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 معرفى پلیس گردشگرى 
اصفهان در یونسکو

ساعت خاك«هرمز»  
ببندید و پاى خود را با 

خاك«هنگام» ماساژ دهید

ورود سامانه بارشى جدید 
از بعدازظهر  امروز

 به اصفهان
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دفترچه هاى بیمه 
را  درب منازل 
تحویل بگیرید

یک محقق و پژوهشگر طب سنتى مصرف نوعى شربت را 
در درمان سرماخوردگى و تقویت بینایى مؤثر دانست.حیدر 

عظمایى درباره مهمترین خواص شربت پرتقال گفت: 
این شربت به علت دارا بودن ویتامین هاى

A، E، C و فالونوئیدها خاصیت آنتى اکسیدانى...

مدیرکل تأمین اجتماعى استان اصفهان گفت: 
براى نخستین بار، امکان تحویل و تأمین اعتبار 
دفترچه بیمه درمانى بیمه شدگان تأمین اجتماعى 

درب منازل فراهم شد. 
محمد گورابى اظهار کرد: این طرح با همکارى 
اداره کل تأمین اجتماعى استان اصفهان و یک 
شرکت دانش بنیان در حال انجام است. وى افزود: 
در این طرح که براى افزایش رضایت مخاطبان 
سازمان تأمین اجتماعى در استان اصفهان انجام 
شده اســت، بیمه شــدگان مى توانند از طریق 

اپلیکیشن تلفن همراه و یا  ...

کسرى پوشاك در شب عید داریمکسرى پوشاك در شب عید داریم
رئیس اتحادیه پوشاك اصفهان مطرح کرد:رئیس اتحادیه پوشاك اصفهان مطرح کرد:

6

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزى اصفهان؛

نگاهى به رزومه دستیار سرمربى جدید تراکتور سازى ما را 
شگفت زده مى کند و مى توانیم او را پر افتخارترین دستیار 

یک مربى در ادوار مختلف لیگ ایران بنامیم.
پاتریک دى وایلد به عنوان دســتیار جدید جورج 
لینکز سرمربى جدید تراکتورسازى تبریز انتخاب 
  Merelbeke شــد. پاتریک مربیگرى را از تیــم
بلژیک شروع کرد و به مدت سه سال در این تیم 

به فعالیت و کسب تجربه پرداخت. 
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

پرداخت غرامت  
خسارت دیدگان 

آنفلوآنزاى
 فوق حاد پرندگان

مدیرکل دامپزشکى استان اصفهان

برگزارى نمایشگاه تخصصى صادراتى صنعت کفش 
از امروز
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را  درب
تحویل
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دفترچه بیمه درمانى
درب منازل فراهم ش
محمد گورابى اظها
اداره کل تأمین اجتم
شرکت دانش بنیان د
در این طرح که براى
سازمان تأمین اجتما
شده اســت، بیمه ش
اپلیکیشن تل

امروز از

جاماندگان از سى و هفتمین جشنواره فیلم فجر 

افزایشقد ه با هاىغلطد باو د! گلزنب ت
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از «ژن خوك» 
تا «زندانى ها» 
و «مصائب شیرین2»
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ى شربت را 
ست.حیدر 

 گفت: 

نگاهى به رز
م شگفت زده
یک مربى
پاتری
لینک
شــ
بلژی
به ف

دستیارى
 با این همــه 

افتخار

یک الحاجى گرو دیگر یک الحاجى گرو دیگر 
منتها فرفرى!منتها فرفرى!
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دادگاه رسیدگى به اتهامات على بخشایش، مدیرعامل سابق 
بانک سرمایه، پرویز کاظمى رئیس سابق هیئت مدیره بانک 
سرمایه و وزیر دولت نهم، محمدرضا توسلى عضو سابق حقوقى 
بانک سرمایه دیروز برگزار شد. صفریان، نماینده دادستان پس 
از حضور در جایگاه با قرائت کیفرخواست، گفت: از کارکرد هاى 
مهم بانک و مؤسسات حقوقى مى توان به تخصیص منابع و 
اعطاى تسهیالت به عنوان دو کارکرد اصلى آنها اشاره کرد 
که موجب رونق اقتصادى، اشتغالزایى و رشد راندمان کارى 
فعالیت هاى اقتصادى مى شود. وى ادامه داد: متأسفانه یکى 
از بانک ها که به دلیل عدم نظارت، در 14 هزار میلیارد تومان 
از اموال فرهنگیان خیانت در امانت کرده است، بانک سرمایه 

است که یکى از شــش بانک خصوصى کشــور محسوب 
مى شــود.وى افزود: در این بانک 47 درصد از ســهام بانک 
مربوط به صندوق ذخیره فرهنگیان و 38 درصد از سهام مربوط 
به گروه ریخته گران اســت که این دو جزو سهامداران اصلى 
بانک سرمایه هستند؛ که نتیجه این امر اعمال نفوذ فراوان در 
مجموعه بانک سرمایه به منظور پرداخت تسهیالت کالن شده 
است. نماینده دادستان ادامه داد: تسلط پولى این دو سهامدار 
بر این بانک موجب شرکتدارى بانک ها شده و شرکتدارى هم 
منجر به انحراف و بروز تخلفاتى شده؛ به طورى که حتى برخى 
از مدیران این بانک از دو گروه مذکور انتصاب شــده اند که از 

سوى بانک مرکزى رد صالحیت شده بودند.

آیت ا... العظمى شبیرى زنجانى در دیدار استاندار جدید 
قم با وى، به مسئولیت روحانیت اشاره کرد و گفت: مردم 
و شماها براى ما دعا کنید. ما هم مشکالت متعدد داریم 
و باید جوابگوى مسئولیتى که بر دوش ما هست، باشیم. 
به گزارش جماران، این مرجع عالیقدر خواستار تالش 
بیشتر در خدمت رســانى به مردم شــد و گفت: ایران 
یک کشور استثنائى اســت و خدمت به مردم آن، اجر 

مضاعف دارد. 
وى با اشاره به برخى از روایات درباره برآوردن خواسته 
وحاجت مؤمن خاطرنشــان کرد: از امام صادق(ع)نقل 
شده اســت که فرمودند: «حتى در وسط طواف، وقتى 

برادر دینى تو با تو کارى دارد و از تو درخواستى مى کند، 
باید طواف را قطع کنى و بــروى و حاجت او را برآورده 

سازى».
آیت ا... شــبیرى زنجانى در پاســخ به پرسش یکى از 
روحانیون حاضر در جلسه درباره سیستم آموزشى حوزه،  
از روند تحصیلى طالب انتقاد کــرد و گفت: طلبه نباید 
دنبال نمره آوردن باشد؛ وقتى طلبه درس را براى نمره 
آوردن حفظ مى کند مال نمى شــود. االن با این روش 
درس خواندن، افراد مجتهد شعارى مى شوند نه مجتهد 
واقعى. مجتهد واقعى شدن با این روش درس خواندن 

در حوزه واقعًا خیلى مشکل است.

بررسى به یغمارفتن 
سپرده 14 هزار میلیاردى 

مجتهد شعارى خواهیم داشت 
نه مجتهد واقعى

روغن ریخته، نذر امامزاده
قاسم احمدى الشــکى، نایب رئیس   ایلنا|
کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به 
بودجه سال آینده آموزش و پرورش گفت: آموزش و 
پرورش االن 2000 میلیارد تومان براى اجراى نظام 
رتبه بندى معلمان گذاشته است، درصورتى که این 
طرح اگر بخواهد اجرایى شود، 11 تا 15 هزار میلیارد 
تومان اعتبار مى خواهد، حال این میزان را اختصاص 
نداده اند و مى گویند 2000 میلیارد تومان تخصیص 
داده ایم اما این 2000تا را کجا گذاشــتید؟ این را در 
سقف دوم بودجه دیده اند. ســقف دوم اصًال اجرایى 
نمى شــود. به قول معروف «روغن ریختــه را نذر 

امامزاده» کرده اند.

دست به جیب شدن ترامپ
رئیس جمهور آمریکا دوشــنبه    عصر ایران|
شب در کاخ سفید به رسم همه ساله میزبان مهمانى 
شام تیم قهرمان لیگ فوتبال کالج هاى آمریکا بود اما 
بخاطر حضور نداشتن آشپزهاى کاخ سفید، مجبور شد 
از تیم «کلمسون تایگرز» با سرو غذاهاى فست فودى 
میزبانى کند. ترامپ به کنایه گفت: «به دلیل تعطیلى 
موقت دولت فدرال دست به جیب شدم و غذاها را از 
بیرون خریدم... پیتزا، همبرگر و ســیب زمینى سرخ 
کرده، کلى غذاهاى خوشمزه داریم که همه غذاهاى 

محبوب آمریکایى هستند که خیلى دوست  داریم.»

سیدحسن نصرا... 
22 بهمن سخنرانى مى کند

روزنامه «الجمهوریه لبنان» نوشت    ایسنا|
که قرار اســت دبیرکل حزب ا... لبنان به مناســبت 
ســالروز پیروزى انقالب اســالمى ایران و سالروز 

رهبران شهید سخنرانى کند.  

هر مشکلى
 راه حلش مردمند

محمدباقــر قالیبــاف، عضو مجمع    فارس|
تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه مردم را باید در 
تصمیم گیرى ها دخالت داد، گفت: اشکال ما این است 
که باور نداریم که هر مشکلى در این کشور هست راه 
حلش مردم هستند و اصًال نظام ما بر پایه مردم است. 
بارها گفته ام چطور در حوزه دفاع مقدس که بسیار هم 
پیچیده است مردم توانستند جنگ را اداره کنند اما این 
مردم اقتصاد را نمى توانند اداره کنند؟ حتماً مى توانند. 

قم از دولت طلبکار است
 نه بدهکار

 اعتماد آنالین| آیــت ا... مکارم شــیرازى، 
مرجع تقلید شیعه خواســتار توجه ویژه مسئوالن و 
دولتمردان به استان قم شــد و گفت: حوزه علمیه و 
مرجعیت با وجوهات مردمى نیازهاى نظام و دولت را 
در بخش هاى مختلف از جمله ائمه جمعه، عقیدتى 
سیاسى، قضات و دیگر عرصه ها تأمین مى کند و این 
خدمت رسانى با پول دولت نیست. وى افزود: هرچه 
مســئوالن و دولتمردان به قم توجــه کنند، باز هم 
پاسخگوى این حجم از خدمت نخواهد بود؛ بنابراین 

قم از دولت طلبکار است نه بدهکار.

با نابودى همه چیز
مشکالت حل نمى شود 

بهزاد نبوى، فعال سیاسى اصالح طلب    ایسنا|
با اشاره به اینکه عملکردهاى نظام جمهورى اسالمى 
هم مى تواند انقالب را  400 ساله  یا عمرش را خیلى 
کوتاه کنــد، گفت: اتــکا به مردم بــراى جمهورى 
اسالمى بســیار اهمیت دارد. مردم به منافع، امنیت 
و استقالل کشــور توجه داشــته و از طرف دیگر از 
آینده نامعلوم نگران هســتند و حاضر نیســتند در
 حرکتى شــرکت کنند که آینده نامعلومى داشــته 
باشــد. مردم کم کم دارند به بلوغ کافى مى رسند و 
متوجه مى شــوند که با نابودى همه چیز، مشکالت 

حل نمى شود.

خبرخوان
نگران اینستاگرام نباشید

وزیر ارتباطات درباره جزییات   انتخاب |
خبر خوبى که در توییترش وعده داده بود،گفت: 
تمام شوخى هاى مردم زیر پست خودم را خواندم، 
به کامنت کسى که برایم نوشته بود«حامله اى» 
بســیار خندیدم و مى خواستم جواب بدهم بله! 
حامل پیام خوبى هســتم اما فرصت نشد؛ خبر 
خوب مربوط به پرتاب ماهواره «امیرکبیر» بود. 
آذرى جهرمى همچنین افزود: مردم نگرانى بابت 
فیلتر اینستاگرام نداشته باشند. در حوزه رفع فیلتر 

توییتر هم خبر تازه اى نیست.

افزایش اعتبار همسان سازى 
حقوق بازنشستگان 

ســلمان خــدادادى، رئیــس   مهر |
کمیسیون اجتماعى مجلس با اشاره به افزایش 
اعتبار همسان ســازى حقوق بازنشستگان در 
سال آینده گفت: طبق مصوبه مجلس، 8000 
میلیارد تومان بــه 2000میلیارد مصوب دولت 
بابت بودجه صندوق بازنشســتگى اضافه شده 

است.

یارانه امشب واریز مى شود
یارانــه نقــدى 45هــزار و   تابناك|
500تومانى امشب به حساب سرپرستان خانوار 
واریز مى شود. مبلغ یارانه نقدى تغییرى نکرده و 
در مجموع اکنون بیش از 78 میلیون نفر در هر 

ماه یارانه دریافت مى کنند.

داروى تاالسمى ها 
پولى شد

میثــم رمضانى، رئیــس انجمن   ایلنا|
تاالســمى درباره افزایش قیمــت داروهاى 
تاالســمى گفت:  قیمت داروها افزایش چهار 
برابرى داشته و با توجه به پیگیرى ها و مراجعات 
چندباره به مجلس و مکاتبات با رئیس جمهور 
و وزیر، از شــرکت ها خواسته شد تا قیمت ها را 
پایین تر بیاورند و در همین راستا منابعى نیز به 
آنها تزریق شده اما با این حال قیمت داروها به 
روال قبل بازنگشته است. در صورتى که همین 
داروها سال گذشته به صورت رایگان به بیماران 

ارائه مى شدند.

اگر بخواهیم مى توانیم 
على اکبر صالحى، رئیس    افکارنیوز|
ســازمان انرژى اتمــى درباره عمــل نکردن 
اروپایى ها به تعهدات برجام در قبال کشورمان 
و تمهیدات الزم براى بازگشت پذیرى هسته اى 
هشدار داد: اگر بخواهیم مى توانیم حجم و درجه 

غنى سازى خود را فورى افزایش دهیم.

ارتفاع برف در کوهرنگ به 
170 سانتیمتر رسید

  مهر| مرتضــى زمانپور،فرمانــدار 
کوهرنــگ گفت: ارتفــاع بــرف در ارتفاعات 
شهرســتان کوهرنگ به 170 سانتیمتر رسیده 

است.

دعوت اولین وزیر 
صهیونیستى به مصر 

 ایسنا| مصر بــراى اولین بــار از زمان 
انقالب 25 ژانویــه 2011 از یــک وزیر رژیم 
صهیونیستى براى حضور در کنفرانس منطقه اى 

با محوریت گاز طبیعى در قاهره دعوت کرد.
به نظر مى رسد روابط مصر با رژیم صهیونیستى 
در دوره ریاســت «عبدالفتاح سیسى»، رئیس 
جمهورى فعلى مصر خوب اســت.  سیسى نیز 
بارها دیدارهاى علنى بــا «بنیامین نتانیاهو»، 

نخست وزیر این رژیم داشته است.

دادستان تهران درباره بازداشت گروهى به نام «سلطان 
کاغذ» گفت: در بحث کاغذ ما کًال دو نوع پرونده تشکیل 
دادیم. یک گروه کسانى بودند که ارز را براى ورود کاغذ 
گرفتند و ارزها را فروختند ولى کاغــذى وارد نکردند و 
دسته دوم کسانى بودند که ارز گرفتند و کاغذ وارد کردند 
ولى کاغذها را به قیمت بازار آزاد فروختند و هر دو گروه 
نه تنها در بازار مثبتى تأثیر نگذاشتند بلکه وضع کاغذ را  
بدتر کردند و عمًال کسى از  ارز 4200 تومانى کاغذى به 

دست نیاورد.
عباس جعفرى دولت آبادى اظهار کرد: در این دو گروه 
14 نفر بازداشت شدند. قبًال  هشت نفر بودند و شش متهم 
دیگر اضافه شدند. ســه متهم اصلى به خارج کشور فرار 
کردند. وى افزود: این افراد مجموعاً 150 میلیون دالر  ارز 

گرفتند، اول 30 میلیون دالر بود و آخرین رقمى که شنبه 
گذشته پلیس به ما ارائه داد 150 میلیون دالر شرکت هایى 
بودند که در این موضوع ورود کردند، شرکت هایى مانند 
«هانا تجارت» و «صنعت ساحل پرشیا» و... در برخى از 
این شرکت ها در پرونده کاغذ به این صورت بود افرادى 
که براى دریافت ارز و کاغذ اقدام کردند اساساً مسئولیتى 
نداشتند و با چند نفر خانم شــرکت تأسیس کردند و بعد 
کارت بازرگانى براى این افراد گرفتند و بعد که این افراد 
دستگیر شدند گفتند که ما در جریان هیچ چیزى نیستیم 

و به نام ما ارز و کارت گرفتند.
دادســتان تهران گفت: میزان کاغذى که پلیس اعالم 
کرده حدود 2000 تن کاغذ در بازار آزاد تهران بوده است و 
چهار پرونده جداگانه براى این 14 نفر تشکیل شده است.

سخنگوى حزب کارگزاران سازندگى معتقد است براى 
حل رفع نقــص در روند قانونگذارى در کشــور باید به 

تشکیل مجلس دوم فکر کنیم. 
به گزارش«انتخاب»، حســین مرعشى گفت: مجلس 
دوم مــى تواند تحت عنــوان «مجلــس نخبگان» یا 
«مجلس ســنا» و از ادغام و ترکیــب مجلس خبرگان 
رهبــرى، مجمع تشــخیص مصلحت نظــام و برخى 
نهادهاى دیگرى که قانونگذارى مى کنند، تشکیل شود 

که انتخابات آن مى تواند استانى برگزار شود.
نمایندگان مجلس شوراى اسالمى طرحى را در مجلس 
تدوین کرده و به کلیــات آن راى داده اند که در صورت 
قانون شــدن، انتخاب نمایندگان پارلمــان به صورت 
استانى برگزار مى شود، مدلى از انتخابات که دولت هم 
با آن موافق اســت؛ این در حالى است که الیحه جامع 
انتخابات نیز در دولت در حال بررســى و نهایى شدن 
اســت و تا چند هفته دیگر به مجلس شوراى اسالمى 
ارائه مى شود. وى افزود:با استانى شدن موافق نیستم و 
معتقدم  که انتخاب نماینده هاى مجلس به همین شکل 
کنونى باقى بماند، بهتر است. سخنگوى حزب کارگزاران 
سازندگى در تعریف «مجلس دوم» گفت: اگر در کشور 
نقص داریم باید به فکر تشکیل مجلس دوم باشیم، نه 

اینکه شیوه انتخابات نمایندگان مجلس را تغییر دهیم.
مرعشــى اظهار کرد: با استانى شــدن انتخابات مردم 
در شهرســتان هاى کوچک با نمایندگان خود زندگى 
مى کنند؛ مــا نباید شــهرهاى کوچــک را پیش پاى 
مردم شــهرهاى بزرگ قربانى کنیم. او تأکید کرد: هر 
شهرستان و یا چند شهرســتان که یک حوزه انتخابیه 

محسوب مى شود، باید نماینده مستقل و مختص خود 
را داشته باشد.

مرعشــى محلى نگرى یک نماینده مجلــس را نه تنها 

مشکل نمى داند، بلکه معتقد است: مردم اتفاقاً از نماینده 
مجلس توقع داشته و مطالبه مى کنند که مسائل محلى 
آنــان را پیگیرى و حــل و فصل کننــد. وى گفت: اگر 

نمایندگان مجلس صرفًا به دنبال مســائل کالن و ملى 
کشور بروند، از مشکالت مردم غافل مى شوند و دیگر به 
مردم فکر نمى کنند، بلکه فقط به خودشان فکر مى کنند.

حسین مرعشى، سخنگوى حزب کارگزاران:

کشور به مجلس دوم نیاز دارد؛ مجلس نخبگان یا سنا 

ســخنگوى کمیســیون اصــل 90 مجلس 
با اشــاره به نشســت نمایندگان دستگاه هاى 
مختلف در این کمیســیون براى بررسى نحوه 
قیمتگذارى خودرو گفت: قرار شد ظرف ده روز 
نظر دســتگاه هاى مختلف نظارتى در این باره 
مطرح شود که آیا افزایش قیمت خودرو شامل 
خودروهاى پیش فروش شده مى شود یا خیر؟ 

یعنى عطف به ماسبق مى شود یا نه.
کارشناســان تأکید دارند کــه تعیین قیمت ها 
در حاشیه بازار در شــرایطى اتفاق افتاده است 
که قیمــت نهاده هاى تولیــد به دلیل افزایش 
نــرخ ارز از ماه هاى ابتدایى ســال جارى روند 
صعودى داشته اســت، بنابراین افزایش قیمت 
محصوالت در شــرایط فعلى براى پوشــش 
دادن رونــد صعــودى قیمــت نهاده هــاى 

تولید است.
با توجه به اســتقبال باال از پیش فروش خودرو 
در دو روز گذشــته، مشــتریان بــه نوعــى با 
قیمت جدید خودروها کنــار آمده اند و بنابراین 
احتمــال واکنــش مثبــت بــه پیش فروش 
ســایپا طى روزهاى آینده نیز باالســت. البته 
این نکتــه را نیــز نبایــد فراموش کــرد که 
به دلیل باال بــدون تورم انتظارى مشــتریان 
ایــران در شــرایط فعلــى روابــط خارجــى 
و اقتصــاد داخلــى، پیش خریــد خــودرو با
 وجود جهش قیمتى، بازهم از دید افکار عمومى 

به اصطالح به صرفه بوده است.  

برخى اینستاگرامى هاى پرمدعا عاملى براى تخریب خاك جزیره هرمز و جزایر جنوبى 
ایران شده اند و بازار فروش خاك راه انداخته اند.

به گزارش پایگاه خبرى «چمدان»، خاك ارزشــمند جزایر جنوبــى ایران که حاصل 
میلیون ها سال فعالیت هاى زمین است، به تازگى عامل کاسبى برخى افراد و شرکت ها در 
فضاى مجازى شده است. برخى با برداشت این خاك و ساخت محصوالت به اصطالح 
هنرى، در حالى خاك جزیره را خارج مى کنند که بارها درباره تخریب و تعرض به خاك 
جزایر جنوبى ایران اطالع رسانى شــده و فعاالن محیط زیست درصدد حفظ این منابع 
طبیعى هستند. با وجود این، فعالیت در فضاى مجازى و دنبال کننده هاى پرشمار باعث 

شده برخى خود را محق در انجام هر فعالیتى بدانند.
خاك هاى خاص جزایــر جنوبى ایران دوباره محلى براى اختــالف در فضاى مجازى 
شده است. محلى که به نظر مى رسد نظر کارشناســان و فعاالن در آن جایى ندارد و پر 

مخاطب ها راه خود را مى روند.

ساعت بى عقربه با خاك نقره اى «هرمز»
یکى از فعاالن پرحاشیه اینستاگرام راهى به حوزه گردشگرى باز کرده، این بار در پروژه 
کاسب کارانه با خاك ســواحل نقره اى جزیره هرمز، ساعت هایى براى فروش ساخته و 
در صفحه خود تبلیغات آنها را مى کند. این اتفاق با واکنش شدید فعاالن محیط زیست و 
گردشگرى مواجه شده اما فرد مذکور با تکیه بر عدد فالوورهاى خود، با وجود تذکر بسیار، 

دغدغه حفظ محیط زیست را فاقد اهمیت عنوان و از فعالیت تخریبى خود دفاع کرد.

خاك «هنگام» براى ماساژ پا
همچنین به تازگى یک کلینیک سالمت در شهرك غرب تهران در صفحه اینستاگرام 
خود تصاویرى از راه رفتن روى ماسه هاى نقره اى منتشر کرده است. تصاویر حاکى از این 
است که شن هاى استفاده شده در این کلینیک براى ماساژ پا، از شن هاى معروف سواحل 
جنوبى ایران است. در بررسى ها،این کلینیک اعالم کرد که شن مخصوص ماساژ پا را 
از ساحل «هنگام» آورده است. استفاده از شن هاى خاص سواحل جنوبى براى ماساژ پا، 

جدیدترین نوع سوء استفاده از این منابع طبیعى براى کسب درآمد در اینستاگرام است.
خاك هرمز و هنگام در سال هاى اخیر همواره در معرض تخریب قرار داشته و اقدامات 
عجیب مانند فروش یا برداشت آن توسط گردشــگران خبرساز شده است. این اتفاقات 
تا جایى پیش رفته که در جزیره هنگام ورود گردشگران به ساحل نقره اى ممنوع شده 
است. در کنار خاك هاى رنگى و ارزشــمند جزیره هرمز، خاك نقره اى و اکلیلى که در 
جزیره هنگتم، هرمز، قشم، الرك و ســواحل بندرعباس وجود دارد، حاصل پودر شدن 
کانى آذرین و ورقه اى میکا (آمینو سیلیکاته) اســت که به دلیل وجود سلیس، به شکل 
اکلیلى و براق دیده مى شود. میکا حاصل فعالیت آتشفشان است و فرسایش آن هزاران 
سال طول مى کشد. این خاك ارزشــمند حاال بازیچه افراد نا آگاه شده و بخشى از آن به 

یغما رفته است.

صادق زیباکالم از فعاالن سیاســى جریــان اصالحات 
در واکنش به افشاگرى هاى موســوى خوئینى ها درباره 
هاشمى رفسنجانى گفت: آنچه آقاى موسوى خوئینى ها 
مى گوید قبل از آقاى هاشمى رفســنجانى، شامل حال 
خود ایشان مى شود. وى افزود: آقاى موسوى خوئینى ها 
در ردیف انقالبیون تندرو و رادیکال اوایل انقالب و دهه 
60 بود. برخالف او اینقدر انصــاف دارم که بگویم در آن 
سال ها چه کســى رادیکال و انقالبى نبود و به حاکمیت 
قانون احترام مى گذاشت. براى کدامیک از آقایان سیدمحمد 
خاتمى، بهزاد نبوى، ســعید حجاریان، مصطفى تاجزاده، 
محسن آرمین، حسین کمالى، ابراهیم اصغرزاده، محسن 
میردامادى، عباس عبدى، میرحســین موسوى، عبدا... 
نورى، موســوى الرى، على اکبر محتشمى پور، هادى 

غفارى و در رأس همه آقاى موسوى خوئینى ها حاکمیت 
قانون اهمیت داشــت که بگوییم براى آقاى هاشــمى 
رفسنجانى اهمیت نداشت؟ براى هیچکدام ما این موضوع 
اهمیتى نداشت، البته هاشمى رفسنجانى را هم مى توان به 
لیست این افراد اضافه کرد. به نظر من فقط دو سه نفر از 
جمله مرحوم بازرگان بودنــد که موضوع حاکمیت قانون 

براى شان اهمیت داشت.
زیباکالم تصریح کرد: خیلى از انقالبیون دهه 60به تدریج 
پخته تر و آگا ه تر شدند و فهمیدند موضوعاتى که حزب توده 
و روشنفکران چپ اوایل انقالب تمسخر مى کردند و ما نیز 
مثل آنها به لیبرالیسم مى خندیدیم، برعکس باید به آنها 
اهمیت داد چون مهم هستند. در واقع انقالب یعنى برگزارى 

انتخابات آزاد و آزادى بیان. 

توضیحات دادستان تهران درباره بازداشت گروهى به نام  «سلطان کاغذ»: زیباکالم:

  آنچه موسوى خوئینى ها مى گوید شامل خودش مى شود  3 متهم اصلى گرانى کاغذ فرار کردند

ساعت خاك«هرمز»  ببندید و پاى خود را با خاك«هنگام» ماساژ دهید خودروهاى پیش فروش
 گران مى شود؟
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نارضایتى فرماندار خمینى شهر 
از کم کارى مسئوالن

محمـود مسـلم زاده، فرمانـدار خمینـى شـهر گفت: 
مسئوالن ادارات این شهرستان باید مصوبات جلسات 
و بازدیدهـا را پیگیرى کننـد که متأسـفانه این مهم 
محقق نمى شـود و به همین دلیل از وضعیت موجود 

ناراضى هستیم.

تمامى راه هاى اصلى گلپایگان 
4 بانده مى شود

غالمرضا امینى،  مدیر اداره راه و شهرسازى گلپایگان 
گفت: در صـورت تخصیص اعتبار، تمامـى راه هاى 
اصلـى گلپایـگان از جملـه الیـن موتـه و کمربندى 

وانشان، تا سال آینده چهار بانده مى شود.

تشکیل شوراى شهر کودکان 
در اصفهان

رئیس کمیسـیون اجتماعى شـوراى اسـالمى شهر 
اصفهان گفت: شوراى شهر کودکان به طور رسمى با 
مدیریت کودکان خالق، به زودى در اصفهان تشکیل 
مى شـود. کورش محمدى اظهارکرد: براى شـوراى 
شهر کودکان سالن اختصاصى در نظر خواهیم گرفت 
و فعالیـت آنهـا و تصمیماتى کـه در آن شـورا گرفته 

مى شود، قطعاً حائز اهمیت خواهد بود.
 

ترافیک ورودى  باغ رضوان 
روان مى شود

معاون خدمات شهرى شـهردارى اصفهان گفت: بر 
اساس بررسى هاى انجام شده، به این نتیجه رسیدیم 
که محور ورودى آرامستان اصالح و توسعه پیدا کند تا 
ترافیک در این محور به حداقل رسیده و عبور و مرور 

شهروندان تسهیل شود.
حسین امیرى گفت: با توجه به مراجعه تعداد زیادى از 
خانواده ها به آرامستان باغ رضوان در روزهاى تعطیل 
و ایام خاص، ترافیک سـنگینى در ورودى آرامستان 
از سـمت خیابان جى وجـود دارد، به همیـن دلیل بر 
اساس بررسى هاى انجام شده به این نتیجه رسیدیم 
که محور ورودى آرامستان اصالح و توسعه پیدا کند.

60 درصد مدرسه هاى اردستان 
نیازمند مقاوم سازى است

مدیر آمـوزش و پرورش اردسـتان گفـت: 60 درصد 
مدرسـه هاى این شهرسـتان نیازمند مقاوم سـازى 
یا تخریب و بازسـازى است.عیسـى شـفیعى افزود: 
اردستان رتبه نخسـت مدرسه هاى فرسـوده استان 
اصفهان را دارد و در این میان دبیرستان دخترانه ابن 
سینا اولویت نخست و دبیرستان امام خمینى (ره) در 

اولویت دوم تخریب است. 

مجردهاى اصفهانى در
 پاتوق ازدواج

معاون اجتماعى سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى 
شـهردارى اصفهان از برگزارى سلسله نشست هاى 

پاتوق ازدواج در شهر اصفهان خبر داد.
مرتضى رشـیدى به دعوت از«شـاهین فرهنگ» به 
عنـوان یکى از کارشناسـان شناخته شـده کشـور در 
زمینه ازدواج و خانواده براى اجراى این برنامه اشـاره 
کرد و افزود: این کارشناس در هشت جلسه به تبیین 
مقدمـات ازدواج مى پـردازد و امیـدوارم این سلسـله 
نشست ها بتواند فرایندى براى تصمیم گیرى درست 

و بهتر در ازدواج در اختیار نسل جوان قرار دهد.

نصب ایستگاه خودکار در 
هواشناسى گلپایگان

مهدى حسینى، مدیر اداره هواشناسى گلپایگان گفت: 
با راه اندازى نسل جدید ایستگاه هاى خودکار«تئودور»، 
اطالعات هواشناسـى این شهرسـتان بدون وقفه به 

مرکز هواشناسى استان فرستاده مى شود.

خبر

مدیر عامل شــرکت پاالیش نفت اصفهــان گفت: از 
ابتــداى اردیبهشــت امســال، کل بنزیــن تولیدى 
پاالیشــگاه اصفهــان کــه در حــدود 11 میلیــون 
لیتر اســت به ســطح کیفى یــورو5 ارتقا پیــدا کرده

 است.
مرتضى ابراهیمى اظهارکــرد: در کنار  تولید 11 میلیون 
لیتر بنزین، از مجموع 22 میلیون لیتر گازوییل تولیدى 
پاالیشگاه، درحدود 2 میلیون لیتر گازوییل با سطح کیفى 
یورو5 تولید مى شود که امیدواریم از اواخر سال آینده با 
راه اندازى واحدهاى تصفیه گازوئیل که تاکنون بیش از 
93 درصد پیشرفت داشــته، تولید این محصول به طور 

کامل به سطح کیفى یورو5  ارتقا یابد.
ابراهیمى با اشــاره به اینکه واحد تقطیر سوم، همزمان 
با جشــن چهلمین ســال پیروزى انقــالب وارد مدار 
تولید خواهد شــد، تصریح کــرد: با راه انــدازى و بهره 
بردارى از واحد تقطیر ســوم، نه تنها هیچگونه افزایش 
ظرفیتى در زمینــه پاالیش نفت خام اتفــاق نمى افتد، 
بلکه ظرفیــت تصفیه نفت خــام از 376 هزار بشــکه 
فعلى به 360 هزار بشــکه کاهش مى یابد و راه اندازى 
تقطیر ســوم بیشــتر باعث کیفى ســازى محصوالت 
تولیدى و کارکــرد ایمن تر واحدهــاى موجود خواهد

 شد.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان گفت: 
قرار نیست اتوبوس هاى فرسوده به مناطق محروم برود، 
بلکه قطعاً اتوبوس هایى که امسال و سال آینده نوسازى و 
بازسازى مى شود، با اولویت خطوط پرمسافر سرویس دهى 

خواهند کرد. 
علیرضا صلواتى اظهارکرد: مناسب ســازى پیاده روهاى 
مناطق 15 گانه شهردارى نیز طبق اولویت در حال انجام 
اســت و هم اکنون بیش از 80 درصد تقاطع هاى سطح 
شهر اصفهان براى عبور آسان ســالمندان، معلوالن و 
روشن دالن مناسب سازى شده است. وى خاطرنشان کرد: 
طبق برنامه ریزى هاى انجام شده، خطوط تندرو به مناطق 

کمتر برخوردارى همچون شــهرك نگین در منطقه12 
و محدوده خیابان رباط، خیابان زینبیــه، مناطق 9 و 2، 
صمدیه و محدوده خیابان آتشگاه مى رسد. وى ادامه داد: 
سعى کرده ایم وقتى خطوط تندرو احداث مى شود، تمام 
اتوبوس هاى صفر و جدید در آن به کارگیرى شود، تا ضمن 
نوسازى ناوگان، خدمات هوشمند به شهروندان ارائه شود.

صلواتى در بخش دیگرى از سخنانش با اشاره به خط 2 
قطار شهرى اصفهان، گفت: عملیات اجرایى احداث خط 2 
قطار شهرى شروع شده و اکنون احداث چهار ایستگاه در 
محدوده زینبیه، شهرك امام حسین(ع)، چهارراه عاشق 

اصفهانى و عمان سامانى فعال است.

 نوسازى ناوگان اتوبوسرانى 
با اولویت مناطق محروم است

به زودى؛وارد مدار شدن واحد 
تقطیرپاالیشگاه اصفهان

نصف جهــان    سمینار آموزشــى«بازى با بحران» به همت کمیسیون 
آموزش اتاق بازرگانــى، صنایع، معادن و کشــاورزى اصفهان در تاالر 
همایش هاى اتاق بازرگانى صنایع، معادن و کشاورزى اصفهان  برگزار 

شد. 
مدرس مذاکرات تجارى و بازاریابى که مشاوره شرکت هاى بین المللى 
را نیز عهده دار است، در این سمینار آموزشى گفت: بحران، تحول یا نقطه 
عطفى است که باعث تغییر قطعى مى شود و معموًال وقتى به بحران فکر 

مى کنیم بار معنایى مشخصى را درك خواهیم کرد. 
نیما کیمیایى اظهارکرد: اصوًال بحران ها روى اعصاب انسان ها اثرگذار 

اســت و در زمان بحران نباید ایســتاد و باید حرکت کرد و اگر نگرش 
به بحران صحیح باشــد، مى توان با آن بازى کرد ولــى براى بازى با 
بحران، ابتدا باید آن را فهمید و در حقیقت بحران براى کسب و کارهاى  
حرفه اى، یک موهبت است و ایســتادن در بحران، ضربه مى زند. وى 
انکار، خشم، چانه زنى، افسردگى و پذیرش در زمان  بحران را ابعادى از 

مراحل مواجهه با بحران هاى زندگى برشمرد. 
این مشاور کسب وکار، بحران را یک واقعیت و غربالگرى در بازار خواند 
و افزود: فرآیند حل بحران، بررسى، تشخیص، برنامه ریزى و اجراست 
و در برخى اوقات بحران همچون یک زمین لم یزرع اســت که نباید در 

آن اردو زد، در زمین مرگبار باید جنگید، در سیالب باید نگاه کرد و سپس 
حرکت کرد و در زمین محصور شده هم باید آماده باش باشید. کیمیایى 
مى گوید: در کســب وکار باید فرصت ها را درك کرد و دقیق و باهوش 
بود و بى خبرى، بد اقبالى آگاهانه و انتخابى است و مشکل اکثر کسانى 
که در کسب وکار دچار بحران مى شوند عدم اطالعات است. وى خاطر 
نشان کرد: مشکل اصلى سازمان ها آن است که فقط بزرگ مى شوند در 
حالى که باید انعطاف پذیر و فرصت طلب باشند چرا که شرایط بازار براى 
همه یکسان بوده و کسى موفق است که خود را با بازار و شرایط آن وفق

 دهد. 

وى ادامه داد: یادتان باشد اصوًال تغییر باعث مشکل مى شود و مشکالت 
بحران ایجاد مى کند و براى موفقیت باید پرونده هاى خالى ذهن را پر 
کنید و در بحران ها باید سرمایه هایى چون سالمت، خانواده، مشتریان 
و... حفظ شود و رابطه ها را منســجم برقرار کرد. کیمیایى موفقیت در 
برند را نوعى پایدارى مى داند و معتقد اســت اگر به مشکل توجه نشود 
تبدیل به بحران شده که این نیز مورد انتظار است و کسى در مقابل آن 
دوام مى آورد که قابلیت تطابق بیشــترى با تغییرات دارد. این در حالى 
است که در زمان بحران باید از امکانات اســتفاده کرد و نگاه نو آورانه

 داشت. 

مدیرکل تأمین اجتماعى اســتان اصفهان گفت: براى 
نخســتین بار، امکان تحویل و تأمیــن اعتبار دفترچه 
بیمه درمانى بیمه شــدگان تأمین اجتماعى درب منازل 

فراهم شد. 
محمد گورابى اظهار کرد: این طرح با همکارى اداره کل 
تأمین اجتماعى استان اصفهان و یک شرکت دانش بنیان 
در حال انجام اســت. وى افزود: در ایــن طرح که براى 
افزایش رضایت مخاطبان ســازمان تأمین اجتماعى در 
استان اصفهان انجام شده است، بیمه شدگان مى توانند 
از طریق اپلیکیشــن تلفن همراه و یا وبسایت «کارگزار 
همراه»، از امکان صدور، تجدید و تمدید دفاتر درمانى به 

صورت کامًال غیرحضورى بهره مند شوند.
وى با بیــان اینکه در این طرح بیمه شــدگان مى توانند 
دفترچه درمانى خود را درب منــزل تحویل و یا تأمین 

اعتبار کنند، گفت: در مرحله نخست، بیمه شدگان شهر 
اصفهان مى توانند بدون مراجعه به شعب و یا کارگزارى ها 
و به صورت آنالین درخواست خود را ارسال و در محل 
سکونت یا اشتغال خود توســط مأمورین سیار کارگزار 

همراه دریافت کنند.
گورابى ادامه داد: ســایر کارگزارى هاى استان اصفهان 
نیز قادر به استفاده از این نرم افزار هستند و این طرح، با 
هدف کاهش مراجعات حضورى و افزایش رضایتمندى 

بیمه شدگان پیاده سازى شده است.
مدیرکل سازمان تأمین اجتماعى استان اصفهان مطرح 
کرد: این طرح هم اکنون در 23 شــعبه و 19 کارگزارى 
رسمى سازمان فعال است و بیش از 15 هزار و 474 نفر 
از بیمه شدگان، اپلیکیشــن کارگزار همراه را روى تلفن 

همراه خود نصب و فعال کرده اند. 

فرمانده انتظامى اســتان اصفهان با اشــاره به استقبال 
توریست ها از خدمات ایســتگاه پلیس گردشگرى در 
میدان امام (ره)، از معرفى این پلیس در گزارش ســایت 

جهانى یونسکو خبر داد.
معصوم بیگى گفت: با بررســى هاى صــورت گرفته 
مشخص شد، سایت جهانى یونسکو طى گزارشى ضمن 
پرداختن به ویژگى هاى میدان تاریخى امام خمینى(ره) 
اصفهان،  به معرفى ایســتگاه پلیس گردشگرى در این 
مکان پرداخته و به توریست هاى خارجى توصیه کرده 
به منظور دریافت راهنمایى هــاى مورد نیاز خود به این 

ایستگاه مراجعه کنند.
وى افزود: بیشتر توریست هاى بازدید کننده از اصفهان به 
میدان امام(ره) مراجعه مى کنند که به همین منظور، نیاز 
به ایستگاه پلیس گردشگرى در این مکان احساس شد و 

با تالش پلیس استان، براى نخستین بار در کشور ایستگاه 
مزبور احداث و امکان ارائه خدمات انتظامى، مشــاوره و 
راهنمایى مأموران پلیس به توریست هاى خارجى از این 

طریق فراهم شد.
به گفته فرمانده انتظامى استان اصفهان، در این ایستگاه 
از نیروهاى باتجربه و آموزش دیده ، مسلط به زبان هاى 
خارجى و همچنین آشنا به تاریخچه اماکن گردشگرى 

استفاده مى شود.
وى اقدامات پلیس گردشــگرى اصفهان را باعث تغییر 
نگرش توریست ها نســبت به نیروى انتظامى و فراهم 
آوردن زمینه سفر مجدد آنان به کشور عنوان و تصریح کرد: 
با توجه به اینکه ارتباط پلیس گردشگرى با توریست ها به 
سهولت انجام مى شود، از این نظر زمینه ایجاد احساس 

امنیت در بین آنان نیز به خوبى فراهم شده است.

مدیر کل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى استان 
اصفهان از کشف دســت کندهاى زیر زمینى و در طبقات 
زیرین شهر تاریخى اردستان و به ویژه در طبقات زیرین 

محالت تاریخى این شهر خبر داد.
فریدون اللهیارى اظهارکرد: باستان شناسان در چند روز 
گذشته دستکندهایى را در عمق 35 و حتى 40 مترى زیر 
زمین و در طبقات زیرین برخى محالت تاریخى اردستان 
کشف کرده اند.  وى افزود: این دستکندها در زیر محالت 
قدیمى شهر از جمله محالت ابالى، کبودان، رامیان، فهره و 

مون کشف شده است.

وى تصریح کرد: بخش هایى از این دستکندها که تا کنون 
کشف شده شامل چند راهروى دسترســى، پایاب قنات 
تاریخى الرهاء و یک تاالر بــزرگ همراه با غرفه هایى به 

ابعاد 1/5 در 2 متر در عمق زمین است.
وى ادامه داد: در تاالر بزرگى که هم اکنون کشــف شده، 
طاقچه هایى با تزیینات ســنگى وجــود دارد که احتماًال 
محل قرار دادن چراغ هاى پى ســوز بوده است. اللهیارى 
گفت: همچنین مقادیر بســیار زیادى سفال خرد شده در 
این دستکندها کشف شده که برخى از آنها حتى منقوش 

هستند.

نماینده مردم فریدن در مجلس گفت: با مصوبات اخیر مجلس مشــکل 
ساخت مسکن در روستاها بسیار تسهیل شده و دولت موظف به اعطاى 

مجوز آب، برق و گاز براى این این خانه هاى مسکونى است.
اکبر ترکى اظهــار کرد: با مصوبات اخیر نمایندگان در مجلس مشــکل 
ساخت مسکن در روستاها بسیار تسهیل شــده و اگر تا این زمان ساخت 
خارج از طرح هادى بوده، باید بر اســاس قانون مصــوب مجلس مورد 
حمایت قرار گیرد و دولت موظف به اعطاى مجوز آب، برق و گاز براى این 
خانه هاى مسکونى اســت. وى تصریح کرد: همچنین پیگیرى هایى در 

صادرات محصوالت کشاورزى به ویژه سیب زمینى صورت گرفته است. 

مشکل سازمان ها این است که فقط بزرگ مى شوند  

«در الیحه بودجه سال 98 کشور با توجه به شرایط خاص 
تحریم ها، رویکرد جنگ اقتصادى مالحظات و الزامات 

لحاظ شده است.» 
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزى استان اصفهان در 
جمع خبرنگاران این مطلب را عنــوان کرد و گفت: براى 
تنظیم بودجه سال آینده، دولت با دشوارى هایى همچون 
تأمین ارز مورد نیاز براى کاالهاى ضرورى، حمایت از تولید 
و حفظ آن، ایجاد فرصت هاى شغلى و...  مواجه بوده که 
براساس این مالحظات دولت اهداف بودجه را مقابله فعال 
و هوشمند با تحریم ها، صیانت از تولید و اشتغال، بیکارى و 
تورم، قطع جدى تر و واقعى تر از وابستگى بودجه به نفت، 
افزایش تاب آورى اقتصادى و... قرارداد که براى دستیابى 
به این اهداف نیز رویکردهایى براى الیحه بودجه ســال 

آینده پیش بینى کرده است تا بتواند بودجه را تأمین کند. 
نعمت ا... اکبرى اظهار کرد: در حال حاضر در کشــور 76 
هزار طرح نیمه تمام وجود دارد که از این میزان 70 هزار 
طرح نیمه تمام در استان ها بوده، که سهم استان اصفهان 
از طرح هاى نیمه تمام 4000 طرح اســت. این در حالى 
اســت که براى اتمام  76 هزار طرح نیمه تمام، براساس 
فهرست بهاى سال 96، بیش از 600 هزار میلیارد تومان 
نیاز است. و دولت با تأکید بر تبصره 19 نیز به دنبال آن است 
که طرح هاى نیمه تمام عمرانى در سطح کشور را از طریق 
واگذارى به بخش خصوصى و در اختیار قرار دادن تسهیالتى 
به آنها، به اتمام برساند و  واگذارى طرح هاى  نیمه تمام در 
استان اصفهان هم به بخش خصوصى با شناسایى طرح ها 
و اقداماتى براى واگذارى به بخش خصوصى در حال انجام 

است  و به جاهاى  خوبى هم رسیده است. 
عضو شوراى راهبردى تدوین بودجه کشور گفت: آبفاى 
نجف آباد با 397 میلیارد تومان به بخش خصوصى واگذار 

شــد تا تصفیه خانه نجف آباد به اتمام برسد. ضمن اینکه 
بسیارى از  طرح هاى ورزشى در استان در حال واگذارى 
به بخش خصوصى اســت. همچنین براساس ماده 56، 
کوهرنگ 3 هم با ســرمایه 479 میلیارد تومانى از سوى 
بخش خصوصى در حال انجام اســت که در سال 98 هم 

ادامه خواهد داشت. وى از رشــد 39/3 درصدى منابع و 
مصارف بودجه کل کشور در الیحه بودجه سال 98 خبر داد 
و گفت: دولت سعى دارد در اجزاى بودجه تغییراتى داده و 

منابع و مصارف را تنظیم کند. 
وى خاطر نشان کرد: در آمدهاى مالیاتى استان اصفهان نیز 

در سال جارى باید 7100 میلیارد تومان باشد که میزان آن 
در ده ماهه سال جارى باید به 6000 میلیارد تومان مى رسد 
که از این میزان تاکنون حدود 75 درصد آن معادل 4500 
میلیارد آن تحقق یافته است. اما بودجه پیش بینى شده در 
الیحه براى استان اصفهان در سال آینده 8400 میلیارد 

تومان است. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزى استان 
اصفهان اما معتقد اســت با توجه به اینکه در چهار سال 
گذشته، تحقق در آمدهاى استان اصفهان به 100 درصد 
نرسیده ولى دولت تفاوتى بین استان ها قائل نشده است. 

رئیس ســازمان مدیریت و برنامه ریزى استان اصفهان 
گفت: در سال جارى طرح کوهرنگ 134 میلیارد تومان 
اعتبار داشته که از این میزان، 83 میلیارد تومان  ابالغ شده 
و فوالد مبارکه هم قرار است با تضمین دولت در این طرح 

سرمایه گذارى کند. 
اکبرى با بیان اینکه جمع کل اعتبارات هزینه اى جارى 
و تملک دارایى اســتان ها در الیحه بودجه در سال 98 
نسبت به سال جارى، 13/3رشد داشته است گفت:  استان 
اصفهان در هزینه هاى جارى 27 درصد رشد و در تملک 
دارایى 10/6 درصد رشد دارد که به طور میانگین به رشد 

16/5 درصد مى رسد. 
وى  از رشد 36 درصد اعتبارات بیست و هفت صدم درصد 
مالیــات ارزش افزوده گفت و اینکه ایــن اعتبارات براى 
استان اصفهان از رشد 43 درصدى برخوردار است. عضو 
شوراى راهبردى تدوین بودجه کشور مى گوید: اعتبارات 
جارى هزینه استانى اســتان اصفهان در سال آینده 792 
میلیارد تومان بوده و اعتبار عمرانــى 827 میلیارد تومان 
است. همین اعتبارات ملى عمرانى 1200 میلیارد تومان و 
اعتبارات ملى استانى هم حدود 140 میلیارد تومان براى 
اســتان اصفهان است که در اختیار ســازمان مدیریت و 

برنامه ریزى استان اصفهان قرار مى گیرد. 
وى افزود: در ســال زارعى 97-96، پنجاه و پنج میلیارد 
تومان جبران خســارت، 25 میلیارد تومان آبرسانى سیار  
به باغات و پنج میلیارد تومان بابت بذر از محل سازگارى 
با کم آبى تأمین و به کشاورزان استان اصفهان پرداخت 

شد. 

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزى اصفهان؛

گام رو به جلوى استان درمالیات
ساسان اکبرزاده

دفترچه هاى بیمه را  
درب منازل تحویل بگیرید

 معرفى پلیس گردشگرى اصفهان 
در یونسکو

کشف دستکندهاى زیر زمینى در اردستان نماینده مردم فریدن در خانه ملت خبر داد:

ساخت و ساز مسکن روستایى آسان شد

کارشـناس مسـئول پیـش بینـى اداره کل 
هواشناسى استان اصفهان گفت: از بعدازظهر 
چهارشنبه(امروز) شاهد ورود سامانه ناپایدار 

جوى هستیم.
حجـت ا...علـى عسـگریان اظهارکـرد: روز 
چهارشـنبه در اکثـر مناطق اسـتان وضعیت 
جـوى، نیمه ابرى تـا ابـرى همراه بـا بارش، 
به ویـژه در مناطق غربـى و جنوبى به صورت 
برف و باران، گاهى وزش باد شدید پیش بینى 
مى شـود. وى افـزود: دماى هـواى اصفهان 
بین یک تا 5 درجه کاهش و در مناطق غربى 
بین 4 تا 8 درجه سانتیگراد کاهش و در برخى 

مناطق افزایش خواهد داشت.

ورود سامانه بارشى 
جدید از بعدازظهر  امروز 

به اصفهان
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برنامه ریزى فیلم «دختر شــیطان» به کارگردانى قربان محمدپور براى اکران نوروز 98 آغاز شــده
 است.

«دختر شیطان» بعد از «سالم بمبئى»، دومین محصول مشترك سینماى ایران با سینماى بالیوود است 
که به کارگردانى قربان محمدپور در هند ساخته شده و با انتشار نخستین تیزر این فیلم، برنامه ریزى براى 

اکران نوروزى آن آغاز شده است. 
حمید فرخ نژاد، ایشا روات، جکى شروف، گلشن گروور، سیمران میشکوتى، محمدرضا شریفى نیا و فردین 

حفیظى بازیگران این فیلم هستند.

فیلم سینمایى «مشت آخر» در حال حاضر در آخرین مراحل فنى قرار دارد و 
به زودى آماده نمایش خواهد شد.

فیلم سینمایى «مشت آخر» به کارگردانى مهدى فخیم زاده و تهیه کنندگى 
سیدحامد حسینى با اتمام مراحل تدوین هم اکنون در مرحله صداگذارى و 

ساخت موسیقى قرار دارد و به زودى آماده اکران خواهد شد.
فخیم زاده در گفتگو با «بانى فیلم» درباره آخرین وضعیت ساخته جدید خود 
اظهار کرد: تدوین ظرف چند هفته گذشته به پایان رسیده و این روزها دیگر 
مراحل فنى فیلم در حال انجام است. درباره زمان دقیق اکران هنوز تصمیم 

نگرفته ایم و به محض آماده نمایش شــدن فیلم درباره آن به جمع بندى 
خواهیم رسید. وى افزود: متأسفانه اکران فیلم ها در ایران ساز و کار مناسبى 
ندارد و من فیلمســاز هیچگاه نمى توانم درباره زمــان دقیق اکران فیلمم 

تصمیم بگیرم و همه چیز منوط به تصمیم دیگران است.
در «مشت آخر» با نام قبلى «مشت در وقت اضافه»، گوهر خیراندیش، احمد 
نجفى، رامین راستاد، گلناز خالصى، حمیدرضا قلى خانى، سیاوش معمارزاده، 

آتنا مهیارى همراه با خود مهدى فخیم زاده به ایفاى نقش پرداخته اند.
«مشت آخر» یک کمدى اکشن اجتماعى و خانوادگى است. فیلمبردارى 
این فیلم در تهران و شمال کشور انجام شده است. این نوزدهمین فیلم فخیم 
زاده در مقام کارگردان است که نگارش فیلمنامه آن را نیز خودش برعهده 

داشته  است.
آخرین ساخته مهدى فخیم زاده در ســینما فیلم «هم نفس» با بازى رؤیا 
نونهالى، مریال زارعى، ناصر آقایى و خود وى بود که ســال 82 روى پرده 
رفت. این کارگردان در کارنامه ســینمایى خود ساخت آثار شاخصى چون 
«مسافران مهتاب»، «همسر»، «ســاده لوح»، «خواستگارى»، «بهار در 

پاییز» و... را نیز دارد.
فخیم زاده در تلویزیون نیز مجموعه هــاى پرمخاطبى چون «تنهاترین 
سردار»، «والیت عشق»، «خواب و بیدار»، «حس سوم»، «بى صدا فریاد 

کن»، «قتل در ساختمان 85» و «فوق سرى» را کارگردانى کرده است.  

نخســتین تصویر از هستى مهدوى فر، بازیگر ســینما و تلویزیون در فیلم 
سینمایى «ماجراى نیمروز: رد خون» به کارگردانى محمدحسین مهدویان 

منتشر شد.
این فیلم که به عملیات مرصاد مى پردازد، قرار است اولین نمایش خود را در 

سى و هفتمین جشنواره ملى فیلم فجر تجربه کند.  
هادى حجازى فر، جواد عزتى، محسن کیایى، حســین مهرى و بهنوش 

طباطبایى، بازیگران اصلى این اثر سینمایى هستند.
قسمت نخســت این فیلم ســینمایى با نام «ماجراى نیمروز» نگاهى به 

ترورهاى سال 60 داشته است.

 تصویربردارى مجموعه تلویزیونى «ُمّر قانون» در کیلومتر 17 جاده کرج با 
بازى مهران غفوریان و یوسف تیمورى ادامه دارد.

مهران مهام، تهیه کننده مجموعه تلویزیونى «ُمّر قانون» که در ایام نوروز 
98 از شبکه 3 سیما پخش خواهد شــد درباره این سریال بیان کرد: دو روز 
از تصویربردارى مجموعه تلویزیونى «ُمّر قانون» در مرکز شــماره گذارى 
میثم مى گذرد و این روزها مهران غفوریان و یوسف تیمورى جلوى دوربین 

محمدحسین لطیفى و علیرضا نجف زاده ایفاى نقش مى کنند.
وى اضافه کرد: تصویربردارى این مجموعه تلویزیونى در کیلومتر 17 جاده 
کرج همچنان ادامه دارد و تدوین این اثر همزمان با تصویربردارى توسط 
ماندانا مرادقلى و سودابه سعیدنیا در حال انجام است. مهام در پایان بیان کرد: 
طى روزهاى آینده بازیگران دیگرى نیز به این مجموعه اضافه خواهند شد.
هدایت هاشمى، مرجانه گلچین، مهران غفوریان، یوسف تیمورى، ناهید 
مسلمى، اشکان اشتیاق، شیدا خلیق، مهشــید ناصرى، آتیه جاوید، دلسا 
ملکى، مهران رجبى، کریم قربانــى و... بازیگران این مجموعه تلویزیونى

 هستند.

امسال کارگردان هاى مطرحى چون کمال تبریزى و علیرضا 
داودنژاد در جشــنواره فیلم فجر حضور ندارند. سعید سهیلى، 
مســعود ده نمکى و منوچهر هادى هم دیگر بازماندگان این 

رویداد سینمایى هستند.
به گزارش «خبرآنالین»، با اعالم اسامى فیلم هاى راه یافته 
به بخش مسابقه ســى و هفتمین جشنواره فیلم فجر،  غیبت 
چند فیلم و کارگردان به چشــم مى خورد؛ هنرمندان و آثارى 
که از مدت ها قبل اخبار زیادى درباره شان شنیده شده است 
و خیلى از مخاطبان و عالقه منداِن سینما منتظر بودند شاهد 

حضورشان در جشنواره فیلم فجر باشند.
اگرچه امسال کارگردان هاى جوان زیادى در کنار قدیمى ترها 
قرار اســت تنور جشــنواره را گرم کنند، اما چهره هایى هم 
بودند که ترجیح دادند فیلمشــان را در این رویداد سینمایى و 
فرهنگى نمایش ندهند. البته در این میان آثارى هم بودند که 
به مذاق هیئت انتخاب خوش نیامدند و از رقابت در جشنواره 

عقب ماندند.
در گزارشــى که در ادامه مى خوانید، مرورى صورت گرفته 
است بر مهمترین آثارى که ساخته شــده  و براى شرکت در 
جشنواره هم آماده بوده اند اما به هر دلیل وارد گردونه رقابت 

نشدند.

«ژن خوك»/سعید سهیلى
فیلم سعید سهیلى از جمله آثارى بود که امسال از طرف هیئت 
انتخاب براى شــرکت در جشنواره انتخاب نشــد و ابراهیم 
داروغه زاده، دبیر ســى و هفتمین جشــنواره فیلم فجر، در 
نشست اعالم اسامى فیلم هاى پذیرفته شده، صراحتًا و رسمًا 
اعالم کرد این فیلم از طرف هیئت انتخاب رد شــده است. 
هادى حجازى فر، نازنین بیاتى و سینا مهراد از بازیگران این 
فیلم بودند که کارگردانش اعالم کرده بود موضوعش درباره 

آقازاده ها و رانت خوارى است.

«مصائب شیرین 2»/علیرضا داودنژاد
علیرغم همه تالش هایى که علیرضا داودنژاد براى رساندن 
فیلمش به جشنواره فیلم فجر داشت و فرم جشنواره را هم پر 
کرد اما در نهایت در موعد مقرر نسخه اى از فیلمش را به دست 
هیئت انتخاب نرساند و به همین دلیل هم فیلمش از گردونه 
رقابت حذف شد. داودنژاد 20 سال پیش قسمت اول این فیلم 

را ساخته بود و حاال ادامه آن را کارگردانى کرده است. او این 
فیلم را در منچســتر کلید زد و رضا داودنژاد، مونا داودنژاد و 

ترالن پروانه بازیگران آن هستند.

«ما همه با هم هستیم»/کمال تبریزى
با وجود اینکه از مدت ها قبل اعالم شده بود فیلم کمال تبریزى 
متقاضى حضور در سى و هفتمین جشنواره فیلم فجر است اما 
مدتى پیش، مدیر روبط عمومى «ما همه با هم هستیم» اعالم 
کرد که به دلیل به پایان رساندن مرحله جلوه هاى ویژه بصرى 
و احترام به قانون زمانبندى ارسال نسخه بازبینى به دبیرخانه، 
فیلم سینمایى «ما همه با هم هستیم» در سى و هفتمین دوره 
جشــنواره فجر حضور نخواهد داشت. بر همین اساس، هیچ 
نسخه اى از این فیلم سینمایى به منظور حضور در جشنواره 
فجر در اختیار هیئت انتخاب جشنواره قرار نگرفت. محمدرضا 
گلزار، مهران مدیرى، ویشکا آسایش، سروش صحت و... از 
بازیگران این فیلم هستند که سازندگانش ترجیح دادند آن را 

بدون حضور در جشنواره اکران کنند.

«زندانى ها»/ده نمکى
با وجود اینکه شنیده شده بود فیلم مسعود ده نمکى هم در سى 
و هفتمین جشنواره فیلم فجر به رقابت با سایر آثار مى پردازد 
اما «زندانى ها» هم از حضور در جشنواره انصراف داد. البته این 
انصراف حاشیه هاى زیادى به وجود آورد و در نهایت ده نمکى 
علت انصرافش از جشــنواره فیلم فجــر را قالب و مضمون 

فیلمش دانست.
این کارگردان در اینســتاگرامش نوشــت: «انصراف فیلم 
سینمایى «زندانى ها» باعث تعبیر غلط چند رسانه شد و طى 
چند گزارش علت انصراف این فیلم را اختالف با جشــنواره 
فیلم فجر اعــالم کردند.» پس از این نقل قــول هم روابط 
عمومى فیلم سینمایى «زندانى ها» به صورت رسمى اعالم 
کرد که علت اصلى انصراف فیلــم «زندانى ها» تنها فضا و 
مضمون این فیلم بوده و قرار اســت «زندانى ها» به زودى 
اکران شود. برگزارکنندگان ســى و هفتمین جشنواره ملى 
فیلم فجر چندین مرتبه از مسعود ده نمکى و سازندگان فیلم 
درخواست کردند که در این جشــنواره حضور داشته باشد اما 
تهیه کننده و صاحبان فیلم مصلحت را اکران در اولین فرصت

 مى دانند. 

«رحمان 1400»/منوچهر هادى
منوچهر هادى هم که قرار بود امســال با «رحمان 1400» 
در جشنواره فجر حضور داشته باشد، از حضور در این رقابت 
انصــراف داد. مى توان حدس زد او هم بــه دلیل فضایى که 
فیلمش داشته اســت، ترجیح داده اثرش را به طور مستقیم 
راهى اکران کند و اتفاقًا سیروس الوند هم همین نظر را درباره 
انصراف هادى از فجر داشــت. این کارگردان پیشکســوت 
در همین باره گفته بود: «از نظر من تمــام این اخبار در مورد 
انصراف کارگردانان شایعه و شــانتاژ خبرى است. به عنوان 
مثال، کمال تبریزى فیلمى کامًال کمدى بازارى ســاخته و 
خودش هم مى داند جایش در جشــنواره فیلم فجر نیســت. 
مورد فیلم منوچهر هادى هم مثل فیلم کمال تبریزى است. 
اینها فیلم هاى گیشــه و بازارى ســاخته اند و خودشان هم 
مى دانند جایــى در فجر ندارند. اینکه مى گویند بســیارى از 
کارگردانان از فجر انصراف داده اند، شــیطنت خبرى است 
وگر نه من به دفتر جشــنواره رفته ام و به چشــم دیده ام که 
همه کارگردانان مى خواهند در فجر امســال حضور داشــته

 باشند.»
الوند همچنین گفته بود: «برخى عــادت دارند فیلم بازارى 
بســازند و به فجر هم نمى روند تا کسى یقه شــان را نگیرد. 
اینها تنها و تنها به اکران و فروش اثرشان فکر مى کنند. این 
بازى ها براى ما کامًال روشن است. از نظر من جشنواره فیلم 
فجر امسال بسیار هیجان انگیز است. اگر من و فیلمم در فجر 
نرفت، اصًال مهم نیست زیرا مهم این است که جشنواره خوب 

برگزار شود.»

«روســى»/ امیرحســین ثقفى و «پیلوت»/ 
ابراهیم ابراهیمیان

همچنین دو فیلم «روسى» ســاخته امیرحسین ثقفى که از 
مدت ها پیش براى نمایش آماده شده بود و «پیلوت» ابراهیم 
ابراهیمیان از جشنواره بازماندند. طبق شنیده ها این دو فیلم 
هم نتوانستند نظر موافق هیئت انتخاب را به خود جلب کنند 
و به همین دلیل نامشان در فهرست فیلم هاى بخش مسابقه 

قرار نگرفت.
در «روســى»، طناز طباطبایى، امیر آقایى و میالد کى مرام 
ایفاى نقش مى کنند و جواد عزتى و حمیدرضا آذرنگ و سعید 

آقاخانى هم بازیگران «پیلوت» هستند.

جاماندگان از سى و هفتمین جشنواره فیلم فجر 

از «ژن خوك» تا «زندانى ها» 
و «مصائب شیرین2»

پوالد کیمیایى، فرزند مسعود کیمیایى کارگردان معتبر سینماى ایران، که اولین فیلم سینمایى اش به نام «معکوس» به بخش «نگاه نو» سى و هفتمین جشنواره ملى فیلم فجر راه یافته است، در پستى در صفحه شخصى اش در اینستاگرام با انتشار عکس از این 
فیلم ، از طرفدارانى که در روزهاى سخت در کنارش بودند، تشکر کرد.

این بازیگر سینما، تلویزیون و تئاتر نوشت: «خواستم به بهانه این پست از همه شما عزیزانى که تو این سال ها بهم مهر دادید، امید دادید، ازم در مقابل انتقادهاى شخصى و حسادت هایى که بعضى وقتها قلب آدم رو مى سوزونه دفاع کردین از صمیم قلب تشکر 
کنم. شماها برام یک دنیا ارزش دارید، همیشه براى کیمیایى بودنم قضاوت تند شدم ولى خداى من شاهده به روح مادرم فقط شماها بهم امید دادید تا این کار سخت تمام شد با تمام وجود از خدا مى خوام بتونم مهرتونو با این فیلم پاسخ بدم آدم ها وقتى رو اوج 
هستن تا دلتون بخواد طرفدار بى خودى دارن ولى طرفدار واقعى شما هستین که تو روزهاى تنگ کنارم بودین دوستون دارم؛ طرفدار واقعى!»   گفتنى است؛ در فیلم سینمایى «معکوس» اولین تجربه پوالد کیمیایى در قامت کارگردانى، بابک حمیدیان، علیرضا 

کمالى، اکبر زنجانپور، شهرام حقیقت دوست و لیال زارع ایفاى نقش مى کنند.

تشکر پوالد کیمیایى از طرفدارانش 

«مشت آخر» مهدى فخیم زاده، آماده اکران

چهره زخمى هستى مهدوى فر در «رد خون»

«ُمر قانون» به کیلومتر 17 جاده کرج رسید

دورخیز «دختر شیطان»  براى اکران نوروز

حسین محب اهرى، بازیگر پیشکســوت تلویزیون، سینما و تئاتر به دلیل 
وخامت بیمارى خود دوباره در بیمارستان بسترى شد.

این بازیگر که مدتى پیش در بیمارســتان الله و بخش مراقبت هاى ویژه 
بسترى شده بود، با مساعد شدن شرایط جسمى از بیمارستان مرخص شد و 

روند درمان بیمارى را با استراحت در منزل سپرى مى کرد.
بنا بر این گزارش، محب اهرى که چند سال است با بیمارى سرطان دست 
و پنجه نرم مى کند، در دوره اول درمان خود که مربوط به اواســط آذرماه 
بود، بعد از بهبود نســبى حال خود و ترخیص از بیمارســتان و مراجعت به 
منزل، به صحنه تئاتر برگشت و به دلیل ضعف جســمانى و شدت یافتن 
بیمارى اش تشــنج کرده و اواخر آذرماه دوباره در بیمارســتان بســترى 

شد. 
او این روزها بعد از مســاعد شــدن حال عمومى خود دوباره از بیمارستان 

مرخص شده و مراحل درمانى را از منزل پیگیرى مى کرد.
این بازیگر در سریال، فیلم و تئاترهاى بسیارى به ایفاى نقش پرداخته است. 

«على البدل»، «پایتخت 2»، «دردســرهاى عظیم»، «بیمار استاندارد»، 
«معماى شــاه»، «تبریز در مه» و ... از سریال هایى اســت که وى در آنها 

بازى کرده است.

بازگشت دوباره محب اهرى به بیمارستان
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مهاجم جدیدى که آبى ها براى تقویت خط حمله خود در 
نظر دارند کارنامه اى نا امید کننده دارد.

 طبق خبرى که دیروز ابتدا در کانال هاى تلگرامى باشگاه 
استقالل و سپس در سایر رســانه ها منتشر شد، پاتریک 
فرایدى، مهاجم نیجریه اى و 26 ساله قرار است در اردوى 
استقالل در ترکیه با مسئوالن استقالل مذاکرات نهایى 
را انجام دهد. نام کامل ایــن مهاجم نیجریه اى، پاتریک 
فرایدى ایزه و قد او 187 ســانتیمتر اســت. پاتریک بین 
سال هاى 2017 تا 2018 عضو تیم ُکنیااسپور ترکیه بوده 
و هفت بازى بــراى این تیم انجــام داده و دو گل به ثمر 
رسانده است. او در سال 2018 از ُکنیااسپور به تیم دنیزلى 
اسپور ترکیه قرض داده شــد، تیمى که در آن شش بازى 
انجام داد و گلى به ثمر نرساند. این مهاجم نیجریه اى بین 
سال هاى 2015 تا 2017 عضو الفجیره امارات بوده و 24 
بازى براى این تیم انجام داده و 14 گل به ثمر رســاند. او 
زمانى که عضو الفجیره بود بین سال هاى 2016 تا 2017 
به القادسیه عربستان پیوست و 24 بازى و پنج گل زده با 

پیراهن این تیم به نام خود ثبت کرد.
فرایدى همچنین ســابقه بازى در تیم مالدوست لوچانى 
صربستان را هم دارد، تیمى که 26 بازى براى آن انجام داد 

و 15 گل نیز به ثمر رساند. اف کى راد صربستان و آفریکا 
اسپورتس ساحل عاج نیز از دیگر تیم هایى بوده که در آنها 
بازى کرده است. این مهاجم نیجریه اى تاکنون 102 بازى 
در تیم هاى مختلف انجــام داده و 42 گل نیز مجموعًا به 

ثمر رسانده است.
کارنامه این بازیکن ســیه چــرده و موفرفرى مورد نظر 
آبى ها نشان مى دهد که در سال هاى اخیر کمتر موفق به 
گلزنى شده و آمارى مشابه الحاجى گرو مهاجم نیجریه اى 

و پیشین استقالل دارد. 
 البته چه بسا این مهاجم همانند مامه تیام مهاجم خوبى 
نشان دهد اما عملکرد او در تیم هاى قبلى خیلى درخشان 
نبوده اســت. به طور قطع جذب نکردن بازیکن در نقل 
و انتقاالت زمســتانى بهتر از جــذب بازیکنان با رزومه 
متوسط اســت. اســتقاللى ها بازیکنانى چون مرتضى 
آقاخان، محسن کریمى و داریوش شجاعیان را مى توانند 
نیم فصل وارد لیســت کننــد و خیلى از نظــر مهره در 
مضیقه نیستند. هر چند که براى حضور پرقدرت در لیگ 
قهرمانان آسیا، نیاز به یک بازیکن باکیفیت در خط حمله 
است اما به قول یکى از رســانه ها وقتى بیشتر بازیکنان 
با باشــگاه هاى خود قرارداد دارند، لزومى ندارد بازیکن 

بى کیفیت جذب شود. 

یک الحاجى گرو دیگر 
منتها فرفرى!

مدیرعامل باشگاه ذوب آهن گفت: بدهى باقیمانده استقالل بابت مرتضى تبریزى یک 
میلیارد و 800 میلیون تومان است که متأسفانه هنوز پرداخت نشده است.

ســعید آذرى در گفتگویى، با اشــاره به پاس نشــدن چک سوم اســتقالل براى 
خرید مرتضى تبریزى گفت: اســتقالل روزى که براى خرید تبریــزى اقدام کرد، 
تفاهمنامه اى را امضا کرد و من همانجا گفتم که امضاى مدیرعامل آن باشگاه ضمانت 
اجرایى این تفاهمنامه اســت. وى افزود: استقالل قرار شــد در سه چک پول خرید 
تبریزى را به ما پرداخت کند و همچنین مقرر شد به ازاى پاس نشدن هر چک مبلغ 
450 میلیون تومان به ما به عنوان جریمه پرداخت شود. چک اول استقالل با ده روز 

تأخیر و االن چک سوم آنها هم با 25 روز تأخیر روبه رو شده است.
مدیرعامل باشگاه ذوب آهن اصفهان خاطرنشان کرد: متأسفانه در باشگاه استقالل 
به غیر از على خطیر فرد دیگرى پاسخگو نیســت و نمى دانیم تکلیف ما چیست. در 
صورتى که سرپرست باشگاه اســتقالل موافقت کند حاضرم این قرارداد و توافقات 

صورت گرفته را روى سایت باشگاه ذوب آهن قرار دهم.
آذرى اضافه کرد: ما دنبال این نیســتیم که جلوى بازى تبریزى را بگیریم و فقط به 
دنبال گرفتن حق ذوب آهن هســتیم. اســتقالل دو مبلغ 450 میلیون تومانى بابت 
خسارت عدم پرداخت چک ها در زمان مقرر و همچنین 900 میلیون هم بابت خود 
قرارداد مرتضى تبریزى به ما بدهکار اســت که در مجموع 
باید یــک میلیارد و 800 میلیــون تومان به ما 

پرداخت کند. 
مدیرعامل باشگاه ذوب آهن اصفهان در 
ادامه اظهارات خود در واکنشى جالب 
گفت: به این مى گویند مدیریت. جالب 
است بدانید مرتضى تبریزى زمانى که 
پیراهن ذوب آهن را به تن مى کرد در 
هر فصل 15 گل به ثمر مى رساند اما 
امروز در استقالل با چنین افتى روبه 
رو شده است. وى تأکید کرد: از باشگاه 
اســتقالل حق خود را مى خواهیم و آنها 
باید هرچه ســریع تر مطالبات ما را 

پرداخت کنند.

آذرى: تبریزى بخاطر مدیریت 
من گلزن بود!

 همانطور کــه در خبرهاى دیــروز خواندید، 
باشگاه اســتقالل از روزنامه هوادارى فوتبال 

ایران، «پیروزى» شکایت کرد.
روزنامــه «پیروزى» که رســانه هــوادارى 
پرسپولیس محسوب مى شــود دو روز پیش 
با انتشــار عکس شــفر با تیتر «بمب خنده» 
سیاست هاى شفر در فصل نقل و انتقاالت را 
به تمسخر گرفت و مدعى شد او براى راضى 
کردن هــواداران این تیم صحبــت از خرید 
بازیکنان مى کند و احتماًال به نیازهاى تیمش 

توجهى ندارد.
آنطور که سایت «ورزش سه» در گزارشى به 
آن اشاره کرده، انتشار جلد روزنامه «پیروزى» 
با واکنش هاى مختلفى در صفحات هوادارى 
استقالل روبه رو شده است و دیروز هم سایت 
رسمى این باشگاه با انتشار متنى خبر از شکایت 
از «پیروزى» داد: «روزنامــه "پیروزى" که 
متأسفانه در دروغگویى و انتشار مطالب زرد و 
بى محتوا علیه باشگاه استقالل سابقه طوالنى 
دارد، در شماره روز دوشنبه خود اقدام به توهین 
به سرمربى استقالل کرده و عکسى از ایشان 
منتشر کرده که برگرفته از تصویر نخست وزیر 
رژیم اشغالگر قدس اســت. باشگاه استقالل 
ضمن تقبیح این اقدام غیر حرفه اى، بى ادبانه 
و زشــت، خواهان برخورد قاطع دستگاه هاى 
ذیربط با مسئوالن این روزنامه است. همچنین 
باشگاه اســتقالل از این روزنامه به دادسراى 
فرهنگ و  رســانه و ســایر نهادهاى ذیربط 

شکایت خواهد کرد.» 
 تصویر جلد «پیروزى» الهــام گرفته از نطق 
مشــهور بنیامین نتانیاهو در مجمع عمومى 
ســازمان ملل اســت که به دروغ ایران را به 
تالش براى دستیابى به بمب اتم متهم کرده 
بود، نطقى کــه تصاویر آن بعدها دســتمایه 

طنزنویسان بسیارى در سراسر جهان شد.
امیرحسین ناصرى، سردبیر «پیروزى» در این 
باره به خبرنگاران مى گوید:  باشگاه استقالل 
نســبت به این موضوع واکنش نشان داده و 
شــکایت خود را اعالم کرده. بــا این حال ما 
با احترام نســبت به این رقیب و باشگاه باید 
اعالم کنیم موضوع مــورد بحث در دو بخش 
است، اول موضوع درباره گزارش که نه باشگاه 
اســتقالل و نه هواداران این تیم نسبت به آن 
ایرادى نــدارد. در مورد بعدى اما نســبت به 
تصویرسازى صورت گرفته اعتراض و اکنون 
شکایت باشگاه استقالل و ناراحتى هواداران 
این تیم را شاهد هستیم که در کمال احترام باید 
بگویم این یک کرى طرفدارى بود و ما قصد 
بى احترامى به حریف را نداشتیم. با این حال در 
صورتى که این تصویــر باعث ناراحتى رقیب 

شده ما از آنها عذرخواهى مى کنیم.

 ظاهراً یک خرید دیگر باقى مانده تا تبریزى ها کارشان 
براى تقویت در نقل و انتقاالت زمســناتى رسماً به پایان 
رسد. باشگاه تراکتورسازى مى خواهد یک مهاجم دیگر را 

به جمع نفراتش اضافه کند؛ مهاجمى 
که به عقیده عمده سایت هاى نزدیک 
به باشــگاه تراکتور ســازى، احتماًال 
از بین لى اروین و رضــا قوچان نژاد 

انتخاب مى شود.
سرخپوشــان تبریــزى در این فصل 
یکى از پرمهره ترین تیم هاى تاریخ 
خود را در اختیار دارنــد. آنها در نقل و 
انتقاالت نیم فصل هم تاکنون عملکرد 
خوبى داشتند و عالوه بر اینکه آنتونى 

استوکس را برگرداندند موفق شدند محمدرضا اخبارى، 
کوین کنســتانت و سیداحمد موســوى را نیز به خدمت 

بگیرند.
با بازگشت استوکس حاال خط حمله تراکتورسازى قدرت 
قبلى را حفظ مى کند اما همچنان از نظر تعداد مهاجمان 
کمبود احساس مى شود. سرخپوشان تبریزى عالوه بر 

استوکس فقط محمدرضا آزادى جوان را به عنوان مهاجم 
تخصصى در اختیار دارند و نیاز به جذب یک مهاجم دیگر 

در این تیم حس مى شود.
از این رو مسئوالن تراکتورسازى براى رفع این مشکل 
دست به کار شــده اند. آنها عالوه بر 
اینکه با لى اروین مهاجم اسکاتلندى 
در حال مذاکره هستند تا زمینه را براى 
بازگشتش فراهم کنند و او بتواند بار 
دیگر پیراهن تراکتــور را برتن کند، 
گفته مى شود همزمان با رضا قوچان 

نژاد نیز صحبت هایى کرده اند.
به نظر مى رســد اروین و قوچان نژاد 
گزینه هاى اصلــى تراکتور براى خط 
حمله هستند و احتماًال از بین این دو 
بازیکن یکى به زودى به جمــع تراکتورى ها مى پیوندد. 
با حضور یک مهاجم جدید تراکتورســازى تقریبًا کامل 
مى شــود و این بهترین فرصت براى جورج لیکنز، مربى 
بلژیکى است تا بتواند تیم جدیدش را به موفقیت برساند. باید 
دید این تراکتور کهکشانى در پایان فصل چه عملکردى را 

با این فوق ستاره ها از خود بر جاى مى گذارد.

تیم ذوب آهن در نقل و انتقــاالت لیگ برتر دو بازیکن 
خارجى به خدمت خواهد گرفت.

با اینکه گفته مى شــد برخى بازیکنان لیگ برترى در 
فهرست علیرضا منصوریان براى خرید در نیم فصل قرار 

دارند اما سرمربى ذوب آهن اعالم کرده که نفرات 
خارجى را زیر نظر دارد.

منصوریان در این باره گفته است:  «قطعًا یک یا 
دو بازیکن خارجى در لیســت خرید ذوب آهن 
هستند. یک فوروارد که به بافت فوتبال ایران 
بخورد و به کمک تیم ما بیاید جذب خواهد 
شد و یک خرید دیگر را نگه مى داریم براى 
فرصت مقتضى. نسبت به دو ماه پیش خلق 
موقعیت مــا بهتر شــده و االن تمام کننده 

مى خواهیم.»
به نظر مى رســد منصوریان در نظر دارد بعد از 

جذب یک خارجى مورد نظرش سهمیه آزاد خود را 
خالى نگه دارد تا یک بازیکن دیگر را در آن تاریخ 

به خدمت بگیرد.

نگاهى به رزومه دستیار سرمربى جدید تراکتور سازى ما را 
شگفت زده مى کند و مى توانیم او را پر افتخارترین دستیار 

یک مربى در ادوار مختلف لیگ ایران بنامیم.
پاتریک دى وایلد به عنوان دســتیار جدید جورج لینکز 
سرمربى جدید تراکتورسازى تبریز انتخاب شد. پاتریک 
مربیگرى را از تیم Merelbeke  بلژیک شروع کرد و 
به مدت سه ســال در این تیم به فعالیت و کسب تجربه 

پرداخت. او سپس در تیم هاى مختلف باشگاهى از جمله 
ســالزبورگ اتریش، تیانجین چین، الخلیج عربستان، 
تیم هاى ملى مجارســتان، تونس و الجزایر مشغول به 
کار شــد و تجربیات زیادى را با توجه به تنوع فرهنگى 
و جغرافیایى به دست آورد. پاتریک مسلط به زبان هاى 
فرانسوى، آلمانى، انگلیســى و هلندى است. دى وایلد 
یکى از مربیان مطرح بلژیکى است که سال ها به عنوان 
سرمربى، دستیار و اســتعدادیاب در تیم ها و کشورهاى 

مختلفى فعالیت کرده و این مســئله را مى توان از نکات 
برجسته فعالیت فوتبالى نامبرده محسوب کرد. در کارنامه 
مربیگرى دى وایلد افتخارات زیادى به چشم مى خورد 
که از جمله آن مى توان به قهرمانى با تیم زیر 18 ساله هاى 
سالزبورگ اتریش و قهرمانى با تیانجین چین اشاره کرد. 
حضور دى وایلد با تجربه بین المللى فراوان در کنار لیکنز 
مى تواند کمک زیادى به ارتقاى ســطح فنى تیم داشته 
باشد. با توجه به توانمندى و تسلط به علم نوین فوتبال در 

آینده اى نزدیک شاهد تحولى عظیم در تیم تراکتورسازى 
خواهیم بود. قرارداد پاتریک با تراکتورســازى رســمى 
شده و او هم مثل لینکز در تمرینات این تیم حضور پیدا 
خواهد کرد تا کارش را دنبال کند. پیش از اینکه پاتریک 
قراردادش را امضا کند، جرج لیکنز مربى 69 ساله بلژیکى 
که تاکنون هفت بار به عنوان مربى سال بلژیک شناخته 
شده و در دو مقطع سرمربى تیم ملى بلژیک بوده به عنوان 

سرمربى جدید تیم تراکتورسازى انتخاب شد.

دستیارى با این همه افتخار روزنامه «پیروزى» 
مجبور به عذرخواهى شد

 تبعات کرى خوانى با 
بمب توهمى نتانیاهو!

 قضیه ســردار آزمــون در تاریخ فوتبال 
ایران، یک کیس بسیار عجیب و پر فراز 
و فرود اســت. او خیلى زود لژیونر شد  و 
در سنى بســیار پایین،  به ترکیب اصلى 
تیم ملى رســید. فوتبال ایران در دوران 
پسا دایى، سال ها به دنبال یک جانشین 
مطمئن گشت و عده اى به این باور رسیده 
بودند که چنین مهاجمى، به افســانه ها 
تعلــق دارد و دیگر تکرار نخواهد شــد. 
بعد، سردار آمد و تا پایان 22 سالگى، به 
22 گل ملى هم رسید. على دایى در 22 

سالگى هنوز یک بازى ملى هم نداشت.
اما یک فصل ناامیدکننده در سال منتهى 
به جــام جهانى، زندگى را براى ســردار 
سخت کرد. او در جام جهانى نمایش هاى 
حداقل عامه پسندى نداشت  و نتوانست 
براى تیم ملى گلزنى کند. البته مى توان 
در مورد نقــش او در تیم، وظایف محول 
شده از ســوى کى روش و نحوه اجراى 
او بحث هایــى انجام داد. امــا در نهایت 
تصویرى که براى همه از روسیه به جاى 
ماند،  سردارى سر به هوا و بدون تمرکز 
بود. ســردارى که تحت انتقادات شدید 
عمومى قرار گرفت و زیر این فشار جا زد. 
یک خداحافظى غیر منتظره و زود هنگام 

که البته دوام چندانى نداشت.

فصل جدید باشــگاهى براى او شــروع 
بهترى داشت اما نمایش هاى ملى چنگى 
به دل نمى زد. بــه نظر او هنوز در ذهنش 
تحت تأثیر انتقادات و فشــار بیرونى بود 
و نمى توانســت خــودش را آنطــور که 
مى خواهد در زمین ابراز کند. در این مواقع، 
یک نمایش خوب یا یک گل زده مى تواند 
بار روانى را از دوش بازیکنان بردارد و آنها 
دوباره اعتماد به نفس خودشــان را پیدا 
کنند. اتفاقى که براى ســردار با گلزنى 

برابر فلســطین رخ داد. او حاال در چهار 
بازى آخر ملى خود، پنج گل زده و به لطف 
سبک بازى متفاوت تیم ملى، بیشتر هم 
بازى اش به چشم مى آید. روزهاى تاریک 
به نظر به سر آمده و سردار حتى مى تواند 

به آقاى گلى جام هم فکر کند.
بخشــى از محبوب نبودن ســردار، به 
کاراکتــر او در بیرون از زمیــن مربوط 
مى شــود. در این مسئله شــکى نیست 
که او بایــد ظرفیت هــاى ذهنى اش را 

بزرگ تر کند و با رویکردى حرفه اى تر، 
زندگى خارج از مســتطیل سبز را دنبال 
کند. اما نباید فراموش کنیم که واقعیت 
این روز هاى درون زمین، حکایت از همان 
سردار دو ســال پیش را دارند. سردارى 
که مانند یــک اســنایپر، در یک لحظه 
ناگهان حریف را زمینگیــر مى کرد. آیا 
نمى شود مهاجم گنبدى تیم ملى را با تمام 
واقعیت هایش پذیرفت و او را همانطور که 

هست دوست داشت؟

بازیکنانى که در تیم هاى لیگ برترى حضور دارند تا ســن 28 ســالگى مــى توانند در 
تیم هاى دلخواه بازى کنند اما بعد از رسیدن به این شرایط سنى براى گذراندن دوران خدمت 

باید یکى از تیم هاى نظامى را براى بازى برگزینند.
البته این اســتثنا براى بازیکنى که در اردوى تیم ملى 
حضور دارد تا سن 31 سالگى است. بدین معنى بازیکن 
تیم ملى اگر زمان خدمت او فرا رسیده باشد تا سن 31 
سالگى از انجام خدمت معاف است اما بعد از این باید 
براى گذراندن دوران خدمت به مدت دو سال در یکى 

از تیم هاى نظامى بازى کند.
این قانون که در ابتداى فصل به ســازمان لیگ برتر 
ابالغ شــد به احتمال قوى از تعطیالت زمستانى این 

فصل اجرایى مى شود. البته سازمان لیگ برتر براى جلوگیرى از سوء استفاده بازیکنان 

از این قانون بندهایى به آن اضافه کرده اســت. به طور مثال اینطور نیست هر بازیکنى 
وارد لیست تیم هاى لیگ برترى شد تا سن 28 سالگى منعى براى خدمت نداشته باشد. 
باید دو فصل حتمًا نام او در لیست بزرگساالن تیم هاى 
لیگ برترى دیده شــود. با این حال تا به االن بازیکنى 
براى استفاده از این قانون به سازمان لیگ برتر مراجعه 
نکرده و این بدین معنى است که لیگ برتر در حال حاضر 

بازیکن سرباز ندارد.
 با توجه به کاهش تیم هاى نظامى در فوتبال ایران به 
خصوص لیگ برتر در ســال هاى اخیر بازیکنان لیگ 
برترى براى گذرانــدن دوران خدمت مجبور به حضور 
در تیم هاى دســته اولى و حتى دسته دومى شدند اما با 

اجرایى شدن این قانون مشکالت سربازى بازیکنان به حداقل مى رسد.

یک مهاجم و دیگر تمام!

ذوب آهن خارجى الزمه
گ برتر دو بازیکن

 لیگ برترى در 
ررار در نیم فصل ق

ه که نفرات 

عًا یک یا 
ب آهن 
 ایران 
واهد 
راى 
خلق 
ننده 

د بعد از
آزاد خود را
ن تاریخ

جىالزمه

روزهاى تاریکت به سر آمده پسر

اجراى قانون جدید سربازى در لیگ برتر

محسن کدخدایى

محمد احمدى فر

احمد خلیلى 

على رضایى
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى

فاقد سند رسمى
برابر آراء صادره هیأت/ هیأت هاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك 
مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود 
در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند. 
مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد 
و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 

دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شــماره 139460302023000969 مورخ 94/04/31 آقاى اکبر 
امینى کوهستانى به شماره شناسنامه 4 کدملى 1290230668 صادره از اصفهان فرزند 
رمضانعلى نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 107/67 مترمربع مفروزى 
از پالك شماره 4237- اصلى واقع در بخش 4 ثبت اصفهان که به موجب سند شماره 
9614- 92/02/16 از طرف شــعبه 9 دادگاه حقوقى به نامبرده انتقال اجرایى گردیده 
است. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/10/11 تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 10/26 /1397 م الف: 333385 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى 

اصفهان /10/254
دعوت به افراز

نظر به اینکه خانم مرجان گنجى فرزند على طى درخواست وارده 13978540004844 
مورخ 97/08/05 تقاضاى افراز سهم مشاعى خود را از پالك 790/670 واقع در قطعه 
هشــت بخش 11 ثبت اصفهان را نموده و به علت مشخص نبودن اقامتگاه  خواندگان 
عباسعلى غیور نجف آبادى فرزند رضا و فرشته فاضل نجف آبادى فرزند میرزا حسین و 
افسانه نادى نجف آبادى فرزند حیدر على و علیرضا غیور نجف آبادى فرزند عباسعلى و 
اشرف شریعتى فرزند حسین ،خواهان تقاضاى اخطاریه از طریق صدور و انتشار آگهى به 
منزله ابالغ را نموده است لذا به استناد ماده 3 و قسمت اخیر ماده 6 آئین نامه قانون افراز 
و فروش امالك مشــاع مصوب آذرماه 1357 از نامبردگان باال دعوت به عمل مى آید 
در تاریخ 97/11/07 در ساعت 9 صبح جهت افراز سهم مشاعى خواهان فوق الذکر در 
محل وقوع ملک مذکور حضور به هم رسانید . متذکر میگردد برابر نظریه مشورتى اداره 
حقوقى قّوه قضائیه به شماره 2454/7 مورخ 61/06/07 که بدین شرح اعالم میگردد و 
اصوال“ عدم حضور شرکاء و مالکیت هاى مشــاعى مانع از انجام عملیات افراز نخواهد 
بود. لذا این آگهى وفق ماده 18 آئین نامه اجرائى مفاد اسناد رسمى الزم االجرا و به کلیه 
اشــخاص ذینفع ابالغ تا در صورتى که بین شرکاء و مالکین مشــاعى مهجور ( صغیر 
،مجنون ،غیر رشــید )و یا غائب یا مفقود االثر وجود دارد به استناد ماده 313 قانون امور 
حسبى و طبق رأى وحدت رویه به شماره 3530 مورخ 15/1/60 هیئت عمومى دیوان 
عالى کشور مراتب توسط نمایندگان آنان به اداره ثبت محل اعالم تا تصمیم مبنى بر رّد 
افراز به شایستگى دادگاه محل وقوع ملک صادر شود این آگهى فقط یک نوبت منتشر در 
تاریخ مقرر در ساعت 9 صبح عملیات افرازى انجام خواهد شد. تاریخ انتشار 97/10/26 

– 345553 / م الف رئیس ثبت اسناد و امالك نجف آباد – حسین زمانى 10/373
ابالغ راى

 شوراى حل اختالف شهرســتان نجف آباد.کالســه پرونده 981/97 دادنامه 1229-
97/10/16 مرجع رسیدگى شــعبه دوم حقوقى شــوراى حل اختالف خواهان: محمد 
فاضل نشانى:نجف آباد- شــهرك صنعتى نجف آباد-خ شیخ بهائى- فرعى 8-پ 10، 
وکیل : خانم فاطمه انتشارى نشــانى : نجف آباد- خ امام – بعد از چهار راه شهردارى 
– مجتمع پارسیان  خوانده: محسن قریشى  نشانى: مجهول المکان ، خواسته : مطالبه 
گردشــکار: پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالســه فوق و طى تشریفات قانونى و 
اخذ نظریه مشورتى اعضاء ، قاضى شورا ختم رســیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت 

به صدور راى مى نماید. راى شــورا درخصوص دعواى خواهــان آقاى محمد فاضل با 
وکالت خانم فاطمه انتشارى به طرفیت خوانده آقاى محسن قریشى به خواسته مطالبه 
مبلغ 4/764/000تومان طبق فاکتورهاى پیوســتى به انضمام خسارات دروسى و حق 
الوکاله وکیل و خسارت تأخیر تأدیه از زمان تقدیم دادخواست لغایت اجراى حکم ،نظر 
به اینکه خوانده طبق فاکتورهاى پیوستى مبلغ 4/764/000 تومان به خواهان بدهکار 
است و نظر به امضاء خوانده ذیل فاکتورها و اصل سند گردید خواهان که نشانه مدیونیت 
خوانده مى باشــد و خوانده على رغم ابالغ نشر آگهى در جلســه حاضر نشده و دفاعى 
ننموده ،لذا دعوى مطروحه را محرز ندانسته و مستنداً به مواد 198 و  502و 522 قانون 
آیین دادرسى مدنى  حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت اصل خواسته به میزان چهار 
میلیون و هفتصد و شــصت و چهار هزار تومان و پرداخت هزینه هاى دادرسى به میزان 
یکصد و هشتاد هزار تومان و خسارات تاخیر تادیه از زمان دادخواست مورخ 97/8/7 الى 
اجراى حکم و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم مى گردد ، رأى 
صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه و ظرف 
مهلت مشابه قابل تجدید نظر خواهى در محاکم عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد مى 
باشد.345889/م الف، قاضى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد شعبه دوم 10/392

 حصروراثت 
سید حسین شفیعى  داراى شناسنامه شماره 6 به شرح دادخواست به کالسه 448/97  از 
این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سید 
محمد شفیعى علویجه  بشناسنامه 1723 در تاریخ 97/2/15 اقامتگاه دائمى خود را بدرود 
زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. اشرف شفیعى علویجه 
فرزند محمد متولد 1347 ش ش 107 نسبت با متوقى فرزند، 2. سید حسن شفیعى فرزند 
محمد متولد 1343 ش ش 173 نسبت با متوقى فرزند ، 3. رقیه السادات شفیعى علویجه 
فرزند محمد متولد 1336  ش ش 81  نسبت با متوقى فرزند ، 4. فاطمه السادات شفیعى 
علویجه فرزند محمد متولد 1338  ش ش 76 ، 5. سکینه السادات شفیعى علویجه فرزند 
محمد متولد 1330 ش ش 5129 ، 6. سید حسین شفیعى فرزند محمد متولد سال 1327 
ش ش 6 (فرزندان متوفى)،7. ملکى جان زمانى علویجه فرزند نصراله متولد 1308 ش 
ش 3928 (همسر متوفى )، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى 
دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 346814/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى 

حل اختالف نجف آباد 10/393
 اخطار اجرایى

 شماره 328/97 به موجب راى شــماره 743 تاریخ 97/7/5 حوزه چهارم شوراى حل 
اختالف شهرســتان نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه صالح جمال پور 
به نشانى مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ صد میلیون ریال بابت اصل 
خواسته و 1/350/000 ریال هزینه دادرسى و خسارت تأخیر تادیه از تاریخ چک 96/7/15 
لغایت اجراى حکم  در حق محکوم له اجرایى معادل نیم عشر در حق صندوق دادگسترى 
توسط محکوم علیه اجرایى .محکوم له: مصطفى خسروى به نشانى یزدانشهر – خ 21 
بهار پ 15-44388-85168 .ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم 
علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد 
یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و 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 تســلیم کند و اگر مالى 
ندارد، صریحًا اعالم نماید. 348571/م الف-شعبه چهارم حقوقى شوراى حل اختالف 

نجف آباد 10/394
 ابالغ وقت دادرسى

 خواهان عباس سلیمیان  دادخواستى به خواســته الزام خوانده مطالبه چک به طرفیت 
خوانده صادق اهللا با وکالت محمد لطفى ،عظیمه صادقى به شوراى حل اختالف شعبه 
یازدهم شهرستان نجف آباد تســلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 1250/97 ثبت 

گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 97/12/5 پنجم اسفندماه نود و هفت ساعت 10/30صبح 
تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشــانى معینى نمى 
باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى 
مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشــار محلى آگهى مى شود و به خوانده 
اخطار مى گردد که با نشــر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت 
به دریافت نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم اقدام نماید و در جلســه دادرسى تعیین 
شده حضور یابد بدیهى اســت درصورت عدم حضور شــورا به خواسته ابالغ رسیدگى

نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط 
یک نوبت درج خواهد شد. 348309/ م الف شــعبه یازدهم شوراى حل اختالف نجف 

آباد 10/395
 ابالغ وقت دادرسى

 خواهان عباس سلیمیان  دادخواستى به خواســته الزام خوانده مطالبه چک به طرفیت 
خوانده على اهللا با وکالت خانم عظیمه صادقى به شــوراى حل اختالف شــعبه یازدهم 
شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شــماره 1249/97 ثبت گردیده 
و وقت دادرسى به تاریخ 97/12/5 پنجم اســفندماه نود و هفت ساعت 11صبح تعیین 
گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به 
تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب 
یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى 
گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شــورا مراجعه و نسبت به دریافت 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد 
بدیهى اســت درصورت عدم حضور شورا به خواسته ابالغ رســیدگى نموده و تصمیم 
شایســته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشــار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت 
درج خواهد شد. 348312/ م الف شعبه یازدهم شوراى حل اختالف نجف آباد 10/396

 اخطار اجرایى
 شماره 638/97 به موجب راى شــماره 898 تاریخ 97/7/26 حوزه چهارم شوراى حل 
اختالف شهرســتان نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیــه 1-محمد على 
عزیزیان 2- شهین دوامى به نشانى هردو مجهول المکان محکوم است به خوانده ردیف 
دوم خانم شهین دوامى به انتقال سند خودرو شماره 115 و 67 ایران 13 در دفاتر اسناد 
رســمى و خواندگان به پرداخت 1/975/000 ریال هزینه دادرسى  در حق محکوم له 
اجرایى .محکوم له: پیمان نیک پى به نشانى: امیرآباد-طالقانى – بلوار زیتون – جنب 
کوچه فرهاد 8133356513- ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم 
علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد 
یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و 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 تســلیم کند و اگر مالى 
ندارد، صریحًا اعالم نماید. 348330/م الف-شعبه چهارم حقوقى شوراى حل اختالف 

نجف آباد 10/397
 مزایده (نوبت اول)

واحد اجراى احکام مدنى در نظر دارد در خصوص پرونده اجرایى کالس 971267جلسه 
مزایده در روز چهارشنبه مورخ 97/11/17 از ســاعت 9 لغایت 10:30 صبح و به منظور 
وصول محکوم به در حق محکوم له و به جهت فروش یک دستگاه خودرو سوارى پراید 
مدل 1396به رنگ نوك مدادى یگانه سوز (بنزینى) به شماره موتور5734418 و شماره 
شاسى NAS  41110063618185 به شماره انتظامى 165هـ34  ایران 43 که توسط 
کارشناس رسمى دادگســترى به مبلغ 280/000/000 ریال ارزیابى گردیده است ، در 
محل اجراى احکام مدنى دادگســترى لنجان برگزار نماید. طالبیــن خرید میتوانند به 
مدت 5 روز قبل از موعد مزایده از خودرو مورد نظر واقع در پارکینگ انتظامى زرین شهر 
دیدن نموده و سپس در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایند . مزایده از قیمت 
کارشناسى شــروع و برنده مزایده فرد یا افرادى میباشند که باالترین قیمت را پیشنهاد 
نمایند. کسانى میتوانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که 10درصد قیمت کارشناسى را 

نقداً پرداخت و در صورت برنده شدن الباقى را ظرف مدت 20 روز پرداخت نمایند. م الف: 
347652 اجراى احکام مدنى دادگسترى لنجان/10/398 

ابالغ راى
شماره پرونده :493/97 شــماره دادنامه: 113-97/7/4 مرجع رسیدگى : شعبه چهارم 
حقوقى شــوراى حل اختالف  لنجان خواهــان : امیرفرهمند کاهریزى فرزند حســن 
– نشانى : سده لنجان خ توحید جنب مســجد امام حسین خوانده :1- بهزاد غالمى 2- 
ابراهیم طاهرى – نشانى : هردو مجهول المکان خواسته : چک گردشکار : شورا با بررسى 
جمیع اوراق و محتویات پرونده و با توجه به نظر مشورتى اعضاء ختم رسیدگى  را اعالم 
و بشــرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید.  راى قاضى  شورا : در خصوص دعوى 
آقاى امیر فرهمند کاهریزى فرزند حسن به طرفیت آقایان 1- بهزاد غالمى2- ابراهیم 
طاهرى  مبنى بر محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بشــماره 
چک 297449 مورخ 96/3/30 با احتساب مطلق خسارات دادرسى و تاخیر تادیه ،شورا با 
عنایت به محتویات پرونده وتصویر مصدق چک  مذکور و گواهینامه عدم پرداخت  صادره 
از سوى بانک محال علیه و نظر به اینکه خواندگان در جلسه رسیدگى شورا حضور نیافته 
و الیحه اى نیز از جانب ایشان واصل نگردیده اســت و همچنین با توجه به اینکه چک 
مذکور صادره به امضاى خوانده ردیف دوم مى باشد و خوانده ردیف اول نیز ظهر چک را 
امضا نموده است که امضاى مذکور محمول بر ضمانت مى باشد لذا خواسته خواهان را 
محرز تشخیص داده لذا مستنداً به مواد 198 و 502 و 519 قانون آیین دادرسى تشکیل 
دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى و ماده واحده استفســاریه تبصره الحاقى به 
ماده 2 قانون اصالح موادى از قانون صدور چک و مواد 310 و 313و 403 و 404 قانون 
تجارت حکم به محکومیــت تضامنى خواندگان به پرداخت مبلــغ  پنجاه میلیون ریال 
بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ  705/000 ریال بابت خسارت دادرسى و پرداخت 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 96/3/30 لغایت زمان وصول محکوم به در 
حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیســت روز قابل 
واخواهى در این شعبه از شورا و سپس ظرف مدت بیست روز قابل تجدید نظر خواهى در 
محاکم حقوقى شهرستان لنجان مى باشد .م الف:  347738 قاضى شعبه چهارم حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان لنجان/10/399
ابالغ راى

شماره پرونده: 431/97 شــماره دادنامه: 609 – 97/9/27 مرجع رسیدگى: شعبه دوم 
حقوقى شوراى حل اختالف لنجان خواهان: ســتایش آذرخش – نشانى: زرین شهر خ 
مالصدرا ك عدالت پ 83 خوانده: ایمان روئینه – نشانى: مجهول المکان  خواسته: سفته 
گردشکار: شورا با بررســى جمیع اوراق و محتویات پرونده و با توجه به نظریه مشورتى 
اعضاء ختم رســیدگى را اعالم و بشــرح ذیل مبادرت بصدور راى مینماید. راى قاضى 
شورا: در خصوص دادخواست ستایش آذرخش به طرفیت آقاى ایمان روئینه به خواسته 
مطالبه مبلغ وجه 1 طغرى سفته بشماره سریال 419057 به مبلغ 100/000/000 ریال 
بانضمام خسارات دادرسى و تاخیر تادیه ، شــورا با عنایت به محتویات پرونده ، تصویر 
مصدق مستندات خواهان ، امضاى منتسب به خوانده ، داللت بر صدور سفته توسط وى 
و  تعهد به پرداخت وجه آن در سررســید مقرر و اینکه خوانده با وصف حضور در جلسه 
شورا ایراد یا دفاع موثرى نسبت به مســتندات و ادعاى خواهان به عمل نیاورده است و 
دلیلى بر پرداخت وجه سفته به خواهان اقامه ننموده است جملگى داللت بر اشتغال ذمه 
خوانده ، نتیجتًا خواسته خواهان ثابت  تشــخیص و با استناد به ماده 307 قانون تجارت 
و مواد 198و515 و 519 و 522 قانون آئین دادرســى مدنى خوانده را به پرداخت مبلغ 
100/000/000 ریال بابت اصل خواسته و نیز هزینه دادرسى به مبلغ 1/250/000 ریال 
و نیز خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 97/6/3 تا زمان ایصال محکوم به 
، که بر اساس تغییر شــاخص اعالمى بانک مرکزى محاسبه میگردد ، در حق خواهان 
محکوم مى نماید. راى صادره غیابى اســت و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهى در شورا و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر      خواهى در محاکم 
عمومى حقوقى شهرستان لنجان اســت. م الف: 348748 امیریان- قاضى شعبه دوم 

حقوقى شوراى حل اختالف لنجان/10/400

معاون حمایت و ســالمت کمیته امداد امام خمینى(ره) 
استان اصفهان از کمک دو میلیارد تومانى کمیته امداد 

اصفهان به مددجویان اجاره نشین خبر داد.
جالل یزدانى با اشاره به رشد 100 درصدى کمک هاى 
کمیته امداد درزمینه اجاره و ودیعه مسکن گفت: بیش از 
دو میلیارد و 174 میلیون تومان تا پایان پاییز امسال براى 
حمایت از مددجویان اجاره نشین، در قالب کمک هزینه 
اجاره و ودیعه مسکن توسط کمیته امداد اصفهان پرداخت 
شد. وى بابیان اینکه هزینه هاى مربوط به مسکن سهم 
بزرگى از ســبد مخارج خانوارهاى نیازمند شهرى را به 
خود اختصاص داده اند، گفت: کمک به تأمین مســکن 

و سرپناه مناسب براى نیازمندان، کمک به توانمندى و 
عزتمندى آنهاست.

یزدانى خرید و احداث مسکن مناسب براى نیازمندان در 
شهرها را با مشکالت زیادى مواجه دانست و گفت: در این 
شرایط، حمایت از مددجویان از راه پرداخت کمک هزینه 
اجاره ماهیانــه و همچنین مشــارکت در تأمین ودیعه 

مسکن، عملى تر و سریع تر است.
وى تأکید کرد: 13 هزار خدمت در این زمینه در 9 ماهه 
سال جارى با اعتبارى بیش از دو میلیارد و 174 میلیون 
تومان بــه جامعه تحت حمایت کمیته امداد در اســتان 

اصفهان ارائه شد.

غرامت خسارت دیدگان آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان در 
استان پرداخت شد.  

مدیرکل دامپزشکى استان اصفهان با بیان اینکه خسارت 
طیور معدوم شــده را صندوق بیمه کشاورزى پرداخت 
مى کند، افزود:بابت غرامت تخم مرغ ها، خوراك طیور 
و کارتن ها و شانه هاى تخم مرغ معدوم شده، مبلغ 1/5 

میلیارد تومان به واحدهاى زیان دیده پرداخت شد.
شــهرام موحدى افزود: در موج اول ایــن بیمارى که از 
تیرماه تا آذرماه ادامه داشت، تعداد 30 واحد پرورش طیور 
در استان درگیر شدند که با اقدامات اداره کل دامپزشکى، 
یک میلیون و 400هزار قطعه طیور، 230تن تخم مرغ، 

110تن خوراك طیــور و مقدار زیادى کارتن و شــانه 
تخم مرغ معدوم شد. وى آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان در 
استان را تحت کنترل کامل عنوان کرد و گفت: همزمان 
با نظارت بر واحدهاى پرورش طیور، تاکنون دو میلیون و 

700هزار قطعه از این طیور واکسینه شده اند.
مدیرکل دامپزشکى استان به کنترل کامل بیمارى تب 
برفکى هم در استان اشاره کرد و افزود: از طریق تأمین 
اعتبارات ملى براى دام هاى عشایر و همچنین تخصیص 
400میلیون تومان اعتبارات اســتانى بــراى دام هاى 
روستایى اســتان، تاکنون 3/5میلیون رأس دام سبک و 

سنگین در مقابل تب برفکى واکسینه شده اند.

کمک 2 میلیارد تومانى کمیته 
امداد به مددجویان اجاره نشین

پرداخت غرامت  خسارت دیدگان 
آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان

معارفه سرپرست دانشگاه هاى 
آزاد مجلسى و مبارکه

در آیینـى سرپرسـت دانشـگاه هاى آزاد اسـالمى 
مجلسى و مبارکه معرفى شـدند.در این آیین، محمد 
گلنارى به عنوان سرپرسـت این دو دانشـگاه معرفى 
و از خدمات محمد کوشـافر و عبدا... هادى قدردانى

 شد.

11 درصد جمعیت استان 
مبتال به دیابت هستند

سـکینه جعفـرى، رئیـس واحد بهبـود تغذیـه مرکز 
بهداشت اصفهان گفت: هم اکنون در استان اصفهان 
11 درصد جمعیت باالى 30 سـال مبتـال به بیمارى 
دیابـت و 25 درصد جمعیت باالى 30 سـال اسـتان 

مبتال به بیمارى فشار خون هستند.

پلمب 21 واحد صنعتى و 
خدماتى 

مهدى ریاحى، معاون فنـى اداره کل حفاظت محیط 
زیسـت اسـتان اصفهان با اشـاره به اینکه در 9 ماهه 
امسال 1978 اخطاریه براى واحدهاى آالینده صنعتى 
و خدماتى از سوى این سازمان صادر شده است، گفت: 
463 اخطاریه مورد پیگرد قضائى قرار گرفت و از این 
تعداد بـراى 21 واحـد صنعتى و خدماتـى رأى پلمب 

صادر شده است.

خبر

رئیس اتحادیه پوشاك اصفهان با اعالم اخبار نگران کننده از وضعیت فعلى 
بازار پوشاك گفت: بازار پوشــاك در ماه هاى منتهى به سال 98 با رکودى 

قابل توجه روبه رو است.
ابراهیم خطابخش افزود: در حال حاضر بــا وجود کاهش قابل توجه واردات 
کاالى قاچاق در حوزه پوشاك، تولید داخل با رکود بسیار زیادى مواجه است.

وى دلیل این معضل را، گرانى چند برابرى مواد اولیه و لوازم کار وارداتى عنوان 
کرد و گفت: درحالى که قیمت مواد اولیه پوشاك حتى تا سه برابر افزایش یافته، 
اما هزینه هاى تولید پوشاك بسیار زیاد و تا 100 درصد نیز افزایش یافته است.

رئیس اتحادیه پوشــاك اصفهان با بیان اینکه تمام تولیدکنندگان پوشاك 
با مشکالت مختلفى دست به گریبان هســتند، گفت: در ابتداى سال، تولید 
پوشــاك وضعیت تقریبًا خوبى داشــت، چراکه مواد اولیه با نــرخ ارز قبلى 
خریدارى و انبار شده بود اما با اتمام این مواد و خریدارى با ارز گران، وضعیت 

تولید با بحران مواجه شد.
وى تأکید کرد: مواد اولیه وارداتى پوشاك زنانه 100 درصد، پوشاك مردانه 
و کودك50 درصد افزایش داشته و این مسئله نشان مى دهد تولیدکنندگان 

براى تأمین مواد اولیه با مشکالت بسیارى روبه رو هستند.
خطابخش درباره تأمین پوشاك براى سال جدید گفت: معموًال هر سال در دى 
ماه پوشاك سال نو آماده مى شد اما امسال اگر با همین وضعیت پیش رویم، 
شب عید با کسرى کار مواجه مى شویم، چراکه برخى از تولیدى ها تعطیل شده 

و یا ناچار به توقف تولید شده اند.
وى تأکید کرد: اگر مواد اولیه با قیمت مناسب وارد شود، ممکن است از این 
وضعیت بغرنج نجات پیدا کنیم و دولت باید در این زمینه مشارکت بیشترى 

داشته باشد.

رئیس اتحادیه پوشاك اصفهان مطرح کرد:

امسال برخى از تولیدى ها تعطیل شده و یا ناچار به توقف تولید شده اند

کسرى پوشاك در شب عید داریم

سومین نمایشگاه تخصصى صادراتى صنعت 
کفش از 26 دى ماه(امروز) در اصفهان آغاز 

مى شود و تا 28 دى ماه ادامه دارد.
این نمایشــگاه به ارائه آخرین فناورى ها و 
دستاوردهاى شرکت هاى مطرح و فعال در 
حوزه تولیدات کفش چرمى، مواد اولیه تولید 
کفش چرمى، ماشــین آالت تولید کفش و 

خدمات وابسته مى پردازد.
40 شرکت از اســتان هاى اصفهان، تهران، 
قــم و قزویــن در 3500 مترمربــع فضاى 
نمایشــگاهى توانمندى هاى خود در حوزه 
تولید کفــش را بــه نمایــش مى گذارند تا 
عالقه مندان به این صنعــت، با جدیدترین 

تکنولوژى هاى روز این حوزه آشنا شوند.

از امروز

برگزارى نمایشگاه 
تخصصى صادراتى

صنعت کفش 
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آبله مرغان بیماري ویروسی است که اغلب مختصر 
و با تب، بی حالی، مختصري سردرد، درد گلو و شکم 
و دانه هاي قرمــز خارش دار روي صــورت و بدن 

مشخص می شود.
انتقال ویروس از طریق  انتشــار هوایی و یا تماس 

مستقیم با اشیاي آلوده فرد مبتال صورت می گیرد.
ســرایت آبله مرغان از یک تا دو روز قبل از ظهور 
راش (دانه هاي قرمز پوستی) تا زمان کراسته شدن 
(خشک شدن) کامل همه وزیکول ها یعنی درحدود 
ســه تا هفت روز بعد از ظهور راش است. پس فرد 
مبتال به آبله مرغان تا خشــک شــدن کامل همه 
دانه هاي بدن باید از مکان هاي عمومی اجتناب کند 
ولی با توجه به اینکه قبل از بــروز دانه ها نیز انتقال 
می تواند صــورت بگیرد، پیشــگیري کامل از آبله 
مرغان امکانپذیر نیست. دوره کمون نیز بین دو تا سه 
هفته متغیر است و بیماري حاد تب داري در حدود 14 
تا 16 روز بعد ایجاد می شود که دو تا چهار روز بعد از 

ایجاد راش، تب قطع می شود.

شکم در حالتى که به نفخ دچار شده است، بسیار بزرگ تر از اندازه اصلى خود مى شود. اگر 
قصد دارید با گاز، نفخ و احتباس آب در بدن مبارزه کنید، بهتر است موز بخورید.

 مطالعات انجام شده نشان داده است افرادى که دو بار در روز موز مصرف مى کنند، پس از 
60 روز در حدود 50 درصد از گاز و نفخ شکم خود را از دست خواهند داد.

 این میوه نه تنها باکترى هاى مبارزه کننده با نفخ را در شکم افزایش مى دهد، بلکه منبع 
غنى از پتاسیم است که به کاهش احتباس آب در بدن کمک مى کند.

پزشکان معتقد هستند مصرف کنجد در طول دوران شیردهى، موجب افزایش کیفیت و 
مقدار شیرمادر مى شود.  باال بودن کلسیم کنجد، کّمیت و کیفیت شیر مادر را بهبود خواهد 
بخشید. عالوه بر این، کنجد غنى از آهن است که براى تشکیل سلول هاى قرمز خون 
مهم است. داشتن مقدار کافى آهن در رژیم غذایى با افزایش کیفیت شیر مادر براى رشد 
نوزادان نیز بسیار مفید است، همچنین کنجد حاوى مواد معدنى دیگر مانند منیزیم، روى 

و ویتامین هایى مانند ویتامین E است که براى مادران و نوزادان مفید است.

بعضى نوزادان وقتى به دنیا مى آیند، بدن و سفیده 
چشمشــان بیشــتر ازحد معمول زرد است. زردى 
نوزادان به دلیــل میزان باالى «بیلــى روبین» در 
بدنشان ایجاد مى شــود. این بیمارى، سبب ایجاد 
رنگدانه هاى زرد در پوست و سفیده چشم مى شود 
و درمان هاى مختلفى دارد. وســیله اى که بیشتر 
ما مى شناسیم دســتگاه «فتوتراپى» با نورماوراى 

بنفش است.
زردى نوزادان اگر کم باشد در مراحل اولیه، کم خطر 

و درمنزل نیز درمان پذیر است.
بیلى روبین، رنگدانه زردرنگ است. این رنگدانه از 
تجزیه گلبول هاى قرمز تولید مى شود. بیلى روبین 
بعد از فرایندهایى خاص در کبــد، از طریق ادرار و 
مدفوع دفع مى شود. این فرایند به طور معمول هم 
در بزرگســاالن و هم درکودکان اتفاق مى افتد. در 
نوزادان، چون کبد هنوز بالغ نشده است و براى فرایند 
بیلى روبین، نیاز به زمان چند ساعته تا چند روزه دارد، 
تجمع این رنگدانه باعث زردى نوزاد مى شــود اما 
گاهى ممکن اســت زردى نوزاد نشانه یک مشکل 

اساسى باشد.
به طور معمول زردى نوزاد از ســر شروع مى شود 
و به سمت شــانه ها، تنه و در نهایت پاها ادامه پیدا 
مى کند. در صورتى که سطح بیلى روبین بسیار باال 

باشد، زردى کف دست ها هم ظاهر مى شود.
عوارض زردى نوزاد

آسیب مغزى، فلج مغزى یا حتى ناشنوایى.
نوزادان در معرض خطر

نوزادانى که قبل ازهفته 37 باردارى به دنیا مى آیند، 
به احتمال بسیار زیاد به زردى دچارمى شوند. کبودى 
یا آسیب داخلى طى زایمان نیز باعث ایجاد زردى در 
نوزاد مى شود. در نوزادان با پوست تیره، تشخیص 
زردى سخت است و پزشکان در این موارد با معاینه 
سفیده چشم، کف دست و شانه متوجه بیمارى نوزاد 
مى شوند. نوزادانى که گروه خونى متفاوتى نسبت 
به مادرانشــان دارند، احتمال ابتال به زردى در آنها 
باالســت، چرا که در این شرایط، تجزیه و شکستن 
سلول ها بیشــتر رخ مى دهد، در نتیجه بیلى روبین 

بیشترى تولید مى شود.
درمان هاى خانگى زردى نوزاد

1-نور خورشید
هنگام بروز زردى کم در نوزادان، با مشورت پزشک 
مى توانید از نور خورشید کمک بگیرید. نگهداشتن 
کودك در نور خورشید، بســیار تأثیرگذار است فقط 
مراقب باشید طوالنى مدت در معرض نورخورشید 
قرار نگیرد، زیرا ممکن است باعث آفتاب سوختگى 

وى شود.
2-آب جوانه گندم

آب جوانه گندم کمک مى کند تا سموم بدن کودك 
دفع شود. اگر کودك توسط شیر مادر تغذیه مى شود، 
مادر باید آب جوانه گندم مصرف کند، زیرا از طریق 

شیر مادر به کودك مى رسد.
3-شیردهى مداوم

کودك باید به طور منظم تغذیه شــود. تغذیه منظم 
کمک مى کند تا بیلى روبین شسته شود. همچنین 
به کارکرد کبد کمک مى کند و بدن نوزاد آب کافى 

خواهد داشت.
4-شیرخشت و ترنجبین

ترکیب گزانگبین، شیرخشت و ترنجبین مشهورترین 
درمان خانگى و یکى از مؤثرترین روش هاى درمان 

زردى نوزاد است.
5-درمان با المپ هاى مخصوص

المپ هاى خورشــیدى مخصــوص، یک درمان 
جایگزین فتوتراپى در بیمارستان هاست.

یک متخصص گوارش گفت: باز شدن قرص داخل مرى، 
پیش از رسیدن به معده باعث ایجاد اختالالتى وحشتناك 

در مرى و حتى سوراخ شدن آن مى شود.
شــهرام آگاه درباره عوارض خوردن قرص بدون آب و 
عوارض ناشى از آن اظهارکرد: قرص پس از بلعیده شدن، 
توسط تحرکات مرى به سمت معده هدایت مى شود و با 
توجه به اینکه قرص هاى مصرفى اغلب شکل مناسبى 
ندارند و عنصرى سخت براى بلعیدن محسوب مى شود، 
بدیهى است که براى سر خوردن و پایین رفتن از مرى نیاز 

به همراه شدن با مایعاتى مانند آب دارد.
وى بیان کرد: برخــى از قرص ها مانند قرص هاى آهن، 
قرص هاى  پتاســیم، برخى آنتى بیوتیک ها، دارو هاى 

تتراسیاکلین و همینطور برخى از داروهاى درمان پوکى 
استخوان به مرى آسیب مى رســانند؛ خطر ایجاد آسیب 

ناشى از مصرف این دارو ها بسیار باالست تا جایى که حتى 
پزشکان این حوزه به بیماران توصیه مى کنند حتمًا این 
قرص ها را ایستاده، با شــکم خالى و همراه با آب فراوان 

مصرف کنید.
آگاه گفت: در بسیارى از موارد مصرف دارو باعث ایجاد 
اختالالت مرى مى شود، به طورى که مى توان آن را یکى 

از علل شایع ناراحتى هاى مرى دانست. 
این متخصص گوارش گفــت: اگر پس از مصرف قرص 
احساس درد پشت جناغ سینه، سوزش، تهوع و استفراغ 
کردید، به پزشــک مراجعه کنید؛ احتمــاًال بعد از انجام 
آندوسکوپى شاهد ایجاد زخم هایى در مرى خواهیم بود 

که نشان از آسیب ناشى از مصرف قرص هاست.

یافته هاى جدید دانشمندان نشان مى دهند افرادى که 
دربازه هاى زمانى مختلفى در روز چرت مى زنند بیش 
از دیگران در آینده درمعرض ابتال به بیمارى آلزایمر و 

زوال مغز قرار مى گیرند.
مطالعات نشان مى دهند افرادى که شب ها به میزان 
کافى استراحت نمى کنند دچار مشکل انباشت مواد 

ســمى درمغز مى شوند که 
به تدریج آنهــا را در 

خطر  معــرض 
ابتال به بیمارى 
آلزایمــر قــرار 
مى دهد. خواب 
ناکافى در شب 

احساس  ســبب 
خواب آلودگــى روز 
و نیاز به چــرت زدن 

مى شود و به این ترتیب 
سیب فرد سلول هاى مغزى افراد  آ

مى بیند. بنا بر نتایج به دســت آمــده افرادى که 
کیفیت خواب مناســب ندارند بیش از دیگران دچار 
رشد پروتئین ســمى در مغزشــان بوده اند. از جمله 
پروتئین هاى ســمى تولید شــده در مغز، Tau را 
مى توان نام برد که ارتباطى مستقیم با ابتالى افراد 
به بیمارى آلزایمر دارد. چــرت زدن روزانه حداکثر 
به میزان ده دقیقه در طول روز براى رفع خســتگى 
و افزایش سالمت جسم بسیار مفید است اما بیش از 
این میزان یا چرت زدن متناوب در طول روز مى تواند 
زنگ خطر ابتالى افراد به بیمارى آلزایمر باشــد. به 
گفته محققان فقدان خواب عمیق زمینه ســاز تولید 
پروتئین هاى ســمى در مغز و نابــودى نورون هاى 

مغزى مى شود.

به طور کلى همزمان با افزایش ســن میزان ساعت 
خواب افراد بــه ویژه خواب عمیــق در آنها کاهش 
مى یابد، به طور معمول کم خوابــى در مردان از 30 

سالگى و در زنان از 50 سالگى شروع مى شود.
درمطالعه اى همسو دانشمندان دریافتند آن دسته از 
افراد که در طول روز به میزان زیاد چرت مى زنند سه 
برابر بیش ازدیگران داراى پروتئین سمى 
بتاآمیلوئید در مغزشان بوده 

است.
ن  ســا شنا ر کا
بررســى الگوى 
و  خــواب 
بیدارى افراد 
را راهــکارى 
فوق العــاده بــراى 
شناســایى خطر ابتال 
بــه بیمــارى آلزایمر 
معرفى کرده اند که حالت 
غیرتهاجمى اما اثربخش در شناســایى این بیمارى 
دارد. آلزایمر همه ساله بسیارى از افراد سراسر جهان 
را مبتال مى کند، روند پیشرفت بیمارى آلزایمر بدون 
نشانه و به آرامى اســت که حدود 20 سال به طول 

مى انجامد.
کارشناسان اعتقاد دارند با بررسى وضعیت سالمت 
افراد مى توان از سال ها پیش از شــروع بیمارى آن 
را شناسایى و اقدام هاى پیشــگیرانه براى مقابله با 
آن را انجام داد. یکى از روش هــاى مقابله با ابتال به 
بیمارى آلزایمر تنظیم ســاعت خواب و بیدارى افراد 
است. استراحت کافى به میزان هشت ساعت در طول 
شب مى تواند سبب مقابله با تولید پروتئین سمى در 

مغز شود.

این روزها وقتى مى خواهند درباره زیبایى و جذابیت کسى 
بپرسند، معموًال عالوه بر فرم صورت، چهره، رنگ چشم و 

مو، سئوال دیگرى هم مى پرسند: قدش بلنده؟
شاید به همین دلیل باشد که خیلى ها براى چند سانتیمتر 
بلندتر شدن حاضرند کفش هاى پاشنه 10 سانتى بپوشند 
و از انواع ماساژورهاى کف پا استفاده کنند و حتى گاهى 
استخوان پاى شــان را با جراحى بشکنند و چند ماه خانه 

نشین شوند تا اندکى قد بلندتر به نظر برسند.
1- از آنجایى که قد بچه ها به قد والدینشــان مى رود، 
هیچ پدر و مادر کوتاه قدى نمــى توانند فرزندى بلندقد 
داشته باشند. البته بلندى و کوتاهى قد بیشتر یک پدیده 
ژنتیکى و ارثى است تا اکتسابى اما این دلیل نمى شود که 
هر کسى که والدین کوتاه قدى داشته باشد محکوم است 
به کوتاهِى قد. قد متوسط یک فرد به صورت ژنتیکى به 
قد متوسط پدر و مادر خودش مى رود و انتظار نداریم پدر 
و مادرى که قد 150 سانتیمترى دارند، فرزندى با قد 170 
سانتیمتر داشته باشــند ولى با ورزش و تغذیه مناسب در 
سنین مناسب مى توان قد کودکان را تا 10 سانتیمتر بلندتر 

از آنچه هستند افزایش داد.
اگر ما در ســنین قبل از بلوغ منحنى هاى رشدى فردى 
را رســم کنیم و ببینیم این منحنى ها نشان مى دهد که 
قد کودك با استانداردهایى که سازمان بهداشت جهانى 
براى قد او در این سن در نظر گرفته، کوتاه تر است باید 
به بررسى علل این کوتاهى قد بپردازیم؛ یعنى باید برخى 
از هورمون ها و بیمارى ها را در آن فرد بررســى کنیم. 
هورمون هاى غده تیروئید و هورمون هاى جنســى باید 
بررسى شوند تا اگر میزان این هورمون ها دچار اختالل 
است درمان هاى الزم آغاز شــود تا به کوتاهى قد او در 
بزرگسالى منجر نشــود و باید قبل از بلوغ او دارو درمانى 

را آغاز کنیم.
ولى اگر قد فردى متناسب با قد متوسط والدینش است ولى 
باز هم اصرار به بلندتر شدن قد دارد، ممکن است فرد دچار 
نوعى استرس و فشار روحى باشــد. در این شرایط، بهتر 
است قبل از انجام جراحى افزایش قد یا هر روش دیگر، 
یک مشاوره روان شناسى روى فرد انجام شود. چون حتى 
با افزایش قد هم مشــکل او برطرف نمى شود و فردا به 

دنبال جراحى بینى، لب و... مى رود.
2- اثر ورزش براى افزایش قد بچه ها، بیشــتر از آنکه 

واقعى باشد، تلقینى است.
اینطور نیست! اگر همه چیز از نظر هورمونى و خانوادگى 
طبیعى باشد، با یک ورزش و رژیم غذایى مناسب قبل از 
بلوغ مى توان براى افزایش قد به نوجوان کمک کرد که 
حتى تا 10 سانتیمتر بلندتر شود. در این روش افزایش قد 
بدون هیچ عارضه اى قد او بلند مى شــود و به آرزویش 

هم مى رسد.
در دختران، بلوغ در 14 تا 15 ســالگى رخ مى دهد و در 
پســرها در 16 تا 17 سالگى. ورزش در ســنین ده تا 16 
ســالگى مى تواند به نوجوانان کمک کند تا قبل از بلوغ 
رشد قدى خودشان را انجام دهند. تغذیه مناسب سرشار از 
کلسیم، ورزش هاى بسکتبال، فوتبال و تنیس براى بلندتر 
شدن قد بسیار مناسب هستند. همچنین دویدن و پریدن 

به افزایش قد کمک مى کند.
3- مصرف داروهاى هورمونى قبل از شروع بلوغ، بهترین 

راه براى بلند شدن قِد بچه هاى کوتاه قد است.

این یکى دیگر از باورهاى غلط در مورد افزایش قد است. 
این کار خطر دارد. ممکن است مصرف داروهاى هورمونى 
قبل از بلوغ فقط باعث افزایش قد او نشود و عوارض بسیار 
دیگرى را هم در پى داشته باشد. براى مثال، گاهى باعث 
اختالل هورمون هاى دیگر بدن مى شود که نتیجه اش 
کلفت شدن سایر اجزاى بدن مثل مچ دست، قاعده بینى 
و زشتى صورت اســت و قیافه خشنى را براى او به وجود 
مى آورد. کودك و نوجوان دوست دارد قدش بلند شود و 
زیباتر شــود به جاى آنکه یک قیافه خشن و زمخت پیدا 
کند. بنابراین توصیه مى شود اصًال در سنین قبل از بلوغ، 
داروهاى هورمونى براى بلندتر شدن قد کودك در نظر 

گرفته نشود.
4- مطمئن ترین راه افزایش قد جراحى است.

نه! ما جراحــى را فقط به افرادى کــه دچار نقص عضو 
یا معلولیت هســتند، توصیه مى کنیــم (مانند مبتالیان 
به فلــج اطفــال و تومورها یــا شکســتگى هایى که 
باعث اختالل در رشــد اســتخوان هاى فرد شده و این 
بیمارى ها در سنین قبل از بلوغ باعث مى شوند که یک 
عضو از عضو دیگر کوتاه تر شود؛ براى مثال، یک پا از پاى 

دیگر کوتاه تر شود).
ما بلندتر کردن پاها با نیت زیبایى را اصًال توصیه نمى کنیم 
چون در این جراحى، اســتخوان سالم باید شکسته شود و 

عصب، عضله و تاندون باید خودشــان را با آن استخوان 
بلند وفق دهند. گاهى هم در بیــن عمل جراحى ممکن 
است ببینیم که یک پا 14 سانتیمتر بلند مى شود ولى پاى 
دیگر در 10 ســانتیمتر دیگر عضله یا تاندون اش کشش 
ندارد که بلند شود. در این صورت یک پا از دیگرى کوتاه 
تر مى شود؛ در این صورت دو پاى سالم به دو پاى معلول 
و نامتناسب تبدیل مى شــوند. مشکل دیگر این است که 
عضله باید کشیده شود تا با این استخوان درازتر خودش را 
تطابق دهد و بنابراین دیگر قدرت سابقش را ندارد. عمًال بعد 
از بلندکردن قد، قدرت عضالنى کاهش مى یابد. توصیه 
اکید این اســت که اصًال با مقاصد زیبایى، به سمت این 
جراحى ها نروید. ضمن اینکه گاهــى در این جراحى ها 
هماهنگى و تناسب بین باال تنه و پایین تنه به هم مى خورد.
اگر بــاال تنه فرد کوتاه باشــد، هــر قدر پاهــا را با این 
جراحى هاى افزایش قد بلندتر کنیــم، نتیجه زیبایى به 
دست نمى آید و شخص شکل شــترمرغ پیدا مى کند. 
باالتنه کوتاه و پاهاى دراز و ضعف عضالت، در ورزش و 

پیاده روى خیلى خسته کننده خواهد شد.
5- به کمک دستگاه هاى لرزاننده کف پا و طب سوزنى 

مى توان قد را بلندتر کرد.
هیچکدام از این روش ها در افزایش قد مؤثر نیستند؛ نه آن 

دستگاه ها و نه این طب سوزنى.

باورهاى غلط درباره «افزایش قد»

چرت روزانه، خطرى جدى براى سالمت مغزتأثیر کنجد بر شیر مادراز خواص موز غافل نشوید

یک محقق و پژوهشگر طب ســنتى مصرف نوعى 
شــربت را در درمان ســرماخوردگى و تقویت بینایى 

مؤثر دانست.
حیدر عظمایى درباره مهمترین خواص شربت پرتقال 
گفت: این شــربت به علت دارا بــودن ویتامین هاى 

A، E، C و فالونوئیدها خاصیت آنتى 
اکسیدانى دارد، موجب تقویت سیستم 
ایمنى بدن شده و بدن را در مقابل انواع 
بیمارى ها به خصوص سرطان  محافظت 
مى کند. وى افزود: شربت پرتقال حاوى 
آهن و اسیدفولیک اســت و با افزایش 
گلبول هاى قرمز خون، کــم خونى را 
درمان مى کند و از ایــن رو براى زنان 

باردار و جنین بســیار مفید 
خواهد بود.

عظمایى بیان کــرد: این 
شربت تأثیرى چشمگیر در 

درمان سرماخوردگى، آسم، 
برونشیت و عفونت هایى از جمله عفونت ریه و کلیه دارد. 
این محقق و پژوهشگر طب سنتى اظهار کرد: یکى از 
خواص فوق العاده این شربت، بهبود دردهاى مفصلى 

(آرتریت) و روماتیسمى (آرتریت روماتوئید) است.
وى گفت: مصرف این شربت به علت دارا بودن منیزیم، 
کلسیم و فسفر، موجب تقویت و استحکام استخوان و 

دندان شده و از پوکى استخوان جلوگیرى مى کند.
عظمایى افزود: دفع ســمومات بدن، 
کنترل چربى خون، الغرى و تناســب 
اندام و تقویت، طراوت و جوان سازى پوست 
و مو، از دیگر خواص بى نظیر شربت پرتقال 
است . این محقق و پژوهشگر طب سنتى گفت: 
شربت پرتقال داراى ویتامین A فراوانى 
اســت که موجب تقویت بینایى 
و پیشــگیرى از بیمارى هاى 
چشمى از جمله تباهى لکه 
زرد مى شود. وى بیان 
کرد: فیبر باالى موجود 
در این شربت نیز باعث 
عملکرد بهتر روده و رفع 
یبوست مى شود. عظمایى اظهار کرد: از دیگر خواص 
شربت پرتقال مى توان به تقویت سیستم قلبى عروقى 
و پیشگیرى از سکته، تقویت حافظه و رفع کبودى بدن 

اشاره کرد.

تضمین سالمتى چشم با شربت پرتقال

تقریباً همه سلول هاى سرطانى رشد سریعى دارند اما 
درمان آن به نوع سرطان، مرحله بیمارى و قسمتى از 
بدن که درگیر بیمارى است، ارتباط دارد. برخى از انواع 
سرطان ها تنها از طریق شیمى درمانى یا دارو درمان 
مى شــود، در حالى که برخى از انواع آنها به جراحى، 
پرتو درمانى، شیمى درمانى یا هر دو نیاز پیدا مى کند.

در این زمینه محققان روى گیاهــان زیادى مطالعه 
و تأثیر آنها را روى بهبود سرطان بررسى کرده اند.

زنجبیل
این ادویه قدرتمند، ضد 
ســرطان و از بین برنده 
تومور است و آن هم به 
علت چهار ترکیب موجود 
در آن از قبیل جینجرول، 

پارادول، شوگائول و زرومبون. مصرف زنجبیل منجر 
به کاهش خطر ابتال به ســرطان سینه، روده بزرگ، 

معده، کبد، پروستات و پوست مى شود.
گیاه دم اسبى

بنا بر مطالعات، این گیاه 
از تکثیــر ســلول هاى 
ســرطانى پیشــگیرى 
مى کند. مصــرف این 
گیــاه از ســرطان غدد 

لنفاوى و سرطان خون پیشگیرى مى کند.
شیرین بیان

«گالبریدین» موجود در 
ریشه شیرین بیان، منجر 
به پیشگیرى از ابتال به 
ســرطان کبد مى شود. 
همچنین ایــن ترکیب 

قادر به پیشگیرى از ســرطان هاى سینه و گوارش 

نیز هست.
جعفرى

مطالعات نشان داده که 
جعفرى بــه عنوان یک 
آنتــى اکســیدان عمل 
مى کند و رادیکال هاى 

آزاد را نابود مى ســازد. از DNA در برابر آسیبى که 
مى تواند به سرطان منجر شود، محافظت مى کند و 
همچنین تکثیر و مهاجرت ســلول هاى سرطانى در 

بدن را مهار مى کند.
شبدر

ایــن گیــاه، ترکیبــى 
نــام  بــه  قدرتمنــد 
«فورمونونتیــن» دارد و 
فایده آن، کمک به مبارزه 

با سرطان سینه است. به گفته دانشمندان، این ترکیب 
قدرتمند از گسترش سلول هاى سرطانى و همچنین 
حمله سرطان به سلول هاى سالم جلوگیرى مى کند.

قاصدك
توانایــى قاصــدك در 
مبــارزه با ســرطان به 
اثبات رســیده اســت. 
دانشــمندان دریافتــه 
اند که پس از گذشــت 

48 ســاعت از مواجهه با عصــاره قاصدك، مرگ 
سلول هاى ســرطانى آغاز مى شــود. همچنین 
قاصدك حتى روى سلول هاى ســرطانى که در 
برابر شــیمى درمانى مقاوم بوده اند نیز تأثیرگذار 
بوده است. عصاره ریشــه قاصدك قادر به از بین 
بردن ســلول هاى سرطانى بدون ســمیت براى 

سلول هاى سالم است.

تأثیرات شگفت انگیز 6 گیاه در مبارزه با سرطان

عوارض وحشتناك خوردن قرص بدون آب

نکاتى براى درمان
 زردى نوزاد

آبله مرغان در کودکان

و سفیده بعضى نوزادان وقتى به دنیا مى آیند، بدن

 زردى نوزاد

ن ز ر ى ن
ت نمى کنند دچار مشکل انباشت مواد 

ز مى شوند که 
ـا را در

طر 
ى 
رار 
ب 
ب 

اس
ـى روز 
رت زدن 

ین ترتیب 
سیب ى مغزى افراد آ

افرادىکه ده تآم دس به نتایج

ن و
افراد که در طول روز به میزان زیاد چرت
برابر بیش ازدیگران داراى
بتاآمیلوئید در
است
کا
برر
خ

ر
فوق الع
شناســ
بــه بیمـ
معرفى کرده
ای شناس اثربخشدر اما غیرتهاجم

دارا بــودن ویتامین هاى 
اصیت آنتى
ت سیستم 
مقابل انواع

ن  محافظت 
تقال حاوى

و با افزایش 
ـم خونى را
و براى زنان

د 

م،

عظمایى افزود
کنترل چربى خ

اندام و تقویت، طراوت
و مو، از دیگر خواص

است . این محقق و پژوه
شربت پرتقال دار
اســت ک
و پیشـ
چشم

اظ عظمای شود یبوستم
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ستایش خداوندى را که مى شناسندش بى آنکه دیده باشندش. خداوندى که 
آفریننده است بى آنکه اندیشه به کار دارد. خداوندى که پیوسته باقى است 
و همیشه بوده است، آنگاه که نه از آسمان و برج هایش اثرى بود و نه از 
حجاب هاى ناگستردنى اش نشانى، نه از شب تاریک و نه از دریاى آرام و 
نه از کوه ها با دره هاى گشاده و نه از دره هاى دراز پیچاپیچ و نه از زمین 

موال على (ع)گسترده و نه از موجودى صاحب اراده روى آن.

شرکت آب و فاضالب روستایى اصفهان در نظر دارد مناقصات عمومى به شرح جدول ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت 
برگزار نماید  کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه 
سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس : www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم 

عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند . 
تاریخ انتشار مناقصه در سایت  : ساعت 14 روز  چهار شنبه 1397/10/26  

مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 19 روز چهارشنبه تاریخ 1397/11/03
مهلت زمانى ارائه پیشنهاد :  ساعت 19 روز  یک شنبه تاریخ 1397/11/14 

زمان بازگشایى پاکت ها : ساعت 9 روز دوشنبه تاریخ 1397/11/15 

آگهى مناقصات عمومى
  با شماره   224و223و222و221و220و219-م - 97 

 ( یک مرحله اى با ارزیابى فشرده )

کمیسیون معامالت شرکت آب و فاضالب روستایی استان اصفهانکمیسیون معامالت شرکت آب و فاضالب روستایی استان اصفهان

شهردارى هاى اردستان و زواره در راستاى مصوبات هیئت محترم وزیران و آیین نامه 
اجرائى وزارت محترم کشور و به استناد مصوبه شوراى محترم اسالمى شهر در نظر 
دارند امتیاز بهره بردارى از کشتارگاه مشترك دام واقع در کیلومتر 10 جاده اردستان 
زواره را از طریق مزایده عمومى و با بیشترین و بهترین پیشنهاد به بخش خصوصى 
که واجد شرایط و داراى سابقه کار و در زمینه مذکور از تجربه الزم برخوردارند در 
قالب قرارداد اجاره یک ساله واگذار نماید. لذا متقاضیان داراى صالحیت حداکثر 
تا پایان وقت ادارى مورخ 97/11/02 جهت دریافت اطالعات و اخذ اسناد مزایده به 
شهردارى اردستان مراجعه نموده و قیمت پیشنهادى خود را به دبیرخانه شهردارى 

تحویل نمایند. شهردارى در رد یا قبول یک یا تمامى پیشنهادها مختار است.

آگهى مزایده مرحله دوم

محسن حیدرى محسن حیدرى –– شهردار اردستان شهردار اردستان

نوبت اول 

شهردارى مجلسى در نظر دارد به استناد مصوبه شــماره 57 مورخ 96/12/2 در خصوص تصویب شیوه نامه امور سرمایه گذارى و 
صورتجلسه مورخ 97/8/15 هیئت عالى سرمایه گذارى زمینى محصور به مســاحت 2000 مترمربع واقع در ابتداى بلوار توحید را 
جهت احداث و بهره بردارى مرکز معاینه فنى خودروهاى سبک از طریق سرمایه گذارى به بخش خصوصى واگذار نماید . و قیمت پایه 
کارشناسى جهت اجاره زمین  مبلغ 2/500/000 ریال بصورت ماهانه و پس از بهره بردارى 10 درصد قیمت مصوب پذیرش هر خودرو 
مى باشد . بنابراین از کلیه اشخاص مذکور دعوت مى گردد، از تاریخ 97/10/26 لغایت 97/11/13 جهت اخذ اسناد مناقصه به امور ادارى 

شهردارى مجلسى مراجعه نمایند.
شرایط شرکت در مناقصه:

1- پیشنهاد دهندگان باید قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتى را رعایت نمایند.
2- پیشنهاد دهندگان باید نسبت به واریز مبلغ 422/500/000 ریال معادل 5 ٪ کل مبلغ برآورد تحت عنوان سپرده شرکت در مناقصه 

به حساب شماره 110309651009 شهردارى نزد بانک ملى ایران شعبه مجلسى اقدام و یا ضمانت نامه بانکى معتبر ارائه نمایند .
 3- برنده مناقصه در موقع عقد قرارداد موظف است کلیه تجهیزات مکانیزه معاینه فنى را خریدارى و به شهردارى تحویل نماید.و در 

غیر اینصورت سپرده شخص یا شرکت مزبور به نفع شهردارى ضبط مى گردد. 
4- در صورتى که برندگان اول، دوم و سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند، سپرده آنها به ترتیب و به نفع شهردارى مجلسى 

ضبط خواهد شد. 
5- شهردارى در رد و یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

جهت کســب اطالعات بیشــتر به ســایت شــهردارى مجلســى به نشــانى www.Majlesicity.ir مراجعه و یا با شماره
 تلفن 52472852-031 (امور مالى شهردارى) تماس حاصل نمایید.

نشانى: استان اصفهان- شهرستان مبارکه- شهر مجلسى- میدان کوثر- شهردارى مجلسى

 آگهى مناقصه عمومى نوبت اول

روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر مجلسىروابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر مجلسى

دانشگاه آزاد اسالمى واحد لنجان در نظر دارد انجام امور مربوط به تامین سرویس ایاب و ذهاب اساتید 
را از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط(داراى سابقه کار مفید، حسن اخالق و مشترى مدارى) 
واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان دعوت به عمل مى آید جهت تهیه اســناد مناقصه از طریق سایت 
اینترنتى دانشگاه به آدرس www.iauln.ac.ir و یا ازطریق دبیر خانه دانشگاه به آدرس زرین شهر- 
ابتداى ورودى شهر سده لنجان مراجعه و حداکثر 10 روز کارى پس از تاریخ درج آگهى پیشنهاد خود را 
ارائه نمایند. بدیهى است این واحد دانشگاهى در رد یا قبول کردن پیشنهادات مختار بوده و هزینه درج 

آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد.
میزان سپرده شرکت در مناقصه مبلغ 10,000,000 ریال مى باشد که مى بایست به صورت ضمانت نامه 
بانکى یا فیش واریزى به حساب سیبا 0104888854000 بانک ملى به نام دانشگاه آزاد اسالمى واحد 

لنجان واریز گردد.  
تلفن:5-03152437001 داخلى 330      

آگهى مناقصه  

شهردارى سده لنجان  باستناد مصوبه شماره 753/ش/97 مورخ 97/10/10 شوراى اسالمى شهر در نظر 
دارد پالك شماره  206    از اراضى کارگاهى طبق مشخصات اعالم شده در جدول زیر را از طریق مزایده 

به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید.

لذاکلیه متقاضیان حداکثر تا پایان وقت ادارى روز پنجشنبه مورخ 97/11/11 مهلت دارند جهت اخذ 
اسناد مزایده به ساختمان شهردارى و نیز جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت شهردارى به نشانى  

www.sh-sedehlenjan.ir مراجعه نمایند.

آگهى مزایده نوبت اول چاپ اول

حسین ناظم الرعایا حسین ناظم الرعایا –– شهردار سده لنجان شهردار سده لنجان

آگهى مزایده (نوبت دوم)

 سید محسن تجویدى- شهردار دستگرد سید محسن تجویدى- شهردار دستگرد

چاپ اول

شهردارى زرین شهر به استناد مجوز شــماره 634 مورخ 97/10/16 شوراى 
اسالمى شهر در نظر دارد نسبت به واگذار ى سوله و محوطه مرکز معاینه فنى 
خودروهاى سبک واقع در بلوار جانبازان زرین شهر به صورت اجاره براى مدت 
یک ســال از طریق مزایده عمومى اقدام نماید، لذا از متقاضیان واجد شرایط 
دعوت به عمل مى آید جهت دریافت اســناد مزایده و کسب اطالعات بیشتر 
از تاریخ انتشار تا پایان وقت ادارى مورخ 97/11/04 به شهردارى زرین شهر 

مراجعه نمایند.

آگهى مزایده

میثم محمدى- شهردار زرین شهرمیثم محمدى- شهردار زرین شهر

نوبت  دوم

شماره ردیف
متراژمکاننوع کاربرىپالك

(متر مربع)
قیمت پایه کارشناسى هر 

متر مربع (ریال)
6621/400/000منطقه کارگاهىکارگاهى1206

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت هاى الف :
آدرس: اصفهان - بزرگراه خرازى - چهار راه جهاد - شرکت آب و فاضالب روستایى استان اصفهان - دبیرخانه مرکزى

تلفن تماس : 32363066- 031 و 32364061-031 داخلى 250 ( اداره امور حقوقى و قراردادها)
 اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس  : 021-41934 

دفتر ثبت نام : 88969737-021 و 021-85193768
دفتر اصفهان : 75-32645870-031 داخلى 3299-3296

 اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه   www.setadiran.ir  بخش ”ثبت نام/ پروفایل تامین کننده/      مناقصه گر “  
   موجود است .

 www.Abfar-isfahan.ir ضمناً آگهی درسایت شرکت آب و فاضالب روستایى استان اصفهان به نشانی
وپایگاه اطالع رسانی مناقصات به نشانی IETS.MPORG.IRدرج گردیده است.

(چاپ اول)

چاپ دوم

ف
مبلغ برآورد دستگاه(ریال)رشته ورتبه موردنظرعنوان مناقصهردی

نوع اعتبارتضمین(ریال)

تهیه مصالح و اجراى خط انتقال آب از چاه پیشنهادى تا مخزن 1
روستاى نهوج شهرستان اردستان  219-م-97

رتبه 5 حقوقى در 
اسناد خزانه 11,555,325,696577,800,000رشته آب

اسالمى+ نقد

2
تهیه مصالح و احداث مخزن زمینى 400 متر مکعبى و حصار کشى 
و محوطه سازى و اجراى خطوط انتقال آب روستاى مهرجان خور 

و بیابانک220-م-97
  رتبه 5 حقوقی در 

اسناد خزانه 6,282,307,207314,200,000رشته آب
اسالمى

تهیه مصالح و احداث حوضچه هاى مجتمع قورتان و اصالح شبکه 3
روستاى کفرود شهرستان اصفهان 221-م-97

    رتبه 5 حقوقی  در 
اسناد خزانه 4,258,032,540212,950,000رشته آب

اسالمى+ نقد

4
تهیه مصالح و اصالح شبکه توزیع آب روستاهاى چم حیدر و چم 
طاق و احداث حوضچه فشار شکن روستاى چم یوسفعلى لنجان 

222-م-97
  رتبه 5 حقوقی  یا 1 
اسناد خزانه 3,210,549,638160,550,000حقیقى در رشته آب

اسالمى+نقد

تهیه مصالح و اجراى عملیات خط انتقال آب روستاهاى هومان و 5
جعفر آباد تیران و کرون 223-م- 97

رتبه 5 حقوقی  یا 1 
3,170,182,944158,550,000حقیقى در رشته آب

اسناد خزانه 
اسالمى+اوراق 
مشارکت+نقد

تهیه مصالح و اجراى قسمتى از شبکه توزیع آب روستاى ازوار 6
شهرستان کاشان 224-م-97

رتبه 5 حقوقی  یا 1 
2,063,104,958103,160,000حقیقى در رشته آب

اسناد خزانه 
اسالمى+اوراق 
مشارکت+نقد

م الف: 349487

بدینوسیله شهردارى دستگرد به استناد مصوبه شوراى اســالمى در نظر دارد نسبت به فروش دو پالك 
با کاربرى تجارى اقدام نماید. لذا شــرکت کنندگان در مزایده جهت اخذ اوراق مزایده حداکثر تا تاریخ 
1397/11/13 به واحد مالى شهردارى مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت ادارى مورخ 1397/11/14 

به دبیرخانه حراست شهردارى تحویل نمایند.
مشخصات پالك هاى مورد مزایده: 

شماره 
موقعیتمدركکاربرىمساحت مترمربعپالك

طرح تفکیکى جنب پمپ بنزین بر بلوار معلمعادىتجارى60 مترمربع10
طرح تفکیکى جنب پمپ بنزینعادىتجارى60 مترمربع19

دانشگاه آزاد اسالمى واحد لنجاندانشگاه آزاد اسالمى واحد لنجان


