 
مشابه براى قطعه «یه خونه کوچیک» از آلبوم «پاروى 
بى قایق» و «چنگیز» و «پریشــان» از آلبوم «امیر بى 
گزند» رخ داد. نسخه هاى قدیمى تر آثار آلبوم «من خود 
آن سیزدهم» نیز سال 92 در فضاى مجازى منتشر شد.

محسن چاوشــى هنوز واکنشــى به لو رفتن قطعات 
«حضرت عباس»، «ســنگ صبور» و «بندباز» نشان 
نداده است. این در حالى  است که او آلبوم جدیدى با نام 
«قمارباز»  را آماده انتشار کرده که پس از ایام عزادارى 

محرم و صفر روانه بازار موسیقى خواهد شد.

«ارباب حلقه ها» سریال در دست ساخت کمپانى «آمازون»، یکى از نقش هاى اصلى خود را 
پیدا کرد. «ویل پولتر» به تازگى براى ایفاى نقش به عنوان یکى از شخصیت هاى اصلى، به این 
سریال اضافه شد. ویژگى هاى شخصیتى که قرار است پولتر در لباس آن نقش آفرینى کند، اعالم 
نشده است؛ اما گمانه زنى ها نشان مى دهد که او نقش «الروند» جوان را بازى خواهد کرد. پیش از 
این «مارکال کاونا»، بازیگر گمنام استرالیایى، اولین بازیگرى بود که براى پیوستن به این سریال 

وارد مذاکره شد.
این نقش براى پولتر یکى از بزرگ ترین نقش هاى حرفه اى اش خواهد بود. او امســال سال 
موفقى را پشت سر گذاشته و در سریال و فیلم سینمایى «نتفلیکس» به نام هاى «آینه سیاه» و 

«بندراسنچ» و همچنین فیلم ترسناك «میدسامر» نقش اصلى را ایفا کرده است.
پیش از این او به خاطر ایفاى نقش اصلى در مجموعه فیلم هاى «دونده مارپیچ» و عالوه بر آن با 
فیلم هاى «از گور برخاسته» و «دترویت» شناخته مى شد. او سابقه ایفاى نقش در فیلم سینمایى 

«نارنیا» را نیز دارد که فضایى شبیه به سریال و دنیاى «ارباب حلقه ها» داشته است.
این سریال توسط نویسندگان نامدار زیادى نوشته شده است و «برایان کاگمن» نیز چند قسمت از 

آن را کارگردانى مى کند. اطالعات زیادى از سریال «ارباب حلقه ها» در دست نیست اما مشخص 
است که داستان فیلم خط داستانى کتاب «یاران حلقه» نوشته «تالکین» را روایت مى کند. صفحه 
رسمى این سریال پیش از این تصویرى از یک نقشه منتشر کرده بود که در آن اشاره شده بود 
که داستان سریال، در عصر دوم اتفاق خواهد افتاد؛ عصر دوم مطابق با زمانى است که حلقه هاى 

قدرت و همچنین حلقه «سائرون» وجود خارجى پیدا کردند. 

 پانته آ سیروس، بازیگر نقش «بى بى مریم»:

تا حاال نقش  تاریخى بازى نکرده بودم  این را 
قبول ندارم که 

«بى بى مریم» باید بختیارى 
حرف مى زد چون که مردم 
متوجه نمى شدند اما باید 

آهنگ لهجه را
 ادا مى کرد

ستاره ها در فیلم سینمایى 
«گورکن» جلوى دوربین مى روند

همکارى عزت ا... رمضانى فر 
با داریوش مهرجویى

 پس از 50 سال

3 قطعه محسن چاوشى لو رفت

است که نشود از آن چشم پوشى کرد اما ایراد وارد است.یعنى هیچ بازمانده اى از نســل او در 

حمید علیدوستى پیشکسوت فوتبال و  پدر ترانه علیدوستى، بازیگر سینما و تلویزیون در گفتگو با «سایت 
آنتن» درباره دوران کودکى دخترش اظهار کرد: «ترانه در کودکى واقعاً خوب نقاشى مى کرد و در آن سن 
پرسپکتیو را مى شناخت. یادم هست که در سنین پایین تمام کتاب هاى «چخوف» را خوانده بود و به دلیل 
عالقه اى که به موسیقى داشتم او را در هنرستان موسیقى ثبت نام کردم و بسیار هم در موسیقى استعداد 
داشت اما بعد خودش گفت که مى خواهد به کالس هاى آقاى تارخ برود و بازیگر شود و من هم حمایتش 
کردم. ترانه در یک سنى آنقدر عاقل بود که به واسطه همین بینشــى که داشت خیلى زود بزرگ شد. او 
همیشه نسبت به سنش تصمیمات آگاهانه اى مى گرفت و من فقط به عنوان یک پدر کمکش مى کردم. 

همیشه خیلى خوب شرایط را مى سنجد و از یکجایى به بعد او باید راه و روش را به من نشان مى داد.»

پدر ترانه على دوستى:

فیلم «روز بلوا» با بابک حمیدیان جلوى دوربین رفت  دخترم در کودکى تمام آثار «چخوف» را خوانده بود

بازیگر «نارنیا» به سریال «ارباب حلقه ها» پیوست
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سنگربان ســال هاى پیش ذوب آهن که این روزها مربى 
گلرهــاى آکادمى این باشــگاه اســت مــى گوید 
سبزپوشان اصفهان نیاز به سنگربان جدید ندارند 
و محمدباقرصادقى دروازه بان آنها به تدریج و 
با کمک منصوریان خــودش را پیدا مى کند. 
حمید  بابایى معتقد است گلرهاى رده امید تیم 
ذوب آهن در آینده جاى خالى رشید مظاهرى 

را براى این تیم پر مى کنند.
با وجود اینکه لیگ تازه شــروع شده 
و براى قضاوت عملکــرد تیم ها زود 
اســت اما تیم ذوب آهن بــا توجه به 
بازى هاى خوبش در نیــم فصل دوم لیگ 
گذشته، در مســابقات اخیر در مرحله یک 
شانزدهم جام باشــگاه ها و بازى ابتدایى 
لیگ، در خط دفاع و بــه خصوص دروازه 
بسیار متزلزل نشان داده و گل هاى زیادى 
خورده. به نظر شما به عنوان کسى که 

سال ها وظیفه حراســت از دروازه دو تیم اصفهانى 
را برعهده داشــتید آیا جدا شــدن رشید مظاهرى 
سنگربان سابق سبزپوشان علت اصلى نتایج ضعیف 

ذوبى ها در این روزهاست؟
نبود بازیکنان کلیدى براى هر تیمى نقش دارد ولى نه به این شــکل که 
االن براى ذوب آهن مشــکل آفرین شــده. تیم ذوب آهن اگر عملکرد 
ضعیفى در دو بازى اخیرش در جام باشــگاه هاى آســیا داشــت دلیلش 
این نبوده که آنهــا بد بوده اند بلکه حریفان این تیــم فوق العاده حرفه اى 
بودند و از مدت ها قبل از شروع مســابقات، بازى هاى تدارکاتى بسیارى 
انجــام داده بودند اما ذوب آهن نتوانســت بازى تدارکاتــى زیادى انجام

 دهد.
اما ذوبى ها در دور قبلى ایــن رقابت ها هم با همین 
شــرایط به مصاف تیم هاى قدر آســیایى رفتند و 
توانستند خیلى خوب ظاهر شوند و نتیجه بگیرند تا 
جایى که به عنوان تنها نماینده ایران به مرحله یک 
شــانزدهم نهایى صعود کردند. در حالى که دو تیم 
پرمهره ســرخابى پایتخت با شرایطى بهتر نسبت 

به سبزپوشان اصفهان از پس این مهم برنیامدند.

خب آن موقع شرایط فرق مى کرد، آن موقع ذوب آهن در کورس مسابقات 
لیگ برتر بود اما در این دوره بازى زیادى انجام نداده بود، لیگ هم که تمام 

شده بود و بدن هاى بازیکنان از لحاظ آمادگى در شرایط مسابقات نبود.
یعنى بازى هاى لیگ حکم بازى تدارکاتى داشت و 
در نحوه بازى ذوب آهن در بازى هاى آسیایى تأثیر 

گذار بود؟
100در صد. ذوب آهــن نیم فصل دوم از لحاظ جمــع آورى امتیاز قهرمان 
لیگ شــده بود. روحیه بازیکنان این تیم و عملکردشان عالى بود و تیمشان 
چفت شده بود و هماهنگى کامل داشتند. ضمن اینکه جدا شدن چند مهره 
اصلى این تیم در انتهاى فصل هم بى تأثیر نیســت، هرچند جدا شدن چند 
بازیکن از تیم هایى مثل ذوب آهن و ســپاهان تأثیر زیــادى روى این تیم 
ها نمى گذارد چون خود این باشــگاه ها، باشــگاه هاى بزرگى هستند. در 
رقابت هاى اخیر هم ذوب آهن در دروازه تغییرات داشــته، در خط دفاع یک 
مهره جدید به جمع بازیکنان این تیم اضافه شده و در کل ناهماهنگى هایى 
بین بازیکنان ذوب آهن دیده مى شود که با مرور زمان قطعاً درست خواهد شد.
اخیراً دروازه بــان هایى مثل فــروزان و حقیقى به 
منصوریان و تیم ذوب آهن لینک شــدند تا شــاید 
این مربى به صرافت جذب این دروازه بان ها براى 

تیمش باشــد اما وى قاطعانه عنوان کــرد که به 
دروازه بان هاى تیمش اعتماد دارد و نیازى به خرید 
دروازه بان جدید ندارد. به نظر شما دروازه بان هاى 
ذوب آهن توانایى این را دارند کــه به خوبى جاى 
مهره اى چون رشــید مظاهــرى را در چهارچوب 

سبزپوشان پر کنند؟
ببینید! دروازه بان هاى ذوب آهن االن خیلى خوب هســتند و مربى بسیار 
خوبى هم دارند؛ آقــاى مندز و على منصوریان ســرمربى این تیم هم که 
دوست صمیمى بنده است و من کامًال روى ایشــان شناخت دارم، پشت 
بازیکنانش مى ایســتد و از لحاظ انجــام کارهاى روحــى و روانى براى 
بازیکنانش سلطان است و مطمئن باشــید که چنین اتفاقى نخواهد افتاد 
و دروازه بان جدیدى به این تیم اضافه نخواهد شــد کما اینکه محمدباقر 
صادقى دروازه بان بسیار با تجربه اى است. او به دلیل اینکه چندین مدت 
بازى نکرده ممکن است کمى استرس داشته باشد اما به تدریج خودش را 
پیدا خواهد کرد. ضمن اینکه نباید فراموش کرد که ذوب آهن دو دروازه بان 
امید دارد به نام معراج اسماعیلى و رضا غفارى. اینها آینده فوتبال ذوب آهن 
هستند و مطمئن باشــید که مى توانند در آینده جاى خالى رشید مظاهرى 

را پر کنند.

سنگربان اسبق ذوب آهن معتقد است این تیم نیاز به دروازه بان جدید نداردسنگربان اسبق ذوب آهن معتقد است این تیم نیاز به دروازه بان جدید ندارد

ســال هاى پیش ذوب آهن که این سنگربان
گلرهــاى آکادمى این باشــگاه اســت
سبزپوشان اصفهان نیاز به سنگربان
و محمدباقرصادقى دروازه بان آنه
با کمک منصوریان خــودش را
حمید  بابایى معتقد است گلرهاى
ذوب آهن در آینده جاى خالى رش

را براى این تیم پر مى کنند.
با وجود اینکه لیگ تازه شــ
و براى قضاوت عملکــرد ت
اســت اما تیم ذوب آهن بــ
بازى هاى خوبش در نیــم فصل
م گذشته، در مســابقات اخیر در
شانزدهم جام باشــگاه ها و باز

لیگ، در خط دفاع و بــه خصوص
بسیار متزلزل نشان داده و گل ه
خورده. به نظر شما به عنوان

مرضیه غفاریان

حمید بابایى: همین گلرها براى ذوب آهن خوبندحمید بابایى: همین گلرها براى ذوب آهن خوبند

تیمهاى فوالد مبارکه سپاهان و شهر خودروى مشهد در دیدارى دوستانه در 
ورزشگاه فوالدشهر به مصاف یکدیگر خواهند رفت.

 با موافقت مسؤوالن دو باشگاه، در فاصله تعطیالت پیش آمده در لیگ برتر 
فوتبال کشور، تیم هاى ســپاهان اصفهان و شهر خودرو مشهد امروز شنبه 
16 شهریور ماه در ورزشگاه فوالد شهر از ساعت 18:00 به مصاف یکدیگر 

خواهند رفت. 
شایان ذکر است این دیدار بدون حضور هواداران و پشت درهاى بسته برگزار 

خواهد شد.

مدیرعامل جدید باشگاه فوالد خوزستان با تمجید از امکانات باشگاه، گفت: 
با این شرایط فوتبالیستى که به فوالد مى آید باید با ذهنیت قهرمانى آسیایى 

کار کند.
 ســعید آذرى مدیرعامل جدید فوالد خوزســتان با حضــور در تمرین تیم 
فوالدى ها، اظهارکرد: مایه افتخار اســت کــه در خدمت مجموعه بزرگ 
فوالد خوزستان هستم. فوالد، تیم ریشــه دار و فوق العاده با امکانات بسیار 

خوب است.
وى ادامه داد: فــوالد در بحث امکانــات از ذوب آهن که من در گذشــته 
مدیرعامل آن نیز بــوده ام، جلوتر اســت. باتوجه به امکاناتــى که دیدم، 

فوتبالیستى که به فوالد مى آید باید با ذهنیت قهرمانى آسیا کار کند.
مدیرعامل باشــگاه فوالد خوزســتان خطاب به بازیکنان این تیم، گفت: 
قهرمانى در لیگ برتر و جام حذفى را از ســر خود بیــرون کنید. فوالد باید 
قهرمان آسیا شود. با هدایت کادرفنى و جواد نکونام که کاپیتان سابق تیم ملى 
است باید به فکر قهرمانى آسیا باشیم. این که بخواهیم به قهرمانى لیگ و جام 

حذفى نگاه کنیم نگاه به افق پایین است  و به همین ها نیز نخواهیم رسید.

 تا شــاید 
ان ها براى 

هستند و مطمئن باشــید که مى توانند در آینده جاى خالى رشید مظاهرى 
پر کنند. را

ر ز بر ىب ر پ نو ر و ور ون ب ر ی ین ر ن ی
خواهد شد.

مبارزه مخفى یحیى و بزرگوار

با فوالد خوزستان باید قهرمان آسیا شویم
هواى بندر، سعید را جوگیر کرد! 

با وجود انتقادات زیادى که به فوتبال ایران و البته سیستم 
مدیریتى اش وارد شده بعضًا اتفاقات بسیار مثبتى نیز رقم 
خورده، اتفاقاتى که البته در نهایت با عدم پیگیرى صحیح 
نیمه کاره رها شده اند؛ از جمله پروژه «صدور کارت هوادارى 
با قابلیت استفاده در شــبکه بانکى» که در زمان مدیریت 
«محمد رویانیان» در پرســپولیس و در سال 1394 کلید 
زده شد، پروژه اى که در نگاه نخســت همچون درى به 
سمت بهشت مدرنیزه شدن فوتبال و بهره مندى از صنعت و 

تجارت به نظر مى رسید. 
کارت هاى هوادارى پرسپولیس در واقع کارت هاى بانکى 
مربوط به «موسسه مالى و اعتبارى کوثر» بودند، موسسه اى 
که تحت نظارت بانک مرکزى جمهورى اســالمى ایران 
فعالیت مى کند و کارت هاى این موسســه نیز در شــبکه 
شتاب فعال است. به این ترتیب هواداران پرسپولیس پس از 
دریافت کارت خود مى توانستند کلیه عملیات بانکى تعریف 
شده براى کارت هاى عضو شــتاب را انجام دهند، ضمن 
اینکه تخفیف هاى ویژه اى نیز در این پروژه براى هواداران 
پرســپولیس در هنگام خرید از طرف هاى قرارداد در نظر 
گرفته شــده بود. با این حال به دلیل عدم پیگیرى درست 
و البته عدم ثبات مدیریت، این پروژه رؤیایى در حال خاك 

خوردن در قفسه هاى بایگانى باشگاه است. 
از بد ماجرا همین پروژه به صورت موازى در باشگاه استقالل 
نیز روى میز مدیریت «على فتــح ا...زاده» قرار گرفت و به 
دالیل مشــابه پرونده آن با وجود کسب مجوزهاى الزم، 
چند ماه بعد به جزئى از تاریخ تبدیل شد؛ درست عین پروژه 

نوشیدنى هاى سرخابى ها و چند پروژه دیگر. 
براى روشن شدن بهتر اهمیت این پروژه مى توان به قرارداد 
جدید باشگاه رنس فرانسه اشاره کرد؛ قراردادى که براساس 
پیش بینى ها طى چند سال این باشگاه فرانسوى را در زمره 

غول هاى اقتصادى کشور قرار خواهد داد. 
باشگاه رنس فرانسه که چندى پیش با مؤسسه اعتبارى 
«Crédit Agricole» قرارداد همــکارى امضا کرده بود، 
به تازگى از کارت هاى بانکى خود که به رنگ هاى باشگاه 
اســت رونمایى کرد. عالوه بر طراحى گرافیکى کارت در 
رنگ هاى نمادین باشگاه، داشتن این کارت منافعى براى 
هوادارانى که از این کارت بانکى استفاده مى کنند نیز دارد؛ 

به عنوان مثال هنگام خرید بلیت بازى هاى تیم یا خرید از 
فروشگاه هاى رسمى باشگاه، دارندگان این کارت مى توانند 
از 10 درصد تخفیف برخوردار شوند. همچنین هنگام خرید 
بلیت مسابقه برابر تیم هاى پارى سن ژرمن و مارسى هم 
دارندگان کارت بانکى در اولویت قرار دارند. دیگر خدمت 
این کارت به هواداران، تماشــاى رایگان تمام مسابقات 

خانگى تیم زنان رنس است. 
ژان پیر کایلوت رئیس باشگاه در خصوص این همکارى 
گفت: «تولید کارت بانکى رنس همکارى باشگاه با بانک 
طرف قرارداد را محکم تر از قبل مى کند. این اتفاق تمایل 
ما به پیش بردن برنامه هاى خالقانه کنار اسپانسرمان را 
نشان مى دهد. مى خواهیم بیشتر در زندگى روزمره باشیم و 
با در یاد داشتن توافقات مان با اسپانسرها به این امر دست 

خواهیم یافت.» 
کریســتوف دبیافى، رئیس بخش امور مشتریان مؤسسه 
اعتبارى «Crédit Agricole» هم گفت: «فصل گذشته 
براى هواداران کارت هایى در نظر گرفتیم که نمى شد با آنها 
پول جابه جا کرد و فقط در نقاط خاص ورزشگاه خانگى قابل 
استفاده بود. امسال اما تصمیم گرفتیم پا را فراتر بگذاریم 
و مرزها را جابه جا کنیم. نخســتین کارت بانکى رنس که 
نشانگر تمایل ما و باشگاه به خدمت به مردم منطقه است 
را به هواداران این تیم تقدیم مى کنیم، این مسأله وراى هر 

چیزى نشانگر خدمت ما به مشتریان است.» 
شــاید همچنان بتوان گفت کــه در دنیــا «ورزش» و 
«سیاست» از یکدیگر جدا هستند اما با قطعیت مى توان از 
ارتباط تنگاتنگ و کالف هاى تنیده شده درهم «ورزش» 
و «اقتصاد» ساعت ها گفت و نوشت. ارتباطى که ورزش 
فوتبال را نیز به عنوان یکى از پرطرفدارترین ورزش هاى 
جهان درگیر خود کرده و به همین جهت است که اکنون نام 

«صنعت فوتبال» را یدك مى کشد. 
بهترین شــیوه جهت تجارت در ورزش به ویژه فوتبال، 
باال بردن ارزش برند اســت؛ هرچه برند ارزشمندتر شود 
اسپانسرها مبلغ بیشــترى را پرداخت خواهند کرد و یکى 
از شــیوه هاى رســیدن به این هدف، امضاى قرارداد با 
مؤسسات مالى و اعتبارى و بانک ها است و چه راهى بهتر 
از شروع همکارى با یک بانک و رونمایى از کارت بانکى 

رسمى باشگاه؟

 مارك ویلموتس را حدوداً سه ماه اســت روى نیمکت تیم ملى ایران مى بینیم. مرد 
بلژیکى نه تنها پس از حضور در ایران تاکنون از اوضــاع وخیم مالى حرفى بر زبان 

نیاورده که در گرفتن قسط اول خود، انعطاف  نشــان داده و برخالف قبل، فدراسیون 
فوتبال ایران راتحت فشار نگذاشت. چند پیش بود که مهدى تاج که به دیدار تمرینات 

فوتبال ســاحلى آمده بود درباره شــرایط موجود تیم ملى گفت: نه تنها قسط اول 
ویلموتس را ندادیم که تا چند روز دیگر مهلت پرداخت قســط دوم او نیز مى رسد. 

او ادامه داد که مرد بلژیکى با ما راه آمده و باید از او به خاطر صبرش تشکر کنیم.
طالقانى، عضو هیات رئیسه فدراســیون فوتبال نیز هفته پیش  در مصاحبه اى، 
حرف هایى این چنینى به زبان آورده و اتفاقــاً او نیز عنوان کرده تاکنون موفق به 
پرداخت حتى قسط اول سرمربى تیم ملى نشدند و حدوداً دو هفته دیگر قسط دوم 
آقاى سرمربى هم مى رسد. البته طالقانى کمى امیدوارکننده تر از تاج حرف هایش 
را به زبان آورد چراکه عنوان کرد  با پیگیرى هاى فدراســیون فوتبال تا هفته 
آینده اولین قسط ویلموتس داده خواهد شــد تا بدهکارى به وى سنگین تر از 

آنچه هست نشود.
هرچند هم طالقانى و هم رئیس فدراســیون از نجابت ویلموتس جهت فشار 
نیاوردن به فدراســیون براى گرفتن طلب خود تشکر کردند اما این اتفاق که 
مرد بلژیکى تاکنون حرفى در این رابطه نزده جاى تعجب فراوان دارد. اینکه 

ویلموتس سعى نکرده به طرق مختلف براى گرفتن طلب خود فدراسیون فوتبال 
را تحت فشار بگذارد اتفاق مهمى است و البته کمترین توقع از فدراسیون نیز است که 

استفاده از زمان داده شده توسط سرمربى تیم ملى تبدیل به سوء استفاده نشود و حداقل 
اولین قسط وى تا همان هفته آینده پرداخت شود.

مارك ویلموتس، پس از نشســتن در دو بازى روى نیمکت تیم ملى و به دست آوردن 
اعتماد اولیه از سوى مردم و فوتبالدوستان، این روزها در به دست آوردن اعتماد مسئوالن 
فدراسیون هم موفق پیش رفته و با توجه به اتفاقاتى که پیش ازاین افتاده با نوع رفتار خود 

رئیس فدراسیون و هیات رئیسه فدراسیون فوتبال ایران را سورپرایز کرده است.

ارزش برند را باال ببرید

حمید درخشان، سرمربى پیشین پرسپولیس بار دیگر به حمایت از 
کادرفنى کنونى این تیم پرداخت. 

حمید درخشــان در گفت وگویى در خصوص شرایط پرسپولیس 
اظهار داشــت: به نظر من شــرایط آنقدر ها هم بد نیست. با یک 
باخت نمى توان عملکرد یک مربى خارجى و باتجربه مثل گابریل 
کالدرون را آنالیز و تحلیل کرد. من بار ها از این مربى حمایت کردم و 
باز هم مى گویم نسبت به موفقیت او در این فصل خوشبین هستم، 

چون همه فاکتور ها براى کسب موفقیت را در کنار خود مى بیند.
وى افزود: کالدرون این توانایى را دارد که تیم را به شــکل خوبى 

هدایت کند. البته موفقیت هاى چند سال گذشته پرسپولیس، کار را 
براى او سخت مى کند و انتظارات را باال برده، ولى کالدرون ابزارى 
مثل حمایت هواداران، فضاى کار عالى، بازیکنان بســیار خوب و 
امکانات کامل در اختیار دارد که با توجه به این مسائل، مى تواند بار 

دیگر تیم را به قهرمانى برساند.
سرمربى اسبق سرخپوشــان پایتخت در خصوص شایعه احتمال 
بازگشت برانکو ایوانکوویچ اضافه کرد: اصال این شایعات را باور 
ندارم. برانکو در پرســپولیس بود و خودش خواست که از این تیم 
برود. او هم متوجه شــد که دیگر چیزى بــراى اضافه کردن به 

پرسپولیس در چنته ندارد. از ســوى دیگر، بازگشت برانکو هیچ 
ضمانتى براى موفقیت دوباره او در پرسپولیس ایجاد نمى کند.

درخشــان در مورد دربى هفته چهارم گفت: باید قبول کنیم دربى 
و تقابل استقالل و پرسپولیس همیشه بازى خاصى بوده و این بار 
هم، دو تیم در شــرایط ویژه اى به مصاف هم مى روند. من تجربه 
بازى و مربى گــرى در دربى را دارم و مى دانم کــه در این بازى، 
فوتبال 40 درصد به مسائل تاکتیکى اختصاص دارد و 60 درصد 
به شرایط روحى بازیکنان و مربیان برمى گردد. تیمى که از لحاظ 
روحى بهتر باشد، مى تواند شــانس باالیى براى پیروزى به دست 

بیاورد.
سرمربى پیشین پرســپولیس در نهایت، با اشاره به اجراى قانون 
تقسیم 90 به 10 سکو ها در دربى تصریح کرد: من هم حامى این 
قانون هستم و امیدوارم به خوبى اجرا شود، چون مى تواند ورزشگاه 
آزادى را شبیه به ورزشگاه سن سیرو شهر میالن کند. قانون تقسیم 
سکو ها به صورت 90 به 10، قانونى است که در همه کشور هاى 
دنیا و در دیدار تیم هایى که ورزشگاه مشترك دارند، اجرا مى شود 
و خوشــحالم که باالخره به فکر افتادند تا سکو ها را به این شکل 

تقسیم کنند.

او دیگر چیزى در چنته نداشت
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دست آوردن 
اد مسئوالن 
وع رفتار خود 

ست.

واسه همه پول نگرفتنات مرسى!
محمد مومنى 

 سرانجام  صیادمنش به طور قرضى از فنرباغچه به تیم دسته اولى 
استانبول اسپور پیوست. بین همه تیم هاى عجیب و غریبى که این 
سال ها بازیکنان ایرانى رفته اند و حتى تکرار اسم شان هم سخت 
است، حضور  اللهیار در فنرباغچه انتقال آبرومندانه اى بود و خیلى 
زود در موردش شــروع به رویاپردازى کردیم. حضور صیادمنش 
در بازى دوستانه با بایرن  و رئال و نیز تمجید رسانه هاى ترکیه اى 
باعث شد امیدوارى ها به درخشش او افزایش پیدا کند. از این جهت 
شایعه قرض داده شدن صیادمنش به لیگ یک ترکیه عجیب بود. 
خود  اللهیار هم این موضوع را قویا تکذیب مى کرد اما نهایتا دیدیم 
که این اتفاق رخ داد. بنابراین بار دیگر ثابت شــد در فوتبال ایران 
هیچ تکذیبى را نباید جدى گرفت. خب، خوش انصاف ها شما که 
فورا نمى خواستید از صیادمنش اســتفاده کنید، به خود استقالل 

قرضش مى دادید.

به خود استقالل قرضش 
مى  دادید خوش انصاف ها

ر ن ر ه ن و
نزدهم نهایى صعود کردند. در حالى که دو تیم 
رهســرخابى پایتخت با شرایطى بهتر نسبت

زپوشان اصفهان از پس این مهم برنیامدند.

زی بینب

 سرانج
استانبو
سال ه
است،
زود در
در بازى
باعثش
شایعه
خود  الل
که این
هیچ تک

ا ورا نمفو
رضشقر

ب
مى

زهره فالح زاده

نوید صراف

مهدى طارمى در کنار دو بازیکن دیگر از تیم ریو آوه نامزد 
کسب جایزه بهترین بازیکن ماه آگوست این باشگاه شد.

 باشگاه ریو آوه  با انتشارتصویر مهدى طارمى در کنار دو 
بازیکن دیگر این تیم نام سه نامزد کسب عنوان بهترین 

بازیکن ماه آگوست را اعالم کرد.
رقیب هــاى مهاجم ملى پوش ایرانى براى کســب این 
جایزه نونو ســانتوس وفیلیپه آگوستو هســتند. عنوان 
بهترین بازیکن ماه توسط هواداران و با راى آن ها انتخاب 

مى شود.
لژیونر ایرانى تیم ریو آوه در ماه اخیر عملکرد درخشانى 
در ترکیب این تیم داشته و موفق به هت تریک هم شده 
است. وى در دیدار هفته گذشته تیمش مقابل اسپورتیگ 
لیسبون موفق شــد در گرفتن پنالتى هت تریک کند و 

یک تنه زمینه ساز پیروزى تیمش در این دیدار شد.

آقاى دایو نامزد شد 
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مزایده
اجراى احکام شعبه 17 مدنى اصفهان در نظر دارند مزایده اى با مشخصات زیر برگزار نماید. 
پرونده کالسه 980841 محکوم له: شهره شفیعى محکوم علیه: بهرام قانع، پست بانک مورد 
مزایده: فروش رقبه مشاعى پالك ثبتى 28/949 بخش 14 به دلیل عدم افراز ملک مشاع 
و دستور فروش ملک. اوصاف مورد مزایده طبق نظر کارشناسى: پالك ثبتى 949 فرعى از 
28 اصلى بخش 14 ثبت اصفهان بصورت سه فقره سند تک برگى میزان 22/623 حبه از 
72 حبه بنام شهره شفیعى و 44 حبه بنام پست بانک و 5/377 حبه بنام بهرام قانع که ادرس 
ملک واقع در خانه اصفهان کوى فروردین جنوبى بن بست یاس پالك 28 و مساحت ملک 
300 متر عرصه و 600 متر عیانى در سه طبقه مسکونى نماگراست  کف حیاط موزائیک، سه 
واحد پارکینگ بمساحت 60/60 متر طبقه اول 196 متر و سه خواب و طبقه دوم 196 متر 15 
سال ساخت طبق گزارش طبقه اول ملک در تصرف اعظم نوحه اصفهانى مى باشد که طبق 
نظر کارشناس ارزش ملک 30/875/000/000 ریال مى باشد. زمان: 98/7/10 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 دادگســترى 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: 582530 دادورز شعبه 17 اجراى احکام مدنى اصفهان /6/213
ابالغ اجراییه

شماره پرونده: 139804002129000215/1 شــماره بایگانى پرونده: 9800272 شماره 
آگهى ابالغیه: 139803802129000013 تاریخ صدور: 1398/06/07 بدین وسیله به روح 
اله ارزن کارریزى نام پدر: محمد تاریخ تولد: 1359/07/09 شــماره ملى: 1170686885 
شماره شناسنامه: 1075 به نشانى: زرین شهر خ حافظ کوچه شهید بهمن سلیمیان پالك 30 
ك.پ 8471763986 ابالغ مى شود که بانک کشاورزى زرین شهر به استناد قرارداد بانکى 
شماره 699946428 مورخ 1392/12/07 جهت وصول مبلغ 472/357/261 ریال تا تاریخ 
1398/03/08 ببه انضمام خســارت تاخیر متعلقه و از تاریخ مذکور روزانه مبلغ 153/424 
ریال تا روز تسویه کامل  بدهى طبق مقررات علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائى 
به کالسه 9800272 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 1398/04/15 مامور، 
محل اقامت شما به شرح اعالمى متعهد له شناخته نشده، لذا بنا به تقاضاى بستانکار طبق 
ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکى از روزنامه هاى کثیر االنتشــار 
محلى آگهى مى شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهى که روز ابالغ محسوب 
مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائى جریان خواهد یافت. 

م الف: 587558 محمدرضا ابراهیمى- مسئول واحد اجراى اسناد رسمى لنجان /6/261
ابالغ اجراییه

شماره پرونده: 139704002129000773/1 شــماره بایگانى پرونده: 9701003 شماره 
ابالغیه: 139805102129000860 تاریخ صدور: 1398/05/17 بدین وسیله به ماه بناز 
خاکى بختیاروند نام پدر: رحمان تاریخ تولد: 1334/05/09 شــماره ملى: 4620255327 
شماره شناسنامه: 489 به نشانى: ورنامخواست- خ صائب- ك محتشم 6- پ 22- کدپستى 
8474133486 ابالغ مى شود که بانک کشاورزى شــعبه زرین شهر به استناد سند رهنى 
شماره 71088 مورخ 1394/06/03 دفترخانه اسناد رسمى 37 زرین شهر جهت وصول مبلغ 
2/802/815/014 ریال (دو میلیارد و هشتصد و دو میلیون و هشتصد و پانزده هزار و چهارده 
ریال) بابت اصل طلب و سود و خسارت تاخیر تادیه تا تاریخ 1397/11/09 و از این تاریخ تا 
روز تسویه بدهى روزانه مبلغ 2/117/342 ریال بابت خسارت تاخیر روزانه به انضمام حق 
الوکاله طبق مقررات علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائى به کالسه 9701003 
در این واحد تشکیل شــده و طبق گزارش مورخ 1398/01/24 مامور، محل اقامت شما به 
شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضاى بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجراى مفاد 
اسناد رسمى الزم االجراء، مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکى از روزنامه هاى کثیر االنتشار 
محلى آگهى مى شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهى که روز ابالغ محسوب 
مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید، مورد وثیقه مندرج در سند رهنى فوق 
با تقاضاى بســتانکار پس از ارزیابى از طریق مزایده فروختــه و از حاصل فروش آن طلب 
بستانکار و حقوق دولتى استیفا خواهد شد. م الف: 587555 محمدرضا ابراهیمى- مسئول 

واحد اجراى اسناد رسمى لن جان /6/262
ابالغ اجراییه

شماره پرونده: 139704002129000773/1 شــماره بایگانى پرونده: 9701003 شماره 
ابالغیه: 139805102129000859 تاریخ صدور: 1398/05/17 بدین وســیله به پرویز 
خســروى نام پدر: على پناه تاریخ تولد: 1354/11/20 شماره ملى: 1170611915 شماره 
شناسنامه: 2003 به نشانى: ورنامخواســت- خ صائب- ك محتشم 6- پ 22- کدپستى 
8474133486 ابالغ مى شود که بانک کشاورزى شــعبه زرین شهر به استناد سند رهنى 
شماره 71088 مورخ 1394/06/03 دفترخانه اسناد رسمى 37 زرین شهر جهت وصول مبلغ 
2/802/815/014 ریال (دو میلیارد و هشتصد و دو میلیون و هشتصد و پانزده هزار و چهارده 
ریال) بابت اصل طلب و سود و خسارت تاخیر تادیه تا تاریخ 1397/11/09 و از این تاریخ تا 
روز تسویه بدهى روزانه مبلغ 2/117/342 ریال بابت خسارت تاخیر روزانه به انضمام حق 
الوکاله طبق مقررات علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائى به کالسه 9701003 
در این واحد تشکیل شــده و طبق گزارش مورخ 1398/01/24 مامور، محل اقامت شما به 
شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضاى بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجراى مفاد 
اسناد رسمى الزم االجراء، مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکى از روزنامه هاى کثیر االنتشار 
محلى آگهى مى شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهى که روز ابالغ محسوب 
مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید، مورد وثیقه مندرج در سند رهنى فوق با 
تقاضاى بستانکار پس از ارزیابى از طریق مزایده فروخته و از حاصل فروش آن طلب بستانکار 
و حقوق دولتى استیفا خواهد شد. م الف: 587554 محمدرضا ابراهیمى- مسئول واحد اجراى 

اسناد رسمى لنجان  /6/263
ابالغ رأى

کالسه پرونده: 96-249 شماره دادنامه: 9609976805100902 مرجع رس یدگى: شعبه 51 
شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: محمدعلى منتظرى نشانى: اصفهان- فلکه ارتش 
فروشــگاه فرش لطفى خوانده: علیرضا درویش زورکانى نشانى: مجهول المکان خواسته: 
مطالبه مبلغ 18/400/000 ریال از خوانده بابت 3 فقره چک به شــرح متن و مطالبه کلیه 
خسارات ناشى از دادرسى و خسارات تأخیر تا زمان اجراى حکم با عنایت به محتویات پرونده 
و اخذ نظریه ى مشورتى اعضا شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور 
راى مى نماید. راى قاضى شوراى حل اختالف: در خصوص دعوى محمدعلى منتظرى به 
طرفیت علیرضا درویش زورکانى به خواســته مطالبه مبلغ 18/400/000 ریال وجه چک 
به شماره ى 443523- 91/9/15، 443516- 91/7/26، 443502- 91/7/10 به عهده 
بانک صادرات به انضمام مطلق خسارات قانونى، با توجه به محتویات پرونده و بقاى اصول 
مستندات در ید خواهان و گواهى عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال 
ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده على رغم ابالغ قانونى 
در جلسه رسیدگى حضور نداشــته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندى 
در مقام اعتراض نسبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوى خواهان علیه 
خوانده ثابت به نظر مى رسد که به اســتناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 
519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ هجده 
میلیون و چهارصد هزار ریال بابت اصل خواسته و 1/385/000 ریال بابت هزینه دادرسى و 
حق الوکاله وکیل و هزینه نشر آگهى تعرفه قانونى و خسارت تاخیر تأدیه از تاریخ سررسید 
چک موصوف (91/9/15، 91/7/26، 91/7/10) تا تاریخ اجراى حکم در حق خواهان صادر 
و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در 
این شعبه مى باشد و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهى 
در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 587090 شعبه 51 شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /6/264
مزایده (نوبت اول)

واحد اجراى احکام مدنى در نظر دارد در خصوص پرونده اجرایى کالســه 972043 جلسه 
مزایده اى در روز پنجشنبه مورخ 98/07/11 از ســاعت 9 لغایت 10:30 صبح و به منظور 
وصول محکوم به د ر حق محکوم له و به جهت ششــدانگ یک باب منزل مســکونى دو 
طبقه فاقد سابقه ثبتى به مساحت عرصه 160 مترمربع و اعیانى به مساحت 200 مترمربع 
داراى اسکلت فلزى و سقف تیرچه و بلوك سیستم سرمایش کولر آبى و گرمایش بخارى 
گازى داراى انشــعابات آب، برق و گاز واقع در ورنامخواست خیابان صائب کوى محتشم 

پالك 167 کدپستى 847311826061 که توســط کارشناس رسمى دادگسترى به مبلغ 
2/300/000/000 ریال ارزیابى گردیده اســت، در محل اجراى احکام مدنى دادگسترى 
لنجان برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند به مدت 5 روز قبل از موعد مزایده از ملک مورد 
نظر دیدن نموده و سپس در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایند. مزایده از قیمت 
کارشناسى شروع و برنده مزایده فرد یا افرادى مى باشــند که باالترین قیمت را پیشنهاد 
نمایند. کسانى مى توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که 10 درصد قیمت کارشناسى را 
نقداً پرداخت و در صورت برنده شــدن الباقى را ظرف مدت 20 روز پرداخت نمایند. م الف: 

590335 اجراى احکام مدنى دادگسترى لنجان /6/271
حصروراثت 

طیبه نوراهللا نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 741 به شرح دادخواست به کالسه 921/98 
از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان صدیقه 
احمدیان نجف آبادى بشناسنامه 543 در تاریخ 97/6/4 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. طاهره نوراهللا نجف آبادى ش ش 
964 ، 2. طیبه نوراله نجف آبادى ش ش 741 ، 3. زهرا نوراله نجف آبادى ش ش 1009 ، 
4. زهره نوراله نجف آبادى ش ش 273 ، 5. مــراد على نوراله نجف آبادى ش ش 477 ،6. 
مهدى نوراله نجف آبادى ش ش 776 (فرزندان متوفى)، 7. محمد حسن نوراله نجف آبادى 
ش ش 7690 (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. 585010/م الف رئیس شــعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل 

اختالف نجف آباد /6/249
 حصروراثت 

کبرى شمالى داراى شناسنامه شماره 1812 به شرح دادخواست به کالسه 976/98 از این 
دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سید عبداله 
افضلى بشناسنامه 1728 در تاریخ 98/5/30 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. سید حســین افضلى ش ش 1130517926 ،  
(فرزند متوفى)، 2. کبرى شمالى ش ش 1812 (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 کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 586544/م الف رئیس شعبه 

10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد /6/251
 حصروراثت 

ستار هرندى نژاد داراى شناسنامه شماره 1113 به شرح دادخواست به کالسه 975/98 از این 
دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان جبار هرندى 
نژاد  بشناسنامه 19639 در تاریخ 98/4/31 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. اکرم هرندى نژاد ش ش 1080265139 ، 2. 
زینب هرندى نژاد ش ش 31777 ، 3. فاطمه هرندى نژاد ش ش 1959 ، 4. ستار هرندى 
نژاد ش ش 1113(فرزندان متوفى) ، 5. خیریه جوى بار ش ش 82   (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. 586567/م 

الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد /6/252
 فقدان سند مالکیت 

شماره: 139885602030005370 قدسیه خانم آگاهى نجف آبادى فرزند حسینعلى احد 
از ورثه مرحوم محترم آگاهى نجف آبادى فرزند حسینعلى بوکالت مع الواسطه خانم زهره 
سلطانى  باســتناد یک برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شــهود رسما گواهى شده 
مدعى شدند که سند مالکیت نیم دانگ مشاع از ششدانگ پالك ثبتى شماره 905 واقع در 
قطعه یک نجف آباد بخش یازده ثبت اصفهان که درصفحه 460 دفتر 129 امالك ذیل ثبت 
20065/164 بنام هوشــنگ آگاهى نجف آبادى فرزند حسینعلى ثبت و سند بشماره چاپى 
594428 صادر و تسلیم گردیده وبعد بموجب سند انتقال شماره 28640مورخ 1353/9/10 
دفترخانه 37 نجف آباد به او انتقال شده و بموجب سند شماره 97921-1375/10/9 دفتر 

15 اصفهان در رهن بانک صادرات اصفهان مى باشد و معامله دیگرى هم انجام نشده است.  
معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت در اثر خانه تکانى  
مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره 
یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام 
معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود 
باشد از تاریخ انتشــار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه 
کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند 
ارائه نشود المثنى ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 
1398/06/16، 577787/م الف- ابوالفضل ریحانى از طرف رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 

شهرستان نجف آباد /6/265
 فقدان سندمالکیت

آقاى کیامرث کیان ارثى فرزند درویش  با ســتناد یک برگ استشهادیه محلى که هویت و 
امضاء شهود رسما گواهى شده است مدعى است سند مالکیت خود به شماره چاپى 680156 
را که به میزان  قسمتى از ششدانگ  به شماره پالك ثبتى 10 / 301 واقع در بخش 16 حوزه 
ثبتى اصفهان ( شاهین شــهر ) در صفحه – دفتر-ذیل ثبت - و صادر و تسلیم گردیده و 
بموجب سند قطعى / سایر و نحوه گم شــدن جابجائى اعالم شده ، چون درخواست صدور 
سند المثنى گردیده ، طبق تبصره یک اصالحى ماده 120آ . ق . ث مراتب آگهى مى گردد که 
هرکس مدعى انجام معامله یا وجود سند مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار آگهى تا ده روز 
اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل سند را ارائه نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل 
سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا درصورت اعتراض 
اصل سند ارائه نشود المثنى سند مرقوم صدر و به متقاضى تسلیم خواهد شد . 578825 /م 

الف ناصر صیادى – رییس اداره ثبت اسناد و امالك شاهین شهر /6/266 
فقدان سندمالکیت

آقاى کیامرث کیان ارثى فرزند درویش  با ســتناد یک برگ استشهادیه محلى که هویت 
و امضاء شــهود رسما گواهى شده اســت مدعى است ســند مالکیت خود به شماره چاپى 
598068را که به میزان  قسمتى از ششدانگ  به شماره پالك ثبتى 10 / 301 واقع در بخش 
16 حوزه ثبتى اصفهان ( شاهین شهر ) در صفحه 427 دفتر677ذیل ثبت 154987 ثبت و 
صادر و تسلیم گردیده و بموجب سند قطعى / سایر 32942 مورخ 3 / 11 / 1391 دفترخانه 
143 به او انتقال قطعى یافته و معامله ى دیگرى هم انجام نشده و نحوه گم شدن جابجائى 
اعالم شده ، چون درخواست صدور ســند المثنى گردیده ، طبق تبصره یک اصالحى ماده 
120آ . ق . ث مراتب آگهى مى گردد که هرکس مدعى انجام معامله یا وجود سند مزبور نزد 
خود باشد از تاریخ انتشــار آگهى تا ده روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل سند را 
ارائه نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراضى نرســد یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مرقوم صدر و 
به متقاضى تسلیم خواهد شــد . 578765/م الف ناصر صیادى – رییس اداره ثبت اسناد و 

امالك شاهین شهر/ 6/267 
فقدان سندمالکیت

آقاى کیامرث کیان ارثى فرزند درویش  با ســتناد یک برگ استشهادیه محلى که هویت 
و امضاء شــهود رسما گواهى شده اســت مدعى است ســند مالکیت خود به شماره چاپى 
414059را که به میزان  قسمتى از ششدانگ  به شماره پالك ثبتى 10 / 301 واقع در بخش 
16 حوزه ثبتى اصفهان ( شاهین شهر ) در صفحه 284 دفتر306ذیل ثبت - بنام  آقاى  محمد 
حسن حاجى قاسمى فرزند یداله   ثبت و صادر و تسلیم گردیده و بموجب سند قطعى / سایر 
113918 مورخ 8 / 8 / 1395 دفترخانه 143 بــه او انتقال قطعى یافته و معامله ى دیگرى 
هم انجام نشده و نحوه گم شدن جابجائى اعالم شده ، چون درخواست صدور سند المثنى 
گردیده ، طبق تبصره یک اصالحى ماده 120آ . ق . ث مراتب آگهى مى گردد که هرکس 
مدعى انجام معامله یا وجود سند مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار آگهى تا ده روز اعتراض 
خود را به این اداره اعالم و اصل سند را ارائه نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به 
ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا درصورت اعتراض اصل 
سند ارائه نشود المثنى سند مرقوم صدر و به متقاضى تسلیم خواهد شد . 578712 /م الف 

ناصر صیادى – رییس اداره ثبت اسناد و امالك شاهین شهر /6/268 

رئیس سازمان جهاد کشــاورزى استان  اصفهان گفت: 
با روش هاى نوین آبیارى و روش کشت ترکیبى میزان 
آب مصرفى زمین هاى کشاورزى را به یک پنجم تقلیل 
دادیم.مهرداد مرادمند در گفتگو با «مهر» افزود: سطح 
کشــت محصوالت جالیزى در اســتان اصفهان بسیار 
محدود است و براى نمونه در برخى از محصوالت مانند 
حبوبات و چغندرقند با تغییر فصل کشــت توانستیم در 
مصرف آب کشــاورزى صرفه جویى کنیم. وى با اشاره 
به اینکه کشت محصوالت کشــاورزى مانند هندوانه و 
خربزه در استان اصفهان بســیار محدود است، تصریح 
کرد: محصول هندوانه که در بازار استان اصفهان وجود 

دارد از مزارع جنوب کشور که شرایط مساعد کشت آن را 
دارند وارد مى شود.رئیس سازمان جهاد کشاورزى استان 
اصفهان گفت: با روش هاى نویــن آبیارى و بهره ورى 
باال در آب حجم آب مصرفى میزان آب مصرف شــده 
در زمین هاى کشــاورزى را به یک پنجم تقلیل دادیم، 
براى نمونه مزرعه اى چند هکتارى در جرقویه با استفاده 
از روش هاى نوین آبیــارى با 3500 لیتــر آب 40 ُتن 
خربزه تولید کرد. مرادمند با اشاره به اینکه متوسط تولید 
محصوالت جالیزى به غیر از پیاز و سیب زمینى 40 تن در 
هکتار است، ابراز کرد: روش هاى اتخاذ شده کشاورزان 

اصفهانى در کاشت صیفى جات سرآمد کشور است.

طرح تقویت پست هاى برق شهرك هاى صنعتى کاشان 
در نشست بررســى مسائل و مشــکالت شهرك ها و 
ناحیه هاى صنعتــى این منطقه با حضــور معاون وزیر 

صنعت، معدن و تجارت مورد موافقت قرار گرفت.
مدیرعامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان 
در حاشــیه این نشســت گفت: منابع این شــرکت در 
سال جارى افزایشى 97 درصدى داشته؛ چنان که از 300 

میلیارد ریال در سال گذشته به 570 میلیارد ریال رسید.
محمدجواد بگــى از جمله منابع این افزایش را شــامل 
فروش حق انتفاع زمین هاى واگذار شــده، عنوان کرد. 
وى یادآور شد: این در حالى است که 289 هکتار زمین در 

قالب 508 قرارداد به ارزش 2000 میلیارد ریال در سال 
گذشته به فروش رفت اما از ابتداى سال جارى یک سوم 

این رقم در استان اصفهان محقق شد.
به گفته مدیرعامل شرکت شهرك هاى صنعتى اصفهان، 
این استان داراى افزون بر 9000 واحد تولیدى کوچک و 
بزرگ اســت و با برخوردارى از 12 هزار هکتار زمین در 
قالب 70 شــهرك و ناحیه صنعتى دولتى و خصوصى از 

نظر تعداد و اراضى، رتبه نخست کشور را دارد.
بیش از ده شــهرك صنعتى در شهرســتان کاشــان 
وجود دارد که از میان تنها دو  شــهرك زیر نظر شرکت 

شهرك هاى صنعتى فعالیت مى کنند.

آب مصرفى در زمین هاى 
کشاورزى یک پنجم شد

تقویت پست هاى
 برق شهرك هاى کاشان

ما دیگر پیگیر نیستیم
نماینده مردم اردســتان در مجلس شــوراى اسالمى 
در پاســخ به ســئوالى پیرامون جدا شــدن تعدادى از 
شهرســتان هاى اصفهان و تشــکیل اســتان جدید 
عنوان کرد: شهرســتان اردســتان از این طرح خارج 
شد و قرار نیست اردســتان از استان اصفهان جدا شود. 
حجت االسالم ســید صادق طباطبایى نژاد ادامه داد: 
برخى نمایندگان همچنان پیگیر این طرح هستند اما ما 

دیگر پیگیر نیستیم.

مقابله با فرارهاى مالیاتى
مدیرکل امور مالیاتى اســتان اصفهان گفت: با کمک 
تمامى دســتگاه هاى اجرایى فرار مالیاتى را شناسایى

 مى کنیم. مهدلو اظهار کرد: معموًال کســانى که فرار 
مالیاتى مى کنند ترفندهاى به روز به کار مى برند و به نام 
افرادى که درآمد ندارند معامالتى انجام مى دهند و براى 

این افراد مالیات تخصیص داده مى شود.

تغییرات در باغ غدیر
رضا اخوان مدیر منطقه 4 شهردارى اصفهان با بیان اینکه 
هم در راستاى طرح توسعه و هم در بخش تجهیزات، 
تغییراتى در باغ غدیر اعمال مى شود تصریح کرد: شاید 
نیاز باشد فضاهایى به این مجموعه اضافه شود. قبًال این 
مکان سالن مطالعه داشته و اکنون به دلیل محدودیت 
فضا مخزن کتاب جدا شــده اســت که براى تسریع و 

تسهیل باید بحث توسعه اى را مدنظر داشته باشیم. 

خبر

شهردار اصفهان گفت: تصمیم گیرى در خصوص گذر 
آقانورا... نجفى، با درنظر گرفتن منافع همه جانبه شهر، 
میراث تاریخى و فرهنگى و حقوق مربوط به رفت و آمد 

شهروندان انجام مى شود. 
قــدرت ا... نوروزى با اشــاره به بازدیــد دکتر فرزانه 
صادق مالواجرد، معاون شهرسازى و معمارى وزارت 
راه و شهرسازى به همراه معاونین و مدیران شهرى از 
گذر آقانورا... نجفى، اظهار کرد: در سال هاى گذشته، 
تصمیماتى از ســوى مراجع مربوطه در خصوص این 
گذر گرفته شده و اقداماتى در خصوص این گذر انجام 
شــده بود. وى با تأکید بر اینکه اخیــراً اعتراضاتى از 
سوى عالقه مندان میراث فرهنگى نسبت به احداث 
این گذر مطرح شده، افزود: این گروه نگران آثار سوء 
ادامه احداث این گذر بوده و نســبت بــه آن دغدغه 
داشتند؛ بنابراین مقرر شد این پروژه فعًال متوقف شده و

 به گونه اى تصمیم گیرى شود که نه میراث فرهنگى 
تهدید شود و نه آثار تاریخى این محل آسیب ببیند.

شهردار اصفهان ادامه داد: الزم است در خصوص این 
گذر به گونه اى تصمیم گیرى و راهکار ارائه شود که 
دستاوردهاى آن بتواند منافع همه جانبه شهر، میراث 
تاریخى و حقوق مربوط به آمد و شد مردم را لحاظ کند.

وى تصریح کرد: در خصوص گــذر آقانورا... نجفى، 
در حال حاضر شهردارى به دنبال احداث یک خیابان 
عمومى براى همه نوع رفت و آمد نیست و به گونه اى 
عمل مى کند تا ضمن حفظ آثار تاریخى، تسهیالتى نیز 

براى رفت و آمد مردم در نظر گرفته شود.
نوروزى بیــان کرد: قرار اســت در خصوص این گذر 
بررســى هاى الزم صورت گیرد  و نتایج آن به زودى 

اعالم شود.

در چند روز گذشــته انتشــار تصاویرى از داخل مسجد 
امام(ره) که نشان مى داد داربست هایى براى برگزارى 
مراســم عزادارى در آنجا برپا شده اســت و همچنین 
تصویرى از تابلوى ورودى مسجد که در آن از گردشگران 
خواسته شده براى ورود به این مکان قوانینى را رعایت 
کنند که از جمله آن، ممنوعیت هرگونه عکاســى َفِشن 
و ُمدلینــگ و به همراه آوردن وســایل موســیقى بود، 
بازتاب هایى در فضاى مجــازى و بعضى خبرگزارى ها 
داشــت. این بازتاب ها، مدیر هیئت رزمندگان اســالم 
محبان حضرت زهرا (س) و همچنین مدیر پایگاه جهانى 

میدان امام(ره) را به پاسخگویى واداشت.
اسماعیل صادقى، مدیر هیئت رزمندگان اسالم محبان 
حضرت زهرا (س) در گفتگو با «فارس»، آسیب رساندن 
به این مسجد تاریخى به دلیل نصب داربست در آن را رد 
کرد. وى گفت: نماز جمعه به مدت 38 سال در میدان امام 
(ره) برپا و براى آن داربست هاى زیادى در داخل مسجد 
زده مى شــد و 18 سال است که مراســم عزادارى امام 
حسین(ع) بدون هیچ آسیبى در این مکان برگزار مى شود.

مدیر هیئت رزمندگان اسالم محبان حضرت زهرا (س) 
ادامه داد: داربســت هاى زده شده براى مراسم عزادارى 
4 متر با دیوار فاصله دارد و این ایجاد پوشــش در دیواره 
و سقف براى جلوگیرى از آســیب رساندن صوت به بنا 
مطابق نظر کارشناسان میراث فرهنگى انجام مى شود. 
وى خاطرنشان کرد: این مراسم هرساله با مجوز اداره کل 
میراث فرهنگى و اوقاف و امور خیریه برگزار مى شود، این 

مسجد وقفنامه دارد و وقف عزادارى براى امام حسین (ع) 
و برگزارى نماز جماعت شده است.

صادقى تصریــح کــرد: با آیــات عظــام مظاهرى، 
طباطبایى نژاد و مهــدوى به عنوان حافظان مســجد 
هماهنگ شده و ما داعیه دار نگهدارى از مسجد هستیم، 

کارشناسان میراث فرهنگى بر شــرایط مسجد نظارت 
دارند و طى این چند ساله هیچ آسیبى به بنا وارد نشده و 
شائبه آسیب نیز وجود ندارد. مدیر هیئت رزمندگان اسالم 
محبان حضرت زهرا (س) اضافه کرد: برنامه هاى هیئت 
تنها در حیاط مسجد برگزار مى شود و ارتباطى با گنبد و 

دیواره ها ندارد.

تابلو را برداشتیم
در همین حال فریبا خطابخش، مدیر پایگاه جهانى میدان 
امام(ره) اصفهان هم درباره تابلوى جنجالى نصب شده 
در ورودى مسجد به «ایرنا» گفت: این تابلو توسط یکى 
از بخش هاى دیگر میراث فرهنگى اصفهان نصب شده 
بود اما جمع آورى شــد. خطابخش ادامه داد: یک تابلو 
مربوط به قوانین و شــئونات ورود به مسجد امام(ره) در 
این مکان از سال هاى گذشته نصب بود و در تابلوى جدید 
برخى مباحث به مفاد قبل اضافه شد در حالى که نیازى 
براى نصب تابلوى جدید نبود و این مباحث به طور کلى و 

خالصه تر در تابلوى قدیمى وجود داشت.
وى البته به این هم اشاره کرد که ورود به مسجد تاریخى 
امام(ره) اصفهان مانند سایر مکان هاى مذهبى و دینى 
تاریخى در کشورمان و سایر کشــورهاى دنیا، مستلزم 
رعایت قوانین و شئوناتى اســت که یکى از آنها داشتن 
پوشش مناسب اســت. خطابخش اظهار کرد: در برخى 
موارد شاهد هستیم که گردشگران ایرانى یا خارجى در 
داخل مسجد امام(ره) اقدام به آوازخوانى یا تصویربردارى 
با حجاب نامناسب مى کنند و سپس عکس یا فیلم آن در 

شبکه هاى اجتماعى منتشر مى شود.
وى درباره ممنوعیت آواز خوانى در مســجد امام(ره) نیز 
گفت: این کار به میراث فرهنگى آســیب نمى رساند و 
گفتن اذان در آنجا اشــکال ندارد اما بر اســاس قوانین 

ورودى، آوازخوانى ممنوع است.

مسجد امام(ره) این روزها خبرساز شده است

ماجراى داربست ها و یک تابلــو
گذر آقانورا... نجفى 

یک خیابان عمومى نمى شود

مانى مهدوى
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فقدان سندمالکیت
آقاى عبدالعلى هادیان  با ستناد یک برگ استشهادیه محلى که هویت و امضاء شهود رسما 
گواهى شده است مدعى است سند مالکیت خود به شماره چاپى 680145 را که به میزان  
قسمتى از ششدانگ  به شماره پالك ثبتى 10 / 301 واقع در بخش 16 حوزه ثبتى اصفهان 
( شاهین شهر ) در صفحه 400 دفتر278ذیل ثبت 614875  بنام  آقاى  عبدالعلى هادیان  
ثبت و صادر و تسلیم گردیده و نحوه گم شدن جابجائى اعالم شده ، چون درخواست صدور 
سند المثنى گردیده ، طبق تبصره یک اصالحى ماده 120آ . ق . ث مراتب آگهى مى گردد که 
هرکس مدعى انجام معامله یا وجود سند مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار آگهى تا ده روز 
اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل سند را ارائه نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل 
سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا درصورت اعتراض 
اصل سند ارائه نشود المثنى سند مرقوم صدر و به متقاضى تسلیم خواهد شد . 578831 /م 

الف ناصر صیادى – رییس اداره ثبت اسناد و امالك شاهین شهر /6/269 
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به آقاى شهرام روحانى و آقاى  دادخواستى به خواسته 
استرداد میز چوبى به طرفیت شما به این شورا تقدیم نموده و به کالسه 98/ 186 ش 3 ح 
ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 24 / 7 / 98 ساعت 4/30عصر تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده به استناد ماده 73 ق . آ. د . م از نامبرده دعوت مى شود ، قبل 
از وقت رسدگى جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به این شورا مراجعه نماید 
درغیر اینصورت طبق مقررات حکم غیابى صادر خواهد شد . 585493 /م الف مدیر دفتر 

شعبه 3 حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر / 6/270 
اخطار اجرایى

محکوم علیه حامد بتوئى مجهول المکان و محکوم له حســین هادى زاده بنشانى خمینى 
شهر خ شریعتى شمالى خ هادى پ 70به موجب راى شماره 52 تاریخ 4 / 2 / 98 حوزه نهم 

حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر محکوم علیه محکوم است به پرداخت 
مبلغ 000/ 000 / 9ریال بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک 30 / 2 /92 
لغایت زمان اجراى حکم و مبلغ 500 / 112 ریال بابت  هزینه دادرســى در حق محکوم له 
پرداخت ســایر هزینه هاى اجرائى بر عهده محکوم علیه مى باشد .  ماده 34 قانون اجراى 
احکام همین که اجراییه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز 
مفاد آنرا 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 
اجراییه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند 
و اگر مالى ندارد صریحا اعالم نماید   586509 /م الف.  حبیب اســالمیان  -  قاضى شعبه 

نهم  حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر/ 6/272 
اخطار اجرایى

محکوم علیه ابراهیم کیان ارثى فرزند رســول مجهول المکان و محکــوم له ابوالفضل 
کامرانى زاده فرزند پرویز بنشانى شــهرك میالد خ معراج مجتمع پهلوان 22 واحد 4  به 
موجب راى شــماره 730تاریخ 27/ 11/ 97 حوزه هشت حقوقى شــوراى حل اختالف 
شهرستان شاهین شهر محکوم علیه محکوم اســت به پرداخت مبلغ پنج میلیون یکصدو 
شصت هزار ریال  بابت اصل خواسته و مبلغ یکصدو بیست و پنج هزار ریال هزینه دادرسى 
و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواســت  13 / 8 / 97 لغایت زمان اجراى حکم 
وهزینه هاى اجرائى بر عهده محکوم علیه مى باشد .  ماده 34 قانون اجراى احکام همین که 
اجراییه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا 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 اجراییه نداند 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قســمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى 
ندارد صریحا اعالم نماید   580473 /م الف.  حبیب اســالمیان  -  قاضى شعبه 8  حقوقى 

شوراى حل اختالف شاهین شهر/ 6/273 
ابالغ رأى

راى قاضى شورا - شماره پرونده 98 / 180 ش 10 ح شــماره دادنامه 308  - 23/ 5 / 98 
تاریخ رسیدگى 14 / 5 / 1398 گردشکار خواهان دادخواستى بخواسته فوق بطرفیت خوانده 
تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و اجراى تشریفات قانونى در 
وقت مقررر حوزه به تصدى امضاء کنندگان ذیر 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 مى نماید . 
درخصوص دعوى خواهان خانم نیلوفر قربانى اقبالنى فرزند بهروز بنشانى شاهین شهر خ 
خاقانى فرعى 7 غربى پ 7 بطرفیت خوانده آقاى مسعود نقابى مجهول المکان به خواسته 
تقاضاى مطالبه خسارت به خودرو به مبلغ 000 / 000 / 15 ریال و مبلغ 000 / 000 / 10 
ریال افت قیمت و مبلغ 000 / 500 / 1 ریال خواب خودرو ســوارى تیبا مدل 96 به شماره 
انتظامى 592 ل 61 ایران 43 به استناد نظریه کارشناس رسمى دادگسترى ناشى از تصادف 
با احتساب مبلغ 000 / 500 / 1 هزینه کارشناسى و مبلغ 000 / 000 / 1 ریال هزینه دادرسى 
در مرحله تامین دلیل با احتساب تاخیر تادیه و هزینه دادرسى و صدور قرارتامین خواسته به 
استناد ماده 108 ق آ م شورا با بررسى محتویات و اوراق پرونده و باعنایت به ادله ارائه شده 
نظریه کارشناس رسمى دادگسترى در تعیین میزان خســارت جمعا به مبلغ 000 / 000 / 
45 ریال و اینکه خوانده نسبت به برآورد میزان خسارت توسط کارشناس محترم اعتراض 
ننموده و در جلسه شورا حاضر نشده و نسبت به دعوى خواهان ایراد و دفاعى را بعمل نیاورده 
و دلیل و مدرکى بر برائت ذمه خود به شورا ارائه نکرده است همگى حکایت از اشتغال ذمه 
خوانده نسبت به خواهان دارد لذا شورا دعوى خواهان را محمول بر صحت و ثابت تشخیص 
داد و مستندا به ماده 328 قانون مدنى و 198 قانون آئین دادرسى مدنى و مواد 1 و 2 قانون 
مســئولیت مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 000 / 000 / 25 ریال بابت 
اصل خواسته و مبلغ 500 / 942 / 2 ریال هزینه دادرسى و الصاق تمبر و هزینه تامین دلیل و 

هزینه چاپ روز نامه و مبلغ 000 / 500 / 1 ریال هزینه کارشناسى و پرداخت خسارت تاخیر 
تادیه وفق شاخص اعالمى بانک مرکزى با محاسبه دایره اجراى از تاریخ تقدیم دادخواست 
4/ 4 /1398 لغایت زمان پرداخت در حق خواهان را صادر و اعالم مى دارد و نسبت به خواب 
اتومبیل با توجه به عدم النفع بودن مســتندا به تبصره 2 ماده 515 ق آ د م که قابل وصول 
نمى باشد صادر و اعالم مى دارد راى  غیابى و مدت بیست روز  پس از ابالغ قابل واخواهى 
در این شورا و ظرف همین مدت قابل تجدید نظر خواهى در دادگاه عمومى حقوقى شاهین 
شهر است . 581974/م الف مجتبى رضوانى- قاضى شعبه 10حقوقى شوراى حل اختالف 

شاهین شهر / 6/274 
 اخطار اجرایى

شماره 1518/97 به موجب راى شماره 237/98 تاریخ 98/3/11 حوزه امیرآباد شوراى حل 
اختالف شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه 1- محمد على رحیمى نام 
پدر نعمت اله 2- عبدالرضا حاجیانى نام پدر عبدالحسین به نشانى 1- صالح آباد-خ یزدانشهر 
پ 53 2- بندر بوشهر خ مدرس کوچه مریم پانزدهم انتهاى کوچه ساختمان سنگى پالك 
طبقه اول واحد اول 2 محکوم اســت به خوانده ردیف دوم به حضور در یکى از دفاتر اسناد 
رسمى نجف آباد و انتقال سند یکدستگاه خودرو پراید به شماره انتظامى 495ج 14ایران 48 
و خوانده ردیف اول محکوم به پرداخت مبلغ دو میلیون و دویست هزار ریال  هزینه دادرسى 
در حق خواهان و پرداخت نیم عشر اجرایى..محکوم له: رضا نیک نیا نام پدر محمد على به 
نشانى: امیرآباد خ بهشتى خ آخر غرب پ 34 ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه 
به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا 
بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا 

اعالم نماید. 585715/م الف-شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد /6/250

10عالمت آلزایمر 

پیاز در طب سنتى یک عنصر کلیدى به شمار مى رود 
و خواص زیادى دارد. یکى از روش هاى اســتفاده از 
پیاز در درمان بیمارى ها، ضماد پیاز بر روى پا هنگام 

خواب است.
ممکن است در ابتدا ضماد پیاز، آن هم بر کف پا و هنگام 
خواب تعجب شــما را برانگیزد و البته شــواهد علمى 
نیز وجود ندارد که ثابت کند ایــن روش براى درمان 
مشکالت ســالمتى مؤثر اســت، با این حال احتماًال 

نتیجه این روش درمانى، شما را شگفت زده مى کند.
پا، به طور کلى بیشتر از سایر اعضا در معرض مشکالت 
گردش خون قرار مى گیرد و همچنین از لحاظ سالمتى 
معموًال از سوى افراد نادیده گرفته مى شود. به همین 
دلیل افــراد فراموش مــى کنند که تعــداد زیادى از 
عصب ها و انتهاى آنها در کف پا، با ارگان هاى حیاتى 

بدن در ارتباط هستند.
طب ســنتى چینى این نقاط را، نقطه اتصال مى نامد 
و در طب ســوزنى به آنها توجه زیادى مى شود. این 
نقاط داراى پتانســیل الکتریکى باالیى هســتند که 
هنگام تحریک، دسترسى به بقیه اعضاى بدن را براى 
انواع دارو و روش درمانى میســر مى کنند بنابراین، از 
نظر طب ســنتى، ضماد پیاز در کف پا و هنگام خواب 
مى تواند تمام خواص شــگفت انگیز پیــاز را به همه 

اعضاى بدن نیز برساند.
پیاز یک آنتى بیوتیک طبیعى است. با قرار دادن پیاز بر 
روى کف پا مى توانید به سیستم ایمنى بدن خود کمک 
کنید البته به این نکته توجه کنید که اســتفاده از پیاز 
نمى تواند جایگزین آنتى بیوتیک هایى باشد که پزشک 
براى شــما تجویز کرده، بلکه مى تواند به درمان شما 

کمک کند تا روند خود را سریع تر طى کند.
توکســین ها زمانى که در خون باقــى بمانند باعث 
بروز بیمارى مى شوند و به ســالمتى شما آسیب وارد 
مى کنند. در حالى که اسید فسفریک موجود در پیاز مانند 
یک آهنربا مى تواند سموم را از بدن دفع کند. با استفاده 
منظم از ضماد پیاز، بسیارى از مشکالت سالمتى شما 
که در نتیجه ســموم باقیمانده ایجاد مى شوند، بهبود 
 C و E مى یابند. پیاز یک منبع غنــى از ویتامین هاى
است که براى سیستم ایمنى و دفاعى بدن بسیار مفید 
است. همچنین، پیاز حاوى آنتى اکسیدان هاى عالى 
است که به کند شدن روند پیرى سلول ها در بدن کمک 

زیادى مى کند.
در حالى که انواع مختلفى از پیاز در سراســر دنیا وحود 
دارد، بهترین نوع پیاز براى اســتفاده به عنوان ضماد 
پیاز هاى سفید و قرمز اســت. کافى است پیازها را به 
صورت حلقه اى برش دهید و آنها را بر روى گودى کف 
پا قرار دهید. در این قســمت از پا، نقاط تحریک پذیر 
زیادى وجود دارد که خواص پیــاز را مى تواند به نقاط 
دیگر بدن منتقل کند. سپس یک جوراب به پا کنید و 
اجازه دهید ضماد پیاز تا صبح روى کف پاى شما باقى 
بماند. مى توانید از ضماد پیاز یک بار در هفته و بدون 
هیچ گونه عوارض جانبى براى بهبود وضعیت سالمت 

خود استفاده کنید.

وقتى پیاز حال شما را 
خوب مى کند

افراد غالباً بر این باورند که عدم بینایى نتیجه اى اجتناب ناپذیر از پیرى چشم 
است. در حقیقت، زندگى سالم مى تواند خطر ابتال به مشکالت سالمتى 
چشم را به میزان قابل توجهى کاهش دهد. مطالعات بیشتر تأیید مى کنند 
که اسیدهاى چرب امگا 3، مس، لوتئین و زاکزانتین براى سالمتى چشم 
بسیار حیاتى هســتند. گزارش ها از ده غذاى غنى از مواد مغذى زیر براى 

سالمت چشم پشتیبانى مى کند:
1-ماهى: بســیارى از ماهى ها منابع غنى از اســیدهاى چرب امگا 3 
هستند. برخى مطالعات نشــان داده اند که روغن ماهى مى تواند خشکى 
چشم را معکوس کند، خشکى چشم ناشــى از گذراندن وقت زیاد بر روى 

کامپیوتر است.
2-آجیل و حبوبات: آجیل همچنین سرشار از اسیدهاى چرب امگا 3 
است. آجیل همچنین حاوى مقادیر زیادى ویتامین E است که مى تواند 

چشم را از آسیب هاى ناشى از باال رفتن سن محافظت کند.
3-دانه ها: دانه ها سرشار از امگا 3 هستند و منبع غنى ویتامین E هستند.
4- مرکبات: مرکبات سرشار از ویتامین C هستند. درست مانند ویتامین 
E، ویتامین C یک آنتى اکسیدان اســت که براى مقابله با آسیب دیدگى 

مربوط به سن توصیه مى شود.
5- سبزیجات سبز برگ: سبزیجات ســبز برگ سرشار از لوتئین و 
زاکزانتین هســتند و همچنین منبع خوبى براى ویتامین C مناسب براى 

چشم هستند.
6-هویج: هویج سرشار از ویتامین A و بتا کاروتن است. ویتامین A در 
بینایى نقش اساسى دارد. این ماده از پروتئینى به نام رودوپسین است که به 

شبکیه در جذب نور کمک مى کند.
7- سیب زمینى شیرین: مانند هویج، ســیب زمینى شیرین سرشار 
از بتاکاروتن اســت. آنها همچنین منبع خوبى از آنتى اکســیدان ویتامین 

E هستند.
8-گوشت گاو: گوشت گاو سرشــار از روى است که به سالمتى بهتر 

چشم ها در طوالنى مدت مرتبط است.
9- تخم مرغ: تخم مرغ منبع عالى لوتئین و زاکزانتین است که مى تواند 

خطر افت بینایى مرتبط با سن را کاهش دهد.
10- آب: نوشیدن آب زیادى مى تواند از کمبود آب بدن جلوگیرى کند و 

این ممکن است باعث کاهش عالئم خشکى چشم شود.

خوردنى هاى مفید براى داشتن چشمان سالم 

آگهى تغییرات
شرکت محک آیریک اسپیروز سهامى خاص به شماره ثبت 53707 و شناســه ملى 14004743374 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
مورخ 1398/05/07 تصمیمات ذیل اتخاذ شد :میالد گله زاده به کدملى 1972241516 و مجتبى معمار به کدملى 1292325021 و ابراهیم گله زاده 
به کدملى 1972294156 و فرهاد گله پور به کدملى 1910412384 و کامبیز بصیرى به کدملى 2491136562 بعنوان اعضاى اصلى هیات مدیره 
براى مدت دوسال انتخاب گردیدند. محسن سازنده اصفهانى به کدملى 1292339608 و شیما حیدریان به کدملى 1271031851 بترتیب بسمت 
بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. 

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (588480)

آگهى تغییرات
شرکت محک آیریک اسپیروز سهامى خاص به شماره ثبت 53707 و شناسه ملى 14004743374 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/05/07 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : میالد گله زاده کدملى 1972241516 بعنوان رئیس هیئت مدیره - مجتبى معمار کدملى 1292325021 بعنوان مدیر عامل شرکت 
و عضو هیئت مدیره - کامبیز بصیرى کدملى 2491136562 ببعنوان نایب رئیس هیئت مدیره - فرهاد گله پور کدملى 1910412384 بعنوان عضو اصلى 
هیئت مدیره - ابراهیم گله زاده کدملى 1972294156 بعنوان عضو اصلى هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد 
آور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسالمى و اوراق عادى و ادارى با امضاء رئیس هیئت مدیره منفردا و با مهر شرکت معتبر است. مدیر 
عامل مجرى مصوبات هیئت مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (588470)

دکتر «مایکل گراندنر»، اســتاد روان پزشکى و عضو برنامه  پزشکى 
خواب رفتارى در دانشگاه پنسیلوانیا در این زمینه مى گوید، کسى که از 
بى خوابى یا دیگر مشکالت خواب رنج مى برد، معموًال به دلیل کارى 
است که به جاى آماده سازى خوب براى خواب انجام مى دهد، حتى 
ناآگاهانه. در این مطلب به ده کارى که باید در شب و قبل از خواب از 

انجام آنها خوددارى کنید، اشاره مى کنیم:
1- استفاده از انواع تبلت، کتابخوان و تلفن هوشمند.

2- داروهاى ضدافسردگى مى توانند تأثیر قوى  
روى خواب داشته باشــند و بعضى داروهاى 

ن هم خوابیدن را مشکل مى کند. ُمَسِکّ
3- یک فنجان قهوه بین 80 تا 120 میلى گرم 
کافئین دارد و احتماًال این یک مورد را مى دانید 

که نباید قبل از خواب مصرف کنید.
4- افزایش دماى اتاق.

5- یکــى دیگر از منابع نامحســوس کافئین، 
شــکالت اســت به خصوص شــکالت تلخ با 

محتواى کاکائوى زیاد.
6- بررسى کردن ایمیل، شبکه هاى اجتماعى و...

7- خوردن غذاهاى چرب و ُپرادویه.
8- نوشــیدن میزان زیاد آب به طورى که باعــث مراجعه مکرر به 

دستشویى شود.
9- انواعى از چاى که حاوى برگ چاى ســیاه، چاى ســبز یا چاى 
سفید هســتند مطمئناً کافئین در خود دارند و باعث اختالل در خواب 

مى شوند.
10- جر و بحث و انجام هرکار پرهیجان و استرس.

کارهایى که نباید قبل از خواب انجام دهید 

آیا ویتامین D براى مردان هم ضرورى است؟

وشمند.
وى 
ى

م
ید

ین،
لخ با

ىو...

1 جر و بحث و انجام هرکار پرهیجان و استرس.

بیمارى آلزایمر شروع تدریجى و خاموش دارد، ممکن است 
طوالنى مدت جلب توجه نکند و به اشتباه تصور شود که این 
تغییرات بخشى از روند طبیعى پیرى است. بى توجهى به 
عالئم بیمارى موجب مى شود که بیمارى دیر تشخیص 
داده شــود و این در حالى است که با تشخیص زودهنگام 
بیمارى آلزایمر مى توان ســیر پیشرفت بیمارى را کنترل 
کرد و معلولیت ناشــى از بیمارى را حداقل تا پنج سال به 
تعویق انداخت. 10 عالمت هشدار دهنده آلزایمر عبارتند از:

اختالل در حافظه
اختالل حافظه در حدى که در انجام فعالیت هاى روزانه 
مشکل ایجاد کند؛ افراد معمولى ممکن است یک قرار 
مالقات، اسم همکار و یا شماره تلفنى را فراموش کنند 
و ســپس به خاطر آورند، اما فرد مبتال به آلزایمر اغلب 
مسائل به ویژه مسائلى را که اخیراً اتفاق افتاده فراموش 

مى کند و هرگز هم به خاطر نمى آورد.
اختالل در انجام کارهاى عادى

فرد پرمشغله ممکن است که گاهى حواسش پرت شود 
مثًال هویج را که براى استفاده در کنار غذاى اصلى پخته 
بر روى اجاق گاز جا بگذارد و تا پایان صرف غذا هم به 
خاطر نیاورد، اما فرد مبتال بــه بیمارى آلزایمر به تدریج 
توانایى پخت غذا را از دست مى دهد و گاهى نیز فراموش 

مى کند که غذا خورده است.
ضعف بیان

براى همه افــراد پیش مى آید که در پیــدا کردن لغات 

مناسب دچار مشکل شــوند، ولى فرد مبتال به بیمارى 
آلزایمر گاهى کلماتى را از یاد مى برد و لغات نامناســب 
جایگزین مى کند کــه در نتیجه جمالتــش نامفهوم 
مى شوند. اشتباهات دستورى و ناتوانى دنبال کردن یک 

موضوع از دیگر نشانه هاى بیمارى است.
گم کردن زمان و مکان

به طور طبیعى گاهى اوقات ممکن است افراد روزهاى 
هفته، تاریخ روز و یا مقصدشــان را فراموش کنند، ولى 
دوباره با تمرکــز آنها را به خاطر بیاورنــد. فرد مبتال به 
بیمارى آلزایمر ممکن است در خیابان، راه خود را گم کند 
و نداند که چگونه به آنجا رفته است و یا نتواند از آنجا به 

خانه خود برگردد.
ضعف یا کاهش قضاوت

ممکن اســت فرد مبتال به بیمارى عفونــى مراجعه به 
پزشک را به تعویق بیاندازد، ولى باالخره این کار را انجام 
مى دهد اما فرد مبتال به آلزایمر نه مشکالتش را درك 
مى کند و نه مراجعه به پزشک را ضرورى مى داند. اختالل 
در تصمیم گیرى هاى ســاده مانند پوشیدن لباس هاى 
زمســتانى در گرماى تابســتان از دیگر عالئم هشدار 

دهنده بیمارى است.
اختالل در تفکر ذهنى

گاه و بى گاه ممکن است افراد رسیدگى به حساب هاى 
مالى خود را مشــکل بدانند، اما فرد مبتــال به بیمارى 
آلزایمر به تدریج ارقــام را فراموش مى کند و نمى داند با 

آنها چه کار کند.
جابه جا گذاشتن اجسام

هر کسى ممکن اســت که موقتًا کلید یا کیف پولش را 
سر جایش نگذارد، ولى فرد مبتال به آلزایمر ممکن است 
اجسام را در جاهاى نامربوط بگذارد؛ مثًال گذاشتن کتاب 

در یخچال و یا ساعت مچى در قندان.
تغییرات در حاالت و رفتار

همه ممکن است گهگاهى غمگین و یا بداخالق باشند، 
اما در فرد مبتال به بیمارى آلزایمر، خلق بیمار مى تواند 
ســریع تغییر کند و بدون هیچ دلیلى آرامش به اشک و 

خشم تبدیل شود.
تغییرات در شخصیت

به صورت طبیعى ممکن است شخصیت افراد با افزایش 
سن کمى تغییر کند، ولى تغییر شخصیت در فرد مبتال به 
بیمارى آلزایمر مى تواند شدیدتر باشد. این تغییرات شامل 
سردرگمى، ترس، بدبینى، منزوى شدن، بى تفاوتى و یا 

بروز رفتارهاى نامناسب است.
از دست دادن انگیزه

به طور طبیعى افراد گاهى از کار در منزل، فعالیت هاى 
شغلى و یا وظایفى اجتماعى خســته مى شوند، ولى در 
نهایت پس از کمى اســتراحت دوباره انگیزه خود را باز 
مى یابند اما فرد مبتال به بیمارى آلزایمر ممکن اســت 
نسبت به وقایع و رویدادهاى محیط زندگى و خانواده اش 

کامًال بى تفاوت به نظر آید.

تحقیقان نشان مى دهد سرطان پروستات در مردانى که کمبود ویتامین D دارند، تهاجمى تر است. محققان به پزشکان توصیه مى کنند قبل از 
عمل جراحى پروستات، سطح ویتامین D بیمار را بررسى کنند و پس از افزایش سطح ویتامین 

D با دارو، اقدام به عمل جراحى کنند.
مردان بیشــتر ســاعات روز را در اداره و محل کار خود مى گذراننــد و از نعمت آفتاب 
محرومند، بنابراین باید به طور مداوم سطح ویتامین D بررسى شود و در صورت 

لزوم از مکمل هاى ویتامین D استفاده شود. 
شیر، حبوبات، ماهى و روغن ماهى، تخم مرغ، آب پرتقال، قارچ، انواع پنیر 
و خاویار حاوى مقدار زیادى ویتامین D هســتند و نور خورشید مهمترین 

منبع ویتامین D است.
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نوع تضمین شرکت در مناقصه: ضمانتنامه معتبر یا فیش واریز وجه نقد به شماره  شبا IR 330100004101101430230298  نزد بانک 
مرکزى با مبلغ فوق الذکر در وجه شرکت برق منطقه اى اصفهان

نحوه دریافت و تحویل اسناد مناقصه: کلیه مراحل برگزاري مناقصه از دریافت و تحویل اسناد تا مبادله قرارداد، با مراجعه به "سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت (ســتاد)" به آدرس www.setadiran.ir امکان پذیر خواهد بود. (اطالعات تماس "سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت (ســتاد)" جهت انجام مراحل عضویت در ســامانه و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی(توکن): مرکز تماس:

 41934-021، دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768-021 – تماس با کارفرما، در صورت لزوم در ساعات اداري روزهاي کاري 
با شماره 031-36277687)

مهلت دریافت اسناد مناقصه: از ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 1398/06/11 لغایت ساعت 16 روز پنج شنبه مورخ 1398/06/21
جلسه توجیهی و بازدید: حضور نمایندگان مجاز شرکت ها (همراه با معرفی نامه) در جلسه توجیهی و بازدید که در روز شنبه مورخ 
1398/06/23 ساعت 09:30 صبح در محل پروژه به آدرس: اتوبان اقارب پرست، پارك صفه، انتهاى بلوار تله کابین صفه، پست پاکدل؛ 
تشکیل می گردد، الزامی بوده و عدم حضور به منزله قبول کلیه شرایط حاکم بر مناقصه خواهد بود. (شماره همراه آقاى هیرمند جهت 

انجام هماهنگى براى شرکت در جلسه توجیهى: 09133141395)
مهلت و محل تحویل اسناد مناقصه: نسخه الکترونیکی کلیه مدارك و مستندات اسناد مناقصه بایستی حداکثـر تا ساعت 14:00 روز 
دوشنبه مورخ 1398/07/01 در "سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) بارگذاري و نسخه فیزیکی آن در موعد مذکور به آدرس: 

اصفهان، خیابان چهارباغ باال، دبیرخانه شرکت برق منطقه اي اصفهان تحویل گردد.
زمان و محل بازگشایی پاکات مناقصه: ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 1398/07/02 -  سالن کمیسیون معامالت ساختمان معاونت 

مالی و پشتیبانی شرکت برق منطقه اي اصفهان
سایر شرایط مناقصه: 

 به پیشنهاداتى که فاقد سپرده با امضاء مشروط و مخدوش بوده و یا پس از انقضاء مدت مقرر در آگهى واصل شود ترتیب اثر داده 
نخواهد شد.

 سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
(ضمناً مى توانید این آگهى را در سایت هاى اینترنتى مشاهده کنید)

 www.setadiran.ir     http://iets.mporg.ir                    www.tavanir.org.ir                www.erec.co.ir

آگهی مناقصه  عمومی یک مرحله اي شماره  980/1007
(2098001188000028 در سامانه ستاد)

م الف: 584883روابط عمومى شرکت برق منطقه اى اصفهان

مبلغ تضمین شرکت در موضوع مناقصهشماره مناقصه
شرایط و  الزامات ورود به مناقصهمناقصه (ریال)

980/1007
تأمین مصالح مورد نیاز و تکمیل عملیات 

ساختمانى و تأسیساتى پست در حال بهره بردارى 
230/63/20 کیلوولت پاکدل

355,000,000 ریال
 دارا بودن گواهینامه صالحیت پیمانکارى حداقل
 رتبه 5 ابنیه با حداقل رتبه 5 تاسیسات یا نیرو
 صادره از سازمان برنامه و بودجه کل کشور

نوبت دوم

شرکت مناقصه گزار: شرکت برق منطقه اي اصفهان

شرکت عمران شهر جدید مجلسى در نظر دارد مناقصه عمومى با مشخصات ذیل واقع در شهر جدید مجلسى را از طریق سامانه 
تدارکات الکترونیکى دولت به نشانى www.setadiran.ir برگزار نماید:

- تاریخ انتشار اسناد در سایت مذکور: 98/06/12
- شرایط زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت: حداکثر تا ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 98/06/20

- مهلت زمانى ارائه پیشنهادات: حداکثر تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 98/06/30
- زمان بازگشائى پاکات: ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 98/06/31

- نشانى کارفرما: اصفهان- کیلومتر 20 جاده مبارکه بروجن- شهر جدید مجلسى- بلوار ارم شرکت عمران مجلسى
کدپستى: 45775- 86316 دورنگار: 52472214- 031   تلفن: 03152472733  

www.majlessi-ntoir.gov.ir سایت اینترنتى

آگهى تجدید فراخوان عمومى مناقصه

شرکت عمران شهر جدید مجلسى
م الف: 588416

نوبت دوم

متراژ زیربنا عنوان پروژهشماره فراخوان ستاد
مبلغ ضمانتنامه شرکت برآورد اولیه(مترمربع)

در مناقصه (ریال)
مدت زمان 
قرارداد

2098001397000017
تعمیر، مرمت و توسعه مدرسه 
ارمغان شهر جدید مجلسى به 
صورت 50 ٪ تهاتر با زمین یا 

واحد ساخته شد
-- 

3/267/000/000 ریال
بر اساس فهارس بهاى 

98
9 ماه165/000/000

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان در همایشى که با 
حضور 400 نفر از  شرکت کنند گان در اولین دوره  مسابقات مهارت فنى 
و تخصصى بهره بردارى شرکت هاى آب و فاضالب کشور برگزار شد  
گفت: هدف از برگزارى این دوره  مسابقات در نهایت ارتقا ء کیفیت،

استاندارد سازى و به روز رسانى خدمات به مردم مى باشد.
هاشــم امینى با بیان اینکه مســابقات مهارت فنى و تخصصى بهره 
بردارى شــرکت هاى آب و فاضالب در کشــورهاى مختلف برگزار 
مى شود اعالم کرد: با همکارى سازمان یونسکو با هدف کسب ارتقاء 
مهارت هاى تخصصى در صنعت آبفا این نوع مسابقات در کشورهاى 
مختلف برگزار مى شود که در این میان مى توان به برگزارى همه ساله 
نمایشگاه ایفاد  که با هدف کسب آخرین  دستاوردهاى  صنعت آبفا در 
کشور آلمان برگزار مى شود مى توان اشــاره کرد  زیرا در حاشیه این 

نمایشگاه مسابقات کسب مهارت ها برگزار مى شود.
رئیس کمیته برگزارى اولین دوره  مسابقات مهارت فنى و تخصصى 
بهره بردارى شرکت هاى آب و فاضالب کشوردر ادامه افزود: کمیسیون 
ملى یونسکو وابسته به سازمان علمى ،فرهنگى و آموزشى ملل متحد 

در هر کشورى نماینده اى دارد که کمیته تخصصى آب وفاضالب را در 
سطح ملى تشکیل مى دهد که دکتر ایوبى دبیر کل یونسکو در ایران 

مى باشد.
عضو کمیته تخصصى صنعت آب و فاضالب کشــور خاطر نشــان 
ساخت:به دکتر ایوبى پیشنهاد برگزارى  این دوره از مسابقات را با توجه 
به ظرفیت تخصصى  فعاالن صنعت آبفا در اصفهان دادم که با توافق  
صورت گرفته اولین دوره این مسابقات در سال 98 در استان اصفهان 

برگزار مى شود.  
امینى با توجه به قدمت بیش از نیم قرن از فعالیت  شرکت آبفا اصفهان 
در کشور اظهار داشت: شرکت آب و فاضالب استان اصفهان پایه گذار 
صنعت آبفا در کشور محسوب مى شود پس با توجه به تجربه فعاالن 
این صنعت در استان اصفهان انتظار مى رود با کسب مهارت هاى فنى و 
تخصصى بیش از گذشته در زمینه خدمت رسانى به مردم اقدام نمایند.

مدیرعامل شرکت آب وفاضالب استان اصفهان با اشاره به تخصص و 
مهارت فعاالن صنعت آبفا در اصفهان بیان کرد: در حال حاضر فعاالن 
عرصه صنعت آبفا در اصفهان در بسیارى از زمینه ها در کشور پیشرو 

هســتند که در این میان مى توان به حضور  موثرآنان در مهار حوادث 
غیر مترقبه در نقاط مختلف کشور اشاره کرد ونیز کسب موفقیت هاى 
بخش هاى مختلف شرکت در سطح وزارتخانه گویاى این مسئله است.

وى استعدادیابى و ایده پردازى را یکى دیگر از دستاوردهاى برگزارى 
مســابقات مهارت فنى و تخصصى بهره بردارى شرکت هاى آب و 
فاضالب کشور دانســت و تصریح کرد:عالوه بر ارتقاء دانش و کسب 
مهارت هاى تخصصى روز دنیا ،شناسایى اســتعداد هاى ویژه و ارائه 
ایده هاى نو وجدید یکى دیگر از دستاوردهاى برگزارى این مسابقات 

مى باشد.
■■■

در ادامه دبیر علمى و اجرایــى اولین دوره مســابقات مهارت فنى و 
تخصصى بهره بردارى شرکت هاى آب وفاضالب کشور گفت: هدف 
از برگزارى این دوره مسابقات ارتقاء کمى و کیفى آموزش مهارت ها 
در بخش بهره بردارى است چرا که بیش از 5 دهه از فعالیت صنعت آبفا 
در کشور مى گذرد بنابراین باید تجربه فعالیت در صنعت آبفا با علم روز 

دنیا آمیخته شود تا بتوان خدمات مطلوب ترى به مشترکین ارائه داد.

معاون بهره بردارى شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با اشاره به 
اقلیم گرم و خشــک اصفهان افزود: هر قطره آب در اصفهان با توجه 
به منابع محدود بسیار ارزشمند اســت بنابراین با برگزارى این دوره 
از مســابقات که در نهایت آموزش و کســب مهارت در قسمت هاى 
مختلف بهره بردارى را به همراه دارد موجــب ارائه خدمات پایدار به 

مردم مى شود.
ناصراکبرى هدف از برگزارى این مسابقات را ایجاد بستر مناسب جهت 
پیشبرد اهداف شرکت هاى آب و فاضالب، تهیه استانداردهاى الزم 
براى انجام فعالیت هاى حوزه صنعــت آب و فاضالب و ایجاد انگیزه 
و روحیه نشــاط در بین کارکنان دانســت و افزود: توسعه مشارکت 
جمعى،  انتقــال تجربیات اجرایــى، عملیاتى همکاران در ســطوح

مختلف، ارتقاء دانش و مهارت فنى اکیپ هاى عملیاتى، شــناخت 
دقیق نقاط ضعف و قوت عملیات اجرایى توســعه کار تیمى و یافتن 
استعدادهاى ویژه، ارتقاء وضعیت ایمنى کارگاه ها، آموزش هاى عملى 
جهت افزایش سرعت، دقت و کیفیت انجام کار،  شناسایى میزان قابلیت 
تیم هاى واکنش سریع،  استفاده از مسابقه مهارت فنى بعنوان کارگاه 

آموزشى و بکارگیرى و معرفى تجهیزات نوین از اهداف دیگر برگزارى 
این مسابقات مى باشد.

وى با بیا ن اینکه  این دوره از مســابقات در سه مرحله استانى، بلوکى 
(بر اساس تقسیم بندى جغرافیایى ) و کشورى انجام خواهد شد عنوان 
کرد: در مرحله اول مسابقات در سطح استانى برگزار شده و از هر استانى 
یک گروه از هر موضوع مسابقه براى برگزارى مسابقات به سطح بلوك 
معرفى خواهد شد.. در مرحله دوم مســابقات براساس تقسیم بندى 
جغرافیایى(بلوك) بین شــرکت هاى زیر مجموعه آن بلوك به انجام 
شــده و از هر بلوك یک گروه برگزیده در هر موضوع براى مسابقات 

کشورى معرفى میگردند. 
دبیر اجرایى و علمى مسابقات گفت: این مسابقات در 5 محور شامل 
نصب انشــعابات آب ،نصب انشــعابات فاضالب،تعمیرات خطوط 
انتقال،آزمون پارامترهاى شــیمیایى نمونه آب و عیب یابى مدارهاى 
فرمان در تابلو برق برگزار مى شــود که تاکنون 123 تیم آبفا شهرى 
و روستایى  در استان اصفهان اعالم آمادگى براى حضور در این پنج 

محور را نمودند.

برگزارى مسابقات بهره بردارى شرکت هاى آب و فاضالب به میزبانى اصفهان


