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دالیل بروز دردهاى عضالنىدوره صنعتى تر شدن اصفهان به سر آمده استدر انتظار «نهنگ آبى» از سه شنبه قدرت پاسپورت ایران همردیف با اتیوپى و کره شمالى است رضا قوچان نژاد نمى خواهد در ایران بازى  کند سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

دشمن 
سرماخوردگى را 

بشناسیم

ذوب آهن با 55 درصد ظرفیت کار مى کند
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چرا اصفهان گردشگر دارد 
اما بهشهر ندارد؟!

زندگى به صرف
 ازدواج  یک ساعته!

بررسى مشکالت 
تولیدکنندگان 
اصفهانى توسط

5 رئیس بانک مرکزى
امحاى 420 تُن 
کاالى خارجى 
قاچاق در اصفهان

فصل زمستان به دلیل خاصیت آب و هوایى 
مختص خود عارضه هاى زیادى را براى بدن 

ایجاد مى کند که یکى از آنها، آمادگى براى 
پذیرش سرماخوردگى است، بنابراین براى اینکه 

در این ایام به سرماخوردگى مبتال نشویم...

فرمانده انتظامى استان اصفهان گفت: 420 تن 
کاالى خارجى قاچاق مکشوفه  امحا شد.

مهــدى معصوم بیگــى افــزود: بــا تــالش  و 
پیگیرى هاى پلیس استان، 420 تن کاالى خارجى 
قاچاق شــامل لوازم آرایشــى و بهداشتى، مواد 
خوراکى، پوشاك، پارچه، لوازم التحریر، سیگار و... 
که ارزش آنها برابر اعالم کارشناسان 50 میلیارد 

ریال برآورد شده بود، امحا شدند.
وى اضافه کــرد: مبارزه با قاچــاق کاال، یکى از 
مهمترین مؤلفه هاى اقتصاد مقاومتى است که از 

سوى مقام معظم رهبرى به   ...
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صدقه ایرانى ها را به کشورهاى دیگر نمى فرستیمصدقه ایرانى ها را به کشورهاى دیگر نمى فرستیم
معاون کمیته امداد امام خمینى(ره) در اصفهان اعالم کردمعاون کمیته امداد امام خمینى(ره) در اصفهان اعالم کرد
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مدیرعامل این شرکت مى گوید مشکل اصلى شرکت سهامى ذوب آهن اصفهان تأمین مواد اولیه به ویژه سنگ آهن است

500 هزار تومان بگیر و حامى ما باش
همانطور که  از مدت ها پیش در خبرها خوانده اید، تحرکات برخى از مدیران 
پیشین پرسپولیس براى خرید این باشــگاه از مدت ها قبل در قالب شرکتى 
به نام «پیشکسوتان کهن پرســپولیس» آغاز شده است. در واقع مسئوالن 
این شرکت از سال 96 و در جلسه اى که با مسعود سلطانى فر داشتند، براى 

نخستین بار اعالم کردند قصد دارند سرخپوشان را بخرند و ...
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در صفحه3بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

هاشمى 
پدر تفکر 
اعتدال 
است

کارگردان هاى مشهورى که بازیگر شدند
از کیارستمى و حاتمى کیا تا بهمن فرمان آرا
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گالیه امیر قلعه نویىگالیه امیر قلعه نویى
 از  از 2424 تیمى شدن تیمى شدن
 جام ملت ها جام ملت ها

«دانش آموختگان دانشگاه جامع علمى کاربردى افرادى 
با مهارت و داراى توانمندى علمى هســتند که با توجه 
به محیطى که آموزش مى بینند ســریع جذب بازار کار 
مى شوند و مى توانند در ارتقاى کیفیت محصوالت تولیدى 

اثرگذار باشند.»
سرپرست دانشگاه علمى کاربردى اســتان اصفهان در 
مجموعه همایش هاى «دانشجوى امروز، کارآفرین فردا» 
که با رویکرد صنعت در مرکز آمــوزش علمى کاربردى 
همیارى شهردارى هاى اســتان برگزار شده بود در جمع 
اساتید، دانشجویان، کارآفرینان و... با بیان این مطلب گفت: 
هدف از تأسیس دانشگاه جامع علمى کاربردى، پاسخ به نیاز 
مشاغل در جامعه بوده که بر این اساس نیاز است دانشگاه 
جامع علمى- کاربردى بــا بخش هاى صنعت، خدمات، 
اصناف و... ارتباط تنگاتنگ داشته باشد که امروز این ارتباط 

به خوبى برقرار شده است.
مهدى قیصرى با بیان اینکه اگر دانشــگاه جامع علمى 
کاربردى برنامه هاى آموزشى خود را به تنهایى بدون توجه 
به نیاز جامعه اجرا کند و یا در اجراى دوره هاى آموزشى از  
پتانسیل مهارتى و تجربى بخش صنعت، اصناف، فرهنگ 
و هنر و کشاورزى کشور اســتفاده نکند، از اهداف  اصلى 
خود دور خواهد شد، افزود: دانشگاه جامع علمى کاربردى 
به پشتوانه صنایع، کشاورزى، فرهنگ و هنر، و اصناف که 
همکار و همراه دانشــگاه در آموزش مهارتى و کاربردى 
هستند، توانسته دانش آموختگان داراى مهارتى را تربیت 
کند که اشتغال پذیرى باالیى داشته و سریعا جذب بازار 

کار مى شوند.
وى ادامه داد: در برنامه ششم توسعه کشور تا سال 1400 
در نظام آموزش عالى کشور، 30 درصد دانشجویان باید در 
آموزش هاى مهارتى و کاربردى مشغول به تحصیل باشند، 
بنابراین اگر چهار میلیون دانشــجو در سال 1400 داشته 

باشــیم باید حدود یک میلیون و 200 هزار دانشجوى در 
رشته هاى مهارتى و کاربردى مشغول باشند. این درحالى 
است که در حال حاضر 600 هزار نفر دانشجو مهارتى (400 
هزار نفر در دانشگاه جامع علمى کاربردى و 200 هزار نفر از 
طریق فنى و حرفه اى) در کشور داریم. خوشبختانه دانشگاه 
جامع علمى کاربردى به پشتوانه مراکز آموزشى توانمند در 
سراسر کشور و بیش از 800 برنامه درسى مقطع دار و حدود 
هزار پودمان تدوین شده مى تواند پاسخ گوى انتظار برنامه 
ششم توسعه کشور در نظام آموزش عالى مهارتى  باشد. 
البته در این راستا نیازمند حمایت دولت و مجلس شوراى 
اسالمى محترم است. سرپرست دانشگاه علمى کاربردى 
استان اصفهان مى گوید: دانشجویان دانشگاه جامع علمى 
کاربردى داراى مهارت و علم هستند و اکثر آنها در دوران 
دانشجویى در یک موقعیت شغلى در جامعه مشغول ارایه 
خدمات به جامعه هســتند، لذا اثر گذارى و نقش آفرینى 
این دانشجویان در جامعه بســیار سریع و دقیق است، لذا 
انتظار مى رود براى حمایت از تولید ملى در شرایطى که 
کشــورهاى معاند براى ایجاد ناامیدى در کشور تالش 
مى کنند، از دانشگاه جامع علمى کاربردى حمایت همه 

جانبه شــود تا بتوان کیفیت را ارتقا بخشید. دانشجویان 
دانشگاه افرادى هستند که اهل کار یا مشغول به کار هستند 
و در دوران تحصیل خود از یارانه هاى دولتى هم استفاده 
نمى کنند و باید گران قیمــت ترین نوع آموزش ها یعنى 
آموزش مهارتــى و کاربردى را ببینند. انتظار اســت این 
دانشجویان مورد حمایت مجلس شوراى اسالمى و دولت 
محترم قرار گیرند. قیصرى دانشگاه جامع علمى کاربردى 
را مولود و دستاورد انقالب اسالمى دانست و بر حمایت این 

دانشگاه که همواره اثرگذار است تأکید کرد.
■■■

رئیس سازمان نظام مهندسى ساختمان استان اصفهان 
هم گفت: فارغ التحصیالن دانشگاه و مراکز جامع علمى 
کاربردى به خاطر مهارت هایى که آموخته اند فرصت هاى 
بسیار خوبى براى کارآفرینى دارند که تاکنون این امر در 

آموزش عالى کشور، مغفول مانده بود.
غالمحسین عســگرى اذعان کرد: بیشــتر مهندسین 
فارغ التحصیل که عضو سازمان نظام مهندسى ساختمان 
مى شوند در ابتدا آکادمیک هستند و ما مجبور به آموزش به 
آنها هستیم اما دانشجویان دانشگاه جامع علمى کاربردى، 

علم و عمل را با هم آموخته و بسیارى از فارغ التحصیالن 
این دانشگاه، درك بسیار بهترى از مهندسى دارند.

وى ادامه داد: سازمان نظام مهندسى ساختمان در کشور 
500 هزار عضو دارد که از این تعداد امروز ســازمان نظام 
مهندسى ساختمان استان اصفهان داراى 32 هزار عضو در 
هفت رشته است و در آینده به صد هزار عضو خواهد رسید 
که این تعداد در سال 82، فقط 3000 نفر بود. رئیس سازمان 
نظام مهندسى ساختمان استان اصفهان، اظهار امیدوارى 
کرد این سازمان با همکارى دانشگاه جامع علمى کاربردى 
استان اصفهان، بتواند در دســتیابى فارغ التحصیالن به 

مشاغل مرتبط خود، یاریگر باشد.
■■■

در ادامه ایــن همایش رئیــس انجمن جوشــکارى و 
آزمایش هاى غیرمخرب ایران به اهمیت و نقش بازرسى 
جوش در صنعت اشاره کرد و گفت: براى حصول اطمینان 
از مرغوبیت قطعات و تجهیزات صنعتى و مطابقت آنها با 
الزامات طرح باید کلیه عوامل مؤثر بر کیفیت در مراحل 
مختلف ساخت و نصب، مورد ارزیابى و بازرسى قرار گیرد و 
بازرسى جوش نیز نقش انکارناپذیرى در نصب تجهیزات 

و... براى تشــخیص قطعات دارد. عبدالوهاب ادب آوازه 
افزود: همه سازه هاى ساختمانى صنعتى، فضایى و دریایى 
نیازمند بازرسى جوش هستند بازرسى جوش در بیش از 
30 شرکت، مؤسسه و صنایع دریایى که در ساخت کشتى، 
یدك کش و... فعالیت دارند نقش اساسى دارد. وى کاربرد 
جوشکارى در صنایع ریلى تا پایان سال 94 در کشور را 13 
هزار و 348 کیلومتر براى اتصال ریل ها به یکدیگر بیان 
کرد و گفت: 26 شرکت خودروسازى در ایران فعال است و 
همچنین شرکت هاى سازنده انواع جرثقیل ها در اصفهان 
کار مى کنند که همگى آنها نیازمند جوش و جوشکارى 
هستند.  ادب آوازه افزود: زمینه هاى بسیار متنوعى در این 
فعالیت ها و مشاغل مهندسى جوش براى کارآفرینى وجود 
دارد. وى اظهار امیدوارى کرد دانش آموختگان دانشگاه 
علمى کاربردى اســتان اصفهان بتوانند از مهارت هاى 

فراگرفته در بازار کار بهره گیرند.
■■■

رئیس مرکز آموزش علمى کاربردى خدمات علمى صنعتى 
اصفهان هم به نصف جهان گفت: همایش «دانشجوى 
امروز، کارآفرین فردا» بــا رویکرد صنعت با هدف ارتباط 

بین جامعه صنعتى و دانشــگاه جامع علمــى کاربردى، 
ارائه خدمات به ســازمان ها و صنایع استان، شناساندن 
رشته ها و مأموریت هاى دانشگاه جامع علمى کاربردى 
و در محورهاى معرفى رویکرد نوین در تدوین رشته هاى 
موردنیاز بازار کار، ارتقاى ســطح فنــى و علمى افراد در 
صنعت و سازمان هاى کشور، ارائه دستاوردهاى دانشگاه 
جامع علمى کاربردى، پرورش نیروى انســانى کارآمد و 
کارآفرین، معرفى نقش دانشگاه جامع علمى کاربردى در 
توسعه فضاى کارآفرینى برگزار شده است. محسن بانک 
اظهار کرد: در حال حاضر 16 هزار دانشــجو در 36 مرکز 
آموزشى دانشگاه  علمى کاربردى استان اصفهان مشغول 
به تحصیل هستند و تاکنون نیز هزاران دانش آموخته در 

رشته هاى مختلف داشته است.
وى ادامه داد: حدود 80 درصد دانشجویان دانشگاه علمى 
کاربردى، شاغلین در صنایع و سازمان ها در سطح استان 

هستند. 
■■■

در ادامه برنامه هاى همایش، چندین نفر از دانش آموختگان 
به بیان علت موفقیت خود پرداختند. همچنین تفاهم نامه اى 
بین سازمان نظام مهندســى ساختمان استان اصفهان و 
دانشگاه علمى کاربردى اســتان اصفهان به امضا رسید 
تا دو طرف از ظرفیت هاى خود در زمینه هاى مختلف در 
راستاى آموزش هاى مهارتى و خدمات رسانى به جامعه، 
بهره گیرند. ضمناً از فارغ التحصیالن برتر در مراکز مختلف 

تجلیل به عمل آمد.
شایان ذکر است همایش «دانشــجوى امروز، کارآفرین 
فردا» با همکارى شــش مرکز دانشگاه علمى کاربردى 
استان همچون مراکز آموزش علمى کاربردى ذوب آهن، 
گروه توسعه سرمایه گذارى ماهان سپاهان، آسمان فراز، 
شهردارى ها، انتخاب، عتیق و همکارى 24 مراکز آموزشى 

علمى کاربردى دیگر در استان برگزار شد. 

سرپرست دانشگاه جامع علمى کاربردى استان اصفهان:

دانشگاه علمى کاربردى، دانش آموختگان داراى مهارت را جذب بازار مى کند
ساسان اکبرزاده
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مهرداد صدیقیان مهرداد صدیقیان 
رکورددار رکورددار 
پرکارترین هاى پرکارترین هاى 
جشنواره فجرجشنواره فجر

4

هاشم
پدر تف
اعتدا
است

2

اعتبار پیشکسوتان پرسپولیس، ارزان فروخته مى شود
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رئیس مرکز مدیریت پیوند و امــور بیمارى هاى وزارت 
بهداشــت با اشــاره به لیســت انتظار اهداى عضو در 
بیمارستان هاى کشور گفت: حدود 25 هزار نفر در لیست 
انتظار اهداى عضو قرار دارند و روزانه حدود ده نفر بابت 

نیاز به عضو پیوندى، از دنیا مى روند. 
دکتر مهدى شــادنوش با اشــاره به تعداد تصادفات و 
مصدومین مرگ مغزى در کشور، گفت: سالیانه حدود 16 
هزار حادثه در کشور اتفاق مى افتد و حدود 8000 نفر در 
این حوادث دچار مرگ مغزى مى شوند. از این تعداد بین 
2500 تا 4000 نفر مى توانند هشت عضو پیوندى و بیش 
از 50 بافت از بدن خود را به همنوع و هموطنشــان اهدا 

کنند. این درحالى است که به عنوان مثال در سال گذشته 
تنها 926 اهداى عضو در کشور صورت گرفته است.

رئیس مرکز مدیریت پیوند و امــور بیمارى هاى وزارت 
بهداشت گفت: با توجه به رشد قابل توجه پیوند اعضا اما 

همچنان در جایگاه مناسب جهانى قرار نداریم.
شــادنوش با بیان اینکه با داشــتن کارت اهداى عضو، 
وابستگان براى اهداى عضو سریع تر تصمیم مى گیرند، 
گفت: در کشور کار رضایت گیرى از خانواده هاى بازمانده 
بسیار سخت است اما در کشورى مانند اسپانیا بین سه تا 
پنج دقیقه خانواده فوت شده براى رضایت دادن به اهداى 

عضو تصمیم مى گیرند. 

حجت االسالم حسن روحانى در مراسم دومین سالگرد 
ارتحال آیت ا... هاشمى عنوان کرد: اگر ما اعتدال داریم 
یادگار اوست و اگر بخواهیم در این دوران مجسمه اى از 
اعتدال بسازیم تندیسى از هاشــمى مى تواند آن باشد. 
اعتدال را او به ما یاد داد. هاشــمى پــدر تفکر اعتدال 
است و اساس امید اســت من هیچگاه هاشمى را ناامید 
ندیدم. هاشــمى فوق جناح بــود و فراجناحى بودن در 
کشور ما سخت است. هاشمى با افراطیون هر دو جناح 
مخالف بود و هر دو جناح و معتدلین هر دو جناح هاشمى 
را پناهگاه خود مى دانســتند. رئیس جمهــور افزود: آن 
همه صبر و استقامت و حوصله در او وجود داشت. چقدر 

خداوند به پیغمبر(ص)  مى گوید صبر کن، عقب نشینى 
نکن و بایست. هاشــمى صبور و خیلى مظلوم بود من 
ندیدم بعد از شهید بهشتى به کســى به اندازه هاشمى 
ظلم کنند و خم به ابــرو نیاورد. باید ما امروز هاشــمى 
زمان خودمان باشــیم باید راه هاشــمى را دنبال کنیم 
و باید، صبر و تحمــل کنیم و باید با همــه مدارا کنیم. 
قرآن از اعتدالگرایــان به عنوان مقتصــد یاد مى کند. 
ســنت پیامبر(ص) میانه روى است. هدف را از یاد نبریم 
روزهاى امروز سخت است و دشمن با همه توانش علیه 
ما آمده و با راه هاشــمى مى توانیــم انقالبمان را حفظ

 کنیم.

25 هزار نفر در لیست انتظار 
دریافت عضوند

هاشمى 
پدر تفکر اعتدال است

روایتى درباره الزام به حجاب
دکتـر امیرحسـین بانکى پـور،     خبر آنالین |
کارشناس خانواده به روزنامه «جوان» گفت:  بعضى ها 
فکر مى کنند اگر مسئله الزام به رعایت حجاب در جامعه 
نباشد، کشـور، خودش به یک تعادلى مى رسد، آنهایى 
که تمایلـى به حجـاب ندارنـد، آن قسـمت هایى را که 
مى خواهنـد رعایـت نمى کننـد، آنهایى هم کـه مایلند 
رعایت مى کنند. اخیـراً همراه با جمعـى از عزیزانى که 
در موضوع حجـاب و عفاف، فعال یـا صاحبنظر بودند و 
آثارى را منتشر کرده بودند، خدمت رهبر معظم انقالب 
رسیدیم. آقا نظرشان این نبود، مى گفتند اگر این مسئله 
از ناحیه حضرت امام(ره) از همان اول محکم نشده بود، 
االن وضعیت کشور ما و سیماى ظاهرى کشور ما حتى از 

کشورى مثل ترکیه به مراتب بدتر بود.

شهداى ایرانى را 
از خودمان مى دانیم

«ولیـد درویـش»، نماینـده پارلمان و    فارس|
کارگردان سـورى در نشسـت جشـنواره عمار با تقدیر 
از حمایت هـاى ایران در جنگ سـوریه گفت: شـهداى 
ایرانى را شهداى سورى قلمداد مى کنیم و هرگز کتمان 
نمى کنیم که از ایران کسانى آمدند و در سوریه خونشان 
ریخته شـد، امیدواریم که این خون ها سرمایه اى باشد 
براى ارتباط بهتر دو کشـور و امیـدوارم که فعالیت هاى 
مشـترکى صورت بگیرد، دعوت مى کنم که به سـوریه 

بیایید و به بازسازى سوریه کمک کنید.

خطبه هاى ائمه جمعه 
نباید تنش زا باشد

حجت االسالم محمدتقى رهبر،     خبر آنالین |
امام جمعه موقت اصفهـان به روزنامـه «ایران» گفت: 
مسائلى که در خطبه ها مطرح مى شود نباید تنش زا باشد. 
نماز جمعه محور وحدت است امام جمعه اگر نصیحتى 
دارد با زبان مالیم آن را بیان کند بدون اینکه تشنج آفرین 
باشد. رعایت این نکات بهتر است تا اینکه انسان بخواهد 
با خشونت و تندى حرف بزند. تا آنجایى که مى بینیم در 
برخى خطبه ها رعایت مى شـود. طرح این گونه مسائل 

تنش زا باعث فاصله بیشتر مردم و حکومت مى شود.

مظلوم تر از حوزه پیدا نکردند
آیت ا... حسینى بوشهرى،    خبرگزارى حوزه|
دبیر شـوراى عالى حوزه هاى علمیه اظهار کرد: بعضى 
افراد در این زمان مظلوم تر از حوزه پیدا نکردند؛ در مقابل 
حوزه و مرجعیـت هر چه بخواهند حـرف مى زنند، فکر 
مى کنند حوزه مانع کارهایشان است. به همین دلیل از 
هر حرف زدنى نسـبت به حوزه پروا نمى کنند، وقتى در 
چنین دوره اى قرار داریم، چرا نباید براى رشـد و تعالى 

حوزه تالش کنیم.

رکورد خروج افغان ها از ایران 
«فرانس 24» در گزارشـى نوشت: تعداد    ایلنا |
افغان هایى که ایران را در سال 2018 ترك کردند رکورد 
چند سـاله اخیر را زده اسـت. در این گزارش آمده است: 
ما در سـال 2018 با سـیلى از مهاجرت افغان ها از ایران 
مواجه هستیم. بعد از اعمال تحریم هاى سنگین توسط 
ایاالت متحده آمریکا علیه ایـران و کاهش ارزش پول 
ایران و باالرفتـن تورم، تعداد 800 هـزار افغانى ایران را 

ترك کردند.

مؤسس بانک آینده 
در ایران است

طى روزهاى گذشته شایعه    دیده بان ایران |
فرار على انصارى، مؤسس بانک آینده در فضاى مجازى 
منتشر شـد که صحت ندارد. برخى کاربران شبکه هاى 
اجتماعـى بـه نقـل از یکـى از رسـانه هاى ضدانقالب 
مدعى شـدند که على انصارى اختالسى به ارزش 140 
هزار میلیارد تومان انجام داده و از کشور فرار کرده است. 
اما تصاویر منتشر شده از حضور على انصارى در مراسم 
اهداى نشـان کارآفرینى امین الضرب که روز سه شنبه 
در تهـران برگزارشـد، نشـان مى دهد که این شـایعات 

صحت ندارد.

خبرخوان
اصغر فرهادى داور نیست

ابراهیم داروغــه زاده، مدیر    ایران آرت|
جشــنواره فیلم فجر درباره انتخاب داوران این 
دوره از جشنواره و اینکه آیا ریاست مجید مجیدى 
در هیئت داوران صحت دارد؟ بیــان کرد: روز 
شنبه (امروز) جلسه شــوراى سیاستگذارى را 
برگزار مى کنیم تا داوران نهایى شوند اما با آقاى 
مجیدى صحبتى نشده است و فقط پیش از این 
خودم صحبتى با آقاى فرهادى داشتم که ببینم 
آیا براى داورى مى توانیم از کمکشــان استفاده 
کنیم؟ ولى ایشان تمایلى نداشتند در این موقعیت 

قرار بگیرند.

سقوط «نود»
در آخرین    باشگاه خبرنگاران جوان |
نظر سنجى مرکز تحقیقات رســانه ملى در دى 
ماه 1397 از برنامه هــاى تلویزیونى، برنامه هاى 
«خندوانه»، «برنده باش»، «حاال خورشید»، «نود» 
و «به خانه برمى گردیم» باالترین آمار جلب رضایت 

مخاطبان تهرانى را به خود اختصاص دادند.

فوت پدر به دنبال 
مرگ پسر

رضــا الفت پــور، کشــتى گیر    فارس|
سنگین وزن و عنوان دار کرمانشاهى صبح روز 
چهارشنبه در جاده ســراب نیلوفر دچار حادثه 
رانندگى شــد و از دنیا رفت. خانواده الفت پور در 
نزدیکى سراب نیلوفر دامدارى دارند که او براى 
سرکشى به آنجا رفته بود. پدر این کشتى گیر نیز 
بالفاصله پس از شــنیدن خبر مرگ فرزندش، 
سکته و فوت مى کند. رضا الفت پور سال قبل مقام 
دوم کشتى پهلوانى کشور را کسب کرد و قرار بود 

پنج شنبه هم در این مسابقات شرکت کند.

مارى جوانا یا چاى؟!
  مهر | مأموران گمــرك کیش در حین 
انجام تشریفات ارزیابى گمرکى 600 گرم مارى 
جوانا کشف کردند. قاچاقچیان با ترفندى زیرکانه 
مواد مخدر از نوع مارى جوانا را در بســته هاى 
چاى جاســازى کرده بودند که با هوشــیارى 

مأموران گمرك کشف شد.

لباس فرم 
نباید تحمیلى باشد

  عصر ایران| مدیرکل انجمــن اولیا و 
مربیان وزارت آموزش و پــرورش درباره لباس 
فرم مدارس گفت: تهیه لباس  فرم مدارس نباید 
تحمیلى باشــد و دانش آموزان باید از پوشیدن 
لباسشان احســاس خوبى داشته باشــند زیرا 
جزو انتخاب هاى شخصى شــان است. لباس 
مناســب فصل مى تواند متغیر باشد اما نه اینکه 
دانش آموزان هر فصل یک لباس بپوشند؛ نکته 
حائز اهمیت این است که لباس دانش آموزان باید 
به گونه اى باشد که دانش آموزان با تغییر آب و 

هوا دچار مشکل نشوند.

سقوط آزاد سارق 
هنگام فرار

ســارقى در حین فرار    جام جم آنالین|
از محل ســرقت از طبقه سوم ساختمان سقوط 
کرد. با حضور مأموران کالنترى در محل و انجام 
بررسى هاى اولیه مشخص شد فرد مصدوم که 
به شدت از ناحیه سر مجروح شده، قصد سرقت 
از منزل فردى از شــهروندان تهرانى را داشته 
که با مراجعت صاحبخانه و درخواست کمک از 
همسایگان براى  دستگیرى سارق، این شخص 
از مسیر پنجره قصد فرار و متوارى شدن به پشت 
بام ساختمان مجاور را داشته که کنترل خود را از 
دست داده و به پایین سقوط کرده است. با توجه 
به شدت آسیب دیدگى ناشى از سقوط از ارتفاع او 

تحت عمل جراحى قرار گرفته است.

مؤسسه «ِهنلى و شرکا» از 14 ســال قبل، همه  ساله 
با بررسى داده هاى دریافتى، قدرت گذرنامه هاى 199 
کشور را بررســى مى کند. در رتبه بندى جدید شاخص 
گذرنامه هنلى، ژاپن با دسترسى به 190 کشور (از نوع 
بدون روادید، روادید فرودگاهى و روادید الکترونیکى) در 
سکوى نخست ایستاد و توانست عنوان قدرتمندترین 
گذرنامه جهان را به دســت آورد. بعد از ژاپن، سنگاپور 
و کره جنوبى با دسترســى به 189 کشور در رتبه دوم و 
فرانسه و آلمان با دسترسى به 188 کشور در رتبه سوم 

قرار گرفتند.
ســال 2018 ایران با دسترسى به 43 کشــور در رتبه 
98 قرار داشــت که امســال بــا حذف صربســتان از 

کشورهاى با دسترســى بدون ویزا براى ایران، قدرت 
گذرنامه کشــورمان با دسترســى 42 کشور شامل 11 
کشــور بدون ویزا و 31 کشــور با ویــزاى فرودگاهى 
همراه با اتیوپى و کره شــمالى  در رتبــه 96 این جدول 
قرار گرفته اســت. یک  دهــه قبل، در ســال 2008 
ایران با دسترســى به 25 کشــور در رتبه 87 ایستاده 

بود.
ایرانــى هــا بــراى ســفر بــه  مالــزى، دومنکن، 
گرجســتان، ترکیه، ارمنســتان، ونزوئــال،  اکوادور،  
هاییتــى،  میکرونــزى، جزیــره کوك (اقیانوســیه) 
و نیــووى (ملقب بــه صخــره پلى نزى) نیــاز به ویزا 

ندارند.

کشور هلند به صورت رسمى تأیید کرد محمد رضا کالهى حدود 
دو سال پیش در این کشور کشته شده است. کالهى کسى بود 
که عامل انفجار دفتر حزب جمهورى اســالمى و به شهادت 
رسیدن شهید بهشتى و یارانش در سال 1360 بود و همان زمان 
از کشور گریخت. او در ایران به اعدام محکوم شده بود و تحت 
تعقیب بین المللى قرار داشت. در سال 2015 میالدى رسانه هاى 
هلندى گزارش داده بودند که اعضاى یک باند مواد مخدر در این 
کشور وارد خانه یک مرد ایرانى به نام «على معتمد» شدند و بعد 
از شلیک دو گلوله به سرش فرار کردند.  جسد معتمد در خانه ماند 
و بعد از سه ماه که متعفن شده بود، توسط پلیس کشف شد. این 
حادثه در شهر «آلمیره» هلند اتفاق افتاد و پس از آنکه پلیس 
جسد را بررسى کرد، مشخص شد که او خالى در کف پاى چپش 

دارد؛ همان عالمت «محمدرضا کالهى». براساس گزارش ها، 
محمدرضا کالهى در هلند «تاجر مواد مخدر و اسلحه» بود و 
از همین راه «امرار معاش» مى کرد و در سال هاى اخیر نیز با 
وارد کردن حجم باالیى از مواد مخدر، به یکى از «کارتل هاى 
بزرگ مواد مخدر در هلند» تبدیل شده بود اما با برخى شرکاى 
خود دچار «اختالفات شدید» شده بود و بارها توسط آنها تهدید 
به مرگ مى شد. آن زمان یک روزنامه هلندى به نقل از همسر 
معتمد نوشت که او نمى دانسته با محمدرضا کالهى زندگى 
مى کند. مقامات رسمى هلند موضعگیرى خاصى در این باره 
نکردند، تا اینکه هفته پیش «ایرنا» به نقل از «گاردین»  خبر داد 
که وزیران کشور و خارجه هلند در نامه اى به پارلمان این کشور 

هویت کالهى را تأیید کرده اند.

معاون اجتماعى نیروى انتظامى استان فارس از درگیرى 
بین چند نفــر از دانش آموزان یک دبیرســتان خبر داد 
که منجر به قتل یک نفر شــده است. سرهنگ کاووس 
محمدى اظهــار کرد: بر اثــر درگیــرى دانش آموزان 
دبیرستان شهید ارسنجانى یک دانش آموز بر اثر اصابت 
ضربه چاقو به بیمارســتان منتقل شد که به دلیل شدت 
جراحات در بیمارســتان جان خود را از دست داده است. 
وى گفت: این حادثه در ســاعت 9 صبح روز چهارشنبه 
گزارش شد و بالفاصله مأموران به محل اعزام شدند و هر 
سه دانش آموزى که در این درگیرى مشارکت داشتند، 

دستگیر شدند.
محمدى افزود: علت این درگیرى در دست بررسى است 

اما شواهد نشان مى دهد که فرد ضارب نتوانسته خشم 
خود را کنترل کند و با درگیر شدن با همکالسى خود وى 
را به قتل رسانده اســت. همچنین محمد کماندار،  مدیر 
آموزش و پرورش ناحیه 3 شــیراز نیز درباره این حادثه 
گفت: مقتول دانش آموز پایه دهم رشته انسانى دبیرستان 
ارسنجانى بوده و قاتالن از دانش آموزان هنرستان هاى 
جوانمردى و دستغیب به همراه یک فرد خارج از مدرسه 
بودند. وى افــزود: این دانش آموزان پــس از امتحان و 
با تعطیلى مدرسه بر ســر موضوعى درگیر مى شوند که 

متأسفانه منجر به قتل شده است.
مقتول 16ساله بود و دستگیرشدگان هم 16 و 17 ساله 

بودند.

مسعود ده نمکى که اخیراً اعالم کرد از حضور فیلم جدیدش 
در جشــنواره فجر انصراف داده، در برنامه «فرمول یک» 
تلویزیون از برد 5 بر صفر تیم ملى فوتبال ایران مقابل یمن 
در جام ملت هاى آسیا انتقاد کرد و آن را دور از «جوانمردى» 
دانست. او با اشاره به شرایط بد مردم یمن گفت که مى شد 

این تیم را با یک گل برد!
ده نمکى در پاسخ به سئوال على ضیاء، مجرى برنامه که آیا 
برد پرگل ایران مقابل یمن را دیده است، گفت: «ایران هنر 
کرد که به یمن پنــج گل زد. مى دانید تختى و پوریاى ولى 
چرا تختى و پوریاى ولى شدند؟ تختى وقتى مى دید زانوى 
حریفش آسیب دیده از آن ســمت زیر یک خم نمى گرفت 
و حتى رقیبش متوجه جوانمردى او مى شــد. آدم داریم که 

از تختى مدال هاى بسیار بیشترى دارد اما چرا نام تختى و 
پوریاى ولى در یادها مى ماند؟ میان قهرمانى و پهلوانى فرق 
است. البته بچه هایى که فوتبال بازى مى کنند خیلى هایشان 
رفقاى ما هستند و تماشــاچیان فیلم هاى خودمان هستند 
و در اکران هاى خصوصى فیلم هایم حاضر مى شــوند. من 
اگر جاى آنها بودم سعى مى کردم این پنج تا را به عربستان، 
امارات یا تیم دیگرى بزنم.» او با اشــاره به وضعیت یمن 
جنگ زده توضیح داد: «یمنى ها در قحطى مطلق هستند. 
دنده هاى استخوان هایشــان از گرسنگى بیرون زده است. 
یمن را مى شود با یک گل هم برد. این به بازیکن برنمى گردد 
و به آن سیاستگذارى و مدیریت برمى گردد که بگویند شما 
که مطمئنید مى برید طورى ببرید که همراه با پهلوانى باشد.» 

عصــر چهارشــنبه هفتــه پیش، نشســت بررســى 
ظرفیت هاى گردشگرى در مناطق شرقى استان مازندران 
با حضور محمد حسین طالبیان، معاون میراث فرهنگى 
کشور برگزار شد. این نشست بهانه اى شد تا نمایندگى 
خبرگزارى «ایرنا» در سارى، گزارشى منتشر کند و در آن 
به این موضوع بپردازد که چرا شرق مازندران نه به اندازه 
غرب این استان گردشگر داخلى دارد و نه مانند اصفهان 

مقصد گردشگران خارجى قرار مى گیرد!
به اعتقاد این خبرگزارى، بهشهر که در شرق استان 

مازنــدران قــرار دارد و از جمله تاریخــى ترین این 
شهرهاست و با داشــته هایى از ماقبل تاریخ و آثارى 
غنى از دوره صفویه و قاجاریه، به داشته هاى اصفهان 

تنه مى زند(!) گردشگر آنچنانى ندارد.
جالب آنکه طالبیان هم در این نشست از طرح خواهر 
خواندگى بهشهر و اصفهان مثال زده و گفته: این طرح 
به دلیل فقدان متولى مشــخص در استان مازندران 
تاکنون به سرانجامى نرســیده است تا بتواند کریدور 

قوى گردشگرى میان اصفهان و بهشهر باشد.
 وى توضیــح داد: در زمــان تدویــن ایــن طــرح 

مشــخص نبــود شــهردارى اصفهان کــه متولى 
آثار تاریخى آن اســت باید با کدام نهاد در اســتان 
مازنــدران تفاهمنامــه امضــا و ارتبــاط بــر قرار 

کند.
معاون میراث فرهنگى کشــور با بیان اینکه بهشهر 
و اصفهان آثار تاریخى مشــابهى دارند، افزود: بدون 
تعریف کریدور و انتقال و ارتباط گردشگران داخلى و به 
خصوص خارجى میان این دو شهر، عمًال بهره مندى 
مناسبى از گردشگرى شرق مازندران اتفاق نخواهد

 افتاد.  

شاید باورتان نشود اما در همین کشور خودمان مى شود 
با مراجعه به یک سایت، به عنوان متقاضى «ازدواج یک 

ساعته» ثبت نام کرد!
خبرنگار خبرگزارى «ایسنا» که در پوشش یک متقاضى 
ازدواج موقت به یکى از سایت هایى که چنین خدماتى 
را ارائه مى کنند سر زده است، مشاهداتش را در گزارشى 
جالب منتشر کرده است. به نوشته «ایسنا»، حق معارفه 
در این سایت بین 50 تا 200 هزار تومان است و براساس 
آن چیزى که قید شده، این پول براى تنظیم مالقات و در 
ابتدا اخذ مى شود. خبرنگار این خبرگزارى در تحقیقاتش 
به اظهارات زنى 24 ساله برخورده که تنها مایل به ازدواج 
یک ساعته با مردان 50 سال به باالست و مى گوید که 

تحصیلکرده و متشخص است! 
از دیگر نکات جالب گزارش «ایسنا»، گفتگو با مسئول 
پیگیرى و ارتباط با عالقه مندان سایت است که به نوشته 
این خبرگزارى، زنى است که خودش مى گوید متأهل و 
50 ساله است اما  بیشتر به نظر مى رسد دخترى 20ساله 
باشــد: «این زن در وهله اول با ســئوالى ما را شرمنده 
کرد:»شما متقاضى ازدواج یک ســاعته هستید یا یک 
ماهه؟» و هنگامى که سردر گمى ما را فهمید گفت که 
برحسب تجربه اش پیشــنهاد مى کند تا در مرحله اول، 
ازدواج یک ساعته و در صورت تمایل یک ماهه را تجربه 
کنیم. او در مورد تأمین مسکن سئوال مى پرسد و هنگامى 
که متوجه مى شود مسکنى براى این ازدواج یک ساعته 
موجود نیست مى گوید نگران نباشید مى توانید از مسکن 
سایت استفاده کنید و هنگامى که در مورد مسکن سایت 
از او مى پرسم مى گوید در مورد مسکن و آزمایشاتى که 
باید انجام دهید واحد هماهنگى با شــما تماس خواهند 

گرفت!»
اما یکى از مــواردى که خبرنگار خبرگزارى «ایســنا» 
درباره آن توضیح داده، شــرط تعیین مهریه براى چنین 
ازدواج هایى است که از خود ازدواج هم عجیب و غریب تر 

است: «تعیین میزان مهریه بانوان با توجه به سن، زیبایى، 
تحصیالت و... و با لحاظ نمودن نظر کارشناس سایت(!) 

انجام مى شود.»
گردانندگان این سایت مروج ازدواج موقت البته بعضى 
شــئونات را هم رعایت مى کنند چنانکه زنان متقاضى 
ثبت نام حتمًا باید مطلقه یا بیوه باشند و با ارسال تصویر 
شناسنامه خودشان صداقت خود را نشان دهند و در مورد 

مردان نیز متأهلین مجاز به ثبت نام در این سایت نیستند 
مگر با ارائه دلیل موجه و همچنین براى ثبت نام ماهانه 
باید از موقعیت اجتماعى و تمکن مالى خوبى برخوردار 

باشند.
خبرنگار «ایسنا» در بخشى از گزارش خود که به شیوه 
پرداخت حق الزحمه ســایت مزبور مربوط مى شود، به  
موضوع مهمى اشــاره مى کند که قابل تأمل است: «با 

اینکه شماره کارت اختصاص داده شده به متقاضیان در 
داخل کشــور و متعلق به یکى از بانک هاى دولتى است 
اما پیگیرى ها در این رابطه نتیجه اى نداشــت و با اینکه 
در خالل پیگیرى هاى ما از مسئوالن پلیس، آدرس این 
سایت براى بیســت ونهمین بار نیز فیلتر شد اما پلیس 
اعالم کرد تاکنون پرونده شــکایتى از این سایت واصل 

نشده است!»

زندگى به صرف ازدواج  یک ساعته!

چرا اصفهان گردشگر دارد اما بهشهر ندارد؟!

قدرت پاسپورت ایران همردیف با 
اتیوپى و کره شمالى است

پایان معماى 
عامل انفجار دفتر حزب جمهورى اسالمى

مى شد یمن را با یک گل برد!درگیرى دانش آموزى به خون کشیده شد

مانى مهدوى
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افتتاح آزمایشگاه جامع 
تحقیقات و مرکز رشد کاشان 

آزمایشگاه جامع تحقیقات و مرکز رشد دانشگاه علوم 
پزشکى کاشان افتتاح شد.

ابراهیم کوچکى، رئیس دانشگاه علوم پزشکى کاشان 
در این مراسـم اظهار کرد: براى ساخت و تجهیز این 
آزمایشـگاه و مرکز رشـد اعتبارى بالغ بر 23 میلیارد 
ریال هزینه شده اسـت. وى تصریح کرد: آزمایشگاه 
جامع با مدرن ترین تجهیزات آزمایشـگاهى، محیط 
مناسـبى براى انجام انـواع تسـت هاى تخصصى در 
همه حوزه ها، سـعى دارد گام مؤثرى را در جهت رفع 

نیازهاى جامعه دانشگاهى بردارد.

نخاله فروشى ها 
در خمینى شهر جمع شود

فرماندار خمینى شهر گفت: باید براى فعالیت ضایعات 
و اوراق فروشـى ها در شهرسـتان مجوز صادر نشود 
و اینگونـه فعالیت ها در ایـن شهرسـتان جمع آورى 
شـود. محمود مسـلم زاده افزود: این مشاغل به شهر 
آسـیب هاى فراوانـى وارد مى کننـد و یکـى از ایـن 
آسـیب ها، این است که سـرریزهاى اصفهان و دیگر 
شـهرهاى همجوار به حاشـیه شهرسـتان مى رود و 
شهرسـتان خمینى شـهر گنجایش مشکالت متعدد 
آن هم از سـوى مهاجران و سـرریز دیگر شـهرهاى 

اطراف را ندارد.

افزایش اعتبارات عمرانى 
ورزش شهرضا

على نقى انصارى، مدیر اداره ورزش وجوانان شهرضا 
از افزایـش اعتبـارات عمرانـى حـوزه ورزش ایـن 
شهرستان خبر داد و گفت: مجموع این اعتبارات بیش 

از چهار میلیارد تومان است.

اختصاص اعتبار میلیاردى 
براى جاده کاشان-برزك

جواد ساداتى نژاد،نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل 
در مجلس شوراى اسالمى گفت: تکمیل شدن جاده 
برزك دو تا سه سال طول مى کشـد و با درخواست از 
مدیر کل نگهدارى راه هاى کشـور، بررسى تعریض 
این جاده و لکه گیرى آسفالت آن انجام شد و اعتبارى 

بالغ بر 50 میلیارد ریال به آن اختصاص یافت.

دامداران حق فروش دام به 
دالالن و افراد غیربومى ندارند

امیرمسـعود شـهبازى، رئیـس شـبکه دامپزشـکى 
گلپایگان گفـت: دامداران گلپایگانى بـه هیچ عنوان 
حق فروش دام مولد خود را با توجه به سیاسـت هاى 

جدید اعمال شده به دالالن و افراد غیربومى ندارند.

انتصاب سرپرست سازمان 
همیارى شهردارى ها

با حکـم اسـتاندار اصفهـان، ناصـر نفرى به سـمت 
سرپرست سـازمان همیارى شـهردارى هاى استان 

منصوب شد.

راه اندازى درمانگاه غربالگرى 
سلیاك در کاشان 

درمانگاه غربالگرى سـلیاك در بیمارسـتان شـهید 
بهشـتى کاشـان راه اندازى شـد. محمدرضا فاضل، 
سرپرسـت مجتمـع بیمارسـتانى شـهید بهشـتى 
کاشـان گفت: این درمانگاه بـراى حمایت، آموزش، 
درمـان و پیگیـرى بیمـارى سـلیاك راه انـدازى 

شده است.
وى ادامه داد: بیمارى سلیاك یک واکنش غیرطبیعى 
سیسـتم ایمنى بدن به پروتئینى به نام گلوتن موجود 
در گندم و جو اسـت که عالیم شـایع گوارشى و غیر 
گوارشى متعددى دارد که منجر به عوارض جدى در 

بیماران مى شود.

خبر

معاون آبخیزدارى اداره کل منابع طبیعى و آبخیزدارى 
استان اصفهان گفت: 60 درصد از طرح هاى سال جارى 
آبخیزدارى این اســتان انجام شــد و در صورت تأمین 
اعتبار، 40 درصد باقیمانده تا پایان سال تکمیل مى شود.

ابوطالب امینى افــزود: این طرح ها در مســاحتى بالغ 
بر 120 هزار هکتار اجرا شــده که به طور غیرمستقیم 
420 هزار هکتار از زمین هاى استان را تحت تأثیر قرار 

خواهد داد.
وى با بیان اینکه طرح هاى آبخیزدارى در استان شامل 
پروژه هاى آبخیزدارى، جنگل کارى، کاداست، آموزشى، 
مهار سیالب ها و حفاظت از مراتع بوده است، خاطرنشان 

کرد: این طرح ها در قالب 70 طرح آبخیزدارى تعریف 
شد.

معاون آبخیزدارى اداره کل منابع طبیعى و آبخیزدارى 
اســتان اصفهان اضافه کرد: طرح هاى یاد شــده در 
15 شهرستان در حال انجام اســت. وى با بیان اینکه 
طرح هاى مرتبط با سیالب در حدود 50 تا 60 میلیون 
مترمکعب آب حاصل از این پدیــده را به طور مفید در 
چرخه مصرف قرار داده اســت، تصریح کــرد : انجام 
طرح  هاى یاد شده سبب تغذیه 58 حلقه چاه، 62 چشمه، 
102 قنات، حفظ 238 کیلومتــر راه و حفاظت از 3430 

هکتار از اراضى زراعى شده است.

با مشارکت بخش خصوصى امسال ده طرح بزرگ اقتصادى 
در موقوفات اســتان اجرا و بهره بردارى شده است. معاون 
بهره ورى و اقتصادى اداره کل اوقاف و امور خیریه اســتان 
اصفهان با بیان این مطلب گفت: امسال این تعداد طرح، با 
سرمایه گذارى بیش از 154میلیارد ریالى بخش خصوصى 
در موقوفات استان اجرا و بهره بردارى شده است. امیرحسین 
اسماعیلى پور افزود: بر اساس سیاست هاى سازمان اوقاف 
و امور خیریه و همچنین به منظور احیاى موقوفات با هدف 
اجراى امینانه نیات واقفان نیک اندیش، اجراى 30طرح بزرگ 
اقتصادى از دو سال پیش در موقوفات آغاز شده که امسال ده 
طرح از این تعداد، اجرا و بهره بردارى شده است. وى گفت: 

اجراى مرحله دوم مجتمع تجارى امامزاده آقا على عباس(ع)، 
ساخت واحدهاى تجارى در موقوفه آب انبار حوض مقیمى 
خور و بیابانک، ساخت مجتمع تجارى در موقوفه مدح خوان 
اصفهان، ساخت چند واحد تجارى در جوار آستان امامزاده 
تقى بن محسن(ع) دهق از جمله این طرح هاست. وى افزود: 
همچنین ساخت مجموعه گردشگرى و خدماتى در موقوفه 
آب گرم ورتون کوهپایه، احیا و تغییر کاربرى موقوفه آب انبار 
حاج میرزیا ورزنه، ساخت مجتمع تجارى دبیرالصنایع کاشان، 
ساخت مجتمع مســکونى در موقوفه هاى زینب زکایى و 
حسین شاهى در شهر اصفهان، از دیگر طرح هاى به بهره 

بردارى رسیده در موقوفات استان اصفهان است.

اجراى 10طرح بزرگ اقتصادى 
در موقوفات استان 

60 درصد طرح هاى 
آبخیزدارى انجام شد

«فعالیت هاى کمیته امــداد امام خمینى(ره) در ســال 
آینده برون ســپارى خواهد شــد که این کار با واگذارى 
صندوق هاى صدقات آغاز مى شود و ایمان داریم کار به 

خوبى انجام مى شود.»
معاون توسعه مشــارکت هاى مردمى کمیته امداد امام 
خمینى(ره) کشور در سفر به اصفهان، در جمع خبرنگاران 
این مطلــب را اعالم کــرد و گفت: حرکت به ســوى 
برون ســپارى فعالیت هاى کمیته امداد امام خمینى(ره) 
در بخش هاى مختلف، از اصلى ترین برنامه هاى ســال 

آینده ماست.
علیرضا عسگریان اظهار کرد: ترمیم فرآیندهاى اصلى 
تمرکز به استان ها و... از دیگر برنامه هاى کمیته امداد امام 
خمینى(ره) در سال 98 است. وى با تأکید بر اینکه ادبیات 
صدقه باید بین همه مردم ترویج یابد، گفت: جالب است 
بدانید برخى مددجویان کمیته امداد هم از ما درخواست 

صندوق صدقه دارند تا خود نیز صدقه بدهند.
عسگریان از رشد پرداخت صدقه در هفت ماه سال جارى 
به میزان 35 درصد خبر داد و افزود: متوسط سرانه پرداخت 
صدقه در کشــور براى هر نفر روزانه 108 ریال است و 
هدفگذارى ما در بخش صدقات در سال گذشته بیش از 
300 میلیارد تومان بوده است. وى با بیان اینکه مردم درك 
عمیقى نسبت به شرایط دارند و همواره کمک مى کنند، 
افزود: امیدواریم در سال جارى، رشد پرداخت صدقه به 

بیش از 40 درصد برسد. 
وى ادامه داد: در برنامــه عید قربان کمیتــه امداد امام 
خمینى(ره) در تابســتان، نســبت به زمان مشابه از نظر 
تعداد 50 درصد و از نظر مبلغ 90 درصد افزایش داشــته 

و بدینسان شیب کمک به محرومان افزایش یافته بود.
عسگریان کمیته امداد امام خمینى(ره) استان اصفهان را 
از نظر افزایش درآمد در کشور در میانه هاى جدول استانى 
یعنى رده هاى 14 تا 16 اعالم کرد و گفت: استان اصفهان 
در بین پنج استان اصلى ما قرار دارد و امسال در زکات 44 

درصد و اکرام 43 درصد رشد داشته که این شاخص براى 
ما در کشور بسیار مهم است.

وى اضافه کرد: از جمعیت حدود یک میلیون و 600 هزار 
نفرى تحت پوشــش کمیته امداد امــام خمینى(ره) در 
کشور، سال گذشته 150 هزار نفر از تحت پوشش بودن در 
کمیته امداد خارج شدند. این در حالى است که در کمیته 
امداد امام خمینى(ره) سالیانه، صد تا 140 هزار شغل ایجاد 
مى کنیم که به سال هاى سوم و پنجم مى رسند و استقرار 
مى یابند و حتى خود شــغل ایجاد مى کنند و 95 درصد 
مشاغل که از وام تسهیالتى اســتفاده مى کنند مشاغل 
تکى است و به موقع هم تسهیالت را به بانک ها پرداخت 

مى کنند.
عسگریان مى گوید: اســتان اصفهان در جشنواره شهید 
رجایى کمیته امداد در 20 استان کشور مقام اول استان را 
به دست آورده، که یکى از اصلى ترین شرایط احراز در این 

جشنواره ایجاد شغل است.
معاون توسعه مشــارکت هاى مردمى کمیته امداد امام 
خمینى(ره) کشور با تکذیب ارسال صدقات مردم به دیگر 
کشــورها تصریح کرد: ما به هیچ عنوان حتى صدقات 
یک استان را در اســتان دیگر نمى توانیم هزینه کنیم و 

همه مباحث فقهى بوده و این خطاست که بگویند صدقه 
کشورمان به دیگر کشــورها مى رود و حتى ما صدقات 
تهران را نمى توانیم به مناطق محروم کشور انتقال دهیم 
و هزینه کنیم و اینگونه سخنان، جفا در حق کمیته امداد 
امام خمینى(ره) اســت که البته مردم هــم به حد کافى 

هوشیار هستند.
عسگریان عنوان کرد: امسال در مراســم اربعین، در دو 
مسیر خوزستان و ایالم، میزان صدقات زائران، 2/5 برابر 

افزایش یافت.
وى اضافه کرد: امروز در کشــور یتیم رها شده، که فقیر 

باشد نداریم و همه تحت پوشش ما هستند.
■■■

در این نشســت مطبوعاتى، مدیرکل کمیته امداد امام 
خمینى(ره) اســتان اصفهان هم از همراهى رسانه ها در 

انعکاس اخبار کمیته امداد قدردانى کرد.
محمدرضا متین پور گفت: هیچکس حــق ندارد به نام 
کمیته امداد به منازل مردم مراجعه و نســبت به تخلیه 
صندوق هاى صدقات اقدام کند و در صورت مشــاهده 
اینگونه افراد، مراتب را اطالع دهند تا در صورت تخلف 

برخورد قانونى صورت گیرد. 

معاون کمیته امداد امام خمینى(ره) در اصفهان اعالم کرد

صدقه ایرانى ها را به کشورهاى دیگر نمى فرستیم
ساسان اکبرزاده

فرمانده انتظامى استان اصفهان گفت: 420 تن کاالى 
خارجى قاچاق مکشوفه  امحا شد.

مهــدى معصوم بیگى افزود: با تــالش  و پیگیرى هاى 
پلیس استان، 420 تن کاالى خارجى قاچاق شامل لوازم 
آرایشى و بهداشتى، مواد خوراکى، پوشاك، پارچه، لوازم 
التحریر، سیگار و... که ارزش آنها برابر اعالم کارشناسان 

50 میلیارد ریال برآورد شده بود، امحا شدند.
وى اضافه کرد: مبارزه با قاچاق کاال، یکى از مهمترین 
مؤلفه هاى اقتصاد مقاومتى است که از سوى مقام معظم 
رهبرى به دستگاه ها ابالغ شده و در این زمینه، نیروى 
انتظامى در خط مقدم  قرار دارد و به صورت شبانه روزى 

در این زمینه تالش مى کند.

■■■
معصوم بیگى در ادامه از کشــف نزدیک به هزار میلیارد 
ریال کاالى خارجى قاچاق از ابتداى سال جارى تاکنون 
خبر داد و گفت: در این رابطه 9 باند دانه درشــت تهیه و 
توزیع کاالى قاچاق، شناســایى و با آنها برخورد قانونى 

صورت گرفت.
فرمانده انتظامى استان اصفهان از افزایش 40 درصدى 
کشف پرونده هاى قاچاق با ارزش پنج میلیارد ریال خبر 
داد و گفت: همچنین در 9 ماه گذشته، 3500 قاچاقچى 
دستگیر و 700 دستگاه خودرو حامل کاالى قاچاق نیز 

توقیف شدند.
وى کشف نزدیک به 1000 میلیارد ریال کاالى خارجى 

قاچاق در اصفهان که یکى از استان هاى مرکزى کشور 
به شمار مى آید را بسیار مهم و قابل توجه عنوان و تصریح 
کرد: در این راستا،در سال جارى طرح ها و اقدامات مهمى 
در فرماندهى انتظامى اســتان انجام شد که از آن جمله 
مى توان بــه افزایش تحرك عملیاتى و چابک ســازى 
مأموران، تقویت ایستگاه هاى بازرسى، تجهیز محورهاى 
مواصالتى به دستگاه هاى هوشمند بازرسى خودروهاى 
باربرى، تشدید طرح ها و عملیات ها، اجراى چندین مرحله 
عملیات مرصاد با محوریت مبارزه با قاچاق کاال، افزایش 
میزان هماهنگى و تعامل با دســتگاه قضائى و مراجع 
ذیربط در امر مبارزه با قاچاق کاال و شناسنامه دار کردن 

552 انبار نگهدارى کاال در سطح استان اشاره کرد.

امحاى 420 تُن کاالى خارجى 
قاچاق در اصفهان

امسال 3500 قاچاقچى دستگیر و 700 دستگاه خودرو حامل کاالى قاچاق نیز توقیف شدند

یک اقتصاددان با بیان اینکه جمهورى اسالمى تا صد 
سال دیگر هم از تحریم تکان نمى خورد، گفت: جریانى 
که بخواهد تمدن جدیدى ایجاد کند، باید در ســه رکن 
فرهنگ، علم و اقتصاد پیشــرفت هاى زیادى داشــته 
باشــد و ما پس از پیروزى انقالب اســالمى در اقتصاد 

انقالب نکردیم.
حجت ا... عبدالملکى در نشست علمى تخصصى چیستى 
و چرایى جنگ اقتصادى دشمنان و راهکارهاى مقابله با 
آن اظهار کرد: واقعیت جنگ اقتصادى این است که تنها 

راهکار مقابله با آن اجراى اقتصاد مقاومتى است.
عضو هیئت علمى دانشگاه امام صادق(ع) با ارائه تعریفى 

از اقتصاد مقاومتى افزود: اقتصادى که در شرایط دشوارى، 
تهدید و دشمنى به اهداف خود برسد را اقتصاد مقاومتى 
مى گویند و استقالل اقتصادى، رفاه عمومى و پیشرفت 

از جمله اهداف اصلى اقتصادى انقالب اسالمى است.
وى خاطرنشان کرد: وابستگى جمعیتى ایران به فروش 
نفت خام با پیش از انقالب اسالمى قابل مقایسه نیست 
و به یک نهم کاهش یافته است؛ همچنین در خصوص 
مسئله خودکفایى در غذا، 90 درصد مواد غذایى در داخل 

کشور تولید مى شود.
عبدالملکى با اشاره به شــاخص رفاه عمومى در ایران 
اذعان کرد: سرانه شاخص رفاه عمومى مردم ایران نسبت 
به پیش از انقالب به شش برابر رسیده و ضریب جینى از 

0/5 به زیر 0/4 رسیده است.
وى با بیان اینکه نیمه هاى خالى لیوان را هم مى بینیم، 
تصریح کرد: البته همچنان وابستگى داریم، بیش از شش 
میلیون بیکار واقعى در کشــور داریم، بیش از 70 درصد 
مردم تحت فشار جدى تورم هســتند و پس از 60 سال 
تولید خــودرو، هنوز یک خودروى درخــور مردم ایران 

تولید نشده است.

در نشست چیستى و چرایى جنگ اقتصادى دشمنان مطرح شد:

در اقتصاد هنوز انقالب نکرده ایم

فرماندار شــهرضا گفت: واگذارى طــرح هاى نیمه 
تمام عمرانى شهرستان به بخش خصوصى تکلیفى 
قانونى است و همه دستگاه هاى اجرایى شهرضا ملزم 

به اجراى آن هستند.
على اصغــر رفیعى نژاد بیــان کرد: دســتگاه هاى 
اجرایى شهرستان شهرضا براى به سرانجام رساندن 

طرح هاى نیمه تمام عمرانى باید مشــارکت بخش 
خصوصى را جلب کنند.

وى با بیان اینکه بودجه هــاى دولتى براى تکمیل 
پروژه هاى نیمه تمام در شهرستان کفاف نمى دهد، 
گفت: باید از بخش خصوصى براى تکمیل پروژه هاى 

نیمه تمام در شهرستان استفاده کرد.

فرماندار شهرضا:

واگذارى طرح هاى عمرانى شهرضا 
به بخش خصوصى الزامى است

کورش خســروى، رئیس مرکز پژوهش هاى شوراى 
اسالمى شــهر اصفهان گفت: به این دلیل باید صنعت 
ســینماى اصفهان را ســر و ســامان داد که ظرفیت 

اکولوژیکى اصفهان دیگر تــوان پذیرش هیچ کارخانه 
جدیدى را ندارد و باید به سمت توسعه صنایع خالق، به 

ویژه صنعت سینما گام برداریم.
وى با اشاره به اینکه بسیارى از سینماگران بزرگ کشور 
اصفهانى هستند، افزود: دوره صنعتى تر شدن اصفهان به 
سر آمده و اصفهان ظرفیت خیلى خوبى در حوزه صنایع 
خالق و سینما دارد و الزم بود که یک حرکت اساسى در 
حوزه صنعت سینما داشته باشد.  خسروى جذب استعدادها 
و حداکثر بهره بــردارى از ظرفیت هاى شــهروندان، 
جذب ســرمایه گذار و تعامل بین صنعتگران سینما را از 

برنامه هاى الزم االجرا عنوان کرد.

رئیس مرکز پژوهش هاى شوراى شهر:

دوره صنعتى تر شدن اصفهان به سر آمده است

مدیر عامل سازمان آرامستان هاى شهردارى اصفهان 
از ساماندهى 18آرامستان محلى شهر خبر داد و گفت: 
براساس دستورالعمل شــوراى هماهنگى ثبت وقایع 
حیاتى شهرســتان اصفهان، اقدامــات هیئت امناى 
آرامستان هاى محلى زیرنظر ســازمان آرامستان هاى 
شهردارى انجام مى شــود. رضا جعفریان فر اظهارکرد: 

براى انجام این امور، سازمان آرامستان هاى شهردارى 
اصفهان با ایجاد چهار دفتر خدماتى در آن دسته از مناطق 
شهردارى که داراى آرامستان محلى هستند، سعى دارد 
خدمت رسانى به مردم را تســهیل کند تا ساکنان این 
مناطق، براى دریافت خدمات پس از دفن نیاز به مراجعه 

به آرامستان باغ رضوان نداشته باشند.

18 آرامستان محلى در مسیر ساماندهى

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمى اســتان اصفهان از 
افتتاح چند گذرگاه فرهنگى در اصفهان خبر داد و گفت: 
افتتاح این گذرها موجب رونق کسب و کار در بخش هاى 

فرهنگى شهر مى شود.
حجت االسالم محمدعلى انصارى اظهار کرد: افتتاح این 
گذرها که با همکارى شهردارى انجام مى شود، اتفاقى 
خوب در حوزه فرهنگى شهر و هدف آن، رونق کسب و 

کار در بخش هاى فرهنگى است.

رونق کسب و کار فرهنگى در نصف جهان 
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شــوراى محلى « پورت تالبوت»، شهرى در جنوب 
ولز اعالم کرده نقاشــى دیوارى «بنکســى» را که 
چندى پیش بر دیوار پارکینگى کشــیده شده بود، جا 
به جا خواهــد کرد. این اثر هنرى کــه روى دو دیوار 
ساختمانى کشیده شده اســت، کودکى را به تصویر 
مى کشــد که ظاهراً برف بازى مى کنــد در حالى که 
دانه هاى برف،  خاکســتر ناشــى از آتش سطل زباله 

هستند.
شوراى محلى  پورت تالبوت  پیشــنهاد کرد تا هزینه 
جابه جایى نقاشــى و ســاخت پارکینگ جدیدى در 
ازاى دیوار برداشته شده براى مالک این پارکینگ را 
پرداخت کنند. سخنگوى این شورا بیان کرد:  «با اینکه 
بنکسى یک تلنگر واقعى براى جوامع کوچک و بزرگ 
در پورت تالبوت  اســت اما رها کردن اثر او در مکان 
فعلى ممکن است مشــکالتى در تأمین امنیت کافى 
(براى محافظت کردن آن از اوباش)  و یا معضل ایجاد 
ترافیک و دیگر مشکالت را به وجود آورد.» وى افزود: 
«شــورا تاکنون تمامى تدابیر الزم براى محافظت از 
این اثر هنرى و کنترل کردن ترافیک در این منطقه 
در طول مدت کریسمس و سال نو را به عمل آورده اما 
به دلیل افزایش مالیات ساکنین این منطقه، ادامه این 

کار مقدور نیست.»
اوایل  هفته پیش «لوییس»، مالک این پارکینگ، در 
گفتگویى با اشاره به اینکه این نقاشى برایش استرس 
به وجود آورده و مایل اســت آن  را جا بــه جا کنند،  
اعالم کرد:  «فکر مى کنم شــورا بایــد اقدامى انجام 
دهد چراکــه این نقاشــى یــک ســرمایه هنرى 
محســوب مى شــود و نگهدارى از آن بیش از توان 

من است.»
 حدود 20 هزار نفر تــا کنون از این اثــر هنرى بازدید 
کرده اند.  گمان مى رود این اثر در اعتراض به کارخانه 
فوالدسازى اســت که در ماه جوالى، خاکستر و غبار 
ناشى از آن خانه ها، ماشین ها و حیوانات را پوشانده بود.
بنکســى، هنرمند گرافیتى کار اهل بریســتول است 
که با نقاشــى هاى دیوارى و هنر گرافیتى اعتراضى 
خود، شــهرت جهانى دارد، با این حــال هنوز هویت 
اصلى او فاش نشده است. نقاشــى هاى این هنرمند 
بیشتر به مسائل سیاسى و موضوع هایى مانند گرماى 
جهانى، جنگ، شــنود غیرقانونى و شــرایط سخت 
کارى پرداخته اســت. تا کنون بارها نقاشى هاى این

هنرمند از روى دیوار جدا و به قیمت صدها هزار پوند 
فروخته شده است.

مهرداد صدیقیان در سى و هفتمین جشنواره فیلم فجر با چهار فیلم حاضر شد و عنوان 
رکورددار پرکارترین هاى جشنواره فجر 97 را از آن خود کرد.

صدیقیان یکى از بازیگران جوان ســینما و تلویزیون است که براى اولین بار با فیلم 
«عصر جمعه» در سال 84 پا به دنیاى سینما گذاشت و با بازى در سریال «سقوط یک 
فرشته» که ماه رمضان سال 90 از شبکه یک سیما پخش شد به شهرت بیشترى در 

میان مردم دست یافت.
این بازیگــر جوان کشــورمان کــه در ســى و پنجمیــن جشــنواره فیلم فجر 
براى بــازى در فیلم «ماجراى نیمــروز» نامزد دریافت ســیمرغ بلورین بهترین
 بازیگرى شد امسال در سى و هفتمین جشــنواره فیلم فجر با چهار فیلم حضور

 دارد.
مهرداد صدیقیان نفر اول رکوردداران پرکارترین هاى جشنواره فجر 97 است که 

با چهار فیلم در مقام اول این جایگاه ایستاده است.
مهرداد صدیقیان در ســى و هفتمیــن جشــنواره فیلم فجر با چهــار فیلم 
«سونامى»، «ایده اصلى»، «ســمفونى نهم» و «طال» حضور دارد و امیدوار 
اســت با یکى از این فیلم ها شانس دریافت ســیمرغ بلورین جشنواره را از

 آن خود کند. 
 مهرداد صدیقیان با فیلم «ایده اصلى» بــه کارگردانى آزیتا موگویى در 

ســى و هفتمین جشــنواره فیلم فجر حضور دارد و در این فیلم با بازیگرانى چون 
بهرام رادان، مریال زارعى، هانیه توسلى، پژمان جمشیدى و شهباز نوشیر همبازى 

است.
صدیقیــان بــا فیلــم «ســونامى» بــه کارگردانــى میــالد صدرعاملــى در 
بخش نگاه نو جشــنواره فیلــم فجر 37 حضــور دارد و در این فیلم بــا بازیگرانى 
چون بهــرام رادان، علیرضا شــجاع نــورى، رعنا آزادى ور، فرشــته حســینى، 
علیرضا ورزنده، امیر شریعت، با حضور امیرمهدى ژوله و محمدرضا غفارى همبازى 

است.
فیلم «طال» بــه کارگردانى پرویز شــهبازى یکى از فیلم هاى پذیرفته شــده در 
بخش سوداى سیمرغ جشــنواره فیلم فجر 37 اســت که مهرداد صدیقیان یکى

 از بازیگران ایــن فیلم اســت و در این فیلم بــا بازیگرانى چون هومن ســیدى، 
نگار جواهریــان، طناز طباطبایى، احتــرام برومند و هدى زیــن العابدین همبازى 

است.
«ســمفونى نهم» یکى دیگر از فیلم هــاى مهرداد صدیقیان در ســى و هفتمین 
جشنواره فیلم فجر اســت که به کارگردانى محمدرضا هنرمند و چهره هایى چون 
حمید فرخ نژاد، ساره بیات، محمدرضا فروتن، علیرضا کمانى، هدى زین العابدین و 

پژمان بازغى جلوى دوربین رفت.

شاید مشهور شدن به واسطه بازیگرى از سایر دالیل 
حضور در این حرفه مهمتر باشــد. اما حضور پیدا 
کردن برخى از کارگردانان صاحبنام و مؤلف در 
آثار خود یا فیلم هاى کارگردانان دیگر همواره با 
نوعى جذابیت، خالقیت و اشتیاق همراه بوده 
است. این قشر طبیعتاً دیگر دنبال مشهور شدن 
یا دیده شدن نیستند. شاید وسوسه محک زدن 
خود براى بازى کردن یا عالقه بتواند توصیفى 
براى هنرپیشه شدن یک کارگردان مطرح باشد.

بازیگران بســیارى بوده اند که بعــد از مدت ها 
بازیگرى به کارگردانى روى آورده اند و دغدغه هاى 
خود را به عنوان کارگــردان روایت کرده اند. اما در 
این میان، معدود کارگردانانى هستند که ابتداى راه 
فعالیت خود را با کارگردانى آغاز کرده باشند و بعد 
با داشتن رزومه قابل توجه در این حوزه آنها را در 

شمایل بازیگر ببینیم.
«آلفرد هیچکاك»، کارگردان انگلیسى که به 
استاد ترس و دلهره هم مشــهور است از این 
دسته فیلمسازان محســوب مى شود. درست 
اســت که نمى توان از او به عنوان بازیگر حرفه اى 
یاد کرد امــا وى در همه فیلم هایش حضــور دارد و در 

سکانس هایى هر چند کوتاه نقش آفرینى کرده است. 
در سینماى داخلى هم بارها شاهد چنین اتفاقى بوده ایم. 
«طعم گیالس» کیارســتمى بود کــه دوربین قبل از 
خاموش شدنش تصویرى از این کارگردان فقید در نقش 

خودش را به تصویر کشاند. درست است که کیارستمى 
مانند هیچکاك در تمامــى فیلم هایش حضور ندارد اما 
حضــورش در «طعم گیالس» جــزو جذابیت هایى به 
شمار مى رود که برخى از کارگردانان مؤلف آن را خلق 
کرده اند. «مشق شــب» و «ده» هم از آثارى است که 

شاهد حضور کیارستمى هستیم.

مخملباف هم جزو کارگردانانى اســت که با ســاخت 
چندین فیلم ســینمایى در کارنامه اش، براى اولین بار 
با بازى در فیلــم «کلوزآپ» کیارســتمى بازیگرى را 
تجربه کرد. وى که در این اثر به عنوان نقش اصلى خود 
ظاهر شد، بعد از آن در ســه اثر دیگر سینمایى که خود 

کارگردانى کرده بود، حضور پیدا کرد.

ابراهیــم حاتمى کیا، کارگردانى که نامش با ســینماى 
دفاع مقــدس گره خورده اســت، با نقــش و ظاهرى 
متفاوت در فیلم «زندگى خصوصى آقــا و خانم میم» 
نظر همه مخاطبــان و سینمادوســتان را به خود جلب 
کرد. این کارگــردان که قبًال تجربه بازیگرى داشــته 
است، با بازى در اثر سینمایى دیگران توجه رسانه ها را 

به خود جلب کرد. «دعوت»، «بوى پیراهن یوســف»، 
«دیده بان» از جمله آثارى اســت که حاتمى کیا عالوه 
بر کارگردانى، بــه نقش آفرینى هم در آنهــا پرداخته 
اســت. البته او  قبــل از آن هــم در ســال 64 در فیلم 
سینمایى «توهم» به کارگردانى ســعید حاجى میرى 

حضور یافت.
مجیــد مجیــدى، کارگــردان «بچه هاى آســمان» 
فعالیتش را با کارگردانى فیلم هــاى کوتاه آغاز کرد اما 
همزمان در کنار آن و قبل از شــروع ساخت فیلم هاى 
ســینمایى بلندش، بازى در چند اثر ســینمایى را هم 
تجربه کرد. «اســتعاذه»، «مرگ دیگرى»، «دو چشم 
بى سو»،«بایکوت»، «تیرباران»، «تا مرز دیدار»، «در 
جستجوى قهرمان شــنا» و «در زمســتان» از جمله 
فیلم هایى اســت که وى در آن به نقش آفرینى پرداخته 

است.
بهمن فرمان آرا، فیلمســاز سرشناس و مطرح سینماى 
ایران که ظرف ســال هاى اخیر در مقــام کارگردان، 
فیلم هایى مانند «دلم مى خــواد» و «حکایت دریا» را 
مقابل دوربین برده، به تازگــى مقابل دوربین تازه ترین 
فیلم سینمایى رضا درمیشــیان با نام «مجبوریم» قرار 
گرفته اســت. البته وى قبل از ایــن انتخاب، بازیگرى 
را در فیلم خود یعنى «بوى کافــور، عطریاس» تجربه

کرده بود و در اتفاقى غیرمنتظره براى نقش آفرینى در 
فیلم «حکایت دریا» به کارگردانى خــود نامزد جایزه 

آسیاپاسفیک شد.

اکبر زنجانپور، نگار فروزنده و حمیدرضا پگاه به گروه بازیگران سریال نمایش خانگى «رقص روى شیشه» پیوستند.
فیلمبــردارى مجموعه 26 قســمتى 
«رقص روى شیشــه» به کارگردانى 
مهدى گلستانه و تهیه کنندگى پیمان 
جعفرى در حالى ادامه دارد که به تازگى 
اکبر زنجانپور، نگار فروزنده و حمیدرضا 
پگاه به مجموعه بازیگران اضافه شده اند 
و مقابل دوربین خواهند رفت و به زودى 
تعدادى دیگر از بازیگران حرفه اى سینما 
و سه چهره جدید به پروژه اضافه خواهند 

شد.
بیش از 50 درصد از فیلمبردارى انجام شده و به زودى مجوز نمایش «رقص روى شیشه» صادر شده و پخش قسمت هاى 
اولیه این سریال در شبکه نمایش خانگى آغاز خواهد شد. بهرام رادان، مهتاب کرامتى، امیر آقایى، مهرداد صدیقیان، میترا 
حجار، هدى زین العابدین، حامد کمیلى، ستاره اســکندرى، بیتا فرهى، سحر قریشى، همایون ارشادى، ترالن پروانه، 
علیرضا زمانى نسب، عیسى یوسفى پور، سیاوش چراغى پور، ابوالفضل میرى، جواد یحیوى، احسان عباسى، بیژن افشار، 
عباس توفیقى، هانى صالحى، پانته آ کیقبادى، نگار جعفرى، مجتبى واشیان، دلساکریم زاده، احسان سعادتى، دانیال 

کریمى ، مریم نصرتى، دنیا انبیر و حسین شمس رضوى در این مجموعه به ایفاى نقش پرداخته اند.
فیلمنامه «رقص روى شیشــه» براســاس طرحى از ابوالفضل  کاهانى و به قلم طال معتضدى نوشته شده که فضایى 

عاشقانه و اجتماعى دارد.

کیومرث پوراحمد، کارگردان اصفهانى و نام آشناى سینماى 
ایران امسال با فیلم «تیغ و ترمه» در سى و هفتمین جشنواره 
فیلم فجر حاضر اســت. او را با فیلم هایى چون «شب یلدا»، 
«خواهران غریب» و «اتوبوس شب» مى شناسیم. کارنامه 
کارى کیومرث پوراحمد نشــان مى دهد کــه او فیلم هایى 
خوب و متوسط و ضعیف در کارنامه دارد. در سال هاى اخیر 
اما فیلم هاى او آنچنان مــورد توجه منتقدان قرار نگرفته اند. 
«پنجاه قدم آخر» در ژانر دفاع مقدس و با بازى بابک حمیدیان 
با انتقادات زیادى مواجه شد و «کفش هایم کو» هم آنچنانکه 
باید نتوانست نظر منتقدان را به خود جلب کند هرچند کم و 
بیش مورد پسند تماشاگران قرار گرفت. حاال نوبت به «تیغ 
و ترمه» رسیده اســت. فیلمى که از همان روزهاى ابتدایى 
فیلمبردارى مورد توجه رسانه ها قرار گرفت و باید دید این بار 
مى تواند نظر منتقدان را به خود جلب کند یا نه.  «تیغ و ترمه» 
داراى موضوعى اجتماعى-حادثه اى است که به نظر مى رسد 
ملتهب بودن فیلمنامه یکى از ویژگى هاى اصلى آن اســت. 

هنوز خالصه داستانى از فیلم منتشر نشده است اما همانطور 
که اشاره شد، درامى حادثه اى و زنانه است. در این فیلم، الله 

اسکندرى در نقش «لى لى»، دیبا زاهدى، پژمان بازغى، 

هومن برق نورد و مهران رجبى بازى مى کنند.  فیلمنامه «تیغ و 
پوراحمــد چالش هاى ترمه» نوشته کیومرث 
ساخت داشت و حتى زیادى در گرفتن پروانه 

پس از دوبار رد شدن توسط شــوراى پروانه ساخت باالخره 
توانست نظر این شورا را در درخواست هاى بعدى جلب کند 
اما بسیار ســخت! یکى از چالش هاى دیگر فیلم پیدا کردن 
بازیگر زن بیست و شش هفت ساله فیلم بود که مدت ها به 
طول انجامید تا باالخره پوراحمد بازیگر مورد نظرش را پیدا 
کرد: دیبا زاهدى. رضا یزدانى، چهره شناخته شده موسیقى 
پاپ نیز در «تیغ و ترمه» دو ترك براى این فیلم خوانده است. 
پوراحمد درباره انتخاب رضا یزدانى به عنوان خواننده موسیقى 
این فیلم گفت: «شــیفتگى من به رضا یزدانى از صدایش 
شروع شد، صدایى خسته، صد گره و سرشار از احساس هاى 
گونه گون و متضاد... بعدتر که به خود رضا نزدیک و با او آشنا 
شــدم خصلت هایى در او دیدم که این شیفتگى را دوچندان 
کرد.» علیرضا زرین دست درباره همکارى در این فیلم بیان 
کرد: «"تیغ و ترمه" به کارگردانى کیومرث پوراحمد را مى توان 
یکى از بهترین آثار کارنامه این کارگردان دانست و به زعم من 

مورد اقبال هم قرار مى گیرد.» 

از کیارستمى و حاتمى کیا تا بهمن فرمان آرا

کارگردان هاى مشهورى که بازیـگر شدند

انتقال نقاشى دیوارى «بنکسى» به محلى امن 
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فعالیت خود را با کارگر
با داشتن رزومه قابل
شمایل بازیگر ببینیم
«آلفرد هیچکاك»
استاد ترس و دلهر
دسته فیلمسازان م
ا اســت که نمى توان از
یاد کرد امــا وى در همه فیل
سکانس هایى هر چند کوتاه
در سینماى داخلىهم بارها
«طعم گیالس» کیارســتم
خاموش شدنش تصویرى از

مهرداد صدیقیان، رکورددار پرکارترین هاى جشنواره فجر

با فیلم کارگردان اصفهانى حاضر در جشنواره فجر بیشتر آشنا شوید

چالشى به نام «تیغ و ترمه»

نخستین تیزر سریال «نهنگ آبى» جدیدترین 
ساخته کارگردان کهنه کار فریدون جیرانى در 
آستانه انتشار این ســریال رونمایى شد. این 
ســریال به نویســندگى بهرام توکلى، روایتى 
معمایى و رازآلــود از اتفاق هاى روز جامعه را به 
تصویر مى کشــد. در خالصه داســتان سریال 
«نهنگ آبى» که چهره هاى معروفى در آن ایفاى 
نقش مى کنند آمده اســت: «"آرمین" (ســاعد 
سهیلى) دانشــجوى تیزهوش کامپیوتر توان 
برقرارى ارتباط با آدم ها را ندارد و بیشتر وقت 
خود را با ســایت کتابخوانــى اش که خودش 
ســاخته مى گذراند، پدرش (مجیــد مظفرى) 
مبتال به بیمارى MS شــده و در آستانه جدایى 
از مادرش (پریوش نظریه) است. او در سایت 
کتابخوانى با "ژاله" (ماهــور الوند) دخترى که 
فهرست کتاب هاى مورد عالقه اش بسیار شبیه 
به آرمین است آشنا مى شود. ژاله او را که مشکل 
مالى دارد براى کار به شــرکت ساختمانى اى 
معرفى مى کنــد که خودش در آنجــا به عنوان 
گرافیســت کار مى کند. آرمین در شــرکت با 
"بهمن" (حسین یارى) رئیس شعبه، "آناهیتا" 
(لیال حاتمى) نامزد بهمن، "هاله" (آزاده صمدى) 
منشى فضول شرکت، "نادر" (حمیدرضا آذرنگ) 
رئیس هیئت مدیره شرکت "مادر"و "مروارید" 
(ویشکا آسایش) همسر نادر و یکى از اعضاى 
هیئت مدیره شرکت مادر آشنا مى شود. آرمین 
در این شرکت به عنوان مسئول امنیت استخدام 
مى شود و این شــروع ماجراهاى زندگى تازه 

اوست.» 
فریدون جیرانى که امســال فیلم ســینمایى 
«آشــفتگى» را براى حضور در سى و هفتمین 
جشــنواره فیلم فجر آماده کرده اســت، بعد از 
سال ها فعالیت در شبکه نمایش خانگى با سریال 
«نهنگ آبى» به ســراغ حضــور در این عرصه 
رفته است. ســاخت این ســریال پرستاره به 
تهیه کنندگى ســعید ملکان چندان بى حاشیه 
هم نبود! على احمــدزاده، کارگردان فیلم «مادر 
قلب اتمى»، نسبت به کپى کردن گریم یکى از 
شخصیت هاى این ســریال از شخصیت اصلى 
فیلمش به سازندگان ســریال پخش خانگى 
«نهنگ آبى» واکنش نشان داد و تصویر منتشر 
شــده از گریم لیال حاتمى در این سریال را به 
چالش کشید. او در مطلبى طراح گریم «نهنگ 
آبى» را متهــم به دزدى شــخصیت کرده  بود. 
احمدزاده در صفحه اینســتاگرام خود نوشت: 
«خانــم حاتمى عزیز! کالهى که امروز بر ســر 
شماست بخشى از هویت یک کاراکتر است که 
قبل ها طراحى شــده، خریدارى شده و نمایش 
داده شده و حاال به این شــکلى دزدیده شده و 
بدون هیچ تغییرى دوباره بر سر شما فرورفته...»

با این حال «نهنگ آبى» از سه شنبه 25 دى ماه 
در شبکه نمایش خانگى و به صورت انحصارى 
در «فیلیمو» منتشــر خواهد شد. این نخستین 
سریال تولید شــبکه اینترنتى «فیلیمو» است. 
باید دید جیرانى که سبکى خاص در فیلمسازى را 
دنبال مى کند در این سریال هم که مثل اکثر کارها 
و آثارش  پر بازیگر است، چطور پیش مى رود؟

محیا حمزه

در انتظار «نهنگ آبى» از سه شنبه 

پیوستن بازیگران جدید به سریال «رقص روى شیشه»

هنوز خالصه داستانى از فیلم منتشر نشده است اما همانطور 
که اشاره شد، درامى حادثه اى و زنانه است. در این فیلم، الله 

باسکندرى در نقش «لى لى»، دیبا زاهدى، پژمان بازغى، 

زززززززززىزىزىزىازىمى کنند.  فیلمنامه «تیغ و ىىىىىىبىبىبىببىببى ب هومن برق نورد و مهران رج
ثمرث پپپپپوراحمــد چالش هاىترمه» نوشته کیو

ساخت داشت و حتىزیادى در گرفتن پروانه 
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تیم ملى  ایران براى اولین بار در ســال 1984 و در مرحله نیمه نهایى 
بازى ها مقابل عربستان قرار گرفت که در ضربات پنالتى با نتیجه 5 بر 
4 و در مجموع با حساب 6 بر 5 نتیجه را به حریف واگذار کرد تا نخستین 
تجربه حضور در ضربات پنالتى با اولین شکســت همراه باشد. در این 
بازى اصغر حاجیلو، جعفر مختاریفر، حمید درخشــان و شاهرخ بیانى 
پنالتى هاى اول، دوم، سوم و پنجم را گل کردند و محمد پنجعلى پنالتى 

چهارم را از دست داد.
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1984 سنگاپور؛ 
شکست مقابل عربستان در نیمه نهایى

1988 قطر؛
 پیروزى برابر چین در رده بندى

2004 چین؛ 
شکست برابر چین در نیمه نهایى

2015 استرالیا؛ 
شکست برابر عراق در نیمه نهایى

1984 سنگاپور؛ 
شکست برابر کویت در رده بندى

1996 امارات؛ شکست برابر عربستان در نیمه نهایى
 و پیروزى برابر کویت در رده بندى

2007؛ شکست برابر کره جنوبى 
در یک چهارم نهایى

ایران براى دومین بار در دیدار رده بندى همین مسابقات مقابل کویت قرار 
گرفت که در این دیدار هم شکست خورد. اصغر حاجیلو، حمید درخشان و 
رضا احدى پنالتى هاى اول تا سوم را براى تیم ملى ایران گل کردند و جعفر 
مختاریفر پنالتى چهارم را از دست داد تا ایران در ضربات پنالتى با نتیجه 
5 بر 3 و در مجموع با نتیجه 5 بر 4 مغلوب کویت شده و از رسیدن به مقام 

سوم این بازى ها باز بماند.

جام ملت هاى 1988 مصادف بود با ســومین تجربه حضور ایران در ضربات 
پنالتى. تیم ملى ایران در دیدار رده بندى این مسابقات و در ضربات پنالتى برابر 
تیم ملى چین قرار گرفت و در مجموع با نتیجه 3 بر صفر به پیروزى رسید. در 
این دیدار مجتبى محرمى، محمد حسن انصارى فر و زنده یاد سیروس قایقران 
پنالتى هاى خود را گل کردند و هر سه پنالتى تیم چین از دست رفت تا تیم ملى 
کشورمان در مجموع به پیروزى 3 بر صفر برســد و عنوان سومى این دوره از 

مسابقات را به دست آورد.

تجربه ایران در جام 1984 یکبار دیگر در امارات تکرار شد و تیم ملى ایران در مرحله نیمه نهایى و دیدار رده بندى به ترتیب به مصاف عربستان 
و کویت رفت. با این تفاوت که این بار در دیدار رده بندى کویت را شکست داد. تیم کشورمان ابتدا در مرحله نیمه نهایى در ضربات پنالتى مقابل 
عربستان قرار گرفت و با نتیجه 4 بر 3 مغلوب شد. در این بازى افشین پیروانى، حمید استیلى و کریم باقرى پنالتى هاى دوم، چهارم و پنجم را گل 
کردند. على دایى، داریوش یزدانى و محمد خاکپور پنالتى هاى اول، سوم و ششم را از دست دادند. ایران با پذیرفتن این شکست در دیدار رده بندى 
به مصاف کویت رفت که این بازى هم به ضربات پنالتى کشید و این بار تیم ملى کشورمان موفق به شکست دادن حریف شد تا به مقام سومى 
این مسابقات برسد. در این بازى تیم ایران در ضربات پنالتى با نتیجه 3 بر 2 و در مجموع با نتیجه 4 بر 3 کویت را شکست داد. حمید استیلى، افشین 

پیروانى و کریم باقرى پنالتى هاى خود را به گل تبدیل کردند و مجتبى محرمى نخستین پنالتى ایران را از دست داد.

تیم ملى ایــران باز هم در مرحله نیمه نهایــى مقابل حریفش که 
میزبان بازى ها بود به نتیجه مســاوى رسید تا کارش براى صعود 
به فینال به ضربات پنالتى بکشــد. در این بازى على دایى، مهدى 
مهدوى کیا و جواد نکونام پنالتى هاى اول تا ســوم را گل کردند. 
ایمان مبعلى و یحیى گل محمدى پنالتى هاى چهارم و پنجم را از 
دست دادند تا ایران در ضربات پنالتى با نتیجه 4 بر 3 و در مجموع با 

نتیجه 5 بر 4 مغلوب شده و از راهیابى به فینال باز بماند.

این بار ضربات پنالتى قبل از مرحله نیمه نهایى حکم حذف تیم ملى کشورمان را 
صادر کرد. ملى پوشان ایران در مرحله یک چهارم نهایى این دوره از مسابقات به 
کره جنوبى برخورد کردند و با نتیجه 4 بر 2 مغلوب حریف شدند تا از دور مسابقات 
کنار روند. در این بازى فریدون زندى و رضا عنایتى پنالتى هاى اول و ســوم را 
گل کردند. مهدى مهدوى کیا و رسول خطیبى هم پنالتى هاى دوم و چهارم را 

از دست دادند.

یکبار دیگر حکایت تکرارى حذف تیم ملى ایران با حکم ضربات پنالتى و این بار برابر تیم 
ملى عراق در مرحله یک چهارم نهایى. تیم ملى ایران در یک دیدار عجیب و در حالى که 
در پایان 120 دقیقه برابر عراق به 3-3 رسیده بود، در طوالنى ترین ضربات پنالتى خود 
در جام ملت ها تن به شکســت 7 بر 6 و در مجموع 10 بر 9 داد. در این دیدار هر کدام از 
تیم ها هشت پنالتى زدند که براى ایران به ترتیب مرتضى پورعلى گنجى، جواد نکونام، 
سید جالل حسینى، وریا غفورى، علیرضا جهانبخش و آندرانیک تیموریان پنالتى هاى 
دوم تا هفتم را گل کردند. احسان حاج صفى اولین پنالتى و وحید امیرى هشتمین پنالتى را 

از دست دادن د تا حکم حذف تیم ملى ایران از این مسابقات صادر شود.

همانطور که  از مــدت ها پیش در خبرهــا خوانده اید، 
تحرکات برخى از مدیران پیشــین پرســپولیس براى 
خرید این باشــگاه از مدت ها قبل در قالب شــرکتى به 
نام «پیشکسوتان کهن پرســپولیس» آغاز شده است. 
در واقع مسئوالن این شرکت از سال 96 و در جلسه اى 
که با مسعود سلطانى فر داشتند، براى نخستین بار اعالم 
کردند قصد دارند سرخپوشان را بخرند و براى این کار نیز 
منابع مالى کافى را در اختیار دارند. مطرح شدن ماجراى 
واگذارى استقالل و پرسپولیس به بخش خصوصى اما 
دوباره زمزمه هاى خرید این شــرکت را بر ســر زبان ها 
انداخته اســت؛ به گونه اى که حاال تنها مشــترى پروپا 
قرص باشگاه پرسپولیس، شــرکت پیشکسوتان است. 
خبرگزارى «فارس» چندى پیش در مورد سیاست این 
شرکت نوشت: «شرکت پیشکسوتان کهن پرسپولیس 
همچنین با جذب ستاره هاى پیشین سرخپوش، پایگاه 
مردمى مهمى را در اختیار گرفته اند. پیشکســوتانى که 
هر کدام با دریافت مبلغى اندك (حدود 500 هزار تومان) 
عضو این شــرکت هســتند و به اصطالح حقوق بگیر 

محسوب مى شوند.»
 بر اساس آنچه در ســایت رسمى ثبت شرکت ها عنوان 
شده، آخرین تغییر این شرکت در سومین روز از خرداد 97 
انجام شده است. در همان آگهى آمده:  با استناد به جلسه 
مورخ 96/11/26، اعضاى هیئت مدیره این شرکت براى 
مدت دو سال انتخاب شدند و بر این اساس على پروین 
رئیس هیئت مدیره، سعید شــیرینى مدیر عامل و عضو 
هیئت مدیره، بیژن ذوالفقارنسب نایب رئیس هیئت مدیره، 
محمدمهدى نبى، حمید جاسمیان، حمیدرضا استیلى و 

محمد جمعه اى نیز اعضاى هیئت مدیره هستند.
 شرکت پیشکســوتان کهن پرســپولیس با ابزارهایى 

هوشمندانه به دنبال پیدا کردن جایگاهى براى خود است. 
به عنوان مثال چند روز پیش بود که یکى از رســانه ها با 
تمجید از این شــرکت، آنها را اصلح دانست. نکته جالب 
اما مصاحبه برخى از اعضاى شــرکت بود که حساسیت 
هواداران را به دنبال داشــت و واکنش هاى متعددى را 
ایجاد کرد. ماجرا به گفتگوى روزنامه ورزشــى «گل» 
با بهروز رهبرى فرد بازمى گردد کــه او در آن مصاحبه، 
حســابى از خجالت على پروین و شرکت پیشکسوتان 
درآمد و گفت هدف این شــرکت پــس از واریز مبلغى 
میلیاردى از سوى شرکت همراه اول، تغییر کرده و آنها به 
فکر تیمدارى هستند. گفتگویى که واکنش ضیا عربشاهى 
را به دنبال داشت و او اعالم کرد:  رهبرى فرد کوچک تر 
از آن است که درباره پروین صحبت کند.  صحبت هاى 
عربشاهى اما به همینجا ختم نشد و او در همان گفتگو، 
برانکو را نه مربى بلکه یــک تمرین دهنده خوب نامید تا 
شایعات تغییر سرمربى پس از خرید باشگاه توسط شرکت 
پیشکسوتان کهن پرسپولیس را تأیید کند. او در ادبیاتى 
عجیب بیان کرد:  برانکو فقــط یک تمرین دهنده خوب 
است، من چند سال است آقاى برانکو را مى شناسم و وقتى 
دستیار آقاى بالژ بود هم فقط یک تمرین دهنده بود. زمانى 
که شد سرمربى، به فرکى گفتم چرا اینطور ترکیب مى چیند که 
گفت مدلش این است و هر چه مى گوییم گوش نمى کند. 
آقاى برانکو یک تمرین دهنده خوب است. یادتان باشد 
پارسال هم نیم فصل اول این دستیار چاق کروات (سرتن 
چوك) که کنارش نشسته بود باعث شد امتیازات را جمع 

کنیم و اگر جمع نمى کردیم به مشکل مى خوردیم. 
اما در مورد این اتفاقات روزنامه «قانون» در گزارشــى 
مفصل به ابعاد اهداف و برنامه هاى شرکت پیشکسوتان  
اشاره کرده و نوشته: پیشکســوتان پرسپولیس در کنار 
یکدیگر جمع شده و جلسات مهم و محرمانه اى را برگزار 

مى کنند تا زمینه خرید باشگاه پرسپولیس را فراهم کنند. 
از گوشــه و کنار نیز خبر مى رسد که ســعید شیرینى به 
دیدار برخى از منتقدان این شــرکت رفته و با آنها درباره 
دالیل فعالیت و تالش ها براى خرید باشگاه پرسپولیس 
صحبت کرده است. البته شنیده ها    حاکى از آن است که 
امیر عابدینى و محمد رویانیان نیز از اعضاى تأثیرگذار 
این شرکت هستند اما نامى از آنها در لیست هیئت مدیره 
دیده نمى شــود؛ رویانیان مدیرى کــه در طول دوران 
مدیریت خود نتوانست پرسپولیس را به جایگاه واقعى اش 
برســاند و پس از مدتى نیز کناره گیــرى کرد. عملکرد
ســال هاى اخیر عابدینى به عنوان مدیر باشگاه هایى 
مانند داماش هم خود گویاى همه چیز است. کافى است 
به دوران حضور شیرینى و رویانیان در باشگاه پرسپولیس 
نگاهى کنیم تا متوجه شویم این دو نفر چگونه با مدیریت 
اشــتباه، بدهى هاى میلیاردى را روى دســت مدیران 
بعدى گذاشــتند و در اوج مشکالت مالى، پرسپولیس را 
محکوم به پرداخت بدهى سنگین ژوزه کردند. این مردم 
فراموشــکار اما به پاس روزهاى درخشان پرسپولیس، 
مدیریت رویانیان و شیرینى را به تاریخ سپرده و واکنشى 
به احتمال خرید باشگاه از ســوى این افراد معلوم الحال 
نشــان نمى دهند. خمیازه هاى معروف سعید شیرینى 
روى نیمکت باشگاه پرسپولیس که نشان از عدم تعصب 
داشــت، باعث شــده هواداران این تیم با نگرانى، اخبار 
پیشکسوتان را پیگیرى کنند و تالش ها براى افزایش 

محبوبیت آنها ادامه دارد.
  به گزارش «نصف جهان»، هر چند که ضیا عربشاهى در 
گفتگوى اخیر خود عنوان کرده شرکت پیشکسوتان کهن 
پرسپولیس، شرکت ســهامى عام است اما بررسى هاى 
بیشتر نشان مى دهد این شــرکت، سهامى خاص است 
و شــرح وظایفى که در اساســنامه اش عنوان شده به 

این صورت است:  ســرمایه گذارى و مشارکت در کلیه 
فعالیت هاى صنعتى، عمرانى، کشاورزى، خرید و فروش 
کاالى مجاز بازرگانى در داخل و خارج از کشور، اخذ وام 
و البته شرکت در مناقصات و مزاید ه هاى بخش دولتى و 

خصوصى با مجوز و تأیید وزارت ورزش و جوانان. 
شرح وظایفى که نشان مى دهد سعید شیرینى به دنبال 
گســترش فعالیت هاى این شرکت اســت و تنها براى 
خرید باشگاه پرسپولیس، گام به عرصه رقابت نگذاشته 
است. به هر حال هر چه باشد شرکت پیشکسوتان کهن 
پرسپولیس با جذب ستاره هاى پیشین فوتبال و در نظر 
گرفتن حقوقى براى آنها، تحرکات مشــکوکى را آغاز 
کرده است و نکته عجیب تر آنکه برخى از پیشکسوتان 
تبدیل به سینه چاك هاى این شرکت شده اند. کافى  است 
نگاهى به گفتگوهایى که اعضاى حقوق بگیر این شرکت 
علیه منتقدان کرده اند، بیاندازید. همه آنها تالش مى کنند 
سعید شیرینى و شرکتش را اتفاقى نادر در ورزش ایران 
بدانند و براى آن بجنگند. اینکه پیشکسوتان به چه دلیل 
حاضر شــده اند اعتبار خود را که حاصل سا ل ها به دنبال 
توپ دویدن و افتخارآفرینى بوده، صرف شــرکتى کنند 
که ماهیت آن هنوز به طور دقیق مشخص نیست، اتفاق 
مهمى است. آیا حقوق هاى حداکثر یک میلیون تومانى 
(در صورت عدم غیبت در تمام جلسه هاى تمرین) باعث 
شده پیشکسوتان اینگونه علیه منتقدان موضع بگیرند یا 
اتفاقات دیگرى در پس پرده رخ داده که ما از آن بى خبر 
هستیم؟ قطعًا در ادامه حقوق هاى ناچیز این شرکت به 
پیشکسوتان به این سمت و سو مى رود که آنها مجبور 
شوند در شرایط خاص علیه مدیران باشگاه پرسپولیس 
حسابى مصاحبه کنند تا فقط شــرکت پیشکسوتان به 
عنوان الگو و ایده آل هواداران براى خرید پرســپولیس 

معرفى شود.

اعتبار پیشکسوتان پرسپولیس، ارزان فروخته مى شود

500 هزار تومان بگیر و حامى ما باش
على رضایى

این روزها همه نگاه ها به حاشیه خلیج فارس و جام ملت هاى آسیا دوخته شده است اما با این حال باشگاه هاى 
لیگ برتر روند آماده سازى خود را پیگیرى مى کنند درست مثل قهرمان نیم فصل. سپاهان در سفر به مشهد جدالى 
تدارکاتى با پدیده داشت و موفق شد همچون بازى دور رفت از ســد میزبان خود در ورزشگاه زیباى امام رضا(ع) 
بگذرد. به همین بهانه و همینطور بررسى حواشى و اتفاقات رخ داده در فوتبال ایران و جام ملت هاى آسیا، «ورزش 
سه» با سرمربى موفق سپاهانى ها گفتگویى انجام داده که در آن قلعه نویى حرف هاى جالبى به زبان آورده است.

 در آخرین نامه ام بــه اعضاى هیئت مدیــره همینطور مدیریت 
باشگاه به این نکته اشاره کردم که دیگر همه به سپاهان نگاهى در 
قامت مدعى اول قهرمانى دارند نه تیم چهاردهم فصل قبل. مسلمًا 
تقویت نشویم به مشکل مى خوریم به خصوص که سه چهار تیم 
مدعى دیگر با دو برابر بودجه ما در بازار نقل و انتقاالت زمستانى 
حسابى ریخت و پاش کردند. خدا را شــکر هیئت مدیره و باشگاه 
نهایت همکارى را با ما دارند و االن هم دوباره در صدد تقویت بیشتر 

تیم هستند.
 این روزها بازیکن گرفتــن براى تقویت نقاط ضعف 
خیلى سخت شده است. هیچ تیمى بازیکن کلیدى اش 
را نمى فروشد یا اگر مى خواهد بفروشد پول میلیاردى 
مى خواهد! در ثانى بازیکن خوبى بیرون نمانده که 
بشود آنها را جذب کرد با این حال باید در روزهاى 
آتى دو خرید دیگر داشته باشیم تا با خیال آسوده به 

نیم فصل دوم گام بگذاریم.
 در قبال انتقادات از برپایــى اردو در ترکیه باید 
بگویم به قدرى تجربه داریم کــه بدانیم اردو در 
چه نقطه اى براى تیم مفید خواهد بود. شــنیدم 
مى گویند ترکیه هوا ســرد است و... در پاسخ به 
این انتقادات باید بگویم شهرى که ما براى اردو 
انتخاب کردیم شرایط آب و هوایى مدیترانه اى 
دارد و دماى آن بین 10 تا 30 درجه ســانتیگراد 
است. ترکیه و کمپ هایى که این روزها میزبان 
بیشــتر تیم هاى اروپایى محسوب مى شوند به 
قدرى پیشرفت کرده که دیگر نباید نگران بارش 
باران و... در آن بود ضمن اینکه عالوه برامکانات و 
ساختار مدرن تمرینى این فرصت را به ما مى دهد 
سه بازى خیلى خوب تدارکاتى نیز در مدت ده روز 

تا دو هفته داشته باشیم.
 بازى هاى جام ملت هاى 2019 را تا جایى که 
وقت بشود، تماشا کردم. به نظرم کیفیت بازى ها 
اصًال خوب نیست گرچه مى شد پیش بینى این 
وضعیت را کرد چون اضافه کردن تعداد تیم ها و 
برگزارى بازى ها به این شکل تنها براى درآمدزایى 
بیشتر از سوى کنفدراسیون فوتبال آسیاست نه براى 

پیشرفت فوتبال قاره.  
 نه تنها مرحله گروهى بلکه در مرحله یک هشتم نهایى نیز 
با توجه به صعود تیم هاى سوم برتر گروه ها نباید انتظار تماشاى 
بازى هاى باکیفیتى را داشت. اگر مى خواهیم عیار تیم هاى مدعى 
قهرمانى مشخص شود باید از روزى که هشت تیم برتر معرفى مى شوند 
 و در مرحله یک چهارم نهایى مقابل هم قرار مى گیرند از فوتبال و سطح 

باالى آن در آسیا لذت ببریم.

کابوس چند دوره ایران در جام ملت هاى آسیا

پنالتى، حیا کن...!
تیــم ملى فوتبــال ایــران کــه چهاردهمین حضــور در 
جام ملت هاى آســیا را تجربه مى کند و یکى از شانس هاى 
قهرمانى این دوره به شــمار مى رود، امیدوار است کابوس 
چند دوره گذشته برایش تکرار نشود. در همه ادوار گذشته 
جام ملت هاى آســیا تیم ملى ایران هشت بار براى پیروزى 

مقابل حریفــان کارش به ضربات پنالتى کشــیده که تنها 
دو بار در آن موفق به پیروزى شــده اســت. ایران با هشت 
بار حضور در ضیافت پنالتى ها از ایــن نظر در بین تیم هاى 
آســیایى رکورددار اســت اما آمار ضعیف تیم ملى ایران در 
این بازى هــا نیز باعث ثبت رکوردى منفــى به نام این تیم 

شده اســت. ایران با شــش بار پذیرفتن شکست، داراى 
بیشترین شکست به حکم ضربات پنالتى است. هر دو پیروزى 
تیم ملى ایران با ضربات پنالتــى در دیدارهاى رده بندى به 
دست آمده است. این دو پیروزى در سال هاى 1988 و 1996 

به دست آمده است.

گالیه امیر قلعه نویى از
 24 تیمى شدن جام ملت ها
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باالى آن در آسیا لذت ببریم.

سخنگوى باشگاه آپوئل قبرس به پیشنهاد چند تیم ایرانى براى جذب رضا قوچان نژاد واکنش 
نشان داد.

نکتاریوس پتوینوس در واکنش به پیشنهاد تیم هاى ایرانى براى انتقال رضا قوچان نژاد، مهاجم 
تیم آپوئل گفت: من از رضا قوچان نژاد درباره این پیشــنهادها پرســیدم اما او به من گفت که 

نمى خواهد در لیگ فوتبال ایران بازى کند.
رضا قوچان نژاد که از تیم هیرنوین هلند به آپوئل قبرس پیوسته بود در دو ماه اخیر با از دست دادن 
جایگاه خود در ترکیب اصلى این تیم به یک نیمکت نشین تبدیل شده است. این مهاجم ایرانى 

حتى در بازى اخیر تیم آپوئل در لیگ دسته اول جایى در فهرست 18 نفره نیز نداشت. 

مانوئل نویر دروازه بان تیم فوتبال بایرن مونیخ در تمرین نوبت صبح پنج شنبه پرسپولیسى ها سرى به تمرین 
سرخپوشان زد. 

پرسپولیس  اردوى آماده سازى خود را به کمپ اسپایر قطر منتقل کرده که در این کمپ تیم هاى سرشناسى مثل 
بایرن مونیخ مشغول تمرین هستند، بیشترین استفاده را از همسایگى با بایرن برده است. 

پس از مالقات برانکو ایوانکوویچ و کادر کروات با نیکو کوواچ سرمربى بایرن، مانوئل نویر دروازه بان بایرن هم 
سرى به تمرینات پرسپولیس زد و بازیکنان و کادرفنى این تیم به خوش و بش پرداخت و عکاس باشگاه هم از 
این فرصت استفاده کرد و چند عکسى به یادگار گرفت. نویر بعد از حضور در تمرین پرسپولیس دقایقى هم با 

بازیکنان تیم پرسپولیس و مربى دروازه بان هاى این تیم صحبت کرد.

کنش 

هاجم 
ت که 

 دادن 
رانى 

رضا قوچان نژاد نمى خواهد در ایران بازى  کند حضور ناگهانى مانوئل نویر در تمرینات پرسپولیس



0606استاناستان 3412 سال پانزدهمشنبه  22 دى  ماه   1397

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

شماره: 139760302210001272- 97/10/16 نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد ثبت جنوب شرق اصفهان و لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشد مى توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد
 - راى 139760302210001272 مورخ 1397/09/29 هیات اقاى مسلم عالى پور مرغملکى به شماره شناسنامه 
3510 ملى 4620410888 صادره از شهرکرد فرزند على جمعه بر ســه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 246/75 مترمربع مفروزى از پالك شــماره 99 اصلى واقع در بخش شش حوزه ثبت ملک جنوب شرق 
اصفهان. انتقال عادى مع الواسطه از طرف آقاى منوچهر خاکى احدى از ورثه یوسف خاکى. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1397/10/22 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/11/8 م الف: 342482 میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك 

جنوب شرق اصفهان /10/344
ابالغ رأى

شماره پرونده: 39/97 مرجع رسیدگى: شعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف لنجان خواهان: حسنعلى دهقانى فرزند 
محمدحسین- نشانى: فوالدشهر ب 1 پارکینگ گاز پ 422 خوانده: نبى اله دهقان کلیشادى فرزند محمد- نشانى: 
اصفهان دروازه شیراز مالصدرا ك الفت پ 88 خواسته: پرداخت وجه چک گردشکار: شورا با بررسى جمیع اوراق و 
محتویات پرونده و با توجه به نظریه مشورتى اعضاء ختم رسیدگى را اعالم و بشرح ذیل مبادرت بصدور رأى مینماید. 
رأى قاضى شورا: در خصوص دادخواست حس نعلى دهقانى فرزند محمدحسین به طرفیت نبى اله دهقان کلیشادى 
فرزند محمد به خواسته صدور حکم مبنى بر الزام خوانده به پرداخت مبلغ 138/000/000 ریال به استناد چک شماره 
9602/970421- 12 عهده بانک ملى با احتساب خسارت دادرسى و خسارت تأخیر تأدیه شورا با عنایت به محتویات 
پرونده و تصویر مصدق چک مذکور و گواهینامه عدم پرداخت صادره از سوى بانک محال علیه و با توجه به اینکه 
وجود چک در ید خواهان ظهور در اشــتغال ذمه و مدیونیت خوانده دارد و خوانده در جلسه رسیدگى حضور نیافته و 
الیحه اى از جانب ایشان واصل نگردیده است، خواسته خواهان را ثابت تشخیص، لذا مستنداً به مواد 198 و 515 و 
519 قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى و مواد 310 و 313 قانون تجارت و ماده واحده 
استفساریه تبصره الحاقى به ماده 2 قانون اصالح موادى از قانون صدور چک حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ 138/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 2/605/000 ریال بابت خسارت دادرسى و پرداخت 
خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک (96/10/10) لغایت زمان وصول محکوم به وفق شاخص اعالمى از ناحیه 
بانک مرکزى در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. رأى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهى در این شعبه از شورا و سپس ظرف مدت بیســت روز قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى حقوقى 
شهرستان لنجان مى باشد. م الف: 343342 بهمن پور- قاضى شعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

لنجان (مجتمع شماره یک) /10/351
ابالغ وقت دادرسى

ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به آقاى محمد محمدى- کالسه پرونده: 486/97 وقت رسیدگى: 97/12/22 ساعت 
4:15 عصر خواهان: قربانعلى مختارى خوانده: محمــد محمدى فرزند قربانعلى خواســته: مطالبه وجه خواهان 

دادخواستى تسلیم شوراى حل اختالف نموده و جهت رسیدگى به شعبه 1 حقوقى ارجاع گردیده و وقت رسیدگى تعین 
شده به علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 آئین دادرسى 
مدنى مراتب یک نوبت در روزنامه هاى کثیرالنتشار ایران آگهى مى شود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهى ظرف 
مدت ده  روز به دبیرخانه شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نســخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت 
نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگى حضور بهم رساند ضمنا چنانچه بعدا ابالغى بوسیله آگهى الزم شود در یک 
نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود بدیهى است در صورت عدم حضور در جلسه شورا غیابا رسیدگى و تصمیم 
مقتضى اتخاذ مى نماید. م الف: 342937 کریمى- رئیس شعبه 1 حقوقى شــوراى حل اختالف بخش باغبادران 

(مجتمع شماره یک) /10/352
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى و 

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

یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شماره 139760302023000830 مورخ 97/09/29 آقاى ابراهیم رحیمى به شماره شناسنامه 
599 کدملى 1288601069 صادره از اصفهان فرزند ابوطالب نسبت به 4 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 58/88 مترمربع مفروزى از پالك شماره 2 فرعى از 5630- اصلى واقع در بخش 3 ثبت اصفهان که به صورت 

رسمى از طرف شهردارى به نامبرده انتقال رسمى گردیده است. 
ردیف 2- برابر رأى شماره 139760302023000832 مورخ 97/09/29 خانم عصمت نصرى سید احمدیانى به 
شماره شناسنامه 56903 کدملى 1281666068 صادره از اصفهان فرزند مرتضى نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 58/88 مترمربع مفروزى از پالك شــماره 2 فرعى از 5630- اصلى واقع در بخش 3 ثبت 
اصفهان که به صورت عادى از طرف ابراحیم رحیمى واگذار گردیده است. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور 
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد ش د. تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/10/22 تاریخ انتشار 

نوبت دوم: 1397/11/07 م الف: 344854 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /10/353
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى و 

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

یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شماره 139760302023000029 مورخ 97/09/29 خانم زینب پوالدى ده چشمه به شماره 
شناسنامه 21 کدملى 4679511435 صادره از فارسان ده چشمه فرزند محمدباقر نسبت به ششدانگ یکباب خانه 

به مساحت 270/32 مترمربع مفروزى از پالك شــماره هاى 3240، 3241 و 3242- اصلى واقع در بخش 3 ثبت 
اصفهان که در ازاى مالکیت مشاعى اولیه محرز گردیده است. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1397/10/22 تاریخ انتشار 

نوبت دوم: 1397/11/07 م الف: 344492  صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /10/355
ابالغ رأى

شماره پرونده: 785/97 شماره دادنامه: 954- 97/9/18 مرجع رسیدگى: شعبه ششم حقوقى شوراى حل اختالف 
لنجان خواهان: على خاکى فرزند بنده على- نشانى: فوالدشهر ب 2 بلوك 1 ورودى 202 پ 314 خواندگان: 1- على 
چرمى فرزند حسن نشانى: مجهول المکان 2- شرکت جهان پرتو به مدیریت عاملى على چرمى- نشانى: منحل 
شده خواسته: استرداد 4 فقره الشه چک گردشکار: شورا با بررسى جمیع اوراق و محتویات پرونده و با توجه به نظریه 
مشورتى اعضاء ختم رسیدگى را اعالم و بشــرح ذیل مبادرت بصدور رأى مینماید. رأى قاضى شورا: درخصوص 
دادخواست آقاى على خاکى فرزند بنده على بطرفیت آقاى على چرمى فرزند حسن و شرکت جهان پرتو به مدیریت 
عاملى على چرمى بخواسته استدعاى صدور حکم بر استرداد 4 فقره چک به شماره هاى 121176/021498/46 
به مبلغ 30/000/000 ریال و چک شــماره 121176/021497/60 به مبلغ 30/000/000 ریال و چک شــماره 
121176/021484/34 به مبلغ 24/000/000 ریال و چک شماره 121176/021492/28 به مبلغ 30/000/000 
ریال جمعًا مقوم به 100/000/000 ریال بشرح تقدیمى، شــورا با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمى و مستندات 
خواهان منجمله رونوشت مصدق رسید امانى بودن چک هاى بشماره 021498/46 و 021497/60 و 021484/34 و 
021492/28 با امضاى خوانده على چرمى و مهر تأیید شرکت جهان پرتو با مدیریت عاملى خوانده على چرمى و اینکه 
با وصف ابالغ وقت دادرسى بصورت نشر آگهى در جلسه شورا حضور نیافته و دفاع و ایرادى نسبت به دعوى خواهان 
و مستندات ابرازى وى ارائه و ابراز ننموده است و دلیل خالف ادعاى خواهان ارائه ننموده است. نتیجتاً شورا دعوى 
خواهان را ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى حکم به محکومیت 
خوانده به استرداد چهار فقره چک فوق الذکر بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/250/000 ریال هزینه دادرسى در 
حق خواهان صادر و اعالم مى گردد. رأى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شورا 
و سپس به مدت بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم حقوقى لنجان مى باشد. م الف: 344351 شعبه ششم شوراى 

حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک) /10/357
آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 

اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شماره: 139760302210001273-97/10/16 نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد ثبت جنوب شرق اصفهان و لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشد مى توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد
-راى 139760302210001273 مورخ 1397/09/29 هیات اقاى مصطفى خراسانى به شماره شناسنامه 1619 
ملى 1285800605 صادره از اصفهان فرزند محمد على بر سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
246/75 مترمربع مفروزى از پالك شماره 99 اصلى واقع در بخش شش حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان. انتقال 
عادى مع الواسطه از طرف آقاى منوچهر خاکى احدى از ورثه یوسف خاکى. تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/10/22 

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/11/08 م الف: 342488 میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب شرق 
اصفهان /10/346

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

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

یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف1- برابر رأى شماره 139760302023000122 مورخ 97/09/29 خانم مهین مسیبى به شماره شناسنامه 
507 کدملى 1287777937 صادره از اصفهان فرزند محمد على نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 131/13 
مترمربع مفروزى از پالك شماره 902 - اصلى واقع در بخش 2 ثبت اصفهان که به صورت عادى از طرف مرتضى 
دانشور واگذار گردیده است. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/10/22 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/11/07 م الف: 341585 

صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان/10/348
ابالغ وقت دادرسى

خواهان مجید ایمانیان دادخواستى به خواســته الزام خوانده مبنى بر مطالبه  به طرفیت خوانده ابراهیم افشارى  به 
شوراى حل اختالف شعبه 8 شهرستان نجف آباد تســلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 1153/97 ثبت گردیده 
و وقت دادرسى به تاریخ 97/11/24 ساعت 3/30 عصر تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى 
آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى 
مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى 
ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه 
دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته ابالغ رسیدگى نموده و تصمیم 
شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 333327/ م الف 

شعبه هشتم شوراى حل اختالف نجف آباد /10/358
 حصروراثت 

بشیر بهرامى قلعه سفیدى  داراى شناسنامه شماره 76 به شرح دادخواست به کالسه 1448/97 از این دادگاه درخواست 
گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد جعفر بهرامى قلعه سفیدى بشناسنامه 6 در تاریخ 
97/10/6 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. بشیر بهرامى 
قلعه سفیدى  ش ش 76 ، 2. محمد بهرامى قلعه ســفیدى  ش ش 1533 ، 3. مجید بهرامى قلعه سفیدى  ش ش 
1080040986 ، 4. هاجر بهرامى قلعه ســفیدى ش ش 1080281754 (فرزندان متوفى)، 5. طاهره بهرامى قلعه 
سفیدى  ش ش 41 (همسر متوفى)، 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. 344213/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى 

دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد /10/359

معاون عمرانى وزیر راه و شهرسازى گفت: در ستاد بازآفرینى 
شــهرى براى اســتان اصفهان 300 میلیارد تومان اعتبار 

تصویب شد.
هوشنگ عشایرى اظهار کرد: طبق آیین نامه مصوب شده، 
اگر براى بهسازى بافت ناکارآمد شهرى، شهردارى 30درصد 
ورود پیدا کند، وزارت راه و شهرســازى براى بهسازى 70 
درصد معابر ورود پیدا کرده و کمــک هاى نقدى، ملکى و 
اراضى خود را ارائه خواهد کرد، بنابراین مى توان گفت با این 
روش شرایط خوبى براى نوسازى بافت هاى ناکارآمد ایجاد 
شده است. وى با بیان اینکه در وزارت راه و شهرسازى براى 
بازآفرینى بافت هاى ناکارآمــد در چهار موضوع حمایت ها 

ارائه مى شود، تصریح کرد: یکى از اصلى ترین موضوعات، 
نوســازى و مقاوم سازى مسکن اســت که در این راستا از 

مشارکت بخش خصوصى نیز استقبال مى کنیم.
معاون عمرانى وزیر راه و شهرسازى تأکید کرد: عمده ورود 
ما به این مباحث، ارائه تسهیالت ارزان قیمت براى مالکان 
بافت هاى فرسوده به منظور ســاخت و ساز است و در این 
راستا وام 50 میلیون تومانى با سود 9 درصد در شهر اصفهان 
و وام 60 میلیون تومانى با 18 درصد ســود براى ساخت و 
ساز در نظر گرفته شــده که جمعًا 110 میلیون تومان وام 
به سازندگان مسکن در بافت هاى فرسوده از طریق بانک 

مسکن ارائه مى شود.

 رئیس دانشگاه علوم پزشکى اصفهان با بیان اینکه حجم 
بازار داروى ایران در سال در حدود 16 هزار میلیارد تومان 
است، گفت: استان اصفهان ظرفیت سرمایه گذارى براى 

تولید منسوجات پزشکى دارد.
طاهره چنگیز اظهار کرد: از کارآفرینان، سرمایه گذاران 
و متولیان براى حضور بیشــتر در عرصــه تجهیزات و 
ملزومات پزشکى و تولید بیشتر این محصوالت دعوت 

مى کنیم.
وى افزود: بــازار تجهیزات پزشــکى مصرفى 12 هزار 
میلیارد تومان است و تنها 30 درصد تجهیزات در کشور 

تولید مى شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان با بیان اینکه دو 
ســوم باند و گاز و منسوجات پزشکى کشــور در استان 
اصفهان تولید مى شــود، اضافه کرد: اســتان اصفهان 
ظرفیت سرمایه گذارى براى تولید منسوجات پزشکى 
دارد.  چنگیز ابراز امیدوارى کرد سهم اصفهان در تولید 
تجهیزات پزشکى و ایجاد اشتغال در این زمینه به بیش از 

نصف ظرفیت موجود برسد.
وى با بیان اینکه امیدى به توســعه کشاورزى و صنایع 
آب بر در استان نیســت، تأکید کرد: استان مى تواند در 
عرصه تولید تجهیزات پزشکى و لوازم آرایشى و بهداشتى 

توسعه یابد.

ارائه تسهیالت50 میلیونى 
در بافت هاى فرسوده 

تنها توان تولید 30 درصد 
تجهیزات پزشکى را داریم

معارفه رئیس جدید گزینش 
دانشگاه آزاد خمینى شهر

در آیینى مهدى رفیعـى به عنوان رئیـس جدید اداره 
گزینـش دانشـگاه آزاد اسـالمى واحد خمینى شـهر 

معرفى شد.

احداث شبکه فشار ضعیف 
برق در جنوب شرق اصفهان

بیش از یک کیلومتر شبکه فشار ضعیف هوایى با کابل 
خود نگهدار در جاده قلعه شــور، باهزینه بالغ بر یک 

میلیارد ریال احداث شد.
مهران نصر، مدیر امور برق جنوب شرق با اعالم این 
خبر گفت: درراســتاى نیرورسانى به متقاضیان برق 
غیردائم واقع درجاده قلعه شور، پروژه احداث شبکه 
فشــارضعیف هوایى باکابل خودنگهــدار درمحل 
مذکور ودر قالب سه فاز اجرایى شد. وى افزود: دراین 
پروژه، 16متقاضى ازشبکه احداث شده برقدار شدند 
که فعالیت اکثرآنها کارگاه هاى کوچک وصنعتى بود.

آالیندگى ها امروز بر مى گردند
شرایط افزایش غلظت آالینده هاى شهرى در روزهاى 
شنبه و یک شنبه(امروز و فردا) در کالنشهراصفهان و 
مناطق صنعتى مرکزى اسـتان، به دلیل تشکیل الیه 
وارونگى دما و پایدارى جو، پیش بینى شود و همچنین 
در روزهاى شنبه ویک شنبه دماى هوا بین 4 تا 5 درجه 

در اکثر مناطق استان کاهش مى یابد.

برگزارى جشنواره زمستانه 
حمایت از مشاغل خانگى

مدیر منطقه7 شهردارى اصفهان گفت: تا 29 دى ماه 
جشنواره زمستانه در راسـتاى اجراى طرح حمایت از 
مشـاغل خانگى و تولید کنندگان داخلى در مجاورت 

برج کاوه برگزار مى شود. 
علـى اصغر شـاطورى اظهارکـرد: مهمتریـن اهداف 
برگزارى این جشـنواره زمسـتانه، حمایت از مشاغل 
خانگى و تولیدکنندگان داخلى و ایجاد فروشگاه هاى 
بدون واسـطه، با چشـم اندازى به منظور بسترسازى 

براى ارائه محصوالت زنان سرپرست خانوار است.

براى رفع محرومیت 
نیاز به ادارات بیشترى داریم

پورمحمـد شـریعتى نیا، رئیـس شـوراى اسـالمى 
شهرسـتان اصفهـان گفـت: شهرسـتان اصفهان به 
دلیل وسـعت زیـاد و محرومیتى کـه در بسـیارى از 
نقـاط دارد، اگـر قصـد محرومیـت زدایـى جـدى 
تأسـیس جدیـدى  ادارى  مراکـز  بایـد  اسـت 

 شود.

خبر

آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى 
شماره 29132 مورخ 97/10/18 

 اداره کل نوسازى مدارس استان اصفهان

نوبت دوم

نوبت 
مناقصه

مبلغ برآورد اولیه به ریال(براساس 
فهرست بها سال 97)

مبلغ تضمین شرکت 
در مناقصه(ریال)

مدت 
قرارداد شماره مناقصه عنوان پروژه ردیف

اول 7/055/733/434 353/000/000 8 ماه 200970403800007 تکمیل مدرسه مشارکتى تمدن  خورزوق برخوار  1
اول 7/842/274/719 392/500/000 6 ماه 200970403800005 تکمیل تخریب و بازسازى هنرستان دیزیچه مبارکه  2
اول 8/638/895/140 432/000/000 8 ماه 200970403800006 تکمیل  مدرسه مسکن مهر گرگاب شاهین شهر 3
دوم 14/273/372/435 714/000/000 8 ماه 200970403800008 تکمیل فرماندارى بوئین و میاندشت 4
دوم 7/719/862/105 386/000/000 4 ماه 200970403800009 تکمیل سالن زینت سلیمانى چادگان 5

1- دستگاه مناقصه گزار: اداره کل نوسازى مدارس استان اصفهان
2- موضوع مناقصه مندرج در جدول فوق

3- تاریخ و مهلت دریافت و گشایش اسناد مناقصه
الف )مهلت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ انتشار آگهى 97/10/20 لغایت ساعت 10 صبح مورخ 97/10/24

ب) مهلت تحویل اسناد مناقصه تا پایان وقت ادارى مورخ 97/11/4
ج) زمان گشایش پاکات اسناد مناقصه روز شنبه مورخ 97/11/6 در محل سالن جلسات
د)قیمت پیشنهادى  پیمانکار الزاما بایستى با سقف رتبه پیمانکار مطابقت داشته باشد.

ه) نحوه عقد قرارداد به صورت زیر بنایى براساس بخشنامه سرجمع (  شماره188 96/1299 مورخ 96/5/4 و تبیین مواردى از بخشنامه سرجمع به شماره  97/446861 مورخ97/8/22 )
مى باشد.

4- نشانى تحویل اسناد مناقصه : اصفهان – خیابان باغ گلدسته - مقابل درب شرقى بازار هنر – اداره کل نوسازى مدارس استان اصفهان (مراجعه به امور قراردادها جهت  تحویل تضمین  
شرکت در مناقصه)    تلفن تماس : 32222889

5-نوع تضمین قابل قبول شرکت در مناقصه    الف ) سپرده ( واریز به حساب شماره    2173060202008 بانک ملى) ب) ضمانتنامه معتبر بانکى
6- مدت اعتبار پیشنهادها :سه ماه پس از گشایش پیشنهادهاى مالى و این مدت براى یک بار و برابر سه ماه قابل تمدید مى باشد.

متن این مناقصه در پایگاه اینترنتى     www.nosazimadaresisf.ir   و  iets.mtorg.ir قابل رویت مى باشد و کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد 
مناقصه گران و بازگشایى پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir    انجام خواهد شد.

ضمنا شرکت هایى مى توانند نسبت به ارائه پیشنهاد اقدام نمایند که مدارك پرونده ارزیابى آنان تکمیل شده است.

م الف: 344317 

سیزدهمین نمایشــگاه بین المللى صنایع و تجهیزات 
پزشکى، دندانپزشکى و آزمایشگاهى در اصفهان امروز 

نیز همچنان برپاست.
 مدیرعامــل شــرکت نمایشــگاه هاى بیــن المللى 
استان اصفهان گفت: در این نمایشــگاه، 110شرکت 
از اســتان هاى اصفهان، تهران، آذربایجان شــرقى، 
خراسان رضوى و فارس در قالب 8500 مترمربع فضاى 
نمایشــگاهى آخرین دســتاوردهاى خود را به نمایش 

گذاشته اند.
على یار محمدیان افزود: شــرکت کننــدگان در زمینه 
تجهیزات آزمایشگاهى، پزشکى و دندانپزشکى،خدمات 
و تجهیزات توانبخشى، تجهیزات هتلینگ و بیمارستانى 

و خدمات دارویى و داروسازى، سازمان ها، بیمارستان ها، 
آزمایشگاه ها محصوالت خود را در این نمایشگاه عرضه

 کرده اند.
 به گفتــه وى، همچنین در این نمایشــگاه نمایندگان 
فروش برندهاى مطرح و فعال در این حوزه، از کشورهاى 
فرانسه، ایتالیا، ســوییس، آمریکا، آلمان، چین، تایوان و 
انگلیس به معرفى محصوالت و خدمات خود مى پردازند. 
سیزدهمین نمایشــگاه بین المللى صنایع و تجهیزات 
پزشکى، دندانپزشکى و آزمایشگاهى تا 22دى(امروز) 
از ســاعت 15تا21 در محل برپایى نمایشگاه هاى بین 
المللى اســتان واقع در پل تاریخى شهرستان پذیراى 

عالقه مندان است.

مدیرعامل شرکت سهامى ذوب آهن گفت: رقباى ذوب آهن 
براى خرید سنگ آهن به راحتى بهاى بیشترى مى پردازند و 
این امکان پرداخت را به دلیل برخوردارى از یارانه انرژى دارند. 
منصور یزدى زاده افزود: این شــرکت از تجربه و قدمت 50 
ساله برخوردار است اما به جز ساختمان ها، اثر دیگرى از 50 
سال گذشته باقى نمانده است، چرا که تمام تجهیزات نوسازى 
و بازسازى شده و مدرنیزاســیون در این شرکت همواره اجرا 

شده است.
وى تصریح کرد: قدمت50 ســاله این شرکت باعث مى شود  
عده اى عامل مشــکالت ذوب آهن را فرسودگى تجهیزات 
بدانند، در حالى که تجهیزات مــدرن در ذوب آهن اصفهان 
نصب شده که بسیارى از آنها به دست متخصصین داخلى و در 

بدترین شرایط تحریم صورت گرفته است.
یزدى زاده، مشکل اصلى این شــرکت را تأمین مواد اولیه به 
ویژه سنگ آهن ذکر کرد و گفت: رقباى ذوب آهن براى خرید 
سنگ آهن به راحتى بهاى بیشترى مى پردازند و این امکان 

پرداخت را به دلیل برخوردارى از یارانه انرژى دارند. 
وى افزود: ذوب آهن از روش کوره بلند اســتفاده مى کند که 
در این روش، زغال و کک حامل هاى اصلى انرژى هســتند 
و این شرکت به دلیل نامرغوب بودن زغال داخلى، چاره اى 
جز تأمین 30 تــا 40 درصدى زغال مورد نیــاز خود از خارج 

کشور ندارد. 

وى ادامه داد: این امر به معناى تأمین مواد اولیه با قیمت هاى 
جهانى است، در حالى که سایر شرکت هاى فوالدى ایران از 
یارانه انرژى بهره مند هســتند که براى هر کیلو فوالد  400 

تومان تفاوت قیمت با ذوب آهن ایجاد مى کند.
مدیرعامل ذوب آهن یادآور شد: این شــرکت هم اکنون به 

دلیل کمبود مواد اولیه، با 55 درصد ظرفیت خود کار مى کند 
و براى حل این مشــکل به دنبال حمایت مالى نیست؛ بلکه 
حمایت دولت براى تأمین پایــدار مواد اولیه از طریق معادنى 
که روزگارى توســط ذوب آهن راه اندازى شدند، براى این 

شرکت حیاتى است.

ذوب آهن با 55 درصد ظرفیت
 کار مى کند

امروز؛ آخرین روز نمایشگاه صنایع و تجهیزات پزشکى

اســتاندار اصفهان گفت: براى نخستین بار 
13/6 میلیارد یوآن چین بــراى طرح قطار 
سریع السیر اصفهان - تهران تأمین اعتبار شد 
که طبق قول پیمانکار مربوطه، پایان سال 99 

این طرح اتمام و به بهره بردارى مى رسد.
عباس رضایى افزود: مدت طوالنى است که 
قطار سریع السیر تهران-اصفهان خواسته 
بحق مردم بوده که براى بهره بردارى از این 
پروژه تالش خواهیم کــرد تا مردم در مدت 
زمان یک ســاعت و 50 دقیقه به پایتخت 

کشور سفر کنند.
وى تصریــح کرد: باید در راســتاى رقابت، 
تولید، صادرات و بازار تــالش کنیم در غیر 
این صورت دچار مشکل مى شویم زیرا نباید 

کیفیت را فداى کمیت کرد.
رضایى با بیان اینکه بقاى بازار نیازمند ورود 
همه جانبه است، تأکید کرد: باید امکانات را 

بسیج کنیم و براى مقابله با جنگ اقتصادى 
آماده شویم، چرا که در شرایط نگران کننده 

تحریم هاى اقتصادى به سر مى بریم.
استاندار اصفهان از بازگشایى آب در رودخانه 
زاینده رود از اوایل بهمن ماه ســال جارى 
خبر داد و بیان کرد: با توجه به درخواســت 
صنف کشاورزان، به مدت محدود آب براى 
کشاورزى جارى مى شــود که مدت زمان 
بازگشایى باید توسط وزارت نیرو اعالم شود.

وى در بخش دیگرى از ســخنانش با بیان 
اینکه با تشکیل کمیسیون رفع موانع تولید 
مشــکالت را رصد مى کنم، گفت: برخى از 
بانک ها مشــکالتى را براى تولید کنندگان 
ایجاد مى کنند که به همین منظور، دوشنبه 
(دو روز دیگر) در ایــن زمینه با رئیس بانک 
مرکزى جلسه اى خواهم داشت تا مشکالت 

در این زمینه مورد بررسى قرار گیرد.

معاون عمران شــهرى شــهردارى اصفهــان گفت: با
 بررســى هاى صورت گرفته و اولویت بندى طرح هاى 
عمرانــى، جهت اجــراى 21 طرح عمرانــى در منطقه 
یک،اعتبار 17 میلیارد و 500 میلیون تومان در سال آینده 

در نظر گرفته شده است. 
ایرج مظفر در خصوص پروژه هاى عمرانى سال آتى در 
منطقه یک اظهارکرد: طبــق برنامه ریزى هاى صورت 

گرفته، در سال آینده احداث خیابان اردیبهشت با اعتبار 
یک میلیارد تومان یکى از مهمتریــن اقدامات عمرانى 
تکمیلى است. وى گفت: همچنین تملک، بازنگرى در 
طرح و احداث مجموعه فرهنگى شهید بهشتى، احداث 
پارك جوزدان، احداث پارك محلى شاداب با اعتبارى در 
حدود یک میلیارد و 400 میلیــون تومان، از پروژه هاى 

فرهنگى تفریحى در سال 98 در این منطقه خواهد بود.

اختصاص 17 میلیارد به پروژه هاى عمرانى منطقه یک 

دوشنبه هفته جارى صورت مى گیرد؛ 
بررسى مشکالت تولیدکنندگان اصفهانى 

توسط رئیس بانک مرکزى

مدیرعامل این شرکت مى گوید مشکل اصلى شرکت سهامى ذوب آهن اصفهان تامین مواد اولیه به ویژه سنگ آهن است 
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دردهاى عضالنى مى توانند براى افراد مختلف در سنین مختلف 
رخ دهند. در بسیارى موارد، احساس درد در عضالت مسئله اى 
نگران کننده محسوب نمى شــود و بدون درمان خاصى بهبود 

مى یابد.
اما گاهى اوقات دردهاى عضالنى مى توانند نشــانه اى از یک 
بیمــارى زمینه اى باشــند. از دالیل شــایع دردهاى عضالنى 

مى توان به موارد زیر اشاره کرد:
اعمال فشــار بیش از حد، آســیب دیدگى یک بخش از بدن و 

عفونت هاى ویروسى.
همچنین دردهاى عضالنى مى توانند در هر قسمت از بدن که 
داراى عضله است، احساس شوند. با توجه به دلیل، میزان ناراحتى 

ممکن است خفیف یا بیش از حد شدید باشد.
دالیل دردهاى عضالنى چه چیزهایى هستند؟

از شــایع ترین دالیل دردهاى عضالنى مى تــوان به موارد زیر 
اشاره کرد:

استرس
استرس شرایط بدن براى مبارزه با بیمارى را دشوارتر مى سازد. 
در افراد ناخوش و داراى اســترس، درد عضالنى ممکن است به 

واسطه تالش بدن براى مبارزه با التهاب یا عفونت شکل گیرد.
از عالیم استرس مى توان به تپش قلب یا ضربان قلب افزایش 
یافته، فشار خون باال، سردرد، لرز، درد قفسه سینه و تنگى نفس 

یا نفس نفس زدن اشاره کرد.
افراد مى توانند براى مقابله با استرس تکنیک هاى «تن آرامى» 
را فرا گرفته و تا حد امکان خود را از موقعیت هاى استرس زا دور 

کنند.
کمبود تغذیه اى

دردهاى عضالنى ممکن است به واسطه عدم دریافت مواد مغذى 
از رژیم غذایى شکل بگیرند.

ویتامین D به طور ویژه نقش مهمى در ارائه عملکرد درســت 
عضالت ایفا مى کند. این ماده مغذى، به جذب کلســیم کمک 

مى کند و کمبود آن مى تواند به «هیپوکلسمى» منجر شود.
هیپوکلســمى به عنوان سطوح پایین کلســیم در خون تعریف 
مى شــود که افزون بر عضــالت، مى تواند بر اســتخوان ها و 

اندام ها تأثیرگذار باشد.
کم آبى بدن

فردى کــه با کم آبى بدن مواجه اســت، امــکان دارد دردهاى 
عضالنى را تجربه کند. نوشــیدن آب کافى براى حفظ عملکرد 
درست بدن ضرورى اســت و بدن بدون مایع کافى مى تواند به 
سرعت از کار بیافتد. کم آبى بدن عملکردهاى ضرورى بدن مانند 

تنفس و گوارش را دشوارتر مى سازد.
افراد باید به میزان آب مصرفى خود توجه داشــته باشند. به طور 
معمول نوشیدن شش تا هشت لیوان آب در روز توصیه مى شود. 

پیچ خوردگى ها و کشیدگى ها
پیچ خوردگى ها، کشیدگى ها و جراحات دیگر مى توانند موجب 

درد و ناراحتى عضالنى شوند.
برخى پیچ خوردگى ها و کشیدگى ها به درمان نیاز ندارند اما فرد 
باید استراحت کرده و از داروهاى بدون نسخه براى تسکین درد یا 

از کمپرس گرم براى تسکین عالیم استفاده کند.

اما اگر آسیب دیدگى موجب درد بسیار شدید شده، حرکت عادى 
را محدود کرده یا با گذشــت زمان بهبود نمــى یابد، مراجعه به 

پزشک بهترین گزینه محسوب مى شود.
کمبود خواب

کمبود خواب مى تواند اثر چشمگیرى بر بدن داشته باشد. خواب 
به بدن اجازه استراحت و احیاى خود را مى دهد و خواب ناکافى 

مى تواند به بروز دردهاى عضالنى منجر شود.
کمبود خواب مى تواند احساس ناتوانى و کندى را در فرد ایجاد 
کند. این شــرایط مى تواند بر توانایى تفکر فرد تأثیرگذار باشد و 

انجام وظایف روزانه را دشوارتر سازد.
فعالیت جسمانى بیش از حد

ورزش بیش از حد مى تواند به سفتى و دردهاى عضالنى منجر 
شود. 

■■■
از عالیم دردهاى عضالنى مى توان به موارد زیر اشاره کرد:

سفتى و ضعف در ناحیه تحت تأثیر قرار گرفته، تب، راش پوستى، 
یک عالمت گزیدگى، سرگیجه، دشوارى در تنفس و نشانه هاى 

عفونت مانند قرمزى و تورم.
درمان هاى خانگى براى دردهاى عضالنى

درمان هاى خانگى اغلب براى تسکین دردهاى عضالنى ناشى 
از آســیب دیدگى هاى خفیف، ورزش بیش از حد یا اســترس 

کفایت مى کنند.
1- استراحت

به ناحیه تحت تأثیر قرار گرفته اســتراحت دهید و فعالیتى را که 

موجب آسیب دیدگى شده است، متوقف کنید.
2-یخ

از یک کمپرس یخ براى تسکین درد و کاهش تورم استفاده 
کنید. سه بار در روز به مدت 15 تا 20 دقیقه از 

کمپرس ســرد روى ناحیه تحت 
تأثیر قرار گرفته اســتفاده 

کنید.

3-فشرده سازى
از یک باند کشى براى کمک به کاهش تورم 

استفاده کنید.
4-باال قرار دادن

در صورت امکان، پاهاى خود را براى به حداقل 
رساندن التهاب، باالتر از سطح بدن قرار دهید.

دالیل بروز دردهاى عضالنى

اگر براى سرماخوردگى درمانى وجود داشته باشد همانا استفاده 
از این میوه پر خاصیت مى تواند درمان آن باشد.

فصل زمســتان به دلیل خاصیت آب و هوایــى مختص خود 
عارضه هــاى زیادى را براى بــدن ایجاد مى کنــد که یکى از 
آنها، آمادگى براى پذیرش سرماخوردگى است، بنابراین براى 
اینکه در این ایام به ســرماخوردگى مبتال نشویم، طب سنتى 

راهکارهاى متفاوتى را پیش روى ما گذاشته است.
یکى از این راهکارها اســتفاده از یک ماده ضدمیکروب قوى 

به نام شــلغم اســت. با توجه به اینکه شــلغم داراى نشاسته و 
مواد قندى اســت، هیچگاه تحت تأثیر میکروب هاى هوا فاسد 
نمى شود و خوراکى هایى که با شــلغم طبخ مى شوند فاسدپذیر

 نیستند.
شــلغم غذاى مفیدى اســت که قوه بینایى را تقویت و معده را 
ضدعفونى مى کند، البته در درمان اخالط هم مؤثر است و آن را 

سهل و سرفه را آسان مى کند.
این میوه پرخاصیت براى درمان سرماخوردگى بسیار مفید است 

و اگر براى سرماخوردگى درمانى وجود داشته باشد، همانا شلغم و 
اسانس آن است. شلغم مملو از فسفر، کلسیم و آهن است و براى 

تقویت عمومى بدن مناسب است.
همچنین این میوه داراى ویتامین C و B اســت و بهتر است 
به صورت پخته مصرف شــده و آب آن هم مورد اســتفاده قرار 
گیرد. مى توان با خالى کردن داخل شلغم و اضافه کردن مقدارى 
شکر یا عسل درون آن، پنى ســیلین طبیعى درست کرد و مورد 

استفاده قرار داد.

دشمن 
سرماخوردگى را 

بشناسیم

میوه آنانــاس داراى فواید متعددى براى ســالمت 
از جمله کمک به هضم غذا، تقویــت ایمنى بدن و 

یع  روند بهبودى بعد از جراحى است. این تسر
میوه گرمسیرى سرشــار از مواد 
مغذى، آنتى اکســیدان ها و سایر 
ترکیبات مفید نظیر آنزیم هاست 
که مى تواند بــا التهاب و بیمارى 

مقابله کند.
میوه آناناس داراى فواید متعددى 
براى ســالمت از جمله کمک به 
هضم غذا، تقویــت ایمنى بدن و 
تسریع روند بهبودى بعد از جراحى 
است. در ادامه به برخى فواید چشمگیر 

این میوه اشاره مى شود.

وجود آنتى اکســیدان هاى 
مقابله کننده با بیمارى 

میوه آنانــاس نه تنها سرشــار از مواد 
مغذى اســت، بلکــه مملــو از آنتى 
اکسیدان هاى سالم هم است. مطالعات 
نشــان داده اند که آناناس مخصوصًا 
سرشار از آنتى اکسیدان هاى موسوم 
به فالوونوئیدها و اسیدهاى فنولیک 
است که تأثیرات طوالنى مدتى بر 

بدن دارند.

 مملو از آنزیم هاى تسهیل کننده 
فرایند هضم

مطالعات نشــان داده اند کــه آناناس حاوى 
آنزیم هاى گوارشى موسوم به «بروملین» است. 

این آنزیم هــا موجب تجزیه مولکول هــاى پروتئین 
به بلوك هاى ساختارى شــان نظیر اسیدهاى آمینه و 
پپتیدهاى کوچک مى شــود. در این حالت تجزیه شده 

و بدن به آسانى قادر به جذب آنهاست.

 کاهش ریسک ابتال به سرطان 
معموًال روند پیشــرفت ســرطان با فشــار اکسایشى و 
التهاب مزمن مرتبط اســت. چندین مطالعه هم نشــان 
داده اند کــه ترکیبات موجود در آنانــاس موجب کاهش 
ابتال به برخى سرطان ها مى شود. طبق برخى مطالعات 
آزمایشــگاهى، بروملین بــه مقابله با ســرطان کمک 
مى کند. مطالعات آزمایشگاهى نشان داده اند که بروملین 
با تولید مولکول هایى که موجب کارایى بیشتر سلول هاى 
سفید خون در توقف رشد سلول سرطانى و حتى نابودى 
سلول هاى سرطانى مى شود، سیستم ایمنى را تحریک 

مى کند.

 تسکین عالی م آرتروز
مطالعات نشــان داده اند به دلیل وجــود خواص ضد 
التهابى بروملین، این میوه مى تواند موجب تسکین درد 
در افراد مبتال به آرتروز التهابى شود. در مطالعات جدید 
در مورد بررسى تأثیر بروملین بر بیماران مبتال به آرتروز 
مشخص شــد مصرف مکمل آنزیم حاوى بروملین به 

تسکین درد کمک مى کند.

 تسریع روند بهبود بعد از جراحى
بار دیگر خواص ضدالتهابى بروملین موجب تسریع روند 
بهبود بعد از عمل جراحى مى شود. چندین مطالعه نشان 
داده اند که بروملین موجب کاهش التهاب، تورم، کبودى 

و درد بعد از عمل جراحى مى شود. 

از جمله کمک
یع  رتسر
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چرا بعد از عمل جراحى باید آناناس بخوریم
اگر در حال تالش براى کاهش وزن هستید، احتماًال نیازى به یادآورى این نکته نیست که نیاز به مقادیر زیاد پروتئین خواهید داشت. پروتئین حتى از بسیارى از 

منابع گیاهى، شما را سریع تر به اهداف کاهش وزنتان مى رساند.
بهترین گزینه هاى غذایى سرشار از این ماده مغذى که حاوى کمترین میزان کالرى هم هستند، از این قرارند:

تخم مرغ
هر دو عدد تخم مرغ تنها 140 کالرى دارد در حالى که 14 گرم 
پروتئین به بدن شما مى رساند. چربى موجود در زرده تخم مرغ 
قند خون شما را کنترل مى کند و باعث کاهش میل به پرخورى 
مى شود. یافته ها حاکى از آن هستند که مصرف تخم مرغ در 
وعده صبحانه هورمون گرلین که مرتبط با گرسنگى است را 

کاهش مى دهد.

ماهى سالمون
مقدار کمــى از این ماهى 22 گــرم پروتئین به بدن شــما 
مى رساند. این نوع ماهى سرشــار از اسیدهاى چرب امگا 3 
است که باعث افزایش سوزاندن چربى بدن مى شود و به حفظ 

اشتها نیز کمک مى کند.

پنیر کم چرب
یک فنجان از این نوع پنیر 28 گرم پروتئین دارد و مصرف 

آن به زنان داراى اضافه وزن توصیه مى شود.

عدس
منبع غنى از پروتئین، فیبر و مواد معدنى است و 
همچنین داراى کالرى کم و تقریباً بدون چربى 
است. یک فنجان عدس پخته شده حاوى 22 
گرم پروتئین، 300 کالرى و کمتر از یک گرم 

چربى است.

کره دانه هاى چرب
روغن بادام زمینى، بادام، گردو و دیگر دانه هاى مشابه، 
منابعى غنى از پروتئین هســتند. تقریبًا هر دو قاشق از 
این روغن داراى 7 گرم پروتئین اســت. مصرف روزانه 
انواع مختلف این روغن در مقادیر کم، یک رژیم غذایى 
مناسب محسوب مى شود که پروتئین مورد نیاز بدن را 

نیز تأمین مى کند.

تخم کدو
کدو سرشــار از فیبر، مواد معدنى و ویتامین 
هاســت. 28 گرم تخم کدو حــاوى 8 گرم 
پروتئین و مقادیر زیادى مواد معدنى شامل 
پتاسیم، منگنز و آهن اســت. البته به دلیل 
داشتن چربى باال، باید در میزان مصرف آن 

دقت کرد.

بوقلمون
 هر 100 گرم از گوشــت بوقلمون حــاوى 25 گرم 
پروتئین و تنها 140 کالرى انرژى است. توجه داشته 
باشید که مقدار سدیم در این گوشت باالست. بهتر 
اســت گوشــت تازه بوقلمون را تهیه کرده و آن را 
کباب کنید تا از مصرف مقدار اضافه نمک و سدیم 

جلوگیرى شود.

بهترین منابع پروتئین براى کاهش وزن مؤثر

اسید فولیک شکلى از ویتامین B است که براى زنان، به 
خصوص در زمان باردارى یا در سنین بارورى مهم است.

مصرف اسیدفولیک به پیشــگیرى از نقایص مادرزادى 
هنگام تولد در مورد مغز و نخاع، موســوم به نقایص لوله 
عصبى کمک مى کند. این ویتامین به شکل مکمل موجود 
است و به طور طبیعى در سبزیجات برگدار سبز، پرتقال و 
لوبیا یافت مى شود. همچنین در مواد خوراکى تصفیه شده 

نظیر نان ها، پاستا و غالت هم یافت مى شود.
طبق اعالم اداره ســالمت زنان، مصــرف درحدود 400 
میکروگرم اسید فولیک در روز به زنان توصیه مى شود و 
زنان باردار باید روزانه بین 400 تا 800 میکروگرم مصرف 

کنند.
عالوه بر حفاظــت در مقابل نقایص هنگام تولد، اســید 
فولیک از آنمى یا کم خونى که در زنان در ســن بارورى 

بسیار شایع است، نیز پیشگیرى مى کند.
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سینه مرغ بدون پوست
هر تکه سینه مرغ داراى 26 گرم پروتئین و تنها 
128 کالرى اســت. مصرف روزانه سینه مرغ 
به کســانى که قصد کاهش وزن سریع دارند 

توصیه مى شود.

چربى است.

کره بــه افزایش وزن کــودکان و نوزادان 
کمــک مى کنــد و بــراى کودکانى که 
خــوب وزن نمى گیرنــد، بســیار مفیــد

 است.
 اما فراموش نکنید براى کودکان مبتال به 
کم خونى به جاى کره که حاوى کلســیم 
است و مانع جذب آهن مى شــود، باید در 
غذا هایى که حاوى آهن هســتند از روغن 
زیتون بى بو استفاده کنید و در همه مواقع 
مزاج کــودك خود را هــم در نظر بگیرید. 
فراموش نکنیــد براى کــودك مبتال به 
اسهال، مصرف کره و روغن زیتون توصیه 

نمى شود.

 راهى ساده براى 
افزایش وزن کودك

 فواید مصرف اسید فولیک براى سالمت زنان
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به خدا سوگند، اگر چون اشتران فرزند مرده، ناله سر دهید و چون آواز حزین 
کبوتران جفت گم کرده زارى کنید و چون راهبان تــارك دنیا فریاد برآورید 
و مال و فرزند، رها کرده به ســوى خدا روید تا شــما را به خود نزدیک سازد و 
درجه شما فرا برد، یا گناهى را که رسوالن او در دفتر اعمال نوشته اند بزداید، 
هر آینه، در برابر ثوابى که براى شما امید مى دارم یا در برابر عذابى که شما را 

موال على (ع)از آن بیم مى دهم، بس ناچیز است و اندك.

آگهى مزایده (نوبت اول)

محمدرضا مجلسى- شهردار تودشک

شهردارى تودشــک در نظر دارد به اســتناد مصوبه شــماره 22/ش ت مورخ 
1397/01/14 شوراى محترم اسالمى شهر تودشک، بهره بردارى از دو واحد تجارى 
واقع در مجتمع خدماتى رفاهى جنب ساختمان شــهردارى را از طریق آگهى 
مزایده به صورت اجاره ماهیانه و با شــرایط مندرج در برگه آگهى به متقاضیان 
واجدالشرایط واگذار نماید. لذا متقاضیان مى توانند جهت دریافت اسناد مزایده تا 

تاریخ 1397/09/28 به امور مالى شهردارى مراجعه نمایند.
* الزم به ذکر است هزینه هاى انتشــار آگهى، کارشناسى و... به عهده برندگان 

مزایده مى باشد.

چاپ دوم

آگهى مزایده عمومى

سید جمال هاشمى- سرپرست سازمان مدیریت حمل و نقل شهردارى مبارکه

ســازمان مدیریت حمل و نقل شــهردارى مبارکه به استناد مجوز شــماره ى 97/1158 مورخ 
1397/09/28 شوراى محترم اسالمى شهر مبارکه و هیأت مدیره محترم سازمان مدیریت حمل و 
نقل شهردارى مبارکه، در نظر دارد؛ درخصوص واگذارى امور بهره بردارى، تعمیرات و نگهداشت یک 

ساله از مرکز معاینه فنى خودروهاى سبک شهردارى مبارکه اقدام نماید.
لذا، کلیه ى متقاضیان حقیقى و حقوقى واجد شــرایط مى توانند؛ جهت کسب اطالعات بیشتر و 
بازدید از مرکز موصوف و نیز اخذ اوراق مربوطه تا روز شنبه مورخ 1397/10/29 در ساعات ادارى، 
به امور ادارى سازمان، به نشانى: مبارکه- میدان دفاع مقدس- محله سجادیه- طبقه فوقانى پایانه 
مسافربرى مراجعه نمایند؛ و پیشنهادات خود را تا پایان ســاعت ادارى (14) روز سه شنبه مورخ 
1397/11/02 به دبیرخانه ى حراست شهردارى مبارکه تحویل نمایند. سازمان در رد یا قبول یک یا 
کلیه ى پیشنهادات مختار است. سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده درج شده است. 

تلفن تماس: 16- 52461715- 031

آگهى مزایده (مرحله اول)نوبت دوم

رضا رمضانى- شهردار آران و بیدگل

شهردارى آران و بیدگل در نظر دارد به استناد مصوبه هاى شــماره 2340 و 2341 هر دو مورخ 97/10/15 شوراى اسالمى شهر آران و بیدگل نسبت به 
واگذارى دو قطعه زمین واقع در فاز 5 مسعودآباد با کاربرى مسکونى با شرایط پرداخت به صورت نقدى به شرح ذیل از طریق مزایده اقدام نماید، لذا از 
کلیه واجدین شرایط دعوت به عمل مى آید جهت اطالع از شرایط، اخذ مدارك و شرکت در مزایده حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار نوبت دوم 

این آگهى به شهردارى آران و بیدگل مراجعه نمایند. 
ضمناً هزینه درج آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد. (کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار مى باشد)

- ششدانگ قطعه زمین شماره 698 تفکیکى قسمتى از پالك ثبتى 5864 فرعى از2637 اصلى به متراژ 149/62 م.م به ازاى هر مترمربع 8/200/000 ریال.
- ششدانگ قطعه زمین شماره 696 تفکیکى قسمتى از پالك ثبتى 8847 فرعى از 2637 اصلى به متراژ 152 م.م به ازاى هر مترمربع 7/200/000 ریال.

نوبت اول

آگهى مناقصه عمومى (نوبت اول)

حمید عشقى- شهردار شاهین شهر

شهردارى شاهین شهر به استناد مجوز شــماره 3569/ش مورخ 96/12/27 شوراى 
محترم اسالمى شهر در نظر دارد عملیات اجرایى احداث پارك حاشیه بلوار امام (ره) 
حدفاصل خیابان عطار و خیابان طالقانى را با مبلغ برآورد اولیه 3/517/563/163 ریال 

از طریق مناقصه عمومى به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق مناقصه مى بایستى در ساعات ادارى 
به واحد عمران شهردارى مراجعه و پیشنهاد خود را حداکثر تا آخر وقت ادارى روز شنبه 
مورخ 1397/11/06 به دبیرخانه حراست شهردارى تحویل نمایند. شهردارى در رد یا 

قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.

چاپ دوم

عملکرد شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان در منطقه نجف آباد از افزایش 
تعویض کنتور هاي خراب و فرســوده  و همچنین رشــد واگذارى تعداد انشعاب 

فاضالب در این منطقه طی 9 ماهه سال جارى حکایت مى کند.
افزایش تعویض کنتور هاي خراب و فرسوده 

طی9 ماه سال 1397تعداد 1773 مورد کنتور خراب و فرسوده در منطقه نجف آباد 
تعویض شد.  به گزارش روابط عمومی و امور مشترکین منطقه، در راستاي کنترل و 
شفاف سازي مصارف حقیقی مشترکین کم مصرف و پر مصرف و مدیریت مصارف 
خانگی و غیر خانگی، تعویض کنتور هاي خراب و معیوب بخصوص کم مصرف در 
دستور کار قرار گرفت و با برنامه ریزي و بررسی مصارف نسبت به تعویض 1773 
مورد کنتور هاي معیوب و فرسوده طی 9ماهه ســال 1397 در منطقه نجف آباد ( 
شهرهاي نجف آباد، دهق، علویجه، گلدشت، کهریزسنگ و جوزدان ) اقدام شد که 

نسبت به سال گذشته با 428 مورد بیش از 24 درصد رشد داشته است.
1691 انشعاب فاضالب واگذار شد

بارشد 9درصدي بیش از 1691 انشعاب فاضالب طی9 ماهه سال 1397 در منطقه 
نجف آباد واگذار گردید.  این گزارش حاکى اســت  با ارائه تسهیالت در واگذاري 
انشــعاب فاضالب در راســتاي تکریم ارباب رجوع و فراهم کردن زمینه فروش 
انشعاب فاضالب طی 9 ماهه ســال 1397بیش از 1691 رشته انشعاب فاضالب 
در نجف آباد و شهرك یزدانشهر وصل شــد که رشدي 9 درصدي به نسبت سال 
قبل داشته و در مجموع بیش از 11475 انشعاب فاضالب از سال 1392 تاکنون 

واگذار شده است.
کاهش مصرف سرانه آب خانوار 

با تداوم تالش کمیته مروجین ســازگاري با کم آبی و اقدامــات میدانی ، مصرف 
ســرانه مشــترکین آب  منطقه نجف آباد بیش 19 درصد کاهش یافت .  با تداوم 
فعالیت هاي مروجیــن و تداوم برگزاري کالس هاي اموزشــی مدیریت مصرف 
آب در مساجد ، آموزشــگاهها ،  مدارس ، کارخانجات ، بیمارســتانها و کارگاهها 
و دیگر اماکن و همچنین برگزاري جلســه با مشــترکین پر مصرف درراســتاي 
ســازگاري با کم آبی و صدور اخطار قطع آب براي مشــترکین پر مصرف و منع 
فروش انشــعاب آب به مکانهاي داراي ساخت  وساز ، مصرف ســرانه خانوار در 
ســه ماهه ســوم  ســال 1397 ( مهر ، آبان، آذر ) بیش از 998213 متر مکعب به 
نسبت ســال قبل کاهش یافت که بیش از19 درصد صرفه جویی در مصرف آب 

حاصل شده است .

افزایش تعداد انشعاب فاضالب و تعویض 
رییس خانه صنعت، معــدن و تجارت ایران گفت: دولت کنتورهاى خراب آب در نجف آباد

در بودجه 98 گام هاى اساســى براى کاهش وابستگى 
کشــور به فروش نفت برداشــت که از نکات مثبت این 
الیحه بشمار مى آید. ســید عبدالوهاب سهل آبادى با 
تاکید بر اینکه الزم است وابستگى به فروش نفت کاهش 
یابد، افزود: یکى از مشــکالت کشور تکیه به این ثروت 
خدادادى است که پول حاصل از فروش نفت ما را سست 

و تنبل کرده است.
وى ادامــه داد: در بخش درآمدى بودجــه 98، فروش 
یک و نیم میلیون بشــکه نفت به قیمت هر بشــکه 54 
دالر محاسبه شــده که نسبت به ســال 1397 کاهش 
چشمگیرى یافته اســت هرچند عاملى در تقلیل بودجه 

به حساب مى آید.
ســهل آبادى با بیان اینکه انتقال درآمدهاى کشــور از 
وابستگى به نفت به منابع دیگر، راه و روش خود را دارد، 
گفت: دولت این کار را در بودجه سال 98 در بخش مالیات 

و عوارض خدمات دیده است که برخى نکات در آن حائز 
اهمیت است.

رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با اشــاره به 
اینکه مالیات یکى از منابع اصلى درآمدزایى کشورهاست، 
گفت: دولــت باید در این بخش، فضاى کســب و کار و 
رکود اقتصادى حاکم بر برخــى واحدهاى صنعتى را نیز 

در نظر بگیرد.
وى توجه به بخــش هاى هزینه اى بــا در نظر گرفتن 
تورم پیش رو را نیز ضرورى خواند و اضافه کرد: با وجود 
افزایش حقوق کارکنان دولــت و کارگران، قدرت خرید 
آنها افزایش چندانى پیدا نمى کند و باید به معیشت آنها 

توجه بیشترى کرد.
ســهل آبادى همچنین با بیان اینکه هزینه هاى دولت 
در الیحه بودجه 98 کاهش نیافته اســت، تصریح کرد: 
الزم است بودجه دولت بر اســاس درآمد واقعى تعیین و 
بودجه برخى شرکت ها و موسســه هاى دولتى تعدیل 
شــود و هزینه هاى غیر ضرورى دولت مورد بررســى 

مجدد قرار گیرد.
وى حفظ واحدهاى تولیدى و صنعتــى موجود را مهم 
خواند و تاکید کرد: نگاه دولت به اشتغال باید بیش از این 
باشد و نباید به دنبال تعریف طرح هاى نو یا دادن مجوز به 

واحدهاى صنعتى جدید باشد.

رییس خانه صنعت و معدن ایران مطرح کرد:

کاهش وابستگى به نفت از نکات مثبت بودجه 98 است

شــهردار نجف آباد گفت: مدیریت شــهرى با اصالح 
ورودى هاى شهرنجف آباد ضمن ارتقاء ایمنى و روانى 
ترافیک، ســعى در نمایش چهره زیباى نجــف آباد به 

میهمانان و رهگذران شهر داشته است.
مهندس مســعود منتظرى نجف آبــادى گفت : تقاطع 
غیرهمسطح شهیدان حجتى در ورودى جنوبى نجف آباد، 
بلوارآیت ا... ایزدى در ورودى شرقى نجف آباد و میدان 
و المان نجف اشــرف و بلوار جانبازان در ورودى غربى 

نجف آباد پذیراى میهمانان دراین مبادى خواهند بود.
شــهردار نجف آباد درخصوص پروژه  بلــوار جانبازان 
حســین(ع) تا پلیس راه واقع گردیده است و هم اکنون ابراز داشــت : این بلوار به طول 2400متر از میدان امام 

اقدامات عمرانى درآن درحال انجام است.
5000متر طول جدول کارى و بازسازى و بهسازى جدول 
قدیمى  بهمراه 16000متر مربع بلوك فرش در این بلوار 
عملیاتى مى گردد و کانالهایــى در روفوژ عریض بلوار 

عابرپیاده را از این مسیر عبور خواهند داد.
فضاى ســبز و باغچه هاى داخل رفوژ به کمک آبیارى 
تحت فشار  و کاشت تک درخت هاى مقاوم جلوه اى تازه 

به رهگذران ارایه خواهند کرد.  
اصالح هندســى ورودى منطقه چهار که گامى دیگر در 
روانى ترافیک و کاهش تصادف این مســیر بود آخرین 

بخش سخنان شهردار را تشکیل مى داد.

شهردار نجف آباد تشریح کرد

اهتمام مدیریت شهرى به زیبایى ورودى هاى نجف آباد


