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یک کارشناس ارشد طب سنتى گفت: مصرف آب نارنج براى 
درمان فشار خون باال مفید است.

هانیه ناصرى نارنج را یک میوه داراى طبع سرد و خشک 
دانست و گفت: این میوه منبع غنى ویتامین C است و مصرف 

آب نارنج مى تواند ویتامین C مورد نیاز بدن را...

     

استرس را با رزمارى تار و مار کنیداحداث5520 واحد مسکن امید در اصفهان کنایه مریم امیرجاللى به رضا عطاران5 میلیون ایرانى مى خوابند و پول در مى آورند! مصاحبه گستاخانه تاوان دارد! سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما
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امروز به فوالدشهر بروید
ذوب آهن نیازمند حمایت است

کاهش قیمت لوازم خانگى 
تا پایان هفته

پرده بردارى از 
اسرار رازآلودترین 

دریاچه ایران! 5

مصرف روزانه بنزین 
در شهر اصفهان 

بیشتر از 2 میلیون 
لیتر است

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان، 
پیش از ظهر دیروز در ادامه سلسله نشست هاى 
«سه شنبه ها با رسانه» گفت: به مناسبت هفته 
حمل و نقل طى 33 روز با اجــراى برنامه هاى 
مختلف بــراى تمام گروه هاى ســنى میهمان 

شهروندان هستیم.
علیرضــا صلواتى با بیــان اینکــه رویدادهاى 

«قصه آدم و هوا» از...

الریجانى تماس گرفت، نمایندگان امروز تصمیم مى گیرندالریجانى تماس گرفت، نمایندگان امروز تصمیم مى گیرند
استعفاى دسته جمعى نمایندگان استان اصفهان وارد مرحله تازه اى شداستعفاى دسته جمعى نمایندگان استان اصفهان وارد مرحله تازه اى شد
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در چند روز اخیر فیلمى در فضاى مجازى منتشرشده که وضعیت نامناسب این بناى تاریخى را نشان مى دهد

سام درخشانى: 
بازیگرى داریم که  از اول 
هم اشتباه کرد بازیگر شد

 از نیازمندى به پیام تا دعوت از 
مهره شلونسک وروتسال!

جاذبه هاى لیست جدید کى روش

سرمربى تیم ملى در آستانه جام ملت هاى آسیا لیست 35 نفره خود را در حالى اعالم کرد 
که حضور چند بازیکن با شگفتى همراه بوده است.

 کارلوس کى روش در آستانه دومین حضورش روى نیمکت تیم ملى در ...
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در صفحه 6 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

معاون حمل  و نقل و ترافیک
 شهردارى اصفهان خبر داد:

وقف باید مشکالت اجتماعى را حل کند
توصیه مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان به واقفان با اشاره به مشکالت محیط زیستى:
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شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان در نظر دارد از طریق مناقصه عمومى خریدهاى زیــر را مطابق جدول زیر از 
فروشندگان ذیصالح انجام دهد.

آگهى مناقصه عمومى

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت دوم  

نام روزنامه:نصف جهان
تاریخ انتشار:1397/09/21

مهلت تحویل اسناد به دبیر خانه معامالت شرکت اتاق 292: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ 97/10/1 
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز یکشنبه به تاریخ 97/10/2

www.abfaesfahan.irمحل دریافت اسناد: سایت اینترنتى شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
www.iets.mporg.irپایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات

شماره تلفن گویا: 8-36680030-031(داخلى 388)

مبلغ تضمین(ریال) نوع بودجه موضوع مناقصه شماره مناقصه

1/050/000/000 جارى خرید60 تن پلى الکترولیت کاتیونى به منظور آبگیرى لجن 
تصفیه خانه هاى فاضالب شمال و جنوب شهر اصفهان 97-3-194/3

184/000/000 جارى خرید و اجراى چهار عدد کوبیکل 20 کیلو ولت جهت فاز 
توسعه تصفیه خانه فاضالب شمال شهر اصفهان 97-3-195/3

263/000/000 جارى خرید و اجراى کوبیکل هاى برق فشار متوسط جهت 
پست برق ورودى تصفیه خانه آب بابا شیخعلى اصفهان 97-3-211/2

شهردارى نصرآباد در نظر دارد به استناد بند سوم صورتجلسه مورخ 97/05/27 
شوراى اسالمى شهر نسبت به برگزارى مرحله دوم مزایده عمومى فروش 1 قطعه 
زمین با کاربرى مسکونى اقدام نماید. متقاضیان مى توانند تا تاریخ 1397/10/02 
جهت دریافت اسناد مزایده و کسب اطالعات بیشتر به شهردارى مراجعه نمایند. 
آخرین مهلت تکمیل و تحویل اســناد مزایده پایان وقت ادارى روز دوشــنبه 

97/10/03 مى باشد.
* شهردارى در رد و قبول کلیه پیشنهادات مختار مى باشد.

* هزینه درج آگهى به عهده برنده مزایده  مى باشد.
* پرداخت وجه زمین به صورت نقد و اقساط مى باشد.

تلفن تماس: 03146655650

آگهى مزایده عمومى مرحله دوم

رضا غالمرضایى- شهردار نصرآباد

نوبت دوم

ر زی ب ر ب رم ی ب ر ب م
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موضوع و اعتبار مناقصه: عملیات مستمر جمع آورى و حمل و دفن زباله، نظافت و رفت و روب معابر 
محدوده شهردارى منطقه پنج نجف آباد با برآورد سالیانه به مبلغ 15/720/304/704 ریال بدون تعدیل 

و مابه التفاوت.
شرایط شرکت در مناقصه: شرکت کنندگان باید داراى صالحیت انجام کار بوده و این صالحیت به تأیید 
اداره کار و امور اجتماعى رسیده باشد. همچنین داشتن توانائى و امکانات انجام کار بنا به تشخیص 

کارشناسان مربوطه شهردارى و ارائه حسن سوابق کارى الزامى مى باشد.
مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: از واجدین شرایط دعوت مى شود جهت کسب اطالعات بیشتر 
و دریافت اسناد مناقصه، با همراه داشتن مدارك و رزومه شرکت، تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 

97/10/08 به امور قراردادهاى شهردارى نجف آباد مراجعه نمایند.
شــرکت کنندگان باید مبلغ 790/000/000 ریال را طى فیش واریزى به حســاب ســپرده شماره 
0104544150002 شهردارى نجف آباد واریز و یا معادل آن را ضمانتنامه معتبر بانکى به عنوان ضمانت 

شرکت در مناقصه ارائه نماید.
سایر اطالعات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است  و شهردارى نجف آباد در رد یا قبول یک 

یا کلیه پیشنهادات مختار مى باشد.

آگهى مناقصه (نوبت دوم)

مسعود منتظرى نجف آبادى- شهردار نجف آباد

چاپ اول

دهیارى دوشخراط در نظر دارد نســبت به فروش کتیرا (از نوع 
خرمنى) به میزان تقریبى 3200 کیلوگرم از طریق مزایده عمومى 

اقدام نماید. 
متقاضیان مى توانند از تاریخ 97/09/14 تــا تاریخ 97/09/20 
جهت دریافت اســناد مزایده به دهیارى دوشخراط به نشانى 
شهرستان خوانسار- روستاى دوشخراط مراجعه و یا با شماره تلفن 

09130141794 تماس حاصل نمایند.

آگهى مزایده

حسن اسدى- دهیار روستاى دوشخراط

نوبت دوم

در چند روز اخیر فیلمىدر فضاىمجازى

سرمرب
کهحض

 کارلوس

رفروز
در شهر اصف
2بیشتر از 2 می
لیتر است
معاون حمل و نقل و ترافیک شه
پیش از ظهر دیروز در ادامه سلس

«سه شنبه ها با رسانه» گفت:
3حمل و نقل طى 33 روز با اجــ
مختلف بــراى تمام گروه هاى

شهروندان هستیم.
اینک علیرضــا صلواتى با بیــان

«قصه آدم و هوا» از...
در ص

شهریار و شهریار و 
شاید چهارمین جام!شاید چهارمین جام!
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وزیر بهداشت ضمن گرامیداشــت یاد و خاطره مرحوم 
آیت ا... هاشمى رفسنجانى گفت: دلتنگ آیت ا... هاشمى 
رفسنجانى هستیم چون ایشان از عمق جان عاشق ایران 

و مردم بود و آرزوهاى بزرگى براى کشور داشت.
سید حسن قاضى زاده هاشمى در نشست شوراى ادارى و 
معتمدین شهرستان رفسنجان اظهار کرد: وقتى در سال 
85 چشم مرحوم آیت ا... هاشمى رفسنجانى را جراحى 
کردم صبح زود بــه همراه یکــى از همکارانم به منزل 
ایشان رفتم؛ ما را به آشــپزخانه بردند. صبحانه را خود 
آیت ا... هاشمى آوردند؛ آن روز نگرانى هایى از آینده را در 
محضر ایشان مطرح کردم اما آیت ا... هاشمى به توصیف 

ایران پرداختند و گفتند که ایران منابع و عظمت بســیار 
زیاد و موقعیت ویژه اى دارد که جهان به ایران و ایران به 
جهان، نیازمند است و معلوم نیست که ما باشیم یا نباشیم 
اما آینده ایران درخشان خواهد بود.  وزیر بهداشت با اشاره 
به مالقات خود با مرحوم آیت ا... هاشمى رفسنجانى در 
آخرین روز عمر ایشان گفت: در آن جلسه هم تمام امید 
و آرزوى ایشان این بود که مشکالت کشور برطرف شود 
و انقالب اســالمى بتواند به وعده هایى که داده، جامه 

عمل بپوشاند.
 هاشمى افزود: ایشان تا جایى که توان داشت در جهت 

تحقق آرمان هاى انقالب اسالمى تالش کردند.

رئیس اتحادیه فروشــندگان لوازم خانگى از کاهش 10 
درصدى قیمت لوازم خانگى داخلــى و خارجى تا پایان 
هفته خبر داد. محمد طحانپور درباره وضعیت بازار لوازم 
خانگى اظهار کرد: با شرکت هاى تولید لوازم خانگى براى 
کاهش قیمت صحبت کردیم تا با توجه به پر بودن انبار ها 
قیمت را کاهش دهند تا مردم در تهیه کاال با مشکالت 
کمترى مواجه شوند. رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم 
خانگى تأکید کرد: کاهش بیشتر قیمت مستلزم گذشت 
زمان است تا تولیدکنندگان مواد اولیه را که با قیمت کمتر 

خریدارى کردند وارد خط تولید کنند.
وى خاطرنشان کرد: خریداران در حال حاضر براى خرید 

دست نگه داشتند و منتظر هستند با توجه به کاهش قیمت 
دالر، قیمت کاهش یابد پس از آن اقدام به خرید کنند. 
طحانپور درباره میزان افزایش قیمت لوازم خانگى گفت: 
از ابتداى اردیبهشت ماه تاکنون تولیدات داخلى بین 80 تا 
120 درصد افزایش قیمت داشتند و وارداتى ها هم حداقل 

170 تا 180 درصد رشد قیمت داشته اند.
رئیس اتحادیه فروشــندگان لوازم خانگى با بیان اینکه 
قاچاق لوازم خانگى مجدداً در حال افزایش است، تصریح 
کرد: اختالف قیمت کاالى قاچاق با کاالى تولید داخل 
زیاد شده اســت به عنوان مثال یخچال ساید باى ساید 

قاچاق با اختالف ده  میلیون تومان به فروش مى رسد.

روزى که چشم هاشمى را 
عمل کردم...

کاهش قیمت لوازم خانگى 
تا پایان هفته

تلگرام را روحانى فیلتر کرد
رئیـس  ضرغامـى،   . . . ا عـزت   تسنیم|
اسبق سـازمان صدا و سـیما در مراسـم بزرگداشت 
روز دانشـجو طى سـخنانى اظهـار کـرد: فیلترینگ 
اول تلگـرام با دسـتور رئیس جمهـور انجام شـد؛ در 
اغتشاشـات دى مـاه 96 کـه بخـش زیـادى از 
هماهنگى هـاى آن در تلگـرام انجام شـد، شـوراى 
امنیت ملى در جلسه اى که رئیس جمهور هم حضور 
داشت این مسئله را مورد بررسى قرار داد و تلگرام با 

دستور رئیس جمهور فیلتر شد.

علما خواهان فیلترینگ 
اینستاگرامند

سرپرست جدید معاونت امور فضاى   تابناك |
مجازى دادستانى کل کشور در پاسخ به اینکه آیا قرار 
است اینسـتاگرام فیلتر شـود؟ گفت: اینستاگرام باید 
چند سال پیش فیلتر مى شد. متأسفانه میزان جرائمى 
که در بستر جرم خیز اینسـتاگرام به وجود آمده و هر 
روز رو به رشد اسـت را مى توان به عنوان یک فاجعه 
نام برد. جواد جاویدنیا افزود: بسیارى از علما و اساتید 
دانشـگاه و دانشـجویان هر کـدام با اسـتدالل خود 

خواهان فیلترینگ این نرم افزار هستند. 

انتقاد کوهکن از روحانى
محسـن کوهکن، نماینده لنجان   رویداد24 |
در مجلس با اشـاره به اظهـارات رئیس جمهور مبنى 
بر اینکـه برخى مى گوینـد اگـر FATF را امضا کنید 
اسـالم به خطر مى افتـد در حالى که اینها اسـالم را 
نمى فهمنـد، تصریح کـرد: چنین اظهاراتـى در تراز 
رئیس جمهور نیست و روحانى با این نوع حرف زدن، 
به قداسـتى که براى جایگاه ریاست جمهورى کشور 
قائل هستیم لطمه وارد نکند چراکه ما نمى توانیم در 

مقابل این اظهارات ساکت بنشینیم. 

کدورت کوتاه مدت
  فارس| محمد قوچانى، عضو شوراى مرکزى 
حزب کارگـزاران سـازندگى در مـورد صحبت هاى 
جهانگیـرى درباره عدم اختیـار در دولت حتى در حد 
تغییر منشـى گفـت: آن چیزى کـه اتفـاق افتاد یک 
کـدورت کوتاه مدتى بود کـه بعد با دیـدارى که بین 

رئیس جمهور و معاون اول صورت گرفت حل شد.

جوان 
چطور مسجدى مى شود

  خبرگزارى حوزه| آیت ا... عبدالنبى نمازى، 
عضو جامعه مدرسـین حـوزه علمیـه قـم و نماینده 
ولى فقیـه در کاشـان در گفتگویى گفت: بـا تندى و 
بداخالقى نمى شـود جوان را به مسـجد جذب کرد. 
امـام جماعت مسـجد و هیئت امنـا باید شـرایطى را 
فراهم کنند کـه جوانان به جاى رفتـن به مکان هاى 

خالف اخالق به مسجد بیایند.

واقعاً مى ارزد؟
  عصر ایران| ایـن روزهـا خبرهـاى بـدى از 
صربستان به گوش مى رسـد. بر اساس گزارش هاى 
منتشـر شـده، یک مرد 40 سـاله ایرانى در سـرماى 
زیر صفـر جـان باختـه و بسـیارى از پناهجویان در 
اردوگاه هاى اسکان در صربسـتان با بدترین شرایط 
دسـت و پنجه نرم مى کنند. آیا وضع کشور ما اینقدر 
خراب شـده که شـهروندان ما برونـد و در چادرها و 
کانکس ها با یک وعده سـوپ آبکى و انـواع توهین 
و تحقیـر و حتى در مواردى مرگ دسـت و پنجه نرم 

کنند؟!

ذخیره گندم ایران
 جماران| مدیرعامل شرکت بازرگانى دولتى 
ایرانى بـا بیان اینکـه در حـال حاضر 8 میلیـون ُتن 
ذخیره گنـدم داریم که بـراى مصرف حـدود 20 ماه 
کشـور کفایت مى کند، گفت: تا چهار  ماه دیگر خرید 

تضمینى گندم در کشور نیز شروع مى شود.

خبرخوان
بررسى افزایش قیمت 

خودرو 
  ایسنا| سخنگوى کمیسیون اصل 90 
مجلس شوراى اسالمى از جلسه هفته  آینده این 
کمیسیون با حضور وزیر صنعت و دستگاه هاى 
نظارتى براى بررســى موضوع افزایش قیمت 
خودرو خبر داد. بهرام پارسایى اظهار کرد: جلسه 
روز یک شنبه  25 آذر ماه کمیسیون اصل 90 با 
حضور وزیر صنعت و معاونان مربوطه، سازمان 
بازرسى کل کشور، ســازمان تعزیرات، رئیس 
سازمان گمرك و خودروسازان درباره بررسى 
وضعیت پیش فروش خودرو و افزایش قیمت 

خودرو برگزار خواهد شد.

زمینداران فقیر
مهدى بصیــرى اصفهانى، عضو    ایلنا|
هیئت علمى دانشــکده منابع طبیعى دانشگاه 
صنعتى اصفهــان درباره بحــران کنونى آب 
در اصفهــان تصریــح کرد: اکنــون وضعیت 
حقابه داران بسیار دردناك است. آنها به شدت 
فقیر شــده، و درمانده از ابتدایى ترین نیازهاى 
زندگى شــان شده اند. کسانى هســتند که 20 
هکتار زمین کشاورزى دارند اما 20  هزار تومان 

هم در جیب ندارند.

فقط تا آخر سال
  ایسنا| سخنگوى سازمان ثبت احوال 
با تأکید بر اینکه کارت هاى ملى قدیم در سال 
98 فاقد اعتبار خواهند بود به هموطنان توصیه 
کرد که ثبت نام و دریافت کارت ملى هوشمند 

را به پایان سال موکول نکنند.

موقعیت سنجى آلمانى ها
رئیس کمیتــه میراث فرهنگى    ایسنا|
شوراى شــهر تهران در مورد وضعیت کارخانه 
ســیمان رى که محل فیلمبردارى مجموعه 
تلویزیونى «پایتخت» هم بوده اســت با بیان 
اینکه این کارخانه اولین مرکز تولید ســیمان 
در ایران اســت گفت: عمده ســاختمان هاى 
تاریخى که از  دوره پهلــوى اول باقى ماندند، 
با محصوالت این کارخانه ســاخته شده  و این 
کارخانه،  نقش مهمى در سازندگى کشور داشته 
است. وى با بیان اینکه دستگاه هاى این کارخانه 
هنوز قابلیــت فعالیت دارند و تحت لیســانس 
یک شــرکت آلمانى بوده و آنها مایلند که این 
دستگاه ها را از ما خریدارى کنند و به کشورشان 
بازگرداننــد، ادامه داد: مى تــوان با مرمت این 

کارخانه، آن را به موزه صنعت تبدیل کرد.

سرقت کاپشن 
فردوسى پور! 

مراسم اختتامیه و دریافت     خبر آنالین |
جــام قهرمانى بازى هاى جام رســانه ها براى 
عادل فردوسى پور خوش یمن نبود. تیم فوتبال 
شبکه 3 که در واقع تیم برنامه 90 بود توانست 
قهرمان جام رسانه ها شود. تیم عادل و یارانش 
عصر دوشنبه براى گرفتن کاپ قهرمانى شان 
رفتند و کاپشن تقریباً گرانقیمت فردوسى پور در 
حالى که وى آن را روى یک صندلى قرار داده 
بود پس از بازگشــتن از روى سن براى گرفتن 
جایزه، گم شد و هرچه هم گشتند پیدا نشد. این 
را مسئوالن برگزارى مسابقات گفته اند، البته 

اگر بعداً خالفش ثابت نشود!

کاهش شدید تولید موتور
  ایسنا| نایب رئیــس هیئت مدیــره 
سندیکاى قطعه سازان موتورسیکلت و دوچرخه 
 با اشاره به اینکه تولید صنعت موتورسیکلت 90 
درصد کاهش یافته اســت، اظهار کرد: تولید 
موتورسیکلت در کشــور رقمى معادل 800 تا 
900 هزار دستگاه در سال بود که در سال جارى 
به کمتر از 60 هزار دستگاه کاهش یافته است.

فرمانده نیروى هوافضاى سپاه پاسداران انقالب اسالمى 
در مراســمى که با عنوان روایت 40 ســال پیشرفت 
صنعت موشکى کشور در شرایط تحریم به همت بسیج 
دانشجویى دانشــگاه علم و صنعت برگزار شد تصریح 
کرد: اکثر دولت هایى کــه روى کار آمده اند نگاه آنها با 
سپاه یکى نبوده و اصًال سپاه را قبول نداشته اند و آن را 
متهم مى کردند با وجود این براى پیشبرد کار ها به سراغ 
ســپاه مى آمدند اگرچه اگر امکانات داشتند اصًال سراغ 

سپاه نمى آمدند. 

ســردار حاجى زاده در بخش دیگرى از اظهارات خود 
تصریح کرد: ابتدا بنده باید از مدیران صنعت خودروسازى 
دفاع کنم، چون اینکه بگوییم آنها غرب گرا هستند خوب 
نیســت ولى بحثى که وجود دارد این است که آنها یک 
تیم همگرا، منســجم و هم قسم نیســتند و بعضًا افراد 

انقالبى در بین آنها تک و یا چند نفر هستند.
فرمانده نیروى هوافضاى سپاه اضافه کرد: ما مى توانیم 
به صنعت خودروسازى کمک کنیم همانطور که وزارت 
نیرو اعالم کرد ما در باورســازى ابر ها مشکل داریم و 

هواپیما نداریم با وجــود این ما بالفاصله اعالم آمادگى 
کردیم و کار بارورسازى ابر ها را از پارسال آغاز کردیم و 
امســال نیز دنبال مى کنیم و البته پولى هم نگرفته ایم، 

چون هر جا نیاز کشور است ما در آنجا کمک مى کنیم. 
وى تصریــح کرد: در هر حــال ما نمى توانیــم در کار 
دیگران دخالت کنیم ولــى هر جا که از ما خواســتند 
حضور پیدا کردیم مثًال دولت در حوزه عمرانى با ســپاه 
قرارداد مى بندد اما  باز هم مى گویند سپاه کار اقتصادى 

مى کند.

برنامه «من و شما» که در هفته گذشته حواشى زیادى به 
دلیل برخورد مجرى با مسعود فراستى بر روى آنتن زنده به 
وجود آورد و با توبیخ مجرى و تهیه کننده و متوقف کردن 
برنامه از سوى مدیر شبکه شــما مواجه شد، درآینده اى 
نزدیک با ســاختار و گروهى جدید روى آنتن این شبکه 

خواهد رفت.
یک منبع آگاه در سازمان صداوســیما به «صبا» گفت: 

پس از بررســى هاى صورت گرفته که از ســوى معاون 
اموراستان ها براى ریشه یابى دقیق این اتفاق در دستور 
کار قرار گرفته  بود، مشــخص شد که تهیه کننده برنامه 
هادى قندى  مقصر اول این اتفاق است و حتى با هدفى از 
قبل طراحى شده برنامه را به این سمت پیش برده است؛ 
به همین دلیل، تهیه کننده برنامه هم از کار برکنار شد و با 
وجود اینکه قرار بود تهیه کنندگى برنامه «خوشا شیراز» 

شبکه استانى فارس را نیز برعهده بگیرد، از این مسئولیت 
نیز کنار گذاشته شد. همچنین آرش ظلى پور، مجرى برنامه 
نیز تا اطالع ثانوى اجراى هیچ برنامه تلویزیونى را برعهده 

نخواهد داشت.
البته با پیگیرى هاى کمیته بررسى مشخص شده است که 
سهم ظلى پور در این اتفاق کمتر از تهیه کننده برنامه است 

و احتمال دارد پس از مدتى با تعهد کتبى به آنتن بازگردد.

«گلى پاپى» از استان لرستان درگذشــت. او که متولد 
روستاى  «لبان ســفلى» شهرســتان دورود در استان 
لرستان بود بعد از حدود 140 ســال زندگى، درگذشت. 
این بانو بر اساس تحقیقات تبارشناسى پیرترین زن ایران 
بود و دوشنبه شب در سراى سالمندان صدیق خرم آباد 

درگذشت.
مراد حسین پاپى پدر علم تبارشناسى ایران در گفتگو با 
«تسنیم» گفت: با توجه به تاریخ شناسنامه، خانم پاپى 
126سال سن دارد ولى از آنجا که در گذشته سن دقیق 

افراد در شناسنامه ثبت نمى شــد و همچنین بر اساس 
تحقیقات تبارشناسى و محاسبه سن پدر و برادران خانم 
پاپى، وى حدود 140سال سن داشته است و متعلق به پنج 

نسل گذشته است.
پدر علم تبارشناسى ایران عنوان کرد: خانم پاپى پس از 
ازدواج صاحب فرزند نشده و با اقوام نزدیک خود زندگى 
مى کرده و از ســال 1393 تاکنون در سراى سالمندان 

صدیق خرم آباد نگهدارى شده است.
مصطفى امانى پور مدیر کل ثبت احوال لرستان نیز اظهار 

کرد: نخستین شناسنامه جمهورى اســالمى ایران در 
شهرستان هاى بروجرد و خرم آباد سال 1305صادر شده 
است. شناسنامه  خانم گلى پاپى سال 1307 صادر شده 
و تاریخ تولد خانم پاپى 1272 در ثبت  احوال ثبت شــده 
است ولى با توجه به اینکه افرادى که قبل از 1305متولد 
شده اند و اقدام به گرفتن شناسنامه کرده اند ممکن است 
سنشان بیشتر از آنچه باشد که ثبت شده برهمین اساس 
احتمال دارد تاریخ تولدخانم گلى پاپى بیشتر از تاریخ ثبت 

شده در شناسنامه اش باشد.

گروهى مستندســاز از یکى از رازآلودترین مکان هاى 
تاریخى و اســطوره اى ایران پرده برداشته و به اعماقى 

نفوذ کرده اند که تا به حال کسى این کار را نکرده است.
در 45 کیلومترى شمال شرق تکاب در استان آذربایجان 
غربى، جواهرى مهجور و ناشــناس باقى مانده اســت. 
داستان اسطوره اى تخت سلیمان و زندان دیو حکایتى 
اســت شــنیدنى اما آن دریاچه اســرارآمیز روبه روى 
ویرانه هاى باقیمانــده از معبد آناهیتا، خــود به تنهایى 
داســتان عجیبى دارد. دریاچه اى که در واقع چشمه اى 
جوشان اســت و عمقش در برخى نقاط به 120 متر هم 

مى رسد.
توریســت هایى که به اصطالح به «توریست انرژى» 
یا «توریست معنوى» معروف هســتند، در جستجوى 
انرژى هاى شفابخش و براى حفاظت از کره زمین هرساله 

به چنین نقاطى سفر مى کنند.
به جز بقایاى زندگى شهرى و آثار به جا مانده از انسان ها، 
سازه هاى باقیمانده در این محوطه شامل حصار محیطى، 
دروازه هاى ساســانى و ایلخانى، آتشکده آذر گشسب 
(آذرگشسپ)، معبد آناهیتا و ایوان غربى معروف به ایوان 

خسرو است.
داســتان هاى زیادى در مورد این دریاچه گفته شــده 
که مشهورترین افســانه، وجود گنج هاى بى شمار در 
اعماق دریاچه اســت، گنج هایى با ارزش بى پایان که 
در طول تاریخ به دریاچه انداخته و پنهان شده اند. بحث 
برانگیزترین گنجى که ممکن است در کف دریاچه وجود 

داشته باشد انگشتر حضرت سلیمان(ع) است.
براساس باورهاى عامیانه، کل مجموعه تخت سلیمان 
توســط نیروهایى ماورایى ساخته شــده که از حضرت 
سلیمان(ع) فرمان مى بردند، براساس همین باورها وى 
انگشترى در دست داشــت که تمام قدرت خود را از آن 

مى گرفت. 
حاال گروهى مستندساز به سرپرستى آرمین ایثاریان از 
یکى از رازآلودترین مکان هاى تاریخى و اســطوره اى 
ایران پرده برداشته و به اعماقى نفوذ کرده اند که تا به حال 
کسى این کار را نکرده است. البته پیش از این هیئت هاى 
کاوش اروپایى نیز به سراغ دریاچه آمدند اما هیچ غواصى 
نتوانست به دلیل فشار آب دریاچه و امالح غلیظ و سنگین 

آن، به عمق بیش از 31 متر نفوذ کند.

نخســتین بار غواصان آلمانى وارد دریاچه شدند، طبق 
مشــاهدات آنها که بعدها منتشر شــد گودالى در میان 
دریاچه دیده مى شد که 112 متر عمق داشت. همچنین ده 
کانال آب در حاشیه دریاچه کشف شد اما به دلیل رسوبات 
زیاد آب و محدودیت دید آنها موفق به کشف اثرى خاص 

در اعماق آب نشدند.
این منطقه که مهمترین ذخایر طال را در خود جاى داده 
رازهاى جادویى زیادى در دل دارد که آرمین ایثاریان در 
مستند «اسرار دریاچه» تالش کرده تا بخشى از آنها را 

به تصویر بکشد.
وى در حاشیه اولین روز نمایش مستند «اسرار دریاچه» 
در تهران در گفتگو با «فارس» اظهار کرد: زمانى که ما 
تصمیم به ساخت این مستند گرفتیم هیچ اطالعاتى در 

مورد دریاچه، مختصات آب، دریچه هاى ورودى سیلندر 
اصلى دریاچه وجود نداشــت اما اکتشافات ما در پروسه 
تولید فیلم صورت گرفت و توانســتیم نقشه سه بعدى 

دریاچه را بکشیم.
ایثاریان در پاسخ به این سئوال که آیا هیچ شىء کشف 
شده اى از درون دریاچه خارج شــده یا نه؟ گفت: طبق 
تفاهمنامه اى که با میراث فرهنگى به امضا رسید ما فقط 
اجازه تماشا و تصویربردارى داشتیم و نمى توانستیم هیچ 
شــیئى را بیرون بیاوریم. البته امکان خروج اشیائى هم 
که دیده شد وجود نداشت چرا که به احتمال قوى فشار 
آب این اشیاء را نگه داشته و ممکن بود با قرار گرفتن در 

معرض هواى آزاد آسیب ببینند.
وى ادامه داد: ما تا عمق 42 متــرى رفتیم و چندین بار 

هم به دلیل وجود آرسنیک در آب دچار سانحه شدیم، به 
همین دلیل از تراز 42 متر به پایین با زیر دریایى ریموت 
کنترل کار را ادامه دادیم. ایثاریان در مورد قدمت اشیاء و 
آثارى که در این مستند به تصویر کشیده شده، گفت: بر 
اساس حدسیاتى که مطرح شده بخشى از سنگ ها متعلق 
به دوره ساسانى است اما یکسرى وسیله فلزى پیدا شد که 

به طور قطع نمى شد قدمت آنها را تشخیص داد.
این مستند ســاز همچنین در حاشیه نمایش فیلم درباره 
اکران عمومى این فیلم گفت: پیش از این به طور مثال 
با «نشنال جئوگرافیک» ارتباط داشتیم و آنها نیز فیلم را 
مى خواستند اما تحریم مانع خرید فیلم از سوى آنها بود. 
فعًال به دنبال پخش کننده مناسب براى اکران این فیلم 

هستیم.

افراد با درآمد بدون شــغل در کشــور از سال 84 تا 95 
رشدى دو و نیم برابرى داشته اند و جمعیت آنها به 4/8 
میلیون نفر رسیده است. در شهر تهران 147هزار نفر از 
ساکنان دو منطقه مرفه نشین داراى درآمد بدون شغل 
هستند؛ یعنى کسانى که شغلى ندارند اما از طریق سود 

بانکى، اجاره امالك، ارث و... درآمد دارند.
افراد با درآمد بدون شــغل از سال 84 تا 95 رشدى دو و 
نیم برابرى داشته اند.آمار این افراد در سال هاى گذشته 
با رشد روبه رو بوده اما همواره مشخص نیست شغلى که 
درآمد این افراد را تشکیل مى دهد، چیست و مرکز آمار 
ایران هم بیشترین درآمد خانوارهاى بدون فرد شاغل 
را «درآمد متفرقه» گزارش داده اســت. از سوى دیگر، 
آمار دقیقى از شهرستان هاى دیگر هم در دست نیست.

حاال ما فقط مى دانیم تهران 147هــزار بیکاِر بادرآمد 
دارد و اطالعى از شهرهاى دیگر وجود ندارد که بدانیم 
کدام یک از شهرها بیشــترین پردرآمدهاى بیکار را در 
خود جاى داده اند. بیکارهاى بادرآمدى که بخش عمده 

آنها بازنشستگان اند.

پرده بردارى از اسرار رازآلودترین 
دریاچه ایران!

پیرترین زن ایران درگذشت

دولت ها سپاه را قبول نداشتند اما باز هم سراغ سپاه مى آمدند

حاشیه «فراستى» از قبل طراحى شده بود!

5 میلیون ایرانى مى خوابند 
و پول در مى آورند!
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افتتاح مجتمع شهیدحججى
در سفر رئیس ستاد اجرایى فرمان حضرت امام(ره) 
به استان اصفهان ، مجتمع آموزشى فرهنگى برکت 

شهیدحججى نجف آباد افتتاح شد.
محمد مخبر، رئیس ســتاد اجرایى فرمان حضرت 
امام(ره) گفــت: براى این مجتمع بزرگ آموزشــى 
که شامل ساختمان دبســتان 12 کالسه ، ساختمان 
دبیرستان دوره  اول 9 کالسه و ساختمان دبیرستان 
دوره  دوم 9 کالســه اســت و ظرفیت پذیرش 900 
دانش آمــوز را دارد، بیــش از 120 میلیــارد ریــال 
ســرمایه گذارى شده اســت.وى گفت: این مجتمع 
داراى امکانات تکمیلى شــامل ســالن آمفى تئاتر، 
کتابخانه، نمازخانه، سالن ورزشى، فضاهاى جانبى 

و محوطه هاى بازى است.

آبرسانى به 5 روستاى 
چادگان با تانکر

مدیر آبفار شهرستان چادگان گفت: عملیات اجرایى 
طرح آبرسانى به روستاهاى سینه کوه با صدور مجوز 
برداشــت 18 لیتر آب در ثانیه در حال انجام اســت. 
مهدى زمانى اظهارکــرد: عملیــات اجرایى طرح 
آبرسانى به روستاهاى سینه کوه(پنج روستا) به طول 
36 کیلومتر در سال 1393 تصویب شده است که با 
شروع عملیات اجرایى آن در سال 1395، تاکنون فقط 

17 کیلومتر از آن انجام شده است.
مدیر آبفار چادگان با ابراز تأســف از آبرسانى سیار به 
تعدادى از روستاهاى بخش مرکزى چادگان با وجود 
نزدیکى به سد زاینده رود گفت: در حال حاضر با وجود 
کمبود بارش در ســال هاى اخیر، نیاز آبى تعدادى از 
روســتاهاى این شهرســتان با تانکر انجام مى شود 
که همین موضوع باعث به وجود آمدن مشــکالت 

اجتماعى براى ساکنان محلى شده است.

برگزارى کمیسیون پزشکى 
بنیاد شهید در اصفهان

مدیرکل کمیســیون پزشــکى بنیاد شــهید و امور 
ایثارگران از برگزارى کمیســیون پزشکى بنیاد در 

استان هاى کردستان و اصفهان خبر داد.
غالمرضا طائبى ادامه داد: کمیســیون پزشکى حق 
پرستارى والدین شــهدا در استان اصفهان با حضور 
دبیر و متخصصین مربوطه برگزار شــد و تعداد 992 

پرونده مورد بررسى قرار گرفت.

60 درصد مدارس تیران 
فرسوده است

فرماندار تیران و کرون گفت: با توجه به اینکه شش 
مدرسه در این شهرستان در حال خراب شدن است، 
باید خیران و مسئوالن براى بازسازى و مقاوم سازى 

اقدام کنند.
مجید حججى با بیان اینکــه 60 درصد مدارس این 
شهرستان فرســوده اســت، تصریح  کرد: خیران و 
مســئوالن براى بازسازى و مقاوم ســازى آمادگى 
همکارى دارند اما محدودیت هاى آموزش و پرورش 

اجازه نمى دهد.

وجود 2 کانون بیابانى بحرانى 
در اصفهان 

مدیر اداره بیابان اداره کل منابع طبیعى و آبخیزدارى 
اســتان اصفهان گفت: دو کانــون بیابانى بحرانى 
و انتشــار ریزگرد در اســتان وجــود دارد که دامنه 
وســیعى از مناطق مرکزى ایران را تحت تأثیر قرار 

مى دهد.
حسینعلى نریمانى افزود: منطقه «سگزى» واقع در 
شرق اصفهان و محور شهرستان نایین به انارك در 
شرق اســتان به عنوان دو کانون مهم ریزگردها در 

استان به شمار مى روند.
وى ادامه داد: منبع اصلى ریزگردهاى منطقه سگزى 
از معادن، زمین هاى کشاورزى رها شده، کوره ها و 
بیابان هاى طبیعى است و «دره سرخ» در محور نایین 
به انارك نیــز کانون اصلى انتشــار ریزگردها در آن 

منطقه محسوب مى شود.

خبر

مدیرکل راه آهــن اصفهان از ثبت رکــورد جدید حمل
 در راه آهــن اصفهــان در هشــت ماهه ســال جارى 

خبر داد.
رضا سادات حسینى گفت: 26 درصد تناژ بارگیرى و 10 
درصد تناژ تخلیه اداره کل راه آهن اصفهان در هشــت 
ماهه سال جارى نسبت به ســال گذشته افزایش داشته 

است.
وى ادامه داد: از ابتداى سال جارى تا پایان آبان97، میزان 
بارگیرى، دو میلیون و 618 هزار و 435 تن بار توسط 45 
هزار و 101 دستگاه واگن و میزان تخلیه بار 10 میلیون 
و 303 هزار و 766 تن بار توسط 133 هزار و 736 واگن 

بوده است.
حســینى بیــان کــرد: در این مــدت، تــن کیلومتر 
مبدأ-مقصدى با مقدار دو میلیارد و 57 میلیون و 71 هزار، 

رشد 35 درصدى داشته است.
وى افزود: تن کیلومتر خالص حمل شده نیز با سه میلیارد 
و 711 میلیون و 914 هزار و 484 نسبت به سال گذشته 

با 22 درصد رشد رو به رو بوده است.
مدیــرکل راه آهن اصفهــان گفت: با توجــه به ایجاد 
چشمه هاى جدید بار و انتقال بار از جاده به روى ریل، امید 
است در تحقق برنامه ششم توسعه و مأموریت سازمان در 

سال جارى گامى مؤثر برداشته باشیم.

رئیس پژوهشــکده پیشــگیرى اولیه از بیمارى هاى 
غیرواگیــر اصفهان گفت: براســاس پژوهش صورت 
گرفتــه در این پژوهشــکده مشــخص شــد که از

 هر چهار کودك یک نفر مبتال به اختالل چربى خون 
است.

رؤیا کلیشــادى اظهار کــرد: 25 درصــد از جمعیت 
کــودکان مبتال به اختــالل چربى خون هســتند که
 بیشتر شامل ترى گلیســیرید باال و پایین بودن چربى 

مفید است.
وى بیان کــرد:  این بدان معناســت کــه از هر چهار 
کودك، یک کودك مبتال به اختالل چربى خون است 

که به شــیوه زندگى یعنى بى تحرکى، تغذیه ناســالم 
و مصــرف بیــش از حــد مــواد قنــدى و چربــى

 برمى گردد.
رئیس پژوهشــکده پیشــگیرى اولیه از بیمارى هاى 
غیرواگیر دانشــگاه علوم پزشــکى اصفهان با اشاره 
به اینکه در گذشــته تصور بــر این بود کــه اختالل 
چربى خون، پرفشــارى خون،  کلســترول باال و ترى 
گلیســیرید باال مختص سنین باالســت، ادامه داد: در 
ایــن پژوهش متوجه شــدیم کــه عوامل خطرســاز

بیمارى هاى غیر واگیر در کودکى و نوجوانى نمود پیدا 
مى کند.

25 درصد از کودکان، مبتال به 
اختالل چربى خون هستند

ثبت رکورد جدید
 حمل در راه آهن اصفهان 

شهردار شــهرضا گفت: کاهش در آمد شهردارى هاى 
استان و ثبات نداشتن قیمت ها در سال جارى، باعث شده 
تا پیمانکاران تمایلى به ارائه خدمات و اجراى پروژه هاى 
عمرانى و حتى شــرکت در مناقصات شهردارى نداشته 

باشند.
رحیم جافرى با بیان اینکه قــول واگذارى 500 تن قیر 
به شهردارى داده شــد اما این وعده محقق نشده است، 
تصریح کرد: به تازگى اعالم شد که فعًال امکان تخصیص 
این ســهمیه وجود ندارد، در حالى که این ســهمیه به 
شــهرهاى دیگرى که از نظر جمعیت مانند شــهرضا 

هستند، تعلق گرفته است.
وى با بیان اینکه 100 هزار مترمربع از معابر شهرضا در 
سال 97 آسفالت شده است، خاطرنشان کرد: این میزان 
آسفالت خیابان در بین سایر شهردارى هاى استان تقریبًا 

قابل قبول است.

شهردار شهرضا با بیان اینکه در سال گذشته با اختصاص 
اعتبارى بالغ بر 12 میلیارد و 500 میلیون ریال، لکه گیرى 
60 هزار مترمربع از معابر شهر انجام شد، اظهار کرد: در 
همان سال، 260 هزار مترمربع از معابر شهر با هزینه اى 

بالغ 55 میلیارد ریال آسفالت شد.
جافرى با اشاره به پروژه هاى عمرانى شهردارى شهرضا 
در سال جارى تصریح کرد: امسال با اختصاص اعتبارى 
بالغ بر 10 میلیارد و 800 میلیون ریال، عملیات لکه گیرى 

48 هزار و 800 متر از معابر شهرى انجام شد.
وى از اختصاص یک میلیارد و 475 میلیون ریال براى 
روکش آســفالت معابر شــهرى به مســاحت 71 هزار 
و 542 مترمربع در ســال 97 خبر داد و افــزود: میزان 
آسفالت  معابر شهرى در مقایسه با سال گذشته کاهش 
چشمگیرى داشته است و مهمترین علت آن نیز افزایش 

400 درصدى قیمت قیر است.

سامانه هوشمند آبیارى تحت فشار در مرکز رشد 
دانشگاه آزاد اسالمى واحد لنجان طراحى وساخته 

شد.
عضو مرکز رشد دانشگاه آزاد اسالمى واحد لنجان 
و طراح این سامانه، بهره گیرى هوش مصنوعى در 
صنعت کشاورزى و آبیارى محصوالت زراعى را 
در تولید محصوالتى با کیفیت بهتر و هزینه کمتر 
مؤثر دانســت و گفت: با بهره گیرى از حسگرها و 
هوشمندسازى سامانه آبیارى، از هدر رفت مقدار 

زیادى آب در این صنعت جلوگیرى مى شود.
کورش على فرد افزود: ســامانه هوشمند مدیریت 
آبیارى تحت فشــار قادر اســت میــزان مصرف 

ناخالص آب را به طور قابل توجهى کاهش دهد.
وى گفت: سامانه هوشمند مدیریت آبیارى تحت 
فشار با محاسبه دقیق بارندگى مؤثر و اعمال آن در 
محاسبات شبکه آبیارى، قابلیت جلوگیرى از اتالف 

آب باران در هنگام بارندگى را دارد.

بیش از 850 انشــعاب گاز در شــهر خور به متقاضیان 
واگذار شد.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان گفت: گازرسانى 
به شــرق اســتان اصفهــان بــا پیگیرى مســئوالن 
منطقه و حمایت شرکت ملى گاز وزارت نفت آغاز شده 

است.
 CNG مصطفى علــوى افزود: از شــش ایســتگاه
کــه تزریــق گاز بــه شــبکه شــهرى و روســتایى
 را بــر عهــده دارند، ایســتگاه شــهر خور بــه دلیل
 تأمیــن تمام قطعــات و لــوازم آغــاز بــه کار کرده

 است.
وى گفت: تاکنــون گاز 23خانــواده شــهید و جانباز، 
15خانواده زیر پوشش کمیته امداد، 23خانواده بهزیستى 
و دو مکان مذهبى بر اســاس قانون رایگان وصل شده 

است.  

فیلمى چند روز اخیر در فضاى مجازى منتشرشده است 
که در آن از یکى از مناره هاى منارجنبان شیئى به زمین 
مى افتد و اعالم مى کننــد این بنــاى تاریخى در حال 

تخریب است و نباید از آن استفاده کرد.
فریدون اللهیارى، مدیر کل میــراث فرهنگى، صنایع 
دستى و گردشگرى استان اصفهان با اشاره به این مطلب 
اظهارکرد: چنین خبرى صحت ندارد و تخریب منارجنبان 

به شدت تکذیب مى شود.
وى گفت: خرده گچ هاى کاشى هاى مرمت شده در این 
فیلم بر زمین مى ریزد و هیــچ تخریبى صورت نگرفته 

است.

گفتنى است؛ منارجنبان یکى از بناهاى تاریخى، باارزش 
و منحصربه فرد اصفهان مربوط به ســال 716 هجرى 
قمرى اســت؛ این بنا از یک ایوان بــا دو مناره و صحن 
پیرامون تشکیل شده که روى مقبره یکى از عرفاى قرن 
هشــتم هجرى قمرى به نام «عمو عبدا... کارالدانى» 

ساخته شده است.
شهرت این بنا به دلیل نوسانى است که هنگام تکان دادن 
یکى از مناره ها در سازه بنا ایجاد مى شود و با تکان دادن 
یک مناره، مناره دیگر به نوســان درمى آید و همزمان 
با آن مناره دیگر و درنتیجه کل ســاختمان به نوســان 

مى افتد. 

مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه گفت: این شــرکت 
تصمیم دارد با راه اندازى اکوسیســتم نوآورى و ایجاد 
مراکز شتاب دهنده اســتارتاپى، از ایده هاى خالقانه و 

شرکت هاى دانش بنیان حمایت کند.
حمیدرضا عظیمیان اظهار کرد: فــوالد مبارکه هدف 
مهم دستیابى به فناورى کامل ســاخت و بهره بردارى 
صنعت فــوالد را دنبال مى کند و براى رســیدن به آن 

سیاستگذارى هاى الزم را اتخاذ کرده است.
وى افــزود: افزایش دانش فنى و کســب علوم روز، در 
حال حاضر اهمیت بیشترى نســبت به قبل پیدا کرده 
است و براى رسیدن به توسعه صنعتى و اقتصادى باید 

فضاى صنعت را علمى کرد و به ایده هاى خالقانه اجازه 
رشد داد.

وى تصریح کرد: فوالد مبارکه تصمیم دارد با راه اندازى 
اکوسیســتم نوآورى و ایجــاد مراکز شــتاب دهنده 
استارتاپى، از ایده هاى خالقانه و شرکت هاى دانش بنیان 
حمایت کند و با مشارکت در سرمایه گذارى خطرپذیر، 
به توسعه این ایده ها و فناورى هاى خالقانه کمک کند.

عظیمیان ادامه داد: رسیدن به فناورى هاى صنعت فوالد، 
هدف اصلى فوالد مبارکه از راه اندازى این اکوسیستم 
اســت و در این راه از همه ظرفیت هاى موجود استفاده 

خواهد شد.

کارشــناس مســئول پیش بینى هواى استان اصفهان 
گفت: بــه دلیل پایدارى جو و ســکون نســبى هوا در 
مناطق صنعتى و پر جمعیت اســتان از جمله کالنشهر
 اصفهان، روند افزایش غلظــت آالینده ها پیش بینى 

مى شود.
ساناز جعفرى با اشاره به بررسى نقشه هاى هواشناسى 
اســتان اصفهان طــى دو روز آینده اظهــار کرد: در 
این بــازه زمانى، جو پایدار بر آســمان اســتان حاکم 

خواهد شد. 
وى با بیان اینکه بــه دلیل پایدارى جوى و ســکون 
نســبى هوا در مناطق صنعتى و پر جمعیت اســتان از 
جملــه کالنشــهر اصفهان رونــد افزایــش غلظت
 آالینده ها پیش بینى مى شــود، افزود: بر این اساس تا 
پایان هفته کاهش کیفیت هوا در مرکز اســتان  پیش 

بینى مى شود.

معاون بازآفرینى و مســکن اداره کل راه و شهرسازى استان اصفهان گفت: سال آینده 
5521 واحد مسکن امید در محله هاى هدف بافت فرسوده این استان احداث مى شود.

ایمان طاهر احداث مسکن امید را از راهبردهاى دولت تدبیر و امید برشمرد و افزود: این 
طرح با مشارکت این اداره کل و سرمایه  گذاران اجرایى مى  شود. 

وى با بیان اینکه مسکن امید براى زوج  هاى جوان و اقشار ویژه در نظر گرفته شده است، 
اظهارکرد: در مرحله اول، ساخت 500 تا 600 واحد از این تعداد را این نهاد مشارکت دارد 

و بقیه به سرمایه گذار و انبوه سازان واگذار مى شود. 
وى تصریح کرد : دولــت باید حداقل 50 درصد هزینه هاى ســاخت ایــن واحدها با 
تســهیالت نرخ ارزان و دوره بازپرداخت را طوالنى در اختیار انبوه سازان و متقاضیان 

قرار دهد. 
معاون بازآفرینى و مسکن اداره کل راه و شهرسازى اســتان اصفهان تأکید کرد: باید 
انبوه سازان را براى ساخت این واحدها در بافت هاى فرسوده با ارائه تسهیالت مناسب 

تشویق کرد. 
***

طاهر بازآفرینى شهرى را طرحى با ابعاد گسترده دانســت و بیان کرد: طرح بازآفرینى 
شــهرى یکى از برنامه  هاى اساسى دولت است که امســال به صورت جدى پیگیرى 

مى شود. 
طاهر با اشاره به اینکه در طرح بازآفرینى شــهرى عالوه بر نوسازى محله ها در بافت 
فرسوده نیاز به اجراى دیگر طرح  هاست، گفت: در اجراى این طرح مصوب شده که هر 
اداره اى و یا دستگاه  خدمات  رســانى 30 درصد از اعتبارات عمرانى را به این بخش در 

حوزه کارى خود اختصاص دهد. 
معــاون بازآفرینى و مســکن اداره کل راه و شهرســازى اصفهان ادامه داد: امســال 
300 میلیارد ریال از طرف این اداره کل براى تخفیف صدور پروانه هاى ســاختمانى

 در بافت هاى فرسوده پرداخت خواهد شد. 

احداث5520 واحد مسکن امید در اصفهان  ساخت سامانه هوشمند 
آبیارى در

 دانشگاه آزاد لنجان

تکذیب تخریب منارجنبان افزایش قیمت گز راه اندازى اکوسیستم نوآورانه در فوالدمبارکه
متأثر از رشد نرخ پسته 

رئیس اتحادیه گز و شیرینى اصفهان گفت: قیمت 
مغز پســته از هر کیلو 65 هزار تومان به 265 هزار 
تومان رســیده اســت و این افزایش قیمت چند 
برابرى باعث افزایش قیمت تمام شده گز اصفهان 

شده است.
مهدى رهگذر اظهارکرد: افزایش قیمت آجیل و مغز 
پسته، عامل اصلى افزایش قیمت گز در اصفهان 
بوده زیرا یکى از عناصر اصلى تهیه گز مرغوب، مغز 

پسته و مغز بادام است.
وى افزود: افزایش قیمت مغز پسته و مغز بادام به 
قدرى بوده اســت که افزایش قیمت مواد اولیه گز 
همچون تخم مرغ و افزودنى هاى دیگر چشمگیر 
نباشــد، در این بین مواد اولیه بســته بندى گز نیز 
افزایش قیمت داشته است و این مجموعه از افزایش 
قیمت ها دست به دست یکدیگر داده تا قیمت گز 

تفاوت اساسى با قبل داشته باشد.
رهگذر گفت: پیش بینى مى شود که افزایش قیمت 
گز تأثیر زیادى در تقاضاى مردم براى شــب یلدا 
نداشته باشد اما بدون شک موجب کاهش تقاضا در 

بازار شب عید و تابستان آینده خواهد شد.

شهردار شهرضا:

غلظت آالینده ها در اصفهان پیمانکاران تمایلى به شرکت در مناقصات شهردارى  ندارند
افزایش مى یابد

گازرسانى 
به شرقى ترین نقطه استان 

گردهمایى شــهرداران اســتان اصفهان بــا موضوع 
سرمایه گذارى در بخش شهردارى ها در تاالر شهروند با 

حضور شهرداران و مسئوالن برگزار شد.
مدیرکل دفتر امور شــهرى و شــوراهاى استاندارى 
اصفهان در این گردهمایــى، فعال کردن پورتال جذب 
سرمایه گذارى در چارچوب شــیوه نامه شهردارى  هاى 
استان و... را از اهداف تشکیل این گردهمایى برشمرد 
و گفت: استان اصفهان اولین اســتان در اجراى جذب 
سرمایه گذارى در حوزه شــهردارى ها بوده و امروز این 

پروژه آماده و کامل شده است.
على اصغر ذاکرى هرندى با بیان اینکه در سه ماه گذشته 
اطالعات الزم جمع آورى شده است، افزود: شهر مبارکه 
که داراى جاذبه هاى فراوانى اســت به عنوان پایلوت 
براى جذب ســرمایه گذارى در بخش هاى گردشگرى 

و... مدنظر است.
مدیرکل دفتر امور شــهرى و شــوراهاى استاندارى 

اصفهان اظهار کرد: اگر نگاه شهرداران استان به ارزش 
افزوده و عوارض آالیندگى در شهر باشد موفق نبوده و 
شهردارى که توان جذب ســرمایه گذار را نداشته باشد 

خود و شورا را معطل کرده است.
ذاکرى هرنــدى با بیــان اینکه ســرمایه گذار امنیت 
سرمایه گذارى مى خواهد، گفت: امروز باید با دید آینده 
به شهر نگریست و شهردارى ها نیز مى توانند امنیت را 
براى ســرمایه گذار تأمین کنند و تنها راه برون رفت از 
بحران در شهردارى ها، نگاه جدید شــهرداران به آثار 
کهن، گردشــگرى و مهمتر، جذب گردشگران داخلى 

و خارجى است که مى تواند شهر را پویا و زنده نگه دارد.
وى سیاست دولت در حوزه شهرى را احیاى شهرها در 
گردشگرى در بافت کهن دانست و گفت: ما در دفتر امور 
شهرى و شوراهاى استاندارى اصفهان هم از شهرداران 
براى ایجاد درآمد پایدار در شهرها حمایت خواهیم کرد.

***
معاون هماهنگى امور عمرانى استاندارى اصفهان هم 

در این گردهمایى گفت: گردهمایى امروز شــهرداران 
اســتان اصفهان، کاربردى و عملیاتى بوده و استفاده از 
منابع مالى بخش خصوصى براى توسعه منابع پروژه ها 

شهردارى هاست.
على مقدس زاده افزود: بر اساس تبصره 19، دستگاه هاى 
اجرایى مى تواننــد پروژه هاى عمرانــى داراى توجیه 
اقتصادى را به بخش خصوصى واگذار کنند که در این 
راستا 120 پروژه شهردارى با 530 هزار میلیارد تومان 
تاکنون احصا و در پورتال ســرمایه گذارى استان براى 

جذب سرمایه گذار گذاشته شد.
وى ادامه داد: در بررسى هاى انجام شده معاونت عمرانى 
استاندارى، پروژه هاى عمرانى نیمه تمام استان اصفهان 
تاکنون بر اساس برنامه زمانبندى شده اجرا نشده است 
که اگر از امروز براى ایــن پروژه ها برنامه جبرانى تهیه 
شود و منابع مالى کافى هم وجود داشته باشد بیش از 2/5 
برابر زمانبندى اولیه زمان برده و 2/5 تا سه برابر برآورد 

اولیه نیز هزینه مى برد.

معاون هماهنگــى امور عمرانى اســتاندارى اصفهان 
خاطرنشان کرد: مذاکره با بخش خصوصى براى اجراى 
پروژه ها توســط ســرمایه گذار، نیازمند بسترسازى و 
اعتمادسازى است و باید در قراردادها با بخش خصوصى 
عالوه بر بسترسازى و اعتمادسازى، دو شرط قرارداد از 
منظر مالى بر اساس منافع بخش خصوصى بسته شده و 
به گونه اى باشد که با رفتن مسئولى، سرمایه گذار و پروژه 

دچار مشکل نشوند.
مقدس زاده اظهار کرد: در پورتال سرمایه گذارى، 327 
پروژه قابل واگذارى به بیش از 60 شــهردارى معرفى 
شــده که عمدتًا پروژه هایى چون پروژه هاى فرهنگى، 
تفریحى، تجارى، ورزشــى و... بوده، بــا هزینه 24/5 
هزار میلیارد تومان انجام مى شود و به ثمر مى نشیند که 
میانگین پیشــرفت این پروژه ها نیز 50 درصد است که 
هزینه 12/5 هزار میلیارد تومان را نیازمند اســت و این 
میزان پرداخت در توان شهردارى ها نیست و اجراى آنها 

باید به سرمایه گذار واگذار شود. 

معاون هماهنگــى امور عمرانى اســتاندارى اصفهان 
واگذارى پروژه هاى شهردارى براى اجرا به سرمایه گذار 
بخش خصوصى را کارى جدید و بسیار سخت دانست 
ولى از شهرداران استان خواست تا با جذب سرمایه گذار 
براى انجــام این گونه پروژه ها، کارى برجســته انجام 

دهند.
***

معاون دفتر امور شهرى و شوراهاى استاندارى اصفهان 
هم با تشریح و معرفى پورتال سرمایه گذارى استاندارى 
اصفهان گفــت: در اطالعات پورتال ســرمایه گذارى 
براى اجراى پروژه ها، تاکنون 60 شــهردارى اســتان
 مشارکت داشته و 44 شهردارى نیز احساس مسئولیت 

نکرده اند.
عبدالصمد محمــودى اظهار کرد : بــراى اجراى 327 
پروژه احصا شــده، 24 هزار میلیارد تومان منابع مالى 
نیاز بود و مى تواند براى 35 هزار و 456 نفر اشتغالزایى 

داشته باشد. 

ساسان اکبرزاده

شهردارى که توان جذب سرمایه گذار را ندارد، خودش را معطل کرده است
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سام درخشانى که این روزها فیلم سینمایى «پاستاریونى» 
را روى پرده دارد مشکلى با ورود هنرمندان به عرصه هاى 
دیگر ندارد و مى گوید کســى که استعداد کارى را داشته 

باشد مى تواند در آن عرصه موفق ماندگار شود.
این روزها هنرمندان زیادى حضور در عرصه هاى 
دیگــر را تجربه مى کننــد، برنامه هایى با حضور 
بازیگران در مقام مجرى روى آنتن اســت و چند 
وقت یکبار اخبارى درباره حضور پیدا کردن دیگر 

چهره ها نیز در عرصه هاى مختلف مى شنویم.
حتى این روزها پاى چهره هاى فضاى مجازى که 

برخى به شاخ هاى اینستاگرامى شهرت دارند 
هم به عرصه سینما باز شده و قرار 

اســت آنها را در فیلم هاى 
سینمایى در قامت بازیگر 
ببینیم. حمید ســپیدنام یا 
همان «مســتر تیستر» 
هم که در اینســتاگرام 
مخاطبانــى دارد یکى از 
همان افرادى اســت که 
پایش به عالم سینما باز 
شده و در فیلم سینمایى 

«پاستاریونى» به کارگردانى سهیل موفق و تهیه کنندگى 
بیتا منصورى نقش خودش را بازى کرده اســت. ســام 
درخشــانى هم از بازیگران اصلى این فیلم 
اســت که در ژانر کــودك و خانواده 
ساخته شده اســت و از این حضور 
به دلیل فیلمنامه خــوب این اثر 

رضایت دارد.
این بازیگر در پاســخ به سئوالى 
دربــاره حضــور هنرمنــدان در 
عرصه هاى دیگر که سابقه فعالیت 
در آن را نداشــتند گفت: هنر اساســًا 
پایه اش استعداد یا توانایى 
اســت که باید در وجود 
یک نفر وجود داشــته 
باشد. شما اگر من سام 
درخشانى را با بزرگ 
ترین آهنگسازهاى 
دنیا هم آشــنا کنید 
و ایــن امــکان را 
فراهم کنید که من 
خواننده شــوم از 

من خواننده در نمى آید چون آن چیزى که پایه و اساس 
هنر خوانندگى است در من وجود ندارد.

او ادامه داد: ما در بازیگرى هــم بازیگرانى را داریم که 
هنوز بعد از پانزده بیست ســال بازیگر بودن با اینکه در 
اوج هستند به واسطه حواشــى و قیافه خوبى که دارند 
اسمشان مطرح اســت و اساســًا به عنوان یک بازیگر 

شناخته نمى شوند چون استعداد بازیگرى را ندارند.
بازیگر فیلم سینمایى «خوب، بد، جلف» افزود: همچنین 
درباره حضور افراد دیگــر در عرصه بازیگرى هم همین 
قاعده صدق مى کند و هر کسى که استعداد دارد مى تواند 
وارد این عرصه شود و ماندگار شــود. من خودم تجربه 
همکارى با پژمان جمشیدى را داشتم، او فوتبالیست بوده 
و استعداد بازیگرى داشته، به این عرصه آمده و حاال هم 
ماندگار شده. ولى خیلى هاى دیگر این استعداد را نداشتند 

و این اتفاق هم برایشان نیافتاده است.
این بازیگر در ادامه صحبت هایــش بیان کرد: بازیگر 
مى آید و مجرى مى شود، اگر مى تواند از پسش بربیاید 
چه اشکالى دارد؟ االن بازیگرى داریم که مجرى شده 
و همه مى گویند مجریگرى اش حتى از بازیگرى اش 
هم بهتر است و از اول هم اشتباه کرده که بازیگر شده 

است.

اولین جشنواره فیلم هاى سیاسى شهر کارکارسون در فرانسه در حالى به کار خود پایان داد که جوایز اصلى جشنواره به 
آثار و هنرمندان ایرانى تعلق گرفت.

مراسم پایانى جشنواره شنبه نهم دسامبر برگزار شد و «عرق سرد» ساخته سهیل بیرقى جایزه اول جشنواره را از آن خود 
کرد. همچنین باران کوثرى بازیگر «عرق سرد»  جایزه بهترین بازیگر زن را به دست آورد. «عرق سرد» جایزه داوران 

دانش آموز را هم کسب کرد.
در مجموع در این رویداد سینمایى 9 فیلم در بخش مسابقه و تعدادى نیز خارج از مسابقه قرارداشتند. این اولین دوره برپایى 

جشنواره بود و کوستا گاوراس حامى آن است.
فیلم «عرق سرد» که از 28 نوامبر به پرده سینماهاى فرانسه آمده با استقبال خوب تماشاگران نیز مواجه شده است.

نیکى نصیریان، بازیگر سینما و تلویزیون درباره حضورش 
در سریال «بانوى عمارت» سخن گفت.

اولین حضور نیکــى نصیریان در تلویزیون با ســریال 
«بزنگاه» به کارگردانى رضا عطاران در سن شش سالگى 
بود که نقش «درسا» دختر «نادر» را بازى کرد. «بزنگاه»، 
«سرزمین کهن»، «خســته دالن»، « باغ قرمز»، «به 
دنبال خوشبختى»، «دونده زمین»، «میگرن»، «من و 
زیبا» و «به دنیا آمدن» بخشى از فعالیت هاى این بازیگر 
است و این شب ها شــاهد هنرنمایى نیکى نصیریان در 

نقش «آهو» در سریال «بانوى عمارت»  هستیم.
نیکى نصیریان، بازیگر سینما و تلویزیون  درباره  حضور 
در سریال «بانوى عمارت» گفت: براى سریال «بانوى 
عمارت» به آقاى حمید نژاد معرفى شــدم و با توجه به 
حساسیت هاى عزیز ا... حمید نژاد فیلمنامه را نخواندم و 
براساس صحبت با کارگردان در سریال حضور پیدا کردم.

وى با بیان اینکه حدود یکسال در لوکیشن هاى کاشان، 
قزوین و تهران تصویربردارى داشتیم،گفت: «آهو» دختر 
روســتایى بود که به عنوان یک کنیز وارد یک عمارت 

مى شود و اتفاقات مختلفى براى او رخ مى دهد.
نصیریان در باره همکارى با بازیگران دیگر توضیح داد: 
همراهى خوبى با بازیگران مقابل داشــتم با خانم پانته آ 
پناهى ها حدود ده سال پیش در سریال کمال تبریزى که 

منشى صحنه بودند، آشنایى داشتم.
این بازیگر درباره پیشــنهاد نقش جدید گفت: اولویت 
کار براى من بیشتر در سینماســت، البته به نقش هاى 
پیشنهادى نیز بســتگى دارد. در این مدت پیشنهادهاى 
بسیارى داشتم اما بعد از پخش سریال «بانوى عمارت» 

تصمیم خود را مى گیرم.
بازیگر «بزنگاه» درباره کــم کارى خود عنوان کرد: بعد 
از حضورم در سریال «بانوى عمارت» خبر هایى را دیدم 
مبنى بر اینکه نیکى نصیریان بعد از ده ســال شروع به 
بازى کرده است اما در این مدت سریال و فیلم سینمایى 
بازى کرده ام البته ســریال هاى رضا عطاران بســیار 

پررنگ تر بود.

در حالى که اکران عمومى فیلــم جنجالى «مارموز»  از 
امروز 21 آذر در سینماهاى سراسر کشور آغاز مى شود، 
مراسم اکران خصوصى جدیدترین فیلم کمال تبریزى 
دوشنبه شب با حضور شخصیت هاى سیاسى- فرهنگى، 
عوامل فیلم و اهالى رســانه در پردیــس کورش تهران 

برگزار شد.
کمال تبریزى قبل از آغاز نمایش «مارموز» طى سخنانى 
با خوشامدگویى به مهمانان گفت: فیلم «مارموز» جزو 
فیلم هایى بود که بــراى گرفتن پروانــه نمایش دچار 
مشــکالت عجیب و غریبى شــده بود، کمــا اینکه در 
مجموعه فیلم هایى که من ســاخته ام چهار یا پنج فیلم 
هستند که خیلى ســخت توانســته ام براى آنها پروانه 

نمایش بگیرم.
وى ادامه داد: براساس تجربه به تدریج متوجه شدم علت 
اینکه برخى فیلم هاى سخت پروانه نمایش مى گیرند این 
است که فیلم هایى مانند «مارموز» که کمى حساسیت 
برانگیز اســت، نباید قبل از نمایش عمومى در جشنواره 

فیلم فجر نمایش داشته باشند.
کارگردان «مارموز» افزود: جشــنواره فیلم فجر تبدیل 
شــده به محلى که دوســتان دیگر و افــرادى دیگر از 
نهادهایى به جز وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمى به 
تماشاى فیلم ها مى نشینند و بعد گزارش فیلم و آثار آن را 
به جاهاى دیگر و نهادهاى دیگر ارائه مى کنند و بعد آن 

نهادها با وزارت ارشاد نامه نگارى مى کنند که چرا مثًال 
فالن فیلم به یک مسئله حساس اشاره کرده و یا فالن 

صحنه چرا در فیلمى وجود دارد.
وى تأکید کرد: این مسئله فیلمسازان را دچار سختى و 
مشــکالت مى کند و در راه گرفتن پروانه نمایش دچار 
مشکل مى شوند. البته ما براى فیلم «مارموز» توانستیم 
پروانه نمایــش را بگیریم و آنچه بــه نمایش در مى آید 
تقریبًا همان نسخه اى است که در جشنواره جهانى فیلم 

فجر نمایش داده شده است.
این کارگردان ســینما ادامه داد: پیشنهاد من این است 
که اگر فیلم هایى همچون «مارمولک» و یا «مارموز» 
ساخته مى شود که بعضًا موضوعات حساسى دارد اصًال 
در جشــنواره هاى فیلم فجر و یا جشــنواره هاى دیگر 
نمایش داده نشود و مســتقیم از تولید به نمایش برسد. 
به فیلمسازان نیز توصیه مى کنم اگر فیلمى ساختند که 
تصور مى کنند براى گرفتن پروانه نمایش دچار مشکل 
مى شوند بهتر است که قید حضور در جشنواره فیلم فجر 
را بزنند و فیلمشان را مستقیم اکران کنند و جشنواره را 

فراموش کنند.
در این مراسم شخصیت ها و افرادى همچون محمدجواد 
ظریف وزیر امور خارجــه، معصومه ابتکار معاون رئیس 
جمهور، حجت االســالم احمد مازنى نماینده مجلس، 
ابراهیم اصغــرزاده، مصطفى تــاج زاده، محمدصادق 

رنجکشــان، داریوش فرضیایى، جــواد رضویان، هلیا 
امامى، مهدى قدیانلو، لیال زارع، ســامان سالور، سمیرا 
حســن پور، علیرضا رئیسیان، مســعود عطیابى، سعید 
سعدى، رضا ناجى، آزاده صمدى، زهره سادات هاشمى، 
زهره حمیدى، محمدرضا تقى پور مدیر موزه صلح، شقایق 

فراهانى، کاردار فرهنگى ژاپن حضور داشتند.
این کمدى، داســتان فردى را روایت مى کند که على 
رغم سوابق نامناسب خود، سوداى نمایندگى مجلس را 
دارد. این فیلم در ایران و ترکیه فیلمبردارى شــده است 
و در ابتدا با نام «خودسر» معرفى شــد ولى چندى بعد 
نام فیلم به «مارموز» تغییر یافت. حامــد بهداد در این 
فیلم نقش یک سیاســتمدار را دارد که برخى مى گویند 
این سیاستمدار احتماًال اشاره اى به محمود احمدى نژاد 
است. محمد تاجیک، یکى از خبرنگاران حوزه سینما هم 
گفته که این فیلم به ماجراى بست نشینى احمدى نژاد و 

یارانش کنایه هاى تندى زده است.
نویسندگى این فیلم را آیدین سیارسریع بر عهده داشته 
اســت و به جز حامد بهــداد که نقــش اول آن را بازى 
مى کند، ویشکا آســایش، آزاده صمدى، مانى حقیقى، 
سیاوش چراغى پور، محمد بحرانى، بهزاد قدیانلو، عیسى 
یوسفى پور، عباس احمدى مطلق، سیدجواد یحیوى، رضا 
ناجى، فرهان معین زاده، شیرین آقا کاشى و بهروز قادرى 

نیز در این فیلم بازى مى کنند.

مجید مجیدى، کارگردان تحسین شــده ایرانى در 
یک سخنرانى در بیست و سومین دوره جشنواره فیلم 
«کراال» در هند گفت زمانى دوستانش به او توصیه 
کرده بودند که پروژه «بچه هاى آسمان» را رها کند.

مجیدى در توضیح بیشــتر روند ساخت فیلم «بچه 
هاى آسمان» بیان کرد: «بچه هاى آسمان» توسط 
چندین شرکت فیلمسازى رد شده بود و آنها مى گفتند 
قصه اى فقط بــا یک برادر و خواهــر و یک کفش! 
هیچکس آن را تماشا نمى کند. از سوى دیگر دوستانم 
به من توصیه کردند این پــروژه را رها کنم اما من 

هرگز تسلیم نشدم.
این کارگردان ســینماى ایران با اشاره به اینکه 
همه چیز به مرور تغییر کرد، گفت: من تهیه کننده 

اى پیدا کردم که پذیرفت این کار را هرچند با 
بودجه اى مختصر انجام دهد و پس از اینکه 

فیلم ساخته شــد صدها جایزه در سراسر 
دنیا دریافــت کــرد. «بچه هاى 

آســمان» به بیش از 50 زبان 
ترجمه شد و تمام دنیا آن را 
تماشا کردند. داستان فیلم 
حتى توانست وارد کتب 
درسى مدارس و دانشگاه 
هاى چندین کشــور 
شود و در نهایت این 
کار سخت، موفقیت 
به ارمغان مى آورد. 

مجیدى افزود: فیلم هاى خوب همیشــه مخاطب 
خود را پیدا مــى کنند، آن فیلم هــا را هرگز نباید به 
عنوان فیلم هاى جشنواره اى نامید و به جشنواره ها 

محدودشان کرد.
مجیدى ریاســت هیئت داوران بخــش بین الملل 

جشنواره فیلم «کراال» را برعهده دارد.

فریمــاه فرجامى، بازیگر پیشکســوت ســینما، تئاتر و 
تلویزیون در خصوص آخرین وضعیت جســمانى خود 
گفت: هم از لحاظ روحى و هم از لحاظ جسمى وضعیت 
بسیار خوبى دارم و روز به روز نسبت به گذشته حالم بهتر 

مى شود و مشتاقانه مشغول زندگى کردن هستم.
فرجامى درباره پیشنهاداتى که براى بازیگرى به وى شده 
اظهار کرد: واقعیت امر پیشنهادات زیادى براى بازى در 
فیلم و سریال داشــته ام اما فعًال خودم هیچ تمایلى براى 
بازگشــت به عرصه بازیگرى ندارم. پیشنهادات همیشه 
بوده و هست اما هیچکدام از آنها باب میل من نبوده است 

که بخواهم غیبت چندین ساله خود را از بین ببرم.
بازیگر فیلم «سرب» در همین راستا ادامه داد: با توجه به 

اینکه این روزها از لحاظ جسمانى وضعیت بسیار بهترى 
دارم کارگردانان بیشــتر به من پیشنهاد بازى مى دهند، 
اتفاقًا یک ماه پیش براى بازى در یک فیلم ســینمایى 
پیشنهادى بسیار جدى داشــتم اما با توجه به شرایط اثر 
ترجیح دادم در آن بازى نکنم. من همواره ترجیح مى دهم 
با توجه به سابقه کارى ام با کارگردانان بزرگ کار کنم و 
به همین دلیل شاید کم کار هســتم و تا پیشنهاد خوب 

عجله اى براى بازگشت ندارم.
بازیگر فیلم «مادر» درباره تماشاى فیلم هاى 

روز سینماى ایران خاطرنشان کرد: این روزها 
زیاد به سینما نمى روم یعنى مى توانم بگویم 
خیلى وقت است که دیگر سینما نرفته ام. 

یعنى فرصتش را هم ندارم و بیشــتر ترجیح مى دهم در 
خانه بمانم و استراحت و مطالعه کنم.

افتتاحیه فیلم جنجالى کمال تبریزى با حضور چهره هاى سیاسى و فرهنگى برگزار شد

رونمایى از «مارموز» در حضور ظریف، اکران عمومى از امروز

مریم امیرجاللى که زمانى بازیگر ثابت سریال هاى رضا عطاران بود، با 
کنایه در مورد عدم همکارى خود با عطاران صحبت کرد.

امیرجاللى که روزگارى از بازیگران پر کار سریال هاى تلویزیون بود ولى 
مدتى است کم کار شده است گفت: فیلمنامه هایى که پیشنهاد مى شود 
کیفیت خوبى ندارند از طرفى من هم نیاز چندانى به بازى در تلویزیون 
ندارم و اگر ده سال هم در هیچ سریالى بازى نکنم باز با مشکلى از نظر 
مالى مواجه نمى شوم اما هروقت با مردم مواجه مى شوم و از دالیل کم 

کارى من سئوال مى کنند واقعاً نمى دانم چه جوابى باید به آنها بدهم.
وى در گفتگو با «مهر» ادامه داد: من همیشه سعى کرده ام با هنرم خودم 

را نشان دهم و هیچ وقت از رابطه براى گرفتن نقش استفاده نکرده ام 
همچنین همیشه تالش کرده ام بى ریا کار انجام دهم و این تالش ها 

موجب این شده است که مردم هنوز هم من و آثارم را دوست دارند.
امیرجاللى با بیان این حرف که مردم هنوز هم سریال هایى مانند «ترش 
و شیرین»، «خانه به دوش» و «متهم گریخت» را دوست دارند، بیان 
کرد: مردم ساده بودن را دوســت دارند و چون فیلمنامه هایى از جنس 
سریال هاى قدیم، زندگى مردم را ســاده و واقعى نشان مى داد با آنها 

ارتباط برقرار مى کننــد. به نظر من تجمالتى که االن در ســریال ها 
مى بینیم چندان نمى تواند مخاطب را جذب کند.

بازیگر سریال «ترش و شــیرین» به کارگردانى رضا عطاران در پاسخ 
به اینکه چرا در فیلم هایى که کارگردانــى آن را رضا عطاران برعهده 
دارد حضور ندارد، بیان کرد: من خیلى وقت اســت که آقاى عطاران را 
ندیده ام و به شما هم مى گویم که اگر ایشان را دیدید سالم من را هم 

به وى برسانید.

کنایه مریم امیرجاللى 
به رضا عطاران

کسى حاضر نمى شد
«بچه هاى آسمان» را بسازد

روژه «بچه هاى آسمان» را رها کند.
روند ساخت فیلم «بچه بیشــتر ضیح

یان کرد: «بچه هاى آسمان» توسط 
یلمسازى رد شده بود و آنها مى گفتند 
ـا یک برادر و خواهــر و یک کفش! 
ماشا نمى کند. از سوى دیگر دوستانم 
ردند این پــروژه را رها کنم اما من 

دم.
ایران با اشاره به اینکه  ســینماى
ر تغییر کرد، گفت: من تهیه کننده 

ه پذیرفت این کار را هرچند با 
پساز اینکه  انجام دهد و صر

ـد صدها جایزه در سراسر 
کــرد. «بچه هاى 

ش از 50 زبان 
ام دنیا آن را
ستان فیلم 
ارد کتب 
دانشگاه 
شــور 
ت این
قیت 
رد. 

محدودشان کرد.
بخــش بین الملل مجیدى ریاســت هیئت داوران

جشنواره فیلم «کراال» را برعهده دارد.

بهاره کیان افشــار خبر داد به زودى بــا نقش «خاله 
سوسکه» در یک سریال به خانه ها خواهد آمد.

بهاره کیان افشــار، بازیگرى که پیــش از این در دو 
ســریال  نمایش خانگى «عاشــقانه» و «گلشیفته» 
حضور پیدا کرده بود، این بار با سریال «هشتگ خاله 

سوسکه» به خانه ها مى آید.
این بازیگر در توضیح عکس منتشــر شــده نوشت: 
«سریال "هشتگ خاله سوسکه" در شبکه نمایش 
خانگى به تهیه کنندگى حسن مصطفوى و کارگردانى 
محمد مســلمى... با زحمت جمع زیادى از دوستان و 

همکاران نازنینم به زودى در منازل شما هستیم.»
در سریال «هشتگ خاله سوســکه» به کارگردانى 
محمد مسلمى (عمو فتیله اى) نزدیک به 80 بازیگر 
از جمله بهاره کیان افشــار، مجید شــهریارى، الهام 
حمیدى، امیرحسین رستمى و امیر کربالیى زاده نقش 

آفرینى مى کنند.

تیپ «خاله سوسکه» بهاره کیان افشار

نقش متفاوت بازیگر 
خردسال «بزنگاه» در 

«بانوى عمارت»
سام درخشانى: بازیگرى داریم که  از اول هم اشتباه کرد بازیگر شد

فریماه فرجامى: تمایلى ندارم به بازیگرى برگردم

ى با ورود هنرمندان به عرصه هاى 
کســى که استعداد کارى را داشته 

صه موفقماندگارشود.
یادى حضور در عرصه هاى 
نــد، برنامه هایى با حضور 
ى روى آنتن اســت و چند 
باره حضور پیدا کردن دیگر 

اى مختلف مى شنویم.
هره هاى فضاى مجازى که

ستاگرامى شهرت دارند
 شده و قرار 

م هاى 
یگر 
م یا 
ر»
ام

 از 
که
باز
یى

بیتا منصورى نقش خودش را بازى کرده اســت. ســام
درخشــانى هم از بازیگران اصلى این فیلم
اســت که در ژانر کــودك و خانواده
ساخته شده اســت و از این حضور
به دلیل فیلمنامه خــوب این اثر

رضایت دارد.
این بازیگر در پاســخ به سئوالى
دربــاره حضــور هنرمنــدان در
عرصه هاى دیگر که سابقه فعالیت
نداشــتند گفت: هنر اساســًا در آن را
پایه اش استعداد یا توانایى
اســت که باید در وجود
یک نفر وجود داشــته
باشد. شما اگر من سام
درخشانى را با بزرگ
ترین آهنگسازهاى
دنیا هم آشــنا کنید
و ایــن امــکان ر
فراهم کنید که من
خواننده شــوم از

جایزه فرانسوى ها براى «عرق سرد»

شنهاد بازى مى دهند، 
 یک فیلم ســینمایى 
ا با توجه به شرایط اثر 
مواره ترجیح مى دهم 
انان بزرگ کار کنم و 
تم و تا پیشنهاد خوب 

ى فیلم هاى
 این روزها 
م بگویم 
رفته ام. 

خانه بمانم و استراحت و مطالعه کنم.
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 از نیازمندى به پیام تا دعوت از مهره شلونسک وروتسال!
جاذبه هاى لیست جدید کى روش

سرمربى تیم ملى در آستانه جام ملت هاى آسیا لیست 35 نفره خود را در حالى اعالم کرد که حضور چند بازیکن با شگفتى همراه بوده است.
 کارلوس کى روش در آستانه دومین حضورش روى نیمکت تیم ملى در جام ملت هاى آسیا، لیست نفرات مدنظر خود را براى حضور در این رقابت ها با امیدوارى دستیابى به عنوان قهرمانى معرفى کرده است؛ لیستى که حضور چند بازیکن در آن با شگفتى و عالمت سئوال 

بزرگى همراه بوده است.
در این لیست 35 نفره که با ریزش بزرگى همراه خواهد بود نام هایى چون پیام نیازمند، سعید آقایى، احمد عبدا... زاده و فرشاد احمدزاده جزو نفراتى هستند که حضورشان در این لیست با عالمت سئوال بزرگى همراه بوده است. 

بو ر ى بزر
و فرشاد احمدزاده جزو نفراتى هستند که حضورشان در این لیست با عالمت سئوال بزرگى همراه بود5در این لیست 35 نفره که با ریزش بزرگى همراه خواه

پیام نیازمند؛
 پدیده در بزرگ ترین رقابت

گلر جوان ســپاهان در دومین فصل چهره شدن خود اکنون در 
جمع ملى پوشان حضور یافته است. بعد از درخشش در پیکان این 
دروازه بان 23 ساله راهى اصفهان شد تا یکى از نقاط ضعف بزرگ 
سپاهانى ها را درون دروازه برطرف کند و طى فصل گذشته روند 
مثبتى را طى کرده است. او طى دو بازى اخیر برابر پدیده مشهد 
و پرسپولیس نمایش فوق العاده اى از خود به جا گذاشته و اکنون 
رقابت خود با چهار دروازه بان با تجربه حضور در چند اردوى تیم 
ملى را استارت خواهد زد. با این حال با توجه به تجربه پایین تر 
و رقابتى که بین او و امیر عابدزاده، سیدحسین حسینى و رشید 
مظاهرى شکل خواهد گرفت، احتماًال او با شرایط سختى براى 
ادامه حضور در لیست کى روش مواجه باشد و شاید باید امیدوارى 

خود را براى تورنمنت ها و مسابقات بعدى معطوف کند.

سعید آقایى؛ 
جنگ جناح چپ با مهره مورد عالقه کى روش

مدافــع چــپ ســپاهان در دوران حضــورش در 
تراکتورســازى به عنــوان یکى از نفــرات منتخب 
کارلوس کى روش معرفى شــد. عملکرد خوب او در 
ترکیب سرخپوشان تبریزى و سرعت و تکنیک قابل 
توجه این بازیکن نوید یک مدافع چپ قابل اعتنا در 
تیم ملى مى داد. با این حــال بعد از انتقال جنجالى به 
سپاهان او تاکنون روند پیشرفت خود را مطابق گذشته 
ادامه نداده اســت و در این فصل نیز در قامت ستاره 
زردپوشــان اصفهانى مطرح نبوده است. با این حال 
باید دید در جنگ نهایى با میالد محمدى و احســان 
حاج صفى قادر خواهــد بود این ســهمیه را به خود 

اختصاص دهد یا خیر.

فرشاد احمدزاده؛
 از سکونشینى تا اردوى تیم ملى

بى تردید یکى از شــگفتى هاى بزرگ لیســت کنونى تیم ملى 
محسوب مى شود. بازیکنى که در فصل گذشته با نمایشى قابل تأمل 
در ترکیب پرسپولیس همواره دور از اردو و لیست بود و در نهایت از 
این تیم جدا شد. حضور در تیم نه چندان مطرح شلونسک وروتسال 
لهستان نتوانست او را به آرزوهاى بزرگ ش نزدیک کند و علیرغم 
حضورى درخشان در روزهاى ابتدایى فصل، اکنون حضورى نصفه 
و نیمه در ترکیب این تیم دارد. شاید براى خود احمدزاده نیز دعوت 
به تیم ملى در این شرایط باورکردنى نبود و او پیش از این و با شرایط 
بهتر شاید اســتحقاق بیشــترى براى حضور در لیست کارلوس 
کى روش داشت. با این حال او نیز به جمع اردویى تیم ملى در آستانه 
یکى از حساس ترین اردوها دعوت شده و باید دید قادر خواهد بود 

نظر سرمربى تیم ملى را براى اعزام به امارات جلب کند یا خیر.

احمد عبدا... زاده؛ 
گمنام اما مدعى

بعد از مشکالتى که در نفت آبادان داشت در ابتداى 
فصل راهى مازندران شد و پیراهن نساجى را بر تن 
کرد تا زیر نظر یکى از بهترین هافبک دفاعى هاى 
تاریخ فوتبال ایران به پیشرفت بپردازد. عبدا... زاده 
که از دوران حضور در فوالد یکــى از نفرات مورد 
توجه کى روش محسوب مى شد و سابقه دعوت به 
اردوها را در کارنامه داشت در این فصل و با حضور در 
نساجى مازندران توانسته به روزهاى خوب گذشته 
نزدیک شود. او اکنون بزرگ ترین رقابت را با على 
کریمى، امید ابراهیمى، ســعید عزت اللهى و احمد 
نوراللهى خواهد داشت تا در لیست نهایى نیز جایگاه 

خود را حفظ کند.

کاپیتان تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان گفت: برخى به من 
مى گویند اشتباه کردى که در این تیم ماندى و باید جدا 

مى شدى اما چون ذوب آهن را دوست دارم ماندم.
قاسم حدادى فر در مورد اینکه چرا نایب قهرمان 
فصل گذشته لیگ برتر به این روز افتاده، اظهار 
کرد: لیگ را خوب شروع نکردیم و هرچه گذشت 
هم شــرایط ما بدتر شــد و االن هم در اینجاى 
جدول هستیم. امیدوارم که در تعطیالت نیم فصل 
شرایط ذوب آهن خوب و مشکالت تیم برطرف شود.

وى در مورد اینکه تعطیالت 50 روزه به سود ذوب آهن 

خواهد بود، ادامه داد: تعطیلى 50 روزه لیگ معقول نیست و به همه تیم ها ضربه 
مى زند چه تیم هاى باال و چه تیم هاى پایین جدول اما باید با این برنامه کنار آمد 
زیرا فدراسیون و سازمان لیگ اعالم کرده  است و ما هم در این تعطیالت باید 

سخت کار کنیم تا شرایط تیم خوب شود.
کاپیتان تیم فوتبال ذوب آهن در مورد اینکه چرا در این فصل کمتر بازى مى کند 
گفت: در زمان سرمربیگرى امید نمازى زاده از 11 بازى حدود شش بازى را در 

ترکیب بودم؛ منصوریان هم صالح دانست که مقابل پرسپولیس بازى نکنم.
حدادى فر در مورد جدایى اش از ذوب آهن و اینکه از شــرایطش در تیم راضى 
نیست، خاطرنشان کرد: من دوســت دارم براى تیم مثمرثمر باشم و بتوانم به 
تیم کمک کنم اما اگر به من اعتقاد نداشته باشند و شرایط خوب نباشد شاید جدا 

شوم و به تیم دیگرى بروم. البته تالش خواهم کرد که نظر مربیان را جلب کنم 
تا بتوانم خودم را به ترکیب ثابت تیم برسانم.

وى در مورد اینکه در  فصول گذشته از پرسپولیس پیشنهاد داشت و آیا هنوز هم 
چنین پیشنهادهایى دارد، تصریح کرد: من شش هفت پیشنهاد خوب داشتم اما 
در ذوب آهن ماندم نه براى اینکه به کسى ِدینى داشتم بلکه چون ذوب آهن 
را دوست داشتم، ماندم و جدا نشدم؛ خیلى ها به من مى گویند اشتباه کردى که 
از این تیم نرفتى! االن هم شرایط سنى ام باال رفته و پیشنهادهایم کمتر شده 
با این حال اول دوست دارم بمانم و به تیم کمک کنم اگر نشد به تیمى مى روم 
که بتوانم مثمرثمر باشم. گفتن این حرف ها به عنوان کاپیتان تیم  برایم سخت

 است.

سایپا با هدایت على دایى شانس خوبى براى رسیدن به عنوان قهرمانى در جام حذفى 
دارد. نارنجى پوشان تهرانى در این فصل اگرچه در لیگ برتر هنوز آن تیمى که مسئوالن 
باشگاه انتظار داشتند نیست اما در جام حذفى عملکرد خوبى داشته و حاال شانس مناسبى 
براى رسیدن به فینال حذفى در اختیار دارند. سایپا چند روز قبل در مرحله یک چهارم 
نهایى صنعت نفت آبادان را شکســت داد و به نیمه نهایى رســید. یک شنبه هم طبق 
قرعه کشى مشخص شد شاگردان دایى باید در این مرحله در رشت به مصاف داماش 
گیالنیان بروند. با توجه به تقابل سایپا با یک تیم لیگ دویى پیش بینى مى شود مسیر 

سایپا براى رسیدن به فینال هموار است. 
على دایى که همواره در جام حذفى نتایج خوبى کسب کرده، تاکنون دو بار با پرسپولیس 
و یک بار با نفت تهران عنوان قهرمانى این رقابت ها را از آن خود کرده و حاال که تیمش 
شرایط خوبى براى رســیدن به فینال دارد، تمام تالشــش را خواهد کرد تا چهارمین 
قهرمانى در حذفى را در قامت ســرمربى به دســت آورد. دایــى در دوران بازى هم با 
صباباترى قهرمانى در جام حذفى را تجربه کرده است. سرمربى سایپا براى اینکه بتواند 
این بار هم قهرمانى را از آن خود کند، به دنبال جذب چهار بازیکن و تقویت تیم خود است. 
سایپا در نظر دارد در نیم  فصل سه چهار بازیکن را به فهرست تیم اضافه کند و على دایى 
سرمربى این تیم قرار اســت تا چند روز آینده بازیکنان مد نظر خود را به رضا درویش، 

مدیرعامل باشگاه سایپا اعالم کند. 
با توجه به مصدومیت شش بازیکن سایپا بدیهى است که د ایى به دنبال تقویت تیم خود 

باشد و جایگزینى براى این بازیکنان پیدا کند.

 2 بازیکن مدعى پرسپولیس در نهایت نتوانستند جواز 
حضور در تیم ملى تحت هدایت کارلوس کى روش را 

به دست بیاورند.
با اعالم لیســت 35 نفره تیم ملى براى غربال نهایى 
حضور در جام ملت هاى آسیا، در نهایت کمال کامیابى 
نیا و شــجاع خلیل زاده به عنــوان دو بازیکن مدعى 

دستیابى به پیراهن تیم ملى در این راه ناکام ماندند.
کامیابى نیا که تا پیش از جام جهانى با حضور در اردوها 
و تجربه چند بــازى ملى یکى از نفــرات مورد تأیید 
کارلوس کى روش محسوب مى شــد و در نهایت اما 
در رقابت با هافبک دفاعى هایى مثل امید ابراهیمى، 
سعید عزت اللهى، على کریمى، احسان حاج صفى و 
اکنون احمد عبدا... زاده قافیه را باخت و نتوانســت به 

حضور در جام ملت ها امیدوار باشــد. این بازیکن که 
علیرغــم مصدومیت  کتف در دیدارهــاى این فصل 
نمایش قابل قبولى از خود به جا گذاشته بود و توانست 
یکى از مهره هاى تأثیرگــذار برانکو ایوانکوویچ لقب 
گیرد، طى هفته هاى گذشته و با نزدیک شدن به این 
رقابت ها فارغ از درد مصدومیت در تالش بود تا خود 
را یکى از کاندیداهاى لیســت کى روش معرفى کند. 
در نهایت اما بعد از اخراج برابر ســپاهان، این دومین 
اتفاق بد براى هافبک پرسپولیس مى تواند محسوب

 شود.
شجاع خلیل زاده پنج سال پشت در مصاحبه اى مانده 
که علیه کادرفنى تیم ملى انجام داده اســت. مدافع 
پرســپولیس که تحول بزرگــى در کیفیت فنى خود 

صورت داده است و توانســته اکنون به جمع مدافعان 
قابل اعتناى فوتبال ایران اضافه شود، پیش از این در 
آستانه جام جهانى برزیل جزو نفرات محبوب کادرفنى 
تیم ملى محسوب مى شد. با این حال بعد از خط خوردن 
در آستانه اعزام به اردوى پایانى، او مصاحبه تندى علیه 
کادرفنى صورت داد که اکنون باعث شده تا طى پنج 
سال اخیر در لیست سیاه کارلوس کى روش قرار گیرد. 
شجاع هرچند در تالش بود در کنار باال رفتن کیفیت 
فنى خود، از نظر اخالقى نیز با اعالم عذرخواهى هاى 
تلویحى از کادرفنى و کارلوس کى روش به این ماجرا 
پایان دهد، با این حال در لیست سرمربى تیم ملى قرار 
نگرفت تا همچنان  حسرت به دل داشته باشد که اى 

کاش آن مصاحبه گستاخانه را انجام نداده بود.

سرمربى سپاهان از برانکو گالیه کرده که با حرف هایش علیه سپاهان، روى داورى 
بازى اثر گذاشته است.

حاشیه هاى بازى بزرگ هفته لیگ برتر میان پرسپولیس و سپاهان حتى تا صبح 
سه شنبه هم داغ پیگیرى شده است.

بازى عصر یک شنبه صحنه هاى حاشــیه اى زیادى داشت که اظهار نظرهاى 
مختلفى در مورد آن شــد. خطاى پنالتى پرسپولیس در دقایق پایانى هنوز بحث 
داغ محافل اســت. اصفهانیان، رئیس دپارتمان داورى درحالى که خود علیرضا 
فغانى هم احتماًال بعد از دیدن تصاویر آهسته پس از بازى قبول دارد منشا روى 
خالد شفیعى خطا کرده است، نتوانست التهاب ها را بخواباند. در برنامه «نود» هم 
مشخص شد در این صحنه اشتباه از داور بازى بوده که خطاى منشا را نگرفته است.

البته مسعود مرادى اعتقاد داشت که داور یک خطاى مشخص پنالتى روى امید 
عالیشاه را هم نگرفته اســت. در همین برنامه البته مشخص شد به رغم ادعاى 
رفیعى، رئیس دپارتمان داورى فدراسیون، تیم داورى بازى مهم اصفهان عوض 

شده بود و از ابتدا قرار بوده این بازى را زاهدى فر سوت بزند.
نکته مهمتر این است که برانکو، سپاهانى ها را متهم کرده که چون ناامید شده اند 
به پنالتى گیر داده اند و قلعه نویى هم لب به گالیه از برانکو گشوده و گفته که از او 
انتظار نداشته قبل بازى با سپاهان، جو را علیه سپاهان بشوراند و داورى بازى را 
حساس کند. او کلى انتقاد هم از فغانى داشته است. به عقیده سایت «خبر آنالین» 
و چند روزنامه دیگر بعد از مدت ها رفاقت صمیمى قلعه نویى با برانکو، حاال آنها 
کالهشان توى هم رفته است  و شاید اتحاد مرد محله نازى آباد تهران با کروات 
محبوب پرسپولیسى ها که بارها علیه کى روش شکل گرفته بود را حاال باید در 

آستانه فروپاشى دانست!

از هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال تیم ذوب آهن اصفهان میزبان نفت مســجد 
سلیمان است.

هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال امروز چهارشنبه 21 آذر ماه پیگیرى مى شود که طى 
آن ذوب آهن اصفهان میزبان نفت مسجد سلیمان است.

سبز پوشان اصفهانى که از سه دیدار گذشته خود با سرمربیگرى علیرضا منصوریان 
تنها موفق به کسب یک امتیاز شده اند، امیدوارند بتوانند در این دیدار خانگى به 
اولین پیروزى خانگى خود دست پیدا کنند؛ ذوبى ها 9 هفته است که رن گ برد را 
ندیده اند و این بازى که آخرین بازى نیم فصل محسوب مى شود از اهمیت خاصى 

برخوردار است.
نفت مسجد سلیمان اما که بعد از صعود از دسته یک در لیگ برتر فوتبال حضور پیدا 
کرده است، در حالى که تا هفته دهم هیچ پیروزى در کارنامه نداشت اما به یکباره 
در چهار هفته قبلى سه پیروزى و یک تساوى کسب کرده است و حریف سرسختى 

براى ذوب آهن محسوب مى شود.
این بازى از ساعت 15 امروز در ورزشــگاه فوالدشهر اصفهان آغاز خواهد شد و 
على باى قضاوت این دیدار را برعهده دارد، سعید على نژادیان، یوسف مغرورى و 
امیر عرب براقى نیز وى را در این امر همراهى مى کنند؛ علیرضا یزدانى نیز ناظر 

این دیدار است.
 تیم ذوب آهن در این دیدار حساس رحیم زهیوى و ارسالن مطهرى را به دلیل 
مصدومیت در اختیار ندارد و میالد فخر الدینى هم بــه دلیل محرومیت قادر به 
همراهى سبز پوشان نیست؛ نفت هم محروم ندارد و بازیکنان با صالح دید کادر 

فنى به میدان خواهند رفت.

سایت «خبر آنالین» به موضع گیرى هاى مجازى پسر قلعه نویى حسابى گیر داده 
و از ژنرال خواسته تا پسر خود را ساکت کند. این سایت در مطلبى نوشته:

حاال باید منتظر پسر برانکو باشــیم تا بیاید و یک پیام در اینستاگرام منتشر کند 
و به قلعه نویى، ســپاهان، لیگ برتر و... حمله کند. ظاهراً قاعده عوض شــده و 
سرمربى اى که پسر داشته باشد پشت پدرش در مى آید! این چه عادت بدى است 
که باب شده؟ اصًال فرزندان مربیان، کجاى دنیاى فوتبال قرار دارند که باید بیایند 
و مثًال خودشان را با چهره اى مثل علیرضا فغانى در یک سطح ببینند؟ حرف حرف 
خودشان است یا اینکه بزرگ ترها گفته اند این حرف ها را بزنند؟ اصًال فغانى کجا و 
مثًال بچه امیر قلعه نویى کجا؟ خود قلعه نویى که مدام از ادب و نزاکت حرف مى زند 
و از این مى گوید که همیشه احترام پیشکســوت را داشته آیا مى داند که پسرش 
در دنیاى مجازى اینچنین جوالن مى دهد و به بهترین عنصر تاریخ داورى ایران 

کنایه مى زند؟
آقاى قلعه نویى! از پسرتان بپرسید چه چیزى مثل روز روشن بود که عکسى از فغانى 
را استورى اینستاگرامش کرده و زیرش این جمله را نوشته؟ یعنى از قبل مشخص 
بود که فغانى مى خواهد به نفع پرسپولیس پنالتى بگیرد؟ آیا این اتهام نیست؟ چه 
خوب است حاال که خودتان در رادیو هر چه دِل تنگتان خواسته گفته  و از هر راهى 
براى حمله به او استفاده کرده اید، حداقل این اختیار را از فرزندتان بگیرید یا به او 
بیاموزید که با بزرگ ترش،  آن هم شخصى مثل فغانى درست مواجه شود، حتى 

اگر در قضاوتش اشتباه کرده باشد.

اکبر ایمانى، هافبک تیم فوتبال صنعت نفت آبادان قصد دارد از این تیم جدا شود.
اکبر ایمانى که در دو ســال گذشته ســابقه بازى در پدیده مشهد و ذوب آهن 
اصفهان را هم دارد، در فصل جارى پیراهن تیم فوتبال صنعت نفت آبادان را بر 
تن کرد. این بازیکن اما در صدد جدایى از صنعت نفت است.  ایمانى با تأیید این 
خبر گفت: من قصد جدایى از صنعت نفت را دارم و این بخاطر برخى مشکالت 
خانوادگى است. من هیچ مشکلى در آبادان و صنعت نفت ندارم و بازى براى این 
تیم برایم افتخار بزرگى است. در این مدت هم چیزى جز خوبى از مردم آبادان 
و هواداران متعصب صنعت نفت ندیدم ولى واقعیت این است که نمى توانم در 

این تیم بمانم.
او تأکید کرد: براى همسر من سخت اســت که به آبادان بیاید و از خانواده دور 
باشد. با این شرایط قصد جدایى دارم و این موضوع را با سرمربى و سرپرست 

تیم در میان گذاشتم.

فروپاشى اتحاد نازى آباد-کرواسى!

امروز به فوالدشهر بروید

پسرت دیگه چى میگه؟!

اکبر و دغدغه همسر!

ذوب آهن نیازمند حمایت است

على رضایى

حدادى فر: برخى مى گویند اشتباه کردى ماندى!

فعالً خواب تیم ملى را ببینید

مصاحبه گستاخانه 
تاوان دارد!

شهریار و شاید چهارمین جام!
سعید نظرى

 احمد خلیلى 
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ابالغ وقت رسیدگى
ابالغ وقت رسیدگى و ابالغ دادخواست و ضمائم- آقاى عزت اله صفرى دادخواستى به مبلغ انتقال سند 
خودرو به شماره 334د33- ایران 81 بطرفیت سعید امیریان که اعالم شده مجهول المکان است تقدیم 
و به کالسه 983/97  در شعبه چهارم حقوقى شوراى حل اختالف لنجان ثبت گردیده و به علت مشخص 
نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر شــورا و بنا به تقاضاى خواهان و به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرســى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت مى 
شود در روز چهارشنبه مورخ 97/11/3 ساعت 8/15 در جلسه شورا حاضر و در همین خالل با مراجعه به 
دفتر شورا نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت نماید در غیر این صورت وقت رسیدگى ابالغ شده 
تلقى و شورا غیابًا رســیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 311443 شعبه چهارم حقوقى شوراى 

حل اختالف لنجان /9/283
ابالغ اجراییه

شماره پرونده: 139704002130000329/1 شماره بایگانى پرونده: 9700491 شماره آگهى ابالغیه: 
139703802130000018 تاریخ صدور: 1397/09/18 بدین وسیله به آقاى بهروز نفر ده سرخى فرزند 
عبدالعلى شناسنامه شــماره 62643 کدملى 1281053651 ســاکن اصفهان، خیابان سلمان فارسى، 
کوى گلستان، کوى شهید گنجعلى، پالك 151 ابالغ مى شود که خانم معصومه گنجى اشکجه جهت 
وصول مهریه خود به استناد مهریه مندرج در ســند ازدواج شماره 7209 مورخ 1378/03/09 دفترخانه 
203 زیباشهر علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائى به کالسه 9700491 در این اداره تشکیل 
شده و طبق گزارش مورخ 97/08/09 مامور، ابالغ واقعى میسر نگردیده است. لذا بنا به تقاضاى وکیل 
بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار 
محلى آگهى مى ش ود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهى که روز ابالغ محسوب مى گردد، 
نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائى جریان خواهد یافت. م الف: 311458 نصرالهى 

مبارکه- رئیس اداره ثبت اسناد و امالك مبارکه/9/284
ابالغ رأى

آگهى راى شورا - شماره پرونده : 262/97 ش 11ح – شــماره دادنامه : 482- 97/8/12  درخصوص 
دادخواست آقاى حیدرمرادى فرزندصادق به نشانى شاهین شهر – خ ملک الشعراى بهار پ 92به طرفیت 
آقاى  یاسرمحمودى فرزندمظفر به نشانى مجهول المکان  به خواسته مطالبه مبلغ 50/000/000ریال 
بابت اصل خواسته به استنادیک فقره چک به شماره 658713- 9604-  12 مورخ 97/1/25عهده بانک 
ملى سنندج شعبه بازاراصف وتعداد 5فقره فاکتور به شماره هاى 1076مورخ 96/7/20وشماره 1321مورخ 
96/8/29و1026مورخ 96/6/18و1036مورخ 96/6/30به انضمام مطلق هزینه هاى دادرسى تاخیرتادیه 
باتوجه به محتویات پرونده وگواهینامه عدم پرداخت وجه چــک ازناحیه بانک محال علیه نظربه اینکه 
اصل سندتجارى دریددارنده چک حکایت ازمدیونیت صادرکننده وظهوردراشتغال ذمه وى دارد ونظربه 
اینکه ازناحیه خوانده دلیلى که حکایت ازپرداخت وجه چک وفاکتورهاى استنادى که به امضاى خوانده 
رسیده است ارائه ننموده اســت وخوانده على رغم ابالغ قانونى درشــوراحاضرنگردیده لذاشورابا احراز 
اشتغال ذمه خوانده واستصحاب بقاى دین مســتندابه ماده 9قانون شوراهاى حل اختالف ومواد310- 
311- 313قانون تجارت وتبصره هاى الحاقى مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده 2قانون 

صدورچک ومواد198- 519- 522ق آدم حکم برمحکومیت خوانــده به پرداخت 50/000/000ریال 
بابت اصل خواســته ومبلغ 1/250/000و2ریال بابت هزینه دادرسى والصاق تمبر وخسارت تاخیرتادیه 
ازتاریخ سررسیدچک (97/1/25) وتاریخ تقدیم دادخواست (97/5/16) بابت فاکتورهاتازمان پرداخت 
براساس شــاخص اعالمى بانک مرکزى که محاســبه آن بااجراى احکام مدنى شورامى باشد .درحق 
خواهان صادرمى نماید .راى صادره غیابى وظرف مدت بیست روزپس ازابالغ قابل واخواهى درهمین 
شورا وسپس ظرف همان مهلت قابل تجدیدنظرخواهى دردادگاه هاى عمومى حقوقى شاهین شهر مى 
باشد م الف 301836 وحیدهادى - قاضى شعبه یازدهم حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر /9/285 

فقدان سندمالکیت
آقاى خســروگرجیان  فرزندسوارعلى  به اســتناد2برگ  استشــهادیه محلى که هویت و امضاء شهود 
رسما گواهى شده است مدعى است سند مالکیت خود به شماره 607960 را که به میزان  ششدانگ  به 
شــماره پالك ثبتى 40308 / 301 واقع در بخش 16 حوزه ثبتى 16 اصفهان ( شاهین شهر ) که در ص 
591دفتر593 ذیل ثبت 131023به نام خودش فرزند   ثبت وصادروتسلیم گردیده وبه موجب سندقطعى 
/ صلح /ســایر30846مورخ 86/5/28  دفترخانه 80شاهین شــهر  به او انتقال قطعى یافته و معامله ى 
دیگرى هم انجام نشده  و بموجب سند شماره 196219 مورخ 94/9/25 دررهن بانک ملى شعبه مرکزى 
شاهین شهر  قرارداشــته ونحوه گم شدن جابه جایى اعالم شــده  ، چون درخواست صدور سند المثنى 
گردیده ، طبق تبصره یک اصالحى ماده 120آ . ق . ث مراتب آگهى مى گردد که هرکس مدعى انجام 
معامله یا وجود سند مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار آگهى تا ده روز اعتراض خود را به این اداره اعالم 
و اصل ســند را ارائه نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل ســند به ارائه کننده مسترد گردد . اگر ظرف 
مهلت مقرر اعتراضى نرســد یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشــود المثنى سند مرقوم صدر و به 
متقاضى تسلیم خواهد شــد . 304877 /م الف ناصر صیادى – رییس اداره ثبت اسناد و امالك شاهین 

شهر /9/286 
ابالغ اجرائیه

آگهى ابالغ اجرائیه شماره بایگانى 9700061- شماره پرونده : 1 / 139704002141000039 شماره 
بایگانى پرونده : 9700061 شماره ابالغیه : 1397 05102141001250 تاریخ صدور 10 / 9 /  1397  
آگهى ابالغ اجرائیه پرونده  شــماره بایگانى 9700061کالســه 139704002141000039/1بدین 
وســیله به  خانم زینب محمدى نام پدر : عباس تاریخ تولد 70/3/16شماره ملى 1250182204شماره  
شناسنامه 1250182204به نشانى شاهین شهر مســکن مهرپردیس خ بهمن فرعى 4مجتمع آسمان 
واحد4که درآدرس متن سند شناسایى نگردیده اید وابالغ  واقعى میسرنشده است ابالغ مى گرددکه زوج 
به بازداشت خودروسوارى سوارى سیستم سایپا ex 131رنگ خاکسترى مدل 1392شماره پالك ایران 
795- 43ل 73شماره موتور 4960983اعتراض واعالم نموده باخودروبازداشتى  که درپارکینگ پردیس 
شاهین شهرمى باشد درجهت نظارت برکارچاپ درکارخانه رنگین چاپ واقع در شهرك صنعتى شهرضا 
همه روزه به صورت ماموریتى درترددبوده ووســیله امرارمعاش اینجانب بوده وفاقدخودرو دیگرى مى 
باشم لذاتقاضاى رفع بازداشت آن رادارم على هذامراتب وفق ماده 169آیین نامه اجرا جهت صدورراى 
به ریاست محترم اداره ثبت شاهین شهرگزارش وایشان بشرح ذیل اقدام به صدورراى نمودند : باعنایت 
به مواردباال ومستندات پرونده وجوابیه پلیس راهور که صرفا مالکیت مدیون رانسبت به خودرو سوارى 

سیستم سایپا e x 131 رنگ خاکسترى مدل 1392شماره پالك ایران 795- 43ل 73تاییدنموده لذا 
جزء مستثنیات دین تشخیص وبه استناد بند 5ماده 61آیین نامه اجراء اعتراض معترض عنه راوارددانسته 
وراى به رفع بازداشت خودروى صدر االشــاره صادر مى گردد . – راى صادره وفق ماده 169آیین نامه 
اجرا ظرف مدت ده روز پس ازابالغ وچاپ درروزنامه نصف جهان  چاپ اصفهان قابل اعتراض درهیات 

نظارت صالحیت دارمى باشد م الف 309166 مسئول واحداجراى اسنادرسمى شاهین شهر /9/287
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به بانک مهر اقتصاد با وکالت خانم ناصرى  دادخواستى به خواسته 
مطالبه به طرفیت 1- نریمان ربیعى2 –میثم پورمعظمى 3 – یوسف شاه نظرى به این شورا تقدیم نموده 
و به کالسه 97 /479 ش 5 ح ثبت و وقت رســیدگى به تاریخ 22 / 10 / 97ساعت 15 / 5 عصر تعیین 
گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به استناد ماده 73 ق . آ. د . م از نامبرده دعوت مى 
شود ، قبل از وقت رسیدگى جهت دریافت نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم به این شورا مراجعه نماید 
درغیر اینصورت طبق مقررات حکم غیابى صادر خواهد شد . 311792 /م الف مدیر دفتر شعبه 5 حقوقى 

شوراى حل اختالف شاهین شهر / 9/288 
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به بانک مهر اقتصاد با وکالت خانم ناصرى  دادخواستى به خواسته 
مطالبه به طرفیت 1- مهــرى امامى برازرد2 –رضا محمدى جم خانى به این شــورا تقدیم نموده و به 
کالسه 97 /480 ش 5 ح ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 22 / 10 / 97ساعت 30 / 5 عصر تعیین گردیده 
است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به اســتناد ماده 73 ق . آ. د . م از نامبرده دعوت مى شود ، 
قبل از وقت رسیدگى جهت دریافت نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم به این شورا مراجعه نماید درغیر 
اینصورت طبق مقررات حکم غیابى صادر خواهد شد . 311798 /م الف مدیر دفتر شعبه 5 حقوقى شوراى 

حل اختالف شاهین شهر/ 9/289 
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به سهیل پورحسینى  دادخواستى به خواسته مطالبه به طرفیت حسین 
خان بابا پورساسى به این شورا تقدیم نموده و به کالسه 97 /417 ش 2 ح ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 
30 / 10 / 97ساعت 30 / 4 عصر تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به استناد 
ماده 73 ق . آ. د . م از نامبرده دعوت مى شود ، قبل از وقت رسیدگى جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم به این شورا مراجعه نماید درغیر اینصورت طبق مقررات حکم غیابى صادر خواهد شد . 311800 

/م الف مدیر دفتر شعبه 2 حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر /9/290 
اخطار اجرایى

شماره 1766/95 به موجب راى شماره1766/95تاریخ96/03/23 حوزه 5 امیرآباد شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه عادله نکویى کمسارى نام پدر: محمود به نشانى 
مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ دو میلیون تومان بابت اصل خواسته و مبلغ صد و نود و یک 
هزار تومان بابت هزینه هاى دادرسى و خســارات تاخیر تادیه از زمان سررسید مورخ 93/08/05 لغایت 
اجراى حکم و پرداخت بابت نیم عشر دولتى درحق صندوق دادگسترى نجف آباد که توسط اجراى احکام 
محاسبه نمى گردد.محکوم له: سید مصطفى آیتى  به نشــانى: نجف آباد- بعد از سه راه یزدانشهر جنب 

گاراژ اطمینان الستیک فروشــى آیتى، ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى 
که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت 
اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 309879/م الف-شعبه پنجم حقوقى شوراى حل 

اختالف نجف آباد /9/291
 ابالغ رأى

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 264/97 دادنامه 97/08/28-717/97 مرجع 
رسیدگى شعبه ششم شوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: مریم کاظمى نشانى: ویالشهر-خ معلم-خ 
115-سمت راست-منزل سوم، خوانده: امین شیرالى نشانى: مجهول المکان، موضوع: مطالبه طبق رسید 
عادى گردشکار: پس از ارجاع به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه 
مشورتى اعضاء، قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى 
قاضى شورا درخصوص دعواى مریم کاظمى به طرفیت امین شیرالى به خواسته الزام خوانده به پرداخت 
5000 لیرترکیه با احتساب هزینه هاى دادرسى و خسارت تاخیرتادیه، با عنایت به دادخواست تقدیمى، 
رسید عادى مورخ 1397/02/03 که به امضاى طرفین رسیده است و خوانده نیز خود را متعهد به پردخت 
خواسته مورد ادعاى خواهان نموده اســت و در فرجه مقرر به تعهد خود عمل نکرده است و از آن جاکه 
خوانده علیرغم ابالغ از طریق نشرآگهى در جلسه رسیدگى حضور نیافته و الیحه دفاعیه اى نیز به شورا 
ارائه نداده اند و خواسته خواهان مصون از ایراد باقى مانده است لذا با استناد به ماده 10  قانون مدنى و مواد 
198، 519،522 قانون آیین دادرسى مدنى راى بر محکومیت خوانده به پرداخت 5000 لیرترکیه و پرداخت 
مبلغ دو میلیون و سیصدهزار ریال بابت هزینه هاى دادرسى  و خسارت تاخیر تادیه از مورخ 97/04/23 
لغایت اجراى حکم در حق خواهان صادر و اعالم مى گردد، راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز قابل 
واخواهى در شورا و ســپس ظرف مدت 20 روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى حقوقى 
نجف آباد مى باشد. 311431/م الف، قاضى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد شعبه ششم /9/292

ابالغ رأى
 شماره دادنامه: 9709973731001375 شماره پرونده: 9609983733000115 شماره بایگانى شعبه: 
970661 شاکى: آقاى حسام الدین حقیقى نجف آبادى فرزند محسن به نشانى استان اصفهان-شهرستان 
نجف آباد-شهر نجف آباد-خیابان فارابى شمالى-نبش کوى اندیشه-پالك1 متهم: آقاى میالد مال میر 
به نشانى مجهول المکان اتهام: خیانت در امانت، دادگاه با اعالم ختم رسیدگى مبادرت به صدور راى مى 
نماید. راى دادگاه درخصوص اتهام آقاى میالد مال میر دایر بر خیانت در امانت نسبت به یازده فقره چک 
و دفترچه حساب مغازه شاکى آقاى حسام الدین حقیقى با توجه به محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده 
و اظهارات مطلعین، ارتکاب بزه توسط متهم محرز اســت لذا دادگاه با استناد مادخ 674 قانون مجازات 
اسالمى بخش تعزیرات مصوب 75 متهم را به تحمل سه سال حبس محکوم مى کند. راى دادگاه غیابى و 
ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در دادگاه صادر کننده و سپس ظرف مهلت بیست روز 
قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم تجدید نظر استان اصفهان است. 311447/م الف، اسحاقیان - رئیس 

شعبه 101 دادگاه کیفرى دو نجف آباد/9/293

 مدیرکل اوقاف و امــور خیریه اســتان اصفهان گفت: 
به دنبال شــجره نامــه امامزاده ها نباشــید و به قول
 مقام معظم رهبرى باید به همه امامزاده ها ارادت داشته 

باشیم.
حجت االســالم والمســلمین رضا صادقــى ادامه داد: 
اداره اوقاف و امور خیریه اصفهــان عالقه اى به تملک 
موقوفات ندارد و ترجیح مى دهــد تنها نقش نظارتى بر 
تحقق نیت واقف داشــته باشــد. وى تصریح کرد: یک 
زمانى وقف براى قهــوه و قلیان روضه هــا بود و امروز 
باید براى محیط زیســت باشــد. در جامعــه وقف باید 
براى رفع مشــکالت جارى انجام شود. حجت االسالم 

صادقى افــزود: وقف بــراى زوج هاى جــوان، وقف 
براى ایجاد اشــتغال، وقف براى علم و فناورى و حتى 
وقف براى بهداشت و سالمت از نیازهاى امروز اصفهان 

است.
مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان  اظهار کرد: 
برخى از امامزاده ها زیارتى و ســیاحتى است، برخى از 
امامزاده ها بیشتر سیاحتى اســت و به همین دلیل است 
که بر روى گردشــگرى برخــى از امامزاده ها از جمله 
آقا على عباس(ع) فعالیت مى شود.حجت االسالم صادقى 
در خصوص شناســنامه امامزاده ها گفــت: نباید دنبال 

شجره نامه امامزاده ها باشیم. 

معاون حمایت و سالمت کمیته امداد امام خمینى(ره) استان 
اصفهان گفت: 24 هزار و 300 نفر از مددجویان ســاکن در 
مناطق محروم استان اصفهان در هشت ماهه سال جارى 
بیش از پنج میلیارد و 602 میلیون تومان خدمات حمایتى 

دریافت کردند.
جالل یزدانى بیان کرد: 674 روســتاى محروم در استان 
اصفهان وجود دارد که 13 هزار و 500 خانوار در این مناطق 

تحت حمایت کمیته امداد اصفهان هستند.
وى با بیان اینکه 24 هزار و 300 نفر از مددجویان ساکن در 
مناطق محروم استان در هشت ماهه امسال خدمات حمایتى 
دریافت کردند، گفت: پنج میلیارد و 602 میلیون تومان در 

این مدت توســط کمیته امداد اصفهــان در زمینه ازدواج، 
تحصیل، لوازم ضرورى زندگى و بهداشت و درمان، از جمله 
مهمترین خدماتى هســتند که به مددجویان ساکن در این 
مناطق پرداخت شــد.وى همچنین با تشریح اینکه عالوه 
بر کمک هاى گفته شده، در نیمه نخست امسال 781 قلم 
کاالى ضرورى به مددجویان ساکن در مناطق محروم اهدا 
شده است، خاطر نشان کرد: بیش از 120 میلیون تومان نیز از 
محل اعتبارات دولتى به این امر اختصاص یافت و کاالهایى 
نظیر یخچال، منبع آب، پنکه، کولر، آبگرمکن و بخارى به  
منظور افزایش کیفیت زندگى نیازمندان تحت حمایت کمیته 

امداد در این مناطق در اختیار آنها قرار گرفت.

وقف باید 
مشکالت اجتماعى را حل کند

13 هزار و 500 خانوار روستایى 
تحت پوشش کمیته امداد 

 خأل وجود مرکز فرهنگى 
در کوهپایه

رئیس شوراى شهر کوهپایه گفت: حضور کارگران، 
کارمندان، دانشجویان و فعاالن اقتصادى خصوصًا 
بانوان در این شــهر، ضرورت احداث مرکزى براى 
انجام فعالیت هاى آموزشــى و فرهنگى احســاس 

مى شود.
قوام الدین ضیایى با اشــاره به آمار جمعیتى شــهر 
کوهپایه اظهار کرد: هر گونه سالن اجتماعات، تاالر 
فرهنگى و حتى مجموعه فرهنگســرا که در تحقق 
این نوع فعالیت ها در خدمت مردم باشد، وجود ندارد 
و همچنین نبود منابع درآمدى و محدودیت اعتبارات 

عمرانى شهردارى نیز وجود دارد.

بهره بردارى از ورزشگاه 
دستگرد تا پایان امسال

مدیر منطقه 13 شــهردارى اصفهان گفت: عملیات 
اجرایى احداث ورزشگاه دســتگرد تاکنون بیش از 
95 درصد پیشرفت داشته است که امیدواریم تا پایان 
امسال با همکارى بخش خصوصى به بهره بردارى 

برسد.
محمد شرفا اظهارکرد: ورزشگاه دستگرد در زمینى 
به مساحت 2500 مترمربع در حال احداث است و در 
صدد هستیم با همکارى سرمایه گذار بخش خصوصى 

آن را به اتمام برسانیم.

گشایش نمایشگاه 
بازارچه کارآفرینى در کاشان

به مناســبت هفته پژوهش، ششــمین نمایشــگاه 
دســتاورد هاى دانشــجویى و بازارچــه کارآفرینى 
دانشــکده فنى و حرفه اى دختران کاشــان(فدك) 

گشایش یافت.
2000 اثر از دستاوردهاى دانشــجویان این مرکز، 
در این نمایشــگاه در 20غرفه به نمایش گذاشــته 

شده است.

کشف و توقیف
 23 ُتن برنج قاچاق 

فرمانده انتظامى شهرستان نطنز از کشف و توقیف 
23 ُتن برنج خارجى قاچاق به ارزش دو میلیارد ریال 

خبر داد.
مرتضى هادیان اظهار کرد: کارآگاهان پلیس آگاهى 
شهرستان نطنز حین اجراى طرح کنترل محورهاى 
عبورى به یک دستگاه کامیون مشکوك شده و آن 

را متوقف کردند.
وى با بیان اینکــه این خودرو حامــل 23 تن برنج 
خارجى بود، افــزود: به دنبال عدم ارائــه مدارك از 
سوى راننده، وى نیز دستگیر و تحویل مراجع قضائى

شد.

خبر

نماینده مردم فریدونشــهر در مجلس آخرین وضعیت اســتعفاى نمایندگان استان 
اصفهان را تشریح کرد.

اکبر ترکى با اشاره به استعفاى دسته جمعى نمایندگان استان اصفهان به دلیل حذف 
ردیف هاى بودجه آبرسانى این استان از بودجه سال آینده، اظهار کرد: آقاى الریجانى 
رئیس مجلس طى تماس تلفنى با حجت االسالم موســوى الرگانى، نماینده مردم 
فالورجان در مجلس و رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان به وى توصیه کرد تا 
تعیین تکلیف استعفا، نمایندگان استان اصفهان در جلسات کمیسیون ها شرکت کنند 

تا در این باره تصمیم گیرى شود.
وى افزود: احتماًال روز یک شنبه 25 آذر جلســه اى با حضور آقاى الریجانى درباره 
استعفاى نمایندگان استان اصفهان برگزار مى شود و مسئوالن دولتى هم مى توانند 

در این جلسه حضور یابند.
نماینده مردم فریدونشهر در مجلس تصریح کرد: همچنین براساس برنامه ریزى هاى 
انجام شده قرار است، تا مجمع نمایندگان استان اصفهان چهارشنبه 21 آذر (امروز)

جلسه اى در شاهین شهر داشته باشند و در این باره تصمیم گیرى کنند.
روز چهارشنبه 14 آذر ماه بود که نمایندگان استان اصفهان نامه استعفاى خود را تقدیم 
هیئت رئیسه مجلس کردند. حجت االسالم سید ناصر موسوى الرگانى در این باره 
گفته بود: دلیل استعفا این بود که پروژه هایى که از قبل در دستور کار بوده و ردیف در 

بودجه داشتند را حذف کردند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شــوراى اسالمى با اشاره به ضعف 
چند ساله مدیریت در استان اصفهان گفت: معتقدم اصفهان آزمایشگاه 

پرش مدیران غیربومى براى جایگاه هاى دیگر در کشور شده است.
حجت االسالم احمد ســالک اظهارکرد: این روزها صحبت محافل 
مختلف جامعه پیشکســوت و انقالبى اصفهــان، پیرامون موضوع 
اولویت دارى به نام تأمین منابع آب اعم از شرب، کشاورزى و صنعت 
است و اعتراضات مردمى پیرامون این است که دولتمردان چرا اقدام 

جدى و عملیاتى در این باره نمى کنند.
وى افزود: در شورایعالى آب مصوبات بسیار خوبى داریم و همچنین 
شوراى هماهنگى آب قوانینى در اختیار دستگاه هاى دولتى به ویژه 

وزارت نیرو گذاشته است.
***

سالک ادامه داد: طى بررســى که صورت گرفت و در بین 40 مسئله 
اصلى استان اصفهان، آب را موضوع اول قرار دادیم و از سال 90 تا 97 
روى آن کار کردیم و درحدود 132 نامه نگارى و تذکر کتبى و شفاهى 
به مسئولین ذیربط از ریاست جمهور گرفته تا معاون اول، معاون قوه 
قضائیه، شــورایعالى امنیت ملى و وزارت کشــور و تمام دستگاه ها 

نامه هایى را منتقل کردیم.

وى خاطرنشــان کرد: حتى در ســال 94 یک نامه چندصفحه اى را 
خدمت مقام معظم رهبرى ارائه کردم و قابل توجه است که در طول 
این مدت، بیش از 132 نامه اى که بعضــًا برنامه اى چهار صفحه اى 
داشــته و همه نمایندگان اصفهان کار بســیار مفصلى در مورد آب 
انجام دادند و وحدت 20 نماینده اصفهــان پیرامون حوزه آب وجود 

داشته است.

بى توجهى سازمان برنامه و بودجه به معیشت مردم
وى با طرح این ســئوال که چرا ســازمان برنامه و بودجه و شخص 

نوبخت توجهى به خواســته بحق پنج میلیون نفر در استان اصفهان 
نمى کند، تأکید کرد: با توجه به پشت سر گذاشتن 11 سال خشکسالى 
و تبدیل شدن زمین کشــاورزى به کویر و سختى معیشتى که براى 
کشاورزان شکل گرفته و از طرفى فشار بانک کشاورزى، کمترین توجه 

از سوى سازمان برنامه و بودجه به این مسئله نشده است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شوراى اسالمى با اشاره به استعفاى 
19 نماینده استان اصفهان ابراز کرد: استعفا یعنى دفاع از حقوق مردم، 
به ویژه دفاع از حقوق کشاورزانى که حقابه دار هستند و دفاع از خانواده 
شهدا و جانبازانى که در جبهه هاى جنگ از کشور دفاع کردند، حقشان 

نیست که اینطور با آنها برخورد شود.
وى با بیان اینکه براى کسانى که مى گویند این استعفاها تشریفاتى 
اســت، باید بگویم که 19 نماینده اصفهان به صورت جدى اســتعفا 
کرده اند، افزود: اســتعفا به هیچ وجه تشــریفاتى نیســت، وحدت 
نمایندگان در دولت دهم در حوزه آب چشمگیر است و این موضوع آب 

تمام استان را شامل مى شود.
 وى تصریــح کرد: به هر حال ما پاى اســتعفاى خود ایســتاده ایم و 
امیدواریم پیش برود و من به شما اطمینان مى دهم که همه ایستاده اند 

و این موضوع باور ماست.

الریجانى تماس گرفت
 نمایندگان امروز تصمیم مى گیرند

اصفهان آزمایشگاه پرش مدیران شده است

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان، پیش از 
ظهر دیروز در ادامه سلسله نشست هاى «سه شنبه ها با 
رسانه» گفت: به مناسبت هفته حمل و نقل طى 33 روز 
با اجراى برنامه هاى مختلف براى تمام گروه هاى سنى 

میهمان شهروندان هستیم.
علیرضا صلواتى بــا بیان اینکه رویدادهــاى «قصه آدم 
و هوا» از 20آذر تــا 29 دى ماه با نشســت هاى خبرى، 
جشــنواره ها، همایش ها، برنامه هاى تفریحى، بازدیدها، 
افتتاحیه ها، نواختن زنگ شهر و میزگردها همراه خواهد 
بود، افزود: «قصه آدم و هوا» در بخش هاى نه به خودرو 
هاى تک سرنشین، پویش هاى مردمى و فرهنگسازى، 
ارتقاى زیرســاخت ها و حمل و نقل عمومى برنامه هاى 

مختلفى اجرا خواهد کرد.
وى با اشــاره به فعالیت هاى عمرانى خط 2 قطار شهرى 
اصفهان اضافه کرد: آغاز عملیات عمرانى خط 2 از شهرك 
امام حســین (ع) تا میدان امام علــى (ع) و  آغاز احداث 
ایستگاه شــاهد و الله در خط 2 قطار شهرى، رونمایى از 
اثر هنرى ایستگاه دانشگاه در خط یک و رونمایى از نشان 
خط یک مترو را در رویدادهاى 33 روزه به مناســبت روز 

حمل و نقل خواهیم داشت.
صلواتى از ورود 30 دســتگاه اتوبوس بازســازى شده به 
ناوگان اتوبوسرانى به مناسبت هفته حمل و نقل خبر داد 
و گفت: بازســازى و اورهال 30 دستگاه اتوبوس، ارتقاى 
خدمت رســانى به شــهروندان، نظارت بر کیفیت فنى 
اتوبوس هاى شهرى و برگزارى رویداد راننده حرفه اى در 

بخش اتوبوسرانى انجام مى شود.
معاون حمل و نقل و ترافیک شــهردارى اصفهان با بیان 
اینکه در سال جارى 100 دستگاه اتوبوس آالینده از چرخه 
خارج شده است، ادامه داد: بنا نداریم اتوبوس هاى فرسوده 

را در مناطق محروم قرار دهیم و تا سال 1400 سن ناوگان 
اتوبوسرانى را کاهش خواهیم داد.

وى از افتتاح 15 ایستگاه دوچرخه با شیوه جدید خبر داد و 
ادامه داد:5 ایستگاه مکانیزه هوشمند دوچرخه نیز تا پایان 
ســال جارى به بهره بردارى مى رســد که ایستگاه هاى 

دوچرخه شهر اصفهان به 50 ایستگاه خواهد رسید.
صلواتى با بیان اینکه براى احــداث 100 کیلومتر احداث 

مسیر دوچرخه تا ســال 1400 قول هایى به شهروندان 
داده ایــم، تصریح کرد: تا کنون تنها 5 کیلومتر از مســیر 
دوچرخه در شهر اجرا شده زیرا هرکجا خواستیم زیرساخت 
مسیر دوچرخه ایجاد کنیم با مخالفت هایى روبه رو شدیم.

وى با بیان اینکه در حال حاضر به طور میانگین 900 هزار 
خودرو روزانه در سطح شــهر اصفهان تردد مى کنند که 
از این میزان 200 هزار خودرو فاقــد معاینه فنى خودرو 

هستند، گفت: البته با الزامات موجود و بخشنامه شهردارى 
براى معاینه فنى خودروها آبان ماه امســال آمار مراجعه 
معاینه فنى 44درصد نسبت به آبان ماه سال گذشته رشد 
داشته است و2600 خودروى سنگین و غیرسنگین معاینه 

فنى گرفته اند.
صلواتى با اشاره به اینکه هشت مرکز معاینه فنى سبک 
و یک مرکز معاینه فنى ســنگین در اصفهان وجود دارد 

تصریح کرد: همــه این مراکز مکانیزه هســتند و امکان 
دخالت انسان حداقل اســت و براى کنترل معاینه فنى با 
استفاده از دوربین هاى سطح شــهر اقدامات الزم انجام 

شده است.
معاون حمل و نقل و ترافیک شــهردارى اصفهان با بیان 
اینکه درآمد حاصل از جرایم راهنمایى و رانندگى به خزانه 
دولت واریز مى شود، خاطر نشــان کرد: براساس قانون 
42 درصد از کل سهم جرایم راهنمایى و رانندگى باید به 
شهردارى پرداخت شود اما تاکنون تنها یک درصد از آن 
معادل 500 میلیون تومان به شهردارى اصفهان پرداخته 

شده است.
صلواتى با بیان اینکه مصرف روزانه بنزین در شهر اصفهان 
بیشتر از 2 میلیون لیتر اســت، اذعان کرد: سهمیه بندى 
بنزین تأثیر بســزایى در کاهش ترافیک شهر و آلودگى 

هواى اصفهان خواهد داشت.
وى با اشاره به اینکه 70 درصد خودروهاى در حال تردد 
شهر اصفهان تک سرنشین هستند اظهار کرد: ارزان بودن 
خودرو و سوخت مهم ترین عامل تک سرنشینى خودروها 
است دو پارامتر جذاب که انگیزه تک سرنشینى را در بین 

افراد افزایش داده است.
صلواتى با بیان اینکه ســعى مى کنیم تحریم تأثیرى بر 
پروژه ها نگــذارد، تأکید کرد: 200 میلیــارد تومان اوراق 
مشارکت براى خطوط اتوبوس تندرو تا پایان سال براى 
نوسازى و توسعه خطوط تندروى شــهر اصفهان توزیع 

خواهد شد.
صلواتى در پایان بــا بیان اینکه براى خــط 2 مترو 500 
میلیارد اوراق مشارکت در حال هزینه است، تصریح کرد: تا 
پایان امسال 500 میلیارد تومان به عنوان بخش دوم اوراق 
مشارکت ارائه خواهد شد و در صدد هستیم خط 2 مترو را 

تا سال 1402 به بهره بردارى برسانیم.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان خبر داد:

مصرف روزانه بنزین در شهر اصفهان بیشتر از 2 میلیون لیتر است 
محیا حمزه
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گاهى الزم اســت به جز دارو براى بیمارى تان کارهاى 
دیگرى انجام دهید. مثًال الزم است جوراب بپوشید. در 
ادامه این مطلب بیان مى کنیم کدام بیمارها بهتر است 

چه نوع جورابى بپوشند. 
واریسى ها جوراب واریسى بپوشند

واریس به سیاهرگ هایى گفته مى شود که به طور 
غیرطبیعى، پیچ در پیچ شده اند و قطرشان بیشتر 
از حد انتظار اســت. این اتفــاق مى تواند براى 
ســیاهرگ هاى اطراف اندام تحتانــى بیافتد. 
وقتى ســن افراد باال مى رود، احتمال ابتال به 
برخى بیمارى  ها از جمله واریس هم افزایش 
مى یابد. این بیمارى کــه نوعى اختالل 
در دریچه النه کبوترى پا محســوب 
مى شود، در برخى از افراد و خانواده ها 
شیوع بیشترى دارد. یعنى وراثت 
مى تواند در ابتال به واریس 
نقش مهمى داشته 
البته  باشــد. 

ایســتادن هاى مکرر در دوران جوانى هم مى تواند یکى از 
دالیل ابتال به واریس در دوران سالمندى باشد. 

این بیمارى بــا درد در ناحیه پا همراه اســت و معموًال درد 
هنگام شــب افزایش مى یابد. به همین دلیل به سالمندان 
و افراد مبتال به واریس توصیه مى شــود براى کاهش این 
درد جوراب هاى واریسى بپوشــند. البته گاهى سالمندان با 
پوشیدن جوراب هاى واریسى اذیت مى شوند، عرق مى کنند 
و حتى حساسیت پوستى سراغشان مى آید. به همین علت 
نمى توان استفاده از جوراب واریس را به تمام افراد مبتال به 

این بیمارى توصیه کرد. 
ناگفتــه نماند که پوشــیدن جوراب هــاى واریس فقط به 
کاهش درد کمک مى کند و عالیم ظاهــرى این بیمارى 
(مانند بدشکل شــدن عروق پا) را از بین نمى برد. بنابراین 
بیمارانى که مى خواهند بدشــکلى پاى خود را از بین ببرند، 
باید به متخصصان پوســت یا عروق مراجعه کنند تا شاید 
با درمان هاى لیــزرى، کمى وضعیت ظاهرى پاى شــان 

بهبود یابد.
دیابتى ها جوراب نخى بپوشند

دیابت یکى از بیمارى هایى است که باید همیشه (مخصوصًا 
در دوران سالمندى) به شدت مراقب آن بود و اجازه ابتال به 
عوارض ناشــى از آن مانند زخم پاى دیابتى را نداد. یکى از 
اتفاق هایى که معموًال با افزایش ســن در این بیماران رخ 
مى دهد، کاهش حس المسه پاســت. یعنى ممکن 
است یک ســالمند مبتال به دیابت در اثر پوشیدن 
کفش نامناسب یا برخورد پاها با اشیاى مختلف 
دچار آسیب شود اما به دلیل کاهش حس المسه 
پا متوجه زخم و آسیب نشــود. به همین دلیل 
پوشیدن جوراب براى تمام سالمندان مبتال به 

دیابت، ضرورى و الزامى است.
جوراب دیابتى باید حتماً نخى باشد تا امکان تعریق 

و رشد میکروب ها و قارچ ها در ناحیه پا و البه الى انگشتان 
آنها به وجود نیاید. سالمندان دیابتى باید هر شب جوراب ها 
و پاهاى خود را بشویند و همیشه جوراب پاکیزه به پا داشته 

باشند. ضمن اینکه باید همیشه پا و بین انگشتان خود را 
خشک و تمیز نگه دارند و هر روز تمام قسمت هاى 

پایشان را از نظر وجود هر نوع زخم یا ضایعه اى 
بررسى کنند.

روماتیســمى ها جوراب نرم و 
حوله اى بپوشند

یکى دیگــر از بیمارى هــاى شــایع در دوران 
سالمندى، بیمارى  روماتیسم است. روماتیسم انواع 

مختلفى دارد و برخى از شــایع ترین انواع آن مانند آرتریت 
روماتویید و نقرس، عضالت پا را درگیر مى کنند.

آرتریت روماتویید بیشتر عضالت مچ و انگشت پا را تحت 
تأثیر قرار مى دهد و شــیوع بیشترى در خانم ها به خصوص 
در دوران سالمندى دارد. نقرس هم جزو بیمارى هایى است 
که قاعده شست پا را دچار درد و مشکل مى کند. وقتى افراد 
سالم پاى خود را زمین مى گذارند و مى ایستند، وزنشان به 
طور مساوى در کل کف پایشان تقسیم مى شود اما افرادى 
که به بیمارى هاى مفصلى (بیمارى هاى مفصلى از مچ پا به 
پایین) مانند آرتریت روماتویید یا نقرس مبتال هستند، در این 
حالت بیشتر وزن بدنشان را روى قسمتى از پا که دچار تورم یا 
برجستگى شده است، مى اندازند و این قسمت از پاى آنها به 
مرور زمان دچار درد و زخم مى شود. به همین دلیل پوشیدن 
جوراب و کفش هاى مناسب براى این گروه اهمیت زیادى 
دارد. جوراب هاى حوله اى که کفى نرمى داشــته باشند، از 
بهترین گزینه ها براى سالمندان مبتال به روماتیسم هستند. 
با پوشیدن این جوراب ها، وقتى پایشان را زمین مى گذارند، 
احساس سختى کف زمین، حس درد را به آنها منتقل نمى کند 

و همین امر باعث کاهش مقدارى از درد آنها مى شود.

یکى از راه هاى سفید کردن دندان، استفاده از سرکه سیب است. خوب است بدانید که سرکه سیب 
رقیق شده کمک مى کند تا قدرت لکه برى هر خمیر دندانى بیشتر شود.

 براى اینکار سرکه سیب را رقیق کنید و ســه قسمت آب را به یک قسمت آن اضافه کنید و سپس 
این محلول را با یک خمیر دندان کامًال طبیعى مخلوط کنید و مسواك بزنید. این کار باعث مى شود 

دندان هایتان به مرور سفید شود.

در مورد گوشت 
شترمرغ بیشتر بدانیم

یاسمین فتحى، کارشناس ارشد تغذیه گفت: گوشت 
شترمرغ بسیار ُترد اســت به طورى که 90 درصد آن 
قابل هضم است و از این نظر پس از گوشت ماهى در 
رتبه دوم قرار دارد، در حالى که گوشت مرغ و گاو 87 
درصد قابلیت هضم دارند.وى افزود: گوشت شترمرغ 
نسبت به ســایر گوشــت ها در هر 100 گرم میزان 
کالرى، چربى و اسید هاى چرب اشباع کمتر و میزان 
آهن باالترى دارد. فتحى با اشــاره به کالرى و چربى 
پایین این گوشت یادآور شد: براى افرادى که به دنبال 
کنترل وزن خود هستند و از طرفى طعم گوشت قرمز 
را دوست دارند، گوشت شترمرغ گزینه مناسبى است. 
وى اضافه کرد: میزان کم سدیم در گوشت شترمرغ، 
اســتفاده از آن را براى افراد داراى فشــارخون باال و 
بیماران قلبى و عروقى ممکن مى سازد. این کارشناس 
تغذیه گفت: گوشت شترمرغ به دلیل دارا بودن میزان 
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خونى مفید است.

ویتامین A از جمله مواد مغذى مهم براى بدن است 
اما افراط در مصرف آن مى تواند تراکم استخوانى را 
کاهش داده و فرد را در معرض شکستگى استخوانى 

قرار دهد.
ویتامین A غیر از تنظیم رشد سلولى، قدرت بینایى 
و ایمنى بدن را تقویت مى کند. هرچند زیاده روى در 

مصرف آن مى تواند سالمتى را به خطر اندازد.
کارشناســان تغذیه مصرف 900 میکروگرم از 
این ویتامین را براى مردان بزرگســال و 700 

میکروگرم براى زنان بزرگسال 
توصیــه مى کننــد. تخم مرغ، 
گوشت قرمز، روغن ماهى و پنیر 
از جمله خوراکى هاى حاوى این 

ویتامین هستند.
محققــان اعــالم کــرده اند 
زیاده روى در مصــرف ویتامین 
A مى تواند ســالمت فرد را به 
خطر اندازد چرا که بســیارى از 
افراد از مکمل هاى این ویتامین 
نیز مصــرف مى کنند. همچنین 
مصرف بیش از حد این ویتامین، تراکم استخوان ها را 
کاهش داده و خطر شکستگى استخوانى را افزایش 

مى دهد.

یک کارشناس ارشد طب سنتى گفت: مصرف آب نارنج براى درمان فشار خون باال مفید است.
هانیه ناصرى نارنج را یک میوه داراى طبع سرد و خشک دانست و گفت: این میوه منبع غنى ویتامین C است و مصرف 

آب نارنج مى تواند ویتامین C مورد نیاز بدن را تأمین و سیستم ایمنى را تقویت کند. 
به گفته این کارشناس طب سنتى، همچنین مصرف آب نارنج  روند درمان سرماخوردگى را با کمک مصرف مواد غذایى حاوى ویتامین 
C تسریع مى کند. وى ادامه داد: آب نارنج یک ضدعفونى کننده قوى محسوب مى شود و مصرف آن براى افرادى که گلودرد دارند، 

مناسب است. وى معتقد است، افرادى که دچار تورم گلو و حلق شده اند، مى توانند آب نارنج را براى بهبود وضعیت خود قرقره کنند.
 این کارشناس ارشد طب سنتى در ادامه با اشاره به خواص نارنج براى کنترل فشار خون اظهار کرد: مصرف نصف لیوان آب نارنج همراه 
با یک قاشق عسل براى افرادى که فشار خون باال دارند، بسیار مفید است. ناصرى همچنین از آب نارنج به عنوان یک هضم کننده طبیعى 

غذا یاد کرد و افزود: مى توان آب نارنج را به عنوان چاشنى ساالد و جایگزین سس ها مصرف کرد.

رزمارى، گیاهى چوبى، معطر و همیشه سبز با برگ هایى 
سوزنى شکل و گل هاى ســفید، صورتى، بنفش و آبى 
اســت؛ در این مطلب برخى از خواص ایــن گیاه را بیان 

مى کنیم.
تقویت حافظه 

رزمارى به بهبود حافظه و افزایش تمرکز کمک شایانى 
مى کند. همچنین مصرف این گیــاه در افرادى که دچار 

اختالالت شناختى هستند، مفید است.
رفع استرس 

عطر و بوى رزمارى خلق و خوى شــما را بهتر مى کند و 
استرس را کاهش مى دهد. در آروماتراپى (رایحه درمانى) 
نیز از اسانس رزمارى براى رفع استرس استفاده مى شود.

تقویت سیستم ایمنى بدن 
ترکیبات موجود در رزمارى خاصیت آنتى اکســیدانى، 
ضدالتهاب و سرطانى دارند، بنابراین سیستم ایمنى بدن 

را تقویت مى کنند.
نابودى عفونت هاى باکتریایى معده   

رزمارى نقش مؤثرى در مقابله با عفونت هاى باکتریایى 
معده دارد. این گیاه از رشد «هلیکو باکتر پیلورى» که یک 
پاتوژن (بیمارى زا) شایع، بســیار خطرناك و عامل زخم 

معده هم است، جلوگیرى مى کند. 

درمان مشکالت گوارشى 
رزمارى براى درمان درد هاى شــکمى، یبوست، نفخ و 

اسهال استفاده مى شود.
خوشبو کردن دهان 

رزمارى نقش مؤثرى در خوشبو کردن دهان دارد. براى 
این منظور باید برگ هاى رزمــارى را در یک لیوان آب 
داغ قرار دهید و بــا آب آن، دهان خود را بشــویید. این 
کار باکترى هاى مضر دهــان را از بین مى برد و دهان را 

خوشبو مى کند.
تحریک جریان خون 

رزمــارى جریان خــون را تحریک مى کنــد، در نتیجه 
اکســیژن رســانى به بافت ها و اندام هاى مختلف بهتر 

صورت مى گیرد.
کاهش التهاب مفاصل 

در رزمــارى ترکیب ضدالتهابــى قوى به نام «اســید 
کارنوســیک» وجود دارد که التهاب مفاصل، ماهیچه ها 

و رگ هاى خونى را کاهش مى دهد.
جوانسازى پوست   

برگ هاى رزمارى باعث جوانسازى پوست مى شوند. این 
گیاه همچنین نقش مؤثرى در درمان لک و جوش دارد.

شانه شــما یک مفصل ساده نیســت، بلکه ساختار 
پیچیــده اى از عضله ها و تاندون هاســت. تاندون ها 

عضله ها را به استخوان هاى شما پیوند مى دهند.
شانه به شما امکان خاراندن پشت، رانندگى کردن یا 
برداشتن چیزى از یک قفســه را مى دهد اما تمام این 
بخش هاى حرکتى بدن ممکن اســت دچار مشکلى 
شوند و به همین دلیل است که اکثر افراد در برهه اى 

ممکن است دچار مشکالت شانه یا کتف شوند.
  بخش هاى شانه: شانه شما سه استخوان دارد. 
باالى قسمت فوقانى بازوى شما (استخوان بازو) در یک 
سوراخى که معروف به سوراخ استخوان کتف است قرار 
دارد. ترکیبى از عضله ها و تاندون ها، استخوان بازو را در 
مرکز این حفره نگه مى دارند و آن را به استخوان کتف 

متصل مى کنند.
  مشکالت شانه: اگر شانه شما درد مى گیرد و در 
تنفس دچار مشکل هستید یا احساس تنگى در قفسه 
سینه خود مى کنید، فوراً به اورژانس مراجعه کنید، چون 
ترکیبى از این نشانه ها مى تواند نشانه یک حمله قلبى 
باشد. اگر نمى توانید براى حرکت دادن بازوى خود از 
شانه خود استفاده کنید یا ورم و درد شدید ناگهانى دارید 
از شخصى بخواهید که فوراً شــما را نزد پزشک ببرد. 
اگر درد شما زیاد نیست اما شــانه شما بهتر نمى شود 
یا ورم کرده، قرمز، ملتهب یا گرم اســت به پزشــک 
خود مراجعه کنید. پزشک از شما در مورد عالیم تان 
و آســان بودن یا نبودن حرکت دادن شانه هاى تان 

سئوال مى کند.
  آزمایش ها: شاید پزشک شما بخواهد که با انجام 
آزمایش هایى به درون شــانه شــما نگاهى بیاندازد. 
عکسبردارى از شــانه مى تواند آسیب هاى رسیده به 
استخوان ها را نشان دهد و یک سى تى اسکن مى تواند 
داده هاى مفصل ترى در مورد شانه فرد دهد. با استفاده 
از MRI یا سونوگرافى مى توان متوجه آسیب دیدن 

بافت هاى اطراف شانه شد.
  آرتوســکوپى: اگر پزشک شــما پس از انجام 
آزمایش ها از مشــکل شــانه شــما مطمئن نباشد، 
آرتوســکوپى را توصیه مى کند. پزشک یک بریدگى 
کوچک در پوست شما ایجاد مى کند و از این بریدگى 
یک لوله باریک داراى دوربین را به شانه شما مى فرستد. 
آرتوسکوپى نه تنها مى تواند به یافتن مشکل شانه شما 
کمک کند، بلکــه در بعضى از مــوارد طى این روش 
مى توان از ابزار خاصى براى اصالح مشــکل استفاده 

کرد.
  بورسیت: کیسه هاى کوچک پر از مایع که بورس 
نامیده مى شــوند مانع از اصطکاك بین استخوان ها 
مى شوند. اگر یک حرکت مشابه همچون پرتاب کردن 
توپ بیس بال یا بلند کردن چیزى روى سرخود را به 
طور مکرر یا غالبًا انجام دهید این کیســه ها ملتهب 

مى شوند. وقتى که دچار بوریست مى شوید، حتى انجام 
کارهاى ساده اى همچون لباس پوشیدن یا شانه کردن 

مو براى شما واقعاً دردآور مى شوند.
  تاندونیت ها:  مانند کف هاى کفش، تاندون ها نیز 
باگذشت زمان به آرامى ساییده مى شوند. بیمارى هایى 
همچون آرتریت که مفصل ها را ملتهب مى کنند نیز 
مى توانند باعث ساییده شدن تاندون ها شوند. در شانه 
شــما، تاندون هاى روتاتورکاف و تاندون بى سپس یا 

دوسر بیشتر در معرض مشکالت هستند.
  پارگى تاندون: پارگى تاندون به آرامى باگذشت 
زمان یا به طور ناگهانى پس از یک چرخش رخ مى دهد 
و معموًال پارگى در تاندون هاى روتاتورکاف یا بى سپس 
رخ مى دهد. پارگى تاندون باعث درد مى شود و حرکت 
آسان شانه را براى شما ســخت مى سازد. اگر تاندون 
شما به طور کامل پاره شود، عضله شما از استخوان شما 
دور مى شود و به زمان بسیار زیادى براى التیام آن نیاز 
خواهد بود. اگر تاندون شما کامًال پاره نشود، سریع تر 

بهبود مى یابد.
  گیرافتادگى شانه: تاندون روتاتورکاف بین دو 
استخوان (استخوان کتف و استخوان بازو) قرار دارد. 
بنابراین، وقتى که این تانــدون ورم مى کند (معموًال 
در اثر آسیب یا استفاده بیش ازحد) و بازوى خود را باال 
مى آورید، استخوان شانه شــما خود را روى عضله ها 
و تاندون ها مى مالد. چنین چیــزى مى تواند منجر به 

بوریست، تاندونیت و حتى عضله هاى پاره شود.
  تزلزل: یــک ضربــه ناگهانى یا فرســودگى 
طوالنى مدت مى تواند بخشى از نوك استخوان بازو 
یا کتف شما را از حفره شانه خارج کند. شاید این مشکل 
را به نام شــانه از جا دررفته بشناسید. چنین مشکلى 
مى تواند رباط ها، تاندون ها و عضله ها را پاره کند. این 
مشــکل مى تواند منجر به درد و لرزش به هنگام باال 

بردن بازو شود.
  آرتروز: کسى که در شانه خود آرتروز دارد باید گفت 
که معموًال آرتروز شانه ها معروف به استئوآرتریت است. 
استئوآرتریت زمانى رخ مى دهد که بافت غضروفى (که 
انتهاى مفصل ها را مى پوشــاند و محافظت مى کند) 
تحلیل مى رود. چنین مشــکلى عالوه بر ایجاد درد و 
ورم، امکان حرکت را براى مفصل ســخت مى سازد. 
این مشکل غالبًا در میانســالى رخ مى دهد و ناشى از 

فرسودگى است و باگذشت زمان بدتر مى شود.
  شکستگى: ممکن است که اســتخوان ترقوه، 
استخوان بازو یا استخوان شانه خود را بشکنید یا باعث 
ترك آنها شوید. چنین چیزى مى تواند منجر به درد، ورم 
و جراحت شود. افراد مسن تر غالباً به دلیل افتادن دچار 
این مشکل مى شوند. افراد جوانى که ورزش مى کنند در 
معرض بیشتر شکستگى هستند و تصادف هاى ماشینى 

نیز احتمال شکستگى را افزایش مى دهند.

بیمارھایی که باید جوراب بپوشند
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دندان هایتان را درخشان کنید

                              تأثیر آب نارنج بر فشار خون

استرس را با رزمارى تار و مار کنید

گاهى الزم اســت به جز دارو براى بیمارى تان کارهاى 
دیگرى انجام دهید. مثًال الزم است جوراب بپوشید. در 
ادامه این مطلب بیان مى کنیم کدام بیمارها بهتر است 

چه نوع جورابى بپوشند. 
واریسى ها جوراب واریسى بپوشند

واریس به سیاهرگ هایى گفته مى شود که به طور 
غیرطبیعى، پیچ در پیچ شده اند و قطرشان بیشتر 
از حد انتظار اســت. این اتفــاق مى تواند براى 
ســیاهرگ هاى اطراف اندام تحتانــى بیافتد. 
وقتى ســن افراد باال مى رود، احتمال ابتال به 
برخى بیمارى  ها از جمله واریس هم افزایش 
مى یابد. این بیمارى کــه نوعى اختالل 
در دریچه النه کبوترى پا محســوب 
مى شود، در برخى از افراد و خانواده ها 
شیوع بیشترى دارد. یعنى وراثت 
مى تواند در ابتال به واریس 
نقش مهمى داشته 
البته  باشــد. 

ایســتادن هاى مک
دالیل ابتال به واریس
این بیمارى بــا در
هنگام شــب افزای
و افراد مبتال به واری
درد جوراب هاى وار
پوشیدن جوراب هاى
و حتى حساسیت پو
نمى توان استفاده از
این بیمارى توصیه
ناگفتــه نماند که پ
کاهش درد کمک
(مانند بدشکل شــ
بیمارانى که مى خو
باید به متخصصان
با درمان هاى لیــز

بهبود یابد.
دیابتى ها ج
دیابت یکى از بیمار
در دوران سالمندى
عوارض ناشــى از
اتفاق هایى که مع
مى دهد، کاه
است یک
کفش نا
دچار آس
پا متوج
پوشید

دیابت،ض
جوراب دیا

در مورد گوشت 
شترمرغ بیشتر بدانیم

یاسمین فتحى، کارشناس ارشد تغذیه گفت: گوشت 
0شترمرغ بسیار ُترد اســت به طورى که 90 درصد آن 
قابل هضم است و از این نظر پس از گوشت ماهى در 
7رتبه دوم قرار دارد، در حالى که گوشت مرغ و گاو 87

درصد قابلیتهضم دارند.وى افزود: گوشت شترمرغ 
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آب نارنج مى
به گفته این
Cتسریع م
مناسب است
 این کارشناس
بایک قاشق ع
غذا یاد کرد و افز

                  

ابراهیم خادم، متخصص طب سنتى در خصوص 
جایگاه لبنیات در طب سنتى گفت: حکما طبیعت 
کلى شیر را گرم و تر مى دانند و شیر گاو، گوسفند 

و بز براى تغذیه انسان مناسب شمرده شده است.
وى در ادامه گفت: در طب ســنتى شــیر تقویت 
کننده قلب و در درمان برخى بیمارى هاى روحى 
و روانى مثل افســردگى و وسواس، عفونت هاى 
ریه و برخى مشکالت گوارشى مثل یبوست مفید 
و مؤثر شــمرده شده اســت. خادم افزود: مصرف 
همزمان شیر با غذاهاى ترش، ماهى و تخم مرغ

 نهى شده است.
این متخصص طب ســنتى اظهار کــرد: توصیه

 مى شود در هر لیوان شیر، یک قاشق عسل حل 
شده و نوشیده شــود. وى افزود: کره نیز به عنوان 
یکى از مشــتقات شــیر، طبیعتى گرم و تر دارد و 
مصرف آن خصوصاً همراه با شکر چاق کننده است. 
خادم خاطر نشان کرد: زیاده روى در مصرف کره 
جدا از ایجاد و تشدید مشکالت قلبى و عروقى که 
به دلیل کاهش تحرك و فعالیت هاى 
جســمى افزایش یافته، در معده 
افراد نیز ایجاد ضعف و سستى 
مى کند و به سوء هاضمه منجر 
مى شود. وى در خصوص پنیر 
نیز گفت: طبیعت آن ســرد و تر 
است و خوردن مغز گردو با پنیر در 
طب سنتى و هم در آموزه هاى اسالمى توصیه 

شده است.
این متخصص طب سنتى در پایان گفت: ماست 
هم موجب افزایش رطوبت بدن و کاهش تشنگى 
مى شود و نعناع خشک، زیره، گل سرخ و زنجبیل 
بر روده به عنوان مصلحات ماست در طب سنتى 

توصیه شده اند.

شیر را با چه خوراکى هایى 
نباید خورد 

رزمارى، گیاهىیاهى چو چوبى، معطر و همیشه سبز  ببا ببا بررگرگ هایى 
آ

درمان مشکالت گوارشى 

مار کنید اسسترس را با رزمارى تار و

ص 
ت 
د 

ت 
ى 
ى

د 
فف

ى

بررسى 
مشکالت مربوط 

به شانه درد

کهدچار بوریست مى شوید، حتى انجام  ق
انهکردن

لوبیا قرمز مدت طوالنى ترى به شما احساس سیرى 
مى دهد، زیرا فیبرهاى حل شــدنى دارد. پژوهش ها 
نشان مى دهد کسانى که لوبیا قرمز بیشترى مصرف 

مى کنند اضافه وزن کمترى دارند.
لوبیا قرمز سرشار از «اسید آمینه» است که در ساخت 
پروتئین نقش دارد. پروتئین به ســاختار سلول ها و 
تنظیم آنها کمــک مى کند و در کارکــرد بافت ها و 
اندام ها نقش دارد. بررسى اطالعات ژنتیکى  نشان 
مى دهد که پروتئین به شکلگیرى مولکول هاى تازه 
هم کمک مى کند. لوبیا قرمز به ســالمت دســتگاه 
گوارش کمــک مى کند و فعالیــت روده ها را منظم 
مى کند، زیرا میزان خوبى فیبر رژیمى دارد. همچنین 
ســالمت روده را با بهبود کارکرد انسدادى افزایش 
مى دهد و میزان باکترى هاى سالم را که از بیمارى 

هاى روده پیشگیرى مى کنند، باال مى برد.
بر اساس پژوهش ها، مصرف روزانه لوبیا قرمز خطر 
سکته، حمله قلبى و دیگر بیمارى هاى قلبى- عروقى 
را کاهش مى دهد. نــوع خاصى از فیبر رژیمى که در 
لوبیا قرمز هست، هم کلسترول بد LDL را کاهش 

و هم کلسترول خوب HDL را افزایش مى دهد.

خواص لوبیا قرمز براى 
الغرى، قلب و گوارش
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بایــد کــه خردســالتان بــه بزرگســالتان اقتــدا کنــد و باید که 
بزرگســالتان بــر خردســالتان مهربان باشــد. همچــون مردم 
درشــت خوى عهد جاهلیت مباشــید که نه چیزى مى فهمیدند و 
نه درباره خدا مى اندیشــیدند. مانند تخم پرنــده اى در گودالى 
در ریگستان که شکستن آن گناه اســت و اگر نشکنندش بسا از 

موال على (ع)درون آن مارى زاید.

به استناد تبصره یک ماده دو قانون توزیع عادالنه آب مصوب مجلس شوراى اسالمى و به استناد ماده سه آیین نامه مربوط به حریم و بستر رودخانه ها، 
انهار، مسیل ها، مرداب ها و برکه هاى طبیعى و شبکه هاى آبرسانى و آبیارى و زهکشى به اطالع مى رساند، میزان بستر و حریم رودخانه گلشن دهاقان 
تعیین گردیده است، لذا الزم است براى کسب اطالع از حدود بستر و حریم تعیین شده و رعایت آن به شرکت آب منطقه اى (مدیریت منابع آب شهرضا 
و دهاقان) مراجعه نموده و در صورت اعتراض ظرف حداکثر مدت یک ماه از تاریخ این اطالعیه اعتراض خود را جهت رسیدگ ى تسلیم و رسید دریافت 

نمایند.
بدیهى است پس از پایان مهلت اعالم شده، رسیدگى به اعتراض هاى واصله مقدور نبوده و نظر شرکت آب منطقه اى که در حکم نظر وزارت نیرو محسوب 

مى گردد، قطعى است.

بر اساس مصوبه شماره 29 مورخ 1397/08/03 شوراى اسالمى شهر طرق رود، شهردارى در نظر دارد 8 قطعه 
زمین با کاربرى مسکونى به نشانى شهر طرق رود- محله باغستان پایین- اول ورودى شهر طرق رود- جنب بلوار 
اصلى امام على (ع) را به قیمت پایه کارشناسى از طریق مزایده عمومى موضوع ماده 13 آیین نامه مالى شهرداریها 

به شرح ذیل اقدام نماید.
1- متراژ و قیمت پایه کارشناسى زمین ها به شرح ذیل: 

الف: قطعه B20 به متراژ 198 مترمربع به قیمت پایه کارشناسى 425/700/000 ریال
ب: قطعه B46 به متراژ 212/50 مترمربع به قیمت پایه کارشناسى 456/875/000 ریال
ج: قطعه B45 به متراژ 208/50 مترمربع به قیمت پایه کارشناسى 448/275/000 ریال

چ: قطعه B22 به متراژ 198 مترمربع به قیمت کارشناسى 425/700/000 ریال
ح: قطعه B21 به متراژ 198 مترمربع به قیمت پایه کارشناسى 425/700/000 ریال
خ: قطعه A20 به متراژ 198 مترمربع به قیمت پایه کارشناسى 336/600/000 ریال
د: قطعه A19 به متراژ 198 مترمربع به قیمت پایه کارشناسى 336/600/000 ریال

ذ: قطعه A4 به متراژ 198 مترمربع به قیمت کارشناسى 336/600/000 ریال
شرایط شرکت در مزایده: 

1- واریز مبلغ 5٪ مبلغ پایه کارشناسى به شماره حساب 104629754001 ریال نزد بانک صادرات بنام شهردارى 
طرق رود یا ضمانت نامه بانکى با اعتبار 3 ماه معادل مبلغ فوق به همراه مدارك که شامل (برگ آگهى مزایده مهر 
و امضا شده و فیش واریزى به مبلغ 5٪ قیمت پایه زمین مورد نظر پیشنهاددهنده وجه الضمان یا ضمانت نامه 
بانکى و برگ مشخصات شرکت کننده به صورت خوانا، کامل و مهر و امضا شده و قیمت پیشنهادى موردنظر خود 
را که باید بیشتر از نرخ کارشناسى باشد مهر و امضا نموده) در پاکت قرار داده و به دبیرخانه شهردارى تحویل و 

رسید دریافت نمایند.
2- به مدارك ناقص، مخدوش و ناخوانا و خالى ترتیب اثر داده نخواهد شد.

3- پس از اعالم پیشنهادات و تعیین برنده سپرده اول تا سوم نگهدارى و سپرده سایر شرکت کنندگان مسترد 
مى گردد و چنانچه نفر اول ظرف مدت 7 روز از تاریخ ابالغ کتبى شهردارى جهت تنظیم قرارداد فروش اقدام 
ننماید سپرده وى بدون تشریفات قانونى به نفع شهردارى ضبط خواهد شد و پس از انقضاى مهلت تعیین شده 
شهردارى در صورت صرفه و صالح با نفرات دوم و سوم به ترتیب با توجه به مبلغ پیشنهادى قرارداد منعقد خواهد 

کرد و در صورت انصراف نفرات دوم و سوم نیز به همان ترتیب نفر اول عمل خواهد شد.
4- مزایده به صورت کتبى مى باشد و شرکت در مزایده به منزله قبول کلیه شرایط مزایده مى باشد.

5- کمیسیون در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار مى باشد.
6- شرکت کنندگان نسبت به دریافت فرم پیشنهاد قیمت و سایر اسناد مزایده از امور مالى شهردارى طرق رود 

تا روز پنج شنبه مورخ 1397/09/29 اقدام نمایند.
7- مهلت قبول پیشنهادات تا پایان وقت ادارى روز یک شنبه 1397/10/02 مى باشد.

8- کمی سیون روز سه شنبه مورخ 97/10/04 در محل شهردارى طرق رود با حضور اعضا کمیسیون عالى معامالت 
شهردارى تشکیل و برنده اعالم مى گردد.

9- کلیه هزینه هاى ارزیابى، کارشناسى، مالیات، بیمه و انتقال مالکیت به عهده برنده مزایده مى باشد.
10- جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 54333420 داخلى 4 تماس گرفته شود.

اطالعیه

آگهى مزایده (نوبت دوم)

روابط عمومى شرکت آب منطقه اى اصفهان

غالمرضا بابائیان- شهردار طرق رود

چاپ دوم

م الف: 315093

قابل توجه کلیه مجاورین و مالکان اراضى حاشیه رودخانه گلشن دهاقان

شهردارى کوهپایه در نظر دارد به اســتناد مصوبه شماره 30 مورخ 1397/07/15 شوراى 
محترم اسالمى شهر کوهپایه نسبت به فروش تعدادى از مستغالت خود از طریق انتشار 
آگهى مزایده عمومى و بر اساس نرخ کارشناس رسمى دادگسترى به شرح زیر اقدام نماید.

1-تعداد پنج پالك با کاربرى مسکونى واقع در مجموعه مسکونى فرهنگیان.
2-یک واحد مسکونى مخروبه واقع در بافت قدیم شهر کوهپایه – کوچه شهید على یاریان.
3-تعداد هفت پالك با کاربرى تجارى واقع در بر بلوار امام رضا (ع) جنب رستوران مروجى.
متقاضیان مى توانند جهت بازدید از محل و دریافت اسناد مزایده از تاریخ 1397/09/14 

لغایت 1397/09/28 به شهردارى کوهپایه مراجعه نمایند.
«الزم به ذکر است کلیه هزینه هاى آگهى، مالیات، عوارض، بیمه، کارشناسى و ... به عهده 

برنده مزایده مى باشد»

آگهى مزایده عمومى

محسن علیخانى – شهردار کوهپایه

نوبت دوم

نخستین جلسه ویدئو کنفرانس سرپرست اداره روابط 
عمومى مخابــرات منطقه اصفهان بــا رابطان روابط 

عمومى شهرستان ها  برگزار شد.
ملک زاده، سرپرســت اداره روابط عمومى مخابرات 
منطقه اصفهان گفت: گرچــه مجموعه  وظایف یک 
روابط عمومی به روش هاي کلیشه اي دنیاي ارتباطات 
و تبلیغات ختم نمی شــود و هرگز نمی تــوان آنها را 
محدود و محصور در یک ســري برنامه هــا کرد، اما 
روابط عمومی براي وصول به موفقیت سازمانی، نباید 
بدون برنامه حرکت کند، بلکــه باید هدفمند، منظم و 
قاعده مند باشــد تا بتواند در راســتاي انجام وظایف 

موفقیت حاصل کند.
وى با تأکید بر نقش رابطان روابط عمومى در ارتقاى 
برند ســازمانى گفت: رابطان  روابط عمومى باید تمام 
کانال هاى ارتباطى با ســازمان را تحت نظر داشــته 
باشــند و با یافتن نکات و نظرات منفى از محیط خارج 
و مخاطبــان، کاســتى ها و نارضایتى هــا را به درون 

شرکت و ســازمان انتقال دهند و با پیدا کردن نکات 
و نظرات مثبــت، از آنها براى تبلیغات مؤثر اســتفاده

 کند. 
ملک زاده افزود: رابطــان  روابط عمومى وظیفه  ایجاد 
وجهه و تصویر مناســب بــراى ســازمان را بر عهده 
دارند و هنــر آنها  ایجــاد ذهنیت مثبت از ســازمان

 در بین مردم، آگاهسازى جامعه از فعالیت هاى درون 
ســازمان و ارتقاى برند ســازمان در اذهان عمومى 

است.
وي با اشــاره بــه تصمیم روابــط عمومى اســتان 
براى برگزارى جلســات بــا رابطان روابــط عمومى 
شهرســتان ها به صورت ماهیانه افزود: امیدواریم با 
برگزارى ماهانه این سلسله جلسات بتوانیم گام هاى 
اساسى در جهت هماهنگى و یکپارچگى فعالیت هاى 
رابطان روابط عمومى برداشــته و بــه کمک یکدیگر 
شــاهد ارتقاى بیش از پیش جایــگاه روابط عمومى 

استان باشیم.

سرپرست روابط عمومى مخابرات منطقه اصفهان :

رابطان روابط عمومى وظیفه  ایجاد 
تصویر مناسب از سازمان را دارند

 تشکل هاى اقتصادى و صنعتى استان اصفهان شامل اتاق بازرگانى،صنایع، معادن 
و کشــاورزى اصفهان، خانه صنعت،معدن و تجارت استان و کانون انجمن هاى 
صنفى کارفرمایان استان با صدور بیانیه اى از استعفاي نمایندگان مجلس شوراى 
اسالمى در اعتراض به حذف اعتبار پروژه هاي آبرسانی این استان در بودجه سال 

آینده حمایت کردند.

متن کامل این بیانیه به شرح ذیل می باشد:
زاینده رود به عنوان یکى از ماندگارترین گنجینه هاى ایران، عالوه بر اهداى بى 
دریغ حیات و طراوت به مردم، سرشــار از زیبایى هاى ناب و ارزشمندى بود که 
گردشگران اقصى نقاط دنیا را براى بهره مندى از مواهب چشم نواز این موهبت 
خدادادى به پایتخت تاریخ و فرهنگ ایران اسالمى فرا مى خواند و اکنون در اثر 
اهمال  دولت هاى گذشــه و حال، به یکى از غم انگیزترین نتایج ســوء تدبیر در 

مدیریت کشور تبدیل شده است .
جایگاه ویژه اى که مجلس شوراى اسالمى دارد و نقش مهم این نهاد در انعکاس 
خواست ها و مطالبات  مردم، موجب شــده تا بنیان گذار فقیدجمهورى اسالمى 
حضرت امام خمینى (ره) و رهبر معظم انقالب بارها و بارها در سخنانشان بر این 

جایگاه مهم و بنیادى  پاى فشرده و بر آن تأکید نمایند.
نمایندگان مردم استان اصفهان در مجلس شوراى اســالمى  در راستاى همین 
نقش  و مسئولیت مهم در ســال هاى اخیر، پیگیرى بحران آب در فالت مرکزى 
کشور و رودخانه زاینده رود را در دستور کار خود قرار داده و بر حل این بحران ملى 

همت گمارده اند.  
تشکل هاى اقتصادى و صنعتى استان اصفهان به نمایندگى از جامعه کار و تولید، 
ضمن قدردانى و حمایت قاطع از اقدامات نمایندگان به خصوص استعفاى اخیر آنها 
در  اعتراض به عدم تحقق وعده هاى مکرر رئیس جمهور و دولت تدبیر و امید در 
احیاى رودخانه زایند رود، بر احقاق حق مردم استان اصفهان تأکید کرده و مجدداً 
خطر عدم امکان تأمین آب شرب و ســایر نیازهاى آبى ساکنان فالت مرکزى را 

یادآور مى شود.

میزان ســرمایه گذارى بخش خصوصى در اجراى تاسیســات 
فاضالب شهرى بیش از دو برابر افزایش داشته است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان با بیان این 
مطلب گفت: از ابتداى امسال با مشارکت شرکت سهامى ذوب 
آهن و شهردارى دهق، بیش از 225میلیارد تومان براى اجراى 

تاسیسات فاضالب شهرى هزینه شده است. 
هاشم امینى میزان سرمایه گذارى در این  حوزه را در مقایسه با 
پارسال دو برابر اعالم کرد و افزود: با قرارداد شرکت ذوب  آهن با 
آب و فاضالب، از این پس پساب فاضالب دو شهر فوالدشهر و 

ایمانشهر براى استفاده این شرکت تصفیه مى شود. 
وى با بیان اینکه در حدود نیم قرن از قدمت شبکه فاضالب شهر 
اصفهان مى گذرد، گفت: این در حالى اســت که  از سه هزار و 
700کیلومتر شبکه فاضالب شهر اصفهان، درحدود 240کیلومتر 
آن را خطوط اصلی با قطر هاى بیش از 500میلی متر تشــکیل 

می دهد که از این رقم، بیش از 150کیلومتر آن فرسوده است. 
وى افزود:در حال حاضر  بازسازي و اصالح این شبکه  با سرمایه 
گذارى 460میلیارد تومان فاینانس خارجى در دســتور کار قرار 

گرفته است.

از ابتداى امسال 
و با مشارکت بخش خصوصى؛

هزینه شدن 
225میلیارد تومان 
براى اجراى
 فاضالب شهرى

حمایت تشکل ها و فعاالن اقتصادي استان
 از استعفاي نمایندگان مجلس


