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درمان هاى خانگى درد مفاصلمصرف گاز از  68 میلیون مترمکعب گذشتدرخواست جالب بازیگر سینما از سارقکارگران فاقد بیمه از بسته حمایتى دولت محروم شدند پر افتخارترین بخاطر کارنامه سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

درمان 
کم خونى 

با خرما

از موشک هاى نقطه زن ایران بترسید
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ذخیره سد زاینده رود به 
161 میلیون مترمکعب رسید

به غیبتت هرچه زودتـر 
پایان بده

بزرگداشت 5 سینماگر 
در سى وهفتمین 
جشنواره فیلم فجر رئیس بعدى 5

قوه قضائیه نیستم

خرما از میوه هاى مناطق گرمسیرى است که بسیار مقوى 
است و منبع پتاسیم و ویتامین B است و از آن براى درمان 
کم خونى بسیار استفاده مى کنند. خرما منبع خوبى براى 

انواع ویتامین ها و مواد معدنى به شمار مى رود. همچنین به 
عنوان منبع خوبى براى انرژى، قند و...

سخنگوى قوه قضائیه درباره رئیس بعدى 
دســتگاه قضا گفت: هنوز تا 
جایى که خبر دارم به صورت 
قطعى کسى مشخص نشده است و طبیعتًا وقتى 
رئیس قوه قضائیه تعیین شد، همه در جریان قرار 

مى گیرند.
حجت االسالم والمســلمین محسنى اژه اى در 
پاسخ به ســئوالى مبنى بر اینکه معموًال رئیس 
بعدى قوه قضائیه از شوراى نگهبان انتخاب شده 
و بعد از اینکه دوره ریاســت قوه قضاییه به اتمام 
مى رســد، مجدداً عرفى شــده که به شــوراى 
نگهبان بر مى گردد، آیا علت خاصى دارد؟ گفت: 

خیر علت خاصى ندارد که ...

4

مهاجرت؛ راهکار پرندگان در برابر آلودگى هواى اصفهان مهاجرت؛ راهکار پرندگان در برابر آلودگى هواى اصفهان 
مدیرکل محیط زیست استان: علت این امر  شستشوى شبانه درختان و استفاده از برخى سموم استمدیرکل محیط زیست استان: علت این امر  شستشوى شبانه درختان و استفاده از برخى سموم است

3

فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمى:

مى آیند، پول هاى کالن مى گیرند و متهم مى کنند

حسود هرگز نیاسود!
مارکوس نیومایر که یک خرید ناکام براى آبى پوشــان به شمار مى آمد 
و نیم فصل بســیار بدى را در این تیم پشت سر گذاشــت، حاال در خاك 
مادرى اش یعنى سوئیس بازیکنان استقالل را به حسادت متهم کرده و 
گفته آنها در تمرینات و مسابقات به خوبى با او همکارى نمى کردند. این 

درحالى است که نیومایر با قیمت باال و به اصرار شفر جذب شد و...
2
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در صفحه 2 بخوانید

محسنى اژه اى، سخنگوى دستگاه قضا:

مستمرى مددجویان 
بهزیستى از 

درآمد کودکان کار 
کمتر است

رئیس اورژانس اجتماعى:

بیشتر  نقاط استان 
پنج شنبه اى برفى و بارانى را تجربـه مى کنند

3

آسیا دلتنگ سپاهان

رئیس5
قوه قضائی
سخنگوى قوه قض
دســ
جایى
قطعىکسى مشخصنش
رئیس قوه قضائیه تعیین

مى گیرند.
حجت االسالم والمســل
پاسخ به ســئوالى مبنى
بعدى قوه قضائیه از شورا
و بعد از اینکه دوره ریاسـ
مى رســد، مجدداً عرفى
مى گردد، آیا ع بر نگهبان
خیر علت خاصى ندارد که

محسنى اژه اى، سخ

کى روش این جام را کى روش این جام را 
برایمان جذاب تر کردهبرایمان جذاب تر کرده

« حس بازى» را درك مى کنید؟« حس بازى» را درك مى کنید؟

شهردارى شــاهین شهر به اســتناد مجوز شــماره 3569/ش مورخ 96/12/27 
شوراى محترم اسالمى شهر در نظر دارد عملیات اجرایى احداث بوستان امامت را با مبلغ 
برآورد اولیه 1/381/669/122 ریال از طریق مناقصه عمومى به پیمانکار واجد شرایط 

واگذار نماید.
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق مناقصه مى بایس تى در ساعات ادارى 
به واحد عمران شهردارى مراجعه و پیشنهاد خود را حداکثر تا آخر وقت ادارى روز 
دوشنبه مورخ 1397/11/15 به دبیرخانه حراست شهردارى تحویل نمایند. شهردارى 

در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.

آگهى مناقصه عمومى
(نوبت اول)

حمید عشقى- شهردار شاهین شهر

چاپ اول

شهردارى مجلسى در نظر دارد به استناد مجوز شماره 97/56 مورخ 97/2/18 شوراى اسالمى شهر مجلسى ، امور مربوط 
به حفظ و نگهدارى فضاى سبز  سطح شهر را با اعتبار حداکثر 129 ،7،224،139 ریال (هفت میلیارد و دویست وبیست و 
چهار میلیون و یکصد و سى ونه هزار و یکصد و بیست و نه ریال) از محل اعتبارات بودجه سال 1397 براى مدت یکسال 
از طریق مناقصه عمومى به اشخاص حقیقى و یا حقوقى واجد شرایط واگذار نماید. بنابراین از کلیه اشخاص مذکور دعوت 
مى گردد ، از تاریخ 97/10/20 لغایت 97/11/07 جهت اخذ اسناد مناقصه  به امور مالى و ادارى شهردارى مجلسى مراجعه 

نمایند.
شرایط شرکت در مناقصه :

1-پیشنهاد دهندگان باید قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتى را رعایت نمایند.
2- پیشنهاد دهندگان باید نسبت به واریز مبلغ 361/206/960 ریال معادل 5 ٪  کل   مبلغ بر آورد تحت عنوان سپرده 
شرکت در مناقصه به حساب شماره 110309651009 شهردارى نزد بانک ملى ایران شعبه مجلسى اقدام و یا ضمانت نامه 

بانکى معتبر ارائه نمایند.
3- در صورتى که برندگان اول ، دوم و سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند، سپرده آنها به ترتیب و به نفع شهردارى 

مجلسى  ضبط خواهد شد.
4- شهردارى در رد و یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.

جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت شهردارى مجلسى به نشانى www.majlesicity.ir  مراجعه و یا با شماره تلفن 
52472852-031 (امور مالى شهردارى)تماس حاصل نمایید.

نشانى : استان اصفهان- شهرستان مبارکه- شهر مجلسى – میدان کوثر – شهردارى مجلسى

آگهى  مناقصه عمومى نوبت دوم

روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر مجلسى

چاپ دوم

پذیرش دانشجو بدون آزمون

تلفن: 09022010813
031-37435262  -37420136 

با ظرفیت محدود- شروع ثبت نام از 97/10/29

تنها دانشگاه دارنده مقاطع کارشناسى، کارشناسى ارشد و دکترى در تمام گرایش هاى علوم 
سلولى و مولکولى، نزدیک ترین واحد دانشگاهى به مرکز استان 

افتخار تدریس توسط استادان مجرب و مطرح کشور

دانشگاه آزاد اسالمى فالورجان

روابط عمومى دانشگاه آزاد اسالمى واحد فالورجان

مراجعه به:    سایت www.azmoon.org          یا مراجعه به دانشگاه

قطب علوم زیستى دانشگاه هاى آزاد اسالمى

مقطع کارشناسى: مهندسى شهرسازى و معمارى، حسابدارى، آموزش زبان انگلیسى، مهندسى نرم افزار کامپیوتر، میکروبیولوژى 
(پاره وقت)، زیست شناسى سلولى و مولکولى، زیست شناسى گیاهى، زیست شناسى جانورى، زبان و ادبیات فارسى، زبان و ادبیات عرب

کارشناسى ناپیوسته: حسابدارى، کامپیوتر، معمارى
مقطع کاردانى: حسابدارى، نقشه کشى معمارى، کامپیوتر، علوم تجربى، زبان انگلیسى و کودکیارى

eitaa.com/iaufala     www.iaufala.ac.ir            www.instagram.com/iaufala

پذیرش دانشجو با تسهیالت ویژه مالى

     

ویژه بانوان

قوى 
رمان 
اى 

ین به 

پایان بده

«هیوال»،  بمب شبکه خانگی «هیوال»،  بمب شبکه خانگی 
در سال آینده خواهد شد؟در سال آینده خواهد شد؟

مهران مدیرى مهران مدیرى 
در نقش یک شیاد!در نقش یک شیاد!

م مىکنند

 به شمار مى آمد 
ت، حاال در خاك 
ت متهم کرده و 
 نمى کردند. این 

ب شد و...
در صفحه 5 بخوانید



0202جهان نماجهان نما 3417پنج شنبه  27 دى  ماه   1397 سال پانزدهم

رئیس ستاد گرامیداشت چهلمین سالگرد انقالب اسالمى، 
شعار اصلى مراسم دهه فجر امسال را «افتخار به گذشته و 
امید به آینده» اعالم کرد. نصرت ا... لطفى با تأکید بر نقش 
مهم وزارت کشــور در برگزارى مراســم چهلمین سالگرد 
پیروزى انقالب اسالمى و به ویژه نقش استانداران در اجراى 
بخشنامه 13 بندى شوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى در 
این زمینه در اســتان ها، گفت: یکى از برنامه هاى شاخص 
ایام مبارك دهه فجر برپایى نمایشــگاه هاى فجر به منظور 
تبیین و ارائه دستاوردهاى 40 سال پیروزى انقالب اسالمى 
است و باید با حفظ همه سالیق و هم افزایى امکانات موجود 
در استان ها، دین خود را به انقالب اسالمى ادا کنیم. وى ادامه 

داد: مسئولیت کارگروه هاى اجتماعى، اقتصادى و شهرى ستاد 
برگزارى مراسم چهلمین سالگرد پیروزى انقالب اسالمى به 
ترتیب با معاونان اجتماعى، هماهنگى امور اقتصادى و توسعه 
منطقه اى و عمران و توسعه امور شــهرى و روستایى وزیر 
کشور است. وى افزود: تبیین دستاوردهاى ُپرشمار انقالب 
اسالمى در تمام زمینه هاى سیاســى، اجتماعى، اقتصادى 
و فرهنگى، ارائه کارنامه 40 ســاله نظام جمهورى اسالمى 
ایران در تمام دولت هاى چهار دهه گذشته و احصاء و پاسخ به 
شبهات پیرامون اهداف و آرمان هاى انقالب اسالمى ازجمله 
رویکردهاى اصلى شوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى در 

مراسم امسال خواهند بود.

در پى اظهارات اخیر نخست وزیر رژیم صهیونیستى مبنى بر 
اینکه چنانچه ایران نیروهاى نظامى خود را سریعاً از سوریه 
خارج نکند، اســراییل به حمالت خود علیه مواضع ایران 
ادامه خواهد داد، فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمى 
اظهار کرد: هم تمامى مستشاران نظامى و انقالبى و هم 
تجهیزات و سالح هایى که براى آموزش و توانمندسازى 
مبارزین مقاومت  اسالمى و حمایت از مردم مظلوم سوریه، 

در این کشور اسالمى داریم را حفظ خواهیم کرد.
ســردار محمد على جعفرى با اشــاره به اظهــارات اخیر 
سخنگوى وزارت خارجه ایران، افزود: اگر وى گفته باشد 
«ایران هیچ نیروى نظامى در ســوریه ندارد» منظورشان 

این بوده که ایران یگان نظامى در سوریه ندارد و شما خوب 
مى دانید که اقتدار و ابهت یگان هاى نظامى ایران به حدى 
است که اگر حضور حتى یکى از آنها را در سوریه ببینید، از 
ترس قالب تهى خواهید کرد. وى تأکید کرد: مطمئن باشید 
این تهدید مضحک شما را هیچ به حساب نمى آوریم؛ بدانید 
اگر برابر برخى اقدامات مذبوحانه شما صبر پیشه مى کنیم، 

حکمتى بزرگ در آن نهفته است.
وى افزود: بدانید که دارید با دم شیر بازى مى کنید! بترسید از 
روزى که موشک هاى نقطه زن ایران غرش کنان بر سرتان 
فرود آید و انتقام همه خون هاى به ناحق ریخته مسلمانان 

مظلوم منطقه را از شما بگیرد.

افتخار به گذشته و امید به 
آینده

از موشک هاى نقطه زن ایران 
بترسید

هجمه ها 
از خارج هدایت مى شود

  تسنیم| آیت ا... احمد جنتى، دبیر شوراى نگهبان 
با اشاره به برگزارى انتخابات مجلس شوراى اسالمى در 
سال آینده، از تشدید مخالفت ها و دشمنى هاى بى علت با 
نظارت شوراى نگهبان انتقاد و خاطرنشان کرد: این هجمه 
زودهنگام که اغلـب از خارج هدایت مى شـود، به منظور 
تضعیف جایگاه این نهاد مقدس است و ما باید از مواضع 
بحق شوراى نگهبان در اجراى نظارت قانونى دفاع کنیم.

پرونده هاى زمین خوارى 
در مجلس

  افـکار نیـوز| داود محمـدى، رئیس کمیسـیون 
اصل 90 مجلس گفت: حداقل صد پرونده زمین خوارى 

از استان هاى مختلف، تشکیل و رسیدگى شده است.

 کار
بیشتر از بیکار وجود دارد

  تابناك| آیت ا... سـید یوسـف طباطبایـى نژاد، 
نماینده ولى فقیه در استان و امام جمعه اصفهان گفت: 
در کشور خیلى بیشتر از بیکار، کار وجود دارد اما مردم 

مى خواهند به سادگى پول به دست بیاورند.

منظور حزب مؤتلفه نبوده 
  اعتمادآنالیـن| دبیرکل حزب مؤتلفه اسالمى 
با اشـاره به اظهارات اخیـر ابراهیم اصغـرزاده، فعال 
سیاسـى اصالح طلب پیرامون برخـى واگذارى ها به 
حزب مؤتلفه اسـالمى گفت: باتوجه بـه مصاحبه اى 
که ایشان کرده اند، منظورشان حزب مؤتلفه اسالمى 
نبوده؛ بلکه «تفکر مؤتلفه اى» بوده اسـت که به نظر 
ما در ایـن مصاحبه خطـاى وى جبران نشـده و حق 
اقدام قضائى در مقابل ایـن دروغ، براى حزب مؤتلفه 

اسالمى باقى است.

قالیباف و رئیسى 
با هم اختالفاتى دارند

  اعتمادآنالیـن| ابوالقاسـم رئوفیـان، دبیرکل 
حزب اسالمى ایران زمین در پاسخ به سئوالى درباره 
بروز اختالفـات در بیـن اعضاى ارشـد جمنـا گفت: 
مى دانیم اختالفاتى بین آقایان رئیسى و قالیباف وجود 
دارد ولى منشـأ دقیق آن را نمى دانیم، این اختالفات 
برگرفته از همان روش ها و رویه هایى اسـت که ما به 
آن انتقاد داریم. جمنا باید از الك خودش خارج شود و 
فکر نکند براى تمام جامعه اصولگرایى تصمیم گیرنده 
است. اینکه درحلقه بسته  برخى از چهره ها به تصمیم 
مى رسـند و آن تصمیـم را نسـخه شفابخشـى براى 
دیگران مى پندارند، بزرگ ترین و عمده ترین مشکل 

جمناست.

چند سارق حرفه اى داریم؟
  ایسـنا| جانشـین فرمانـده ناجـا گفـت: بنابـر 
آمارهاى ما، حـدود 200 هـزار نفر سـارق حرفه اى 
در سراسـر کشـور حضـور دارند کـه بیـن 60 تا 65 
درصد از سرقت ها از سـوى این افراد انجام مى شود. 
سـردار ایوب سـلیمانى اضافه کرد: اگر ما بتوانیم بر 
روى این سـارقان تمرکز کنیم، قطعًا مى توانیم آمار 

سرقت ها را کاهش دهیم.

... در معاونت سیاسى وزارت 
کشور 

  خبرآنالین|معاون سیاســى وزارت کشــور از 
مسئولیت هاى مهم در نظام سیاسى این وزارتخانه و 
حتى کشور است؛ یکى از معاونت هایى که دفترهاى 
امور سیاسى، انتخابات و تقسیمات کشورى زیر نظر آن 
اداره مى شود. از 27 شهریور  ماه یعنى درحدود چهار ماه 
قبل، صندلى معاونت سیاسى وزارت کشور خالى است.

خبرخوان
شارژ تلفن همراه
 با پسماند خشک!

   خبر آنالین |شــهردارى ارومیه با استقرار 
ســه غرفه بازیافت در نقاط مختلف شهر اقدام 
به جمع آورى پســماندهاى خشــک تفکیک 
شــده مى کند و طى این فرایند شــهروندان 
پسماندهاى خشک تفکیک شــده خود را به 
نزدیک ترین غرفه بازیافت تحویل مى دهند 
و در قبال آن کارت شــارژ تلفن همراه دریافت 

کنند.

جوانه زدن نخستین گیاه 
در ماه 

   مهــر | نخســتین گیــاه روى قســمت 
تاریک ماه جوانه زده است. چین در مأموریت

 «Change 4» توانست به طور موفقیت آمیز 
گیاهى در ماه پرورش دهد. در این مأموریت به 
طور آزمایشى دانه هاى مختلفى به ماه برده شد 
و این نخســتین بار در تاریخ است که گیاهى 
در دنیایى دیگر جوانه زده و در ســطح ماه رشد 
مى کند.طبق ادعاى ســازمان فضایى چین، 
پیش بینى مى شــود طى صد روز آتى گیاهان 

بیشترى در سطح ماه جوانه بزنند.

چند نفر یارانه مى گیرند؟
   تسنیم | جبار کوچکى نژاد، رئیس هیئت 
تحقیــق و تفحص از هدفمنــدى یارانه ها در 
مجلس با اعالم اینکه آمار افــرادى که یارانه 
دریافت مى کنند متفاوت اســت، گفت: مرکز 
آمار، جمعیت ایران را 82 میلیون نفر اعالم کرده 
و سازمان هدفمندى یارانه ها، یارانه بگیران را 
78 میلیون نفر اعالم کرده است، طبق آمارى 
که دولت ارائه کرده 23 میلیون نفر یارانه بگیر 
در داخل کشور حذف شــده اند و شش میلیون 
نفر خارج کشور نیزحذف شــده اند و آمار ارائه 
شده نشــان مى دهد که جمعیت کشور باالى 
90 میلیون نفر اســت که این موضوع خالف 

واقع است.

حقوق سربازان را 
زیاد کنید

   اعتمادآنالیــن | سردار موسى کمالى در  
صفحه اینستاگرام خود با اشاره به بررسى قانون 
بودجه سال آینده در کمیسیون تلفیق مجلس 
نوشــت: امیدوارم که نمایندگان براى افزایش 
حقوق و مزایاى ســربازان فکرى کنند و آن را 
مورد توجه قرار دهند چــرا که پس از تصویب 
و ابالغ قانون بودجه عمــًال هیچ کارى در این 

خصوص امکانپذیر نخواهد بود.

قطعاً برخورد مى کنیم 
   ایلنا | رئیس سازمان صدا و سیما در واکنش 
به خبر بازداشــت «مرضیه هاشمى»، خبرنگار 
آمریکایى االصل شبکه «پرس تى وى» گفت: 
خانم هاشــمى به همراه اقوام خود وارد آمریکا 
شده بود که توســط پلیس این کشور بازداشت 
شــد.آنطور که گفته شده ایشــان مورد اذیت و 
آزار قرار گرفته اند که این امر غیرقانونى اســت. 
عبدالعلى على عســگرى افــزود: رفتار دولت 
آمریکا دوگانه اســت با هرکسى که طرفدارش 
است کارى ندارد و کسانى که عقاید این کشور 
را برنمى تابــد را دســتگیر مى کند و مــا قطعًا 

برخورد مى کنیم.

14 هزار کودك بیوه 
  ایسنا|  کامیل احمدى، پژوهشگر اجتماعى 
با بیان اینکـه 17 درصـد از ازدواج هاى کشـور 
مربـوط به دختـران زیر 18 سـال اسـت، گفت: 
14 هزار کـودك بیـوه زیر 18 سـال در کشـور 

وجود دارد.

رئیس اورژانس اجتماعى ســازمان بهزیستى کشور 
گفت: میزان مستمرى مددجویان بهزیستى در بهترین 

حالت هم به اندازه درآمد کودکان کار نیست.
رضا جعفرى تصریــح کرد: هنگامى کــه کودکان 
کار و خیابان روزانه به طور متوســط 50 تا صد هزار 
تومان درآمد دارند حمایت مالى فعلى که بهزیســتى 

یا ســازمان هاى مشــابه از خانواده آنهــا مى کنند، 
نمى تواند جایگزین کار آنها در خیابان شود و نمى توان 
این کودکان را از کار کردن منع کرد و به سر کالس 
درس برد. وى افزود: نگاه بهزیستى به این کودکان، 
نگاه حمایتى است؛ بهزیستى با برخورد سلبى، جمع 
آورى و برخورد بولدوزرى با کــودکان کار و خیابان 
مخالف اســت. برخوردهاى تحقیر آمیز با کودکان 

(مانند خوراندن ُگل به آنان) موجب مى شود که در دل 
آنها واهمه بیافتد و به جاى حضور در خیابان ها، دچار 

آسیب هاى زیرپوستى شوند.
جعفرى تأکید کرد: مادام که مشــکالت عدیده اى 
مانند اقتصاد ضعیف، خشــونت، فرار از خانه یا از هم 
گسیختگى خانواده در جامعه وجود دارد، کودکان در 
خیابان ها حضور پیدا مى کنند و 
آســیب در خیابان ها وجود دارد. 
وى افزود: کمک مســتقیم مردم 
به این کودکان نیز یکى از دالیل 
ترغیب کننده حضور کودکان در 

خیابان هاست. 
رئیــس اورژانــس اجتماعــى 
بهزیســتى گفت: کــودکان کار 
و خیابان عمدتًا حاشــیه نشــین 
و مهاجر هســتند، قبًال کودکان 
کار اغلب از اتباع بیگانه بودند اما 
اکنون خانواده هاى ایرانى نیز با بروز مشکالتى مانند 
خشکســالى در نواحى مرزى ناگزیر به مهاجرت به 
کالنشهرها مى شوند و با توجه به وضعیت اقتصادى 
و تحصیلى این خانواده ها نمى توانند مشــاغل سالم 
داشــته باشــند. وى افزود: 50 درصد کودکان کار و 
خیابان در کشــور و 70 درصد آنها در تهران از اتباع 

بیگانه هستند.

رئیس اورژانس اجتماعى:

مستمرى مددجویان بهزیستى 
از درآمد کودکان کار کمتر است

2مهاجر مکزیکــى با قرار 
دادن پایه هــاى آهنى روى 
دیــوار مــرزى آمریــکا و 
مکزیک قصد عبور با خودرو 
از ایــن منطقه را داشــتند 
که مأموران گشــت مرزى 
مکزیک سر رسیدند و مانع 
ورود آنها به خــاك آمریکا 

شدند.

عضو شوراى عالى کاربا انتقاد از اینکه مبلغ سازمان برنامه فرار مرگبار از دیوار مرزى ترامپ!
و بودجه براى پرداخت بســته حمایتى کارگران ناکافى 
اســت، گفت: دولت بسترهاى شناســایى کارگران غیر 
رسمى را دارد، این کارگران بیشــتر از کارگران رسمى 

نیازمند بسته حمایتى هستند.
على خدایى گفت: براى پرداخت بسته حمایتى به کارگران 
اگر تقسیم بر مبلغ 200 هزار تومان کنیم، این رقم براى 
حدود 7/5 میلیون نفر پیش بینى شده است. بنابر این اگر 
بیمه شدگان تأمین اجتماعى شاغل و بازنشسته را در نظر 
بگیرید، مشــاهده مى کنید11/5 میلیون نفر بیمه شده 
داریم و از طرفى 3/5 میلیون نفر هم بازنشسته داریم که از 
این 15 میلیون نفر مى توان گفت که تنها 7/5میلیون نفر 

مشمول بسته حمایتى مى شوند.

وى ادامه داد: آمار تأمین اجتماعى نشان مى دهد که بیش 
از90درصد آمار مشمول تأمین اجتماعى درآمدى کمتر 
از ســه میلیون تومان دارند. این رقم براى تمام کارگران 
رسمى بیمه شــده کفایت نمى کند. تعجب مى کنم که 
سازمان برنامه و بودجه چطور این را تشخیص داده است 

و این رقم بسته حمایتى کارگران را واریز کرده است.
عضو شــوراى عالى کار افــزود: بانک هــاى اطالعاتى 
متعددى براى شناســایى این افراد در اختیار دولت اســت. 
قطعًا نیاز آنها به بســته ســبد حمایتى به مراتب بیشتر از 
ســایر کارگران اســت. اما کندى عجیب و غریبى در روند 
کار دولت در پرداخت بســته حمایتى دیده مى شــود. قرار 
بود پنج بســته قبل از پایان سال واریز شــود اما مشاهده 
مى کنیم که هنوزبسته اول به صورت کامل واریز نشده است.

کارگران فاقد بیمه 
از بسته حمایتى دولت محروم شدند

سخنگوى قوه قضائیه درباره رئیس بعدى دستگاه قضا 
گفت: هنوز تا جایى که خبر دارم به صورت قطعى کسى 
مشخص نشده اســت و طبیعتًا وقتى رئیس قوه قضائیه 

تعیین شد، همه در جریان قرار مى گیرند.
حجت االسالم والمسلمین محســنى اژه اى در پاسخ به 
سئوالى مبنى بر اینکه معموًال رئیس بعدى قوه قضائیه از 
شوراى نگهبان انتخاب شده و بعد از اینکه دوره ریاست 
قوه قضائیه به اتمام مى رســد، مجدداً عرفى شده که به 
شوراى نگهبان بر مى گردد، آیا علت خاصى دارد؟ گفت: 
خیر علت خاصى نــدارد که حتمًا رئیس قــوه قضائیه از 
شوراى نگهبان بیاید یا احیانًا بعد از ریاست قوه، حتمًا به 
شوراى نگهبان برود. این موضوع تقریبًا تصادفى بوده و 
شخصیت هایى که در شوراى نگهبان و یا در قوه قضائیه 
بوده اند، واجد شــرایط بوده اند و به ایــن دلیل انتخاب 

شده اند.
وى درباره سازوکار تعیین رئیس قوه قضائیه، گفت: طبق 
قانون اساســى، رئیس قوه قضائیه توســط مقام معظم 
رهبرى به مدت پنج ســال منصوب مى شود و در طول 
سنوات گذشته و تصدى این سمت توسط آیت ا... آملى 

الریجانى، دو دوره پنج ساله شد و االن پنج سال دوم تقریبًا 
رو به اتمام است و با توجه به تشخیصى که داده شد، آیت 
ا... آملى الریجانى به سمت ریاست مجمع تشخیص نظام 

و همچنین عضو فقهاى شوراى نگهبان منصوب شدند و 
طبیعتاً دوره بعدى، شخص دیگرى مسئولیت قوه قضائیه 

را به عهده خواهد گرفت.

سخنگوى قوه قضائیه در پاسخ به سئوالى مبنى براینکه 
آیا شما خودتان جزو گزینه هاى ریاست قوه هستید، گفت: 

خیر؛ بنده قطعاً جزو گزینه ها نیستم.
وى ادامه داد: البته معتقدم هنوز جا دارد که در دوره ریاست 
بعدى قوه قضائیه نســبت به تحقق عدالت اجتماعى به 
صورت باالتر و کامــل تر برنامه ریزى شــود. البته این 
اظهاراتم به این معنا نیست که عدالت نداریم، بلکه باید این 
عدالت ارتقا یابد و این مسئله یکى از مواردى است که باید 
ساز و کار آن دیده شود و اگر نیازى به قانون است الیحه 
ارائه دهند و اگر نیازى به تغییر ساختار است ساختار دهند و 
اگر نیاز به تربیت نیروى انسانى است مورد توجه قرار دهند 
و هر اقدامى که مى شود انجام داد که براى مردم تحقق 
یکى از اهداف نظام که عدالت در همه ابعاد، به خصوص 

عدالت اجتماعى است، محسوس و ملموس باشد.
معاون اول قوه قضائیه افزود: این وظیفه حکومت است 
و باید همه حکومت از جمله مجلــس و قواى قضائیه و 
مجریه عدالت را مورد توجه قرار دهند اما قوه قضائیه هم 
به نظرم باید یک نقش قابل توجهى را در این خصوص 

انجام دهد.

محسنى اژه اى، سخنگوى دستگاه قضا:

رئیس بعدى قوه قضائیه نیستم

سرپرست تیم کاوش باستان شناســى محوطه باستانى 
شهران رستم آباد در استان گیالن گفت: در کاوش هاى 
اضطرارى این محوطه، چند گور همراه با هدایاى تدفینى 

کشف شده است.
شهرام رامین گفت: این مجموعه گور با توجه به آثار یافت 

شــده در کنار آنها مربوط به عصر 
آهن است، حدود 3000 سال قدمت 
دارند. محدوده اى که گورها در آن 
یافت شدند در امتداد بزرگراه رشت 
تهران، در حاشیه شرقى دشت رستم 
آباد قرار دارد و به علت اجراى یک 
پروژه عمرانى در خطر تخریب بود. 
وى افزود: با توجه به این خطر، تیمى 
از باستان شناسان کاوش اضطرارى 
ایــن محوطــه را آغــاز کردند. در 
کاوش هاى انجام شــده آثار چند 
گور کشف شده که کامل ترین آنها 

اسکلت انسانى اســت که همراه با ابزار جنگى و ظروف 
حاوى مواد خوراکى دفن شده است.

وى گفت: طبق بررسى ها این اسکلت مربوط به مردى 
حدوداً چهل پنجاه ساله با قدى بین 160 تا 167 سانتیمتر 
است.  با توجه به اهمیت این یافته، هیئت در نظر دارد که 
گور و یافته هاى آن را در محل کشف به شیوه اسکن لیزرى 

ثبت و ضبط کند. عالوه بر این طبق هماهنگى هاى انجام 
شده با پژوهشگاه میراث فرهنگى به زودى این محوطه به 
شیوه گرمالیان توسط متخصصین این پژوهشگاه تاریخ 
گذارى مى شود. عالوه بر گورهاى عصر آهن، تعدادى ابزار 
و دست تراش سنگى در عمق هاى پایین تر کشف شده که 

بر اساس بررسى هاى اولیه متخصصین موزه ملى ایران 
احتماًال مربوط به دوره فراپارینه سنگى هستند.

طبق گفته سرپرست هیئت، واقع بودن این آثار در کنار هم 
از اهمیت زیادى برخوردار است و این مجموعه مکان هاى 
هزاران ساله با توجه به موقعیت آنها در کنار بزرگراه، کامًال 

قابلیت تبدیل شدن به یک سایت موزه را دارند.

کشف گور جنگاور 3000 ساله در گیالن

«کیهان» که این روزها به دلیل انتشــار عکس حسین 
شریعتمدارى، مدیر مسئول این روزنامه با کامپیوتر گران 
آمریکایى مورد انتقاد شــدید قرارگرفته، در شماره دیروز 
خود در مطلبى تحت عنوان «طوفان در شبکه عنکبوت و 
دستور خاموشى در اردوگاه BBC» نسبت به این موضوع 

واکنش نشان داد.
در بخشى از این نوشته «کیهان» آمده است: «...مباهته 

واقعى همین است که BBC انگلیس و نوچه هایش از 
پاسخ مستند و مستدل دردشــان بیاید اما نتوانند بگویند 
کیهان چه بر سرشان آورده و علت واقعى سوز و گدازشان 
چیست؟! باید از این مثًال زرنگ ها پرسید رایانه اپل داشتن، 
غیرقانونى اســت یا پول و رســانه و امکانات از آمریکا و 
انگلیس و عربســتان و اســرائیل گرفتن و خط به خط، 
دیکته هاى آنها را به اجرا گذاشــتن؟! به رایانه بند کردن 

و مخاطب را دنبال نخود سیاه فرستادن –آن هم درست 
هنگامى که کیهان برجک BBC را زده- تکرار حکایت 
همان ستون پنجمى است که از جاى دیگرى سوخته بودند 
اما براى عوام فریبى مى گفتند؛ شما که شعار ضدآمریکایى 
مى دهید، چرا خلبانانتان با اف 4 و اف 14 آمریکایى جواب 
حمالت صدام را مى دهند؟ درد واقعى شان را نمى گفتند که 

چرا جنگ نیابتى آمریکا را ناکار کرده اید.»

چرا به کامپیوتر شریعتمدارى گیر داده اید؟
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تعزیرات با محتکران در آران 
برخورد کند

اسماعیل بایبوردى، فرماندار آران و بیدگل خواستار 
برخورد با کم فروشــى و احتکار کاالهاى اساسى و 
مواد اولیه تولید فرش ماشینى در این شهرستان شد.

احداث پارك موضوعى الفبا 
در پارك قلمستان

محمد کیهانى، مدیر منطقه2 شهردارى اصفهان از 
احداث خانه کودك و پارك موضوعى الفبا در پارك 

قلمستان خبر داد.

طرح جامع شهرضا ابالغ شد
معاون شهرسازى شهردارى شــهرضا از تصویب 
و ابالغ طــرح جامع این شــهر، در شــوراى عالى 
شهرسازى و معمارى استاندارى اصفهان خبر داد. 
غالمحســین جعفرى تصریح کرد: در طرح جامع، 
حریم قانونى شهر 20 هزار و 480 هکتار و محدوده 

قانونى آن 2479 هکتار در نظر گرفته شده است.

فرسوده بودن40 درصد از 
فضاى آموزشى نجف آباد 

مهــدى ابراهیم، مدیــراداره آمــوزش و پرورش 
شهرســتان نجف آبــاد گفت: بیــش از 40 درصد 
فضاهاى آموزشــى شهرســتان فرســوده است و 
حداقل 60 مدرســه دو نوبتــه نیز در نجــف آباد 

وجود دارد.

دستگیرى باند سارقان 
تجهیزات برق چادگان

فرمانده انتظامى شهرستان فریدن از دستگیرى باند 
سارقان تجهیزات برق در شهرستان چادگان خبرداد.

رضا محمدى اظهارکرد: باند سارقان تجهیزات برق 
که درچادگان اقدام به سرقت سیم برق کرده بودند، 
با تالش مأموران انتظامى شهرســتان شناسایى و 

دستگیر شدند.
وى افزود: سارقان از ساکنان استان همجوار هستند 
و با دو دستگاه خودروى سوارى اقدام به سرقت در 
غرب اســتان اصفهان مى کردند که توسط عوامل 

گشت کالنترى 11 داران شناسایى شدند.

3میلیون و 200 هزار جلد 
کتاب در کتابخانه ها

سرپرست اداره کل کتابخانه هاى عمومى اصفهان 
گفت:  هم اکنون بــه ازاى هر نفر در این اســتان 
0/6جلد کتاب در کتابخانه هــاى عمومى موجود 

است.
امیــر هالکویــى میزان کتــاب هــاى موجود در

 کتابخانه هاى عمومى استان را سه میلیون و 200 
هزار جلد اعالم کرد و افزود: باید به ازاى هر نفر چهار 
جلد کتاب در کتابخانه هاى عمومى وجود داشــته

 باشد.

هنوز بحران تغییر اقلیم را 
حس نکرده ایم

حجت ا... غالمى، سرپرست معاون هماهنگى امور 
عمرانى اســتاندارى اصفهان گفــت: هنوز بحران 
تغییر اقلیم را حــس نکرده ایم و در این موضوع باید 

برنامه ریزى مناسب داشته باشیم.

همایش ساختمان پایدار و 
انرژى در دانشگاه آزاد

همایش ملــى «ســاختمان پایدار و انــرژى» در 
استان اصفهان برگزار شــد.این همایش با رویکرد 
چالش ها، ضرورت ها و راهکارها در دانشــگاه آزاد 

اسالمى اصفهان برگزار شد.

خبر

معاون فنــى اداره کل منابــع طبیعــى و آبخیزدارى 
استان اصفهان گفت: ســاالنه بیش از 3000 هکتار از

عرصه هاى مرتعى و جنگلى این استان احیا مى شود.
عبدالرضا مهاجرى افزود: هر ســاله در 2000 هکتار از 
عرصه هاى مرتعى این استان، عملیات کشت به وسیله 
بذر انجام و در 1000 هکتار از مناطق جنگلى عملیات احیا 
اجرا مى شــود. وى اظهارکرد: براى اجراى این طرح ها 
حدود 20 میلیارد ریال اعتبار هزینه مى شود که بیشترین 

بخش آن از صندوق توسعه ملى تأمین مى شود.
معاون فنى اداره کل منابع طبیعى و آبخیزدارى اســتان 
اصفهان در خصوص گســتره این طرح ها و همچنین 

گونه هاى کاشت شــده گفت: اقدامات مرتبط با جنگل 
کارى در مناطقى مانند میمه، خوانسار، سمیرم و نطنز با 
درختچه هایى نظیر بادام آمارا، ارژن و اسکوپاریا انجام 

مى شود.
مهاجرى تصریح کرد: اروشیا، بروموس، کتیرا، موسیر، 
جاشیر و آگروپایرون اصلى ترین گیاه هاى کشت شده 
در مناطق مرتعى استان است که بخشى از آن استحصال 

شده و به فروش مى رسد.
به گفته وى، این گیاهان در مناطق استان که خشک و 
کم بارش است، به خوبى رشد مى کنند و تکثیر مى شوند 

و مشکلى با شرایط آب و هوایى این خطه ندارند.

معاون بیمه اى اداره کل تأمین اجتماعى اســتان اصفهان 
گفت: دانشــجویان با ارائه کارت دانشجویى معتبر، تحت 

پوشش خدمات قرار مى گیرند.
عبدالرسول آقاهادى با اشاره به ارائه خدمات نوین بیمه اى 
سازمان تأمین اجتماعى اظهار کرد: بر اساس دستورالعمل 
جدید این سازمان، از این پس دانشجویان نیز با ارائه کارت 
معتبر دانشجویى مشمول خدمات بیمه اى حرف و مشاغل 
آزاد مى شوند. وى افزود: بر اساس این دستورالعمل، درآمد 
و مبناى پرداخت حق بیمه دانشــجویى  1/1 برابر حداقل 

دستمزد است که بر مبناى آن حق بیمه وصول مى شود.
آقاهادى گفت:  خدمات بیمه اى حرف و مشاغل آزاد بر پایه 

سه نرخ حق بیمه 12 درصد شامل بازنشستگى، نرخ حق 
بیمه 14 درصد شامل بازنشستگى و فوت و نرخ حق بیمه 
18 درصد شامل بازنشستگى، از کارافتادگى و فوت است 
که بیمه شــدگان با حق بیمه 12 درصد ماهانه 150 هزار 
تومان، حق بیمه 14 درصــد 170 هزار تومان و حق بیمه 
18 درصد220 هزار تومان بیمه پرداخت مى کنند. معاون 
بیمه اى اداره کل تأمین اجتماعى استان اصفهان تصریح 
کرد: دانشجویانى که تحت تکفل قانونى پدر و مادر و تحت 
پوشــش خدمات دفترچه درمانى والدین باشند، نیازى به 
دریافت دفترچه ندارد ولى درصورت نیاز به دفترچه، مبلغ 

45 هزار تومان به حق بیمه اضافه خواهد شد.

با ارائه کارت دانشجویى 
بیمه شوید

احیاى ساالنه 3000 هکتار از 
مراتع و جنگل هاى اصفهان

مدیرعامل ســازمان ساماندهى مشــاغل شهرى و 
فرآورده هاى کشاورزى شهردارى اصفهان گفت: در 
صدد هستیم تا قبل از نوروز 98 با پوست اندازى و ایجاد 
تغییر در فضاى بازارهاى روز شــهردارى اصفهان، 
در راستاى خدمت رسانى هر چه بیشتر گام برداریم. 

محمد مجیرى از بازسازى و نوسازى بازارهاى کوثر 
شــماره 6، 8 و 12 خبر داد و گفت: روند بازســازى و 
نوسازى براى سایر بازارهاى روز کوثر نیز ادامه خواهد 
داشت تا بتوانیم قبل از پایان سال جارى تمام بازارها 

را در یک برنامه زمان بندى شده بازسازى کامل کنیم.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان گفت: مصرف 
گاز دراســتان اصفهان از مرز 68 میلیون متر مکعب 

گذشت.
مصطفى علــوى اظهار کــرد: با افزایــش برودت 
هــوا، بالغ بر 68 میلیــون و 598 هــزار متر مکعب 

گاز طبیعــى مصرف شــد کــه از این میــزان، 44 
میلیــون و 499 هزار متر مکعــب در بخش خانگى 
و عمومــى و 24 میلیــون و 99 هــزار متر مکعب 
در صنایــع و نیــروگاه هاى اســتان بــه مصرف 

رسیده است.

معاون حفاظت و بهره بردارى شــرکت سهامى آب 
منطقه اى اصفهان گفت: میزان آب ذخیره شــده در 
پشت سد زاینده رود به 161 میلیون متر مکعب رسید 
که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 10 درصد 

بیشتر است. حسن ساســانى افزود: سال گذشته در 
این روزها بالغ بر 145 میلیون متر مکعب آب پشــت 
ســد زاینده رود ذخیره شده بود و امســال با توجه به 

بارش هاى اخیر، این میزان افزایش پیدا کرده است.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهردارى اصفهان 
گفــت: تولیدگازوییــل و بنزین از طریق پســماندهاى 
پالســتیکى در ســال آینده از برنامه هاى این سازمان 
است.على دهنوى افزود: روزانه 400 ُتن انواع پسماندهاى 
پالستیکى در شهر اصفهان تولید مى شود که براى خرید 
تجهیزات مورد نیاز جهت استحصال گازوئیل و بنزین از 

این مواد، سه سرمایه گذار اعالم آمادگى کرده اند. 
وى اظهارکرد: هدفگذارى ما این اســت که تا شهریور 
سال آینده خط استحصال گازوئیل و بنزین از پسماندهاى 
پالستیکى در این سازمان به بهره بردارى برسد. مدیرعامل 
سازمان مدیریت پسماند شــهردارى اصفهان با اشاره به 
اینکه پسماندهاى پالستیکى شــهر اصفهان 52 درصد 
پسماند شهر را تشکیل مى دهد، اضافه کرد: با راه اندازى 
این خط تولید که براى اولین بار در کشور انجام خواهد شد، 
میزان پسماندهاى پالستیکى شهر اصفهان به 15 درصد 
کاهش مى یابد. دهنوى میزان تولید پســماند در شــهر 
اصفهان در شبانه روز را هزار تن اعالم کرد و گفت: بطور 
میانگین پسماند تولید شده در شبانه روز توسط هر شهروند 

اصفهانى 320 گرم است. 
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهردارى اصفهان 
با اشاره به اینکه روزانه 15 ُتن پسماند در کارخانه بازیافت 
این سازمان تفکیک مى شود، اظهارکرد: 600 ُتن پسماند 
مواد عالى و غذایى در این شــهر تولید مى شود که از این 
میزان، تنها 120 تن به کود تولید مى شــود. وى میزان 
پسماند عفونى شهر اصفهان در شبانه روز را 15 ُتن اعالم 
و تصریح کرد: طبق قانون، مسئولیت امحاى این مواد با 
تولید کننده است اما به دلیل وجود مراکز بهداشتى و درمانى 
متعدد در این شهر، شهردارى به این موضوع ورود کرد و 
با همکارى دانشگاه علوم پزشکى و سازمان نظام پزشکى 
اصفهان پروژه اى را براى جمع آورى و امحاى آن تعریف 
کرد. دهنوى با اشــاره به اینکه عالوه بر مراکز درمانى و 
مطب ها، بخشى از پسماندهاى عفونى و پزشکى در منازل 
تولید مى شود، بیان کرد: براساس این طرح، صندوق هاى 
ایمنى  در اختیار شهروندان قرار مى گیرد تا پسماندهاى 
پزشکى و عفونى خود را در آن قرار و به ماموران سازمان 

تحویل دهند.

کارشــناس اداره کل هواشناسى اســتان اصفهان 
گفت: در روز پنج شنبه(امروز) در بسیارى از مناطق 
استان، بارش برف و باران همراه با وزش باد شدید را 

پیش بینى مى کنیم.
فاطمه زهرا ســیدان تصریح کرد: عصر پنج شــنبه 
فعالیت هاى این سامانه بیشتر در بخش هاى جنوبى 
و غربى، انجام و تا آخر روز پنج شــنبه این سیستم 
ناپایدار از استان خارج مى شود. وى اضافه کرد: صبح 
روز جمعه(فردا) کاهش محســوس دما بین 6 تا 8 
درجه سانتیگراد را خواهیم داشت که این کاهش دما 
تا اواسط هفته آینده در استان ادامه دارد و یک شنبه 
و دوشنبه هفته آینده، کاهش 10 تا 12 درجه اى دما 

پیش بینى مى شود.

مدیرعامل شرکت عمران بهارستان گفت: احداث 200 
هزار واحد مسکونى در شــهرهاى جدید در دستور کار 
اســت که حدود 21 هزار واحد برعهده شرکت عمران 

بهارستان است.
محمدرضا احمدى افزود: براساس مطالعات طرح جامع، 
جمعیت پیش بینى شــده براى بهارســتان 320 هزار 
نفر اســت که تا امروز صد هزار نفر در این شهر استقرار 

یافته اند.
مدیرعامل شرکت عمران بهارستان با بیان اینکه کالبد 
شهر بهارســتان حدود 3000 هکتار برنامه ریزى شده، 
ادامــه داد: تاکنون حــدود 1800هکتار از کالبد شــهر 

بهارستان شکل گرفته است.
وى ادامه داد: سهم شهر جدید بهارستان از مسکن مهر 
12 هزار واحد مســکونى بود که از این تعداد، 11 هزار و 
800 واحد به بهره بردارى رســیده و 200 واحد دیگر به 
دلیل مشکل حقوقى، امروز با تغییر پیمانکار و انبوه ساز 

در حال اجراست.
احمــدى گفــت: در ایجــاد مســکن مهر بــه همه 
زیرساخت هاى فرهنگى، تفریحى و آموزشى توجه شده 
و مى توان گفت: به صورت محله  محورى به بهره بردارى 

رسیده است.
***

وى در بخش دیگرى از سخنانش پروژه مترو را مهمترین 

پروژه در دســتور کار شــرکت عمران بهارستان پس از 
مســکن مهر اعالم کرد و گفت: طــول این خط 14/5 
کیلومتر و از ترمینال صفه تا بهارستان است که تاکنون 80 
درصد پیشرفت فیزیکى زیرساختى و 15 درصد پیشرفت 

فیزیکى رو ساختى دارد.
احمدى با بیان اینکه احداث ایستگاه متروى بهارستان از 
دو ماه گذشته آغاز شده است، افزود: اخیراً توافق خیلى 
خوبى با معاونت مهندســى وزارت دفــاع در خصوص 
مشارکت در تکمیل متروى بهارستان داشتیم و همچنین 
حدود 300 میلیــون تومان عملیات بــرق براى اجراى 
سیگنالینگ و تکمیل روسازى مترو است که کنسرسیوم 
ریلى مجموعه مذکور با توافقاتى که داشــتیم در حال 

بررسى شرایط هستند.

شهردارى بادرود در نظر دارد براساس مصوبه شوراى اسالمى شهر، طى تشریفات مزایده عمومى و حسب ضوابط 
و مقررات آیین نامه مالى شهرداریها، قطعه زمین شماره 8 به مساحت 198 مترمربع از مجموعه تفکیکى حاج على 
غالمى واقع در بلوار مصطفى خمینى فرعى 8 مترى احداثى را به فروش برساند. لذا از کلیه متقاضیان، اشخاص 
حقیقى و حقوقى درخواست مى گردد از تاریخ 1397/10/27 جهت بازدید از محل هاى موردنظر و دریافت اسناد 

شرکت در مزایده به شهردارى مراجعه نمایند.
1- مدت قبول پیشنهادها از تاریخ انتشار آخرین آگهى حداکثر به مدت 10 روز مى باشد.

2- هزینه انتشار آگهى و هزینه کارشناسى بر عهده برنده مزایده مى باشد.
3- شهردارى در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

4- برندگان اول و دوم و سوم مزایده چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد. 
5- پیشنهاد دهندگان مى بایســت 5 درصد مبلغ پایه زمین موردنظر را تحت عنوان سپرده شرکت در مزایده به 
صورت ضمانت نامه بانکى یا اسناد خزانه و یا فیش نقدى به حساب شماره 106682190001 نزد بانک ملى بادرود واریز 

و ضمیمه پیشنهاد خویش نمایند.
6- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است.

آگهى مزایده 

مجید صفارى- شهردار بادرود

نوبت اول
احداث 21 هزار واحد مسکونى جدید در بهارستان

شهردار زرین شهر گفت: یادواره شهداى شهردارى 
زرین شهر و یادبود شهید مدافع حرم «پویا ایزدى» در 

زرین شهر برگزار شد.
میثم محمدى با بیان اینکه شهداى شهرستان لنجان 
همچون سرداران شهید حسین قجه اى، محمدعلى 
شاهمرادى، بیژن طاهرى، محمدعلى باغبانى و دیگر 
شهداى این شهرستان در دفاع مقدس نقش پر رنگى 
داشته اند، اظهارکرد: مردم لنجان با اهداى 750 شهید، 

2200جانباز، 130 آزاده و 12هزار خانواده ایثارگر سهم 
مهمى داشته اند.

وى بیان کرد: در دوران دفاع مقدس از شهرســتان 
لنجان بیش از 12 هزار رزمنده در ســنگرهاى دفاع 
مقدس حضورى فعال داشتند و بسیارى از بسیجیان 
شهردارى نیز به صورت خودجوش به جبهه ها اعزام 
مى شدند و شهردارى زرین شــهر چهار شهید تقدیم 

اسالم کرده است.

برگزارى یادواره شهداى شهردارى زرین شهر 

مدیرکل حفاظت محیط زیست اســتان اصفهان گفت: 
خوشــبختانه احیاى زاینــده رود و تــاالب گاوخونى در 
دستور کار دولت قرار گرفته و امید اســت به زودى این 

امر محقق شود.
رحمان دانیالى همچنین با اشاره به آلودگى هواى استان 
اظهار کرد: روش تعطیلى مدارس به علت آلودگى متفاوت 

شده است و محیط زیست خود را مدیون اعداد نمى کند، 
چرا که خانواده ما هم در این شهر زندگى مى کنند.

وى با اشاره به یک پیشــنهاد افزود: در حضور شهردار و 
شوراى شهر هم مطرح شد که اداره محیط زیست حاضر 
است ایســتگاه هاى خود را در اختیار شهردارى بگذارد و 
کارشناســان ارائه نظر کنند و مردم هم از نمایشگرها و 

تابلوهاى اعالم آلودگى استفاده کنند.
مدیرکل محیط زیست اســتان اصفهان ادامه داد: تعداد 
پرندگان هم در سطح شهر به علت آلودگى کاهش یافته 
و بر اساس گزارشى که به سازمان پارك ها و فضاى سبز 
داده شده، علت این امر مى تواند شستشوى شبانه درختان 

و استفاده از برخى سموم درختان باشد.
***

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان ادامه داد: وضعیت 
آلودگى هواى استان اصفهان نسبت به سال گذشته بهتر 
شده و ما در سال قبل روز هواى پاك نداشتیم، در حالى که 
37 روز هواى پاك امسال گزارش شده و 216 روز هواى 

سالم براى امسال داشتیم.
***

وى در بخش دیگرى از سخنانش گفت: استان اصفهان 
با توسعه صنعت درد آشناســت، به طورى که در شرایط 
فعلى 70 درصد اســتعالم ها براى احــداث کارگاه هاى 

جدید است.

مهاجرت؛ راهکار پرندگان 
در برابر آلودگى هواى اصفهان 

بازارهاى روز شهردارى تا پایان سال نوسازى مى شود

مصرف گاز از 68 میلیون مترمکعب گذشت

ذخیره سد زاینده رود به 161 میلیون مترمکعب رسید

پسماندهایى که دود مى شود و به هوا مى رود

بیشتر نقاط استان 
پنج شنبه اى برفى و بارانى را تجربه مى کنند

بازدید مدیرعامل شرکت تولید نیروى 
برق حرارتى از نیروگاه اصفهان

مدیرکل محیط زیست استان: علت این امر  شستشوى شبانه درختان 
و استفاده از برخى سموم است

معاون پژوهش برنامه ریزى و نیروى انســانى اداره کل 
آموزش و پــرورش اصفهان گفت: در راســتاى ایجاد 
طرح مدارس جامع محیط زیست،طرح «مدرسه بدون 
پالستیک» با هدف به حداقل رساندن مصرف پالستیک 

در آموزش و پرورش اجرایى مى شود.
غالمحسن سخایى اظهار کرد: فرهنگ صحیح در ارتباط 
با طبیعت باید بتواند روحیه طبیعت دوستى و هماهنگى با 
طبیعت را در انسان شکل دهد و باید نگاه انسان به محیط 

زیست و منابع طبیعى و تمام آنچه در اطراف او قرار دارد 
را متفاوت و به نوعى احساس مسئولیت در قبال آنها را 
در درون انسان ایجاد کرد. وى افزود: با اجراى این طرح 
مى خواهیم به خود و دانش آموزان این تعهد را بدهیم که 
مصرف پالستیک در آموزش و پرورش به کمترین میزان 
برسد و براى تحقق این امر برنامه آموزشى براى معلمان 
و دانش آموزان با موضوع محیط زیست و پسماند و قطع 

مصرف پالستیک اجرایى مى شود.

مصرف پالستیک در مدارس اصفهان به صفر مى رسد

طرزطلب، مدیرعامل شرکت مادرتخصصى تولیدنیروى برق 
حرارتى از واحدهاى تولید برق اصفهان بازدید کرد. در این 
بازدید، بهمن نیکى مدیرعامل این شرکت، وضعیت تولید و 
میزان آمادگى واحدهاى مولد برق بخارى نیروگاه اصفهان 
و همچنین وضعیت واحدهاى مولدبرق گازى نیروگاه هسا 
را بیان کرد.گفتنى است؛ نیروگاه اصفهان در جنوب غربى 
این شهر واقع شــده و داراى پنج واحد مولدبرق بخارى با
 ظرفیت هاى مختلف و توان تولید835 مگاوات برق است.

شهردارى اصفهان با پسماندهاى پالستیکى بنزین و گازوییل تولید خواهد کرد
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جواد رضویان که با اولین ساخته سینمایى خود به جشنواره فیلم فجر راه پیدا کرده است، درباره فیلم جدیدش توضیحاتى ارائه 
داد. سید جواد رضویان، بازیگر و کارگردان سینما و تلویزیون، درباره فیلم جدید خود با نام «زهرمار» که در بخش سوداى 
سیمرغ جشنواره سى و هفتم فجر حضور دارد، گفت: من فیلم «زهرمار» را خیلى در ژانر طنز نمى دانم اما فیلم جدى به آن 
معنا هم نیست. سعى کردیم یک قصه از جنس باور و واقعیت را بسازیم. فیلمنامه «زهرمار» بر اساس یک موقعیت مستند 

نوشته شده است.
وى اظهار کرد: تقریباً نیمى از قصه این کار اتفاق واقعى بوده که پیمان عباسى آن را قلم زده و فضاى کار را یک زندگى 
واقعى تشکیل داده است. رضویان در پاسخ به اینکه حضور خود در جشنواره فیلم فجر را چگونه مى بیند، بیان کرد: 
من خیلى تازه کارم و به نوعى  صفر کیلومتر محسوب مى شوم. بیشتر دوست دارم در این جشنواره 

کسب تجربه کنم و درباره کار و فیلمى که ارائه داده ایم، نظر منتقدان و مردم را بدانم.
گفتنى است قصه فیلم سینمایى «زهرمار» به کارگردانى سید جواد رضویان در قالب 
طنزى اجتماعى روایت مى شود و سیامک انصارى، شبنم مقدمى، شقایق فراهانى، 
سیامک صفرى، نسیم ادبى، برزو ارجمند، على اســتادى، رضا رویگرى، حسین 
محب اهرى و سیامک ادیب از جمله بازیگران این فیلم هستند. در خالصه داستان 
این فیلم آمده است: «حشــمت: فکر نمى کردم تاوان اشتباهم رو با تو پس بدم، 

لیال: زهرمار...»

اسامى داوران مسابقه اســتعدادیابى «عصر جدید» در 
حالى اعالم شــد که ترکیب جالبى را تشکیل داده اند و 

خبرى از هیچ چهره ورزشى در آن نیست.
«عصر جدید»، عنوان مســابقه تلویزیونى است که به 

مقوله اســتعدادیابى در حوزه هاى مختلف 
مى پردازد و قرار اســت بــه زودى با اجراى 
احســان علیخانى روى آنتن شبکه 3 سیما 

برود.
ً صفحه اینســتاگرام ایــن برنامه در  اخیرا
ویدیویــى داوران این مســابقه را معرفى 
کرد که ترکیب جالب توجه و البته ســئوال 
برانگیزى را تشــکیل داده اند؛ سیدبشــیر 
حســینى، امین حیایى، رؤیا نونهالى و آریا 
عظیمى نژاد قضاوت این مسابقه را برعهده 

خواهند داشت.
رؤیا نونهالى از بازیگران پیشکســوت ســینما، تئاتر و 
تلویزیون است که دســتى هم بر آتش کارگردانى تئاتر 
دارد. از جمله آثار مشهور او مى توان به «عروسى خوبان» 

و «بوى کافور عطر یاس» اشاره کرد.
سیدبشیر حســینى از مدرســان و فعاالن حوزه رسانه 
و ارتباطات اســت که آثارى را در مقوله سواد و تربیت 

رسانه اى و مفاهیمى از این قبیل به رشته تحریر درآورده، 
او عضو هیئت علمى دانشــگاه صداوسیما و از مدرسان 

دانشگاه امام صادق(ع) نیز هست.
امین حیایى دیگر بازیگرى اســت که در ترکیب داوران 

مسابقه تلویزیونى «عصر جدید» حضور دارد. چهره اى 
که این روزها جــداى از بازیگرى بــه فعالیت در حوزه 
آموزش نیز مى پردازد و به دوســتداران حرفه بازیگرى 

تدریس مى کند.
آریا عظیمى نژاد هم نامى آشنا در حوزه موسیقى کشور 
اســت که در حوزه آهنگســازى و نوازندگى به فعالیت 

مى پردازد. معروف ترین اثر او براى مخاطبان ســینما و 
تلویزیون را مى توان سریال پنج گانه «پایتخت» دانست 

که او آهنگسازى آن  را برعهده داشته است.
نکته عجیب در این ترکیب، نبود یک چهره ورزشــى و 
آشــنا با این امور براى ارزیابى استعدادهاى 
ورزشى است؛ مســئله اى که هنوز مشخص 
نیســت علت آن چیســت و آیا مســئوالن 
شبکه 3 تصمیم دارند این حوزه را در مسابقه 
اســتعدادیابى خود در نظر بگیرند یا نه. البته 
شــاید تمایلى به ایجاد رقیب بــراى برنامه 
اســتعدادیابى دیگرى که مشغول تدارك آن 
هستند و به صورت ویژه به فوتبال مى پردازد، 
ندارند.  حتى اگر چنین قصدى از سوى مدیران 
مدنظر نباشد، برنامه ســازان احتماًال مقوله 
ورزش را نیازمند حضور یک چهره متخصص 
ندانسته و کارشناسى یک چهره تربیتى را کافى دانسته 
و یادى کرده اند از مدرسه هاى قدیم و حضور همیشگى 

معلم تربیتى به جاى معلم ورزش.
لزوم حضور دو بازیگــر در بین هیئت داوران نیز از دیگر 
مسائل سئوال برانگیز این ترکیب است که شاید در آینده 

و با شروع این برنامه بتوان پاسخى براى آن پیدا کرد.

سریال تلویزیونى «لحظه گرگ و میش» کارى از همایون اسعدیان که پخش آن به 
تعویق افتاده بود، از دوشنبه آینده اول بهمن ماه به روى آنتن شبکه 3 سیما مى رود.

در آستانه پخش ســریال «لحظه گرگ و میش» از لوگوى این سریال با طراحى 
سینا رعیت دوست رونمایى به عمل آمد. همایون اسعدیان این بار نیز با ترکیبى از 
چهره هاى باســابقه و جوان به تلویزیون آمده و این سریال عاشقانه در 50 قسمت 

آماده نمایش شده است.
مجموعه تلویزیونى «لحظه گرگ و میش» روایت فراز و فرود زندگى خانواده  اى 
اصیل در طول سه دهه و با محوریت زندگى تنها دختر این خانواده است؛ روایتى که 
از دهه 60 آغاز شده، حوادث مختلفى از قبیل جنگ، تحوالت اجتماعى و اقتصادى 

را پشت سر گذاشته و در زمان معاصر پایان مى پذیرد...
فاطمه گودرزى، فرید ســجادى حســینى، علیرضا کمالى، المیرا دهقانى، حسام 
محمودى، پانیذ برزعلى، ناصر ســجادى حســینى، نیما نادرى، پاشا رستمى، رها 
خدایارى، وحید آقاپور، احسان امانى، سیامک احصایى، مریم حاجى زاده، آیدا نامجو، 
لیال بلوکات، محمدرضا مالکى، مهرنوش مسعودیان، زهره ساداتى، مهدى مالك، 
رضا حجرى، مهتاب اکبرى، فراز مدیرى و آروین گالتسیان با حضور لیال بلوکات و 

محمدرضا مالکى ترکیب بازیگران این مجموعه را تشکیل مى دهند.
مراســم بزرگداشت پنج چهره سرشــناس سینما در 

سى وهفتمین جشنواره فیلم فجر برگزار مى شود.
ابرهیم حقیقى طراح و مدیر هنرى، عزیزا... حمیدنژاد 
کارگردان و فیلمنامه نویس، خســرو خسروشــاهى 
صداپیشه، عباس گنجوى تدوینگر و فاطمه معتمدآریا 
بازیگر، پنج سینماگرى  هستند که در سى وهفتمین 
جشــنواره فیلم فجر مراسم بزرگداشــتى براى آنان 

برگزار مى شود.
ابراهیم حقیقى

ابراهیم حقیقى متولد 1328 طراح نشــانه ســیمرغ 
جشــنواره فیلم فجر اســت. او هفــت دوره یعنى 
در دوره هاى دوم، ســوم، نهــم، دهــم، پانزدهم، 
بیست وچهارم و سى ام طراح پوســتر جشنواره فیلم 

فجر بوده است.
این هنرمند که ســابقه طراحى بیش از 70 پوســتر 
فیلم هاى ســینمایى را در کارنامه دارد، براى طراحى 
پوستر فیلم «تیک تاك» از چهاردهمین دوره جشنواره 
فیلم فجر دیپلم افتخار دریافــت کرد. همچنین لوح 

زرین و دیپلم افتخار ســاخت آنونــس را براى فیلم 
«جاده هاى سرد» در ششمین دوره جشنواره به دست 

آورد.
عزیزا... حمیدنژاد

عزیز ا... حمیدنژاد، کارگردان 59 ساله سینما، سیمرغ 
بلورین جایزه ویژه هیئت داوران فیلم هاى اول و دوم را 
از دهمین دوره جشنواره براى ساخت «هور در آتش» 
دریافت کرد. او عضو هیئت داوران بخش فیلم هاى 
اول در دوره هاى بیســت وچهارم و سى ودوم و عضو 
هیئت داوران مسابقه سینماى ایران در دوره یازدهم و 
همچنین از اعضاى هیئت انتخاب جشنواره در دوره 

سى ام بود.
خسرو خسروشاهى

خسرو خسروشاهى، دوبلور و مدیر دوبالژ سرشناس 
ایرانى تاکنون سرپرست گویندگان بیش از 86 فیلم 

سینمایى بوده است.
فاطمه معتمدآریا

فاطمه معتمدآریا، بازیگر سرشــناس سینما و متولد 

1340 اســت. او براى فیلم هاى «اینجا بدون من »، 
«گیالنه»، «زندگى»، «ریحانه» و «روســرى آبى» 
نامزد دریافت ســیمرغ بلورین از جشنواره فیلم فجر 
شده بود. این بازیگر شناخته شده سینماى ایران براى 
بازى در فیلم هاى «همسر» و «یک بار براى همیشه» 
توانست سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول زن 
را به دست آورد. همچنین براى فیلم هاى «مسافران» 
و «برهوت» موفق شد سیمرغ بلورین بهترین بازیگر 

نقش مکمل زن را از آِن خود کند.
عباس گنجوى

عباس گنجوى، تدوینگر با ســابقه ســینما و متولد 
1320، در ســومین دوره جشــنواره فیلم فجر براى 
تدوین فیلم هــاى «تاتــوره» و «گل هاى داودى» 
موفق به کسب جایزه شد. او همچنین براى فیلم هاى 
«جایى بــراى زندگى»، «ســرزمین خورشــید»، 
«روســرى آبى»، «کیمیا»، «جنــگ نفتکش ها»، 
«دو فیلم با یک بلیت» و «جستجوگر» نامزد دریافت 

سیمرغ بلورین شده بود.

بزرگداشت 5 سینماگر در 
سى وهفتمین جشنواره فیلم فجر

جواد رضویان درباره اولین ساخته سینمایى اش مى گوید

نیمى از داستان «زهرمار» واقعى است «لحظه گرگ و میش» 
از اول بهمن روى آنتن مى رود

محمود کالرى، فیلمبردار مطرح سینماى ایران براى اولین بار در فیلم «بمب؛ یک 
عاشقانه» در چند صحنه کوتاه بازى کرده است.

محمود کالرى که مدیریت فیلمبردارى فیلم «بمب؛ یک عاشقانه» را برعهده داشت، 
در نقش پدر «میترا» (لیال حاتمى) نیز بازى مى کند.

پیمان معادى، کارگردان فیلم درباره پیشنهاد بازى به محمود کالرى مى گوید: «من 
وقتى به حضور آقاى کالرى در فیلم فکر کــردم، چند روز مانده بودم که چگونه به 
ایشان بگویم تا این پیشنهاد را بپذیرد اما وقتى گفتم، بالفاصله قبول کردند و گفتند 

براى تو بازى مى کنم.»

فیلمبردار مطرح سینما
 در نقش پدر لیال حاتمى

«هیوال» داستان مردي را محور قرار داده که به همراه همسرش زندگی سالمی پیش 
گرفته است. آشنایی آنها با یک مرد اما مسیر زندگی شان را تغییر می دهد و باعث 
می شود به سمت کارهاي خالف کشیده شوند. این خط کلی قصه است که در دل 
آن خرده داستان هاي زیادي قرار دارد و بر اساس آن موقعیت هاي خنده داري شکل 
می گیرد. این را هم داشته باشید که «هیوال» کنایه هایی به سیاست می زند؛ چیزي 

شبیه رویه مدیري در «دورهمی».
مهران مدیري این بار ترکیب اصلی بازیگران خود را به هم زده اســت و به ترکیبی 
جدید دســت یافته اســت. یکی از انتقادهایی که به مدیري می شد سپردن نقش 
اصلی به سیامک انصاري بود. او این بار فرهاد اصالنی را جایگزین کرده که انتخاب 
هوشمندانه اي است. نقش هاي اصلی یعنی همان زن و شوهر که به سمت کارهاي 
خالف کشیده می شوند بر عهده فرهاد اصالنی و شبنم مقدمی است. نقش مرد شیاد 

را هم خود مهران مدیري بازي می کند.
«هیوال» به تهیه کنندگى ســید مصطفى احمدى 15 قســمتی است ولی پیمان 
قاسمخانی داستان را طوري نوشته که بتوان آن را ادامه داد. مدیري به دنبال یک اثر 
شاخص در شبکه خانگی است و نمی خواهد به هر قیمت این فرصت را از دست بدهد. 
شنیده مى شود مهران مدیري «هیوال» را با مختصات تلویزیون می سازد. یعنی مسیر 
کلی قصه، موقعیت ها و شوخی ها به گونه اي است که قابلیت پخش از تلویزیون را 
دارند. پوشش بازیگران زن هم از همین قاعده پیروي می کند و تلویزیون می تواند 
حق رایت آن را بخرد و پخش کند. نشانه ها حکایت از یک «هیوال»ي متفاوت دارد 

که بمب شبکه خانگی در سال 98 لقب خواهد گرفت.

«هیوال»، بمب شبکه خانگی در سال آینده خواهد شد؟

مهران مدیرى در نقش یک شیاد!

استودیوى «پارامونت» پس از موفقیت جهانى «مأموریت غیرممکن: فال اوت» 
آماده  مى شود تا همکارى خود را با «کریستفر مک کوارى» تداوم بخشد. «ورایتى» 
گزارش داد که مک کوارى براى نویســندگى و کارگردانى دو قسمت دیگر در این 

چندگانه  محبوب با استودیو قرارداد به امضا رسانده است. 
این نشریه در ادامه مى نویسد این دو فیلم به صورت یکپارچه فیلمبردارى مى شود 
تا اولین فیلم در تابستان 2021 و دومین قســمت براى سال بعد و تابستان 2022 
آماده  نمایش شود. موکول شدن تاریخ اکران فیلم به سال 2021 براى جلوگیرى از 

تداخل با دیگر فیلم بزرگ «تام کروز» یعنى «تاپ  گان: ماوریک»
  صورت گرفته است.

منابع «ورایتى» همچنین تأیید کرده اند که قرارداد کروز هم نهایى شده و او براى 
بازى در نقش «ایتان هانت» بازخواهد گشت. مک کوارى خبر بازگشت خود را در 

صفحه  توییتر خود اعالم کرد.
 این کارگردان اکنــون باید درحالى که «تام کروز» ســرگرم بازى در «تاپ گان: 
ماوریک» است، فیلمنامه  جدیدى به نگارش درآورد. تاریخ شروع فیلمبردارى هنوز 
مشخص نشده اما منابع مدعى اند که استودیو تصویربردارى را در سال 2019 کلید 
مى زند. وفادار ماندن «پارامونت» به مک کوارى شباهت هایى به همکارى «برادران 
وارنر» و «دیوید ییتس» براى تولید چندگانه  «هرى پاتر» دارد که با «هرى پاتر و 

نظم ققنوس» آغاز شد و تا سال ها بعد تداوم پیدا کرد.

2 «مأموریت غیرممکن»
 تام کروز

ســریال «برادر جان» نوشــته ســعید  نعمت ا... به کارگردانى محمدرضا آهنج و 
تهیه کنندگى محمدرضا شفیعى با پشت سر گذاشتن آخرین روزهاى پیش تولید، از 

همین هفته در تهران کلید خواهد خورد.
بعد از على نصیریان، حضور حســام منظور، بازیگر عرصه تئاتر که چندى پیش با 
سریال «بانوى عمارت» شناخته تر شد نیز در این سریال قطعى شده است، منظور، 
ایفاگر یکى از نقش هاى اصلى سریال «برادر جان» خواهد بود و به زودى اسامى 

سایر بازیگران این پروژه رسانه اى مى شود.
«برادر جان» کــه ملودرامى اجتماعى مذهبى اســت،  قرار اســت براى پخش 
از شبکه 3 ســیما در ماه مبارك رمضان ســال 98 تهیه و تولید شود. این سریال 
تازه ترین همکارى ســعید نعمــت ا... و محمدرضا شــفیعى بعد از ســریال هاى 
«جراحت»، «شــیدایى»، «رســتگاران»، «عقیق»، «مادرانه»، «روح ا...» و... 

به حساب مى آید.

بازگشت دوباره شازده 
«بانوى عمارت» با «برادرجان»

بازیگر و تهیه کننده انگلیسى از سارقى که وسایل خودرویش را برده بود، درخواست 
جالبى کرد.

«هیو گرانت» که همه او را به خاطر فیلم هاى رمانتیک کمدى اش مى شناسند، در 
صفحه شخصى توییتر خود نوشت: «متأسفانه دیشب وسایل درون ماشینم به سرقت 
رفت. اگر کسى سارقان را مى شناسد، آنها را متقاعد کند که حداقل فیلمنامه من را 
که نوشته ها و ایده هاى با ارزشى است، به من بازگردانند. همچنین اگر ممکن است 

کارت پزشکى بچه هایم را نیز مى خواهم!»
به گزارش «گاردین»، گرانت اعالم نکرده که این ســرقت کجا اتفاق افتاده است. 
طبق آخرین خبرها، او در حــال کار روى فیلــم «Toff Guys» به کارگردانى 
«ریچى» بوده اســت اما اعالم نکرده که این فیلمنامه دزدیده شده مربوط به کدام 
یک از کار هاى اوست. وى تنها درخواست کرده سارقان تعدادى از وسایل را که در 
خودرویش بوده، به او برگردانند. شاید این حادثه باعث شود که او داستان رمانتیک 

و کمدى خودش را بنویسد!

درخواست جالب بازیگر سینما از 
سارق 

یاران احسان علیخانى در  «عصر جدید» 

رؤیا نونهالى و امین حیایى استعدادیاب شدند

جواد رضویان که با اولین ساخته سینمایى خ
داد. سید جواد رضویان، بازیگر و کارگردان
دا سیمرغ جشنواره سىو هفتم فجر حضور
معنا هم نیست. سعى کردیم یک قصه از جن

نوشته شده است.
وىاظهار کرد: تقریباً نیمى از قصه این
واقعى تشکیل داده است. رضویا
من خیلى تازه کار
کسب تج
گفتنى
طنز
س
م
ای
ل

جواد رضویان دربا

نیمى از داست
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 خبر دیروز خبرگزارى ها مبنى بر اینکه سپاهان اصفهان به عنوان 
امتیاز آورترین تیم ایرانى لیگ قهرمانان آســیا شناخته شده است، 
موج جدیدى از بهانه کرى خوانى براى هواداران ســپاهان فراهم 

کرده است.
 همه رسانه ها و سایت هاى ورزشى دیروز اعالم کردند که  طبق آمار 
منتشر شده، سپاهان اصفهان تنها تیم ایرانى است که جزو ده تیم 

امتیازآور لیگ قهرمانان آسیا قرار دارد.
رتبه بنــدى تیم هایى کــه در دوره جدید لیگ قهرمانان آســیا (از 
سال 2003 تا 2018) اعالم شــده که در بین ده تیم برتر، تنها نام 
سپاهان اصفهان دیده مى شود و در این بین نام تیم هاى استقالل، 

پرسپولیس، ذوب آهن و... به چشم نمى خورد.
 سپاهان از سال 2003 تا فصل اخیر لیگ قهرمانان آسیا، در 11 دوره  
این رقابت ها حاضر بوده و در پنج دوره نیز نتوانســته جواز ورود به 
بازى ها را کسب کند که در این مدت بهترین عملکرد طالیى پوشان 
در فصل 2007 اتفاق افتاده است؛ سالى که موفق شدند تا فینال لیگ 
قهرمانان برسند ولى در نهایت با شکســت برابر اوراواردز ژاپن در 

کسب قهرمانى ناکام شوند.
 نخستین سال حضور سپاهان در لیگ قهرمانان آسیا، فصل 2004 
بود که در گروه D موفق به کسب 13 امتیاز شدند اما به دلیل تفاضل 
گل کمتر نسبت به االتحاد عربستان در رده دوم جدول قرار گرفتند 

و نتوانستند به مرحله حذفى صعود کنند.
 یکسال بعد هم طالیى پوشــان در صعود از مرحله گروهى ناکام 
ماندند و با 11 امتیاز از شــش مسابقه، پشت ســر العین امارات 13 
امتیازى قرار گرفتند؛ آنها در فصل 2006 نتوانستند به لیگ قهرمانان 
آسیا راه پیدا کنند ولى یکسال بعد بازگشت باشکوهى به این رقابت ها 
داشتند و بعد از صدرنشینى در گروه D با 13 امتیاز، تا فینال بازى ها 

پیش رفتند و در نهایت به اوراواردز ژاپن باختند.
 بعد از آن نایب قهرمانى، سپاهان طى ســه سال متوالى در مرحله 
گروهى حذف شد و مجموعاً 22 امتیاز از 18 مسابقه به دست آورد اما 
این تیم در سال هاى 2011 و 2012، به طور مشابه در مرحله گروهى 
13 امتیاز کسب کرد ولى بعد از برترى در دیدار تک بازى مرحله یک 

هشتم، در دور یک چهارم نهایى شکست خورد.
 سپاهان در هر دو فصل 2013 و 2014 لیگ قهرمانان آسیا، نتوانست 
از مرحله گروهى صعود کند و مجموعًا 16 امتیاز به دســت آورد و 

یکسال پس از آن هم در این رقابت ها حاضر نبود.
این تیم در فصل 2016 مجدداً به لیگ قهرمانان آسیا بازگشت ولى 
دوباره در مرحله گروهى حذف شد و با کسب تنها 3 امتیاز، پایین تر 
از تیم هاى لوکوموتیو تاشکند ازبکســتان، النصر امارات و االتحاد 

عربستان در قعر جدول گروه A ایستاد.
 با وجود اینکه سپاهان در دو فصل اخیر لیگ قهرمانان آسیا حاضر 
نبوده اما طى 11 دوره بازى در این رقابت ها توانسته 121 امتیاز کسب 

کند و در رده ششــم تیم هاى امتیازآور لیگ قهرمانان آسیا (از سال 
2003 تا 2018) بایستد.

 در جدول امتیازآورتریــن تیم هاى لیگ قهرمانان آســیا، الهالل 
عربستان با 188 امتیاز صدرنشین است و بعد از آن تیم هاى چونبوك 
موتورز کره جنوبى با 176 امتیاز، العین امارات 164 امتیاز، االتحاد 
عربســتان 150 امتیاز، گوانگژو اورگراند چین 126 امتیاز، سپاهان 
ایران 121 امتیاز، پاختاکور ازبکستان 121 امتیاز، االهلى عربستان 
120 امتیاز، سوان سامسونگ کره جنوبى 119 امتیاز و السد قطر 114 

امتیاز در رده هاى دوم تا دهم قرار گرفتند.
 سپاهان همانند دو سال اخیر، در فصل 2019 لیگ قهرمانان آسیا 
نیز غایب است و به همراه ســوان سامسونگ کره جنوبى، دو تیم از 
ده تیم این رتبه بندى هستند که در فصل جدید این مسابقات حضور 
ندارند که مطمئناً این مسئله موجب مى شود تیم هایى مثل السد قطر و 
االهلى عربستان از نظر امتیازگیرى، از طالیى پوشان سبقت بگیرند.

به گــزارش «نصف جهان»، هــر چند موضــوع پرامتیازآورترین 
تیم ایرانى لیگ قهرمانان آســیا براى ســپاهان، ابزارى جدیدى 
براى کرى خوانى ســپاهانى ها براى آبى ها و ســرخ هاى تهران 
در فضاى مجازى شــده اما دو ســال دورى این تیم از آسیا قطعًا 
زیبنده این تیم نیســت و زردها بایــد هر چه زودتر بــه این فراق 
پایان دهند. قطعاً  آســیا هم در این مدت دلتنگ سپاهانى ها شده

 است.

آسیا دلتنگ سپاهان

به غیبتت هرچه زودتـر پایان بده
احمد خلیلى

مارکوس نیومایر که یک خرید ناکام براى آبى پوشان به شمار مى آمد و نیم فصل 
بسیار بدى را در این تیم پشت سر گذاشت، حاال در خاك مادرى اش یعنى سوئیس 
بازیکنان استقالل را به حسادت متهم کرده و گفته آنها در تمرینات و مسابقات به 
خوبى با او همکارى نمى کردند. این درحالى است که نیومایر با قیمت باال و به اصرار 
شفر جذب شد و خودش کیفیت الزم را نداشــت وگرنه همان تعاملى که با امثال 

جپاروف و تیام شد با او هم شکل مى گرفت.
به طور کلى یکى از مصائب جذب بازیکنان ناکارآمد خارجى با قیمت نجومى ارز، 
همین است که آنها بعد از عدم بازدهى مناسب سراغ توجیه، فلسفه بافى، بهانه جویى 
و محکوم کردن ارکان مختلف باشگاه هاى ایرانى مى روند. قبًال هم از این نمونه ها، 
حتى در خود استقالل زیاد داشته ایم. خبرگزارى «ایلنا» در رابطه با این موضوع و 

درباره سابقه بازیکنان آبى که بعد از حضور و گرفتن پول رفته اند و در مورد استقالل 
بدگویى کرده اند گزارش جالبى منتشر کرده و ابتدا از گوران الوره شروع کرده و 
نوشته:  گوران الوره یک بازیکن صربستانى بود که در استقالل کمتر فرصت بازى 
پیدا کرد. این بازیکن بعد از فســخ قراردادش در گفتگو با یک روزنامه صربستانى 
به امیر قلعه نویى، سرمربى وقت استقالل لقب «پدرخوانده» داده و گفته بود او به 
محبوبیت فرهاد مجیدى حسادت مى کند. همچنین الوره این ابهام اساسى را مطرح 
کرده بود که در ایران براى گنجاندن او در ترکیب اصلى از وى پول خواسته بودند! 
این اتهام زنى ها با واکنش هاى تند اعضاى کادرفنى و مدیریتى وقت استقالل مواجه 

شد و البته سخنان الوره هرگز به اثبات نرسید.
بوبکر کبه یک مثال دیگر اســت. او یک مهاجم اهل بورکینافاسو بود که در لیگ 
سیزدهم به استقالل پیوست. کبه که به ندرت بازى کرد، در دریافت مطالباتش هم 

ناکام ماند و از این مسئله حسابى عصبانى بود. کبه خشمش را زمانى نشان داد که 
در بازى تشریفاتى با الریان قطر فرصت بازى پیدا کرد. او اتفاقًا در آن مسابقه گل 
زد اما بعد از گل با حرکات شنیع و بسیار زشت دستش، حسابى خبرساز شد. حرکات 
کبه باعث عصبانیت شدید قلعه نویى شد، اما در نهایت محمد قاضى این بازیکن 

را آرام کرد.
همچنین اوایل لیگ پانزدهم بازیکنى به نام ریوالدو باربوزا به استقالل آمد و بعد از 
مدت کوتاهى جدا شد. در مورد او گفتند 30 یا 40هزار دالر بیشتر از حقش پول گرفته 
و رفته. قرار شد یک گروه ویژه براى تعیین تکلیف این پول فعالیت کنند اما خبرى 
نشد که نشد. همه اینها در حالى است که صفحه ویکى پدیاى ریوالدو نشان مى دهد 
او بعد از استقالل تقریبًا هیچ جا بازى نکرده اســت! در این فهرست به بازیکنان 
پرشمار دیگرى از جمله هرایر مگویان هم مى توان اشاره کرد. در استقالل به این 

بازیکن بها داده شد، با وجود این طبق معمول شیوه 
جدایى مگویان هم عجیب بود و حاشیه هاى زیادى را 

به دنبال داشت. او ناگهان با وجود تداوم قراردادش 
با استقالل بازیکن مازاد اعالم شد. این در حالى 
بود که استقاللى ها به دلیل عدم تمایل مگویان 
به فســخ قرارداد، مجبور بودند هم پول این 
بازیکن را بدهند و هم اجــاره آپارتمان خالى 
او را به طور مستمر پرداخت کنند! آیا واقعًا راه 
درست هزینه کردن ارز این است؛ اینکه پول مان 
را بدهیم، نفع فنى نبریــم و آخرش هم عذاب 

بکشیم و متهم شویم؟

وقتى امیرحسین فتحى در مراسم معارفه فرهاد مجیدى پیرامون بزرگى سرمربى 
آلمانى استقالل گفت  وینفرد شــفر، بزرگ ترین مربى است که باشگاه استقالل 
داشــته و از این نظر کســى نمى تواند با او برابرى کند، واکنش هاى تندى نسبت 
به این ادعا مطرح شد. بسیارى از پیشکســوتان با یاد کردن از نام هایى همچون 
رایکوف، پورحیدرى و حجازى، مربیان فقید اســتقالل و سایرین، فتحى را از این 
حیث آگاه کردند که شفر هنوز افتخارى براى استقالل کسب نکرده که او را بزرگ 

تلقى کرده است.
باشگاه اســتقالل در واکنش به این موضوع اعالم کرد اگر درباره شفر صفتى را 
به کار برده اند دلیلش مربیگرى این فرد در ســه کشور مختلف به عنوان سرمربى 
تیم هاى ملى بوده است. همراه با کامرون در جام جهانى شرکت داشته و قهرمان 
جام ملت هاى آفریقا شده و سابقه کار در بوندس لیگا را دارد. باشگاه استقالل با اتکا 
به رزومه این مربى آلمانى شفر را کارنامه دارترین مربى دانست که در تاریخ باشگاه 

استقالل به این تیم آمده است.

  فوتبال وقتى پا بگیرد، وقتى به میانه یک تورنمنت برسد و بازى به بازى جذاب تر شود، دیگر انتقادهایى 
که بیشتر به شلوغ کارى رسانه اى شباهت دارند رنگ مى بازند و چند کلمه حرف حساب براى گپ و گفت 
درباره فوتبال الزم اســت. این  روزها همین چند کلمــه حرف البته کم 
 پیداست و اصرار به شلوغ کارى ها، لذت تماشا را کشته. 
رسانه ها انگار مسئولیت ذاتى خود را 
از خاطر برده اند و از دل یک حکایت 
جذاب، با مشتى حرف حوصله ها را سر 

کیســتند؟ مجید جاللى و جالل چراغپور. برده اند امــا آن دو چهره 
اولى دور از مواضع پیشین و دومى نزدیک به خودش و مثل همیشه صاحب حرف.

از مجید جاللى یک جمله ساده را جدى و مهم بدانید. او گفته تیم ملى «حس بازى» دارد. جاللى اما نگفته 
این حس از کجا پیدا مى شود. این همان چیزى است که کارلوس کى روش از دل جدل هایش وام مى گیرد 
و به تیمش مى رساند. او البه الى همین جنگیدن هاى رسانه اى دنبال تحریک تیمش است و دیگران اما 
خیال مى کنند او مثل یک مربى پرحرف و جنجالى، حواســش به تیمش نیست و در کنفرانس ها مشغول 
حرافى و گردن کشى شده اما نه، کى روش «حس بازى» را در تیمش به ماهرانه ترین شکل مى سازد و از هیچ 
جدلى هم بى واکنش گذر نمى کند. همه جا در بحث ها حاضر اســت، محکم مى جنگد، مى گوید و مى شنود 
و محکم تر پاسخ مى دهد. این گوشه اى از ترفندها و گوشــه هاى مربیگرى اوست. نه غفلت از کار است و نه 
ناخواسته و ندانسته. کار او همین است و از دل همین داستان ها تیم زنده و جاندارى مى سازد. «حس بازى» را 
چنین مربیانى مى توانند در تیم خود پدید بیاورند. نمونه ایرانى اش را مجید جاللى خوب مى شناسد، چون همکار 
قدیمى اش بوده: محمد مایلى کهن. نمونه وارونه اش را مجید جاللى بهتر از همه مى شناســد، چون یک عمر 

خودش بوده: مجید جاللى.
از جالل چراغپور این عبارت را که «منتقدان کى روش مى خواهند مطرح شوند»، بهترین و کامل ترین ندانید. 
بحث اینها نیست. بحث آنجاست که چراغپور مى گوید «براى کارلوس کى روش این جام معنى و عنوان پیدا کرده». 
بله، همینطور است. کى روش با ساختن فضایى جذاب در ماه هاى اخیر و رساندن جذابیت به اوج در هفته هاى اخیر 
به کار خودش هیجان داده، براى خودش هم چالش ساخته و بردن و باختن را رنگ داده است. «حس بازى» فقط 

در تیمش پیدا نیست، در خودش نیز شدت گرفته و البته بازیگر مهم ترین و جذاب ترین نقش است.

مى آیند، پول هاى کالن مى گیرند و متهم مى کنند

حسود هرگز نیاسود!

ســایت کلمبیایى «ال پائیس» ادعا کرد که دیدار دوستانه کلمبیا 
مقابل ژاپن در ماه مارس، مى تواند اولین حضور کارلوس کى روش 

روى نیمکت کلمبیا باشد.
در حالى که کى روش همراه با تیم ملى ایران در رقابت هاى جام 
ملت هاى آسیا حضور دارد و ســومین دیدار مرحله گروهى مقابل 
عراق را برگزار کرد، رسانه هاى کلمبیایى همچنان در حال گمانه 
زنى در مورد حضور این مربــى پرتغالى روى نیمکت تیم ملى این 

کشور هستند.
بعد از جدایى خوزه پکرمــن از تیم ملى کلمبیا، هنوز مســئوالن 
فدراسیون فوتبال این کشور گزینه جانشین او را معرفى نکرده اند و 
اکنون از کى روش به عنوان جدى ترین گزینه براى نشستن روى 

نیمکت تیم ملى این کشور نام برده مى شود.
اکنون ســایت «ال پائیس» ادعا کرد در صورتى که کى روش با 
فدراسیون فوتبال کلمبیا قرارداد امضا کند، دیدار مقابل ژاپن در ماه 
مارس که در یکى از روزهاى فیفا برگزار خواهد شد، اولین حضور 
او روى نیمکت این تیم خواهد بود. چند روز پس از آن هم کلمبیا در 

یک دیدار دوستانه دیگر مقابل مکزیک قرار خواهد گرفت.
همچنین این ســایت اعالم کرده که راموس خســورون، رئیس 
فدراسیون فوتبال کلمبیا، راهى امارات شده تا آخرین مذاکرات را با 

کى روش انجام بدهد.
اولین تورنمنت بزرگ پیش روى کلمبیا، کوپا آمریکاى 2019 است 
که اواسط سال جارى میالدى در برزیل برگزار مى شود و در صورتى 
که کى روش هدایت این تیم را برعهــده بگیرد، دومین تورنمنت 

بزرگ سال 2019 را در مدتى کوتاه تجربه خواهد کرد.

برانکو در حال حاضر موفق ترین مربى لیگ 
است. حتى منتقدان این مربى و آنهایى که از 
سر دشمنى درباره او نظر مى دهند، نمى توانند 
توانایى هاى او را کتمان کنند اما این موفقیت 
حاصل چه چیزى است؟ چه موضوعى باعث 
شــده این مرد کروات حــاال در لیگ ایران 
سربلند بایستد و فقط تشــویق شود؟ پاسخ 
این سئوال کامًال واضح اســت. برانکو تنها 
مربى اســت که توجیه گر نیســت و حسرت 
داشته هاى قبلى خود را نمى خورد. تا حاال چه 
کسى شــنیده که برانکو ماجراى محرومیت 
پرسپولیس از نقل و انتقاالت را بهانه اى براى 
شکست پرسپولیس قرار دهد یا یک بار بگوید 
فالن بازیکن را داشتیم و حاال دیگر نداریم؟ 
چه موقــع این مربى مصدومیــت بازیکنش 
را دلیلى براى نتیجه نگرفتن دانســته؟ واقعًا 
کسى در این فوتبال در بحرانى ترین شرایط 
توجیه خاصى از این مربى پرسپولیس شنیده 
است، حتى زمانى که به زور تعداد بازیکنان او 
11 نفر مى شد؟ اینها دلیل خوبى براى پرتاب 

یک مربى به سمت موفقیت نیست؟
اما روبه روى این تیم موفق و مربى نام آشنایى 
که امروز محبوبیتش به هر تقدیر در فوتبال 
ایران کم نیســت، باشگاه اســتقالل را قرار 
دهید. طى چند مدت اخیر چند بار توجیهات 
مدیران این تیــم، مخاطب فوتبــال را آزار 
داده اســت؟ هنوز که هنوز اســت مدیران 
این باشــگاه و گاهى مربیان ایــن تیم بهانه 
امتیاز نیاوردن هاى تیم را جدایى چند بازیکن 
مى داننــد، در حالى که وقتى ایــن بازیکنان 
از تیم جدا شدند اســتقالل فرصت مناسبى 
براى جذب بازیکن جدید داشــت. اصًال مگر 
بازیکنانى مثل تبریزى را با رقم هاى درشت 

نیاوردند که تالفى کنند؟
تا چه زمان باید حسرت از دست دادن تیام را 
هوادار اســتقالل بخورد؟ مگر در این فوتبال 
فقط یک تیام بود که مى توانســت گل بزند؟ 
چقــدر باید براى جپــاروف پیغام و پســغام 
بفرســتند و بعد هم بى اعتنایى این بازیکن را 
ببینند، هنوز باید بشنویم چون امید ابراهیمى 
رفت یا فالن بازیکن مصدوم شــد شخصى 

براى جایگزینى نداشتیم؟
همین پرســپولیس مگر کم بازیکن از دست 
داد؟ مگر زمانى کــه مهدى طارمى به عنوان 
آقــاى گل از این تیم رفــت گفتند همه چیز 
تمام شــد و زانوى غم بغل گرفتند؟ یا اینکه 
دیگر مهاجم این تیم یعنى علیپور فصل بعد 
از جدایى طارمى آقاى گل شــد؟ اینجاست 
که تفاوت ها خــودش را نشــان مى دهد و 
توجیه گرى ها شکل زشــت خود را به فوتبال 

نشان مى دهد.
فرق پرسپولیس و استقالل در داشته هایشان 
نیست بلکه بر تفکر حاکم بر تیم است. برانکو 
جدا از هرگونه توجیه گرى، با داشــته هایش 
کنار مى آید و برنامه اش را بر اساس داشته هاى 
جدیدش مى ریزد به همیــن دلیل هم هر بار 
نمى گوید اگر فالنى را داشــتیم و اگر فالن 
بازیکن مصدوم نشــده بود، مى بردیم، چون 
فعل خواســتن را صرف کرده و به تفکر خود 
تکیــه مى کند اما در مقابــل، ذهن توجیه گر 
مدیران و بعضًا کادر فنى استقالل، از تیم آنها 

یک کالف سردرگم مى سازد.
البته ذهــن آدمى براى رســیدن به آرامش 
ساده ترین راه را انتخاب مى کند و این مسیر 
چیزى جز توجیه نیســت. اصًال توجیه گرى 
ســاده ترین و بى خرج ترین راه اســت اما در 
نهایت ذهن هاى توجیه گر، هم خودشــان را 
گول مى زنند و هم اطرافیانشان و در نهایت 

مسیر را اشتباهى طى کرده و بیراه مى روند.
براى استقالل که تا کنون هیچ قدم مثبتى از 
مسئوالن این تیم ندیده ایم و مربى اش هم با 
پست هاى کنایه آمیز حرف هایش را مى زند، 
راهى جز رها شــدن از توجیه و بهانه جویى 
نمانده است. هوادار خســته شده از بس باید 
حرف هاى تکرارى را بشــنود. بهتر نیست به 
جاى اما و اگرهاى تکرارى، فکرى اساســى 
براى رسیدن به هدف شــان بکنند؟! چشم به 
هم بگذاریــم 13 بهمن هم فرا مى رســد و 
اســتقاللى ها خواهند دید کــه در این مدت 
فقط با آوردن فرهــاد از حقیقت فرار کردند؛ 
حقیقت ضعف در جذب بازیکن و فراهم کردن 

خواسته هواداران تیم.

بین خبرهاى ضد و نقیضى که در مورد شــکایت پیکان و مسعود 
همامى از پرســپولیس و صدور حکم توقیف اموال سرخپوشــان 
یا حتى خود این دروازه بان اصفهانى منتشــر شده، دستکم یک 
واقعیت تردیدناپذیــر وجود دارد؛ اینکه پرســپولیس براى جذب 
همامى از پیکان زیر بار رضایتنامه 400میلیون تومانى رفته است! 
یعنى عالى تر از این امکان ندارد که شــما یک دروازه بان حداکثر 
متوسط را بدون توجیه فنى جذب کنى و چنین رقم سرسام آورى 
هم فقط بابت رضایتنامه اش بپردازى. به هر حال همامى هم در 
همان لیست سیاه زمستانى حمید درخشــان بود که نفراتى مثل 
بابک حاتمى، رضا خالقى فر و تادئو هم دیگر اعضایش را تشکیل 
مى دادند. نکته جالب تر اینجاست که همامى زمستان  93با تعهد 
رضایتنامه 400میلیونى سرخپوش شد اما پرسپولیسى ها زمستان 
94 دو برابر همین مبلغ را هزینه جذب علیرضا بیرانوند نکردند تا 
یک قهرمانى مفت و مسلم از چنگ شــان برود. به این مى گویند 

شاهکار واقعى!

بس کنید کلمبیایى هاى لعنتى! تا کى مى خواهید 
حسرت تیام را بخورید؟

پر افتخارترین بخاطر کارنامه

این اصفهانى دردسرساز!

ا وجود این طبق معمول شیوه على رضایى
جیب بود و حاشیه هاى زیادى را 

هان با وجود تداوم قراردادش
د اعالم شد. این در حالى 
لیل عدم تمایل مگویان 
پول این  جبور بودند هم
 اجــاره آپارتمان خالى 
داخت کنند! آیا واقعًا راه 
ز این است؛ اینکه پول مان 
یــم و آخرش هم عذاب 

به رزومه این مربى آلمانى شفر را کارنامه دارترین مربى دانست که در تاریخ باشگاه 
استقاللبه این تیم آمده است.

  فوتبال وقتىپا بگیرد، وقتى به میانه یک تورنمنت برسدو بازى به بازى جذاب تر شود
که بیشتر به شلوغ کارى رسانه اى شباهت دارند رنگ مى بازند و چند کلمه حرف حساب
درباره فوتبال الزم اســت. این  روزها همین چند کلمـ

پپپپپپی پیداست و اصرار به شلوغ کارى ها، لذت
رسانه ها انگار مسئ
ا از خاطر برده اند و
جذاب، با مشتى حرف

کیســتند؟ مجید جاللىبرده اند امــا آندو چهره
اولى دور از مواضع پیشین و دومى نزدیک به خودش و مثل همیشه صاحب حرف.

گفته تیم ملى «حس بازى» دارد از مجید جاللى یک جمله ساده را جدى و مهم بدانید. او
این حس از کجا پیدا مى شود. این همان چیزى است که کارلوس کى روش از دل جدل ه
و به تیمش مى رساند. او البه الى همین جنگیدن هاى رسانه اى دنبال تحریک تیمشا
خیال مى کنند او مثل یک مربى پرحرف و جنجالى، حواســش به تیمش نیست و در کنف
حرافى و گردن کشى شده اما نه، کى روش «حس بازى» را در تیمش به ماهرانه ترین شکل
جدلى هم بى واکنش گذر نمى کند. همه جا در بحث ها حاضر اســت، محکم مى جنگد، مى
و محکم تر پاسخ مى دهد. این گوشه اى از ترفندها و گوشــه هاى مربیگرى اوست. نه غفلت
ناخواسته و ندانسته. کار او همین است و از دل همین داستان ها تیم زنده و جاندارى مى سازد
چنینمربیانى مى توانند در تیم خود پدید بیاورند. نمونه ایرانى اش را مجید جاللى خوب مى شن
قدیمى اش بوده: محمد مایلى کهن. نمونه وارونه اش را مجید جاللى بهتر از همه مى شناســ

خودش بوده: مجید جاللى.
ک از جالل چراغپور این عبارت را که «منتقدان کى روش مى خواهند مطرح شوند»، بهترین و
بحث اینها نیست. بحث آنجاست که چراغپور مى گوید «براى کارلوس کى روش این جام معنى و
بله، همینطور است. کى روش با ساختن فضایى جذاب در ماه هاى اخیر و رساندن جذابیت به اوج
به کار خودش هیجان داده، براى خودش هم چالش ساخته و بردن و باختن را رنگ داده است. «

در تیمش پیدا نیست، در خودش نیز شدت گرفته و البته بازیگر مهم ترین و جذاب ترین نقش است

«حس بازى» را درك مى کنید؟

کى روش این جام را برایمان جذاب تر کرده
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ابالغ وقت رسیدگى
ابالغ وقت رسیدگى و ابالغ دادخواست و ضمائم- 1- مجید جهانى قلعه 2- بى بى الل سلطانپور قعله 
در خواستى به انتقال سند بطرفیت محمدتقى ناجى که اعالم شــده مجهول المکان است تقدیم و به 
کالسه 386/97 در شعبه هشتم حقوقى شــوراى حل اختالف لنجان ثبت گردیده و به علت مشخص 
نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر شــورا و بنا به تقاضاى خواهان و به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت مى 
شود در روز شنبه مورخ 97/12/4 ساعت 2/30 عصر در جلسه شورا حاضر و در همین خالل با مراجعه به 
دفتر شورا نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت نماید در غیر این صورت وقت رسیدگى ابالغ شده 
تلقى و شورا غیاباً رسیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 350527 شعبه هشتم حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک) /10/405
اخطار اجرایى

شماره: 38/97 به موجب رأى شماره 491 تاریخ 97/6/7 حوزه 1 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 
باغبهادران که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه زهرا فالح نوش آبادى نشانى: کاشان- خ راه آهن- 
منزل مسکونى محکوم است به: پرداخت مبلغ 56/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تا زمان اجراى حکم بر اساس شاخص اعالمى از ناحیه بانک مرکزى و 
پرداخت 700/000 ریال بابت هزینه دادرسى در حق خواهان مسعود هاشمى نسب فرزند فریدون نشانى: 
چرمهین- فلکه شهردارى- کوچه حکمت صادر و اعالم مى گردد و پرداخت مبلغ 2/800/000 ریال 
بابت نیم عشر دولتى درحق صندوق دولت. ماده 34 قانون اجراى احکام: همینکه اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که 
خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را قسمت اجرا 
تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف: 350129 شعبه اول حقوقى  شوراى حل اختالف 

شهرستان لنجان  (مجتمع شماره یک)/10/406
مزایده اتومبیل

براساس پرونده اجرایى کالسه 9700645- شماره پرونده139704002133000512- یک دستگاه 
خودرو ســوارى پژو پارس به شــماره انتظامى ایران 43-224 م 47 متعلق به آقاى رسول رضاوندى 
فرزند جعفر که برابر اعالم پلیس راهور شهرســتان نجف آباد در پرونده رایانه اى خودرو بنام نامبرده 
مى باشــد و قبال در قبال قســمتى از طلب خانم زهرا رضاوندى و پنج درصد اجرایى بازداشت گردیده 
از ساعت 9 صبح تا 12 روز دوشــنبه مورخ 97/11/15 در محل واحد اجراى اســناد رسمى اداره ثبت 
اســناد و امالك نجف آباد واقع در خیابان منتظرى شــمالى از طریق مزایده حضورى به فروش مى 
رسد و مورد مزایده از مبلغ دویســت و هفتاد میلیون ریال قیمت ارزیابى شده توسط کارشناس رسمى 
شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته مى شود. طبق نظریه کارشناس 
رســمى مربوطه مورد مزایده داراى شماره شاسى 812676 و شــماره موتور 12487265198 داراى 
مدل 1387،سفید رنگ، بدنه خودرو نســبتًا سالم بوده و فقط قســمت جلو ضربه خوردگى داشته که 
ترمیم شده، موتور و گیربکس ســالم ، وضعیت بیمه نا مشخص ، الســتیکها 5 درصد سالم و باطرى 
فرســوده مى باشــد. در ضمن بدهى مالیاتى و عــوارض و خالفى هــاى احتمالى تــا تاریخ مزایده 
اعم از قطعى یا غیر قطعى و سایر هزینه ها از جمله حق الحفاظه  پارکینگ و غیره به عهده برنده مزایده 
مى باشد. کسانى که مایل به خرید و شرکت در جلسه مزایده مى باشــند مى توانند  از مورد مزایده به 
آدرس : نجف آباد کمربندى جنوبى نجف آباد پارکینگ ایثار 2 دیدن نمایند. این آگهى در یک نوبت در 
تاریخ 97/10/27 در این روزنامه درج و منتشر مى گردد. الزم به ذکر است چنانچه روز مزایده با تعطیل 
رسمى باشــد روز بعد از تعطیلى روز برگزارى مزایده خواهد بود. 346751 م الف فاتحى – مدیر واحد 

اجراى اسناد رسمى نجف آباد /10/372
 فقدان سند مالکیت

آقاى محسن توکلى کرمانى فرزند احمد بشماره شناســنامه 122  باستناد دو برگ استشهاد محلى که 
هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى است که ســند مالکیت از ششدانگ پالك ثبتى شماره 
1440 فرعى از 391 اصلى واقع در بخــش 9 ثبت اصفهان که درصفحــه 500 دفتر 106 فالورجان 
امالك ذیل ثبت 10568 بنام عبداالمیر توکلى کرمانى به شــماره شناسنامه 14656 کنسولى نجف 
اشرف فرزند احمد مسبوق به ثبت و سند مالکیت بشــماره 774293  بوده که نامبرده مع الواسطه طى 
سند انتقال قطعى بشماره 45075 مورخ 1366/11/29 دفترخانه 53 اصفهان به محسن توکلى کرمانى 
انتقال داده و ســند مذکور مفقود شده است .نحوه گم شــدن یا ازبین رفتن: به علت جا به جایى از بین 
رفته است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 
120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شــود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این 
آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود ســند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده 
روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید 
تا مراتب صورتمجلس و اصل ســند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید 
یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد 
شد. تاریخ انتشــار 1397/10/27، 349884/م الف- حســین زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 

نجف آباد /10/408
 اخطار اجرایى

شماره 2087/96 به موجب راى شماره 2087/96 تاریخ 97/2/15 حوزه 5 امیرآباد شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه سید مصطفى باقرى به نشانى مجهول المکان 
محکوم است به پرداخت مبلغ دوازده میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ یکصد و چهل و 
هفت هزار تومان بابت هزینه هاى دادرسى و خســارات تاخیردرتادیه از زمان سررسید 87/3/4 لغایت 
اجراى حکم و پرداخت نیم عشر دولتى درحق صندوق دادگســترى نجف آباد که توسط اجراى احکام 
محاسبه مى گردد.محکوم له: محمد ملک محمدى به نشانى: نجف آباد خ امام غربى چهار باغ روبروى 
تاالر چهار باغ جنب مسجد امام حســن ك پ 8518634583 ماده 34قانون اجراى احکام: همین که 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد 
یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن 
میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع 
دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 285619/م الف-شعبه 

پنجم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد /10/409
 اخطار اجرایى

شماره 516/97 به موجب راى شــماره 516/97 تاریخ 97/6/20 حوزه 5 امیر آباد شوراى حل اختالف 
شهرســتان نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه 1- مجتبى فخارى 2- مرتضى بازدار به 
نشانى1- نجف آباد پلیس راه جنب کوچه آتش نشانى سنگبرى ملت2- مجهول المکان محکوم است 
به پرداخت مبلغ بیست میلیون تومان بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ دویست و پنجاه هزار تومان  
بابت هزینه هاى دادرسى و خسارت تاخیردرتادیه از مورخ سر رسید97/4/25 لغایت اجراى حکم و حق 
الوکاله وکیل طبق تعرفه و پرداخت نیم عشر دولتى اصل خواسته درحق صندوق دادگسترى نجف آبادکه 
توسط اجراى احکام محاسبه مى گردد.محکوم له: مهدى خیر خواه با وکالت عظیمه صادقى به نشانى: 
نجف آباد خ امام دفتر وکالت آقاى لطفى ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى 
که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت 
اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید.350170/م الف-شعبه پنجم حقوقى شوراى حل 

اختالف نجف آباد /10/410
ابالغ رأى

 شــوراى حل اختالف شهرســتان نجف آباد.شــماره42/97 دادنامــه 1334/97-97/10/9 مرجع 
رســیدگى شــعبه پنجم شــوراى حل اختالف نجف آباد امیرآباد خواهان: 1- ایران چراغى 2- مریم 
عفراوى نشــانى: آزادگان خ شــهدا پالك 3 خ مســجد ، خوانده: مصطفى معروفى نشانى: مجهول 
المکان، خواسته:  مطالبه گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى 
تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشــورتى اعضاء ، قاضى شــورا ختم را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 
صدور راى مى نماید. راى شــورا درخصوص دعواى خانم ایران چراغى و مریــم عفراوى  به طرفیت 
آقاى مصطفى معروفى  به خواســته مطالبه مبلغ هشــتصد هزار تومان بانضمام هزینه هاى دادرسى 
و خسارات تأخیر در تأدیه شــورا از توجه به اوراق و محتویات پرونده و اظهارات خواهانها و با توجه به 
اســتعالمات واصله از بانک و پرینت بانکى مورخه 97/7/30 که همگى داللت بر اشتغال ذمه خوانده 
مى نماید و با توجه به اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونى در جلســه حاضر نگردید و الیحه اى در دفاع 
از خودش ارائه ننموده اســت لذا شــورا دعوى خواهان را مقرون به صحت تلقى کرده باســتناد ماده 
198 و 502 و 515 آیین دادرســى مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ هشــتصد هزار 
تومان بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ یکصد و شــصت هزار تومان بابت هزینه هاى دادرسى و 
خسارات تاخیر در تادیه ازمورخه 96/9/21  لغایت اجراى حکم درحق خواهان ها صادر و اعالم مى نماید. 
راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى ظرف همین مهلت قابل تجدید 
نظرخواهى در محاکم عمومى حقوقى دادگسترى نجف آباد مى باشد.349945/م الف، قاضى شوراى 

حل اختالف شهرستان نجف آباد شعبه پنجم /10/411
 اخطار اجرایى

شماره 568/97 به موجب راى شماره 856 تاریخ 97/7/26 حوزه دوم شوراى حل اختالف شهرستان 
نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه امیررضا مؤمنى به نشانى مجهول المکان محکوم است 
به پرداخت مبلغ دوازده میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال 
بعنوان هزینه دادرسى و پرداخت خســارت تاخیردرتادیه از تاریخ چکها مورخ 556642-91/11/8 به 
مبلغ شش میلیون ریال و 556643-91/12/8 به مبلغ شش میلیون ریال لغایت اجراى حکم و همچنین 
محکوم علیه محکوم به پرداخت مبلغ 600/000 ریال بعنوان نیم عشر دولتى مى باشد.محکوم له: سید 
مصطفى آیتى به نشانى: باالتر از سه راهى یزدانشهر-الستیک فروشــى آیتى ماده 34قانون اجراى 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به 
موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور 

صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید.349349/م 
الف-شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد /10/412
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان فاطمه اسدى دادخواستى به خواسته فک پالك و خســارت تاخیر در تادیه از زمان سر رسید 
لغایت زمان اجراى حکم و مطلق خسارت ناشى از دادرسى و حق الوکاله وکیل  به طرفیت خوانده پرویز 
میرزایى به شوراى حل اختالف شعبه 5 امیر آباد شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به 
شماره 1270/97  ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 97/12/5 ساعت 8:30 تعیین گردیده علیهذا 
چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس 
شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى 
آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و 
نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد 
بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته ابالغ رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد 
نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 349882/ م الف شعبه 5 

امیر آباد شوراى حل اختالف نجف آباد /10/413
 آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شماره: 974202511837945- 97/10/9 نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکایف 
وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد ثبت جنوب شرق اصفهان و لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى 
اعتراضى داشته باشد مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد
1- راى  139760302210001279 مورخ 1397/10/02 هیات خانم دیبا هاشمى فشارکى به شماره 
شناسنامه 275 ملى 1290995567 صادره از اصفهان فرزند سید مجتبى در الف: یک سهم مشاع از هفت 
سهم ششدانگ یک درب باغ با ساختمان موجود در آن پالك شماره 110 فرعى از 2191 اصلى واقع در 
بخش شش حوزه ثبت ملک جنوب شــرق اصفهان. انتقال عادى مع الواسطه از طرف مشهدى حسن 
صداقت آستانى. مالک رسمى که به انضمام قسمتى از پالك 107 فرعى از 2191 اصلى جمعا تشکیل 
یک درب باغ با ســاختمان موجود در آن را داده است. ب: یک سهم مشاع از هفت سهم ششدانگ یک 
درب باغ با ساختمان موجود در آن مفروزى از پالك 107 فرعى از 2191 اصلى انتقال عادى مع الواسطه 
از طرف مشهدى غالمعلى کاظمى که به انضمام ششــدانگ پالك 110 فرعى از 2191 اصلى جمعا 
تشکیل یک درب باغ با ساختمان موجود در آن را داده است. با مساحت 3331/58 مترمربع. تاریخ انتشار 
نوبت اول: 1397/10/11 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/10/27 م الف: 333715 میرمحمدى- رئیس 

منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان /10/244
آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شماره: 974202511837950- 97/10/9 نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکایف 
وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد ثبت جنوب شرق اصفهان و لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى 
اعتراضى داشته باشد مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد
1- راى  139760302210001290 مورخ 1397/10/02 هیات خانم لیال هاشمى فشارکى به شماره 
شناسنامه 334 ملى 1290423229 صادره از اصفهان فرزند سید مجتبى در الف: یک سهم مشاع از هفت 
سهم ششدانگ یک درب باغ با ساختمان موجود در آن پالك شماره 110 فرعى از 2191 اصلى واقع در 
بخش شش حوزه ثبت ملک جنوب شــرق اصفهان. انتقال عادى مع الواسطه از طرف مشهدى حسن 
صداقت آستانى. مالک رسمى که به انضمام قسمتى از پالك 107 فرعى از 2191 اصلى جمعا تشکیل 
یک درب باغ با ســاختمان موجود در آن را داده است. ب: یک سهم مشاع از هفت سهم ششدانگ یک 
درب باغ با ساختمان موجود در آن مفروزى از پالك 107 فرعى از 2191 اصلى انتقال عادى مع الواسطه 
از طرف مشهدى غالمعلى کاظمى که به انضمام ششــدانگ پالك 110 فرعى از 2191 اصلى جمعا 
تشکیل یک درب باغ با ساختمان موجود در آن را داده است. با مساحت 3331/58 مترمربع. تاریخ انتشار 
نوبت اول: 1397/10/11 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/10/27 م الف: 333707 میرمحمدى- رئیس 

منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان /10/246
آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شماره: 974202511837946- 97/10/9 نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکایف 

وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد ثبت جنوب شرق اصفهان و لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى 
اعتراضى داشته باشد مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد
1- راى  139760302210001287 مورخ 1397/10/02 هیات آقاى سید امیرحسین هاشمى فشارکى 
به شماره شناسنامه 268 ملى 1291064400 صادره از اصفهان فرزند سید مجتبى در الف: دو سهم مشاع 
از هفت سهم ششدانگ یک درب باغ با ساختمان موجود در آن پالك شماره 110 فرعى از 2191 اصلى 
واقع در بخش شش حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان. انتقال عادى مع الواسطه از طرف مشهدى 
حسن صداقت آستانى. مالک رسمى که به انضمام قســمتى از پالك 107 فرعى از 2191 اصلى جمعا 
تشکیل یک درب باغ با ساختمان موجود در آن را داده است. ب: دو سهم مشاع از هفت سهم ششدانگ 
یک درب باغ با ســاختمان موجود در آن مفروزى از پالك 107 فرعى از 2191 اصلى انتقال عادى مع 
الواسطه از طرف مشهدى غالمعلى کاظمى که به انضمام ششدانگ پالك 110 فرعى از 2191 اصلى 
جمعا تشکیل یک درب باغ با ساختمان موجود در آن را داده است. با مساحت 3331/58 مترمربع. تاریخ 
انتشار نوبت اول: 1397/10/11 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/10/27 م الف: 333705 میرمحمدى- 

رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان /10/248
آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شماره: 974202511837959- 97/10/9 نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکایف 
وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد ثبت جنوب شرق اصفهان و لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى 
اعتراضى داشته باشد مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد
1- راى  139760302210001288 مورخ 1397/10/02 هیات خانم زیبا هاشمى فشارکى به شماره 
شناسنامه 68196 ملى 1281779717 صادره از اصفهان فرزند سید مجتبى در الف: یک سهم مشاع از 
هفت سهم ششدانگ یک درب باغ با ساختمان موجود در آن پالك شماره 110 فرعى از 2191 اصلى 
واقع در بخش شش حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان. انتقال عادى مع الواسطه از طرف مشهدى 
حسن صداقت آستانى. مالک رسمى که به انضمام قســمتى از پالك 107 فرعى از 2191 اصلى جمعا 
تشکیل یک درب باغ با ساختمان موجود در آن را داده است. ب: یک سهم مشاع از هفت سهم ششدانگ 
یک درب باغ با ســاختمان موجود در آن مفروزى از پالك 107 فرعى از 2191 اصلى انتقال عادى مع 
الواسطه از طرف مشهدى غالمعلى کاظمى که به انضمام ششدانگ پالك 110 فرعى از 2191 اصلى 
جمعا تشکیل یک درب باغ با ساختمان موجود در آن را داده است. با مساحت 3331/58 مترمربع. تاریخ 
انتشار نوبت اول: 1397/10/11 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/10/27 م الف: 333742 میرمحمدى- 

رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان /10/250
آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شماره: 974202511837962- 97/10/9 نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکایف 
وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد ثبت جنوب شرق اصفهان و لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى 
اعتراضى داشته باشد مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد
1- راى  139760302210001233 مورخ 1397/09/26 هیات آقاى سید على اکبر هاشمى فشارکى 
به شماره شناسنامه 24 ملى 5659563236 صادره از اصفهان فرزند سید مجتبى در الف: دو سهم مشاع 
از هفت سهم ششدانگ یک درب باغ با ساختمان موجود در آن پالك شماره 110 فرعى از 2191 اصلى 
واقع در بخش شش حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان. انتقال عادى مع الواسطه از طرف مشهدى 
حسن صداقت آستانى. مالک رسمى که به انضمام قســمتى از پالك 107 فرعى از 2191 اصلى جمعا 
تشکیل یک درب باغ با ساختمان موجود در آن را داده است. ب: دو سهم مشاع از هفت سهم ششدانگ 
یک درب باغ با ســاختمان موجود در آن مفروزى از پالك 107 فرعى از 2191 اصلى انتقال عادى مع 
الواسطه از طرف مشهدى غالمعلى کاظمى که به انضمام ششدانگ پالك 110 فرعى از 2191 اصلى 
جمعا تشکیل یک درب باغ با ساختمان موجود در آن را داده است. با مساحت 3331/58 مترمربع. تاریخ 
انتشار نوبت اول: 1397/10/11 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/10/27 م الف: 333746 میرمحمدى- 

رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان /10/252

 CNG شهردارى چادگان به استناد مجوز شماره 96/59 مورخ 1396/07/24 شوراى محترم اسالمى شهر چادگان در نظر دارد جایگاه
واقع در بلوار خرمشهر (از طرف چادگان به داران) را جهت بهره بردارى به بخش خصوصى واجد شرایط به مدت یکسال شمسى واگذار 

نماید.
قیمت پایه: با توجه به ارزیابى هیأت محترم کارشناسان رسمى دادگسترى قیمت پایه اجاره ماهیانه به مبلغ 21/000/000 ریال و ساالنه 

252/000/000 ریال اعالم نموده است.
میزان سپرده شرکت در مزایده: میزان سپرده جهت شرکت در مزایده به مبلغ 12/600/000 ریال مى باشد لذا شرکت کنندگان مى بایستى 

مبلغ مذکور را به صورت نقداً به حساب 3100003423005 شهردارى چادگان نزد بانک ملى چادگان واریز نمایند.
میزان سپرده 10٪ جهت تضمین قرارداد:

با توجه به ارزیابى هیأت محترم کارشناسان رسمى دادگسترى مجموع قیمت زمین و لوازم جایگاه مذکور 11/226/000/000 ریال که 
میزان 10٪ سپرده در هنگام عقد قرارداد با برنده مزایده به مبلغ 1/122/600/000 ریال مى باشد که در این خصوص فقط ارائه ضمانت نامه 

بانکى مورد قبول مى باشد.
بازدید و پیشنهادات موضوع مزایده:

شرکت کنندگان مى توانند از روز پنج شــنبه مورخ 1397/10/20 لغایت روز چهار شنبه مورخ 1397/11/03 با مراجعه به شهردارى و 
ضمن بازدید از جایگاه مذکور نسبت به دریافت فرم هاى (مشخصات شرکت کنندگان، و تعهد شرکت کننده) از دبیرخانه شهردارى 
اقدام و فرم هاى مذکور را جهت شرکت در مزایده به انضمام اسناد و مدارك شرکت و تأییدیه شرکت ملى پخش فرآورده هاى نفتى 
ایران (شرکت هاى مجاز بهره بردار) و نیز اصل فیش سپرده ضمیمه پیشنهاد پاکت (الف) و پیشنهاد قیمت نیز در پاکت ب ضمیمه گردد.
- پیشنهاد دهندگان بایستى پیشنهادات خود را تا پایان وقت ادارى روز چهار شنبه مورخ 1397/11/03 به حراست شهردارى تحویل 

و رسید دریافت نمایند.
1- پیشنهادات رسیده در روز پنج شنبه مورخ 1397/11/04 رأس ساعت ده صبح در محل شهردارى چادگان با حضور اعضاء کمیسیون 

باز و قرائت مى گردد.
2- شهردارى چادگان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات رسیده مختار و به پیشنهاداتى که بعد از موعد مقرر و مبهم و بدون فیش 

سپرده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
3- چنانچه نفرات اول و دوم و سوم شرکت کننده در مزایده انصراف نمایند سپرده آنها به نفع شهردارى ضبط خواهد شد.

4- کلیه هزینه هاى مالى از قبیل هزینه آگهى، کارشناسى و غیره که در اثر مزایده حادث گردیده به عهده برنده مزایده خواهد بود.
5- شرکت کنندگان بایستى شرایط قانون منع مداخله کارمندان دولت مصوب 22 دى ماه 1337 و موضوع تبصره یک ماده 82 مکرر 
قانون تشکیالت وظایف و انتخابات شوراهاى اسالمى کشور و انتخاب شــهرداران مصوب 1375/03/01 با اصالحات بعدى را در نظر 

داشته باشند.
6- برنده مزایده مى بایستى پس از اعالم کتبى شهردارى ظرف مدت یک هفته نسبت به انعقاد قرارداد اقدام نماید در غیر اینصورت 

سپرده وى به نفع شهردارى ضبط مى گردد.
7- فقط اشخاص حقوقى (شرکت هاى معتبر بهره بردار و داراى مجوز بهره بردارى و مورد تأیید شرکت پخش فرآورده هاى نفتى) مجاز 

به شرکت در این مزایده مى باشد.
8- اخذ مجوزات الزم از اداره استاندارد بر عهده برنده مزایده مى باشد.

9- کلیه کسورات قانونى اعم از بیمه و مالیات و غیره بر عهده برنده مزایده مى باشد.
10- برنده مزایده حق واگذارى و انتقال کلى و جزئى قرارداد به اشخاص ثالث را نخواهد داشت.

11- پرداخت حقوق و دستمزد پرسنل شاغل که االن در جایگاه CNG مشــغول به کار هستند (نیروهاى موجود) بر اساس قوانین 
جمهورى اسالمى ایران و همچنین مسئولیت عملکرد آموزش کًال بر عهده برنده مزایده بوده و برنده مزایده موظف است نسبت به بیمه 

نمودن کارکنان- اشخاص ثالث- تجهیزات، ابنیه، تأسیسات خود برابر قانون اقدام نماید.
12- کلیه هزینه هاى آب و برق و گاز مصرفى، و تعمیر و نگهدارى جایگاه CNG  احتمالى همگى بر عهده برنده مزایده مى باشد.

13- در این آگهى هیچگونه شرایطى را براى استخدام شــرکت کنندگان در مزایده و برنده مزایده و افراد سببى و نسبى پیمانکار و 
حتى نیروهاى تحت امر ایشان در حال و آینده نخواهد داشت و برنده مزایده (بهره بردار) متعهد مى شود هیچگونه ادعایى در خصوص 

استخدام خود از شهردارى نداشته باشد.
14- کلیه اپراتورها در حین انجام وظیفه بایستى از لباس فرم و اتیکت دار با درج نام و مشخصات استفاده نمایند.

15- شرکت کنندگان بایستى عالوه بر حسن شهرت، عدم سوء سابقه منع قانونى براى انجام موضوع مزایده و عقد قرارداد مربوطه را 
نداشته باشند.

16- فعالیت جایگاه و ارائه خدمات به صورت شبانه روزى و در طول 24 ساعت خواهد بود.

آگهى مزایده نوبت دوم
(مرحله اول)

جمشید اسماعیلى- شهردار چادگان 

چاپ دوم
اداره کل آموزش فنى و حرفه اى استان اصفهان به اســتناد ماده (27) قانون الحاق برخى مواد به قانون تنظیم بخشى 
از مقررات مالى دولت (2) مصوب مجلس شوراى اسالمى و دستورالعمل شرایط واگذارى طرح هاى تملک دارایى هاى 
سرمایه اى به بخش غیردولتى و مصوبه کارگروه واگذارى استان در نظر دارد نسبت به واگذارى پروژه ونک (سمیرم) به 

شرح ذیل اقدام نماید. لذا از کلیه سرمایه گذاران (حقیقى و حقوقى) دعوت به همکارى مى نماید.

فراخوان مشارکت

اداره کل آموزش فنى و حرفه اى استان اصفهان

نوبت دوم

1- به منظور دریافت اطالعات بیشتر و پرسش و پاسخ و هماهنگى جهت بازدید با شماره تلفن 36693157- 031 واحد 
دفتر فنى تماس حاصل نمایید.

2- کلیه متقاضیان و سرمایه گذاران بایستى درخواست کتبى خود را به اداره کل آموزش فنى و حرفه اى استان اصفهان 
ارسال و نسبت به دریافت آگهى و اسناد ارزیابى و کاربرگ ها جهت ارزیابى صالحیت و توان مالى اقدام نمایند.

3- به منظور دریافت آگهى مشارکت و اســناد ارزیابى و کاربرگ ها تا پایان وقت ادارى روز سه شنبه 1397/11/02 به 
آدرس اصفهان میدان آزادى خیابان هزارجریب مقابل جهاد کشاورزى اداره کل آموزش فنى و حرفه اى استان اصفهان 

واحد دفتر فنى مراجعه نمایید.
4- زمان ارسال پیشنهادات در قالب پاکت هاى الف و ب و ج تا پایان وقت ادارى چهاشنبه 1397/11/10 مى باشد.

5- تضمین شرکت در فراخوان مشارکت مبلغ 75/000/000 ریال به صورت ضمانت نامه بانکى معتبر در وجه اداره کل 
آموزش فنى و حرفه اى استان اصفهان با اعتبار سه ماه

6- زمان بازگشایى روز پنج شنبه 1397/11/11 رأس ســاعت 9 صبح در محل اداره کل آموزش فنى و حرفه اى استان 
اصفهان مى باشد.

7- کلیه پیشــنهادها بایســتى به آدرس اصفهان میدان آزادى خیابان هزارجریب مقابل جهاد کشاورزى اداره کل 
آموزش فنى و حرفه اى استان اصفهان واحد دبیرخانه تحویل و رسید دریافت نمایید.

 م الف: 351042

نام ردیف
مرکز

مبلغ سرمایه گذارى 
پیش بینى شده

مدت بهره بردارى 
توسط سرمایه گذار

مبلغ اجاره بهاى 
آدرسپیش بینى شده در سال

شهرستان سمیرم شهر 122/400/000 ریال6 سال800/000/000 ریالونک1
ونک جنب شهردارى

 شرکت سهامى خاص بهین دانه جاوید درتاریخ1397/10/17 به شماره ثبت 61723 به شناسه ملى 14008064620 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که 
خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :تهیه توزیع بسته بندى خرید و فروش ذرت ،دانه هاى روغنى ، انواع غالت وعلوفه ،
کنجاله و خوراك دام و طیور ، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى، انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقى و حقوقى ، صادرات و واردات کاالهاى 
مجاز بازرگانى ، اخذ وام و تسهیالت از بانک ها و موسسات داخلى و خارجى صرفًا جهت تحقق اهداف شرکت درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از 
مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، چمران ، خیابان 
الله ، بن بست خرم [60] ، پالك -2 ، طبقه زیر زمین کدپستى 8149994114 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1200000 ریال نقدى منقسم 
به 120 سهم 10000 ریالى تعداد 120 سهم آن با نام عادى مبلغ 1200000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 91959,88 مورخ1397/07/28 نزد 
بانک ملت شعبه قدس با کد 9195,9 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره خانم زهره فقیهى حبیب آبادى به شماره ملى 6609819432و به سمت 
نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى اکبر طالبى به شماره ملى 6609875642و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل 
به مدت 2 سال آقاى حمیدرضا طالبى حبیب آبادى به شماره ملى 6609965161و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه 
اوراق واسنادبهادار وتعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته ، بروات ، قراردادهاى عقوداسالمى با امضاء مدیر عامل ویکى از اعضاء هیات مدیره و واوراق عادى 
وادارى با امضاء مدیر عامل ومهر شرکت معتبر است اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى محمدرضا خانى به شماره ملى 1281757081 به 
سمت بازرس على البدل به مدت یک سال مالى آقاى محمد خیرى حبیب آبادى به شماره ملى 6609848475 به سمت بازرس اصلى به مدت یک سال مالى 
روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. 

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان  (348069)

آگهى تأسیس
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خرما از میوه هاى مناطق گرمسیرى است که بسیار مقوى 
است و منبع پتاسیم و ویتامین B است و از آن براى درمان 
کم خونى بسیار استفاده مى کنند. خرما منبع خوبى براى 
انواع ویتامین ها و مواد معدنى به شمار مى رود. همچنین به 
عنوان منبع خوبى براى انرژى، قند و فیبر شناخته مى شود. 
مواد معدنى ضرورى بدن نظیر کلسیم، آهن، فسفر، سدیم، 
پتاسیم، منیزیم و روى را مى توان با مصرف خرما تأمین کرد. 
به عالوه، خرما حاوى ویتامین هایى نظیر تیامین، نیاسین، 

اسید فولیک، ویتامین A و ویتامین K است.
در ادامه به خــواص فوق العاده خرمــا و فواید درمانى آن 

مى پردازیم.

خواص خرما و خون سازى
خرما مقدار قابل توجهى فوالت یا همان اسیدفولیک به بدن 
مى رساند که براى خون رسانى براى بدن الزم است و زنان 
هنگام باردارى مجبور مى شوند عالوه بر دریافت فوالت از 
طریق غذا، قرص آن را نیز مصرف کنند.  فوالت به عنوان 
ماده خون ساز در خرما موجود است، هر چند که مقدار آهن 
خرما آن چنان زیاد نیست اما براى خون سازى، بدن احتیاج 
به سه ماده مغذى فوالت، آهن و ویتامین B 12 دارد که در 
غذا هاى حیوانى یافت مى شوند، بنابراین براى این منظور 

باید از غذا هاى متنوع استفاده کرد.
 ویتامین C یکى دیگر از مواد مغذى خرماســت که این 
ویتامین براى جلوگیرى از بیمارى هاى خطرناك خونریزى 
دهنده یا همان اسکوربوت الزم است و باید بدن هر فرد در 
طول روز، 60 میلى گرم ویتامین C دریافت کند که تقریبًا 
در هر 100 گرم خرما 14 میلى گرم ویتامین C موجود است.

خواص خرما براى تقویت حافظه
مصرف خرما به عنوان یک جایگزین براى غذا هاى حاوى 
قند بسیار توصیه مى شــود، زیرا خرما به دلیل داشتن قند 
طبیعى به راحتى روى حافظه کوتاه مدت مغز تأثیر مى گذارد 

و قند نیز خوراك مغز است و وقتى این خوراك فراهم شود 
فعالیت خود را به خوبى انجام مى دهد. بهترین توصیه به 
دانش آموزان در زمان امتحانات این است که شب قبل از 
امتحان غذا هاى آرام بخش مثل سوپ جو بخورند تا آرامش 
داشته باشــند همچنین کاهو، دوغ و ماست نیز به عنوان 

غذا هاى آرام بخش توصیه مى شود.

خواص خرما در درمان پوسیدگى دندان
مصرف خرما به عنوان یک ماده غذایــى، به دلیل اثرات 
بازدارنده در رشــد باکترى عامل پوســیدگى دندان، در 
پیشــگیرى از بروز این عارضه مؤثر است. این تحقیق با 
هدف تعیین تأثیر عصاره خرما بر رشد باکترى استرپتوکوك 
میوتانس که عامل اصلى پوســیدگى دندان است، توسط 
دکتر اشرف سیدى، متخصص پروتز هاى دندانى و استادیار 
دانشگاه علوم پزشکى یاسوج و جمعى از همکارانش انجام 

شده است.
پوسیدگى دندان شــایع ترین عفونت باکتریایى در انسان 
است که اصلى ترین عامل شروع کننده آن، استرپتوکوك 
میوتانس است. نتایج تحقیقات قبلى نشان مى داد که بعضى 
از مواد غذایى مى توانند با جلوگیرى از رشد استرپتوکوك 
میوتانس، مانع از ایجاد پوســیدگى دندان شــوند. در این 
مطالعه اثر خرما بر رشد استرپتوکوك میوتانس در محیط 

آزمایشگاهى مورد بررسى قرار گرفت.
 

رفع یبوست  
غالباً خرما را جزو مواد خوراکى ملین طبقه بندى مى کنند. 
به همین دلیل، افراد مبتال به یبوست مى توانند مرتباً از این 
میوه استفاده کنند. براى بهره مندى حداکثرى و مطلوب از 
این خواص خرما بهتر است آن را یک شب در آب بخیسانید، 
سپس هنگام صبح، وقتى ترکیب آب و خرما شکلى مانند 
شــربت به خود گرفت، آن را میل کنید؛ بــه این ترتیب، 
مى توانید بهترین نتیجه را از آن بگیرید. خرما داراى مقادیر 

باالیى از فیبر محلول است که براى افزایش سطح سالمت 
دستگاه گوارش و حرکت راحِت غذا ها در مجارى گوارشى 

و در نتیجه، تسکین عالیم یبوست بسیار ضرورى است.

افزایش سالمتى و استحکام استخوان ها
وجود مقادیر قابل توجهى از مواد معدنى در خرما، این میوه  
مغذى را به اَبَر خوراکى مفیدى براى استحکام استخوان ها 
و مبارزه علیه بیمارى هاى دردناك و ناتوان کننده اى نظیر 
پوکى استخوان تبدیل کرده اســت. خرما حاوى سلنیوم، 
منگنز، مس و منیزیم است که همگى براى رشد، استحکام 
و حفظ سالمتى اســتخوان هاى افراد بســیار ضرورى 
هستند؛ به ویژه براى افرادى که وارد دوران سالخوردگى 
مى شوند و استخوان هاى شان به تدریج ضعیف مى شود. 
بنابراین، با مصــرف خرما اســتخوان هاى تان را تقویت 

کنید!

درمان اختالالت روده
به اعتقاد برخى ها، نیکوتین موجــود در خرما براى درمان 
بسیارى از انواع اختالالت روده مفید است. مصرف مداوم 
خرما به مهار رشد موجودات مضر و ناسالم کمک مى کند 
و بنابراین باعث رشد باکترى هاى مفید در روده مى شود. 
خرما به حل مشکالت گوارشى کمک مى کند، زیرا حاوى 
فیبر هاى محلــول، غیر محلول و همچنین اســید هاى 
آمینه اى است که مى توانند باعث هضم غذا ها و کارآمدى 
فرایند گوارش شوند؛ به این معنى که در مجارى گوارشى 
مواد مغذى بیشترى جذب و براى استفاده  بدن وارد جریان 

خون مى شوند.

اگر مشــکل مفاصل داشته باشــید، مى دانید تا چه حد 
آزار دهنده است. حتمًا دوست دارید از این درد خالص 
شوید و شــاید قبًال روش هاى زیادى را امتحان کرده

 باشید.
بیمارى هاى بســیارى نظیر اســتئوآرتریت، آرتریت 
روماتوئیــد، بورســیت و نقرس موجــب درد مفاصل

مى شوند. 
صدماتى مانند رگ به رگ شــدن و باال و پایین رفتن 
زیاد از پله ها هم مى توانند این دردها را تشــدید کنند. 
درمان هاى مشترکى براى شــدت هاى مختلف درد 

مفاصل وجود دارد.
اگر شــما به آرتروز زانو مبتال هســتید، بهتر است آن 
را بپوشــانید. این کار باعث کاهــش التهاب و تورم در 
زانو مى شود. در طول روز نیز اســتفاده از زانوبندهاى 
مخصــوص مى توانــد حمایــت بیشــترى بــراى
 مفاصــل زانو فراهم کنــد و هنگام راه رفتن به شــما 
کمــک خواهد کــرد. در ایــن صــورت درد کمترى 

خواهید داشت.

درمان پوکى اســتخوان بــا زردچوبه، 
رازیانه و...

بیمــارى پوکى اســتخوان بــه یکى از بــزرگ ترین 
مشــکالت جامعــه امروزى تبدیل شــده اســت، به 
طورى که ســاالنه میلیون ها نفر را تحــت تأثیر قرار 

مى دهد. 
براى درمان پوکى اســتخوان،گیاهانى چون زردچوبه، 
گزنــه، رازیانه و پوســته تخم مرغ خــواص ضد درد 
مفاصل و پوکى استخوان دارند، به طورى که جوشانده  
این گیاهــان براى پیشــگیرى از پوکى اســتخوان و 
درد مفاصل بســیار شــفا دهنده اســت؛ چراکه این
 دو بیمارى در نتیجه  از بین رفتــن امالح معدنى بدن 

ایجاد مى شود.

سنجد؛ درمانگرى  قوى براى آرتروز 
میوه سنجد حاوى منابع قابل توجهى از امالح و عناصر 
است که مانع پوکى اســتخوان مى شود که از آن جمله 
مى توان به عناصر روى،  مس، کروم و منیزیم اشــاره 
کرد. میوه سنجد همچنین حاوى اسید فولیک فراوان و 

ویتامین c زیاد است.
 عالوه بر این،  این میوه حاوى ترکیبات گیاهى است که 
گیرنده هاى هورمونى را فعــال مى کند و بنابراین مانع 
از دست رفتن کلســیم، مخصوصًا در دوران میانسالى 
و یائســگى در خانم ها مى شــود. مصرف پودر سنجد 
به همراه شــیرکم چرب که غنى از کلســیم است،  در 
جلوگیرى از بروز و یا پیشرفت پوکى استخوان و آرتروز 

بسیار کمک کننده است.

روش هاى دیگر 
یکى از آسان ترین درمان ها و سریع ترین راه تسکین 
زانودرد، مصرف تخم شنبلیله است. این گیاه درد مفصل 

را به سرعت بهبود مى بخشد. 
همچنین در طب سنتى از هویج براى درمان درد مفصل 
استفاده مى شــود. هویج براى سالمت رباط ها مفید و 

تسکین دهنده درد است.

خواص تخم پرندگان

تخم پرندگان یا به عبارتى ماکیان یکى از مهمترین مواد غذایى است که به دلیل 
ارزش تغذیه اى باال و طبخ سریع همواره از قرن ها پیش مورد استفاده بوده است. 
گرچه تخم مرغ به عنوان در دسترس ترین آنها همیشه معرفى مى شود و استفاده 
از تخم اردك، بلدرچین غاز و... در گذشته تنها براى افرادى که خود از این پرندگان 
نگهدارى مى کردند، مقدور بود. اما امروزه به دلیل پیشرفت هاى صنعت غذایى و 
شناخت خواص بى نظیر آنها، پرورش دهندگان ماکیان به این فکر افتاده اند به 
شکل حرفه اى تخم دیگر پرندگان را روانه بازار کنند، به طورى که در حال حاضر 

دیگر به راحتى مى توان انواع ریز و درشت آن را جایگزین تخم مرغ کرد.

این ماده غذایى منبع غنى از پروتئین و حاوى 9 اسیدآمینه ضرورى است. زرده تخم مرغ نیز سرشار از چربى هاست که 
بیشتر آنها اسیدهاى چرب غیراشباع هستند. این ترکیبات به علت تأثیر پیشگیرانه بر سالمت سیستم قلبى-عروقى 
شهرت دارند. تخم مرغ منبع غنى از ویتامین B12 اســت که ماده مفید و ضرورى براى متابولیسم بدن و سالمت 
سلول هاى خونى است که البته بیشتر مقدار آن در زرده وجود دارد. مصرف یک تخم مرغ در روز مى تواند 12 درصد 

نیاز یک فرد بزرگسال به این ویتامین را تأمین کند. 

تخم بوقلمون ارزش تغذیه اى باالیى دارد و در تأمین نیازهاى ضرورى بدن مفید است اما به 
دلیل مقدار باالى کلسترول و چربى هاى اشباع نباید در مصرف آن زیاده روى کرد. بیشترین 
مقدار کالرى موجود در تخم بوقلمون از چربى ها نشأت مى گیرد؛ یعنى هر تخم بوقلمون 9/4 
گرم چربى دارد که 63 درصد دریافت کالرى را در بر مى گیرد. این چربى ها انرژى الزم براى 
شیوه زندگى سالم و پرتحرك را تأمین مى کند، منبع اسیدهاى چرب ضرورى براى اجزاى 
سلولى اســت و به جذب ریزمغذى ها کمک مى کند. همچنین 10/8 گرم پروتئین دارد که 
32 درصد مقدار کالرى را تأمین مى کند. پروتئین ها در عملکرد مطلوب سیستم ایمنى، رشد بافت ها 
و حفظ توده عضالنى مؤثر هستند. مصرف یک تخم بوقلمون در روز مى تواند تقریبًا 18 تا 

41 درصد نیاز روزانه خانم ها و آقایان به آهن و نیمى از نیاز روزانه به سلنیوم را تأمین کند. 

تخم بلدرچین یکى از کوچک ترین انواع تخم پرندگان است که به رغم اندازه کوچک، 
ارزش تغذیه اى باالیى دارد و از لحاظ مقــدار پروتئین ها، ویتامین ها و مواد معدنى 
متعادل است. در وهله اول خواص آن به مقدار باالى پروتئین موجود در آن مربوط

 مى شود. تخم بلدرچین سرشار از ویتامین A و کولین است که این ماده در سالمت 
اجزاى سلولى و محافظت از سیستم عصبى، به خصوص براى رشد مغزى جنین و 
کودکان نقش دارد. ویتامین A در تقویت بینایى و بهبود عملکرد سیســتم ایمنى 
بدن نیز مؤثر است و براى خانم هاى باردار و کودکان، مصرف تخم بلدرچین در روز 
مى تواند درحدود 20 درصد نیاز روزانه به کولین و 10 درصد به ویتامین A را تأمین 
کند. البته منبع ویتامین هاى D و B12 و B5 و فوالت نیز محسوب مى شود. تخم 
بلدرچین نیز مانند دیگر انواع تخم پرندگان منبع خوبــى از مواد معدنى مانند آهن، 
سلیوم سدیم، پتاسیم، فسفر، ید و سدیم است و مصرف چهار تا پنج عدد آن مى تواند 

به اندازه یک تخم مرغ معمولى نیازهاى تغذیه اى فرد را تأمین کند. 

تخــم اردك از تخــم مرغ بــزرگ تر و 
مقدار کالرى آن بیشتر از یک تخم مرغ 
است؛ 130 کیلوکالرى در مقایسه با 72 
کیلوکالرى. تخم غاز نیز کمى بزرگ تر 
از تخم اردك اســت. تخم اردك و غاز از 
لحاظ مقدار ویتامین ها و دیگر ریزمغذى ها 
مانند تخم مرغ و دیگر پرندگان هستند. اما 
نکته مهم در مورد آنها اینکه هرگز نباید 
خام مصرف شــوند، زیرا معموًال حاوى 
مقدار زیادى باکترى هســتند. از این رو، 
براى از بین رفتن این باکترى ها توصیه 
مى شــود. تخم اردك حداقل 15 دقیقه 

حرارت ببیند و تخم غاز 25 دقیقه.

کنار گوشــت بســیار لذیذ کبک، تخم آن نیز ارزش تغذیه اى باالیى نسبت به تخم دیگر 
ماکیان دارد و منبع بســیار غنى از ویتامین ها و مواد معدنى محسوب مى شود. همچنین 
سرشار از پروتئین و اسیدهاى آمینه است و تأثیر خوبى در تأمین انرژى دارد. ارزش غذایى 
تخم کبک تقریباً مشابه تخم بلدرچین است و منبع بسیار خوبى از فسفر، آهن، ویتامین هاى 
B1 و B2 است و ید، منیزیم و مس از جمله مهمترین مواد معدنى موجود در سفیده تخم 
مرغ این پرنده محسوب مى شود. مجموعه این خواص کنار عواملى مانند استفاده نکردن از 
آنتى بیوتیک ها و هورمون ها در صنعت پرورش کبک باعث شده تخم این پرنده براى افراد 
ضعیف، کودکان و سالمندان بسیار مفید باشد و به طور کلى مى تواند نیاز بدن به بسیارى از 

ریزمغذى ها را تأمین کند.

تخم کبک؛ بدون آنتى بیوتیک

تخم بوقلمون؛ براى افراد مستعد حساسیت

تخم مرغ؛ منبع عالى پروتئین 

A تخم بلدرچین؛ منبع ویتامین

تخم اردك و غاز؛ نیازمند 
پخت بیشتر

درمان هاى خانگى
 درد مفاصل

درمان کم خونى با خرما

شهردارى در نظر دارد به استناد مصوبه شوراى محترم اسالمى شهر نطنز نسبت به فروش 2 قطعه زمین به شرح ذیل متعلق به شهردارى اقدام نماید.
1- قطعه زمین واقع در خیابان کارگر- کوچه همت 3 به پالك ثبتى 51/1674 به مساحت 142/8 مترمربع با کاربرى مسکونى به مبلغ کل 1/150/000/000 ریال

2- قطعه زمین واقع در خیابان شریعتى کوى سرشک به پالك ثبتى 71/2575 به مساحت 270/97 مترمربع با کاربرى مسکونى به مبلغ کل 1/600/000/000 ریال.
سپرده شرکت در مزایده پالك 51/1674 مبلغ 57/500/000 ریال و سپرده شرکت در مزایده پالك 71/2575 مبلغ 80/000/000 ریال. 

سپرده شرکت در مزایده شامل فیش واریزى به حساب 0107157166009 بانک ملى بنام سپرده شهردارى نطنز، ضمانت نامه بانکى و یا مطالبات (به پیشنهاداتى که فاقد سپرده، 
سپرده کمتر، چک و یا نظایر آنها مى باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد) سایر اطالعات، جزئیات و شرایط مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج شده است.

در صورتى که برندگان اول و دوم و سوم به ترتیب حاضر به انجام معامله نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع شهردارى نطنز ضبط خواهد شد.
شهردارى در رد و قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

آخرین مهلت تکمیل و تحویل پیشنهادات به استثناء ایام تعطیل تا پایان وقت ادارى یک شنبه 97/11/14 و در محل دبیرخانه محرمانه شهردارى نطنز واقع در بلوار شهید 
مصطفى خمینى(ره) مى باشد.
تلفن تماس: 54222119- 031

آگهى تجدید مزایده عمومى

على پیراینده- شهردار نطنز 

نوبت اول

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت مذکور دعوت مى شود تا در جلسه مجمع عمومى عادى که در ساعت 8  مورخ  
97/11/09  در آدرس: اصفهان ابتداي خیابان چهارباغ باال مجتمع تجاري کوثر فاز 2 طبقه 6 واحد 821 و کدپستى 

8173696961 تشکیل مى گردد حضور بهم رسانند. 
دستور جلسه مجمع عمومى عادى : 

1-انتخاب مدیران ، 2- انتخاب بازرسین ، 3- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار 
دعوت کننده : هیئت مدیره شرکت

   آگهى دعوت مجمع عمومى عادى شرکت تولیدى و صنعتى جویا گستر سپاهان (سهامى خاص) 
ثبت شده به شماره 35876 و شناسه ملى  14004673430



مدیر عامل و سردبیر: ایرج ناظمىصاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

مدیر مسئول: هوشنگ غالمى

نشانى: اصفهان، خیابان مدرس، خیابان ادیب

تلفن: 34452005                نمابر: 34452006

چاپ:   رنگین کمان                          

آیین نامه اخالق حرفه اى نصف جهان را در سایت روزنامه مطالعه کنید/امتیاز کیفى در طرح رتبه بندى روزنامه ها: 32/9 

وب سایت:

ایمیل:

سروش:

اینستاگرام:

پیامک: 30007642       و      09132008640
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فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

همه چیز در برابر خداوند خاشع است و همه چیز به وجود او قائم 
است. بى نیاز کننده هر بینوایى است و عزیز کننده هر ذلیلى است و 
نیرودهنده هر ناتوانى اســت و پناه دهنده هر بى پناهى است. هر که 
سخنى بر زبان آرد، آواز او بشــنود و هر که خاموشى گزیند، راز 
دل او بداند. هر که زنده باشد، روزى اش با اوست و هر که بمیرد، 

موال على (ع)بازگشتش به اوست.

شهردارى مهاباد به استناد مجوز شماره 441 مورخه  97/09/24 شوراى اسالمى 
شــهر مهاباد در نظر دارد نســبت به عملیات اجرائى پروژه آســفالت شهرك 
شهید کامرانى به مساحت 14000 متر مربع با اعتبار بالغ بر 5 (پنج) میلیارد ریال 
از طریق مناقصه عمومى به پیمانکار واگذار نماید. لذا کلیه شــرکت هاى واجد 
شــرایط و مورد تأیید مراجع ذیربط قانونى دعوت مى شود جهت بازدید از محل 
و اطالع از شرایط و جزئیات مناقصه از تاریخ نشــر آگهى به مدت 7 روز کارى به 
شهردارى مهاباد مراجعه و پیشنهادات خود را کتبًا به دبیرخانه شهردارى تحویل 
و رسید دریافت نمایند. کلیه متقاضیان جهت اطالعات بیشتر با شماره تلفن هاى 

2-03154402121تماس بگیرند.

آگهى مناقصه عمومى
(نوبت اول)

روابط عمومى  شهردارى مهاباد 

چاپ دوم

شهردارى قهدریجان درنظر دارد به استناد مصوبه شماره 160-5 مورخ 97/9/1 شوراى محترم اسالمى شهر قهدریجان نسبت به فروش 
یک مجموعه بازى فلزى متعلق به شهردارى از طریق مزایده عمومى به افراد حقیقى یا حقوقى که باالترین قیمت پیشنهادى را ارائه دهند 
اقدام نماید. لذا از اشخاص حقیقى یا حقوقى دعوت به عمل مى آید تا ظرف مدت 10 روز پس از انتشار آگهى نوبت دوم  با مراجعه به شهردارى 
و دریافت فرم پیشنهاد قیمت پیشنهادى خود را در پاکت ب به صورت پلمپ شده تحویل دبیرخانه محرمانه واقع در حراست شهردارى 

نموده و رسید دریافت نمایند.
شرایط:

1.  شرکت کنندگان در مزایده باید رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت را بنمایند. 
2. متقاضیان میبایست مبلغ 20/000/000(بیست میلیون ریال) بابت سپرده شــرکت درمزایده به حساب شماره 0224161331006 بنام 

شهردارى قهدریجان واریز و در پاکت الف تحویل نمایند.
3. پیشنهادات رسیده در ساعت 13 روز 97/11/9با حضور اعضاء کمیسیون معامالت شهردارى که در محل شهردارى تشکیل مى گردد باز 

و قرائت مى شود.
4. حضور پیشنهاد دهندگان یا نمایندگان ایشان درجلسه کمیسیون معامالت بال مانع است.

5. کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است  و به پیشنهاداتى که بعد از موعد در مزایده رسیده یا مشروط یا مخدوش 
باشد ترتیب اثر نخواهد داد.

6. سپرده نفرات اول و دوم و سوم درصورت حاضر نشدن به عقد قرار داد به ترتیب به نفع شهردارى ضبط مى شود.
7. هزینه آگهى بر عهده برنده مزایده خواهد بود.

8. پاکت الف وب باید همزمان تحویل دبیرخانه محرمانه گردد.
9. رویت مجموعه بازى موضوع مزایده توسط پیشنهاد دهنده بال مانع است.

آگهى مزایده فروش 
مجموعه بازى فلزى شهردارى قهدریجان

شهردارى قهدریجان  

مرحله اول - نوبت دوم

شهردارى کوهپایه در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 30 مورخ 1397/07/15 شوراى محترم 
اسالمى شهر کوهپایه نسبت به فروش تعدادى از مستغالت خود از طریق انتشار آگهى مزایده 

عمومى و بر اساس نرخ کارشناس رسمى دادگسترى به شرح زیر اقدام نماید.
1- تعداد دو پالك با کاربرى مسکونى واقع در مجموعه مسکونى فرهنگیان

2 -تعداد دو پالك با کاربرى تجارى واقع در بر بلوار امام رضا(ع) جنب رستوران مروجى
3- یک واحد ساختمانى با کاربرى بهداشتى و انتفاع تجارى با اولویت 5 سال به باال واقع در 

خیابان حافظ غربى
متقاضیان میتوانند جهت بازدید از محل و دریافت اسناد مزایده از تاریخ 1397/10/19 لغایت 

1397/11/04 به شهردارى کوهپایه مراجعه نمایند.
((الزم به ذکر است کلیه هزینه هاى آگهى، مالیات، عوارض، بیمه، کارشناسى و .... به عهده برنده 

مزایده مى باشد))

آگهى مزایده

محسن علیخانى – شهردار کوهپایه 

نوبت دوم

شهردارى پیربکران به استناد مصوبه شوراى محترم اسالمى شهر در نظر دارد نسبت به فروش 
پنج قطعه زمین با کاربرى مسکونى، از طریق مزایده عمومى و بر اساس قیمت کارشناسى انجام 

شده اقدام نماید.
لذا از کلیه متقاضیان دعوت مى شود جهت کسب اطالعات بیشــتر به سایت شهردارى به 
آدرس www.pirbakran.ir و دریافت اسناد مزایده حداکثر تا روز دوشنبه مورخ 97/11/08 

به دبیرخانه شهردارى مراجعه نمایند.

تجدید آگهى مزایده

محسن جوادى- شهردار پیربکران

نوبت دوم

قیمت پایه (ریال)متراژ (مترمربع)آدرسشماره پالك
2613/132/000/000خیابان شهید مطهرى کوچه مهربانشماره 2
281/73/239/550/000خیابان شهید مطهرى کوچه مهربانشماره 3
1952/145/000/000خیابان شهید مطهرى کوچه مهربانشماره 4
1902/508/000/000خیابان شهید مطهرى کوچه مهربانشماره 5

به گزارش اداره روابط  عمومى مدیریت درمان دکتر على 
اعتصام پور، مدیر درمان تامین اجتماعى استان اصفهان، 
در جشنى که به مناسبت روز پرستار و با حضور مسئوالن  
اســتان و جمعى از پرستاران بیمارســتان هاى شریعتى، 
غرضى و فاطمه الزهرا نجف آباد در سالن کوثر برگزار شد، 
ضمن تبریک روز پرستار به همه پرستاران، اظهار داشت: 
جامعه قدردان زحمات و خدمات دستان مهربانى است که 
با پرســتارى و مراقبت از بیماران، براى شادابى و سالمت 
هموطنان خود از همه توان خــود بهره مى گیرند و از جان 

خود مایه مى گذارند. 
وى در ادامه گفت: بعد از نهضت ساخت وساز اکنون زمان 
نهضت کیفیت درمان اســت چرا که زیر ساخت ها فراهم 
شده وهمراه با ادامه تکمیل زیر ساخت ها باال بردن کیفیت 

درمان از اهداف اساسى ما مى باشد .
وى با بیــان این مهــم که کارکنــان ایــن مدیریت در 
ارزیابى هاى عملکرد همواره خوش درخشــیده اند گفت: 
دستیابى به عناوین مختلف بهداشتى و درمانى، فرهنگى، 
ورزشى، و بطور کلى درخشــش در کلیه عرصه ها توسط 
مدیران و کارکنان متعهد و سختکوش این مدیریت مایه 

افتخار است.
سپس مدیر درمان با قرائت شــعرى از زحمات پرستاران 

مراکز درمانى تابعه مدیریت درمان تقدیر نمود.
در ادامه نیز رئیس و کارشناس ارشــد پرستارى مدیریت 
درمان، ضمن تبریک روز پرستار به همه پرستاران، اظهار 

داشت: دنیاى امروز با کمبود پرستار مواجه است.
فخریان تصریح کرد: درخشــان، معاون درمان ســازمان 

تامین اجتماعى کل کشــور وگیلورى، رئیس پرســتارى 
تامین اجتماعى کل کشــور در پیامى که به مناسبت روز 
پرستار ارسال کردند، این روز را به همه پرستاران تبریک و 
نوید بازبینى تشکیالت به روش نوین و اضافه شدن پرستار 

به پرسنل بیمارستان ها دادند.

      تمایل بیشــتر همکاران بــه مهاجرت به 
سایر کشورها

فخریان ادامه داد: در مدیریت پرستارى استان تالش بر این 
بوده که آسیب هاى موارد پرستارى از جمله افزایش میانگین 
سن افراد جامعه و نیاز بیشتر به پرستاران، شناسایى شود. 
این موضوع در حالى است که تمایل همکاران به مهاجرت 

به کشورهاى دیگر بیشتر شده است.

      تیم پرســتارى، آچار فرانسه بیمارستان 
است

وى از جمله آسیب هاى دیگر این بخش به کاهش پرستاران 
با تجربه بــه دالیل مختلف همچون مهاجرت، اشــتغال 
در کارهاى ادارى، ترك خدمت بالینى و فرســودگى هاى 

شغلى اشاره کرد.
این کارشناس ارشد پرستارى مدیریت درمان با بیان اینکه 
پیشــرفت و توســعه خدمات درمانى افزایش تقاضا براى 
پرستاران را به همراه داشته است، از تیم پرستارى به عنوان 
آچار فرانسه یاد کرد چراکه هر قسمتى از بیمارستان نیاز به 

نیرو دارد از این تیم، تأمین نیرو مى کند.فخریان این موضوع 
را از یک جهت باعث مباهات و از طرف دیگر موجب فشار 

کار بیشتر به پرستاران دانست.
وى نرسیدن جایگاه پرستارى در جایگاه و منزلت فرهنگ 
عمومى کشور به سطح شایسته خود، استرس و اضطراب، 
حجم کار، محیط نا امن و شرایط غیرقابل تحمل محل کار 

پرستاران را از دیگر آسیب هاى پرستاران عنوان کرد.
رئیس و کارشــناس ارشــد پرســتارى مدیریت درمان 
اضافه کرد: با توجه به این بررســى ها، اقداماتى از جمله:  
ارزیابى دقیق منابع انســانى، تعداد پرستاران متخصص و 
غیرمتخصص، نســبت تعداد پرسنل خانم و آقا مشغول به 
کار، نسبت سابقه و پرســنل ورودى و خروجى انجام شده 

است.

      تأکید ما همواره بر هم اندیشى و تعامل 
بین صف و ستاد است

فخریان با بیــان اینکه اقداماتى در زمینــه برنامه ریزى و 
مدیریت پرسنل ورودى و خروجى را در دستور کار خود قرار 
دادیم، گفت: تأکید ما همواره بر هم اندیشى و تعامل بین 
صف و ســتاد و مدیریت مدیران پرستارى در هر دو جبهه 

صف و ستاد بوده است.
وى اذعان داشت: به منظور تسهیل کار پرستاران یک سرى 
خط مشى هایى از جمله:  برنامه نویسى، جانشین پرورى، 

چرخش شغلى در نظر گرفته شده است.

رئیس و کارشناس ارشد پرســتارى مدیریت درمان ادامه 
داد: همچنین ارزشــیابى پرســنل، آموزش پرسنل محور 

در دست اقدام است.
فخریان با اشــاره به اینکه برنامه ریزى و اصالح چینش 
نیرو در مرکز سرپایى مستقیمًا توســط تیم بسترى انجام 
مى شود، گفت: این برنامه ریزى در مراکز بسترى با تعامل 

بین مترون ها صورت مى گیرد.
وى همچنین گفت:  ارزیابــى عملکرد تیم درمان، رضایت 
سنجى، از مواردى بوده که نهایت لطف و توجه همکاران 

پرستارى  را به خود اختصاص داده است.
رئیس و کارشناس ارشد پرستارى مدیریت درمان ادامه داد:  
بررسى ها حاکى از آن است که سال 1393، شاهد ورود  5 

نفر پرستار و خروج 19 نیرو بودیم.
فخریان با بیان اینکه سال 1397، نیز تعداد پرستار ورودى 
12 نفر و 13 نفر از بیمارستان شریعتى خارج شدند، گفت: 
نهایت تالش ما در این ســال ها بر این بوده که تعداد تیم 

ورود و خروج پرستارى را به هم نزدیک کنیم.
وى با بیان اینکه ســال 93، نیز تعداد 11 نفر پرســتار به 
بیمارستان غرضى وارد و 20تیم خارج شدند، گفت: این آمار 

در سال 96، به ترتیب 6 و 10 نفر بوده است.
موارد ورودى و خروجى بیمارستان فاطمه الزهرا را در سال 

بهم نزدیک کردیم.
در پایان از 45 نفر پرســتاران نمونه مراکــز درمانى تابعه 
مدیریت درمان در ســه گروه تقدیر و عکــس یادگارى 

گرفته شد.
اداره روابط عمومى مدیریت درمان

جشن بزرگداشت روز پرستار و تجلیل از پرستاران نمونه 
مراکز ملکى مدیریت درمان تأمین اجتماعى استان اصفهان برگزار شد

همزمان با والدت حضرت زینب «س» 


