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آیا واقعاً هویج 
باعث تقویت 

بینایى مى شود؟

 کشف 1723 کیلو تریاك از یک کامیون 
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 مزدك میرزایى اشتباه 
استراتژیک مرتکب شد

تجهیزات 400 واحد صنعتى 
بزرگ اصفهان نیازمند 

نوسازى است

مردم همکارى کردند 
خــــاموشى ها
 به صفر رسید
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جنجالى که
 از اصفهان بلند شد

بیشتر مردم دنیا اعتقاد دارند خوردن هویج موجب افزایش 
بینایى مى شود و مى تواند آنها را قادر به داشتن دید بهترى در 
 A شب کند. البته اینکه هویج داراى میزان مناسبى ویتامین

است، موضوعى اثبات شده است و کمبود این ویتامین مى تواند 
منجر به کاهش قدرت دید انسان شود.

خبر احتمــال صــدور گواهینامه موتورســیکلت 
ســوارى بــراى زنــان بــه ماجــراى عجیــب

پرحاشیه اى تبدیل شده است. هفته گذشته صدور 
حکمى از سوى یکى از شــعب دادگاه بدوى دیوان 
عدالت ادارى جنجال رسانه اى بزرگى به راه انداخت. 
این شعبه در پاسخ به شــکایت یک زن از اصفهان 
نســبت به عدم صدور گواهینامه موتورســیکلت 
حــق را به شــاکى داده و پلیس را ملــزم به صدور 
گواهینامه موتورســیکلت براى زنان کرده اســت. 
تاریخ تنظیم حکم هفتم خرداد اســت اما اعالم آن 
در هفته گذشته بالفاصله به رسانه ها راه پیدا کرد و 
واکنش هاى مختلفى به همراه آورد. از مســئوالن 

قواى سه گانه، ....
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مرضیه فیضى:مرضیه فیضى:
 دلم مى خواهد از  دلم مى خواهد از 

اروپایى ها هم اروپایى ها هم 
بهتر بازى کنمبهتر بازى کنم
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پایان خط سوداگر مرگ در ایستگاه بازرسى شهید شرافت نایین

واتس آپ در ایران از 
تلگرام جلو افتاد

جورجى ولسیانى:  

همه چیز به سادگى پیش رفت
یکى از بازیکنانى که در فصل جارى به ســپاهان پیوســته جرجیو 
ولسیانى، مدافع گرجستانى فصل گذشته نساجى است که حاال بعد از 
یک دوره حضور در ذوب آهن بار دیگر شرایط کار زیر نظر قلعه نویى 

و در شهر اصفهان برایش فراهم شده است.
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در صفحه 2 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

ادامه واکنش ها به ماجراى حکمى که یک
 دادگاه بدوى براى موتورسوارى زنان صادر کرد

سهم پایین استان ها 
در رتـــبه هاى 

برتر کنکور 
آسیب شناسى شود

قـوانین زمان جنگ اصل باشـــد
استاندار اصفهان خطاب به مدیران:
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عباسیان:عباسیان:

آسیا باعث شناخت مانآسیا باعث شناخت مان
 از ذوب آهن است از ذوب آهن است

گفتگوى «نصف جهان» با دخترى کهگفتگوى «نصف جهان» با دخترى که
 براى رؤیاى فوتبالى اش سقفى قائل نیست براى رؤیاى فوتبالى اش سقفى قائل نیست

تکمیل سامانه دوم آب در گرو سر تان ا

 موجب افزایش 
شتن دید بهترى در 

A ناسبى ویتامینA

ین ویتامین مى تواند 

ل باشـــد
3

همه چ
یکى از بازیکنا
ولسیانى، مدافع
یک دوره حضو
و در شهر اصفه

ستان ها 
هاى 

ور 
ى شود
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افتادتلگرام جلو افتاد وتلگرامجلو م ر
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بر اســاس نتایج نظرســنجى هاى چند وقت اخیر مرکز 
افکارسنجى دانشجویان ایران (ایسپا) جامعه نمونه آمارى 
بیشتر عضو «واتس آپ» و «تلگرام» بودند و میزان اقبال 

به پیام رسان واتس آپ در حال افزایش است.
براســاس نتایج نظرســنجى ملى مرکز افکارســنجى 
دانشجویان ایران (ایسپا) که در روزهاى 17 و 18 تیر ماه 98 
به صورت تلفنى با جامعه آمارى شهروندان کل کشور (اعم 
از شهر و روستا) انجام شده است، از پاسخگویان پرسیده: 
«شما در حال حاضر از کدام یک از شبکه هاى اجتماعى 
استفاده مى کنید؟» طبق این نظرسنجى 70 درصد مردم 
حداقل عضو یکى از شبکه هاى اجتماعى مجازى هستند. 

42/8 درصد واتس اپ، 42/4 درصد تلگرام، 39/5 درصد 
اینستاگرام، 2/8 درصد ســروش، 2/3 درصد فیسبوك، 
1/9 درصد توییتر، 1/3 درصد ایتا، 0/8 درصد الین، 0/7 
درصد بله، 0/6 درصد آى گپ، 0/5 درصد گپ ، 0/2 درصد 
بیسفون، 0/1 درصد ساینا استفاده مى کنند و 30/4 درصد از 
هیچکدام از شبکه هاى اجتماعى استفاده نمى کنند. (البته 

پاسخگو مى توانسته چند گزینه براى پاسخ انتخاب کند.)
گفتنى اســت درصد عضویت افراد در تلگرام و واتس آپ 
طبق نظرسنجى اسفند ماه ایســپا 1397، با جامعه آمارى 
شــهروندان کل کشــور به ترتیب 55/9 و 25/1 درصد 

بوده است.

محمدجواد ظریف در همایش بزرگداشــت حقوق بشر 
اسالمى و کرامت انسانى گفت: روى ایران فشار مى آورند 
و مى خواهند فــروش نفت را صفر کننــد. امروز اعالم 
مى کنیم که ما غذاى مردم خود را تأمین خواهیم کرد و 
شما فردا به ما ایراد خواهید گرفت که چرا اینگونه غذاى 
مردم را تأمین کردید اما همینجا مى گویم که مشــکل 
از شماســت. ما اجازه نمى دهیم مردم مان بى غذا و بى 
دارو باشند. شما علیرغم دستور صریح دیوان بین المللى 
دادگسترى افراد را به جرم خرید قطعات هواپیماى غیر 
نظامى زندان مى کنید. همین چند روز پیش یک ایرانى را 
یکى از کشور هاى اروپایى فقط به این اتهام که براى ایران 

تالش کرده قطعات هواپیماى غیرنظامى بخرد زندانى 
کرده تا به آمریکا بفرستند.

وزیر امورخارجه تصریح کرد: غذاى مردم خود را تأمین 
مى کنیم، زیرا یاد گرفتیم نمى توانیم با اتکاى به شما پیش 
برویم. ما خواهان تعامل سازنده هســتیم اما بر اساس 
گفتمان خودمان و اگر گفتمان خود را از دســت بدهیم، 

هویت مان را از دست داده ایم.
وى گفت: البته دوســت داریم همکارى کنیم و نشان 
دادیم که حاضر به همکارى هستیم. نشان دادیم که ما 
دنبال درگیرى نیستیم اما نمى توانیم گفتمان خود را تغییر 

دهیم.

واتس آپ در ایران از تلگرام 
جلو افتاد

اجازه نمى دهیم مردم  
بى غذا و دارو باشند

تولد  نوزاد در 
مناسک حج 

  ایرنا | وزارت بهداشت عربستان گزارش 
داد که اولین نوزاد در موســم حج تمتع در مکه 
مکرمه به دنیا آمد. یک زائر از افغانســتان روز 
ســه شــنبه هفته پیش نوزاد خود را در مکه 
مکرمه به دنیــا آورد. بر اســاس این گزارش 
این نوزاد ســومین فرزند این مادر 33 ســاله 
اســت که  نام فرزند خود را «محمد» گذاشته 

است. 

کنکور امسال 
چند متقلب داشت؟

  مهر | رئیس سازمان سنجش آموزش 
کشور از شناســایى بیش از 300 نفر متخلف 
و متقلب در کنکور 98 خبــر داد و گفت: حکم 
این افراد پس از رســیدگى صادر مى شــود و 
در مواردى بــه محرومیت دائمــى از کنکور 
مى انجامــد. ابراهیم خدایى گفــت: این افراد 
شناســایى شــده و به هیئت بدوى رسیدگى 
به تخلفات آزمــون هاى سراســرى معرفى 
شــده اند. وى افزود: آنچه در گــزارش هاى 
رسمى عنوان شده اســت بیش از 300 نفر را 

شامل مى شود.

83 میلیون نفر شدیم
  تسنیم| مدیرکل دفتر جمعیت مرکز 
آمار ایران با اشــاره به اینکه جمعیت کشور در 
سال 98 به حدود 83 میلیون نفر رسیده و رشد 
1/24 درصد داشــته گفت: این در حالى است 
که نرخ رشد جمعیت سالمند کشورمان 3/62 
درصد اســت. على اکبر محــزون اضافه کرد: 
برآورد هاى جمعیت امســال ما نشان مى دهد 
حدود 24/6 درصد جمعیت کشور زیر 15 سال 
و 22 درصد جمعیت جوانان 15 تا 29 ســال و 
حدود 47 درصد جمعیت کشــور میانسال 30 
تا 64 ســاله و 6/4 درصد جمعیــت باالى 65 

سال است.

چین دیگر پرجمعیت ترین 
کشور نیست

پرجمعیت ترین کشور دنیا نه چین    پانا |
و نه هند بلکه شــبکه هاى اجتماعى هستند. 
بر اســاس آمار بیش از پنج میلیارد نفر به تلفن 
همراه دسترســى دارند و بیش از چهار میلیارد 
نفر عضو شبکه هاى اجتماعى هستند. آمارى 
شــگفت انگیز! در این میان فیسبوك بیش از 
دو میلیارد نفر عضو و اینستاگرام با یک میلیارد 
و 200 میلیون نفر پیشــتازند! این یعنى خلق 
کشورهاى جدید که در آن به جاى شهروند با 
شبکه وند مواجه هستیم؛ افرادى که به واسطه 
شبکه هاى اجتماعى اخبار مشترك، دغدغه هاى 
مشترك، ســلیقه هاى مشــترك و در نهایت 

ذائقه هاى مشترك پیدا مى کنند.

روایت عکاس ایتالیایى از 
زندگى ایرانى ها 

  عصر ایران| یک عــکاس ایتالیایى در 
ســفر به ایران، عکس هایى را تهیه و منتشر 
کرده که نشــان مى دهد زندگى واقعى مردم 
ایران با آنچه درباره آن تبلیغ مى شود متفاوت 
است. «ســییمون ترامونتى» عکاس ایتالیایى 
یک ماه را در ایران گذراند. CNN مى نویســد 
آنچه این عکاس ایتالیایى درباره زندگى مردم 
این کشور مشاهده کرد با آنچه معموًال در جهان 
به تصویر کشیده مى شود متناقض است. وى 
در توصیف جوانان ایرانى مى گوید که آنها هم 
مانند جوانان در مناطق مختلف جهان، پرشور و 
و باهیجان هستند. جوانان ایرانى ارتباط قوى با 
گوشــى هاى موبایل خود دارند و در کافه ها 

یکدیگر را مى بینند.

آملى الریجانى 
مهاجرت نمى کند

  تسنیم| برخى کانــال هــا و اکانت ها در 
شــبکه هاى اجتماعى خبرى منتشر کرده اند مبنى بر 
اینکه آیت ا... آملى الریجانــى، رئیس کنونى مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام و رئیس سابق قوه قضاییه 
قصد دارد به زودى از ایــران مهاجرت کند و در نجف 
اشرف مستقر شود. یک شخصیت نزدیک به آیت ا... 
آملى الریجانى این شایعات را تکذیب کرد و آن را یک 
دروغ بى پایه خواند. اوگفت: آیــت ا... آملى الریجانى 
به زودى جلسات تدریس دروس حوزوى را در حوزه 
علمیه قم مجدداً از ســر خواهنــد گرفت و همچنین 
به زودى تحوالت مورد نظر مقــام معظم رهبرى در 
ساختار مجمع تشــخیص مصلحت نظام را پیگیرى 

خواهد کرد.

پیشنهاد متفاوت مکرون
«المانیتور» جزییاتى از پیشــنهاد    انتخاب |
رئیس جمهور فرانسه به حسن روحانى در تماس تلفنى 
اخیر آنها را منتشر کرد. «المانیتور» نوشت که «امانوئل 
مکرون» به روحانى پیشنهاد داده 15 میلیارد یورو به 
اینستکس تزریق شــود که از این مقدار، پنج میلیارد 
یورو را خود فرانســه تزریق مى کند و مابقى را سایر 
اعضاى باقیمانده در برجام. بر این اســاس، مکرون 
از روحانى دعوت کرده که در نشســت سران G7 به 
عنوان مهمان افتخارى حاضر شــود. نشست مذکور 
قرار است در فرانسه برگزار شود. مکرون قصد داشته تا 
در نشست مذکور روحانى و ترامپ با هم دیدار کنند، تا 
ترامپ نیز با این طرح موافقت کند اما روحانى مذاکره 
با ترامپ را تا زمان لغو تمامى تحریم هاى آمریکا علیه 

ایران رد کرده است.

جلسات مجمع همچنان 
برگزار نمى شود

جلســات مجمع تشخیص    اعتمادآنالین |
مصلحت نظام همچنان نامنظم برگزار مى شود. بیش 
از یک ماه از آخرین جلسه صحن این نهاد گذشته، اما 
خبرى از برگزارى جلسه بعدى نیست. آخرین جلسه 
مجمع تشخیص مصلحت نظام 29 خرداد به ریاست 
آیت ا... صادق آملى  الریجانى برگزار شــد و تاکنون 
یک ماه و نیم از آخرین جلسه گذشته است. بى نظمى 
جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام در دوره جدید 
در حالى ادامه دارد که همچنــان تکلیف دو الیحه از 
چهار الیحه اى که دولت حسن روحانى براى اجراى 
استانداردهاى «CFT» و «پالرمو» ارائه کرده، در این 
نهاد با چالش روبه رو است و تعیین تکلیف نشده است. 

رابطه ام با روحانى خوب است
  ایلنا| اسحاق جهانگیرى در جمع خبرنگاران 
درباره اختیارات و وظایف خود در دولت گفت: وضعیت 
ما در دولت خوب است به هر حال اختالفات کارشناسى 
ممکن است وجود داشته باشــد، اختیارات من خوب 
است و راضى هستم مســائل داخلى دولت از انسجام 
خوبى برخوردار است. وى تأکید کرد: رابطه من با آقاى 
روحانى بسیار خوب است خوشــبختانه با آقاى دکتر 

روحانى اختالفى ندارم.

ذره بین روى حساب هاى 
بانکى کالن

  تسنیم| مسئول فرار مالیاتى سازمان مالیاتى 
گفت: از سال 95 اطالعات گردش مالى افرادى را که 
باالى  پنج میلیارد تومان بوده است از بانک مرکزى 
گرفتیم و در حال بررسى هســتیم که آیا آنها پرونده 
مالیاتى دارند و اگــر پرونده دارند آیا بــا این گردش 
مالى انطباق دارد یا خیر. خانى در خصوص میزان فرار 
مالیاتى با اعالم اینکه در حال حاضر طبق برآوردهاى 
انجام شــده در این موضوع بیــش از 40 هزار میلیارد 
تومان فرار مالیاتى در کشور وجود دارد، تصریح کرد: 
براى جلوگیرى از فرار مالیاتى همه سازمان ها باید در 
دادن اطالعات با سازمان امور مالیاتى همکارى کنند.

خبرخوان

محمود احمدى نژاد که مدتى اســت دوباره ســفرهاى 
اســتانى اش را آغاز کرده و در شهرهاى مختلف در جمع 
هوادارانش سخنرانى مى کند، هفته گذشته به شهر قدس 
در استان تهران رفت و در آنجا انتقادات تندى از دولت فعلى 

به عمل آورد. بخشى از اظهارات او را بخوانید: 
■ ما را مسخره مى کردند ولى حاال آمده اند سرکار و این 
محصول کارشان است. براى هم نوشابه باز مى کنند و به 

همدیگر جایزه مى دهند!
■کارت سوخت اولش سخت بود، این را مى دانم. ولى... 
ملت همه سختى ها را تحمل کرد و پایش ایستاد... اما بدون 
هیچ دلیلى آمدند و آن را قطع کردند! االن چهار پنج سال 
است که چندین میلیارد دالر (خودشان مى گویند) از جیب 
این ملت قاچاق شده و رفته! خب چرا این کار را کردید؟ من 
نمى دانم کسى هست در کشور که از اینها سئوال کند که 
تو به چه حقى این طرح را برداشتى که مردم آسیب ببینند؟!
■چرا یک عده با هــر طرحى که به عــزت و رفاه مردم 

مى انجامد مخالف هستند؟ به من گفته اند البته! گفته اند
 اگر اینطورى وضع مردم خوب شــود، دیگــر ما را قبول 
نمى کنند! آقا هزار سال شما و ما را قبول نکنند، ما فداى 

یک روز عزت ملت ایرانیم. 
■ برخى تازگى ها پیدایشــان شــده و مــى گویند این 
طرح ها چون طرح هاى فالنى اســت، اجرا نمى کنیم! 
مى گویند اگر اجرا کنیم، مى گویند طرح فالنى است. آقا 
من نوکر ملتم، ادعایى که ندارم. شما طرح هاى خوب را 
براى ملت اجرا کنید و در اختیار ملت قرار دهید، مشکالت 
ملت را حل کنید، به خدا من از شما تشکر مى کنم، ملت از 
شما تشکر خواهد کرد. آخر این چه تعصبى است که حاال 
چون مال آنهاست ما اجرا نمى کنیم! شش سال مسکن مهر 
را مى خوابانیم، قیمت مسکن چهار برابر مى شود! عزیز من 
خب تمامش کن یا بهترش را اجرا کن. شما مردم را پولدار 
و مرفه کنید من مى آیم در دفتر شــما و آبدارچى شــما 

مى شوم، کار کنید براى ملت. 

چند وقت پیش بود که حمیــد اکبرى، قائم مقام معاونت 
آموزشى وزارت بهداشت، خبرى عجیب عنوان کرد: «60 
درصد دانشجویان پزشکى سهمیه اى هستند». خبرى 
که نه تنها تنش زاســت، بلکه به خودى خود چالش و بى 
اعتمادى را در جامعه درخصوص پزشکان بیشتر مى کند.

به گزارش خبرگزارى «پانا»، همین عدد باعث شد بسیارى 
منتقد آن شــوند که چه زمانى و چگونه این همه سهمیه 
براى دانشجویان پزشکى در نظر گرفته شده است. حتى 
برخى ها عنوان کردند افزایش خطاى پزشکى در سال هاى 
اخیر شــاید به  دلیل ورود همین دانشجویانى باشد که به 
علت نداشتن سواد کافى و تبعیض با دانشجویان با استعداد 

و توانمند به دانشگاه راه یافته اند.
رئیس ســازمان نظام پزشــکى دراین باره به مســئله 
تکان دهنده اى اشاره مى کند: من مطلعم براى دانشگاه 
علوم پزشــکى تهران نفراتى که رتبه 52 و 53 کنکور را 

داشتند، به صورت آزاد هم قبول نشدند؛ چون سهمیه هاى 
کنکور بیش از حد بوده است و باید آنها را پذیرش مى کردند. 
ظفرقندى خاطرنشــان مى کند که مــا موافقیم میزان 
سهمیه ها کاهش پیدا کند. در واقع اصل روشنى است که 
این میزان سهمیه چه بر سر دانشجویان با استعداد مى آورد.

نکته دیگرى که رئیس ســازمان نظام پزشــکى بر آن 
تأکید مى کند در  خصوص نحــوه درس خواندن عمده 
دانشجویان سهمیه اى است. بسیارى از این افراد به لحاظ 
سنگینى حرفه پزشکى با سه چهار ترم مشروطى ریزش 
پیدا مى کنند، اگر ریزش پیدا نکنند با نمرات حداقلى قبول 
مى شوند. در صورت ریزش ادامه نمى دهند و یا به تدریج 
و به ســختى باال مى آیند تا دوره ها را بگذرانند و باالخره 
پزشک شوند. تصور اینکه چنین فردى که به زحمت وبا 
چند ترم مشروطى قرار اســت پزشک معالج مردم شود، 

هولناك است. 

معاون سیماى رسانه ملى با حضور در جمع خبرنگاران، در 
واکنش به خبر مهاجرت مزدك میرزایى گزارشگر فوتبال 
به خارج از کشور گفت: کارى که آقاى میرزایى کرد نه یک 
اتفاق عام است و نه حرفه اى؛ ما خیلى متأسف هستیم که 
مزدك میرزایى از ایران رفت. البتــه دلیل رفتن او اصًال 
نبود کار و مشکالت ناشى از آن در صدا و سیما نمى تواند 
باشد. به نظر من این یک اشتباه استراتژیک بود که آقاى 

میرزایى مرتکب شد.
مرتضى میرباقرى تصریح کرد: هــر طور مرور کنیم، به 
صالح نبود که ایشــان چنین تصمیمى بگیرند و براى 
همکارى به شــبکه اى بروند که عنادش با مردم ایران 
روشن و آشکار است. کسى که مى خواهد تفکر وهابیت و 

عربستان سعودى را در چنین شرایطى ترویج کند، به نظرم 
از فهم کم سیاسى اش ناشى مى شود؛ البته آقاى میرزایى 
هم اصًال آدم سیاسى نبودند. ما هم عالقه مند هستیم که 
برگردند و در جایگاه خود قرار بگیرند؛ شــرایط کار براى 

ایشان فراهم است.
معاون سیماى رسانه ملى درباره شایعه انتقال آرشیو صدا 
و سیما توســط مزدك میرزایى به خارج از کشور، اظهار 
کرد: آقاى میرزایــى هیچ چیز را با خود نبردند؛ ایشــان 
قرار بود برنامه اى بســازند و براى این کار از مستندهایى 
استفاده کردند. اگر در نظر بگیریم که آرشیو ما در صدا و 
سیما هزار باشد، ایشان تنها یک هزارم درصد آن را با خود

 برده اند.

خبر احتمال صدور گواهینامه موتورسیکلت سوارى براى 
زنان به ماجراى عجیب پرحاشیه اى تبدیل شده است. 
هفته گذشته صدور حکمى از سوى یکى از شعب دادگاه 
بدوى دیوان عدالت ادارى جنجال رســانه اى بزرگى به 
راه انداخت. این شعبه در پاسخ به شــکایت یک زن از 
اصفهان نسبت به عدم صدور گواهینامه موتورسیکلت 
حق را به شاکى داده و پلیس را ملزم به صدور گواهینامه 
موتورسیکلت براى زنان کرده است. تاریخ تنظیم حکم 
هفتم خرداد است اما اعالم آن در هفته گذشته بالفاصله 
به رسانه ها راه پیدا کرد و واکنش هاى مختلفى به همراه 
آورد. از مســئوالن قواى ســه گانه، بعضى نمایندگان 
مجلس و نهادهاى دولتى از صدور این رأى اســتقبال 

کردند اما قوه قضاییه به آن روى خوش نشان نداد.
با توجه به اینکه دیوان عدالت ادارى مرجع تظلم خواهى 
مردم از مأموران یا واحدها یا آیین نامه هاى دولتى و احقاق 
حقوق آنها محسوب شــده و فعالیتش ذیل مقررات قوه 
قضاییه تعریف شــده اســت، بنابراین واکنش این قوه 
نســبت به حکم یک دادگاه بــدوى تحت نظرش مهم 

ارزیابى مى شود. 
در همین راستا بلندپایه ترین مقام قضایى که تا کنون به 
شکل شفاف در این باره سخن گفته، معاون فرهنگى این 
قوه است که حکم را بدوى و احتمال رد آن در تجدید نظر 
را باال مى داند. حجت االسالم و المسلمین هادى صادقى 
مى گوید: «خانمى از اصفهان براى دریافت گواهینامه 
تقاضا کرده است و حکمى هم از سوى دادگاه بدوى دیوان 
عدالت ادارى صادر شده و این روزها بین مردم دست به 
دست مى چرخد. قاضى محترم برداشتى کرده که اثبات 
شــىء، نفى ماعدا نمى کند. من به احتمال قوى احتمال 
مى دهم که این در تجدید نظر رد خواهد شد. همچنان 
که مشــابه این رأى هم قبًال در دیوان صادر شده و به 
طور قطعى هم رد شده است. راهنمایى و رانندگى هم بر 

اساس این قانون نمى تواند گواهینامه صادر کند. اما اگر 
بعدها قانون تغییر کرد یا اصالح شد، ایرادى ندارد. دولت 

وظیفه دارد تا شرایط سهل براى بانوان را ایجاد کند.»
معاون فرهنگى قوه قضاییه در بیــان دالیلش براى رد 
این حکم، مسائل شــرعى و لزوم حفظ حجاب را اصل 
مى داند: «در فرهنگ اســالم، ســوار زین شدن براى 
بانوان مکروه است اما حرام نیست. از طرف دیگر به زنان 

دستور داده شده کامًال با عفاف و حجاب در صحنه اجتماع 
ظاهر شوند. موتورسوارى هیچ اشکال شرعى ندارد اما از 
منظر عفاف و حجاب، سوار شدن بر موتور ممکن است 
باعث شود تا حجاب خانم ها کمتر رعایت شود. اگر این 
حکم شــرعى از یک فقیهى پرسیده شــود که آیا سوار 
شدن بر موتور اشــکال دارد، جواب این است که ظاهراً 
موتورسوارى اشــکال ندارد اما اگر با عفاف آنها منافات 

پیدا کند، اشــکال دارد. بنابراین اگر مى گوییم ذاتًا سوار 
شدن بر زین موتور براى خانم ها اشکال ندارد، نتیجه این 
نیست که خانم ها مى توانند به هر صورتى موتورسوارى 
کنند و راهنمایــى و رانندگى موظف اســت تنها براى 
مردان گواهینامــه رانندگى موتور را صــادر کند لذا بر 
اساس این قانون صدور گواهینامه براى غیر مردان جایز 

نیست.»

همزمان با گرامیداشت روز ملّى ازدواج و طى مراسمى که 
به همین مناسبت با حضور تنى چند از وزرا، نمایندگان خانه 
ملت، اعضاى کابینه ریاست جمهورى، مسئوالن و دست 
اندرکاران حوزه ازدواج و خانواده برگزار شــد، از بانک رفاه 
به  عنوان سازمان مســئولیت پذیر اجتماعى و حامى بنیان 
خانواده تجلیل به عمل آمد.  به گزارش روابط عمومى بانک 

رفاه کارگران، در این آیین بانک رفاه به  عنوان بانک ساعى 
در پرداخت تسهیالت قرض الحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه 
معرفى شد و از دکتر سهمانى مدیرعامل بانک رفاه با اهداى 

لوح سپاس و تندیس قدردانى شد.
در این مراســم زوج هاى جوان برگزیده و ورزشکار کشور 
و اعضاى تیم هاى ملى نیز حضور داشــتند که بانک رفاه 

هدایاى نقدى در قالب کارت هدیه به آنها اهدا کرد.
گفتنى است، بانک رفاه طى سال هاى اخیر تالش ویژه اى 
در پرداخت تسهیالت قرض الحســنه ازدواج داشته و طى 
دولت دوازدهم بیش از 18311 میلیارد ریال تســهیالت 
قرض الحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه به جوانان اعطا کرده 

است. 

ادامه واکنش ها به ماجراى حکمى که یک دادگاه بدوى براى موتورسوارى زنان صادر کرد

جنجالى که از اصفهان بلند شد

تجلیل از بانک رفاه به عنوان حامى بنیان خانواده

احمدى نژاد: شما مردم را مرفه کنید 
من آبدارچى شما مى شوم!

پزشکانى با 3 ترم مشروطى!

معاون رسانه ملى:

 مزدك میرزایى اشتباه استراتژیک مرتکب شد

مانى مهدوى
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پیشرفت 65 درصدى پروژه 
نمایشگاه 

مدیرعامل شرکت نمایشگاه هاى بین المللى اصفهان 
گفـت: طى یک سـال و هشـت ماه گذشـته نـه تنها 
بدهى مربـوط به پـروژه بـزرگ نمایشـگاه اصفهان 
پرداخت شد بلکه پیشـرفت فیزیکى آن به 65 درصد

 رسیده است. 
على یارمحمدیان اظهار کرد: این پروژه وقتى تحویل 
مدیریت جدید شد، راکد بود و فقط 15 درصد پیشرفت 
فیزیکى و بدهى هاى سـنگین به بانک و پیمانکاران 
داشـت، اما در یک سـال و هشت ماه گذشـته نه تنها 
بدهى هـا پرداخت شـد بلکـه پیشـرفت فیزیکى به 
65 درصد رسـید و ما پروژه را با سـه قـرارداد تحویل 
گرفتیـم و اکنـون 50 قـرارداد منعقد شـده و در حال 
پیشـرفت اسـت. وى ابراز امیدوارى کـرد این پروژه 
به عنوان ویترین شهر اصفهان هر چه زودتر به بهره 

بردارى برسد.

اجراى طرح کاداستر در 
اراضى منابع طبیعى 

معاون حفاظت و امور اراضى اداره کل منابع طبیعى و 
آبخیزدارى استان اصفهان گفت: اجراى طرح سند دار 
کردن اراضى ملى و تبدیل اسناد دفترچه اى به اسناد 
کاداسترى در 553 هزار هکتار از اراضى منابع طبیعى 
اسـتان با اعتبار 270 میلیارد ریال آغاز شـد. داریوش 
سـعیدى با بیـان اینکه این طـرح در 14 شهرسـتان 
استان اجرا مى شـود پیش بینى کرد تا چند ماه آینده 

اجراى این طرح به پایان برسد.

اجراى طرح آزمایشى تولید 
بتن غلتکى 

اجـراى طرح آزمایشـى تولیـد بتن غلتکـى پژوهش 
دانشـگاه آزاد اسـالمى واحد لنجان در شرکت ذوب  
آهن اصفهان کلیـد خورد. سـیدحمیدرضا صادقیان، 
سرپرست دانشگاه آزاد اسالمى واحد لنجان گفت: با 
تحقیقات گسترده این واحد دانشـگاهى، این طرح با 
استفاده از ضایعات سرباره کنورتور ذوب آهن اصفهان 
و با توجه به اصل مهم صرفه جویى در مصارف انرژى 
و حفـظ مـواد طبیعى زمیـن مـورد توجـه قرارگرفته 
است. مصرف سیمان کمتر از مهمترین ویژگى هاى 

روسازى بتن غلتکى است.

مگر مى شود اصفهان معطل 
مترو بماند؟

شـهردار اصفهان با بیان اینکه مگر مى شود شهرى 
مثل اصفهان براى سـاخت مترو معطل بماند گفت: 
دیگر نمى توانیم براى ساخت خطوط دیگر مترو 18 
سـال صبر کنیم براى همیـن ناگزیر هسـتیم در دو 
جبهه و سه شـیفت کار را ادامه دهیم؛ دولت نیز باید 
به تعهدات خود عمل کند و دیگر دستگاه هاى مرتبط 

نیز همکارى کنند. 
قدرت ا... نوروزى اظهار کرد: براى اوراق مشـارکت 
500 میلیارد تومانى، بایـد 500 بار به تهران برویم تا 
براى یکسـال 1000 میلیارد اوراق مشارکت بگیریم 
که این مبلغ هزینه سـاخت کمتـر از 2 کیلومتر مترو 
اسـت در صورتى که هزینـه هر کیلومتـر مترو براى 

شهر 50 میلیون دالر است.

محیط زیست از صنعت 
جامانده 

مدیـر کل محیـط حفاظـت زیسـت اسـتان اصفهان 
با بیان اینکـه در این اسـتان بیش از ده هـزار صنعت 
فعال وجـود دارد کـه با جمعیتـى بالغ بر پنـج میلیون 
و 200 هزار نفـر داراى دو میلیـون و 200 هزار هکتار 
منطقه محیط زیسـتى اسـت، افزود: ده هـزار صنعت 
فعال استان حاصل یک شبه در اصفهان نیستند، بلکه 
اصفهان سـرریز بیکاران مناطق مجاور شده است که 
این امر باعث به وجود آمدن آالینده هاى متفاوت در 
این استان شده است. ایرج حشـمتى گفت: متأسفانه 
محیط زیسـت از صنعت جامانـده و صنعت با حرکتى 

ِجتى توانسته بر محیط زیست حرکت کند.

خبر

مدیرعامل سازمان آرامستان هاى شهردارى اصفهان گفت: 
دعاى پرفیض و معنوى عرفه در آرامستان باغ رضوان در جوار 

قطعه ایثارگران برگزار مى شود.
احمدرضا مرادى خاطرنشــان کرد: عالوه بر خیمه مرکزى 
که در محل آماده مى شود خیمه هایى همچون خیمه هاى 
صحراى عرفات با فضاسازى معنوى و عرفانى تدارك دیده 
شده است. وى با اشــاره به اینکه در سال گذشته 80 خیمه 
براى میزبانى از شــهروندان برپا شد، عنوان کرد: با توجه به 
استقبال شهروندان در سال  گذشته امسال تصمیم داریم تعداد 
خیمه ها را به صد خیمه افزایش دهیم تا شاهد حضور گسترده 

شهروندان در این مراسم باشیم.

مدیرعامل سازمان آرامستان هاى شهردارى اصفهان زمان 
آغاز مراسم دعاى روز عرفه در آرامستان باغ رضوان را ساعت 
16 یک شنبه 20 مرداد ماه سال جارى اعالم کرد و گفت: به 
دلیل گرماى هوا و آسایش شهروندان، مراسم در آرامستان باغ 
رضوان از ساعت 16 آغاز مى شود، قرائت قرآن، زیارت عاشورا، 
سخنرانى حجت االسالم سرلک و خواندن دعاى عرفه توسط 
حاج مهدى منصورى و حاج حسن خاکسار و حامد عطریان از 

جمله برنامه هاى این مراسم است.
مرادى تصریح کرد: از پایانه باقوشخانه، ایستگاه هاى میدان 
احمد آباد، مسیر BRT خوراسگان، میدان جمهورى، سپاهان 
شهر و شهر بهارستان به همشهریان ارائه خدمت خواهد شد.

شهردار کاشان ضمن اشاره به نقش تأثیرگذار صنایع در 
مدیریت شهرى گفت: فضاى شهرك هاى صنعتى در 

محدوده شهرى کاشان مناسب نیست.
سعید ابریشمى راد در جمع صاحبان صنایع در محدوده 
شهرى شهرستان کاشان اقتصاد را مبناى توسعه شهرى 
دانســت و اظهار کرد: مفهوم اقتصاد در جریان صنعت 
معنى پیدا مى کند و با وجود آنکه کاشان هیچ موقع مرکز 
حکومت نبوده اما به دلیل اقتصاد پویا همیشه مورد توجه 
قرار گرفته است و خیران نیز در رشد و اعتالى این منطقه 

نقش بسزایى داشتند.
وى با بیان اینکه نام آوران منطقه کاشان با افکار بلند خود 

زندگى و شهر را رونق بخشیدند، افزود: بزرگانى همچون 
مرحوم ارباب تفضلى و الجــوردى خدمات بزرگى را به 
منطقه کاشان ارزانى بخشــیدند که در نوع خود ماندگار 
و جاودان شد به نحوى که یاد و نامشان همچنان بر سر 

زبان ها جارى است.
ابریشمى راد وضعیت شــهرك هاى صنعتى محدوده 
شهرى شهرستان کاشان را نامناسب ارزیابى کرد و افزود: 
دلیل این وضعیت نه به علت ناتوانى بلکه به دلیل تبادل 
نظر نداشتن مســئوالن این بخش و مسئوالن شهرى 
است در حالى که شــهرك هاى صنعتى فضاهاى تولید 

ثروت در منطقه محسوب مى شوند.

نامناسب بودن فضاى 
شهرك هاى صنعتى در کاشان 

برگزارى دعاى عرفه در 100 
خیمه در آرامستان باغ رضوان

فرمانده انتظامى استان اصفهان از کشف یک ُتن و 723 
کیلو و 250 گرم تریاك در بازرسى از یک کامیون تانکردار 

ویژه حمل سوخت خبر داد.
به گــزارش پایــگاه خبرى پلیــس، ســردار مهدى 
معصوم بیگى اظهار کرد: ساعت 15 روز سه شنبه مأموران 

انتظامى مستقر در ایســتگاه بازرسى شهید «شرافت» 
شهرستان نایین به یک دستگاه کامیون بنز تانکردار ویژه 
حمل سوخت مشکوك شدند و براى بررسى بیشتر آن را 
متوقف کردند. شک مأموران هنگامى که با جواب هاى 
ضد و نقیض راننده خودرو روبه رو شــدند بیشتر شد و به 
صورت حرفه اى از قســمت هاى مختلف این کامیون 
بازرسى کردند. فرمانده انتظامى استان اصفهان: تصریح 
کرد در بازرسى انجام شده از این کامیون 177 کیسه 10 
کیلویى تریاك به وزن یک ُتن و 723 کیلو و 250 گرم که 
در قسمت هاى باالى تانکر خودرو به صورت حرفه اى 
جاساز شده بود کشف شد. در این رابطه یک سوداگر مرگ 
دستگیر و پس از تشکیل پرونده براى اقدامات قانونى به 

مراجع قضایى تحویل داده شد.

مدیرکل دادگســترى اســتان اصفهان در تاالر شهید 
توالیى، در آستانه روز خبرنگار، از خبرنگاران رسانه هاى 

گروهى با اهداى لوح و هدایایى قدردانى کرد.
محمدرضا حبیبى در این مراسم تجلیل، اقدامات انجام 
شده در حوزه فناورى در دادگســترى استان اصفهان 
را هم تشــریح کرد و گفت: امروز 89 درصد ابالغ ها در 
دادگسترى اســتان اصفهان الکترونیکى بوده و سعى 
داریم این میزان را به 100 درصد افزایش دهیم تا کارها 
سرعت بیشترى یافته و وضعیت مطلوب ترى حاکم شود.

وى افزود: ما در سطح اســتان اصفهان 34 دفتر فعال 
داریم و به زودى نیز بیش از این تعــداد نیز دایر و فعال 
خواهند شد و حتى این دفاتر در دادگاه هاى بخش هم 

مستقر خواهند شد.
مدیرکل دادگسترى استان اصفهان از همه شهروندان 
خواست تا در ثبت نام در «سناد» بکوشند و آن را جدى 

بگیرند. 
وى توضیح داد: اگر ثبت «سناد» امروز در دفاتر انجام 
مى شود اما براى سهولت بیشتر ارباب رجوع، سعى داریم 
سیستم و کاربر این دفاتر را با مکانى که در دادگسترى 
براى آنهــا در نظر مى گیریم به این محــل بیاوریم، تا 

شهروندان دسترسى آسان به این مهم داشته باشند.
حبیبى مى گوید: هر شــهروند یک بار در سناد ثبت نام 
کرده و اطالع رسانى هر شکایت، دعوا و... براى احقاق 
حقوق آنان در مراجع قضایى از طریق تلفن همراه خواهد 
بود. مدیرکل دادگسترى استان اصفهان با بیان اینکه 
در مجازات اسالمى، دادگاه ها مى توانند به جاى صدور 
حبس در جرائم ســبک، از احکام دیگر همچون پابند 
الکترونیکى استفاده کنند، گفت: براى جرائم سبک به 
خصوص براى بانوان مجرم، مى توان از پابند الکترونیکى 
در محلى که دادگاه تعیین مى کند همچون منزل استفاده 
شود که هم قانون اجرا خواهد شد و هم مجرم مجازات 

مى شود که ما به شدت به دنبال این کار هستیم.
حبیبى مى گوید: پیش بینى مى شود حتى وکال براى ارائه 
الیحه و مکاتبات، به جاى مراجعه مســتقیم از طریق 
سیستم الکترونیکى تحت عنوان «خودکاربرى» اقدام 

کنند که برنامه ریزى این کار در دســت اجرا بوده که در 
صورت تحقق، به اطالع مردم مى رسد.

وى از پرونده اخالل اقتصادى در اســتان اصفهان هم 
خبر داد و گفت: پرونده پدر و پســرى کــه در یکى از 
شهرستان ها 480 شــرکت کاغذى و صورى تأسیس 
کرده و فعالیت مى کردند و حتى افــراد متعددى را هم 
گرفتار کردند تحت عنوان پرونده «قصص» در بخش 

مفاسد اقتصادى در دست بررسى است.
حبیبى ادامه داد: این پدر و پسر از افراد بى بضاعت در قبال 
پرداخت ناچیز، مدارکى را گرفته، 480 شرکت تأسیس 
و به ثبت رسانده، کارت بازرگانى گرفتند و حتى با برخى 
از این کارت ها واردات کالن انجام داده و یا آهن آالت 
مى خریدند تا جایى که تعدادى از این کارت ها را در اختیار 
بازرگانان دیگر استان ها قرار داده و 500 میلیون تومان 
به آنها مى فروختند و آنها نیــز معامالت چند میلیاردى 
انجام مى دادند که در نهایت بیش از 5000 میلیارد تومان 
مالیات به همان افراد بى بضاعــت تعلق گرفت و اداره 
دارایى براى اخذ این مبلغ سراغ صاحبان مدارك رفته 
که البته آنها از این امر اطالعى نداشتند. این پدر و پسر 
شناسایى و دستگیر شده اند و به 20 نفر دیگر که با آنها 
همکارى داشته اند تفهیم اتفهام شده و با قرار آزاد هستند. 
مدیرکل دادگسترى اســتان اصفهان به مردم و همه 
شهروندان یادآور شد: در مراودات مالى و سرمایه گذارى، 
بدون مشورت صاحبنظران به کســى اعتماد نکنند و 

مدارك خود را در اختیار آنان قرار ندهند.
حبیبى با بیان اینکه ما در اســتان اصفهان 700 قاضى 
داریم که با بررسى هاى انجام شــده، از قضات بیش از 
15 سال ســابقه کار و تجربه، 20 قاضى به دادگاه هاى 
تجدیدنظر مى آیند، گفت: قرار است قوه قضاییه در چند 
مرحله 50 نفر از فارغ التحصیالن حقوق را آموزش دهد 

و این افراد در دادگسترى توزیع شوند.
وى با بیان اینکه پرونده هــاى خانوادگى، قابل حل در 
دادگسترى نیســت، گفت: بزرگ ترین اشتباه زنان آن 
است که با اولین اختالف، سند ازدواج را برداشته و طرح 

دعوا کرده و خواستار مهریه مى شوند.
مدیرکل دادگسترى استان اصفهان با اشاره به زندگى 
افرادى که سنى از آنان گذشته است، خاطرنشان کرد: 
عقد و ازدواج بر اساس عواطف، ارزش ها و عالقه طرفین 
است و آن را نمى شود در دادگاه حل کرد و این اختالفات 
خانوادگى باید با کدخدامنشى حل و فصل شود و حل آن 

در دادگاه مشکل است.
حبیبى ادامه داد: نگهدارى مــرد در زندان در حالى که 
مشخص است نمى تواند مهریه را پرداخت کند، دردى 

را دوا نخواهد کرد. 

کشف 1723 کیلو تریاك از یک کامیون

پرونده «قصص» 5000 میلیارد بدهى مالیاتى دارد

اســتاندار اصفهان در دیدار صمیمانه با اصحاب رســانه با 
گرامیداشت سالروز شهادت شهید محمود صارمى که سبب 
شد هفدهم مرداد ماه به عنوان روز خبرنگار نامگذارى شود، 
گفت: همه مى دانیم امروز وسایل ارتباط جمعى نقش بسیار 
چشمگیرى در تغییر نگرش، برانگیختن عواطف و احساسات، 
تغییر ارزش ها و باورها و تنظیم روابط و اعتالى فرهنگ مردم 

هر جامعه دارند.
عباس رضایى افزود: چنانچه خط مشى گذارى رسانه اى در 
جهتى باشد که باعث برآورده شدن نیازهاى زندگى انسان، 
غنى شــدن فرهنگ و جلوگیرى از هرز رفتن استعدادهاى 
انسان شود با فرهنگ و جهان پدیدارى (جهان بینى) حاکم 
بر جامعه سازگارى یافته و باعث ایجاد نظم و تعادل در جامعه 
خواهد شد و اگر اینگونه نباشد جامعه به سمت درستى پیش 

نخواهد رفت.
رضایى در ادامه در پاسخ به سئواالت خبرنگاران گفت: زمانى 
که به اصفهان آمدم استان اصفهان به سرمایه گریزى در بین 
مردم معروف بود و این باعث زجر بود که همه جا هم اینگونه 
مطرح مى شــد و به دیگران هم این امر تلقین مى شــد که 

اصفهان سرمایه گریز است.
استاندار اذعان کرد: با اینکه امروز جنگ اقتصادى در کشور 
حاکم است اما برخى مدیران با قوانین عادى با این امر برخورد 
مى کردند در حالى که باید با قوانین جنگى در این راستا پیش 

رفت و قواعد زمان جنگ باید براى مدیران، اصل باشد.
رضایى ادامه داد: امروز با تمهیداتى در ســطح مدیران و به 
کارگیرى مدیرانى با دید ملى و اقداماتــى چون رفع موانع 
تولید و... اصفهان از سرمایه گریزى به سرمایه پذیرى تبدیل 

شده است.
وى خاطرنشان کرد: امروز هیچ بانکى در استان اصفهان حق 
ندارد قوانین خود بانک را مالك قرار دهد بلکه باید قوانین 
بانک مرکزى و مقررات باالدستى مالك عمل قرار داده شود.

استاندار اصفهان اظهار کرد: معتقدم اگر مشکالت در نظام 
جمهورى اسالمى ایران کار آن را به مو هم برساند با توجه به 
اینکه یک نیروى الهى پشت انقالب است پاره نخواهد شد 

و نگران هم نیستم.
وى که در روز 17 مرداد با خبرنگاران گفتگو مى کرد خطاب 
به آنان گفت: با شوراى اطالع رسانى، پیوست رسانه و تبیین 
نوع رفتار مدیران با رسانه ها موافقم و پیشنهاد مى کنم چند 
نفر از اصحاب رسانه با مدیر روابط عمومى استاندارى شورایى 
تشکیل دهند و مسائل را بررسى کنند و ما هم هر کمکى الزم 

است انجام مى دهیم تا این اقدامات اجرایى شود.
رضایى با بیان اینکه دولــت روحانى تالش مضاعفى براى 
حل مشــکالت مردم دارد، گفت: من روحانى پرست نیستم 
بلکه خداپرست هستم ولى انصافًا دولت تدبیر و امید، براى 
حل مشکالت مردم در زمینه هاى مختلف تالش مضاعفى 

داشته و دارد.
وى همچنین از برگزارى جلســه احیاى زاینده رود در آینده 
نزدیک خبر داد و گفت: من نیز عضو این ستاد هستم و امید 
است حاصل این جلســه، اخبار خوبى براى استان اصفهان 

باشد. 
معاون اقتصادى استاندار اصفهان هم در این نشست صمیمانه 
گفت: پرتال سرمایه گذارى در سایت استاندارى فعال بوده و 
سرمایه گذاران مى توانند در ســرمایه گذارى پروژه ها نقش 

ایفا کنند.
محمدحسن قاضى عســگر افزود: روند بیکارى در استان 
اصفهان در حال کاهش است به گونه اى که از 14/1 درصد 
در گذشته به 10/7 درصد در سه ماهه اول سال جارى رسیده 
و امید است در ســه ماهه دوم علیرغم تعدیل ها به عدد تک 

رقمى رسیده و در پایان سال جارى به زیر 5 درصد برسد.

جشنواره بزرگ «تاب ستانه» با حضور فعال مسئوالن 
شهرى و شهروندان اصفهانى در باغ غدیر اصفهان برگزار 
شد.  محمد عیدى، رئیس سازمان فرهنگى، اجتماعى و 
ورزشى شهردارى اصفهان پس از بازدید از این جشنواره 
پیرامون دیگر اهداف مســئوالن از برگــزارى این نوع 
مراســم ها گفت: هدف از برگزارى برنامه هایى از این 
دست این اســت که ما بتوانیم  فرهنگ فراغت فعال را 
در بین مردم نهادینه کنیم و انسجام اجتماعى را با حضور 
حداکثرى مردم باال ببریم که امیدواریــم به دنبال آن 

نشاط اجتماعى در بین شهروندان افزایش یابد و بتوانیم 
با ایجاد شهرى بانشــاط و پر از آرامش، شاهد خالقیت 

فرهنگى باشیم.
وى با تأکید بر لزوم فعالیت هاى جمعى افزود: متأسفانه 
روحیه کار جمعــى و تفریح جمعى در مــا وجود ندارد و 
برگزارى برنامه هایى مثل جشــنواره «تاب ستانه» این 
روحیه را در شــهروندان تقویت مى کند که مى توان در 
جمع ها و در کنار هم لذت برد و خوش بود و از این طریق 

روحیه مثبتى به جامعه تزریق مى شود.

«تاب ستانه» در باغ غدیر برگزار شد

استاندار اصفهان خطاب به مدیران:

قوانین زمان جنگ اصل باشد

مدیر امور پردیس هاى دانشگاه فرهنگیان استان اصفهان 
گفت: سهم پایین استان هاى مختلف در رتبه هاى برتر کنکور 
عالوه بر سخت شدن این رقابت به سطح برخوردارى از منابع 
آموزشى یکسان در سراسر کشــور نیز مرتبط است، و این 

مسأله نیاز به آسیب شناسى دارد.
شهرام عروف زاد با بیان این که بیش از  60 درصد دانشجویان 
دانشگاه فرهنگیان استان اصفهان در رشته علوم تربیتى و به 
نوعى آموزش ابتدایى مشغول به تحصیل هستند، تصریح 

کرد: پردیس هاى استان شامل پردیس پسرانه شهید باهنر در 
اصفهان، پردیس پسرانه  شهید آیت در نجف آباد، پردیس هاى 
دخترانه فاطمه زهرا و مرکز شهید رجایى در اصفهان و  مرکز 

امام خمینى در کاشان میزبان دانشجویان هستند.
وى اضافه کرد: امسال مرکز آموزشى  و پژوهشى جدید در 
شهر آران و بیدگل تأسیس شد که تعداد زیادى از دانشجوهاى 
شمال اســتان مى توانند  در این مراکز تحصیل خود را ادامه 

بدهند.

سهم پایین استان ها در رتبه هاى برتر کنکور آسیب شناسى شود

«با اجراى طرح ملى قبوض سبز الکترونیکى، از مهر ماه 
سال جارى قبض کاغذى در شرکت توزیع برق شهرستان 
اصفهان حذف و اطالع رســانى قبوض برق به صورت 
ارســال پیامک و یا به صورت الکترونیکى به مشترکین 

صورت خواهد گرفت.»
معاون فروش و خدمات مشــترکین شرکت توزیع برق 
شهرستان اصفهان، با بیان این مطلب گفت: انجام خدمات 
غیرحضورى از اهداف شــرکت توزیع برق شهرســتان 
اصفهان بوده که از سال هاى گذشــته و از طریق تلفن 
38121 و از ساعت 7 صبح تا 9 شــب ارائه خدمت داده 
و مى دهد. مهرداد جنتیان با بیان اینکه طرح ملى قبوض 

سبز الکترونیکى از 25 خرداد ماه سال جارى 
در کل کشــور اجرایى شده اســت، گفت: 
مشترکین شــرکت توزیع برق شهرستان 
اصفهان به روش هاى مختلــف مى توانند 
نســبت به بارگذارى اطالعات قبض برق 
خود اقدام کنند تا از طریق پیامک و... به آنان 

اطالع رسانى شود.
وى افزود: مشترکین با ارسال رمز رایانه برق 
به شماره 2000121 یا ثبت تلفن همراه در 
سایت شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 
به نشانى www.eepdc.ir و یا تماس با 
شماره مرکز سمیع 38121 و یا تکمیل فرم 
مشــخصات و ارائه آن به مأمور، از دریافت 

قبض الکترونیکى بهره مند شوند.
معاون فروش و خدمات مشــترکین شرکت توزیع برق 
شهرستان اصفهان در ادامه افزود: شهریور ماه سال جارى، 

آخرین قبض کاغذى براى مشترکین ارسال خواهد شد.
جنتیان گفت: کل مشترکین دیماندى شرکت توزیع برق 
شهرستان اصفهان 11 هزار مشترك هستند که قرائت 
کنتور آنها مکانیزه انجام شده و از مرداد ماه سال جارى، 

قبوض کاغذى براى آنان حذف شده است.
مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق شهرستان 
اصفهان هم گفت: ســال 97 با خاموشى هاى متعددى 
مواجه بودیم که خوشبختانه با همکارى همه مشترکین 
و رعایت مصرف بهینه برق و البته اطالع رسانى مطلوب 
صدا و سیما و رسانه ها، خاموشــى نداشتیم و امید است 
فرهنگ مدیریــت مصرف برق همچنــان در اصفهان 

نهادینه باشد.

مرســل صالحى میزان پیک مصرف در سال گذشته را 
1112 مگاوات در تاریخ ســوم مرداد ماه 97 ساعت 13 
اعالم کرد و گفت: میزان پیک مصرف در سال جارى نیز 

1206 مگاوات و در تاریخ 25 تیر 98 ساعت 13 بود. این 
در حالى است که ساعات پیک بار در شهرستان اصفهان 

11 صبح تا 15 است.
مدیر دفتر بازار برق شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 
نیز گفت: از ســال 94 قراردادهاى جارى شــده انرژى 
خورشــیدى و قراردادهاى خرید تضمینــى، 50 مورد با 
ظرفیت یک مگاوات بوده و بعد از چهار سال، رشد چندانى 

نداشته است.
ســارا صالحى با بیان اینکه ســرمایه گذارى در انرژى 
خورشیدى بسیار مقرون به صرفه است، افزود: بهره گیرى 
از انرژى خورشــیدى نیاز به نیروى انسانى ندارد، هزینه 
بهره بردارى آن اندك بوده و بازاریابى نیاز ندارد و با توجه 
به شرایط، نرخ برگشت سرمایه مطلوب 
است که امید اســت بخش خصوصى 

دراین راستا بیش از پیش گام بردارد.
صالحى گفت: سازمان هاى دولتى مکلف 
شــده اند 20 درصد از مصارف خود را از 
محل منابع تجدیدپذیر تأمین کنند که 
شهردارى اصفهان، بهزیستى، آبفا، اداره 
گاز و... در این زمینه پیشرو بوده و ما در 
شهرستان اصفهان حدود 1650 کیلووات 

ظرفیت منسوبه خورشیدى داریم.
وى در عین حال هزینه نصب ســامانه 
بــرق خورشــیدى بــراى 5 کیلووات 
خانگى را حدود 45 میلیون تومان با یک 
برند مطلوب دانست و گفت: ســرمایه گذار با این میزان 
سرمایه گذارى، سالیانه حداقل هفت میلیون تومان درآمد 

خواهد داشت. 

مردم همکارى کردند، خاموشى ها به صفر رسید

ساسان اکبرزاده

نصف جهان

نصف جهان
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از شش هفت سالگى دست در دســت پدرش که مربى 
فوتبال بوده قدم روى زمین چمن گذاشته و به مرور عالقه 
به توپ و چمــن طورى در رگ هایش ریشــه دوانده که 
اکنون مى گوید زندگى کردنش به عشق فوتبال است. او 
که اخیراً همراه تیم ملى فوتبال بانوان زیر 19 سال کشور 
در مسابقات قهرمانى آسیا حضور یافته بود سابقه پوشیدن 
پیراهن تیم ملى در رده هاى زیر 14 سال و زیر 16 سال را 
نیز در کارنامه دارد. مرضیه فیضى، پدیده 18 ساله فوتبال 
بانوان اصفهان که در سن 13 سالگى در لیگ یک بانوان 
کشــور در تیم بزرگســاالن به صورت فیکس به میدان

مى رفته، این روزها رؤیاى حضور در تیم هاى اروپایى را در 
سر مى پروراند؛ رؤیایى که براى رسیدن به آن پیوسته در 

حال تالش و تمرین است. 
این روزها که تقریباً یک ماه است بازى هاى 

لیگ تمام شده، چه کار مى کنى؟
گاهى اوقات تمرین مى کنم.

در باشگاه یا پارك؟
داخل پارك (با افسوس).

یعنى جایى براى تمرین ندارى؟
نه، فعًال خودم گاهى اوقات کــه موقعیتش پیش مى آید 

مى روم پارك تمرین مى کنم.
لیگ چه زمانى شروع مى شود؟
فکر مى کنم مهر ماه شروع شود، مثل فصل پیش.

فصل پیش که مهر ماه شــروع شد 
بازى ها تا اوایل تیر ماه طول کشید.

همینطور است. به علت اردوهاى پشت سر هم تیم ملى، 
هم در رده جوانان و هم بزرگساالن، بازى ها با وقفه هاى 

طوالنى مواجه شد و لیگ دیر به پایان رسید.
براى لیگ آینده هم با سپاهان قرار داد 

مى بندى؟
من قراردادم یکساله بود و براى فصل جدید هنوز چیزى 
مشخص نیست. قرار است سرمربى لیست بازیکنان مورد 

نظرش را تهیه کند و به باشگاه  بدهد؛ بعد معلوم مى شود.
 اصالً چه شد که به سپاهان آمدى؟

زمانى که خانم شهبازى سرمربى تیم فوتبال بانوان آینده 
سازان شد از من خواست به این تیم بروم اما پدرم مخالفت 
کرد. یعنى بین دو تیم ذوب آهن و آینده سازان مردد بود و در 
نهایت با تصمیم پدرم به ذوب آهن پیوستم. فصل بعد هم 
سپاهان مرا مى خواست که باز پدرم گفت باید در ذوب بمانى 
ولى من به دالیلى تصمیم گرفتم نیم فصل از ذوب آهن جدا 
شوم و پدرم هم این بار رضایت داد اما باشگاه مخالفت کرد 

تا اینکه فصل پیش باالخره به سپاهان پیوستم.
در ذوب آهن چه مشکلى داشتى؟

مشکلم بیشتر کمبود امکانات بود. 
االن در ســپاهان این مشــکالت را 

ندارید؟

نه. آقاى تابش و مســئوالن این باشگاه خیلى به ما توجه 
دارند و رســیدگى مى کنند و همه امکاناتى که در اختیار 
 ،GPS مردان تیم هست براى ما هم فراهم کرده اند. از
مانع توپ، کًال همه چیز در اختیار ما قرار داشت. شاید سایر 
تیم ها فقط چند توپ یا مانع داشــتند ولى ما در سپاهان 
همیشه GPS در اختیار داشتیم و به اندازه همه بازیکنان 
هم توپ بود. زمین تمرینمان نیز، هم باغ فردوس بود، هم 

جروکان بود و هم یک مکان دیگر.
در ذوب آهن که بودید این امکانات را 

نداشتید؟
زمانى که در ذوب بودم رختکن هم نداشتیم و مى رفتیم در 
سالن بدنسازى لباس هایمان را عوض مى کردیم. امسال 

تازه رختکن براى بانوان افتتاح کرده اند.
پس معتقدى سپاهان در تیمدارى در 

حوزه بانوان خوب عمل کرده است؟
بله. اگر سایر باشگاه ها هم حداقل مانند سپاهان عمل کنند 

فوتبال بانوان خیلى پیشرفت مى کند.
یکى از انتقاداتى که به باشــگاه ها 
در این زمینه مى شــود همین بحث 
استعدادپرورى است؛ اینکه در ایران 
به جاى اینکه باشــگاه ها استعداد 
بازیکن را کشــف کنند و او را بسازند 
و تحویل تیم ملى بدهنــد، بازیکن 
بااســتعداد در تیم ملى کشــف و به 

باشگاه ها تزریق مى شود.
بله، ما بازیکن داشتیم که در تیم ملى جوانان خیلى خوب 

بازى مى کرد ولى عضو هیچ باشگاهى نبود.
چرا این بازیکنــان عضو هیچ تیمى 

نیستند؟
من سال اول که مى خواســتم در لیگ برتر بازى کنم هر 
باشگاه فقط مى توانست سه بازیکن زیر 16 سال به خدمت 

بگیرد و االن هم فکر مى کنم همینطور است.
تو جزو معدود بازیکنانى بودى که از 
بازى هاى باشگاهى به تیم ملى جوانان 

زیر 19 سال راه پیدا کردى.
من بودم، یک بازیکن دیگر و چیزى حدود نصف تیم ملى 

جوانان هم بازیکنان تیم مریوان بودند.
مثل تیم ملى بانــوان ژاپن که ده نفر از 
آنها در جام جهانى عضو یک باشــگاه 
بودند. به نظرت اینکه چند بازیکن تیم 
جوانان ما هم از تیم مریــوان بوده اند 
مى تواند براى آینده تیم ملى مفید باشد؟

خب این خیلى خوب است، اکثر بازیکنان تیم بزرگساالن ما 

هم عضو تیم شهردارى بم و بازیکنان فیکس این تیم بودند. 
این خیلى در بازى ها تأثیر دارد، چون آنها به خوبى یکدیگر 
را مى شناســند و راحت با هم پاسکارى مى کنند. مسلمًا 
این خیلى بهتر است از اینکه ما چند بازیکن داشته باشیم 
که فقط عضو تیم ملى هستند و در هیچ باشگاهى بازى 
نمى کنند و یا اینکه از تیم هاى مختلف به تیم ملى دعوت 
شــده اند و تازه مى خواهند با نحوه بازى هم آشنایى پیدا 
کرده و یکدیگر را در زمین پیدا کنند و به هم پاس بدهند. 

هماهنگ شدن اینها خیلى زمان مى برد.
آشــنا نبودن بازیکن هــا با هم یک 
طرف ماجراســت، طرف دیگر هم بر 
مى گردد به اینکــه بازیکنى که عضو 
باشگاه نباشد وقت مربیان تیم ملى را 
هم بیشتر مى گیرد و کادر فنى مجبور 
است نصف زمانى که مى تواند صرف 
هماهنگى و اجراى تاکتیک هاى تیمى 
بکند را به آموزش و اصالح تکنیک هاى 
فردى و آمادگى جسمانى این دسته از 

بازیکنان اختصاص بدهد.
بله دقیقاً همینطور است.

مریم آزمون، ســرمربى تیم ملى در 
مصاحبه اى گفته بود سطح تمرینات 
باشگاه ها باید باالتر برود و از مربیان 
باشگاه ها خواستار ارتقاى تمرینات 
تیم ها شده بود. تو چقدر با او در این 
زمینه هم عقیده اى؟ به نظرت کیفیت 
تمرینات باشگاهى پایین است و همین 

یکى از علل ناکامى تیم ملى است؟
من باشگاه هاى دیگر را اطالع ندارم ولى باشگاه سپاهان 
خیلى براى تیم ما ارزش قائل بود. ما عالوه بر اینکه تمامى 
امکانات الزم را داشتیم، در کنار سرمربى تیم یعنى خانم 
شهبازى از کمک مربى و مربى بدنساز، پزشک مخصوص 
تیم و تدارکات و حتى مربى مرد هم بهره مى بردیم. سطح 
تمرینات تیم هم خیلى عالى بود. خود خانم شهبازى عالوه 
بر اینکه سرمربى ســپاهان بود مربیگرى تیم ملى را هم 
برعهده داشت و تمریناتشان هم خیلى متفاوت و باکیفیت 
بود؛ هم به تیم کمک مى کرد و هم تمرینات فردى براى 

بازیکنان داشتند و همین مسئله به پیشرفت بازیکنان 
خیلى کمک مى کرد که در صــورت حضور در 

تیم ملى از این لحاظ آمادگى الزم را داشته 
باشند. اما از باشگاه هاى دیگر اطالع 

ندارم.

و همین حضور مربى مرد در کنار تیم 
بانوان سپاهان که به آن اشاره کردى 
و تیم ملى بانوان هم از حســین عبدى به 
عنوان مشاور فنى در کنار خود بهره مى برد، 
این مسئله چقدر در ارتقاى سطح بازى 

شما مى تواند تأثیرگذار باشد؟
خیلى زیاد، ما در تیم ملى در کنار سرمربى و مربى زن، مربى 
مرد، مربى گلر مرد و مدیرفنى مرد داشتیم. تمرینات مربیان 
زن ما خیلى خوب بود اما تمرینات مربیان مرد پرقدرت تر و 
پرفشارتر بود و نحوه تمرینات تیم متنوع مى شد و خیلى در 

ارتقاى بازى هاى بانوان تأثیرگذار بود.
به نظر خود تو کــه تجربه حضور در 
مسابقات تیم ملى از رده هاى نوجوانان 
تا جوانان را دارى، مشکل اصلى تیم 
ملى بانوان ما چیست که نه تنها در 9 
دوره اى که جام جهانى برگزار شده 
موفق به حضور در این رقابت ها نشده 
بلکه در رقابت هاى آسیایى هم موفقیت 
چندانى کسب نکرده تاجایى که حتى 
حضور در جمع هشت تیم برتر آسیا را 

هم در کارنامه ندارد؟
به نظرم باید یکســرى بازیکن را بــراى تیم ملى در نظر 
بگیرند و چند سال با همان ها کار کنند و روى آنها سرمایه 
گذارى کنند تا به یک ترکیب ثابت برسند و آن بازیکنان به 
هماهنگى الزم برسند، نه اینکه مدام بازیکن انتخاب کنند 
و در دوره بعدى خط بزنند و یکسرى دیگر را دعوت کنند. 

مانند تیم شهردارى بم، قهرمان این فصل از رقابت هاى 
لیگ برتر که به طور کامل بسته شده و بازیکنى به این تیم 
اضافه نمى شود مگر آنها که از رده هاى پایین تر عضو این 
تیم بوده اند. بمى ها مدتهاست با هم بازى مى کنند و به 
هماهنگى الزم رسیده اند و چشم بسته همدیگر را در زمین 

پیدا مى کنند.
اردوها و بازى هــاى تدارکاتى براى 
تیم ملى به اندازه کافى در نظر گرفته 

مى شود؟
ما امســال همانطور که گفتم اردو زیاد برگزار کردیم. اما 
خب بازى تدارکاتى اگر بیشــتر باشــد خیلى در ارتقاى 
بازى ها تأثیرگذار اســت چرا که مى توانیم کارهایى که 
مربیان از ما مى خواهند را در مسابقات تدارکاتى تمرین 

کرده و در بازى پیاده کنیم.
 شما براى کســب آمادگى به منظور 
حضور در رقابت هاى قهرمانى فوتبال 
بانوان زیر 19 سال آســیا به غیر از 
مســابقات بین المللى کوبان روسیه 

بازى تدارکاتى دیگرى هم داشتید؟
 بله ما قبل از اینکه به روسیه برویم، به منظور آمادگى براى 
مسابقات میانمار در یک تورنمنت در ایتالیا شرکت کردیم. 
بعد هم در میانمار از گروه خودمــان به عنوان تیم اول به 
مرحله دوم صعود کردیم وپس از آن هم براى شرکت در 
یک تورنمنت بین المللى به روسیه رفتیم. در مرحله دوم 
رقابت هاى قهرمانى فوتبال بانوان زیر19 سال آسیا هم 
خوب ظاهر شــدیم اما به علت دریافت کارت زرد بیشتر 

نسبت به ویتنام حذف شدیم.
اینطور که شنیدیم تعداد نفراتى که از 
تیم ملى ایران کارت گرفتند بیشتر بود.

بله. امتیازمان با ویتنام برابر بود، تعداد گل هاى زده و خورده 
هر دو تیم هم به یک اندازه بــود، حتى امتیاز منفى بابت 
دریافت کارت هم یکسان بود (4-) اما متأسفانه ویتنامى ها 
دو نفرشان کارت گرفته بودند (یک کارت قرمز و یک کارت 
زرد) و ما چهار بازیکنمان (چهار کارت زرد). کارت هایى که 
ما گرفتیم مربوط به بازى آخر بود؛ داورى خیلى بد بود و 
بچه ها مدام اعتراض مى کردند و بابت همین اعتراض ها 

هم کارت مى گرفتند.
نوع لباس چقدر در کیفیت بازى شما 

تأثیرگذار است؟
خب بى تأثیر نیســت. لباس هاى ما به گونه اى است که 
مخصوصًا در روزهاى بارانى خیلى ســنگین مى شویم 
و باعث مى شــود حرکت ما در برابر حریفان آهســته و 
اسلوموشن شــود و آنها به راحتى از کنار ما استارت بزنند 
و توپ را به گردش دربیاورند. عالوه بر اینها در دوره دوم
 بازى هاى آســیایى در تایلند، کره اى ها لباسشان یک 
چیزى مثل هواکش داشت که سریع خشک مى شد. اما به 

هر حال ما دیگر عادت کرده ایم. 
 حضور تماشاچى چقدر مى تواند براى 
بازیکنان انگیزه بخش باشد و میزان 

کیفیت مسابقات را باال ببرد؟ 
خیلى. هم اینکه بازى ما را از نزدیک مى بینند و هم 
اینکه ما را تشویق مى کنند و به ما انگیزه مى دهند. 
مثًال دیدارهاى ما با ذوب آهن و ســیرجان که در 
باغ فردوس برگزار شدند تماشاگران زیادى به 
ورزشگاه آمدند؛ هم زن و هم اینکه مردان چون 

اجازه داشتند آمده بودند. 
خانواده ات براى تماشاى بازى ات به 

ورزشگاه مى آیند؟
بله. بازى هایى که خیلى حســاس است به آنها 
مى گویم بیایند ولى بازى هایى که ساده تر است 
را نه، اما خب بیشتر بازى ها را مى آیند از نزدیک 

تماشا مى کنند.
با توجه به اینکه در پست هافبک وسط 
بازى مى کنى تا حاال چند گل زده اى؟

چون بیشتر دفاعى کار مى کنم زیاد گل نزده ام. در ذوب 
آهن دو سه تا و در سپاهان هم در فصل گذشته یک گل زدم. 
من رو به عقب بازى مى کنم و هرچقدر هم پدرم توصیه 

مى کند برو جلو و شوت بزن، گوش نمى کنم(خنده).
خب در کل وظیفه ات در زمین چیست؟ 
اینکه به عقب برگــردى و از دروازه 
خودى دفاع کنى یا اینکه به ســمت 

دروازه حریف بروى و شوت بزنى؟
فکر مى کنم هر دو. خیلى از من مى خواهند شوت بزنم ولى 
متأسفانه بعضى وقت ها اصًال نمى توانم، من فقط کارى 
که مى کنم این است: دریبل، دریبل، دریبل، دریبل و بعد 

هم پاس مى دهم.
براى زدن ضربه آخر اعتماد به نفس 

ندارى؟
نه اتفاقاً، اعتماد به نفس دارم ولى نمى زنم! در بازى رفت 
با ایالم هم یک توپ پشــت محوطه جریمه نصیبم شد 
همان را مستقیم روى هوا زدم، خورد به تیر باال و برگشت 
و همین اتفاق باعث شد انگیزه بگیرم و در آن بازى با پاى 

چپ گل بزنم.
گفتى با پاى چپ، پاى تخصصى ات 

کدام است؟
هر دوپا.

جایــى گفتــه اى که فوتبــال همه 
زندگى ات است.

بله. اولین چیز در زندگى من فوتبال است. هدف من فوتبال 
است. انگیزه ام فوتبال اســت. از فوتبال روحیه مى گیرم. 
کًال زندگى کردنم براى فوتبال است. نه درس و نه هیچ 

چیز دیگر.
یعنى نمى خواهى درســت را ادامه 

بدهى؟
چرا درسم را هم ادامه مى دهم ولى اولویت با فوتبال است. 
اول فوتبال بعد درس(دوبار باتأکید خاصى تکرار مى کند). 
همه مى گویند اول درس بعد فوتبال یا هرچیز دیگر ولى 
من برعکســم(خنده). آنقدر که به فوتبال عالقه مندم به 

درس عالقه ندارم.
خــب ســقف رؤیــاى فوتبالى ات 

کجاست؟
رؤیاى من سقف ندارد، بى حد و اندازه است. من به این فکر 
مى کنم که بتوانم در آینده در کشورهاى اروپایى فوتبالم 
را ادامه بدهم و دلم مى خواهد ســطح بــازى ام نه مثل 
اروپایى ها بلکه بهتر از آنها شــود و براى رسیدن به این 
خواسته ام انگیزه باالیى دارم و تمام تالشم را مى کنم تا 
بتوانم آنچه قلباً مى خواهم را به دست بیاورم و موفق شوم.

الگوى فوتبالــى مرضیه فیضى کدام 
بازیکن است؟

من ســبک بازى خیلى از بازیکنــان را دوســت دارم. 
«کریســتین رونالدو» و بازى هاى او را هم خیلى دوست 
دارم با اینکه هم پستى من نیســت و به همین دلیل هم 

شماره 7 را خیلى دوست دارم.
و در میان بازیکنان ایرانى؟

نپرسید چون کسى نیست(باخنده). من بازى هاى ایران 
را زیاد نگاه نمى کنم فقط بازى هاى سپاهان را مى بینم 
و بازى همه آنها را دوست دارم و شخص خاصى مد نظرم 
نیست. من از آن دسته افرادى هســتم که سر مسابقات 
سپاهان اســترس مى گیرم. مثًال همان دیدار سپاهان با 
پرسپولیس در جام حذفى وقتى آن پنالتى گل نشد و از این 
طرف گل خوردیم کم مانده بود گریه کنم. خیلى خاطره 
بدى بود. من براى بازى هاى ســپاهان حتى اســتادیوم 

هم رفته ام.
 چون عضو تیم بانوان سپاهان بودى 
توانســتى به راحتى وارد ورزشگاه 

شوى؟
نه. متوجه نشدند من دخترم، اگر مى فهمیدند قطعاً اجازه 

نمى دادند. 

مرضیه فیضى: دلم مى خواهد
 از اروپایى ها هم بهـــتر بازى کنم

گفتگوى «نصف جهان» با دخترى که براى 
رؤیاى فوتبالى اش سقفى قائل نیست

مرضیه غفاریان
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 یکى از بازیکنانى که در فصل جارى به سپاهان پیوســته جرجیو ولسیانى، مدافع 
گرجستانى فصل گذشته نساجى است که حاال بعد از یک دوره حضور در ذوب آهن 
بار دیگر شرایط کار زیر نظر قلعه نویى و در شهر اصفهان برایش فراهم شده است. با 
او در مورد انتخاب سپاهان و چالش هایى که با این تیم در پیش دارد صحبت کردیم:

اول در مورد پیوستنت به سپاهان بگو. این پیشنهاد چطور 
به دستت رسید و چرا آن را پذیرفتى؟

همه چیز به سادگى پیش رفت  من یک پیشنهاد  رسمى گرفتم از سپاهان و به نظرم  
پیشنهاد  خوبى بود و بعد از بررســى همه جوانب به این نتیجه رسیدم که بازى در 
این تیم برایم خوب است و موجب پیشرفتم مى شود و براى همین پیشنهاد را قبول 

کردم.
سومین سال حضورت در فوتبال ایران را تجربه مى کنى. 

چه چیزى در ایران تو را در خودش نگه داشته است؟
من فکر مى کنم که فوتبال ایران از سطح خوبى برخوردار است و به خوبى اینجا جا 
افتادم و در آن راحت هستم. شرایط خوبى در فوتبال ایران فراهم است و از ماندن 
در اینجا خوشحالم ضمن این که در اصفهان دوستان زیادى دارم و هنگام دریافت 

پیشنهاد زیاد در موردش فکر نکردم با کمال میل براى یک  سال امضا کردم.
چه شناختى از سپاهان دارى؟ مى دانى از بزرگترین تیم هاى 

ایران است و انتظار ها از این تیم زیاد است؟
بله من در مورد سپاهان همه چیز  را مى دانم و همانطور که گفتم با شناخت و دقت 
این تیم را بــراى ادامه فوتبالم انتخاب کردم. البته که ســپاهان یکى از بزرگترین  
تیم هاى ایران است و به خوبى مى دانم انتظارات از این تیم باالست و من خودم هم 

از فصل پیش رو انتظارات زیادى دارم.
اردویى که در ترکیه برگزار کردید چطور بود؟

اردوى خیلى خوبى داشتیم و در یکى از بهترین و مجهز ترین کمپ ها اردو زده بودیم 
و آب هواى خوبى هم داشــت. 3 بازى تدارکاتى خیلى خوب در این کشور برگزار 
کردیم و باعث شد هماهنگى بیشترى بین اعضاى تیم به وجود بیاید و براى همه 

ما راضى کننده بود.
به تازگى در اصفهان ازدواج کردى. ضمن تبریک به خاطر 
ازدواجت فکر مى کنى این تغییر چــه تاثیرى در فوتبالت 

دارد؟
ممنون براى تبریک، مهمترین چیز براى ورزشکاران خانواده هایشان  هستند و  من 
به شخصه به خاطر داشتن خانواده اى بزرگ  و  دوست داشتنى خیلى خوش  شانسم. 
متاســفانه باید بگویم برخالف میلم در فصل جدید من تنها خواهم بود و در ایران 
بدون خانواده زندگى مى کنم چرا که امســال منتظر تولد فرزندم هستم و به امید 
خدا فصل بعد اگر در ایران باشــم اعضاى خانواده ام را به ایران مى آورم تا در کنار 

خودم باشند.
سپاهان فصل قبل تا یک قدمى کسب دو جام پیش رفت 
ولى در هر دو ناکام ماند. امســال هواداران فقط قهرمانى 
مى خواهند. چقدر براى رسیدن به این اتفاق شانس دارید؟
یک فصل خیلى سخت و طوالنى در پیش است و اتفاقات زیادى قرار است بیافتد. 
باید برویم جلو و ببینیم چطور مى شود و فقط مى توانیم هفته به هفته تالش مان را 
بیشــتر کنیم تا نتایج خوبى بگیریم و اینکه در نهایت چه مى شود به خیلى مسائل 

بستگى دارد و باید صبر کرد و دید. در کل من پیشگوى خوبى نیستم و نمى توانم در 
این مورد تصورى داشته باشم.

حساســیت هاى باال در بازى هاى ســپاهان در فصل قبل 
باعث مى شد تعدادى از بازیکنان در زمین عصبى شوند. 
تو بازیکن آرامى هستى و از این بابت مى توانى به سپاهان 

کمک کنى. موافقى؟
به نظرم فوتبال یک بازى احساسى هست و در جریان یک دیدار هر اتفاقى ممکن 
است رخ دهد و عصبانى شدن به خاطر اتفاقات داخل زمین براى هر بازیکنى ممکن 
است اتفاق بیافتد، در ایران معموًال بازیکنان با داورها حرف  مى زنند یا در زمین بحث 
مى کنند، ما در تیم مان مربیانى داریم که روى این  موضوع کار  مى کنند پس ما با هم 

سعى مى کنیم که این موضوع را کنترل کنیم.
تالشى براى یاد گرفتن زبان فارسى دارى؟

بله در حال کار کردن روى این موضوع هستم و سعى مى کنم فارسى را یاد بگیرم. 
البته به دلیل اینکه در اصفهان زیاد حضور داشــتم فکر مى کنم فارسى را با لهجه 

اصفهانى یاد بگیرم (خنده)
این فصل دوباره لیگ قهرمانان آســیا را تجربه مى کنى. 

سطح این مسابقات را چطور مى بینى؟
من نمى توانم بگویم  که مى شود این ســطح از رقابت ها را با لیگ هاى اروپا یى یا 
لیگ قهرمانان اروپا مقایسه کرد اما لیگ  قهرمانان آسیا هم به اندازه خودش سطح 
باالیى دارد که در این  منطقه موقعیت فوق العاده اى  براى  بازیکنان ایجاد مى کند 

که  خودشان را نشان دهند.
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جورجى ولسیانى:  همه چیز به سادگى پیش رفتجورجى ولسیانى:  همه چیز به سادگى پیش رفت

سرمربى تیم فوتبال االتحاد عربستان از بازیکنان تیمش خواست به 
خاطر برد در بازى رفت با ذوب آهن بیش از حد غرق در شادى نشوند و 

به فکر بازى برگشت باشند.
تیم فوتبال االتحاد عربستان در دیدار رفت مرحله یک هشتم نهایى 
لیگ قهرمانان آسیا موفق شد با نتیجه 2 بر یک تیم ذوب آهن ایران را 
شکست بدهد. بازى برگشت دو تیم دوشنبه هفته آینده در قطر برگزار 

مى شود.
طبق اعالم روزنامه الشرق االوسط عربستان، «خوسه لوئیس سیرا» 
سرمربى االتحاد از بازیکنان تیمش خواسته است تا در شادى بعد از بازى 
رفت زیاده روى نکنند و براى بازى برگشت تمرکز کامل داشته باشند. 

شایان مصلح بعد از حضور در لیست مازاد کالدرون، از پرسپولیس جدا شد و به سپاهان پیوست. بازیکنى که در لیگ هجدهم نه گلى 
زد و نه گلى ساخت؛ حاال باید با سعید آقایى رقابت کند که 5 پاس گل داد و 1 گل زد. به طبع آمار پاس کلیدى آقایى هم با اختالف 

بهتر از مصلح است و بیش از سه برابر او با پاس هایش موقعیت مى ساخت.
برترى مصلح نســبت به آقایى، پیروزى اش در نبردهاى هوایى اســت. طبق آمار متریکا، مدافع 189 سانتى مترى فصل قبل 

پرسپولیس به طور متوسط در هر مسابقه 2,56 نبردهوایى موفق ثبت مى کرد و سعید آقایى 1,6 مرتبه پیش از حریف با سر به توپ 
ضربه مى زد. فاکتورى که براى امیر قلعه نویى اهمیت ویژه اى دارد. در عملکردهایى نظیر دریبل موفق، توپ گیرى از حریف و عملکرد 

دفاعى هم دو بازیکن آمارى مشابه و نزدیک به هم داشتند. 
عملکرد شایان مصلح در دو فصل اخیر هم نزدیک به هم بود و در لیگ هفدهم هم آمار متفاوت ترى را ثبت نکرده بود

مصلح بهتره یا آقایى؟ خیلى در شادى تان غرق نشوید آگهى تغییرات
شرکت همساز تصویر سهامى خاص به شماره ثبت 
9273 و شناســه ملى 10260303606 به استناد 
صورتجلســه مجمع عمومى عادى ســالیانه مورخ 
1398/04/28 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - رضا 
پورخلیلى به شــماره ملى 1280281669 به عنوان 
بازرس اصلى و على اکبر خداپرستان به شماره ملى 
1189490961 به عنوان بــازرس على البدل براى 
سال مالى 1398 انتخاب شدند. - روزنامه کثیراالنتشار 
نصف جهان جهت درج آگهى هاى شــرکت انتخاب 
گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(558574)

آگهى تغییرات
شــرکت دیبا طب اســپادان با مســئولیت 
محدود به شماره ثبت 58209 و شناسه ملى 
14006698756 به اســتناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1398/03/04 تصمیمــات ذیــل اتخــاذ 
شــد: - فاطمه رزاقــى پور به شــماره ملى 
2690089114 به سمت مدیرعامل و عضو 
هیات مدیــره (خارج از شــرکا)، محمدرضا 
دارابى به شــماره ملى 1288870612 به 
سمت رئیس هیئت مدیره، محمد مهدى ترابى 
دلوئى به شماره ملى 0075049791 و امیر 
احمد قریشى به شماره ملى 4432395516 
به ســمت اعضاى هیئت مدیره براى مدت 
نامحدود انتخاب شدند. - کلیه اسناد و اوراق 
بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، 
بروات، قراردادها و عقود اسالمى و اوراق عادى 
و ادارى با امضاى رئیس هیئت مدیره همراه با 
مهر شرکت داراى اعتبار مى باشد. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسســات غیرتجارى اصفهان 

(558466)

آگهى تغییرات
شــرکت دیبا طــب اســپادان با مســئولیت 
محدود به شــماره ثبت 58209 و شناســه ملى 
14006698756 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1398/03/04 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: - محمدرضا دارابــى با دریافت 
700000 ریال ســهم الشــرکه خود از صندوق 
شرکت، سهم الشرکه خود را کاهش داد. - روح اله 
براتى با دریافت تمامى 50000 ریال سهم الشرکه 
خود از شرکت خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ 
1750000 ریال به مبلغ 1000000 ریال کاهش 
یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. 
- شرکاى شــرکت و میزان سهم الشرکه هر یک 
بدین شرح مى باشد: محمدرضا دارابى به شماره 
ملى 1288870612 دارنده 250000 ریال، امیر 
احمد قریشــى به شــماره ملى 4432395516 
دارنده 50000 ریال، عاطفه دارابى به شماره ملى 
1289749523 دارنــده 50000 ریال، محمد 
انارکى بارده به شماره ملى 4721672152 دارنده 
250000 ریــال، محمد مهدى ترابــى دلوئى به 
شــماره ملى 0075049791 دارنده 250000 
ریال و على معلم به شماره ملى 0041816617 
دارنده 150000 ریال سهم الشرکه. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (558474)

آگهى تغییرات
شرکت دیبا طب اسپادان با مسئولیت محدود به شماره 
ثبت 58209 و شناســه ملــى 14006698756 به 
اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1398/03/04 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - شــعبه 
شرکت به نشانى اســتان تهران-شهر تهران- خیابان 
ســعادت آباد-بلوار دریا-پالك -81 طبقــه پنجم به 
کدپستى 1998813429 با مدیریت عاطفه دارابى به 
شماره ملى 1289749523 تاســیس گردید. - تعداد 
اعضاى هیئت مدیره به 4 نفــر افزایش یافت و ماده 14 
اساسنامه اصالح گردید. - امیر احمد قریشى به شماره 
ملى 4432395516 با پرداخت 50000 ریال، عاطفه 
دارابى به شماره ملى 1289749523 با پرداخت 50000 
ریال، محمد انارکى بارده به شماره ملى 4721672152 
با پرداخت 250000 ریال، محمد مهدى ترابى دلوئى به 
شماره ملى 0075049791 با پرداخت 250000 ریال 
و على معلم به شــماره ملى 0041816617 با پرداخت 
150000 ریال به صندوق شــرکت در ردیف شرکا قرار 
گرفتند. ســرمایه شــرکت از مبلغ 1000000 ریال به 
مبلغ 1750000 ریال افزایــش یافت و ماده مربوطه در 
اساســنامه اصالح گردید. - شرکاى شــرکت و میزان 
سهم الشرکه هر یک بدین شــرح مى باشد: محمدرضا 
دارابى دارنــده 950000 ریال، روح الــه براتى دارنده 
50000 ریال، امیر احمد قریشى دارنده 50000 ریال، 
عاطفه دارابى دارنده 50000 ریال، محمد انارکى بارده 
دارنده 250000 ریال، محمد مهدى ترابى دلوئى دارنده 
250000 ریال و على معلم دارنده 150000 ریال سهم 
الشرکه. اداره کل ثبت اســناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسســات غیرتجارى اصفهان 

(558473)

 

معین عباسیان، بازیکن تیم فوتبال سایپا گفت: بازى تیم ذوب آهن در لیگ 
قهرمانان آسیا باعث شد از این تیم شناخت پیدا کنیم هر چند معتقدم تیم هاى 

تحت هدایت منصوریان همیشه خوب بوده اند.
معین عباسیان در گفت وگویى، در مورد قرعه کشى فصل نوزدهم لیگ برتر 
فوتبال و بازى هفته اول تیم ســایپا در برابر ذوب آهن اظهار داشت: به نظرم 

قرعه خوبى براى تیم سایپا رقم خورده است. البته هیچ تیمى قابل پیش بینى 
نیســت، ولى با توجه به اتفاقات فصل قبل، بازى هاى سخت و آسان براى 

تیم ها تقسیم شده است.
 بازیکن تیم فوتبال سایپا با اشــاره به دیدار هفته اول تیمش برابر ذوب آهن 
گفت : بازى هفته اول خیلى مهم است. من احســاس مى کنم بازى هاى ما 
در ابتدا خیلى سنگین نیســت. البته مربیان از ما خواســته اند از همان هفته 
اول در همه بازى ها با قدرت به میدان برویم. کارى نداریم کدام تیم مقابل 
ما قرار مى گیــرد و تالش مى کنیم هفتــه به هفته پیشــرفت و بهتر بازى

 کنیم.
عباسیان در پایان خاطرنشان کرد: دیدار ذوب آهن مقابل االتحاد عربستان 
در لیگ قهرمانان آســیا باعث شــد از این تیم اصفهانى شناخت بیشترى 
پیدا کنیم. با این حــال معتقدم تیم هاى منصوریان همیشــه خوب بوده اند 
و با اســتفاده از تجربه و جوانى، عملکرد قدرتمندانه اى نشــان مى دهند. 
آنها در لیگ قهرمانان آسیا نیز نمایش خوبى داشتند که شاید به خاطر حفظ 
اسکلت تیم از فصل قبل باشد. به هر حال امیدوارم مقابل ذوب آهن در بازى 

هفته اول نتیجه تالش هاى مان را بگیریم و شروع خوبى داشته باشیم.
بازیکن پیشــین تیم فوتبال ذوب آهــن مى گوید 
ذوب آهن در بازى برگشت با االتحاد تهاجمى تر از 
بازى رفت بازى مى کند اما آن ها باید مراقب باشند 

که گل اول را نخورند.
محمد صلصالى، پیشکسوت تیم فوتبال ذوب آهن 

در گفت وگویى، دربــاره بازى این تیــم با االتحاد 
اظهار کــرد: ذوب آهن خیلى خــوش موقع به گل 
رســید اما خیلى محتاطانه و زیــادى دفاعى بازى 
کرد. البته این اســتراتژى کادر فنى بود. بازیکنان 
خارجى هم همــراه تیم بودند امــا نمى دانم چرا از 
آن ها استفاده نکردند. وقتى یک تیم بازیکن خارجى 
مى گیرد باید از آن استفاده کند. اگر قرار است بازیکن 
خارجى روى نیمکت بنشــیند چرا از بازیکن داخلى 
استفاده نشــود؟ امیدوارم باشــگاه در آینده موفق 

باشد.
او ادامه داد: وقتى تیم دفاعى بازى مى کند نمى شود 
به بازیکن خاصى ایراد گرفت. سیستم ذوب آهن در  
این بازى دفاعى بود و به جز گل زیباى حدادى فر، 
حتى موقعیت 50 درصدى هم نداشت. من نمى گویم 
ذوب آهن باید مدام حمله مى کرد، باالخره میزبان 
االتحاد بود. باید متعادل بازى مى کرد اما ذوب آهن 
خیلى دفاعى بود، طورى کــه از بازیکن نوك خط 
حمله در دفاع بودند. دقیقا مثل بازى هاى تیم ملى با 
کى روش در جام جهانى. به بازیکن خاصى نمى شود 
ایراد گرفت. البتــه صد درصد در بازى برگشــت 
این گونه بازى نمى کنند و هجومى تر بازى مى کنند. 

انتظار داریم از بازیکنان خارجى بیشــتر اســتفاده 
شود.

صلصالى اضافه کرد: به نظر من دانیال اسماعیلى فر 
مخصوصا در اواخر بازى در پســت خودش نبود. ما 
از او در تراکتورسازى و ذوب آهن بازى هاى خیلى 
خوبى دیده بودیم. به نظرم او و فخرالدینى مى توانند 
بهترین زوج ایران را در سمت راست زمین تشکیل 
بدهند اما  چنین چیــزى ندیدیم. شــاید به خاطر 
برگشتن از سربازى بوده اســت. او بیشتر رو به جلو 
بازى مى کرد در حالى که خصوصیات دفاعى او بهتر 

است.
او درباره صحبت هاى منصوریان مبنى بر گل زدن 
به االتحاد در بازى برگشت هم بیان کرد: شکست 2 
بر یک خیلى بهتر از شکست یک بر صفر است. گل 
زدن در خانه حریف خیلى مهم اســت اما باید خیلى 
حواسشان را جمع کنند که در بازى برگشت اول گل 
نخورند. اگر گل نخورند ان شاءا... گل هم مى زنند. 
البته امید 50- 50 است و نمى شود قطعى گفت که 
چه اتفاقى مى افتد. شانس هر دو تیم مساوى است 
و هر کسى از موقعیت هایش بهتر استفاده کند بهتر 

نتیجه مى گیرد. 

عباسیان:

آسیا باعث شناخت مان از ذوب آهن است
چــرا اینــقدر دفــاعى؟
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مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنى)
شــماره آگهى: 139803902004000162 تاریخ آگهى: 1398/05/14 شــماره پرونده: 
139704002004000191 آگهى مزایده پرونده اجرایى به شماره بایگانى: 9701194- 
تمامى و همگى ششدانگ یک دستگاه آپارتمان واقع در طبقه سوم سمت جنوب به مساحت 
202/03 مترمربع که مقدار 6/96 مترمربع آن تراس مســقف است قطعه هفتم تفکیکى 
شماره 63 فرعى از 2799 اصلى مفروز و مجزى شــده از پالك سه فرعى از اصلى مذکور 
بانضمام ششدانگ یک واحد پارکینگ شماره 7 فرعى به مساحت 12/50 مترمربع در طبقه 
زیرزمین و بانضمام ششدانگ یک باب انبارى به مساحت 6/96 مترمربع قطعه دو تفکیکى 
واقع در طبقه زیرزمین تحتانى با قدرالسهم از عرصه مشاعى و مشاعات و مشترکات طبق 
قانون تملک آپارتمانها. به آدرس: اصفهان، چهارباغ باال کوچه کاویان مجتمع آریا، طبقه 
سوم جنوبى (خیابان توحید جنوبى کوچه کاویان، مقابل قرارگاه نیروى انتظامى پالك 73، 
کدپستى 8173983891) واقع در طبقه سوم، سمت جنوب. که سند مالکیت آن در صفحه 
45 دفتر امالك جلد 1212 ذیل شــماره 224471 به مالکیت خانم فرنوش دانش ثبت و 
سند مالکیت شماره 687428 الف/83 صادر گردیده اســت. با حدود و مشخصات: شماال: 
اول پنجره و دیواریست به فضاى داکت مشاعى دوم درب و دیواریست به راه پله و آسانسور 
مشاعى سوم پنجره و دیواریست به فضاى نورگیر مشاعى شرقًا دیواریست به فضاى پالك 
4 فرعى از 2799 اصلى جنوبًا در 18 قسمت که قسمتهاى دوم و هشتم و دوازدهم شرقى و 
چهارم و ششم و دهم و چهاردهم و شانزدهم غربى و هجدهم به صورت مایل پخى است 
پنجره و دیوار و نرده تراس است به فضاى حیاط مشاعى غربًا دیواریست به فضاى پالك 2 
فرعى از 2799 اصلى کف اشتراکى. حدود پارکینگ قطعه هفت: شماًال به پارکینگ شماره 
6 شرقًا خط مستقیم مفروض است به محوطه مشاعى پارکینگها جنوبًا به پارکینگ شماره 
8 کف عرصه و سقف اشتراکى است غربًا خط مســتقیم مفروض است به محوطه مشاعى 
پارکینگ ها حدود انبارى قطعه دو: شماًال دیوار است به تحتانى کوچه شرقًا دیواریست به 
قسمت تحتانى پالك 4 فرعى از 2799 جنوبًا دیواریست اشتراکى با انبارى شماره 3 فرعى 
غرباً اول درب و دیوار است به راهرو و راه پله و آسانسور مشاعى دوم در دو قسمت که قسمت 
اول شمالى است دیواریست اشتراکى با انبارى شماره یک کف عرصه و سقف اشتراکى است. 
که طبق نظر کارشناس رسمى پالك فوق ششــدانگ آپارتمان واقع در طبقه سوم سمت 
جنوب، قطعه هفتم تفکیکى شماره شصت و سه فرعى از دو هزار و هفتصد و نود و نه فرعى 
اصلى مفروز و مجزى شده از پالك سه فرعى از اصلى مذکور بانضمام ششدانگ یک واحد 
پارکینگ و انبارى در طبقه زیرزمین داراى زیربنا به مساحت 202/03 مترمربع واقع در طبقه 
سوم جنوبى و با قدمتى حدوداً 12 سال به صورت اسکلت بتنى، سقفها تیرچه بلوك با نماى 
سنگ و آجر، کف حیاط موزائیک و سنگ، راه پله سنگ، کف واحد سرامیک، دیوارهاى داخل 
نقاشى و کاغذ دیوارى، داراى سقف کاذب، ســرویس بهداشتى ایرانى و فرنگى، آشپزخانه 
کابینت ام. دى. اف، دربهاى داخلى چوبى، درب و پنجره ها آلومینیومى و داراى برق، آب و 
گاز دایر، تهویه مطبوع چیلر، سایر تجهیزات شامل استخر و سونا و جکوزى به صورت مشاع. 
که طبق سند رهنى شــماره 5656 تنظیمى  در دفترخانه اسناد رسمى شماره 271 اصفهان 
در قبال بدهى شرکت ســپاهان تجارت بخرد در رهن بانک پاسارگاد (شعبه حکیم نظامى 
اصفهان) واقع مى باشــد و ملک فوق تا تاریخ 99/02/17 داراى بیمه نامه مى باشــد. و از 
ساعت 9 الى 12 روز سه شنبه مورخ 98/06/12 در اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان واقع 
در خیابان هشت بهشت شرقى چهارراه اول شهید صداقتى ابتداى خیابان الهور سمت چپ 
طبقه سوم به مزایده گذارده مى شود. مزایده از مبلغ پایه 24/647/660/000 ریال (بیست و 
چهار میلیارد و ششصد و چهل و هفت میلیون و ششصد و شصت هزار ریال) شروع و به هر 
کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته مى شود. الزم به ذکر است پرداخت 
بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى 
که مورد مزایده داراى آنها باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ 
مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن 
آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق ازمحل مازاد 
به برنده مزایده مسترد مى گردد ضمنا این آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ 
اصفهان مورخ 98/05/19 درج و منتشر مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد 
موکول مى گردد. توضیحاً جهت شرکت در جلسه مزایده مبلغ پایه مزایده طى چک تضمین 
شده بانک ملى در وجه اداره اجراى اسناد رسمى بابت پرونده کالسه فوق به همراه تقاضاى 

کتبى و ارائه کارت شناسایى معتبر الزامى است. ضمنًا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا 
پایان وقت ادارى همان روز طى فیش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد و امالك سپرده 

نماید. م الف: 556763 اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /5/253
مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنى)

شــماره آگهى: 139803902004000164 تاریخ آگهى: 1398/05/14 شــماره پرونده: 
139304002004000640 آگهى مزایده پرونده اجرایى به شماره بایگانى: 9302301- 1) 
تمامى ششدانگ اعیانى پالك ثبتى سه هزار و دویست و هشتاد و هفت اصلى از یک فرعى 
بانضمام قدرالسهم از داالن و مستراح اشتراکى واقع در بخش یک ثبتى اصفهان که اسناد 
مالکیت آن در صفحات 680، 365، 683، 208 دفاتر 49، 74، 173، 74 به شماره هاى 2285، 
10205، 30632، 10204 با شماره هاى چاپى 535267، 941927، 216296، 941928 
مقدار 14/4 حبه، 24 حبه، 4/8 حبه و 28/8 حبه مشــاع از 72 حبه ششدانگ جمعًا 72 حبه 
به نام خانم طاهره کدخدائى الیادرانى که حدود اربعه آن شــماًال: به طول سه متر و هشتاد 
سانتى متر به دیوار اشتراکى با خانه 3287 شرقاً: به طول شانزده متر به دیوار اشتراکى با خانه 
قطعه اول افرازى جنوبًا: به طول چهارده متر و ده سانتى متر دیواریست به کوچه و غربًا: به 
طول پانزده متر و نیم به دیوار اشتراکى با خانه 3286. 2) پالك سه هزار و دویست و هشتاد 
و هفت که قسمتى از آن به شماره یک فرعى جدا شــده بانضمام قدرالسهم از چهل و یک 
حبه و پنج بیستم حبه مشــاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ داالن و مستراح اشتراکى با خانه 
3287/1 با حق المجرى از خانه 3290 بــا گواهى به اینکه فوقانى باالخانه فوقانى داالن و 
مستراح مزبور راجع اســت به خانه 3277/1 مى باشد واقع در بخش یک ثبتى اصفهان که 
اسناد مالکیت آن در صفحات 248 و 110 (نقل از صفحه 550) دفاتر امالك جلد 212 و 231 
(نقل ازدفتر 17) ذیل شماره هاى 89755، 2285 و شماره هاى چاپى 210564، 210565 
مقدار سه دانگ ملکى خانم طاهره کدخدائى الیادرانى، در صفحه 452 دفتر امالك جلد 67 
ذیل شماره 8741 و شــماره چاپى 063654 مقدار یک و نیم دانگ به نام آقاى امیرحسین 
مدنیان و یک و نیم دانگ به نامه سید متین مدنیان ثبت و صادر شده است به آدرس: اصفهان 
خیابان صارمیه (جهاد) کوى شکرشاد بن بست نیکو پالك 20، حقوق ارتفاقى (حق المجراى 
براى خانه 3277/1 و یک میزاب براى خانه 3276 از مــورد ثبت و حق المجراى از داالن 
اشتراکى براى خانه 3277 گواهى شده) که حدود اربعه آن شــماًال: به خانه هاى 3293 و 
3294 دیوار فاصل اشتراکى است شرقًا: به خانه هاى 3290 و 3288 دیوار فاصل اشتراکى 
است جنوبًا: اول دیوار و درب مورد ثبت است به داالن اشتراکى مزبور دوم در دو قسمت به 
خانه 3287/1 که قسمت اول قسمتى از شرق مجاور اســت دیوار فاصل اشتراکى است و 
غرباً: به خانه 3286 دیوار فاصل اشتراکى است که طبق گزارش کارشناس امور ثبتى به شرح 
ذیل اعالم گردیده 1) حدود پالك 3287: شماًال: اول به خانه مجهول المالک 3294 دوم 
به خانه میرزا مهدى و غیره 3293 دیوارها اشتراکى جنوبًا: دیواریست به کوچه منسده درب 
مدخل در این قسمت واقع است شرقًا: دو قسمت اســت اول به خانه استادعلى 3288 دوم 
به خانه محمدرضا خان 3290 دیوارها اشتراکى غربًا به خانه مجهول المالک 3286 دیوار 
اشتراکى. در سوابق ثبتى قیدى از مساحت نشــده است و حدود اربعه فاقد ذکر طول و ابعاد 
است وضعیت اولیه کًال تغییر یافته و پالك تخریب شده است و با عنایت به اینکه پالکهاى 
مجاور نیز به همین نحو مى باشد تعیین مساحت مقدور نمى باشد. 2) حدود پالك 3287/1 
شماًال: بدیوار اشتراکى با خانه 3287 شرقًا: اول بدیوار اشتراکى با خانه مزبور که قسمتى از 
شمال مجاور است دوم تحتانى در سه قسمت دیوار و درب مورد ثبت است به داالن و مستراح 
اشتراکى مزبور و فوقانى بدیوار اشــتراکى با خانه 3287 جنوبًا: بکوچه غربًا: به خانه 3286 
دیوار فاصل اشتراکى است دوم حدود داالن و مستراح اشتراکى: شماًال: بدیوار و درب خانه 
3287 شرقًا: بدیوار اشتراکى با خانه 3288 جنوبًا: بکوچه منسده غربًا: در سه قسمت بدیوار 
و درب خانه مورد ثبت. سپس ششــدانگ پالك 3287/1 در اجراى رأى دادگاه و بموجب 
صورتمجلس افرازى شماره 14799- 52/12/02 افراز و به دو قسمت شرقى و غربى درآمده 
است: 1) حدود ششدانگ خانه قطعه اول افرازى سمت شرق از خانه شماره 3287/1 بخش 
یک اصفهان: شــماًال: بطول 3/95 متر به دیوار اشــتراکى با خانه 3287 شرقًا: اول بطول 
5/80 متر به دیوار اشتراکى با خانه 3287 (که قســمتى از جنوب مجاور است) توضیحًا در 
سند مالکیت اولیه قسمتى از شمال مجاور قید نموده است که اشتباه به نظر مى رسد- دوم 
بطول 10/40 متر تحتانى درب و دیواریست به داالن اشتراکى و فوقانى به دیوار اشتراکى 
با خانه 3288 سوم در دو قســمت که اول جنوبى اســت بطولهاى 0/90 متر و 1/20 متر 

تحتانى دیواریست به مستراح اشتراکى و فوقانى دیوار اشتراکى با خانه 3287 جنوبًا: بطول 
3 متر دیواریست به کوچه غربًا: بطول 16 متر بدیوار اشتراکى با قطعه دوم افرازى- حقوق 
ارتفاقى- حق المجرى براى خانه 3288 از خانه مورد ثبت به داالن اشتراکى مزبور گواهى 
شده است و مساحت حدوداً 65 مترمربع مى باشد. 2) حدود ششدانگ انبار قطعه دوم افرازى 
از خانه 3287/1 بخش یک سمت غرب: شماًال: بطول 3/80 متر به دیوار اشتراکى با خانه 
:  بطول 4/10 متر  : بطول 16 متر بدیوار اشتراکى با خانه قطعه اول افرازى جنوباً 3287 شرقاً
دیواریست به کوچه غرباً: بطول 15/5 بدیوار اشتراکى با خانه 3286 و مساحت حدوداً 62/20 
مترمربع مى باشد که طبق نظریه کارشناسان رســمى دادگسترى 1) پالك 3287 عبارت 
است از یک باب منزل مسکونى به متراژ 197/79 مترمربع عرصه و حدود 391/5 مترمربع 
اعیانى در سه طبقه (سه واحد مسکونى)، داراى اســکلت بتنى، سقف تیرچه بلوك، نماى 
داخلى سنگ، درب و پنجره هاى خارجى آلومینیوم، کف حیاط سنگ، راه پله و بدنه سنگ 
و نرده ها فلزى مى باشد. واحدهاى مسکونى داراى دو اتاق خواب، کف سرامیک، دربهاى 
داخلى چوبى، دیوارها رنگ و نقاشى و قســمتى دیوارکوب، سرویس بهداشتى و آشپزخانه 
تا سقف کاشى، کابینت MDF، سیستم گرمایش بخارى و پکیج و سیستم سرمایش کولر و 
داراى انشعابات آب، گاز و برق و فاقد پارکینگ مسقف مى باشد. پالك 3287 داراى گواهى 
پایان ساختمان به شماره 1/92/22966 مورخ 1392/12/11، منطقه یک اصفهان و داراى 
پروانه ساختمانى به شماره 1/90/21147 مورخ 90/11/29 با مساحت کل زیربنا 391/50 
مترمربع مى باشد. بانضمام قطعه دوم افرازى پالك 3287/1 در ضلع جنوب پالك 3287 
واقع شده، با مساحت حدود 59/65 مترمربع، بصورت معبر ماشین رو به پالك 3287 است. 
طبق سند رهنى شماره 167274- 1393/04/05 تنظیمى در دفترخانه اسناد رسمى شماره 
15 اصفهان در قبال بدهى شرکت امید برج ســپاهان در رهن بانک اقتصاد نوین واقع مى 
باشد و طبق اعالم بستانکار ملک مورد وثیقه تا تاریخ 98/5/20 بیمه مى باشد و از ساعت 9 
الى 12 روز سه شنبه مورخ 98/06/05 در اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان واقع در خیابان 
هشت بهشت شرقى چهارراه اول شــهید صداقتى ابتداى خیابان الهور سمت چپ طبقه 
سوم به مزایده گذارده مى شود. مزایده از مبلغ پایه یازده میلیارد و سیصد و نود میلیون ریال 
(11/390/000/000 ریال) شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى 
فروخته مى شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق 
انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشد و نیز بدهى 
هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم 
شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده اســت ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود 
مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق ازمحل مازاد به برنده مزایده مســترد مى گردد 
ضمنا این آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان مورخ 98/05/19 درج و 
منتشر مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول مى گردد. توضیحًا جهت 
شرکت در جلسه مزایده مبلغ پایه مزایده طى چک تضمین شــده بانک ملى در وجه اداره 
اجراى اسناد رسمى بابت پرونده کالسه فوق به همراه تقاضاى کتبى و ارائه کارت شناسایى 
معتبر الزامى است. ضمنًا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا پایان وقت ادارى همان روز 
طى فیش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد و امالك سپرده نماید. م الف: 556872 اداره 

اجراى اسناد رسمى اصفهان /5/254
اخطار اجرایى

شماره: 97/ 373 ش 3 ح- به موجب رأى شماره 791 تاریخ 97/9/29 حوزه سوم شوراى 
حل اختالف شهرستان لنجان که قطعیت یافته است. محکوم علیه مهدخت سادات موسوى 
فرزند سید هاشم نشانى: مجهول المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ نود و هشت میلیون 
ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1290000 ریال بابت خسارت دادرسى و پرداخت 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک (97/3/10) لغایت زمان وصول محکوم به وفق 
شاخص اعالمى بانک در حق محکوم له غالمرضا صابونى ریزى فرزند رجبعلى نشانى: زرین 
شهر- خ شریعتى- پاســاژ گلریز- ط زیرزمین- واحد 29 صنایع دستى نقشینه و پرداخت 
نیم عشر اجرایى در حق صندوق دولت. راى غیابى مى باشد. ماده 34 قانون اجراى احکام: 
همینکه اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را 
به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى 
حکم و استیفا 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 قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى 

ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف: 558753 شعبه 3  شوراى حل اختالف شهرستان لنجان 
(مجتمع شماره یک) /5/255

ابالغ اجرائیه
شماره پرونده: 139804014454000075/2 شــماره بایگانى پرونده: 9800298 شماره 
آگهى ابالغیه: 139803802133000018 بدین وســیله به آقایان غالمحســین ستارى 
نجف آبادى  فرزند محمود  مقیم: نجف آباد خیابان امام باالتر از پلیس راه اتحادیه کامیون 
داران نجف آباد و محمد حسین ستارى نجف آبادى فرزند محمود مقیم : نجف آباد یزدانشهر 
بلوار انقالب 22 غربى پالك 5 و خانمها زهرا ستارى نجف آبادى فرزند محمود مقیم : نجف 
آباد خیابان قدس شرقى کوچه شاداب و زینت ستارى فرزند محمود مقیم : نجف آباد خیابان 
دلگشا خیابان بزرگمهر کوچه شهید سهرابى پالك 7  . که برابر گواهى مأمور مربوطه ابالغ 
اجرائیه در آدرس متن سند به علت نقص و عدم شناسایى آدرس به شما امکانپذیر نگردیده 
ابالغ مى گردد که خانم مهین نوروزى مصیر فرزند میرزا قلى  به استناد سند ازدواج شماره 
9144 مورخ 1378/06/29 تنظیمى در دفتر ازدواج شماره 187 لردگان جهت وصول یک 
جلد کالم اهللا مجید، مبلغ دویست و شصت و دو ریال ده شاهى بابت مهرالسنه و مبلغ چهل 
میلیون ریال وجه رایج درخواست صدور اجرائیه علیه شما را نموده است که اجرائیه به کالسه 
9800298 در واحد اجراى اسناد رسمى نجف آباد مطرح است لذا طبق ماده 18 آئین نامه 
اجراى مفاد اسنادرسمى الزم االجرا مراتب فقط یک نوبت در روزنامه جهت اطالع شما درج 
و منتشر تا نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام نمائید و از تاریخ درج و انتشار در روزنامه که 
تاریخ ابالغ محسوب مى گردد به مدت ده روز فرصت دارید نسبت به پرداخت بدهى خود 
به بســتانکار اقدام نمائید درغیر اینصورت ضمن تعلق جریمه دولتى عملیات اجرایى علیه 
شما جریان خواهد یافت و غیراز آگهى مزایده آگهى دیگرى منتشر نخواهد شد. 553330/م 

الف- فاتحى مسئول واحد اجراى اسنادرسمى نجف آباد /5/250
 ابالغ رأى

کالسه پرونده:231/98 شماره دادنامه:436-98/4/31مرجع رسیدگى کننده: شعبه هشتم 
شوراى حل اختالف نجف آباد- خواهان: رسول بابائى چشمه نشانى : یزدانشهر بوستان 15 
غربى پالك 142خوانده: 1- رســول مومنى 2- اکرم نجارى  نشانى 1و2 مجهول المکان 
موضوع: الزام به انتقال سند گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده 
باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى 
دروقت مقرر جلسه اى شــورا به تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل و باتوجه به محتویات 
پرونده ختم رســیدگى را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا 
درخصوص دعواى آقاى رسول بابائى چشمه  به طرفیت 1- رسول مومنى 2- اکرم نجارى 
به خواسته  الزام به انتقال سند یک دســتگاه خودرو پراید پاچ بک تیپ 111 مدل 1389 به 
شماره انتظامى 43-242 ب  مقوم به مبلغ 150/000/000 ریال به انضمام کلیه خسارات 
دادرســى با توجه به محتویات پرونده از جمله رونوشت مبایعه نامه تنظیمى بین خواهان و 
خوانده ردیف اول و با عنایت به اینکه خوانده ردیف دوم طبق استعالم راهور مالک خودرو 
اعالم گردید. لذا دعوى را محرز و ثابت تشخیص مستنداً به ماده 10 و 226 الى 228 قانون 
آیین دادرســى مدنى و مواد 198و 519 قانون آیین دادرسى مدنى ، حکم به حضور خوانده 
ردیف دوم اکرم نجارى )در دفتر اسناد رســمى و انتقال سند یک دستگاه خودرو پراید هاچ 
بک تیپ 111 مدل 1389 به شماره انتظامى 43-242 ب 41 و خوانده ردیف اول به پرداخت 
مبلغ 3/250/000 ریال هزینه هاى دادرسى و ابطال تمبر درحق خواهان صادر و اعالم مى 
نماید. حکم صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه 
و ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى دادگسترى نجف آباد مى 
باشد.554955/م الف، قاضى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد شعبه هشتم /5/251

ابالغ وقت رسیدگى
آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به آقاى على مدرسیان  دادخواستى به خواسته الزام به 
انتقال سند به طرفیت خواهان صفر على میرزایى به این شورا تقدیم نموده و به کالسه 98 
/ 235 ش 6 ح ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 20 / 6 / 98 ساعت 00 / 3ظهر 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 رسیدگى جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به این شورا 
مراجعه نماید درغیر اینصورت طبق مقررات حکم غیابى صادر خواهد شد . 557999 /م الف 

مدیر دفتر شعبه 6 حقوقى شوراى حل اختالف شهرگز/ 5/258 

معاون بیمه اى اداره کل تأمین اجتماعى استان اصفهان 
گفت: ماهانه 25 هزار نفر در استان با اعتبارى بالغ بر 40 
میلیارد تومان بیمه بیکارى دریافت مى کنند که حداقل 
حقوق پرداختى به آنها نباید از حقوق مصوب قانون کار 

کمتر باشد.
عبدالرســول آقاهادى در گفتگو با «ایمنا» در تشــریح 
دریافت بیمه بیکارى در مقابل سوابق پرداخت حق بیمه 
گفت: از 25 تا 120 ماه پرداخت حق بیمه متأهالن 18 ماه 
و مجردان 12 ماه، از 121 ماه تا 180 ماه به مجردان 18 
ماه و متأهالن 26 ماه، از 181 تا 240 ماه سابقه پرداخت 
26 ماه به مجردان و 36 مــاه به متأهالن، از 241 ماه به 

باال پرداخت حق بیمه 36 ماه به مجــردان و 50 ماه به 
متأهالن بیمه بیکارى تعلق مى گیرد و این سقف پرداخت 

مقررى بیکارى است.
وى اظهار کرد: افرادى که به سن بازنشستگى مى رسند 
شرایط بازنشســتگى را پیدا مى کنند که براى زنان 55 
سال و براى مردان 60 سال با ســابقه حداقل 20 ساله 
بیمه پردازى یا براى مردان با 30 سال سابقه و 50 سال 
سن یا با 35 سال بدون شرط سنى بازنشست مى شوند 
که هر کدام به این شــرایط رسیدند خود به  خود مقررى 
بیکارى قطع و مستمرى بازنشستگى در مورد آنها برقرار 

مى شود.

مدیرعامل شــرکت شــهرك هاى صنعتى اســتان 
اصفهان با تشــریح اقدامات و برنامه هاى در دســت 
اجراى این شرکت براى شــهرك صنعتى رنگسازان 
از تبدیل این شهرك به بزرگ ترین شهرك صنعتى 
کشــور از نظر امکانات زیر ســاختى در صورت بهره 

بردارى از پروژه هاى اجرایى این شرکت خبر داد.
محمدجواد بگى با بیان اینکه در ســال گذشته پروژه 
انتقال پساب شهرضا به تصفیه خانه صنعتى شهرك 
صنعتى رنگسازان به میزان 30 لیتر بر ثانیه آغاز شد، 
اظهار کرد: با توافق آب منطقه اى استان این میزان به 
90 لیتر بر ثانیه افزایش یافت و این پروژه تاکنون بیش 

از 80 درصد پیشرفت فیزیکى داشته است. وى اظهار 
امیدوارى کرد تا دهه مبارکه فجر این پروژه بزرگ به 

بهره بردارى برسد.
مدیر عامل شــرکت شــهرك هاى صنعتى اســتان 
اصفهان اظهار کــرد: با افتتاح این پــروژه که در نوع 
خود در استان و کشور بى نظیر است؛ آب مورد نیاز در 
فرایند واحدهاى صنعتى به استثناى واحدهاى صنایع 
غذایى، بهداشــتى و دارویى و همچنین فضاى سبز 
شهرك تأمین خواهد شد تا بخش قابل توجهى از نیاز 
آب واحدهاى صنعتى بدون فشار بر منابع آبى موجود 

در استان تأمین شود.

ماهانه 25 هزار اصفهانى 
بیمه بیکارى دریافت مى کنند

تبدیل شهرك صنعتى رنگسازان 
به بزرگ ترین شهرك صنعتى

کاهش بودجه بیمه سالمت در 
استان

معـاون اداره کل بیمه سـالمت در اسـتان اصفهان 
گفت: بودجه سـال97 بیمه سالمت نسـبت به سال 
قبل 10 درصـد افزایش داشـت اما سـال 98 بودجه 
با 10 درصد کاهش نسـبت به سـال 97 اعالم شـد 
و تا اآلن 20درصد هم کمتر از بودجه تعریف شـده، 

پرداخت شده است.
 مشاورى گفت: در حال حاضر جامعه  به میزان زیادى 
از دارو، عمل هاى غیرضرورى مثل سزارین، خدمات 
تصویر و رادیولوژى و خدمات پزشـکى غیرضرورى 
دیگر اسـتفاده مى کنـد. وى بـا بیان اینکه پزشـکى 
داریم که 7/5 میلیارد دارو تجویز کرده اسـت، افزود: 
با این هزینه هاى بیش از حد و غیرضرورى که ملزم 
به پرداختشـان هسـتیم، پولى براى اداره بیمه باقى 

نمانده است.

دستگیرى 
سارق دریچه هاى فاضالب 

فرمانده انتظامى شهرستان کاشان از دستگیرى یک 
سـارق دریچه هاى فاضالب و گاز و کشف 38 فقره 

سرقت در کاشان خبر داد.
 سرهنگ على پورکاوه گفت: متهم در بازجویى هاى 
انجام شده به 38 فقره سرقت دریچه هاى فاضالب 
و گاز و فروش آنها به یک مالخر اعتـراف کرد که او 

هم دستگیر شد.

تجهیزات 400 واحد خبر
صنعتى بزرگ اصفهان 
نیازمند نوسازى است

رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجــارت اصفهان گفت: 
ماشین آالت و تجهیزات 400 واحد صنعتى بزرگ در این 

استان نیازمند نوسازى و بهسازى است.
 ایرج موفق در گفتگو با «ایرنا» اظهار کرد: براى نوســازى 
و بهسازى این شــمار واحدهاى صنعتى و تولیدى استان 
اصفهان اعتبار کالن نیاز است که باید براى رفع آن تدابیر 
ویژه اى اتخاذ کرد. وى افزود: در زمینه نوسازى و بهسازى 
تجهیزات و ماشــین آالت این مجموعــه هاى صنعتى،

 بانک ها باید بیش از گذشته همکارى کنند، در سال گذشته 
فقط 4 درصد پرداخت تســهیالت بانک ها به این موضوع 

انتقال داشت.
موفق، نوسازى خطوط تولید واحدهاى تولیدى و صنعتى این 
استان را اجتناب ناپذیر دانست و گفت: تولیدات این واحدها 
با تحقق این مهم افزایش چشمگیرى خواهد داشت. وى به 
ضرورت جلوگیرى از صادرات مواد خام به خارج از اســتان 
پیش از تأمین نیاز مجموعه هاى صنعتى اصفهان اشاره و 
تصریح کرد: براى مثال نیاز ذوب آهن اصفهان که این روزها 
با کمبود مواد اولیه رو به رو اســت طى روزهاى آینده رفع 
مى شود و این مشکل را در شــوراى معاون کشور حل مى 
کنیم. رئیس صمت اصفهان با تأکید بر حل مشکل تولید 
در پلى اکریل اصفهان گفت: در این راســتا قرار شده است 
بخشى از مواد اولیه آن مجموعه از طریق پتروشیمى تبریز 
تأمین شود. وى همچنین به طرح هاى نیمه تمام این بخش 
اشاره و اضافه کرد:  تکمیل 1500 طرح هاى صنعتى، معدنى 
و تجارى این استان نیازمند همکارى بانک ها و دستگاه هاى 

اجرایى است.

شرکت آب منطقه اى اصفهان در مراســمى که در تاالر 
اجتماعات این سازمان برگزار شد از خبرنگاران تجلیل به 
عمل آورد و دوره آموزشى روزنامه نگارى آب را با سخنرانى 
دکتر فائزه تقى پــور، مدیر گروه ارتباطات دانشــگاه آزاد 

اسالمى اصفهان (خوراسگان) افتتاح کرد.
معاون حفاظت و بهره بردارى شرکت آب منطقه اى اصفهان 
در این مراسم با تبریک روز خبرنگار گفت: در سال جارى، 
میزان بارش در ایســتگاه کوهرنگ 2144 میلیمتر، جمع 
ورودى آب به ســد یک میلیارد و 842 میلیون مترمکعب، 
خروجى یک میلیارد و 262 میلیون مترمکعب است. این در 

حالى است که ما در پاییز و بهار، توزیع آب داشتیم.
حسن ساســانى با بیان اینکه در حال حاضر نیز بخشى 
از آب در رودخانه زاینده رود جارى اســت، افزود: حجم 
ذخیره آب در سال گذشته، 297 میلیون مترمکعب بود. 
وى ادامه داد: بر اساس آخرین برنامه مصوب در کارگروه 
آب اســتاندارى، مقرر شد در تابستان ســه نوبت براى 
کشاورزان آب توزیع کنیم که شــامل سه بازه 15 روزه 
براى شرق و ســه بازه 20 روزه براى غرب باشد که این 
روند در جریان است تا کشاورزان کشت مطلوب داشته 

باشند.
معاون حفاظت و بهره بردارى شرکت آب منطقه اى اصفهان 
با بیان اینکه احداث سامانه دوم آب اصفهان از سال هاى 
پیش مطرح بود گفت: خط انتقال و تصفیه خانه ســامانه 
دوم در حال اجراست و 2600 میلیارد تومان براى اتمام آن 
نیاز است که با توجه به مشکالت و اینکه این طرح ردیف 
اعتبارى در دولت ندارد، باید به دنبال ســرمایه گذار بخش 

خصوصى بود و این کار نیز زمانبر است.

ساسانى شــهردارى اصفهان را بدهکارترین مشترك آب 
منطقه اى اصفهان اعالم کرد ولى گفت: شــهر اصفهان 
داراى حقابه بر اساس طومار شــیخ بهایى است و استفاده 

شهردارى براى فضاى سبز، بر این مبناست.
وى ادامه داد: ما سال آبى را با 170 میلیون مترمکعب آب 
آغاز کردیم و ورودى به مخزن نیز افزایش نداشت و اقدامات 

در زمینه آب، با ریسک صورت گرفت.
معاون حفاظت و بهره بردارى شرکت آب منطقه اى اصفهان 
مى گوید: از نظر وزارت نیرو، خطى که فوالد از چم آسمان 
مى خواهد شروع کند بارگذارى جدید نیست و محل برداشت 
آب تغییر مى کند و در حقیقت محل پمپاژ آب، چم آسمان 

است و نمى تواند اضافه برداشت و بارگذارى جدید باشد و ما 
نیز قطعاً کنترل الزم را خواهیم داشت.

ساسانى در پاسخ به سئوالى در خصوص تاالب گاوخونى 
هم گفت: میزان آبى که براى کشــاورزان توزیع مى کنیم 
کمتر از حقابه آنهاست و در مسیر رودخانه نیز برداشت هاى 
مجاز و غیرمجاز صورت مى پذیرد. بنابراین با طى مســیر 
120 کیلومترى تا تاالب گاوخونى، آب چندانى به گاوخونى 
که سالیان سال هم فاقد آب بوده، نمى رسد ولى بر اساس 
مستندات سازمان محیط زیست، در این مدت 10 میلیون 
مترمکعب آب به تاالب رسیده و نفوذ مى کند و امید است 

سال آینده این روند مطلوب تر باشد.

وى با اشاره به ساخت و ساز در حریم رودخانه نیز گفت: در 
گذشته شهردارى ها و بخشــدارى ها بدون استعالم از آب 
منطقه اى، مبادرت به صدور مجوز ساخت و ساز در حریم 
رودخانه کرده و این ساخت و سازا اکثراً داراى مجوز قانونى 
هستند و این بیانگر آن است که در گذشته همه ما دولتى ها، 
کوتاهى کردیم و باید بدانید تخریب یک ویال که در حریم 

رودخانه ساخته شده کار ساده اى نیست.
وى تصریح کرد: با این حال طى سه سال اخیر، 140 هکتار 
از تصرفات غیرقانونــى در حریم رودخانه ها در حاشــیه 

زاینده رود آزادسازى شده است.
ساسانى در ادامه افزود: تاکنون 1690 حلقه چاه غیرمجاز پر 

و مسدود شده که بیشترین آنها در حاشیه زاینده رود است.
■■■

رئیس گروه بهره بردارى از شــبکه هاى آبیارى شــرکت 
آب منطقه اى اصفهان هم با ارائه گزارشــى گفت: امسال 
در استان اصفهان میزان بارش نســبت به سال گذشته، 
مطلوب تر بوده، ولى علیرغم بارش هاى خوب فقط گوشه اى 
از زاینده رود از بارش نصیب داشته و در بقیه مناطق بارش 
اندك بهره اى داشــته اســت. بنابراین باید در این راستا 

آینده نگرى کرد.
مجید نصر از برگزارى جلسه شوراى هماهنگى مدیریت 
به هم پیوسته آب حوضه آبریز زاینده رود خبر داد و گفت: 
در این جلسات که بســیارى از مسئوالن عضو آن هستند 
برنامه ریزى براى حوضه آبریز زاینده رود انجام شــده و در 
هجدهمین جلسه در بهمن ماه، بر اساس آورد، قرار شد آبى 
محدود و مدیریت شده، براى کشاورزان اختصاص یابد و 
رهاسازى شود و کشت پاییزه صورت گیرد و توزیع آب نیز 

بر اساس نیاز کشاورزان بود.

تکمیل سامانه دوم آب در گرو سرمایه گذار بخش خصوصى
ساسان اکبرزاده



سالمتسالمت 07073554 سال شانزدهمشنبه  19مرداد  ماه   1398

ابالغ رأى
 شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 238/98  دادنامه 466-98/5/8 مرجع 
رسیدگى شعبه 8(گلبهار غربى) شوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: حمید رضا حسین خانى 
نشانى: نجف آباد بلوار بهارســتان خ ش میرزا رضا رضایى ك گلزار پالك 10، خوانده: مسلم 
ســیاه مردان نشــانى: مجهول المکان موضوع: مطالبه وجه یک فقره رسید عادى به شماره 
.............. جمعا به مبلغ 170/000/000 ریال گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق 
به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و طى 
تشریفات قانونى دروقت مقرر جلسه اى شورا به تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل و باتوجه به 
محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا 
درخصوص دعواى حمید رضا حســین خانى  به طرفیت مسلم سیاه مردان به خواسته مطالبه 
تقدیمى از سوى خواهان و بقاى اصول مستندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین 
و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خوانده در مطالبه وجه را دارد،  نظر به اینکه خوانده دلیلى بر 
برائت ذمه یا بطالن دعوى اقامه و ابراز نداشــته دعوى و مستندات مصون از هر گونه ایراد و 
انکار باقیمانده است. دعوى مطروحه را موجه و ثابت تشخیص و  مستنداً به مواد 198 و 502 و 
515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى 
مطروحه را وارد و ثابت دانسته و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 170/000/000 

ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 3/850/000 ریال به عنوان هزینه هاى دادرسى و 
ابطال تمبر از باب تسبیب و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از 
تاریخ سررسید 98/5/2 لغایت اجراى حکم ، درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره 
غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه و ظرف همین مدت 
قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى دادگسترى نجف آباد مى باشد.555012/م الف، 

قاضى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد شعبه هشتم/5/252
 مزایده اموال منقول  - نوبت دوم

در پرونده  970850 از شعبه اول دادگاه  عمومى حقوقى شاهین شهر محکوم علیهم شرکت 
ابنیه افراز اسپادانا به پرداخت مبلغ 770/ 139/946 ریال بابت اصل خواسته در حق محکوم له 
وحید نکوئى مهر و مبلغ 000 / 000 / 1 ریال بابت حق االجراى دولتى در حق صندوق دولت 
محکوم گردیده که محکوم له در قبال خواسته خود اقدام به توقیف ملک محکوم علیهم که به 
شرح زیر توسط کارشناس خبره کارشناسى شده است نموده است صورت اموال مورد مزایده 
 HD338662 به شماره سریال Lister 1 – یک دستگاه ژنراتور مستعمل سه فاز مارك
, ژنراتور چینى 12KWatخروجى 1500rpm به ارزش 000 / 000 / 40 ریال 2- یک 
عدد کانتینر 6 مترى زرد رنگ سالم مســتعمل به ارزش 000 / 000 / 50 ریال 3 – دو عدد 
کانکس مستعمل 4 مترى به عرض 24 متر مارك کوه سفید هر کدام بطور متوسط به ارزش 

000 / 000 / 35 ریال جمعا معادل 000 / 000 / 70 ریال 4 – یک مجموعه باالبر مستعمل 
به همراه موتور و وینچ و پایه به موتور 2,2kwat به رنگ آب به ارزش 000 / 000 / 20 ریال 
رآورد و اعالم نظر  جمع گل 4 آیتم به ارزش قیمت پایه معادل 000 / 000 / 180 ریال تعیین و ّ
مى گردد .  زمان برگزارى مزایده در مورخ 31/ 5 / 1398 ساعت 8 الى 30 / 8 در دادگسترى 
شاهین شــهر طبقه همکف واحد اجراى احکام از طریق مزایده در معرض فروش گذاشته 
مى شود مزایده از قیمت کارشناسى شروع و به کســى که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد 
فروخته خواهد شد . برنده مزایده مى بایست 10 درصداز ثمن معامله را فى المجلس به همراه 
داشته باشند تا عند اللزوم به حساب سپرده 21712902777002 نزد بانک ملى شاهین شهر  
واریز و تا یک ماه فرصت دارد ما بقى ثمن معامله را به حساب سپرده واریز نماید و اال ضمن 
ابطال مزایده10 درصد اولیه پس از کسر هزینه هاى مزایده به صندوق دولت واریز مى گردد. 
کسانى که مایل به شرکت در مزایده مى باشند مى بایســت حداکثر 5 روز قبل از مزایده به 
دایره اجراى احکام مدنى مراجعه تا ترتیب بازدید آنها از اموال داده شود و در روز انجام مزایده 
درخواست کتبى خود به همراه قیمت پیشنهادى را به دایره اجراى احکام مدنى تحویل ، تا در 
مزایده شرکت داده شوند . 559087 /م الف– دادورز احکام دادگسترى شاهین شهر/ 5/257 

مزایده ( دستور فروش )
شماره نامه : 1398009000898327-شماره پرونده : -9809983730100075 – شماره 

بایگانى 980387 بنا به درخواست خواهان خانم مژگان جعفرى فر به فروش تمامت شش 
دانگ یک قطعه ملک به شماره پالك ثبتى391 باقى مانده واقع در بخش 9 به نشانى جوزدان 
خ امام خمینى جنب مسجد امام جعفر صادق جنب منزل حاج جعفر عباسى طى دستور فروش 
صادره از شعبه اول حقوقى ملک فوق مورد ارزیابى توسط کارشناسان رسمى آقاى حسین 
پیرمرادیان قرار گرفت که موضوع مزایده مى باشد منزل مذکور حدود 150 متر مربع با مصالح 
تیرچه بلوك و مساحت زیر بنا ( اعیانى ) حدود 120 متر مربع مى باشد با توجه به موارد فوق و 
موقعیت و محل ملک و مساحت عرصه و اعیانى نوع بنا و مشترکات جمعا شش دانگ ملک 
ارزشى معادل 1/640/000/000 ریال( یک میلیارد و ششصد و چهل میلیون ریال )  براورد 
گردیده اســت. باتوجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نســبت به نظریه کارشناسى 
اموال توقیف شــده ازطریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد درتاریخ 1398/06/03 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. ضمنًا 
خریدار مى تواند ظرف پنج روز قبل از مزایده از مال/اموال/ملک موردنظر بازدید به عمل آورد. 

560465/م الف مدیراجراى احکام حقوقى دادگسترى نجف آباد/  5/256

بیشــتر مردم دنیا اعتقاد دارند خوردن هویج موجب 
افزایش بینایى مى شــود و مى تواند آنهــا را قادر به 
داشتن دید بهترى در شــب کند. البته اینکه هویج 
داراى میزان مناســبى ویتامین A است، موضوعى 
اثبات شده است و کمبود این ویتامین مى تواند منجر 

به کاهش قدرت دید انسان شود.
بدن انسان به ویتامین هاى مختلفى ازجمله ویتامین 
A  نیاز دارد و این ویتامین از منابع غذایى مختلفى از 
جمله خوردن هویج تأمین مى شود اما مصرف هویج 
به تنهایى نمى تواند موجب افزایش دید افراد عادى 
شده و یا قدرت دید در شب را در آنها ایجاد کند. تنها 
در صورتى که مشکل بینایى یک فرد به دلیل کمبود 
ویتامین A باشد، مصرف هر نوع ماده غذایى حاوى 
این ویتامین و نه فقط هویــج،  مى تواند به فرد بیمار 

کمک کند.
به باور متخصصان مصرف هویج مى تواند منجر به 
افزایش سالمت چشمان شما شود. حال سئوال مهمى 
که مطرح مى شود این است که چگونه باور به تأثیر 
جادویى مصرف هویج در افزایش قدرت دید و ایجاد 

دید در شب در سراسر جهان به وجود آمده است؟
این موضوع داراى داستانى بســیار جالب و عجیب 
است. در حقیقت تاریخ باور به قدرت جادویى مصرف 
هویج به حدود 75 ســال پیش و ســال هاى جنگ 
جهانى دوم باز مى گردد. این شایعه توسط مطبوعات 

و رسانه هاى بریتانیایى درآن زمان و باهدف انحراف 
افکار عمومى و فریب نیروهاى متحدین انجام شد. 
در این زمان هواپیماها هنــوز فاقد رادار و تجهیزات 
ناوبرى امروزى بودند و قــدرت دید خلبان هواپیما 
نقش اساسى و اصلى را در پیروزى نبردهاى هوایى 
ایفا مى کرد و خلبانان انگلیسى به دلیل توانایى خود 
در تیراندازى و هدف قرار دادن بمب افکن هاى دشمن 
طى حمالت شــبانه لندن، از شــهرت وحشتناکى 
برخوردار بودند. رازى کــه در وراى این قدرت بود، 
اســتفاده از اختراع جدیدى به نام رادار بود اما ارتش 
بریتانیا براى انحراف دشمن این شایعه را مطرح کرد 
که خلبانان ارتش این کشور به میزان زیادى از هویج 
در برنامه غذایى خود استفاده مى کنند که این موضوع 

موجب افزایش قدرت دید آنها در شب شده است.
هنوز مشخص نیست که آیا ارتش آلمان در دام این 
حیله افتاده است یا نه اما مردم انگلیس مطمئناً با تبلیغ 
این شعار دولتى به گســترش شایعه فوق در سراسر 
جهان کمک کردند. شــعارى که مى گفت: «هویج 
شما را سالم نگه مى دارد و به شما کمک مى کند تا در 

تاریکى به خوبى ببینید.»
اما به هــر روى هویج سرشــار از یک 

رنگ دانــه نارنجى به نــام بتاکاروتن 
اســت. آنزیم هاى موجــود در بدن 
انسان، بتاکاروتن را به نوعى ویتامین 

A موسوم به رتینول تبدیل مى کنند که 
براى سالمتى چشم بسیار حیاتى است. سایر 

آنزیم ها، رتینول را به ماده شیمیایى مورد نیاز شبکیه 
تبدیل مى کنند که براى تشکیل یک رنگ دانه به نام 
رودوپسین که در شــرایط کم نور کار مى کند، مهم 
است. رودوپسین در سلول هاى نور گیرنده معروف 
به میله هاى بینایى وجود دارد که در قسمت پشت 
چشم، در شبکیه قرار دارند. این سلول ها در نور کم 
مسئول بینایى ما هســتند و خوردن هویج به آنها 
کمک مى کند. در حقیقت خــوردن هویج و منابع 
ویتامین A  موجب افزایش قدرت بینایى نمى شود 
بلکه کمبــود آن به کاهش قــدرت بینایى منجر
 مى شود و بدون هیچ گونه ویتامین A، شب کورى 

ایجاد خواهد شد.

امروزه بیشتر افراد به سمت خرید آبلیموهاى به اصطالح 
طبیعى مى روند که در شیشــه هاى پالستیکى نگهدارى 
مى شــود و حتى پــس از خرید نیز ظــرف آن را عوض 
نمى کننــد امــا از طرفى نیــز گفته مى شــود که چنین 
ظرف هایى براى نگهدارى آبلیمو و آبغوره خطرناك است.
همانطــور نگهدارى آبغــوره، آبلیمو و ســرکه در ظروف 
پالستیکى مشکالت زیادى براى سالمت مصرف کنندگان 
ایجاد مى کند، باید ســعى کنیم تا از ظروفى مانند چینى و 
شیشــه اى که مناســب ترین ظروف براى نگهدارى غذا 
بدون اثرات زیست محیطى و سالمتى است، استفاده کنیم.

کارشناسان مواد آشــامیدنى و بهداشتى، مى گویند پس 
از آنکه آبلیمو یــا آبغوره را داخل شیشــه ریختید، بهتر 
اســت شیشــه را داخل آب جوش قرار دهید تا آنزیم و 
باکترى هاى موجود در آن، از بین برود. با انجام این کار، 
قارچ ها امکان رشد را از دست مى دهند و در نتیجه احتمال 
کپک زدن این مواد هم کاهش چشــمگیرى مى یابد. 
آبلیمو یا آبغوره را باید حتمًا داخل شیشــه تمیز بریزید و 
تا نزدیکى لبه ظرف پر کنید. بهتر اســت به مقدار خیلى 
کم  لبه شیشــه را خالى بگذارید و سپس درپوشى روى 

آن قرار دهید تا 
با ایجاد خأل، اکسیژن به داخل 

محصول راه نیابد و جایى براى 
رشد کپک ها وجود نداشته باشد.

درباره نگهدارى آبلیمو و آبغوره باید 
گفت که قرار دادن این مواد در آفتاب، 

باعث ایجــاد تغییرات شــیمیایى در آن  
مى شود؛ با توجه به اینکه ویتامین C موجود 

در آبلیمو یا آبغوره، به نور و حرارت حساس است 
و در برابر نور آفتاب از بین مى رود؛ بنابراین باید از 

قراردادن این مواد در مقابل نور آفتاب به طور جدى 
خوددارى شود.

از ظروف پالســتیکى یا بطرى هــاى آب معدنى براى 
نگهدارى آبلیمو استفاده نکنید؛ زیرا مواد اسیدى موجود 
در آبلیمو مى تواند با دیواره ظروف پالســتیکى فعل و 
انفعاالت نامطلوبى ایجاد کند و سمى و سرطان زا شود؛ 
بنابراین از ظروف شیشه اى اســتفاده کنید و بهتر است 
این ظروف شیشه اى، تیره باشــند تا کمتر نور را از خود 

عبور دهند. 

علت نارســایى کلیه ها در دو   ســوم مــوارد دیابت و 
فشــار خون باالســت. در دیابت نوع 2 اکثر بیماران 
عالمتــى ندارنــد. یعنى عالئمــى ماننــد پرخورى، 
پرنوشى و پرادرارى ندارند. ولى در آزمایش، قند خون

 باالست. 
یکى از مشکالتى که ما با آن زیاد درگیر هستیم، مصرف 
زیاد آب در کسانى است که کلیه سالمى ندارند. مریض 
دیابتى که کلیه هایش درگیر شده نباید زیاد آب بخورد. 

آب زیاد نارسایى قلبى را هم تشدید مى کند.
البته فرد مبتال به ســنگ کلیه بایــد آب زیاد بخورد. 
بنابراین در فشــارخون باالى کنترل نشده چه همراه 
دیابت باشد چه نباشد، نباید زیاد آب بخورد. خوردن آب 

زیاد، درمان پرادرارى فرد مبتال به دیابت نیســت. این 
فرد باید دارو مصرف کند . اگر به پزشــک مراجعه کند 
و قند خون با دارو کنترل شــود، پرادرارى هم برطرف 

مى شود.

عضو هیئت علمى پژوهشکده بیمارى هاى گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکى تهران با 
اشاره به مضرات مصرف چاى داغ، گفت: چاى داغ خطر ابتال به سرطان مرى را ده  

برابر افزایش مى دهد. 
دکتر محمد امانى بــه مردم توصیه کرد که به هیــچ وجه چاى داغ 

مصرف نکنند تا در معرض سرطان مرى قرار نگیرند. 
وى اظهار کرد: در صورتى که مردم از چاى ولرم استفاده کنند، خطر 

ابتال به سرطان خیلى کم مى شــود و حتى مى توان گفت که به صفر 
نزدیک مى شود.

دالیل خوبى براى شستن لباس هاى نو قبل از پوشیدن 
آنها بــراى اولین بار وجــود دارد، مخصوصــًا در مورد

 لباس هاى زیر و تیشرت ها که مستقیمًا با پوست شما 
در ارتباط هستند. 

مثًال رنگ هــاى اضافه حاصل از رنگــرزى پارچه، مى 
توانند به پوست شما منتقل شوند. بیشتر پارچه هایى که از 
ترکیب فیبرهاى پلى استر و اکریلیک دوخته مى شوند با 
رنگ هاى آزو آنیلین رنگ مى شــوند. ایــن رنگ ها

مــى تواننــد باعــث واکنش هــاى جدى پوســتى 
على الخصوص براى اطفال شوند. 

ممکن است شپش ها، باکترى ها، قارچ ها از یک شخص 
به شخص دیگر منتقل شود. شما اغلب مطمئن نخواهید 
بود که کسى قبل از شما این لباس را امتحان کرده است 

یا خیر.
اتاق پرو مى تواند محل رشد بسیارى از عوامل مضر باشد.

علت مهــم دیگرى که شــما را مجاب خواهــد کرد تا 

لباس هاى نو را قبل از پوشــیدن بشــویید فرمالدهید 
اوره اســت. فرمالدهید اوره ماده اى شیمیایى است که 
تولیدکنندگان لباس براى تثبیت رنگ و بافت پارچه مورد 
استفاده قرار مى دهند. پوست هاى حساس در نواحى اى 
که در تماس مستقیم مداوم با لباس قرار دارند مى تواند 
عالیم جوش و خارش را نشــان دهند، نقاطى مثل زیر 

بغل، یقه، سر آستین و ناحیه کمر و ران شلوارها.
از کاربردهاى فرمالدهیــد اوره جلوگیرى از کپک زدن 
پارچه هایى است که مدت زمان طوالنى را در حال حمل و 
نقل خواهند بود. این ماده اگرچه با شستشوى اول به طور 
کامل از بین نمى رود اما با شستشوى اول به میزان قابل 
توجهى از مقدار آن کاسته مى شود و در هر بار شستشو 

این ترکیب از پارچه برداشته مى شود.
پوســت اطفال به رنگ هاى پارچه ها بســیار حساس 
هســتند و جوش هاى آلرژیک با احتمال بیشــترى در 

کودکان بروز خواهند کرد.
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ن و باهدف انحراف
متحدین انجام شد. 
قد رادار و تجهیزات 
 دید خلبان هواپیما 
ى نبردهاى هوایى

ه دلیل توانایى خود 
ب افکن هاى دشمن 
ــهرت وحشتناکى 
راى این قدرت بود،

م رادار بود اما ارتش 
را مطرح کرد   شایعه
زان زیادى از هویج 
کنند که این موضوع 

 شب شده است.
ش آلمان در دام این 
یس مطمئناً با تبلیغ 
ایعه فوق در سراسر 
ه مى گفت: «هویج 
 کمک مى کند تا در 

ر از یک
روتن 
بدن 
امین 

A موسوم به رتینول تبدیل مى کنند که
براى سالمتى چشم بسیار حیاتى است. سایر 

آنزیم ها، رتینول را به ماده شیمیایى مورد نیاز شبکیه 
تبدیل مى کنند که براى تشکیل یک رنگ دانه به نام 
مى کند، مهم  رودوپسین که در شــرایط کم نور کار
است. رودوپسین در سلول هاى نور گیرنده معروف 
به میله هاى بینایى وجود دارد که در قسمت پشت 
چشم، در شبکیه قرار دارند. این سلول ها در نور کم 
به آنها ما هســتند و خوردن هویج مسئول بینایى
کمک مى کند. در حقیقت خــوردن هویج و منابع 
AویتامینA  موجب افزایش قدرت بینایى نمىشود
بلکه کمبــود آن به کاهش قــدرت بینایى منجر

A مىشود و بدون هیچ گونه ویتامین A، شب کورى 
ایجاد خواهد شد.

آیا واقعًا هویج باعث
 تقویت بینایى مى شــود؟

چه ظرفى براى نگهدارى 
آبلیمو مناسب است؟

خطر نوشیدن چاى داغ 
A ویتامینA
این ویتامین
کمککند
باور متخ به
افزایش سال
که مطرح

جادویى مص
دید در شب
این موضو
است. در ح
هویج به ح
جهانى دوم

عبور دهند. 

دانشگاه علوم پزشکى تهران با بد
 ابتال به سرطان مرى را ده  

جه چاى داغ 

 کنند، خطر 
ت که به صفر 

لباس نو را قبل از پوشیدن 
بشویید

چرا بیمار دیابتى نباید زیاد آب بخورد؟

فواید پابرهنه راه رفتن روى چمن 

هر بیمارى چه بویى دارد؟

پزشکان دریافتند پیاده روى با پاى برهنه روى چمن 
فواید بسیارى براى سالمت دارد.

حتمًا شنیده اید افراد بســیارى بر روى چمن با پاى 
برهنه در صبح و عصر پیــاده روى مى  کنند که این 
پیاده روى عالوه بر لذت بخش بودن، فواید بسیارى 
براى ســالمتى دارد. زمانى که افراد با پاى برهنه بر 
روى چمن، خاك، شن، ماســه و یا هر سطح طبیعى 
قدم برمى دارند، باید بدانند که این پیاده روى خواص 

درمانى دارد.
محققان در ذیل برخى از فواید پیاده روى با پاى برهنه 

بر سطح طبیعى را ذکر کرده اند:

برقرارى ارتباط با زمین
وقتى شــما پابرهنه روى زمین راه مى روید، با انرژى 
طبیعى زمین ارتباط برقرار مى کنیــد که این تبادل 
انرژى بین شما و زمین منجر مى شود افکار منفى را 

رها کنید و انرژى تازه به دست آورید.

آرامش ذهن، بدن و روح
راه رفتن صبحگاهى براى ذهن، جسم و روح بسیار 
مفید اســت. در صبح با استنشاق هواى تازه بدن کار 

خود را درســت آغاز مى کند. نور خورشید، هواى تازه 
و فضاى صبح منجر به تولید هورمون آرام بخش در 

بدن مى شود.

 مفید براى چشم و بینایى
پیاده روى با پاى برهنه در صبح براى چشم و بینایى 
خواص بسیارى دارد. پاها مناطقى دارند که با اعضاى 
بدن در ارتباط هســتند. راه رفتن بیشترین فشار را بر 
روى انگشت اول، دوم و سوم مى آورد که این نقاط بر 

سالمت چشم تأثیرگذارند.

D دریافت رایگان ویتامین
دریافت ویتامین D در پیاده روى با پاى برهنه روى 
چمن در صبح بسیار مؤثر است. دریافت این ویتامین به 
شما براى داشتن استخوان هاى سالم و دورى از انواع 

بیمارى کمک مى کند.

کسب انرژى هاى مفید براى بدن
پیاده روى با پاى برهنه براى کسب انرژى هاى مفید 
بسیار مؤ ثر است. عالوه بر این ایجاد انگیزه و آرامش 

روحى و روانى از مزایاى این پیاده روى است.

محققان اعــالم کردند که بســیارى از بیمارى ها 
بوى مخصوص بــه خــود را دارنــد و همین امر 
موجب تشــخیص و شناســایى زودتــر بیمارى

 مى شود.
 بیمارى ها عملکرد بــدن را تغییر مى دهند و باعث 
افزایش فرایندهاى جدید و متفاوت بیوشیمیایى در 
بدن مى شوند، این فرایند مى تواند مولکول هاى فرار 
کوچکى را ایجاد کند، این مولکول ها نیز قادر هستند 
تا از طریق جریان خون به ریــه منتقل و در تنفس، 

ادرار و عرق منتشر شوند.
«جوى میلن» از جمله افرادى است که حس بویایى 
بســیار قوى دارد. از همین رو  بینى حساس او بوى 
نامطبوعى را که از همســرش متصاعد مى شــد، 
احســاس مى کرد، اوایل او فکر مى کرد که شــاید 
همســرش به اندازه کافى حمام نمى کند، اما بعد از 
12 سال همسرش به بیمارى پارکینسون مبتال شد.

 از همین رو او با دانشــمندان دانشــگاه منچستر 
همکارى کرد تــا بوهایــى که بــا وضعیت هاى 
خاصى مرتبط هستند، تشــخیص دهد که همین

 امر مى تواند به تشخیص زودهنگام بیمارى منجر 
شود. آنچه از این بررســى ها به دست آمد به شرح 

زیر است.

پارکینسون
بوى این بیمارى بویى شبیه به «مشک» است. این 
بو ممکن است به دلیل ایجاد باکترى ها و مخمرهاى 
موجود در «سبوم»، بویى تند باشد. سبوم ماده چربى 
است که توسط پوست ترشح مى شود و در بیماران 
مبتال به پارکینســون این ترشــحات بیش از حد 
هستند. گفتنى است؛ مشک معموًال از نافه جنس نر 

آهوى ختن گرفته مى شود. 
کیســه اى در زیر شــکم این آهو قرار دارد که در 
آن مــاده اى لــزج و شــکالتى رنگ وجــود دارد 
و در فصل بهــار آهو آن را در اثر خارش به ســنگ 

مى کشد.

آلزایمر
این بیمارى داراى بویى شبیه به بوى «نان چاودار» 
است. پوســت داراى یک بوى مخمر کرمى است 
که مى تواند به هنگام پیشــرفت بیمــارى آلزایمر 

تشدید شود.

دیابت
دیابت داراى بویى شــیرین با ترکیبى از مرکبات و 
آناناس است. این بو مى تواند در سراسر طول روز از 
بدن بیمار متصاعد شود و میزان آن به سطح گلوکز 

و چگونگى کنترل دیابت مرتبط است.

سرطان
بوى ایــن بیمارى بویى شــبیه بــه قارچ 
اســت؛ البته باید بدانید که انواع مختلفى از 
ســرطان بوى خاص خود را دارند. همچنین 
ممکن اســت این بو در مراحــل بهبودى بیمار 

متفاوت باشد.

آناناس است. این بو مى تواند در سراسرزیر است.
بدن بیمار متصاعد شود و میزان آن به س
و چگونگى کنترل دیابت مرتبط است

سرطان
بوى ایــن بیمارى بویى شــبیه
اســت؛ البته باید بدانید که انواع
ســرطان بوى خاص خود را دارند
ممکن اســت این بو در مراحــل به

متفاوت باشد.
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دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان (خوراسگان) در نظر دارد اماکن رفاهی دانشجویی خود (شامل: بوفه خوابگاه، بوفه 
علوم تربیتی و کافی شاپ علوم تربیتی) را به صورت یکجا یا مجزا از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی یا حقوقی 
واجد شرایط مندرج در اسناد مزایده واگذار نماید. متقاضیان در صورت تمایل از تاریخ درج این آگهی به مدت 10 روز کاري 
جهت بازدید از اماکن مورد مزایده و دریافت اسناد مربوطه به اداره دبیرخانه این واحد دانشگاهی واقع در اصفهان، خیابان 
جی شرقی، ارغوانیه، بلوار دانشگاه، ساختمان اداري اندیشه، طبقه دوم یا به سایت www.khuisf.ac.ir مراجعه نمایند.

شرایط مزایده:
1-      ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر در وجه دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان (خوراسگان) به مبلغ 10٪ کل مبلغ 
پیشنهادي اجاره یکسال به شرطی که کمتر از ده میلیون ریال نباشــد براي هر کدام از محل هاي مزایده به صورت 
جداگانه یا واریز وجه فوق به حساب شماره 0223255621008 بانک ملی ایران با شناسه پرداخت 41921401001088 
جهت بوفه علوم تربیتی و شناسه پرداخت 41921401001196 جهت کافی شــاپ علوم تربیتی و شناسه پرداخت 

41921401001313 جهت بوفه خوابگاه به نام دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان (خوراسگان).
2-      واریز فیش بانکی به مبلغ 000 / 500ریال به حساب شماره 0223255621008 بانک ملی ایران با شناسه پرداخت 
هاي ذکر شــده باال براي هر کدام از محل هاي اجاره به صورت جداگانه به نام دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان 

(خوراسگان) بابت خرید اسناد مزایده. 
3-      دانشگاه در رد یا قبول یک یا تمامی پیشنهادات مختار است.

4-      هزینه درج این آگهی بر عهده برنده مزایده خواهد بود.

آگهى مزایده

 اصغر عالمیان - مدیرکل روابط عمومی و اطالع رسانی  دانشگاه آزاد اسالمى واحد اصفهان (خوراسگان)

نوبت اول 

شرکت عمران شهر جدید مجلسى در نظر دارد مناقصه عمومى، پروژه مشارکتى و مزایده اجاره اى با مشخصات ذیل واقع در شهر جدید مجلسى، را از طریق 
سامانه تدارکات الکترونیکى دولت به نشانى www.setadiran.ir برگزار نماید:

- تاریخ انتشار اسناد در سایت مذکور: 98/05/15
- شرایط زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت: حداکثر تا ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 98/05/23

- شرایط زمانى دریافت اسناد مزایده از سایت: حداکثر تا ساعت 10 روز شنبه مورخ 98/06/02
- مهلت زمانى ارائه پیشنهادات: حداکثر تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 98/06/02

- زمان بازگشائى پاکات: ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 98/06/03
- نشانى کارفرما: اصفهان- کیلومتر 20 جاده مبارکه بروجن- شهر جدید مجلسى- بلوار ارم- شرکت عمران مجلسى

کدپستى: 45775- 86316 دورنگار: 52472214- 031   تلفن: 03152472733  
www.majlessi-ntoir.gov.ir سایت اینترنتى

آگهى تجدید فراخوان مناقصه عمومى، مشارکت و مزایده

م الف: 561173شرکت عمران شهر جدید مجلسى

دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان (خوراسگان) در نظر دارد امور تهیه مواد اولیه، طبخ و توزیع غذاي سلف سرویس 
دانشجویی خود را از طریق مناقصه  عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان واجد شرایط 
درخواست می شود در صورت تمایل به مدت 10 روز کاري از تاریخ چاپ آگهی جهت اخذ مدارك و فرمهاي مربوطه به 

آدرس سایت دانشگاه به نشانی www.khuisf.ac.ir مراجعه نمایند.
تلفن جهت کسب اطالعات: 03135002375 یا 03135354001ساختمان اندیشه طبقه چهارم اتاق  407

شرایط:
1 -ارائه ضمانت نامه معتبر بانکی در وجه دانشگاه آزاد اســالمی واحد اصفهان (خوراسگان) به مبلغ 000/ 000/ 500/ 1 
(یک میلیارد و پانصد میلیون ریال) در وجه دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان (خوراسگان) که حداقل به مدت سه ماه 
معتبر باشد (قابل تمدید) یا معادل مبلغ ضمانت نامه چک تضمین شده بانکی و یا واریز به حساب شماره 0223255621008 

بانک ملی ایران با شناسه پرداخت 9812537 به نام دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان (خوراسگان).
2- واریز فیش بانکی به مبلغ 000/ 500 ریال به حساب شماره 0223255621008 بانک ملی ایران با شناسه پرداخت 

91524537 بنام دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان (خوراسگان).
3-   دانشگاه در رد یا قبول یک یا تمامی پیشنهادات مختار است.

4-   کلیه کسورات قانونی بر عهده پیمانکار می باشد.
5 -هزینه درج آگهی بر عهده پیمانکار می باشد.

آگهى تجدید مناقصه

 اصغر عالمیان - مدیرکل روابط عمومی و اطالع رسانی  دانشگاه آزاد اسالمى واحد اصفهان (خوراسگان)

شرکت توسعه بازاریابى و فروش ماد با وکالت از بانک ملت در نظر 
دارد امالك مشروحه ذیل در استان اصفهان را از طریق مزایده 
عمومى شماره  98/51 به فروش برساند، متقاضیان مى توانند جهت 
کسب اطالعات بیشتر و  همچنین دریافت اسناد مزایده از تاریخ 
1398/05/19 لغایت 1398/05/31  از  ساعت7:30 الى 14:30 به 

آدرس ذیل  مراجعه فرمایند. 
آخرین مهلت تحویل اسناد مزایده تا پایان وقت ادارى روز پنجشنبه 

مورخ 1398/05/31 مى باشد.
ضمناً جلسه بازگشایى پاکات و اعالم برندگان مزایده ساعت 10 صبح 
روز چهارشنبه مورخ 1398/06/06 در محل دفتر مرکزى شرکت 

برگزار مى گردد. 
شرکت در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار خواهد بود .

توضیحات:
الف) در فروشهاى نقدى شرایط پرداخت بصورت 40٪ پیش پرداخت ، 40٪ حداکثر 2 ماه بعد ( همزمان با تحویل ملک ) و 20٪ هنگام 

تنظیم سند در دفترخانه مى باشد.
 ب) نحوه فروش نقد و اقساط ( درصد پیش پرداخت ، تعداد اقساط و نرخ سود اقساط ) طبق جدول مندرج در آگهى مى باشد.

 ج) در فروشهاى اقساطى اولویت با باالترین قیمت پیشنهادى و کمترین تعداد اقساط بوده و شرکت مجاز است بر اساس 
پیشنهادهاى واصله نسبت به تعیین برنده مزایده اقدام نماید. 

د) سایر شرایط مزایده فروش امالك در اسناد مزایده درج گردیده است.

مزایده عمومى شماره 98/51 فروش امالك 
مازاد بانک ملت استان اصفهان

مدیریت شعب بانک ملت استان اصفهان

مبلغ با احتساب  قیمت پایه متراژ (متر مربع)کاربرىکد شناسهردیف
تخفیف

 شرایط 
 توضیحات  آدرس فروش 

مسکونى1306197

اعیانعرصه

نقد1,304,445,0001,174,000,500

چرمهین بعد از 
میدان شهردارى 
کوى آبشار 5 ( ژاله 
3 سابق ) پالك 24

با وضعیت موجود ( 6/15 
مترمربع آن تراس مسقف 
مى باشد )،  داراى متصرف، 

مسئولیت رفع تصرف و 
هزینه هاى مربوطه به عهده 

خریدار مى باشد .  

113/43قدرالسهم

نطنز طرق رود محله نقد14005801,300,000,0001,170,000,000کشاورزى 2304844
با وضعیت موجودباغستان پایین

تجارى 31849
نقد و 242699/256,500,000,0005,850,000,000مسکونى

اقساط

سمیرم حناء خیابان 
امام خمینى جنب 

مسجد امام حسین 
(ع) محل سابق 

بانک ملت

با وضعیت موجود ( طبق 
پایانکار کاربرى زیرزمین 

پارکینگ و انبار 242 
مترمربع ، همکف تجارى 
242 مترمربع ، طبقات 

فوقانى مسکونى 215/25 
مترمربع ) 

آدرس دفتر نمایندگى استان  : اصفهان ، خیابان شیخ صدوق شمالى ، نبش کوچه مسجدالرضا، ساختمان بانک ملت ، طبقه چهارم، 
اداره ساختمان. تلفن : 36225961 - 36225823 - 031 

آدرس دفتر مرکزى : تهران ، بزرگراه آفریقا ، نرسیده به چهارراه جهان کودك ، کوچه ژوبین ، پالك 5 . تلفن : 88781317 - 
021 - 88872200

 تلفن کارگزار اجرایى شرکت جهت بازدید از امالك ( آقاى جعفرى ) : 09133114637

نقد و اقساط

  پیش کاربرى
پرداخت

تعداد اقساط 
(ماه)

نرخ سود 
اقساط

مسکونى //
 تجارى // 
ادارى // 
سرقفلى

40%

120
2412%
3613%
4814%
6015%

حراج حضـورى
مؤسسه اى اقتصادى در نظر دارد تعدادى موتورسیکلت اسقاطى و اوراقى را از طریق حراج حضورى 

به فروش برساند:

گاه  A ق د قد و یا از  ورت  ید   ھادی را  زمان  غ   پ ب صد  ت ۲۰  ی با رم  ران  یدا
ند. ما ت  وان رپدا کار
- تعداد 2000 دستگاه موتورسیکلت اسقاطى و اوراقى

توضیح اینکه در اجراى قانون هواى پاك، کلیه موتورسیکلت ها صرفًا به مراکز مجاز اسقاط و 
بازیافت خودرو فروخته خواهد شد و سایر اشخاص حقیقى و حقوقى امکان شرکت در حراج 

را نخواهند داشت.

زمان بازدید وسایط نقلیه
سه شنبه مورخ 98/05/22 از ساعت 8 صبح تا 14

زمان حراج وسایط نقلیه:
چهارشنبه مورخ 98/05/23 ساعت 9/30 الى 13  

محل برگزارى حراج:
اصفهان- خیابان هزارجریب، کوى بهار، خیابان شهید غالمى، روبروى دبیرستان باهنر، کانون فرهنگى، تربیتى 

تلفن تماس: 43- 36283540- 031 همدانیان

محل بازدید وسایط نقلیه
اصفهان- جاده شیراز- قبل از بهارستان- جنب سیلو- پارکینگ تمرکز جنوب

متراژ زیربنا عنوان پروژهشماره فراخوان ستاد
مبلغ ضمانتنامه شرکت برآورد اولیه(مترمربع)

در مناقصه (ریال)
مدت 
زمان 
قرارداد

مشارکت در ساخت واحدهاى تجارى محله پردیس شهر 2098001397000015
262/48جدید مجلسى

آورده شریک حدود: 
3 میلیارد ریال

9 ماه150/000/000
مبلغ کل مشارکت حدود:

7/6 میلیارد ریال

تعمیر، مرمت و توسعه مدرسه ارمغان شهر جدیدمجلسى 2098001397000014
3/267/000/000 ریال-به صورت 100 ٪ تهاتر با زمین یا واحد ساخته شد

9 ماه165/000/000بر اساس فهارس بهاى 98

مزایده اجاره 3 هکتار اراضى درختکارى شده شرکت 5098001397000002
مبلغ پایه اجاره یکساله -عمران شهر جدید مجلسى

12 ماه102/000/0006/000/000 ریال


