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جزئیات 2 پرونده فساد اقتصادى در اصفهان
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رنو و پژو با چشم گریان
 از ایران رفتند

تحولى بزرگ براى بشر 
در راه است؟!

سگ هاى ولگرد 
در اصفهان 

کشته نمى شوند
5

نصب تأسیسات 
بازچرخانى آب 
در ساختمان ها

هلو به عنوان یک میوه بسیار خوشمزه و شیرین 
داراى فواید متعددى براى سالمت است.

هلو سرشار از فیبر محلول و نامحلول است که به 
هضم بهتر کمک مى کند. مطالعات نشان 

مى دهد فیبر نامحلول موجب کاهش احتمال...

شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان با انعقاد
تفاهمنامه اى با سازمان نظام مهندسى ساختمان 
استان، پروژه تصفیه و بازچرخانى آب خاکسترى 

در ساختمان ها را در دستور کار قرار داد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
در این باره گفت: در حــال حاضر این تفاهمنامه 
براى الزام اجرایى آن به کمیسیون عمران شوراى 

شهر ارجاع داده شده است. 
هاشم امینى با بیان اینکه بر اساس قانون توسعه 
و بهینه ســازى آب شرب شــهرى و روستایى، 

4سازمان ... مدارس اصفهان به روىمدارس اصفهان به روى
  890890 هزار دانش آموز  هزار دانش آموز 
گشوده شدگشوده شد
3

رئیس کل دادگسترى استان تشریح کرد

 از ژیان دوستى ضیاء تا 
شربت آبلیموى نفیسه روشن

خط حمله ات آتشین نیست بزرگوار
تیم فوتبال سپاهان در چهار بازى که انجام داده است تنها چهار گل به 
ثمر رسانده و در دو دیدار اخیر موفق به باز کردن دروازه حریفان نشده 

است.
هفته گذشته و در نشســت خبرى پیش از بازى سپاهان و نفت مسجد 
سلیمان خبرنگار «فارس» سئوالى از امیر قلعه نویى پرسید که واکنش 

تند سرمربى سپاهان را به دنبال داشت.
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در صفحه 6 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

انعقاد تفاهمنامه آبفا با سازمان نظام مهندسى

11 هــزار 
دانش  آموز اصفهانى 

ترك تحصیل
 کردند

قرار بود با موشک هاى کروز به ایران حمله کنند
جزئیات مذاکرات «دونالد ترامپ» با تیم خود قبل از تصمیم حمله به ایران

2

مى گویند گوگل، ابَررایانه  کوانتومى اش را ساخته است
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مـازوالمـازوال
 دوباره رفت دوباره رفت

شرکت عمران شهر جدید مجلسى در نظر دارد نسبت به برگزارى مناقصه عمومى ذیل از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت به نشانى 
www.setadiran.ir اقدام نماید:

- تاریخ انتشار مناقصه در سامانه مذکور: 98/06/28
- شرایط زمانى دریافت اسناد مناقصه از سامانه: حداکثر تا ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 98/07/03

- مهلت زمانى ارائه پیشنهادات: حداکثر تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 98/07/13
- زمان بازگشائى پاکات: ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 98/07/14

- 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 شرکت عمران مجلسى

آگهى فراخوان مناقصه عمومى

شرکت عمران شهر جدید مجلسى 

        نوبت دوم

E-mail:info@majlessi-ntoir.gov.ir

مبلغ برآورد (ریال)موضوع مناقصهشماره فراخوان
مدت قرارداد

مبلغ ضمانت نامه شرکت 
شرایطدر مناقصه (ریال)

2098001397000020
تجدید مناقصه نگهدارى تأسیسات شهر جدید 

مجلسى و ساختمان هاى شرکت عمران مجلسى به 
صورت 50 درصد تهاتر

7/775/000/000
مدت قرارداد: یکسال

 400/000/000
به صورت ضمانت نامه 

بانکى

تأیید صالحیت از اداره 
کار و امور اجتماعى با کد 

فعالیتى مرتبط

2098001397000021
مناقصه خرید، حمل و اجراى آسفالت پراکنده معابر 

اصلى و فرعى شهر جدید مجلسى به صورت 100 
درصد تهاتر

24/219/500/000
به صورت مقطوع به 

مدت 10 ماه

1/220/000/000
به صورت ضمانت نامه 

بانکى

شخصیت حقوقى داراى 
حداقل پایه 5 در رشته 

راه و باند

م الف: 606739

شرکت صنایع هواپیماسازى ایران- هسا در نظر دارد، انجام خدمات ذیل را از طریق آگهى مناقصه به صورت 
کلى به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان مى توانند جهت انجام مصاحبه و ارزیابى کیفى از روز 
چهارشنبه 98/07/03 الى پنجشنبه 98/07/04 از ساعت 8:30 الى 12 به محل شرکت واقع در کیلومتر 28 
جاده اصفهان- تهران (اتوبان معلم)- شرکت صنایع هواپیماسازى ایران (هسا)- معاونت مهندسى و پدافند 
غیرعامل- مدیریت ارشد بازرگانى مراجعه نمایند. بدیهى است در صورت پذیرش از سوى کمیته ارزیابى 

فنى و کیفى پیمانکاران اسناد مناقصه به متقاضیان واگذار خواهد شد.
1- عملیات اجرایى دیوارهاى پیش ساخته بتنى پیرامونى شرکت صنایع هسا.

مدارك مورد نیاز:
1- تأیید صالحیت اداره کل از وزارت کار و امور اجتماعى.

2- رزومه کارى، اساسنامه، آگهى روزن امه، گواهى آخرین تغییر شرکت و...
3- صورت هاى مالى حسابرسى شده سال 96- 97.

تلفن تماس: 45967345- 031
هزینه چاپ آگهى به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

آگهى مناقصه

روابط عمومى شرکت صنایع هواپیماسازى ایران- هسا

یکى از شرکت هاى تابعه وزارت دفاع در نظر دارد محصوالت کشاورزى (پسته) 
خود را از طریق مزایده عمومى به فروش برساند، لذا متقاضیان واجد شرایط 
جهت بازدید و دریافت برگه مزایده از روز شــنبه 98/07/06 الى دوشــنبه 
98/07/08 به آدرس اصفهان کیلومتر 28 جاده اصفهان- تهران (اتوبان معلم) 
مراجعه و یا جهت هماهنگى بیشتر با شــماره تلفن هاى ذیل تماس حاصل 

فرمایند.
تلفن تماس: 45967345 و 45227230- 031

همراه: 09191159461
هزینه چاپ آگهى به عهده برنده مزایده خواهد بود.  

آگهى مزایده عمومى
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مدیر کل دارو و مواد تحت کنترل ســازمان غذا و دارو 
با رد شــایعه تغییر تاریخ مندرج بر جعبه برخى داروها، 
گفت: نرخ دارو هاى موجــود در داروخانه هــا و بازار 

بررسى مى شود.
غالمحســین مهرعلیــان در گفتگو بــا خبرگزارى 
«میزان»، با بیان اینکه کمیسیون قیمت به طور فعال 
نرخ دارو هاى موجود در داروخانه ها و بازار را بررســى 
مى کند، گفت: این کمیسیون قیمت دارو ها را بر اساس 
نیاز جدید مورد بازنگرى در صورت لزوم قرار مى دهد. 
وى با تأکید بــر اینکه با توجه به اینکه شــرکت هاى 
داروســازى براى مصارف یکســال جعبه ها را تهیه 

کرده اند در برخى مواقع ثبــت قیمت جدید براى آنها 
مشکل مى شود، افزود: در حال حاضر در حال همکارى 
با سندیکا هســتیم تا راه حلى براى درج قیمت جدید 

دارو ها پیدا کنیم.
مهرعلیان ادامه داد: در تعامل با سندیکاى داروسازان 
در تالش هستیم تا دارو هایى که قیمت جدید مى گیرند 
و هنوز در شــرکت بوده و خارج نمى شوند حتمًا مورد 
اصالح قیمتى قرار بگیرند. مدیر کل دارو و مواد تحت 
کنترل سازمان غذا و دارو در پاسخ به این سئوال که آیا 
تغییر تاریخ بر روى جعبه دارو ها صحت دارد، گفت: به 

هیچ وجه این موضوع صحت ندارد.

عضو هیئت رئیســه اتاق بازرگانى ایران و فرانســه 
با اشاره به سرمایه گذارى شــرکت هاى فرانسوى 
در ایران گفت: پس از برجام شــرکت هاى زیادى از 
فرانسه به ایران آمدند و شــروع به سرمایه گذارى 
مستقیم کردند که شاخص آنها پژو و رنو بودند. حتى 
رنو برنامه افزایش سرمایه گذارى تا یک میلیارد دالر 
را ارائه کرده بود اما شرایطى که آمریکا به وجود آورد 
باعث شد که این شــرکت ها مجبور به ترك ایران 
شوند. در حالى که برخى فکر مى کردند خوشى زیر 
دل آنها زده اما همین االن این شرکت ها با چمدان پر 
از دالر پشت در ایستاده اند و به محض اینکه شرایط 

براى حضور آنها فراهم و راه باز شود به ایران خواهند 
آمد. پس نبایــد خروج آنها را به حســاب بد عهدى 

گذاشت.
محمدرضا نجفى منش افزود: باید با واقعیت ها کنار 
آمد، سهم ایران از تجارت جهانى کمتر از یک درصد 
و ســهم آمریکا بیش از 20 درصد است و همچنین 
کشورهاى زیادى به طور مستقیم و غیرمستقیم تحت 
تأثیر تصمیمات این کشور هستند پس باید منطقى 
به این موضوع نگاه کرد. این شرکت ها اصطالحًا با 
چشمى گریان و دلى پر خون از ایران رفتند حتى رنو 

هنوز دفتر خود در تهران را فعال نگه داشته است.

تغییر تاریخ دارو ها
 صحت ندارد

رنو و پژو با چشم گریان
 از ایران رفتند

دانش آموزان
 پشت نیمکت ها نشستند

   تســنیم | ســال تحصیلى 14/5 میلیون 
دانش آموز کشور دیروز دوشنبه اول مهر آغاز شد. 
روز 31 شهریور نیز حدود یک میلیون و 500 هزار 
دانش آموز کالس اولى با برگزارى جشن شکوفه ها 
به طور رسمى نخستین تجربه حضور در مدرسه را 
داشــتند. طبق گفته هاى محسن حاجى میرزایى؛ 
وزیر آموزش وپرورش 86 درصد دانش آموزان در 
مدارس دولتى ثبت نام کرده انــد و 48/8 درصد 

دانش آموزان دختر هستند.

چربى خوك
 در تولید بستنى!

   رویــداد24 | برخى از شــرکت هاى بزرگ 
تولید کننده بســتنى در کشــورمان، در ترکیبات 
ساخت بســتنى از «اســید هاى چرب وارداتى» 
استفاده مى کنند؛ این چربى ها که در اروپا با شناسه 
E471 و E472 شناخته مى شوند اگر منشأ گیاهى 
داشته باشد بر روى محصول کلمه «پلنت» درج 
مى شود و اگر عنوانى درج نشــود به معناى منشأ 

حیوانى و انحصاراً منشأ «خوکى» است.

مدارس استثنایى را 
برچینید

   ایکنــا | مدیر عامل انجمن دفــاع از حقوق 
معلوالن با اشــاره به اینکه نتایج تحقیقات نشان 
مى دهــد معلوالنى که در مــدارس عادى درس 
مى خوانند در زندگى موفق تر هســتند، گفت: دنیا 
در حال برچیدن مدارس اســتثتایى است اما این 
مدارس در کشور ما همچنان دایر است. على همت 
محمودنژاد مى گوید: متأسفانه از معلوالنى که در 
مدارس عادى درس مى خوانند آمار دقیقى نداریم 
اما نزدیک به 80 تا 90 هزار نفر از بچه هاى معلول 
کشور در مدارس اســتثنایى مشغول به تحصیل 

هستند.

آن روزها و این روزها
   برنــا | رئیس ســابق اتحادیه نمایشگاهداران 
مى گوید: صد سال پیش ما بنز سوار مى شدیم در حالى 
که کشور هاى جنوبى ما اصًال نمى دانستند ماشین 
چیست. در صنف ما افرادى وجود داشتند که با موتور 
فولکس خودرو مى ساختند اما مهندس هاى امروز به 
آن صورت کارکشته نیستند. البته ما در این کشور افراد 

توانمند داریم اما مشکل جاى دیگرى است.

چغندر قربانى شد!
   فارس | وزیر جهاد کشاورزى با بیان به اینکه 
تغییرات نرخ ارز، نظام کشت در کشور را تحت تأثیر 
قرار داده است، خاطرنشان کرد: این تغییر موجب 
رونق صنعت چاى و ابریشــم شــده اما در برخى 
محصوالت مانند چغندرقند اثر منفى داشــته زیرا 
بعضى از کشاورزان به جاى رعایت برنامه کشت 
این محصول که در کاهش وابســتگى کشور به 
شکر نقش دارد، محصوالت دیگر همچون گوجه 
فرنگى و هندوانه کشــت کرده اند که نتیجه آن 
موجب افزایش تولید این محصوالت و پس زدگى 

بازار شده است.

جزئیات آزمون استخدامى
   بهار | داوطلبان متقاضى ثبت نام و شرکت در 
آزمون استخدامى به منظور جذب شدن در هر یک 
از دستگاه هاى اجرایى ذکر شده، باید پس از مطالعه 
دقیق دفترچه راهنماى شــرکت در آزمون که در 
سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار دارد، در 
صورت دارا بودن شرایط نسبت به ثبت نام آزمون 
مذکور که تا فردا بر روى سایت سازمان سنجش 
فعال مى شود تا روز جمعه 12 مهر ماه اقدام کنند. 
آزمون استخدامى در روز پنج شــنبه 30 آبان  ماه 

برگزار مى شود.

«واى واى» یا «به به»
   پانا | رئیس جمهور دیروز در مراســم آغاز ســال 
تحصیلى گفت: در کنار مدرســه و خانــواده و معلم و 
دانش آموز، یــک چیز براى کیفیــت تحصیل براى ما 
مهم است و آن این اســت که محیط مدرسه باید براى 
دانش آموز لذت بخش باشــد. این خیلى مهم است که 
اول مهر واى واى مى کنید یا به به مى گویید. ما دلمان 
مى خواهد کارى کنیــم که همه ما به عنــوان دولت، 
خانواده ها، دولت و معلمان کارى کنیم که از اول شهریور 

به فکر لذت اول مهر باشید.

شرط یک دیدار
   انتخاب | «کریستین امانپور»، خبرنگار و مجرى 
شبکه خبرى «CNN» که روز یک شنبه با محمدجواد 
ظریف مصاحبه کرد، بعد از این مصاحبه از شرط ظریف 
براى دیدار روحانى و «دونالد ترامپ» گفت و نوشــت: 
«ظریف به من گفت کــه رئیس جمهور روحانى حاضر 
اســت با ترامپ این هفته در نیویورك دیــدار کند، اگر 
ترامپ حاضر باشــد آن چیزهایى که ضرورى است را 
انجام دهد؛ لغو تحریم هــا در ازاى نظارت هاى دائمى 
بر برنامه هسته اى ایران.» وى در ادامه از قول ظریف 
نوشت: «شاخه زیتون همواره روى میز است و ما یک بار 

دیگر آن را نشان دادیم.»

آماده شنیدن طرح روحانى
   تسنیم | «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا 
روز یک شــنبه در جمع خبرنگاران گفــت که وى این 
آمادگى را دارد که  طرح پیشنهادى رئیس جمهور ایران 
براى ایجاد ثبات و آرامش در خلیج فارس را گوش دهد. 
ترامپ در پاسخ به سئوال یکى از خبرنگاران درباره طرح 
پیشنهادى روحانى درباره تنگه هرمز گفت: «من همواره 
آماده ام. برنامه اى براى دیدار با رئیس جمهور ایران ندارم، 
اما همواره آماده ام. آنچه آنها مى خواهند را گوش مى دهم 

اما برنامه اى براى دیدار ندارم.»

از عجایب تاریخ
   انتخاب | حجت االســالم و المســلمین حسن 
روحانى روز دوشنبه پیش از عزیمت به نیویورك براى 
شرکت در مجمع عمومى ســازمان ملل با بیان اینکه 
وزیر خارجه آمریکا به طور مداوم حرف هاى بى منطق 
مى زنــد، افزود: متأســفانه این وزیــر خارجه تا حاال 
ندیده ام که منطقى حرف بزند کــه از عجایب تاریخ 
است که یک وزیر خارجه همیشه حرف هاى ناصحیح 

و نادرست مى زند.

اقل الشرین را انتخاب کردیم
   خبر آنالین | حجت االسالم والمسلمین غالمرضا 
مصباحى مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام 
در گفتگویى با اشاره به عدم حمایت جامعه مدرسین و 
جامعه روحانیت مبارز از احمدى نژاد گفت: در انتخابات 
1384 جامعه روحانیت از آقاى احمدى نژاد حمایت نکرد. 
در سال 1388 رقابت بین دو نفرى بود که تعبیر مرحوم 
آیت ا... مهدوى کنى [در مورد آنها] این بود که فرمودند: 
«ما ناگزیریم بین دو شر، اقل الشرین را انتخاب کنیم». 
خوب دقت کنیــد! به عبارت دیگر ایــن حکایت از چه 
مى کرد؟ از یک نوع انتخاب بین بد و بدتر. به عبارت دیگر 

این آقا کاندیداى این مجموعه نبود. 

حمله به الریجانى
   مهر | نصرا... پژمانفر، عضو فراکسیون نمایندگان 
والیى مجلس مى گوید: الریجانى در ناکارآمدى مجلس 
نقش اول را داشت اما تنها نبود و روحانى در این زمینه 
همراه اصلى وى بود. ما با اصل راه  انداختن جلسه سران 
قوا مخالفتى نداریم اما متأسفانه در آنجا همه تصمیمات 
مهم اتخاذ مى شــود. براى مثال مجلس سه  بار طرح 
تشکیل وزارت بازرگانى را رد کرد اما در سران قوا درباره 
آن تصمیم گیرى مى کنند و الریجانى هم در آن جلسه 

نظر مثبت مى دهد.

خبرخوان

گوگل مدعى است که به برترى کوانتومى دست یافته است. 
این یعنى گوگل کامپیوترى کوانتمى در اختیار دارد که از هر 
کامپیوتر دیگرى در جهان قدرتمندتر است و هیچ کامپیوتر 
یا ابرکامپیوتر کالسیکى نمى تواند حتى به گرد پایش هم 
برسد. مدتى است که محققان منتظر شنیدن این خبر بودند 
اما کسى تصور نمى کرد به این زودى ها برترى کوانتومى 

محقق شود.
متن مقاله اى روى وب منتشر شــده است که بر اساس آن 
تیمى از دانشمندان گوگل توانسته اند به «برترى کوانتومى» 
دســت یابند. این مقاله در یکى از خروجى هاى سایت ناسا 
منتشر و بعد از مدت کوتاهى حذف شد. گوگل تا کنون درباره 
این خبر ســکوت کرده و این خود احتماًال به معناى معتبر 
بودن مقاله درز کرده به وب باشــد. اگر گوگل صحت این 
خبر را تأیید کند، این دستاوردى تاریخى براى بشر خواهد 
بود. دستاوردى قابل قیاس با آغاز دوران کامپیوترها، سفر به 
فضا یا کشف آنتى بیوتک. خودتان را آماده کنید تا مقایسه 
قدرت این کامپیوتر را بــا قدرتمندترین ابرکامپیوتر جهان 

بشنوید! آماده اید؟
کامپیوتــر کوانتومــى  53کیوبیتى گــوگل در 200 ثانیه 
 ،Summit محاســبه اى را انجام داد که ابرکامپیوتــر
(قدرتمندتریــن ابرکامپیوتر جهان که بیــش از 200 هزار 
پردازنده دارد) براى انجام آن به ده هزار سال زمان نیاز خواهد 
داشت. مى توان گفت این کامپیوتر کوانتومى از هر کامپیوتر 

کالسیکى برتر است. 
البته کامپیوترهاى کوانتومى  براى حل هر نوع مسئله اى 
الزاماً سریع تر و بهتر از کامپیوترهاى فعلى نیستند. اما براى 
حل مسائلى خاص که به درستى طراحى شده باشند، آنقدر 
سریع هستند که قدرتمندترین ابرکامپیوترهاى امروز هم به 

گرد پایشان نمى رسند. این دست مسائل هم اندك نیستند. از 
مسائل فیزیک و شیمى تا شاخه هاى مختلف دانش برساخته 
آنها مانند علم مواد، ژنتیک و زیست، پردازش و اطالعات 
و چیزهاى دیگــر، همه مى توانند از این امکان پردازشــى 

خارق العاده استفاده کنند.
آنچه به نام برترى کوانتومى  شناخته مى شود، ناظر بر قدرت 
خارق العاده کامپیوترهاى کوانتومى در پردازش سریع مسائلى 
است که داراى وضعیت هاى بسیار زیاد هستند. این یعنى 
سرعت انجام تحقیقات علمى و تکنولوژیک ممکن است 

ده ها یا حتى صدهاهزار برابر سریع تر از گذشته باشد. 
اگر بررسى فهرستى از مولکول ها به عنوان داروهاى احتمالى 
جدید، این روزها ممکن است چند ماه یا سال طول بکشد، 
کامپیوترهاى کوانتومى  مى توانند این زمان را به چند دقیقه 
کاهش دهند! حتى تصور اثر چنین پدیده اى بر پیشــرفت 
دانش و تکنولوژى سرسام آور است و حاال اجازه دهید چیزى 
به شما بگوییم که حتى از این هم شگفت انگیزتر باشد. اگر 
توان پردازش پردازنده هاى کالسیک با الگویى تصاعدى 
رشد مى کرد(قانون مور)، گوگل تأکید کرده که شاهد رشدى 
از این هم سریع تر در قدرت پردازش کوانتومى است. آنها از 

سرعت پیشرفتى دوتصاعدى صحبت مى کنند! 
اگر کشاورزى و انقالب صنعتى دو انشقاق تاریخى در تمدن 
بشــر به وجود آوردند، انقالب اطالعات و پردازش مى رود 
که انشقاقى دیگر در تاریخ بشــر رقم بزند و کامپیوترهاى 
کوانتومى در پیشــبرد این انقالب نقشى برجسته خواهند 
داشت. طى چند دهه همه جوانب مختلف زندگى بشر تحت 
تأثیر این پیشرفت ها چنان تغییر مى کند که به سختى بتوان 
شباهت هایى با گذشته -حتى در دوران مدرن- در آن پیدا 

کرد. این دورانى نو از تاریخ بشر است.

همواره دپو زباله در شهرهاى شمالى ایران، با مشکالتى 
همراه بوده و هیچگاه این اقدام استاندارد انجام نشده 
است. ولى حاال در شهر محمودآباد مازندران، دپو زباله 
درست در 20 مترى دریا انجام مى شود و هر روز مقدار 
زیادى شیرابه سمى وارد آب هاى دریاى خزر مى شوند. 
این شیرابه ها آنقدر سمى هستند که مى توانند به راحتى 
آبزیان دریا را مسموم کنند. آبزیانى که خیلى از آنها صید 

مى شوند و روى سفره ایرانى  هاى مى آیند.

از طرفى قرار گرفتن این سایت دپو زباله در کنار ساحل، 
جان گردشگران به خصوص کودکانشان را به شدت 
تهدید مى کند و مى تواند انواع مسمومیت ها را به همراه 

داشته باشد.
بسیارى از فعاالن محیط زیست، کارشناسان و مدیران 
شــهرى و حتى نماینده مردم محمودآباد در مجلس 
شوراى اسالمى، درباره این اقدام خطرناك اخطار داده اند 

اما به نظر مى رسد شنیده نمى شود.

«دونالد ترامپ» به تازگى با این معضل روبه رو شده است که 
چگونه به اقدامات ادعایى حمله ایران علیه تأسیسات نفتى 
عربستان سعودى پاســخ دهد. چند ماه قبل نیز، وى پس از 
ساقط شــدن یک هواپیماى بدون سرنشــین آمریکایى با 

معماى مشابهى دست و پنجه نرم کرد.
«نیویورك تایمــز» در مطلبى در همین خصوص اشــاره 
کرده اســت که در ماه ژوئن، در میانه بــاال گرفتن تنش ها 
میان ایاالت متحده و ایران، نیروهاى ایرانى یک هواپیماى 
اطالعاتى، نظارت و شناسایى نیروى دریایى ایاالت متحده را 
ساقط کردند. چند ساعت پس از این حمله به هواپیماى بدون 
سرنشین، رئیس جمهور آمریکا تیم خود را براى گفتگو درباره 

پاسخ هاى احتمالى به آن گرد هم آورد.
بنا بر گزارش ها، پنتاگون حمله به یک قایق حامل موشک 
ایرانى را ترجیح مى داد. قرار بر این بود که به خدمه دســتور 
داده شود تا قایق را رها کنند و از این کار آنها فیلمبردارى شود 
و سپس ارتش آمریکا قایق را غرق کند. این طرح نظامى این 
امکان را به ایاالت متحده مى داد بدون آنکه تلفاتى جانى وارد 
شود، اقدام به تالفى کرده و پاسخى متناسب به سقوط یک 

پهپاد بدهد.
«مایک پومپئو»، وزیر امور خارجه و «جان بولتون»، مشاور 
امنیت ملى کاخ سفید اما خواستار حمله به خاك ایران شدند. 
طبق گفته «تایمز»، مقامات آمریکایى تصمیم به هدف قرار 
دادن سه باترى موشکى و تأسیسات رادارى ایران گرفتند. 
یک «لیســت جامع» از اهداف جمع آورى شد اما مشخص 
شد، اگر قرار باشد، حمله به سرعت انجام شود، مى توان تعداد 

معدودى از آنها را هدف گرفت.
با تکیه بر اطالعات مربوط بــه وضعیت نگهبانى نیرو هاى 
ایرانى، تخمین زده مى شد که حدود 150 َتن در این حمالت 
جان خود را از دســت بدهند؛ هرچند برخى اظهار داشتند با 
توجه به اینکه این حمله در شــب صورت مى گیرد و دور و 
اطراف این تأسیسات افراد چندانى نخواهند بود، این بدترین 

سناریو از تعداد تلفات است.
همانطور که قبًال نیز گزارش شده بود، رئیس ستاد مشترك 
ارتش آمریــکا «ژنرال جوزف دانفــورد» اظهار کرد، حمله 
به پاســگاه هایى که نیروى انســانى در آن است، پاسخى 
نامتناسب خواهد بود و اقدامى است که مى تواند تنش ها را 
به طرز چشــمگیرى افزایش دهد حتى اگر یک جنگ تمام 
عیــار را رقم نزدند و ایــن آخرین چیزى اســت که ایاالت 
متحده به آن نیاز دارد، آن هم در حالى که متمرکز بر رقابت 
با قدرت هاى بزرگ است. این حمله قرار بود، با موشک هاى 

کروز Tomahawk که از دو کشتى نیروى دریایى ایاالت 
متحده شلیک شوند، انجام بشــود. قرار بوده جنگنده هاى 
مستقر در این شناور ها آماده واکنش به هر اقدام تالفى جویانه 
احتمالى باشند؛ اما این حمله هیچ وقت انجام نشد. دریاساالر 
«مایکل اى. بویل»، فرمانده ناو گروه «ابراهیم لینکلن»، به 
«تایمز» گفته: «همه سیستم ها روشن بودند، همه چراغ ها 

سبز بودند، ما منتظر دستور بودیم. ولى دستورى نیامد.»
روز بعد ترامپ شرح داد، چرا حمله متوقف شده است. وى در 
توییتر توضیح داد: «روز دوشنبه [ایران]یک هواپیماى بدون 

سرنشین را که در آب هاى بین المللى پرواز مى کرد، ساقط 
کرد. ما شب گذشته آماده و مهیاى حمله تالفى جویانه به سه 
هدف متفاوت بودیم.» ترامپ گفت که فهمیده که 150 تن 

در این حمله کشته خواهند شد.
وى گفت: «ده دقیقه قبل از حمله من آن را متوقف کردم.» 
وى توضیح داد، چنین پاسخى «متناسب با سقوط یک پهپاد 
بدون سرنشین نیست». وقتى این تصمیم گرفته شد، معاون 
رئیس جمهور، وزیر امور خارجه و مشاور امنیت ملى کاخ سفید 

هیچیک در جریان نبودند.

جزئیات مذاکرات «دونالد ترامپ» با تیم خود قبل از تصمیم حمله به ایران

قرار بود با موشک هاى کروز به ایران حمله کنند

مى گویند گوگل، اَبررایانه  کوانتومى اش را ساخته است

تحولى بزرگ براى بشر در راه است؟!
دپو زباله در 20 مترى ساحل!

روز یک شنبه روابط عمومى وزارت بهداشت اعالم 
کرد: 211 نفر از افراد در حال انتقال یا پذیرفته شده که 
با عناوین مختلف از جمله ارائه مدارك دیپلم متوسطه 
و پیش دانشگاهى جعلى، جعل مدارك ورود و خروج 
از کشور، جا به جایى در ترتیب پذیرش با همکارى 
حداقل پنج مدرسه و دبیرستان متخلف، یک آژانس 
مسافرتى متخلف، واسطه ها و متخلفان دیگرى که با 
این افراد همراهى داشته اند، شناسایى شده و ضمن 
توقف روند پذیرش یا ادامه تحصیل آنها، براى برخورد 

قانونى به دستگاه قضایى معرفى شده اند.
حاال حاجى میرزایى، وزیر آموزش و پرورش درباره 
وضعیت رسیدگى به این پنج مدرسه اى که مدرك 
جعلى براى دانش آموزان صــادر مى کرده اند اظهار 
کرد: باید گزارشى دقیق در این باره بگیریم و بررسى 

کنیم و تاکنون در جریان این مسئله نبوده ایم.
عبدالرضا فوالدوند، مدیر کل آموزش و پرورش شهر 
تهران هم در گفتگو بــا «میزان»، در این باره گفت: 

ستاد جعل در وزارت آموزش و پرورش تشکیل شده و 
به این مسائل اشراف کامل دارد به نوعى که در سال 
96 یک باند جعل مدارك در رباط کریم منهدم شد و 

12 هزار مدرك جعلى نیز منهدم شد.
فوالدوند افزود: جعل مدرك یک امر طبیعى است و 
به آموزش و پرورش و مدارس هیچ ربطى ندارد بلکه 

مربوط به مؤسسات جعل کننده مدرك است.

تکلیف 5 مدرسه اى که مدرك جعلى صادر مى کردند

مخاطبان امیر تتلو که به آنها تتلیتى مى گوید، توانستند 
رکورد کامنت براى یک پست در اینستاگرام را بشکنند!

به گزارش «دیده بان ایران»؛ تتلو از مخاطبان خواسته 
بود تا کامنت هاى پســتى درباره  موزیک «کى فکرشو 
مى کرد» را به 10 میلیون برسانند و مخاطبان او در عرض 
حدود یک هفته تعداد کامنت ها را تا شنبه شب به باالى 

10 میلیون رساندند.
او در یک استورى توضیح داده که کسى که رکورددار 
کامنت است در اینستا 146 میلیون فالور دارد اما تتلو با 
زیر دو میلیون فالور توانســته رکورد کامنت براى یک 
پست را بشکند. او البته از مخاطبانش خواسته این عدد را 

به 13 میلیون برسانند!

12 میلیون کامنت براى یک پست تتلو!
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اجراى تئاتر ویژه 
هفته دفاع مقدس

تئاتر «خاك بِکر» به مناسبت هفته دفاع مقدس از 3 تا 
12 مهرماه از ساعت 18 و 30دقیقه در تماشاخانه ماه به 
روى صحنه مى رود. مهدى شــفیعى، مدیر تاالر هنر و 
دفتر تخصصى تئاتر در رابطه با تئاتر «خاك بِکر» اظهار 

کرد: این تئاتر به کارگردانى جواد ایزدوست است.

برگزارى کالس هاى نجوم
 ویژه پاییز

کالس هــاى آموزشــى مرکز نجــوم ادیــب ویژه 
فصل پاییز در روزهــاى زوج و فرد برگزار مى شــود. 
عالقه مندان براى شرکت در دوره هاى آموزش نجوم 
پاییز مرکز آموزش نجوم ادیب وابســته به ســازمان 
فرهنگــى، اجتماعى و ورزشــى شــهردارى اصفهان
 مى توانند در سایت shahrvandedu.ir  ثبت نام 
کرده و جهت اطالعات بیشتر با شــماره 36683535 

تماس حاصل کنند.

ثبت 271/2 میلیمتر بارندگى 
در سال زراعى گذشته 

کارشــناس پیش بینى اداره کل هواشناســى اصفهان 
گفت: میانگین بارش هاى این اســتان در سال زراعى 
گذشته (شــهریور 97 تا 98) 271/2 میلیمتر ثبت شد. 
فاطمه زهرا ســیدان افزود: این مقدار بارش در مقایسه 
با مدت مشابه سال زراعى قبل که 136/1 میلیمتر بود، 
92/7 درصد و نســبت به دوره بلند مدت  32/5 درصد 
افزایش نشان مى دهد. ســال زراعى از ابتداى مهر هر 
سال آغاز مى شود و تا پایان شهریور سال بعد ادامه دارد. 
وى تصریح کرد: بیشترین بارش سال زراعى گذشته در 

فریدونشهر ثبت شد.

کمک 9 میلیاردى به مددجویان 
مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان با بیان اینکه طرح 
احسان حسینى از ابتداى ماه محرم تا انتهاى ماه صفر 
اجرا مى شود، خاطرنشان کرد: مردم نیکوکار و حسینى 
استان در دهه اول محرم امسال بیش از 9 میلیارد و 259 
میلیون تومان به مددجویان تحت پوشش کمیته امداد 
کمک کردند. محمدرضا متین پور افــزود: این میزان 
کمک در قالب 388 هزار وعده غذاى گرم و 6264 سبد 
کاالى اساسى در اختیار جامعه تحت حمایت کمیته امداد 

در سراسر استان قرار گرفت.

آغاز احداث 1000 واحد مسکونى 
مشارکتى

کلنگ احداث 1000 واحد مسکونى مشارکتى در قالب 
طرح اقدام ملى در شاهین شهر به زمین زده شد. در این 
مراســم که با همکارى اداره کل بنیاد مسکن انقالب 
اســالمى و اداره کل راه و شهرسازى استان و  با حضور 
وزیر راه و شهرسازى برگزار شد، کلنگ احداث 1000 
واحد مسکونى مشارکتى در زمینى به مساحت 56هزار 
متر مربع و زیر بناى حدود 168هزار مترمربع و با اعتبارى 
بالغ بر 340 میلیارد تومان در قالــب طرح اقدام ملى به 
زمین زده شــد. در ادامه این مراسم مهندس اسالمى و 
هیئت همراه از فازهاى اول و دوم پروژه مسکونى کوثر 
زینبیه بازدید کردند و کلنگ فاز جدید این پروژه نیز به 

زمین زده شد.

خاطرات رزمندگان گمنام 
ثبت مى شود

مدیر واحد مطالعات و فرهنگ پایــدارى حوزه هنرى 
استان اصفهان با اشاره به برگزارى کار گاه هاى آموزشى 
ویژه مصاحبه با رزمندگان گفــت: خاطرات رزمندگان 
گمنام دفاع مقدس ثبت و ضبط مى شود. منصور قربانى 
اظهار کرد: مصاحبه کلید طالیى تاریخ شفاهى است که 
اگر آن را به خوبى اجرا کنیم مى تواند اطالعات معتبر و 
ارزشمندى را در اختیار آیندگان قرار بدهد. وى افزود: در 
این میان مصاحبه گر مهمترین نقش را دارد چون او به 
تنهایى مى تواند در جایگاه هدایت گرى مصاحبه و در کنار 

راوى، آثار ماندگارى از خود برجاى بگذارد.

خبر

دبیر ستاد پروژه مهر اداره کل آموزش و پرورش اصفهان 
گفت: مدارس اســتان در روز اول مهر به روى دستکم 
890 هــزار دانش آمــوز پایه هاى مختلــف تحصیلى 

گشوده شد.
محمدرضا ناظــم زاده در گفتگو با «ایرنــا» افزود: این 
دانش آموزان که دســتکم 50 هزار نفــر نوآموز پیش 
دبســتانى و 836 هزار و 504 نفر آنها از اول تا کالس 
دوازدهم هستند در 5297 واحد آموزشى عادى و 249 

مدرسه استثنایى در استان به تحصیل مى پردازند.
وى گفت: 40 درصد از مجموع دانش آموزان اســتان 

مربوط به کالنشهر اصفهان است.

ایــن مســئول تعداد مــدارس چنــد پایه در اســتان
 را نیــز 521 واحد عنوان کرد و گفــت: در این مدارس 
نیز 11 هــزار و 24 دانش آموز مشــغول بــه تحصیل

 مى شوند.
ناظم زاده، تعداد مدارس زیر 50 نفــر براى یک تا پنج 
نفر دانش آموز در استان را 89 مدرســه، تعداد مدارس 
براى شش تا ده نفر دانش آموز را 106 مدرسه، واحدهاى 
آموزشــى براى 11 تا 20 نفر دانش آموز را 163، براى 
21 تا 30 نفر دانش آموز را 190 مدرســه، 31 تا 40 نفر 
دانش آموز را در 201 مدرسه و 41 تا 50 نفر دانش آموز  را 

در 155 مدرسه عنوان کرد.

مدیرکل بیمه ســالمت اســتان اصفهان با بیان اینکه 
700 میلیارد تومان صرف بیمه سالمت استان مى شود، 
گفت: افــراد مجهــول الهویه و فرزندان ســرراهى که 
فاقد مشخصات و کد ملى هســتند با معرفى بهزیستى 
زیرپوشش بیمه ســالمت قرار مى گیرند. حسین بانک 
در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ســازمان بیمه سالمت 
متکفل 38 میلیون بیمه شــده در سراســر کشور است 
که 80 درصد از این افراد به صــورت کامًال رایگان بیمه 
شــده اند که هزینه آنها را دولت متقبل شده است و 20 
درصد باقیمانده نیز تنها یک ســوم حق بیمه را خودشان 
پرداخت مى کنند. وى افزود: کارمندان دولت، خانواده هاى 

شــهدا و جانبازان، دانشــجویان، طالب و مددجویان 
بهزیستى زیرپوشش بیمه سالمت هســتند. در استان 
اصفهان یک میلیون و 450 هزار نفر بیمه  شــده داریم 
که از این تعداد حدود 380 هــزار نفر کارمند دولت، 350 
هزار نفر زیرپوشش بیمه سالمت همگانى، 40 هزار نفر 
تحت پوشش صندوق بیمه ایرانیان، 550 هزار نفر بیمه 
شدگان روســتایى و 110 هزار نفر بیمه شده سایر اقشار 
است. مدیرکل بیمه سالمت استان اصفهان با بیان اینکه 
4600 مؤسسه طرف قرارداد بیمه سالمت استان هستند، 
ادامه داد: ماهیانه 60 میلیارد تومان صرف بیمه سالمت 
استان مى شود که در سال به 700 میلیارد تومان مى رسد.

700 میلیارد تومان صرف 
بیمه سالمت استان مى شود

مدارس اصفهان به روى 890 هزار 
دانش آموز گشوده شد

دبیر اجرایى نظام صنفى کشــاورزى اصفهــان دو گزینه 
پیشنهادى کمیته 15 نفره زاینده رود براى تأمین آب مورد 
نیاز کشت پاییزه کشاورزان و تدوام جریان یا قطع موقت آب 

زنده  رود را تشریح کرد.
اســفندیار امینى در گفتگو با «مهر» بــا اعالم اینکه هنوز 
تصمیمى براى نحوه بازگشــایى آب زاینده رود در مهرماه 
گرفته نشده است، اظهار کرد: کشت انجام شده باید به ثمر 
برسد که این امر بین دهم تا پانزدهم مهر ماه انجام خواهد 
شد و بر این اســاس تصمیم نهایى در ارتباط با تأمین آب 

اتخاذ مى شود.

دبیراجرایى نظام صنفى کشاورزى استان اصفهان با اشاره 
به اینکه دو گزینه براى جریان زاینده رود بر روى میز کمیته 
15 نفره است، تصریح کرد: امیدواریم با ابالغ استاندارى، تا 
دهم مهرماه زاینده رود جریان داشته باشد اما بعد از آن دو 
گزینه پیش رو خواهیم داشت. یا زاینده رود با همین دبى کم 
تا اواسط آذر ماه جریان خواهد داشت و یا اینکه آب به مدت 

یک ماه بسته و سپس به مدت یک ماه باز خواهد شد.
امینى تأکید کرد: تصمیم بــراى اینکه کدام گزینه انتخاب 
خواهد شــد به جلســه کمیته 15 نفره در پانزدهم مهرماه 

بر مى گردد.

همزمان یا یکصدمین ســال تأسیس آموزش و پرورش 
استان اصفهان و اولین روز بازگشایى مدارس، استاندار، 
شهردار، رئیس شوراى شــهر و دیگر مسئوالن، زنگ 
بازگشــایى مدارس و زنگ مقاومت را در دبیرســتان 
دخترانه شهید اصغر شالباف در ناحیه 4 اصفهان به صدا 
درآوردند تا دانش آموزان با حضور در کالس هاى درس، 

سال تحصیلى جدید را رسماً آغاز کنند.
استاندار اصفهان در آیین زنگ بازگشایى مدارس در روز 
اول مهر ماه ســال جارى با قدردانى از همه تالشگران 
عرصه تعلیم و تربیــت گفت: هدف نهایــى آموزش و 
پرورش در راستاى تعلیم و تربیت، رسیدن به قله معرفت 
بوده که مسیر دستیابى به آن عرصه فرهنگ و دانایى و 
بزرگراه دانایى و معرفت است و رسالت ما نیز براى طى 
فرایند توسعه، آموزش و پرورش اســت و هیچ جایى و 
مسئله اى در این راستا، مهمتر از آموزش و پرورش نیست.
عباس رضایى با بیان اینکه همه کسانى که دل در گرو 
توســعه و خدمت به نظام را دارنــد از اهمیت و اولویت 
آموزش و پرورش آگاهى دارند، افزود: براى پیشرفت و 
توسعه کشــور، راهى جز تقویت بیش از پیش آموزش و 
پرورش نیست اما این مسئله با توجه به دانش، اقتضائاتى 

هم دارد و آن تحول در علم و تربیت است.
وى کارآفرینــى، نــوآورى در تعلیم و تربیــت و... را از 
اقتضائات برشــمرد و گفت: اســتان اصفهان مى تواند 
پیشرو حرکات نوآور و جدید باشــد. این در حالى است 
که تســهیلگرى کارآفرینى متدى است که جاى آن در 
مدارس ما خالى است و فارغ التحصیالن ما امروز فقط به 

دنبال کار ادارى هستند.
اســتاندار اصفهان اظهار کرد: به اعتقــاد من آموزش و 
پرورش بایــد راه نو، روش نو و آمــوزش و پرورش نو با 

استفاده از متدهاى روز را در سرلوحه کار قرار دهد.
وى خاطرنشان کرد: در گفتگو با وزیر آموزش و پرورش 
از وى خواسته ام تا در اولین ســفر خود به اصفهان بیاید 
چرا که متدهاى جدید آموزش و پرورش باید در اســتان 
راه اندازى شود تا دانش آموزان از حمل کتاب هاى سنگین 

به روش سنتى، خوددارى کنند.
استاندار اصفهان معلمان را ارزش آفرینان واقعى توسعه 
و ارزش دانست و اظهار امیدوارى کرد با بدنه کارشناسى 

خوب در آموزش و پرورش اســتان اصفهان، گام هاى 
بلندى در جهت توســعه و تحول آمــوزش و پرورش 

برداشته شود.
رضایى به دانش آموزان هم پیشنهاد کرد از وقت خود به 
نحو مطلوب استفاده کنند و گفت: متأسفانه در کشور، ما 
وقت کشى زیادى داریم، ولى باید از این فرصت ها که زود 

مى گذرند بتوانید به نحو مطلوب استفاده کنید.
***

شــهردار اصفهان نیز فعالیت خود در مدیریت شهرى از 
ابتدا را اصل بر مشارکت با مردم عنوان کرد و گفت: براى 
تحقق این امر و بهره گیرى از ظرفیت مردم در اداره امور 
شهر، اولین گام احترام به جوانان کارآفرین بود که شوراى 
مشــورتى از افراد نخبه و عالقه مند به مسائل شهرى 
تشکیل شد و سپس با طرح هاى مختلف و متنوع در جمع 

آنها حضور یافته و با طرح ایده کاپ و دعوت از کســانى 
که با ایده هاى خود مى توانستند شهر را اداره کنند فعالیت 

کرده که رهاوردهاى خوبى هم داشت.
قدرت ا... نوروزى معتقد اســت با طرح مسائل با اساتید، 
دانشــجویان، دانش آموزان و بهره گیــرى از ایده هاى 
آنان مى توان شــهر را بهتر و ارزان تر اداره کرد تا شهر 

زیست پذیر باشد.
وى ادامه داد: سال گذشــته ما در اول مهر در شهردارى 
منطقه 6 اصفهان با دانش آموزان، شهر خالق را مطرح 
کردیم که آنها نیز پاســخ هاى خوبى دادنــد که ما را به 

هدایت شهر بهتر کمک کرد. 
شــهردار اصفهان گفت: 350 هزار دانش آموز در 2030 
مدرســه و بیش از 300 هزار دانشــجو در بیش از 70 
دانشگاه دولتى، آزاد، پیام نور و... جمعیت عظیم و خالقى 

هستند که اگر ایده هاى خود را در مدیریت شهرى ارائه 
دهند ما استقبال کرده و از آنها استفاده مى کنیم.

نوروزى مى گوید: ما امروز طرح ایده کاپ اصفهان 2020 
را رونمایى کــرده و مى خواهیم تا پایان ســال 2020 با 
اجراى این طرح و بهره گیرى از ایده هاى دانش آموزان در 
مدیریت شهرى، به جایى برسیم که شهر آماده و محل 
گردشگران خارجى و مقصد سفر آنان باشد و رویدادهاى 

بین المللى را در اصفهان برگزار کنیم.
***

مدیــرکل آمــوزش و پــرورش اســتان اصفهان هم 
گفت: امســال علیرغم همه کمبودها، بــا همکارى و 
هماهنگى هاى صــورت گرفته در ماه هاى گذشــته و 
بهره گیرى از همه ظرفیت هاى قانونى آموزش و پرورش 
استان و با تالش اســتاندار و به لطف خدا، ما توانستیم 

کمبودها را پوشش دهیم و امروز در اولین روز بازگشایى 
مدارس، هیچ کالســى خالى از معلم در استان اصفهان 
نیست و 850 هزار دانش آموز، 85 هزار کالس اولى و 50 
هزار نوآموز پیش دبستانى و... وارد کالس هاى درس در 

سراسر استان شدند.
وى نوید داد: تا پایان مهر ماه ســال جــارى، 93 پروژه 
آموزشى در قالب فضاهاى آموزشى، نمازخانه، سالن هاى 

ورزشى و... در استان اصفهان افتتاح خواهد شد.
مدیرکل آموزش و پرورش اســتان اصفهان اجرایى و 
عملیاتى شدن، اجراى سند تحول بنیادین در آموزش و 
پرورش استان اصفهان را از اولویت ها برشمرد و گفت: 
دستیابى به این مهم، در گرو کوتاهى فاصله بین مدرسه 

و خانه است.
***

رئیس ناحیه 4 آموزش و پرورش اصفهان هم به عنوان 
میزبان با خیرمقدم گفت: در ناحیه 4 آموزش و پرورش 85 
هزار دانش آموز در 300 واحد آموزشى دولتى و غیردولتى 
و 3700 نیروى رسمى که سرمایه ناحیه هستند فعالیت 

آموزشى مى کنند.
کریم کمال افــزود: به علت تراکــم دانش آموز و تعداد 
دونوبته ها که 50 واحد اســت ما رتبه اول و دوم استان 

را داریم.
وى با اشــاره به نقاط قوت در ناحیه 4 آموزش و پرورش 
در آغاز ســال تحصیلى جدید گفت: امروز چهار پروژه 
آموزشــى با 50 کالس افتتاح مى شــود، دو نمازخانه 
خیرساز، پایان کار مدارس خشتى گلى با تخلیه و تخریب 
آنها، مقاوم ســازى واحدهاى نیازمند به مقاوم سازى که 
در حال انجام اســت و... از دیگر فعالیت هاســت که جا 
دارد از مدیرکل نوسازى، توســعه و تجهیز مدارس نیز 

قدردانى شود.
در این مراسم احمد صافى، مشاور وزیر آموزش و پرورش 
هم پیام وزیر آموزش و پرورش در سال تحصیلى جدید 
را قرائت کرد و در پایان عالوه بر نواختن زنگ بازگشایى 
مدارس و زنگ مقاومت، از پوســتر ایده کاپ اصفهان 
2020 دانش آمــوزى، رونمایى شــد. در این مراســم 
همچنین از مادر شــهید خرازى و خانواده  طاها اقدامى 
شهید خردسال حادثه تروریستى 31 شهریور سال گذشته 

در اهواز و همچنین خانواده شهید شالباف تقدیر شد.

ساسان اکبرزاده

رئیس کل دادگسترى اصفهان در نشست خبرى دیروز خود به 
جزییات دو پرونده مهم پرداخت.

محمدرضا حبیبى درباره مفســد اقتصادى بــه نام محمود 
صالحى باغ ابریشمى که با عنوان مضاربه از مردم پول گرفته و 
قول داده که با سود 28 تا 38 درصدى به آنان برگرداند، گفت: 
این فرد در مجموع 72 میلیارد تومان از 119 نفر کالهبردارى 
کرده است. پرونده این مفسد اقتصادى در نهایت در دادسرا 
بررسى و فرد به سه ســال حبس و برگرداندن اصل مبلغ به 
شاکیان و پرداخت 146 میلیارد ریال جریمه نقدى محکوم شد.
رئیس کل دادگسترى اصفهان به یک پرونده فساد اقتصادى 
هم اشاره کرد و افزود: این پرونده حدود دو هفته است تشکیل 
شده اما مقدمات آن چند ماه اســت، انجام شده که جا دارد از 
اطالعات سپاه که تحقیقات اولیه آن را انجام داده، تشکر کنیم.

حبیبى با بیان اینکه موضوع این پرونده قاچاق سوخت است، 
تصریح کرد: افرادى یک شرکت خانوادگى تشکیل مى دهند 
و چهار پنج سال است قاچاق مى کرده اند؛ اصل فعالیت این 
شرکت هیدروکربن بوده که حتى کارخانه اى هم دارد و 40 تا 
50 کارگر هم در آن کار مى کنند که ما هم تالش مى کنیم 

این کارخانه فعال بماند.
وى اضافه کرد: این کارخانه در صورتى که مجاز بوده محصول 
هیدروکربنى خود را صادر کنــد و براى تولید کارخانه خود از 

بورس سوخت خریدارى کند؛ اما سوخت خریدارى شده در 
بورس را به کارخانه نمى آورده و در میزان و مقدارهاى باال در 
بورس تهیه مى کردند اما به جاى کارخانه مستقیماً با پوشش 

هیدروکربن به افغانستان و پاکستان صادر مى کرده اند.
حبیبى در توضیح اینکه چگونه این کار ممکن مى شده است، 
گفت: متأسفانه آنها در سازمان هاى گمرك، صمت و استاندارد 
دنبال افراد ضعیف النفس رفته و با پرداخت رشوه تأییدیه هاى 
غلط را گرفته و حتى گاهى با جعل و تبانى با شرکت هاى دیگر 

این اقدام را انجام داده اند.
وى بیان کرد: در این مدت صد میلیون لیتر سوخت قاچاق 
کرده اند و براى برگشــت پول هم خیریه اى را تشــکیل 
مى دهند و این پول به حساب این خیریه مى رفته و بعد از آن، 
خیریه پول برداشت شده و ده ها هکتار زمین در شمال کشور 
و حتى یک روستا خریدارى شده که خوشبختانه شناسایى 

شده است.
رئیس کل دادگسترى اصفهان تصریح کرد: عالوه بر امالك 
شناسایى شده، 15 میلیارد تومان وجه نقد، سالح هاى بادى 
غیرمجاز، مشروبات الکلى و مواد مخدر به دست آمده و در این 
پرونده هشت نفر از متهمان اصلى تا کنون بازداشت شده اند؛ 
99 درصد فعاالن اقتصادى در جهت درست حرکت مى  کنند 

و وظیفه ما و دیگران حمایت از این صنایع است.

در حالى کــه حــذف نیمکت هاى مــدور چهارباغ 
اعتراضاتى را برانگیخته، مدیر عامل سازمان نوسازى 
و بهسازى شهردارى اصفهان مى گوید: این نیمکت ها 
ارزش تاریخى ندارد و بنابر طــرح چهارباغ صفوى، 

نیمکت هاى دیگرى در این محور تعبیه خواهد شد.
محمد فیض در گفتگو با «ایسنا» با اشاره به ویژگى هاى 
چهاربــاغ در دوره صفویه گفــت: در چهارباغ دوران 
صفوى، نیمکت هاى دیگرى تعریف شــده بوده و در 
میانه این محور نیز هفت حوضچه قرار داشته که داراى 

گنجایش حجم کمى از آب بوده است.
وى خاطر نشان کرد: بر اساس این جلسات و تصمیمات 
اتخاذ شده، نیمکت هاى مدور از چهارباغ به بخش هاى 
دیگر شهر منتقل خواهند شــد و مبلمانى بنابر طرح 
صفوى چهارباغ، در این محور تعبیه خواهد شــد که 
البته درخصوص جنس آن ها هنوز تصمیم قاطعى اتخاذ 

نشده است.
فریده روشــن، رئیس کمیســیون فرهنگى شوراى 
اسالمى شهر اصفهان 31 شهریور ماه در نود و چهارمین 
جلسه علنى شوراى شــهر با اشاره به نارضایتى مردم 
نســبت به تعویض نیمکت هاى مــدور خاطره انگیز 
چهارباغ اعالم کرد که شایسته است در این تصمیم 
تجدید نظر شود و در انتخاب مبلمان شهرى مناسب با 

تاریخ و هویت چهارباغ بیشتر اندیشیده شود.

معاون خدمات شهرى شــهردارى اصفهان با اشاره به 
اقداماتى که براى ســاماندهى حیوانات بى سرپرست در 
شهردارى اصفهان انجام مى شود، گفت: فرایند ساماندهى 
حیوانات بى سرپرســت با فعالیت 15 اکیپ شناسایى در 
مناطق 15 گانه شهر آغاز مى شود، همچنین یک اکیپ 
مخصوص جمــع آورى در تمام مناطق شــهر اصفهان 

فعالیت مى کنند.
حسین امیرى سابقه تأسیس مرکز نگهدارى از سگ هاى 
ولگرد را مربوط به سال 93 دانست و گفت: در آن زمان 
شهردارى با در نظر گرفتن شرایط جغرافیایى اقلیمى و 
فرهنگى شهر اصفهان، قطعه زمینى به مساحت 1500 
مترمربع در زمین هاى موسوم به صحراى انقالب در ضلع 
شرقى بلوار رضوان و مبلغ 600 میلیون ریال براى احداث 
و کارهاى عمرانى و همچنیــن 200 میلیون ریال براى 
تجهیز اتاق عمل اختصاص داد و این مرکز با کمک هاى 
نقدى و غیر نقدى گروه هاى مردمى حمایت از حیوانات و 

شهروندان تجهیز شد و شروع به کارکرد.
معاون خدمات شهرى شــهردارى اصفهان افزود: یک 
مرکز براى نگهدارى از سگ هاى ولگرد در حال فعالیت 
است و عالوه بر آن 10 هزار متر زمین براى احداث مرکز 
عقیم سازى سگ هاى ولگرد شماره 2 اختصاص داده ایم 

که امیدواریم به زودى آماده شود.
امیرى تأکید کرد: در سال گذشته تعداد 2993 قالده سگ 
به صورت زنده گرفته و به عنوان سگ هاى بى سرپرست 

وارد مرکز شدند.
از سوى دیگر، نایب رئیس شوراى اسالمى شهر اصفهان 
در واکنش به انتقادات دوســتداران محیط زیست درباره 
روش هاى زنده گیرى و عقیم ســازى سگ هاى ولگرد 
گفت: درگذشته روش مبارزه با ازدیاد سگ هاى ولگرد 
در شــهرها به ویژه اصفهان، اســتفاده از تفنگ و سم یا 
به عبارت  دیگر از بین بردن حیوانات با شــلیک گلوله یا 
تزریق ســم بود اما انتقادات دوستداران محیط زیست و 
منسوخ شدن این روش ها، شهردارى را بر آن داشت که 
در سال هاى اخیر مرکز نگهدارى از سگ هاى ولگرد را 

تأسیس کند.
پورمحمد شــریعتى نیا ادامه داد: بعضى از ســگ هایى 
که شــهردارى زنده گیرى مى کند، متعلق به چوپانان 
اطراف اصفهان هستند که پس از چند روز، صاحبانشان 
براى تحویل حیوان به مرکز مراجعه مى کنند، تعدادى از 
سگ ها نیز به شهروندان واجد شرایط و متقاضى واگذار 
مى شود اما بقیه در مرکز مى مانند و نکته مثبت این است 

که هیچ حیوانى کشته و نابود نمى شود.

جزئیات 2 پرونده فساد اقتصادى در اصفهان نیمکت هاى مدور چهارباغ 
ارزش تاریخى ندارد

سگ هاى ولگرد در اصفهان کشته نمى شوند

2 گزینه پیشنهادى براى جریان آب در مهر ماه

استاندار در مراسم بازگشایى مدارس اصفهان:

براى پیشرفت کشور راهى جز تقویت آموزش و پرورش نیست
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101 راه براى کشف اصفهان با سحر طوسى، بالگر و کارشناس گردشگرى

عشق، سفر و دیگر ھیچ

پس از دور همنشینى اصفهانى ها با منصور ضابطیان در موزه گرمابه 
علیقلى آقا در نخستین برنامه اصفهان گرد و تجربه شبى خاطره انگیز 
پاى صحبت هاى مجید عرفانیان در بام خانه تاریخى نظام االسالم 
یا همان هتل کریاس، این بار قرعه فال به نام سحر طوسى، بالگر و 
کارشناس گردشگرى افتاد که در سومین برنامه اصفهان گرد و براى 

رسیدن به 101 راه براى کشف اصفهان مهمان اصفهانى ها باشد. 
سحر طوسى، بالگر و گردشگر در برنامه اصفهان گرد از روزى گفت 

که شغلش را کنار گذاشت و عمر خود را وقف سفر کرد.
*اداره گردشگرى سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى 
اصفهان عمارت رکیب خانه یا همان موزه هنرهاى تزیینى ایران در 
محور تاریخى دولتخانه صفوى را به  عنوان میعادگاه این بزم دل انگیز 
انتخاب کرده بود تا سحر طوسى 38 ساله با اصفهانى ها بگوید چگونه 

در هزار توى پر رمز و راز یک شهر سفر  کنند.
«پس از سال ها تدریس در دبیرستان و 12 سال کار در یک بیمارستان 
دولتى، یک روز از خودم پرسیدم کجاى زندگى خود قرار دارم و چرا 
دچار روزمرگى شده ام و از آن به بعد شغل من این شد که لحظه لحظه 
عمرم را زندگى کنم و تالش مى کنم با آگاهى هایى که از سفر کردن 

و از انسان ها به دست مى آورم، خودم و جهان را فهم کنم.» طوسى 
سخنان خود در سومین برنامه اصفهان گرد را اینطور آغاز کرد و در 
ادامه از خاطره سفر به عراق گفت. کشورى که براى او ناشناخته بود 
و اینکه چطور شنیدن فارســى حرف زدن مادرى ایرانى در یکى از 
خانه هاى عراقى آن هم با لهجه اصفهانى، استرس و احساس غربت 

او را از قرار گرفتن در محیطى ناشناخته به کلى از بین برده است.
او که کمى ته لهجه اصفهانى هم داشــت درباره دلیل آن افزود: در 
تمام سفرهاى خود تالش مى کنم زبان و لهجه کشور و شهرى که 
به آن سفر مى کنم را یاد بگیریم و این درباره سفرم به اصفهان هم 

صدق مى کند.
این بالگر و گردشگر ادامه داد: در دنیاى من جهان از دو راه استدالل و 
استنتاج و کشف و شهود فهم مى شود. براى مثال زمانى که شاه عباس 
صفوى پایتخت ایران را از قزوین به اصفهان منتقل کرد، شیخ بهایى 
شهرى در کنار بافت قدیمى اصفهان و بر اساس اصول شهرسازى 
طراحى کرد که هنوز هم جریان دارد. اصفهان در منطقه کویرى و 
کم آب قرار دارد و آنطور که خوانده ام ســند تقسیم آب آن به 2000 
سال قبل برمى گشت و شیخ بهایى با بازنگرى در آن اقدام به ایجاد 

مادى ها کرد تا آب به تمام طبقات به یک اندازه برسد و حساب گرى و 
برنامه ریزى براى زندگى از آن زمان در اصفهان جریان داشته است. 
به گفته طوسى شهر اصفهان بر اســاس اصول شهرسازى دقیقى 
ساخته شده، بنابراین بهترین شــهر ایران از نظر اصول شهرسازى 

و معمارى است. 
او گفت: از اینها که بگذریم به کشف و شهود مى رسیم. یک جاهایى 
از زندگى باید اطالعاتى که از شهر، مکان، شىء یا شخصى در ذهن 
داریم و باعث مى شود روى آنها ارزش گذارى و درباره آن پیش داورى 
کنیم را کنار بگذاریم و همیشه پیشنهاد مى کنم در سفر خود را رها 

کنیم و حس هاى خود را باز بگذاریم تا شروع به ادراك جهان کنیم.
این بالگر و گردشگر در ادامه به افراد عالقه مند به سفر توصیه کرد 
به جاى اینکه در سفر به یک شــهر تالش کنند از تمام مکان هاى 
دیدنى آن بازدید کنند، عجله و شتاب و بازدید بدون فهم مکان هاى 
تاریخى و طبیعى را کنار بگذارند و تنها چند مکان را با حوصله ببینند. 
به گفته او امروزه در جهان روشــى با نام گردشگرى کم شتاب باب 
شده است و در این سفر به جزییات بیشــتر اهمیت داده مى شود و 
ارتباط تنگاتنگى بین مسافر با مردم، فرهنگ، غذا، طبیعت و بناهاى 

تاریخى برقرار مى شود.
او با بیان اینکه همیشه کل برابر جزء نیست، تصریح کرد: در سفر به 
یک شــهر باید به چیزهایى غیر از بناها مانند آدم ها نیز توجه کنیم. 
یادم مى آید در سفر به اصفهان در خیابانى راه مى رفتم که یک نفر از 
پشت سر چند بار گفت «خبر». برگشتم و دیدم پیرمردى اصفهانى با 
دوچرخه سه مار در حال عبور است و زمانى که سئوال کردم فهمیدم 
که این دوچرخه ها بوق ندارد و ایــن اصطالح براى آگاهى دادن به 
پیاده ها باب شده است. این موارد و حتى شوخ طبعى هاى بازارى هاى 
اصفهان یک امضاى شخصى براى شهر اصفهان است که متأسفانه 

به دست فراموشى سپرده مى شود.
این بالگر و جهانگرد اضافه کــرد: در رفتار و گفتــار اصفهانى ها 
به خصوص پیرمردها نکات خاص این شــهر وجــود دارد که اینها 
امضاهاى شهر اصفهان است که باید حفظ شود. پس در سفرهاى 
خود باید به این جزییات توجه کنیم تا روایت ها و روح آن شــهر را 

درك کنیم.
طوسى از شهرهایى در جهان گفت که تنها یک بناى تاریخى دارند 
اما از آن مانند چشم خود مراقبت مى کنند و روى آن مانور مى دهند، 

در حالى که شــاید آن مکان ویژگى خاصى هم نداشــته باشد، در 
حالى که در اصفهان آنقدر بناهاى تاریخى، تاریخ زیبا و مردم خوب 
وجود دارد که نام نصف جهان را برازنده این شهر کرده است و تنها 

داستان هاى این شهر باید کشف شود.
او درباره پیش داورى هایى که اجازه نمى دهد درباره یک شــهر و 
مردم آن به درك درستى برسیم، گفت: تمام ما انسان هستیم و هیچ 
تفاوتى با هم نداریم و فقط هر کس اعتقادات و باورهاى خود را دارد. 
زمانى که این نکته را در نظر بگیریم مى توانیم آن شهر و مردم آن 

را فهم کنیم.
این بالگر و جهانگرد خاطرنشان کرد: راه سفر در هزار توى یک شهر 
از آدم هاى آن مى گذرد و از طریق آنها مى توانیم در یک شهر سفر 
کنیم و هم بناها را بشناسیم و هم قصه هاى آنها را بشنویم و از طریق 

این شناخت، در نهایت خودمان را هم بشناسیم.
گفتنى است، سلسله  نشست هاى اصفهان گرد (101 راه براى کشف 
اصفهان) از سوى اداره گردشگرى ســازمان فرهنگى، اجتماعى و 
ورزشى شهردارى اصفهان قرار اســت هر بار در یکى از مکان هاى 

تاریخى شهر اصفهان برگزار شود.

«دیوید مورل» خالق شخصیت «رمبو» از فیلم «آخرین خون» با بازى «سیلوستر استالونه» شدیداً انتقاد کرد. او نویسنده کتاب «اولین خون» است که در سال 1972 منتشر شد و براى اولین بار شخصیت «رمبو» را معرفى کرد. شخصیتى که با بازى سیلوستر 
استالونه به شهرت رسید. نخستین فیلم «رمبو» با عنوان «اولین خون» در سال 1982 اکران شد. موفقیت این اثر باعث شد تا تهیه کنندگان آن را به صورت فیلم هاى زنجیره اى تولید کنند. سیلوستر استالونه در این مجموعه سینمایى نقش «جان رمبو»، 

کهنه سرباز آمریکایى، را بازى مى کند که درگیر ماجراهاى مختلفى در آمریکا، ویتنام، تایلند و میانمار مى شود.
جدیدترین قسمت این فیلم که با عنوان «آخرین خون» به تازگى اکران شده امتیازات پایینى را از سوى منتقدان دریافت کرده است و خالق این شخصیت نیز با این نظرات موافق است.

این نویسنده در ابتدا بسیار خود را مشتاق ساخت قسمت پنجم فیلم «رمبو» نشان داد و پیش از این انتشار بار ها از این فیلم یاد کرده بود. اما پس از دیدن فیلم سیلوستر استالونه اعالم کرد، این فیلم فراتر از فانتزى است و منتقدان حق داشتند امتیاز پایینى به این 
فیلم بدهند. او همچنین گفت: این فیلم افتضاح است؛ از اینکه نام من در بین کسانى که این فیلم را ساخته اند، دیده مى شود احساس شرمسارى مى کنم.

«آخرین خون» به کارگردانى «آدریان گرونبرگ»، پنجمین فیلم از این مجموعه سینمایى است و مانند فیلم هاى گذشته، اثرى حادثه اى و هیجان انگیز است. «رمبو» در این فیلم براى نجات دختر یکى از اقوام نزدیکش، به جنگ کارتل هاى مواد مخدر در مناطق 
مرزى میان آمریکا ومکزیک مى رود و ضربات مهلکى بر آنها وارد مى کند.

به گفته تهیه کنندگان، در نگارش فیلمنامه این فیلم از بسیارى از حوادث و رویدادهاى واقعى الهام گرفته و گوشه هایى از جنایات هولناك تبهکاران مسلح این مناطق در چارچوب یک اثر سینمایى به تصویر کشیده  شده است.
سیلوستر استالونه عالوه بر هنرنمایى در نقش «رمبو»، یکى از نویسندگان فیلمنامه نیز هست. صحنه هاى اصلى «آخرین خون» در بلغارستان و جزایر قنارى فیلمبردارى شد. زمان این فیلم 90 دقیقه است و توسط شرکت «الینز گیت» پخش مى شود.

به گفته سیلوستر استالونه این آخرین فیلم از مجموعه سینمایى «رمبو» است.

خالق شخصیت «رمبو» از فیلم جدید «استالونه» متنفر است

هنرمندان و بازیگران سینما و تلویزیون خاطرات 
جذابى از روزهاى مدرسه دارند. واکاوى خاطرات و 
اتفاقات دوران تحصیل با چهره ها مى تواند براى 

خیلى از ما جالب باشد.
به گزارش وبسایت «میدان»، مهناز افشار، بازیگر 
سینماى کشــورمان که در «نهنگ عنبر» بسیار 
خوش درخشــید مى گوید: «کتک خورم از زمان 
مدرســه و معلم ها تا االن ملس بوده و همیشه تو 
مدرســه لو مى رفتم و کتک مى خوردم. یک بار 
یکى از بچه ها فیلــم وى اچ اس "بربادرفته" را 
برایم آورد و معلممان فهمید. من هم هول شدم و 
گفتم کارتوِن! او فهمید دروغ مى گویم و یک سیلى 

جانانه به من زد.»
على ضیــاء، مجرى نام آشــناى تلویزیون درباره 
خاطراتش از دوران مدرسه مى گوید: «من مقاطع 
مختلف تحصیلم را در کاشــان ســپرى کردم و 
مدرســه اى که در آن تحصیل مى کردم همیشه 
نزدیک منزلمان بود و باید پیاده به آنجا مى رفتم اما 
همیشه آرزو داشتم یک ژیان داشته باشم تا بتوانم 
سوار آن شوم و با ماشین خودم را به مدرسه برسانم.

آنقدر به پدرم اصرار کردم برایم ژیان بخرد تا او برایم 

یک دوچرخه خرید. وقتى در دانشــگاه قبول شدم 
هم گاهى با همان دوچرخه به دانشگاه مى رفتم.»

رضا رویگرى هم از سال اول دبستان خاطره جالبى 
دارد. وقتى مدرسه شــان آتش مى گیرد او مجبور 
مى شود بعد از ظهرها به مدرسه اى دخترانه برود 
که به همین دلیل گاهى توســط دخترها «هو» 

مى شدند!
بهزاد فراهانى با آن صداى دلنشینش از روزهایى 
مى گوید که معلم موسیقى شان براى اجراى یک 
نمایش کالسى در مدرسه راه انداخته بودند او را به 
علت ته لهجه روستایى اش به جلسات تمرین راه 
نمى دادند. به همین علت او هر روز روى لبه پنجره 
مى نشســته و به تمرین بچه ها نگاه مى کرد که 
در نهایت این سماجت او سبب مى شود که معلم 
او را به کالس راه دهد و براى اینکه دلش نشکند 
و نقشى در آن نمایش داشته باشد، زمان اجرا بین 
میان پرده ها، براى تماشــاچیان چاى ببرد. اما او 
در شب اول، درســت لحظه ورود به سالن، پایش 

به چهارچوب دکور گیر مى کند و زمین مى خورد.
تصور کنید اگر روزى چاى به دســت، جلوى عده 
اى مهمان وارد شــوید، پایتان به جایى گیر کند، 

سینى چاى از دستتان بیافتد و شما بتوانید با یک 
تردســتى ماهرانه، ســینى را بین آسمان و زمین 
بگیرید، بعدش چه اتفاقات جالبى ممکن اســت 
برایتان پیش بیاید؟ تشویق تماشاچیان و تحسین 
معلم باعث شد هرشب زمان عوض شدن هر پرده، 
چاى به دست وارد شــود، زمین بخورد و سینى را 

روى هوا نگه دارد.
نفیسه روشــن، بازیگر نام آشناى تلویزیون و سینما 
از خاطرات کالس اول خود مــى گوید: «وقتى که 
کالس اول بودیم، معلممان گفت براى درس علوم 
باید شربت آبلیمو درست کنیم. من و هم کالسى ها 
آبلیمو و شکر و... را به مدرسه بردیم و شربت درست 
کردیم. شربت من خوشمزه شده بود و به همین دلیل 
معلممان یک مدادرنگى 24 رنگ به من هدیه داد. من 
از این هدیه خوشحال شدم و براى اینکه هدیه هاى 
بیشترى بگیرم هر روز وسایل درست کردن شربت را 
با خودم به مدرسه مى بردم و زنگ هاى تفریح شربت 
درست مى کردم، غافل از اینکه هدیه روز اول هم از 
طرف خانواده ام براى تشویق من و افزایش اعتماد به 
نفسم بوده، شاید باورتان نشود اما از همان موقع به 

بعد به شربت آبلیمو حس خوبى ندارم.»

به نظر مى رسد هر کسى که با «بروس لى» کار کرده 
از طرفداران همیشگى او محسوب و این قاعده شامل 
«جکى چان» هم مى شــود. این دو بازیگر مشــهور 
فیلم هاى اکشن در فیلم سینمایى «اژد ها وارد مى شود» 
با یکدیگر بازى کرده اند؛ هر چند براى چند سکانس 
کوتاه. بروس لى در آن فیلم نقش اول بود و چان جوان 
در بین تبهکار هایى بود که به راحتى توسط شخصیت 

لى شکست داده شد.
جکى چان اخیراً خاطره اى جالــب در مورد همکارى 
اش با بروس لى در فیلم «اژد ها وارد مى شود» گفته که 
توسط خانواده بروس لى به اشتراك گذاشته شده است. 
در این فیلم بروس لى به صورت اتفاقى در یک مبارزه 

به چان صدمه مى زند.
جکى چان در این باره گفت: «پشت دوربین و در حال 
تماشاى بروس لى بودم. بعد به طور ناگهانى به سمت 
او دویدم، اما خیلى سریع همه چیز جلو چشم هایم سیاه 
شد. او یک ضربه درست به سر من وارد کرد. احساس 
گیجى مى کردم و به بروس لى خیــره بودم؛ تا زمانى 

که کارگردان گفت کات او در حال ایفاى نقش بود!»
بازیگر «ساعت شلوغى» ادامه داد: «سپس او دور و بر 
خود را نگاه کرد و گفت "واى خداى من" و به سمت 
من دوید و گفت که متأسف است. اما من تظاهر کردم 
که هنوز درد دارم تا به این بهانه بروس لى بیشتر در کنار 
من بماند! من در تمام روز در حال تظاهر کردن بودم.»

گفتنى است پس از انتشــار فیلم «روز و روزگارى در 
هالیوود» صحبت هــاى زیادى در مــورد بروس لى 
مطرح شــده بود و نزدیکان او از به تصویر کشــیدن 
بروس لى به عنوان یک شخصیت مغرور انتقاد کردند؛ 
اما ««کوئنتین تارانتینو» در جواب اعالم کرد که بروس 

لى واقعاً مغرور بود!

خاطرات مدرسه هنرمندان

 از ژیان دوستى ضیاء تا شربت آبلیموى نفیسه روشن

ماجراى خنده دار کتک خوردن 
«جکى چان» از «بروس لى» 
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تیم فوتبال سپاهان در چهار بازى که انجام داده است تنها چهار گل به ثمر رسانده و در 
دو دیدار اخیر موفق به باز کردن دروازه حریفان نشده است.

هفته گذشته و در نشست خبرى پیش از بازى سپاهان و نفت مسجد سلیمان خبرنگار 
«فارس» سئوالى از امیر قلعه نویى پرسید که واکنش تند سرمربى سپاهان را به دنبال 

داشت.
وقتى از قلعه نویى پرسیده شد حاال که سپاهان ساختار دفاعى خوبى دارد، نیاز نیست 
براى خط حمله نیز تدبیرى اندیشــیده شــود تا این تیم بتواند امتیاز هاى الزم را در 
بازى هاى لیگ برتر کسب کند، سرمربى سپاهان این سئوال را کارشناسى ندانست و 

بعد از برخى صحبت هاى تند پاسخى به این پرسش نداد.
این در حالى بود که طالیى پوشان در بازى هفته هاى دوم و سوم مقابل ماشین سازى 
تبریز و فوالد خوزستان که به ترتیب در اصفهان و اهواز برگزار شد، تنها یک گل به 

ثمر رسانده بودند.

درست است که شاگردان قلعه نویى در دیدار نخست برابر شاهین  بوشهر با نتیجه 3 بر 
صفر پیروز شده بودند، اما همه بهتر مى دانند که هفته اول بازى ها که تیم ها شناختى 

نسبت به یکدیگر ندارند را نمى توان مبنایى براى ارزیابى عملکرد دانست.
سپاهان در هفته هاى دوم و سوم در خلق موقعیت گلزنى به نسبت موفق عمل کرد اما 
در گلزنى نه! با وجود اینکه بیشتر دقایق بازى توپ و میدان در اختیار طالیى پوشان بود 

اما این تیم نتوانست راهى براى بازکردن دروازه حریفان پیدا کند.
اتفاقى که در بازى هفته چهارم برابر نفت مسجد سلیمان در ورزشگاه نقش جهان و 
زمانى که سپاهان در پایان این دیدار با تساوى بدون گل زمین را ترك کرد، بیشتر به 
چشم آمد؛ شاگردان قلعه نویى در این دیدار نیز تنها تا پشت محوطه جریمه نفت حرکت 

مى کردند و از آنجا راهى براى نزدیک شدن به دروازه پیدا نمى کردند.
سپاهان در دیدار با نفت مسجد سلیمان تنها چهار ضربه در چهارچوب داشت که دو تا با 
ضربه سر و یکى هم شوت پشت محوطه جریمه از استنلى بود که با واکنش هاى خوب 

سوشا مکانى مواجه شدند و سپاهان در این دیدار 
نیز گلى به ثمر نرساند.

شــاگردان قلعه نویى در فصل گذشــته و در 
مجموع 30 بازى که انجام دادند موفق به زدن 

46 گل و بیشتر از هر تیمى شده بودند که آمار 5/1 
گل به ازاى هر بازى را نشان مى داد اما در این فصل 

و در چهار بازى انجام شده تنها چهار  گل یعنى به ازاى 
هر بازى یک گل زده اند.

حاال و در آســتانه بازى حســاس و مهم با پرسپولیس در 
تهران اهمیت خط حمله سپاهان بیشتر از هر زمانى مشخص 
مى شود و باید دید مهاجمان این تیم مقابل دفاع هماهنگ 

پرسپولیس چه عملکردى خواهند داشت.
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کانى مواجه شدند و سپاهان در این دیدار 
 به ثمر نرساند.

دان قلعه نویى در فصل گذشــته و در 
30 بازى که انجام دادند موفق به زدن 
1و بیشتر از هر تیمى شده بودند که آمار5/1

اى هر بازى را نشان مى داد اما در این فصل 
ر بازى انجام شده تنها چهار  گل یعنىبه ازاى 

ى یک گلزده اند.
ر آســتانه بازى حســاس و مهم با پرسپولیس در 
همیت خط حمله سپاهان بیشتر از هر زمانى مشخص

 و باید دید مهاجمان این تیم مقابل دفاع هماهنگ 
س چه عملکردى خواهند داشت.

خط حمله ات آتشین نیست بزرگوار

 استقالل براى دیدار هفته پنجم با ذوب آهن سه غایب 
بزرگ در سفر به اصفهان خواهد داشت.

اســتقالل که با شکســت در دربى تهــران اوضاعش 
بحرانى تر از قبل شده است، باید پنج شنبه این هفته در 
اصفهان دیدارى سخت را با شاگردان علیرضا منصوریان 

در تیم ذوب آهن برگزار کند.
اســتراماچونى تیمش را پــس از شکســت در دربى 

در حالــى براى دیدار بــا ذوب آهن آمــاده مى کند که 
در ایــن بــازى حداقل ســه نفــر را همــراه نخواهد 

داشت.
على کریمى که در جریان دیدار با پرسپولیس کارت قرمز 
گرفت به طور طبیعى از این بازى محروم است و باید یک 
دیدار محرومیتش را ســپرى کند. اما عالوه بر کریمى، 

استقالل دو مصدوم هم دارد.

فرشید باقرى که چند هفته اى مى شود مصدوم شده فعًال 
شرایط بازى را ندارد و بعید است حداقل تا دو هفته آینده 

به دیدارهاى استقالل برسد.
 اما شــیخ دیاباته هم که به علت مصدومیت دربى را از 
دست داده بود، در این بازى هم شرایط بازى ندارد و بدین 
ترتیب استقالل باید بدون سه بازیکن اصلى اش براى 

فرار از ته جدول به اصفهان بیاید .

این 3 نفر نیستند

هافبک مصدوم تیم فوتبال سپاهان به دنبال رسیدن به بازى 
مقابل تیم سابقش است.

تیم فوتبال سپاهان اصفهان قرار اســت در یکى از مهمترین 
بازى هاى هفته پنجم لیگ برتر فوتبال، روز پنج شــنبه هفته 

جارى به مصاف تیم پرسپولیس برود.
امیر قلعه نویى که در دیدار هاى قبلى چند بازیکن خود را به دلیل 
مصدومیت در اختیار نداشت، همچنان منتظر مشخص شدن 

وضعیت نهایى بازیکنان براى نهایى کردن فهرســت تیمش 
پیش از این بازى است.

رسول نویدکیا و حامد بحیرایى این روز ها تمرینات خود با تیم 
را شروع کرده اند و به صورت کامل تمرین مى کنند. از طرفى 
وضعیت محسن مســلمان و محمد ایران پوریان براى بازى با 
پرسپولیس هنوز کامالً  مشخص نیست. مسلمان که مثل شایان 
مصلح انگیزه هاى زیادى براى تقابل دوباره با تیم سابقش دارد، 

این روز ها به همراه ایران پوریان دویدن هاى ُپرفشار خود را آغاز 
کرده تا بتواند خود را به بازى با پرسپولیس برساند.

خبر دیگر از سپاهان اینکه، طبق اعالم باشگاه، همه بازیکنان 
و اعضاى کادرفنى تیم فوتبال ســپاهان تا بازى با پرسپولیس 
ممنوع المصاحبه هستند. به نظر مى رســد دلیل این تصمیم، 
جلوگیرى از بروز هرگونه حواشــى و جنجال باشــد تا بازى 

برخالف سال گذشته در آرامش بیشترى برگزار شود.

مصاحبه بى مصاحبه

بهمن فروتن در تالش براى احیاى شموشک نوشهر، 
تیمى که مربیگرى آن را برعهده داشــت به نوشهر 
رفت و در این باره نشستى را با شهردار نوشهر برگزار 

کرد.
بهمن فروتن به همراه یکى از مدیرانى که قبًال مدیر 
عامل یکى از باشگاه هاى لیگ برترى بوده در نوشهر 
دیده شد. او به دیدار شهردار نوشهر رفت و از آنجاى 
راهى استادیوم شهداى نوشهر شــد تا از نزدیک از 
این استادیوم که به تازگى مورد بازسازى قرار گرفته 
دیدن کند و نشســتى هم با رئیس اداره کل ورزش 
و جوانان نوشــهر داشــت. خبرهاى رسیده حکایت 
از آن دارد بهمن فروتن در تــالش براى احیاى تیم 
شموشک است. تیمى که هدایت آن را برعهده داشت 
و ماجراى آن آبگوشت معروف را حتمًا به یاد دارید. 
در هفته هاى ابتدایى وقتى شموشک نتیجه مطلوب 

نمى گرفت بهمن فروتن در پاسخ به خبرنگاران گفت: 
این آبگوشتى که بار گذاشته ام هنوز بار نیامده است!

شهردارى نوشهر در ســال هاى اخیر تالش هاى 
وافرى براى احیاى تیم شموشک نوشهر داشت اما 

این اتفاق تاکنون به طور رسمى رخ نداده  و تیم 
شهردارى نوشهر هم به موفقیتى دست پیدا 

نکرده است. بعد از فوت مهندس درویش 
مالک فقید باشگاه شموشک این تیم 
افت کرد و در نهایت از صحنه فوتبال 
کنار رفت چرا که وارثان او تمایلى به 
تیمدارى ندارند! شموشــک نوشهر 
در دهه هاى گذشته معرف خیلى از 

ستاره هاى مازنى به تیم هاى باشگاهى 
بود و به نظر مى رســد احیاى دوباره این تیم موجب 
معرفى استعدادهاى تازه از این منطقه به کشور شود.

وینگر برزیلى تراکتور بــار دیگر راهى 
کشور ترکیه شد و با این شرایط احتماالً 

مقابل سایپا نیز غایب است.
مازوال، هافبک برزیلى که در ابتداى فصل 
به تراکتور پیوســت و در مصاف با نفت 
مسجدسلیمان نیز دقایقى براى تیمش 
به میدان رفت، بــه دلیل مصدومیتى که 
برایش پیش آمد غایب تراکتور در سه 

بازى گذشته بود.
از این رو مازوال بــا هماهنگى مصطفى 
دنیزلى،  سرمربى تراکتور براى گذراندن 
دوران نقاهتــش راهى ترکیه شــد. او 
البته چند روز به ایران برگشــت و کنار 
تراکتورى  ها تمرین کرد اما حاال دوباره 
به ترکیه رفته تا بتواند روند درمانى اش 

را پشت سر بگذارد.
با این شرایط مازوال دیدار بعدى تراکتور 
مقابل سایپا را نیز در هفته پنجم از دست 
خواهد داد و احتمــال اینکه مقابل پاس 
همدان در جام حذفى و پارس جنوبى جم 
در هفته ششم لیگ برتر نیز غایب باشد، 

وجود دارد.

فت بهمن فروتن در پاسخ به خبرنگاران گفت: 
وشتى که بار گذاشته ام هنوز بار نیامده است!

ى نوشهر در ســال هاى اخیر تالش هاى 
براى احیاى تیم شموشک نوشهر داشت اما 

تیم رخ نداده و به طور رسمى ق تاکنون
ى نوشهر هم به موفقیتى دست پیدا 

ست. بعد از فوت مهندس درویش 
تیم  قید باشگاه شموشکاین
د و در نهایت ازصحنه فوتبال
ت چرا که وارثان او تمایلى به 
ى ندارند! شموشــک نوشهر 
 هاى گذشته معرف خیلى از

تیمهاىباشگاهى اى مازنى به
 نظر مىرســد احیاى دوباره این تیم موجب
ستعدادهاى تازه از این منطقه به کشور شود.

مازوال
 دوباره رفت

پرسپولیس با هدایت برانکو روزهاى درخشانى را در 
فوتبال ایران سپرى کرد. سرخپوشان سه قهرمانى 
پیاپى را در لیگ برتر ایران به دســت آوردند و یک 
بار هم به فینال لیگ قهرمانان آسیا راه پیدا کردند. 
یکى از دالیل اصلى موفقیت برانکو در پرسپولیس 
بدنسازى بســیار خوبى بود که او براى بازیکنان در 

نظر مى گرفت.
تمرین هاى بدنسازى پیش از فصل مارکو حسابى 
صداى بازیکنان پرســپولیس را در مى آورد و البته 
آنها را براى یک فصل طوالنى آمــاده مى کرد اما 
این تاکتیک در فوتبال عربستان جواب نداد چرا که 
شیخ نشینان حوزه خلیج فارس اصًال صبور نیستند و 
مانند تیم هاى ایرانى با مربیان خود برخورد نمى کنند 
و تجربه برانکو در االهلى به خوبى چنین چیزى را 

ثابت کرد.
مربى که در فوتبال ایران و آسیا تا این اندازه خوب کار 
کرد و جام به دست آورد در االهلى عربستان تنها پنج 
بازى به او فرصت داده شد و از کار برکنار شد. بسیارى 
رمز موفقیت برانکو را تمرینات بسیار خوب پیش از 
فصل مى دانند که مارکو آنها را براى بازیکنان در نظر 
مى گرفت اما همین سیستم برانکو و دستیارانش که 
رمز موفقیت او در پرسپولیس بودند بالى جان او در 

فوتبال عربستان شد.
عمر السوما، مهاجم سوریه اى االهلى با اظهار نظرى 
که بعد از جدایى برانکو بر زبــان آورد به خوبى رمز 
ناکامى این مربى کروات را فاش کرد، البته همین رمز 
ناکامى برانکو در االهلى راز موفقیت او در پرسپولیس 
بود. او گفت: «در دوران برانکو فقط تمرینات بدنى 

داشتیم و االن سه روز بعد از جدایى این مربى تمرین 
تاکتیکى مى کنیم و همه چیز خوب است.»

این انتقاد السوما واکنش برانکو را هم به دنبال داشت 
و تأکید کرد که اگر در االهلى به او فرصت مى دادند 
ثمره این تمرین هاى بدنى سخت را مى دیدند اما او 
فکر این را نمى کرد که در عربستان هرگز به مانند 
ایران به او فرصت داده نمى شود و با هر تصمیمى که 
او مى گرفت موافقت نخواهد شد. برانکو با جدایى 
از پرســپولیس و انتخاب االهلى دســت به اشتباه 
بزرگى زد؛ اشتباهى که پروفسور بادانش و جنتلمن 

سرخ پوش خیلى زود تاوان آن را پس داد.

پزشکان باشگاه عجمان در تالشند تا گادوین منشا را 
آماده هفته دوم رقابت ها کنند.

 لیگ  برتر امــارات که با حضور چهــارده تیم برگزار 
مى شود، هفته اول خود را پشت سر گذاشته است و پنج 
تیم االهلى، الجزیره، الشارجه، العین و الفجیره به ترتیب 
با 3 امتیاز و با لحاظ شدن تفاضل گل، در رتبه هاى یکم 

تا پنجم جدول قرار گرفته اند.
تیم عجمان که منشــا بازیکن ســابق اســتقالل و 
پرسپولیس را در فصل جارى در اختیار گرفته، در این 
رقابت ها حضور دارد و در اولین مسابقه برابر شاگردان 

شفر یعنى تیم بن یاس قرار گرفت و به تساوى 2 بر 2 
دست یافت؛ دیدارى که پاتوسى بازیکن فصل گذشته 
استقالل در آن گلزنى کرد ولى منشا به دلیل مصدومیت 
نتوانست در آن حضور داشــته باشد تا مقابل هم تیمى 

فصل گذشته اش بازى کند.
با این حال پزشکان باشگاه عجمان در تالشند تا مهاجم 
نیجریه اى خود را براى دومیــن مصاف این تیم آماده 

کنند و در دسترس مربى قرار دهند.
عجمان به زودى در خانه مقابل النصر صف آرایى 

خواهد کرد. منشا  کار با توپ را آغاز کرده است.

کاپیتان تیم استقالل تهران به اظهارات معاون سابق این باشگاه واکنش نشان داد.
وریا غفورى، کاپیتان اســتقالل تهران در گفتگویى درباره اظهارات على خطیر، 
معاون ورزشى سابق اســتقالل که اعالم کرده او در تیم باند تشکیل داده است، 

گفت: ایشان بیایند ثابت کنند که من حرف زده ام. 
غفورى در ادامه درباره اینکه خطیر اعالم کرد در فضاى مجازى او به دنبال 
جذب دنبال کننده است گفت: کامًال این مشخص است که چه کسى به 
دنبال این مسائل است. در این مدت همه چیز مشخص بوده است. 
این را باید بازیکنان تیم نظر بدهند که چه کسى باندبازى مى کند و 

چه کسى این کار را انجام مى دهد.
او در ادامه صحبت هاى کوتاهش گفت: ایشان در حدى نیستند 
که من راجع به آن صحبت کنم. من نمى دانم به ایشــان چه 
بگویم که اینطور صحبــت مى کند. این کامــًال واضح و 
بر همه آشــکار اســت که او یک دیوانه است. من جواب 
دیوانه ها را نمى دهم. او باید در دادگاه پاســخگوى تمام 
اتهاماتى که وارد کرده باشــد و آنجــا صحبت خواهم 

کرد. 

حاال منشا

خطیر به دیوانه بودن متهم شد

ترتیب استقالل باید بدون سه بازیکن اصلى اش براى کند. اما عالوه بر کریمى، 
فرار از ته جدول به اصفهان بیاید .

2 بر 2 2رفت و به تساوى 2
سى بازیکن فصل گذشته 
 منشا به دلیل مصدومیت 
ه باشد تا مقابلهم تیمى

جمان در تالشند تا مهاجم 
ـن مصاف این تیم آماده 

دهند.
ل النصر صف آرایى 

 آغاز کرده است.

جنتلمن سرخ اینگونه به فنا رفت

آن آبگوشت حاال به بار مى آید؟

ند و
کنند 
ى را 

 کار 
پنج 
رى 
ش از 
نظر

 که 
و در 

رى 
رمز 
رمز 
یس 
دنى 
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آگهى موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى واراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى..

برابرآراءصادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند 
رسمى مستقردرمنطقه ثبت اسنادوامالك جنوب شرق اصفهان تصرفات مالکانه وبالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان وامالك مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15روز آگهى میشود و درصورتى که اشخاص نسبت 
به صدور ســند مالکیت متقاضیان اعتراضى دارند میتواننداز تاریخ انتشار اولین آگهى نسبت 
به ردیف (الف) به مدت دو ماه ونســبت به ردیف (ب) به مدت یک ماه اعتراض خود رابه این 
منطقه ثبتى تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
خود رابه مرجع قضایى تقدیم نمایندوگواهى طرح دعوارابه این منطقه ثبتى ارائه نمایند بدیهى 
است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد.
ردیف الف)

1- راى شــماره139860302210001010 –98/05/15 آقاى آرش شــفیعى به شماره 
شناســنامه8340حوزه6اصفهان وکدملى1282829981فرزند حسین: ششدانگ قسمتى 
از یک باب ســاختمان(محل ســفره خانه) مفروزى ازپالك149فرعــى از1762- اصلى 
به مســاحت592/12 مترمربع واقع دربخش6ثبــت اصفهان انتقال عادى مع الواســطه 
از طرف ســید عبدالرســول رحیم زاده که به انضمام قســمتى از جوى متروکه و قسمتى 

ازپالك1762/150جمعاتشکیل یک باب ساختمان(محل سفره خانه)را داده است. 
2- راى شــماره139860302210001137- 98/06/11 آقاى التفاتعلى نحوى به شماره 
شناســنامه 661حوزه2رزن وکدملى3990242946 فرزند قربانعلى: ششــدانگ یک باب 
ساختمان به مســاحت297/86مترمربع مفروزى ازپالك1098فرعى از2248- اصلى واقع 

دربخش6 ثبت اصفهان انتقال عادى مع الواسطه از طرف بانو طاهره طائبى. 
3- راى شــماره 139860302210001138- 98/06/11 آقاى حمید امینى زردنجانى به 
شماره شناسنامه397حوزه8اصفهان وکدملى1291473017فرزندعلى مراد: ششدانگ یک 
باب خانه به مساحت177/27مترمربع مفروزى ازپالك99- اصلى واقع در دنارت بخش6ثبت 

اصفهان.
4- راى شماره139860302210001139- 98/06/11 آقاى باقر مهرابى به شماره شناسنامه 
33صادره از سمیرم و کد ملى 1209634791فرزند محمد کاظم : ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت288مترمربع مفروزى ازپالك1186فرعى از2248- اصلى انتقال عادى مع الواسطه 

از طرف سیدحسین مصطفوى احدى از ورثه مونس چم انگیزواقع دربخش6ثبت اصفهان.
5- راى شــماره139860302210001140- 98/06/11 آقاى هوشنگ آقاسى به شماره 
شناسنامه 634حوزه3آغاجارى وکدملى 5279422819فرزند قدم: ششدانگ یک باب خانه 
به مساحت264/28مترمربع مفروزى ازپالك448فرعى از2248- اصلى واقع دربخش6ثبت 

اصفهان.
6- راى شماره139860302210001141- 98/06/11 آقاى سید محسن واقفى به شماره 
شناسنامه 607صادره از اصفهان وکد ملى 1290763321فرزند سید علیرضا: ششدانگ یک 
باب ساختمان به مساحت304/27مترمربع مفروزى ازپالك65فرعى از2248- اصلى واقع 

دربخش6ثبت اصفهان.
7- راى شماره139860302210001142- 98/06/11 آقاى جواد جعفرى اشکاوندى به 
شماره شناسنامه 674حوزه15اصفهان و کد ملى 1284113566فرزندمحمد: ششدانگ یک 
باب خانه به مساحت 200/90مترمربع مفروزى ازپالك1132- اصلى انتقال عادى مع الواسطه 

از طرف محمد جعفرى احدى از ورثه حسن جعفرى واقع دربخش6ثبت اصفهان. 
8- راى شماره139860302210001143- 98/06/11 آقاى مرتضى جعفرى اشکاوندى 
به شماره شناسنامه 20حوزه15اصفهان وکدملى1291788751فرزند حسین: ششدانگ یک 
باب خانه به مساحت220/05مترمربع مفروزى ازپالك1132- اصلى انتقال عادى مع الواسطه 

از طرف حسین جعفرى احدى از ورثه حسن جعفرى واقع دربخش6ثبت اصفهان.
9- راى شماره139860302210001144- 98/06/11 آقاى مرتضى صیام پور اشکاوندى 
به شماره شناسنامه 420حوزه15اصفهان وکد ملى 1284111016فرزندحسین: ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت900مترمربع مفروزى ازپالك10فرعى از2171- اصلى واقع 

دربخش6ثبت اصفهان.

10- راى شــماره139860302210001152- 98/06/13 خانم زهرا کاظمى راشنانى به 
شــماره شناســنامه وکد ملى 1270770357 حوزه7اصفهان فرزند عباس: ششدانگ یک 
باب ساختمان به مساحت237/80 مترمربع مفروزى ازپالك2177- اصلى انتقال عادى مع 

الواسطه از طرف فریدون راستى احدى از ورثه شکراله راستى واقع دربخش6ثبت اصفهان. 
11- راى شماره 139860302210001160- 98/06/14 آقاى محسن شیرازى به شماره 
شناسنامه 809حوزه5اصفهان و کد ملى 1288812809فرزند محمدرضا: ششدانگ یک باب 
ساختمان مسکونى به مساحت352مترمربع مفروزى ازپالك1188فرعى از2248- اصلى 

واقع دربخش6ثبت اصفهان.
12- راى شــماره139860302210001161- 98/06/14 آقاى اصغر رهگذر به شــماره 
شناسنامه 18صادره از شهرضا و کد ملى 1199536113فرزند غالمحسین: ششدانگ یک 
باب خانه به مساحت 529/10مترمربع باقیمانده پالك64 فرعى از1762- اصلى انتقال عادى 

مع الواسطه از طرف حسین صیام پور اشکاوندى واقع دربخش6ثبت اصفهان.
13- راى شماره139860302210001181- 98/06/23 خانم اقدس خلیل زادگان به شماره 
شناسنامه 362حوزه2قم و کد ملى 0384100211فرزندحسین: ششدانگ یک باب ساختمان 
بصورت انبار به مساحت 258/40مترمربع مفروزى ازپالك99- اصلى انتقال عادى مع الواسطه 

از طرف حسن اسماعیلى واقع در دنارت بخش6ثبت اصفهان.
14- راى شــماره139860302210001182- 98/06/23 خانم اقــدس خلیل زادگان به 
شماره شناسنامه 362حوزه2قم و کد ملى 0384100211فرزندحسین: ششدانگ یک باب 
ساختمان بصورت انبار لوازم پزشکى به مساحت199/50مترمربع مفروزى ازپالك99- اصلى 
انتقال عادى مع الواسطه از طرف سیف اله سلیمانى فرد واقع در دنارت بخش6ثبت اصفهان.

15- راى شماره139860302210001189- 98/06/23 آقاى محمدرضا مرشدى به شماره 
شناسنامه 601حوزه7اصفهان و کد ملى 1290357420فرزند حبیب اله: ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت170مترمربع مفروزى ازپالك1166فرعى از2248- اصلى انتقال عادى 
مع الواسطه از طرف محمد باقر مارانى واقع دربخش6ثبت اصفهان. تاریخ انتشار نوبت اول: 
98/07/02  تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/07/17  م الف: 606064  سیدمهدى میرمحمدى- 

رئیس منطقه ثبت اسنادوامالك جنوب شرق اصفهان/ 7/110 
مزایده اموال غیرمنقول

اجراى احکام حقوقى شــعبه یک اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده 
اجرایى کالسه 964369 ج/1 له آقاى مصطفى گلچه با وکالت آقاى حسینعلى نصر آزادانى 
و علیه خانم مونیکا منیرزاده مبنى بر مطالبه مبلغ 4/327/057/383 ریال بابت محکوم به و 
هزینه هاى اجرایى و مبلغ 216/352/869 ریال حق االجراى دولت ى در تاریخ 98/07/28 
ساعت 11:30 صبح در محل اجراى احکام دادگسترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 18 جهت 
فروش 1/5 دانگ از شش دانگ حق کسب و پیشه یک واحد تجارى (مغازه) داراى پالکهاى 
ثبتى 227، 227/1 و 227/4، 228/1 بخش یک ثبت اصفهان با مشخصات مندرج در نظریه 
کارشناسى که ذیال درج شده است ملکى مونیکا منیرزاده و اکنون در تصرف استیجارى حمید 
لوئى زاده مى باشد توسط کارشناس رسمى دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى شده نظریه وى 
مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل 
از جلسه مزایده به نشــانى فوق مراجعه و از ملک بازدید و در روز مزایده با همراه داشتن 10 
درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در جلسه 
مزایده شرکت نمایند. پیشــنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود هزینه هاى 
اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشد. و مابقى ثمن معامله ظرف حداکثر یکماه پرداخت و 
اال ده درصد واریزى به نفع دولت ضبط خواهد شد. اوصاف ملک مورد مزایده: مورد مزایده 
یک و نیم دانگ از حق کسب و پیشه مغازه واقع در چهارباغ عباسى، میدان انقالب، مجتمع 
تجارى انقالب، ورودى سوم، فروشگاه مقدم محل مورد نظر به صورت یک باب مغازه در بر 
میدان انقالب و ورودى پاساژ انقالب است که دو طبقه است و داراى ویترین لباس فروشى 
است. کف مغازه سنگ فرش شده است و دکور و قفسه بندى آن براى لباس فروشى تجهیز 
شده است. براى دسترسى به طبقه فوقانى از راه پله انتهاى مغازه استفاده میشود و کف طبقه 
دوم آن سرامیک فرش است و دیوارهاى آن قفســه بندى شده است. ورودى و ویترین آن 
شیشه سکوریت دارد و مســتند به مبایعه نامه مورخ 73/3/23 و شماره 160/39/س ق که 
روى سربرگ ستاد اجراى فرمان حضرت امام تنظیم شده و در پرونده موجود است و به آقایان 
اکبر و اصغر رصاف حقیقت فروخته شده است، مغازه داراى 68 مترمربع مساحت است لذا بر 

اساس تحقیقات به عمل آمده و با توجه به کیفیت موقعیت محل، تغییرات شدید بهاى امالك 
و در نظر گرفتن کلیه عوامل مؤثر در قضیه ارزش یک و نیم دانگ حق کسب و پیشه آن برابر 
8/800/000/000 ریال (هشت میلیارد و هشتصد میلیون ریال ارزیابى و اعالم  میگردد. م 

الف: 566008 مدیر و دادورز اجراى احکام حقوقى اصفهان /5/358
مزایده

شعبه سوم اجراى احکام شوراى حل اختالف اصفهان، در خصوص پرونده کالسه 980031 
ش 3/ا/ا/م ش له آقاى اسماعیل مرشدى علیه مهرداد قدوسى به آدرس اصفهان- خیابان 
حکیم- کوچه مســعودیه پوشــاك نارون بابت محکوم به و هزینه هــاى اجرایى به مبلغ 
128/390/377 ریال نیم عشر 6/419/518 ریال اموال توقیفى به شرح یکدستگاه خودروى 
سوارى پراید تیپ جى تى ایکس مدل 1388 رنگ بنفش متالیک ظرفیت جمعا 4 نفر تعداد 
سیلندر 4 نوع ســوخت بنزین تعداد محور 2 تعداد چرخ 4 شــماره موتور 2952629 شماره 
شاسى S  1412288981933 به شماره انتظامى- 322 ل 34 ایران 53 خودرو در موقع بازدید 
دربهاى وسیله بسته بود- شماره موتور و شاسى رویت نگردید مشخصات از سیستم پارکینگ 
درج گردید موتور و گیربکس خاموش بود- باترى خوابیده- درب جلو سمت راست و گلگیر 
عقب سمت چپ رنگ شدگى داشت الستیکها 10٪ سالم با توجه به زمان توقیف احتماال فاقد 
بیمه نامه مى باشد قیمت پایه کارشناسى وسیله در بازار روز با توجه به نوسانات اخیر قیمت 
جهت مزایده به مبلغ 160/000/000 ریال مى باشد که مورد اعتراض هیچ یک از طرفین 
قرار نگرفته است- در نظر دارد جلسه ى مزایده اى در مورخ 98/7/28 در ساعت 11 تا 10 
صبح در محل اجراى احکام واقع در خیابان آتشگاه- روبروى پمپ بنزین- ساختمان قضایى 
شماره 2 شوراى حل اختالف برگزار مى گردد. طالبین شرکت در جلسه ى مزایده مى توانند با 
واریز ده درصد از مبلغ پایه پنج روز قبل از جلسه مزایده به شماره حساب 2171350205001 
بانک ملى و ارائه آن فیش به اجراى احکام از اموال بازدید نمایند پیشنهاد دهنده ى باالترین 
قیمت برنده مزایده خواهد بود. م الف: 581085 قاســمى- مدیر اجراى احکام شوراى حل 

اختالف اصفهان /6/218
ابالغ اجراییه

شــماره پرونده: 139704002003005703/1 شــماره بایگانى پرونــده: 9707942/1 
شــماره آگهى ابالغیه: 139803802003000310 تاریخ صــدور: 1398/06/21 آگهى 
ابالغیه اجرائیه قرارداد بانکى- بدینوســیله به حســین تیمورى جروکانى نام پدر: مرتضى 
تاریخ تولد: 1366/06/23 شــماره ملى: 1292087285 شــماره شناســنامه: 15916 به 
نشــانى: اصفهان میرزا طاهر کوچه شــهید تیمورى پالك 47 طبقه همکف شماره سند: 
2405/101/816727/1، تاریخ سند: 1391/12/03 اصل طلب: 15/000/000 ریال خسارت 
تاخیر تادیه: 2/000/000 ریال، تاریخ مبناى محاسبه خسارت: 1397/11/17 خسارت تاخیر 
روزانه: 5/500 ریال، بانضمام کلیه هزینه هاى قانونى و اجرایى و حق الوکاله طبق مقررات 
علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائى به شماره پرونده 139704002003005703/1 
به شــماره بایگانى 9707942 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مامور، محل اقامت 
نامبرده به شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا بر تقاضاى بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه 
اجراى مفاد اسناد رسمى به شما ابالغ مى گردد از تاریخ انتشــار این آگهى که تاریخ ابالغ 
اجرائیه محسوب است و فقط یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان درج و منتشر 
مى گردد و طبق تبصره دوم ماده 113 قانون برنامه پنج ســاله ششم اقتصادى، اجتماعى و 
فرهنگى جمهورى اسالمى ایران، ظرف مدت بیست روز نسبت  به پرداخت بدهى خود اقدام، 
در غیر اینصورت بدون انتشار آگهى دیگرى عملیات اجرائى طبق مقررات علیه شما تعقیب 

خواهد شد. م الف: 605005 اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /7/101
 ابالغ اجراییه

شــماره پرونده: 139704002003006268/1 شــماره بایگانى پرونــده: 9708740/1 
شــماره آگهى ابالغیه: 139803802003000299 تاریخ صــدور: 1398/06/16 آگهى 
ابالغیه اجرائیه قرارداد بانکى- بدینوسیله به شــهین رضائى نام پدر: على صفر تاریخ تولد: 
1341/06/06 شــماره ملى: 4668826863 شماره شناســنامه: 510 به نشانى: اصفهان 
ملک شــهر خیابان مفتح خیابان ناصرخسرو کوچه شهید ســپاهى بن بست اتحاد پالك 
41 –حسین سلیمى نام پدر: حسن تاریخ تولد: 1352/01/03 شماره ملى: 5499803943 
شماره شناسنامه: 9 به نشــانى: اصفهان خانه اصفهان خیابان گلســتان شرقى کوچه مهر 
بن بست مهر 2 – ابراهیم ســهرابى دومکانى نام پدر: گشتاسب تاریخ تولد: 1374/02/07 

شماره ملى: 4660315673 شماره شناســنامه: 4660315673 به نشانى: اصفهان ملک 
شهر خیابان مفتح خیابان ناصرخسرو کوچه شهید سپاهى بن بست اتحاد پالك 41  ابالغ 
مى شود که بانک قرض الحسنه مهر ایران (سرپرستى اصفهان) به استناد قرارداد بانکى به 
شماره سند: 2426/101/4962270/1، تاریخ سند: 1396/09/30 اصل طلب: 29000000 
ریال و خسارت تاخیر تادیه: 1000000 ریال، تاریخ مبناى محاسبه خسارت: 1397/12/08 
خسارت تاخیر روزانه: 10000 ریال، بانضمام کلیه هزینه هاى قانونى و اجرایى و حق الوکاله 
طبق مقررات علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائى به شماره بایگانى 9708740 در 
این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مامور، محل اقامت نامبرده به شرح متن سند شناخته 
نشده، لذا بنا بر تقاضاى بســتانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجراى مفاد اسناد رسمى به شما 
ابالغ مى گردد از تاریخ انتشار این آگهى که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است و فقط یک 
نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان درج و منتشر مى گردد و طبق تبصره دوم ماده 
113 قانون برنامه پنج ساله ششم اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسالمى ایران، 
ظرف مدت بیســت روز به پرداخت بدهى خود اقدام، در غیر اینصورت بدون انتشار آگهى 
دیگرى عملیات اجرائى طبق مقررات علیه شــما تعقیب خواهد شد. م الف: 605129 اداره 

اجراى اسناد رسمى اصفهان /7/102
ابالغ اجراییه

شماره پرونده: 139704002003005566/1 شماره بایگانى پرونده: 9707799/1 شماره 
آگهى ابالغیه: 139803802003000286 تاریخ صدور: 1398/06/11 آگهى ابالغ اجرائیه 
کالسه: 139704002003005566/1- بدینوسیله به میالد محققى علویجه فرزند على به 
شماره ملى 1271537761 به نشانى اصفهان پل سرهنگ کوچه زمرد بن بست دهخدایى 
پالك 44 کدپستى 8166135876 بدهکار پرونده کالسه 139704002003005566/1 
که برابر گزارش اداره پســت نشاط اصفهان شــناخته نگردیده اید ابالغ مى گردد که برابر 
قر ارداد بانکى شماره 2419/101/2405516/1- 94/08/09 بین شما و بانک قرض الحسنه 
مهر ایران مبلغ 6300000 ریال بابت اصل، 1200000 ریال بابت خســارت تاخیر تا تاریخ 
97/11/17 و از آن به بعد روزانه مبلغ 2500 ریال بانضمام حقوق دولتى متعلقه بدهکار مى 
باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات 
قانونى اجرائیه صادر و بکالســه فوق در این اجراء مطرح مى باشــد لذا طبق ماده 18 آئین 
نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در روزنامه نصف جهان آگهى مى شود و طبق تبصره 
دوم ماده 113 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادى فرهنگى و اجتماعى جمهورى 
اسالمى ایران ظرف مدت بیســت روز از تاریخ این آگهى که روز ابالغ محسوب مى گردد، 
نســبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائى جریــان خواهد یافت. م الف: 

605026 اسدى- رئیس اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /7/103
ابالغ اجراییه

شماره پرونده: 139704002003006113/1 شماره بایگانى پرونده: 9708562/1 شماره 
آگهى ابالغیــه: 139803802003000297 تاریخ صــدور: 1398/06/16 آگهى ابالغیه 
اجرائیه قرارداد بانکى- بدینوسیله به- محمدامین صبورى کرویه نام پدر: بهرام تاریخ تولد: 
1364/10/16 شماره ملى: 1757423729 شماره شناسنامه: 3320 به نشانى: اصفهان خانه 
اصفهان چهارراه نیروى هوایى کوى ارغوان کوى رضائى بن بســت مجد پالك 40 ابالغ 
مى شود که بانک قرض الحسنه مهر ایران (سرپرستى اصفهان) به استناد قرارداد بانکى به 
شماره سند: 2426/101/5010130/1، تاریخ سند: 1396/10/21 اصل طلب: 58000000 
ریال و خسارت تاخیر تادیه: 1000000 ریال، تاریخ مبناى محاسبه خسارت: 1397/12/11 
خسارت تاخیر روزانه: 19000 ریال، بانضمام کلیه هزینه هاى قانونى و اجرایى و حق الوکاله 
طبق مقررات علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائى به شماره بایگانى 9708562 در 
این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مامور، محل اقامت نامبرده به شرح متن سند شناخته 
نشده، لذا بنا بر تقاضاى بســتانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجراى مفاد اسناد رسمى به شما 
ابالغ مى گردد از تاریخ انتشار این آگهى که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است و فقط یک 
نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان درج و منتشر مى گردد و طبق تبصره دوم ماده 
113 قانون برنامه پنج ساله ششم اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسالمى ایران، 
ظرف مدت بیست روز نســبت  به پرداخت بدهى خود اقدام، در غیر اینصورت بدون انتشار 
آگهى دیگرى عملیات اجرائى طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. م الف: 605007 

اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /7/104

مدیرکل اوقاف و امور خیریه اســتان اصفهان با اشاره 
به برگزارى مســابقات ملى قــرآن در اصفهان گفت: 
در رشــته هاى حفظ و قرائت تا این لحظه بیشــترین 
شرکت کنندگان از استان اصفهان هستند.حجت االسالم 
محمد حســین بلک اظهار کرد: 6 مهر ماه افتتاحیه این 
مســابقات با حضور خواهران و برادران در ســالن ابن 
سینا دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان برگزار و 216 نفر 
از خانم ها و 138 نفــر از آقایان در رشــته هاى قرائت، 
ترتیل و حفظ 10، 20 و 30 جــزء، اذان، دعا و همخوانى 
به رقابت خواهند پرداخت.مدیرکل اوقاف و امور خیریه 
استان اصفهان با اشاره به اینکه اصفهان مهد هنر است، 

بیان کرد: براى اولین بار در کشور مسابقات کتابت قرآن 
در کنار رقابت هاى اصلى با حضور 20 شرکت کننده در 
مسجد جامع اصفهان برگزار خواهد شد. وى یادآور شد: 
57 داور در بخش برادران و 25 داور در بخش خواهران 
به بررسى کیفى و اعالم نتایج مسابقات خواهند پرداخت 
و عالوه بر آن ناظرانى نیز در نظر گرفته ایم که سالمت 
روند برگزارى رقابت ها را زیر نظر دارند.بلک اظهار کرد: 
اختتامیه مسابقات 19 مهر  ماه برگزار خواهد شد، البته در 
طول مسابقات اختتامیه هاى فرعى هر رشته و اختتامیه 
رقابت هاى خواهران و برادران به صورت جداگانه برگزار 

مى شوند که تفاوت از اختتامیه اصلى است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان گفت: 
ارزش صادرات محصوالت صنعتى، خدماتى و تجارى 
این استان به کشــورهاى خارجى چهار میلیارد دالر و 

حدود 9 برابر بیش از واردات است.
ایرج موفق در گفتگو با «ایرنا» اظهار کرد: میزان واردات 
از سایر کشورها به این استان 446 میلیون دالر است و 
مقایسه با صادرات نشان مى دهد که تولید در این منطقه 
به اصطالح زنــده و در جریان اســت. وى با بیان اینکه 
این سازمان براى توســعه صنعت و کسب و کار در کنار 
بخش خصوصى است و از هیچ کمک و همکارى دریغ 
نمى کند، اضافه کرد: در دو ســاله اخیر بیش از 34 هزار 

پروانه کسب و 946 مجوز جدید سرمایه گذارى در این 
منطقه صادر شد.

رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت یادآور شد: در 
این مدت 687 پروانه بهره بردارى و 107 طرح توسعه در 
بخش صنعت استان صادر شد و 36 مجوز پخش کاال در 

اختیار متقاضیان قرار گرفت.
موفق به صدور 47 مجوز معد ن، 48 مورد تمدیدى، 56 
مجوز اکتشاف و 34 گواهینامه کشف در استان اشاره و 
خاطرنشان کرد: اصفهان رتبه 2 ثبت سفارش در کشور 
را به خود اختصاص و 10 درصد صنعت کشور را در خود 

جاى داده است.

بیشترین شرکت کنندگان 
مسابقات قرآن اصفهانى هستند

صادرات استان اصفهان
 9 برابر بیشتر از واردات است

برگزارى دوره آموزشى
دوره آموزشى یک روزه مدیریت دانش با حضور جمعى 
از کارکنان مخابرات منطقه اصفهان در محل سالن کوثر 
برگزار شد. شرکت کنندگان در این دوره ضمن آشنایى 
با مفاهیم و نرم افزار مدیریت دانش نسبت به ثبت یک 

تجربه به صورت حضورى اقدام کردند.

تعویض کتاب باطله 
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهردارى اصفهان 
از اجراى طــرح تعویض دفتر و کتــاب باطله با لوازم 
التحریر نــو خبر داد. على دهنوى گفــت: همزمان با 
بازگشایى مدارس و با هدف آشناسازى و ترغیب دانش 
آموزان به مشارکت در امر مهم تفکیک از مبدأ، از اول 
مهر ماه به مدت یک هفته، ایستگاه هاى بازیافت سراسر 
شهر در ازاى دریافت دفتر و کتاب باطله از دانش آموزان، 

به آنها لوازم التحریر اهدا مى کنند.

آغاز کاشت کلزا در شهرضا
عملیات کاشت اولین مزرعه کلزا در سطح 12 هکتار در 
منطقه دشت پرزان شهرضا آغاز شد. این مزرعه مجهز به 
آبیارى بارانى بوده و با نظارت کارشناسان اداره تولیدات 
گیاهى، بسترسازى و مصرف کودهاى مورد نیاز قبل از 
کاشت انجام و با مدیریت و تنظیمات الزم دستگاه خطى 
کار تاکا توسط کارشناسان اداره فناورى و مکانیزاسیون 
سازمان کاشــت محصول با دو رقم فرانسوى نپتون و 

سمبررو انجام شد .

خبر

شــرکت آب و فاضــالب اســتان اصفهان بــا انعقاد
تفاهمنامه اى با سازمان نظام مهندسى ساختمان استان، 
پروژه تصفیه و بازچرخانى آب خاکسترى در ساختمان ها 

را در دستور کار قرار داد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان در 
این باره گفت: در حال حاضر این تفاهمنامه براى الزام 
اجرایى آن به کمیسیون عمران شوراى شهر ارجاع داده 

شده است. 
هاشــم امینى با بیان اینکه بر اســاس قانون توسعه و 
بهینه ســازى آب شرب شهرى و روســتایى، سازمان 
نظام مهندســى ســاختمان با همکارى شرکت آب و 
فاضالب و ســازمان محیط زیســت، مرکز بهداشت و 
معاونت شهرســازى و معمارى شــهردارى اصفهان 
مکلف شــدند برنامه اجرایى تصفیــه و بازچرخانى آب 

خاکســترى را تدوین کننــد، اظهار کرد: ایــن برنامه 
به صــورت دقیق و جامــع در 12 بخش تهیه شــده و 
شرکت هاى آب و فاضالب شهرى و روستایى مکلف 
مى شــوند پس از تأییدیه نظام مهندسى ساختمان در 
شهرها و بنیاد مســکن انقالب اســالمى در روستاها
 اقــدام بــه  نصــب تأسیســات بازچرخانــى آب

ساختمان ها کنند. 
وى افزود: در چند سال اخیر، شــرکت آب و فاضالب 
اســتان اصفهان اقدام به راه انــدازى پیکج تصفیه آب 
خاکسترى در دانشگاه اصفهان کرده است. مضافًا آنکه 
مجموعه  سیتى سنتر و دانشگاه صنعتى اصفهان  نیز با 
استفاده از پساب فاضالب تصفیه شده گامى در جهت 

مدیریت مصرف آب برداشته اند.
امینى با اشــاره به اینکه نیمى از فاضالب شــهرى در 
خانه هــا تولید و تبدیل به آب خاکســترى مى شــود، 
تصریح کرد: بازچرخانى آب خاکسترى با توجه به تغییر 
اقلیم و وضعیت بحران آب ضرورى اســت. چرا که به 
طور معمــول میزان تقریبــى آب مصرفــى در حمام 
بین 25 تا 50 لیتر، در اســتفاده از  لباسشویى10 تا 20 
لیتر و 5 تــا 15 لیتــر در ظرفشــویى اســت که این 
میزان آب مصرفــى در یک واحد مســکونى مى تواند 
در فرایند بازچرخانى آب خاکسترى مورد استفاده قرار 

گیرد.
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــالب اســتان

 اصفهان اظهار کرد: براى برون رفت از تنش آبى و یا به 
عبارت بهتر براى سازگارى با کم آبى، مدیریت مصرف 
آب یکى از راهکارهاى مؤثر است و در این میان  تصفیه، 
بازچرخانى و اســتفاده مجدد از آب خاکســترى یکى 
از راهکارهــاى اصلى مدیریت مصرف آب محســوب 

مى شود.

انعقاد تفاهمنامه آبفا با سازمان نظام مهندسى 

نصب تأسیسات بازچرخانى 
آب در ساختمان ها

بر اســاس آمار اعالم شده از ســوى مسئوالن آموزش 
و پرورش اســتان اصفهان 4804 دانش آموز در مقطع 
ابتدایــى و 6266 دانش آموز در مقطع متوســطه ترك 

تحصیل کرده اند.
شــهین جوانى در گفتگو با «ایمنــا» در خصوص آمار 
تارکان تحصیلى مقطع ابتدایى در استان اصفهان اظهار 
کرد: آمارى که از وزارت به دســت ما رسیده است تعداد 
4804 نفر بوده اســت که این تعداد آمار کل بازماندگان 
تحصیلى ابتدایى در اســتان اصفهان بوده است؛ از این 

تعداد 2141 نفر دختر و 2663 نفر پسر هستند.
جوانى اضافه کرد: آمــوزش و پرورش با همکارى دیگر 
دستگاه هاى مرتبط توانست 1580 نفر از تعداد تارکان 
تحصیل را شناســایى کند که از این تعــداد 423 نفر تا 
بدین لحظه  جذب و در مدارس ثبت نام شده اند و 1057 
نفر از این تعداد نیز به دالیل مختلف جذب نشــده و از 
تحصیل جامانده اند. وى افزود: در مجموع آمار شناسایى 
بازماندگان تحصیلى نســبت به سال گذشته 12 درصد 

رشد داشته و به 32 درصد شناسایى رسیده است. 
همچنین سید محمد ناظم زاده، معاون آموزش متوسطه 

اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان در خصوص 
آمار تــارکان تحصیلى مقطع متوســطه اظهار کرد: در 
کل 6266 دانش آموز در مقطع متوســطه اول و دوم از 
تحصیل جامانده اند که از این تعداد 2299 دانش آموز از 
مقطع متوسطه اول و 3329  دانش آموز از مقطع متوسطه 

دوم هستند.
وى افزود: در مقطع متوسطه اول پایه هفتم با 819 دانش 
آموز، نهم با 786 دانش آموز و هشتم با 694 دانش آموز به 

ترتیب بیشترین تارکان تحصیلى را داشته اند.

با تشــکیل هیئت حل اختالف قــراردادي و داورى در 
شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان، 60 فقره از 
قرارداد واحدهاى غیر فعال موجود تعیین تکلیف و براى 

تعدادي از آنها رأى فسخ  قطعى صادر شد.
با تشــکیل هیئت حل اختالف و داورى با حضور حمید 
غفاري به عنــوان نماینده ســازمان صنایع کوچک و 
شــهرك هاى صنعتى ایران و داور در محل شــرکت 
شهرك هاى صنعتى استان اصفهان، تعداد 37 فقره از 
قراردادهاي مطروحه در این جلسه منتج به فسخ قطعى و 

23 فقره قرارداد رأي اعطاي مهلت صادر شد.
براتى، مدیر حقوقى و امور قراردادهاى شرکت شهرك 
هاى صنعتى اســتان اصفهان با اعالم این خبر افزود: با 
ابالغ فسخ این تعداد پرونده، مساحت 38/134791 متر 
مربع از زمین هاي صنعتى در شهرك هاى صنعتى سطح 
استان آزادسازى خواهد شد که این زمین ها پس از انجام 
مراحل ادارى و قضایى به متقاضیان جدید واجد شرایط 
واگذار مى شود و موجبات سرمایه گذارى هاى جدید در 

راستاى اشتغال و خودکفایى صنعتى فراهم مى شود.

11 هزار دانش  آموز اصفهانى ترك تحصیل کردند

رأى فسخ 60 فقره از قرارداد واحدهاى غیر فعال
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

شــماره : 139860302007007680- تاریــخ 1398/06/30برابــر رأى شــماره 
139860202007005170 هیأت دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى 
و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضى خانم اکرم میرلوحى فالورجانى فرزند سید محمدعلى  بشماره 
شناسنامه 8667 صادره از فالورجان در ســه دانگ مشاع از شش دانگ قسمتى از یک باب 
ساختمان تجارى ادارى به مساحت 29,20متر مربع قسمتى از پالك 2746 فرعى از 15 اصلى 
واقع در فالورجان  که متقاضى خود مالک رسمى اســت محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود و در صورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید , ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض , دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند . بدیهى است 
در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر 
خواهد شد . تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/07/02 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/07/17 م 

الف  605495  حسین زمانى علویجه رئیس ثبت اسناد و امالك فالورجان/ 7/105 
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شــماره : 139860302007007679- تاریــخ 1398/06/30برابــر رأى شــماره 
139860302007005169 هیأت دوم موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى 
و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضى خانم زهرا کافى فرزند على بشــماره شناسنامه 5418672721 
صادره از فالورجان در سه دانگ مشاع از شــش دانگ قسمتى از یک باب ساختمان تجارى 
ادارى به مساحت 29,20متر مربع قسمتى از پالك 2746 فرعى از 15 اصلى واقع در فالورجان  

که متقاضى خود مالک رسمى است محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود و در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رســید , ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض , 
دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند . بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور 
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . تاریخ انتشار نوبت اول: 
1398/07/02 تاریخ انتشار نوبت دوم:1398/07/17 م الف  605399  حسین زمانى علویجه 

رئیس ثبت اسناد و امالك فالورجان/ 107 /7
ابالغ تجدیدنظر خواهى

آگهى ابالغ دادخواســت و تجدید نظر - 1398/06/26 - نظر به اینکه آقاى روح اهللا جهان 
بزرگى فرزند محمدحسن دادخواستى به طرفیت آقاى 1- محمدتقى شهبازى فرزند علیرضا 
2- نادر اسماعیلى فرزند خدارحم به خواسته تجدیدنظر از دادنامه شماره 596 31-/1398/04  
تقدیم که به شعبه سوم شوراى حل اختالف فالورجان ارجاع و به کالسه 13/98 ثبت گردیده 
و خوانده را مجهول المکان معرفى نموده است. لذا به تقاضاى خواهان و دستور ریاست شورا و 
به استناد ماده 73 ق.آ.د.م مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار درج و آگهى مى شود 
و از خوانده دعوت مى نماید که ده روز پس از نشر آگهى در به دبیرخانه شوراى حل اختالف 
شعبه سوم حقوقى فالورجان مراجعه و با اعالم نشــانى و آدرس دقیق و دریافت نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم براى ارائه دفاع اقدام نماید در غیر این صورت این آگهى به منزله ابالغ 
محسوب مى شود. م الف: 602931 عباس هادیان - رئیس شوراى حل اختالف شعبه سوم 

فالورجان /7/109 
مزایده 

شــماره آگهــى: 139803902004000204 تاریخ آگهى: 1398/06/26 شــماره پرونده: 
139704002004000530 آگهى مزایده پرونده اجرایى به شــماره بایگانى: 9704908- 
ششدانگ پالك اصلى 15190 پالك فرعى 43313 مفروز و مجزى شده از فرعى 39279 

قطعه 18 طبقه پنجــم حوزه ثبتى اداره شــرق اصفهان واقع در بخــش 5 ثبت اصفهان به 
مساحت 120/64 به انضمام پارکینگ با شماره 23 به مساحت 11 مترمربع واقع در همکف 
انبارى با شماره 3 به مساحت 2/97 مترمربع واقع در همکف به آدرس اصفهان خیابان تاالر 
کوچه روبروى اداره ثبت بلوك 13 طبقه 5 واحد 2 که اسناد مالکیت آن در صفحه 411 دفتر 
544 ذیل شماره ثبت 109001 با شماره چاپى ســند 533803 با- ه/91 با مالکیت مرتضى 
نصر اصفهانى فرزند حسین ثبت و صادر شده اســت با حدود: شماال در دو قسمت بطولهاى 
5/06 مترمربع و 3/72 مترمربع اول دیوار و پنجره اســت دوم نیم دیوار جلوى بالکن اول و 
دوم به فضاى معبر شرقا در سه قسمت به طولهاى 0/77 سانتیمتر، 0/82 سانتى متر، 11/72 
مترمربع اول دیواریست پیشرفتگى، دوم و سوم دیواریست اول به فضاى معبر دوم و سوم به 
فضاى ملک مجاور شماره 39278 فرعى از شماره 15190 اصلى جنوبا در دوازده قسمت که 
قسمتهاى دوم و سوم آن شرقى قســمتهاى هفتم و دهم و یازدهم آن غربى است بطولهاى 
3/51 مترمربع، 1/59 مترمربع، 0/38 سانتى متر، 0/47 سانتى متر، 0/69 سانتى متر، 1/60 
مترمربع، 1/05 مترمربع، 0/57 سانتى مترز، 0/91 سانتى متر، 0/26 سانتى متر، 1/86 مترمربع، 
1/04 مترمربع اول و دوم دیوار و پنجره است سوم و چهارم دیواریست مشترك پنجم دیواریست 
ششم دیواریست مشترك هفتم و هشتم دیواریست نهم و دوهم دیواریست مشترك یازدهم 
و دوازدهم دیواریست اول و دوم به نورگیر مشاعى سوم و چهارم به آپارتمان قطعه 19 پنجم 
به داکت ششم به آپارتمان قطعه 19 هفتم و هشتم به داکت نهم و دهم به آپارتمان قطعه 19 
یازدهم و دوازدهم به راه پله و آسانسور مشــاعى غربا در هشت قسمت که قسمتهاى دوم و 
چهارم آن شمالى قسمت ششم آن جنوبى است به طولهاى 1/63 مترمربع و 0/9 سانتى متر 
و 4/61 مترمربع و 0/11 سانتیمتر و 4/89 مترمربع و 0/19 سانتى متر و 0/77 سانتى متر اول 
درب و دیوار است دوم تا هشتم دیواریست مشــترك اول به راه پله و آسانسور مشاعى دوم تا 
هشتم به آپارتمان قطعه 17 انبارى قطعه 3 به مساحت 2/97 مترمربع واقع در همکف به حدود 
اربعه شماال به طول 1/32 مترمربع درب و دیوار است به محوطه پارکینگ شرقا به طول 2/25 
مترمربع دیواریست مشــترك به انبارى قطعه 2 جنوبا به طول 1/32 مترمربع دیواریست به 

محوطه پارکینگ غربا به طول 2/25 مترمربع دیواریست مشترك به انبارى قطعه 4 پارکینگ 
قطعه 23 به مساحت 11 مترمربع واقع در همکف به حدود اربعه شماال به طول 5 مترمربع خط 
فرضى به محوطه مشاعى است شرقا به طول 2/20 مترمربع خط فرضى به محوطه مشاعى 
است جنوبا به طول 5 مترمربع خط فرضى به محوطه مشاعى است غربا به طول 2/20 مترمربع 
خط فرضى به محوطه مشاعى است.، طبق گزارش کارشناس پالك فوق بات مشخصات ذیل: 
قدمت حدود 6 سال اسکلت بتنى کف سرامیک کابینت نصب شده گرمایش مرکزى سرمایش 
کولر آبى نماسنگ و آجر داراى آسانسور داراى پارکینگ و انبارى و داراى پروانه و پایان کار 
و انشعابات آب و برق و گاز بوده است. که طبق ســند رهنى شماره 201032- 1394/8/12 
تنظیمى در دفترخانه اسناد رسمى شماره 56 اصفهان در رهن بانک سینا واقع مى باشد و طبق 
اعالم بستانکار بیمه ملک موردنظر منقضى گردیده مى باشد. از ساعت 9 الى 12 روز دوشنبه 
مورخ 98/7/22 در اداره اجراى اسناد رســمى اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقى 
چهارراه اول سمت چپ به مزایده گذارده مى شود. مزایده از مبلغ پایه 4/000/000/000 ریال 
شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته مى شود. الزم به ذکر 
است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف 
در صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره 
تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است 
ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل 
مازاد به برنده مزایده مسترد مى گردد. ضمنًا این آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف جهان 
چاپ اصفهان مورخ 98/7/2 درج و منتشر مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد 
موکول مى گردد. توضیحاً جهت شرکت در جلسه  مزایده مبلغ پایه مزایده طى چک تضمین 
شده بانک ملى ایران در وجه اداره اجراى اســناد رسمى اصفهان بابت پرونده کالسه فوق به 
همراه تقاضاى کتبى و ارائه کارت شناسایى معتبر الزامى است. ضمنآً برنده مزایده باید کل مبلغ 
خرید را تا پایان وقت ادارى همان روز طى فیش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد و امالك 

سپرده نماید. م الف: 601834 اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /7/100

آلزایمر بیمارى است که نامش با فراموشى عجین شده 
است، در حالى که فراموشى در افراد مى تواند علت هاى 
مختلفى داشته باشد اما شــایع ترین علت آن در افراد 
کهنسال مربوط به بیمارى آلزایمر است، بیمارى اى که 
تاکنون علت آن ناشناخته مانده و در سنین پیرى کم کم 

سراغ افراد مى آید.
عالئم بیمارى در ابتدا خیلى ساده است و فرد تنها برخى 
اتفاقات و رویدادها و اطرافیان خود را فراموش مى کند، 
اما به تدریج عالیم خطرناك تر بیمارى ظاهر مى شوند. 
عالیمى مانند توهم، بدبینى و ســوء ظن به دیگران و 
با پیشــرفت بیمارى عالیم بیمارى به گونه اى پیش

 مى رود که فرد حتــى از انجام ســاده ترین کارهاى 

شخصى خود هم ناتوان مى شود.
روند این بیمارى در جهان با افزایــش امید به زندگى 
سیر صعودى به خود گرفته و به نظر مى رسد على رغم 
ناشــناخته ماندن علت و چرایى ابتال بــه این بیمارى، 
داشتن سبک زندگى سالم و انجام ورزش و نیز داشتن 
فعالیت مغزى و مطالعه مى تواند تا حدى در پیشگیرى 

از این بیمارى مؤثر باشد.
دکتر آرش بســتانى، جراح و متخصص مغز و اعصاب 
با بیان اینکه هنوز علت مشخصى در خصوص چرایى 
ابتالى افراد به آلزایمر شناســایى نشده، گفت: در این 
بیمارى برخى پروتئین ها به علت نامعلوم  در مغز رسوب 

مى کنند و موجب بروز عالیم آلزایمر مى شوند.

وى افزود: این بیمارى به طور معمول با افزایش ســن 
در برخى افراد بروز پیــدا مى کند، به طورى که معموًال 
یک درصد افراد 60 سال به باال، 20 درصد افراد 70 سال 
به باال و 30 درصد افراد 80 سال به باال به این بیمارى 
مبتال مى شوند و با افزایش سن درصد احتمال ابتال هم 

افزایش مى یابد.
بســتانى در تشــریح عالیم بیمارى آلزایمر گفت: کم 
شدن حافظه نزدیک، اختالالت شخصیتى، گم کردن

 مســیر، عــدم توانایــى در انجام کارهاى شــخصى 
و کاهــش مهارت هاى فــردى از جملــه عالیم این 

بیمارى است.
این جراح مغز و اعصاب افزود: این بیماران حافظه دور 

خوبى دارند و تنها حافظه نزدیک آنها دچار اختالل است 
و از طرفى در برخى موارد پیشــرفته بیمارى عالیمى 
مانند بدبینى و سوء ظن در گروهى از بیماران بروز پیدا 
مى کند. وى با بیان اینکه ابتال بــه این بیمارى اندکى 
در زنان بیشــتر از مردان اســت، گفت: امکان ابتالى 
جوانان به ایــن بیمارى وجود ندارد و بروز فراموشــى 
در جوانان علت هاى دیگرى دارد که باید شناســایى 

شود.
بستانى فعالیت زیاد مغزى و مطالعه را راهکارهاى مؤثر 
در به تعویق انداختن ابتال به آلزایمر عنوان کرد وافزود: 
همچنین ورزش هاى معمولى مى تواند در تأخیر ابتال 
به این بیمارى مؤثر باشــد. وى خاطرنشان کرد: انجام 

ورزش هایى که در آن احتمال ضربه به سر باالست از 
جمله بوکس مى تواند احتمال ابتــال به این بیمارى را 

افزایش دهد.
این متخصص مغز و اعصاب با بیان اینکه درمان قطعى 
براى آلزایمر وجود ندارد، گفــت: تنها با مصرف برخى 
داروها در مرحله ابتدایى تا متوســط بیمارى، مى توان 
از سرعت پیشــرفت آن کاســته و عالیم آن را کمتر

 کرد.
وى افزود: این بیمارى به طور مســتقیم موجب مرگ 
افراد نمى شــود  اما فرد بیمار با پیشــرفت بیمارى به 
دلیل ناتوانى در نگهدارى از خود و انجام مراقبت هاى 

جان  خود را از دست مى دهد.بهداشتى 

نمى توانید با مصــرف یک مــاده غذایى، 
بیمارى ها را درمان کنید یــا از دردى که 

ســال ها عذابتان مــى داده خالص 
شــوید، اما اگر مواد غذایى سالم را 

احتمال بــه رژیم غذایى تــان اضافــه کنید، 
ابتالیتان به بسیارى از بیمارى ها پایین مى آید. اگر درد کلیه یا تکرر ادرار همیشه آزارتان داده، پیشنهاد مى کنیم 

هر هفته بادمجان مصرف کنید.
پتاسیم اندك موجود در بادمجان، آن را به گیاهى مفید براى کلیه ها تبدیل کرده. کلیه هاى شما براى سالم ماندن 
به این ماده نیاز دارند و عالوه بر بادمجان، با مصرف ســیب، کاهو، انگــور، نخودفرنگى و قارچ هم مى توانید به 

بدنتان پتاسیم برسانید.
براى تنظیم فشارخون و بهبود عملکرد کلیه هایتان، به مصرف موادغذایى با سدیم پایین نیاز دارید. بادمجان یکى 

از همین خوراکى هاست و به همین دلیل مصرف آن به حفظ سالمت کلیه ها کمک مى کند.
بادمجان سرشار از آنتى اکسیدان ها و فالنوئیدهاســت.  براى از بین بردن رادیکال هاى آزادى که در بدنتان خانه 

کرده اند، مى توانید سراغ بادمجان بروید و با کمک این گیاه احتمال رشد تومورهاى سرطانى را پایین بیاورید.
بادمجان یک گیاه کم کالرى اســت که فیبر فراوانى هم دارد و نه تنها شما را ســیر نگه مى دارد، بلکه به کاهش 

وزنتان هم کمک مى کند.

یک گروه از روان شناســان به تازگى بعــد از چند ماه 
بررســى بوهاى مختلف بــه این نتیجه رســیدند که 
استشــمام بوهاى مختلف روى نحوه رفتارهاى انسان 
تأثیر مســتقیم دارد و مى تواند باعث شادکامى و تغییر 
روحیه انسان شود. یکى از پژوهشگران این تحقیق بعد 
از پایان این پژوهش، جمله جالبى گفته که مورد توجه 

قرار گرفته است. 
او گفته که یکى از کلیدهاى خوب شدن حال انسان ها، 

دقیقًا زیر بینى شان است!

بوى مرکبات؛ انرژى بخش
اگر نیــاز به انرژى داریــد، کافى اســت مرکبات را بو 
کنید. بوى میوه هاى حاوى ویتامین C باعث شــادابى 
و انرژى مى شود. تحقیقات نشــان مى دهد عطر لیمو 
باعث کاهش استرس مى شود و روى روان انسان تأثیر 

مثبت دارد.

بوى چمن؛ آرامش بخش
روى چمن ها راه نروید اما کنارشان بنشینید زیرا محققان 
به این نتیجه رسیده اند که ماده شــیمیایى که از چمن 
به ویژه چمن تازه کوتاه شــده پخش مى شــود، باعث 

احساس شادمانى خواهد شد.

بوى نعناع؛ داشتن عملکرد ورزشى بهتر
ورزشکارانى که هر روز برگ نعناع را بو مى کنند، عملکرد 

ورزشى بهترى دارند و تنفس بهترى انجام مى دهند.

بوى رزمارى؛ تقویت مغز
رزمارى در درجه اول به عنوان یک طعم دهنده شناخته 
مى شود اما تحقیقات نشــان مى دهد که رزمارى باعث 
تقویت قدرت مغز مى شــود. بو کردن دســته رزمارى 

باعث مى شود شــما کارهاى پیچیده و سخت را بهتر 
انجام دهید.

بوى پودر بچه؛ احساس امنیت
اگر شــما هم از بوى پودر بچه خوشتان مى آید، به این 
دلیل است که از این بو یک خاطره نوستالژیک در ذهن 
دارید. کارشناســان مى گویند که بوى پودر بچه باعث 
ایجاد احســاس امنیت در فرد مى شود، مانند احساسى 

که در کودکى داشتیم.

بوى نان؛ مهربان تر مى شوید
همه ما تا به حال تجربه خوردن و احتماًال بوییدن نان 
را داشته ایم اما به احتمال زیاد نمى دانستیم که بوییدن 
نان باعث مى شود تا مهربان تر شویم. در واقع بوى نان 

انسان را نرم تر مى کند!

بوى سیب؛ افزایش امیدوارى
افراد زیادى هســتند که تمایل دارند تا سیب را قبل از 
خوردن، بو کنند. جالب اســت که بدانید بوییدن سیب 
باعث افزایش امیدوارى به آینده در افراد مى شــود، به 

ویژه در صبح.

بوى گل یاس؛ تقویت خلق و خو
درباره بــو کــردن گل رز خیلى چیزها شــنیده اید اما 
پژوهشــگران مى گویند که بهتر اســت استوخودوس 
و یاس را جایگزین گل رز کنید. اســتوخودوس باعث 
کاهش اضطراب مى شــود و مى تــوان از آن به عنوان 
درمان بى خوابى استفاده کرد. یاس نیز باعث تقویت و 

بهتر شدن خلق و خو مى شود.

بوى دارچین؛ تقویت تمرکز
آرزوى همه ما به ویژه دانش آموزان و دانشجویان این 
است که قدرت حافظه و تمرکزمان را به باالترین سطح 
ممکن برسانیم اما به احتمال زیاد تا امروز نمى دانستیم 
که بوى دارچین باعث افزایش حافظه و تمرکز مى شود.

بوى کاج؛ کاهش استرس
طبق نتایج این پژوهش، میزان استرس و اضطراب در 
بین شرکت کنندگان در زمان قدم زدن در میان درختان 

کاج و بوییدن آن ها بسیار کاهش یافته  است.

هلو به عنوان یک میوه بســیار خوشــمزه و 
شــیرین داراى فواید متعددى براى سالمت 

است.
هلو سرشــار از فیبر محلول و نامحلول است 
که به هضــم بهتر کمک مى کنــد. مطالعات 
نشــان مى دهد فیبر نامحلول موجب کاهش 
احتمال یبوســت مــى شــود. همچنین هلو 
حاوى اســیدهاى چرب با زنجیره کوتاه است 
که موجب کاهش التهاب شــده و مشکالتى 
نظیر بیمارى کولیــت روده، بیمارى کرون و 
سندروم روده تحریک پذیر را درمان مى کند. 
خوردن هلو مى تواند خطر کلســترول باال و 
فشــارخون باال را کاهش دهــد. همچنین از 
آنجایى که سرشار از پتاســیم و داراى میزان 
کم سدیم است، براى افراد در معرض ریسک 
باال مشکالت قلبى-عروقى بسیار عالى است.

هلو مملو از آنتى اکســیدان ویتامین C است. 
از اینرو به ســنتز کالژن، مولکول مهم براى 
ســالمت پوســت، کمک مى کند. همچنین 
از پوست در مقابل اشــعه هاى مضر ماوراى 
بنفــش محافظــت مى کنــد. هلــو چین و 
چروك ها را کاهش مى دهد و بافت پوست را 
بهبود مى بخشــد. همچنین ترکیبات موجود 
در هلو به حفظ رطوبت اولین الیه بدن کمک 
مى کند. مطالعات نشــان مى دهد پوســت و 
گوشت میوه هلو حاوى دو نوع آنتى اکسیدان 
مفید موســوم به کاروتنوئیدها و اسیدکافئیک 
اســت که داراى خواص ضدسرطانى هستند. 
همچنین پلــى فنول هاى موجــود در هلو از 
رشد و پیشرفت سلول هاى سرطانى ممانعت 
مى کننــد. در حقیقت آنها مــى توانند بدون 
هرگونه آســیب به ســلول هاى سالم اطراف 
سلول هاى ســرطانى، سلول هاى سرطانى 

را نابود کنند.
اگر شما به چیزى آلرژى دارید، مصرف 
هلو منجر به آزادشدن هیستامین ها و سایر 
مواد شیمیایى از طریق سیستم ایمنى تان شده 
و با مواد آلرژى زا مقابله مــى کند. مطالعات 
نشان مى دهد خوردن هلو مى تواند از ترشح 
هیستامین ها در خون پیشگیرى کند و عالی م 

آلرژى را کاهش دهد.
طبق نتایج تحقیقاتى، خوردن سه هلو در روز 
مى تواند خطر بروز بیمارى چشمى دژنراسیون 
ماکــوال مرتبط با ســن را کاهــش داده و از 
پیشرفت آن جلوگیرى کند. این بیمارى یکى 

از دالیل اصلى نابینایى است.
 هلو سرشــار از ویتامین C اســت که موجب 
افزایــش ســالمت چشــم و عــروق خونى

 چشم ها مى شود.

نتایج یک بررسى جدید در دانشگاه ملى سنگاپور حاکى از آن است که نوشیدن روزانه یک فنجان چاى براى مقابله 
با اثرات پیرى بر مغز مفید است. دانشمندان در این پژوهش دریافتند، چاى مى تواند 

با تأثیرات افزایش سن بر مغز مقابله کند.
دانشمندان اکنون مى گویند که مصرف مرتب چاى مى تواند 
یک انتخاب ساده در شیوه زندگى باشد که براى سالمت مغز 

مفید است.
«فنگ لى»، محقق دانشــگاه ملى سنگاپور و سرپرست 

این تیم تحقیق مى گوید: «نتایج ما اولین شــواهد از سهم 
مثبت نوشیدن چاى در ساختار مغز را ارائه مى دهد.»  اعتقاد 
بر این اســت که این تحقیق در نوع خود اولین بوده است و 

هیچ مطالعه دیگرى تأثیر چاى در شبکه هاى مغزى را بررسى 
نکرده است.

کمى بیشتر دربــاره آلزایمر

هلو بخورید
سرطان نگیرید

جان چاى براى مقابله 
ى مى تواند 

 مى تواند 
المت مغز 

ر و سرپرست 
ــواهد از سهم 
ى دهد.»  اعتقاد 
ین بوده است و 

 مغزى را بررسى 

این بوها را 
حتماً استشمام کنید

کلیه درد دارید؟ 
بیشتـــر

 بادمجان بخورید

اثر عجیب نوشیدن چاى بر روى مغز 

تواند در تأخیر ابتال 
طرنشان کرد: انجام 

دلیل ناتوانى در نگهدارى از خود و انجام مراقبت هاى 
جان  خود را از دست مى دهد.بهداشتى 

مــاده غذایى، 
 از دردى که 

خالص 
سالم را 

احتمال ـه کنید، 

گوشت میو
مفید موســ
اســت که

همچنین پلـ
رشد و پیشر
مى کننــد.
هرگونه آسـ
سلول هاى
را ناب
ش اگر
هلو منج
مواد شیمیای
و با مواد آلر
نشان مى د
ه هیستامین

دارید؟ 
ـــر

بخورید
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سازمان حمل و نقل جمعى شهرستان لنجان در نظر دارد نســبت به واگذارى اموال و امالك خود مطابق لیست زیر 
از طریق مزایده و تجدید مزایده اقدام نماید. متقاضیان جهت بازدید و دریافت اسناد مى توانند از تاریخ نشر آگهى 
به سازمان حمل و نقل جمعى شهرستان لنجان واقع در زرین شــهر- بلوار جانبازان- جنب پلیس راهور مراجعه و 
پیشــنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى مورخ 98/07/13 به دبیرخانه سازمان تحویل نمایند و یا با شماره 
03152236973 داخلى 1 تماس حاصل فرمایند. الزم به ذکر است سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد 

مزایده مندرج مى باشد.
1- فروش دو دستگاه میدل باس مدل 92 (مزایده)

2- فروش پژو پارس مدل 90 (مزایده)
3- فروش یک قطعه زمین با کاربرى مسکونى واقع در ورنامخواست- بلوار شهید شاهمرادى کوچه اقبال (تجدید 

مزایده)
4- بهره بردارى از پارکینگ ماشین آالت سنگین شهردارى واقع در زرین شهر- بلوار جانبازان در قالب قرارداد اجاره 

به اشخاص حقیقى و حقوقى (تجدید مزایده)

آگهى مزایده و تجدید مزایده

سازمان حمل و ن قل جمعى شهرستان لنجان

        نوبت دوم

احترامًا شهردارى تیران به اســتناد موافقتنامه هاى شماره 98/100/776 
مورخ 97/04/16 و 98/100/727 مــورخ 98/04/04 و 98/100/775 مورخ 
98/04/23 شوراى اسالمى شهر تیران در نظر دارد نسبت به فروش تعدادى 
زمین مسکونى و واحد تجارى واقع در تیران اقدام نماید. متقاضیان مى توانند 
جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ و تحویل فرم شرکت در مزایده از تاریخ 
چاپ این آگهى به شهردارى مراجعه نمایند. الزم به ذکر است مهلت تحویل 
اسناد به دبیرخانه محرمانه شهردارى تیران پایان وقت ادارى روز پنجشنبه 

مورخ 98/07/11 مى باشد.

آگهى مزایده نوبت سوم

حسن شفیعى- شهردار تیران

        نوبت دوم

آگهى مناقصه عمومى دو مرحله اى 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایی به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید .

آگهی برگزاري مناقصه عمومی  

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

        نوبت اول

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق292 : تاساعت : 15:30 روز شنبه به تاریخ 1398/07/13
تاریخ گشایش اسناد مناقصه : از ساعت 08:00 صبح روز یکشنبه به تاریخ 1398/07/14

دریافت اسناد: سایت اینترنتی
www. abfaesfahan.ir   شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

WWW.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن گویا:  36680030-8- 031

(داخلی 384  )
نام روزنامه:نصف جهان

تاریخ انتشار:1398/07/02

محل تامین موضوع مناقصهشماره مناقصه
مبلغ تضمینمبلغ برآورد (ریال)اعتبار

(ریال )

انجام عملیات خدمات مشترکین منطقه مبارکه 98-3-159/2
5,823,999,200291,199,000جارى(با ارزیابى کیفى)

عملیات بهره بردارى شبکه آب ، خدمات مشترکین و خدمات عمومى 98-3-165/2
8,590,921,479429,546,000جارىمنطقه جرقویه

3,968,047,019198,402,000جارىانجام امور ادارى و خدمات عمومى آبفا منطقه بهارستان98-3-173
4,276,818,500213,840,000جارىعملیات شستشو و الیروبى شبکه هاى فاضالب در منطقه  1  اصفهان98-3-174
9,899,908,941494,995,000جارىعملیات رسیدگى به حوادث شبکه آبرسانى منطقه شهرضا98-3-175

عملیات مدیریت بهره بردارى ، خدمات مشترکین و خدمات عمومى 98-3-176
6,687,384,114334,369,000جارىمنطقه کوهپایه

شرکت توزیع برق شهرســتان اصفهان در نظر دارد، خدمات و کاالى مورد نیاز خود را به شرح ذیل و باستناد قانون 
برگزارى مناقصات و آئین نامه معامالت شرکت، از طریق برگزارى مناقصه عمومى یک مرحله اى به پیمانکاران واجد 

شرایط واگذار نماید.

مبلغ تضمین  تاریخ برگزارى
مناقصه

 آخرین مهلت
تحویل پاکات

 مهلت تهیه
دفترچه

 تاریخ توزیع
دفترچه موضوع مناقصه شماره مناقصه

1/014/000/000  متعاقباً اعالم
خواهد شد 1398/07/20 1398/07/08 1398/07/03

 اجراى عملیات انتقال نیرو و برق
 رسانى  و اصالح ساختار شبکه
 فشار ضعیف با کابل خودنگهدار
 در محدوده شرکت توزیع برق

شهرستان اصفهان

9813014

پیشنهاد دهندگان مى توانند اسناد مناقصه به شرح فوق را از طریق سایت هاى زیر دریافت و حداکثر تا پایان وقت 
ادارى روز شنبه مورخ 1398/7/20 به نشانى: اصفهان -چهارباغ عباسى- خیابان عباس آباد- ساختمان ستاد شماره 
یک شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان- طبقه همکف- دبیرخانه شرکت، تحویل نمایند.به پیشنهادهایى که بعد 

از مهلت مقرر در فوق دریافت شود ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
http://tender.tavanir.org.ir:سایت اینترنتى معامالت توانیر به نشانى

http://iets.mporg.ir:سایت اینترنتى پایگاه ملى مناقصات ایران به نشانى
http://eepdc.ir :سایت اینترنتى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به نشانى

جهت کسب اطالعات بازرگانى با شماره تلفن 32216102-031 واحد مناقصات و قراردادها و جهت آگاهى بیشتر در 
مورد الزامات، اطالعات، شرح خدمات این مناقصه با شماره تلفن 36641054 دفتر کنترل پروژه تماس حاصل فرمایید.

نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: در اسناد درج شده است.
* ارائه تاییدیه برون سپارى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان و ثبت نام در سایت https://www. eepdc.ir جهت 
به روز رسانى مدارك ثبتى الزامى اســت( در صورت هر گونه سئوال با شماره تلفن 32241153 آقاى امیرانى تماس 

حاصل فرمایید)
* شرکت کنندگان در مناقصه مى بایست دو روز قبل از آخرین تاریخ تحویل پاکت ها با مراجعه به سایت شرکت و یا 
تماس با واحد مناقصه و مزایده، از آخرین  اصالحات احتمالى اسناد مطلع گردند، در غیر اینصورت مسئولیت عدم 

رعایت این بند به عهده مناقصه گران مى باشد.
*پیشنهادات رسیده با حضور اعضاء کمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد.

*حضور پیشنهاددهندگان(هر شرکت کننده یک نفر با ارائه معرفى نامه) در جلسه بازگشایى پاکات آزاد مى باشد.
* به مدارك، پیشنهادات و نامه هاى فاقد امضاء، مخدوش یا بعد از انقضاء مهلت مقرر واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده 

نخواهد شد.
*شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان  در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار مى باشد.

*سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج مى باشد.
روابط عمومى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان


