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به سپاهان باخت اما اوج گرفت کفش بیرون را در خانه نپوشید...کودك 2 ساله طعمه سگ ها شدکامبیز دیرباز، مجرى «نسیم» مى شودکارگران عراقى، بّناهاى ایرانى را کتک مى زنند! سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

تلفن همراه  از 
سرویس بهداشتى 

کثیف تر است!

سوداى صندلى هاى سبز بهارستان
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تغییر ساعت کار مترو
 همزمان با تغییر ساعات ادارات

ایرانى ها تحریم هاى جدید را 
مسخره کردند

انحصار خودرو 
در کشور

به پایــان مى رسد

5

دلیل افت فشار آب 
عدم اتمام سامانه دوم 
آبرسانى اصفهان است

بر اساس تحقیقات، تلفن همراه
کثیف تر از سرویس بهداشتى است و با روش هایى
 مى توان گوشى موبایل را از میکروب ها پاك کرد.

بیشتر مردم تلفن همراه خود را در همه جا همراهشان 
دارند و حتى بسیارى از افراد تلفن همراه خود را سر میز ناهار ...

«بر اســاس ارزیابى هاى فنــى آب منطقه اى و 
شــرکت آب و فاضالب، افق آبرسانى اصفهان 
در سال 86 تمام شد و بعد از آن باید سامانه دوم 
آبرسانى اصفهان راه اندازى مى شد و دلیل افت 
فشار در14 شهر استان اصفهان، عدم اتمام سامانه 
دوم آبرســانى اصفهان اســت و علیرغم تالش 
مسئوالن اســتان، نمایندگان استان در مجلس 
شوراى اسالمى و... این سامانه به اتمام نرسیده 
است، که امید است هرچه زودتر به اتمام رسیده و 

مشکل آب اصفهان برطرف گردد.»
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان که 

به مناسبت هفته صرفه جویى ...

4 تعدادى از درختان خیابان عباس آباد قطع مى شوندتعدادى از درختان خیابان عباس آباد قطع مى شوند
مدیرعامل سازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى اصفهان: این درختان آسیب جدى دیده اند و اولویت، حفظ جان شهروندان است
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کدام مسئوالن اصفهان در اندیشه حضور در انتخابات مجلس به سر مى برند

حقایقى جالب 
و شگفت انگیز از سه گانه 

«ارباب حلقه ها»

ذوب آهن به سپاهان مهاجم تعارف کرد
طبق خبرى که دیروز ســایت «بانک ورزش» به نقل از سعید آذرى منتشر 
کرد ذوبى ها با توجه به قیمت باال بى خیال مهاجم نیجریه اى خود شده اند.

کریستین اوساگوآنا، مهاجم نیجریه اى ذوب آهن اصفهان فصل گذشته یکى 
از بهترین هاى تیمش بود. بازیکنى که از زمان حضورش در نیم فصل دوم 
توانست گل هاى مهمى بزند و حتى به صعود سبزپوشان از مرحله گروهى 

لیگ قهرمانان آسیا کمک کند. 
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در صفحه 8 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان:

چالش جدى 
زنان معتاد بهبود یافته 

پذیرش ازسوى
 خانواده هـاست 

بگومگوى الریجانى با نماینده شاهین شهر بر سر یک تبصره
دیروز در صحن علنى مجلس رخ داد
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با خودت چند چندى؟ با خودت چند چندى؟ 

1- شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومى یک مرحله اى به شرح جدول زیر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت 
(ستاد) به آدرس: www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت 

گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 98/04/03 مى باشد.

3- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت هاى الف:
3-1- آدرس: اصفهان، خیابان شیخ کلینى، خیابان جابر ابن حیان، دبیرخانه معامالت شرکت آب و فاضالب استان اصفهان، تلفن: 8- 36680030- 031، اتاق (292)

4- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
4-1- مرکز تماس: 41934- 021                                         4-2- دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

5- اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها، در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش ثبت نام/ پروفایل/ تأمین کننده/ مناقصه گر موجود است. 

تاریخروزساعتعنوان
98/04/05چهارشنبه15:00مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه

98/04/15شنبه15:00مهلت زمانى ارسال پیشنهاد
98/04/16یکشنبه08:00زمان بازگشائى پاکت ها

شماره سامانه تدارکات شماره مرجعموضوعردیف
الکترونیکى دولت

55/32098001434000044- 2- 98اجراى عملیات کارهایى سازه اى ایستگاه پمپاژ فاضالب على آباد منطقه برخوار1
85/22098001434000043- 2- 98محوطه سازى و آسفالت ایستگاه پمپاژ شماره 2 دهاقان2

شرکت کشت و صنعت شهید مطهرى (سهامى خاص) در نظر دارد یک دستگاه چاپر چهار ردیفه 
جاگوار مدل کالس اس ال 685 و یک دستگاه چاپر دو ردیفه پشت تراکتورى را از طریق برگزارى 
مزایده عام به فروش رساند متقاضیان مى توانند براى دریافت اسناد مزایده در روزهاى ادارى 
از تاریخ درج آگهى تا روز شــنبه مورخ 98/04/15 (ساعت 8 الى 16) به آدرس تهران، خیابان 
مفتح شمالى، پالك 234، طبقه اول واحد بازرگانى و یا اصفهان، جاده اصفهان- تهران، خروجى 
پل گز به سمت پاالیشگاه، بعد از زیرگذر، سمت راست جاده اختصاصى اراضى واحد رحیم آباد 
مراجعه نمایند. مهلت تحویل اسناد به شرکت تا ساعت 9 روز یکشنبه مورخ 98/04/16 و زمان 

بازگشایى پاکات ساعت 10 روز یکشنبه مورخ 98/04/16 مى باشد.
براى کســب اطالعات و بازدید از دســتگاه ها با شــماره 09137730364 آقاى صادقى و 

88845807- 021 داخلى 114 تماس حاصل نمایید.

آگهى مزایده عام

فراخوان مناقصه عمومى یک مرحله اى
نوبت دوم

نام روزنامه: نصف جهانشرکت آب و فاضالب استان اصفهان
تاریخ انتشار:1398/04/05

شرکت کشت و صنعت شهید مطهرى (سهامى خاص)

1- نام دستگاه مزایده گزار: شرکت توزیع برق استان اصفهان
2- موضوع مزایده:

3- زمان دریافت اسناد مزایده: از تاریخ چهارشنبه مورخ 98/04/05 لغایت 98/04/11 در ساعات ادارى 
4- آدرس محل خرید و تحویل اسناد: اصفهان چهارباغ باال خیابان شریعتى- شرکت توزیع برق استان 

اصفهان
5- مدارك مورد نیاز جهت تحویل اسناد: فیش بانکى به مبلغ یکصد هزار ریال واریز شده به حساب 

جارى سپهر صادرات به شماره 0101673314007 بنام شرکت توزیع برق استان اصفهان
6- زمان تحویل اسناد: از روز چهارشنبه مورخ 98/04/12 لغایت ساعت 9/00 صبح روز دوشنبه مورخ 

98/04/24
7- محل برگزارى مزایده: سالن جلسات شرکت توزیع برق استان اصفهان

8- ضمانتنامه شرکت در مزایده: سپرده الزم براى شرکت در مزایده به مبلغ 10٪ مبلغ پیشنهادى به 
صورت ضمانتنامه بانکى معتبر براى مدت سه ماه و قابل تمدید به درخواست شرکت توزیع برق استان 

اصفهان و یا فیش واریزى به مبلغ مورد نظر به حساب سپهر صادرات به شماره 0101673314007 
9- شرکت توزیع برق استان اصفهان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

10- هزینه درج آگهى مزایده در صفحات داخلى روزنامه هاى نصف جهان و عصر ایرانیان به عهده برنده 
یا برندگان مزایده مى باشد.

11- داوطلبان مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 13- 36273011 داخلى 4275 واحد 
مناقصات و قراردادها تماس حاصل نمایند.

12- اسناد ومدارك کامل این مزایده در سایت هاى اینترنتى ذیل نیز قابل دسترسى مى باشد.
http://tender.tavanir.org.ir 1- سایت معامالت توانیر با آدرس

http://iets.mporg.ir 2- سایت پایگاه ملى مناقصات ایران به آدرس
www.epedc.ir 3- سایت شرکت توزیع برق استان اصفهان به آدرس

آگهى مزایده عمومى
شماره 100/98

شرکت توزیع نیروى برق استان اصفهان- امور تدارکات و انبارها

شرکت توزیع برق استان اصفهان

ساعت برگزارى مزایدهتاریخ برگزارى مزایدهشماره مزایدهموضوع مزایدهردیف

مزایده فروش 1
10/00 صبح100/9898/04/24سیم مسى اسقاط

وش هایى
پاك کرد.

جا همراهشان 
 خود را سر میز ناهار ...
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ها»قه ها» قه

ذوب آهن
طبق خبرى که دیروز
ذوبى ها با توجه کرد
م کریستین اوساگوآنا،
از بهترین هاى تیمش
توانست گل هاى مه
لیگ قهرمانان آسیا ک

ه 

مدیر کل بهزیستى استان اصفهان
 با اشاره به نگران کننده بودن اعتیاد زنان: 
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روزنامه «نیویورك تایمز» در گزارشى به تحریم هاى جدید 
آمریکا علیه ایران پرداخته و اعالم کرده اســت ایرانى ها 
تحریم هاى جدید را مســخره  کرده اند و با شوخى از آن 
استقبال شده است.  در این گزارش آمده است که در طول 
ماه هاى گذشته همواره مقام هاى ایران تحریم هاى آمریکا  
علیه مردم ایــران را به عنوان جنــگ اقتصادى توصیف 
کرده اند اما واکنش ایرانى ها به آخرین مورد این تحریم ها 
که از سوى «دونالد ترامپ» اعالم شد متفاوت بوده است. 
به گزارش «نیویورك تایمز»،کاربرى در توییتى که بسیار 
ترند شده و در شبکه هاى اجتماعى چرخیده نوشته است: 
«تنها کسى که هنوز تحریم نشده من،پدرم و بچه همسایه 

است! وزارت امور خارجه باید شماره ترامپ را بدهد تا زنگ 
بزنیم و اسم هاى خودمان را اعالم کنیم!»

بر خورد ایرانى ها با تحریم هاى جدید خیلى خونســردانه 
بوده است. بر اساس گزارش «نیویورك تایمز» جناح هاى 
سیاسى ایران از طیف هاى مختلف هم اعالم کرده اند که 
اعالم تحریم هاى جدید کامًال در تضاد با درخواست مکرر 
ترامپ براى مذاکره قرار دارد.  در این گزارش اعالم شده در 
حالى که آمریکایى ها پیش از این مى گفتند که پیامى براى 
رهبرى ایران از طریق نخست وزیر ژاپن فرستاده اند اکنون 
عمًال با اعالم تحریم علیه نهاد رهبرى و وزیر امور خارجه 

ایران هیچ شانسى براى خود باقى نگذاشته اند. 

نماینده مردم خمینى شــهر در مجلس شــوراى اسالمى 
گفت: طرح ساماندهى بازار خودرو به منظور مدیریت قیمت  
بازار خودرو، رعایت اســتانداردهاى جهانى در خصوص 
آالیندگى ها و افزایش کیفیــت ایمنى خودروهاى داخلى 
در مجلس مطرح و براى بررسى به شوراى نگهبان ارسال 
شد تا شاهد تحولى در صنعت خودرو و شکست انحصار آن 
باشیم. سید محمدجواد ابطحى اظهار کرد: طرح ساماندهى 
بازار خودرو از این نظر اهمیت دارد که در خصوص خودرو 
در بازار قیمت هاى افسارگسیخته اى دیده مى شود. مطلب 
دوم درباره اهمیت این طرح در این اســت که بسیارى از 
خودروهاى موجود در بازار از ایمنى کافى برخوردار نیستند 

و اســتانداردهاى مربوطه در ساخت آنها رعایت نمى شود 
تا جایى که پلیس راهنمایــى و رانندگى به این قضیه وارد 
شــده و چون بعضًا رعایت موارد ایمنى الزم لحاظ نشده، 
ماشین ها را شماره نکرده است.  وى در ادامه تصریح کرد: 
همه این موارد مضاف بر آلودگى هاى زیست محیطى است 
که بعضاً خودروهاى داخلى دارند و با استانداردهاى جهانى 
فاصله دارد. ابطحى اذعان کرد: بر اساس مواردى که گفته 
شد طرح ســاماندهى بازار خودرو به مجلس داده شد که 
طرح بسیار خوب و اثرگذارى هم هست، از این نظر که هم 
انحصار خودرو را مى شکند و هم خودروسازان را ملزم به 

باال بردن کیفیت خودرو مى کنند.

ایرانى ها تحریم هاى جدید را 
مسخره کردند

انحصار خودرو در کشور
به پایان مى رسد

توقف ازدواج 
دختر 10 ساله 

پس از پیگیرى هــاى انجام   کرمان نو |
شده توسط فرماندار و دادستانى سیرجان، ازدواج 
دختر ده ساله با پسر 23 ساله متوقف شد. فرماندار 
ســیرجان گفت: طى پیگیرى هاى انجام شده، 
مشخص شــد که موضوع ازدواج دختر ده ساله 
فقط در مرحله آزمایش بوده اســت و به تشکیل 
پرونده نرسیده بود. او گفت: شخصًا با سردفتر این 
دفترخانه ثبت ازدواج صحبت کردم و قرار شــد 
هیچ اقدام دیگرى انجام نشود و این برگه هم از 

دختر و پسر گرفته مى شود.

هشدار هلند 
براى سفر به ایران

 چمدان| وزارت خارجــه هلند با انتشــار 
نقشه اى از کشــورمان، سفر شــهروندانش به 
برخى نقاط ایران را مخاطره آمیز دانســته است. 
این وزارتخانه با انتشــار اطالعیــه اى به اتباع 
خود توصیه کرده اســت که از سفر به سیستان و 
بلوچستان و مرزهاى کردستان خوددارى کنند. 
نقشــه اى نیز از مناطق مخاطره آمیز منتشر شده 
است.  چندى پیش نیز، وزارت خارجه دانمارك و 
وزارت خارجه آلمان با انتشار اطالعیه هایى از اتباع 
خود خواسته بودند که در حین سفر به ایران از سفر 
به کردستان، سیســتان و بلوچستان و خوزستان 

پرهیز کنند.

حق رانندگى
 از شروط ضمن عقد!

  عصر ایران| با گذشت یکسال از اعطاى 
حق رانندگى بــه زنان عربســتانى، هنوز تعداد 
زنان سعودى که رانندگى مى کنند در مقایسه با 
مردان بسیار اندك است. این زنان حاال مى توانند 
تعهداتى را حین ازدواج بــا توافق دو طرف وارد 
مفاد عقدنامــه ازدواج کنند. زنان ســعودى در 
عقدنامه هاى خود به طور معمول حق داشــتن 
خانه، اســتخدام خدمتکار، حــق تحصیل یا کار 

کردن را جزو شروط ضمن عقد ذکر مى کنند.

سگ گردانى 
مجازات حبس دارد

دادستان شهرستان شاهین شهر    فارس|
و میمه گفت: سگ گردانى طبق ماده 688 قانون 
مجازات اسالمى، براى کسى که بهداشت عمومى 
را رعایت نکند جرم است و تا دو سال حبس دارد. 
محسن بوسعیدى اظهار کرد: به نیروى انتظامى 
اعالم کردیم که سگ گردانى جرم مشهود است 
و تأکید کردیم با برهم زنندگان بهداشت عمومى 
جامعه قاطعانه برخورد کنند؛ فرقى هم نمى کند 

که سگ قالده داشته باشد یا نداشته باشد.

ابالغ ممنوعیت کشت برنج 
وزیــر  خــاك  و  آب  معــاون   پانا | 
جهادکشــاورزى با بیان اینکه طــرح ممنوعیت 
کشــت برنــج در هیئــت دولت مصــوب و به
 استان ها ابالغ شده است، مى گوید در طول سه 
سال به استان هاى غیرشــمالى که برنج کشت 
کنند، مزایایى تعلق نمى گیــرد و از آنان حمایت 

نخواهد شد.

تشکر مطهرى
علــى مطهــرى با اشــاره   خانه ملت|
به دســتور اخیر رئیس قوه قضاییــه مبنى بر لغو 
پوشیدن اجبارى چادر براى متهمان در دادگاه ها، 
این تصمیم را بسیار مثبت ارزیابى کرد. نماینده 
مردم تهران افزود: از این جهت، این تصمیم بسیار 
خوب بود که براى برخى این ذهنیت و تصور وجود 
داشت که همه متهمان خانم، دزدها و قاتالن از 
چادرى ها  هستند در حالى که اینچنین نیست. هر 
متهمى باید با پوشــش واقعى خودش در دادگاه 

حاضر شود.

واکنش روحانى 
به تحریم جدید

 انتخاب | حجت االســالم حســن روحانى، 
رئیس جمهور در واکنش به تحریم رهبر معظم انقالب 
از ســوى آمریکا گفت: رهبرى کشور را بگویید مثًال 
تحریم مى کنم که نیاید آمریکا! خوشــمزه است! ما 
آنها را راه نمى دهیم بعد مى گویید شما نیایید؟! اموال 
رهبرى را مى خواهید تصرف کنیــد؟ اموال رهبرى 
یک حسینیه و یک خانه ساده اســت. رهبران ما که 
مثل رهبران بقیه کشورها نیستند که در حساب هاى 
خارجى شان میلیاردها پول داشته باشند که بخواهید 

آنها را تحریم و تصرف کنید.

نظرى درباره «پرستو» 
ندارم!

محســن مهرعلیــزاده، سیاســتمدار   ایلنا|
اصالح طلب و استاندار پیشین اصفهان در واکنش به 
موضوع اخیر مطرح شده در جامعه یعنى «پرستو»ها 
گفت: هیچ اظهارنظرى نمى شود کرد چراکه فضاى 
این موضوع خیلى آشفته است و هنوز هیچ مدرك با 
پایه و اساسى از هیچ طرفى ارائه نشده است، بنابراین 

اظهار نظر در این زمینه مشکل است.

دروس طالب 
به درد تبلیغ نمى خورد

حجت االسالم و المسلمین   خبرگزارى حوزه|
پناهیان گفته است: دروسى که طالب مى خوانند، غالبًا به 
درد تبلیغ نمى خورد، یک تصور عوامانه در حوزه رایج 
است که فکر مى کنند طلبه همین دروس را بخواند و 
هنر تبلیغ و فن خطابه را نیز بداند کفایت مى کند؛ در 
حالى که به هیچ وجه اینطور نیست و ما نیازمند تولید 
دانش هایى مثل روانشناسى زن و زنان، روانشناسى 
اجتماعى و جامعه شناســى بر مبناى علوم اسالمى 

هستیم تا در تبلیغ توفیق داشته باشیم. 

بازنده هاى پیشاپیشى
عباس عبدى به روزنامه «شــرق»   انتخاب |
گفت: اصالح طلبان چندین مشــکل جدى خواهند 
داشــت و مهمترینش همینجاســت که نمى توانند 
مردم را براى شرکت در انتخابات قانع کنند... بنابراین 
ریزش عمده اى در انتخابــات از طرف اصالح طلبان 
خواهد بود. البته از اصولگرایان هــم ریزش خواهد 
بود اما اصالح طلبان به دلیل تشــتت و اینکه بخشى 
از حامیانشان حاضر به حمایت نیستند و بیشتر طالب 
این هستند که مستقل در کنش سیاسى و انتخاباتى 
شرکت کنند، به نظرم پیشاپیش این بازى را باخته اند.

ظریف، ماندالى ایران است!
 تابناك| حســام الدین آشنا، مشــاور رئیس 
جمهورى، در واکنش به تحریم محمد جواد ظریف 
از ســوى آمریکا در توییتر خود نوشت: «هر ایرانى با 
خواندن خبر تالش تیم ب براى تحریم دکتر ظریف 
به شــدت عصبانى مى شــود اما از طرف دیگر این 
بهترین فرصت براى اثبات صلح دوســتى اوســت. 
ظریف در حال تبدیل شدن به ماندالى ایران است، 
او علیه آپارتاید داخلى مى جنگید و این علیه آپارتاید 

بین المللى.» 

احمدى نژاد به ترامپ 
نامه نوشت
 باشگاه خبرنگاران جوان|

محمود احمدى نــژاد،  رئیس جمهور ســابق ایران 
خطاب بــه «دونالد ترامپ»، رئیــس جمهور جدید 
آمریکا نامه نوشــت. احمدى نژاد در این نامه ترامپ 
را به ترجیح منافع و رضایت عموم مردم و ملت ها بر 
منافع و رضایت اقلیتى ســیرى ناپذیر از سردمداران 
ثروت و قدرت و نیز اصالح رفتار هاى خودبرتربینانه و 
تحقیر کننــده دولت هاى متوالى آمریــکا از رهگذر 
احترام به حقوق ملت هــا، فرهنگ ها و منافع آنان و 

گسترش برابرى و برادرى میان ملت ها فراخواند. 

خبرخوان

مدیرکل اشتغال اتباع خارجى وزارت کار خروج نیروى 
کار افغان از کشور را تأیید کرد. محسن ابراهیمى گفت: 
اطالعاتى که جسته و گریخته مى رسد و شنیده ها حاکى 
از این است که این مسئله صحت دارد و امسال به ویژه 
از تعداد نیروى کار افغانستانى در ایران کاسته شده است.

آمارهاى غیر رســمى نشــان از آن دارد که بیش از دو 
میلیون و 500 هــزار تبعه افغانســتان در ایران زندگى
 مى کنند و برخــى گزارش هاى غیر رســمى از خروج 
حداقل 500 هزار تبعه این کشور از ایران خبر مى دهند. 

محسن ابراهیمى، بدون تأیید آمار مشخص در خصوص 
آمار خروج افغانســتانى ها از ایران، دلیل این مسئله را 

افزایش قیمت دالر دانست و افزود: با کاهش ارزش ریال 
در مقایسه با دیگر ارزهاى موجود، به اصطالح دیگر براى 

افغانستانى ها نمى صرفد که در ایران کار کنند. 
ابراهیمى با رد این مسئ له که خروج افغانستانى ها از کشور 

لزوماً به سود اشتغال خواهد بود، ادامه داد: در بخشى چون 
ساختمان که 60 درصد افغانستانى هاى ساکن ایران در 
آن مشغول به کار هستند، خروج اتباع همسایه شرقى بر 
قیمت نهایى خواهد افزود و این در  شــرایط فعلى خوب 
نیست. این میان بعید مى دانم خروج کارگران افغان به 
سود اشتغال ایرانى ها شــود زیرا ایرانى ها کمتر به این 

دسته از مشاغل تمایل دارند. 
مدیر کل اشتغال اتباع خارجى وزارت کار، در مورد تعداد 
نیروى کار دیگر کشورها تصریح کرد: تعداد پاکستانى ها، 
عراقى ها و اتباع دیگر کشــورها در بازار کار ایران بسیار 

ناچیز است و سهم مهمى ندارند.

وزیــر ورزش و جوانان در یک روز هشــت حکم براى 
معاون مالى و توسعه منابع انسانى وزارت ورزش صادر 
کرده است! مسعود ســلطانى فر در تاریخ 27 خردادماه 
امسال این هشــت حکم را براى ژاله فرامرزیان صادر 

کرده است:
رئیــس کمیته نظــارت ارزیابى و مدیریــت عملکرد، 
رئیس کمیته فرهنگ و توســعه فرهنگ ســازمانى، 
رئیس کمیته آمار بخشــى، رئیس کمیته برنامه ریزى 
عملیاتى و ارتقاى کیفیت خدمات، رئیس کمیته مدیریت 
سرمایه انسانى، رئیس کمیته مهندسى نقش و ساختار، 
رئیس کمیته بهبود نظام ها و فنــاورى هاى مدیریتى

 و رئیس کمیته دولت الکترونیک و هوشــمند ســازى 
ادارى.

فرامرزیان عالوه بر ریاســت کمیته هاى نامبرده، عضو 
هیئت رئیسه شرکت توسعه و نگهدارى اماکن ورزشى و 
صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان نیز مى باشد. 
به گزارش پایگاه خبــرى و تحلیلى «دیده بان ایران»،  
با رفتن على آقــازاده از معاونت مالى و توســعه منابع 
وزارت ورزش، مسعود ســلطانى فر در حکمى در تاریخ  
10 آبان ســال 96 ژاله فرامرزیان را به عنون معاونت 

مالى منصوب کرد.

محمدرضا باهنر، دبیرکل جامعه اســالمى مهندسین 
در گفتگــو بــا پایــگاه اطالع رســانى «جمــاران» 

گفته است:
اینکه مى گویند فقیه شــیعه باید به مسائل مستحدثه 
رســیدگى کند و از آن حکــم و فتوا بیــرون بیاورد، 
معناى جارى و ســارى و پویا بودن است. تحجر یعنى 

اینکه با ســنت هاى 300 ســال قبل زندگــى کنیم. 
اآلن حکومت هــاى دنیا اگر بخواهند با ســنت هاى 
300 ســال قبل زندگى کنند یک روز هم نمى توانند 
پا بر جــا بمانند. بایــد این طراوت، شــادابى، نوآورى 
و اجتهاد وجود داشــته باشــد. تحجــر از این حرکت 
جلوگیرى مى کند. یک روز مى گویند روزنامه نخوانید، 
یک روز مى گویند ویدیو نبینیــد و یک روز مى گویند 
ماهواره نبینید. اگر جلوى ماهواره را بگیرید، باز هم در 
خانه هاى مردم نفــوذ مى کند. بایــد بتوانید تولیدات 
خوبى داشته باشــید و از این ابزار خوب استفاده کنید. 
مثًال یک زمانى کتاب فاخر «بحار االنوار» را در چندین 
جلد باید داخل کتابخانه ها مى گذاشتند و اآلن در یک 
فلش ممورى چند گرمى مى شود آن را بازبینى و در آن
 تحقیق کــرد. ممکن اســت یــک نفــر بگوید من

 مى خواهم به روش 50 سال قبل کار کنم؛ قفسه هاى 
بزرگ و کتاب هاى ســنگین داشته باشد و یک نفر هم 
یک گوشى موبایل دستش بگیرد و میلیون ها دیتا را جا 
به جا کند. از این ابزار باید اســتفاده شود و اتفاقًا اسالم 
باید بهتر از بقیه استفاده کند. سکون،  سّم مهلکى براى 

اسالم  است.

تذکر نماینده شــاهین شــهر در صحن علنى مجلس 
در نهایت منجــر به عصبانى شــدن الریجانى، رئیس 

مجلس شد.
به گزارش «خبرآنالین»، مجلس شوراى اسالمى دیروز 
بررســى جزییات طرح الحاق موادى بــه قانون اجراى 
اصل 49 قانون اساسى جمهورى اسالمى ایران موسوم 
به طرح اعاده اموال نامشروع مسئوالن را در دستور کار 
قرار داده بود. بررسى این طرح اصالحى اما با حاشیه اى 

عجیب همراه شد. 
زمانى که نوبت به رســیدگى ماده 7 طرح الحاق موادى 
به قانون اجراى بند 49 قانون اساسى جمهورى اسالمى 
ایران رسید، غالمرضا کاتب، نماینده گرمسار در تبصره 
این ماده پیشنهاد داد که درآمدها و اموال نامشروع اعاده 
شده از طریق اجراى احکام این ماده یا از طریق سازمان 
اموال تملیکى به فروش برسد و یا در اجراى قانون احکام 

مدنى در چارچوب بودجه سالیانه مصرف شود.
الریجانى که ریاســت مجلس را برعهده داشــت، در 
مشورتى که با سخنگوى کمیسیون داشت، متن اصالح 
شــده تبصره را اینگونه قرائت کرد: «درآمدها و اموال 
نامشروع اعاده شده مربوط به دولت، ناشى از اجراى احکام 
مقرر در این بخش بر اساس قانون اجراى احکام مدنى در 
چارچوب بودجه سالیانه مصرف خواهد شد.» نمایندگان 

مجلس هم با این اصالح موافقت کردند.
اما این موضوع با تذکر تند نماینده شــاهین شهر همراه 
شد. حســینعلى حاجى دلیگانى که تریبونش براى بیان 
تذکر شفاهى باز شــده بود خطاب به الریجانى گفت: 
«براساس تبصره اصالح نشده درآمدهاى ناشى از اعاده 
اموال نامشروع در چارچوب بودجه هاى سنواتى صرف 
فقرزدایى و ایجاد اشــتغال مى شــد اما اصالحى که در 
مجلس صورت گرفت، باعث شد تا این موضوع به این 

بخش ها تخصیص نیابد.»
وى در ادامه خطاب به رئیس مجلــس و با صدایى بلند 
مدعى شد: «شما پیشنهاد آقاى کاتب را به گونه اى دیگر 

نشان دادید. در پیشنهاد چاپ شده ایشان نیز چنین چیزى 
وجود نداشت و کار شما خالف آیین نامه است و شما باعث 
شدید تا این تبصره از اهداف اصلى خود یعنى فقرزدایى و 

ایجاد اشتغال فاصله بگیرد.»
الریجانى بعد از شــنیدن این تذکر خطــاب به نماینده 
شاهین شــهر گفت: «مى گویید رفتار ما، ما چه رفتارى 
داشــتیم؟ آقاى کاتب رفع ابهام کرد و من خواندم. این 
تغییر عوض شود یا نشــود چه تأثیرى به حال من دارد. 
شــما در حال قضاوت کردن هســتید درحالى که این 

گونه نبوده است. آقاى کاتب پیشــنهادى مطرح کرد و 
با شنیدن نظرات ســخنگوى کمیسیون و نظرات دولت 
و نمایندگان مخالف و موافق آن در نهایت در خصوص 
آن تصمیم گیرى شد. بنده از تصویب این تبصره، انگیزه 

خاصى نداشتم.»
زمانى که الریجانى درحال پاسخ دادن به تذکر بود حاجى 
دلیگانى شــروع به فریاد زدن و دادن پاسخ به اظهارات 
الریجانى کرد. رئیس جلسه در چندین نوبت از او خواست 
که آرام باشد و پاسخ را بشــنود. اصرار حاجى دلیگانى بر 

این رفتار در نهایت به تشنج در مجلس منجر شد. 
الریجانى که با این رفتار حاجى دلیگانى رو به رو شده بود 
با ناراحتى و عصبانیت گفت: «کجا حق فقرا ضایع شده 
است؟ این حرف هاى شما شــعار است. شما حق ندارید 
بیشتر از دیگر نمایندگان حرف بزنید. شما مدعى هستید 
که این همه نماینده نمى فهمند و تنها شما مى فهمید؟ 
در متن تبصره فقرا وجود دارد و حذف نشــده اســت.»  
حاجى دلیگانى ولى بازهم با صداى بلند اصرار داشت که 

تریبونش براى بیان صحبت باز شود.

دیروز در صحن علنى مجلس رخ داد

بگومگوى الریجانى با نماینده شاهین شهر
 بر سر یک تبصره

کاهش ارزش پول ملى و بیکارى کارگران   ایلنا|
ساختمانى موجب شده تا پدیده مهاجرت کارگران ایران 

به عراق از سال 98 به طور محسوسى افزایش یابد.
یکى از کارگران ساختمانى مى گوید: «بّناهاى ایرانى در 
عراق به هر قیمتى مى خواهند کار مى گیرند. چند دفعه به 
چشم دیدم که از بّناهاى عراقى کتک خوردند. کارگران 
عراقى مى گفتند، اینهــا ارزان کار مى کنند و قیمت ها را 

خراب کرده اند.» 
سه ماهى هست که پدیده مهاجرت کارگران ساختمانى 
ایرانى به عراق براى یافتن کار شدت گرفته است. کارگر 
ساختمانى براى درآمد بیشتر و البته از فرط استیصاِل نیافتِن 
کار به عراق مى رود. کارگرانى که دوره هاى زمانى یک ماه 
تا 40 روزه خانه و زندگى را رها مى کنند تا در کربال، بغداد، 
نجف، بصره و شهرهاى دیگر عراق کار کنند. برخى هم 
طوالنى تر مى مانند. یک استاد کار حدود سه برابر و یک 

کارگر ساده حدود دو برابر ایران در عراق درآمد دارد.
انجمن هاى صنفى کارگران ساختمانى این روزها براى 
کاریابى در عراق به کارگران کمک مى کنند. انجمن ها به 
خوبى مى دانند که کارگر جوشکار، بّنا، کاشیکار، گچکار و 
برقکار در گیر و دار رکود بازار مسکن به سختى مى تواند 
کار پیدا کند و دستمزدها نیز کفاف زندگى اش را نمى دهد. 
این است که مهاجرت بى صداى کارگران ساختمانى به 

عراق، روز به روز بیشتر مى شود.
اما هزینه نیروى کار ایرانى براى کارفرماى عراقى حدود 
دو سوم نیروى کار عراقى اســت. همین امر، هم باعث 
نارضایتى کارگران عراقى شده و هم یک سوم هزینه هاى 
نیروى کار را براى کارفرماى عراقى کاهش داده اســت. 
یکى از کارگران ســاختمانى که مدتــى در عراق بوده، 
مى گوید: «چندى پیش بود که به چشم دیدم تعدادى از 
کارگران عراقى با چند بّنا دعواى شدیدى کردند. مى گفتند 
ما مشکلى نداریم در عراق کار کنید اما قیمت نیروى کار 
را سرشکن نکنید. اما موضوع این نیست که کارگر ایرانى 
عامدانه پول کمى دریافت مى کند؛ چماق بیکارى باالى 
ســر هر کارگرى و پایین بودن ارزش پول در کشور مبدأ 

سبب مى شود تا به امکانات کمتر راضى شود.» 

کارگران عراقى 
بّناهاى ایرانى را کتک مى زنند!

کار در ایران براى افغان ها نمى صرفد!

یک روز مى گویند روزنامه نخوانید
 یک روز مى گویند ماهواره نبینید...

معاون 8 شغله وزیر ورزش
 کیست؟
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ایجاد معاونت فناورى 
در دانشگاه کاشان 

رئیس دانشگاه کاشـان از تخصیص پنج میلیارد تومان 
بـراى تکمیل پـارك علـم و فناورى کاشـان خبـر داد. 
عباس زراعت، دانشگاه کاشـان را در رتبه بندى 2019 
دانشگاه هاى جامع کشور حائز رتبه نخست عنوان کرد و 
اظهار کرد: این دانشگاه جزو صد دانشگاه برتر قاره آسیا 
شناخته شده است و در بین شاخص هاى ISC نیز رتبه 
باالترى نسـبت به 26 اسـتان کشـور دارد. وى از ایجاد 
معاونت فناورى و تجارى سازى در دانشگاه کاشان براى 

نخستین بار در کشور هم خبر داد.

محاکمه مسئوالن کارخانه 
تولید آرد 

هفتمین جلسه دادگاه ویژه رسیدگى به جرائم اقتصادى 
با موضـوع پرونـده تخلـف کارخانـه تولیـد آرد و گندم 
«شـکوفه» به قضاوت قاضى نجف پور و در شعبه یک 
دادگاه کیفرى دادگسـترى کل اسـتان اصفهان برگزار 
شـد. این پرونده داراى پنج متهم اسـت؛ متهمان اصلى 
این پرونده دو برادر هستند که یکى مدیرعامل و دیگرى 
سـهامدار این کارخانه اسـت و اتهام آنها اخالل در نظام 
اقتصادى با ایجـاد اختالل در تولید اسـت. حکم قاضى 

درباره این پرونده تا چند روز آینده اعالم مى شود.

41 درصد اصفهانى ها
 مستعد پرفشارى خون

از جمعیت هدف دو میلیون و 400 نفرى اصفهان تاکنون 
920 هزار نفر در طرح ملى کنترل فشـارخون مشارکت 
کرده اند. معاون مرکز بهداشـت دانشگاه علوم پزشکى 
اصفهان گفت: از این تعداد 39 درصد فشارخون طبیعى، 
41 درصد مسـتعد ابتال بـه پرفشـارى خـون و بیش از 
20درصد فشارخون باال داشته اند. کمال حیدرى افزود: 
50 درصـد مبتالیان به فشـارخون باال از بیمـارى خود 
اطالع نداشتند. وى به آغاز مرحله دوم طرح ملى کنترل 
فشـارخون اشـاره وپیش بینى کرد: تا 15 تیر 300 هزار 

نفر با شرکت در این طرح از فشارخون خود باخبر شوند.

سینما الله، پردیس مى شود
سینما الله نجف آباد با بیش از 50 سال قدمت به پردیس 
سـینمایى تبدیل مى شـود. توکل صالحى، کارشـناس 
امور سـینمایى اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى شهرستان 
نجف آباد با بیان اینکه این شهرسـتان دومین شهر پس 
از اصفهان بوده که سالن سینما در آن تأسیس شده است 
گفت: سینما الله نجف آباد به دلیل فرسودگى ساختمان و 
استهالك، تخریب و تبدیل به پردیس سینمایى مى شود.

طرحى براى کودکان
مدیر خانه کودك سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى 
شهردارى اصفهان تربیت کودکان نویسنده و تصویرساز 
و ایجاد حس مسـئولیت در کـودکان را از اهداف اجراى 
طرح «کـودك کتابدار» دانسـت. زهرا کاظمـى اظهار 
کرد: طرح کودك کتابدار از تیرماه سال گذشته آغاز شد و 
امسال نیز ادامه پیدا کرده است. او افزود: امسال نیز براى 
این طرح فراخوان منتشـر کردیـم و والدیـن مى توانند 
کودکان 9 تا 12 سـاله خود را تـا 8 تیرمـاه در این طرح 

ثبت نام کنند. 

راهکار جدید شرکت بازیافت 
شهروند مبارکه

شرکت بازیافت شهروند شهرستان مبارکه اعالم کرد 
در راسـتاى انجام وظایف و فعالیت هاى آموزشى خود 
در مقوله پسماند و تفکیک از مبدأ، بعد از آموزش چهره 
به چهره در منازل و آمـوزش در مدارس اینک در جمع 
کارکنـان ادارات، نهادهـا و سـازمان هاى شهرسـتان 
حاضـر و ضمن اهـداى پک آموزشـى و نمایـش فیلم 
و پاورپوینـت، آمـوزش هـاى الزم را در زمینه کاهش 
تولید زباله، تفکیک از مبدأ و همـکارى با عوامل مجاز 
جمـع آورى پسـماند و بازیافـت ارائـه مى کند. سـعى 
مى شود در پایان این نشست ها جلسه پرسش و پاسخ 

نیز برگزارشود.

خبر

استاندار اصفهان گفت: آب شرب، خط قرمز وزارت نیرو و 
استاندارى اصفهان است و از سوى دیگر کشاورزان تأکید 
بیشترى بر کشت پاییزه نسبت به کشت بهاره دارند و هر 
زمان ذخیره آب سد از 450 میلیون متر مکعب کمتر شود 
جریان آب متوقف خواهد شد و مدیریت این موضوع به 

استان اصفهان سپرده شده است.
عباس رضایى در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در جلسه اى 
با حضور وزیر نیرو، معاونان وزراى کشور، صمت، جهاد 
کشاورزى، معاون ســازمان محیط زیست، استانداران 
اصفهان و چهار محال و بختیارى و دو نماینده از صنف 
کشاورزان این استان ها تشکیل شد. وى با اشاره به اینکه 

ذخیره آب سد زاینده رود در حال حاضر حدود 780 میلیون 
متر مکعب است، ادامه داد: در این جلسه از سوى استان 
اصفهان پیشــنهاد شــد که بنا بر درخواست کشاورزان 
شرق، غرب و شمال اســتان حجمى از آب براى کشت 
صیفى جات و درختان اختصاص یابد. پس از بررسى هاى 
کارشناسى مقرر شــد آب مورد نیاز براى کشت پاییزه 
مشروط بر حفظ حداقل 450 میلیون متر مکعب آب در 

پشت سد اختصاص داده شود.
استاندار اصفهان ابراز کرد: مردم به شکرانه جریان آب 
زاینده رود، در بخش هاى کشاورزى، صنعتى و خانگى 

صرفه جویى را در دستور کار قرار دهند.

معاون تولیدات گیاهى ســازمان جهاد کشاورزى استان 
اصفهان با اشــاره به خرید تضمینــى 6000 تن گندم در 
اســتان، گفت: در حال حاضر زمان برداشت کشت گندم و 

صیفى جات در استان اصفهان آغاز شده است.
اصغر محسن زاده کرمانى در گفتگو با «ایسنا» با اشاره به 
کشت پاییزه کشاورزان اصفهان اظهار کرد: طى سال آبى 
جارى تا امروز حدود 31 هزار هکتار کشــت گندم، 2000 
تا 3000 هکتار کشت سیب  زمینى، پیاز و همچنین مقدار 
اندکى جو انجام شده است. وى اضافه کرد: در غرب استان 
نیز با توجه به فرا رسیدن زمان برداشت گندم این مراکز در 
آینده اى نزدیک آماده خرید خواهند بود، همچنین در مناطق 

شمالى نیز برداشت محصوالت رو به اتمام است و امیدواریم 
حدود 200 هزار تن گندم به صورت تضمینى از کشاورزان 

خریدارى شود.
وى در مورد زمان کشت و برداشت صیفى جات، اظهار کرد: 
کشت صیفى از زمانى که آب زاینده رود در اختیار کشاورزان 
قرار گرفته، انجام شده اســت و کم کم به زمان برداشت 
آن نزدیک خواهیم شــد، همچنین برداشت سیب زمینى، 
پیاز و گندم نیز آغاز شده و این محصوالت در بازار عرضه 

مى شوند. 
کرمانى افزود: در سطح محدودى برداشت گوجه فرنگى و 

بادمجان انجام شده که براى عرضه وارد بازار خواهد شد.

آغاز زمان برداشت گندم در 
اصفهان

مدیریت جریان زاینده رود به 
استان اصفهان سپرده شد

در اسفند ماه ســال 98 انتخابات یازدهمین دوره مجلس 
شوراى اسالمى در پیش رو است و مطابق قانون انتخابات، 
داوطلبان نباید در ســمت هاى مندرج در این قانون شاغل 
باشند مگر اینکه حداقل شش ماه قبل از ثبت نام از سمت 
خود استعفا کنند. با توجه به اتمام فرصت قانونى استعفاها، 
خبرگزارى «فارس» به بررسى اسامى افرادى پرداخته که 
طى این مدت استعفا کرده اند و احتماًال همه آنها تصمیم 

دارند در انتخابات اسفندماه شرکت کنند.
عباس مقتدایى که سابقه حضور در مجلس نهم را دارد، سال 
92 در انتخابات شوراهاى اسالمى شهر و روستا شرکت کرده 

و به عنوان عضو على البدل شوراى اسالمى شهر اصفهان 
انتخاب شده بود اما در روزهاى اخیر از این سمت استعفا کرده 
است. همچنین شنیده ها حکایت از کناره گیرى عباس حاج 
رسولیها از عضویت على البدلى شوراى شهر اصفهان دارد. 
محسن کریمیان که پیش تر مدیرکل جهاد کشاورزى استان 
اصفهان بود هم پیش از مهلت تعیین شده وزارت کشور از 
سمت خود استعفا کرد تا مهرداد مرادمند به  عنوان قائم مقام 
اداره کل جهاد کشاورزى استان اصفهان جایگزین او شود. 
اصغر هدایت، دبیر سابق شوراى هماهنگى مبارزه با مواد 
مخدر نیز اواسط خرداد از سمت خود استعفا کرد، هدایت در 

گذشته فرماندار فالورجان بوده و شنیده ها حکایت از احتمال 
نامزدى وى در انتخابات پیش رو از همین شهرستان دارد.

مسعود منتظرى، شهردار ســابق نجف آباد که شش سال 
این سمت را بر عهده داشــت اردیبهشت ماه از سمت خود 
استعفا کرد و گفته مى شــود دلیلش را حضور در انتخابات 
مجلس عنوان کرده است. علیرضا بصیرى، فرماندار سابق 
شاهین شهر و میمه که از اسفند 92 عهده دار این مسئولیت 
شــده بود نیز اردیبهشت ماه از ســمت خود استعفا کرد و 
استاندار اصفهان اسفندیار تاجمیرى را در سمت سرپرستى 

فرماندارى این شهرستان منصوب کرد.

کدام مسئوالن اصفهان در اندیشه حضور در انتخابات مجلس به سر مى برند

سوداى صندلى هاى سبز بهارستان

مدیرعامل ســازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى 
اصفهان با اشاره به شایعه قطع تعدادى درخت در خیابان 
تاریخى عباس آباد اصفهان، اظهــار کرد: حفظ جان و 
اموال شــهروندان در اولویت اســت، هیچ شاخه سالم 
درختى بدون دلیل قطع نمى شــود و این حساسیت به 
ویژه در خصوص درختان خیابان عباس آباد که بخشى از 
بافت قدیمى شهر اصفهان، نزدیک به محور گردشگرى 
چهارباغ و داراى درختان چنار با میانگین سنى 90 ساله 

است، بیشتر است. 
فروغ مرتضایى نژاد افزود: چنار درختى تنومند اســت 
و چنانچه شرایط رشــد براى این گیاه فراهم شود تا 30 
متر ارتفاع رشد کرده و عمر بسیار طوالنى دارد. بهترین 

شرایط رشــد براى این درخت آب زیاد، خاك سبک با 
زهکشى باال، هواى خنک، بستر عمیق و نور کافى است. 

درختان عباس آباد هم از همین نمونه هستند.
مدیرعامل ســازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى 
اصفهان تصریح کرد: متأســفانه ســاخت و سازهاى 
خیابان عباس آباد در دوره زمانى 50 تا 60 سال گذشته 
و آسیب رســیدن به ریشــه تعدادى از درختان از یک 
طرف و تغییرات اقلیمى از طرف دیگر باعث شده تعداد 
محدودى از درختان چنار در این خیابان یا ســایر نقاط 
شهر آســیب جدى ببیند و به تدریج گیاه، دچار ضعف و 
بالطبع بیمارى و آفت شود.   وى اضافه کرد: توصیه هاى 
کارشناسان گیاه پزشــک و باغبانى براى حفظ اینگونه 
درختان هیچگاه نمى تواند 100 در صد چاره ساز باشد. 
هر چند با تیمارهاى تخصصى تعداد زیادى درخت نجات 
پیدا مى کنند اما تعداد محدودى نیز خشــک شده یا به 
علت پوکى یا پوســیدگى از داخل خطرآفرین شده اند. 
در این موارد اولویت حفظ جان شهروندان است و ناچار 
هستیم براى جلوگیرى از آسیب رساندن این درختان به 
شهروندان، پس از تأیید کمیته رفع خطر و کارشناسان 
باغبانى و گیاه پزشکى اقدام به حذف درختان خشک و 

خطرآفرین کنیم.     

تعدادى از درختان خیابان عباس آباد قطع مى شوند

صبح روز یک شــنبه دوم تیر ماه کودکى دو ساله از 
اتباع کشور افغانستان در خیابان سجاد شهر درچه پس 
از خارج شــدن از خانه به دلیل تعدد باغ در آن منطقه 
مورد حمله چند سگ قرار گرفت و از ناحیه شکم، ران 
و سر دچار گزش شد. کودك توسط پدرش به بهدارى 
منتقل مى شود اما قبل از رسیدن عالیم حیاتى خود را 
از دست داده و پزشک پس از معاینه، مرگ این کودك 

را تأیید کرده بود.
دادستان خمینى شهر درباره این حادثه گفته است: این 
کودك که در بیرون منزل درحال بازى و تردد بوده مورد 
حمله این سگ ها قرار مى گیرد و متأسفانه جراحاتى که 

بر بدن این کودك وارد شده باعث مرگش مى شود. 
یوسف کریمى اضافه کرد: تحقیقات اولیه در خصوص 
اینکه این سگ ها ولگرد بوده اند یا متعلق به شخص 
خاصى، در دست بررسى است و تا این لحظه شخص 
خاصى به عنوان صاحبان این سگ ها شناسایى نشده 
که تحقیقات اولیه حکایت از ولگرد بودن ســگ ها 
را به کارشناســان داده اســت. وى تصریح کرد: در 
این خصــوص توضیحــات الزم را از متولیان امر و 
شهردارى شهر درچه در ادامه داریم و اخبار حاصل از 
این تحقیقات را از طریق رسانه ها به مردم اطالع رسانى 

مى کنیم.

کودك 2 ساله طعمه سگ ها شد

مدیر بهداشــت محیط مرکز بهداشت استان اصفهان 
اســتفاده از واکس کفش در دونات هــاى اصفهان را 
تکذیب کرد و از پیگیرى قضایى به دلیل انتشــار این 

خبر، خبر داد.
حسین صفارى در گفتگو با «ایمنا» با بیان اینکه مدیر 
بازرسى اصناف استان اصفهان نیز این موضوع را تکذیب 
کرده است، افزود: شیطنت خبرنگار منجر به انتشار این 
خبر و ایجاد تنش شده است. وى با بیان اینکه استفاده از 
واکس به جاى شکالت اصًال کارشناسى نیست، تصریح 
کرد: این اقدام از نظر اقتصادى به صرفه نیست و بوى 
واکس کفش با بوى شکالت کامًال متفاوت است و هر 

انسانى امکان تشخیص واکس از شکالت را دارد.
وى با بیان اینکه با توجه به بررسى  هاى صورت گرفته 
تنها 10 درصد از کارگاه هــاى تولید دونات در اصفهان 
غیرمجاز هستند، افزود: این کارگاه ها شناسایى شده اند 

و اغلب آنها در شهرستان ها قرار دارند.
صفارى با بیان اینکه مرکز بهداشت همه دونات هاى 
تولید شده در مراکز مجاز و دونات هاى بسته بندى شده 
با توجه به تاریخ مصرف آنها را تأیید مى کند، افزود: در 
خصوص شــایعه آلوده بودن 90 درصد از دونات هاى 
اصفهان به واکس، پرونده قضایى تشــکیل شده و در 

حال پیگیرى هستیم.

استفاده از واکس کفش در دونات هاى اصفهان 
تکذیب شد

مدیر منطقه 5 شهردارى اصفهان گفت: 60 درصد فاز 
اول محور کمکى خیابان ارتش احداث شده است. 

احمد رضایى بیان کرد: فاز اول حد فاصل بلوار شهداى 
صفه تا بهدارى لشکر را شامل مى شود و فاز دوم شامل 
شــهداى صفه تا خیابان جانبازان اســت که در فاز دوم 
به دلیل قرار گرفتن در منطقه نظامــى نیاز به حفاظت 
فیزیکى وجود دارد. مدیر منطقه 5 شــهردارى اصفهان 
ادامه داد: خیابان ارتش یکى از محورهاى شریانى منطقه 
اســت که محل عبور خطوط حمل و نقل عمومى مانند 

عبور خط «BRT» از هر دو جهت خیابان اســت و در 
جداره هاى خیابان، مراکز تجارى بسیارى قرار دارد که 
اغتشــاش ترافیک را به دلیل پارك هاى حاشیه اى و 
دوبل شاهد هستیم.   رضایى تصریح کرد: یکى دیگر از 
خیابان هایى که در منطقه 5 ساخته مى شود، ادامه خیابان 
توحید است که از خیابان توحید تا بزرگراه شهداى صفه 
ادامه پیدا کــرده، از اراضى ارتش، دانشــگاه اصفهان و 
دانشکده علوم پزشکى عبور مى کند و در اجراى این طرح 
هم تعامالت خوبى بین این سه حوزه شکل گرفته است.  

تعیین تکلیف 2 خیابان مهم شهر اصفهان

ساعت کار قطار شــهرى اصفهان همزمان با تغییر ساعات 
ادارى تغییر کرد.

مدیرعامل شــرکت مترو منطقه اصفهان گفت: با توجه به 
درخواست مســافران همزمان با تغییر ساعت کار ادارات در 

اصفهان، زمان سرویس دهى قطار شهرى از ساعت 6 صبح 
آغاز مى شود. 

علیرضا فاتحى با اشاره به اینکه روزانه حدود 50 هزار مسافر 
براى انجام ســفرهاى درون شــهرى خود از قطار شهرى 
استفاده مى کنند، افزود: قیمت بلیت مترو از ایستگاه قدس در 
خیابان امام خمینى(ره) تا ایستگاه دفاع مقدس در پایانه صفه 

به مسافت 20 کیلومتر 700 تومان است.
وى گفت: هم اکنون ســرفاصله حرکت رام ها از نخستین 
ایستگاه تا آخرین ایستگاه دفاع مقدس به 15 دقیقه کاهش 
یافته که با برنامه ریزى هاى انجام شده، از ابتداى مرداد به ده 
دقیقه کاهش مى یابد. در حال حاضر قطار شهرى از ایستگاه 
قدس و ایســتگاه دفاع مقدس از ساعت 6 تا 21 و30 دقیقه 

مسافران را جابه جا مى کند.

مدیر دفتر همکارى هاى علمى و بین المللى دانشگاه اصفهان 
از جذب دانشجویان خارجى در سال آینده تحصیلى خبر داد. 
سیدکمیل طیبى درباره جذب دانشجویان غیر ایرانى اظهار 
کرد: کشورهاى هدف در جذب دانشجوى غیرایرانى بیشتر 
از کشورهاى همســایه نظیر عراق، افغانســتان و سوریه 
اســت. در قدم بعدى، اولویت جذب دانشجو از کشورهاى 
چین، کره، ژاپن و کشــورهاى اروپایى اســت. وى افزود: 
اکنون دانشگاه اصفهان 150 دانشجوى غیرایرانى دارد و 
برنامه ریزى کرده ایم تا ظرفیت جذب دانشجوى غیرایرانى 

را دو برابر کنیم. 
طیبى گفــت: تاکنــون 150 تقاضاى پذیرش از ســوى 
دانشجویان غیرایرانى به دانشگاه اصفهان ارسال شده است. 
عمده این تقاضاها از کشورهاى همسایه است. کشورهاى 

همسایه بیشتر عالقه مند به تحصیل در رشته هاى مهندسى، 
پزشکى و علوم پایه هستند و دانشجویان اروپایى، چینى و 
ژاپنى به رشته هاى علوم انسانى نظیر ایران شناسى و ادبیات 

فارسى عالقه مندند.

نایب رئیس اتاق بازرگانى اصفهــان گفت: ایجاد 
تشــکل هاى قوى، جایگاه کشاورزى را در اقتصاد 
کشــور تا قرار گرفتن به عنوان محور توسعه ارتقا 

مى دهد.
حمیدرضا قلمکارى در جلسه مشترك انجمن صنایع 
خوراك دام، طیور و آبزیــان ایران با تولیدکنندگان 
خوراك دام و طیور اســتان هــاى اصفهان، یزد و 
چهارمحال و بختیارى، بخش کشاورزى کشور را 
مبتال به یک مشکل بنیادى و زجر تاریخى دانست و 
اظهار کرد: کمبود نقدینگى و نداشتن برنامه مدون 
براى یک ساماندهى توزیعى مناسب در کنار واگرایى 
بخش مختلف کشاورزى از مهمترین دالیل ضعف 

در این بخش از اقتصاد کشور است.
قلمکارى با بیان اینکه دولت ترجیح مى دهد با چهار 
میلیون تولیدکننده بخش کشاورزى مواجه شود تا 
اینکه پاسخگوى 80 میلیون شهروند ایرانى باشد 
گفت: این سیاست سبب شده تا دولت در قیمتگذارى 
محصوالت کشاورزى هزینه هاى تولید را نادیده 
بگیرد و تولیدکنندگان این بخش مشکالت بیشترى 
داشته باشند. وى ایجاد تشکل هاى منسجم و قوى 
در چهار زیر بخش کشــاورزى را راهى براى غلبه 
بر قوانین دســت و پاگیر دانست و افزود: تنها با هم 
افزایى و افزایش قدرت چانه زنى از طریق ایجاد این
 تشکل هاى قوى اســت که تولیدکنندگان بخش 
کشاورزى مى توانند جایگاه خود در اقتصاد کشور 

را تا قرار گرفتن به عنوان محور توسعه ارتقا دهند.

راه حل اتاق بازرگانى 
براى ارتقاى جایگاه 
بخش کشاورزى

«گابریال کوئواس بارون»، رئیس اتحادیه بین المجالس 
جهانى که به اصفهان ســفر کرده بود، شامگاه دوشنبه 
پیش از ترك این شهر با عباس رضایى، استاندار اصفهان 

دیدار و گفتگو کرد.
در این دیدار صمیمانه، استاندار اصفهان به رئیس اتحادیه 
بین المجالس جهانى پیشنهاد کرد به یک رستوران ایرانى 
در مکزیک برود و ادامه داد: در سال 2013 و زمانى که 

پزشــکى تدریس مى کردم به مکزیک ســفر کردم و 
هرساله در کنگره پزشکى شرکت مى کنم.

بارون در پاسخ به سئوال رضایى مبنى بر اینکه چه غذایى 
را دوست دارید، پاسخ داد: «من عاشق برنج ایرانى هستم 
ولى باید بگویم هر غذاى ایرانى که با لوبیا پخته شــود 
خوشمزه است و میوه هاى شما مانند توت را بسیار دوست 
دارم.» وى خاطرنشــان کرد: «دیدار بعدى باید در ماه 
مارس یا ِمى باشد که البته مارس بهتر است چون سال نو 
است، ایرانیان جشن باشکوهى مى گیرند و معنى نوروز را 

بهتر درك مى کنیم.» 

حرف هاى متفاوت
 خانم رئیس

جذب خارجى ها در دانشگاه اصفهان 

تغییر ساعت کار مترو همزمان با تغییر ساعات ادارات

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه کاشان گفت: پیکر 
پاك شهید مفقود االثر، علیرضا میرزایى قالهرى پس 

از 37 سال در مناطق عملیاتى شناسایى شد. 
سرهنگ مرتضى عمومهدى افزود: شهید میرزایى 
قالهرى جزو 150 شــهید گلگون کفن تازه تفحص 
شده اســت و پیکر پاکش روز پنج شــنبه به کاشان 
انتقال مى یابــد. وى یادآور شــد: علیرضا میرزایى 
قالهرى بیست و ششم دى 1361 در عملیات محرم 
در جبهه عین خوش به درجه واالى شــهادت نائل 
آمده بود. اصلیت این شهید به روستاى قالهر از توابع 
شهرستان دلیجان در استان مرکزى بازمى گردد اما 

براى سال ها در کاشان سکونت داشت.

شناسایى پیکر شهید پس از 37 سال 
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حقایقی جالب و شگفت انگیز از سه گانه «ارباب حلقه ھا»
وقتى صحبت از سه گانه هاى دنیاى سینما مى شود، مجموعه سینمایى «ارباب حلقه ها» در بین بهترین ها و درخشان ترین آنهاست. این فیلم به کارگردانى «پیتر جکسون» و بر اساس کتاب هاى «جى. آر. آر تالکین» ساخته شده است. «ارباب حلقه ها» 
صحنه هاى افسانه اى و پراحساسى را خلق کرد که پیش از این در کمتر فیلم سینمایى دیده شد و شاید بعد از این شاهد چنین فیلم هایى نباشیم. این فیلم حقایقى جالب و در برخى موارد شگفت انگیز دارد که ممکن است از چشم سینمادوستان و طرفداران 

این فیلم سینمایى دور مانده باشد. در ادامه حقایق این فیلم را دنبال کنید.

1) برخــورد ســر «گاندالــف» با چــراغ خانــه «بیلبو»
 کامالً تصادفى بود

بعضى از بهترین صحنه هاى فیلم هاى سینمایى در مواقعى رقم مى خورد که 
حتى در فیلمنامه نبوده و به صورت تصادفى اتفاق افتاده است. در فیلم «ارباب 
حلقه ها» نیز اتفاقات زیادى رخ داده است که حذف نشده اند و از آنها در فیلم 
استفاده شده. براى مثال در ابتداى این فیلم سر شخصیت «گاندالف» با بازى 
«ایان مک کلن» به لوستر شمعى خانه «بیلبو بگینز» برخورد مى کند. اما این 

صحنه با تصمیم «پیتر جکسون» از فیلم حذف نشد.

2) «کریســتوفر لــى» ســالى یک بــار کتــاب اصلى
 «ارباب حلقه ها» را مى خواند

همانظور که گفته شد این فیلم با اقتباس از کتاب نویسنده معروف به نام 
«جى. آر. آر تالکین» ساخته شده است. کریستوفر لى، بازیگر شخصیت 
«سارومان» ادعا کرده بود که سالى یک بار کتاب «ارباب حلقه ها» را از 
سال 1954 که براى اولین بار منتشر شد خوانده است. گفته مى شود او این 
کار را تا سال 2015 که درگذشت، انجام مى داد. همچنین او تنها شخص 

از عوامل فیلم «ارباب حلقه ها» است که با تالکین مالقات کرده است.

3) ترس «شان بین» از پرواز براى وى دردسرساز شد
عوامل این فیلم سینمایى براى فیلمبردارى بعضى از سکانس ها مجبور 
بودند به نقاط دوردستى سفر کنند. «شان بین» که شخصیت «برومیر» 
را در این فیلم بازى کرده بود، از پرواز بســیار مى ترسد و تنها در مواردى 
که مجبور بود با هواپیما سفر مى کرده است. اما در نظرش این بار از موارد 
ضرورى نبوده و به همین دلیل هر روز براى آنکه خود را به صحنه هاى 
فیلمبردارى برساند دو ساعت براى باال رفتن از کوه ها آن هم با لباس و 

زره هاى مخصوص فیلمبردارى وقت صرف مى کرد.

4) «ویگو مورتنسن» با این فیلم به یک شمشیر باز قهار تبدیل شد
«باب اندرسون»، استاد حرفه اى شمشیر بازى معتقد است «ویگو مورتنسن» 
بهترین شمشــیر زنى اســت که آن را تمریــن داده اســت. او در این فیلم 
بدلکارى هاى خود را به تنهایــى انجام مى داد و بر این اصرار داشــت که از 
شمشیر هاى فوالدى واقعى به جاى شمشیر هاى نمایشى استفاده کند. از دیگر 
موارد جالبى که مى توان به آن اشاره کرد، این است که مورتنسن در این فیلم 
اسبى را در اختیار داشت که بعد از اتمام ساخت فیلم به دلیل عالقه مند شدن به 

آن، این اسب را از صاحبانش خرید.

5) کار هایى که حتى متوجه آن نشدید هفته ها زمان عوامل این 
فیلم را گرفتند

در شورایى که در فیلم برگزار شد، برگ هایى در پس زمینه فیلم در حال 
ریزش بود تا نشان بدهد این مجلس در بیرون در حال برگزارى است و 
تعداد زیادى از افراد در باالى صحنه مشغول انجام این کار بودند. نکته 
عجیب اینجاست که علیرغم تعداد زیاد این برگ ها، عوامل هنرى این 
فیلم تمام برگ ها را به صورت تک تک رنگ کرده بودند تا جلوه طبیعى 

داشته باشد.

«متأسفانه در دوران پایین ترین حد اندیشه هستیم.» 
این مطلع حرف هاى کارگردان تئاتر «خانه» است 
که در نشســت خبرى نمایش خانه به نویسندگى 
نغمه ثمینى عنوان  کرد. عمــاد قلى پور در ادامه با 
اشاره به اینکه احساس مى کنم تئاتر ما فست فودى 
شده است گفت: ما نمى دانیم کارهاى سخیف تا چه 
حد به ما آسیب مى زند اما باز هم دوست داریم که 

آنها را ببینیم.
این کارگردان تئاترى همچنین با اشــاره به اینکه 
تئاتر باید جدى تر گرفته شود تأکید کرد: متأسفانه 
در اصفهان تمامى فعالیت ها بــر دوش کارگردان 
است و کارگردان به دنبال تبلیغات، تولید و رسانه 
و... مى دود. وى ادامه داد: بسیارى از مخاطبان امروز 

تئاتر کسانى هســتند که به دنبال تئاترهاى 
خنده دار مى گردند و این موضوع باعث 

شــده که تئاترهاى ما به این سمت و 
سو بروند.

کارگــردان نمایش هایــى همچون 
«تابــوت عهد» و «گلــن گرى گلن 
راس» افــزود: ســال 80 تابوهــاى 

موضوع مربوط به خیانت شکست و تمام 
نمایشــنامه ها به این سمت سوق 

پیدا کردند تا اینکه تئاتر ما از 
این موضوع اشــباع شد، 
در این میــان البته نقش 

رسانه هایى مثل ماهواره را هم نباید نادیده گرفت. 
وى اضافه کرد: به دنبال این اشــباع شدن اکنون 
خوراك دیگرى جایگزین شده و آن تئاترهایى است 
که تنها خنده دار است و هیچ بار هنرى دیگرى ندارد 

و اندیشه به پایین ترین حد خود رسیده است.
قلى پور با اظهار تأسف از اینکه ما در هنر به دنبال 
کمبودهاى خود مى گردیم گفت: به شدت کمبود 
خنده داریم و به همین دلیل هنر را دستاویز این کار 
قرار داده ایم. وى ادامه داد: براى یک کارگردان قطعًا 
مخاطب مهم اســت اما مالکى براى انتخاب متن 
نیست بنابر این مى توانم اذعان کنم که انتخاب متن 
«خانه» یکى از دغدغه هاى شخصى من بود و به 

دنبال سلیقه هاى دیگر نبودم. 
گفتنى است تئاتر «خانه» به نویسندگى 
نغمه ثمینى و به کارگردانى عماد 
قلى پور از اول تیرمــاه به روى 
صحنه رفته و تا بیســتم تیر ماه 
سال جارى در تاالر فرشچیان 

روى صحنه است.

در نشست خبرى نمایش «خانه» به نویسندگى نغمه ثمینى عنوان شد:

در اصفهان تمامى فعالیت ها بر دوش 
کارگردان است

نى هســتند که به دنبال تئاترهاى 
 مى گردند و این موضوع باعث 

ه تئاترهاى ما به این سمت و 

ان نمایش هایــى همچون 
ت عهد» و «گلــن گرى گلن 
ــزود: ســال 80 تابوهــاى 

ربوط به خیانت شکست و تمام 
مه ها به این سمت سوق 

د تا اینکه تئاتر ما از 
وع اشــباع شد، 
ــان البته نقش 

گفتنى است تئاتر «خانه» به نویسندگى 
نغمه ثمینى و به کارگردانى عماد 
قلى پور از اول تیرمــاه به روى 
صحنه رفته و تا بیســتم تیر ماه 
سال جارى در تاالر فرشچیان 

روى صحنه است.

مجرى و کارگردان مسابقه آشپزى «دستپخت» درباره جزییات فصل جدید مسابقه آشپزى 
«دستپخت» توضیحاتى ارائه کرد.

سیدوحید حســینى با اشــاره به آغاز پخش این برنامه از ســوم تیرماه بیان کرد: مسابقه 
«دستپخت» در پنج سال در فرم هاى مختلفى اجرا شده و تنها مسابقه آشپزى حرفه اى در 
ایران بوده است. وى با اشاره به آموزش آشپزى در این مسابقه یادآور شد: ما از سال گذشته 
تجربه جدیدى داشتیم و تعدادى از کسانى که براى شرکت در این مسابقه آشپزى و آموزش 

به آنها انتخاب کردیم افرادى بودند که از آشپزى چیزى نمى دانستند.
حسینى درباره فصل جدید این برنامه نیز اظهار کرد: امسال شرکت کننده ها را از بین دختران و 
پسران 19 تا 25 سال که عالقه مند به آشپزى بودند انتخاب کردیم، ما هرروز براى آنها کالس 

برگزار مى کنیم و مدرسان شروع کردند به ارائه آموزش از پایه تا به سطح پیشرفته برسند.
وى درباره اینکه این افراد چگونه انتخاب شــده اند، توضیح داد: این دختران و پسران جوان 
طى فراخوانى براى مصاحبه آمدند و ما خواستیم در این مصاحبه به یقین برسیم که آیا اینها 
این آمادگى را دارند که آشپزى را به عنوان شغل آینده خود انتخاب کنند یا خیر. ما متقاضیان 
زیادى از تهران و شهرستان داشــتیم و از میان 2500 نفر حدود 24 نفر انتخاب کردیم. این 
افراد از نظر آشنایى با آشپزى صفر هستند و بعد همزمان آموزش مى بینند و مسابقه مى دهند.
تهیه کننده «دستپخت» درباره پخش این مسابقه عنوان کرد: پخش این مسابقه از ساعت 23 
آغاز مى شود و هفته اى چهار قسمت در روزهاى یک شنبه تا چهارشنبه روى آنتن مى رود که 

در 40 قسمت پخش مى شود و تا اول محرم ادامه دارد.

کامبیــز دیربــاز، بازیگر ســینما و تلویزیــون، اجراى 
مسابقه اى با محوریت اتومبیلرانى را در شبکه «نسیم» 

برعهده خواهد گرفت.
بهنام صفاریان، طراح و مجرى برنامه تازه شبکه «نسیم» 
درباره جزییات این برنامه عنوان کرد: این مسابقه در زمینه 
خودرو است و از آنجا که رشته ورزشى من اتومبیلرانى 
است، در همین زمینه قرار است برنامه اى خیلى خوب 
را براى اولین بار در ایــران تولید کنیم. وى درباره 
ترکیب مجریان این برنامه هم توضیح داد: من 
هم کارشناس و هم داور اتومبیلرانى هستم که 
اجراى این برنامه را بر عهده دارم و قرار است با 
همراهى کامبیز دیرباز این برنامه را اجرا کنیم.  
صفاریان که در حوزه آهنگسازى هم فعالیت 

دارد با اشاره به توصیه تلویزیون براى استفاده نکردن از 
سلبریتى ها به عنوان مجرى یادآور شد: به ما گفته شد که 
این اتفاق نباید رخ دهد مخصوصًا در برنامه هاى زنده اما 
کامبیز دیرباز به غیر از هنرپیشگى به این رشته ورزشى 
اشراف دارد و اینگونه نیســت که ما سراغ بازیگرى رفته 
باشیم که از موتور و ماشین چیزى نداند. این بسیار براى 
ما مهم بود که کسى که در کنار من مى ایستد از اطالعات 

تخصصى هم برخوردار باشد.
صفاریان درباره شباهت این برنامه با برنامه هاى مطرحى 
مانند «تخت گاز» در شبکه BBC  هم اظهار کرد: برنامه 
ما به «تخت گاز» شبیه نیست و از هیچ جا هم کپى نشده 
است چون خودم آن را طراحى کرده ام. مجموعه اى را هم 
پیش از این در زمینه معرفى ماشــین هاى سوپراسپرت 

داشتیم که در خارج از کشور تولید شــده بود و در شبکه 
نمایش خانگى عرضه شد اما برنامه ما شکل مسابقه اى در 

زمینه خودرو دارد که قالب آن هم رالى نیست.
وى توضیح داد: در این برنامه پیســت اتومبیلرانى را هم 
مى بینید اما این اتفاق به شکل دیگرى طراحى شده است. 
حضور مردم و حتى شــرکت کننده ها را هم به گونه اى 

متفاوت در این برنامه خواهیم داشت.
صفاریان در پایان درباره اینکه این برنامه از چه زمانى تولید 
خواهد شد، اظهار کرد: ما قراردادمان را از قبل از نوروز 98 
با اسپانسر بسته ایم و حتى کنداکتور هم به ما داده بودند اما 
به دلیل تغییر اسپانسر، تولید برنامه ما قبل از شروع متوقف 
شد. اکنون اسپانســر دیگرى براى برنامه پیدا شده و به 

زودى پیش تولید کار را شروع مى کنیم.

یوسف صیادى، بازیگر سینما و تلویزیون با اشاره به 
اینکه من اولویتم کار طنز و کمدى اســت، تأکید 
کرد که سریال هاى طنز را دوســت دارم و فکر 
مى کنم مردم در حــال حاضر به ســریال ها و 

کارهاى شاد نیاز دارند. 
این بازیگر سریال هاى طنز درباره اولویت هایش 

در انتخاب آثار گفت: قطعاً انتخاب نقش 
مقوله بســیار مهمى است اما من 

همواره اولویتم کار طنز و کمدى 
است. سریال هاى طنز را دوست 
دارم و فکر مى کنم مردم هم 
در حال حاضر نیاز به کارهاى 
شــاد دارند. وى در ادامه با 
اشــاره به ســریال «سه 
دونگ سه دونگ»، عنوان 
کرد: من در آثار بســیارى 

حضور داشته ام ولى درباره این سریال که از «آى فیلم» به 
تازگى بازپخش شد باید بگویم بازخوردهایى که از این سریال 
گرفتیم نشان داد که توانسته اســت با مردم ارتباط بگیرد و 
بینندگان زیادى را به خــودش جلب کند. یکى از مهمترین 

نقاط قوتش هم این بود که موضوعى عینى داشت.
صیادى افــزود: در این ســریال به موضوعاتــى پرداخته 
مى شود که براى مردم ملموس است و همه به نحوى با آن 
مواجه هستند. از طرف دیگر، شخصیت افراد در 
این سریال بســیار عینى و واقعى است. در 
این مجموعه، تیپ سازى آنچنانى  نداریم و 
شخصیت ها جدا از مردم کوچه و بازار نیستند. 
مســئله دیگر اینکه، در این سریال چیدمان 
بازیگران خوب بود و افرادى که کنار یکدیگر 
بازى مى کردند با هم هماهنگ 
و یکدســت بودند. سریال 
«سه دونگ سه دونگ» 
متن خوبى هـم داشت. 
وى تأکیــد کرد: من 
در ایــن ســریال 
نقــش جوانى را 
بازى مى کردم 
کــه کارهاى 
مختلفــــى را 

تجربه مى کند و مدام در تالش است. او آخرین بار به تایلند 
رفته و لباس وارد کرده است و مى خواهد این لباس ها را به 
صورت قاچاق بفروشــد. به طور کلى، ایــن جوان وضعیت 
مناســبى به لحاظ اجتماعى ندارد. جذابیت نقش برایم در 
این بود که وقتى فیلمنامه را مى خواندم متوجه شدم که این 
جوان در کل آدم خوبى است اما شرایط ایجاب مى کند که 
کارهاى نادرستى انجام دهد و براى خودش و دیگران مشکل 
آفرینى کند. ما در عالم واقعیت هم افراد زیادى را داریم که ذاتًا

 انســان هاى خوبى هســتند اما بنا بر جبر شرایط مرتکب 
اشتباهاتى مى شوند. در واقع این افراد نمى توانند بر اساس 
عرف عمل کنند و به همین دلیل براى همه مشــکل ایجاد 
مى کنند. بازیگر سریال «معماى شاه» در ادامه درباره دوبله 
آثارى که بازى کرده نیز توضیح داد: یکى دو ماه پیش با یک 
برنامه زنده در «آى فیلم» مصاحبه اى داشــتم که در آنجا 
دیدم دوستانى صحبت هاى مرا به عربى ترجمه مى کنند. 
این کار برایم جالب بود. فکر مى کنم افرادى که در این حوزه 
فعالیت مى کنند بسیار حرفه اى هستند و کارشان را به خوبى 
انجام مى دهند. نمى توانم به صورت تخصصى و فنى درباره 
دوبله ها نظر بدهم اما فکر مى کنم حس ها به درستى منتقل 
مى شــود. کًال دوبله مقوله جالبى اســت. یک بار دیدم که 
دیالوگ هاى من به زبان عربى دوبله شده بود. برایم خنده 
دار بود و حس خوبى داشتم. اینکه به وسیله دوبله مى توان به 

تعداد تماشاگران یک اثر افزود، حس جالبى است. 

کامبیز دیرباز، مجرى «نسیم» مى شود
کامبیــز دیربــاز، بازیگرس
مسابقه اى با محوریت اتوم

برعهده خواهد گرفت.
بهنام صفاریان، طراح و مجر
درباره جزییات این برنامه عن
خودرو است و از آنجا که
است، در همین زمینه ق
را براى اولین بار در ای

ترکیب مجریان این
هم کارشناس و ه
اجراى این برنامه
همراهى کامبیز
صفاریان که در

آغاز سرى جدید «دستپخت»

شرکت کننده هایى که در آشپزى 
«ارتش سرى» پیمان قاسمخانى صفر هستند!

با ریحانه پارسا، ســام درخشانى، 
پژمان جمشــیدى و حامد کمیلى 

به راه افتاد.
پیمان قاسمخانى در دومین تجربه 
کارگردانى با «خوب، بد، جلف 2 » 
یا «ارتش ســرى» به سینماهاى 
مى آید. تهیــه کنندگى این فیلم 

سینمایى به عهده محسن چگینى است.
«ارتش ســرى» با حضور چهره هایى از دنیاى کمدى فصل دوم فیلم «خوب، بد، 

جلف» است که به زودى به سینماها مى آید.
ریحانه پارسا، بازیگر کشورمان صفحه اینستاگرامش را با انتشار خبر بازى در «ارتش 
سرى» به روز کرد و درباره این ساخته پیمان قاسم خانى نوشت: «"ارتش سرى" 

پیمان قاسمخانى نبرد خود را آغاز کرد.»
«خوب، بد، جلف2» یا همان «ارتش ســرى» هفته گذشته با بازى سام درخشانى، 
پژمان جمشیدى، حامد کمیلى، ریحانه پارســا، گوهر خیراندیش و فرهاد آییش در 

تهران کلید خورد.
امیرمهدى ژوله، مارال فرجاد، على اوجى و شکیب شجره دیگر بازیگران این فیلم 

سینمایى هستند که به زودى جلوى دوربین مى روند.

ریحانه پارسا 
عضو «ارتش سرى» شد! 

یوسف صیادى: 

مردم این روزها 
به سریال هاى شاد 

نیاز دارند

6) بازیگــرى که در 2 نقش بــازى کرد و
 کسى متوجه نشد

«جان ریس دیویــس»، عالوه بر بــازى در نقش 
«گیملى»، صداپیشگى شخصیت درختى این فیلم 
را نیز انجام داد و نکته جالب توجه اینجاســت که به 
وسیله افکت این اتفاق نیافتاد و او به صورت کامًال 

طبیعى صداى این درخت را دوبله کرده است.

7) زمین خانه «بیلبو» براى یک دلیل مهم به 
نیروى مغناطیسى مجهز شده بود

در سکانسى از این فیلم «بیلبو بگینز»، حلقه معروف 
را به زمین مى اندازد. عوامل این فیلم براى نشــان 
دادن سنگینى این حلقه و القاى این حس به مخاطب، 
خانه «بیلبو» را به نیروى مغناطیســى مجهز کرده 
بود و به همین دلیل پس از برخــورد به زمین دیگر 

تکان نخورد.

8) گریم پاى شــخصیت هاى «هابیت» از 
یک قسمت «بازى تاج و تخت» بیشتر طول 

مى کشید
بازیگران شــخصیت هاى «هابیــت» در این فیلم 
سینمایى باید گریم هاى خاصى را بر روى پا هاى خود 
انجام دادند. گفته مى شود هر چهار نوجوان این فیلم 
که در نقش «هابیت» بودند به مدت یک ساعت و نیم 

تنها مشغول انجام گریم پاى خود بودند.

9) هدیه هاى عجیب براى بازیگران
بازیگــران این فیلم ســینمایى در پایان ســاخت، 
هدیه هاى جالبى از سوى کارگردان دریافت کردند. 
هر یک از بازیگران وســایل و تجهیزاتى که متعلق 
به شخصیت خودشان بود را مى توانستند به عنوان 

هدیه با خود ببرند.

10)به هیچیک از اسب هاى مورد استفاده 
این فیلم آسیب وارد نشد

این فیلم چیــزى در حدود 200 تا 300 اســب را به 
کار گرفت؛ چرا کــه این فیلم شــامل صحنه هاى 
جنگ زیادى بود و به همین دلیل به اسب ها زیادى 
احتیاج داشتند. با وجود این، گفته مى شود هیچیک 
از اسب هاى مورد استفاده در این فیلم سینمایى حتى 

آسیب هم ندیدند.

ما و تلویزیون با اشاره به 
 کمدى اســت، تأکید 
فکر  دوســت دارم و
به ســریال ها و اضر

ز درباره اولویت هایش 
تخاب نقش 

 اما من 
مدى
ست
هم
ى

ب و وس م ر ى بر و ى
مواجه هستند. از طرف دیگر، شخ
این سریال بســیار عینى و و
این مجموعه، تیپ سازى آنچ
شخصیت ها جدا از مردم کوچه
مســئله دیگر اینکه، در این س
بازیگران خوب بود و افرادى که
بازى مى کردند با
و یکدســت

«سه دونگ
متن خوبى
وىتأک
در ای
نقـ
با
ک
م
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تیکه منزوى به رفیق قدیمى 
استقالل چند سال قبل بازیکنى به اسم لیام ردى جذب کرد که حضور او انتقاداتى را به همراه داشت.

استقالل تهران چند سال قبل یک گلر استرالیایى به اسم لیام ردى جذب کرد که انتقال او جنجال زیادى به پا کرد. 
این بازیکن حتى نزدیک بود شکایت کند و مشکل بزرگى براى استقالل به وجود بیاورد. حاال کامران منزوى 
عضو هیئت مدیره آبى ها به انتقاد از این خرید پرداخت و گفت: «چند سال پیش گلر دوم از استرالیا آوردیم، آیا 

واقعاً گلر خوب در ایران نداریم که از استرالیا آوردیم؟» این بازیکن را امیر قلعه نویى به استقالل آورد.

 طبــق خبرى کــه دیروز ســایت «بانک 
ورزش» به نقل از سعید آذرى منتشر 
کرد ذوبى ها با توجه به قیمت باال 
بى خیال مهاجم نیجریه اى 

خود شده اند.
نا،  اوســاگوآ کریســتین 
مهاجم نیجریه اى ذوب آهن 
اصفهان فصل گذشته یکى از 
بهترین هاى تیمش بــود. بازیکنى 
که از زمــان حضورش در نیــم فصل دوم 
توانســت گل هاى مهمى بزنــد و حتى به 
صعود سبزپوشــان از مرحله گروهى لیگ 
قهرمانان آسیا کمک کند. اوساگوآنا با توجه 
به عملکرد خوبى که داشت، کامًال مشخص 
بود خواهان زیادى پیدا مى کند. او عالوه بر 
اینکه از سوى باشگاه ذوب آهن با پیشنهاد 
تمدید قرارداد مواجه شده، حاال مى گویند 
از سپاهان هم پیشــنهاد خوبى دارد. گفته 
مى شود امیر قلعه نویى، سرمربى زردپوشان 
اصفهانى که امید زیادى به ماندن کى روش 
استنلى ندارد، از باشگاه سپاهان خواست در 
صورتى که نتوانند این مهاجم گلزن برزیلى 
را حفــظ کنند، به دنبال جذب کریســتین 
اوساگوآنا باشند. بر این اساس، مذاکرات با 
اوساگوآنا انجام شده که ظاهراً این بازیکن 
از باشگاه ســپاهان درخواستى نیم میلیون 

دالرى داشته. البته طبق گزارشى که «ایران 
ورزشى آنالین» هم منتشر نموده، اوساگوآنا 
براى اینکه با دلخــورى ذوب آهن را ترك 
نکند و براى اینکه مبلــغ قراردادش را باال 
ببرد، این مسئله را به باشگاه ذوب آهن هم 
منتقل کرده. او با توجه به اینکه ســپاهان 
ســخت پیگیر جذبش اســت، به باشگاه 
ذوب آهن پیشنهاد قرارداد حدود 400 هزار 
دالرى داده و به آنهــا گفته در صورتى که 
این مبلغ را به او بدهند، ترجیح مى دهد در 
ذوب آهن بماند. باشگاه ذوب آهن هم با این 
مبلغ موافقت نکــرده و توافق مالى حاصل 
نشده اما شاید اگر سپاهان که ظاهراً مشکلى 
هم به لحاظ مالى ندارند باز هم پیگیر این 
بازیکن شود، ذوبى ها مجبور شوند تحت هر 
شرایطى با مهاجم نیجریه اى شان به توافق 
برسند چراکه ذوب آهن براى مرحله حذفى 
لیگ قهرمانان آســیا، نیاز بــه این مهاجم 
گلزن دارد و از دســت دادن او مى تواند کار 
را برایشان سخت کند. حاال باید منتظر ماند 
و دید باالخره کدام تیم اصفهانى مى تواند 
اوســاگوآنا را به خدمت بگیرد. این را هم 
اضافــه کنیم هر چنــد آذرى دیروز اعالم 
کرده بود کــه آنها دیگر بــى خیال تمدید 
قرارداد با مهاجم نیجریه اى خود شــده اند 
ولى جمشیدى ســخنگوى ذوبى ها گفته 
تکلیف ایــن بازیکن تا دو ســه روز دیگر 

مشخص مى شود.

مسئوالن باشگاه ســپاهان در صدد هستند 
تا هرطور شــده کى روش استنلى را در جمع 

نفرات خود حفظ کنند.
سپاهانى که با تمدید قرارداد امیر قلعه نویى و 
حفظ تعداد زیادى از نفرات شان براى فصل 
آینده و جذب چند ستاره جدید پرقدرت نقل 
و انتقاالت لیگ برتر را شــروع کردند، حاال 
مى خواهند این قدرتمندى در خط حمله شان 

هم حفظ شود.
بر این اساس مسئوالن باشگاه با نظر امیر قلعه 
نویى در پى آن هســتند تا کى روش استنلى 
مهاجم برزیلى را در جمع نفرات شــان حفظ 

کنند. 
آقاى گل فصل گذشته مســابقات لیگ برتر 
که قراردادش با ســپاهان به پایان رســیده، 
پیشــنهادهایى را از چند تیم ایرانى و خارجى 

دریافت کرده و به همین خاطر شایعاتى درباره 
جدایى اش به گوش مى رسد.

از این رو سرمربى ســپاهان اصرار ویژه اى به 
حفظ کــى روش دارد و حفظ کــى روش این 
روزها بــه دغدغه اصلى ســپاهانى ها تبدیل 
شده است. حال باید دید در روزهاى آینده این 
مهاجم برزیلى چه تصمیمى درباره آینده اش 

مى گیرد. 

استنلى روى روح و روان

 جذب ک
ساس، مذاکرات

ظاهراً این بازیکن 
واستى نیم میلیون 

پرسپولیس به دنبال خارجى هاى آس لیگ 

جاى متهم و دادستان عوض شده است
  این روزها انگار یک بار دیگر جاى متهم و دادستان در فوتبال ایران عوض شده است. در شرایطى که مجموعه 

فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ فصل گذشته در برگزارى مسابقات مهم باشگاهى به شدت ضعیف عمل 
کرد، حاال آقایان از خیابان سئول براى عالم و آدم نامه مى نویسند و شرط مى گذارند که اگر اینطور یا آنطور 
نباشد، لیگ نوزدهم را برگزار نخواهند کرد. البته که با اصل تالش براى فراهم کردن امکانات استاندارد 

مشکلى نداریم، اما نکته اینجاست که فدراسیون حتى در استفاده از شرایط موجود براى برگزارى آبرومندانه 
مسابقات هم موفق عمل نکرده است. فقط به عنوان یک مثال ساده باید از دوستان پرسید انتخاب ورزشگاه 

کوچک فوالد براى برگزارى فینال جام حذفى چه منطقى داشت و چطور آقایان با این گزینش بحث برانگیز، 
مقدمات آن رســوایى بزرگ را فراهم کردند؟ این یکى که دیگر ربطى به امکانات نداشت؛ داشت؟ حاال بگویید 

چه کسى براى شما نامه بنویسد و شرط بگذارد؟

مرد سیاه هنوز براى استقالل برکت دارد!
سال گذشته در چنین روزهایى بود که تیام، ساز جدایى از استقالل را کوك کرد و علیرغم داشتن قرارداد با این تیم، اصرار 
به جدایى داشت. بعدها شفر اعالم کرد دلیل اینکه او نمى خواست در ایران بماند مشکالت خانوادگى بوده است. به هر حال 
مدیران استقالل که نتوانستند او را راضى به ماندن در ایران کنند، با بســتن قراردادى خوب با باشگاه اماراتى سود ارزى 
قابل توجهى از قبل این انتقال عاید باشگاه کردند. در متن قرارداد انتقال تیام بین عجمان و استقالل بندى وجود داشت 
مبنى بر اینکه استقالل از انتقال بعدى تیام از عجمان به تیمى دیگر نیز 20 درصد مبلغ را دریافت خواهد کرد. با توجه به 
اینکه قرارداد تیام با باشگاه اماراتى دوساله بود، قطعًا انتقال این بازیکن به ترکیه در ازاى  مبلغى انجام شده است و بدین 
ترتیب، استقالل هم سهم 20درصدى خود را از این مبلغ به دست خواهد آورد. مبلغى که مى تواند در بحران ارزى تیم هاى 
ایرانى به کمک این باشگاه بیاید. گفتنى است اللهیار صیادمنش و مجید حسینى هم با انتقال از باشگاه استقالل مبلغ قبال 

توجهى به باشگاه رساندند. 

2 نماینده فوتبال کشورمان در آسیا، به دلیل 
رفتار غیرحرفه اى از سوى AFC با جریمه 

سنگینى رو به رو شدند.  از سه نماینده کشورمان در لیگ 
قهرمانان آسیا، تنها ذوب آهن از بین استقالل و پرسپولیس 

موفق شد به مراحل حذفى راه پیدا کند.در این میان گویا دو تیم 
پرسپولیس و ذوب آهن از سوى AFC جریمه شدند. سرخ هاى پایتخت 
به دلیل دست ندادن بازیکنان تیمش با بازیکنان پاختاکور ازبکستان پس از 

دیدار دو تیم در تاشکند، مبلغ 1250دالر جریمه شده است. باشگاه پرسپولیس باید 
این مبلغ را طى 30 روز پس از صدور حکم پرداخت کند. ذوبى ها هم به دلیل فروش 

بلیت هاى دیدار این تیم مقابل الوصل امارات در اصفهان بدون مشخص بودن 
شماره صندلى، باید مبلغ 750 دالر را تا مدت 30 روز پس از صدور این 

حکم پرداخت کند. AFC همچنین در این حکم نوشته که این 
دومین مرتبه اى بود که ذوب آهن مرتکب این تخلف شده و 

در صورت تکرار این امر، به جریمه شدیدترى محکوم 
خواهد شد.

کریم باید باشه
 با توجه به وضعیت نیمکت سرخپوشان در چند سال اخیر، مسئوالن باشگاه پرسپولیس در نظر دارند کریم باقرى مربى 

این تیم را در پرسپولیس نگه دارند. باقرى در سال هاى اخیر در کادر فنى برانکو حضور داشت و به دلیل محبوبیتى که بین 
هواداران و بازیکنان دارد حضورش در کادر فنى بعدى پرسپولیس هم قطعى شده است.

مسئوالن باشگاه پرسپولیس که این روزها مشغول مذاکره با گزینه هاى سرمربیگرى این تیم هستند اعالم کردند که 
مربى خارجى بعدى هر کسى که هست باید از باقرى در کادر فنى اش استفاده کند. با این حساب حضور این مربى ایرانى 

در کادر فنى بعدى پرسپولیس قطعى است و به همین دلیل تمرینات از امروز زیر نظر باقرى آغاز خواهد شد. 

صندلى بدون شماره 
دردسر جدید براى ذوبى ها

ذوب آهن به سپاهان مهاجم تعارف کرد

 طبــق خبرى کــه دیرو
ورزش» به نقل از س
ت کرد ذوبى ها با
بى خیال مه
شده اند خود
کریســتین
مهاجم نیج

اصفهان فصل
بهترین هاى تیمش
که از زمــان حضورش در
توانســت گل هاى مهمى
صعود سبزپوشــان از مر
قهرمانان آسیا کمک کند.
به عملکرد خوبى که داشت
بود خواهان زیادى پیدا مى
اینکه از سوى باشگاه ذوب
تمدید قرارداد مواجه شده
از سپاهان هم پیشــنهاد
مى شود امیر قلعه نویى، س
اصفهانى که امید زیادىبه
استنلى ندارد، از باشگاه س
صورتى که نتوانند این مه
را حفــظ کنند، به دنبالج
این اس اوساگوآنا باشند. بر
اوساگوآنا انجام شده که ظ
از باشگاه ســپاهان درخو

استنلى ن
صورتى که نتوانند این

را حفــظ کنند، به دنبالج
این اس اوساگوآنا باشند. بر
اوساگوآنا انجام شده که ظ
ــپاهان درخو

ذوب آهن به سپاهان مهاجم ت

در حالى که هنوز سرمربى تیم فوتبال پرسپولیس براى فصل آینده مشخص نشده مسئوالن این باشگاه به دنبال جذب بازیکن 
هستند!در همین رابطه قرارداد جدیدى با فرشاد احمدزاده به امضا رسید و مذاکرات براى قرارداد با بازیکنان جدید هم ادامه دارد. 
در روزهایى که صحبت از رفتن على علیپور از پرسپولیس به گوش مى رسد،مسئوالن پرسپولیس به دنبال جذب یک مهاجم 

هستند و به همین دلیل مذاکراتى را با برخى از مهاجمان سایر تیم هاى لیگ برتر آغاز کردند. 
آیاندا پاتوسى، مهاجم فصل گذشته استقالل و کى روش استنلى، مهاجم فصل پیش سپاهان دو بازیکنى هستند که مدنظر 

مسئوالن پرسپولیس قرار دارند و حتى برخى از ایجنت ها مذاکراتى هم با این دو بازیکن داشته اند. 
در روزهایى که مسئوالن پرسپولیس براى تسویه حساب با بازیکنان فصل گذشته خود مشکالت مالى دارند مشخص نیست 

با چه پشتوانه مالى قصد جذب این دو بازیکن خارجى را خواهند داشت.

 پرونده پروپئیچ و محکومیت باشگاه استقالل از سوى AFC  این باشگاه را در خطر 
محرومیت قرار داده تا با توجه به اوضاع مالى استقالل این باشگاه شرایط سختى را 
پشت سر بگذراند. به همین منظور باشگاه اســتقالل از وزارت خارجه براى پرداخت 
بدهى پروپئیچ کمک خواسته که پاسخ  وزارت امور خارجه ایران ارسال مدارك پرونده 
پروپئیچ بوده است. از این رو مسئوالن باشگاه استقالل در صدد هستند تا با ارسال این 
مدارك به وزارت امور خارجه مشکل اصلى خود را در پرداخت مطالبات پروپئیچ حل 
کنند. اگر این مشکل ظرف چند روز آینده حل نشود و مسئوالن استقالل نتوانند این 
پرونده را ببندند، به احتمال زیاد باید لیگ نوزدهم را با 6 امتیاز منفى آغاز کنند و البته 

ممکن است از حضور در لیگ قهرمانان آسیاى فصل بعد هم محروم شوند. 

کافى است نگاهى به ترکیب پرســپولیس در اولین بازى عصر برانکو  بیاندازید. 27 
فروردین 1394 برانکو براى نخستین بار روى نیمکت سرخپوشان نشست و 2 بر یک 
برابر سپاهان شکســت خورد. خبرگزارى ها بعد از آن بازى تیتر زدند: «پرسپولیس با 
برانکو هم مى بازد» او اما با وجود باخت به سپاهان نا امید نشد، تیمش را ساخت و چهار 
سال بعد موقع ترك ایران میراثى از خود باقى گذاشت که قابل مقایسه  با روز اول نبود. 
عجب ترکیبى بود؛ از بین آنها که اسمشان در اولین ارنج برانکو روى تخته وایت برد 
داخل رختکن رفت، امروز فقط احمد نوراللهى باقى مانده است. تلخ ترین نام آن ترکیب 
هم مربوط به زنده یاد هادى نوروزى است که هیچکس تصور نمى کرد در حال پشت 
سر گذاشتن ماه هاى واپسین زندگى اش باشد. حتى ورودى هاى پرسپولیس در ابتداى 
لیگ پانزدهم هم چندان اسم و رسم دار نبودند؛ رامین رضاییان از راه  آهن آمد، محمد 
انصارى بازیکن تستى بود، محسن مسلمان صرفا به خاطر قطع امید کامل ذوب  آهن و 
بهاى 250 میلیون تومانى رضایتنامه اش جذب شد، فرشاد احمدزاده و کمال کامیابى نیا 
هم بودند که در قواره هاى ستاره هاى فوتبال ایران به شمار نمى آمدند. برانکو اما آن تیم 
را ساخت و امروز مجموعه اى تحویل داد که حتى در بالتکلیف ترین شرایط تاریخش 

هم نمى توان با اطمینان گفت مدعى نخواهد بود.
علیرضا بیرانوند، جالل حسینى، شــجاع خلیل زاده، محمد انصارى، محمد نادرى، 
کمال کامیابى نیا، احمد نوراللهى، سروش رفیعى، بشار رسن، مهدى ترابى، سیامک 
نعمتى، امید عالیشاه، على علیپور و... چیزى که برانکو گذاشت را با چیزى که برداشته 
بود مقایسه کنید تا روشن شود خیلى فرصت سوزى بزرگى براى جامعه هواداران سرخ 
است اگر این تیم با سوءمدیریت از بین برود.یعنى خیلى خیلى «هنر» مى خواهد. آیا 

مدیران کنونى پرسپولیس همینقدر هنرمند هستند؟

مهدى طارمى در لیست خرید برانکو ایوانکوویچ، سرمربى سابق پرسپولیس حضور 
داشت تا مسئوالن این باشگاه مذاکرات اولیه اى را با وى انجام دهند اما رفتن سرمربى 

کروات سرخ ها باعث شد تا ادامه مذاکرات آنها با وقفه اى چند روزه رو به رو شود.
مهاجم تیم ملى فوتبال ایران که دو فصل پیش از پرسپولیس به الغرافه قطر رفت هنوز 
پاسخ روشنى به درخواست سرخ ها نداده است. وى که در ایران به سرمى برد قبًال نیز 

در انتقاالت خود دردسرهاى فراوانى را براى سرخ ها ایجاد کرده بود.
محرومیت پرسپولیس از دو پنجره نقل و انتقاالتى حاصل دستپخت مدیران باشگاه و 
مهدى طارمى بود. او آنقدر در قضیه رفتن به ریزه اسپور ترکیه سرخ ها را در آچمز قرار 
داد که سوء مدیریت مدیران وقت پرســپولیس نظیر على اکبر طاهرى باعث بدهى 

سنگین این باشگاه و محرومیت سرخ ها شد.
فنى طارمى بر هیچکس پوشیده نیست. او که در ترکیب تیم هاى توانایى هــاى 

باشــگاهى اش و همچنین تیم ملى فوتبال ایران 
عملکرد خوبى داشته است مى تواند عصاى دست 
هر مربى باشد اما مهاجم تیم ملى از اشتباهات 
گذشته خود درس نمى گیرد و رفتارى را انجام 
مى دهد که هواداران پرســپولیس را در این برهه 
زمانى حســاس ناراحت مى کند. طارمى که براى 
رفتنش از پرسپولیس به الغرافه خیلى شفاف گفت 
اصًال دوست ندارد بماند حاال به صراحت 
نمى گوید انتخاب اول و آخرش بازى 
در لیگ هــاى اروپایــى حتى با 

کمترین قیمت است.
طارمى بــراى اینکه محبوبیت 
باقیمانده خود نــزد هواداران 
پرســپولیس را از دست ندهد 
به مدیران باشــگاه اعالم 
کرده است انتخاب اول 
و آخــرش در فوتبال 
ایران قرمزها هستند 
اما منتظر اســت تا 
پیشنهادات خارجى 
خود را بررسى کند.

استمداد از ظریف و یاران

به سپاهان باخت اما اوج گرفت

با خودت چند چندى؟ 

سعید نظرى

ظر دارندکریم باقرى مربى
ت وبه دلیلمحبوبیتى که بین

یمهستند اعالم کردند که 
ساب حضور اینمربى ایرانى

رخ ی رو و ینب ین
فنى طارمى بر هیچکس پوشیده نیست. او که در ترکیب تیم هاىتوانایى هــاى 

باشــگاهى اش و همچنین تیم ملى فوتبال ایران
عملکرد خوبى داشته است مى تواند عصاى دست
مربى باشد اما مهاجم تیم ملى از اشتباهات هر
گذشته خود درس نمى گیرد و رفتارى را انجام
مى دهد که هواداران پرســپولیس را در این برهه
زمانىحســاس ناراحت مى کند. طارمىکه براى
رفتنش از پرسپولیس به الغرافه خیلى شفاف گفت
اصًال دوست ندارد بماند حاال به صراحت
نمى گوید انتخاب اول و آخرش بازى
در لیگ هــاى اروپایــى حتى با

کمترین قیمت است.
طارمى بــراى اینکه محبوبیت
باقیمانده خود نــزد هواداران
پرســپولیس را از دست ندهد
به مدیران باشــگاه اعالم
کرده است انتخاب اول
و آخــرش در فوتبال
ایران قرمزها هستند
اما منتظر اســت تا
پیشنهادات خارجى
خود را بررسىکند.

محمد احمدى
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ابالغ رأى
شماره پرونده: 1048/97 شماره دادنامه: 180- 98/2/28 مرجع رسیدگى: شعبه سوم حقوقى 
شوراى حل اختالف لنجان خواهان: قدمعلى طغیانى فرزند کریم- نشانى: زرین شهر بلوار ش 
قجه اى پ 38 خوانده: آقاى 1- ابراهیم طغیانى فرزند اسماعیل 2- اسماعیل طغیانى فرزند 
رمضان- نشانى: هر دو مجهول المکان خواسته: سفته گردشکار: شورا با بررسى جمیع اوراق 
و محتویات پرونده و با توجه به نظریه مشــورتى اعضاء ختم رسیدگى را اعالم و بشرح ذیل 
مبادرت بصدور رأى مینماید. رأى قاضى شورا: در خصوص دادخواست آقاى قدمعلى طغیانى 
فرزند کریم طرفیت  آقاى 1- ابراهیم طغیانى فرزند اســماعیل 2- اسماعیل طغیانى فرزند 
رمضان مبنى بر مطالبه 25/000/000 ریال وجه دو ســفته به شماره 844196 و 214274 
بانضمام مطلق خسارات دادرسى و خسارت تأخیر تأدیه شورا با عنایت به محتویات پرونده و 
تصویر مصدق سفته مذکور که به دلیل عدم واخواست سند عادى تلقى مى گردد و با توجه 
به اینکه خوانده در جلسه رسیدگى شورا حضور نیافته و دفاع و ایرادى ننموده اند و الیحه اى 
از جانب ایشان مبنى بر پرداخت دین واصل نگردیده است و با نظر به اینکه به موجب قانون 
امضاى هر کس بر روى سند یا نوشته اى بر علیه آن شخص دلیل است خواسته خواهان را 
محرز تشخیص لذا، مستنداً به مواد 198 و 502 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى دادگاههاى 
عمومى و انقالب در امور مدنى و مواد 307 قانون تجارت و ماده 1301 قانون مدنى حکم به 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 25/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت 
تأخیر تأدیه از زمان تقدیم دادخواست (97/12/2) لغایت زمان وصول محکوم به وفق شاخص 
اعالمى از ناحیه بانک مرکزى و پرداخت مبلغ 542/500 ریال بابت خسارات دادرسى در حق 
خواهان صادر و اعالم مى نماید. رأى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهى در این شورا سپس ظرف بیســت روز قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى 
حقوقى شهرستان لنجان مى باشــد. م الف: 508934 مظاهرى- قاضى شعبه سوم حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک) /4/151
فقدان سند مالکیت

شماره: 139721702210021297- 98/3/29 تمامت شــش دانگ اپارتمان و انبارى و 
پارکینگ پالك ثبتى 18014 و 18021 و 2250/18031 واقع در بخش 6 ثبت اصفهان به 
نام بهمن بندکیان سابقه ثبت و سند مالکیت کاداسترى به شماره مسلسل 145337- ج/94 
و شــماره الکترونیک 139520302024005308 دارد که طبق سند انتقال 45437 مورخ 
1389/05/16 دفترخانــه 129 اصفهان به وى انتقال یافته اســت ســپس نامبرده با ارائه 
درخواست کتبى به انضمام دو برگ استشــهادیه که امضاء شهود آن ذیل شماره 11390 و 
شناسه یکتاى 139702155810000346 و رمز تصدیق 586798 مورخ 1397/09/01 به 
گواهى دفترخانه 162 اصفهان رسیده و مالک مدعى است که سند مالکیت آن مفقود شده 
است و درخواست صدور ســند مالکیت المثنى ملک فوق را نموده است لذا مراتب به استناد 
تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آئیننامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى میشود چنانچه 
کسى مدعى انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود مى باشد از 
تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت 
یا سند معامله به این اداره تسلیم و رســید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند 
مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا 
در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت 
المثنى طبق مقررات خواهد شد. م الف: 509484 میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت اسناد و 

امالك جنوب شرق اصفهان  /4/152
تحدید حدود اختصاصى

شماره صادره 139885602007001183- تاریخ ارسال نامه : 04/01/ 1398  نظر به اینکه 
تحدید حدود ششدانگ مدرسه پالك شــماره 15/2748 واقع در فالورجان بخش 9 ثبت 
اصفهان که طبق ســوابق و پرونده ثبتى به نام دولت جمهورى اسالمى ایران به نمایندگى 
وزارت آموزش و پرورش ، اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان 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 ســه شنبه مورخ 
1398/05/01 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 شــد. تاریخ انتشــار :1398/04/05- م الف / 509423 
-  حبیب اکبرى معاون اداره ثبت اسناد و امالك فالورجان/ 153 /4

مزایده (دستور فروش )
شماره پرونده : 9809983730100071- بنا به درخواست خانم الهه قنبریان نجف آبادى 
در پرونده کالسه 980247 صادره از شعبه اول مدنى به طرفیت آقایان محسن و رسول هر 
دو جعفریان مبنى بر فروش تمامت پالك ثبتى 1655/7 بخش 11 ثبتى اصفهان ملک فوق 
مورد ارزیابى توسط کارشناس رسمى مهندس حیدر حیدرى قرار گرفت که موضوع مزایده 
مى باشد. شش دانگ منزل مسکونى (کلنگى) به نشــانى نجف آباد خ قدس شرقى کوچه 
شهید نساج کوى شکوفه پالك 18 کد پستى 8517644471 محل مورد نظر داراى 212/5 
متر عرصه و بناى آن مخروبه و فاقد ارزش مى باشد با مصالح خشت و گل محل مورد نظر 
داراى 936 سهم از پالك ثبتى 1655/07 بخش 11 مى باشد ملک مذکور از سمت شمال و 
شرق مقدارى در مسیر دارد و ارزش ملک مذکور با انشعابات به میزان  3/850/000/000 ریال 
مورد ارزیابى گردیده است. که باتوجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت به نظریه 
کارشناسى اموال توقیف شده ازطریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد درتاریخ 1398/04/23 
ساعت 10 صبح و در محل اجراى احکام به فروش میرسد. برنده مزایده شخصى است که از 
قیمت کارشناسى باالترین قیمت را انتخاب که بایستى 10٪ آن را فى المجلس به حساب 
شماره 2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز مابقى آن اقدام 
ننماید مبلغ سپرده با کسر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً تکرار مى گردد. 
ضمناً خریدار مى تواند ظرف پنج روز قبل از مزایده از مال/اموال/ملک موردنظر بازدید به عمل 

آورد510942/م الف مدیراجراى احکام حقوقى دادگسترى نجف آباد /4/154
 اخطار اجرایى

شماره 1308/97 به موجب راى شماره 1308/97 تاریخ97/12/6 حوزه 5 امیر آباد شوراى حل 
اختالف شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه شکراله جهانیان به نشانى 
مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ هیجده میلیون تومان بابت اصل خواسته و 
پرداخت مبلغ سیصد و چهل و پنج هزار تومان بابت هزینه دادرسى وخسارت تاخیردرتادیه 
ازمورخ هاى 92/7/10  به مبلغ ده میلیون تومان و 92/8/30 به مبلغ هشت میلیون تومان 
لغایت اجراى حکم و حق الوکاله وکیل و پرداخت  نیم عشردولتى در حق صندوق دادگسترى 
نجف آباد که توسط اجراى احکام محاسبه مى گردد .محکوم له: مجتبى سفرى با وکالت آقاى 
مجتبى حقیقى  به نشانى: نجف آباد خ امام مجتمع ارشاد 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 باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، 

صریحًا اعالم نماید509021/م الف-شعبه پنجم شوراى حل اختالف نجف آباد /4/155
ابالغ رأى

آگهى راى قاضى شورا- شماره پرونده : 97/ 831 شــماره دادنامه : 68 – 7 / 2 / 98 تاریخ 
رســیدگى : 31 / 1 / 98 درخصوص خواهان محمد حســین نیرومند جزى ف حسنعلى به 
وکالت حمید رضا خلیلى جزى بنشانى شاهین شهر خ عطار نبش فرعى 8 شرقى ساختمان 
کوثر ط اول واحد 1 بطرفیت خوانده ذبیح اله اسماعیلى مجهو ل المکان به خواسته مطالبه 
مبلغ شصت میلیون ریال باستناد یک فقره حواله قرض الحسنه جواد االئمه ( ع ) گز بشماره 
278748 سررسید 3 / 9 / 89 به انضمام هزینه دادرسى و خسارت تاخیر تادیه و حق الوکاله 
وکیل نظر به دادخواست خواهان و مستندات تقدیمى یک فقره حواله و گواهى عدم پرداخت 
که همگى حکایت از اشتغال ذمه خوانده نسبت به خواهان مى نماید و خوانده نسبت به دعوى 
مطروحه دفاعى را بعمل نیاورده است و دلیلى بر برائت خود اقامه نکرده است لذا شورا دعوى 
خواهان را ثابت تشخیص و مستندا به مواد 198 – 519 – 522 قانون آییندادرسى مدنى و 
مواد 265 قانون مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ شصت میلیون ریال بابت 
اصل خواسته و مبلغ هشتصدو بیست هزار ریال هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل براساس 
تعرفه قانونى و پرداخت خسارت تاخیر تادیه وفق شاخص اعالمى بانک مرکزى با محاسبه 
دایره اجرا از تاریخ 24 /12 / 97 لغایت زمان اجراى حکــم در حق خواهان را صادر واعالم 
مى نماید  راى صادره غیابى و ظرف مدت بیســت روز پس از ابــالغ قابل واخواهى در این 
شورا و سپس ظرف بیســت روز قابل تجدید نظر در محاکم حقوقى شهرستان شاهین شهر 

مى باشد509617/م الف . غالمرضا شکوهى - قاضى شعبه 6 حقوقى شوراى حل اختالف 
شاهین شهر /4/158 

ابالغ قرار تأمین
قرارتامین خواسته- کالسه پرونده :58/98 شماره دادنامه  : 82- تاریخ رسیدگى :18/2/98 
درخصوص در خواست خواهان آقاى حامد یزدانیفرزند على به طرفیت خواندگان 1 – شرکت 
بین الملى الوین تجارت ماندگار غرب کرمانشاه خ برق کوچه چهاردهم درب دوم سمت چپ 
پ17 و 2 –رامین نجفى فرزند شاپور مجهول المکان دائر بر صدور قرار تامین خواسته معادل 
100/000/000ریال با توجه به متن دادخواســت تقدیمى و مالحظه ضمائم پیوست آن از 
جمله تصویر مصدق گواهى عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه به استناد بند ج ماده 108 
قانون آیین دادرسى مدنى و ماده 19 قانون صدور چک قرار تامین خواسته معادل مبلغ فوق 
الذکر از مطلق اموال خواندگان بصورت تضامنى را صادر و اعالم مى نمایند  قرارصادره حین 
ابالغ قابل اجرا وظرف مدت ده روز پس ازابالغ قابل اعتراض مى باشد ./ م الف 505428 – 

سعید مهدى پور قاضى شوراى حل اختالف  چهارم  شاهین شهر /4/159 
ابالغ رأى

آگهى راى شورا - شــماره پرونده : 96 / 63 ش 4 ح  شــماره دادنامه 265تاریخ رسیدگى : 
24/ 4 /96 درخصوص دعوى خواهان اســماعیل محمودى گهرویى خ شریف بعد از چهار 
راه چهارم گالرى مبل نگین با وکالت سید على حســینى بطرفیت خوانده غالمرضا اسدى 
مجهول المکان و محمد حســین خلیلى خ فردوسى 3 شــرقى مجتمع فریدون به خواسته 
مطالبه مبلغ 000 / 000 /28 ریال به استناد یک فقره چک به شماره 168844 مورخه 15 / 5 
/ 94 عهده بانک ملت با احتساب خسارات و هزینه دادرسى و حق الوکاله خواهان به استناد 
یک فقره چک که از ناحیه بانک برگشت شده مطالبه مبلغ 000 / 000 / 28ریال را  به شورا 
تقدیم نموده نظر به این که علیرغم ابالغ قانونى و ضمائم ان دادخواست خواهان و مستندات 
تقدیمى شامل چک برگشت شده از ناحیه بانک و اینکه خوانده ردیف اول  صادر کننده چک 
بوده وخوانده ردیف دوم ظهر نویس و تضمین کننده وجه چک بوده و در جلسه شورا حاضر 
نشده است و نسبت به دعوى خواهان ایراد و دفاعى را بعمل نیاورده است و دلیلى بر برائت 
خود به شورا اقامه نکرده است که همگى حکایت از اشتغال ذمه خوانده نسبت به خواهان مى 
نماید شورا پس از بررسى پرونده و مستندات ارائه شده با عنایت به گواهى عدم پرداخت بانک 
محال علیه با استحصاب بقاى دین استحقاق خواهان را بر مطالبه خواسته ثابت تشخیص و 
مستندا به مواد 198 و 519 و 522 و 515 قانون ایین دادرسى مدنى و مواد 313 و 314 ناظر 
به ماده 249 قانون تجارت و تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدور چک و ماده استفســاریه 
تبصره مذکور سال 76 مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص خسارت دیرکرد حکم به 
محکومیت خواندگان  به صورت تضامنى به پرداخت مبلغ 000 / 000 / 28 ریال بابت اصل 
خواسته و هزینه دادرسى و پرداخت خسارت تاخیر تادیه وفق شاخص اعالمى بانک مرکزى 
با محاسبه دایره اجراى احکام که حین اجراى حکم محاسبه خواهد شد از تاریخ صدور چک 
لغایت زمان پرداخت در حــق خواهان را صادر واعالم مــى دارد راى صادره غیابى و ظرف 
مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین مرجع و سپس ظرف همین مدت قابل 
تجدى نظر خواهى در دادگاه محترم تجدید نظر شاهین شهر  مى باشد.505126 / م الف . 

طباطبایى - قاضى شعبه 4 شوراى حل اختالف  شاهین شهر/4/160 
ابالغ رأى

راى قاضى شورا - درخصوص دعوى خواهان اسماعیل محمودى گهرویى خ شریف بعد از 
چهارراه چهارم گالرى مبل نگین با وکالت سید على حسینى به طرفیت خوانده شراره آزادى 
مجهول المکان و محمد حســین خلیلى خ فردوسى 3شــرقى مجتمع فریدون به خواسته 
مطالبه مبلغ 000 / 500 / 43 ریال به استناد 5 فقره چک به شماره 5826554 و 5826553 
و 5826552 و 5826551 و 5826559 و عهده پســت بانک با احتساب خسارات و هزینه 
دادرسى و حق الوکاله خواهان به استناد پنج فقره چک که از ناحیه بانک برگشت شده مطالبه 
مبلغ 000 / 500 / 43 ریال را تقدیم نموده نظر به ایــن که على رغم ابالغ قانونى و ضمائم 
آن دادخواست خواهان و مستندات تقدیمى شــامل چکهاى برگشت شده از ناحیه بانک و 
اینکه خوانده ردیف اول صادر کننده چک بوده و خوانــده ردیف دوم ظهر نویس و تضمین 
کننده وجه چک بوده و در جلسه شورا حاضر نشده و نسبت به دعوى خواهان ایراد و دفاعى 
را بعمل نیاورده و دلیلى بر برائت خود به شورا اقامه نکرده است که همگى حکایت از اشتغال 
ذمه خواندگاننسبت به خواهان مى نماید شورا پس از بررسى پرونده و مستندات ارائه شده با 

عنایت به گواهى عدم پرداخت بانک محال علیه با استصحاب بقاى دین استحقاق خواهان 
را بر مطالبه خواســته ثابت تشخیص و مســتندا به مواد 198 – 519 – 522 و 515 قانون 
آیین دادرســى مدنى و مواد 313 و 314 و ناظر به ماده 249 قانون تجارت و تبصره الحاقى 
به ماده 2 قانون صدور چک و ماده واحده استفساریه تبصره مذکور مصوب سال 76 مجمع 
تشخیص مصلحت نظام در خصوص خســارات دیر کرد حکم به محکومیت خواندگان به 
صورت تضامنى به پرداخت مبلغ 000 /500 / 43 ریال بابت اصل خواسته و هزینه دادرسى و 
پرداخت خسارت تاخیر تادیه وفق شاخص اعالمى بانک مرکزى با محاسبه دایره اجرا احکام 
که حین اجراى حکم محاسبه خواهد شــد از تاریخ صدور چک لغایت زمان پرداخت و حق 
الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان را صادر و اعالم مى دارد  راى  غیابى و مدت بیست 
روز  پس از ابالغ قابل واخواهى در این شورا و ظرف همین مدت قابل تجدید نظر خواهى در 
دادگاه عمومى حقوقى شاهین شهر است . 505130/م الف طباطبایى-  قاضى شعبه چهارم  

حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر / 4/161 
ابالغ رأى

آگهى دادنامــه - شــماره دادنامــه :  9809973759200376 تاریخ تنظیــم : 13 / 3 / 
1398 شــماره پرونده : 9709983759200567 شــماره بایگانى : 970581 درخصوص 
دادخواستخانم ریحانه بیدرام به وکالت از آقاى رسول رحمانى فرزند اصغربه نشانى شاهین 
شهر نظامى نبش فرعى 3غربى مجتمع نظامى طبقه اول واحد 5 به طرفیت آقاى حسن باقرى 
کتایونچه فرزند محمد به نشانى شاهین شهر خ فردوسى ف5شرقى پ 48 به خواسته تقاضاى 
حکم ورشکستگى بدین توضیح از سوى وکیل خواهان به شرح دادخواست به استحضار مى 
رساند به جهت مشکالت اقتصادى بوجود آمده از جمله نوسانات قیمت ها و تورم اقتصادى 
حسب مدارك پیوســت موکل اینجانب متوجه بروز وقفه در تادیه قروض و انجام تعهدات 
نقدى خود گردیده اســت به نحوى که از ایفاى تعهدات خود عاجز و ناتوان شــده و قادر به 
پرداخت دیون خود نمى باشد لذا با تقدیم لیست دارایى و قرض ها و مطالبات و سایر مدارك 
پیوست تقاضاى صدور حکم ورشکستگى موکل و توقف وى از سال 1391 مورد استدعاست 
دادگاه جهت بررسى ادعاى وکیل خواهان موضوع را به کارشناس ارجاع و کارشناس منتخب 
بدهى هاى تاجر را در قالب اشخاص حقیقى و حقوقى بررسى و نهایتا به جهت عدم توانایى 
مالى خواهان متوقف از پرداخت و تاریخ 25 / 8 / 1390 را به عنوان تاریخ توقف پیشنهاد مى 
کند سپس نظریه کارشناس به طرفین ابالغ و از هر گونه ایراد و اعتراض مصون مانده است 
بنابراین دادگاه با توجه به مراتب فوق خواهان را متوقف تشــخیص و مستندا به مواد 412 
و 416 قانون تجارت حکم به ورشکســتگى خواهان صادر و اعالم مى نماید و تاریخ توقف 
خواهان با توجه به اینکه وکیل خواهان به شرح دادخواست اظهار داشته از سال 91 متوقف 
گردیده لذا مورخ 1 / 1 / 91 تعیین و اعالم مى نماید . و به اســتناد بند 2 از ماده 542 قانون 
تجارت نوع ورشکستگى را ورشکستگى به تقصیر تشخیص و اعالم مى نماید و همچنین 
نظر به عدم وجود اداره تصفیه امور ورشکســتگى در این حوزه قضایى مستندا به ماده 440 
قانون تجارت آقاى ابراهیم قربانى را به سمت مدیر تصفیه و به استناد ماده 427 قانون مذکور 
خانم سمیرا آقالر را به سمت عضو ناظر تعیین مى نماید. حکم صادره موقتا قابل اجراست و 
عضو ناظر موظف به مهر و موم اموال و فراهم نمودن مقدمات تصفیه مى باشد .  راى صادره 
غیابى و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و پس از آن ظرف 20 روز قابل 
تجدید نظر خواهى در محاکم تجدید نظر استان اصفهان مى باشد . 505209 / م الف - حبیب 

اسالمیان  – رییس شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر /4/162  
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین محصور  پالك  شماره 3333 واقع در علویجه 
یک اصلى بخش 15 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام خانم معصومه کریمى علویجه  
فرزندعباسعلى در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک 
بنابه دستور قســمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک 
مرقوم در روز چهارشنبه مورخ 98/5/2 ساعت 9 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر 
صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مــى پذیرد.لذا بموجب این 
آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.
اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبــت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس 
تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار:98/4/5 م الف:499894 ابوالفضل 

ریحانى - کفیل اداره پبت اسناد و امالك بخش مهردشت/ 4/156

مدیر کل بهزیستى استان اصفهان صبح روز 
سه شنبه در نشست خبرى با اصحاب رسانه 
به مناسبت روز جهانى مبارزه با مواد مخدر، 
با اشاره به شعار «سالمت همگام با عدالت 
و عدالت همــگام با ســالمت» به منظور 
حساس سازى جامعه نسبت به پیشگیرى از 
آسیب هاى اجتماعى از جمله اعتیاد گفت: 
مدیریت، کنتــرل و کاهش آســیب هاى 
اجتماعى بــا تمرکز بر پیشــگیرى اولیه از 
سنین کودکى از محورهاى اصلى مدیریت 

آسیب هاى اجتماعى است.
مرضیه فرشاد افزود: مصرف و اعتیاد به مواد 
مخدر از جمله آســیب هاى اجتماعى است 
که تمامى افراد جامعه از جمله افراد خانواده 
به فراخور ســن و نقش خود نسبت به آن 

مسئول هستند. 
وى اظهار کرد: آگاه سازى از سنین کودکى 
و بنیادهاى اصلى جامعه همچون خانواده، 
مهد کودك و مدرســه نقش بســزایى در 
کاهش و کنترل آســیب هاى اجتماعى به 

همراه دارد.

مصون سازى از مهد کودك
مدیر کل بهزیستى استان اصفهان در ادامه 
با اشاره به طرح مصون سازى در مهدهاى 
کودك در برابر اعتیادگفت: سنین کودکى 
دوران طالیــى براى آموزش محســوب 
مى شود و شخصیت کودکان در این زمان 
شکل مى گیرد بنابراین اجراى برنامه هاى 
آموزشــى در این دوران مى تواند بســیار 

تأثیرگذار باشد.
فرشاد در همین راستا ادامه داد : طرح مصون 
سازى کودکان از اعتیاد در مهدهاى کودك 
با هدف توانمندســازى کــودکان در برابر 

آسیب هاى اجتماعى برگزار مى شود اما در 
این طرح قرار نیســت کودکان با مواد آشنا 
شوند بلکه از طریق نقاشى کردن مضرات 
مواد مخدر در تفکر آنها نقــش مى بندد و 
مهارت نه گفتن در دوران نوجوانى در آنها 

نهادینه مى شود.
وى با اشــاره به همایش پیاده روى صبح 
روز ســه شــنبه کودکان به مناسبت هفته 
مبارزه با مــواد مخدر گفت: پیــاده روى با 
تمرکز بر شنیدن نیازها و انتظارات کودکان 
و نوجوانان با نگاه بر پیشگیرى اولیه باعث 
تقویت احســاس امنیت بیشتر کودکان در 
خانواده، کاهش فاصله بین والدین و فرزندان 
و در نتیجه کاهش آسیب هاى اجتماعى در 

جامعه مى شود.

اعتیاد زنان نگــران کننده تر 
است

مدیر کل بهزیستى استان اصفهان با بیان 
اینکه اعتیاد زنان از نظر فیزیولوژى نگران 
کننده تر از اعتیاد مردان است، تصریح کرد: 
مردان به اختیار معتاد مى شــوند و این در 
حالى است که زنان از روى جبر و به دالیل 

مختلف به سمت اعتیاد مى روند.
فرشاد در این راستا ادامه داد: زنان یا از طریق 
استنشــاق دود مواد مخدر در منزل توسط 
افراد خانواده اعتیاد پیدا مى کنند یا به اجبار 
همسر، پدر یا برادر معتاد خود به اعتیاد روى 

مى آورند.
وى یکــى از چالش هاى جدى بــراى زنان 
معتــاد بهبــود یافتــه را پذیرش از ســوى 
خانواده ها دانست و گفت: تعدادى از آنها پس 
از بهبودى جایى براى زندگى ندارند و توسط 
خانواده طرد مى شوند و به همین دلیل مرکز 
توانمندســازى ویژه زنان راه اندازى شده تا 

زنان معتاد بهبود یافته به مدت ســه ماه که 
این زمان نیز قابل تمدید اســت در این مرکز 
حضور  یابند و از خدمات مرکز استفاده  کنند. 
همچنین راه برگشــت به آغوش خانواده از 
طریق کمک هــاى مددکاران بهزیســتى و 
توانمندى خود فرد بهبودیافته باز مى شــود و 

مى توانند به خانه برگردند.
مدیر کل بهزیستى استان اصفهان با بیان 
اینکه در سال گذشته 50 هزار نفر از خدمات 
ترك اعتیاد مراکز تحت پوشش بهزیستى 
استان اصفهان استفاده کرده اند، افزود: 800 

نفر آنها را زنان تشکیل دادند.

مراجعه 24 هزار معتاد به کمپ
وى خبر داد: در ســال گذشــته 57 مرکز 

سرپایى درمان اعتیاد در استان به 15 هزار 
نفر خدمات ارائه دادند و 24 هزار معتاد نیز 
به 74 مرکز اقامتى تــرك اعتیاد که همان 

کمپ ها هستند مراجعه کرده اند.
مدیرکل بهزیستى استان اصفهان در ادامه با 
بیان اینکه مشکل حل نشدن مسئله اعتیاد را 
در عدم همراهى نهادهاى مختلف نمى دانم، 
گفت: خود اعتیاد علت اصلى حل نشــدن 
این مشکل اســت و این در مورد همه دنیا 
همینطور است و تا وقتى پیشگیرى از اعتیاد 
را مردمى نکنیم اعتیاد حل شدنى نیست و 
الزم اســت آگاهى و مهارت داده شود که 

مردم همراهى کنند وسمن ها فعال شوند.
فرشاد با بیان اینکه یکى از تهدیدات اصلى 
جامعه سن ابتالست خاطر نشان کرد: عمده 

آموزش ما یادگیرى فعال اســت که انتظار 
پایدارى آن بیشتر اســت، مدل کار درست 

است ولى کمیت کم است.
وى با اشاره به اینکه مصرف قلیان و سیگار 
در مورد نوجوانان بسیار نگران کننده است 
اظهار کرد: با همــکارى آموزش و پرورش 
طرح نماد و ماد را داریم و مدل هاى خدمات 
در آموزش و پرورش بسته شده ولى کمیت 
کافى نیست. آموزش و پرورش طرح هاى 
قابل توجهــى دارد اما مشــکل آموزش و 
پرورش بحــث بودجه براى اجــراى این 

طرح ها در گستره بیشترى است.
■■■

در ادامه این نشست، معاون امور پیشگیرى 
اداره کل بهزیستى استان اصفهان در جمع 

خبرنگاران، برنامه ها و فعالیت هاى بهزیستى 
استان را در هفته مبارزه با مواد مخدرتشریح 

کرد.
محمد ســعید محمدى با اشــاره به اینکه 
سازمان بهزیستى محور سالمت اجتماعى را 
بر عهده دارد گفت:  این سازمان فعالیت هاى 
گسترده اى را در ارتباط با موضوع مواد مخدر 

و اعتیاد انجام مى دهد.
وى افزود: فعالیت هاى ســازمان بهزیستى 
در حوزه اعتیاد در سه ســطح پیشگیرى از 
اعتیاد، درمان و بازتوانــى اعتیاد و کاهش 

آسیب جاى مى گیرد.
وى تصریح کرد: اصلى ترین وظیفه سازمان 
بهزیستى، پیشگیرى از مصرف مواد است 
به طورى که افراد سالم به سمت مواد مخدر 
نروند لــذا اقدامات را از دو دهه گذشــته با 

رویکرد اجتماع محورى آغاز کردیم.

4000 تیم اجتمــاع محور در 
کشور فعالیت دارد 

معاون امور پیشــگیرى اداره کل بهزیستى 
اســتان اصفهان بــا بیان اینکــه در حال 
حاضر بیــش از 4000 تیم اجتماع محور در 
کشــور فعالیت دارد، اظهار کرد: در رویکرد 
اجتماع محورى ما در محیط هاى آموزشى، 
کارى، نظامى، محالت شهرى و روستایى 
از مردم دعوت مى کنیم و پس از گذراندن 
دوره توجیهى خود مردم هســته و تیم هاى 
اجتماع محور را تشکیل مى دهند و با آموزش 

و تسهیلگرى مشکالت را احصا مى کنیم.
محمدى در ادامه رویکــرد اجتماعى را به 
عنوان یکى از اســتراتژى هاى بهزیستى 
عنوان کرد و گفت: در استان اصفهان 291 
محله شهرى و 156 محله روستایى وجود 
دارد که مى توان آموزش بــه خانواده ها را 

در بحث هاى مختلف از جمله پیشگیرى از 
اعتیاد کلید زد.

معاون پیشگیرى اداره کل بهزیستى استان 
اصفهان افزود: به غیر از محالت شــهرى 
و روســتایى، 20 محیط نظامى، 30 محیط 
غیر نظامى و 253 مهدکودك تحت پوشش 
بهزیســتى وجود دارند که مى توانند در  امر 

پیشگیرى از اعتیاد سهیم باشند.
معاون پیشگیرى با بیان اینکه 18 دستگاه 
دخیل در کارگروه اعتیاد استان وجود دارد 
تصریح کرد: هر کدام با توجه به وظایفشان 
و با دستور العمل ستاد مبارزه با مواد مخدر 

خدمت رسانى مى کنند.
وى در همین راســتا از آموزش و مشارکت 
130 تســهیلگر در طرح «مانــا» خبر داد 
وافزود: این طرح براى نوجوانان 13 تا 18 
سال با هدف پیشگیرى از اعتیاد با رویکرد 
پوشش کل استان از ابتداى تیرماه تا پایان 
شهریورماه سال جارى اجرا و این کالس ها 
با گروه هاى 15 تا 20 نفره هفته اى دو جلسه 

تشکیل مى شود.
محمدى با بیان اینکه آمادگى آموزش به 
تسهیلگران بیشترى وجود دارد اظهار کرد: 
در صورتى که تعداد نوجوانان شرکت کننده 
در طرح بیشتر شود آمادگى تربیت تسهیلگر 

بیشتر و اعزام آنها به مناطق وجود دارد.
معاون پیشگیرى سازمان بهزیستى اصفهان 
با اشاره به فعالیت مراکز درمانى در ارتباط 
با مبارزه با اعتیاد گفــت: مراکز مختلفى در 
این زمینه فعالیت مى کننــد؛ مراکز درمان 
ســرپایى، مراکز درمان اقامتى میان مدت 
که با نام کمپ شــناخته شده است و مراکز 
اجتماع درمــان مدار یا «ســى تى» که در 
این مراکز مدل هــاى درمانى متفاوت اجرا 

مى شود.

مدیر کل بهزیستى استان اصفهان با اشاره به نگران کننده بودن اعتیاد زنان: 

چالش جدى زنان معتاد بهبود یافته پذیرش از سوى خانواده هاست 
محیا حمزه
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بر اســاس تحقیقات، تلفن همراه کثیف تر از ســرویس 
بهداشتى است و با روش هایى مى توان گوشى موبایل را از 

میکروب ها پاك کرد.
بیشــتر مردم تلفن همراه خود را در همه جا همراهشان 
دارند و حتى بســیارى از افراد تلفن همراه خود را سر میز 
ناهار یا شام کنار ظرف غذا قرار مى دهند و حین غذا خوردن 
از تلفن همراه استفاده مى کنند اما محققان نشان دادند که 
تلفن بیش از آنکه مردم فکــر مى کنند آلوده به میکروب 
اســت و محل جمع آورى میکروب ها به حساب مى آید 
که در تماس دســت این میکروب ها به بدن فرد منتقل 
مى شوند. در حقیقت تلفن همراه بزرگ ترین عامل انتقال 

میکروبى در تماس با بدن به حساب مى آید.

پوست انسان به طور طبیعى از باکترى پوشیده شده است 
اما این میکروب ها عوارض منفى براى سالمت افراد ندارند 
ولى بر اساس گفته «مارتین»، استادیار دانشکده بهداشت 
عمومى میشیگان، اکثر میکروب هاى موجود بر روى تلفن 
همراه عامل بیمارى زا هستند، به عنوان مثال میکروب 
استافیلوکوك ممکن است روى تلفن همراه وجود داشته 

باشد و فرد را به عفونت استاف مبتال کند.
مدیر میکروب شناسى بالینى مرکز پزشکى دانشگاه کلمبیا 
اظهار کرده است که بسیارى از آالینده هاى محیطى بر 
روى ســطح تلفن همراه وجود دارند و با تماس دست به 

بدن فرد مبتال مى شوند.
«ویتى یر» در ادامه گفت: خوشبختانه راه هاى بسیارى 

براى جلوگیرى از انتقال میکروب هــا وجود دارد اما باید 
توجه داشــت که افراد نباید تلفن همراه را به مکان هایى 
ببرند که موجب افزایش باکترى هاى سطح تلفن همراه 
مى شود و بر اساس نظر مارتین، استادیار دانشکده بهداشت 
دانشگاه میشــیگان و ویتى یر، اســتاد دانشگاه پزشکى 
کلمبیا بدترین مکان براى استفاده از تلفن همراه حمام و 

سرویس بهداشتى است.
مارتین، استاد دانشکده بهداشــت میشیگان اظهار کرد: 
استفاده از تلفن همراه در سرویس بهداشتى خطر انتقال 
انواع میکروب ها را به دنبال دارد و مى تواند سالمت افراد 

را به خطر بیاندازد.
محققان توصیه مى کنند که افراد روزانه تلفن همراه خود را 

با دستمال هاى میکروفایبر پاك کنند 
تا از انتقال انواع میکروب ها به دست 

یا بدن و به دنبال آن بــه خطر افتادن 
سالمت افراد جلوگیرى شــود. به منظور 

پاکسازى اساسى تلفن همراه از میکروب ها ویتى 
یر، دانشمند پزشکى دانشگاه کلمبیا توصیه مى کند 

که تلفن همراه را با ترکیبى از 60 درصد آب و 40 درصد 
الکل تمیز کنید تا بیمار نشوید البته باید توجه داشته باشید 
که باید از این ترکیب به کمک یک پارچه براى پاك کردن 
تلفن همراه خود کمک بگیرید و از اسپرى هاى تمیز کننده 
براى پاك کردن تلفن همراه استفاده نکنید چرا که این کار 

به تلفن همراه شما آسیب مى رساند.

ســرطان خون (لوســمى) به ســرطان 
بافت هاى خون ســاز بــدن از جمله مغز 

استخوان و سیستم لنفاوى گفته مى شود. 
انواع مختلفى از ســرطان خون وجود دارد 
که برخى از آنها در کودکان شــایع است و 
برخى از انواع سرطان خون بیشتر در افراد 
بزرگسال مشاهده مى شــود. در اینجا به 
برخى از عالیم خاموش این بیمارى اشاره 

مى کنیم:
اگر پس از هشــت ســاعت خواب شبانه 
همچنان احساس خستگى و بى حالى دارید 
الزم اســت این موضوع را جدى بگیرید. 
همچنین احساس خستگى و ضعف مى تواند 
از کمبود گلبول هاى قرمز کــه به عنوان 

کم خونى شناخته مى شود نیز ناشى شود.
تنگى نفس یکى دیگر از نشانه هاى سرطان 
خون است. احساس خستگى براى مدت 
زمان طوالنى بدن را ضعیف کرده و فرد را 
دچار تنگى نفس مى کند. این تنگى نفس 
مى تواند حتى بعــد از باال رفتــن از تعداد 

محدودى پله نیز به وجود آید.
ظاهر شدن کبودى هاى بى دلیل روى بدن 
مى تواند به دلیل سرطان سلول هاى خونى 
باشــد. این کبودى ها به دلیل پایین بودن 
تعداد پالکت ها یــا بافت هاى لخته کننده 

خون اســت. این لکه هاى بنفش رنگ در 
بخش هاى مختلف بدن به خصوص پاها 

و آرنج قابل رؤیت هستند.
متورم شدن لثه ها همیشه ناشى از رعایت 
نکردن بهداشت دهان و دندان نیست. در 
برخى از مبتالیان به این نوع سرطان ورم 

لثه ها مشاهده مى شود.
بزرگ شدن طحال نشانه نوع مزمن بیمارى 
سرطان خون است. همچنین موجب کم 

اشتهایى مى شود.

تب مکرر نشــان دهنده وجــود عفونت و 
ضعف سیستم ایمنى است که مى تواند با 

سرطان خون مرتبط باشد.
تعریق در شــب موضوعى عادى نیست و 
گاهى از عفونت هایى ناشى مى شود که با 

بیمارى سرطان خون مرتبط است.
سردردها همیشه به دلیل استرس یا تنش 
نیستند. ســردردهاى مکرر ممکن است 
از ســرطان خون یا حتى خونریزى در سر 

ناشى شوند.

یافته هاى یک پژوهش جدید با اثبات اثر 
وضعیت قرارگیرى بدن در طعم خوراك، 
نشان داد غذا خوردن در حالت ایستاده با از 
کار انداختن پرزهاى چشایى و اثرگذارى 
بر ارزیابى فرد از طعم غذا، ادراك دمایى 
و حجم کل مصرفى، اشــتها را سرکوب 

مى کند.
نتایج بررسى ها نشان مى دهد حتى چند 
دقیقه ایستادن حس اســترس فیزیکى 
را برانگیختــه و پرزهاى چشــایى را از 

کار مى اندازد. نیروى جاذبــه خون را به 
قســمت هاى تحتانى بدن مى راند، کار 
قلب را براى خون رسانى به بخش باالیى 
بدن سخت تر مى کند و ضربان را افزایش 
مى دهد. این فرایند محور هیپوتاالموس، 
هیپوفیــز و آدرنــال را فعال کــرده و به 

افزایــش غلظــت هورمون اســترس 
کورتیزول در بدن مى انجامد. این واکنش 
زنجیره اى، حساســیت حسى را کاهش 
مى دهد و متعاقبًا بر ارزیابى چشایى غذا 
و نوشیدنى ها، ادراك دمایى و حجم کل 

مصرفى در افراد اثر مى گذارد.

با سوزاندن گیاه مریم گلى هواى خانه را کامًال ضد عفونى کنید؛ تحقیقات نشان 
داده است که سوزاندن مریم گلى 94 درصد از باکترى هاى پیرامون را از بین مى برد 
و براى ضد عفونى کردن هواى خانه عالى اســت؛ دانشمندان کشف کرده اند که 
سوزاندن مریم گلى در محیط خانه مى تواند بسیارى از میکروب ها و باکترى هاى 
محیط شما را از بین ببرد و شما و خانواده تان از هوایى سالم و غیر آلوده تنفس کنید.

مردم را مى توان به دو دسته آنهایى که داخل خانه هاى خود نیز کفش به پا دارند 
و آنهایى که این کار را انجام نمى دهند تقســیم کرد. افرادى که در گروه نخست 
قرار مى گیرند مدعى هستند که کفش به پا داشتن براى ساکنین خانه و مهمانان 
حالتى مهمان نوازانه تر دارد. استرسى درباره بوى بد پا یا سرد شدن پاها وجود ندارد 
و میزبان همان گونه که هستید پذیراى شماست. با وجود این، افرادى که در خانه 
کفش نمى پوشند دالیل بهتر و قوى ترى براى این کار ارائه مى کنند که از پشتیبانى 

علمى نیز برخوردار هستند. 
مطالعه اى که توسط پژوهشگران دانشــگاه آریزونا انجام شد، نشان داد که کف 
کفش هاى ما میزبان تقریبًا نیم میلیون باکترى اســت. این باکترى ها به همراه 
ویروس ها و انگل هاى دیگر مى توانند براى هفته ها روى کفش هاى ما زنده بمانند 

که بى تردید شرایط خوبى نیست.
البته، ممکن است برخى از شما این مسئله را مطرح کنید که میکروب ها هر جایى 
هستند و ما از هر طرف با آنها احاطه شــده ایم. خانه هاى ما نیز مکان هاى پر از 
میکروب هستند که البته باید به خاطر داشت که مى تواند چیز خوبى نیز باشد. اما 
اگر ذرات میکروسکوپى ادرار، روغن موتور، استفراغ، دوده و مدفوع حیوانات روى 
کف کفش شما حالتان را به هم مى زند، پس احتماًال بهتر است کفش هاى خود را 
پیش از ورود به خانه دربیاورید. دمپایى و کفش هاى داخل خانه براى همین تولید 

شده اند، اینطور نیست؟
اما میکروب ها تنها عامل مشکل آفرین روى کفش ها محسوب نمى شوند. سموم 
نیز مسئله بزرگى هســتند. آفتکش ها و علفکش ها به راحتى مى توانند از طریق 
کفش هاى ما به داخل خانــه نفوذ کنند. زمانى که روى چمن هــا راه مى روید یا 
از نزدیک آنها عبور مى کنید، بقایاى این مواد شــیمیایى جذب کفش هاى شما 
مى شوند. این مواد شیمیایى مضر مى توانند موجب اختالل در عملکرد غدد درون 

ریز بدن شوند و تعادل هورمون ها را از بین ببرند.
ترکیبات خیابانى دیگر نیز مى توانند مسئله ساز باشــند. به عنوان مثال، آسفالت 
خیابان حاوى قطران زغال سنگ اســت و مى تواند افراد را در معرض مقادیر زیاد 
سموم سرطان زا قرار دهد. نشت بنزین از خودروها نیز به سمت کناره هاى خیابان 
شسته مى شود. آیا قصد دارید روى این سطوح پیاده روى کنید و سپس مواد مضر را 
به خانه خود، جایى که کودکان و حیوانات خانگى مى توانند در تماس مستقیم با آنها 

قرار بگیرند، وارد کنید؟ احتماًال پاسخ شما منفى است.
نکته مهم این است که به آنچه روى کفش هاى شــما قرار دارد باید توجه داشته 
باشید. مضر یا غیر مضر، کفش ها سرشــار از باکترى ها و سموم موجود در دنیاى 
بیرون خانه هستند. مهم نیست که سیاست شما چیســت، اما آگاهى از اینکه چه 

چیزى را وارد خانه خود مى کنید، اهمیت دارد.

ت

با دستمال هاى میکروفایبر پاك کنند 
تا از انتقال انواع میکروب ها به دست 

یا بدن و به دنبال آن بــه خطر افتادن 
جلوگیرى شــود. به منظور سالمت افراد

پاکسازى اساسى تلفن همراه از میکروب ها ویتى 
یر، دانشمند پزشکى دانشگاه کلمبیا توصیه مى کند 
0 درصد آب و 40 درصد 0که تلفن همراه را با ترکیبى از 60

البته باید توجهداشته باشید الکل تمیزکنید تا بیمار نشوید
کهباید از این ترکیب به کمک یک پارچه براى پاك کردن 
تلفن همراه خود کمک بگیرید و از اسپرى هاى تمیز کننده 
براى پاك کردن تلفن همراه استفاده نکنید چرا که این کار 

به تلفنهمراه شما آسیب مى رساند.

تلفن همراه  از سرویس بهداشتى 

 ابالغ وقت رسیدگى
آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به محکوم له شــیوا ثانى بیدرونى و آقاى محکوم علیه 
محمد رضا چایچى سیاهکل دادخواستى به خواسته نفقه  به طرفیت شما به این شورا تقدیم 
نموده و به کالسه 98 / 106ش 1 ح ثبت و وقت رســیدگى به تاریخ 9 / 5 / 98 ساعت 17 
عصر تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به استناد ماده 73 ق . آ. د 
. م از نامبرده دعوت مى شود ، قبل از وقت رسدگى جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و 
ضمائم به این شــورا مراجعه نماید درغیر اینصورت طبق مقررات حکم غیابى صادر خواهد 

شد . 508308/م الف مدیر دفتر شعبه 1 حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر / 4/157 

!کثیف تر است

 کفش بیرون را در خانه نپوشید...

 راهى ساده براى ضد عفونى کردن کامل خانه

بیرون خانه هستند. مهم نیست که سیاست شما چیســت، اما آگاهى از اینکه چه 
چیزى را وارد خانه خود مى کنید، اهمیت دارد.

 راهى ساده براى ضد عفونى کردن کامل خانه

موز سرشار از منیزیم، پتاســیم و آهن است عالوه بر آن 
این میوه داراى ویتامین هاى A، B و E است که مى تواند 
نقش یک عامل ضد پیرى را بازى کند، براى از بین بردن 
لک هاى صورت مى توانید یک مــوز را له کنید و آن را به 

صورت ماسک روى پوست و صورت خود قرار دهید.

کیوى داراى مواد معدنى و ویتامین هاى مفید بسیار زیادى 
است، ویتامین هاى به کار رفته در میوه کیوى سبب از بین 

بردن انواع لک هاى صورت مى شود و به همین دلیل است 
که اغلب پزشکان تغذیه کیوى را در برنامه غذایى آنهایى 

که مى خواهند پوستى شفاف داشته باشند، قرار مى دهند.

 میوه هایى که صورتتان را مثل آینه مى کنند
به کمک برخى از مواد غذایى از جمله میوه هایى که سرشار از ویتامین هستند مى توان پوست صورت را به راحتى از هر گونه لک پاك کرد. ایجاد لک روى پوست و صورت عارضه اى است که تمام مردم از آن 
فرار مى کنند و به دنبال ماسک هاى مقوى و درمان هایى مى گردند تا به واسطه آن بتوانند پوست صورتشان را عارى از هرگونه لک کنند. به کمک داشتن رژیم غذایى مناسب مى توان پوستى سالم و به شفاف 

را براى خود به وجود آورد.
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لی مـــوز
الکیـــوى
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پ

لیموترش یکى از ماده هاى اصلى و تشــکیل دهنده 
انواع ماسک هاى صورت است، این میوه که به راحتى 
در دســترس تمام افراد قرار مى گیرد و مى توان آن را از 
تمام میوه فروشى ها تهیه کرد سرشار از ویتامین C است. 
خواص لیمو همچنین عالوه بر آنکه به از بین رفتن لک هاى 
پوستى عمل مى کند سبب سفت شدن و الیه بردارى از پوست 

هم مى شود.

پرتقال هــم همانند لیموتــرش از ویتامین C خوبى 
تشکیل شده است و این میوه ســبب مى شود تا بافت 
پوست صورت تغییر کند، ماســاژ دادن پوست صورت به 
کمک پرتقال ســبب جلوگیرى از افتادگى پوست و پیرى 
زودرس مى شود. پرتقال را هم مى توان به صورت طبیعى روى 
پوست خود قرار داد و هم مى توان آن را با ماسک هاى مختلف 

دیگر مخلوط کرد.

تم
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شرکت نیک اندیشان صنایع نوین خاورمیانه 
شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 13989 
و شناسه ملى 10260349992 به استناد 
صورتجلســه مجمع عمومى عادى سالیانه 
مورخ1398/03/07 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : آقاى محسن طاهرى بروجنى به شماره 
ملى 1753761735 و آقاى مهدى طاهرى 
بروجنى به شــماره ملى 1754310354 
و آقاى حســین طاهرى بروجنى به شماره 
ملى 1756869170 براى مدت دو ســال 
به عنوان اعضــاى هیات مدیــره انتخاب 
گردیدند.آقاى سید اصغر حسینى به شماره 
ملــى 1290771774 به ســمت بازرس 
اصلى وآقــاى امیررضا ابطحى به شــماره 
ملى1292715081 به سمت بازرس على 
البدل براى مدت یک ســال مالى انتخاب 
شــدند. روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان 
جهت نشر آگهى هاى شرکت انتخاب شد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (508681)

شرکت کیان سازه گلشهر سهامى خاص 
به شــماره ثبت 49520 و شناســه ملى 
10260678790 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى مورخ 1398/03/26 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - سعید یاورى به 
شماره ملى 1219440299، مجید یاورى 
به شماره ملى 1219466697 و مهشید 
بیگى به شــماره ملى 1292994711 
هیئــت  اصلــى  اعضــاى  بعنــوان 
مدیــره براى مــدت دو ســال انتخاب 
گردیدند. - ایمان سلطانى به شماره ملى 
1971567701 و حامد عباسى هراتمه 
به شــماره ملى 5419981254 بترتیب 
بسمت بازرسان اصلى و على البدل شرکت 
براى مدت یک ســال انتخاب شدند. - 
روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت 
درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره 
کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (509920)  

شرکت نیک اندیشان صنایع نوین خاورمیانه 
شرکت ســهامى خاص به شــماره ثبت 
13989 و شناســه ملى 10260349992 
به اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیره 
مــورخ1398/03/07 تصمیمــات ذیل 
اتخاذ شد : آقاى محســن طاهرى بروجنى 
به شــماره ملى 1753761735 به سمت 
رییس هیات مدیــره و آقاى مهدى طاهرى 
بروجنى به شــماره ملى 1754310354 
به ســمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و 
آقاى حسین طاهرى بروجنى به شماره ملى 
1756869170 به سمت نایب رییس هیات 
مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. 
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت 
از قبیل چک ، ســفته ، بــروات ، قراردادها 
و عقوداســالمى و اوراق عــادى و ادارى با 
امضاءمدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت 
معتبر مى باشد.مدیرعامل مجرى مصوبات 
هیات مدیره مى باشد. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (508682) 

شرکت کیان سازه گلشهر سهامى خاص 
به شــماره ثبت 49520 و شناســه ملى 
10260678790 به استناد صورتجلسه 
هیئــت مدیــره مــورخ1398/03/26 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - مهشــید 
بیگى به شــماره ملى 1292994711 به 
ســمت رئیس هیئت مدیره، مجید یاورى 
به شماره ملى 1219466697 به سمت 
نایب رئیس هیئت مدیره و ســعید یاورى 
به شماره ملى 1219440299 به سمت 
مدیرعامل براى مدت دو ســال انتخاب 
شدند. - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد 
آور شــرکت از قبیل چک، سفته، بروات،

 قراردادها و عقود اســالمى بــا امضاى 
مدیرعامل منفردا همراه با مهر شــرکت 
معتبر مى باشد. - ضمنا مدیرعامل مجرى 
مصوبات هیئت مدیره خواهد بود. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (509917)

آگهى تغییرات

گهى تغییرات

آگهى تغییرات

آگهى تغییرات

 این بیمارى بر اثر مصرف 
نوشابه به وجود مى آید

نتایج یک بررســى جدید نشــان مى دهد، مصرف 
نوشیدنى هاى شیرین از جمله نوشابه منجر به بروز 

بیمارى هاى مزمن کلیوى مى شود.
براساس این پژوهش، مصرف نوشیدنى هاى شیرین، 
نوشابه، آبمیوه و هرآنچه حاوى مقادیر زیادى از شکر 
است، ریســک بروز بیمارى هاى مزمن کلیوى را به 

میزان قابل توجهى افزایش مى دهد.
محققان دانشــگاه جان هاپکینز که این پژوهش را 
انجام داد ه اند تأکید مى کنند، پیــروى از یک رژیم 
غذایى ســالم مى تواند عالوه بر رفع بیمارى مزمن 
کلیوى ریسک بروز شمار زیادى از بیمارى هاى دیگر 

را به میزان قابل توجهى کاهش دهد.

 تأثــیر
 ایستــاده 
غـذا خـوردن
بر جســم 

نشانه هاى  خاموش 
سرطان خون



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

پرهیــزکاران گفتارشــان از روى راســتى، شــیوه پوشاکشــان بــر پایــه 
میانه روى و رفتارشــان بر اساس فروتنى اســت. از آنچه خداوند برایشان جایز 
ندانسته است، چشــم پوشــیده اند. به علم و دانشى که برایشان ســود دارد، گوش 
فرا مى دهند. در ســختى و گرفتــارى چنان رفتار مــى کنند که دیگــران در حال 
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شهردارى بهارستان به اســتناد مصوبه مورخ 97/12/13 هیئت عالى سرمایه گذارى و مصوبه شماره 
259/ش ب مورخ 98/02/12 شــوراى محترم اسالمى شهر بهارســتان در نظر دارد پروژه احداث و 
بهره بردارى از بازار روز بهارستان را از طریق مشارکت و سرمایه گذارى با بخش خصوصى به شرح ذیل 

اجرا نماید.
متقاضیان مى توانند با در دست داشتن مدارك الزم که مؤید توانایى مالى و فنى مى باشد، جهت دریافت 
اسناد و مدارك فراخوان از تاریخ 98/03/30 تا تاریخ 98/04/12 به آدرس شهر بهارستان، بلوار بهشت، 

خیابان آزادى، شهردارى بهارستان، دفتر امور سرمایه گذارى و مشارکت ها مراجعه نمایند.
مشخصات فراخوان: 
1- آورده شهردارى

1-1 یک قطعه زمین به مساحت 2480 مترمربع واقع در تقاطع اردیبهشت- آزادى، بلوك 125 پالك 001
1-2 صدور پروانه و مجوزات ساخت و ساز

1-3 آماده سازى و فراهم نمودن زیرساخت ها اعم از آب، برق و گاز
2- آورده سرمایه گذار

2-1 ساخت و ساز و تجهیز و راه اندازى بر اساس نقشــه هاى ارائه شده توسط شهردارى به نحوى که 
شهردارى هیچگونه هزینه اى ننماید و مجموعه آماده بهره بردارى باشد.

2-2 تهیه طرح توجیهى جامع و کامل (اقتصادى، مالى و فنى)
3- نحوه مشارکت

- نحوه مشارکت براساس روش B.O.L.T مى باشد.
4- شرایط فراخوان

* هیئت عالى سرمایه گذارى و مشارکت شهردارى بهارستان در رد یا قبول پیشنهادات مختار مى باشد.
* هزینه چاپ به عهده برنده فراخوان مى باشد.

* طرح و نقشه هاى اجرایى توسط شهردارى به سرمایه گذاران ارائه مى گردد.
* هزینه طرح و نقشه هاى اجرایى بر عهده برنده فراخوان مى باشد.

* سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد فراخوان درج گردیده است.

فراخوان دعوت به مشارکت نوبت اول
سازمان حمل و نقل جمعى شهرستان لنجان در نظر دارد نسبت به فروش و اجاره امالك خود مطابق 
لیست زیر از طریق مزایده اقدام نماید. متقاضیان شــرکت در مزایده و تجدید مزایده جهت بازدید و 
دریافت اسناد مى توانند ازتاریخ نشر آگهى به ســازمان حمل و نقل جمعى شهرستان لنجان واقع در 
زرین شهر- بلوار جانبازان- جنب پلیس راهور مراجعه و پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى 
مورخ 98/04/22 به دبیرخانه سازمان تحویل نمایند و یا با شماره 03152236973 داخلى 1 تماس حاصل 

فرمایند. الزم به ذکر است سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج است.
1- بهره بردارى از پارکینگ ماشین آالت سنگین شهردارى واقع در زرین شهر- بلوار جانبازان در قالب 

قرارداد اجاره به اشخاص حقیقى و حقوقى (تجدید مزایده)
2- یک قطعه زمین با کاربرى مسکونى واقع در ورنامخواســت- بلوار شهید شاهمرادى کوچه اقبال 

(تجدید مزایده)
3- پژو پارس مدل 90 (مزایده)

4- مزدا دو کابین مدل 91 دوگانه سوز (مزایده)

آگهى مزایده و تجدید مزایده

سازمان حمل و نقل جمعى شهرستان لنجان

نوبت اول

داود بحیرایى- شهردار بهارستان
م الف: 508622

« بر اساس ارزیابى هاى فنى آب منطقه اى و شرکت آب و فاضالب، افق آبرسانى اصفهان 
در سال 86 تمام شد و بعد از آن باید سامانه دوم آبرســانى اصفهان راه اندازى مى شد و دلیل 
افت فشار در 14 شهر استان اصفهان، عدم اتمام سامانه دوم آبرسانى اصفهان است و علیرغم 
تالش مسئوالن استان، نمایندگان استان در مجلس شوراى اسالمى و... این سامانه به اتمام 
نرسیده است، که امید است هرچه زودتر به اتمام رسیده و مشکل آب اصفهان برطرف گردد.»

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان که به مناسبت هفته صرفه جویى در مصرف 
آب (1 تا 7 تیر) پذیراى خبرنگاران بود با اعالم این مطلب گفت: از سال 86 مشارکت مردم در 
مدیریت مصرف آب ستودنى بوده  و در 10 سال گذشته مردم اصفهان همکارى بسیار خوبى با 
شرکت آب و فاضالب داشتند که جاى تشکر دارد. این در حالى است که سرانه مصرف از 189 

لیتر، امروز به 149 لیتر رسیده است.
هاشم امینى افزود: مطالبه براى راه اندازى سامانه دوم آبرسانى از روى سیرى و هوس نیست 
بلکه یک مطالبه جدى براى حل مشکل آب اصفهان و یک ضرورت است و راهکار مبارزه با 
بى آبى، اجرایى شدن این سامانه مى باشد که بیش از 3000 میلیارد تومان اعتبار مى خواهد که 
شامل احداث یک تصفیه خانه و سه خط انتقال (دو خط انتقال شمال و یک خط انتقال در مرکز 

شهر اصفهان) بوده که اکنون منابع اجراى آن ناچیز است.
وى یکى از رموز پیشرفت شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان در دستیابى به اهداف را 
نقادى و کمک اصحاب رسانه در سال هاى اخیر دانست و گفت: علیرغم همه فراز و نشیب ها 
در سال هاى اخیر، ثبت مسائل این شرکت در رســانه ها، خاطره این فراز و نشیب ها را باقى 

گذاشته است.
امینى گفت: هر سال اول تا هفتم تیرماه هفته صرفه جویى یا صحیح تر آن، هفته مدیریت در 
مصرف آب و اخیراً با عبارت جدید وزارت نیرو، هفته سازگارى با کم آبى نامگذارى شد و انصافًا 
رسانه ها خوب عمل کرده و ما توانستیم این واژه را به مردم انتقال دهیم و خوشبختانه آمار سال 
97 نیز نشان از تأثیرگذارى فعالیت هاى شرکت آب و فاضالب استان و به خصوص رسانه در 
مصرف بهینه آب در بخش خانگى داشته است. وى تشریح کرد: در سال 97، در بخش خانگى 
6/8 درصد نسبت به سال قبل از آن کاهش مصرف و در غیر بخش خانگى 7/1 درصد کاهش 
مالحظه شد که در مجموع در حوزه آب شــرب در استان اصفهان شاهد 6/9 درصد کاهش 
نسبت به مدت مشابه بوده ایم و این موفقیت خوبى بود.مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان گفت: امسال نیز با توجه به بارش هاى خوب و شرایط خوب سد زاینده رود که امروز 
800 میلیون مترمکعب آب گیرى شده ولى باز هم در 56 شهر و 300 روستا افت فشار آب را 

داریم که دلیل آن عدم اتمام سامانه دوم آب اصفهان است.
امینى با بیان اینکه کم یا زیاد بودن بارش مســئولیت ما را کاهش نمى دهد و باید در حوزه 
تأمین آب شرب تالش کنیم تا مصرف بهینه آب از فرهنگ شعار به شعور تبدیل شود، گفت: 
فرهنگسازى در زمینه مدیریت مصرف و صرفه جویى در مصرف آب نباید روزانه، ماهانه، فصلى 

و سالیانه باشد بلکه باید همواره به صورت مستمر و پایدار باشد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان، اقدامات در حوزه فرهنگسازى و سازگارى 
با کم آبى در سال گذشته را شامل سه بخش دانست که انجام شد و افزود: سازگارى با کم آبى 
در سه بخش اقدامات فنى، فرهنگى و قانونى صورت گرفت که همین امر موجب کاهش 6/9 

درصدى مصرف خانگى آب و ذخیره 23 میلیون مترمکعب آب شد.
وى توضیح داد: در بخش فنى و با زون بندى اصفهان به 23 زون، توزیع میلیمترى آب با سامانه 
تله مترى، ایجاد ایستگاه آنالین مدیریت فشار در 450 نقطه شهر و... که بخشى از اقدامات 
بود خوشبختانه در چند سال گذشته توانستیم میزان آب بدون درآمد را به حداقل خود در کشور 

برسانیم و با 16/1 درصد کمترین آب بدون درآمد کشور را داریم.
امینى 85 کیلومتر اصالح شبکه آب، 6557 مورد اصالح و بازسازى انشعاب آب، عملیات نشت 
یابى، پیمایش 13337 انشعاب که از این موارد 130 مورد شبکه نشت دار پیدا شد و 217 مورد 
گرفتن نشت انشعابات و در 10 سال گذشته بازگرداندن 700 لیتر بر ثانیه آب به چرخه توزیع 

و... را از اقدامات آبفا دانست.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان این را هم گفت که در حوزه اقدامات فنى بحث 
بازچرخانى آب خاکسترى بر اساس تفاهمنامه با سازمان نظام مهندسى منعقد که باید هرچه 
سریع تر آب خاکسترى در منازل فعال شده تا آب شرب در فالش تانک، ظرفشویى و روشویى 
استفاده نشود و این امر باید مدنظر شهردارى و سازمان نظام مهندسى قرار گیرد و فرهنگ 

استفاده از آب خاکسترى در کشور ایجاد گردد.
امینى در خصوص گله استان هاى همجوار در سطح ملى از استفاده فوالد مبارکه از آب رودخانه 
نیز گفت: بر اساس قرارداد با فوالد مبارکه، ایجاد و بازسازى شبکه فاضالب 9 شهر در قالب 
قرارداد بیع متقابل انجام شده و مابه ازاى آن قرار است پساب فاضالب در اختیار فوالد مبارکه 

قرار گیرد که بخشى از پروژه هم با حضور وزیر نیرو به بهره بردارى رسید. 
امینى سپس به اقدامات انجام شده فرهنگى اشاره کرد و گفت: سال گذشته رسانه ها با چاپ 
مطالب در زمینه مدیریت مصــرف، رادیو با پخش هر روز برنامه «جارى حیات»، ســیما با 
برنامه هاى مختلف و البته تفاهمنامه با آموزش و پرورش و آموزش دانش آموزان و... در مصرف 
بهینه آب نقش ایفا کردند. البته استاندار اصفهان نیز با تشکیل کارگروه در حوزه انرژى و تغییر 
ساعات ادارى، تأکید بر کاهش مصرف انرژى داشته اند و شرکت هاى آب و برق مکلف شدند 
هر دستگاهى که پس از تغییر زمان کار ادارات، مصرف انرژى و  آب شرب آن تغییرى نداشت 
آب آن دستگاه ادارى را قطع کنیم و باید میزان مصرف آب نمود محسوس نسبت به گذشته 
داشته باشد. وى ادامه داد: در بخش قانونى هم در سال 87، 66 درصد مصرف خانگى بین 20 
تا صفر مترمکعب بود که این میزان در سال گذشته به 90 درصد رسید که رکورد بسیار خوبى 

در مدیریت مصرف است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با اشاره به پروژه هاى آب و فاضالب در سطح 
استان اصفهان گفت: در حال حاضر پروژه آبرسانى باغبهادران براى برخوردارى از آب شرب 
سالم فعال بوده و تا دو ماه آینده به بهره بردارى خواهد رسید. آبرسانى به گلشهر و روستاهاى آن 
که مهم بود بهره بردارى شد، آبرسانى به دهاقان و روستاهاى آن تا پاییز به بهره بردارى مى رسد 

و آبرسانى به تودشک که از مطالبات مردم بود در اوایل سال 98 به انجام رسید.
امینى خاطرنشان کرد: هم اکنون از سه تصفیه خانه استان، تصفیه خانه خوانسار بهره بردارى 
شده، تصفیه خانه چادگان بیش از 60 درصد پیشرفت داشته و تصفیه خانه اژیه نیز 90 درصد 
پیشرفت دارد که تا پایان سال جارى به بهره بردارى مى رسد. همچنین در یکسال گذشته 295 
کیلومتر لوله گذارى آب، 331 کیلومتر لوله گذارى فاضالب، ساخت 12 هزار مترمکعب مخزن 

در استان انجام شده و ساخت 7000 مخزن در حال انجام است. 
وى ادامه داد: در حوزه شهرى هم 18 هزار و 240 فقره انشــعاب آب و 21 هزار و 600 فقره 
انشعاب فاضالب در سال گذشته انجام شد. در حوزه روستایى نیز در کل استان 1286 روستا 
داریم که 953روستا تحت پوشش آب شرب سالم و پایدار است و یکى از اقدامات جدى وزارت 
نیرو به منظور تأمین آب روستاها، ایجاد مجتمع هاى آبرسانى روستایى است که در این راستا 
41 مجتمع آبرسانى روستایى در استان داریم که 14 مجتمع تاکنون به بهره بردارى رسیده، 27 
مجتمع در حال احداث بوده که 48 درصد پیشرفت دارد و 130 میلیارد تومان از اعتبارات صندوق 
توسعه ملى براى تکمیل آنها تأمین شده و 85 میلیارد تومان نیز از اعتبارات استانى است و 500 

میلیارد تومان دیگر براى تکمیل آنها نیاز است تا به بهره بردارى برسد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان گفت: در سال گذشته، 179 روستا تحت 

پوشش شرکت آب و فاضالب روستایى بود که 125 روستا در سال 98 آبرسانى سیار شد.
امینى از اجراى پروژه مهم بازسازى شبکه فاضالب شهر اصفهان هم خبر داد و گفت: بازسازى 
شبکه فاضالب شهر اصفهان با سختى و با بهره گیرى از ظرفیت فاینانس چین در حال انجام 
است و بر اساس ارز آزاد که پروژه در حال انجام است معادل 46 میلیون یورو یعنى حدود 736 
میلیارد تومان صورت مى گیرد تا نگرانى از شبکه فرسوده فاضالب شهر اصفهان برطرف شود 

که بر اساس استاندارد و بهره گیرى از فناورى هاى نوین انجام مى شود.
وى در بخش دیگرى از این مصاحبه از الکترونیکى شدن اقدامات شرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان سخن به میان آورد و گفت: حذف قبض کاغذى در سه محله اصفهان کلید خورده ولى 
کافى نیست این در حالى است که سالیانه هشت میلیون برگ قبض در استان توزیع مى شود که 

حذف آن، صرفه جویى قابل مالحظه، عدم تردد، کاهش مراجعات مأموران به درب منازل و... 
را به دنبال داشته و براى دولت الکترونیک درگاه USSD معرفى شده و شهروندان مى توانند با 
ارسال یک شماره، صورتحساب قبض و یا استعالم انجام دهند. همچنین شماره 1522 خدمات 

23گانه شرکت آب و فاضالب را به مردم ارائه خواهد داد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان، جیره بندى آب را رد کرد و گفت: با مدیریت 
مصرف و توزیع مناسب مى توانیم تابستان سال جارى را به خوبى طى کنیم و اصًال فضاى 
جیره بندى آب نیست، این در حالى است که میانگین سرانه خانگى آب 149 لیتر به ازاى هر 

نفر در شبانه روز در استان اصفهان بوده که نسبت به کشور که 157 لیتر است، کمتر مى باشد.
امینى خواستار تشکیل پویش سازگارى با کم آبى در استان اصفهان براى اولین بار در کشور 
به صورت سالیانه با همکارى رسانه ها شد. وى ادامه داد: متأسفانه در حالى که در اصفهان از 
بى آبى مى سوزیم تصور آن است که ما آب داریم که این پویش مى تواند در اصالح این دیدگاه 
مؤثر باشد. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان از راه اندازى دوباره اکیپ مروجین 

مصرف بهینه آب براى یادآورى افرادى که آب را هدر مى دهند خبر داد. 
■■■

رضا رضایى معاون خدمات مشترکین شرکت آب و فاضالب استان اصفهان نیز گفت: حدود 
74 درصد مصارف ما در اماکن مسکونى است که تاکنون اقدامات مؤثرى براى مصرف بهینه 
شده است و 30 هزار نفر از شهروندان به صورت حضورى در مجتمع هاى مسکونى آموزش 
داده شده اند و این امر نیز باعث شد تا 90 درصد مشترکین در الگوى مصرف ما باشند. این در 
حالى است میانگین مصرف در سال 96، 10/2 مترمکعب بود که در سال 97 به 9/6 مترمکعب 
کاهش یافت و در سال 98 بر اساس برنامه وزارتخانه، الگوى مصرف در استان اصفهان 14 
مترمکعب است که اگر زیر میزان مصرف شود با بسته هاى تشویقى ریالى در قبوض به عنوان 

مشترکین خوش مصرف مواجه خواهد شد.
حسین حکمتیان معاون توسعه شرکت آب و فاضالب استان اصفهان نیز گفت: اگر فاضالب 
مبارکه قرار بود با اعتبارات دولتى انجام شود 85 سال به طول مى انجامید در حالى که با قرارداد 
با فوالد مبارکه به سه سال کاهش یافت و به جرأت مى توان گفت یکى از پروژه هاى نادر در 

اجراى فاضالب است.
وى گفت: 120 کیلومتر شبکه فاضالب باید در شرق اصفهان انجام شود که 15 میلیارد تومان 
براى تأسیسات فاضالب تاکنون هزینه شده و فاضالب اصلى 85 درصد پیشرفت دارد و قرار 
است در یک برنامه زمانبندى شده تا سه سال آینده، کل مناطق تحت پوشش فاضالب قرار 

گیرد و میزان پوشش در اصفهان به 100 درصد برسد.
ناصر اکبرى معاون بهره بردارى شهرى شرکت آب و فاضالب استان اصفهان هم گفت: ما 
در شرایط پیک مصرف تابستان تا زمانى که سامانه دوم آب اصفهان در مدار قرار گیرد 2/5 
مترمکعب آب در ثانیه کمبود داریم که متأسفانه این کمبود در قالب قطع آب و افت فشار به مردم 
تحمیل مى شود. البته بخشى از این کمبود از طریق چاه ها تأمین مى گردد. این در حالى است 
که پیک مصرف آب از هفته آخر خرداد ماه شروع و تا هفته سوم مرداد ماه هر سال ادامه دارد 
که مردم باید کمک کنند و اگر مردم در مصرف آب 20 درصد صرفه جویى کنند تابستان سال 

جارى به نحو مطلوب سپرى خواهد شد. 
مجید حبیبیان معاون مهندسى و توسعه فاضالب روستایى هم گفت: شرکت آب و فاضالب 
روستایى استان اصفهان در 960 روستا جمعیتى 600  هزار نفرى را تحت پوشش داشته و از 
سال 94 با اعتبارات صندوق توسعه ملى، تأسیسات آبرسانى کشور انجام شد و چشمگیر بود و تا 
امروز 14 مجتمع آبرسانى به بهره بردارى رسید که 152 هزار جمعیت از منابع آب پایدار بهره مند 
شده اند و با اجراى شبکه هاى آبرسانى در سال گذشته، میزان پرت آب 2 درصد کاهش یافت.

کاظم جعفرى معاون بهره بردارى آب و فاضالب روستایى استان اصفهان هم با تأکید بر کمیت 
و کیفیت آب در روستاها گفت: سال گذشته، 179 روستا با جمعیتى افزون بر 50  هزار نفر تحت 
پوشش بود که آبرسانى سیار براى آنان صورت گرفت. همچنین 110 روستاى زیر 20 خانوار که 

تحت پوشش ما نبودند هم از طریق 33 دستگاه آبرسان، آب شرب آنان تأمین شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان:

دلیل افت فشار آب،  عدم اتمام سامانه دوم آبرسانى اصفهان است
ساسان اکبرزاده


