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دالیل کنده شدن پوست نوك انگشتانکشف 22 وسیله نقلیه مسروقه در اصفهانپخش قسمت هاى جدید سریال «دلدادگان» از چهارشنبهچرا مردم به این «هزارپا»ى سخیف عالقه دارند؟!  نه قلیان، نه سیگار! سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

مشکالت کبدى را 
چگونه تشخیص دهیم؟

آیین نواختن
 زنگ بازگشایى، زنگ مقاومت 

و زنگ اقامه نماز 
در مدارس اصفهان برگزار شد

فیبر نورى به منازل اصفهانى ها مى رسد
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پرونده تصادف اتوبوس در نطنز 
در چه مرحله اى است؟

دیگه مدرسه ام دیر نمى شه!

جریان دایـــمى آب
 در زاینده رود 
برقرار مى شود عوامل حادثه 4

تروریستى اهواز 
شناسایى شده اند
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کبد چرب بیمارى است که اغلب با مشکالت 
غذایى به سراغ افراد مى آید و سالمتى آنها را 

تحت تأثیر قرار مى دهد.

جانشــین فرمانده نیروى زمینى ارتش در پاسخ 
به پرسشــى درباره پاســخ نیروهاى مســلح به 
تروریست هاى حمله تروریستى روز شنبه اهواز، 
اظهار کرد: کســانى که حادثه تروریستى اهواز را 
رقم زدند سرنوشتى جز همان سرنوشت صدام و 
صدامیان نخواهند داشــت و قطعًا برخورد بسیار 
شدید و سختى با کسانى که مســبب این حادثه 
هســتند در آینده به عمل مى آید و همین عمل 
آنها باعث شد که عمر منحوسشــان را به شدت 

کوتاه کنند.
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براى جایگزین تبریزى چقدر باید هزینه کنید؟براى جایگزین تبریزى چقدر باید هزینه کنید؟
مدیران ذوب آهن به این سئوال پاسخ دهندمدیران ذوب آهن به این سئوال پاسخ دهند

در جلسه شوراى ادارى استان اصفهان با حضور وزیر ارتباطات عنوان شد

«بهترین سال هاى زندگى ما» 
زیــر آب 

فیلمبردارى مى شود

ترابزونى ها، مجید الزمند!
2 شکست متوالى در سوپرلیگ باعث شــد تا باشگاه ترابزون براى بهبودى 

سریع ستاره ایرانى خود بسیج شوند.
 مصدومیت مجید حسینى در بازى هاى ملى مقابل ازبکستان باعث شد تا 
این مدافع 22 ساله به عنوان یکى از ستون هاى اصلى تدافعى ترابزون 
در دو هفته گذشته فرصت همراهى «بوردو- ماوى ها» را از دست 

بدهد تا شاگردان «یانال کارامان» با دو شکست تلخ...
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بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت فوق دعوت مى گردد در جلســه مجمع عمومى عادى به طور 
فوق العاده که در تاریخ 1397/07/21 ســاعت 8 صبح به آدرس شرکت: اصفهان خیابان شیخ صدوق 
جنوبى خیابان پنجم پالك 80 طبقه همکف کدپستى 8168675591 تلفن 03136689253 برگزار 

مى گردد حضور به هم رسانید.
دستور جلسه: 

1. تصویب صورت هاى مالى منتهى به 1396/12/29 شامل ترازنامه و حساب سود و زیان و اتخاذ تصمیم 
نسبت به تخصیص و تقسیم سود.

2. انتخاب بازرسین.
3. انتخاب روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهى هاى شرکت.

4. سایر مواردى که تصمیم گیرى راجع به آن در صالحیت مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده مى باشد. 
(دعوت کننده: هیئت مدیره شرکت تولیدى دیبا طرح و رنگ فدك)

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده 
شرکت تولیدى دیبا طرح و رنگ فدك (سهامى خاص) 

به شماره ثبتى (30690) اصفهان

شرکت تولیدى دیبا طرح و رنگ فدك

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

آگهى برگزارى مناقصه عمومى

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول

شهردارى فالورجان در نظر دارد به استناد مصوبه شــماره 5/601 مورخ 97/06/21 شوراى محترم اسالمى شهر 
فالورجان مدیریت اجراى بازار روز (جمعه) واقع در فالورجان- بلوار سپاه- کوچه شهید کریم زاده با مساحت تقریبى 
3450 مترمربع و بازار روز (چهارشنبه) واقع در جنب پارك ساحلى گارماسه با مساحت تقریبى 2000 مترمربع را طبق 
شرایط ذیل براساس قیمت کارشناسى به متقاضى واجد شرایط به صورت اجاره براى مدت یکسال شمسى واگذار 

نماید. 
الف) قیمت پایه اجاره بازار روز (جمعه) فالورجان براساس قیمت کارشناسى ماهیانه مبلغ 14/000/000 ریال مى باشد 

که باالترین مبلغ پیشنهادى برنده مزایده خواهد بود.
ب) قیمت پایه اجاره بازار روز (چهارشنبه) گارماسه براساس قیمت کارشناسى ماهیانه مبلغ 4/000/000 ریال مى باشد 

که باالترین مبلغ پیشنهادى برنده مزایده خواهد بود.
ج) متقاضیان مى بایست آخرین قیمت پیشنهادى خود را حداکثر تا آخر وقت ادارى روز پنج شنبه مورخ 97/07/12 

به دبیرخانه حراست شهردارى تحویل نمایند.
د) کلیه هزینه ها از جمله بیمه، مالیات، عوارض شهردارى، چاپ آگهى و... به عهده برنده مزایده مى باشد. 

ه) شهردارى (کمیسیون) در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت اینترنتى www.falavarjan.ir مراجعه فرمائید.

آگهى مزایده

جواد نصرى- شهردار فالورجان

نوبت دوم

شهردارى دولت آباد برخوار در نظر دارد نسبت به فروش زمین واقع 
در منطقه صنعتى شهر دولت آباد از طریق مزایده عمومى اقدام نماید.

مهلت تحویل اســناد مزایده به دبیرخانه حراســت شهردارى: روز 
پنج شنبه مورخ 97/07/19

گشایش پاکت هاى مزایده: روز شنبه مورخ 97/07/21
محل دریافت اســناد: دولت آباد- بلوار طالقانى- پایگاه اینترنتى

 www.dolatabad.ir تلفن: 45822010- 031

آگهى مزایده (نوبت اول)

مهدى کثیرى- سرپرست شهردارى دولت آباد

چاپ اول

مبلغ تضمین( ریال)برآورد(ریال)محل تأمین اعتبارموضوع مناقصهشماره مناقصه

عملیات اجرایى حفاظت موقت گود ایستگاه دیزیچه – 97-3-166/2
5,450,636,390273,000,000جارىاسماعیل ترخان( با ارزیابى کیفى)

اجراى طرح توسعه تصفیه خانه فاضالب فوالد شهر به روش 97-3-172
344,195,794,2848,200,000,000جارىPC ( دو مرحله اى)

احداث ایستگاه پمپاژ فاضالب شهر ملک آباد باغبهادران به 97-3-173
12,254,567,178613,000,000جارىروش PC ( دو مرحله اى)

تملک دارایى هاى اجراى قسمتى از خط انتقال فاضالب شهر طالخونچه 97-3-174
1,951,834,11198,000,000سرمایه اى

اجراى خط انتقال آب از خیابان لوله تا مجتمع مسکونى سپهر 97-3-176
13,240,197,726663,000,000جارى( با ارزیابى کیفى)

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت، اتاق 292: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ 97/07/14
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 08:00 صبح روز یکشنبه به تاریخ 97/07/15 

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

www.iets.mporg.ir  :پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات
شماره تلفن گویا: 031-36680030-8

داخلى(395)

جنجال بر سر ساخت فیلمى که سردار قاسم سلیمانى 
ساخت آن را به حاتمى کیا پیشنهاد کرد

این چند نفــر 
در پرونده 

«آن بیست و سه نفر» 

نام روزنامه : نصف جهان
تاریخ انتشار:1397/07/03
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ساالر عقیلى با ساالر عقیلى با 
«بازى نقاب ها»«بازى نقاب ها»

 به شبکه  به شبکه 22 مى رود  مى رود 

یادى از یک سریال نوستالژیک تلویزیون
 به بهانه از راه رسیدن ماه مهر

4
شود وفیلمبردارىمىشودفیلمبردارىمى شودفیلمبردارىم ى ر

خش قسمت هاى جدید سریال

ى را
ص دهیم؟؟

ببا مشکالت 
5المتى آنها را 

آذرى: نیازى به اثباتمان به کفتارها نیست!

ترابز
2 شکست متوالىد
سریع ستاره ایرانى
 مصدومیت مج
2این مدافع2
در دو هفته
بدهد تا شا

سم سلیمانى
د کرد

ر 

فر»
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جانشین فرمانده نیروى زمینى ارتش در پاسخ به پرسشى 
درباره پاســخ نیروهاى مســلح به تروریست هاى حمله 
تروریستى روز شــنبه اهواز، اظهار کرد: کسانى که حادثه 
تروریستى اهواز را رقم زدند سرنوشتى جز همان سرنوشت 
صدام و صدامیان نخواهند داشــت و قطعًا برخورد بسیار 
شدید و سختى با کسانى که مسبب این حادثه هستند در 
آینده به عمل مى آید و همین عمل آنها باعث شد که عمر 

منحوسشان را به شدت کوتاه کنند.
امیر ســرتیپ نوذر نعمتى تصریح کرد: همه عوامل دیگر 
این حادثه شناسایى شــده اند و در زمان مقتضى خود قطعًا 
یک گوشمالى ســنگینى را خواهند دید. جانشین فرمانده 

نیروى زمین در پاســخ به پرسشــى درباره دستور گرفتن 
عوامل تروریســتى اهواز از ســرویس هاى جاسوســى 
غرب خاطر نشــان کرد: بعد از اتمام بررســى هاى دقیق، 
در زمانى مناسب از ســوى مسئوالن سیاسى این موضوع 

اطالع رسانى خواهد شد.
نعمتى همچنین در پاسخ به پرسشى مبنى بر طرح برخى 
اظهارات درباره  پایین بودن سطح امنیتى رژه اهواز اظهار 
کرد: اینکه تدابیر امنیتى دستکم گرفته شود، اینطور نیست و 
مسئوالن مربوطه در حال بررسى هستند و قطعاً اگر در داخل 
در جایى سستى صورت گرفته باشد، بررسى و برخورد خواهد 

شد. با عوامل خارجى نیز برخورد شدیدى خواهد شد.

رئیس کل دادگسترى استان اصفهان در خصوص آخرین 
وضعیت پرونده تصادف اتوبوس در آزاد راه نطنز–  بادرود 
گفت: دســتورات قضائــى الزم در خصوص بررســى 
استاندارد هاى ساخت اتوبوس داده شده است در صورت 
احراز تخلف با شرکت خودروســاز برخورد قانونى الزم به 

عمل خواهد آمد.
احمد خسروى وفا در گفتگو با «میزان» اظهار کرد: راننده 
کامیون حمل ســوخت در حال حاضر در بازداشت به سر 
مى برد و به نظر اولیه کارشناس اعتراض کرده و پرونده به 

هیئت کارشناسان ارسال شده است. 
این مقام قضائى در اســتان اصفهان همچنین اظهارکرد: 

دستورات الزم براى بررسى استحکام ستون هاى اتوبوس 
و اینکه تانکر حمل سوخت داراى ایمنى و استاندارد بوده، 
داده شده است. 26 شهریور ماه، ساعت 23 و 15 دقیقه شب 
مأموران پلیس راه نطنز-بادرود از تصادف یک دســتگاه 
اتوبوس مسافربرى اسکانیا با کامیون کشنده دانگ فنگ 
تانکردار حامل سوخت در این محور مطلع و براى بررسى 

موضوع به محل اعزام شدند.
این اتوبوس از تهران به مقصدکرمان در حرکت بوده که 
2 کیلومتر مانده به بادرود با تانکر کشــنده حامل سوخت 
تصادف مى کند که متأسفانه 19 مسافر در دم فوت مى کنند 

و پنج مسافر دیگر نیز به شدت مجروح مى  شوند.

عوامل حادثه تروریستى اهواز 
شناسایى شده اند

پرونده تصادف اتوبوس در 
نطنز در چه مرحله اى است؟

چرا 12 دقیقه تیراندازى کردند
محسن رضایى، دبیر مجمع تشخیص    ایسنا|
مصلحت نظام با بیان اینکه «تروریست ها پس از حدود 
12 دقیقه به درك واصل شدند»، افزود: اگر رژه در یک 
بیابان یا دشت انجام مى شد حتى اگر مى خواست اتفاقى 
رخ دهد نیروهاى مسلح بالفاصله تیراندازى مى کردند. 
مشکل نیروهاى ما این بود که وقتى آنها بین مردم حدود 
ده تا 12 دقیقه شروع به تیراندازى کردند کسانى که باید 
با آنها مقابله کنند در بین مردم بودند. بنابراین به دلیل رژه 
نیروهاى مسلح در میان مردم، همان ابتداى تیراندازى 

به آنها تیراندازى نشد.

باید روى فکر مردم کار کرد
حجت االسالم و المسلمین    خبرگزارى حوزه |
ناصر رفیعى، عضو هیئت علمى جامعه المصطفى العالمیه، 
در مراسـم عزادارى حضرت سـید الشـهدا (ع) در سالن 
شهداى بسیج کاشان، با بیان اینکه به زور نمى توان یک 
جوان را نماز خـوان و خانم بى حجاب را بدون شـناخت 
ارزش ها با حجـاب کرد، گفـت: بدون پشـتوانه فکرى 
نمى توانیم پشتوانه اجبارى درست کنیم، لذا همانند امام 

حسین (ع) باید روى فکر و اندیشه مردم کار کنیم.

انتقاد از شوخى عجیب وزیر 
مشـاور رئیس جمهور از شوخى عجیب    روز نو |
وزیر بهداشت با پیرمردى که از هزینه باالى فیزیوتراپى 
گالیه داشت، انتقاد کرد. حسام الدین آشنا در واکنش به 
شوخى عجیب وزیر بهداشـت با پیرمردى که از هزینه 
بـاالى فیزیوتراپـى گالیه داشـت، نوشـت: «بـا مردم 
دردمندمان بهداشـتى تر سـخن بگوییم.  شـوخى هاى 
بامزه مان را بگذاریم براى محافل خودمانى تر. بر زخم ها 
نمک نپاشـیم.» وزیـر بهداشـت در شـوخى عجیبى با 
پیرمردى که نیاز به فیزیوتراپى داشت و از هزینه سنگین 

آن گالیه مند بود گفت: «خودت فیزیوتراپى کن.»

فقط ما براى خودمان 
تصمیم مى گیریم

  ایسنا| آیت ا... سید احمد علم الهدى، نماینده 
ولى فقیه در خراسان رضوى یادآور شد: از روزى که دین 
سرنوشت مردم را در این کشور به دست گرفت نتیجه اش 
اسـتقالل، آزادى و اقتـدار عظیـم در عرصه دنیـا بوده 
اسـت. روزى بود که در جغرافیاى کره زمین اسم ایران 
را مى بردند کسـى آن را نمى شـناخت اما امروز ایران به 
عنوان نقطه مقتدرانه ، آزاد، مسـتقل که سرنوشـتش به 
دسـت خودش هست شـناخته مى شـود. هیچ ملتى در 
دنیا خودشـان براى خودشـان تصمیم نمى گیرند. حتى 
کشـور مقتدرى مثل آمریـکا هم اینگونه اسـت و البى 
صهیونیسـت براى آنها تصمیم مى گیرد. تنها ملتى که 
خودش بـراى خود تصمیم مى گیرد و هیـچ قدرتى غیر 
از خودشان در سرنوشت آن دخالت ندارد ملتى است که 
40 سال در بسـتر مدیریت دینى و اسـالمى و زیر سایه 

عنصرى که حجت خداست مدیریت شده است.

نقض توییت ترامپ
وزیر خارجه آمریکا با نقض توییت اخیر    انتخاب |
«دونالد ترامپ»، رئیس جمهور این کشور گفت: نشست 
آتى شوراى امنیت سازمان ملل با موضوع «منع اشاعه» 
برگزار مى شـود و ایران دسـتور کار اصلى این نشسـت 
نیسـت. ایران قطعًا موضوع بحث خواهد بود. نشسـت 
درباره مجموعه گسترده تر موضوعات منع اشاعه است، 
اما جهان بایـد بداند که وقتى بحث خطر اشـاعه مطرح 

است، ایران پیشتاز است!

نوه امام(ره) هجرت کرد
حجت االسالم سـیدعلى خمینى  نوه    تابناك |
حضرت امام خمینى(ره) به نجف اشـرف هجرت کرد. 
حجت االسـالم نایینى از مدرسـین حوزه بـا اعالم این 
خبر نوشت: هجرت براى همه ماهیتى انسان ساز دارد. 
به خصوص که به هم افزایى دو حوزه نجف اشرف و قم 
بیانجامد. حاج سـید على خمینى که در قـم نیز مدرس 
سطح عالى بود به نجف اشرف مهاجرت کرد، شاید براى 

چند سال. امیدوارم در آن دیار شکوفاتر شود.

خبرخوان
سم در نان

مدیــرکل آزمایشــگاه هــاى    ایرنا |
مرجع کنترل ســازمان غذا و دارو گفت: برخى 
نانوایى هاى سنتى براى ســفید کردن نان از 
بالنکیت یــا جوهر قند اســتفاده مى کنند که 
افزودن آن به آرد و خمیر نان بــه دلیل اینکه 
به ســالمت افراد آســیب مى زند، غیرمجاز و 
تخلف اســت. بالنکیت یا جوهرقنــد اثرات 
نامطلوبى روى دســتگاه گــوارش و فعالیت 
آنتى آکسیدان ها به عنوان سیستم دفاعى بدن 

دارد. 

مومیایى به تهران رسید
  ایرنا | مدیر مــوزه ملى ایــران گفت: 
مومیایى چند هزارساله هلندى و مجموعه آثار 
نمایشگاه «باستان شناسى و هنر سرزمین هلند 
به روایت موزه درنتس» تحت حفاظت ویژه به 
موزه ملى ایران منتقل شــد. این نمایشگاه سه 
شنبه 10 مهرماه با حضور مقام هاى عالیرتبه دو 
کشور گشوده خواهد شد و تا سه ماه ادامه خواهد 
داشت. آثار نمایشگاه شامل 331 ظرف سفالین 
و فلزى، ابزار ســنگى، زیــورآالت، مومیایى 
طبیعى انسان، تابلو نقاشى و سفال قرون 19 و 

20 و آثار دیگر است.

«ترور 97» منتشر شد
به مناسبت حمله تروریستى    مشرق |
کــور در جریان رژه نیروهاى مســلح در اهواز 
و شــهادت تعدادى از هموطنانمــان در این 
واقعه، قطعه موسیقى «ترور 97» با خوانندگى 
حامد زمانى منتشر شــد. بنابراین گزارش، این 
قطعه با ترانه اى از على محمد مودب، ملودى 
حامد زمانى و تنظیم حامد برادران توسط بنیاد 

هابیلیان تولید شده است.

برخى شک دارند
  ایسنا| معاون ســیما مى گوید، بیش 
از 80 درصد مردم مخاطــب تلویزیون ایران 
هستند. او در عین حال به این نکته اشاره دارد 
که البته برخــى افراد به این آمار شــک دارند 
اما وقتى دقیق تر مطالعه کردنــد دریافتند که 
هر فرد ایرانى به فراخور و نیــاز خود برخى از 
برنامه هــاى تلویزیون اعم از فیلم و ســریال، 
ورزشى، اجتماعى، علمى، مذهبى، سیاسى و... 

را تماشا و پیگیرى مى کند.

فارغ التحصیالن 
کدام رشته ها بیکارترند؟

مرکز آمــار و اطالعات    آفتاب  نیوز |
راهبردى وزارت کار در گزارشــى اعالم کرد: 
در بین گروه هاى عمده رشته هاى تحصیلى، 
بیشترین نرخ بیکارى مربوط به گروه «حفاظت 
محـــیط زیســـت» با 37/5 درصــد، علوم 
حیاتى و زیســتى  با 28/4 درصــد، معمارى و 
ساختمان سازى با 26/2 درصد و علوم طبیعى 
و فیزیکى با 25/7 درصد است. همچنین گروه 
بهداشــت با 8/7 درصد کمترین نرخ بیکارى 

را دارد.

سکه ها وارد بازار نشد!
رئیس اتحادیه طال و جواهر    پول نیوز |
با بیان اینکه دولت سعى داشت با پیش فروش 
عطش بازار را کنترل کند و عرضه بیشتر شود، 
ادامه داد: اما متأســفانه هیچیک از سکه هاى 
پیش فروش شده وارد بازار نشده و هنوز تقاضا 
بیش از عرضه است.  محمد کشتى آراى بر این 
باور است تا زمانى که مشوق هاى بانکى جذابى 
براى  پول هاى سرگردان موجود در بازار ایجاد 
نشود، سکه هاى پیش فروش شــده در بازار 
عرضه نمى شــود و قیمت ها بازهم گران تر 

خواهد شد.

عبدالوهاب شهیدى، خواننده پیشکسوت موسیقى سنتى 
ایران، نوازنده ســاز عود و آهنگساز شــهیر اصفهانى  با 
روزنامه «ایران» گفتگو کرده و در این گفتگو از جمله به 
روزهایى که در زندان بازداشــت بود، اشاره مى کند. این 
خواننده معروف که 97 ساله شده است مى گوید:  «اوایل 
انقالب در اصفهان بازداشــت شــدم آن هم بر سر یک 
زمین کشاورزى که از دولت گرفته بودم. آن زمان یک 
چاه آب در زمین حفر کرده بودم که حدوداً 500 میلیون 
تومان برایم هزینه برداشت اما تنها چهار میلیون تومان 
به من برگرداندند. بعد از آن هم یکسرى مشکالت محلى 
به وجود آمد... مشکل بازداشت من همچنان ادامه داشت 
تا آنکه از مسئوالن پرونده خواستم پرونده ام را ببینند و 

نتیجه نهایى را اعالم کنند و خوشبختانه از مرکز نامه آمد 
که ایشان را محترمانه آزاد کنید اما چه فایده پول و زمین 

از بین رفت.»

نصف جهــان  پایگاه خبرى تحلیلى «دیده بان ایران»، در 
نوشتار مفصلى به آن بخش از مقاله رئیس جمهور که چند 
روز پیش در روزنامه «واشنگتن پست» منتشر شده توجه 
نشان داده که در آن به این اشاره شده بود که: «ملت ایران 
در طول بیش از 250 سال گذشته به هیچ کشورى تجاوز 
نکرده...». «دیده بان ایران» این بخش از مقاله روحانى را 
داراى ابهام دانست نوشــت که معناى ضمنى این عبارت 
چنین اســت که ایران پیش از آن به کشور یا کشورهایى 

تجاوز کرده است! 
این پایگاه اطالع رســانى آنگاه خطاب به رئیس جمهور 
نوشت: «آقاى روحانى! ایران نه در دوران افشاریه و صفویه 
و نه حتى اشکانیان و هخامنشیان به کشورى تجاوز نکرده 
اســت... حقیقت این اســت که اگر در پى شناخت تاریخ 
تجاوزات ایران هستیم، باید به ســراغ عصر هخامنشى 
برویم که ایران تا مصر و دل اروپا پیش رفت و مقدونیه و 

آتن را تصرف کرد؛ اما باید دانست که با معیارها و موازین 
امروزى نمى توان کارهایى در ســه هزاره پیش را داورى 
کرد. هخامنشیان تشکیل دهنده نخستین امپراتورى جهان 
بودند و این در روزگارى اســت که در بیشتر جهان، هنوز 
دولتى تشکیل نشده بود تا کشــورى به وجود بیاید. با این 
همه باید به نحوه پیشروى بنیانگذار دودمان هخامنشى 
نیز نگریست که چندان انسانى و اخالقى بود که در کتاب 
مقدِس بیش از دو میلیارد از مردم جهان، «مسیح خداوند» 
نام گرفته است و در کتاب مقدس بیش از یک میلیارد دیگر 
از مردم جهان،  به تصدیق مفسران بزرگى همچون مرحوم 
عالمه طباطبایى، به «ذوالقرنین» نامور شده که چندین آیه 
در توصیف مرام و منش متخلقانه اوست و هنوز «تساهل 
کورشى» مى تواند  آموزنده هر سیاست ورز و حاکمى باشد. با 
در نظر گرفتن این پیشینیه، آیا رواست که از «تجاوز ایران 

به کشورى» یاد کنیم؟!»

نصف جهــان  فــروش 61 میلیاردى ســینماى ایران در 
تابستان، خبرگزارى «حوزه» را به واکنش واداشته است. 
این خبرگزارى وابســته بــه مرکز مدیریــت حوزه هاي 
علمیه که دفتــر مرکزى آن در قم واقع اســت، عالوه بر 
اینکه به انتشــار خبرهــاى مربوط به حوزه مــى پردازد، 
پوشــش خبرى دیگر بخش ها و از جمله ســینما را نیز از 
رســالت هاى خود قلمداد کرده و درباره آن به نشر اخبار و 

اطالعات مى پردازد.
به همین دلیل هم سهم 35 میلیاردتومانى فیلم «هزارپا» 
از مجموع کل 61 میلیارد تومان فروش ســینماى ایران 
در اکران تابستان امســال، موجب انتقاد این خبرگزارى 
شده است. خبرگزارى «حوزه»، «هزارپا» را یک کمدى  
«سخیف و مبتذل» توصیف و این سئوال را مطرح کرده 
که چرا مردم از این نوع سینما استقبال مى کنند؟ به نوشته 
«حوزه»: «گرچــه... فیلم هایى از جنس"هــزار پا" بهتر 
مى توانند با مخاطب ارتباط برقــرار کنند، اما واقعیتى که 
وجود دارد این اســت که کمدى هاى سخیف و مبتذل به 

هیچ وجه در شأن فرهنگ ایرانى و مردم کشورمان نیست.»
ایــن خبرگزارى آنــگاه این ســئوال را مطــرح کرده که 
«چرا ســطح ســلیقه و ذائقه مردم ما گرایش به ســمت 
کمدى هاى نه چندان سر و شکل دارى پیدا کرده که در آنها 
معجونى از حرکات و حرف هاى نامناسب با عرف اسالمى 

را شاهدیم؟» 
خبرگزارى «حوزه» در پاسخ به این ســئوال، اینکه گفته 
شده شرایط امروز کشور مى طلبد مردم به سمت فیلم هاى 
شاد و کمدى عالقه نشــان دهند را مورد توجه قرار داده اما 
مى نویسد: «اوًال این ســخن آیا مجوزى است براى اینکه 
برخى کمدى هاى مبت ذل و داراى شوخى هاى سخیف و گاه 
جنسى به روى پرده رود و ثانیاً هم اینکه ما چرا به ژانرهاى 
اجتماعى و ملودرام هاى خانگى به شکل صحیح خود توجه 
نمى کنیم و اینکه اگر هم بعضاً فیلم هاى اجتماعى ساخته مى 
شود آنچنان تلخ و سیاه است که مردم بعد از دوره اى همچون 
زمان حاضر به طور کلى با این نوع از ســینما قهر کرده و به 

سمت سینماى کمدى گرایش مى یابند؟!»

حمیدرضا خزائــى در دوران دفاع مقــدس، مدیریت بر 
«رادیو جبهه» را بر عهده داشــته اســت. او در گفتگو 
با خبرگزارى «فارس»، از اطالع رســانى رادیو درباره 
آغاز جنگ در روز 31 شــهریور 1359 سخن گفته که 

مى خوانید:

■ سال 59 که جنگ تحمیلى آغاز شد، یک شنبه روزى 
بود و مردم در تدارك آغاز سال تحصیلى بودند که حمله 
هوایى صورت گرفت و حوالى فرودگاه مهرآباد و چندجاى 
دیگر موشکباران شده بود. مردم مدام تماس مى گرفتند 
و اطالع رسانى مى کردند اما ما نمى دانستیم چه شده تا 
اینکه با شوراى انقالب تماس گرفتیم و گفتند که جنگ 
آغاز شده است. آن زمان اولین اطالعیه را تحریریه پخش 
داد و متن آن را هم جواد یاســینى با هماهنگى شــهید 
بهشــتى و دفتر امام (ره) نوشــتند. اطالعیه آغاز جنگ 
تحمیلى که در یک صفحه نوشته شده بود حدود ساعت 
15 توسط خانم سرور پاك نژاد قرائت شد. برنامه «برگى 
از تاریخ» به تهیه کنندگى حسین ابوترابیان قطع شد و بعد 
از آن یک مارش نظامى متعلق به جنگ جهانى را به روى 

آنتن بردیم و در ادامه اطالعیه خوانده شد. 

■ براى اولین بار نخســتین اطالعیه رسمى آغاز جنگ 
تحمیلى توســط حضرت آیت ا... خامنــه اى به عنوان 
نماینده فرماندهــى کل قوا در ســاعت 17 و به مدت 
70 ثانیه به صورت زنده و مســتقیم قرائت شد. در ادامه 
هم از سرودهایى که داشتیم اســتفاده کردیم تا اینکه 
بچه هاى اهواز مارش «شهریار» را در شش  قطعه براى 
ما فرســتادند و قبل از اعالم اطالعیه ها از آنها استفاده 

مى کردیم. 

نصف جهان  اواســط مهرماه ســال 95 بــود که احمد 
یوسف زاده، نویســنده کتاب «آن بیست و سه نفر» در 
مصاحبه اى اعالم کرد سردار سلیمانى پیشنهاد ساخت 
فیلمى از روى این کتاب را بــه ابراهیم حاتمى کیا داده 
است. حاتمى کیا اما به سراغ ساخت فیلم «به وقت شام» 
رفت و نتوانست پیگیر ســاخت فیلم پیشنهادى سردار 

سلیمانى شود.
روز یک شنبه همین هفته اعالم شد که سازمان «اوج» 
قرار است «آن بیست و ســه نفر» به کارگردانى مهدى 
جعفرى فیلمبردار فیلم «به وقت شــام» را به ســى و 
هفتمین جشنواره فجر برســاند. حتى گفته شده مرحله 
پیش تولید این فیلم به پایان رســیده و فیلمبردارى آن 
طى روزهاى آتى در شــهرك چهاردانگــه تهران آغاز 

مى شود.
این در حالى اســت که علیرضا رئیســیان، کارگردان، 
فیلمنامه نویس و تهیه کننده ســینما تهدید کرده اجازه 
نخواهد داد این فیلم سینمایى ساخته شود چرا که مدعى 
اســت امتیاز ســاخت این فیلم متعلق به اوست. روابط 
عمومى ســازمان «اوج»، دلیل واســپارى کارگردانى 
به مهدى جعفرى را ســاخت مســتندى به همین نام 
توسط وى دانسته بود و حاال رئیســیان گفته که تهیه 
کننده آن مســتند و مالک حقوق بعــدى اش هم خود 
او بوده و هرگونه ساخت فیلم براســاس این اثر کامًال 

غیرقانونى است. 
سال 85 بود که مجموعه مستندى با نام «گروه 23 نفر» 
در 20 قسمت ساخته و سال 88 دو بار از شبکه 4 سیما 
پخش شــد. همچنین از این مجموعه مستند یک فیلم 
90 دقیقه اى هم تولید شد که آن هم پخش شده است. 

کارگردان این فیلم هم مهدى جعفرى بوده است.
جالب آنکه چند ســال قبل حوزه هنرى تصمیم داشت 
فیلمى از این مجموعه را باز هــم به کارگردانى مهدى 
جعفرى بسازد که با شــکایت رئیسیان به وزارت ارشاد، 
جلوى کار گرفته شــد. همچنین گفته شده که یک بار 
دیگر هم سازمانى مربوط به دفاع مقدس قصد ساخت 
فیلمى از این طرح را داشته که آن هم  متوقف شده است.

رئیســیان مى گوید: «مدتى قبل شــنیدم سازمان اوج 
قصد دارد پروانه ساخت یک فیلم ســینمایى را از این 

طرح بگیرد که این موضــوع را پیگیرى کردم و جلوى 
صدور پروانه ساخت آن گرفته شد. به همین دلیل برایم 
عجیب بود که دیدم خبرى از این سازمان براى ساخت 
فیلم منتشر شده چرا که چندى قبل از طریق یک رابط 
تماس گرفته بودند تا براى نقل و انتقال امتیاز تصویرى 
فیلم توافقى صورت گیرد اما هنوز اتفاقى نیافتاده است. 
این امتیاز متعلق به شــخص من است و اجازه نخواهم 
داد کسى بدون مجوزم از روى آن اثرى تصویرى تولید 
کند، با این حال اگر به توافق برسیم، براساس شروطى 
که مشخص خواهد شد ممکن است اجازه ساخت فیلم 
داده شود اما با توجه به آنچه تاکنون پیش آمده به نظرم 
اقدام ســازمان اوج غیراخالقى، غیرحرفــه اى و غیر 

قانونى است.»

«بیست و سه نفر» روایت گروهى از رزمندگان نوجوان 
ایرانى است که در جریان عملیات بیت المقدس در سال 
1361، که موجب آزادسازى خرمشهر شد، در بصره به 
دست نیرو هاى عراقى اسیر شدند. عمده این گروه 23 
نفره را نوجوانان کرمانى تشــکیل مى دادند و این براى 
عراقى ها در اوایل جنگ بسیار غریب بود که افرادى با 
این سن و سال در جنگ شــرکت کنند. سن بیشتر این 
نوجوانان بین 16-13 سال بود و بزرگ ترین فردى که 
در این گروه بود، فقط 19 سال داشت. این نوجوانان نیز 
باید مانند دیگر اســرا وارد اردوگاه ها مى شدند. صدام 
با دیدن تصاویر اســراى نوجوان تصمیم گرفته بود که 
از حضور این نوجوانان در جنگ اســتفاده ابزارى کند و 
یک جنگ تبلیغاتى علیه ایران به راه بیاندازد. او دستور 

مى دهد که آنها را از بقیه اســرا جدا کنند و به کاخ وى 
بیاورند. در دیدارى که این نوجوانان با صدام داشــتند 
وى ســعى مى کند تا با ناراحت شدن از این موضوع که 
اینها کودکانى بیش نیستند که به زور به جنگ فرستاده 
شدند، با آنها احساس همدردى کند و به دختر کوچکش 
«حال» مى گوید که شاخه گل هایى را به آنها بدهد و بعد 
با آنها عکس یادگارى مى گیــرد و مى گوید به زودى با 
موافقت کمیته بین المللى صلیب ســرخ آنها را به ایران 

برمى گرداند.
اما این 23 نفر اعتصاب غذا مى کننــد تا به جمع دیگر 
اســیران بازگردند. آن ها در نهایت پس از اتفاقات زیادى 
به خواسته خود مى رسند ولى تا روز 26 مرداد 1369 در 

اسارت مى مانند.

جنجال بر سر ساخت فیلمى که سردار قاسم سلیمانى ساخت آن را به حاتمى کیا پیشنهاد کرد

این چند نفر در پرونده «آن بیست و سه نفر» 

تصحیح مقاله رئیس جمهور!خاطره خواننده معروف از روزى که به زندان افتاد

چرا مردم به این «هزارپا»ى سخیف عالقه دارند؟! 
آغاز جنگ تحمیلى چگونه اطالع رسانى شد؟
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164 میلیون دالر کاال از 
کاشان صادر شد

مسئول واحد ارزیابى گمرك استان اصفهان مستقر در 
کاشان از صادرات افزون بر 164 میلیون و 867 هزار 
دالر کاال از این شهرستان به مقصد برخى کشورهاى 

خارجى در شش ماه نخست سال جارى خبر داد.
على مراد نوروزى وزن کاالهاى صادراتى از گمرك 
کاشــان را بیش از 115 میلیون و 891 هزار کیلوگرم 
عنوان کرد و افزود: میزان صادرات از نظر وزنى 335 
درصد و از نظر ارزى نیز 62 درصد نســبت به مدت 

مشابه در سال گذشته رشد داشته است.
وى بیان کرد: مواد PVC، گالب و عرقیات گیاهى، 
لوله هاى چدنى و پلیکا از جمله کاالهاى صادراتى این 

شهرستان را تشکیل مى دهد. 

کاهش 40 درصدى
برداشت گردو در استان 

مدیر امور باغبانى ســازمان جهادکشــاورزى استان 
اصفهان گفت: پیش بینى مى شــود برداشت گردو 
از باغات اصفهان نسبت به ســال گذشته 40 درصد 

کاهش داشته باشد.
احمدرضا رئیس زاده با بیان اینکه برداشت محصول 
گردو  به دلیل روند نزولى بارندگى ها، در مقایســه با 
پارسال 40 درصد کاهش یافته است، افزود: برداشت 
گردو از باغات این استان تا اواسط مهر ادامه دارد.وى 
افزود: پیش بینى مى شــود بیش از3800 ُتن گردو از 

باغات بارور استان اصفهان برداشت شود.
مدیر امور باغبانى ســازمان جهادکشــاورزى استان 
اصفهان گفت: شهرستان هاى فریدونشهر، لنجان، 
سمیرم، خوانسار، کاشــان، تیران و کرون، دهاقان، 
شهرضا، شاهین شهر و میمه از تولیدکنندگان گردوى 

استان اصفهان هستند.

هواى اصفهان
5 درجه خنک تر مى شود

کارشناس مســئول پیش بینى هواى استان اصفهان 
گفت: میانگین دماى هواى استان اصفهان بین 4 تا 5 
درجه سانتیگراد کاهش مى یابد و گرد و غبار همراه با 

وزش باد تا امروز ادامه دارد.
نازنین زهرا ســیدان با اشــاره به بررسى نقشه هاى 
هواشناسى استان اصفهان طى دو روز آینده اظهارکرد: 
در این بازه زمانى با ورود سامانه به استان، جوى ناپایدار 

در اکثر مناطق حاکم مى شود.
وى افزود: طى دو روز آینده نیــز افزایش ابر و وزش
 باد هاى شدید و تقریباً شــدید به ویژه در ساعات بعد 

ازظهر و شب در استان پیش بینى مى شود.

تکمیل شدن کتابخانه عمومى 
ابوزیدآباد 

مدیر اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمى شهرستان آران 
و بیدگل از پایان عملیات اجرایى ســاخت نخستین 
کتابخانه عمومى در شهر ابوزیدآباد پس از نزدیک به 

ده سال خبر داد. 
میثم نمکى گفت: عملیات ســاخت این کتابخانه از 
ده سال پیش با وســعت 1500 مترمربع، شامل 750 
مترمربع زیربنا آغاز شــد که با تــالش هاى صورت 
گرفته، در نهایت این مجموعه آمــاده بهره بردارى

 شده است.

اتوبوس ها در قرق  
دانش آموزان و دانشجویان

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانى اصفهان و حومه 
گفت: روزانه بیش از 200 هزار نفر از دانش آموزان و 
دانشجویان شهر براى رسیدن به مقصد از حمل و نقل 
عمومى به ویژه اتوبوس ها اســتفاده مى کنند که این 
آمار معادل 30 درصد مسافران اتوبوسرانى اصفهان

 است. 
قدرت افتخــارى ادامــه داد: عالوه بــر 103 خط 
اتوبوسرانى در کریدورهایى که تراکم مراکز آموزشى 
وجود دارد، سرویس هاى ویژه دانش آموزى در ساعات 
پیک سرویس دهى مى کند تا دانش آموزان با سهولت 

بیشتر و اتالف وقت کمترى به مقصد برسند. 

خبر

مدیرکل کمیته امداد امام خمینى(ره) اســتان اصفهان 
گفت:470 هزار پاکت نیکوکارى در میان دانش آموزان 

مدارس سراسر استان اصفهان توزیع مى شود.
محمدرضا متین پــور بابیان اینکه مرحله دوم جشــن 
عاطفه ها یازدهم مهرماه در مدارس سراســر اســتان 
اصفهان برگزار مى شود، اظهار کرد: 470 هزار پاکت مهر 
عاطفه ها به منظور آشنایى با فرهنگ انفاق و مشارکت 
دانش آموزان اصفهانى در این جشن در میان آنها توزیع و 

در روز یازدهم مهرماه جمع آورى مى شود.
وى بابیان اینکه کمک هاى جمع آورى شده در مدارس 
با همکارى مســئوالن مدارس توزیع خواهد شد، گفت: 

کمک هاى هر مدرســه در میان دانــش آموزان تحت 
حمایت کمیته امداد و ســایر دانش آمــوزان نیازمند در 
همانجا توزیع مى شود و در مدارس برخوردار، کمک هاى 
جمع آورى شــده براى اهدا به دانش آموزان نیازمند در 

اختیار این نهاد قرار مى گیرد.
وى بابیان اینکه برگزارى جشــن عاطفه هاى امســال 
با رویکردى الکترونیکى از پانزدهم مهرماه آغاز شــد، 
افزود: نیکوکاران و خیران  اصفهانى تاکنون یک میلیارد 
و 700 میلیون تومــان براى حمایــت از دانش آموزان
 نیازمند همشــهرى خود در اختیار کمیته امداد اصفهان 

قراردادند.

مدیرکل ارتباطات و فناورى اطالعات استان اصفهان از 
فعالیت 430 دفتر پیشخوان در استان اصفهان خبرداد.

جعفر مطلب زاده با اشاره به ساعات کارى این دفاتر اظهار 
کرد: ساعت کارى دفاتر پیشــخوان در کارگروه صنف 
مشخص مى شود و بستگى به میزان مراجعه مردم دارد، 
اینکه در استان هاى دیگر شــیفت بعدازظهر نیز فعال 
است به علت میزان مراجعه و توانایى در پرداخت حقوق 
کارمندان خود بوده که متأسفانه در استان چنین فرایندى 
میسر نیســت. وى افزود: اگر میزان مراجعه شهروندان 

بیشتر شود، ساعات کارى دفاتر نیز افزایش مى یابد.
مدیرکل ارتباطات و فناورى اطالعات اســتان اصفهان 

با تأکید بر فراهم کردن زمینــه اى براى خدمات دولت 
الکترونیک در شهرســتان ها، خاطرنشان کرد: با توجه 
به تأکید دولت در مورد خدمت رســانى نوین، اداره کل 
ارتباطات و فنــاورى اطالعات اســتان اصفهان درگاه 
الکترونیکى براى خدمت رســانى را راه اندازى کرده و 
آماده همکارى با ادارات دیگر است. مطلب زاده با اشاره 
به مشکل آنتن دهى شــبکه BTS منطقه گردشگرى 
بودجان دهاقان، گفت: این منطقه مشــکل برق رسانى 
دارد که بودجــه آن را تأمین خواهیم کــرد و امیدواریم 
اداره مخابرات و دستگاه هاى مربوطه نیز بتوانند در رفع 

مشکالت اقدامات الزم را انجام دهند.

فعالیت 430 دفتر پیشخوان
 در استان

470 هزار پاکت نیکوکارى 
در مدارس توزیع مى شود

رئیس اداره خدمات شهرى شــهردارى اصفهان گفت: پلیس پسماند در شهر اصفهان فعال شده 
و با شهروندانى که پسماندهاى خود را خارج از نوبت بیرون از منزل قرار دهند، برخورد مى کند.

غالمرضا ساکتى اظهار کرد: پلیس پســماند افرادى با فرم مشخص و کارت شناسایى هستند که 
اگر شهروندان پســماندهاى خود را خارج از نوبت بیرون از منزل قرار دهند، با آنان برخورد قانونى 

خواهند کرد.
وى تأکید کرد: شهروندان باید توجه داشته باشند که پسماندهاى خانگى طبق جدول زمانبندى در 

مناطق 15 گانه به صورت یک شب در میان جمع آورى مى شود.
وى گفت: پلیس پسماند، پســماندهاى خارج از نوبت را از موارد داخل کیسه به راحتى شناسایى 

مى کند و با مراجعه به دِر منزل افراد خاطى، اقدامات توجیهى و فرهنگسازى را انجام مى دهد.
وى افزود: اگر شهروندان خاطى بر بیرون قراردادن پسماندهاى خانگى خارج از نوبت اصرار داشته 

باشند، توسط مأموران پرونده قضائى تشکیل مى شود و سیر مراحل قانونى صورت گیرد.

مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان از بهره بردارى از سامانه نظارت تصویرى مخازن راهبردى 
پاالیشگاه اصفهان خبر داد.

مرتضى ابراهیمى گفت: سامانه نظارت تصویرى مخازن راهبردى پاالیشگاه اصفهان با هدف پایش 
تصویرى مخازن راهبردى و خوراك بنزین سازى به بهره بردارى رسید.

وى افزود: این سامانه نظارت تصویرى مخازن راهبردى نفت خام به ظرفیت 500 هزار بشکه در 
این شرکت راه اندازى شد.

ابراهیمى بیــان کــرد: ســامانه هاى نظــارت تصویــرى بــا بهــره گیــرى از جدیدترین 
امکانــات، تمام نقاط پاالیشــگاه از جملــه پیرامون و واحدهاى عملیاتى شــرکت را پوشــش 

مى دهد.
گفتنى است؛ ســامانه نظارت تصویرى مخازن راهبردى پاالیشگاه اصفهان طى 9 ماه و با مبلغى 

حدود ده میلیارد ریال طراحى و راه اندازى شده است.

استاندار اصفهان گفت: با اجراى 54 کیلومتر لوله گذارى، جریان دایمى آب در 
رودخانه زاینده رود برقرار مى شود.

محســن مهرعلیزاده با تأکید بر اتخاذ راهى اصولى براى حل پایدار مشکل 
زاینده رود افزود: به صورت پایدار براى حفظ ساالنه یک میلیارد و 200 میلیون 

مترمکعب ورودى آب سد زاینده رود برنامه داریم.
وى اجراى طرح بازچرخانى آب در زاینده رود را یک نیاز ضرورى اعالم کرد 
و گفت: جلوگیرى از پرت آب و گسترش ریزگردها، فرونشست زمین و توزیع 

عادالنه آب از جمله مزیت هاى این طرح است.
مهرعلیزاده تصریح کرد: اگر از مسیر سد چم آسمان تا نکوآباد در سمت راست 
و چپ رودخانه زاینده رود لوله اى تعبیه کنیم، سهم حقابه داران در سر دهانه ها 

توزیع مى شود و اجازه برداشت هاى بى رویه داده نمى شود.
اســتاندار اصفهان ادامه داد: از باغ پرندگان در طول زاینده رود تا ســد آبشار 
لوله اى تعبیه شده تا مردم شاهد جارى شدن آب باشند، اما اگر بخواهیم 60 
میلیمتر مکعب بر ثانیه آب جارى باشد، باید سیستم بازچرخانى آب در چندین 

نوبت از باغ پرندگان به شهر اصفهان پمپاژ شود.
وى با بیان اینکه 42 کیلومتر از طرح لوله گذارى بازچرخانى آب در مسیر سد 
چم آسمان تا نکوآباد و 12 کیلومتر آن در شهر اصفهان تعبیه شد، اضافه کرد: 
دو لوله از سد چم آســمان به مبارکه، فالورجان، قهدریجان، نجف آباد و سد 

نکوآباد آب منتقل مى کنند.
مهرعلیزاده تصریح کرد: اســتفاده از پساب تصفیه شــده براى کشاورزى و 
صنعت طرحى است که به تازگى مطرح شده و پساب در حد آب گوارا تصفیه 
مى شود و ما این تکنولوژى را در اختیار داریم و امیدواریم به زودى این طرح 

عملیاتى شود.
استاندار اصفهان بیان کرد: امیدواریم در کنار طرح هاى عمده مشکل کم آبى 
اصفهان برطرف شود و اصفهان همیشه آباد و زاینده رود و صنعت آن جارى 

و فعال باشند.
وى کاهش مصرف آب را ضرورى دانست و افزود: باید تونل سوم کوهرنگ، 
بهشت آباد و طرح انتقال آب از خلیج فارس به میزان یک میلیارد مترمکعب 
را اضافه کنیم از این رو تفاهم اولیه انجام شده تا لوله دیگرى به ظرفیت 200 
میلیون مترمکعب آب از خلیج فارس اضافه و به اصفهان برسد اما با توجه به 
این که باید 1000کیلومتر مسیر لوله گذارى شود، هزینه سنگینى در برداشته 

و نیازمند سه تا پنج سال زمان است.
مهرعلیزاده با بیان اینکه از سال 1400 به بعد به میزان 100 میلیمتر مکعب 
حجم ناشــى از انتقال آب از تونل سوم کوهرنگ به ســد چم آسمان اضافه 
مى شود، گفت: از سال 1410 به بعد به میزان 250 میلیمتر مکعب حجم ناشى 

از انتقال آب از سد بهشت آباد به سد چم آسمان اضافه مى شود. 
 مهرعلیزاده اظهار کرد: طرح بازچرخانى آب از خشک شدن تاالب ها و پدیده 
ریزگردها و فرونشست زمین جلوگیرى مى کند اما براى شمال و جنوب استان 
برنامه خاصى داریم، براى جلوگیرى از خروج آب از منطقه سمیرم دو مطالعه 

دقیق صورت گرفته است که با همت و جدیت کارها انجام مى شود.

فرمانده انتظامى شهرستان اصفهان ازکشف 22 دستگاه وسیله نقلیه مسروقه در اصفهان خبر داد.
حسن یاردوســتى گفت: با اجراى طرح پیشــگیرى از سرقت توســط مأموران فرمانده انتظامى 

شهرستان، 22دستگاه وسیله نقلیه مسروقه کشف و به مالباختگان بازگردانده شد.
وى افزود: این طرح با موضوع امنیت محله محور و با هدف دستگیرى محکومان غایب و فرارى و 

سارقان و همچنین کشف وسایل نقلیه مسروقه اجرا شد.
این مقام انتظامى ادامه داد: در اجراى این طرح کلیه گشت هاى محسوس و نامحسوس در قالب 
چندین اکیپ عملیاتى آماده عملیات شده و خوشبختانه در ســاعات اولیه طرح، به موفقیت هاى 

خوبى دست پیدا کردیم.
وى افزود: در این طرح تعدادى از سارقان سابقه دار که اکثرآنها معتاد هستند، دستگیر شدند وتعداد 
22 دستگاه وسیله نقلیه مسروقه که 17 دستگاه خودرو و پنج دستگاه موتورسیکلت بود، کشف شد 

و با دستور مقام قضائى در حال استرداد به مالباختگان هستند. 

شمارى از کشــاورزان شــرق اصفهان دیروز با 
تجمیع تراکتورهــاى خود در یکــى از معابر این 
منطقه، خواهان رســیدگى مجدد به مشــکالت 
معیشــتى خود و تخصیص حقابه خــود از زاینده 
رود شدند.کشاورزان شــرق اصفهان دیروز براى 
سومین روز متوالى با تجمیع تراکتورهاى خود در
خیابان هاى اصفهان از جمله فلکه خوراســگان، 
خواهان رســیدگى بــه وضعیت حقابــه خود از 

زاینده رود شدند.
یکى از این کشــاورزان با بیان اینکه از اســفند 
پارســال تا کنون درحدود 150 تــا 200 میلیون 
ریال کمــک هزینه به خانواده هاى کشــاورزان 
شــرق اصفهان پرداخت شــده اســت، افزود: 
یکسال اســت که هیچ آبى براى کشاورزى به ما 
تخصیص نیافته و این رقم هــا کمک چندانى به 

معیشت ما نمى کند.

وزیر ارتباطات و فناورى اطالعات در سفر به اصفهان، 
شــش طرح بزرگ خدمات ارتباطــى و مخابراتى را در 

استان اصفهان رونمایى و بهره بردارى کرد.
وزیر ارتباطات و فناورى اطالعات در جلســه شــوراى 
ادارى استان اصفهان با محکوم کردن حمله ناجوانمردانه 
تروریستى اهواز گفت: امروز به دلیل اعالم عزاى عمومى 
در کشور به علت حمله تروریســتى دشمن در اهواز که 
جمعى به شهادت رسیدند ما به جاى حضور در محل این 
پروژه ها، در جلسه شوراى ادارى استان اصفهان از شش 
طرح بزرگ خدمات ارتباطى و مخابراتى به طور رسمى 

رونمایى کرده و آنها را به بهره بردارى مى رسانیم.
محمدجواد آذرى جهرمى در تشریح این طرح ها گفت: 
طرح ایجاد و راه اندازى 790 سایت نسل 3 و 595 سایت 
نسل 4، طرح 79 کیلومتر فیبر نورى، بهره بردارى از تلفن 
ثابت در 177 روســتاى فاقد تلفن خانگى، طرح توسعه 
زیرساخت فیبر نورى و اتصال فیبر نورى ورزشگاه نقش 
جهان به کشور و راه اندازى واى فاى رایگان در ورزشگاه 
نقش جهان براى خبرنــگاران و تماشــاگران از جمله 
طرح هاى به بهره بردارى رسیده در استان اصفهان است 
که براى آنها 405 میلیارد تومان هزینه شــده که بخش 

عمده اى را بخش خصوصى تأمین کرده است.
وى ادامه داد: این شش طرح در استان اصفهان از یکسال 
پیش در دستور کار ما قرار داشت و توانستیم به اهدافمان 

در این راستا دست یابیم.
وزیر ارتباطات و فناورى اطالعــات اظهار کرد: با ایجاد 
و راه اندازى سایت هاى نسل 3 و 4 در 107 شهر استان 

اصفهان، این خدمات به مردم ارائه مى شود.
آذرى جهرمى اذعان کرد: از ابتــداى دولت دوازدهم تا 
یکسال گذشــته میزان اینگونه فعالیت ها 50 درصد بود 
که طى یکسال گذشــته با ســرمایه گذارى ایرانسل و 
همراه اول این خدمات به مردم به 100 درصد رســید و 
رشد داشت. همچنین به منظور پایدارى شبکه ارتباطى 
استان اصفهان، در یکسال گذشته 79 کیلومتر فیبر نورى 
در سطح ارتباطات شهرى به بهره بردارى رسید. این در 
حالى اســت که در حوزه توسعه روســتایى، امروز 177 
روستاى فاقد تلفن خانگى، از این نعمت استفاده کردند 

و 62 خودپرداز در طرح روستایى به بهره بردارى رسید.
وى ادامه داد: شرکت مخابرات هم طى یکسال گذشته 

در استان اصفهان توسعه زیرساخت هاى فیبر نورى را در 
دستور کار داشت که خود داراى شش زیرپروژه است و 
در بیش از 270 نقطه استان امروز ارائه خدمات واگذارى 

فیبر نورى قابل ارائه بوده است.
وزیر ارتباطات و فناورى اطالعات با اظهار خوشحالى از 
اینکه ورزشــگاه نقش جهان اصفهان به استانداردهاى 
بین المللى مجهز و به فیبر نورى کشــور متصل شــده 
اســت از راه اندازى واى فاى رایگان در ورزشگاه نقش 
جهان اصفهان براى خبرنگاران و تماشاگران خبر داد و 
افزود: عملیات اجرایى 350 میلیارد تومان پروژه براساس 
تفاهمنامه اى براى سال آینده در استان اصفهان، منعقد 

شده است.
آذرى جهرمــى با بیان اینکه اســتان اصفهــان داراى 
ظرفیت بسیار غنى در کسب و کارهاى نوپاست، گفت: 
اداره کل پست اســتان اصفهان باید در زمینه خدمات و 

ســرویس هاى ویژه بیش از پیش اطالع رسانى کند و 
پست صنایع دستى را در دستور کار خود قرار دهد.

وى ایجاد دفاتر پیشــخوان در دســتگاه هاى دولتى را 
ممنوع و خالف اعالم کرد و گفت: در دولت مصوب شده 
است که دستگاه هاى اجرایى، دفتر پیشخوان ایجاد نکنند 

و همه دستگاه ها موظف به برون سپارى هستند.

***
نماینده ولى فقیه در اســتان و امام جمعه اصفهان هم با 
محکوم کردن حادثه تروریســتى اهواز، روایتى از امام 
باقر(ع) بیان کرد و گفت: در این روایت به شیعیان توصیه 
شده به شیعه بودن خود مغرور نشوند و همواره خداوند را 

مدنظر داشته باشند و به فرمان خداوند عمل کنند.

آیت ا... سید یوسف طباطبایى نژاد اظهار امیدوارى کرد 
همه در پنهان و آشــکار براى رضاى خداوند کار و براى 

سربلندى شیعه فعالیت کنند.
***

اســتاندار اصفهان هم در جلسه شــوراى ادارى استان 
اصفهان گفت: ما تهدیدات دشــمن را جدى گرفته ایم 
ولى آن را ناچیز و ناکارآمد در مقابل مردم ایران مى دانیم 
و حادثه تروریستى دشمن در اهواز، نشان از ضعف آنها 

دارد و ما آن را محکوم مى کنیم.
محســن مهرعلیزاده گفت: امروز در سه شهرستان و با 
حضور وزیر ارتباطات و فناورى اطالعات چندین پروژه 

به بهره بردارى رسیده و در اختیار مردم قرار مى گیرد. 
وى ادامه داد: اســتان اصفهان با ظرفیت فراوان نیروى 
انسانى، فکر، اندیشه، تکنولوژى و... اگر در مسیر اقدامات 
تحقیقاتى قرار گیرد، فعالیت هاى بسیار اثربخشى خواهد 

داشت.
مهرعلیزاده همچنین با برشــمردن برخى مشــکالت، 
اظهار امیدوارى کرد با پشتیبانى وزیر ارتباطات و فناورى 
اطالعات و همکارانشــان، شــاهد تأمین پوشش تلفن 
همراه در نقاط عشایرى، پوشش تلفن همراه در بخشى 
از جاده هاى استان و تســریع ارائه خدمات باکیفیت به 

مردم باشیم.
***

مدیرعامل شــرکت مخابرات ایران نیز در این جلســه، 
رویکرد شــرکت مخابرات را تالش بــراى همکارى با 
بخش خصوصى بیان کرد و گفت: در راستاى بهره گیرى 
از کاالهاى ایرانى، ســعى داریم تجهیزات بومى براى 
انجام کارها در اختیار بخش خصوصى قرار دهیم و فیبر 

نورى را به منازل در استان اصفهان برسانیم.
مجید صدرى اظهار امیدوارى کرد تا پایان سال جارى و 
در نهایت نیمه اول سال آینده مقدمات 2/5 میلیون پورت 
در کل کشور مهیا شده که استان اصفهان نیز سهمى را 

داراست. 
صدرى همچنین گفت: امید د اریم در اســتان اصفهان 
با کمک شــهردارى اصفهان، کلید اتصــال فیبر نورى 
به منازل زده شــود و ســرویس باکیفیت به مردم ارائه

 شود.
در ادامه مسئوالن چند بخش دولتى و خصوصى به بیان 

مسائل و مشکالت و اقدامات انجام شده پرداختند.

در جلسه شوراى ادارى استان اصفهان با حضور وزیر ارتباطات عنوان شد

فیبر نورى به منازل اصفهانى ها مى رسد
ساسان اکبرزاده

فعال شدن پلیس پسماند در اصفهان  نظارت تصویرى بر مخازن پاالیشگاه کشف 22 وسیله نقلیه مسروقه در اصفهان

جریان دایمى آب در زاینده رود برقرار مى شود

برخورد با کالهبردارى هاى خدمات ارزش افزوده
وزارت ارتباطات عزم جدى در برخورد با کالهبردارى هاى خدمات ارزش افزوده دارد.

وزیر ارتباطات و فناورى اطالعات در فرودگاه اصفهان، این موضوع را یکى از نارضایتى هاى جدى مردم 
دانست و گفت: دراین زمینه پرونده کالهبردارى 220 میلیارد ریالى، رسیدگى شد و متخلفان دستگیر شدند.

محمد جواد آذرى جهرمى افزود: بازگشت پول هاى مشترکان آغاز شده و همچنان ادامه دارد.
وى رسیدگى به پرونده دیگرى را در همین زمینه در دست بررسى بیان کرد و گفت: براى رسیدگى به حقوق 

مردم تمام تالش خود را به کار مى گیریم.
وزیر ارتباطات و فناورى اطالعات افزایش تعرفه ها را از دیگر نارضایتى هاى مردم دانست و افزود: به ظاهر 
این افزایش، قانونى اعمال شده اما براى رسیدگى و بررسى بیشــتر، پرونده به کمیسیون تنظیم مقررات 

ارجاع شده است.

تجمع کشاورزان
 شرق اصفهان 
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تهیه کننده «دلدادگان» علت پخش نشدن این ســریال در روزهاى اخیر را 
همخوان نبودن برخى سکانس ها با ایام عزادارى عنوان کرده است. گویا در 
این صحنه ها سکانس هایى مربوط به عروسى شخصیت هاى قصه به تصویر 

کشیده مى شود.
ایرج محمدى درباره  پخش ادامه سریال «دلدادگان» به کارگردانى منوچهر 
هادى، که چه زمانى خواهد بود توضیح داد فصل دوم مجموعه «دلدادگان» از 
روز دوشنبه با بازپخش قسمت هاى قبلى از سر گرفته  شده و از روز چهارشنبه 

نیز قسمت هاى جدید این مجموعه به روى آنتن خواهد رفت.
وى درباره  روایت فصل دوم این مجموعه کــه به دوران انقالب برمى گردد، 
توضیح داد: ما تمام تالشمان را کردیم که روایت داستان را در 15 قسمت در 
بازه زمانى قبل از انقالب تا جنگ، داشته باشیم. روایتى از تاریخ که مابه ازاى 
بیرونى ندارد و مالک به عنوان یکى از شخصیت هاى اصلى قصه نقش یک 

مبارز انقالبى را ایفا مى کند که این شخصیت نیز مابه ازاى بیرونى ندارد.
ساخته منوچهر هادى یک شنبه شب هم به دلیل پخش فوتبال پرسپولیسـ  
سپیدرود پخش نشد. سریال «دلدادگان» به تهیه کنندگى ایرج محمدى در 

60 قسمت 45 دقیقه اى تولید شده است.
حمید گودرزى، آرش مجیدى، لیندا کیانى، مهدى صبائى، افســانه ناصرى، 
سمیرا حســن پور، ســیروس همتى، پانته آ بهرام، مســعود رایگان، مهرانه 
مهین ترابى،  شاهرخ استخرى، سیامک صفاریان،  ملیکا شریفى نیا و مسعود 

دلخواه در این سریال ایفاى نقش مى کنند.
مجموعه تلویزیونى «دلدادگان» در دو فصل گذشته و حال، داستان رویارویى 
دو خانواده را نشــان مى دهد که قربانیانش، فرزندان آن خانواده ها هستند. 
آدم هاى این قصه زندگى محلى و همسایگى کنار هم دارند و بحث مبارزه با 

اعتیاد و فساد اقتصادى هم از رگه هاى داستان است.

یک دوبلور با اشاره به پروســه طوالنى در اجرایى 
شــدن طرح «ســپاس» بیان کرد که این طرح از 
زمان دوبله سریال «سال هاى دور از خانه» قرار بود 

اجرایى شود، اما هنوز خبرى نیست!
داود نماینده، دوبلور باسابقه سینما و تلویزیون درباره 
لزوم حمایت هاى صداوسیما از دوبلورها و گویندگان 
گفت: امروز از نسل طالیى دوبله فقط چند نفر باقى 
مانده است و من فکر نمى کنم فرصت زیادى براى 
حمایت از ما باقى مانده باشد. وى ادامه داد: با این 
حال اگر همین روزها تعجیل شود و حداقل کارى 
کنند تا خانواده هاى ما بعد از ما در آرامش باشند باز 

هم خوب است.
نماینده با اشاره به درگذشت دوبلورهاى پیشکسوت 
در روزهاى اخیر اظهار کرد: ما امسال چندین دوبلور 
باسابقه را از دست دادیم؛ کســانى که آبروى صدا 
در حوزه دوبلــه بودند و فیلم هاى کالســیک را با 
صداى آنها مى شناســید. وى ادامه داد: اینها نسل 
طالیى دوبله بودند و تفاوت بســیارى بین آنها و 
دیگر دوبلورها وجود دارد و اگر حمایتى نباشد دیگر 

نمى توان راه این نسل را ادامه داد.
این دوبلور با اشــاره به طرح هاى حمایتى عنوان 
کرد: قرار بود طرح به نام «ســپاس» براى حمایت 
از دوبلورها اجرا شود اما متأسفانه در کشور ما همه 
مســائ ل با مدیریت هاى حلزونى و به کندى پیش 

مى رود.
نماینده با اشــاره به زمان اولیه اى که براى اجراى 
طرح «سپاس» در نظر گرفته شده بود، گفت: طرح 
«سپاس» اولین بار زمان دوبله سریال «سال هاى 
دور از خانه» یا همان «اوشین» مطرح و براى چند 
نفر از دوبلورها هم اجرایى شد اما ادامه پیدا نکرد و 
متوقف ماند تا امروز. حاال باید دید دوباره چه زمانى 

به جریان مى افتد.

سهى بانو ذوالقدر، کارگردان ســینما درباره آخرین وضعیت اکران «صدا هاى خاموش»  
گفت: این فیلم ســینمایى در آستانه اکران است و این روز ها مشــغول آماده سازى موارد 

تبلیغاتى آن هستیم.
وى افزود: فیلم سینمایى «صدا هاى خاموش» به خانواده هاى زن محور و مسائلى که درگیر 
آن هستند، اشاره دارد. مخاطبان در این فیلم شاهد بازى متفاوت فریبا کوثرى خواهند بود.

گفتنى است؛ «صدا هاى خاموش» به کارگردانى ســهى بانو ذوالقدر و تهیه کنندگى جواد 
نوروزبیگى درباره «مهدى» پسر 12 ساله اى اســت که مادرش سرویس هاى بهداشتى 
پارك را تمیز مى کند؛ او در پارك با پسرى که پدرش در میدان شوش بلورفروشى دارد آشنا 

مى شود و اتفاقاتى رخ مى دهد. 
در این فیلم بازیگرانى چون فریبا کوثرى، بیتا سحرخیز، مجید صالحى، فلور نظرى، نیما 
شاهرخ شاهى، بهاره افشــارى، عمار تفتى، ســعید داخ و  نیلوفر خوش خلق ایفاى نقش 

مى کنند. 

تصویربردارى سریال «بهترین ســال هاى زندگى ما» 
همچنان در شمال ایران و لوکیشن هاى مختلف ادامه دارد 
و این روزها گروه در بندر کیانشهر مشغول تصویربردارى از 

صحنه هاى زیرآب در سفیدرود است.
ضبط تصاویر سریال «بهترین سال هاى زندگى ما» به 
کارگردانى احمد کاورى و تهیه کنندگى محمودرضا 
تخشــید این روز ها درحالى در بندر کیاشهر 
پیگیرى مى شــود که اغلــب بازیگران 
فصل نخست آن جلوى دوربین رفته اند 
و تصویربردارى سکانس هاى دفتر کاراکتر 
«دافسار» با بازى فرخ نعمتى در حال انجام 
اســت. همچنین ضبط صحنه هاى زیرآب 
در ســفیدرود یکى از مراحل اصلى و پرفشار 
تصویربــردارى در روز هاى اخیر 

بوده است.
این سریال به نویسندگى جابر قاسمعلى، یک درام تاریخى 
عاشقانه است و اقتباسى از رمان مطرح «مهاجران» هاوارد 
فاست محسوب مى شود.  «بهترین سال هاى زندگى ما» 
در 30 قسمت براى پخش از شبکه 3 سیما تولید مى شود. 
داســتان مجموعه در دهه 30 روایت مى شود و قصه اى 
پرفراز و نشــیب را به تصویر مى کشد که در ادامه به دهه 
حاضر نیز مى رســد. تنوع جغرافیایى لوکیشن هاى این 

سریال از جمله ویژگى هاى آن است.
علیرضا کمالى، بهنام تشکر، هدایت هاشمى، برزو ارجمند، 
رحیم نوروزى، شهرام قائدى، على سلیمانى، فرخ نعمتى، 
کورش سلیمانى، افشین ســنگچاپ، فریبا طالبى، مینا 
نوروزى، فریده دریامج، ساناز سماواتى، شهروز ابراهیمى، 
وحید شیخ زاده و... در این ســریال بازى مى کنند. این 

بازیگران در فاز نخست بازى دارند و در جریان ضبط دیگر 
مقاطع قصه، چهره هاى شناخته شده دیگرى نیز به گروه 

خواهند پیوست.
در خالصه داستان این ســریال آمده: ««یارمحمد 
سیستانى» براى فرار از گرسنگى و خشکسالى به 
شمال کشور مى رود تا شــغل ماهیگیرى را پیشه 
کند. او که نمى داند ماهیگیرِى آن منطقه در سلطه 
گردنکشى به نام «تراب» است، به دریا مى زند و 
مقابل تراب مى ایســتد.  بیوه «جواد» که سال ها 
تراب در خیال ازدواج با اوســت، بــا دیدن دالورى 

یارمحمد دل به او مى بندد و به تراب جواب رد مى دهد. 
تراب نقشه اى مى چیند تا یارمحمد را از سر راه بردارد، اما 
اتفاقى که هیچکس انتظارش را نداشت، از راه رسیده و 

سرنوشت آدم ها را به هم پیوند مى زند.»

تیتراژ پایانى ســریال «بازى نقاب ها» در حالى با 
صداى ساالر عقیلى آماده شــد که این مجموعه 

تلویزیونى هفته آینده به تلویزیون مى آید.
مجموعه تلویزیونى «بازى نقاب ها» به کارگردانى 
سیروس حسن پور و تهیه کنندگى على مهام قرار بود 
که اوایل مهرماه روى آنتن برود اما روابط عمومى 
شبکه 2 سیما در این باره اعالم کرد: «آماده نشدن 
مجموعه تلویزیونى «بازى نقاب ها» باعث شد تا 
کنداکتور تغییر کند و این ســریال براى پخش به 
شنبه یا یک شــنبه هفتم یا هشتم مهرماه موکول 

شود.»
ترانه «چه بگویم» با شعرى از محمدمهدى سیار 
توسط فرید سعادتمند و میالد ببضا تنظیم شده و با 
صداى ساالر عقیلى به عنوان تیتراژ سریال جدید 
شبکه 2 ســیما از هفته آینده روى آنتن مى رود. در 
خالصه داستان ســریال آمده: «دو طایفه ترکمن 
یکى در کار اســب و دیگــرى در کار گندم، بعد از 
سال ها نزاع و درگیرى خونین تصمیم به مصالحه 
مى گیرند و دو جوان از این دو طایفه که پدرهایشان 

به دست هم کشــته شــده اند با هم وصلت 
مى کنند و...» 

آزیتا حاجیان، جعفر دهقــان، منوچهر آذر، 
بابک انصــارى، رحیم نــوروزى، مهرداد 
ضیایى، فرهاد بشــارتى، مهسا هاشمى، 
یلدا قشقایى، لیال برخوردارى، صفا آقاجانى، 

مینا نوروزى، سیما خضرآبادى 
و... در این سریال 

نقش آفرینــى 
مى کنند.

«باز مدرسم دیر شد...» سال 1363 با بازي به یادماندنى 
اکبر عبدي و مرحوم مهین شهابی، از سري سریال هاي 
قدیمی کودکانه اى بود که در زمان پخش از تلویزیون 
طرفداران زیادي را به خود جذب کرد. مهین شهابی در 
سریال «باز مدرسم دیر شد...» ، نقش مادر پسرکى تنبل 
و شــیطان را با بازى اکبر عبدى در نقش «محسن» بر 
عهده داشت که دائمًا با دیر رسیدن بچه اش به مدرسه 
مواجه مى شد. سریال «باز مدرسم دیر شد...» فوق العاده 
زنده و با سبکى ساده از زندگى ایرانى که یادآور سادگى و 

مهربانى زمان قبل است، ساخته شد. 

ظاهراً دیر رسیدن به مدرسه آنقدر دغدغه و معضل بود 
که تلویزیون در اولین ســال هاى بعد از انقالب سریالى 
تلویزیونى ســاخت با این محتوا که چــرا بچه ها دیر به 
مدرسه مى رسند و پدر و مادرها چگونه باید این مشکل 
را مدیریت کنند. دیر رسیدن بچه هاى دهه 50 و 60 به 
مدرسه ده ها دلیل داشــت که ابتدایى ترینشان نداشتن 
ساعت زنگدار بود. آن زمان چیزى به نام سرویس مدرسه 
باب نبود، مدارس هم دور از خانه بود و بچه ها تا برســند 
مدرسه، در طول مسیر بازیگوشى هایى مى کردند و براى 

همین بود که معموًال دیر به مدرسه مى رسیدند. 
البته خاطراتشان از آن بازیگوشى ها نام نوستالژى گرفته 

است که براى بخشــى از بچه هاى امروزى قابل باور و 
درك نیســت. چرا که بچه هاى امروزى مدرسه شان 
دیر نمى شود، معموًال سر ســاعتى مشخص سرویس 
مى آید، در خانه سوارشان مى کند و مى بردشان مدرسه، 
کوله هایشــان هم پر از خوراکى اســت و طبیعتًا نگران 
صبحانه و گرسنه ماندن هم نیستند. اگر تغذیه همراهشان 

نباشد، بوفه مدرسه هست و مى توانند خوراکى بخرند.
استقبال از این مجموعه 13 قسمتى آنقدر خوب بود که 
مدیران تلویزیون در ســال هاى بعد بارهــا و بارها آن را 

بازپخش کردند.
اکبر عبدى نقش همان بچه اى(محسن) را بازى مى کرد 

که همیشه دیر به مدرسه مى رســید. محسن، کودکى 
خونســرد و الکى خوش بود که خیلى به درس و مدرسه 
عالقه اى نداشت. در طول راه رســیدن به مدرسه کلى 
بازیگوشــى مى کرد و آن لحظات آخر مجبور مى شــد 
دوان دوان خودش را به مدرســه برساند. هنگامى که با 
در بسته مواجه مى شــد، به در تکیه مى داد و با چهره اى 
پریشان رو به دوربین مى گفت: «باز مدرسم دیر شد! حاال 

مى گین چى کار کنم؟»
آن زمان عبدى هنوز معروف نشــده بــود و در چند کار 
تلویزیونى که براى ســن کودك و نوجوان ساخته شده 
بودند بازى کرده بود. او با بازى در ســریال «باز مدرسم 

دیر شد...» بین عموم مردم به شهرت رسید و معروف شد 
و البته باعث دیدنى شدن این اثر تلویزیونى هم شد. این 
بازیگر یکبار با ذکر خاطره اى از سریال «باز مدرسم دیر 
شــد...» گفت که براى هر قسمت سریال 1000 تومان 
دستمزد گرفته  اســت. همان موقع فیلم ســینمایى با 
دستمزد 500 هزار تومان به او پیشنهاد شده بود که همان 
کاراکتر «باز مدرسم دیر شــد...» را بازى کند، اما چون 

تکرارى بوده، قبول نکرده است.
«باز مدرســم دیر شــد...» هنوز بعداز 34 سال بوى مهر 
مى دهد، نقشى ماندگار از اکبر عبدى که با خاطرات یک 
نسل عجین شده هر چند بار هم دیده شود کهنه نمى شود.

محیا حمزه

یادى از یک سریال نوستالژیک تلویزیون به بهانه از راه رسیدن ماه مهر

دیگه مدرسه ام دیر نمى شه!

طرحى که از زمان 
«اوشین» خاك مى خورد!

ساالر عقیلى با 
«بازى نقاب ها»

 به شبکه 2 مى رود 

ضبط تصاویر سریال «بهترین س
کارگردانى احمد کاورى و ته
تخشــید این روز ها
پیگیرى مى شــود
فصل نخست آن
و تصویربردارى سک
«دافسار» با بازى فر
اســت. همچنین ض
در ســفیدرود یکى از
تصویربــر

نزاع و درگیرى خونین تصمیم به مصالحه 
ند و دو جوان از این دو طایفه که پدرهایشان

ت هم کشــته شــده اند با هم وصلت 
د و...» 

اجیان، جعفر دهقــان، منوچهر آذر،
نصــارى، رحیم نــوروزى، مهرداد 
مهسا هاشمى، فرهاد بشــارتى، ى،

شقایى، لیال برخوردارى، صفا آقاجانى، 
روزى، سیما خضرآبادى 

 ین سریال 
فرینــى 

د.

«بهترین سال هاى زندگى ما» زیر آب فیلمبردارى مى شود
بط دیگر 
به گروه  ز

حمد
ى به 
شه
طه
 و
ها
ى

هد.
دارد، اما 
سیده و 

ود

پخش قسمت هاى جدید
 سریال «دلدادگان» از چهارشنبه

بازى متفاوت فریبا کوثرى در «صدا هاى خاموش»
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نصــف جهــان  ذوب آهن اصفهان ســال 
گذشــته فصل خوبى را پشت سر گذاشت 
و  عنوان نایب قهرمانــى را از آن خود کرد. 
در پایان فصل گذشــته و پس از تغییرات در 
کادر فنى ذوب آهن، آنها سراغ امید نمازى 
مربى ســابق تیم ملــى جوانان 
آمریکا رفتند. سعید آذرى، 
مدیرعامل ذوب آهن در 
جلسه معرفى سرمربى 
جدید تیم به بازیکنان 
شــروع  در  تیــم 
بدنسازى  تمرینات 
تیم فوتبال ذوب آهن 
گفت: «با تغییرات اساسى 
که در ساختار تیم فوتبال انجام 
دادیم، به دنبال قهرمانى در لیگ 
برتر و موفقیــت درلیگ قهرمانان 

آسیا هستیم.»
ذوبى ها حاال دور از رؤیایى هستند که پیش 

از شروع فصل براى خودشان ترسیم کرده بودند. 
جدایى مرتضى تبریزى از این تیم باعث شده تا 
قدرت هجومى ذوب آهن افت کند و صداى امید 
نمازى را هم در بیاورد. نمــازى در پایان بازى با 
استقالل خوزســتان گفت: «بازیکنان همه کار 
کردند به جــز گل زدن. متأســفانه گلزن در تیم 
نداشــتیم و من نمى توانم در زمین بازى کنم و 

گل بزنم.»
این تیم سال گذشــته در پایان هفته هفتم با 10 
امتیاز در رده هفتم قرار داشت ولى تا هفته هفتم 
این فصل، 8 امتیاز گرفته اند و در مقایسه با فصل 
گذشته با دو پله سقوط در رده نهم هستند که البته 
تجربه فصل گذشته نشان مى دهد دادن فرصت 
به کادر فنى و تقویت تیم مى تواند شرایط را بهبود 
بخشــد. ذوب آهن امســال تا اینجاى کار فقط 
با ذوب آهن فصل پیش 2 امتیــاز فاصله دارد و 

نمى توان از بحرانى بودن شرایط سخن گفت.
سعید آذرى نشان داده اســت که مدیرى نتیجه 
گرا نیســت. او با یحیى گل محمدى و حتى امیر 

قلعه نویــى هــم روزهایى را تجربــه کرد که 
ذوب آهن شــروع خوبى نداشت ولى به تدریج 
خودش را به باالى جدول رساند هر چند با توجه 
به از دست دادن چند مهره کلیدى حاال شرایط 
سخت تر شده است. آذرى در روزهاى اخیر فقط با 
انتشار پست هایى در اینستاگرام خود ضمن اشاره 
به فشارى که روى او قرار دارد، نوید روزهاى بهتر 
را مى دهد. در کنار حمایت هایى که از ذوب آهن 
و سعید آذرى داشــته ایم باید نسبت به فروش 
مرتضى تبریزى به استقالل انتقاد کنیم و اعالم 
نماییم که ذوبى ها مرتکب اشتباه بزرگى در این 
باره شده اند. اینکه گفته مى شد تبریزى دلش با 
تیم نبود و بهتر بود از او درآمدزایى شــود خیلى 
نمى تواند محلى از اعراب داشته باشد. شاید اگر 
بخواهیم به صورت نفر به نفر سراغ دل و نداى 
قلبى(!) بازیکنان برویم خیلى از آنها دلشان با تیم 
نباشد و بازى در تیم دیگرى را ترجیح دهند ولى 
باید پایبند به قرارداد خود باشــند، ضمن اینکه 
باشــگاه ذوب آهن که  هدف از فروش تبریزى 

را درآمدزایى دانســته به این فکر کند که براى 
جایگزینى مهاجمــى در کالس و کیفیت او که 
احتماًال خارجى خواهد بود چقدر باید هزینه کند. 
(در خبرها آمده بود که آذرى و نمازى براى خرید 
مهاجم جلسه گذاشته اند و یکى دو گزینه خارجى 
مدنظر آنهاست) در کنار این انتقاد دوباره تأکید 
مى کنیم که در مقایســه با پارسال شرایط اصًال 
بحرانى نیست  حمایت قاطع از کادر فنى و تالش 
براى تقویت تیم مى تواند ورق را برگرداند. چیزى 
که مدیران ذوب آهن نشان داده اند مى توانند به 

خوبى از عهده آن برآیند .

تیم سپاهان تنها تیمى است که با گذشت هفت هفته از 
لیگ برتر موفق شده بیش از ده  گل به ثمر برساند.

تیم ســپاهان که پیش از آغاز فصل با آمدن قلعه نویى 
خریدهاى خوبى داشــت و پیش بینى مى شد یکى از 
مدعیان لیگ هجدهم باشد حاال با گذشت هفت هفته، 
13 امتیازى است و در رده سوم جدول قرار داد. طالیى 
پوشان اصفهانى هفته به هفته بهتر مى شوند و خود را به 

صدر جدول نزدیک تر مى کنند.
نکته قابل توجه در تیم قلعه نویى آمار بسیار خوب این تیم 
در فاز هجومى است. تیم سپاهان در حالى تا پایان هفته 
هفتم موفق شده 15 بار گلزنى کند که بعد از آنها دو تیم 
پرسپولیس و سایپا با هشت گل زده بهترین خطوط حمله 
را در اختیار دارند و سپاهانى ها نزدیک به دو برابر هر یک 

از این دو تیم گلزنى کرده اند.
شاگردان قلعه نویى در واقع به طور میانگین در هر بازى 
2/14 گل به ثمر رسانده اند که آمار خوب و قابل توجهى 
اســت. از تیم سپاهان ساســان انصارى با سه گل زده 
بیشترین سهم را در گلزنى و محمد کریمى (با چهار پاس 
گل) و مهرداد محمدى (با سه پاس گل) بیشترین سهم 

را در گلسازى داشته اند.

2 شکست متوالى در ســوپرلیگ باعث شد تا باشگاه 
ترابزون براى بهبودى سریع ستاره ایرانى خود بسیج 

شوند.
 مصدومیت مجید حسینى در بازى هاى ملى مقابل 
ازبکستان باعث شــد تا این مدافع 22 ساله به عنوان 
یکى از ستون هاى اصلى تدافعى ترابزون در دو هفته 
گذشته فرصت همراهى «بوردو- ماوى ها» را از دست 
بدهد تا شاگردان «یانال کارامان» با دو شکست تلخ 
مقابل آالنیااسپور و گزتپه با سقوط عجیبى در جدول 

رده بندى روبه رو شوند.
قرار گرفتن در جایگاه دوازدهم جدول اوضاع را براى 
ترابزونى ها به شدت بحرانى کرده است تا جایى که 
رسانه هاى ترك از بسیج عمومى در این باشگاه براى 
سرعت بخشیدن به روند بهبود مدافع ایرانى و رساندن 
این بازیکن به بازى حساس هفته آینده مقابل کاظم 

پاشا خبر دادند. 
سایت habeer61 ترکیه نوشت:  کادر پزشکى 
ترابزون اســپور در نشســتى که با مدیریت فنى 
همینطور کارامان ســرمربى تیم داشت آخرین 

گزارش خود از رونــد بهبود مجید 
حســینى را اعالم کرد که در 

پایان این نشســت مقرر شد 
کل مجموعه پزشــکى 

باشگاه بسیج شده تمام 
تالش خــود براى 
رسیدن مدافع ایرانى 
به بازى با کاظم پاشا 

را انجام دهند.
به اذعان کارشناســان و طرفداران 
ترابــزون اســپور غیبــت مجید 
حسینى در دو بازى گذشته لطمه 
جبران ناپذیرى به پیکر این تیم 
وارد کرده است به خصوص که 
«مصطفى آکباش» جانشین 
او نیز نتوانســته زوج مناسبى 
بــراى «زارگو تــوره» دیگر 
مدافع میانى ترابزونى ها باشد. 
حسینى در جریان آخرین برد 
ترابزون اســپور در سوپرلیگ 
مقابل گاالتاسراى، ستاره این 

تیم معرفى شد و در تیم منتخب 
هفته ترکیه قرار گرفته بود.

براى جایگزین تبریزى چقدر باید 
هزینه کنید؟

مدیران ذوب آهن به این سئوال پاسخ دهند

ترابزونى ها  
مجید الزمند!

یکى از بهترین بازیکنان این فصل لیگ برتر تا این هفته، یک برزیلى 
است که اخیراً تولد 33  سالگى اش را جشن گرفت.

نام او «مگنو باتیستا داسیلوا» است. هافبک دفاعى و برزیلى پیکان 
که در این فصل از رقابت هاى لیگ برتر یکى از بهترین ها بوده است. 
او در خط هافبک پیکان و در بازى هاى دشوارى که این تیم انجام 
داده نقشى کلیدى و مهم را برعهده دارد و توانسته به خوبى از عهده 

وظایفش بربیاید.
مگنو در این فصل جانشین محمدصادق بارانى، کاپیتان پیکان شد 
اما از همان هفته اول در ترکیب اصلى به میدان رفت و خیلى زود در 
ترکیب پیکان جا افتاد. او در سال 2011 و در حالى که 25 سال داشت 
به فوتبال ایران آمد و اولین بار لباس تیم داماش را پوشید. او بعد از یک 
فصل بازى در این تیم به تیم نفت تهران پیوست و در پایان این سال 
به برزیل برگشت. اما انگار آب و هواى ایران بدجورى مگنو را پایبند 
کرده بود چرا که او خیلى زود به ایران بازگشت و در لیگ چهاردهم به 
تیم گسترش فوالد تبریز پیوست و در این سال توانست به عنوان یک 
هافبک پنج گل و یک پاس گل را در 25 بازى به نام خودش ثبت کند. 

او سه فصل در گسترش فوالد بود و در این تیم 85 بازى انجام داد.
او فصل گذشــته با فراز کمالوند به صنعت نفت آبادان رفت و یکى 
از بهترین فصل هایش را در این تیم داشــت و در 28 بازى در پست 
هافبک دفاعى ســه گل زد و یک پــاس گل هــم داد. روز جمعه 
مگنوباتیستا اما با تیم پیکان بار دیگر به ورزشگاه تختى آبادان رفت 

و در یک بازى جنجالى و پرحاشیه همراه تیمش به برترى رسید.
مگنو در این سال ها فارســى را هم یادگرفته و با لهجه فوق العاده 
شیرینى صحبت مى کند. او درباره میزان آمادگى اش براى این فصل 
گفت:  «مرسى... تشکر... آره امسال خیلى خوب هستم.» او در ادامه 
درباره بازگشتش به تختى آبادان گفت:  «آره رفتم آبادان، مردم اول 
خیلى خوشحال شدند من را در زمین دیدند اما آخر بازى که صنعت 

نفت باخت ناراحت و عصبانى شدند.» 
مگنو که تولد 33 سالگى اش را  اخیراً جشن گرفت درباره اینکه در این 
سن و سال چگونه توانسته اینگونه آماده باشــد و 90 دقیقه در زمین 
مى جنگد و با بازیکنان جوان مبارزه مى کند گفت: «خیلى آماده هستم، 

از نظر بدنى فکر مى کنم بیست و چهار بیست وپنج سالم است.» 
او درباره سبک زندگى اش هم گفت: «نه قلیون، نه سیگار، نه الکل... 
هیچى فقط ورزش، فقط فوتبال.» مگنوباتیستا که در این هفت سال 
حضور در ایران خیلى با فرهنگ ایرانى اخت شــده در این باره هم 
گفت: «آره من ایرانى شدم... من یک بندرعباسى هستم.» (اشاره به 

چهره اش که شبیه اهالى بندر و جنوب ایران است)

امیر قلعه نویى در خصوص دالیل موفقیت سپاهان در هفته هاى 
اخیر لیگ برتر گفت: موفقیت باشگاه ها به چند مسئله بستگى دارد. 
نخستین موضوع بحث مالى اســت. باید بگویم از لحاظ مالى تیم 
چهارم یا پنجم جدول هســتیم. مورد دوم هواداران هســتند که با 
حضورشان باعث باالرفتن انگیزه شده اند سپس مسائل فنى اهمیت 

دارد که به ما بر مى گردد.  
سرمربى تیم فوتبال سپاهان اصفهان ادامه داد: این تیم در دو سال 
گذشــته ضعف هایى داشته است که ســعى کرده ایم آنها را تغییر 
دهیم. مهمترین موضوع هم نگرش بازیکنانى است که خواستیم، 
آن را تغییر دهیم. متأسفانه وقتى دو گل مى زنیم شرایط فنى تیم به 
طور محسوسى تغییر مى کند. نگرش برخى بازیکنان اذیتم مى کند 

و روى روح و روان من و هواداران است.
قلعه نویى تصریح کرد: البته به نظرم چنین نوســانى طبیعى است. 
منچستر یونایتد هم پس از رفتن فرگوســن دچار مشکل شد. آنها 
مشکل مالى و مســائلى نظیر چمن تمرینى ندارند بلکه نگرش آن 

باشگاه تغییر کرده است.
وى درباره کیفیت بازى هاى فصل جدید لیگ برتر اذعان کرد: اوالً  
باید بگویم از لحاظ زیرساخت دچار مشکل هستیم و بستر مناسب 
نداریم ضمن اینکه تیم هاى شهرستانى مظلوم هستند. همین بازى 
با نفت مسجد سلیمان باعث شد تا بارها به دلیل مشکالت پروازى 

برنامه رفت و برگشت را تغییر دهیم.
سرمربى تیم فوتبال ســپاهان اصفهان افزود: مورد دوم تعطیالت 
لیگ  اســت. کجاى دنیا تعطیالت لیگ اینچنینى دارد؟ تا تیم ها 

مى آیند شکل بگیرند باید به تعطیالت بروند.

نه قلیان، نه سیگار!

نگرش برخى بازیکنان 
اذیتم مى کند

عجب آتشبارى!

 اینکه گفته 
مى شد تبریزى دلش 

با تیم نبود و بهتر بود از 
او درآمدزایى شود 

خیلى نمى تواند 
محلى از اعراب 
داشته باشد

م

الکساندر نورى، مربى ایرانى فصل گذشته تیم فوتبال وردربرمن، به ادعاى «بیلد» به عنوان سرمربى تیم فوتبال اینگول اشتات در بوندسلیگاى 2 انتخاب 
شده است. نورى فصل گذشته و در هفته یازدهم بوندسلیگا به دلیل کسب نتایج ضعیف از هدایت وردربرمن کنار گذاشته شد.

نورى 39 ساله دو فصل قبل تر در شرایطى که هدایت تیم زیر 23 ساله هاى برمن را در اختیار داشت از هفته سوم جانشین سرمربى تیم شد و توانست فصلى 
رؤیایى را براى سبزپوشان به ارمغان بیاورد . حاال تقریباً پس از یک فصل دورى از فوتبال، این مربى به عنوان سرمربى تیم اینگول اشتات انتخاب شده است 

تا به خروج این تیم از بحران کمک کند.

الکساندر نورى، سرمربى اینگول اشتات شد

سعید آذرى، مدیرعامل باشــگاه ذوب آهن در گفتگویى 
درباره شکســت یک بر صفر این تیم مقابل اســتقالل 
خوزستان در هفته هفتم لیگ برتر، با اشاره به عملکرد داور 
این بازى گفت: «در دقیقــه 28 داور پنالتى رخ داده روى 
ابوذر صفرزاده را نگرفت تا شریط روحى و روانى تیم خراب 
شود. سئوال من این است که چرا داوران همه بازى ها از 
چهار روز قبل معرفى مى شوند اما داور بازى ذوب آهن روز 
قبل از بازى مشخص مى شود؟ اصفهانیان (رئیس کمیته 
داوران) مى رود از من به دلیل نشر اکاذیب شکایت مى کند 
اما با این مسائل صداى من خاموش نمى شود. داور در این 
بازى نیز پنالتى 100 درصد ما را نگرفت و این باعث شد که 

فضاى پرفشارى روى تیم ما حاکم شود.»
آذرى همچنین خاطر نشــان کرد: «اصفهانیان به جاى 

شــکایت کردن از من برود عملکرد داورانش را ارزیابى 
کند که هر هفته عذر خواهــى نکند! عذرخواهى دردى را 
از ما دوا نمى کند. من اشتباهات داورى را پیگیرى مى کنم 
تا ان شــاءا... دوباره ذوب آهن در مسیر نتیجه گیرى قرار 
بگیرد. بروید بررسى کنید علت اینکه اسامى داوران بازى 
ذوب آهن را دیرتر از سایر تیم ها اعالم مى کنند، چیست. من 
فقط حقایق را مى گویم و شما باید بررسى کنید که چرا داور 

بازى ذوب آهن روز قبل از بازى اعالم مى شود.»
سعید آذرى با تأکید بر اینکه «مقصر اصلى این نتایج فقط 
خودم هستم»، ادامه داد: «من آدم کم تجربه اى نیستم که 
با سه شکست بخواهم عقب بکشم. نمازى دو بازیکن به 
ما معرفى کرده اســت و با او در این باره جلسه داشته ام. 
گزینه هاى مان خارجى هســتند و مذاکرات با آنها را آغاز 

کرده ایم.» مدیرعامل باشگاه ذوب آهن اصفهان راجع به 
جدایى مرتضى تبریزى از این تیم، عنوان کرد: «مجبور 
شدیم این بازیکن را به دلیل شرایط بد اقتصادى باشگاه 
بفروشــیم. اگر این کار را نمى کردیم مجبور بودیم االن 
مثل بسیارى از باشگاه ها پول هتلمان را هم قرض کنیم. 
شرایط براى همه تیم  ها سخت است و فروش تبریزى هم 
با استدالل تأمین منافع باشــگاه بوده است. روى باشگاه 

فشار بود که باید درآمد زایى داشته باشد.»
سعید آذرى درباره اینکه گفته مى شود احتمال دارد رشید 
مظاهرى در نیم فصل از ذوب آهن جدا شود و به پرسپولیس 
بپیوندد، تأکید کرد: «نگران چیزى نیســتم. هرکسى که 
مى خواهد مى تواند برود و هرکســى هــم که مى خواهد 
مى تواند بیاید و قدمش روى چشم. من کسى نیستم که از 

رفتن بازیکنى بترسم. هرکس که مى خواهد، مى تواند 
برود. باشگاه ذوب آهن یک باشگاه بازیکن ساز است 
و هر باشگاهى که بازیکن ما را مى خواهد مى تواند 
پولش را بدهــد و بگیرد.» وى در پایان یادآور شــد: 

«مطمئن باشید به دوران اوج برمى گردیم 
و این روز را خواهید دید. کسى 

که خودش را به شیر ها اثبات 
کرده، نیازى بــه اثبات به 

کفتار ها و شغال ها ندارد.» 

آذرى: نیازى به اثباتمان به کفتارها نیست!
ع به 
بور

گاه 
الن 
یم. 
 هم 
گاه 

شید 
س 
 که 
هد 
ه از 

رفتن بازیکنى بترسم. هرکس که مى خواهد، مى تواند 
باشگاه ذوب آهن یک باشگاه بازیکنسازاست  برود.
و هر باشگاهى که بازیکن ما را مى خواهد مى تواند 
پولش را بدهــد و بگیرد.» وى در پایان یادآور شــد: 

«مطمئن باشید به دوران اوج برمى گردیم 
و این روز را خواهید دید. کسى 

که خودش را به شیر ها اثبات 
کرده، نیازى بــه اثبات به

کفتار ها و شغال ها ندارد.» 

نصــف جهــان ذوب
گگذشــته فصل خوبى
وو عنوان نایب قهرمانـ
در پایان فصل گذشــته
کادر فنى ذوب آهن،
مربى ســاب
آمریکا
مدیر
جل
ج

تی
گفت
که در ساخ
دادیم، به دن
برتر و موفقیــ

آسیا هستیم.»
ذوبى ها حاال دور از رؤ

 ترك از بسیج عمومى در این باشگاه براى 
شیدن به روند بهبود مدافع ایرانى و رساندن 
ماظم بازى حساس هفته آینده مقابل ک  به

ند. 
habee ترکیه نوشت:  کادر پزشکى 

ــپور در نشســتى که با مدیریت فنى 
نرین ارامان ســرمربى تیم داشت آخ

د از رونــد بهبود مجید
ر در را اعالم کرد که
د شدد شســت مقرر
ىـکى پزشـ عه
ممام ج شده ت
ىىراى ـود ب
فع ایرانىى

اظم پاشا 
ند.

ننرانن رشناســان و طرفدا
ســپور غیبــت مجید
بازى گذشته لطمه   دو
متیم یرىبه پیکر این 
ست بهخصوص که 
 آکباش» جانشین 
ســته زوج مناسبى 
رگو تــوره» دیگرر
ى ترابزونى ها باشد..
جریان آخرین بردد

ــپور در سوپرلیگ 
تاسراى، ستاره این 
 شد و در تیم منتخب

 قرار گرفته بود.

الکساندر نورى، مربى ایرانى
شده است. نورى فصل گذش
9نورى39 ساله دو فصل قبل
رؤیایى را براى سبزپوشانب
تا به خروج این تیم از بحران

الکساندر
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ابالغ موت فرضى
ابالغیه- شماره:970149- نظر به تقاضاى خانم عزت بارانى فرزند قربانعلى-

جهت صدور حکم فوت فرضى آقاى محمود عطوفى فرزند رمضان بدینوسیله 
از تمامى افرادى کــه اطالعى از نامبرده دارند تقاضا مى شــود تا ظرف مدت 
یک ماه از رویت آگهى به شــعبه اول دادگاه خانواده نجف اباد مراجعه نمایند. 
244810/م الف خوشنویس- رئیس شعبه اول دادگاه خانواده نجف اباد/6/472

ابالغ تجدیدنظر خواهى
پرونــده:  شــماره   9710100351506875 بالغنامــه:  ا شــماره 
9709980351500208 شــماره بایگانى شــعبه: 970227 تجدیدنظر خواه 
اصغر جباریان فرزند اســمعلى دادخواســت تجدیدنظر از حکم صادره در این 
دادگاه به شــماره 97000488 به طرفیت تجدیدنظر خوانــده ناصر قیصرى 
تقدیم و نامبرده را مجهول المکان اعالم نموده اســت بدینوســیله مراتب در 
روزنامه کثیراالنتشــار درج مى گردد تا تجدیدنظر خوانده ظرف 12 روز جهت 
ابالغ تجدیدنظر خواهى به وى در این دادگاه حاضر و نسخه ثانى دادخواست 
تجدیدنظر خواهى و ضمائم پیوســت به نامبرده تحویل گردد تا در پاســخ به 
اعتراض الی حه دفاعیه خود را تقدیم این دادگاه نماید. م الف: 253055 شعبه 

15 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /7/115
ابالغ وقت رسیدگى

پرونــده:  شــماره   9710106836505165 بالغنامــه:  ا شــماره 
9709986836500676 شماره بایگانى شعبه: 970745 ابالغ وقت رسیدگى و 
دادخواست و ضمائم به على جمعه حیدرى فرزند حیدر- خواهان خانم شهربانو 
رجبى دادخواستى به طرفیت خوانده آقاى على جمعه حیدرى به خواسته طالق 
به درخواســت زوجه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شــماره پرونده کالسه 
9709986836500676 شعبه 5 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان (مجتمع 
شهید قدوسى) ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/08/06 ساعت 9:00 تعیین 
که حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى به 
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب یک نوبت در 
یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ 
انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه 
حاضر گردد. اصفهان- خ میر فندرسکى (خ میر)- حدفاصل چهارباغ باال و پل 
میر- مجتمع قضایى شهید قدوســى- طبقه 2- اتاق 203. م الف: 253042 

شعبه 5  دادگاه خانواده شهرستان اصفهان (مجتمع شهید قدوسى) /7/116
فقدان سند مالکیت

شــماره: 139721702210012947- 97/6/17 تمامت 6 حبه مشاع از 72 
حبه شش دانگ پالك ثبتى شــماره 98/327  واقع در بخش 20 ثبت اصفهان 
در صفحه 161 دفتر 8 ذیل ثبت 1338 به نام خانم شــهین شــفیعیان فرزند 
خلیل طبق گواهى حصر وراثت 1039 مورخ 1390/03/05 شــعبه دهم حصر 
وراثت شوراى حل اختالف اصفهان سند مالکیت کاداسترى به شماره مسلسل 
722800- د/91 صادر و تسلیم شده است ســپس نامبرده با ارائه درخواست 
کتبى به انضمام دو برگ استشــهادیه که امضاء شهود آن ذیل شماره 31258 
و شناســه یکتا 139702155869000493 و رمز تصدیــق 730930 مورخ 
1397/04/20 به گواهى دفترخانه 142 اصفهان رســیده مدعى است که سند 
مالکیت آن مفقود شده اســت و درخواست صدور ســند مالکیت المثنى ملک 
فوق را نموده است لذا مراتب به اســتناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 
آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى میشــود چنانچه کسى مدعى انجام 
معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود ســند 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 ســند مسترد گردد بدیهى است اگر 
ظرف مدت مقرر اعتراضى نرســید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا 
سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد 
شــد. م الف: 251915 میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب 

شرق اصفهان /7/118
مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنى)

شماره آگهى: 139703902004000244 تاریخ آگهى: 1397/06/27 شماره 
پرونــده: 139404002004000907 آگهى مزایده پرونده اجرایى شــماره 
بایگانى: 9402484 ششــدانگ یک باب خانه پالك شــماره 15787 فرعى 
مفروزى از 236 فرعى از پالك 5000 اصلى به مســاحت 106/61 مترمربع 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به آدرس: اصفهان خیابان ارباب کوچه شــماره 
19 بن بست شــهپر که ســند مالکیت آن در صفحه 511 دفتر 488 امالك به 
شماره ثبتى 84678 و با شماره چاپى 273337 ثبت و صادر شده است با حدود: 
شماًال: بطول 7/10 متر دیواریســت به زمین پالك 236 فرعى، شرقا: بطول 
14/45 متر درب و دیواریست به کوچه بن بســت احداثى، جنوبا: بطول 7/74 
متر دیواریست به دیوار خانه احداثى در پالك 236 فرعى باقیمانده، غربا: بطول 
14/40 متر دیواریست به دیوار قسمتى از پالك 236 فرعى باقیمانده، که طبق 
نظر کارشناس رسمى پالك فوق بصورت یک باب منزل مسکونى یک طبقه 
به مساحت عرصه 106/61 مترمربع و حدود 90 مترمربع اعیانى با قدمت حدود 
45 سال، اسکلت دیوار باربر، سقف ها طاق ضربى (آهن و آجر)، درب و پنجره 
فلزى و آلومینیوم، دیوارهاى داخلى اندود گچ و رنگ آمیرى، کف ها موزائیک 
و سرامیک، نم ا اندود ســیمانى، فاقد پارکینگ و داراى انشعابات آب و برق و 
گاز مى باشــد ملکى آقاى محســن بیگى هرچگانى فرزند خدارحم که طبق 
سند رهنى شماره 13321 مورخ 93/3/21 تنظیمى در دفترخانه اسناد رسمى 
شماره 253 اصفهان در رهن بانک رفاه کارگران اصفهان واقع مى باشد و طبق 
اعالم بانک بستانکار ملک فاقد بیمه مى باشد از ســاعت 9 الى 12 روز شنبه 
مورخ 97/07/21 در اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان واقع در خیابان هشت 
بهشت شرقى چهارراه اول "شهید صداقتى" ابتداى خیابان الهور سمت چپ 
طبقه سوم به مزایده گذارده مى شــود. مزایده از مبلغ پایه 3/700/000/000 
ریال شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته مى 
شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق 
انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشد و 
نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه 
رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه 
پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجــوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از 
محل مازاد به برنده مزایده مســترد مى گردد ضمنا این آگهى در یک نوبت در 
روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان مورخ 97/07/03 درج و منتشــر مى گردد 
ودر صورت تعطیلــى روز مزایده به روز بعد موکول مى گــردد. توضیحًا جهت 
شرکت در جلسه مزایده مبلغ پایه مزایده طى چک تضمین شده بانک ملى در 
وجه اداره اجراى اسناد رسمى بابت پرونده کالسه فوق به همراه تقاضاى کتبى 
و ارائه کارت شناســایى معتبر الزامى اســت. ضمنًا برنده مزایده باید کل مبلغ 
خرید را تا پایان وقت ادارى همان روز طى فیش مخصوص در حســاب اداره 
ثبت اسناد و امالك ســپرده نماید. م الف: 251924 اداره اجراى اسناد رسمى 

اصفهان /7/126
وقت اجراى قرار تحریر ترکه

 مرجع رسیدگى: شعبه 20 شوراى حل اختالف اصفهان- بدینوسیله اعالم مى 
نماید به موجب درخواست تحریر ترکه به طرفیت زهرا نبى- بهار شى روئى و 
محمدحسین شى روئى قرار تحریر ترکه مرحوم احسان شى روئى طى شماره 
970254 در شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان صادر و وقت اجراى قرار 
ساعت 15/30 روز 2 شــنبه مورخ 97/8/14 تعیین گردیده است لذا از ورثه یا 
نماینده قانونى آن ها، بســتانکاران و مدیونین به متوفى و کســان دیگرى که 
حقى بر ترکه متوفى دارند دعوت مى شــود در موعد مذکور در محل این شورا 
واقع در شهرستان اصفهان با آدرس خ ارباب حاضر شوند. عدم حضور مدعوین 
مانع اجراى قرار نخواهد بود. م الف: 253085 شــعبه 20 شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /7/127
ابالغ وقت رسیدگى

درخصوص پرونده کالسه 970301 خواهان مســلم ناصرى با وکالت مهدى 
علیجانى احمدآبادى دادخواستى مبنى بر ســفته به طرفیت على قنواتى تقدیم 
نموده است. وقت رسیدگى براى مورخه 97/8/19 ساعت 9/00 تعیین گردیده 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضــاى خواهان مراتب در 
جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رســیدگى به این شــعبه واقع در خیابان 
ســجاد- اول خیابان ارباب- روبروى مدرســه نیلى پور- جنب ساختمان صبا 
پالك 57- کدپســتى 8165756441 مجتمع شوراى حل اختالف اصفهان- 
شعبه 45 شــوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نســخه ثانى دادخواست و 
ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رســیدگى ابالغ شده تلقى و 
تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف: 253084 شعبه 45 شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)  /7/128
ابالغ وقت دادرسى

خواهان محسن داشیان دادخواستى به خواسته مطالبه به طرفیت خوانده رضا 
شاهپورى به شوراى حل اختالف شــعبه هفتم شهرســتان نجف آباد تسلیم 
نموده که پس از ارجاع به شــماره 721/97 ثبت گردیده و وقت دادرســى به 
تاریخ 1397/08/07 ساعت 4/30 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول 
المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشــد به تقاضاى خواهان به دستور 
رئیس شورا برابر ماده 72 قانون آیین دادرســى مدنى مراتب یکبار در یکى از 
روزنامه هاى کثیراالنتشــار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد 
که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت 
نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده 
حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور، شورا به خواسته رسیدگى نموده 
و تصمیم شایســته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد 
فقط یک نوبت درج خواهد شــد. 252451/ م الف شعبه هفتم حقوقى شوراى 

حل اختالف نجف آباد/7/117
 اخطار اجرایى

شماره 168/97 به موجب راى شــماره 168/97 تاریخ 1397/04/03 حوزه 
5 امیرآباد شــوراى حل اختالف شهرســتان نجف آباد که قطعیت یافته است. 
محکوم علیه حمیدرضا رســتگار به نشــانى مجهول المکان محکوم است به 
پرداخت مبلغ ده میلیــون و پانصد هزار تومان بابت اصل خواســته و پرداخت 
مبلغ یکصد و هشــتاد و یک هزارتومان بابت هزینه هاى دادرســى و خسارت 
تاخیردرتادیــه چک شــمارهى 675616  مورخ 1394/11/15 بــه مبلغ پنج 
میلیون تومان و چک شــمارهى 191624 مــورخ 1394/12/27 به مبلغ پنج 
میلیون و پانصد هزار تومان لغایت اجراى حکم و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
و پرداخت نیم عشــر دولتى درحق صندوق دادگسترى نجف آباد که که توسط 
اجراى احکام محاسبه مى گردد. محکوم له: محســن داشیان با وکالت مجید 
محمدى به نشانى: جوزدان جنب بانک ملى دفتر وکالت 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 یــا ترتیبى براى پرداخت محکوم 
به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و اســتیفاء 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 قســمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، 
صریحًا اعالم نماید. 252652/م الف-شعبه پنجم شوراى حل اختالف نجف 

آباد/ 7/119
 مزایده

در پرونده کالسه 971739 اجرایى و به موجب دادنامه 960521 صادره از شعبه 
5 عمومى نجف آباد محکوم علیه اجرایى آقاى حســین قادرى محکوم است 
به پرداخت 2/390/013/649 ریال بابت محکوم به و هزینه هاى دادرســى و 
غیره در حق محکوم له و مبلغ  105/000/000 ریال نیم عشــر دولتى درحق 
صندوق دولت که از طریق اجراى احکام مدنى شهرستان نجف آباد اموال ذیل 
توقیف و توسط کارشناس رسمى دادگســترى منتخب آقاى مجید کیان ارثى 
به شرح ذیل ارزیابى گردیده اســت: مورد مزایده عبارت است از یک دستگاه 
سوارى بنز E230 به شــماره انتظامى 43 -439 م 82 به رنگ مشکى مدل 
2008 میالدى به شماره شاسى* AB 282652* در پارکینگ ایثار 2 باطرى 
خوابیده وضعیت ظاهرى خودرو ظاهرى ســال و قابل قبول و فاقد بیمه نامه 
شخص ثالث میباشــد. با درنظر گرفتن جمیع جهات موثر به مبلغ یک میلیارد 
و هشــتصد و پنجاه میلیون ریال معادل یکصد و هشــتاد و پنج میلیون تومان 
کارشناســى گردیده اســت. که باتوجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین 
نسبت به نظریه کارشناســى، اموال توقیف شده ازطریق اجراى احکام حقوقى 
نجف آباد و درتاریخ 1397/07/30 ســاعت 10 صبح و در همان محل اجراى 
احکام به فروش میرسد. برنده مزایده شخصى اســت که از قیمت کارشناسى 
باالترین قیمــت را انتخاب که بایســتى 10٪ آن را فى المجلس به حســاب 
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. ضمنًا خریدار مــى تواند ظرف پنج روز قبل از مزایده از 
مال/اموال/ملک موردنظر بازدید به عمل آورد. 252899/م الف- مدیراجراى 

احکام حقوقى دادگسترى نجف آباد/7/120
 حصروراثت 

طاهره پورعبداله نجف آبادى داراى شناســنامه شماره 77 به شرح دادخواست 
به کالسه 818/97 از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان بتول سروش بشناسنامه 481 در تاریخ 1397/03/23 
اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
اســت به : 1. اعظم پورعبداله نجف آبادى ش ش 1580 ، 2. اکرم پورعبداله 
نجف آبادى ش ش 272 ، 3. طاهره پورعبداله نجــف آبادى  ش ش 77 ، 4. 
نعمت اهللا پورعبداهللا نجف آبادى ش ش 660 ، 5. سعیده پورعبداله نجف آبادى 
ش ش 1567  6. حسین پورعبداله نجف آبادى ش ش 4747 7.محمدرضا پور 
عبداله ش ش 1080028423 (فرزندان متوفــى)، متوفى به غیر از نامبردگان 
ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواست مزبور را در 
یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد یــا وصیتنامه از متوفى 
نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى 
صادرخواهد شــد. 253018/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل 

اختالف نجف آباد/7/121
مزایده نوبت اول

اجراى احکام شــوراهاى حل اختالف لنجان در نظر دارد در خصوص پرونده 
اجرایى کالســه 97/ 685 اجرایى شورا جلســه مزایده اى در روز شنبه مورخ 
1397/07/28  از ســاعت 9 صبــح لغایــت 10:30 به منظور وصــول مبلغ  
151/330/779 ریال به جهت فروش یک دســتگاه یخچال ســایدباى ساید 
IFSL   اتریشــى 51 فوت مارك  IFATHER  بصــورت کامل داراى 
یخساز ، آبســرد کن ، آب تصفیه کن ، درب مخصوص نوشــابه با گارانتى 40 
ماهه بصورت نو و آکبند که توســط کارشــناس رسمى دادگســترى به مبلغ 
123/500/000 ریال ارزیابى گردیده اســت در محل اجراى احکام شوراهاى 
حل اختالف لنجان برگزار نماید . طالبیــن خرید مى توانند به مدت 5 روز قبل 
از موعد مزایده از وسیله مورد مزایده (یخچال ســاید باى ساید ) دیدن نموده 
، سپس در جلســه شــرکت نمایند . مزایده از قیمت کارشناسى شروع و برنده 
مزایده افرادى مى باشــند که باالترین قیمت را پیشــنهاد نمایند . کسانى مى 
توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که 10٪ قیمت کارشناسى را نقدا پرداخت 
و در صورت برنده شــدن الباقى را ظرف مدت 20 روز پرداخت نمایند. م : الف 

252138 اجراى احکام شوراهاى حل اختالف لنجان/ 7/122 
حصروراثت

ماه بیگم دهقانــى نجف آبادى داراى شناســنامه شــماره 1049 به شــرح 
دادخواست به کالســه 770/97 از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان احمد احمدى بشناسنامه 23 در تاریخ 
1361/11/29 اقامتگاه دائمــى خود را بدرود زندگى گفتــه ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر اســت به : 1. محمود احمدى  ش ش 30031 ، 2. خدیجه 
احمدى ش ش 1869 (فرزندان متوفى)، 3. ماه بیگم دهقانى نجف آبادى  ش 
ش 1049 (همسر متوفى)، 4. حســین احمدى ش ش 247 (پدر متوفى)، 5. 
صغرا احمدى حسن آبادى ش ش 6 (مادر متوفى)  متوفى به غیر از نامبردگان 
ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواست مزبور را در 
یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد یــا وصیتنامه از متوفى 
نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى 
صادرخواهد شــد. 253020/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل 

اختالف نجف آباد/7/123
ابالغ وقت دادرسى

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به آقاى رضا تش- کالسه پرونده 407/97 
وقت رسیدگى: 97/08/14 ساعت 4/5 عصر خواهان: ایرج عطایى خوانده: رضا 
تش فرزند على و فرضعلى عطایى خواسته: انتقال ســند خواهان دادخواستى 
تسلیم شوراى حل اختالف نموده و جهت رســیدگى به شعبه 1 حقوقى ارجاع 
گردیده و وقت رسیدگى تعیین شــده به علت مجهول المکان بودن خوانده به 
درخواست خواهان و دســتور دادگاه و به تجویز ماده 73 آئین دادرسى مدنى 
مراتب یک نوبت در روزنامه هاى کثیر االنتشار ایران آگهى مى شود تا خوانده  
از تاریخ نشر آخرین آگهى ظرف مدت ده روز به دبیر خانه شورا مراجعه و ضمن 
اعالم نشانى کامل خود نســخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در 
وقت مقرر باال جهت رسیدگى حضور بهم رســاند. ضمنًا چنانچه بعدا ابالغى 
بوسیله آگهى الزم شــود در یک نوبت منتشــر و مدت آن ده روز خواهد بود. 
بدیهى اســت در صورت عدم حضور در جلسه شــورا غیابا رسیدگى و تصمیم 

مقتضى اتخاذ مى نماید./ م.الف 253033 حمید کرمى- رئیس شعبه 1 حقوقى 
شوراى حل اختالف باغبادران/ 7/129 

ابالغ وقت رسیدگى
 شماره نامه:9710113732600022 شماره پرونده: 9709983732600399 
شــماره بایگانى شــعبه: 970880 ، نظر به اینکه خانم الهه مهدور فرزند عزیز 
شــکایتى تحت عنوان ترك انفــاق و فروش مال جهت فــرار از دین از آقاى 
مجتبى ســورانى فرزند مصطفى در دادســراى نجف آباد مطرح نموده است و 
در شعبه هفتم دادیارى به کالســه پرونده 970880 در حال رسیدگى میباشد 
لذا با توجه به مجهول المکان بودن متهم فوق الذکر یک نوبت آگهى در یکى 
از روزنامه هاى کثیر االنتشــار چاپ تا ظرف مهلت یکماه پس از انتشــار این 
آگهى جهت رسیدگى در این شعبه حاضر گردد. این آگهى به منزله ابالغ تلقى 
میگردد و عدم حضور مانع از اتخاذ تصمیم قانونى نخواهد شــد. 253078/م 
الف محسن کاظمى-دادیار شعبه هفتم دادسراى عمومى و انقالب شهرستان 

نجف آباد/7/124 
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک باب خانه پالك  شماره 749/6مجزى شده از 
749 واقع درقطعه 6 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به 
نام آقاى مرتضى پیرمرادیان  فرزند اسداهللا وغیره   در جریان ثبت است به علت 
عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 
قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه 
مورخ 97/7/23 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت 
مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این 
آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل 
حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ 
تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاســى (30)روزپذیرفته خواهدشــد. تاریخ 
انتشــار: 97/7/3 م الف/254129 حســین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك 

نجف آباد /7/132
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششــدانگ یک بــاب خانه پالك  شــماره 853/12 واقع 
درقطعه 8 نجــف آباد بخش 11 ثبــت اصفهان که طبق پرونــده ثبتى به نام 
آقاى رســول ابراهیمى  فرزند محمدصادق   در جریان ثبت است به علت عدم 
حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دســتور قســمت اخیرماده 15 
قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه 
مورخ 97/7/23 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت 
مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعــد انجام مى پذیرد.لذا بموجب 
این آگهى به کلیــه مالکین ومجاوریــن اخطارمى گرددکه در روزوســاعت 
مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون 
ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. 
تاریخ انتشار: 97/7/3 م الف/254141حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك 

نجف آباد / 7/133
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششــدانگ یک بــاب خانه پالك  شــماره 912/19 واقع 
درقطعه 7 نجــف آباد بخش 11 ثبــت اصفهان که طبق پرونــده ثبتى به نام 
آقاى مهدى پیرمرادیان  فرزند عبدالحسین در جریان ثبت است به علت عدم 
حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دســتور قســمت اخیرماده 15 
قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه 
مورخ 97/7/23 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت 
مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعــد انجام مى پذیرد.لذا بموجب 
این آگهى به کلیــه مالکین ومجاوریــن اخطارمى گرددکه در روزوســاعت 
مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون 
ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. 
تاریخ انتشار: 97/7/3 م الف/254154حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك 

نجف آباد / 7/134
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه پالك  شماره 3/2 مجزى شده از 3 
واقع درقطعه 4 نجف آباد بخش 11 ثبــت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام 
خانم اعظم ربانى نجف آبادى فرزند غالمعلى    در جریان ثبت اســت به علت 
عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 
قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه 
مورخ 97/7/23 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت 
مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این 
آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل 
حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ 
تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاســى (30)روزپذیرفته خواهدشــد. تاریخ 
انتشــار: 97/7/3 م الف/254194حســین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك 

نجف آباد / 7/135
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششــدانگ یک بــاب خانه پالك  شــماره 402/19 واقع 
درقطعه 6 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى 
مســعود نظرعلیان نجف آبادى   فرزند اســمعیل وغیره   در جریان ثبت است 
به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دســتور قســمت 
اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبــرده تحدید حدود ملک مرقوم 
در روزدوشنبه مورخ 97/7/23 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد 
آمدودر صورت مصادف با تعطیلــى عملیات تحدید حــدودروز بعد انجام مى 
پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیــه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در 
روزوســاعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق 
ماده 20قانون ثبــت ازتاریخ تنظیم صــورت  مجلس تحدیدى تاســى (30)

روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار: 97/7/3 م الف/254234حسین زمانى- 
رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد / 7/136

تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه ملک پالك  شماره 328 واقع درقطعه 
10 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام خانم طاهره 
منتظرى   فرزند غالمعلى وغیره   در جریان ثبت اســت بــه علت عدم حضور 
متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دســتور قســمت اخیرماده 15 قانون 
ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 
97/7/23 ســاعت 8 صبح در محل شــروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت 
مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعــد انجام مى پذیرد.لذا بموجب 
این آگهى به کلیــه مالکین ومجاوریــن اخطارمى گرددکه در روزوســاعت 
مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون 
ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. 
تاریخ انتشار: 97/7/3 م الف/254271حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك 

نجف آباد / 7/137
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ قســمتى ازیک باب خانه پالك  شماره 970/3 
واقع درقطعه 7 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که باپالك 969تواما تشکیل 
یکبابخانه را داده  طبق پرونده ثبتى به نام آقاى رضا هوائى نجف آبادى   فرزند 
عباس وغیره   در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل 
نیامده اینک بنابه دســتور قســمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى 
نامبــرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشــنبه مورخ 97/7/23 ســاعت 
8 صبح در محل شــروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصــادف با تعطیلى 
عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لــذا بموجب این آگهى به کلیه 
مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.
اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  
مجلس تحدیدى تاســى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار: 97/7/3 م 

الف/ 254300حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد / 7/138
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه ملک ساده ومشجر غیر محصور  پالك  
شــماره 59 واقع درقطعه 7 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده 
ثبتى به نام آقاى یداله شمس نجف آبادى (وغیره )  فرزند عباسعلى   در جریان 
ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور 
قســمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک 
مرقوم در روزدوشنبه مورخ 97/7/23 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل 
خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلــى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام 
مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه 
در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق 

ماده 20قانون ثبــت ازتاریخ تنظیم صــورت  مجلس تحدیدى تاســى (30)
روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار: 97/7/3 م الف/ 254324حسین زمانى- 

رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد / 7/139
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکدرب باغ  پالك  شماره 2658 واقع درقطعه 7 
نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى غالمحسین 
خوشــاوى نجف ابادى   فرزند رضا وغیره   در جریان ثبت است به علت عدم 
حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دســتور قســمت اخیرماده 15 
قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه 
مورخ 97/7/23 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت 
مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این 
آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل 
حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ 
تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاســى (30)روزپذیرفته خواهدشــد. تاریخ 
انتشــار: 97/7/3 م الف/254336حســین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك 

نجف آباد / 7/140
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه اجرایى قانون تعیـین 

تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
برابر آراء صادره هیئــت موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى شهرستان لنجان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت لذا مشخصات متقاضیان 
و امالك مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 
15 روز در روزنامه هاى نصف جهان و عصر اصفهان آگهى مى شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند ، 
مى توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره 
ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رســید ، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع صالح قضایى تقدیم نمایند 
. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض ، طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
1 - راى شــماره 139660302015001334 مورخ 96/09/26  زبیده مهرى 
چمگاوى فرزند امیرقلى نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 275,58 مترمربع مفروزى از پالك 290 - اصلى واقع در چم کهریز 

بخش 9 ثبت اصفهان خریدارى شده از مالک رسمى اسکندر قربانى .
2 - راى شــماره 139660302015001335 مورخ 96/09/26  محمد على 
قربانى چم کهریزى فرزند اســکندر نسبت به ســه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 275,58 مترمربع مفروزى از پالك 290 - اصلى واقع 
در چم کهریز بخش 9 ثبت اصفهان خریدارى شــده از مالک رسمى اسکندر 

قربانى .
3 - راى شماره 139660302015001343 مورخ 96/09/27  فتح اله قربانى 
فرزند احمد نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 197,42 مترمربع 
مفروزى از پالك 290 - اصلى واقــع در چم کهریز بخــش 9 ثبت اصفهان 

خریدارى شده از مالک رسمى عبدالخالق نوروزى چم کهریزى .
4 - راى شــماره 139660302015002536 مورخ 1396/12/12  على اکبر 
امینى چرمهینى فرزند یداله نسبت به ششــدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
160,54 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شــهر بخش 

9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
5 - راى شــماره 139760302015000006 مورخ 1397/01/09  اشــرف 
محمدى خشوئى فرزند شاه کرم نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
222,92 مترمربع مفروزى از پالك 262 - اصلى واقع در خشــوئیه بخش 9 
ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده از مالک رســمى فریدون عسگرى 

خشوئى و غیره .
6 - راى شــماره 139760302015000713 مورخ 1397/03/23  مجتبى 
عسگرى فرزند امیدعلى نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 447,20 
مترمربع مفروزى از پالك 261 - اصلى واقع در قریه آیدغمیش بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى على عسکرى خشوئى .
7 - راى شــماره 139760302015000731 مورخ 1397/03/23  حســین 
شریفى ریزى فرزند على نســبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 159 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر بخش 

9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
8 - راى شــماره 139760302015000732 مــورخ 1397/03/23  فاطمه 
سلیمیان ریزى فرزند محمد نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
به مســاحت 159 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر 
بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شــده از مالک رسمى ابوالفتح 

قهرمان .
9 - راى شماره 139760302015000742 مورخ 1397/03/28  بهرام سیاه 
پوش فرزند ظهراب نســبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 121,52 
مترمربع مفروزى از پــالك 107 - اصلى واقع در زرین شــهر بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
10 - راى شــماره 139760302015000743 مورخ 1397/03/28  اعظم 
کریمى ریزى فرزند عباس نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 52,35 
مترمربع مفروزى از پــالك 107 - اصلى واقع در زرین شــهر بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
11 - راى شــماره 139760302015001573 مــورخ 1397/06/17  لطف 
اله مختارى بنى فرزند على اکبر نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
132,64 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شــهر بخش 

9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
12 - راى شــماره 139760302015001576 مورخ 1397/06/17  طاهره 
سلیمیان ریزى فرزند بهرام نسبت به ششــدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
91,03 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شــهر بخش 9 

ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
13 - راى شــماره 139760302015001314 مــورخ 1397/05/23  رضا 
اسکندرى قلعه قاســمى فرزند خیراله نســبت به ششــدانگ یکباب خانه به 
مساحت 199,78 مترمربع مفروز از پالك 141,1 فرعى از 121 - اصلى واقع 
در قلعه قاسم بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى 

قاسم اسکندرى قلعه قاسمى .
14 - راى شــماره 139760302015001453 مورخ 1397/05/28  سودابه 
ریاحى فرزند عبداله نســبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به 
مساحت 281,88 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر 
بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شــده از مالک رسمى ابوالفتح 

قهرمان .
15 - راى شــماره 139760302015001454 مورخ 1397/05/28  سمیه 
ریاحى فرزند عبداله نســبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به 
مساحت 281,88 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر 
بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شــده از مالک رسمى ابوالفتح 

قهرمان .
16 - راى شــماره 139760302015001455 مورخ 1397/05/28  ســعید 
مرادیان ریزى فرزند ابراهیم نســبت به ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 
47,40 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شــهر بخش 9 

ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
17 - راى شــماره 139760302015001456 مــورخ 1397/05/28  نادر 
رحیمى فرد فرزند مرتضى نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 122,80 
مترمربع مفروزى از پــالك 107 - اصلى واقع در زرین شــهر بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
18 - راى شــماره 139760302015001458 مورخ 1397/05/28  عبداله 
طغیانى ریزى فرزند ولى اله نســبت به ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 
168,51 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شــهر بخش 

9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
19 - راى شــماره 139760302015001577 مــورخ 97/06/17  قــدرت 
اله خاشــعى ورنامخواستى فرزند مســیب نسبت به ششــدانگ یکباب تاالر 
پذیرایى به مساحت 3531,39 مترمربع مفروزى از پالك 53 - اصلى واقع در 
قریه اشــیان بخش 9 ثبــت اصفهان مع الواســطه خریدارى شــده از مالک 
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ممکن است با این مشکل مواجه شــده باشید که پوست 
نوك انگشتتان کنده شده یا پوست آن ناحیه ترك بخورد. 
مشکلى ناراحت کننده و نگران کننده به نظر مى رسد اما 
باید دانست که کنده شدن پوست چندان معمول نیست و 
فقط این مشکل در دست ها و پاها یا لب ها رخ مى دهد.  در 
ادامه چند علت معمول جدا شدن پوست نوك انگشتان را 

بررسى مى کنیم:

عوامل محیطى
دالیل محیطى کنده شدن پوست، بیشتر نشأت گرفته از 
عوامل خارجى اســت تا داخلى. این دسته بندى مى تواند 

شامل آب و هوا و مکیدن انگشتان در کودکان باشد.

شستشوى مداوم دست ها
خشکى پوست مشکلى عادى اســت و مى تواند منجر به 
کنده شدن پوست و ترك پوستى شود. در بسیارى از موارد، 
این مسئله در پى شستشــوى مداوم دست ها با صابون به 

وجود مى آید.
با وجود آنکه شستشوى مداوم دست ها براى کاهش انتشار 
باکترى هاى مضر مهم است، اســتفاده از صابون باعث 
مى شود چربى طبیعى و محافظت کننده از پوست از بین 
برود. هنگامى که این چربى ها از بین مى روند، پوست دیگر 
نمى تواند رطوبت را جذب کند و باعث خشــکى پوست یا 

«درماتیت صابونى» مى شود.
به افرادى که کنده شدن پوست نوك انگشتان خود را تجربه 
مى کنند، توصیه مى شود دست هایشان را در حالت ضرورت 
بشویند و پس از آن، از مرطوب کننده استفاده کنند و الزم 
اســت از حوله هاى کاغذى براى خشک کردن دست ها 

استفاده نکنند.

آب و هوا
شرایط جوى خشک مى تواند پوست دست را خشک کند و 
همین باعث ترك خوردگى و کنده شدن پوست شود. این 
حالت در زمستان بیشتر رخ مى دهد، به خصوص اگر کسى 

در هواى سرد دستکش گرم نپوشد.

آفتاب سوختگى
آفتاب سوختگى از طریق اشعه  فرابنفش، باعث آسیب به 

پوست مى شود. پوست ممکن اســت قرمز، گرم، خارش 
دار، حساس و نازك شــده و به همین شکل، اسباب ترك 

خوردگى و کنده شدن پوست فراهم شود.
با وجود آنکه آفتاب سوختگى ها عادى و رایج هستند و در 
مدت یک هفته بهبود مى یابند، اما احتمال ابتال به سرطان 

پوست را افزایش مى دهند.
هر فردى که دچار آفتاب سوختگى مى شود، باید از آفتاب 
بپرهیزد و از لوسیون هایى مانند آلوئه ورا براى مرطوب نگه 

داشتن پوست استفاده کند.

مکیدن انگشت
مکیدن انگشت یا شست در کودکان مشکلى تقریباً عادى 
است اما مى تواند منجر به درد و کنده شدن پوست انگشتان 
شود. در حالى که اکثر کودکان با همین عادت رشد مى کنند، 
ممکن است در ابتدا نیاز به تشــویق یا بررسى و مراقبت 

داشته باشند.
عالوه بر جویدن ناخن، برخى بزرگســاالن نیز به هنگام 
اســترس و ناراحتى عادت به مکیدن انگشت یا جویدن 

انگشتان دارند.

مواد شیمیایى
بســیارى از شــوینده ها، صابون ها و مواد حالل نیز مواد 
شیمیایى دارند که مى تواند پوست را خشک کرده و دچار 

خارش کند.
افرادى که معموًال با مواد شیمیایى در تماس هستند، باید 
حتمًا از البسه  محافظ اســتفاده کرده و به صورت مرتب 

دست هایشان را بشویند و مرطوب کنند.

اگزماى دست
اگزماى دست حالتى رایج است که حدود 10 درصد از مردم 
به آن دچار مى شــوند و به آن «درماتیتیس» مى گویند. 
اگزما ممکن است در اثر ژنتیک یا با در تماس بودن با مواد 

حساسیت زا رخ دهد یا باعث ایجاد خارش در پوست شود.
افرادى که در صنایع خاصى مشــغول به کار هستند، به 

احتمال زیاد دچار این مشکالت مى شوند. 

کراتولیز اکسفو لیاتیو
«کراتولیز اکسفو لیاتیو» مشکلى رایج است که باعث کنده 

شدن پوست دست مى شود. این مشــکل در تابستان رخ 
مى دهد و معموًال جوانان به آن دچار مى شوند.

تاول هاى پوستى که درونشان از هوا پر است، ممکن است بر 
روى نوك انگشتان ظاهر شود؛ سپس این تاول ها مى ترکند 
و پوست اطراف آن کنده مى شــود. احتماًال این نواحى از 
پوست قرمز، خشک و ترك خورده مى شــود اما معموًال 

خارش ندارند.
با وجود آنکه دلیل اصلى این بیمارى مشــخص نیست، 
کراتولیز اکســفو لیاتیو ممکن اســت در مواجهه با مواد 
حساسیت زا مانند صابون، مواد شوینده و مواد حالل بیشتر 
شود. این گونه افراد بهتر است از صابون هاى لطیف و بدون 
مواد شیمیایى استفاده کرده و از محصوالت شوینده  خاص 

دورى کنند.

پسوریازیس
«پسوریازیس» بیمارى پوســتى رایجى است که باعث 
قرمزى و تورم و خارش پوست مى شود. این مشکل بیشتر 
در ناحیه  آرنج ها، زانوها، پشت سر و پشت کمر دیده مى شوند 
تا در نوك انگشتان دست اما ممکن است در هرجایى از بدن 

به وجود آید.
پسوریازیس، بیمارى خود ایمنى اســت؛ به این معنا که 
سیستم ایمنى بدن به اشــتباه به سلول هاى سالم پوست 

حمله مى کند. این بیمارى مسرى نیست.
شخصى که دچار پسوریازیس است ممکن است دچار حمله  
ناگهانى شود. این حمله ها با بسیارى از عوامل خارجى دیگر 
مانند جراحت ها، رژیم غذایى، رطوبت و اســترس مرتبط 

هستند و این حالت را تشدید مى کنند.
براى این بیمارى درمانى وجود نــدارد و تنها با داروهاى 

خاص مى توان عوارض ناخوشایند آن را کمتر کرد. 

درماتیت تماسى آلرژیک
درماتیت تماسى آلرژیک، زمانى رخ مى دهد که شخص 
با چیزى که به آن حساسیت دارد برخورد کند. براى نمونه 
اگر شخصى که به نیکل حساسیت دارد، در معرض آن قرار 
بگیرد و آن را لمس کند، ممکن است پوستش خارش پیدا 
کند، ترك بخورد یا پوست آن کنده شود. همچنین برخى 
مواد سمى مانند سم بلوط و ســماق چنین حالتى را ایجاد 

خواهند کرد.

دالیل کنده شدن 
پوست نوك انگشتان

سال

لوزه ها در پشت گلو واقع شده اند و در واقع مجموعه اى 
از بافت لنفى هستند که بخشى از سیستم ایمنى بدن را 

تشکیل مى دهند.
عفونت لوزه ها اگر چه ناراحت کننده و ناخوشایند است، 

به ندرت پیش مى آید که وضعیت نگران کننده اى باشد.

عالیم و نشانه هاى عفونت لوزه
 شــایع ترین عالیم عفونت لوزه ها عبارتند از گلودرد و 
ناراحتى هنگام بلعیدن، لوزه هاى قرمز و متورم با لکه هاى 
پر شده، درجه حرارت باال، سردرد، مشکل بلعیدن، درد در 
گوش و گردن، خستگى، مشکل خواب، سرفه، لرز و غدد 

لنفاوى متورم.
همچنین عالیم ذیل نشــانه هاى کمتر شایع بیمارى 

هستند:
کوفتگى، درد معده و استفراغ، حالت تهوع، خزدار شدن 
زبان، تغییر صــدا، بوى بد دهان و مشــکل در باز کردن 

دهان.
در برخــى موارد ممکن اســت بیمار دچار ســنگ لوزه

 شــود. ســنگ هاى لوزه از مواد موجود در شکاف ها و 
حفره هاى لوزه تشکیل مى شــود. این سنگ ها به طور 
کلى کوچک هستند اما در موارد نادر مى تواند تا 3 سانتیمتر 
شود. سنگ لوزه مى تواند اذیت کننده باشد و در برخى از 
موارد هم به سختى برداشته مى شود، اما در کل خطرناك

 نیست.

چه زمانى الزم است نزد دکتر برویم؟
در موارد اندکــى عفونت لوزه ممکن اســت به گلو هم 
سرایت کند و موجب سختى تنفس شود. در این شرایط 
مراقبت هاى پزشکى و اورژانسى الزم است. عالوه بر این، 
اگر فرد عالیمى همچون تب بیش از 39/5 درجه، گرفتگى 
گردن، ضعف عضالنى و گلو دردى که بیش از دو روز ادامه 

داشته باشد را تجربه کند، باید به دکتر مراجعه کند.

درمان هاى خانگى عفونت لوزه
1-اســتراحت بدن را قادر مى ســازد به جاى کارهاى 
روزمره، انرژى خــود را روى مبارزه بــا عفونت متمرکز

 کند.
2-خوردن مقدار زیادى مایعات باعث جلوگیرى از خشک 
شدن گلو و ایجاد ناراحتى بیشتر مى شود. هنگامى که بدن 
با عفونت مبارزه مى کند، نیاز به «هیدراسیون» بیشترى 
نسبت به حالت طبیعى دارد. نوشیدنى هاى گرم و ترجیحًا 

بدون کافئین نیز مى توانند آرام بخش باشند.
3-غرغره با آب نمک مى توانــد باعث کاهش ناراحتى 

گلو شود.
4-استفاده از رطوبت سازهاى هوا و یا نشستن در حمام 
بخار مى توانــد باعث کاهش تحریک ناشــى از هواى 

خشک شود.
5-اجتناب از تحریک کننده ها مانند توتون و عدم ایستادن 

در محیط هاى دودى.

 عالیم عفونت لوزه بزرگساالن

بسیارى از مردم در طول دوران باردارى کافئین را 
محدود یا حتى حذف مى کنند، زیرا کافئین از جفت 
عبور مى کند و بر رشد جنین تأثیر مى گذارد. با این 
حال، کافئین در نوزاد شیرخوار اثر کمترى دارد. به 
گفته پزشکان، کافئین یک داروى کم خطر در حد 
متوســط اســت. فقط حدود یک درصد از کافئین 
مصرفى مادر به شــیرش مى رســد و این، مقدار 

مناسبى براى آسیب زدن به اکثر نوزادان نیست.
مادرانى که مى خواهند براى کودکان شیرخوار خود 
روشى امن را در نظر بگیرند، باید مصرف کافئین را 
حدود 300 میلى گرم در روز محدود کنند؛ این مقدار 

کافئین معادل دو سه فنجان قهوه است.
حتى مصرف کافئین بیش از 300 میلى گرم بعید 

است که به کودك 
آسیب برساند. با این 

حال، مصرف کافئین 
بیش از ده فنجان 
ممکــن  روز  در 
عالیمى  اســت 
مثل خستگى در 
ایجاد  کــود ك 

کند.

میوه ها داراى خــواص طبیعى نجات بخش براى 
بدن در رهایى از انواع مشکالت سالمت هستند.

به عالوه مصرف آلــو به بدن در مقابله با ســکته 
گرمایى و ســرطان کمک مى کند و از آنجایى که 
سرشار از آنتى اکسیدان هاست، سرعت روند پیرى 

را با آزاد کردن رادیکال هاى آزاد کاهش مى دهد.
آلو بسیار براى سالمت چشم ها مفید است، چراکه 
«زاکسانتیین» نوعى کاروتنوئید مهم موجود در آلو، 
به جذب انتخابى نور در شبکیه چشم  کمک کرده و 

عملکردهاى فیلترینگ نور UV را تقویت مى کند.
آلو همچنین بــه درمــان اختالالت گوارشــى 
کمک مى کند، ســالمت قلب و عروق را افزایش 
مى دهد، با سلول هاى ســرطانى مقابله مى کند، 
میزان کلســترول خوب و ســالم بدن را افزایش 

مى دهد و به کاهش وزن کمک مى کند.
به عالوه آلــو منبع ویتامین C اســت و به بدن در 
مقابله با التهاب کمک کــرده و با کمک به بدن در 
آزادسازى رادیکال هاى آزاد، همچون یک عامل 

فعال ضدپیرى عمل مى کند.

گفته مى شــود «لیپوپروتئین کلسترول» یا همان 
«کلســترول خوب» براى ســالمت بدن خوب 
اســت اما این خوبى چه میزان اســت و چقدر باید

 باشد؟
پزشــکان معموًال توصیــه مى کنند که ســطح 
باالى HDL از بیمارى قلبى و ســکته جلوگیرى 
مى کند. این اثر محافظتى بــه علت مولکول هاى 
HDL است که کلسترول را از خون به کبد و سپس 

به خارج از بدن منتقل مى کنــد. در هرحال، تعداد 
افرادى که سطح بسیار باالیى از این نوع کلسترول 
را داشته باشند، کم است. اما تحقیقات جدید نشان 
مى دهد سطح باالى کلسترول خوب مى تواند عامل 

مرگ ومیر زودرس شود.
در تحقیقات جدید معلوم شده که بیماران با داشتن 
کلســترول خوب باالى mg/dl    60 پنجاه درصد 
بیشتر از سایرین دچار حمله قلبى مى شوند. بنابراین 
«کلسترول خوب» خیلى هم خوب نیست و باعث 

سکته قلبى هم مى شود.

آیا در دوران شیردهى
 مى توان قهوه نوشید؟

فواید بى نظیر آلو 

 «کلسترول خوب» 
خیلى هم خوب نیست

است که به کودك
آسیب برساند. با این

مصرف کافئین حال،
بیش از ده فنجان
ممکــن روز  در 
عالیمى اســت 
مثل خستگى در 
ایجاد کــودك 

کند.

محققان دانشــگاه ویسکانسین-مدیسن، به دنبال 
توصیه مصــرف نکردن محصوالت لبنى از ســوى 
عده اى از متخصصان، به بررسى لبنیات تخمیر شده 

مانند ماست و پنیر پرداختند. 
پس از 9 هفته مصرف لبنیات به وســیله داوطلبان، 
کاهش چشمگیرى در التهاب هاى بدنشان مشاهده 
شد. التهاب مزمن موجب چاقى، سندروم متابولیسم، 
بیمارى هــاى قلبى-عروقــى و بیمارى هاى دیگر 
مى شود. التهاب به عنوان اولین خط دفاعى بدنمان، 
بخشى از سیستم ایمنى بدنمان است اما وقتى مدت 
آن طوالنى مى شــود، به خود بدن حملــه مى کند و 
موجب از بین رفتن اندام ها و دستگاه هاى بدن مى شود. 
داروهاى ضدالتهاب مانند آسپرین، ناپروکسین و دیگر 
داروها، مى توانند از اثرات التهاب هاى مزمن بکاهند 
اما خود این داروها عوارض جانبى و خطرات خاص 
خود را دارند. بنابر بررسى هاى این محققان، از میان 
محصوالت لبنى، ماســت با التهاب هاى خطرناك 
موجود در بدن مبارزه مى کنــد. محققان مى گویند، 
ماســتى که غنى از باکترى هاى مفید و تخمیرشده 
باشد، بسیار مفید اســت. این باکترى ها، دوست روده 
هستند و از مقدار باکترى هاى مضر در روده مى کاهند. 

در ضمن از بیمارى هاى التهابى روده، التهاب مفاصل 
و همچنین آسم، پیشــگیرى مى کند. از آنجایى که 
ماست مى تواند سوخت و ســاز بدن افراد را افزایش 
دهد، اشتهاآور خوبى محسوب مى شود و در عین حال 
از افزایش ناگهانى ســطح قند خون پس از مصرف 
غذا جلوگیــرى مى کند که این ویژگى در ســالمت 
نگهداشتن افراد چاق، مؤثر اســت. اکنون محققان 
در تالش هستند شناسایى کنند، کدام ترکیب ماست 
توانسته است این محصول لبنى خوشطعم را داراى 

ویژگى هاى ضدالتهابى کند. 

اگر تمامى راه ها براى کاهش وزن برایتان بى نتیجه 
مانده است، بد نیســت نگاهى هم به تأثیر رنگ ها 

بیاندازید.

رنگ آبى شما را از پرخورى دور مى کند
رنگ آبى ســبب مى  شــود کمتر غــذا بخورید. به 
اعتقاد دانشــمندان این موضوع به دوران بسیار دور 
برمى گردد؛ زمانى که بســیارى از موادغذایى سمى 
در طبیعــت به رنگ آبــى یافت مى  شــدند. به این 
ترتیب، انسان ها به طور ناخودآگاه و غریزى گرایش 
کمترى به سمت خوردنى هاى آبى دارند. سعى کنید 
آشپزخانه، میز غذاخورى و ظروف غذاخورى خودتان 

را آبى کنید.

غذاها را با ترتیب رنگى بچینید 
روى مواد غذایى ســالم نشــان ســبز، مواد غذایى 
متوسط نشــان زرد و روى آنهایى که ارزش غذایى 

کمى دارند، نشــان قرمز بزنید. زمانــى که این مواد 
غذایى را در یخچــال مى  چینید، مواد غذایى ســبز 
را در دســترس و مواد غذایى قرمز را تــا جایى که
مى  شود دور از دسترس ســریع قرار دهید. این کار 
باعث مى  شود شما کمتر به سراغ مواد غذایى ناسالم

 بروید. 

تفاوت رنگ ها اشتها را کنترل مى  کند
همرنــگ بودن ظــرف غــذاى شــما و محتویات 
داخل آن ســبب مى  شود میزان بیشــترى از غذا را 
میل کنید. با توجه به تحقیقات انجام شــده، زمانى 
که اســپاگتى به همراه ســس در ظروف سفید سرو 
مى شــود، افراد تا 20 درصد اســپاگتى بیشــترى 
مى خورند. محققــان معتقدند که تفــاوت رنگ ها 
میان غــذاى شــما و ظــرف غذاخوریتــان باعث
 مى  شــود تا مغز راحت تر میزان غذا را اندازه گیرى

 کند. 

کبد چرب بیمارى است که اغلب با مشکالت غذایى 
به سراغ افراد مى آید و سالمتى آنها را تحت تأثیر قرار 

مى دهد.
کبد در بدن مانند یک صافى عمل مى کند و  عوامل 
مضرر مواد غذایى را گرفته و آنها را بى ضرر مى کند؛ 
زمانى که فرد مواد غذایى نامناســب مصرف مى کند 

مضرات این مواد به کبد مى چســبند و باعث 
از کار افتادن این عضو از بدن خواهند شد، 
خوب است عالیم این بیمارى را بشناسیم و 

به موقع به درمان آن بپردازیم.
 کک و مک و لک صورت، جوش روى صورت، پشت 
کمر و روى بازو، طعم  تلخ دهان و مزه بد آن، یبوست، 
غلیظ بودن خــون،  ورم و زخم معــده از عالی م این 

بیمارى به شمار مى رود.

 ویژگى هاى ضد التهابى ماست

رنگ ها چه تأثیرى روى اشتهاى شما دارند؟

مشکالت کبدى را چگونه 
تشخیص دهیم؟
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متقاضیــان شــرکت در مناقصه مى توانند جهت کســب اطالعات بیشــتر به ســایت دانشــگاه علوم پزشــکى اصفهــان به آدرس
 poshtibani.mui.ac.ir مراجعه فرمایند.

شرایط متقاضیان حقوقى:
1) تصویر صفحه اول اساسنامه شرکت، تصویر آگهى تأسیس  و تصویر آخرین آگهى تغییرات در روزنامه رسمى براى شناسایى صاحبان امضا 

مجاز شرکت
2) تصویر گواهینامه صالحیت پیمانکارى (حداقل رتبه بندى 5 در رشته ابنیه) از سازمان مدیریت و برنامه ریزى

3) ارائه تأیید صالحیت ایمنى کار
4) تصویر حداقل دو مورد گواهى حسن انجام کار از دستگاه هاى دولتى حداکثر تا 3 سال قبل به همراه تصویر قراردادهاى مربوطه

5) گواهى بازدید یکى از اعضاى شرکت از محل پروژه
6) پیمانکارانى که با دانشگاه علوم پزشکى اصفهان همکارى نموده اند باید گواهى حسن انجام کار از مدیریت امور فنى دانشگاه ارائه نمایند.

برآورد پروژه: 7/447/801/557 ریال براساس فهارس بها سال 1397
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 372/500/000 ریال

نوع تضمین شرکت در مناقصه: فیش واریزى یا ضمانتنامه معتبر بانکى با اعتبار سه ماه
تاریخ توزیع اسناد مناقصه: از روز سه شنبه مورخ 1397/07/03 لغایت روز دوشنبه مورخ 1397/07/09

آگهى تجدید مناقصه عمومى یک مرحله اى احداث 
مرکز خدمات جامع سالمت پیله وران به روش سرجمع وابسته به 

مرکز بهداشت شماره دو اصفهان

روابط عمومى دانشگاه علوم پزشکى و خدمات بهداشتى درمانى استان اصفهان
م الف: 254826
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بــار خدایــا! جانــم را اّول عضــو بــا ارزشــى از اعضاى با ارزشــم 
قرار ده که از من مى ستانى و نخستین ودیعـه از ودایـع نعمتت بر من 
که بـازمى گـــردانى. خداوندا! به تو پناه مى بریم از اینکه از گفته 
تو بیرون رویم، یا از دینت رو گردانده به گمراهى افتیم،یا پیش از 

هدایتـى که از جانب تو آمـده هواها و هوس ها به ما دسـت یابد.
موال على (ع)

آیین نواختن زنگ بازگشایى ، زنگ مقاومت وزنگ اقامه نماز 
در مدارس اصفهان برگزار شد

 پیام مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان به مناسبت فرارسیدن سال تحصیلى جدید

آیین نواختن زنگ بازگشایى مدارس استان اصفهانآیین آغازین اقامه نماز جماعت مدارس استان اصفهان

حضور غنچه ها و 
شکوفه هاى حسینى در بوستان 
تعلیم وتربیت ( روز شکوفه ها )

به نام خدا
وقتى تو را به نام تو مى خوانم سـرشار از تـرنم بـارانـم
دگر بار نبض هستى همگام با نبض مدرسه ها مى زند و از سرچشمه 
مهر، زالل سعادت مى تراود و دل سرشــارمان را گسترش مى دهد. 
زندگى آگاهانه ، سعى بین ماه و خورشید است ، ماه را در دل تاریکى ها 
نقطه روشن امید قرار دادن و خورشید را براى آنکه عزیزانمان در برابر 
نور و برکتش قامت بر افرازند. رسالت کاروان مهر، یکسره این است که 
تا کنار خداوند ، روبه اوج ، میل حرکت ایجاد کنیم و با دانش و بینش به 

فتح قله هاى نیک بختى بپردازیم.
طلوع مهر را امسال در آستانه بیرق هاى سرخ به سالم ایستاده ایم و در 
سپهر آواز حماسه سازان عاشورا و دفاع مقدس پروازشان را پر مى زنیم 

تا تاب و ترانه خداگونگى و آزادگى را به ارمغان بگیریم .
در زیر نگاه خیره خورشید این فصل درخشان ، دست بر مى افشانیم ، 
طرحى نو در مى اندازیم ، پیشانى شکر بر آستانه احدیت مى ساییم و 
کمر همت مى بندیم تا در وجودمان امید را به جاى یأس ، شادى را به 
جاى غم ، دانایى را به جاى جهل ، نور را به جاى تاریکى ، دوستى را به 
جاى دشمنى ، عشق را به جاى نفرت ، شور را به جاى شر، راستى را به 
جاى دروغ و در یک کالم ، خدا را به جاى اهرمن بنشانیم تا به رسالت 

بزرگ خود عمل کرده باشیم .
با تبریک ســال تحصیلى جدید به حضور گرانقــدر همه همکاران 
محترم ، دانش آموزان عزیــز و خانواده هاى بزرگوارى که تالش بى 

دریغ فرهنگیان عزیز را به تماشا و داورى نشسته اند مواردى را از باب 
یادآورى و تمنا متذکر مى شوم.

فرهنگ عاشــورا و دفاع مقدس دســت مایه بى همتاى ما براى کار 
و ابتکار و تالش فرهنگى اســت ، انتظار دارم امســال هم مدارس و 
کالس هاى درس ما زیر مجموعه اى از این آموزه هاى مقدس باشد 
و همگى ســعى کنیم از این رهگذر زمینه هاى رستگارى نسل آینده 

ساز را فراهم سازیم .
هر مدرسه باید یک واحد بزرگ تولید نشاط و امید باشد و قرار نیست 
که برخى تلخکامى هاى ما بر آینده زندگى فرزندان عزیزمان ســایه 
اندازد ، تا مى توانیم فرصت لبخند را از لب هــاى آنها نگیریم و افق 
روشــنى را فرا راه آنها قرار دهیم و زمینه آینده ســازى مطلوب را به 

ایشان هدیه نماییم .
همه چیز را همگان دانند و همه ما در عزمى مشــترك در ارتباط با پر 
جاذبه کردن تحصیل و حضور در مدرســه براى دانش آموزان پیمان 
ببندیم و عالقه مندى را در فضاى مدارس همه گیر کنیم و جلوه هاى 
دل انگیز دانایى را به جاى کشش هاى دروغین فرار از درس و مدرسه 
و یادگیرى در وجود آنها نهادینه گردانیم ، در این زمینه تبادل تجربیات 

موفق بین همکاران ، مدارس و مناطق توصیه مى گردد .
امسال را بیش از هر سال دیگر به موسم توجه ویژه به فرهنگیان گرامى 
و تکریم آنان تبدیل کنیم ، این کـار بـاید از پـایگاه هر مدرسه و از رفتار 

هر دانش آموز و باور هر یک از خانواده ها شروع شود و در

گستره ى جامعه انتشار یابد، معلم را هم از آن جهت که ذاتًا شایسته 
تکریم اســت باید گرامى بداریم و هم از آن ســو کــه محور اصلى 
رسالت هاى مدرسه محسوب مى شود . در همین ارتباط از همکاران 
ادارى مناطق و استان هم انتظار دارم که همه همت خویش را در جهت 
بزرگداشــت مقام معلم در همه ابعاد آن به کار گیرند و از این رهگذر 

رضایت الهى را تحصیل نمایند .
هر دانش آموز یک آفریده ستوده خداوند است ، یک انسان تمام عیار که 
خداوند تعالى به اوعزت و کرامت بخشیده است ؛ سپهر مدرسه باید همواره 
حامل بارانى از ترانه براى دانش آموزان باشــد ، احترام به دانش آموز به 
عنوان یـک واحـــد انسانى ، کوشش براى ارائه بهترین و کامل ترین 
آموزش ها وارزش هاى تربیتى که حق مسلم آنهاست و سهیم دانستن 
و شرکت دادن آنها در برنامه هایى که سرنوشت ایشان را تعیین مى کند 

وگفتگو و مشورت با آنان از وظایف ذاتى ما به حساب مى آید .
از برکات و نقش شایسته معلمان پیشکســوت هرگز غفلت نکنیم و 
تکریم آنان را در ســرلوحه وظایف خویش قرار دهیم . آنـــان هرگز 
نباید لحظه اى احســاس کنند که فراموش شده اند وخدمات عزیز و 
عظیمشان نادیده گرفته مى شــود . یادمان نرود که اولین چراغ هاى 
دانایى به کوشش آنها روشن شده و شکوفایى همه نسل هاى پیشین 

مرهون ایثار و فداکارى هاى سخاوتمندانه آنهاست .
دستان گرم و پر خیر و برکت خیرین مدرسه ساز و همه افراد و مؤسسات 
و نهادهایى که بى نام ونشان و بى مزد و منت به یارى آموزش وپرورش 

شــتافته اند را هرگز رها نکنیم و وجود عزیز همــه آنها را آنگونه که 
ســزاوار اســت تعظیم نماییم و زمینه هاى دلگرمى آنــان را فراهم 

سازیم .
همه کوشش در مدارس باید معطوف به افزایش بهره ورى آموزشى 
و پرورشى و ارتقاء کیفیت ها و رشــد واستاندارد سازى شاخص هاى 
نظام تعلیم و تربیت باشــد برخــى ضعف ها راآنگونــه عمده جلوه 
مى دهند که آموزش و پرورش را زمیــن گیر کنند و فرصت هرگونه 
تحول وپیشرفت را از مدارس ما سلب کنند ، ما صاحب دستاورد بزرگ 
تجربه هاى دوران جنگ تحمیلــى و تحریم هاى فزاینده و همزمان 
نبوغ و شکوفایى و فرزندان این ملت در آن شرایط سخت و سهمگین 
بوده ایم قطعًا مشکالت آموزش وپرورش هر چه باشد در ابعاد وسیع 
آن شرایط بحرانى نیست و به همین اعتبار فرصت هاى ناب بالندگى 

و رشد را مى توان ایجاد کرد .
تربیت دانش آموزان خرد ورز، اهل گفتگو ، آگاه ، دیندار ، والیت مدار 

، وطن دوست ، روشن بین ، متعهد به ایفـاى نقـش هاى اجـتماعى 
و داراى مهارت هاى الزم زندگى امروز ، آداب دان ، بزرگوار و فروتن، 
شاداب و پر نشاط ، منصف و عدالت خواه ؛ آشناى به وظـایف فردى 
و خانـــوادگى و اجتـــماعى از رسالت هاى بزرگ آموزش وپرورش 
است که ســهم مدارس در تحقق آن حائز اهمیت بسیارى است که 
امیدوارم مدارس و مناطق ما هدف گذارى هاى مؤثرى در این زمینه 

داشته باشند .
رویکرد مدیریت آمـــوزش وپـــرورش اســـتان بر تمرکز و توجه 
به ظرفیت هــاى علمى ، اخالقــى ، عاطفى ، اجتماعــى ، دینى به 
ویژه در حوزه ایثار و شــهادت ، جوانان ، زنـــان و استفاده از ظرفیت 
خانواده ها و توسعه مشارکت اولیا در فعالیـت هاى مـدارس و تالش 
براى همـــگرایى اولیا و مربیان ، شناســایى و پرورش استعداد ها و 
رشد تفکر خالق دانش آموزان واقع شده است ، شایسته است که در 
همه مراتب دانایى و مهارت را مقدم بر حافظه پرورى و آموزش هاى 
سطحى و زود گذر و مدرك گرایى بدانیم و در این جهت برنامه و نقشه 

راه داشته باشیم .
سالى سرشار از سربلندى و سعادتمندى براى همه عزیزانى که در این 

سال تحصیلى یاریگر نظام تعلیم وتربیت هستند آرزومندم.

على اکبر کمالى
مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان

شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان موفق به کسب 
رتبه برتر در زمینه توســعه ورزش، ســالمتى و نشاط 
کارکنان در بین شــرکت هاى صنعــت آب و برق در 

کشور شد.
مدیرعامل  شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان با 
اشــاره به اهمیت پرداختن کارکنان بــه ورزش اعالم 
کرد: در چند ســال اخیر یکى از اولویت هاى شــرکت 
آبفاى اســتان اصفهان، توســعه ورزش به ویژه ورزش 
همگانى بوده است که دراین راستا حضور کارکنان آبفاى 
اصفهان در مسابقات سراسرى وزارت نیرو در رشته هاى 
فوتسال،والیبال،آمادگى جســمانى ، دو و میدانى و..... 

بوده است.
هاشم امینى توسعه ورزش همگانى را بسیار مهم خواند 

و اعالم کرد: ورزش هاى همگانى نقش مؤثر در ســالم 
سازى جامعه و تقویت روحیه کارکنان دارد  و به همین 
دلیل  در چند ســال اخیر پرداختن  کارکنان به ورزش  
پیاده روى، دوچرخه سوارى و کوهپیمایى بیش از پیش 

در دستور کار قرار گرفت.
وى کم تحرکى را عامل بســیارى از بیمارى ها عنوان 
کرد و بیان داشت: تردیدى وجود ندارد که انجام مداوم 
ورزش مى تواند مانع مرگ هاى ناگهانى شود و اگر انجام 
ورزش هاى همگانى مانند پیــاده روى منظم و روزانه 
تبدیل به عادتى همیشــگى شود، شــاهد کاهش آمار 
بیمارى ها  خواهیم بود که این امر نقش به ســزایى در 

افزایش بهره ورى دارد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان به 

برنامه ریزى ها و اقداماتى که مى تواند منجر به  افزایش 
عالقمندى بیشتر کارکنان براى انجام ورزش شود  اشاره 
کرد و اظهارداشت: فراهم آوردن امکانات و تجهیزات  
ورزشى اســتاندارد در محل باشگاه ورزشــى باران که 
یکى از مجهز ترین باشگاه هاى ورزشى در سطح استان 
محسوب مى شود، یکى از اقدامات در این زمینه به شمار 

مى آید.
وى ادامه داد: این درحالیســت که فضا و محیط ســتاد 
مرکزى هم به گونه اى طراحى شــده که بســیارى از 
کارکنان صبح ها قبل از ساعت ادارى پیاده روى مى کنند.

امینى با بیان اینکه در سال هاى اخیر با استقرار چندین 
دستگاه  در با شگاه بدنسازى  شرکت توانسته ایم نقش 

موثرى در ایجاد عالقه مندى بیشــتر کارکنان به انجام 
مستمر ورزش داشته باشــیم، گفت:این امر نقش قابل 
توجهى در ترغیب کارکنان به ورزش داشته  و افزایش 
تعداد  کارکنان به ورزش کردن را به همراه داشته است .

وى بیان داشت: در ســال هاى اخیر و با برنامه ریزى با 
اداره کل   ورزش و جوانان استان  وبرخى هیئت هاى 
ورزشى و نهادها مانند شهردارى، به منظور توسعه ورزش 
همگانى، برگزارى پیــاده روى خانوادگى،کوهپیمایى و 
دوچرخه سوارى با هدف  نهادینه کردن ورزش  و توجه 

به موضوع مهم مدیریت مصرف بهینه آب  انجام شد.
■■■

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان در 
بخش دیگرى از سخنانش با اشــاره  به  برگزارى کوه 

گشت خانوادگى با موضوع مدیریت مصرف بهینه آب   
اعالم کرد: در تابستان  سال جارى همایش کوه گشت 
خانوادگى  عمومى با موضــوع  مدیریت  بهینه آب در 
اصفهان برگزار شد تا مردم به این باور برسند که باید آب 
را بهینه مصرف کنند و  به ورزش کردن هم بپردازند تا 

سالمت روح وجسم آنها تضمین شود.
■■■

در ادامه مدیر باشگاه ورزشى شرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان به عواملى که منجر به کسب رتبه برتر شرکت 
در توسعه ورزش در میان شرکت هاى صنعت آب و برق 
شد، پرداخت و خاطرنشان کرد: برگزارى منظم جلسات 
هیئت ورزش اســتان و کمیته ورزش شرکت در طول 
سال، برگزارى کالس هاى عمومى و تمرینات مختلف 

تیم هاى ورزشــى، برگــزارى همایــش کوهنورى، 
کوهپیمایى و پیاده روى، برگزارى مســابقات فوتسال 

پیشکسوتان و آزاد صنعت آب و برق بوده است.
محسن پوریامهر ادامه داد: برگزارى همایش هاى ورزش 
صبحگاهى به صورت منظم در طــول هفته، حضور در 
مسابقات فوتبال آسیا ویژن اســتان در رده هاى سنى 
10 تا 14  سال، برگزارى مسابقات دهه فجر انقالب با 
حضور بیش از 700 نفر از کارکنان شرکت در رشته هاى 
فوتسال، والیبال، تیراندازى، شطرنج، بدمینتون، دارت و 

تینیس روى میز بوده است.
وى افزود: به منظور دستیابى پایدار به موفقیت در زمینه 
توســعه ورزش، برگزارى مسابقات ورزشــى در تمام 

رشته هاهمچنان ادامه دارد .

کسب رتبه برتر آبفاى استان در توسعه ورزش ونشاط کارکنان  


