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9 فرمان طالیى 
براى پیشگیرى از 

سکته مغزى

استاندار اصفهان دیگر بهانه ندارد!
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گرانى، منجر به افزایش 
تخلفات بهداشتى شده است

دستگیرى عامالن اخاذى
 از طالفروش اصفهانى 

از دالر تا گوشت
 با کارت ملى!
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سکته مغزى، آسیب عصبى حاد ناشى از اختالل خونرسانى 
به قسمتى از بافت مغز است که به علت انسداد رگ مغزى 

به وسیله یک لخته خونى و یا پارگى یکى از عروق
 تغذیه کننده آن قسمت از بافت مغز ایجاد مى شود. به بیان 

دیگر، اگر خون رسانى به قسمتى از مغز دچار اختالل  ...

نماینده مردم اصفهان در مجلس شــوراى 
اسالمى گفت: به واسطه بارش هاى خوبى 
که در سرشاخه هاى زاینده رود نازل شده، 
برآوردها نسبت به ســال قبل بسیار بهبود 
پیدا کرده و در این نوبت بازگشــایى، آب تا 
اواسط خرداد در رودخانه جریان خواهد داشت.

حیدرعلــى عابــدى در خصوص دســتور اخیر 
رئیس جمهور مبنى بر بازگشــایى آب رودخانه 

زاینده رود در...
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مهیا شدن امکان سلول درمانى بیماران در اصفهانمهیا شدن امکان سلول درمانى بیماران در اصفهان
با سلول درمانى مى توان روند پیشروى چند بیمارى را کندتر کرد و در مقابل، زمان زنده ماندن را افزایش داد
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استاندارى که غبغب او بادى به خود ندارد و مانند مردم کوچه و بازار تردد مى کند، حیف است که بنشیند و تنها گذر ایام را به تجربه بگذراند

این روزهاى
 بازار موسیقى

 از زبان خواننده 
سابــقًا 
ممنوع الفعالیت

غیرآسیایى ها چه تأثیرى در
 لیگ قهرمانان دارند؟

تیم هاى آســیایى در سال هاى اخیر به شــدت متکى به مهره هاى 
خارجى خود بوده انــد؛ بازیکنانى که اغلب از فوتبال برزیل به آســیا 

مى آیند تا کالس تیم هاى شرق و غرب را باال ببرند.
هفته اول لیگ قهرمانان آسیا در حالى به پایان رسید که 38 گل از خط 

دروازه ها گذشت و 408 شوت نیز روانه دروازه ها شد.
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در صفحه 6 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

نماینده مردم اصفهان در مجلس خبر داد؛

ممنوعیت
 فروش گونه هاى 

وحشى آبزیان 
براى هفت سین 

چرا به رغم خودکفایى، از روسیه گندم وارد مى کنیم؟
یک سئوال مهم؛

5

اواس
حیدر
رئیس
زایند

آقاى گلآقاى گل
 نه به اوکراین مى رود نه به اوکراین مى رود
 نه به لیگ هاى عربى!    نه به لیگ هاى عربى!   
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اینناینااین
ازابازابازاب بازا
زبان از زبان اناز ز ناز زب ز

ممنوعممنوعوعممنوع
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بازگشایى
 زایـنده رود

 از نوروز 
تا اواسط خرداد 
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هفته پیش یک پایگاه خبرى گزارشــى منتشر کرد که 
یک کشتى بارى ایرانى با 4900 تن گندم در کانال ولگا 
در دریاى خزر و در منطقه آستاراخان به مانع برخورد کرده 
است. کشتى داراى 14 خدمه بوده و با پرچم ایران و تحت 
مدیریت شرکت کشتیرانى پرشین گلدن سى به مقصد 

امیرآباد در ایران مى رود.
حساسیت این خبر عالوه بر اینکه این کشتى براى ایران 
بوده بیشــتر به علت محموله گندم آن بود چراکه ایران 
امسال اعالم کرده در تولید گندم خودکفاست و اقدام به 

واردات محموله گندم از روسیه، حساسیت زا بود.
یک منبــع آگاه در وزارت جهاد کشــاورزى در این باره 

به «فارس» گفــت: از آنجایى که در کشــور ظرفیت 
کارخانه هاى آرد زیاد است براى توسعه آنها و همچنین 
درآمدزایى براى کشــور اقدام به واردات گندم مى شود. 
 این منبع آگاه گفت: این گندم هاى وارداتى تحت عنوان 
«عبور موقت» وارد کشور مى شود و عالوه بر تولید آرد در 
کارخانه هاى کشور، مشتقات دیگرى نظیر آرد، گلوتن و 

نشاسته هم از آنها استخراج مى شود.
به گفته منبع آگاه، گندم هاى وارداتــى پس از فرآورى 
در 15 کارخانه آرد کشــور که مجــوز واردات دارند، به 
کشورهاى جنوب شــرقى آســیا و از جمله چین صادر 

مى شود.

حجت االسالم و المسلمین حسن روحانى اظهار کرد: 
زمانى که آقاى ظریــف و همکارانش عــازم مذاکره 
هسته اى بودند، آنها را فرا خوانده و اعالم کردم که در 
روند این مذاکرات یک خط قرمز دارم که اگر مراعات 
نشود هیچ توافقى را نخواهم پذیرفت و آن خارج شدن از 
فصل 7 منشور سازمان ملل متحد و لغو قطعنامه هاست. 
رئیس جمهور گفــت: در تاریخ ســازمان ملل نظیرى 
وجود ندارد که کشــورى تحت فصل 7 قــرار بگیرد و 
بدون اینکه آن را اجرا کند، از آن خارج شود و براى اولین 
بار جمهورى اســالمى ایران از فصل 7 خارج شد. وى 
افزود : فصل 7 به معناى قرار داشتن در مرز جنگ است 

و کشورى  را که تحت فصل 7 قرار مى دهند به معناى 
آن است که هر کارى مى توانند علیه آن انجام دهند که 

مرحله آخر آن جنگ است.
روحانى گفت: در این راســتا رئیس جمهور فرانسه به 
طور علنى و در مصاحبه مطبوعاتــى اعالم کرد که در 
سال 91، پنج کشور متفقًا تصمیم به جنگ علیه ایران 
گرفتیم و وقتى انتخابات ســال 92 پیش آمد و شــما 
روى کار آمدید شاهد تغییر شرایط بودیم لذا از تصمیم 
خود دســت نگه داشــتیم. رئیس جمهور تصریح کرد: 
حضور مــردم در انتخابــات 92  کشــور را  از جنگ

حتمى نجات داد.

چرا به رغم خودکفایى،
 از روسیه گندم وارد مى کنیم؟

5 کشور آماده جنگ
 با ایران بودند

الیحه بودجه در 8 بند 
ایراد دارد

 انتخاب| سخنگوى شوراى نگهبان از وجود ایراد 
شرعى و قانون اساسى در حدود هشت بند از الیحه بودجه 
98 خبر داد. او ادامه داد: در بررسى هایى که تا کنون داشتیم 
با شمارى از اشکاالت مغایر با قانون اساسى و شرع مقدس 
مواجه شدیم و در برخى موارد نیز داراى ابهام است که به 

مجلس ارسال خواهیم کرد.

ادعاى جدید علیه ایران
 انتخاب| شــرکت آمریکایى «مایکروسافت» 
مدعى شــده هکر هاى ایرانى ظرف دو سال گذشته به 
بیش از 200 شرکت نفوذ و به آنها خسارت وارد کرده اند. بنا 
به این ادعا، حوزه فعالیت شرکت هاى هدف در صنایعى 
همچون نفت، گاز و ماشین آالت سنگین بوده است. این 
شرکت ها در کشــور هایى از جمله عربستان سعودى، 
انگلیس و آمریکا به ثبت رسیده بودند و مجموعًا تا چند 

صد میلیون دالر خسارت به آنها وارد شده است.

بیماران 53 کشور را
 معالجه مى کنیم

ســردار محمدرضا نقدى، معاون    عصر ایران|
فرهنگى ســپاه پاسداران انقالب اســالمى گفت: پس 
از پیروزى انقالب اســالمى 20 هزار خانه بهداشت در 
کشور ساخته شده اســت و در حال حاضر از 53 کشور 
دنیا براى معالجه به ایران اسالمى مى آیند در حالى که 
قبل از انقالب مردم ما از داشتن یک خانه بهداشت هم 

محروم بودند.

دیپلمات زن، سخنگو مى شود
 رویداد24| بهرام قاسمى تأیید کرد که به زودى 
سمت سخنگویى وزارت خارجه را ترك خواهد کرد. او در 
حاشیه نشست خبرى اخیر اعالم کرد که به زودى پس از 
طى مراحل تشریفاتى و انجام پروتکل هاى رایج ادارى 
به عنوان سفیر جمهورى اســالمى ایران عازم پاریس 
خواهد شــد. بدین ترتیب از هفته جارى فردى دیگر به 
جاى قاسمى به سمت ســخنگویى وزارت امور خارجه 
منصوب خواهد شــد. منابع آگاه خبرى از احتمال قریب 
به یقین انتخاب افسانه نادى پور با 25 سال سابقه کار در 
وزارت امور خارجه به عنوان جانشین قاسمى در سمت 

سخنگویى خبر داده اند.

زیان 110 میلیاردى «قشم ایر»
بهــرام پارســایى، ســخنگوى   خانه ملت|
کمیســیون اصل نودم قانون اساسى مجلس مى گوید: 
طبق گزارش هاى واصله به کمیسیون اصل 90، شرکت 
هواپیمایى «قشم ایر» [که متعلق به بابک زنجانى بود] 
مى تواند از محل فروش بلیت به سوددهى قابل قبولى 
دســت یابد، حال این شــرکت به ظاهر با چندین دفاتر 
هواپیمایى قرارداد بسته اســت اما براساس گزارش ها، 
«قشم ایر» در ده ماهه گذشته بالغ بر 110 میلیارد تومان 

متضرر شده است.

یک مقایسه جالب
  عصر ایران| راه آهن قزوین- رشت که رئیس 
جمهور آن را افتتاح کرد 164 کیلومتر طول دارد و اعتبار آن 
18 هزار و 500 میلیارد ریال اعالم شده است. براى درك 
این عدد ابتدا باید آن را به تومان تبدیل کنیم که مى شود: 
1850 میلیارد تومان یعنى دقیقاً معادل بودجه یکسال صدا 

و سیماى جمهورى اسالمى ایران.

واقعاً مردم فهمیدند؟!
  ایسنا| وزیر نفت با اشــاره به برخى انتقادات 
که به وزارت نفت مبنى بر اینکه اطالعاتى از سوى این 
وزارتخانه منتشر نمى شود وارد است، گفت: من اطالعات 
را لو نمى دهم؛ این موضوع به من آسیب وارد مى کند اما 
ملت سرافراز مى مانند. وى افزود: در حال حاضر نزدیک 
95 درصد جمعیت ایران از گاز استفاده مى کنند. آیا مردم 

امسال متوجه شدند که زمستان چطور آمد و رفت؟ 

خبرخوان
300 دشت کشور 
فرو نشسته است

رئیس ســازمان زمین شناسى    ایسنا|
و اکتشــافات معدنى کشــور با بیــان اینکه 
«متأسفانه حدود 300 دشــت کشور، تحت 
تأثیر فرونشست قرار دارند» گفت: فرونشست 
کشــور از عددهاى گوناگونى تشــکیل شده 
است. در اتحادیه اروپا، 4 میلیمتر فرونشست را 
مخاطره و بحران به حساب مى آورند، در حالى 
که در برخى از دشت هاى ایران این فرونشست 
تا 35 ســانتیمتر مى رســد. باید توجه داشت 
فرونشست ها بحثى بسیار جدى است و از آن 

به عنوان زلزله خاموش یاد مى شود.

ماجراى
 ورود بنز الکچرى

ورود یک دســتگاه خودروى   تابناك|
ســوارى بنز مــدل CLS 2019 به داخل 
کشور همراه با ســئواالت و حواشى پیرامون 
آن طى روزهاى اخیر در صفحات مجازى داغ 
شــد. در این باره، یک مقام مسئول گمرکى

 مى گوید: این خودرو متعلق به یکى از ایرانیان 
مقیم کشــورهاى اروپایى بــوده براى اولین 
بار وارد کشور شده اســت. ارزش این خودرو 
69 هزار دالر بوده و مدل آن مربوط به ســال 
2018 اســت. در حال حاضــر، مبلغ تضمین 
گذاشته شــده براى این خودرو، 705 میلیون 
تومان اســت و طبق قانون پس از طى کردن 
فرایندهــاى ادارى امکان تــردد آنها فراهم 

مى شود.

کتاب هاى درسى
 کوچک مى شود

اداره کل چاپ و نشر کتاب هاى   میزان|
درسى سازمان پژوهش و برنامه ریزى باهدف 
صرفه جویى در مصرف کاغذ کتاب هاى درسى 
تصمیم به تغییر قطع کتاب هاى درسى دارد. در 
اطالعیه این اداره کل آمده است: کتاب هاى 
درسى دوره دوم ابتدایى در سال هاى گذشته با 
قطع رحلى (21*28) تولید و در اختیار دانش 
آموزان قرار مى گرفت که ایــن امر منجر به 
دور ریز کاغذ به میزان قابل توجهى در هر سال 
مى شود؛ یکى از راهکار هاى صرفه جویى در 
مصرف کاغذ به میــزان بیش از 2000 تن در 
سال، تغییر قطع کتاب هاى دوره دوم ابتدایى 
از رحلى (21*28) به قطع وزیرى (16* 23) 

است.

پیام تسلیت رامبد جوان 
براى «جناب خان» 

هفته پیــش در لیــگ قهرمانان   رکنا|
اروپا، پارى ســن ژرمن در خانه با نتیجه 1-3 
مغلوب منچستر یونایتد شــد تا از رسیدن به 
مرحله بعد باز بمانــد. این نتیجه در حالى رقم 
خورد که پاریســى ها در انگلیس موفق شده 
بودند حریــف خود را 2-0 شکســت دهند و 
شــانس باالیى براى صعود داشــتند. رامبد 
جوان پس از شکســت پارى ســن ژرمن در 
اینســتاگرام خود پیامى براى «جناب خان» 
منتشر کرد. او نوشت: «رفیق عزیزم «جناب 
خان!» باخــت مفتضحانه پارى ســن ژرمن 
مقابل منچستریونایتد و حذف تیمتان از لیگ 
قهرمانان اروپا را صمیمانه به شــما تســلیت 
عرض مى کنم. مــا را در غم خود شــریک 

بدانید.»

افزایش تخریب جنگل ها
یک کارشــناس محیط زیست با   پانا|
بیان اینکه طى سه دهه گذشته روند تخریب 
جنگل ها در ایران شدت گرفته است، گفت اگر 
روند کنترل و نظارت نداشــتن بر جنگل ها به 
همین شکل ادامه داشته باشد، نمى توان آینده 

مناسبى را براى جنگل ها پیش بینى کرد.

استانداران سابق، از ده سال پیش تا کنون مدعى بودند 
که احوال نزار آب اصفهان فرصت تفکــر آزاد و کار و 
تالش را از آنها گرفته و اجازه نــداده تا به امور مختلف 

استان رسیدگى کنند.
«ذاکر اصفهانى» مى گفت زاینده رود اصفهان، نیمى 
از انــرژى اش را صرف خود نمــوده و «زرگرپور» هم 
مدعى بود که تمام تجارب چندین ســاله اش را به کار 
گرفته تا مبادا به جاى آب، هوا از شیر آب خانه ها تراوش 
کند.«مهرعلیزاده» هم اگر چه نیامده، رفت ولى  همان 
مقدار را هم سرگرم طرح چند ماده اى خود در حوزه آب 
شرب و زاینده رود بود. اما حاال دیگر «عباس رضایى» 

نمى تواند از این جور حرف ها بزند.
آمارها نشان مى دهد میزان بارندگى در اصفهان 3 برابر 
شــده و تا حدود 220 درصد رشد داشته است. اصفهان 
که چندین ســال متوالى با تغییر اقلیم مواجه بود و طى 
این سال ها دچار خشکسالى و کم آبى شده بود، در سال 
97 رحمت الهى شامل حالش شد و بارش هاى پر بارى 

را تجربه کرد.
مسئولین آبفاى اصفهان نیز اعالم کرده اند که مردم این 
دیار همچنان به صرفه جویى در مصرف آب پایبند بوده 
و نگرانى ها در زمینه تأمین آب شــرب به میزان کافى 

رفع شده است.
از سرچشمه هاى زاینده رود هم خبرهاى خوبى منتشر 
شده و رشد 310 درصدى بارش ها نسبت به سال قبل را 
حکایت مى کنند. حاال دیگر جارى شدن دائمى زاینده 
رود هم دور از ذهن نیســت و اندکى پیگیرى و تمرکز 
بر روى موضــوع آبخیزدارى کفایت مــى کند تا حتى 
گاوخونى هم پر آب شود؛ که اگر نشود، دیگر باید دلیل 

آن را در ناتوانى هاى مدیریتى دانست.
یک ذره آب قرضى از افغانستان وارد ایران شد و دریاچه 
خشکیده هامون را پر آب کرد. پس چطور مى توان براى 
اصفهان که در مرکز کشور است و در شمال و جنوب و 
غرب خود، بارش برف هاى چند مترى را شــاهد بوده، 
انتظار غرق آب شــدن گاوخونى را نداشت؟ یعنى اگر 
کسى چنین احتمالى را نفى کند، دیگر باید ناتوانى را در 

عمق ذهن و توانش جستجو کرد.
حاال که به لطف الهى مهمترین دغدغه استان برطرف 

شــده، اســتاندار اصفهان دیگر مى تواند فارغ از تمام 
بحران هاى مربوط به آب در حوزه شرب و کشاورزى و 
صنعت، پاشنه کفش ها را باال کشیده و به امور بر زمین 
مانده اصفهان برسد. جارى ســاختن دائمى زاینده رود 
را باید به پیگیرى مدیران میانى و نمایندگان اســتان 
بسپارد و خود به تمام مواردى بپردازد که رها و سرگردان 
مانده اند. از اقتصاد و صنعت و ورزش اصفهان گرفته تا 
فرهنگ و اجتماع و امنیت و سیاست، باید همگى در ید 
قدرت استاندار اصفهان محیط شوند تا بار دیگر دوران 

شکوفایى اصفهان پدیدار شود.
یک اتاق بازرگانى تــازه نفس، صنایع آمــاده به کار، 
نیروى انتظامى و اطالعاتى و امنیتى مقتدر، شهرداران 
و مدیران پا به رکاب، مجلس و نمایندگانى پیگیر و در 
اتحاد، فرهنگ و هنر و رســانه هاى مشتاق و همیشه 
همراه و مهمتر از همه مردمانى حاضر در صحنه و تاریخ 

ساز، بسترى را آماده کرده اند تا یک نفر به عنوان مدیر 
ارشد استان بتواند با تدبیر و درایت خود این دیار پهناور 

را هدایت نموده و به سر منزل توفیق برساند.
اگر بخشــى از آرامش و شــرایط امــروز را هر یک از 
استانداران پیشــین تجربه مى کردند، شاید چه ها که 
نمى کردند و اگر امروز سکاندار ارشد استان نتواند کارى 
از جلو برده و بارى از زمین بردارد، باید تمام اشاره هاى 

تقصیر را تنها به سوى او نشانه رفت.
استاندارى که غبغب او بادى به خود ندارد و با پاویون و 
Vip و Cip هواپیما بیگانه است و مانند مردم کوچه و 
بازار تردد مى کند، حیف است که بنشیند و تنها گذر ایام 
را به تجربه بگذراند. زمان براى او اندك است و نهایت 
به حد دو سال فرصت خدمت دارد. او مى تواند خود یک 
منشور مدیریتى شود، یک الگو باشد و کاریزمایى بسازد 

که معیار آیندگان لقب بگیرد. 

سخنانش نباید بى مایه فطیر شوند. جلساتش نباید بى 
نتیجه باشــند. چراغ اتاقش از صبح اذان تا نیمه شــب 
نباید خاموش شود و ماشین بازرســى اش نباید که از 

حرکت باز بماند.
دیگر وقت ارجاع و نشســتن نیست. خنده دار است اگر 
عریضه به او، ســر از میز روابط عمومى تازه کارش در 
بیاورد و او خود باید پیگیر تمام گالیه ها باشــد. شالق 
تدبیر او باید چنان شانه هاى مدیران بر جا نشسته و راکد 
و بى دغدغه را نوازش دهد تا همگان، دوران سکون و 
رکود را فراموش کرده و یکه تاز رفع مصائب و مسائل 

اصفهان شوند.
باد آمده اســت و دیگر آلودگى نیست. باران آمده است 
و بى آبى نیســت. خالصه آن که ابر و باد و مه و خورشید 
و فلک به کار آمده اند و براى اســتاندار اصفهان، دیگر 

بهانه اى نیست.

عضو شوراى نظارت بر سازمان صداوسیما با بیان اینکه 
خروج آرشیو مربوط به ادوار مختلف بوده است، گفت: 
با توجه به گزارشاتى که به شــوراى نظارت بر صدا و 
سیما رسیده، خروج آرشیو از ســازمان قابل تکذیب و 

کتمان نیست.
سید احسان قاضى زاده هاشمى با اشاره به مسئله فروش 
آرشیو صدا و سیما و دستیابى برخى رسانه هاى خارجى 
به این آرشــیو، گفت: در این زمینه اظهــار نظرهاى 
مختلفى صورت گرفته اما مرجع نظارت بر صدا و سیما 
شوراى نظارت بر سازمان صدا و سیماست که اطالعات 
خود را از دســتگاه هاى مختلف نظارتــى مى گیرد و 

همچنین از بدنه کارکنان صدا و ســیما گزارش هاى 
مختلفى دریافت و بر اساس آن تصمیم  گیرى یا اظهار 

نظر مى کند.
عضو شوراى نظارت بر سازمان صدا و سیما افزود: خروج 
آرشیو صدا و سیما متعلق به ادوار مختلف بوده است و 
این آرشیو به صورت مســتقیم به شبکه هاى خارجى 

واگذار نشده و افراد ثالثى در این روند نقش داشتند.
عضو کمیسیون فرهنگى مجلس تصریح کرد: در این 
رابطه قطعاً قصور و کوتاهى هایى رخ داده که پس از اخذ 
گزارش از نهادهاى مختلف نظارتى، شوراى نظارت بر 

صدا و سیما در این رابطه تصمیم  گیرى خواهد کرد.

عضو کمیســیون عمــران مجلــس با اشــاره به 
مصوبه مجلس درمورد کوپنى شــدن کاالها گفت: 
در اردیبهشــت و خــرداد و تیرماه شــاهد بودیم 
که مــردم بــا کارت هاى ملــى اجــاره اى صف

 مى کشــیدند کــه 1000 دالر از صرافى هــا دالر 
بگیرند هم اکنون که آن روند تمام شــده، اول صبح
 مى ایســتند کــه بــا کــد کارت ملــى گوشــت 
بگیرند. ما باید نظام توزیع خود را هدفمند و قانونمند 

کنیم.
مجید کیانپور تصریــح کرد: مــن نمى گویم حتمًا 
کوپنى کنیــم بلکه حتــى اگر دولت نظــرى دارد 

نظر خــود را به مجلــس بیــاورد. مصوبه مجلس 
در بحث کوپنى شدن اگر ارائه شــده به دلیل عدم 
نظارت مؤثــر و صحیح ایــن اتفاق افتــاده که به 
این سمت هدایت شــدیم و حال اگر دولت الیحه

 جدیدى بیــاورد کــه از کوپنى شــدن جلوگیرى 
کنــد و تضمیــن دهــد کــه کاالى اساســى 
به دســت مصرف کننــده واقعى برســد،  این هم 
مى تواند روشــى براى توزیع کاال باشــد. نباید به 
صورتى باشد که کسى حتى یک بار هم از کاالهاى 
اساسى اســتفاده نکند و کســى صدها بار استفاده

کند.

گردش مالى سه شــنبه آخر ســال یا همان چهارشنبه سورى عدد بســیار هنگفتى 
اســت. طبق بررســى ها، قیمت اقالم ســاده اى مانند ســیگارت، فرفــره، پروانه، 
موشک، مشعل و فالشر از دو تا ده هزار تومان اســت. نکته جالب توجه آن است که 
اغلب اقالم فوق به صورت فله و قاچاق وارد کشــور مى شــود. البته مواد دست ساز 
دیگــرى مانند نارنجک در ابعــاد مختلف  از ده تــا صد هزار تومــان خرید و فروش 
مى شــود که عمومًا در مکان هاى غیر اســتاندارد و در داخل خانه ها تولید مى شــود 
و بخــش عمده اى از کشــته ها و مصدومیــن این ایام نیــز در همین ماجــرا اتفاق

 مى افتد.
اگر تنها ده میلیون خانوار از 24 میلیون خانوار ایرانى را درگیر در چهارشــنبه سورى 
بدانیم و اگر فرض کنیم هر خانواده مبلغى حدود 50 هزار تومان براى این روز هزینه 
مى کند، گردش مالى آن به عددى حدود 1000 میلیارد تومان مى رسد. طبق آمار هاى 
موجود حدود 70 درصد این اقالم به کشــور قاچاق مى شود که نشان مى دهد عددى 

حدود 700 میلیارد تومان عاید قاچاقچیان مى شود.

خبرگزارى کتاب ایران اخیراً پیش بینى کرده قیمت هر 
صفحه کتاب در سى ودومین نمایشگاه بین المللى کتاب 
تهران که اردیبهشت ماه ســال آینده برگزار مى شود، به 
طور متوسط 246 تومان خواهد بود. این در حالى است که 
متوسط قیمت هر صفحه کتاب در دى ماه گذشته حدود 
167 تومان و البته همین رقم، 27 درصد بیشتر از سه ماه 
قبل از خود بوده اســت. این یعنى ما از ماه گذشته تا به 
اردیبهشــت  با افزایش 47  درصدى قیمت کتاب مواجه 
خواهیم بــود. قیمت کاغذ تحریر اندونــزى 60 هم که 
اغلب کتاب ها با آن چاپ مى شوند هم که مى دانید همین 
امسال از بندى 81 هزار تومان به 330هزارتومان در 24 
بهمن 97 رسیده و احتمال بســیار زیاد تا سال آینده این 

روند افزایشى را ادامه خواهد داد.

استاندار اصفهان دیگر بهانه ندارد!
ایرج ناظمى

  بهار نیوز| محمــد دادکان، رئیــس اســبق 
فدراســیون فوتبال در گفتگو با روزنامه «آرمان» گفته 
است: «چرا فساد امروز را با فساد دیروز مقایسه نمى کنید 
که چندین برابر شده است؟ کسانى که ما مدعى هستیم 
دین و ایمان نداشتند اجازه نمى دادند دختران زیر 18 سال 

در محله هاى ناجور شهر رفت و آمد کنند. این در حالى 
است که این وضعیت امروز شکل دیگرى به خود گرفته 
است. در یکى از سفرهاى خارجى که به مقصد سوییس 
داشتم مجبور بودم یک شب را در یکى از هتل هاى دوبى 
در امارات سر کنم. شب و در هنگام صرف شام در کنار میز 

ما چند دختر ایرانى نشسته بودند که مدام با خود زمزمه 
مى کردند آیا فرد میز بغلى آقاى دادکان است یا خیر. در 
این وضعیت بود که یکى از آنها جلو آمد و از من پرسید 
شما آقاى دادکان هستید. من جواب دادم بله. وى گفت 
اجازه مى دهید ما با شما هم صحبت بشویم. گفتم اشکال 

ندارد. صحبت ما به جایى رســید که من از این دختران 
ســئوال کردم شــما چند نفر در اینجا چه کار مى کنید 
که در پاســخ گفتند ما در اینگونه هتل ها زندگى خود را 
مى چرخانیم. این وضعیت در ترکیه نیز وجود دارد. آیا این 

وضعیت شرم آور نیست؟»

روایت تلخ دادکان از وضعیت دختران ایرانى  

گردش مالى ترقه بازى در چهارشنبه سورىکتاب، صفحه اى 246تومان!

خروج آرشیو صداوسیما کتمان پذیر نیست از دالر تا گوشت، با کارت ملى!
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پلمب 48 واحد صنفى متخلف
رئیس پلیس امنیت عمومى استان اصفهان از پلمب 
48 واحـد صنفـى متخلف در راسـتاى اجـراى طرح 

نظارت بر واحدهاى صنفى خبر داد.
محمد حسن اسماعیلى اظهار کرد: در راستاى ارتقاى 
امنیـت اجتماعـى و سـاماندهى صنوف فاقـد پروانه 
کسب، طرح نظارت و کنترل بر اصناف توسط مأموران 
اداره نظارت بر اماکن عمومى طى یک هفته در شهر 

اصفهان  اجرا شد.
وى  ادامه داد: در این طرح از 402 واحد صنفى بازدید 
به عمل آمـد کـه در نهایت، تعـداد 48 واحـد صنفى 
متخلف به علت نداشتن پروانه کسب و رعایت نکردن 
قوانین و مقـررات مربوطه، پلمب و بـراى  112 واحد 

صنفى دیگر نیز اخطاریه پلمب صادر شد.

چاپ بیش از
 1100 عنوان کتاب در استان

اصغـر مختـارى، معـاون فرهنگـى و رسـانه اداره کل 
کتابخانه هاى اسـتان اصفهـان گفت: از ابتداى امسـال 

تاکنون 1183عنوان کتاب در استان چاپ شده است.

غرس نهال هاى 
مزین به نام شهدا در کلیشاد

حامد اخگر، شهردار کلیشاد و سودرجان گفت: غرس 
نهال هایى که مزین با نام شهداست، تجلى مردانگى و 
تشبیه استقامت آن بزرگمردان و اقدامشان است و ما 

این اقدام را در شهر کلیشاد عملیاتى کردیم.

امام جمعه دهاقان 
استعفاى خود را پس گرفت

حجت االسـالم اصغر رضوانـى، امام جمعـه دهاقان 
که به سـبب مخالفت و اعتراض به برخى مسـئوالن 
شهرسـتان دهاقان در خطبه هاى دو هفته گذشـته، 
استعفاى خود را اعالم کرده بود، با واکنش و حساسیت 
جمعى از شهروندان و امضاى طومار در مساجد و نماز 
جمعه شهرسـتان همراه بود و سـرانجام با وساطت و 
پادرمیانى گروهى از مردم از جمله فرهنگیان، طالب 
و کشـاورزان دهاقانى دوباره به دفتر خود بازگشت و 

استعفاى خود را پس گرفت.

افتتاح کارگاه خاتم
 و فیروزه کوبى 

  با حضـور مدیر کل آمـوزش فنى و حرفه اى اسـتان 
اصفهان، کارگاه خاتم و فیروزه کوبى در مرکز آموزش 
فنى و حرفه اى زینبیه با مشـارکت بخش خصوصى 
افتتاح شـد. آرش اخـوان، مدیـر کل آمـوزش فنى و 
حرفه اى اسـتان اصفهان در آیین افتتـاح این کارگاه 
گفت:در راسـتاى ارائه آموزش هاى مهارتى با هدف 
کارآفرینـى و توسـعه اشـتغال پایـدار، کارگاه خاتم و 
فیروزه کوبى با مشـارکت بخش خصوصى در مرکز 

فنى و حرفه اى زینبیه راه اندازى شد.

توزیع 1500 اصله نهال در 
نماز جمعه فالورجان

شـهردار فالورجان گفت: امسـال در محل برگزارى 
نماز جمعه شـهر فالورجان، توزیع هزار و 500 اصله 

نهال هاى مثمر و مقاوم به کم آبى داشتیم.
جواد نصرى اظهارکرد: در راسـتاى اشـاعه فرهنگ 
درختکارى، روز جمعه 17 اسفند ماه(دیروز) در محل 
برگزارى نماز جمعه شهر فالورجان هزاار و 500 اصله 

نهال توزیع شد.

اعطاى 600 میلیون تومان وام 
به زوج هاى سمیرمى

على قربان افشارى، مدیر کمیته امداد امام خمینى(ره) 
شهرستان سمیرم گفت: در سال 97 به 180 نوعروس 
و 52 داماد، 618 میلیون تومان کمک هزینه داده شد 

تا تشکیل زندگى دهند.

خبر

اســتاندار اصفهان گفت: شــهرك علمى و تحقیقاتى 
اصفهان بایــد بتواند در شــرایط ســخت اقتصادى و

 بین المللى و تحریم هاى ظالمانه، با ایده هاى خالقانه 
براى دولت و بخش خصوصى راهگشا باشد.

عباس رضایــى افزود: شــهرك علمــى و تحقیقاتى 
اصفهان باید با توسعه فعالیت شرکت هاى دانش بنیان 
و فراهم کردن زمینه هاى مناســب براى تجارى سازى 
دستاوردهاى آنها، مقدمات الزم براى جذب سرمایه گذار 

داخلى و خارجى را فراهم کند. 
وى، وظیفه شهرك هاى علمى و تحقیقاتى اصفهان را، 
حمایت از شرکت هاى نوپا، رشد و توسعه آنها و ارزیابى 

مستمرشان، کشف ایده هاى نو و حمایت از آنها و برداشتن 
موانع تجارى ســازى ایده ها عنوان کرد و گفت: جهان 
امروز بر پایه دانش و رقابت هاى ســازمانى شکل گرفته 
و دانش الزم براى تحقیقات مدرن امروز، ضرورى است. 

استاندار اصفهان، ایجاد شــبکه ها و ائتالف منابع اصلى 
شبکه ها را دو اقدام مهم براى نوآورى در جامعه دانست 
و اضافه کرد: شــهرك علمى و تحقیقاتى اصفهان از دو 
دهه گذشته، با هدف توســعه مبتنى بر دانایى از طریق 
ایجاد مراکز رشــد، فعالیت خود را آغاز کرد و امروز بیش 
از 500 شــرکت دانش بنیان و واحد فناور را در خود جاى 

داده است. 

سرپرســت نظارت بر امور حیات وحش اداره کل حفاظت 
محیط زیست استان اصفهان گفت: گونه هاى وحشى آبزیان 
از جمله مار آبى، الك پشت و سمندر لرستانى قابل خرید و 
فروش نیستند و در صورت مشــاهده، با متخلفان برخورد 

قانونى مى شود.
قدرت ا... علیپور اظهار کرد: افرادى که در ســطح شــهر  
نسبت به فروش مار آبى، الك پشــت و سمندر لرستانى 
اقدام مى کنند و به محیط زیست و گونه هاى حیات وحش 
آسیب مى زنند، مستلزم جریمه و جبران ضرر و زیان زیست 
محیطى هستند. وى افزود: یگان حفاظت محیط زیست 
مانند سال هاى گذشته در صورت مشاهده چنین تخلفى، 

فروشندگان حیات وحش را از سطح شهر جمع آورى و به 
طور جدى با آنها برخورد مى کند.  

سرپرســت نظارت بر امور حیات وحش اداره کل حفاظت 
محیط زیست استان اصفهان با اشاره به اینکه تا کنون خرید 
و فروش الك پشت و سمندر لرســتانى در شهر مشاهده 
نشده است، ادامه داد: این نوع سمندر یک گونه در معرض 
خطر انقراض است و این گونه فقط در ایران زیست مى کند 
و زیستگاهش استان هاى لرســتان و کردستان است اما 
متأسفانه در سال هاى اخیر افرادى سودجو نسبت به خرید و 
فروش این گونه در حال انقراض، براى کسب درآمد و تزیین 

سفره هفت سین اقدام مى کنند.  

ممنوعیت فروش گونه هاى 
وحشى آبزیان براى هفت سین 

شهرك علمى و تحقیقاتى 
راهگشا  باشد

معاون شهرســازى و معمارى شهردارى اصفهان گفت: 
بر اســاس آمار و اطالعات، امسال در کالنشهر اصفهان 
در مقایسه با سایر کالنشهرها رونق ساخت و ساز و تولید 

مسکن از رشد خوبى برخوردار بوده است.
احمد حسینى نیا  اظهارکرد: به منظور رونق اقتصادى به 
خصوص ایجاد محرك در صنعت ساخت و ساز، شهردارى 
اصفهان بر اســاس مصوبه شوراى اســالمى شهر، در 
ماه هاى منتهى به پایان سال بسته تشویقى را به منظور 
تسهیل و روان سازى مباحث ساخت و ساز به خصوص در 

صدور پروانه به شهروندان ارائه کرد.
وى با بیان اینکه بسته تشــویقى ساخت و ساز امسال در 
برهه اى از زمان با تخفیف 35 درصدى و سپس با تخفیف 
30 درصدى با مصوبه شوراى شــهر توسط شهردارى 

اصفهان اجرایى شــد، تأکید کرد: ارائه بســته تشویقى 
ساخت و ســاز باعث ایجاد انگیزه و مشارکت در بخش 

ساخت و ساز شد.
معاون شهرســازى و معمــارى شــهردارى اصفهان 
خاطرنشان کرد: در حوزه مباحث مربوط به تراکم و صدور 
پروانه، آمارها نشان مى دهد که امسال تا پایان بهمن ماه 
نسبت به مدت مشابه سال قبل درحدود 33 درصد افزایش 

در بخش ارزش افزوده تراکم ایجاد شده است.
حسینى نیا ادامه داد: طى پنج ماه پایانى امسال (شهریور 
تا بهمن ماه 97) به استثناى اسفندماه که در آن قرار داریم 
رشــد 92 درصدى را در خصــوص ارزش افزوده تراکم 

شاهد بوده ایم.
■■■

وى با اشاره به متراژ پروانه هاى صادر شده در سال جارى 
گفت: از ابتداى امسال تا پایان بهمن ماه 97 در مقایسه با 
مدت مشابه سال قبل متراژ پروانه هاى ساختمانى صادر 
شده در اصفهان 11 درصد رشد داشته و این در حالى است 
که ما در پنج ماهه اخیر یعنى شهریورماه تا پایان بهمن ماه 
سال جارى نرخ رشــد معادل 71 درصدى نسبت به سال 

گذشته داشته ایم.
■■■

وى از رشد 13 درصدى تعداد صدور پروانه هاى ساختمانى 
امســال نیز خبر داد و تصریح کرد: آمارهاى ارائه شــده 
حاکى است که رونق ساخت و ساز، صدور پروانه و تولید 
مسکن، امسال در کالنشهر اصفهان در مقایسه با سایر 

کالنشهرها از رشد خوبى برخوردار بوده است.

رونق ساخت و ساز در اصفهان
امسال رشد 13 درصدى در صدور پروانه هاى ساختمانى اتفاق افتاده است

مدیر بهداشت محیط مرکز بهداشت اصفهان گفت: در 
بازرسى هاى امسال، کشــف  تعداد تخلفات در اصناف 
و واحدهاى تولید مواد غذایى افزایش داشــته است که 
مى توان گفت مهمتریــن دلیل این امــر، گرانى مواد 

اولیه است.
حسین صفارى در خصوص نظارت هاى نوروزى بر مراکز 
عرضه و تولید مواد غذایى در استان اصفهان نیز اظهار 
کرد: هر ساله مرکز بهداشت از اواسط اسفند کار بازدید از 
مراکز خرید را انجام مى دهد اما امسال با توجه به اینکه 

پیش بینى کرده ایم تعداد مسافرین اصفهان بیش از پیش 
باشد، اجراى این طرح را از یکم اسفندماه آغاز کرده ایم 

و تا بیستم همین ماه ادامه مى دهیم.
وى با اشــاره به اینکه گرانى مواد اولیــه باعث افزایش 
تخلفات بهداشــتى شــده اســت، تصریح کــرد: آمار 
تخلفاتى که توسط ما ثبت شده، نسبت به سال گذشته 
افزایش داشته  است که دلیل آن، گرانى کاالهاى اولیه 
اســت که موجب مى شــود کاالهاى مانده یا فاسد به 

فروش برسد.

گرانى، منجر به افزایش تخلفات بهداشتى شده است

سلطان جاده ها در عملیات ویژه پلیس اصفهان دستگیر 
شد.

فرمانده انتظامى اســتان اصفهان گفــت: چندى پیش 
فیلم هایى که در آن یک راننده اقدام به حرکات نمایشى 
مخاطره آمیز، انجام ســرعت باال، الیى کشى و گردش 

خودرو بــه صورت 180 درجــه در ســطح خیابان ها و 
جاده هاى اســتان اصفهــان مى کرد، در شــبکه هاى 
اجتماعى منتشر و پیگیرى این موضوع در دستور پلیس 

راهنمایى و رانندگى این استان قرار گرفت.
مهدى معصوم بیگى افزود: این فرد خاطى که به سلطان 
جاده ها معروف شده بود، حین انجام حرکات نمایشى به 
خودروهاى شهروندان آسیب رســانده و باعث مجروح 
شدن برخى از افراد هم مى شد و بالفاصله از صحنه فرار 
مى کرد. وى افزود: با توجه به اینکه راننده هنجار شکن از 
خودروهاى متعددى استفاده کرده و در هنگام فیلمبردارى 
نیز اقدام به فک پالك خودروى خود مى کرد، سرانجام 
با عملیات مشترك و منسجم بین مجموعه پلیس فتا و 

راهور،شناسایى و دستگیر شد.
معصوم بیگى افزود: این جوان 22 ساله، هم اکنون با قرار 

صادره از سوى مقام قضائى روانه زندان شده است.

دستگیرى سلطان جاده ها در اصفهان

معاون عمران شهرى شهردارى اصفهان گفت: عملیات 
عمرانى اصالح پیاده روها تا 25 اسفندماه پایان مى یابد.

ایرج مظفر افزود: مناطق 15 گانه شهردارى در طول سال، 
بر اساس بودجه پیش بینى شــده اقدام به رفع موانع در 
پیاده روها، رفع اختالف سطح، ایجاد پل بین ایستگاه هاى 

اتوبوس و پیاده روها مى کنند.
معاون عمران شهرى شــهردارى اصفهان با بیان اینکه 

ســاالنه درحدود 10 تا 12 میلیارد تومــان اعتبار براى 
ســاماندهى و اصالح پیاده روها در بودجــه پیش بینى 
مى شــود، تصریــح کــرد: در ســال جارى 9 میلیارد و 
700 میلیون تومــان اعتبار براى اصالح و ســاماندهى 
پیاده روهاى شهر در نظر گرفته شده که تا کنون 80 درصد 
این بودجه، جذب و پیاده روهاى زیادى در مناطق 15 گانه 

نوسازى و اصالح شده است.

پایان عملیات عمرانى اصالح پیاده روهاى شهر تا 25 اسفند

مدیر کل کمیته امداد امام خمینى(ره) اســتان اصفهان 

گفت: از ابتداى سال 98مستمرى مددجویان کمیته امداد 
20درصد افزایش پیدا مى کند.

محمدرضا متین پور بیان کــرد: 105هزار خانواده  تحت 
پوشش کمیته امداد اســتان اصفهان  هستند که ماهانه 
مبلغ 25میلیارد تومان مستمرى به این خانوارها پرداخت 

مى شود.
وى افزود: به طور متوســط هر خانواده 250هزار دریافت 
مى کنند.متیــن پور گفت: امســال  براى اولیــن بار به 
خانواده هاى مستمرى بگیر، یک ماه مستمرى را به عنوان 
عیدى تقدیم خواهیم کرد و از ابتداى سال 98مستمرى 

مددجویان  20درصد افزایش پیدا مى کند.

افزایش 20 درصدى مستمرى مددجویان کمیته امداد 

چهارمین نمایشگاه منسوجات خانگى و کاالى خواب و 
نخستین نمایشگاه کاال و محصوالت ایرانى، دکوراسیون 
و تزیینات خانگى تا فردا در محل دائمى نمایشگاه هاى 

بین المللى استان اصفهان دایر است.
چهارمین نمایشگاه منسوجات خانگى، سرویس و کاالى 
خواب در 4300 متر مربع فضاى نمایشگاهى و با حضور 
43 شرکت کننده از استان هاى اصفهان، تهران، تبریز و 

قم دایر شده و انواع سرویس و کاالى خواب، تابلو فرش، 
ترمه، روتختى و حوله را به نمایش گذاشته است.

در کنار این نمایشــگاه، نخســتین نمایشــگاه کاال و 
محصوالت ایرانى، دکوراســیون و تزیینــات داخلى با 

حضور صد شرکت کننده برپاست.
این نمایشــگاه در 5000 مترمربع فضاى نمایشگاهى 
برگزار شده و کاالهایى نظیر دکوراسیون و تزیینات داخلى 

منزل، مشاغل خانگى، تولیدات شــرکت  هاى صنایع 
کوچک صنعتى، لوستر، مبلمان، لوازم خانگى، گلخانه و 

صنایع دستى را به نمایش گذاشته است.
عالقه مندان به بازدید از این دو نمایشگاه، مى توانند از 
ساعت 15 تا 22 روز شــنبه و یک شنبه(امروز و فردا) به 
محل برپایى نمایشگاه هاى بین  المللى استان اصفهان 

واقع در پل شهرستان مراجعه کنند.

چهارمین نمایشگاه  منسوجات خانگى در اصفهان 
تا فردا ادامه دارد

مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اســالمى استان اصفهان 
گفت: سال آینده 15 هزار واحد مسکونى در 935 روستاى 
این استان، با استفاده از تسهیالت ویژه مسکن روستایى 

ساخته مى شود.
عبدالحسین خانى افزود: بر اساس قانون، باید ساالنه 200 

هزار مسکن روستایى در کشور احداث شود. 
وى اظهارکرد: ســاخت مسکن روســتایى توسط بنیاد 
مسکن از ســال 84 تاکنون ادامه دارد و در سال جارى، 

8000 واحد به بانک ها معرفى شدند که از این تعداد، کار 
ساخت 4000واحد شروع شد. 

مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اســالمى استان اصفهان 
تصریح کرد: 1300واحد هم در بخش مسکن شهرى در 
برنامه سال 97 این بنیاد قرار داشت که در حال اجراست.  
وى اضافه کرد: همچنین عملیات ساخت 3000 واحد از 
واحدهاى مســکونى نیمه تمام و باقیمانده از سال هاى 

گذشته نیز در سال جارى ادامه پیدا کرده است. 

در سال آینده محقق مى شود؛

ساخت 15 هزار مسکن روستایى در نصف جهان

مدیرکل انتقال خون استان اصفهان از اجراى طرح عیدانه 
«سرخى تو از من» براى ایام نوروز خبر داد و گفت : این طرح 
براى ترغیب مردم به اهداى خون، از 15 اســفند97 تا 15 

فروردین 98 اجرا مى شود.
مجید زینلى با بیان اینکه طى 11 ماه امسال 156 هزار نفر 
براى اهــداى خون به مراکز انتقال خون اســتان اصفهان 
مراجعه کرده اند، اظهار کرد: از این تعداد، 125 هزار نفر موفق 

به اهداى خون شده اند.
وى ادامه داد: امسال تعداد مراجعه کنندگان به مراکز انتقال 
خون 2 درصد افزایش افزایش یافته است که 97 درصد از 
اهدا کنندگان، آقایان و 3 درصد خانم ها هستند.  مدیرکل 
انتقال خون استان اصفهان با بیان اینکه 20 تا 25 درصد از 
مراجعه کنندگان از اهداى خون معاف مى شوند، گفت: نوسان 
فشار خون، بیمار بودن متقاضیان و انجام اعمال جراحى، از 

عمده ترین دالیل ممانعت از اهداى خون این افراد است.

طرح عیدانه انتقال خون 
استان براى ایام نوروز

همزمان با هفته درخت کارى، هفت هزار مداد کاشتنى 
بین شهروندان اصفهانى توزیع مى شود.

مدیــر اداره توســعه فرهنگ شــهروندى ســازمان 
فرهنگــى، اجتماعى و ورزشــى شــهردارى اصفهان 
گفت: این مدادهاى کاشــتنى که به آنها مداد ســبز، 
مداد محیط زیســتى و مداد بذردار هم گفته مى شود، 
به صورت یــک کپســول بــذردار طراحى شــده و 
زمانى که کوتاه مى شــوند، با کاشته شــدن در خاك

 سبز مى شوند.
احمــد رضایى افــزود: ایــن مدادهاى کاشــتنى در 

جشن هایى که به مناســبت هفته درختکارى در شهر 
اصفهان در حال برگزارى اســت، در بین شــهروندان 

توزیع مى شود.
وى تشویق شــهروندان به درختکارى و فرهنگسازى 
درباره حفظ محیط زیســت، جلوگیرى از قطع درختان 
و پاسداشــت طبیعت به ویژه در بین کودکان، نوجوانان 
و دانش آموزان را، هدف از اجراى این برنامه دانســت و 
گفت: به همراه این مدادهاى کاشــتنى، کاتالوگ هایى 
نیز براى آشنایى شهروندان با نحوه کاشت و نگهدارى 

از این گیاهان توزیع شده است.

توزیع 7000 مداد کاشتنى در هفته درختکارى

مدیرعامل بانک ایران زمین با اشــاره به کمپین محیط 
زیستى این بانک به نام «بلوط ایران زمین» گفت: هرچه 
جامعه نسبت به مسائل پیرامون خود آگاه تر و حساس تر 

باشد، مسیر پیشرفت و توسعه هموارتر خواهد شد. 
عبدالمجید پورســعید با اشــاره به اینکه مؤسســات و 
ســازمان هاى بزرگ، امــروز باید در صــف اول انجام 
مسئولیت هاى اجتماعى باشــند، اظهارکرد: مشتر یان 
امروز از برندها، ســازمان ها و شرکت هاى بزرگ انتظار 

دارند عالوه بر ارائه خدمات مناســب، نسبت به مسائل 
پیرامونى حساسیت نشــان دهند و سعى کنند خدمات و 

محصوالت خود را همراستا با آنها توسعه دهند. 
وى افــزود: حــذف کاغــذ از 
مــراودات ادارى، گســترش 
بانکــدارى دیجیتال و همچنین 
پیوســتن بانک ها بــه کمپین 
حــذف سررســید، نشــان از 
گام هاى مؤثرى دارد که بانک ها 

در این مسیر برداشته اند. 
مدیرعامل بانــک ایران زمین با 
معرفى پویــش جدید حمایت از 
«بلوط ایران زمین» که با هدف 
آگاهســازى جامعه در خصوص 
از بین رفتن ایــن گونه  مناطق 
زاگرس انجام شده، گفت: بانک ایران زمین در راستاى 
مسئولیت اجتماعى خود، امسال پویشــى با نام «بلوط 
ایران زمین» را با هدف آگاه ســازى جامعه نسبت به از 
بین رفتن درختان بلوط مناطق غرب کشــور راه اندازى 

کرده است. 

مدیرعامل بانک ایران زمین خبر داد؛

راه اندازى پویش«بلوط ایران زمین» 
با هدف حفظ این درخت
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 «Hello Kitty – شخصیت کارتونى «هلو کیتى
اولین نمایــش هالیوودى خــود را تجربــه خواهد

 کرد.
 شــرکت ژاپنى ســان ریو براى اولین بار حق ساخت 
اقتباس سینمایى از این گربه معروف و تعدادى دیگر از 
کاراکترهاى خود را به استودیوى برادران وارنر واگذار 
کرده است. هنوز اطالعاتى مبنى بر اینکه این اثر در 
قالب انیمیشن تولید مى شود یا به صورت الیو اکشن، 
در دسترس نیســت، اما از هم اکنون جستجو براى 

فیلمنامه نویسان آن آغاز شده است.
«هلو کیتى – Hello Kitty» با نام دیگر «پیشى 
ســفیده – Kitty White»، گربه اى کارتونى از 
نژاد باب تیل به همراه پاپیون سرى قرمز رنگ است 

که براى اولین بار در سال 1974 توسط یوکو شیمیزو 
در کمپانى سان ریو ژاپن خلق شد. هلو کیتى اولین بار 
روى یک کیف پول ظاهر شد و کم کم حضورش در 
دیگر محصوالت گسترده شــد. این شخصیت اولین 

بار در ســال 1976 به ایاالت متحده راه یافت تا سیر 
صعودى خود را به صورت نجومى طى کند. هم اکنون 
بیش از 50 هزار محصول گوناگــون از این کاراکتر 
کارتونى تولید مى شود، تا جایى که یک طنزى وجود 
دارد که مى گوید: هر چیزى که بتوانید نام ببرید، نسخه 

هلو کیتى آن موجود است.
هلو کیتى با گذر از درآمدى نزدیک به هشتاد میلیارد 
دالر، دومین برند رسانه اى پرفروش جهان و باالتر از 
محصوالتى چون میکى موس، جنگ ستارگان، دنیاى 
ســینمایى مارول و محصوالت هرى پاتر است و این 
خود به تنهایى انگیزه اى بســیار جذاب براى اهالى 
هالیوود است تا براى ساخت نسخه سینمایى آن دست 

به کار شوند.

برخورد غیرمحترمانه و شبیه به بازجویى سیدمرتضى 
فاطمى با جمشید مشــایخى، بازیگر باسابقه سینما و 
تئاتر در برنامه سه شنبه شــب هفته پیش «اختیاریه»، 
در فضاى مجازى و رســانه ها بازخوردهــاى زیادى 
داشت و مورد انتقاد بسیارى قرار گرفت که از آن جمله 
مى توان به واکنش پرویز پرستویى و بهنوش طباطبایى 

اشاره کرد.
یک شــب پس از پخش آن برنامه، جمشید مشایخى 
در گفتگو با خبرآنالین، در این باره به ارائه توضیحاتى 
پرداخت و گفت: «من همیشه از خانم ها دفاع کرده ام، 
گفتــه ام زنان خالق هســتند و مردان خالق نیســتند. 

یکــى از برترى هایى که خانم ها نســبت بــه آقایان
 دارنــد، همین خالق بودن اســت که بســیار اهمیت 

دارد.»
او ادامه داد: «همانطور کــه بارها عنوان کردم اهل دل 
هستم و سیاست مدار نیســتم، به آقاى روحانى هم که 
رأى دادم، دلى بود. در آن برنامه از من ســئوال شد که 
بعدها نیز رأى مى دهى؟ پاسخ دادم نه چون نمى دانم که 
چه کسى مى خواهد انتخاب شود، من باید او را دوست 

داشته باشم تا به او رأى بدهم.»
این بازیگر پیشکســوت گفت: «از اینکه نقشه بکشند 
تا کســى را ضایع کنند خیلى بدم مى آید، در مورد یک 

بازیگر توانایى که توهین کرده بــود، اعتراض کردم. 
دیشــب در برنامه کارى کردند که من کوچک شوم و 

عذرخواهى کنم.»
مشایخى با اشاره به کسالتى که این روزها دارد، افزود: 
«مى دانید که من بیمار هســتم اما  از تلویزیون آمدند 
گفتند ما برنامه اى داریم و خیلى براى مان مهم اســت 
که شما در آن شرکت کنید، با اینکه توان نداشتم، من 
را بردند. در شبکه پنج، در اتاقى خیلى منتظر ماندیم تا 
ما را براى حضور روى آنتن صدا کنند. فرض کنید یک 
آدم بیمار که این مدت منتظر مانده و خسته شده باید چه 

کند؟ شما به جاى من.»

باربارا براکلى که به همراه مایکل جى. ویلسون برادر 
ناتنى اش تهیه کنندگان مجموعه فیلم هاى «جیمز 
باند» هســتند تاکید کرده اســت که عنوان رسمى 
فیلم جدید مامور 007 پروژه اى که با نام «باند 25» 

شناخته مى شود، «شاترهند» نخواهد بود.
باربارا براکلــى عکس هنرى متعلق بــه هواداران 
را امضا کرده اســت که روى آن واژه «شاترهند» 
نوشته شده است اما بروکلى با گذاشتن فلشى جلوى 
نوشته «شــاترهند» این جمله را اضافه کرده است: 

«این نیست»
  بدین ترتیب به نظر مى رسد «شاترهند» که گفته 
مى شــد عنوان انتخابى فیلم در زمان فیلمبردارى 
قسمت جدید «جیمز باند» است به عنوان نام رسمى 

فیلم برگزیده نخواهد شد و همچنان باید منتظر نام 
رسمى براى قسمت بیســت و پنجم «جیمز باند» 

باشیم.
عنوان «شاترهند» از نام مستعارى گرفته شده بود 
که پیش از این توسط شخصیت بلوِفلد (کاراکترى 
که توسط کریســتوف والتز در آخرین قسمت باند 
بازى شد) در رمان «تو فقط دوبار زندگى مى کنى» 

استفاده شده بود.
فیلمبردارى قســمت جدید «جیمز باند» قرار است 
از روز 6 آوریل در اســتودیوهاى پاینــوود در لندن 

آغاز شود.
طبق برنامه ریزى ها قسمت جدید «جیمز باند» 8 

آوریل 2020 راهى سینماها خواهد شد.

جمشید مشایخى:

برنامه ریختندبرنامه ریختند
 تا ضایعم کنند تا ضایعم کنند

کارگــردان «پدرخوانــده» مى گوید: مى دانســتم بــراى کارگردانى 
«پدرخوانده» درنظر گرفته شدم اما نخستین واکنشم رد کردن پروژه بود.

فرانســیس فورد کاپوال به مناســبت پنجاهمین ســال انتشــار کتاب 
«پدرخوانده» نوشته ماریو پوزو مقدمه اى احساسات برانگیز براین کتاب 

نوشته است.
 کاپوال که با «پدرخوانده» (1972) براى خود اســم و رسمى بهم زد، در 
این پیشگفتار به عشق خود به کتاب ماریو پوزو و چگونگى زیرو رو شدن 

زندگى اش با این فیلم مى پردازد.
او در بخشى از این مقدمه مى نویســد: «پس از موفقیت فیلم پدرخوانده 
در آسمان هفتم بودم… مى دانستم براى کارگردانى درنظر گرفته شدم 

اما نخستین واکنشــم رد کردن پروژه بود. اما بشــدت به پول و پیشنهاد 
فیلمسازى نیاز داشتم. تصمیم گرفتم بارى دیگر کتاب را بخوانم و این بار 

یادداشت هاى دقیق بردارم.»
وى مى افزاید: «من کشــف کردم درون مایه کتاب بسیار داستان جذابى 
است. تقریبا ماهیتى کالسیک دارد. شبیه پادشاهى با سه فرزند ذکور. که 
هر کدام بخشى از شخصیت پدر را به ارث برده اند. با خودم فکر کردم اگر 
همین بخش از کتاب را بتوانم بردارم و به فیلم تبدیل کنم، مى توانم روى 

جذابیتش کار کنم.»
فیلمساز 79 ســاله خاطرات گرمى از رابطه شــخصى با ماریو پوزو بیان 
مى کند که در دوران تولید این رابطه صمیمى تر مى شود.  «به همان اندازه 

که اســتعداد پوزو،روش او در بیان خویش روى کاغذ و در زندگى واقعى 
مى ســتودم،از بودن نزدیک او لذت مى بــردم.او را مانند عموى محبوبم 
دوست مى داشــتم.همصحبتى با او مفرح بود،مردى گرم و بسیار پخته 

و مهربان.»
پوزو سال 1999 در سن 78 سالگى درگذشت.

«کاپوال»: پس از «پدرخوانده» 
در آسمان هفتم بودم داریوش فرضیایى یا عمو پورنگ حدود دودهه است که به اجراى برنامه هاى کودك مى پردازد و در چند سال اخیر برنامه 

«محله گل و بلبل» را روى آنتن شبکه دو داشته است.  برنامه «تب تاب» این بار میزبان داریوش فرضیایى مجرى و 
هنرمند برنامه هاى کودك بود که درباره مسائلى از زندگى شخصى و حرفه اى  سخن گفت.

فرضیایى در پاسخ به اینکه چقدر به عمو پورنگ نزدیک است گفت: اگر بگویم 100 درصد دروغ است، اما حدود 70 
درصد عموپورنگ به خودم نزدیک اســت و کار با بچه ها کودك درون آدم را زنده نگه 

مى دارد.
این مجرى درباره واکنش بچه ها نسبت به ازدواج خود و ازدواج با یک 

دختر هندى عنوان کرد: بیشتر بچه ها پیام مى دهند، که عمو ازدواج 
نکنید عموى ما را از ما مى گیرند.البته یک موضوع شخصى 

است اما در نهایت مى گویم آپشن هایى که مى خواهم ندارد.
وى درباره ازدواج بچه هایى که در برنامه او حضور داشتند 
بیان کرد: جالب است بگویم خیلى از بچه هایى که در 
برنامه من حضور داشتند بعد از سال ها که گذشته براى 

من عکس عروسى خود را ارسال مى کنند و آن وقت متوجه 
مى شوم که زمان چقدر زود مى گذرد.

0 درصد دروغ است، اما حدود 70 0دیک است گفت: اگر بگویم 100
 بچه ها کودك درون آدم را زنده نگه 

خود و ازدواج با یک 
 که عمو ازدواج 

ع شخصى
م ندارد.
شتند 
ه در 
راى 

متوجه 

انصراف عمو پورنگ از ازدواج با دختر هندى

توضیح تهیه کننده «جیمز باند» درباره اسم «باند 25»پول سازترین گربه جهان در راه هالیوود

محمدحســین لطیفى کارگردان سرشناسى که نامى آشــنا براى مخاطبان سینما و تلویزیون است 
با ســریال هایى پربیننده در میان مردم شناخته میشــود. این کارگردان نام آشنا که سابقه ساخت 
سریال هاى طنز سه در چهار ، پادرى و دودکش را در کارنامه هنرى اش دارد امسال هم با یک سریال 
طنز به تلویزیون مى آید. لطیفى امسال با ســریال مر قانون نوروز 98 را مهمان خانه هاى مردم در 

شبکه سه سیما است.
مر قانون با حضور بازیگران سرشناس دنیاى طنز در 15 قسمت نوروز 98 به شبکه سه سیما مى آید 

و لحظات شادى را براى مخاطبان تلویزیون رقم خواهد زد.
مرجانه گلچین، مهران غفوریان، یوسف تیمورى، هدایت هاشمى، ناهید مسلمى، اشکان اشتیاق، 
شیدا خلیق، مهشید ناصرى، آتیه جاوید، دلســا ملکى، مهران رجبى، کریم قربانى و... بازیگران 

سریال نوروزى محمدحسین لطیفى را تشکیل میدهند.
طرفداران سریال هاى محمدحسین لطیفى او را با اولین ساخته تلویزیونى اش یعنى کت جادویى 
مى شناسند. کت جادویى اولین سریال محمدحسین لطیفى در تلویزیون بود که سال 78 روى آنتن 

رفت و یکى از پربیننده ترین و ماندگارترین سریال هاى آقاى کارگردان است.
همسایه ها دومین سریال محمدحسین لطیفى در تلویزیون بود که سال 80 از شبکه سه سیما پخش شد و 

بعد از بارها و بارها پخش از شبکه هاى مختلف همچنان جزو پربیننده ترین هاى تلویزیون است.
 سفر سبز ، فرار بزرگ ، وفا ، صاحبدالن ، سه در چهار ، نردبام آسمان ،دودکش ، زمانى براى عاشقى ، تنهایى 
لیال ، پادرى ، سردلبران و مرقانون سریال هاى محمدحسین لطیفى در تلویزیون هستند که همگى جزو 

پربیننده هاى شبکه هاى مختلف بودند.

تلویزیونى بر اساس این شاهکار ادبى تولید کند. این سریال تنهایى» اثر مشهور گابریل گارسیا مارکز قصد دارد یک سریال شــبکه نتفلیکس با خرید امتیاز اقتباس از رمان «صد سال 
نسخه از آن در سراســر جهان به فروش رفته و به 46 زبان نخستین بار در سال 1967 منتشر شد و تا به حال 50 میلیون این سریال به زبان اسپانیایى خواهد بود. «صد سال تنهایى» نخستین اقتباس تصویرى از رمان مارکز خواهد بود.

ترجمه شده است.

جزئیات بیشترى درباره ســریال «صد سال تنهایى» منتشر بیشتر صحنه ها در کلمبیا فیلمبردارى خواهد شد. نتفلیکس بارکا تهیه کنندگان اجرایى ســریال نتفلیکس خواهند بود و رودریگو گارسیا پسر گابریل گارســیا مارکز و گونزالز گارسیا 
است.  گابریل گارسیا مارکز پنج سال پیش در سن 87 سالگى جهانى نتفلیکس براى ســریالى بر اساس این رمان مناسب آثار گفته که این بهترین زمان براى اقتباس است و مخاطبان «عصر طالیى سریال ها» و «کیفیت سینمایى محتواى» این زبانى جز اسپانیایى عادالنه نیســت.» او در ادامه با اشاره به زمانى یک فیلم سینمایى نمى تواند ساخته شود و تولید آن به سال تنهایى» را واگذار کند چون اعتقاد داشت با محدودیت ما به مدت چند دهه حاضر نشد حق ساخت فیلم بر اساس «صد رودریگو گارسیا با انتشار بیانیه اى در این زمینه اعالم کرد: «پدر نکرده است.

درگذشت.

«صد سال تنهایى» 
سریال تلویزیونى 

مى شود

محمدحســ
با ســریال
سریال هاى
طنز به تلوی
شبکه سه
مر قانون
و لحظات
مرجانه گ
شیدا خلی
سریال نو
طرفداران
مىشناسند
رفت و یکى از
همسایه ها دومی
بعد از بارها و بارها
 سفر سبز ، فرار بزر
لیال، پادرى ، سر
پربیننده هاى شب

و روشر ب ن جه ر نسخه از آن در سراس
ترجمه شده است.

با کارگردان  سریال نوروزى شبکه 3 
بیشتر آشنا شوید

تصویربردارى سریال مناسبتى «برادر جان» به کارگردانى محمدرضا آهنج، 
نویسندگى سعید نعمت ا... و تهیه کنندگى محمدرضا شفیعى از مرز 30 درصد 
گذشت. تصویربردارى سریال «برادر جان» همچنان در تهران ادامه دارد تا 

این مجموعه در شب هاى ماه مبارك رمضان 98 به پخش برسد.
على نصیریان، حســن پورشیرازى، حســام منظور، آفرین عبیسى، سعید 
چنگیزیان، کامران تفتى، سجاد افشــاریان، نسیم ادبى، مارال فرجاد، شیوا 
ابراهیمى، محبوبه صادقى و جلیل فرجاد از بازیگران سریال «برادر جان» 

هستند. 
«برادر جان» محصول گروه فیلم و ســریال شبکه سه ســیما ملودرامى 
اجتماعى مذهبى اســت که براى پخش از شبکه سه ســیما در ماه مبارك 

رمضان سال 98 تهیه و تولید مى شود.

« در حال حاضر خوانندگى و کیفیت کار خواننده خیلى 
مطرح نیست.» این صحبت على لهراسبى، خواننده پاپ 
به انتقاد از وضعیت موجود موسیقى در کشور است. هرچند 
او معتقد است در بازار فعلى و در میان هنرمندان جدید نیز 
خوانندگان خیلى خوب و کاربلد حضور دارند اما در حال 
حاضر موســیقى پاپ به گونه اى از کالم اشباع شده و 

سبک ها و فضاهاى ملودیک به هم نزدیک 
شده اند که  داشــتن تکنیک نقش مؤثر و 

مهمى در کیفیت آثــار دارد و یا تنظیم که مقوله 
مهمى در موسیقى به شمار مى رود در آثار جدید کمتر 

مورد توجه قرار  گیرد و خوانندگى و کیفیت کار 
خواننده خیلى مطرح نیست.

نسل جدید خوانندگان پاپ را چه قبول 
داشته باشــیم و چه آنها را دوست 
نداشــته باشــیم، این روزها بازار 
موسیقى را در اختیار خود گرفته اند. 

از على زند وکیلى بگیرید که با بازخوانى 
ترانه هاى قدیمى توانسته به یکى از پولسازترین 

چهره هاى موسیقى تبدیل شود تا حمید هیراد، سیروان و 
حامد همایون که با تکرار سبک کارهاى شان توانسته اند 
کنسرت هاى بى شمارى برگزار کنند و هر بار نیز آنها را 

تمدید مى کنند.
لهراسبى دلیل اســتقبال از خوانندگان را تغییر مالك 
انتخاب مخاطب مى داند و معتقد است مخاطبان به این 
نگاه مى کنند که فالن آهنگ را چند نفر و چه کســانى 
دابسمش کرده اند و چه کسانى آنها را مى شنوند و اینکه 
مثأل آن خواننده در فضاى مجــازى چقدر فالوور دارد و 

فالورهایش چه کسى هستند.
 البته او دلیــل این تغییــر را از کم کارى هاى تلویزیون 
مى داند که به موسیقى کشــور کمکى نمى کند و معتقد 
است باید شبکه مجاز موسیقى داشته باشیم که صبح تا 

شب موسیقى پخش کند.
با این حال امروزه در زمینــه خوانندگان تلفیقى، چارتار 
و گروه پالت نیز طرفداران بى شــمارى پیدا کرده اند و 

مجریــان برگــزارى کنســرت مطمئن هســتند که 
سالن هاى شان خالى نخواهد بود. در حقیقت با یک دایره 
از خوانندگان شش هفت نفرى تکرارى روبرو هستیم که 
سلیقه نسل جدید و همچنین عدم ورود خوانندگان جدید 

حرفه اى، توانسته آنها را همچنان در صدر قرار دهد.
لهراسبى دلیل در صدر بودن این ها را تبلیغات مى داند و 
آن را به عنوان شاخصه اول شنیده شدن آثارنام مى برد.  
هزینه اى که براى این بخش در نظر گرفته مى شود تأثیر 
بســیارى در دیده و شــنیدن آثار مختلف دارد. تبلیغات 
مولفه هاى مشــخصى دارد و همه چیز آن بر مبناى دو 

دوتا چهارتاست.
او معتقد است مسئوالن مربوطه اگر واقعأ مى خواهند به 

رویه فعلى نگاهى اصولى داشته باشند باید 
به جاى گزینش و ممیزى افراد اثر آنها 

را ارزیابى کنند. بــه طور مثال قبًال 
در زمینه اجرا قوانینى وجود 

داشت و الزمه 
حضور خواننده روى صحنه 
این بود که آلبوم منتشر کرده 
باشد که حال اینگونه نیست. باید استانداردهایى در نظر 
گرفته شود تا اگر کسى مى خواهد خواننده شود، اثر تولید 
کند یا روى صحنه برود و بر مبناى آن استانداردها نمره 
قبولى دریافت کند. اگر چنین اتفاقى بیفتد در میان تعداد 
کثیر هنرمندان، آنهایى انتخاب مى شوند که توانایى هاى 
الزم را دارند. در این صورت آنها به عنوان هنرمند مورد 
ارزیابى خواهند گرفت و اثرشان بررسى خواهد شد و براى 

تولید اثر نیز عجله اى نخواهند داشت.

تصویربردارى 
«برادر جان»

 در چه مرحله اى 
است؟

این روزهاى بازار موسیقى از زبان خواننده سابقاً ممنوع الفعالیت
محیا حمزه

هم نزدیک 
ش مؤثر و 

 تنظیم که مقوله
ود در آثار جدید کمتر

رکار ى و کیفیت 

لللللللللللللللللبول ه ق
ست 
زار 
ند. 

ازخوانى
کى از پولسازترین

تا حمید هیراد، سیروان و
 کارهاىشانتوانسته اند 
 کنند و هر بار نیز آنها را 

وانندگان را تغییر مالك 
د است مخاطبان به این 
 چند نفر و چه کســانى 
 آنها را مى شنوند و اینکه 
ـازى چقدر فالوور دارد و 

ت هزینه اى که براى این بخش در نظر گرفته مى شود
بســیارى در دیده و شــنیدن آثار مختلف دارد. تبلی
بر مبناى مولفه هاى مشــخصى دارد و همه چیز آن

دوتا چهارتاست.
او معتقد است مسئوالن مربوطه اگر واقعأ مى خواهن

رویه فعلى نگاهى اصولى داشته باشند باید
به جاى گزینش و ممیزى افراد اثر آنها
را ارزیابى کنند. بــه طور مثال قبًال

وجود ززززززززززمینه اجرا قوانینى و ررررررررررردر

داشت و ال
حضور خواننده روى صح
این بود که آلبوم منتشر ک
نیست. باید استانداردهایى در باشد که حال اینگونه
گرفته شود تا اگرکسىمى خواهد خواننده شود، اثر ت
ن کند یا روى صحنه برود و بر مبناى آن استانداردها
قبولى دریافت کند. اگر چنین اتفاقى بیفتد در میان ت
کثیر هنرمندان، آنهایى انتخاب مى شوند که توانایى ه
الزم را دارند. در این صورت آنها به عنوان هنرمند م
ارزیابى خواهند گرفت و اثرشان بررسى خواهد شد وب

تولید اثر نیز عجله اى نخواهند داشت.
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   على اکبر طاهرى با انتشــار چندین سند خواسته 
ثابت کند که هدایتى با پرسپولیس قرارداد نداشته 
بلکه با اسپانسر اصلى شرکت «امین سیماى کیش» 
قرارداد داشت. فارغ از انتشار اسناد و برخى جزییات 
کلیات حــرف او اتفاقًا از بدیهیات اســت چرا که 
آگاهان مى دانند استیل آذین طرف قرارداد «امین 
سیماى کیش» بوده نه باشــگاه. طاهرى در حالى کلى  
سند منتشر کرده که بســیارى از فدراسیون ها و مدال 
آورانى که از هدایتى دریافتى کالن داشــته اند سکوت 
اختیار کرده اند و به قول سید جالل حسینى معلوم نیست 
چرا درباره پرسپولیس این همه هیاهو مى شود و درباره 

دیگران سکوت.
طاهرى با این اسناد خواســته بگوید خودش به عنوان 
مدیرعامل وقت با هدایتى همکارى نداشــته و خواسته 
بگوید سکه هایى هم که از هدایتى توسط خبیرى گرفته 
شده به عنوان کمک هوادارى به حســاب خزانه رفته 
و سپس هزینه شده اســت. در این باره طاهرى به رغم 
آنکه هدایتى در زمان مدیریت او هزینه هاى کالن - چه 
به عنوان طرف قرارداد اسپانســر اصلى و چه به عنوان 

هوادار- داشته و تیمش را ساپورت کرده او را «آن آقا» 
خطاب کرده!

طاهرى سند منتشر کرده و گفته ارقامى که هدایتى به 
برخى بازیکنان داده را قبول نکرده و در سیســتم مالى 
باشگاه ثبت نکرده چون این پرداختى ها قبل از قرارداد 
اسپانسر اصلى با استیل آذین بوده. در مجموع اما اگر بنا 
باشــد همه آنهایى که از هدایتى دریافتى داشته اند (نه 
فقط بازیکنان پرسپولیس)پاسخگو باشند اتفاقاً اولین نفر 
همین اسپانسر اصلى وقت باشگاه و طاهرى مدیرعامل 
وقت باشگاه باید پاسخگو باشند و البته بازیکنان هم بدانند 
اگر هدایتى دیون را برعهده بگیرد و رد مال کند آنها نباید 

مبلغى را عودت دهند.
جالب اســت این روزها برخى از آنهایى کــه با هدایتى 
در ارتباط مالى و کارى و منفعتى بوده و خود یا سیســتم 
مدیریتى شان از پرداختى هاى هدایتى بهره مند بوده اند 
نسبت به برخى افراد غیر مرتبط که دریافتى نداشته اند 
تندتر درباره هدایتى حرف مى زننــد و این در نوع خود 
جالب است و ترکش حرف هاى طاهرى و موج و جوى که 

علیه سرخ ها ایجاد شده سنگین تر و بیشتر است .

تیم هاى آسیایى در ســال هاى اخیر به شدت متکى به 
مهره هاى خارجى خود بــوده اند؛ بازیکنانى که اغلب از 
فوتبال برزیل به آسیا مى آیند تا کالس تیم هاى شرق و 

غرب را باال ببرند.
هفته اول لیگ قهرمانان آسیا در حالى به پایان رسید که 
38 گل از خط دروازه ها گذشــت و 408 شوت نیز روانه 
دروازه ها شد. از بین 32 تیم آسیایى تنها 12 تیم موفق 
شدند کلین شــیت کنند و 20 تیم دیگر حداقل یک بار 
دروازه شان باز شد. اما در این بین، بازیکنان غیر آسیایى 
چه تأثیرى در فرایند هجومى و گلزنى تیم هاى حاضر در 

لیگ قهرمانان آسیا 2019 دارند؟

15 گل با ضربات غیرآسیایى ها
 - SIPG از دیدار الوصل - النصر تا جدال شــانگهاى
کاوازاکى بازیکنان غیرآسیایى موفق شدند در 16 بازى، 

15 گل بزنند و میانگین نزدیک به یک گل در هر مسابقه 
را به نام خود ثبت کنند. فابیو لیمــا، مهاجم برزیلى تیم 
الوصل موفق شد تک گل 3 امتیازى تیمش را بزند و در 
ادامه نیز بازیکنانى از اروگوئه، مراکش، کرواسى، برزیل 

و سوئد گلزنى کردند.

آسیا در سیطره برزیلى هاى باکیفیت
بازیکنــان برزیلــى حــرف اول را در فوتبــال آســیا 
مى زنند. آنها در هفته نخســت لیگ قهرمانان هشــت 
گل زدند و سهم 21 درصدى از تمام گل هاى هفته اول 
داشــتند. فابیو لیما، ســرجینیو، دیوگو، سیسینیا، ادگار، 
پائولینیو، تالیشــکا و هالک، برزیلى هاى گلزن در لیگ 
قهرمانان آسیا هستند و نکته جالب این است که بیشتر 
این بازیکنان در منطقه شــرق آسیا مشــغول به بازى 

هستند.

 تویوونن، پله و بودیمیر؛ تنها اروپایى هاى 
گلزن

نیلس اوال تویوونن، هافبک هجومى سوئدى تیم ملبورن 
ویکتورى که سابقه بازى در ساندرلند و PSV را هم دارد، 
توانست تک گل تیمش در بازى با دگوى کره جنوبى را 
بزند. او این فصل در 13 بازى ده گل براى تیمش به ثمر 
رسانده و یکى از بهترین بازیکنان ملبورن ویکتورى به 
حساب مى آید. عالوه بر او، گرازیانو پله مهاجم 33 ساله 
ایتالیایى نیز موفق شــد دو گل براى شاندونگ لیونگ 
بزند. او که سابقه بازى در لیگ جزیره و سرى A را دارد، 
مهمترین بازیکن این تیم چینى در کنار مروان فلینى به 
حســاب مى آید. دیگر اروپایى گلزن در هفته اول لیگ 
قهرمانان آسیا، ماریو بودیمیر، مهاجم کروات پرسپولیس 
بود. بودیمیر 33 ساله نیز تک گل تیمش را به ثمر رساند 
اما ضربه او برخالف تویوونن یک امتیاز را براى تیم خود 

به همراه داشت.

بن عطیه و العربى پرچمدار قاره آفریقا
در شبى که بغداد بونجاح الجزایرى نتوانست بدرخشد، دو 
آفریقایى تیم الدحیل عملکرد بسیار خوبى مقابل استقالل 
داشتند و دو گل نخست تیم قطرى را وارد دروازه آبى ها 
کردند. بن عطیه که در نیمه اول نیز فرصت گلزنى داشت، 
در نیمه دوم با ضربه ســرى دقیق گلزنى کرد و یوسف 
العربى نیز دقایقى پس از او دروازه اســتقالل را باز کرد. 
این دو تنها گلزن آفریقایى هفته اول لیگ قهرمانان آسیا 

بودند که پرچم مراکش را هم باال نگه داشتند.

مورد عجیب عمر سوما
اگر قرار باشد خارجى هاى گلزن در لیگ قهرمانان آسیا 
نیز محاسبه شوند، این آمار بیشتر مى شود چرا که عمر 

سوما، مهاجم سورى تیم االهلى عربستان نیز به عنوان 
بازیکن خارجى در تیم عربستانى حضور دارد. او در بازى 
با السد دو گل براى تیمش به ثمر رساند و نقش اصلى را 
در برد بزرگ سبزپوشان جده مقابل یاران بغداد بونجاح 
ایفا کرد. سوما پس از سه کفش طالى لیگ عربستان، 
حاال به دنبال این است که کفش طالى فوتبال آسیا را 

به دست آورد.

 پله، تنها غیرآسیایى که دبل کرد
مهاجم ایتالیایى تیم شــاندونگ لیونگ یکى از بهترین 
بازیکنان هفته اول لیگ قهرمانان آسیا بود. او در دیدار 
جذاب ژیونگنام و شاندونگ خوش درخشید و در دقایق 
21 و 78 موفق به گلزنى شــد. پله که از 30 سالگى در 
فوتبال چین حضور دارد، تنها غیرآسیایى دو گله در لیگ 
قهرمانان آسیا 2019 محسوب مى شود و امیدوار است 

بتواند شــاندونگ را به مرحله بعدى برساند. جالب است 
بدانید پله 20 بازى ملى نیز بــراى تیم ملى ایتالیا انجام 
داده و سه سال پیش با قراردادى 13 میلیون پوندى راهى 

لیگ چین شد.

 در انتظــار افزایــش آمــار گلزنــى
 غیر آسیایى ها

با اوج گیرى بغداد بونجاح، گادوین منشــا، پاتوسى و... 
انتظار مى رود آمار گلزنان غیرآسیایى بیشتر هم بشود. 
در شرق آسیا نیز اســکار، فلینى و چند ستاره دیگر هنوز 
پایشــان به گلزنى باز نشــده و همچنین نمى توان از 
اســطوره هایى چون ژاوى در ترکیب تیم السد گذشت. 
لیگ قهرمانان 2019 کلکسیونى از ستاره هاى جهانى را 
در اختیار دارد و بى تردید یکى از جذاب ترین فصول این 

تورنمنت معتبر فوتبال آسی است.

چندى پیش باشگاه سوون سامسونگ کره جنوبى به واسطه درخشش آقاى گل 
فوتبال ایران در لیگ قهرمانان آسیا پیشــنهادى به على علیپور داد که هم خود 
این بازیکن و هم باشگاه پرســپولیس با آن مخالفت کردند. حاال شنیدیم باشگاه 
معروف دیناموکیف اوکراین به دنبال خرید صدرنشــین جدول گلزنان لیگ برتر 
ایران اســت. اوکراینى ها حتى قصد داشــتند نماینده خود را براى تماشاى بازى 
على علیپور به تهران بفرســتند اما جواب منفى این مهاجم قائمشــهرى آنان را 

پشیمان کرد.
اینکه على علیپور در دو فصل اخیر لیگ قهرمانان آسیا خوش درخشیده 
برکسى پوشیده نیست. بنابراین لژیونر شدن او یا پیشنهادات اروپایى 
براى مهاجم پرســپولیس امر غیرمترقبه اى نیست. با وجود این على 
علیپور به قرارداد خود با پرسپولیس پایبند بوده و فعًال به این پیشنهاد 
پاسخ منفى داده اســت. البته على علیپور هرگونه پیشنهادى را به 
باشگاه واگذار کرده و رفتارى حرفه اى بروز داده است. شاید براى 
شما این پرسش به وجود بیاید که در صورت رسیدن پیشنهاد قطرى 

باز هم على علیپور مقاومت خواهد کرد؟
جالب مى شــود وقتــى بدانید مهاجــم اول پرســپولیس اصًال و 
ابداً به بــازى در قطر یــا لیگ هاى عربى فکر نمى کنــد. او جوان 
اســت و مترصد فرصتى براى بــازى در لیگ هــاى معتبر اروپایى
 و به همین دلیل در یکى  دو سال گذشته به پیشنهادات قطرى ها پاسخ 

منفى داده است.

رده بندى برترین بازیکنان تیم فوتبال آمیا در طول فصل 
2019 - 2018 لوشامپیونه فرانسه اعالم شد.

یک سایت معتبر فرانســوى که به صورت اختصاصى 
اخبار و تحلیل هایــى پیرامون تیم فوتبال آمیا منتشــر 
مى کند رده بندى برترین بازیکنان این تیم از آغاز فصل 
تا پایان هفته بیست وهفتم لوشــامپیونه را اعالم کرد. 
سامان قدوس، ملى پوش ایرانى تیم آمیا رتبه هفتم این 
رده بندى را با نمره فنى متوســط 5 در 16 بازى به خود 
اختصاص داده است. جوردن لفورت با کسب امتیاز فنى 

5/6 صدرنشین رده بندى برترین بازیکنان تیم آمی است.
تیم فوتبال آمیا هم اکنون رتبه هفدهم جدول رده بندى 
20 تیمى لوشامپیونه فرانسه را با اندوخته 25 امتیازى در 

اختیار دارد.

برخى از بازیکنان اســتقالل از رفتار هافبک جوان 
تیمشان ناراحت هستند.

 امید نورافکن جوان 22 ســاله اســتقالل، استعداد 
خوبى دارد و در پســت هاى مختلــف براى تیمش 
بازى مى کند. زمانى که بحث بازگشت او از شارلواى 
بلژیک به استقالل مطرح شــد، وینفرد شفر از این 

بازیکن به خوبى استقبال کرد.
نورافکن روحیه جنگندگى باالیى دارد و در پســت 
دفاع چپ و هافبک دفاعــى مى تواند بازى کند. او 
در دیدار برابر تراکتورســازى به جاى فرشید باقرى 
محروم به میدان رفت و حتى جانشین روزبه چشمى 

در بازى با الدحیل قطر شــده 
بــود. بــا وجــود این، 
نورافکن در دیدار اخیر 
برابر الدحیــل نمایش 
همیشــگى را نداشت 

و عصبى بــازى کرد، به 
طورى که رفتار او 

و اعتراضش به 
داور کــم مانده 
بود کار دســت 
و  اســتقالل 
خــودش بدهد. 
بازیکنان هم از 
رفتار او ناراحت 
شــدند و به او 
اعتراض کردند  
هافبک  امــا 
جوان استقالل 
بــاز هــم در 

جریان بــازى یا 
اعتراض مى کرد یا خطا.

جالل على محمدى، هافبک تیم فوتبال سپاهان به دلیل مصدومیت در آخرین 
تمرین طالیى پوشان، نمى تواند براى تیمش بازى کند.

 او در تمرینات روز پنج  شنبه و قبل از دیدار برابر پارس جنوبى جم مصدوم شد. 
خبر بد براى هواداران سپاهان و امیر قلعه نویى این بود که جالل على محمدى 
با پارگى خفیف همسترینگ مواجه شده است.با توجه به شدت مصدومیت جالل 
على محمدى به نظر مى رسد این بازیکن حداکثر سه هفته دور از میادین باشد.
البته على محمدى که در پنجره زمستانى قصد جدایى از سپاهان و پیوستن به 
سایپا را داشت، در نیم فصل دوم هنوز فرصت حضور در ترکیب تیم را پیدا نکرده 
بود.هافبک سپاهان دو بازى باقیمانده سال جارى را از دست مى دهد ولى براى 

دیدار هشتم فروردین ماه آماده حضور در ترکیب خواهد شد.

تیم فوتبال زنیت سن پترزبورگ تیشرت هاى جدید خود را با نقش سردار آزمون، 
ملى پوش ایرانى به فروش گذاشته است.

تیشــرت هاى جدید تیم فوتبال زنیت ســن پترزبورگ ویژه هواداران با نقش 
سردار آزمون، بهترین خرید زمســتانى این تیم که تاکنون سه گل حساس و 
سرنوشت ساز در لیگ اروپا و لیگ برتر روسیه به ثمر رسانده است به قیمت 900 

روبل فروخته مى شود. 
سردار آزمون با قراردادى 3/5  ساله به ارزش 12 میلیون یورو از روبین کازان به 

زنیت سن پترزبورگ پیوست. 
این ملى پوش ایرانى در بازى اخیر تیمش برابر اورال در هفته نخست نیم فصل 

دوم لیگ برتر روسیه بهترین بازیکن میدان معرفى شد.

آسیا در اختیار مهره هاى برزیلى، ایتالیایى و مراکشى؛

غیرآسیایى ها چه تأثیرى در لیگ قهرمانان دارند؟

چندى پیش باشگاه سوون سامسونگ کره جنوبى به و
فوتبال ایران در لیگ قهرمانان آسیا پیشــنهادى به ع
این بازیکن و هم باشگاه پرســپولیس با آن مخالفت کر
معروف دیناموکیف اوکراین به دنبال خرید صدرنشــین
خ ایران اســت. اوکراینى ها حتى قصد داشــتند نماینده
على علیپور به تهران بفرســتند اما جواب منفى این مه

پشیمان کرد.
اینکه على علیپور در دو فصل اخیر لیگ قهرما
برکسى پوشیده نیست. بنابراین لژیونر شدن
براى مهاجم پرســپولیس امر غیرمترقبه اى
ب علیپور به قرارداد خود با پرسپولیس پایبند
پاسخ منفى داده اســت. البته على علیپو
باشگاه واگذار کرده و رفتارى حرفه اى بر
شما این پرسش به وجود بیاید که در صور
باز هم على علیپور مقاومت خواهد کرد؟
جالب مى شــود وقتــى بدانید مهاجــم
ابداً به بــازى در قطر یــا لیگ هاى عربى
اســت و مترصد فرصتى براى بــازى در
سال گذشته به پی دلیل در یکى دو به همین  و

منفى داده است.

آقاى گـل
 نه به اوکراین مى رود 
نه به لیگ هاى عربى!   

ناراحتى بازیکنان استقالل 
از نورافکن

  عل
ثابت
بلکه
قرا
کلی
آگا
سیماىک
سند منتش
آورانى ک
اختیار کر
چرا دربار
دیگرانس
طاهرى
مدیرعام
بگوید س
ع شده به
و سپس
آنکه هدا
به عنوان

20 تیمى
اختیار دار

دحیل قطر شــده 
وجــود این،
ر دیدار اخیر 
ــل نمایش 
ى را نداشت 
ــازى کرد، به

ووووووو او  رفتار
ش به 
مانده 
ــت 
و   
دهد. 
م از 
حت 
ه او 
ردند  
بک 
الل 
 در 

زى یا 
ى کرد یا خطا. هافبک تیم فوتبال سپاهان 3 هفته دور از میادین فروش ویژه پیراهن با نقش سردار آزمون 

سامان قدوس در رده هفتم 
برترین بازیکنان آمیا 

احضار و پاسخگویى؛ احضار و پاسخگویى؛ 
چرا فقط بازیکنان چرا فقط بازیکنان 

پرسپولیس؟پرسپولیس؟
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حصروراثت 
رضا صالحى کهریزسنگى داراى شناسنامه شماره 152 به شرح دادخواست به کالسه 1782/97 
از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رمضانعلى 
صالحى کهریزسنگى بشناســنامه 28 در تاریخ 97/10/20 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. صفیه صالحى کهریزسنگى ش ش 86 ، 
2. ایرج صالحى کهریزسنگى ش ش 48  ، 3. زهرا صالحى کهریزسنگى ش ش 73 ، 4. حسین 
صالحى کهریزسنگى ش ش 754 ، 5. رضا صالحى کهریزسنگى ش ش 152 (فرزندان متوفى)، 
6. صدیقه صالحى کهریزسنگى ش ش 733 (همسر متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه 
دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید 
تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه 
به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 402433/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه 

شوراى حل اختالف نجف آباد /12/240
 حصروراثت 

علیرضا نمازیان نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 816 به شرح دادخواست به کالسه 1793/97 
از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان زهره عابدینى 
نجف آبادى بشناسنامه 1090 در تاریخ 97/11/4 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. حامد نمازیان نجف آبادى ش ش 1080458042 ، 2. 
نیلوفر نمازیان نجف آبادى ش ش 1081050772 ، (فرزندان متوفى)، 3. على رضا نمازیان نجف 
آبادى ش ش 816 (همســر متوفى)،4. صدیقه صالحى نجف آبادى ش ش 11 (مادر متوفى )، 
متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور 
را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 403981/م الف رئیس 

شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد /12/241
ابالغ وقت رسیدگى 

احترامًا مقرر است متن ذیل یک نوبت و حداکثر تا تاریخ 97/12/17 در یکى از روزنامه هاى کثیر 
االنتشار درج و یک نسخه آن جهت بهره بردارى در پرونده کالسه 404/97 با این شورا ارسال 

گردد. وقت رسیدگى حقوقى- کالسه پرونده : 97/404  شــعبه دوم شوراى حل اختالف مهر 
دشت علویجه  وقت رسیدگى 1398/2/2 راس ســاعت 10 صبح در محل شوراى حل اختالف 
علویجه ( دادگاه مهردشت ) خواهان: ســید رضا طباطبائى علویجه فرزند سید ابراهیم خوانده: 
سید فرزاد حسینى دمابى نشانى : (مجهول المکان )، خواســته : مطالبه مبلغ چهار میلیون ریال 
با خسارات تاخیر تادیه و هزینه دادرســى و بدو صدور قرار تامین خواسته فورى از اموال خوانده 
وفق ماده 108 و 117 ق قبل از ابالغ  . گردشکار: خواهان مذکور دادخواستى به طرفیت خوانده 
تسلیم به شعبه دوم شوراى حل اختالف مهر دشت نموده که ثبت – وقت رسیدگى تعیین و به 
درخواست خواهان و دستور شــورا به تجویز ماده ى  73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک 
نوبت دریکى ازروزنامه هاى کثیراالنتشارمحلى درج مى گردد تا خوانده/ خواندگان  از تاریخ  نشر 
آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه  و ضمن اعالم نشانى کامل خود وقت رسیدگى  
مذکور به خوانده ابالغ و نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر خود جهت 
رسیدگى حضور بهم رساندچنان که بعداً ابالغ به وسیله آگهى الزم شود فقط یک نوبت منتشر 
و مدت آن 10 روز خواهد بود. 404006/م الف-منشــى شعبه دوم حقوقى دادگاه عمومى نجف 

آباد/ 12/243
 اخطار اجرایى

شماره 705/97 به موجب راى شماره 757/97 تاریخ 97/9/20 حوزه 6 (ویالشهر) شوراى حل 
اختالف شهرســتان نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه مختار موسوى به نشانى 
مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ چهل میلیون و دویست و هشتاد و پنج هزار ریال 
بابت اصل خواسته و مبلغ یک میلیون و ششصد هزار ریال بابت هزینه هاى دادرسى و خسارت 
تاخیرتادیه از تاریخ 97/8/7 لغایت اجراى کامل دادنامه و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق 
محکوم له و پرداخت مبلغ دو میلیون ریال بابت نیم عشر دولتى.محکوم له: امیرحسین چترایى 
با وکالت امین سبحانى  به نشانى: نجف آباد خ 17 شــهریور نبش تقاطع 22 بهمن دفتر وکالت  
ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف 
است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى 
معرفى کند که اجراى حکم و 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 قســمت اجرا 

تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 404011/م الف-شعبه ششم حقوقى شوراى 
حل اختالف نجف آباد /12/244

 حصر وراثت
آقاى / خانم عبداله شیخى زازرانى بشناسنامه شماره  51  به شرح دادخواست کالسه 1953/97  
از این دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین اشــعار داشته که شادروان  براتعلى 
شیخى زازرانى  بشناسنامه شماره  1049 در تاریخ 25/ 1387/08 درگذشته و ورثه وى درهنگام 
درگذشت عبارتند از : 1-  عبداله شیخى زازرانى شماره شناسنامه 51 نسبت  2- منوچهر شیخى 
زازرانى شماره شناسنامه 29 نسبت 3- محمدرضا شــیخى زازرانى شماره شناسنامه 23 نسبت  
4- زهرا  شیخى زازرانى شماره شناسنامه 56 نسبت 5- کبرى شیخى زازرانى شماره شناسنامه 
32 نسبت  ، پس از تشریفات قانونى درخواست مزبور را یکمرتبه آگهى مى نماید تا هرکسى هر 
اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم 
دارد در غیر اینصورت گواهى حصر وراثت صادر خواهد شد م الف 239220  دبیرخانه شوراى حل 

اختالف شعبه اول فالورجان/ 12/245 
ابالغ رأى

در وقت فوق العاده جلسه دادرسى شعبه دوم شوراى حل اختالف شهرستان فالورجان به تصدیق 
امضا کننده ذیل تشکیل و پرونده کالسه از دفتر واصل و تحت نظر است شورا با بررسى محتویات 
پرونده ختم دادرسى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأى مى نماید راى شورا در خصوص 
دعوى خداکرم قربانى با وکالت طال عابدى به طرفیت محمد علم علمى به خواسته مطالبه مبلغ 
150 میلیون ریال بابت وجه یک فقره 15107/436656-97/07/10 به همراه مطلق خسارات 
دادرسى و خسارت تاخیر تادیه با توجه به تصویر مشترك به شماره فوق و با توجه به آنکه خوانده 
با وصل ابالغ قانونى در جلسه شورا حاضر نشده و الیه هاى نیز نداده و دلیلى بر پرداخت دین ارائه 
نشده دعواى خواهان را وارد تشخیص مستندا به مواد 307-309- 310- 313 قانون تجارت و 
مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى و تبصره الحاقى 
ماده 2 قانون صدور چک حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 150 میلیون ریال بابت اصل 
خواسته و از باب تقصیر خوانده در عدم پرداخت طلب خواهان که منتهى به طرح دعوا و تحمیل 
هزینه دادرسى به وى شده اســت به پرداخت مبلغ 326 هزار تومان بابت هزینه هاى دادرسى و 

مبلغ 480 هزار تومان بابت حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تا زمان 
اجراى حکم مطابق شاخص تورم صادر مى نماید راى صادر شــده غیابى و ظرف مدت 20 روز 
پس از ابالغ قابل واخواهى در این شورا و ظرف مدت 20 روز پس از آن قابل تجدید نظر در دادگاه 
عمومى حقوقى شهرستان فالورجان اســت. م الف: 403229 زهرا قاسمى - قاضى شعبه دوم 

شوراى حل اختالف شهرستان فالورجان /12/246 
تحدید حدود اختصاصى

شــماره نامه 139785602007002401- تاریخ ثبت صــادره : 12/13/ 1397  نظر به اینکه 
تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالك شــماره 26/228 واقع در هویه بخش 9 ثبت اصفهان 
که طبق ســوابق و پرونده ثبتى به نام حامد آب بندى فرزند على 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 یک شنبه مورخ 1398/01/18 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 انتشار :1397/11/18- م الف / 402363 –اکبر پور مقدم رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 

فالورجان /12/247 
حصروراثت 

ستار شفیعى علویجه داراى شناسنامه شماره 146 به شرح دادخواست به کالسه 576/97 از این 
دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان امین شفیعى علویجه  
بشناسنامه 23682 در تاریخ 1397/11/12 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. ستار شفیعى علویجه  فرزند حسن متولد 1335 ش ش 146  
نسبت با متوفى پدر، 2. خدیجه شفیعى علویجه فرزند محمود متولد 1343  ش ش 153 نسبت 
با متوفى مادر  ، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 

403995م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/12/242

کارشناس مســئول پیش بینى هواى اداره کل هواشناسى 
استان اصفهان گفت: در روز شــنبه(امروز) در اکثر مناطق 

استان برف و باران خواهیم داشت.
رضا کریمیان افزود: در روز شــنبه(امروز) در اکثر مناطق 
اســتان برف و باران و در مناطق شرقى اســتان از جمله 
خوروبیابانک، اردســتان، نطنز و نایین باد و گرد و خاك را 

خواهیم داشت.
وى تصریح کرد: شدت فعالیت ســامانه درمناطق غرب، 
شمال و شرق استان طى روز شنبه عمدتاً به صورت برف به 
ویژه در مناطق سردسیر و ارتفاعات انتظار مى رود، همچنین 
طى روزهاى شنبه و یکشنبه(امروز و فردا) کاهش دما بین 

6 تا 8 درجه سانتى گراد پیش بینى مى شود. کریمیان متذکر 
شد: طى روز شــنبه، شــرایط لغزندگى و اختالل در تردد 
جاده اى و شهرى مهیا اســت، بنابراین جهت جلوگیرى از 

خسارات احتمالى، تدابیر الزم در نظر گرفته شود. 
غالمرضا خاکیان، دبیر هواشناسى کشاورزى استان اصفهان 
نیز به افرادى که در روز درختکارى نهال دریافت کرده اند، 
تذکر داد: به دلیل احتمال بادزدگى ریشــه هاى نهال هاى 
تحویلى، رعایت نکات فنى در کلیــه مراحل حمل و نقل و 
کاشت آن ها الزامى است. وى همچنین مطرح کرد: کشاورزان 
مناطق مرکزى استان، در صورت مساعد بودن شرایط جوى 

نسبت به کاشت محصول سیب زمینى اقدام کنند.

معاون آموزش حوزه علمیه خواهران استان اصفهان گفت: 
پذیرش حوزه علمیه خواهران استان اصفهان همزمان با 

سراسر کشور در مقاطع تکمیلى (سطح 3 و 4) آغاز شد.
زهرا شفیعى در خصوص امکان ثبت نام دارندگان مدرك 
کارشناسى در مقاطع تکمیلى حوزه هاى علمیه خواهران 
اظهار کرد: پذیرش مقطع عالى (سطح 3/کارشناسى ارشد) 
با هشت رشته تفسیر و علوم قرآنى، فقه و اصول، تاریخ 
اسالم، کالم اسالمى، مدرســى ادبیات عرب، اخالق و 
تربیت اسالمى، مشاوره خانواده با رویکرد اسالمى، تربیت 

دینى کودك و نوجوان، صورت مى گیرد.
معاون آموزش حوزه علمیه خواهران استان اصفهان افزود: 

پذیرش مقطع عالى تخصصى (سطح 4/دکترى) با چهار 
رشته تحصیلى شامل تفسیر تطبیقى، فقه خانواده، کالم 

اسالمى و علوم و معارف قرآنى انجام مى شود.
 وى در ادامه گفت: ظرفیت پذیرش سال تحصیلى 99-

98، در مقطع تخصصى (سطح 4) استان اصفهان درحدود 
40 نفر و در مقطع عالى (سطح 3)، درحدود 120 نفر است.
شــفیعى با اشــاره به امکان ثبت نام دارنــدگان مدرك 
کارشناسى در رشته هاى همســو بیان کرد: این دسته از 
داوطلبان مى توانند با رعایت ضوابط و شرایط خاص، در 
مقطع عالى (سطح 3/کارشناسى ارشد) حوزه هاى علمیه 

خواهران نام نویسى کنند.

امروز میزبان برف و باران 
هستیم

آغاز ثبت نام در مقاطع تکمیلى 
حوزه هاى علمیه خواهران 

اقدام راهبردى
 براى نجات اصفهان 

رئیس دانشگاه علوم پزشکى اصفهان گفت: در نقشه 
توسعه اصفهان، جذب توریسم سالمت به عنوان یک 
اقـدام راهبردى براى نجات اصفهان شـناخته شـده 
است. طاهره چنگیز بیان کرد: دانشگاه علوم پزشکى 
اصفهان در همه جا و همه زمینه ها نفوذ کرده اسـت 
و در حوزه بین الملـل نیز به صورت گسـترده اى وارد 

شده ایم که مایه افتخار است.
وى اضافه کرد: مرزهاى دانش دانشگاه علوم پزشکى 
اصفهان تنها به دیـوار و نرده هاى پردیس دانشـگاه 
محدود نمى شـود، بلکه در تمامى نقاط آرم دانشـگاه 
را خواهیـم دید و اثـرات حـوزه بهداشـت و درمان را 

شاهد هستیم.

اصفهان؛ قهرمان المپیاد 
ورزشى بانوان کارگر کشور 

دومین دوره المپیاد ورزشــى بانوان کارگر کشــور 
به میزبانى اســتان اصفهان برگزار و اســتان هاى 
اصفهان، خراسان رضوى و یزد به ترتیب مقام هاى 

اول تا سوم این دوره از المپیاد را کسب کردند.
رمضى، رئیس فدراســیون ورزش کارگرى کشور، 
اهتمام و توجــه ویژه به ورزش کارگــران و بانوان 
کارگر را به عنوان یک اصل در فدراســیون ورزش 
کارگرى کشــور عنوان کرد و اظهار کــرد: بانوان 
ورزشــکار توانایى و موفقیت بیشــترى نسبت به 
ســایر بانوان در هر دو مقوله کار و خانواده داشــته 
و هدف مــا در فدراســیون، تالش همــه جانبه به 
منظور نهاینه کردن ورزش در خانواده  اســت. وى 
ورزش را به عنوان مهمترین فاکتور در پیشگیرى از 
بیمارى هاى روحى و جسمى کارگران دانست و بیان 
کرد: به باور متخصصان،  سرمایه گذارى در ورزش 
به عنوان عامل تاثیر گذار در افزایش راندمان تولید 

به شمار مى رود.
همچنین شــیرانى، رئیس هیئت و اداره امور ورزش 
کارگران اســتان اصفهان گفت: اعــزام 22 تیم به 
مسابقات قهرمانى بانوان کارگر کشور،کسب هشت 
مقام اول ، دو مقام دوم و 2 مقام سوم در بخش تیمى 
مســابقات قهرمانى کارگران کشور، میزبانى استان 
در هفت رشته ورزشى شنا، آمادگى جسمانى، دارت، 
تنیس روى میز، بسکتبال 3 نفره، فوتبال روى میز، 
جودوى بانوان و شــطرنج و همچنین اعزام بانوان 
ورزشکار کارگر اســتان به مسابقات جهانى فرانسه، 
کسب سه مقام قهرمانى انفرادى دررشته هاى دوى 
200 و 400 متر و تنیس روى میز، همچنین کســب 
مقام سوم تنیس روى میز زنان کارگر جهان در سال 
جارى را، نشــان از تحولى بــزرگ در ورزش بانوان 
استان عنوان کرد و گفت: مسئوالن ورزش کارگرى 
استان اصفهان هیچ تمایزى در ورزش بانوان و آقایان 
قائل نبوده و  میزبانى در 7هفت رشــته از 13 رشته 
ورزشى مسابقات قهرمانى کارگران کشور در بخش 

بانوان گواه این مدعا است.

خبر

رئیس پلیس امنیت عمومى استان اصفهان گفت: دو نفر 
که با تهدید یک طالفروش قصد داشتند مبلغ 75 هزار 
دالر از وى اخاذى کنند، در عملیات ویژه ماموران این 

فرماندهى دستگیر شدند.
محمدحسن اسماعیلى در تشریح این خبر بیان کرد: در 
پى شکایت یکى از طالفروش هاى شهرستان اصفهان 
مبنى بر اینکه افرادى ناشــناس طــى تماس تلفنى و 
ارسال نامه تهدید آمیز، از او مبلغ 75 هزار دالر آمریکا را 
درخواست کرده اند، موضوع در دستور کار ماموران قرار 

گرفت. وى افزود: ماموران سرانجام پس از چند روز کار 
اطالعاتى و عملیاتى موفق شدند دو نفر را که اقدام به 
اخاذى از شاکى کرده بودند،شناسایى و طى یک عملیات 

ضربتى دستگیر کنند.
رئیس پلیس امنیت عمومى استان گفت: در بررسى هاى 
صورت گرفته مشخص شد متهمان در گذشته با شاکى 
در زمینه حمل طالى کیفى فعالیت داشته و با توجه به 
آشنایى کامل از دارایى وى، اقدام به این عمل مجرمانه 

کرده بودند.

دستگیرى عامالن اخاذى از طالفروش اصفهانى 

مدیر عامل ســازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانى 
شهردارى اصفهان از اســتقرار 16 ایستگاه تاکسى در 
نقاط پرتردد شــهر در ایام نوروز خبرداد و گفت: در این 
ایستگاه ها، تاکسى ها آماده خدمت رسانى به شهروندان 

و مسافران نوروزى خواهند بود.
هادى منوچهــرى اظهار کــرد: این ایســتگاه ها در 
محل هایى همچون ابتداى خیابان سپه، ابتداى خیابان 
حافظ، میدان امام (ره)، کوچه سعدى، کوچه پشت مطبخ، 

شــهر رویاها، سیتى ســنتر، منارجنبان، 
میدان امام على(ع)، پل خواجو، آکواریوم 
و تله سیژ ناژوان، باغ پرندگان و پل نصر 

دایر مى شود.
وى از تشــکیل ســتاد نوروزى در این 
ســازمان و برگزارى جلسات هماهنگى 
درون ســازمانى و بــرون ســازمانى 
در حوزه هــاى مرتبط خبــر داد و گفت: 
ایستگاه هاى ستاد نوروزى در مکان هاى 
گردشــگرى و پایانه هاى مســافربرى 

مستقر شده است.
مدیر عامل ســازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانى 
شــهردارى اصفهان تاکید کرد: استقرار ایستگاه هاى 
ســتاد نوروزى در مکان هاى گردشگرى و پایانه هاى 
مسافربرى، به منظور تسهیل در ارائه خدمات حمل ونقل 
مسافر، نظارت دقیق بر نرخ کرایه تاکسى، ارائه خدمات 
مرتبط با سفر در حوزه مسافر و گردشگرى و پاسخگویى 

به شکایات انجام شده است.
وى ادامه داد: زیباسازى ناوگان تاکسیرانى شهر جهت 
ارائه خدمات به گردشگران با نوسازى روکش صندلى 
براى هزار و 100 دســتگاه فعال در ســتاد نوروزى به 

صورت رایگان، لباس متحد الشکل براى همه ناوبران، 
اســتقرار کانکس در مکان هاى پرتردد جهت خدمات 
بهتر، اســتفاده از نماد ویژه براى تمام ناوبران تاکسى 
فعال در ستاد نوروزى، تهیه CD آهنگ هاى مرتبط 
با اصفهان براى پخش در ناوگان براى گردشــگران، 
افتتاحیه نمادین شروع ستاد نوروزى ناوگان و تهیه کلیپ 

و تیزر جهت فضاى مجازى انجام خواهد شد.
نظارت تصویرى و حمل و نقل و ترافیک شــهردارى 

تعیین شــده اســت، گفت: نظارت دقیق بر روى نرخ 
کرایه ها، نظافت داخلى و بیرونى ناوگان و آراســتگى 
ناوبران، برگزارى کالس هاى آموزشى ویژه رانندگان 
فعال در ســتاد نــوروزى در موضوعاتــى همچون 
مهارت هاى ارتباطى مانند استراتژى خنده و موضوعات 
مرتبط با گردشگرى و برخورد مناسب با گردشگران در 

دستور کار قرار گرفته است.
به گزارش ایمنا، تلفن گویا به شماره 35688100، شماره 
تلفن 35688008 و نشانى   TAxikhabar @ در 
فضاى مجازى راه هاى ارتباطى شهروندان با سازمان 

تاکسیرانى شهردارى اصفهان است.

در ایام نوروز

استقرار 16 ایستگاه تاکسى در نقاط پرتردد شهر

رئیس پژوهشکده زیست فناورى رویان اصفهان گفت: 
سلول درمانى براى بیماران ELS و نوروپاتى در اصفهان 
قابل انجام است و این طرح در آینده نزدیک انجام خواهد 

شد.
محمد حســین نصراصفهانى با بیان اینکه دانسته هاى 
علمى در برابر نادانسته ها درباره این بیمارى بسیار ناچیز 
است، تصریح کرد: با این حال مى توان شرایط والدین و 
در زمان تولید نطفه و تشکیل جنین، آلودگى هاى زیست 
محیطى و غذاهاى ناسالم را، از جمله دالیل احتمالى این 

بیمارى برشمرد.
وى خاطرنشــان کرد: با ســلول درمانى مى تــوان روند 
پیشــروى این بیمارى را کندتــر کــرد و در مقابل، زمان 
زنده بودن وى را افزایش داد؛ همچنین بررســى برخى از 
شاخص هاى خونى همانند بیمارى هاى MS و پارکینسون 
مى تواند احتمال ابتال به این بیمارى را در افراد مشخص کند.

نصراصفهانى تاکید کرد: زمان تشخیص به موقع مى تواند 
تا حدود زیادى براى بیمار چاره ســاز باشد اما در صورت 

تشخیص دیرهنگام، کار بسیار سخت خواهد شد.

رئیس پژوهشکده زیست فناورى رویان اصفهان به تغییر 
سبک زندگى، به عنوان یک اصل براى کاهش ابتال به 
انواع بیمارى ها همچون ELS و نوروپاتى اشاره کرد و 
افزود: هم اکنون دوچرخه در کشورهاى دیگر به عنوان 
یک وسیله نقلیه سالم مورد استفاده قرار مى گیرد، براى 
مثال در هلند افزون بر 50 درصد شهروندان از این وسیله 
استفاده مى کنند اما در ایران، این شرایط نیست و متاسفانه 
خودروهاى تک سرنشین و دودزا وضعیت محیط زیست را 

با اختالل رو به رو کرده اند.

رئیس پژوهشکده زیست فناورى رویان مطرح کرد؛

مهیا شدن امکان سلول درمانى 
بیماران در اصفهان

نماینده مردم اصفهان در مجلس شوراى اسالمى گفت: 
به واسطه بارش هاى خوبى که در سرشاخه هاى زاینده رود 
نازل شده، برآوردها نسبت به سال قبل بسیار بهبود پیدا 
کرده و در این نوبت بازگشــایى، آب تا اواسط خرداد در 

رودخانه جریان خواهد داشت.
حیدرعلى عابدى در خصوص دستور اخیر رئیس جمهور 
مبنى بر بازگشــایى آب رودخانه زاینده رود در تعطیالت 
نوروز اظهــار کرد: از میزان آب موجــود در حوضه آبریز 
زاینده رود، 170 میلیون متر مکعب حق آبه محیط زیستى 
تاالب گاوخونى است که اگر دستور جدید رئیس جمهور 
اجرا شــود، شــاید یک دهم ســهم تاالب در این نوبت 

بازگشایى شود.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شوراى اسالمى ادامه 
داد: این اولین بارى است که دولت دستور به ارسال سهم 
تاالب گاوخونى داده است و این یعنى، حق آبه مذکور به 

رسمیت شناخته شده است.
وى در خصوص ظرفیت آب پشت ســد و فاصله با خط 
قرمزها گفت: به واســطه لطف پــروردگار و بارش هاى 
خوبى که در سرشاخه هاى زاینده رود نازل شده، برآوردها 
نسبت به سال قبل بسیار بهبود پیدا کرده و در این نوبت 
بازگشایى، آب تا اواسط خرداد در رودخانه جریان خواهد 
داشــت. عابدى همچنین تصریح کرد: کشاورزان شرق 
اصفهان امسال مشکلى در استفاده از حق آبه خود نخواهند 

داشت و سهم کشاورزان غرب نیز باید پرداخت شود.

نماینده مردم اصفهان در مجلس خبر داد؛

بازگشایى زاینده رود از نوروز تا اواسط خرداد 

سرپرست شهردارى گلپایگان با بیان اینکه سه هزار درخت 
در هفته درختکارى در شهر گلپایگان غرس مى شود، گفت: 
طرح «درخت من» با هدف نهادینه شدن ترویج فرهنگ 
حفظ درختان و درخت دوستى در بین دانش آموزان اجرا 

شده است.
علیرضا قربانى اظهار کرد: باغ بانوان گلپایگان در فضایى 
به وسعت 40 هزار متر مربع احداث شده است که تاکنون 
50 درصد پیشرفت فیزیکى داشته است. وى افزود: 2/5 

میلیارد تومان براى آماده سازى زیر ساخت هاى باغ بانوان 
هزینه شده است و براى اتمام آن 2/5 میلیارد تومان دیگر 
اعتبار نیاز است. سرپرست شهردارى گلپایگان با بیان اینکه 
براى اجراى آبیارى تحت فشــار در باغ بانوان پنج هزار 
متر لوله گذارى انجام شده است، گفت: دیوار کشى باغ و 
جدولگذارى داخل باغ اجرا شده است و پس از تأمین اعتبار، 
ساختمان ادارى، ساختمان ســردر، فضاى سبز و زمین 

فوتبال در مقیاس کوچک و زمین والیبال اجرا مى شود.

تکمیل شدن باغ بانوان گلپایگان با 2/5 میلیارد اعتبار
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ســکته مغزى، آســیب عصبى حاد ناشــى از اختالل 
خونرسانى به قســمتى از بافت مغز اســت که به علت 
انسداد رگ مغزى به وســیله یک لخته خونى و یا پارگى 
یکى از عروق تغذیه کننده آن قسمت از بافت مغز ایجاد 
مى شود. به بیان دیگر، اگر خون رسانى به قسمتى از مغز 
دچار اختالل شده و متوقف شود، این قسمت از مغز دیگر 

نمى  تواند عملکرد طبیعى خود را داشته باشد. 
هر سکته مغزى قابل پیشگیرى نیست اما برخى از عوامل 
خطر قابل پیشگیرى، شناخته شــده است که مى توان 
با تغییر در شــیوه زندگى و عادات، از بروز سکته مغزى 

پیشگیرى کرد.
کاهش فشار خون

کنترل فشار خون یکى از ســاده ترین و البته مؤثرترین 
راه هاى کاهش خطر ابتال به سکته مغزى است. این در 
مورد کسانى که سابقه خانوادگى ُپرفشارى خون دارند، 
اهمیت بیشــترى پیدا مى کند. براى مثــال اگر یکى از 
والدین فشار خون باال دارد، بقیه افراد خانواده باید تحت 

غربالگرى فشار خون قرار گیرند. 
فعالیت فیزیکى

انجام ورزش هاى منظم، بازى هاى ورزشــى، رفتن به 
باشــگاه یا حتى پیاده روى با کاهش خطر ابتال به سکته 
مغزى گره خورده اســت. فعالیت بدنى مى تواند به شما 
کمک کند تا وزن سالم را حفظ کنید و سطح کلسترول و 

فشار خون خود را پایین بیاورید. 
تعادل رژیم غذایى

یک رژیم غذایى متعادل براى دورى از خطر سکته مغزى 
شامل اجتناب از گوشت هاى فراورى شده و محدود کردن 
مصرف گوشت قرمز، غذاهاى شــور و سرخ شده است. 
رژیم غذایى مدیترانه اى که با میوه ها و سبزیجات، روغن 

زیتون و ماهى عجین شده، بهترین رژیم براى پیشگیرى 
از سکته مغزى است.

پیشگیرى از چاقى 
چاقى مى تواند به فشــار خون باال و کلسترول باال کمک 
کند. چاقــى اغلب بــا رژیــم غذایــى و ورزش مدیریت 
مى شود. زمانى که از دست دادن وزن با رژیم غذایى و ورزش 
به تنهایى دشوار باشد، گاهى اوقات، مکمل هاى کاهش وزن 

و یا جراحى براى کاهش وزن کمک کننده است.
ترك سیگار

ســیگار نه تنها با افزایش خطر ابتال به ســرطان هاى ریه و 
معده ارتباط دارد، بلکه عامل خطر عمده براى ابتال به ســکته 
مغزى نیز محسوب مى شــود. جالب اســت بدانید که حتى 
زندگى کردن با فرد ســیگارى، خطر ابتال به ســکته مغزى 
را تــا 30 درصد افزایــش مى دهــد. تحقیقات نشــان مى 
دهد کــه بســیارى از اثرات مضر ســیگار کشــیدن پس از 
قطــع ســیگار در طول زمــان مــى تواند معکوس باشــد. 
اغلب، ترك ســیگار هنگامى که توســط یــک متخصص 
مراقبت هاى بهداشتى آموزش دیده هدایت شود، موفق تر است.

پیشگیرى از بیمارى هاى قلبى
بیمارى هاى قلبى و سکته مغزى ارتباط تنگاتنگى با هم 
دارند. مشکالت ریتم قلب مانند «فیبریالسیون دهلیزى» 
یک عامل خطر عمده براى ســکته مغزى محســوب 
مى شود. معاینات منظم قلبى، استفاده از داروها و تغییرات 
سبک زندگى، خطر ابتال به ســکته هاى مغزى ناشى از 

بیمارى هاى قلبى را کاهش مى دهد.
مدیریت دیابت

دیابت مى تواند به افزایش خطر ابتال به بیمارى هاى قلبى 
عروقى و بیمارى هاى عروقى مغــز کمک کند. دیابت 
یک اختالل سوخت و ساز قند خون است و ممکن است 

مادرزادى یا اکتسابى باشد. افراد مبتال به دیابت نوع یک 
نیاز به مدیریت دقیق سطح قند خون دارند که معموًال با 
انسولین درمانى این کار انجام مى شــود. افراد مبتال به 
دیابت نوع 2 نیاز به مدیریت مصــرف غذا، کنترل وزن 
و گاهى دارو درمانى براى حفظ سطح مطلوب قند خون 

دارند. ناگفته نماند که خطر ابتال به سکته مغزى 
در مبتالیان به دیابت 1/5 برابر بیشــتر از 

جمعیت عمومى است.
دورى از استرس

استرس مى تواند یک عامل خطر 
عمده سکته مغزى باشد و آن هم با 
افزایش فشار خون،  بیمارى هاى 

قلبى، دیابت و بیمارى عروق 
مغزى. 

و  اضطــراب  مدیریــت 
اســترس اغلب شامل یک 
رویکرد جامعه بــه رفتار و 
واکنــش هاى احساســى 
است. اســترس قابل اندازه 
گیرى نیســت و نیاز به یک 
رویکــرد بلند مــدت براى 

کنترل بهینه دارد.
کاهش سطح کلسترول

کلســترول باال مى تواند به بیمارى هاى 
قلبــى و بیمــارى عروق 

مغـــزى 

کمک کند. این معموًال در نتیجه یک رژیم غذایى با انواع 
چربى ناسالم باال رخ مى دهد. پایین آوردن کلسترول به 
یک رژیم غذایى با چربى متوسط، ورزش با شدت متوسط 

و گاهى دارو درمانى نیاز دارد.

آلوى تازه و آلو بخارا هر دو داراى فیبر غذایى هســتند و 
بنابراین مى توانند اثر ملین داشته باشند.

بسیارى از مردم ممکن است خواص آلو بخارا در باردارى را 
ندانند. اکثر آنها فکر مى کنند که این میوه فقط براى پوست 
مفید است و همچنین مقدار زیادى فیبر به بدن مى رساند. 
با این حال، ثابت شده است که این میوه به صورت خشک 
و تازه براى حمایت از حاملگى هم مناسب است و حتى 
مى تواند به باردار شدن زنان نیز کمک کند. بنابراین، وقتى 
براى باردار شدن برنامه ریزى مى کنید، مى تواند یکى از 

خوراکى هایى باشد که کمک شایانى به شما مى کند.
منبع فیبر است

آلوى تازه و آلو بخارا هر دور داراى فیبر غذایى هســتند 
و بنابراین مى توانند اثر ملین داشــته باشند. این ویژگى 
مى تواند در بازسازى عملکرد طبیعى روده تأثیر بسزایى 
داشته باشد و از بروز یبوست که در دوران باردارى شیوع 

زیادى دارد، جلوگیرى کند. 
براى سیستم گوارش بسیار مفید است

مقدار باالى فیبر موجود در آلو بخارا و آلوى تازه مى تواند 
به بهبود سیســتم گوارش کمک کند. فیبر مى تواند به 
بهبود حرکات روده کمک کند و روند هضم را به میزان 
مناسبى بهبود بدهد. بنابراین، مصرف آلو بخارا و آلوى تازه 
در دوران باردارى مى تواند از بروز مشکالت گوارشى که 
معموًال به دلیل تغییر هورمونى اتفاق مى افتد، جلوگیرى 

کند.
سرشار از آنتى اکسیدان هستند

آلو بخارا و آلوى تازه هر دو غنى از آنتى اکسیدان هستند. 
بنابراین مى توانند به جلوگیرى از آسیب رادیکال هاى آزاد 
بر بدن کمک کنند. رادیکال هــاى آزاد به طور معمول 
مى توانند مشکالتى در باردارى ایجاد کنند و حتى سبب 

سقط جنین شوند.
استخوان ها را محکم مى کنند

مصرف آلو بخارا و آلو خشک به تأمین کلسیم الزم براى 
استخوان کمک مى کند. بنابراین مى تواند به جلوگیرى از 
پوکى استخوان که به راحتى به زنان باردار حمله مى کند، 
کمک کند. عالوه بر این، آلو از اســتحکام استخوان ها 
حمایت مى کند و همچنین مى تواند سبب توسعه  مناسب 

استخوان در جنین شود.
سیستم ایمنى بدن را تقویت مى کند

این میوه هم به صورت خشــک و هم تازه غنى از انواع 
ویتامین است. یکى از فواید آن در دوران باردارى این است 
که سیستم ایمنى بدن مادر را به خوبى تقویت مى کند و به 

این ترتیب مانع بروز بیمارى ها مى شود. 
قوه  بینایى را تقویت مى کند

 A این میوه به صورت خشــک و تازه حــاوى ویتامین
فراوانى اســت، ویتامینى که تأثیر مثبتى روى بهبود قوه  
بینایى دارد. عالوه بر این، به توســعه  چشم و قوه  بینایى 

جنین در رحم مادر کمک خواهد کرد.

9 فرمان طالیى براى پیشگیرى از سکته مغزى

یک پژوهشگر طب سنتى گفت: مصرف مواد غذایى از جمله کله پاچه، مواد چرب، هلیم و مواد 
لبنى باعث ایجاد رسوب و تشکیل سنگ کلیه در افراد مى شود.

داود حاج محمدخانى اظهار کرد: افرادى که مســتعد ابتال به بیمارى سنگ کلیه هستند باید از 
مصرف انواع ژله، پاستیل، گوشت یخى، گوشت کنسرو، کله پاچه، دل و جگر و انواع چربى و قارچ 
و همچنین چاى غلیظ پرهیز کنند. وى افزود: مصرف ویتامین c یکى از عوامل تشکیل سنگ 
کلیه است و استفاده از ترب سیاه، ترب سفید، نخود سیاه، جوشانده هسته خرما و مصرف سنگدان 
مرغ براى دفع سنگ کلیه بسیار مؤثر اســت. محمدخانى در ادامه بیان کرد: براى دفع راحت تر 
سنگ کلیه معموًال گیاهان مختلف مانند بابونه، برگ کلم، گل بنفشه و برگ خرفه بسیار مفید 
است. وى تأکید کرد: همچنین اســتفاده از پوست خربزه، خارخاسک، زبان گنجشک، رزمارى، 
تخم خیار، تخمک خربزه، بابونه، رازیانه، عرق خارشتر براى دفع سنگ کلیه نیز بسیار مؤثر است.

درمان سنگ کلیه با طب سنتى

خوردن و نوشیدن از دالیل پوسیدگى دندان است. کربوهیدرات هایى که با خوردن غذا و یا مصرف 
نوشیدنى  به دهان شما وارد مى شود،  تا زمان مســواك زدن روى دندان هایتان باقى مى ماند و 
نقشى مهم در شکل گیرى حفره ها دارد. حتى مسواك زدن نیز ممکن است تمام ذرات غذا و یا 
کربوهیدرات  را از دندان  شما پاك نکند، در این بین غذا هایى که تمایل به چسبیدن به دندان  را 
دارند، ریسک پوســیدگى دندان را افزایش مى دهند و براى جلوگیرى از این اتفاق حتمًا به طور 

مرتب دندان هاى خود را مسواك بزنید.

دلیل پوسیدگى دندان چیست؟

مصرف فیبر مى تواند کارى کند تا افراد خوابى عمیق تر داشته باشند. تحقیقات نشان داده مصرف 
چربى هاى اشباع شده و شکر در طول روز، اثرى کامًال مخالف دارند و بر عکس، اگر افراد در طول 
روز میزانى بیشتر فیبر مصرف کنند، مى توانند مدت زمان بیشترى را در چرخه  خواب با موج کم 
(چرخه اى که در آن افراد رؤیا نمى بینند) بمانند. به طور کلى اگر مى خواهید خوابى بهتر داشــته 

باشید، میوه ، سبزیجات و غالت را در طول روز بیشتر مصرف کنید.

اگر از کیفیت خوابتان راضى نیستید
 فیبر بخورید

یک متخصص اطفال و نوزادان گفت: کودکان الغرى که صبحانه نمى خورند، نمى توانند میزان کالرى 
از دست رفته صبح را در وعده هاى دیگر جبران کنند و مى تواند منجر به کاهش وزن در آنها شود.

حسین فرهادى اظهار کرد: تنوع و رنگارنگ کردن سفره براى صبحانه نقشى مؤثر در افزایش اشتهاى 
کودك دارد و مى تواند موجب افزایش تمایل او به غذا خوردن شود و تنوع در مواد صبحانه، سبب جلب 
کودك به مصرف صبحانه مى شود و این روش در سنین باالتر نیز رغبت افراد را به صرف صبحانه 
افزایش مى دهد. وى با اشاره به ایجاد تنوع در صبحانه به عنوان یکى از راهکار هاى مهم و مؤثر براى 
افزایش میل و اشتهاى کودکان گفت: با توجه به اینکه کودکان در حال رشد، تقریباً به تمام مواد مغذى 
نیازمند هستند، باید سعى کرد برنامه غذایى این وعده به گونه اى باشد که مواد مغذى مختلف را در 

خود جا داده باشد.
فرهادى ادامه داد: در این میان بهتر است از انواع شیرینى  مانند چاى شیرین، شکالت ها و... به دلیل 
مضراتى که دارند، کمتر استفاده شود اما براى تنوع در صبحانه گاهى اوقات تنقالتى مانند گندمک، 
شیر هاى طعم دار و... نیز مصرف شــود، البته نباید زیاده روى شود. این متخصص اطفال و نوزادان 
یادآورى کرد: باید مواد غذایى مانند لبنیات، غالت، آبمیوه طبیعى، شیره انگور، خرما، بادام و حتى گاهى 
سبزى، گوجه و خیار و انگور در برنامه غذایى وعده صبحانه باشند زیرا عالوه بر ایجاد تنوع، فواید خاص 
خود را براى کودك دارد. وى در پایان گفت: همچنین به همراه پنیر، انواع مغز ها به خصوص گردو را 

استفاده کنید و حداقل دو بار در هفته تخم مرغ مصرف کنید.

فواید شگفت انگیز آلو بخارا در باردارىبهترین صبحانه براى کودکان

گاهى اوقات به نظر مى رسد که یک جعبه دستمال کاغذى نیز براى مقابله با 
آبریزش بینى و احتقان سینوس ها کافى نیست. آبریزش بینى یکى از عالیم 

ناخوشایند در فصل آنفلوآنزا و سرماخوردگى است. 
برخى مواد غذایى مى توانند موجب تولید مخاط بیشتر در بدن شوند و شرایط 
را وخیم تر سازند. برخى مواد غذایى دیگر التهاب زا هستند و مى توانند احتقان 
بینى و تنفس را دشوارتر سازند. اگر با آبریزش بینى مواجه هستید، بهتر است از 

مصرف مواد غذایى که در ادامه به آنها اشاره شده است، پرهیز کنید.
موز

اگر بى حوصله و کم انرژى هســتید، مصرف یک موز مى تواند شرایط شما را 
تغییر دهد. اما اگر با احتقان مواجه هستید شاید بهتر باشد از مصرف این میوه تا 
زمان حصول بهبودى پرهیز کنید. موز مى تواند موجب یک واکنش هیستامینى 

شود که تولید مخاط در بدن را افزایش مى دهد.
پنیر

پنیر یک محصول لبنى اســت و زمانى که با آبریــزش و احتقان بینى مواجه 
هستید، بهتر است از مصرف آن پرهیز کنید. محصوالت لبنى داراى کازئین 
هستند که یک عامل افزایش تولید مخاط محسوب مى شود. این ماده از بافتى 
چسب مانند و خواص تولید هیستامین برخوردار است که شرایط را براى تولید 

مخاط بیشتر در بدن هموار مى کند.
قهوه

قهوه و دیگر نوشیدنى هاى مبتنى بر قهوه مى توانند موجب کم آبى بدن انسان 
شوند. زمانى که بیمار هســتید، تأمین آب مورد نیاز بدن از بخش هاى مهم 
روند بهبودى محسوب مى شود. کم آبى بدن مى تواند موجب تشدید عالیم 

سرماخوردگى و آنفلوآنزا شود و دوره بیمارى را طوالنى تر سازد.

بستنى
بستنى حاوى شیر و قند فراوان است که هر دو آنها مى توانند آبریزش و احتقان 
بینى را تحریک کنند. اگر جایگزین هاى بدون شــیر را انتخاب کنید، ممکن 
است شدت تحریک کمتر باشــد اما قند موجود در بستنى همچنان التهاب زا 

خواهد بود.
شیر

چه به عدم تحمل الکتوز مبتال باشید و چه نباشید، احتقان و مصرف یک لیوان 
شیر ترکیب خوبى محسوب نمى شوند. 

محصوالت لبنى حاوى «کازئین» هســتند که موجب افزایش تولید مخاط 
در بدن مى شــود. کازئین تولید و غلظت مخاط را افزایش مى دهد. مصرف 

جایگزین هایى مانند شیر بادام را مد نظر قرار دهید.
گوشت قرمز

بسیارى از انواع گوشت قرمز، به ویژه انواع سرشار از چربى مى توانند موجب 

افزایش تولید مخاط در بدن شوند. در همین راستا، استفاده از گوشت هاى بدون 
چربى یا منابع پروتئین غیر گوشتى توصیه شده است.

غذاهاى شور
رعایت حد اعتدال در مصرف نمک براى ســالمت انســان ضرورى است و 
مى تواند به هیدراته نگهداشتن بدن کمک کند. اما سدیم بیش از حد در جریان 
خون مى تواند میزان آب در مســیرهاى هوایى ریه ها را کاهش دهد که در 
نتیجه مخاط در دستگاه تنفسى غلیظ تر مى شود. پرهیز از سیب زمینى سرخ 
شده و دیگر غذاهاى شور ایده خوبى است اما به خاطر داشته باشید که برخى 
غذاهایى که به طور منظم مصرف مى کنید، مــى توانند حاوى میزان نمکى 

بیش از تصور شما باشند.
نوشابه هاى گازدار

در زمان ابتال به سرماخوردگى و آنفلوآنزا بهتر است به جاى نوشابه هاى گازدار، 
مصرف چاى را مد نظر قرار دهید. نوشــابه هاى گازدار حاوى شکر فراوان و 
ترکیبى از مواد شیمیایى دیگر هستند. قندهاى تصفیه شده و دیگر مواد افزودنى 
مصنوعى در یک نوشابه گازدار مى توانند به افزایش رشد باکترى هاى مضر و 
سطح التهاب در بدن کمک کنند. این شرایط، سیستم ایمنى را به تولید مخاط 

بیشتر براى دفع مواد زائد وادار مى کند. 
گوجه فرنگى

اگرچه گوجه فرنگى حاوى ترکیبات مفید ضد ســرطان است اما بهتر است 
در زمان ســرماخوردگى و آنفلوآنزا از مصرف آن پرهیز کنید. این ماده غذایى 
مى تواند موجب تولید هیستامین در بدن شود که شرایط آلرژى ها را وخیم تر 
مى سازد. هیستامین حفره هاى بینى را به منظور مقابله با آلرژن ها براى تولید 

مخاط بیشتر تحریک مى کند.

این مواد غذایى را هنگام آبریزش بینى نخورید

مصرف بى رویه و نادرســت آنتــى بیوتیک بــه بروز 
بیمارى هاى عفونى مقاوم به انواع آنتى بیوتیک ها منجر 
مى شود. این عفونت هاى مقاوم به انواع آنتى بیوتیک ها، 
در نهایت باعث مرگ بیمار خواهد شد. آنتى بیوتیک را 
تنها در صورت تجویز پزشک مصرف کنید و حتماً مطابق 
با دستور پزشک دوره درمان خود را کامل کنید. مصرف 
ناقص آنتى بیوتیــک بر خالف نظر پزشــک، موجب 
مى شــود بیمار به طور کامل بهبود نیابد و همچنین به 

عوارض بیمارى عفونى منجر خواهد شد.

یک پژوهشگر طب سنتى با اشاره به اینکه رعایت سبک 
زندگى سالم در سالمت 
پوست مؤثر است، گفت: 
افرادى که داراى پوست 
چرب هســتند مى توانند 
از محلول بابونه دمکرده 
بــه همراه ســرکه براى 
طراوت و شادابى پوست 

خود استفاده کنند.
مهدى میرغضنفرى در 
ارتباط با راهکار رفع لک و 
افتادگى پوست نیز اظهار 
کرد: رعایت سبک زندگى 

ســالم و مراعات نکات تغذیه اى با توجه به مزاج هر فرد 
مى تواند در این زمینه مؤثر واقع شود. وى افزود: بادکش 

گذاشتن بر روى صورت و حرکت نقصان بادکش در این 
زمینه توصیه شده، چرا که 
باعث بهبود خون رسانى 
به پوست و دفع مواد زاید 
مى شــود. وى ادامه داد: 
البته از گذاشتن بادکش 
بر روى جــوش صورت 
باید پرهیز کــرد چرا که 

عوارض سوء دارد. 
این پژوهشگر طب سنتى 
خاطرنشــان کرد: افراد 
داراى پوست خشک نیز 
بهتر است از روغن بابونه 
به همراه بادکش براى رفع لک و افتادگى پوســت خود 

بهره مند شوند.

گیاهى که پوستتان را شاداب مى کند

مصرف درست آنتى بیوتیک

گاهى دارو درمانى براى حفظ سطح مطلوبقند خون و
دارند. ناگفته نماند که خطر ابتال به سکته مغزى 

5در مبتالیان به دیابت 1/5 برابر بیشــتر از 
جمعیت عمومى است.

دورىاز استرس
خطر استرس مى تواند یک عامل
عمده سکته مغزى باشد و آن هم با 
افزایش فشار خون، بیمارىهاى

بیمارى عروق دیابت و قلبى،
مغزى. 

و  اضطــراب  مدیریــت 
اســترس اغلب شامل یک 
رویکرد جامعه بــه رفتار و 
واکنــش هاى احساســى 
است. اســترسقابل اندازه
گیرىنیســت و نیاز به یک
بلند مــدت براى رویکــرد

کنترل بهینه دارد.
کاهش سطح کلسترول

کلســترول باال مى تواند به بیمارى هاى 
قلبــى و بیمــارى عروق 

مغـــزى 
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سفارش مى کنم شما را به پروا داشــتن از خدا، خدایى که با ترساندن هاى 
مکرر، راه عذر را بر شما بست و با دلیل و برهان روشن، حجت را تمام کرد 
و شما را پرهیز داد از دشمنى شــیطانى که پنهان در سینه ها راه مى یابد و 
آهســته در گوش ها راز مى گوید، گمراه و پست است وعده هاى دروغین 
مى دهــد، در آرزوى آنها بــه انتظار مى گــذارد. زشــتى گناهان را زینت 

موال على (ع)مى دهد، گناهان بزرگ را کوچک مى شمارد.

شهردارى باغبادران به استناد مجوز شماره 555 مورخ 1397/11/28 شوراى محترم اسالمى شهر باغبادران 
در نظر دارد نســبت به اجاره محل احداث کانکس فروش مواد خوراکى واقع در شهر باغبادران با قیمت 

کارشناسى به شرط ذیل اقدام نماید.
1- متقاضیان مى توانند از روز شنبه مورخ 1397/12/18 لغایت روز پنجشنبه مورخ 1397/12/23 با واریز 
مبلغ 300/000 ریال به حساب 0108075091002 نزد بانک ملى بنام شهردارى باغبادران نسبت به اخذ مدارك 

مزایده اقدام نمایند.
2- پیشــنهاد دهندگان مى بایســت معادل 5٪ قیمت پایه کارشناســى را به صورت سپرده به حساب 
310000519008 این شهردارى نزد بانک ملى شعبه باغبادران واریز و یا معادل آن ضمانت نامه بانکى ضمیمه 

پیشنهاد خود نمایند.
3- سپرده نفرات اول تا سوم مزایده اگر حاضر به عقد قرارداد نشوند ضبط خواهد شد.

4- شهردارى در رد یا قبول پیشنهاد مختار مى باشد.
5- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده درج گردیده است.

6- متقاضیان مى بایست نســبت به تحویل قیمت پیشــنهادى خود تا آخر وقت ادارى روز پنجشنبه 
1397/12/23 به دبیرخانه محرمانه شهردارى اقدام نمایند. 

آگهى مزایده نوبت اول

اردشیر محمدى- شهردار باغبادران

چاپ دوم

سازمان فرهنگی اجتماعى و ورزشى شهرداري اصفهان در نظردارد
  الف)  اجازه بهره بردارى از تعداد هشت  عدد تابلو تبلیغاتى  واقع در سطح شهر به مدت دو سال به اشخاص حقوقی واجد شرایط 
ب) اجازه بهره بردارى از چهار باب غرفه کلینیک فضاى سبز در  تعدادى از مراکز سازمان به مدت یک سال به اشخاص حقیقى و 
حقوقى واجد شرایط ج) اجازه بهره بردارى  از تعداد 5 باب سالن ورزشى در مراکز سازمان به مدت دو سال به اشخاص حقیقى و 

حقوقى واجد شرایط  به شرح  شرایط  معین و مشخص مندرج در اسناد مزایده را از طریق مزایده عمومی واگذار نماید.
توضیحات:

  عدم اشتغال متقاضى به مشاغل خصوصى، دولتى، خدماتى، شهردارى ها و سازمانها و شرکتهاى وابسته.
  ارائه سپرده شرکت در مزایده بصورت نقدي.

  منتخب مزایده مکلف به ارائه ضمانت حسن انجام کار ، که مى بایستى قبل از انعقاد قرارداد نقداً به حساب سازمان واریز شود.
  دارا بودن حسن شهرت و عدم هرگونه سابقه کیفرى و اعتیاد به مواد مخدر.

  در صورتیکه برنده مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده وى به نفع سازمان ضبط خواهد شد.
  سازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.

  کلیه هزینه هاى درج آگهى مزایده بر عهده برندگان مزایده مى باشد.
  شرکت در مزایده وارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط وتکالیف اعالمى از سوى سازمان مى باشد.

  اجاره بهاى ماهیانه پیشنهادى باید ازجهت مبلغ مشخص و بدون ابهام بوده ودر پاکت الك ومهر شده تسلیم شود.
  سایراطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج مى باشد.

متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 4-34487753-031 تماس حاصل نموده وبراى دریافت اسناد مزایده 
از  روز شنبه  1397/12/18  به آدرس اصفهان، میدان قدس، خیابان الله، مقابل ترمینال باقوشخانه، خیابان طبیب اصفهانی، جنب 
کمیته شهروندي،امور درآمد سازمان و جهت تحویل مدارك حداکثر تا پایان وقت ادارى روزسه شنبه 98/01/20  به آدرس اصفهان، 

خیابان 22 بهمن، مجموعه اداري امیر کبیر، دبیرخانه سازمان فرهنگى اجتماعى ورزشى شهردارى اصفهان مراجعه نمایند.

آگهی مزایده

سازمان فرهنگی اجتماعى و ورزشى شهرداري اصفهان

نوبت اول

شهردارى کرکوند به استناد مجوز شماره 469- 97/5 مورخ 97/12/07 شوراى محترم اسالمى شهر در نظر دارد آهن آالت و لوازم اسقاطى شهردارى 
را از طریق آگهى مزایده با قیمت کارشناسى رسمى دادگسترى به فروش برساند. لذا با عنایت به شرایط ذیل افراد واجد شرایط مى توانند در این 

مزایده شرکت نمایند.
1- شرکت کنندگان باید رعایت منع مداخله کارمندان دولت را نمایند.

2- پیشنهاد دهندگان مى توانند جهت دریافت اسناد مزایده از روز شنبه مورخ 97/12/11 به شهردارى مراجعه و پس از واریز مبلغ 545000 ریال به 
حساب جارى شماره 3100000331003 شهردارى نزد بانک ملى شعبه مبارکه نسبت به دریافت فرم مخصوص شرکت در آگهى اقدام نمایند.

3- پیشنهاد دهندگان باید معادل 5 درصد مبلغ کارشناسى را به مبلغ 2/500/000 ریال به صورت وجه نقد به حساب 0107359062005 شهردارى 
نزد بانک ملى شعبه مبارکه واریز یا معادل آن ضمانتنامه بانکى ضمیمه پیشنهاد خود نمایند.

4- پیشنهاد دهندگان باید پیشنهادات خود را حداکثر تا آخر وقت ادارى روز سه شنبه مورخ 97/12/28 در دو پاکت (الف و ب) الك و مهر شده به 
دبیرخانه شهردارى تسلیم و رسید دریافت نمایند.

5- پیشنهادات رسیده ساعت 15 روز سه شنبه 97/12/28 با حضور اعضاء کمیسیون در محل شهردارى باز و قرائت خواهد شد.
6- حضور پیشنهاد دهندگان یا نمایندگان آنان در کمیسیون آزاد خواهد بود.

7- کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است و به پیشنهاداتى که بعد از موعد مقرر در آگهى رسیده و یا مبهم و یا مخدوش باشد 
ترتیب اثر نخواهد داد و کمیسیون حداکثر ظرف مدت یک هفته پیشنهادات را بررسى و نتیجه را اعالم مى نماید.

8- سپرده نفر اول و دوم و سوم تا انعقاد قرارداد با نفر اول در شهردارى باقى خواهد ماند و چنانچه نفر اول از تاریخ ابالغ کتبى شهردارى ظرف مدت 
یک هفته نسبت به عقد قرارداد اقدام ننماید در این صورت سپرده او به نفع شهردارى ضبط و قرارداد با نفر دوم منعقد خواهد شد چنانچه نفر دوم نیز 

حاضر به انجام قرارداد نشود سپرده او نیز به نفع شهردارى ضبط و قرارداد با نفر سوم منعقد خواهد شد.
9- برنده مزایده قیمت پیشنهادى را باید به صورت نقدى به حساب شهردارى واریز و رسید آن را به واحد درآمد شهردارى تحویل نماید. ضمنًا 
پرداخت کلیه کسورات قانونى مشمول اعم از مالیات و عوارض و هزینه درج آگهى و کارشناسى و ارزش افزوده و سایر بر عهده برنده مزایده مى باشد. 

آگهى مزایده نوبت دوم

دوستداران محیط زیســت هزار و 200 اصله نهال را در 
منطقه گردشگرى «بام ســبز» و «الدر» خمینى شهر 

غرس کردند. 
شهردار خمینى شــهر در آیین کاشــت نهال در منطقه 
گردشــگرى بام ســبز گفت: روزى باغات این منطقه، 
سرسبز و زیبا بود ولى حاال خشکسالى و عدم بارش هاى 
الهى باعث شده که شادابى و طراوت از این باغات برود . 

على اصغر حاج حیدرى در مورد منطقه بام ســبز عنوان 
کرد: بر فراز بام که بایستید اگر هوا آلوده نباشد، گنبدهاى 
اصفهان را با چشم غیر مسلح خواهید دید؛ همچنین شهر 
خمینى شهر و امامزاده سید محمد(ع) به وضوح مشخص 
است و به سمت دیگر که نگاه کنید، بخارآب نیروگاه درچه 
را خواهید دید؛همچنین از این بام شهرهاى فوالدشهر، 

فالورجان و نجف آباد قابل رویت هستند.
وى با اشاره به اراضى 120 هزارمتر مربعى منطقه بام سبز 
گفت: چنین چشم انداز زیبایى امروز به نام «دهکده بام 
سبز» در قالب گردشگرى ثبت شده است و تالش برآن 
بوده که همه اقشار مردم بتوانند از این فضا استفاده کنند. 
وى ادامه داد: در این راستا مخروبه باالى  «قصر کازرونى» 
مرمت و بازسازى شد و نیز عمارت قاجارى «پایین تپه» که 
مخروبه اى بیش نبود، تبدیل به اثرى ماندگار براى شهرشد. 

■■■
شهردار خمینى شهر در بخش دیگرى از سخنانش افزود: 
سراى سالمندان فرزانگان که پایین تپه بام سبز قرار دارد 
نیز در اردیبهشت ماه افتتاح خواهد شد و 200 نفر مى توانند 

از فضاى این مجموعه استفاده کنند.
حاج حیدرى در مورد «پارك پدر» هم گفت: فضاى مقابل 
سراى سالمندان را با مساحت هفت هزار و 300 متر مربع 

و شش هزار متر مربع پیاده روسازى به عنوان یک پارك 
عمومى افتتاح خواهیم کرد.

وى گفت: بهار امسال پنج پارك جدید در سطح شهر آماده 
بهره بردارى خواهد بود. 

وى اظهار کرد: پــارك تمدن در محلــه آدریان، پارك 
ســالمت در محله اندوان، پارك برج در محله جوى آباد 
و پارك پدر در غرب شهر، پارك سالمت در شمال شهر 

براى نوروز 98 آماده خدمت رسانى خواهد بود. 
■■■

حاج حیدرى همچنین به کاشت هزار و 200 اصله نهال 
به دست مسئوالن شهرستان خمینى شهر و دانش آموزان 
و دوستداران محیط زیست در منطقه گردشگرى بام سبز 
و الدر اشاره کرد و گفت: از این تعداد، 200 اصله نهال از 
درختان زیتون، انجیر و عناب توســط خانواده اى خّیر به 

منطقه گردشگرى الدر اهدا شده است.
■■■

در بخش دیگرى از این برنامه، امام جمعه خمینى شــهر 
نیز گفت: حیات جانداران و جهان در گروى حیات محیط 

زیست است و انسان منهاى موجودات دیگر امکان زندگى 
ندارد.  آیت ا... رحیمى با اشــاره به روایات و فقه اسالمى 
گفت: سه چیز طبق فقه اسالمى قابل تملک نیست، یکى 
هوا اســت که کســى حق تملک و تجاوز به آن را ندارد،  
همچنیــن آب و مراتع و جنگل ها مالکیــت عام دارند و 
حق الناس هستند.  وى نســبت به از بین رفتن مراتع و 
جنگل هاى کشــور ابراز تاسف کرد و گفت: حفظ محیط 
زیست واجب است و مدارس باید این موضوع را در صدر 

برنامه هاى خود قرار دهند.

بانک رفاه ســاعت کارى ســامانه «چکاوك» در هفته پایانى اسفند ماه ســالجارى و ایام نوروز 98 را اعالم کرد.در 
آستانه فرا رســیدن ســال نو، بر اســاس اعالم اداره معامالت ریالى بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران، ساعت 
کارى ســامانه چکاوك در روزهاى پایانى اســفند ماه ســال جارى و همچنین ایام نوروز به شــرح زیر اعالم شد: 

بر این اساس، تسویه بین بانکى چک هاى عادى واگذارى روز سه شنبه 28 اسفند ماه سالجارى در همان روز انجام 
خواهد شد. گفتنى است؛ ساعات کارى چکاوك از روز پنج شنبه مورخ 15 فروردین 98 به روال عادى باز خواهد گشت. 

  ساعت کارى سامانه چکاوك بانک رفاه
 در هفته پایانى اسفند و ایام نوروز 

ساعت واگذارى و تعیین وضعیتتاریخ
 چک هاى رمزدار

ساعت واگذارى و تعیین وضعیت 
چک هاى عادى

97/12/25
و97/12/27

واگذارى: 13:45
طبق روال جارىتعیین وضعیت: 15:30

واگذارى: 97/12/2816
تعیین وضعیت: 17:30

واگذارى: 14
تعیین وضعیت: 18

طبق روال جارىطبق روال جارى98/01/05
98/01/06لغایت

واگذارى: طبق روال جارىطبق روال جارى98/01/11
تعیین وضعیت: 15:30

به همت شهردارى خمینى شهر و در هفته درختکارى؛

کاشته شدن 1200 اصله درخت
 در الدر و بام سبز خمینى شهر

معاون مدیر بین الملل استاندارى نرماندى فرانسه با نایب 
رئیس اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى اصفهان 

و جمعى از فعاالن اقتصادى استان دیدار و گفتگو کرد. 
مصطفى رناسى در این دیدار 
با اشاره به توانمندى استان در 
بخش هاى صنعتى،کشاورزى 
و خدماتى گفت: همکارى بین 
استان هاى نرماندى و اصفهان 
در زمینه هاى مختلف مى تواند 
روابط بین بنگاه هاى کوچک 
و متوسط اقتصادى را تقویت 

کند.
وى ضمن دعوت از فعاالن اقتصادى نرماندى فرانسه براى 
بازدید از استان اصفهان گفت:تبادل هیئت هاى تجارى و 
سرمایه گذارى دو طرف مى تواند روابط اقتصادى ایران و 

فرانسه را تقویت کند. «لوال تسر»، معاون مدیر بین الملل 
استاندارى نرماندى فرانسه هم در این دیدار گفت: استان 
نرماندى در بخش تولید انرژى، پاالیش نفت و پتروشیمى 
نقش مهمى در اقتصاد فرانسه 

دارد.
وى سطح روابط اقتصادى بین 
نرماندى با ایران به ویژه استان 
اصفهــان را، پایین ارزیابى کرد 
و گفت: با وجــود ظرفیت هاى 
باالى اقتصــادى در دو طرف، 
در زمینه حجم مبادالت تجارى 

چندان موفق نبوده ایم.
وى از اتاق بازرگانى اصفهان خواســت که با شناســایى 
فرصت هاى تجارى و ســرمایه گذارى دو طرف، زمینه 

تبادل تجارى با اتاق نرماندى فرانسه را فراهم سازد.

دعوت از فعاالن اقتصادى نرماندى به اصفهان

محمود کفعمى- شهردار کرکوند

شهردارى طالخونچه در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره 520 مورخ 97/9/6 و شماره 664 مورخ 97/10/30  شوراى اسالمى شهر  
تعدادى پالك زمین در فاز2 منطقه کارگاهى امیر کبیر طالخونچه و محله خاراب را به شرح  زیر از طریق مزایده به واجدین شرایط 

واگذار نماید.
مشخصات:

1) مهلت دریافت اسناد:   تا ساعت 14:30 روز دو شنبه   مورخه  5 / 1 / 1398
2)هزینه تهیه اســناد و نحوه تحویل آن :  واریز مبلغ 218،000  ریال براى هر پالك زمین  به حســاب ملى ســیبا به شماره 

3100000905009  بنام شهردارى طالخونچه
3)نوع و مبلغ تضمین:  5درصد مبلغ کارشناسى  بصورت نقد واریز به جارى ملى  سیبا 3100003303003 بنام شهردارى طالخونچه 

یا بصورت ضمانتنامه بانکى  به شرح جدول فوق 
4) نشانى محل دریافت اسناد : طالخونچه ابتداى بلوار امام (ره) ساختمان شهردارى- امور مالى

5)هزینه انتشار آگهى روزنامه:  بعهده برنده مزایده  مى باشد .

آگهى مزایده مجدد مرحله سوم

سید محمد اطیابى- شهردارطالخونچه

چاپ اول

1122703706709710شماره پالك
312/5312/5200200200200متراژ

مبلغ کارشناسى هر متر 
4/500/004/500/001/500/0001/500/0001/500/0001/500/000مربع(ریال)

70/312/50070/312/50015/000/00015/000/00015/000/00015/000/000مبلغ سپرده مزایده (ریال)

فاز2 منطقه آدرس
کارگاهى

فاز2 منطقه 
محله خارابمحله خارابمحله خارابمحله خارابکارگاهى


