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لژیونرهاى تیم ملى فوق العاده اند فواید مصرف آب آناناس در دوران باردارىافزایش غلظت آالینده ها با جو تقریباً پایدار در اصفهانلیال اوتادى: همه چیز میلى پیش رفتچرا آزمایش ایدز قبل از ازدواج اجبارى نیست؟ سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

چطور
 قلبى سالم 

داشتـه باشیم؟

«توافق آب»ى اصفهان، چهارمحال و خوزستان
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تلویزیون از هر بازى 
تیم ملى چند میلـــیارد

 به جیب مى زند؟

«تن تن» در نقش جهان

 با مدیران رانتى 
برخورد مى کنـــم
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افزودن «ُگل»
 به توتون قلیـان

اگر جزو افرادى هستید که سیگار مى کشند، 
باید سیگار را ترك کنید. در واقع این کار یکى

 از بهترین کارهاست که براى سالمت قلب مى توانید 
انجام دهید. سیگار کشیدن یکى از اصلى ترین دالیل 

بیمارى هاى قلبى عروقى است.  

این روزها شاهد هشدارها و آمارهاى روزافزون 
درباره مصرف قلیان در میان نوجوانان و جوانان 
دختر و پسر هستیم. در جدیدترین مورد، رئیس 
انجمن پزشکان و متخصصان داخلى ایران نسبت 
به اضافه کردن ماده مخدر «گل» به توتون براى 
شادى آور کردن آن هشدار داد و گفت: «همین 
موضوع باعث افزایش روزافزون استعمال قلیان 

در جوانان و نوجوانان شده است.» 
سیگار در عموم جامعه بعضًا براى مردان هم قبح 
اجتماعى داشت اما چه شد که به یک باره قلیان 
از اعماق ســنت و تاریخ بیرون کشــیده شد و پا 
جاى پاى سیگار گذاشت و از آن هم عمومى تر و 

فراگیرتر شد؟ این اتفاقى است که  ...

4 شاید هر کیلو گوشت به شاید هر کیلو گوشت به 100100 هزار تومان برسد هزار تومان برسد
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نماینده اصفهان در مجلس خبر داد

شنیدن سمفونى 
صلح جهانى 
از اصفهان

کى روش برد منچستر را «کپى پیست» مى کند؟
کارلوس کى روش روى دیدار با چین و تقابل با شاگردان مارچلو لیپى تمرکز کرده 
است. حتى زمانى که تورنمنت ملت هاى آسیا آغاز نشده بود، خیلى ها پیش بینى 
کرده بودند که ایران در مرحله یک چهــارم نهایى با تیم ملى 

چین روبه رو شود. 
حاال این موضوع محقق شده و شاگردان کارلوس کى روش بعد 

از برد مقابل عمان روز پنج شنبه براى صعود ...
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در صفحه 2 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

کــشت 
25هزار هکتار برنج 

در 3 استان 
کـم آب کشور

در این برج چیزى از زیر چشم در نمى رود
چگونه 200 دکتر، برج میالد را 24 ساعته کنترل مى کنند

2

گمانه زنى رسانه ها در مورد تیم آینده آقاى حاشیه گمانه زنى رسانه ها در مورد تیم آینده آقاى حاشیه 

توانید 
دالیل
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ظرفیت جنگ خنده حسن ریوندى
 در اصفهان تکمیل شد
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کارلوس کى روش روى د
است. حتى زمانى که تور
کرده بو
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حاال این
از برد مقابل عمان روز پنج
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مسلمان مسلمان 
چه رنگى مى شود؟چه رنگى مى شود؟

استاندار اصفهان در نشست شهرداران استان:
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عضو هیئت رئیســه کمیسیون کشــاورزى، آب، منابع 
طبیعــى و محیط زیســت مجلس، در تشــریح بازدید 
کمیســیون متبوعش از پژوهشــگاه فضایــى وزارت 
ارتباطات، گفت: سال جارى 25هزار و 300 هکتار برنج 
در سه استان اصفهان، خوزستان و فارس علیرغم ابالغ 

ممنوعیت ها کشت شده است.
على اکبرى بــا بیان اینکــه در این بازدیــد داده هاى 
پژوهشگاه فضایى در حوزه آب، نوع کشت و تنوع گیاهان 
مورد بررســى قرار گرفت، افزود: در استان هاى فارس، 
خوزســتان و اصفهان با وجود اینکه این استان ها جزو 
مناطق کم بارش هستند میزان قابل توجهى برنج کشت 

مى شود. وى ادامه داد: پیش بینى ها این بود که با توجه 
به محدودیت ها و بخش نامه هاى صادره در این مناطق 
دیگر کشت انجام نمى شود اما ســال جارى 25 هزار و 
300 هکتار برنج در این اســتان ها کشــت شده و حتى 
در شهرســتانى همانند جهرم که عمق چاه آن به 300 
متر رســیده حدود 190 هکتار زمین زراعى زیر کشت 
برنج رفته است.نماینده مردم شیراز  در مجلس شوراى 
اســالمى، با بیان اینکه رابطه خوبى بین اعتماد مردم و 
توسعه کارشناسى در حوزه کشاورزى وجود ندارد، اظهار 
کرد: در این بازدید درباره موضوعاتى همانند ســموم و 

آفات تأثیرگذار در کشاورزى مباحثى مطرح شد.

بیمارى ایدز بیمارى اســت که از چنــد روش محدود 
منتقل مى شود. یکى از راه هاى انتقال این بیمارى رابطه  
جنسى پرخطر است با این حال نام آزمایش ایدز در میان 
آزمایش هاى اجبارى قبل از ازدواج نیست.ایرج حریرچى، 
سخنگوى وزارت بهداشــت در توضیح اثر دوره  پنجره 
بیمارى ایدز بر روى اختیارى بودن این آزمایش گفت: در 
مورد ایدز دوره  پنجره وجود دارد؛ در این دوره  تا مدت ها 

ممکن است آزمایش بیمارى را تشخیص ندهد. 
حریرچى درباره  دیگر علت هاى اجبارى نبودن آزمایش 
ایدز گفت: از طرفى اگر خود فرد آزمایش دهد و بداند که 
مبتال به این بیمارى است و به پزشــک مراجعه کند، با 

روش هایى مثل دارو مى توان کارى کرد که احتمال انتقال 
وجود نداشته باشد. روشى که در دنیا هم معمول است این 
است که زوجین به طور داوطلبانه این آزمایش را بدهند. 
مسائل حقوقى هم وجود دارند همین االن پرونده هاى 
متعدد شکایت وجود دارد که بعد از آزمایش فرد شکایت 
کرده که شما چه حقى داشتید راز من را آشکار کنید؛ به 
طور کلى به علت مسائل اخالق پزشــکى و حقوقى و 
همچنین به این علت که براى این بیمارى درمان موفق 
تجربه  شــده وجود دارد، بهترین روش تجربه شــده در 
دنیا این است که به افراد توصیه کنیم به طور داوطلبانه 

آزمایش بدهند.

کشت 25هزار هکتار برنج 
در 3 استان کم آب کشور

چرا آزمایش ایدز قبل از 
ازدواج اجبارى نیست؟

با دیدن عدس پلو قهر مى کنند
حســن کامران، نماینده اصفهان   خانه ملت|
در مجلس در نشست علنى دیروز(سه شنبه 2 بهمن ماه) 
مجلس شوراى اسالمى در نطق میان دستور خود، اظهار 
کرد: متأسفانه وقتى پستى را از مدیرى بى عرضه مى گیریم 
دستمال به کله مى بندد زیرا نتوانســته ایم وى را درست 
توجیه کنیم. وى گفت: امروزه اگر جلوى فردى که رئیس 
است عدس پلو بگذارى قهر مى کند در حالى که مگر افراد 

منتصب مى شوند که مشکالتشان را برطرف کنند.

اعالم مى کنم در بهشتیم 
 عصر ایران| آیت ا... ســید مرتضى محمودى، 
نماینده ولــى فقیه در شهرســتان ورامیــن در دیدار با 
اعضاى دفتر امام جمعه این شهرستان با اشاره به رنج ها 
و مشّقت هاى مردم در دوران رژیم شاهنشاهى بیان کرد: 
به عنوان فردى که دوران پیش و پس از پیروزى انقالب 
اسالمى را درك کرده  است اعالم مى کنم که ما هم اکنون 

در بهشت حضور داریم.

حمله شدید به روحانى 
حسین مقصودى، نماینده مردم سبزوار    فارس|
در مجلس شوراى اسالمى، در سخنرانى خود در مجلس 
گفت: جناب آقاى رئیس جمهور! شما که امروز داعیه مبارزه 
با فساد و افشاى مفسدان را سرلوحه کار خود قرار داده اید، 
نگاهى به پرونده اطرافیان و نزدیکان خود بیاندازید، نگاهى 
بیاندازید که سلطان موز چه نسبتى با شما دارد، نگاهى به 
پرونده هاى نزدیک ترین افراد به شــما و بعضًا دختران 

معاونینتان بیاندازید.

انتقاد به رسانه ها
عباس جعفرى دولت آبادى، دادستان   آفتاب  نیوز |
عمومى و انقالب تهران دیروز درباره بازداشت غالمحسین 
کرباسچى در روز دوشــنبه گفت: یادتان باشد که انتقاد آزاد 
است اما تخریب و توهین و شکستن مرزهاى اعتماد مردم به 
مسئولین است که اینها به ما ضربه مى زنند و جرم است. دیدید 
که یک نفر به دادسرا احضار شد اما قبل از آنکه پایش به دادسرا 
برسد گفتند  به اوین منتقل شده است. رسانه ها باید از این رفتار 
دست بکشند و این اقدامات را نکنند و آدرس غلط به مردم 

ندهند. امیدواریم مطبوعات ما هوشیار باشند.

رزمایش قطع اینترنت 
  تسنیم| نامه یکى از شرکت هاى ارائه دهنده 
درگاه پرداخت اینترنتى حاکى از آن اســت که به زودى 
«رزمایش قطــع اینترنت» به صورت مکرر در کشــور 
برگزار خواهد شــد. در این نامه آمــده: «پیرو اطالعیه 
صادره از شــاپرك و بنابر اعالم پدافند غیرعامل کشور، 
به منظور رزمایش قطع اینترنت به اطالع مى رساند، تمام 
ســرویس هاى مبتنى بر کارت در تاریخ1397/11/7 از 

ساعت 10 تا 12 به مدت دو ساعت قطع خواهد بود.

زائر زدایى در مشهد
 روزنامه کیهان| از مدتى قبــل، زمزمه ها و 
حرف و حدیث هایى درباره رویکرد سکوالر و مغایر با هویت 
مشهد در شهردارى این شهر شنیده مى شد. اما مجموعه 
شهردارى مشهد، با اقدامات اخیر خود به این شایعات رنگ 
واقعیت و رسمیت بخشیدند. به طورى که در یکى از معابر 
اصلى این شهر تابلوى «راهنماى زائر» حذف و به جایش 

تابلوى «راهنماى مسافر» گذاشته اند. 

منع صادرات ترکیه به ایران 
  عصر ایران| واردات 61 قلــم کاالى صادراتى 
ترکیه به ایران ممنوع شــد. «فاتیح چایاباتماز»، نماینده 
انجمن صنعتگران و بازرگانان مستقل ترکیه در ایران، در 
گفتگو با روزنامه «حریت» ترکیه گفت قانون ممنوعیت 
واردات 1399 قلم کاال به ایران که از سال 2018  به مورد 
اجرا گذاشته شــده، حدود 30 درصد از صادرات ترکیه به 
ایران را در این سال کاهش داده است. این بازرگان ترك 
گفته است در صورت ادامه سیاست واردات ممنوع، روند 
کاهشى صادرات ترکیه به ایران در ســال 2019 ادامه 

خواهد یافت.

خبرخوان
متالشى شدن 

باند تولید مارى  جوانا 
 عصر ایران | طــى عملیــات پیچیده 
اطالعاتى چند ماهه توسط سربازان گمنام امام 
زمان (عج) سازمان اطالعات ســپاه عاشورا و 
برابر دستور دادستان شهرستان تبریز، باند تهیه، 
تولید و توزیع مواد مخدر مــارى جوانا (گل) به 
صورت عمده در سطح استان آذربایجان شرقى 
و اســتان هاى همجوار متالشى شــد. در این 
عملیات 20 کیلو و 500 گــرم گیاه مارى جوانا 
به همراه تجهیزات و ابزارآالت تولید آن کشف 

و ضبط شد.

خانه  بهاره رهنما را دزد زد!
 برترین ها| خانه  بهاره رهنمــا هم از 
دزدى در امــان نمانــد! این بازیگر ســینما و 
تلویزیــون فیلمى از خانه دزدزده  خود منتشــر 
کرد. چندى پیش معاون مبارزه با سرقت پلیس 
آگاهى نیروى انتظامى اظهــار کرد که با توجه 
به نوســانات بازار و افزایش قیمت طال و ارز و 
نگهدارى آنها در منزل، میزان سرقت از منزل در 
ماه هاى اخیر 7 تا 8 درصد نسبت به مدت مشابه 

سال گذشته بیشتر شده است.

هواى سرد ماندگار است
مدیر کل پیش بینى و هشــدار    ایسنا|
سریع سازمان هواشناســى از ماندگارى هواى 
سرد در اغلب نقاط کشــور تا دو روز آینده خبر 
داد. احد وظیفه با بیان اینکه طى سه روز آینده 
در غالب مناطق کشــور جوى آرام پیش بینى 
مى شــود، اظهار کــرد: پیامد ایــن وضعیت 
در شــهرهاى صنعتى و پر جمعیــت، افزایش 
آالینده هاى جوى و کاهش کیفیت هوا خواهد 

بود.

خبر از فرار مالیاتى 
پزشکان ندارم

  فارس| سرپرســت وزارت بهداشــت 
در پاســخ به پرسشــى در زمینه فرار مالیاتى 
پزشکان به ارزش 6700 میلیارد تومان، گفت: 
من این موضوع را تأییــد نمى کنم و از اصل آن 
اطالعى ندارم. سعید نمکى در واکنش به مصوبه 
کمیسیون تلفیق درخصوص نصب کارتخوان در 
مطب پرشکان و دریافت مالیات از آنها، گفت: 
باید توجه کرد که در تمام صنوف تخلفاتى وجود 
دارد. اگر فقط بر روى یک قشر دست بگذاریم 
مردم نسبت به آن قشر زحمتکش بدبین خواهند 
شد. با سازمان نظام پزشکى به دنبال این هستیم 
که معدود پزشــکانى که از حقوق مردم تجاوز 
مى کنند و فرار مالیاتى دارند توسط دادگاه هاى 

درون صنفى کنترل شوند. 

من کجا، اینها کجا!
 مهر | محمد هاشــمى، رئیس اسبق 
صداوسیماگفته اســت: در صدا و سیما نیاز به 
سازمان دهى احساس مى شــود. نظر بنده این 
است که باید هزینه ها را در سازمان صدا و سیما 
منطقى کنیم. در زمــان مدیریت بنده در صدا و 
سیما این سازمان، 11 هزار نیرو داشت ولى من 
اخیراً شنیده ام که تعداد نیروهاى آن به 80 هزار 
نفر افزایش داشته است. این موضوع خود نیاز به 

بودجه و سرمایه گذارى دارد. 

جزئیات طرح بنزینى
طــرح   باشگاه خبرنگاران جوان|
سهمیه بندى بنزین در جلســه روز یک  شنبه 
مجلس شوراى اســالمى اعالم وصول شد. بر 
اساس این طرح پیشــنهاد شده است که به هر 
ایرانى روزانه یک لیتر بنزیــن تخصیص داده 
شــود. این طرح پس از بررسى در کمیسیون و 
ارائه گزارش، در نوبت تصویب در صحن علنى 

مجلس قرار مى گیرد.

تن تن و سگش میلو به همراه کاپیتان، پرفسور، تامسون 
و تامپسون در سفرهاى ماجراجویانه شان هرگز به ایران 
نیامدند. اما خالقیت یک عکاس حاال تن تن در ایران را 
به تصویر کشیده است و این خبرنگار معروف بلژیکى به 
همراه دوستانش به معروف ترین جاذبه هاى تاریخى و 
گردشگرى ایران سرك کشیدند و با آن عکس یادگارى 
انداختند. سفر این عروسک ها از شهر لندن و پاى ساعت 
معروف بیگ بن آغاز شــده و به کوچه پس کوچه هاى 
تاریخى اصفهان و کاشان و شیراز رسیده است.کسرى 
رزمخواه، دانشجو در انگلستان از مدتى قبل عروسک این 

شخصیت کمیک معروف را همراه خود به سفر مى برد. 
او عکس هایى از عروسک  تن تن در کشورهاى دیگر نیز 
دارد و حاال این فرد خالق پاى تــن تن را به جاذبه هاى 
ایران باز کرده است. در زیر دو  تصویر از حضور تن تن در 
میدان نقش جهان اصفهان و همچنین سى و سه پل را 

مشاهده مى کنید.

حتمًا دربــاره بــرج میالد مطالــب زیادى شــنیده یا 
خوانده اید. این برج یکى از معروف ترین سازه هاى کشور 
و از بلندترین برج هاى مخابراتى در سطح جهان است. 
اما آنچه احتماًال درباره برج میالد نمى دانید این اســت 
که برج معروف پایتخت تحت کنترل 24 ساعته آن هم 
توسط حدود 200 نیرو با دکتراى برق، عمران، مکانیک، 
معمارى و دیگر حوزه هاى مرتبط اســت. در همین باره 
خبرگزارى «تسنیم» با دو نفر از مسئوالن نگهداشت برج 
میالد گفتگو کرده و موارد جالبى از به کارگیرى اقدامات 

حفاظتى دائمى در برج میالد را منتشر کرده است. 
 همه تجهیزات برج شناسنامه و کد دارند به ویژه خود 
سازه و شفت برج که سنســورهایى روى آن نصب شده 
است و بسیار گرانقیمت هستند. این سنسورها که ساخت 
کشور سوییس هســتند هرگونه تغییر زاویه، شدت باد و 

حتى زلزله 1/5 ریشترى را «سنس» مى کنند.
 آسانسورهایى که در برج میالد مورد استفاده قرار گرفته 
است، آسانسورهاى انحصارى برج هستند و نمونه آن در 
دنیا وجود ندارد. از آنجایى که آسانســورها در یک خط 
قائم حرکت مى کنند اگر در حد یک ســانتیمتر هم جابه 
جایى و انحراف در برج ایجاد شــده باشد اصًال حرکت 
نمى کنند. حتى زمان وزش باد آسانســورهاى جنوب 
غربى که همیشه درمعرض باد هستند آالرم مى دهند و از 
حرکت باز مى ایستند بنابراین اگر برج دچار مشکل شود 

نمى توان از آسانسور استفاده کرد.
 در برج میالد پیش از وقوع اشــکال همه تجهیزات 
بررسى مى شــود؛ همچنین انبارگردانى ویژه اى براى 
تجهیزات وجود دارد و الکتروپمپ ها، الکتروموتورها و... 
رادیوگرافى مى شود؛ بنابراین نگهدارى بر مبناى خراب 

شدن و تعویض یا تعمیر پس از خراب شدن نیست.

 نرم افزارى که از آن براى نگهدارى ســاختمان هاى 
ایرباس فرانسه و مرسدس آلمان استفاده مى شود براى 
برج میالد نیز تهیه شده و اگر وسیله اى دچار اشکال شود
 از طریــق پیــام بــه صــورت روزانــه اعــالم 

مى شود.

 دکل آنتن ســازه که بســیار پیچیده است و 400 تن 
وزن دارد، داراى پیچ هایــى اســت که هر یــک از آنها 
پوششــى دارند و دســتورالعملى دارند کــه هریک با 
چه زاویه اى و چه میزان پیچانده شــود. حتى اینکه چند 
میکرون رنگ روى آنها باشــد نیز داراى دستورالعمل 

است و طبق زمانبندى تعیین شــده هر چند وقت یکبار
 همه این پیچ ها چک مى شوند.

 صدایى که در برج شنیده شــده تنها یکبار رخ داده و 
یکى از کارگران قسمت آشپرخانه آن را اعالم کرد. شاید 

این صدا صداى افتادن یک قابلمه بوده است!

چگونه 200 دکتر، برج میالد را 24 ساعته کنترل مى کنند

در این برج چیزى از زیر چشم در نمى رود

این روزها شاهد هشدارها و آمارهاى روزافزون درباره 
مصرف قلیان در میان نوجوانان و جوانان دختر و پســر 
هســتیم. در جدیدترین مورد، رئیس انجمن پزشکان و 
متخصصان داخلى ایران نســبت به اضافه کردن ماده 
مخدر «گل» به توتون براى شادى آور کردن آن هشدار 
داد و گفت: «همین موضوع باعــث افزایش روزافزون 

استعمال قلیان در جوانان و نوجوانان شده است.» 
ســیگار در عموم جامعــه بعضًا براى مــردان هم قبح 
اجتماعى داشت اما چه شد که به یک باره قلیان از اعماق 
سنت و تاریخ بیرون کشیده شــد و پا جاى پاى سیگار 
گذاشت و از آن هم عمومى تر و فراگیرتر شد؟ این اتفاقى 

است که کسى به درستى از آن سر در نمى آورد.
البته هر چه بود قلیان نه قبح اجتماعى سیگار را داشته 
و نه حتى در اذهان عموم جامعه مضرات جســمانى آن 
برجسته بود. نتیجه آن شــد که اگر سیگار میان جوانان 
پنهانى مصرف مى شد و خانواده ها به آن به مثابه دروازه 
ورود به دنیاى اعتیاد مى نگریستند، قلیان تبدیل شد به 
جزئى از دکوراسیون داخلى منازل و اسباب دورهمى  و 
سرگرمى. مصرف آن نه تنها براى پسران جوان که حتى 
براى دختران نوجوان و جوان از نظر خانواده ها ناپســند 

نبود و تازه خیلى ها مى گفتند حداقل جوانمان ســمت 
سیگار نمى رود!

ایرج خســرونیا در همین رابطه معتقد است: «در حال 
حاضر سیگار در جامعه تقریبًا به ضد ارزش تبدیل شده، 
اما اســتعمال قلیان در خانه ها خیلى بیشتر از زمان هاى 
قدیم شده و وضعیت طورى شده که خانواده ها قلیان را 
به عنوان سرگرمى و اسباب بازى در دسترس بچه ها قرار 
مى دهند و همین باعث شده شــاهد افزایش استعمال 
دخانیات به ویژه قلیان در بین دانش آموزان دبیرستانى 

باشیم.»
اما در این بین آنچه بیــش از پیش مورد توجه قرار دارد 
این است که مصرف قلیان سیر صعودى در کشور دارد 
و جوانان زیادى هســتند که اولویت ســرگرمى خود را 
به قلیان اختصاص مى دهند و على رغم هشــدارهاى 
مســئوالن و کارشناســان مبنى بر اینکه قلیان تهدید 
کننده جدى سالمتى اســت، رواج آن از کنترل خارج 
شــده و روزانه بر تعداد افرادى که به آن روى مى آورند 

افزوده مى شود.
آخرین آمار هاى غیر رســمى حاکى از این اســت که 
در ایران 43درصد دختران و 64درصد پســران تجربه 
مصرف قلیان را دارند. براساس گزارش سازمان جهانى 

بهداشت 15درصد جوانان ایرانى قلیان مصرف مى کنند 
واین در حالى است که باالترین گرایش به مصرف قلیان 
در جوانان زیر 30 سال است و ســن مصرف قلیان در 
کشــور روز به روز در حال کاهش است .   در این بررسى 
آمده، در هر دو دقیقه و نیم، یک نفر به قلیان کشــیدن 
روى مى آورد که 71درصد این افراد از 17ســالگى این 

مصرف را آغاز کرده اند. 
در این میان باور نادرســتى درباره کشیدن قلیان وجود 
دارد؛ اینکه مصرف آن را کم خطرتر از مصرف ســیگار 
مى دانند در صورتى که  بر اســاس گزارش ســازمان 
جهانى بهداشت در هر وعده مصرف قلیان، دودى معادل 
مصرف پنج تا ده پاکت سیگار (100 تا 200 نخ) وارد ریه 
فرد مى شود و میزان مواجهه با دود قلیان براى اطرافیان 

معادل پنج تا ده سیگار برآورد شده است. 
خسرونیا در این باره افزود: «متأســفانه مردم ایران از 
عوارض قلیان و مواد ســیگار اطالعــات کافى ندارند.  
هنوز وسایل ارتباط جمعى به ویژه سازمان صدا و سیما 
به صورت جدى به این امر نپرداخته اند و آگاهى کامل به 

مردم داده نشده است.»
از سویى رواج قلیان بین زنان و دختران نکته قابل تأملى 
است و پیامدهاى افزایش مصرف قلیان میان زنان، در 

سطح خود به اندازه کافى جدى و نگران کننده است. به 
گفته کارشناسان در واقع ما با نسلى مواجه هستیم که به 
سالمت خود خیلى توجه نمى کنند و نسل آینده دختران 
با این روند مادرانى خواهند بود که ضعف هاى جسمى  
بیشتر و سالمت کمترى دارند. اما بحث دیگر آن است 
که اگر عالقه به مصرف قلیان میان نسل جوان فراگیر 
شــود و با بى اعتنایى خانواده ها مواجه نشــود، استعداد 
کشیده شدن به خرده  فرهنگ هاى دیگر مانند استفاده از 
مواد مخدر صنعتى را میان جوانان خواهد داشت. برخى 

نیز تأکید بر گران شدن دخانیات دارند.
خسرونیا با بیان اینکه برخى مســائل در ایران با  گران 
شدن و اقدامات تنبیهى درســت نمى شود مطرح کرد: 
تنها با باالرفتن قیمت مواد دخانى مانند سیگار و قلیان 
نمى توان مردم را از این کار بازداشــت. به نظر مى رسد 

بهترین کار افزایش آگاهى مردم در این رابطه است. 
رئیس انجمن پزشکان و متخصصان داخلى ایران با بیان 
اینکه براى شادى آور کردن مصرف قلیان، ماده مخدر 
«ُگل» را به مواد توتون اضافه مى کنند گفت: «توتون 
بیشتر از کشورهاى عربى وارد ایران مى شود و افزودن 
مواد دخانى مانند "ُگل" به توتون ها نیز از کشــورهاى 

اطراف انجام مى شود.»

اگرچه مدیران صداوســیما این روزها در راهروهاى مجلس، پیگیر افزایش بودجه پیشنهادى دولت براى این 
سازمان در سال 98 هستند اما سخنى از درآمدشان 
از بازى هاى جام ملت هاى آسیا و موارد مشابه بر 

زبان نمى آوردند.
این روزها، بازى هاى جام ملت هاى آسیا، محل 
درآمد ویژه این رسانه شــده است؛ به طورى که 
بنابر اطالع خبرنــگار «خبرآنالین»، هزینه 30 
ثانیه پخش آگهى کاالهاى ایرانى در بین دو نیمه 
بازى تیم ملى ایران در دور مقدماتى، 400 میلیون 

تومان اعالم شده است.
بر این اساس، درآمد تلویزیون (شبکه 3) از هر بازى تیم ملى ایران در دور مقدماتى این جام، با احتساب 15 دقیقه 
بین دو نیمه بازى (12میلیارد تومان)، 5 دقیقه قبل از آغاز و 5 دقیقه بعــد از پایان، زیرنویس هاى حین بازى، 
لوگوهاى گوشه تصویر و... حدود 20 میلیارد تومان (با احتســاب تبلیغ کاالهاى ایرانى) مى شود که با توجه به 
صعود تیم ملى به دور بعدى، این عدد، قطعاً بیشتر خواهد شد. البته تا همینجا هم، سه بازى تیم ملى، حداقل بالغ 
بر 60 میلیارد تومان نصیب بازرگانى صداوسیما کرده است و این جداى از درآمد این سازمان از برنامه هاى متعدد، 

اپ هاى متنوع، نصب نرم افزار و پیش گویى  بازى هاست.

«تن تن» در نقش جهان تلویزیون از هر بازى تیم ملى چند میلیارد
 به جیب مى زند؟

افزودن «ُگل» به توتون قلیان
محیا حمزه
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برگزارى کنگره بانوان شهیده 
در کاشان 

على اکبــر مرتضایى، فرماندار کاشــان از برگزارى 
کنگره بانوان شهیده کاشان با محوریت معرفى شهیده 
شاخص سال به مناســبت چهلمین سالگرد پیروزى 

انقالب اسالمى خبر داد.

پرداخت 40میلیارد تسهیالت 
به واحد هاى صنعتى آران 

مدیراداره صنعت، معدن و تجــارت آران و بیدگل از 
پرداخت 400میلیارد ریال تســهیالت به واحد هاى 
صنعتــى آران و بیدگل خبــر داد. مجتبى محلوجى 
گفت: این تسهیالت در قالب طرح «بهین یاب»، با 
سود 18درصد و باز پرداخت یکساله براى خرید مواد 
اولیه واگذار شده اســت.وى افزود: این تسهیالت از 
 تیرامسال پرداخت شده است و تاکنون بیش از 20واحد 

صنعتى از این تسهیالت استفاده کرده اند.

آش هلیم گلشهر ثبت ملى شد
مدیر میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشگرى 
گلپایگان گفت: پخت هلیم شــهر گلشهر با قدمت 
300 سال، در فهرســت میراث ناملموس کشور به 
ثبت رســید.  مصطفى قانونى تصریح کرد: طبخ آش 
هلیم گلشهر، هر ســال در نخستین شب جمعه اول 
زمســتان،به نیت حضرت فاطمه الزهرا(س) براى 

طلب باران پخته مى شود.

تشکیل کمیته مبارزه با 
گرانفروشى در شهرضا

محمد محســنى اژیه،  دادســتان عمومى و انقالب 
شــهرضا گفت: از این پس، با تشکیل کمیته نظارت 
بر فرایند عرضه مایحتاج عمومى و کاالهاى اساسى 
مردم، با گرانفروشى، احتکار و عدم درج نرخ ها بر روى 

کاالها و مراکز عرضه خدمات مقابله مى شود.

کاشت زیره در اراضى 
کشاورزى دهاقان

امیر صفرپور، مدیر اداره جهاد کشاورزى شهرستان 
دهاقان از کاشت زیره ســبز در 60 هکتار از اراضى 

کشاورزى این شهرستان خبر داد.

اکران 22 فیلم  جشنواره فجر 
در اصفهان

مدیر پردیس ســینمایى اصفهان سیتى سنتر گفت: 
عالوه بر فیلم هایى که توســط ارشــاد در اختیار ما 
براى اکران قرار مى گیرد، پک دومى نیز ما به عنوان 
بخش خصوصى تهیه خواهیم کرد و بقیه فیلم هاى 
جشــنواره را از تهیه کنندگان مى خریــم و در نظر 
داریم که هــر 22 فیلم بخش اصلــى را در اصفهان 

اکران کنیم.
محمد پناهى اظهار کرد: این جشــنواره از 12 تا 22 
بهمن برگزار مى شــود و افتتاحیه آن 12 بهمن ماه 

خواهد بود.

کمک فوالد  مبارکه براى تکمیل 
تونل سوم کوهرنگ

شرکت فوالد  مبارکه اصفهان براى تسریع در عملیات 
آبرسانى و تکمیل پروژه کوهرنگ3 ، مبلغ 20 میلیارد 

تومان کمک کرد.
پروژه آبرســانى کوهرنگ3 یکى از مهمترین منابع 
تأمین آب براى جبران کمبودهاى ســد زاینده رود 
و تأمیــن آب فالت مرکزى ایران و به ویژه اســتان 
اصفهان اســت که با توجه به خشکسالى هاى اخیر، 

مورد توجه جدى قرار گرفته است.
دولت و نمایندگان استان اصفهان در تالش هستند تا 
این پروژه هرچه سریع تر به سرانجام برسد و مشکل 
آب شــرب و همچنین کشاورزى اســتان اصفهان 

حل شود.

خبر

معاون حمل  و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان از تالش 
شــهردارى در جهت ایجاد زیرساخت ها براى برگزارى 
کارگاه هاى هنرى در سطح شــهر و در فضاهایى نظیر 

پیاده راه چهارباغ و ایستگاه هاى مترو خبر داد.
علیرضا صلواتى با بیان اینکه باید کارگاه هاى هنرى در 
فضاهاى شهرى برگزار شــوند، ادامه داد: اگر در خیابان 
چهارباغ، در ایستگاه هاى مترو و اتوبوس و فضاهاى دیگر 
شهر چنین برنامه هایى برگزار شود، مردم نیز با آن بیشتر 
ارتباط مى گیرند و هدف این آثار هنرى در ذهن آنها تثبیت 
مى شود.وى اضافه کرد: به نظر من زبانى بهتر از زبان هنر 
براى اثرگذارى و انتقال مفاهیم وجود ندارد و به همین 

دلیل، شرایط و زیرساخت ها را به زودى فراهم خواهیم 
کرد تا مردم ارتباط بیشــترى با آن داشته باشند.معاون 
حمل و نقــل و ترافیک شــهردارى اصفهان همچنین 
گفت: جمله «هواى اصفهان را داریم» اگرچه به عنوان 
یک شعار رایج شده است اما باید در عمل نیز تحقق یابد و 

شهروندان اصفهانى بیشتر بدان توجه کنند. 
وى افزود: همراه با شــهروندان، شهردارى اصفهان نیز 
براى ایجاد زیرساخت ها و حل مشکالت تالش مى کند 
و امیدواریم در کنار هم در یک مشارکت جمعى بتوانیم 
مؤثرتر واقع شــویم و در زمان کمترى بــه اهداف بلند 

دست یابیم.

معاون حمایت و ســالمت کمیته امداد اصفهان از ارائه 
بیش از یک میلیارد تومان خدمــات درمانى به بیماران 
صعب العالج تحت پوشــش کمیته امداد اصفهان در 9 

ماهه امسال خبر داد.
جالل یزدانى  بیان کرد: 3763 بیمار خاص، صعب العالج 
و زمینگیر تحت حمایت کمیته امداد اصفهان در 9 ماهه 
امســال از خدمات درمانى ویژه، عالوه بر سایر خدمات 

درمانى این نهاد بهره مند شده اند.
وى افزود: نزدیک به 4000 بیمار خاص، صعب العالج و 

زمینگیر تحت حمایت این نهاد قرار دارند.
یزدانى بابیان اینکه این بیماران نیازمند، بیش از ســایر 

مددجویان خدمــات درمانى دریافــت مى کنند، گفت: 
امسال یک میلیارد و 247 میلیون تومان به شکل ویژه 

براى کمک به این بیماران نیازمند هزینه شد.
معاون حمایت و سالمت کمیته امداد اصفهان تأکید کرد: 
این مبلغ براى ارائه خدماتى افزون بر خدمات بهداشتى، 
درمانى و بیمه اى معمول این نهاد که به همه مددجویان 
تعلق مى گیرد، هزینه شده است و بیماران صعب العالج 
عالوه بر کمک هاى ویژه به خصوص درزمینه پرداخت 
کمک هزینه فرانشیز، دارو، خدمات بسترى و تجهیزات 
پزشکى، از ســایر خدمات درمانى این نهاد نیز بهره مند 

مى شوند.

ارائه خدمات درمانى 
به بیماران صعب العالج 

پاى هنر به خیابان هاى شهر 
باز مى شود

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

شهردارى تحویل نمایند.
مشخصات پالك هاى مورد مزایده: 

آگهى مزایده

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

نوبت دوم

شماره 
موقعیتمدركکاربرىمساحت مترمربعپالك

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

بیش از 260میلیارد ریال تســهیالت اشتغال فراگیر به 
کارآفرینان استان اصفهان اعطا شده است.

مدیر تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعى استان 
اصفهان با بیان این مطلب گفت: این میزان تسهیالت 
اشتغال فراگیر، از ابتداى امسال تاکنون در اختیار 11طرح 
کارآفرینى در بخش هاى کشــاورزى، خدمات و صنایع 
تبدیلى این استان قرار گرفته است.علیرضا تیغ ساز با بیان 
اینکه با اعطاى این تســهیالت، زمینه اشتغال 140نفر 
فراهم شده است، افزود: در این رابطه پرونده 17شرکت 
تعاونى بــراى اعطاى 540میلیارد ریال تســهیالت در 

کارگروه استانى تصویب و به بانک معرفى شده اند.
وى گفت: طرح هاى توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار، 
مشــوق هاى بیمه اى ســهم کارفرما، کارورزى و طرح 
مهارت آموزى در محیط کار واقعى در قالب بسته جامع 

اشتغال فراگیر تعریف شده است. 

بحیرایى، شهردار بهارستان بودجه پیشنهادى سال 98 را 
تقدیم شوراى اسالمى شهر کرد.

شــهردار بهارســتان گفت: بودجه پیشــنهادى ســال 
98 بهارســتان 62میلیــارد و 800میلیون تومان اســت 
که بر اســاس جلســات تخصصى در حوزه هاى مختلف 
شهرى، بررسى و آماده شــده است که 60درصد آن براى 
هزینه هاى جارى و خدماتى و 40 درصد آن براى ساخت 

و اتمام پروژه هاى عمرانى شهر در نظر گرفته شده است.
بحیرایى اظهار کرد: بودجه سال 98 نسبت به سال جارى 
10درصد افزایش داشته که این افزایش بودجه در بخش 
خدمات شــهرى بوده و  علت آن، گرانى قطعات و ادوات 
استهالکى  در بخش نورپردازى و سیماى شهرى و اضافه 
شدن سازمان خدمات آتش نشانى شهر بهارستان  در حوزه 

خدمات شهرى است.
وى افزود:با تصویب بودجه سال 98 و ابالغ آن مى توانیم 
پروژه هاى نیمه تمام همچون باغ بانوان و فرهنگســراى 

شهر را تا پایان نیمه اول سال 98 به اتمام برسانیم.

معــاون حفاظــت و بهره بردارى شــرکت ســهامى 
آب منطقه اى اصفهان گفت: اکثر دشت هاى اصفهان 

در حال حاضر در وضعیت نامناسبى قرار گرفته است.
حسن ساسانى همچنین حجم ورودى به سد زاینده رود را 
تا سه روز گذشته  53 متر مکعب بر ثانیه و حجم خروجى 
از آن را 8/5 متر مکعــب بر ثانیه عنوان کــرد و افزود: 
متوسط حجم ورودى به ســد زاینده رود از ابتداى سال 
آبى جارى تاکنون، 138 میلیون متر مکعب بوده است که 

به نسبت سال آبى گذشته، این مقدار درحدود 59 درصد  
افزایش داشته است ولى نسبت به میانگین دراز مدت، 66 

درصد کاهش ورودى را شاهد هستیم.
ساسانى از توقیف دستگاه هاى حفارى غیرمجاز در استان 
اصفهان  خبر داد و گفت: به دلیل برداشت هاى غیرمجاز، 
بیشتر دشــت هاى اصفهان در وضعیت نامناسبى به سر 
مى برند و برخورد با حفر چاه هاى غیرمجاز با جدیت در 

دستور کار قرار دارد.

8826 زندانى استان اصفهان در دوره هاى مهارت آموزى 
فنى و حرفه اى شرکت کردند.

مدیرکل زندان هاى اســتان اصفهان گفــت: از ابتداى 
امسال تا کنون، این تعداد زندانى از 51 ندامتگاه استان، به 
منظور ارتقاى کسب مهارت و فراهم کردن بسترى براى 

اشتغال در دوره هاى فنى و حرفه اى  شرکت کردند. 
اسدا...  گرجى زاده با بیان اینکه هم اکنون 7500 زندانى 
اســتان در کارگاه هاى داخلى و خارج از زندان اشتغال 
دارند، افزود: قســمتى از حقوق دریافتى این زندانیان به 

حساب خانوارهاى آنها واریز مى شود.

مدیرعامل صندوق بیمه ســرمایه گذارى فعالیت هاى 
معدنى گفت: معدنکارانى که بدهى خود به این صندوق 
را یکجا پرداخت کنند، بابت دیرکرد فقط هزینه ســود 
یکسال را مى پردازند و درصورتى که به صورت اقساطى 
بپردازند، به تناســب پرداخت اقساط، ســود فقط براى 

یکسال محاسبه مى شود.
فرید دهقانى گفت: تالش صندوق بیمه سرمایه گذارى 
فعالیت هاى معدنى ثبت سرمایه مصوب 143 میلیاردى، 
تا پایان ســال 98 و افزایش آن به 500 میلیارد تومان تا 

پایان سال 1400 است. 
وى، افزایش سرمایه صندوق و کاهش بروکراسى را دو 

رویکرد مهم صندوق برشمرد و ادامه داد: بخش معدن 
مى تواند اشتغال پایدار و مکمل در راستاى توسعه متوازن 

در کشور ایجاد کند. 
وى خاطرنشان کرد: معدنکاران مى توانند ماشین آالت 
مورد نیاز خود را در صورت تأمین منابع،با هماهنگى بین 
دستگاهى و بدون نیاز به بانک هاى عامل از این صندوق 

دریافت کنند. 
مدیرعامل صندوق بیمه ســرمایه گذارى فعالیت هاى 
معدنى یادآور شــد: اصلى ترین وثیقه بــراى دریافت 
تسهیالت این صندوق، پروانه بهره بردارى معادن است 

که با ظهرنویسى در رهن صندوق قرار مى گیرد. 

مدیرعامل شرکت گاز اســتان اصفهان از اجراى طرح 
گازرسانى به واحدهاى تولیدى و روســتاهاى نایین با 

هزینه اى بالغ بر صد میلیارد ریال خبر داد.
مصطفى علــوى گفت: پروژه گازرســانى به واحدهاى 
تولیدى، صنعتى و روستاهاى شهرستان نایین از 19آبان 
ماه امســال با هزینه اى بالغ بر صد میلیارد ریال در حال 

اجراست که تا کنون 10درصد پیشرفت فیزیکى داشته 
است. وى افزود: این طرح شــامل گازرسانى به صورت 
پراکنده در سطح شهرستان نایین براى روستاها و بیش 
از 150 واحد تولیدى و صنعتى مصوب بند «ق» شوراى 
اقتصاد است که 40 واحد صنعتى آن در مسیر دو روستاى 

سهیل و سپرو قرار گرفته اند. 

رئیس دانشــگاه آزاد اســالمى واحــد نجف آباد گفت: 
عضو هیئت علمى این دانشــگاه در ردیف پژوهشگران 

یک درصد برتر جهان قرار گرفت.
امیررضا نقش اظهار کرد: بر اساس اعالم پایگاه استنادى 
علوم جهان اســالم (ISC)، مسعود افرند، عضو هیئت 
علمى دانشــگاه آزاد اســالمى واحد نجف آباد در رشته 
مهندسى مکانیک، عنوان یک درصد پژوهشگران برتر 

را به خود اختصاص داده است.
وى افزود: پایگاه اســتنادى علوم جهان اســالم چهار 
شــاخص را به عنوان ســنجش میــزان تأثیرگذارى 
پژوهشــگران برتر ارائه مى کند که در ایــن بین، نرخ 
خوداســتنادى، تعداد کل ارجاعات به تعداد کل مقاالت 
اســتنادکننده، تنوع جغرافیایى مقاالت استنادکننده و 
تخصص گرایى از معیارهاى معرفى پژوهشــگران برتر 

است. 

شــهردار اصفهــان گفــت: مشــکالت بــزرگ با 
تدبیر حل شــدنى اســت، شــهردارى ها نباید اجازه 
دهند هیچ دستگاهى در امورى که مربوط به آنان نیست 

دخالت کند.
قدرت ا... نوروزى در نشســت شــهرداران اســتان با 
استاندار، اظهار کرد: امیدوارم این جلسه بنیان صحیحى 

را در شهردارى اصفهان برقرار کند تا خأل ایجاد شده با 
هماهنگى و انسجام شهرداران جبران شود.

نوروزى تصریح کرد: در سال آینده باید از انسجام بین 

شهردارى ها استفاده کرد، چراکه ســال آینده به دلیل 
کمبود بودجه شرایط سخت تر اســت و براى حل این 
مشــکل باید با نهادهاى حکومتى تعامــل انجام داد و 

مشارکت در سرمایه گذارى ها را تقویت کرد.
شــهردار اصفهــان خاطــر نشــان کــرد: نقــش 
شــهرداران بایــد پررنــگ و نقــش دســتگاه هاى 
دولتى نیــز بایــد واقع بینانه  شــود؛ اگــر هم افزایى 
انجام نشــود، در ســال آینــده با مشــکالت بزرگى 
مواجه هســتیم. اما بنــده معتقدم مشــکالت بزرگ 
بــا تدبیر حــل شــدنى اســت و شــهردارى ها نباید 
اجازه دهند هیچ دستگاهى در امورى که مربوط به آنان 

نیست دخالت کند.
***

در ادامه نیز اســتاندار اصفهان خطاب به شــهرداران 
اســتان اصفهان گفت: متأســفانه گزارشــات خوبى
 از دوســتان ندارم، به میــان مردم برویــد و  کنار آنها

 باشید.
عباس رضایــى تصریح کرد: باید نوآورى در مســائل 
شــهرى صورت بگیرد، مردم باید احساس کنند که ما 
خادم آنها هستیم؛ شهردارى و فرماندارى خانه  ماست و 
باید در این راستا، ساده زیستى را سرلوحه کار خود قرار 

دهیم و در میان مردم باشیم.
استاندار اصفهان با اشاره به اینکه رئیس جدید سازمان 
همیارى شهرداران اســتان اصفهان از بهترین مدیران 
اســت، اظهار کرد: مدیران رانــت را از کار خود خارج 
کنند، اگر متوجه چنین موضوعى شــوم قطعًا برخورد 

خواهم کرد.

 بودجه پیشنهادى شهردارى بهارستان
 تقدیم شوراى شهر شد

استاندار اصفهان در نشست شهرداران استان:

 با مدیـران رانتى برخورد مى کنم
شهردار اصفهان: دستگاه ها در امور شهردارى دخالت نکنند

استاد دانشگاه آزادنجف آباد در 
ردیف پژوهشگران برتر جهان

پرداخت تسهیالت 
اشتغال فراگیر در استان

معاون  آب منطقه اى اصفهان خبر داد؛

قرار گرفتن اکثر دشت هاى اصفهان در وضعیت نامناسب

مهارت آموزى به 8800 زندانى در اصفهان

بخشودگى  بدهى معدنکاران به صندوق بیمه سرمایه گذارى ها

گازرسانى به 156 واحد تولیدى در نایین
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پخش فصل دوم سریال «ممنوعه» آغاز شد و مخاطبان 
این سریال با تغییراتى جدید منتظر پخش قسمت هاى 

بعدى فصل دوم سریال «ممنوعه» باشند.
سریال «ممنوعه» به کارگردانى امیر پورکیان با حضور 
بازیگران جوان سینما و تلویزیون با موفقیت فصل اول 
را پشت سر گذاشت و به پخش فصل دوم رسید. پخش 
فصل دوم این سریال آغاز شده و باید منتظر ماند و دید به 
مانند فصل اول مى تواند نظر مثبت مخاطبان را جلب کند.
در صفحه رسمى ســریال «ممنوعه» با انتشار ویدیویى 
آمده اســت: پخش فصل دوم «ممنوعه» آغاز شــد. به 
گزارش روابط عمومى سریال «ممنوعه»، پخش قسمت 
اول فصل دوم ســریال «ممنوعه» بــه کارگردانى امیر 
پورکیــان و تهیه کنندگى على اکبر نجفى دوشــنبه (1 
بهمن) توسط مؤسسه سرو رســانه پارسیان در سراسر 

کشور آغاز شد.
فصل اول و 13 قسمتى این مجموعه، مورد استقبال فوق 

العاده مخاطبان نمایش خانگى قرار گرفته اســت. یکى 
از تغییرات ایجاد شــده در فصل دوم سریال «ممنوعه» 

خوانندگى رضا بهرام براى این سریال است.
بازیگران ســریال «ممنوعه» عبارتند از نیکى کریمى، 
میالد کى مرام، امیر جعفرى، هــادى حجازى فر، بهاره 
افشارى، لیال زارع، پژمان بازغى، امیرحسین آرمان، آتیال 
پسیانى، على استادى، فاطمه گودرزى، آناهیتا درگاهى، 
الهه حصارى، خاطره اسدى، نیما شــعبانژاد، مصطفى 
قدیرى، شــهرام قائدى، مجید مظفرى، نسرین نکیسا، 
شیوا خسرومهر، سوگل خالقى، نیلوفر رجایى فر، محمد 

امین و شیدا یوسفى بازیگران این سریال هستند.
پخش فصل اول سریال «ممنوعه» از شهریورماه امسال 
در نمایش خانگى آغاز شــد و با حواشــى فراوان انجام 
اصالحات هفته گذشته به پایان رسید. طبق روال قبلى 
پخش این سریال دوشــنبه ها در نمایش خانگى توزیع 

مى شود.

فیلم سینمایى «کلوپ همسران» ساخته مهدى صباغ زاده 
آماده نمایش شد.

صباغ زاده، تهیه کننده و کارگردان «کلوپ همســران»، 
درباره آخرین وضعیت ساخت 
این فیلم گفــت: مراحل فنى 
این اثر به پایان رسید و نسخه 
نهایى آماده شــد؛ بــه زودى 
براى دریافــت پروانه نمایش 
آن اقدام مى کنیم. محمدرضا 
شریفى نیا، میترا حجار، شقایق 
فراهانى، محمدرضا هدایتى، 
على انصاریان، بیژن بنفشــه 
خواه، ســمیرا حسن پور و رضا 
بنفشه خواه با هنرمندى گوهر 
خیراندیــش، بازیگران اصلى 

این کمدى - خانوادگى هستند که در مقابل دوربین سیروس 
عبدلى ایفاى نقش کرده اند. «کلوپ همسران» داستان سه 

مرد متمول و اصطالحاً «زن ذلیل» را روایت مى کند که براى 
فرار از دست همسرانشان به همراه یک خواننده زیرزمینى 
پاپ به جزیره کیش متوارى مى شوند و نقشه ربوده شدن 
خود را مى کشند؛ غافل از آنکه 
ماجرا هایى پر پیــچ و خم در 

انتظارشان است...
«کلوب همســران» بیست و 
دومین فیلم کارنامه سینمایى 
مهدى صباغ زاده اســت و با 
سرمایه گذارى على سرتیپى، 
اسماعیل رضایى و حمیدرضا 
جبینى تولید مى شــود. کاوه 
صباغ زاده، مشــاور کارگردان 
و شهاب کاظمى، مجرى طرح 

فیلم است.
تولیدکنندگان «کلوپ همسران» به دنبال آن هستند که 

بهترین زمان را براى اکران آن انتخاب کنند.

تیم ملى فوتبال ایران در یک دیدار جذاب توانســت برابر تیم ملى 
فوتبال عمان با نتیجه 2 بر صفر پیروز شود تا سوپراستار سینماى 
ایران از کى روش براى ساختن این تیم تشکر کند. حمید گودرزى 
نوشت: «اول از بچه هامون بعد هم از شما مچکریم شما سر مربى 

تیم ملى ایران هستین.»
مشخص نیســت منظور حمید گودرزى از جمله: «شما سر مربى 
تیم ملى ایران هستین» چیســت چرا که همه مى دانند کى روش 
حداقل در حال حاضر ســرمربى تیم ملى ایران اســت نه تیم ملى 
کشــور دیگرى. برخى از کاربران فضاى مجــازى هم به پیج او 
مراجعه کرده اند و درباره علت انتشار چنین پست عجیب و غریبى 

از او سئواالتى پرسیده اند.

لیال اوتادى، بازیگر سینما و تلویزیون درباره حواشى به 
وجود آمده درباره مجموعه «13 شــمالى» توضیحاتى 

را مطرح کرد.
چندى پیش لیال اوتادى، بازیگر مجموعه شبکه نمایش 
خانگى «13 شمالى» در صفحه مجازى خود نوشت که 
یکى از بازیگران خانم این مسابقه با مجرى و باالدستى ها 
ارتباطى خاص داشته و به همین دلیل او تصمیم گرفته از 
این کار جدا شود. در پى صحبت هاى جنجالى اوتادى، رضا 
جاپلقى، تهیه کننده اثر خواستار پیگیرى مراجع قضائى و 
وزارت ارشاد شــد و گفت: شکایت صورت گرفته است و 

منتظر برگزارى دادگاه هستیم. 
اوتادى که تا امروز در واکنش به این مسائل سکوت کرده 
بود در گفتگو با «صبا» دربــاره جزییات این اتفاق گفت: 
تهیه کننده سریال «13 شــمالى» در مصاحبه اخیر خود 
گفته است که من در طول کار رضایت خود را از شرایط 
اعالم کرده ام ولى اینگونه نیست و من دو سه بار اواسط 
کار مى خواستم انصراف دهم ولى با پادرمیانى دوستان 

ماندم. 
وى با اشاره به اینکه از همان اول شرایط نابسامان وجود 
داشــت، بیان کرد: رضا جاپلقى روز اول که من و دو نفر 
دیگر از بازیگران از شرایط ناراضى بودیم اعالم کرد که 

بى تقصیر است و کاره اى نیست و عنوان کرد که فقط از 
کارت من استفاده کرده اند، پس چطور االن مى گوید که 

من از این شرایط راضى بوده ام؟ 
این بازیگر ادامه داد:  من احساس مى کردم کامبیز دیرباز 
هم بنا به معرفتى که داشت براى اینکه برنده اى براى این 
مسابقه وجود داشته باشد کار را ادامه داد ولى در کل من و 
دو بازیگر دیگر این نارضایتى را داشتیم و این بحثى بود که 
تهیه کننده «13 شمالى» از آن مطلع بود و به ما گفت که 
شرمنده ام و نمى توانم کارى انجام دهم. امروز نمى دانم 

چرا آقاى جاپلقى این حرف هاى ضد و نقیض را مى زنند.
اوتادى درباره حضور بازیگران خانم در این مسابقه اظهار 
کرد: حتى از شــروع کار قول حضور بازیگرانى همچون 
هانیه توسلى، ویشکا آسایش و بازیگرانى در این سطح را 
در کنار من داده بودند و من اولین بازیگر خانمى بودم که 
قرارداد بستم اما متأسفانه این قرارداد هیچ وقت به واقعیت 
نپیوست، البته درباره بهاره افشارى موضوع فرق دارد و او 

واقعاً شخصیت دوست داشتنى اى دارد.
وى افزود: قول و قرار ما در پروژه هیچ وقت عملى نشد. 
قرار بر این بود  شخصى حضور داشته باشد که عادالنه و 
با رسمیت قضائى ناظر این مسابقه باشد ولى این اتفاق 

نیافتاد و همه چیز میلى پیش رفت. 

اکبر عبدى صبح دیروز به دلیل حال نامساعد جسمى به 
بیمارستانى در آمل منتقل شد.

 به گزارش «ایلنا»، صبح دیروز سه شــنبه 2 بهمن ماه 
ســاعت 5 و54 دقیقه بامداد، طى تماس تلفنى یکى از  
نزدیکان اکبر عبدى، پیشکسوت عرصه بازیگرى مبنى 
بر افزایش فشارخون با سامانه 115 اورژانس، یک اکیپ 

امدادرسانى اورژانس آمل به محل اعزام شد.
طبق گزارش تکنسین هاى اورژانس 115، اکبر عبدى 
به دلیل تعریق شدید و افزایش فشارخون مورد ارزیابى 
قرار گرفت و پس از اقدامات درمانى مناســب به وسیله 
تکنسین هاى اورژانس، با توجه به سابقه دیابت و پیوند 
کلیه، وى براى بررسى کامل تر به بیمارستان منتقل شد.

مدیر تولید سریال «شش قهرمان و نصفى» با اشاره به 
وضعیت جسمانى اکبر عبدى بیان کرد که وى به دلیل  
فشــار خون و تعریق و لرز به بیمارستان رفت و ساعاتى 

در بیمارستان اســتراحت کرد. با این حال وضعیت 
جسمانى وى خوب است و از بیمارستان مرخص 

شد.
المیــرا عبدى، دختــر اکبر 

عبدى هم درباره وضعیت 
پــدرش بــه «صبا» 

گفت: دوشنبه شب 
پدرم در صحنه 

تصویربردارى دچار تب و لرز و سریع به بیمارستان منتقل 
شده است. پزشکان با بررسى هاى صورت گرفته متوجه 
شدند که مشکلى خاصى وجود ندارد و یک سرماخوردگى 
جزیى اســت. وى در پایان بیان کرد: بعــد از مداواهاى 
صورت گرفته صبح روز ســه شــنبه پدرم از بیمارستان 

مرخص شده و هم اکنون حال وى مساعد است.
عبدى در حال بــازى در مجموعه «شــش قهرمان و 
نصفى» به عنوان تازه ترین ســریال گروه نوجوان سیما 
فیلم اســت. تصویربردارى سریال «شــش قهرمان و 
نصفى» بعد از آنکه در تهران به اتمام رســید، در شمال 
کشــور ادامه یافت. موضوع ترغیب خانواده هاى ایرانى 
به خرید کاالى تولید داخل و حمایت از کارگران ایرانى 
همچنین تشویق به ورزش 
در ایــن مجموعــه مورد 

توجه قرار گرفته است.
اکبــر عبدى، شــهرام 
قائــدى، بیژن 
خواه،  بنفشــه 
بهــاره رهنمــا، 
ارژنگ امیرفضلى، رؤیا 
میر علمى، نادر ســلیمانى، 
رامین ناصر نصیر، امیر غفار 
منش، حســین رفیعى، ســاناز 
ســماواتى، عباس محبوب، 
علیرضا درویــش، حامد 
آهنگــى و مرتضى زارع 
نیز از جمله بازیگران این 

سریال هستند.

«جنگ خنده حسن ریوندى در اصفهان»؛ این خبرى 
اســت که این روزها اگر به صفحه شــخصى حسن 
ریوندى سر بزنید در قسمت اســتورى هایالیت این 
کمدین محبوب مى توانید آن را ببینید. در این استورى 
همچنین آمده که او قرار اســت چهار شب از هشتم 
تا دوازدهم بهمن مــاه در اصفهان کنســرت خنده 

برگزار کند.
  این اما اولین بار نیســت که ریونــدى براى اجراى 
کنســرت به اصفهان ســفر مى کند. او چه در سال 
جارى و چه در سال هاى گذشته بارها در سالن هاى 
متعددى در شهر اصفهان و شهرستان هاى دیگر این 
استان به روى صحنه رفته است و با اجراى استندآپ 
کمدى هاى خــود خنده را بر روى لــب هاى مردم 
نشانده است. اما نکته جالب ماجرا آنجاست که این بار 
در حالى که هنوز یک هفته تا برگزارى این برنامه زمان 
باقى مانده، وقتى به سایت نواى مهر که برگزار کننده 
این برنامه است براى خرید بلیت سر مى زنیم مى بینیم 
اکثر بلیت ها فروخته شده به گونه اى که ظرفیت سالن 
کوثرکه کنسرت خنده ریوندى سه شنبه و پنج شنبه 
هفته آینده در آن اجرا مى شود، پر شده است. وضعیت 
ســالن نگین سپاهانشــهر دیگر محل برگزارى این 
برنامه هم تفاوت آنچنانى با ســالن کوثر ندارد. عدد 
صفر درج شــده در جدول زیر صندلى هاى خالى این 
سالن در روز چهارشنبه 10 بهمن ماه نشان مى دهد که 

تمامى بلیت هاى این روز در سانس 
ســاعت 18 فروخته شده و 

تا ظهر دیــروز فقط دو 
نفر مى توانستند براى 
همین روز در سانس 
20 و30 دقیقه بلیت 

تهیه کنند و 118 نفر دیگر هم امکان این را داشــتند 
که با خریدن بلیت از این سایت ساعت 18جمعه هفته 
آینده خود را به تماشاى اسندآپ کمدى شومن معروف 
اختصاص دهند که این هم دیروز ظرف چند ســاعت 
به اتمام رسید. غیر از این سه روز، حسن ریوندى یک 
روز دیگر هم در اصفهان برنامه دارد آن هم در سالن 
همایش هاى بین المللى مجموعه سیتى سنتر و در روز 
دوشنبه هشتم بهمن ماه که به احتمال فراوان ظرفیت 
این مکان هم که خبرى از آن در سایت نواى مهر دیده 
نمى شود تکمیل شده است. البته اگر دوست دارید در 
این جنگ خنده حضور پیــدا کنید ولى دیر جنبیدید و 
نتوانستید بلیت آن را از ســایت نواى مهر تهیه کنید 
نگران نباشید، شاید با مراجعه به سایت دیوار هم موفق 
شوید در این برنامه شــرکت کنید فقط باید دو برابر 

هزینه کنید؛ صد هزار تومان!
شــاید بتوان یکى از علت هاى این اســتقبال را قیمت
 بلیت هاى این برنامه دانســت که از 25 هــزار تومان 
شروع و به 50 هزار تومان ختم مى شــود. این در حالى 
است که قیمت گران بلیت هاى کنسرت خنده ریوندى 
در طول این سال ها بارها سوژه رســانه ها شده و حتى 
گاهى اوقات بهایــى که مردم براى یک ســاعت یک 
ســاعت و نیم خندیدن پاى اجراى این کمدین پرداخت 
کرده اند مرز 300 هزار تومان را نیز رد کرده است. البته خود 
ریوندى افزایش هزینه هاى برگزارى کنسرت و تبلیغات 
گران را از جمله علــت هاى گرانى بلیــت برنامه هاى 
زنده اش مــى داند و مى گویــد مى خواهد بیمارى هاى 
روان را از مردم دور کند تا بتواند ســالمت جسم و روح 
را هدیه دهد و این برایش مثل عبادت مى ماند. او 
همانطور که در بیو اینستاگرامش نوشته، معتقد 
است «صداى خندیدن مردم، بهترین سمفونى 

صلح جهانى است».

بازیگر سریال «پدر ســاالر» درباره دلیل گزیده کارى خود براى بازى 
در آثار ســینمایى افزود: در خانواده ما همواره نوعى سختگیرى وجود 
دارد و ما همواره از خودمان نقد را آغاز مى کنیم. همین امر باعث شده 
تا در انتخاب آثار وسواس بیشــترى به خرج دهیم. یک بازیگر برخى 
نقش ها را دوست دارد و برخى را نه، طى این سال ها احساس کردم با 
بازى در بعضى پیشنهادات خودم را خراب مى کنم.  ناصر هاشمى ادامه 
داد: نقش هایى که پیشنهاد مى شود معموًال نقش هاى کم رمقى هستند 
و من نمى توانم آنطور که باید توانایى هــاى خود را در ایفاى آنها به کار 
برم. نقش باید براى من بازیگر ایجاد چالش کند، باید گره اى سخت در 
کارنامه ام باشد تا بتوانم آن را با تالش زیاد باز کنم. نقش باید آنقدر عمیق 

باشد که بازیگر براى رسیدن به آن از تمام امکانات خود استفاده کند.

«نقد ســینما» با اجــراى بهروز افخمــى همزمان بــا آغاز 
جشــنواره فیلم فجر هر شــب بــه روى آنتن مــى رود. این 
برنامه در ایام جشــنواره  فیلم فجر از شــبکه 5 سیما به روى 

آنتن مى رود.
«نقد سینما» با رویکرد ســینمایى به بررسى فیلم هاى سى و 
هفتمین جشنواره فیلم فجر مى پردازد و قرار است از شب اول 
جشنواره روى آنتن شبکه 5 برود و بعد از جشنواره هم به صورت 

روتین ادامه داشته باشد.
بهروز افخمى در زمان جشنواره فقط برنامه «نقد سینما» را روى 
آنتن دارد، برنامه «فیلمساز» این کارگردان که درباره  آموزش 

سینماست، قرار است بعد از جشنواره پخش شود.

کیومرث پوراحمد هشت سال بعد از اجراى نمایش «خرده 
خانم» در تماشاخانه ایرانشهر، قصد دارد نمایشى جدید را 

در سال 98 روى صحنه ببرد.
این کارگردان اصفهانى سینما و تئاتر گفت: دوست دارم 

و واقعًا به فکــر اجراى تئاتر 
هســتم ولى گرفتار ساخت 

فیلمم (تیغ و ترمه) بودم.
وى ادامه داد: ســال ها پیش 
کتاب «سقوط اصفهان» را 
که یک کتاب صد صفحه اى 
است و توسط دکتر سیدجواد 
طباطبایــى ترجمه شــده 
خوانــدم. اگــر بخواهم در 
حالت عادى ایــن کتاب را 
بخوانم طى چند ساعت این 
اتفاق مى افتد ولى من کتاب 

«سقوط اصفهان» را طى ده شب مى خواندم زیرا وقتى 
یک پاراگراف آن را مى خوانید باید چشــمانتان را ببندید 
تا در دقایقى طوالنــى بتوانید رذالت ها، شــقاوت ها و 
شجاعت هایى را که در زمان ســقوط اصفهان رخ داد و 
حیرت انگیز است، هضم کنید. خیلى سال است که دوست 

دارم نمایشى بر اساس این کتاب را روى صحنه ببرم.
این کارگردان باســابقه ســینما درباره وضعیت نگارش 
نمایشنامه اى بر اساس کتاب «ســقوط اصفهان» هم 

توضیح داد: من کتاب «کالون و قیام کاستلیون» را خوانده 
بودم و وقتى در ســال 93 فهمیدم کــه آقاى حمیدرضا 
نعیمى این اثر را تبدیل به نمایشنامه کرده و در تماشاخانه 
ایرانشــهر اجرا مى شــود، تعجب کردم که چگونه این 
اثر تبدیل به نمایشنامه شده 
است. وقتى نمایش را دیدم 
خیلى خوشم آمد و دیدم که 
آقاى نعیمى از پس نوشــتن 
نمایشنامه اى بر اساس کتاب 
«سقوط اصفهان» بر مى آید. 
با آقــاى حمیدرضــا نعیمى 
خیلى وقت پیش درباره این 
نمایش صحبت کردم و حاال 
باید دوباره درباره این اثر با او 

صحبت کنم.  
پوراحمد درباره گزینه دیگرى 
که براى اجرا بر صحنه تئاتر مدنظر دارد، توضیح داد: به 
غیر از این نمایش، یک فیلم کانادایى خیلى زیبا و قشنگ 
هست که خیلى دوست دارم آن را هم روى صحنه ببرم، 
البته خودم مى توانم این فیلم را تبدیل به نمایشنامه کنم. 
این فیلم درباره مردى خواننده و نوازنده خیابانى است که 
با خانمى که مدیرعامل یک شرکت است تصادف مى کند 
و بعد از آن اتفاقاتى براى آنها مى افتــد. این فیلم خیلى 

درخشان و انسانى است.

برنامه بهروز افخمى براى جشنواره فیلم فجر مشخص شدپست عجیب سوپراستار سینما براى کى روش!دلیل کم کارى بازیگر «پدرساالر» چیست؟

ین ى ى ى ولزیر ج ر رج ر
0سالن در روز چهارشنبه10 بهمن ماه نشان مى دهد که 

سانس در روز این بلیتهاى تمامى

ی ب و ر رى ز ىبر زی یش ز ى ریو
گران را از جمله علــت هاى گرانى بلیــت برنامه هاى 
بیمارىهاى زندهاشمــىداندومىگویــدمىخواهد تمامى بلیت هاى این روز در سانس 

8ســاعت 18 فروخته شده و 
تا ظهر دیــروز فقط دو 
نفر مى توانستند براى
در سانس روز همین
20 و30 دقیقه بلیت 

زنده اش مــى داند و مى گویــد مى خواهد بیمارى هاى 
روان را از مردم دور کند تا بتواند ســالمت جسم و روح 
را هدیه دهد و این برایش مثل عبادت مى ماند. او 
همانطور که در بیو اینستاگرامش نوشته، معتقد 
است «صداى خندیدنمردم، بهترین سمفونى

صلح جهانى است».

چه خبر از «کلوپ همسران» محمدرضا شریفى نیا؟ 

فشار خون باال کار دست اکبر عبدى داد 

کیومرث پوراحمد با «سقوط اصفهان» به تئاتر بازمى گردد

شفاف سازى بازیگر معترض در خصوص حاشیه هاى مجموعه «13شمالى»

لیال اوتادى: همه چیز میلى پیش رفت

آغاز پخش فصل دوم سریال «ممنوعه» با تغییر خواننده

مجید موالیى، تهیه کننده «بانوى عمارت» ساخت فصل 
دوم این سریال را تأیید کرد.

با پخش «بانوى عمارت» به کارگردانى عزیزا... حمیدنژاد 

و استقبال مخاطبان از این ســریال زمزمه هایى درباره 
ســاخت فصل دوم این مجموعه به گوش رســید ولى 
حمیدنژاد در گفتگویى این خبر را رد و همچنین به تازگى 
اعالم کرد که تنها در صورت تمایل مردم و حفظ شعور 

مخاطب فصل دوم این سریال ساخته خواهد شد. 
اما در پیگیرى هاى «صبا» مشخص شد که سازندگان 
این مجموعه در تدارك ساخت فصل دوم سریال «بانوى 

عمارت» هستند.
در همین زمینه مجید موالیى، تهیه کننده سریال «بانوى 
عمارت» در گفتگویى با خبرنگار «صبا» ضمن تأیید خبر 

ساخت فصل دوم، از آغاز نگارش فیلمنامه خبر داد.

فصل دوم «بانوى عمارت» ساخته مى شود

للل ننن ررر بیبیبی ب بر بر ر للل ىىى ىبرربرربرر وىبوىبوىبرىرىر
رر تولید سریال «شش قهرمان و نصفى» با اشاره به 
ععییت جسمانى اکبر عبدى بیان کرد که وى به دلیل

خون و تعریق و لرز به بیمارستان رفت و ساعاتى  ــار
یممارستاناســتراحت کرد. با این حال وضعیت 
ممانى وى خوب است و از بیمارستان مرخص 

ـــرا عبدى، دختــر اکبر 
ىىهم درباره وضعیت 

ررش بــه «صبا» 
تت: دوشنبه شب 

در صحنه  ممم

یریریر ن نر نر ر ررر ززز ییی و لولول ی یو یو و ىىى ریریری ببب
به ور همچنین تشویق
در ایــن مجموعــهم
توجه قرار گرفته است
اکبــر عبدى، شــه
قائــدى، ب
خ بنفشــه 
بهــاره رهنم
ارژنگ امیرفضلى،
میر علمى، نادر ســلیم
رامین ناصر نصیر، امیر

منش، حســین رفیعى، ســ
ســماواتى، عباس محب
علیرضا درویــش، ح
آهنگــى و مرتضى
نیز از جمله بازیگران

سریال هستند.

مرضیه غفاریان

ظرفیت جنگ خنده حسن ریوندى در اصفهان تکمیل شد

شنیدن سمفونى 
صلح جهانى از اصفهان
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کارلوس کى روش روى دیدار با چین و تقابل با شاگردان مارچلو لیپى تمرکز کرده 
است.

حتى زمانى که تورنمنت ملت هاى آسیا آغاز نشده بود، خیلى ها پیش بینى کرده بودند 
که ایران در مرحله یک چهارم نهایى با تیم ملى چین روبه رو شود. حاال این موضوع 
محقق شده و شاگردان کارلوس کى روش بعد از برد مقابل عمان روز پنج شنبه براى 

صعود به جمع چهار تیم برتر آسیا باید مقابل چین قرار بگیرند.
بازى ایران و چین یک تقابل ویژه را نیز در خود جاى داده که به رویارویى کارلوس 
کى روش و مارچلو لیپى برمى گردد. این دو مربى پرافتخار فوتبال اروپا 
بارها با تیم هاى ملى مختلف در جــام جهانى حضور یافتند و مربى 
ایتالیایى حتى با تیم ملى کشــورش قهرمان این تورنمنت نیز شده 

است.
 آنها در مسابقات باشگاهى اروپا نیز سوابق فراوانى دارند. کى روش 
در تیم هایى مثل منچستریونایتد و رئال مادرید توانسته حضور در لیگ 
قهرمانان را تجربه کند و لیپى نیز با تیم هاى ایتالیایى خصوصًا یوونتوس 
دوران طالیى داشت. آنها حتى در دوران حضور در منچستر و یوونتوس یک 
تقابل رودررو نیز داشته اند. در دورانى که کى روش دستیار آلکس فرگوسن در 
یونایتد بود و لیپى هدایت یووه را برعهده داشت، این دو باهم روبه رو شدند که آن 

مسابقه را منچستر 2 بر صفر پیروز شد.
 ایران و چین با هدایت کــى روش و لیپى در مقدماتى جــام جهانى 2018 نیز در 
ورزشگاه آزادى با هم روبه رو شدند که تیم کشور ما با نتیجه یک بر صفر پیروز شد.

حاال روز پنج شنبه کى روش و لیپى در مرحله یک چهارم نهایى جام ملت هاى آسیا به 
مصاف یکدیگر مى روند و هر دو براى صعود تیمشان تالش خواهند کرد. چین در 

این دوره از رقابت ها عملکرد خوبى داشته و روز دوشنبه نیز در حالى که 
از تایلند یک بر صفر عقب بود با نتیجه 2 بر یک پیروز شد. از 

سوى دیگر اما شاگردان کى روش خوب مى دانند که 
در مسیر رسیدن به قهرمانى آسیا چاره اى جز برد 

مقابل چین و مارچلو لیپى ندارند.

کى روش
 برد منچستر را

 «کپى پیست» مى کند؟

طبق ادعاى سایت «ایران ورزشى آنالین»، مسلمان از ذوب آهن 
جدا شده و سپاهان که ابتداى فصل هم قصد جذب این هافبک را 
داشت، با او به توافق رســیده و فقط مانده امضاى قرارداد اتفاقى 
که باعث مى شود مسلمان در اصفهان بماند و این بار با قلعه نویى 

کار کند. 
در کنار ادعاى این سایت البته چند ســایت و خبرگزارى دیگر از 
تیم هاى پیکان و ســپیدرود به عنوان دیگر مقصدهاى احتمالى 

مسلمان نام مى برند.
محسن مســلمان بعد از خروج از لیست پرســپولیس و بازگشت 
به ذوب آهن، هرگز پیش بینى چنیــن روزهاى تلخى را نمى کرد. 
درخشش با پیراهن تیمى که فوتبال خود را در لیگ برتر، آنجا آغاز 
کرد هدف مسلمان بود اما نه تنها به این خواسته خود نرسید بلکه 
حواشى بســیارى نیز به وجود آورد. او اواسط نیم فصل اول لیگ 
هجدهم از سوى امید نمازى و باشگاه ذوب آهن کنار گذاشته شد، 
آن هم به دلیل بى انضباطى و البته انتقادهاى فنى امید نمازى از او. 
نمازى مى گفت مسلمان کم مى دود و همین باعث شده تا از او در 
ترکیب ثابت استفاده نکند. اتفاقى که مسلمان آن را برنتابید و در 
تمرین زیر توپ زد و به رختکن رفت تا در اختیار باشگاه قرار بگیرد. 
وساطت ها اما جواب داد و بعد از چند هفته دورى، مسلمان به اردوى 
ذوب آهن برگشت، براى این تیم بازى کرد و حتى بازوبند کاپیتانى 

را بر بازو بست.
امید نمازى خیلى زود از ســرمربیگرى ذوب آهن اخراج شد. این 
تصمیم باشــگاه با توجه به نتایج ضعیفى که او در اصفهان کسب 
کرد، چندان هم غیر قابل پیش بینى نبود. با جدایى نمازى و حضور 
علیرضا منصوریان، همه از درخشش دوباره مسلمان در ذوب آهن 
صحبت مى کردند. به خصوص که مسلمان سابقه کار با منصوریان 
را در تیم زیر 22 سال و المپیک ایران داشت و به همین علت رابطه 
این دو کمک مى کرد تا هافبک 27 ساله و سابق پرسپولیس دوباره 
احیا شود. یادمان نمى رود وقتى چند سال قبل استقالل به مسلمان 
پیشــنهاد بازى داد، او مدعى شــد اگر منصوریان سرمربى بود با 

قراردادى هزار تومانى هم پیراهن این تیم را مى پوشید.
 علیرضا منصوریان کــه پیش تر از عالقه اش به مســلمان پرده 
برداشته بود، در تمام بازى ها این بازیکن را در ترکیب اصلى قرار داد 
ولى حاال به نظر مى رسد راه این بازیکن از منصوریان و ذوب آهن نیز 
جدا شده است. حاال مسلمان چند روز است که در تمرین ذوب آهن 
نیز حضور ندارد و همین موضوع در کنار اتفاق هاى حاشیه اى دیگر 
باعث شده تا هافبک 27 ساله نزدیک به در خروجى ذوب آهن باشد.

گویا علیرضا منصوریان، هافبک باتجربه تیمش را کنار گذاشته و او 
را در اختیار باشگاه قرار داده. اتفاقى که براى مسلمان به هیچ وجه 
قابل هضم نیست. دلیل این کار، مرخصى هاى فراوان مسلمان و 
حضور مداوم او در تهران بود. اتفاقى که منصوریان را به این فکر 
انداخت که مسلمان را براى همیشه کنار بگذارد و رضایتنامه او را 

براى تیمى دیگر صادر کند.
درباره مقصد محسن مسلمان حرف و حدیث هاى فراوانى وجود 
دارد. یکى درباره حضور او در پیکان حرف مى زند و دیگرى سایپا 
که این تیم هم در تهران حضور دارد اما طبق ادعاى سایت «ایران 
ورزشى آنالین»، ســپاهان که ابتداى فصل هم قصد جذب این 
هافبک را داشت، با مسلمان به توافق رسیده و فقط مانده امضاى 
قرارداد رسمى. قرار است این اتفاق در ساعت ها یا روزهاى آینده 

رخ بدهد و مســلمان به اردوى سپاهان در ترکیه 
اضافه شود. اتفاقى که باعث مى شود مسلمان 
همچنان در اصفهان بماند و این بار بازى زیر 

نظر قلعه نویى را تجربه کند.
یکى از خبرگزارى ها هم با توجه به ارادت 
محسن مسلمان به على کریمى از احتمال 

حضور وى در تیم سپیدرود خبر داده و خبرگزارى 
«فارس» هم از پیکان به عنوان یکى 

دیگر از مشــتریان این بازیکن 
پر حاشــیه نام برده است. 

موضوعى که با توجه 
به روحـیات حسین 

فرکى، سرمربى 
جدید پیکان در 
عـدم تحمل 
یکنان  ز بــا
پـــرحاشیه 

بعید اســـت 
واقعیت داشته باشد.  

گمانه زنى رسانه ها در مورد تیم آینده آقاى حاشیه

مسلمان
 چه رنگى مى شود؟

پیدا کردن جانشــین امیرى براى بازى با چین دغدغه جدید کارلوس کى روش براى بازى مرحله یک چهارم نهایى 
جام ملتهاست. وحید امیرى یکى از بازیکنانى بوده که در هر چهار بازى قبلى تیم ملى حضور داشته و کى روش روى 
قدرت دوندگى و جنگندگى او حساب ویژه اى باز کرده اســت. او جلوى عمان دو اخطاره شد تا بازى بعدى تیم ملى 
مقابل چین را از دست بدهد و کى روش یکى از مهره هاى کلیدى اش را جلوى تیم مارچلو لیپى در اختیار نداشته باشد. 
البته تیم ملى در خط میانى آنقدر بازیکن خوب دارد که کى روش، خیلى هم نگران غیبت امیرى نباشد منتهى هیچ 
کدام از بازیکنان تیم ملى، ویژگى بارز وحید یعنى داشتن قدرت دوندگى و جنگندگى به صورت توأمان را ندارند یا اگر 

داشته باشند، مثل امیرى نیستند.

  در جستجوى جانشین امیرى

بازیکن سابق ذوب آهن با اشاره به بازى آینده ایران مقابل چین گفت: تیم ملى مقابل 
چین راحت تر از عمان مى تواند به پیروزى برسد.

محمد صلصالى، عملکرد دروازه بان تیم ملى فوتبال کشورمان مقابل عمان را ستایش 
کرده و افزود: بیرانوند با پنالتى که در نیمه نخست مهار کرد، به موفقیت تیم ملى کمک 
زیادى کرد. اگر آن پنالتى به گل تبدیل مى شد، شــرایط براى ایران سخت شده و ما به 
مشــکل برمى خوردیم، در واقع مى توان گفت که بیرانوند با مهار آن پنالتى، ناجى تیم 

ملى شد.
وى در ادامه گفــت:  ایران مقابل عمان خیلى خوب بازى کــرد و در هر دو فاز دفاعى و 
هجومى عملکرد مثبتى از خود به جاى گذاشــت. البته در خط دفاع چند اشتباه کوچک 
مثل آن صحنه پنالتى رخ داد اما در مجموع مى توان گفت که بازى اخیر یکى از بهترین 

بازى هاى ایران در جام ملت ها بود.
صلصالى درباره بازى آینده ایران مقابل چین در مرحله یک چهارم نهایى جام ملت ها 
خاطرنشان کرد: به قول کارلوس کى روش هر بازى، یک فینال است و فکر مى کنم 
تمام بازى ها سختى خاص خودش را دارد، با وجود این، فکر مى کنم تیم ملى مقابل 
چین راحت تر از عمان مى تواند به پیروزى برسد. عملکرد چین مقابل تایلند چندان 
قابل توجه نبود و به سختى این تیم را شکست داد. به نظرم ایران مى تواند این 

تیم را شکست دهد.
بازیکن سابق تیم فوتبال ذوب آهن تجربه باالى لژیونرهاى تیم ملى را 
عصاى دست کادر فنى در بازى هاى آینده دانست و اظهار کرد: 
تیم ملى لژیونرهاى زیاد و فوق العاده اى داشته و 
کى روش نیز به استفاده از آنها اعتقاد 

زیادى دارد که دلیل آن تجربه باالى آنها در بازى هاى سخت است. بهترین پوئن تیم ملى 
تجربه باالى بازیکنان است و تجربه لژیونرها قطعاً مى تواند در راه قهرمانى ایران، به تیم 

ملى کمک بسیارى کند.
وى با ابراز اینکه ژاپن و کره جنوبى اصلى ترین رقباى ایران بر ســر راه کســب عنوان 
قهرمانى هستند گفت: ژاپن و کره جنوبى تیم هایى هستند که به همراه ایران نشان داده اند 
که شخصیت الزم براى قهرمانى را دارند. امیدوارم ایران قهرمان جام شده و این افتخار 

بزرگ نصیب کشور ما شود.

 هر چند مهاجم سابق سپاهان بارها گفته که حسابى در 
پرسپولیس مى جنگد تا عضوى از ترکیب ثابت این تیم 
باشد اما به نظر مى رســد خرید جدید سرخ ها آرزوهاى 

او را پر پر کند.
باشگاه پرسپولیس که دو پنجره نقل وانتقاالتى از جذب 
بازیکن جدید محروم بود، از ابتداى فصل جارى شروع به 
خرید بازیکن کرد تا بالفاصله پس از باز شدن پنجره نقل 
و انتقاالتى خود در نیم فصل لیگ هجدهم این بازیکنان 
را در ترکیب داشــته باشــد. یکى از این خرید ها مهدى 
شریفى از تیم سپاهان بود. شریفى که با امید زیادى راهى 

پرسپولیس شــد تا بلکه در این تیم به صورت ثابت 
بازى کند اما به نظر مى رسد براى نیم فصل دوم 
کار سختى براى رسیدن به ترکیب اصلى داشته 
باشد. هرچند که باشگاه پرسپولیس با گادوین 
منشا قطع همکارى کرده ولى باز هم بعید است 
شــریفى یکى از مهاجمان اصلى ســرمربى 

کروات سرخپوشان باشد.
پرسپولیســى ها پس از قطع همکارى 
با منشــا گزینه هاى مختلفى را براى 
تقویت خط حمله خود در نظر گرفتند 

و در نهایت با ماریو بودیمیر مهاجم تیم 
دیناموزاگرب به توافق رسیدند. با توجه به 

خرید این بازیکن مهدى شریفى قطعاً کار سختى 
براى رسیدن به ترکیب اصلى دارد. احتماًال برانکو 
در نیم فصل دوم به دو مهاجم خود که على علیپور 

و بودیمیر هستند میدان خواهد داد. بودیمیر با رقم نسبتًا 
زیادى راهى پرسپولیس شده و به نظر نمى رسد برانکو او 
را براى نیمکت نشــینى جذب کرده باشد. با این شرایط 
شریفى در حالى که مدت هاســت در هیچ بازى رسمى 
حضور نداشــته باید براى رسیدن 
به ترکیــب اصلى بجنگد 
چراکه رقیبانش خیلى 
سرسخت هستند و به 
راحتى میدان را خالى 

نمى کنند.

 مهار پنالتى عمانى ها توســط بیرانوند، گلزنى علیرضا 
جهانبخش و درخشش اشکان دژآگه در ترکیب تیم ملى، 
مهمترین نکات بازى اخیر ایران بود اما یک نکته مهم و 
کلیدى دیگر در این بازى وجود داشت که در سایه ماند و 

آن نمایش متزلزل سیدمجید حسینى بود.
مجید حسینى براى فیکس شــدن در ترکیب تیم ملى 
فقط به چند دقیقه کوتاه در بازى مقابل مراکش در جام 

جهانى نیاز داشت. او در 

همان فرصت کوتاه چنان مقتدر و با اعتمادبه نفس بازى 
کرد که در دو بازى بعدى مقابل اســپانیا و پرتغال هم به 
طور کامل بازى کرد و به نظر مى رسید تا سال ها زوج او 
و پورعلى گنجــى، زوج اصلى خط دفاعى تیم ملى 
باشــد اما از بازى اول مقابــل یمن در جام 
ملت ها، این فرضیه کمى رنگ باخت. 
او دو اشتباه بد مقابل مهاجمان این 
تیم مرتکب شد و بعد از انجام یک 
خطاى خشــن در میانه میدان بود 
که کــى روش از او قطع امید کرد 
و در بین دو نیمه، پژمان منتظرى 
را جایگزین او کرد. حسینى در دو 
بازى مقابل ویتنام و عراق هم 
نیمکت نشین 
امــا  بــود 
کى روش که 

آن نمایش بد مقابل یمن را یک اتفاق مى دانست، براى 
بازى با عمان دوباره به مدافع جوان تیمش اعتماد کرد و او 
را در ترکیب اصلى قرار داد. اما حسینى باز هم پاسخ خوبى 
به این اعتماد نداد. او در دقیقه اول بازى از مهاجم عمان 
جا ماند و مجبور شــد روى او خطاى پنالتى انجام دهد و 
اگر بیرانوند این پنالتى را نمى گرفت، معلوم نبود چه اتفاقى 
براى تیم ملــى در این بازى مى افتاد. حســینى در ادامه 
کمى بهتر ظاهر شــد و یکى دو بار پاس هاى خطرناك 
هافبک هاى عمان را قطع کرد امــا در نیمه دوم یک بار 
دیگر در نبرد با مهاجم عمان مغلوب شــد و روى او خطا 
کرد. خطایى که پشت محوطه جریمه انجام شد و فرصت 
خوبى را براى عمانى ها فراهم کرد که البته از دست رفت.

مشخص نیســت در این مدت چه اتفاقى براى حسینى 
افتاده اســت که او از یک مدافع مستحکم و با اعتماد به 
 نفس، تبدیل به یک مدافع متزلزل، بى روحیه و پراشتباه 
شــده اســت. قطعًا او توانایى هاى فوق العاده اى دارد و 
نمایش هاى او در جام جهانى، پتانسیل او را به خوبى نشان 
داده است اما مشخص نیســت او چرا از خودش اینقدر 
فاصله گرفته و در بازى هاى تیم ملى، پراشــتباه ظاهر 
مى شود. شاید مصدومیت ها و نیمکت نشینى هاى گاه و 
بیگاه در تیم باشگاهى اش در ترکیه باعث کم شدن روحیه 
و اعتمادبه نفس او شده است اما هر چه هست او باید هر 
چه زودتر خوش را پیدا کند و به شرایط ایده آلش برگردد 
که اگر این اتفاق نیافتد، به زودى نه تنها از ترکیب اصلى 
بلکه از اردوهاى تیم ملى هم دور خواهد شد. دل هواداران 
فوتبال براى مجید حسینى روسیه تنگ شده و حسینى 
حاضر در امارات تا االن براى آنها پیام آور ترس و دلهره 
بوده است. در انتظار اکران دوباره نمایش هاى حسینى در 

روسیه این بار در امارات مى مانیم.

محمد صلصالى:

لژیونرهاى تیم ملى فوق العاده اند

حسینِى روسیه را دوباره 
برایمان اکران کن

کز کرده 

ده بودند 
موضوع

به براى 

کارلوس 
ال اروپا 
 و مربى 
نیز شده 

ى روش 
لیگ  ر

ند؟

جهانبخش و درخشش اشکان دژآگه در ترکیب تیم ملى
مهمترین نکات بازى اخیر ایران بود اما یک نکته مهم
در این بازى وجود داشت که در سایه ماند کلیدى دیگر

آن نمایش متزلزل سیدمجید حسینى بود.
مل تیم مجید حسینى براىفیکس شــدن در ترکیب
فقط به چند دقیقه کوتاه در بازى مقابل مراکش در ج

جهانى نیاز داشت. او در 

همان فرصتکوتاه چنان مقتدر و با اعتمادبه نفس باز
کرد که در دو بازى بعدى مقابل اســپانیا و پرتغال هم
به نظر مى رسید تا سال ها زوج کامل بازى کرد و طور
و پورعلى گنجــى، زوج اصلى خط دفاعى تیم مل
بازى اول مقابــل یمن در ج باشــد اما از
ملت ها، این فرضیه کمى رنگ باخت
او دو اشتباه بد مقابل مهاجمان ای

تیم مرتکب شد و بعد از انجام یک
میانه میدانب خطاى خشــن در
که کــى روش از او قطع امید ک
و در بین دو نیمه، پژمان منتظر
را جایگزین او کرد. حسینى در
عراق ه بازى مقابل ویتنام و
نیمکت نشی
امـ بــود 
ک کى روش

بودیمیر آرزوهاى شریفى را پر پر مى کند؟

محمد مؤمنى

على رضایى

محسن کدخدایى

احمد خلیلى
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حصروراثت 
فتح اله هادى پور نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 20799 به شرح دادخواست به کالسه 
1463/97 از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
زهرا هادى نجف آبادى بشناســنامه 20797 در تاریخ 54/2/1 اقامتگاه دائمى خود را بدرود 
زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1- فتح اله هادى پور نجف آبادى 
ش ش 20799 ، 2- رباب درستى نجف آبادى ش ش 497 ، (فرزندان 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. 353765/م الف رئیس 

شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد /11/121
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان مجتبى ســفرى دادخواســتى به خواســته الزام خوانده مطالبه وجه چک به طرفیت 
خوانده اکبر باقرى به شــوراى حل اختالف شعبه 11 شهرســتان نجف آباد تسلیم نموده که 
پس از ارجاع به شماره 1302/97 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 97/12/08 ساعت 9 
تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به 
تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در 
یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر 
آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شــده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم 
حضور شورا به خواسته ابالغ رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز 
به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 353707/ م الف شعبه 11 شوراى 

حل اختالف نجف آباد /11/122
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان مجتبى سفرى دادخواســتى به خواســته الزام خوانده مطالبه وجه یک فقره چک به 
طرفیت خوانده اکبر باقرى به شوراى حل اختالف شعبه 11 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده 
که پس از ارجاع به شماره 1303/97 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 97/12/08 ساعت 
9/30 صبح تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشــانى معینى 
نمى باشد به تقاضاى خواهان به دســتور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى 
مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى 
گردد که با نشــر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه 
ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است 
درصورت عدم حضور شورا به خواسته ابالغ رســیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد 

نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 353711/ م الف 
شعبه 11 شوراى حل اختالف نجف آباد /11/123

 ابالغ وقت دادرسى
خواهان مجتبى سفرى دادخواستى به خواســته الزام خوانده مطالبه چک به طرفیت خوانده 
کیانوش حسینى و محمد رضا آقاالر به شوراى حل اختالف شــعبه 11 شهرستان نجف آباد 
تســلیم نموده که پس از ارجاع به شــماره 1304/97 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 
97/12/08 ســاعت 10 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهــول المکان داراى آدرس و 
نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دســتور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین 
دادرســى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به 
خوانده اخطار مى گردد که با نشــر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت 
به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور 
یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته ابالغ رسیدگى نموده و تصمیم شایسته 
اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشــد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 

353713/ م الف شعبه 11 شوراى حل اختالف نجف آباد/ 11/124
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان مجتبى سفرى دادخواستى به خواسته الزام خوانده  به خواست مطالبه چک به طرفیت 
خوانده ناصر مریدى به شوراى حل اختالف شــعبه دوم شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که 
پس از ارجاع به شــماره 1287/97 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 97/12/08 ساعت 
11/30 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى 
باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب 
یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد 
که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شــورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلســه دادرسى تعیین شــده حضور یابد بدیهى است 
درصورت عدم حضور شورا به خواسته ابالغ رســیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد 
نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 353714/ م الف 

شعبه دوم شوراى حل اختالف نجف آباد /11/125
 اخطار اجرایى

شماره 307/89  به موجب راى شماره 411 تاریخ 90/04/29 حوزه هشتم شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه عفت رجایى با قیومت ناصر قادرى 
به نشانى نجف آباد- خ گلبهار شرقى – کوى نوروزى فر- پالك 1- کد پستى 8517745131 
محکوم اســت به 1- پرداخت مبلغ 32/000/000 ریال بابت اصل خواسته2- پرداخت مبلغ 
30/000 ریال  به عنوان هزینه هاى دادرسى ابطال تمبر از باب تسبیب 3- پرداخت خسارات 

تاخیر در تادیه از تاریخ سر رســید 1389/4/7 لغایت اجراى حکم 4- هزینه نیم عشر دولتى 
5- حق الوکاله وکیل طیق تعرفه.محکوم له: ورثه مرحوم عصمت ابراهیم با وکالت حســن 
کامرانیان 1- غالمرضا مهدیه 2- وجیهه مهدیه 3- روح اله مهدیه 4- مجتبى مهدیه 5- امید 
مهدیه 6- مسلم مهدیه 7- طیبه معین  به نشــانى: نجف آباد – خ منتظرى شمالى –مقابل 
مدرسه الزهرا – جنب تاکســى تلفنى تعاون ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه 
به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف اســت ظــرف ده روز مفــاد آن را به موقع 
اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخــت محکوم به بدهد یا مالى معرفــى 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 قســمت اجرا تســلیم کند و اگر مالى 
ندارد، صریحًا اعالم نماید. 353739/م الف-شعبه هشتم حقوقى شوراى حل اختالف نجف 

آباد /11/126
 ابالغ  تجدیدنظرخواهى

شــماره ابالغنامه  : 9710103759204651تاریخ تنظیم : 13/ 6 / 1397 شــماره پرونده : 
9609983759200836 شــماره بایگانى : 960862  تجدیدنظرخواه آقاى نادعلى نوروزى 
جزى فرزندشکراله 2- اخترهادیان جزى فرزندسیدحسین 3- رضوان 4- عباسعلى 5- شهین 
شــهرت همگى نوروزى جزى دادخواســت تجدیدنظرخواهى به طرفیت  تجدیدنظرخوانده 
آقاى پیمان برومند فرزندقدرت اله نســبت به دادنامه شــماره 467- 970 در پرونده کالسه 
960862ح 2شــعبه دوم حقوقى دادگســترى شــاهین شــهر تقدیم که طبق موضوع ماده 
73و346قانون آیین دادرســى  مدنى به علت  مجهول المکان بودن تجدیدنظرخوانده ظرف 
ده روزپس ازتاریخ انتشــارآگهى به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه 
ثانى دادخواست وضمائم تجدیدنظرخواهى رادریافت وچنانچه پاسخى داردکتبابه این دادگاه 
ارائه نماید .درغیراینصورت پس ازانقضاء مهلت مقررقانونى نسبت به ارسال پرونده به دادگاه 
تجدیدنظراقدام خواهدشد – م الف 352384 مدیردفتردادگاه حقوقى شعبه 2دادگاه عمومى 

حقوقى شهرستان شاهین شهر- ابراهیم قربانى / 11/127 
ابالغ   اجراییه

شــماره ا بالغنامــه  : 9710103760005281تاریخ تنظیم : 1/ 8/ 1397 شــماره پرونده : 
9609983760000528 شماره بایگانى شعبه  : 960682  محکوم له : عیسى بازگشااحمدى 
– محکوم علیه : الله اسکندرى فرزندابوالفتح ، مژگان اسکندرى فرزندابوالفتح ، ثریااسکندرى 
فرزندابوالفتح ، زینب ســراجى فرزندصفدر، رویااســکندرى فرزندابوالفتح ،  رعنا اسکندرى 
فرزندابوالفتح ، لیال اســکندرى فرزندابوالفتح پژمان اسکندرى فرزندابوالفتح ، پیام اسکندرى 
فرزندابوالفتح – پیرو آگهى هاى  منتشره درجراید بدینوسیله به  الله اسکندرى فرزندابوالفتح 
، مژگان اسکندرى فرزندابوالفتح ، ثریا اســکندرى فرزند ابوالفتح ، زینب سراجى فرزندصفدر 

، رویااسکندرى فرزندابوالفتح ، رعنااســکندرى فرزندابوالفتح ، لیال اسکندرى فرزندابوالفتح ، 
پژمان اسکندرى فرزندابوالفتح ، پیمان اسکندرى فرزندابوالفتح  که مجهول المکان مى باشد 
ابالغ مى شــود طبق اجرائیه صادره از9710723760000131درپرونده کالسه 960682به 
موجب دادنامه شــماره 9709973760000161مورخ 97/2/24صادره ازشعبه سوم حقوقى 
شــاهین شــهر خواندگان ردیف اول الى نهم رابه تنظیم وانتقال سند رسمى پالك موصوف 
301/40651وبه پرداخت خسارات دادرســى 1375000ریال درحق محکوم له محکوم مى 
نماید .درضمن هزینه هاى اجرابرعهده محکوم علیه اســت که دراجرا قابل محاســبه است 
.بدیهى اســت باتوجه به غیابى بودن حکم ، اجراى حکم غیابى منوط به معرفى ضامن معتبر 
یااخذتامین متناسب ازمحکوم له یاابالغ واقعى اجرائیه به محکوم علیه مى باشد لذامفاداجرائیه 
صادره یک نوبت دراجراى مــاده 73آدم وماده 9قانون اجراى احــکام مدنى دریکى ازجراید 
کثیراالنتشــار درج مى گردد تاظرف ده روزپس ازانتشارآگهى نســبت به اجراى مفاداجرائیه 
اقدام گردد .درغیراین صورت واحد اجراى  احکام طبق مقررات نسبت به اجراى مدلول اجرائیه 
ووصول هزینه اجرائــى اقدام خواهدنمود.   م الف 352355 الهــام دریس - مدیردفتردادگاه 

حقوقى شعبه 3دادگاه  عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر / 11/128 
ابالغ رأى

نظر به اینکه آقاى محمدرضا دوستى دادخواستى به طرفیت زهرا گلپایگانى به خواسته انتقال 
سند تقدیم که به شوراى حل اختالف شعبه اول حقوقى ارجاع به  ثبت و دادنامه صادر گردیده و 
خوانده مجهول المکان معرفى نموده است. به تقاضاى خواهان و دستور شورا و به استناد ماده 
73 ق.آ.د.م مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى جریداالنتشار رسمى درج و آگهى شود 
و از خوانده دعوت مى نماید که با مراجعه به دبیرخانه شــوراى حل اختالف شعبه اول حقوقى 
فالورجان و اعالم نشانى و آدرس دقیق و دریافت نســخه ثانى دادنامه   براى وقت مقرر در 
شوراى حل اختالف شعبه اول فالورجان جهت رسیدگى حاضر شوید در غیر این صورت این 
آگهى به منزله ابالغ محسوب مى شود. م الف 354422 دبیرخانه شوراى حل اختالف شعبه 

اول فالورجان /11/129 
ابالغیه

آگهى دادنامه- شــماره ابالغنامه  : 9710103761801669 تاریخ تنظیم : 26 /10 / 1397 
شماره پرونده : 9609983761801465 شماره بایگانى : 961657 ابالغ شونده حقیقى آقاى 
جوادمیوند مهلت حضور: 30روزپس ازآگهى – نوع علت حضور: دفاع ازاتهام انتسابى به اتهام 
کالهبردارى یارانه اى باتوجه به علت حضورمندرج دراین ابالغیه به شمابالغ مى گردد ظرف 
مهلت مقرر اقدام،درغیراینصورت مطابق مقررات اتخاذتصمیم خواهدشــد . ضمنا وفق ماده 
190ق آدك مى توانیدیک وکیل دادگسترى همراه خودداشته باشید (عدم حضورجلب است ) 

م الف 352569  شاهین برزن - بازپرس شعبه اول دادسراى شاهین شهر /11/130 

شــهردار اردســتان گفت: مالحظات اجتماعى یکى 
از دالیل اصلى است که تاکنون شــهردارى اقدام به 

تخریب خانه هاى مخروبه نکرده است.
محسن حیدرى اظهار کرد: در موضوع بافت فرسوده 
شهردارى ها چند مشــکل اساســى دارند و در این 
خصوص قانون مشــخصى نیســت؛ موضوعى که 
هســت خانه هــاى قدیمى چنــد مالکى اســت و 
شــهردارى نمى داند در این خصوص با چه شخصى

 طرف است.
وى با بیــان اینکه در برخــورد با این نــوع خانه ها، 
قانون به شــهردارى ها اجازه ورود نمى دهد، افزود: 

با بررســى هاى انجام شــده، 20 نقطه از اردســتان 
که در پنــج محله اســت و حــدوداً 6000 مترمربع 
را تشــکیل مى دهد، شناســایى کرده که اکثراً هم 

چند مالکى هستند.
شهردار اردستان کمک فرماندارى، شبکه بهداشت، 
دادگســترى و... در خصوص برخورد بــا بافت هاى 
فرســوده را مؤثر عنوان کرد و ادامــه داد: مطرح مى 
کنند که شــهردارى این مخروبه ها را دیواره کشــى 
کند، با توجه به وضعیت بــد اقتصادى که گریبان گیر 
شهردارى ها شده، نیاز به ده ها میلیون اعتبار است که 

در توان شهردارى نیست.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوســرانى اصفهان گفت: توجه 
به سیســتم هاى حمل و نقل عمومى و روانسازى ترافیک 
از اهمیت بسزایى به عنوان یکى از اهداف اصلى کالنشهر 
اصفهان برخوردار است. قدرت افتخارى اظهارکرد: توجه به 
زیرساخت هاى حمل و نقل عمومى از جمله اتوبوسرانى بسیار 
حائز اهمیت بوده و یکى از مهمترین زیرساخت هاى حمل و 
نقل، وجود پایانه هاى درون شهرى به عنوان مهمترین نقطه 
ارتباطى مســافران و ناوگان حمل و نقل از جمله اتوبوس و 
مترو است.وى افزود: در ورودى شهر اصفهان از سمت شمال 
پایانه کاوه، از سمت جنوب پایانه صفه، از سمت جنوب غربى 
پایانه اندیشه و در شرق پایانه غفارى از مهمترین پایانه هاى 

تبادل مسافر در شــهر اصفهان محســوب مى شود که با 
همکارى مدیریت شهرى، شرکت ها و سازمان هاى ذیربط و 
با در نظر گرفتن اولویت ها در حال ساخت و ساماندهى است.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانى اصفهان مهمترین اهداف 
ساخت و ایجاد پایانه هاى تبادلى درون شهرى را تشریح کرد 
و گفت: ایجاد سیستم حمل و نقل یکپارچه اتوبوس و مترو، 
راحتى و رضایت مسافران به سبب بهبود دسترسى به انواع 
مدهاى حمل و نقل، افزایش کیفیت خدمات به مسافران و 
کاهش شــاخص زمان انتظار،  افزایش شاخص جابه جایى 
مسافر در خط یک قطار شهرى و خطوط اتوبوسرانى از جمله 

مهمترین اهداف ایجاد پایانه هاى تبادلى است.

چرا خانه هاى مخروبه 
اردستان تخریب نمى شود

توسعه و ساماندهى 
پایانه هاى تبادلى درون شهرى

ثبت ملى گلزار شهداى 
تیران وکرون 

رئیس بنیاد شـهید و امور ایثارگران تیران وکرون گفت: 
گلزارهـاى شـهداى این شهرسـتان بـراى ثبـت ملى 

بازنگرى عمرانى و ساماندهى مى شود. 
مهرداد حسن پور با بیان اینکه بیش از ده سال است که 
سـاماندهى گلزارهاى شـهداى تیران وکرون آغاز و در 
42 گلزار این منطقه انجام شـده، اظهار کـرد: بازنگرى 
و سـاماندهى مجدد این مراکز فرهنگى براى ثبت ملى 

انجام شده و اصالحات الزم صورت گرفته است.

انتصاب رئیس جدید سازمان 
همیارى شهردارى ها

در مراسمى با حضور استاندار و شهردار اصفهان، ناصر 
نفرى به عنوان رئیس سـازمان همیارى شـهرداران 

انتخاب شد.

سستى در انجام مسئولیت هم 
کم فروشى است

آیت ا... حسین مظاهرى، رئیس حوزه علمیه اصفهان 
گفت: کم  فروشى ، فقط هنگام فروش جنس محقق 
نمى شود، بلکه کوتاهى در انجام کار، در همه مشاغل و 
تحویل محصول ناتمام نیز مصداق کم فروشى است.

ساخت پنجره هاى مادون قرمز 
با نانوکامپوزیت ها

محققان دانشگاه صنعتى مالک اشتر اصفهان به ساخت 
یک ماده نانوکامپوزیتى با خواصى خاص دست یافتند که 
قادر است، امواج مادون قرمز را از خود عبور دهد و از آن 

در تولید لنزها و پنجره هاى مادون قرمز استفاده کردند. 
امیر الحاجــى، دانش آموخته مقطع دکتراى دانشــگاه 
صنعتى مالک اشتر اصفهان و مجرى طرح اظهار کرد: در 
این تحقیقات، قطعه نهایى تولیدشده ضمن برخوردارى 
از خواص نورى مطلــوب، داراى خواص منحصربه فرد 
مکانیکى نیز هســت، به گونه اى که مى تواند با قطعات 

رایج موجود در بازار رقابت کند.

کشف 240کیلوگرم قهوه قاچاق 
240کیلوگرم قهوه قاچاق در اصفهان کشف شد.

مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان گفت: 
بازرسـان مبارزه با قاچاق کاال با هماهنگى پلیس در 
بازرسى از انبارى در اصفهان، این مقدار قهوه خارجى 

به ظن قاچاق را کشف و جمع آورى کردند.
جواد محمدى فشارکى، ارزش این محموله قاچاق را 
300میلیون ریال برآورد کـرد و افزود: مالک متخلف 

به مراجع قضائى معرفى شد.

خبر

نماینده مردم اصفهان در مجلس شوراى اسالمى گفت: 
بارها گفته ام حقابه، حق الناس است و حق الناس را احدى 
نمى تواند بگیرد؛ حق و حقوق مردم را بدهید، مردم صدقه 
نمى خواهنــد و نرخ آب را با حضــور کمیته حقیقت یاب 

تعیین قیمت کنید.
حسن کامران در جلسه علنى روز گذشته مجلس شوراى 
اسالمى گفت: سه استان اصفهان، چهارمحال و بختیارى 
و خوزستان در کمیسیون امنیت و سیاست خارجى مجلس 

حول موضوع آب نشست مشترك داشتند و حاضران روى 
دو موضوع آمایش سرزمینى و اجراى قانون توافق کردند، 

وزارت نیرو شما هم این کار را انجام دهید.
عضو کمیســیون تلفیق بودجه سال 98 مجلس در عین 
حال با تأکید بر اینکه بنده اصًال در تصمیمات وزیر نیرو 
در موضوع آب اصفهان دخالت نمى کنم، ادامه داد: بارها 
گفته ام حقابه، حق الناس اســت. حق النــاس را احدى 

نمى تواند بگیرد. 

وى ادامه داد:آب اصفهان را برده اند و پول آن را نمى دهند 
و آلودگى و اشتغال استان را تغییر داده اند. 

نماینده مردم اصفهان در مجلس تأکید کرد: هر کدام مان 
با فیس و ُپز رفتار مى کنیم، باید رفتارمان را اصالح کنیم. 
همین مردم هستند که در موارد خطر به دادمان مى رسند؛ 
کارگران، بازنشستگان لشکرى و کشورى و فوالدى ها 
بارها خواستار همسان سازى حقوق با شاغالن شدند اما 

هیچ نتیجه اى برایشان نداشت.

نماینده اصفهان در مجلس خبر داد

«توافق آب»ى اصفهان، چهارمحال 
کارشناس مسئول پیش بینى اداره کل هواشناسى استان و خوزستان

اصفهان از افزایش غلظت آالینده ها با جو تقریبًا پایدار 
در اصفهان خبر داد.

فاطمه زهرا سیدان بابیان اینکه نقشه هاى هواشناسى 
نشان مى دهد که جو تقریبًا پایدارى را در استان داریم، 
اظهار کرد: طى دو روز آینده آسمان کمى ابرى، گاهى 
افزایش ابر و وزش باد پیش بینى مى شــود که در مرکز 
استان و مناطق صنعتى، شــرایط براى افزایش غلظت 
آالینده هاى جوى هم مهیا مى شود. وى گفت: در بیشتر 
مناطق استان افزایش ابر است اما بارشى پیش بینى نشده 

و 2 تا 3 درجه دماى اصفهان افزایش مى یابد.

ابرها هستند اما بارش ندارند

افزایش غلظت آالینده ها با جو تقریباً پایدار 
در اصفهان

معاون امور بازرگانى و توسعه تجارت سازمان صنعت، 
معدن و تجارت اصفهان گفت: مهمترین مشــکل 
بخش کسب و کارهاى مجازى در کشور، ورود برخى 
از واحدها یا افراد بدون مجوز و سوء استفاده از اعتماد 

مردم و کاربران است.
اســماعیل نــادرى افــزود: تاکنون گــزارش ها و 
شــکایت هاى بســیارى درباره فعالیت کســب و 
کارهــاى مجــازى بــدون مجــوز در اصفهان در 
بخش هاى مختلف مانند گردشگرى داشته ایم که به 

کالهبردارى از مردم منجر شده است.
وى با تأکید بر اینکه مردم نباید از خدمات کســب و 
کارهاى مجازى بدون مجوز استفاده کنند، تصریح 
کرد: فروشگاه هاى خرید و فروش اینترنتى، واحدهاى 
خدماتى و شرکت هاى بازاریابى شبکه اى باید داراى  

نماد اعتماد الکترونیکى (enamad) باشند.
نــادرى گفــت: فهرســت شــرکت هــاى بازاریابى 
شــبکه اى و واحدهــاى کســب و کار مجــازى در 

پایگاه اینترنتــى دبیرخانه کمیته نظــارت بر عملکرد 
شــرکت هاى بازاریابى شبکه اى و کســب و کارهاى 
مجازى و نماد اعتماد الکترونیکى در دسترس عموم است.

وى خاطرنشان کرد: همچنین مردم مى توانند اسم 
این شــرکت ها را به ســامانه پیامکى 30006082 

ارسال کنند تا از وضعیت آن مطلع شوند.

ورود بدون مجوز 
مهمترین مشکل کسب و کارهاى مجازى است

فرمانده انتظامى شهرســتان کاشــان از دستگیرى 
ســارقان ســریالى قطعات خودروهاى سنگین در 

کاشان خبر داد.
على پورکاوه اظهار کرد: در پى وقوع ســرقت هاى 
متعدد قطعات خودروهاى سنگین در سطح شهرستان 
کاشان، مراتب به صورت ویژه در دستور کار مأموران 

پلیس آگاهى این شهرستان قرار گرفت.
وى افزود: مأموران پلیس آگاهى شهرستان کاشان 
طى تحقیقات و بررسى هاى شــبانه روزى و انجام 
یکسرى اقدامات فنى و پلیسى موفق شدند سارقان به 
نام هاى ى-ج 35 ساله و س-ع 32 ساله را شناسایى 

و در یک عملیات ضربتى دستگیر کنند.
فرمانده انتظامى شهرستان کاشــان ابراز کرد: طى 
بازجویى هاى فنى و تخصصى به عمل آمده، متهمان 

تاکنون به پنج مورد ســرقت قطعات از خودروهاى 
ســنگین اعتراف کردند و تحقیقات در این خصوص 

کماکان ادامه دارد.

دستگیرى سارقان سریالى قطعات خودروهاى سنگین

مدیر منطقه 12 شــهردارى اصفهان گفت: پروژه هاى 
عمرانى و خدماتــى منطقه 12 شــهردارى اصفهان با 
اعتبارى بیــش از 270 میلیارد ریال بــه بهره بردارى 

مى رسد.
على باقرى اظهار کرد: تصفیه خانه ثانویه پساب شمال 
شــهر با اعتبارى معادل 29 میلیارد و 870 میلیون ریال 
و احــداث خط انتقال و توزیع پســاب تصفیه شــده به 
طول 18هزار و 500 متر و با اعتبــار 85 میلیارد و 970 
میلیون ریال از جمله مهمترین پروژه هایى اســت که 
چهارشنبه(امروز) در منطقه 12 به بهره بردارى مى رسد.

وى ادامه داد: نیروگاه پنل خورشیدى ساختمان ادارى با 
ظرفیت 10 کیلووات با اعتبار یک میلیارد و صد میلیون 

ریال و مرکز مشارکتى آموزش و توانمندسازى کودکان 
و نوجوانان با اعتبار یک میلیارد و 300 میلیون ریال آماده 

راه اندازى است.
مدیر منطقــه 12 شــهردارى اصفهــان تصریح کرد: 
کلنگزنى مجموعه پروژه مشــارکتى مجموعه ورزشى 
چند منظوره خیابان حکمت در زمینى به مساحت 1537 
مترمربع و با زیربناى 3063 مترمربع انجام خواهد شد که 
براى ساخت آن60 میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده 
است. باقرى اضافه کرد: خیابان متصل کننده عاشق آباد 
به شهرك کوثر به طول 400 متر و هزینه اى بالغ بر دو 
میلیارد ریال نیز از دیگر طرح هــاى آماده بهره بردارى 

منطقه 12 است.

امروز صورت مى گیرد
بهره بردارى از 270 میلیارد ریال پروژه در منطقه 12
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یافته هاى جدید حاکى از آن است که منیزیم مى تواند 
کلیدى براى فهم این موضوع باشد که سطح ویتامین
D چگونه با میزان سالمت یا بیمارى فرد رابطه دارد.
ویتامیــن D یا ویتامین آفتــاب، از موقعیتى خاص 
برخوردار است و بســیارى از مزایاى سالمت فردى 

به آن بستگى دارد.
نتایج تحقیقات پژوهشــگران نشــان داده دریافت 
میزان باالى منیزیم چه به صورت مکمل خوراکى 
یا دارویى اثر مســتقیمى بر میزان ویتامین D بدن 
دارد. یعنى هر چه بیشتر منیزیم دریافت کنید، میزان 
ویتامین D نیز باالتر خواهد بود.  از سوى دیگر، میزان 
باالى منیزیم دریافتى، رابطه مســتقیمى با کاهش 

مرگ ومیر و همچنین ابتال به ســرطان روده دارد. 
به گفته محققان، کمبود منیزیم باعث توقف ســنتز 

و متابولیسم ویتامین D مى شود.

آناناس سرشار از ویتامین C  اســت که مصرف آن به خانم هاى باردار توصیه مى شود تا این 
میوه را در رژیم غذایى خود بگنجانند.

«بروملین» در آب آناناس مثل یک رقیق کننده خــون عمل مى کند؛ بنابراین باعث تنظیم 

فشار خون و مانع ایجاد لخته در آن مى شود. همچنین آناناس سلول هاى آسیب دیده را ترمیم 
و کالژن تولید مى کند. عالوه بر این، 

حاوى منگنز است که استخوان ها را قوى 
مى کند و مانع پوکى استخوان مى شود. همچنین 
مى توان گفت ویتامین B1 موجود در آن، سیستم عصبى، 

قلب و عملکرد ماهیچه ها را تنظیم مى کند.

همه مــا مى دانیم که ســبک زندگى ســالم مى تواند 
سالمت قلب انسان را تضمین کند. در این مطلب چند 

ترفند براى مراقبت بیشتر از قلب بیان مى شود.

سیگار را ترك کنید
اگر جزو افــرادى هســتید که ســیگار مى کشــند، 
باید ســیگار را ترك کنیــد. در واقع ایــن کار یکى از 
بهترین کارهاســت که براى ســالمت قلب مى توانید 

انجام دهید.
سیگار کشیدن یکى از اصلى ترین دالیل بیمارى هاى 
قلبى عروقى است. خوب است بدانید که یکسال بعد از 
ترك ســیگار، احتمال وقوع حمله قلبى در شما نصف 

مى شود.زمانى کــه ســیگار مى کشــیدید، 

تحرك داشته باشید
نــد  فعــال بــودن مى توا

احتمــال وقوع 
بیمارى هــاى 
قلبى را کاهش 

دهد. عالوه بر آن، داشتن 
فعالیت بدنــى براى بهبود 
خلق وخو و کاهش استرس 

بسیار مفید است.
ســعى کنید در هفته 150 دقیقه 

فعالیت متوسط شامل ورزش هایى مثل ایروبیک داشته 
باشید. براى رسیدن به این هدف، کافى است پنج روز 

در هفته و هر روز 30 دقیقه فعالیت بدنى داشته باشید.
البته الزم نیســت براى این کار زمان خاصى بگذارید 

و مى توانید این کار را در بین کارهاى خود بگنجانید. 

وزن خود را کنترل کنید
داشتن اضافه وزن منجر به افزایش احتمال بیمارى هاى 

قلبى مى شود. بنابراین خوب است از یک رژیم غذایى 
ســالم و متعادل که داراى مقادیر کــم  چربى و قند و 
مقادیر زیاد میوه و ســبزیجات است پیروى کنید. حال 
اگر این رژیم غذایى را با فعالیــت بدنى ترکیب کنید، 
مى توانید معجزه آن را روى ســالمت کل بدن و قلب 

خود مشاهده کنید.

فیبر بیشترى بخورید
سعى کنید فیبر زیادى بخورید تا به کاهش ریسک ابتال 

به بیمارى هاى قلبى خود کمــک کنید. بنابراین خوب 
اســت حداقل 30 گرم در روز فیبر بخورید. همچنین 
سعى کنید فیبر را از منابع گوناگونى مثل جو، سبوس، 
غالت کامل، سیب زمینى و ســایر میوه ها و سبزیجات 

فیبردار دریافت کنید.

چربى هاى اشباع را کاهش دهید
خوردن زیاد غذاهایى که داراى چربى هاى اشباع باالیى 

هســتند، مى تواند سطح کلســترول خون را در انسان 
افزایش دهد و همانطور که مى دانید افزایش کلسترول 
خون معــادل افزایش احتمــال بیمارى هــاى قلبى

 است.
بنابراین ســعى کنید خوردن غذاهایى که داراى چربى 
اشباع زیادى هستند را محدود کنید. به عنوان مثال بهتر 

است از لبنیات کم چرب استفاده کنید.

مصرف نمک را کاهش دهید
براى داشــتن فشــارخون مناســب الزم اســت که 
نمــک را از روى میــز غــذاى خــود حــذف کنید و
 در آشــپزى نیز ســعى کنید از نمک کمترى استفاده 
کنید. اگر فقــط چند بار غــذاى خود را بــدون نمک 
بچشــید، مى توانید به طور کامــل آن را از رژیم خود 

حذف کنید.
گفتنى است باید حواستان به میزان نمک غذاهاى آماده 

و یا نیمه آماده نیز باشد. 
الزم به ذکر است افراد بزرگســال نباید بیشتر از 6 گرم 
نمک در هر روز مصرف کنند که 6 گرم چیزى در حدود 

یک قاشق چایخورى است.

ماهى بخورید
ســعى کنید حداقل دو بــار در هفته ماهــى بخورید و 
همچنین سعى کنید یک وعده از آن دو وعده را از ماهى 

چرب استفاده کنید. 
ماهى هایى مثل ساردین و سالمون منابع خوبى از اسید 

چرب امگا 3 هســتند که مى توانند از انسان در مقابل 
بیمارى هاى قلبى محافظت کنند.

برچسب روى غذاها را بخوانید
وقتى در حال خرید هســتید، خوب است که حواستان 
به برچسب روى بسته بندى غذاها و خوراکى ها باشد تا 
متوجه شوید چه میزان کالرى، چربى، نمک و قند در آنها 

وجود دارد که قرار است آنها را بخورید.
شناخت میزان مواد غذایى موجود در خوراکى هایى که 
مصرف مى کنیم و مطابقــت دادن آنها با رژیم غذایى، 
خود مى تواند تالش خوبى براى  داشــتن رژیم غذایى 

سالم باشد.

فشارخون خود را کنترل کنید
فشــارخون چیزى نیســت که معموًال بتــوان آن را 
احساس کرد. فشــارخون اگر باال باشد، مى تواند منجر 
به بیمارى هاى قلب و عروق شود و شاید زمانى متوجه 

آن شوید که کمى دیر شده باشد.
 بنابرایــن ســعى کنیــد ســبک زندگــى خــود را 
طورى انتخاب کنید که آن ســبک زندگى تمایلى به 
سمت فشارخون باال نداشته باشــد و گاهى اوقات نیز 
فشــارخون خود را براى اطمینان خاطــر اندازه گیرى 

کنید.
 ورزش کردن، پرهیز از رژیم غذایى ناســالم، سیگار و 
نمک زیاد از جمله مواردى اســت که از بروز فشارخون 

باال پیشگیرى مى کند.

چطور قلبى سالم داشتـه باشیم؟

ســیگار را ترك کنیــد. در واقع ایــن کار یکى از 
رین کارهاســت که براى ســالمت قلب مى توانید 

م دهید.
گار کشیدن یکى از اصلى ترین دالیل بیمارى هاى 
که یکسال بعد از است. خوب است بدانید ى عروقى

ك ســیگار، احتمال وقوع حمله قلبى در شما نصف 
مىشود.ى کــه ســیگار مى کشــیدید، 

تحرك داشته باشید
نــد  ـال بــودن مى توا

مــال وقوع
رى هــاى
را کاهش ى

. عالوه بر آن، داشتن 
یت بدنــى براى بهبود 
ق وخو و کاهش استرس 

ر مفید است.
عى کنید در هفته 150 دقیقه 

یت متوسط شامل ورزش هایى مثل ایروبیک داشته 
است پنج روز  ید. براى رسیدن به این هدف، کافى

فیبر بیشترى بخورید
سعى کنید فیبر زیادى بخورید تا به کاهش ریسک

به بیمارى هاى قلبى خود کمــک کنید. بنابراینخ
اســت حداقل 30 گرم در روز فیبر بخورید. همچ
سعى کنید فیبر را از منابع گوناگونى مثل جو، سبو
غالت کامل، سیب زمینى و ســایر میوه ها و سبزیج

یفیبردار دریافت کنید.

چربى هاى اشباع را کاهش ده
خوردن زیاد غذاهایى که داراى چربى هاىاشباع باال

تخم بلدرچین براى درمان بیمارى هاى کبدى، 
کلیوى، کم خونى، آسم، سل، استرس و بازسازى 

بدن پس از جراحى و زایمان توصیه مى شود.
مصرف تخم بلدرچین در مادران شــیرده باعث 
منظم شدن سیستم عصبى، قلبى و گوارشى بدن 
و افزایش شیر مى شود. همچنین تخم بلدرچین 
به دلیل حجم کم و میزان بــاالى پروتئین آن 
براى ورزشکاران به خصوص بدنسازان توصیه 

مى شود.

یک دکتراى آسیب شناسى و حرکات اصالحى 
با اشــاره به نقش ورزش در روند درمان و بهبود 
مبتالیان به MS گفت: در این بین تأثیر ورزش 
یوگا در درمان این بیمارى قابل چشــم پوشى 

نیست.
على باقر نظریان، بیمارى MS را شایع ترین علت 
 MS :ناتوانى عصبى در جوانــان خواند و گفت
نوعى بیمارى مزمن، التهابــى و تخریب کننده 

عصبى در دستگاه عصبى مرکزى است.
نظریان اضافه کرد: شــایع ترین دوره پیدایش 
این بیمارى بین 20 تا 35 ســالگى بوده و شیوع 
آن در زنان تقریبًا دو برابر مردان است.وى یادآور 
شــد: یکى از روش هاى درمــان بیمارى هایى 
مانند MS، روى آوردن به فعالیت هاى ورزشى 
اســت. نظریان گفت: تمرینات ورزشى روشى 
مؤثر و ایمن براى بهبود شمارى از عملکردهاى 
فیزیولوژیکى است که در نهایت در زندگى روزانه 

بیماران اثر مثبتى بر جاى مى گذارند.
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 از خواص تخم بلدرچین 
چه مى دانید؟

 تأثیر ورزش در درمان 
MS مبتالیان

ویتامین D بدون منیزیم فایده ندارد

بروکلى
در تحقیقات مشخص شده افرادى که از کلم 
بروکلى اســتفاده مى کنند، ســموم مرتبط با 
آلودگى هاى الیه اوزون و ذرات معلق را بیشتر 
از سایرین دفع مى کنند. این اتفاق به دلیل وجود 
«سولفورفان» نوعى ترکیب ضد سرطان است 

که در کلم بروکلى وجود دارد.

 
 

 بهترین مواد غذایى
 در زمان آلودگى هوا

آلودگى هوا یکى از معضالت زندگى مدرن و 
صنعتى است. مردم کشورهاى در حال توسعه 
بیشتر در معرض هواى آلوده قرار دارند. وجود 
هر ذره معلق نامعمول در هوا، مى تواند باعث 
بروز مشکالتى در عملکرد طبیعى ارگان هاى 
بدن شود که به این ذرات، سموم موجود در هوا 
گفته مى شود. در ادامه با برخى خوراکى هایى 
که مى توانند در مواقع آلودگى هوا به ما کمک 

کنند، آشنا مى شوید.

تخم کتان
تخم کتان داراى مقادیر زیادى از «فیتواستروژن» ها و اسید چرب 
امگا 3 است. فیتواستروژن ها داراى خواص آنتى اکسیدانى هستند که 
به کاهش عالئم آسم و سایر واکنش هاى آلرژیایى کمک مى کنند.

گوجه فرنگى
افرادى که در معــرض آلودگى هوا قرار 
دارند، بهتر است از گوجه فرنگى در رژیم 
غذایى خود استفاده کنند. گوجه فرنگى 
داراى «لیکوپن» اســت. لیکوپن نوعى 
آنتى اکسیدان است که از بدن در مقابل 

بیمارى هاى تنفسى محافظت مى کند.

روغن زیتون
ویتامین E موجود در روغن زیتــون عملکرد ریه ها را 
بهبود مى بخشد. همچنین اسیدهاى چرب موجود در 
روغن زیتون براى کاهش التهاب مفید هستند. بهترین 
راه مصرف روغن زیتون به جهت بهره مندى حداکثرى 
از فواید آن، استفاده آن روى ساالد است، چراکه استفاده 
از روغن زیتون بــراى پخت وپز و حــرارت دادن آن 
مى تواند تغییراتى شیمیایى در آن ایجاد کرده و برخى از 

فواید آن را براى سالمتى از بین ببرد.

آووکادو و اسفناج
محققان دریافتــه اند مصرف 
غذاهایــى کــه داراى مقادیر 
زیاد ویتامین E هســتند مثل 
آووکادو و اســفناج مى تواند به 
مقابله با آثار و عــوارض انواع 

آلودگى ها کمک کند.

روى یکى از عناصر مغذى اســت که نقش مهمى در عملکردهاى بدن دارد. باید بدانید که کمبود این عنصر، باعث 
بروز مشکالتى از قبیل خستگى، بروز چین وچروك پوستى، بیمارى ها، مشکالت مربوط به پروستات، ریزش مو و... 

مى شود. در این مطلب شما را با شش منبع غذایى این عنصر مغذى آشنا مى کنیم.

مواد غذایى سرشار از روى  

 گوشت گاو
هر 100 گرم از این گوشــت، حــاوى 6 میلى گرم 
روى اســت. بنابراین مى توان گوشت گاو را یکى 
از منابــع خوب روى دانســت. توصیــه مى کنیم 
قسمت هاى کم چرب گوشــت را انتخاب کنید. به 
عقیده  متخصصان، مصرف یک تا دو بار گوشت در 
هفته یعنى به اندازه 500 گرم گوشت در هفته کافى 
است. نتایج بررسى هاى متعدد نشان مى دهند که 
بین مصرف زیاد گوشت قرمز و ابتال به سرطان روده 

ارتباط وجود دارد.

زرده  تخم مرغ  
زرده  تخم مرغ عالوه بر پروتئیــن و ویتامین، حاوى 
میزان قابل توجهى روى نیز اســت. هــر 100 گرم از 
این ماده  غذایى، 4 میلى گرم روى به بدن مى رساند. از 
نظر ارزش غذایى، تخم مرغ نیز جایگزین خوبى براى 
گوشت محسوب مى شــود. برخالف باورهاى رایج، 
تخم مرغ باعث افزایش کلســترول خون نمى شود. 
توصیه مى کنیم هر هفته دو ســه مرتبــه تخم مرغ 

به صورت آب پز، املت و... میل کنید.

  شاه ماهى و ماهى روغن
در هر 100 گرم از این ماهى هاى روغنى 2 میلى گرم 
روى وجود دارد. مزیت شاه ماهى این است که اندازه  
کوچکى دارند و بنابراین، حامل فلزات سنگین سمى 
کمترى هم خواهد بود. این ماهى ها سرشار از امگا 3 
هستند. توصیه مى کنیم که هر هفته دو مرتبه از این 

ماهى هاى چرب میل کنید.

جگر گوساله
جگر گوساله یکى از منابع خوب روى است. هر 100 
گرم از این ماده  غذایــى، تأمین کننده  9 میلى گرم 
روى است. بهتر است که جگر را به صورت بخارپز، 
کباب شــده و یا داخل ماهیتابه پخته و میل کنید. 
مى توانید هر هفته یا دو هفته یک بــار از این ماده  

غذایى مصرف کنید. 

حبوبات
در بین حبوبات، عــدس و لوبیا ســفید جزو منابع 
خوب روى به حساب مى آیند. هر 100 گرم از این 
مواد غذایى، حاوى 5/5میلى گرم روى اســت. لپه 
نیز از این عنصر مغذى بى نصیب نیســت. هر 100 
گرم لپه حدود 3 میلى گرم روى به بدن مى رســاند. 
گیاه خواران مى توانند بــراى تأمین روى مورد نیاز 
خود به این مواد غذایى اعتمــاد کنند. به طورکلى 
حبوبات جایگزین هاى خوبى براى گوشــت قرمز 
محسوب مى شــوند. بااین حال باید بدانید که این 
مواد غذایى، در عین حال حاوى اسید فیتیک هستند 
که مانــع از جذب کامــل روى مى شــود. در واقع 
باید گفت که روى موجــود در مواد غذایى گیاهى، 
کمتر از روى موجود در مــواد غذایى حیوانى جذب 

بدن مى شود.

نان کامل
نان تهیه شــده از گندم کامل، در هر 100 گرم، 5 
میلى گرم روى به بدن مى رساند. اما ازآنجایى که این 
روى نیز جزو منابع گیاهى است، کمتر جذب بدن 
مى شود. توجه داشته باشید که جوش شیرینى که به 
خمیر زده باشند، مانع از جذب کامل روى مى شود. از 
نان هایى استفاده کنید که از خمیرمایه هاى طبیعى 
براى آماده کردن خمیر اســتفاده مى شود. هر چه 
مدت فرایند تخمیر خمیر طوالنى باشــد، میزان 
اسید فیتیک که مانع از جذب روى مى شود، کاهش 

پیدا مى کند. 

ین در آب آناناس مثل یک رقیق کننده خــون عمل مى کند؛ بنابراین باعث تنظیم  برو

یچنین آناناس سلول هاى آسیب دیده را ترمیم  یچ یچ یچچچ یچ ییچچ یچ فشار خون و مانع ایجاد لخته در آن مى شود. همچچ
نننننننننننن،ین،ین، و کالژن تولید مى کند. عالوه بر ا

حاوى منگنز است که استخوان ها را قوى 
مى کند و مانع پوکى استخوان مى شود. همچنین 
1مى توان گفت ویتامین B1 موجود در آن، سیستم عصبى، 

قلب و عملکرد ماهیچه ها را تنظیم مى کند.
خ

گ
گ
خ
ح

ک

ک

 فواید مصرف آب آناناس در دوران باردارى
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بدانیــد کــه خطــاکارى هــا هماننــد توســنان چمــوش و سرکشــند که 
خطاکاران را بر آنها ســوار کرده اند. آن اسبان لجام گســیخته به ناگاه 
مى تازند و سواران خود را به آتش دوزخ سرنگون مى کنند. و بدانید که 
پرهیزکارى ها همانند اســبان رام و نجیبند که پرهیــزکاران را بر آنها 
سوار کرده و افسارها به دست سواران داده اند و آن اسبان، سواران خود 

موال على (ع)را به بهشت داخل مى کنند.

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

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

آگهى مزایده مرحله دوم

محسن حیدرىمحسن حیدرى – – شهردار اردستان شهردار اردستان

نوبت دوم

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

شهردارى مجلسى مراجعه نمایند.
شرایط شرکت در مناقصه:

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

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

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

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

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

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

 آگهى مناقصه عمومى نوبت اول

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

(چاپ  دوم)
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد از طریق مناقصه عمومى خریدهاى زیر را مطابق جدول زیر از فروشندگان ذیصالح 

انجام دهد.

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق 292: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ 97/11/13
تاریخ بازگشایى اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح  روز یکشنبه به تاریخ 97/11/14

www.abfaesfahan.ir محل دریافت اسناد: سایت اینترنتى شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
www.iets.mporg.ir پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات

شماره تلفن گویا: 8-36680030-031 (داخلى 388)

آگهى مناقصه عمومى

شرکت آب و فاضالب استان اصفهانشرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت دوم

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

شده در جدول زیر را از طریق مزایده به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید.

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

شهردارى به نشانى  www.sh-sedehlenjan.ir مراجعه نمایند.

آگهى مزایده نوبت اول

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

چاپ دوم

مبلغ تضمین(ریال)نوع بودجهموضوع مناقصهشماره مناقصه

خرید دریچه منهول فاضالبى چدن لوالدار 90 کیلویى و 100 کیلویى جهت  97-4-149/8
232,000,000اعتبارات تملک دارایى سرمایه اىمناطق پنجگانه شهر اصفهان

 خرید و نصب دیوار پیش ساخته بتنى جهت حصارکشى اطراف مخزن آب97-4-248/2
27,700,000اعتبارات تملک دارایى سرمایه اىورزنه

1,400,000,000جارىخرید یکدستگاه دکانتر آبگیرى لجن تصفیه خانه فاضالب جنوب97-4-267

خرید کنتورهاى قطر 1/2 اینچ آب شرب با مکانیسم مولتى جت نیمه خشک 97-4-268
(C معادل کالس)R=1601,150,000,000جارى

خرید سیستم حذف بو، اجراى پوشش کانال ورودى فاضالب،واحد آشغالگیر تا 97-4-269
334,000,000اعتبارات تملک دارایى سرمایه اىواحد دانه گیرى از جنس GRPو آشغالگیر دستى تصفیه خانه فاضالب شهرضا

97-4-273600 kva 450 و kva 580,000,000اعتبارات تملک دارایى سرمایه اىخرید دو دستگاه دیزل ژنراتور

نام روزنامه: نصف جهان
تاریخ انتشار: 1397/11/03

شماره ردیف
متراژمکاننوع کاربرىپالك

(متر مربع)
قیمت پایه کارشناسى 

هر متر مربع (ریال)

منطقه کارگاهى1206
6621/400/000کارگاهى

در بیست و سومین نشست از سلسله نشست هاى سه شنبه ها 
با رســانه ها  که به همت اداره ارتباطات رسانه اى شهردارى 
اصفهان برگزار مى شود، این بار مدیرعامل سازمان ساماندهى 
مشاغل شهرى و فرآورده هاى کشاورزى شهردارى اصفهان 
در مقابل خبرنگاران قرار گرفت و با تشریح رویکرد جدید این 

سازمان، اقدامات انجام شده را برشمرد.
محمد مجیرى با تأکید بر رویکرد جدید سازمان ساماندهى 
مشاغل شهرى و فرآورده هاى کشاورزى در دوره جدید گفت: 
امروز سازمان ساماندهى مشاغل شــهرى و فرآورده هاى 
کشاورزى در دو بعد ســاماندهى مشاغل شــهرى و البته 
فرآورده هاى کشــاورزى فعالیت دارد و اعتقادمان آن است 
که ساماندهى مشاغل شهرى مى تواند نقش اساسى در رفع 
مشــکالت مردم داشته باشــد و اینکه امروز در سطح شهر 
اصفهان، مشــاغل در جاى خود قرار ندارنــد موجب ایجاد 

مشکالت شده است.
وى هواى آلوده، ایجاد ترافیک و عدم دارا بودن پارکینگ را از 
رهاوردهاى برخى مشاغل شهرى برشمرد و افزود: مثًال امروز 
در فلکه احمدآباد، ابتداى خیابان بزرگمهر، فروشگاه هاى عرضه 
تلفن همراه قرار دارند که در این منطقه، هم تکریم مردم صورت 
نمى گیرد و هم مردم براى تردد دچار مشکل هستند به خصوص 
که جاى پارك هم نیست.در خیابان صغیر هم ارائه کنندگان 
تزئینات اتومبیل کنار هم هســتند، در خیابان شهیدان محله 
ولدان واحدهاى مستقر موزائیک، مشــکل ایجاد کرده اند و 
تردد ماشین هاى سنگین را شــاهدیم، در کردآباد واحدهاى 
صنفى نســاجى در بین واحدهاى مسکونى قرار گرفته است 
که بخاطر استفاده این واحدها از نفت براى گرمایش، بسیار 
خطرناك است و در مجموع 90 درصد اتحادیه هاى صنفى در 
شهر اصفهان، اینگونه هستند و باید در این راستا تفکر شود و 

رفع مشکالت اصناف، نیازمند همکارى همه دستگاه هاست.
مدیرعامل سازمان ساماندهى مشاغل شهرى و فرآورده هاى 
کشــاورزى شــهردارى اصفهان اظهار کرد: امروز راسته 
بازارهایى به صورت خودجوش مثل پارچه فروشى ها در خیابان 
ابن سینا، ابزارفروشان در خیابان صمدیه و... به وجود آمده که ما 
معتقدیم این واحدهاى صنفى باید در مجتمع هاى صنفى قرار 
گیرند که در زیر آن پارکینگ براى واحدها وجود داشته باشد 
که این مهم باید در بخش شهرسازى با تمام کارکرد دیده شود.

مجیرى تأکید کرد: براى دستیابى به این مهم، بخشى تدبیر 
در حوزه قانونگذارى است که باید اصالح شود و اینکه نگرش 

شهرى براى ســاماندهى مشــاغل یک اصل باشد که اگر 
ساماندهى شود از میزان ترافیک کاسته شده، مردم بازارهاى 
تخصصى را شناخته و در این بازار اقدام به تأمین اقالم خود 

خواهند کرد.
وى ادامه داد: براى ایجاد شــهرك نساجى، زمینى با وسعت 
14 هکتار در نظر گرفته شد و مشکالتى با محیط زیست براى 
تغییر کاربرى آن داریم که امید است برطرف شود، همچنین 
در میدان میوه و تره بار، شهرك خشکبار در حال احداث است 
که هم اکنون 45 سوله که هر کدام 520 مترمربع است آماده 
واگذارى به عمده فروشان خشکبار است و 66 سوله دیگر در این 
شهرك تا سال آینده به صورت مشارکت با بخش خصوصى 
ساخته و تکمیل خواهد شد تا با فرصت شش ماهه، واحدهاى 

صنفى، عمده خشکبار اصفهان به این مکان انتقال یابند.
مدیرعامل سازمان ساماندهى مشاغل شهرى و فرآورده هاى 
کشاورزى شــهردارى اصفهان مى گوید: بخش دوم عنوان 
سازمان ما فرآورده هاى کشاورزى است و ما باید محصوالت 
کشــاورزى مردم را از تولیدکننده بــه مصرف کننده بدون 
واسطه برسانیم. این در حالى است که سازمان میوه و تره بار 
25 سال قبل احداث شد و هر شب 10 هزار ُتن میوه، صیفى 
و سبزیجات وارد این میدان مرکزى مى شود و 4000 وانت 
و نیسان آنها را حمل کرده و به واحدهاى خرده فروشى سطح 

شهر، عرضه مى کنند.
مجیرى با قدردانى از همه کســانى که در احداث این میدان 
در گذشته تالش کردند، گفت: در این مجموعه 220 غرفه 
فروش میوه و 250  غرفه سبزى فروشى فعالیت شبانه روزى 
پویایى دارند که البته پیچیدگى هاى خاصى هم دارد و ما سعى 
داریم نیازهاى مردم را شناســایى کنیم تا اجناس با قیمت 

مناسب در اختیار مصرف کنندگان قرار گیرد.
وى در ادامه افزود: شهردارى اصفهان در سطح شهر اصفهان 
14 فروشــگاه بزرگ با برند کوثر دارد که کوثر شماره 15 در 
مجموعه شهید کشورى در حال ساخت بوده و تملک زمین، 
مطالعات و تأمین اعتبار احداث کوثر شــماره 16 در شــهر 

خوراسگان در حال انجام است تا بتوانیم بدون واسطه به مردم 
از طریق این فروشگاه ها خدمات ارائه دهیم.

مجیرى همچنین گفت: ما به دنبال توســعه فروشگاه هاى 
کوچک کوثر به صورت محله اى هســتیم و به زودى اولین 
فروشگاه محله اى کوثر هم در محله پینارت افتتاح خواهد شد 
تا نیاز مردم در این مناطق تأمین شود و در حال حاضر نیز در 

فروشگاه هاى کوثر، کاالهاى تنظیم بازار عرضه مى شود.
مدیرعامل سازمان ساماندهى مشاغل شهرى و فرآورده هاى 
کشاورزى شهردارى اصفهان که هفت ماه است در این سمت 
فعالیت مى کند از رسانه ها خواست تا انتقادات و پیشنهادات 
خود را به منظور کیفى تر کردن ارائه خدمات به مردم ارائه کنند.

مجیرى با بیان اینکه بر اساس آمار تقریبى، 10 درصد مردم 
نیازهاى خود را از طریق فروشــگاه هاى بزرگ زنجیره اى 
تأمین مى کنند خواســتار افزایش فروشــگاه هاى بزرگ در 
سطح شهر اصفهان شــد و افزود: تمام فروشگاه هاى کوثر 
در سطح شــهر اصفهان باید بر اساس دســتورالعمل ها و 

نظارت هایى که انجام مى شود فعالیت کنند و ما نیز به دنبال 
ایجاد فروشگاه هاى کوچک که با یک پروانه مى توانند چندین 
فروشگاه زنجیره اى تأسیس کنند هستیم و در حقیقت در حال 

اخذ پروانه فروشگاه هاى زنجیره اى مى باشیم.
مدیرعامل سازمان ساماندهى مشاغل شهرى و فرآورده هاى 
کشاورزى شــهردارى اصفهان معتقد است باید در شهر کار 
بزرگ انجام داده و آینده شــهر در درازمدت مدنظر باشــد و 
به همین منظور فروشــگاه هاى کوثر تا پایان ســال جارى 

پوست اندازى مى کنند و ما تغییرات اساسى آنها را مى بینیم.
مجیرى البته از سوءاستفاده از برند کوثر هم گفت و افزود: برخى 
فروشگاه ها با پسوند از نام فروشگاه هاى کوثر استفاده مى کنند 
که این نوعى سوءاستفاده است و در دادگاه، رأى به نفع سازمان 
مشاغل شهرى صادر شده و اینگونه فروشگاه ها تا پایان سال 
جارى باید تابلو خود را اصالح کنند چرا که ما در شهردارى، 

تاکنون فقط 14 فروشگاه با برند کوثر در شهر اصفهان داریم.
وى با اشاره به بازار گل و گیاه در خیابان همدانیان اصفهان هم 

گفت: سالیان سال اســت بازار گل و گیاه در خیابان همدانیان 
فعالیت مى کند و تولیدکنندگان بدون واســطه، محصوالت 
خود را عرضه مى کنند و امسال با اعالم رسمى ما مزایده آن را 
با عدالت کامل در توزیع غرفه ها انجام داده و غرف بین 240 نفر 
تولیدکننده بر اساس استعالم از جهاد کشاورزى و نظام مهندسى 
کشاورزى، با عدالت توزیع شد و با بازسازى هایى که در این بازار 
انجام شده، تا پایان ســال جارى یک بازار شیک و لوکس را با 
ارائه خدمات متفاوت شاهد خواهید بود. ولى ما بزرگ ترین بازار 
بین المللى گل و گیاه کشور را در اصفهان در پایان سال آینده که 

به باغ تندرستى معروف است احداث مى کنیم.
مجیرى عنوان کرد: باغ تندرستى در ابتداى بلوار رضوان در 
مساحت 14/5 هکتار در حال ساخت است و مى توانیم در این 
بازار بین المللى گل و گیاه، صادرات را شکل دهیم که تا پایان 
سال آینده بازار گل و گیاه همدانیان به این محل انتقال داده 
خواهد شد و محل فعلى بازار گل و گیاه در خیابان همدانیان به 

بازار مشاغل خانگى تبدیل مى شود.
وى در مورد ادعاى فروشــندگان گوشت در بازار کوثر که در 
شرایط فعلى با توجه به افزایش بى رویه قیمت گوشت، ضرر 
مى دهند هم گفــت: اگر از افزایش بى رویه قیمت گوشــت 
جلوگیرى نشود شــاید در آینده نزدیک شاهد ارائه هر کیلو 
گوشت به قیمت یکصد هزار تومان باشــیم و دولت باید در 
این راستا سیاست هاى کنترلى داشته باشد و از دیگر کشورها 
گوشت وارد کند ولى ما در بازارهاى کوثر تصمیم گرفتیم تا 
زمانى که روند افزایش قیمت گوشت اینگونه است و به منظور 
رفاه حال مردم و قیمت مناسب گوشت در بازارهاى کوثر، از 
صاحبان گوشت فروشى ها، اجاره فروشگاه را دریافت نکنیم تا 

آنها بتوانند به ارائه خدمات مطلوب به مردم بپردازند. 
وى در پاسخ به ســئوالى در زمینه احداث شهرك طال هم 
گفت: قرار است 1400 کارگاه طالسازى اصفهان که در بافت 
تاریخى قرار دارند به شهرك تخصصى طال انتقال یابند و ما 50 
هکتار زمین براى احداث شهرك طال و براى توسعه آنها 30 
هکتار در شهرك صنعتى جى اختصاص داده ایم که کارهاى 

ادارى آن انجام شده و صنف طال باید آن را تحویل بگیرد که 
امید است این اتفاق بیافتد.

مدیرعامل سازمان مشاغل شهرى و فرآورده هاى کشاورزى 
شهردارى اصفهان همچنین از احداث مجموعه موتورسیکلت 
و دوچرخه در بازار مصالى میدان قدس که اکنون به صورت 
مخروبه اســت خبر داد و افزود: این بازار که در میدان قدس 
واقع شده 72 هزار مترمربع زیرســاخت و 15 هزار مترمربع 
زمین دارد که 181 واحد تجارى، 110 واحد ادارى، دفتر کار 
و پارکینگ و انبار مکانیزه خواهد داشــت که البته احداث آن 
200 میلیارد تومان هزینه دارد و خطاست که شهردارى به این 
مجموعه وارد شود، ما نقشه و زمین را در اختیار صنف مربوطه 
قرار داده، تا ظرف مدت سه سال با همکارى بخش خصوصى 

و سرمایه گذارى آنان، پروژه به سرانجام برسد.
مجیرى بودجه سال 98 سازمان ساماندهى مشاغل شهرى و 
فرآورده هاى کشاورزى شهردارى اصفهان را یکصد میلیارد 
تومان اعالم کرد و گفت: بودجه جارى و عمرانى سال آینده 
این سازمان یکصد میلیارد تومان بوده و معتقدم بیش از این 
میزان نیز باید با مشارکت بخش خصوصى تأمین شود که امید 

است تحقق یابد.
وى با بیان اینکه در ســال جارى اقدامات بســیار خوبى در 
بخش هاى مختلف سازمان ســاماندهى مشاغل شهرى و 
فرآورده هاى کشاورزى شهردارى اصفهان به وقوع پیوسته 
اســت، اظهار کرد: اصفهان اولین شهر در کشــور بود که 
کیسه هاى پالستیکى را کنار گذاشــت و توانست در هفت 
ماه سال جارى، چهار میلیون و 600 هزار کیسه پالستیکى 
را از چرخه مصرف، حــذف کند و کیســه هاى پارچه اى را 

جایگزین کند.
مجیرى به ساخت و ایجاد خوابگاهى براى رانندگان در میدان 
میوه و تره بار با عنوان «تاالر 25 میوه» اشاره کرد و افزود: این 
تاالر در بهمن ماه سال جارى کلنگزنى خواهد شد و سعى داریم 
با ساخت این خوابگاه که از امکانات بسیار خوبى برخوردار  است 
و به صورت رایگان در اختیار رانندگان قرار مى گیرد، به آنان 
خدمات مطلوب بدهیم. همچنین به زودى تحوالت بسیار 
خوبى را در بازار گیاهان دارویى اصفهان، مشاهده خواهید کرد.
خبرنگاران در پایان این نشســت، از روند ســاخت و ساز در 
شهرك خشکبار و بازار میوه و تره بار شهردارى اصفهان بازدید 
کردند و با توضیحات ارائه شــده، در جریان فعالیت هاى این 

مجموعه قرار گرفتند.

ساسان اکبرزاده

شاید هر کیلو گوشت به 100 هزار تومان برسد
هشدار مدیرعامل سازمان ساماندهى مشاغل شهرى شهردارى نسبت به افزایش بى رویه قیمت گوشت در صورت عدم اعمال سیاست هاى کنترلى:


