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اگر به 
 E ویتامین

نیاز دارید... 

«افغانى ِکشى» به «افغانى ُکشى» ختم شد
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آلودگى هـوا 
وارد شد 

اگر پنج شنبه ها 
تعطیل شود...

حماسه 25 آبان 
مردم اصفهان در 
تقویم ملى ثبت شود

دردسرهاى 5
تحـریم براى 

فوتـبال

داشتن یک رژیم غذایى متعادل حاوى انواع 
ویتامین هاى ضرورى براى بدن است و یکى از 

مهمترین این ویتامین ها، ویتامین E است.
 این ویتامین محلول در چربى و با خواص 

آنتى اکسیدانى است و به بدن در خنثى کردن ...

در حالى که فیفــا مى گوید سیاســت از ورزش 
جداست اما خود اســیر یک بازى سیاسى شده 
است. «دونالد ترامپ» با فشار بر روى فدراسیون 
جهانى تالش کرده تا مانــع از انتقال پول هاى 
ایران شــود. اما از گذشــته تا امروز ایران چطور 
پول هاى خود را دریافت کرده است؟ در این باره 
«خبرآنالین» گفتگویى با على کفاشیان، رئیس 
سابق فدراسیون فوتبال داشت که او در این باره 

مى گوید...
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چشم اصفهان به آسمانچشم اصفهان به آسمان
هفته آینده احتماًال  رکورد بارش برف پاییزى در کشور شکسته مى شودهفته آینده احتماًال  رکورد بارش برف پاییزى در کشور شکسته مى شود

6

جزئیات پرونده قتلى که دیروز در دادگسترى اصفهان مورد رسیدگى قرار گرفت

 جزئیات جلسه اى که در آن اعضاى هیأت مدیره و
 مدیرعامل و سرمربى باشگاه ذوب آهن حضور داشتند

نگرانى ها به منصوریان ابالغ شد 
سخنگوى باشگاه ذوب آهن خبر از شرط امتیازى تا پایان نیم فصل 

براى علیرضا منصوریان داد.
 احمد جمشیدى سخنگو و عضو هیأت مدیره تیم فوتبال ذوب آهن 
درباره شرایط این تیم گفت: با توجه به نتایج ضعیفى که تیم فوتبال 

ذوب آهن گرفته و از لحاظ امتیازى وضعیت خوبى ندارد...
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در صفحه 2 بخوانید

روایت رئیس سابق فدراسیون فوتبال از 
یک ماجراى جنجالى

وزارت بهداشت
 از توانمندى هاى 

دانشگاه آزاد
 استفاده کند

کاهش بودجه، امکان رقابت را از 
شرکت شهرك هاى صنعتى اصفهان مى گیرد
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امیدوارم از دست من امیدوارم از دست من 
ناراحت نشویدناراحت نشوید

4

سعید آقاخانى:سعید آقاخانى:
 در تلویزیون  در تلویزیون 

منتظر نقش خوبم!منتظر نقش خوبم!

فرا رسیدن سالروز والدت  حضرت محمد مصطفى (ص) و حضرت امام جعفر صادق(ع)  را تبریک مى گوییم

 و
شتند

 شد 
 نیم فصل 

ذوب آهن 
یم فوتبال 

در صفحه 5 بخوانید
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وزیر بهداشــت در آیین افتتاح بیمارستان سوانح و 
سوختگى «گلســتان» کرمانشــاه تأکید کرد: من 
نیامده ام که راه را براى ُقلدرهــا و زورگوها باز کنم. 
نیامدم که جیب پزشــکان لوکس نشــین در شمال 
شهر را ُپر کنم. من نیامدم راه براى فساد در سازمان 
غذا و دارو باز کنم، نیامدم یک آقازاده پزشــک شود 
و بچه روســتایى درس خوانده بى بهــره بماند. من 
آمدم قربانى شــوم براى نظامى که مبتنى بر خون 
شهداست و براى آرمان هاى این نظام هر خطرى را 

به جان مى پذیرم.
سعید نمکى به برخى مافیاى دارو در کشور هم اشاره 

کرد و افزود: در حال حاضر تنها 3 درصد داروى کشور 
وارداتى است، اما همین 3 درصد، 2/5 برابر 97 درصد 
داروى تولید داخل ارز مى برد. این ارزها در جیب چه 
کسانى مى رود؟ چه کسى از واردات این داروها سود 
مى کند؟ این داروها چگونه در بازار کشور سهم پیدا 
کردند؟ چه کســانى این داروها را با هــزار ترفند در 
لیست داروهاى وارداتى کشور قالب کرده اند و پول 
آن را از جیب مملکت بر مى دارند؟ نمکى گفت: من 
نیامدم چیزى به مال و اموالم اضافه کنم و آمدم تنها 
از حق مظلومان دفاع کنم و نگذارم حقوقشان پایمال 

شود و در این راه هر خطرى را مى پذیرم.

دبیر شوراى نگهبان در همایش سراسرى هیئت هاى نظارت 
بر انتخابات یازدهمیــن دوره مجلس گفت: من بابت عدم 
اصالح قانون انتخابات بر مبناى سیاست هاى کلى انتخابات 
از مجلس گالیه دارم و نمایندگان مجلس آنچه باید انجام 

مى دادند را انجام ندادند.
آیت ا... احمد جنتــى افزود: یکى از شــرایط مهمى که در 
قانون انتخابات فعلى پیش بینى نشده شایستگى افراد براى 
نمایندگى مجلس است که باید در اصالح قانون انتخابات به 
صورت جدى به این مهم پرداخته شود تا افراد شایسته اى 
وارد مجلس شوند. وى خاطرنشــان کرد: بر اساس قانون 
فعلى انتخابات، شایســتگى و شایسته ساالرى افراد اصًال 

مطرح نیست، ما اگر گفتیم فالنى تأیید صالحیت شده است، 
معنى آن این است که وى از شروط حداقلى مصرح در قانون 
انتخابات برخوردار اســت نه اینکه شایســتگى نمایندگى 

مجلس شوراى اسالمى را دارد.
دبیر شوراى نگهبان در ادامه به نمونه اى از نقص قانون فعلى 
انتخابات اشاره کرد و افزود: برخى مصادیق خرید و فروش 
رأى را نمى توان احراز کرد و این خرید رأى اینطورى نیست 
که بگویند صد هزار رأى بخریم بلکه به در خانه هاى مردم 
مى روند، پول مى دهند، لباس و لوازم زندگى مى دهند؛ این 
اقدامات اگر چه خرید رأى عرفى نیســت اما در واقع نوعى 

خرید رأى محسوب مى شود.

من نیامدم جیب پزشکان 
لوکس نشین را ُپر کنم

بر اساس قانون انتخابات 
شایسته ساالرى مطرح نیست

آمار باالى سکته مغزى 
   ایسنا | مشــاور وزیر بهداشــت در امور 
توانبخشى گفت: در ایران ســاالنه 150 هزار 
نفر و روزانــه 400 نفر به ســکته مغزى دچار 
مى شــوند کــه این بیمــارى رتبه نخســت 

بیمارى هاى کشور است. 
دکتر محمدتقــى جغتایى گفــت: 30 درصد 
کســانى که در ایران به ســکته مغزى دچار 
مى شوند، زیر 50 سال هستند و میانگین این 
عارضه در کشــور ما 50 سال است که کاهش 

سن سکته عاملى هشدار دهنده است.

هدیه عجیب تاجر عراقى
   فــارس | تیم ملى فوتبال کشورمان امروز 
در ورزشگاه بین المللى امان به مصاف تیم ملى 
عراق مى رود. در این راستا سایت «اسپورت» 
عراق خبر داد که یک تاجر عراقى براى بازیکنان 
تیم ملى این کشــور در صورت پیروزى مقابل 
ایران و گل زدن هدیه اى درنظر گرفته اســت. 
این تاجر عراقــى وعده داده هــر بازیکنى که 
بتواند براى عراق مقابل ایران گلزنى کند، یک 
آپارتمان در بغداد به او هدیه مى دهد. ارزش این 

آپارتمان ها 90 هزار دالر است.

برف در مناطق زلزله زده
   ایسنا | مدیرکل پیش بینى و هشدار سریع 
سازمان هواشناسى ضمن اشاره به ورود سامانه 
بارشى جدید به کشور و کاهش محسوس دما در 
برخى مناطق گفت: در مناطق زلزله زده کشور 
طى هفته آینده بارش پراکنده باران و برف رخ 

خواهد داد.

«خانه پدرى» 
رفع توقیف شد

   انتخاب | معاون ارزشیابى و نظارت سازمان 
ســینمایى از ادامه اکران فیلم «خانه پدرى» 
خبر داد و گفت:  نامه دادســتانى تهران مبنى 
بر رفع توقیف این فیلم را دریافت کردیم. سید 
محمد مهدى طباطبایى نژاد با قدردانى از تدبیر 
ریاست محترم قوه قضاییه براى دستور ویژه 
رسیدگى براى رفع توقیف فیلم «خانه پدرى» 
اظهار کرد: بدون شــک این تدبیر ایشــان و 
همکارى هاى مسئوالن قوه قضاییه در اجراى 
آن به انسجام و همدلى جامعه سینمایى کشور 

کمک مى کند.

یک فیلم و 2 اسکار
   ایســنا | آکادمى علوم و هنرهاى سینمایى 
اسکار، فهرســت 159 اثر مســتند واجد شرایط 
رقابت در شاخه بهترین مســتند اسکار 2020 را 
اعالم کرد و مستند ایرانى «در جستجوى فریده» 
به کارگردانى آزاده موسوى و کورش عطایى نیز 
یکى از آثارى است که مى تواند در این شاخه به 

رقابت بپردازد.
 این مستند پیش تر نیز به عنوان نماینده رسمى 
سینماى ایران در شاخه بهترین فیلم بین المللى 
(خارجى) جوایز سینمایى اســکار انتخاب شده

 بود.

پرواز خانم معاون با 
خلبانى یک خانم

   تابنــاك | معصومه ابتــکار، معاون رئیس 
جمهور در امور زنان نوشــت: «پس از سفر یک 
روزه به آذربایجان شــرقى و بازدید از منطقه و 
هموطنان زلزله زده، نشست با قشرهاى مردم 
و افتتاح کارگاه تخصصى چهار روزه تشکل هاى 
مردم نهاد زنان و خانواده، پرواز با هواپیمایى به 
خلبانى یک زن ایرانى خستگى ها را به در کرد. 
کاپیتان فهیمه احمدى پرواز را هدایت مى کرد. 

خدا قوت خانم خلبان!»

توافق محتمل است
   برنا | «دنیس راس»، هماهنگ کننده امور مناسبات 
آمریکا و ایران در دوران ریاست جمهورى «باراك اوباما» 
گفت: «دونالد ترامپ» به برجام بازنخواهد گشــت، با 
وجود این، حرکت وى به سمت توافق با ایران در واپسین 
زمان باقیمانده به انتخابات 2020 آمریکا، دور از انتظار 
نیســت. او افزود: اگر توافق به صورت یا روش دیگرى 
تغییر یابد، مى تواند منجر به یک پویایى در یک مذاکره 

گسترده تر شود.

یورو بود نه دالر!
   آنا | احمد امیرآبادى فراهانى، عضو هیئت رئیســه 
مجلس شــوراى اســالمى با اشــاره به صحبت هاى 
رئیس جمهــور در یزد مبنى بر اینکه یــک دالر هم در 
این دولت گم نشده است، تصریح کرد: «رئیس جمهور 
درست مى گوید پول هایى که در دولت تدبیر و امید گم 

شده دالر نه، بلکه یورو بوده است.»

و باالخره واکنش الریجانى 
   دیده بان ایران | محسن کوهکن، نماینده لنجان و 
از چهره هاى نزدیک به على الریجانى درباره عدم حضور 
على الریجانى در انتخابات مجلس یازدهم اظهار کرد: 
بنده به همراه یکى از دوســتان نشستى دوستانه با وى 
برگزار کردیم. آقاى الریجانى صراحتاً در این نشســت 
اشــاره کردند همه کس درباره آمدن و نیامدن من به 
انتخابات مجلس اظهارنظر کردند جز خود من که این 
جمله به خوبى گواه تحلیل ها و اظهار نظرهاى دوستان 

در جناح هاى مختلف است.

رکورد شکایت، شکست
   ایرنــا | محمدجواد آذرى جهرمى که هفته گذشته 
از مردم خواســت از جزییات کالهبردارى که به وسیله 
شرکت هاى خدمات ارزش افزوده از آنها صورت گرفته 
بود مطلع شوند و شــکایت کنند، از ثبت یک میلیون و 
200 هزار شکایت و ارســال آن به قوه قضاییه خبر داد. 
وزیر ارتباطات در توییتر نوشت: یک میلیون و 200 هزار 
شکایت مردم از خدمات ارزش افزوده پیامکى در سامانه 
8007 را براى قوه قضاییه ارسال کردیم. رکورد گینس 
هست براى خودش. در دنیا ســابقه نداره این حجم از 

شکایت در یک هفته.

هر ماه، 5 میلیارد
   خبــر آنالین | بررســى آمارهــاى پرداخت هاى 
خزانه دارى کل کشور نشان مى دهد در محدوده زمانى 
فروردین ماه امسال تا بیست و نهمین روز از خرداد ماه، 
خزانه دارى کل کشور در قالب هزینه هاى عمومى مبلغ 
15 میلیارد و 270 میلیون و صــد هزار تومان به مجمع 

تشخیص مصلحت نظام پرداخت کرده است. 

واکنش سرلیست احتمالى 
   ایســنا | شــهیندخت موالوردى درباره صحت 
اخبارى در خصوص سرلیســتى وى در لیست اصالح 
طلبان براى انتخابات مجلس اظهار کرد: این بحث ها 
بیشتر گمانه زنى است که در زمان انتخابات عادى است 
و هنوز جمع بندى راهبردها و برنامه هاى جبهه اصالح 
طلبان براى انتخابات مجلس نهایى نشده است. وى در 
پاسخ به این پرسش که آیا شما در انتخابات نامزد خواهید 

شد، تصریح کرد: هنوز در این باره تصمیمى نگرفته ام.

کسى در مشهد دستگیر نشده
   انتخــاب | رئیس کل دادگسترى خراسان رضوى 
گفت که در ارتباط با روح ا... زم کسى در مشهد دستگیر 
نشده است. برخى از رسانه ها روز دوشنبه در دیدار آیت ا... 
علم الهدى با مدیران هتل ها و مراکز اقامتى مشــهد به 
نقل از او گزارش دادند که چندى پیش در یکى از همین 

هتل ها یک تیم تروریستى خطرناك دستگیر شده اند.

خبرخوان

در حالى که فیفا مى گوید سیاســت از ورزش جداست اما 
خود اسیر یک بازى سیاسى شده است. «دونالد ترامپ» 
با فشار بر روى فدراسیون جهانى تالش کرده تا مانع از 
انتقال پول هاى ایران شــود. اما از گذشته تا امروز ایران 
چطور پول هاى خود را دریافت کرده اســت؟ در این باره 
«خبرآنالین» گفتگویى با على کفاشــیان، رئیس سابق 

فدراسیون فوتبال داشت که او در این باره مى گوید:
«من نزدیک به هشــت سال رئیس فدراســیون فوتبال 
بودم. حدوداً ســه ســال هم نایــب رئیــس اول بودم. 
تحریم ها کم و زیاد بود. آن اوایل تحریم ها به این شــدت 
نبود. ما از یک بانکى پول ها را مى گرفتیم. وقتى تحریم ها 
بیشتر شد کمى براى دریافت پول به مشکل خوردیم. فیفا 
مى گفت ما پــول را به هیچ واســطه اى نمى دهیم و باید 
مستقیم به حساب فدراســیون فوتبال واریز شود. ما حتى 
گفتیم پول را به کنفدراسیون فوتبال آســیا بدهید. از آنها 
راحت  تر مى توانیم پولمان را بگیریم ولى فیفا مخالفت کرد. 
آنها مى گفتند فقط باید در بانک هاى سوئیس حساب داشته 
باشــید. االن هم مى گویند باید در سوئیس حساب داشته 
باشید. خیلى هم سخت مى گیرند. مى گویند باید حساب 
هم به اسم فدراسیون فوتبال ایران باشد. به همین دلیل االن 

واقعاً انتقال پول مشکل دارد.»
او اضافه مى کند: «البته چند بارى فیفا توانست پول را به 
حساب مربیان ما بریزد. مثًال ما به کى روش بدهکار بودیم 
و نمى شد به علت تحریم ها پولش را بدهیم. فیفا توانست 
مستقیم پول را براى ایشان واریز کند. یک بخشى هم بابت 
جریمه هاى باشگاه ها مى دادیم. مثًال یادم هست باشگاه 

راه آهن جریمه شده بود. ما پول را در تهران از این باشگاه 
گرفتیم و به فیفا گفتیم از حساب ما پول را بدهد.»

در طول حضور کفاشیان در فدراسیون، یک بار هم آمریکا 
یک میلیون دالر ایران را بلوکه کرد در حالى که خیلى ها 
تصور مى کنند پول هنوز در اختیار خزانه دارى آمریکاست. 

کفاشــیان مى گوید: «نه بابا پول را فدراســیون فوتبال 
گرفت و خرج کرد!» او ادامه مى دهد: «آن موقع از طریق 
کنفدراسیون فوتبال آسیا یک وکیل گرفتیم تا بتوانیم پول 
را زنده کنیم. همه مى گفتند دنبالش نروید چون آمریکا آن 
را نمى دهد. وکیلى که جذب کار شد واقعاً زبده بود و موفق 

شد پول را بگیرد ولى شرط کرده بود اگر آن را بگیرد 500 
هزار دالر دستمزد مى خواهد. ما هم گفتیم نصف پول را 
بگیریم خیلى بهتر از آن است که اصًال نگیریم. این بود 
که وکیل کار را انجام داد و پــول را گرفت. البته دیگر در 

دوره من نبود و فدراسیون آقاى تاج آن را دریافت کرد.»

روایت رئیس سابق فدراسیون فوتبال از یک ماجراى جنجالى

دردسرهاى تحریم براى فوتبال

کادر هواپیماى رئیس جمهورى، در مسیر برگشت از سفر حسن 
روحانى و هیئت همراهش در ســفر اســتانى به یزد و کرمان به 
صورت غیرمنتظره تولد 71 ســالگى او را جشــن گرفتند. رئیس 
جمهورى براى افتتاح و آغاز عملیــات اجرایى چندین پروژه هاى 
عمرانى به استان هاى یزد و کرمان سفر کرده بود. صفحه روحانى 
در اینستاگرام، این مراسم تولد را ســورپرایز «کادر زحمتکش و 

مهربان پروازى» دانست.

تولد آقاى رئیس جمهور

«کالرنس ســیدورف» پس از ســفرى گردشگرى-
تفریحى که یک هفته به طول انجامید ایران را ترك کرد.
ســیدورف که به همراه «رایکو گارســیا»، مدیر برنامه  
معروفش به ایران آمــد، در مدت کوتــاه حضورش به 
تهرانگردى پرداخت. یکــى از تصاویرى که از حضور او 
در تهران منتشــر شــد عالوه بر لحظه ورود، حضور در 

یک رستوران معروف تهران در خیابان فرشته به همراه 
کریم باقرى، وحید هاشمیان، على دایى و عادل فردوسى 

پور بود.  
او در این سفر که بارها تأکید کرد تفریحى و گردشگرى 

است سعى کرد تهران و ایران را از زاویه اى غیر از فوتبال 
تجربه کند. به همین دلیل بــراى تجربه اى متفاوت به 
«دیزى بار» رفت و دیزى ایرانى ها را خورد... او همچنین 
یکى از عجیب ترین شــب هاى زندگــى اش را در کنار 
بچه هاى خیریه بهشت امام رضا(ع) تجربه کرد. آنهایى 
که به اسطوره هلندى فوتبال دنیا الیى زدند و با پا چنان با 
دسته هاى پلى استیشن جادو مى کردند 
که کالرنس ســیدورف شگفت زده 

شده بود.  
این ستاره سابق میالن و رئال مادرید 
سفرش را در دفتر على دایى و ضیافت 
مخفیانه اش با او تمام کرد. او ساعت 
6 عصر 21 آبــان ماه ســوار بر پرواز 
«ماهــان»، تهران را بــه مقصد دبى 
ترك کرد تا بالفاصله دو سفر فوتبالى 

به دو کشور دور از ایران داشته باشد.
ســیدورف پیش از ترك ایران گفت: 
«چند چیز ایجــا بى نظیر بــود. اول 
مهربانى مردمش، بعد خوشــمزگى غذاهایش و ســوم 
زیبایى هاى طبیعى اش. هنوز خیلــى جاهاى زیادى در 
ایران هست که واقعًا دوست دارم ببینم. شک نکنید که 

خیلى زود بر مى گردم.»

فرمانده انتظامى مازندران از شناســایى و دستگیرى پسر 
نوجوان 16 ساله متهم به کالهبردارى اینترنتى و برداشت 
غیرمجاز از حساب بانکى شــهروندان در شهرستان سارى 

خبر داد.
سردار ســید محمود میرفیضى گفت: در پى مراجعه یکى از 
شــهروندان به پلیس فتاى این فرماندهى و طرح شکایت 
مبنى بر برداشت غیرمجاز از حساب بانکى اش به ارزش 90 
میلیون ریال، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان 
و کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت. با انجام اقدامات اطالعاتى 
و تحقیقات از مالباخته مشخص شد، فرد یا افرادى با دسترسى 
به اطالعات حساب بانکى مالباخته اقدام به برداشت غیرمجاز 
از حساب بانکى او کرده و مبالغ سرقتى را صرف خرید شارژ و 

انتقال آن به دیگر حساب هاى بانکى هک شده کرده است.
فرمانده انتظامى مازندران از شناسایى متهم به هک حساب و 
برداشت غیرمجاز که نوجوانى 16 ساله است، خبر داد و افزود: 

متهم با انجام اقدامات اطالعاتى شناســایى و با هماهنگى 
قضایى دستگیر شــد. او در تحقیقات و بازجویى هاى فنى 
پلیس ضمن اقرار به بزه انتسابى عنوان داشت از خرداد ماه 
سال جارى با ایجاد آى دى در گروه هاى تلگرامى اقدام به 
تبلیغ صیغه به صورت گسترده کرده و براى برقرارى ارتباط 
و مشاهده پروفایل، طعمه هاى خود را به درگاه هاى جعلى 
بانک هدایت و اقدام به هک اطالعات حســاب بانکى آنان 

مى کرده است.
فرمانده انتظامى اســتان مازندران افزود: متهــم در ادامه 
تحقیقات پلیس به برداشــت غیرمجاز از حســاب بانکى 
شهروندان و خرید شارژ تلفن و انتقال وجوه سرقتى به دیگر 
حساب هاى هک شده اعتراف کرد. با بررسى گوشى تلفن 
همراه متهم لیست درگاه هاى جعلى و 250 شماره کارت هاى 
بانکى اشخاص به همراه اطالعات بانکى حساب هاى مذکور 

که توسط این فرد هک شده کشف شد.

جزئیات هک حساب بانکى 250 نفر توسط پسر 16 ساله

رئیس کمیســیون اجتماعى مجلس شــوراى اسالمى 
گفت: در صورت تصویب و اجرایى شدن طرح تعطیلى 
پنج شنبه ها، کل ادارات کشــور در روز پنج شنبه تعطیل 

خواهند بود.
عبدالرضا عزیزى اظهار کرد: کمیسیون اجتماعى مجلس 
شوراى اسالمى طرحى را تصویب کرد و براى بررسى به 
صحن مجلس ارجاع داد که به موجــب آن ادارات کل 
کشــور همچون تهران در روز پنج شنبه تعطیل خواهند 
شــد. وى ادامه داد: طبق این طرح براى جبران ساعت 
کارى روز پنج شنبه هم ساعت کارى سایر روزهاى هفته 
مثًال از هشت ساعت به ده ساعت افزایش پیدا مى کند. 
این یعنى اتفاقى در میزان ساعات کارى کارکنان در کل 

ماه رخ نخواهد داد.
رئیس کمیسیون اجتماعى مجلس شوراى اسالمى در 
واکنش به مخالفت دولت با این طرح مجلس شــوراى 
اسالمى، اظهار کرد: ما در کمیسیون اجتماعى این طرح را 

تصویب کردیم و در نوبت بررسى صحن علنى قرار دارد 
آن زمان دولت مى تواند در مجلس نظراتش را اعالم کند 

و تصمیم گیرنده نهایى نمایندگان خواهند بود.
عزیزى یادآور شــد که در حال حاضر ادارات تهران در 
روزهاى پنج شنبه تعطیل اســت و این طرح قرار است 
تعطیلى روزهاى پنج شنبه را به ســایر شهرهاى کشور 

تسرى دهد.

اگر پنج شنبه ها تعطیل شود...

3 نکته اسطوره فوتبال اروپا درباره ایران 

چندى است، کلیپى از یک هیئت در قم و دعوت مدیرآن 
به پویش تحریم مداح میلیونى و پاکتى در فضاى مجازى 
منتشر شده اســت که خبر از درخواست مبلغ 25 میلیون 

تومانى یک مداح براى حضور در این هیئت داشت. 
ســید مجید رضوى، مدیر هیئت انصار المحسن قم در 
گفتگو با خبرگزارى «فارس» تصریح کرد: ده سال پیش 
اگر مداحى در مجلســى حضور پیدا مى کرد، حاضران 
از شکل و نحوه لباس پوشــیدن او مى شناختند که این 
ذاکر اهل بیت(ع) اســت. آن فرد با عبا یا کت و شــلوار 

مرتب برروى منبر مى نشست اما مداحان امروزى، تبلیغ 
ساعت مى کنند؛ ســاعتى را که به دست دارند، در جلسه 
هیئت چندبار آشکارا نمایش مى دهند تا مردم از این بِرند 
بخرند؛ آیا این رسالت مداح اســت؟! مداحانى داریم که 
پیش از حضور در مراسم اعالم مى کنند، اگر نوحه سبک 
«زمینه» بخواند پنج  میلیون  تومان؛ سبک «واحد» هم 
کنار «زمینــه» بخواند ده میلیون تومان و «شــور» هم 
بخواند 20میلیون تومان پول مى گیرد. به اینها مى گویند: 

مداح آپشن دار!

مداح «آپشن دار»!
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ثبت حماسه 25 آبان 
در «شناسنامه شهر»

برنامه «شناسنامه شهر» همزمان با 25 آبان ماه روز 
حماسـه و ایثار اصفهان در دو بخـش، 7 و 30 دقیقه 
صبح در گلستان شهدا و 18 و 30 دقیقه در پل خواجو 
اجرا مى شـود. معـاون اجتماعى سـازمان فرهنگى، 
اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان اظهار کرد: این 
رویداد شـهرى ترکیبى از برنامه هاى آیینى و هنرى 
است و شامل نمایش، موسیقى، سـخنرانى و پخش 
تصاویـر مى شـود. مرتضى رشـیدى افـزود: نمایش 
این برنامه پرفورمنس است که در آن 400 هنرمند با 
تصاویر حماسه 25 آبان در دهانه هاى پل خواجو قرار 
مى گیرند و به اجراى حرکات فرم همراه با موسـیقى 

مى پردازند.

خداحافظى با 
خاموشى هاى ناخواسته 

مدیر امـور بـرق شـمال غـرب از فیدرگیرى پسـت 
63 کیلوولـت تازه تأسـیس چمران خبـر داد و گفت: 
فیدرگیـرى و احداث کابل کراسـلینگ از پسـت 63 
کیلوولت تازه تأسـیس چمران در خیابـان کاوه کنار 
بیمارسـتان امام موسـى کاظـم(ع) با هـدف متعادل 
سـازى بار فیدرهاى 20 کیلو ولـت و کاهش تلفات و 
خاموشى ها در محدوده امور برق شمال غرب به اتمام 
رسـید. داریوش باروتى به شـاخصه هـاى این پروژه 
اشاره کرد و گفت: در این پروژه پنج فیدر شبکه گذارى 
شده و در شش فاز اجرایى و با طول مسیر 2000 متر و 
با متراژ کابل کراسلینگ 15 هزار و 500 متر و با هزینه 
اى بالغ بر 2/5 میلیارد تومان در کنار گذر بزرگراه هاى 
کاوه، چمران و ردانى پور اجرایى و عملیاتى شده است.

برخورد قضایى با
 پزشکان متخلف

دادسـتان عمومى و انقالب اسـتان اصفهـان گفت: 
دسـتگاه قضا با پزشـکان بى توجه به قانون مالیاتى 
برخورد جدى مى کند. على اصفهانى گفت: براساس 
قانون بودجه سـال 98 پزشـکان به منظور محاسـبه 
دقیق مالیـات ملزم بـه نصب کارتخـوان بودنـد و با 
متخلفانى که از این قانون سـرپیچى کنند به شـدت 
برخـورد مى شـود. وى بـا بیـان اینکه مهلـت نصب 
کارتخوان پزشـکان تا مهر ماه بـوده گفت: در مهلت 
قانونى اعالم شـده کمتر از نیمى از پزشکان از قانون 

مالیاتى تبعیت کردند.

نصب 35 النه روى درختان 
چهارباغ 

مدیرعامل سـازمان زیباسـازى شـهردارى اصفهان 
گفت: به منظور زیست بهتر پرندگان در شهر اصفهان 
در فصل سرما 35 النه روى درختان چهارباغ و پارك 
شهید رجایى براى استقرار پرندگان ایجاد شده است. 
حسـن موذنى اظهار کرد:  این تعداد النه پرندگان در 
گذر چهارباغ حدفاصل دروازه دولت تا آمادگاه و پارك 
شـهید رجایى روى درختان نصب شـده که با کمک 
انجمن پرنده شناسان آواى بوم، سـازمان زیباسازى 
شهردارى اصفهان و مدیریت چهارباغ صورت گرفته 
و در صورت لزوم در دیگر نقاط هم انجام خواهد شد.  
بر روى تمامى النه ها، عالمت «سـالم پرنده» درج 

شده است. 

پیش بینى جمع آورى
 30 میلیارد تومان زکات 

رئیس شوراى زکات استان اصفهان با اشاره به اینکه 
پیش بینى مى شـود در سـال 98 بیش از 30 میلیارد 
تومان زکات در استان اصفهان جمع آورى شود، ابراز 
کرد: با وجود بیش از صد هزار خانواده مددجو در استان 
اصفهان سهم هر خانواده از این مبلغ حدود 240هزار 
تومان مى شود که براى یک خانواده در طول یکسال 
مبلـغ ناچیزى اسـت. حجت االسـالم غالمحسـین 
رنجبـر گفـت: 20درصـد زکات جمـع آورى شـده 
صرف امور عمرانى و سـاخت کتابخانه، مسـجد و...

مى شود.

خبر

استاندار اصفهان گفت: دوشنبه شب پنج دستگاه تریلى 
حاوى کاالى قاچاق در نطنز کشف و ضبط شد. 

عباس رضایى اظهار کــرد: این پنج تریلى حاوى کاالى 
قاچاق شامل پارچه، چادر، بلور و ظروف کریستالى بوده که 
هم اکنون براى رسیدگى و تکمیل پرونده در توقیف پلیس 
است. وى گفت: متأسفانه در کاالهاى قاچاق کشف شده 
شاهد محصوالتى هستیم که نمونه با کیفیت تر و با قیمت 
مناسب تر آن در استان اصفهان تولید مى شود، ولى عده اى 

سودجو چنین خیانتى را به مملکت و مردم روا مى دارند.
استاندار اصفهان تصریح کرد: قاچاق کاال جز خروج ارز 
از کشور و خیانت به تولید ملى و بیکارى کارگران، ثمرى 

ندارد و باید با این گونه افراد ســودجو برخورد قاطع شود. 
رضایى در خصوص آخرین اقدامــات در حوزه مبارزه با 
کاالى قاچاق در اصفهان، خاطرنشان کرد: با همکارى 
دانشگاه اصفهان، سامانه اى طراحى شده که محصول 
تولید شــده از زمان خروج از کارخانه تا زمان رسیدن به 
مصرف کننده قابل پیگیرى و رهگیرى اســت که این 

سامانه در حال تقویت است.
استاندار اصفهان  گفت: با راه اندازى این سامانه مى توان 
فهمید که کاالى مصرفى به دســت چه کسى رسیده و 
پلیس هم مى تواند راحت تر کاالى قاچاق را از کاالى غیر 

قاچاق تشخیص دهد.

فرمانده ناحیه مقاومت بســیج امام صادق(ع) اصفهان از 
برگزارى رزمایش الى بیت المقدس در دو مرحله و با هدف 

باال بردن توان رزمى بسیجیان در اصفهان خبر داد.
سرهنگ دوم پاسدار محمد نصر اصفهانى افزود: رزمایش 
پیش رو به مناسبت بزرگداشت چهلمین سالگرد تأسیس 
بســیج در اصفهان برگزار خواهد شد. وى تصریح کرد: در 
این رزمایش اقتدار و حماسه ســازى هاى بسیج، یادى از 
حماسه سازى بسیج در هشت ســال دفاع مقدس و همه 
عرصه هایى که بســیج تا این لحظه در دفــاع از انقالب و 
پاسدارى از نظام اسالمى نشان داد به نمایش در خواهد آمد.
نصر اصفهانى با اشــاره به جزئیات رزمایش بیان کرد: این 

رزمایش دو مرحله دارد که مرحلــه اول 23 و 24 آبان ماه 
(امروز و فردا) در منطقه عمومى رزمایش به صورت رزمى و 

مرحله دوم روز پنجم آذر برگزار خواهد شد.
 وى تصریح کــرد: برنامــه از مرحلــه اول رزمایش الى 
بیت المقدس با شعار 40 سال مردم یارى، امنیت و خدمت از 
روز پنج شنبه ساعت 7 صبح با فراخوانى و حضور بسیجیان 
در پایگاه ها و حوزه هاى بسیج شهر اصفهان شروع خواهد 
شــد. نصر اصفهانى اظهار کرد: بعد از ستون کشى و مانور 
بسیجیان در شــهر اصفهان به منطقه برگزارى رزمایش 
حرکت کرده و برنامه هاى رزمایــش و برنامه هاى رزمى 

انجام خواهد شد.

رزمایش الى بیت المقدس در 
اصفهان برگزار مى شود

کشف بزرگ کاالهاى قاچاق
 از زبان استاندار

اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى اصفهان با همکارى استاندارى اصفهان، سلسله نشست هاى 
نقد و بررسى عملکرد دستگاه هاى اجرایى استان را برگزار کرد و در اولین جلسه این سلسله نشست ها، 
نقد و بررسى عملکرد شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان در تاالر همایش هاى اتاق بازرگانى، 

صنایع، معادن و کشاورزى اصفهان با حضور گسترده فعاالن اقتصادى در این بخش، صورت گرفت.
معاون هماهنگى امور اقتصادى استاندار اصفهان در جمع فعاالن اقتصادى بخش شرکت ها و نواحى 
صنعتى استان هدف از برگزارى این نشست ها را ارائه گزارش عملکرد دستگاه هاى اجرایى، احصاى 
مســائل و مشــکالت فعاالن اقتصادى، دریافت نظرات این فعاالن براى بررسى و تمرین مدیران 
دستگاه هاى اجرایى براى پاســخگویى خواند و گفت: در این نشست مشکالت فعاالن اقتصادى در 
بخش شهرك هاى صنعتى بیان شده و با احصاى آن، اگر توانستیم در استان مشکل را برطرف کنیم 
اقدام مى کنیم و اگر در سطح ملى باید براى رفع آنها اقدام کرد و نیاز به قانون داشت با امضاى استاندار 

اصفهان به مقامات ارسال مى کنیم و مورد پیگیرى قرار خواهیم داد.
سید حسن قاضى عسگر با بیان اینکه این نشست به صورت مستمر و هر دو هفته یکبار برپا خواهد بود، 
افزود: البته از ابتداى سال جارى، این جلسات در قالب دعوت از بعضى وزرا و معاونان آنها و با حضور 

استاندار برگزار و مشکالت بیان و راهکارهایى براى رفع آنها ارائه شد.
قاضى عسگر مى گوید: پس از این نشســت، ما نیز با مدیرعامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان 
اصفهان جلساتى براى پیدا کردن راه حل مشکالت فعاالن اقتصادى خواهیم داشت. این در حالى است 
که سیاست کلى، توسعه صنایع سبز و کم آب بر و مدیریت بهینه مصرف آب بوده که این کار در حال 
انجام است و ما باید به دنبال ایده هایى براى تأمین نقدینگى، توسعه در شرکت شهرك هاى صنعتى 
باشیم چرا که یکى از مسائل اساسى، دولتى بودن شرکت شهرك هاى صنعتى است که باید براى آن 

راه حل یافت تا شهرك هاى صنعتى، سودآور شوند.
رئیس اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى اصفهان نیز گفت: بررسى عملکرد دستگاه هاى اجرایى 

استان، در راستاى شاخص هاى کسب و کار و... صورت مى گیرد.
مسعود گلشیرازى اظهار امیدوارى کرد اینگونه نشست ها بتوانند احساس امنیت اقتصادى، انگیزه و 
ترغیب و تالش بیشتر براى فعاالن اقتصادى در بخش شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان 

را به ارمغان داشته باشد.
مدیرعامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان هم در این نشست گفت: در استان اصفهان 70 
شرکت و نواحى صنعتى و هشت شهرك صنعتى خصوصى با مساحت 12 هزار و 20 هکتار فعال بوده 

و هشت شهرك را در حال احداث داریم. 
محمدجواد بگى با بیان اینکه شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان در سطح کشور با بیشترین 

تعداد شهرك ها و بیشترین آمار قراردادها و... رتبه برتر را دارد، افزود: اگر بدون احتساب روز تعطیل، 
یک شهرك صنعتى را در استان سرکشى کنیم هر سه ماه یکبار، نوبت یک شهرك صنعتى خواهد بود. 
وى با اشــاره به تخصیص اعتبارات به شرکت شهرك هاى صنعتى اســتان اصفهان گفت: بودجه 
شهرك سازى، 80 درصد منابع درآمدى ما را تشکیل مى دهد. از سوى دیگر با توجه به قراردادها که به 
صورت اقساط و حتى با تعویق دریافت مى کنیم و تحریم نیز وجود دارد، در ابعاد شهرك سازى همواره 

با مشکل مواجه هستیم.
مدیرعامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان با گله مندى از عدم تخصیص بودجه مناسب 
گفت: بین میزان بودجه تخصیصى استان هاى خوزستان، خراســان و حتى سیستان و بلوچستان با 
استان اصفهان، تفاوت معنادارى وجود دارد و این امکان رقابت را از ما مى گیرد و الزم است در بودجه 

بازنگرى شود. 
بگى افزود: گفته مى شود استان اصفهان از صنعت اشباع شــده و این امر امکان سرمایه گذارى را در 
استان، محدود مى کند. بنابراین صنعت استان در اولویت هشتم قرار دارد و بودجه ما هر سال کاهش 

مى یابد که باید پیگیرى شود.
معاون برنامه ریزى شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان هم گزارشى از فعالیت هاى انجام شده 
ارائه داد و گفت: استان اصفهان با 6 درصد جمعیت کشور، 10 درصد حجم سرمایه گذارى در صنعت 
را داشته و 12 درصد قراردادهاى صنعتى، 14 درصد مساحت واگذار شده به واحدهاى صنعتى و 13/7 
درصد واحدهاى بهره بردارى شده در کل کشور را به خود اختصاص داده و در تعداد شهرك هاى در حال 

واگذارى، قراردادها و واحدهاى بهره بردارى شده در کشور رتبه اول را دارد.
مرتضى زمانى افزود: رویکرد شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان، تأمین آب پایدار از پساب 

فاضالب ها در دستور کار بوده و بسیارى از شهرك هاى صنعتى نیز به شبکه آب شرب متصل شدند.
وى از ابالغ آزادســازى پالك هاى فاقد اقدامات در شــهرك هاى صنعتى خبــر داد و گفت: تعداد 
قراردادهاى فسخ شده و انصرافى در سال نود و چهار، 189 فقره بود که در سال 97 به 219 فقره رسید 

و در شش ماه سال جارى 53 فقره بود.
معاون برنامه ریزى شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان مى گوید: تعداد قراردادهاى واگذارى در 

پنج سال گذشته روند صعودى داشته و امسال نیز تاکنون 182 واگذارى انجام شده است.
زمانى اشاره اى هم به بودجه شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان داشت و گفت: 48/3 میلیارد 

تومان از 64 میلیارد تومان بودجه، در سال جارى صرف شهرك سازى شده است.
وى خاطرنشان کرد: کسب درآمد شهرك هاى صنعتى از محل فروش زمین بوده و فعاالن اقتصادى نیز 

حق درخواست مشوق را دارند که باید تأمین شود و دولت این کار را انجام نداده است.
زمانى گفت: دولت موظف است براى تأمین زیرساخت در شهرك هاى صنعتى اقدام کند ولى متأسفانه 

امروز براى آب، برق، گاز و... از ما مشارکت مى خواهد.
در این نشســت که حدود ســه ســاعت به طول انجامید بیش از 40 نفر از فعاالن اقتصادى بخش 
شــهرك هاى صنعتى، به بیان مشــکالتى چون عدم دقت در واگذارى در شــهرك ها، تسریع در 
واگذارى ها، انتقاد از قوانین و دستورالعمل ها، ساماندهى شهرك صنعتى محمودآباد، رفع مشکالت 
اساسنامه اى و قانونى شهرك ها و... پرداخته و معاون هماهنگى امور اقتصادى استاندار، مدیرعامل 
شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان و سایر مسئوالن پاسخگو بوده و راهکارهایى براى رفع 

مشکالت ارائه شد.
مدیرعامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان در پاسخ به برخى سئواالت مطرح شده گفت: 
100 درصد سهام شرکت شهرك هاى صنعتى، دولتى است و درآمدها سالیانه حسابرسى و در مجموع 

کل هزینه ها و درآمد مدنظر است.
بگى همچنین گفت: در تهران 11 شرکت شهرك صنعتى وجود دارد که هر کدام یک مدیر و هر مدیر 
تعدادى افراد مستقر دارد در حالى که براى 70 شرکت شهرك هاى صنعتى در استان اصفهان ما هشت 
مدیر داریم. بنابراین تصور آن است که باید چارت سازمانى شرکت شهرك هاى صنعتى اصالح و تعداد 

مدیران و کارکنان افزایش یابد تا ما در  هر شهرستان استان، بتوانیم یک مدیر پاسخگو داشته باشیم.
مدیرعامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان در زمینه خصوصى سازى شرکت شهرك هاى 
صنعتى هم گفت: سطح تعهدات شرکت هاى صنعتى بسیار پیچیده و باالست که امکان واگذارى آن 

به بخش خصوصى وجود ندارد.

صبح دیروز چهارشــنبه 22 آبان ماه جلسه رسیدگى به 
پرونده قتل یکى از اتباع افغان در شــعبه یک کیفرى 
دادگســترى کل اســتان اصفهان برگزار شد. قاضى 
رســیدگى به این پرونده گفت: این پرونده هفت متهم 
دارد که چهــار نفر متهم به مشــارکت در قتل و دو نفر 
متهم به معاونت در قتل هســتند و یــک نفر نیز متهم 
به مســاعدت در خالصى دادن متهمان از محاکمه و 

محکومیت است.
مرادعلى نجف پور به «ایســنا» گفت: از آنجا که اتباع 
افغان به صورت غیرمجاز وارد کشور مى شوند، عنوان 
مجرمانه کســانى که به اصطالح «افغانى  ِکشــى» 
مى کنند مساعدت در خالصى دادن متهمان از محاکمه 

و محکومیت است.
وى با بیان اینکه این افراد عمومًا افغانى ها را تا قبل از 
گلوگاه شهید شــرافت نایین مى آورند و از آنجا معموًال 

سه تا چهار نفر را سوار موتورســیکلت مى کنند، که در 
بیشتر موارد هم اموال آنها را در مسیر سرقت مى کنند، 
اظهارکرد: در ایــن پرونده، مقتول بــا متهمان درگیر 
مى شود و متهمان هم زنگ مى زنند از شهرستان نایین 
برایشان چوب مى آورند، چون محل حادثه حدود 6 تا 7 

کیلومتر تا نایین فاصله داشته است.
قاضى این پرونده ادامه داد: چهارنفــر متهم با چوب و 
زنجیر به مقتول حمله مى کنند و متأســفانه وى بر اثر 
ضربات وارده به سر، گردن، قفسه سینه و اندام ها فوت 
مى کند. سپس متهمان جســد را به جاده فیض آباد که 
ماشین رو نیست مى برند و همانجا رها مى کنند. بعد هم 
زنگ مى زنند اورژانس و اطالع مى دهند که جســدى 

اینجا افتاده است.
نجف پور ادامه داد: این پرونده در شهرســتان نایین با 
عنوان «افغانى ِکشى» بسته شده و در شعب یک کیفرى 

استان رسیدگى شــد. پس از استماع دفاعیات موکالن 
متهمان و دفاعیات خود متهمان، ختم رسیدگى اعالم و 

مقرر شد حکم طى چند روز آینده صادر شود.
وى با بیان اینکه متأسفانه «افغانى ِکشى» در شهرستان 
نایین افزایش پیدا کرده اســت، گفت: برخى افراد که 
معموًال هم معتاد هســتند با گرفتــن مبالغى حدود 50 
تا صد هزار تومــان افغانى هاى غیرمجــاز را جابه جا 

مى کنند.
 این قاضى با تأکیــد براینکه این اقــدام معموًال تبعات 
زیادى دارد، گفت: از جمله عواقب ناگوار این اقدام حوادث 
جاده اى اســت، چون اکثر افغانى ِکش هــا از باندهاى 
مخالف حرکت مى کنند که منجر به تصادفات جاده اى 
مى شود. متأســفانه در مواردى هم که اتباع غیرمجاز در 
مسیر کشته مى شوند، از سوى افغانى ِکش ها در جاده رها 

مى شوند.

کاهش بودجه، امکان رقابت را از شرکت شهرك هاى صنعتى اصفهان مى گیرد
ساسان اکبرزاده

سرپرست دانشگاه آزاد اسالمى استان اصفهان گفت: 
یکى از اهداف مهم این دانشگاه ایجاد اشتغال همزمان 
با تحصیل پس از توانمندکردن دانشجویان است که ما 

نام این طرح را پویش گذاشته ایم.
پیام نجفى در جلســه معارفه رئیس جدید دانشــگاه 
آزاد اســالمى واحد فالورجان اظهار کرد: دانشــگاه 
آزاد اسالمى واحد فالورجان تنها واحد تک جنسیتى 
در سطح دانشگاه آزاد اســالمى بوده و مى توان گفت 
این واحد دانشگاهى همســطح دانشگاه الزهرا(س) 
تهران است که بســیار مورد توجه دکتر طهرانچى، 
رئیس دانشــگاه آزاد اسالمى و مســئوالن کشورى

 است. 
وى افزود: قطب بودن دانشــگاه آزاد اســالمى واحد 
فالورجان در رشته هاى علوم زیستى و میکروبیولوژى 

بین واحدهاى دانشــگاهى نیز ســبب شــده است 
ظرفیت هاى بسیار خوب و قابل توجهى را براى واحد 

فالورجان به وجود آورد.
دبیر هیئت امناى دانشگاه آزاد اسالمى استان اصفهان 
بیان کرد: دانشگاه آزاد اسالمى فالورجان ظرفیت هایى 
دارد که اگر توسعه یابد، محورى مى شود براى فعالیت 
در زمینه اشتغال دانشجویان و ایجاد فضاى بهتر براى 
ارتقاى توانمندى و ظرفیت هایى که اگر تعمیق علمى 
یابد و پیوستگى هاى دانش بنیانى به آن بخشیده شود 
در توسعه اشتغال خانگى و خانواده هاى منطقه مى تواند 

تأثیر گذار باشد.
وى با قدردانى از خدمات شهال روزبهانى، رئیس سابق 
دانشگاه آزاد اســالمى واحد فالورجان براى شهناز 

شوشترى زاده، رئیس  جدید آرزوى موفقیت کرد.

معارفه رئیس دانشگاه آزاد اسالمى واحد فالورجان

«افغانى ِکشى» به «افغانى ُکشى» 
ختم شد

جزئیات پرونده قتلى که دیروز در دادگسترى اصفهان مورد رسیدگى قرار گرفت 

هشدارهاى متعددى که از ابتداى هفته درباره خطرناك 
شدن وضعیت هواى اصفهان در روزهاى سه شنبه تا 
جمعه داده مى شد، باعث تشکیل جلسه مرتبط با آلودگى 

هوا در محل استاندارى اصفهان شد.
هر سال با سرد شــدن هوا، آلودگى ناشى از وارونگى 
دما نیز به کالنشــهر اصفهان و دیگر شهرهاى بزرگ 
استان وارد مى شود و معموًال اگر باد و باران یارى نکند، 
تا پایان زمستان باالى سر اصفهان باقى مى ماند. البته 
آالینده ها در بیشتر روزهاى ســال مهمان اصفهان 
هستند اما شرایط خاص فصل ســرما همواره باعث 
شده که خطر بیشترى شهروندان شهرهاى بزرگ این 

استان را تهدید کند.  
آنطور که ســازمان هواشناســى پیش بینــى کرده، 
میزان آلودگى هــوا از عصر امروز همزمــان با بروز 
ناپایدارى هاى جوى کاهش خواهد یافت اما این باعث 

نشد تا اطالعیه شــماره یک کارگروه استانى شرایط 
اضطرار آلودگى هواى کالنشــهر اصفهان همزمان با 
نشست اضطرارى سه شنبه شب براى روزهاى پایانى 

هفته جارى صادر نشود. 
آنطور که در این اطالعیه آمده، مدارس تعطیل نخواهند 
بود اما فعالیت هاى ورزشــى دانش آموزان و مهد هاى 
کودك در فضاى بسته انجام شــود و فعالیت صنایع 
آالینده هم در نقاطى که در محدوده برنامه جامع کنترل 

کیفى هواى اصفهان قرار دارد محدود شود.
منصور شیشــه فــروش، مدیرکل مدیریــت بحران 
اســتاندارى اصفهان هم در این بــاره تأکید کرد که 
گروه هاى حساس و آســیب پذیر طى امروز پنج شنبه 
تا حد امکان در محیط هاى عمومى شهرســتان هاى 
اصفهان، مبارکه، لنجان، فالورجان، خمینى شــهر، 
برخوار، شاهین شهر، کاشــان و نجف آباد که آلودگى 

بیشترى دارند، حضور نیابند.

مستند «در جستجوى زمان از دست رفته» در اصفهان 
اکران مى شود.

مدیر دفتر تخصصى سینما گفت: اکران مستند، توسط 
دفتر تخصصى سینما وابسته به ســازمان فرهنگى، 
اجتماعى و ورزشــى شــهردارى اصفهان در راستاى 

حمایت از هنرمندان اصفهانى انجام مى شود.
مصطفى حیدرى اظهار کرد: این مستند داستان زندگى 
دکتر محمد شمس اردکانى  پزشــک زنان و زایمان را 

روایت مى کند که از سوى دفتر تخصصى سینما وابسته 
به ســازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى 
اصفهان و با همکارى بیمارستان سعدى اکران مى شود.

وى ادامه داد: این مستند 30 دقیقه اى که توسط فهیمه 
باقرى پور اصفهانى پژوهش، تدوین و کارگردانى شده 
است، روز جمعه 24 آبان ماه  (فردا) از ساعت 18 در سالن 
همایش هاى کتابخانه مرکزى با حضور دکتر محمد 

شمس اردکانى اکران مى شود.

آلودگى هوا وارد شد 

اکران مستند «در جستجوِى زمان از دست رفته» 

مانى مهدوى

ست
ى ا
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نامش بر سر زبان ها مى آید ناخودآگاه ذهِن مخاطب به سمت 
کارهاى کمدى ســینما و تلویزیون مى رود؛ چون یوسف 
صیادى با «جنگ جوان» و «ساعت خوش» شناخته شد. 
او بازیگرى است که شهرتش به اوایل دهه 70 برمى گردد. 
کمتر کسى است که مجموعه هاى طنز سال هاى ابتدایى 

این دهه را ندیده باشد.
صیادى در عرصه هاى مختلف از جمله بازیگرى، کارگردانى 
و طراحى صحنه و لباس در سینما و تلویزیون فعالیت دارد. 
در روزهایى که او کم کارتر از گذشته شده، تلویزیون سریال  
«چک برگشــتى» را روى آنتن مى برد و البته او به بازى در 
ســریال «جاده خاکى» و یکى دو تله فیلم اشاره کرد که به 

زودى پخش خواهند شد.
این روزها ســریال ها همه یک  شکل 
شده اند و آن نوستالژى گذشته را ندارد 
و هنوز هم مجموعه هاى دهه هاى قبل، 

براى مردم تازگى دارند.
من هم این طــراوت و تازگى نوســتالژى هایى که پخش 
مى شــوند را مى بینم و اعتقاد دارم آى فیلم سریال هایى را 
در تلویزیون تکرار مى کند که عمومــاً ارزش دیدن دارند و 
زنده کننده خاطرات است. این شب ها «چک برگشتى» را 
از تلویزیون مى بینم؛ کارى که مربوط به ســال هاى پیش 

است و فکر مى کنم سریالى که مردم دوستش داشته باشند 
و با آن ارتباط برقرار کنند، کار خوبى اســت. این ســریال 
در آن زمان (نوروز 91) مورد اســتقبال زیادى قرار گرفت. 
سریال هایى که سیروس مقدم مى سازد، معموًال مخاطب 

خودش را پیدا مى کند.
در عمده کارهاى طنزى که از شما دیدیم 
بداهه گویى وجود دارد؛ آیا نباید براساس 

فیلمنامه عمل مى کردید؟
عمومًا در کارهاى کمدى بداهه حــرف اول را مى زند، چرا 
که اتفاقى که منتظرش هســتى در لحظــه پیش مى آید. 
این بداهه ســازى و در لحظه پیش آمــدن، اتفاق خوبى را 

رقم مى زند.
دوست دارید نقش هاى طنز بازى کنید 

یا جدى؟
من از ابتدا عالقه خاصى به کارهاى طنز داشــتم؛ ســعى 
دارم کارهایى که مى سازم یا بازى مى کنم، کمدى باشند. 
چندین مورد هم پیش آمده که کارهاى جدى بازى کرده ام و 
پیشنهاداتى هم داشته ام اما عالقه ام بیشتر به کارهاى کمدى 
است. چون فکر مى کنم االن طنز سرگرمى نیست بلکه یک 
نیاز اســت. انرژى که بینندگان از کارهاى طنز مى گیرند، 
کامًال محسوس است، به همین دلیل به عنوان یک بازیگر 

دوست دارم در کارهاى کمدى حضور داشته باشم.
چه مسائلى براى انتخاب نقش برایتان 

مهم است؟
فیلمنامه حرف اول را مى زند؛ فکر مى کنم فیلمنامه در همان 
ابتدا که به بازیگر، پیشنهاد مى شــود، مبناى خوبى براى 
قضاوت است. فضایى که در فیلمنامه ترسیم مى شود معموًال 
مى تواند کلیت کار را براى بازیگر مشخص کند. من به طول 
و کمّیت نقش زیاد فکر نمى کنم؛ ممکن است که فقط در 
یک سکانس بازى داشته باشم اما اگر با نقش ارتباط برقرار 

کنم حتماً آن را مى پذیرم.
 کدام یــک از نقش هایى را که تاکنون 
بازى کرده اید بیشــتر از بقیه دوست 

دارید؟
نقش امیر مسعود در سریال «معماى شاه» را خیلى دوست 

داشتم.
 این روزها مشغول چه کارى هستید؟

در حال آماده کردن مقدمات تله فیلمى به نام «قلعه» هستیم، 
در این کار من ایفاگر یک کاراکتر طنزم. این اواخر یکى دو 
مورد تله فیلم کار کرده ام؛ اخیراً در یک سریال به نام «جاده 
خاکى» هم همکارى داشــته ام که کارگردانى آن را على 

محمدیان برعهده داشت.

یوسف صیادى:

شــهربانو موســوى، بازیگر «حکایت هاى کمال» از  طنز سرگرمى نیست، یک نیاز است
متفاوت بودن نقش خود در این مجموعه گفت.

وى درباره بازى در سریال «حکایت هاى کمال» گفت: 
به طور کلى بازى در کاراکتر شجاع و بسیار جدى براى 
یک بازیگر به قول شما طنز سختى خاص خود را دارد. 
من در این سریال نقش عمه خانواده را ایفا مى کنم. سعى 
داشتم تا بازى متفاوتى داشته باشم و یک عمه مقتدر 
را به تصویر بکشــم. عمه با خانواده «کمال» زندگى 
مى کند و همه کاراکتر ها از او حرف شــنوى دارند، زیرا 

بسیار باتجربه است.
بازیگر «متهــم گریخــت» ادامــه داد: با 

دیالوگ هایى که عمه دارد، مردم استقبال 
خوبى از این شخصیت داشتند؛ اما همه 
اینها بخاطر اعتماد و تیزهوشى آقاى 
صلــح میرزایى کارگردان ســریال 
اســت. با راهنمایى ایشان بود که 
یک بازیگر کمدى به سمت یک 

نقش خاص هدایت شد.
موسوى عنوان کرد: به تصویر کشیدن حال و هواى دهه 
40 و بازى گرفتن از بازیگران الزمه اش توانمند بودن 
کارگردان است. با توجه به فیلمنامه خوبى که داشتیم 

اتفاق  به خوبى رخ داد. سریال «حکایت هاى این 
کمال» زندگــى یک خانواده 
و ارتبــاط آنها بــا محل و 
همســایه ها را به تصویر 

مى کشد.

همه از عمه خانم «حکایت هاى کمال» حساب مى برند!

ى خاص خود را دارد. 
 را ایفامى کنم. سعى 
م و یک عمه مقتدر 
ده «کمال» زندگى 
 شــنوى دارند، زیرا 

مــه داد: با 
ستقبال 

همه 
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ل 
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اتفاق  به خوبى رخ داد. سریال «حکایت هاى این 
کمال» زندگــى یکخانواده 
و ارتبــاط آنها بــا محل و

همســایه ها را به تصویر 
مى کشد.

یکى از چهره هاى سرشناس سینماى هالیوود خاطره اى 
جالب از دوران دانشــجویى دارد؛ اینکه اســتادش به او 

پیشنهاد کرده بود، دور بازیگرى را خط بکشد!
«آدام سندلر»، ستاره سرشــناس آثار کمدى به زودى با 
فیلم «جواهرات تراش نخورده» به کارگردانى «برادران 
ســفدى» روى پرده سینما ظاهر مى شــود. او که بازى 

درخشانى در «جواهرات تراش نخورده» ارائه کرده است، 
در برنامه «Actors on Actors» مقابل «برد پیت» 

نشست.
برد پیت در این برنامه از پیشنهادى پرده برداشت که اگر 
آدام سندلر به آن گوش مى داد، امروز جاى یک کمدین 
توانا در ســینما خالى بود. بازیگــر «روزى روزگارى در 

هالیوود» در این باره گفت: «در دانشــگاه نیویورك بود 
که استادت روزى تو را به یک نوشــیدنى دعوت کرد و 
با مهربانى به تو گفت: فکر کارى دیگرى باش. ببین تو 
مایه اش را ندارى. بهتر است مسیر دیگرى انتخاب کنى.»

البته آدام سندلر به این پیشنهاد گوش نداد و سال ها بعد 
به یکى از سرشناس ترین بازیگران هالیوود تبدیل شد.

چه خوب که حرف استاد را گوش نکردى!

لیال بلوکات، بازیگر ســینما و تلویزیون و مؤسس و مدیر 
خیریه «مهر لیال» که در میان کودکان از محبوبیت باالیى 
برخوردار اســت، تصاویرى از خود در حال ورزش کردن 

منتشر کرد و به طرفدارانش توصیه کرد ورزش کنند.
 بازیگر سریال «یوسف پیامبر(ع)» با انتشار تصاویرى از 
خودش که در حال ورزش کردن در باشگاه است نوشت: 
«من هم در منزل، هم در محیط باشگاهى ورزش مى کنم 
البته بخاطر گرفتارى هاى کارى خیلى ســخت مى تونم 
تایم ها رو هماهنگ کنم ولى به هر حال ورزش رو فراموش 
نمى کنم مهمه ورزش کردن و آرامش داشتن در محیطى 
سالم، که من با تمام بى نظمى هام بخاطر گرفتارى هاى 
روزمره تونستم کماکان ورزش باشگاه و همینطور ورزش 

داخل منزل رو داشته باشم.»

توصیه لیال بلوکات 

نخستین پوستر فیلم «کینه» رونمایى شد، نسخه تازه فیلم 
وحشــتناك «کینه» به کارگردانى «نیکوالس پسکى» 
اکران بین المللى خود در سینماهاى جهان را سوم ماه ژانویه 

سال آینده میالدى آغاز خواهد کرد.
فیلم «کینه» شرح نفرینى است که به وجود آمدن آن به 
دو صورت اتفاق مى افتد، یا هنگامى که فردى با خشــم 
شدید مى میرد یا با غصه فراوان. کسانى که با این قدرت 
ماوراءالطبیعه ُکشنده مواجه مى شوند مى میرند و خود به 
شکل همین نفرین دوباره متولد مى شوند، از یک قربانى 

به قربانى دیگر و این زنجیر وحشت بى انتها ادامه مى یابد.
نسخه اول فیلم «کینه» که به عنوان ترسناك ترین فیلم 
در زمان خود معرفى شد و کارگردانى آن بر عهده «تاکاشى 
شیمیزو» بوده و اولین بار در 22 اکتبر 2004 در آمریکاى 
شــمالى پخش شــد. «بتى گیلپین»، «اندرو رازبورگ»، 
«لین شاى»، «جکى ویور»، «ویلیام سدلر»، «جان چو»، 
«فرانکلین فاسیون»، «نانسى سورال»، «تارا وست وود» 
و «بردلى ساتزرلى» از جمله بازیگرانى هستند که در فیلم 

سینمایى «کینه» به ایفاى نقش پرداخته اند.
در حال حاضر فیلمبردارى نسخه جدید «کینه» به پایان 
رســیده و مراحل پس از تولید آغاز شده است. در خالصه 
داستان این فیلم آمده اســت: «یک خانه که در آن روحى 
خبیث وجود دارد. هرکس که وارد این خانه مى شــود به 

طرزى فجیع کشته مى شود.»

پوستر فیلم وحشتناك 
هالیوودى رونمایى شد

محسن یگانه که چندى پیش شایعه مهاجرتش به خارج 
از کشــور تکذیب شــد، در حال حاضر ضمن فعالیت بر 
روى چهار قطعه جدید موسیقى، مشغول حرفه دیگرى 

شده است. 
 صفحه رســمى طرفداران یگانه که اخبار رســمى این 
خواننده را منتشــر مى کند، درباره تازه ترین فعالیت هاى 
یگانه توضیح داده و نوشته محســن یگانه این روزها به 
طراحى و دیزاین به عنوان شغل دوم خود نگاه کرده است.

این صفحه نوشته اســت: «این روزها محسن یگانه دور 
از هیاهو مشــغول کار روى پروژه هاى طراحى و دیزایِن 
محیط به کمک تکنولوژى و البته خلــِق موزیک هاى 
جدیده... در حال حاضر چهار موزیــک در حال تکمیل 
شــدنه که یک قطعه رو خود یگانه تنظیم مى کنه و سه 
قطعه دیگه در اختیار سه تنظیم کننده قرار داره...آهنگى 
که تنظیمش رو محسن انجام میده به پخش نزدیک تره، 
تصمیم نهایى براى پخِش هر کــدوم از قطعات گرفته 

بشه اطالعاِت دقیق از جمله تاریخ پخش از همینجا در 
اختیارتون قرار خواهد گرفت... در حــاِل حاضر اولویت 

ایشــون همین دو موضوعى هست 
که به اونها اشــاره کردم، به همین 
دلیل براى شروع مجدد کنسرت ها 

عجله اى نداشته باشــید... چه کنسرت 
داخلى و چه خارجى هنــوز اولویت بندى انجام 

نشــده و تا االن یگانه تعطیلِى هر دو رو ترجیح داده تا 
با تمرکز و آرامش پاى موزیک ها باشــه و همزمان 

به اهدافش در زمینه تکنولوژى نزدیک تر شــه... 
موضوع طراحى و دیزاین بــه کمک تکنولوژى 
آنقدرى جدى و پررنگ هست که اون رو رسماً باید 

شغل دوم محسن یگانه حساب کنیم.»

محسن یگانه سرگرم شغل دوم شد

کارگردان سریال «نون.خ» در پاسخ به این سئوال که 
چرا این ریســک را قبول کردید و در شهر دیگرى، غیر 
از تهران، این سریال را ســاختید، گفت: فکر نمى کنم 
ساخت «نون.خ» در کردســتان براى من که یک کرد 
هستم ریسک داشت، اما مى دانستم سختى هاى خود 
را دارد. دوست داشتم لوکیشن کردســتان را براى کار 
انتخاب کنم، چراکه عالوه بر بکر بودن منطقه، کار کردن 
با آدم هاى ســاده آنجا نیز، فضاسازى بهترى را براى ما 
فراهم مى کرد و باید بگویم که از ابتدا به این موضوع فکر 
کردم که «نون.خ» را در کردستان بسازم و برایم از اهمیت 
خاصى برخوردار بوده اســت؛ چراکه احساس مى کنم 
همه چیز تهران لو رفته و دیگر خیلى بافت زیبایى ندارد 
که بشود در آن سریال ساخت و به نوعى قصه پردازى در 

تهران خیلى سخت شده و به تکرار رسیده است.
سعید آقاخانى  افزود: سریال «شب عید» را هم به همین 
دلیل در مشهد ســاختم. به نظرم کار در تهران راحت تر 
است، اما زیبایى شــهرهاى دیگر ایران را تهران ندارد. 
آقاخانى گفت: تماشــاگر تلویزیون باید آداب و رســوم 
فرهنگ ایرانــى را ببیند و فکر مى کنم ایــن اتفاق در 

«نون.خ» افتاده است.

کارگردان و بازیگر اصلى سریال «نون.خ» با بیان اینکه 
دوســت دارم در یک کار یا کارگردان باشم یا بازیگر و 
مدیریت کردن این دو واقعاً سخت است، توضیح داد: در 
این سریال اولین بار بود که در کار خودم بازى مى کردم و 
خب قطعاً سخت بود؛ زیرا من اینطور نمى بینم که در حرفه 
بازیگرى خودت نقش را طراحى کنى و براى نوع بازى ات 

به تنهایى تصمیم بگیرى.
ایفاگر نقش «نورالدین خانزاده» ابراز کرد: اگر کار خوبى 
به من پیشنهاد شود، در آثار کارگردانان دیگر تلویزیون 
هم بازى خواهم کرد ولى اگر با پیشــنهاد خوبى مواجه 
نباشم، نمى پذیرم. اگر نقش خوبى پیشنهاد شود، ژانر آن 
برایم تفاوتى نمى کند و برایم سینما و تلویزیون هم مهم 
نیست، بلکه مهم این است که کار خوبى ارائه بدهم. من 

در تلویزیون منتظر یک نقش خوبم که آن را بازى کنم.
آقاخانى با اشــاره به اینکه تا به  امروز موقعیت مناسبى 
براى ساخت سریال اجتماعى در تلویزیون پیدا نکرده و 
اگر چنین اتفاقى بیافتد، حتماً خواهد ساخت، خاطرنشان 
کرد: زندگى هاى االن سخت شــده است و بدون شعار 
مى گویم که دوست دارم تمام تالشم را کنم که لبخندى 

بر روى لب مردم بیاید.

سعید آقاخانى: در تلویزیون منتظر نقش خوبم!

شاید رؤیایى که باعث شود خیلى ها به سمت دنیاى بازیگرى 
بروند شهرت باشد، اما به نظر مى رسد تعدادى از بازیگران 

مشهور هالیوود از شهرت نفرت دارند.
کریس اوانز

«کریس اوانز» بــراى بازى در نقش مثبــت و ابرقهرمانى 
«کاپیتان آمریکا» شناخته مى شود. او به قدرى از شهرت خود 
نفرت داشت که مى گفت بعد از اتمام پروژه هاى «مارول» 
بازیگرى را ترك مى کند. اگرچــه او هنوز به بازیگرى ادامه 
مى دهد، اما معتقد است که در آینده در فیلم هاى کمترى بازى 

خواهد کرد و به سمت کارگردانى مى رود.
دنیل کریگ

شاید براى کسى که در آینده اى نزدیک با فیلمى از دنیاى 
«جیمزباند» به نام «زمانى براى مردن نیســت» به پرده 
نقره اى باز مى گردد کمى تنفر از شهرت عجیب باشد. «دنیل 
کریگ» پس از اولین ایفاى نقش خود در این فیلم معتقد بود 
فشارى که مشــهور بودن به وى وارد مى کند را به تدریج 
احساس مى کند چراکه ورود به حریم شخصى وى در این 

سال ها بسیار زیاد شده است.
جک گلیسون

او در سریال «بازى تاج و تخت» بازى کرده بود و به گفته 
خودش بار ها براى نقشى که داشت مورد تمسخر قرار گرفته 

است. «جک گلیسون» پس از مرگ شخصیتش در فصل 
چهارم این ســریال نفس راحتى مى کشد. آخرین فعالیت 
سینمایى او به ده سال قبل باز مى گردد و پس از سریال «تاج 
و تخت» از بازیگرى در سینما و شبکه هاى استریم کناره 

گیرى کرده است.
رابرت پتینسون

حتى بازیگرى که به عنوان «بتمن» جدید سینما معرفى شده 
نیز در چنین شرایطى قرار دارد. «رابرت پتینسون» مى گوید 
از ابتدا نیز قصد مشهور شــدن نداشته است و حاال شهرت 
باعث شده که او احساس منزوى بودن و تنهایى بکند. او با 
فیلم سینمایى «گرگ و میش» به شهرت رسیده و در گذشته 
نیز نسبت به بازى در این فیلم ابراز پشیمانى کرده که شاید 

به دلیل مشهور کردن اوست.
آن هاتوى

«آن هاتوى» در این سال ها مورد نفرت مخاطبان زیادى 
قرار گرفته اســت و بعد از بردن جایزه اســکار براى فیلم 
«بینوایان» همه چیز بدتر شد. او بســیار شهرت دارد، اما 
همیشه به دلیل نگرش هایش و عدم فروتنى مورد نفرت 
بوده اســت. او دلیل این نفرت را عــدم توانایى در کنترل 

شهرت خود عنوان کرده است.
ادریس آلبا

او که براى نقش آفرینى در فیلم هاى ســینمایى «ثور»، 
«برج تاریک»، «هابز و شاو» و ســریال «لوتر» شناخته 
مى شود یکى از بازیگران محبوب هالیوود است، اما به گفته 
او، شهرت دست و پایش را بسته و نمى تواند هر کارى که 
دوست دارد انجام دهد. «ادریس آلبا» عالقه زیادى دارد تا 

یک رپر یا موزیسین باشد.
جانى دپ

«جانى دپ» در طى سال هاى گذشته بعد از بردن سگ به 
استرالیا به طور غیرقانونى و طالق از همسرش «آمبر هرد» 
کمى از نظر شــهرت افت کرده و این روز ها با اتهاماتى که 
همسر سابقش به وى زده رو به رو شده است. او از بازیگرى 
متنفر است اما معتقد است که نمى تواند با آن مبارزه کند. دپ 
مى گوید او مى خواهد خودش باشد اما شهرت به او اجازه 

چنین کارى را نمى دهد.
جرج کلونى

«جرج کلونى» از بازیگران مشهور هالیوودى است و در فیلم 
هاى «یازده یار اوشن»، « اى برادر، کجایى؟» و چندین فیلم 
دیگر خوش درخشید. اما وقتى صحبت از شهرت مى شود 
او مى گوید که از آن متنفر است. کلونى مى گوید تنها چیزى 
که مى خواهد انجام دهد این است که در یک پارك بدون 

اذیت شدن قدم بزند.

داس
خب
طر ِت دقیق از جمله تاریخ پخش از همینجا در 

رار خواهد گرفت... در حــاِل حاضر اولویت 
مین دو موضوعى هست 
شــاره کردم، به همین 
شروع مجدد کنسرت ها 

شته باشــید... چه کنسرت 
 خارجى هنــوز اولویت بندى انجام

الن یگانه تعطیلِى هر دو رو ترجیح داده تا 
امش پاى موزیک ها باشــه و همزمان
در زمینه تکنولوژى نزدیک تر شــه... 
حى و دیزاین بــه کمک تکنولوژى 
ى و پررنگ هست که اون رو رسماً باید 

حسن یگانه حساب کنیم.»

نه سرگرم شغل دوم شد

شا
برو
مش

«ک

بازیگران سرشناس هالیوود که از شهرت متنفر هستند! 
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مربى جدید ذوب آهن در مــورد انتخابش به عنوان عضو 
جدید کادرفنى این باشگاه صحبت کرد.

حسن استکى در گفتگویى در خصوص اضافه شدنش به 
کادرفنى ذوب آهن و همکارى با این تیم اظهار داشت: من 
فعًال نمى توانم به صورت قطعى در این مورد حرفى بزنم و 

آمده ام که کمک کنم.
وى در مورد اینکه خروجى نشســت هیات مدیره اضافه 
شدن او به کادرفنى بوده اســت هم گفت: من خودم هم 
نمى دانســتم قرار است نامم در این جلســه هیات مدیره 
مطرح شود و قبل از آن کسى با من صحبت نکرده بود .به 
هر حال من عضو خانواده ذوب آهن هستم و هیچ وقت از 
این تیم جدا نبودم و اگر بدانم کمک حال تیم خواهم بود از 

هیچ کمکى دریغ نمى کنم.
مربى جدید ذوب آهن در مورد اینکه با نظر منصوریان به 
تیم اضافه شده یا هیات مدیره او را به تیم تحمیل کرده هم 
عنوان کرد: خدا نیاورد روزى را که بخواهم از طرف کسى 
به کسى تحمیل شــوم و خودم هرگز در چنین شرایطى 
حاضر به کار کردن نخواهم بــود. من با منصوریان از این 
حرف ها ندارم. ما فصل قبل مدتى همکارى داشتیم و بعد 
از مدتى به من گفتند در تیم هاى پایه فعالیت کنم. ابتداى 
فصل هم دوباره قرار بود به تیم بزرگســاالن اضافه شوم 
ولى تغییر مدیریت و رفتن آذرى باعث شد این موضوع به 
تعویق بیافتد. در جلســه هیات مدیره هم خود منصوریان 
درخواست اضافه شدن من را داشــت و هیات مدیره هم 

موافقت کرد.
مربى ذوب آهن در مورد مشــکالت ذوب آهن در دروازه 
هم خاطرنشان کرد: من قصد مقایسه ندارم و باقر صادقى، 
معراج اسماعیلى و یوسف بهزادى گلرهاى خوبى هستند 
ولى وقتى گلر بزرگى مثل رشــید مظاهــرى از تیم جدا 
مى شود جانشــینانش یک بار روانى ســنگین را تحمل 
مى کنند و طول مى کشد تا جاى خالى رشید پر شود. تیم 
رئال هم وقتى رونالدو را از دست داد هنوز نتوانسته جاى 
خالى اش را پر کند. به نظرم با زمان همه این مشــکالت 

برطرف خواهد شد.

حسین فرکى سرمربى تیم فوتبال پیکان  در پاسخ به این 
پرسش که «کدام تیم در این فصل مدعى اول قهرمانى 
است؟» گفت: بدون شک سپاهان امسال خودش را براى 
قهرمانى آماده کرده و شانس اول است. براى هیچ تیمى 
قهرمانى تضمین شده نیست ولى شانس سپاهان را بیشتر 
مى دانم. تراکتور هم شــانس دارد و استقالل هم حرکت 
رو به رشد خودش را آغاز کرده اســت، پرسپولیس نیز به 
پشــتوانه هواداران و ملى پوشانس دنبال قهرمانى است و 

شهر خودرو هم تیم خوبى دارد.

یک رسانه عراقى خبر داد که دیدار تیم ملى ایران با عراق 
در اردن با تدابیر شــدید امنیتى برگزار مى شــود. سایت 
«الکره العراقیه» خبر داد در جلسه هماهنگى دیدار تیم ملى 
عراق با ایران مقرر شد که هیچ گونه پرچم یا پالکاردى به 
استثناى پرچم عراق وارد ورزشگاه امان نشود. این دیدار با 
تدابیر امنیتى بسیار باال و با حضور سه هزار و 350 نیروى 
امنیتى در داخل ورزشگاه برگزار مى شود.  دیدار شاگردان 
ویلموتس با عراق امروز ســاعت 17:30 به وقت تهران 

برگزار مى شود.

 نتایــج ضعیــف ذوب آهن بــا علیرضا 
منصوریان ادامه دارد. تیم او ســرانجام 
در هفتــه نهم اولین پیــروزى خود را بر 
شاهین بوشــهر ته جدولى جشن گرفته 
بود. در هفته دهم هم ذوب آهن از میزبانش 
ماشین ســازى پیش افتاده بود اما با دو 
گل در دقایق پایانى بازى، مغلوب شــد 
تا شایعه برکنارى منصوریان از هدایت 
ذوب آهن بر ســر زبان هــا بیفتد. حتى 
کانال هوادارى این باشگاه هم یک شنبه 
شب خبر برکنارى او با راى هیات مدیره 
را منتشــر کرد و از منصوریان هم بابت 
زحماتش براى این باشــگاه تشکر کرد 
اما ســاعتى بعد مشخص شــد که این 
خبر شــایعه بوده! منصوریان اخیرا هم 
مصاحبه اى کرد و مدعى شد که مى ماند، 
مبارزه مى کنــد و آن قــدر مى جنگد تا 
ذوب آهن از بحران عبــور کند. اما خب 
او باید کمى بیشــتر فکر کند. اصال شاید 
بحران اصلى خود اوســت کــه خیلى 
از واقعیت ها را نمى بیند! او در نشســت 
خبرى خود بعد از بازى با ماشین ســازى 
مدعى بود که تیمش بر اثر اشــتباهات 
فردى دو گل از حریف خورد و بازنده شد 
اما اگر فیلم بازى را دیده باشــید، متوجه 
مى شوید که اتفاقا تنها گل ذوب آهن در 
این بازى روى اشــتباه فاحش بازیکن 
حریف به ثمر رســید! واقعیت این است 
که متاســفانه علیرضا منصوریان هنوز 
عادت بد خود را ترك نکرده اســت. او 
معموال چشــمش را به روى واقعیت ها و 
ضعف هاى تیمش مى بندد و آنها را قبول 
نمى کند. باخت تحقیرآمیز 6-1 به العین 
با اســتقالل هم ثمره همین چشم بستن 
به روى ضعف ها بود. منصوریان امروز هم 
همین گونه است. او در ذوب آهن هم مدعى 
است که تیمش فوق العاده بازى مى کند و 
بیشترین موقعیت ها را به دست مى آورد 
اما بدشانس است و داورى ها هم علیه این 
تیم است! اما این همه ماجرا نیست و او 
باید ضعف هاى تیمش را هم ببیند. قطعا 
تیمى که بازیکنان بزرگى در اختیار دارد اما 
فقط یک برد مقابل تیم قعرنشین جدول 
به دست آورده، مشکلش فقط بدشانسى 
و ناداورى نیســت و اگر منصوریان این 
واقعیت را قبول نکند، ممکن اســت به 
زودى با سرنوشتى که در استقالل با آن 

مواجه شد روبرو شود.

سخنگوى باشگاه ذوب آهن خبر از شرط امتیازى تا پایان نیم فصل براى 
علیرضا منصوریان داد.

 احمد جمشیدى سخنگو و عضو هیات مدیره تیم فوتبال ذوب آهن درباره 
شرایط این تیم گفت: با توجه به نتایج ضعیفى که تیم فوتبال ذوب آهن 
گرفته و از لحاظ امتیازى وضعیت خوبى ندارد، نگرانى هایى براى هیات 

مدیره، مدیرعامل و هواداران ایجاد شده است.
وى ادامه داد: بعد از دیدار با ماشــین ســازى تبریز طى دو سه جلسه با 
اعضاى هیات مدیره و مدیرعامل باشگاه تمام مشکالت را بررسى کردیم 
و به این نتیجه رسیدیم که با علیرضا منصوریان جلسه اى داشته باشیم 
و نگرانى هاى خود و هواداران را با او در میــان بگذاریم تا تیم را از این 

بحران خارج کنیم.
جمشیدى افزود: تا قبل از دیدار با ماشین سازى همیشه از تیم و علیرضا 
منصوریان دفاع مى کردم و امیدوار به نتیجه گرفتن بودم اما متاســفانه 

خوب نتیجه نگرفتیم.
سخنگوى باشگاه ذوب آهن ادامه داد: در آخرین جلسه اى که  داشتیم 
و پنج ساعت به طول انجامید اعضاى هیات مدیره، مدیرعامل باشگاه و 
علیرضا منصوریان حضور داشتند و نگرانى ها و مشکالتى که پیش روى 

هیات مدیره و مدیرعامل است را به او ابالغ کردیم.
وى اضافه کرد: طبق درخواســت هیات مدیره، سرمربى تیم متعهد شد 
که تا پایان نیم فصل میــزان معینى از امتیازات را بگیرد و مشــکالت 

را برطرف کند. اگــر تا پایان نیم فصــل منصوریان این 
امتیازات را بگیرد، با او ادامه کار مى دهیم اما اگر امتیازات 
الزم را نگیــرد باید یک تصمیــم جدى گرفته شــود تا 
نگرانى هوادارانــى که یار دوازدهم ما هســتند را برطرف 

کنیم.
وى در پایان خاطر نشــان کرد: براى بهتر شــدن شرایط 
تیم بــا همفکرى خوبى که انجام دادیم حســن اســتکى 
که کاپیتان اســبق ذوب آهــن بوده و ســابقه مربیگرى 
در تیــم هــاى پایــه را دارد بــه کادر فنى تیــم اضافه 

کردیم.

نگرانى ها به منصوریان ابالغ شد 
 جزئیات جلسه اى که  در آن اعضاى هیأت مدیره و مدیرعامل و سرمربى 

باشگاه ذوب آهن حضور داشتند

با منصوریان  
از این حرف ها ندارم

سپاهان شانس اول 
قهرمانى است 

ایران-عراق با تدابیر 
شدید امنیتى

محمد محبى در اولین فصل حضور در لیگ برتر و 
در تیم سپاهان تبدیل به مهره ثابتى شده است 
و به لطف بازى هاى خوبى که براى این تیم 
به نمایش گذاشت به اردوى تیم ملى هم 

دعوت مى شود.
محبى که هم اکنون در اردوى تیم ملى 
در اردن بسر مى برد پیش از سفر به اردن 

اهل مصاحبه نیســتم و امیدوارم رسانه ها گفت: من خیلى 
از دست من ناراحت نشــوند. اگر به تلفن ها پاسخ نمى دهم مى 
خواهم روى تمرین و بازى تمرکز کنم. خوشحالم از وضعیتى که 
در تیم سپاهان دارم. در ابتداى حضور دراین تیم عالوه بر امیر قلعه 
نویى و دستیاران او بزرگ ترهاى تیم به من کمک کردند و به من 
انگیزه دادند و این در حضورم در ترکیب ثابت تیم تاثیرگذار بود. من 
براى رسیدن به این جایگاه سختى هاى زیادى را تحمل کردم و 

قطعا قدردان اینروزها خواهم بود.

بال راست تیم سپاهان در خصوص اخراج در بازى با پارس جنوبى 
گفت: من بازیکن بى انضباطى نیستم و روحیه پرخاشگرى ندارم. 
با این حال خیلى ناراحت شدم که فرصت بازى در برابر تراکتور را 
از دســت دادم. هر چند اخراجم در بازى با پارس جنوبى فنى بود. 
البته داور مى توانست به من کارت زرد نشان ندهد. خدا را شکر تیم 
دراین بازى خوب فوتبال بازى کرد و در نهایت بازى را برد. خیلى 
دوست داشــتم دراین بازى بزرگ در زمین باشم و روى سکوها 

فقط حرص خوردم.
محمد محبى در پاسخ به این سوال که آیا سپاهان مى تواند فصل 
را با قهرمانى در لیگ برتر تمام کنــد، گفت: لیگ برتر این فصل 
لیگ جذابى است. 4 تا 5 تیم شــانس قهرمانى دارند و کار بسیار 
سخت است. ما همه در تیم براى رسیدن به جام تالش مى کنیم 
و امیدواریم در ادامه مسیر هم اتفاقات خوب به سود ما رقم بخورد 
و در نهایت به کمک تماشــاگران دوست داشتنى سپاهان جام را 

بر باالى سر ببریم.

باشگاه سپاهان به دلیل فشردگى بازى ها و علیرغم میل باطنى پذیرفته 
تا امید نورافکن را در دیدار برابر نفت آبادان در اختیار نداشته باشد.

 تیم ملى امید ایران تهران را به مقصــد اندونزى براى انجام دو دیدار 
دوســتانه برابر امیدهاى این کشور در شــرایطى ترك کرده که امید 
نورافکن و على کى خســروى دو بازیکن ســپاهان در لیست حمید 

استیلى حضور داشتند.
امیدهاى ایران که براى حضور در بازى هاى مقدماتى المپیک 2020 
توکیو آماده مى شوند، بعد از تساوى دیروز برابر اندونزى، 27 آبان ماه 
نیز یک بازى دوستانه دیگر برابر این تیم برگزار مى کنند و سپس راهى 
قطر مى شــوند تا در تاریخ 30 آبان هم با امیدهاى قطر در خاك این 

کشور بازى کنند.
طبق برنامه از پیش تعیین شده، تیم فوتبال سپاهان باید روز شنبه یکم 
آذرماه در آبادان با صنعت نفت مصاف بدهد و این یعنى امیرقلعه نویى 

نمى تواند از نورافکن که بازیکن فیکس او در بازى هاى گذشته بوده 
و ســه پاس گل نیز به نام او مقابل تیم هاى ذوب آهن، پرسپولیس و 

شاهین بوشهر ثبت شده استفاده کند.
البته باشگاه سپاهان براى تغییر زمان بازى هم با سعید فتاحى مسئول 
سابق کمیته مسابقات ســازمان لیگ و هم با سهیل مهدى مسئول 
فعلى صحبت کرده، ولى به دلیل اینکه آنهــا باید در تاریخ 5 آذرماه و 
بالفاصله پس از دیدار برابر نفت آبادان، آماده جام حذفى و دیدار برابر 

آســیایى آنها نیز به زودى آغاز پیکان شوند و بازى هاى 
تعویق بازى وجود مى شــوند، امکان 

قلعه نویى با غیبت نداشت تا به ناچار 
موافقت کند.امیــد نورافکن 
نکته اشــاره کرد که بایــد بــه این 

به تیم امید نیز شرایط سایر دعوت شده ها 

مشابهى دارند؛ به عنوان مثال محمدرضا آزادى مهاجم تراکتور و جیبره 
وینگر تیم صنعت نفــت نیز در بازى هفته یازدهــم رقابت ها حضور 

نخواهند داشت.
محمد محبى و پیــام نیازمند دیگر بازیکنان ملى پوش ســپاهانى ها 
هستند که با ملى پوشــان دیگر آماده دیدار برابر عراق مى شوند. این 
دو بازیکن پس از دیدار ایران برابر عراق که امروز پنج شــنبه برگزار 
مى شود، به اردوى طالیى پوشان اضافه مى شوند تا آماده دیدار برابر 

نفت آبادان شوند.
سپاهان آذرماه فشرده اى در پیش دارد و باید طى یک ماه در 7 مسابقه 

حاضر بشود.

روى امید اول آذرماه حساب نکنید

محمد
در تی
ب و

اهلگفت: من خیلى
از دست من ناراحت نش
خواهم روى تمرین و با
تیمسپاهان دارم. در در

نویى و دستیاران او بزرگ
انگیزه دادند و این در حض
براى رسیدن به این جا
قطعا قدردان اینروزها خ

چشم هایت را 
روى واقعیات نبند

امیدوارم از دست من ناراحت نشوید

مرورى بر رکورددارها و نابودشدگان

این معاوضه 
به نفع

 آبى هاست و 
بس

 در نوزده دوره رقابتهاى لیگ برتر جمعا 42 تیم حضور داشتند که 
تنها 5 تیم سابقه حضور در تمامى ادوار آن را دارند. برخى تیم ها نیز 

براى همیشه از صفحه تاریخ فوتبال ایران محو شدند!
 لیگ برتر در نوزدهمین فصل خود به ســر مى برد و در تاریخ این 
مسابقات تاکنون 42 تیم در آن حضور داشته و به رقابت پرداخته اند. 
در هجده دوره برگزار شده این مسابقات ســپاهان، پرسپولیس، 
استقالل، فوالد، سایپا، پاس و استقالل خوزستان سابقه قهرمانى 
دارند که از این تیمها، اســتقالل خوزستان در لیگ یک و پاس در 

لیگ دو حضور دارد.
از 42 تیمى که ســابقه حضور در این مسابقات را 
دارند، استقالل، پرسپولیس، سپاهان، ذوب آهن و 
سایپا پنج تیمى هستند که در هر 19 دوره حضور 
داشته و از این نظر رکورددار هستند و فوالد با 18 
بار حضور در این مسابقات در رده بعدى قرار دارد.

پیکان با 15، ملوان با 14، صبا با 13،  

و تراکتور به همراه فجر سپاسى با 12 بار حضور در لیگ برتر دیگر 
تیم هاى پر حضور در این مسابقات هستند.

در تاریخ این مسابقات بودند تیم هایى که یا استان شان تغییر پیدا 
کرده، یا نام شان و یا مالکیت آنها واگذار شده است. پیکان، سایپا، 
پاس، راه آهن، گســترش فوالد، پدیده و... از جملــه این تیم ها 

مى باشند.
برخى از تیم ها نیز تنها در یک الى دو دوره از مســابقات لیگ برتر 
حضور داشــته که بعضا دیگر وجود خارجى ندارند که از جمله آنها 
مى توان به گهر درود، شهید قندى یزد، سیاه جامگان، ابومسلم، 
آلومینیوم هرمزگان، مس سرچشمه، اســتیل آذین، پیام 

خراسان، شیرین فراز، شموشک و پگاه اشاره کرد.
به جز اینها، چند تیم قدیمى و ریشه دار که سالهاى نسبتا 
زیادى هم در لیگ برتر حضور داشتند دیگر وجود خارجى 
ندارند که از جمله آنها مى توان به راه آهن، نفت تهران و صبا 

اشاره کرد. 

همه تیم هایى که در 19 دوره مسابقات لیگ برتر حضور داشته اند 
عبارتند از: پرسپولیس، اســتقالل، فوالد، پاس (تهران و همدان)، 
ابومسلم، ذوب آهن، پیکان، برق شــیراز، سپاهان، فجر سپاسى، 
سایپا (تهران و البرز)، ملوان، استقالل رشت، تراکتور، استقالل اهواز، 
صنعت نفت، پگاه، شموشک، صبا (باطرى و قم)، راه آهن (تهران، 
شهر رى، سورینت و یزدان)، شهید قندى یزد، شیرین فراز کرمانشاه، 
پیام خراسان، استیل آذین، مس کرمان، شاهین (شهردارى) بوشهر، 
شــهردارى تبریز، نفت تهران، داماش گیالن، مس سرچشــمه، 
آلومینیوم هرمزگان، گهر درود، گســترش فوالد تبریز، استقالل 
خوزســتان، پدیده، نفت مسجد سلیمان، ســیاه جامگان، ماشین 

سازى، پارس جنوبى، سپیدرود، شهر خودرو و گل گهر سیرجان.
از 5 تیمى که در همه ادوار مسابقات حضور داشتند به جز ذوب آهن 
4 تیم دیگر ســابقه قهرمانى در لیگ دارند و 3 تیم پاس، فوالد و 
استقالل خوزستان با داشتن سابقه قهرمانى، سابقه حضور در تمام 

ادوار مسابقات را ندارند.

 استقالل قصد دارد در نقل و انتقاالت زمستانى مرتضى تبریزى 
را با دانیال اسماعیلى فر و ارسالن مطهرى معاوضه کند؟ این 
ســوال به بحث روز کانال هاى هوادارى استقالل در صفحات 
مجازى تبدیل شده است و البته هیچ یک از مدیران استقالل 
پاسخ روشنى به آن نداده اند. دانیال اسماعیلى فر بازیکنى است 
که به خاطر پشت سر گذاشتن دوران ســربازى فصل قبل در 
تراکتورســازى به میدان رفت و حاال در بازگشت به ذوب آهن 
براى فصل جدید تنها تا پایان فصل با این تیم قرارداد دارد. او حاال 
یکى از جذاب ترین بازیکنان فصل نقل و انتقاالت زمستانى است 
که هر تیمى بنیه مالى داشته باشد و البته در پست دفاع راست 
احساس خال کند احتماال سراغ این بازیکن خواهد رفت. در این 
بین گفته مى شود استقالل براى جذب دانیال اسماعیلى فر از هم 
اکنون فعالیت خود را آغاز کرده است و آبى ها قصد دارند در نقل 
و انتقاالت این بازیکن را به خدمت بگیرند چرا که این تیم به جز 
وریا غفورى که این روزها در فرم ایده آلى قرار دارد مدافع راست 
دیگرى ندارد و حضور دانیال اسماعیلى مى تواند استقالل را در 
این پست تکمیل کند. البته استقالل تنها مشترى اسماعیلى فر 

نیست چرا که گفته مى شود تراکتورى ها هم در تالش هستند تا 
این بازیکن را دوباره به تبریز برگردانند تا مشکل تیم شان را در 

پست دفاع راست حل کنند.
در این بین گفته مى شود با توجه به اینکه قرارداد اسماعیلى فر 
در پایان فصل جارى به پایان مى رسد احتمال اینکه ذوب آهن 
با دریافت مبلغى به عنوان رضایتنامه یا معاوضه با یک بازیکن 
دیگر با انتقال او موافقت کند زیاد است. از طرف دیگر ارسالن 
مطهرى هم بازیکنى است که سال هاست نامش براى حضور در 
استقالل مطرح شده است، بازیکنى که در ابتداى فصل قرارداد 
خود را دو ساله با ذوب آهن تمدید کرد و حاال دوباره نامش براى 
پیوستن به این تیم در نقل و انتقاالت زمستانى مطرح است. تمام 
این شــایعات در حالى در روزهاى گذشته مطرح شده است که 
گفته مى شود خود تبریزى تمایلى به جدایى از استقالل ندارد. او 
مى خواهد تا پایان فصل در استقالل بماند تا شاید بتواند شرایط 
خود را در این تیم تغییر بدهد. با این شــرایط باید دید آیا آبى ها 
مى توانند باشــگاه ذوب آهــن را مجاب کنند تــا رضایتنامه 

اسماعیلى فر را صادر کند یا نه.
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 حصروراثت 
زهره مقصودى داراى شناسنامه شماره 63 به شــرح دادخواست به کالسه 1296/98 
از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
مجتبى مقصودى بشناسنامه 12 در تاریخ 98/7/16 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. نعمــت اله مقصودى ش ش 
731 ، 2. زهره مقصودى ش ش 63 ، 3. سمیرا مقصودى ش ش 8 ، 4. زهرا مقصودى 
ش ش 20 ، (فرزنــدان متوفى)، 5. فاطمه صالنى ش ش 9 (همســر متوفى)، متوفى 
به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد 
شد. 660145/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شــوراى حل اختالف نجف آباد 

8/303/
 مزایده اموال منقول نوبت اول 

در پرونده 971611 از شعبه 16 دادگاه عمومى حقوقى اصفهان محکوم علیهم 1 – آقاى 
محسن شریفى فرزند اصغر 2 – ساخت تجهیزات مهر پردیس شرق به پرداخت مبلغ 538 
/ 347 / 121 / 1  ریال  بابت اصل خواســته درحق محکوم لــه و مبلغ 030 / 742 / 125 
ریال حق االجرا  دولتى در حق صندوق دولت محکوم گردیده است که محکوم له در قبال 
خواسته خود اقدام به توقیف اموال محکوم علیه که به شرح زیر توسط کارشناس خبره  شده 
است  ، نموده اســت . صورت اموال مورد مزایده جرثقیل سقفى از نوع با پلى دوبل و باالبر 
وینچ از نوع سیم بکسلى با ظرفیت بارگذارى پلى ، قالب و سیم بکسل 10 تن ، نصب شده 
در دهانه 20 مترى مجهز به میکسر و سوئیچ هاى طولى و عرضى و امکان فرمان با ریموت 
کابلى و بیسیم مى باشد ، در مجموع جرثقیل مورد نظر شامل موتور ، گیربکس ، وینچ ، سیم 
بکسل ها ، قالب ، تابلو برق ، کالسکه ، پل ، راهبرها ، کفشک هاى برق رسانى ، موتورهاى 
حرکت عرضى و طولى ( حرکت عرضى کالسکه وطولى در پل ) بانضمام کابل هاى مربوطه 

و دیگر متعلقات و ملزمات برقى ، مکانیکى و همچنین ریموت هاى کابلى و بیسیم مى باشد 
ضمنا با توجه به اینکه جرثقیل مذکور فاقد پالك سازنده مشاهده شد از این رو برآورد بعمل 
آمده برمبناى میزان کارائى و مقایســه با نمونه هاى مشابه در بازار تعیین گردید . جرثقیل 
سقفى مورد اشاره سالم و باکارکرد حدود 75٪ ارزیابى گردید بنابراین با توجه به کاالى هاى 
مشابه و نظر کارشناسى و با در نظر گرفتن جمیع جهات و عوامل و فاکتورهاى موثر و شرایط 
بازار و کیفیت تجهیز قیمت پایه ارزیابى با تمام تجهیــزات و متعلقات و با هدف برگزارى 
تشریفات مزایده مبلغ 000 / 000 / 870 ریال هشتصدو هفتاد میلیون ریال برآورد و اعالم 
مى گردد قابل ذکر اســت در برآورد بعمل آمده در صورت برگزارى مزیاده هزینه دمونتاژ ، 
بارگیرى و انتقال جرثقیل و تجهیزات مربوطه از مکان نصب شده بعهده برنده مزایده مى 
باشد . زمان برگزارى مزایده : 12/ 9 / 98 از ساعت 8 الى 8:30 صبح محل برگزارى مزایده : 
اجراى احکام حقوقى  دادگسترى شاهین شهر . مزایده از قیمت کارشناسى شروع وبه کسى 
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  واریز و تا 
یک ماه فرصت دارد ما بقى ثمن معامله را به حســاب سپرده واریز نماید و اال ضمن ابطال 
مزایده10 درصد اولیه پس از کســر هزینه هاى مزایده به صندوق دولت واریز مى گردد . 
کسانى که مایل ب رکت در مزایده مى باشند مى بایست حداکثر 5 روز قبل از مزایده به دایره 
اجراى احکام مدنى مراجعه تا ترتیب بازدید آنها از اموال داده شــود 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 م/ الف 659988 . حمیدرضا کرباسى-  دادورز اجراى احکام 

حقوقى دادگسترى شاهین شهر / 8/306  
ابالغ قرار تأمین

قرارتامین خواسته- کالسه پرونده :98 / 337 ش 5 ح شماره قرار: 437- 18 / 8 / 98 در 
خصوص درخواست اقاى / خانم مهران کریمى بنشانى شــاهین شهر گلدیس خ جابر 4 
غربى پ 48 خوانده آقا / خانم محمدباوى مجهول المکان گردشکار : خواهان دادخواستى 

به خواسته فوق به طرفیت خوانده در این شــعبه اقامه و در خواست رسیدگى و صدور قرار 
تامین خواسته  به استناد مدارك موجود در پرونده را نموده است که پس از قبول دادخواست 
در وقت فوق العاده با توجه به محتویات و مســتندات پرونده به شرح زیر مبادرت به صدور 
قرار مى نماید قرارتامین خواسته نظر به اینکه خواهان با تقدیم دادخواست تقاضاى صدور 
قرار تامین خواسته به استناد 316383 وقبض سپرده شماره 000 / 16/000  ریال را نموده 
است چون ار کان و شرایط در خواست فارهم مى باشد لذا شورا به استناد ماده 292 قانون 
تجارت و ماده 108 و ماده 117 قانون آیین دادرسى مدنى قرار تامین خواسته معادل 000 / 
500 / 104 ریال از اموال خوانده یکصدوچهار میلیون و پانصد هزار ریال تا پایان رسیدگى 
صادر و اعالم مى دارد قرار صادره ظرف مدت ده روز از ابالغ قابل اعتراض در این شعبه مى 
باشد660047 /م الف مجتبى رضوانى – قاضى شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف 

شاهین شهر/  8/307 
ابالغ رأى

آگهى راى قاضى  شورا - شماره پرونده : 98 / 319 شماره دادنامه 436 – تاریخ رسیدگى 
: 8 / 8 /98 درخصوص دادخواست دعوى خواهان : اکبر ریاحى جزى ف حیدرعلى بنشانى 
گز برخوار بلوار معلم ك آراسته ك ش کریمیان پ 45 بطرفیت خوانده طاهره فتاحى فرزند 
دیدار مجهول المکان به خواســته الزام خوانده به حضور در دفترخانه و انتقال قطعى یک 
خط تلفن بشماره 09132088742 مقوم به سه میلیون و یکصد هزار ریال بانضمام هزینه 
دادرسى گردشکار خواهان دادخواستى بخواسته فوق بطرفیت خوانده تقدیم داشته که پس 
از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و اجراى تشریفات قانونى در وقت مقررر حوزه به 
تصدى امضاء کنندگان ذیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده پس از شور و تبادل 
نظر ختم رسیدگى را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید شورا بابررسى اوراق 
پرونده و مستندات تقدیمى و ضمائم پرونده نظر به فقد ادله ى اثباتى شورا خواسته خواهان 
را محمول بر صحت ندانسته مستندا به بند 10 ماده 84 قانون آیین دادرسى مدنى قرار رد 
دعوى را صادر و اعالم میدارد  راى صادره ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر در 

محاکم حقوقى شاهین شهر  مى باشد. 660006/م الف غالمرضا شکوهى - قاضى شعبه 
ششم شوراى حل اختالف شاهین شهر /8/308  
مزایده

 در پرونده کالســه 98/1129 و به موجب دادنامه 190 صادره از شــعبه 2 شــوراى حل 
اختالف محکوم علیه فرامرز یوسفان محکوم اســت به پرداخت مبلغ 17823787 تومان 
بابت محکوم به و هزینه هاى دادرســى و غیره در حق محکوم له و مبلغ 500000 تومان 
نیم عشر دولتى درحق صندوق دولت که از طریق اجراى احکام مدنى شهرستان نجف آباد 
طبق نظریه  کارشناس آقاى مهندس سعید نیکخو ارزیابى گردیده است: خودرو پژو پارس 
به شماره موتور 12484177876 شماره شاسى 9329361 مدل 1384 که از 22 شهریور 
97 در پارکینگ متوقف بود بازدید نمودم که رنگ بدنه نســبتا مناسب بوده الستیکها به 
دلیل توقف حدود یک ساله خودرو قابل استفاده نمیباشد تودوزى نسبتا مناسب است امکان 
روشن کردن و تست موتور گیربکس وزیر و بند وجود نداشت همچنین باطرى خوابیده و 
بیمه نامه رویت نشــده که با وضعیت موجود قیمت پایه مزایده این خودرو با توجه به مدل 
و وضعیت فنى موصوف و در مقایسه با خودروهاى مشابه در بازار و هزینه هاى راه اندازى 
شامل حق پارکینگ ”الستیک " باطرى " بیمه نامه " هزینه کارشناسى " خالفى به مبلغ 
(30000000 ) سى میلیون تومان براورد و اعالم میگردد/  لذا باتوجه به مراتب فوق و عدم 
اعتراض طرفین نسبت به کارشناسى اموال توقیف شده ازطریق اجراى احکام حقوقى نجف 
آباد درتاریخ 98/09/17 ساعت 10 صبح و در محل اجراى احکام به فروش میرسد. برنده 
مزایده شخصى است که از قیمت کارشناســى 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. 659287/ م الف مدیراجراى احکام 2 شــوراى 

حل اختالف نجف آباد /8/302

مدیرکل حفظ و نشر آثار دفاع مقدس استان اصفهان با 
اشاره به نزدیک بودن 25 آبان روز حماسه و ایثار مردم 
اصفهان، اظهار کرد: در این روز بزرگ در سال 61 مردم 
اصفهان حماســه آفرینى کردند و روزى ماندگار را در 

تاریخ کشور رقم زدند. 
وى افزود: در روز 25 آبان ســال 61 شــاهد تشــییع 
370 شــهید واالمقام عملیات محرم بر روى دســتان 
مردم اصفهــان بودیم و حماســه بزرگــى در این روز 

رقم خورد.
سردار مجتبى شیروانیان در گفتگو با «مهر» با بیان اینکه 
عملیات محرم مکمل عملیات فتــح المبین بود و اکثر 

رزمندگان این عملیات از یگان هاى عملیاتى اصفهان 
بودند، تصریح کرد: حدود 1000 نفــر در این عملیات 
به شهادت رســیدند که 370 نفر از این شهدا متعلق به 

اصفهان بودند.
سردار شــیروانیان با تأکید بر ضرورت پاسداشت مقام 
شهدا ابراز کرد: از اســتاندار اصفهان مى خواهیم تا این 
روز به عنوان روز حماسه و ایثار مردم اصفهان در تقویم 
ملى به ثبت برسد.  وى تأکید کرد: هیچ استانى تا کنون 
چنین تشییعى از شهدا را به چشم ندیده و الزم است در 
پاسداشت حماســه 25 آبان اهتمام و همکارى جدى 

صورت بگیرد.

عضو هیئت علمى دانشــگاه آزاد اسالمى استان اصفهان 
گفت: خشک و مرطوب شدن بســتر زاینده رود به ویژه در 
دماى باال موجب هوادیدگى و در نتیجه تغییرات سنگ ها 
و خاك ها مى شود که این روند پل هاى تاریخى موجود آن 

را آسیب مى زند.
محمد کوشــافر در گفتگو با «ایرنا» اظهار کــرد : باید در 
مدیریت رودخانه زاینده رود همه عوامل از جمله مراقبت از 
پل هاى تاریخى مستقر در آن  و کاهش تنش بر آنها در نظر 
گرفته شود. وى افزود: خشکى متناوب تابستانه زاینده رود 

پل هاى تاریخى را با خطر مواجه مى کند. 
این عضو هیئت علمى دانشــگاه آزاد اسالمى یادآور شد: 

پل هاى تاریخى زاینده رود به عنوان میــراث فاخر ایران 
در ســال هاى متمادى، شــاهد وقایع مختلفى همچون 
خشکى هاى ســال هاى اخیر بســتر رودخانه و پایه هاى 
آنها بوده اســت. وى تصریح کرد: باید در محاسبات نحوه 
رهاسازى آب در رودخانه زاینده رود به مؤلفه هاى مختلفى 

نظیر سازه ها و محیط زیست توجه جدى شود.
عضو هیئت علمى دانشگاه آزاد اسالمى اصفهان ادامه داد: 
رهاسازى متناوب مقدار معینى آب در زاینده رود پیامدهاى 
نامطلوب به دنبال دارد اما با رهاســازى پیوسته آب، این 
رودخانه به شــرایط عادى نزدیک تر شــده و خسارت ها 

کاهش مى یابد.  

حماسه 25 آبان مردم اصفهان 
در تقویم ملى ثبت شود

خطر بیخ گوش
 پل هاى تاریخى 

مجوزهایى که باطل مى شود
مهـرداد مرادمنـد، رئیـس جهـاد کشـاورزى اسـتان 
اصفهان گفت: اکنـون ما در اسـتان 1820 مرغدارى 
داراى مجوز داریم که فقط 1300 مرغدارى فعال است 
و تصمیم بر آن است که مجوزهاى مرغدارى هاى غیر 

فعال باطل شود.

سالک نامزد انتخابات نمى شود 
نماینده مردم اصفهان در مجلس شـوراى اسالمى با 
بیان اینکه در انتخابات آینده مجلس شوراى اسالمى 
نامزد نخواهد شـد، گفت: تجارب سـال ها خدمت در 
سـنگرهاى مختلف به ویژه مجلس شوراى اسالمى 
را در خدمت همه جوانان و عناصر دلسوز انقالبى قرار 
خواهـم داد. حجت االسـالم احمد سـالک در نامه اى 
از جوانان و نیروهاى انقالبى درخواسـت کـرد تا وارد 

عرصه انتخابات شوند.

گازرسانى به آخرین 
روستاى گلپایگان

مدیرعامل شـرکت گاز اسـتان اصفهان گفت: پروژه 
گازرسانى به روستاى َمرغ با اعتبار 300 میلیون تومان 
با طول 3 کیلومتر لوله گذارى در مدت زمان حدود دو 
ماه اجرا خواهد شد. مصطفى علوى در حاشیه کلنگزنى 
پروژه گازرسـانى به روسـتاى َمرغ اظهار کـرد: براى 
انشعاب و تأمین گاز این روستا از استان مرکزى کمک 
گرفتیم چـرا که بـه خطوط لولـه گاز اسـتان مرکزى 
نزدیک تر بودیـم، امیدواریم این پـروژه در دهه فجر 

مورد بهره بردارى قرار گیرد.

کاهش سرقت هاى مسلحانه 
فرمانده انتظامى استان اصفهان، از کاهش46 درصدى 
سرقت هاى مسـلحانه در اسـتان در هفت ماه گذشته 
خبرداد. سـردار مهـدى معصوم بیگى اظهـار کرد: در 
هفت ماهه گذشته میزان جرائم خشن در سطح استان 
کاهش چشمگیر داشته است و امیدواریم همین روند 
ادامه داشـته باشـد. وى از کاهـش12 درصدى کیف 
قاپـى و 5 درصدى تجـاوز به عنـف خبـرداد و افزود: 
جرائم جنایى نیز باکاهش قابـل توجهى رو به رو بوده 

است.

آتش سوزى مغازه در چهارباغ
مغازه 40 مترى پوشـاك در خیابان چهارباغ عباسـى 
دچار حریق شد. این حادثه ساعت 22 و 29 دقیقه سه 
شنبه شب به سـتاد فرماندهى آتش نشـانى اصفهان 
گزارش شـد. نیروهاى امداد و نجات از ایستگاه هاى 
یک و 14 و 9 براى امدادرسـانى به ایـن حادثه اعزام 

شدند و حریق را اطفا کردند.

خبر

همایش ملى ارتقاى سالمت فرد، خانواده و جامعه به همت 
مرکز تحقیقات سالمت جامعه، دانشکده هاى پرستارى 
و مامایى و دندانپزشکى و دانشــگاه آزاد اسالمى واحد 
اصفهان (خوراسگان) در تاالر امیرکبیر با حضور اساتید، 

دانشجویان، مسئوالن و... برگزار شد.
سرپرست دانشگاه آزاد اسالمى واحد اصفهان (خوراسگان) 
در مراسم افتتاحیه این همایش با تبریک میالد باسعادت 
حضرت محمد(ص) و هفته وحدت گفت: دانشــگاه آزاد 
اسالمى واحد اصفهان (خوراسگان) شهرى دانشگاهى با 
جمعیتى افزون بر 20 هزار دانشجو، استاد و همکاران بوده و 
سال هاى متمادى از پرافتخارترین واحدهاى دانشگاه هاى 
کشور اســت که در حوزه علوم پزشکى و دندانپزشکى با 
امکان آموزشى مطلوب و بهره گیرى از اساتید متخصص، 

در سطح کشور برند است.
پیام نجفى افزود: فارغ التحصیالن دانشگاه آزاد اسالمى 
واحد اصفهان (خوراسگان) به ویژه در حوزه علوم پزشکى 
توانمند بوده و خدمات بسیار خوبى به جامعه ارائه مى دهند.

وى دانشگاه آزاد اسالمى واحد اصفهان (خوراسگان) را 
رقیب بسیار خوبى براى دیگر دانشگاه هاى کشور خواند 
و گفت: این دانشگاه حتى گوى سبقت را از دانشگاه هاى 

دولتى ربوده و چشم انداز رو به رشدى به خصوص در علوم 
پزشکى داشته و روز به روز ارتقا مى یابد.

سرپرست دانشگاه آزاد اسالمى واحد اصفهان (خوراسگان) 
با بیان اینکه در برگزارى این همایش یک کار جمعى به 
یاد ماندنى، به یادگار مى ماند اظهــار امیدوارى کرد که 
دستاوردهاى این همایش در محیط علمى و جامعه مفید 

و مؤثر باشد.
دبیر علمى همایش ملى ارتقاى ســالمت فرد، خانواده و 
جامعه نیز گفت: 240 مقاله به دبیرخانه همایش رسید که 
در نهایت 27 مقاله برتر به صورت سخنرانى و 213 مقاله 

به صورت پوستر در این همایش ارائه خواهد شد.
آرش قدوسى، معاون دانشگاه علوم پزشکى دانشگاه آزاد 
اسالمى استان اصفهان افزود: ارتقاى دانش، بهداشت و 
ســالمت عمومى در حیطه هاى پرستارى، مامایى، اتاق 
عمل و دندانپزشکى از برنامه هاى این همایش بوده و این 
بیست و چهارمین همایش دانشکده پرستارى و مامایى و 
ششمین همایش دانشکده دندانپزشکى است که امروز در 

این همایش ادغام شده است.
وى با بیان اینکه دانشگاه آزاد اسالمى، 40 درصد آموزش 
علوم پزشکى کشــور را عهده دار اســت، گفت: با توجه 
به این مأموریت که با تأیید وزارت بهداشــت، درمان و 

آموزش پزشــکى بر عهده دانشگاه آزاد اسالمى گذاشته 
شده است و از این جهت هیچ هزینه اى به دولت تحمیل 
نمى شود و فارغ التحصیالن پزشکى دانشگاه آزاد اسالمى 
همواره در خدمت بهداشت و درمان کشور هستند، الزم 
است وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکى کشور 
حمایت ها و تسهیالت بیشترى را در اختیار دانشگاه هاى 
آزاد اســالمى در سطح کشــور قرار دهد و با تسهیل در 
امور آموزشى و تصویب رشته هاى بیشتر علوم پزشکى 
براى دانشگاه هاى آزاد اســالمى، از زیرساخت هاى این 
دانشگاه ها و توانمندى هاى موجود آنها که بدون تحمیل 

هزینه اى بر بودجه کشور است استفاده کنند.
قدوسى مى گوید: 420 واحد دانشــگاه آزاد اسالمى در 
کشور، 60 درصد آموزش عالى کشور را به خود اختصاص 
داده و ســومین دانشــگاه پرجمعیت در جهان به شمار 

مى رود.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شــوراى اسالمى نیز 
گفت: به خاطر موقعیت و شرایط خاص کشور و موقعیت 
استراتژیک و اینکه باید در مقابل استکبار و دشمنان قوى 
بوده و بایستیم باید همه افراد جامعه سیاسى باشند و در 
این زمینه علم داشته باشند و همه ما که از دانشگاه هاى 
کشور فارغ التحصیل شدیم باید براى اداى دین به کشور 

تالش کنیم.
حیدرعلى عابدى با بیــان اینکه امروز کشــور در علوم 
پزشکى، علوم نظامى و دفاعى، هوافضا و... رشد و پیشرفت 
خوبى داشته و قوى است، گفت: همه مردم باید از قانون 
اساسى آگاهى داشــته و آن را مطالعه کنند و متناسب با 

تخصص، از آن بهره گیرند.
وى به چشم انداز 1404 اشاره کرد و افزود: در افق 1404، 
ایران کشــورى با جایگاه اول اقتصادى، علمى، فناورى 
در منطقه با هویت اســالمى و تعامل ســازنده در روابط 
بین الملل خواهد بود که یکى از عوامل دســتیابى به این 

مهم، برخوردارى از سالمت است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شــوراى اســالمى با 
تشــریح روند بودجه ســالمت در برنامه ششم توسعه 
بر ضرورت پزشــک خانواده، سیســتم ارجــاع، حذف 
دفترچه هاى کاغذى سالمت تأکید کرد و گفت: وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکى در کنار پزشک خانواده، 
باید مراقبت هاى پرستارى در منازل را ارائه کند و تحت 

پوشش قرار داده و جامعه نیز باید به آنها بها دهد.
دبیر اجرایى همایش ملى ارتقاى ســالمت فرد، خانواده 
و جامعه نیز بــه «نصف جهــان» گفت: در راســتاى 
ارتقاى ســالمت جامعه، همکارى بین حرفه اى و اینکه 

سخنرانى هاى کلیدى براى دندانپزشکى در این همایش 
به صورت جــدا امتیاز بازآموزى دارد مــا این همایش را 

برگزار کردیم.
نرگس صادقى گفت: سخنرانى استادان، در دو سانس تاالر 
امیرکبیر و طى دو روز با بهره گیرى از بهترین اساتید فن که 
در زمینه هاى ارتقاى سالمت، جامعه و پرستار و تیم درمان 
دیده شده اجرایى شده، تا جوانان دانشجو بتوانند براى ارائه 

خدمات مطلوب، توانمندى کسب کنند.
رئیس دانشکده دندانپزشکى دانشگاه آزاد اسالمى واحد 
اصفهان (خوراسگان) هم سالمتى را بزرگ ترین نعمت 
براى بشر دانست و گفت: باید به سالمت روان، اجتماعى، 
معنوى و جسمى که بسیار مهم است توجه داشت چرا که با 
تغییر تکنولوژى، افسردگى و اخالالتى در بخش سالمت 
ایجاد مى شود و با امید و نشــاط و صمیمیت، مى توان بر 

مشکالت فائق آمد.
خبیرى افزود: بدون امید و نشاط، سالمت انسان تأمین 

نخواهد شد.
وى با بیان اینکه سواد سالمت در کشور پایین است، افزود: 
سواد سالمت براى تصمیم گیرى در ابعاد مختلف، مى تواند 
مبناى سیاست گذارى ها در برنامه ریزى ها باشد و برگزارى 

اینگونه همایش ها، سالمت مردم را ارتقا مى دهد.

وزارت بهداشت از توانمندى هاى دانشگاه آزاد استفاده کند
ساسان اکبرزاده

بررسى نقشه هاى هواشناسى نشــان مى  دهد با ورود 
سامانه بارش زا به کشورمان از روز پنج شنبه بیشتر نقاط 
کشور شاهد کاهش محسوس دما و همچنین بارش برف 
خواهند شــد که این بارش در مناطق ییالقى سنگین و 

قابل توجه خواهد بود.
بررسى هاى انجام شده در نقشــه هاى هواشناسى این 
نکته را نشان مى دهد که از اوایل روز جمعه روند کاهش 
دما در اغلب نقاط کشور به خصوص مناطق مرتفع آغاز 
و به دنبال آن بارش  برف و باران تجربه مى شود که این 
شــرایط تا پایان هفته آینده نیز ادامه مى یابد. برهمین 
اســاس و با توجه به افزایش رطوبــت و برودت هوا در 
بیشــتر نقاط ایران اغلب بارش هاى پاییزى به صورت 
برف بوده و بیشتر مســیرهاى روســتایى و فرعى به 
خصوص در اســتان هاى گیالن و مازندران مســدود 

خواهد شد.
در اصفهان هم پیــش بینى ها حاکى از ورود ســامانه 
ناپایدار سرد از اوایل هفته آینده و آغاز بارش برف و باران 

به ویژه در غرب و جنوب استان است.
کارشناسان سازمان هواشناسى براین باورند درصورتى 
کــه پیش بینى هاى انجام شــده براى شــرایط جوى 
کشــورمان محقق شــود مجموع بارش برف احتمالى 
ده روز آینــده، رکورد بارش برف در پاییز ســال 1390 
را مى شــکند. به گفته کارشناســان نکته جالب توجه 
اینجاست که این بارش هاى سنگین برف پاییزى تنها 
داخل مرزهاى ایران اتفاق خواهد افتاد و کشــورهاى 

همسایه تقریباً  منافعى از این بارش ها نخواهند داشت.

هفته آینده احتماالً   رکورد بارش برف پاییزى در کشور شکسته مى شود

سرپرســت واحد فنى، عمرانى و شهرسازى شهردارى چشم اصفهان به آسمان
باغبادران در شوراى نشست مدیران شهردارى باغبادران 
با اشاره به فعالیت هاى این حوزه در چهار ماه گذشته اظهار 
کرد: واحد فنى، عمرانى و شهرسازى شهردارى به عنوان 
بازوى توانمند مدیریت شهرى در اجراى پروژه هاى شهر 

با استفاده از نیروى فنى و متخصص شناخته مى شود.
پوریا شمســایى افزود: یکى از برنامه هــاى این واحد، 
برنامه ریزى و اجراى پروژه هاى مختلف شــهرى براى 
بهبود سیما و منظر شهر و افزایش رفاه حال شهروندان 
اســت. وى تصریح کرد: ســعى شــده وظایف محوله 
پروژه هاى شهرى در کمترین زمان ممکن و با بهترین 

کیفیت اجرا شود و به بهره بردارى برسد.
شمسایى عنوان کرد: در حال حاضر پروژه هاى عمرانى 

شهردارى باغبادران در حوزه هاى مختلف حمل و نقل و 
ترافیک شهرى، توسعه و ســاماندهى پارك ها و فضاى 
سبز شهرى، خدماتى، فرهنگى، ورزشى و ادارى و هدایت 

و دفع آب هاى سطحى در حال اجراست.
سرپرســت واحد فنى، عمرانى و شهرسازى شهردارى 
باغبادران با بیان اینکه در چهار ماه اخیر هر 15 روز یک 
پروژه شهرى اجرا شده است، ادامه داد: آغاز چندین پروژه 
مهم و تأ ثیرگذار در بافت شــهرى باغبادران نویدبخش 

روزهاى درخشان براى شهروندان است.
شمســایى اضافه کرد: برنامه ریزى هاى انجام شده در 
اجراى پروژه هاى شــهرى به گونه اى است که در پایان 
هر فصل کارى نتیجه آن در معرض قضاوت شهروندان 

قرار گیرد.

همایش «خانواده و دیابت» با حضور مدیران شهري، 
خانواده بیماران مبتال به دیابت و عموم شــهروندان، 
امروز 23 آبان از ســاعت 16 الــی 19 و30 دقیقه در 

کتابخانه مرکزي برگزار مى شود.
رئیس اداره توسعه فرهنگ سالمت سازمان فرهنگى، 
اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان با اشاره به رنگ 
آبی به عنوان نماد روز جهانــی دیابت، تصریح کرد: به 
مناسبت این روز هرســاله در اغلب کشورهاي جهان 
یکی از بناهاي مهم و شــاخص آنهــا باهدف افزایش 
آگاهی شــهروندان نســبت به این موضوع، به رنگ 
آبی نورپردازي می شــود که در این راستا اداره توسعه 

فرهنگ سالمت سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى 
شــهردارى اصفهان نیز با همکاري معاونت خدمات 
شهري شــهرداري اصفهان در روزهاي 23 و 24 آبان 
ماه به نورپردازي در میدان انقالب و بناي پل هاي دفاع 

مقدس و امام خمینی(ره) مى پردازد.
فریناز توالئیان همچنین خاطرنشان کرد: غرفه هاى 
پایش ســالمتى و مشاوره شــهروندان نیز روز جمعه 
24 آبان ماه در ابتداي جاده ســالمت ناژوان با حضور 
کارشناسان و متخصصان حوزه هاى مربوطه با هدف 
توسعه و بهبود سطح سالمت شهروندان به ارائه خدمات 

 خواهند پرداخت.

هر 15 روز یک پروژه عمرانى در باغبادران
 اجرا شده است

همایش «خانواده و دیابت» امروز برگزار مى شود
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آیا مى دانیــد تنهــا 60 گرم تخمــه آفتابگــردان 90 
درصد از نیاز روزانه بدن شــما را بــه ویتامین E تأمین

 مى کند؟ 
داشتن یک رژیم غذایى متعادل حاوى انواع ویتامین هاى 
ضــرورى براى بــدن اســت و یکــى از مهمترین این 
ویتامین ها، ویتامین E اســت. ایــن ویتامین محلول در 
چربى و با خواص آنتى اکسیدانى است و به بدن در خنثى 

کردن اثرات اکسیدانسیون چربى کمک مى کند.
مطالعات زیادى نیز تا کنون نشان داده اند که این ویتامین 
در محافظت از بدن در برابر رادیکال هاى آزاد که باعث 

بروز انواع سرطان و تســریع روند پیرى مى شود، نقش 
اساسى و مهمى دارد. به عالوه وجود ویتامین E در بدن 
در تقویت سیستم ایمنى مؤثر است و به طور کلى مصرف 

آن حیاتى است.
حال نگاهى داشــته باشــیم به مواد خوراکــى و غذایى 
کــه بیشــترین میــزان ویتامیــن E را در خــود جاى 

داده اند:
آجیل ها و دانه ها: بسیارى ازغذاهایى که در رژیم 
غذایى ما جاى دارند، حاوى ویتامین E هستند، اما در میان 
این خوراکى ها آجیل هــا منبعى غنــى از این ویتامین 

محسوب مى شــوند. به عنوان مثال حدود 30 گرم بادام 
حاوى 7/4 میلى گرم ویتامین E است. همین مقدار فندق 
نیز مى تواند حدود 30 درصد از نیاز روزانه شــما را به این 
ویتامین تأمین کند. دانه هایى مثل آفتابگردان، کدو تنبل 
و کنجد نیز غنى از ویتامین هستند به صورتى که فقط یک 
چهارم فنجان دانه آفتابگردان حدود 90/5 درصد از نیاز 

شما به ویتامینE را تأمین مى کند.
سبزیجات: ســبزیجات منبع دیگرى است که 
مى تواند ویتامین E  مورد نیاز بدن را به خوبى تأمین کند. 
اسفناج و برگ چغندر در میان ســبزیجات سرشار از این 

ویتامین هستند و  عالوه بر آن ویتامین هاى دیگرى مثل 
A و K  وC را در خود دارند.

روغن هاى گیاهى: روغن هــاى گیاهى مانند 
روغن دانه آفتابگردان و روغــن جوانه گندم نیز به خوبى 
ویتامین E مورد نیــاز بدن را تأمین مــى کنند و توصیه 
مى شــود در رژیم غذایى خــود آنها را قــرار دهید. اگر 
بخواهیم بگوییم روغن جوانه گنــدم تا چه اندازه غنى از 
انواع ویتامین هاســت بایــد بگوییم تنها یک قاشــق 
غذاخورى از آن 100 درصد از ویتامین هاى مورد نیاز بدن 

را تأ مین مى کند و دیگر چه بهتر از این!

همه ما خورشت فسنجان را مى شناسیم؛ همان خورشتى 
که با گردوى چرخ کرده و رب انار تهیه مى شــود؛ البته 
با کمى تغییر، مثًال بعضى ها به آن گوشت قلقلى اضافه 
مى کنند و بعضى ها از گوشــت مرغ استفاده مى کنند. 
شمالى ها این خورش را با گوشــت مرغابى مى پزند و 
ترش و شیرین بودنش در میان اقوام مختلف، متفاوت 
است. خالصه اینکه فسنجان انواع و اقسام مختلفى دارد 
و با هر تغییرى که در ترکیبات تشکیل دهنده آن ایجاد 
مى شــود، نوع خاصى از آن آماده مى شود؛ از فسنجان 
ماهى و هویج گرفته تا فســنجان کدو حلوایى و پسته. 
«فســنجان بِه» هم یکى از همین انواع اســت؛ شکل 

تازه اى از یک خورشت قدیمى با خواص زیاد.
این میوه که بیشــتر براى نرمى سینه و رفع تنگى نفس 
از آن استفاده مى شود داراى خواص دیگرى نیز هست. 
مثًال فیبر فراوانى کــه در این میوه وجــود دارد از بروز 
بیمارى هاى قلبى جلوگیرى مى کنــد. به این ترتیب 
که خوردن 200 گرم روزانه این میوه مى تواند بروز این 
گروه از بیمارى ها را تا 19 درصد کاهش دهد، البته بهتر 
است این مصرف روزانه «به»، به صورت پخته شده یا 
کمپوت شده باشد زیرا این میوه سنگین است و مى تواند 

مشکالت هضمى به بار آورد.
به عالوه کسانى که مشکل معده و یا روده دارند مى توانند 
از این میوه استفاده کنند زیرا ضدتورم بوده و در تقویت 
عملکرد این دستگاه (دستگاه گوارش) بسیار مؤثر است. 
به عالوه، این میوه شبیه سیب سرشار از پکتین است. به 
این دلیل مصرف اش براى کســانى که به اسهال دچار 
هســتند، توصیه مى شــود. بوى خوش آن هم آرامش 
بخش است و مى تواند شدت هر نوع عصبانیتى را بکاهد. 
فراموش نکنید که مصرف این میوه براى کسانى که به 
دلیل سرماخوردگى زیاد ســرفه مى کنند نیز مى تواند 

کمک کننده باشد.

گردو؛ دشمن اگزما
مى دانید که ایــن مغز پرچرب که جــزو جدایى ناپذیر 
فسنجان است،  مملو از اسیدهاى چرب غیراشباع است 
بنابراین باید در نگهدارى آن دقت به خرج داد. به عالوه، 
در این فصل پرحساســیت توصیه مى شود که از گردو 
اســتفاده کنید، البته در حد متعادل زیرا ضداگزما بوده و 
داراى ترکیبات پلى فنولى اســت که از تحریک شدن 
سلول ها توسط عوامل حساسیت زاى محیط جلوگیرى 
مى کند. بنابراین اگر مشکل اضافه وزن ندارید بهتر است 
این مغز را در برنامه غذایى روزانه تان بگنجانید. یادتان 
باشد که عادت داشتن به خوردن گردو ضدعفونت هاى 
میکروبى نیز هست زیرا داشــتن مس فراوان که یکى 

از امالح مؤثر در تقویت سیســتم ایمنى اســت، از بروز 
عفونت هاى ویروســى و باکتریایى که با شروع فصل 
ســرما به اوج خود مى رســند، به میزان قابل توجهى 

جلوگیرى خواهد کرد.

 ترشى رب انار
این گزینه در فسنجان مى تواند جایگزین مناسبى براى 
شکر باشد که افزایش دهنده کالرى است، به خصوص در 
افرادى که مشکل اضافه وزن و چاقى دارند. البته خواصى 
را به آن نسبت مى دهند که عبارت اند از تصفیه کنندگى 
خون و مؤثر در خون سازى زیرا این دو ویژگى را انار دارد 
و در رب آن نیز با کمى تفاوت دیده مى شود. در ضمن، 
متخصصان طب سنتى معتقدند که انار و ربش هر دو طبع 

سردى دارند و افزودنشان به غذاهایى مانند فسنجان که 
سرشار از گردو با طبع گرم اســت، مى تواند به متعادل 
شدن طبع غذا کمک کند تا فرد بعد از خوردن با عالیم 
گرمى و سردى رو به رو نشــود. اما یادتان باشد که رب 
انار تهیه شده از انار ترش و شیرین از نظر خواص کمى 
متفاوت اند. به این دلیل مصرف هر یک براى منظورى 
خاص توصیه مى شود. مثًال افرادى که مشکل معده دارند 
بهتر است از رب انار تهیه شده از انار ترش استفاده نکنند.

همراه این غذا
این خورشت مانند بیشتر خورشت ها به همراه برنج میل 
مى شود. البته بهتر است که یک بشقاب سبزى خوردن 
تازه و یا کمى ساالد چاشــنى زده شده با آب نارنج را نیز 

با آن همراه کنید. چه بهتر که با این غذا یک لیوان دوغ 
بدون نمک و بدون گاز هم میــل کنید. البته در صورت 
اضافه وزن بهترین نوشــیدنى به همــراه این غذا آب 

خواهد بود.

ماندگى و کهنگى
در صورت اضافه آمدن، مى توانید خورشــت تان را در 
ظرفى که در آن محکم بسته مى شود ریخته و در یخچال 
قرار دهید. یادتان باشد که این غذا سرشار از اسیدهاى 
چرب غیراشباع اســت بنابراین قرار دادن آن در ظرفى 
بدون در و بودن در معرض اکســیژن هوا موجب اکسید 
شدن چربى ها شــده و خوردن این خورشت به صالح 

مصرف کننده نخواهد بود.

 اگر کم خونى دارید
بهتر اســت در غذاى تان از گوشت قرمز و یا مرغ آب پز 
شده نیز استفاده کرده و نوشــیدنى همراه آن را شربت 
آب لیموى تــازه انتخاب کنید. یادتان باشــد که زیاده 
روى در مصرف ســبزیجات مى تواند به ضرر شما تمام 
شود. حتى مى توانید در کنار گردو کمى هم مغز پسته و 
فندق خرد شــده را که منبع آهن گیاهى هستند، اضافه 

کنید.

اگر چربى خون تان باالست
از آنجا که باید میزان چربى دریافتى، چه چربى خوب و 
چه چربى بد را در رژیم غذایى تان کنترل شده مصرف 
کنید، بگذارید تا خورشت تان در یخچال سرد شود، سپس 
روغن اش روى سطح آمده و از آن جدا شود، سپس روغن 
را برداشته و کمى از خورشت باقیمانده را میل کنید البته 

با یک بشقاب بزرگ ساالد سبزیجات تازه.

اگر الغر هستید
این غذا به دلیل چرب بودن و دارا بودن چربى هاى مفید 
براى شمایى که کمبود وزن دارید، بسیار مناسب است. 
البته چه بهتر که در آن گوشت مرغ نیز افزوده و به همراه 
کمى ساالد و دوغ کم نمک آن را میل کنید. البته از آنجا 
که روغن زیاد مانع از خوردن شما مى شود بهتر است آن 
را با گردوى کمتر و کمى ترش تــر تهیه کنید تا به این 

ترتیب حجم مناسبى از غذا خورده شود.
فسنجان غذاى مناسبى براى مهمانى هاست. پس اگر 
مهمان داشــتید یا ناچارید در محل کارتان ناهار صرف 
کنید، فراموش نکنید دوســتان و اقوام و همکارانتان از 
اینکه این خورشــت خوش طعم و مقوى را به آنها هم 

تعارف کنید هرگز ناراحت نخواهند شد!   

از فسنجان  و خواص آن چه مى دانید؟

ىمثل 

 مانند 
 خوبى 
وصیه 
اگر  د.
غنى از 
شــق 
بدن ز

اگر به ویتامین E نیاز دارید... 

با توجه به افزایش آلودگى هوا و قرارگرفتن کیفیت 
هوا شرایط ناسالم، باید از میوه هایى استفاده کرد که 

عوارض ناشى از آلودگى هوا را کاهش دهند.
مصرف میوه و سبزیجات در کاهش آثار و عوارض 
ناشى از آلودگى هوا مؤثر هستند، مصرف میوه هاى 
داراى ویتامین هــاى A ،C و E کــه خاصیــت 
آنتى اکســیدانى دارند، در مراقبت از ســلول هاى 
بدن مقابل آســیب دیدن در شــرایط آلودگى هوا 

مؤثر هستند.
از جمله میوه ها و ســبزیجات داراى آنتى اکسیدان 
مى توان مرکبــات و میوه هاى بــا رنگ هاى زرد، 
نارنجى و قرمــز، موز، خرمالو، انــار، کیوى و انواع 
فلفل هاى ســبز و نارنجى را نام برد و در مجموع، 
مصرف روزانه حداقل 400 گرم میوه و ســبزیجات 
توصیه مى شود که معادل سه عدد میوه متوسط و دو  

عدد محصوالت فرنگى نظیر هویج و گوجه است.
افزایش مصرف آب و مایعاتى همچون شیر کم چرب 
و نیز مصرف ماهى به دلیل وجود ویتامین E و اُمگا3 
به کاهش آثار و عوارض آلودگى هوا کمک مى کند 
ضمن اینکه مصرف سبزى هایى مانند کاهو، هویج، 
گشنیز، جعفرى، تره، کرفس، ُخرفه، ریحان، کلم، 
ُگل کلم، ســبزى خوردن، پیازچه، سیر و لیموُترش 
در روزهاى آلــوده ضرورى اســت؛ در این روزها، 
وعده هاى غذایى سبک جایگزین وعده هاى غذایى 
سنگین شده و عموم افراد به ویژه سالمندان، غذاهاى 
بخارپز و آب پز را در برنامــه غذایى خود بگنجانند، 
عالوه بر اینکه ســوپ ها و آش هایــى مانند آش 
سبزیجات به دفع سموم ناشى از آلودگى هوا از بدن 

کمک مى کنند.

هنگام آلودگى هوا 
چه میوه هایى 
مصرف کنیم؟

دختران و زنان مجرد بخوانند
فوبیایى به نام تنها ماندن

طبق یکــى از جدیدترین تحقیقــات روان 
شناسى که توسط یک مؤسسه پژوهشى در 
استرالیا انجام شده، 40 درصد دخترهاى دنیا 
دچار ترسى موسوم به «آنوپتافوبیا» هستند که 
به معناى نگرانى و هراس شدید از تنهایى و 

مجرد ماندن تا آخر عمر است. 
آیا احســاس افســردگى مى کنید؟ آیا وقتى 
یک فیلم کمدى مى بینیــد، انگار نه انگار که 
موضوع فیلم خنده دار است؟ آیا وقتى زوجى 
را در خیابان مى بینید به آنها خیره مى شوید در 
حالى که اشک در چشمانتان حلقه زده است؟ 
آیا وقتى عروســى دعوت مى شوید، همیشه 
دنبال بهانه اى هســتید تا دعوت را رد کنید و 
به مراسم عروســى نروید و اگر هم عروسى 
بروید دایم در این فکر هســتید که دیگران 
ازدواج کرده اند و شما هیچ شانسى براى ازدواج 
ندارید؟ اگر جواب شما به این سئواالت، مثبت 
است متأســفانه باید بگوییم احتماًال درگیر 
آنوپتافوبیا هســتید و وقت آن اســت که به 

خودتان کمک کنید.
این فوبیا متأسفانه بســیار شایع است و روان 
شناســان معتقدنــد معمــوًال در اتفاق هاى 
تراژیک دوران کودکى یا شــوك هاى ناشى 
از یک تصادف ریشه دارد. در واقع این فوبیا با 

فاکتورها و عوامل زیادى مرتبط است. موضوع 
تأســفبار درخصوص این فوبیا این است که 
افراد با فکر کردن به این موضوع، زندگى خود 
را تباه مى کنند و تصورشان این است که اگر 
موقعیت ازدواج پیش نیاید، زندگى براى شان 
هیچ جذابیتى نخواهد داشــت و دایم در حال 
فکر کردن به ازدواج هستند و تصور مى کنند تا 
پایان عمر حتماً مجرد خواهند ماند. اگر به این 
نتیجه رسیده اید که به این فوبیا دچار هستید، 

بهتر است به یک روان شناس مراجعه کنید. 
در ادامه به  پیامدهاى  این فوبیا که باید آنها را 
کنار بگذارید و به خودتان کمک کنید، اشاره 

خواهد شد.
انتخاب فرد نامناسب: شما نباید به دلیل ترس 
از تنهایى با فردى ازدواج کنیــد که اصًال از 
او خوشــتان نمى آید. در واقع اگر شما فردى 
را براى ازدواج انتخــاب مى کنید نه بخاطر 
اینکه وى فرد مناسبى براى زندگى شماست 
بلکه فقط به این دلیل که شما نمى خواهید تا 
پایان عمر مجرد بمانید، مشکالت زیادى در 

انتظارتان خواهد بود.
 وسواس درباره عشق و آینده: ذهن شما مدام 
در حال تکرار چند عبارت اســت «رسیدن به 
یک زندگى عالى» و «خوشــبختى تا پایان 

عمر» و تکرار این عبارات باعث مى شود حتى 
متوجه این موضوع نباشید که زندگى کنونى 
شما چقدر خوب است. شما فراموش مى کنید 
به اطرافتان دقت کنید و از لحظه هایتان لذت 
ببرید چون دایم درباره عشق و ازدواج و آینده 

در حال فکرهاى وسواس گونه هستید.
 احساس ناکافى بودن: شما به طرز غم انگیزى 
فکر مى کنید کافى نیستید و وقتى با دیگران 
حرف مى زنید فکر مى کنید چیز جالبى براى 
ارائه نداریــد. در همین خصــوص مدام در 
ذهن تــان فکرهاى بیمارگونــه و پارانوییدى 
شــکل مى گیرد و فکر مى کنید چون مجرد 

هستید، هیچ ارزشى ندارید.
 تحلیل کردن بیش از انــدازه همه چیز: اگر 
پیامى از یک دوست دریافت کنید یا در یک 
شرایط جدید کارى یا تحصیلى قرار بگیرید، 
به شدت درگیر آن مى شوید و همه چیز را بیش 
از اندازه تجزیه و تحلیل مى کنید چون به همه 
چیز شک دارید. شما به کوچک ترین جزئیات 
توجه مى کنید و از آن یک مصیبت مى سازید. 
شاید روزها، هفته ها و ماه ها درگیر یک حرف 
یا یک موضوع باشــید که شــخصى به شما 
گفته و خود آن فرد موضوع را فراموش کرده

 است.

سیب از آن دسته میوه  هایى اســت که به تنهایى 
مى تواند یک آنتى هیستامین کامل باشد. در فصل 
زمستان افراد دچار ســرماخوردگى و آبریزش بینى 
مى شــوند که مى توانند به کمک ســیب این نوع 
عارضه را رفع کنند. افرادى هســتند که به دالیل 
مختلفى نمى توانند از قرص و دارو اســتفاده کنند، 
به همین دلیل با مصرف این میوه شــگفت انگیز 
مى توانند آبریزش بینى خود را کنترل و رفع کنند.  
مواد مغذى داخل سیب مى تواند در پوست افراد هم 
تأثیر بگذارد، زیرا سیب ها غنى از فالنوئیدها و پلى 
فنول ها هستند و میزان آنتى اکســیدان هاى آنها 

بیشتر از چاى سبز است.
عالوه بر ســیب، ســرکه این میوه هم مى تواند از 
آبریزش بینى جلوگیــرى کند و ماننــد یک آنتى 

هیستامین به  سالمت پوست و مو کمک مى کند.

گیاه زعفران را مى توان بین انگشتان دست فشرد 
و به شکل یک توپ گرد درآورد  و دید آیا شکل گرد 
حفظ مى شود یا خیر. چون زعفران خالص انعطاف 
پذیر است و وقتى فشرده مى شود سریعاً از هم پاشیده 
مى شود. عالوه برآن در صورت نزدیک کردن کبریت 
به زعفران خالص، مشاهده مى کنیم که نمونه خالص 
آن سریع آتش مى گیرد وبه سختى اثرى از خود باقى 
مى گــذارد. در حالى که یک رشــته زعفران تقلبى 
به سختى مى ســوزد، جرقه هایى به اطراف پرتاب 
مى کند، به راحتى خاموش مى شــود و بقایاى قابل 

توجهى از خود به جاى مى گذارد.

دشمن آبریزش بینى

نکاتى براى تشخیص 
زعفران اصل از تقلبى 

کمک مى کنند.

نتایج یک مطالعه تازه نشان مى دهد که وعده هاى 
غذایى سنگین هنگام غروب و دیر شام خوردن به 

سالمت قلب زنان آسیب وارد مى کند.
متخصصان علوم پزشــکى دانشــگاه کلمبیا در 
نیویورك اظهــار کردنــد:  زنانى که بیشــترین 
کالرى مصرفِى روزانه را هنــگام غروب دریافت 
مى کنند بیشــتر در معرض ابتال به بیمارى قلبى 

هستند.
به گفته محققان مکانیزمى که براى سوخت و ساز، 
ساعت زیستى و چرخه انسولین/کورتیزول عمل 
مى کند ممکن اســت وعده هاى غذایى سنگین 
در هنگام غروب را حمایت نکند. بدن انســان نه 

تنها وعده هاى غذایى که دیروقت مصرف شــود، 
هضم نمى کند بلکه میزان تحرك در طول شــب 
کمتر اســت و در نتیجه کالرى مصرفى به عنوان 
انرژى مصرف نمى شــود.   محققان با بیان اینکه 
بیشتر زنان پس از ساعت 18 اقدام به خوردن غذا 
مى کردند، تأکید کردند: وضعیت ســالمت قلب 
افرادى که بیشــترین میزان کالــرى دریافتى در 
طول روز را هنگام عصر دریافت کرده اند نامطلوب 

بوده  است.
به گفته محققان به ازاى هــر یک درصد افزایش 
کالرى دریافتى پس از ســاعت 18 سالمت قلب 

تحلیل مى رود.

دیر غذا خوردن براى قلِب زنان خطرناك است



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان
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اى خداوند، اى گســتراننده زمین ها و اى نگهدارنده آســمان هــا و اى آنکه 
آفریننده دل هایى بر فطرت آنها، چه آن دل که شقى بود و چه آن دل که سعید.

شریف ترین درودها و افزون ترین برکات خود را بر بنده خود و پیامبر خود 
محمد (ص) ارزانى دار. آنکه ، خاتم پیامبران پیشین است و گشاینده درهاى 
فرو بسته و آشــکارکننده حق به نیروى حق. اوســت که جوش و خروش 
هر باطلى را فرو نشانید و هجوم گمراهى ها را در هم شکست . بار سنگین 

رسالت را بر خود هموار ساخت و تا به مقصودش رساند، دلیرانه کوشید.
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شرکت آب منطقه اى اصفهان در نظر دارد انجام عملیات بازسازى و اصالح شبکه فاضالب محوطه سد زاینده رود را از 
طریق مناقصه عمومى با شرایط و مشخصات زیر به پیمانکار واجد صالحیت واگذار نماید. از مناقصه گرانى که تمایل به 
حضور در مناقصه فوق را دارند دعوت مى گردد تا نسبت به تهیه، تکمیل و تحویل اسناد ارزیابى توان انجام کار اقدام 

نمایند.
مبلغ پایه: حدود 10545339389 (ده میلیارد و پانصد و چهل و پنج میلیون و سیصد و سى و نه هزار و سیصد و هشتاد 

و نه ریال) بر اساس فهارس بهاى پایه سال 1398
حداقل رتبه پیمانکار: داشتن گواهینامه تشخیص صالحیت پیمانکارى حداقل پایه 5 در رشته آب با ظرفیت آزادکارى 
به اندازه برآورد این مناقصه در پایگاه اطالع رسانى http://sajar.mporg.ir  و گواهینامه صالحیت ایمنى از اداره کار 

و روابط اجتماعى.
محل اجراء: استان اصفهان محوطه سد زاینده رود

مدت اجراء: 6 ماه
واجدین شرایط بایستى نسبت به تهیه استعالم ارزیابى کیفى از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) 
به آدرس: www.setadiran.ir اقدام نموده و سپس تا زمان تعیین شــده در سامانه ستاد فایل مدارك تکمیلى و 
مستندات مربوطه را در این سامانه بارگذارى نمایند. برنامه زمانبندى فرایند ارزیابى کیفى و مناقصه از طریق سامانه 

فوق اطالع رسانى مى شود.
تلفن تماس: 5- 36615360 داخلى 2528 فاکس: 36611073

آگهى فراخوان ارزیابى کیفى مناقصه گران 
به شماره فراخوان 2098001205000034

مدیر امور قراردادها

   نوبت اول

م الف: 662208

موضوع: باستناد مصوبه شماره 973068 مورخ 97/09/03 شوراى محترم اسالمى شهر نجف آباد در خصوص واگذارى 
بهره بردارى از غرفه شماره 11 واقع در پایانه مسافربرى نجف آباد

مدت مزایده: یک سال شمسى از تاریخ عقد قرارداد
دستگاه مزایده گذار: سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهردارى نجف آباد

محل اجاره: غرفه شماره 11 به مساحت 48 مترمربع و حدود 1500 متر پارکینگ واقع در پایانه مسافربرى نجف آباد
شرایط شرکت در مزایده شرکت براى عموم آزاد مى باشد که بایستى داراى شناسنامه، کارت ملى و پروانه فعالیت با 

اعتبار جدید از سازمان راه دارى و حمل و نقل جاده اى باشند. (رعایت منع مداخله کارکنان دولت الزامى است)
سایر شرایط مزایده در اسناد مزایده ذکر گردیده است.

مهلت و محل دریافت اسناد مزایده و پیشنهاد قیمت: از افراد واجد شرایط دعوت مى شود براى کسب اطالعات بیشتر 
و دریافت اسناد مزایده تا پایان وقت ادارى روز شنبه 98/09/09 به سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهردارى 
نجف آباد مراجعه و پیشــنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى روز سه شنبه 98/09/12 به دبیرخانه محرمانه 

شهردارى نجف آباد تحویل نمایند.
اسناد مزایده: براى دریافت اسناد مزایده (قیمت پایه کارشناسى، میزان سپرده و...) مبلغ 200/000 ریال طى فیش 
واریزى به حساب سیباى بانک ملى به شماره 0112643346005 سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهردارى 

نجف آباد اقدام نمایند.
هرگاه برنده یا برندگان اول و دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به نفع سازمان ضبط خواهد شد.

تذکر 1: هزینه هاى برگزارى مزایده به عهده برنده یا برندگان مزایده خواهد بود.
تذکر 2: کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار مى باشد.

آگهى مزایده

رضا رضایى- مدیرعامل سازمان

   نوبت اول
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