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زنگ خطر
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 دهان و دندان 

پاییز اصفهـان پر بارش است
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رکوردداران فرونشست 
زمین در استان اصفهان

پزشکان ایرانى زیاد هم 
دارو تجویز نمى کنند

حذف یارانه مالکان 
خودروهاى 

باالى 200 میلیون
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روزهاى جهنمى 
کوهنوردان در 

بهشت «ویژدرون»

رئیس نوزدهمین کنگره انجمن علمى پریودنتولوژى ایران 
گفت: حدود 90 درصد بیمارى هاى لثه با رعایت نکردن 

بهداشت دهان و دندان ارتباط نزدیک دارد.
حسن سمیارى با بیان اینکه از هر ده دندانى که کشیده 

مى شود 9 دندان به دلیل بیمارى هاى لثه یا در اصطالح...

«ویژدرون» دره اى در فاصله حدود 20 کیلومترى 
شــهر ایالم و در کنار ســد «چم گردالن» در 
نزدیکى روستاى «مهر ملکشاهى» است. این دره 
صعب العبور که به شهرستان «مهران» منتهى 
مى شــود، در محل عبور رودخانه «کنجان چم» 
به طــول حــدود 6 کیلومتــر و در ارتفاع 810 
مترى از ســطح دریــا قــرار گرفتــه  و ارتفاع 
دیواره هاى ســنگى و مرتفع آن به بیش از 100 
متر مى رســد. صعب العبور بودن این منطقه به 

شکلى است که  ...
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شهردار اصفهان: چندین ابرپروژه به صورت همزمان در حال اجرا ستشهردار اصفهان: چندین ابرپروژه به صورت همزمان در حال اجرا ست
آخرین تحوالت پروژه هاى عمرانى بزرگ اصفهان، آخرین تحوالت پروژه هاى عمرانى بزرگ اصفهان، 22 سال بعد از تصدى مدیریت جدید سال بعد از تصدى مدیریت جدید
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پیش بینى هواشناسى از وضع هواى اصفهان در 3 ماه فصل سوم سال

سپاهان براى تعویق، 
یک بازیکن کــم آورد

بر اســاس برنامه مرحله یک هشــتم جام حذفى تیم 
سپاهان با سه بازیکن ملى پوش باید دو روز بعد از بازى 
تیم ملى به مصاف پیکان برود. هفته گذشــته مراسم 
قرعه کشى مرحله یک هشتم جام حذفى فوتبال با حضور 

نمایندگان برخى از    ...
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در صفحه 2 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

گزارش عملیات نیروهاى امداد براى نجات جان 
کوهنوردان اصفهانى از دره اى در ایالم 

حرکت 
مسافران اربعین 
با نخستین قطار

 اصفهان-کرمانشــاه

جزئیات گرانفروشى گسترده در لباس فرم مدارس اصفهان
دبیر اصناف و اماکن ستاد امر به معروف و نهى از منکر تشریح کرد
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رئیس مرکز ملى خشکســالى و مدیریت بحران ضمن 
پیش بینى دما و بارش در کشور تا پایان پاییز گفت: مهر 
ماه از نظر اقلیمى ماه چندان پربارشــى به استثناى نوار 
شمالى کشور نیست بنابراین انتظار بارش هاى قابل توجه 

از نظر اقلیمى در مهرماه نداریم.
احد وظیفه اظهارکرد: بــارش طى آبان ماه عمدتًا خوب 
اســت و به ویژه در نیمه دوم این ماه تقویت مى شــود. 
بر اســاس مدل هاى اقلیمى تقریباً در بیشتر نقاط کشور 
بارش در حد نرمال و با گرایش به بیش از حد نرمال انتظار 
مى رود و دما بین یک تا 1/5 درجه سانتیگراد بیش از حد 
نرمال پیش بینى مى شــود. وى در ادامه با بیان اینکه بر 

اساس مدل هاى اقلیمى بارش در آذر ماه به سمت نرمال 
براى هر منطقه اى گرایش پیدا مى کند، گفت: دما در آذر 
ماه در حد نرمال و بیش از حد نرمال پیش بینى مى شود. 

وظیفه در پایان در پاســخ به این پرسش که آیا ترسالى 
بــراى پاییز قابل پیش بینى اســت، اظهارکــرد: اینکه 
حتمًا پاییز ترسال مى شود قابل تأیید نیست اما احتمال 
ترسالى نسبت به خشکسالى بیشتر است. بیشتر مدل ها 
نشان مى دهد بارندگى در پاییز به ویژه آبان و آذر  ماه در 
حد نرمال بــا گرایش به بیش از حد نرمــال خواهد بود
 بنابراین احتمال برخــوردارى از «ترســالى ضعیف» 

باالست.

سخنگوى ستاد یارانه تبصره 14 گفت: بیش از 15 هزار 
و 600 خانــوار از حدود 170 هزار خانــوارى که در این 
مرحله حذف شدند مجموع ارزش خودروى آنها باالى 
500 میلیون تومان بود و بیش از 42 هزار خانوار مجموع 
ارزش خودروى آنها بین 200 تا 500 میلیون تومان بود 
که کل اطالعات خودرو بر اساس آخرین آمار قیمتگذارى 
شده است. مسکن و معامالت مسکنى نیز به توان مالى
 برمى گردد، حقوقى که براى افراد ثبت شده است، رتبه 
فرد از نظر تمول مالى در حوزه سفر خارجى نیز در اولویت 
حذف یارانه است اما سفرهاى زیارتى، مسکن استیجارى 

و اجاره بها نیز از اولویت کسر شده است.

حسین میرزایى گفت: همچنین شاخص بانک مرکزى 
مى گوید اگر یک خانوار چهار نفره هشت میلیون تومان 
درآمد داشته باشــد در ســه دهک باالى درآمدى قرار 
مى گیرد که براى بررســى از تراکنش هاى بانکى نیز 

استفاده شده است. 
او تأ کید کرد که حذف یارانــه در مراحل بعدى نیز ادامه 
خواهد داشت و خطاب به  معترضان به قطع یارانه تصریح 
کرد: افراد با ارائه دالیل درست مى توانند اعتراض کنند 
و اعتراضات از طریق سیســتم و گزارش میدانى قابل 
بررسى اســت وتراکنش هاى کل افراد خانوار بررسى

 مى شود.

تقویت بارش ها در کشور 
در نیمه دوم آبان

حذف یارانه مالکان 
خودروهاى باالى 200 میلیون

ما نهمین مصرف کننده 
الکل نیستیم

به دنبال انتشــار خبرى به نقل    ایسنا|
از گزارش ســازمان جهانى بهداشت، مبنى بر 
اینکه ایران در زمینه مصــرف الکل در میان 
196 کشــور جهان رتبه نهــم را دارد، رئیس 
مرکز ملى مطالعــات اعتیاد دانشــگاه علوم 
پزشــکى تهران موضوع را تکذیــب کرد و با 
اشاره به وضعیت مصرف الکل در کشورگفت: 
مطالعات انجام شده در کشــور نشان مى دهد
 که بین 90 تا 95 درصد ایرانى هاى بزرگسال 
(باالى 15 ســال) الکل مصــرف نمى کنند و 
به طور قطــع ما در بین 100 کشــور اول دنیا

 نیستیم. 

مرگ بر اثر خوردن 
مواد مخدر

  تابناك | رئیس پلیس آگاهى خراسان 
شــمالى از مرگ جــوان بجنــوردى به علت 
بلعیدن مــواد مخدر خبر داد. ســرهنگ رضا 
عرب زاده با اشاره به اینکه این جوان 18 ساله 
بوده است، گفت: این جوان پس از مسمومیت 
توسط دو فرد ناشــناس به بیمارستان بجنورد 
منتقل شــده بود که به دلیل فوت جوان، آنان 
از محل متوارى شــدند. وى افزود: در بررسى 
علت فــوت این جوان مشــخص شــد وى 
حامل 800 گــرم تریاك بوده که باز شــدن 
مواد در شــکم، منجــر به مرگ وى شــده 

است.

واردات 242 ُتن 
تیغه کارد و چاقو!

بر اساس آمار گمرك در سال    میزان |
97 بیش از 242 تُ ن انــواع تیغه کارد و چاقو از 
کشــور هاى مختلف جهان به ویژه چین وارد 
ایران شده است. بر اســاس واردات این حجم 
انواع تیغه براى کارد و چاقو به کشور، بالغ بر سه 
میلیارد و 600 میلیون و 888 هزار و 468 تومان 
در آمار گمرك به ثبت رسیده است. انواع تیغه 
براى کارد و چاقو از کشور هاى آلمان، امارات 
متحده عربى، ترکیه، جمهــورى کره، چین و 
ویتنام وارد کشور شده که بیشترین آن از کشور 

چین بوده است.

54 ُتن برنج معدوم شد
  میزان | دادســتان عمومى و انقالب 
شهرستان شــادگان از معدوم شــدن 54 ُتن 
برنج آلوده و غیرقابل مصــرف حتى براى دام 
در شهرســتان شــادگان خبرداد. کیانى راد با 
اشــاره به گزارش هاى رســیده در پرونده و 
باتوجه به بررســى و اظهار نظر کارشناســان 
وزارت بهداشــت و درمان مبنى بــر غیر قابل 
مصرف بــودن محموله حتى بــراى مصرف 
دام، اظهــار کــرد: ایــن میــزان برنــج  با 
حضور در محل برنج هــاى موصوف با در نظر 
گرفتن کلیه موازین بهداشتى و ایمنى معدوم 

شد.

پیشنهاد افزایش
 سن سربازى به 20 سال

دبیر شــوراى عالى انقالب    انتخاب|
فرهنگى گفت: اگر مســئله سربازى داوطلبان 
کنکور با ستاد نیروهاى مســلح حل شود که 
دوره ســربازى با تأخیر همراه و به 20 سالگى 
برســد این اضطراب از دانش آموزان برداشته 
مى شــود. ســعیدرضا عاملى افزود: این فشار 
روى دانش آموزان پسر وجود دارد که آنها در 
سن 18 سالگى یا باید درگیر کنکور و دانشگاه 
و یا سربازى باشند. دغدغه دانش آموزان پسر 
باعث مى شود در دانشگاه و رشته اى پذیرفته 
شوند که مورد عالقه آنها نیست به همین دلیل 
باید سیســتمى براى حل این مســئله ایجاد

شود.

حریم شکنى با کمال وقاحت
آیــت ا... ســید احمد    خبرگزارى حوزه |
خاتمــى در درس اخالق این هفته مؤسســه فقهى 
امیرالمؤمنین(ع) قم گفــت:  اطراف حرم صحنه اى 
مى بینید که قبل از انقالب کســى جرأت نمى کرد 
چنین حرکتــى انجام دهد، کســانى که بى حجاب 
وارد دروازه قم مى شــدند، چادر سرشان مى کردند؛ 
اما االن به راحتى چادر برداشــته اســت. قمى که

بى حجاب ها جرأت نمى کردند وارد آن شوند، اما االن 
با کمال وقاحت مى خواهند حریم شکنى کنند. یکى 
از مســئوالن مى گفتند، اینها اعتراف کردند به آنها 
پول مى دهند تا اطراف صفائیه ساعتى قدم بزنند تا 

حریم بشکنند...

جامعه راه خود را می رود و...
عبــاس عبــدى در روزنامــه    عصر ایران|
«اعتماد» نوشــت: متأسفانه سیاســت فرهنگی و 
آموزشــی در ایران بیش از اندازه وجه ایدئولوژیک 
پیدا کرده به این معنا که فقط به آرمان هاي خودش 
نگاه می کند و نسبت به واکنش هاي محیط بی توجه 
است. این همه عالیم چرا بازتابی در سیاست فرهنگی 
نمی یابد؟ سیاست فرهنگی به تکرار تبلیغاتی آرمان ها 
تقلیل پیدا کرده است. براي همین رابطه اش با واقعیت 
جامعه قطع شده اســت. جامعه راه خود را می رود و 
سیاست فرهنگی راه خود را. ولی این وضعیت تا ابد 

قابل دوام نیست.

از خودم ممنونم!
فیلمى از نماینده قصر شــیرین منتشر    بهار |
شــده که او دیروز در گفتگو با خبرنگاران بخاطر باز 
شدن مرز خسروى در حال تشکر از مسئوالن بود و 
در بخشى مى گوید از نمایندگان، خود بنده و اعضاى 

کمیسیون امنیت ملى تشکر مى کنم!

«کیم» عجیب!
روزنامه «میرر» نوشته: زمانى که    آفتاب نیوز|
«کیم جونگ اون»، رهبر کره شمالى یک کودك بود، 
مقام هاى وفادار به خاندان کیم افسانه هایى را درباره 
او مطرح مى کردند تا بتوانند در آینده از او چهره فردى 
مقدس و کاریزماتیک را براى رهبرى کره شــمالى 
بسازند. براى مثال، ادعا شده بود که کیم مى توانست 
در سن سه سالگى با اسلحه تیراندازى کند و از 100 
مترى به هدف مى زند. همچنین، گفته شده بود او در 

هشت سالگى قادر به رانندگى با کامیون بود.

خانه ها هتل مى شوند
سرلشکر حسین ســالمى، فرمانده    تابناك |
کل ســپاه گفت: رســانه امروز آینه جهان مدرن و 
ســازنده ارزش هاى یک نظام مشخص است. امروز 
این واقعیت تلخ تا خانه هاى ما راه یافته اســت. شما 
مفهوم اتاق هاى خواب دیجیتال را شنیده اید. خانواده ها 
هم به این تصویر کمک مى کنند و کودکان را به درون 
اتاق هایى مى فرستند که از مسیر اینترنت با دیگرى 
ارتباط برقرار مى کند. آرام آرام خانه ها شــبیه هتل 

مى شوند و پدر و مادر هم خدمه هتل هستند!

قاچاقچیان خوش قلب!
سه نیروى پلیس دریایى    اعتمادآنالین |
اسپانیا توسط قاچاقچیان فرارى از مرگ حتمى نجات 
پیدا کردند. حادثه از زمانى شــروع شد که نیروهاى 
پلیس یک قایق تندرو حامل چهار مظنون به حمل 
مواد مخدر را در مقابل سواحل جنوبى اسپانیا تعقیب 
مى کردند، اما هنگام تعقیب و گریز دو قایق با یکدیگر 
تصادف کردند، قایق پلیس از کنترل خارج شد و سه 
نیروى پلیس به دریا افتادند. قاچاقچیان در حال فرار 
با استفاده از بلندگو به هلیکوپترى که در آن نزدیکى 
در حال پرواز بود محل ســقوط افراد پلیس را اطالع 
دادند. با وجود این کمک، پلیس بعد از عملیات نجات 
موفق شد در نقطه اى نزدیک به محل حادثه سه تُ ن 
حشیش این قاچاقچیان خوش قلب را در عمق دریا 

کشف و ضبط کند.

خبرخوان

مهرناز خیراندیش، مدیرکل دفتر نظــارت و پایش مصرف 
فرآورده هاى ســالمت ســازمان غذا در خصوص ســرانه 
مصرف دارو در ایران ضمن بیان اینکه سرانه مصرف عددى 
دارو طى ســال هاى 96-91 به ترتیب از 507 به عدد 521 
رسیده است، گفت: این درحالى اســت که جمعیت در سال 
1391 هفتاد و شش میلیون نفر و در ســال 1396 هشتاد و 
یک میلیون نفر بوده اســت. وى اظهار کرد: مصرف سرانه 
عددى دارو در ایران نیز در مقایســه با برخى کشــورهاى 
همسایه مانند روسیه، عربســتان، ترکیه و دیگر کشورهاى 
غیر اروپایى ماننــد اردن، مالزى، الجزایر و یونان بررســى 
شده و بنابر آنچه مشاهده مى شود تمامى کشورهاى مذکور 
داراى مصرف سرانه عددى باالترى نسبت به ایران هستند.

  خیراندیش گفت: ضمن بررسى بیش از 106 میلیون نسخه 
بیمه تأمین اجتماعى در سال 1397  و بررسى شاخص هاى 
نسخه نویسى به این نتیجه رســیده ایم که 48/35 درصد از 

نسخ، حاوى انواع آنتى بیوتیک بوده است.

سرپرســت معاونت میراث فرهنگــى، اداره کل میراث 
فرهنگى، گردشگرى و صنایع دســتى استان کرمانشاه 
گفت: چشــمه  جارى آب در جوار طاق بستان تهدیدى 
براى تخریب و ایجاد رطوبت در این طاق سنگى محسوب 

نمى شود.
علیرضا برشــاهى افزود: ســال ها قبل نفوذ رطوبت به 
داخل طاق هاى سنگى طاق بســتان و احتمال آسیب 
دیدگى نقوش ســنگى، موضوع نگران کننده اى بود و 
مشاور مربوطه با توجه به مستندات قدیمى اعالم کرد به 
دلیل پوشاندن و محبوس کردن جوى آب قدیمى جلوى 
طاق ها، آب به صــورت مویینگى به داخل طاق ها نفوذ 
مى کند لذا الزم اســت روى جوى ها برداشته شود.  وى 
خاطرنشان کرد: با اقدام به برداشتن پوشش جوى آب، 
شاهد کاهش چشمگیر رطوبت در این طاق سنگى بودیم، 
لذا با انجام کلیه اقدام هاى حفاظتى، وجود چشمه هاى 

جارى اطراف طاق جاى نگرانى ندارد.

«التون جان»، خواننده و موزیسین انگلیسى در کتاب زندگینامه 
خود فاش کرد که ملکه بریتانیا را در یک مهمانى در حال سیلى 
زدن دوستانه به صورت خواهرزاده اش «ویسکونت لینلى» 
دیده اســت. این خواننده در گزیده اى که از زندگینامه جدید 
خود به نام «من» منتشر شده است مى نویسد: گرچه تصویرى 
که از «ملکه الیزابت» در افکار عمومى وجود دارد آدمى کامًال 
خشک و جدى اســت اما او در زندگى شخصى مى تواند زن 

بسیار شوخ و بامزه اى باشد.

او مى نویسد: «ملکه را دیدم که به ویسکونت لینلى نزدیک شد 
و از او خواست به اتاق خواهر کوچکش، که مریض بود، برود و 
از او مواظبت کند. وقتى پسر تالش کرد از زیر این کار دربرود، 
ملکه به آرامى به صورتش سیلى مى زد و مى گفت: "با (سیلى) 
من (سیلى) بحث (سیلى) نکن! (ســیلى) من (سیلى) ملکه 
(سیلى) هستم!" » جان اضافه مى کند: «به نظر مى رسید که 
داشت سربه سرش مى گذاشت. ملکه چشمش به من افتاد که 

به او خیره شده بودم. چشمکى به من زد و دور شد.»

مدیر دفتر برنامه ریزى و تلفیق ستاد احیاى دریاچه ارومیه 
گفت: ســفر 300 میلیون دالرى هفت عضو ستاد احیاى 

دریاچه ارومیه را کامًال تکذیب مى کنیم.
چند روز پیش بود که نادر قاضى پور، نماینده مردم ارومیه در 
مجلس شوراى اسالمى، در گفتگو با «میزان» اعالم کرد: 
با مواردى از کمک هاى ارزى بــراى احیاى دریاچه ارومیه 
که بالغ بر 300 میلیون دالر بوده هفت  نفر به کشور آمریکا 
سفر کرده اند و تاکنون گزارشى کارى هم به این ستاد ارائه 

نکرده اند.
«صحبت هاى قاضى پور دروغ است»؛ این جمله بخشى از 
واکنش مدیر دفتر برنامه ریزى و تلفیق ستاد احیاى دریاچه 
ارومیه به این اظهارات قاضى پور است! مسعود تجریشى، 
مدیر دفتر برنامه ریزى و تلفیق ستاد احیاى دریاچه ارومیه در 
گفتگو با «میزان» افزود: 300 میلیون دالر پول بسیار زیادى 

است، دوستان نمى دانند اعداد یعنى چه و نمى دانند فرایند ها 
در دنیا به چه صورت است.

وى در ادامه گفت: دولت ژاپن اعالم کرده که ده میلیون دالر 
به ایران مى دهم که از این ده میلیون دالر چهار میلیون دالر 
آن صرف احیاى دریاچه ارومیه شود که فائو رابط ماست ولى 

هنوز این پول به دست ما نرسیده است.
تجریشى  افزود: به عنوان مثال آقاى ظریف و خانم موگرینى 
در مذاکرات خود به این تفاهم رسیده اند که ما 50 میلیون 
یورو به محیط زیست کشور کمک کنیم که حدود سه سال 
از این مذاکرات گذشته و به تازگى در حال گفتگو هستند که 
4/5 میلیون یوروى این پول را فعال کنند در حالى که قاضى 
پور درباره 300 میلیون دالر صحبت مى کند که به ستاد احیا 
داده شده است در حالى که در شرایط فعلى هیچ پولى قابل 

واریز به ستاد احیا نیست و مجوز اوفک را نیاز دارد.

«ویــژدرون» دره اى در فاصله حــدود 20 کیلومترى 
شــهر ایالم و در کنار ســد «چم گردالن» در نزدیکى 
روستاى «مهر ملکشاهى» است. این دره صعب العبور 
که به شهرســتان «مهران» منتهى مى شود، در محل 
عبور رودخانه «کنجان چم» به طــول حدود 6 کیلومتر 
و در ارتفاع 810 مترى از سطح دریا قرار گرفته  و ارتفاع 
دیواره هاى ســنگى و مرتفع آن به بیــش از 100 متر 
مى رسد. صعب العبور بودن این منطقه به شکلى است که 
صرفاً براى کوهنوردان حرفه اى و آموزش دیده قابل عبور 

است و براى عامه  مردم امکان تردد در آن وجود ندارد.
 این منطقه بکر و زیبا، بهشــت کوهنوردان اســت و تا 
امروز تعداد زیادى کوهنورد و صخره نورد از دیواره هاى 
«ویژدرون» صعود کرده اند اما از روز پنج شنبه هفته پیش 
تا همین صبح دیروز، نام «ویژدرون» براى 12 کوهنورد 

اصفهانى، چیزى کم از جهنم نداشته است.
این 12 نفــر (که در خبرهاى اولیه منتشــر شــده، 15 
نفر اعالم شــده بود) روز پنج شــنبه براى نوردیدن دره 
«ویژدرون»، راهى اســتان ایالم شــدند و قرار بود روز 
جمعه به اصفهان بازگردنــد اما تا دیروز هیچ اطالعى از 
آنها در دست نبود. با توجه به اینکه در «ویژدرون» امکان 
دسترسى به خطوط تلفن همراه میسر نیست، مفقود شدن 
کوهنوردان اصفهانى باعث نگرانى شدید خانواده آنها شده 
و این موضوع به اطالع مقامات اصفهان و جمعیت هالل 
احمر ایالم رسانده مى شود. این در حالى است که هیئت 
کوهنوردى اســتان ایالم از حضور این تیم کوهنوردى 
در آن استان اعالم بى اطالعى کرده و هیچ مسئولى در 
استان ایالم هم حضور12 کوهنورد اصفهانى در منطقه 

را تأیید نمى کند.
انتشار خبر مفقود شدن کوهنوردان در فضاى مجازى و 
همچنین پیگیرى خانواده هاى آنها از اصفهان و همزمان 
ورود مدیریت بحران استاندارى اصفهان به این ماجرا و 
در حالى که هیچ اطالعى از سرنوشت آنها در دست نبود، 
جستجوها را  از روز یک شنبه شدت بخشید و تیم هاى 
واکنش سریع هالل احمر اســتان ایالم بر اساس گفته  

اعضاى خانواده  کوهنوردان به منطقه اعزام شدند. 
این در حالى اســت که پیش از این پیگیرى ها از استان 
اصفهان، مدیرعامل جمعیت هالل احمر اســتان ایالم 
اعالم کرده بود با توجه به عــدم هماهنگى این افراد با 
هیئت کوهنوردى ایالم مطمئن نیستیم که آنان به این 
منطقه رفته باشــند، اما تا اطالع کامل از وضعیت این 
افراد، تیم اعزامى هالل احمــر در منطقه «ویژدرون» 

مستقر هستند.
در همیــن حال با هماهنگــى هاى انجام شــده میان 
مســئوالن دو اســتان، تیم تخصصى 12 نفره هیئت 
کوهنوردى استان اصفهان نیز به منظور ادامه جستجو 

براى یافتن اصفهانى هاى گمشده، یک شنبه شب وارد 
استان ایالم شدند. همزمان، شــرکت مخابرات استان 
ایالم به منظور ســرعت بخشــیدن به روند جستجوى 
امدادگران، نســبت به ردیابى مکان این دره نوردان از 

طریق تلفن همراه آنها اقدام کرد.
در همین زمان مدیرعامل هالل احمر ایالم تأیید مى کند 
که این گردشگران قبل از سرریز آب سد ایالم به منطقه 
پایین دست ســد رفته بودند که پس از رهاسازى آب در 
قسمت پایین دست سد گرفتار مى شوند. این اظهارات 
مقام ارشد هالل احمر ایالم، نگرانى ها براى زنده ماندن 
12 کوهنورد اصفهانى را افزایش داد و این در حالى بود که 
مقامات هر دو استان اطمینان مى دادند به دلیل موقعیت 

جغرافیایى منطقه آنها هنوز زنده هستند.  

یک مشکل بزرگ
تالش گسترده براى نجات جان 12 کوهنورد اصفهانى 
در حالى ادامه داشــت که در جلسات هماهنگى مدیران 
بحران دو اســتان ایــالم و اصفهان، ابعــاد جدیدى از 
این حادثه روشــن شــد. منصور شیشــه فروش، مدیر 
کل مدیریت بحران اســتاندارى اصفهــان در این باره
 مــى گوید: «بــا توجه به اینکــه خروجــى پایین دره 
"ویژدرون" در واقع محل خروجى آب ســد ایالم (چم 

گردالن) اســت و اینکه با توجه به آغاز فصل ســرما و 
احتمال بــاال رفتن دبى (خروجى آب) در حوزه ســرریز 
سد، نگرانى ها را تشدید کرده بود، با هماهنگى مدیریت 

بحران استان ایالم خروجى آب سد کاهش یافت.»
به موازات درخواست مدیریت بحران استان اصفهان از 
مســئوالن ایالمى، جمعیت هالل احمر آن استان نیز با 
توجه به باال رفتن سطح آب ورودى و اینکه امکان ورود 
تیم هاى امدادى این جمعیت به داخل دره امکانپذیر نبود، 
درخواست مشــابهى را از مدیریت بحران استان ایالم 
مطرح کرد که منجر به بسته شدن موقت دریچه سد ایالم 
به منظور حفظ جان گردشــگران و تسهیل در عملیات 

امداد و نجات شد.

پایان عملیات
صبحگاه دیــروز، خبرگزارى هاى رســمى کشــور، 
جدیدترین خبر درباره وضعیــت 12 کوهنورد اصفهانى 
را به روى خروجى هاى خود فرستادند؛ دفتر خبرگزارى 
«مهر» در استان ایالم، ســاعت 7 و 24 دقیقه  15 مهر 
1398: «12 گردشــگر اصفهانى گرفتار در "ویژدرون" 
نجات یافتند. ایــن گروه صبح روز پنج شــنبه 11 مهر 
وارد ایالم شدند و به مدت ســه روز بود که تلفن همراه 
آنان خاموش بود و هیچ اطالعــى از محل حضور این 

افراد در دســت نبود. دقایقى پیش بــا تالش نیروهاى 
امدادى و همراهــى ویــژه  گروه هاى دره نــوردى و

 اکیپ هاى کوهنوردى استان ایالم، 12 گردشگر گرفتار 
در "ویژدرون" در سالمت کامل نجات یافتند و به مرکز 
اســتان انتقال داده شــدند.» 30 دقیقه بعد خبرگزارى 
«ایرنا» هم به نقل ازمدیرعامــل جمعیت هالل احمر 
اســتان ایالم تأیید کرد که مفقودشــدگان هیچ گونه 

مشکلى نداشته و همگى در سالمت کامل هستند. 
پیش از ظهر دیروز دفتــر خبرگزارى صدا وســیما در 
اصفهان، نجات این گردشگران را حاصل «تالش شبانه 
روزى امدادگران و مردم محلى ایالمى» دانســت اما از 
قول مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان، نقش 
این استان در پیدا شدن آنها را نیز یادآور شد: «این گروه 
تخصصى 12 نفره گمشــده که براى برقرارى ارتباط با 
مشکل رو به رو بودند، پس از ســه روز جستجوى تیم 
کوهنوردى و دره نوردى اصفهانى، ساعت 4 بامداد روز 
دوشنبه در  دره "ویژدرون" شهرستان ملکشاهى پیدا و به 

مرکز استان ایالم منتقل شدند.»
منصور شیشــه فروش در گفتگویش با ایــن خبرگزارى، 
یک درخواســت هم از کوهنوردان مطــرح کرد: «توصیه 
مى کنیم گروه هاى کوهنوردى وگردشــگرى با توجه به 
فصل بارش از ورود به این دره سخت گذر خوددارى کنند.»

 گزارش عملیات نیروهاى امداد براى نجات جان کوهنوردان اصفهانى از دره اى در ایالم 

روزهاى جهنمى کوهنوردان در بهشت «ویژدرون»
سهیل سنایى

سفر 7 عضو ستاد دریاچه ارومیه به آمریکا 
با دالرهاى اهدایى؟!

پزشکان ایرانى زیاد هم دارو تجویز نمى کنند

چشمه  آب، طاق بستان را تهدید نمى کند

«ملکه الیزابت» خیلى هم شوخ است!
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500 بار ارسال پیامک قبض!
قبض برق دبستان ایمان اصفهان براى مدیر مدرسه 
حدود 500 بار پیامک شد. پیامک قبض دوره سوم برق 
به مبلغ دو میلیون و922 هزار ریال از ســاعت 8:04 تا 
10:25 دیروز در هر دقیقه 8 تا 12 بار براى محمدرضا 
درستکار، مدیر مدرسه ارسال شــد. دبستان دوره اول 

ایمان اصفهان 334 دانش آموز دارد.

وضع «آرمان غیاثى»
 بدون تغییر

وکیل خانواده «آرمان غیاثى» گفت: بنا بر نظر پزشکان، 
بازشــدن چشــم و یا حرکت گاه و بى گاه دست و پا، 
طبیعى و ناشــى از واکنش هاى لحظه اى بدن است 
و آرمان، کودك حادثه دیده همچنان در کما به ســر
 مى برد. جمعه 29 شهریور آرمان غیاثى هشت ساله بر 
اثر سقوط در حین مسابقه سنگ نوردى در باشگاه ایثار 
فوالدشهر از توابع شهرستان لنجان در غرب اصفهان، 

مصدوم شد.

امتیازات دانشگاه خمینى شهر
پیمان داورى، رئیس دانشــگاه آزاد اســالمى واحد 
خمینى شهر با برشــمردن برخى از امتیازات دانشگاه 
آزاد اسالمى واحد خمینى شــهر از جمله کسب رتبه 
717 جهان در بیــن بیش از 6000 دانشــگاه دنیا در 
رتبه بندى سایمگو و دوم کشور و اول استان اصفهان 
به لحاظ فعالیت هاى پژوهشــى و تحقیقاتى در میان 
دانشگاه ها و مؤسســات غیر دولتى گفت: مرکز رشد 
این واحد دانشــگاهى یکى از پویاترین مراکز رشــد 
کشور محسوب مى شود و تولید محصوالتى همچون
 اندام هاى مصنوعــى بدن، کپســول فیلمبردارى و 
دستگاه کاهش مصرف سوخت «رداکس» از افتخارات 

این مرکز است.

دیدار مدیرکل کمیته امداد
 با مدیر مخابرات 

مدیرکل کمیته امداد امام خمینى(ره) استان اصفهان 
با حضور در دفتر کار مدیــر مخابرات منطقه اصفهان 
با وى دیدار و گفتگو کرد. در ایــن دیدار حیدرى زاده، 
مدیر مخابرات منطقه اصفهان اظهار کرد: کمیته امداد 
صدقه جاریه امام راحل عظیم الشأن ماست که پس از 
سال ها در بطن جامعه ما ســارى و جارى است و این 
سنت حســنه، این نهاد را به عنوان پشتوانه اى براى  
حمایت مستمر معنوى و مادى از نیازمندان و محرومان 
جامعه تبدیل کرده است. محمدرضا متین پور، مدیرکل 
کمیته امداد اصفهان نیز ضمن ارائه گزارشــى از روند 
فعالیت هاى این نهاد، بر تقویت دو ســویه روابط دو 
مجموعه مخابرات و کمیته امداد در استان در راستاى 

خدمت هر چه بیشتر به نیازمندان استان تأکید کرد.

بانک شیر مادر 
راه اندازى مى شود

رئیس اداره مامایــى معاونت درمان دانشــگاه علوم 
پزشکى اصفهان گفت: تا دو ماه آینده بانک شیر مادر 
در اصفهان راه اندازى خواهد شد. زهرا جوانمردى اظهار 
کرد: با آغاز فعالیت این بانک، از مادرانى که براى اهداى 
شــیر اعالم آمادگى کرده اند، آزمایش و تأیید سالمت 
گرفته مى شود و آنها به عنوان اهداکننده مى توانند براى 

ذخیره سازى شیر مادر مشارکت کنند.

نخلستان چاه عروس
 به بار نشست

نخلستان منطقه کویرى چاه عروس شهرستان آران 
و بیدگل به بار نشســت. مدیر جهاد کشــاورزى آران 
و بیدگل گفت: هم اکنون در 8 هکتــار از زمین  هاى 
کشاورزى بخش کویرات آران و بیدگل در منطقه چاه 
عروس ابوزید آباد 500 نخل خرما کشــت شده است. 
حسین فتاحى با اشــاره به اینکه امسال هفتمین سال 
کشــت دیمى این محصول در دل کویر آران و بیدگل 
است،  افزود: امسال از 8 هکتار خرماى به بار نشسته در 

این منطقه بیش از 8 ُتن محصول برداشت مى شود.

خبر

مدیر کل راه آهن اصفهان گفت: براى نخستین بار قطار 
اصفهان- کرمانشاه با عنوان قطار اربعین حرکت کرد.

سیدرضا سادات حسینى، شامگاه روز یک شنبه در مراسم 
بدرقه زائران عتبات عالیات و قطار اربعین در ایســتگاه
راه آهن اصفهان در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: یک رام 
قطار اصفهان- کرمانشاه با عنوان قطار اربعین به صورت 
آزمایشــى از مبدأ اصفهان به مقصد کرمانشاه حرکت 

کرد.
وى با اشاره به ظرفیت 350 نفرى این قطار، افزود: با توجه 
به استقبال مردم، تالش ها و رایزنى هایى از سوى راه آهن 
جمهورى اسالمى و اداره کل راه آهن اصفهان انجام شد 

و سه رام دیگر قطار نیز براى این منظور در تاریخ هاى 16، 
18 و 20 مهر ماه اضافه شد و ساعت حرکت آنها همانند 

امروز(یک شنبه) است.
مدیــر کل راه آهن اصفهان با بیــان اینکه ظرفیت کل 
این قطارها به صورت رفت و برگشت 2000 نفر است، 
اظهار کرد: با وجود حاشیه و اخبارهاى مربوط به عراق، 
90 درصد ظرفیت این قطار پر شده است.  وى افزود: سه 
قطار دیگر به صورت رفت و برگشــت حدود 1500 نفر 
ظرفیت خالى دارد که مردم اصفهان مى توانند با استفاده 
از سایت ها، آژانس هاى داراى مجوز و باجه  فروش بلیت 

در ایستگاه راه آهن، بلیت خود را خریدارى کنند.

باتالش صنعتگران شرکت ذوب آهن اصفهان، جرثقیل 
30 ُتنى روسى تعمیر و به انبار جدید شمش منتقل شد.

معاون برنامه ریزى و تعمیر تجهیزات مکانیک مدیریت 
مهندسى نت شــرکت ذوب آهن اصفهان گفت: در این 
طرح باتالش صنعتگــران کارگاه هــاى 47 و 48 این 
شرکت، نگهدارنده پایه هاى جرثقیل طراحى و ساخته  
و در انبار جدید شمش بهره بردارى شد. محمود شفیعى 
هدف از اجراى این طرح را انتقال جرثقیل 30 تنى از باند 
10 انبار محصوالت فوالدى به انبار جدید شمش نزدیک 
در راه آهن براى انتقال راحت، سریع و ارزان شمش هاى 

تولیدى ذوب آهن براى صادرات بیان کرد. 

حشــمت ا... جعفرى، سرپرست کارگاه تعمیر تجهیزات 
شــرکت ذوب آهن اصفهان هم گفت: در این طرح به 
همت کارگاه تعمیــر تجهیزات به مــدت 15 روز تمام 
قطعات جرثقیل ازجمله پل، پایه ها، تلشکى و باربندى آن 
همچنین کمرشکن دمونتاژ و به انبار جدید منتقل سپس 

قطعات با موفقیت مونتاژ شد.
ذوب آهــن اصفهــان اولین و بــزرگ تریــن کارخانه 
تولیدکننده فوالد ساختمانى و ریل در ایران و بزرگ ترین 
تولید کننده محصوالت طویل در خاورمیانه است که با 
ظرفیت ســه میلیون و 600 هزارتن فوالد ، انواع مقاطع 

فوالدى ساختمانى و صنعتى را تولید مى کند.

تالش صنعتگران ذوب آهن در 
تعمیر جرثقیل 30 ُتنى روسى

حرکت مسافران اربعین با 
نخستین قطار اصفهان-کرمانشاه

آگهى فقدان مدرك تحصیلى
مدرك فارغ التحصیلــى اینجانب ناصر 
فدائى فرزند على اکبر به شماره شناسنامه 
1799 صــادره از اصفهــان در مقطع 
کارشناسى رشــته الهیات- فقه و حقوق 
صادره از واحد دانشگاه نجف آباد با شماره

 8415066051- 84/9/19 مفقــود 
گردیده اســت و فاقد اعتبار مى باشد. از 
یابنده تقاضا مى شــود اصل مدرك را به 
دانشــگاه آزاد اســالمى واحد نجف آباد 

ارسال نماید. 

رئیس سازمان نظام پزشکى اســتان اصفهان گفت: در 
سال گذشته در اســتان اصفهان بیش از 400 شکایت 
از خطاهاى پزشکى داشته ایم که حدود 130 شکایت به 
پرداخت غرامت مالى منجر شده است و به طور کلى آمار 

دقیقى از خطاهاى پزشکى استان در دست نیست.
عباسعلى جوادى در گفتگو با «ایمنا»، با بیان اینکه آمار 
دقیقى از خطاهاى پزشکى در استان اصفهان وجود ندارد، 
تصریح کرد: آمارهاى موجود بر اســاس شکایت هایى 
است که در دســت داریم و به طور کلى در کشور تقریبًا 
نصف آن چیزى که در دنیا از خطاهاى پزشکى شکایت 
مى شود، شکایت داریم، چرا که در کشور ما بیمار رابطه 
بهترى با پزشک دارد و از گذشــته در ایران به پزشکان 
اعتماد زیادى داشته اند و این ذهنیت هنوز پا برجاست، به 
همین دلیل ما تعداد شکایات کمترى داریم  اما مانند تمام 

دنیا ما نیز خطاهاى پزشکى داریم.

معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان اصفهان 
گفت: طى یک هفته گذشته پوشش امدادى 77 حادثه 
توسط امدادگران جمعیت هالل احمر در اصفهان انجام 

شده است. 
داریوش کریمى بیان کرد: نجاتگران اصفهانى به 194 
حادثه دیده در 77 عملیات امدادى در طول هفته گذشته 
امدادرســانى کردند. وى با بیان اینکــه در طول هفته 
گذشته، پوشش امدادى 77 حادثه توسط امدادگران این 
جمعیت انجام شده است، افزود: امدادگران و نجاتگران 
جمعیت هالل احمر این استان در قالب 83 تیم عملیاتى 
اقدام به امدادرسانى به 194حادثه دیده کردند. کریمى 
گفت: در این مدت 21  مســافر در پایــگاه هاى امداد و 
نجات بین شهرى اسکان داده شده و خدمات حضورى 

دریافت کردند.

مدیر کل بحران استاندارى اصفهان با بیان اینکه تخلیه 
آب هاى زیرزمینى عامل مهمى در فرونشســت زمین 
اســت، گفت: مهیار شــهرضا و دامنه داران بیشترین 

فرونشست زمین را در استان اصفهان داشته اند.
منصور شیشــه فروش در گفتگو با «مهر» با اشــاره به 
پدیده فراگیر فرونشســت در اثر بهره بردارى بى رویه 
آب هاى زیرزمینى در کشور اظهار کرد: بیش از دو دهه 
خشکسالى، تخلیه آب سفره هاى زیرزمینى را دربر داشته 
است که از آن به پدیده فرونشست زمین یاد مى شود و در 

دشت هاى استان اصفهان مشهود بوده است.
وى با بیان اینکه دشت هاى مهیار شهرضا و دامنه داران 
بیشترین فرونشست را در استان اصفهان داشته اند، افزود: 
به طور کلى پدیده فرونشست زمین در دشت هاى مهیار، 
دامنه، برخوار، کاشان، آران و بیدگل، گلپایگان، داران و 

اصفهان چشمگیر بوده است.
مدیــرکل بحــران اســتاندارى اصفهان با اشــاره به 
ترك خوردگى ساختمان ها و معابر شهرى در اثر پدیده 
فرونشســت زمین ابراز کرد: تــرك خوردگى منازل در 

شهرستان دامنه با تأمین اعتبار از مدیریت بحران کشور 
و تسهیالت بالعوض از بنیاد مسکن توسط شهردارى  

اصفهان تعمیر و بازسازى شد.
وى با اشاره به بازنگرى صاحبان مجاز در بهره بردارى 
چاه ها اظهار کرد: شرکت آب منطقه اى با مسدود کردن 
5000  حلقه چاه و توقیــف 600 ادوات حفارى چاه هاى 
غیرمجاز و به کارگیرى 70 تیم گشت و نظارت در مناطق 
مختلف میزان برداشت هاى غیرمجاز آب هاى زیرزمینى 

را کنترل کرده است.

مدیر اجراى طرح خط 2 قطار شهرى اصفهان از پیشرفت 
16/97 درصدى پــروژه اجراى تونل هــاى مکانیزه و 
ســازه هاى جنبى خط 2 مترو اصفهان خبرداد و گفت: 
برآورد هزینه پیش بینى شــده براى اجراى تونل هاى 
مکانیزه و ســازه هاى جنبى خط 2 متــرو حدود 2000 
میلیارد ریال بر اســاس فهارس(فهرست بها) سال 95 
است.سید محســن واعظى در گفتگو با «ایمنا» اظهار 
کرد: اجراى تونل هاى مکانیزه و سازه هاى جنبى خط 2 
مترو اصفهان حد فاصل ایستگاه دارك تا ایستگاه امام 
على(ع) از خرداد ماه 96 آغاز شده است. وى افزود: متراژ 
پیش بینى شده براى هر تونل مکانیزه 7175 متر است 
که 246 نفر شیفت کارگر، مهندس، ناظر و... به صورت 

روزانه در آن فعالیت مى کنند.
مدیر اجراى طرح خط 2 قطار شــهرى اصفهان تصریح 
کرد: برآورد هزینه پیش بینى شده براى اجراى تونل هاى 
مکانیزه و سازه هاى جنبى خط 2 مترو حدود 2000 میلیارد 
ریال بر اساس فهارس سال 95 است و جمع هزینه هاى 
پرداختى به پیمانکار پروژه (شــامل صورت وضعیت و 
تعدیل) تا شهریور 98 حدود 242  میلیارد ریال بوده است.

مدیرکل هواشناســى اســتان اصفهان گفت: فعالیت 
سامانه هاى جوى به تدریج از اواسط مهر ماه به ویژه از 
دهه آخر مهر ماه است که سبب وقوع بارش هاى بهنگام 

پاییزى خواهد شد.
به گزارش «فارس»، حمیدرضا خورشیدى در نشست 
خبرى با اصحاب رسانه در رابطه با مقایسه بارش سال 
آبى جارى با دوره هاى مشــابه زمانى در سال گذشته و 
دوره بلندمدت آمارى اول مهر 97 تا 31 شــهریور 98 
اظهار کرد: اصفهان براى ســال گذشته به لحاظ بارش 
وضعیت خوبى نداشت و نسبت به بلندمدت هم کاهش 
زیادى در رابطه بارش باران داشــته است، براى امسال 
198 میلیمتر ثبت بارش را داشته ایم؛ سال گذشته براى 
سرچشمه هاى اصفهان از جمله چهار محال و بختیارى 

هم بارش کم بوده است.
مدیرکل هواشناسى اســتان اصفهان با اشاره به اینکه 
نسبت به سال گذشته 81 درصد افزایش بارش را نسبت 
به سال گذشته در سطح استان داشته ایم، افزود: نسبت 
به بلندمدت هم امسال اصفهان 25 درصد بیشتر بارش 
دریافت کرده است، در رابطه با درصد تأمین بارش سال 
آبى در بازه یک مهر 97 تا 31 شهریور 98 هم افزایش 
بارش را داشــته ایم.وى ادامه داد: شهر اصفهان در بازه 
زمانى مذکور 120 میلیمتر بارش داشــته اســت که 9 
درصد نسبت به بلندمدت افزایش و 45 درصد نسبت به 
مدت مشابه سال گذشــته افزایش را نشان مى دهد؛ در 
بلندمدت امسال در غرب بیشــترین افزایش و در شرق 

کمترین افزایش بارش را داشته ایم.
خورشیدى در رابطه با اختالف دماى بیشینه تابستان 98 
در مقایســه با بلندمدت گفت: در غرب استان بیشترین 
افزایش دما را داشته ایم، اختالف دما در استان بین نیم 
تا 3 درجه است.  وى با اشاره به اینکه در سرچشمه هم 
شــاهد افزایش بارش بودیم ابراز کــرد: میزان بارش 
دریافتى در شهرستان کوهرنگ در بازه زمانى مذکور با 

1514 میلیمتر است که نسبت به مقدار بلندمدت 43/9 
درصد و نسبت به سال گذشــته 172 درصد افزایش را 

نشان مى دهد.
مدیرکل هواشناسى اســتان اصفهان در ادامه در رابطه 
با پدیده گرد و خاك عنوان کرد: به علت کاهش بارش 
و استمرار شرایط خشکســالى در ده سال  اخیر مناطق 
مرکزى و شرقى استان درگیر خشکسالى شدید شده و 

بسیارى از اراضى این مناطق به کانون هاى گرد و خاك 
تبدیل شده اند، به طورى که با گسترش مناطق مستعد 
کانون هاى گرد و خاك مواجه شدیم. وى تصریح کرد: 
تصاویر ماهواره هاى هواشناسى ویژه پایش گرد و خاك 
نشان مى دهد پهنه هاى گســترده اى از نواحى جنوبى 
سمنان و شمال و شــرق اصفهان از کانون هاى گرد و 
خاك هستند، تغییرات در الگوهاى جوى در وقوع پدیده 

گرد و خاك عامل اصلى به حساب مى آید.
خورشیدى در رابطه با پیش بینى بارش طى فصل پاییز 
98 ابراز کرد: آخرین خروجى مدل هاى پیش بینى فصلى 
و تحلیل هاى هواشناســى و عوامل دور پیوندى بیانگر 
فعالیت سامانه هاى جوى به تدریج از اواسط مهر ماه به 
ویژه از دهه آخر مهر ماه است که سبب وقوع بارش هاى 
بهنگام پاییزى خواهد شــد، بر این اساس مقدار بارش 

در سطح اســتان طى ماه هاى مهر، آبان و آذر نرمال و 
متمایل به کمى باالتر از نرمال خواهد بود.

 مدیرکل هواشناسى استان اصفهان در رابطه با وضعیت 
بارش به صورت تفکیک ماهیانه در فصل پاییز اذعان 
کرد: بارش در مهر ماه نرمال و متمایل باالى نرمال، در 
آبان ماه در اکثر مناطق استان نرمال و متمایل به باالتر 
از نرمال و در آذر ماه هم بــارش در حد نرمال و متمایل 
به کمتر از نرمال انتظار مى رود. وى در رابطه با وضعیت 
دما به صورت تفکیک ماهیانه نیز بیان کرد: میانگین دما 
طى مهر ماه در حد 0/5 تا یک درجه ســانتیگراد باالى 
نرمال و طى آبان و آذر دما تعدیل شده و به مقدار نرمال 
نزدیک شده و در بازه هاى زمانى کوتاه مدت نیز شرایط 
کاهش دما به زیر نرمال نیز انتظار مى رود، همچنین از 
اواسط آبان و طى آذر برودت هوا محسوس تر خواهد بود.
خورشیدى افزایش غلظت آالینده ها از نیمه آذر و دى 
ماه را پیش بینى کرد و گفت: با توجه به کاهش فعالیت 
سامانه هاى جوى از نیمه آذر و دى ماه و شرایط دما در 
ســطح زمین این افزایش غلظت آالینده ها پیش بینى 
مى شود، بنابراین تمهیدات الزم در جهت اجرایى کردن 
مصوبات طرح کاهش آلودگى هوا در کالنشهر اصفهان 
و مناطق صنعتى پرتردد توصیه مى شود. وى با اشاره به 
اینکه امسال در مناطق غربى قطعاً بارش برف را خواهیم 
داشت، اذعان کرد: با توجه به تغییر اقلیم به سمت تغییر 
نوع بارش ها مى رویم، شاید یکسالى بارش هاى خوب 
و رگبارى داشته باشیم اما روال کلى نشان مى دهد که 
بارش هــاى برفى در حال تبدیل شــدن به بارش هاى 

بارانى است.
مدیرکل هواشناسى استان اصفهان تصریح کرد: روند 
تغییرات اقلیمى جو را ما بررســى مى کنیم و این روند 
نشــان مى دهد که با اقلیم خشکســالى مداوم مواجه 
هســتیم البته در بین خشکســالى مداوم بارش هاى 

رگبارى هم داریم.

پیش بینى هواشناسى از وضع هواى اصفهان در 3 ماه فصل سوم سال

پاییز اصفهـــان پر بارش است

پوشش امدادى هالل احمر 
به 77  مورد حادثه 

پیشرفت 17 درصدى 
تونل هاى خط 2 مترو اصفهان

ثبت 400 شکایت از خطاهاى 
پزشکى در سال گذشته

رکوردداران فرونشست زمین در استان اصفهان

جزئیات گرانفروشى گسترده در لباس فرم مدارس اصفهان 
دبیر اصناف و اماکن ستاد امر به معروف و نهى از منکر 
از گرانفروشــى در لباس فرم مدارس ســخن گفت که 

بسیارى از خانواده ها از آن بى اطالع هستند.  
حجت االسالم حمزه حاج حیدرى در گفتگو با «صاحب 
نیوز» اظهار کرد: چند سالى است که کمیته اى متشکل 
از صنعت و معدن، اتحادیه پوشــاك، ارشــاد، ستاد امر 
به معروف، آموزش و پــرورش و دیگــر نهادها براى 
لباس فرم مدارس تشکیل مى شــود. در سال گذشته 
تولیدى ها ظرفیت سنجى شدند و تولیدى هاى مجوزدار 
و زیرزمینى از هم تفکیک شــدند و قیمت ها پایین تر و 
به واقعیت نزدیک تر بود؛ ســامانه اى هم در آموزش و 
پرورش طراحى شــده بود که قرار بود اشکاالت آن بر 
طرف شود. وى افزود: امســال بدون هماهنگى و یا با 
هماهنگى ضعیف با اتحادیه ها و اداره صنعت و معدن، 
لیست یکسرى تولیدکنندگان را از اتحادیه گرفتند و وارد 
ســامانه کردند و مدیران مدارس با این تولیدکنندگان 

قرارداد نوشتند.
حاج حیدرى در ادامه عنوان کرد: در ســال گذشته در 
سامانه فرمى وجود داشت که تولید کننده باید به اتحادیه 
مى رفت، قیمت و نوع پارچــه و... را مى داد که اتحادیه 
یک آنالیز قیمت انجام بدهد و قیمت تأیید شــده را به 
مدیر مدرســه مى داد؛ اما امثال این قسمت حذف شده 
بود و تولیدکننده اى با هر قیمتى و هر جنسى که خودش

مى خواســت لباس فرم را تولید کرد. وى افزود: برخى 
مدارس با ایــن تولیدکنندگان قرارداد بســتند، مدیر و 
کادر مدرســه و نمایندگان اولیاى دانــش آموزان هم 
براى قرارداد به تولیدى ها مراجعه کردند. حاج حیدرى 

گفت: این افراد که نمایندگان 200 تا 300 دانش آموز 
بودند کارشناســى نکردند که این قرارداد به نفع اولیاى

 دانش آموزان است و یا این گونه نیست. وى افزود: در این 
بین انحصارى هم شــکل گرفت، یکى از تولیدکنندگان 
صنعتى که زیر نظر صنعت و معدن بود با 65 تا 70 مدرسه 

و یکى دیگر با 180 مدرسه قرارداد بست.
حاج حیدرى در ادامه افزود: با توجه به 500 مدرسه اى 
که در داخل سامانه ثبت شده نزدیک به 250 مدرسه با 
این دو تولیدکننده قرارداد بستند. دبیر اصناف و اماکن 
ستاد امر به معروف و نهى از منکر استان اصفهان با اشاره 
به این اصل که هر چه میــزان تولید باالتر مى رود باید 

قیمت هم کاهش پیدا کند، خاطرنشــان کرد: متأسفانه 
این دو تولیدکننده که بیشترین مدارس را در اختیار دارند، 
بیشترین شاکى را هم نسبت به قیمت دارند. وى در ادامه 
افزود: قیمت ها از ده تا 170 هزار تومان براى لباس فرم 
مدارس اختالف دارد و گرانفروشــى شــده است.  دبیر 
اصناف و اماکن ستاد امر به معروف و نهى از منکر استان 
اصفهان اذعان کرد: قرار شــد تا پایــان مهر ماه لباس 
فرم هاى مدارس توسط کارشناسان مربوطه صنعت و 
معدن مورد آنالیز قرار بگیرد و اضافه قیمت ها مشخص 
شود و آنهایى که گرانفروشى کردند به تعزیرات حکومتى 

معرفى شوند.
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حسام منظور:

عجله اى براى کار کردن ندارم؛ منتظر کار خوبم
وقتى شازده «بانوى عمارت» شــد، بسیارى چهره و تکنیک 
بازیگرى اش را شناختند اما در صحنه تئاتر شناخته شده تر بود و 
او را جزو بازیگران صاحبنام تئاتر مى نامند که البته براى صحنه 
کارگردانى هم مى کند. او مدرس بازیگرى است. جدى ترین 
حضور منظور در ســینما با فیلم «تلفن همراه رئیس جمهور» 
در سال 1390 شروع شد و در ســال 1396 این تجربه با فیلم 
«ربوده شده» تکرار شد؛ باالخره دیر معرفى شدن حسام منظور 
در سینما و تلویزیون با اتفاقى خوب جبران شد؛ جایى که بعد از 
15 سال عزیزا... حمیدنژاد او را براى بازى در نقش اول سریال 
«بانوى عمارت» انتخاب کرد. منظور این حضور را با نقش اولى 
در سریال «برادرجان» هم تکرار کرد. خبرگزارى «تسنیم» با 

او گفتگویى کرده که بخشى از آن را مى خوانید.

   بعضى از بازیگران تئاتر دیر به سینما و تلویزیون 
معرفى مى شوند اما آنقدر حضورشان موفقیت آمیز 
است که همه را شوکه مى کند؛ شاید بسیارى از این 
عبارت استفاده کرده اند تلویزیون و سینما به برخى 
از بازیگران موفق تئاترى اجحاف کرده است؛ نظر 

شما در این باره چیست؟
این قضیه جدیدى نیست و همیشه اتفاق افتاده است. تصورم 
این اســت هرچیزى زمانى دارد؛ زمــان ورود جدى تر من به 
تلویزیون «بانوى عمارت» بود؛ چرا که پیش از این کارهاى 
تلویزیونى (سریال و تله فیلم) در کارنامه ام داشته ام و ارتباطم با 
تلویزیون قطع نبوده است. اینطور هم نیست که االن تئاتر ما 
مملو از «آل پاچینو» و «مارلون براندو» باشد؛ طبعًا تلویزیون 
هم از بازیگران تئاتر اســتفاده مى کند. نکته اى وجود دارد؛ ما 

مثل برخى از کشــورها صنعت تلویزیون و سینما نداریم که 
حجم زیاد تولیدات ســینمایى و تلویزیونى داشته باشیم که 
در این مجــال و حجم تولیدات، بازیگرهــاى آموزش دیده و 
تحصیل کرده از تئاتر حضور پیدا کنند و از آنها بهره بردارى شود. 
ما در سال تعداد محدودى سریال تلویزیونى و فیلم سینمایى 
داریم که اکثراً ترجیح مى دهند از بازیگرانى که قبًال جواب پس 
داده اند، استفاده شود و این طبیعى است. باالخره این فرصت 
گاهى براى افرادى مثل من به وجود مى آید که با نقشى وارد 

مى شویم و کارمان را ارائه مى دهیم.
   خطاب بــه مدیران تلویزیــون گفتید که باید 
رویکردمان در سریال سازى تغییر کند؛ بفرمایید 
چه مشکالتى در مسیر ســاخت سریال هایمان 
وجود دارد که ایــن رویکردها بایــد تغییر کند. 
مى گویند حلقه خاصى در نویسندگى، کارگردانى 
و تهیه کنندگى وجود دارد و شخصیت هاى جدید 

کمتر مجال کار پیدا مى کنند...
ما مقدارى باید بــه روز شــویم و منظورم در به روز شــدن 
سخت افزارى نیســت بلکه نگاهمان باید از این به روز شدن 
نشــأت بگیرد. ما االن در تلویزیون تنوع ژانرى کم داریم؛ یا 
ملودرام هاى اجتماعى مى ســازیم و البه الى آن سریال هاى 
پلیســى یا تاریخى اتفاق مى افتد. این همه ژانرهاى مختلف 
داریم و باید امکان براى سلیقه هاى مختلف به وجود بیاوریم 
که االن جایشان خالى است. باید مقدارى به کارهاى اقتباسى 
ارزش بیشترى بدهیم، کارهایى که از ادبیات اقتباس مى کنند.

*نکته درستى اشاره کردید که تنوع ژانر در تلویزیون کم اتفاق 
مى افتد و کارهاى اقتباسى هم نداریم...

سریال هایى مى بینیم که فقط اورجینال نوشته مى شود؛ چرا 
به ادبیاتمان رجوع نمى کنیم؟ چرا به قصه هایى که در ادبیات  
و تاریخمان وجود دارند براى اقتبــاس رجوع نمى کنیم؟ آثار 
اقتباسى مان نشــان دادند که همیشــه مى توانند مخاطب را 
جذب کنند و به ندرت کار اقتباســى،  ضعیف از آب درمى آید. 
چون اقتباس از «رمان» مى آید و منشأ محکمى براى ساخت 
درام هاى قوى اســت. سریال هاى اقتباســى همیشه موفق 
بوده اند؛ هنوز به شکل دهه هاى 60 و 70 سریال مى سازیم، 
همان مدل تولید و پیش تولید را داریم، باید مقدارى تغییر کند. 
امروز همه چیز به ســرعت پیش مى رود و اگر به روز نشویم از 
کشورهاى دیگر و اطرافمان عقب مى مانیم؛ باید خواست جدى 
وجود داشته باشد. االن سریال هاى 30 قسمتى ساخته مى شود؛ 
اینها مینى سریال است و ما باید به سمت ساخت سریال هاى 
طوالنى 200 قسمتى برویم. سریال هایى که چند فصل داشته 
باشند؛ سریال هایى که آن سوى مرزها ساخته مى شوند. ما باید 
به سراغ این فضا برویم و به جاى اینکه در طول سال 20 سریال 
متوسط بسازیم دو ســریال چندین قسمتى طوالنى خوب، با 
کیفیت، قصه پیچیده و درگیرکننده، ترکیب بازیگران حرفه اى 
و تخصصى بسازیم. تغییر نگاه باید اینجا اتفاق بیافتد. از طرفى 
ظرفیت ها هم باال برود؛ مشــکلى که در قصه هاى دراماتیک 

وجود دارد به شغل،گروه و قومیتى خاص برمى خورد.
   مى دانیم در انتخاب نقش  ســخت گیرید؛ اگر 
بخواهیــد دوباره در تلویزیون کار کنید دوســت 
دارید چه نوع سریال، ژانر و نقشى را تجربه کنید؟ 
شنیده ایم «بانوى عمارت» در حال تکمیل نگارش 

و شروع تولید است...

عجله اى براى کار کردن ندارم؛ همیشــه منتظر کار خوبم! از 
طرف تلویزیون و سینما پیشنهاد داشــته ام و در حال بررسى 
تعدادى از آنهایم؛ روى فیلمنامه حساسیت دارم و سختگیرى ام 
بابت نتیجه خوب اســت. نتیجه، خوب نباشــد اتالف وقت و 
سرمایه اســت. مى  توانم مدام کارهاى مختلف انجام دهم اما 
اعتقاد به کار خوب دارم. مدیوم خیلى برایم مهم نیست، حتى 
نمایش خانگى خوب و باکیفیتى به من پیشنهاد دهند هم قبول 
مى کنم. باید عوامل و گروه کارى، حرفه اى باشند همه اینها 
برایم مهم اســت. اگر تلویزیون کارهاى خوب بکند حتمًا در 

تلویزیون کار مى کنم.
   در «بانوى عمارت2» حضور دارید؟

خیلى مطلع نیســتم! اگر فیلمنامه خوبى باشد و طبعًا ترجیح 
من این اســت که عزیزا... حمیدنژاد کارگردانى کند و هرچند 
دوست داشتم احسان جوانمرد فیلمنامه بخش دوم را بنویسد؛ 
اگر شــرایط خوبى بر فصل دوم «بانوى عمارت» حاکم باشد 
و حمیدنژاد به عنوان کارگردان حضور داشــته باشد من حتمًا 

حضور خواهم داشت.
   براى مخاطب ما جالب اســت بداند که حسام 

منظور کار طنز هم بازى مى کند؟
در کشور ما «اجاره نشین ها» کار شده که کمدى  خوب و قابل 
احترامى است و طنزهایى هم ساخته مى شود که کالهبردارى 
و اختالس را عادى نشان مى دهند؛  باید مقدارى روى این نوع 
کارها تأمل و دقت داشته باشیم. اگر اثرى مثل «اجاره نشین ها» 
ساخته شود حتماً حضور خواهم داشت. من در سال هاى 1383 
و 1384 تئاتــر کمدى «کابوس خیابان هفدهــم» را با جواد 

عزتى انجام داده ام.

سخنگوى شوراى صنفى نمایش از اضافه شدن فیلم «مسخره باز» به فیلم هاى 
روى پرده خبر داد و گفت: وضعیت اکران فیلم هاى جارى طى هفته آینده بررسى 

و در مورد ادامه نمایش آنها تصمیم گیرى مى شود.
غالمرضا فرجى گفت: فیلم سینمایى «مسخره باز» به کارگردانى همایون غنى 

زاده از چهارشنبه این هفته (17 مهر) اکران مى شود.
«مسخره باز» نخستین تجربه کارگردانى سینماى همایون غنى زاده است که 
تهیه کنندگى آن را على مصفا برعهده گرفته است. غنى زاده که سال ها تجربه 
فعالیت در زمینه کارگردانى و نویســندگى تئاتر را در کارنامه کارى خود دارد، 
براى این فیلم در بخش سوداى سیمرغ سى و هفتمین دوره جشنواره فیلم فجر 
(1397)  چهار جایزه از جمله سیمرغ بلورین بهترین فیلم سینمایى بخش نگاه نو 

و سیمرغ بلورین فیلم هاى هنر و تجربه را کسب کرد.
هدیه تهرانى، صابر ابر، بابک حمیدیان، على نصیریان، محسن حسینى، رضا 
کیانیان، داریوش موفق و فرزان جاللى بازیگران این فیلم ســینمایى هستند. 

تماشاى این فیلم به افراد زیر 12 سال توصیه نمى شود.
در خالصه  داســتان فیلم «مســخره باز» آمده اســت: «تو پرورشگاه صدام 
مى کردند مسخره باز! اما من مشت محکمى حواله صورت یکیشون کردم تا 

داستان رو شروع کنم.»
«مسخره باز» داستان جوانى (با بازى صابر ابر) شــیفته  بازیگرى است که در 
یک سلمانى کار مى کند و شب ها بعد از پایان کار به تمرین بازیگرى مى پردازد. 
صاحبکار او «کاظم آقا» (با بازى على نصیریان) که فردى معتقد به اصول اخالقى 
است سر ماجرایى با «سرهنگ کیانى» از قدیم االیام مشکل دارد. «مانفرد» (با 
بازى داریوش موفق) که دوست و کارچاق کن این ســلمانى است شبى وارد 

سلمانى مى شود و بیان مى کند موهاى بلند زنانه را به قیمت خوب مى خرد...

هدیه تهرانى و على نصیریان از 
فردا روى پرده مى آیند

کیا رکنى، محمد زارع و فاطمه رادمنش شرکت کننده هاى 
«عصر جدید» به عنوان بازیگر به تلویزیون و تئاتر آمدند.

مســابقه «عصر جدید» بــا اجراى احســان علیخانى یک 
برنامه اســتعدادیابى بود که فصل اول آن پیش از ماه محرم 
به پایان رســید. کیا رکنى، محمــد زارع و فاطمه رادمنش 
شــرکت کننده هاى برنامه «عصر جدید» بودند که در این 
برنامه بیشتر از قبل شناخته شدند و به عنوان بازیگر به تئاتر و 

تلویزیون مى آیند.

محمد زارع، پسرى با حرکات حیرت انگیز در «عصر جدید» 
بود که توانست به عنوان دومین برنده فصل اول این مسابقه 
شناخته شود و احسان علیخانى در شــب اعالم نتایج قول 
همکارى با او را در فصل دوم به عنوان مربى داد. این شرکت 
کننده جوان «عصر جدید» به تازگى به نمایش «مهلت» به 
کارگردانى کیاوش زارع طلب پیوسته است و با این نمایش 
تجربه اى جدید در دنیاى هنر را با حرکات نمایشــى کسب 
مى کند. کیا رکنى، بیت باکس کارى اســت که با حضور در 

برنامه «قاچ» خندوانه در میان مردم شناخته شد و حضور در 
برنامه «عصر جدید» نقطه عطف دیگرى براى شناخته شدن 
بهتر او بود. این شرکت کننده برنامه «عصر جدید» به همراه 
محمد زارع در نمایش «مهلت» به کارگردانى کیاوش زارع 

طلب حضور دارد.
فاطمه رادمنش، یکى دیگر از شرکت کننده هاى برنامه «عصر 
جدید» بود که بیشتر از همه شرکت کننده هاى این مسابقه 
شناخته شــده بود. این شــرکت کننده «عصر جدید» فارغ 

التحصیل تئاتر است و یکى از چهره هاى باسابقه بازیگرى 
و کارگردانى در تئاتر است.

فاطمه رادمنش در تجربه اى متفــاوت بعد از 
مسابقه «عصر جدید» بازیگر فیلم «ایکس 
رى» به کارگردانى سروش محمدزاده و تهیه 

کنندگى مسعود رجبیان شد که چهارشنبه 17 
مهرماه (فردا) ســاعت 19 و 15 دقیقه از شبکه 3 

سیما پخش مى شود.

بازیگرى  بقه

 از 

1
3که3

فریده ســپاه منصور، بازیگر ســینما، تئاتر و تلویزیــون درباره 
فعالیت هاى اخیر خود در عرصه بازیگرى گفت: نزدیک به یکسال 
از حضورم در ســریال «87 متر» به کارگردانى کیانوش عیارى 
مى گذرد، البته چند سکانس از بازى من در این سریال باقى مانده 
که هنوز براى بازى به من خبرى نداده اند چندى پیش ســریال 
«نون.خ» را روى آنتن تلویزیون داشتم که خوشبختانه با استقبال 

خوب مردمى رو به رو شد.
وى در همین راســتا ادامه داد: تا آنجایى که مى دانم قرار اســت 
«نون.خ 2» هم ساخته شــود اما هنوز هیچ تماسى براى حضور 
من در سرى دوم این سریال گرفته نشده است، البته شاید مردم 
شخصیت من در سریال را دوست نداشــتند و همین باعث شده 

تاکنون با من تماسى گرفته نشود. 
بازیگر سریال «دردسرهاى عظیم» درباره فعالیت هاى سینمایى 
خود اظهار کرد: چندین پیشنهاد سینمایى داشتم اما بعد از خوانش 
فیلمنامه ترجیح دادم در آنها بازى نکنم، نمى خواهم به دوســتان 
فیلمنامه نویس یا کارگردان بر بخورد اما دوســت دارم در کارى 

باشم که بتوانم در آن یک شخصیت درست را بازى کنم. 
وى درباره حضورش در تئاتر اذعان کــرد: من عادت به پرکارى 
ندارم، هر سال یک تئاتر بازى مى کنم و بیشتر سعى مى کنم به 
کیفیت یک اثر اهمیت دهم، امســال هم در نمایش تراس بازى 

داشتم.
بازیگر فیلم «میهمــان مامــان» در مورد حضور 

برخى نابازیگر در ســینما تأکید کرد: متأســفانه سال هاست که 
برخى با پــول و پارتى در این ســینما حضور دارنــد، برخى خیال 
مى کنند که بازیگرى کار بسیار راحتى است و همه مى گویند که 
گفتن چند دیالوگ کار خاصى نیست، در صورتى که این چنان نیست، 

بازیگرى از یک اتاق به اتاق دیگر رفتن و گفتن چند کلمه نیست. 
وى افزود: بسیارى از بازیگران تئاتر سال ها در این عرصه بازى مى 
کنند و چهره نمى شوند، بعد وقتى به سینما یا تلویزیون راه مى یابند 
همه فکر مى کنند که با رابطه وارد این عرصه شده اند، اما همه را 
نمى توان به یک چشم دید، بسیارى از بازیگران سال ها و سال ها 

تالش مى کنند تا بتوانند یک لحظه جلوى دوربین ظاهر شوند. 
این بازیگر پیشکسوت ســینما درباره راه اصولى براى حضور در 
تئاتر اضافه کرد: همه از من مى پرســند ما چگونه وارد بازیگرى 
شویم، هر کارى اصول خودش را دارد، به نظر من هر کارى نیازمند 
تمرین و مرارت است، هر کارى پایه هاى خود، تحصیل و آگاهى 
مى طلبد، بازیگر شدن به خوشگلى و زیبایى نیست بلکه به سختى 

کشیدن است. 
وى اذعان کرد: البته این را بگویم که در ابتدا براى بازیگر شــدن 
نیاز به استعداد است، یعنى اگر کسى استعداد نداشته باشد با هزاران 
ساعت تمرین هم آن بازیگر خوبى که باید باشد نمى شود، متأسفانه 
در سینما جوى وجود دارد که این شائبه را به وجود آورده که همه با 
رابطه حضور دارند، من نمى توانم البى بازى را کتمان کنم اما 

همه اینگونه نیستند. 

شرکت کننده هاى «عصر جدید» بازیگر شدند

فریده سپاه منصور: بازیگر شدن به خوشگلى نیست
مدیرکل دفتر موسیقى وزارت ارشاد درباره وضعیت فعلى آخرین 
آلبوم محسن چاوشى که اغلب قطعات آن سروده موالنا و سعدى 
است و هنوز موفق به اخذ مجوز نشده، گفت: در نهایت این پیشنهاد 

مطرح شد که شعرى دیگر جایگزین اثر مورد نظر شود.
هادى حسینى، تهیه کننده موسیقى در تاریخ ششم مرداد ماه امسال 
از انتشار آلبوم جدید محسن چاوشى خبر داده بود که «قمارباز» نام 
داشت اما چندى بعد یعنى 23 مرداد ماه، حسینى از وجود مشکالتى 

خبر داد که مانع اخذ مجوز نهایى اثر شده است.
ماجرا از این قرار بود که دهمین و آخرین آلبوم محسن چاوشى که 
«قمارباز» نام دارد به دلیل اصالحاتى از سوى شوراى شعر و ترانه 
وضعیتى بالتکلیف داشــت. اصالحیه اصلى عالوه بر مخالفت با 
انتخاب نام «قمارباز» که براساس تَِرك اصلى انتخاب شده، مربوط 
به ابیاتى از همین غزل است. شوراى شعر و ترانه وزارت ارشاد به 
وجود بیت «تو به مرگ و زندگانى هله تا جز او ندانى/ نه چو روسپى 

که هر شب کشد او به یار دیگر» واکنش نشان داده بود.
مدیرکل دفتر موسیقى وزارت ارشاد درباره وضعیت فعلى آخرین 
آلبوم محسن چاوشى که اغلب قطعات آن سروده موالنا و سعدى 
است و هنوز موفق به اخذ مجوز نشــده و دیدگاه دفتر موسیقى و 
شوارى شعر و ترانه و عملکرد این مجموعه نسبت به اتفاقاتى مشابه 
وضعیت آلبوم محسن چاوشى گفت: به هرحال شوراى شعر و ترانه 
مالحظاتى دارد که کلى است. تصمیمات اتخاذ شده توسط اعضا 

نیز بر اساس آن موارد اتخاذ مى شود.
محمد الهیارى فومنى گفت: صحبت بر سر این موضوع بود که اگر 
قرار باشد یک یا دو بیت یا یک واژه از شعر مورد نظر خوانده نشود، 
ممکن است شعر ناقص شــود و آسیب ببیند. یا ممکن است بیتى 
موقوف المعانى باشد. یعنى نبودش معنى کلى ابیات بعدى و به طور 
کلى شعر را تحت تأثیر قرار دهد. وى درباره رأى و خواست شوراى 
شعر و ترانه و شوراى موسیقى گفت: من براى آنکه مسئله مذکور 
را به سرانجام برسانم، هم در جلسات شوراى شعر و هم در جلسات 
شوراى موســیقى هر کدام دو نوبت حضور داشــتم تا از جزییات 

بیشتر پرونده مطلع شوم. رأى شوراى شعر این بود که بهتر است 
جاى آن شعر، اثر دیگرى از موالنا جایگزین شود. اعضاى شوراى 
موسیقى نیز نسبت به برخى اشــکاالت فنى (مثًال ضرباهنگ ها) 

نظراتى داشتند.
مدیرکل دفتر موسیقى وزارت ارشاد، درباره وضعیت فعلى آلبوم آخر 
چاوشى گفت: در حال حاضر صورت مسئله براى ما مشخص است 
و مى دانیم باید چه کارهایى را انجام دهیم. اما موضوع ناراحت کننده 
این است که افرادى به جز عوامل تولید و تهیه آلبوم و خارج از ارشاد 
فضاسازى هاى رسانه اى مى کنند و با نشر پست ها و مطالب نادرست 
اخبار را به گونه اى دیگر به گوش مخاطبان مى رسانند. مثًال گفته 
بودند از عوامل تولید خواسته شده کلمه مشخصى را از شعر حذف 
کنند! آن هم از اثرى متعلق به شــاعرى کالسیک! مطمئنًا هیچ 
شورایى، تحت هیچ شــرایطى چنین کارى نمى کند و چنین رأى  
صادر نمى کند و به این سمت و سو نمى رود که فالن کلمه از شعر 
حذف شود. در نهایت این پیشنهاد مطرح مى شود که شعرى دیگر 

جایگزین اثر مورد نظر شود. که این اتفاق افتاد.
الهیارى گفت: ما در حــوزه فرهنگ و هنر فعالیت مى کنیم و هیچ 
چاره اى جز گفتگو و تعامل نداریم تا به این ترتیب نسبت به فضاى 
فکرى یکدیگر به شناخت درست برسیم و بدانیم اگر سوءتفاهمى 

وجود داشته از چه ناحیه اى بوده است. 

مجموعه تلویزیونى «امیرکبیر» محصول سال 1364 به کارگردانى 
سعید نیکپور از  18مهر ماه روى آنتن شبکه 4 سیما مى رود.

«امیرکبیر» یکى از سریال هاى محبوب دهه 60 تلویزیون در ژانر 
تاریخى است که پرویز زاهدى فیلمنامه آن را نوشته و سعید نیکپور 
آن را کارگردانى کرد. خود او در این سریال در کنار ایرج راد، محمد 
مطیع، فخرى خوروش، ژاله علو، رضا فیاضى، فخرالدین صدیق 
شریف، شمسى فضل الهى، پرویز پورحســینى، هادى مرزبان، 
غالمرضا طباطبایى، ســروش خلیلى، حمید مهرآرا، على رامز، 

غالمحسین لطفى و محمد عمرانى به نقش آفرینى در آن پرداخته 
است.  این مجموعه تلویزیونى ســال 1363 ضبط و پخش آن از 

اردیبهشت ماه سال 1364 از شبکه یک شروع شد.
یادآور مى شود، آخرین قسمت از مجموعه تلویزیونى «مختارنامه» 
چهارشنبه 17 مهر ماه از شبکه 4 ســیما پخش مى شود و از پنج 
شنبه 18 مهر ماه، هرشب 12 بامداد سریال «امیرکبیر» از شبکه 
دانایى و خردورزى روى آنتن مى رود. این سریال هر روز ساعت 

18 بازپخش مى شود.

چه خبر از مشکل آلبوم جنجالى چاوشى؟

پخش یک سریال قدیمى و خاطره انگیز از تلویزیون
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فیلمنامه نویس یا کارگردان بر بخورد اما دوســت دارم در کارى 
باشم که بتوانم در آن یک شخصیت درست را بازى کنم. 

وى درباره حضورش در تئاتر اذعان کــرد: من عادت به پرکارى 
ندارم، هر سال یک تئاتر بازى مى کنم و بیشتر سعى مى کنم به 
کیفیت یک اثر اهمیت دهم، امســال هم در نمایش تراس بازى 

داشتم.
بازیگر فیلم «میهمــان مامــان» در مورد حضور

کشیدن است. 
وى اذعان کرد: البته این را بگویم که در ابتدا براى بازیگر شــدن 
نیاز به استعداد است، یعنى اگر کسى استعداد نداشته باشد با هزاران 
ساعت تمرین هم آن بازیگر خوبى که باید باشد نمى شود، متأسفانه 
در سینما جوى وجود دارد که این شائبه را به وجود آورده که همه با 
اما  رابطه حضور دارند، مننمىتوانم البى بازى را کتمانکنم

همه اینگونه نیستند. 
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سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان در نظر دارد در راستاى ماده 7 آئین نامه اجرائى بند (ه) ماده 29 قانون برگزارى مناقصات به شماره 
193542/ت 42986 ك مورخ 1388/10/01 نسبت به تهیه فهرست بلند مشاورین داراى صالحیت در خصوص تهیه عکس هوایى و  ارتو فتو 

اراضى کشاورزى به شرح زیر اقدام نماید.
1. نام و نشانى کارفرما: سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان به نشانى خیابان هزارجریب، مقابل اداره کل فنى و حرفه اى

2. موضوع خدمات مشاوره: تهیه عکس هوایى رقومى رنگى و  ارتو فتو اراضى کشاورزى در سطح استان به مساحت 180 هزار هکتار
GIS 3 3. گواهینامه صالحیت: حداقل رتبه 1 فتوگرامترى و رتبه

4. مهلت دریافت اسناد ارزیابى کیفى: از تاریخ 98/07/16 تا پایان وقت ادارى 98/07/22 به آدرس اصفهان، خیابان هزارجریب، سازمان جهاد 
م الف: 622160کشاورزى استان اصفهان، اداره امور پیمان ها و قراردادها، اتاق 250 

آگهى فراخوان

اداره امور پیمانها و قراردادها

نوبت اول

بر اســاس برنامه مرحله یک هشــتم جام حذفى تیم ســپاهان با سه 
بازیکن ملى پوش بایــد دو روز بعد از بازى تیم ملــى به مصاف پیکان

 برود.
 هفته گذشته مراسم قرعه کشــى مرحله یک هشتم جام حذفى فوتبال 
با حضور نمایندگان برخى از باشــگاه ها برگزار شــد و بر اســاس این 
قرعه 16 تیم راه یافته به این مرحله حریفان خود را شناختند. از همین 
رو مشخص شــد تیم هاى اصفهانى ســپاهان و ذوب آهن باید در این 
مرحله از جام حذفى به ترتیب به مصاف تیم هاى پیکان و مس کرمان

 بروند.
 برنامه بازى هاى مرحله یک هشــتم جام حذفى در حالى اعالم شــد 
که تیم ها به دلیــل برگزارى بازى هاى تیم ملى در مقدماتى آســیا در 
استراحت به ســر مى برند و بازى بعدى آنها در لیگ برتر 29 مهر ماه 

برگزار خواهد شد.
بر اساس برنامه اعالم شده دیدار ذوب آهن اصفهان و مس کرمان در 
ساعت 16 و 50 دقیقه روز چهارشنبه 24 مهر ماه در ورزشگاه فوالدشهر 
اصفهان برگزار خواهد شد؛ همچنین پنج شنبه 25 مهر ماه بازى سپاهان 
و پیکان تهران از ســاعت 16 و 50 دقیقه و در ورزشــگاه نقش جهان 

اصفهان آغاز مى شود.

اما در زمان اعالم شــده ذکر شــده اســت که به دلیل اینکه دو تیم 
پرســپولیس و تراکتور تبریز بیش از ســه بازیکن ملى پوش داشــتند 
زمان بازى این تیم ها به جــاى 24 و 25 مهر در 5 آبان تعیین شــده

 است.
باشگاه پرسپولیس پیش از این بر این اســاس و با توجه به اینکه پنج 
بازیکن پرسپولیس به تیم ملى کشــورمان دعوت شده اند، در رایزنى با 
مقام هاى سازمان لیگ خواهان به تعویق افتادن این بازى طبق ضوابط 

و مقررات شده بود و از همین طریق نیز جواب گرفت.
نکته جالب اینکه سپاهان نیز سه بازیکن اصلى ترکیب خود یعنى پیام 
نیازمند، مرتضى منصورى و محمد محبــى را در تیم ملى دارد اما باید 
دقیقًا دو روز بعد از بازى تیم ملى در جام حذفى بازى کند و این شاید کار 

را براى آنها سخت کند.
انتظار مى رفت باشگاه ســپاهان نیز مانند پرســپولیس با درخواست 
رســمى بازى خود در جام حذفى را به تعویــق مى انداخت که این کار 
صورت نگرفت؛ البته مدیر عامل باشگاه ســپاهان اعالم کرده که به 
کمیته مســابقات براى جابه  جایى زمان مســابقه با پیکان درخواست 
خواهد داد و باید منتظر مشــخص شــدن وضعیت زمــان این دیدار

 ماند.

سپاهان براى تعویق 
یک بازیکن کم آورد

 
یکى از مهمترین دیدارهاى هفته ششــم لیگ برتر روز جمعه در 
اصفهان بین دو تیم همشــهرى برگزار شــد. تیم هاى سپاهان و 
ذوب آهن در حالى که شــرایط متفاوتى با هم داشتند، در ورزشگاه 
نقش جهان به مصاف هم رفتند. در حالى که در نیمه اول این بازى 
ذوبى ها معتقد بودند که یک پنالتى برایشــان گرفته نشده و امکان 
جلو افتادن از حریف را داشتند، سرانجام گل اول این بازى را بازیکن 
دیگرى براى تیم حریف به ثمر رســاند. جورجى گولسیانى، مدافع 

گرجستانى سپاهان، با ضربه سرى تماشایى موفق شد اولین گل این 
دربى را به ثمر برساند. گولسیانى که قطعاً یکى از عوامل مهم کلین 
شیت هاى متوالى سپاهان در این فصل بوده، این بار در فاز تهاجمى 
هم مؤثر ظاهر شد و گره بازى را براى شاگردان قلعه نویى باز کرد. 
این بازیکن گرجستانى پس از به ثمر رساندن گل اول بازى به شکل 
ویژه اى هم خوشحالى کرد. شادى پس از گل او احتماًال خبر از این 
مى دهد که مدافع بلندقامت سپاهان در آستانه پدر شدن قرار دارد و 

فرزند او در آینده اى نه چندان دور به دنیا خواهد آمد. 

عدم حضور رضا شکارى در ترکیب تراکتور شایعاتى را ایجاد کرده اما این 
مسئله توسط مدیرعامل باشگاه رد شد.

 رضا شــکارى یکــى از خریدهاى پر ســر و صداى تراکتــور براى 
لیگ برتر نوزدهم بود. این ســتاره جوان در ابتداى فصل با حواشــى 
فراوان قــراردادى طوالنى مــدت با تراکتــور امضا کرد و شــاگرد 
مصطفى دنیزلى شــد. با گذشــت شــش هفته از رقابت هاى لیگ 
برتر اما شــکارى حتى یک دقیقه هم در ترکیب تراکتور بازى نکرده 

است.
بازى نکردن شکارى در شرایطى اتفاق افتاده که دنیزلى به تناوب تقریبًا 
به همه بازیکنانش فرصت حضور در زمین را داده است و همین مسئله 

عالمت سئوال هاى زیادى در ذهن هواداران ایجاد کرده است.
در این خصوص یک شایعه عجیب هم به وجود آمده است. بعد از آنکه 
در ابتداى فصل سعید آذرى، مدیرعامل سابق ذوب آهن انتقال شکارى 
را غیرقانونى خواند و بابت حضور این بازیکن در تراکتور از او و تیمش 
شکایت کرد، شایعه شد که مسئوالن تراکتور از ترس اینکه نتایج تیمشان 

با بازى کردن شکارى دچار تغییر انضباطى شــود، او را به زمین نمى 
فرستند. حاال اما این شایعه توسط مدیرعامل باشگاه تکذیب شده است.

غالمرضا صادقیــان،  مدیرعامل تراکتور در ایــن خصوص به یکى از 
رسانه ها گفته: «آقاى دنیزلى در بازى با پاس از بازیکنان جوان استفاده 
کرده بود و بر اساس تاکتیک این سرمربى، از تمامى بازیکنان در طول 
فصل استفاده خواهد شد و مشکلى بابت شکایت باشگاه ذوب آهن از 
شکارى نداریم و در نامه اى به باشگاه روبین کازان صراحتاً اعالم کردیم 

که شکارى با ما قرارداد دارد.»

و صادقیان همچنان تکذیب مى کندبچه اى در راه است
خشایار بیدمشکى

قاسم حدادى فر، کاپیتان تیم فوتبال 
ذوب آهن در گفتگویى درباره شرایط 
این تیم اظهار کرد: ما در پیش فصل 
تمام سعى مان را کردیم که این فصل 
را بر خالف سال هاى گذشته خیلى 

خوب شــروع و بتوانیم امتیاز 
کســب کنیم و آخر فصل 

جــزو تیم هــاى باالى 
جدول باشیم؛ اما با وجود 
بازى هــاى خوبــى که 
انجام مى دهیم و مستحق 

برد بودیم نتوانستیم نتایج 
خوبى بگیریــم. همه تالش 

مى کنیم که بتوانیم این نقیصه 
را بر طرف کنیم و نیم فصل اول هم 

خوب نتیجه بگیریم. 
او دربــاره جــدا شــدن بازیکنان 
ذوب آهن بعد از درخشش در این تیم 
هم بیان کرد: با شرایطى که باشگاه 
ذوب آهن دارد بازیکنــان وقتى به 
مراحل باال مى رسند یا قراردادشان 
تمام مى شود و پیشــنهاداتى که از 
دیگر باشــگاه ها دریافت مى کنند و 
ذوب آهــن نمى تواند آنقــدر هزینه 
کند، تصمیم مى گیرند که از باشگاه 
جدا شوند. این حق طبیعى آنهاست. 
باشــگاه ما بودجه اى محدود دارد و 
بیشــتر از آن نمى تواند هزینه کند. 
باشــگاه هاى دیگر خیلــى خوب و 
حرفه اى هزینه و ســتاره ها را جمع 
مى کنند و این در فوتبال دنیا رســم 
است و باشگاه هاى بزرگ همین کار 

را مى کنند.
کاپیتان ذوب آهن درباره شــایعاتى 
مبنى بــر برکنــارى منصوریان از 
سرمربیگرى این تیم هم، گفت: من 
کامًال با این قضیــه مخالفم. آقاى 
منصوریــان و کادرش شــبانه روز 
زحمت مى کشــند. از لحاظ فوتبالى 
در شــش هفته گذشــته مستحق 
پیروزى هــاى بیشــترى بودیــم. 
نمى خواهم اسمى از بدشانسى بیاورم 

اما نتیجه نگرفتیم. به هواداران و 
مسئوالن باشگاه قول مى دهیم، 
ما تیم خوبــى داریم و مطمئن 
باشید در ادامه نتیجه مى گیریم. 

اخراج سرمربى؟
 من که مخالفم

احمد خلیلى

   آى اسپورت | ســپاهان باز هم برد و در صدر جدول 
ماند. نکته مهم داســتان اما رضایت امیر قلعه نویــى از داورى 
بازى هاى اخیر سپاهان است. او در نشســت خبرى بعد از بازى 
تیمش مقابل ذوب آهن گفته: «خوشبختانه در این فصل با آمدن 
ممبینى مسائلى که سال گذشــته به سپاهان ضربه زد ریشه کن 
شــده اســت و حاال تکلیفمان را در داخل زمین مى دانیم. سال 
گذشــته جریانى بود که ســپاهان از آن لطمه خورد. اما امسال 
شرایط تغییر کرده و عادالنه شــده است و مى دانیم اگر اشتباهى 
هم رخ دهد عمدى نبوده اســت.» قلعه نویى از هدایت ممبینى 
تعریف و تمجید کرده اســت. ممبینى همان کسى است که بعد 
از دربى مدعى بود که داورى این بازى هیچ مشــکلى نداشت! به 
این بخش از حرف هاى قلعه نویى هم کار نداریم که مدعى شده 
سپاهان سال گذشــته از یک جریانى ضربه خورد. اگر بخواهیم 
بررسى کنیم مى بینیم که سپاهان فصل گذشته جزو تیم هایى بود 
که بیشترین سودها را از داورى برد ولى این حرف ها دیگر فایده اى 

ندارد و چیزى را تغییر نمى دهد. اما به نظــر باید این پاراگراف از 
حرف هاى تازه قلعه نویــى را ثبت کرد تا اگر الزم شــد بعدها از 
آن استفاده شود. او مدعى شــده که امسال شرایط عوض شده و 
همه چیز عادالنه است و اگر اشتباهى هم هست عمدى نیست! 
مى بینید؟  در این دو هفته که اشــتباهات علیه حریفان سپاهان 
یعنى پرسپولیس و ذوب آهن بوده، اشتباهات غیرعمدى مى شود! 
اما سال گذشته چون به ادعاى قلعه نویى سپاهان از داورى متضرر 
شد، اشتباهات عمدى و جریانى در کار بود! ایرادى ندارد. اصًال هر 
چه قلعه نویى مى گوید درست است! فقط منتظریم ببینیم در ادامه 
لیگ چه اتفاقاتى مى افتد. باالخره هنوز بیست و چهار هفته از لیگ 
باقى مانده و ممکن است روزى خداى نکرده به اشتباه سوتى علیه 
سپاهان زده شــود. باید دید آن روز هم قلعه نویى حرف از اشتباه 
غیرعمد مى زند و به عدالت در لیگ اعتقــاد دارد یا این که دوباره 
ادعاى مهندسى شدن لیگ توســط او و مدیران سپاهان مطرح 

مى شود!

انتقاد یک رسانه از قلعه نویى

یادت باشه گفتى اشتباهات غیرعمدیه
کارى کنید که حاال حاالها شاگرد 

ویلموتس بمانید

بررسى کنیم مى بینیم که سپاهان فصل گذشته
که بیشترین سودها را از داورى برد ولى این حرف

سرمربى تیم فوتبال بانوان سپاهان گفت: باشگاه انتظار بازى قشنگ 
از تیم دارد اما ما تالش خود را انجام مى دهیم که بهترین نتایج را 

کسب کنیم.
بیان محمودى در گفتگو با «ایمنا»، در رابطه با جدایى از تیم فوتبال 
بانوان ذوب آهن، اظهار کرد: قبل از جدایى سعید آذرى از ذوب آهن 
در جلسه خصوصى که با او داشتم براى بســتن قرار داد به توافق 
رسیدیم و برنامه هایى که داشتم را تحویل دادم، اما زمانى که آذرى 
از این باشگاه جدا شد، دلسرد شــدم و به دلیل اینکه بودجه تیم را 

پایین آورده بودند ادامه همکارى امکانپذیر نبود.
وى افزود: آذرى یک مدیر فوق العاده در بخش بانوان و آقایان ذوب 
آهن بود که به نظر من باشگاه ذوب آهن یکى از مفیدترین آدم هاى 
خود را از دست داد. امضاى قراردادم با سپاهان زمان زیادى نبرد و 

تنها چند روز قبل از امضاى قرار داد با این باشگاه حرف زده بودم. 

سرمربى تیم فوتبال سپاهان با بیان اینکه بازیکنان تیم فوتبال 
ذوب آهن شرایط مالى خوبى نداشــتند، تصریح کرد: چند نفر از 
بازیکنان سپاهان همراه با مربى خود از این تیم جداشدند به همین 
دلیل تیم تقریبًا خالى شــده بود و مجبور به جذب بازیکن بودیم. 
بازیکنان ذوب آهن در این تیم شــرایط مالى خوبى نداشــتند و 
براى اینکه مى خواســتند با من کار کنند به سپاهان پیوستند. 
سپاهان و ذوب آهن تفاوتى با یکدیگر ندارند و هر دو تیم هاى 

اصفهان هستند.
محمودى در خصوص هدفگذارى تیم فوتبال بانوان سپاهان 
در لیگ برتر فوتبال، خاطر نشان کرد: باشگاه انتظار بازى 
زیبا از تیم دارد اما ما تالش خــود را انجام مى دهیم که 
بهترین نتایج را کسب کنیم. هیچ مقامى در لیگ دور از 

دسترس نیست  اما قولى براى قهرمانى نمى دهم.

بدون آذرى هرگز!

مدافع سپاهان در مورد عملکردش در این تیم و دعوتش به اردوى تیم ملى 
صحبت کرد.

مرتضى منصورى در گفتگویى در خصوص دعوت شــدنش به اردوى تیم 
ملى اظهار کرد: واقعًا اتفاق خوبى بود و خوشحالم که توانستم مزد زحماتم 
و تالشم را بگیرم و کادرفنى تیم ملى من را دیدند. وى در مورد ترافیکى که 
در پست دفاع راست در فوتبال ایران وجود دارد و حضور بازیکنان زیادى که 
مدعى ملى پوش بودن هستند هم گفت: این موضوع یک چالش جذاب است 
و البته کار من را سخت مى کند ولى به هر حال وظیفه دارم همه تالشم را 

بکنم تا بهترین عملکرد را براى تیمم داشته باشم.
مدافع سپاهان در مورد دیدار مقابل ذوب آهن هم گفت: بازى سختى داشتیم 
و کیفیت ذوب آهن هیچ تناسبى با جایگاه این تیم در جدول رده بندى ندارد 
و آنها از بهترین تیم هاى لیگ هستند و دیدید که چقدر ما را در دقایقى اذیت 
کردند ولى خب ما باهوش تر و با تجربه تر عمل کردیم و نکاتى که کادرفنى 

به ما گفتند را در زمین انجام دادیم و توانستیم به گل برسیم و پیروز شویم.
مدافع سپاهان در مورد انتقاد قلعه نویى از مدافعان سمت چپ و راست این 
تیم که در نشست خبرى مطرح کرد هم اظهار کرد: آقاى قلعه نویى هرچه 
بگوید حق دارد ولى واقعًا بازى سختى داشتیم و بازیکنان تیم حریف چوب 
خشک نبودند که ما اجازه ندهیم در طول 90 دقیقه کارى انجام دهند. واقعًا 
حریف سر سختى داشتیم و همه تالشمان را هم کردیم تا تیم موفق شود و 

خدا را شکر نتیجه گرفتیم. 
منصورى در مورد باز شدن درب ورزشــگاه  آزادى به روى بانوان در بازى 
ایران-کامبوج عنوان کرد: اتفاق خیلى خوبى است و از مسئوالن خواهش 
مى کنم ای نقدر نگران نباشــند و اتفاق خاصى نمى افتد و اتفاق خوبى است 
که خانواده ها بتوانند در کنار هم بازى تیم ملى کشورشــان را تماشا کنند و 
امیدوارم اتفاقات روى ســکوها در این بازى به شکلى رقم بخورد که ثابت 

شود حضور بانوان در ورزشگاه ها جاى نگرانى ندارد.

2 ملى پوش جدید سپاهان کار خود را زیر نظر مارك ویلموتس آغاز کردند.
در لیست اخیر مارك ویلموتس براى دو بازى مقابل کامبوج و بحرین در 
مقدماتى جام جهانى نام چهره هاى جدیدى به چشم مى خورد که دو تن از 
آنها پدیده هاى این فصل سپاهان بودند. محمد محبى و مرتضى منصورى 
دو بازیکنى که از ابتداى لیگ بازى هاى خوبى براى سپاهان انجام دادند، با 

نظر ویلموتس به تیم ملى رسیدند.
محبى 20 ساله و منصورى 29 ســاله در ادامه روند رو به پیشرفت خود 
حاال امید زیادى دارند تا بتوانند نظر مارك ویلموتس را هم جلب کنند و در 
اردوهاى تیم ملى باقى بمانند. آنها با انگیزه زیادى در تمرینات تیم ملى 

حضور یافتند و اخیرا صحبت هاى کوتاهى نیز با ویلموتس انجام دادند.
 سرمربى تیم ملى در این صحبت ها از این دو بازیکن خواست تا با تمام 
وجود و بدون استرس کارشان را دنبال کنند. به نظر مى رسد در بازى روز 
پنج شنبه مقابل کامبوج نیز ویلموتس به آنها فرصت حضور در زمین را 
بدهد و به همین دلیل  شانس خوبى براى نشان دادن توانایى هایشان دارند.

مرتضى منصورى:

مسئوالن عزیز! اینقدر نگران نباشید

محمد مؤمنى
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مزایده اموال منقول
اجراى احکام حقوقى شعبه چهارم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده 
اجرایى کالسه 971082 ج 4 له آقاى امید رضایى علیه 1- آقاى مهدى مختارى 2- عارف 
کبیریان مبنى بر مطالبه مبلغ 619/013216 ریال بابت محکوم به و هزینه هاى اجرایى و 
حق االجراى دولتى در تاریخ 98/8/8 ساعت 10:30 صبح در محل اجراى احکام دادگسترى 
اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 18 خیابان شــهید نیکبخت جهت فــروش اموال توقیفى که 
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 
نشانى اصفهان شهرك صنعتى محمودآباد- خیابان 16- سنگبرى سامان سپاهان مراجعه 
و از اموال 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. پیشنهاد دهنده 
باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود تسلیم پس از پرداخت تمام بهاى آن صورت خواهد 
گرفت و هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشــد. و مابقى ثمن ظرف حداکثر 
یک ماه پرداخت و اال ده درصد واریزى به نفع دولت ضبط خواهد شــد. لیست اموال مورد 
مزایده: موضوع پرونده کالسه 971082، در خصوص ارزیابى مقدارى سنگ ساختمانى و 
در تاریخ 98/02/21 اینجانب کارشناس منتخب در معیت آقاى ایمان امیریوسفى از سنگ 
ها بازدید نموده و پس از بررسى هاى الزم و چگونگى گزارش به شرح زیر حضورتان تقدیم 
مى گردد. ســنگ هاى مذکور و در محوطه داخلى کارخانه سنگبرى سامان سپاهان (واقع 
در شــهرك صنعتى محمود آباد خیابان 16) قرار داردو از نوع سنگ اسلب مرمر آذرشهر با 
درجات کیفى و ابعاد متفاوت مى باشــد. با توجه به نوع و کیفیت و ابعاد دسته سنگ معرفى 
شده توسط آقاى ایمان امیریوسفى و ارزش ریالى هر مترمربع اسلب آن و بطور میانگین به  
مبلغ 3/000/000 ریال (ســه میلیون ریال) و در مجموع ارزش ریالى 350 مترمربع سنگ 
مذکور 1/050/000/000 ریال (یک میلیارد و پنجاه میلیون ریال) برآورد مى شود. م الف: 

573596 مدیر و دادورز اجراى احکام حقوقى اصفهان /6/137
مزایده اموال غیرمنقول

اجراى احکام حقوقى شعبه ششم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده 
اجرایى کالســه 970764 ج/6 له آقاى حمید اکبرى علیه آقاى شــایان تابان و اکبر امین 
مبنى بر مطالبه مبلــغ 89/191/744/975 ریال بابت محکوم بــه و هزینه هاى اجرایى و 
حق االجراى دولتى در تاریخ 98/8/13 رو دوشنبه ســاعت 11/30 صبح در محل اجراى 
احکام دادگسترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 18 جهت فروش 40/644 حبه مشاع از 72 
حبه شش دانگ ملکى به پالك ثبتى شماره 2497 فرعى از 3 اصلى بخش 14 اصفهان با 
مشخصات مندرج در نظریه کارشناســى که ذیًال درج شده است ملکى آقاى شایان تابان و 
اکنون در تصرف مالکانه محکوم علیه (خالى از ســکنه) مى باشد توسط کارشناس رسمى 
دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى شــده و نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیده 
برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانى 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. پیشنهاد دهنده 
باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشد و 
مابقى ثمن را ظرف حداکثر یک ماه پرداخت و اال ده درصد واریزى به نفع دولت ضبط خواهد 
شد. اوصاف ملک مورد مزایده: محل ملک واقع در اصفهان، ضلع غربى اتوبان خرم خیام، بعد 
از فلکه جهاد، کوچه شماره 42، مجتمع مسکونى نوجا، بلوك 61 بازدید معاینه نموده و نتیجه 
مشاهدات، معاینات و بررسى ها به شرح ذیل به استحضار عالى مى رسد. مشخصات ثبتى: 
ششدانگ یک قطعه زمین به شماره پالك 2497 فرعى از سه اصلى مفروز و مجزى شده از 
پالك شماره 212 فرعى واقع در بخش 14 حوزه ثبت غربى اصفهان به مساحت 409/22 
مترمربع به نام شایان تابان فرزند مسعود به شناسنامه 1207 به شماره ملى 128841268 
واقع در صارمیه بعد از بانک ملت در صفحه 269 دفتر 952 ذیل شماره ثبت 175110 ثبت 
و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده است. حدود ملک به شرح ذیل مى باشد: - شماال پى 
است به طول 16/35 متر به کوچه احداثى به عرض 10 متر – شرقا پى به پى به طول 24/78 
متر به شماره 2498 فرعى – جنوبا دیوار به دیوار به طول 16/35 متر به شماره 1196/213 
فرعى – غربا پى به پى به طول 25/03 متر به شــماره 2496 فرعــى. این ملک به موجب 
دستور شماره 951871 مورخ 95/08/11 شعبه 31 اجراى احکام حقوقى اصفهان در قبال 
مبلغ 42/641/328/552 ریال به نفع حمید اکبرى بازداشــت گردیده و به موجب دستور 
شماره 960043 مورخ 96/5/11 شعبه 3 بازپرسى دادســراى عمومى و انقالب ناحیه 22 
تهران بازداشت مى باشــد. همچنین به موجب نامه شماره 1397009001661064 مورخ 
97/11/6 شعبه ششم اجراى احکام مدنى اصفهان در قبال مبلغ 67/000/000/000 ریال 
به نفع حمید اکبرى بازداشت مى باشد. پروانه شهردارى: آخرین پروانه شهردارى به شماره 
9/90/7758 مورخ 90/05/23 از شهردارى منطقه 9 اصفهان اخذ شده و مساحت ساختمان 
2329 مترمربع در 8 طبقه (12 واحد) ذکر گردیده اســت. ســپس طبق اصالحیه پروانه به 
شماره 90013496 مورخ 90/12/8 به مساحت زیربنا به 2653/5 مترمربع در 9 طبقه (14 
واحد) افزایش یافته است. طبق فرم درخواست اعالم نظر آتش نشانى به شماره 91/10056 
آخرین وضعیت بنا این ساختمان شــامل 40 مترمربع انبارى و 286 مترمربع پارکینگ در 
زیرزمین، 68 مترمربع البى و 221/5 مترمربع پارکینگ در همکف، 298 مترمربع مسکونى 
در طبقه اول و 298 مترمربع مسکونى در طبقه دوم، 289/5 × 5 مترمربع مسکونى در طبقات 
سوم تا هفتم جمعا به مساحت 2659 مترمربع در 9 طبقه (14 واحد) مى باشد. در این برگه 
وضعیت بنا به صورت سفت کارى ذکر گردیده است. ضمنا در صورت لزوم و صالحدید آن 
مقام، جهت تعیین دقیق متراژ کل و نیز مساحت مفید و غیرمفید واحدها نیاز به کارشناسى 
نقشه بردارى مى باشد. گواهى پایان کار ارائه نگردید و در پرونده شهردارى نیز مشاهده نشد 
لیکن فرم درخواست گواهى پایانکار در مرداد ماه 95 تکمیل شده بود. مشخصات ساختمانى 
محل به صورت یک ساختمان 9 طبقه است که طبقه زیرزمین شامل پارکینگ و انبارى ها، 
همکف البى و پارکینگ، طبقات فوقانى هر کدام 2 واحد مسکونى (جمعا 14 واحد) مى باشد. 
اسکلت ساختمان بتن مسلح و سقف تیرچه بلوك، نماى خارجى آجر و شیشه و مقدارى ترمو 
وود و سنگ است. در طبقه زیرزمین کفسازى موزائیک، بدنه ها و سقف سیمان و کنیتکس و 
در انبارى ها درب آهنى مى باشد. طبقه همکف داراى کف سازى و بدنه سنگ و سقف گچ و 
رنگ در قسمت پارکینگ و البى است. در راه پله نیز کف و بدنه سنگ، نرده آهنى، دودبندها از 
درب آلومینیوم و شیشه و ساختمان مجهز به آسانسور با درب تمام اتوماتیک و کابین استیل 
و MDF مى باشد. در زمان بازدید درب اکثر واحدهاى مسکونى بسته بود و فقط درب واحد 
شرقى طبقه 4 باز گردید که حســب اعالم نگهبان و وکیل محکوم علیه مشخصات سایر 
واحدها نیز همانند همین واحد مى باشد. در واحد مسکونى کفسازى سرامیک، بدنه ها اندود 
گچ و رنگ، کناف کارى به صورت آرك و نور مخفى، چهارچــوب ها روکش چوب، قرنیز 
MDF دربها چوبى، کمد MDF درب و پنجره خارجى آلومینیوم و شیشه دو جداره، نرده تراس 
استیل، حمام مستر در یک خواب با درب شیشه اى، بدنه حمام و توالت و آشپزخانه کاشى، 
سقف PVC است. در این واحد کابینت MDF و داراى سینک و شیر آب، درب ورودى ضد 
سرقت، آیفون تصویرى است. لوازم بهداشتى و شیرآالت نصب شده لیکن هود و گاز رومیزى 
و فن کوئل ها و هالوژن ها نصب نشده ا ند. سیستم گرمایش و سرمایش شامل موتورخانه و 
دیگ و چیلر بافن کوئل داخلى مى باشد که در زمان بازدید قسمت موتورخانه و دیگ در پشت 
بام اجرا شده و توسط ســازه قوطى فلزى و کارتن پالست محصور بود. لیکن چیلرها نصب 
نشده بود و بنابراین سیستم تهویه آماده بهره بردارى نبود. انشعابات شهرى آب و گاز مشترك 
و برق مجزى مى باشد. آپارتمان ها از دو سمت شمال و جنوب نورگیرى دارند و 2 خواب در 
سمت شمال و یک خواب (مستر) در سمت جنوب قرار گرفته است. مجتمع نوجا به صورت 
یک مجموعه شامل 14 بلوك ساختمانى و جمعاً 196 واحد است که از طریق بن بست میانى 
دسترسى دارند و در ابتداى این بن بست گیت نگهبانى وجود دارد. ارزیابى ملک: با توجه به 
مشخصات ملک، قدمت اندك بنا، مصالح مصرفى، امکانات موجود، موقعیت محلى، قیمت 
هاى متعارف امالك منطقه، عدم ارائه پایانکار و صورت مجلس تفکیکى و سایر شرایط و 
عوامل موثر در قضیه؛ ارزش پایه ششدانگ این ملک شامل عرصه و اعیان و اشتراکات جمعا 
مبلغ 158/000/000/000 ریال معادل پانزده میلیارد و هشتصد میلیون تومان برآورد و اعالم 
نظر مى گردد.) در نتیجه مقدار 40/644 حبه مشاع به مبلغ 89/191/744/975 ریال ارزیابى 
که مقدار 1/532 حبه مشــاع آن به مبلغ 3/362/528/381 ریال بابت حق االجراى دولتى 
و مقدار 39/112 حبه مشــاع آن به مبلغ 85/829/216/594 ریال بابت مطالبات محکوم 

له ارزیابى مى گردد. م الف: 578774 مدیر و دادورز اجراى احکام حقوقى اصفهان /6/222
 تحدید حدود اختصاصى

شــماره: 139821702023011038- 98/7/13 چون تحدید حدود ششــدانگ پالك 
شــماره 5414/24 واقع در بخش 4 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام محمدرسول 
کاظمى فرزنــد احمد در جریان ثبت اســت و به علت عدم حضور متقاضــى ثبت به عمل 
نیامده و بموجب راى شماره 1398760302023001152- 97/12/28 و راى اصالحى- 
139860302023000320- 98/4/22 هیــات تعییــن تکلیف وضعیــت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى و بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضاى 
نامبرده تحدید حدود پالك مرقوم در روز چهارشــنبه 1398/8/8 ساعت 9 صبح در محل 
شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهى به کلیه مجاورین اخطار مى گردد که در 
روز و ساعت مقرر در این آگهى در محل حضور یابند اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق 
ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و 
طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده هاى معترضى ثبت معترضین ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح 
قضایى گواهى تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نمایید. تاریخ انتشار: 1398/7/16 

م الف: 619965 صفایى- رئیس منطقه مرکز ثبت اسناد و امالك اصفهان /7/302
فقدان سند مالکیت

شماره: 23013384- 98/7/11 سند مالکیت ششــدانگ پالك ثبتى 4621/80 واقع در 
بخش 4 ثبت در صفحه 395 دفتر 373 امالك ذیل ثبــت 71392 بنام منظر پاکت چیان 
فرزند مصطفى با کدملى 127960839 ثبت و سند بشماره چاپى 975184- 93- ب صادر 
و تسلیم گردیده  اکنون درخواست صدور سند مالکیت المثنى، ملک فوق را نموده است لذا 
مراتب به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى 
میشود چنانچه کسى مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود 
مى باشد از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و 
اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى 
نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند 
مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد شد. م الف: 619724 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد 

و امالك منطقه مرکزى اصفهان /7/303
فقدان سند مالکیت

شماره: 23011971- 98/7/13 سند مالکیت یک دانگ مشــاع از ششدانگ پالك ثبتى 
4637/23 واقع در بخــش 4 ثبت در صفحه 67 دفتر 130 امــالك ذیل ثبت 19827 بنام 
حسین فانیان فرزند عباسعلى ثبت و سند بشماره چاپى 193508  صادر و تسلیم گردیده است 
و اکنون درخواست صدور سند مالکیت المثنى، ملک فوق را نموده است لذا مراتب به استناد 
تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى میشود چنانچه 
کسى مدعى انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود مى باشد از 
تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت 
یا سند معامله به این اداره تسلیم و رســید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند 
مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا 
در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت 
المثنى طبق مقررات خواهد شد. م الف: 620117 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك 

منطقه مرکزى اصفهان /7/304
فقدان سند مالکیت

شماره: 23011971- 98/7/13 ســند مالکیت دو دانگ مشــاع از ششدانگ پالك ثبتى 
4637/23 واقع در بخــش 4 ثبت در صفحه 175 دفتر 92 امــالك ذیل ثبت 12360 بنام 
حسین فانیان فرزند عباسعلى ثبت و سند بشماره چاپى 406339 صادر و تسلیم گردیده است 
و اکنون درخواست صدور سند مالکیت المثنى، ملک فوق را نموده است لذا مراتب به استناد 
تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى میشود چنانچه 
کسى مدعى انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود مى باشد از 
تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت 
یا سند معامله به این اداره تسلیم و رســید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند 
مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا 
در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت 
المثنى طبق مقررات خواهد شد. م الف: 620118  صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك 

منطقه مرکزى اصفهان /7/305
فقدان سند مالکیت

شــماره: 23011971- 98/7/13 سند مالکیت سه دانگ مشــاع از ششدانگ پالك ثبتى 
4637/23 واقع در بخش 4 ثبت در صفحه 237 دفتر 67 امالك ذیل ثبت 8680 بنام حسین 
فانیان فرزند عباسعلى ثبت و سند بشــماره چاپى 122921 صادر و تسلیم گردیده است و 
اکنون درخواست صدور سند مالکیت المثنى، ملک فوق را نموده است لذا مراتب به استناد 
تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى میشود چنانچه 
کسى مدعى انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود مى باشد از 
تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت 
یا سند معامله به این اداره تسلیم و رســید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند 
مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا 
در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت 
المثنى طبق مقررات خواهد شد. م الف: 620120 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك 

منطقه مرکزى اصفهان  /7/306
مزایده نوبت اول

واحد اجراى احکام شــوراى حل اختالف در نظر دارد در خصوص پرونده اجرایى کالســه 
جلسه مزایده اى در روز چهارشنبه  مورخ 1398/08/01 از ساعت 9:00 لغایت 10:30 صبح 
به منظور وصول محکوبه در حق محکوم له جهت فروش یک دســتگاه سوارى ویلیکس 
به شــماره انتظامى 178 ه 33 ایران 43 مدل 1394- رنگ ســفید روغنى- تیپ c 30- با 
 fcoo 5830 و شماره شاسى gw 4 g 151501071813 -گیربکسدنده اى- شماره موتور
na 6 nf 2116 وضعیت موتور در حد معمول وضعیت اتاق در حد معمول و توسط کارشناس 
رسمى دادگسترى به مبلغ 620/000/000 ریال ارزیابى گردیده است. در محل اجراى احکام 
شوراى حل اختالف دادگسترى لنجان برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند به مدت 5 روز 
قبل از موعد مزایده از خودروى موصوف واقع در کالنترى 11 زرینشهر دیدن نموده و سپس 
در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایند. مزایده از قیمت کارشناسى شروع و برنده 
مزایده فرد یا افرادى مى باشــند که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند. کسانى مى توانند در 
جلسه مزایده شرکت نمایند که 10 درصد قیمت کارشناسى را نقدا پرداخت و در صورت برنده 
شــده الباقى را ظرف مدت 20 روز پرداخت نمایند. م الف: 619637 اجراى احکام حقوقى 

شوراى حل اختالف دادگسترى لنجان /7/310
اخطاریه

شــماره: 139821702210004594- 98/7/8 آگهــى ابــالغ اخطاریــه مرحلــه دوم 
افراز- خانم زهرا طاهــرى فرزند محمد هــادى پیرو آگهى مندرج در شــماره 3513ـــ 
98/3/26 روزنامه نصــف جهان در مورد افراز پالك ثبتى 2248/386 بخش شــش ثبت 
اصفهان با اســتناد ماده 5 آیین نامه قانون افراز چنین اظهار نظر گردید (طبق راى شماره 
139821702210004594ــــ 98/7/6 سهم خواهانها و خوانده بصورت زمین محصور مى 
باشد و با توجه به عدم موافقت دهیارى مرغ گچى افراز پالك مقدور نمى باشد) لذا مقتضى 
است چنانچه اعتراضى در این خصوص دارید وفق ماده 2 قانون افراز و فروش امالك مشاع 
ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار آگهى به دادگاه شهرستان مراجعه نمایید. م الف: 621476 

میرمحمدى- رییس ثبت منطقه جنوب شرق اصفهان  /7/311
ابالغ اخطاریه ماده 87

شماره پرونده: 139704002003001022/1 شماره بایگانى پرونده: 9701481/1 شماره 
آگهى ابالغیه: 139803802003000307 تاریخ صدور: 1398/06/20 آگهى ابالغ اخطاریه 
ماده 87 پرونده شــماره: 139704002003001022/1 بدینوسی له اعالم مى گردد: حسب 
پرونده اجرائى کالسه فوق له خانم پروین همتى گل سفیدى و علیه شما 1- تمامت 15 حبه 

مشاع باستثناء بهاى ثمنیه عرصه و اعیان آن از هفتاد و دو حبه ششدانگ پالك 4400/32 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 2- تمامت 5 حبه مشاع باستثناء بهاى ثمنیه عرصه و اعیان 
آن از هفتاد و دو حبه ششدانگ پالك 4999/12115 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان متعلق 
به رامین حیدرى دستنائى در قبال طلب خانم پروین همتى گل سفیدى و ٪5 اجرائى متعلقه 
بازداشت گردیده لذا طبق ماده 87 آئین نامه اجراى مراتب بشما اخطار میشود ضمنًا هرگونه 
نقل انتقالى از طرف شما نسبت بمورد بازداشت ممنوع است و ترتیب اثر داده نمى شود. م الف: 

620507 اسدى اورگانى- رئیس اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /7/312
اخطاریه

شماره پرونده: 139704002003000194/1 شماره بایگانى پرونده: 9700280/1 شماره 
آگهى ابالغیــه: 139803802003000353 تاریخ صــدور: 1398/07/08 آگهى ابالغ 
اخطاریه هاى ماده 87 و 101 آئین نامه اجراى مفاد اسناد رســمى پرونده اجرائى کالسه: 
139704002003000194/1- بدینوســیله به صغرا متولى الرگى چى نام پدر: مصطفى 
تاریخ تولد: 1332/05/06 شــماره ملى: 1111337225 شماره شناســنامه: 4 به نشانى: 
اصفهان خورا سگان میدان میوه و تره بار مرکزى تاالر 7 غرفه 15 حاج غالمحسین رحمانى 
الرگیجى که برابر گزارش مأمور پست آدرس شما شناسائى نگردیده ابالغ مى گردد: الف) 
حسب پرونده اجرائى کالســه 9700280 له: مهدى عسگرپور قطب آبادى به وکالت آقاى 
مصطفى جواد محب علیه: خانم صغرا متولى الرگى چى تمامت هفت حبه از 72 حبه پالك 
ثبتى 64 فرعى از 3216 اصلى واقع در بخش 5 ثبت اصفهان متعلق به شما (ملکى مورثى از 
سهم االرث پدرى خانم آزاده رحمانى الرگیجى) بازداشت گردید لذا طبق ماده 87 آئین نامه 
اجراى مفاد اسناد رسمى مراتب به شما اخطار مى شود. ضمنًا هرگونه نقل و انتقالى از طرف 
شما نسبت به مورد بازداشت ممنوع است و ترتیب اثر داده نمى شود. ب) راجع به تمامت هفت 
حبه از 72 حبه پالك ثبتى 64 فرعى از 3216 اصلى واقع در بخش 5 ثبت اصفهان متعلق به 
شما (ملکى مورثى از سهم االرث پدرى خانم آزاده رحمانى الرگیچى) که در قبال طلب آقاى 
مهدى عسگرپور قطب آبادى با وکالت آقاى مصطفى جواد محب و 0/05 اجرائى در پرونده 
9700280 بازداشت گردیده، و توسط کارشــناس رسمى دادگسترى به مبلغ یک میلیارد و 
هشتصد میلیون ریال ارزیابى گردید. لذا برابر ماده 101 آئین نامه اجراى مفاد اسناد رسمى 
بدینوسیله به شما ابالغ مى شود که پس از چاپ آگهى بفاصله 5 روز چنانچه اعتراض دارید 
اعتراض خود را به ضمیمه مبلغ پنج میلیون ریال هزینه جهت تجدید ارزیابى به اداره اجراى 
اسناد رسمى واقع در خیابان الهور اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان ارائه نمائید و اال به همان 
قیمت آگهى و مزایده خواهد شد. م الف: 620584 اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /7/313

فقدان سند مالکیت 
آقاى  حسینعلى کریمى فرزند غالمرضا باســتناد دو برگ استشهاد محلى که تحت شماره 
17169-98/05/25 به تائید دفترخانه 182 علویجه رسیده اســت، مدعى شدند که سند 
مالکیت ششدانگ اعیانى یک واحد مسکونى پالك  شماره 22/1465 فرعى واقع در علویجه 
بخش 15 ثبت اصفهان که درصفحه 455 دفتــر 73 امالك ذیل ثبت 14522 بنام نامبرده 
صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: 
به علت جابجائى مفقود شده است. چون درخواســت صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را 
نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که 
هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشــده) نسبت به آن یا وجود سند 
مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض 
خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس 
و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت 
اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد 
شد. تاریخ انتشار 98/07/16، 617876/م الف ســید روح اله موسوى- کفیل اداره ثبت و 

اسناد مهردشت/ 7/278
 ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به آقاى محمد بیرانوند و  دادخواستى به خواسته نفقه به 
طرفیت شما به این شــورا تقدیم نموده و به کالسه 98/ 183 ش 3 ح ثبت و وقت رسیدگى 
به تاریخ 25 / 8 / 98 ساعت 5 عصر تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده به استناد ماده 73 ق . آ. د . م از نامبرده دعوت مى شود ، قبل از وقت رسیدگى جهت 
دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به این شــورا مراجعه نماید درغیر اینصورت طبق 
مقررات حکم غیابى صادر خواهد شد . 619706 /م الف مدیر دفتر شعبه 3 حقوقى شوراى 

حل اختالف شاهین شهر/7/314 
ابالغ رأى

آگهى راى شورا - شماره پرونده : 97 / 634 ش 4 ح  شــماره دادنامه 279 تاریخ رسیدگى: 
98/5/30 درخصوص دعوى خواهان حسن مزرعه کار فرزند خدا کرم بنشانى آبادان ذوالفقارى 
چهل شرقى شهداى 4 شهروند 7 پ 10 بطرفیت خوانده عباسعلى عادلى دهنوى فرزند رضا 
مجهول المکان به خواسته مطالبه اجور معوقه به مبلغ 72000000 ریال به مدت 12 ماده از 
قرار هر ماه 6000000 ریال از تاریخ 10 / 6 / 96 تا تاریخ 10 / 6 / 97 به انضمام مبلغ 000 / 
000 / 50 ریال اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ 10 / 6 / 97 لغایت 21 / 9 /97 به مدت یکصد 
روز از قرار هر روز 500000 ریال با احتساب خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسى و صدور قرار 
تامین خواسته گردشکار خواهان دادخواستى بخواسته فوق بطرفیت خوانده تقدیم داشته که 
پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و اجراى تشریفات قانونى در وقت مقرر حوزه 
به تصدى امضاء کنندگان ذیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده پس از شور و تبادل 
نظر ختم رسیدگى را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور راى مى نمایدتوضیح اینکه خواهان 
در جلسه اول رسیدگى خواسته هاى مطالبه اجور معوقه و اجرت المثل را به ترتیب از 000 / 
000 / 20 ریال و 000 / 000 / 35 ریال به 000 / 000 / 72 ریال و000 /50/000 ریال افزایش 
داده است و مطالبه مبلغ 000 / 100 ریال بابت قبض تلفن که در جلسه اول به مبلغ 000 / 99 
ریال کاهش یافته به انضمام خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسى و صدور قرار تامین خواسته 
باب رسى محتویات پرونده و شرح دادخواست و تصویر مصدق قرار داد اجاره شماره 92865 
مورخ 9 / 6 / 96 فى مابین طرفین و با توجه به اظهارات خواهان در جلســات مورخ 19 / 1 / 
98 و 14 / 5 / 98 شــورا مبنى بر اینکه خوانده اجاره بهاى 12 ماه از 10 / 6 / 96 لغایت 10 / 
6 / 97 را پرداخت نکرده و پس از انقضاى مدت قرار داد در تاریخ 21 / 9 / 97 منزل خواهان 
را تخلیه و کلید را به بنگاه دار تحویل داده و متوارى شده است و نظر به اینکه خوانده علیرغم 
ابالغ قانونى از طریق نش رآگهى در جلسات مزبور حاضر نشده و نسبت به دعوى مطروحه 
دفاعى بعمل نیاورده و هیچگونه دلیلى که موید برائت ذمه خویش باشد ارائه نکرده است لذا 
مستندا به مواد 522 و 198 و 515 و 519 قانون آئین دادرسى مدنى و ماده 490 قانون مدنى 
حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 000 / 000 / 72 ریال بات 12 ماه اجور از تاریخ 
10 / 6 / 96 لغایت 10 / 6 / 97 و مبلــغ 000 / 000 / 50 ریال بابت اجرت المثل ایام تصرف 
از تاریخ 11 / 6 / 97 لغایت 21 /9 / 97 وفق بند 13 – 6 قرار داد مزبور و مبلغ 000 / 99 ریال 
بابت قبض تلفن پیوست دادخواست و مبلغ 237 / 651 / 1 ریال بابت هزینه دادرسى و الصاق 
تمبر به اوراق پیوست دادخواست به انضمام دوفقره هزینه نشر آگهى و پرداخت خسارت تاخیر 
تادیه وفق شاخص اعالمى بانک مرکزى با محاسبه دایره اجرا از تاریخ تقدیم دادخواست 24 
/ 8 / 97 لغایت زمان پرداخت در حق خواهان صادر و اعالم مى دارد و نظر به اینکه خواهان در 
جلسه مورخ 14 / 5 / 98 درخواست خود مبنى بر صدور قرار تامین خواسته را مستردد نموده 
است مستفاد از ماده 107 قانون آیین دادرسى قرار رد درخواست تامین خواسته خواهان صادر 
و اعالم مى گردد راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى 
در همین مرجع و سپس ظرف همین مدت قابل تجدید نظر خواهى در دادگاه محترم تجید 
محاکم حقوقى شاهین شهر  مى باشد. 618138 /م الف . مهدى پور - قاضى شعبه 4 شوراى 

حل اختالف  شاهین شهر/ 7/315 
ابالغ وقت دادرسى

خواهان حیدر اکبرى دادخواســتى به خواسته الزام به انتقال ســند و خسارت تاخیر در تادیه 
از زمان سررسید لغایت زمان اجراى حکم و مطلق خسارت ناشــى از دادرسى و حق الوکاله 
وکیل به طرفیت خوانده خانم فاطمه قرقچى شالکوهى به شوراى حل اختالف شعبه 5 امیر 
آباد شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 630/98 ثبت گردیده و وقت 
دادرسى به تاریخ 98/8/22 ساعت 9 صبح تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان 
داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 
قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى 

شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و 
نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده 
حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته ابالغ رسیدگى نموده و تصمیم 
شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد 

شد. 619702/ م الف شعبه 5 امیرآباد شوراى حل اختالف نجف آباد/ 7/317
 مزایده

آگهى  شماره پرونده : 9609983730200054 شماره بایگانى :980293در پرونده کالسه 
980293 اجرایى و به موجب دادنامه 9609973730201031 صادره از شعبه دوم حقومى 
نجف آباد خواندگان اجرایى اجرایى آقایان اصغر و نوراله و خانمها فاطمه و جهان و زهرا(همگى 
محمدى قلعه سفیدى ) وراث سهراب ملزمند به فروش اموال و ما ترك متوفى و تقسیم بین 
ورثه با در خواســت خانمها طیبه و مرجان محمدى با وکالت خانم فهیمه خلیلى که اموال و 
ماترك متوفى به شرح ذیل توسط کارشناسان حسین پیرمرادیان و مانده على بارانى ارزیابى 
گردیده است: 1- یکباب منزل مسکونى واقع در قلعه سفید خ ولیعصر بن بست فرمان 8 کد 
پستى 93935-85841 با مساحت حدود 283 متر مربع  و داراى حدود 213 متر مربع اعیانى 
مى باشد که مصالح به کار رفته قسمتى آهن و آجر و قسمتى تیر چوبى به مقدار 4 دانگ مشاع 
به 1/620/000/000 ریال و ارزش انشــعابات 70/000/000 و داراى امتیازات آب و برق و 
گاز و تلفن 2- یک باب پارکینگ به آدرس قلعه سفید خ ولیعصر جنب بن بست آزادى 13 کد 
پستى 13981-85841 به مساحت کل زمین داراى 32 متر مربع زیر بنا با مصالح آهن و آجر 
و تیر چوبى به مبلغ 560/000/000 ریال 3- قسمتى از یک قطعه باغ محصور و مشجر واقع 
در باغات جنوب قلعه سفید به آدرس انتهاى خ محمد منتظرى کوچه جنب کارخانه لبنیات 
ذنوبى با حدود 550 متر مربع عرصه و داراى درختان مثمر که قسمتى از درختان خشک شده 
اند با 6 ساعت آب چاه در هفته به مبلغ 6/937/500/000 ریال 4- قسمتى از یک باغ محصور 
و مشجر واقع در باغات شمال محدوده قبرستان قلعه سفید خ محمد منتظرى کوچه فرعى 
با حدود 1143 متر مربع عرصه به همراه آب به ارزش 2/800/350/000 ریال که با توجه به 
مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نســبت به نظریه کارشناسى اموال توقیف شده ازطریق 
اجراى احکام حقوقى نجف آباد درتاریخ 98/07/28 ساعت 10 صبح و در محل اجراى احکام 
به فروش میرسد. برنده مزایده شخصى است که از قیمت کارشناسى باالترین قیمت را انتخاب 
که بایستى 10٪ آن را فى المجلس به حساب شماره 2171290354001 واریز و چنانچه ظرف 
مهلت مقرر نســبت به واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کسر هزینه به نفع صندوق 
دولت ضبط و مزایده مجدداً تکرار مى گردد. ضمناً خریدار مى تواند ظرف پنج روز قبل از مزایده 
از مال/اموال/ملک موردنظر بازدید به عمل آورد. 615454/م الف مدیراجراى احکام مدنى 

دادگسترى نجف آباد /7/318
 حصروراثت

الهه محمدى  داراى شناسنامه شماره 4872 به شرح دادخواست به کالسه 1158/98 از این 
دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سید ابوالفضل 
برزگرى خانقاه بشناسنامه 533 در تاریخ 98/5/23 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. الهه محمدى  ش ش 4872 (همسر متوفى)، 
2. ســید هادى برزگرى خانقاه  ش ش 4489545819 (پدر متوفــى )، 3. صدیقه برزگرى 
خانقاه ش ش 79 (مادر متوفى) ، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى 
دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
واالگواهى صادرخواهد شد. 618129/م الف رئیس شــعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل 

اختالف نجف آباد/ 7/319
 حصروراثت 

اکرم صافى نجف آبادى داراى شناســنامه شماره 24574 به شــرح دادخواست به کالسه 
1170/98 از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
مهدى طالبى نجف آبادى بشناسنامه 578 در تاریخ 98/5/10 اقامتگاه دائمى خود را بدرود 
زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. زهرا طالبى نجف آبادى ش 
ش 1080061673 ، 2. ملیحه طالبى نجف آبادى ش ش 1080244301 ، 3. مریم طالبى 
نجف آبادى ش ش 1080504036 ، 4. الهــام طالبى نجف آبادى ش ش 1080593111 ، 
(فرزندان متوفى)، 5. اکرم صافى نجف آبادى ش ش 24574 (همسر متوفى)، متوفى به غیر 
از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 619610/م الف رئیس 

شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/ 7/320
 اخطار اجرایى

شماره 207/98 به موجب راى شماره 207/98 تاریخ 98/4/25 حوزه 5 امیر آباد شوراى حل 
اختالف شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه 1- رضا کاوسى2- علیرضا 
یزدانى نشــانى 1- امیرآباد خ طالقانى روبروى نمایشــگاه زرکوب و کد پ 8516933487 
2-مجهول المکان محکوم اســت به محکومیت خوانده ردیف ذوم بحضور در یکى از دفاتر 
اسناد رسمى و انتقال سند رســمى اتومبیل پراید به ش انتظامى 956 ب 61 ایران 93 به نام 
خواهان و محکومیت خوانده ردیف اول به مبلغ دویست و چهل و پنج هزار تومان بابت هزینه 
هاى دادرسى  هزینه هاى نقل و انتقال سند اتومبیل فوق الذکر در حق خواهان .محکوم له: 
رسول بابائى چشمه به نشانى: یزدانشهر بوستان 15 غربى پالك 142 ماده 34قانون اجراى 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز 
مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى بــراى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند 
که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میســر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى 
مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قســمت اجرا تسلیم 
کند و اگر مالى ندارد، صریحاً اعالم نماید. 619705/م الف-شعبه هشتم شوراى حل اختالف 

نجف آباد /7/321
 اخطار اجرایى

شماره 231/98 به موجب راى شماره 436 تاریخ 98/4/31 حوزه هشتم شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه 1- رسول مومنى2- اکرم نجارى 
به نشانى 1-مجهول المکان 2- فریدن- داران- خ شهید رجائى بن شهید بابائیان پالك 62 
محکوم است به حکم به حضور خوانده ردیف دوم اکرم نجارى در دفتر اسناد رسمى و انتقال 
سند یک دســتگاه خودرو پراید هاچ بک تیپ 111 مدل 1389 به شماره انتظامى 43- 242 
ب 41 و خوانده ردیف اول به پرداخت مبلغ 3/250/000 ریال هزینه هاى دادرسى و ابطال 
تمبر در حق خواهان صادر و هزینه نیم عشر دولتى.محکوم له: رسول بابائى چشمه به نشانى: 
یزدانشهر بوســتان 15 غربى پالك 142 ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به 
محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد 
یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم 
به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم 

نماید. 619707/م الف-شعبه هشتم شوراى حل اختالف نجف آباد /7/322
 اخطار اجرایى

شماره 1208/97 به موجب راى شــماره 1540 تاریخ 97/11/24 حوزه هشتم شوراى حل 
اختالف شهرســتان نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه على اصغر دهشت نیا 
به نشانى مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ 150/000/000 ریال بابت اصل 
خواســته و پرداخت  مبلغ 2/850/000 ریال بابت هزینه هاى دادرسى و نشرآگهى و ابطال 
تمبر از باب تسبیب و پرداخت خسارت تاخیردرتادیه از تاریخ 96/12/20 لغایت اجراى حکم 
و هزینه نیم عشر دولتى اصل خواسته درحق صندوق دادگسترى نجف آباد.محکوم له: سید 
محمد میر باقرى به نشانى: نجف آباد  پلیس راه خیابان تفتان 38 سنگبرى یزدان کد پستى 
8519116681 ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، 
محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در 
صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى 
خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحاً اعالم نماید. 621422/م الف-شعبه 
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 حصروراثت 
احمد صابرى داراى شناســنامه شماره 12 به شرح دادخواســت به کالسه 1166/98 از این 
دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رسول صابرى 
بشناســنامه 7 در تاریخ 98/6/26 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به : 1. زهرا صابرى ش ش 1263 ، 2. احمد صابرى  ش ش 12 ، 3. 
محمود صابرى ش ش 1656 ، 4. کبرى صابرى ش ش 1080326170 ، 5. صغرا صابرى 
ش ش 575 (فرزندان متوفى)،  متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى 
دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
واالگواهى صادرخواهد شــد. 619479/م الف رئیس شــعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل 
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چشم ها با شبکه گسترده اى از رگ هاى خونى 
که اکسیژن را به بافت هاى چشم مى رسانند 
تغذیه مى شوند. هرچند، در برخى مواقع جریان 
خوِن سرشار از اکســیژن به چشم ها متوقف 
مى شود و در این شرایط عارضه سکته چشمى 

تشخیص داده مى شود.
شبکیه چشم و اعصاب بینایى نواحى از چشم 
هستند که بیشتر درگیر عارضه سکته چشمى 
مى شوند. اصطالح استروك چشمى یا همان 
ســکته چشــمى در توضیح چندین بیمارى 
مختلف به کار گرفته مى شود که به دلیل عدم 
جریان خون کافى به چشم به کاهش قدرت 
بینایى منجر مى شود. سکته چشمى مى تواند 
موجب از بیــن رفتن ناگهانى بینایى شــود. 
خطرات ناشى از سکته چشم جدى هستند و 

باید به سرعت کنترل شوند.
اگرچه دالیل انواع مختلف ســکته چشمى 
ممکن است متفاوت باشــد اما نتیجه تمامى 
آنها برابر است با از دست دادن بینایى که در 
صورت عدم رسیدگى به موقع مى تواند دائمى 
شود. شــایع ترین انواع سکته چشمى شامل 
انسداد ورید مرکزى شــبکیه، انسداد شریان 
مرکزى شبکیه و نوروپاتى ایسکمیک عصب 

بینایى هستند.
سکته چشمى معموًال با درد همراه نیست اما 
موجب کاهش قدرت بینایى و به طور معمول 
در یک چشم مى شــود. از دیگر عالیم این 
بیمارى مى توان به موارد زیر اشاره کرد: تغییر 
ناگهانى در قدرت بینایى، تارى دید و احساس 

فشار و ناراحتى در چشم.
آســیب دیدگى دائمى مى تواند تنها در چند 
دقیقه اتفاق افتد. حتى در صورتى که قدرت 
بینایى به سرعت به حالت اولیه خود بازگردد 

الزم است به پزشک مراجعه شود.
پزشک در تشخیص ســکته چشمى سابقه 
پزشــکى، بیمــارى قلبى عروقــى و دیگر 
بیمارى ها از قبیل دیابت و فشار خون باال را 
بررسى مى کند. حدت بینایى و میدان بینایى 
ارزیابى مى شود. با گذشت زمان شبکیه نازك 
شده و مملو از رنگدانه مى شــود. همچنین 
ممکن اســت عروق خونى در چشم عالیم 
دیگرى از سکته را در مدت یک هفته تا یک 

ماه پس از آن نشان دهند.
در صورتى که لخته خون عامل انسداد جریان 
خون باشد درمان ســکته چشمى با مصرف 
داروهاى حل کننده لخته خــون امکانپذیر 
اســت. همچنین پایین آوردن فشار چشم در 
برخى مــوارد به جا به جا شــدن لخته خون 

کمک مى کند.
سکته چشمى با ســکته مغزى مرتبط است 
اما یک عارضه متفاوت از سکته مغزى است. 
سکته چشــمى از کاهش جریان خون ناشى 
مى شــود  و به همین دلیل با ســکته مغزى 
شباهت دارد. همچنین سکته در چشم فاکتور 
خطرزایى براى افرادى است که سابقه سکته 
دارند. عالوه بر ایــن، فاکتورهاى خطرزایى 
همچون فشار خون باال، بیمارى قلبى عروقى 

و سن در بروز هر دو نوع سکته نقش دارند.

رئیس نوزدهمین کنگره انجمن علمى پریودنتولوژى 
ایران گفت: حدود 90 درصد بیمارى هاى لثه با رعایت 

نکردن بهداشت دهان و دندان ارتباط نزدیک دارد.
حســن ســمیارى با بیان اینکه از هر ده دندانى که 
کشیده مى شــود 9 دندان به دلیل بیمارى هاى لثه یا 
در اصطالح پریودونتال از دست مى رود افزود: حدود 
90 درصد بیمارى هاى لثه به  رعایت نکردن بهداشت 

دهان و دندان مربوط است.
رئیس نوزدهمین کنگره انجمن علمى پریودنتولوژى 
ایران تأکید کرد: آموزش هاى مرتبط با پیشــگیرى 
از بیمارى هاى دهان و دندان بایــد به طور عمومى 
گســترش یابد و بیمه ها مى توانند بــا تقبل هزینه 
اقالمى مثل نخ دندان، مسواك و خمیر دندان کمک 
شایانى به کاهش مشــکالت مردم در خصوص این 

بیمارى ها کنند.
استاد دانشکده دندانپزشکى شــاهد گفت: افزایش 
سطح بهداشــت دهان و دندان با کمترین مبالغ در 
مقایسه با هزینه هاى هنگفت دندانپزشکى و کاشت 

ایمپلنت قابل اجرا و پایه گذارى است.
وى بــا تأکید بر اینکــه جرم گیرى دنــدان یکى از 
ساده ترین و در دسترس ترین شیوه ها در پیشگیرى 
از بیمارى هاى لثه و پوســیدگى دندان ها محسوب 

مى شــود به ترس مردم از جرم گیرى اشــاره کرد و 
گفت: در گذشــته جرم گیرى دندان هــا با قلم هاى 
تیز و روش هاى تهاجمى انجام  مى شــد که این نوع 
جرم گیرى موجب آسیب به سطح مینا و ریشه دندان 
و حساس شدن آن مى شــد ولى سال هاست که این 
تکنیک متحول شــده به گونه اى که با اســتفاده از 
ابزارهاى پیشــرفته (موســوم به کویترون) و امواج 
لرزشى اکنون جرم گیرى در مطب هاى دندانپزشکى 

به سادگى انجام مى شود.
سمیارى گفت: به طور معمول در افراد دچار مشکالت  
لثه، دندانپزشکان هر سه تا شش ماه یکبار نسبت به 
معاینه و در صورت صالحدیــد به جرم گیرى دندان 
اقدام مى کنند ولى افراد با بهداشــت فردى مناسب 

در اغلب موارد نیازى به جرم گیرى نخواهند داشت.
مدرس دانشــکده دندانپزشکى شــاهد افزود: اگر از 
مسواك و نخ دندان به طور اصولى استفاده شود نیازى 
به جرم گیرى نخواهد بود ولى گاهى اوقات حتى در 

اطفال نیز جرم گیرى بعد از معاینه توصیه مى شود.
ســمیارى با تأکید بر اینکه اولیــن عالمت بیمارى 
لثه، خونریزى اســت گفــت: به محــض اینکه لثه 
ملتهــب تحریک شــود خونریزى رخ مــى دهد و 
ایــن عالمت گاهى موجب مى شــود تا فــرد بیمار 

به دلیل باورهــاى ناصحیح و یا تــرس از افزایش 
خونریزى از ادامه مســواك زدن و بهداشت دندان ها 
امتناع کنــد که متأســفانه موجب تشــدید عارضه

 مى شود.
وى گفت: خونریزى لثه حین مسواك زدن مهمترین 
عالمت التهاب و بیمارى لثه است که اگر با بهداشت 
و جرم گیرى کنترل شــود در مراحل اولیه برطرف 

خواهد شد.
رئیس نوزدهمین کنگره انجمن پریودونتولوژى ایران 
گفت: افراد در صورت مشاهده خونریزى لثه باید محل 
مورد نظر را که مملو از پالك هــاى میکروبى و غیر 
قابل دید است مورد توجه بیشترى از نظر مسواك، نخ 
دندان و دهانشویه قرار دهند تا ظرف مدت تقریبى دو 

هفته التهاب و خونریزى برطرف شود.
وى با اشــاره به اینکه ترس از جرم گیرى و مسواك 
نزدن محل خونریزى لثه از باورهاى غلط ناشــى از 
ناآگاهى و بى اطالعى است افزود: بیمارى هاى لثه 
گاهى عالمتى ندارد تا افراد عادى قادر به تشخیص 
آن باشند پس توصیه مى شود افراد هر شش ماه یکبار 
نســبت به معاینات دوره اى نزد دندانپزشک بروند  تا 
با یک درمان ســاده یا آموزش صحیــح نخ دندان و 

مسواك اقدام الزم انجام شود.

زنگ زنگ 
خطر خطر 

سالمت سالمت 
دهان و دهان و 
دندان دندان 

آیــا مــى دانســتید که 
سوسک ها یکى از علل اصلى حساسیت و تحریک 
آسم هستند؟ آلرژى به سوســک ها بیشتر در شهرها 
شایع اســت. بین 78 تا 98 درصد از خانه هاى شهرى 
سوسک دارند و نزدیک به 60 درصد از مبتالیان به آسم 

که در شهرها زندگى مى کنند به سوسک آلرژى دارند.
حساسیت به سوسک بیشتر نسبت به بزاق دهان، مدفوع 
و بقایاى بدن سوسک هاســت. از آنجا که سوسک ها 
آزادانه به هرجا ســرك مى کشــند و در چاه دستشویى 

و مکان  هاى کثیف رفت  و آمد دارند، امــکان انتقال تخم انگل و 
باکترى توسط آنها بسیار باالست و گاهى حامل بیمارى هایى مثل 
اسهال، اسهال خونى، طاعون، جذام، تب تیفویید، وبا و بیمارى هاى 

ویروسى مثل پلى آمیلیت هستند.
سوسک ها از آفات مهم محسوب مى شــوند چون از خود آلودگى 
منتشر مى کنند و مواد غذایى، پارچه و کتاب را از بین مى برند. این 
حشره شب ها فعال است و روى کف اطاق ها و جاهاى مختلف دنبال 
غذا مى  گردد. سوسک ها همه چیزخوار و ُپرخوار هستند و قسمتى از 
غذاى نیمه هضم شده خود را باال مى آورند و مدفوع خود را هم روى 
سطوح باقى مى گذارند. همچنین ترشحات تهوع آورى را از دهان 
و غدد روى بدنشان رها مى کنند که بویى ماندگار و آزار دهنده در 

محدوده اى که حرکت کرده اند ایجاد مى کند.
شاید خودتان هم ندانید که به سوسک حساسیت دارید. حساسیت 
به سوسک عالیمى مشابه سایر حساسیت ها دارد. اگر عالیم زیر را 
دارید و روش هاى کنترل حساسیت را در خانه دنبال کرده اید و به 

نتیجه نرسیده اید، بهتر است به سوسک ها و آلرژن بودن آنها هم 
فکر کنید: گرفتگى مزمن طوالنى مدت بینى، عفونت مکرر سینوس 
و گوش، خارش چشم ها و بینى، سرفه اى که خوب نمى شود، تنگى 

نفس، خس خس سینه، تنگى و گرفتگى قفسه سینه.
حساسیت به سوســک ها مى تواند باعث بروز راش هاى پوستى 
هم شــود. براى اطمینان از اینکه شما به سوســک آلرژى دارید 
تســت هاى پوســتى وجود دارد که به دســتور پزشــک انجام

 مى شود.
سوسک ها استاد پنهان شدن در دیوارها و درزها هستند. حتى ممکن 
است ندانید در نزدیکى شما سوسکى زندگى مى کند. تحقیقات نشان 
داده اند دیدن تنها یک سوسک در خانه به معناى این است که در 
نزدیکى شما و دور از چشمتان تقریباً  800 سوسک زندگى مى کند! 
براى کاهش اثرات سوسک ها بر خودتان باید تا حد امکان تماستان 
را با سوسک ها کم کنید. و این یعنى قبل از سمپاشى باید تغییراتى 

در خانه خود ایجاد کنید:

غذاها و خوراکى ها را در ظروف پالســتیکى یا شیشه اى دربسته 
نگهدارى کنید. سوسک ها وقتى غذایى براى خوردن پیدا نکنند، به 
جاى دیگرى مى روند.  آشپزخانه و اتاق غذاخورى را تمیز نگه دارید. 
مرتب جاروبرقى بکشید. ریخت و پاش ها و خرده هاى آنها را جمع 
کنید. در سطل زباله را ببندید.  غذاى حیوان خانگى را در ظرفش رها 
نکنید.  سوسک ها پشت انبوه روزنامه ها یا جعبه ها مخفى مى شوند. 
آنها حتى ممکن اســت کاغذ بخورند. بنابراین به جمع کردن این 
وسایل اهمیت بدهید. بررسى کنید لوله هاى زیر سینک ظرفشویى 
و دستشویى چکه نکنند. سوسک ها مکان هاى مرطوب را دوست 
دارند. از طعمه هاى سوسک استفاده کنید. اسید بوریک طعمه خوبى 
است. البته مراقب باشید کودکان به اشتباه این طعمه ها را نخورند. 
تا آن جایى که مى  توانید به  طور مستقیم به بدن سوسک  ها دست 
نزنید یا آنها را با روش  هاى فیزیکى از بین نبرید چون این کار باعث 
پراکنده شدن ترشــحات بدن آنها به محیط اطراف و ایجاد آلرژى 

بیشتر مى  شود.

سوسک ها آلرژى زا هستند

صبحانه یکى از مهمترین وعده هاى غذایى است. در واقع 
صبحانه مى تواند نقشى پررنگ در کاهش و افزایش وزن 
شما ایفا کند، بنابراین بسیار مهم است که در این وعده 

غذایى چه نوع خوراکى هایى مى خورید.
طى سال هاى گذشته بســیارى از افراد به اشتباه تصور 
مى کردند هر چه صبحانه هاى سبک تر و کم کالرى ترى 
بخورند زودتر الغر مى شــوند اما در نهایت اغلب به جز 

احساس ضعف، اتفاق خاصى برایشان رخ نمى داد.
اکنون نتایــج پژوهش هاى یک گــروه از متخصصان 
تغذیه ایاالت متحده نشان مى دهد که یک منبع پروتئین 
مى تواند صبحانه اى ایده آل براى کاهش وزن باشد و چه 
صبحانه و منبع پروتئینى بهتر از تخم مرغ؟! در مطالعاتى 
که توسط این پژوهشگران انجام شده است، افرادى که 
براى صبحانه تخم مرغ مى خورند مى توانند در مقایسه 
با گروه کنترل که کالرى خــود را محدود مى کنند، طى  

هشت هفته 65 درصد وزن خود را کاهش دهند.
این تحقیقات نشان مى دهد که تخم مرغ مى تواند قند 
خون را تثبیت کند و گرسنگى را نیز سرکوب کند. بر این 
اساس افراد باید روى غذاهاى پر پروتئین و فیبر تمرکز 
کنند، زیرا مى توانند در طوالنى مدت احســاس سیرى  
کامل داشته باشند. مواد غذایى مانند تخم مرغ، آووکادو 
یا نان هاى گنــدم کامل، از جمله همیــن مواد غذایى 

محسوب مى شوند.
«کارولین آپوویان»، مدیر مرکــز تغذیه و کاهش وزن  
بوستون، مى گوید که احساس پر بودن معده و دریافت 
انرژى مناســب پس از صرف صبحانه به کاهش ریزه 
خوارى در طول روز کمک مى کند. به گفته دکتر آپوویان 
دو تخم مرغ 180 کالرى و 14 گرم پروتئین کامل دارد. 
تخم مرغ شامل ویتامین هایى مانند B12، ریبوفالوین ، 

سلنیوم و ویتامین A است.

صبحانه
 بى نظیرى که 
به سرعت
 الغرتان مى کند

نشانه ها
 و خطرات 
سکته چشمى

سوسک ها آلرژى زا هس

 افراد با قوز کردن نه تنها موجب بد شــکل شــدن بدن 
مى شــوند بلکه این حالت بدن مى تواننــد  اثرات مضر 
دیگرى را هم به همراه داشته باشد. قوز کردن جریان خون 
به مغز را کاهش مى دهد و چون در صورت کاهش جریان 
خون به مغز گلوکز کمترى به مغز مى رســد، ولع خوردن 
شما به مواد قندى بیشتر مى شــود و موجب افزایش وزن 

خواهد شد.

آیا قوز کردن 
مساوى با چاقى است؟

رئیس مرکز روابط عمومى وزارت بهداشــت راه هاى شناســایى آدامس 
و شــکالت هاى تاریخ مصرف گذشــته و قاچــاق و تقلبــى را عنوان 

کرد.
دکتر کیانوش جهانپور  درباره نحوه شناســایى آدامس ها و شکالت هاى 
تاریخ مصرف گذشــته گفت: افراد باید محصوالت غذایى و تنقالت را از 
مراکز معتبر خریدارى کنند و باید به هنگام خریــد تاریخ تولید و انقضاى 
محصوالت را بررســى کنند و اگر تاریخ آن مخدوش باشد و یا تاریخ آن 

گذشته باشد از خریدارى آن خوددارى کنند.
وى گفت: محصوالت جعلى و تقلبى و قاچاق ممکن است فرآورده اى را 
حتى به اســم برند عرضه کنند در حالى که جعلى و تقلبى باشد و متعلق به 
شرکت اصلى نباشد که ممکن است تاریخ بسته بندى این محصوالت نیز 
جعلى و تاریخ گذشته باشد. بهترین راه در این موارد استعالم شناسه اصالت 

کاالست و افراد مى توانند کدهاى موجود روى برچسب محصوالت را یا 
از طریق پیامک از سامانه پیامکى20008822 استعالم کنند و اگر سامانه 
اصالت آن کاال را تأیید کرد و تاریخ انقضاى آن مطابقت داشت مى توانند 

آن محصول را خریدارى کنند.
سخنگوى ســازمان غذا و دارو افزود: همچنین افراد مى توانند از طریق 
سایت اینترنتى ttac.ir شناسناســه اصالت کاال را وارد کنند و اگر اصالت 
کاالى سالمت محور توسط سامانه تأیید شــد مى توانند آن را خریدارى 
کنند. همچنین افراد مى توانند اپلیکیشــن ttac را بر روى تلفن همراه و یا 
تبلت خود نصب کننــد و کدهاى دو بعدى را که بر روى شناســه اصالت 
کاالست از طریق این نرم افزار اسکن کنند بالفاصله بعد از اسکن به سامانه 
ttac وصل خواهند شــد و اصالت یا عدم اصالت کاالى سالمت محور و 

تاریخ تولید و انقضاى آن را دریافت مى کنند.

قبل از خرید آدامس و شکالت به یک نکته توجه کنید

سنگ پا مى تواند بر مغز اثرات مفیدى داشته باشد. کشیدن سنگ پا موجب کاهش 
غلظت خون در اندام هاى باالیى و کشــاندن خون به اندام هاى تحتانى مى شود، به 
همین دلیل است که موجب کاهش ســردرد و بیمارى هاى مربوط به مغز مى شود. 
استفاده از سنگ پا  مى تواند بسیارى از مشکالت روانى مانند افسردگى، بى خوابى، 

فکر و خیال زیاد  را بهبود ببخشد، البته اگر به طور مداوم انجام شود.
از دیگر فواید استفاده از سنگ پا مى توان به این مورد اشاره کرد که چرك پا را تمیز 
مى کند و در نتیجه خستگى و کوفتگى پا را برطرف مى کند. همچنین براى برخى از 
انواع سردرد و اکثر بیمارى هاى مغزى بسیار ســودمند است به دلیل اینکه ماده را از 
قسمت هاى باالتر به سمت قسمت هاى پایین بدن مى کشاند و اگر سنگ پا، خشن تر 

باشد جذب ماده زیادتر خواهد بود.

سنگ پا با بدن شما چه مى کند
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15مهرماه 1396 با تقدیم حکم شــهردارى اصفهان 
به قدرت ا... نوروزى توسط اســتاندار وقت، مدیریت 
شهرى در اصفهان مسیر جدیدى را تجربه کرد. امروز 
دو سال از مراسم معارفه شهردار اصفهان مى گذرد در 
حالى که نوروزى به سرانجام رسیدن چندین پروژه مهم 
عمرانى شهر را در کنار پروژه هاى ریز و درشت دیگر 

مدیریت مى کند. 
شــهردار اصفهان مى گوید: در حال حاضر، شهردارى 
اصفهان، چندین ابرپروژه عمرانى را به صورت همزمان 
به پیش مى برد که این امر از عزم جدى شهردارى براى 
عمران و آبادانى شــهر حکایت دارد، اصفهان در مسیر 
امید در حال حرکت است و امیدوارم برکت این اتفاقات 
براى آینده شهر، زیست پذیرى و تاب آورى شهر را به 

همراه داشته باشد.
قدرت الــه نوروزى، در مورد پیشــرفت پــروژه هاى 
بزرگ عمرانى شــهر اصفهــان تصریح کــرد: مرکز 
همایش هاى بین المللى اصفهان 74 درصد پیشرفت 
دارد و در وضعیت بســیار خوبى اســت. پروژه بزرگ 
پل هاى نصف جهان به عنوان نقطه اول حلقه حفاظتى، 
24 درصد پیشرفت داشته و حدود یک چهارم اقدامات 

آن انجام شده است. 
 وى افزود: ساخت تقاطع غیرهمسطح در بزرگراه شهید 
اردستانى با پیشرفت 46 درصدى روبرو است. ایستگاه 
مترو در منطقه زینبیه 67 درصد پیشــرفت داشته و در 
ایستگاه عاشق اصفهانى هم 61 درصد کار سپرى شده 
است. در مجموع در شرایط کنونى، شهردارى اصفهان، 

چندین ابرپروژه را به پیش مى برد. 
■■■

اما معاون عمران شهرى شــهردارى اصفهان درباره 
پروژه هاى در دســت احداث گفت: اولویت اول حلقه 
چهارم ترافیکى شامل 9 کیلومتر از این رینگ، تا پایان 

سال 99 تکمیل مى شود. 
به گزارش اداره ارتباطات رسانه اى شهردارى اصفهان، 
ایرج مظفر با اشاره به عملکرد معاونت عمران شهرى 
شهردارى اصفهان در دو بازه زمانى مهر 96 تا مهر 97 
و از مهر97 تا مهر 98 اظهار کرد: در بازه نخســت این 
دو ساله قراردادهاى منعقد شده 433 مورد با مبلغ 110 
میلیارد تومان بوده است که قراردادها در بازه زمانى دوم 

رشد قابل توجهى داشت و به تعداد 510 قرار داد با 480 
میلیارد تومان اعتبار رسیده است.

وى ادامه داد: در سال اول 421 قرارداد با 107 میلیارد 
تومان و در ســال دوم 492 قرارداد با مبلغ 472 و نیم 

میلیارد تومان، انجام شد و آغاز به کار کرد.  
معاون عمرانى شهردار اصفهان با اشــاره به اینکه در 
ســال اول 529 قرارداد و در ســال دوم 389 قرارداد 
تحویل موقت شد، گفت: مبلغ قراردادها نیز به ترتیب 

200 و 187 میلیارد تومان بوده است. 
وى ادامه داد: 720 قرارداد در سال اول با 340 میلیارد 
تومان و در ســال دوم هم 507 قرارداد با 283 میلیارد 

تومان تحویل قطعى شده است. 
مظفر افزود: در پروژه هاى شــاخص بــا بیش از یک 
میلیارد تومان هم در سال اول 17 پروژه شاخص با 57 
میلیارد و 300 میلیون تومان و در سال دوم 58 قرارداد 
با مبلغ 395 میلیــارد و 300 میلیون تومان اعتبار، عقد 

قرارداد شد.
وى با بیان اینکه یکى از اهــداف معاونت عمران که 
در راستاى انجام سیاســت هاى کالن مدیریتى است، 
اجراى بزرگترین پروژه شهر بعد از قطار شهرى یعنى 
حلقه حفاظتى است، اظهار کرد: على رغم اینکه اجراى 
این پروژه چندین سال در شهردارى اصفهان مطرح بود 
اما در این دوره از مدیریت شــهرى، توجه ویژه اى به 
آن شد و باالخره کلید خورد و با پیگیرى هاى معاونت 
عمران به عنوان مدیریت حلقه حفاظتى و حمایت هاى 
شهردار، معاونت ها و شوراى شــهر یک جهش فوق 
العاده را در سال 97 نسبت به 96 و در سال 98 نسبت به 
سال 97 در شروع عملیات حلقه حفاظتى شاهد بودیم.  
معــاون عمران شــهرى شــهردار اصفهــان افزود: 
یک معضل 20 ســاله در شمال شــرق اصفهان و در 
خیابان هایى مانند بعثت، چهارراه عاشــق اصفهانى و 
میدان جوان وجود داشــت که تصادفات زیاد، ترافیک 
ســنگین و آالیندگى زیادى به بار آورده بود. بر همین 
اساس طرح حلقه حفاظتى، اولویت بندى و ساخت حلقه 
حفاظتى در این بخش شهر از اولویت مصوب برخوردار 
شــد و ســاخت ادامه بلوار فرزانگان و اتصال به حلقه 
حفاظتى در منطقه 14 که 1,5 کیلومتر از حلقه حفاظتى 
در این منطقه واقع شده تا بزرگراه شهید اردستانى، در 

دستور کار قرار گرفت.  
مظفر تصریح کرد: احداث تقاطع آفتاب در بزرگراه شهید 
اردستانى و ادامه، مسیر بین بزرگراه شهید اردستانى و 
خیابان جى در مجاورت کارخانه قند شامل تقاطع بزرگ 
نصف جهان، مجموعا حدود 9 کیلومتر از حلقه حفاظتى 

است که اولویت اجرا دارد. 
وى افزود: در برنامه سال 98 و 99 قرار است، مسیر 9 

کیلومترى حلقه چهارم حفاظتى تمام شود.
پیشرفت 51 درصدى تقاطع آفتاب 

معاون عمران شهرى شهردارى اصفهان با بیان اینکه 
حلقه حفاظتى داراى 78 کیلومتر طول و 9 قطعه است، 
اظهار کرد: حلقه چهارم حفاظتــى 5 اولویت دارد که 
مراحل مصوب آن در شوراى معاونین انجام شده است. 
اولویت اول ما در این پــروژه، دو تقاطع بزرگ آفتاب و 
نصف جهان و اتصال به بلوار فرزانگان است که تا پایان 
سال به بهره بردارى مى رسد اما ادامه بلوار فرزانگان و 
1,5 کیلومتر رینگ در منطقه 14 و تقاطع آفتاب تا پایان 

سال جارى بهره بردارى مى شود.
وى گفت: تقاطع آفتاب شــامل دو بخش است؛ بخش 
بتنى که تا یک ماه دیگر تمام مى شود و مسیر اتصال 
تقاطع به بلوار فرزانگان کــه در واقع همان یک و نیم 

کیلومتر از رینگ اســت تاکنون 51 درصد پیشــرفت 
داشته است. این پروژه براساس برنامه پیش مى رود و 

از برنامه عقب نیست. 
مظفر افزود: در پروژه تقاطع آفتاب زمان 24 ماهه اجرا 

را به 18 ماه کاهش دادیم. 
وى با بیان اینکه تقاطع آفتاب داراى مســاحت 210 
هزار مترمربع، چهار هزار و 900 مترمربع پل ســازى 

و یک هزار و 100 متر از طول اجــراى حلقه حفاظتى 
است، گفت: هزینه این طرح 105 میلیارد تومان است 
که آزادسازى ها در مسیر اجراى آن به صورت یک جا 

انجام شده است. 
معاون عمران شهرى شهردارى اصفهان تصریح کرد: 
پروژه نصف جهان طرحى بزرگ شــامل 5 پل، داراى 
260 هزار مترمربع مساحت، 14 هزار مترمربع مساحت 
پل سازى است و یک و نیم کیلومتر از کل مسیر حلقه 
را شامل مى شود. کل هزینه ها براى اجراى این طرح 
122 میلیارد تومان اســت که پروژه بیش از 27 درصد 
پیشرفت دارد. در این طرح نیز زمان 24 ماهه را به 18 

ماهه کاهش دادیم. 
آغاز برنامه ریزى براى اولویت هاى دوم و 

سوم رینگ حفاظتى 

وى ادامه داد: تکمیــل تقاطع بلوار رضــوان یکى از 
پروژه هاى حلقه حفاظتى است و زمانیکه پروژه بزرگ 
نمایشگاه بین المللى اصفهان افتتاح شود، ساخت این 
تقاطع دسترســى به محل جدید نمایشگاه را تسهیل 
مى کند. ایــن طرح نیز به تازگى آغاز شــده و حدود 8 

درصد پیشرفت داشته است. 
مظفر گفت: جلسات با ارتش براى آزادسازى هاى حلقه 
چهارم حفاظتى و برنامه ریزى براى انجام اولویت دوم و 

سوم حلقه نیز هم اکنون در حال پیگیرى است.  
احداث دو پایانه در دو سوى خط یک مترو

وى با اشاره به اینکه براساس سیاست هاى حمل و نقل 
ترافیک براى ساماندهى استقرار اتوبوس ها و تعریف 
خطوط مقرر شد دو پایانه در ایســتگاه هاى ابتدایى و 
انتهایى مترو ایجاد شــود که پایانه صفه در ایســتگاه 
انتهایى خط یک واقع است، افزود: این پایانه در زمینى 
12 هزار مترمربعى با محوطه سازى براى تبادل مسافر 
اتوبوس ها احداث مى شود که حدود سه میلیارد تومان 
هزینه اجرایى آن اســت و تاکنون 80 درصد پیشرفت 
داشته است و تا یک ماه آینده به بهره بردارى مى رسد.  
معاون عمران شهرى شهردارى اصفهان افزود: پروژه 
پارك سوار عاشق آباد (قدس) نیز با مساحت 11 هزار و 
200 مترمربع و حدودا 13 میلیارد و 600 میلیون تومان 
هزینه آزادسازى و اجرا در حال ساخت است، این طرح 

95 درصد پیشرفت داشته و آماده بهره بردارى است. 
وى بیان کرد: همچنین در پایانه صفه دو مســیر براى 

استقرار تاکسى ها پیش بینى شده است. 
تدوین ســناریوهاى مختلف براى بهره 

بردارى از مرکز همایش هاى بین المللى
مظفر در مورد مرکز همایش هاى بین المللى اصفهان 
نیز تصریح کرد: این طرح از ســال 90 آغاز شده و به 
تناسب بودجه ســاالنه پیش مى رفت، در سال 97 با 
تأکید ویژه دکتر نوروزى، شــهردار اصفهان تصمیم 
گرفته شد این طرح با سرعت ادامه پیدا کند. بر همین 
اســاس درصد پیشرفت نسبت به قبل ســه برابر شد. 
امیدواریم با تامین اعتبار و پیش بینى هاى الزم براى 
برداشتن موانع و مشــکالت تا پایان سال 99 قسمت 
سالن، محوطه و تاسیسات این پروژه را به بهره بردارى 

برسانیم.  

وى افزود: موضوع مهم ایــن پروژه بهره بردارى از آن 
است که شهردار و شوراى شهر دستوراتى در این رابطه 

داده و سیاست گذارى کرده اند. 
وى افزود: این طرح تاکنون 74 درصد پیشرفت فیزیکى 

داشته و تامین اعتبار آن بر عهده منطقه شش است.
معاون عمران شهرى شــهردار اصفهان با بیان اینکه 
کل مســاحت طرح 71 و نیم هکتار اســت، ادامه داد: 
هزینه اى که تاکنون براى این طرح صرف شده 300 
میلیارد تومان است و پیش بینى مى شود 350 میلیارد 

تومان دیگر اعتبار براى تکمیل نیاز داشته باشیم.   
وى در پاسخ به پرسشــى در مورد کاربرى این پروژه 
بعد از بهره بردارى تصریح کرد: سناریوهاى مختلفى 
براى بهره بردارى از این پروژه پیش بینى شده چراکه 
هزینه هاى زیادى صرف شده و هزینه زیادى هم براى 

نگهدارى نیاز دارد. 
مظفر افزود: اکنون اگر این پروژه را رها کنیم اشــتباه 
است، باید یک بهره بردار به میدان بیاید و این طرح را 
به بخشى از برند اصفهان تبدیل کند. اجالس سران هر 
چند سال یک بار برگزار مى شود و اختصاص این مکان 

صرفا به برگزارى اجالس سران اشتباه است. 
90 درصــد از پروژه ســالن اجتماعات 

گلستان شهدا بر عهده شهردارى است
وى در مورد پروژه خیابان کمکى ارتش نیز که با توافق 
ارتش در حال انجام اســت، گفت: در فاز اول این طرح 
70 درصد پیشرفت فیزیکى داشتیم. مساحت پروژه 33 
هزار و 750 مترمربع و هزینه آن 4 میلیارد تومان است. 
معاون شهرى شهردارى اصفهان افزود: تکمیل سالن 
اجتماعات گلستان شهدا قرار بود ســه جانبه از سوى 
استاندارى، بنیاد شهید و شــهردارى اصفهان ساخته 
شود اما 90 درصد این طرح اکنون به عهده شهردارى 
است و کل نازك کارى سالن را قبول کرده ایم. زیربناى 
این طرح هفت هزار مترمربع است که 3 هزار و 200 متر 

شامل پارکینگ و مابقى سالن اجتماعات است.  
وى با اشاره به اینکه امیدوارم این طرح در خور نام شهدا 
و مکان مناسبى براى برگزارى مراســم باشد، اضافه 
کرد: قرارداد نازك کارى این طرح 42 درصد پیشرفت 
فیزیکى دارد و قرار است تا پایان سال، سالن را تکمیل 

کرده و تحویل دهیم. 

آخرین تحوالت پروژه هاى عمرانى بزرگ اصفهان، 2 سال بعد از تصدى مدیریت جدید
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