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علت گلو درد طوالنى مدت چیست؟راه اندازى گردشگرى اسالمى در مراکز زیارتى اصفهان پرکارترین بازیگر جشنواره امسالبه طبیعت ظلم کردیم و طبیعت هم به ما پاسخ مى دهد یک  نیجریه اى در راه اصفهان سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

میوه یا آبمیوه؛
کدام یک 
بهتر است؟

 سهم اصفهان در سبد خرید گرجى ها
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کشف آثار دوره سلجوقى 
در مسجد جامع نطنز

ژنــرال، روى ابـرها!

بازداشت 25 نفر 
از عوامل اخالل در 

نظام ارزى  «پاراف» 
رئیس جمهور 

باالخره 
«اجرایى» شد

بسیارى از ما معموًال   آبمیوه  هاى طبیعى 
را به عنوان جایگزین سالمى براى میوه ها 

درنظر مى  گیریم در حالى که به ندرت از 
اثرات جانبى این نوشیدنى  ها آگاهى داریم.

آبمیوه طبیعى جزو اصلى بسیارى از...

«دکتــر جهانگیــرى! بــا توجــه بــه اهمیت 
زاینده رود براى زندگى مردم، کشاورزى، صنعت 
و گردشگرى، پیشنهاد نمایندگان محترم استان 

اصفهان بررسى و در دولت مطرح گردد.»
این متن «پــاراف» رئیس جمهــور روى نامه 

4نمایندگان استان...

استان اصفهان بدترین وضعیت ذخایر منابع آب در کشور را دارداستان اصفهان بدترین وضعیت ذخایر منابع آب در کشور را دارد
جدیدترین گزارش وزارت نیرو نشان مى دهدجدیدترین گزارش وزارت نیرو نشان مى دهد

3

رایزنى رئیس اتاق بازرگانى اصفهان و فعاالن اقتصادى گرجستان براى توسعه روابط

رضا رویگرى
 «تنهایى» را مى سازد

خوب مى خواهیم و ارزان
مدیرعامل باشگاه ذوب آهن اصفهان گفت: توان خرید بازیکنان دویست 
ســیصد هزار دالرى را نداریم و به دنبال بازیکن ارزان قیمت و باکیفیت 

خارجى هستیم.
سعید آذرى در گفتگویى، در مورد اینکه منصوریان درخواستى براى جذب 
بازیکن ارائه کرده یا خیر، گفت: ایشان درخواست جذب دو بازیکن جدید را 

داشتند یک بازیکن خارجى و یک بازیکن...
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در صفحه 2 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

هیئت دولت به شوراى عالى آب 
مأموریت داد احیاى رودخانه زاینده رود را 

در دستورکارش قرار دهد

شکایت ستاد 
امر به معروف اصفهان 
از عضو شوراى شهر 

تهران!

مدیران سیاسى کـار کنار بروند
استاندار اصفهان:

3

جمع آسمانخراش ها در سپاهان جمع است

رشید و عشق دو طرفهرشید و عشق دو طرفه

آگهى  برگزارى مناقصه عمومى
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایى به شرح زیر را  از طریق مناقصه عمومى به پیمانکاران 

واجد شرایط واگذار نماید.
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دریافت اسناد: سایت اینترنتى
www.abfaesfahan.ir شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

www.iets.mporg.ir پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات
شماره تلفن گویا: 8-36680030-031 (داخلى 334)

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
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شاهین شهر
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نام روزنامه:  نصف جهان
تاریخ انتشار: 1397/10/18

آگهى مزایده
شهردارى فالورجان به استناد مصوبه شماره 5/882 مورخ 97/09/05 شوراى محترم 
اسالمى شهر فالورجان در نظر دارد نسبت به برگزارى مزایده فروش درختان خشک 
شده مجاور رودخانه در جاده گردشگرى محله گارماسه فالورجان طبق شرایط ذیل و 

براساس قیمت کارشناسى به متقاضیان واجد شرایط اقدام نماید.
1- درختان خشک شده سرپا شــامل چنار، نارون (وســک)، صنوبر و... به همراه 

سرشاخه ها از قرار هر کیلوگرم 3/500 ریال مى باشد.
2- متقاضیان مى بایست آخرین قیمت پیشنهادى خود را حداکثر تا آخر وقت ادارى روز 

یکشنبه مورخ 97/10/23 به دبیرخانه حراست شهردارى تحویل نمایند.
3- کلیه هزینه ها از جمله چاپ آگهى، ارزش افزوده و... به عهده برنده مزایده مى باشد.

4- شهردارى (کمیسیون) در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت اینترنتى www.falavarjan.ir مراجعه فرمائید.

جواد نصرى- شهردار فالورجان

نوبت دوم
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مدیرع
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خارجى
آ سعید
بازیکن
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وزارت اطالعات اعالم کرد: در پى اشــراف اطالعاتى 
و تالش هاى ســربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره 
کل اطالعات استان قزوین، 12 نفر از عوامل اخالل در 
بازار ارز، به اتهام اخالل در نظام ارزى کشور، قاچاق ارز 
از طریق خرید و فروش غیرقانونى، تحصیل مال و کسب 
منفعت نامشروع، فرار مالیاتى و پولشویى در استان هاى 
قزوین، تهران و مازندران دســتگیر و براى رسیدگى به 
جرائم مزبور، تحویل مراجع قضائى شــدند. ســرکرده 
این باند نیز در حالى که قصد خروج از کشــور را داشت، 

شناسایى و دستگیر شد.
اعضاى این باند، از ســال 93 تاکنون در مجموع بالغ بر 

20هزار میلیارد ریال گردش مالى داشته و خرید و فروش 
غیر قانونى نزدیک به 450 میلیون دالر داشته اند.

همچنین، سربازان گمنام امام زمان (عج) در آذربایجان 
شرقى نیز با انجام اقدامات اطالعاتى چند ماهه موفق به 
کشف تخلفات گسترده در حوزه حواله جات ارزى شدند 
که در این رابطه 13 نفر از عناصر اصلى به اتهام اخالل در 
نظام ارزى کشور که تعدادى از متهمین با هویت جعلى 
قصد خروج غیر قانونى از کشور را داشتند دستگیر و بعد از 
مستند سازى جرائم، تحویل مراجع قضائى شدند. حدود 
65 میلیون دالر از تخلفات ارزى باند مذکور مستند سازى 

شده است.

حسن روحانى، رئیس جمهور صبح دیروز در جمع وزیر و 
مدیران ارشد وزارت جهاد کشاورزى گفت: چه بگوییم فرزند 
کمتر زندگى بهتر و چه بگوییم فرزند بیشتر امنیت بیشتر، 
جمعیت اضافه مى شود پس ما نسبت به سال گذشته مواد 
غذایى بیشترى مى خواهیم اما زمین کشاورزى ما محدود 
است و حتى اگر در زمین هم محدودیت نداشتیم، در آب 

محدودیت داریم.
وى تصریح کرد: یک وقت جایى که من خودم آنجا بودم 
با 30 متر به آب مى رسیدیم، االن همانجا 300 متر هم به 
آب نمى رسیم، معلوم است برداشت بى رویه کردیم؛ ما به 
طبیعت ظلم کردیم و طبیعت هم االن دارد به ما پاســخ 

مى دهد. شما بدانید هرکس به طبیعت ظلم کند طبیعت 
گذشت نمى کند و اگر گذشــت کند کوتاه مدت این کار را 

انجام مى دهد.
روحانى خاطرنشــان کرد: ما داریم قهر طبیعت و خداوند 
را مى آفرینیم. ممکن است برداشــت بى رویه کنیم و سد 
بى رویه بزنیم، حقابه تاالب و دریاچه را ندهیم، طبیعت اینها 
را به ما جواب مى دهد، اینطور نیست که دست روى دست 
بگذارد. رئیس جمهور اظهار کرد: هرچه درخت و مرتع بیشتر 
باشد ابر بیشتر مى بارد، وقتى شما آنجا را خشک مى کنید 
ابر از آنجا رد مى شود، ابر به پایینش نگاه مى کند و مى بیند 

خبرى نیست و کویر است، مى رود جاى دیگر مى بارد.

بازداشت 25 نفر از 
عوامل اخالل در نظام ارزى 

به طبیعت ظلم کردیم و 
طبیعت هم به ما پاسخ مى دهد

زحمت فقیه شدن
آیت ا... نـورى همدانى مرجع شـیعیان    میزان |
گفت: ت ا انسـان خـودش در فقه زحمت نکشـیده باشـد، 
نمى تواند همه جوانب کار را بسنجد. فقه یک علم دقیقى 

است لذا 50 سال زحمت دارد تا کسى فقیه شود.

قطعاً 
رئیس قوه قضائیه نمى شوم

محسـنى اژه اى،  حجت االسـالم    تسنیم|
سـخنگوى قوه قضائیه در نشسـت خبرى خـود، درباره 
احتمال اینکه به عنوان رئیس آینده قوه قضائیه انتخاب شود 
اظهار کرد: احتمال اینکه من رئیس قوه قضائیه بشوم قطعًا 
وجود ندارد. هر وقت مقام معظم رهبرى فرد جدید این قوه 

را معرفى کردند همه ما مطلع مى شویم. 

خبر مهمى که شمخانى داد
  تسنیم| امیر دریابان شـمخانى، دبیر شوراى 
عالى امنیت ملى در همایش دفاع و امنیت در غرب آسـیا 
گفت: آمریکایى ها در زمان دموکرات ها پیشنهاد مذاکره 
دادند و برجام شکل گرفت، امروز نیز آنها حرف از مذاکره 
مى زنند. در افغانسـتان دو نماینده آمریکا به بنده مراجعه 
کردند و گفتند آمریـکا مى خواهد با شـما مذاکره کند اما 

ایران با آنها مذاکره نمى کند.

بازداشت یک مدیر ارشد
رئیس سازمان جهاد کشـاورزى استان    فارس|
خراسـان رضوى، یـک شـنبه شـب در فرودگاه شـهید 
هاشمى نژاد مشهد دستگیر شـد. پیش از این، درباره بروز 
برخى تخلفات در حوزه مدیریتى وى اخبارى منتشر شده 
بود که از سوى منابع رسمى تأیید نمى شد. جزئیات بیشترى 
درباره دالیل دستگیرى رئیس سـازمان جهادکشاورزى 

خراسان رضوى منتشر نشده است. 

مطمئن باشید برنمى گردد!
این روزها    روزنامه جمهورى اسالمى |
که دومین سال درگذشت قطعى آقاى هاشمى رفسنجانى 
سپرى مى شود و به رغم اینکه ایشان صحنه را ترك کرده 
و زیر خاك آرمیده است، شاهد رفتارهایى درباره آن مرحوم 
هستیم که نشـان مى دهد گویا برخى نگران زنده بودن و 
ظهور دوباره ایشان هستند! «اینان» نگران آنند که به رغم 
آن همه نشانه و شواهد بر فوت و خاکسپارى آقاى هاشمى، 
ایشـان همچنان زنده باشـد و باقى در صحنه یا دوباره به 

صحنه برگردد و مزاحم آنان باشد! 

اگر به جریان بیافتد...
  عصر ایران| آیت ا... محمد یزدى، رئیس جامعه 
مدرسین  حوزه علمیه قم در دیدار با سـردار نقدى عنوان 
کرد: متأسـفانه افرادى که در دل این نظـام پرورش یافته 
بودند بیشـترین صدمات و خسـارت ها را در سـال 88 به 
انقالب اسالمى وارد کردند، نظام اسالمى بیشترین ترحم 
و مهربانى را نسبت به عناصر فتنه 88 انجام داده است، اگر 
پرونده هاى این دو فرد به جریان بیافتد سنگین ترین احکام 

ممکن براى آنها صادر مى شود.

زمان کم است و خان ها زیاد!
  ایرنا | هر چنـد بـا تصویـب مجمع تشـخیص 
مصلحت نظام، لوایح چهارگانه FATF از خان دوم تصویب 
هم عبور کرد، با وجود این از دید کارشناسان تا رسیدن به 
خان نهایى راهى طوالنى در پیش دارد. این در حالى است 
که زمان زیادى تا پایان مهلت گروه مالى اقدام مشـترك 

باقى نمانده است. 

2600 نکته حقوقى دارم
حجت االسالم و المسلمین محسن قرائتى    ایسنا|
در همایش امام جماعات مدارس شهر تهران با بیان اینکه 
من حقوقدان نیستم و هفت کالس درس خواندم اما برخى 
کتاب هایم در دانشگاه تدریس مى شود گفت: 2600 نکته 
حقوقى از قرآن استخراج کرده ام و اکنون به کتاب درسى 

در دانشگاه تبدیل شده است.

خبرخوان
استثنایى 

به نام مترو تهران
  میزان | مدیریت ارتباطات و امور بین 
الملل شــرکت بهره بردارى راه آهن شهرى 
تهران و حومه مى گوید: متروى تهران و حومه 
از نظر قیمت جزو ارزان ترین بلیت هاى جهان و 
بر اساس شاخص طول خطوط در میان 20 مترو 

برتر جهان معرفى شده است.

چه کسانى 
پشت ماجرا هستند؟

رئیس انجمن علوم خاك    اقتصاد24 |
ایران گفت: قاچاق خاك حقیقت دارد اما کسى 
نمى داند چه کسانى پشــت این ماجرا هستند 
و الزم است ســازمان هاى مربوطه مقابل این 
مسئله بایســتند. منوچهر گرجى ادامه داد: این 
روز ها شایعاتى راجع به قاچاق خاك یا صادرات 
آن شنیده مى شود که خاك کشور را به هلند و 
کشور هاى خلیج فارس مى فرستند که درباره 
این مسئله مسئوالن گمرك، نیروى انتظامى 
و قوه قضائیه باید پاســخ دهند که صحت دارد 

یا خیر.

علیه پیامک تبلیغاتى
  میزان | طبــق آخرین آمار ســازمان 
تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویى تاکنون 65 
هزار و 102 خط شخصى به دلیل مزاحمت هاى 
پیامکى قطع شــده است. مشــترکین نیز در 
صورت دریافت هر گونه پیامــک تبلیغاتى از 
خطوط مختلــف مى توانند با معرفــى آنها از 
دو روش #800* و ســامانه 195 به ســامانه 
پیامک هاى تبلیغاتى مراجعه و نسبت به قطع 

آن اقدام کنند.

همه فیلتر شکن دارند
  ایسنا| معــاون امور جوانــان وزارت 
ورزش و جوانان، با انتقاد از اظهارات مطرح شده 
در مورد فیلترینگ اینستاگرام گفت: تقریبًا هیچ 
ایرانى نیســت که تلفن همراه هوشمند داشته 
باشد اما روى تلفن همراهش فیلترشکن نصب 
نکرده باشــد و به عبارتى تقریبًا تمام کاربران 
ایرانى فضاى مجازى یک فیلترشکن هم دارند.

به مسعود شک ندارم!
ســکته  از  بعــد    سینما روزان | 
حدوداً یکســاله اى که «هفت» داشت حاال از 
محمدحسین لطیفى هم به عنوان جدى ترین 
گزینه اجراى این برنامه نام برده شده است. این 
کارگردان درباره چگونگى حضور منتقدان در 
فصل چهارم «هفــت» اظهار مى دارد: اصًال و 
ابداً نباید منتقد ثابت داشــته باشیم چون باعث 
مى شــود یک فرد تریبون بزرگــى در اختیار 
بگیرد و ایــن رویه غلط اســت. لطیفى درباره 
حضور مسعود فراســتى مى گوید: احتمالش 
هست مسعود هم کنارمان باشد. بستگى دارد 
به اینکه کدام فیلم را نقــد کنیم. من کارى به 
موضعگیــرى هایش نــدارم ولى در ســواد 

سینماییش لحظه اى شک نمى کنم!

ساشا را ربودند و زدند!
ساشا سبحانى، پسر    اعتماد آنالین |
ســفیر پیشــین ایران در ونزوئال توسط افراد 
ناشناس ربوده شــده و مورد ضرب و شتم قرار 
گرفته است. در خبرها آمده است که وى پس از 
ساعت ها ضرب و شتم توسط این افراد آزاد شده 
است.  ساشا سبحانى از جمله افرادى است که 
در اینستاگرام بسیار فعال است و جنجال هاى 
زیادى را ایجاد کــرده که از جمله آنها مى توان 
به صحبت هاى او علیه احسان کفاشیان،  پسر 
رئیس پیشین فدراســیون فوتبال اشاره کرد.  
سبک زندگى وى به عنوان یک آقازاده نیز سوژه 

رسانه ها شده است.

«دکتر جهانگیرى! با توجه به اهمیت زاینده رود براى زندگى 
مردم، کشاورزى، صنعت و گردشگرى، پیشنهاد نمایندگان 

محترم استان اصفهان بررسى و در دولت مطرح گردد.»
این متن «پاراف» رئیس جمهــور روى نامه نمایندگان 
استان اصفهان بود که 27 آذرماه امسال و در اوج ماجراى 
استعفاى آنها، خطاب به اسحاق جهانگیرى نوشته و در آن 
از او خواسته شده بود ضمن تشکیل ستاد احیاى زاینده رود، 
فکرى اساسى براى زنده ماندن دائمى این رودخانه بکند. 
حاال نزدیک به یک ماه بعد از این «پاراف»، گام بلندى در 
راستاى تحقق خواسته نمایندگان استان اصفهان برداشته 

شده است. 
روز یک شــنبه همین هفته، هیئت وزیران به شــوراى 
عالى آب یک مأموریت مهم واگذار کرد. این شورا، مرجع 
هماهنگى سیاستگذارى در زمینه تأمین، توزیع و مصرف 
آب در کشور اســت که قرار بود بر اساس «پاراف» رئیس 
جمهور و همچنین ســخنرانى روحانى در هنگام تقدیم 
الیحه بودجه در مجلس، خانه امید نمایندگان و مردم استان 
اصفهان براى بررسى جدى و عملى وضعیت آب این استان 

و همچنین رودخانه زاینده رود باشد.
حاال به نظر مى رسد درهاى این خانه به روى اصفهان باز 
شده است. بر اساس مأموریت هیئت وزیران، شوراى عالى 
آب موظف شده با تشکیل کارگروه هایى، موضوع احیاى 
رودخانه زاینده رود و ســاماندهى کّمى و کیفى رودخانه 
کارون بزرگ و در صورت لزوم ســایر رودخانه هاى مهم 

کشور را در دستور کار قرار دهد.
این خبرى خوب بــراى نمایندگان اصفهان اســت که 
مــى گویند بــه رغم حضــور در صحــن علنــى و نیز 
کمیسیون هاى مجلس شوراى اسالمى، هنوز استعفایشان 
را پس نگرفته اند چون در انتظار تصمیمات عملى دولت 
براى بهبود وضعیت بحرانى آب اصفهان به سر مى برند. 
از این جهت دستورالعمل اخیر هیئت دولت یک پیروزى 

بزرگ براى نمایندگان اصفهان قلمداد مى شود.
بر اســاس چارت کارى دولت، گام دوم بعــد از مأموریت 
هیئت وزیران به شوراى عالى آب، اجراى جزئیات این طرح 
است که بر عهده معاون اول رئیس جمهور به عنوان رئیس 
شورا خواهد بود. پیشنهاداتى از جمله شکل گیرى اعضا و 
نحوه فعالیت این ستاد باید تهیه و به دولت ارائه شود تا بعد 
از تصویب، براى اجرا ابالغ گردد. این یعنى توپ به زمین 

اسحاق جهانگیرى رسیده است.

معاون  علیه اصفهان؟
جهانگیرى سال ها در اصفهان به عنوان استاندار خدمت 
کرده است. او از جمله کارگزاران مورد وثوق اکبرهاشمى 

رفسنجانى بود که در هنگام ریاست جمهورى رئیس فقید 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام، به ســمت استاندارى 
اصفهان گمارده شــد. آنها که دهه 70 را به یاد مى آورند، 
مدیریت جهانگیرى در اصفهان را همواره به عنوان یکى 
از نقاط قوت دولت هاشمى در شهرستان ها مى شناسند. 
حاال هم خود معاون اول هر زمان براى افتتاح پروژه اى به 
اصفهان مى آید، از روزهایى که بر کرسى استاندارى این 

استان نشسته بود به نیکى یاد مى کند.
این مدیر ارشــد اهل کرمان اما هفته پیــش اظهاراتى بر 
زبان آورد که براى اصفهانى ها سخت گران آمد. او گفت 
دســتور رئیس جمهور مبنى بر احیاى زاینده رود فقط در 
حد «پاراف» نامه نمایندگان استان اصفهان باقى خواهد 
ماند چون جنبه اجرایى ندارد. استاندار اسبق اصفهان این 
اظهارات را در دیدار با نمایندگان اســتان خوزستان ایراد 
کرد؛ دیدارى که جزئیات آن رســانه اى نشــد اما یکى از 
نمایندگان خوزستان که در آن جلسه حاضر بود، در گفتگو 
با یکى از خبرگزارى ها بخش هایى از سخنان جهانگیرى 
را علنى کرد. اظهــارات معاون اول، موجى از شــادى در 
میان نمایندگان استان خوزســتان که به شدت از دستور 
رئیس جمهور درباره احیاى زاینده رود خشــمگین شده 

بودند، به وجود آورد. آنها اعتقــاد دارند برنامه دولت براى 
احیاى مهمترین رودخانه فالت مرکزى ایران، قرار است 
با آبرســانى از رودکارون به زاینده رود محقق شود که به 
اعتقاد این نمایندگان، در نهایت به خشک شدن رودخانه 

کارون مى انجامد.
جهانگیرى در آن جلســه قول داد چنین اتفاقى نخواهد 
افتاد که با توجه به ســابقه اختالف بین او و روحانى، این 
شائبه تقویت شــدکه اختالط برنامه ریزى براى احیاى 
زاینــده رود با رقابت ها و کشــمکش هاى سیاســى در 
داخل دولت نهایتًا ختم به خیر نشــده و بن بست خشکى 

زاینده رود فعًال شکستنى نیست.
مصوبه روز یک شنبه هیئت دولت اما نشان داد که قدرت 
سیاست ورزى در مقابل سیاسى کارى همچنان از کارآمدى 
برخوردار اســت. گنجاندن نام رودخانــه کارون در کنار 
زاینده رود یعنى رئیس جمهور، معــاون اولش، وزیر نیرو 
و ســایر ذینفعان در این پرونده به خوبى مى دانند که هم 
باید با نمایندگان اســتان اصفهان همدلــى کنند و هم با 
نمایندگان استان خوزستان. این درست که اصفهانى ها به 
رئیس جمهور نامه مى نویسند و خوزستانى ها بعد از اخالل 
در سخنرانى او در مجلس، با معاون اولش جلسه مى گذارند 

اما سیاست حکم مى کند باید هواى هر دو طرف را داشت؛ 
هم خوزستان و هم اصفهان. 

با توجه به شــرایط فعلى کشــور، دولت به تعامل با همه 
نماینــدگان مجلس و از جملــه نماینــدگان اصفهان و 
خوزســتان نیاز جدى دارد. پس باید نــام کارون و زاینده 
رود در کنار هم آورده شود. اگرچه بعضى نمایندگان نسبت 
به این مصوبه بدبین هستند اما روشن است مصوبه اخیر 
هیئت وزیران، ناظر به همان «پــاراف» معروف روحانى 
دربــاره احیاى زاینده رود بــوده و ارتبــاط چندانى با رود 
کارون پیدا نمى کند. شــاید رئیس جمهور خواســته به 
جهانگیرى نشان دهد که امضایش به مراتب از آنچه آقاى 
معاون اول تصور مى کند، پر قدرت تر بوده و هرگز در حد 

یک «پاراف» معمولى باقى نخواهد ماند. 
آیا نتیجه جلسه جهانگیرى با نمایندگان استان خوزستان 
به چیزى بر خالف آنچه دو طرف حاضر در آن جلسه انتظار 
داشتند ختم شده است؟ ظاهراً پاسخ مثبت است و در این 
میان برنده اصلى اصفهانى هایى هســتند که بى صبرانه 
چشــم انتظار جارى شــدن آب در رودخانه زاینده رودند 
بى آنکه برایشان تفاوتى کند این آب قرار است از کجا تأمین 

شود؛ کارون، کوهرنگ، یزد یا پاستور.    

هیئت دولت به شوراى عالى آب مأموریت داد احیاى رودخانه زاینده رود را در دستور کارش قرار دهد

«پاراف» رئیس جمهور باالخره«اجرایى» شد

هرچقدر هم که کارگردانى مورد پسند جشنواره فجر باشد 
و جایزه بگیر این جشنواره قلمداد شود باز هم تالش براى 
انتقاد از جشــنواره تمامى ندارد. کامبوزیا پرتوى از جمله 
کارگردانان محبوب ادوار مختلف فجر است که زبان به 

انتقاد از فجر گشوده!
پرتوى با انتقاد از جشنواره فجر به «اعتماد» گفت: هرساله 
با جشنواره اي دولتی طرف هستیم و مسئوالن جشنواره به 
هر آنچه دولت مدنظر دارد توجه می کنند، نوعی استراتژي 
در سیاست هاي برگزاري جشنواره لحاظ می کنند تا مبادا 
عملکردشان زیر سئوال برود. هر چه می توانند دست به 
عصا راه می روند، محتاطانه جوایز را به فیلم ها می دهند تا 
مطلوب به نظر برسند. چند بار شنیدم دبیر جشنواره قبل از 

برگزاري این رویداد به قم می رود تا خط مشی جشنواره را 
از آنجا دریافت کند.

به گزارش «ســینماروزان»، اینکه کارگردانان مغضوب 
جشــنواره از آن انتقاد کنند منطقى است ولى کارگردانى 

همچون پرتوى چرا؟!
پرتوى که بارها برنده سیمرغ جشنواره فجر شده و اتفاقًا 
سال قبل هم سیمرغ فیلمنامه این جشنواره را براى فیلم 
 ماه ها پشت خط اکران مانده «کامیون» گرفت چرا باید 

ادعاهایى علیه جشنواره مطرح کند؟
آیا حواس امثال پرتوى به این نیست که با زیر سئوال بردن 
جشنواره، جوایزى که خود از این جشنواره گرفته اند نیز 

زیر سئوال مى رود؟

محمد رحمانیان، کارگردان مشهور تئاتر در حالى صبح 
روز یک شنبه بازداشت و آزاد شد که ظاهراً دلیل احضار او، 
پرونده تشکیل شده پیرامون کنسرت-نمایش «ترانه هاى 
قدیمى: پیکان جوانان» بوده است اما این نمایش چه بود و 
چرا این کارگردان سینما و تئاتر را در این شرایط قرار داد؟

کنســرت-نمایش «ترانه هاى قدیمى: پیکان جوانان» 
نمایشى اســت که آذر تا دى 1396 روى صحنه رفت و 
اکنون مراحل رسیدگى به شــکایت پیرامون آن در حال 
پیگیرى اســت. رحمانیان زمســتان 1396 قصد خروج 
از کشــور را داشــت که به او اطالع داده مى شود باید به 

دادسراى ارشاد مراجعه کند و پیگیر پرونده اش باشد.
در کنسرت-تئاتر «ترانه هاى قدیمى: پیکان جوانان»، 

مهتاب نصیرپور، افشین هاشمى، هومن برق نورد، مهدى 
ساکى، احســان کرمى، هانا کامکار و... بازى مى کردند 
و رضا یزدانى، احســان کرمى و هانا کامکار روى صحنه 
مى خواندند. به نظر مى رســد موضوع به تک خوانى هانا 
کامکار در بخش هایى از این تئاتر مربوط مى شود که پیش 

از این نیز درباره آن نقدهایى شده بود.
این نمایش در هفت اپیزود  اجرا شــد که هانا کامکار در 
اپیزود دوم و ششم حضور داشــت. معموًال در رسیدگى 
به پرونده هاى اینچنینى براى متهم قرار صادر مى شود و 
رحمانیان نیز در این پرونده با قرار کفالت آزاد شده است. 
وى از توضیح درباره جزئیــات پرونده پس از صدور قرار 

کفالت و آزادى، اجتناب کرده است.

پشت پرده بازداشت  و آزادى محمد رحمانیان شما دیگر چرا؟!

رئیس کمیته سالمت شــوراى شــهر تهران در مورد 
شکایت ستاد امر به معروف و نهى از منکر اصفهان از وى 

توضیحاتى ارائه کرد. 
ناهید خداکرمى بــا بیان اینکه در حــال حاضر پرونده 
شــکایت از من در جریان اســت، تصریح کــرد: هنوز 
کیفرخواستى صادر نشده اما ستاد امر به معروف و نهى از 
منکر اصفهان با استناد به برخى توییت ها و مصاحبه هایم 
از من شکایت کرده است و گویا نامه نگارى ها با پلیس فتا 
در مورد تعیین صحت و سقم توییت ها و مصاحبه هاى 

منتسب به من، انجام شده است.
وى با بیان اینکه ســتاد امر به معــروف و نهى از منکر 
اصفهان مدعى شــده اســت که بخاطــر توییت ها و 

مصاحبه هایى که در مــورد حجاب داشــته ام مردم را 
تشویق به بى حجابى کرده ام، افزود: من هر جا که نظر 
داده ام مبتنى بر بررسى بوده است و معتقد هستم که باید 
تجدید نظرى در قوانین فرهنگى داشته باشیم؛ چرا که 

قواعد کنترلى مورد تأیید نیست.
خداکرمى با بیان اینکه جاى ســئوال است که چگونه 
ســتاد امر به معروف و نهى از منکر یک اســتان دیگر 
مى تواند از عضو شــوراى یک اســتان دیگر شکایت 
کند، گفت: این در حالى اســت که این موارد بى عدالتى 
و فســاد اقتصادى که ناقض قوانین کشور و شهر است 
اتفاق مــى افتد امــا هیچکس از هیچ کس شــکایت 

نمى کند.

خانه «مســتوفى الممالک»، نخســت وزیر سرشناس و 
معروف دوره قاجار و پهلوى اول که طى ســال هاى اخیر 
مورد بى مهرى شرکت پست و گروه هاى فیلمسازى قرار 
گرفته یکى از ویژه ترین خانه هاى تاریخى تهران اســت 
که تاکنون لوکیشــن ده ها فیلم معروف ســینماى ایران 
بوده است.  این بنا ســال ها تحت اختیار شرکت پست از 
زیر مجموعه هاى وزارت ارتباطات بــود اما نه تنها به آن 
رسیدگى نمى شد بلکه اجاره  آن به گروه هاى فیلمسازى 
بالى جان این خانه تاریخى شــده و سرنوشــت عمارت 

«مستوفى الممالک» را در خطر قرار داده است.
آذرى جهرمى پس از صدور دستور خلع ید شرکت پست در 
این بناى تاریخى، آن را تحت اختیار مجموعه روابط عمومى 
این وزارتخانه قرار داد تا بنا مرمت و کاربرى مناسبى پیدا 
کند. شــش ماه از وعده وزارت ارتباطات براى مرمت این 

بناى تاریخى مى گذرد اما تا این لحظه هیچ اقدام مرمتى در 
این بناى ارزشمند تهران رخ نداده و وعده هاى وزیر هنوز 

اجرایى نشده است.
در حالى که این بناى تاریخى در فهرست آثار ملى ثبت و 
هرگونه تخریب و تغییر در آن پیگیرى حقوقى دارد، در یکى 
از آخرین اجاره هاى این بنا به گروه هاى فیلمساز، ورودى و 

ستون هاى این بنا به طور عجیبى رنگ آمیزى شده است.
گروه  فیلمســازى طرف قرارداد با شرکت پست در حالى 
ستون هاى خانه «مستوفى الممالک» ؛ خانه نخست وزیر 
پنج دوره ایــران را صورتى کرده اند که براســاس قانون 
مى توان آنها را تحت تعقیب قضائى براى تخریب و تعرض 
به بناى تاریخى ثبت شده در فهرست آثار ملى قرار دارد. 
اقدامى که باید از شرکت پست آغاز و  پرونده آسیب هاى 

این بناى تاریخى نیز رسیدگى شود.

شکایت ستاد امر به معروف اصفهان از 
عضو شوراى شهر تهران!

چه کسى خانه نخست وزیر را صورتى کرد؟!

سهیل سنایى
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کشف داروهاى دامپزشکى 
قاچاق 

رئیس پلیس آگاهى اسـتان اصفهان از کشـف یک 
محموله دارو و مکمل خارجـى قاچاق به ارزش یک 
میلیارد و 300 میلیون ریال در بازرسـى از انبارى در 

حاشیه شهر اصفهان خبر داد.
سـعید سـلیمیان اظهارکرد: در نتیجه این بازرسـى، 
تعداد 217 کیسه دارو و مکمل دامپزشکى خارجى از 
یک انبار کشف شد.وى با اشـاره به اینکه مالک انبار 
از ارائه مدارك قانونى خوددارى کرد، از دسـتگیرى 
وى خبـر داد و افـزود: ارزش محموله کشـف شـده 
توسط کارشناسـان یک میلیارد و 300 میلیون ریال 

اعالم شده است.

تعطیلى گلخانه هاى تیران با 
افت فشار گاز 

مدیـر جهـاد کشـاورزى تیران وکـرون گفـت: افت 
فشـار گاز، گلخانه هـاى تیـران و کـرون را تعطیـل 
و بـه هـر هکتـار آن ده میلیـارد ریـال خسـارت

 وارد مى کند.
محسـن حاج عابدى با بیان اینکه شـرکت گاز پیش 
بینى هاى الزم را بـراى جلوگیرى از افت فشـار گاز 
و یا قطعى آن در شهرك هاى گلخانه اى انجام دهد، 
تصریح  کـرد: گلخانه هـاى ایـن شهرسـتان نیاز به 

اختصاص سوخت جایگزین دارند.

کاهش تصادف هاى جرحى و 
خسارتى در اردستان

ابراهیـم نرگسـیان، رئیـس پلیـس راهور اردسـتان 
و  درصـد   17 جرحـى  هـاى  تصـادف  گفـت: 
تصـادف هـاى خسـارتى 15 درصـد امسـال در این 
شهرسـتان بـه نسـبت مدت مشـابه سـال گذشـته

 کاهش یافته است.

اجراى آموزش هاى حین 
ازدواج در بویین میاندشت 

مدیر شبکه بهداشت و درمان بویین میاندشت گفت: 
طـرح جدید آمـوزش هـاى حیـن ازدواج بـا رویکرد 
برون بخشـى، هفته جارى در این شهرستان اجرایى 

مى شود.
رضا کیخایـى افزود: بر اسـاس دسـتورالعمل جدید، 
آمـوزش حقـوق زوجیـن توسـط کارشـناس حقوق 
دادگسـترى، آموزش اخالق واحکام توسـط سازمان 
تبلیغـات اسـالمى، روانشناسـى خانـواده توسـط 
کارشـناس بهزیسـتى و آموزش بهداشت و سالمت 
از سـوى کارشناسـان بهداشـت از محورهـاى ایـن 

طرح است.

پرداخت 17 میلیارد تسهیالت 
اشتغالزایى در سمیرم

مهـدى قائم مقامـى، مدیـر اداره تعـاون، کار و رفـاه 
اجتماعى سمیرم گفت: 17 میلیارد تومان تسهیالت 
اشتغالزایى روسـتایى عشـایرى در این شهرستان از 
ابتداى سـال 97 تاکنون به متقاضیان پرداخت شـده 

است.

ضرب االجل دادستان برخوار 
به محیط زیست

دادسـتان شهرسـتان برخـوار گفت: محیط زیسـت 
موظف است تا یک ماه آینده کانون هاى آالیندگى در 

برخوار را مشخص کند.
سـعیدرضا طالبـى افـزود: بـا توجه بـه اینکـه طرح 
سـاماندهى مناطـق صنعتـى در برخـوار تصویـب 
شـده، محیط زیسـت باید عالوه بر مشـخص کردن 
کانون هاى آالیندگى، نوع فیلتر مورد نیاز براى کانون 

هاى آالیندگى و کارخانه هاى آجر را مشخص کند.
وى گفت: آالیندگى کارخانه هاى گچ در شهرسـتان 
برخـوار اثبـات شـده و بـا توجـه بـه اینکه در شـعاع 

50کیلومترى هستند، جابه جا مى شوند.

خبر

مدیرعامل سازمان ساماندهى مشاغل شهرى و فرآورده هاى 
کشاورزى شهردارى اصفهان گفت: با توجه به تفاهمنامه 
غرفه داران با این سازمان در خصوص بهینه سازى و افزایش 
کیفیت بازارها، پوســت اندازى و بازگشایى مجدد بازار روز 

کوثر 6 در راستاى تکریم شهروندان انجام شد.
محمد مجیرى اظهارکرد: بازار روز کوثر6 که با استقبال زیاد 
شــهروندان مواجه بود، به همت بهره برداران از بى نظمى 
خارج و با برخى اصالحــات، نظافت بازار، اصالح بارانداز و 
انبار مجدد بازگشایى شد. وى ادامه داد:اصالح و زیباسازى 
قفسه ها و چیدمان غرفات گوشت، میوه، صیفى جات و هایپر 
بازار کوثر 6 تغییر کرد و نظارت سازمان بر کیفیت و قیمت 

اجناس افزایش یافت.
وى تصریح کرد: در صدد هســتیم تا قبــل از نوروز 98 با 
پوست اندازى و ایجاد تغییر در فضاى بازارهاى روز شهردارى 
اصفهان در راستاى خدمت رســانى هر چه بیشتر به مردم 

گام برداریم.
مجیرى افزود: طى برنامه ریزى هاى انجام شده در سازمان، 
به این جمع بندى رسیدیم که فضاى بازارهاى تحت پوشش 
سازمان ساماندهى مشاغل شــهردارى اصفهان را از نظر 
خدمت رسانى به مردم در بُعد فیزیکى و آموزشى تغییراتى 
بدهیم تا بتوانیم خدمت رسانى مناسب ترى به مردم داشته 

باشیم.

مدیر امور درآمد شهردارى اصفهان از ارائه بسته تشویقى 
ساخت و ســاز شــهردارى با تخفیف 30 و 35 درصد به 
شهروندان متقاضى پروانه هاى مســکونى و تجارى و به 
مناسبت چهلمین سالگرد انقالب اسالمى خبر داد و گفت: 
این بسته در دو نوبت از 10 دى تا 9 بهمن و از 10 بهمن تا 15 

اسفندماه در نظر گرفته شده است.
نادر آخوندى با بیان اینکه شهردارى اصفهان براى رونق 
ساخت و ساز در شهر بسته تشویقى در قالب تخفیف براى 
صدور پروانه ساختمانى را در نظر گرفته است، اظهار کرد: 
این بسته صدور پروانه، بخش تجارى و مسکونى را شامل 

مى شود.

وى ادامه داد: علت کاهش تخفیف 5 درصدى در نوبت دوم 
این بسته تشویقى، ایجاد انگیزه در مردم به منظور استفاده 
از بسته 35 درصدى اســت و با ارائه این بسته، پروژه هاى 

نیمه تمام بخش خصوصى فرصت تکمیل پیدا مى کند.
مدیر امور درآمد شــهردارى اصفهان با بیان اینکه مشابه 
این طرح در نیمه نخست ســال جارى از مرداد تا مهرماه 
به صورت تخصصــى براى انبوه ســازان اجرایى شــد، 
افزود: براى بســیارى از ابرپروژه هاى شــهر که از سوى 
بخش خصوصى ساخته مى شــود، در طرح بسته تشویقى 
شــهردارى در نیمه نخســت امســال پروانه ساختمانى 

صادر شد.

تخفیف 35 درصدى شهردارى 
در صدور پروانه ساختمانى

پوست اندازى و بازگشایى 
مجدد بازارهاى روز کوثر 

بر اساس گزارش وزارت نیرو از آخرین وضعیت سدهاى 
مهم کشور، در شرایط کنونى اســتان اصفهان بدترین 
وضعیت ذخایر منابع آب را در میان 32 اســتان کشــور 

تجربه مى کند.
خشــک بــودن اراضــى و بســتر رودخانه هــا در اثر 
خشکسالى هاى پیاپى موجب شده 107 میلیمتر بارش از 
ابتداى سال آبى تاکنون، کمتر تبدیل به روان آب شود و بر 
این اساس، ورودى آب به سدهاى کشور به ویژه سدهاى 

تأمین کننده آب شرب تغییر چندانى نداشته باشد.
میزان بارندگى هاى کشــور از ابتداى ســال آبى جارى 
(ابتداى مهرماه) تاکنون به 107 میلیمتر رسیده که نسبت 
به مدت متوسط 50 ساله در حدود 39 درصد افزایش یافته 
است. با وجود بارش هاى مناســب فصل پاییز در غرب 
کشور، توزیع غیریکنواخت نزوالت جوى باعث شده است 
تا همچنان استان هاى سیستان و بلوچستان، یزد، خراسان 

رضوى، هرمزگان، فارس و حتــى اردبیل بارندگى هاى 
کمتر از میزان نرمال را تجربه کنند.

ادامــه وضعیت یاد شــده و وقوع یکى از خشــک ترین 
مقاطع زمانى نیم قرن اخیر کشــور در سال آبى 96-97 
باعث شده تا منابع آب برخى ســدهاى بزرگ کشور که 
در شرایط بحرانى هســتند، تغییرات چندانى پیدا نکند و 
حتى حجم برخى از سدهاى مهم کشور که تأمین کننده 
آب شرب شهرها هستند نسبت به سال گذشته کاهش 

هم داشته  باشد.
در حال حاضر درحدود 52 درصد از مخازن سدهاى کشور 
خالى اســت و از میان 178 ســد بزرگ موجود در شش 
حوضه آبریز اصلى کشور، 88 سد مهم از جمله سدهاى 
زاینده رود، شــهید رجایى، مالصدرا، دوستى، درودزن، 

استقالل کمتر از 40 درصد آب ذخیره شده داشته باشند.
استمرار این شرایط موجب شده تا ذخایر آب سدهاى 16 

استان کشــور نیز به طور میانگین به کمتر از 40 درصد 
برسد و در این بین 9 اســتان اصفهان، بوشهر، گلستان، 
خراسان رضوى، سیستان  و بلوچســتان، چهارمحال و 
بختیارى، خراســان جنوبى، هرمزگان و قم نیز در میان 
مناطق یاد شده به طور میانگین 80 درصد از ذخیره آب 
مخازن سدهاى خود را استفاده کرده اند و شرایط مناسبى 

را در سال آبى جارى ندارند.
همچنین اســتان اصفهان بدترین وضعیت ذخایر منابع 
آب را در میان 32 استان کشــور تجربه مى کند. در حال 
حاضر 89 درصد از ظرفیت مخازن ســدهاى این استان 
خالى است و آب موجود در مخزن ســد مهم زاینده رود 
به 11 درصد رسیده است. همچنین در حال حاضر حجم 
آب سدهاى اســتان اصفهان به 153 میلیون مترمکعب 
رســیده که در مقایسه با ســال گذشــته هم 7 درصد 

کاهش یافته است.

جدیدترین گزارش وزارت نیرو نشان مى دهد

استان اصفهان بدترین وضعیت 
ذخایر منابع آب در کشور  را  دارد

اســتاندار اصفهان گفت: یکى از سیاســت هاى دولت، 
عدم دخالت گرایش سیاســى در انجام امور است و اگر 
مدیرى نمى تواند این گونه عمل کنــد، باید جاى خود را 

به دیگران دهد.
عباس رضایــى اظهارکرد: مدیران بایــد در زمان کوتاه 
خدمت خود به گونه اى عمل کنند که نام نیک از خود باقى 

گذارند و نیت خود را در جهت رضاى خدا خالص کنند.
وى بر ساده زیستى و پرهیز از هرگونه تجملگرایى تأکید 
کرد و افزود: مردم را با عمــل و نه با گفتار خود دعوت به 
نیکى کنیم و باید حس کرامت بین کارمندان و ارباب رجوع 

حاکم شود.

وى با تأکید بر اینکه نظــم و انضباط ادارى اولین وظیفه  
هر مسئولى است، اظهارکرد: فرمانداران باید تمام وقت 
در محل خدمت خود حاضر باشند و اگر به هر دلیلى این 
امکان برایشان وجود ندارد، باید از سمت خود استعفا کنند.

رضایى با تأکید بر اینکه ماموریت هــا باید با هماهنگى 
صورت گیرد، افزود: مأموریت هــا و مرخصى مدیران و 
فرمانداران باید با ذکر جانشین صورت گیرد، در غیر این 

صورت برخورد الزم صورت مى گیرد.
استاندار اصفهان با بیان اینکه فرمانداران باید حس پدر 
بودن خود را براى شهرســتان ها به اثبات رسانند، گفت: 
هیچیک از مسئوالن شــرعًا و قانونًا نمى توانند گرایش 

سیاسى خود را در کار و اجرا دخالت دهند.
استاندار اصفهان همچنین در بخش دیگرى از سخنانش با 
اشاره به لزوم تدوین سند آمایش سرزمین در شهرستان ها 
یادآور شد: برنامه  برش شهرستانى سند آمایش سرزمین 

به شهرستان ها ارسال شده است.

استاندار اصفهان:

مدیران سیاسى کار کنار بروند

سرپرست اداره میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى 
نطنز از کشــف تزیینــات گچبــرى و مهره کوبى دوره 
سلجوقیان در بقعه شیخ عبدالصمد نطنزى و مسجد جامع 

نطنز خبر داد.
حسین یزدانمهر اظهار کرد: در سال 1395 الیه بردارى 
از بقعه شیخ عبدالصمد نطنزى در دستور کار اداره میراث 
فرهنگى نطنز قرار گرفت و این طرح در شوراى تزیینات 
اداره کل فرهنگــى میــراث فرهنگى صنایع دســتى و 
گردشگرى اســتان اصفهان مورد بررسى و مقرر شد در 
چهار نقطه از بقعه الیه بردارى به ابعــاد 30*30 انجام 

تا مشخص شود در الیه زیرین چه اتفاقى افتاده است.
وى افزود: در الیه بردارى اولیه به هیچ چیز جدیدى دست 
پیدا نکردیم و تصمیم بر این گرفته شد که تراز را به 1/5 

متر ارتفاع از سطح زمین برسانیم. وى بیان کرد: در این 
تراز به تزیینات گچبرى و مهره کوبى در البه الى آجرها 

برخوردیم که مشخص شد در دوره سلجوقى یا ما قبل آن  
یک اثر تاریخى وجود داشته که در دوره ایلخانى بقعه شیخ 

عبدالصمد نطنزى را روى آن ساخته اند.
یزدانمهر بابیان اینکه این موضــوع نیازمند تحقیقات و 
کاوش ویژه اى است، اذعان کرد: آن چیزى که از تزیینات 
وابسته به معمارى وجود دارد، این است که در دوره قبل از 

ایلخانى در این مکان بنایى وجود داشته است.
وى در پایان تأکید کرد: از نظر معمارى نمى شود از راهرو 
میان مسجد در یک سمت بنا باشد و سمت دیگر چیزى 
نباشد و چون در آن زمان قرینه سازى وجود داشته است، 
قطعًا قرینه اى بین ســمت چپ و راست وجود داشته که 
حدس ما را در این زمینه تقویت مى کند که البته با کاوش 

دقیق و کارشناسى در آینده مشخص خواهد شد.

کشف آثار دوره سلجوقى در مسجد جامع نطنز

در دیــدار رئیس اتــاق بازرگانى اصفهــان و فعاالن 
اقتصادى گرجستان، بر توسعه روابط اقتصادى دو طرف 
در زمینه ســرمایه گذارى و تأمین مصالح ساختمانى 

تأکید شد.
رئیس هیئت مدیــره هلدینگ ســاختمانى وایزمند 
گرجســتان در این دیــدار خواســتار همــکارى با 
شرکت هاى ســاختمانى این اســتان در تأمین مواد 
اولیه به ویژه مصالح ساختمانى  و معرفى فرصت هاى 

سرمایه گذارى در بخش ساختمان شد.
«نیکا مرابیشویلى» ظرفیت تولید مصالح ساختمانى 
در استان اصفهان را ستودنى دانست و گفت: باتوجه به 

پرمصرف بودن کاالهاى ساختمانى آهن، آجر و سیمان 
در گرجستان،  عالقه مند به خرید این مصالح از استان 

اصفهان هستیم.
رئیس اتاق بازرگانى اصفهان هم در این دیدار خواستار 
توســعه روابط اقتصادى ایران و گرجستان به ویژه از 

سوى دولت گرجستان  شد.
عبدالوهاب ســهل آبادى همچنین از آمادگى تشکیل 
شرکت مشترك  بین فعاالن اقتصادى استان اصفهان و 
گرجستان خبر داد و گفت: این شرکت مى تواند نیازهاى 
صنعت ســاختمان و دیگر بخش هاى گرجســتان را 

تأمین کند.

رایزنى رئیس اتاق بازرگانى اصفهان و فعاالن اقتصادى گرجستان براى توسعه روابط

سهم اصفهان در سبد خرید گرجى ها

109 شرکت تعاونى امســال در استان اصفهان مجوز 
فعالیت دریافت کردند.

مدیر تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعى استان 
اصفهان گفت: از ابتداى امسال تاکنون این تعداد تعاونى 
با عضویت بیش از 4333 نفر  در استان مجوز فعالیت 

دریافت کرده اند. 
علیرضــا تیغ ســاز به افزایــش 14 درصــدى تعداد 

تعاونى هاى اســتان در مقایســه با مدت مشابه سال 
قبل اشــاره کرد و افزود: این تعاونى ها در بخش هاى 

خدمات،کشاورزى و صنعت دایر شده اند. 
وى با بیان اینکه شهرســتان هاى اصفهان،خوانسار، 
نطنز و شهرضا بیشترین تعداد تعاونى ثبت شده در این 
مدت را داشته اند، افزود: با راه اندازى این تعداد تعاونى، 

براى بیش از هزار نفر در استان اشتغالزایى شده است.

رشد 14 درصدى تشکیل تعاونى در استان

مدیر سرپرستى بیمه ســالمت  شمال استان اصفهان 
گفت:  بیماران خاص که فاقد هرنوع بیمه اى هستند، به 
صورت رایگان تحت پوشش خدمات بیمه سالمت قرار 
مى گیرند و با دریافت دفترچه بیمه، از خدمات بسترى و 

سرپایى این دفترچه  استفاده مى کنند.
مسلم آشــورى تصریح کرد: در حال حاضر پنج گروه 
از بیماران خاص از جمله بیماران کلیوى، تاالســمى، 
MS، هموفیلى و دیالیز از طرف وزارت بهداشــت به 
بیمه سالمت معرفى شده اند و در سراسر کشور تحت 

پوشش بیمه اى پایه سالمت قرار دارند.

وى گفت: در حوزه شمال اســتان اصفهان 200 نفر از 
بیماران خاص تحت پوشش بیمه سالمت هستند که از 
این تعداد، 24 نفر بیماران هموفیلى، 85 نفر دیالیز ، ده 
نفر تاالسمى، 17 نفر پیوند کلیه و 64 نفر دچار بیمارى 

MS هستند.
مدیر سرپرستى بیمه ســالمت  شمال استان اصفهان 
به افزایش جمعیت بیماران خاص تحت پوشش بیمه 
سالمت اشاره کرد و گفت: هیچ یک از دارو هاى بیماران 
خاص از پوشــش بیمه اى خارج نشــده  و 90 درصد 

هزینه ها از سوى این بیمه پرداخت مى شود.

قرار گرفتن بیماران خاص تحت پوشش بیمه سالمت 

در نشست هم اندیشى مشــترك مدیر عامل شرکت 
شهرك هاى صنعتى استان اصفهان با رئیس دانشگاه 
آزاد اسالمى واحد خمینى شهر، راهکارهاى همکارى 
مشترك در زمینه ارتباط صنعت و دانشگاه مورد بحث و 

تبادل نظر قرار گرفت.
مســعود جعفرى نژاد، رئیس دانشــگاه 
آزاد اســالمى واحد خمینى شــهر در این 
نشســت به تشریح بخشــى از توانمندى 
ها و ظرفیــت هاى علمى این دانشــگاه 
اشاره کرد و گفت: کســب مجوز تأسیس 
مرکز بیــن المللى تحقیقــات و مطالعات 
سنگ هاى ساختمانى ایران توسط دانشگاه 
آزاد اســالمى واحد خمینى شهر، فرصت 
مناســبى براى برقرارى و استحکام پیوند 

صنعت و دانشگاه است و مى تواند ظرفیت هاى بالقوه 
این دو نهاد را بارور ســازد.  مدیر عامل شرکت شهرك 
هاى صنعتى اســتان اصفهان نیز با بیان فرصت ها و 
تهدید هاي صنعت کشور گفت: الزمه تحرك و پیشرفت 

در حوزه کارآفرینى و اشتغالزایى، وجود مراکز تحقیقاتى 
و دانش بنیان است. محمد جواد بگى همچنین ضمن 
استقبال از تأسیس مرکز بین المللى تحقیقات و مطالعات 
سنگ هاى ســاختمانى ایران در این واحد دانشگاهی، 

آن را فصل مشترکى از همکارى و تعامل بین دانشگاه 
و صنعت دانســت و بــر آمادگى صنایع اســتان براى 
بهره مندى و به کارگیرى از دانش روز، به منظور استفاده 

بهینه در تولیدات صنعتى تأکید کرد. 

بررسى راه هاى همکارى مشترك 
دانشگاه آزاد خمینى شهر و شهرك هاى صنعتى

عضو شوراى اسالمى شــهر اصفهان گفت: مدارس 
مهارتى با محوریت خانواده در بیش از 40 نقطه از شهر 

اصفهان راه اندازى مى شود.
کورش محمدى بیان کرد: به دنبال راه اندازى مدارس 

مهارتى، دانشــگاه جامع علمى کاربردى اساتید این 
مدارس را تأمین مى کند تا کالس هاى آموزشــى در 
راســتاى تقویت و توانمندســازى خانواده ها در برابر 

چالش ها و بحران ها برگزار شود.

راه اندازى مدارس مهارتى در 40 نقطه شهر 



0404فرهنگفرهنگ 3409 سال پانزدهمسه شنبه  18 دى  ماه   1397

رضا رویگرى، بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون 
این روزها مشــغول ســاخت اولین فیلم نیمه بلند 
خودش اســت. مضمون و نام این فیلم برگرفته از 
این روزگار رضا رویگرى است. او به «تسنیم» گفت: 
ماجراها و حال و احوالى که این روزها داشتم همه چیز 
ختم به تنهایى مى شد و تصمیم گرفتم اولین فیلم بلند 
خودم را از همین «تنهایى» شــروع کنم. این 
قصه اجتماعى درباره آدم هایى صحبت 
مى کند که در زمان گرفتارى، تنهایى 

به سراغشان مى آید. 
وى در پاســخ به این سئوال که 
چطور شد ســراغ کارگردانى 
رفتید، تصریح کــرد: من از 
سال 72 فیلمنامه کارى 
نوســتالژیک را آغاز 

کرده بودم تا داستان زندگى خودم از کودکى تا جوانى 
را جلــوى دوربین ببــرم. کارى که اگر ســرمایه گذار 
خوبى پیدا شود ثمره خاطرانگیزى خواهد داشت. فیلم 
نیمه بلند «تنهایى» هم 40 دقیقه اى است و نقش خودم 
را خودم بازى مى کنــم. بقیه بازیگــران هم از طریق 
فراخوانى که داده بودیم تســت داده اند و به کار ملحق 

شده اند. 
رویگــرى با اشــاره بــه اینکه قــرار اســت فیلم در 
جشــنواره هاى داخلى و خارجى و حتى اکران «هنر و 
تجربه» در معرض دید مخاطب قرار گیرد، خاطرنشان 
کرد: من اعتقاد دارم یک هنرمند در هر شــاخه اى که 
فعالیت مى کند وظیفه دارد معضــالت جامعه خودش 
را به دور از هرگونه سیاه نمایى و بزرگنمایى نشان دهد. 
این بازیگر پیشکســوت ســینما و تلویزیــون افزود: 
«تنهایى» از روز سه شــنبه(امروز) رسمًا کار خودش را 

در خانه اى واقع در تهرانپارس آغاز مى کند. اما کار بلند 
سینمایى که همیشه دغدغه ام ساخت این پروژه است 
را بعد از این کار مشــروط بر اســتقبال سرمایه گذاران 
کلید خواهم زد. کار بلند سینمایى ام نیاز به چهل پنجاه 
بازیگر دارد که حتمًا باید لوکیشــن هاى متعددى هم 

شناسایى کنم. 
رضا رویگــرى در اکثر شــاخه هاى هنــرى از جمله 
آهنگسازى، خوانندگى،  نقاشى، بازیگرى و نویسندگى 
فعالیت داشته و در جشن تولد 74ســالگى خود اعالم 
کرد تصمیم دارد با 57ســال تجربه هنرى چالش خود 
را در جشــنواره هاى داخلى و خارجى به رخ بکشد. در 
«تنهایى»،  رضا رویگرى به همــراه تارا کریمى، مریم 
آهنگر، روشنک شهبازى، عسل سلیمانى، بهنام خلیلى، 
حسین میالنى، سهراب حافظ و طاها بهروزپور به ایفاى 

نقش مى پردازند.

صحبت هاى مهدى یراحى درباره محســن چاوشــى 
با اعتراض شــدید طرفــداران این خواننــده مواجه

 شده است.
مهدى یراحى این روزها با موزیــک ویدیوى جدید و 
جنجالى اش با نام «پاره ســنگ» در صــدر اخبار قرار 
گرفته و تقریبًا روزى نیســت که خبــر جدیدى درباره 
ویدیوى او و شایعه ممنوع الفعالیت شدنش در رسانه ها 
منتشر نشــود اما او اکنون خودش را وارد یک حاشیه 

جدید کرده است.
یراحى شنبه شب مهمان برنامه رادیویى «تهران من» 
بود که در حضور محمدمجتبى حســینى، معاون امور 

هنرى وزارت ارشاد از خود در برابر هجمه ها دفاع کرد، 
هر چند در پایان اعالم کرد که براى انتشــار ویدیوى 
«پاره سنگ» شیطنت کرده و تصمیم وزارت ارشاد هر 

چه باشد را خواهد پذیرفت.
یراحى در حیــن صحبت هایش براى دفــاع از خود به 
موضوعى اشاره کرد که شاید آن لحظه فکر نمى کرد تا 
این اندازه جنجالى شود. او بدون اینکه نامى از محسن 
چاوشى بیاورد، به یکى از قطعات جدید این خواننده با 
نام «مســلخ» اشــاره کرد و گفت: «چندى پیش یک 
هنرمند کارى نژادپرســتانه و ضدعرب را بدون مجوز 

بیرون داد اما چون مستقل نبود،  وزارت ارشاد به سادگى 
از کنارش گذشت!»

همین صحبــت کافى بود کــه طرفداران محســن 
چاوشى به صفحه اینستاگرام یراحى بروند و به تندى 
از یراحى انتقــاد کنند. عمده کامنت هــاى طرفداران 
چاوشى با این مضمون است که چرا یراحى براى دفاع
 از خود پاى همکارش را هم به ایــن پرونده باز کرده 

است.
نکته جالب در مورد رابطه چاوشى و یراحى این است که 
چاوشى تاکنون تنها یک بار در محافل عمومى حاضر 
شده و آن هم حضورش در کنسرت مهدى یراحى بوده 
است که ویدیویى هم از حضور این خواننده در کنسرت 

مهناز افشار، بازیگر نقش هاى طنز و جدى امسال با دستى پر در سى و هفتمین 
جشنواره فیلم فجر حضور دارد و رکورددار بیشترین فیلم در جشنواره فجر امسال 
است. او با سه فیلم پرکارترین بازیگر جشــنواره فجر امسال است. مهناز افشار 
امسال با سه فیلم «آشفتگى»، «قسم» و «ناگهان درخت» در سى و 

هفتمین جشنواره فیلم فجر حضور دارد.
«ناگهان درخت» به کارگردانى صفى یزدانیان یکى از 
22 فیلم راه یافته به بخش ســوداى سیمرغ سى و 
هفتمین جشــنواره فیلم فجر است. مهناز افشار 
در فیلم «ناگهان درخــت» با بازیگرانى چون 
پیمان معادى، مهناز افشار، سیامک صفرى، 
شــقایق دهقان، مهــراب قاســم خانى،

 پانته آ پناهى هــا، زهره عباســى، لیلى 
فرهادپــور، شــهروز آقایى پــور و ایران

 نبى زاده همبازى اســت و امیدوار است 

بتواند با این فیلم سیمرغ بلورین جشنواره فجر را به خانه ببرد.
محســن تنابنده با فیلم «قســم» در ســى و هفتمیــن جشــنواره فیلم فجر
 حضــور دارد و مهناز افشــار یکى از بازیگران این فیلم اســت که با «قســم» 
راهى جشنواره فجر 37 شــد. مهناز افشار در فیلم «قســم» با بازیگرانى چون 
ســعید آقاخانى و حســن پورشــیرازى همبازى اســت و این فیلــم یک درام 
اجتماعى است که براى اولین بار در ســى و هفتمین جشنواره فیلم فجر نمایش 

داده مى شود.
فریــدون جیرانى، کارگردان، نویســنده و تهیه کننده کشــورمان امســال در 
ســى و هفتمین جشــنواره فیلم فجر با فیلم «آشــفتگى» حضور دارد. مهناز 
افشــار یکى از بازیگران فیلم «آشــفتگى» اســت که در این فیلم با بازیگرانى 
چون بهرام رادان، مهران احمدى، نســیم ادبى و  على میالنى همبازى اســت. 
«آشــفتگى» فریدون جیرانى روایتى داســتان گونه از ماجراى عشق و جنایت 
است که با حضور چهره هاى سرشناس ســینما به سى و هفتمین جشنواره فیلم 

فجر مى رود.

«مسخره باز» نخستین تجربه سینمایى همایون غنى زاده براى حضور در سى و هفتمین جشنواره ملى 
فیلم فجر با انجام آخرین مراحل فنى و ساخت 
موسیقى آماده نمایش مى شود. غنى زاده که از 
کارگردانان تئاتر است در اولین فیلم خود، غیر 
از حضور در بخش «نگاه نو»  توانست در جمع 
فیلم هاى بخش اصلى مسابقه این جشنواره نیز 

حضور پیدا کند.
در خالصه داستان این اثر آمده است: «دانش 
شیفته سینما و عاشــق هما هنرپیشه محبوب 
شهر است. کاظم خان شیفته کازابالنکا و جواز 

کسبش است. شاپور شیفته تن ماهى و مصفاى ممنوع التصویر است. شهر پر از گدا شده و منتظر زلزله 
قریب الوقوعى است. هر چند وقت یکبار هم جنازه زنى با سر تراشیده کنار ساحل پیدا مى شود. به قول 

بازپرس کیانى: اوضاع خیته!»
بازیگران«مسخره باز» عبارتند از صابر ابر، بابک حمیدیان، على نصیریان، رضا کیانیان و هدیه تهرانى.

فیلم سینمایى «هلمز و واتسون» بر خالف انتظارات با وجود فضاى کمدى و همچنین اکران در زمان 
تعطیالت سال نو میالدى فروش فاجعه بارى 

را رقم زده است.
فیلم سینمایى «هلمز و واتسون» به نویسندگى 
و کارگردانى یکى از برادران مشــهور فیلمساز 
هالیوود، «اتان کوئن» از سوم ماه آگوست سال 
گذشته اکران شــد و پس از نزدیک به سه ماه 
اکران فروش وحشتناك 29 میلیون دالر را از 

خود به جا گذاشت.
«ویل فرل»، «کلى مک دونالد»، «ربکا هال»، 

«جان سى ریلى» و «لورن الپوس» در این فیلم کمدى به ایفاى نقش مى پردازند. 
این فیلم نگاه طنز و پارودى گونه «اتان کوئن» به عنوان نویسنده و کارگردان این اثر، بر رمان مشهور 
«آرتور کانون دویل»  را به خوبى نمایان مى کند. نگاهى قبل تر نیز از ســوى ایــن کارگردان در آثار 

قبلى اش دیده شده است. 

بازیگران جدیدى به سریال نوروزى «ُمّر قانون» به کارگردانى محمدحسین لطیفى و تهیه کنندگى مهران 
مهام اضافه شدند.مهران مهام گفت: گروه تولید 
این ســریال نوروزى مشــغول تصویربردارى 
هستند تا بتوانیم ســریال را به پخش نوروزى 
برسانیم. وى ادامه داد: هدایت هاشمى، مهشید 
ناصرى و اشکان اشتیاق در این مجموعه مقابل 
دوربین رفته اند. مهران غفوریان نیز بازى خود را 

در این سریال آغاز کرده است. 
این تهیه کننده با اشاره به حضور بازیگران جدید 

در این سریال گفت: از روز شــروع تصویربردارى تا همین االن بازیگرانى به این سریال یوستند و بسته 
به فیلمنامه اى که به دستمان مى رسد بازیگران جدیدى نیز به این سریال اضافه خواهند شد.  مجموعه 
تلویزیونى «ُمّر قانون» به کارگردانى مشترك محمدحسین لطیفى و علیرضا نجف زاده و با بازى هدایت 
هاشمى، مرجانه گلچین، مهران غفوریان، یوسف تیمورى، ناهید مسلمى، اشکان اشتیاق، شیدا خلیق، 

مهشید ناصرى، آتیه جاوید، دلسا ملکى، مهران رجبى، کریم قربانى و... براى نوروز 98 تولید مى شود. 
این سریال در 15 قسمت توسط امیرعباس پیام و مهدى روشن روان به نگارش درآمده است.

ى به مهدى یراحى اعتراض شدید طرفداران محسن چاوشى به مهدى یراحى 
یراحى وجود دارد. این دو خواننده هر دو متولد اســتان 

خوزستان هستند. 
قطعه «مسلخ» (دبى) با صداى محسن چاوشى اثرى 
به تهیه کنندگى ســازمان «اوج» اســت که تابستان 
امسال پیش از انتشار نسخه رسمى در فضاى مجازى 
لو رفــت. ســازمان «اوج» اعالم کرده کــه ویدیوى 
این اثر به زودى منتشر مى شــود. فیلم «التارى» به 
کارگردانــى محمدحســین مهدویــان نیز بــا الهام 
از قطعه «مســلخ» محســن چاوشــى ســاخته شده

 است.

پرکارترین بازیگر جشنواره امسال

رضا رویگرى «تنهایى» را مى سازد
بازیگر پیشکسوت سین رویگرى، ررررضا
اااااااین روزها مشــغول ســاخت اولین
خودش اســت. مضمون و نام این ف
این روزگار رضا رویگرى است. او به «
ماجراها و حال و احوالى که این روزها د
ا تصمیم گرفتم مى شد و ختم به تنهایى
را از همین «تنهایى» شـ خخخخخخخخخخخخخخخخخخوووووووووووووودودم
قصه اجتماعى درباره آدم
مى کند که در زمان گر
سراغشان مى آید. ببه
ووووى در پاســخ به
چطور شد ســر
رفتید، تصریح
72 ف سسسسسال
نونوســتا

رض

همایون اسعدیان 11 سال پس از موفقیت سریال عاشــقانه «راه بى پایان»، این بار نیز با ترکیبى از 
چهره هاى باسابقه و جوان همراه با ســریال «لحظه گرگ و میش» به تلویزیون بازمى گردد. این 
سریال عاشقانه در 50 قسمت آماده نمایش شده و از شــنبه 22 دى ماه به روى آنتن شبکه 3 سیما 

خواهد رفت.
مجموعه تلویزیونى «لحظه گرگ و میش» روایت فراز و فرود زندگــى خانواده  اى اصیل در طول 
سه دهه و با محوریت زندگى تنها دختر این خانواده اســت؛ روایتى که از دهه 60 آغاز شده، حوادث 
مختلفى از قبیل جنگ، تحوالت اجتماعى و اقتصادى را پشت ســر گذاشته و در زمان معاصر پایان 

مى پذیرد. 
فاطمه گودرزى، شهره ســلطانى، فرید ســجادى حســینى، علیرضا کمالى، المیرا دهقانى، حسام 
محمودى، پانیذ برزعلى، ناصر ســجادى حســینى، نیما نادرى، پاشا 

رســتمى، رها خدایارى، وحید آقاپور، احســان امانى، 
سیامک احصایى، مریم حاجى زاده، آیدا نامجو، لیال 
بلوکات، محمدرضا مالکى، مهرنوش مسعودیان، 
زهره ســاداتى، مهدى مالك، رضــا حجرى، 
مهتاب اکبرى، فراز مدیرى و اِروین گالســتیان 
با حضور لیال بلوکات و محمدرضا مالکى ترکیب از  

بازیگران این مجموعه را تشکیل مى دهند. 

مسعود کیمیایى، کارگردان سینما به همراه «واسینى 
االعرج»، نویسنده الجزایرى در  نشست «هم آیى قلم 

و دوربین» که به همت مدرسه ملى ســینماى ایران، بنیاد 
سینمایى فارابى و پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى 

برگزار مى شود، از سینما و ادبیات گفت.
کیمیایى در بخشى از این نشســت بیان کرد: هنر باید بیانگر حس زمان و مکان هر منطقه باشد. هنرى که به 
جامعه اش نگاه نکند سرد است. هنر سرد با دوره هایى که ما گذراندیم هیچ سنخیتى ندارد. او گفت: من داستان 
«داش آکل» را به فیلم تبدیل کردم. «خاك» را بر اساس داستان «اوســنه بابا سبحان» ساختم و فیلم کوتاه 
«مزاحم» را بر اساس داستانى از «بورخس». ادبیاتى که از دل مردم مى آید با سینما فاصله ندارد. تفاوت موجود 
در سینما و ادبیات به این دلیل است که ادبیات ذهن مخاطب را باز مى گذارد و هر فرد دنیاى ذهنى خودش را 

مى سازد ولى کارگردان فقط تصویرى را که مى خواهد به مخاطب ارائه مى دهد.
کیمیایى ادامه داد: وقتى به من مى گویند فیلم هایم فضایى مردانه دارند ناراحت مى شوم. مثًال در فیلم 
«گروهبان» یا «غزل»، مردها علمدار نیستند. من آنطور که زندگى را تجربه کردم به خانم ها 
نگاه مى کنم؛ اندازه هاى معین از زن و مرد در جامعه. زنان در فیلم هاى من دروغ نیستند 
و نمى خواهم به اثرم دستور دهم با زن ها کنار بیاید، بلکه نگاه به جامعه ام دارم.  او 
در پاسخ به اینکه چرا نامگذارى شخصیت ها یا فیلم هایش کوتاه هستند و 
اینکه عمومًا آنها را چگونه انتخاب مى کند؟ گفت: باید بگویم متنى که 
مى نویسم به من مى گوید نام فیلم چیست یا شخصیت چه نامى داشته 
باشد بهتر است. مثًال «قیصر»، «غزل»، «سلطان»، «جرم»، «حکم»، 

«ضیافت» و... همه از متن آمده اند.

صابر ابر و على نصیریان در یک فیلم متفاوت

شروع فاجعه بار «هلمز و واتسون» در گیشه هالیوود

اضافه شدن بازیگران جدید به «ُمّر قانون»

ممممحمودى، پانیذ برزعلى، ناصر ســجادى حســینى، نیما نادرى، پاشا 
رســتمى، رها خدایارى، وحید آقاپور، احســان امانى،
سیامک احصایى، مریم حاجى زاده، آیدا نامجو، لیال
مالکى، مهرنوش مسعودیان، بلوکات، محمدرضا
زهره ســاداتى، مهدى مالك، رضــا حجرى، 
مهتاب اکبرى، فراز مدیرى و اِروین گالســتیان 
از مالکى ترکیب محمدرضا با حضور لیال بلوکات و

بازیگران این مجموعه را تشکیل مى دهند. 

کیمیایى در بخشى از این نشســت بیان کر
جامعه اش نگاه نکند سرد است. هنر سرد با

«داش آکل» را به فیلم تبدیل کردم. «خاك
اساس داستانى از «بورخس» «مزاحم» را بر
در سینما و ادبیات به این دلیل است که اد
مى سازد ولى کارگردان فقط تصویرىر
ککیمیایى ادامه داد: وقتى به من مى
م ««گروهبان» یا «غزل»،
هنگاه مى کنم؛ اندازه ند نم مى گا
موو نمى خواهم و ى وو
خددر پاسخ  پا
کااااینک
ىممممى
شدباش
ضی«ض

«لحظه گرگ و میش» 
از هفته آینده روى آنتن مى رود

ناراحتى
 مسعود کیمیایى 

بخاطر
 زنان فیلم هایش 
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طبق اعالم افراد نزدیک به باشــگاه ذوب آهن اصفهان مبلغ 900 میلیون از مبلــغ رضایتنامه مرتضى تبریزى 
باقیمانده و مدیران سبزپوشان اصفهانى به دنبال وصول آن هستند.

با شروع مســابقات لیگ هجدهم استقاللى  هاى تهران که در نقل و انتقاالت تابســتانى مهاجم صاحب نامى به 
خدمت نگرفته بودند، پس از مذاکره با باشگاه ذوب آهن اصفهان موافقت آنها براى جذب مرتضى تبریزى به شرط 
پرداخت مبلغ یک میلیارد و 800 میلیون به عنوان رضایتنامه را دریافت کردند. همین اتفاق هم رخ داد و مدیران 

باشگاه استقالل طى چند فقره چک این مهاجم نامدار را به خدمت گرفتند.
اما حاال خبر مى رســد که اســتقاللى ها تا به االن تنها نصف مبلغ تعیین شــده را به طــرف اصفهانى پرداخت
کرده اند و در این میــان 900 میلیون تومــان به ذوب آهن بابت دریافــت رضایتنامه تبریــزى بدهى دارند. 

همچنین برخى شایعات در خصوص بازگشت این بازیکن به ذوب آهن وجود داشت که پس از پرس و جو از 
سرمربى سبزپوشان متوجه شدیم برنامه اى براى جذب تبریزى در دستور کار آنها قرار ندارد و قانون 

هم این اجازه را نمى دهد. 

همچنین برخى شایعات در خصوصبازگشت این بازیکن به ذوب آهن وجود داشت که پس از پرسو جو از 
سرمربى سبزپوشان متوجه شدیم برنامه اى براى جذب تبریزى در دستور کار آنها قرار ندارد و قانون 

را نمى دهد.  هم این اجازه

 نیمه دوم دیدار سپاهان برابر اســتقالل خوزستان در آخرین 
دیدار نیم فصــل اول رقابت هاى لیگ هجدهم نشــان داد، 
سپاهان با امیرقلعه نویى تأکید ویژه اى روى تاکتیک هایى دارد 
که از روزهاى ابتدایى فصل، منتقدان زیادى داشــت و با این 
حال توانست پرافتخارترین سرمربى لیگ برتر را به قهرمانى 

نیم فصل هم برساند.
در مقابل استقالل خوزستان و در شرایطى که سپاهان استنلى 
کى روش را به دلیل محرومیت در اختیار نداشــت، از ســجاد 
شهباززاده در پست مهاجم هدف استفاده کرد ولى در نیمه دوم 
و وقتى تیم براى رســیدن به گل برترى تالش مى کرد، خالد 
شفیعى به خط حمله اضافه شد و براى تقویت بخش تهاجمى 

به کار برده شد؛ تصمیمى که با به خدمت گرفتن على قربانى 
و حضور شهباززاده به نظر نمى رســد در نیم فصل دوم دیگر 

شاهد آن باشیم.
حضور على قربانى که خصوصیاتى مشــابه استنلى کى روش 
دارد، حتــى مى تواند در برخــى دیدارها و بــا صالحدید امیر 
قلعه نویى ســبب تغییر سیســتم طالیى پوشــان هم بشود و 
آنها کــه در طــول نیم فصل اول بــا آرایــش 3-3-4 بازى
 مى کردنــد، به بازى بــا دو مهاجم و سیســتم 2-4-4 روى

 بیاورند.
ســپاهان طى نیم فصل اول 28 بار گلزنى کرد و این آمار پنج 
مرتبه بیشتر از تیم دوم (تراکتورسازى) با 23 گل زده بود و حاال 
در اختیار داشــتن على قربانى دســت قلعه نویى را بازتر و کار 
مدافعان حریف براى گل نخوردن مقابل سپاهان را که با قربانى 

در نبردهاى هوایى بى رحم تر هم خواهد شد، سخت تر مى کند.
قلعه نویى در مورد خرید قربانى با صحه گذاشتن بر موارد باال 
مى گوید: «معتقدم على قربانى به ما خیلى کمک خواهد کرد 
چون بازیکن چندپسته اســت. او هم به عنوان وینگر مى تواند 
براى ما بازى کند و هم در سیستم 2-4-4 مى تواند به عنوان 
دو مهاجم به ما کمک کنــد. البته جدا از قربانــى باز هم باید 

تقویت شویم.»
قلعه نویى مانند ابتــداى فصــل کارش را در تمرینات زودتر
 از رقبــا آغاز کــرده و ایــن فرصــت را دارد تا بــا امتحان 
شــیوه هاى مختلف در به کارگیرى قربانى 190 سانتیمترى 
و کى روشِ 195 ســانتی  مترى، به بهترین فرمول در استفاده 
یــا ترکیب آنهــا براى رســیدن به هــدف مهــم قهرمانى

 دست یابد.

جمع آسمانخراش ها در سپاهان جمع است

ژنــرال، روى ابـرها!
محسن کدخدایى

سرخپوشــان تبریزى که از زمان انتقال به محمدرضا 
زنوزى بدون هیچگونه دغدغه مالى به پیش مى روند، با 
حضور فعال در نقل و انتقاالت بهترین بازیکنان داخلى 
را جذب کرده و با خرید مهره هــاى باکیفیت خارجى، 
بر ســطح کیفى تیم خود مى افزایند. آنها در تابســتان

 کاپیتان هاى تیم ملى را جذب کردند و حاال در زمستان به 
دنبال برطرف کردن مشکالت تیم خود هستند.

آنتونى استوکس نخستین بازیکنى بود که در زمستان 
به جمع تراکتورى ها اضافه شد. او که در نیم فصل اول 
با هشت گل دومین گلزن برتر لیگ بود، ناگهان به دلیل 
مشکالت شخصى بار سفر بست و به بریتانیا رفت اما در 
زمستان تصمیم گرفت بار دیگر پیراهن تیم تراکتورسازى 

را بر تن کند و در ورزشگاه یادگار امام(ره) به زمین برود.
با بازگشت استوکس، تراکتور تیمى تقریبًا کامل به نظر 
مى رسید اما تى تى ها در اندیشه ساخت تیمى کهکشانى 
در فوتبال ایران بودند و به همین دلیل به سراغ هافبک 

دفاعى ســابق تیم میالن رفتند. کوین کنستانت که دو 
فصل در تیم میالن حضور داشت، در استانبول با زنوزى 

قرارداد بست تا تراکتور پرستاره تر از قبل شود.
پس از جذب یک هافبک دفاعى، شایعات چند ماه اخیر 
رنگ واقعیت به خود گرفتند و احمد موسوى نیز به تراکتور 
پیوست. این مدافع که درخشش خوبى در نیم فصل اول 
در ماشین سازى داشت، با بازیکن مازاد تیم سرخپوش 
تبریزى یعنى یوسف ســیدى معاوضه شد. چند ساعت 
پس از انتشار این خبر، محمدرضا اخبارى به تبریز رفت 
تا خرید بعدى تراکتور شود. اخبارى که دو فصل خوب را 
با تى تى ها داشت، با قراردادى چهار ساله راهى این تیم 
شد تا دیگر تراکتورى ها نگرانى از بابت پست دروازه بان 
هم نداشته باشند و حاال دو گلر با عملکردهاى قابل قبول 

را در اختیار دارند.
با خرید این بازیکنان حاال تراکتور به تیمى پرســتاره و 
کهکشانى تبدیل شده اســت اما یک جاى خالى براى 
خرید بازیکنى خارجى دیده مى شود. از باشگاه تراکتور 

خبرهایى مبنى بر بازگشت لى اروین به گوش مى رسد 
که خبر خوبى براى هواداران این تیم است. با بازگشت 
این مهاجم اسکاتلندى جوان، تراکتور جایگزینى مناسب 
براى استوکس روى نیمکت خواهد داشت در مجموع با 

دو تیم آماده و پرستاره به استقبال حریفان مى رود.
در نقل و انتقــاالت زمســتانى و در شــرایطى که هنوز 
ســرخابى ها فعالیت خود براى خرید ســتاره هــا را آغاز 
نکرده اند، تراکتورسازى تبریز یکى پس از دیگرى بازیکنان 
مورد نیاز را جذب کرد و حاال در فاصله کمتر از یک ماه تا آغاز 

دوباره لیگ، فرصت آماده سازى را خواهد داشت.
به قول ســایت «ورزش ســه»  کــه بارهــا عملکرد 
تراکتورسازان را رصد کرده، پس از 9 سال حضور در لیگ 
برتر، شاید حاال زمان آن رسیده که تى تى ها گام نهایى 
را بردارند و به هدف اصلى برسند. البته با مدعیانى که در 
نیم فصل اول امتیازات بیشــترى از تبریزى ها گرفتند، 
این هدف باوجود آسمان پرســتاره تبریز نیز کار آسانى 

 بعد از آنکه امیرحسین فتحى اعالم کرد با چند مهاجم آفریقایى نخواهد بود.
درجه یک و اسم و رســم دار درحال گفتگو و مذاکره هستند 
گمانه زنى رسانه ها شروع شــد و هرکدام تالش کردند تا از 
طریق رابط هاى خبرى خودشان به اسم و اطالعات گزینه هاى  
مورد نظر آبى ها پى ببرند. در این بین بنا به نوشته سایت هاى 
«آى اسپورت» و «بانک ورزش» اسمى مطرح شده است که 
حتى روى کاغذ و به شــکل تئورى و کاغذى هم انتقالشان 
به استقالل یا هر باشــگاه ایرانى دیگرى غیرممکن به نظر 
مى رسد. این بازیکنان اغلب پا به ســن گذاشته، در آستانه 
بازنشستگى هم خریدهاى گرانى براى فوتبال ما محسوب 
مى شــوند و لقمه هایى بزرگ تر از دهان لیگ برتر و فوتبال 
دولتى ما هستند. به ویژه اینکه دولت و اقتصاد کشور با باال رفتن 
قیمت دالر و مشکالت ارزى براى تأمین کاالهاى اساسى تر 
و کارهاى ضرورى تر ناتوان شده و حتى صحبت از بازگشت 

صف هاى طوالنى و کوپن مطرح است.

در چنین شــرایطى برخى از خبرگزارى ها از آمدن امانوئل 
آدبایور، مهاجم 34 ساله تیم صدرنشــین سوپرلیگ ترکیه 
خبر مى دهند؟ استانبول باشاك شهیر در کشور همسایه ما با 
اقتدار و اختالف صدرنشین سوپر لیگ است. این ستاره جهان 
فوتبال که به واسطه سال ها بازى و درخشش در تیم ملى توگو 
و باشگاه هاى بزرگى چون آرسنال، رئال مادرید، منچسترسیتى 
و تاتنهام براى تمام عالقه مندان به فوتبال شناخته شده است 
و شاید پوســتر بزرگش روى دیوار اتاق خیلى از ایرانى هاى 
فوتبالى هم رفته باشد با قراردادى به ارزش دو و نیم میلیون 
یورو به تیم سوم سوپر لیگ ترکیه در فصل قبل پیوست و تا 
سال 2020 یعنى یک فصل و نیم دیگر هم با آنها قرارداد دارد. 
ارزش تقریبى آدبایور حدود یک و نیم میلیون یورو تخمین زده 
مى شود. اگر قیمت یورو را 12 هزار تومان هم در نظر بگیریم، 

چیزى در حدود 18 میلیارد تومان مى شود؟!
آدبایور در تیم صدرنشین و پرستاره سوپر لیگ ترکیه آمار خوبى 
ندارد. او در تیمى که روبینیو، آرداتوران و امره بلوز اوغلو را در 

ترکیب خودش دارد، 16بازى انجام داده که نتیجه اش فقط دو 
گل و دو پاس بوده است! جدا از اینکه استقاللى ها توان مالى 
خرید این ستاره سابق فوتبال جهان را ندارند، عملکرد فنى او 
هم در بهترین تیم حال حاضر ترکیه هم  این سئوال و تردید را 
به وجود مى آورد که جدا از بحث هزینه هاى مالى، این مهاجم 
پا به سن گذاشته و اشباع شده آفریقایى مى تواند بارى از دوش 
استقالل بردارد یا برعکس خودش تبدیل به فشار و حاشیه 
جدیدى براى آبى پوشان مى شود. کما اینکه آدبایور در دوران 
اوجش هم به یک بازیکن پولکى معروف بود که براى انتخاب 
تیم، فقط رقم  صفرهاى قراردادش مالك قرار مى گیرد. حاال 
چطور پیش بینى مى شود بازیکنى که بعضاً در یک فصل حدود 
30 میلیون یورو هم قرارداد بسته براى شندرغاز به فوتبال بدون 
امکانات، پر از محدودیت و کشور تحریم شده بیاید؟ برخى افراد 
و رسانه ها احتماًال براى جلب توجه این اخبار را منتشر مى کنند 
 و از آمدن کالــب اکوبان، مهاجم غنایى لیــدز یونایتد که به 
صورت قرضى در ترابوزان اسپور بازى مى کند و با انگلیسى ها 

قرارداد بلند مدت دارد، خبر مى دهند.
استقالل در ابتداى فصل نتوانست مهاجم گمنامى مثل مامه 
بابا تیام را حفظ کند. آن وقت ها، هم دالرهاى استقالل بیشتر 
بود و هم قیمت ارز اینگونه افســار گسیخته نشده بود. حاال 
چطور مى خواهد بازیکنانى را بخرد که از تیام گران تر و پر ادا و 
اطوارتر هستند. فراموش نکنیم استقاللى ها هنوز از نظر مالى 
و ادارى زورشان نمى رسد بازیکن نیمکت نشین خودشان در 
شارلواى بلژیک را پس بگیرند و مى گویند هزینه اش باالست. 
یا سر 150 هزار دالر با سرور جپاروف چانه زنى مى کنند. حاال 
چطور مى شود انتظار داشت از باشگاه هاى متمول و اسم و رسم 
دار لیدزیونایتد و استانبول باشاك شهیر رضایتنامه ستاره هاى 
آفریقایى را بگیرند. احتماًال مدیران اســتقالل هم بدشان 
نمى آید رسانه و هواداران فعًال با این اسم هاى دهان پر کن و 
پر طمطراق سرگرم باشند تا به قول خودشان چراغ خاموش 
با سکه هایى که درون جیبشان دارند، از این بازیکنان آزاد و 
گمنام، بلکه یک تیام دیگر پیدا کنند. اما خب این سیاست شاید 

بعدها به ضرر مدیران استقالل تمام شود.

 رشید مظاهرى، گلر ذوب آهن چند وقتى است که گزینه نزدیک به پرسپولیس معرفى شده و از او به عنوان گزینه این باشگاه 
یاد مى شود. از مدت ها قبل که صحبت از پیشنهادات خارجى بیرانوند مطرح شده بود، مظاهرى گزینه  اصلى جانشینى او بود، 
هر چند که این خبر توسط هیچکدام از طرفین تأیید نشد و گلر ذوبى ها رسماً حرف از جدایى نزد. این موضوع پیش از شروع 

فصل مطرح بود که منتفى شد ولى حاال در نقل و انتقاالت زمستانى بار دیگر اخبارى در این مورد به گوش رسیده است.
بیرانوند که در حال حاضر با تیم ملى به امارات سفر کرده تا در جام ملت هاى آسیا حاضر شود ممکن است در این مقطع به 
پیشنهادات خارجى خود جواب مثبت دهد و از جمع سرخپوشان خارج شود و در این صورت سرخپوشان باید یک گلر جذب 
کنند و صحبت از رشید مظاهرى مثل همیشه مطرح است. مظاهرى اخیراً پستى در صفحه شخصى خودش ارسال کرد و در 
آن نوشت: «نرسیدن مال یه طرفه  هاست، دوطرفه ها همیشه به هم مى رسن. » اگرچه هدف مظاهرى از این پست مشخص 
نیست ولى شائبه نزدیک شدنش به پرسپولیس مطرح شده است. تصویرى هم که براى این پست قرار داده شده مربوط 
به دیدار ذوب آهن مقابل پرسپولیس است. با این حال وضعیت نامشخص دریافت رضایتنامه توسط این بازیکن و عملکرد 
نه چندان درخشان او در این فصل که با از دســت دادن پیراهن تیم ملى نیز همراه شده، در کنار گزینه هاى دیگر باشگاه 

پرسپولیس براى این پست در صورت جدایى احتمالى علیرضا بیرانوند باعث مى شوند این گزینه دور از ذهن به نظر برسد.

مدیرعامل باشــگاه ذوب آهن اصفهــان گفت: توان 
خرید بازیکنان دویست ســیصد هزار دالرى را نداریم 
و به دنبال بازیکــن ارزان قیمــت و باکیفیت خارجى

 هستیم.
ســعید آذرى در گفتگویى، در مــورد اینکه منصوریان 
درخواستى براى جذب بازیکن ارائه کرده یا خیر، گفت: 
ایشان درخواست جذب دو بازیکن جدید را داشتند یک 
بازیکن خارجى و یک بازیکن ایرانى، با این حال باشگاه 
ذوب آهن براى جذب بازیکن خارجى آیین نامه اى دارد 
که خودم آن را نوشــته ام و براى خرید بازیکن خارجى 
طبق آن آیین نامه عمل خواهیــم کرد. ذوب آهن مثل 
برخى باشــگاه ها توان خرید بازیکن دویســت سیصد 

هزار دالرى را ندارد و دنبال جذب بازیکن خارجى ارزان 
قیمت اما با کیفیت  هستیم. 

آذرى درمورد شــکایت از قطر براى حضــور در لیگ 
قهرمانان آســیا و اینکه تیم هاى این کشــور به تعداد 
استاندارد بازى باشــگاهى ندارند، عنوان کرد: سومین 
نامه را هم به کنفدراسیون فوتبال آســیا و فدراسیون 
فوتبال نوشــتیم اما هیچ پاســخى دریافت نکرده ایم. 
فقط شنیدیم که از فدراســیون گفته اند که این مسئله 
را پیگیرى نکنید! نمى دانم صحت و ســقم این شنیده 
چقدر اســت اما باشــگاه ذوب آهن بــه دادگاه عالى
 ورزش هم شکایت خواهد کرد و این مسئ له را پیگیرى 

مى کنیم.

وینگر پدیده مشــهد در یــک قدمى 
بازگشت به ذوب آهن قرار دارد.

ذوب آهن که در نیم فصل نخست لیگ 
برتر نتایج خوبى کسب نکرده، در فصل 
نقل و انتقاالت با نظر علیرضا منصوریان 
به دنبال تقویت کادر بازیکنانش است 
و در همین راســتا با چند نفر مذاکراتى 
انجام شده که هنوز به نتیجه نهایى 

نرسیده است.
در همین راستا خبر مى رسد در 
حال حاضر نزدیک ترین گزینه براى 
پیوستن به ذوب آهن محمدرضا خلعتبرى 
از پدیده اســت که به دلیل مشــکالت 

شخصى قصد دارد از این تیم جدا شود.
شنیده ها حاکى از آن است که توافقات 
اولیه میــان طرفین حاصل شــده و در 
صورتى که صحبت هاى نهایى هم انجام 
شود به زودى شاهد امضاى قرارداد میان 

طرفین خواهیم بود.
خلعتبرى پیش از این هم سابقه حضور 
در ذوب آهن را داشته و با این تیم نایب 

قهرمان آسیا شده است. 

 یک مهاجم نیجریه اى از هفتــه آینده در تمرینات تیم 
فوتبال ذوب آهن شرکت خواهد کرد.

 باشگاه ذوب آهن قصد دارد در نقل و انتقاالت نیم فصل 
دو بازیکن خارجى به خدمت بگیــرد و به همین دلیل 
گزینه هــاى مختلفى به علیرضا منصوریان پیشــنهاد 

شده اند.
یکــى از بازیکنانى که نظر منصوریــان را جلب کرده، 

ملیت نیجریــه اى دارد و قرار اســت  از هفته آینده در 
تمرینات ذوب آهن شرکت  کند.

در صورتى که این مهاجم آفریقایــى بتواند نظر مثبت 
ســرمربى ذوب آهن را به خود جلب کند، بــا این تیم 

قرارداد امضا خواهد کرد.

 وینگر ســایپا مــى گوید با وجــود دریافت پیشــنهاد
 از سپاهان حضورش در این تیم منتفى است.

على دشــتى در مورد پیشــنهاداتى که در نیم فصل به 
او شده گفت: پیشنهاداتى داشــتم که جدى ترین آن 
از ســپاهان بود و من افتخار مى کنم که از ســپاهان و 
قلعه نویى پیشنهاد دارم ولى شرمنده شدم که نتوانستم 

به این تیم بروم. به نظرم جابه جایى در نیم فصل زیاد 
خوب نیســت و اگر قرار اســت بازیکن تیمش را تغییر 
دهد اول فصل این کار را انجام دهد بهتر اســت. بازى 
در تیمى مثل ســپاهان براى هرکســى افتخار است و 
امیدوارم در مقطعى دیگر فرصــت بازى براى این تیم 

را پیدا کنم.

پولمان را بدهیدخوب مى خواهیم و ارزان

تیمى که در زمستان آرام و قرار ندارد
احمد خلیلى

رشید و عشق دو طرفه

گمانه زنى براى خرید ستاره اى خاموش و پر ادا و اطوار

نه پولتان مى رسد نه زورتان

على رضایى

شمارش معکوس
 تــا بازگشت خلعت؟

یک  نیجریه اى در راه اصفهان

شرمنده سپاهانى هاشـدم

و ل ب ب
و در همین را

انجامش
نرس
در ه
حال حاض
پیوستن بهذو
از پدیده اسـ
شخصى قصد
شنیده ها حاک
اولیه میــان

ک

ب آهن قصد دارد در نقل و انتقاالت نیم فصل 
خارجى به خدمت بگیــرد و به همین دلیل
ىمختلفى به علیرضا منصوریان پیشــنهاد

زیکنانى که نظر منصوریــان را جلب کرده، 

در صورتى که این مهاجم آفریقایــى بتواند نظر مثبت 
ســرمربى ذوب آهن را به خود جلب کند، بــا این تیم 

قرارداد امضا خواهد کرد.

نده سپاهانى هاشـدم
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مزایده (نوبت اول)
واحد اجراى احکام مدنى در نظر دارد در خصوص پرونده اجرایى کالسه 971392 جلسه مزایده اى 
در روز چهارشنبه مورخ 97/11/10 از ساعت 9:00 لغایت 10:30 صبح و به منظور وصول محکوبه 
در حق محکوم له و جهت فروش یک باب منزل مسکونى سه طبقه که همه طبقات داراى کاربرى 
مسکونى هستند فاقد سابقه ثبتى داراى 160 مترمربع عرصه و 290 مترمربع اعیانى با اسکلت بتنى 
داراى انشعابات آب، برق، گاز واقع در ورنامخوست بلوار شهید شــاهمرادى کوچه اقبال که توسط 
کارشناس رسمى دادگسترى به مبلغ 3/000/000/000 ریال ارزیابى گردیده است در محل اجراى 
احکام مدنى دادگسترى لنجان برگزار نماید طالبین خرید مى توانند به مدت 5 روز قبل از موعد مزایده 
از ملک موردنظر دیدن نموده و سپس در صورت تمایل در جلســه مزایده شرکت نمایند. مزایده از 
قیمت کارشناسى شروع و برنده مزایده فرد یا افرادى مى باشند که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند 
کسانى میتوانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که 10 درصد قیمت کارشناسى را نقدا پرداخت و در 
صورت برنده شدن الباقى را ظرف مدت 20 روز پرداخت نمایند. م الف: 339196 اجراى احکام مدنى 

دادگسترى لنجان /10/314
فقدان سند مالکیت  

خانم شــیرین جان کاظم پور مقدم فرزند حاجى عبداله باستناد دو برگ استشهاد محلى که هویت و 
امضاء شهود که تحت شماره: 16807-97/09/21 توسط دفترخانه 182علویجه رسما گواهى شده 
مدعى است که سند مالکیت 3/5 سهم مشاع از 13 سهم ششدانگ یکدرب  باغ، پالك شماره 1930 
فرعى واقع در علویجه  بخش 15 ثبت اصفهان که درصفحه 424 دفتر 30 امالك ذیل ثبت 3919 بنام 
على کریمى علویجه فرزند صادق ثبت و بعدا طى سند قطعى شماره4291-1339/11/10 دفتر 42 
نجف آباد به نامبرده انتقال یافته و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: 
بى احتیاطى. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى 
ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در 
این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى 
تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم 
نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى 
نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم 
خواهد شد. تاریخ انتشار 1397/10/18، 340033/م الف- حســین زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و 

امالك نجف آباد 10/315
ابالغ

شماره: 97/1021000- 1397/10/4 به این وســیله به آقاى قادر فرج زاده امیراباد فرزند اله بخش 
شــماره ملى 4268946101 متهم پرونده کالســه 1397001021000 اتهام حمل پارچه قاچاق 
مطروحه در شعبه ویژه رســیدگى به تخلفات قاچاق کاال و ارز تعزیرات حکومتى لنجان به موجب 
ماده 174 قانون آیین دادرســى کیفرى در یک نوبت ابالغ مى گردد جهت رسیدگى به اتهام و اداى 
توضیحات از تاریخ نشر آگهى به مدت یک ماه مهلت دارند در شعبه حاضر شوند. اصفهان- لنجان خ 
امام شمالى ك جنب فروشگاه دوو. امیران- رئیس شعبه ویژه رسیدگى به تخلفات قاچاق کاال و ارز 

تعزیرات حکومتى شهرستان لنجان /10/316
ابالغ

شماره: 60407/423- 1397/10/4 به این وسیله به آقاى على رضا رحمانیان کوشکى به شماره ملى 
2470924510 متهم پرونده کالســه 96/5825 اتهام حمل موبایل قاچاق مطروحه در شعبه ویژه 
رسیدگى به تخلفات قاچاق کاال و ارز تعزیرات حکومتى شهرستان لنجان به موجب ماده 174 قانون 
آیین دادرســى کیفرى در یک نوبت ابالغ مى گردد که جهت رسیدگى به اتهام و اداى توضیحات از 

تاریخ نشر به مدت یک ماه مهلت دارند در شعبه حاضر شوند. امیران- رئیس شعبه ویژه رسیدگى به 
تخلفات قاچاق کاال و ارز تعزیرات حکومتى شهرستان لنجان /10/317

ابالغ
شماره: 60407/422- 1397/10/4 به این وسیله به آقاى صادق شرافتى خوب فرزند عادل شماره 
ملى 4260021877 متهم پرونده کالسه 1397001021000 اتهام حمل پارچه قاچاق مطروحه در 
شعبه ویژه رسیدگى به تخلفات قاچاق کاال و ارز تعزیرات حکومتى لنجان به موجب ماده 174 قانون 
آیین دادرسى کیفرى در یک نوبت ابالغ مى گردد جهت رسیدگى به اتهام و اداى توضیحات از تاریخ 
نشر آگهى به مدت یک ماه مهلت دارند در شعبه حاضر شوند. اصفهان- لنجان خ امام شمالى ك جنب 
فروشگاه دوو. امیران- رئیس شعبه ویژه رســیدگى به تخلفات قاچاق کاال و ارز تعزیرات حکومتى 

شهرستان لنجان /10/318
حصر وراثت

آقاى اسمعیل احمدى  سیاه بومى فرزند حبیب اله داراى شماره شناسنامه / ملى 6 بشرح دادخواست 
مطروحه به کالسه پرونده 97/908  شورا ، درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که مرحوم محسن احمدى ســیاه بومى فرزند اسمعیل به شماره شناســنامه 489 شماره ملى 
5418946269 در تاریخ 1397/07/27 در اقامتگاه دائمى خویــش فوت نموده و ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به ردیف هاى جدول ذیل :1- آمنه کریمى کوشکچه فرزند ناصر به شماره 
شناسنامه 50 نسبت به متوفى همسر 2- لیال احمدى سیاه بومى فرزند حفیظ اله به شماره شناسنامه 
32 نسبت به متوفى مادر 3-اسمعیل احمدى سیاه بومى فرزند حبیب اله به شماره شناسنامه 6 نسبت 
به متوفى پدر 4- نازنین زهرا احمدى ســیاه بومى فرزند محسن به کدملى 541466497 نسبت به 
متوفى فرزند 5- نرگس احمدى سیاه بومى فرزند محسن به کد ملى 5410349563 نسبت به متوفى 
فرزند اینک با انجام تشریفات مقدماتى، درخواســت مزبور را یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى 
اعتراضى دارد و یا وصیتنامه اى از متوفى نزد او مى باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف مدت یک ماه به این 
شورا تقدیم دارد، در غیر این صورت گواهى صادر خواهد شد.م/الف: 338945 علیرضائى رئیس شعبه 
اول حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان مبارکه(مجتمع شماره یک)  /319/ 10                                                                                             

ابالغ وقت دادرسى
 خواهان بانک انصار دادخواستى به خواسته الزام خوانده مبلغ 15/000/000 ریال به طرفیت خوانده 
مسلم موگوئى به شوراى حل اختالف شعبه دوم شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به 
شماره 1252/97 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 97/12/1 ساعت 8:30 تعیین گردیده علیهذا 
چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشــانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور 
رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار 
محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا 
مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده 
حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته ابالغ رسیدگى نموده و تصمیم شایسته 
اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 339984/ 

م الف شعبه دوم شوراى حل اختالف نجف آباد 10/320
حصروراثت 

فریبا براهیمى سلطان آبادى داراى شناسنامه شــماره 1 به شرح دادخواست به کالسه 1413/97 از 
این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اسکند ابراهیمى 
فیلورى بشناسنامه 4 در تاریخ 97/9/29 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به : 1. حمیدرضا ابراهیمى فیلورى ش ش 1080597565 (فرزند متوفى)، 
2. فریبا براهیمى سلطان آبادى ش ش 1 (همسرمتوفى)، 3. سعید ابراهیمى فیلورى ش ش 56(پدر 

متوفى) ،  متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از 
تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد.339917/م الف رئیس 

شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد 10/321
مزایده 

آگهى مزایده (دستور فروش)شماره :970827 م /2- بنا به دستور فروش صادره از شعبه پنجم حقوقى 
دادگسترى نجف آباد بنا به درخواست خواهان ها تمامت شش دانگ ساختمان درمانگاه شبانه روزى 
ابوذر واقع در ویالشهر – بلوار امام- ضلع جنوبى و داراى ســوابق ثبتى که طبق برآورد کارشناس 
رســمى دادگســترى آقاى مهدى کتانى به ارزش 13,888,000,000 ریال عبارتست از ساختمان 
درمانگاه که طبق سند مالکیت داراى 319/2 متر مربع عرصه (که براساس پروانه ساختمان به شماره 
9200111 مورخ 92/7/8 پس از رعایت بر اصالحى به مساحت 314/72 متر مربع مى باشد )و حدود 
1000/68 متر مربع اعیانى در سه طبقه با اسکلت فلزى و سقف عرشه فوالدى شامل : الف: طبقه زیر 
زمین با زیر بناى 314/72 مترمربع ,دیوارهاى جانبى با بلوك سیمانى , سطوح داخلى اندود سیمانى , 
پنجره هاى خارجى از نوع آلومنیومى با شیشه معمولى , دستگاه پله از طبقه همکف به زیر زمین اجراء 
شده است.ب: طبقه همکف با زیر بناى 314/72,سطوح داخلى کاشى ,سقف با پوشش سقف کاذب و 
PVC ,درب هاى داخلى و خارجى از نوع سکوریت  و پنجره هاى نماى خارجى از نوع آلومینیومى دو 
جداره ,اجراى لوله کشى آب,فاضالب و سیستم گرمایش و سرمایش ,اجراى سیستم روشنایى و نصب 
روشویى پایه دار در کلیه اتاقهاى معاینه انجام شده است . ج: طبقه اول : با زیر بناى حدود 371/24 
متر مربع که در حد سفت کارى بوده و دیوار خارجى ســمت گذر الزم به ذکر است اوًال ملک مذکور 
بر اساس پروانه شماره  9200111 مورخ 92/7/8 داراى مجوز احداث 17 متر مربع تجارى و 77/41 
مترمربع مسکونى در یک طبقه بوده که رأى کمســیون ماده 100 شهردارى با شماره 93001093 
ساختمان احداث شده موجود را خالف پروانه اعالم و حکم تخریب مشرفیت ساختمان سه طبقه به 
طول 7/15 و عرض 2 متر را نیز صادر نموده است. سایر تخلفات پس از اجراى حکم مذکور و مجدداً 
مورد بررسى قرار مى گیرد . ثانیًا بر اساس اسناد و مدارك ارائه شده و گزارش بازدید مورخ 94/5/24 
و 94/11/16 کارشناسان بهداشت محیط بیانگر عدم تأیید ساختمان با وضیعیت فعلى براى درمانگاه 
بوده و اســتفاده بعنوان درمانگاه منوط به رفع معایب مطروحه در گزارشات مورد اشاره مى باشد. لذا 
ارزیابى ســاختمان مذکور بدون در نظر گرفتن معایب فوق الذکر و مشروط بر رفع حکم تخریب و 
معایب و نواقص اعالم شده از سوى اداره بهداشت و سایر ادارات ذیربط خصوصاً شهردارى و پرداخت 
کلیه بدهى ها بابت صدور پروانه ساخت و جرائم دیگر انجام مى شود و تاسیسات و تجهیزات درمانگاه 
به ارزش 2,154,900,000  ریال طبق نظریه کارشــناس رسمى تاسیسات آقاى علیرضا احمدى و 
جمعاً به مبلغ 16,042,900,000 ریال تعیین که موضوع مزایده مى باشد . لذا بنا به مراتب فوق و عدم 
اعتراض طرفین نسبت به نظریات کارشناسى مال توقیف شده موضوع دستور فروش از طریق شعبه 
دوم اجراى احکام مدنى نجف آباد در تاریخ 97/10/30 ساعت 11 صبح در همان محل اجراى احکام 
مدنى مى باشد . , برنده مزایده شخصى اســت که از قیمت کارشناسى باالترین قیمت را انتخاب که 
بایستى 10٪ آن را فى المجلس به حساب شماره 2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت 
مقرر نسبت به واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ ســپرده با کسر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و 
مزایده مجدداً تکرار مى گردد. ضمنًا خریدار مى تواند ظرف پنج روز قبل از مزایده از مال/اموال/ملک 
موردنظر بازدید به عمل آورد. زمان برگزارى97/10/30- ساعت 11 صبح- 340139/م الف مدیر 

شعبه دوم اجراى احکام حقوقى دادگسترى نجف آباد 10/322
مزایده نوبت اول

 در پرونده کالســه 971692 اجرایى و به موجب دادنامه هاى 161-96 و 226-96 صادره از شــعبه 

پنجم دادگاه عمومى نجف آباد محکوم علیه اجرایى آقاى مجید ایمانیان محکوم اســت به پرداخت 
1,067,169,835 ریال=63,000,000 ریال+ 1,004,169,835ریال بابت محکوم به و هزینه هاى 
دادرسى و غیره در حق محکوم له و مبلغ 30,540,000 ریال نیم عشر دولتى  در حق صندوق دولت که 
از طریق اجراى احکام مدنى شهرستان نجف آباد اموال ذیل توقیف و توسط هیأت 7 نفره کارشناسان 
رسمى به شرح ذیل ارزیابى گردیده است :مورد مزایده عبارت است از یک باب منزل مسکونى واقع 
در نجف آباد – خیابان منتظرى شمالى –بن بست اردیبهشت منزل جنوبى انتهاى کوچه –پالك 
542 طبق کروکى زیر بازدید بعمل آمد. عرصه منزل مذکور طبق سند مالکیت 242/41 متر مربع و 
اعیانى آن در سه طبقه با زیر بناى 477 متر مربع با اسکلت بتن ، سقفها تیرچه بلوك ، نماى داخلى گچ 
و خاك و سیمان  در حد سفت کارى با لوله کشى گاز و کانال کولر و لوله گذارى برق بدون سیم کشى و 
دوره چینى بام و نصب درب فلزى پارکینگ مى باشد. با توجه به موارد فوق ، ارزش شش دانگ منزل 
مذکور به شرح فوق جمعًا 6,500,000,000 ریال بر آورده مى گردد که به میزان طلب محکوم له به 
مزایده و فروش مى رسد که با توجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسى 
,اموال توقیف شده از طریق اجراى احکام مدنى نجف آباد و در تاریخ 97/10/30 ساعت 10/30 صبح 
و در همان محل اجراى احکام به فروش  مى رسد , برنده مزایده شخصى است که از قیمت کارشناسى 
باالترین قیمت را انتخاب که بایستى 10٪ آن را فى المجلس به حساب شماره 2171290354001 
واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نســبت به واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کسر هزینه 
به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً تکرار مى گردد. ضمنــًا خریدار مى تواند ظرف پنج روز 
قبل از مزایده از مال/اموال/ملک موردنظر بازدید به عمل آورد. زمان برگزارى :97/10/30- ساعت 
10/30 صبح -340149/م الف مدیر شعبه دوم اجراى احکام حقوقى دادگسترى نجف آباد  10/323

 ابالغ رأى
شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد. مرجع رسیدگى شعبه سوم شوراى حل اختالف خواهان: 
میالد صدرى نشانى: اصفهان-خ سپاهانشــهر- بلوار غدیر- خ الوند-کوچه 43، خوانده: سید تقى 
هاشمى فرزند سید رحمت اهللا به کد ملى 1129815161  نشانى: مجهول المکان، موضوع: مطالبه 
وجه یک فقره چک به شــماره 9404/754917-12و95/8/15 جمعا بــه مبلغ چهل میلیون ریال 
گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع 
به این شورا و ثبت به کالسه فوق و جرى تشــریفات قانونى دروقت مقرر جلسه اى شورا به تصدى 
امضاءکنندگان زیر تشکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت 
به صدور راى مى نماید. راى شــورا درخصوص دعواى میالد صدرى به طرفیت سید تقى هاشمى 
به خواسته مطالبه تقدیمى از سوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر 
استقرار دین به میزان خواسته در عهده خوانده داشته و بقاى اصول مستندات مذکور در ید خواهان که 
داللت بر بقاى دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانده 
دفاعى در قبال دعواى مطروحه نداشته و دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است لذا مستنداً به مواد 
198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت 
دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانسته و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چهل میلیون ریال 
بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 2/790/000 ریال به عنوان هزینه هاى دادرسى و ابطال تمبر از 
باب تسبیب و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید یک 
95/8/15  لغایت اجراى حکم که توســط اجراى احکام محاسبه و وصول مى گردد، درحق خواهان 
صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در 
همین شورا و پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى 
نزد محاکم عمومى دادگسترى نجف آباد مى باشــد.340530/م الف، قاضى شوراى حل اختالف 

شهرستان نجف آباد شعبه سوم 10/324

مدیرکل کمیته امداد امام خمینى(ره)استان اصفهان گفت: 
بیش از 10 درصد از جمعیت 613 هزارنفرى روســتاییان 

استان اصفهان تحت حمایت کمیته امداد قرار دارند.
محمدرضا متین پور اظهارکرد:62 هزار و 128 نفر، معادل 
بیش از 10 درصد از جمعیت 613 هزارنفرى روســتاییان 

استان اصفهان تحت حمایت کمیته امداد قرار دارند.
وى بابیان اینکه ســاختار اقتصادى زندگى در روســتاها 
شکننده تر از شهرهاست، گفت: هر منطقه روستایى امکانات 
معدودى براى اشتغال و کســب درآمد دارد و همین باعث 
آسیب پذیرى بیشتر ســاکنان روســتاها در برابر عوامل 
ایجادکننده فقر اســت. متین پور باقــى ماندن جمعیت 

سالمندان در روستاها و وجود تمایل جمعیت جوان روستایى 
استان براى مهاجرت به شهرها را از دیگر عوامل دخیل در 
افزایش جامعه تحت حمایت این نهاد در روستاها اعالم کرد 
و گفت: بیشتر مددجویان این نهاد در روستاها را سالمندان 
60 سال به باال تشکیل مى دهند که به علت نداشتن بیمه 
بازنشستگى، از مستمرى و خدمات این نهاد بهره مند هستند. 
متین پور نسبت مددجویان ساکن در مناطق شهرى به کل 
جمعیت شهرهاى اســتان را نزدیک به 2/5 درصد اعالم 
کرد و گفت: درمجموع مددجویان شهرى و روستایى تحت 
حمایت کمیته امداد اصفهان 3/5 درصد از جمعیت استان 

را تشکیل مى دهند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان اصفهان گفت: 
جشــنواره ملى صنایع دســتى آیات، 25 بهمن ماه در 

چهارسرفصل چوب، سفال، فلز و بافت برگزار مى شود.
حجت االسالم محمدعلى انصارى با بیان اینکه هر چه 
که در قالب هنر آورده  شود قابل فهم تر خواهد بود، ادامه 
داد: این موضوع در تاریخ مشــهود است و در بین همه 
رشته هاى هنرى، هنر صنایع  دســتى کاربرد بیشترى 
نســبت به دیگر صنایع دارد. وى با بیان اینکه در ایران 
450 رده صنایع دســتى وجود دارد که 287 مورد  آن در 
اصفهان اســت، ابراز کرد: اصفهان در میان استان هاى 

کشور سرآمد است.

حجت االســالم انصارى اضافه کرد: در چند سال اخیر 
تلفیقى ازهنر و تعالیم  قرآن براى الهام گرفتن ازهنر شکل 
گرفته است و در این راســتا، برگزارى جشنواره آیات را 
مدنظر قرار دادیم.وى با بیان اینکه امسال هفت جشنواره 
در کشور در این حوزه برگزار شــده است، گفت: استان 
اصفهان به عنوان مهد صنایع دســتى، به عنوان میزبان 

جشنواره ملى صنایع دستى آیات انتخاب شده است.
 مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان اصفهان بیان 
کرد: این جشنواره، ملى است و همه هنرمندان از سراسر 
کشور مى توانند در چهار سرفصل چوب، سفال، فلز و بافت 

در این جشنواره شرکت کنند.

10 درصد روستاییان تحت 
حمایت کمیته امداد هستند

برگزارى جشنواره ملى
صنایع دستى آیات در اصفهان

تداوم بارندگى در اصفهان 
تا پایان هفته 

کارشـناس مسـئول پیش بینـى هـواى اداره کل 
هواشناسى استان اصفهان گفت: بررسى نقشه هاى 
هواشناسى بیانگر استقرار جوى ناپایدار بر روى استان 
اسـت که بر این اسـاس، در سـطح اسـتان اصفهان 
بارش هاى پراکنده را خواهیم داشت و تداوم بارندگى 

در اصفهان تا پایان هفته ادامه دارد.
حجت ا... على عسگریان افزود: سه شنبه(امروز)براى 
مناطق غربى استان مه صبحگاهى همراه با کاهش 

دید افقى پیش بینى مى شود.
وى اعالم کرد: عصر سه شنبه با نفوذ سامانه ناپایدار 
جدیدى از غرب استان، در  مناطق غربى و جنوبى و تا 
حدودى مناطق شرقى و مرکزى استان بارش برف و 

باران را خواهیم داشت.

توقف بازگشایى گذر آقا نجفى
سرپرسـت اداره کل راه و شهرسازى استان اصفهان 
گفت: تا زمان رفع مغایرت اساسـى و اعالم از طرف 
معاون معمارى و شهرسازى وزارت راه وشهرسازى 
و دبیر شـوراى عالى معمـارى و شهرسـازى ایران، 
از انجـام فعالیت درگذر آقـا نورا... نجفـى خوددارى 
مى شـود. حمیدرضا امیرخانـى از مکاتبه با اسـتاندار 
اصفهان خبـر داد و گفت: بـا توجه به دسـتور معاون 
وزیر و دبیر شـورایعالى معمارى و شهرسـازى ایران 
مبنى بـر مغایرت اساسـى در این پـروژه، نامه اى به 
استاندار اصفهان و رونوشت به شهردار اصفهان براى 
جلوگیرى از انجـام فعالیت در گذر آقا نـور ا... نجفى 

ارسال شده است.

کشف 17دستگاه پراید و 
موتورسیکلت سرقتى در اصفهان

14 دستگاه پراید و موتورسیکلت سرقتى در اصفهان 
کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان گفت:  این تعداد 
وسیله نقلیه سرقتى از 17فروشنده مواد مخدر و معتاد 

کشف شده است.
حسـن یاردوسـتى با بیان اینکه پرونده این سـارقان 
به مراجع قضائى تحویل داده شـده است، افزود: این 
وسـایل نقلیه پس از طـى مراحل قانونى بـه مالکان 

بازگردانده شد.

خبر

مدیــر کل میــراث فرهنگى، صنایع دســتى و 
گردشــگرى اســتان اصفهان گفت: با توجه به 
ظرفیت هاى خوب استان اصفهان در زمینه مراکز 
زیارتى، با ایجاد زیرســاخت هاى الزم، به زودى 
گردشگرى اســالمى نیز در اســتان راه اندازى 

مى شود.
فریدون اللهیارى با بیــان اینکه بخش مهمى از 
گردشگرى در کشور ما فرهنگى-اسالمى است، 
اظهارکرد: بر این اساس، رویکردى که در اصفهان 
وجود دارد این است که  عالوه  بر اماکن تاریخى، 
مراکز زیارتى مانند مشهد اردهال نیز مورد توجه 
قرار گیرد و در این زمینه اقدامات خوبى نیز انجام 

شده است.
وى ادامه داد: در اصفهان تمــام اماکن تاریخى 

شناسایى شده و به ثبت رسیده اســت و با ورود 
و مشارکت ســرمایه گذاران داخلى مى توان این 

اماکن را برند تاریخى کرد.
مدیر کل میراث فرهنگى استان اصفهان با بیان 
اینکه اصفهان عالوه بــر اماکن تاریخى، نیازمند 
گردشــگرى در بافت مدرن نیز هست، تصریح 
کرد: شاهد ایجاد ظرفیت هاى فرهنگى مدرن  در 
اصفهان هستیم که این ظرفیت ها  باعث مى شود 
گردشگران تنوع  بیشــترى براى بازدید را شاهد 

باشند و  بیشتر جذب اصفهان شوند.
وى ادامه داد: سیتى سنتر جزو مراکز جدیدى است 
که در اصفهان به بهره بردارى رسیده و به موجب 
آن، استخرها، سالن سینما و مکان هاى تفریحى 

مدرنى براى اصفهان ایجاد شده است.

■■■
اللهیــارى با اشــاره به  تخصیــص راهنماهاى 
گردشــگرى در مراکز تاریخى اصفهان افزود: ما 
در  بســیارى از مراکز تاریخى با کمبود نیروهاى 
گردشگرى مواجه هستیم اما با انجمن راهنمایان 
تور در اصفهان هماهنگ کــرده ایم تا در اماکن 

تاریخى حاضر شده و سرویس رسانى کنند.
■■■

وى با بیــان اینکه سیســتم راهنماهاى بناهاى 
تاریخى به ســمت اســتفاده از نرم افــزار هاى 
آنالین رفته اســت، گفت: ســامانه صوتى چند 
زبانه با مشارکت بخش خصوصى راه اندازى شده 
اســت که مى تواند  کمک خوبى در زمان بازدید 

گردشگران خارجى از مراکز تاریخى باشد.

مدیر کل میراث فرهنگى استان خبر داد؛

راه اندازى گردشگرى اسالمى در مراکز زیارتى اصفهان 

فرمانده انتظامى شهرســتان نجف آباد از دســتگیرى 
قاتل فــرارى پس از گذشــت 40 ســال در نجف آباد 

خبرداد.
محمد رضا خدادوســت گفت: در ســال 1357 در یکى 
از روســتاهاى اســتان خراســان، گزارش یــک نزاع 
دســته جمعى منجر به قتل دو نفر به پلیس اعالم و در 
بررسى هاى صورت گرفته  مشخص مى شود که قاتل 

متوارى شده است.
وى افزود: با توجه به اینکه متهم مدام در حال تغییر محل 
سکونت خود بود، دستگیرى به کندى پیش رفت اما در 
این مدت مأموران هیچگاه دســت از تالش برنداشته و 
تحقیقات براى شناســایى مخفیگاه او را به طور جدى 

پیگیرى مى کردند.
فرمانده انتظامى شهرستان نجف آباد بیان کرد: در آخرین 

تحقیقات صورت گرفته مشــخص شد قاتل که همواره 
محل ســکونت خود را از استانى به اســتان دیگر تغییر 
مى داده ، اخیراً به اســتان اصفهان آمده و در شهرستان 

نجف آباد سکونت یافته است.
خدادوست ادامه داد: سرانجام مخفیگاه این متهم فرارى 
شناسایى و وى طى یک عملیات غافلگیرانه دستگیر و 

فرار 40 ساله او پایان یافت.

محققان یک شرکت دانش بنیان در اصفهان نخستین بار 
موفق به تولید دستگاه آب شیرین کن خورشیدى شدند.

مدیرعامل شرکتى دانش بنیان گفت: به علت بحران شدید 

آب در منطقه شرق اصفهان، کارشناسان این شرکت بر آن 
شدند محصولى اختراع کنند که بتواند در یک زمان هم آب 

شیرین و هم گرم تولید کند. 
حمیدرضا بابازاده افزود: این محصول در حال حاضر به هشت 
کشور از جمله کنیا، ترکیه، عراق، ارمنستان و افغانستان صادر 

مى شود و در  حدود 300هزار دالر ارزآورى داشته است.
وى ادامه داد: با اســتفاده از این دســتگاه آب شیرین کن 
خورشیدى، درحدود 70درصد هم در مصرف انرژى صرفه 
جویى مى شــود. بابازاده افزود: دســتگاه آب شیرین کن 
خورشیدى مى تواند آب را با هر ســختى، از آب لب شور با 
شورى 3000 میکرو زیمنس تا آب با غلظت 120هزار میکرو 

زیمنس به آب آشامیدنى تبدیل کند.

آگهى مناقصه عمومى دو مرحله اى احداث اسکلت مرکز آموزشى و 
پشتیبانى مرکز قلب شهید چمران به روش سرجمع

متقاضیان شرکت در مناقصه مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت دانشگاه علوم پزشکى اصفهان به آدرس poshtibani.mui.ac.ir مراجعه فرمایند.
شرایط متقاضیان حقوقى:

1) تصویر صفحه اول اساسنامه شرکت، تصویر آگهى تأسیس و تصویر آخرین تغییرات در روزنامه رسمى براى شناسایى صاحبان امضاء مجاز شرکت.
2) تصویر گواهینامه صالحیت پیمانکارى (حداقل رتبه بندى5 در رشته ابنیه) از سازمان مدیریت و برنامه ریزى.

3) ارائه تأییدیه صالحیت ایمنى کار.
4) تصویر حداقل دو مورد گواهى حسن انجام کار احداث پروژه هاى مشابه حداکثر تا 3 سال قبل به همراه تصویر قراردادهاى مربوطه و مفاصا حساب.

5) گواهى بازدید یکى از اعضا شرکت از محل پروژه.
6) پیمانکارانى که با دانشگاه علوم پزشکى اصفهان همکارى نموده اند باید گواهى حسن انجام کار از مدیریت امور فنى دانشگاه ارائه نمایند.

7)یک جلد دفترچه ارزیابى کیفى پیمانکاران که توسط مناقصه گر تکمیل و به اصل مهر و امضاى متقاضى رسیده باشد.
برآورد پروژه: 21/396/961/464 ریال بر اساس فهارس بها سال 1397

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 1/070/000/000 ریال
نوع تضمین شرکت در مناقصه: فیش واریزى با ضمانتنامه معتبر بانکى با اعتبار سه ماه

تاریخ توزیع اسناد مناقصه: از روز سه شنبه مورخ 1397/10/18 لغایت روز دوشنبه مورخ 1397/10/24
روابط عمومى دانشگاه علوم پزشکى و خدمات بهداشتى درمانى استان اصفهان

م الف: 342628

دستگیرى قاتل فرارى بعد از 40 سال در نجف آباد  تولید آب شیرین کن خورشیدى در اصفهان

نماینده مردم اصفهان گفت: درخواست نمایندگان استان 
اصفهان به طور مشــخص این بود که همانند دریاچه 
ارومیه براى زاینده رود هم یک ستاد ویژه تشکیل شود و 

اختیارات ویژه داشته باشد. 
حیدرعلى عابدى افزود: این اقدامى مثبت اســت اما به 
نظر من آن چیزى که نمایندگان اصفهان مى خواستند، 
نیســت. من در این خبر چنین چیزى ندیدم و صحبت 

از تشــکیل کمیته هایى براى دو رودخانه زاینده رود و 
کارون است.

وى افزود:البته همین که شوراى عالى آب وارد عمل شود 
و اســتان اصفهان را از بى تصمیمى و بى تفاوتى وزارت 
نیرو نجات دهد، خود یک قدم مثبت است. نماینده مردم 
اصفهان خاطرنشان کرد: البته هنوز جزئیات این مصوبه 
مشخص نیست و با خواسته هاى نمایندگان فاصله دارد.

مصوبه دولت، آنچه نمایندگان اصفهان
 مى خواستند نیست
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بســیارى از ما معموًال   آبمیوه  هاى طبیعــى را به عنوان 
جایگزین سالمى براى میوه ها درنظر مى  گیریم در حالى 

که به ندرت از اثرات جانبى این نوشیدنى  ها آگاهى داریم.
آبمیوه طبیعى جزو اصلى بســیارى از رژیم هاى غذایى 
توصیه  شده است به ویژه براى کسانى که به سالمتى خود 
اهمیت زیادى مى  دهنــد و مى  خواهند با صرف کمترین 
زمان، مواد مغذى میوه  ها را جذب کننــد. اینها را در کنار 
تبلیغات ُپرشمارى بگذارید که ادعا مى کنند عصاره   میوه ها 
مى  تواند تأثیر مهمى در کاهش وزن و سم  زدایى از بدنتان 
داشــته باشــد. اما آیا واقعیت همان  گونه است که گفته 

مى  شود؟
تصور بر این است که اغلب غذاهاى حاوى فروکتوز، اثر 
منفى خاصى روى بدن نداشــته باشند؛ چراکه این غذاها 
کالرى مازادى را به بدن وارد نمى  کنند. فروکتوز، یک قند 
طبیعى است که در همه   میوه ها و آبمیوه  ها یافت مى شود. 
بافت فیبر موجود در میوه  هاى تازه کامًال سالم است و قند 
نیز درون سلول هاى میوه ذخیره  شده است. این بدان معنى 
است مدتى زمان مى  برد تا سیستم گوارشى ما بتواند این 
سلول  ها را بشــکند و فروکتوز میوه وارد جریان خون ما 
شود اما نکته اینجاست این فرایند در مورد آبمیوه  ها کمى 

متفاوت تر است.
«اما الوین»، مشاور ارشــد بالینى مؤسسه   خیریه دیابت 
بریتانیا مى گوید که آبمیوه کمترین فیبر ممکن را دارد. به 
همین دلیل است که برخالف میوه ها، فروکتوز درون آبمیوه 
به عنوان «قند آزاد» شناخته مى شود؛ یعنى قندى مشابه با 
عسل و شکرى که به غذاها اضافه مى  کنیم. توصیه   سازمان 
بهداشت جهانى بر آن اســت که بزرگساالن روزانه بیش 
از 30 گرم شکر اضافى مصرف نکنند؛ این میزان معادل 

مصرف 150میلى لیتر آبمیوه در روز  است. اما چرا؟
مشــکل این اســت که با حذف فیبر، فروکتوز با سرعت 
بیشترى شروع به جذب شدن مى  کند. جهش ناگهانى در 
قند خون باعث مى شود که غده   پانکراس انسولین تولید 
کند تا میزان قند را مجدداً به یک سطح ثابت بازگرداند. به 
مرور زمان، این مکانیسم طبیعى دچار استهالك مى  شود و 
اینجاست که ریسک ابتال به دیابت نوع 2 افزایش مى  یابد. 
در ســال 2013 پژوهشــگران اطالعات پزشکى نتیجه 
گرفتند از آنجاکه مایعات مسیر معده تا روده را سریع تر از 
جامدات طى مى کنند؛ آبمیوه منجر به تغییرات سریع تر و 
شدیدترى در سطوح گلوکز و انسولین بدن مى شود و این 
شرایط حتى وقتى که محتویات غذایى آبمیوه کامًال مشابه 

میوه باشد، همچنان صادق است.
البته آبمیوه هایى که حاوى عصاره   ســبزیجات هستند، 
مى توانند ضمن رساندن مواد مغذى بیشتر به بدن، میزان 
قند کمترى نسبت به یک آبمیوه معمولى داشته باشند؛ اما 
باید دانست که این دسته از نوشیدنى  ها نیز همچنان فاقد 

فیبرهاى باارزش هســتند. رژیم  هاى 
غذایــى پر فیبــر ریســک ابتال به 
بیمارى هاى قلبى عروقى، ســکته، 
فشــار خون باال و دیابت را کاهش 
مى  دهد؛ به همین علت توصیه شده 

است که بزرگساالن روزانه 30گرم فیبر 
مصرف کنند.

افراط در مصرف
عالوه بر ریسک ابتال به دیابت نوع 2، بسیارى از مطالعات 
نشان مى  دهند که مصرف آبمیوه در صورتى که منجر به 

افزایش کالرى شود، مضر خواهد بود.
«جان سیون  پایپر»، دانشیار دانشکده   علوم غذایى تورنتو 
متوجه اثرات منفى کالرى اضافى ناشــى از قند (شــامل 
آبمیوه  ها) در افزایش سطح قند خون و انسولین در بدن شده 
است. با این حال، چنانچه کالرى از میزان مشخصى تجاوز 
نکند، مصرف میوه و حتى آبمیوه مى  توانست مزایایى هم در 
بر داشته باشد. سیون  پایپر این  گونه نتیجه گیرى مى کند که 
مصرف روزانه 150میلى لیتر آبمیوه مطابق توصیه   سازمان 

بهداشت جهانى، میزانى معقول است.
نتیجه  گیرى نهایى این مقاله این بود که مصرف غذاهایى 
که حاوى فروکتوز هستند، حتى ممکن است براى کنترل 
قند خون در دراز  مدت مفید باشد؛ البته به  شرطى که این امر 
منجر به دریافت بیش  از  حد کالرى نشود. در غیر این صورت، 
دریافت کالرى مازاد، با ریسک افزایش قند خون و میزان 

انسولین همراه خواهد شد. 
 مصرف میوه  کامل بهتر از آبمیوه هاســت اما اگر شــما 
مى خواهید از آبمیوه به عنوان مکمل میوه و ســبزیجات 
استفاده کنید، مشکلى وجود نخواهد داشت. در هر حال، 
آبمیوه نباید براى رفع عطــش و در مقادیرى باال مصرف 

شود.
حال ما مى دانیم مصرف آبمیوه چنانچه بخشى از یک رژیم 
غذایى پرکالرى باشــد، مى  تواند باعث بروز دیابت شود؛ 
بااین حال، هنوز اثرات مصرف بلند  مدت آبمیوه بر سالمت 
افرادى که در معرض اضافه  وزن نیستند، نامشخص است. 

افسانه اى به نام سم  زدایى
دلیل دیگر محبوبیت آبمیوه  ها این توجیه اســت که آنها 
مى توانند در دفع ســموم از بدن مفید باشند. اما باید توجه 
داشــت که کل موضوع رژیم  هاى مبتنى بر آبمیوه یک 
سفسطه است. ما هر روزه ترکیباتى مصرف مى کنیم که 
ممکن است سمى باشند و بدن  ما عملکرد فوق  العاده  اى در 
دفع این سموم دارد؛ به  گونه  اى تمام سمومى که مى  خوریم، 

توسط بدن ما دفع مى  شود.
در نهایت باید دانست که آبمیوه تنها روش براى دریافت 
تمامى مواد مغذى مورد نیاز شــما نیســت. البته مصرف 
آبمیوه بهتــر از مصرف  نکردن میوه   اســت اما همچنان 
محدودیت  هایى وجود دارد. این محدودیت  ها به  خصوص 
زمانى اهمیت مى  یابند که مصرف قند توســط ما به 
بیش از 150میلى  لیتر در روز برســد یا اینکه 
مصرف این آبمیوه  ها باعث شــود از حد 
مجاز دریافت کالــرى روزانه   خود تجاوز 
کنیم. با مصرف آبمیوه مى  توان 
ویتامین  هــاى الزم را به 
دست آورد اما به هیچ  وجه 
نمى  تــوان گفــت این 
روش بهتریــن گزینه 

پیش   روى ماست.

سیســتم ایمنى بدن دائماً فعال است و به ُدزى سالم 
از ویتامین ها و مواد معدنى بــراى حفظ انرژى خود 

نیاز دارد.
این در حالى است که مصرف برخى نوشیدنى ها در 
فصل ســرما، مواد مغذى ضرورى را براى مقابله با 
بیمارى هاى این فصول تأمین کرده و سیستم ایمنى 

بدن را تقویت مى کند. 
آب سیب، هویج و پرتقال

هر سه میوه ترکیبى سالم براى کمک به بدن در برابر 
عفونت هاى رایج فصل سرد هستند. ترکیب آب این 
 C و B6، A سه میوه، مواد مغذى از جمله ویتامین هاى
به همراه پتاسیم، اسید فوریک و... را به بدن مى رساند.

پرتقال و گریپ فروت
ویتامین C و آنتى اکسیدان هاى موجود در این ترکیب 
به بهبود زخم، کاهش ابتــال به عفونت ها و افزایش 

پاســخ ایمنى بدن کمک مى کند. شــما با مصرف 
یک لیوان آب پرتقال و گریپ فروت کل نیاز بدن به 
ویتامین C را در یک روز تأمین مى کنید، ضمن اینکه 
مقادیر زیادى ویتامین هاى B6، A، اســید فولیک و 

زینک به بدن مى رسانید.
آب گوجه فرنگى

بهترین راه براى جلوگیــرى از بیمارى هاى فصل 
سرد، مصرف آب گوجه فرنگى طبیعى بدون ترکیبات 

اضافى است. 
آب کلم و کرفس

 آب میوه هاى سبز سرشــار از ویتامین A هستند و 
اثرات ضد التهابى دارند. ضمــن اینکه مواد مغذى 
ضرورى از جملــه ویتامین هــاى A و C، منیزیم و 
پتاسیم را به همراه آهن و اسیدهاى چرب امگا 3 در 

خود جاى داده اند.

آب چغندر، هویج، زنجبیل و زردچوبه
این ترکیب ضمن اینکه سیستم ایمنى بدن را تقویت 
مى کند، راهى براى کاهش عالئم التهابى بدن است. 
«الدهاب» نوعى پاســخ ایمنى به عفونت هاســت و 
مى تواند عالیمــى مانند آنفلوآنزا، ســرماخوردگى، 
آبریزش بینى، سرفه و درد در بدن ایجاد کند. افراد مبتال 
به «آرتریت روماتوئید» مى توانند از مزایاى بى شمار 
نوشیدن این آبمیوه استفاده کنند و مقادیر زیادى کلسیم 

و آهن به همراه ویتامین E به بدن برسانند.
آب نعناع، توت فرنگى و کیوى

توت فرنگى و کیوى هر دو، گزینه هاى سرشــار از 
ویتامین C هستند و به همراه اضافه شدن به ماست، 
منبع خوبى از منیزیم و پروبیوتیک نیز فراهم مى کنند. 
پروبیوتیک ها منجر به کاهش تجمع باکترى هاى 

مضر در بدن مى شوند.

آجیل یک منبع خوب چربى هاى مفید و یک 
منبع خوب پروتئین اســت. تغذیه خوب براى 
همه، مخصوصًا براى کودکان مهم است که 
نیازهــاى تغذیه اى اضافى براى رشــد و نمو 

دارند.
توصیه مى شود آجیل ها هر روزه داخل برنامه 
غذایى کودکان گنجانده شــوند زیرا موادى 
مغذى و ارزشمند هستند.آجیل یک منبع خوب 
چربى هاى مفید، فیبر رژیمى زیاد و یک منبع 
خوب پروتئین و حاوى طیف گســترده اى از 
ویتامین ها، مواد معدنى و آنتى اکسیدان هاست.

آجیل در کنار میوه هاى خشــک شــده یک 
میان وعده ســالم اســت و جایگزین خوبى 
براى خوراکى هاى بــا ارزش غذایى کم مانند 
چیپس، بیسکویت ها و نوشــیدنى هایى مانند 
آبمیوه هــاى صنعتى و نوشــابه محســوب 

مى شود.
چالش ها و مسائل چاقى دوران کودکى نگرانى 
عمده امروز کشور ماست. آجیل ها و مغز دانه ها 
مى توانند نقــش مهمى در پر کردن شــکم 
بچه ها با مواد مغذى غذا بدون اضافه شــدن 
جــدى وزن ایفا کنند. تحقیقات انجام شــده 
نشان داده اســت نوجوانانى که به طور مرتب 
عادت به خوردن آجیل دارند، سالم تر هستند 
و معموًال کمتر ســراغ میان وعده هاى ناسالم 

مى روند.
رژیم هاى نامناسب و ناسالم به معنى مشکالت 
قلبى در طول عمر است که شروع آن به دوران 
کودکــى برمى گردد. اطمینــان حاصل کنید 
که بچه هاى شما غذاى ســالم داشته باشند، 
عادت هایى که به زندگى آنها سود مى رساند. 
آجیل با دارا بودن چربى هاى غیر اشباع حاوى 
یک پیوند دوگانه و چربى هاى غیر اشباع با چند 
پیوند دوگانه خطر ابتال به بیمارى هاى قلبى را 
کاهش مى دهد. کودکان و بزرگساالن به دو 
واحد میوه، پنج واحد سبزى و چند عدد آجیل 
روزانه نیاز دارند. بنابراین برنامه قلب سالم آنها 
را زودتر شروع کنید. به یاد داشته باشید هر روز 

2 + 5 + یک مشت کوچک.
آجیل درســته با توجه به خطر خفگى باید بعد 
از پنج سالگى به کودکان داده شود.آجیل هاى 
آسیاب شده و یا خرد شده باید به دیگر غ ذاهاى 
کودك اضافه شوند تا از مزایاى مواد مغذى آن 

بهره مند شود.
هنگام دادن آجیل (یا هر مواد غذایى دیگر که 
مى تواند منجر به خفگى شــود) به کودکان، 
اطمینان حاصل کنید که آنهــا براى خوردن 

نشســته اند و نظارت دقیق بر آنها وجود 
دارد. آنها را به خوردن مقادیر کوچک تر 
و جویــدن کامل مــواد غذایــى دعوت

 کنید.

در اینکه با شکم پر به حمام رفتن خالف اصول 
بهداشتى است و عوارض سوئى را در پى دارد، 
میان طب قدیم و جدید اختالفى نیســت ولى 
گفتگو در آن است که تبعات سوء آن چیست؟

مى دانیم غذا براى اینکــه هضم و جذب بدن 
شــود، به مقدارى حرارت احتیــاج دارد و این 
حــرارت درون معــده و روده، روى غذا تأثیر 
مى گــذارد. از طرفى با توجه بــه دانش علم و 
تجربه، وقتى حرارتى از خارج بدن را گرم کند، 
حرارت داخلى بدن کم مى شود، کم شدن این 
حرارت اختالالتى در معده، روده و عمل هضم 
ایجاد مى کند، که طب قدیــم از آن به قولنج 

ایالووسى تعبیر مى کند.
عالیم کســانى که بــه این بیمــارى مبتال 

مى شوند، ســردى دســت و پا، درد شدید 
در داخل و خارج شــکم مخصوصًا قسمت 

باالى آن، پریدگى رنگ و گاهى توأم با سردرد، 
سرگیجه و عرق زیاد و بى حالى است.

میـوه یا آبمیـوه؛
 کدام یک بهتر است؟

آن به دوران 
 حاصل کنید 
اشته باشند، 
د مى رساند. 
شباع حاوى 
 اشباع با چند 
هاى قلبى را 
ساالن به دو 
د عدد آجیل 
ب سالم آنها 
اشید هر روز 

گى باید بعد 
د.آجیلهاى

یگر غ ذاهاى 
اد مغذى آن 

جامدات طى مى کنند؛ آبمیوه منجر به تغییرات سریع تر و 
شدیدترى در سطوح گلوکز و انسولین بدن مى شود و این 
شرایط حتى وقتى که محتویات غذایى آبمیوه کامًال مشابه 

میوه باشد، همچنان صادقاست.
البته آبمیوه هایى که حاوى عصاره   ســبزیجات هستند، 
مى توانند ضمن رساندن مواد مغذى بیشتر به بدن، میزان 
قندکمترى نسبت به یک آبمیوه معمولى داشته باشند؛ اما 
باید دانست که این دسته از نوشیدنى  ها نیز همچنان فاقد 

فیبرهاى باارزش هســتند. رژیم  هاى 
غذایــى پر فیبــر ریســک ابتال به 
بیمارى هاى قلبى عروقى، ســکته، 
باالو دیابترا کاهش خون فشــار

مى  دهد؛ به همین علت توصیه شده 
گگ30گرم فیبر  0است که بزرگساالن روزانه 

مصرف کنند.

تمامى مواد مغذى مورد نیاز شــما نیســت. البته مصرف 
آبمیوه بهتــر از مصرف  نکردن میوه   اســت اما همچنان 
محدودیت  هایى وجود دارد. این محدودیت  ها به  خصوص 
زمانى اهمیت مى  یابند که مصرف قند توســط ما به 
150میلى  لیتر در روز برســد یا اینکه  0بیش از
مصرف این آبمیوه  ها باعث شــود از حد 
مجاز دریافت کالــرى روزانه   خود تجاوز

کنیم. با مصرف آبمیوه مى  توان 
ویتامین  هــاى الزم را به 
دست آورد اما به هیچ  وجه 
نمى  تــوان گفــت این 
روش بهتریــن گزینه 

پیش   روى ماست.

از ویتامین
نیاز دارد.
این در ح
فصل سـ
بیمارى ه
بدن را تقو
آب
هر سه می
عفونت ه
سهمیوه،
به همراه
پرت
Cویتامین

بهبود به

یى دیگر که 
 به کودکان، 
راى خوردن 

ا وجود
چک تر 
ى دعوت

خالف اصول
در پى دارد،
یســت ولى
ن چیست؟

و جذب بدن 
ج دارد و این 
ى غذا تأثیر 
 دانش علم و 
 را گرم کند، 
م شدن این 
 عمل هضم 
آن به قولنج 

ــارى مبتال 
درد شدید 
صًا قسمت 

أم با سردرد، 
ت.

بیشتر گلودردها به علت عفونت هاى ویروسى ایجاد 
مى شوند. در بیشــتر گلودردها، بیمار به احتمال زیاد 
نیازى به پزشــک نخواهد داشــت. در این شرایط 
فرد مى تواند بــه کمک درمان هاى بدون نســخه، 
کاهش ســاعات کارى و اســتراحت بیمارى خود را 

بهبود ببخشد. 
سرماخوردگى یا آنفلوآنزا؟

بیشــتر گلودردها بــه علت عفونت هاى ویروســى 
همچون ســرماخوردگى یا آنفلوآنزا ایجاد مى شوند. 
اغلب نشــانه هاى دیگرى همچون آبریزش بینى، 
عطسه کردن، ســرفه کردن، تب خفیف و خستگى 
نیز در فــرد دیده مى شــود. بیــان تفاوت هاى بین 
سرماخوردگى و آنفلوآنزا کمى دشوار است اما آنفلوآنزا 
نشانه هاى شدیدترى همچون تب باال و درد عضالت 
را نیز ایجاد مى کند. اگر علت گلو درد ویروسى باشد، 
مصرف آنتى بیوتیک کمکى به بهبود شرایط نخواهد 
کرد. در عــوض، غرغره کردن بــا آب نمک گرم و 

استفاده از داروهاى بدون نسخه مى تواند مفید باشد.
گلودرد استرپتوکوکى

گلودرد استرپتوکوکى نوعى عفونت است که به علت 
وجود باکترى ایجاد مى شود. نشانه ها ممکن است در 
برگیرنده گلودرد، تکه سفید بر روى لوزه، غدد لنفاوى 
متورم در گردن و تب باشد. زمانى که چنین گلودردى 
دارید معموًال آبریزش بینى یا سرفه را تجربه نخواهید 
کرد. هر فردى ممکن است به گلودرد استرپتوکوکى 
مبتال شــود اما کودکان بین پنج الى 15 سال بیشتر 
از ســایرین در معرض ایــن بیمارى قــرار دارند.در 
بزرگساالن، تنها 10 درصد از گلودردها، استرپتوکوکى 
است. بهتر است در این شرایط با یک پزشک مشورت 
کنید. اگر وجود این گلو درد تأیید شود پزشک از آنتى 

بیوتیک براى درمان آن استفاده مى کند.
رفالکس اسید معده و  گلو درد

زمانى که اســید معده از طریق مرى به ســمت گلو 
مى آید مى توانــد آن را تحریک کنــد و باعث ایجاد 

گلودرد شــود. این شــرایط که با عنوان رفالکس 
اسید معده به مرى شناخته شــده، یکى از علل مهم 
گلو درد است که معموًال توســط افراد نادیده گرفته 

مى شود.
اگر در کنار گلودرد احســاس مى کنید حالتان خوب 
است و نشانه هایى همچون تب را ندارید ممکن است 
رفالکس اسید داشته باشید. افرادى که با این شرایط 
دست و پنجه نرم مى کنند ممکن است سرفه خشکى 
داشته باشند، در بلع با مشکل مواجه شوند و احساس 

کنند برآمدگى در گلو دارند.
آلرژى و گلودرد

اگر فکر مى کنید آلرژى باعث ایجاد گلودرد، عطسه 
و آبریزش بینى تان شده است مى توانید از داروهاى 
بدون نسخه براى بهبود شــرایط خود استفاده کنید. 
اگر استفاده از چنین گزینه هایى باعث تسکین شرایط 
شما نشد، با پزشک در مورد گزینه هاى درمانى دیگر 

صحبت کنید.

علت گلو درد طوالنى مدت چیست؟

تنبل ها چطور کالرى مى سوزانند
براى کاهش وزن، ســوزاندن کالــرى و فعالی ت هاى 
ورزشــى بهترین روش اســت اما افراد تنبل، همیشه 
به دنبال آســان تریــن روش ها و کم دردســرترین 
فعالیت ها هستند. در اینجا براى این دسته، راهکارهاى 
جالبى داریم که مى تواننــد با کمترین فعالیت، کالرى 
بسوزانند و وزن کم کنند. کافى است تغییرات کوچکى 
در سبک زندگى خود ایجاد کنید و نتیجه آن را در مقیاس 

بزرگ مشاهده کنید.
قهوه بنوشید. قهوه حاوى کافئین است و با افزایش سطح 
انژى بدن، مزیت هایى را به همراه مى آورد. اول اینکه با 
نوشیدن قهوه، احتمال بیشترى دارد به قصد پیاده روى 
و دوچرخه ســوارى از منزل خارج شوید. دوم اینکه به 
شما کمک مى کند مدت زمان بیشترى فعال بمانید و 

احساس خستگى دیرتر به سراغتان آید. به شرط اینکه 
قهوه را بدون شکر و بدون کرم یا شیر پرچرب مصرف 
کنید. اگر قهوه تلخ نمى توانید بنوشید، از عسل طبیعى 
استفاده کنید. به جاى صندلى، روى توپ هاى ورزشى 
بنشینید. یکى از آســان ترین روش ها براى سوزاندن 
کالرى، عوض کردن صندلى قدیمى چرخ دار، با یک 
توپ بزرگ ورزشى است. نشستن روى توپ، شما را وادار 
مى کند بدون زحمت زیادى، تعادل خود را حفظ کنید. 
باور کنید یا نه، اما با کمک این روش مى توانید در روز 
200 کالرى بسوزانید که معادل 30 دقیقه دویدن است.

تنها چند روز در هفته، کربوهیــدرات را از رژیم غذایى 
خود حــذف کنید. یکــى از دالیل شکســت افراد در 
رژیم هاى غذایى، این است که نمى توانند کربوهیدرات 

را به طور کامل از وعده هاى خود حذف کنند. ما به افراد 
پیشنهاد مى کنیم تنها دو روز در هفته، از خوردن تنقالت 

و غذاهاى مورد عالقه شان، مثل پیتزا خوددارى کنند.
آدامس بجوید. باور مى کنید که جویدن آدامس، روشى 
براى ســوزاندن کالرى باشــد؟ واقعیت این است که 
تحقیقات نشان مى دهند آدامس بدون قند به کاهش 
اشتها کمک مى کند که در نتیجه به کاهش وزن منجر 

مى شود.
غذاهاى تند مصرف کنید. مصرف غذاى تند و فلفلى، 
دو مزیت دارد. اول اینکه بعد از آنها مدت زمان بیشترى 
احساس سیرى مى کنیم و دوم اینکه، متابولیسم بدن را 
افزایش مى دهد. پس تا مى توانید فلفل را در وعده هاى 

غذایى خود بگنجانید.

کودکتان را به 
مصرف مغزها 
دعوت کنید

 عوارض استحمام 
با شکم پر

نوشیدنى هایى 
براى

 سرما خوردگى
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بدانید کــه راه هــاى دین همــه یک راه اســت ، راهــى هموار و مســتقیم. 
هرکه قدم در آن نهد به مقصد رســد و غنیمت برد و هر که بدان راه نرود 
گمراه شــود و پشــیمانى برد. براى روزى که همه اندوخته ها براى آن 
روز است عمل کنید. روزى که رازهاى درون آشکار شود، کسى را که 
عقل حاضر خود ســود ندهد، عقلى که غایب از اوست، عاجزتر از آن است 

موال على (ع)که سودش دهد.  

دبیر اجرایى همایش "دانشجوى امروز، کارآفرین 
فردا" گفت: دانشــگاه جامع علمــى کاربردى 
اصفهان با همکارى مراکــز زیرمجموعه خود، 
سلسله همایش هایى با رویکرد صنعت، مدیریت و 
خدمات اجتماعى و کارآفرینى برگزار خواهد کرد.

به گزارش روابط عمومى دانشگاه علمى کاربردى 
اصفهان ، احمدرضا قاســمى  در نشست خبرى 
همایش "دانشــجوى امــروز، کارآفرین فردا"، 
اظهار کرد: این مجموعه همایــش ها در دى و 
بهمن ماه ســال جارى در قالب سخنرانى و ارائه 

پوستر برگزار مى شود.
وى محورهــاى اصلى این همایــش را معرفى 
رویکردهــاى نوین در تدوین رشــته هاى مورد 
نیاز بازار کار، تبیین و تقویت عوامل تاثیرگذار در 
ارتقاى سطح علمى و فنى افراد تاثیرگذار در صنعت 
کشور، تبیین دستاوردهاى دانشگاه جامع علمى 
کاربردى در پرورش نیروى انسانى ماهر و کارآمد، 
شناسایى فرصت هاى کارآفرینى  و معرفى نقش 
دانشگاه جامع علمى کاربردى در توسعه فضاى 

کارآفرینى معرفى کرد.
  معرفى دانشــگاه علمى کاربردى به 
جامعه درهمایش "دانشــجوى امروز، 

کارآفرین فردا"
دبیر اجرایى همایش "دانشجوى امروز، کارآفرین 
فردا" همچنیــن از امضاى تفاهــم نامه اجراى 
دوره هاى تکدرس و کوتاه مدت بین دانشگاه جامع 
علمى کاربردى و نظام مهندسى خبر داد و گفت: 

این تفاهم نامه با هدف ایجاد بسترى مناسب براى 
ارائه دستاوردهایى در زمینه کارآفرینى و ارتباط با 
جامعه و سازمان ها، معرفى فعاالن و پژوهشگران 
در زمینه کارآفرینــى در صنایع مختلف و ارتقاى 
سطح دانش، مهارت کارآفرینى و ترویج فرهنگ 

کارآفرینى در بین دانشجویان منعقد شده است.
قاسمى افزود:  به موجب این تفاهم نامه که آموزش 
ضمن خدمت است، دوره هاى کوتاه مدت درسى 
جهت برطرف شــدن نیاز آموزشى پرسنل نظام 
مهندسى مرتفع مى شود. همچنین دانشجویان 
مراکز علمى و کاربردى تعدادى از واحدهاى درسى 
را به صورت کارورزى و یا کاربینى در محیط واقعى 
کسب و کار و تحت نظارت ســازمان به صورت 

عملى فرا مى گیرند. 
  ارائه 100 داســتان موفقیت دانش 

آموختگان در قالب پوستر
وحید مومن زاده، نماینده مرکــز آموزش علمى 
کاربردى گروه توســعه و سرمایه گذارى انتخاب 
با تاکید بــر اینکه برطرف کردن نیاز آموزشــى، 
مهارتى فلسفه وجودى دانشگاه علمى کاربردى 
است، اظهار کرد: هدف این همایش معرفى علمى 
دانشگاه جامع علمى کاربردى در جامعه و تبیین 

فرهنگ این دانشگاه  است.
وى خبــر داد: 100 داســتان موفقیــت دانش 
آموختگان دانشــگاه علمى کاربــردى در قالب 
پوستر در این همایش ها ارائه مى شود و از هر مرکز 
یک نفر به ارائه دســتاوردهاى خود مى پردازد. از 

ســخنرانان اصلى این همایش، عبدالوهاب ادب 
آوازه و غالمحسین عسکرى هستند.

  تقاضاى بازار عامل تعریف رشته هاى 
مراکز علمى کاربردى

محســن بانک، رییــس  مرکز آمــوزش علمى 
کاربردى خدمات علمى صنعتى اصفهان، اظهار 
کرد: در اســتان اصفهان 16 هزار دانشجو در 36 
مرکز فعال دانشگاه هاى علمى کاربردى استان 
در زمینه هاى صنعت، مدیریت خدمات اجتماعى، 
کشــاورزى و فرهنگ و هنر مشغول به تحصیل 

هستند که 80 درصد آنها شاغلند.  
وى بــا بیــان اینکــه جامعــه آشــنایى الزم با 
فعالیت هاى دانشگاه علمى کاربردى را  ندارد، گفت: 
در این سلسله همایش ها مى خواهیم نقش دانشگاه 
را در پیشبرد اهداف مهارتى در جامعه نشان دهیم. 

بانک با تاکید بر اینکه دانشــگاه علمى کاربردى 
تقاضا محور است، خاطرنشــان کرد: 70 درصد 
آموزش هاى این مراکز کاربردى است و تفاوت 
دانشــگاه علمى کاربردى با دیگر دانشــگاه ها 
انعطاف پذیرى آن و ارائه رشــته بر اســاس نیاز 

بازار است.
وى افزود: رشــته هاى تحصیل در این مراکز بر 
اساس نیاز جامعه تدوین مى شود. اگر تقاضا نباشد، 
رشته حذف مى شود. به گونه اى که از 13 هزار و 
500 کد رشته این دانشگاه در حال حاضر االن پنج 

هزار رشته فعال است. 
  مشاوران شــغلى مدارس و معلمان 

کارآفرینى گروه هدف همایش 
محمد گوهریــان، رییس مرکــز آموزش علمى 
کاربردى عتیق نیز گفت: مشاوران شغلى مدارس 
و معلمان کارآفرینى جامعــه هدف این همایش 
هستند. باید جوانان را از تنها درس خواندن  خارج 
کنیم و به ســمت آموزش مهــارت هاى جامعه 

سوق دهیم.
اسماعیل کریمیان، معاون آموزشى مرکز آموزش 
علمى کاربردى ذوب آهن نیز گفت: دانشگاه جامع 
علمى کاربــردى با رویکرد دانشــگاه کارآفرین 
به توانمندى سازى دانشــجویان مشغول است 
و ویژگى عمده این دانشگاه شــغل محور بودن 

آن است.
محمدهادى درافشــان، از مرکز آموزش علمى 
کاربردى گروه توسعه صنعتى ماهان نیز گفت: در 
دانشگاه هاى علمى کاربردى دانشجو را بر حسب 
عالقه جذب مى کنند. دانشجویان در ترم نخست 
با درسى به نام کاربینى با رشته انتخابى خود آشنا 

مى شوند و در صورت عالقه ادامه مى دهند.
گفتنى است مجموعه همایش هاى "دانشجوى 
امروز، کارآفرین فردا" به همت دانشــگاه جامع 
علمى کاربردى اصفهان و مراکز زیرمجموعه آن 
در قالب سه همایش در دى و بهمن سال جارى 
برگزار خواهد شــد که اولین همایش با رویکرد 
صنعت در  20 دى ماه در محل آمفى تئاتر مرکز 
آموزش علمى کاربردى شــهردارى هاى استان 

اصفهان برگزار خواهد شد.

به همت دانشگاه جامع علمى کاربردى اصفهان؛

همایش "دانشجوى امروز، کارآفرین فردا" 
در اصفهان برگزار مى شود

آگهى مزایده
اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان در اجراى ماده 5 قانون الحاق برخى مواد قانون تنظیم بخشى از مقررات مالى دولت 
در نظر دارد تعدادى از اماکن ورزشى و تجارى واقع در سطح استان و انبار واقع در ورزشگاه بزرگ اصفهان را از طریق مزایده 
به مستاجر واجد شرایط براى مدت یکســال واگذار نماید. لذا متقاضیان مى توانند جهت اطالع بیشتر از شرایط به سایت
 www.isfahan.msy.gov.ir  و براى دریافت اسناد شرکت در مزایده تا تاریخ 97/10/26 به امور قراردادهاى اداره کل ورزش 
و جوانان استان مراجعه نمایند و ضمن مطالعه دقیق شرایط، درخواست خود را به همراه مدارك اعالم شده تا ساعت 12/00 ظهر 
روز شنبه 97/11/06 به دبیرخانه اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان واقع در خیابان آبشار سوم- بعد از پل غدیر تحویل 
داده و رسید دریافت دارند. ضمناً زمان بازگشایى پاکت هاى متقاضیان مورخ 97/11/08 رأس ساعت 09/00 صبح در محل اداره 

کل مى باشد.
متقاضیان مى توانند قبل از تکمیل اسناد مزایده از مکان مورد اجاره بازدید به عمل آورند.
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