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 کاهش قندخون
 با شربت 

«برگ زیتون»

بحران شپش در مدارس ابتدایى اصفهان 
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سهمیه بندى بنزین 
زیبنده ملت ایران نیست

علت اقدام به خودکشى هاى 
اخیر در اصفهان

سیمرغ هــا 
12 بهمن در اصفهان 
به پرواز درمى آیند آمار باالى نزاع 

در اصفهان

حیدر عظمایى، محقق و پژوهشگر طب سنتى 
درباره مهمترین خواص شربت برگ زیتون گفت: این 

شربت، میزان ترشح انسولین از پانکراس را افزایش 
مى دهد و باعث کاهش قندخون مى شود و ...

سازمان پزشکى قانونى کشــور با انتشار گزارشى 
اعالم کرد در 9 ماهه ســال 1397، آمار ارجاعات 
نزاع به سازمان پزشکى قانونى به 458 هزار و 440 
مورد رسید که نسبت به آمار مدت زمان مشابه سال 
گذشته، 7 درصد رشد داشــته است. آمار معاینات 
ارجاعى نزاع در 9 ماهه ســال گذشته، 428 هزار 

و 370 مورد بود.
به گزارش روابط عمومى سازمان پزشکى قانونى 
کشور، از مجموع 458 هزار و 440 مورد معاینه نزاع 
در 9 ماهه امسال، 312 هزار و 49 مورد به معاینات 

مردان و ...
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امروز زمان بازگشایى زاینده رود مشخص مى شودامروز زمان بازگشایى زاینده رود مشخص مى شود
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مسئول بیمارى هاى واگیردار معاونت بهداشتى دانشگاه علوم پزشکى خبر داد؛

فیلم جدید رامبد جوان 
باید چقدر بفروشد تا 
مؤثـــــــر باشد

58
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در صفحه 2 بخوانید

آمارهاى مراجعه به پزشکى قانونى نشان مى دهد 
مردم در تابستان بیشتر با هم دعوا کرده اند

استراتژى 
فشــار 

روى رقیب
 با حربه تمجید

تصفیه خانه پساب شمال شهر نشانه تعامل 
بخش خصوصى و شهردارى است

شهردار اصفهان در مراسم افتتاح پروژه هاى منطقه 12 اصفهان:

تغییرات جدید در ساختار مسابقه محمدرضا گلـزار

امروز«اصفهان»میزبان رؤساى گردشگرى 17 کالنشهر است 
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 به قصد شوخى به قصد شوخى
 در ذوب آهن بـودى؟! در ذوب آهن بـودى؟!

آگهى مزایده عمومى
 شماره 109- 97/11 ت (نوبت دوم)

چاپ دوم

شــرکت تهیه و تولید مواد معدنى ایران در نظر دارد قطعات اســقاطى و ضایعاتى شامل انواع 
آهن آالت، انواع ســیم بکسل و 30 دســتگاه انواع الکتروموتور در مجتمع معدنى سرب نخلک 
واقع در اســتان اصفهــان را از طریق مزایده عمومى بــا تضمین شــرکت در مزایده به مبلغ
 78/500/000 (هفتاد و هشت میلیون و پانصد هزار) ریال (واریز نقدى یا ضمانتنامه بانکى) اجرا نماید.
بدینوسیله از عالقمندان دعوت به عمل مى آید جهت کسب اطالعات بیشتر و تهیه اسناد مزایده از 
تاریخ 97/11/02 و حداکثر تا ساعت 16 مورخ 97/11/13 با در دست داشتن معرفى نامه و اصل فیش 
واریزى به مبلغ سیصد هزار ریال به حساب شماره 0105799359005 نزد بانک ملى شعبه ایثار 
تهران (کد 179) به نام این شرکت به آدرس: اصفهان- شهرستان نایین، شهر انارك- کیلومتر 45 
جاده انارك به چوپانان، مجتمع سرب نخلک مراجعه نمایند. ضمناً مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر 

تا ساعت 17 روز شنبه 97/11/27 تعیین مى گردد.

جلسه مجمع عمومى فوق العاده نوبت دوم شرکت تعاونى مسکن مهر محلى 83 اصفهان در ساعت 9 صبح روز سه شنبه مورخ 
97/11/23 در محل مسجد على اصغر به آدرس: اصفهان- فوالدشهر- سایت مسکن مهر- محله E 1، تشکیل مى گردد.

از کلیه اعضاء دعوت مى شود شخصاً یا وکالتاً جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این جلسه حضور به هم رسانند.
ضمناً به اطالع مى رساند که به موجب ماده 19 آئین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومى تعداد آراء وکالتى هر عضو حداکثر 3 رأى 
و هر شخص غیر عضو تنها یک رأى خواهد بود و اعضاى متقاضى اعطاى نمایندگى مى بایست به همراه نماینده خود حداکثر تا 

97/11/21 در محل دفتر شرکت تعاونى حاضر تا پس از احراز هویت و تأیید وکالت برگه ورود به مجمع را دریافت دارند.
دستور جلسه:

1- گزارش هیئت مدیره و بازرسان
2- تصمیم گیرى در خصوص انحالل شرکت تعاونى

هیئت مدیره شرکت تعاونى مسکن مهر محلى 83 اصفهان

تاریخ انتشار: 97/11/06آگهى دعوت مجمع عمومى فوق العاده نوبت دوم آگهى مناقصه
شهردارى ورنامخواست به استناد مجوز شماره 403 مورخ 1396/11/29 
شوراى اسالمى شهر در نظر دارد نسبت به روکش آسفالت بلوار حاج آقا 
حسینى ورنامخواست با رعایت صرفه و صالح شهردارى، از طریق مناقصه 
عمومى از محل اعتبارات شهردارى اقدام نماید. لذا واجدین شرایط شرکت 
در مناقصه مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اسناد مناقصه به 

واحد مالى شهردارى ورنامخواست مراجعه فرمایند.
علیرضا اطهرى فر- شهردار ورنامخواست

نوبت اول
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شهر نشانه تعامل 
ارى است

صفهان:

شهردار اصفهان در مراســم آیین افتتاحیه پروژه هاى منطقه 12 
اصفهان گفت: بهره بردارى از تصفیه خانه پساب شمال شهر نشان 

داد بخش خصوصى و شهردارى مى توانند...
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یک عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژى مجلس با اشاره 
به اینکه «هر تصمیمى در زمینــه حامل هاى انرژى به 
خصوص بنزین تأثیر آنــى در جامعه مى گذارد»، گفت: 
هر تصمیمى در خصوص حامل هــاى انرژى باید با کار 
کارشناسى دقیقى اتخاذ شــود. کورش کرم پور حقیقى 
با اشــاره به ضرورت انجام کار کارشناسى در خصوص 
هرگونه تصمیم گیرى در زمینه حامل هاى انرژى، بیان 
کرد: براى بررسى یک طرح، از نمایندگان، کارشناسان 
خبره و اســاتید کارکشته استفاده مى شــود و در نهایت  
از دیدگاه و نقطه نظرات افــراد متخصص در کمیته ها 
استفاده مى شود سپس در کمیســیون مورد بحث قرار 

مى گیرد و اعضاى کمیســیون نظر کارشناسى خود را 
مى دهند و در نهایت یک طرح همراه با کار کارشناسى به 
صحن مى رود. نماینده مردم فیروزآباد در مجلس تصریح 
کرد: طرحى که اخیراً  مطرح شــده و بر اساس آن به هر 
ایرانى روزى یک لیتر بنزین اختصاص مى یابد هنوز در 
کمیسیون انرژى طرح نشــده است و کار کارشناسى در 
کمیسیون انرژى بر آن انجام نشده است. اما بنده با دیدن 

کلیات این طرح با این طرح مخالف هستم. 
وى افزود: اینگونه سهمیه بندى زیبنده ملت ایران نیست 
از سوى دیگر در هیچ کجاى دنیا اینگونه سهمیه بندى 

انجام نمى شود. 

حجت االسالم احمد سالک، نماینده اصفهان در مجلس 
در گفتگو با خانه ملت به نامه نــگارى اخیر وزرا به رهبر 
انقالب اشــاره کرد و گفت: بنده سئوالم این است که در 
حال حاضر شــش ماه هیچ جوابى از ســوى اروپایى ها 
دریافت نشده است و در حال بازى با شما هستند؛  پس 
چرا مى خواهید با این مسائل پاى والیت را وسط بکشید. 
وى افــزود: اى دولتمردان بــه دنبال چه مســئله اى 
هســتید؛ مگر مقرر نشــده بــود به مدت یــک هفته 
اروپایى ها جواب بدهند؛ باید این  مسئله را حل مى کردید 
و در حال حاضر با حل نکــردن این جریان مى خواهید؛ 
از کیسه ملت و شخصیت هاى انقالبى کشورمان هزینه 

کنید.
سالک تصریح کرد: بنده نمى دانم مسئله چه بوده و واقعًا 
پشت پرده این موضوعات چیست و دولتمردان هم پشت 

پرده را براى مردم بازگو نمى کنند.
عضو فراکسیون والیى مجلس در ادامه همین مبحث 
مى گویــد: دولتمردان به صراحت اعــالم مى کنند که 
اگر این لوایح به تصویب نرســند خطرات جدى کشور 
را تهدید مى کنــد و با حرف این مســئوالن ما  تعجب 
مى کنیم؛ چرا کــه از یک طرف صحبت از شــجاعت 
خود مــى کننــد و از طرفى دیگــر هم دائمــاً  مردم را 

مى ترسانند.

سهمیه بندى بنزین 
زیبنده ملت ایران نیست

چرا مى خواهید پاى والیت را 
وسط بکشید

 «پالرمو» رد شد
  فارس| 2 کمیسیون سیاسى_دفاعى_امنیتى 
و حقوقى_قضائى مجمع تشـخیص مصلحت نظام، 
الیحه الحاق به کنوانسیون پالرمو را خالف مصلحت 
کشور دانستند. نشسـت فوق العاده مجمع تشخیص 
مصلحت نظام امروز شـنبه ششـم بهمـن به منظور 
اعالم نظر درباره الیحه الحاق ایران به کنوانسـیون 

پالرمو تشکیل جلسه خواهد داد.

95 درصد فاسد بودند
  فارس| علـى الریجانـى، رئیـس مجلـس 
شوراى اسالمى  با اشاره به آثار مکتوب درباره دوران 
سـیاه پهلوى گفت: طبق اسناد، 95 درصد مسئوالن 
در رژیم پهلوى فاسد و حدود 5 درصد سالم بودند اما 
دشمن با ابزار رسـانه اى خود مى کوشد آن را وارونه 

جلوه دهد.

پیشنهادى درباره بانکدارى
  تابناك | عباس عبدى، تحلیلگر سیاسـى در 
توییتر نوشـت: «آیت ا...مکارم: «دریافت 20 درصد 
حق الزحمه بانک ها از مردم نوعى رباخوارى است.» 
آیت ا...علـوى گرگانـى: «دیرکـرد و ربا از سیسـتم 
بانکدارى کشـور حذف شـود.» آیـت ا...سـبحانى: 
«دیرکرد بانک ها ربا محسـوب مى شود.» به نظرم 
یک بانک را باید داد به حـوزه علمیه تا مطابق قواعد 

مورد نظر اداره کنند و براى همه الگو شود.»

قرار بود دانشگاه شود اما...
  روزنامه اعتماد |مناظـره آقـاى زاکانـى و 
تاجـزاده که بـا اسـتقبال کم نظیر مخاطبـان فضاى 
مجازى مواجه شـد یک بـار دیگـر به یادمـان آورد 
بى توجهـى و کـم کارى تلویزیـون را. پیـش از اینها 
هم کـم نبودنـد مناظره هایى کـه قابلیـت پخش از 
تلویزیون را داشـتند. نمونه اش مناظره هایى که بین 
آقاى زیباکالم و آقاى  ا... کرم در خبرگزارى ها برگزار 
شـد. اما ظاهراً تلویزیونـى کـه روزى روزگارى قرار 
بود دانشـگاه شـود ترجیح مى دهد بام تا شـام محل 
جوالن خواننده ها و شـومن هاى بى مزه و بى هنرى 
باشـد که جز بى دردى و فرومایگى چیـز دیگرى را 

رواج نمى دهند.

کانال ویژه مالى در راه است
«ژان ایـو لودریـان»، وزیـر خارجه    انتخاب |
فرانسـه گفته انتظار مـى رود کانال ویـژه مالى براى 
تسـهیل مبادالت مالى با ایران ظرف روزهاى آینده 
راه اندازى شـود. اتحادیه اروپا از چند ماه پیش اعالم 
کرده براى مقابله با تحریم هـاى آمریکا علیه ایران، 
قصد دارد یـک کانال ویژه پرداخـت مالى ایجاد کند 
که امکان ادامه همکارى اقتصادى با ایران را فراهم 

مى کند.

توصیه به زنان 
   آنا | آیت ا... عبدا... جوادى آملى استاد برجسته 
حوزه علمیه قم با اشاره به جایگاه و مقام زن، در مورد 
جایـگاه و رسـالت حقیقـى زن در فرهنگ اسـالمى 
یادآور شـد: زنان به حوزه هاى علمى ورود پیدا کنند 

و به کارهایى که در شأن آنها نیست، ورود نکنند.

عکس سلطان سکه در 
کتب ادعیه؟

کاربران و کانال هاى تلگرامى     خبر آنالین |
مدعى شدند که تصویر سلطان سکه روى کتاب هاى
 ادعیه   حـرم امام رضا(ع) چاپ و توزیع شـده اسـت. 
ایـن در حالى اسـت کـه سال هاسـت هرگونـه درج 
آگهى و... در کتاب هاى ادعیه و زیارتنامه هاى حرم 
مطهر ممنوع شده اسـت. تصویر اشخاص حتى پس 
از درگذشت تولیت فقید مرحوم آیت ا... واعظ طبسى 
هم رعایت شد و هیچ کتاب ادعیه اى با آگهى ترحیم 

ایشان نیز چاپ نشد.

خبرخوان
زمان پرداخت عیدى

رئیــس ســازمان    دیده بان ایران |
برنامه و بودجه گفت: عیدى کارکنان دولت و 
بازنشستگان با حقوق بهمن ماه پرداخت و مبلغ 

نهایى آن پس از قطعى شدن اعالم مى شود.

فریب تبلیغات شیر شتر را 
نخورید

دبیرعلمى چهاردهمین    جام جم آنالین |
کنگره تغذیه کودکان و نوجوانــان ایران گفت: 
خانواده ها فریب تبلیغات دروغین شیر شتر که در 
فروشگاه ها عرضه مى شود، نخورند. بهشته النگ 
درباره اینکه برخى از شیر شتر به جاى شیر مادر 
براى تغذیه نوزاد کمک مى گیرند، گفت: مادران 
باید بدانند شیر شتر قیمت بسیار باالیى دارد و شیر 
شترى که مى بینیم در بسیارى از فروشگاه ها به 
فروش مى رسد شیر شــتر نیست به همین دلیل 
مادران نباید گول تبلیغات دروغین شــیر شــتر 
را بخورند و بدانند که هیچ شــیرى را نمى توان 

جایگزین شیر مادر کرد.

فروش میلیاردى 
جشنواره فجر 

نفــر   7000 از  بیــش    افکارنیوز|
بلیت هاى ســى و هفتمین جشنواره فیلم فجر 
را از ســامانه پیش فروش خریدارى کرده اند. 
در ســى و هفتمین جشــنواره فیلم فجر تعداد 
7082 نفر در مجموع 14 هزار و761 ســرى 
به ارزش19میلیارد و231 میلیون و 240 هزار 
ریال از سامانه پیش فروش  پیش خرید کرده اند. 
پیش فروش بلیت هاى جشنواره سى و هفتم از 
ســاعت 10 صبح روز 30 دى ماه آغاز شد و با 
افزایش ظرفیت در ســاعت 24 روز اول بهمن 

ماه به پایان رسید.

گوشت سگ نبود
عرضه گوشت سگ توسط یک    ایسنا|
قصابى در مشهد تکذیب شــد. روابط عمومى 
اداره کل دامپزشکى اســتان خراسان رضوى 
با اشــاره به انتشــار خبرى در برخى رسانه ها 
 با موضوع عرضه گوشت ســگ در یک واحد 
قصابى در خیابان عبادى مشــهد اعالم کرد: 
بنا به این گزارش، بر اســاس اظهار نظر واحد 
PCR آزمایشگاه مرکزى اداره کل دامپزشکى 

استان، گوشت کشف شده، گوشت «گوسفند و 
بز» بوده و احتماًال علت متوارى شدن متصدى 
واحد یاد شده نیز عرضه گوشت هاى فوق خارج 

از چرخه نظارت دامپزشکى بوده است.

نخیر...!
  تسنیم| چنــد روز قبــل در محافل 
رسانه اى مطرح شد که مســعود فراستى قرار 
است در برنامه «هفت» منتقد ثابت باشد. برخى 
از صفحــات مجازى هم خبر از قطعى شــدن 
حضور این منتقد سینما در برنامه محمدحسین 
لطیفى داده اند. اما مسعود فراستى در پاسخ به 
این سئوال که با توجه به خبرسازى هاى جدید 
مبنى بر قطعى شــدن حضور شــما در برنامه 
«هفت»، آیا این حضور را تأیید مى کنید، به یک 

کلمه بسنده کرد و گفت: «نخیر...!»

ورود سامانه بارشى جدید 
  تسنیم| براساس پیش بینى سازمان 
هواشناســى، از بعدازظهر امروز شنبه 6 بهمن 
یک سامانه بارشى به تدریج از غرب وارد کشور 
مى شود. با ورود این سامانه، بارش در دامنه هاى 
زاگرس مرکزى در غرب و جنوب غرب کشور 
آغاز مى شــود و یک شــنبه دامنه فعالیت آن 
بخش هایى از شمال غرب و مرکز کشور را فرا 
مى گیرد و بارش باران و بــرف در این مناطق 

رخ مى دهد.

با افزایش قیمت خودرو، بــازار خودروهاى قدیمى مانند 
ژیان نیز داغ شــده اســت. این روزها آگهى هاى فراوانى 
در خصــوص خرید و فــروش ایــن خودرو به چشــم 
مى خورد. بررسى ها نشان مى دهد انواع ژیان بسته به نوع 
و رنگ و وضعیت موتــور و ... بین 12 تا 55 میلیون تومان 
قیمتگذارى شده است.  ژیان در بدو ورود به خیابان هاى 
تهران در اواخر دهه 40 با قیمت 12 هزار تومان وارد میدان 
شــد. ارزانى 5000 تومانى قیمت این خودرو در قیاس با 
پیکان، این خودرو را خودروى مطلوبى براى کسانى که از 

موقعیت اقتصادى کمترى برخوردار بودند ساخته بود. حاال 
ژیان هاى مدل 1358 به شــرط فنى بودن با قیمت هاى 
باالیى فروخته مى شــوند حتى قیمتى گران تر از قیمت 
یک پراید صفر کیلومتر. گران ترین ژیان آگهى شــده در 
روزهاى اخیر 55 میلیون تومان قیمت دارد.  فروشنده این 
ژیان در توضیح دالیل 55 میلیــون تومانى بودن قیمت 
این خودرو تأکید دارد کارکرد این خودرو 80 هزار کیلومتر 
است و این خودروى مدل 58 توانسته است معاینه فنى و 
بیمه تکمیلى را از آن خود کند. بیش از 90 درصد این ژیان 

فابریک کارخانه است و توانسته تعویض پالك شود. این 
ژیان بنا بر اعالم صاحب آگهى ژیانى خاص و متفاوت است.   
ژیان هایى با قیمت 12 میلیون تومان نیز در میان آگهى ها 
دیده مى شوند، این ژیان ارزان قیمت چهار سال است بیمه 
ندارد. در فاصله این دو قیمت یعنى 12 میلیون تومان تا 55  
میلیون تومان اما تعداد چشمگیرى ژیان با قیمت هایى بین 
20 تا 35 میلیون تومان آگهى شده اند.  اغلب ژیان هایى 
که این روزها در بازار خرید و فروش مى  شوند ژیان هایى 

هستند که در فاصله سال هاى 56 تا 58 تولید شده اند.

محســن رضایى، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام 
که به منظور شــرکت در چند برنامه مردمى و فرهنگى 
به استان خوزستان سفر کرده بود، در مسجد امام حسن 
مجتبى (ع) در محله کوى نفت اهواز گفت: متأسفانه یک 
عده آمپول ضد مبارزه و جهاد به جوان هاى ما مى زنند. 
مدافعان حرم و شــهادت طلبى را زیر سئوال مى برند. 
جوان ما اگر روحیه   جهادى خودش را به دســت بیاورد، 
مى تواند همه قله ها را فتح کند. اعتماد به نفس و نوآورى 
اســت که مى تواند ما را نجات دهد. گدایــى از خارج، 

نوآورى و اعتماد به نفس را از بین مى برد. 
رضایى اضافه کرد: ما مخالف تعامل با خارج نیستیم. ما 
باید تولید با کیفیت را صادر کنیم و ســرمایه خارجى را 
پس از دیدن سرمایه هاى داخلى دعوت کنیم. در جهان، 
سرمایه گذاران نگاه به سرمایه گذاران داخلى آن کشور 
و محیط کسب و کار مى کنند. آیا از جوانان و سرمایه ها 
و زمین ها و نقدینگى ما استفاده مى شود؟ پول عظیمى 
که در اختیار مردم اســت را چرا در خدمت آبادى کشور 

به کار نمى گیریم؟

سرهنگ مجید رسولزاده  معاون اجتماعى پلیس گیالن در 
گفتگو با «ایسنا»، در خصوص خبرى مبنى بر دستگیرى 
عامل انتحارى در پمپ بنزینى در لنگرود، اظهار کرد: مردى 
32 ساله ساعت 18 و 45 دقیقه عصر روز چهارشنبه با حضور 
در جایگاه پمپ بنزین ادعا مى کنــد که مجهز به کمربند 
انتحارى است و رعب و وحشت ایجاد مى کند، بالفاصله 
پمپ بنزین تخلیه مى شود. معاون اجتماعى پلیس گیالن 
افزود: شــهروندان بالفاصله با نیــروى انتظامى تماس 
مى گیرند، مأموران نیروى انتظامى ابتدا با شلیک هوایى 

سعى در منصرف کردن وى دارند اما فرد مذکور همچنان 
بر تهدیدات خود پافشارى مى کند لذا مأ موران به پاى چپ 
وى شــلیک مى کنند. وى ادامه داد: گروه چک و بررسى 
بمب در محل حادثه حاضر مى شود که با تحقیقات به عمل 
آمده مشخص مى شود وى فاقد چاشــنى و مواد منفجره 
بوده است. سرهنگ رســول زاده با بیان اینکه فرد مذکور 
بالفاصله به بیمارستان منتقل مى شود و حال عمومى وى 
خوب است، تصریح کرد: برابر گزارش واصله این مرد 32 

ساله از سالمت روان برخوردار نبوده است.

رئیس سازمان هواشناسى کشور گفت: بارورسازى ابر ها 
عدد قابل توجهى به میانگین بارش ساالنه اضافه نمى کند 
و فقط توقع را در ســطح جامعه افزایش مى دهد که  باید 
کنار گذاشته شــود و مدیریت و فرهنگسازى در مصرف 
آب صورت گیرد. داود پرهیزکار با بیان اینکه بارورسازى 
ابر ها از نظر علمى و تئوریک مورد قبول است، اظهار کرد: 
در بارورسازى باید ابر ها با تزریق هسته هاى تراکم تبدیل 
به بارش شــود اما راه چاره و راهکار براى برطرف کردن 
کم بارشى نیســت براى اینکه آبى استحصال نمى شود 
و بعضًا اگر بدون اطالعات انجام شــود نه تنها افزایش 
بارش انجام نمى شــود بلکه ابر عقیم مى شود و همانقدر 
هم نمى بارد. وى با بیان اینکه خشکسالى در ایران پدیده 

جدیدى نیست، افزود: آنچه آن را برجسته کرده این بوده 
که طى 11 سال گذشــته میانگین باران کشور یا در حد 
نرمال بوده یا زیر نرمال بوده و دو ســال خشــک خیلى 
شدید شاهد بودیم و کشور هیچ ســال پربارشى را شاهد 
نبوده است. پرهیزکار با اشاره به اینکه سال زراعى 96-95 
یکى از پنج سال خشک طى 50 سال گذشته در کشور بوده 
است، گفت: کشور حتى اگر پربارش هم باشد در موضوع 
آب با چالش مواجه است و باید مصرف آب مدیریت شود. 
 رئیس سازمان هواشناسى کشــور خاطرنشان کرد: طى 
50 سال گذشته میانگین بارش ساالنه کشور بیش از 50 
میلیمتر کم شده و دما بیش از 2 درجه سلسیوس افزایش 

یافته است.

ســفارت ایران در مســقط نســبت به رفتار نامناسب 
برخى مســافران ایرانى در فرودگاه مسقط هشدار داد و 
احتمال تغییر رژیم ویزا از ســوى کشور عمان را مطرح 

کرد.
سفارت ایران در مســقط در نامه اى به نمایندگى وزارت 
امور خارجه در چابهار و شــیراز نوشت: متأسفانه عده اى 
از هموطنان بدون همراه داشتن مبلغ 6 ریال روادید ده 
روزه یا 21 ریال روادید یک ماهه و همچنین نداشتن بلیت 
بازگشت وارد فرودگاه مســقط شده و مشکالت زیادى 
را به وجود مى آورند و پلیس ناگزیــر از بازگرداندن این 
هموطنان اســت. اغلب این افراد ادعا مى کنند که پولى 
همراه ندارند و متأسفانه در چند مورد پلیس و کارمندان 

ادارى فرودگاه تقبل هزینه این افراد را براى صدور روادید 
کرده اند. از آنجا که ادامه این روند به هیچ عنوان شایسته 
و در شأ ن کشورمان نبوده و ممکن است موجب اختالل 
و حتى برداشــتن این تسهیالت از ســوى دولت عمان 
شود لذا خواهشمند اســت ضمن اعالم و اطالع رسانى 
موضوع به مســئوالن امر به مدیران خطوط هواپیمایى 
کیش ایر و آسمان که در مسیر چابهار – مسقط، شیراز – 
مسقط و کیش به مسقط فعالیت دارند اعالم شود قبل از 
صدور بوردینگ کارت به مسافران اعالم کنند که الزم 
اســت حداقل 300 دالر به همراه داشته باشند و از سوار 
کردن مسافرانى که پولى همراه ندارند یا بلیت بازگشت 

نگرفته اند خوددارى به عمل آید.

حجت االسالم و المسلمین قرائتى در نشستى با عنوان 
«نظام هنجارى کارشناســى دینى در رسانه ملى» که 
با حضــور ظریفیــان، رئیــس اداره کل پژوهش هاى 
صدا و ســیما و کارشناسان مذهبى درســالن اداره کل 
پژوهش هاى اســالمى رســانه در قم برگزار شــد، به 
سخنرانى پرداخت. بخش هایى از اظهارات او را به نقل از 

خبرگزارى «حوزه»  بخوانید:
■باید دین را از قرآن گرفت نه رسانه. اگر به آیات قرآن 

عمل شود، بسیارى از مشکالت از بین مى رود.

■امروز یکى از رسالت هاى کارشناسان مذهبى صدا و 
سیما، فیلم ساختن در مسائلى مانند چگونه ارائه کردن 
امر به معروف و اقامه نمــاز و چگونگى جذب جوان به 
ارزش هاى دینى است. دراین رابطه الزم است با برنامه و 

هدف خاصى حرکت کرد تا به نتیجه رسید.
■ شنیده شــد کارشناس رســانه ملى که براى مردم و 
جوانان صحبت مى کرد، قیمت انگشترش یک میلیون و 
نیم بوده است. وقتى به این کارشناس گفته شد، گفت این 

کار را کردیم تا جوانان جذب شوند.

■کشور در چند مسئله کمبود دارد، یکى از آنها این است 
که جامعه نیاز به صد آخونــد مانند نواب صفوى دارد که 

مشکالت جامعه را بشناسد و از بین ببرد.
■در صدا و سیما باید اتاقى تشــکیل شود و چند اسالم 
شناس واقعى در آن باشند تا بتوانند به پرسش ها پاسخ 

دهند. معتقدیم صدا و سیما باید حوزه باشد.
■صدا و سیما باید در مســائل مختلف کار نو کند و در 
بعضى مسائل مانند چگونه مى توان از تابستان استفاده 

صحیح کرد، ورود جدى کند. 

سازمان پزشکى قانونى کشور با انتشار گزارشى اعالم کرد در 9 ماهه سال 1397، 
آمار ارجاعات نزاع به سازمان پزشــکى قانونى به 458 هزار و 440 مورد رسید که 
نسبت به آمار مدت زمان مشابه سال گذشته، 7 درصد رشد داشته است. آمار معاینات 

ارجاعى نزاع در 9 ماهه سال گذشته، 428 هزار و 370 مورد بود.
به گزارش روابط عمومى سازمان پزشکى قانونى کشور، از مجموع 458 هزار و 440 
مورد معاینه نزاع در 9 ماهه امسال، 312 هزار و 49 مورد به معاینات مردان و 146 

هزار و 391 مورد به معاینات زنان اختصاص داشته است.
استان تهران با 76 هزار و 345، خراسان رضوى با 38 هزار و 379 و اصفهان با 32 
هزار و 963 مورد، استان هاى داراى بیشترین ارجاعات نزاع به پزشکى قانونى در 
9 ماهه امسال بوده اند. خرداد ماه امسال هم طبق اعالم سازمان پزشکى قانونى، 
سه استان تهران، خراسان رضوى و اصفهان داراى بیشترین نزاع در کشور بودند. 
این نشان مى دهد که ترتیب این سه اســتان در ماه هاى گذشته بدون تغییر باقى 

مانده است.
جالب است بدانید در 9 ماهه سال 1396 تعداد 29 هزار و 619 نفر به دلیل صدمات 
ناشى از نزاع به مراکز پزشکى قانونى اســتان اصفهان مراجعه کردند. این رقم در 
مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن معادل 4/9 درصد کاهش یافته بود اما امسال 

با افزایش بیش از 3000 نفرى مواجه شده است.
اما امســال در کمترین ها نیز، ایالم با 2591، خراســان جنوبى با2601 و بوشهر 
با3601 مورد، به ترتیب داراى کمترین ارجاعات معاینات نزاع به پزشکى قانونى 

بوده اند.
در 9 ماه گذشته همچنین ماه مرداد با 60 هزار و 73، تیر با 59 هزار و 719 و شهریور 

با 55 هزار و 460 مورد، ماه هاى داراى بیشترین معاینات ارجاعى نزاع بوده اند.

آمارهاى مراجعه به پزشکى قانونى نشان مى دهد مردم در تابستان بیشتر با هم دعوا کرده اند

آمار باالى نزاع در اصفهان

حجت االسالم و  المسلمین قرائتى: 

معتقدیم صدا و سیما باید حوزه باشد

بازار ژیان دوباره داغ شده است!

ماجراى حمله انتحارى در لنگرودیک عده، آمپول ضد جهاد به جوان ها مى زنند

آبروریزى عجیب ایرانى ها در عمان هواشناسى: بارورسازى ابر ها کنار گذاشته شود



استاناستان 03033424 سال  پانزدهمشنبه  6 بهمن  ماه   1397

خانه صنعت، معدن و تجارت 
اردستان راه اندازى مى شود

عبدالوهاب سـهل آبادى، رئیس خانه صنعت، معدن 
و تجارت اسـتان اصفهـان از راه انـدازى دوباره خانه 

صنعت و معدن در شهرستان اردستان خبر داد.

مدیران درجا نزنند
فرمانـدار گلپایـگان گفـت: بایـد نیرو هـاى جـوان 
مسـئولیت هاى مختلـف را در دسـت بگیرنـد تـا در 
نظام ادارى ما شـکاف نسـلى به وجود نیاید. حسـین 
یارمحمدیان افـزود: از مدیرانمـان مى خواهیم درجا 

نزنند و باید رو به جلو حرکت کنند. 

بدهى 11 میلیاردى مشترکان 
به شرکت گاز اردستان

مصطفى علوى، مدیرعامل شرکت گاز استان پرداخت 
گاز بهاى مصرفى از طرف مردم و شرکت ها را انتظار 
شرکت گاز استان اصفهان از عموم مردم اعالم کرد و 
گفت: در این بخش شهرسـتان هاى استان اصفهان 
بدهکارى سنگینى دارند و براى مثال حدود 11 میلیارد 
تومان بدهى مشترکان به امور گاز اردستان است که 
بخشى از آن مربوط به نیروگاه زواره، کارخانه سیمان 

و مصارف خانگى است.

کاهش مصرف برق در 
بویین میاندشت

همایون بروجى، کارشناس مدیریت مصرف شرکت 
توزیع برق اسـتان اصفهان با اشـاره به اینکه ده هزار 
و350 مشـترك برق بویین میاندشـت پارسال بیش 
از 45 میلیون کیلو وات ساعت برق مصرف کرده اند، 
گفت: امسال مصرف برق این شهرستان با همکارى 
مـردم، یـک میلیـون و800 هزارکیلـووات سـاعت 
 صرفه جویى شـد که با این میزان صرفه جویى برق، 

یک روستاى500 نفرى تأمین مى شود .

سارق برق را برق گرفت
سارق سیم برق در خمینى شـهر حین سرقت جانش 

را از دست داد.
جعفرکبیرى، معاون عملیات آتش نشانى خمینى شهر 
گفت: این سارق ، جوانى 35 ساله بود که حین سرقت 
سیم برق، در یکى از خیابان هاى اصلى خمینى شهر 
دچار برق گرفتگى شد و جان باخت . وى افزود: هنوز 
هویت این جوان مشخص نشـده و تحقیقات در این 

زمینه ادامه دارد.

دولت دست از تصدى بر 
بازار خودرو بردارد

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملى گفت: دولت 
دست از تصدى بر بازار خودرو بردارد.

حمیدرضا فوالدگر بـا بیان اینکه قرار بـود با اصل 44 
انقالب اقتصادى شـود، اظهارکرد: سال هاست که در 
جلسات مختلف تأکید مى شـود که دولت از دخالت و 
تصدیگرى به بحث نظارت ورود پیدا کند. وى با اشاره 
به اینکه دولت در بازار خودرو و انتخاب مدیر سهم دارد، 
ادامه داد: دولت باید دست از سر خودرو بردارد و اجازه 

دهد که رقابت پذیرى به وجود آید.

ثبت 55 اختراع در
 دانشگاه آزاد خمینى شهر

معاون علمى دانشگاه آزاد اسالمى واحد خمینى شهر 
از ثبت 55 اختراع توسط دانشجویان این دانشگاه در 

هشت سال اخیر خبر داد.
علـى حیـدرى اظهـار کـرد: تعـداد 202 طـرح 
پژوهشـى، 705 مقالـه در مجـالت معتبـر خارجى، 
531 مقاله در مجالت معتبر داخلـى، 1894مقاله در 
کنفرانس هاى ملـى و بین المللى و 199 عنوان کتاب 
به همت دانشجویان و اعضاى هیئت علمى این واحد 

دانشگاهى ثبت شده است.

خبر

مدیر پرستارى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان گفت: 38 
بیمارستان دولتى زیر پوشش این دانشگاه، در حال حاضر 

با کمبود2400 پرستار مواجه است.
غالمرضا جمالى اظهار کرد: این تعداد بیمارســتان، در 
زمان حاضر دستکم 8199 نفر پرستار دارند و نسبت تعداد 
کادر پرستارى به هر تخت بسترى، 1/28 است، در حالى 

که باید 1/8 نفر باشد.
وى مجموعه کادر پرســتارى را شــامل پرســتاران، 
کارشناســان اتاق عمل و بیهوشى، بهیار، کمک پرستار 
و کمک بهیار عنوان و تصریح کــرد: از بین آنها،5776 
نفر پرستار هستند که شــامل4855 پرستار زن و 661 

پرســتار مرد داراى مدرك کارشناسى، 208 پرستار زن 
داراى مدرك کارشناسى ارشد و دســتکم 50 پرستار با 

مدرك دکتراست.
مدیر پرســتارى دانشــگاه علــوم پزشــکى اصفهان 
با اشاره به اینکه نســبت تعداد پرســتار به هر تخت در
 بیمارستان هاى دولتى اصفهان 0/9 است، تصریح کرد: 
این شاخص باید 1/8 نفر در بخش هاى عمومى و یک نفر 
در بخش هاى مراقبت ویژه در هر نوبت باشد. وى با بیان 
اینکه 80 درصد پرستاران اســتان، زن و 20 درصد مرد 
هستند، یادآور شد: ما با کمبود پرستار مرد روبه رو هستیم و 

سهم آنها باید به حداقل 40 درصد افزایش یابد.

کارشــناس مســئول امور بانوان اداره کل آموزش 
و پــرورش اصفهــان از اجــراى طــرح تقویــت 
مهارت هاى گفتگو و ارتباط مؤثر در مدارس دخترانه 

استان خبر داد.
مهرالســادات هاشــمى هدف از اجراى این طرح 
را، تقویــت مهــارت هــاى ارتباطــى، همدلى، 
مفاهمــه و گفتگــو، تحکیــم و تقریــب نگرش 
با نســل قبل، ترویج گفتمان هــاى تحول آفرین 
بــراى رشــد و اجتماعى کــردن دانــش آموزان 

عنوان کرد. 
وى اضافه کــرد: این طــرح در راســتاى تقویت 

شــیوه هاى مهارت گفتگو در میان دانش آموزان 
دختر مقطع متوســطه اول و با توجه به تســهیل و 
دســتیابى نوجوانان به نیازها، ایده ها و اهداف آنها

 اجرا مى شود. 
هاشــمى با تأکید بر اجرایى شدن این طرح در تمام 
مدارس یادآور شد: در مرحله اول، این طرح در بین 
200 نفر از دانش آموزان مقطع متوسطه اول نواحى 
و مناطق استان، به منظور اهداف متعالى آموزش و 
پرورش در زمینه توســعه و تقویت مهارت گفتگو با 
کمک کارشناسان و رابطان بانوان نواحى و مناطق 

اجرا مى شود.

مهارت هاى گفتگو در مدارس 
تقویت مى شود

بیمارستان هاى دولتى 
اصفهان 2400 پرستار کم دارد

معاون اول سازمان قضائى نیرو هاى مسلح دستور 
رســیدگى به ناهنجارى هــاى اجتماعى یکى از 

محالت شهر اصفهان را داد.
در پى ارســال گزارش ســاکنان یکى از محالت 
خیابان فتح واقع در زینبیه اصفهان درباره تبدیل 
شدن این محله به پاتوق فروشندگان موادمخدر 

و ایجاد ناامنى براى ســاکنان آن، حجت االسالم 
و المســلمین صالح، معاون اول سازمان قضائى 
نیرو هاى مســلح به دادســتان نظامى اســتان 
اصفهان دستور داد تا با هماهنگى مراجع ذیربط، 
موضوع را پیگیرى و مشــکالت مردم این منطقه

 را رفع کنند.

دستور رسیدگى به ناهنجارى هاى اجتماعى
 یکى از محالت اصفهان

شــهردار نجف آباد گفــت: از مجمــوع 4500 ُتن 
پســماندى که ماهانه به کارخانه بازیافت این شهر 
وارد مى شــود، بیش از 2400 تن با روش بهداشتى 

و ایمن دفن شــده و حداقل 1800 تن مواد آلى نیز 
به کود تولید مى شود. مســعود منتظرى اظهار کرد: 
این میزان پسماند از ســطح مناطق پنجگانه شهر 
نجف آباد به همراه شهرهاى کوشک، کهریزسنگ، 
گلدشــت، تیران و رضوانشــهر به مقصد کارخانه 
بازیافت جمع آورى مى شــود. وى با اشــاره به نوع 
این مواد گفت: از مجموع مواد بازیافتى جداســازى 
شــده، 43درصد از جنس الك بوده و 21 درصد نیز 
پت هستند، کارتن با 17 درصد و انواع پالستیک با 8 
درصد در جایگاه هاى بعدى قرار دارند و فلزات نیز با 5 
درصد باالتر از سهم یک درصدى گونى ها و دورریز 

میوه ها در این رده بندى قرار گرفته اند.

ورود 4500 ُتن پسماند به کارخانه بازیافت نجف آباد

سرپرست شــهردارى شــهرضا از تصویب دفترچه 
عوارض سال 98 این شهردارى خبر داد.

مجتبى فخارى با تأکید بر ســازمان دادن اتاق فکر 
شهردارى شهرضا، خاطرنشان کرد: نباید تصمیم بر 
انجام کارها، تنها از سوى یک نفر باشد، باید گروهى از 

نخبگان درباره نیازها و راهکارها تصمیم گیرى کنند.
وى در ادامه از تصویب دفترچه عوارض سال 98 این 
شهردارى خبر داد و افزود: ویرایش دوباره سند بودجه 
سال 97 شــهردارى نیز تهیه و براى بررسى تقدیم 

شوراى اسالمى شهر شد.

ویرایش و نگارش اسناد مالى شهردارى شهرضا

حسن ساســانى، معاون حفاظت و بهره بردارى شرکت 
سهامى آب منطقه اى اصفهان با بیان اینکه شنبه(امروز) 
جلسه اى با حضور کشاورزان برگزار خواهد شد، گفت: در 
این جلسه، تاریخ دقیق بازگشایى آب با حضور کشاورزان 
و نمایندگان جهاد کشــاورزى و آب منطقه اى مشخص 

خواهد شد و این بازگشایى تا 20 روز ادامه خواهد داشت.
■■■

همچنین عضــو هیئت مدیره نظام صنفى کشــاورزى 
شهرستان اصفهان گفت: زمان بازگشایى آب زاینده رود 
براى کشت پاییزه کشــاورزان شرق اصفهان ارتباطى با 

چهارمحال و بختیارى ندارد.
حسین محمدرضایى با بیان اینکه مقرر بود هفته نخست 
بهمن ماه آب زاینده رود براى کشــت کشاورزان غرب و 
شرق اصفهان جارى شود، اظهارکرد: براى هماهنگى این 
موضوع، صنف کشاورزان غرب و شرق اصفهان طى چند 
روز گذشته نشست هاى مختلفى برگزار و از این مناطق 
بازدید کردند تا تصمیم نهایى براى زمان دقیق بازگشایى 

زاینده رود اتخاذ کنند.
وى با بیان اینکه در کمیته سازگارى با کم آبى، قرار است 

تصمیم نهایى بازگشایى زاینده رود براى کشت کشاورزان 
شرق و غرب اصفهان گرفته شود، افزود: در شرق اصفهان 
به دلیل بارش هاى کمتر، زمین ها مساعد کشت بوده و 
بیشتر زمین هاى کشاورزى کشت آن انجام شده و اکنون 
براى کشــت نیاز به آب دارد اما با توجه به اقلیم متفاوت 
غرب اصفهان و بارندگى بیشتر، این منطقه دیرتر نیاز به 
آب دارند، بنابراین صنف کشاورزى غرب و شرق اصفهان 

باید با یکدیگر هماهنگ شوند.
عضو هیئت مدیره نظام صنفى کشاورزى اصفهان گفت: 
اختالف زمان بازگشایى ســد زاینده رود بین کشاورزان 

شرق و غرب اصفهان تنها ده روز است. 
وى در خصوص اظهارنظر استاندار چهارمحال و بختیارى 
مبنى بر اینکه «بازگشایى سد زاینده رود فعًال زود است و 
باید سد به حالت نرمال خود برسد»، تأکید کرد: بازگشایى 
آب زاینده رود براى کشت پاییزه کشاورزان شرق اصفهان 
ارتباطى با استاندار چهارمحال و بختیارى ندارد، چراکه 
این استان در مقامى نیست که تصمیمى براى بازگشایى 
ســد زاینده رود بگیرد، البته استان باالدست هر زمان که 
نیازمند آب باشد، به هر میزان و بدون نگرانى و بدون مجوز 

آب برداشت مى کند.
محمدرضایى با بیان اینکه کشــاورزان با نرمال شــدن 
ذخیره سد زاینده رود کارى ندارند، اظهارکرد: طى چهار ماه 
نخست سال آبى جارى نزدیک 1000 میلیمتر بارش در 
سرچشمه هاى کوهرنگ ثبت شده است و در حال حاضر 

هیچ نگرانى براى آب شرب و کشاورزى وجود ندارد. 
وى با بیان اینکه پنج ماه دیگر از سال، ماه هاى پربارشى 
است و نگرانى در این خصوص نداریم، گفت: با این حجم 
آب، حدود 40 درصد اراضى شــرق اصفهان زیر کشت 

خواهد رفت.
عضو هیئت مدیره نظام صنفى کشــاورزان اصفهان با 
اشــاره به اینکه هنوز بارش هاى کنونــى کوهرنگ به 
پشت سد زاینده رود نیامده و بخشى از آن در ماه هاى گرم 
سال به سد مى رسد، گفت: آورد 1000 میلیمتر بارش به 
ســد زاینده رود باید 800 میلیون مترمکعب آب باشد که 
متأسفانه به دلیل طرح هاى متعدد آبخیزدارى در باالدست 
و برداشت هاى غیرمجاز، این آورد کاهش یافته است. وى 
تأکید کرد: براى رسیدن آب کافى به سد زاینده رود باید با 

برداشت ها و انشعابات غیرمجاز آب برخورد شود.

امروز  زمان بازگشایى زاینده رود 
مشخص مى شود

اختالف 10 روزه زمان بازگشایى زاینده رود بین کشاورزان وجود دارد

مدیر اجرایى نهمین جشنواره فیلم فجر اصفهان گفت: 
مراسم افتتاحیه نهمین جشــنواره فیلم فجر اصفهان 
ساعت 15 روز جمعه 12 بهمن در سالن اصلى پردیس 

سینمایى سیتى سنتر برگزار خواهد شد.
رضا دهقانى با اشاره به جزییات مراسم افتتاحیه تصریح 
کرد: در مراسم افتتاحیه عالوه بر تجلیل از دو خانواده 
شهید، بزرگداشت یک هنرمند و همچنین پیشکسوت 

سینمایى اصفهان را خواهیم داشت.
وى با اشاره به بخش «سوداى پروانه ها» ویژه دانش 
آموزان در نهمین جشــنواره فیلم فجر اصفهان افزود: 
در این دوره از جشــنواره، در بخش ســوداى پروانه ها 
پنج فیلم منتخب کودك و نوجوان اکران خواهد شــد 

که اولویت حضــور در این بخش با مــدارس مناطق 
محروم است.

دهقان در پاسخ به سئوالى پیرامون قیمت و چگونگى 

فروش بلیت فیلم هاى جشنواره گفت: هزینه بلیت ها 
روز شنبه(امروز) مشخص خواهد شد اما آنچه مشخص 
اســت، بلیت  فیلم ها از طریق سایت ســینما تیکت به 

فروش خواهد رسید.
مدیر اجرایى نهمین جشــنواره فیلم فجــر اصفهان 
در خصوص تأمین هزینه فیلم هاى جشــنواره گفت: 
تأمین هزینه 14 فیلم بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمى است که ما به عنوان نماینده این وزارتخانه در 
استان اصفهان آن را پرداخت خواهیم کرد و بقیه آن را 
پردیس سینمایى سیتى سنتر بر عهده دارد و همچنین 
بنیاد سینمایى فارابى عهده دار تأمین هزینه هاى بخش 

اکران ها سوداى پروانه در این دوره از جشنواره است.

سیمرغ ها 12 بهمن در اصفهان به پرواز درمى آیند

معاون اجتماعى سازمان فرهنگى، اجتماعى شهردارى 
اصفهان گفت: نخســتین نشســت کمیته گردشگرى 
مجمع شهرداران کالنشهرهاى کشور با حضور رؤساى 
گردشــگرى 17 کالنشهر، ششــم بهمن ماه(امروز) با 

میزبانى اصفهان برگزار مى شود.
مرتضى رشیدى اظهارکرد: ایجاد ارتباط بین کالنشهرها 
در زمینه گردشگرى، هدف اصلى برگزارى این نشست 
اســت و اطالع رســانى درباره امکانــات و اطالعات 

گردشــگرى، تبادالت علمى، گردشــگرى، کارشناس 
و منابع گردشــگرى و تبلیغات گردشــگرى شهرها با 

یکدیگر، از جمله محورهاى این نشست است.
معاون اجتماعى سازمان فرهنگى، اجتماعى شهردارى 
اصفهان تصریح کرد: قرار اســت پیشــنهاداتى که در 
نشست مطرح مى شــود،  بعد از طرح در شهردارى هاى 
هر کالنشهر تصویب شــود و در نهایت یک تفاهمنامه 
بین شهرداران کالنشهرها براى رونق گردشگرى منعقد 

خواهد شد.
وى ادامه داد: شــهردارى ها تــا کنون همانند ســایر 
دستگاه هاى اجرایى به صورت مستقیم با یکدیگر ارتباط 
نداشته اند و این نشســت، زمینه اى براى برقرارى این 

ارتباط خواهد بود.
رشیدى گفت: با توجه به اینکه اصفهان دبیرخانه کمیته 
گردشگرى مجمع شهرداران کالنشهرهاست، نخستین 

نشست آن در این شهر برگزار خواهد شد.

معاون شهردارى خبر داد؛

امروز «اصفهان» میزبان رؤساى گردشگرى 17 کالنشهر است 

با پیاده سازى راهکار ها و به کارگیرى روش هاى جدید، 
مصرف آب در شرکت فوالد امیرکبیر کاشان 40درصد 
کاهش یافت. مدیرعامل شرکت فوالد امیرکبیر کاشان 

گفت: با پیاده سازى راهکارها و به کارگیرى روش هاى 
جدید در این شــرکت صنعتى این موفقیت در کاهش  

مصرف آب حاصل شده است.
عزیر قنواتى اظهار کرد: در صدد دســتیابى به کاهش 
60درصدى کاهش مصــرف آب در شــرکت فوالد 
امیرکبیر تا پایان سال آینده هستیم. وى گفت:همچنین 
امسال عالوه بر رشد 25درصدى در تولید محصوالت، 
صادرات این شــرکت صنعتى هم سه برابر بیشتر شده 
اســت. وى تحریم ها را فرصتى در خودکفایى قطعات 
صنعتى برشــمرد و افزود: با بومى سازى 95درصدى 
قطعات تولیدى در فوالد امیرکبیر کاشــان، دو میلیون 

دالر صرفه جویى ارزى شده است.

کاهش 40 درصدى مصرف آب در فوالد امیرکبیر 

معاون امور اجتماعى اداره کل بهزیســتى اســتان 
اصفهان با اشاره به انجام مطالعات بالینى روى افرادى 
که اخیراً از روى پل هاى اصفهان اقدام به خودکشى 
کرده اند، گفت: بر اساس اطالعات گردآورى شده، در 
مطالعات بالینى مشخص شد علت اصلى خودکشى 
این افراد اختالالت خلقى اســت کــه در رأس این 

اختالالت، بیمارى افسردگى قرار دارد.
مجتبى ناجــى از روند رو به کاهش خودکشــى در 

اصفهان خبر داد و گفت: طبق شواهد موجود و آمار 
ارائه شده توسط نیروى انتظامى، تعداد خودکشى ها 
در سال جارى نسبت به ســال گذشته روند کاهشى 

داشته است.
وى ادامه داد: آمار تنها تعداد خودکشى هاى به نتیجه 
رسیده را نشان مى دهد و افرادى که از خودکشى جان 
ســالم به در مى برند، در دسته آمار خودکشى ها قرار 

نمى گیرند.

علت اقدام به خودکشى هاى اخیر در اصفهان

شمارى از فرهنگیان شاغل و بازنشسته اصفهانى روز 
پنج شنبه گذشته با حضور در مقابل ساختمان اداره 
کل آموزش و پرورش استان، رسیدگى به مشکالت 

معیشتى و صنفى خود را خواستار شدند.
به گزارش ایرنا، شــرکت کننندگان در این اجتماع 
شــعارهایى صنفى بــا مضمون انتقــاد از مطالبات 

معیشتى و بیمه فرهنگیان سردادند.

آنها همچنین با گالیه از وضعیت حقوق و دســتمزد 
خــود، ورود متولیان امــر به وضعیت شــاغالن و 
بازنشستگان فرهنگى را خواستار شدند.در این اجتماع 
که با کنترل و نظارت نیروى انتظامى و بدون هر گونه 
حاشیه اى برگزار شد، رئیس پلیس استان با حضور در 
جمع اجتماع کنندگان از آنها خواست که هرچه سریعتر 
به این اقدام بدون مجوز و غیرقانونى خود پایان دهند.

تجمع دوباره فرهنگیان
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هاشم رضایت، تهیه کننده مسابقه «برنده باش» با بیان 
اینکه بسیارى از مردم نکاتى را پیرامون تکرارى بودن 
مهمان ها و همچنین دسترس پذیر نبودن جوایز سطح 
باالى مســابقه مطرح مى کردند،گفت: ما براى مردم 
برنامه مى سازیم و نظر مخاطبان براى ما مهم است، 
در اتاق فکر برنامه به این نتیجه رســیدیم که افراد 
تکرارى هرچند مى توانند در مسابقه شرکت کنند 

اما نمى توانند مجدداً جزو برندگان باشند.
تهیه کننده مسابقه «برنده باش» ادامه داد: از دیگر 
نکته هاى مطرح شــده پیرامون برنامه این بود که 
جوایز ســطح باالى برنامه به نوعى کمتر در دسترس 
است. از این رو به  این نتیجه رسیدیم که سطح جایزه 
اصلى برنامه را به صد میلیون برسانیم و در عوض نقاط 
امن شرکت کنندگان را دســترس پذیرتر کنیم. در این 
صورت خواهید دید که در مجموع، شرکت کننده هاى 

مسابقه جوایز بیشترى را برنده مى شوند.
وى با بیان اینکه در پله هاى امن مسابقه دو تغییر داده 

شــده اســت،گفت: پنج میلیون پله اول امتیاز تغییرى 
نکرده ولى پله دوم به 20 میلیون و پله ســوم یا آخر به 
صد میلیون تغییر داده شده است که بینندگان برنامه این 

تغییرات را از هفته آینده مشاهده خواهند کرد.
تهیه کننده مســابقه «برنده باش» ادامــه داد: طرح 
کتابخوانى که اخیراً به برنامه اضافه شده مورد استقبال 
باالى مخاطبان قرار گرفته از ایــن رو ما در هر برنامه 
یک کتاب براى عالقه مندان معرفــى خواهیم کرد و 
امیدواریم از این طریق بتوانیم به افزایش سرانه مطالعه 

کشور به سهم خود کمک کنیم.
رضایت گفت: در نظرســنجى هاى اخیر صدا و ســیما 
مســابقه «برنده باش» پربیننده ترین مســابقه حال 
حاضر تلویزیون اســت و ما امیدواریم بــا تغییرات به 
وجود آمــده و طرح هایى نظیــر کتاب خوانــى بتوانیم 
رضایت خاطر مخاطبان خودمان را بیش از پیش کسب 
کنیم و همچنــان پرمخاطب ترین مســابقه تلویزیون

 باقى بمانیم.

بازسازى ساختمان فروشگاهى در پاریس، سبب کشف اثر هنرى پنهان شده اى در پشت 
دیوارهاى این مکان شد.

«الکس بولن»،  مدیر اجرایى طراح معروف «اســکار دال رنتا» اخیراً تصمیم داشــت 
تا فروشگاه جدیدى در 
پاریس افتتــاح کند که 
این امر منجر به کشف 
اثر نقاشى متعلق به قرن 

هفدهم شد.
 ایــن نقاشــى رنــگ 
روغن 6 مترى است که 
تصویرى از مرزبانان در 
حال ورود به «اورشلیم» را نشــان مى دهد.این اثر به دالیل مختلفى نادر و استثنایى 
محســوب مى شــود که از جمله آنها مى توان بــه تاریخى بودن، ظرافــت و زیبایى 

و اندازه اشاره کرد. انتظار مى رود ترمیم این اثر تا پایان ماه ِمى  به اتمام برسد.
گفته مى شود این نقاشى رنگ روغن در ســال 1674 توسط « آرنولد ِد وئِز»  نقاشى که 
همراه « شــارل لبرون»  اولین نقاش لوئى چهاردهم و مسئول تزئینات و طراحى قصر 

« ورساى»   کار مى کرده، خلق شده  است.

در حالى که روزشــمارى براى آغاز سى و هفتمین 
جشــنواره فیلم فجر به دبیرى ابراهیم داروغه زاده 
آغاز شده است خبرهاى مربوط به مراسم برگزارى 
افتتاحیه، اختتامیه، بزرگداشت ها، داوران و... هر روز 
توسط سایت رسمى جشنواره فجر اعالم مى شود. 
بعد از اعالم مجرى مراسم افتتاحیه جشنواره فجر 97 

، نوبت به اعالم نام مجرى مراسم اختتامیه رسید.
منصور ضابطیان، مجرى برنامــه «رادیو هفت» 
اجراى مراسم افتتاحیه ســى و هفتمین جشنواره 
فیلم فجر را برعهده گرفت و محمدرضا شــهیدى 
فر به عنوان مجرى اختتامیه جشنواره فجر امسال 
انتخاب شد. مراسم افتتاحیه سى و هفتمین جشنواره 
فیلم فجر سه شنبه 9 بهمن 1397 در پردیس تئاتر 
تهران با اجراى منصور ضابطیان برگزار مى شــود. 
مراسم اختتامیه سى و هفتمین جشنواره فیلم فجر 
هم 22 بهمن ماه در برج میالد با اجراى محمدرضا 

شهیدى فر برگزار مى شود.
شــهیدى فر یکى از مجریان نام آشناى تلویزیون 
اســت که برنامه «پارك ملت» با اجراى او یکى از 
برنامه هاى قدیمى تلویزیون است. برنامه «مردم 
ایران ســالم» یکى دیگر از برنامــه هایى بود که 
 محمدرضا شــهیدى فر اجراى آن را در تلویزیون 
برعهده داشت و در دوره اى در کنار رامبد جوان و تیم 

سازنده «خندوانه» حضور داشت.
سى و هفتمین جشنواره فیلم فجر به دبیرى ابراهیم 
داروغه زاده همزمان با سالگرد چهلمین سال انقالب 

اسالمى 10 تا 22 بهمن ماه برگزار مى شود.

محسن چاوشى که تابستان امسال آلبوم «ابراهیم» را پس از یک ماه جنجال رسانه اى 
روانه بازار موسیقى کرد، از پروسه تولید آلبوم جدیدش با نام «قمارباز» خبر داد. آلبوم 
جدید محسن چاوشى همچون دو آلبوم قبلى این خواننده به تهیه کنندگى هادى حسینى 

تولید و منتشر مى شود.
هادى حسینى ماه گذشته در اینستاگرام اعالم کرد که آلبوم جدید چاوشى در بهار 1398 
منتشر مى شود. هر چند با توجه به اینکه چاوشى تولید این آلبوم را به تازگى آغاز کرده 

است، انتشار آن در بهار سال آینده دور از ذهن به نظر مى رسد.
چاوشى ماه گذشته اعالم کرد که در آلبوم جدیدش نیز همچون آلبوم «امیر بى گزند» 
اشعارى از موالنا را اجرا خواهد کرد. او همچنین از وجود چند قطعه طرب انگیز نیز در 

آلبومش خبر داد.
چاوشى تصویرى متفاوت از سرش که بیت «خنک آن قماربازى که بباخت آنچه بودش/ 
بنماند هیچش اال هوس قمار دیگر» از موالنا را روى آن تتو کرده است را به اشتراك 

گذاشت و نام آلبوم جدیدش را اعالم کرد.
«یه شاخه نیلوفر»، «ژاکت»، «حریص»، «پرچم ســفید»، «سنتورى»، «من خود 
آن سیزدهم»، «پاروى بى قایق»، «امیر بى گزند» و «ابراهیم»  9 آلبوم قبلى محسن 

چاوشى هستند که با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى روانه بازار موسیقى شدند.

رامبد جوان که فیلم «قانــون مورفى» را با 3/5 میلیارد 
تومان ساخته، معتقد است این روزها هزینه ساخت فیلم 

در سینماى ایران بسیار زیاد است.
«قانون مورفى» عنوان تازه ترین ساخته سینمایى رامبد 
جوان اســت که این روزها در سینماهاى سراسر کشور 
روى پرده رفته است، فیلمى اکشن با درونمایه کمدى که 
همواره ژانر مورد عالقه جوان بوده و بارها بر این مسئله 
تأکید داشته اســت. امیر جعفرى، امیر جدیدى، هادى 
کاظمى، ارشا اقدسى، سروش صحت و جوان، بازیگران 

اصلى «قانون مورفى» هستند.
رامبد جوان، چهارشنبه سوم بهمن مهمان برنامه «سینما 
آى فیلم» بــود و درباره «قانون مورفــى» و همچنین 

وضعیت سینماى ایران سخنانى را بیان کرد.
در بخشى از این گفتگو جوان درباره هزینه ساخت فیلم 

جدیدش توضیــح داد: 3/5 میلیارد تومان 
هزینه ســاخت فیلم «قانون مورفى» شد 

اما این روزها هزینه ساخت 
فیلم در ســینماى ایران به 
شــدت باال رفته و ســخت 

است که یک اثر سینمایى 
با ویژگى هاى «قانون 

مورفى» را با کمتر 
از هشت میلیارد 

تولید  تومان 

کرد. در چنین شــرایطى که هزینه ها به شدت افزایش 
پیدا کرده، کار کردن براى تهیه کنندگان خصوصى بسیار 

سخت است.
جدول فروش سینماى ایران با اعالم صدرنشینى فیلم 
سینمایى «قانون مورفى» ساخته سینمایى رامبد جوان 
در سومین هفته از اکران این فیلم سینمایى منتشر شد. در 
این جدول «قانون مورفى» در آستانه پنج میلیارد شدن 

قرار گرفته است.
جوان در پاسخ به این انتقاد که «قانون مورفى» محتوا 
ندارد و بیشتر به فرم اتکا کرده است، بیان کرد: هر فیلمى 
محتوا دارد و فیلمنامه اساسًا بر 
معناى محتواســت و این فیلم 
نیز در کنار توجهى که به فرم 
داشــته، محتواى قابل توجه و 

خوبى هم داشته است. 

4 سریال که شبکه نمایش خانگى را تکان مى دهد 
چندسالى است سریال هاى پرطرفدار مهمان خانه هاى ایرانیان است؛ سریال هاى پرستاره و پرهزینه که از طریق شبکه نمایش خانگى منتشر مى شود و توانسته عالقه مندان زیادى را به خود جذب کند. در ادامه با ما همراه باشید تا با جدیدترین آثار درحال تولید آشنا شویم.

سریال «هیوال»
مهران مدیرى که از آن مى توان به یکى از بزرگ ترین طنزپردازان ایران نام برد پس از 
9 سال تصمیم گرفته تا با کمک پیمان قاســمخانى جدیدترین سریال خود را به تصویر 
بکشد. سریال «هیوال» هم اکنون در شهرك سینمایى در حال ساخت است و امیر برادران 
فیلمنامه آن را تهیه کرده اســت، فعًال اطالعات دقیقى از این سریال موجود نیست اما 
دانلود سریال «هیوال» پس از انتشار آن در شبکه نمایش خانگى براى عالقه مندان میسر 

خواهد شد.

سریال «رقص روى شیشه»
سریال «رقص روى شیشه» یک ملودرام اجتماعى در مذمت مهاجرت، در ستایش خانواده 
و به لحاظ تعداد کاراکتر با «عاشقانه» متفاوت است زیرا چهره هاى سینمایى بیشترى در 
این سریال حضور خواهند داشت، این سریال در 26 قسمت تدارك دیده شده و تاکنون 
50 درصد ازآن تصویربردارى شده است، دانلود سریال «رقص روى شیشه» به صورت 

قانونى از واریته میسر خواهد شد.

سریال «سال هاى دور از خانه»
اگر چه این اسم ما را به یاد دوران کودکى و سریال «اوشین» مى اندازد اما مى توان ازآن 
به عنوان «شاهگوش 2» نام برد، سریال کمدى «ســال هاى دور از خانه» اسپین آف  
مجموعه «شاهگوش» است که در آن داستان هاى جذابى از «خنجرى» و «زهره»، دو 
شخصیت سریال رو ایت مى شود.دانلود سریال «سال هاى دور از خانه» پس از انتشار در 

شبکه نمایش خانگى ممکن مى شود.

جوان، چهارشنبه سوم بهمن مهمان برنامه «سینما 
م» بــود و درباره «قانون مورفــى» و همچنین 

ت سینماى ایران سخنانى را بیان کرد.
شى از این گفتگو جوان درباره هزینه ساخت فیلم 

5ش توضیــح داد: 3/5 میلیارد تومان
 ســاخت فیلم «قانون مورفى» شد 

 روزها هزینه ساخت 
ر ســینماى ایران به

ت باال رفته و ســخت 
که یک اثر سینمایى
گى هاى «قانون

رررمتر ى» را با ک
ت میلیارد

تولید  

محتوا دارد و فیلمنامه اساسًا بر 
معناى محتواســت و این فیلم 
نیز در کنار توجهى که به فرم 
داشــته، محتواى قابل توجه و

خوبى هم داشته است.

فیلم جدید رامبد جوان 
باید چقدر بفروشد تا مؤثر باشد هاشم

ب اینکه
مهمان
باالى
برنام
ا در
تک
اما
ته
نکته
جوایز
است.
اصلى
امنش
صورت
مسابقه
وى با

دانلود سریال «هیوال» پس از انتشار آن در شبکه نمایش خانگى براى
خواهد شد.

تغییرات جدید در ساختار مسابقه محمدرضا گلزار

مجرى اختتامیه 
جشنواره فجر هم انتخاب شد

یک شاهکار هنرى از پشت دیوار کشف شدمحسن چاوشى با «قمارباز» مى آید

سریال «نهنگ آبى»
«نهنگ آبى» که یکى دیگر از سریال هاى پرستاره این روزهاست، آخرین ساخته فریدون 
جیرانى و محصولى براى نمایش در شبکه نمایش خانگى است و در 30 قسمت و براى 
نمایش در شبکه نمایش خانگى ساخته شده است. لیال حاتمى و ساعد سهیلى، بازیگران 
نقش هاى اصلى این اثر هستند و داســتانى معمایى-عاشقانه را در فضاى ماجراجویانه 
سریال رقم مى زنند و به زودى دانلود ســریال «نهنگ آبى» براى عالقه مندان فراهم 

خواهد شد.
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کادر فنى ذوب آهن اعتقاد دارد کــه او تمریناتش را با 
جدیت دنبال نمى کرد و به هر حال منصوریان فرماِن 

نخواستنش را صادر کرد.
حاال مســلمان بعد از پرســپولیس، ذوب آهن و فوالد 
خوزستان به سپاهان پیوسته است تا این بار در چهارمین 
تیم پرطرفدار فوتبال ایران به دنبال احیاى خود زیر نظر 

قلعه نویى باشد.
مســلمان و جدایى از تیم هــاى محبوبش داســتان 
تکرارى لیگ هفدهم و هجدهم است. او که در ابتداى 
لیگ پانزدهم بار دیگر به پرســپولیس بازگشــته بود 
بعد از ســپرى کردن دوران مصدومیت هاى عجیب، 
زیر نظر برانکو به ستاره  همیشــگى تبدیل و سکاندار 
میانه زمین براى قرمزها شد. جایى که حضور سروش 
رفیعى هم منافاتى بــا بازى او پیدا نکــرد و در نهایت
 منجر به دریافت لقب مهندس از ســوى ســکوهاى 

سرخ شد.
اما لیگ هفدهم براى این بازیکن، تیره و تار پیش رفت. 
برانکو ایوانکوویچ از اواســط فصل با اتــکا به دالیلى 
مثل عدم تحرك درســت مســلمان در میانه زمین و 

همچنین توجه نکردن به وظایف تیمــى و تاکتیکى، 
شــماره 77 تیمش را روى نیمکت نشــاند و خواست 
هواداران هم باعث عقب نشــینى از تصمیم او نشــد. 
موضوعى که در نهایت باعث جدایى هافبک محبوب 

قرمزها شد.
از همان ابتداى لیگ هجدهم ســخنان بسیار زیادى 
مبنى بر پیوستن مسلمان به سپاهان و احیا شدنش زیر 
نظر امیر قلعه نویى مطرح شــد. اما این بازیکن ترجیح 
داد بار دیگــر پیراهن سبزپوشــان اصفهانى را بر تن و 
کارش را زیــر نظر امید نمازى پیگیرى کند. داســتان 
همانطور که در پرســپولیس پیش رفت براى مسلمان 
تکرار شد؛ شروع مسابقات با حضور در ترکیب فیکس 
و در ادامــه تبعید به نیمکت با همــان دالیل تکرارى. 
همگان تصور مى کردند که بعــد از آمدن منصوریان، 
این هافبک خوش اســتیل زیر نظر مربى محبوبش بار 
دیگر به دوران ایده آل خود بازمى گــردد. اما او با قرار 
گرفتن در ترکیب اصلى ذوب در چهــار دیدار انتهایى 
به خصوص برابر پرســپولیس ناامیدکننده ظاهر شــد

 تا همــه چیز بــه تعطیــالت نیــم فصــل موکول
 شود.

در جستجویى که از کادر فنى ذوب آهن داشتیم متوجه 
شــدیم که در این مدت و با توجه به اردوى تدارکاتى و 
تمرینات سخت برگزار شده سرمربى تیم به این نتیجه 
رسیده است که مسلمان از انگیزه  ویژه اى براى کار در 
جمع سبزپوشان اصفهانى برخوردار نیست و کارش را به 
طور جدى پیگیرى نمى کند. همین امر هم باعث شده 
وظایف بر روى دوشش را به خوبى انجام ندهد و تأثیر 

بسزایى روى روند تیمى نداشته باشد.
گویا تفکر منصوریان طورى است که در نیم فصل دوم 
از بازیکنان جنگجو و مبارز براى فــرار از قعر جدول و 
هم چنین موفقیت در جام باشگاه هاى آسیا استفاده کند 
و محسن مسلمان نتوانســته توقعات او را برطرف کند. 
در این میان مدیران باشگاه هم به دنبال این هستند با 
جذب بازیکنان خارجى جــاى هافبک چپ پاى خود را 

پر کنند.
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ـه تعطیــالت نیــم فصــل موکول

ه از کادر فنى ذوب آهن داشتیم متوجه 
ن مدت و با توجه به اردوى تدارکاتى و 
 برگزار شده سرمربى تیم به این نتیجه 
 مسلمان از انگیزه  ویژه اى براى کار در 
ن اصفهانى برخوردار نیست و کارش را به 
یرى نمى کند. همین امر هم باعث شده 
ى دوشش را به خوبى انجام ندهد و تأثیر 

روند تیمى نداشته باشد.
صوریان طورى است که در نیم فصل دوم 
نگجو و مبارز براى فــرار از قعر جدول و

قیت در جام باشگاه هاى آسیا استفاده کند 
لمان نتوانســته توقعات او را برطرف کند. 
باشگاه هم به دنبال این هستند با   مدیران
انخارجى جــاى هافبک چپ پاى خود را

على منصور به دلیل جدى نبودن، فرمان نخواستنش را صادر کرد

 به قصد شوخى در ذوب آهن بــودى؟!
احمد خلیلى

 مسلمان 
بعد از پرسپولیس، 

ذوب آهن و فوالد خوزستان به 
سپاهان پیوسته است تا این 
بار در چهارمین تیم پرطرفدار 
فوتبال ایران به دنبال احیاى 

خود زیر نظر 
قلعه نویى باشد

على کریمى حسابى در تالش است که با تقویت تیمش، 
سیماى مدعى سقوط را از چهره تیمش بزداید.

تیم سپیدرود رشت با جذب شش بازیکن حضور فعالى در 
نقل و انتقاالت زمستانى داشت و چهره تیمش را به طور 

کامل عوض کرد.
فرزاد حاتمى و حمیدرضا طاهرخانى جدیدترین بازیکنانى 
هستند که با تصمیم على کریمى به ســپیدرود اضافه 
شده اند و در نیم فصل دوم براى این تیم به میدان خواهند 
رفت. دو بازیکنى که جمع خریدهاى ســپیدرود در نیم 
فصل را به عدد 6 رساندند و آنها را باالتر از سرخابى هاى 
پایتخت و دیگر تیم هاى متمکن لیگ از لحاظ فعالیت در 

بازار زمستانى قرار دادند.

تا به اینجا پیام صادقیان، امیر منصوریان، لوکا نوزادزه، 
محمد علیزاده، فــرزاد حاتمى و طاهرخانى به لیســت 
سپیدرود براى نیم فصل دوم اضافه شدند و این احتمال 
وجود دارد بازیکنان خارجى و جوان دیگر تا پایان مهلت 
نقل و انتقاالت قــرارداد خود با سرخپوشــان را نهایى 

کنند.
حاال ســپیدرود با جذب ایــن تعداد بازیکن دســت به 
جوانگرایى زده و تغییرات زیادى در ترکیبش اعمال کرده 
است و باید دید کادر فنى مى تواند براى نیم فصل دوم آنها 
را به هماهنگى برساند یا خیر.  شاگردان على کریمى پنج 
شنبه هفته جارى بازى جام حذفى خود را برابر پرسپولیس 
انجام مى  دهند و این احتمال وجود دارد برخى از بازیکنان 

جذب شده براى اولین بار به میدان بروند.

کارلوس کى روش با ســال ها حضور در ســطح اول 
فوتبال دنیا و تجربیاتى کــه از مربیگرى در تیم هاى 
بزرگى مثل رئال مادرید، منچســتریونایتد و تیم ملى 
پرتغــال دارد و البته نکاتى که از حضــور در تیم هاى 
کوچک و بزرگ قاره هاى مختلف فراگرفته به سطحى 
از مربیگرى رســیده که مى داند در شــروع تورنمنت 
باید یک اســتراتژى بیرون از زمین هم داشته باشد.

این چهارمین تورنمنت بزرگى اســت کــه تیم ملى 
ایران با کــى روش تجربه مى کنــد و البته کى روش 
در هر کــدام از ایــن تورنمنت ها اســتراتژى پیدا یا 
نامحسوسى داشته اســت که البته با توجه به موقعیت 
تیم ملى در هر کدام از این تورنمنت ها، اســتراتژى 
کى روش مى تواند بولد شــده یا کامًال نامحســوس 

باقى بماند.
از حدود چند روز قبل از آغاز جام ملت ها، کى روش در 
مصاحبه هایش این جمله را تکــرار کرده که تیم ملى 
ایران شانس قهرمانى یا مدعى قهرمانى جام ملت هاى 
آسیا نیست و سعى مى کند چهارمین تیم نیمه نهایى 
باشد. او در مصاحبه هایش مدام از سه تیم کره جنوبى، 
ژاپن و استرالیا به عنوان شانس هاى اصلى قهرمانى نام 
برد و مى گفت این سه تیم در نیمه نهایى حاضر خواهند 
شد و تیم ایران سعى مى کند جایگاه چهارم را به دست 
بیاورد که البته براى رقم زدن این اتفاق کار دشوارى 
دارد. کى روش مى گفت تیم هایى مثل عربستان، قطر، 
امارات، عراق و ازبکســتان هم بــراى همین جایگاه 
مى جنگند و براى رفتن به نیمه نهایى کار دشــوارى 

خواهد داشت.
اول بار وقتى کى روش این حرف ها را به زبان آورد با 
برخورد چکشى منتقدان داخلى اش مواجه شد و اینکه 
حضور در نیمه نهایى نمى تواند براى تیم اول آسیا در 
رنکینگ که پر از بازیکنان شاخص و لژیونر است رؤیا و 
دستاورد مهمى باشد و این تیم حتماً باید براى قهرمانى 
خیز بردارد. با این حال کى روش حرف هایش را تکرار 
و تأکید کرد براى حضور در نیمــه نهایى مى جنگد و 

بدون اینکه بخواهد به صورت مستقیم 
جــواب منتقدانش را بدهــد با اصرارش 

روى حرف خود نشان داد در این خصوص 
اعتقاد راسخى دارد و از موضع اولیه اش کوتاه 

نمى آید.
جالب اینکه در این میــان او جمله اى به زبان آورد 
مبنى بر اینکه «درخواســت قهرمانــى از تیم ملى 
ایران درخواست بحقى است» اما باز هم حرف هاى
 قبلى اش را تکرار کرد تا نشان دهد براى او رسیدن 
به نیمه نهایى ایده آلى است که مى تواند همچنان 

مخالفانش را با تکرار این نظریه آزار دهد.
کى روش اما در یکى از مصاحبه هاى خود به طور واضح 
اعالم کرد تیم هایى مدعى قهرمانى هســتند که هم 
بازیکن خوب داشته باشــند هم روند آماده سازى شان 
مناسب باشد. او به صراحت اعالم کرد تیمش بازیکن 
خوب دارد اما نیِم دیگر جملــه اش را نگفت که البته 
نیازى هم به گفتن و به زبان آوردنش نبود.کى روش 
با گفتن جملــه «ما بازیکنان خوبــى داریم» به زبان

بى زبانى گفت تیمش آماده سازى خوبى نداشته پس 
نمى تواند مدعى باشد.

درست در روزهایى که همه مربیان تأکید داشتند تیم 
ایران باید براى قهرمانى بجنگد و چیزى غیر از این، از 
تیم ایران انتظار نمى رفت مرد پرتغالى حرف خودش 
را مى زد و به این جدال ادامه مى داد. از ســوى دیگر 
او با تکرار اینکه کره جنوبى، ژاپن و اســترالیا سه تیم 
نیمه نهایى خواهند بود فشــار را روى آنها بیشتر  کرد 
و اینگونه مى خواست سه حریف مهم تیم ملى در راه 
قهرمانى را  با این جمالت و البته با حربه تمجید تحت 
فشار قرار  دهد. به این استراتژى از زاویه دیگرى هم 
مى توان نگاه کرد و آن اینکه کى روش ســعى داشت 
فشار را از روى خودش و تیمش بردارد و با آرامش وارد 
این تورنمنت شود و در نقطه مقابل حریفان اصلى اش 
را تحت فشار بگذارد. نظرتان راجع به این استراتژى 

چیست؟

 نیم فصل دوم رقابت هاى لیگ برتر در شــرایطى از چند 
روز دیگر آغاز مى شــود که در روزهاى پایانى بهمن ماه، 
اهمیت بازى هاى هیچ تیمى به اندازه دو تیم ذوب آهن و 
سایپا نخواهد بود.این دو تیم عالوه بر شروع نیم فصل دوم 
باید آماده برگزارى یک یا دو پلى آف حساس در چارچوب 

رقابت هاى لیگ قهرمانان آسیا 2019 شوند. 
در این بین ذوب آهن که به دیدار مقابل نساجى به عنوان 
یک مصاف مهم براى شروع رقابت هاى نیم فصل دوم و 
حسن ختامى بر نتایج ضعیف نیم فصل اول فکر مى کند، 
باید عالوه بر این دیدار به فکــر مصاف با برنده تیم هاى 
الوحدات اردن و الکویت کویت باشد و تالش کند تا با برد در 

این مصاف آماده رویارویى با الغرافه در دوحه شود.
بر این اساس و با توجه به برگزارى این دو مصاف حساس 

خانگى، هــواداران ذوب آهن در حال آماده ســازى خود 
هستند تا با حمایت از تیمشان در این دو دیدار در نیم فصل 
دوم شرایطى متفاوت را نســبت به نیم فصل اول براى 
تیمشان رقم بزنند و براى رســیدن به تیمى که مى تواند 
دوباره یک ذوب آهن قدرتمند باشــد، سازماندهى خوبى 
داشته باشند. هفته پیش هم جلسه اى در همین ارتباط با 
حضور سرگروه هاى هوادارى ذوب آهن در اصفهان برگزار 
شد و به نظر مى رسد ذوب آهن قصد دارد نیم فصل دوم را 

با شرایطى جدید آغاز کند. 
ناگفته نماند با اضافه شدن ضلع جنوبى استادیوم 

فوالدشهر، این استادیوم شکل و شمایل جدیدى 
را هم بــه خود خواهد گرفت کــه احتماًال با 

حضور هواداران زیباتر هم خواهد شد.

تالش شمالى ها براى زدودن سیماى سقوط هواداران سبز، خیز گرفتند
سعید نظرى

على رضایى

استراتژى فشار روى رقیب
 با حربه تمجید

ه صورت مستقیم 
 بدهــد با اصرارش 

 داد در این خصوص 
ز موضع اولیه اش کوتاه 

ــان او جمله اى به زبان آورد 
ســت قهرمانــى از تیم ملى
ى است» اما باز هم حرف هاى

 تا نشان دهد براى او رسیدن 
ى است که مى تواند همچنان 

ین نظریه آزار دهد.
 مصاحبه هاى خود به طور واضح 
دعى قهرمانى هســتند که هم 
روند آماده سازى شان شــند هم
تیمش بازیکن کرد راحت اعالم

گر جملــه اش را نگفت که البته 
به زبان آوردنش نبود.کى روش 
زیکنان خوبــى داریم» به زبان

 آماده سازى خوبى نداشته پس 

ه همه مربیان تأکید داشتند تیم 
نى بجنگد و چیزى غیر از این، از 
 رفت مرد پرتغالى حرف خودش 
ادامه مى داد. از ســوى دیگر ل
و اســترالیا سه تیم جنوبى، ژاپن

د فشــار را روى آنها بیشتر  کرد 
 سه حریف مهم تیم ملى در راه 
الت و البته با حربه تمجید تحت 
ن استراتژى از زاویه دیگرى هم 
ن اینکه کى روش ســعى داشت 
ش و تیمش بردارد و با آرامش وارد 
ر نقطه مقابل حریفان اصلى اش 
به این استراتژى نظرتان راجع

ب آهن در حال آماده ســازى خود 
مشان در این دو دیدار در نیم فصل 
ا نســبت به نیم فصل اول براى 
ى رســیدن به تیمى که مى تواند 
رتمند باشــد، سازماندهى خوبى

ش هم جلسه اى در همین ارتباط با 
دارى ذوب آهن در اصفهان برگزار 
ب آهن قصد دارد نیم فصل دوم را 

د. 
دن ضلع جنوبى استادیوم 

 شکل و شمایل جدیدى 
رفت کــه احتماًال با

م خواهد شد.

فتند

رقیب
بازیکن تیم فوتبال ذوب آهن گفت: خوشبختانه 
حال و هواى ذوب آهن نســبت به نیم فصل اول 
کامًال تغییر کرده اســت و تمام توان خود را به کار 
گرفته ایم تا به صورت کامل براى نیم فصل دوم 

آماده شویم.
میالد فخرالدینى در مورد حضــور منصوریان در 
ذوب آهن مى گوید: با حضور آقاى منصوریان، تیم 
روند بهبودى خود را شــروع کرده است. تمرینات 
ما در نیم فصل به صورت منظم و پرفشار در حال 
انجام است و به نظر من، هم به لحاظ بدنى شرایط 
بهترى پیدا خواهیم کرد، هم به لحاظ روحى و هم 
تاکتیکى. ذوب آهن در نیم فصل اول همه تمرکز 
خود را بر روى قهرمانى گذاشت و وقتى نتوانستیم 
در چند بــازى نتایج مطلوب بگیریم ســرخورده 
شدیم. داورى ها هم که با اشتباهات متعدد، اجازه 
نداد ذوب آهن به بازى ها برگــردد و در هر بازى 
مشــکالت داورى به ما ضربه جبــران ناپذیرى 

وارد ساخت.
مدافع با تجربه ذوب آهن در پایان گفت: ما مطمئن 
هستیم ذوب آهن در نیم فصل دوم به شرایط خوب 
خودش باز خواهد گشــت. آقاى آذرى به صورت 
شبانه روزى در حال تالش است و کادر فنى تیم 
هم با تمرکز کامل در حال تغییر شرایط تیم است. 
امیدواریم با حفظ این شرایط و البته حمایت بیشتر 
مدیران و کارخانــه، بتوانیم ذوب آهنى قدرتمند 
در نیمه دوم فصل داشــته باشــیم. مدیریت، 
کادر فنى و بازیکنان تیم بهترین ها هستند و 
مطمئنًا این تیم به روزهاى خوبش باز

مى گردد. از هواداران خوب 
ذوب آهن، کارگران 
عزیــز کارخانه 

آهــن  ذوب 
و مــردم اصفهــان 
مــى خواهیم بیشــتر 
در کنار ذوب آهن باشــند تا 
ذوب آهن خوب پنج  ســال 

اخیر را بار دیگر ببینیم.

مالک مشترك باشگاه هاى تراکتورسازى و ماشین سازى 
از روزهاى گذشته به دنبال تقویت نماینده هاى تبریز در 

رقابت هاى لیگ برتر اســت که بر همین اساس 
مدیران دو باشگاه مذاکراتى را با بازیکنان 

مد نظر انجام داده اند.  شــایعاتى در 
خصوص احتمال حضور دنى گاترى 
31 ساله در یکى از تیم هاى تبریزى 
منتشر شده است که البته به صورت 
رسمى تأیید نشده است.  این بازیکن 

انگلیسى ســابقه حضور در تیم هاى 

لیورپول، ســاوت همپتون، بولتون، نیوکاســل، فوالم، 
بلکبرن و میترا کوکار اندونــزى را دارد. گاترى در چهار 
دیدار تیم ملى زیر 16 سال انگلیس نیز به میدان 
رفته است.  البته تبریزى ها با جذب کوین 
کنستانت، بازیکن سابق میالن ایتالیا 
نشان داده اند که کار چندان مشکلى 
را براى جذب بازیکن مطرح خارجى 
را ندارند و باید منت ظر ماند و دید که 
آیا حضور ستاره ها در تبریز ادامه دار 

خواهد بود یا نه؟

فدراســیون جهانى فوتبــال و پنج کمیته و ســازمان 
قدرتمند دیگر نسبت به اقدام شبکه عربستانى در پخش 

مسابقات فوتبال واکنش نشان دادند.
 فیفا و پنج کمیته دیگر در گام مهمى که براى مبارزه 
 (beoutQ) با ســرقت و ضد نقض کانال  عربستان
برداشته شد، بیانیه اى مشــترك براى تقبیح سرقت 
و نقض حقوق شــبکه «بین اســپرت» قطر توسط 
کانال مشــکوك ســعودى و هر آنچه ســرقت حق 
پخش انحصارى شــبکه «بین اســپورت» اســت، 

صادر شد.
این بیانیه مشــترك از طرف فیفا، کنفدراسیون هاى 
فوتبــال اروپا و آســیا، نماینده لیگ برتر انگلســتان، 
نماینده اللیگا و نماینده بوندســلیگا علیــه این اقدام 
شبکه سعودى امضا و منتشر شــد تا به این ترتیب این 
کمیته ها و سازمان ها در دعواى دو کشور عربستان و 

قطر ورود کنند.
در این بیانیه به طور رسمى، واضح و صریح اقدام شبکه 
«بى اوت کیو» عربســتان مبنى بر پخش غیرقانونى 
مســابقات فوتبال که آخرین مورد آن جام ملت هاى 
آســیا بوده، محکوم شد و این عمل شــبکه مذکور به 
طور واضح نادیــده گرفتن حــق مالکیت مخصوص 

کنفدراسیون ها و لیگ هاى حرفه اى اروپاست.
در ادامه ایــن بیانیه آمده اســت: کنفدراســیون ها و 
نمایندگان لیگ ها به زودى با شرکا و مراجع مشخص 

جهت پیگیرى حقوق اجتماعى خود عمل خواهد کرد.
این بیانیه، چهارمین بیانیه در خصوص عملکرد شبکه 
«بى اوت کیو» عربســتان بوده که اقدام به پخش غیر 
قانونى مسابقات جام ملت هاى آسیا کرده است. پیش 
از این سه بیانیه نیز توســط کنفدراسیون فوتبال آسیا 
صادر شد که در مورد حق پخشــى که منحصراً به 
بین اســپورت تعلق دارد، به شبکه عربستانى تذکر 

داده است.
اولین بیانیه در 5 ژانویه منتشــر شــد، که در آن اقدام 
برخى از شبکه ها مبنى بر پخش غیر قانونى مسابقات 
را خالف توافق صورت گرفته در کنفدراسیون فوتبال 

آسیا دانسته است.
کنفدراســیون فوتبال آســیا اعالم و تأکید کرد که به 
طور کامــًال جدى بــا هرگونه عملى کــه خالف این 
توافقات انجام شــود، برخورد مى کند و هرآنچه براى
 احقاق حق شــرکاى تجارى خود الزم اســت، انجام 

مى دهد.
بیانیه دوم، روز 9 ژانویه صادر شــد که براى اولین بار 

اقدام شبکه «بى اوت کیو» عربستان مبنى بر پخش 
غیرقانونى جام ملت ها را محکوم کرد. با پخش 
غیرقانونى مســابقات توســط صدا و سیماى 
لبنان، بیانیه سوم براى جلوگیرى هر چه زودتر 

این اقدام، صادر شد.
در همه این بیانیه ها، بر رعایت حق شــرکاى 

تجارى و صاحبان حق پخش مســابقات 
تأکید بسیار شده است و کنفدراسیون 

فوتبال آســیا حق قانونى خود در 
پیگیرى این تخلف را محفوظ 

دانسته است.
در ادامه ایــن مجادله 

حــاال فدراســیون 
فوتبــال آســیا در 
و سازمان دیگر کنار پنــج  کمیته 
اقدامات عربستان نســبت به این 

سعودى واکنش نشان 
دادند تا به این ترتیب این 

جدال میان دو کشــور، ابعاد 
تازه ترى بگیرد.

بیشتر در کنار ذوب آهن 
باشیــد

هم با تمرکز کاملدر حال تغییر شرای
امیدواریم با حفظ این شرایط و البته ح
کارخانــه، بتوانیم ذوب آه مدیران و
در نیمه دوم فصل داشــته باشــی
کادر فنى و بازیکنان تیم بهترین

مطمئنًا این تیم به روزهاى
مى گردد. از هو
ذوب آه
ععز

ذو
مــرد و
مــى خواه
کنار ذوب آهن در
ذوب آهن خوب
اخیر را بار دیگ

روز 9 ژانویه صادر شــد که براى اولین بار  ،9
ه «بى اوت کیو» عربستان مبنى بر پخش 

جام ملت ها را محکوم کرد. با پخش 
ى مســابقات توســط صدا و سیماى 
یه سوم براىجلوگیرىهر چه زودتر

صادر شد.
ن بیانیه ها، بر رعایت حق شــرکاى 

صاحبان حق پخش مســابقات 
ننننننننننیون ار شده است و کنفدراس

رررررررررررررررردر در ــیا حق قانونى خود
ن تخلف را محفوظ

ت.
یــن مجادله 
نیون دراســ
 آســیا در
و سازمان دیگر ج  کمیته
این اقدامات عربستانبه

سعودى واکنش نشان 
دادند تا به این ترتیب این 

جدال میان دو کشــور، ابعاد 
تازه ترى بگیرد.

بمب جدید در تبریز

ورود فیفا به جنگ رسانه اى قطر و عربستان
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اخطار اجرایى
شماره: 138/96 به موجب رأى شماره 484 تاریخ 97/6/26 حوزه 2 شوراى حل اختالف شهرستان 
زرین شهر که قطعیت یافته است. محکوم علیه طلعت شهرســتانى فرزند نقى نشانى: مجهول 
المکان محکوم اســت به: پرداخت مبلغ 100/000/000 ریال بابت چک شماره 40/9454 بابت 
اصل خواسته و پرداخت مبلغ 2/000/000 ریال هزینه دادرسى و پرداخت خسارت تأخیر و تأدیه 
از سررســید چک 95/7/3 لغایت زمان اجراى حکم و پرداخت نیم عشر اجرائیه در حق صندوق 
دولت. مشخصات محکوم له: حسین راسخ فرزند حسنعلى نشانى: زرین شهر خیابان شهید بهشتى 
چهارراه نماز آرایشــگاه آریا. ماده 34 قانون اجراى احکام: همینکه اجرائیه به محکوم علیه ابالغ 
شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و اســتیفا محکوم به از آن میســر باشد و در 
صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود 
را قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 356198 شعبه 2 شوراى 

حل اختالف شهرستان لنجان  (مجتمع شماره یک)/11/145 
ابالغ وقت دادرسى

ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به صفرعلى هرمزى نژاد - کالسه پرونده: 404/97 وقت رسیدگى: 
97/12/20 ساعت 3/5 عصر خواهان: شوکت روشنعلى خوانده: صفرعلى هرمزى نژاد خواسته: 
مطالبه نفقه معوقه خواهان دادخواستى تسلیم شــوراى حل اختالف نموده و جهت رسیدگى به 
شعبه 1 حقوقى ارجاع گردیده و وقت رســیدگى تعین شده به علت مجهول المکان بودن خوانده 
به درخواست خواهان و دســتور دادگاه و به تجویز ماده 73 آئین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت 
در روزنامه هاى کثیرالنتشار ایران آگهى مى شود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهى ظرف مدت 
ده  روز به دبیرخانه شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگى حضور بهم رساند ضمنا چنانچه بعدا ابالغى 
بوسیله آگهى الزم شود در یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود بدیهى است در صورت 
عدم حضور در جلسه شورا غیابا رسیدگى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى نماید. م الف: 356193 شعبه 

اول حقوقى شوراى حل اختالف بخش باغبهادران (مجتمع شماره یک) /11/146
تحدید حدود اختصاصى

شماره صادره 1397/08/547317- تاریخ ثبت صادره : 11/01/ 1397  نظر به اینکه تحدید حدود 
ششدانگ یکبابخانه پالك شماره 15/2733 واقع در فالورجان بخش 9 ثبت اصفهان که طبق 
سوابق و پرونده ثبتى به نام آقاى فریبرز ابدالى پندانى فرزند فالمرز در جریان ثبت است و عملیات 
تحدید حدود قانونى آن به عمل نیامده است . اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت 
و طبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود پالك مرقوم در روز سه شنبه مورخ 1397/11/30 ساعت 
9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد ، لذا به موجب این آگهى به کلیه مجاورین اخطار مى 
گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهى در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین 
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. 
تاریخ انتشــار :1397/11/6 - م الف / 354447 -  اکبر پورمقدم رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 

فالورجان /11/153 
تحدید حدود اختصاصى

شماره صادره 1397/08/547318- تاریخ ثبت صادره : 11/01/ 1397  نظر به اینکه تحدید حدود 
ششدانگ یکبابخانه پالك شماره 15/2734 واقع در فالورجان بخش 9 ثبت اصفهان که طبق 
ســوابق و پرونده ثبتى به نام خانم پروانه حاجى قربانى دهکردى فرزند مراد در جریان ثبت است 
و عملیات تحدید حدود قانونى آن به عمل نیامده است . اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 
قانون ثبت و طبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود پالك مرقوم در روز سه شنبه مورخ 1397/11/30 
ساعت 9/30 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد ، لذا به موجب این آگهى به کلیه مجاورین 
اخطار مى گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهى در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا 
مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا 30 روز پذیرفته 
خواهد شد. تاریخ انتشار :1397/11/6 - م الف / 354440 -  اکبر پورمقدم رئیس اداره ثبت اسناد 

و امالك فالورجان /11/154 
اخطار اجرایى

محکوم علیه سیف اله ولى پور  به نشانى  مجهول المکان و محکوم له: غالمرضاتوقیعى فرزندجواد 
به نشانى تهران خ سعادت آباد خ سهروردى خ شــهید ریاضى – بخشایش خ یازدهم پالك 17 
محکوم علیه محکوم اســت به پرداخت مبلغ یازده میلیون ریال بابت اصل خواســته وپرداخت 
مبلغ ســه میلیون ریال بابت هزینه کارشناســى ومبلغ 1/025/000ریال بابت هزینه دادرسى 
وخسارت تاخیرتادیه ازتاریخ تقدیم دادخواســت 95/10/13لغایت اجراى حکم که محاسبه آن 

باواحداجراى احکام اســت درحق خواهان ،پرداخت نیم عشــردولتى نیزبرعهده محکوم علیه 
است.- سیدمجیدعقیلى – قاضى شعبه دوم شوراى حل اختالف شاهین شهر – م الف 354989 
- ماده 34 قانون اجراى احکام همین که اجراییه به محکوم علیه ابالغ شــد محکوم علیه مکلف 
است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى 
معرفى کند که اجراى حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتى که خود را قادر 
به اجراى مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قســمت اجرا 
تسلیم کند و اگر مالى ندارد صریحا اعالم نماید   .  محکوم علیه تا30روزپس ازابالغ اجرائیه مى 
تواندضمن ارائه صورت کلیه اموال خوددعوى اعساراقامه نمایدتابازداشت نشود . م الف 354989 

- سیدمجیدعقیلى – قاضى شعبه دوم شوراى حل اختالف شاهین شهر /11/155 
اخطار اجرایى

محکوم علیه :  سیدهدایت اهللا فیاضى  به نشانى  مجهول المکان – محکوم له :  حسین عابدیان 
فرزندمحمد  به نشانى شاهین شهر اداره برق شاهین شهر  به موجب راى شماره 502اریخ 14 / 
8 / 97 حوزه 2 حقوقى شوراى حل اختالف شهرســتان شاهین شهر محکوم علیه محکوم است 
به الزام به تنظیم سندرسمى انتقال خط تلفن همراه به شــماره 09132263011وپرداخت مبلغ 
38/000ریال بابت هزینه دادرســى درحق خواهان ، پرداخت هزینه عملیات اجرایى نیزبه عهده 
محکوم علیه است . قاضى شعبه دوم شوراى حل اختالف شاهین شهر -  ماده 34 قانون اجراى 
احکام همین که اجراییه به محکوم علیه ابالغ شــد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد 
آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم بــه بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى 
حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجراییه 
نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قســمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى 
ندارد صریحا اعالم نماید- 354984/م الف  شعبه2 شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر 

 11/156/
ابالغ وقت دادرسى

خواهان سید مهدى اسماعلیان دادخواستى به خواسته الزام خوانده مطالبه چک به طرفیت خوانده 
فروزان جمالى مقدم به شوراى حل اختالف شعبه 11 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از 
ارجاع به شماره 1318/97 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 97/12/14 ساعت 8 تعیین گردیده 
علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان 
به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى 
کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه 
به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه 
دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته ابالغ رسیدگى 
نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت 

درج خواهد شد. 358179/ م الف شعبه 11 شوراى حل اختالف نجف آباد /11/157
  ابالغ وقت دادرسى

خواهان سید مهدى اسماعیلیان دادخواستى به خواسته الزام خوانده مطالبه چک به طرفیت خوانده 
نوراله فیروزى به شوراى حل اختالف شعبه 11شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع 
به شماره 1319/97 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 97/12/14 ساعت 9/30 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 شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه 
دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته ابالغ رسیدگى 
نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت 

درج خواهد شد. 358181/ م الف شعبه 11 شوراى حل اختالف نجف آباد /11/158
ابالغ وقت دادرسى

خواهان مجتبى سفرى دادخواستى به خواســته الزام خوانده مطالبه یکصد و نود میلیون ریال به 
طرفیت خوانده جعفر موسوى خواه به شوراى حل اختالف شعبه دوم شهرستان نجف آباد تسلیم 
نموده که پس از ارجاع به شــماره 1326/97 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 97/12/15 
ساعت 10 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى 
باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شــورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب 
یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با 
نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور 

شورا به خواسته ابالغ رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار 
مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 358420/ م الف شعبه دوم شوراى حل اختالف 

نجف آباد /11/159
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان مجتبى سفرى دادخواستى به خواسته الزام خوانده مبلغ یکصد و هشتاد و پنج میلیون ریال 
به طرفیت خوانده مجید سدارتى به شوراى حل اختالف شــعبه دوم شهرستان نجف آباد تسلیم 
نموده که پس از ارجاع به شــماره 1327/97 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 97/12/15 
ســاعت 9/30 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 شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور 
شورا به خواسته ابالغ رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار 
مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 358437/ م الف شعبه دوم شوراى حل اختالف 

نجف آباد /11/160
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان مجتبى سفرى دادخواستى به خواسته الزام خوانده مبلغ شصت میلیون ریال به طرفیت 
خوانده فرهاد عبدى به شوراى حل اختالف شعبه دوم شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس 
از ارجاع به شماره 1328/97 ثبت گردیده و وقت دادرســى به تاریخ 97/12/15 ساعت 9 صبح 
تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشــانى معینى نمى باشــد به 
تقاضاى خواهان به دستور رئیس شــورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در 
یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شــود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر 
آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نســبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و 
ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور 
شورا به خواسته ابالغ رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار 
مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 358448/ م الف شعبه دوم  شوراى حل اختالف 

نجف آباد /11/161
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان مجتبى سفرى دادخواستى به خواســته الزام خوانده به خواسته مطالبه چک به طرفیت 
خوانده جعفر موسوى خواه به شوراى حل اختالف شــعبه 11 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده 
که پس از ارجاع به شــماره 1317/97 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 97/12/14 ساعت 
8/30 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد 
به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شــورا 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 نســبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و 
ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور 
شورا به خواسته ابالغ رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار 
مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 358451/ م الف شعبه 11 شوراى حل اختالف 

نجف آباد /11/162
ابالغ رأى

 شوراى حل اختالف شهرســتان نجف آباد.کالســه پرونده 737/97 دادنامه 97/9/7-1057 
مرجع رسیدگى شعبه دوم شــوراى حل اختالف  نجف آباد خواهان: نعمت اله صفر نوراله نشانى: 
نجف آباد- پلیس راه –روبه روى درب شــهرك صنعتى – نمایندگى گواه وکیل : حمید محمد 
کبیرى نشــانى : نجف آباد –خ امام غربى (چهارباغ ) مقابل تاالر –جنب مسجد امام حسن (ع) 
کد پستى 8518634583 خوانده: حکیم دسومى نشانى: مجهول المکان، خواسته :  مطالبه مبلغ 
53/827/500 ریال بابت فاکتور مورخ 97/3/24 و هزینه دادرســى و خسارت تاخیر تادیه و حق 
الوکاله وکیل گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته 
که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و جرى تشریفات قانونى دروقت مقرر جلسه اى 
شورا به تصدى امضاءکنندگان زیر تشــکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم 
و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شــورا درخصوص دعوى خواهان نعمت اله 
صفرنوراله  (با وکالت حمید محمد کبیرى ) به طرفیت خوانده حکیم دســومى به خواسته مطالبه 
مبلغ پنجاه و سه میلیون و هشتصد و بیست و هفت هزار و پانصد ریال بابت فاکتور مورخ 97/3/24 
و هزینه هاى دادرسى و حق الوکاله وکیل و خســارت تاخیر در تادیه . با توجه به اظهارات وکیل 

خواهان و شهود ایشان در جلسه مورخه 97/8/27 و فاکتورهاى پیوستى ضمیمه پرونده که داللت 
بر بقاى دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه فاکتور را دارد واینکه خوانده 
على رغم نشر آگهى در جلسه حاضر نگردیده و الیحه دفاعیه اى ارائه ننموده است لذا شورا مستنداً 
طبق مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى حکم محکومیت خوانده  را 
به پرداخت مبلغ پنجاه و سه میلیون و هشتصد و بیست و هفت هزار و پانصد هزار  ریال بابت اصل 
خواسته و  مبلغ 1/815/000 ریال بابت هزینه دادرسى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 97/6/19 
لغایت اجراى حکم  و حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى 
و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در شورا ظرف مهلت بیست روز پس از آن 
تاریخ قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى و حقوقى دادگســترى شهرستان نجف آباد مى 

باشد.355746/م الف، قاضى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد شعبه دوم /11/163
 اخطار اجرایى

شــماره 678/97 به موجب راى شــماره 971 تاریخ 97/8/22 حوزه دوم شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه صادق کیانى به نشانى مجهول المکان 
محکوم است به پرداخت مبلغ هفتاد میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ دو میلیون ریال 
بعنوان هزینه دادرسى و پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارت تاخیرتادیه از تاریخ سر رسید 
1394/7/25 لغایت اجراى حکم و همچنین محکوم علیه محکوم به پرداخت مبلغ 3/500/000 
ریال  بعنوان نیم عشر دولتى مى باشد.محکوم له: مجتبى سفرى با وکالت مجتبى حقیقى به نشانى: 
نجف آباد-شهرك آزادگان- مسکن مهر-ورودى اول مجتمع هستى ماده 34قانون اجراى احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به 
موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و 
استیفاء محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا 

اعالم نماید. 358484/م الف-شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد /11/164
 اخطار اجرایى

شــماره 676/97 به موجب راى شــماره 969 تاریخ 97/8/22 حوزه دوم شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه اصغر بصیرت پور به نشانى شهرکرد خ 
مطهرى ك 119 پ 13 محکوم است به پرداخت مبلغ نود و هشت میلیون و سیصد هزار ریال  بابت 
اصل خواسته و پرداخت مبلغ دو میلیون و چهار صد هزار ریال بعنوان هزینه دادرسى و پرداخت حق 
الوکاله وکیل و پرداخت خسارت تاخیرتادیه از تاریخ سر رسید چکهابه شماره 94/5/5-173560 
به مبلغ بیست و سه میلیون و سیصد هزار ریال و 434122- 94/5/18 به مبلغ هفتاد و پنج میلیون 
ریال لغایت اجراى حکم و همچنین محکوم علیه محکــوم به پرداخت مبلغ   4/930/000  ریال 
بعنوان بابت نیم عشر دولتى مى باشد . محکوم له: مجتبى سفرى با وکالت آقاى مجتبى حقیقى 
به نشانى: نجف آباد –شهرك آزادگان- مسکن مهر-ورودى اول مجتمع هستى ماده 34قانون 
اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده 
روز مفاد آن را بــه موقع اجرا بگذارد یا ترتیبــى براى پرداخت محکوم به بدهــد یا مالى معرفى 
کند که اجراى حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى 
مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قســمت اجرا تسلیم کند 
و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 358510/م الف-شــعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف 

نجف آباد /11/165
 اخطار اجرایى

شــماره 677/97 به موجب راى شــماره 968 تاریخ 97/8/22 حوزه دوم شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه اصغر بصیرت پور به نشانى شهرکرد 
خ مطهرى ك 119 پ 13 محکوم اســت به پرداخت مبلغ یکصد و ده میلیون ریال  بابت اصل 
خواسته و پرداخت مبلغ دو میلیون و پانصد هزار ریال بعنوان هزینه دادرسى و پرداخت حق الوکاله 
وکیل پرداخت خسارت تاخیرتادیه از تاریخ سر رسید 1394/4/14 لغایت اجراى حکم و همچنین 
محکوم علیه محکوم به پرداخت مبلغ 5/500/000 ریال بعنوان نیم عشر دولتى مى باشد.محکوم 
له: مجتبى سفرى با وکالت آقاى مجتبى حقیقى به نشانى: نجف آباد – شهرك آزادگان – مسکن 
مهر- ورودى اول مجتمع هستى ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و 
در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى 
خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحاً اعالم نماید. 358514/م الف-شعبه دوم 

حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد /11/166

رئیس اتــاق بازرگانــى، صنایع، معادن و کشــاورزى 
اصفهــان گفــت: بیــش از 50 درصد از رشــته هاى 
صنایع دستى استان اصفهان در حال نابودى و فراموشى 

است.
عبدالوهاب ســهل آبادى اظهــار کرد: متأســفانه در 
سطح کشور هنوز نتوانستیم پتانســیل هایى که وجود 
دارد را به نحو احسن اســتفاده کنیم و به همین دلیل، 
سرمایه گذارهاى کشور مجبور مى شوند به کشورهاى 
همسایه همچون گرجستان روى بیاورند. وى با انتقاد 
از ادارات تعاون گفت: مصوب شــد براى ایجاد اشتغال 
به واحدهاى صنفــى فرصت داده شــود و ادارات کار 

سختگیرى نکنند ولى متأسفانه این موضوع آنچنانکه 
باید مورد استقبال قرار نگرفته است. 

ســهل آبادى اظهار کرد:  اگــر این موضــوع تحقق 
پیدا مى کرد، قطعًا در گره گشــایى وضعیت اشــتغال 
شهرستان هاى کوچک مؤثر بود. وى با اشاره به اینکه 
در استان بیش از 160 تنوع رشــته هاى صنایع دستى 
وجود دارد، خاطرنشان کرد: بیش از 50 درصد رشته هاى 
صنایع دستى استان اصفهان در حال نابودى است. رئیس 
اتاق بازرگانــى، صنایع، معادن و کشــاورزى اصفهان 
گفت:  وضعیت بد جامعه و سختگیرى ها  باعث شده که 

استادان نتوانند شاگردى را قبول کنند.

فرمانده نیروى زمینى ارتش جمهورى اســالمى ایران 
گفت: رزمایش بزرگ اقتدار 97 نیــروى زمینى ارتش، 
از روز جمعه (دیروز) به مدت دو روز در گستره وسیعى از 

منطقه اصفهان برگزار شده است.
امیر سرتیپ کیومرث حیدرى اظهارکرد: در این رزمایش، 
تعداد 12 هزار نیروى هجومى براى اجراى تاکتیک هاى 
نوین آفندى متناسب با تغییرات ساختارى نزاجا حضور 
دارند. وى افزود: در رزمایش بــزرگ اقتدار 97 نیروى 
زمینى ارتش، دو تغییر رویکرد بزرگ «تحرك و تهاجم» 
را که مدتى است در حوزه ســاختارى و تاکتیکى نیروى 

زمینى محقق شده است، مورد ارزیابى قرار خواهیم داد.

فرمانده نیروى زمینــى ارتش در خصــوص تغییرات 
ساختارى این نیرو گفت: نیروى زمینى بر اساس رویکرد 
تهاجمى اتخاذ شــده از یگان هاى قدیمى و سنتى خود 
عبور کرده و مبتنى بر امر فرمانده معظم کل قوا ساختار 

جدیدى در یگان هاى خود به وجود آورده است.
امیر ســرتیپ حیدرى ادامه داد: امــروز تیپ   هاى ما به 
یگان هاى واکنش ســریع، نیروى مخصوص، نیروهاى 
واکنش سریع ویژه، تیپ هاى متحرك هجومى و تیپ هاى 
متحرك زرهى تغییر هویت داده اند و توانسته ایم با این 
تغییرات ســاختارى و تاکتیکى یک نیروى زمینى ایجاد 

کنیم که از قدرت تحرك و تهاجم باال برخوردار باشد.

 نیمى از صنایع دستى 
در حال فراموشى است

برگزارى رزمایش نیروى 
زمینى ارتش در اصفهان

جلوگیرى از فعالیت
21 واحد آالینده در استان

در طرح پایش روزانه و شبانه، از فعالیت 21 واحد آالینده 
در استان اصفهان جلوگیرى شد.

مریم کرمانى، مدیر اداره نظارت وپایش اداره کل حفاظت 
محیط زیسـت اسـتان اصفهان گفت: از ابتداى امسال 
تاکنون، 11 هزار مورد پایش روزانه و شبانه در این استان 
شده که از این تعداد، 2000 واحد آالینده اخطار دریافت 

کرده و 21 واحد هم پلمب شده است.

بهره بردارى از 79 پروژه در 
دهه فجر در شهرضا

عباس نظام االسـالمى، معـاون برنامه ریزى و توسـعه 
فرماندارى شهرضا گفت: در دهه فجر امسال 79 پروژه 
عمرانى، خدماتى، کشاورزى و صنعتى شهرستان که با 
سـرمایه گذارى 30 میلیارد و 139 میلیـون و 300 هزار 

تومان ایجاد شده، به بهره بردارى مى رسد.

فعالیت 3500 نفر از اتباع 
بیگانه غیرمجاز در اردستان 

حمیدرضا تأملى، فرماندار اردســتان گفت: در شرایطى 
که با ایجاد 2000 شــغل مى توان اردستان را به عنوان 
شهرســتان فاقد بیکارى اعالم کرد، 3500 نفر از اتباع 
بیگانه در بخش هاى مختلف این شهرســتان فعالیت 

دارند.

خبر

رضا فدایى، مســئول بیمارى هــاى واگیردار 
معاونت بهداشــتى دانشــگاه علوم پزشکى 
اصفهــان گفت: طى ســال هاى اخیــر، آمار 
مبتالیان به شپش جمع آورى شده و مى توان 
گفت ساالنه 20 هزار دانش آموزدر سطح استان 

اصفهان با این آلودگى درگیر هستند.
وى ادامــه داد: اوایــل پاییز، با شــروع فصل 
سرما شاهد شــیوع آلودگى شپش در مدارس 
و مکان هــاى تجمعــى نظیــر اســتخرها، 
ورزشــگاه ها و... هســتیم، اما بیشترین محل 
تجمــع مبتالیان بــه این آلودگــى، مدارس

 مقطع ابتدایى است.
مسئول بیمارى هاى واگیردار معاونت بهداشتى 
دانشگاه علوم پزشکى افزود: افراد باید حداقل 

هفته اى دو بار موهاى خود را با شامپو شستشو 
دهند، پیچ خوردگى و بافت مو زمینه ساز استقرار 
آلودگى  به شپش و قارچ هاست و در مکان هاى 
تجمعى توصیه مى شود که خانم ها مقنعه ها و 
چادر خود را روى چوب لباسى آویزان نکنند و 

در نایلون شخصى قرار دهند.
وى گفت: افراد درصورت احســاس خارش در 
سر، به نزدیک ترین مرکز بهداشت یا پزشک 
قابل اعتماد براى معاینه مراجعه کنند و شامپوى 
تجویز شده را طبق دستور العمل پزشک استفاده 
کنند؛ گاهى اوقات مردم به دلیل توجه نکردن 
به توصیه هــاى درمانى، از شــامپوها نتیجه 
نمى گیرند و آلودگــى در میان اعضاى خانواده 

تکثیر پیدا مى کند.

مسئول بیمارى هاى واگیردار معاونت بهداشتى دانشگاه علوم پزشکى خبر داد؛

بحران شپش در مدارس ابتدایى اصفهان 

پردیس هاى سینمایى اصفهان در تازه ترین اکران خود 
فیلم هاى سینمایى«ترانه» و «پارادایس» را به روى پرده 

به نمایش گذاشتند. 
فیلم اجتماعى «ترانه» از ساخته هاى مهدى صاحبى بوده 
که به تازگى در پردیس سینمایى ساحل به روى پرده رفته 
است. الهه حصارى، اندیشه فوالدوند، امیر رضا دالورى، 
مریم معصومى، بابک انصارى، نازنین فراهانى، سیاوش 
چراغى پور و ریحانه محمدنژاد از جمله بازیگرانى هستند 

که در فیلم «ترانه» به ایفاى نقش پرداخته اند. «ترانه» 
روایت  زندگى دختر دانشجویى اســت که کانون از هم 
پاشیده خانواده اش مشکالت زیادى را براى او به وجود 
آورده،  تا جایى که براى تأمین هزینه هاى زندگى فعالیت 
در یک شرکت مدلینگ غیررســمى را انتخاب مى کند و 
در این مسیر گرفتار افرادى مى شود که او را تا پاى مرگ 

پیش مى برند.
■■■

«پارادایس» عنوان تازه ترین اثر سینمایى على عطشانى 
است که در ژانر کمدى به تازگى در سینماهاى اصفهان به 
روى پرده رفته است. جواد عزتى، مهران رجبى، محمدعلى 
نجفیان، سامان صفارى و بیتا عطشانى از ایران و «الیویا 
بورکات»، «ماتیــاس متس»، «کالتســیدا روبرت» و 
«کاترین فولوس» از کشــور آلمان در این فیلم به ایفاى 

نقش پرداخته اند.
■■■

همچنیــن فیلــم ســینمایى کودکانه «ســندباد و 
سارا»تازه ترین اثر «غالمرضا آزادى» در ژانر کودك 
و نوجوان در پردیس سینمایى ساحل اصفهان به روى 

پرده رفته است.
این فیلــم روایتگر ماجراهاى کودکانــه و برگرفته از 
داستان «سندباد» اســت؛ قصه این فیلم اینگونه آغاز 
مى شود که طى اتفاقاتى «سندباد» به ایران مى رسد و 

در ایران دچار چالش هاى جالبى مى شود.

 رئیس شوراى اسالمى شــهر اصفهان گفت: پنج 
ایستگاه خط 2متروى اصفهان به مناقصه گذاشته 

شده است.
فتح ا... معیــن در خصوص آخریــن وضعیت خط 
2 متروى اصفهــان اظهار کــرد: در حال حاضر  
مســیرهاى دسترســى این خط حفارى شده و با 
تعمیرات اساسى دو دســتگاه TBM براى ادامه 

حفارى آماده ورود به شافت هستیم.
وى با بیان اینکه تاکنون بهره بردارى از پنج ایستگاه 
خط 2 مترو اصفهان به مناقصه گذاشته شده است، 
افزود: در صورت پایان مناقصه، عملیات اجرایى این 
پروژه ها آغاز مى شود. رئیس شوراى اسالمى شهر 
اصفهان با بیان اینکه مشکالت طراحى مسیر خط 2 
مترو به طور کامل حل شده است، ادامه داد: اقدامات 

تملک سایر ایستگاه ها نیز در دستور کار است.
وى تعداد ایستگاه هاى خط 2 مترو اصفهان را 24 
ایستگاه اعالم کرد و ادامه داد: ایستگاه میدان امام 

حسین (ع) بین خط یک و 2 مشترك است.
معین افــزود: همچنیــن مذاکراتى با قــرارگاه 
خاتم(ص) در دست انجام است که عملیات حفارى 
خط 2 مترو را از ابتداى خیابان کهندژ آغاز کند که 

زمان بهره بردارى از این پروژه را کوتاه تر کنیم.

مذاکره با قرارگاه خاتم(ص)
براى ساخت متروى اصفهان

آغاز اکران «ترانه» و «پارادایس» در سینماهاى اصفهان



سالمتسالمت 07073424 سال پانزدهمشنبه  6 بهمن  ماه   1397

موخوره یا دوشــاخه شــدن انتهاى مو، ناشى از آسیب 
فیزیکى یا آسیب شیمیایى به موهاســت که در بانوان 

بیشتر دیده مى شود.
موخوره به دلیل وارد شــدن آســیب به الیه پوشاننده 
الیه بیرونى مــو به نام «پوتیکــول» رخ مى دهد و این 
عارضه، ناشى از آســیب فیزیکى، تروما یا حرارت ایجاد 

مى شود.

معموًال بیمارى موخوره در بین زنان بیشتر از مردان شایع 
است، زیرا زنان بیشتر از سشوار یا برس استفاده مى کنند.

رنگ زدن مو و استفاده از شــامپو هاى اسیدى و قلیایى 
یکى از علل ایجاد بروز عارضه موخوره در افراد اســت و 

این مسئله در مو هاى خشک بیشتر دیده مى شود.
هنگامى که عارضه موخوره بــروز پیدا مى کند، بهترین 
اقدام این است که بیماران مو هاى خود را کوتاه کنند، زیرا 

مو هاى بلند به دلیل تماس طوالنى با مواد شوینده، آسیب 
مى بینند و این امر باعث بروز موخوره مى شود.

بهتر است موها بعد از اســتحمام در دماى معمولى و به 
مرور زمان خشک شود و از شــانه کردن مو هاى خیس 
پرهیز شود. اســتفاده از روغن هاى مخصوص مو مانند 
زیتون، بادام و کتیرا بــراى از بین بردن عارضه مو خوره 

مفید و سودمند است.

هوس هاى غذایى نشــانگر فرایندى است که در بدن 
ما رخ مى دهد. برخى از افراد اشــتیاق بیشترى نسبت 
به غذایى خاص نشــان مى دهند که کارشناسان این 
تمایالت را دلیل بر کمبود یا مشــکلى در بدن مى دانند 
که در ادامه به این تمایالت و کمبودها اشاره شده است.

غذاهاى شیرین
هوس مصرف مواد غذایى شــیرین بسیار شایع است و 
مى تواند نشانه اى از چند چیز باشــد. اگر تمایل شدید 
براى مصرف کیک و شیرینى احساس مى کنید، ممکن 
است با مشکالت گوارشى، خستگى یا مشکالت خواب 
مواجه باشید. این شرایط به واســطه کمبود انرژى رخ 
مى دهد که به طور مستقیم طحال و معده را تحت تأثیر 
قرار مى دهد. شما نباید گرفتار این هوس ها شوید، زیرا 
اگرچه قند هوس را فرو مى نشاند و به طور موقت سطح 
انرژى را باال مى برد اما شرایط هوس مى تواند در آینده 
بدتر شود و به مصرف هرچه بیشتر مواد غذایى شیرین 

مشتاق باشید.

غذاهاى تند
اگر به خوردن خوراك تنــد کارى و یا غذاهاى تند و پر 

ادویه دیگر تمایل دارید، بدن در تالش براى محافظت 
از شــما در برابر بیمارى است. هوس شما براى خوردن 
مواد غذایى تند مــى تواند به معناى هشــدار بدن در 
زمینه نیاز سیســتم ایمنى به حمایت و پشتیبانى بیشتر 

باشد.
ادویه ها بــه طور قابــل توجهى براى ســالمت بدن 
انســان مفید هســتند، پس مى توانید تا حــد امکان 
هوس مصرف مــواد غذایى تند و ادویــه دار را برآورده 

سازید.

غذاهاى شور
اگر به ریختن نمــک روى تمامى غذاهایى که مصرف 
مى کنید عالقه دارید، این مى تواند نشــانه اى از وجود 
یک مشکل باشــد. در حقیقت، این بدن شما نیست که 
نیازمند نمک اســت، بلکه کلیه ها موجب مى شوند تا 
طالب مصرف این ماده باشــید. فقدان جریان انرژى به 

کلیه ها، به هوس مصرف غذاهاى شور منجر مى شود.
گرفتار شدن در این هوس مى تواند به مشکالت مختلف 
مانند درد مفاصل و خستگى منجر شود. افزون بر این، 
اشتیاق به مصرف غذاى شور از جمله نشانه هاى استرس 

محسوب مى شود. 

غذاهاى تلخ
هوس خوردن غذاهاى تلخ چندان شــایع نیســت اما 

نشانه اى از وجود مشکل نیز محسوب مى شود. 
هوس خوردن مواد غذایى تلخ با عنصر آتش پیوند خورده 
و نمادى از انرژى قلب است. باور بر این است که غذاهاى 
تلخ مى توانند به دفع حرارت از بدن کمک کنند که این 
شرایط مى تواند خشم، بى ثباتى عاطفى و اضطراب را 
کاهش دهد. از این رو، هــوس خوردن مواد غذایى تلخ 
را برطرف ســازید، چرا که مى تواند به سالمت روانى و 

جسمانى شما کمک کند.

غذاهاى ترش
اگر تمایل زیادى به مصرف مــواد غذایى ترش، مانند 
آب مرکبات دارید، این شــرایط مى تواند نشانه اى از 
نیاز بدن به دریافت اسیدهاى چرب بیشتر باشد. اگر به 
میزان کافى چربى هاى سالم دریافت نکنید، این شرایط 
مى تواند عدم تعادل در کبد را به همراه داشته باشد که 
مى تواند میل شــدید به مصرف غذاهاى سرخ شده و 
چرب را افزایش دهد. عدم تعادل کبد ممکن اســت به 
شکلگیرى افسردگى، ســفتى عضالنى و میگرن نیز 

منجر شود.

هوس هاى غذایىهوس هاى غذایى
 پیامى از سالمت بدن پیامى از سالمت بدن

7 روش براى خالصى از موخوره

کلیه ها وظیفه دفع مواد زائد از بدن را بر عهده دارند. در 
صورت ابتال به دیابت، پرفشارى خون یا سخت شدن 
شریان ها، احتمال ابتال به بیمارى کلیوى نیز افزایش 
مى یابد که این انــدام هاى لوبیایى شــکل را از ارائه 

عملکرد درست باز مى دارد.
بیمارى کلیوى مى تواند زندگى انســان را در معرض 
خطر قرار دهد، از این رو، بایــد اقدامات الزم را براى 
مراقبت از کلیه ها و پاکسازى آنها انجام دهید. کلیه ها 
اندام هایى داخلى هســتند و به آنها دسترسى مستقیم 
نداریم اما مصرف برخــى مواد غذایى مــى تواند به 

پاکسازى آنها کمک کند.
سبزى هاى برگدار

ســبزى هاى برگدار از جمله مــواد غذایى مفید براى 
کلیه ها هستند که سرشار از ویتامین هاى C و K، فیبر 
و فوالت هستند. مصرف این قبیل سبزى ها به کاهش 
فشار خون، متعادل نگه داشتن قند خون و کاهش تنش 

کلیوى کمک مى کند. 
زردچوبه

التهاب در بــدن مى تواند موجب بــروز بیمارى هاى 
مختلف شــود که بیمــارى کلیوى نیز یکــى از آنها 
محسوب مى شود. براى پاکســازى کلیه ها و مبارزه 
با التهاب مى توانید مصرف زردچوبــه را مد نظر قرار 
دهید. زردچوبــه از خواص ضد التهاب ســود مى برد 
و براى مقابلــه با بیمارى کلیوى و ســنگ هاى کلیه 

گزینه اى مفید است. 
سیب

سیب سرشار از فیبر اســت که به جذب سموم کمک 
مى کند، از این رو، مصرف آن مى تواند به کاهش بار 
کارى کلیه ها کمک کند. همچنین ســیب مى تواند 
سطوح التهاب در بدن را کاهش دهد و به بهبود فعالیت 

دستگاه گوارش کمک کند.
سیر

اگر به خوبى از بدن خود مراقبت نکنید، افزایش سطوح 

ســموم و التهاب مى تواند به کلیه ها آسیب وارد کند. 
سیر یکى از مواد غذایى مغذى اســت که مى تواند به 
بهبود شرایط سالمت انســان کمک کند. سیر حاوى 
ترکیبى به نام «آلیسین» است که یک آنتى اکسیدان 
قدرتمند بوده و از خواص ضد التهاب برخوردار است. هر 
دو ویژگى براى تقویت ســالمت کلیه ها و فشار خون 

مفید هستند.
برگ هاى قاصدك

چاى برگ قاصدك نه تنها یک نوشیدنى خوش طعم 
است، بلکه به بهبود شرایط کلیه ها نیز کمک مى کند. 
برگ هاى قاصدك حاوى فالونوئیدهایى هستند که به 

پاکسازى کلیه ها و تصفیه خون کمک مى کنند. 
روغن زیتون

روغن زیتون فواید مختلفى را براى ســالمت انسان 
ارائه مى کند و کلیه ها نیز از آنها بى بهره نیستند. روغن 
زیتون به کاهش کلســترول، تســکین درد مرتبط با 

سنگ هاى کلیه و کاهش التهاب کمک مى کند. 
آبلیمو

لیمو یکى از مواد غذایى مفید براى کلیه ها محســوب 
مى شــود که نه تنها آنها را پاکســازى مى کند، بلکه 
به پیشگیرى از تشکیل ســنگ هاى کلیه نیز کمک 
مى کند. آبلیمو سطوح «ســیترات» در بدن را افزایش 
مى دهد که به پیشــگیرى از تشکیل سنگ هاى کلیه 

کمک مى کند. 
زنجبیل

زنجبیل یکى دیگــر از مواد غذایى مغذى اســت که 
مى توانید براى پاکســازى و کمک به بهبود شــرایط 
کلیه هــا در برنامــه غذایى خود بگنجانیــد. زنجبیل 
مى تواند به بهبود حالت تهــوع، درد، بیمارى حرکت، 

بى اشتهایى و حتى کاهش التهاب کمک کند.
از آنجایى که التهاب مى تواند موجب بیمارى کلیوى 
شود، افزودن زنجبیل به رژیم غذایى روزانه مى تواند 

اقدامى مؤثر براى مقابله با این شرایط باشد.

هنگامى که روده غذایــى را هضم نکند، فرد دچار درد 
و اسهال یا بر عکس یبوست و یا تورم در شکم و روده 
مى شــود. در ابتدا به دردهاى که ایــن غذاها ایجاد 

مى کنند، مى پردازیم.
شــما بعد از خوردن غذا، در ناحیه شــکم و روده درد 
را احســاس مى کنید یا بســیارى از افــراد به دلیل 
اســترس هاى زیادى که در هنگام صرف غذا دارند، 
ممکن اســت بعد از خوردن غذا دچــار نفخ،گرفتگى 

عضالنى، اسهال یا یبوست شوند.
این دردها و عارضه ها بســتگى به عــادات تغذیه اى 
دارد و باید از غذاهایى که در ادامه آمده اســت پرهیز 

کرد.
  سبزیجاتى مثل باقال، لوبیا، عدس و نخود فرنگى. 

  فیبرهاى سرشار از لنین: سبزیجات و میوه جات خام 
و بعضى از سبزیجات سبز مثل کلم، پیاز، کرفس و...

 میوه هایى که داراى روغن هستند مثل بادام، فندق، 
پسته و...

  غذاهایى که از تخمیر به دست مى آیند مانند پنیر. 
  قسمت هایى از گوشت که راسته است. 

  دل، جگر، کله پاچه و سیراب شیردان.
  غذاهاى سرخ کرده: بهتر است افرادى که داراى این 

عارضه هستند، بیشتر از غذاهاى آب پز استفاده کنند.
  غذاهایى که به آنها آرد مى زنند: زیرا حجم معده را 

زیاد مى کنند و هضم آن براى روده سخت مى شود.
  افراط در غذاهایى که داراى فروکتوز باالیى هستند: 

عسل، انگور، میوه هاى خشک، انجیر و گیالس.
زمانى که درد شما براى مدت زیادى ناپدید شد و از بین 
رفت، شما مى توانید دوباره به این غذاها روى آورید اما 
افراط دوباره تمام این عارضه ها را براى شما به همراه 

خواهد آورد.

 خوراکى هایى 
براى تقویت 
سالمت کلیه ها

 غذاهایى که 
براى روده مضرند

پزشکان توصیه مى کنند زمانى که کودك به دنیا مى آید، مدتى او را بر 
روى شکم قرار دهید. این کار فواید زیادى دارد که از آن جمله مى توان 

به سفت شدن ماهیچه گردن اشاره کرد.
 قراردادن نوزاد روى شکم باعث مى شــود نوزاد زودتر گردن خود 

را نگه دارد.
 از مزایاى دیگر این کار، تقویت ماهیچه هاى گردن نوزاد است و نوزاد 
زودتر سینه خیز و چهاردست و پا مى رود. همچنین مى توان به تقویت 
ماهیچه هاى لگن، پا و بازوى نوزاد اشاره کرد. این کار، از صاف شدن 
پشت سر نوزاد پیشــگیرى مى کند. ایجاد قوس مناسب دست ها و 
تسریع مهارت هاى حرکتى، تسکین درد هاى کولیکى نوزاد، بهبود 
فرایند گوارش و کمک به دفع گاز، از دیگر مزایاى قرار دادن نوزاد بر 

روى شکم است.

ماهى ماده غذایى مفیدى است که مادران باردار باید آن را در رژیم 
خود بگنجانند اما این را فراموش نکنید که برخى از ماهى ها حاوى 
مقدار کمى  جیوه و سایر مواد معدنى و ترکیبات مضر که براى کودك 

بسیارمضر است، هستند.
از این رو توصیه مى شود از ماهى هایى مانند قزل آال، خال مخالى، ساردین ها 
و شاه ماهى ها استفاده کنید، چرا که این ماهى ها داراى سطوح پایین مواد معدنى 
خطرناك هستند. همچنین مواد مغذى سالم مانند اسید هاى چرب امگا 3 بسته بندى 

مى شوند که براى رشد مناسب کودك شما بسیار مهم است.

پزشکان
روى ش
به سفت
 قرارداد
را نگهد
 از مزایا
زودتر س
ماهیچه
پشت س
تسریع
گ فرایند

 فواید قرار دادن نوزاد بر روى شکم

زنان در دوران باردارى 
ماهى بخورند

حیــدر عظمایى، محقق و پژوهشــگر 
طب ســنتى درباره مهمترین خواص 
شــربت برگ زیتون گفت: این شربت، 
میزان ترشح انســولین از پانکراس را 
افزایش مى دهد و باعث کاهش قندخون 
مى شود و براى افراد دیابتى بسیار مفید و 

اثربخش است.
وى افزود: ویتامین D، کلسیم و منیزیم 
موجود در شــربت برگ زیتون، موجب 
استحکام استخوان و دندان مى شود و 
از پوکى اســتخوان و آرتروز پیشگیرى 

مى کند.
عظمایــى در ادامه بیان کــرد: درمان 
تبخال، کاهــش کلســترول بد خون 
(LDL)، آرامبخش قلــب و اعصاب، 
کاهش چربى خــون و رفع کبدچرب از 
دیگر خواص این شــربت فوق العاده 

است.
این محقق و پژوهشــگر طب ســنتى 
همچنین گفت: این شربت خاصیت آنتى 
بیوتیکى، ضد التهابى و ضد ویروســى 
دارد و براى افراد مبتال به سرماخوردگى، 
آنفلوآنزا و بیماران ریوى بســیار مفید و 
اثربخش است. وى اظهار کرد: مصرف 
شــربت برگ زیتون موجب افزایش 
سوخت و ساز بدن، کاهش وزن و تناسب 
اندام مى شود و افرادى که قصد کاهش 
وزن و الغرى دارنــد، مى توانند از این 

شربت مفید استفاده کنند.
عظمایى بیان کرد: شربت برگ زیتون 
 C و A، E به علت داشتن ویتامین هاى
خاصیت آنتى اکســیدانى دارد، موجب 
تقویت سیســتم ایمنى بدن مى شود و 
از آن در برابر انــواع بیمارى ها از جمله 

سرطان ها محافظت مى کند.
گفتنى است؛ شربت برگ زیتون شامل 
برگ زیتون، چاى ترش،چاى ســبز، 

دارچین و عسل است.

جو گیاه مفیدى است که براى سالمت 
استخوان و قلب مفید است.آهن، فسفر، 
کلسیم، منیزیم، منگنز و روى موجود در 
جو مى تواند در ایجاد و حفظ ســاختار 
اســتخوان ها و قدرت آنها مفید باشد، 
تعادل دقیق فسفر و کلسیم براى سالمت 

استخوان ها ضرورى است.
 فیبر، پتاسیم، فوالت، ویتامین B6 موجود 
در جو مى تواند از سالمت قلب محافظت 
کند. همچنین جو منبــع خوبى از فیبر 
اســت و همین امر باعث کاهش مقدار 
کلى کلســترول در خون مى شود و در 
نتیجه خطر ابتال به بیمارى هاى قلبى را 

کاهش مى دهد.

 کاهش قندخون با 
شربت «برگ زیتون»

 از خواص جو 
چه مى دانید؟

تى او را بر 
 جملهمى توان 

ر گردن خود 

داست و نوزاد 
توان به تقویت 
 ازصاف شدن 
سب دست ها و 
ى نوزاد، بهبود 
ر دادن نوزاد بر 

ماهى ماده غذایى مفیدى است
خود بگنجانند اما این را فراموش

مقدار کمى  جیوه و سایر
بسیارمضر است، هست

این رو توصیه از
و شاه ماهى ه

خطرناك
ش م

زنان در دورا
ماهى بخور

یر
اگر به خوبى از بدن خود مراقبت نکنید، افز

ش،چاى ســبز، 
ست.

ر ر ی و
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پس   چگونه اســت حال غیبت کننده اى که زبــان به غیبت برادر 
خود مى گشــاید و او را به سبب گرفتار شــدنش در چنگ گناه 
ســرزنش مى کند. آیا بــه یاد ندارد کــه خداوند گناهــان او را 
مستور داشته است، آن هم گناهانى که از گناهان کسى که زبان 

موال على (ع)به غیبتش گشاده، بسى بزرگ تر بوده است؟

«آگهى مزایده عمومى » چاپ اول

شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان درنظردارد تعداد محدودي از زمین هاي صنعتی و خدماتی موجود در شهرکها و نواحی صنعتی زیر را از طریق مزایده عمومی(به شماره200971281000002)  به صورت 
نقد و اقساط به افراد واجد شرایط از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) واگذار نماید.کلیه مراحل برگزاري مزایده از دریافت اسناد مزایده تا ارائه پیشنهاد قیمت مزایده گران و بازگشایی پاکت ها از 
طریق درگاه سامانه تدارکات دولت به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد الزم است مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاي الکترونیکی را 

جهت شرکت در مزایده محقق سازند.تاریخ انتشار مزایده در سامانه تاریخ 1397/11/06 می باشد.
آخرین مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده از سایت : ساعت 19:00 روز دوشنبه مورخ 1397/11/15

آخرین مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 14:30 روز یکشنبه  مورخ 1397/11/28
زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 8:30 صبح روز دوشنبه مورخ 1397/11/29

اطالعات تماس دستگاه مزایده گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص اسناد مزایده و ارائه پاکت الف : آدرس اصفهان خیابان 22 بهمن، مجموعه اداري امیر کبیر، شرکت شهرك هاي صنعتی استان اصفهان 
و تلفن 0311570 اطالعات تماس سامانه  ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 27313131- 021

دفتر ثبت نام در تهران : 88969737 و85193768 -021 و دفتر ثبت نام در اصفهان :5- 03132645870 (داخلی 3299)
هزینه درج آگهى روزنامه به عهده برنده مزایده مى باشد.

امور پیمان هاى شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان

بهاي حق بهره برداري  نوع کاربري پالكمساحت  (متر مربع)شماره پالكشهرك/ناحیهردیف
پایه مزایده

بهاي کل حق بهره 
برداري پایه مزایده 

پالك (ریال)

شرایط پرداخت                               
(تبصره قابل اعمال 

است)
مبلغ سپرده

هزینه کارشناسی 
اعیانی موجود در 

پالك 

356,090,000808,000,000ماهه نقد+10 قسط سه%700,0007,121,800,00030غذایی (تا رده 3 ضوابط محیط زیست)A10174اوره نطنز1

445,000,000200,000,000ماهه نقد+10 قسط سه%2,951,9078,900,000,00030غذایی (تا رده 3 ضوابط محیط زیست)A3015تیران2

*85,487,500ماهه نقد+10 قسط سه%500,0001,709,750,00030غذایی (تا رده 3 ضوابط محیط زیست)A3419.5خوانسار(فاز1)3

379,641,150110,803,500ماهه نقد+10 قسط سه%2,100,0007,592,823,00030فلزي-برق (تا رده 3 ضوابط محیط زیست)A3615.63مبارکه4

492,191,950211,221,000ماهه نقد+10 قسط سه%2,300,0009,843,839,00030فلزي-برق (تا رده 3 ضوابط محیط زیست)B4279.93مبارکه5

*390,609,000ماهه نقد+10 قسط سه%1,380,0007,812,180,00030خدماتی-باربريA5661هرند6

*14,539,000ماهه نقد+10 قسط سه%6,700,000290,780,00030تجاري-خدمات کامپیوتريA43.4رنگسازان(فاز3)7

*31,500,000ماهه نقد+10 قسط سه%7,000,000630,000,00030تجاري-نانواییB90رنگسازان(فاز3)8

*23,608,200ماهه نقد+10 قسط سه%7,300,000472,164,00030تجاري-اغذیه فروشیC64.68رنگسازان(فاز3)9

 نقد+10 قسط سه%6,500,000750,750,00030تجاري-دفتر جرثقیلD115.5رنگسازان(فاز3)10
*37,537,500ماهه

شهردار اصفهان در مراســم آیین افتتاحیه پروژه هاى 
منطقه 12 اصفهان گفت: بهره بــردارى از تصفیه خانه 
پساب شمال شهر نشان داد بخش خصوصى و شهردارى 
مى توانند در یک تعامل مشترك و منطقى کارى براى 

همه شهر انجام دهند.
قدرت ا... نوروزى با بیان اینکه تابســتان امسال یکى از 
سخت ترین و تهدیدآمیزترین تابستان ها براى فضاى 
سبز شهر بود، افزود: فضاى سبز شهر اصفهان به دلیل 
تشــنگى و خشکســالى در معرض نابودى کامل قرار 
گرفته بود اما همت همه مســئولین به ویژه مدیران آب 
منطقه اى، آب و فاضالب شــهرى و همچنین تشکیل 
ستاد بحران خشکسالى به کمک شــهردارى آمد تا با 
تصفیه و خرید پساب ها و اســتفاده از بیش از 30 هزار 
هکتار تانکر آب از بیرون شــهر و انتقال آن به اصفهان 
بتوانیم شرایط سخت آبى را ســپرى کنیم. وى با بیان 
اینکه هویت شهر در معرض خطر قرار داشت، اظهار کرد: 

درختان چنار شهر با عمرى صدساله در معرض تهدید بود 
اما همت واالى مســئوالن و مدیران شهرى همچنین 
حمایت مدیران استانى موجب شــد بحران کم آبى را 

پشت سربگذاریم.
نوروزى با بیان اینکه امروز شاهد افتتاح شبکه اى هستیم 
که قرار است در هر ثانیه 100 لیتر پساب را تصفیه کند و 
در اختیار مدیریت شهرى قرار دهد، تصریح کرد: از 5000 
هکتار فضاى سبز شهر،  3700 هکتار از سوى شهردارى 
باید آبیارى شود که با توجه به بحران ایجاد شده در زاینده 
رود و تحلیل هاى نادرست در سطح استان هاى دیگر و 
حتى در سطح ملى باید به سراغ اجراى چنین طرح هایى 

حرکت کنیم.
شهردار اصفهان خاطر نشان کرد: منطقه 12 با 240 هکتار 
و منطقه2 با 190 هکتار همچنین فضاهاى سبز بختیار 
دشت به همت شرکت دانش بنیان و مشارکت شهردارى 
و تدبیر مدیران از خشکسالى در امان خواهد بود و مشکلى 

براى آبیارى درختان در تابستان وجود ندارد.

نوروزى در ادامه با تأکید بر اینکه این به معناى رفع خطر 
خشکسالى نیست، اظهار کرد: باید با نگاه زیست محیطى 
با شــنیدن دغدغه دوســتداران محیط زیست، فعاالن 
سمن هاى محیط زیست، تغییر نوع کشت، نوع آبیارى، 
نوع بذر و مراقبت از گونه هــاى گیاهى در جهت حفظ 
فضاى سبز شهر گام برداریم؛ همه باید دست به دست هم 

دهیم تا اصفهان از این خطر رهایى یابد.
■■■

در ادامه آیین افتتاحیه از پروژه هاى منطقه 12  مدیرعامل 
شــرکت آبفاى اســتان اصفهان با اشــاره به اقدامات 
شهردارى اصفهان که تحت عنوان «اصفهان در مسیر 
امید» انجام مى شود گفت: مصداق واقعى، در مسیر امید 
حرکت کردن است. در این شرایط جوانان براى ماندن 
در کشور به انگیزه و حمایت نیاز دارند و استفاده از توان 

شرکت هاى دانش بنیان در همین راستاست.
هاشــم امینى حرکت ارزشمند شــهردارى اصفهان در 
خصوص نحوه قراردادهاى جدید مانند قرارداد با شرکت 
دانش بنیان بهیــن زاینده رود را قابل تقدیر دانســت و 
افزود: به جاى اینکه از سرمایه مردم در راستاى توسعه 
پایدار شهر استفاده شود از سرمایه شرکت دانش بنیان و 
شرکت هاى خصوصى استفاده شده است و این حرکتى 
بسیار مهم و ویژه است. انجام و اجراى چنین پروژه هایى 
هوشــیارى و هنر اصفهانى ها را مى رساند زیرا به جاى 
متوقع بودن از دولت خودشان آستین باال زده و دست به 
کار مى شوند. وى با اشاره به پساب تصفیه خانه پساب 
شمال شــهردارى اصفهان، تصریح کرد: فاضالب در 
بخشى از تصفیه خانه ها به صورت متعارف تصفیه شده 
اما مســائل زیســت محیطى را در پى دارد در حالى که 
تصفیه خانه شمال مى تواند در هر ثانیه 100 لیتر پساب 
تصفیه خانه شاهین شهر را به صورت تکمیلى تصفیه کند.
امینى اضافه کــرد: بهره بردارى از ایــن تصفیه خانه در 

راستاى توسعه پایدار شــهر اصفهان است و قرارداد آن از 
نوع قراردادهاى B.O.O (ساخت، بهره بردارى، مالکیت) 
و استفاده از دانش و سرمایه شرکت هاى دانش بنیان است.
مدیرعامل شرکت آبفاى اســتان اصفهان با بیان اینکه 
در این تصفیه خانه به جاى اســتفاده از پرکلروین براى 
گندزدایى آب از نمک طعام استفاده مى شود تأکید کرد: 
فرآیند تصفیه تکمیلى پســاب در این مجموعه ممتاز و 
سازگار با محیط زیست است و امیدوارم در این روزهاى 
بى آبى زاینده رود و خشکسالى، با ابتکار روح و کالبد شهر 

اصفهان زنده نگه داشته  شود.
■■■

مدیر منطقه 12 شهردارى اصفهان نیز در این آیین با بیان 
اینکه ده پروژه در منطقه 12 بهــره بردارى یا کلنگزنى 
مى شــود، گفت: دو پروژه تصفیه خانه تکمیلى پساب و 
خط انتقال آن به طول 18هزار متر  و 500 متر که این خط 
انتقال پساب تصفیه  شده را به دو مخزن اصلى در بختیار 
دشت و میدان استقالل و از آنجا به شبکه توزیع و آبیارى 
فضاى سبز انتقال مى دهد با هزینه اى بالغ بر 11 میلیارد 

تومان انجام شده است.
على باقرى ادامه داد: تصفیه خانه پســاب شمال شهر 
براى 350 هکتار از اراضى فضاى ســبز اصفهان قابل 
استفاده اســت که این پروژه منجر به حفاظت از محیط 
زیست و جلوگیرى از مشکالتى مى شود که به دلیل رها 
شدن فاضالب ها به وجود مى آید. وى افزود: مجموعه 
نیروگاه پنل خورشیدى ساختمان ادارى با ظرفیت 10 کیلو 
وات اعتبار بالغ بر 110 میلیون تومان، راه اندازى مرکز 
توانمندسازى کودکان و نوجوانان در محله کم برخوردار 
امیرالمؤمنین با اعتبار 130 میلیــون تومان، کلنگزنى 
مجموعه ورزشى چند منظوره خیابان حکمت در زمینى 
به مساحت 1537 متر مربع و با زیربناى 3063 متر مربع 
در چهار طبقه با اعتبار بالغ بر شش میلیارد تومان، خیابان 

اتصال دهنده عاشق آباد  به شهرك کوثر به طول 400متر 
و هزینه اى بالغ بر 200 میلیون تومان و احداث مجموعه 
شهر ورزشــى چند منظوره شــهرك نگین، مجموعه 
توانمندسازى بانوان سرپرست خانوار در محله ناصرخسرو 
و در زمینى به مساحت 325 متر مربع با اعتبار یک میلیارد 
و 550میلیون تومان و  سایر پروژه ها مانند آسفالت معابر 
و ترمیم جداول با اعتبار یک میلیون تومان نیز  از دیگر 

طرح هاى آماده بهره بردارى منطقه 12 است.
باقرى با بیان اینکه منطقه12 باوسعت 8200 هکتار اولین 
منطقه از نظر مساحت اســت که سومین منطقه در بین 
15 منطقه از نظر بودجه اى است تصریح کرد: امیدوارم 
بتوانیم با افتتاح و اجراى این پروژه ها محرك توسعه بیش 

از پیش این منطقه باشیم.
■■■

در پایان مدیر عامل شرکت بهین آب زنده رود با اشاره به 
اینکه با پساب حاصل از تصفیه خانه شمال شهر مى توان 
350 هکتار از فضاى سبز شهر اصفهان را آبیارى کرد،  
گفت: تصفیه آب در رو مرحله گندزدایى و فیلتراســیون 
انجام مى شود. سعید سامانى ادامه داد: در مرحله گندزدایى 
از الکترولیز نمک طعام استفاده شده است که از روش هاى 
نوین تصفیه آب به شمار مى رود و در مرحله فیلتراسیون 
نیز که روشى چند الیه است ذرات جامد معلق و کدورت 
آب برطرف مى شود. وى بیان کرد: این تصفیه خانه در 
زمینى به مساحت 2000 متر مربع و 6000 متر مربع فضا 

نیز براى توسعه در نظر گرفته شده است. 
سامانى افزود: خط اتصال از ورودى با طول 240 متر از 
ابتدا تا مرحله فیلتراسیون است و پساب بعد از گندزدایى 
وارد مخزن شده و به وسیله سه پمپ در مخازن ذخیره 
بختیار دشت و نیروگاه شهید کشورى نگهدارى مى شود. 
پساب از این مخازن به شهردارى مناطق 12 و 2، بختیار 

دشت و میدان استقالل منتقل مى شود.

شهردار اصفهان در مراسم افتتاح پروژه هاى منطقه 12 اصفهان:

تصفیه خانه پساب شمال شهر نشانه تعامل بخش خصوصى و شهردارى است

محیا حمزه


