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 همه خواص 
معجزه آساى 

هویج

ساختمان ها باید داراى شناسنامه کیفى شوند
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فروش پیتزا با روکش طال 
در اصفهان؟!

دردسرهـــاى داشتن 
رندترین کد ملى!

با خـودتان 
چنـد چنـدید؟!
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شرکت هاى 
لبنیاتى زیر بـار
 کاهش قیمت 
نمى روند

یک کارشناس ارشد گیاهان دارویى با اشاره به 
خواص بى نظیر هویج در درمان 

بیمارى هاى مختلف و به ویژه بیمارى هاى 
دستگاه گوارش، از همه افراد خواست این 

خوراکى را در سبد غذایى خود قرار دهند.

عضو کمیسیون امنیت ملى و سیاست خارجى مجلس 
در خصوص گرانى قیمت لبنیات در کشور تصریح کرد: 
عالوه بر گرانفروشى، کم فروشــى نیز در حال اتفاق 
است، به طور مثال بســته بندى هاى ماست بعضًا از 

نصف نیز کمتر هستند.
محمدجواد جمالى نوبندگانى ادامه داد: این مســئله 
درســت اســت که شــرکت هاى لبنى تحت فشار
تولید کنندگان شیر هستند اما آنها زمانى قیمت ها را 
افزایش دادند که گویى از مسئله باال رفتن دالر و ارز در 

کشور استفاده شد و...
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احسان خواجه امیرى: ایرج قله اى از آواز اصیل ایران استاحسان خواجه امیرى: ایرج قله اى از آواز اصیل ایران است
در بزرگ ترین جشن ساالنه موسیقى ایران از هنرمند مشهور اصفهانى تقدیر شد در بزرگ ترین جشن ساالنه موسیقى ایران از هنرمند مشهور اصفهانى تقدیر شد 
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در نشست خبرى سازمان نظام مهندسى ساختمان استان اصفهان عنوان شد

غایب بزرگ
 جشنواره امســـال

عشق و نفرت در شب امضاى «عشق و نفرین»
«حورا» نگاهى به ســه پنجره ارســى باالى اتاق 
«محل انتظار» مى اندازد و در حالى که محو تماشاى 
شیشــه هاى رنگى خیره کننده آن شده مى گوید: 

«چقدر این خانه، قدیمى و خراب است.»
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در صفحه 2 بخوانید

در صفحه 4 بخوانید

بودجه عجیب و غریب 
شرکت ملى

 پاالیش و پخش 
فرآورده هاى نفتى

برانکـو علیه داوران حرف زد نــه من
قلعــه نویى:

5

بدشانسى هاى مرد فالورجانى که مى گوید 
کارت ملى اش بالى جانش شده است

لبنیات5
 کاه
نم
عضو کمیسیون
در خصوص گر
عالوه بر گرانفر
است، به طور م
نصف نیز کمتر
محمدجواد جم
درســت اســ
تولید کنندگان
افزایش دادند ک
ش کشور استفاده

بمبى که شاید عمل نکندبمبى که شاید عمل نکند

شهردارى خمینى شهر در نظر دارد نسبت به انجام مناقصه با مشخصات زیر از طریق آگهى اقدام 
نماید:

موضوع مناقصه:
1- زیرسازى و آسفالت خیابان ماربین

- مبلغ اولیه اعتبار: 10/000/000/000 ریال
- مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 500/000/000 ریال

- محل تأمین اعتبارات: اعتبارات شهردارى
- مهلت ارائه پیشنهادهاى مناقصه: پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 97/10/29

- 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 97/10/30
- مدت اعتبار پیشنهادها: روز یکشنبه 97/11/14

- اصالح، جایگزینى و پس گرفتن پیشنهادها نیز در زمان مقرر و محل تسلیم پیشنهادها انجام 
نمى شود.

آگهى تجدید مناقصه

على اصغر حاج حیدرى- شهردار خمینى شهر 

چاپ دوم

شهردارى گلدشت به استناد مصوبه شماره 97/494/ش مورخ 97/6/7 
شوراى اسالمى شهر در نظر دارد نسبت به اجاره تابلوهاى تبلیغاتى 
روبروى مجموعه شیخ بهائى و پل عابر پیاده، از طریق مزایده عمومى 
و قیمت کارشناسى پایه به مدت یکســال اقدام نماید، لذا متقاضیان 
مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ فرم پیشنهاد تا تاریخ 
97/10/26 به شهردارى مراجعه و پیشنهاد خود را حداکثر تا پایان وقت 
ادارى روز پنج شنبه مورخ 97/10/27 به دبیرخانه حراست شهردارى 

تحویل نمایند.

تج دید آگهى مزایده اجاره

مهدى غالمى- شهردار گلدشت

نوبت دوم

سازمان حمل و نقل جمعى شهرستان لنجان در نظر دارد نسبت به بهره بردارى 
از پارکینگ ماشین آالت سنگین شهردارى واقع در زرین شهر بلوار جانبازان 
در قالب قرارداد اجاره به اشخاص حقیقى و حقوقى واجد شرایط از طریق مزایده 
واگذار نماید. متقاضیان جهت بازدید و دریافت اسناد مى توانند از تاریخ نشر 
آگهى به سازمان حمل و نقل جمعى شهرستان  لنجان واقع در زرین شهر- بلوار 
جانبازان- جنب مرکز معاینه فنى خودرو مراجعه و پیشنهادات خود را حداکثر 
تا پایان وقت ادارى مورخ 97/11/04 به دبیرخانه سازمان تحویل نمایند. الزم 
به ذکر است سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج 

است. 
سازمان حمل و نقل جمعى شهرستان لنجان

آگهى مزایدهنوبت اول

شهردارى بادرود در نظر دارد براساس مصوبه شــوراى اسالمى شهر، طى تشریفات مزایده عمومى و 
حسب ضوابط و مقررات آیین نامه مالى شهرداریها، قطعه زمین شماره 21 به مساحت 206/45 مترمربع 
از مجموعه تفکیکى حاج على غالمى واقع در بلوار مصطفى خمینى فرعى 8 مترى احداثى را به فروش 
برساند. لذا از کلیه متقاضیان، اشخاص حقیقى و حقوقى درخواست مى گردد از تاریخ 10 /1397/10 جهت 

بازدید از محل موردنظر و دریافت اسناد شرکت در مزایده به شهردارى مراجعه نمایند.
1- مدت قبول پیشنهادها از تاریخ انتشار آخرین آگهى حداکثر به مدت 10 روز مى باشد.

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

4- برندگان اول و دوم و سوم مزایده چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط 
خواهد شد. 

5- پیشنهاد دهندگان مى بایست 5 درصد مبلغ پایه زمین موردنظر را تحت عنوان سپرده شرکت در 
مزایده به صورت ضمانت نامه بانکى یا اسناد خزانه و یا فیش نقدى به حساب شماره 106682190001 نزد 

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

آگهى مزایده 

مجید صفارى- شهردار بادرود

نوبت دوم

اشکان خطیبى در اصفهان از چاپ چهارم کتابى که ترجمه کرده رونمایى کرد  

عشق و نفرت در
اشکان خطیبى در اصفهان
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انعلیخانىاز برنام

 کدام حرف منتقدان کى روش را باور کنیم؟
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عضو کمیسیون امنیت ملى و سیاست خارجى مجلس 
در خصوص گرانى قیمت لبنیات در کشور تصریح کرد: 
عالوه بر گرانفروشى، کم فروشى نیز در حال اتفاق است، 
به طور مثال بسته بندى هاى ماست بعضًا از نصف نیز 

کمتر هستند.
محمدجواد جمالــى نوبندگانى ادامه داد: این مســئله 
درست است که شــرکت هاى لبنى تحت فشار تولید 
کنندگان شیر هستند اما آنها زمانى قیمت ها را افزایش 
دادند که گویى از مســئله باال رفتن دالر و ارز در کشور 
استفاده شد و در این شــرایط خاص قیمت محصوالت 

خود را باال بردند.

نماینده مردم فسا در مجلس شــوراى اسالمى درباره 
هماهنگــى میان دو قــوه مجریه و قضائیــه در بحث 
افزایش قیمت لبنیات در کشور خاطر نشان کرد: به نظر 
بنده در مسئله مقابله با گرانى افزایش هماهنگى دولت 
و قوه قضائیه ضرورى است. وى افزود: زمانى که رئیس 
اصناف لبنیات در رســانه ملى اعالم مى کند که قیمت 
لبنیات باید کاهش یابد اما متأسفانه شرکت هاى لبنیاتى 
زیر بار نمى روند که این مسئله بسیار تعجب آور است. 
زیرا این موضوع تنها به جیب مردم ضربه وارد نمى کند 
و عالوه بر آن باید چند برابــر هزینه هاى درمان را هم 

دولت و هم مردم متقبل شوند.  

به گزارش ســازمان پزشــکى قانونى کشــور، طى 
حوادث رانندگى هشــت مــاه امســال، 12 هزار و 
261 نفر جان خود را از دســت دادند کــه این آمار 
نســبت به ســال گذشــته، 0/9 درصد افزایش را 

نشان مى دهد.
از مجمــوع 12 هزار و 261 نفرى کــه در تصادفات 
هشــت ماهه امســال جان باخته اند،9587 نفر مرد 
و 2674 نفر زن بودند. طى هشــت ماه امســال، در 
جاده هاى برون شــهرى 7838 نفر، راه هاى درون 
شــهرى 2932 نفر، جاده هاى روســتایى 838 نفر، 
راه هاى اختصاصى 152 نفر و در سایر راه ها با 501 

نفر جان خود را از دست داده اند.
بنا بر این آمار، اســتان فارس با 992، تهران با 916 
و اصفهان با 848 نفر اســتان هاى داراى بیشترین 
تلفات و اســتان هاى ایــالم بــا 110، کهگیلویه 
و بویراحمــد بــا 141 و اردبیل با 161 نفــر، داراى 
کمترین آمار تلفات حوادث رانندگى در هشت ماهه

 امسال هستند.
بر اســاس آمارهاى سازمان پزشــکى قانونى 259 
هزار و 988 نفر به علت صدمات حــوادث رانندگى 
طى هشــت ماه اخیر بــه مراکز پزشــکى قانونى 

مراجعه کرده اند.

شرکت هاى لبنیاتى زیر بار 
کاهش قیمت نمى روند

اصفهان، سومین استان 
پرتلفات در تصادفات رانندگى

 CFT تکلیف الیحه پالرمو و
   خانه ملت | رئیس کمیسیون امنیت ملى مجلس 
با اشـاره به تصویب الیحه مبارزه با پولشویى در مجمع 
تشخیص مصلحت، گفت: پرونده الیحه CFT تا هفته 
آتى در مجلس بسته و به همراه الیحه پالرمو تا یک ماه 

آینده در مجمع تشخیص تعیین تکلیف مى شود.

خداحافظى با استیضاح! 
   میزان | عضو هیئت رئیسه مجلس از منتفى شدن 
اسـتیضاح وزیر کشـور در پارلمان خبـر داد. على اصغر 
یوسف نژاد گفت: آخرین طرح استیضاح درباره وزیر کشور 
بود که این طرح نیز منتفى شد و تمامى 20 نماینده اى که 
طرح استیضاح وزیر کشور را امضا کرده بودند امضاهاى 
خود را پس گرفتند. فعًال  هیچ استیضاحى در دستور کار 

مجلس قرار ندارد.

سرشان را شیره نمالید
   ایسـنا | نماینده مردم اصفهان در مجلس شوراى 
اسالمى گفت که اراده قوى در وزارت آموزش و پرورش 
براى اجـراى رتبه بنـدى فرهنگیان وجود ندارد. حسـن 
کامـران دیـروز و در جریـان طرح سـئوال خـود از وزیر 
آمـوزش و پـرورش یـادآور شـد: از سـال 1381 پرونده  
رتبه بندى در دولت مفتوح و 30 اسـتان درگیر مطالبات 
این قشر زحمتکش هستند. معلمان ما شأن باالیى دارند 
و نمى شود سرشان شیره مالید، بلکه باید نشان دهیم عزم 

و اراده جدى براى ارتقاى وضعیت آنها داریم.

چابهار را فروخته اند؟!
   ایرنـا | حاشیه سـازى ها علیـه قرارداد همـکارى با 
شـرکت هندى در توسـعه یکى از فازهاى بندر شـهید 
بهشتى چابهار تمامى ندارد. در طول سال هاى اخیر که 
بحث این همکارى مطرح بوده، معموًال انتقاداتى نیز در 
برهه هاى مختلف به این قرارداد بیان شـده اسـت. این 
روزها برخى تا آنجا پیش رفتنـد که حرف از فروش بندر 
چابهار به میـان آورده اند. محمدعلى حسـن زاده، عضو 
هیئت عامل و معـاون امور بندرى و اقتصادى سـازمان 
بنادر و دریانوردى درباره نوع همکارى با شرکت هندى 
و شـایعه فروش بندر مى گوید: «در کل کشـور ما اجازه 
فروش یک متر مربع زمین حتى بـه ایرانى ها را نداریم، 

چه رسد به خارجى ها.»

حجاب امنیتى نشود
   خبر آنالین | حجت االسـالم و المسلمین نصرا... 
پژمان فر، نماینده مردم مشهد در مجلس شوراى اسالمى 
صبح دیروز در نطق میان دستور خود در صحن مجلس 
گفت: موضوع عفاف و حجاب را نمى توان تنها با رویکرد 
امنیتى حل کرد، بلکه باید متولیان فرهنگى در تقویت این 
باور نهایت تالش خود را در پاسـخگویى به این شبهات 
در قالب هاى مختلف از جمله فیلم، کتاب و سـایر اقالم 

فرهنگى ارائه کنند.

طالق پیامکى!
   بهار | عربسـتان سـعودى بـا وضع قانونـى جدید 
دادگاه ها را موظف کـرده که زنان را با ارسـال پیامک از 
تأیید حکم طالقشان مطلع کند. این قانون قرار است که 
به مناقشه بر سر «طالق غیابى و پنهانى» در این کشور 
پایان دهد که به موجب آن زنـان حتى از تصمیم دادگاه 
براى جارى شدن صیغه طالق به درخواست همسرشان 

آگاه نمى شدند.

سرنوشت 14گوساله قاچاق
   تسنیم | مدیرکل تعزیرات حکومتى استان فارس 
از صدور حکم کشـتار (معدوم) 14 رأس گوساله قاچاق 
خبر داد. على مبشرى گفت: طى تحقیقات انجام شده و 
بازجویى از متهمین مشخص شد که دام مکشوفه بدون 
اخذ مجوزهاى الزم از بندرعباس به سمت مرکز استان 
در حال حرکت بوده که توسط مأموران توقیف شده است. 

خبرخوان
پلیس در کمین نباشد

   خانه ملت | عضو کمیسیون برنامه، بودجه 
و محاسبات مجلس تصریح کرد:  این امکان وجود 
دارد که فردى به مدت پنج ساعت در ترافیک معطل 
مانده باشد و براى مدت کوتاه دو دقیقه اى که راه ها 
ناگهان باز شود با سرعت باال حرکت کند و پلیس 
به صورت مخفیانه وى را جریمه کند. یوسفیان مال 
اظهار کرد: این اقدام صحیحى نیســت که پلیس 
کمین کند و بدون اینکه از راننده توضیح بخواهد، 

وى را جریمه کند.

سکته اى در کار نبوده
   تابنــاك | مدیرکل پزشــکى قانونى استان 
تهران گفت: با توجه به گزارش آسیب شناسى در 
خصوص راننده اتوبوس حامل دانشجویان واحد 
علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمى، مشخص شد 
این فرد سکته قلبى نکرده است. سقوط اتوبوس 
دانشگاه منجر به فوت ده نفر و مجروح شدن 25 

نفر از دانشجویان شد.

صفرها حذف مى شود؟
   تابناك | رئیس فراکسیون نمایندگان والیى 
مجلس گفت: رئیــس کل بانک مرکزى در جمع 
نمایندگان مجلس با بیان اینکه نقدینگى 1700 
هزار میلیاردى 30درصد قدرت خود را به دلیل تورم 
از دست داده، عنوان کرد مى خواهیم چهار صفر از 
پول ملى را حذف کنیم و باید این کار هر چه زودتر 

انجام شود.

اهمیت تختى بودن!
   میزان | رئیس کمیته ورزش شــوراى شهر 
تهران در بخشى از تذکر پیش از دستور جلسه علنى 
شوراى شــهر تهران گفت: خانه پدرى تختى که 
مى تواند به عنوان موزه تختى و یکى از جاذبه هاى 
گردشگرى ورزشى شهر تهران براى گردشگران 
داخلى و خارجى تبدیل و مــورد بهره بردارى قرار 
گیرد، متأســفانه امروز به تریکوبافى تبدیل شده 
است و از دیگر ســو، زورخانه پوالد که تختى در 
آنجا به ورزش باستانى مى پرداخت، امروز تبدیل 

به باشگاه بیلیارد شده است.

فارغ التحصیالن بیکارند
   عصر ایران | مدیرکل سیاستگذارى و توسعه 
اشــتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى سهم 
فارغ التحصیالن دانشگاهى از کل بیکاران کشور 
را 40/5 درصد ذکر کــرد و گفت: نزدیک به 550 
هزار شغل طى 9 ماهه امســال ایجاد شده ولى به 
نسبت برنامه و نیاز کشور که حدود 900 هزار شغل 

است، عقب هستیم.

چند ایرانى دراینستاگرامند؟
   اعتماد آنالین | چند روز گذشته خبرهایى 
درباره فیلتر اینستاگرام منتشر شد. اما ضریب نفوذ 
اینســتاگرام در ایران چقدر اســت؟ یک بررسى 
نشــان مى دهد حدود 24 میلیون کاربر ایرانى در 
اینســتاگرام فعالیت دارند، یعنى تقریبًا 30 درصد 

از جمعیت ایران.

همچنان ممنوع 
   مهر | طى چند سال گذشته یکى از مهمترین 
موضوعات چالش برانگیز در حوزه فرهنگى مشهد، 
برگزارى کنسرت هاى موسیقى در این شهر بوده 
که تاکنون به دلیل مختلف از برگزارى این رویداد 
جلوگیرى شده اســت. با وجود این، طى روزهاى 
گذشته خبرى مبنى بر صدور مجوز براى برگزارى 
کنسرت در یکى از ســالن هاى مشهد در فضاى 
مجازى منتشــر شــد اما مدیرکل ارشاد خراسان 
رضوى صدور مجوز براى برگزارى کنســرت در 

مشهد را تکذیب کرد.

روزنامه «خراســان» در ابتکارى جالب، با 
مردى که رندترین شــماره ملى کشور را در 
اختیار دارد گفتگویى انجام داده اســت. به 
نوشته «خراسان»، نام این مرد «عبدالرضا» 
و ساکن فالورجان در استان اصفهان است 
که جاى کد ملى اش 10 تا عدد 1 نشســته: 

!(1111111111)
این روزنامه نوشــته: «براى خیلى ها حتمًا 
داشتن چنین شماره ملى ُرندى، حکم خوش 
شانسى است اما براى عبدالرضا، این شماره 
عجیب و جالب، تا به امروز اسباب دردسرهاى 
زیادى بوده اســت.» عبدالرضا بــا روزنامه 
«خراسان» به صورت تلفنى گفتگو کرده و 
از گرفتارى هایى که این شماره رند برایش 
به ارمغان آورده سخن گفته است. اظهارات 

او را بخوانید: 
  بابــت این شــماره ملى کلى دردســر 
کشــیدم، هــر جــا مراجعــه مــى کنم، 
سیســتم هاى ادارى این کدملــى را نمى 
پذیرند. وقتــى براى دریافــت گواهینامه 
رانندگى به پلیس راهنمایى و رانندگى رفتم، 
از من خواســتند تا از ثبت احوال اســتعالم 
بگیرم. این درخواستشان برایم عجیب بود، 

از دیگر متقاضیان که پرسیدم، متوجه شدم 
موضوع شامل حال آنها نمى شود. یکى از 
آنها چشــمش به کدملى من افتاد و گفت: 
پسر! عجب کد ملى رندى دارى! البد همین 

کار دستت داده.
  براى باز کردن حســاب و واریز حقوقم، 

حســابى دوندگى کردم. هرچند وقت یک 
بار حساب از تهران بسته مى شد و کارمندان 
بانک مى گفتند سیستم مرکزى کد ملى من 
را تشخیص نداده یا رد کرده است. آخر کار 
مجبور شدم حساب بانکى را که حقوقم به آن 
واریز مى شود به نام همسرم باز کنم. حتى به 

همین دلیل چندین ماه از دریافت یارانه نیز 
محروم شدم. تا به حال چهار بار یارانه من و 
خانواده چهارنفره مان قطع شده و بهانه هم 
همیشه همین شماره ملى بوده است. یک بار 
گفتند کسى با کد ملى شما وارد سیستم شده 
و از دریافت یارانه انصراف داده، یک بار هم 

بهانه آوردند که تو مقیم آلمان شده اى و...، 
کد ملى را خودشان داده اند و خودشان هم با 

آن مشکل دارند!
  دریافت گذرنامــه ام با هزار دردســر و 
معطلى انجام شد؛ سال 91 عازم حج بودم 
که در فرودگاه مانع عبور من از گیت شدند 
و باز هم مشکل همین شماره ملى بود. در 
نهایت در تماس شبانه با مسئول ثبت احوال 
شهرستان، گره کارم باز شد اما کلى نگرانى 

و استرس به من  وارد شد.
  باور کنید به علت یک سرماخوردگى ساده 
مجبور شدم صدهزار تومان خرج کنم. حتى 
کار به جایى کشــیده که رئیس اداره بیمه 
روى جلد دفترچه ام شــرح ماوقع را نوشته 
و امضا کــرده و مهر زده اســت اما باز هم 
به مشــکل برخورد مى کنم و دفترچه ام را 

نمى پذیرند. 
  در مرحله صدور کارت هوشــمند ملى، 
هر هفته کارم این شــده بود کــه به ثبت 
احوال شهرســتان مراجعه کنم و از رئیس 
و کارمندانش بخواهم کد ملى ام را عوض 
کنند اما مى گفتند کارى از دستشان ساخته 

نیست.

بدشانسى هاى مرد فالورجانى که مى گوید کارت ملى اش بالى جانش شده است

دردسرهاى داشتن رندترین کد ملى!

باغ هنر بم که ایــده طراحى و اجرایــش از محمدرضا 
شــجریان بود، پنج شنبه شب گذشــته پس از 15 سال 
باالخره افتتاح شد و همسر و پسران او در آیین افتتاح حضور 
یافتند. انتشار این خبر دوباره جستجو درباره تازه ترین وضع 

جسمانى خسروى آواز ایران را داغ کرده است. از همین رو، 
روزنامه «همشهرى» سراغ حسام الدین سراج، خواننده 
آواز ایرانى رفته و از او درباره وضعیت سالمتى شجریان 

پرسیده است.
در گزارش روزنامه «همشــهرى» از زبان ســراج آمده: 
«استاد شجریان به دلیل بیمارى نتوانستند در افتتاح باغ 
هنر حاضر باشند و همسر و فرزندانشان به مراسم آمدند. 
درمان ایشان ادامه دارد اما حقیقتش این است که وضعیت 

سالمت ایشان چندان خوب نیست و در حالت نیمه بیهوش 
به سر مى برند. از همه مردم مى خواهم که براى سالمت 
ایشــان دعا کنند.» جالب این است که «همشهرى» در 
نسخه ســایت خود این جمله را که شجریان «در حالت 
نیمه بیهوش به ســر مى برد» حذف کرده است. به نظر 
مى رسد یا «همشــهرى» با اعتراض خانواده شجریان 
در این باره روبه رو شــده باشــد یا خود «همشهرى» از 
حاشیه هاى احتمالى چنین اظهارنظرى جلوگیرى کرده 

است.  اینها همه در حالى است که حسین علیزاده، آهنگساز 
و نوازنده تار که سابقه سال ها همکارى با شجریان را دارد، 
در همان مراســم افتتاح باغ هنر بم در این باره گفته بود: 
«در پى سئواالت مکرر دوستان در کامنت ها و پیام هاى 
خصوصى عزیزان از حال استاد، به عرض مى رسانم که 
همسر اســتاد و رایان عزیز اظهار داشتند که حال استاد 
در همان وضعیت سابق است و تغییرى نکرده و در منزل 

مشغول استراحت هستند.»

روزنامه «وطن امروز» در شــماره دیروز خود گزارش 
مفصلى از رواج نگهدارى سگ  توســط مردم پایتخت 
منتشر کرد که در بخشــى از آن به یک شغل جدید هم 

اشاره شده است. «وطن امروز» نوشته:
سگ گردانى این روزها به حدى در شهرهاى بزرگ رواج 
پیدا کرده اســت که برخى افراد از کنار آن کسب درآمد 

دارند، آن هم با گرداندن سگ پولدارها. «محمد» یکى از 
جوان هاى تهرانى است که روزانه بین صد تا 150 هزار 
تومان از این راه کسب مى کند. وى دانشجو است و وقتى 
از پیدا کردن کار نیمه وقت امیدش ناامید شــد، با شغل 
سگ گردانى آشنا شد: «من روزانه بین صد تا 150 هزار 
تومان بابت نگهدارى یک سگ در مناطق شمالى تهران 
دریافت مى کنم          ». از درآمد کارى که انجام مى دهد راضى 
اســت اما مى گوید این کار مشکالتى هم دارد: «پس از 
مدتى به سگ ها وابســته مى شوم آنقدر که اگر یک روز 
نبینمشان دلتنگ و عصبى مى شــوم و این حال و روزم 
خیلى در شــخصیت و زندگى اجتماعى ام تأثیر گذاشته 
اســت.» وى از نگاه مردم به حضورش همراه سگ در 
خیابان ها مى گوید: «باالى شــهر دیگر تردد ســگ ها 
براى مردم در خیابان مشکل نیســت، حتى بسیارى از 
اوقات مورد توجــه قرار مى گیرم و ایــن حس و حال را 
دوســت دارم اما در منطقه اى که خودم زندگى مى کنم 

اینطور نیست...»

حرف هاى نگران کننده 
«سراج» حذف شد!

سگ گردانى، اشتغال جدید!

دولتمردان و مشــاوران حســن روحانى ایــن روزها از 
شفافیت بودجه اى سخن مى گویند ولى جالب است که از 
بودجه هاى چند ده هــزار میلیاردى و چنــد صد هزار 
میلیاردى برخى شرکت هاى دولتى که حیاط خلوت دولت 

شده اند، هیچ صحبتى به میان نمى آید.
به گزارش خبرگــزارى «تســنیم»، در حالى کل منابع 
عمومى بودجه دولت در ســال 98 که توســط مجلس 
بررســى مى شــود، 407 هزار میلیارد تومان اســت، 
شرکت هاى دولتى براى ســال 98 بیش از 1270 هزار 
میلیارد تومان بودجه گرفتند، جالب اینکه این بودجه اصًال 
توسط مجلس بررسى نمى شــود و گزارش هاى مالى 

شرکت هاى دولتى هم مخفى و محرمانه است.
تنها در یک مورد بودجه شــرکت ملى پاالیش و پخش 
فرآورده هاى نفتى 309 هزار میلیارد تومان براى سال 98 
پیش بینى شده که حدود سه چهارم بودجه عمومى کشور 

است. این در حالى است که کل بودجه رفاهى دولت براى 
80 میلیون ایرانى در ســال 98 حدود 113 هزار میلیارد 
تومان است یعنى تقریبًا یک ســوم بودجه شرکت ملى 

پاالیش و پخش.

بودجه عجیب و غریب شرکت ملى
 پاالیش و پخش فرآورده هاى نفتى

بر اســاس گزارشــى که با موافقت حدود یک سوم از 
نمایندگان مجلس منتشر شده است، «میزان مشارکت 

در رأى گیرى هاى جلسات علنى مجلس 
شوراى اســالمى» توســط نمایندگان 

برخى حوزه ها مشخص شده است. 
این گزارش که مربوط به جلسات آذرماه 
سال 1397 است نشان مى دهد که از 67 
رأى گیرى صورت گرفته ابوالفضل حسن 
بیگى نماینده دامغان با ده بار شرکت در 
رأى گیرى ها، محمدجواد ابطحى با 20 
بار، بشــیر خالقى نماینده خلخال با 27 
بار، جلیل رحیمــى جهان آبادى نماینده 
تربت جام با 27 بار و زهرا سعیدى نماینده 
مبارکه با 29 بار کمترین میزان مشارکت 

در رأى گیرى ها را داشته اند. 
همچنین محمد بیرانوندى نماینده خرم آباد، احمد رضا 

على بیگى نماینده تبریز، فردیــن فرمند نماینده میانه، 
شهروز برزگر نماینده سلماس و على اسماعیلى نماینده 

نور با شرکت در تمام رأى گیرى ها بیشترین مشارکت 
را در مجلس داشته اند.

2 اصفهانى در جمع کم کارهاى مجلس

حسین جمالى، نویســنده وکارگردان تئاتر در «ایران» 
نوشت: «چند ماه پیش با یاشار، دوستم که ایتالیا زندگى 

مى کند، صحبت مى کردم و جالب گفت: 
چند سال پیش اینجا به هر کس مى گفتم 
ایرانى هستم بالفاصله مى گفت احمدى 
نژاد! و چندى است به هر کس مى گویم 
ایرانى هســتم مى گوید اصغر فرهادى. 
فهمیدم ترجیح مى دهــد او را با نام یک 
هنرمند بشناسند تا یک سیاستمدار. آرى 
یک هنرمند از شهرى در حوالى اصفهان 
با پشــتکار و تالش مى آید و به قله هاى 
فرهنگى و هنرى جهان دســت مى یابد 
و مى تواند پرچمى براى معرفى فرهنگ 
مردم کشورش و از آن هم بلندتر نشانى از 

فرهنگ انسانى و بدون مرز را به دست بگیرد. حال آنکه 
وقتى جهانى او را مى شناسند، کاش پشت سر نگویند همه 

جاى دنیا فیلم تازه فرهــادى را مى توان روى صندلى و 
سالن تاریک و باشکوه سینما دید اما در اقلیمى که خودش 

به دنیا آمده، باید روى مانیتور 20 اینچى کامپیوتر و به دور 
چشم خانواده تماشا کنیم.»

از اطراف اصفهان
 تا اطراف جهان، منهاى ایران! 
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اولین نمایشــگاه بین المللى بهره ورى آب و انرژى در 
ســاختمان، صنعت و حمل و نقل با رویکرد حفاظت از 
محیط زیست 27 تا 30 دى ماه ســال جارى در محل 
دائمى نمایشــگاه هاى بین المللى اســتان اصفهان و 
همزمان همایش ملى ساختمان پایدار و انرژى، چالش ها، 
ضرورت ها و راهکارها 26 و 27 دى ماه ســال جارى در 

دانشگاه آزاد اسالمى واحد اصفهان برگزار خواهد شد.
رئیس سازمان نظام مهندسى ساختمان استان اصفهان 
در این زمینه به خبرنگاران گفت: همایش ملى ساختمان 

پایدار و انرژى در محورهاى مختلف برگزار مى شود.
غالمحسین عسگرى با اشاره به مشکالت امروز در حوزه 
گاز، آب و... افزود: در سال هاى گذشته، هیچ نوآورى در 
مصالح ساختمان نداشتیم و در این همایش سعى خواهد 

شد متدهاى جدید را بررسى و معرفى کنیم.
وى بر نقــش و جایگاه مردم و دســتگاه هاى دولتى در 
رعایت قوانین و مقررات ساختمان تأکید کرد و گفت: در 
همایش ملى ساختمان پایدار و انرژى در اصفهان که به 
همت سازمان نظام مهندسى ساختمان، راه و شهرسازى 
و... برپا مى شود، وزیران راه و شهرسازى و کشور حضور 
خواهند داشت و با برگزارى این همایش سعى خواهیم 
کرد تا حساسیت بیشترى براى استفاده بهینه آب و انرژى 

ایجاد کنیم.
رئیس سازمان نظام مهندسى ساختمان استان اصفهان 
اظهار کرد: امــروز هیچکس باور ندارد آب نیســت و 
این رسالت رسانه هاســت تا در این راستا بیش از پیش 
فرهنگسازى کرده و مردم را به استفاده بهینه از انرژى 

و آب ترغیب کنند.
وى فرونشست زمین در اصفهان را حاصل بى توجهى ها 
دانســت و گفت: این فرونشســت زمین در اثر خشکى 
زاینده رود و... اتفاق افتاده و تجهیزات در شــهر آسیب 
خواهد دید و در حقیقت زلزله خاموشــى است که ما به 
دســت خود ایجاد کردیم و مســئله آب، فاجعه زیست 
محیطى در فالت مرکزى اســت که باید نسبت به آن 

حساس بود تا حق و حقوق آیندگان حفظ شود.
عسگرى گفت: امروز فرونشســت زمین اتفاق افتاده و 
بازگشت پذیر هم نیست و راه چاره آن جارى شدن آب در 

زاینده رود و راه دیگر نزوالت آسمانى است. 
وى البته به این نکته هم اشاره کرد که آب چرخانى در 
محدوده زاینده رود با ایزوله کــردن کف آن، دردى دوا 
نمى کند و فریب اینکه آب در زاینده رود جارى اســت، 

مى باشد.
***

رئیس کمیســیون انرژى، اســتاندارد، مصالح و محیط 

زیست سازمان نظام مهندسى ســاختمان کشور که از 
اعضاى هیئت مدیره ســازمان نظام مهندســى استان 
اصفهان هم هســت گفت: ســازمان نظام مهندســى 
ساختمان استان اصفهان همواره پیگیر مباحث انرژى، 

اجتماعى و... است.
احمدرضا طاهرى اصل اظهار کــرد: باید بدانیم، علت 
اصلى آلودگى هوا به صورت ثابت نه مربوط به حمل و 
نقل، بلکه بخاطر موتورخانه ها، بخارى هاى گازسوز و... 
بوده و این در حالى است که بیش از 40 درصد انرژى در 
کشور در بخش ساختمان ها مصرف مى شود و آلودگى 

هوا هشتمین عامل بیمارى ها در جهان شناخته شده و 
2/7 درصد بیمارى ها در دنیا از آلودگى هواست. بنابراین 

باید به خود آییم.
طاهرى اصل خاطرنشان کرد: ما در کشور قوانین زیادى 
براى بهینه سازى انرژى و آب داریم ولى 20 سال است 
مبحث 19 مقررات ملى ســاختمان که تصویب شده، 
اجرایى نمى شود و در نقطه صفر مانده ایم که این نیز به 
علت مشخص نشدن مجرى کار به طور کامل است و 
به نظر مى رسد چرخه معیوبى است که اتفاقًا در همایش 
ملى ســاختمان پایدار و انرژى ما به دنبال بررسى این 

مســائل هســتیم تا مقررات و آیین نامه ها را به چالش 
بکشیم.

وى اذعان کرد: مقررات ملى ســاختمان که 20 ســال 
پیش تدوین شده، امروز چندان پاسخگو نیست و نیازمند 
بازنگرى است و حتى نام آن را باید مقررات ملى ساخت 

و ساز گذاشت.
طاهرى اصل مى گویــد: امروز انبوه ســازان واقعى و 
معتبر ساختمانى و نه آنها که بساز و بفروش هستند به 
دنبال ساخت و ساز باکیفیتند و دوست دارند ساختمانى 
که مى سازند داراى برند باشــد و حتى براى ساختمان 

گواهینامه گرفته و ساختمان رتبه بندى شود.
وى تأکید کرد: هر فرد خریدار مسکن و ساختمان باید 
ابتدا براى خرید آن تعریف داشــته باشــد که اگر فقط 
ســرپناه مى خواهد که در غار هم مى توان زندگى کرد 
اما اگر هدف از زندگى، آسایش، ایمنى، رفاه و بهداشت 
است باید به دنبال ساختمان با کیفیت که مقررات الزم 
در آن رعایت شده، باشد و اگر وزارت راه و شهرسازى، 
ساختمان ها را از نظر کیفیت رتبه بندى کرده و براى آنها 
شناسنامه کیفى صادر شود، ســاختمان ها کیفى سازى 

شده و خریداران نیز به اهداف خود خواهند رسید.
طاهــرى اصــل گفــت: امــروز کمتــر از 20 درصد 
ســاختمان هاى کشــور یکى از هفت گام در ســاخت 
ساخت مان که مقررات مبحث 19 مقررات ملى ساختمان 

است را رعایت مى کنند.
***

مجید نایب زاده، مدیر نمایشــگاه هاى داخلى شرکت 
نمایشگاه هاى بین المللى استان اصفهان هم از برگزارى 
اولین نمایشــگاه بین المللى بهره ورى آب و انرژى در 
ســاختمان در روزهاى 27 تا 30 دى ماه سال جارى در 
محل دائمى نمایشگاه هاى بین المللى استان اصفهان 
خبر داد و گفت: در این نمایشگاه، شرکت ها، تجهیزات 
بهینه سازى آب، انرژى و... را به نمایش مى گذارند و تنها 
نمایشگاهى است که براى اختصاص غرفه به متقاضیان، 

تخفیفات بسیار ویژه اى در نظر گرفته شده است.

آزادى حدود 700 زندانى
 جرائم غیرعمد

درحدود 700زندانى جرائم غیرعمد استان اصفهان از 
بند رهایى یافتند.

مدیرکل زندان هاى استان اصفهان گفت: از ابتداى 
امسال تاکنون، 695زندانى جرائم غیرعمد استان با 
مشارکت 640 میلیارد تومانى خیران و ستاد دیه  از بند 

رهایى یافتند. 
اسد ا... گرجى زاده افزود: همچنین براى آزادى این 
تعداد زندانى، شــاکیان نیز 260میلیارد ریال گذشت 

کردند.

جوانى جوان ها 
معموالً هدر مى رود

آیت ا...مظاهرى، رئیس حوزه علمیه اصفهان گفت: 
یک جوان مى تواند از نظر معنویــت، جوانى خود را 
صرف رســیدن به خداوند کند و به جایگاهى دست 
یابد که به جز خدا نداند اما معمــوًال جوانى جوان ها 

هدر مى رود.

اختصاص 3 میلیارد ریال براى 
توسعه مشاغل خانگى دهاقان

مدیر اداره تعــاون، کار و رفاه اجتماعى شهرســتان 
دهاقان گفت: در ســال جارى ســه میلیارد و 600 
میلیون ریال اعتبار به مشاغل خانگى این شهرستان 
اختصاص داده شده است.مسلم زمانى افزود: در سال 
جارى 44 طرح کار و تعاون راه اندازى مى شــود که 
زمینه اشــتغال 86 نفر را به صورت مستقیم فراهم 

مى کند.

بهره بردارى از باغ کتاب
 در ناجى آباد کاشان 

شهردار کاشــان از بهره بردارى باغ کتاب کاشان در 
فاز 2 ناجى آباد خبر داد.سعید ابریشمى راد از توسعه 
بناهاى فرهنگى کاشان نیز خبر داد و ابراز کرد: افتتاح 
یک فرهنگســرا در محدوده خیابان کارگر از جمله 
برنامه هاى در دستور کار شهردارى کاشان است که 

عملیات آن با دقت و سرعت در حال سپرى است.

تکذیب ضرب و شتم 
دانش آموز اصفهانى 

خبر ضرب و شــتم یک دانش آموز از ســوى مدیر 
مدرسه در اصفهان پس از پیگیرى مدیرکل آموزش و 

پرورش تکذیب شد.
مدیر روابط عمومى آموزش و پرورش استان گفت: 
با بررســى هاى صورت گرفته به دســتور مدیرکل 
مشــخص شــد که این دانش آمــوز در درگیرى با 

همکالسى خود آسیب دیده است.
علیرضا مهدى افزود: در این راستا مدیر و هیچ یک از 
کادر مدرسه در آسیب دیدگى آن دانش آموز دخالتى 

نداشته اند.
دو روز گذشــته خبرى مبنــى بر ضرب و شــتم یک 
دانش آموز در یکى از مدارس سپاهانشهر منتشر شده بود. 

کاهش 15درصدى تلفات 
تصادفات موتورسیکلت

رئیس پلیس راهور استان اصفهان گفت: میزان تلفات 
حوادث موتورسیکلت استان اصفهان طى هشت ماهه 
امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 15/1 درصد 

کاهش یافته است.
رضــا رضایى با بیــان اینکه درحــدود 50 درصد از 
تلفات حوادث ترافیکى در استان اصفهان مربوط به 
موتورسیکلت است، اظهار کرد: استان اصفهان در این 

زمینه باالتر از میانگین کشورى است.
وى با بیان اینکه تنهــا راهکار بهبود این شــرایط 
همکارى بیشــتر مردم و رعایت قوانین است، افزود: 
برخورد قهرى مطابق با قانون در دستور کار است اما 
براى کاهش حوادث احتمالى، نیازمند همکارى مردم 

و نهادهاى فرهنگى هستیم.

خبر

مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشــگرى 
اســتان اصفهان گفت: برنامه ریزى صورت گرفته براى 
حرکت اصفهان به سمت گردشگرى، رویداد محور بوده 
و براى شهرســتان ها نیز بیش از 70 رویداد گردشگرى 
تعریف شده است. فریدون اللهیارى با اشاره به گردشگرى 
در شهرســتان ها اظهار کرد: در شهرستان هاى اصفهان 
بیش از 70 رویداد گردشــگرى تعریــف کرده ایم که در 
تقویم گردشــگرى کشــور ثبت شــده و اگر کار شود  و 
جاى خود را اثبــات کند، اتفاقات مثبتــى روى مى دهد. 
وى افــزود: قصد داریم در اســتان اصفهان به ســمت 
گردشــگرى رویداد محور حرکت کنیــم، رویدادهایى 

که رسانه اى شود و گردشــگرى آن رویداد و منطقه را از 
ابعاد مختلف پوشــش دهد. مدیرکل میــراث فرهنگى،
صنایع دستى و گردشگرى استان اصفهان با بیان اینکه 
شــأن اصفهان رویدادهاى بین المللى اســت، گفت: در 
موضوع گردشگرى فرا بخشى همه بخش ها باید همکارى 
و فعالیــت کنند و در این راســتا برگــزارى رویدادهاى 
بین المللى کمک کننده است. وى با اشاره به اینکه تبلیغ 
در حوزه گردشگرى قوى نیست، بیان کرد: تبلیغ  در سطح 
بین الملل خیلى قوى و مناسب نیست و این اشکال را باید 
رفع کرد، از فضاى مجازى مى توان بهــره برد البته باید 

تولیدات را افزایش دهیم.

مدیر اداره پیــش دبســتانى و دوره اول ابتدایى آموزش و 
پرورش استان اصفهان گفت: 5816 دانش آموز کم آموز یا 
دیرآموز در اصفهان شناسایى شــده اند که این آمار شامل 

2330دختر و3486پسر است.
نسرین باباپور اظهار کرد: در سه سال اخیر ارزیابى پایگاه هاى 
سنجش سالمت دانش آموزان از پایه اول دبستان به پیش 
دبستان منتقل شــده تا با مداخله به موقع،  مشکالت مانع 
آموزش پیش از ورود دانش آموز به پایه دبستانى حل شود.

وى با بیان اینکه میانگین ضریب هوشــى دانش آموزان 
دیرآموز یا کم آموز بین 70 تا 85  است که یادگیرى تحصیلى 
در آنها دیرتر از همساالنشــان اتفاق مى افتد، ادامه داد: بر 

اساس شیوه نامه تلفیقى صادر شــده، این دانش آموزان در 
کنار بقیه قرار مى گیرند تا در شرایط مساوى مشغول تحصیل 
شــوند. باباپور با بیان اینکه براى دانش آموزان دیرآموز و 
کم آموز اقدامات خاص آموزشــى در نظر گرفته شده است 
تا مشکالتشــان منجر به ترك تحصیل آنها نشود، اضافه 
کرد: باید راهبردهاى اساســى بر اساس سند آموزش براى

 دانش آموزان پیش بینى شود تا با اجراى سرفصل هاى آن، 
براى کاهش افت تحصیلى دانش آموز اقدام شود. وى تصریح  
کرد: اصالح و کاهش تکرار پایه دانش آموز بر اساس راهکار  
سند تحول پیش بینى شده است تا فرصت هاى برابر آموزشى 

براى همه دانش آموزان ایجاد شود.

شناسایى 5800 دانش آموز 
کم آموز و دیرآموز

اجراى 70 رویداد گردشگرى 
در شهرستان هاى استان 

مسئول بیمارى هاى واگیر مرکز بهداشت اصفهان گفت: 
ابتال به آنفلوآنزاى انسانى در روزهاى اخیر در استان زیاد 
شــده، هرچند اتفاق این پدیده هر سال در اواخر پاییز و 

اوایل زمستان امرى طبیعى است.
رضا فدایى افزود: در چند روز گذشته به دلیل سرد شدن 
هوا و ایجاد شــرایط مســاعد فصلى براى آغاز فراگیر 
شدن بیمارى آنفلوآنزا، شاهد افزایش محسوس تعداد 
بیماران سرپایى و بســترى مبتال به آن در سطح استان 

اصفهان هستیم.
وى بدون اشــاره به آمارى از میزان شــیوع یا بسترى 
شدن این بیماران ادامه داد: به طور معمول فراگیر شدن 

(اپیدمى) بیمارى آنفلوآنزا یکبار دیگر در روزهاى پایانى 
سال نیز اتفاق مى افتد.

فدایى با تأکید بر آمادگى اورژانس پیش بیمارســتانى 
و بیمارســتان هاى اســتان اصفهان براى مواجهه با 
اپیدمى آنفلوآنزاى انسانى گفت: مهمترین نکات براى 
پیشگیرى از ابتال به این بیمارى، رعایت بهداشت فردى، 
شستشوى دست ها، کنترل ترشحات عطسه و سرفه، 

پرهیز از خود درمانى و مراجعه به پزشک است.
***

رئیــس اورژانس پیش بیمارســتانى و مدیــر حوادث 
دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان نیز در این باره گفت: 

ضرورى است همه پزشــکان مراکز دولتى و خصوصى 
درباره اصول مراقبــت بیمارى آنفلوآنزا و شناســایى 
عالئم خطر آن به ویــژه در گروه هــاى پرخطر مانند 
زنان باردار، کــودکان، افراد کهنســال و مبتالیان به

بیمارى هاى مزمن جهت ارجاع فورى بیماران بدحال به 
بیمارستان ها توجیه شوند.

غفور راســتین افزود: بیمارســتان ها بــا پیش بینى
 تخت هاى اضافى براى بسترى موارد احتمالى و براى 
پذیرش بیماران با آنفلوآنزاى شدید آمادگى داشته باشند 
و از ارجاع غیرضرورى به مراکز بزرگ دانشگاهى مانند 

بیمارستان الزهرا(س) خوددارى کنند. 

خبرى در فضاى مجازى منتشر شده که پیتزا با روکش 
طال در اصفهان در برخى پیتزا فروشى ها ارائه مى شود.

اخبارى در فضاى مجازى منتشر شــده که چند واحد 
پیتزا فروشى در اصفهان اقدام به فروش پیتزا با روکش 
طال با قیمت 200 هزار تومان کرده اند. در این میان نام 
محالتى چون چهار باغ و شــیخ صدوق نیز مشــاهده 

مى شود.
جواد محمدى فشارکى، مدیر کل بازرسى اصناف استان 
اصفهان اظهار کرد: تا کنون هیچ گزارشى مبنى بر ارائه 
پیتزا با روکش طال در اصفهان در اختیار بازرسى اصناف 

استان اصفهان قرار نگرفته است.
وى تصریح کرد: آمادگى وجود دارد با هر گونه تخلف به 
شدت برخورد شود و فعالیت اصناف به صورت مستمر 

در حال بررسى است.
در همین بــاره مصطفى موســوى، رئیــس اتحادیه 
پیتزافروشــان گفت: تاکنون هیچکــدام از واحد هاى 

صنفى مجاز پیتزا فروشــان اقدام به فــروش پیتزا با 
روکش طال نکرده است. 

شهردار فریدونشهر گفت: درآمد صنعتى فریدونشهر خیلى پایین است و باید با فراهم سازى زیرساخت هاى الزم 
براى تقویت صنعت گردشگرى، منابع پایدار مالى براى شهرستان فراهم کنیم.

هاشم حسینى اظهار کرد: ما باید روى زمینه هاى گردشگرى سرمایه گذارى کرده و زیرساخت هاى گردشگرى 
را فراهم کنیم تا از این طریق منابع پایدارى براى شهرستان فراهم شود.

وى گفت: ساخت پارك هاى گردشگرى از جمله پارك َکلِبیس ُکب و کوه َتَتشویلى وپارك استخر الك پشتى 
را  در دست اقدام داریم.

حسینى با بیان اینکه موانع و مشکالت شهردارى در حوزه کارى خودش خیلى زیاد است و بزرگ ترین مانع، عدم در 
آمد کافى است، ادامه داد: اغلب شهرهاى  بزرگ داراى منطقه صنعتى هستند و شهردارى هاى این شهرها عوارض 
یک درصد فروش کاال را مى گیرند اما  در فریدونشهر این منطقه هاى صنعتى وجود ندارد و درآمد شهردارى فقط 

از عوارض جمع آورى شده در سطح شهر است.

مدیرعامل شرکت نمایشگاه هاى بین المللى استان اصفهان از برگزارى سیزدهمین نمایشگاه بین المللى صنایع 
و تجهیزات پزشکى، دندانپزشکى و آزمایشگاهى از 19 دى ماه در این مجموعه خبر داد.

على یارمحمدیان با اشــاره به اینکه نخبگان صنایع و تجهیزات پزشــکى در قالب این نمایشگاه گرد هم جمع 
خواهند شد، گفت: این نمایشگاه که تا 22 دى ماه و به مدت چهار روز برپا خواهد بود، شرایطى را فراهم کرده تا 
تولیدکنندگان تجهیزات آزمایشگاهى، پزشکى و دندانپزشکى، خدمات و تجهیزات توانبخشى، تجهیزات هتلینگ 
و بیمارستانى، خدمات دارویى و داروسازى، سازمان ها، بیمارستان ها، آزمایشگاه ها، مراکز علمى و تحقیقاتى و 

نشریات تخصصى این بخش در کنار هم جمع شده و دستاوردهاى خود را به نمایش بگذارند.
وى با بیان اینکه 110 شرکت در قالب 8500 مترمربع فضاى نمایشگاهى در این نمایشگاه حضور خواهند داشت، 
افزود: شرکت هاى مختلفى از استان هاى اصفهان، تهران، آذربایجان شرقى، خراسان رضوى و فارس در این 

نمایشگاه حضور دارند. 

دیمویى، رئیس ســتاد معین بازســازى بنیاد مسکن 
انقالب اسالمى استان اصفهان با اشــاره به پیشرفت 
فیزیکــى بیــش از 60درصــدى رونــد بازســازى 
واحدهاى احداثى گفت:تعداد 3410 فقره تســهیالت 
احداثى(مســکونى،تجارى، پیلــوت، زیرزمین و...) به 
بانک هاى عامل معرفى شــده که از این تعداد، 3142  

فقره منجر به انعقاد قرار داد شده است.
وى تصریح کــرد: در حال حاضــر در منطقه نظارتى 

ستاد معین اصفهان تعداد 3305 واحد آواربردارى و پى 
کنى به صورت رایگان انجام شده و تعداد 2946 مورد 

آرماتوربندى اجرا شده است.
دیمویى خاطرنشــان کرد: از این میزان حجم عملیات 
صورت گرفتــه در منطقه نظارتى ســتاد بازســازى 
اصفهان در ســرپل ذهاب، تعــداد 738 واحد عملیات 
گچ و خاك انجام شــده و 204 واحد بــه بهره بردارى 

رسیده است.

مدیــر اداره آبخیــزدارى و حفاظت خــاك اداره کل 
منابع طبیعى اســتان اصفهان گفت: 18 پروژه براى 15 
شهرستان استان اصفهان با 24 میلیارد تومان تعریف شده 

که بخشى از آنها در دهه فجر افتتاح مى شود.
حسین یارى افزود: با شوراها و دهیارى ها براى اجراى 
پروژه هاى آبخیزدارى مکاتبات بسیارى صورت مى گیرد 
و هدف آبخیزدارى حفظ، احیــا و بهره بردارى صحیح 
از منابع آب و خاك و گیاهان موجود اســت و بر اساس 
برنامه پنج ساله ششم توسعه، موظف به 10 میلیون هکتار 
آبخیزدارى در سطح کشور هستیم. وى با بیان اینکه هر 
سال باید 2 میلیون هکتار آبخیزدارى انجام شود، گفت: 
سهم استان اصفهان بین 100 تا 150 هزار هکتار با توجه 

به میزان اعتبارات دریافت شده است.
مدیــر اداره آبخیــزدارى و حفاظت خــاك اداره کل 
منابع طبیعى استان اصفهان ادامه داد: مدیریت یکپارچه 
طرح آبخیــزدارى، مجموعــه کارهــاى مکانیکى و 
بیولوژیکى را به طور همزمان انجام مى دهد و امسال با 
توجه به عنایت مقام معظم رهبرى در راستاى تخصیص 
200 میلیون دالر از محل صندوق توســعه ملى به کل 

کشور، 36 میلیارد تومان به استان اصفهان داده شد.
یارى تصریح کرد: 36 میلیــارد تومان براى آبخیزدارى 
اســتان اصفهان اختصاص یافت که از این مبلغ، سهم 
معاونت آبخیزدارى 24 میلیارد تومان و 12 میلیارد تومان 

باقیمانده به سایر بخش ها داده شد.

مدیرکل انتقال خون استان اصفهان با بیان اینکه 
خونگیرى از اتباع خارجى انجام نمى شــود، گفت: 
تنها افراد داراى کد ملى مى توانند نسبت به اهداى 

خون اقدام کنند.
مجید زینلــى با بیــان اینکه طى 9 ماه امســال، 
123 هزار نفر براى اهداى خون بــه مراکز انتقال 
خــون مراجعــه کرده انــد، اظهارداشــت: از این 
تعداد مراجعه کننده، 104 هزار نفر موفق به اهداى 

خون شدند. 

ساسان اکبرزاده

ساخت پارك  هاى گردشگرى در فریدونشهر گردهمایى نخبگان پزشکى ایران و جهان در اصفهان خونگیرى از اتباع خارجى
 انجام نمى شود

پیشرفت 60درصدى واحدهاى احداثى  بنیاد مسکن

فروش پیتزا با روکش طال در اصفهان؟!

بهره بردارى از 18پروژه آبخیزدارى در دهه فجر 
مدیرکل پیشگیرى و رفع تخلفات شهرى شهردارى 
اصفهان گفت: امســال با همــکارى اتحادیه هاى 
صنفى و گشتزنى هاى مشترك بازرسان اتحادیه ها 
و نیروهاى آموزش دیده شهردارى، پلیس راهور و 
انتظامى، شــاهد قانونمندتر شدن صنوف و کاهش 
30 درصدى تخلفات شــهرى هســتیم. حسن 
محمدحسینى افزود: در این بازرسى ها، به واحدهاى 
صنفى متخلــف تذکرات الزم داده شــد و هر کجا 
متصدیان واحدهاى صنفى باعث ســد معبر شده  
بودند و تذکرات داده شده توجهى نکردند.طبق ماده 
55 قانون شهردارى ها برخوردهاى قانونى درباره 

آنها اعمال  شد.

کاهش 30 درصدى
 تخلفات شهرى صنوف

افزایش ابتال به آنفلوآنزا در استان

در نشست خبرى سازمان نظام مهندسى ساختمان استان اصفهان عنوان شد 

ساختمان ها باید داراى شناسنامه کیفى شوند
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«حــورا» نگاهى به ســه پنجره ارســى بــاالى اتاق 
«محل انتظار» مى اندازد و در حالى که محو تماشــاى 
شیشه هاى رنگى خیره کننده آن شده مى گوید: «چقدر 
این خانه، قدیمى و خراب اســت.» همین حرف او باعث 
مى شود «هستى» که در ازدحام جمعیت به دیوار کنارى 
در ورودى اتاق میخکوب شده تالش کند کمى بچرخد 
و آنچه دوستش را به حیرت واداشته تماشا کند اما موفق 
نمى شود و «حورا» به او مى گوید: «تو نمى خواهد ببینى 

و گرنه گردنت مى شکند!» 
البته این فقط «حورا» و «هســتى» نیستند که توانایى 
تکان خوردن ندارند؛ ده ها نفر در حیاط «خانه صفوى» 
دوشادوش هم ایســتاده اند؛ تنگِ تنگ طورى که جاى 
سوزن انداختن هم نیســت. همه این قریب به 200 نفر 
به سمت در بســته کوچک و چوبى اتاقى که با یک تکه 
کاغذ باالى آن نوشته «محل انتظار» هجوم مى آورند در 
حالى که داخل این اتاقک قدیمى هم بیش از 40 نفر روى 

صندلى هاى قرمز رنگ نشسته اند. 
یکى از آن 40 نفر خوشبخت زن مسنى است که پالتوى 
طوسى رنگى به تن دارد و روى صندلى هاى ردیف دوم 
نشسته و به خانم جوانى که کنارش است توضیح مى دهد 
چطور سر از اینجا در آورده: «داشــتم مثل هر روز عصر 
در خیابان خاقانى پیاده روى مى کردم که انبوه جمعیت 
مقابل خانه صفوى نظرم را جلب کــرد و همراه آنها وارد 
ایوان شدم تا ببینم چه خبر است؟ گفتند قرار است جشن 
امضاى کتاب"عشق و نفرین" با حضور مترجمش اشکان 
خطیبى برگزار شود، از حضورم پشیمان شدم؛ من از این 

بازیگر بدم مى آید!» 
ساعت از 5 عصر گذشته و هوا رفته رفته تاریک مى شود. 
جوانان و نوجوانان بسیارى در ایوان صفوى منتظر هستند 
مراسم شروع شود تا هنرمندى که بانوى مسن مى گوید 
از او خوشش نمى آید در جایگاهى که گوشه ایوان برایش 

مستقر کرده اند حاضر شود و برایشان حرف بزند.
آفتاب غروب کرده و باالخره انتظارها سر مى آید؛ اشکان 
خطیبى پشت میز مى نشیند و برنامه، جلوه رسمى تر به 
خودش مى گیرد در حالى که هنــوز عده اى در راهروى 
باریک ورودى در صف خرید کتاب ایســتاده اند و اینقدر 
این فروش کتــاب و دریافت هزینه بــه کندى صورت 

مى گیرد که صداى اعتراض آنها بلند مى شود.
بازیگر مطرح سینما، تئاتر و تلویزیون با ابراز خوشحالى از 
اینکه رونمایى از یک کتاب دلیل جمع شدن افراد در خانه 
صفوى شده نه گفتگو و گرفتن عکس، از همه حضار به 
علت اینکه در هواى ســرد و در یک روز «غیر معمول» 
اول هفته در این مکان گرد آمده اند تشکر کرد و پس از 
معرفى کتابش با بیان اینکه «عشق و نفرین» پس از 13 
سال مجوز چاپ دریافت کرده اعالم کرد که رونمایى این 

کتاب در اصفهان همزمان شده است با چاپ چهارم آن.
اشــکان خطیبى در ادامه مى گوید چاپ چهارم کتابش 
در عرض یک ماه صــورت گرفته که به گفته او خیلى ها 
معتقدند علتش معروفیت مترجم آن اســت. این بازیگر 
اظهار کرد: «من خوشــحالم که این نمایشنامه به علت 
شناخته شده بودن من به فروش مى رسد و چه خوب است 

که آدم از شهرتش براى باال بردن سطح مطالعه و تشویق 
افراد به کتاب خواندن استفاده کند.»

کتابى که آرزوها را برآورده کرد
ساعت از 6 گذشــته که در ورودى اتاق «محل انتظار» 
براى بار دوم باز مى شود و «هستى» و «هورا» باالخره 
موفق مى شــوند به زور از البه الى جمعیت خودشان را 
به داخل اتاق پرتاب کنند. مادر «هســتى» رو به یکى از 

مســئوالن که از آنهایى که همچنان پشت در مانده اند 
مى خواهد در یک خط به صف شوند، مى گوید: «شما باید 
از قبل درست برنامه ریزى مى کردید.» یک نفر دیگر هم 
که در آن شلوغى فقط صدایش شنیده مى شود معترض 
مى شود که چرا نفرات را به ترتیب لیستى که هنگام ورود 
به ایوان پر کرده اند به داخل نمى فرستند. «سمانه» که 
خیلى وقت است وارد اتاق شده و منتظر دوستش بوده از 

این هیاهوها متعجب مى شــود. به اعتقاد او یک دقیقه 
دیرتر و زودتر آنچنان فرقى ندارد که بخاطرش کســى 

بخواهد اینقدر غر بزند. 
«آن هم بخاطر کى؟! اشــکان خطیبى. من اهل محافل 
شــاهنامه خوانى و اینجور جاها هســتم؛ واقعًا اینجا چه 

مى کنم؟!»
 این بار وقتى پیرزنى که پالتوى طوسى پوشیده بود بعد از 
حرف هاى «سمانه» این را گفت، پسر جوانى که پشت 
سر او نشســته بود زیر لب به آرامى زمزمه کرد: «خوب 
است نمى خواهى اینجا باشــى و زودتر از همه هم آمده 
اى داخل.» آقاى «شیرنشــان» کــه از طرفداران پروپا 
قرص اشکان خطیبى است در ادامه گفت: «من بر خالف 
این خانم، اشکان خطیبى را خیلى قبول دارم. به نظرم او 
آدم ُپرى اســت و در هر زمینه اى اطالعات کافى دارد. 
نمى گویم درجه یک است اما در حدى که باید مى داند و به 
کارش وارد است.» پسر جوان که در رشته عمران تحصیل 
کرده مى گوید به تئاتر عالقه بسیارى دارد و اکثر اجراهاى 
خطیبى را دیده اســت از جمله «روزهاى آخر اسفند» و 
«ترانه هاى قدیمى» که به کارگردانى محمد رحمانیان 

در تهران به روى صحنه رفته اند.
شــاید بتوان گفت این مهندس عمران از معدود افرادى 
باشد که در میان این جمعیت دویســت سیصد نفرى با 
نمایش و نمایشــنامه آشــنایى دارد و مى داند محتواى 
کتابى که خطیبى ترجمه کرده دو نمایشنامه است از «سام 
شپارد» نمایشنامه نویس، بازیگر و کارگردان آمریکایى. 
اکثر این آدم هاى مشتاقى که در خانه صفوى در انتظار به 
سر مى برند، جوان ها و نوجوانانى هستند که براى عکس 
گرفتن با سلبریتى محبوبشــان آمده اند و جشن امضاى 
کتاب تنها بهانه اى است براى محقق شدن خواسته شان.

صندلى ها به ترتیب پر و خالى مى شود و طرفداران اشکان 
خطیبى در گروه هاى پنج تایى به ســمت سالنى که او 
نشسته هدایت مى شوند. اینجا دیگر نقطه آخر است؛ یک 
صندلى کنار صندلى هنرپیشه مطرح. نشستن روى این 
صندلى یعنى برآورده شدن آرزوى این منتظران پرشور 
و درج امضایى از او به یادگارى در صفحه اول کتابشان و 

ثبت این لحظه رؤیایى با فلش دوربین یا موبایل.
عشق و نفرین؛ مسئله این است

هوا کامًال تاریک شــده، عقربه هاى ســاعت در حوالى 
ساعت 7 شب مى چرخند. برخى از دخترها و پسرهایى که 
عکس و امضایشان را گرفته اند؛ به شکرانه این اتفاق در 
قسمتى از حیاط خانه که با نایلون هاى ضخیم از بخش 
اصلى جدا شده و حالت کافى شاپ گونه دارد نشسته اند و 
دور هم مشغول خوردن ذرت مکزیکى هستند و از آنچه 

گذشته تعریف مى کنند.
عده اى اما هنوز پشــت در منتظرند، جمعیتى حدود سى 
چهل نفر؛ زن و مرد و حتى بچه و خانمى نابینا با عصایى 
در دست. آنچه باعث شده آنها بیش از یک ساعت و نیم در 
این سوز سرما همچنان صبورى پیشه کنند چیزى نیست 
جز عشق و عالقه به یک سلبریتى؛ اشکان خطیبى. همان 
کســى که بانوى مســن پالتوپوش از او بدش مى آید و 
مى گوید «مى روم ببینمش تا چیزى بارش کنم» که این 

تضاد همان «عشق و نفرین» است. 

اشکان خطیبى در اصفهان از چاپ چهارم کتابى که ترجمه کرده رونمایى کرد  

عشق و نفرت در شب امضاى «عشق و نفرین»

على صالحــى، بازیگر جوان ســینما و تلویزیون 
کشورمان یکى از هنرمندان فعال در دنیاى مجازى 
است که به تازگى با انتشار عکسى از گریمش در 
فیلمى که جلوى دوربین نرفت همه را شگفت زده 
کرد. از نکات جالب گریم على صالحى شــباهت 
زیاد او به محمدرضا شریفى نیا بازیگر پیشکسوت 
سینماست. على صالحى با انتشار این عکس درباره 
این گریــم توضیــح داد و از گریمورهاى این کار 

تقدیر کرد.
على صالحى با انتشار این عکس از گریمش نوشت: 
«چندى قبل براى انجام یک کارى تســت گریم 
شدم توسط دوست، طراح گریم کار بلد و عزیزم، 
احسان روناسى و همسر گرامیش شیوا پاك نیت 
که به سرانجام نرسید و متأسفانه نشد که همکارى 
کنیم، تست با مزه و با نمکى شد... البته این تست 
اولیه بود فقط براى دیدن کارگردان، قسمت نشد 

تست نهایى انجام بشه...»
على صالحى یکــى از بازیگران جوان ســینما و 
تلویزیون اســت که با مجید صالحــى بازیگر و 
کارگردان سینما پسرعمو اســت. بازى در سریال 
«قرعــه»، ســریال «تنهایــى لیال»، ســریال 
«میکائیل»، ســریال «مدینه»، ســریال «سال 
هاى ابرى»، سریال «شوق پرواز»، سریال «چک 
برگشتى»، سریال «تا ثریا»، سریال «زیر هشت»، 
سریال «عید امسال»، سریال «قرارگاه مسکونى»، 
فیلم «هزار پا»، فیلم «خالتــور»، فیلم «خجالت 
نکش» و... از جمله آثار این هنرمند کشورمان در 

تلویزیون و سینماست.

شباهت باور نکردنى
 على صالحى به شریفى نیا 

بعد از ظهر روز شــنبه اصفهانى ها در خانه صفوى 
میزبان یکى از هنرمندان بنام در عرصه ســینما و 
تئاتر و تلویزیون بودند. هنرمندى که حضورش در 
اصفهان نه بخاطر بازى در فیلم یا سریال بلکه بابت 
رونمایى از یک کتاب بود؛ «عشــق و نفرین»  که 
اشکان خطیبى 13 سال پیش آن را ترجمه کرده اما 
حدود یک ماه پیش به چاپ رسانده است. این بازیگر 
که در عرصه هنرهاى دیگرى از جمله اجرا، موسیقى، 
خوانندگى و کارگردانى تئاتر هم دستى بر آتش دارد 
همزمان با حضورش در اصفهان گفتگوى کوتاهى 

با «نصف جهان» انجام داد.
آقاى خطیبى! ممیزى هایى که وزارت ارشاد 
براى کتاب «عشق و نفرین» اعمال کرد چه 
بود که صدور مجوز چاپ آن 13 سال طول 
کشید و  ســرانجام چه شد که موفق شدید 

مجوز را دریافت کنید؟
آنها سلیقه اى ایراد مى گرفتند اما باالخره به تعامل 

رسیدیم.

اســتقبال جوانان و نوجوانان از کتاب شما 
زیاد بــوده و خودتان هم اذعــان کردید 
این استقبال بیشــتر به علت معروفیت و 
محبوبیتان در میان جوانان  بوده اســت. با 
این اوصاف در نظر ندارید با اجراى تئاتر در 
شهرستان ها آنها را به سالن هاى نمایش 

هم بکشانید؟
حتمــًا همینطور اســت و در فکر اجــراى تئاتر در 

شهرستان ها هستم. 
اخیراً موزیک ویدیوى «پــرده نقره اى» را 
منتشر کردید که نشاندهنده مصائبى است 
که براى بازى در فیلم «سینما نیمکت» متحمل 
شدید، که اکران هم نشــد و شما از سینما 
خداحافظى کردید. اینکه همزمان با انتشار 
این موزیک ویدیو اعــالم کردید خودتان و 
بقیه را بخشــیده اید یعنى سالم دوباره به 

سینما؟ 
امیدوارم به سینما برگردم. 

کوتاه با اشکان خطیبى

صفحه رسمى فیلم «ماجراى نیمروز رد خون» با 
انتشار عکسى از بازى محسن کیایى در این فیلم 
براى اولین بار از داســتان «ماجراى نیمروز 2 » 

رونمایى کرد.
محمدحســین مهدویان، کارگــردان جوانى که 
تجربه ســاخت فیلم هایى موفق چون «ایستاده 
در غبار»، «ماجراى نیمــروز» و «التارى» را در 
کارنامه هنرى اش دارد این بار با فیلم «ماجراى 
نیمروز رد خون» در سى و هفتمین جشنواره فیلم 
فجر حاضر مى شــود. باید منتظر مانــد و دید آیا 
بازیگران و عوامل «رد خون» با ســیمرغ بلورین 

به خانه مى روند؟
صفحه رسمى فیلم «ماجراى نیمروز رد خون» با 
انتشار عکسى از محسن کیایى از گریم او در این 
فیلم رونمایى کرد و خالصه داستان این فیلم را به 

اشتراك گذاشت.
در خالصه داستان «ماجراى نیمروز رد خون» که 

براى اولین بار منتشر شده، آمده است: 
«-خونه  افشین رو گشــتن. خونه  خواهر منو. به 
شون نگفتى من کى ام؟ نگفتى چه کارایى از دست 

رفیق ات برمى آد؟
- بوى سیگار مى دى.
- اینم گزارش کن.»

بازیگران فیلم «ماجراى نیمروز رد خون» عبارتند 
از  بهنوش طباطبایى، حســین مهــرى، هادى 
حجازى فر، محســن کیایى، هســتى مهدوى، 
جواد عزتى و مهدى زمیــن پرداز. فیلم «ماجراى 
نیمروز 2» یا «رد خون» یکى از 22 فیلم راه یافته 
به بخش سوداى سیمرغ سى و هفتمین جشنواره 
فیلم فجر اســت و براى اولین بار در این جشنواره 

ملى اکران مى شود.

رونمایى از گریم 
محسن کیایى و داستان 

«ماجراى نیمروز رد خون»

ســریال «بانوى عمارت» به کارگردانى عزیزا... 
حمیدنژاد از اوایل آذر ماه به روى آنتن شــبکه 3 
ســیما رفت و با بهره گیرى از چهره هاى شناخته 
شده، در کنار بازیگران جوان با چهره  هاى جدید و 
داستانى تاریخى با درونمایه  هاى عاشقانه، توانست 
با توجه به بضاعت حال حاضر تلویزیون به لحاظ 
مجموعه هاى نمایشــى در حال پخش، از همان 
روزهاى اول توجه مخاطبان را به خود جلب کند. 
حاال اما این شبهه ایجاد شده که سکانس هایى از 
این سریال  مربوط به شکنجه «شازده ارسالن» و 
پیامد آن براى این کاراکتر بوده، از سریال «بازى 

تاج و تخت» کپى شده است. 
احســان جوانمرد، نویسنده ســریال در این باره 
مى گوید: «در قصه ما کارى که "یاور شــریفى" 
به دســتور "جهانبخش" مى کنــد، کامًال علت 
دراماتیک دارد و انگیــزه "جهانبخش" با رمزى 
بولتون کامًال متفاوت اســت و ریشه در بالهایى 
دارد که پدر شــازده بر ســر "زلیخا" آورده است. 
ما به این ســکانس احتیاج داشــتیم و اصًال قابل 
صرف نظر کردن نبود. براى خــود من همینقدر 
که سکانس فقیرانه ما در ســیاه چال انبار شاهى 
مخاطب را به یاد شــکوه و عظمت سریال "بازى 
تاج و تخت" انداخته جاى خوشحالى دارد. فاصله 
امکانات و بضاعت هاى ما با سریال هاى هالیوودى 
آنقدر زیاد هست که طرح چنین بحثى اصًال جاى 
ناراحتى ندارد. به هر حال یک اثر نمایشى خواسته 
یا ناخواسته وامدار تمام آثار ادبى و هنرى و نمایشى 

پیش از خود است.»

رد پاى «بازى تاج و تخت» 
در «بانوى عمارت»

با اعالم فیلم هاى بخش سوداى سیمرغ جشنواره فیلم فجر مشخص شد که رضا عطاران فیلمى در این 
دوره از جشنواره ندارد.

عطاران چهره پرکار و پرمخاطب سینماى ایران است که در چند سال اخیر وقتى نامش بر پوستر 
یک فیلم نقش مى بندد، مهر تأییدى بر پرفروش شدن آن فیلم زده و استقبال تماشاگران 

را نیز به همراه دارد.
این بازیگر که همواره در جشنواره فیلم فجر نیز حضور پررنگى داشته و در چند دوره اخیر 

یکى از فعال ترین بازیگران این رویداد هنرى بوده است، در سى و هفتمین دوره جشنواره فجر 
حضور ندارد و از غایبان بزرگ این دوره به شمار مى آید.

غیبت عطاران در جشنواره فیلم فجر در حالى است که او امسال در فیلم «زیر نظر» 
نخستین فیلم سینمایى مجید صالحى نیز به ایفاى نقش پرداخته بود، اما عوامل 

و سازندگان این فیلم تمایلى به شرکت در جشنواره نداشته و فرم حضور در این 
رویداد را پر نکردند. عطاران سال گذشته با فیلم «مصادره» به کارگردانى 

مهران احمدى در سى و ششمین دوره جشــنواره ملى فیلم فجر حضور 
داشت و حتى توانست نظر هیئت داوران را جلب کرده و به عنوان نامزد 

جایزه بهترین بازیگر نقش اول مرد نیز انتخاب شود.

احسان علیخانى قرار است برنامه شوى استعدادیابى اش به نام «عصر جدید» را روى آنتن شبکه 3 ببرد. این 
برنامه اولین اجراى علیخانى پس از ماجراى جنجالى ثامن االئمه(ع) است.

او در این مدت غیر از خبرى که فروغى مدیر شبکه در برنامه رضا رشیدپور داده، واکنشى در این زمینه 
نداشته است اما حاال تیزرى براى تبلیغ برنامه اش دارد که به بخشى از پرسش ها پاسخ داده، مثًال اینکه 

در فصل اول فقط دنبال استعدادهاى هنرى و ورزشى است و محدودیت سنى هم ندارد.
سئوال مهم این است که آیا برنامه کپى بردارى از «امریکن گات تلنت» است؟ که نماینده برنامه در این 
تیزر تبلیغاتى پاسخ مى دهد: «نه این روزها در همه کشورها برنامه هاى استعدادیابى ساخته مى شوند 
که بر اساس ویژگى هاى بومى و فرهنگى هر کشور بومى ســازى مى شوند. پس "عصر جدید" کپى از 

نمونه آمریکایى اش نیست!»
اگرچه این جمله را قبًال مدیران ســیما درباره «برنده باش» هم گفتند اما بد نیست بگویند اقًال ایده 
ابتدایى برنامه و البته نماهاى بســیارى از دکور و ریتم را گرته بردارى کردند و حاال ســعى در بومى 

سازى هم داشتند.

پنجمین جشن ساالنه موسیقى ما با شــعار «جشن همدلى اهالى 
موسیقى ایران» شامگاه شــنبه پانزدهم دى ماه با حضور تعدادى از 
هنرمندان شناخته شده موسیقى و با اجراى فرزاد حسنى در برج میالد 
تهران برگزار شد.  قدردانى از حســین خواجه امیرى (ایرج) هنرمند 
اصفهانى بخشــى از این مراســم بود که در این بخش در ابتدا یک 
مصاحبه تصویرى از حسین خواجه امیرى پخش و پس از آن نیز در 
حضور محمد اصفهانى، علیرضا قربانى، محمد على شیرازى، تهمینه 

میالنى و اصغر همت مراسم قدردانى به عمل آمد.
حسین خواجه امیرى با تشکر از برگزارى این مراسم گفت: من از مردم 
عزیز ایران بسیار تشکر مى کنم که مى دانم من را خیلى دوست دارند. 
واقعًا از خوشــحالى نمى دانم چه بگویم اما به هر ترتیب از همه شما 

عزیزان به علت برگزارى این برنامه تشکر مى کنم.
پس از برگزارى این بخش فرزاد حســنى از حســین خواجه امیرى 
خواست تا روى صحنه بماند. وى پس از اینکه عوامل اجرایى برنامه 
یک صندلى را روى صحنه آوردند تا حسین خواجه امیرى روى آن 

بنشیند از احسان خواجه امیرى فرزندش خواست روى صحنه بیاید.
احســان خواجه امیرى در قدردانى از مقام هنرى پدرش اظهار کرد: 
امشب همه اســتادان زندگى من در سالن هستند. صحبت کردن از 

استاد ایرج بسیار مشکل اســت. وقتى من مى خواستم خوانندگى را 
آغاز کنم با قله اى از آواز اصیل ایرانى مواجه شــدم که فکر مى کنم 
جایگزینى ندارد. استاد ایرج! من به شما افتخار مى کنم و شما بهترین 

پدر دنیایى.
حسین خواجه امیرى هم با لحنى طنز گونه در پاسخ گفت: تو هم پسر 
خوبى هستى. تو خیلى آوازه خوان خوبى هستى اما نمى دانم چرا رفتى 

سراغ موسیقى پاپ؟!
احسان خواجه امیرى هم که بر اساس هماهنگى هاى قبلى قرار بود 
برنامه اى را همراه پدرش اجرا کند، با لحنــى طنز توضیح داد: واقعًا 
نمى دانستم قرار است در این شرایط با پدر بخوانم. البته عصاى پدر 

هم هست و اگر من اشتباه کنم معلوم نیست چه پیش خواهد آمد!
پس از صحبت هاى این دو هنرمند بود که ارکسترى مشتمل بر چند 

هنرمند نوازنده، قطعاتى را به آهنگسازى فریدون خشنود اجرا کرد.
پس از پایان اجراى این بخش فرزاد حسنى از احسان خواجه امیرى 
خواســت نام گروهش را نیز عنوان کند که خواجه امیرى با حالتى 
خندان گفت: این روزها اسم هاى خارجى زیاد شده اما اگر بخواهیم 
اسم گروهمان را اعالم کنیم مى گویم اسم گروه ما «احسان خواجه 

امیرى باند» است!

این  فجر مشخص شد که رضا عطاران فیلمى در

که در چند سال اخیر وقتى نامش بر پوستر 
آن فیلم زده و استقبال تماشاگران 

پررنگى داشته و در چند دوره اخیر 
ت، در سى و هفتمین دوره جشنواره فجر 

 او امسال در فیلم «زیر نظر» 
ش پرداخته بود، اما عوامل 

ته و فرم حضور در این 
دره» به کارگردانى
 فیلم فجر حضور 

 به عنوان نامزد 
پ

غایب بزرگ جشنواره امسال

کپى بردارى احسان علیخانى از برنامه «امریکن گات تلنت»!
احسان علیخانى قرار است برنامه ش
برنامه اولین اجراى علیخانى پسا
او در این مدت غیر از خبرى که

نداشته است اما حاال تیزرى براى
در فصل اول فقط دنبال استعداد
سئوال مهم این است که آیا برنا
تیزر تبلیغاتى پاسخ مى دهد: «ن
بر اساس ویژگى هاى بومى و که

نمونه آمریکایى اش نیست!»
اگرچه این جمله را قبًال مدیرا
ابتدایى برنامه و البته نماهاى

سازى هم داشتند.

کپى بردارى احسان علیخانى از

در بزرگ ترین جشن ساالنه موسیقى ایران از هنرمند مشهور اصفهانى تقدیر شد 

احسان خواجه امیرى: ایرج قله اى از آواز اصیل ایران است

مرضیه غفاریان
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«تیم ملى  باید قهرمان آسیا شــود.» این جمله اى 
است که اشکان دژآگه گفته تکرار آن، بازیکنان تیم 
ملى را اذیت مى کند. چه کسى بدش مى آید تیم ملى 
قهرمان آسیا شود؟ احتماًال هیچکس! اما چرا بحث 
درباره قهرمانى در جام ملت ها تبدیل به ســوژه روز 
تیم ملى شده؟ پاسخ را باید در مصاحبه هاى کارلوس 
کى روش جستجو کرد. اگر نگاهى بلندمدت به این 
ماجرا نداشته باشــیم و دنبال ریشه یابى و بازخوانى 
اختالفات کى روش با مربیان و پیشکســوتان ایران 
نرویم، خیلى هم کار سختى نیست که دلیل مطرح 
شدن بیش از حد بحث هایى درباره قهرمانى ایران در 

جام ملت ها را پیدا کنیم.
کى روش همین اواخر در یکــى از مصاحبه هایش 
گفت که رؤیاى ایران، حضــور در نیمه  نهایى جام 
ملت هاســت. همین جمله واکنش عــده زیادى از 
اهالى فوتبال ایــران را به دنبال داشــت. منتقدان 
حرفشــان این بود که ایران آرزوى حضور در جمع 
چهار تیم برتر آســیا را نــدارد بلکــه آرزوى مردم 
ایران، قهرمانى در آسیاســت. راست هم مى گفتند. 
براى تیمى که بارها قهرمان آســیا شــده و بارها 
به جمع چهار تیم برتر رســیده، دیگر رســیدن به 

نیمه نهایى آرزو نیســت، بلکه یک توقــع و انتظار 
عادى اســت. اما بحث اینجاســت که این توقعات 
و انتظــارات تــا چه حــد واقعى و قابل دســترس 

است.
دو طرف ماجرا، هر کدام از زاویــه دید خود به این 
ماجرا نگاه مى کنند. کى روش یک طرف ایســتاده 
و با توجه به تدارکاتى که براى تیمش فراهم شــده 
و امکاناتى کــه در اختیارش گذاشــته اند، مى گوید 
رسیدن به جمع چهار تیم رؤیاست. منتقدان هم در 
طرف دیگر ایستاده اند و با توجه به سوابق و جایگاه 
فوتبال ایران در آسیا مى گویند تیم ملى باید قهرمان 
شود. اما واقعًا کدامشــان حرف درست مى زنند؟ با 
صحبت هاى کدام طرف ماجرا باید همراه شــویم 
و آن را قبول کنیم؟ اگــر واقع بینانه نگاه کنیم، باید 

گفت: هیچکدام!
«تیم ملى باید قهرمان شــود.» این جمله از اساس 
اشــتباه اســت. هیچ بایدى در فوتبال وجود ندارد. 
«رؤیاى ما حضور در جمع چهار تیم است.» این جمله 
هم با واقعیت همخوانى ندارد. رسیدن به جمع چهار 
تیم براى ایرانى ها رؤیا نیســت؛ همانطور که براى 
ژاپنى ها و کره اى ها و اســترالیایى ها رؤیا نیست اما 

رسیدن به قهرمانى مى تواند رؤیاى ما باشد. اگر نگاه 
مأیوس کادر فنى تیم ملى را نداشــته باشیم و از آن 
طرف، خوش بینى بیش از حد بعضى از منتقدان را هم 
نداشته باشیم که فکر مى کنند ایران قطعًا قهرمان 
مى شود، به یک دیدگاه منطقى مى رسیم؛ دیدگاهى 
که مى گوید ایران توان قهرمان شــدن دارد اما اگر 
قهرمان نشــد هم شکســتى بزرگ در کارنامه اش 

ثبت نمى شود.
دوگانگى هاى فعلى منتقدان کى روش اینجاست که 
تا مدتى پیش مى گفتند ایران بد بازى مى کند، دفاعى 
بازى مى کند، خوب و راحت گل نمى زند، شانســى 
مى برد و... امــا حاال که به جام ملت ها رســیده ایم 
مى گویند ایران از همه تیم هاى آسیایى بهتر است و 
باید قهرمان شود. تا مدتى پیش مى گفتند رنکینگ 
فیفا نشــا ن دهنده قدرت تیم ها نیست و اینکه ما در 
صدر تیم هاى آسیایى هســتیم ارزش چندانى ندارد 
اما حاال که به جام ملت ها رسیده ایم همین رنکینگ 
را بهانه مى کنند و مى گویند چون اول آسیا هستیم، 
باید قهرمان آسیا هم بشویم. اى کاش یک نفر پیدا 
مى شــد تا منتقدان کى روش را به واقع بینى و خود 

کى روش را هم به امیدوارى دعوت کند. 

 کدام حرف منتقدان کى روش را باور کنیم؟

با خـودتان چنـد چنـدید؟!

 رقابت هاى جام ملت هاى آســیا در امارات آغاز شد. ایران و امارات براى 
گرفتن میزبانى این بازى ها با هم رقابت داشتند و در نهایت امارات توانست 
با زیرساخت هاى بهتر، ورزشگاه هاى مناســب تر، حمل و نقل عمومى 
قوى تر و... میزبانى را مال خود کند. بازى افتتاحیه که اولین بازى جام بود 
در ورزشگاه شیخ زاید برگزار شد و همین بازى نشان مى داد چرا میزبانى را 
به امارات دادند و به ایران ندادند. اگر قرار بود بازى افتتاحیه جام ملت هاى 
آسیا در ورزشگاه آزادى برگزار شود ، اولین اتفاقى که رخ مى داد بستن همه 
خیابان هاى منتهى به ورزشگاه بود. از طرفى مسئوالن لطف مى کردند و 
درهاى پارکینگ را هم به روى مردم مى بستند که مبادا خودروى خود را در 
جاى امنى پارك کنند و با خیال راحت به داخل ورزشگاه بروند و بازى خود 
را تماشا کنند. همانطور که مى دانید یکى از قوانین اصلى تماشاى فوتبال در 
ایران آن است که باید با پاى پیاده بروید چون اگر با ماشین شخصى بروید 
باید آن را در اتوبان هاى اطراف پارك کنیــد. حدفاصل زمانى که از خانه 
خارج مى شوید تا به استادیوم برسید ساعت ها طول مى کشد. اگر مسئوالن 
لطف کنند و خیابان هاى منتهى به ورزشگاه را باز بگذارند، ترافیک همان 
بستن در پارکینگ مى تواند یک تماشاگر را تا مرز سکته ببرد. اگر هم کسى 

نخواهد سکته کند باید حداقل ده ساعت قبل از شروع بازى عازم ورزشگاه 
شود! این تازه براى بازى هاى مهم داخلى است و حاال تصور کنید قرار باشد 
آزادى میزبان افتتاحیه جام ملت ها باشد. شک نکنید در آن صورت اتوبان 
کرج، اتوبان حکیم و دیگر اتوبان هاى منتهى به آزادى را از همان اواسط 
مى بندند که کسى رد نشــود! خوب به خاطر داریم همین چند سال قبل 
مســئوالن براى آنکه مبادا براى مدیریت خیابان هاى اطراف به مشکل 
بخورند، کًال ورودى ها را بسته بودند و یک ورودى را باز گذاشته بودند تا 
مردم براى ساعت هاى متمادى در ترافیک باشند. عادل فردوسى پور که 
گزارشگر بازى بود با هزار خواهش و التماس توانست مجوز بگیرد و با یک 

موتور خود را به استادیوم برساند!
 اما در ورزشگاه ابوظبى شاهد این اکشــن ها نبودیم. تماشاگران با خیال 
راحت وارد ورزشگاه مى شدند. چه آنها که پیاده بودند و چه آنها که با خود 
ماشین آورده بودند. اگر با ماشــین بودید نهایتاً پنج تا ده دقیقه در ترافیک 
مى ماندید چون مدیریت خیابان منتهى به استادیوم فوق العاده بود. از سویى 
مأموران که اعم از خانم و آقا بودند بســیار سریع کار تماشاگران و به ویژه 
خبرنگاران را راه مى انداختند تا وارد استادیوم شوند. پذیرایى اماراتى ها از 

خبرنگاران هم بى نظیر بود و مثل ورزشگاه هاى ایران خبرى از کیک یزدى 
و چاى نبود! اینها حداقل تفاوت هایى بود که مى شد با چشم دید. حاال بماند 
که ورود تماشاگران به شکلى بود که کوچک ترین خلل ى در رفت و آمدشان 
ایجاد نمى کرد. خیلى از طرفداران حداقل در فاصله 30 دقیقه مانده به بازى 
وارد ورزشگاه شدند چون اینجا همه چیز تعریف شده بود. آنها به محض 
ورود به ورزشگاه از تشــنگى ماندن در ترافیک چند ساعت در به در دنبال 
شــیر آب نبودند و یا اینکه در صف هاى طویل سرویس بهداشتى منتظر 

باشند.
این کوچک ترین و جزئى ترین تفاوت ها بــود. تفاوت هاى عمده را هم 
که همه مى دانند. زیرســاختى که امارات در حمــل و نقل عمومى دارد، 
فرســنگ ها از ایران جلوتر اســت. کیفیــت هتل، دسترســى هتل ها، 
ورزشگاه هاى استاندارد، چمن هاى بى نظیر، زمین هاى تمرین فوق العاده، 
تسهیالت پروازى و... از جمله تفاوت هایى بودند که باعث شد تا AFC به 
سادگى میزبانى را به این کشور بدهد تا ایران. فقط الزم است یک تورنمنت 
بین المللى رفته باشید تا به این نتیجه برسید که ایران نه حاال بلکه در 20 

سال آینده هم بعید است یک میزبانى در چنین سطحى بگیرد.

در روزهایى که همه سرگرم و متمرکز روى جام ملت ها هستند 
امیر قلعه نویى در حال بستن تیمى است که بتواند در پایان فصل 

باردیگر جام قهرمانى را باالى سر ببرد.
سرمربى تیم فوتبال سپاهان بهتر از هرکسى مى داند که نیم 
فصل دوم براى حفظ تاج و تختش در جدول شرایط سختى پیش 
رو دارد. امیر قلعه نویى اما پرافتخارترین مربى لیگ برتر است 
و یک قهرمانى دیگر آن هم با سپاهان او و طالیى ها را دست 
نیافتنى خواهد کرد اما همه مى دانند که نیم فصل دوم و قهرمان 
شدن در این دوره کمى ســخت تر و متفاوت تر از ادوار دیگر 
مى تواند باشد.ســرمربى ســپاهانى ها مصاحبه اى مفصل با 
روزنامه «گل» انجام داده اســت  و در این گفتگو درخصوص 
جذب على قربانى و همچنین لیست خرید مدنظرش که گفته 
مى شود منشا هم در آن لیست بوده، اینگونه صحبت هایش را 
ادامه مى دهد: «معتقدم على قربانى به ما خیلى کمک خواهد 
کرد چون بازیکن چندپسته است.  جدا از قربانى باید بازهم تقویت 
شویم. درباره منشا هم باید بگویم اگر هم در لیست ما بوده االن 
دیگر در این پست بازیکن داریم و از لیست ما خارج شده است. 

از قلعه نویى پرسیدیم که تعطیالت نیم فصل براى شما خیلى 
هم خوب نبود و حکم محرومیت شما را صادر کردند و او با این 
سئوال بغضش ترکید و اینگونه به این حکم واکنش نشان داد: 
«در کمیته انضباطى نه عدالت وجود دارد، نه انضباط و فقط بلد 

هستند جریمه کنند. آقایان در این کمیته چون چندپسته هستند 
و یکى از آنها سه پست دارد، وقت نمى کنند که حرف هاى شاکى 
و متشاکى را بشنوند و یکطرفه براى خودشان حکم داده اند. این 
داور با یک سوت 3 امتیاز از ما گرفت، تماشاگرمان، من و گلزن 

تیم را هم محروم کرد.» 
سرمربى سپاهان صحبت هایش را با حمایت از جامعه داورى 
اینگونه ادامه مى دهد: «بارها گفته ام و شاید اولین کسى بودم که 
این بحث را مطرح کردم که داوران ما باید مطابق با بازیکنان 
و مربیان پول بگیرند. وقتى بازیکن یا مربى یک یا دو میلیارد 
مى گیرد، یک داور حداقل باید 30درصد آنها درآمد داشته باشد. 
تکرار مى کنم که در کمیته انضباطى نه انضباط هســت و نه 
عدالت. آقایان بروند و بازى هاى یکســال گذشته که این داور 
براى ما سوت زده اســت را دربیاورند نه اینکه هرتى و شرتى 
حکم بدهند. این سوت فغانى را باید در کتاب گینس ثبت کرد.» 
امیر قلعه نویى صحبت هایش علیه فغانى را تندتر از گذشته بیان 
مى کند: «چطور داور جام جهانى است که بخاطر قضاوت هایش 
نمى تواند در سه شهر آبادان، تبریز و اصفهان قضاوت کند؟! اگر 
آقایان وقت ندارند و چندپسته هستند، من فیلم هایى که این آقا 
علیه ما قضاوت کرده است را براى شان بفرستم. تا به حال دو 
هزار نامه زدیم اما جواب نمى دهند. نه عرف مى گوید و نه قانون 

مدنى که بدون دعوت از شاکى و متشاکى حکم بدهند!» 

از قلعه نویى پرسیدیم پس از حکم محرومیت برانکو 
گفته مى شــود شــما را هم محروم کردند تا فشار 
پرسپولیسى ها از روى فدراســیون برداشته شود. 

شما این مسئله را قبول دارید که جواب داد: «برانکو 
رفیق و دوست من است و همیشه از او تعریف کردم اما 

آقاى برانکو درباره جامعه داورى و رنگ ها صحبت کرد 
اما من فقط درباره یک نفر صحبت کردم نــه جامعه داورى. 
متأسفانه آقایان با امیر قلعه نویى عناد دارند و حکم هاى آبکى 

مى دهند!» 
ســرمربى ســپاهان درباره حمایتى که از کى روش از سوى 

برخى سیاسیون مى شــود اینگونه صحبت کرد: «من شما 
را به مجید جاللى رجوع مى دهم؛ او یک تیم ســاخته که 
آینده دارد اما به محض اینکه به بحران خورد برکنارش 

کردند. منچستر هم پنج سال است که بحران دارد 
اما چنین رفتارهایى 
در  نمى شــود. 

مملکــت 
مــا مربى 
تیم را چهاردهم هم بکند خارجــى 

باز هم به او زمــان مى دهند. آقایان غرق در خارجى 
هستند و همه چیزشان را براى خارجى مى دهند!»  

تا 20 سال 
آینده 

خواب میزبانى را
 ببینیم

  تراکتورسازى یک هافبک شناخته شده گینه اى به نام کوین کنستانت به خدمت گرفت که سابقه بازى 
در تیم هاى بزرگ از جمله میالن ایتالیا را دارد و با رزومه خوبى که دارد خرید مناسبى به نظر مى رسد. 
از زمان انتشار خبر پیوستن این بازیکن به تراکتورسازى واکنش هاى زیادى در فضاى مجازى صورت 

گرفته و هرکسى نظرى نسبت به آن داشته است.
بدون شک حضور بازیکنانى مثل کنستانت با رزومه خوب بین المللى مى تواند براى فوتبال ما خوب باشد 

ولى اگر صرفًا بخواهیــم از بعد فنى به قضیه نگاه کنیم و اعتبار لیگ برتر را افزایش مى دهد 
او و عملکردش وجود دارد. اگرچه کنســتانت در جاى تردیدهایى هم نســبت به 

عنوان بازیکن ســابق میالن معرفى شده است رســانه هاى داخلى بیشتر به 
لیگ ترکیه و ســوئیس حضور داشته و در نهایت ولى او در سال هاى اخیر در 
تراکتورسازى شده است.به عنوان بازیکن آزاد راهى 

آخرین حضور کنستانت در سرى A مربوط به 
سال 2015 بوده و با هفت بازى در 
نیم فصل به 

لیگ ترکیه کوچ کــرد و به ترابوزان 
رفت و در این تیم هم تنها هشــت 
بازى انجام داد و ســپس به لیگ 
سوئیس و تیم سیون پیوست. او سه 
فصل عضو این تیم بود که فصل 
نخســت 11 بار بــراى تیمش به 
میدان رفت و در فصل بعد تنها 
در هفت بازى در ترکیب تیم 
قرار گرفت و در فصل سوم 
هم به تیم زیر 21 ساله ها در 
دسته سوم سوئیس تبعید شد 
و فصل گذشــته در این رده 
هم تنها سه بار براى تیمش 
به میدان رفــت. به هر جهت 
بازیکنان بزرگى بوده اند که در 
سال هاى پایانى فوتبال خود 
به ایران آمده و احیا شــدند و 
بازیکنان نامدارى بودند که در 
لیگ برتر جــواب ندادند و باید 
دید کنستانت مى تواند عملکرد 
خوبى براى تراکتور داشــته باشد 

یا نه. 

باشــگاه ذوب آهن پیگیــر وضعیت 
بازیکنان ســرباز خود در کمیته 
تعیین وضعیت است. نیم فصل 
لیگ برتر هفدهم فوتبال ایران 
شــاهد تنش میان دو باشگاه 
ذوب آهن و تراکتورســازى 
بودیم؛ در آن مقطع تراکتورسازان 
با جذب احســان پهلوان، مهدى 
مهدى پور و دانیال اسماعیلى فر سه ستاره 
تیم ذوب آهن به عنوان بازیکن سرباز انتقادهاى زیادى را متحمل شد. 
مسئوالن ذوب آهن در همان مقطع با شکایت به کمیته تعیین وضعیت 
فدراسیون فوتبال خواهان رسیدگى به این موضوع شدند. چند ماه قبل نیز 
علیرضا اسدى، مدیرعامل باشگاه تراکتورسازى در سفرى که به اصفهان 
داشت و دیدار با سعید آذرى سعى در حل و فصل این موضوع کرد اما حاال 
مســئوالن ذوب آهن بار دیگر از طریق کمیته تعیین وضعیت خواهان 
رسیدگى به وضعیت سربازان خود هستند وباید دید در آینده چه اتفاقات 

جدیدى در این باره رخ مى دهد.

نخستین مسابقه تیم ملی فوتبال ایران در رقابت هاي جام ملت هاي آسیا امروز دوشنبه 
در ورزشگاه محمد بن زاید شهر ابوظبی برگزار می شود.

  این اســتادیوم که در ســال 1980 بــا نــام ورزشــگاه الجزیره افتتاح شــد در 
سال هاي 2006 تا 2009 مورد بازسازي قرار گرفت و هم اکنون یکی از ورزشگاه هاي
 پیشــرفته و مدرن کشــور امارات با ظرفیت 42 هــزار صندلی به شــمار می رود. 
ورزشگاه محمد بن زاید که در اختیار باشگاه الجزیره قرار دارد همچنین با لقب استادیوم 
پیروزي ها(انتصارات) شناخته می شود چرا که تیم ملی فوتبال امارات در این ورزشگاه 
پیروزي هاي خاطره انگیزي کســب کرده و از این نظر در نگاه رسانه هاي اماراتی 

استادیوم خوش یمنی براي فوتبال این کشور محسوب می شود.

باشگاه سپاهان با جذب حداکثر چهار 
بازیکن پرونــده خود را در نقل و 

انتقاالت زمستانى مى بندد.
ســپاهان که توانست در نیم 
فصل نخســت رقابت هاى 
لیگ برتــر با کســب نتایج 

خــوب صدرنشــین جــدول 
باشــد، بــراى نقــل و انتقــاالت 

زمستانى برنامه هایى داشته که تا کنون منجر به جذب محمد مسلمى پور 
و على قربانى شده است.

این دو بازیکن در فهرست قلعه نویى بودند و در پست هایى که اعالم نیاز 
کرده بود جذب شــدند ولى این پایان کار سپاهانى ها در نقل و انتقاالت 
نیســت و آنها به دنبال جذب یک تا دو بازیکن دیگر در پســت وینگر 

هستند.
سپاهانى ها براى این پســت به دنبال نفراتى مثل محمدرضا حسینى و 
على دشــتى بودند که تا این لحظه توافقى براى جذب این دو بازیکن 

حاصل نشده است.

قلعه نویى: برانکو علیه داوران حرف زد نه من
پسته هستند 
ف هاى شاکى 
م داده اند. این

، من و گلزن 

جامعه داورى 
سىبودم که 
با بازیکنان ق

 یا دو میلیارد 
داشته باشد. 
هســت و نه 
هکه این داور
رتى و شرتى
س ثبت کرد.» 
 گذشته بیان

ضاوت هایش 
ت کند؟! اگر 
ى که این آقا 
 تا به حال دو 
ید و نه قانون

هند!» 

از قلعه نویى پرسیدیم پس از حکم محرومیت برانکو
گفته مى شــود شــما را هم محروم کردند تا فشار 
پرسپولیسى ها از روىفدراســیون برداشته شود.

شما این مسئله را قبول دارید که جواب داد: «برانکو 
اما  رفیق و دوستمن است و همیشه از او تعریف کردم

آقاى برانکو درباره جامعه داورى و رنگ ها صحبت کرد 
اما من فقط درباره یک نفرصحبت کردم نــه جامعه داورى. 
متأسفانه آقایان با امیر قلعه نویى عناد دارند و حکم هاى آبکى 

مى دهند!» 
ســرمربى ســپاهان درباره حمایتى که از کى روش ازسوى 

برخى سیاسیون مى شــود اینگونه صحبت کرد: «من شما 
را به مجید جاللى رجوع مى دهم؛ او یک تیم ســاخته که 
برکنارش آینده دارد اما به محضاینکه به بحران خورد

کردند. منچستر هم پنج سال است که بحران دارد 
اما چنین رفتارهایى
در  نمى شــود. 

مملکــت 
مــا مربى 
تیم را چهاردهم هم بکند خارجــى 

زمــان مى دهند. آقایان غرق در خارجى باز هم به او
هستند و همه چیزشان را براى خارجى مى دهند!»  

یوم ب ینب چ ر رر جزیر ب
شودچرا که تیم ملی فوتبال امارات در این ورزشگاه 
ـبکرده و از این نظر در نگاه رسانه هاي اماراتی

ین کشور محسوب می شود.

سپاهانى ها براى این پســت به دنبال نفراتى مثل محمدرضا حسینى و 
على دشــتى بودند که تا این لحظه توافقى براى جذب این دو بازیکن

حاصل نشده است.

ران حرف زد نه من

سپاهان به دنبال جذب 2 بازیکن دیگربمبى که شاید عمل نکند استارت یوزها در «محمد بن زاید» ذوب آهن پیگیر وضعیت سربازان   
باشــ

با

چهار
 

ال

على رضایى

در روزهایى که هم
امیر قلعه نویى درح
باردیگرجامقهرما
سرمربى تیم فوتب
فصل دوم براى حف
رو دارد. امیر قلعه
و یک قهرمانى دی
نیافتنى خواهد کرد
شدن در این دوره
مى تواند باشد.سـ
روزنامه «گل» انج
جذب على قربانى
مى شود منشا هم
ادامه مى دهد: «م
کردچون بازیکنچ
شویم. درباره منشا
اینپست دیگر در
از قلعه نویى پرسید
هم خوب نبود و ح
سئوال بغضش تر
«در کمیته انضباط

و ل و رى و ى ى ن و رزو ل ى ز ور ون
ولى اگر صرفًا بخواهیــم از بعد فنى به قضیه نگاه کنیمو اعتبار لیگ برتر را افزایش مىدهد 

او و عملکردش وجود دارد. اگرچه کنســتانت در جاى تردیدهایى هم نســبت به 
عنوان بازیکن ســابق میالن معرفى شده است رســانه هاى داخلى بیشتر به 
سال هاى اخیر در لیگ ترکیه و ســوئیس حضور داشته و در نهایت ولى او در

تراکتورسازى شده است.به عنوان بازیکن آزاد راهى 
Aآخرین حضور کنستانت در سرى A مربوط به 
2015 بوده و با هفت بازى در  5سال
نیم فصل به 

لیگ ترکیه کوچ کــرد و به ترابوزان 
رفت و در این تیم هم تنها هشــت 
بازى انجام داد و ســپس به لیگ 
سوئیس و تیم سیون پیوست. او سه 
فصل عضو این تیم بود که فصل 
1نخســت11 بار بــراى تیمش به 
میدان رفت و در فصل بعد تنها 
در هفت بازى در ترکیب تیم 
سوم قرار گرفت و در فصل

هم به تیم زیر 21 ساله ها در 
دسته سوم سوئیس تبعید شد 
و فصل گذشــته در این رده 
هم تنها سه بار براى تیمش 
به میدان رفــت. به هر جهت 
بازیکنان بزرگى بوده اند که در

سال هاى پایانى فوتبال خود 
به ایران آمده و احیا شــدند و 
بازیکنان نامدارى بودند که در

لیگ برتر جــواب ندادند و باید 
دید کنستانت مى تواند عملکرد

خوبى براى تراکتور داشــته باشد 
نه.  یا

تیم ذوب آهن به
مسئوالن ذوب آه
فدراسیونفوتبال
علیرضا اسدى، مد
داشت و دیدار با س
مســئوالن ذوب
رسیدگى به وض
جدیدىد
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حصر وراثت
 خواهان آقاى خدادادهوشیار به شماره شناسنامه 22 با استناد به  شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت  
شناسنامه ورثه ، درخواستى بشماره پرونده 693/97 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که 
شادروان رویاهوشیار فرزند خداداد  به شماره شناسنامه   765در تاریخ 30 / 7/ 1397 درگذشته و ورثه 
وى در هنگام درگذشــت عبارتند از 1 –  خداداد هوشیارفرزند قدمعلى به شماره شناسنامه 22نسبت 
بامتوفى پدر اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا 
هرکســى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهى ظرف مدت 
یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد گردید . 335597/م الف شعبه ویژه حصر وراثت 

شاهین شهر / 10/301 
ابالغ وقت رسیدگى

نظر به اینکه خواهان کمــال گنجعلى  دادخواســتى مبنى بــر مطالبه   به طرفیــت خوانده آقاى 
حمیدرضاکالهدوزان  به این شورا تقدیم نموده و به کالسه 97 / 537 ش 2 ح ثبت و وقت رسیدگى 
به تاریخ11/21 / 97 ساعت 15 / 4 عصر تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
به اســتناد ماده 73 ق . آ. د . م از نامبرده دعوت مى شود ، قبل از وقت رسیدگى جهت دریافت نسخه 
ثانى دادخواست و ضمائم به این شورا مراجعه نماید درغیر اینصورت طبق مقررات حکم غیابى صادر 

خواهد شد . 336817/م الف مدیر دفتر شعبه 2 حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر / 10/302 
ابالغ رأى

آگهى راى شورا - شماره پرونده : 96 / 893 ش 4 ح  شماره دادنامه 664 تاریخ رسیدگى : درخصوص 
دعوى الهام ایزدرضایى فرزندغالمرضا به نشانى بلوار امام خ ابوریحان (سیالبى ) مجتمع ابوریحان 
طبقه همکف  آژانس ایرسا گشت سپاهان  بطرفیت خوانده اصغر عیسى لواسانى فرزنداحمدبه نشانى 
مجهول المکان به خواسته مطالبه مبلغ 76/066/000بابت وجوه واریزى به استناد 4فقره رسیدحواله 
اینترنتى پیوست دادخواست وخسارت تاخیرتادیه وهزینه دادرسى باتوجه به محتویات پرونده وشرح 
دادخواست وباتوجه به اظهارات خواهان درجلســات مورخ 96/12/16و97/4/4شوراونظربه اینکه 
خوانده علیرغم ابالغ قانونى ازطریق نشرآگهى درجلسه مورخ 96/12/16شوراحاضرنشده ونسبت 
به دعوى مطروحه ازناحیــه خواهان دفاعى به عمل نیاورده ودلیلى بربســتانکارى خودیابرائت ذمه 
خود ارائه ننموده وباعنایت به پاســخ استعالم شــماره 95968/535مورخ 97/7/28 واصله ازبانک 
ملت که خواســته خواهان راازجهت مبالغ واریزى به حســاب خوانده تاییدنمــوده واعالم گردیده 
مبلغ 25/000/000ریــال درتاریخ 96/8/23ومبلغ 125/000/000ریــال درتاریخ 96/8/15ومبلغ 
13/566/000ریال درتاریخ 96/9/5ومبلغ 12/500/000ریال درتاریخ 96/9/14ازحســاب شماره 
8149257406به نام خواهان به حســاب شــماره 5356686530به نام خوانده واریزشــده است 
لذامستندابه مواد198و515و519و522قانون آیین دادرســى مدنى وماده 265قانون مدنى خواسته 
خواهان رامحمول برصحت دانسته وحکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 76/066/000ریال 
بابت اصل خواسته ومبلغ 2075000ریال بابت هزینه دادرسى متعلقه وتمبراوراق پیوست دادخواست به 
انضمام هزینه نشرآگهى وپرداخت خسارت تاخیرتادیه وفق شاخص اعالمى بانک مرکزى بامحاسبه 
دایره اجرا ازتاریخ تقدیم دادخواست ( 96/10/30) لغایت زمان پرداخت درحق خواهان صادرواعالم 
مى نماید .راى صادره غیابى اســت وظرف 20روزپس ازابالغ قابل واخواهى دراین شــورا وسپس 
ظرف بیست روزقابل تجدیدنظر درمحاکم حقوقى شاهین شهر مى باشد – 336839م الف  مهدى 

پور - قاضى شعبه چهارم حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر / 10/303 
ابالغ رأى 

آگهى راى شورا - شماره پرونده : 96/ 718ش 5ح   شماره دادنامه 325درخصوص دادخواست خواهان 
: مهدى اشکبوسى فرزندمنوچهر به نشانى دولت آباد شــهرك صنعتى خ 44بوعلى سینا روبه روى 
آجرنسوزشفق کبیر پ 34 به طرفیت محسن کریمى  به نشــانى مجهول المکان به خواسته مطالبه 
مبلغ 29/677/000ریال به استناد یک فقره فاکتور بانضمام خســارت تاخیرتادیه وهزینه دادرسى  
بدین شــرح که طبق اظهارات خواهان فاکتورمذکور بابت توزیع موادغذایى به خوانده صادرشده ( 
ریزاقالم خریدعالوه برفاکتور تقدیمى ضمیمه شده اســت ) که هرفاکتور باجمع بدهى قبلى صادر 
وبه امضاى خریدار مى رســد وچون خوانده مبلغ 3/280/000ریال ازرقــم فاکتورمذکور راپرداخته 
درخواســت صدورحکم به مبلغ خواســته رانموده است .شــوراباعنایت به مفاددادخواست تقدیمى 
مالحظه فاکتور مصدق شــده به تاریخ 96/5/10که به امضاء خوانده رسیده وازتعرض  مصون مانده 
است وخوانده باتوجه به ابالغ قانونى نشرآگهى درجلسه رسیدگى حاضرنگردیده است ودلیلى بربرائت 
ذمه خویش ارائه ننموده است  لذادعوى خواهان مقرون به صحت تشخیص داده شده به استناد مواد 
271و1301قانون مدنى وهمچنین مواد198و519قانون آیین دادرســى مدنى حکم به محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ 29/677/000ریال بابت اصل خواسته ومبلغ 1/370/000ریال بابت هزینه 
دادرسى ودرخصوص مطالبه خســارت تاخیرتادیه مســتندابه ماده 522قانون آیین دادرسى مدنى 
ازتاریخ تقدیم دادخواســت 96/12/7لغایت اجراى حکم براساس شــاخص اعالمى ازسوى ربانک 
مرکزى درحق خواهان صادرواعالم مى گردد .راى صادره غیابى وظرف مدت بیست روزپس ازابالغ 
قابل واخواهى وسپس ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض وتجدیدنظر درزمحاکم حقوقى شهرستان 
شاهین شهر مى باشــد 336862 /م الف مجتبى رضوانى - قاضى شعبه پنجم شوراى حل اختالف 

شاهین شهر/10/304 
قرارتامین خواسته

کالسه پرونده :96 /  718ش 5 ح شماره قرار: 505 نظربه اینکه خواهان مهدى اشکبوسى به نشانى 
دولت آباد – شهرك صنعتى خ 44(بوعلى سینا) روبه روى آجرنسوز شفق کبیر پالك 34به طرفیت 
محسن کریمى مجهول المکان  باتقدیم درخواست تقاضاى صدورقرارتامین خواسته وقبض سپرده 
شماره 229832مورخ 97/3/2نموده است چون ارکان وشرایط درخواست فراهم مى باشد لذاشورابه 
اســتنادماده 292قانون تجارت وماده 108وماده 117قانون آیین دادرسى مدنى قرارتامین خواسته 
معادل مبلغ 29/677/000ریال ازاموال خوانده تاپایان رســیدگى صادرواعالم مى دارد این قرارپس 
ازابالغ قابل اجراوظرف ده روزقابل اعتراض دراین حوزه مى باشد -336979م الف مجتبى رضوانى 

– قاضى شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر / 10/306 
ابالغ رأى

آگهى راى شورا - شماره پرونده : 96 / 351  شماره دادنامه 605 – 28 / 9 / 97 درخصوص دادخواست 

محمدعلى ملــک زاده فرزند عنایت اله به نشــانى گز منطقه صنعتى آجر3راهــى درویش کارخانه 
آجرملک زاده به طرفیت اکبربیات فرزندرضا به نشــانى مجهول المکان به خواســته مطالبه مبلغ 
26/095/000ریال به اســتناد 7فقره فاکتوربه انضمام خســارت تاخیرتادیه وهزینه دادرسى بدین 
شــرح که طبق اظهارات خواهان فاکتورهاى مذکور جمعابه مبلغ 51/095/000ریال بابت فروش 
سفال وآجربه خوانده صادرشــده (ریزاقالم خریدعالوه بر فاکتورتقدیمى ضمیمه شده است ) وچون 
خوانده مبلغ 26/095/000ریال ازرقم فاکتورهاى مذکوررانپرداخته درخواســت صدورحکم به مبلغ 
خواسته رانموده است .خوانده باتوجه به ابالغ قانونى نشــرآگهى درجلسه رسیدگى حاضرنگردیده 
است ودلیلى بربرائت ذمه خویش ارائه ننموده است .شوراباعنایت به مفاددادخواست تقدیمى مالحظه 
فاکتورهاى مصدق شده که به امضاء خوانده رسیده وازتعرض مصون مانده است .شهادت شهودتعرفه 
شده خواهان دعوى خواهان رامقرون به صحت تشخیص داده به استناد مواد271و1301قانون مدنى 
وهمچنین مواد198و519قانون آیین دادرســى مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
26/095/000ریال بابت اصل خواســته ومبلغ 1/326/000ریال بابت هزینه دادرسى ودرخصوص 
مطالبه خسارت تاخیرتادیه مستندا به ماده 522قانون آیین دادرسى مدنى ازتاریخ تقدیم دادخواست 
97/6/17لغایت اجراى حکم  براســاس شــاخص اعالمى ازســوى بانک مرکزى درحق خواهان 
صادرواعالم  مى گردد .راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در 
همین مرجع و ســپس ظرف همین مدت قابل تجدى نظر خواهى در محاکم حقوقى شاهین شهر 
مى باشد - 336888/م الف مجتبى رضوانى - قاضى شعبه پنجم شوراى حل اختالف شاهین شهر 

 10/307  /
ابالغ افراز

آگهى ابالغ مفاد قرار رد درخواســت افراز پالك ثبتى 391/10454 واقع در بخش 9 ثبت اصفهان- 
شــماره صادره : 1397/12/543677- تاریخ ثبت صــادره :1397/10/12- نظر به اینکه خواهان /
خانم افروز سلیمى فرزند محمد درخواست افراز سهام مشاعى خود، از ششدانگ پالك ثبتى به شماره 
391/10454 واقع در بخش 9 ثبت اصفهان را به طرفیت احمد انتشارى فرزند ابراهیم و على جمشیدیان 
فرزند عبدالعلى و زهرا عرشى فرزند محمد باقر و عفت زمانى قلعه شاهى فرزند رمضان و فاطمه و منیژه 
و خدیجه و علیرضا و احمد رضا و نصراله و یداله شــهرت همگى زمانى فرزند محمد باقر به این اداره 
تسلیم نموده و پالك فوق سابقه ثبت و سند مالکیت دارد سپس شهردارى طى نامه شماره 97/7681-
97/8/28 شهردارى گلدشت افراز ملک را مقدور ندانسته لذا به احمد رضاو نصراله و فاطمه هر سه نفر 
زمانى فرزندان محمد باقر ابالغ میگردد چنانچه به نظر فوق اعتراضى داشــته باشند ظرف مدت 10 
روز از تاریخ انتشار این اگهى که فقط یکبار منتشر میشود به دادگاه صالحه محل وقوع ملک مراجعه و 
اعتراض خود را تقدیم و گواهى را اخذ و جهت انعکاس در پرونده ثبتى ارائه نماید در غیر اینصورت وفق 
مقررات اقدام خواهد شد.تاریخ انتشار:97/10/17 -339351 /م الف- حسین زمانى رئیس ادره ثبت 

اسناد و امالك نجف آباد /10/308
 اخطار اجرایى

شماره 97/1021 به موجب راى شماره 1210 تاریخ 97/9/10 حوزه سوم شوراى حل اختالف شهرستان 
نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه مهران خسروى به نشانى مجهول المکان محکوم است 
به پرداخت مبلغ 2962000 ریال بابت وجه فاکتور پیوست مورخه 80/9/24 در حق خواهان ها محکوم 
مى نماید و از بابت خسارت تاخیر در تادیه از 80/9/24 لغایت اجراى حکم طبق شاخص قیمتها لغایت 
اجراى حکم از خوانده احتساب و اخذ به خواهان پرداخت گردد و همچنین نیم عشر دولتى.محکوم له: 
1)اصغر توکلى 2)اسماعیل سانحى  به نشانى: 1- شهرك صنعتى-پلیس راه کارگاه اصغرتوکلى2-
اسماعیل سانحى –نجف آباد خ امام روبروى بانک ملى مرکزى . ماده 34قانون اجراى احکام: همین که 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد 
یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن 
میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع 
دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 339400/م الف-شعبه 

سوم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد /10/309
 مزایده

شماره نامه : 9710113731400977 شماره پرونده :9409983731500270 شماره بایگانى شعبه 
: 970206 در پرونده کالســه 970206  اجرایى و به موجب دادنامه 9509973731500544 صادره 
از شــعبه دوم حقوقى نجف آباد محکوم علیه اجرایى آقایان و خانمها : رسول – اصغر-محمد-اکبر- 
اکرم-اعظم-عزت- فاطمه-الهه-امیرحسین-طاهره-خدیجه- حسنعلى-اسماعیل شهرت همگى 
ایمانیان و وارث بیگم ایمانیان محکومند به پرداخــت 934/500/000 ریال بابت محکوم به و هزینه 
هاى دادرسى و غیره در حق محکوم له و مبلغ 46/500/000  ریال نیم عشر دولتى درحق صندوق دولت 
که از طریق اجراى احکام مدنى دادگسترى شهرستان نجف آباد اموال ذیل توقیف و توسط کارشناس 
رسمى دادگسترى منتخب آقاى حسین پیرمرادیان به شرح ذیل ارزیابى گردیده است. یک  واحد تجارى 
واقع در نجف آباد بعد از چهار راه فردوسى مغازه آالیش دام به شماره پالك ثبتى 2 فرعى مفروز و مجزا 
شــده از پالك از 1137 اصلى واقع در قطعه 1 بخش 11 ثبت اصفهان داراى سند مالکیت به شماره 
ثبت 939/16224 ملک مرحوم حسینعلى ایمانیان به مساحت 1125/8 متر مربع با سقف تیرچه بلوك 
ساختمان ملک مذکور بسیار قدیمى و فرسوده است .با توجه به موقعیت ملک و ...ارزش 6 دانگ ملک 
مذکور معادل 1/865/875/000 ریال (یک میلیارد و هشتصد و شصت و پنج میلیون و هشتصد و هفتاد 
و پنج هزار ریال مورد ارزیابى قرارگرفته،توضیحابه میزان محکوم به از ملک فوق به مزایده و فروش 
خواهد رسید. که با توجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسى ،اموال توقیف 
شده از طریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد و در تاریخ 1397/11/2 ساعت 10 صبح و در همان محل 
اجراى احکام به فروش مى رسد ، برنده مزایده شخصى است که از قیمت کارشناسى باالترین قیمت را 
انتخاب که بایستى 10 آن را فى المجلس به حساب شماره 2171290354001 واریز و چنانچه ظرف 
مهلت مقرر نسبت به واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کسر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط 
و مزایده مجدداً تکرار مى گردد. ضمناً خریدار مى تواند ظرف پنج روز قبل از مزایده از مال/اموال/ملک 
موردنظر بازدید به عمل آورد. 339825/م الف مدیراجراى احکام حقوقى دادگسترى نجف آباد /10/310

 حصروراثت 
عباس شفیعى علویجه داراى شناسنامه شماره 5533 به شــرح دادخواست به کالسه 411/97 از این 

دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسن شفیعى علویجه 
بشناسنامه 1820 در تاریخ 1345/7/2 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به : 1. حسین شفیعى علویجه فرزند حسن متولد 1329 ش ش 5009 نسبت با 
متوفى فرزند ، 2. فاطمه شفیعى علویجه فرزند حسن متولد  1338 ش ش 94 نسبت با متوفى فرزند 
، 3. سکینه شفیعى علویجه فرزند حســن متولد  1325ش ش 4910  نسبت با متوفى فرزند ، 4. ستار 
شفیعى علویجه فرزند حسن متولد  1335  ش ش 146 نسبت با متوفى فرزند ، 5. عباس شفیعى علویجه 
فرزند حسن متولد  1333 ش ش 5533 ، 6. محمد شفیعى علویجه فرزند حسن متولد  1326ش ش 
168(فرزندان متوفى)،  7.معصومه زمانى علویجه فرزند عباس متولد 1299 ش ش 2320 (همســر) 
متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در 
یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 340030/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى 

دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد /10/311
 حصروراثت 

عباس شفیعى علویجه داراى شناسنامه شماره 5533 به شــرح دادخواست به کالسه 412/97 از این 
دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان معصومه زمانى علویجه 
بشناسنامه 2320 در تاریخ 1378/8/28 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به : 1. حسین شفیعى علویجه فرزند حسن متولد 1329 ش ش 5009 نسبت با 
متوفى فرزند ، 2. عباس شفیعى علویجه فرزند حسن متولد  1333 ش ش 5533 نسبت با متوفى فرزند ، 
3. ستار شفیعى علویجه فرزند حسن متولد  1335ش ش 146  نسبت با متوفى فرزند ، 4. سکینه شفیعى 
علویجه فرزند حسن متولد  1325  ش ش 4910 نســبت با متوفى فرزند ، 5. فاطمه شفیعى علویجه 
فرزند حسن متولد  1338 ش ش 94 ، 6. محمد شفیعى علویجه فرزند حسن متولد  1326ش ش 168 
(فرزندان متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او 
باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 340032/م الف 
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 حصروراثت 

سعید قربانى کهریزســنگى داراى شناسنامه شماره 1080177450 به شــرح دادخواست به کالسه 
1421/97 از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اکبر 
قربانى کهریزســنگى بشناســنامه 43 در تاریخ 97/10/9 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. ســعید قربانى کهریزسنگى ش ش 1080177450 
، 2. مجید قربانــى کهریزســنگى ش ش 1080237062 ، 3. مائده قربانى کهریزســنگى ش ش 
1080473165(فرزندان متوفى) ، 4. مریم ابراهیمى  ش ش 91(همسر متوفى) ، 5. سکینه صالحى 
کهریزسنگى ش ش 25 (مادر متوفى) ، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد یا 
وصیتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واالگواهى 
صادرخواهد شد. 340413/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/10/313

اخطار اجرایى
محکــوم علیهــا: 1- معصومــه شوشــترى فرزندناصر2 به نشــانى  میــالد خ ابــرار 6غربى پ 

9- 2- حســین پدرام فرزنداســحاق به نشــانى مجهول المکان  - محکوم له : شــهاب اصغرى 
ســفتجانى  فرزند حســینعلى به نشــانى ســایت کــوى مهدیــه موتورخانه 5پــالك 3801 – 
محکوم به : به موجب راى شــماره 431تاریــخ 16 / 7 / 97 حــوزه چهارم  شــوراى حل اختالف 
شهرســتان شــاهین شــهر محکوم علیــه محکوم اســت بــه: محکوم علیــه ردیــف دوم رابه 
حضوردریکى ازدفاتراسنادرســمى جهت انتقال رسمى سندیک دســتگاه خودرو پرایدبامشخصات 
شــماره انتظامــى قبلــى 45د679ایــران 84وشــماره جدیــد انتظامــى 221م 73ایــران 53و

شــماره شاســى S 3412290914470 وشــماره موتــور 4120809به نــام محکوم لــه ملزم 
ومحکوم علیه ردیــف اول راازباب تســبیب به پرداخت مبلــغ 1/595/000بابت هزینه دادرســى 
والصــاق تمبــراوراق پیوســت دادخواســت بــه انضمــام هزینــه نشــرآگهى درحــق
 محکوم له – 336868 م الف مهدى پور - قاضى شعبه چهارم شــوراى حل اختالف شاهین شهر / 

 10/305
تحدید حدود عمومى

آگهى تحدید حدود ثبت امالك شهرستان فالورجان قسمتى از امالك بخش 9 ثبت 
اصفهان

پیرو آگهى هاى نوبتى سه ماهه دوم سال 1397 و بموجب ماده 14 قانون ثبت تحدید 
حدود رقبات زیر واقعات در :

اول : ابنیه و امالك واقع در فالورجان 15 اصلى و فرعى زیر :
142 فرعى : آقاى على بابائى بندارتى  فرزند کریم ششــدانگ یک بابخانه  بمساحت 

259/2 متر مربع تاریخ 1397/11/9 ساعت 9 صبح
دوم: ابنیه و امالك واقع در  افجد 36 اصلى و فرعى زیر :

332 فرعى : خانم خدیجه قاسمى آغچه بدى فرزند غالمحسین ششدانگ یک باب 
خانه  بمساحت 108/72 متر مربع تاریخ 1397/11/10 ساعت 9 صبح

بترتیب در ساعات تعیین شده در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب ماده 14 
قانون ثبت به صاحبان امالك و مجاورین اعالم میشــود که در روز و ساعت مقرر در 
محل حضور بهمرســانند چنانچه هر یک از صاحبان امالك یا نماینده قانونى آنها در 
موقع تعیین حدود حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک آنها با حدود اظهار 
شده از طرف مجاورین تحدید حدود خواهد شد اعتراضات مجاورین و صاحبان امالك 
که در موقع مقــرر حاضر نبودند مطابق مقررات ماده 20 قانــون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورتمجلس تعیین حدود فقط تا ســى روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده 
واحده قانون تعیین تکلیف پرونده هاى معترضى ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض به این اداره بایستى با تقدیم دادخواست بمرجع ذیصالح قضائى گواهى 
تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید ./تاریخ انتشار 1397/10/17م الف: 

339192  اکبر پورمقدم - رئیس اداره ثبت فالورجان / 10/300

آگهى تغییرات
شــرکت محکم ســاخت ارگ شرکت 
ســهامى خاص به شــماره ثبت 596 و 
شناســه ملــى 10260115876 بــه 
اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیره 
مــورخ 1397/09/17 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد : 1- آقاى علیرضا عابدى به 
شــماره ملــى 1189372959 رییس 
هیات مدیره و مدیرعامل 2- خانم فاطمه 
عابدى به شــماره ملى 1180027892 
نایب رئیس هیات مدیره . 3- آقاى مجید 
عابدى به شــماره ملى 1188830643 
عضو هیات مدیره براى مدت دو ســال 
انتخاب گردیدند . کلیه اوراق و اسناد مالى 
و بهادار و تعهدات شــرکت از قبیل چک 
سفته بروات عقود اسالمى با امضا منفرد 
مدیر عامل (علیرضا عابدى) و مهر شرکت 
معتبر خواهد بود. ضمناً مدیر عامل مجرى 
مصوبات هیئت مدیره مى باشد. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع 
ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اردستان (337232)

آگهى تغییرات
شرکت محکم ساخت ارگ شرکت سهامى 
خاص به شــماره ثبت 596 و شناسه ملى 
10260115876 به اســتناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى مورخ1397/09/17 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - آقاى علیرضا 
عابدى فرزنــد رحمت اله به شــماره ملى 
1189372959 و خانم فاطمه عابدى فرزند 
رحمت اله به شماره ملى 1180027892 
و آقاى مجید عابدى فرزنــد رحمت اله به 
شــماره ملــى 1188830643 و بعنوان 
اعضاى اصلى هیات مدیــره براى مدت دو 
سال انتخاب گردیدند. سید امین جعفریان 
محمدى به شماره ملى 1189362562 به 
سمت بازرس اصلى و مهدى یزدانبخش به 
شــماره ملى 1287878962 به ســمت 
بازرس على البدل براى مدت یک سال مالى 
انتخاب گردیدند. روزنامه نصف جهان جهت 
درج آگهى هاى شرکت انتخاب گردید. اداره 
کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع 
ثبت شرکت ها و موسســات غیرتجارى 

اردستان (337231)

آگهى تغییرات
شــرکت فنى مهندســى فــن آفرینــان پمپ 
سپاهان شــرکت با مســئولیت محدود به شماره 
ثبت 1566 و شناســه ملى 14006347962 به 
اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده 
مورخ1397/09/12 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد :

 امیر مشــیرى به کدملى 0015700844 دارنده 
300000000 ریال ســهم الشــرکه با پرداخت 
مبلــغ 900000000 ریال به صندوق شــرکت، 
سهم الشــرکه خود را به میزان 1200000000 
ریال افزایش داد. یوســف مشــیرى بــه کدملى 
4569321526 دارنــده 200000000 ریــال 
ســهم الشــرکه با پرداخت مبلغ 600000000 
ریال به صندوق شرکت، ســهم الشرکه خود را به 
میزان 800000000 ریال افزایش داد. در نتیجه 
سرمایه شرکت از مبلغ 500000000 ریال نقدى 
به 2000000000 ریــال افزایش یافت و ماده 4 
اساسنامه به شرح زیر اصالح شد: ماده 4 اصالحى: 
سرمایه شرکت مبلغ 2000000000 ریال نقدى 
اســت که تماماً به صورت نقد پرداخت و در اختیار 
مدیران شرکت قرار گرفت. اسامى شرکا و میزان 
سهم الشرکه هر کدام به شرح فوق مى باشد اداره 
کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت 
شرکت ها و موسســات غیرتجارى خمینى شهر 

(333492)

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود معین طب آرمان درتاریخ1397/09/19 
به شــماره ثبت 61578 به شناســه ملى 14007995310 ثبت و امضا ذیل 
دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. 
موضوع فعالیت :ارائه کلیه خدمات و انجام عملیات صادرات و واردات ، خرید و 
فروش ، تهیه و توزیع ، تولید و بســته بندى : انواع لوازم و تجهیزات پزشکى ، 
پیراپزشکى ، دندانپزشــکى ، دارویى ، امدادى ، بیمارســتانى ، کلینیکى و پارا 
کلینیکى ، اورژانس ، ارتوپدى ، روانپزشکى ، درمانى ، آزمایشگاهى و ملزومات 
مصرفى آنها ، انواع فرآورده و محصوالت آرایشى بهداشتى و تشخیصى ، انواع 
داروها اعم از گیاهى ، شیمیایى ، واکسن ، مکمل هاى غذایى ، مواد اولیه دارویى ، 
تجهیز کلینیک هاى جراحى عمومى،تخصصى و درمانگاهها و ســایر کاالهاى 
مجاز داخلى و خارجى پس از اخذ مجوزهاى الزم و همچنین ارائه کلیه خدمات 
پرسنلى مراکز بهداشــتى و درمانى ، طراحى و اجرا و ساخت لوازم و تجهیزات 
مذکور. اخذ و اعطاء نمایندگى یا شعب ، حق العمل کارى یا داللى در داخل و خارج 
کشور ، شرکت در کلیه مناقصات و مزایده هاى خارجى و داخلى ، دولتى ، عمومى 
غیر دولتى ، خصوصى انجام کلیه خدمات پس از فــروش ، تعمیر و نگهدارى ، 
مطالعه و تحقیق در مورد تهیه ، تولید ، ساخت ، توزیع ، نصب و استاندارد وسایل و 
تجهیزات یاد شده از طریق خدمات مهندسى پزشکى و ترخیص کاالها از مبادى 
قانونى و گمرکات کشور تجهیز مراکز درمانى و بیمارستان هاى دولتى و خصوصى 
از طرق مختلف بویژه بصورت فاینانس در جهت تحقق اهداف شرکت ارائه کلیه 
خدمات اینترنتى از قبیل طراحى- اجرا و مشاوره در امور سایت- بازاریابى غیر 
شبکه اى و غیر هرمى تولید و طراحى و پشتیبانى نرم افزارها بجز نرم افزارهاى 
فرهنگى ارائه مشاوره در زمینه اهداف شــرکت و تجهیزات پزشکى ، ارزیابى و 
کارشناسى علمى و تعیین پیش نیازهاى مربوطه در طراحى ، ساخت و راه اندازى 
مراکز خدمات بهداشــتى درمانى و مراکز تحقیقاتى و تجهیز مراکز پژوهشى ، 
خدمات بهداشــتى و درمانى ( ســخت افزارى و نرم افزارى) ارائه مشاوره در 
تهیه مشخصات فنى تجهیزات پزشکى ،  پژوهشى با توجه به اهداف مورد نظر 
مرکز ذیربط و نگهدارى پیشــگیرانه (PM) در مورد تجهیزات مختلف پزشکى 
( تشخیصى - درمانى) در مراکز ارائه خدمات بهداشتى و درمانى تهیه شناسنامه 
فنى تجهیزات مراکز تحقیقاتى ، بهداشــتى و درمانى و تهیه بانک اطالعاتى و 
طراحى و ساخت سیستمهاى الکترونیکى ویژه مورد نیاز در آزمایشگاهها و مراکز 
تحقیقاتى علوم پزشکى از جمله سیستمهاى ثبت و پردازش اطالعات ( با دریافت 
سفارش) بررسى و تحقیق در زمینه نگهدارى تجهیزات تحقیقاتى و بیمارستانى 
( تشــخیصى - درمانى ) و اطمینان از تدارك تجهیزات با قابلیت مناسب و ارائه 
خدمات مورد نیاز ( با دریافت سفارش) و ارائه مشاوره جهت تعیین استاندارهاى 
 GIS تجهیزات گروههاى پزشــکى و بومى ســازى آنها ، کاربرى سیســتم
بهداشت ارائه مشــاوره در فناورى اطالعات پزشکى در ایران و انجام فعالیت در 
حوزه هاى انفورماتیــک ، فناورى اطالعــات و ارتباطات از جملــه : مطالعات و 
برنامه ریزى راهبردى و برنامه ریزى کسب و کار ســازمانى و طراحى و بازنگرى 

ساختار سازمانى و مهندسى مجدد فرآیندها ، طراحى و اجرا و پشتیبانى نرم افزارها 
بجز نرم افزارهاى فرهنگى و شــبکه داده ها ، ایجاد پورتال هاى اطالع رسانى ،

 ارایه خدمات اینترنتى و اینترانت ، خرید و فروش ســهام شــرکتهاى دولتى و 
غیر دولتى و خصوصى ، مشاوره و طراحى و اجراى سیســتم هاى رایانه و پیاده 
 سازى شبکه هاى نوین رایانه اى و تجهیزات جانبى رایانه اى ، اجراى طرح هاى 
جامع فن آورى اطالعات شامل تحلیل و طراحى و تولید و استقرار و راه اندازى و 
پشتیبانى راه کارهاى مبتنى بر نرم افزار در بخش عمومى و دولتى و وزارتخانه ها 
و سازمان ها و شرکت هاى وابسته به دولت و بخش خصوصى گشایش اعتبارات 
و ال ســى در بانکها براى شرکت ، اخذ وام و تســهیالت بصورت ارزى و ریالى 
خارجى و داخلى صرفا در راستاى اهداف شــرکت و انجام کلیه فعالیتهاى نرم 
افزارى به جز نرم افزارهاى فرهنگى شرکت در مناقصات و مزایده ها ، مشارکت 
و عقد قرارداد با کلیه اشــخاص حقوقى و حقیقى در چارچوب اساسنامه و تامین 
نیروى انسانى مورد نیاز ایشــان بطور موقت برگزارى و شرکت در همایش ها ، 
سمینارها و نمایشــگاههاى داخلى و بین المللى بجز نمایشگاههاى فرهنگى و 
هنرى و همچنین راه اندازى گلخانه هاى کشــت و تکثیر انواع گونه هاى گیاهان 
داروئى ارائه خدمات توانمندساز و توسعه دهنده کسب وکارهاى نوآور و نوپا در 
قالب ایجاد و مدیریت شتاب دهنده کسب و کارها ، انجام بازاریابى غیرشبکه اى و 
غیرهرمى ، ارائه زیرساخت هاى فنى و بازرگانى ، ایجاد بازارگاههاى الکترونیکى ( 
استارت آپ ) مرتبط در حوزه هاى فوق الذکر و مرتبط با اساسنامه درصورت لزوم 
پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت 
نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر 
اصفهان، ملک شهر ، کوچه میالد24 ، کوچه مســعود ، پالك 12 ، طبقه پنجم ، 
واحد 16 کدپستى 8196667664 ســرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از 
مبلغ 1000000 ریال نقدى میزان سهم الشــرکه هر یک از شرکا خانم ستاره 
فروردین به شــماره ملى 1141272318 دارنده 310000 ریال سهم الشرکه 
آقاى حجت معینى کربکندى به شــماره ملى 1287401325 دارنده 500000 
ریال سهم الشرکه آقاى پیمان معینى به شــماره ملى 1754351514 دارنده 
190000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم ستاره فروردین به شماره 
ملى 1141272318و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقاى حجت 
معینى کربکندى به شــماره ملى 1287401325و به سمت مدیرعامل به مدت 
نامحدود و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه 
اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها ، عقود 
اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى با امضاء مدیرعامل و رییس هیئت 
مدیره همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 
روزنامه کثیر االنتشــار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. 
ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان(335503)

تاسیس شرکت

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود جوان سیر پارســیان درتاریخ1397/09/19 به 
شماره ثبت 61577 به شناســه ملى 14007995285 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :
فعالیت در حــوزه انفورماتیک ، فنــاورى اطالعــات و ارتباطات بویــژه : مطالعات و 
برنامه ریزى راهبردى و برنامه ریزى کسب و کار سازمانى و طراحى و بازنگرى ساختار 
سازمانى و مهندسى مجدد فرآیندها ، طراحى و اجرا و پشتیبانى نرم افزارها و شبکه داده ها 
در حوزه هاى مرتبط با اهداف اساسنامه ، ایجاد پورتالهاى اطالع رسانى و ارائه خدمات 
اینترنتى و اینترانت ، خرید و فروش سهام شرکتها و سازمانهاى مجاز دولتى و غیردولتى 
و خصوصى با موضوع فعالیتهاى مشــابه ، مشــاوره و طراحى و اجراى سیستم هاى

 رایانه و پیاده سازى شــبکه هاى نوین رایانه و تجهیزات جانبى آن ، اجراى طرح هاى 
جامع فناورى اطالعات شامل : تحلیل و طراحى و تولید و استقرار و راه اندازى و پشتیبانى 
راهکارهاى مبتنى بر نرم افزار در بخشهاى مختلف عمومى و دولتى و عمومى غیردولتى 
و سازمانها و وزارتخانه ها و سازمانها و شرکتهاى وابسته به آنها و همچنین راه اندازى 
بازارگاههاى الکترونیکى و استارتاپ هاى مرتبط در چارچوب ضوابط ابالغى از سوى 
دستگاههاى ذیصالح اخذ و ایجاد نمایندگى یا شعب حق العمل کارى یا داللى در داخل 
و خارج کشور ، شرکت در مناقصات و مزایده هاى خارجى و داخلى ،دولتى و سازمانها و 
شرکتهاى وابسته ، عمومى غیردولتى و سازمانها و شرکتهاى وابسته ، خصوصى ، ارائه 
خدمات فنى و مهندسى و انتقال دانش فنى و فناورى بین طرفین ، ارائه خدمات پس از 
فروش کاالها یا خدمات شرکتهاى خارجى عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقوقى یا حقیقى 
داخلى یا خارجى در چارچوب اساسنامه بویژه خدمات امور حمل و نقل شامل : تامین راننده 
و تامین نیروى انسانى مورد نیاز ایشان به طور موقت انجام عملیات ترخیص ، بارگیرى 
و تخلیه کاالهاى مجاز بازرگانى ار تمامى مبادى قانونى و گمرکات کشور تولید و بسته 
بندى ، خرید و فروش ، صادرات و واردات و خدمات پس از فروش کلیه ى کاالهاى مجاز 
بازرگانى بویزه خودروهاى سبک و سنگین و قطعات و لوازمات آنها اخذ وام و تسهیالت 

بصورت ارزى و ریالى داخلى و خارجى صرفا در راستاى اهداف شرکت کارگزارى ترابرى 
دریایى انواع بارگیرى ، بازرسى و تخلیه کشتى و کاالهاى کشتى از تمامى مبادى قانونى 
و گمرکات کشور برگزارى و شرکت در نمایشگاهها ، همایشها و سمینارهاى داخلى و 
خارجى بجز نمایشگاههاى فرهنگى و هنرى ارائه خدمات حمل و نقل کاال ، بار ، اثاثیه ، 
مسافر ، بارهاى خاص یا ترافیکى و پیک موتورى درون شهرى به طرق مختلف در فضاى 
حقیقى و مجازى بویژه ایجاد بازارگاههاى الکترونیکى و استارتاپ هاى مرتبط و حفظ و 
نگهدارى آنها درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت :

 از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : اســتان اصفهان - شهرستان اصفهان - 
بخش مرکزى - شهر اصفهان-محله ملک شهر-کوچه میالد24-کوچه مسعود-پالك 
12-طبقه همکف-واحد 1 کدپستى 8196667665 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت 
است از مبلغ 1000000 ریال نقدى میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم ستاره 
فروردین به شماره ملى 1141272318 دارنده 300000 ریال سهم الشرکه آقاى جواد 
سالمى به شماره ملى 1142450333 دارنده 510000 ریال سهم الشرکه آقاى پیمان 
معینى به شماره ملى 1754351514 دارنده 190000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت 
مدیره خانم ستاره فروردین به شماره ملى 1141272318و به سمت مدیرعامل به مدت 
نامحدود و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود آقاى جواد سالمى به شماره ملى 
1142450333و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت رئیس هیئت 
مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت 
از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها ، عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و 
ادارى با امضاى مدیرعامل و رییس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. 
اختیارات مدیر عامل : طبق اساســنامه روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج

 آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه 
فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان  (335504)

تاسیس شرکت

متقاضیان شــرکت در مناقصه مى توانند جهت کسب اطالعات بیشــتر به سایت دانشگاه 
علوم پزشکى اصفهان به آدرس poshtibani.mui.ac.ir مراجعه و یا با شماره تلفن 37924005- 031 

تماس حاصل فرمایند.

آگهى مناقصه عمومى خری د 100 دستگاه یخچال نگهدارى واکسن 
جهت مراکز بهداشتى درمانى تحت پوشش معاونت بهداشتى دانشگاه

روابط عمومى دانشگاه علوم پزشکى و خدمات بهداشتى درمانى استان اصفهان
م الف: 341051
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یکى از مهمترین فواید تمر هنــدى وجود مقدار زیادى 
 ،C قند، پروتئین، اسید سیتریک، اسید مالیک، ویتامین

کلسیم، پتاسیم، آهن و مواد فیبرى در آن است.
 تمر هنــدى داراى دو نوع ترش و شــیرین اســت و از 
میوه هاى هندى به شــمار مى آید. همچنین تمر هندى 
بدن را خنک مى کند و دماى بــدن را کاهش مى دهد، 
براى رفع تشنگى تمرهندى پیشنهاد خوبى است. طبق 
بررسى هاى به دست آمده تمر هندى برطرف کننده صفرا 

و کاهنده اخالط شدید و گرم است.

حمام کردن به سالمت قلب کمک مى کند. حمام آب 
گرم به طور منظم کمک مى کند تا فشارخونتان کم شود، 
این مزیت قابل توجهى اســت زیرا کاهش فشارخون 

براى پیشگیرى از مشکالت جدى قلب مانند حمله  قلبى 
مفید است. اســتفاده از گرما براى جریان بهتر خون در 
بدن، مانند این است که به بدنتان تمرین مالیمى بدهید.

چاى زردچوبه اثر «پاکلیتاکسل» (داروى ضد سرطان) را 
افزایش  و عوارض جانبى آن را کاهش مى دهد.

 در مطالعات نتایج امیدوار کننده اثرات زردچوبه بر روى 
ســرطان لوزالمعده مشخص شده اســت، جالب است 
بدانید که چاى زردچوبه براى درمان پسوریازیس و سایر 
اختالالت التهابى پوست مفید است، پوست آسیب دیده را 

به سرعت ترمیم مى کند تا به حالت اولیه برگردد. 
 در مطالعاتى مشخص شــده است زردچوبه رشد عروق 

خونى نوین در تومور ها را نیز از بین مى برد.

عرق سوز شدن کشاله ران یکى از مشکالتى است که 
برخى از مردم به آن دچار مى شوند و اغلب با درد و سوزش 
زیادى همراه است.  عرق سوز شدن بخش داخلى ران ها 
در نتیجه ساییدگى پا ها و زیاد عرق کردن به وجود مى آید. 
این مشکل مختص افراد چاق نیست، بلکه حتى اگر شما 

اندام مناسب و پا هاى باریکى هم داشته باشید، ممکن 
است عرق سوز شوید، دلیل آن هم تعریق زیاد و نپوشیدن 
لباس مناسب در گرماست.  یکى از بهترین راه ها براى 
رفع عرق سوز شدن استفاده از کرم هاى مرطوب کننده 

و وازلین است.

خشــکى و خارش چشــم ها از مشــکالت شــایع در فصل زمستان
 اســت که پایین بودن میــزان رطوبــت دلیل اصلى آن به حســاب

 مى آید.
محققان مى گویند به طور میانگین، میزان رطوبت در فصل زمستان با 
سرد شدن دماى هوا کاهش پیدا مى کند. عالوه بر این با روشن کردن 
وسایل گرمایشــى در محل کار و خانه، میزان رطوبت در فضاى داخلى 

نیز کاهش پیدا مى کند.
به گفته متخصصان، شــرایط گرم و خشــک در فضاهاى بسته باعث 
مى شود رطوبت در چشم ها سریع تر از حد نرمال تبخیر شود. به همین 
دلیل متخصصان به افراد توصیه مى کنند در صورتى که مجبور هستند 
زمان طوالنى را در محیط هاى گرم سپرى کنند، از دستگاه هاى بخور 

استفاده کنند تا رطوبت به هواى محیط بازگردانده شود. 
متخصصان با بیان اینکه همچنین در این گونــه مواقع مصرف مقدار 
کافى مایعات توصیه مى شود، مى گویند تأمین آب بدن به حفظ رطوبت 

چشم ها کمک مى کند.
همچنین الزم است براى حفاظت چشم ها در برابر باد و ذرات معلق از 

کاله لبه دار استفاده شود.
در عین حال به افرادى که از لنزهاى تماســى استفاده مى کنند، توصیه 
مى شود تا آنها را تمیز نگه دارند. در هواى سرد لنز تماسى باعث مى شود 

چشم ها سریع تر خشک شوند.
همچنین به طور کلى اســتفاده از لنزهاى تماسى تمیز در تمامى مواقع 

خطر عفونت و خارش چشم ها را کاهش مى دهد.

یک متخصص تغذیــه و رژیم درمانى گفت: ســاختار 
اســتخوانى بدن در دو دهــه اول زندگى افراد ســاخته 
مى شــود و این قدرت اســتخوانى مى تواند در دوران 
ســالمندى و زمانى که فرد در معرض ابتــال به پوکى 

استخوان قرار دارد، مهم و اساسى باشد.
محمد جواد حسین زاده با اشــاره به اینکه بیمارى پوکى 
اســتخوان با کاهش تراکم و توده استخوان همراه است 
و در پى آن، ساختمان اســتخوان دچار مشکل مى شود 
و شکســتگى هاى متعددى در اســتخوان رخ مى دهد، 
تصریح کرد: این بیمارى یکى از بیمارى هاى مهم است 
و در افراد در ســنین باال، در زنان بعد از سنین یائسگى و 
در افرادى که تغذیه مناســب و سبک زندگى صحیحى 

ندارند، شایع است. 
وى افزود: نخستین گام براى درمان پوکى استخوان 
این است که آموزش هاى الزم در خصوص دریافت 
مــواد غذایى که در تراکم و اســتحکام اســتخوان

مى تواند مؤثر باشد را به جامعه ارائه کنیم.
وى عنوان کرد: در دو دهه اول زندگى افراد و در ســنین 
نوجوانى و جوانى، ساختار استخوانى بدن ساخته مى شود و 
این قدرت استخوانى مى تواند در دوران سالمندى و زمانى 
که فرد در معرض ابتال به پوکى استخوان است، مهم و 

اساسى باشد.
حسین زاده اظهار کرد: یکى از راه هاى پیشگیرى از پوکى 
استخوان، توجه به تغذیه افراد در دو دهه اول زندگى به 
ویژه از نظر برخوردارى از کلســیم و ویتامین D است و 
البته ریزمغذى هاى دیگر ماننــد ویتامین B، منیزیم و 
تا حدودى ویتامین هاى A و K نیز در تراکم استخوان 
مؤثر هســتند که با رژیم غذایى متعادل و مصرف میوه و 

سبزیجات تأمین مى شود.
حسین زاده افزود: اگر مواد غذایى حاوى کلسیم در رژیم 
غذایى به اندازه کافى وجود نداشته باشد، مى تواند منجر به 
پوکى استخوان شود و سن بروز این بیمارى را جلو بیاندازد.

وى ضمن تأکید بر اهمیت عدم مصرف مواد غذایى که 
جذب کلسیم را دچار اختالل مى کنند، یادآور شد: متأسفانه 
در حال حاضر مشاهده مى شــود که مصرف نوشابه در 
نوجوانان زیاد است، در حالى که فسفر موجود در نوشابه، 
جذب کلسیم مواد غذایى را با مشکل روبه رو مى کند و شیر 
و لبنیات بهترین منابع حاوى کلسیم محسوب مى شوند.

رئیس دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسى دانشگاه علوم 
پزشکى تهران افزود: نمونه هاى مختلف شیر براى مصرف 
افراد مختلف در بازار وجود دارد اما افرادى که به واسطه 
مشکالت گوارشى نمى توانند شــیر را به میزان کافى 
مصرف کنند مى توانند از منابع گیاهى استفاده کنند. اما 
این مواد غذایى، به اندازه شــیر و لبنیات، حاوى کلسیم 
نیستند و توصیه مى شــود افراد، حداقل سه واحد شیر و 
لبنیات را در روز مصرف کنند که مى تواند شــامل یک 
لیوان شیر، یک ظرف ماست و حدود 30 گرم پنیر باشد تا 

نیازهاى کلسیمى افراد، برطرف شود.
حســین زاده تأکید کرد: در گروه هاى پر خطر و افرادى 
که احتمال شکستگى خود به خودى استخوان ها در آنها 
باالست و دچار پوکى استخوان هستند، باید میزان دریافت 
کلسیم به اندازه کافى وجود داشته باشد چون در سنین باال 
و سالمندى یکى از مشــکالت این است که کلسیم در 
شرایط اسیدى بیشتر جذب مى شود که ممکن است این 

روند با اختالل روبه رو شود.
 D وى یکى از مشــکالت مردم را کمبــود ویتامین
عنوان کرد و افزود: کمبود این ویتامین مى تواند پوکى 
استخوان را تشــدید کند و جذب کلســیم در دستگاه 
گوارش به واســطه فرم فعال ویتامیــن D انجام 
مى شود و اگر ویتامین D با کمبود روبه رو باشد، 

جذب کلسیم نیز دچار مشــکل مى شود، 
 D بنابراین کمبود کلســیم و ویتامین

مهمترین عوامل پوکى استخوان هستند.
رئیس دانشــکده علوم تغذیه و رژیم شناسى 

دانشگاه علوم پزشــکى تهران افزود: ویتامین 
D مى تواند از طریق نور آفتاب و تماس مســتقیم 

با نور خورشــید تأمین شــود و منابع غذایى حاوى این 
ویتامین، زیاد نیســتند و در مواردى که با کمبودهاى 
ویتامین D روبه رو مى شــویم، افراد باید به پزشک یا 

متخصصان تغذیه مراجعه کرده و از مکمل 
درمانى استفاده کنند.

حسین زاده از نوع رژیم غذایى به عنوان 
یکى دیگر از عوامل پوکى اســتخوان 
یاد کرد و گفت: رژیم غذایى مناســب و 

متعادل، مى تواند در استحکام 
استخوان و به تعویق افتادن 
پوکى استخوان، مؤثر باشد. 

همچنیــن در رژیم غذایــى، مصرف 
پروتئین ها به ویژه در ســنین کودکى و 

نوجوانى در تراکم و توده اســتخوانى، مهم 
اســت و میوه و ســبزیجات حاوى ویتامین ها، 
مواد معدنى و آنتى اکسیدان ها منابع خوبى براى 
استحکام استخوان به شمار مى روند، لذا توصیه 
مى شود که مصرف میوه و ســبزیجات در رژیم 

غذایى مورد توجه باشــد تا منابــع مختلفى از 

ویتامین هاى مورد نیاز بدن تأمین شــود. وى وضعیت 
کمبود ویتامین D در مردم را نگران کننده عنوان کرد 
و افزود: کمبود این ویتامین، یک هشــدار براى جامعه 
است که براى جبران آن، پروتکل هاى مختلف درمانى 
وجود دارد که مصرف آن باید در دوران کودکى، نوجوانى 
و بزرگسالى انجام شود. از سوى دیگر نیز رژیم غذایى 
نامناسب، عدم توجه کافى به مصرف الزم شیر و لبنیات و 
یا مصرف کم این مواد غذایى به دلیل شرایط اقتصادى، 

مى توانند عالیم خطر براى کمبود کلسیم در 
مردم باشد.

یک کارشناس ارشد گیاهان دارویى با اشاره به خواص بى نظیر هویج در درمان بیمارى هاى مختلف و به ویژه 
بیمارى هاى دستگاه گوارش، از همه افراد خواست این خوراکى را در سبد غذایى خود قرار دهند.

هانیه ناصرى با بیان اینکه هویج از نظر طب ســنتى داراى طبع گرم و تر است، گفت: خوردن هویج مقاومت 
بدن را در مقابل بیمارى هاى عفونى باال مى برد. وى با اشاره به تأثیرات هویج در چاقى و الغرى افراد گفت: 
افرادى که مى خواهند الغر شوند باید همه روزه همراه غذا هویج خام مصرف کنند و براى چاق شدن نیز باید 

آب هویج در وعده صبحانه صرف شود.
ناصرى به تأثیر هویج در درمان بواسیر هم اشاره کرد و افزود: همچنین هویج براى خارج کردن سنگ کیسه 
صفرا اثرى معجزه آسا دارد. وى با اشاره به تأثیرات مثبت هویج بر تقویت قواى جنسى و تحریک کبد و روده ها 
گفت: هویج اعمال روده ها را منظم مى کند و کمبود الیاِف غذاهاى گوشتى را جبران مى کند، بنابراین افرادى 

که مصرف گوشت باالیى دارند حتماً باید هویج مصرف کنند تا با مشکل یبوست مواجه نشوند.
این کارشناس ارشد گیاهان دارویى خاطرنشان کرد: همچنین هویج بازکننده گرفتگى ها و انسداد کبد است. 
وى با بیان اینکه هویج بازکننده رگ ها نیز است، اظهار کرد: افرادى که فشار خون دارند نباید مصرف هویج 
را فراموش کنند. ناصرى یادآور شد: مصرف هویج همچنین باعث تقویت قوه بینایى و درخشندگى چشم ها 

مى شود.

یک متخصص اطفال گفت: پرتاب کودك به هوا به 
آسیب مغزى شدید او منجر مى شود و ممکن است در 

بدترین حالت کشنده باشد.
على محتشــمى اظهار کرد: اگر چه بــاال انداختن و 
گرفتن کودك یک سرگرمى و کارى نشاط آور به نظر 
مى رسد اما این کار به ســندروم تکان کودك منجر 
مى شود و جان او را به خطر خواهد انداخت؛ از این رو 

توصیه مى شود هرگز نوزاد را به شدت تکان ندهید.
این متخصص اطفال بیان کرد: نوزاد موجودى کوچک 
و بسیار حساس است که باید به خوبى از او مراقبت کرد 
و رفتارى نامعقول با او نداشت، به عنوان مثال، هیچگاه 
نباید نوزاد را به هوا پرتاب کرد، همچنین هرگز نوزاد 
خود را شــدید تکان ندهید چرا که این کار  مى تواند 

موجب معلولیت هاى دائمى شود.
محتشــمى ادامه داد: مغز نوزادان بسیار آسیب پذیر 
است و عضالت گردن در این دوران قدرتمند نیستند؛ 
جنبش هاى ناگهانى و شدید مى تواند باعث برخورد 
مغز نوزاد با دیواره هاى جمجمه شــود که در نتیجه 
موجب پارگى رگ هاى خونى و جمع شدن خون در 
مغز مى شود، این شرایط مى تواند سبب بروز آسیبى 
غیر قابل بازگشت شود که در بدترین حالت به مرگ 
نوزاد ختم مى شود. وى افزود: این آسیب ها مى تواند 
خطر مرگ را براى کودك به همراه داشته باشد، زیرا 
باعث مى شود بچه به کما برود، شبکیه چشم به طور 
جدى خونریزى کند، خون در مغز لخته شده و حتى به 

فوت کودك منجر شود.

استخوان هایتان را دوست داشته باشید

 در اســتخوان رخ مى دهد، 
ى از بیمارى هاى مهم است 
 زنان بعد از سنین یائسگى و 
ب وسبکزندگى صحیحى

 درمان پوکى استخوان 
م در خصوص دریافت 
اســتخوان ســتحکام

ه ارائه کنیم.
ل زندگى افراد و در ســنین 
خوانى بدن ساخته مى شود و
د در دورانسالمندىو زمانى
کى استخوان است، مهم و

زراههاىپیشگیرى از پوکى
اد در دو دهه اول زندگى به 
Dســیم و ویتامین D است و 
Bننــد ویتامینB، منیزیم و
استخوان K نیز در تراکم K و
ایى متعادل ومصرف میوه و

ذایى حاوى کلسیم در رژیم 
اشته باشد، مى تواند منجر به 
وز این بیمارى را جلو بیاندازد.
عدم مصرف مواد غذایى که 
مى کنند، یادآور شد: متأسفانه 
شــود که مصرف نوشابه در 
 که فسفر موجود در نوشابه، 
مشکل روبهرو مى کند وشیر
کلسیم محسوبمى شوند.

وى یکى از مشــکالت0لیوان شیر، یک ظرف ماست و حدود 30 گرم پنیر باشد تا 
عنوان کرد و افزود: کمب
استخوان را تشــدید ک
گوارش به واســطه
مى شود و اگر ویتا
د جذب کلسیم نیز
بنابراین کمبود کل
مهمترین عوامل پوکى
رئیس دانشــکده علوم
دانشگاه علوم پزشــکى
تواند از طریق نو D مى
خورشــید تأمینش با نور
ویتامین، زیاد نیســتند
Dویتامین D روبه رو مى
تغذیه مراج متخصصان

درمانى استفاده کنند.
حسین زاده از نوع رژیم
از عوامل پو یکى دیگر
و گفت: رژیمغذ کرد یاد
مى متعادل،
استخوان و
استخ پوکى
همچنیــن در رژ
پروتئین ها به ویژ
نوجوانى در تراکم
اســت و میوه و س
آنتى معدنى و مواد
استحکام استخوان
مى شود که مصرف
غذایى مورد توجه

ود این ویتامین مى تواند پوکى 
د و جذب کلســیم در دستگاه 
D فرم فعال ویتامیــن D انجام 
Dمین D با کمبود روبه رو باشد، 

چار مشــکل مى شود، 
D Dســیم و ویتامین

ستخوان هستند.
 تغذیه و رژیم شناسى

ى تهران افزود: ویتامین 
ر آفتاب و تماس مســتقیم 

شــود و منابع غذایى حاوى این 
 و در مواردى که با کمبودهاى 
شــویم، افراد باید به پزشک یا 

عه کرده و از مکمل 

غذایى به عنوان 
کى اســتخوان 
یى مناســب و 

واند در استحکام 
ه تعویق افتادن 
وان، مؤثر باشد. 

یم غذایــى، مصرف
ه در ســنین کودکى و 

 و توده اســتخوانى، مهم 
ســبزیجات حاوى ویتامین ها، 
 اکسیدان ها منابع خوبى براى 
ن به شمار مى روند، لذا توصیه 
در رژیم ف میوه و ســبزیجات

باشــد تا منابــع مختلفى از 

مردم باشد.

خوراکى هایى براى شاداب ماندن روزانه

 همه خواص معجزه آساى هویج

 از خواص تمر هندى 
چه مى دانید؟

خواص شگفت انگیز
حفظ سالمت چشم ها در فصل سرما چاى زردچوبه

 رفع عرق سوز شدن کشاله ران

 چند فایده حمام آب گرم

 عوارض تکان دادن نوزاد

خیلى مواقع پیش مى آید که صبح از خواب بیدار مى شویم و باز هم احساس خواب آلودگى مى کنیم. در این شرایط، بهترین کارى که به نظرمان مى رسد نوشیدن یک فنجان قهوه است.
در واقــع انتخاب مــواد غذایى نادرســت ماننــد قهوه شــیرین، فــرد را در تمام طــول روز بى انــرژى خواهد کــرد. در عــوض برخى مــواد غذایى وجــود دارد کــه خاصیت آنها در شــاداب مانــدن روزانه بیشــتراز قهــوه اســت. از جمله این 

خوراکى ها مى توان به موارد زیر اشاره کرد:

بلغور جو
یک خوراکى مناسب براى مبارزه با خستگى، بلغور جو 
دوسر است. کربوهیدرات هاى پیچیده و با کیفیت که 
در بدن به عنوان گلیکوژن ذخیره و به عنوان سوخت 
براى مغز و ماهیچه ها در طول روز استفاده مى شود. 
بلغور جو شــامل مواد مغذى مهمى مانند پروتئین، 
منیزیم، فسفر و ویتامین B1 است که به تقویت سطوح 

انرژى کمک مى کند.

سرکه سیب
مخلوط سرکه سیب همراه با آب و عسل، نه تنها یک درمان 
سنتى محسوب مى شود و براى حفظ سالمت عمومى بدن 
مفید است، بلکه اسیدآمینه و پتاسیم موجود در این سرکه، 
منجر به رفع خواب آلودگى و خستگى هنگام صبح مى شود.

ور جو 
یت که 
وخت

منجرب

نعناع
ســبزى  هاى داراى برگ  هاى سبز تیره از 
جمله مواد غذایى انرژى  بخش محســوب 
مى  شــود و در دســترس قــرار دارد. این
سبزى  ها سرشار از ویتامین  ها، مواد معدنى و 

آنتى  اکسیدان  ها ست. 

آب
مصرف آب، ســاده ترین راه بــراى کمک به بیدار شــدن بهتر 
هنگام صبح اســت. حتى کم آبى خفیف در بدن مى تواند احساس 
ناهوشیارى را بیشتر کند. در واقع بســیارى از ما هنگام بیدار شدن 
در صبح، دچار درجاتى از کم آبى بدن هســتیم. اگر مى خواهید از 
آبى که مى  نوشید، بیشتر بهره ببرید، کمى لیمو به آب اضافه کنید. 
این کار به دســتگاه گوارش کمک مى  کند. برخوردارى از دستگاه 
گوارشــى قوى، مهمترین نکته در باال نگه داشــتن سطح انرژى 

محسوب مى  شود.

دانه چیا
حاوى اســیدهاى چرب امگا 3 براى تقویت مغز اســت که 
مى تواند به افزایش هوشیارى هنگام صبح و رفع خستگى 
شــبانه کمک کند. البته مزایاى تخم چیا به همین محدود 
نمى شــود و مصرف آن منجر به هیدراته ماندن و جذب و 

هضم سریع تر مواد غذایى و تبدیل غذا به انرژى مى شود.

تخم مرغ
شــما مى  توانید انرژى مورد نیاز براى بدن و مغــز را از طریق یک 
صبحانه کامل به دســت آورید؛ صبحانه  اى کــه در آن پروتئین و 
چربى وجود داشــته باشــد؛ زیرا پروتئین و چربى براى تأمین انرژى 
بدن ضرورى است. تخم مرغ در این میان گزینه مناسبى است و اگر 
مى  خواهید مــدت طوالنى  ترى انرژى داشــته باشــید، کمى هم 
کربوهیدرات به صبحانه خود اضافه کنیــد و از مصرف مواد غذایى 

شیرین و فرآورى شده در وعده صبحانه بپرهیزید.
مواد غذایى 
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آرى، هر کس به چیزى عشق بورزد، عشــق دیدگانش را کور و دلش را 
بیمار مى سازد. دیگر نه چشمش نیک مى بیند و نه گوشش نیک مى شنود. 
شهوات، عقل او را تباه کنند و دنیا دلش را بمیراند و جانش را شیفته خود 
سازد. چنین کسى بنده دنیاســت و بنده کسانى است که چیزى از مال و جاه 
دنیا را در دست دارند. دنیا به هر جا که مى گردد، با او بگردد و به هر جاى 

موال على (ع)که روى آورد، بدان سو روى آورد.

همزمان با والدت با ســعادت حضرت زینب(س) و روز پرستار، 22 
دى ماه سال جارى مراسم گرامیداشت روز پرستار در کشور با حضور 
ریاست جمهورى در تهران و 24 دى ماه در اصفهان و در سالن کوثر 

شهداى ارتش، با تجلیل از پرستاران بر پا خواهد شد.
رئیس هیئت مدیره سازمان نظام پرســتارى اصفهان با اعالم این 
مطلب گفت: از پیدایش انسان، مادران به صورت سنتى نقش مراقبتى 
از اطرافیان را عهده دار بودند که با پیشرفت و صنعتى شدن جوامع، 

این نقش به پرستاران تخصصى، سپرده شد.
دکتر احمدرضــا یزدان نیک با بیان اینکه امــروز تحصیالت براى 
پرستاران از کارشناســى تا دکتراى تخصصى است، افزود: در شهر 
اصفهان، بیش از 350 کارشناس ارشد، 30 دکترا و بیش از ده هزار 
کارشناس پرستارى مشغول به کار و فعالیت هستند که این پرستاران 
نقش عمده اى در ارائــه خدمات بالینى در مراکز پزشــکى و... ایفا 

مى کنند و در سطح اول مراجعه مردم قرار دارند.
وى خاطرنشــان کرد: کمبود نیروى انســانى، عدم اجراى قانون 
تعرفه هاى خدمات پرســتارى، عدم اجراى قانون بهره ورى نیروى 
انسانى، به کارگیرى رده هاى غیرپرستارى در برخى مراکز درمانى، 
روند نامناســب صدور پروانــه صالحیت پرســتارى، عدم دخالت 
پرســتاران در تصمیم گیرى هــاى خرد و کالن و... از مشــکالت 

مى باشد.
معاون آموزشى دانشکده پرستارى و مامایى دانشگاه علوم پزشکى 
اصفهان ادامه داد: این در حالى اســت که متأســفانه پرستاران در 
معرض خشونت هاى پنهان، گفتارى و حتى فیزیکى در برخى اوقات 

قرار مى گیرند.
دکتر یزدان نیک با اشاره به کمبود نیروى پرستارى گفت: بر اساس 
استانداردهاى جهانى به ازاى هر تخت، پنج پرستار نیاز است و ما در 
خوشبینانه ترین وضعیت در شهر اصفهان در مقابل هر یک تخت 9 
دهم پرستار داریم که باید به ازاى هر تخت، به 2/5 پرستار برسیم و در 
نتیجه عدم نیروى کافى، در ارائه خدمات با کیفیت تأثیرگذار خواهد 
بود و مردم خدمات مورد نیاز را دریافت نمى کنند و این مهمترین مانع 

خدمتى پرستاران است.
رئیس هیئت مدیره ســازمان نظام پرستارى اصفهان گفت: اجراى 
طرح تحول سالمت به خاطر کاهش ســهم پرداخت از جیب بیمار 

بود تا سهم از جیب بیمار به کمتر از 10 درصد برسد که البته اقدامات 
خوبى هم انجام شد و مردم از مواهب آن بهره مند شدند اما مشکالت 

عدیده اى هم ایجاد کرد.
دکتر یزدان نیک افزود: با اجراى طرح تحول ســالمت که زیربنایى 
دیده نشده بود به خاطر عدم زیرساخت هاى الزم، ما هدررفت منابع 
مالى و انسانى را داشته ایم و در حقیقت اجراى این طرح بودجه کشور 
را بلعید و طرح به اهداف خود نرسید و اجراى طرح تحول سالمت، 

نیازمند تجدیدنظر اساسى است تا استمرار یابد.
وى با بیان اینکه نظام سالمت ما از بیمارى «بیمارى مدارى» رنج 
مى برد، گفت: نظام سالمت به دنبال پیشگیرى از بیمارى ها نبود که 

ما شاهد بیماران مختلف با بیمارى فشار خون، سرطان و... هستیم و 
با این روند هرچه میزان تخت و بیمارستان را افزایش دهیم، باز هم 

دچار کمبود خواهیم بود.
رئیس هیئت مدیره سازمان نظام پرســتارى اصفهان افزود: امروز 
پیشگیرى و توانبخشى در سالمت، نحیف و بخش درمان فربه شده، 

در حالى که باید به دنبال پیشگیرى رفت.
دکتر یزدان نیک مى گوید: 11 سال پیش قانون تعرفه هاى خدمات 
پرســتارى در مجلس تصویب شد و قرار شد پرســتاران بر اساس 
تعرفه خدمات، کارانه دریافت کنند که تاکنون به خاطر پاســکارى 
بین وزارت بهداشــت به بیمه و... اجراى این قانــون معطل مانده 

است ولى سئوال اینجاست که اگر سیستم پرداخت به ازاى خدمت 
باشد که به باور ما خوب هم نیســت، باید براى هیچ کس اجرا نشود 
نه اینکه براى پزشــکان اجرا شود ولى براى پرســتاران اجرا نشود. 
البته باید اذعان کــرد که اخیــراً بیمه ها اجراى ایــن قانون براى 
ارائه خدمات پرســتارى در منزل را پذیرفته، محاســبه و پرداخت 
مى کنند ولى امیدواریم با تالش هاى دکتر عابــدى نماینده مردم 
اصفهان در مجلس شوراى اسالمى که رئیس کمیسیون بهداشت 
بوده و در این زمینه فعال اســت این قانون در ســال آینده اجرایى 

گردد.
وى از اجراى قانون بهره ورى نیروى پرســتارى با کاهش ساعات 
کارى خبر داد ولى گفت: اجراى این قانون هم، آنگونه که باید مدنظر 
قرار نگرفت و روح قانونى که با فلسفه کاهش ساعت کارى پرستاران 

براى افزایش بهره ورى بود نیز مخدوش شد.
البته قرار بود با اجراى این قانون، پرســتاران در بیمارســتان هاى 
دولتــى با 25 ســال و پرســتاران در تأمیــن اجتماعى با بیســت 
ســال تجربه بازنشسته شــوند که در اجرا با مشــکل مواجه شده 

است.
دکتر یزدان نیک روند صدور پروانه صالحیت حرفه اى پرســتارى 
را نادرست دانست و گفت: مشــکل ما در کشور آن است که دولت، 
هم آموزش مى دهد، هم امتحان مى گیرد، هم پروانه مى دهد و هم 
نظارت مى کند و در حقیقت روند اعتباربخشى به نظر ما باید از سوى 
سازمان هاى ذیصالح صورت پذیرد که امروز دولتى است و سازمان 

پرستارى هم نقشى در آن ندارد.
وى ادامه داد: امروز در کشــور 78 درصد پرســتاران را بانوان و 22 
درصد را مردان تشــکیل مى دهند که در آینــده نزدیک این میزان 

تعدیل خواهد شد.
دکتر یزدان نیک این را هم گفت که: متأســفانه ســازمان حرفه اى 
پرستارى به دلیل عدم دارا بودن بودجه دولتى، فاقد امکانات رفاهى 
تفریحى کافى براى پرستاران اســت در حالى که آنها کار سخت و 
طاقت فرسایى دارند و بجاســت در این راستا اقداماتى براى آنان در 

نظر گرفته شود.

رئیس هیئت مدیره نظام پرستارى اصفهان خبر داد 

پرستاران اصفهانى به مناسبت روز پرستار تجلیل مى شوند 
ساسان اکبرزاده

www.nesfejahan.net

رئیس خانه فرهنگ شرکت آب و فاضالب استان:  

باید با آب مجازى از هدر رفت آب جلوگیرى کنیم
 بیکیان، مدیر آبفاى لنجــان درهمایش «آبانان» که با همکارى شــرکت آب و 
فاضالب منطقه لنجان و اداره آموزش وپرورش باغبادران برگزار شد، گفت: شهر 
باغبادران در غرب اســتان اصفهان قرار دارد که تبعات وقوع خشکسالى در غرب 
استان به مراتب کمتر از شرق استان بوده، بطورى که هنوز آب روان از میان شهر 
باغبادران مى گذرد، درحالیکه تاالب گاوخونى سال ها است که خشک شده و شرق 

استان شاهد تبعات ناگوار خشکسالى هستند.
وى اظهار کرد:  در حال حاضر متوسط بارندگى در کشــور در حدود 200 تا 250 
میلیمتر است، بنابراین از آب بانان انتظار مى رود با بهره گیرى از علم و دانش، این 
منابع حیاتى محدود را به نوعى مدیریت کنند که آب به همه متقاضیان در اقصى 

نقاط کشور برسد.
مدیر آبفاى لنجان اعالم کرد: از دانش آموزان انتظار مى رود راه هاى درست مصرف 
کردن آب  را بیاموزند و با بهینه مصرف کردن، بر تبعات خشکسالى غلبه کنند که در 

این میان نقش نهاد آموزش و پرورش بسیار حائز اهمیت است.
در ادامه این همایش، عیدى محمد قمى، رئیس آموزش و پرورش شــهر باغبادران 
گفت: در ســال هایى که بارش نرمال بوده در فصل زمســتان در سرشــاخه هاى

 زاینده رود شــاهد بارش ســنگین برف بودیم، در حالیکه هم اکنون بارش برف در 

سرشاخه هاى زاینده رود به حداقل رســیده است. وى افزود: بر این اساس  از دانش 
آموزان ساکن در باغبادران انتظار مى رود با توجه به نزدیکى این منطقه به رودخانه 
زاینده رود و دسترسى نسبتا  آسان شــهروندان به آب، سفیران مصرف بهینه آب در 

جامعه باشند.
وى افزود: در چندســال اخیر  اداره آموزش و پرورش باغبادران سعى کرده دانش 
آموزان در مقاطع مختلف تحصیلى را با مباحث مصرف بهینه آب آشنا کند و دانش 

آموزان این آموزه ها را در محیط خانه و در ســطح جامعــه عملیاتى کنند و نیز به 
دیگران هم این آموخته ها را آموزش دهند.
■■■

در ادامه همایش آب بانان کوچک، زهره تشیعى، رئیس خانه فرهنگ شرکت آب و 
فاضالب استان اصفهان  به اصالحات رفتارى و ابزارى  پیرامون مصرف بهینه آب 
پرداخت و گفت: با اینکه در چند سال اخیر ما شاهد وقوع خشکسالى و تبعات ناشى 
از آن در کشور هستیم و باید به ســمت مدیریت تقاضا برویم  اما با وجود این، گویا 
هنوز برخى از مردم نمى خواهند به این باور برسند که آب کم است و باید  مصرف 

آب را مدیریت  کنند.
وى افزود: هنوز دیده مى شــود که برخى از افراد رفتارهــاى غلطى در مواجهه با 
مصرف آب از خود نشان مى دهند و الگوى مصرف رعایت نمى کنند، در حالیکه باید 

با اصالحات رفتارى درصدد مصرف بهینه آب برآیند.
رئیس خانه فرهنگ آب شرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت: مصرف بهینه 
آب فقط محدود کردن زمان حمام کردن و بسته نگه داشتن آب موقع مسواك زدن 
و مواردى از این قبیل نیست، بلکه باید با در نظر گرفتن آب مجازى، در تولید دیگر 

محصوالت و کاالها ، از هدر رفت آب جلوگیرى کنیم..


