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خواص درمانى زرشک کاشت 25 هزار گلدان گل در چهارباغ عباسىچه فیلم هایى در نوروز 98 اکران مى شود؟کشف مجسمه 2000 ساله در محموله  پستى! 2 فرزند سپاهان در جنوب مى تازند سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

 مزایاى
 فوق العاده 
چاى سبز

مردم اصفهان همواره 
جزو پیشگامان انقالب اسالمى بوده اند

2

2

3

تعهدى درباره یمن 
نداده ایم

نیاز600 هزار هکتار از 
مراتع تخریب شده 

اصفهان به مراقبت خاص

5
سخنرانى کوبنده 
و مسحورکننده 

ظریـف 

چاى سبز از برگ هاى غیر اکسید شده 
تهیه مى شود و فرآورى کمترى نسبت 

به چاى هاى دیگر دارد. بنابراین آنتى اکسیدان ها و 
پلى فنول هاى مفیدى را شامل مى شود. 
پلى فنول هاى چاى باعث کاهش رشد ...

نشــریه آمریکایــى «پولیتیکو» گزارشــى در 
خصوص سخنرانى محمد جواد ظریف در نشست 
امنیتى مونیخ منتشر کرده است. «پولیتیکو» در 
مقاله اش آورده که محمدجواد ظریف، وزیر امور 
خارجه کشورمان روز یک شــنبه در کنفرانس 
امنیتى مونیخ، در سخنرانى اش با مسحور کردن 
حضار ضمن تاختن به دولت ترامپ، نقطه نظرات 
تهران را اعالم کرد و از اروپا خواســت که بیش 
از پیش براى حفظ توافق هســته اى تالش کند. 
«پولیتیکو» گزارش داد که ســخنرانى ظریف 

4آنقدر مؤثر بود که...

4

حضرت آیت ا... خامنه اى  با اشاره به حضور اعجاب آور اصفهانى ها در تشییع شهداى حافظ امنیت:

ده نمکى: بدون پول کثیف 
نمى شود فیلم ساخت

ذوب آهن به الغرافه 
فضا و فرصت بدهد تنبیه مى شود

3

7

در صفحه 2 بخوانید

توده هواى سرد 
در اصفـهان 
ماندگار است

بابت یک گناه که ممکن است از هر فردى سر بزند 
نباید مچگیرى کرد

3

5
دیدید هدفشدیدید هدفش
 استراحت نـبود استراحت نـبود

سازمان عمران زاینده رود به استناد آئین نامه معامالت سازمان و مصوبه هیئت مدیره محترم در نظر دارد نسبت به اجاره سایت گردو و بادام واقع در دهکده فرهنگى تفریحى 
زاینده رود چادگان بر اساس صرفه و صالح سازمان از طریق مزایده عمومى اقدام نماید.

بدین وسیله از کلیه متقاضیان حقیقى و حقوقى دعوت مى شود در صورت تمایل و دارا بودن شرایط الزم با در نظر گرفتن مراتب زیر در مزایده شرکت نمایند.
1- موضوع مزایده عبارت است از اجاره سایت گردو و بادام واقع در دهکده طبق جدول زیر:

2- مدت قرارداد در صورت رضایت و صالحدید سازمان و تصویب هیأت مدیره تا دو سال قابل تمدید است.
3- محل دریافت اسناد مزایده دبیرخانه سازمان عمران زاینده رود به نشانى: اصفهان، خیابان 22 بهمن، مجموعه ادارى امیرکبیر، ساختمان ادارى است.

4- زمان دریافت اسناد مزایده از تاریخ نشر آخرین آگهى در روزنامه تا پایان وقت ادارى روز پنج شنبه مورخ 97/12/09 است.
4-1- پیشنهاد دهندگان براى دریافت اسناد، نقشه و مشخصات محل اجاره باید مبلغ 500/000 ریال به حساب شماره 0105526752002 نزد بانک ملى شعبه غدیر اصفهان واریز 

و فیش مربوطه را به امور مالى سازمان ارائه تا اسناد، نقشه و مشخصات مربوطه تحویل گردد.
5- تسلیم پیشنهادها: پیشنهاد دهندگان باید پیشنهادهاى خود را تا پایان ساعت ادارى روز پنج شنبه مورخ 97/12/09 به آدرس: اصفهان، خیابان 22 بهمن، مجموعه ادارى 

امیرکبیر، ساختمان ادارى سازمان به دبیرخانه سازمان تسلیم نمایند.
6- تاریخ گشایش پیشنهادها: کمیسیون عالى معامالت در ساعت 15:00 روز شنبه مورخ 97/12/11 جهت گشایش پیشنهادها در محل دفتر مدیرعامل سازمان تشکیل مى شود.
7- مبلغ تضمین شرکت در مزایده 70/000/000 ریال است که باید به حساب شماره 0108615001000 نزد بانک ملى شعبه غدیر اصفهان واریز و فیش مربوطه را طبق دستورالعمل 

داخل پاکت (الف) اسناد مزایده قرار دهند.
8- به پیشنهادهاى فاقد سپرده، سپرده هاى مخدوش، سپرده هاى کم تر از میزان مقرر، چک شخصى و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.

9- قیمت هاى پایه کارشناسى واحدهاى مورد واگذارى در اسناد مزایده مندرج است.
10- کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.

11- سایر اطالعات و جزییات در اسناد مزایده مندرج است.           12- هزینه آگهى به عهده برنده مزایده است.     
آدرس سایت سازمان: www.sozi.ir                ایمیل سازمان: info@sozi.ir             تلفن سازمان : 32673080- 32673010

تجدید مزایده

محسن خلیلى- مدیرعامل سازمان عمران زاینده رود

نوبت دوم

مدت قراردادمبلغ پایه کارشناسى سالیانه (ریال)موقعیتنوع کاربرىردیف
5 سال140/000/000دهکده فرهنگى تفریحى چادگانسایت گردو و بادام1

سازمان عمران زاینده رود به استناد آئین نامه معامالت سازمان و مصوبه هیئت مدیره محترم در نظر دارد نگهدارى فضاى سبز مطابق حد و حدود مشخص شده 
واقع در دهکده فرهنگى تفریحى زاینده رود چادگان بر اساس صرفه و صالح سازمان از طریق مناقصه عمومى واگذار نماید.

بدین وسیله از کلیه متقاضیان حقیقى و حقوقى دعوت مى شود در صورت تمایل و دارا بودن شرایط الزم با در نظر گرفتن مراتب زیر در مناقصه شرکت نمایند.
1- موضوع مناقصه:

عبارت است از واگذارى نگهدارى فضاى سبز واقع در دهکده فرهنگى تفریحى چادگان به مدت یک سال.
2- مبلغ برآورد اولیه: عبارت است از 12/774/601/476 ریال.

3- محل دریافت اسناد مناقصه دبیرخانه سازمان عمران زاینده رود به نشانى: اصفهان، خیابان 22 بهمن، مجموعه ادارى امیرکبیر، ساختمان ادارى است.
4- زمان دریافت اسناد مناقصه از تاریخ نشر آخرین آگهى در روزنامه تا پایان وقت ادارى روز پنج شنبه مورخ 97/12/09 است. 

4-1- پیشنهاد دهندگان براى دریافت اسناد، نقشه و مشخصات اسناد مناقصه باید مبلغ 500/000 ریال به حساب شماره 0105526752002 نزد بانک ملى شعبه 
غدیر اصفهان واریز و فیش مربوطه را به امور مالى سازمان ارائه تا اسناد، نقشه و مشخصات مربوطه تحویل گردد.

5- تسلیم پیشنهادها: پیشنهاد دهندگان باید پیشنهادهاى خود را تا پایان ساعت ادارى روز پنج شنبه مورخ 97/12/09 به آدرس: اصفهان، خیابان 22 بهمن، 
مجموعه ادارى امیرکبیر، ساختمان ادارى سازمان به دبیرخانه سازمان تسلیم نمایند.

6- تاریخ گشایش پیشنهادها: کمیسیون عالى معامالت در ساعت 15:00 روز شنبه مورخ 97/12/11 جهت گشایش پیشنهادها در محل دفتر مدیرعامل سازمان 
تشکیل مى شود.

7- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 1/277/460/147 ریال است که باید به حساب شماره 0108615001000 نزد بانک ملى شعبه غدیر اصفهان واریز و فیش مربوطه 
را طبق دستورالعمل داخل پاکت (الف) اسناد مناقصه قرار دهند.

8- به پیشنهادهاى فاقد سپرده، سپرده هاى مخدوش، سپرده هاى کم تر از میزان مقرر، چک شخصى و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
9- قیمت هاى پایه کارشناسى واحدهاى مورد واگذارى در اسناد مناقصه مندرج است.

10- کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.
11- سایر اطالعات و جزییات در اسناد مناقصه مندرج است.

12- هزینه آگهى به عهده برنده مناقصه است.
آدرس سایت سازمان: www.sozi.ir                         ایمیل سازمان: info@sozi.ir                    تلفن سازمان : 32673080- 32673010

آگهى مناقصه

محسن خلیلى- مدیرعامل سازمان عمران زاینده رود

نوبت دوم

شهردارى خمینى شهر در نظر دارد نسبت به انجام مزایده با مشخصات زیر از طریق آگهى اقدام نماید:
موضوع مزایده: فروش زمین مسکونى و آپارتمان ادارى

- مهلت ارائه پیشنهادهاى مزایده: پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 97/12/18
- محل دریافت اسناد: امور قراردادهاى شهردارى مرکزى خمینى شهر

- محل ارائه پیشنهادات: دبیرخانه شهردارى مرکزى خمینى شهر
- تاریخ بازگشایى پیشنهادات: ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 97/12/19

- مدت اعتبار پیشنهادها: چهارشنبه 97/12/29
- اصالح، جایگزینى و پس گرفتن پیشنهادها نیز در زمان مهلت و محل تسلیم پیشنهادها  انجام نمى شود.

آگهى مزایده

على اصغر حاج حیدرى- شهردار خمینى شهر

چاپ اول

مبلغ 5٪ شرکت در مزایده (ریال)مبلغ پایه هر مترمربع (ریال)آدرسکاربرىمساحتقطعه شمارهردیف
8/000/00066/700/000قرطمان، روبروى مصالحىمسکونى17166/75
6/500/00069/342/000خیابان هفده شهریور، خیابان 16 مترى هاتفمسکونى29213/36
6/500/00070/060/250خیابان هفده شهریور، خیابان 16 مترى هاتفمسکونى37215/57
6/500/00058/399/250خیابان هفده شهریور، خیابان 16 مترى هاتفمسکونى44179/69
8/000/000113/392/000خیابان شهید منتظرى، جوى  گاردرمسکونى55283/48
7/000/00057/750/000خیابان عطار 1 روبروى جایگاه CNGمسکونى61165
8/500/00087/915/500خیابان قرطمانمسکونى77206/86
6/500/00051/398/750خیابان قرطمانمسکونى88158/15
35/000/000350/000/000بلوار پاسداران غربىمسکونى9400200
35/000/000350/000/000بلوار پاسداران غربىمسکونى10401200
65/000/000184/990/000خیابان بوعلى، طبقه 4 واحد شمالىادارى11056/92
65/000/000257/335/000خیابان بوعلى، طبقه 5ادارى12079/18

شرکت صنایع هواپیماسازى ایران در نظر دارد، ضایعات 
تولیدى (آلومینیوم و آهن)، تجهیزات و اقالم اسقاطى و 
مازاد خود را از طریق برگزارى مزایده به فروش برساند. لذا از 
متقاضیان دعوت مى گردد با مراجعه حضورى به محل شرکت 
و بازدید از اقالم و تجهیزات، نسبت به دریافت اسناد مزایده 

و ارائه پیشنهادات خود اقدام فرمایند.

آگهى مزایده

روابط عمومى شرکت صنایع هواپیماسازى ایران (هسا)

یدان ها و

3

4

منمى شود فیلم ساخت ی و نمىشودفیلمساختى

د

در صفحه 5 بخوانید

فرشید طالبى، کارشناس فوتبال در گفتگویى در مورد شرایط تیم 
ذوب آهن و بازى این تیم با الغرافه قطر در...

گفتگو با سرپرست گروه موسیقى «آتالس» که نام اصفهان را در جشنواره موسیقى فجر آهنگین کردگفتگو با سرپرست گروه موسیقى «آتالس» که نام اصفهان را در جشنواره موسیقى فجر آهنگین کرد

«نقش جهان» به روایت نت پردازان دانمارکى«نقش جهان» به روایت نت پردازان دانمارکى
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نشریه آمریکایى «پولیتیکو» گزارشى در خصوص سخنرانى 
محمد جواد ظریف در نشســت امنیتى مونیخ منتشر کرده 
است. «پولیتیکو» در مقاله اش آورده که محمدجواد ظریف، 
وزیر امور خارجه کشورمان روز یک شــنبه در کنفرانس 
امنیتى مونیخ، در سخنرانى اش با مســحور کردن حضار 
ضمن تاختن به دولت ترامپ، نقطه نظرات تهران را اعالم 
کرد و از اروپا خواســت که بیش از پیش براى حفظ توافق 
هسته اى تالش کند. «پولیتیکو» گزارش داد که سخنرانى 
ظریف آنقدر مؤثر بود که باعث شد به پربحث ترین نطق این 
نشست تبدیل شود. این نشریه همچنین سخنرانى ظریف 
را بسیار کوبنده عنوان کرد. این گزارش به تقدیر و تمجید از 

توییت ظریف پس از پایان این نشست پرداخت و نوشت که 
وى مى تواند از اصطالحات انگلیسى به نفع خود بهره جوید. 
محمدجواد ظریف در توییت خود نوشــته بود: «اروپا اگر 
مى خواهد خالف جهت موج خطرناك یکجانبه گرایى آمریکا 
شنا کند، باید خود را به آب بزند.»   سخنرانى بى پرده ظریف و 
تمایلش در جدل با مجرى باعث خرسندى برگزارکنندگان 
این نشست سالیانه شد. ظریف این سخنان را سه روز پس 
از برگزارى کنفرانس ضدایرانى ورشو مطرح کرد. سخنرانى 
ظریف و جواب هاى دندان شکنانه اش در بخش پرسش و 
پاسخ، نشان داد که دولت تهران مطلقاً در مقابل آمریکا سر 

تعظیم فرود نیاورده است.

بهرام قاسمى، سخنگوى وزارت امور خارجه کشورمان 
در پاسخ به سئوالى درباره اظهارات اخیر «جرمى هانت»، 
وزیرخارجه انگلیس مبنى بــر گفتگویش با وزیر خارجه 
ایران درباره یمن و اینکه ایران در خصوص بحران یمن 
تعهداتى را داده است، گفت:  بحران یمن و تجاوز سه ساله 
به این کشور و کشتار مردم بیگناه آن و بروز فاجعه بشرى 
در این کشور، همواره در دستور کار مذاکرات دیپلماتیک 
جمهورى اسالمى ایران با دیگر کشورها قرار داشته و در 
یکسال گذشته چندین دور نشست بین ایران و تعدادى از 
کشورهاى اروپایى (فرانسه، آلمان، انگلیس و ایتالیا) که به 
موضوع یمن عالقه مند بودند، برگزار و در نهایت با کمک 

جمهورى اسالمى ایران و پیگیرى هاى به عمل آمده، 
مقدمات الزم براى نشست استکهلم و برگزارى مذاکرات 

گروه هاى یمنى تحت نظارت سازمان ملل فراهم شد.
ســخنگوى وزارت امور خارجه با تأکید بر اینکه ایران 
هیچگونه تعهدى به هیچ طرف و هیچ کشــورى درباره 
یمن نداده است، گفت: یمن کشــورى مستقل است و 
تصمیم گیرى درباره آن به خود یمنى ها مربوط است و 
ایران هیچگونه دخالتى در امور داخلى یمن ندارد و منظور 
آقاى هانت از تعهد، همان تعهداتى است که در نشست 
استکهلم بین گروه هاى یمنى براى برقرارى آتش بس 

و... حاصل شده است.

سخنرانى کوبنده و 
مسحورکننده ظریف 

تعهدى درباره یمن 
نداده ایم

3 کشور دخالت داشتند
محمدابراهیـم رضایـى، عضو هیئت    انتخاب |
رئیسه کمیسیون امنیت  ملى و سیاست خارجى مجلس 
با اشـاره به جلسـه ویژه روز 28 بهمن این کمیسـیون 
گفت: در این جلسه ابعاد مختلف حادثه اخیر تروریستى 
زاهدان با حضور عباس عراقچى معاون وزیر امورخارجه، 
مسـئوالن وزارت اطالعات، مسـئوالن وزارت کشور، 
نماینده سپاه پاسداران و استاندار سیستان و بلوچستان 
بررسـى شـد. طبق گزارش هـاى ارائه شـده این حمله 
تروریستى با حمایت اطالعاتى عربستان و امارات انجام 
شده و مواد منفجره استفاده شـده در این حادثه از خاك 

پاکستان وارد کشور شده است.

واکنش شاعرانه
  آنا| پیروز حناچى، شـهردار تهران دیروز در جمع 
خبرنگاران در واکنش به اظهارات شـهردار قالیباف که 
منکر بدهى هاى شهردارى شده بود، در واکنشى شاعرانه 

گفت: رنگ رخساره خبر مى دهد از سر ضمیر!

کدام دانشگاه ها تحریمند؟
وزیـر علـوم از تحریم دو دانشـگاه    رویداد24 |
شهید بهشـتى و صنعتى شـریف به دلیل فعالیت هاى 
علمى در عرصه انرژى هسـته اى از سـوى کشورهاى 
خارجى خبـر داد و گفت: در سـفر اخیرم بـه اروپا ضمن 
شرکت در سومین نشست کارگروه همکارى هاى علمى 
و فناورى بین جمهورى اسـالمى ایران و اتحادیه اروپا، 

رایزنى هایى در خصوص رفع این تحریم ها انجام دادم.

محمود وارد مى شود!
محمود احمدى نژاد در گفتگو    دیده بان ایران|
با سایت «اعتماد آنالین» بر اشکاالت موجود در قانون 
اساسـى تأکیـد کرد و گفـت که قانـون اساسـى اى که 
بخواهد دائم تفسیر شود، قانون اساسى نیست. او گفته 
است آزادى در کشـور ما چالش اصلى اسـت و با اینکه 
همـه مى دانیم دولـت چطور اسـت اما فحـش آن را به 
رئیس جمهور مى دهیم. به گفته احمدى نژاد، بیشترین 
تعطیلى مطبوعات در دولت خاتمى بود ولى روزنامه هاى 
مدعى طرفدارى از خاتمى به دولت احمدى نژاد فحش 
مى دهند. «اعتماد آنالین» خبر داده مشروح این ویدیو 

فردا منتشر مى شود.

هرگز امضا نمى کنم
   خبر آنالین | محسـن کوهکـن، نماینـده 
اصولگراى مجلس از لنجان درباره طرح استیضاح رئیس 
جمهور مى گوید: با اینکه من منتقد دولت هستم قطعاً اگر 
این طرح را براى من بیاورند آن را امضا نخواهم کرد. او 
مى گوید: من افرادى که به دنبال طرح این موضوع بودند 
را آدم هاى صادقى مى دانم که دغدغه کشور و ملت را 
دارند اما به نظرم چنیـن طرحى آن هم در این شـرایط 

نمى تواند به مصلحت کشور باشد.

سد هنوز تشنه است
  ایلنا | سرپرسـت گروه بهره بردارى از سـدهاى 
کشور گفت: کل ورودى آب به سدهاى کشور از ابتداى 
سال آبى تا روز 28 بهمن ماه 25 میلیارد متر مکعب بوده و 
این در حالى است که سال گذشته در بازه زمانى مشابه 7 
میلیارد متر مکعب ورودى داشتیم.  عسگرى نژاد تأکید 
کرد: سـد زاینده رود نسبت به سال گذشـته با 3 درصد 
افزایش موجودى دارد اما کمـاکان 89 درصد از مخزن 

سد خالى است.

سیاستمدار از نگاه پناهیان
  باشگاه خبرنگاران جوان | صفحه رسمى 
حجت االسـالم پناهیان در فضاى مجـازى در مطلبى 
نوشت: باید سیاسـتمدارانى به میدان بیایند که دشمن 
از آنها بترسـد نه کسـانى که از دشمن مى ترسـند! او با 
اشاره به ضعف مسئوالن سیاسى در مقابله با تهدیدهاى 
دشمن نوشت: متأسفانه در کشور عده اى از مسئوالن به  
جاى تهدید دشمن، تسـلیم تهدید آنها  شده و این براى 

اقتدار و پیشرفت کشور یک سم است.

خبرخوان
سینما رفتن گران مى شود

  تابناك | گروهى از سینماداران به دنبال 
افزایش قیمت بلیت سینما به میزان افزایش تورم 
هستند؛ اتفاقى که اگر رخ دهد، بلیت سینما باید 
به 30 هزار تومان برسد اما بعید به نظر مى رسد 
چنین اتفاقى رخ دهد و این برآورد وجود دارد که 
قیمت بلیت سینما چیزى حدود 33 درصد افزایش 
یابد و به 20 هزار تومان برسد؛ اتفاقى که قاعدتًا 
خبر خوبى براى تماشاگران ســینما نیست اما 
چاره اى جز این افزایش براى پوشش هزینه هاى 

سینما وجود ندارد.

خودزنى شکالتى
دبیر انجمن شــیرینى و شــکالت    پانا|
مى گوید محصوالت تولیدى در صنعت شیرینى 
و شکالت مشــمول قیمتگذارى اجبارى نیست 
اما با توجه به پیــک مصرف و تولیــد به مردم 
اطمینان داده مى شــود که هیچ افزایش قیمتى 
در محصوالت تولیدى صنعت شیرینى و شکالت 
در اسفند و در هفته  هاى پایانى سال وجود ندارد. 
چون افزایش قیمت مواد غذایى از جمله شیرینى 
و شکالت در وضع کنونى نوعى خودزنى است و 
با افزایش قیمت ها رکود شدت بیشترى خواهد 

داشت.

نام جعلى در کتاب 
«کاشى هاى اسالمى»!

کتاب «کاشى هاى اسالمى»که     چمدان |
با مشارکت معاونت وزارت ارشاد در دولت دهم 
چاپ شــده از نقشــه اى با نام جعلى «خلیج ع 
رب ى» استفاده کرده اســت. وزارت ارشاد که 
سخت ترین ممیزى ها را روى آثار چاپى اعمال 
مى کند و گاهى آثار را سال ها در انتظار مجوز نگاه 
مى دارد، به راحتى در کتابى که خود در انتشار آن 
مشارکت کرده، چنین اشــتباه بزرگى را نادیده 

گرفته است.

سقف مطلوب بارندگى 
  ایرنا | معاون آب و آبفاى وزیر نیرو گفت: 
در هفته هاى اخیر میزان بارندگى در بیشتر نقاط 
کشور به سقف مطلوب رسیده و در استان هاى کم 
آبى همچون هرمزگان نیز نسبت به سال گذشته 

به دو برابر رسیده است.

مهر99؛ 
افتتاح پالسکوى جدید

  آنا| رئیس بنیاد مستضعفان در خصوص 
وضعیت ساخت ســاختمان پالسکو اظهار کرد: 
امیدواریم قبل از ســال جدید کار گودبردارى به 
طور کامل به اتمام برســد. محمد سعیدى کیا با 
بیان اینکــه زیربناى این ســاختمان همچون 
گذشــته 22 هزار متر اســت، افزود: ساختمان 
پالســکو روى زمین و پنج طبقه منفى  احداث 
مى شــود. تکمیل این ســاختمان از زمانى که 
مجوز گودبردارى آن صادر شده تا دو سال زمان 
خواهد برد و تا مهر 99 ساختمان پالسکو به بهره 

بردارى مى رسد.

کباب خوب چند؟!
  تابناك | رئیس اتحادیه رســتورانداران 
تهران در پاســخ به اینکه آیا فروش چلوکباب 
و چلوجوجه با قیمت هاى 8 تــا 10هزار تومان، 
داراى کیفیت است، گفت: این قیمت ها با عقل 
و منطق جور درنمى آید؛ وقتى جوجه کیلویى 30 
هزار تومان است، راسته گوسفندى کیلویى 120 
هزار تومان یا مغز راسته کیلویى 180 هزار تومان، 
چطور چنین قیمت هایى امکان دارد؟ مثًال گوشت 
مورد نیاز براى طبخ کبــاب کوبیده کیلویى 74 
هزار تومان است؛ خب براى کباب 200 گرمى، 
تنها باید 15 هزار تومان گوشت مصرف شود؛ پس 
کباب کوبیده اى که با قیمت هایى پایین تر از این 

رقم عرضه مى شود، کیفیت الزم را ندارد.

مجســمه اى تاریخى که قاچاقچیان قصد انتقال آن به 
منطقه اى دیگر را داشتند، با هوشیارى نیروهاى یگان 
حفاظت میراث فرهنگى استان البرز در اداره پست این 

استان کشف و ضبط شد.
ســردار ســرتیپ دوم امیر رحمــت اللهــى، فرمانده 
یگان حفاظت میــراث فرهنگى در این بــاره توضیح 
داد: یگان حفاظت اســتان البرز در ادامه رصد و پایش 
جرائم علیه مواریــث تاریخى و فرهنگــى با اطالع از 
فعالیت باند حرفــه اى خرید و فــروش و قاچاق اموال 
تاریخى و ارسال مرسوله پســتى حاوى اشیاى عتیقه 
در ســطح اســتان، با انجــام تحقیقات گســترده، با 
گرفتن مجوز قضائــى و همراهى حراســت اداره کل 

میــراث فرهنگى اســتان و اداره پســت منطقه، یک 
بسته مرســوله پســتى حاوى مجســمه اى تاریخى 
مربوط بــه هــزاره اول پیش از میالد کشــف و ضبط 

کردند.
او افزود: بر اساس مستندات موجود، محل سکونت یکى 
از متهمان این پرونده شناســایى و در عملیاتى ضربتى 
توسط نیروهاى یگان حفاظت و عوامل انتظامى استان 
دستگیر و براى سیر مراحل قانونى به مقام قضائى استان 

تحویل داده شد.
به گفته   وى شناسایى و دســتگیرى دیگر متهمان این 
پرونده در دســتور کار یگان حفاظت میراث فرهنگى 

قرار دارد.

هوشنگ مرادى کرمانى، نویسنده مطرح ایرانى با اشاره به 
اینکه باید با انصاف و قضاوت درست با نویسندگانى مثل 
صادق هدایت و صادق چوبک برخــورد کرد با ذکر یک 
خاطره گفت: «کیارستمى برایم تعریف مى کرد که شخصى 
را براى بازى در فیلم ”خانه دوست کجاست» برده بود و به 
او نقشى داده بودند که بعد از گذشت دو هفته و تدوین، آن 
بازى و آن شخص حذف شده بود و به کیارستمى اعتراض 
کرده بود که چرا این اتفاق افتاده است. کیارستمى هم به 
او گفت تو که قصاب هســتى آیا زمانى که یک گاو را سر 
مى برید، دم و پوست آن را هم مورد استفاده قرار مى دهید؟ 
قصاب جوابى به او نداد و کیارستمى گفت بهتر است از هر 

چیزى بهترین قسمت آن را بینیم و نشان دهیم.» 

حضرت آیت ا... خامنه اى رهبر معظم انقالب اســالمى 
صبح دیروز (دوشــنبه) در دیدار هزاران نفر از مردم استان 
آذربایجان شرقى، ضمن تشکر صمیمانه از حرکت بزرگ 
و آگاهانه ملت ایران در راهپیمایى 22 بهمن امسال، نظام 
جمهورى اسالمى را در بهترین موقعیت و جبهه استکبار 
و در رأس آن آمریکا را در ضعیف ترین شــرایط دانستند 
و گفتند: مردم به ویژه جوانان و همچنین مســئوالن باید 
با وقت شناســى و اقدام بهنگام، از ظرفیت هاى فراوان به 

منظور حل مشکالت کشور استفاده کنند.
حضرت آیت ا... خامنه اى در ابتداى سخنان خود با اشاره 
به راهپیمایى عظیم 22 بهمن امسال افزودند: من در بیانیه 
چند روز پیش از مردم ایران تشکر کردم اما آن تشکر خیلى 
کمتر و کوچک تر از حق ملت ایران اســت زیرا مردم در 
راهپیمایى 22 بهمن امسال، کار بزرگى انجام دادند. ایشان 
با اشاره به حضور پرحجم و گســترده مردم در راهپیمایى 
22 بهمن، تأکیــد کردند: گزارش ها و ارزیابى ها نشــان 
مى دهند، در اکثر شهرهاى کشور حضور مردم نسبت به 
سال هاى قبل، بیشتر و متراکم تر بوده است که با همه وجود 
از مردم سپاسگزارى مى کنم. رهبر انقالب اسالمى افزودند: 
اگرچه دشمن در تبلیغات خود این حضور را کتمان و یا سعى 
در کوچک نمایى آن مى کند اما این واقعیت را مى بینند و معناى 

این حضور عظیم مردمى را متوجه مى شوند.
حضرت آیت ا... خامنه اى با تأکید بر اینکه هر کشورى که 
مردم آن اینگونه در میدان حضور داشــته باشند، از ِکید و 
آسیب دشــمن مصون خواهد بود، گفتند: حضور گسترده 
مردمى در راهپیمایى 22 بهمن امسال، در واقع یک حرکت 
سیاسى، امنیتى، انقالبى، آگاهانه و پرمعنا بود و مردم همان 
شعار اصلى یعنى «مرگ بر آمریکا» را که به معناى مرگ بر 
سلطه گرى و توطئه گرى و تجاوزگرى و دست اندازى به 
حقوق ملت هاست، سردادند. ایشان افزودند: باید شکرگزار 
خداوند بود زیرا دل هاى مردم به دست او است و در واقع 

خداوند متعال بود که مردم را به خیابان ها آورد.
رهبر انقالب اسالمى با اشاره به برخى افراد ضعیف و منفعل 
که همواره ضعف هاى خود را به مردم نسبت مى دهند و 
مدعى ضعیف شدن انقالب هســتند، خاطرنشان کردند: 
مردم همین هایى هستند که در روز 22 بهمن در خیابان ها 
دیدید و خداوند این ملت را که با بصیرت از هویت و کشور 

خود دفاع مى کنند، مورد لطف قرار خواهد داد.
حضرت آیت ا... خامنه اى در ادامه به شــهادت جمعى از 
پاســداران حافظ امنیت و مرزها اشاره و تأکید کردند: این 
شهادت ها باید ما را هوشیار و آگاه کند که امنیت کشور به 
قیمت خون بهترین جوانان کشور به دست مى آید و همه 
باید قدردان این جانفشانى ها باشیم. رهبر انقالب اسالمى 
امنیت کشور و امنیت مراســم هایى همچون راهپیمایى 
عظیم 22 بهمن و عزت ملى کشور را مرهون جانفشانى 

حافظان امنیت در سپاه، ارتش و نیروى انتظامى دانستند.
حضرت آیــت ا... خامنه اى همچنین بــا تجلیل از مردم 
شهیدپرور اصفهان و حضور پرشکوه و اعجاب آور آنان در 
تشییع شهداى حافظ امنیت، تأکید کردند: مردم اصفهان 
همواره جزو پیشــگامان نهضت و انقالب اسالمى بوده و 

هستند.
ایشان در ادامه سخنان خود، 29 بهمن سال 1356و قیام 
مردم تبریز را یوم ا... واقعى خواندند و با اشاره به پیشگامى 
و بصیرت و عملکرد انقالبى مــردم تبریز و آذربایجان در 
حوادث مهم انقالب گفتند: این قیام مردمى دو ویژگى مهم 

داشت، 1- وقت شناسى و 2- اقدام بهنگام.
رهبر انقالب اســالمى با تأکید بر اینکه مردم آذربایجان 

باید در گام دوم انقالب نیز همچون مراحل قبل پیشگام 
و پیشتاز باشند، افزودند: امروز نظام جمهورى اسالمى از 
لحاظ فرصت و موقعیت و از لحاظ زمان اقدام و حرکت در 

بهترین شرایط قرار دارد.
حضرت آیت ا... خامنه اى گفتنــد: امروز روز کار و حرکت 
دولت، مســئوالن، ملت و به خصوص جوانان اســت که 
باید ظرفیت هاى بال اســتفاده فراوان و گسترده کشور را 

شناسایى و بهره بردارى کنند.
ایشان استفاده از ظرفیت هاى کشور را نیازمند حرکت آتش 
به اختیار جوانان دانستند و خاطرنشان کردند: گروه هاى 
جواِن مؤمن و انقالبى باید هر کارى را که امکانپذیر است 
در چارچوب قوانین و مصلحت کشور انجام دهند و معطل 

کسى نباید بمانند.
رهبر انقالب اســالمى با اشاره به موقعیت ضعیف دشمن 
یعنى جبهه اســتکبار و در رأس آن رژیم متجاوز آمریکا، 
تأکید کردند: ما نمى خواهیم خود را به ساده لوحى بزنیم و از 
دشمن غافل شویم اما واقعیات نشانگر آن است که دشمن 

به شدت گرفتار مسائل داخلى و خارجى است.
حضرت آیــت ا... خامنــه اى «مشــکالت اجتماعى»، 
«افسردگى و ســرخوردگى جوانان»، «افزایش آمار قتل 
و جنایت»، «گســترش اعتیاد و مواد مخدر»، «درگیرى 
میان ســران آمریکا» و «بدهى هاى عجیب و غریب» را 
بخش هایى از گرفتارى هاى آمریکا برشمردند و افزودند: 
همه این موارد مســتند به آمارها و گزارش هاى رسمى و 
داخلى آمریکاست و به دلیل همین مشکالت و گرفتارى 
ها، دچار وضعیت کنونى در سوریه و عراق و افغانستان شده 

اند و به شدت نیز عصبانى هستند.
ایشان با اشــاره به برگزارى ناموفق نشست ورشو گفتند: 
دولتمردان ضعیف العقل آمریکا از برخى دولت هاى همکار 
خود و دولت هاى ضعیف و مرعوب براى نشســت ورشو 
و تصمیم گیرى ضد ایران دعوت کردند اما این نشســت 
به هیچ نتیجه اى نرسید و همه اینها نشانه ضعف است و 

دشمن که در حالت ضعف دچار عصبانیت مى شود، شروع 
به جنجال و فحاشى مى کند.

رهبر انقالب اســالمى تأکید کردند: این جنجال ها که از 
روى ضعف است، نباید دل فالن مسئول را خالى و یا فالن 

جوان را دچار خطا کند.
حضرت آیت ا... خامنه اى خاطرنشــان کردند: آن روزى 
که این انقالب یک نهال ضعیف بود، همه دشمنان متحد 
شدند ولى نتوانســتند کارى بکنند، بنابراین امروز که آن 
نهال تبدیل به یک درخت تناور شــده است، هیچ غلطى 

نمى توانند بکنند.
ایشان با یادآورى ســخنان حضرت زینب سالم ا...  علیها 
در دربار یزید، گفتند: امروز هم ما به دشــمن مى گوییم، 
هر غلطى مى توانى بکنى، بکــن اما بدان که هیچ غلطى

نمى توانى بکنى.
رهبر انقالب اسالمى، نشست شکســت خورده ورشو و 
هم نشینى مقامات کشــورهاى به ظاهر مسلمان با رژیم 
صهیونیستى و هم پیمانى با آمریکا را موجب رفتن آبروى 
آنان دانستند و تأکید کردند: این افراد در میان ملت خود نیز 

هیچ آبرویى ندارند.
حضرت آیت ا... خامنه اى، با اشــاره به نشاط 40 سالگى 
انقالب اســالمى و آمادگى و قدرت الزم براى حرکت رو 
به جلو خاطرنشان کردند: همه مشــکالت کشور اعم از 
گرانى ها، کاهش ارزش ریال و مسائل تولید داخلى قابل 
حل است اما نیازمند، صبر، تدبیر، اتحاد و جدیت مسئوالن 

در حرکت است.
ایشان با تأکید مجدد بر ظرفیت هاى فراوان کشور و ضعف 
دشمن و لزوم استفاده از فرصت ها، خطاب به جوانان گفتند: 
شما جوانان عزیز موتور پیشران حرکت کشور هستید و باید 
خود را از لحاظ روحى، معنوى، اخالقى، صمیمى، علمى و 
توانایى هاى مدیریتى و تشکیالتى آماده کنید و مدیریت 
کشــور را به دســت بگیرید. البته از تجربه پیران نیز باید 

استفاده کنید.

رهبر انقالب اســالمى آینده کشــور را متعلق به جوانان 
دانســتند و تأکید کردند: جوانان مى توانند کشور را به قله 
برسانند و باید آمادگى خود را در عمل و همچنین با ثبات 

قدم نشان دهند.
حضرت آیت ا... خامنه اى یک توصیه هم به مســئوالن 
کردند و گفتند: دشمن را درست بشناسید و مراقب باشید 
فریب او را نخورید، چه هنگامى که مشت و دندان نشان 

مى دهد و چه هنگامى که لبخند مى زند.
ایشــان افزودند: بدانید، دل هاى دشمنان بسیار بیشتر از 
حرف هایى که بر زبان مى آورند، مملــو از بغض و کینه 
نسبت به اسالم و مســلمانان و جمهورى اسالمى ایران 

است، بنابراین نباید خدعه دشمن را قبول کرد.
رهبر انقالب اسالمى، رفتار و اقدامات غربى ها را به معنى 
واقعى کلمه خدعه آمیز خواندند و گفتند: تکلیف آمریکایى ها 
که مشخص است زیرا شمشیر را از رو بسته اند اما باید مراقب 

اروپایى ها بود زیرا آنها نیز با خدعه عمل مى کنند.
حضرت آیت ا... خامنــه اى افزودند: من به مســئولین و 
دولتى ها نمى گویم چه کنند اما باید بنشینند، فکر کنند و به 
گونه اى عمل کنند که فریب آنها را نخورند و به امید آنکه 

حاال کارى بکنیم، خودشان و ملت را دچار مشکل نکنند.
ایشان خطاب به مســئوالن گفتند: از دشمن وحشت هم 
نکنید و بدانید که دســت خدا باالى همه دست هاست و 

خداوند پشتیبان ملتى است که دین او را یارى مى کنند.
رهبر انقالب اسالمى در پایان سخنان خود، تجلیل از شهدا 
و تکریم خانواده هاى شــهدا را از کارهاى خوب و اصلى 
برشمردند و تأکید کردند: باید نام و اعتبار و جایگاه شهدا 
و خانواده هاى آنان را روز به روز افزایش داد زیرا شــهدا، 

شاخص هاى مسیر حرکت انقالب هستند.
حضرت آیت ا... خامنه اى با گرامیداشت یاد امام و شهدا، 
گفتند: به لطف خداوند، جوان هاى عزیز روزى را خواهند 
دید که همه آنچــه را که به دنبال آن هســتیم، محقق و 

متجلى خواهد شد.

حضرت آیت ا... خامنه اى با اشاره به حضور اعجاب آور اصفهانى ها در تشییع شهداى حافظ امنیت:

مردم اصفهان همواره 
جزو پیشگامان انقالب اسالمى بوده اند

خاطره مرادى کرمانى از کیارستمى کشف مجسمه 2000 ساله در محموله  پستى!
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کاهش نیت هاى اجتماعى در 
وقف 

حجت االسـالم روح ا... بیـدرام، مدیـر اداره اوقاف و 
امور خیریه شهرستان نجف آباد گفت: در حال حاضر 
نیت هاى اجتماعى در وقف کاهش چشـمگیرى پیدا 

کرده است.

توزیع 4100 حلقه الستیک 
رایگان بین رانندگان تاکسى

هـادى منوچهـرى، مدیرعامـل سـازمان مدیریت و 
نظارت بر تاکسیرانى اصفهان گفت: در راستاى اجراى 
فاز نخست ارائه بسـته حمایتى به رانندگان تاکسى، 
تاکنون4100 حلقه الستیک رایگان بین 2050 نفر از 
رانندگان تاکسـى پالك زرد داراى سامانه تاکسیمتر 

توزیع شده است.

آمادگى میراث فرهنگى براى 
واگذارى کاروانسراهاى نایین

مدیر اداره میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى 
ناییـن از آمادگـى ایـن سـازمان بـراى واگـذارى 
کاروانسراهاى تاریخى براى بازسازى و بهره بردارى 
بخش خصوصى به منظور توسعه صنعت گردشگرى 
خبر داد.محمود مدنیان گفت: در نایین کاروانسرا هاى 
زیادى وجود دارد و میراث فرهنگى این آمادگى را دارد 
تا براى واگذارى کاروانسرا ها و آثار باستانى به بخش 
خصوصى با هدف مرمت، بازسـازى و بهـره بردارى 

همکارى کند.

انتصاب مدیر جدید 
حوزه علمیه خواهران 

در مراسم تودیع و معارفه مدیر حوزه علمیه خواهران 
اصفهان، از زحمات حجت االسـالم مهـدى ابطهى 
تقدیر شد و حجت االسالم غالمرضا بهرامى جایگزین 

وى در این سمت شد.

قدردانى بانک جهانى 
از اتاق بازرگانى اصفهان

بانک جهانى از اتاق بازرگانى اصفهان قدردانى کرد.
مدیرعامـل بانک جهانـى با ارسـال نامـه اى از اتاق 
بازرگانى اصفهان به دلیل مشـارکت در انجام پروژه 

کسب و کار جهانى سال2019 قدردانى کرد.

برگزارى 
همایش شکاف لب و کام 

همایش«شـکاف لب و کام» با ارائـه روش هاى نوین 
درمان در بیمارستان امام حسین(ع) اصفهان برگزار شد. 
ناصر نجمى، جراح فک و صورت در این همایش یک 
روزه در زمینه روش هاى نوین عمل جراحى شکاف لب 
و کام گفت: جراحان این رشته، در زمینه عمل جراحى 
شکاف لب و کام به روش هایى نوین دست یافته اند که 
از جمله این عمل ها مى توان به عمل جراحى همچون 

عمل لب و عمل بینى اشاره کرد.

بیابان زدایى در 30 هکتار از 
اراضى اردستان

مجیـد خداپرسـتان، مدیـر اداره منابـع طبیعـى و 
آبخیزدارى اردسـتان گفـت: در 30 هکتـار از اراضى 
بیابانى شهرسـتان اردسـتان، طرح بادشـکن زنده و 
قلمه زنـى درخت تـاغ با اعتبـار 630میلیـون ریال از 

اعتبارات استان اجرا شده است.

تصویب بودجه 2 میلیاردى 
شوراى شهر 

عضو شوراى اسالمى شــهر اصفهان گفت: بودجه 
دو میلیارد و 200 میلیون تومانى براى شوراى شهر 

اصفهان به تصویب رسید.

خبر

عضو هیئت مدیره نظام صنفى کشــاورزى شهرســتان 
اصفهان گفت: زاینــده رود باید روزهاى پایانى امســال یا 
فروردین ماه ســال آینده بــه مدت 75 روز بــراى آبیارى 
زمین هاى کشاورزى رهاسازى شود، زیرا کشت اخیر به آب 
نیاز دارد و اگر این اقدام با تأخیر انجام شود، موجب خسارت 

و افت تولید خواهد شد.
 حسین محمدرضایى با بیان اینکه در پى رهاسازى موقت 
زاینده رود، در حــدود 35 تا 40 درصــد زمین هاى زراعى 
زیرکشت رفته است، اظهار کرد: به دلیل کشت دیرهنگام، با 
افت تولید رو به رو هستیم، زیرا بهترین زمان کشت غله آبان 
ماه است و متأسفانه آب در آبان ماه براى کشاورزان رهاسازى 

نشد. وى با اشــاره به بارش هاى پنج ماه نخست سال آبى 
امسال اظهار کرد: میزان بارندگى هاى سال زراعى جارى 
در ایستگاه کوهرنگ تا به حال بیش از  1200میلیمتر بوده و 
درحدود 90 درصد بارش یکسال کامل زراعى محقق شده و 
به اندازه اى است که باید شرب، کشاورزان، محیط زیست و 

صنعت را تأمین کند.
محمدرضایى اضافه کرد: اینکه چرا بــا وجود بارش هاى 
مطلوب در ایستگاه کوهرنگ، ذخیره سد زاینده رود درحدود 
150 میلیون متر مکعب است، به دلیل سازه هاى آبخیزدارى 
و آبخواندارى است و مسئوالن براى نجات زاینده رود باید 

به دنبال حذف و جمع آورى این سازه ها در باالدست باشند.

مدیرعامل ســازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى 
اصفهان گفت: به زودى 25 هزار ُگلدان گل از گونه هاى 
مختلف متناسب با هویت تاریخى و پیشینه چهارباغ به 

بستر این محور گردشگرى اضافه مى شود.
فــروغ مرتضایى نــژاد اظهارکــرد: گل هــاى فصل 
همچون آالله پرپر، سیکلمن، شــمعدانى آویز، بگونیا، 
کاالنکوئه و شــب بو از جمله گونه هایى اســت که در 
آستانه سال جدید در محور گردشگرى چهارباغ کاشت 

مى شود.
وى تصریح کرد: براى اســتقبال از سال جدید نیز بیش 
از هفت پروژه کالن در دستور کار سازمان پارك ها قرار 

گرفته که در داخل و حومه شهر انجام مى شود.
مدیرعامل ســازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى 
اصفهان با بیان اینکه اقدامات ویــژه اى در جاى جاى 
شهر در دست انجام است، گفت: براى چهارباغ عباسى 
پروژه هایى در دســت اقدام داریم، حتى نوع گونه گل  و 
گیاهان، متناسب با بحث هاى نوستالژى و تاریخى شهر 
اصفهان است که منظر زیباى آن را شهروندان در آستانه 

نوروز مشاهده خواهند کرد.
وى ادامه داد: براى محور میانى چهارباغ فراخوان اعالم 
شــده که مطابق با برنامه تاریخى و متناسب با مباحث 

میراثى اقدامات الزم صورت گیرد.

کاشت 25 هزار گلدان گل
 در چهارباغ عباسى

زاینده رود در مرحله بعد 
باید 75 روز رهاسازى شود

در مراســم تکریم و معارفه رئیس قبلــى و جدید منطقه 
6 بازرسى کل کشور و بازرس کل اســتان اصفهان، سید 
محمدمهدى طباطبایى مهریزى به عنــوان مدیر جدید 
معرفى و از خدمات حجت االسالم و المسلمین سید رسول 

محمودآبادى در این سمت، قدردانى شد.
در این مراســم که در تاالر اجتماعات شــهید بهشــتى 
دادگسترى اســتان اصفهان و با حضور مسئوالن قضائى، 
مدیران دستگاه هاى اجرایى استان، خانواده شهدا و ایثارگران 
و... برگزار شد، رئیس سازمان بازرسى کل کشور با قدردانى 
از تالش هاى شبانه روزى حجت االسالم و المسلمین سید 
رســول محمودآبادى به عنوان رئیس منطقه 6 بازرسى 
کل کشور و بازرس کل اســتان اصفهان گفت: انصافاً وى 
بازرسى هاى بســیار خوبى در طول خدمت خود به همراه 

همکارانش انجام داد.
ناصر ســراج، رئیس جدید منطقه 6 بازرسى کل کشور و 
بازرس کل اســتان اصفهان را هم داراى تجربیات بسیار 
خوب در بازرســى اعالم کرد و افزود: سید محمدمهدى 
طباطبایى در منطقه 6 بازرسى کل کشــور و بازرس کل 
استان اصفهان اقدامات پیشگیرانه را مدنظر خواهد داشت. 
وى به راهپیمایى گسترده مردم کشور در چهلمین سالگرد 
پیروزى انقالب اسالمى اشاره کرد و گفت: برآوردها نشان 
مى دهد در چهلمین سالگرد پیروزى انقالب، مردم در تهران 
و دیگر شهرها نسبت به سال هاى گذشته، 25 درصد بیشتر 

در راهپیمایى علیرغم شرایط نامساعد هوا شرکت کردند.
سراج اظهار کرد: وظیفه سازمان بازرسى نظارت بر حسن 
اجراى صحیح قوانین اســت و ما در پنج سال گذشته 12 
تفاهمنامه با آفریقا، آســیا و... به منظور تبادل تجربیات و 
شناسایى بیشتر کشــور امضا کردیم، تا دیگر کشورها از 

نزدیک ببینند که کشورمان امن ترین کشور جهان است.
■■■

نماینده ولى فقیه در استان و امام جمعه اصفهان هم گفت: 
رئیس قبلى منطقه 6 بازرسى کل کشور و بازرس کل استان 

اصفهان، انصافًا در طول خدمت خود در اصفهان با آرامش 
بسیار خوب و البته نرمش قهرمانانه فعالیت داشت.

آیت ا... سید یوسف طباطبایى نژاد با بیان اینکه اصل بازرسى 
از اساس کشور است، یادآور شد: ممکن است تخلفاتى باشد 
و طبیعى است که انسان ها اشتباه مى کنند که مى توانند با 
تنبیه نه تشکیل پرونده، متنبه شــوند و بابت یک گناه که 
ممکن است از هر فردى ســر بزند نباید مچگیرى کرد و 

پرونده تشکیل داد و آینده او را نابود کرد.
وى ادامه داد: نســبت به گنــاه دیگران داغ نشــوید، باید 
اشتباهات افراد را اگر قابل گذشــت است ببخشید و روى 
برخى قوانین آبکى که داریم پافشارى نکنید و مقدس مآبى 
براى قانون در نیاورید. البته جایى هم که خالف سنگینى 

صورت گرفته باید برخورد شود.
■■■

استاندار اصفهان هم گفت: هماهنگى، هم افزایى و همدلى 
که بین مسئوالن استان اصفهان وجود دارد شاید در دیگر 
استان ها نباشــد و به لطف خدا، بروز مشــکالت متعدد و 

سختى ها در اصفهان، نمود بیرونى نداشته است.
عباس رضایى شرایط اقتصادى استان اصفهان را شرایط 
خاصى دانست و اذعان کرد: آمار بیکارى در استان اصفهان 

2/5 درصد از متوسط کشور بیشتر بوده است. وى از بازرس 
کل اســتان اصفهان خواســت با توجه به اینکه ضوابط و 
مقررات اجرایى دستگاه ها براى زمان عادى است و ما امروز 
در جنگ اقتصادى ظالمانه و تحریم هستیم، نحوه برخورد با 
ضوابط عادى نیست و شرایط جنگ اقتصادى در نظر گرفته 

شود که این پیام مدیران دستگاه هاى اجرایى استان است.
■■■

رئیس کل دادگسترى استان اصفهان هم گفت: امروز استان 
اصفهان از استان هاى خوب و امن کشــور است و اگرچه 

مشکالت وجود دارد اما با تعامل بر مشکالت فائق آمدیم.
احمد خســروى وفا وضعیت اســتان اصفهان را در کشور 
مثالزدنى خواند و افزود: با اقدامات به یادماندنى و خوبى که 
در دستگاه قضا و دستگاه هایى که با دستگاه قضائى استان 

تعامل دارند اتفاقات بسیار خوبى صورت پذیرفته است.
■■■

سید محمدمهدى طباطبایى، رئیس جدید منطقه 6 بازرسى 
کل کشور و بازرس کل استان اصفهان نیز گفت: ما همواره 
در کنار مدیران خواهیم بود و به دنبال مچگیرى نیستیم و 
پیشگیرى در اولویت خواهد بود و امید است با تعامل، بتوانیم 

همیار خوبى براى مدیران استان باشیم.

بابت یک گناه که ممکن است از هر فردى سر بزند، نباید مچگیرى کرد

کارشناس مسئول پیش بینى هواى استان اصفهان 
گفت: نقشــه هاى هواشناســى بیانگر جوى تقریبًا 
پایدار طى روزهاى سه شــنبه و چهارشنبه (امروز و 
فردا) بر آسمان استان است که بر این اساس، آسمان 
صاف تا قســمتى ابرى براى اکثر نقاط استان پیش 

بینى مى شود.
فاطمه زهرا ســیدان اظهار کرد: در این بازه زمانى، 
جوى تقریبًا پایدار بر آسمان اســتان حاکم است و 

در اکثر نقاط استان، آسمان صاف تا قسمتى ابرى و 
گاهى وزش باد پیش بینى مى شود.

وى افزود: از روز چهارشــنبه با عبور موج شــمالى 
در بخش هاى شمالى اســتان، بارش پراکنده باران 
پیش بینى مى شود.ســیدان در خصوص وضعیت 
دماى اصفهان طى 24 ساعت آینده گفت: دما تغییر 
محسوسى نخواهد داشــت و همچنان توده هواى 

سرد بر استان ماندگار است.

مدیرکل پزشکى قانونى استان اصفهان گفت: در ده 
ماهه سال جارى 949 نفر در حوادث ترافیکى جان 
خود را از دســت دادند، این آمار در مقایسه با مدت 
مشــابه ســال قبل 873 نفر (198 زن و 675 مرد) 

معادل 8/7 درصد افزایش را نشان مى دهد.
على ســلیمانى پور افزود: از مجموع تلفات حوادث 
ترافیکى ســال جارى در این اســتان، 197 نفر زن 
و 752 نفر مرد بوده اند و بیشــترین تلفات حوادث 
ترافیکى با 583 نفر در جاده هاى برون شهرى، 319 
نفر در مسیرهاى درون شهرى، هشت نفر جاده هاى 

روستایى و 39 نفر سایر گزارش شده است.
وى یادآور شد: همچنین در مدت فوق 23 هزار و 676 
مصدوم حوادث ترافیکى به اداره کل پزشکى قانونى 
استان اصفهان و مراکز تابعه مراجعه کرده اند که از 
این تعداد، 6502  نفر زن و 17 هزار و 174 نفر مرد 
هستند و آمار مصدومان حوادث ترافیکى در ده ماهه 
سال جارى در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، 8/5 

درصد افزایش داشته است.

مســئوالن اصفهانى در ماه هاى گذشــته چندین 
بار وعده بهره بــردارى از پایانه بــار هوایى(کارگو 
ترمینال) این شــهر داده اند اما تاکنــون این وعده 

محقق نشده است.
قرارداد ساخت و تجهیز پایانه بار هوایى فرودگاه بین 
المللى شهید بهشــتى اصفهان 28 تیر سال 95 بین 

اتاق بازرگانى اصفهان و پیمانکار منعقد شد. 
قرار است این پایانه بار هوایى در زمینى به مساحت 
2000 متر مربع و با اعتبارى بیــش از یک میلیارد 
و 200 میلیــون تومان توســط اتحادیــه تولید و 
صادرکنندگان میوه اســتان اصفهــان در فرودگاه 

شهید بهشتى احداث شود. 
اسرافیل احمدیه، رئیس ســازمان صنعت، معدن و 
تجارت استان اصفهان در این باره گفت: امور مربوط 
به تکمیل و بهره بــردارى از این پایانه بار هوایى به 
بخش خصوصى یعنى اتاق بازرگانى استان تفویض 

شده است. 
در همین حال، رئیس اتاق بازرگانى، صنایع، معادن 
و کشاورزى اصفهان که آذر امسال از افتتاح قریب 
الوقوع این پایانه تجارى خبرداده بود، در تازه ترین 
اظهار نظرش وعــده داد که پایانه بــار هوایى این 

استان، تا پایان امسال به بهره بردارى برسد. 
عبدالوهاب ســهل آبادى تصریح کرد: پیش از این، 
چند پیمانکار براى تکمیل و تجهیــز این پایانه بار 
در محل حاضر شــدند اما نتوانســتند آن را به بهره 

بردارى برسانند. 
وى افزود: تا اینکه آذر امسال با همکارى مدیرکل 
فرودگاه بین المللى شهید بهشــتى با یک شرکت 
حمل و بار هوایى مجرب که صادرات بار از فرودگاه 

بین المللى امام (ره) را برعهده دارد، براى راه اندازى 
پایانه بار هوایى فرودگاه اصفهان به توافق رسیدیم. 
وى با اشــاره به اینکه پیمانکار یاد شده از 15 بهمن 
امسال کار خود را براى تکمیل و بهره بردارى پایانه 
بار هوایى اصفهان با جدیت آغاز کرده اســت، ادامه 
داد: این پایانه، فاقد راه دسترســى به باند فرودگاه 
اصفهان بود که پیمانکار در حال احداث این راه است 

و تا چند روز آینده کار آن پایان مى یابد. 
وى با بیان اینکه تجهیزات مورد نیاز پایانه بار هوایى 
اصفهان تأمین شده است، گفت: یکى از مهمترین 
آنها دستگاه x ray بود که مدیریت فرودگاه، تهیه 

این دستگاه را متقبل شد.
ســهل آبادى بیان کرد: پایانه بــار هوایى اصفهان 
تا پایان ســال تکمیل مى شــود و به بهره بردارى 
مى رسد، گرچه ما مى خواســتیم آن را در دهه فجر 
افتتاح کنیم اما تمایل نداشتیم در حالى که این طرح 

ناقص است براى آن مراسم افتتاحیه بگیریم. 
به گفته وى، تا چند روز آینده نماینده گمرك استان 

اصفهان در این پایانه بار هوایى مستقر خواهد شد. 

مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى 
اســتان  اصفهان گفت: با افزایش مشارکت فعاالن 
بخش خصوصى، سرمایه گذارى گردشگرى در این 

استان به 30 هزار میلیارد ریال رسیده است.
فریدون اللهیــارى افزود: در اصفهــان طرح هاى 
گردشــگرى و میراث فرهنگــى متعــدد و قابل 
مالحظه اى در حال انجام است و در دهه فجر امسال 

57 طرح به بهره بردارى رسید.
وى با اشاره به تحوالت مثبت در حوزه گردشگرى 
اضافه کرد: در این اســتان، مجموعه هاى اقامتى و 
گردشــگرى افزایش پیدا مى کند.مدیرکل میراث 
فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى استان اصفهان 
اضافه کرد: نگاه دولت، توســعه گردشگرى است، 

زیرا این صنعت نقش اثربخشى در اشتغالزایى دارد.

توده هواى سرد در اصفهان ماندگار است

افزایش 8/5 درصدى تلفات حوادث جاده اى

پایانه بار هوایى اصفهان کى به بهره بردارى مى رسد؟

مدیرکل میراث فرهنگى استان:

سرمایه گذارى بخش گردشگرى اصفهان 
به30 هزار میلیارد ریال رسید

ساسان اکبرزاده

معاون فنــى اداره کل منابــع طبیعى و آبخیزدارى اســتان 
اصفهان گفت: دستکم 600 هزار هکتار از مراتع این استان به 
دلیل چراى مفرط دام تخریب شده است و به مراقبت خاص 

و بیشتر نیاز دارد.
عبدالرضا مهاجرى افزود: درحدود 6 میلیون هکتار مرتع در 
اســتان اصفهان وجود دارد که 35 درصد آن، مرتع فقیر و یا 
خیلى فقیر است که از این مقدار، بالغ بر 600 هزار هکتار نیازمند 
مراقبت و رسیدگى فراگیرتر، جلوگیرى از ادامه چراى دام و 
اجراى طرح هاى بازیابى به منظور جلوگیرى از تخریب بیشتر 
است.وى با بیان اینکه 2/5 مییلون واحد دامى در این استان 
وجود دارد، اضافه کرد: بیش از 11 درصد از مراتع این منطقه، 
با وضعیت خوب و 54 درصد با شرایط متوسط روبه رو است. 
وى با تأکید بر حفاظت همه جانبه مراتع یادآور شد: مراتع به جز 

استفاده براى چراى دام، پناهگاه اصلى حیات وحش محسوب 
مى شوند و نقش تولید خاك، تولید مواد خام و ایجاد معادن آنها 
از اهمیت باالیى برخوردار است. معاون فنى اداره کل منابع 
طبیعى و آبخیزدارى اســتان اصفهان با اشاره به اینکه 1/9 
میلیون از مراتع استان را مراتع ییالقى و 4/3 میلیون هکتار از 
آن را مراتع قشالقى تشکیل مى دهد، ادامه داد: در فصل چرا 
227 هزار تن علوفه در این منطقه تولید مى شود و 41 هزار 
خانوار از آن بهره مند هستند. مهاجرى تصریح کرد: براى یک 
میلیون و 740 هزار هکتار از مراتع استان طرح هاى مرتعدارى 
تعریف و مشخص شده است تا بر مبناى آن بتوان ضمن حفظ 

این ذخایر با ارزش، امرار معاش مردم با چالش روبه رو نشود.
■■■

معاون منابع طبیعى و آبخیزدارى استان اصفهان همچنین 

به اهمیت حفظ ذخایر منابع طبیعــى از حوادثى چون آتش 
سوزى اشاره کرد و افزود: در یکى دو ســال اخیر با افزایش 
فعالیت یــگان حفاظت ایــن مجموعه، 70 درصــد تعداد 
آتش ســوزى ها و 73 درصد از ســطح حریق هاى منطقه 

کاهش یافت.
■■■

مهاجرى در بخش دیگرى از ســخنانش درباره جنگل هاى 
استان اصفهان بیان کرد: 300 هزار هکتار جنگل دست کاشت 
در منطقه وجود دارد و براى 39 هزار و 500 هکتار از زمین هاى 

استان عملیات بیولوژیک انجام شده است.
وى ادامه داد: طى چهار دهــه اخیر 44 میلیون اصله نهال در 
این منطقه تولید و 100 هزار هکتار پــارك جنگلى احداث 

شده است.

نیاز600 هزار هکتار از مراتع 
تخریب شده اصفهان به مراقبت خاص
6 میلیون هکتار مرتع در استان اصفهان وجود دارد که 35 درصد آن، مرتع فقیر و یا خیلى فقیر است
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در دومین روز از جشنواره موسیقى فجر گروهى از کشور دانمارك 
قطعه اى اجرا کرد که یک آهنگســاز دانمارکى حدود صد سال 
پیش با الهام از میدان نقش جهان اصفهان نوشــته بوده است؛ 
قطعه اى با نام «کوئینتت بادى، اپوس 43» که «کارل نیلسون» 
آن را به سفارش اپراى سلطنتى کپنهاگ براى «قصه هاى هزار 
و یک شب» نوشته و آنســامبل «آتالس» به سرپرستى «یِسپا 
لوتســهوفت» که سال هاســت در دنیا قطعات مختلفى را اجرا 
مى کند، آن را بــراى اولین بار در ایــران روى صحنه برد. پایگاه 
اطالع رسانى «موسیقى ما» با سرپرست این گروه گفتگو کرده 
که ناگفته هاى جالب بسیارى از ذهنیت مردم دانمارك نسبت به 

موسیقى ایران، به خصوص اصفهان داشت.
 از قطعه اى شــروع کنیم که قرار است در 
جشنواره موســیقى فجر از کارل نیلسون 
اجرا کنید؛ قطعه اى که حدود صد سال پیش 
با الهام از میدان نقش جهان اصفهان نوشته 
شده است. این اولین بار است که این قطعه 

در ایران اجرا مى شود؟
بله اولین بار است. بزرگ ترین آهنگســاز دانمارکى این قطعه را 
براى ایران نوشته است. این قطعه بخشى از یک اثر بزرگ تر است 
که به سفارش «اپراى ســلطنتى کپنهاگ» براى نمایشى به نام 
«عالءالدین و قصه هاى هزار و یک شب» نوشته شده است. این 
اثر بخش هاى مختلفى دارد که درباره موسیقى مشرق زمین است. 
یکى از ویژگى هاى این قطعه، شــیوه آهنگسازى کارل نیلسون 

است که خودش آن را ابداع کرده است.
مگر چه شیوه اى است؟

او خودش را در بخش هاى مختلف میدان نقش جهان مى بیند که 

گوشه گوشــه آن آدم هاى متفاوتى حضور دارند؛ ُتجار، مردهایى 
که یک گوشه نشسته اند و قهوه مى خورند، خانم هایى که در حال 
خرید هســتند، بچه هایى که بازى مى کنند و... شروع این قطعه 
صبِح این میدان را به تصویر مى کشــد و آرام آرام تمام این آدم ها 
شــروع به فعالیت مى کنند. انگار یک نفر در چهار جاى مختلف 
میدان ایســتاده و این اتفاقات را رصد مى کند که همین اتفاق در 
ارکستر هم مى افتد و چهار بخش مختلف ارکستر دارد. کم کم روز 
تمام مى شود و شهر قرار است در آرامش شب فرو رود و موسیقى 

هم به انتها مى رسد.
پس بیشتر از معاشرت آدم ها الهام گرفته 
شده تا معمارى بناهاى مختلفى که دور تا 

دور میدان نقش جهان هستند.
دقیقًا همین اســت. بیشــتر درباره برخورد مــردم در آن جامعه 
است. کارل نیلسون یک آهنگساز مردمى بود و عالقه زیادى به 
روان شناسى آدم ها داشت. براى ما در دانمارك آهنگساز جالبى 
است که هم آثار فرازمینى دارد و هم آثارى که در واقع آواز براى 
کودکان است. ساختار این قطعه جورى است که ارکستر به چهار 
قسمت تقســیم مى شــود و هر کدام از بخش هاى ارکستر یک 
تصویر را به نمایش درمى آورند که با تصویر بعدى کامًال متفاوت 

است اما روى هم قرار مى گیرند. 
این را مى دانید کــه معمارى در اصفهان به 
موسیقى منجمد معروف است و آرشیتکت ها 
خیلى از موســیقى براى طراحى هایشان 

الهام مى گرفته اند؟
این تصوِر بسیار درستى است که معمارى موسیقى منجمد است. 
امکان دارد کارل نیلسون هم این قطعه را بر همین اساس پیش 

برده باشد چراکه تصمیم گرفته آن را با الهام از اصفهان بنویسد 
نه مثًال شــیراز یا تهران. ما وقتى به زبــان دانمارکى مى گوییم 
«اصفهان»، به این نام احساس عشق مى کنیم. زیبایى کم نظیرى 

در این کلمه به زبان دانمارکى وجود دارد.
هیچ وقت اصفهان بوده اید؟

نه اما دفعه بعد حتماً این شهر را مى بینم.
شــما چقدر با موســیقى ایرانى و در ابعاد 
وسیع تر، موسیقى مشــرق زمین آشنایى 

دارید؟
خیلى به موسیقى ایرانى گوش مى کنم. بیشتر موسیقى هایى که 
ما در دانمارك مى شناسیم، موسیقى هاى ایرانى، عربى و هندى 

است. موسیقى ایرانى تأثیر زیادى روى من مى گذارد.
بیشــتر کدام هنرمندان ایرانــى را دنبال 

کرده اید؟
کسى که بیشتر از همه مى شناسم شهرام ناظرى است که تقریباً در 
دانمارك شناخته شده است. یکسرى سى دى هاى موسیقى ایرانى 
هم دارم که در آنها غزل خوانده مى شود اما نامشان را یادم نمى آید.
این روزها نام «ایران» بیشــتر به واسطه 
سیاست در دنیا شناخته شده؛ شما به عنوان 
یک هنرمند با چه نگاهى ایران را به دیگران 

معرفى خواهید کرد؟
اگر سیاست را کنار بگذارم باید به سادگى بگویم آنچه  براى من در 
ایران جالب است خود ایرانى ها هستند. من تا به حال آنقدر زیبایى 
و برخورد خوب در هیچ جاى دنیا ندیده ام. به نظرم شما آدم هایى 
فرهنگى هستید و ُشعراى خودتان را مى شناسید. البته بسیار هم 

مهمان نوازید.

رضا رشیدپور، مجرى برنامه «حاال خورشید» 
از تعداد برنامه هــاى باقیمانده تا پایان «حاال 
خورشــید» خبر داد. مجله صبحگاهى «حاال 
خورشــید» یکى از برنامه هــاى پرطرفدار و 
پربیننده تلویزیون است که از دو سال گذشته 
روى آنتن شبکه 3 سیما رفت و رضا رشیدپور 
اجراى این برنامه را برعهــده گرفت. برنامه 
صبحگاهى «حاال خورشید» در زمستان 97 
فصل جدیدى را آغاز کرد و به روزهاى پایانى 

خود نزدیک شد.
رضا رشیدپور، مجرى برنامه «حاال خورشید» 
از پخش این برنامه تا اواسط اسفندماه خبر داد. 
در این برنامه اعالم شد که «حاال خورشید» تا 
روزهاى نزدیک به عید نوروز به پایان مى رسد.

اولین برنامه «حاال خورشــید» از اردیبهشت 
ماه 1395 روى آنتن شــبکه 3 ســیما رفت.  
«حاال خورشــید»  یک مجله صبحگاهى به 
تهیه کنندگى و اجراى رضا رشــیدپور است 
که در قالبى ترکیبى و گفتگو محور با نگاهى 
اجتماعى بــه موضوع هــاى مختلف جامعه

 مى پردازد.

ما عادت کرده ایم خبرهــا در رابطه با تولید 
ســرى هاى جدید دو مجموعــه پرطرفدار 
ســال هاى اخیــر تلویزیون یعنــى «کاله 
قرمــزى» و «پایتخــت» را از مجــارى 
رســمى نشــنویم و ابتدا یکى از عوامل این

 مجموعه ها خبر را لــو بدهند. از طرف دیگر 
عادت کرده ایم، چندین و چند بار خبر شروع 
پیش تولید این مجموعه ها را منتشر کنیم و 

سپس تکذیبیه شان را!  
حاال هم خبر تولید ســرى تــازه «پایتخت» 
منتشر شــده که بگذارید به حساب علیرضا 
خمسه. خمســه در برنامه «فرمول یک» در 
پاسخ به ســئوال على ضیاء اعالم کرده که 
خبرهاى خوبى در راه اســت و «پایتخت 6» 

ساخته مى شود.
او گفت که «پایتخت6» ســاخته مى شود و 
مرگ «پنجعلى» در این فصل، شایعه است. 
من هســتم و براى نوروز 99  هم «پایتخت» 

جدیدى را با فضاى جدید خواهیم داشت.

اکران اول و دوم نوروز براى فیلمسازان و صاحبان آثار و حتى چرخه سینما مهمترین زمان در طول سال است و خیلى ها 
تمایل دارند در این برهه فیلمشان را بر پرده سینما ها ببینند. همانگونه که ابراهیم داروغه زاده دبیر سى و هفتمین دوره 
جشنواره فیلم فجر اعالم کرد اولویت اکران نوروزى با فیلم هاى حاضر در این رویداد فرهنگى-هنرى خواهد بود و در 

این راستا براى تعدادى از فیلم ها درخواست داده شده است اما باید دید این حرف تا چه حد محقق مى شود.
تا به این لحظه آیین نامه جدید اکران و سرگروه ها براى نمایش هاى نوروزى اعالم نشده این در حالى است که زمان 
زیادى تا عید باقى نمانده است و باید دید آیا براى سال جدید شاهد افزایش قیمت بلیت هستیم یا خیر؟ چرا که هر سال 
در چینش فیلم هاى نوروزى شاهد ترکیب هفت فیلم با ژانر هاى مختلف بودیم و پیش بینى مى شود امسال نیز چنین 

اتفاقى رخ دهد.
با نگاهى به لیست سى و هفتمین جشنواره فیلم فجر، احتماًال فیلم هایى، چون «زهرمار»، «شبى که ماه کامل شد»، 
«مترى شیش و نیم»، «قصر شــیرین»، «سال دوم دانشکده من»، 
«سرخ پوست»، «طال»، «غالمرضا 
تختى»، «بیســت و 
ســه نفر» و «ماجراى 
نیمــروز 2: رد خون» 
جزو لیست اکران هاى 
اول و دوم نوروز باشند 
که از سینماى کمدى تا 
سینماى اجتماعى، انقالبى 
و دفاع مقدسى دیده مى شود. اما 
عالوه بر فیلم هاى جشنواره، آثارى چون 
«دختر شیطان»، «تگزاس2»، «چهارانگشت»، 
«ژن خوك»، «زندانى ها» و «رحمان 1400» هستند 
که خارج از فضاى جشنواره تولید و آماده شده اند  و احتمال دارد 

در اکران نوروزى قرار بگیرند.

پول هاى کثیف در سینما، این شده بود اساس پرسش ها 
از ســینماگران در جشــنواره فیلم فجر. در مقابل این 
پرسش، حسین انتظامى، معاونت سینمایى وزارت ارشاد 
نخستین سیاستش را بر اجراى طرح شفافیت در سینما 
گذاشته است. کارى که مشخص مى کند چه کسى و با 
کدام سرمایه پشت فیلم هاست. اما آیا این راهکار کمکى 

به حل این چالش در سینماى ایران مى کند؟
مسعود ده نمکى، فعال سیاسى سابق که حاال بیش از 
یک دهه است بخشى از فیلمسازى سینماى بدنه ایران 
شده است، مى گوید با روندى که هزینه فیلمسازى در 
ایران پیدا کرده، دیگر چاره اى براى فیلمسازان نمى ماند 
غیر از اینکه هر پولى را اعم از تمیز یا کثیف جذب کنند. 
اما آیا شفاف سازى به سینما کمک مى کند تا از اتهام 
ورود پول هاى کثیف رهایى پیدا کند؟ پرسشى که ده 
نمکى آن را با یک پرسش کلیدى تر پاسخ مى دهد. او 
مى گوید: «واقعًا فکر مى کنید با این هزینه سرسام آور 
فیلمسازى و قیمت  نجومى دستمزد بازیگران آیا اصًال 
کسى مى تواند به عنوان فیلمساز مستقل فیلمى بسازد؟ 
االن اگر یک فیلم عادى کم هزینه کم بازیگر آپارتمانى 
بخواهى بسازى مى شود دو میلیارد تومان هزینه. فیلمى 
که دو میلیارد هزینه دارد براى رسیدن به سوددهى باید 
روى گیشه اقًال هشت میلیارد تومان بفروشد. این یعنى 
تقریباً 70درصد فیلم هاى ما ضررده مى شوند. چند فیلم 

خواهیم داشت که بتواند هزینه اش را برگرداند؟»
او با این استدالل اعتقاد دارد چاره اى غیر از این براى 
سینما نمى ماند که برود سراغ پول هاى با منشأ نامعلوم؛ 
این کارگردان در این باره بیان مى کند: «اســمش را 

هرچه بخواهیــد بگذارید ولى در این 
شرایط هر کارگردانى که بخواهد 
فیلم با بازیگر بسازد باید هر پولى 
از هر جایى توانســت را جذب 
کند. ما یــک دوره اى همه چیز 
را ول کردیم و این شد حاصلش. 
مســئوالن تصمیم گیر در سینما 
فراموش کردند و تشــکل ها هم 

همینطور. حاال دیگر واقعًا ســینما 

به این شکل صرفه ندارد. دیگر سخت است سینماى 
مستقل روى پا بماند و فیلم هاى کم بودجه باید بروند 
ســمت غیربازیگرها، غیرحرفه اى ها و لوکیشن هاى 
محدود. آثــار تاریخى و کارهاى فاخــر بدون کمک 
دولتى ها و شــبه دولتى ها و پول هــاى نامعلوم اصًال 

قابلیت ساخت نخواهند داشت.»
او ادامه  مى دهد: «االن این بحث هایى که درباره پول 
تمیز یا کثیف مى شود برسر بدى این پول ها نیست. گیر 
یکسرى این است که چرا پول ها به خودشان نرسیده 

است و به بقیه این فرصت ها رسیده است.»
این گرانى آیا حاصل دستمزدها و هزینه دالرى بخشى 
از بازیگران شاخص ســینماى ایران است؟ ده نمکى 
اعتقادى به این مســئله ندارد و مى گویــد: «گرانى 
دســتمزدها قبل از گرانى دالر رخ داد. یک بخشى به 
شبکه نمایش خانگى مربوط مى شد و پول هاى پرداخت 

شده و بخش دیگر هم عدم نظارت و کنترل بود.»
اما با کنترل چطور مى شد مانع از گرانى دستمزدها شد؟ 
مگر سقف قراردادها نقشى در کاهش دستمزد بازیکنان 
فوتبال داشت؟ ده نمکى در پاسخ به این پرسش توضیح 
مى دهد: «خودتان مى دانید که اتفاقًا همین پول هاى 
مشکوك چه بالیى سر فوتبال آورد و گرانى اش باعث 
شد چه کســانى به فوتبال بیایند و پول هاى ناپاك با 

فوتبال چه کرد؟»
حاال اما بحث شفاف ســازى آیا مى تواند کمک کند 
به پاکسازى ســینما از پول هاى مشکوك؟ ده نمکى 
مى گوید: «راســتش را بخواهید امیــدوارم منجر به 
عوام فریبى نشود چون راهکار قصه تنها شفاف سازى 
نیست. شفاف سازى گام اول اســت. محاسنى دارد 
مثًال اینکه ســرمایه هاى دولتــى و بعضى افراد 
مشخص مى شــود. حســن دیگرش این است 
که دیگر دوســتان هنرمند نمى توانند پول هاى 
بازنشستگان فالن ارگان را بگیرند، فیلم بسازند 
و بعد در اینستاگرام هاى شان از حق مردم بگویند 
و ژست هموطن دوســتى بگیرند ولى براى حل 
این چالش بزرگ نیاز به برخوردهاى جدى ترى 

در کنار شفاف  سازى هست.»

در اتفاقى جالب برنامه «هفت» در پخش معرفى فیلم «مترى شــیش و نیم» ســعید 
روستایى سکانسى را پخش کرد که در نسخه اکران شده در جشنواره فجر وجود نداشت! 
جواب این سئوال که چطور مى شود در اکران جشنواره سکانسى حذف اما در تلویزیون 

پخش شود بماند براى بعد؛ موضوعى که مهم هست، دلیل حذف این سکانس است.

رونمایى از یک پلیس ایرانى واقعى
داستان «مترى شیش و نیم» درباره یک سرگرد پلیس مبارزه با مواد مخدر به نام «صمد» 
(با بازى پیمان معادى) اســت که به دنبال توزیع کننده دانه درشــت مواد مخدر به نام 
«ناصر خاکزاد» (با بازى نوید محمدزاده) است. صمد تالش مى کند با دستگیرى تمام 
خرده فروشان و بازجویى از آنها به چهره اصلى ناصر خاکزاد برسد. سرانجام در بازجویى 
از «الهام» (با بازى پریناز ایزدیار) به محل زندگــى ناصر پى مى برد و... . هرقدر هم که 
بخواهید «مترى شیش ونیم» را بدون مقایســه با اولین فیلم بلند این کارگردان «ابد و 
یک روز» ببینید و بفهمید، نمى شود. روستایى در فیلم جدید، باز هم به پیامدهاى اعتیاد و 
فروش مواد مخدر پرداخته اما به جرأت مى شود گفت که در مقایسه با «ابد و یک روز»، 

ابعاد گسترده ترى از این معضل را در سطح جامعه به تصویر کشیده است.
در نقدهاى مکتوب و شفاهى «مترى شیش و نیم» بارها خواندید و شنیدید که پلیس این 
فیلم (سرگرد صمد) پلیســى واقعى و باورپذیر در آمده. پیمان معادى یک پلیس وظیفه 
شناس که با هیچ رقمى وسوسه نمى شود به تصویر کشیده شده. البته نگفته هم روشن 
اســت که ما کًال در هیچ فیلمى نمى توانیم یک پلیس خالفکار داشــته باشیم. سطح 
توقعتان را هم زیادى باال نبرید چون تا همینجا هم «مترى شــیش و نیم» به شــکلى 

تابوشکنانه عمل کرده و از این حیث مى توان گفت یک استثناست.

سکانس پخش شده
در این سکانس ســرگرد صمد در رختکن مشــغول لباس عوض کردن است؛ یکى از 
ســربازها همانطور که دِر کمدهاى رختکن را باز مى کند و دارد از آنجا بیرون مى رود 
خطاب به معادى مى گوید: «جناب سرگرد آخر سر در کمدهاتون را باز بگذارید» او با طعنه 
مى گوید: «چشم» و در حین خروج با عصبانیت کمدهاى دو طرف رختکن را مى بندد. 
سرباز از صداى بسته شــدن درها به سمت رختکن مى دود ســرگرد خطاب به سرباز 

مى گوید: «دیگه هیچ وقت با مافوقت امرى صحبت نکن»، سرباز: «چشم».
روستایى تالش مى کند در حد بضاعت ســینماى ایران تصویر متفاوتى از پلیس مواد 
مخدر و مصائبى که آنها درگیر آن هستند نشــان دهد. پلیس در فیلم «مترى شیش و 
نیم» متفاوت است از چیزى که مخاطب در این سال ها در سینما و تلویزیون دیده است. 
آن تصاویر شیک و کلیشــه اى که  به عنوان تصویرى از پلیس در ذهن مخاطب شکل 
گرفته است در مقابل واقع گرایى فیلم روستایى رنگ مى بازد. مهمترین ُحسن فیلم او هم 

سکانس را این دانست در همین است. پس مى توان دلیل حذف این 
و داستان را از منظر که روستایى دوربینش را سمت پلیس برده 

پلیسى خشــن اما 
منصف به نام صمد 

روایت مى کند.

گفتگو با سرپرست گروه موسیقى «آتالس» که نام اصفهان را در جشنواره موسیقى فجر آهنگین کرد

«نقش جهان» به روایت نت پردازان دانمارکى

ده نمکى: بدون پول کثیف نمى شود فیلم ساخت

سینما نمى ماند که برود سراغ پول هاى با منشأ نامعلوم؛ 
این کارگردان در این باره بیان مى کند: «اســمش را 

ننناین هرچه بخواهیــد بگذارید ولى در 
داهد کارگردانى که بخو شرایط هر
فیلم با بازیگر بسازد باید هر پولى 
هر جایى توانســت را جذب  از
کند. ما یــک دوره اىهمه چیز

را ول کردیم و این شد حاصلش. 
مســئوالن تصمیم گیر در سینما 
فراموش کردند و تشــکل ها هم

همینطور. حاال دیگر واقعًا ســینما 

مى گوید: «راســتش را بخواهید امیــدوارم منجر
عوام فریبى نشود چون راهکار قصه تنها شفاف ساز
یینیست. شفاف سازى گام اول اســت. محاسنى د
مثًال اینکه ســرمایه هاى دولتــى و بعضى اف
مشخص مى شــود. حســن دیگرش این اس
که دیگر دوســتان هنرمند نمى توانند پول ه
بگیرند، فیلم بسا بازنشستگان فالنارگان را
و بعد در اینستاگرام هاى شان از حق مردم بگو
و ژست هموطن دوســتى بگیرند ولى براىح
یاینچالش بزرگ نیاز به برخوردهاى جدى تر

ررردر کنار شفاف  سازى هست.»

سکانس حذف شده «مترى شیش و نیم» از تلویزیون پخش شد!

ل ن ر س پ ز ر و ن و و ر و ن
رفته است در مقابل واقع گرایى فیلم روستایى رنگ مى بازد. مهمترین ُحسن فیلم او هم

سکانس را این دانستر همین است. پس مى توان دلیل حذف این
و داستان را از منظکه روستایى دوربینش را سمت پلیس برده

پلیسى خشــن ام
صمد نام منصف به

روایت مى کند.

محیا حمزه

چند برنامه تا پایان
«حاال خورشید» باقى مانده؟

«پایتخت 6» ساخته مى شود

«جوردن پیل»، کارگــردان و فیلمنامه نویس 
برنده جایزه اسکار، سریال «شکار» را با نقش 
اولى «آل پاچینو»، ســتاره بزرگ سینما تهیه 
خواهد کرد. سریال «شــکار» را جوردن پیل 
کارگردان و فیلمنامه نویس برنده جایزه اسکار 

در فیلم «برو بیرون» تهیه خواهد کرد.
«شکار» داستان یک گروه متفاوت شکارچیان 
نازى است که در سال 1977 در شهر نیویورك 
زندگى مى کنند. این شکارچیان پى برده اند 
که گروهى از افسران رده باالى نازى در میان 
مردم زندگى مى کنند و در حال توطئه هستند تا 
«رایش چهارم» را در آمریکا به وجود بیاورند. 
این گروه شــکارچیان به دنبال آن هســتند

 تا نازى ها را به دست قانون بسپارند.
پاچینو در این سریال در نقش «ِمیر اوفرمن»، 
رئیس مرموز و قدرتمند گروه شکارچیان بازى 

مى کند.
«شکار» اولین سریال بلند آل پاچینو در طول 
بیش از نیم قرن فعالیت هنرى وى است. آل 
پاچینو پیش از این در سریال کوتاه تلویزیونى 
«فرشتگان در آمریکا» به کارگردانى «مایک 
نیکلولز»  و فیلم هاى تلویزیونى «تو جک را نمى 
شناسى»، «فیل اسپکتور» و «پاترنو» حضور 

یافته است.

«آل پاچینو» نازى ها را 
«شکار» مى کند

چه فیلم هایى در نوروز 98 اکران مى شود؟

«مترى شیش و نیم»، «قصرشــیرین»، «س
«سرخ پوست

ک
سی
و دفاع مق
عالوه بر فیلم ها
«دختر شیطان»، «تگزا
«ژن خوك»، «زندانى ها» و «
که خارج از فضاى جشنواره تولید و آما

در اکران نوروزى قرار بگیرند.
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وقتى تراکتورســازى بازى رفت با استقالل 
را 3 بــر صفر باخــت، یک خبرنــگار در 

میکسدزون ورزشگاه آزادى از اشکان 
دژآگه پرســید: «آیا براى استراحت 
و گذراندن دوران بازنشســتگى به 
ایران آمده اید؟» اشــکان آن روز 
مثل بقیه بازیکنان تراکتور اصًال 
خوب نبود اما کســى هم انتظار 
طرح این ســئوال را نداشت. 
آن پرســش واکنش هــاى 
منفى زیادى بــه دنبال آورد 
و حتى خود اصحاب رســانه 

هم آن را محکوم کردند امــا قطعًا هیچ جادویى به 
اندازه «گذشــت زمان» اثرگذار نیست. زمان باید 

مى گذشت تا در بازى برگشــت با همین استقالل، 
دژآگه به ستاره اول زمین تبدیل شود و تک گل بازى 

را بزند. حاال اشــکان یکى از بهترین هاى ایران است؛ 
بازیکنى که تیم ملى هــم در جام ملت ها روى کاکل او 
مى چرخید. او عصر جمعه وســط یاقوت سرخ یادگار با 
صداى رسا به همه اعالم کرد براى احیاشدن به ایران 
آمده، نه اســتراحت. این آماده ترین اشکان چهار  سال 

گذشته است.

2 فرزند سپاهان در جنوب 
مى تـازنـــــــــد

هان در جنوب 
ـــــــــــــــــــد

 تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان امروز سه شنبه 30 بهمن 
ماه در پلى آف لیگ قهرمانان آسیا در استادیوم ثانى بن 
جاسم دوحه و از ساعت 18و30 دقیقه مهمان الغرافه 

قطر خواهد بود.
ذوب آهن در صورتى که بتواند این تیم را شکست دهد، 
با صعود به مرحله گروهى لیگ قهرمانان آسیا 2019 در 
گروه A این رقابت ها با تیم هاى الزوراى عراق، الوصل 

امارات و یکى دیگر از برندگان پلى آف همگروه 
خواهد شــد. آنها براى حضور در مرحله 

گروهى باید یاران مهدى طارمى در تیم 
قطرى را از میان بردارند.

شاگردان منصوریان روز سه شــنبه هفته گذشته و در 
دیدار قبلى مرحله پلى آف در ورزشگاه فوالدشهر میزبان 
الکویت کویت بودند و در پایان یک ماراتن نفسگیر و 
با تک گل کریستین اوساگوانا که در دقیقه 110 به ثمر 

رسید، موفق شدند به این دیدار راه پیدا کنند.
کریس بیث، داور استرالیایى که در جام ملت هاى آسیا 
قضاوت بازى پرحادثه ایران و ژاپــن را عهده دار بود، 
دیدار ذوب آهن و الغرافه را سوت خواهد زد، ناظر 
این دیدار نیز از کشور سنگاپور خواهد بود.
سبزپوشان اصفهانى که پیش از این 
در هفت دوره لیگ قهرمانان آسیا 
حضور داشــته و نایب قهرمانى 
آسیا در سال 2010 بهترین نتیجه 
آنها در این مسابقات بوده است، 
کار ســختى مقابل یاران 

طارمى دارنــد و باید براى صعود بــه مرحله گروهى 
سخت تالش کنند.

 ذوب آهن که تاکنــون هفت بار در لیــگ قهرمانان 
حاضر بوده، هشت بار با تیم هاى قطرى و مقابل القطر، 
الریان، لخویا و الدحیل بازى کرده و موفق شده دو برد 
برابر الریان کسب کند و یک بار هم لخویا را شکست 
دهد.  سبز پوشــان همچنین فصل گذشته دو بار برابر 
الدحیل شکســت خوردند، نتایج این تیم مقابل القطر 

نیز دو تساوى بود.
ذوبى هــا در ادوار مختلف لیگ قهرمانان آســیا که 
حضور داشته اند موفق شده اند 63 گل به ثمر برسانند، 
شصت و چهارمین گل ذوب آهن در آسیا را نیز بازیکن 
نیجریه اى این تیم در دیدار با الکویت به ثمر رساند و 
شاگردان منصوریان براى رسیدن به آمار بهتر به برد 

مقابل الغرافه مى اندیشند.

ذوب آهن یک گام دیگر تا مرحله گروهى لیگ قهرمانان

,,یاران طارمى را تار و مار کنید!

 ذوب آهن که 
تاکنون هفت بار در 
لیگ قهرمانان حاضر 
بوده، هشت بار با 
تیم هاى قطرى و 
مقابل القطر، الریان، 
لخویا و الدحیل 
بازى کرده و موفق 
شده دو برد برابر 
الریان کسب کند 
و یک بار هم لخویا 
را شکست دهد.  
سبز پوشان همچنین 
فصل گذشته دو 
بار برابر الدحیل 
شکست خوردند، 
نتایج این تیم مقابل 
القطر نیز دو تساوى 
بود

قلعه نویى یکى از مهره هاى کلیــدى خودش را در 
دیدار حساس مقابل تراکتورسازى در اختیار ندارد.

 ســپاهان در هفته هجدهم لیگ برتــر در تهران 
مهمان پیکان بود و توانست حریف خود را با نتیجه 
یک بر صفر شکست دهد و در صدر جدول رده بندى 

باقى بماند.
در این بازى سعید آقایى، یکى از مهره هاى کلیدى 
ســپاهان با دریافت کارت زرد از سوى داور مسابقه 
چهار اخطاره شــد و عمًال بازى بعــدى تیمش را از 

دست داد.
طبق برنامه لیگ، ســپاهان در هفتــه نوزدهم باید 

به مصاف ذوب آهــن مى رفت ولى ایــن دیدار به 
دلیل حضور ذوبى هــا در پلى آف لیــگ قهرمانان 
آســیا به تعویق افتاده و بازى بعدى سپاهان مقابل 

تراکتورسازى در تبریز برگزار مى شود.
بدین ترتیب آقایى از حضــور در تبریز و بازى مقابل 
تیم سابق و تماشاگران ســابقش معاف شده است. 
هواداران تراکتورســازى هنوز بابت شــکل جدایى 

آقایى از این تیم از او دلخور هستند.
حال باید دیــد قلعه نویى براى ایــن دیدار مهم چه 
تصمیمى در مورد جانشــین آقایى خواهد گرفت و 

پست دفاع چپ را به چه کسى خواهد سپرد.

مهــدى زاده، مســلمى پور، 
حســن جعفرى، مهــدى رحیمى و 

مهرداد محمدى، بازیکنانى از ســپاهان هستند 
که توانایى بازى در پســت دفاع چپ را دارند 

و احتماًال قلعه نویــى به یکى از آنها اعتماد 
خواهد کرد.

با توجه به حضور اسماعیلى فر 
و دژآ گه در جناح راســت 

تراکتورســازى، نقش دفاع 
چپ در ترکیب ســپاهان در 
این بازى اهمیت زیادى دارد.

عبدالعزیز حاتم، ملى پوش قطرى خواهان حمایت هواداران فوتبال این کشــور در بازى آسیایى تیم الغرافه برابر 
نماینده ایران شد.

عبدالعزیز حاتم، یکى از بازیکنان تیم ملى فوتبال قطر در جام ملت هاى آسیا 2019 و عضو تیم الغرافه از هواداران 
فوتبال در قطر خواست تا براى حمایت از الغرافه در بازى روز سه شنبه برابر ذوب آهن به ورزشگاه بیایند.

ملى پوش تیم الغرافه در این رابطه گفت: بازى با ذوب آهن مهم و کلیدى است و ما براى پیروزى مصمم هستیم. 
همانطور که پیش از این پشتیبان ما بودید براى این بازى  نیز منتظر حضورتان روى سکوهاى ورزشگاه هستیم.

تیم الغرافه ساعت 18و30دقیقه امروز سه شنبه در ورزشگاه ثانى بن جاسم دوحه در مرحله پلى آف لیگ قهرمانان 
آسیا میزبان تیم ذوب آهن ایران است. تیم برنده این رقابت به گروه A مسابقات لیگ قهرمانان آسیا که تیم هاى 
الوصل امارات، برنده دیدار النصر عربســتان با AGMK ازبکســتان و الزورا عراق در آن حضور دارند، خواهد 

پیوست. 

عارف غالمى و رضا میرزایى، دو 
بازیکن سابق ســپاهان هستند که 

این روزها بخشــى از پازل موفقیت تیم 
قطبى شده اند.

عارف غالمــى، بازیکــن ســابق ســپاهان یکى از 
خریدهــاى پنجره زمســتانى افشــین قطبــى براى 
تقویــت بخــش تدافعى تیمــش شــد و در دو بازى
 اخیــر مقابل پرســپولیس و نفت مســجد ســلیمان
خوزســتانى قرمزپوشــان  ثابــت  ترکیــب  در 

بوده است.
 غالمــى کــه در ابتــداى فصــل، از ســپاهان به 
ذوب آهن پیوســت در میانه راه از این تیم جدا شد تا با 
حضور قطبى در فوالد، یکــى از خریدهاى این مربى
 لقب بگیرد و این روزها شــرایط خوبى در اهواز داشته 

باشد.
دیگر بازیکن سابق سپاهان، رضا میرزایى است که در 
دو پست وینگر راست و دفاع راست براى فوالدى ها به 
میدان مى رود و در دیدار برابر پرسپولیس هم موفق به 
گرفتن پنالتى براى تیمش شد تا نقش مهمى در پیروزى 
ارزشمند فوالدى ها مقابل شاگردان برانکو ایوانکوویچ 

داشته باشد.
غالمى به صــورت دائمى از ســپاهان جدا شــد ولى 
رضا میرزایى بــه صورت قرضى در خوزســتان بازى 
مى کند و بــا پایان قراردادش، به ســپاهان باز خواهد 

گشت.
دو بازیکن فصل گذشته سپاهان، در دو پیروزى فوالد  
برابر پرسپولیس و نفت مسجد سلیمان در ترکیب اصلى 

تیمشان حاضر بوده اند.

3442 نزدهم

ى پور،
دى رحیمى و 

نانى از ســپاهان هستند 
ــت دفاعچپ را دارند

 یکى از آنها اعتماد

رررر فر ىیلى
ت 

 دفاع
ان در 
 دارد.

جانشین آقایى کیست؟  

بیســت و هفتمین ویژه برنامه «فوتبال به وقت اصفهان» با محوریت پخش دیدار تیم هاى  فوتبال
ذوب آهن ایران و الغرافه قطر برگزار مى شود.

دیدار تیم هــاى  فوتبال ذوب آهن و الغرافــه در چارچوب مرحله پلى آف لیگ قهرمانان آســیا امروز 
سه شنبه 30 بهمن ماه برگزار مى شود.

ویژه برنامه «فوتبال به وقــت اصفهان» در ادامه پخش و کارشناســى مســابقات مختلف فوتبال،
 از حــدود 30 دقیقــه پیش از آغــاز این دیــدار در فرهنگســراى اســوه (خیابان صمدیــه لباف-
(س)- شــماره 51) پذیــراى فوتبالدوســتان اصفهانــى خواهــد کوچــه مســجد الزهــرا

 بود.این ویژه برنامه با آیتم هاى جذاب دیگر از ســاعت 18 آغاز  مى شود و ورود براى عموم 
به صورت رایگان اســت. ویژه برنامه هــاى «فوتبال به وقــت اصفهان» به 
همت معاونت فرهنگى شــهردارى منطقه دو اصفهان برگزار 

مى شود.

براى ذوب آهن-الغرافه به فرهنگسرا بیایید

فرشید طالبى، کارشــناس فوتبال در گفتگویى در مورد 
شــرایط تیم ذوب آهن و بازى این تیم با الغرافه قطر در 
پلى آف لیگ قهرمانان آسیا گفت: ذوب آهن در نیم فصل 
اول شرایط خوبى نداشت تغییر و تحوالت زیادى در این 
تیم به وجود آمده بود و جدایى قلعه نویى ضربه محکمى 
به ذوب آهن محسوب مى شد. امید نمازى آمده بود تا تیم 
را جمع کند که نتوانست پس از آن علیرضا منصوریان در 
نیم فصل دوم هدایت تیم را برعهده گرفته است. ذوبى ها 
در بازى با الکویت تیم بدى نشان ندادند اما این ذوب آهن 

با تیم اصلى آن فاصله زیادى دارد.
وى افزود: ذوب آهن اگر مى خواهد در بازى با الغرافه به 
پیروزى برســد باید خیلى فراتر، باهوش تر و منسجم تر 
از بازى با الکویت به میدان بــرود. در بازى با الکویت در 
برخى صحنه ها دیدیم که حریف با سه چهار نفر دست به 
ضدحمله مى زد اما خوشبختانه بازیکنانش آنقدر باکیفیت 

نبودند که از این فرصت هاى گلزنى استفاده کنند.
طالبى با اشاره به حضورش در لیگ قهرمانان آسیا گفت: 
من 9 دوره در لیگ قهرمانان آســیا بازى کرده ام مقابل 
همین الغرافه قطــر بارها بازى کرده ام این تیم بســیار 
قدرتمند است. ذوب آهن اگر بخواهد مثل بازى با الکویت 
به حریف فضا و فرصت بدهد تنبیه خواهد شــد. الغرافه 
یک تیم شناخته شــده در فوتبال آسیاست و با داشتن 
بازیکنانى چون اسنایدر و طارمى یک بسته رؤیایى دارد.

وى در مورد اینکه منظور این است که  ذوب آهن مقابل 
الغرافه فوتبال دفاعى ارائه کنــد، گفت: من نمى گویم 

ذوب آهــن رو بــه بازى 
دفاعى بیاورد بلکه 
معتقدم ذوب آهن 
باید هوشمند بازى 

کند. 

هد.  
ین 
دو 
یل 
ند، 
لبل 
ىوى 
دبود

بازیکنانى چون اسنایدر و طارمى یک بسته رؤیایى دارد.
وى در مورد اینکه منظور این است که  ذوب آهن مقابل
الغرافه فوتبال دفاعى ارائه کنــد، گفت: من نمى گویم

ىىىىىىىازى ذوب آهــن رو بــه ب
دفاعى بیاورد بلکه
معتقدم ذوب آهن 
باید هوشمند بازى 

کند. 

ذوب آهن به الغرافه فضا و 
فرصت بدهد تنبیه مى شود

درگیرى شــجاع خلیل زاده با وحید نامــدارى در بازى 
پرســپولیس و استقالل خوزســتان، یکى از مهمترین 
اتفاقات این بــازى بود که حاشــیه هاى زیادى را هم 
به وجود آورد. بعــد از بازى هم هــر دو طرف مدعى 
بودند که طرف مقابل فحاشــى کرده است! حاال وحید 
نامدارى در مصاحبه اى جدیــد درباره اتفاقات آن بازى 
حرف زده و البته جمله عجیبى را هم به کار برده است. 
او مى گوید: «مــن در هیچ صحنه اى به عمد شــجاع 
خلیل زاده را نزدم. باالخره در برخوردهاى یک در مقابل 
یک ممکن است درگیرى و برخورد هم پیش بیاید که 
این مسئله اجتناب ناپذیر است. من از حرف هاى شجاع 
خلیل زاده و حرکاتش ســر در نمى آورم و به نظرم او از 
لحــاظ روحى-روانى کمى مشــکل دارد و اوضاعش 

خیلى نرمال نیست!»  

افشین قطبى در بازگشت به لیگ برتر نتایج بسیار خوبى 
گرفته است. 

قطبى تا امروز در چهار بــازى هدایت فوالد را بر عهده 
داشته که ســه برد و یک تســاوى در کارنامه او دیده

 مى شود.
 10 امتیازى که فوالد با ســرمربى جدیدش به دست 
آورده باعث شده که این تیم به رده ششم جدول برسد 
و با تیم پنجم لیگ یعنى استقالل فقط 3 امتیاز فاصله 

داشته باشد. 
قطبى توانســته فــوالد را تبدیــل به تیمــى کند که 
بازیکنانش بــا روحیه باالیى در هر مســابقه به میدان 
مى روند و حاال اهــوازى ها امیدوارند که با افشــین 
امپراتــور، فوالد بتوانــد دوبــاره تبدیل بــه یکى از 

قدرت  هاى فوتبال ایران شود.

یــک روزنامــه قطــرى تفــاوت آمــارى فوتبــال ایــن کشــور در قیــاس بــا ایــران را وحشــتناك
 عنوان کرد.

روزنامه «اســتاد الدوحه» قطر در نســخه روز دوشــنبه خود در مطلبى با عنوان «آیا تیم هاى الریان و الغرافه 
قادر به کاهش تفاوت آمارى وحشتناك با فوتبال ایران در سطح باشــگاهى هستند؟» نوشت: الریان و الغرافه 
در مرحله پلى آف لیگ قهرمانان آسیا 2019 روز سه شــنبه(امروز) با حریفان ایرانى (سایپا و ذوب آهن) مواجه 
مى شوند.  در آخرین دوره لیگ قهرمانان آســیا تیم هاى الســد و الدحیل دوحه در مصاف با نمایندگان ایرانى 
توانستند تفاوت آمارى با فوتبال ایران را در سطح باشــگاهى کاهش دهند. هر چند تعداد بیشتر پیروزى ها به
 سود تیم هاى ایرانى در لیگ قهرمانان آســیا بود. اکنون تیم هاى الریان و الغرافه مى توانند در صورت پیروزى 
این تفاوت وحشــتناك آمارى را کاهــش دهند. هر چند صعود بــه مرحله گروهى ایــن رقابت ها مهمترین 

هدف است.»
بر اساس گزارش تصویرى که روزنامه «استاد الدوحه» منتشر کرده تیم هاى قطرى و ایرانى تاکنون 83 بار 
در رقابت هاى آســیایى رودرروى هم قرار گرفتند. 35 پیروزى براى تیم هاى ایرانى، 25 پیروزى براى 
تیم هاى قطرى، 24 بار تساوى به صورت مشترك براى تیم هاى ایرانى و قطرى، ده تساوى منفى 
براى هر دو کشور، 14 تساوى مثبت براى هر دو کشور، ثبت 121 گل زده براى تیم هاى ایرانى 

و 100 گل زده براى تیم هاى قطرى آمار رویارویى تیم هاى این دو کشور هستند.

او کمى مشکل 
روحى روانى دارد!

آمارى که 
فوق العاده است

حاتم براى مقابله با ذوبى ها فراخوان داد

قطرى ها این آمار را وحشتناك مى دانند

زى بازى رفت با استقالل 
ـت، یک خبرنــگار در
گاه آزادى از اشکان
استراحت  یا براى
زنشســتگى به 
شــکان آن روز 
 تراکتور اصًال 
ـى هم انتظار 
 را نداشت. 
ش هــاى 
نبال آورد

ب رســانه 
ردند امــا قطعًا هیچ جادویى به

مان» اثرگذار نیست. زمان باید 
ى برگشــت با همین استقالل، 
 زمین تبدیل شود و تک گل بازى 

از بهترین هاى ایران است؛  ن یکى
ى هــم در جام ملت ها روى کاکل او 
 جمعه وســط یاقوت سرخ یادگار با 
 اعالم کرد براى احیاشدن به ایران 
سال اشکان چهار ت. این آماده ترین

حاتم، ملى پوش عبدالعزیز
نماینده ایران شد.

عبدالعزیز حاتم، یکى از باز
ب فوتبال در قطر خواست تا

ملى پوش تیم الغرافه در این
همانطور که پیش از این پش
8تیم الغرافه ساعت 18و30
آسیا میزبان تیم ذوب آهن
الوصل امارات، برنده دیدار

پیوست. 

یــک روزنامــه قطــرى
 عنوان کرد.

روزنامه «اســتاد الدوحه»
قادر به کاهش تفاوت آمار
در مرحله پلى آف لیگ قهر
مى شوند.  در آخرین دوره
توانستند تفاوت آمارى با

 سود تیم هاى ایرانىدر لیگ
این تفاوت وحشــتناك

هدف است.»
بر اساس گزارش تصو
در رقابت هاى آسـ
تیم هاى قطر
براى هر د
و 100 گل

حاتم بر

قطرى ه

دیدید هدفش 
استراحت نـبود
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آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

شماره: 974202511861441- 97/11/11 نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ثبت جنوب شرق اصفهان و لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشد مى توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواســت 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
- راى 139760302210001496 مــورخ 1397/11/09 هیــات خانم مهرى هاشــم 
زاده موسى ابادى به شماره شناســنامه 20 ملى 1285658868 صادره از اصفهان فرزند 
محمدحسن بر ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 162/30 مترمربع مفروزى از پالك 
شماره 2248/49 اصلى واقع در بخش شش حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان. انتقال 
عادى مع الواسطه از طرف آقاى سید اصغر اخوت. تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/11/15 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 30 /1397/11 م الف: 368373 میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت 

اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان /11/322

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

برابر آراء صادره هیأت/ هیأت هاى موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشــخصات متقاضیان و امالك 
مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود 
در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند. مى 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك 
محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 

خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شــماره 139760302023000912 مورخ 97/10/19 آقاى مرتضى 
مامن پوش به شماره شناسنامه 427 کدملى 1285298152 صادره از اصفهان فرزند عباس 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 129/82 مترمربع مفروزى از پالك شماره 
7151- اصلى واقع در بخش 2 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت رسمى  مشاعى اولیه محرز 
گردیده است. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/11/15 تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1397/11/30 م الف: 368984 صفائى- رئیس منطقه ثبت اســناد و امالك 

مرکزى اصفهان /11/324

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

برابر آراء صادره هیأت/ هیأت هاى موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشــخصات متقاضیان و امالك 
مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود 
در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند. مى 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك 
محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 

خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شــماره 139760302023000735 مــورخ 97/08/30 آقاى على 
آریانیان به شماره شناسنامه 54307 کدملى 1280432063 صادره از اصفهان فرزند مهدى 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 102/80 مترمربع مفروزى از 
پالك شماره 809- اصلى واقع در بخش 2 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت رسمى مشاعى 

اولیه محرز گردیده است. 
ردیف 2- برابر رأى شماره 139760302023000737 مورخ 97/08/30 خانم زهرا عقیلى 

به شماره شناسنامه 211 کدملى 1284881911 صادره از اصفهان فرزند سید محمدعلى 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 102/80 مترمربع مفروزى از 
پالك شماره 809- اصلى واقع در بخش 2 ثبت اصفهان که به صورت عادى از طرف على 
آریانیان واگذار  گردیده است. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/11/30 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/12/15 م الف: 380570 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و 

امالك مرکزى اصفهان /11/478

اخطار اجرایى
شماره: 97- 785 به موجب رأى شماره 954 تاریخ 97/9/18 حوزه فوالدشهر شوراى حل 
اختالف شهرستان لنجان که قطعیت یافته است. محکوم علیه 1- على چرمى فرزند حسن 
نشانى: مجهول المکان 2- شــرکت جهان پرتو به مدیریت على چرمى به نشانى: منحل 
شده محکوم است به: حکم به محکومیت خوانده به استرداد چهار فقره چک به شماره هاى 
121176/021498/46 به مبلغ سى میلیون ریال و چک شماره 121176/021497/60 به 
مبلغ سى میلیون ریال و چک شماره 121176/01484/34 به مبلغ بیست و چهار میلیون 
ریال و چک شماره 121176/021492/28 به مبلغ سى میلیون ریال جمعًا مقوم به یکصد 
میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/250/000 ریال هزینه دادرسى در حق 
خواهان على خاکى فرزند بنده على نشــانى: فوالدشهر- محله ب 2 بلوك 1 ورودى 202 
پالك 314 صادر و اعالم مى گردد. رأى صادره غیابى است. اجراى حکم توسط دایره اجرا 
منوط به معرفى ضامن معتبر از سوى محکوم له مى باشــد. 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: 381774 شــعبه ششم  شوراى حل اختالف شهرستان 

لنجان /11/480

ابالغ اجراییه
شماره پرونده: 139704002129000688/1 شــماره بایگانى پرونده: 9700899 شماره 
ابالغیــه: 139705102129001775 تاریخ صــدور: 1397/11/11 آگهى ابالغ اجرائیه 
9700899 بدین وسیله به آقاى مهران کریمى چرمهینى، نام پدر: رحیم، شماره شناسنامه: 
273، شماره/ شناســه ملى: 6209944620، متولد: 1364/08/15، به نشانى: زرین شهر، 
ابالغ مى شــود که آقاى محمدرضا کرمى چمگردانى جهت وصول مبلغ 60/000/000 
(شــصت میلیون) ریال بانضمام 3/000/000 ریال حقوق دولتى متعلقه، به اســتناد چک 
شماره 411514 مورخ 1396/03/15 و چک شماره 411510 مورخ 1395/12/28 و چک 
شماره 411509 مورخ 1395/03/08 همگى صادره توســط بانک سپه شعبه بلوار شهید 
باهنر زرین شهر، علیه شــما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائى به کالسه 9700899 در 
این اداره تشکیل شده است و بدلیل نقص آدرس، ابالغ اجرائیه میسر نگردیده است، لذا بنا 
به تقاضاى بســتانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکى از 
روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این 
آگهى که روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید، عملیات 
اجرائى جریان خواهد یافت. م الف: 373231 محمدرضا ابراهیمى- مســئول واحد اجراى 

اسناد رسمى لنجان /11/481

اخطار اجرایى
محکوم علیه سیدمحسن سجادى جزى فرزندمنصور به نشانى گزبرخواربلوارمعلم نمایشگاه 
حقیقت 2- رامین خچوالقیانى فرزندارمناك به نشانى مجهول المکان  - محکوم له حسین 
سلیمانى فرزندمحمد به نشانى شاهین شهر خ  مدرس خ کاشانى فرعى سوم غربى پالك 
6طبقه 2 محکوم به : به موجب راى غیابى  شماره 558 تاریخ 29 / 8 / 97 حوزه 2 حقوقى 
شــوراى حل اختالف شهرستان شاهین شــهر محکوم علیه محکوم است به محکومیت 
خوانده ردیف دوم وباتوجه به مبایعه نامه شــماره 133814مورخ 85/4/3واحرازمالکیت 
ایشان برخودرومورددعوى به حضوردردفترخانه رسمى  وانتقال قطعى یکدستگاه پرایدبه 
شماره انتظامى 481د81ایران 43درحق خواهان بابت اصل خواسته وخوانده ردیف اول به 

پرداخت مبلغ 590/000ریال بابت هزینه رسیدگى درحق خواهان ، هزینه عملیات اجرایى 
نیزبرعهده محکوم علیه است -  ماده 34 قانون اجراى احکام همین که اجراییه به محکوم 
علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى 
براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از 
آن میسر باشــد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد صریحا اعالم 
نماید   . 376397/م الف  سیدمجیدعقیلى  -  قاضى شعبه دوم شوراى حل اختالف شاهین 

شهر/ 11/482 

ابالغ رأى
آگهى راى شورا - شماره پرونده : 523/97 ش 9ح  شــماره دادنامه  تاریخ رسیدگى : 19 / 
97/10 درخصوص دادخواست احمدسعیدنیا به نشانى شــاهین شهر خ شیخ بهایى جنب 
مسجدابوالفضل به طرفیت مسلم آسترکى به نشانى شاهین شهر خیابان شیخ بهایى جنب 
مسجدابوالفضل 2- اسماعیل رمضانى به نشانى مجهول المکان  به خواسته الزام به انتقال 
سند رسمى خودروى پژو 206به شماره 85ج 554ایران 71وهزینه دادرسى بدین شرح که به 
استناد قولنامه ضمیمه شده خودروى مذکوررا ازخوانده ردیف اول خریدارى کردم باتوجه به 
اینکه خودروبه نام خوانده ردیف دوم مى باشدتقاضاى رسیدگى دارم .باعنایت به محتویات 
پرونده ، اظهارات خواهان ، قولنامه ضمیمه شده ، پاسخ استعالم ازراهوروباتوجه به اینکه 
خواندگان على رغم ابالغ قانونى اخطاریه درجلسه شورا حضورنیافته ونسبت به محتویات 
دعواایرادوتکذیبى به عمل نیاورده ودلیلــى درخصوص برائت ذمه خویش اقامه ننموده به 
استنادمواد 198و519قانون آیین دادرسى مدنى و219و220و231و362قانون مدنى حکم 
به الزام خوانده ردیف دوم به انتقال سندخودروى شماره 554ج85ایران 71وبه نام خواهان 
وپرداخت مبلغ 2/500/000ریال هزینه دادرسى صادرواعالم مى دارد درخصوص خوانده 
ردیف اول به استناد بند4ماده 84قانون آیین دادرســى مدنى حکم به رددعوى صادرمى 
گردد .راى صادره درخصوص خواهان وخوانده ردیــف اول ظرف 20روزپس ازابالغ قابل 
تجدیدنظردرمحاکم عمومى حقوقى شاهین شهر ونســبت به خوانده ردیف دوم ، غیابى 
وظرف 20روز پس ازابالغ قابل واخواهى دراین شورا وسپس ظرف 20روزقابل تجدیدنظر 
درمحاکم عمومى حقوقى شاهین شهرمى باشد – م الف 377982 حبیب اسالمیان - قاضى 

شعبه نهم حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر/ 11/483 

مزایده اموال منقول نوبت اول 
در پرونده 2396/97(اجراى شورا) آقاى محمدتارسلطان به پرداخت 214/663/040ریال 
وپرداخت مبلغ 10/733/152ریال 4/000/000ریال حق االجــرا درحق صندوق دولت 
محکوم گردیده اســت که محکوم له درقبال خواســته خوداقدام به توقیف اموال محکوم 
علیهم که به شرح زیر توسط کارشناس خبره کارشناسى شده است نموده است . شرح نظریه 
کارشناسى : یکدستگاه آبگیرى لوله اى ( براى قالیشویى ) به طول حدود 3مترو40سانتى 
متر بدون اینورتر بضمیمه یکدســتگاه موتورچینى hp 5/5 اسب بخار سالم وکارکرده به 
مدت یکسال جمعابه مبلغ 160/000/000ریال (صدوشــصت میلیون ریال ) ارزیابى مى 
گردد .باتوجه به اینکه نظریه کارشناســى به محکوم علیه ابــالغ ودرمهلت مقرر مصون 
ازاعتراض مانده اســت این اجرا قصدفروش اموال ازطریق مزایده رادارد  . زمان برگزارى 
مزایده : 97/12/15چهارشــنبه ســاعت 9لغایت 10صبح محل برگزارى مزایده : اجراى 
احکام حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شــهر – محل نگهدارى مال توقیفى : شاهین 
شــهر – بلوارطالقانى کوى مهدیه محور14پالك 316  - مزایده از قیمت کارشناســى 
شروع وبه کسى که باالترین قیمت را پیشــنهاد دهد فروخته خواهد شد . برنده مزایده مى 
بایست 10 درصداز ثمن معامله را فى المجلس به همراه داشته باشند تا عند اللزوم به حساب 
سپرده 21712902777002نزدبانک ملى شاهین شهر  واریز و تا یک ماه فرصت دارد ما 
بقى ثمن معامله را به حساب ســپرده واریز نماید و اال ضمن ابطال مزایده10 درصد اولیه 
پس از کسر هزینه هاى مزایده به صندوق دولت واریز مى گردد . کسانى که مایل ب رکت 
در مزایده مى باشند مى بایســت حداکثر 5 روز قبل از مزایده به دایره اجراى احکام مدنى 
مراجعه تا ترتیب بازدید آنها از اموال داده شود و در روز انجام مزایده درخواست کتبى خود به 
همراه قیمت پیشنهادى را به دایره اجراى احکام مدنى تحویل ، تا در مزایده شرکت داده ش

وند . م/ الف 377989 مولویان -  مدیر اجراى احکام حقوقى شوراى حل اختالف شاهین 
شهر/11/484 

ابالغ رأى
کالسه پرونده: 1083/97 شــماره دادنامه1343-97/11/9 تاریخ رسیدگى: 97/10/30 
مرجع رسیدگى کننده: شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: حاج رضا 
یوسفان نشانى : نجف آباد- گلدشــت-انتهاى بلوار ابوذر  وکیل: زهرا سلحشورى نشانى : 
نجف آباد-خ 15 خرداد جنوبى-خ قدس غربى به طرف بوستان  خوانده: اکبر رضایى  نشانى 
: مجهول المکان خواسته: محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 151/820/000 ریال بابت 
بدهى خرید شن و ماسه به همراه مطلق خسارات دادرسى و تاخیر تادیه گردشکار: پس از 
ارجاع به این شعبه و ثبت به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذنظریه مشورتى اعضاء، 
قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید.. راى شورا 
درخصوص دعوى خواهان آقاى رضا یوســفان با وکالت  خانم زهرا سلحشورى بطرفیت 
خوانده آقاى اکبر رضایى مبنى بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 151/820/000 ریال 
بابت بدهى خرید شن و ماسه به همراه مطلق خسارات  دادرســى و تاخیر در تادیه شورا با 
توجه به شهادت شهود کپى فاکتورهاى ارائه شده از طرف خواهان که جمع کل بدهى خوانده 
در آن مبلغ یکصد و پنجاه و یک میلیون و هشتصد و بیست هزار ریال مى باشد ، از توجه به 
مستندات ضمیمه شده که عبارت است از کپى فاکتورها و شهود معرفى شده ایشان که مؤید 
طلبکار بودن خواهان است و به عالوه اینکه خوانده على رغم ابالغ قانونى در جلسه حضور 
نداشته و الحیه اى ارسال ننموده و دلیلى مؤید برائت ذمه خود ارائه ننموده ،لذا شورا مستنداً 
مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرســى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى 
دعوى مطروحه را ثابت تشــخیص و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصد و 
پنجاه و یک میلیون و هشتصد و بیست هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 3/237/500 
ریال هزینه هاى دادرسى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ دادخواست مورخ 97/9/5 لغایت وصول محکوم به در حق خواهان صادر و اعالم مى 
نماید. راى صادره غیابى و ظرف  مدت بیســت روز  قابل واخواهى در همین شعبه و ظرف 
مدت مشــابه  قابل تجدیدنظرخواهى درمحاکم عمومى شهرســتان نجف آباد مى باشد. 

380574/م الف-قاضى شعبه دوم شوراى حل اختالف نجف آباد /11/485

 ابالغ وقت دادرسى
خواهان على سروشان دادخواستى به خواســته الزام خوانده على نادرى به طرفیت خوانده 
على نادرى به شوراى حل اختالف شعبه ســوم شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس 
از ارجاع به شماره 939/97 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 98/1/18 ساعت 4 عصر 
تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد 
به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شــورا 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 دادرســى 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. 381624/ م 

الف شعبه سوم شوراى حل اختالف نجف آباد /11/486

 اخطار اجرایى
شــماره 972/97 به موجب راى شــماره 1259 تاریخ 97/9/19 حوزه هشتم شوراى حل 
اختالف شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه سعید جوالیى به نشانى 
مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ 10/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 
پرداخت مبلغ 1/770/000 ریال  بعنوان هزینه هاى دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب 
و  پرداخت خســارت تاخیردرتادیه از تاریخ سررســید 1396/8/30 لغایت اجراى حکم و 
هزینه نیم عشر دولتى.محکوم له: على سروشان به نشــانى: نجف آباد-بلوار ولیعصر-خ 
قائم- نبش کوچه آفتاب-کد پستى 8517846351 پالك 2 ماده 34قانون اجراى احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد 
آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که 
اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد 
اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند 
و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 381627/م الف-شــعبه هشتم حقوقى شوراى حل 
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معاون شهرسازى و معمارى شهردارى نجف آباد گفت: 
میزان صدور پروانه در شهردارى نجف آباد طى 9 ماهه 
سال جارى، بدون تغییر نســبت به سال گذشته به عدد 
473 مورد رسیده که از این تعداد، 425مورد مسکونى، 32 

فقره تجارى و بقیه در کاربرى هاى متفرقه بوده است.
محمد ابراهیم احمدى  افزود: مجموع پروانه هاى صادر 
شده 111 هزار متر مربع زمین را در بر مى گیرد که این 
میزان نسبت به بازه زمانى مشابه سال گذشته، 18درصد 

کاهش نشان مى دهد. 
وى بیشترین مساحت پروانه صادر شــده را، مربوط به 
منطقه یک با  41 هزار متر مربــع عنوان کرد و با اعالم 

کاهش 8 درصدى این میزان نســبت به ســال گذشته 
اضافه کرد:  منطقه 4 با 13 درصد رشــد در مقایســه با 
پارسال به میزان 28 هزار متر مربع رسیده و منطقه2 نیز 
که با 21 هزار متر مربع در جایگاه سوم از این لحاظ قرار 
گرفته، در مقایسه با سال قبل از خود 48 درصد رشد منفى 

داشته است.
احمدى به رشد 37، 131 و 163 درصدى تسویه حساب 
در این مناطق اشاره کرد و اظهارکرد: در سرفصل عدم 
خالف، در مجموع 1040مورد صدور گواهى داشته ایم 
که این میزان نســبت به مدت زمان مشابه، 20 درصد 

کاهش داشته است.

مدیرعامل سازمان ساماندهى مشاغل شهرى و فرآورده هاى 
کشاورزى شــهردارى اصفهان گفت: بازار روز کوثر 15 در 
شهرك شهید کشورى، تاکنون 40 درصد پیشرفت فیزیکى 

داشته است.
محمد مجیرى اظهار کرد: بازار روز کوثر 15، زیربناى 8000 
مترمربعى دارد که از این میزان، 3000 مترمربع به فضاى 
فروشگاهى و 5000 مترمربع به پارکینگ اختصاص دارد. 
وى با بیان اینکه تاکنون این بازار 40 درصد پیشرفت فیزیکى 
داشته است، ادامه داد: این بازار شامل یک طبقه پارکینگ در 
زیرزمین و فضاى فروشگاهى و انبار در طبقه همکف است 
که با برآورد هزینه 190 میلیارد ریال در حال احداث است و در 

سال آینده در اختیار اهالى منطقه 6 و ساکنان شهرك شهید 
کشورى قرار خواهد گرفت.

مدیرعامل سازمان ساماندهى مشاغل شهرى و فرآورده هاى 
کشاورزى شهردارى اصفهان با بیان اینکه بازار روز کوثر 15  
مجهز به پارکینگ در طبقه زیرین بازار با ظرفیت 200 خودرو 
اســت، ادامه داد: با توجه به اینکه یکى از مشکالت برخى 
از بازارهاى روز نداشتن پارکینگ اســت، از این رو احداث 

پارکینگ براى این بازارها در نظر گرفته شده است.
وى تصریح کرد: احداث بازارهــاى روز در مناطق مختلف 
شهرى حجم ســفرهاى درون شهرى را کاهش مى دهد و 
در مصرف سوخت و حامل هاى انرژى صرفه جویى مى شود.

ثابت ماندن صدور پروانه
 در نجف آباد

پیشرفت 40 درصدى احداث
 بازار کوثر شهید کشورى

اصفهان میزبان نمایشگاه 
لوازم خانگى مى شود

محـل برگـزارى نمایشـگاه هاى بین المللى اسـتان 
اصفهـان واقـع در پـل شهرسـتان، از نخسـتین روز 
اسفندماه میزبان بیست و دومین نمایشگاه بین المللى 

لوازم خانگى خواهد بود.
این نمایشـگاه که تا پنجم اسـفندماه برپا خواهد بود، 
میزبان شرکت هایى از اسـتان هاى اصفهان، تهران، 
خراسـان رضوى و آذربایجان شـرقى اسـت تا انواع 
لوازم خانگى برقى بزرگ و کوچک، خدمات پشتیبانى 
فروش و خدمات پس از فروش، انـواع ظروف چینى 
و بلور و لوازم صوتى و تصویرى را به نمایش عمومى 

بگذارند.
در نمایشگاه امسال 82 شرکت محصوالت و خدمات 

خود را به نمایش خواهند گذاشت.

پیام تسلیت شهردار فالورجان
جواد نصرى، شـهردار فالورجان طی پیامی شهادت 
شـهداى مدافع امنیت، «محسن صفرى» و «محمد 
تقى مهرابى» را تسـلیت گفت. متن پیام بدین شرح  
اسـت: «شـهادت شـهیدان مدافع امنیت، صفرى و 
مهرابـى از شهرسـتان فالورجـان که در پـى فاجعه 
تروریستى سیسـتان و بلوچسـتان جان خویش را در 
راه پاسداري از میهن اسـالمی فدا کرده و با شهادت 
خویش، برگ زرین دیگري از حدیث عشق و تبعیت 
از موال و سـرور خود را رقـم زدند، تبریک و تسـلیت

 عرض مى کنم.»

خبر

مسئول ثبت سرطان، تشــخیص زودرس و غربالگرى 
سرطان دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان گفت: ده نوع 
سرطان شایع در اســتان اصفهان وجود دارد که پنج نوع 
آنها مختص خانم ها و پنج نوع دیگــر مربوط به آقایان 

است.
زهرا روانخواه با اشــاره به وضعیت ســرطان در استان 
اصفهان، اظهارکرد: استان اصفهان از نظر بروز سرطان 
در خانم ها، رتبه سوم و در آقایان رتبه هفتم سرطان را در 

کشور به خود اختصاص داده است.

وى افزود: گرفتار شدن ســرطان در هر دو جنس تقریبًا 
برابر است و با اختالف کمى، آقایان 52 درصد و خانم ها 

48 درصد دچار سرطان مى شوند.
مسئول ثبت ســرطان دانشگاه علوم پزشــکى استان 
اصفهان با بیان اینکه ده نوع سرطان  در استان اصفهان 
شایع است، گفت: نوع ســرطان در هر دو جنس متفاوت 
است و سرطان هاى پستان، پوست، روده بزرگ، تیروئید 
و سرطان  خون جزو پنج سرطان شــایع زنان در استان 
و سرطان هاى پوست، پروســتات، روده بزرگ، مثانه و 

سرطان خون از جمله پنج سرطان شایع مردان در استان 
اصفهان محسوب مى شوند.

روانخواه تصریح کرد: هر چه جمعیت رو به ســالمندى 
برود، سرطان هم در آن گروه بیشــتر مى شود، هر چند 

در بسیارى از سرطان ها، رد پاى ژنتیک هم وجود دارد.
وى با اشاره به دالیل مختلف بروز انواع سرطان اظهارکرد: 
هر سرطان علت خودش را دارد، ولى به طور کلى عواملى 
چون تغذیه نامناسب، بى تحرکى، دخانیات و آلودگى هوا، 

از جمله علل بروز سرطان ها به شمار مى روند.

10 سرطان شایع در استان اصفهان کدام است؟

رئیس اتاق اصناف مرکز اصفهان گفت: برخى زمزمه ها 
و شایعات مبنى بر کمبود آرد مطرح شده اما چنین چیزى 
صحت نداشته و هیچ مشکلى تحت عنوان کمبود آرد در 

استان اصفهان وجود ندارد.
رسول جهانگیرى اظهار کرد: در خصوص نحوه توزیع آرد 
در کشور و در اســتان اصفهان، سامانه اى از سوى دولت 
تعریف شده که در آن میزان مصرف واحدهاى متقاضى 
آرد مشخص شده و دولت مى تواند با نظارت بهترى، آرد 
تخصیصى به هر واحد را محاســبه و رهگیرى کند. وى 
خاطرنشان کرد: طبیعى اســت که در ابتداى راه اندازى 
چنین مدل هایى، تقاضایى کاذب از سوى برخى واحدها 
ایجاد شود و میزان مصرف اعالمى به دولت، بیش از میزان 
واقعى گزارش شود.وى ادامه داد: در این سامانه، هر واحد 

نانوایى، شیرینى پزى یا مصرف کننده آرد، میزان پخت و 
ظرفیت خود را اعالم مى کند و بر اساس آن، سهمیه الزم 

براى وى مشخص مى شود.
جهانگیرى همچنین تصریح کرد: شــاید سهمیه هاى 
اختصاص یافته با میزان آرد دریافتى واحدها تفاوت هایى 
داشته باشد که دلیل آن، تخمین هاى موجود باشد و این 
تفاوت هاى موردى نیز ربطى به کمبود آرد یا موضوعات 

مشابه ندارد.
■■■

همچنین معاون بازرگانى شرکت غله و خدمات بازرگانى 
منطقه 10گفت: سهمیه آرد نانوایى هاى مجوزدار استان 

اصفهان تأمین است.
بهرام کرمى افــزود: تا روز یک شــنبه29بهمن، 1390 

واحد نانوایى از ســامانه جامع آرد و نان این استان مجوز 
ســهمیه آرد دریافت کرده اند که اکنون سهمیه آرد این 
واحدها تأمین اســت. معاون بازرگانى شــرکت غله و 
خدمات بازرگانى منطقه 10، تنهــا نانوایى هاى آزادپز  و 
نیمه یارانه اى بدون مجوز سهمیه را با کمبود تأمین آرد 
روبه رو دانست و افزود: 210واحد نانوایى به سامانه جامع 
آرد ونان براى دریافت سهمیه مجوز مراجعه نکرده اند و از 

سهمیه آرد محروم شده اند.
وى، 1600 واحد نانوایى آزادپز و نیمه یارانه اى را دراین 
استان فعال دانســت و گفت: سهمیه آرد استان اصفهان 
ماهانه37هزار تن آرد و 40هزار تن گندم و ســهمیه آرد 
هر نانوایى به طور متغیر 160تا220 کیسه آرد 40کیلویى 

است.

رئیس اتاق اصناف مرکز اصفهان:

مشکلى در تأمین آرد استان وجود ندارد
اسفند ماه، اصفهان میزبان بزرگ ترین گردهمایى 

ورزشى بانوان کارگر کشور خواهد بود.
جواد شیرانى، عضو هیئت رئیسه فدراسیون ورزش 
کارگرى کشــور گفت: دومین دوره المپیاد ورزشى 
اتحادیه بانوان کارگر کشور به میزبانى هیئت و اداره 
امور ورزش کارگران استان اصفهان در اردوگاه شهید 

کشورى اصفهان برگزار مى شود.
وى افزود: دومین المپیاد ورزشى بانوان کارگر کشور 
از 11 لغایت 13 اسفند ماه سال جارى در پنج رشته 
شنا، دارت، آمادگى جســمانى، بسکتبال سه نفره و 
تنیس روى میز برگزار مى شود. وى تصریح کرد: توجه 
به ورزش کارگران نقش مهمى در کاهش آسیب هاى 
ناشى از محیط کار و افزایش شادى و نشاط جامعه کار 

و تالش کشور دارد.

بزرگ ترین رویداد
 ورزش بانوان کارگر کشور 

در اصفهان
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اگر به شما بگوییم گیاهى وجود دارد که مى تواند سالمت 
قلب را افزایش دهد، روده و کبدتان را پاکسازى کند یا 
حتى از دیابت و سرطان پیشــگیرى کند، چه احساسى 

خواهید داشت؟ 
این گیاه همان زرشکى است که در غذا هاى خود مورد 
استفاده قرار مى دهیم. مطالعات انجام شده نشان داده 
است که این گیاه مى تواند از رشــد باکترى هاى بد در 
روده جلوگیرى کند و به عملکرد بهتر سیســتم ایمنى 

کمک کند.
عالوه بر ایــن، عصاره 
زرشــک اثرات مثبت 
زیادى بر روى سیســتم 
قلبى-عروقى و سیستم عصبى 
دارد. به عنوان 
مثــال 

مى تواند پرفشارى، ضربان قلب غیر طبیعى و اختالالت 
عصبى همچون صرع و تشنج را درمان کند.  مطالعات 
همچنین نشــان مى دهد که زرشــک خاصیت آنتى 
اکســیدانى قوى دارد و مى تواند از بروز انواع خاصى از 
سرطان پیشگیرى نماید. مطالعات اخیر نشان مى دهد 
زرشک طیف وسیعى از مزایا را براى سالمتى افراد دارد و 

مى تواند به آنها کمک کند سالم بمانند.

مبارزه با عفونت
مطالعات نشان مى دهد که «بربرین» موجود در زرشک 
مى تواند خاصیت قابــل توجه آنتــى باکتریایى، ضد 
قارچى و ضد میکروبى داشته باشــد. با محدود کردن 
توانایى باکترى ها در چســبیدن به سلول هاى انسانى، 
این ماده مى تواند در برابر عفونت هاى بســیارى مبارزه 
کند. زرشک براى تسکین طیف وسیعى از التهاب ها و 
عفونت ها در بدن مورد استفاده قرار مى گیرد. این ماده 
به عفونت مثانه، مجــارى ادرار و عفونت هاى معده اى 
روده اى کمک مى کند. زرشــک همچنین به تسکین 
گلودرد، احتقان بینى، ســینوزیت و برونشــیت کمک

 مى کند.

کمک به سیستم گوارشى 
بربرین موجود در زرشک بر روى عضالت نرمى که در 
روده وجود دارد، کار مى کند و بــه هضم و از بین رفتن 
درد هاى معــده اى و روده اى کمک مى کند. زرشــک 
مى تواند در درمان اســهال همچون اسهال مسافران و 
اسهالى که بخاطر مسمومیت غذایى ایجاد شده است، 

کمک کند. 

پیشگیرى و درمان دیابت
زرشک اثرات مثبت تأیید شده زیادى بر روى قند خون 
دارد و مى تواند آن را به حد تعادل برساند. بربرین قادر است 
قند خون و متابولیسم را همانند «متفورمین» کنترل کند. 

بهبود سالمت قلب
زمانى که صحبت از ســالمت قلب به میــان مى آید، 
خاصیت درمانى گونه هاى مختلف زرشــک مى تواند 
توجه مان را به خود جلب کند. این گیاه در بهبود پرفشارى 
خون، بیمارى قلبى، آریتمى و سایر مشکالت قلبى مفید 

خواهد بود.
فیبریالسیون دهلیزى، ضربان قلب نامنظم و اغلب تندى 

است که باعث مى شــود جریان و گردش خون ضعیف 
شود. درمان هاى جایگزین همچون یوگا، طب سوزنى 
و استفاده از مکمل هاى تهیه شده از گیاهانى همچون 

زرشک مى تواند در درمان این بیمارى مفید باشد.
مطالعات انجام شــده نشــان داده که بربرین فعال در 
زرشک، فعالیت بیوشــیمیایى در قلب ایجاد مى کند و 

همین امر، فیبریالسیون دهلیزى را بهبود مى بخشد.

پاکسازى کبد و کیسه صفرا
همانطور کــه مى دانید کبد خون را پاکســازى مى کند 
و صفرا را تولید مى کند که بــراى هضم چربى، تجزیه 
هورمون ها، ذخیره ســازى ویتامین ها، مــواد معدنى و 
آهن ضرورى اســت. وظیفه اصلى کیسه صفرا، ذخیره 
صفراى غنى از کلسترول اســت که توسط کبد ترشح 
مى شــود. صفرا به بدن در هضم غذا هاى چرب کمک

 مى کند.
زرشک مى تواند در پاکسازى کبد و کیسه صفرا بسیار مؤثر 
عمل کند. بربرین موجود در این گیاه به ترشح صفرا کمک 
مى کند و به عنوان ملین خفیــف عمل مى کند و فرایند 

هضم و گوارش را تنظیم مى کند. 

دارو هاى ضد جوش بسیارى در داروخانه ها وجود 
دارد که با مصرف آنها مى توانید جوش هاى صورت 
را درمان کنید؛ پس از مشــورت با یک پزشــک 
متخصص پوست مى توانید از دارو هاى ضد جوش 
استفاده کنید البته توجه داشته باشید بسته به نوع 
جوش ها ممکن است دوره مصرف دارو و درمان 

جوش بلوغ تفاوت داشته باشد.
البته به هیچ وجه به جوش هاى پوستى دست نزنید 
و آنها را نترکانید. ترکاندن جوش ها ســبب ازدیاد 
آکنه در سطح پوست خواهد شد و همچنین باعث 
مى شود مواد آلوده به داخل پوست رفته و منجر به 

التهاب و زخم پوستى شود.

معموًال علت سرفه هاى طوالنى و مزمن را باید در 
بیمارى هایى مانند آســم و آلرژى بینى، رفالکس 
معده، برونشیت مزمن و بیمارى هاى انسدادى مزمن 

ریه جستجو کرد اما در افراد عصبى به علت استرس 
یا هیجان، اضطراب و افسردگى و نیز در افرادى که 
دچار تیک عصبى هستند، ممکن است سرفه هاى 

خشک مشاهده شود، البته سرفه این بیماران هنگام 
خواب ناپدید مى شود و بیشــتر تحت تأثیر فضاى 

نامساعد محیطى رخ مى دهد.

رئیس اداره قلب وزارت بهداشــت و درمان گفت: 
براى رفع فشــار خون، افراد باید نسبت به اصالح 
سبک زندگى، کاهش وزن و  میزان مصرف نمک 

خود اقدام کنند.

مهدویان اظهار کرد: عارضه فشار خون بر اثر مصرف 
بیش از حد نمک، چربى و انســداد رگ هاى خونى 
در افراد ایجاد مى شــود و این عارضــه باعث بروز 
سکته هاى قلبى و مغزى و مرگ افراد مى شود. وى 

افزود: فشــارخون باال یک بیمارى شایع و مؤثر در 
بروز انواع سکته هاى قلبى و مغزى است.

مهدویــان اذعان کــرد: در حال حاضــر بیش از 
26 درصــد از جمعیت باالى 14 ســال به عارضه 
فشارخون مبتال هستند که برخى از این افراد، هنگام 
اندازه گیرى فشارخون و در زمان مراجعه به پزشک 
متوجه بیمارى خود مى شوند. وى در ادامه افزود: در 
صورتى که با انجام فعالیت فیزیکى و رژیم غذایى 
سالم، فشارخون کنترل نشود، باید به درمان دارویى 
روى بیاوریم. مهدویان گفت: اگر فشــارخون افراد 
باالى 16 باشــد، در کنار اصالح ســبک زندگى و 
فعالیت فیزیکى مناسب، باید درمان دارویى را آغاز 
کرد تا شاهد کاهش مرگ و میر هاى ناشى از عارضه 

فشارخون باال باشیم.

گفته مى شود روغن ماهى سرشار از اسیدهاى چرب 
امگا3 است. ازجمله فواید اسیدهاى چرب غیراشباع 
مى تــوان به پیشــگیرى از حمالت قلبــى، کاهش 
ترى گلیســیرید خون و کاهش خطر گرفتگى عروق 
اشاره کرد اما اگر مصرف ماهى چنین فوایدى دارد، آیا 
مصرف مکمل هاى روغن ماهى هم همین فواید را به 

همراه خواهد داشت؟
پژوهش هاى انجام  شــده در این زمینــه به نتایج 
گوناگونى دست یافته؛ مثالً در یکى از پژوهش هاى اخیر 
مشخص شده که مکمل هاى روغن ماهى شاید هیچ 
فایده اى براى قلب نداشته باشد. پژوهشگران احتمال 
مى دهند بدنمان مواد مغذى را از منابع غذایى راحت تر 
از قرص هاى مکمل جذب مى کنــد. دیگر اینکه مثًال 
ماهى سالمون عالوه  بر امگا 3، از مقادیر قابل توجهى 
پروتئین، ویتامین Bو پتاســیم هم برخوردار است. 
منتهــا مکمل ها فقط همان ماده مغــذى خاص را که 
امگا 3 باشــد به بدن مى رســانند و پژوهشگران از 
همین رو معتقد هستند شاید بدن مکمل ها را به نحوى 

دیگر پردازش مى کند. 
از آنطرف، پژوهش هایى هم از فایده مکمل هاى روغن 
ماهى براى سالمت قلب خبر مى دهند اما در حال حاضر 
این فایده فقط روى عده محدودى مشاهده شده است 
و نمى توان نتایج مشاهده  شــده درخصوص فایده 

مکمل هاى روغن ماهى را به همه تعمیم داد. 
پس شاید بهتر باشد مصرف مواد غذایى حاوى امگا3 
نظیر ماهى، دانه چیا، گردو، تخم  کتان و بسیارى دیگر 

از منابع حاوى این ماده مغذى را جدى تر بگیرید.

چاى سبز از برگ هاى غیر اکسید شده تهیه مى شود و فرآورى کمترى نسبت به چاى هاى 
دیگر دارد. بنابراین آنتى اکسیدان ها و پلى فنول هاى مفیدى را شامل مى شود.

پلى فنول هاى چاى باعث کاهش رشد تومور مى شود و از آسیب ناشى از اشعه 
ماوراى بنفش محافظت مى کنند. در کشورهایى که مصرف چاى سبز باالست، 

میزان سرطان معموًال پایین تر است.
مصرف چاى سبز با کاهش مرگ و میر ناشى از بیمارى هاى قلبى عروقى همراه است. 

چاى سبز حاوى کاتیکین ها، ترکیبات پلیفنیک اســت که اثرات محافظتى متعددى را به ویژه در سیستم 
قلبى عروقى اعمال مى کنند.

مصرف چاى سبز با کاهش کلسترول LDL ، کلسترول بد و کاهش خطر سکته مغزى همراه است. چاى سبز 
سبب کاهش وزن در بزرگساالن مى شود. این چاى به عنوان یک درمان جدید براى اختالالت پوستى مانند 

پسوریازیس و شوره به حساب آید.
چاى سبز مى تواند حافظه کارى ما را افزایش دهد و به کاهش خطر ابتال به بیمارى آلزایمر کمک کند.

چاى سبز همچنین در جلوگیرى از حفره هاى دندانى، استرس، خستگى مزمن، درمان بیمارى هاى پوستى 
و بهبود آرتروز با کاهش التهاب همراه است.

گزینه هاى غذایى 
تسکین دهنده 
انواع دردها

روغن زیتون
محققان نشــان داده اند که یــک ماده 
شیمیایى در روغن زیتون به نام اولئوکانتال 
منجر به مهار آنزیم التهابى شده و درست 
مانند ایبوپروفن عمل مــى کند. این ماده 
همچنین خطر ابتال به بیمارى هایى مانند 

آلزایمر را نیز کاهش مى دهد.

برنج قهوه اى
این نوع برنج، به همراه دیگر غالت کامل 
براى مبارزه با درد ناشــى از سندروم روده 
تحریک پذیر مفید هستند. غالت سبوس 
دار منبع خوبى از منیزیم هستند که منجر 
به کاهش دفعات میگرن، کمک به آرامش 
اعصاب، بهبود وضعیت عــروق خونى و 

عضالت مى شوند. 

آناناس
بروملیــن، آنزیــم موجود در ایــن میوه 
گرمسیرى منجر به کاهش میزان التهاب 
شده و دردهاى ناشــى از استئوآرتریت و 
آرتریــت روماتوئید را کاهــش مى دهد. 
مصرف این میوه تورم ناشــى از سندروم 
تونل مچ دســت را نیز در بیمــاران مبتال 

کاهش مى دهد.

کلم بروکلى
این سبزى حاوى «گلوتاتیون» است؛ یک 
آنتى اکســیدان که منجر به محافظت در 
برابر آرتریت مى شــود. دیگر سبزیجات 
حاوى گلوتاتیون عبارتند از مارچوبه، کلم، 
گل کلم، ســیب زمینى، گوجــه فرنگى، 
آووکادو، گریــپ فروت، پرتقــال، هلو، 

هندوانه.

سیب
جاى تعجب نیســت که پزشکان توصیه 
بــه مصــرف روزانــه یک عدد ســیب 
مى کننــد، چون حاوى آنتى اکســیدانى 
به نام کورستین اســت که خاصیت ضد 

التهابى دارد.

ماهى
ماهى هــاى روغنى به عــالوه دانه کدو 
تنبل، روغــن زیتون، روغــن کانوال و... 
حاوى اسیدهاى چرب امگا 3 هستند که 
یک عامل ضد التهابى قوى اســت. این 
اسیدهاى چرب به طور چشمگیرى التهاب 
روده، گرفتگى عضله و درد معده را برطرف 
مى کند و در برخى موارد مانند داروها درد 

را تسکین مى بخشد.

آجیل و دانه ها
غذاهاى سرشار از تریپتوفان، اسید آمینه اى 
که منجر به کاهــش درد شــود، عبارتند 
از فنــدق، دانه کنجد، تخمــه آفتابگردان، 
محصوالت لبنى، ســویا، غذاهاى دریایى، 

غالت سبوسدار، برنج، لوبیا و عدس.

زنجبیل 
ماده ضد درد موجود در زنجبیل، درد عضله، 
مفصل، سفت شدن و ورم عضله را کاهش 

می دهد. 

اسفناج
سبزیجات با برگ تیره مانند کلم، چغندر 
و اســفناج، حاوى کاروتنوئیدها و رنگدانه 
هاى گیاهى براى کاهش میزان التهاب و 

درد ناشى از آن هستند.

جوى دو سر
آندومتریوزیس هنگامــی رخ می دهد که 
جداره هاي ریز رحم کنده می شود و خارج 
از رحم رشد می کند. به گفته محققان، این 
سلول هاي مهاجر دوران قاعدگی را در برخی 
زنان به دوران زجرآوري تبدیل می کند و به 
حدي التهاب ایجاد می کند که فرد درد بسیار 
شدید دارد. رژیم غذایی غنی از جوى دو سر 

این درد را کاهش می دهد.

شکالت تیره
شکالت تیره نیز حاوى مواد شیمیایى براى 
کمک به مبارزه با التهاب است. مطالعات 
محققان نشــان مــى  دهد کــه مصرف 
شکالت تیره مى تواند در کاهش التهاباتى 
که به بیمارى  هــاى قلبى- عروقى منجر 

مى  شود، مؤثر باشد.

معموالً در پزشکی براي درمان 
التهاب از روش  هایی مانند 

استراحت، ورزش سبک، کنترل وزن، 
حرکات کششی و همچنین مصرف 

دارو براي کاهش التهاب و کنترل 
درد استفاده می  شود. در این میان 
برخى از اقالم خوراکى و میوه ها و 

سبزیجات حاوى خواص ضد التهابى 
و ضد درد هستند.

آگهى تغییرات
آگهى تغییرات شــرکت داده پرداز شــبکیه آیریک 
شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 46073 و شناسه 
ملى 10260640687 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1397/11/07 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : سرمایه شــرکت ازمحل مطالبات 
حال شده سهامداران و صدور سهام جدیداز مبلغ ده 
میلیون ریال به مبلغ سه میلیارد ریال افزایش یافت و 
ماده 5 اساسنامه به شرح ذیل اصالح گردید . ماده ( 5) 
اصالحى: سرمایه شرکت مبلغ سه میلیارد ریال نقدى 
است که به سى هزار ســهم یکصدهزار ریالى با نام 
عادى منقسم و تماماً پرداخت گردیده است. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجارى اصفهان (381632)

آگهى تغییرات
آگهــى انتقالى شــرکت مهندســى 
ســهامى  کار  راى  فرآینــد  نویــن 
خاص بــه شــماره ثبــت 38710 و 
شناســه ملــى 10260563435 به 
موجــب آگهى تغییــرات شــماره ى 
139730402100000824 مــورخ 
1397/6/10 و صورتجلســه مجمــع 
عمومى فوق العاده مورخ 1397/5/25 
مرکز اصلى شرکت مهندسى نوین فرآیند 
راى کار ســهامى خاص به شماره ثبت 
4429 از واحد ثبتى نجف آباد به واحد ثبتى 
اصفهان به نشانى ، شهرستان اصفهان - 
بخش مرکزى - شهر اصفهان-محله خانه 
اصفهان-خیابان بنفشه جنوبى-5کوچه 
میخک-پالك -54ســاختمان بنفشه 
-4طبقــه پنجم-واحد 51 -کدپســتى 
8194831969 انتقــال یافت و در این 
اداره تحت شماره 38710 به ثبت رسید و 
جهت اطالع عموم آگهى میگردد. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان
(380216) 

آگهى تغییرات
آگهى تغییرات شــرکت داده پرداز شــبکیه آیریک 
شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 46073 و شناسه 
ملى 10260640687 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1397/09/18 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محمدعلى احمدى کد ملى 
1287689094 بعنــوان بازرس اصلى و محمدرضا 
داورى کد ملى 1287343139 بعنوان بازرس على 
البدل براى مدت یکسال سال انتخاب شدند روزنامه 
نصف جهان جهت درج آگهى هــا و دعوتنامه هاى 
شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان  (381361)

آگهى تغییرات
آگهى تغییرات شــرکت داده پرداز شــبکیه آیریک 
شرکت ســهامى خاص به شــماره ثبت 46073 و 
شناسه ملى 10260640687 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مــورخ 1397/11/06 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : براساس گواهى شماره 1593995/97 
مورخ 1397/11/06 بانک ملت شعبه مجتمع تجارى 
کوثر اصفهان مبلغ 6500000 ریال به حساب شماره 
4028464913 از طرف ســهامداران بابت تکمیل 
سرمایه تعهدى شــرکت واریز و در نتیجه سرمایه 
شرکت تماماً پرداخت شده است اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان
(381358) 

خواص درمانى 
زرشک 

روده جلوگیرى کند و به عملکرد بهتر سیســتم ایمنى 
کمک کند.

عالوه بر ایــن، عصاره 
زرشــک اثرات مثبت 
زیادى بر روى سیســتم 
قلبى-عروقى و سیستم عصبى 
دارد. به عنوان 
مثــال 

زر

ببلبلبلب تندى  غ اغو اغ هضم و گوارش را تنظیم مى کند. فیبریالسیون دهلیزى، ضربان قلب نامنظم 

ى هاى 

ست. 
دى را به ویژه در سیستم 

ى همراه است. چاى سبز 
ى اختالالت پوستى مانند 

ى آلزایمر کمک کند.
مان بیمارى هاى پوستى 

زایاى فوق العاده چاى سبز
 م

 راهکارهایى براى 
درمان جوش بلوغ

 علت سرفه هاى بسیار خشک و شدید

 چه زمانى باید درمان دارویى فشار خون را آغاز کرد؟

مکمل هاى روغن ماهى 
چقدر مفید هستند؟چقدر مفید هستند؟
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خداوند فاعل است ولى نه با ابزار، تعیین کننده است ولى نه با جوالن 
فکر و اندیشــه ، بى نیاز اســت نه آنکه از کس ســودى برده باشــد. 
زمان همراه او نیســت و ابزار و آالت به مددش   برنیایند. هستى او 
بر زمان ها پیشى دارد. وجودش بر عدم مقّدم است. ازلیّتش را آغازى 
نیســت. در آدمیان قــوه ادراك نهاد و از ایــن معلوم شــود که او را 

موال على (ع)آلت ادراك نیست.

شهردارى درچه در نظر دارد بر اساس مصوبه شــماره 97/1258/ش شوراى اسالمى شهر زمین به 
مســاحت 11/17 مترمربع واقع در درچه خیابان شهید نواب صفوى کوچه وحدت بن بست ظفر را با 
مبلغ پایه 11/000/000 ریال براى هر مترمربع از طریق مزایده واگذار نماید. لذا از متقاضیان درخواست 

مى گردد جهت دریافت اسناد مزایده به امور مالى شهردارى درچه مراجعه نمایند.
مبلغ سپرده شرکت در مزایده 6/500/000 ریال مى باشد.

تاریخ چاپ آگهى مزایده: چاپ نوبت اول 1397/11/30 و نوبت دوم 1397/12/07
تاریخ دریافت اسناد مزایده: تا پایان ساعت ادارى روز شنبه مورخ 97/12/18

تاریخ تحویل پیشنهادات به دبیرخانه شهردارى: تا ساعت 12 روز یکشنبه مورخ 1397/12/19
زمان و محل تشکیل کمیسیون بازگشائى پیشنهادات: ساعت 15 روز یکشنبه مورخ 1397/12/19 در 

ساختمان ادارى شهردارى درچه 
1. شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختار مى باشد.

آدرس دریافت اسناد مزایده: درچه- میدان امام- ابتداى خیابان نواب صفوى- ساختمان شهردارى
www.dorchehcity.ir :وب سایت شهردارى

تلفن: 33762045- 031 داخلى 17 و 18

آگهى مزایده

رضا واعظ مقدم- شهردار درچه

نوبت اول

شهردارى ورزنه به استناد مصوبه شــماره 22 مورخ 97/08/14 شوراى اسالمى شهر 
ورزنه در نظر دارد نسبت به فروش 11 قطعه زمین مســکونى واقع در فاز 4 مجموعه 
مســکن مهر و همچنین 5 پالك تجارى واقع در بلوار شیخ بهایى شهر ورزنه از طریق 
مزایده عمومى اقدام نماید. لذا متقاضیان مى توانند جهت کســب اطالعات بیشتر و 
دریافت اوراق مزایده و همچنین بازدید از پالك هاى مذکور در ساعات ادارى به واحد 
شهرسازى شــهردارى مراجعه و پیشــنهاد خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى روز
 پنج شنبه مورخ 97/12/09 به دبیرخانه محرمانه شهردارى تحویل و رسید دریافت نمایند.

تلفن تماس: 03146482221
varzaneh.ir :سایت شهردارى

آگهى مزایده مرحله اول- نوبت اول

غالمحسین رضایى- شهردار ورزنه

شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایى به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومى به پیمانکاران واجد 
شرایط واگذار نماید.

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت، اتاق 292: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ 97/12/11
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8:00 صبح روز یکشنبه به تاریخ 97/12/12

دریافت اسناد: سایت اینترنتى
www.abfaesfahan.ir شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

www.iets.mporg.ir پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات
شماره تلفن گویا: 8- 36680030- 031

(داخلى 395)

 آگهى برگزارى مناقصه عمومى

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول

مبلغ تضمین (ریال)برآورد (ریال)محل تأمین اعتبارموضوع مناقصهشماره مناقصه

2/299/500/138115/000/000تملک دارایى هاى سرمایه اىاحداث چهار باب ساختمان تأسیسات چاه آب شرب منطقه فالورجان263/3- 4- 97

2/485/387/275125/000/000جارىعملیات اجرایى اصالح شبکه فاضالب در سطح منطقه 3 اصفهان275/2- 4- 97

3/967/392/790199/000/000جارىعملیات اجرایى آسفالت و ترمیم ترانشه در سطح منطقه 3 اصفهان276/2- 4- 97

5/564/875/872279/000/000جارىاجراى عملیات اصالح شبکه فاضالب منطقه 1 شهر اصفهان (با ارزیابى کیفى)277/2- 4- 97

17/722/445/263887/000/000جارىاجراى کلکتور فاضالب ایمان شهر منطقه فالورجان (با ارزیابى کیفى)293- 4- 97

نام روزنامه: نصف جهان
تاریخ انتشار: 1397/11/30


