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کدام دارو
با کدام غذا

 تداخل دارویى 
دارد؟

مزرعه خورشیدى در کاشان احداث شود
3

6

2

5

پیش بینى حیرت انگیز 
که شاید به وقوع بپیوندد

او دیوانه وار تیمش را 
دوست دارد

افـزایش
 15 میلیون مترمکعبى 

آب پشت سد زاینده رود 

5

جنجال خوراندن 
گل نرگس به 
2 کودك کار  

غذاها از مهمترین و متغیرترین عواملى 
هستند که بر عملکرد داروهاى خوراکى 
در بدن تأثیر مى گذارند. به همین علت، 

پیشگیرى از تداخل غذا– دارو، بسیار دشوار 
بوده و در حال حاضر نیز ...

وادار کردن دو کودك کار بــه خوردن گل هاى 
نرگس، به بازداشــت عامل ایــن کودك آزارى 
و تعقیب قضائى تعدادى دیگــر انجامید. متهم 
اصلى که یکى از کارکنان زیر مجموعه شهردارى 
منطقه 2 کرمان است، این دو گلفروش کم سن 
و سال را به جرم گلفروشــى در خیابان بازداشت 
و آنهــا را وادار کرده بود گل هایــى را که براى 
فروش تهیه کرده بودند، بخورند تا آزاد شــوند! 
ویدیویى که روز شنبه از این رفتار خشونت آمیز در 

شبکه هاى مجازى...

4

در انتظار هفته پر بارش در اصفهان در انتظار هفته پر بارش در اصفهان 
بیشتر نقاط استان آخر هفته سفید پوش مى شوندبیشتر نقاط استان آخر هفته سفید پوش مى شوند

6

نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل در مجلس پیشنهاد داد؛

چرا جهانبخش بازى نکرد؟
حتى اگر بازى نکردن مســعود شــجاعى، کاپیتــان اول تیم ملى و 
پیچ شدنش به نیمکت در طول تورنمنت عادى باشد بازى نکردن علیرضا 
جهانبخش گران ترین و موفق ترین لژیونر فوتبال ایران مى تواند در هر 
مسابقه از این تورنمنت غیرمعمول به نظر برسد. جهانبخش بازى با یمن 
را از دست داد اما دو سه روز قبل از بازى ویتنام گفته شد براى این مسابقه 

آماده است و خودش هم روى این نکته تأکید کرد.
در حالى که برخى تصور مى کردند...

4

7

در صفحه 2 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

2 قوه از 3 قوه کشور وارد یک پرونده 
کودك آزارى شده اند

همه بازیگران زن 
جشنواره فیلم فجر 

که سیـمرغ 
مى خواهند

از پرکارها تا کم کارها در 32 فیلم

 ساختن نیروى هوایى مقتدر مثل سپاهان
منتظر تاکتیک جدید پرسپولیس در نیم فصل دوم باشید

5

بازتاب هاى دومین پیروزى شاگردان کى روش

5

سپاهانى ها سپاهانى ها 
از امید به محمد از امید به محمد 
مى رسند؟مى رسند؟

اگ حتى
پیچ شد
جهانبخ
مسابقه

از دست را
آماده اس
در حالى

5
دوست دارد

4
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شرکت پست در قبال اینکه کارت هاى سوخت جامانده 
در این شرکت را به مالکان ارائه مى کند، به ازاى هر کارت 
سوخت ده هزار تومان از مالک خودرو دریافت مى کند و 
با توجه به اینکه 924 هزار کارت سوخت در این شرکت 
مانده، جمع مبلغ اخذ شده از مردم، بیش از 9 میلیارد تومان 
مى شود. هزینه اى که به گفته زیبا اسماعیلى، سخنگوى 
شرکت ملى پخش فرآورده هاى نفتى هزینه صدور کارت 

و متعلق به شرکت ملى پخش فرآورده هاى نفتى است.
در این راستا، ســیدمحمدرضا موسوى خواه، مدیرعامل 
شرکت ملى پخش فرآورده هاى نفتى با تأیید این موضوع 
که هزینه اى که شرکت پست از مردم مى گیرد، به حساب 

این شرکت واریز مى شود، به «ایسنا» توضیح داد: البته 
این مبلغ متعلق به شرکت ملى پخش فرآورده هاى نفتى 
نیســت، بلکه صرف هزینه صدور کارت، هزینه پست و 
هزینه شخصى سازى مى شود. در واقع شرکت ملى پخش 
مبلغى دیگر هم به این مبلغ اضافه مى کند تا بتواند هزینه 
تأمین کارت را انجام دهد. به گفته وى، از روز نخست به 

همین صورت بوده است.
مدیرعامل شرکت ملى پخش فرآورده هاى نفتى ادامه 
داد: کل هزینه هر کارت، بیش از 16 هزار تومان مى شود 
اما ده هزار تومان از مردم گرفته مى شود و سایر هزینه ها 

را شرکت ملى پخش تأمین مى کند.

على اکبر محزون، مدیرکل دفتــر جمعیت نیروى کار 
مرکز آمــار ایران و مدیرکل ســابق اطالعــات و آمار 
جمعیتى ســازمان ثبت احوال کشــور در یک برنامه 
رادیویى اظهار کرد: طبق آخرین سرشمارى، 9 میلیون 
و 769 هزار نفر در ســن متعارف ازدواج و هرگز ازدواج 
نکرده داریم و همچنین تعداد افرادى که از سن متعارف 
ازدواج عبور کرده انــد اما هنوز به ســن تجرد قطعى 

نرسیدند یک میلیون و 810 هزار نفر است.
وى گفــت: به افرادى که از ســن تجــرد قطعى عبور 
کرده باشــند، مجردان قطعى مى گوینــد و تعداد آنها 
در کل کشور 220 هزار نفر اســت. 11 میلیون و 800 

هزار نفر مجرد هرگــز ازدواج نکرده در کشــور داریم 
که با احتســاب افراد بدون همسر در اثر فوت یا طالق، 
جمعیت مجردان ایران به رقــم 13 میلیون و 32 هزار 

مى رسد.
محزون در ادامه با بیان اینکــه پدیده هاى نوظهور در 
خانواده هاى ایرانى همچون تجردگرایى در حال شکل 
گرفتن اســت. اضافه کرد: طى چند دهه گذشــته سن 
ازدواج آقایان از 24 به 28 سال و براى خانم ها از 19 به 
23 سال رسیده است. ضمن اینکه این آمار در شهر هاى 
مختلف و حتى در شــمال و مرکز و جنوب کالنشهرى 

مانند تهران کامًال متفاوت است.

9 میلیاردى که از مردم 
گرفته مى شود، کجا مى رود؟

جمعیت مجردان ایران 
چقدر است؟

اولین منتقد هاشمى
  انتخاب| محسـن هاشـمى، رئیس شـوراى شهر 
تهران گفت: نخستین منتقد آیت ا... هاشمى خود ایشان 
اسـت، در خاطرات روزانه آیت ا... هاشـمى رفسـنجانى 
مواردى وجود دارد که ایشـان به تند بودن یک موضع و 
رفتار خود در زمان نوشتن خاطرات در شامگاه همان روز 
اشاره و در روزهاى بعد در پى جبران آن، تالش مى کند.

CFT به مجمع مى رود
  تسنیم| لعیا جنیدى، معاون حقوقى رئیس جمهور  
از پایان جلسـات سـه جانبه خود با ظریـف و کدخدایى 
درباره الیحـه CFT خبر داد و گفت:  شـوراى نگهبان 
در نهایت به جز دو سـه مورد توضیحات مـا را نپذیرفت 
و درنهایت این الیحه بـه مجمع مى رود. معاون حقوقى 
رئیس  جمهور خاطرنشان کرد: فعًال در جلسه آتى مجمع 
تشـخیص مصلحت نظام موضوع پالرمو در دستور کار 
خواهد بود و فکر مى کنم CFT پس از پالرمو در دستور 

کار مجمع قرار بگیرد.

تکذیب یک شایعه
  ایسنا| دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل 
به ادعـاى صهیونیسـت  هـا مبنى بـر بیمـارى و حمله 
قلبى دبیرکل حزب ا... لبنان واکنش نشـان داد. حسین 
امیرعبداللهیان در صفحه شخصى خود در توییتر نوشت: 
«ادعاى صهیونیسـت ها مبنى بر بیمارى و حمله قلبى 
"سیدحسن نصرا..." دبیرکل حزب ا... لبنان، دروغ بزرگ 

سال جدید میالدى است...»

پناه آوردن به آذربایجان 
  چمـدان| رئیـس اداره امـور مهاجـرت جمهورى 
آذربایجان در مورد شمار پناهندگان در این کشور گفت: 
در حال حاضر 78 نفر شهروند خارجى، شامل 43 ایرانى، 
28 افغانستانى، پنج لیبیایى و دو پاکستانى موفق به کسب 
پناهندگى از دولت آذربایجان شده اند. «حسین اف» در 
تشریح فعالیت اداره امور مهاجرت جمهورى آذربایجان 
در سال 2018 افزود: بیشـترین درخواست پناهندگى از 

دولت آذربایجان مربوط به شهروندان ایرانى بود.

براى رأى آمدند اما...
  انصـاف نیـوز| صـادق درودگـر، مدیرعامـل 
تراکتورسازى درباره  فساد در فوتبال گفته است: آدم هاى 
سیاسى وارد فوتبال شدند و این ورزش را براى رأى جمع 
کردن انتخاب کردند تا نماینده  مجلس شوند. بعضاً آنهایى 
که مى خواستند پستى بگیرند یا پسرخاله، پسر دایى شان 
سمتى بگیرد وارد فوتبال شـدند. بعضى ها بدهى بزرگ 
بانکى داشـتند گفتند ما مى خواهیم وام بگیریم، پول به 
بانک ندهیم، مى خواهیم قدرت به دست بیاوریم بنابراین 

آمدند و تیمدارى کردند!

برنامه دشمن براى دوربین ها
  نامه نیوز| سردار غالمرضا جاللى، رئیس سازمان 
پدافند غیرعامل کشـور یکى از تهدیدات علیه کشـور را 
هوشمندسازى اشیا دانست و گفت: دشـمنان با استفاده 
از ایـن ظرفیت قطعاً تـالش مى کنند تـا اطالعات مورد 
نیاز خـود را از جامعـه ما به دسـت آورند؛ مثـًال با فروش 
دوربین هاى مداربسـته و تعریف برنامه هایى براى آنها، 
کارى کنند که این دستگاه ها هر چیزى را تصویربردارى 
مى کنند یک نسخه از آن را به آدرس موردنظر ارسال کند.

شانتاژ رسانه اى
  خبرگزارى دانشـجو| سـیدجالل سـاداتیان، 
دیپلمات سـابق ایران در لندن در خصوص ادعاى اخیر 
«دونالد ترامپ» مبنى بر اینکه ایرانـى ها پس از خروج 
آمریکا از برجام با مشـکالت عدیده اى مواجه هستند و 
به دنبال مذاکره با آمریکا هسـتند گفت: هدف ترامپ از 
طرح این موضوع در حقیقت شانتاژ رسانه اى است تا جو 
را به نفع خود نگه دارد و نگاه ها را کمتر متوجه مشکالت 

داخلى آمریکا کند.

خبرخوان
تئاتر ماکارونى!

  ایــران آرت| بهزاد فراهانــى، هنرمند تئاتر و 
سینما در جمع  بیش از 300 نفر از هنرمندان تئاتر 
در گردهمایى اهالى این صنف گفت: امروز تئاتر ما 
به متلک انداختن به احمدى نژاد رسیده اما این تئاتر 
نیست. ما مى توانیم کارهاى غالمحسین ساعدى را 
روى صحنه ببریم؟ حاال بگذریم که اجازه اجرایش 
را نمى دهند. فراهانى یادى از وزیر اسبق ارشاد کرد 
و گفت: آقاى صفار هرندى یکبار گفت تئاتر مثل 
ماکارونى مى ماند و ماکارونى چندجور اســت... 
گفتم واى بر ما که مى بینیم تئاتــر به چه روزگار 

بدى افتاده است.

هنوز انتخاب نشده اند
  میزان| ابراهیم داروغه زاده، دبیر سى وهفتمین 
جشــنواره فیلم فجر در مورد انتشار اسامى اصغر 
فرهادى، مجید مجیدى و ابراهیم حاتمى کیا براى 
داورى جشــنواره اذعان کرد: هنوز براى داورى با 
هیچکس مذاکره نشده است. داوران بعد از برگزارى 
شوراى سیاستگذارى مشخص خواهند شد و من 

مذاکره با این هنرمندان را تکذیب مى کنم.

رشد آمار ایدز 
در میان نوجوانان 

  بهــار| رئیــس مرکز تحقیقــات ایدز گفت: 
متأســفانه آمــار ایــدز در میان نوجوانان رشــد 
چشمگیرى داشته اســت و مسئوالن بخش هاى 
آموزشــى نیز همواره ترجیح مى دهند ســکوت 
کنند و به انکار این موضوع مهم بپردازند که بسیار 

مخرب است.

مانتوى جلو باز
 توطئه است

  تسنیم| دکتر حمیدرضا فالح، استاد دانشگاه 
و کارشناس دینى و اجتماعى گفته: برنامه هایى که 
در خارج از مرزهاى کشــور براى مردم ما طراحى 
مى شود، نشانه هاى مختلفى دارد که یکى از آنها 
همین مانتوهاى جلوباز است چون دشمن ما سعى 
دارد از طریق صدمه زدن به فرهنگ، وارد مبارزه با 

دین و اعتقادات و کشور ما شود.

همینطورى
 مدرسه نمى روند!

  ایســنا| محمد بطحایى، وزیــر آموزش و 
پرورش با اشاره به آمار 140 هزار کودك بازمانده از 
تحصیل گفت: بررسى ها نشان مى دهد از این تعداد 
حدود ده هزار دانش آموز در دوره ابتدایى به اســم 
و با کد ملى و آدرس شناســایى شده اند که تقریبًا 
مى توان گفت بدون هیچ دلیلى به مدرسه نمى آیند 
و باید به سراغشان رفت و با والدینشان مذاکره کرد 
و آنها را براى آمدن به مدرسه ترغیب و تشویق کرد.

بحران کمبود معلم 
  خانه ملت| عضو فراکســیون فرهنگیان 
مجلس گفت: بر اســاس اظهارات مســئوالن 
آموزش و پرورش بیش از 300 هزار معلم تا سال 
99 بازنشســته مى شــوند که این معضلى جدى 
است. مجید کیان پور افزود: آموزش و پرورش در 
سال هاى آینده با چالش اساسى براى جذب معلم 
روبه رو خواهد شد بر این اساس باید با استفاده از 
روش هاى اصولى کمبود شدید معلم را جبران کرد.

قاتل  13 ساله
  جام جم آنالیــن| جسد پسربچه پنج ساله 
مشهدى که پنج روز پیش مفقود شده بود در پشت 
بام یک ساختمان نیمه کاره پیدا شد. یک نوجوان 
13 ساله که همبازى کودك بود به آزار و خفه کردن 

وى اعتراف کرده است. 

وادار کردن دو کودك کار به خــوردن گل هاى نرگس، 
به بازداشــت عامل این کودك آزارى و تعقیب قضائى 
تعدادى دیگر انجامید. متهــم اصلى که یکى از کارکنان 
زیر مجموعه شــهردارى منطقه 2 کرمان است، این دو 
گلفروش کم سن و ســال را به جرم گلفروشى در خیابان 
بازداشــت و آنها را وادار کرده بود گل هایى را که براى 
فروش تهیه کرده بودند، بخورند تا آزاد شوند! ویدیویى که 
روز شنبه از این رفتار خشونت آمیز در شبکه هاى مجازى 

منشتر شد، افکار عمومى را تحت تأثیر قرار داد.
شهردارى کرمان یکى از شرکت هاى پیمانکارى را مقصر 
رخ دادن این حادثه دانسته است. شهردار کرمان در این 
باره گفته که این فرد خاطى، کارمند یا کارگر شهردارى 
کرمان نبوده و کارمند یکى از شــرکت هاى پیمانکارى 
خدماتى ســازمان همیارى شهردارى اســت که اخراج 

شده است.
از طرف دیگر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعى هم دستور 
پیگیرى دقیق در خصوص رفتار با ایــن دو نوجوان کم 
سن و سال در کرمان را صادر کرد. محمد شریعتمدارى 

به رئیس سازمان بهزیستى کشور دستور داد با دقت این 
موضوع را بررسى کنند و مداخالت سریع را انجام دهد.

پیرو دستور صادر شده توسط شخص وزیر، رئیس سازمان 
بهزیستى کشــور نتیجه تحقیقات این سازمان را اعالم 

کرد.  وحید قبادى دانا دیروز اعــالم کرد: دو کودکى که 
مورد اذیت و آزار قرار گرفته اند از اتباع بیگانه (افغانستانى) 
هســتند که پس از این آزار و اذیت، تیــم هاى اورژانس 
اجتماعى در صدد یافتن آنها برآمدند اما هیچ نشانه اى از 

آنها در کرمان نبود تا ظهر روز یک شنبه (دیروز) توسط 
یکى از افراد خاطى (پیمانکار شهردارى کرمان) پیدا شدند 
وتا زمانى که خانواده شان هم پیدا شود از خدمات سازمان 

استفاده خواهند کرد.
اما روز گذشته دادستان کرمان هم خبر از ورود قوه قضائیه 
به ماجراى مجبــور کردن کــودکان کار به خوردن گل 
نرگس داد. او در خصوص کلیپ کودك آزارى منتشــر 
شده در فضاى مجازى گفت: به عنوان مدعى العموم به 
موضوع ورود کرده ایم و متهمان تحت تعقیب قضائى قرار 

گرفته اند و متهم اصلى بازداشت شده است.
دادخدا ساالرى اظهار کرد: علیرغم عدم طرح شکایت 
از سوى افراد، به عنوان مدعى العموم و من باب کودك 
آزارى و تخلف از مفــاد قانونى و ارتــکاب جرم، علیه 
مسئوالن ذیربط اعالم جرم و در این رابطه پرونده اى از 
جنبه عمومى اعالم جرم باز شده و متهم اصلى دستگیر 
شده و هم اکنون در بازداشت است. وى این را هم گفت 
که تمامى افــرادى که در این رابطــه کوتاهى، قصور و 
جرمى انجام داده اند تحــت تعقیب قضائى قرار خواهند 

گرفت.

2 قوه از 3 قوه کشور وارد یک پرونده کودك آزارى شده اند

جنجال خوراندن گل نرگس به 2 کودك کار  

یکــى از قســمت هاى ســریال وســترن قدیمــى 
«Trackdown» بــه دلیل شــباهت رویدادهایش 
به آنچه امــروز در آمریکا اتفاق مى افتد در شــبکه هاى 

اجتماعى پربازدید شد.
«دونالد ترامپ» در پى ساختن دیوارى عظیم در مرز میان 
آمریکا و مکزیک است، این رویداد از زمان روى کار آمدن 
ترامپ بحث داغى شده است اما سال هاى پیش از این، 
ترامپى دیگر در دنیاى سریال هاى تلویزیونى مى خواست 

دیوارى از همین جنس بنا کند.
ســریال «Trackdown» بین ســال هاى 1957 تا 
1959 در آمریکا پخش مى شد. این سریال فقط دو فصل 
دوام آورد و چندان شــهرتى میــان عالقه مندان دنیاى 
تصویر پیدا نکرد اما پس از گذشــت نیــم قرن به لطف 
یکى از پروژه هاى جنجالى ترامپ نام این ســریال سر 
زبان ها افتاده اســت. ماجرا از این قرار است که در یکى 

از قسمت هاى این سریال با عنوان «پایان جهان» مرد 
شیادى به نام ترامپ وارد شهر مى شود و با ترساندن مردم 
از خطرى بزرگ پیشنهاد مى کند که با کشیدن دیوارى 

عظیم آنها را از نابودى نجات دهد.
البته این تنها نکته جالب ماجرا نیست. از آنجا که ماجراى 
این سریال شباهت بى نظیرى با رویدادهاى اکنون دارد، 
مخالفان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امیدوارند که 

پایان آن نیز در دنیاى واقعى تکرار شود.
ترامــپ ســریال «Trackdown» در پایان به جرم 

کالهبردارى و فریب مردم دستگیر مى شود.
البته این ویدیو تازه پیدا نشده و پیش از این نیز چند بار از 
آن نام برده شده بود اما اکنون با داغ شدن بحث اختالف 
کنگره آمریکا و دونالد ترامپ بر سر بودجه احداث دیوار 
میان آمریکا و مکزیک در شبکه هاى اجتماعى داغ شده 

است.

کامپیوتر و تبلت چند میلیونى دو چهره مشــهور اصولگرا، 
زیر ذره بین قرارگرفته است. على اکبر رائفى پور، سخنران و 
نظریه پرداز این جناح است که پایگاه اینترنتى «برترین ها»، 
با انتشار تصویرى از او در هنگام سخنرانى، به تبلت آمریکایى 

اشاره کرده که در مقابل رائفى پور قرار گرفته است. 
«برترین ها» نوشته: «رائفى پور را که مى شناسید، نظریات 
غامض و پیچیده اش بارها خبرســاز شده. او البته در مسائل 
سیاســى هم نظریات متفاوتى دارد، حاال اما چیزى که از او 
سوژه شــده، تبلت 28 میلیونى مدل مایکروسافتش است. 
به هر حال همه او را به عنوان یکى از ســردمداران مبارزه با 
استکبار مى شناسیم و چنین رفتار امپریالیستى به او نمى آید! 
شاید هم این دست آویز بدخواهانش باشد که قصد تخریب او 

را کرده اند، کسى چه مى داند!»
در سوى دیگر، کامپیوتر شــخصى حسین شریعتمدارى، 
مدیر روزنامه «کیهان» هم خبرساز شده است. پایگاه اطالع 
رسانى «اعتماد آنالین» با انتشار تصویر این کامپیوتر ساخت 
آمریکا که روى میز کار شریعتمدارى قرار دارد نوشته است: 
«چند روز پیش یکى از خبرگزارى هاى ایرانى با حســین 
شــریعتمدارى، مدیر روزنامه "کیهان" مصاحبه اى انجام 
داد. نکته جالب دفتر مدیر روزنامــه "کیهان"، کامپیوتر 
"آى مک" ساخت شرکت آمریکایى اپل بود که روى میز 
حسین شریعتمدارى قرار داشت. این کامپیوتر از 14 تا 38 

میلیون تومان در بازار قیمت دارد.» 
حســین شــریعتمدارى یکى از مشــهورترین منتقدان 

سیاست هاى آمریکا به شمار مى آید.

آیت ا... رضا اســتادى، عضو شــوراى عالى حوزه هاى 
علمیه، در آیین بازگشــایى و افتتــاح بخش هاى جدید 
کتابخانه  آیت ا...  العظمى گلپایگانى سخنانى ایراد کرد. 
این استاد حوزه در ســخنرانى خود به مشکالتى که در 
حوزه هاى علمیه مشــاهده مى شــود و از جمله بحث 
معیشــت طالب پرداخت. این بخش از اظهارات او را به 

نقل از خبرگزارى «حوزه» بخوانید: 
  در حوزه اختالف طبقاتى نبوده اســت اما امروز رو به 
جاى بدى مى رویم. طلبه آمده است پیش من مى گوید 
700 تومان شــهریه مى گیرم ده میلیــون داده ام و  در 
پردیسان خانه اى 40 مترى گرفته ام و ماهى 550 تومان 

اجاره مى دهم.
  انگیزه درس خواندن در طالب خیلى کم شده است. 
درسى که 40 نفر شرکت مى کنند گاهى ده نفر مى شود. 
یک جمله اى باید به آیات عزیز عرض کنیم. باالخره باید 
این عائله را اداره کنیم یا نه. هى جمعیت زیاد کنیم اداره 
نشود جوابگو نیست. اآلن این شهریه زندگى طلبه ها را 
اداره نمى کند. طلبه گرفتار کرایه خانه و دیگر چیزهاست 

و اگر اصالح نشود به جاى خوبى نمى رسد. 
  حوزه در عین عظمت مشــکالتى دارد. این مســئله 
دولتى شدن یا نشــدن مسئله اى شــده است. باالخره 

حوزه اگر بخواهد اداره شــود مخارجــى دارد و مراجع 
تــوان پرداخت مخــارج را ندارند و مرتــب هم مراجع 
مى گویند باید مستقل باشد. خب این باید حل شود اگر 
باید پول بگیرد و یا نگیرد بگویید. نمى شود هم بگیریم 
و هم بگوییم نباید گرفــت. اآلن باز بحث بودجه مطرح 
مى شود که چرا گرفت و نگرفت و... آقایى که در جلسه 
بســیار مهم مى گوید نباید از دولت پــول بگیرند، خب 
به حرف که نمى شــود. خب باید چکار کنیم؟ مســئله 
معیشــت طالب باید حل شود. حاال امســال پذیرش 
کمتر شــده اســت. تا مى گویند پذیرش کم شود یک 
آقایى مى گوید 20 هزارتا مســجد خالــى داریم؛ خب 
چکار کنیم؟ 20 هزار تا بیاوریم اداره نکنیم که مسجدها 

پر شود نمى شود.

در هفت ماهه نخســت ســال 96 صادرات پسته و مغز 
پســته بیش از 530 میلیون دالر درآمــد ارزى نصیب 

کشــور کرده در حالى که در سال 
جارى این رقم بــا صادرات حدود 
33 هزار تن پســته به حدود 299 
میلیون دالر کاهش یافته اســت. 
بررسى ها نشان مى دهد که سطح 
زیر کشــت محصول پسته سال 
گذشــته در ایران حدود 470 هزار 
هکتار بوده و با توجه به سطح زیر 
کشت پســته در جهان که حدود 

640 هزار هکتار برآورد شــده بزرگ ترین ســطح زیر 
کشت را به خود اختصاص مى دهد. این در حالى است که 
امسال تولید پسته به دلیل عواملى از جمله سرمازدگى در 

زمستان سال گذشته با مشکالتى روبه رو شد و کاهش 
حدود 40 درصدى تولید را به ارمغان آورد و حداقل چهار 
ســال زمان نیاز است تا درختان 
دوباره به مرحله باردهى برســند 
از این رو مشکل به وجود آمده در 
بازار پسته در سال آینده نیز ادامه 

دار خواهد بود.
البته نمى تــوان به ایــن دلیل 
بازار هاى هــدف صــادرات را 
از دســت داد. بررســى ها نشان 
مى دهد که در هفت ماهه نخست 
سال جارى بیش از 33 هزار و 408 ُتن پسته با پوست تازه 
یا خشک، مغز پسته و خالل پسته تازه و خشک شده به 

کشور هاى مختلف جهان صادر شده است.

پیش بینى حیرت انگیز که شاید به وقوع بپیونددکامپیوتر و تبلت آمریکایى 2 چهره ضد آمریکایى!

آیت ا... استادى: این شهریه زندگى طلبه ها را اداره نمى کند 

امسال چقدر پسته صادر کردیم؟

دهمین حراج تهران در حالى جمعه شــب برگزار شد که 
یکى از آثار ارائه شــده در آن عکسى از فتح خرمشهر اثر  
سعید صادقى از عکاســان و فیلمبرداران باسابقه دوران 
دفاع مقدس بود. از مجموع 34 میلیــارد تومان فروش 
آثار حراج تهران، این عکس به قیمت 75 میلیون تومان 
فروخته و شگفتى ساز شــد. خود عکاس مى گوید چاپ 
عکسى که در حراج تهران عرضه شد بیش از ده میلیون 
تومان هزینه داشــت و طبق نظر کارشناسان چاپ این 

عکس تا 200 سال بعد هم عمر مفید خواهد داشت.

صادقى پس از فروش عکسى که از فتح خرمشهر گرفته 
بود، با خبرگزارى «مهر» گفتگو کرد و خاطره جالبى درباره 
این تصویر مطرح کرد. این عکاس پیشکســوت جنگ 
توضیح داد: «خلق این عکــس را مدیون ابراهیم همت 
مى دانم. جالب است بدانید چنین قابى دوم مهر سال 59 
در همین صحنه با تعداد اندکى رزمنده گرفته شد که در آن 
تراژدى، غم و اضطراب کامًال مشهود بود. اما چند سال 
بعد از خلق این عکس بود کــه ابراهیم همت در منطقه 
تنومه که 10 کیلومتر با خرمشهر فاصله داشت من را سوار 

موتور کرد و دوباره به مسجد خرمشهر رساند. در لحظاتى 
وارد این صحنه شدم که هنوز خرمشهر به طور کامل آزاد 
نشده بود و مى دانم همین تعداد رزمندگانى که ساعت یک 
ربع به 8 صبح روز سوم خرداد در این عکس ثبت شدند تا 
ساعت 19 بعدازظهر که خبر رسمى آزادى خرمشهر اعالم 
شد، به شهادت رسیدند و دقیقًا در این اوضاع و احوال بود 
که با وجود آتش سنگین توپخانه دشمن در طول راهى 
که ابراهیم همت همراهم بود از من خواست تا این لحظه 

شادى را ثبت کنم.» 

آنچه درباره عکس 75 میلیون تومانى «فتح خرمشهر» نمى دانید 

مانى مهدوى

سهیل سنایى
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هیچ مدرسه اى
نباید بدون استفاده بماند

محمدرضا عسگریان، سرپرست فرماندارى سمیرم 
گفت: مراکز و ســاختمان هاى آموزشــى ســطح 
شهرســتان نباید بدون اســتفاده باقى بمانند و باید 
با تغییر کاربرى، آنهــا را در حوزه هــاى مرتبط به 

کارگیرى کنیم.

بازسازى آسفالت خیابان 
کمال اسماعیل در سال آینده 
حسین کارگر، مدیر منطقه 3 شــهردارى اصفهان 
گفت: روکش آسفالت خیابان کمال اسماعیل پس 
از اتمام عملیــات فاضالب  و در ســال آینده انجام 

مى شود.

30 هزار شهرضایى
بدون کارت ملى هوشمند

مدیر اداره ثبت احوال شهرضا گفت: درحدود 30 هزار 
شهروند این شهرستان هنوز براى دریافت کارت ملى 
هوشمند اقدام نکرده اند.علیرضا صدرى با اشاره به 
صدور 18 هزار و 586 کارت ملى هوشمند در سال 
97 در این شهرستان تصریح کرد: تا کنون 96 هزار 
شهروند شــهرضایى کارت ملى هوشــمند خود را 

دریافت کرده اند.

فعالیت 30 عطارى غیرمجاز 
در خمینى شهر

30 عطارى غیر مجاز در شهرســتان خمینى شهر 
فعال است.

فرماندار خمینى شهر گفت: بیشتر این عطارى ها در 
شهر درچه فعال هستند. محمود مسلم زاده همچنین 
70عطارى مجاز را دراین شهرستان فعال دانست و 
بر برخورد جدى شــبکه بهداشت و درمان با افرادى 
که به درمان زیرزمینى با روش طب سنتى مشغول 

هستند، تأکید کرد.

پذیرش دانشجو بدون آزمون 
در دانشگاه صنعتى

دانشــگاه صنعتى اصفهان براى ســال تحصیلى 
99-98 بدون آزمون دانشــجوى کارشناسى ارشد 

مى پذیرد.
متقاضیــان پذیــرش در دوره هاى بــدون آزمون 
کارشناسى ارشد این دانشگاه، باید مدارك ثبت نامى 
خود را تا پایان شهریورســال آینده به این دانشگاه 

ارسال کنند.
متقاضیان پذیرش در این دوره ها باید در مدت شش 
نیمسال، سه چهارم واحدهاى درسى را گذرانده  و 15 

درصد باقیمانده را در دانشگاه خود گذرانده باشند.
دانشگاه صنعتى اصفهان پذیرش قطعى متقاضیان را 

پس از بررسى درخواست ها اعالم مى کند.
متقاضیان براى کســب اطالعات بیشتر به نشانى 
اینترنتــى https://www.iut.ac.ir/ مراجعه 

کنند.

ویزیت رایگان 500 بیمار 
مبتال به سالک در ورزنه

به همــت داوطلبان جمعیت هــالل احمر، بیش از 
500 نفر از بیماران مبتال به سالک در ورزنه رایگان 

ویزیت شدند. 
مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان اصفهان گفت: 
گروه هفت نفره پزشکان داوطلب بدون مرز هالل 
احمر، با اســتقرار در مرکز بهداشت شهر ورزنه، این 

تعداد بیمار مبتال به سالک را ویزیت کردند.
محسن مؤمنى، تعداد مبتالیان به بیمارى سالک را 
پارسال در بخش بن رود 150 نفر بیان کرد و افزود: 
امسال تعداد بیماران سالک به1200نفر افزایش پیدا 
کرده اســت. وى گفت: افزایش بیش از دو برابرى 
بیمارى ســالک در این منطقه، به علت اجرا نشدن 

کامل طرح پیشگیرى و مبارزه با سالک است.

خبر

مدیر کل بیمه ســالمت اســتان اصفهان با اشاره به 
برقرارى پل ارتباطى مستقیم و بدون واسطه بین کلیه 
بیمه شــدگان و مؤسسات تشــخیصى درمانى طرف 
قرارداد با مسئولین سازمان از طریق سامانه 1666گفت: 
یکى از طرح هاى بیمه سالمت، حرکت به سمت دولت 
الکترونیک و استقرار سامانه تلفنى 1666 بود که مردم 
مى توانند در هر زمان از شــبانه روز، اطالعات الزم در 
خصوص چگونگى دریافت خدمت و موارد مختلف دیگر 

را دریافت کنند.
حســین بانک افزود: طبق برنامه ریزى صورت گرفته، 
روز هاى دوشنبه، هر دوهفته یکبار مدیران و مسئولین 

بیمه سالمت از ســاعت 10 تا 12 پاسخگوى مستقیم 
تماس هاى تلفنى مردم با ســامانه 1666 خواهند بود 
و در بقیه ایام هفتــه، به صورت 24 ســاعته از طریق 
کارشناســان مربوطه اطــالع رســانى الزم صورت 

مى گیرد.
مدیر کل بیمه سالمت استان اصفهان به طرح پایلوت 
استقرار ســامانه اسناد بســترى الکترونیک در استان 
اصفهان اشاره کرد که با هدف استقرار داشبورد مدیریتى 
و آمارى مناسبى براى سیاستگذارى هاى کالن نظام 
سالمت و همچنین صرفه جویى به میزان تقریبى 500 

میلیارد تومان در کاغذ مصرفى راه اندازى شده است.

معاون اشتغال و خودکفایى کمیته امداد امام خمینى(ره)استان 
اصفهان از بهره مندى بیش از 8000 نفر مددجوى اصفهانى از 

خدمات حرفه آموزى کمیته امداد خبر داد.
بهرام سوادکوهى گفت: 8971 مددجوى تحت حمایت کمیته 
امداد اصفهان تا انتهاى پاییز امسال از خدمات حرفه آموزى 
ارائه شده توسط این نهاد بهره مند شدند. وى ادامه داد: کمک به 
خوداشتغالى مددجویان و موفقیت آنها در راه اندازى کسب وکار، 
به شکل تفکیک ناپذیرى به آموختن یک حرفه وابسته است.

معاون اشتغال و خودکفایى کمیته امداد امام خمینى(ره)استان 
اصفهان ماهیت طرح هاى اشتغالى که با تسهیالت این نهاد 
راه اندازى مى شود را مجرى محور دانســت و افزود: در این 

طرح ها، کار اصلى که منجر به ارائه خدمات یا تولید یک کاال 
مى شود، باید توســط مجرى طرح انجام شود و این مسئله 
اهمیت کار بلد بودن مددجویان متقاضى وام هاى اشتغال را 
دوچندان مى کند و کمیته امداد اصفهان به منظور کمک به 
خودکفایى این نیازمندان، زمینه آموختن حرفه هاى موردنظر 
را براى آنها فراهم مى کند. سوادکوهى خدمات حرفه آموزى 
ارائه شده توسط کمیته امداد اصفهان را در سه سطح مقدماتى، 
مهارتى و پایدارسازى و توسعه دسته بندى کرد و گفت: در بازه 
زمانى یادشده، 1565نفر از آموزش هاى مقدماتى، 1953 نفر 
از آموزش هاى مهارتى و 5453 نفر نیز از آموزش هاى مربوط 

به پایدارسازى و توسعه کسب وکار بهره مند شدند.

بهره مندى 8900 مددجو از 
خدمات حرفه آموزى کمیته امداد 

استقرار سامانه اسناد بسترى 
الکترونیک در استان

معاون اول رئیس جمهور گفت: شهرســتان کاشان 
ویژگى ها و امتیازاتى دارد که از آنها باید براى توسعه 

این منطقه استفاده کرد.
اسحاق جهانگیرى دیروز در مورد هدف سفر خود به 
این شهرستان افزود: کاشان یکى از مناطق تاریخى 
کشور است که ویژگى هاى منحصر به فردى دارد و 
مردم آن همواره پشتیبان نظام جمهورى اسالمى و 

انقالب بوده و در این راه فداکارى کرده اند. 
وى بیان کرد: شهرســتان کاشــان در زمینه هاى 
گوناگون صنعتى نیز ظرفیت هاى خوبى دارد و یکى 

از مهمترین مراکزصنعتى کشور به شمار مى رود. 
معاون اول رئیس جمهور اضافــه کرد: فرصتى در 

آســتانه چهلمین ســالگرد پیروزى انقالب پیش 
آمد تا طرح هاى مهمــى در بخش هاى آب، برق و 
فاضالب در این شهرستان به بهره بردارى برسد که 
حجم سرمایه گذارى آنها افزون بر 20 هزار میلیارد 

ریال است. 
***

همچنین با حضور معاون اول رئیس جمهور،مدول 
دوم تصفیه خانه فاضالب کاشــان به بهره بردارى 

رسید.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب کاشان گفت: براى 
اجراى این طرح، افزون بر یکهــزار و 330 میلیارد 
ریال از محل بانک توسعه اسالمى هزینه شده است. 
محمدرضا اسدى افزایش ظرفیت تصفیه فاضالب 
به میزان 20 هزار مترمکعب در شبانه روز، افزایش 
جمعیت زیر پوشــش به تعداد صد هزار نفر و توسعه 
شــبکه فاضالب به میزان 177 کیلومتر را از جمله 

مزیت هاى بهره بردارى از این طرح بیان کرد. 
وى با اشاره به اینکه طرح فاضالب کاشان جمعیتى 
افزون بر 400 هزار نفر را پوشش خواهد داد، افزود: 
این طرح که از سال 82 آغاز شــده، شامل ساخت 
چهار مــدول تصفیه خانــه،650 کیلومتر شــبکه 
جمع آورى و 12 کیلومتر خط انتقال فاضالب است. 

مدیر اداره هنرى دفتر تبلیغات اسالمى اصفهان گفت: 
در آستانه دهه مبارك فجر و به منظور شناسایى و رتبه 
بندى آثار و دســتاوردهاى فرهنگى- هنرى طالب 
خواهر استان اصفهان، جشــنواره فرهنگى- هنرى 

«امین» برگزار مى شود.
مجید شجاعى اظهار کرد: با برگزارى جشنواره امین، 
توانمندى و مهارت هاى فرهنگــى هنرى بالقوه و 
بالفعل در حــوزه علمیه خواهران را کشــف کرده و 
فضاى همدلى، هم افزایى، تعامــل و تبادل دانش و 
مهارت در بین طالب به وجود مى آید.وى ادامه داد: 
خواهران طلبه با فعالیت هاى هنرى خواهند توانست 

موج تبلیغى مورد نیاز در جامعه را به وجود آورند و در 
تداوم و ثبات اندیشــه و هنر، در فعالیت هاى تبلیغى 

ثابت قدم باشند.
شجاعى تعداد رشته هاى جشنواره را 18 مورد بیان 
کرد و گفت: هنرهاى ادبى، تجســمى، تصویرى و 
شــفاهى محورهاى جشــنواره بوده و بخش ویژه، 
زندگى علمى و اجتماعى بانو مجتهده امین اســت.
وى از مهلت ارسال آثار تا 22 بهمن ماه سال جارى 
خبر داد و گفت: آییــن اختتامیه، اعالم برگزیدگان و 
اهداى جوایز در تاریخ 7 اســفند ماه 1397 به همراه 

نمایشگاهى از آثار برگزار مى شود.

با توجه به مخاطره آمیز بودن سه راهى قدس شهر 
دستگرد و با عنایت به شــکل گیرى معابر جدید در 
آن منطقه و به منظور بهبود عبــور و مرور و تأمین 
دسترسى مناسب شهروندان، پروژه اصالح هندسى 
این سه راهى و تبدیل آن به میدان و همچنین پیاده 
روسازى، جدولگذارى و کانیوگذارى معابر اطراف آن 

در دستور کار شهردارى دستگرد قرار گرفت.
شــهردار دســتگرد گفت: پس از تصویب پروژه در 
شــوراى ترافیک شهرســتان، طرح پروژه توسط 
کارشناســان ترافیکى تهیه شــد و به تأیید مراجع 

ذیصالح رســید و اجراى پــروژه در دســتور کار 
قرارگرفت. 

محســن تجویدى اظهار کرد: در اجراى این پروژه، 
3000متر مربع زیرسازى و عملیات خاکى با استفاده 
از دســتگاه هاى راهســازى و 1500متر جدول و 
کانیوگذارى انجام شد و 450 تن آسفالت نیز استفاده 
شده است. وى افزود: همچنین جابه جایى تأسیسات 
برق و تأمین روشنایى این محدوده و نصب عالیم 
ترافیکى، از دیگر اقدامات انجام شده در این پروژه 

است.

نخستین نمایشگاه بین المللى هنر-صنعت مد و لباس 
(مداکس) به میزبانى اصفهــان و با حضور مدیران و 
فعاالن صنعت پوشــاك در روزهاى نهم تا یازدهم 

اسفندماه امسال برگزار مى شود.
ابراهیم خطابخش، رئیس اتحادیه صنف پوشــاك 
اصفهان با تأکید بر اینکه جامعه پوشاك و صنعت مد 
نیاز جدى به برگزارى نمایشگاه هاى تخصصى در این 
زمینه دارد، گفت: حضور در نمایشگاه مداکس فرصتى 
ارزشمند براى صاحبان صنعت مد و پوشاك به شمار 
مى رود، زیرا نمایشگاه، مهمترین و مؤثرترین ابزارى 
اســت که فعاالن یک صنعت را در فضاى رقابت و 
تعامل گرد هم مى آورد و در نهایت ســبب پیشرفت 

یک صنعت مى شود.

وى با بیان اینکه عرضه محصــوالت، نوآورى ها و 
فناورى هاى روز در فضاى نمایشــگاه نگاه متفاوتى 
در روش هاى توسعه و رونق کسب وکار ایجاد مى کند، 
خواستار حمایت همه اعضا از نمایشگاه و همچنین 
حمایت دیگر اتحادیه هاى مرتبط با موضوع صنعت 

مد و پوشاك شد.
***

 محمد کسایى، یکى از تولیدکنندگان معتبر صنعت 
پوشاك استان اصفهان نیز نمایشگاه را عرصه اى که 
مى تواند آینده شرکت ها و فعاالن را در تمامى صنایع 
تضمین کند، عنوان کرد و افزود: نمایشگاه مى تواند 
حس رقابت در افراد را برانگیزد، اگر رقابت نباشــد، 

هرگز پیشرفتى حاصل نخواهد شد.

نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل در مجلس شوراى 
اسالمى گفت: باتوجه به خشکسالى منطقه و بحران آب، 
ایجاد مزرعه خورشیدى در کاشان مى تواند به کشاورزان 

منطقه کمک بسزایى کند.
جواد ســاداتى نژاد در جمع خبرنگاران با بیان اینکه خط 
انتقال آب زاینده رود به کاشان 98درصد پیشرفت داشته 
اســت، اظهار کرد: تکمیل این پروژه به اعتبار کمى نیاز 
دارد که باید هرچه سریع تر این مهم محقق شود، چراکه 

منطقه کاشان با بحران آب روبه رو است.
وى با بیان اینکه قطعى آب در کاشــان به خصوص در 
تابستان معضل انکار ناشدنى اســت، افزود: باتوجه به 
اینکه 7/5میلیارد لیتر آب مصرفى کاشــان در تابستان 
توســط کولرهاى آبى کاشــان و آران و بیدگل مصرف 
مى شــود، تبدیل کولرهاى آبى به گازى مشکل قطعى 
آب در کاشــان و آران و بیدگل را رفع مى کند. ساداتى 
نژاد گفت: هزینه برق مصرفى در کاشــان نیز نسبت به 
کل استان 35 درصد گران تر اســت، چرا که کولرهاى 
آبى در تابستان حتى در شب به دلیل گرماى زیاد روشن 

است.

نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل در مجلس پیشنهاد داد؛

مزرعه خورشیدى در کاشان احداث شود
کاشان ویژگى هاى منحصر به فردى دارد

در آستانه دهه فجر و به منظور رتبه بندى آثار طالب خواهر استان؛ 

برگزارى جشنواره فرهنگى- هنرى «امین» 

پایان یافتن عملیات اجرایى میدان قدس دستگرد 

اصفهان، میزبان نمایشگاه مد و لباس

فرمانــده انتظامى شهرســتان نجف آباد 
گفت: یک جوان 22 ساله براثر انفجار ترقه 
دست ساز در یک عروســى جان خود را از 

دست داد.
محمدرضا خدادوســت اظهارکرد: در پى 
تماس تلفنى با مرکز فوریت هاى پلیســى 
110 مبنى بــر وقوع حادثــه انفجار ترقه 

دست ســاز در یکى از شــهرهاى توابع 
شهرستان نجف آباد  بالفاصله مأموران به 
منظور بررسى صحنه در محل حاضر شدند.

وى  خاطرنشان کرد: در بررسى هاى صورت 
گرفته مشخص شد که یک جوان 22 ساله 
که به همراه پدر خود در جشن عروسى یکى 
از اقوام شرکت کرده بود، به علت حمل مواد 

محترقه و بى احتیاطى در رها کردن آن، باعث 
به وجود آمدن حادثه انفجار شد.

وى گفت: در این حادثه، جوان مذکور و پدر 
وى دچار سوختگى شده و به کمک نیروهاى 
امدادى به بیمارستان منتقل شدند که به رغم 
تالش پزشکان، جوان 22 ساله براثر شدت 

جراحات وارده فوت کرد. 

مرگ جوان 22 ساله براثر انفجار ترقه در عروسى

بررســى اســتعفاى مهدى مقدرى، عضو شوراى شهر 
اصفهان در حالى در دستور کار دیروز جلسه علنى شوراى 
شهر اصفهان بود که به دلیل عدم حضور این عضو شورا 
به دلیل مرخصى، از دستور کار شــوراى شهر اصفهان 

خارج شد.
بررسى استعفاى مقدرى، یکى از  دستور کارهاى دیروز 
جلسه علنى شوراى شهر اصفهان بود اما با وجود اینکه 
این عضو شوراى شهر، اســتعفاى خود را تقدیم هیئت 
رئیسه پارلمان شهر کرده بود، یک هفته به مرخصى رفت 

و استعفاى او از دستور کار خارج شد.

فتح ا... معین، رئیس شــوراى اسالمى شهر اصفهان در 
این خصوص اظهار کرد: این عضو شــورا درخواســت 
یک هفته مرخصى داشــت و با توجه به مواد 79 تا 83 
آیین نامه داخلى شوراها مبنى بر الزام حضور براى بررسى 
درخواست استعفاى عضو شــوراى شهر، امکان بررسى 

این بند وجود ندارد.
گفتنى است برخى رسانه هاى استان این استعفاى عضو 
شــوراى شــهر اصفهان را فرار رو به جلویى براى عدم 
پاسخگویى به مطالبات در مورد سفر وى به لهستان در 

ابتداى سال جارى دانسته اند.

مقدرى به جاى جلسه استعفا، به مرخصى رفت

اعضاى باند ســارقان 20 میلیــارد ریالى منازل در 
اصفهان دستگیر شدند.

رئیس پلیس آگاهى اســتان اصفهان گفت: در پى 
شکایت تعدادى از شــهروندان مبنى بر سرقت از 
منازل آنها، تحقیقات از ســوى کارآگاهان به طور 

ویژه آغاز شد.
سعید ســلیمیان افزود: در بررسى هاى تخصصى 
هویت چهار نفر از ســارقان ســابقه دار که در این

سرقت ها دست داشتند، مشخص شد و در عملیات 
ویژه اى با هماهنگــى مقامات قضائــى، تمامى 

متهمان در مخفیگاه هایشان دستگیر شدند.
وى با اشــاره به اینکه این چهار متهم به 45 مورد 
ســرقت از منازل به ارزش 20 میلیارد ریال اموال 
اعتراف کردند، گفت: هشــت میلیارد ریال اموال 
مســروقه شــامل طالجات، ســکه بهار آزادى، 
تابلوفرش، LED، لــپ تاپ و وجوه نقــد نیز از 

مخفیگاه سارقان کشف شد.
سلیمیان افزود : با اعتراف اعضاى این باند، مأموران 
انتظامى هشــت نفر از مالخران ایــن پرونده را نیز 
شناسایى و در عملیات هاى جداگانه آنها را دستگیر 

کردند.

دستگیرى اعضاى باند 
سارقان 20 میلیارد ریالى 

اســتاندار اصفهــان یکــى از وظیفه هــاى اصلى منــازل
مدیران و مســئوالن را، ایجاد اشــتغال در کشــور

 دانست.
عباس رضایى افزود: معتقدم هر کسى شغلى ایجاد 
مى کند، قهرمان است و اگر کسى در این زمینه، کم 
کارى یا سستى کند و یا موجب از بین رفتن اشتغال 

شود، خیانت کرده است.
اســتاندار اصفهان بیان کرد: امروز استکبار جهانى 
ناجوانمردانه بر ایران تاخته و کشور به همین علت در 
برابر اســتکبار جهانى با همت و تالش دولتمردان و 

مردم جوانمردانه ایستادگى مى کند.

استاندار اصفهان:

 ایجاد اشتغال وظیفه اصلى مدیران است

مدیر مجتمع پتاس خوروبیابانک گفت: امســال میزان تولید محصول پتاس 27 درصد نســبت به پارسال رشد 
داشته است.

على علوى افزود: محصول نهایى این مجتمع 
معدنى با خلوص 95 درصد براى اســتفاده در 
صنایع پتروشیمى و کشــاورزى و همچنین 

داروسازى تولید مى شود.
وى با بیان اینکه فعالیت این واحد معدنى 20 
درصد از نیاز کشــور را تأمین مى کند، گفت: 
معدن پتاس با هدف تولید ساالنه 50 هزار تن 
کلرید پتاسیم، به عنوان کود شیمیایى و 300 
هزار تن کلرید سدیم براى مصارف پتروشیمى، خوراکى و دارویى و 30 هزار تن هیدروکسید منیزیم فعالیت دارد.

مدیرمجتمع پتاس خوروبیابانک افزود: ســاالنه 15 میلیون متر مکعب شورابه وارد 14 استخرتبخیر خورشیدى 
به وسعت تقریبى 13 کیلومتر مربع مى شود که از این میزان، ســه میلیون تن نمک و 340 هزار تن کارنالیت به 

دست مى آید.
وى گفت: در حال حاضر با تولید و بهره بردارى از این کارخانه زمینه اشتغال 350 نفر به صورت مستقیم و در حدود 

2000نفر به صورت غیر مستقیم فراهم شده است.

افزایش 27 درصدى تولید پتاس
رئیس دانشگاه اصفهان گفت: دانشگاه اصفهان در صدد تأسیس 
و راه اندازى مرکز نوآورى صنایع سرگرمى و بازى هاى رایانه اى 

با حمایت معاونت علمى و فناورى ریاست جمهورى است.
هوشنگ طالبى افزود: دانشگاه اصفهان در حال حاضر داراى 
یک مرکز تخصصى بازى هاى رایانه اى اســت و با توجه به 
ظرفیت هاى خوبى که دارد، این مجموعه گسترش یافته و به 
مرکز نوآورى صنایع سرگرمى تبدیل مى شود. وى اظهار کرد: 
در این مرکز ایده هاى جدید، خالقانه و نوآورانه در زمینه صنایع 
سرگرمى از جمله بازى هاى رایانه اى، شبیه سازى، پویانمایى 
(انیمیشن) و واقعیت مجازى که مبتنى بر دانش و پژوهش باشند، 
مورد حمایت قرار مى گیرد و به محصول براى عرضه به بازار 
تبدیل مى شود. رئیس دانشگاه اصفهان با بیان اینکه برخى از 
محصوالت هسته هاى فناور و شرکت هاى دانش بنیان مستقر 
در این مراکز به مرحله قرارداد با سرمایه گذار و تولید رسیده است، 
اظهار کرد: برخى از این محصوالت شامل روبات توانبخشى زانو، 

دستگاه هاى فوتراپى و زخم پوشى آلژینات عسل است.

مرکز نوآورى بازى رایانه اى 
 راه اندازى مى شود
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مجموعه تلویزیونــى «مینو» به کارگردانــى امیرمهدى 
پوروزیــرى و تهیه کنندگى مهدى همایونفر، امشــب 24 
دى ماه به ایستگاه پایانى مى رسد. البته تا چهارشنبه 26 دى 
ماه، بازپخش دو قسمت پایانى روى آنتن شبکه یک سیما 
خواهد رفت.  پشــت صحنه این مجموعه تلویزیونى هم 

احتماًال روز جمعه پخش خواهد شد.
گفتنى است سریال تلویزیونى «مینو» درامى عاشقانه است 
که با آغاز حمله رژیم بعث عراق به ایران همراه مى شــود و 
روایتى متفاوت از مقاومت مردم آبادان، خرمشهر و... را در 
روزهاى ابتدایى هشت سال دفاع مقدس به تصویر مى کشد.

عباس غزالى، مهدیه نســاج، ســلمان فرخنــده، محمود 
پاك نیت، پروانه معصومى و... از جمله بازیگران اصلى این 

سریال هستند.

بازیگر فیلم «تایتانیک» که به «مارلون براندو» شباهت دارد، 
نقش این بازیگر صاحبنام سینما را ایفا خواهد کرد. «بیلى 
زِین» نقش «مارلون براندو» را در فیلمى با عنوان «والتزینگ 
با براندو» به نویســندگى و کارگردانى «بیل فیشَمن» ایفا 
مى کند. این فیلم را که خود زِین یکى از تهیه کنندگانش است 
براساس خاطرات سال 2011 «برنارد جاج»، معمار ساکن 
لس آنجلس ساخته مى شود. این معمار در دهه 70 میالدى 
براى استراحت و دورى از دیگران به جزیره اى خالى از سکنه 
در اقیانوس آرام جنوبى مى رود و در آنجا با «مارلون براندو» 
آشنا مى شود. هنوز مشخص نیســت که چه کسى نقش 

«برنادر جاج» را ایفا خواهد کرد.
«مارلون براندو»، هنرپیشه آمریکایى، برنده جایزه اسکار و 
ستوده شده ترین بازیگر تاریخ سینماى قرن بیستم جهان 
اســت. او پیشکسوت ســبک معروف «متد اکتینگ» بود 
که بالفاصله پــس از او بازیگرانى ماننــد «جیمز دین» و 
«مونتگومرى کلیفت» و سال ها بعد «پل نیومن»، «داستین 
هافمن»، «آل پاچینو» و «رابرت دنیرو» با درخشش خود 

این سبک را در سینماى آمریکا تثبیت کردند.
او یکى از تأثیرگذارترین بازیگران تاریخ سینماست. بسیارى 
بهترین نقــش او را «ویتــو کورلئونــه» در «پدرخوانده» 
مى دانند. این بازیگر آمریکایى در بین بسیارى از عالقه مندان 
به سینما و منتقدان به عنوان «بهترین بازیگر تاریخ سینما» 
شــناخته مى شــود. آنچنان که خودش بیان کرده هرگز 
فکر نمى کرده در جهان ســینما به چنین شهرتى برسد و 
مى گوید: «همه چیز اتفاقى شــد، اگر خوش شانس نبودم و 
بازیگر نمى شدم، معلوم نیست قرار بود سر از کجا دربیاورم. 
احتماًال یک شیاد و کالهبردار مى شدم. کالهبردار خوبى 

هم مى شدم.»

خواننــده موســیقى ایرانــى مى  گوید وقتــى مى بیند 
آهنگ هایش اجرا نمى شــوند، کم کم دلسرد مى شود و 

آنها را رها مى کند.
امین ا... رشیدى، خواننده و آهنگساز ایرانى درباره برنامه 
این روزهاى خود گفت: مى خواهم کارهاى زیادى انجام 
بدهم ولى دست و بالم بسته است. حدود پنجاه شصت 
آهنگ منتشر نشده در دســت دارم که فکر مى کنم هر 
کدام از آنها یک نوآورى خاصــى دارند. خودم عالوه بر 
آهنگسازى، کتاب و مقاله هم مى نویسم اما وقتى مى بینم 
آهنگ هایم اجرا نمى شوند، کم کم دلسرد مى شوم و آنها 
را رها مى کنم. این خواننده در رابطه با علت انتشار نکردن 
آلبوم، اظهار کرد: دوره آلبوم منتشــر کــردن به پایان 

رسیده است.
وى ادامه داد: براى انتشــار تک آهنگ هم یک نفر باید 
بیاید اسپانسر شــود. من خودم به هیچ وجه چشمداشت 
مالى و مادى ندارم ولى مسئولین باید ارکستر در اختیار ما 

قرار بدهند. حیف است این آهنگ ها تولید نشوند.
این آهنگساز در پاسخ به سئوالى درباره برگزارى کنسرت، 
بیان کرد: در موسیقى یک باند مافیاى عجیب و غریبى 
وجود دارد. هفته گذشــته در روزنامه خواندم که حدود 
پنجاه شصت نفر خواننده کنســرت برگزار مى کنند، در 
حالى که من اسم اکثر آنها را تا به حال نشنیده ام. اکثر آنها 

در باندهاى خاصى حضور دارند.

سى و هفتمین جشنواره فیلم فجر در حالى برگزار مى شود 
که در دو بخش سوداى سیمرغ و نگاه نو در مجموع 32 

فیلم به نمایش در خواهد آمد. 
در جمع بازیگران زن اما امسال مهناز افشار با فیلم هاى 
«آشــفتگى»، «قســم» و «ناگهان درخت» به همراه 
پانته آپناهى ها که با فیلم هاى «جمشیدیه»، «درخونگاه» 
و «ناگهان درخت» در جشــنواره حضــور دارد، عنوان 
بازیگران پرکار جشــنواره را به نام خــود ثبت کرده اند. 
افشار طى این سال ها در دوره هاى مختلف نامزد دریافت 
ســیمرغ بلورین بهترین بازیگر زن و یا نقش مکمل زن 
بوده اســت اما تاکنون تنها براى فیلم «سعادت آباد» در 
سال 89 برنده سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل 

زن شده است.
پانته آ پناهى ها نیز با دریافت چندین جایزه توانسته جایگاه 
مناسبى براى خودش در میان دیگر بازیگران زن سینماى 

ایران داشته باشد.
البته نکات جالب توجه، حضور ســتاره پسیانى در جمع 

است که سه پرکارترین هاى زن ســینماى ایران 
فیلم «سرخپوست»، «جمشیدیه» و 
«غالمرضا تختــى» را به نام خودش 

ثبت کرده اســت. او ســال 
گذشته فیلم «رضا» علیرضا 
معتمــدى را در جشــنواره 

جهانى فیلم فجر داشت که به 
نمایش درآمد. البته در «النتورى» 

و «ورود آقایان ممنوع» هم چشــمه هاى 
جدیدى از بازیگرى تنها دختر آتیال پســیانى در 

سینما را شــاهد بودیم. البته او بیشتر 
صحنه نمایش را تجربه مى کند و این 

روزها یک کار نمایش خانگى با فریدون 
جیرانى هم انجام داده است. 

پریناز ایزدیار امســال از جمله بازیگران 
زنى اســت که با دو فیلم «سرخپوست» 

و «مترى شــیش و نیم» به جشنواره 
مى آیــد که «متــرى شــیش و نیم» 
دومین همــکارى این بازیگر با ســعید 

روســتایى در مقام کارگردان اســت. او پیش از 
این یک بار براى فیلم «تابســتان داغ» 
نامزد بهتریــن بازیگر نقــش اول زن 
ســى و پنجمین دوره جشــنواره فیلم 

فجر شــد و در همکارى اول با ســعید 
روستایى در «ابدو یک روز» هم به عنوان بهترین بازیگر 

نقش اول زن جشنواره فیلم فجر انتخاب شد.
هدیه تهرانى که زمانى سوپراستار ســینماى ایران بود 
مدتى است کمتر در آثار ســینمایى حضور فعالى دارد. او 
امسال تنها با دو فیلم «مسخره باز» و «روز هاى نارنجى» 
در جشنواره فیلم فجر حضور دارد. او در هفدهمین دوره 
از جشــنواره فیلم فجر براى بازى در فیلــم «قرمز» به 
کارگردانى فریدون جیرانى موفق به دریافت ســیمرغ 
بلورین بهترین بازیگر نقش اول زن شد و هفت سال بعد در 
بیست و چهارمین دوره از جشنواره فیلم فجر نیز براى بازى 
در فیلم «چهارشنبه سورى» به کارگردانى اصغر فرهادى 

سیمرغ بلورین بهترین بازیگر زن را از آن خود کرد.
لیندا کیانى نیز با فیلم هاى «دیدن این فیلم جرم نیست» 
و «پالتوشترى» که هر دو در بخش نگاه نو (فیلم اولى ها) 
حضور دارند به عنوان بازیگر زنى که دو فیلم در جشنواره 
دارد، حاضر خواهد شد. دو فیلمى که باید منتظر خودنمایى 
این زن جوان تلویزیونى باشیم که خیلى دوست دارد در 

سینما هم قدرت نمایى کند. 
فاطمه معتمدآریا هم با دو فیلم «بنفشــه آفریقایى» و 
«جان دار» به جشنواره سى و هفتم فیلم فجر آمده است. 
او در سال 95 «آباجان» را در جشنواره فیلم فجر داشت 
و امسال احتماًال جزو کاندیداى بهترین بازیگر هاى زن 

سینماى ایران نام او هم ثبت شود.
ژاله صامتى براى جشنواره فیلم فجر امسال هم دو فیلم 
«درخونگاه» و «حمال طال» را براى عرضه آورده است. 
دو فیلم مورد بحثى که در هر دو باید منتظر قدرت نمایى 
هنر تئاترى او باشــیم. او آخرین بار با فیلم سینمایى «در 
وجه حامل» روى پرده نقره اى قرار گرفت و در «دراکوال» 
و «نیش زنبور» هم کارهاى کمدى از خود ارائه کرد که 
در محافل ســینمایى پیرامون این دو اثر سینمایى بارها 

صحبت شد. 
شــبنم مقدمى هم که این روزها «کلمبــوس» را روى 
پرده نقره اى دارد مثل هر سال که پربار به جشنواره فجر 
مى آید و یک پاى جایزه گرفتن هاست امسال هم با دو اثر 
سینمایى به جشنواره سى و هفتم فیلم فجر آمده است. 
نام دو اثر مقدمى، «شبى که ماه کامل شد» نرگس آبیار و 

«زهر مار» سیدجواد رضویان است. 
بهنوش طباطبایى هم در دو فیلــم «ماجراى نیمروز2: 
رد خون» و «غالمرضا تختى» بــازى مى کند. احتماًال 
از آنجایى که الناز شاکردوســت نتوانست به «ماجراى 
نیمروز2» بپیوندد و فرصت خوبى براى بهنوش طباطبایى 
فراهم شد که این  ســال ها کمتر بازى درخشان 
و منحصر به فــردى از او دیده 
شده خودش را در فیلم جدید 
مهدویان نشان دهد. یا در 
«غالمرضا تختى» که 
نمایى جدیــد از پهلوان 
کشــتى ایران اســت 

خودنمایى کند. 
نسیم ادبى هم بیشتر در تئاتر 
و تلویزیون مطرح شده و خیلى کم کار ویژه 
از او در ســینما دیدیم. البته «مانا» 
و «زندگى» دو کار جدید این 
بازیگــر در عرصه ســینما 
محسوب مى شــود. شقایق 
فراهانى هــم دو کار متفاوت 
در جشنواره ســى و هفتم فیلم 
فجر دارد؛ یکى طنز ســیدجواد 
رضویان که نامش «زهرمار» 
اســت و دیگرى همــکارى با 
رســول صدرعاملى در «سال دوم 
دانشکده من». او هم همچون نسیم 
ادبى موفقیتى در جشنواره فیلم فجر 

نداشته است.
پریوش نظریه بعد از «بادیگارد» حاتمى کیا، «النتورى» 
درمیشیان و «جشــن دلتنگى» پوریا آذربایجانى، دوباره 
با دو کار «پالتو شــترى» در بخش نگاه نو و «غالمرضا 
تختى» بهرام بهرامیان به جشــنواره سى و هفتم فیلم 
فجر آمده است. هدى زین العابدین هم «سمفونى نهم» و 
«طال» را در جشنواره امسال فیلم فجر به نام خودش ثبت 
کرده است. «اســرافیل»، «جاده قدیم» و «عرق سرد» 
جزو فیلم هایى است که بیشــتر قدرت بازى این بازیگر 

را به رخ کشید.
از جمله بازیگران زن ســینماى ایران که با یک فیلم به 
جشنواره آمده اند هم مى توان به لیال زارع («معکوس»- 
پوالد کیمیایى)، مریــال زارعى («ایــده اصلى»-آزیتا 
موگویى)، سارا بهرامى («جمشیدیه»- یلدا جبلى)، ویشکا 
آسایش («سال دوم دانشکده من»- رسول صدرعاملى)، 
ساره بیات («سمفونى نهم»- محمدرضا هنرمند)، الناز 
شاکردوست («شــبى که ماه کامل شد»- نرگس آبیار)، 
نگار جواهریان («طال»-پرویز شهبازى)، طناز طباطبایى 
(«طال»- پرویز شــهبازى)، لیال حاتمى («مردى بدون 
سایه»- علیرضا رئیســیان)، باران کوثرى («جان دار»-

حســین امیرى دومارى) و رعنا آزادى ور («سونامى»- 
میالد صدرعاملى) اشاره کرد.

فیلم دوم پیمان معادى در مقام کارگردان با عنوان «بمب؛ 
یک عاشقانه» روى پرده است و در آشفتگى اکران نیمه 
دوم سال به واســطه فعالیت مؤثر پخش کننده فروش 

خوبى هم داشته است.
معادى ســال قبل با «بمب؛ یک عاشــقانه» در بخش 
مسابقه جشنواره فجر حضور داشت و جایزه ویژه هیئت 
داوران را گرفــت با این حال در گفتگویــى تازه، جایزه 

بگیران سینماى ایران را نواخته است!
پیمان معادى که در اختتامیه فجر پارسال همراه با احسان 
رسول اف آقازاده مدیرعامل بانک آینده روى سن رفت 
تا جایزه ویژه هیئت داوران را بگیرد بــا بیان اینکه کم 
سروصداست به «شــرق» گفت: آدم صبورى هستم و 
ســعى مى کنم بى حاشــیه کار  کنم. چون چاره دیگرى 
ندارم. من این رویه را سال هاســت انتخاب کرده ام و تا 
پایان عمر کارى ام نیز همین روال را دنبال خواهم کرد. 
ســروصدا نمى کنم که در چه فیلمى و با چه کسى بازى 
مى کنم. هیچگاه هیاهو نکرده ام چون همیشــه به فکر 
پروژه بعدى ام هستم. من کارم را انجام مى دهم و کسى 
که باید متوجه شود، مى شود. چه اشکالى دارد که عده اى 

هم متوجه نشوند؟
وى ادامه داد: عده اى همیشه به هم جایزه مى دهند. یک 
عده بازیگر هم هستند که غر مى زنند و فحش مى دهند 
و جایزه شان را هم مى گیرند! معادى افزود: مجوزى که 
دیگران در دو هفته مى گیرند براى من شــش ماه طول 
کشــید و مجوز اکرانى که همه دو ماهه مى گیرند، من 
یکساله مى گیرم. ناراحت هم نیســتم. از این به بعد هم 
همین رویه را خواهم داشــت. ده ســال بعد هم جایزه 

ندهند، اشکالى ندارد.

این بار مصطفى زمانى مهمان برنامه «کیوسک» شبکه 3 بود. این بازیگر سینما و تلویزیون کشورمان در پاسخ 
به سئوال مجرى برنامه درباره کار هاى جدید خود گفت: این روز ها مشغول بازى در سریال نمایش خانگى 
«نهنگ آبى» به کارگردانى فریدون جیرانى هستم. وى افزود: اولین بار که عکس گریم من انتشار پیدا کرد، 

سر و صداى بسیار ایجاد شد. چرا که همیشه با اولین کار خود قیاس مى شوى.
مجرى اظهار کرد: «تو در کل از زیر سایه نقش حضرت یوسف(ع) بیرون نمى آیى؟»

بازیگر نقش یوسف پیامبر(ع) در جواب تصریح کرد: چرا بیرون بیایم؟! به نظرم خیلى از کار ها و نقش ها را 
زمان از بین مى برد اما برخى از کار ها به زمان ربطى ندارند. مطمئنم روزى که این دنیا را ترك مى کنم، همه 

از نقش آفرینى من در سریال «حضرت یوسف پیامبر(ع)» حرف مى زنند.

اظهارات جالب مصطفى زمانى درباره نقش 
یوسف پیامبر(ع) رامبد جوان، کارگردان فیلم سینمایى «قانون مورفى» در اکران مردمى این فیلم در تهران گفت: شنیده ام گفته اند 

«قانون مورفى» براى بچه ها خوب نیســت، معتقدم این فیلم براى بچه ها مناسب است و مى توانند کنار خانواده 
این فیلم را تماشا کنند.  در این اکران مردمى نزدیک به 2000 نفر در هفت سانس با مهمانان فیلم دیدار کردند.

رامبد جوان در این مراسم گفت: حمایت کردن از فیلم به سینما رفتن و تماشاى فیلم ها روى پرده سینماست. وقتى 
در سالن مشغول تماشاى فیلم هستید با گوشى تان همراه نشوید. کارگردان «قانون مورفى» مدعى شد: ساختن این 

فیلم کار سختى بود و بسیار اعتقاد دارم از نظر فنى یا تکنیکالى فیلم بسیار استانداردى ساخته ایم . رامبد جوان در 
پایان گفت: شنیده ام که گفته اند «قانون مورفى» براى بچه ها خوب نیست، معتقدم این فیلم براى بچه ها 

مناسب است و مى توانند کنار خانواده این فیلم را تماشا کنند. فراموش نکنیم بچه هاى این دهه بسیار 
جلوتر از زمان هستند و همینطور «قانون مورفى» طنز درست و استانداردى دارد.

«قانون مورفى» براى کودکان مناسب است؟

از پرکارها تا کم کارها در 32 فیلم

همه بازیگران زن 
جشنواره فیلم فجر که 
سیمرغ مى خواهند

پیمان معادى: 
عده اى مدام فحش مى دهند 

و جایزه هم مى گیرند!

امین  ا... رشیدى: 
 دوره انتشار آلبوم به پایان 

رسیده است

بازیگر «تایتانیک» در نقش 
«مارلون براندو»

آخرین قسمت «مینو»
 امشب پخش مى شود 

پوالد کیمیایى ترانه اى از پدرش را براى فیلم ســینمایى 
«معکوس» مى خواند.

وى در خصوص آخرین وضعیت ســاخت فیلم سینمایى 
«معکوس» براى حضور در جشنواره فیلم فجر به «باشگاه 
خبرنگاران جوان» گفت: به تازگــى در حال ضبط و آماده 
سازى تصنیفى با نام «دعوتم کن» به آهنگسازى مهدى 
عبدى، ترانه سرایى مســعود کیمیایى و خوانندگى خودم 
هستیم. فیلم سینمایى «معکوس» اولین فیلم بلند سینمایى 

پوالد کیمیایى در مقام کارگردانى است.
بازیگرانى چون بابــک حمیدیان، علیرضــا کمالى، اکبر 
زنجانپور، شهرام حقیقت دوســت و لیال زارع در این فیلم 

نقش آفرینى مى کنند.

مسعود کیمیایى
 ترانه سرا شد، پوالد خواننده!

ن یر ى
یه» و 
خودش 

ى»
شــمه هاى 
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و بیشتر 
این  د و

 فریدون 

ه بازیگران 
خپوست» 
جشنواره

ش و نیم» 
 با ســعید 

ســت. او پیش از
تان داغ» 
ش اول زن 
واره فیلم
د ا

و ر ز یى ج ز
نیمروز2» بپیوندد و فرصت خو
فراهم شد که این  ســ
و منح
شد
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از او در س
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د فجر
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دانشکده م
فق اد

: شنیده ام گفته اند 
ووانند کنار خانواده 

ممدیدار کردند.
س سینماست. وقتى

ىى شد: ساختن این 
امبدجوان در 

ىى بچه ها 
ب بسیار 

است؟

ندهند، اشکالى ندارد.

در باندهاى خاصى حضور دارند.
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گرفتن امتیازات حساس و حیاتى با بازى هوایى به رهبرى 
کى روش استنلى در سپاهان باعث شد تا پرسپولیس هم 
براى استفاده از این روش در کنار سایر تاکتیک ها قلقلک 
شود و حتى دیروز برخى سایت ها از خرید جدید کروات 
پرسپولیس به عنوان روش تقلیدآمیز برانکو از قلعه نویى 

یاد کردند.
نیم فصل اول در شرایطى به پایان رسید که سپاهان به 
لطف تفاضل گل توانست باالتر از پرسپولیس و پدیده به 
عنوان قهرمان دور اول لیگ لقب بگیرد. در این بین نقش 
اصلى را استنلى کى روش با ضربات سرش داشت. به نظر 

مى رسد که برانکو هم برنامه اى مشابه براى تیمش در 
نیم فصل دوم دارد و شاهد این مسئله هم خرید بودیمیر 

با ویژگى هایى بسیار مشابه با استنلى کى روش است.
سپاهان در شرایطى فعًال صدرنشین لیگ است که شاید 
تا حد قابل مالحظه اى هم ایــن رتبه را مدیون مهاجم 
گلزن تیم خود است. استنلى کى روش با 9 گل زده آقاى 
گل فعلى لیگ است و گل هاى این مهاجم بلند قامت و 
سر زن کمک زیادى به زردپوشان در جمع آورى امتیازات 
در نیم فصل اول داشته اســت. استنلى کى روش استاد 
زدن ضربه هاى سر اســت و همین مسئله قلعه نویى را 
متقاعد کرد که در نیم فصل اول اکثر حمالت تیمش را 

روى سانتر از کناره ها و به امید ضربه هاى سر استنلى کى 
روش طرح ریزى کند. تاکتیکى که قلعه نویى تخصص 
خاصى از آن دارد و سال هاست که در تیم هاى مختلف 

از آن بهره برده است.
ســایت «پارس فوتبال» درباره اینکه حاال پرسپولیس 
مى خواهد از روش سپاهانى ها کپى بردارى کند نوشت: 
«به نظر مى رســد که برانکو هم برنامه اى مشابه براى 
تیمش در نیم فصل دوم دارد و شــاهد این مســئله هم 
خرید یک بازیکن با ویژگى هایى بسیار مشابه با استنلى 
کى روش است. زوج علیپور – منشــا در نیم فصل اول 
نتوانستند انتظارات برانکو را برآورده کنند و حاال احتماًال با 

حضور بودیمیر شکل بازى سرخپوشان هم عوض خواهد 
شد. بودیمیر هم مانند کى روش تنومند و بلندقامت است و 
البته در زدن ضربه سر تبحر دارد. با این ویژگى ها احتماًال 
باید در نیم فصل دوم پرســپولیس براى گلزنى بیش از 
هر چیز به ســانترهاى بلند و ضربه هاى سر این مهاجم 
کروات تکیه کند. ترفندى که سپاهان فعًال به کمک آن 
صدرنشین شده و پرسپولیس برانکو هم بدش نمى آید 

از آن بهره بگیرد.»
حاال در کنار سپاهان، پرسپولیس هم در نیم فصل دوم به 
احتمال زیاد یک نیروى هوایى قدرتمند خواهد داشت و 
رقابت دو مدعى قهرمانى جذاب تر و خونبارتر خواهد بود. 

 ساختن  ساختن 
نیروى هوایى مقتدر نیروى هوایى مقتدر 
مثل سپاهانمثل سپاهان

منتظر تاکتیک جدید پرسپولیس 
در نیم فصل دوم باشید

زهره فالح زاده

 حاال دیگر ایران با خیال راحت به دیدار انتقامى با عراق 
در آخرین دیدار مرحله گروهــى فکر مى کند. ویتنام با 
همه جوانان با انگیزه اش در برابر ایران زانو زدند و یوزها 

مى روند تا در روز چهارشنبه صدرنشین گروه شوند.
در دیدار بــا ویتنام دو گل زیبا از ســردار آزمون و بازى 
منطقى و حســاب شــده یوزهاى ایرانى، رسانه هاى 
آسیایى و اروپایى را به انتشار گزارش این بازى زیبا وادار 
کرد که این گزارش ها در ســایت ها و خبرگزارى هاى 
ایران دیروز به طور گسترده اى بازتاب داشت. درخشش 
سردار یکى از نکات برجسته این بازى بود که در دقایق 
ابتدایى پس از بازى ایران برابر ویتنام از سوى وبسایت 
رسمى کنفدراسیون فوتبال آسیا زیر ذره بین قرار گرفت 
و درباره بزرگى این بازیکن نوشته شد: «مقامات فوتبال 
آسیا از افت اعتبار رقابت ها نگران نیستند چون بازیکنانى 
مثل سردار آزمون در این تورنمنت بزرگ حضور دارند.» 
 «چاینا مورنینگ»  وبسایت وابسته به روزنامه پرتیراژ 
چین نوشت: «ایران به دومین حریف خود به عنوان یک 
تیم کوچک دیگر رحم نکــرد و با پیروزى قاطعانه برابر 
ویتنام به مرحله حذفى خیره شد. ایران بازى خوبى را به 
نمایش گذاشت و با برنامه بازى کرد. مشخص بود که 
روى حمالت شدید و ناگهانى خود تمرین داشتند و ثابت 
کردند که براى درخشش در جام ملت ها مصمم هستند. 
«فاکس اسپورت نیوز» آسیا نیز در گزارشى تقریباً مفصل 
از پیروزى تیم ملى فوتبال ایران برابر ویتنام نوشــت: 
«ایران خیالش از یک صعود بى دردسر راحت شد و حاال 
براى درخشش در گام سوم، آرامش کافى دارد. مردان 
کى روش فوق العاده بودند و توان این را دارند که مقابل 
حریفان اصلى خود نیز خودنمایى کنند. بازى تاکتیکى و 
تکنیکى ایران براى کسانى که نگران کیفیت بازى هاى 
جام ملت هاى آسیا هستند، آرامش بخش و برطرف کننده 

نگرانى هاست.» 
«بین اسپورت» نیز در گزارشى طوالنى از پیروزى ایران 

برابر ویتنام نوشت: «بعد از پیروزى پرگل برابر یمن حاال 
نوبت به پیروزى برابر ویتنام رسید و ایران مثل بازى قبلى 
فوق العاده بود. بازیکنان تیــم ملى ایران البته در دقایق 
پایانى کمى عقب نشینى کرده بودند و مشخص بود که 
از نتیجه بازى راضى هستند و نمى خواهند چندان خود را 

به آب و آتش بزنند.»
روزنامه «الوطن» در خبرى کوتاه نوشت: «ایرانى ها از 
مذاکره کى روش با کلمبیا نوشته اند اما این مربى اى که 
ما دیدیم، دیوانه وار تیمش را دوست دارد و مى خواهد با 
تیمش به قهرمانى برسد، بعید به نظر مى رسد بحرانى از 

این قبیل در دل اردوى ایران درست شده باشد.» 
نشــریه «اســپورت دیلى» نیز در گزارش تصویرى و 
تحلیلى خود نوشــت: «ایران بدون تردید مدعى جدى 
حضور در نیمه نهایى است و مى خواهد در فینال بازى ها 
باشــد، این تیم خوب بازى مى کند و ســطح بازى آن 
از ســطح آسیا باالتر اســت. بیهوده نیســت که ایران 
مدت هاست بهترین تیم آسیا لقب گرفته و در رده بندى 

فیفا جایش را به تیم دیگرى نمى دهد.» 

«ناسیونال»  چاپ قطر نیز در گزارش خبرى خود آورد: 
«پیروزى ایران برابر ویتنام قابل پیش بینى بود اما بازى 
زیباى ایران همان چیزى اســت که حریفان این تیم را 
نگران کرده اســت، ایران با آرامش به پیروزى رســید 
و خود را براى حضورى قدرتمند در بازى ســوم آماده 

خواهد کرد.» 
وبســایت «گل» با اشاره به درخشــش سامان قدوس 
نوشت: «این بازیکن، یک نعمت براى فوتبال ایران است 
و عالى بازى مى کند. لژیونرهاى ایران برگ برنده بزرگى 
براى تیم ملى فوتبال کشــور خود محسوب مى شوند و 

کى روش از آنها راضى است.» 
 «الکاس» نیز در خبر خود نوشــت:  «سامان قدوس و 
دژآگه مثل همیشه کلیدى و مؤثر بازى کردند و به همه 
ثابت شــد که بازى در اروپا از یک بازیکن، یک ستاره 
مى ســازد. تیم ملى فوتبال ایران واقعًا مدعى قهرمانى 
است اما باید صبر کرد تا ایران واقعى را مقابل حریفان 

اصلى محک بزنیم.» 
«مارکا»ى اســپانیا هــم در گزارش خــود از فوتبال 

بین الملل ضمن اشــاره به نتایج به دست آمده 
در جام ملت هاى آسیا به میزبانى امارات 

نوشــت: «تیم هاى بــزرگ غیر از 
ایــران، امیدوارکننــده ظاهر 

نشــده اند و تیم ملى ایران 
خوب بازى کرده اســت، 

کــى روش منتظر ثبت 
یک قهرمانى است اما 
کار سختى در پیش 

دارد.»
نشریه «قطر تایمز» 

نیز در گــزارش خبرى 
خود دربــاره فوتبــال ایران 

نوشت: «بى صبرانه منتظر تماشاى 
بازى ایران در مرحله حذفى هستیم، 
این تیم ملى مدعى قهرمانى است اما 
در این بازى هاى ساده نمى شود ایران 

را محک زد.» 

ســپاهانى ها که روزگارى امید ابراهیمى را به عنوان یک ستاره در تیم خود 
داشتند و همچنان حســرت نداشــتنش را مى خورند این روزها دوباره یک 
ابراهیمى دیگر را در اردوگاه خود مى بینند. منتها این ابراهیمى در سال هاى 
آخر فوتبال خود است و مى آید تا در نیم فصل مرهم مصائب جذب بازیکن با 

کیفیت در نقل و انتقاالت زمستانى براى زردها باشد.
فصل نقل و انتقاالت براى تیم فوتبال ســپاهان بــا خرید على قربانى 
براى تقویت بخش تهاجمى تیم آغاز شد؛ مهاجمى که امیرقلعه نویى او 
را بازیکنى چند پسته مى داند ولى جایگزینى کى روش در روزهایى که 
این بازیکن با مصدومیت ها و محرومیت هاى احتمالى مواجه مى شود و 
همینطور در مواقعى که تیم مى خواهد با دو مهاجم بلندقامت بازى کند تا 
قدرت بیشترى در نبردهاى هوایى داشته باشد، مهم ترین اهداف خرید اول 

سپاهان به شمار مى روند.
با این حال امیرقلعه نویى که پیش تر اهداف خود را براى مسئوالن باشگاه 
تشــریح کرده، همچنان به دنبال تقویت تیم خود بــه خصوص در بخش 
تهاجمى اســت و بــراى این منظور 
دومین هدف نقل و انتقاالتى 
طالیــى پوشــان، محمد 
ابراهیمى اســت که نیم 
فصل اول را در تیم گل 

ریحان البرز سپرى کرد.
ابراهیمى با فراز کمالوند 
به گل ریحان البرز (اکســین 
سابق) پیوست ولى با جدایى این تیم به نظر 
مى رســد او هم تمایلى به ادامه در لیگ 
یک ندارد و قصد دارد به ســطح اول 

فوتبال بازگردد.
محمــد 

هیمــى  ا بر ا
امیرقلعه نویى پیش تر و در دوران حضور 

تراکتورســازى در تبریز، شــاگرد این مربى در 
کرد.بود و روزهــاى خوبى را هم تجربه 

شناختى که از ابراهیمى حاال ســرمربى ســپاهان با توجه به 
و شیوه بازى او دارد، تصمیم گرفته این بازیکن که مى تواند به عنوان وینگر 
چپ یا راست بازى کند و از قدرت شــوتزنى باالیى برخوردار است را به زوج 
مهرداد محمدى و ساسان انصارى اضافه کند تا در صورت غیبت احتمالى این 

دو بازیکن دستش مانند نیم فصل اول خالى نباشد.

 ترابى بى تردید یکى از محبوب ترین بازیکنان 
کارلوس کى روش است، بازیکنى که اگرچه 
در لیگ برتر بازى مى کند ولى چندسالى است 
پاى ثابت اردوهاى تیم ملى است و جدیداً به 
بازیکن تأثیرگذارى هم در این تیم تبدیل شده.

مهدى ترابى در سیستمى که کى روش براى 
تیم ملى طراحى کرده است پست مشخصى 
دارد، در سیستم سرمربى تیم ملى یک هافبک 
دفاعى حضور دارد، دو وینگر راســت و چپ و 
دو بازیکن در مرکز زمین که متمایل به راست 
و چپ بازى مى کنند و در این شــکل از بازى 
مهدى ترابى مرکز زمین متمایل به سمت چپ 
بازى مى کند و در دقایقى هــم نقش وینگر 
تخصصى را بازى مى کند. ترابى در پیروزى 
پنج گله تیم ملى برابر یمن از ابتدا در ترکیب 
تیم ملى بازى کرد و اتفاقًا نمایش بسیار خوبى 
هم داشــت اما در بازى با ویتنام از دقیقه  63 
وارد زمین بازى شــد و با پــاس عمقى که به 
سردار آزمون داد پاس گل دوم تیم ملى را به 

نام خود ثبت کرد.
ترابى هم ســانترهاى خوبى انجام مى دهد و 
اگر در محوطه جریمه حضور داشــته باشد به 
خوبى برترى عددى درســت مى کند و فضا 
را در اختیار ســایر مهاجمان تیم قرار مى دهد 

و البته گام هاى بلند، ایــن بازیکن را به یک 
بازیکن منحصر به فرد در فوتبال ایران تبدیل 

کرده است.
 همه اینها باعث مى شود کى روش در پایان 
بازى بــا ویتنام او را یــک بازیکن در کالس 
جهانى خطاب کند: «من چندسال تجربه اى 
در فوتبال دارم. شاید با بازیکنان بزرگى بازى 
نکردم اما مانده ام که چرا او بــا توجه به این 
حجم از توانایى همچنان در آسیا بازى مى کند. 
مهدى ترابى  مى توانــد در بهترین تیم هاى 

جهان بازى کند.
اغراق نیســت اگر بگوییم مهــدى ترابى در 
کنار سعید عزت اللهى و ســردار آزمون یکى 
از بهترین استعدادهاى چند سال اخیر فوتبال 
ایران بوده اســت اما در مورد او یک حسرت 
بزرگ وجود دارد و آن هم این اســت که چرا 
باشگاه سایپا چند سال پیش این بازیکن را آزاد 
نکرد تا بتواند حضور در فوتبال هلند را تجربه 
کند و شاید از این لیگ بتواند به تیم هاى بزرگ 
اروپا برود. البته بــراى ترابى هنوز چیزى تمام 
نشده است و او مى تواند در سن 24 سالگى با 
درخشــش در ترکیب تیم ملى و پرسپولیس 
شــانس خود را براى حضور در فوتبال اروپا در 

سال هاى آینده امتحان کند.

بین الملل ضمن اشــاره به نتایج به دست آمده 
در جام ملت هاى آسیا به میزبانى امارات

ززز از نوشــت: «تیم هاى بــزرگ غیر
امیدوارکننــده ظاهر ایــران،
نشــده اند و تیم ملى ایران
خوب بازى کرده اســت، 

کــى روش منتظر ثبت 
یک قهرمانى است اما 
سختى در پیش  کار

دارد.»
نشریه «قطر تایمز» 

نیز در گــزارش خبرى 
خود دربــاره فوتبــال ایران

نوشت: «بى صبرانه منتظر تماشاى
بازى ایران در مرحله حذفى هستیم،
این تیم ملى مدعى قهرمانى است اما 
در این بازى هاى ساده نمى شود ایران 

را محک زد.» 

ســپاهانى ها که روزگارى امید ابراهیمى را به عنوان یک ستاره
داشتند و همچنان حســرت نداشــتنش را مى خورند این روزها
ابراهیمى دیگر را در اردوگاه خود مى بینند. منتها این ابراهیمى د

آخر فوتبال خود است و مى آید تا در نیم فصل مرهم مصائب جذب
کیفیت در نقل و انتقاالت زمستانى براى زردها باشد.

فصلنقل و انتقاالت براى تیم فوتبال ســپاهان بــا خرید
آغاز شد؛ مهاجمىکه امیرق براى تقویت بخش تهاجمىتیم
را بازیکنى چند پسته مى داند ولى جایگزینى کى روش در ر
این بازیکن با مصدومیت ها و محرومیت هاى احتمالى مواجه
همینطور در مواقعى که تیم مى خواهد با دو مهاجم بلندقامت

قدرت بیشترى در نبردهاى هوایى داشته باشد، مهم ترین اهداف
سپاهان به شمار مى روند.

با این حال امیرقلعه نویى که پیش تر اهداف خود را براى مسئو
تشــریح کرده، همچنان به دنبال تقویت تیم خود بــه خصوص
ىامى اسـســت و بــراى تهاج
دومین هدف نقل
طالیــى پوشـ
ابراهیمى اسـ
للللللصل اول را ف
ریحان البرز س
ابراهیمى با فر
گل ریحان البرز به
سابق) پیوستولى با جدایى این
مى رســد او هم تمایلى به اد
یک ندارد و قصد دارد به س

فوتبال بازگردد.
محم
بر ا

امیرپیش تر و در دوران حضور 
تراکتدر تبریز، شــاگرد این مربى در 

کرد.بود و روزهــاى خوبى را هم تجربه 
شناختى کهحاال ســرمربى ســپاهان با توجه به 

و شیوه بازى او دارد، تصمیم گرفته این بازیکن که مى تواند به ع
چپ یا راست بازى کند و از قدرت شــوتزنى باالیى برخوردار است
مهرداد محمدى و ساسان انصارى اضافه کند تا در صورت غیبتا

دو بازیکن دستش مانند نیم فصل اول خالى نباشد.

سپاهانى ها 
از امید به محمد مى رسند؟

چرا هنوز در آسیایى؟

محسن کدخدایى

بازتاب هاى دومین پیروزى شاگردان کى روش

او دیوانه وار تیمش را دوست دارد

حتى اگر بازى نکردن مســعود شــجاعى، کاپیتان اول تیم ملى و پیچ شدنش 
به نیمکت در طول تورنمنت عادى باشــد بازى نکــردن علیرضا جهانبخش 
گران ترین و موفق ترین لژیونــر فوتبال ایران مى تواند در هر مســابقه از این 
تورنمنت غیرمعمول به نظر برسد. جهانبخش بازى با یمن را از دست داد اما دو 
سه روز قبل از بازى ویتنام گفته شد براى این مسابقه آماده است و خودش هم 

روى این نکته تأکید کرد.
در حالى که برخى تصور مى کردند بال ســرعتى و گلزن تیم ملى از ابتدا مقابل 
ویتنام بازى خواهد کرد و ترابى بیرون مى نشــیند فقط نیمه دوم این پیش بینى 
درســت از کار در آمد و قدوس جاى جهانبخش را گرفت. البته که مطابق عرف 
فوتبال مى شد این حالت را هم پیش بینى کرد چرا که جهانبخش مدت ها مصدوم 

بود و شاید منطقى بود که به یکباره به ترکیب نرسد.
در عین حال تصور مى شد کى روش از این لژیونر نامدارش که حسابى ویتنامى ها 
را مى ترساند به عنوان بازیکن تعویضى استفاده کند تا با حتى حدود 20 دقیقه 
فرصت بازى به او، این مهره توانمندش را در شرایط مسابقه قرار دهد و براى بازى 
بزرگ با عراق آماده کند اما وقتى انصارى فرد به عنوان تعویضى سوم به میدان 

رفت مشخص شــد که جهانبخش در دومین بازى جام ملت ها 
هم بازى نخواهد کرد.

آخر بازى هیچکس از کى روش نپرسید که چطور به جهانبخش 
بازى نداده؟ آیا مصدومیت او هنوز کامًال برطرف نشده؟ یا نمى شد 
در این بازى هم روى او ریســک کرد یا مسئله دیگرى در میان 

بوده است.
جالب اســت که على قلى زاده شــب قبل از بازى ویتنام در 
تیمش شــارلوا بازى کرده اما کى روش، جهانبخش را به 
قلى زاده – که با هم آماده شــده انــد – ترجیح داد. حاال 
که جهانبخش در بازى ســبک تر مقابل ویتنام به میدان 
نرفته بعید به نظر مى رســد در دیدار مقابل عراق به میدان 
برود چرا که ریســک بیشــترى خواهد داشــت. از طرفى 
این بازیکن قبل از بازى با ویتنام در شــرایطى که نفرات 
ذخیره وسط زمین در حال گرم کردن بودند کنار آنها دیده

 نمى شد. 

على رضایى

یى ی ر وز چر

چرا جهانبخش بازى نکرد؟
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دبیر انجمن نساجى استان اصفهان وضعیت این صنعت را 
در سال آینده نگران کننده تر از امسال قلمداد کرد.

مظفر چلمقانى درباره افزایش نرخ ارز و بهبود وضعیت 
بازارهاى داخلى از منظر برخى از کارشناســان صنعت 
نساجى اظهار کرد: شاید این مسائل به طور نسبى بر روى 
وضعیت برخى کاالهایى که امکان وارد کردن مشابه آن 

وجود ندارد، تأثیر مثبت داشته باشد اما بر اساس تجربه 
شخصى، معتقدم این مسئله موقتى خواهد بود.

وى وضعیت فعلى صنعت نساجى اصفهان به عنوان یکى 
از پتانسیل هاى درآمدزایى این شهر را، متأثر از افزایش 
نرخ ارز و اعمال تحریم ها علیه کشــور دانست و تأکید 
کرد: ازنظر قانون مالیات، ماشــین آالت صنعت نساجى 

هر هشت سال یک بار فرسوده محسوب مى شوند و در 
حال حاضر نساجى اصفهان نیازمند نوسازى ماشین آالت 

نساجى خود است.
دبیر انجمن نساجى استان اصفهان  ادامه داد: در سال 77 
مشاور وزیر صنعت در نســاجى، 300 میلیون دالر براى 
نوسازى ماشین آالت نساجى در اصفهان اختصاص داد 

و آنچه امروز آبروى این کارخانجات را حفظ کرده، اقدام 
شایسته این شخص است.

چلمقانى تأکید کرد: اگــر امروز بســته حمایتى براى 
بازســازى و نوسازى ماشین آالت نســاجى ارائه نشود، 

وضعیت این صنعت روزبه روز بدتر خواهد شد. 
وى درباره عمر ماشــین آالت نســاجى اصفهان گفت: 
متأسفانه 80 درصد ماشین آالت صنعت نساجى اصفهان 

به روز نیستند. 
دبیر انجمن نساجى استان اصفهان درباره روند تولیدات 
داخلى پارچه و نیاز به واردات گفت: هم اکنون کشــور 
در تولید پارچه فاســتونى با کمبود زیادى مواجه است 
و تولیدکنندگان داخلى قادر به تولیــد کمتر از یک دوم 

فاستونى موردنیاز هستند.
***

چلمقانى اظهار کرد: در تولید پلى استر خودکفا اما در تولید 
الیاف اکریلیک وابسته به واردات هستیم؛ همچنین در 
تولید نخ و بقیه پارچه ها تا حدود 70 درصد تولید داخلى 

داریم.
وى در ادامه تأمیــن پنبه را مهمتریــن معضل صنعت 
نساجى کشور دانست و افزود: مصرف پنبه در داخل کشور 
حدود 150 هزار تن است که کمتر از 50 تن آن تولید داخل 
است و بقیه از تاجیکستان و ازبکستان خریدارى مى شود.
دبیر انجمن نساجى اســتان اصفهان خاطرنشان کرد: 
به یقین مشــکل تأمین پنبه در کشــور طى سال آینده 
بیشتر خواهد شد، چراکه ترکمنســتان دیگر پنبه را به 
صورت خام نمى فروشد و با تبدیل به فرآورده، به دنبال 

ارزش افزوده است.

اخطار اجرایى
شــماره: 68/95 به موجب رأى شــماره 723 تاریخ 95/12/8 حوزه فوالدشهر شوراى حل اختالف 
شهرستان لنجان که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه 1- ایمان ســلیمانى فرزند حسن 2- رضا 
جویبارى فرزند حسین نشانى: مجهول المکان محکوم است به: حکم به الزام خوانده ردیف دوم رضا 
جویبارى به انتقال سند مالکیت خودرو سوارى پژو پارس به پالك71- 333 د 68 به نام خواهان بابت 
اصل خواسته و پرداخت مبلغ 2/535/000 هزینه دادرســى در حق خواهان 1- مریم چگاه اورگانى 
فرزند محمدعلى 2- حمید محمدخانى بردنجانى فرزند دلشــاد هردو به نشانى: شهرکرد منظریه خ 
ش رحمانى مجتمع خلیج فارس بلوك ب 2 ط 6 و پرداخت هزینه هاى اجرایى در حق صندوق دولت. 
ماده 34 قانون اجراى احکام: همینکه اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف است 
ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى 
کند که اجراى حکم و استیفا محکوم به از آن میســر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد 
اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى 
ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف: 345763  شعبه هفتم شوراى حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع 

شماره یک)/10/361
حصروراثت 

نظر على شفیعى داراى شناسنامه شماره 1634 به شرح دادخواست به کالسه 1452/97 از این دادگاه 
درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رجب على شفیعى  بشناسنامه 
26 در تاریخ 96/4/30 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به : 1. نظر على شفیعى ش ش 1634 ، 2. داود شفیعى  ش ش 1609 ، 3. شیرین جان شفیعى 
ش ش 1715 ، 4. نرگس شــفیعى ش ش 2 ، (فرزندان متوفى)، 5 . ایران کیماسى  موگوئى ش ش 
290 (همسر متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 346167/م 

الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد /10/364
 اخطار اجرایى

شماره 233/97 به موجب راى شماره 900 تاریخ 97/7/7 حوزه سوم شوراى حل اختالف شهرستان 
نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه روح اله عظیمى به نشانى خوانسار افسریه خ 17 پ 11 
محکوم است به پرداخت مبلغ 78/820/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/980/250 
ریال به عنوان  هزینه دادرسى و ابطال تمبر از بابت تسبیه و نیز پرداخت خسارات تاخیردرتادیه از تاریخ 
سررسید چک 93/11/22 لغایت اجراى حکم که توسط اجراى احکام محاسبه و وصول مى گردد در 
حق خواهان ونیم عشر دولتى .محکوم له: سمیه براتى  به نشــانى: گلدشت خ امام کوچه ساحل بن 
بست ســهیل درب روبرو. ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، 
محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم 

به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود 
را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا 
تســلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید.346094/م الف-شعبه سوم حقوقى شوراى حل 

اختالف نجف آباد /10/365
 حصر وراثت

آقاى / خانم جواد جعفرزاده قهدریجانى  بشناســنامه شــماره  2560  به شــرح دادخواست کالسه 
1999/97  از این دادگاه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین اشــعار داشته که شادروان 
غالمحسین جعفرزاده قهدریجانى بشناسنامه شماره  182 در تاریخ 18/ 1394/10 درگذشته و ورثه 
وى درهنگام درگذشت عبارتند از : 1- محمدحسین جعفرزاده شماره شناسنامه 1229 نسبت فرزند 
2- جواد جعفرزاده قهدریجانى شماره شناسنامه 2560 نسبت فرزند 3- على جعفرزاده قهدریجانى 
شماره شناسنامه 114 نســبت فرزند 4- عبدالحسین جعفرى شماره شناســنامه 220 نسبت فرزند 
5- عبداله جعفرزاده قهدریجانى شماره شناسنامه 168 نسبت فرزند 6- پروین جعفرزاده قهدریجانى 
شماره شناسنامه 25 نسبت همسر ، پس از تشــریفات قانونى درخواست مزبور را یکمرتبه آگهى مى 
نماید تا هرکسى هر اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه 
به دادگاه تقدیم دارد در غیر اینصورت گواهى حصر وراثت صادر خواهد شد م الف 345506  دبیرخانه 

شوراى حل اختالف شعبه اول فالورجان /10/366 
حصر وراثت

آقاى / خانم سولماز باالزاده  بشناسنامه شماره  3650  به شرح دادخواست کالسه 1992/97  از این 
دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین اشعار داشته که شادروان آذر طغرائى سمیرمى 
بشناسنامه شماره  275 در تاریخ 01/ 1397/10 درگذشته و ورثه وى درهنگام درگذشت عبارتند از : 
1- سولماز باالزاده شماره شناسنامه 3650 نسبت 2-کتایون باالزاده شماره شناسنامه 1271795738 
نسبت 3-ســارا باالزاده شماره شناســنامه 59008 نســبت 4-پروانه باالزاده شــماره شناسنامه 
1272215415 نسبت 5-آرزو باالزاده شماره شناســنامه 1272546020 نسبت 6-فاطمه باالزاده 
شماره شناسنامه 1570296987 نسبت ، پس از تشریفات قانونى درخواست مزبور را یکمرتبه آگهى 
مى نماید تا هرکسى هر اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف 
یک ماه به دادگاه تقدیم دارد در غیر اینصورت گواهى حصر وراثت صادر خواهد شد م الف 343889  

دبیرخانه شوراى حل اختالف شعبه اول فالورجان /10/367 
حصر وراثت

آقاى / خانم عفت زمانى آب نیلى  بشناســنامه شماره  2  به شــرح دادخواست کالسه 1893/97  از 
این دادگاه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین اشــعار داشته که شــادروان عبدالرسول 
نضریه اصفهانى بشناسنامه شــماره  321 در تاریخ 08/ 1397/10 درگذشــته و ورثه وى درهنگام 
درگذشت عبارتند از : 1-مهدى نضریه اصفهانى شماره شناسنامه 86 نسبت فرزند 2-محمد نضریه 
اصفهانى شماره شناسنامه 86 نسبت فرزند 3-مرتضى نضریه اصفهانى شماره شناسنامه 86 نسبت 

فرزند 4-حسن نضریه اصفهانى شماره شناســنامه 86 نسبت فرزند 5-حســین نضریه اصفهانى 
شماره شناسنامه 86 نسبت فرزند 6-عفت زمانى آب نیلى شــماره شناسنامه 2 نسبت همسر ، پس 
از تشریفات قانونى درخواســت مزبور را یکمرتبه آگهى مى نماید تا هرکسى هر اعتراضى دارد و یا 
وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد در غیر اینصورت 
گواهى حصر وراثت صادر خواهد شــد م الف 343890  دبیرخانه شــوراى حل اختالف شــعبه اول 

فالورجان /10/368 
آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شماره: 974202511834376- 1397/10/4 نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد ثبت جنوب شرق اصفهان و لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضى اعتراضى داشته باشد مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد
1- راى 139760302210001232 مورخ 1397/09/26 هیات خانم احترام عابدى کچى به شماره 
شناسنامه 2134 ملى 1282768778 صادره از اصفهان فرزند اصغر بر ششدانگ یک باب ساختمان 
به مساحت 5 /567 مترمربع مفروزى از پالك شماره 2248/1043 اصلى واقع در بخش شش حوزه 
ثبت ملک جنوب شرق اصفهان. انتقال عادى مع الواسطه از طرف آقاى جمشید فداکار. تاریخ انتشار 
نوبت اول: 1397/10/8 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/10/24 م الف: 329112 میرمحمدى- رئیس 

منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان /10/173
آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شماره: 974202511834348- 1397/10/4 نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد ثبت جنوب شرق اصفهان و لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضى اعتراضى داشته باشد مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد
1- راى 139760302210001234 مورخ 1397/09/26 هیات آقاى محمدعلى یزدى به شــماره 
شناسنامه 1207  ملى 1287784933 صادره از اصفهان فرزند ابراهیم بر ششدانگ یک منزل مسکونى 
به مساحت 172/40 مترمربع مفروزى از پالك شماره 99 اصلى واقع در بخش شش حوزه ثبت ملک 

جنوب شرق اصفهان. انتقال عادى مع الواسطه از طرف آقاى محمد قاسمى ورنامخاستى. تاریخ انتشار 
نوبت اول: 1397/10/8 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/10/24 م الف: 328403 میرمحمدى- رئیس 

منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان /10/175
آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شماره: 974202511834375- 1397/10/4 نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد ثبت جنوب شرق اصفهان و لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضى اعتراضى داشته باشد مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد
1- راى 139760302210001269 مورخ 1397/09/29 هیات آقاى حمید حسینى بهشتى به شماره 
شناسنامه 850  ملى 1285086783 صادره از اصفهان فرزند رســول بر ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 294 مترمربع مفروزى از پالك شماره 2248/1186 اصلى واقع در بخش شش حوزه ثبت 
ملک جنوب شرق اصفهان. انتقال عادى مع الواسطه از طرف آقاى سید حسین مصطفوى احدى از 
ورثه مونس چم انگیز. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1397/10/8 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/10/24 

م الف: 328843 میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان /10/177
آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شماره: 974202511834599- 1397/10/4 نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد ثبت جنوب شرق اصفهان و لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضى اعتراضى داشته باشد مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد
1- راى 139760302210001239 مــورخ 1397/09/26 هیات آقاى احمد بصیرى به شــماره 
شناسنامه 47411 ملى 1281571024 صادره از اصفهان فرزند محمود بر ششدانگ یک باب خانه 
به مساحت 460/20 مترمربع مفروزى از پالك شماره 2248/1186 اصلى واقع در بخش شش حوزه 
ثبت ملک جنوب شرق اصفهان. انتقال عادى مع الواسطه از طرف آقاى سید حسین مصطف وى احدى 
از ورثه مونس چم انگیز. تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/10/8 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/10/24 

م الف: 330631 میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان /10/190

رئیس دانشــگاه آزاد اســالمى واحد گلپایگان گفت: با 
پیگیرى نماینده شهرستان در مجلس، به زودى مجوز 
مرکز غربالگرى سرطان سینه و بیمارى هاى مرتبط، براى 

ارائه خدمات اخذ مى شود.
حمیدرضا خدایى افزود: پیگیر افزایش سایر رشته هاى 
گروه علوم پزشــکى هســتیم تا در آینده نزدیک شاهد 
تصویب نخستین دانشــکده علوم پزشکى غرب استان 

اصفهان در شهرستان گلپایگان باشیم.
وى با تأکید بر اینکــه مهمترین هدف دانشــگاه آزاد 
گلپایگان ارتقاى ســطح فرهنگى، علمى، پژوهشى و 
افزایش کیفیت آموزشــى اســت، افزود: در حال حاضر 

ســالن مهارت هاى بالینى گــروه پرســتارى داراى 9 
اتــاق تخصصى، اتاق قرنطینه و ایســتگاه پرســتارى 

مجهز است.
خدایــى خاطرنشــان کــرد: مانکن هــاى تهیــه 
شــده براى اتاق هاى تخصصى و همچنین اتاق موالژ، 
تمامى نیازهاى آموزش مطلوب آناتومى را فراهم کرده و 

موجب افزایش سطح کیفیت آموزش شده است.
وى با بیان اینکه اعضاى هیئت  علمى رشته پرستارى در 
سه گرایش تحصیلى مشغول فعالیت هستند، گفت: اخیراً 
در فراخوان جذب نیرو، تمامى گرایش هاى پرســتارى 

پوشش داده مى شود.

معــاون حفاظت و بهره بردارى شــرکت ســهامى آب 
منطقه اى اصفهان از افزایش 15 میلیون مترمکعب حجم 
آب پشت سد زاینده رود نسبت به یک ماه گذشته خبر داد 
و گفت: زمان دقیق بازگشایى آب در جلسه وزارت نیرو 

مشخص مى شود.
حسن ساســانى با اشــاره به اینکه تصمیم گیرى براى 
بازگشایى آب در بســتر زاینده رود با شوراى هماهنگى 
حوضه آبریــز زاینده رود اســت، اظهارکرد: براســاس 
هماهنگى هــا، در روزهاى آینده جلســه اى در حضور 
مسئوالن در وزارت نیرو تشکیل مى شود و زمان دقیق 
بازگشایى آب اعالم خواهد شــد. وى با اشاره به اینکه 

حجم آب پشت سد زاینده رود هم اکنون به 152 میلیون 
مترمکعب رسیده است، افزود: با بارندگى هاى مطلوب 
طى روزهاى اخیر میزان حجم آب ســد نســبت به ماه 

گذشته 15 میلیون مترمکعب افزایش داشته است.
معاون حفاظــت و بهره بردارى شــرکت آب منطقه اى 
اصفهان بیان کرد: امســال در فصول سرد بارش برف 
مطلوب بوده و در اســفند ماه با گرماى هوا و ذوب شدن 
برف ها، شاهد افزایش حجم آب پشــت سد زاینده رود 
خواهیم بود. وى افزود: با افزایش حجم آب پشــت سد، 
آب در شرق و کالنشهر اصفهان براى تأمین نیاز بخش 

کشاورزى جریان مى یابد.

 اعطاى مجوز مرکز غربالگرى 
سرطان سینه به گلپایگان

افزایش 15 میلیون مترمکعبى 
آب پشت سد زاینده رود 

افتتاح صندوق کارآفرینى امید 
در شرق اصفهان

باجـه خدماتـى صنـدوق کارآفرینـى امید در شـرق 
اصفهان افتتاح شد.

با حضور احسان مهدوى، مدیرکل صندوق کارآفرینى 
امید اسـتان اصفهـان، باجـه خدماتى ایـن صندوق، 
به منظور رفـاه حال شـهروندان و جلوگیرى از سـفر 

شهروندان به مرکز اصفهان افتتاح شد.
هفتـه  در  امیـد  کارآفرینـى  صنـدوق  باجـه 
دو روز بـه شـهروندان شـرق اصفهان خدمـات ارائه 

مى دهد. 

اردستان 1500 ورزشکار 
سازمان یافته دارد

عباس روحانى، مدیر اداره ورزش و جوانان اردسـتان 
گفت: تعداد ورزشـکاران سـازمان یافته شهرسـتان 
اردسـتان 1500نفر است که رشـد 31 درصدى را در 

شش ماهه اول سال داشته است.

معرفى شدن نایب رئیس 
شوراى مشورتى استان 

رئیس شـهرك علمـى وتحقیقاتـى اصفهـان، نایب 
رئیس شوراى مشورتى توسعه پایدار استان شد.

عبـاس رضایـى در حکمـى مهـدى ابطحـى، 
رئیـس شـهرك علمـى و تحقیقاتـى اصفهـان را به 
عضویت و نایب رئیسى شوراى مشورتى توسعه پایدار 

استان منصوب کرد. 

دبیر انجمن نساجى استان مطرح کرد:خبر

به روز نبودن80 درصد ماشین آالت نساجى اصفهان 

نایب رئیس شوراى اسالمى شهر دولت آباد گفت: 
به دلیل از بین رفتن سطوح سبز پارك مرکزى شهر 
(حدفاصل دو خیابان امام رضا (ع) و سادات) طى 
ســالیان اخیر، این پارك به یک محدوده خاکى و 
بدون هیچ جذابیت تبدیل شــده و چهره شهر را 

نازیبا کرده بود.
ناصر معینى افزود: پس از بررسى هاى انجام شده 
و پیگیرى اعضاى شوراى شهر، طراحى ویژه اى 
براى آن در نظر گرفته شــد و کار ساماندهى آن با 
اســتفاده از توان داخلى، به صورت امانى از اوایل 

شهریور 97 آغاز شد.
وى اظهارکرد: ایــن پارك کــه 4500 مترمربع 
وســعت دارد، هیچگونه پیاده راه و نشــیمنگاه 
مناســبى نداشــت و در طول مــدت چهارماه،
 ساماندهى و در آن 2700 متر مربع محوطه سازى 
شد و 1800متر مربع نیز به فضاى سبز اختصاص 

داده شد.

هواى کالنشهر اصفهان دیروز براى عموم ناسالم 
بود.

مدیر اداره امور آزمایشــگاه هاى اداره کل حفاظت 
محیط زیست استان اصفهان گفت: میانگین کیفیت 
هواى این کالنشهر در ایستگاه هاى مراقبت دائم، بر 
حسب شاخص آلودگى هوا ظهر یک شنبه(دیروز) با  
AQI 153 ناسالم براى عموم گزارش شد. بابک 
صادقیان افزود: همچنین کیفیت هوا در ایستگاه 
بزرگراه خرازى 158، خیابان هاى استاندارى157، 
دانشگاه 155، احمدآباد 154، پروین 152 و رودکى 

AQI  144 براى عموم ناسالم بود. 
بر اساس شاخص آلودگى هوا، این شاخص از صفر 
تا 50 پاك، 51 تا 100ســالم، 10 تا 150 ناســالم 
براى گروه هاى حساس و 151 تا 200ناسالم براى 

عموم است.

معاون اداره کل میراث فرهنگى، صنایع دستى و 
گردشگرى استان اصفهان بابیان اینکه درحدود 
360 کارگاه کاشى سازى سنتى در اصفهان وجود 
دارد، گفت: کاشى سازى سنتى به معناى واقعى، 
سنتى بودن خشت اولیه اســت که در سال هاى 
اخیر به دلیل وجود ماشین آالت، این فرایند سنتى 
در برخى از کارگاه ها کمى از مدار خارج شده است. 

جعفر جعفر صالحى افزود: متأسفانه در دوره هاى 
اخیــر اتفاقاتى افتــاده که حساســیت هاى کار 
را باالبرده و این ماشــین آالت در بحث ســاخت 
کاشى هاى ســنتى هم ورود کرده است و استفاده 
از کلیشــه هاى ماشــینى براى ســاخت کاشى 

هفت رنگ، ازنظر ما مردود است.

ساماندهى پارك مرکزى 
دولت آباد  

هواى اصفهان
 در وضعیت قرمز

سایه سنگین کلیشه هاى 
ماشینى بر کاشى سازى سنتى 

کارشناس پیش بینى اداره کل هواشناسى استان اصفهان از فعالیت سامانه ناپایدار بارشى تا پایان هفته خبر داد.
فاطمه زهرا سیدان با اشــاره به فعالیت 
سامانه بارشى در استان اظهار کرد: بررسى 
نقشه هاى هواشناسى بیانگر فعالیت این 
ســامانه ناپایدار تا اواســط روز سه شنبه 
اســت. وى افزود: براین اساس، در مرکز 
استان وضعیت ابرى و نیمه ابرى، گاهى 

وزش باد پیش بینى مى شود.
سیدان با اشــاره به روند افزایشى 2 تا 4 
درجه اى دما براى صبح دوشنبه(امروز)
اظهار کرد: شهر اصفهان در بیشترین دما 

8 درجه و در کمترین دما به یک درجه سانتیگراد خواهد رسید.
وى با اشاره به بارش باران در روز دوشنبه در بیشتر نقاط اصفهان بیان کرد: در مناطق سردسیر و ارتفاعات، بارش برف 

همراه با وزش باد شدید پیش بینى مى شود.
کارشــناس پیش بینى اداره کل هواشناسى اســتان اصفهان عنوان کرد: در غرب و جنوب غرب استان به دلیل شدت 

بارش ها، کوالك برف و اختالل در تردد جاده اى پیش بینى مى شود.
 سیدان ادامه داد: در اکثر مناطق به ویژه شرق، جنوب شرق و شمال شرق احتمال طوفان لحظه اى وجود دارد. وى نوید 
ورود سامانه بارشى و بارش برف در بیشتر نقاط استان را داد و گفت: درآخر هفته سرما و برودت هوا محسوس خواهد بود.

در انتظار هفته پر بارش در اصفهان 
بیشتر نقاط استان آخر هفته سفیدپوش مى شوند

بدینوسیله از کلیه شرکاء  شرکت رایحه سبز ایرسا سهامى خاص به شماره 
ثبت 37324 دعوت بعمل مى آید تا در جلسه مجمع عمومى فوق العاده 
شرکت که در ســاعت 10 صبح مورخ 97/11/07 در محل قانونى شرکت 

تشکیل مى شود حضور بهم رسانند
دستور جلسه مجمع عمومى فوق العاده : اتخاذ تصمیم در خصوص

1- انتخاب هیئت مدیره                           2- انتخاب بازرسین
3- انتخاب روزنامه کثیر االنتشار                  4- تصویب تراز و حساب سود و

زیان  ساالنه و تعیین پاداش  هیئت م دیره و بازرسین 
رئیس هیأت مدیره شرکت

آگهى دعوت مجمع عمومى فوق العاده
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مشکالت بینى از قبیل آبریزش، خشــکى، خونریزى 
بینى، کاهش حس بویایى، مخاط رنگى و سایر تغییراتى 
که ممکن است ایجاد شود همواره نشان دهنده مشکلى 
خاص در بدن اســت که در صورت تشخیص درست به 

درمان سریع تر شما کمک مى کند.

علت آبریزش بینى: سرماخوردگى
سرماخوردگى شایع ترین علت آبریزش بینى است سایر 
عالیم شامل عطسه و گلودرد است این عالیم معموًال 
خود به خود برطرف مى شــود و با نوشیدن مایعات زیاد 

احساس بهترى خواهید داشت.

علت آبریزش بینى: آنفلوآنزا
عالیم آنلوآنزا به سرعت ظاهر مى شود و اغلب شامل تب، 
درد و لرز است معموًال افراد در عرض چند روز تا دو هفته 
بهبود پیدا مى کنند ولى درمان ضد ویروســى مى تواند 

بیمارى شما را یکى دو روزه درمان کند.

علت خونریزى بینى: خشکى سینوس
هوایى که از بینى شــما عبور مى کند رطوبت خود را از 
ســینوس مى گیرد، بنابراین احتمال خشکى سینوس و 
ترك خوردن ســطح آن زیاد است که باعث آلوده شدن 

سینوس ها با باکترى و خونریزى مى شود.

علت کاهش حس بویایى: پولیپ
رشد پولیپ در بینى معموًال بى ضرر است ولى گاهى مانع 
از رسیدن بو به سلول هاى بویایى مى شود. مى توانید با 

دارو یا جراحى کوچک این مشکل را حل کنید.

علت کاهش حس بویایى: دیابت
قند خون باال مى تواند به اعصاب، رگ هاى خونى و حس 
بویایى شما آسیب برساند شاید هم سیستم غدد درون ریز 
را دچار اختالل کند و منجر به کاهش حس بویایى شود.

علت کاهش حس بویایى: آلزایمر
کاهش حس بویایى مى تواند نشانه بیمارى هاى مغزى 

مانند پارکینسون یا هانتینگتون، MS یا آلزایمر باشد.

علت بوى خیالى در بینى: اختالل مغز
ممکن اســت بویى که وجود ندارد را حس کنید. این بو 
مى تواند خوشــایند یا تند و زننده باشد. ممکن است در 
یک یا هر دو سوراخ بینى آن را حس کنید. علل آن تشنج 
صرعى، آسیب به سر، تومور مغزى یا بیمارى هایى مانند 

پارکینسون است.

علت بوى غیر واقعــى در بینى: عفونت 
سینوس

بوى خیالى که در اثر عفونت سینوسى ایجاد شده معموًال 
طى چند هفته به خودى خــود از بین مى رود مى توانید 
براى درمان سریع تر بینى را با سرم نمک شستشو دهید.

علت بینى قرمز: روزاسه
این بیمارى باعث مى شــود که وســط صورت شما به 
رنگ قرمز متمایل شود. با گذشت زمان به خصوص در 
مردان پوست بینى ضعیف شــده و قرمز مى شود که به 

نام «رینوفیما» شناخته مى شود. این بیمارى در موارد 
شدید مى تواند منجر به تغییر شکل بینى و سخت شدن 

تنفس شود.

علت زرد بودن آب یا مخاط بینى: شــاید 
عفونت

فقط از روى رنگ خلط و آب بینى نمى توان علت مشکل 
را تشــخیص دارد. مخاط رنگى ممکن اســت نشانه 
ویروس یا باکترى باشد ولى ممکنن است به دلیل آلرژى 
هم ایجاد شود. زمانى که آب بینى زرد رنگ است یعنى 
گلبول هاى سفید در حال مبارزه با عفونت هستند ولى 
اگر بعد از گذشــت ده روز یا بیشتر این مخاط سبز رنگ 

شده بهتر است براى درمان به پزشک مراجعه کنید.

علت قهوه اى بودن مخاط بینى: عفونت 
هوا، سیگار و خون خشک شده

اگر کیفیت هواى اطراف شــما خیلى بد باشد رنگ آب 
بینى قهوه اى مى شود و بهتر است در این هوا از بیرون 
رفتن خوددارى کنید. مصرف ســنگین تنباکو و خون 

خشک شده هم مى تواند مخاط بینى را تیره کند.

علت سیاه بودن آب بینى: عفونت قارچى
بله واقعًا وجود دارد و ممکن است علت آن رشد قارچ در 
سیستم تنفسى باشد یا مشکل دیگرى داشته باشید به 
هر حال طبیعى نیست و نیاز به مراجعه فورى به پزشک 

دارد.

آیا شما هنگام استفاده از ضد آفتاب به وضعیت هوا توجه 
مى کنید و اگر آفتابى نباشــد ضد آفتاب نمى زنید؟ اگر 
اینچنین است باید بدانید استفاده از ضد آفتاب ربطى به 

فصل و وضعیت هوا ندارد. 
ضد آفتاب چیزى اســت که شــما باید سرتاسر سال 
استفاده کنید. بانوى شهر به شما سه دلیل براى استفاده 

از ضد آفتاب در سردترین فصل سال ارائه مى دهد.

اشعه UV خورشــید از میان ابرها نیز 
مى گذرد

مهم نیست چقدر ابرهایى که در فصل زمستان مى بینید 
ضخیم باشــند، در هر حال 80 درصد اشعه خورشید از 
میان این ابرها مى گذرد. این اشعه در فصل زمستان نیز 
مى تواند به پوست آسیب برساند. اشعه UVA همیشه 
حضور دارد و مى تواند از میان ابرها یا شیشه نیز رد شود 

و به پوست نفوذ کند.
 اگر این اشعه به پوســت نفوذ کند باعث پیرى پوست 
مى شود و به مرور زمان مى تواند احتمال بروز سرطان 
پوست را تشــدید کند. بنابراین مهم است که در تمام 
طول ســال، چه زمانى که هوا آفتابى است چه ابرى، از 

پوست در برابر این اشعه ها محافظت شود.

کرم هاى ضد آفتاب و خواص ضد پیرى
زمستان فصلى اســت که باید از پوست در برابر خشک 
شــدن و در نتیجه آن چروك افتادن جلوگیرى کنید. 
ضد آفتاب ها مى توانند به این مســئله نیز کمک کنند. 
هواى خشک و خشن فصل زمستان باعث خشک شدن 
پوست صورت مى شود و همین مسئله چروك افتادن 
روى پوست را تسریع مى کند. خوشبختانه، کرم هاى 
ضد آفتاب مى توانند به کمک شــما بیایند. این کرم ها 
مى توانند پوستتان را مرطوب کنند و از حالت خشکى 
خارج کرده، در عین حال از آن در برابر اشــعه خورشید 

محافظت کنند.

ورزش هاى زمستانى شما را بیشتر در 
معرض اشعه UV قرار مى دهند

 UV بر اســاس تحقیقــات صــورت گرفته، اشــعه
خورشــید هر هزار پا که از ســطح دریا باالتر مى روید 
5 درصد شــدیدتر مى شــود. این بدین معناســت که 
شــما هرچه به ارتفاعات باالترى بروید بیشتر در خطر 
آسیب رسیدن به پوســت قرار مى گیرید. بنابراین اگر 
تصمیم دارید در زمســتان به تفریحات و ورزش هاى

 زمستانى مانند اسکى، اســنوبرد یا لژسوارى بپردازید، 
حتمًا از کــرم ضد آفتابى که حداقل SPF30 داشــته 

باشد استفاده کنید.

غذاها از مهمترین و متغیرترین عواملى هســتند 
که بــر عملکرد داروهاى خوراکــى در بدن تأثیر 
مى گذارند. به همین علت، پیشــگیرى از تداخل 
غذا–دارو، بسیار دشوار بوده و در حال حاضر نیز 
مطالعات بیشــترى نســبت به تداخل دارو-دارو 
انجام شده اســت تا تداخل غذا-دارو. با این حال 
غذاها نیز از طرق مختلف بر اثر بخشــى داروها 

اثر مى گذارند:

تداخل داروهاى ضد آکنه با هویج
مصــرف همزمــان داروى ضدآکنــه ماننــد 
ایزوترتینوئیــن (آکوتان و دکوتــان) با داروهاى 
داکسى  ســیکلین، مینوســیکلین، تتراسیکلین، 
متوترکســات، مکمل  هاى حاوى ویتامین A و 
هر نوع مکمــل براى افزایش یــا کاهش وزن و 

بدن  سازى ممنوع است. 
بهتر اســت در طول درمان این دارو از زیاده  روى 
در مصرف آب هویج (بیــش از دو لیوان در روز) 
خوددارى کنید چراکه این دارو از مشتقات ویتامین 
A تولید شده اســت و زیاده  روى در مصرف آب 
هویج همزمان با آن ممکن اســت باعث آسیب 

کبدى شود.

تداخل داروهاى شل کننده رگ هاى 
خونى با موز

این دســته داروها از قبیل کپتوپریل، اناالپریل و 
لیزینوپریل رگ هاى خونى را شل کرده و منجر 
به جریان خون بهتر مى شوند. مصرف این داروها 
پتاسیم را در بدن افزایش مى دهد بنابراین اگر ما 
مواد غذایى حاوى پتاســیم باال را به همراه این 
داروها مصرف کنیم، این وضعیت مى تواند منجر 
به نامنظم شدن ضربان قلب شود. از مصرف موز، 
پرتقال و جانشین هاى نمک در صورت استفاده از 

این داروها، پرهیز کنید.

تداخل آهن و آنتى بیوتیک با لبنیات
هیچگاه از شــیر براى بلعیدن قرص هاى حاوى 
آهن یا آنتى بیوتیک ها اســتفاده نکنید. مصرف 
همزمان این دو باعث چسبیدن داروها به لبنیات 
مى شــود و یک ترکیب را تشــکیل مى دهد که 
اگرچه خطرناك نیست اما مانع تأثیر کافى ویتامین 
یا آنتى بیوتیک مى شود. بعد از مصرف این داروها 
دو ساعت صبر کنید و بعد از آن، محصوالت لبنى 

را مصرف کنید.

تداخــل داروهــاى ضد تشــنج
D با ویتامین 

برخى داروهاى ضد تشنج مانند دیالنتین و فنى 
تک در جذب کلســیم و ویتامین D محدودیت 
ایجاد مى کنند. این در حالى اســت که کلسیم و 
ویتامین D هر دو براى تقویت اســتخوان ها و 
پیشگیرى از پوکى استخوان ضرورى هستند. اگر 
از داروهاى ضد تشنج استفاده مى کنید، حتمًا در 
ساعات اوج نور خورشــید، روزانه  15 دقیقه از نور 
آفتاب بهــره ببرید و به میزان کافــى هم لبنیات 

مصرف کنید.

تداخل داروهاى کاهنده کلسترول با 
گریپ فروت

داروهایى مانند آترووســتاتین یا سیمواستاتین با 
گریپ فروت حتمى اســت و عارضه جانبى این 
داروها را افزایش مى دهد. دردهاى عضالنى یکى 
از این عوارض است. در عوض مى توانید به جاى 
گریپ فروت، از پرتقال و لیمو استفاده کنید چون 

عوارض اینچنینى ندارند.

تداخل داروهاى رقیق کننده خون با 
سبزیجات تیره رنگ

داروهاى رقیــق کننده خون ماننــد وارفارین با 
سبزیجات تیره رنگى مانند کاهو نیز شناخته شده 
 K است. این داروها منجر به توقف تولید ویتامین
در کبد مى شوند و از لخته شــدن خون ممانعت 
مى کننــد. اما ســبزیجات تیره رنگ سرشــار از 
ویتامین K  هستند و در صورت مصرف با داروهاى 

رقیق کننده خون، با آنها تداخل ایجاد مى کنند. 

بینى
 در مورد 

سالمتى شما 
چه مى گوید

کدام دارو
 با کدام غذا

 تداخل دارویى دارد؟

 چرا باید در فصل زمستان هم ضد آفتاب بزنیم؟

ســتون فقرات ما داراى یک راستاى مشخص و 
انحناهاى بسیار منظم در گردن، سینه و کمر است 

و هر چیزى که این تعادل را به هم بزند، مى تواند 
دردى را در ستون مهره هاى ما ایجاد کند...

شکم بزرگ 
در این حالت، چون تعــادل انحناى کمرى یا 
لوردوز به هم مى خورد ستون مهره ها ناچار است 
انحناى مهره هاى سینه اى یا کیفوز را بیشتر کند 
و همین امر به گودى زیاد کمر، قوز پشتى و بر هم 
خوردن راستاى قرار گرفتن سر و انحناى گردنى 

منجر مى شود و درد ایجاد مى شود.

 بد خوابیدن
وقتى اصول صحیح خواب را رعایت نمى کنید 
مى بینید که صبح روز بعد از شدت درد قادر به 
بلند شدن نیستید. بهتر است به پهلو بخوابید و 
بالش شما فاصله شانه تا سر را پر کند. اگر به 
پشت بخوابید، قوس گردنى شما در صورت 
مناسب نبودن بالش به جاى تمایل به عقب، 
به جلو مى آید و آرتــروز گردنى و درد ایجاد 

مى شود. بدون بالش خوابیدن یا بالش کوتاه 
همانقدر بد هستند که انتخاب بالش بلند. دمر 

هم نخوابید و اگر مجبورید یک بالش زیر شــکم 
و لگن خود بگذارید تا گودى کمرتان زیاد نشود و 
محل اتصال مهره آخر کمر به باسن دردناك 
نشود. تشک شما نباید زیادى نرم یا زیادى 

سفت باشد.

بغل کردن بچه ها   
بســتن حامل هایى کــه بچه هــا را در آن 
مى گذارید به ستون مهره شما فشار مى آورد. 
اگر مى خواهید فرزندتان را بغل کنید او را 
به پهلو تکیه بدهید، یعنى یک پایش جلو 
و پاى دیگر بچه عقب باشــد تا وزن او به 

پهلویتان وارد شود.

نشستن چهارزانو یا دوزانو 
وقتى چهارزانو یا دو زانو مى نشینید باعث 
تخریب غضــروف خود مى شــوید. روى 
صندلى استاندارد بنشــینید و زاویه 120 
درجه را رعایت کنید. قوز بــه جلو (زاویه 
کمتر از 90) و یا عمود نشســتن راستاها 

را به هم مى زند و بدن ما ســعى مى کند 
به عضالت منطقه فشار بیاورد تا در حد 
ممکن راســتاهاى طبیعى را حفظ کنند و 

همین عامل، درد را به وجود مى آورد. پا، باســن، 
پشت و کتف شما باید نقاط تماس هنگام نشستن 

صحیح باشند.

ایستادن طوالنى 
معموالً به دلیل وجود شــکم برآمده در 
چاق ها و یا عضالت ضعیف کمرى در الغرها 
و از همه بدتر عــدم رعایت اصول صحیح 
ایســتادن، به دنبال طوالنى ایستادن دردها 
شروع مى شوند. وقتى مى ایستید باید یک پا 
جلوتر از دیگرى باشد و پاى دیگر 15 سانتیمتر 
باالتر باشد تا فشار وزنتان عمالً تقسیم شود. 
پاها را مرتب با حفظ همین 15 سانتیمتر از 
زانو خم کنید تا لوردوز کمرى زیاد نشود و 
درد و خســتگى به وجود نیاید. در بعضى 

مشاغل، داشتن زیرپایى الزامى است.

بلند کردن جسم سنگین
رعایت اصول بلند کردن اجســام مهم 
است. جسم را با دســت بگیرید. یک پا 
اهرم و پاى دیگر جلو باشــد. دست ها به 
بدن چسبیده باشد و از راستاى دست ها نیرو 

بگیرید نه از کمرتان.
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یک پزشک متخصص با اشــاره به مضرات مصرف 
نمک دریاى غیراستاندارد و فاقد تأیید بهداشت، گفت: 

نمک دریا مصرف نکنید.
دکتر حسین عفت پناه اظهار کرد: با توجه به گسترش 
تبلیغات و شایعات در کشور مبنى بر استفاده از نمک 
دریا، این نمک تصفیه نشــده داراى انواع ناخالصى 
از جمله مواد نامحلول مانند ماســه، خاك، گچ و مواد 
محلول ســخت از جمله کلســیم و منیزیم و فلزات 
سنگین مانند سرب، جیوه، آرسنیک و کادمیوم است و 
مى تواند عوارض نامطلوبى در دستگاه گوارش، کلیه ها 

و... ایجاد کند و حتى منجر به مســمومیت شود. وى 
افزود: در صورتى نمک دریا مى تواند مصرف خوراکى 
داشته باشد که در قالب استانداردهاى موجود، مجوز 
تولید و پروانه ســاخت از وزارت بهداشت را داشته و 
تاریخ تولیــد و انقضاى آن، که اجبارى اســت، روى 

بسته بندى درج شده باشد.
عفت پناه در پایان از مردم خواست نسبت به تبلیغات 
غیر واقعى که نمک دریا را سرشار از کلسیم، منیزیم، 
منگنز و ید معرفى مى کنند، اهمیت و توجهى نداشته 

باشند.

برخى از عالیم ســرماخوردگى و آنفلوآنزا مشــابه 
یکدیگر هســتند و به  همین دلیل اغلب افراد ممکن 
است نتوانند این دو بیمارى را به درستى از یکدیگر 
تشخیص دهند. سرفه، سردرد و احساس خستگى از 
عالیم مشترك بین سرماخوردگى و آنفلوآنزا هستند.

اگرچه مراجعه به پزشک براى تشخیص دقیق این 
دو بیمارى و در نتیجه درمان مناسب ضرورى است 
اما تفاوت هاى اساسى بین آنها شامل موارد زیر است:

شروع بیمارى
در مواقع ابتال به ســرماخوردگى شــروع عالیم به 
تدریج اتفــاق مى افتد. عالیمــى همچون آبریزش 
بینى یا سرفه چند روز طول مى کشد تا پیشرفت کند 
و براى مدت یک هفته ادامه پیدا خواهد کرد. در حالى 
که عالیــم آنفلوآنزا تقریبًا ناگهانى آغاز مى شــود و 

شدیدتر است.

تب
دماى بدن مى تواند به تمییــز دادن این دو بیمارى 
از یکدیگر کمک کند. معموًال ســرماخوردگى با تب 

همراه نیســت و اگر به تب منجر شود خیلى خفیف 
است. هرچند، درصورتى که تب ناگهانى ظاهر شود و 
حدود 37 تا 38 درجه سانتیگراد باشد احتمال ابتال به 

آنفلوآنزا بیشتر است.

فصل
اگرچــه احتمال ابتــال به ســرماخوردگى در فصل 
زمستان بیشتر است اما امکان ابتال به آن در سه فصل 
دیگر نیز وجود دارد. این در حالى اســت که آنفلوآنزا 
یک بیمارى فصلى به حساب مى آید. به طور معمول 
دوره این بیمارى از اواسط پاییز تا اواخر زمستان است. 
عالیم این بیمارى در این بازه زمانى از سرماخوردگى 

شدیدتر است.

درد و ضعف
درد ناشى از سرماخوردگى کامًال قابل تحمل است 
اما در مبتالیان به آنفلوآنزا درد شدیدتر بوده و بیمار 
در ناحیه قفسه سینه احســاس درد و ناراحتى دارد. 
همچنین در آنفلوآنزا بیمار درد شدیدى را در تمامى 

عضالت بدن احساس مى کند.

ارتباط بین ســیگار کشــیدن و بیمارى هاى نظیر 
بیمارى هاى قلبــى، دیابت، ســرطان و اختالالت 
تنفسى به خوبى اثبات شده اند. تحقیقات جدید نشان 
مى دهد رابطه مستقیمى بین استفاده از قلیان و بروز 

سندروم متابولیک، دیابت و چاقى هم وجود دارد.
در قلیان، دود حاصل از تنباکو از آب عبور مى کند. از 
این رو این برداشت اشتباه وجود دارد که قلیان نسبت 

به سیگار، کمتر سمى و مضر است.
اما نتایج این مطالعه نشــان مى دهــد برخالف باور 
عموم، حقیقت این اســت که تأثیرات مضر کشیدن 

قلیان مى تواند به مراتب بیشتر از سیگار باشد.

نتایــج تحقیقــات نشــان مى دهد شــیوع چاقى، 
ســندروم متابولیــک و دیابــت در افــراد قلیانى

 در مقایسه با افراد دیگر و حتى سیگارى ها به مراتب 
بیشتر است.

مطالعات محققان دانشــگاه کالیفرنیا نشان مى دهد 
کشــیدن قلیان به مدت 30 دقیقه منجــر به بروز 
فاکتورهاى پرخطــر قلبى-عروقى نظیر ســیگار 
کشــیدن مى شــود. قلیان مى تواند منجر به سفت 
شدن عروق شود که از عالیم مهم ابتال به فشارخون 
باالست. این وضعیت ریسک حمالت قلبى، سکته 

و سایر اختالالت قلبى-عروقى را افزایش مى دهد.

نمک دریا مصرف نکنید!

چگونه سرماخوردگى را از آنفلوآنزا تشخیص دهیم؟

 ارتباط بین استفاده از قلیان و ابتال به دیابت
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حادث بــودن اشــیاء بــر ازلیّــت خداوند گواه اســت و موســوم بودنشــان 
بــه ناتوانى دلیل بــر توانایــى او، آنها بــه فنا محکوم هســتند و این نشــانه 
بــر دوام بــودن اوســت. یکــى اســت امــا نــه بــه عــدد، جاویــدان اســت 
ولى نه به مدت. برپاســت ولى نه بــه نیروى تکیه گاه. ذهــن ها دریابندش 
ولى نه از راه حواس. آنچه دیده شود گواه وجود اوست ولى نه آنسان در 

موال على (ع)آنها حاضر باشد و نه به چشم آید.

سازمان حمل و نقل جمعى شهرستان لنجان در نظر دارد نسبت به بهره بردارى 
از پارکینگ ماشین آالت سنگین شهردارى واقع در زرین شهر بلوار جانبازان 
در قالب قرارداد اجاره به اشخاص حقیقى و حقوقى واجد شرایط از طریق مزایده 
واگذار نماید. متقاضیان جهت بازدید و دریافت اسناد مى توانند از تاریخ نشر 
آگهى به سازمان حمل و نقل جمعى شهرستان  لنجان واقع در زرین شهر- بلوار 
جانبازان- جنب مرکز معاینه فنى خودرو مراجعه و پیشنهادات خود را حداکثر 
تا پایان وقت ادارى مورخ 97/11/04 به دبیرخانه سازمان تحویل نمایند. الزم 
به ذکر است سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج 

است. 
سازمان حمل و نقل جمعى شهرستان لنجان

آگهى مزایدهنوبت دوم

شهردارى خمینى شهر در نظر دارد نسبت به انجام مناقصه با مشخصات زیر از طریق آگهى اقدام نماید:
موضوع مناقصه: 

1- زیرسازى ورودى اصغرآباد
- مبلغ اولیه اعتبار 3/000/000/000 ریال

- مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 150/000/000 ریال
- محل تأمین اعتبارات: اعتبارات شهردارى

- مهلت ارائه پیشنهادهاى مناقصه: پایان وقت ادارى روز دوشنبه مورخ 97/11/15
- محل دریافت اسناد: امور قراردادهاى شهردارى مرکزى خمینى شهر

- محل ارائه پیشنهادات: دبیرخانه شهردارى مرکزى خمینى شهر
- تاریخ بازگشایى پیشنهادا ت: ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 97/11/16

- مدت اعتبار پیشنهادها: روز یکشنبه 97/11/28
- اصالح، جایگزینى و پس گرفتن پیشنهادها نیز در زمان مقرر و محل تسلیم پیشنهادها انجام نمى شود.

على اصغر حاج حیدرى- شهردار خمینى شهر

آگهى مناقصهچاپ اول

 شهردارى زرین شهر به استناد بودجه عمرانى مصوب سال 1397 
خود در نظــر دارد اجراى عملیات حفظ و نگهدارى قســمتى از 
فضاى سبز سطح شهر زرین شهر را با اعتبار اولیه 5/800/000/000 
ریال از محل اعتبارات شــهردارى از طریــق مناقصه عمومى به 
پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید ، لذا از متقاضیان دعوت بعمل 
مى آید جهت دریافت اســناد مناقصه و کسب اطالعات بیشتر از 
تاریخ انتشار تا پایان وقت ادارى 97/11/06 به شهردارى زرین شهر 

مراجعه نمایند.
میثم محمدى- شهردار زرین شهر

آگهى مناقصه عمومىنوبت اول

با توجه به اینکه شهردارى نیاسر در نظر دارد نسبت به واگذارى قسمت هاى مختلف شهردارى اعم از (خدمات شهرى، فضاى ســبز و باغ تاریخى تاالر نیاسر) به پیمانکاران و 
شرکت هاى واجد صالحیت زیر نظر دستگاه نظارت به مدت یکسال با اعتبارى بالغ بر 4/500/000/000 ریال اقدام نماید لذا متقاضیان و شرکت هاى واجد شرایط مى توانند از تاریخ 

انتشار آگهى ظرف مدت 10 روز جهت دریافت اسناد و مدارك به شهردارى (امور پیمانها) مراجعه نمایند. ضمناً هزینه آگهى به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
 سبحان نظرى- شهردار نیاسر

آگهى مناقصه عمومى مرحله دومنوبت اول

شهردارى حنا به استناد مصوبه شماره 100/769/الف مورخ 97/09/19 شوراى اسالمى قصد 
فروش یک پالك از اراضى (مسکونى) به مساحت 174 مترمربع با پروانه ساخت مسکونى 
در یک طبقه واقع در بلوار کشاورز خیابان امیرکبیر کوچه رز با قیمت پایه کارشناسى هر 
مترمربع 900/000 ریال را دارد متقاضیان مى توانند از تاریخ انتشار آگهى به مدت 7 روز 
کارى جهت دریافت فرم هاى شرکت در مزایده به شهردارى حنا مراجعه و یا براى کسب 
اطالعات بیشتر به شماره تلفن هاى 12-  53602010 در ساعات ادارى تماس حاصل نمایند.

- هزینه درج آگهى بر عهده برنده مزایده مى باشد.
- شهردارى در رد یا قبول پیشنهادات مختار مى باشد.

صادق شهبازى- شهردار حنا

آگهى مزایدهنوبت اول

شهردارى سمیرم در نظر دارد بهره  بردارى از جایگاه سوخت CNG واقع 
در خیابان مطهرى را به پیمانکار واجد شرایط که مورد تایید شرکت ملى 
گاز ایران مى باشد؛ از تاریخ 97/11/20 به مدت یکسال واگذار نماید. لذا از 
شرکت هاى واجد شرایط دعوت به عمل مى آید از تاریخ نشر آگهى مورخ 
1397/10/24 به مدت 7 روز کارى جهت دریافت اسناد مزایده و شرکت 
در مزایده به شهردارى مراجعه نمایند. شــهردارى در رد یا قبول کلیه 
پیشنهادات مختار است. شایان ذکر است هزینه درج آگهى به عهده برنده 

مزایده مى باشد.
حسینعلى صادقى- شهردار سمیرم

 آگهى مزایده (نوبت دوم)

اداره امور شعب بانک ملى استان اصفهان در نظر دارد کاالهاى خود و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده را با بهره گیرى از سامانه 
تدارکات الکترونیکى دولت (setadiran.ir) و با شماره مزایده 100970119500001  به صورت الکترونیکى به فروش برساند.

زمان انتشار در سایت: 97/10/19 ساعت 12:30
تاریخ بازدید: 97/10/20 تا 97/10/30 

آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: 1397/11/01 ساعت 19
زمان بازگشایى: 1397/11/02 ساعت 10

زمان اعالم به برنده: 1397/11/03 ساعت 11
ضمناً رعایت موارد ذیل الزامى مى باشد:

1. برگزارى مزایده صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت مى باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت 
اسناد مزایده (در صورت وجود هزینه مربوطه)، پرداخت تضمین شرکت در مزایده (ودیعه)، ارسال پیشنهاد قیمت، بازگشایى 

پاکات، اعالم به برنده، واریز وجه مزایده و تحویل کاال در بستر سامانه از این طریق امکان پذیر مى باشد.
2. پیشنهاد مى گردد با توجه به تنوع کاالهاى مطرح شده در مزایده قبل از ارائه پیشنهاد از اقالم موضوع مزایده بازدید به عمل 

آورید.
3. عالقمندان به شرکت در مزایده مى بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهى الکترونیکى (توکن) با شماره هاى ذیل تماس حاصل 

نمایند:
مرکز پشتیبانى و راهبرى سامانه: 41934- 021

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها، در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش ”ثبت نام/ پروفایل مزایده گر" 
موجود است. 

اداره امور شعب بانک ملى استان اصفهان

آگهى مزایده عمومىچاپ دوم

م الف: 347772


