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مرگ مغزى چگونه رخ مى دهد؟داروهاى جانبازان شیمیایى تأمین مى شودورود محسن چاوشى به پرونده یک قتل!جمع آورى 400 میلیارد تومان زکات در 9 ماه مظاهرى به على منصور قول داد سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما
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جنگل هاى اصفهان  5
جزئیات پیشنهاد

 سهمیه بندى 
بنـزین 

عضو هیئت علمى دانشکده تغذیه دانشگاه 
علوم پزشکى شهید بهشتى با اشاره به اینکه عسل 
مخصوص افراد دیابتى وجود ندارد،گفت: تبلیغاتى 

در فضاى مجازى و اماکن عمومى درباره عسل 
مخصوص دیابتى ها مشاهده مى شود که ...

عضــو کمیســیون انــرژى مجلس پیشــنهاد 
کمیســیون براى ســهمیه بندى بنزین در سال 

آینده را تشریح کرد. 
هدایت ا... خادمى با بیان اینکه یکى از پیشنهادات 
نمایندگان درباره ســهم صندوق توسعه ملى از 
فروش نفت بود، افزود: نمایندگان پیشنهاد کردند 
که درآمد ناشى از فروش نفت در بودجه سال 98 
حذف و تمامى این درآمد به صندوق توسعه ملى 
واریز شود. عضو کمیسیون انرژى مجلس تصریح 
کرد: البته براى حذف درآمــد نفت از بودجه باید 

منابعى جایگزین آن...
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زاینده رود هفته اول بهمن جارى مى شودزاینده رود هفته اول بهمن جارى مى شود
وعده معاون آب منطقه اى در جمع کشاورزان اصفهان:وعده معاون آب منطقه اى در جمع کشاورزان اصفهان:

6

بخشنامه هاى بانک مرکزى براى اعطاى تسهیالت مقاوم سازى مسکن روستایى  اجرا نمى شود

پایه هاى آسیا در لیگ قهرمانان
پیشنهاد جذاب این بار محکم تر مطرح شد

اگر خاطرتان باشــد پیشــنهادى که دیروز به نقــل از مهدى 
مهدوى کیا به رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا داده شد را بیش از 
یکسال پیش با اندکى تفاوت در «نصف جهان» مطرح کردیم. 
پیشنهاد برگزارى لیگ قهرمانان آسیا در رده هاى پایه. حاال آن 

پیشنهاد از زبان مهدوى کیا و...
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در صفحه 5 بخوانید

41 هزار 
فرصت شغلى جدید 

در اصفهان 
ایجاد مى شود

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خبر داد؛

ویدیو بازى روى شبکه مجازى!
2 روز با گوشه کنایه، تمسخر و عذرخواهى در حضور گزارشگر تلویزیون افغانستان و على انصاریان
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 بمب اتمى  بمب اتمى 
منفجر مى شود؟منفجر مى شود؟

پازل هاى یک شایعه در حال تکمیل استپازل هاى یک شایعه در حال تکمیل است
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براى ضبط سکانس براى ضبط سکانس 
شکنجه «شازده ارسالن» شکنجه «شازده ارسالن» 

چند روز  نخوابیدمچند روز  نخوابیدم

بازیگر «بانوى عمارت»:بازیگر «بانوى عمارت»:
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آگهى مزایده فروش 
مجموعه بازى فلزى شهردارى قهدریجان

شهردارى قهدریجان درنظر دارد به استناد مصوبه شماره 160-5 مورخ 97/9/1 شوراى محترم اسالمى شهر قهدریجان نسبت به فروش 
یک مجموعه بازى فلزى متعلق به شهردارى از طریق مزایده عمومى به افراد حقیقى یا حقوقى که باالترین قیمت پیشنهادى را ارائه دهند 
اقدام نماید. لذا از اشخاص حقیقى یا حقوقى دعوت به عمل مى آید تا ظرف مدت 10 روز پس از انتشار آگهى نوبت دوم  با مراجعه به شهردارى 
و دریافت فرم پیشنهاد قیمت پیشنهادى خود را در پاکت ب به صورت پلمپ شده تحویل دبیرخانه محرمانه واقع در حراست شهردارى 

نموده و رسید دریافت نمایند.
شرایط:

1.  شرکت کنندگان در مزایده باید رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت را بنمایند. 
2. متقاضیان میبایست مبلغ 20/000/000(بیست میلیون ریال) بابت سپرده شــرکت درمزایده به حساب شماره 0224161331006 بنام 

شهردارى قهدریجان واریز و در پاکت الف تحویل نمایند.
3. پیشنهادات رسیده در ساعت 13 روز 97/11/9با حضور اعضاء کمسیون معامالت شهردارى که در محل شهردارى تشکیل میگردد باز و 

قرائت میشود.
4. حضور پیشنهاد دهندگان یا نمایندگان ایشان درجلسه کمیسیون معامالت بال مانع است.

5. کمیسیون در رد یا قبول بک یا کلیه پیشنهادات مختار است  و به پیشنهاداتى که بعد از موعد در مزایده رسیده یا مشروط یا مخدوش 
باشد ترتیب اثر نخواهد داد.

6. سپرده نفرات اول و دوم و سوم درصورت حاضر نشدن به عقد قرار داد به ترتیب به نفع شهردارى ضبط مى شود.
7. هزینه آگهى بر عهده برنده مزایده خواهد بود.

8. پاکت الف وب باید همزمان تحویل دبیرخانه محرمانه گردد.
9. رویت مجموعه بازى موضوع مزایده توسط پیشنهاد دهنده بال مانع است.

شهردارى قهدریجان  

آگهى مناقصه عمومىمرحله اول - نوبت اول
(نوبت اول)

شهردارى مهاباد به استناد مجوز شماره 441 مورخه  97/09/24 شوراى اسالمى 
شهر مهاباد در نظر دارد نسبت به عملیات اجرائى پروژه آسفالت شهرك شهید 
کامرانى به مساحت 14000 متر مربع با اعتبار بالغ بر 5 (پنج) میلیارد ریال از طریق 
مناقصه عمومى به پیمانکار واگذار نماید. لذا کلیه شرکت هاى واجد شرایط و مورد 
تأیید مراجع ذیربط قانونى دعوت مى شود جهت بازدید از محل و اطالع از شرایط و 
جزئیات مناقصه از تاریخ نشر آگهى به مدت 7 روز کارى به شهردارى مهاباد مراجعه 
و پیشنهادات خود را کتبًا به دبیرخانه شهردارى تحویل و رسید دریافت نمایند. 
کلیه متقاضیان جهت اطالعات بیشتر با شماره تلفنهاى 2-03154402121تماس 

بگیرند.
روابط عمومى  شهردارى مهاباد 

چاپ اول

آگهى مناقصه مرحله دوم
شهردارى اردستان در راستاى مصوبات هیئت محترم وزیران و آئین نامه اجرائى وزارت محترم کشور و به استناد 
مصوبه شوراى محترم اسالمى شهر در نظر دارد پروژه هاى ذیل را از طریق برگزارى مناقصه عمومى با قیمت مقطوع 
بدون ضرائب، تعدیل، مابه التفاوت و تجهیز کارگاه به پیمانکار واجد شرایط و داراى سابقه کار که در زمینه مذکور 
از تجربه الزم برخوردارند واگذار نماید. لــذا متقاضیان داراى صالحیت حداکثر تا پایان وقت ادارى روز شــنبه 
مورخ 97/10/22 جهت دریافت اطالعات و اخذ اسناد مناقصه به شهردارى اردستان مراجعه نموده و قیمت پیشنهادى 

خود را به دبیرخانه شهردارى تحویل نمایند. شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.

محسن حیدرى- شهردار اردستان 

نوبت دوم

مبلغ برآورد اولیه پروژه موضوع مناقصهردیف
(ریال)

مبلغ سپرده شرکت
پرداخت از ردیف اعتبارات در مناقصه (ریال)

1
عملیات اجراى دیوارکشى باغ بانوان (پارك 

پردیسان) ورودى جنوب شهر اردستان، 
مرحله دوم

عمرانى شهردارى و 5/000/000/000250/000/000
استانى

2
عملیات خرید و اجراى جدول و بلوك فرش 

خیابان هاى اصلى سطح شهر اردستان، 
مرحله اول

5/038/000/000251/900/000
تملک دارایى ها (اوراق 
دو ساله) و منابع داخلى 

شهردارى

آگهى  مناقصه عمومى نوبت دوم
شهردارى مجلسى در نظر دارد به استناد مجوز شماره 97/56 مورخ 97/2/18 شوراى اسالمى شهر مجلسى ، امور مربوط به حفظ 
و نگهدارى فضاى سبز  سطح شهر را با اعتبار حداکثر 129 ،7،224،139 ریال (هفت میلیارد و دویست وبیست و چهار میلیون و 
یکصد و سى ونه هزار و یکصد و بیست و نه ریال) از محل اعتبارات بودجه سال 1397 براى مدت یکسال از طریق مناقصه عمومى 
به اشخاص حقیقى و یا حقوقى واجد شرایط واگذار نماید. بنابراین از کلیه اشخاص مذکور دعوت مى گردد ، از تاریخ 97/10/20 

لغایت 97/11/07 جهت اخذ اسناد مناقصه  به امور مالى و ادارى شهردارى مجلسى مراجعه نمایند.
شرایط شرکت در مناقصه :

1-پیشنهاد دهندگان باید قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتى را رعایت نمایند.
2- پیشنهاد دهندگان باید نسبت به واریز مبلغ 361/206/960 ریال معادل 5 ٪  کل   مبلغ بر آورد تحت عنوان سپرده شرکت 
در مناقصه به حساب شماره 110309651009 شهردارى نزد بانک ملى ایران شعبه مجلسى اقدام و یا ضمانت نامه بانکى معتبر 

ارائه نمایند.
3- در صورتى که برندگان اول ، دوم و ســوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند، سپرده آنها به ترتیب و به نفع شهردارى 

مجلسى  ضبط خواهد شد.
4- شهردارى در رد و یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.

جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت شهردارى مجلســى به نشــانى www.majlesicity.ir  مراجعه و یا با شماره تلفن 
52472852-031 (امور مالى شهردارى)تماس حاصل نمایید.

نشانى : استان اصفهان- شهرستان مبارکه- شهر مجلسى – میدان کوثر – شهردارى مجلسى
روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر مجلسى

چاپ اول
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عضو کمیسیون انرژى مجلس پیشنهاد کمیسیون براى 
سهمیه بندى بنزین در سال آینده را تشریح کرد. 

هدایت ا... خادمى با بیــان اینکه یکى از پیشــنهادات 
نمایندگان درباره سهم صندوق توسعه ملى از فروش نفت 
بود، افزود: نمایندگان پیشنهاد کردند که درآمد ناشى از 
فروش نفت در بودجه سال 98 حذف و تمامى این درآمد 
به صندوق توسعه ملى واریز شود. عضو کمیسیون انرژى 
مجلس تصریح کرد: البته براى حذف درآمد نفت از بودجه 
باید منابعى جایگزین آن شــود که حذف معافیت هاى 
مالیاتى برخى از دستگاه ها و اصالح سیستم اخذ مالیات 
و... را از جمله راهکارهایى براى تأمین منابع جایگزین 

نفت در بودجه مجلس مطرح شد.
خادمى با بیان اینکه در این جلسه بحثى درباره افزایش 
قیمت حامل هاى انرژى در ســال 98 نشد، اظهار کرد: 
پیشنهاد اعضاى کمیســیون درباره سهمیه بندى بنزین 
در سال آینده بود که بر این اساس بنزین به جاى اینکه 
به خودروها تعلق بگیرد به افــراد تعلق مى گیرد که این 
پیشنهاد نیز در حال ارزیابى و بررسى است. نماینده مردم 
ایذه در مجلس عنوان کرد: هر دو پیشنهاد پس از تصویب 
در کمیسیون  انرژى به کمیســیون تلفیق ارائه مى شود 
که در صورت موافقت این کمیســیون باید به تصویب 

نمایندگان در صحن علنى مجلس نیز برسند.

رئیس شوراى عالى زکات کشور از جمع آورى 400 میلیارد 
تومان زکات در کشور در 9 ماهه سال جارى خبر داد. 

حجت االسالم و المسلمین سیدرضا تقوى از جمع آورى 
400 میلیارد تومان زکات در کشور در 9 ماهه سال جارى 
خبر داد و گفت: همه افراد در هر شغلى که هستند مى توانند 
زکات مال خود را پرداخت کنند. وى ادامه داد: روحانیون 
و مدیران و مسئوالن اقتصادى در زمینه رسیدگى به امور 
فقرا و محرومان وظیفه سنگینى بر عهده دارند و مسئوالن 
باید با همدلى و همراهى، به نیازمندان رسیدگى کنند و 
مشکالت را از روى دوش آنان بردارند و در راستاى رفع 

فقر و محرومیت در جامعه تالش کنند.

رئیس شوراى عالى زکات با اشاره به اینکه زکات قانون 
الهى اســت، یادآور شــد: زکات تنها محدود به واجبات 
تعیین شده نیســت بلکه زکات مى تواند در بخش هاى 
دیگر به صورت مســتحبى پرداخت شــود و الزم است 
افراد در هر شــغل و فعالیتــى که هســتند زکات مال

خود را بپردازند.
حجت االســالم و المســلمین تقوى با تأکید بر اهمیت 
تقویت بخش کشــاورزى،گفت: کشــاورزى از ارکان 
تحقق سیاست هاى اقتصاد مقاومتى در کشور است و اگر 
بخواهیم میزان پرداخت زکات در کشور افزایش یابد، باید 

به کشاورزى رونق بخشیم.

جزئیات پیشنهاد
 سهمیه بندى بنزین 

جمع آورى 400 میلیارد تومان 
زکات در 9 ماه

همه چی آرومه!
  بهار| محمدرضا زائرى در واکنش به ممنوع التصویر 
شـدنش در تلویزیون در توییتر نوشـت: «در 40 سالگی 
انقالبی که اساساً براي آزادي رخ داده است، کار به جایی 
رسیده که معاون سیما بابت یک دیالوگ ساده انتقادي در 
یک برنامه تلویزیونی به مجلس احضار شود و تعهد بدهد. 
سریال ارعاب و تهدید، تطمیع و تخویف، تکذیب صوري 

احضار ولی... همه چی آرومه!»

شهادت یک افسر راهور
  عصر ایران| فرمانده انتظامى سیستان و بلوچستان 
از شـهادت یک سـرگرد پلیس راهنمایى و رانندگى در 
زاهدان خبر داد. سـه شـنبه شـب راکبین یک دسـتگاه 
موتورسیکلت بر روى گشت خودروى راهور زاهدان آتش 
رگبار گشود که یک افسر راهور شهید و یک سرباز وظیفه 

نیز که در صحنه حضور داشته، مجروح شد.

انتخابات در راه استانى شدن
  خانه ملت| نمایندگان مردم در مجلس شـوراى 
اسـالمى دیروز بـا تصویب کلیات طرح اسـتانى شـدن 
انتخابات موافقت کردند. بنابر این مقرر شـد کمیسیون 
شـوراها و امور داخلى مجلس ظرف مدت یک هفته به 

جزییات این طرح رسیدگى کند. 

مجسمه واعظى را طال بگیرید!
  بهار|محمدعلى ابطحـى، درباره سـخنان واعظى، 
رئیس دفتر روحانى در توییتر نوشت: «اصالح طلب ها باید 
مجسـمه آقاى واعظى را طال بگیرند. باز گفته روحانى در 
انتخابات با اصالحات ائتالف نداشته و پیروز انتخابات حزب 
اعتدال بوده. به رو نیاورید اسم این حزب را نشنیده بودید! 
اصًال همه کارهاى این جنس خوب، بیخ ریش حزب پیروز 
اعتدال و توسعه و آقاى واعظى. َقبِلْت را بگید ِکل بکشیم.»

گاف مترجم 
  نامه نیوز| مسـئوالن وزارت خارجه اردن اعالم 
کردند مترجم «مایـک پمپئو»، وزیر خارجـه آمریکا در 
جریان کنفرانس خبرى وى با «ایمن الصفدى»، همتاى 
اردنى اش درباره ایران دچار اشـتباه شـد. پمپئـو در این 
کنفرانس خبرى گفت که اردن سال گذشته سفیر خود را 
از تهران فراخواند اما مترجم وى در زمان ترجمه مدعى 
شد که اردن سفیر ایران را از امان اخراج کرد این در حالى 

است که این اتفاق به هیچ عنوان روى نداده است.

فیلم  خنده دار نمى بینم
  خبرآنالین| مصطفى میرسـلیم وزیر ارشـاد دولت 
سازندگى گفته اسـت: صادقانه مى گویم به دنبال آثارى 
که خنده ام را برانگیزد نرفته ام و اساسـاً تمایل نداشـته ام؛ 
البته مخالف تهیه فیلم هاى شـاد براى مسرور کردن دل 

مردم نیستم.

فروش غارتگونه
  فـارس| نماینده مـردم طرقبه در مجلـس با بیان 
اینکه مجتمع هفت تپه را دالالن دالر با پرداخت رشوه 
چند صد سکه خریدارى کردند گفت: این مجتمع 24 هزار 
هکتارى هشت هزار میلیارد تومان ارزش دارد که در ابتدا 
به 2600 میلیارد تومـان و در نهایت به ده میلیارد و 500 
میلیون تومان فروخته شـد که در حقیقت فروشى نبوده 

بلکه غارت صورت گرفته است.

نداریم که برگردانیم!
  تسـنیم| رئیس سـابق شـوراى شـهر تهران در 
واکنش به اظهارات مطرح شـده از سوى شهردار تهران 
دربـاره در اختیار گرفتن 200 خانه و خودروى سـازمانى 
توسط مدیران اسبق شـهردار تهران گفت: هیچ خانه و 
ماشینى در سال هاى حضور بنده در مدیریت شهرى در 

اختیار مدیران شهرى نمانده است.

خبرخوان
چند نفر «بینوایان» را دیدند؟

  ایلنا|پرونده نمایش موزیکال «بینوایان» به 
کارگردانى حسین پارسایى 21 دى براى سال 97 
بسته مى شود. این نمایش از بیستم آبان در تهران 
روى صحنه رفت و ظرف مدت دو  ماه با چهار بار 
تمدید اجرا میزبان  125 هزار تماشاگر بود. موزیکال 
«بینوایان» جمعه شب آخرین اجراى خود را روى 

صحنه مى برد.

باید عوارض بدهند!
  چمدان| اعضاى شوراى اسالمى شهر مشهد 
دریافت عوارض از گردشگران خارجى را که به این 
شهر سفر مى کنند به تصویب رســاندند. رئیس 
شوراى اسالمى شهر مشــهد درباره این مصوبه 
گفت: شهردارى مشهد مکلف است براى یکبار در 
هر سال شمسى نسبت به دریافت ده یورو یا معادل 
آن از گردشــگران غیرایرانى به عنوان عوارض 

گردشگرى اقدام کند.

خانه ام چه اهمیتى دارد؟
ـ. ا.سایه) به    اسکان نیوز| هوشنگ ابتهاج (ه
احتمال تخریب خانه مادرى اش در رشت واکنش 
نشان داد. او با اینکه مى گوید آدم هایى که در این 
خانه زندگى مى کردند برایش اهمیت داشتند و حاال 
هر بالیى مى خواهند سر این خانه بیاورند، در عین 
حال مى گوید این خانه حیف است و یادگارى است 
و اگر مرکز فرهنگى شــود بهتر از این است که به 

یک اداره  تبدیل شود.

رد رشوه 5 میلیونى 
  خبرگــزارى دانشــجو| چنــدى پیش 
مأموران پلیس آگاهى شهرستان محالت در پى 
گزارشى از احتکار مقادیرى دارو در یک انبارى واقع 
در یکى از خیابان هاى این شهر مطلع شدند. زمانى 
که یکى از مأموران پلیس آگاهى این شهرستان 
براى بازرسى از این مکان اعزام شده بود، متصدى 
انبارى مبلغ 5 میلیون تومان به عنوان رشــوه به 
مأموران انتظامى براى تــرك محل و مراجعه در 
ساعتى دیگر پیشنهاد مى دهد که این مأمور، ضمن 
رد رشوه موضوع را صورتجلسه و به یگان انتظامى 

اطالع داد.

موج اول آنفلوآنزا آمد
  ایسنا|عضو کمیته کشورى آنفلوآنزا از آغاز 
موج اول آنفلوآنزا در کشور خبر داد و گفت: موارد 
متعددى از بیمارى آنفلوآنزا را در اقصى نقاط کشور 
داریم. مسعود مردانى گفت: ایجاد موج هاى دوم و 
سوم آنفلوآنزا به وضعیت برودت هوا و خصوصیت 

ویروس هاى در گردش بستگى دارد.

شناسایى متهمان «اسوه»
  انتخاب| دادستان زاهدان گفت: کارشناسان 
رسمى قوه قضائیه، در واقعه آتش سوزى دبستان 
غیرانتفاعى اسوه حسنه زاهدان، 50 درصد مدیر 
آموزشــگاه و دو نفر از عوامل داخلى مدرسه و50 
درصد چهار نفر از مدیران آموزش و پرورش ناحیه 
2 زاهدان را مقصــران اصلى ایــن حادثه اعالم 
کرده اند. حجت االسالم موحدى راد افزود: اولیاى 
دم و متهمین به کارشناســى انجام شده اعتراض 

کرده اند.

اینها هم ُدم درآوردند!
  رویداد24| اسدا...کارگر، رئیس اتحادیه میوه 
و سبزى تهران درباره آخرین تحوالت بازار میوه و 
صیفى اظهار کرد: هــم اکنون قیمت برخى اقالم 
همچون چغندرقند، سیب زمینى، کلم و هویج با 
نوسانات چشمگیرى نسبت به هفته گذشته در بازار 
روبه رو شده است. وى گفت: افزایش قیمت این 

اقالم ارتباطى به گرانفروشى ندارد.

اعتراض چند خبرگزارى داخلــى به رفتار على انصاریان 
در برنامه «ورزشگاه» که ویژه جام ملت هاى آسیا تولید 
مى شــود، باعث شــد تا او با انتشــار ویدیویى رســمًا 

عذرخواهى کند. 
در یکى دو روز گذشــته ویدیویى از برنامه «ورزشگاه» 
در فضاى مجازى دســت به دست شــده که مربوط به 
واکنش على انصاریان به ویدیوى دیگر منتشــر شده در 
فضاى مجازى است؛ ویدیویى که کنایه گزارشگر فوتبال 
تلویزیون افغانســتان به سانســور در پخش بازى هاى 
ورزشى از تلویزیون ایران را نشان مى داد. گزارشگر افغان 
روز دوشنبه، هنگام گزارش بازى ایران و یمن و در زمانى 
که دوربین در حال نمایش تماشــاگران ایرانى حاضر در 
ورزشگاه بود گفته بود: «ایرانى ها این صحنه ها را با تأخیر 
مى بینند و بسیارى از آنها را هم نمى بینند.» انصاریان با 
تمسخر لهجه افغانى به انتشار این ویدیو واکنش نشان 

داده بود.
اظهارات حاشیه ساز انصاریان درباره گزارشگر تلویزیون 
افغانســتان آن هم روى آنتن زنده تلویزیون، خبرگزارى 
اصولگراى «مهر» که رسانه رسمى ســازمان تبلیغات 
اسالمى است را واداشت تا با انتشار مطلبى، از صداوسیما 
بخواهد در فراینــد انتخاب مجریان برنامه هاى ســیما 
«بازنگرى جدى» به عمــل آورد. این خبرگزارى معتقد 
است که برنامه «ورزشگاه» باعث «تحقیر اتباع شریف 

کشور همسایه» شده است.
«مهر» نوشــت: «چهره اى که همین چنــد ماه پیش 
حضورش در یک برنامه اینترنتى مرتبط با جام جهانى و 

اظهارات خارج از عرفش حاشیه ساز شد، چگونه عهده دار 
اجراى یک برنامه "زنده" در رسانه ملى شده است؟»

به باور خبرگزارى «مهر»، اظهــارات على انصاریان در 
واکنش به صحبت هاى گزارشــگر افغان «عجیب تر و 
غیرمنتظره تــر» از آن چیزى بود که بــه راحتى بتوان با 
پخش آن از آنتن زنده رســانه ملى کنار آمد. خبرگزارى 
«مهر» معتقد است که «در اظهارات على انصاریان مرز 
میان غرور ملى و تحقیر دیگران به کل مخدوش شــد و 
براى نخستین بار شاهد تمسخر همسایه از زبان مجرى 

سیما بودیم!»

رسانه وابسته به ســازمان تبلیغات اسالمى، این اتفاق را 
«نگاه باال به پایین نســبت به یک قوم و نژاد» دانسته و 
خواستار واکنش فورى مسئوالن تلویزیون و به طور خاص 

شبکه 5 در این زمینه شده است.
از طرف دیگر دبیر سرویس ورزش «خبرآنالین» هم با 
انتشار یادداشتى ضمن اینکه اذعان کرد رفاقت دیرینه اى 
با این بازیکن سابق و مجرى فعلى دارد، رفتار انصاریان را 
«ناباورانه» و «نژادپرستانه» خواند. «خبرآنالین» نوشت: 
« آنچه حاال از على انصاریان دســت به دست مى شود، 
ویدیویى اســت که در آن على روى آنتن شروع مى کند 

به تمسخر لهجه یک ملت . على مى تواند از گفته هاى آن 
گزارشگر شاکى باشد. مى تواند همان گزارشگر را خطاب 
قرار دهد و بگوید فقط فوتبالت را گزارش کن یا هر چیز 
دیگرى امــا این تحکم در گفته هایــش درباره اینکه ما 
ایرانى ها چه دیده ایم یا افغانستانى ها چه ندیده اند و این 
تضاد ما بهتریم یا آنها، دقیقًا از کجا ناشى مى شود؟  چرا 

چنین اجازه اى را به خودمان مى دهیم؟»
این پایگاه اطالع رســانى اصالح طلــب البته مدیران 
صداوسیما و مشخصاً دست اندرکاران برنامه «ورزشگاه» 
که ویدیوى حرف هاى جنجالى انصاریان را منتشر کردند 
را هم بى نصیب نگذاشت و ضمن مقصر دانستن آنها در 
این ماجرا، به کنایه نوشــت: «کار مجرى افغانستانى را 
نمى پسندیم و اصًال شــما حق دارید در مقام رسانه ملى 
به اتهامى که روى آنتن زنده یک کشور دیگر به رفتارتان 
زده شده پاسخ دهید و ما بینندگان هم عادت کردیم در هر 
مسابقه فوتبالى، مثًال مثل بازى ایران و یمن، اینقدر ببینیم 
دو پسر بچه نشستند و چیپس و پفک مى خورند که نگران 

سالمتى شان شویم!» 
در واقع معناى چیــزى که «خبرآنالین» نوشــته این 
اســت که چرا کارى مى کنید بهانه دســت گزارشــگر 
کشــور همســایه بیافتد تا بعد خودتان مجبور شــوید 

مسخره شان کنید!
همه اینها باعث شــد علــى انصاریان دیروز با انتشــار 
ویدیویى از مردم افغانســتان عذرخواهــى کند و بگوید 
منظورش خطاب به گزارشــگر تلویزیون افغان بود و نه 
مردم این کشــور. اما آیا این عذرخواهى، پایان جنجال 

درست کردن هاى این بازیکن-مجرى خواهد بود؟ 

2 روز با گوشه کنایه، تمسخر و عذرخواهى در حضور گزارشگر تلویزیون افغانستان و على انصاریان

ویدیو بازى روى شبکه مجازى!

به گزارش «دیده بان ایران»، رئیس کل دادگســترى 

خراسان رضوى روز سه شنبه در مراسم تکریم و معارفه 
مدیر کل زندان ها و اقدامات تأمینى و تربیتى خراسان 
رضوى اظهار کرد: ما در نظام جمهورى اســالمى به 
نمایندگى از امام زمان (عج) و بــه نمایندگى از خدا در 
امور مردم دخالت مى کنیم.  حجت االسالم و المسلمین 
على مظفرى گفت: اگر فردى در زمان طاغوت در زندان 
بود، حبسش از مجازات اخروى او کم نمى کرد اما امروز 

اگر این تحمل کیفر یا قصاص و شالق و دیگر احکام 
توسط حکام اسالمى و شرعى انجام مى شوند یکى از 
آثار اخروى آن براى محکومان این است که این مجازات 
در آخرت از آنها برداشته مى شود. وى خاطر نشان کرد: 
این موضوع دینى در اسناد اهل سنت و شیعه آمده است 
و تحمل کیفر براى خاطیان در حکومت اســالمى کار 

معنوى و ذخیره آخرت خواهد بود.

رئیس دادگسترى مشهد: 

مجازات در جمهورى 
اسالمى از عذاب اخروى 

مجرمان کم مى کند

روز سه شنبه هفته جارى مردم ایران در آسمان شهرهایى 
مانند تهران، ایالم، اصفهان و کرمانشــاه، شــاهد خطوط 
عجیبى بودند که تاکنون توضیح روشــنى درباره منشأ آنها 

داده نشده است.
به گزارش «تسنیم»، عصر این روز، پدیدار شدن چند خط 
سیر هواپیما در آسمان تهران و برخى از شهرهاى مختلف 

کشور توجه شهروندان را به خود جلب کرد؛ مسیر حرکتى 
این خطوط در تهران (شمالى-جنوبى) و پایین تر بودن این 

دود، باعث تعجب شهروندان شده بود. 
ساعتى پس از این اتفاق بود که برخى از فعاالن رسانه اى با 
انتشار تصاویرى از این خطوط در آسمان، این سئوال را مطرح 

کردند که منشأ ایجاد این خطوط چیست؟
این در حالى است که برخى از مردم در استان هاى مرکزى و 
غربى ایران، از جمله اصفهان، ایالم و کرمانشاه نیز با انتشار 

تصاویرى از مشاهده این پدیده ابراز تعجب کرده اند.
در حالى که زمان تقریباً زیادى از وقوع این پدیده در آسمان 
شهرهاى مختلف کشور گذشته اســت، تاکنون هیچ نهاد 
مسئولى درباره منشأ این پدیده توضیح خاصى ارائه نکرده 
است. به نظر مى رسد با توجه به مطرح شدن این مسئله در 
فضاى مجازى و براى جلوگیرى از دامن زدن به موج شایعات، 
نهادهاى مربوط به این موضوع باید پاسخ قانع کننده و البته 

فورى به این موضوع بدهند.

ماجراى خطوط عجیب در آسمان ایران چیست
2 سال از رحلت آیت ا... هاشــمى مى گذرد اما حرف و 
حدیث ها درباره علت فوت وى همچنــان ادامه دارد، 
فاطمه و فائزه هاشمى دو عضو خانواده هاشمى هر چند 
وقت یکبار شــائبه هایى راجع به فوت آیت ا... هاشمى 
مطرح مى کنند به طورى که طى روزهاى اخیر فاطمه 
هاشــمى در گفتگویى عنوان کرده با شواهدى که به 
دســت آورده، مطمئن اســت که فوت پدرش طبیعى 

نبوده است.
محمد هاشمى درباره صحت و ســقم ادعاهاى مطرح 
شــده درخصوص علت فوت برادرش به «خبرآنالین» 
مى گوید: در این زمینه ما هیچگاه امکان بررسى نداشتیم؛ 
تنها آقاى شمخانى در شوراى عالى امنیت ملى جلسه اى 
تشکیل داده و بررسى هایى انجام دادند در نهایت نتایج 

گزارش خود را به رئیس جمهور ارائه کردند. وى با بیان 
اینکه ما اطالعى از کم و کیف این گزارش نداریم، ادامه 
داد: تنها در این حد شنیدیم که شوراى عالى امنیت ملى 

گزارشى را تهیه و به رئیس جمهور ارائه کردند.
هاشمى با تأکید بر اینکه پزشــکان علت فوت مرحوم 
را ایست قلبى اعالم کردند، تصریح کرد: اما مشخص 
نیست که علت ایست قلبى چه بوده است؛ دقیقًا اینجا 
همان نقطه ابهامى است که از همان اول وجود داشت 
که راجع به آن صحبتى نشد. وى درباره اینکه آیا خانواده 
پیگیر رفع شبهات درباره علت فوت هستند، گفت: چون 
محسن آقا وصى حاج آقا هســتند باید از ایشان سئوال 
کرد که آیا امکان پیگیرى علت فوت آیت ا... هاشــمى 

وجود دارد یا خیر.

مى دانیم هاشمى ایست قلبى کرد اما نمى دانیم چرا

جمعى از پاسداران قرارگاه سازندگى تهران با آیت ا... مصباح 
یزدى، رئیس مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى(ره) 
دیدار کردند. بخشى از اظهارات مصباح یزدى در این دیدار را 

به نقل از «ایسنا» بخوانید:
  امروز ضعف هاى فرهنگى و نمادهاى بى دینى در شهرها 
به وضوح دیده مى شود و مشکالتى در برخى خانواده ها وجود 

دارد که اصًال انتظار نمى رود. 
  چرا انقالب شد؟ آیا هدف پیشرفت نظامى و علمى بود یا 
هدف از انقالب، شامل دین و فرهنگ نیز مى شد؟ امروز به 
گونه اى وانمود مى شود که خواسته ما، تنها رفاه مادى است؛ 
همان خواسته اى که در کشورهایى که با خدا هیچ رابطه اى 

ندارند نیز مطرح است! 
  نهایت خطرى که ما احساس مى کنیم، تورم و گرانى است! 
آیا تقدیم این همه شهید براى همین مسئله بود که مقدارى 

رفاه بیشتر شده و تورم کمتر شود؟ هر چند وظیفه حکومت، 
قطعاً رسیدگى به وضع معیشتى مردم هست اما سخن در این 

است که هدف اصلى هم همان بود؟ 
  همین تلفن همراه که امروز در دســت هر کسى – حتى 
کودکان – یافت مى شود، زمینه بسیار مناسبى براى تخریب 
اعتقادات فراهــم مى کند. فضاهاى مجــازى و فیلم هاى 
مستهجن بر روابط بسیارى از خانواده ها تأثیرگذاشته است. 

آیا براى همین انقالب کرده بودیم؟ 
  زمان شاه، جلسات قرآن یا روضه خوانى هفتگى زیادى 
وجود داشــت و همان ها زمینه را براى تربیت افرادى آماده 
کرد که وقتى امام(ره) گفت براى اســالم احســاس خطر 
مى کنم، به پاخاستند و جانشان را کف دست گرفتند اما امروز 
این جلسات، جاى خود را به فیلم ها و سریال ها و نظایر آن 

داده است.

مصباح یزدى: آیا شهید دادیم که رفاه افزایش و 
تورم کاهش یابد؟

یکى از مراجع تقلیــد در خصوص انتشــار یک فتواى 
جنجالى در شبکه هاى اجتماعى واکنش نشان داد.

به گزارش «آنا»، آیت  ا... ناصر مکارم شیرازى صبح دیروز 
در درس خارج فقه خود گفت: در روزهاى اخیر یک حکم 
شرعى در شبکه هاى اجتماعى منتشر شده است که هرگز 
واقعیت بیرونى ندارد و مورد تأیید ما نیســت. وى افزود: 
آورده اند که شــیر دادن یک زن به نوه خود باعث حرام 
شدن ارتباط دختر و دامادش شد. درخصوص این مسئله 
مطالعات زیادى انجام داده ایم و به نتیجه اى که رسیدیم 
این است که هرگز موجب حرمت ابدى نمى شود و ادله 
قانع کننده اى براى حرمت ابدى نداریم. به عبارتى مطلقًا 
حرام نیست. این مرجع تقلید تصریح کرد: البته این فتوا 
تازگى ندارد و برخى با جنجال آفرینى خواسته اند آن را به 

مراجع تقلید انتساب بدهند.
گفتنى است در روزهاى اخیر در شبکه هاى اجتماعى آمده 
است: «چندى پیش زوج جوانى که کمتر از پنج سال از 
زندگى مشترکشان گذشته بود و تنها سه ماه از تولد اولین 
فرزندشان مى گذشت، عازم سفر حج مى شوند و نوزاد سه 

ماهه خود را به مادربزرگ مى سپارند که تا زمان بازگشت 
مادر و پدر از نوه خود مراقبت کند. مادربزرگ که خود او 
نیز صاحب نوزادى بوده است، از نوه خود مراقبت مى کند 
و در این مدت همزمان به نوه اش نیز شیر مى دهد. حدود 
بیش از یک ماه این فرزند نزد مادربزرگ شیر مى خورد. 
شــیردهى مادربزرگ به نوه اش باعث شــده تا دختر و 

دامادش براى او حرام ابدى شود.»

واکنش آیت ا... مکارم به انتشار یک فتواى جنجالى 

مانى مهدوى
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رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان 
گفت: 17 هزار و 765 میلیارد ریال تسهیالت براى ایجاد 
41 هزار فرصت شغلى در این استان در نظر گرفته شده 

است.
اســرافیل احمدیه افزود: دولت توجه ویژه اى به ایجاد 
فرصت هاى شغلى جدید در ســال جارى و سال آینده 

داشته است، به طورى که 210 هزار میلیارد ریال اعتبار 
براى ایجاد 270 هزار فرصت شــغلى جدید در سراسر 

کشور در نظر گرفته است. 
وى بیشترین سهم از فرصت هاى شــغلى جدید در نظر 
گرفته شده براى این استان را ذکر و تصریح کرد: اصفهان، 
صنعتى ترین استان به شمار مى رود، بنابراین توجه ویژه اى 

به آن با توجه به ظرفیت هاى موجود شده است. 
وى با بیان اینکه این اعتبارات به صورت تســهیالت با 
نرخ سود 12 درصد در مناطق محروم و 14 درصد براى 
مناطق دیگر تخصیص خواهد یافت، اظهارکرد: صد هزار 
میلیارد ریال از اعتبار در نظر گرفته شده در کشور از طریق 
صندوق توســعه ملى، صد هزار میلیارد ریال از طریق 

منابع بانکى و ده هزار میلیارد ریال از طریق پرداخت مابه 
التفاوت نرخ سود تأمین خواهد شد. 

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان اضافه 
کرد: فرصت هاى شــغلى جدید با اجــراى چهار برنامه 
تکمیل واحدهاى صنعتى و معدنى نیمه تمام با 60 درصد 
پیشرفت فیزیکى و باالتر، بازسازى و نوسازى واحدهاى 
صنعتى، معدنى و صنوف، تأمین سرمایه در گردش براى 
واحدهاى فعال صنعتى و معدنى و توســعه خوشه هاى 

صنعتى ایجاد مى شود. 
احمدیه تعداد فرصت هاى شغلى جدید در استان اصفهان 
در بخش تکمیل واحدهاى صنعتى و معدنى نیمه تمام را 
26 هزار و 763، در بخش بازسازى و نوسازى واحدها سه 
هزار و 764 و در بخش سرمایه در گردش، ده هزار و 502 

فرصت اعالم کرد. 
***

وى ادامه داد: میزان تســهیالت در نظر گرفته شده در 
بخش تکمیل واحدهاى صنعتى و معدنى نیمه تمام در 
اســتان اصفهان پنج هزار و 77 میلیارد ریال، در بخش 
بازسازى و نوســازى واحدها هزار و 771 میلیارد ریال 
و در بخش ســرمایه در گردش ده هزار و 917 میلیارد 

ریال است. 
 ***

احمدیه همچنین میزان کمک هاى بالعوض به بخش 
صنعت، معدن و تجارت اســتان در ســال جارى را 58 
میلیارد ریال اعالم و اضافه کرد: این کمک ها شــامل 
هشت میلیارد ریال براى توســعه خوشه هاى صنعتى، 
33 میلیــارد ریال بــراى خدمات کلینیکــى و افزایش

 ظرفیت هاى واحدهــاى صنعتــى و 17 میلیارد ریال 
براى خدمات کلینیکى نوســازى و بازسازى واحدهاى 

صنعتى است. 

رفع آلودگى هوا با طراحى 
دستگاهى هوشمند

دســتگاه هوشــمند رفع آلودگــى هــوا به ویژه در 
محیط هاى بســته مانند بیمارســتان ها طراحى و 

ساخته شد.
دستگاه هوشمند رفع آلودگى و آالینده هاى هوا به ویژه 
در محیط هاى بســته مانند بیمارســتان ها که مانند 
درخت در رفع منواکسیدکربن عمل مى کند، توسط 
دانشجوى دانشــگاه آزاد اسالمى واحد خمینى شهر 

طراحى و ساخته شد.

راه اندازى 
انجمن نمایشى کاشان 

محمد نظافتــى، مدیرعامل خانه تئاتر کاشــان از 
تأســیس انجمن نمایشى کاشــان پس از برگزارى 

انتخابات آن، در آینده نزدیک خبر داد.

اتمام آواربردارى و تسطیح 
اطراف آتشکده نطنز

مدیراداره میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى 
شهرســتان نطنــز گفت: ســرانجام بــا همکارى 
شهردارى، آواربردارى و تســطیح اطراف آتشکده 

نطنز به پایان رسید.
حســین یزدانمهر افزود: در زمــان قدیم خانه هایى 
اطراف این بنا ساخته شده بود و آن را محصور کرده 
بود که با توجه بــه ارزش و اهمیت بنــاى تاریخى 
آتشکده نطنز، به منظور آزادسازى این بنا، خانه هاى 

اطراف خریدارى و آزادسازى شد.

گشایش مرکز مشاوره
 قبل از ازدواج در سمیرم 

مرکز مشــاوره و دریافت گواهى قبــل از ازدواج در 
سمیرم افتتاح شــد. على اصغر صبوحى، مدیرشبکه 
بهداشت و درمان سمیرم گفت: هر زوج جوان بعد از 
انجام آزمایش هاى اولیه باید با مراجعه به این مرکز، 
در دوره فشره شش ساعته قبل از ازدواج شرکت کند 
تا بعد از دریافت گواهى و تأییدیه بتواند نسبت به عقد 

و عروسى اقدام کند.

صنایع نوین باید
 در آران استقرار یابند

فرماندار آران و بیدگل بر ضرورت استقرار صنایع نوین 
در این شهرستان، به منظور تسهیل ارتباط صنعت و 

دانشگاه و ایجاد اشتغال تأکید کرد.
اســماعیل بایبوردى بیان کرد: بین بلوغ زیســتى 
و اقتصادى فاصله افتاده و بخشــى از آســیب هاى 
اجتماعى ناشى از این امر است؛ بر این اساس، باید به 
کارآفرینى و اشتغال با دید مثبت نگریسته و قوانین 

در جهت تسهیل شرایط براى این مهم تعبیر شود.

افتتاح خانه داوطلب 
روستاى رحمت آباد

علمدار فروغى، رئیس جمعیت هالل احمر خوانسار 
از افتتاح «خانه داوطلب» روســتاى رحمت آباد خبر 
داد و گفت: «خانه داوطلب» روســتاى رحمت آباد، 
خدمات بهداشــتى، درمانى و آموزشــى را در طول 
هفته با حضور یک پزشــک داوطلــب، به صورت 
رایگان به مردم این روستا و هشت روستاى اطراف 

ارائه مى کند.

بخش کشاورزى در اردستان 
مسیر مشخصى ندارد

فرماندار اردســتان گفت: موضوعات کشــاورزى 
در شهرستان اردســتان بیشــتر به صورت خودرو 
حرکت کرده و مســیر مشــخصى ندارد.حمیدرضا 
تأملى افــزود : تالش مى کنیــم تا پایان امســال 
تکلیف بخش کشــاورزى شهرســتان اردستان را 

مشخص کنیم.

خبر

مدیر اداره درمان بنیاد شــهید و امور ایثارگران اســتان 
اصفهان بابیان اینکه بیشترین جانباز شیمیایى را در سال 
65 در سردشت داشتیم، گفت: 8600نفر از کل 50 هزار 

جانباز استان اصفهان، جانباز شیمیایى هستند.
اردشیر توانا با بیان اینکه خدماتى که به جانبازان شیمیایى 
ارائه مى شود شامل بخش خدمات عمومى و درمانى است، 
اظهار کرد: هزینه هاى بیمه پایه و تکمیلى، خدماتى است 

که به همه ایثارگران ارائه مى شود.
مدیر اداره درمان بنیاد شــهید و امور ایثارگران اســتان 
اصفهان گفت: مجلس قانونــى را تصویب کرد که 100 
درصد هزینه هاى درمان ایثارگران به عهده بنیاد شهید 

است و دولت این قانون را با پرداخت بیمه پایه، تکمیلى و 
موارد خاص انجام داده است.

وى با اشاره به ارائه خدماتى عمومى جانبازان شیمیایى 
مانند دیگر ایثارگران، افزود: جانبازان شیمیایى به دلیل 
گرید بندى که دارند خدماتى اختصاصى متفاوتى دریافت 
مى کنند و اصفهان به دلیل داشــتن هواى خشک، آمار 

قابل توجهى از جانبازان شیمیایى شدید دارد.
توانا بیان کرد: این خدمات اختصاصى شــامل کپسول 
اکسیژن، دستگاه اکسیژن ساز، داروهاى ویژه و... مى شود 
و براى تأمین و تهیه داروهاى جانبازان شیمیایى مشکلى 

نداریم.

نماینده مردم برخوار، شاهین شــهر و میمه در مجلس 
شــوراى اســالمى گفت: دولت قانون هدفمندکردن 
یارانه ها را درست اجرا نکرده و به دنبال پاك کردن صورت 

مسئله است. 
حسینعلى حاجى دلیگانى در خصوص پیگیرى ساماندهى 
یارانه ها در الیحــه بودجه 98 و تصمیــم دولت براى 
اســتانى کردن پرداخت یارانه نقدى اظهــار کرد: بنده 
به شــدت با این موضوع مخالف هســتم؛ چراکه چند 
ســال اســت دولت  قانون هدفمند کــردن یارانه ها را 
درســت اجرا نکرده و اکنون به دلیل پاك کردن صورت 
مسئله، مى خواهد این اهمال را با منتقل کردن یارانه ها 

به اســتان ها به شــکلى دور بزند. وى افزود: طبیعتًا در 
استان ها اعمال نظرهاى غیرکارشناسى بیشتر صورت 
مى گیرد و دسترسى مجلس براى تذکر و نظارت بر طرح 
کمتر مى شود و تبعیض هایى نیز رخ خواهد داد که در آن 
صورت، امکانى براى توضیح و حل مشکالت نیز نخواهد 
بود. وى در پاسخ به این ســئوال که آیا ممکن است در 
پشــت پرده چنین اقدامى، موضوع انتخابات سال آینده 
مجلس شوراى اسالمى و تبلیغات انتخاباتى وجود داشته 
باشد، گفت: این موضوع نیز قابل تأمل است و این اقدام 
مى تواند بســترى براى چنین سوءاستفاده هایى باشد و 

برخى در بحث هاى انتخاباتى از آن استفاده کنند. 

استانى شدن یارانه ها 
ترفند است

داروهاى جانبازان شیمیایى 
تأمین مى شود

 عضو شوراى اسالمى بافران با ابراز گله مندى از 
وضعیت اسفبار حریم بناى تاریخى این شهر، بر 
نظارت و توجه بیشتر مسئوالن میراث فرهنگى 

به بناهاى تاریخى تأکید کرد.
محمدرضا عربان با اشــاره به اینکــه همه آثار 
فرهنگى و باســتانى حریم دارند، گفت: به رغم 
مکاتبات صــورت گرفته با میــراث فرهنگى و 
گردشگرى نایین در خصوص حفظ حریم قلعه 
رستم بافران، متأسفانه زمینى که با کاربرى باغ 
ایجاد شده خالف قانون است و ساخت و ساز در 

حریم آثار تاریخى باید بر اساس قانون باشد.
وى همچنین در پاسخ به اینکه ثبت اثر تاریخى 
یخچال سنتى بافران در چه مراحلى است، گفت: 
یخچال ســنتى بافران مالک خصوصى دارد و 
مذاکراتى را با مالک در خصوص واگذارى این اثر 
تاریخى ترتیب داده ایم و امیدواریم به زودى در 

خصوص ثبت این اثر اقدام شود.
وى تأکید کرد: مالک تــا زمانى که مراحل ثبت 
در حال انجام اســت، باید بر حفظ این اثر توجه 

داشته باشد.

معاون اداره کل بهزیســتى اســتان اصفهان با اشاره 
بــه حمایت از 9277 زن سرپرســت خانــوار گفت: به 
کارفرمایانى که براى به کارگیرى و بیمه زنان سرپرست 
خانوار اقدام کنند، مبلغ 20 میلیون تومان تســهیالت 

بانکى پرداخت مى شود.
مجتبى ناجى اظهارکرد: این زنان یا بدون سرپرســت، 
بد سرپرســت، سرپرســت از کار افتاده یا فوت شــده 

دارند.

وى با بیان اینکه افرادى که زیر پوشــش بهزیســتى 
هستند، مورد بررســى قرار مى گیرند، گفت: در صورت 
تشخیص مددکار به نیاز  خدمات مســتمر مالى براى 
این افراد، به مدت دو سال تا به دست آوردن بازتوانى از 

حمایت هاى پوشش مستمر بهره مند مى شوند.
ناجى ادامه داد: این افراد ماهانه از منابع مختلف از جمله 
یارانه و مستمرى دریافت مى کنند و مبلغ آن براى یک 

خانواده یک نفره 216 هزار تومان است.

در 9ماه گذشــته11هزار و 681 ُتن فرش ماشــینى به 
خارج ازکشور صادر شده است.

على مراد نوروزى ارزش فرش ماشــینى صادرشــده 
را در این مــدت، 105میلیــون و109 دالر بیان کرد و 

افزود: فرش ماشینى کاشان به کشــورهاى اروپایى، 
آســیایى و عربــى از جمله آلمــان، کانــادا، ترکیه، 
فغانســتان و ترکمنســتان صادرشــده عــراق، ا

 است.
رئیس خوشه فرش ماشینى کاشــان نیز با بیان اینکه 
ســاالنه بیش از 90میلیون مترمربع فرش ماشــینى 
تولید مى شــود، گفت: فرش ماشــینى رتبه نخســت 
کاالهاى صادراتى این شهرستان را به خود اختصاص

 داده است.
محمود بــرادران افزود: شهرســتان کاشــان با هزار 
واحد تولید فرش ماشــینى و مجهزترین ماشین هاى 
بافندگى فرش، قطب تولید فرش ماشــینى در کشور 

است.

مراجعــه اهداکنندگان خون به مراکــز انتقال خون در 
استان اصفهان 30درصد کاهش یافته است.

مدیرکل انتقال خون استان اصفهان گفت: تعداد مراجعه 
کنندگان براى اهداى خون در فصل سرما از 400تا450 

نفر در روز به 150تا200 نفر کاهش یافته است. 
مجید زینلى با بیــان اینکه میزان ذخیــره خون مورد 
نیاز در اســتان از شــش به چهار روز کاهــش یافته، 
افزود: با توجه به اینکه در تابســتان امســال روزانه در 
حدود400واحد خــون گیرى در مراکــز انتقال خون 
انجام مى شــد، هم اکنون به حداکثر 300واحد خون 

رسیده است.
وى گفت: از ابتداى امســال تاکنون بیش از 130هزار 
نفر با مراجعه به مراکز انتقال خون در استان اصفهان، 

101هزار واحد خون اهدا کرده اند.
زینلى افــزود: از این میــزان خون اهدایــى، بیش از 
250هزار واحد انواع فرآورده هاى سلولى و پالسمایى 

تولید و در اختیار مراکز درمانى قرار گرفته است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خبر داد؛

41 هزار فرصت شغلى جدید در اصفهان ایجاد مى شود

مدیر عامل شرکت سهامى آب منطقه اى اصفهان از پر 
و مسدود شدن 580 چاه غیر مجاز  در استان اصفهان و 
صرفه جویى بیــش از 12 میلیون متر مکعب در مصرف 

آب خبر داد.
مســعود میر محمد صادقــى گفت: از ابتداى امســال 
تاکنون با شناسایى و مســدود کردن 580چاه غیر مجاز 
در استان، بیش از 12 میلیون متر مکعب در مصرف آب 

صرفه جویى شده است.
وى از تقویت و توســعه نیرو هاى گشت و بازرسى این 
شرکت به تعداد 57 گروه در ســطح دشت هاى استان 
خبرداد و افزود:  در ســال 97-96 بیــش از 507 کنتور 
حجمى در استان بر روى چاه ها، به منظور اندازه گیرى 

هوشمند میزان مصرف آب نصب شده است.
مدیــر عامــل شــرکت آب منطقــه اى اصفهــان
 گفــت: با اصــالح و تعدیــل پروانــه بهره بــردارى 
9970چاه کشاورزى در اصفهان،  بیش از 763 میلیون 

متر مکعب در مصرف آب صرفه جویى شده است.

پر و مسدود شدن 
580 حلقه چاه غیر مجاز 

در اصفهان 

ساخت و ساز در حریم
 آثار تاریخى باید قانونى باشد 

تسهیالت ویژه بهزیستى به کارفرمایان 

صدور 11هزار و 680 ُتن فرش ماشینى از کاشان 
به خارج از کشور

کاهش 30 درصدى ذخیره فرآورده هاى خونى 
در استان 

مدیرعامل بانک آینده گفت: براى عبور از وضعیت فعلى اقتصادى کشور، 
باید آماده بوده و برنامه داشته باشیم. 

جالل رسول اف با اشاره به شــرایط اقتصادى کشور، خطاب به مدیران و 
رؤساى شــعب بانک آینده گفت: همه ما باید براى عبور از دوران تحریم 
آماده بوده و برنامه داشته باشیم.  وى افزود: اقتصاد ایران بانک محور بوده 

و به همین دلیل، بیشتر فشار دشمنان بر تخریب نظام بانکى کشور متمرکز 
است.  مدیرعامل بانک آینده تأکید کرد: حق مشترى است که بداند در بنگاه 
اقتصادى که سرمایه گذارى کرده و با آن کار مى کند چه مى گذرد؛ باید براى 
مشتریان و دیگر ذینفعان وقت بگذارید و خدمات و محصوالت بانک را براى 

آنها به طور کامل توضیح دهید. 

مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان 
با بیــان اینکه بانک هاى این اســتان تســهیالت 
مقاوم سازى مســکن روســتایى را با تضمین هاى 
ســختگیرانه در اختیار مردم قــرار مى دهند، گفت: 
بخشــنامه هاى بانک مرکزى مبنى بر بالمانع بودن 
پرداخت تسهیالت با تضمین زنجیره اى نیز در استان 

اصفهان اجرا نمى شود.
غالمحســین خانى با تأکید بر اینکه مهمترین مانع 
مقاوم ســازى و نوســازى بافت فرســوده  روستاها 
تضمین بانک هاست، اظهار کرد: بنیاد مسکن بارها 
از مردم خواســته اســت با دریافت این تسهیالت، 
خانه هایشان را مقاوم ســازى کنند اما سختگیرى 
بانک ها باعث شــده مردم روســتاها رغبتى براى 

دریافت تسهیالت مقاوم سازى نداشته باشند.
وى افزود: متأسفانه بخشنامه هایى که بانک مرکزى 
ابالغ کرده،  در اصفهان اجرا نمى شــود و براى این 
تسهیالت حتمًا نیاز به دو تا سه ضامن کارمند وجود 

دارد که در روستاها تعداد کارمندان آنقدر نیست که 
جوابگوى این نیاز باشد.

مدیر کل بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان 
با بیان اینکه به تمام روســتاهایى که روى کمربند 
زلزله قرار دارند اطالع رســانى و هشدار براى مقاوم 
سازى خانه ها انجام شده اســت، گفت: با این حال، 
اگر زمانى در هر جایى از استان که روى کمربند زلزله 
قرار دارد زلزله اى رخ دهد، خانه هایى که مقاوم سازى 
نشده اند، آسیب مى بیند و ما باید پاسخگو باشیم که 
چرا به این خانه ها رسیدگى نشده و مقاوم سازى آنها 

انجام نشده است.
خانى با اشاره به کمک هاى حساب 100 براى بخش 
مســکن، افزود: از محل این حســاب، کمک هاى 
بالعوض در اختیار واحدهاى نیمه تمامى که دو تا پنج 
سال است با تسهیالت بنیاد مسکن به صورت مقاوم 
ساخته شده اما به دلیل مشکالت اقتصادى تکمیل 

نشده، قرار مى گیرد.

بخشنامه هاى بانک مرکزى براى اعطاى تسهیالت مقاوم سازى مسکن روستایى  اجرا نمى شود

بانک هاى اصفهان به روستاییان سخت مى گیرند

مدیرعامل بانک آینده: 
براى عبور از وضعیت فعلى باید برنامه داشته باشیم 

رئیس دانشگاه آزاد اســالمى واحد تیران گفت: کمبود جمعیت این شهرستان، مانع راه 
اندازى رشته پیراپزشکى در این مرکز دانشگاهى شده است.  

کامران امینى با بیان اینکه دانشــگاه آزاد تیران تمهیدات الزم براى راه اندازى رشته 
پیراپزشکى را انجام داده است، اظهار کرد: براساس قوانین دانشگاه آزاد، براى راه اندازى 
رشته هاى پیراپزشکى و پزشکى باید جمعیت آن منطقه بیش از صد هزار نفر باشند که 
این معیار در تیران و کرون وجود ندارد. وى افزود: دانشــگاه آزاد اســالمى واحد تیران 
متقاضى راه اندازى رشته هاى پیراپزشکى بود که براى این کار پیش بینى هاى الزم از 
جمله معرفى بیمارستان را انجام و قرارداد همکارى نیز بین دانشگاه آزاد و مرکز بهداشتى 
و درمان منعقد شده  است. رئیس دانشگاه آزاد اسالمى تیران با بیان اینکه نیاز و تقاضاى 
این رشته، نیاز به بازنگرى در قانون سرانه جمعیتى را دارد، خاطرنشان کرد: بیمارستان این 
شهرستان تا سه سال آینده به بهره بردارى مى رسد و راه اندازى رشته هاى بیمارستانى، 

به تأمین نیروى آن کمک مى کند.

فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعى و آبخیزدارى استان اصفهان گفت: متأسفانه 
عده اى سودجو اقدام به قطع درختان یا دســتبرد به جنگل ها براى بریدن چوب آنها و 
تبدیل به زغال مى کنند که این کار از جوانب مختلف به مردم و اســتان زیان وارد کرده 

است.
على اصغر شبانى افزود: در استان اصفهان 9/7 میلیون هکتار عرصه منابع طبیعى از جمله 

جنگل، مرتع و بیابان وجود دارد که باید در حفظ و حراست آن کوشید.
وى با بیان اینکه جنگل هاى دست کاشــت نیز بسیار با اهمیت است، گفت: حفاظت از 
جنگل هاى دست کاشت که براى جلوگیرى از گرد و غبار و بحث ریزگردها و آالینده ها 

احداث شده، از جمله مناطق مورد حمایت محسوب مى شود.
وى تصریح کرد: در صورت عدم همکارى مردم با نیروهاى یگان حفاظت منابع طبیعى 
و دستبرد افراد سودجو به جنگل ها، شاهد افزایش آلودگى و گرد و غبار در سطح استان 

خواهیم بود. 

مانع راه اندازى رشته پیراپزشکى در تیران  دستبرد سودجویان   به جنگل هاى اصفهان 
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عباس غزالى، بازیگر ســینما و تلویزیون که این روزها سریال «مینو» را 
روى آنتن شبکه یک سیما دارد در واکنش به اینکه در رسانه ها مطرح شده 
بود بازى در سریال «ممنوعه» را نپذیرفت به «تسنیم»، گفت: من از آنها 
خواستم فیلمنامه برایم بفرستند و تلفنى و خطى درباره فیلمنامه و کاراکترم 
صحبت کردند که این کاراکتر اینطور مى شــود و به اینجا مى رسد. گفتم 
بسیار عالى اما اغنا نشدم و باید فیلمنامه را مطالعه کنم. باید جایگاه دیالوگ 

نویسى را در فیلمنامه ببینم و بدانم داستان این سریال از کجا شروع 
مى شود و کجا به پایان مى رســد. ببینم چطور مى توانم با این 

داستان و فیلمنامه همزاد پندارى کنم. همه این نکات همیشه 
برایم مهم بوده و هست. یک جوابى گرفتم از کارگردان که 
خیلى برایم جاى تعجب داشت. کارگردان «ممنوعه» به من 
گفت بیا سر صحنه متوجه مى شوى کار چه فضایى دارد؟! 
من هم گفتم بله مى دانم که در حال ساخت یک مجموعه 
هستید. اما از شما مى خواهم فیلمنامه را ارسال کنید، بخوانم 

کامًال در جریان قرار مى گیرم که کار چه فضایى 
دارد. 

غزالى با اشاره به اینکه خواستند چند 
کلیپ تبلیغاتى بسازند در صورتى 
که هنوز کارى شــروع نشده بود، 
خاطرنشــان کــرد: کارگردان 
«ممنوعه» گفت ما داریم چند 

تا کلیپ مى سازیم و این را در فضاى مجازى منتشر مى کنیم. گفتم این 
کار خوبى است و مى تواند در ادامه کار و براى تبلیغات اتفاق بیافتد. اما من 
فیلمنامه مى خواهم و دوستان یا متوجه نشــدند و یا به آنها برخورد. من 
اعتقادم این است که یک مجموعه باید فیلمنامه داشته باشد، کاراکترها در 
جریان شروع و پایان داستان قرار بگیرند و کاراکترها شخصیت پردازى شده 
باشد؛ اصطالحاً همه چیز رنگ خودش را پیدا کند. اصًال درست آن این است 
که فیلمنامه خوانده شود و بعد درباره پذیرش بازى تصمیم 

گرفته شود.  یا بازیگر مى پذیرد یا نمى پذیرد!  
وى افزود: احساس کردم که با این گروه نمى توانم 
کار کنم و االن هم واقعًا کار را ندیدم و از کیفیت 
کار بى اطالعم ولى اصوًال مورد مشــابه این نوع 
کارها که فیلمنامه سه قسمت آماده بوده و به من 
پیشنهاد شده و من چون نمى دانستم چگونه فیلم 
آغاز مى شود و در چه مسیرى به پایان مى رسد، 
نپذیرفتم زیاد داشــتیم و کماکان پاى حرفم 
هستم که فیلمنامه آماده نباشد کارى 
را نمى پذیــرم. حــاال هر نوع 
استدالل و اظهارنظرى 
کــه مى خواهنــد 
بیاورنــد که من 
گزیده کار شده ام. 

نخستین عکس از فیلم سینمایى «دیدن این فیلم جرم 
است!» به نویســندگى و کارگردانى رضا زهتابچیان با 
تصویرى از نقش آفرینى لیندا کیانى در این فیلم منتشر 

شد.
 به گزارش «ایلنا»، لیندا کیانى همزمان با انتشار نخستین 
تصویرش درباره این فیلم نوشت: «هیچ چیز از آن شِب 
لعنتى یادم نمانده و بعد از آن فقط چشــم هایم سیاهى 
مى رفت. چیزى در من کشــته مى شــد که آماده بودم 
دوستش داشته باشم... یک حس خفقاِن سخت و نفسگیر 

مثِل "دیدن این فیلم جرم است"».
«دیدن این فیلم جرم است!» یک فیلم سیاسى است که 
به ماجراى یک گروگانگیرى مى پردازد. این فیلم براى 
نخستین بار در بخش «نگاه نو» سى و هفتمین جشنواره 

فیلم فجر به نمایش درخواهد آمد.

در خالصه داستان این فیلم آماده است:
«فقط یک فیلم پنج دقیقه اى مى خواســتم تا بعداً بتونم 
از زنم و دخترم دفــاع کنم ولى امونــم ندادند... صداى 
آژیراشون داره نزدیک تر مى شــه... االن مثل مور و ملخ 

مى ریزن اینجا...»

همبازى «استیو مک کوئین» در «هفت دالور» درگذشت. «ُرزندا مونتِروس» 
همبازى «استیو مک کوئین» و «چارلز برانسون» در «هفت دالور» در 83 

سالگى درگذشت.
مونتروس بیش از پنج دهه هنرپیشه تئاتر، سینما و تلویزیون مکزیک بود. او 
نقشى کوتاه ولى تأثیرگذار در فیلم «هفت دالور» ایفا کرد. این فیلم که در سال 
1960 ساخته شد در اصل بازسازى نسخه هالیوودى فیلم «هفت سامورایى» 

اثر«آکیرا کوروساوا» در سال 1954 محسوب مى شود.
داستان این فیلم در مورد هفت تفنگچى است که توسط کشاورزان منطقه براى 
محافظت روستایشان در مقابل راهزنان و دزدان به خدمت گرفته مى شوند. 
این فیلم در زمان خود از هفت ستاره سینما بهره برد. «یول براینِر»، «استیو 
مک کوئین»، «چارلز برانسون»، «هارست باچهولز» «رابرت واون»، «بَرد 

دکستر» و «جیمز کابورن» هفت هنرپیشه نقش «هفت دالور» بودند.

مونتروس در این فیلم در نقش «پترا» ظاهر شد. با اینکه نقش او کوتاه بود 
اما بخش هایى که او بــازى کرده از بهترین صحنه هــا و به یادماندنى ترین  
پالن هاى فیلم محسوب مى شــود. فیلم «هفت دالور» همچنین در کشور 
مکزیک فیلمبردارى شده و موضوع آن نیز در مورد کشاورزان مکزیکى است.

محسن چاوشى که این روزها عالوه بر کار آهنگسازى، ترانه ســرایى و خوانندگى، شعر هم مى نویسد و در صفحات 
شخصى اش در شبکه هاى اجتماعى منتشرشان مى کند، در کانال تلگرامى اش 

از مردم خواسته به یک جوان اعدامى کمک کنند.
خواننده آلبوم «امیر بى گزند» که پیش از این هم بارها سابقه جمع آورى 
کمک مالى براى زندانیان را داشــته، این بار براى جوانى ایالمى کمک 

خواسته که در حمایت از یک حیوان، ناخواسته مرتکب قتل شده است.
جالب اینکه 295میلیون تومان از 550میلیون تومان مبلغ مورد نیاز براى 
بخشش این اعدامى، تنها در حدود سه ساعت پس از استمداد چاوشى 

جمع شده است؛ این خواننده عکسى را ســاعت 22 و 41دقیقه دوشنبه 
شب گذشته منتشر کرد و نوشــت که خانواده و دوستانش توانسته اند 

مبلغ 196میلیون را تهیه کنند و تنها سه ساعت بعد تصویرى 
دیگر منتشر کرد که در آن نوشته بود 491میلیون تأمین 

شده است.

پوالد کیمیایى بر مبناى خبرى که خیلى زود تکذیب شد، به مهدى طارمى در 
اینستاگرام حمله کرد.

کیمیایى تصویرى از مهدى طارمى را در بــازى ایران مقابل تیم ملى فوتبال 
یمن، در حالى که با دستانش عدد 6 را نشان مى داد، منتشر کرد و در توضیح 
آن نوشــت: «خوبه به یمن گل زدى برادر نه پرتغال، اگه رونالدو بودى چى 
مى شدى، آروم باش لباس تیم ملى تنت کردن.»  از عدد 6 نشان دادن طارمى 
در این بازى، ابتدا کرى خوانى او براى هواداران استقالل برداشت شد اما این 
ادعا دقایقى پس از پایان بازى توسط سعید عزت اللهى، بازیکن تیم ملى فوتبال 
که به دلیل مصدومیت حضور در جام ملت هاى آســیا را از دست داده است، 
تکذیب شد. او در استورى اینســتاگرام اعالم کرد که منظور طارمى از نشان 
دادن عدد 6، شماره پیراهن اوســت و قبل از شروع مسابقات هماهنگ کرده 

بودند که در صورت گلزنى او این کار را انجام دهد.

در حالى که فیلم «ما همه با هم هســتیم» به کارگردانى 
کمال تبریزى مراحل فنى خود را سپرى مى کند، ویدیویى 

از تصاویر دوربین پشت صحنه فیلم منتشر شد.
طبق اعالم روابط عمومى فیلم؛ این فیلم سینمایى همچنان 
مراحل فنى ساخت موســیقى و جلوه هاى ویژه بصرى را 
سپرى مى کند و نتوانست نســخه اى را در اختیار جشنواره 
فجر بگذارد به همین دلیل، «ما همه با هم هســتیم» به 
تهیه کنندگى رضا میرکریمى در حال آماده ســازى نهایى 
براى اکران عمومى در نزدیک ترین زمان ممکن اســت. 
کارگردان پشت صحنه این فیلم سینمایى، پیمان داداش زاده 
است که در دومین ویدیو، تصاویرى متفاوت از گریم و بازى 

کاراکترهاى مختلف این فیلم پربازیگر را آماده کرده است.
بر اساس این گزارش، «ماهمه باهم هستیم» روایتى کمدى 
از سقوط یک هواپیما و رازهاى مسافران آن است که مهران 
مدیرى، محمدرضا گلزار، لیال حاتمى، ویشــکا آسایش، 
هانیه توسلى، پژمان جمشیدى، مانى حقیقى، جواد عزتى، 
سروش صحت، حسن معجونى، مهران غفوریان، نادر فالح، 
سیروس گرجستانى، على شادمان، رضا ناجى، سام نورى، 
فرزین محدث، بهادر مالکى، یدا... شادمانى، محمدمهدى 
حسینى نیا، شیرین آقا کاشى، بهزاد قدیانلو، اشپیتیم آرفى، 
لیدا فتح اللهى، شــیوا بلوچى و دانیال کاظمى در آن ایفاى 

نقش کرده اند.

حضور چهره هاى جدید در سریال «بانوى عمارت» با نقش هایى پررنگ 
بسیار دیده شــد. یکى از بازیگران نقش اصلى سریال «بانوى عمارت» 
بازیگر نقش «ارسالن میرزا» بود که براى اولین بار در تلویزیون و در یک 
سریال جلوى دوربین رفت؛ در حالى که یکى از چهره هاى فعال و شناخته 
شده تئاتر است. حسام منظور براى اولین بار در فیلم هاى «تلفن همراه 
آقاى رئیس جمهور» و «ربوده شده» جلوى دوربین رفته بود و بازى در 
ســریال «بانوى عمارت» اولین تجربه تلویزیونى این هنرمند است. او 
داراى مدرك فوق لیسانس کارگردانى از دانشگاه تربیت مدرس است؛ 

این روز ها کارگردانى مى کند و مدرس بازیگرى هم است. 
خیلى از مخاطبان عالقه مند هســتند بدانند شما 
کار خود را از چه سالى آغاز کردید؟ به نظر اینگونه 
نیست که ره صد ساله را یک شبه طى کرده باشید. 
شروع فعالیت حرفه اى ام از ســال 82 بود؛ من در سازمان دانش آموزى 
شهر تهران و کانون فکرى پرورش کودکان و نوجوانان این کار را شروع 
کردم. بازیگرى بر خــالف آن چیزى که مردم تصــور مى کنند چیز در 
دسترسى است، نیاز به آموزش و طى مراحل مختلفى دارد. گاهى از طرف 
مخاطبان از من سئوال مى شود که من مى توانم بازیگر شوم یا لطفًا من 

را معرفى کنید. اما بازیگر شدن نیاز به آموزش و کار کردن در تئاتر دارد تا 
شخص بتواند در سینما و تلویزیون خود را محک بزند. در غیر این صورت 
هنردوستان اگر مسیر میان برى را طى کنند، نتیجه خوبى را نخواهند دید. 
براى من هم همینگونه بود؛ حدود 20 سال تجربه صحنه اى داشتم و بالغ 
بر 40 کار در داخل و خارج از ایران اجرا کردم و این سال ها به تدریس در 

دانشگاه هم مشغول هستم.
«شازده ارســالن» چه ویژگى داشت که شما را 

جذب کرد؟
به نظرم شخصیت «شازده ارسالن» جزو شــخصیت هاى پیچیده اى 
است که در این سال هاى اخیر نوشته شده است. در واقع احسان جوانمرد 
(نویسنده سریال) جوانب مختلف این شخصیت را به خصوص در بستر 
تاریخى و اجتماعى در نظر داشته است. زمانى که نقش «شازده ارسالن» 
را مى خواندم، براى من جذابیت هاى زیادى داشت. به هر حال نقش اول 
سریال بود و همه اتفاقات حول محور «شازده ارسالن» مى چرخید و قصه 
را جلو مى برد، براى من روبه رو شدن با نقش هاى جدید یک چالش است 
و در تئاتر هم سعى کردم با شخصیت هاى جدید مواجه شوم و آنها را به 
تصویر بکشم. البته فیلمنامه «بانوى عمارت» دقیق و مهندسى شده و 

روند قصه آن جذاب بود و من را جذب خودش کرد.
شما در تئاتر نقش تکرارى خیلى کم بازى کردید. 
آیا در کار تصویر هم شاهد این اتفاق خواهیم بود؟ 
من همیشــه تالش مى کنم نقش هاى متفاوتى را انتخاب کنم. در تئاتر 
هم به این صورت بوده اســت. هر چند که تماشاگران تئاتر من را بیشتر 
با کار هاى «شکسپیر» مى شناســند اما در انتخاب کارهایم سعى کردم 
شــخصیت هاى متفاوت را انتخاب کنم. طبیعى اســت بازى در سریال 
«بانوى عمارت» یک تغییر اساسى در مسیر حرفه اى من به وجود خواهد 
آورد؛ البته این باعث نمى شود من نسبت به رویکرد هاى خود در بازیگرى 

عقب نشینى کنم.
این روز ها پیشنهاد جدیدى دارید؟

پیشنهادهایى دارم اما انتخاب کار جدید براى من بعد از سریال «بانوى 
عمارت» سخت است. اولویت من براى انتخاب کار فیلمنامه، کارگردان 
و گروهى است که قرار است با آن کار کنم. هنوز پیشنهادى را به صورت 

جدى قبول نکردم و از دوستان مشورت مى گیرم.
همراهى و ارتباط شما با کارگردان «بانوى عمارت» 

چگونه بود؟ 

تصور مــن این اســت که خط 
فکــرى من و آقــاى حمید نژاد 
به هم در ســینما نزدیک است 
و ایــن نزدیکــى را زمانى که 
گفتگو داشتیم، حس مى کردم. 
من براى خلق شخصیت «میرزا 

ارســالن قوانلو» هر کارى الزم 
بود، انجام دادم. معتقد هستم بازیگر 

براى ایفاى نقش باید خود را در شرایط 
خاص آن شــخصیت قرار دهد؛ به طور 

مثال من براى صحنه شــکنجه چند روزى 
را نخوابیدم تــا آن تکیدگى و بى خوابى در چهره 

من دیده شود. حتى به بچه ها مى گفتم طناب ها را 
محکم تر ببندند. به نظرم این مسائل باعث مى شود 
شخصیت زنده تر شود و همیشــه استقبال مى کنم 
به سمت شــخصیت هایى بروم که تا مى توانم آن را 

طبیعى بازى کنم.

بازیگر «بانوى عمارت»:

براى ضبط سکانس شکنجه  
«شازده ارسالن» چند روز نخوابیدم
ه خط 
د نژاد 
ست 
ى که 
ردم. 
«میرزا
ى الزم
م بازیگ
ا در شر
ب دهد؛
چ کنجه
ى و بى خ
ها مىگ
ن مسا
میشــه
 بروم ک

م

م 
گر 

رایط 
 به طور 

 چند روزى 
خوابىدر چهره

 گفتم طناب ها را 
ائل باعث مى شود 
ـه استقبال مى کنم 
که تا مى توانم آن را 

»

چرا عباس غزالى بازى در «ممنوعه» را نپذیرفتورود محسن چاوشى به پرونده یک قتل!

از کجا شروع  م و بدانم داستان این سریال
ى رســد. ببینم چطور مى توانم با این 

ندارى کنم. همه این نکات همیشه 
ک جوابى گرفتم از کارگردان که 
کارگردان «ممنوعه» به من شت.

 مىشوى کار چه فضایى دارد؟! 
که در حال ساخت یک مجموعه 
م فیلمنامه را ارسال کنید، بخوانم

یرمکه کار چه فضایى 

استند چند 
 صورتى
شده بود، 
گردان 
چند

درباره پذیرشش بعد که فیلمنامه خوانده شود و
گرفته شود.  یا بازیگر مى پذیرد یا نمى پپ
احساس کردم که با این گگر وى افزود:
کار کنم و االن هم واقعًا کار را ندیدد
کاربى اطالعم ولى اصوًال موردمشش
کارها که فیلمنامه سه قسمت آمادد
پیشنهاد شده و من چون نمى دانستت
پ آغاز مى شود و در چه مسیرى به
نپذیرفتم زیاد داشــتیم و کماکک
هستم که فیلمنامه آماده
حح را نمى پذیــرم.
و استدالل
کــهه
بیاوو
گزیی

حمله اشتباهى پوالد کیمیایى به 
مهدى طارمى ر و وی ى م ر ى و یىو ر ر زى

ان مى کند، در کانال تلگرامى اش 
نند.

نهم بارها سابقه جمع آورى
ر براى جوانى ایالمى کمک 

ه مرتکب قتل شده است.
ومان مبلغ مورد نیاز براى 
ت پس از استمداد چاوشى 

1 و 41دقیقه دوشنبه  2عت 22
ه و دوستانش توانسته اند 

ت بعد تصویرى 
یلیون تأمین 

داریوش فرضیایى یا همان «عمو پورنگ» محبــوب برنامه هاى کودك با 
انتشار پستى در اینستاگرام از زحمات مادرش قدردانى کرد و از سختى هاى 

زندگى او گفت.
«عمو پورنگ» یکى از شخصیت هاى محبوب برنامه هاى کودك است که 
ســال هاى زیادى از عمرش را در عرصه برنامه هاى کودك صرف کرده و 
همیشه یکى از محبوب ترین مجرى هاى برنامه کودك بوده و هست. داریوش 
فرضیایى با مادرش زندگى مى کند و تقریبًا همه اهالى دنیاى هنر و مردم از 
عالقه ویژه او به مادرش آگاهند و در چندین برنامه تلویزیونى به همراه مادرش 

حضور داشت و از عالقه ویژه اى که به مادرش دارد صحبت کرد.
داریوش فرضیایى در اینستاگرامش نوشت: «هرگز فراموش نمى کنم با چه 
سختى و مشقتى ماها رو بزرگ کردى، در یک اتاق کوچک مستأجرى همه 
مون رو زیر بال و پرت مى گرفتى تا مبادا گزندى بهمون برسه. از تى کشیدن 
پله هاى خونه مردم گرفته تا شنیدن صداى فریاد زن صاحب خونه که مى گفت: 
چرا پله ها خوب تمیز نشده! خیلى زجر کشــیدى مادر اما نذاشتى ما احساس 
کمبود بکنیم، عمر و جوونیت رو بپاى ما گذاشتى حاال هم که پیر شدى کسالت 
و بیمارى اومده سراغت، از خدا مى خوام تا زمانى که نفس دارم خدمتگزارت 

باشم مادر عزیزم...»
داریوش فرضیایى در یکى از برنامه هاى «محله گل و بلبل» با حضور مادرش 
ترانه زیبایى براى مادرش خواند و لحظات احساسى را در برنامه رقم زد. این 
مجرى جوان کشــورمان در برنامه «خندوانه» به همراه مادرش حاضر شد و 
با شوخى هاى همیشــگى که با مادرش دارد لحظات خوبى را در این برنامه

 رقم زد.

روایت «عمو پورنگ» 
از زندگى سخت مادرش 

به گزارش «ایرنا»، سال گذشته، اردالن سرفراز، ترانه سراى ایرانى علیه سه 
خواننده داخلى به دلیل اســتفاده بدون اجازه از دو ترانه اش شکایت کرده که 

دادگاه بدواً رأى به دو سال حبس تعزیرى این خوانندگان داده است. 
على لهراسبى، رضا صادقى و سینا سرلک، دو ترانه از اردالن سرفراز را خوانده و 
منتشر کرده بودند که رضا صادقى در یادداشتى گفته بود ترانه «سوغاتى» را به 
شکل زمزمه وار و دلى خواندم. حاال خبر رسیده که با توجه به عذرخواهى رسمى 

این سه خواننده، اردالن سرفراز رسماً رضایت داده و پرونده مختومه شده است.
گفتنى اســت، مهران مدیرى در کنســرت خود اجازه اجراى این آهنگ را 
به صورت رسمى گرفت و آن را اجرا کرد. با وجود اینکه در کشور ما پرداخت حق 
کپى رایت هنوز قانونى نشده است اما از لحاظ اخالقى، اجراى یک آهنگ با 
مجوز صاحب اثر ضرورى به نظر مى رسد. اتفاقى که چندان هزینه بر نیست اما 

آثار مثبتش بر جامعه و خود هنرمند مترتب مى شود.

«ما همه با هم هستیم» در تدارك اکران عمومى

ماجراى گروگانگیرى در «دیدن این فیلم جرم است»

هنرپیشه «هفت دالور» درگذشت

اعالم رأى پرونده رضا صادقى، على لهراسبى و سینا سرلک
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اگر خاطرتان باشد پیشنهادى که دیروز به نقل از مهدى مهدوى کیا 
به رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا داده شد را بیش از یکسال پیش با 
اندکى تفاوت در «نصف جهان» مطرح کردیم. پیشنهاد برگزارى لیگ 
قهرمانان آسیا در رده هاى پایه. حاال آن پیشنهاد از زبان مهدوى کیا و 

البته فقط براى رده جوانان مطرح شده است.
 همانطور که شاید در خبرها خوانده باشید مهدى مهدوى کیا در دیدار با 
شیخ سلمان، رئیس بحرینى کنفدراسیون فوتبال آسیا پیشنهاد داد تا در 
لیگ قهرمانان آسیا و یک روز پیش از رویارویى تیم ها تیم هاى جوانان 

دو باشگاه با هم بازى کنند.

این اتفاقى است که در چند کشور اروپایى رخ مى دهد. در لیگ برتر و 
یک روز پیش از مصاف تیم هاى اصلى تیم هاى زیر 20 سال دو باشگاه 
با هم مسابقه مى دهند. از جمله کشورهایى که لیگ برتر را در این رده 
سنى هم برگزار مى کنند بلژیک است. به واقع تیم هاى شرکت کننده در 
لیگ برتر جوانان همان تیم هاى شرکت کننده در لیگ برتر بزرگساالن 

هستند و جدال آنها هم یک روز پیش از مسابقه تیم بزرگساالن است.
شیخ ســلمان از این ایده مهدى مهدوى کیا استقبال کرد اما اجرایى 
کردن آن را منوط به موافقت باشگاه ها دانست! این طرح ممکن است 
در نشست آتى کمیته اجرایى مطرح شود و اجرایى شدن آن البته کمى 
زمانبر خواهد بود به این علت که جدول مسابقات پیش رو برنامه ریزى 

شده است.
رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا به این نکته اشاره کرد که  اجرایى کردن 
این طرح براى باشگاه ها بار مالى خواهد داشت و در صورتى که باشگاه 
ها از اجراى آن استقبال کنند آن را در فوتبال آسیا پیاده خواهیم کرد. 
جالب اینکه بدانید در حال حاضر تیم هاى تهرانى که در بیشتر مواقع از 
تیم هاى حاضر  در لیگ قهرمانان آسیا هستند تیم هاى جوانان خود را در 
لیگ برتر جوانان کشور شرکت نمى دهند به این علت که حضور در لیگ 
برتر جوانان کشور براى آنها هزینه دارد. باید دید سرنوشت این پیشنهاد 
جذاب به کجا مى رسد. پیشنهادى که مى تواند یک جهش بزرگ براى 

پیشرفت فوتبال قاره در حوزه تیم هاى پایه باشد.

اگر خاطرت
به رئیس ک
اندکى تفاو
قهرمانانآ
البته فقطب
 همانطور ک
شیخسلمان
لیگ قهرم
دو باشگاهب

پایه هاى آسیا در لیگ قهرمانان
پیشنهاد جذاب این بار محکم تر مطرح شد

حسین عسگرى معروف به «حسین شلغم»، بوقچى قدیمى پرسپولیس ادعاى عجیبى را 
مطرح کرده است. او در مصاحبه با ســایت «خبر آنالین» یک خاطره تعریف کرده است: 
زمانى که غمخوار مدیر بود چون ما با او اختالف داشــتیم، نمى رفتیم به سکوها چون مى 
گفتند آمده که پرسپولیسى ها را تحریک کند. من هم با همین شمایل قرمزم رفتم سمت 
اســتقاللى ها که لیدرهاى اســتقالل آمدند دســت دادند و روبوســى کردنــد. من به 
استقاللى ها گفتم امیر قلعه نویى شب قبل بازى براى چیدن ترکیب استقالل از على پروین 
مشاوره گرفته. اگر شما امروز بازى را نبردید اسم من حسین نیست. در همان بازى استقالل 
با شوت 40 مترى محمود فکرى بازى را 2-1 برد. فکر مى کنم زوبل، مربى پرسپولیس بود 
در آن بازى. امیر قلعه نویى تمام رفتار و کردارش عین على پروین است.  قلعه نویى عشقش 

پروین است چون پروین انسان باهوشى بود و مربیگرى اش عالى بود.

قبول کنید که همه چیز در تبریز به این ســمت و ســو 
مى رود که شــایعه باور نکردنى حضــور کى روش در 
تراکتورســازى آرام آرام رنگ واقعیت به خود بگیرد و 

بزرگ ترین بمب اتمى فوتبال ایران باشد.
علیرضا اسدى، مدیرعامل باشگاه تراکتورسازى اخیراً 
از ســمت خود در این باشــگاه اســتعفا کرد. در برخى 
رسانه ها  از جمله سایت رســمى باشگاه تراکتورسازى 
اعالم شــده قانون پرســروصداى منع بــه کارگیرى 
بازنشسته ها باعث شده تا اسدى اســتعفا بدهد اما این 

درست نیست. چرا که باشگاه تراکتورسازى مدتى است 
که تبدیل به یک باشــگاه خصوصى شده و شامل این 
قانون دولتى نمى شــود. ضمن اینکه حتى رسانه هاى 
رسمى باشگاه تراکتورسازى هم در خبر استعفاى اسدى 
هیچ اشــاره اى به دلیل این اســتعفا نکرده اند و همین 
باعث شده تا شایعات عجیب و غریبى در این باره به راه

 بیافتد!
شــایعه بزرگ مى تواند بزرگ ترین بمب تاریخ باشگاه 
تراکتورسازى باشد و آن حضور کارلوس کى روش روى 
نیمکت این تیم است. همه شرایط هم براى ترکیدن این 

بمب فراهم است. محمدرضا زنوزى رابطه اى صمیمانه 
با کارلوس کى روش دارد. سرمربى تیم ملى مدتى پیش 
به دعوت زنوزى به تبریز رفت و از باشگاه گسترش فوالد 
بازدید کرد. زنوزى هم یک فروند هواپیماى شرکت خود 
یعنى آتا را در اختیار تیم ملى ایران گذاشــت. از سویى 
رابطه اســدى و کى روش اصًال خوب نبود و این دو در 
یکى دو سال اخیر حسابى علیه یکدیگر مصاحبه کرده 
بودند و استعفاى ناگهانى اسدى مى تواند نشانه حضور 
کى روش در تراکتور در آینده اى نزدیک باشــد.  طبق 
مطلبى هم که روزنامه هاى «گل» و سایت «طرفدارى» 

چند روز پیش نوشته بودند،گفته مى شود اسدى در جمعى 
دوستانه این ماجرا را تلویحاً تأیید کرده و مدعى شده که 
چون احتمال داده که مالک باشگاه تراکتورسازى قصد 
دارد کى روش را ســرمربى این تیم کند ترجیح داده از 

سمتش کناره گیرى کند و از تبریز برود!
این شایعه هرچند همین حاال هم زیاد باورکردنى نیست 
اما قطعات پازل آن به خوبى در کنار هم جا گرفته اند و 
اصالً  بعید نیست در روزهاى آینده یعنى پس از پایان جام 
ملت هاى آسیا، این پازل با نشستن کارلوس کى روش 

روى نیمکت تراکتورسازى تکمیل شود.

 بمب اتمى 
منفجر مى شود؟

پازل هاى یک شایعه
 در حال تکمیل است

سعید نظرى

  محسن کدخدایى

شود اسدى در جمعى 
مدعى شده که  رده و
تراکتورسازى قصد 
م کند ترجیح داده از

ود!
اد باورکردنى نیست 
ر هم جا گرفته اند و 
نىپس از پایان جام 
 کارلوس کى روش 

شود.

دروازه بان تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان به سرمربى این تیم قول ماندن در اصفهان را داد.
على رغم شایعات مطرح شده راجع به جدایى رشــید مظاهرى از ذوب  آهن، این بازیکن به منصوریان قول ماندن 

در این تیم را داده است.
مظاهرى در دیدارى که با منصوریان داشته، به سرمربى ذوبى ها قول داده که تا پایان فصل در ذوب آهن مى ماند.
همچنین خبر دیگر از ذوب آهن اینکه شاگردان علیرضا منصوریان 26 دى ماه در یک دیدار  دوستانه به مصاف 
تیم استقالل خوزستان مى روند. قرار است تیم ذوب آهن از 21 دى در اهواز اردوى یک هفته اى خود را برپا کند.

مسئوالن باشگاه ذوب  آهن ابتدا مى خواستند با فوالد خوزستان دیدار دوستانه برگزار کنند، اما این اتفاق رخ نداد. 
عالوه بر استقالل خوزستان، ذوب آهن یک حریف تدارکاتى دیگر هم خواهد داشت که یکى از تیم هاى نفت مسجد 

سلیمان و یا صنعت نفت آبادان خواهد بود.

مظاهرى به على منصور قول داد

تیم فوتبال سپاهان براى شروع نیم فصل دوم رقابت ها و آماده سازى به ترکیه مى رود.
پیش تر قرار بود سپاهان اردوى آماده سازى خود را در کیش برگزار کند و براى حضور در این جزیره به صورت رسمى 
هم درخواست داده بود ولى عدم وجود زیرساخت هاى مناسب و به خصوص زمین چمن مناسب سبب شد تا قلعه 
نویى در تصمیمى که گرفته بود، تجدید نظر کند. پرسپولیس و استقالل دو رقیب سرسخت سپاهانى ها در نیم فصل 
دوم براى کسب عنوان قهرمانى خواهند بود که براى آماده سازى به اردوى قطر مى روند  و شاید همین هم یکى از 
دالیل تغییر اردوى سپاهانى ها از کیش به ترکیه بود تا طالیى پوشان که به هیج وجه دوست ندارند، قهرمانى نیم 

فصل را با عنوان دیگرى در پایان فصل عوض کنند، در تدارکات هم از تیم هاى رقیب عقب نمانند.
 گفتنى است سپاهانى ها براى اردوى ترکیه که از 27 دى ماه تا 5 بهمن ماه در آنتالیا برگزار خواهد شد، خود را مهیا 

مى کنند.

به سوى آنتالیا

باشگاه ذوب آهن براى بار دیگر تأکید کرد وینگر این تیم در پنجره زمستانى جدا نمى شود.
 محمدرضا حسینى، وینگر ذوب آهن و یکى از مهره هاى کلیدى این تیم از سوژه هاى جذاب نقل و انتقاالت زمستانى 
براى تیم هاى لیگ برتر از جمله سپاهان است و این تیم ها با ارائه پیشنهاد رسمى خواهان به خدمت گرفتن وى شدند. 
پیش از این باشگاه ذوب آهن اعالم کرده بود حاضر به فروش حسینى در مقطع کنونى نیست ولى این موضوع باعث 
پا پس کشیدن تیم هاى خواهان حسینى نشد و پیشنهادهاى جدید براى جذب این بازیکن رسید که بازهم ذوبى ها را 

براى دادن مجوز خروج به این بازیکن قانع نکرد.
باشگاه ذوب آهن بار دیگر بر عدم خروج حسینى از باشگاه در نیم فصل تأ کید کرد و به نظر نمى رسد این بازیکن حداقل 
تا پایان فصل در تیم دیگرى به جز ذوب آهن توپ بزند. ذوبى ها شرایط خوبى در جدول رده بندى لیگ برتر ندارند و رفتن 

حسینى هم مى تواند کار را براى این تیم سخت تر از قبل کند.

خواب حسینى را ببینید!

هفته ششــم لیگ برتر فوتبال زنان کشــور جمعه 21 دى ماه برگزار مى شــود. در این روز شش شهر میزبان 
مسابقات هفته ششم لیگ برتر بانوان کشور هستند.

در مهمتریــن بــازى هفتــه ســپاهان و ذوب آهــن اصفهــان دو تیــم همشــهرى به مصــاف هم 
مى رونــد؛ ایــن دو تیم بــا توجــه به باخــت هفته گذشــته بــراى کســب امتیاز پــا به ایــن بازى 

مى گذارند.
در دیگر بازى هفته، آذرخش تهران که با تنها 3  امتیاز در جایگاه دهم جدول قرار دارد در تقابل با شهردارى 

بم صدرنشین لیگ کار سختى را برعهده دارد.
همچنین ملوان و همیارى ارومیه که با امتیاز  برابر جایگاه ســوم و چهارم قرار دارند در بندرانزلى با هم رو به 

رو مى شوند.

فردا، شهرآورد دختران فوتبال اصفهان

آغاز تردید برانگیز و پر شگفتى جام هفدهم، این نگرانى 
را براى فوتبالدوستان ایرانى ایجاد کرده بود که نکند آن 
بالیى که سر امارات، استرالیا و ســوریه هم آمد به سر 
ایران بیاید و یک تیم سرشــناس دیگر هم نتواند از سد 
یک تیم دفاعى عبور کند. با این حال امــا با آغاز بازى 
مقابل یمن و هرچه که از زمان بازى گذشــت، ایران بر 
حریف چیره شد و با پنج گل زده و پنج گل نزده، نه فقط 
از تیم نگونبخت یمن بلکه از تمام مدعیان قاره کهن زهر 
چشم گرفت. برخالف سایر تیم ها انگار قرار نیست ما به 
احدى اجازه شگفتى سازى بدهیم.کى روش براى آغاز 
تورنمنت ریسک را کنار گذاشت و سعى کرد به مهره هاى 
باتجربه و امتحان پس داده اش اعتمــاد کند. او خوب 
مى دانست که اگر کار ایران در آغاز راه گره بخورد آنگاه 
دیگر مشــخص نیســت که در ادامه چه پیش بیاید. به 
همین دلیل تیم ملى را با آرایش تقریبًا محتاطانه 4-1-

1-4 به زمین فرستاد. چهار یک چهار یکى که با حضور 
چهره هایى نظیر احســان حاج صفى، رامین رضاییان، 
اشکان دژاگه و وحید امیرى رنگ و بویى نه چندان ریسک 
پذیر به خود گرفته بود. این بازیکنان با تجربه که هر کدام 
سال ها تجربه پوشیدن پیراهن تیم ملى را داشتند، در کنار 
تمام وظایف فنى که به خوبى هــم از اجرایش برآمدند، 
توانستند با مدیریت روانى مسابقه، به جوانانى مثل ترابى، 
طارمى و سردار هم روحیه بدهند تا آنها کار یمن را تمام 
کنند. کارشناسان پیش از آغاز مسابقه بر این باور بودند 
که ایران تا زمان زدن گل نخســت در مقابل حریف کار 
دشوارى خواهد داشت. اتفاقى که تا دقیقه 12 هم کامًال 
مشهود بود. یمن بدون استرس و آشفتگى در دفاع بازى 
مى کرد و حتى روى دو ضد حمله در همان دقایق ابتدایى 
توانســت دروازه بیرانوند را تهدید کند. ابتدا یک شلیک 
خطرناك از باالى دروازه به بیرون رفت و بعد از آن هم 
اشتباه سید مجید حسینى و رها کردن مهاجم یمنى این 
فرصت را به آنها داد تا با ارسال توپ به محوطه جریمه 
ایران خطرساز شوند. اشتباهى که در نهایت به ضرر خود 
حسینى تمام شد و باعث شد که او در نیمه دوم جاى خود 
را به پژمان منتظرى بدهد. تعویضى که قطعاً هشدارى از 

جانب کارلوس کى روش به این مدافع جوان بود.
ســردار آزمون و مهدى طارمى به درك باالیى از بازى 
کنار هم رســیده اند و این اتفاقى بسیار مثبت براى خط 
حمله تیم ملى است. همین هماهنگى و هارمونى باالى 

بازى این دو نفر بسیار در باز کردن دفاع چغر یمن مؤثر 
بود. آزمون که به خوبى متوجه ضعف دروازه بان حریف 
روى شوت از راه دور شده بود، اقدام به شوت زنى کرد و 
طارمى هم که کامًال مى دانست سردار قرار است چه کار 
بکند، به قلب دفاع حریف زد تا با استفاده از فضاى خالى 
بتواند دروازه یمنى ها را فرو بریزد. این هماهنگى باال در 
صحنه هاى مختلف دیگر هم خودش را نشان داد. روى 
گلى که ســردار خودش در نیمه دوم به ثمر رساند هم 
طارمى ایفاى نقش کرد تا این دو مهاجم جوان نشــان 
دهند که تمام حواشى و انتقادات را فراموش کرده اند و در 

کنار هم مى توانند هر دفاعى را به زانو دربیاورند.
مصدومیت علیرضا جهانبخــش و غیبتش در این بازى 
حتمًا خیلى ها را نگران مى کــرد اما نمایش فوق العاده 
یک جوان با اســتعداد تمام این دل مشغولى ها را از بین 
برد. مهدى ترابى که همواره یکى از پسران مورد وثوق 
کارلوس کى روش بود در این مسابقه و در غیاب لژیونر 
مصدوم تیم ملى در بال راست فرصت خودنمایى یافت و 
الحق هم عالى از پس مسئولیتش برآمد. ترابى در هنگام 
حمله بسیار عالى به وســط مى زد تا هم فضا براى نفوذ 
رامین رضاییان در سمت راست باز شود هم اینکه اشکان 
دژآگه به عنــوان توپ پخش اصلى تیــم انتخاب هاى
متنوعى براى بازیسازى داشــته باشد. تکنیک ناب بال 
راســت تکنیکى تیم ملى یمنى ها را کالفه کرده بود و 
باعث شد تا نظم دفاعى این تیم بارها و بارها به هم بریزد. 
شــلیک هاى مهارناپذیر قدوس در لیگ فرانسه براى 

طرفداران تیم ملى بسیار رشک برانگیز بود و آنها انتظار 
داشتند سامان در تیم ملى هم این گونه بدرخشد. او که 
در این بازى هم مثل سه بازى جام جهانى، تورنمنت را 
از روى نیمکت آغاز کرد، در نیمه دوم به زمین آمد تا به 
بازى تیم ملى ریتم سریع ترى ببخشد و البته یکى از آن 
شوت هاى فوق العاده خودش را براى به ثمر رسیدن گل 
پنجم به سمت سعودالســوادى روانه کند. قدوس قطعًا 
مهره اى کارگشا براى ایران است و در ادامه تورنمنت هم 

مى تواند بسیار کمک حال تیم ملى باشد.
کارلوس کى روش به خوبى نشان داد که تفاوت حضور 
در جام جهانى و جام ملت هاى آسیا و مثًال تقابل مقابل 
اســپانیا و پرتغال با یمن را مى داند. دیگر خبرى از آن 
ایران تدافعى و پر تراکم نبود بلکه ایران نشــان داد که 
هم مالکیت بر توپ و میــدان را خوب مى داند هم خلق 
موقعیت را و هــم گل زدن را. این بــازى تمرینى عالى 
براى خط حمله تیم ملى بود تا بتوانند شایســتگى هاى 
خود را به نحو احسن نشــان دهند. دفاع ایران طى این 
ســال ها بارها و بارها محک خورده بود و هر بار هم با 
موفقیت از امتحانات ســختش بیرون آمده بود و حاال 
نوبت خط آتش جلو بود تا با استفاده از فرصت ها بتوانند 
خود را نشان دهند. اتفاقى که به خوبى افتاد تا حاال ما به 
نسبت تیم 2018 تیمى متفاوت را شاهد باشیم. تیمى که 
حاصل انقالب و تحولى جذاب از ســوى کادرفنى بود و 
حاال همه را به پایان حسرت 43 ســاله امیدوار تر کرده

 است.

ما اجازه شگفتى سازى به احدى را نمى دهیم

ادعاى حسین شلغم

  قلعه نویى با مشورت پروین دربى را برد
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آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

شماره: 139721702210006433- 97/9/28 نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد ثبت جنوب شرق اصفهان و لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشد مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد  
1- راى شــماره 139760302210001230 مورخ 1397/09/24 هیــات اول آقاى على آقا 
حسینى اشکاوندى به شناسنامه شــماره 26 کدملى 1291782540 صادره از اصفهان فرزند 
محمد بر ششدانگ یکباب خانه مســکونى به مســاحت 300/10 مترمربع مفروزى از پالك 
شــماره 1504 اصلى واقع در بخش شش حوزه ثبت ملک جنوب شــرق اصفهان. (انتقال مع 
الواسطه از طرف محمد جعفرى). تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/10/4 تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1397/10/20 م الف: 324000 میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت اســناد و امالك جنوب شرق 

اصفهان /10/117
آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شماره: 139721702210005612- 1397/9/28 نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع قانون 
تعیین تکایف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد ثبت جنوب شرق اصفهان و لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشد مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد
1- راى 139760302210001231 مورخ 1397/09/25 هیات اول آقاى على آقا حســینى 
اشکاوندى به شماره شناســنامه 26 کدملى 1291782540 صادره از اصفهان فرزند محمد بر 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 214/01  مفروزى از پالك شماره 1135 اصلى واقع در بخش 
شش حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان. مالک رسمى. تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/10/4 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/10/20 م الف: 324007 میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت اسناد و 

امالك جنوب شرق اصفهان /10/119
آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شــماره: 974202511833050- 1397/10/2 نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع قانون 
تعیین تکایف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد ثبت جنوب شرق اصفهان و لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشد مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 

دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد
1- راى 139760302210001235 مورخ 1397/09/26 هیات اول آقاى رسول اسمعیلى به 
شماره شناسنامه 2 کدملى 1291357548 صادره از اصفهان فرزند حسین بر ششدانگ یک باب 
سوله و مغازه به مساحت 849/45 مترمربع مفروزى از پالك شماره 1 و 2 فرعى از 2251 اصلى 
واقع در بخش شش حوزه ثبت ملک جنوب شــرق اصفهان. (مالک رسمى). تاریخ انتشار نوبت 
اول: 1397/10/4 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/10/20 م الف: 326052 میرمحمدى- رئیس 

منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان /10/139
حصروراثت

 اسداله مؤمنى داراى شناسنامه شماره 4216 به شــرح دادخواست به کالسه 1389/97 از این 
دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسین مؤمنى 
موگوئى بشناسنامه 53 در تاریخ 97/5/24 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. على رضا مؤمنى  ش ش 16 ، 2. غالمرضا مؤمنى موگوئى 
ش ش 1 ، 3. مصطفى مؤمنى موگوئى ش ش 3677 ، 4. توران مؤمنى موگوئى ش ش 3789 ، 
5. سیف اله مؤمنى  ش ش 189 ، 6. فتح اله مؤمنى ش ش  242 7. اسداله مؤمنى ش ش 4216 
8. ایران مؤمنى موگوئى ش ش 281 9. اکبر مؤمنى ش ش 3 10. ابراهیم مؤمنى ش ش 2 11. 
مسلم مؤمنى ش ش1 (فرزندان متوفى)12. بلقیس موگوئى ش ش 11  (همسر متوفى)، متوفى 
به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در 
یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 342996/م الف رئیس 

شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد 10/337
ابالغ وقت دادرسى

 خواهان عباس حاج على عسگر  دادخواستى به خواســته الزام خوانده مبلغ نود و یک میلیون 
ششصد هزار ریال  به طرفیت خوانده یوسف ثباتى به شوراى حل اختالف شعبه دوم شهرستان 
نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 321/97 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 
97/11/23 ســاعت 10/30 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و 
نشانى معینى نمى باشــد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شــورا برابر ماده 73 قانون آیین 
دادرســى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشــار 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. 343048/ 

م الف شعبه دوم شوراى حل اختالف نجف آباد 10/338
  حصر وراثت

آقاى / خانم غالم حسن جعفرى بشناسنامه شــماره  51614253  به شرح دادخواست کالسه 
1970/97  از این دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین اشعار داشته که شادروان 

خان محمد جعفرى  بشناســنامه شــماره  412393205 در تاریخ 24/ 1397/08 درگذشته و 
ورثه وى درهنگام درگذشــت عبارتند از : 1- صغرى جعفرى شماره شناسنامه 26252 نسبت 
فرزند 2- کبرى جعفرى شماره شناسنامه 42254607 نســبت فرزند 3-رقیه جعفرى شماره 
شناسنامه 51614337 نسبت فرزند 4-زینب جعفرى شــماره شناسنامه 16478 نسبت فرزند 
5-احمدرضا جعفرى شماره شناسنامه 12548639 نسبت فرزند 6-غالمحسین جعفرى شماره 
شناسنامه 51614261 نســبت فرزند 7-غالم حسن جعفرى شــماره شناسنامه 51614253 
نسبت فرزند 8-زهراء جعفرى شماره شناســنامه 93743128 نسبت همسر ، پس از تشریفات 
قانونى درخواست مزبور را یکمرتبه آگهى مى نماید تا هرکسى هر اعتراضى دارد و یا وصیتنامه 
از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد در غیر اینصورت 
گواهى حصر وراثت صادر خواهد شد م الف 341045  دبیرخانه شوراى حل اختالف شعبه اول 

فالورجان 10/339 
حصر وراثت

آقاى / خانم عبدالرضا ســلیمانى زاده  بشناسنامه شماره  1032  به شــرح دادخواست کالسه 
1965/97  از این دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین اشعار داشته که شادروان 
على ســلیمانى زاده  بشناســنامه شــماره  231 در تاریخ 05/ 1394/12 درگذشته و ورثه وى 
درهنگام درگذشت عبارتند از : 1- عبدالرضا ســلیمانى زاده شماره شناسنامه 1032 نسبت پدر  
2-مهناز خانم نظرى شماره شناسنامه 903 نســبت مادر، پس از تشریفات قانونى درخواست 
مزبور را یکمرتبه آگهى مى نماید تا هرکســى هر اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او 
باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد در غیر اینصورت گواهى حصر وراثت 

صادر خواهد شد م الف 341035  دبیرخانه شوراى حل اختالف شعبه اول فالورجان 10/340 
حصر وراثت

آقاى / خانم مظاهر قدیرى قهدریجانى  بشناســنامه شــماره  29  به شرح دادخواست کالسه 
1982/97  از این دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین اشعار داشته که شادروان 
یداله قدیرى قهدریجانى  بشناســنامه شــماره  134 در تاریخ 13/ 1397/07 درگذشته و ورثه 
وى درهنگام درگذشــت عبارتند از : 1- ســیف اله قدیرى قهدریجانى شــماره شناسنامه 92 
نسبت 2- حسین قدیرى شماره شناسنامه 348 نســبت 3- فتح اله قدیرى قهدریجانى شماره 
شناسنامه 349 نســبت 4- براتعلى قدیرى شماره شناسنامه 449 نســبت 5- مظاهر قدیرى 
قهدریجانى شماره شناســنامه 29 نسبت 6- عباســعلى قدیرى قهدریجانى شماره شناسنامه 
140 نسبت 7- عزت قدیرى قهدریجانى شماره شناسنامه 323 نسبت ، پس از تشریفات قانونى 
درخواست مزبور را یکمرتبه آگهى مى نماید تا هرکسى هر اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى 
نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد در غیر اینصورت گواهى 
حصر وراثت صادر خواهد شد م الف 343218  دبیرخانه شوراى حل اختالف شعبه اول فالورجان 

 10/341
حصر وراثت

آقاى / خانم رحمت اله شفیعى  بشناسنامه شماره  278  به شرح دادخواست کالسه 1979/97  از 
این دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین اشعار داشته که شادروان محمدشفیعى 
قهدریجانى  بشناسنامه شــماره  67 در تاریخ 16/ 1397/09 درگذشــته و ورثه وى درهنگام 

درگذشت عبارتند از : 1- رجبعلى شفیعى شــماره  شناسنامه 1038 نسبت فرزند 2- رحمت اله 
شفیعى شماره  شناسنامه 278 نسبت فرزند 3-ولى اله شــفیعى شماره  شناسنامه 279 نسبت 
فرزند 4-علیرضا شفیعى شماره  شناسنامه 6876 نسبت فرزند 5-جعفر شفیعى شماره  شناسنامه 
6501 نسبت فرزند 6-رمضان شفیعى شماره  شناســنامه 178 نسبت فرزند 7-کبرى شفیعى 
شماره  شناسنامه 657 نسبت فرزند 8-عذرا شفیعى شماره  شناسنامه 225 نسبت فرزند 9-فاطمه 
شفیعى شماره  شناسنامه 1100143858 نســبت فرزند 10-رقیه سلطان کاظمى قهدریجانى 
شماره  شناسنامه 5210 نسبت همسر ، پس از تشــریفات قانونى درخواست مزبور را یکمرتبه 
آگهى مى نماید تا هرکســى هر اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهى ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد در غیر اینصورت گواهى حصر وراثت صادر خواهد شد 

م الف 343204  دبیرخانه شوراى حل اختالف شعبه اول فالورجان 10/342 
اخطار اجرایى

 شــماره 744/97 به موجــب راى شــماره 1061 تاریخ 97/8/12 حوزه هشــتم شــوراى 
حل اختالف شهرســتان نجــف آباد که قطعیــت یافته اســت. محکوم علیــه 1- گوهر تاج 
مرادى2- ســید مصطفى مطلبى به نشــانى مجهول المکان محکوم اســت به 1-پرداخت 
مبلغ 110/000/000 ریال بابت اصل خواســته2-پرداخت مبلغ 3/100/000 ریال به عنوان 
هزینه هاى دادرســى و ابطال تمبر از باب تسبیب 3- پرداخت خســارات  تاخیرتادیه از تاریخ 
سررســید96/12/15 لغایت اجــراى حکم 4- هزینه نیم عشــر دولتى.محکــوم له: مجتبى 
محمدى  به نشــانى: نجف آباد- خیابــان 15خرداد جنوبى – کوچه شــهید شــمس – بن 
بســت شــهید محمدى. ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ 
شــد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالــى معرفى کند که اجراى حکم و اســتیفاء محکــوم به از آن 
میســر باشــد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید.

 343892/م الف-شعبه هشتم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد 10/343
ابالغ  وقت رسیدگى 

خواهان: قدمعلى رضائى حسین آبادى با وکالت مهدى سواد کوهى  فرزند فریدون  دادخواستى به 
خواسته تقاضاى صدور حکم محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصد و نه میلیون ریال به انضمام 
کلیه خسارات دادرسى (هزینه دادرسى – حق الوکاله وکیل و تأخیر تأدیه از تاریخ 1394/7/22 تا 
زمان اجراى حکم  به طرفیت خوانده محمد حسین عباسى دره بیدى به شوراى حل اختالف شعبه 
اول   شهرستان تیران و کرون تسلیم نموده که بعد از ارجاع به شــماره 881/97 ثبت گردیده که 
وقت رسیدگى آن 97/11/23 ساعت 10/30 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان 
و داراى آدرس و نشانى معین نمى باشــد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا  برابر  ماده 73 
قانون آیین دادرســى  مدنى مراتب یک بار در روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى میشود و به 
خوانده اخطار مى گردد که از تاریخ نشر آگهى  ظرف مدت یک ماه به دبیر خانه شورا مراجعه و نسبت 
به دریافت نســخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلســه رسیدگى تعیین شده حضور 
یابد بدیهى اســت  در صورت عدم حضور شــورا به خواسته رســیدگى نموده و تصمیم شایسته 

اتخاذ خواهد نمود. 342446 /م الف-منشى شعبه اول حقوقى دادگاه عمومى نجف آباد 10/350

معــاون آموزشــى وزیر علــوم، تحقیقــات و فناورى 
از برگزارى کنکــور 98 صرفًا براى رشــته محل هاى 

پرمتقاضى خبر داد.
مجتبى شریعتى نیاسر اظهارکرد: وضعیت غیرقابل قبول 
رشد کمى در حوزه آموزش عالى توجه همه مسئوالن و 
دست اندرکاران را به خود معطوف داشته است و این رشد 
غیرمنطقى سبب شده که امروز در اکثر مناطق و شهرهاى 
کوچک، مراکزى وابسته به وزارت علوم تشکیل شود و 
به ارائه خدمات با کیفیت بسیار پایین بپردازند. شریعتى 
نیاسر کیفى سازى را گام بعدى در جهت ارتقاى آموزش 
عالى کشــور عنوان کرد و ادامه داد: سه شعار محورى 

کنترل کمى، ارتقاى کیفى و اقتدار و هماهنگى، از جمله 
برنامه هاى این وزارتخانه از ابتدا بوده که موضوع رشــد 
کمى تاحدود بسیار زیادى مهار شد، اما در ارتقاى کیفى 

نیاز به فعالیت هاى فراوان داریم.
وى، مدیریت منطقــه اى را ازجمله کلیدواژه هاى اصلى 
آمایش آموزش عالى کشور دانست و افزود: بر این اساس، 
الزم است نظام تصمیم سازى آموزش عالى در مناطق 
مختلف کشور متمرکز شده و دانشگاه هاى مطرح و بزرگ 
منطقه اى با محوریت در این تصمیم سازى، خرد جمعى 
و همفکرى، دیگر مراکز را به ســمت تصمیم گیرى در 

ستاد هدایت کند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکى اصفهان گفت: بیشترین علل 
مرگ و میر کودکان زیر پنج سال در گذشته بیمارى هاى 
عفونى و واگیــردار بود و امروز ســقوط وحوادث ترافیکى 

سرمنشأ فوت این دسته از کودکان است.
طاهره چنگیز با بیان اینکه شــاخص امید بــه زندگى در 
اوایل انقالب درحدود 75/7 درصد بوده است،  اظهارکرد: 
در زمان حاضر این شــاخص در ایران به 81/39 درصد و 
در اســتان اصفهان 78/7 درصد مى رسد و بر این  اساس، 
شاهد  افزایش 20 سال امید به زندگى طى 40 سال گذشته 
بوده ایم. وى افزود: البته این افزایش امید به زندگى از یک 
سو شــاخص موفقیت براى نظام سالمت است و از سوى 

دیگر، یک زنگ هشدار سالمندى در راستاى فراهم کردن 
زیرساخت هاى بهداشتى و درمانى براى نیازهاى سالمندان 
است. رئیس دانشگاه علوم پزشکى اصفهان با بیان اینکه 
تمام این موارد جزو شــاخص هاى برونداد سالمت است، 
گفت: بر پایه شاخص  هاى فرایندى، در حال حاضر ده هزار 
تخت بیمارستانى در سطح استان اصفهان داریم که از این 
تعداد، 4500تخت بیمارستانى وابسته به دانشگاه است. وى 
بیان کرد: شاخص مرگ و میرکودکان زیر یکسال را از هر 
1000 نفر تولد باید سنجید، در حال حاضر نرخ مرگ و میر 
کودك زیر یکسال در کشــور به 17 در یکهزار و در استان 

اصفهان به 9/4 در یکهزار رسیده است.

برگزارى کنکور سراسرى صرفاً 
براى رشته   هاى پرمتقاضى

بیشترین علت مرگ
 کودکان زیر 5 سال

 GTL احداث پاالیشگاه
 در گلپایگان

على بختیار، نماینده مردم گلپایگان و خوانســار در 
مجلس شوراى اســالمى گفت: احداث پاالیشگاه 
«GTL» به عنوان نخستین پروژه غیرآالینده در 
خاورمیانه، به زودى با حضور وزیر نفت در گلشــهر 

کلنگزنى مى شود.

بازگشایى پیست اسکى افوس
با بارش برف در پیست اســکى افوس، فعالیت این 
پیست آغاز  شد و از این  هفته، شاهد مراجعه اسکى 

بازان به این پیست خواهیم بود. 
پیست اســکى افوس مجهز به یک دستگاه باال بر 
تله اسکى 800 مترى است و  داراى مناطق دیدنى و 
زیباى زمستانى است که همه ساله با بارش نخستین 
برف، پذیراى خیل عظیم  گردشگران و ورزشکاران 
است که با همکارى هیئت اســکى استان وبا توجه 
به انجام استعدادیابى در شهرستان، شاهد برگزارى 
دوره هاى آموزشــى اسکى در ســطح زیر 12سال 

خواهد بود.

وقوع66 فقره تصادف جرحى 
و خسارتى در اصفهان  

رئیس پلیس راهور اســتان اصفهان گفــت: از آغاز
بارش هاى چهارشنبه (دیروز)، در سطح شهر اصفهان 

66 فقره تصادف جرحى و خسارتى گزارش شد.
رضا رضایى با اشــاره به اینکه به دنبال بارش هاى 
بامداد چهارشنبه در سطح شهر اصفهان تصادف هاى 
جرحى و خســارتى گزارش شــد، اظهار کرد: عمده 
این تصادفــات در بزرگراه هاى اصفهــان گزارش

 شده است.
وى افزود: در مجموع 63 تصادف خســارتى و ســه 
تصادف جرحى در ســطح شــهر اصفهان گزارش 

شده است.

پیشرفت 95 درصدى احداث 
خانه  کودك استاد همایى

مدیر منطقه 10 شــهردارى اصفهان از پیشرفت 95 
درصدى عملیات احداث خانه کودك اســتاد همایى 
خبر داد و گفت: براى احداث این فرهنگسرا 9 میلیارد 

ریال اعتبار پیش بینى شده است.
حمید شــهبازى اظهار کرد: احــداث خانه کودك 
استاد همایى درخیابان معراج که تا کنون 95 درصد 
پیشرفت داشــته، تا پایان امســال به بهره بردارى 

مى رسد.  

خبر

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 اداره کل نوسازى مدارس استان اصفهان

نوبت اول
آ

نوبت 
مناقصه

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

مبلغ تضمین شرکت 
در مناقصه(ریال)

مدت 
قرارداد شماره مناقصه عنوان پروژه ردیف

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

م الف: 344317 

معــاون حفاظــت و بهــره بردارى شــرکت ســهامى 
آب منطقه اى اصفهــان گفت: با افزایش خروجى ســد 
زاینده رود، در هفته اول بهمن ماه امســال آب در شرق و 
کالنشهر اصفهان به منظور تأمین نیاز بخش کشاورزى 

جریان مى یابد. 
حســن ساســانى دیروز چهارشــنبه در جمع کشاورزان 
شرق و غرب اصفهان در مســجد گلزار خوراسگان افزود: 
براســاس هماهنگى هاى انجام شــده، تاریخ دقیق این 
بازگشایى در روزهاى آینده با تأیید مسئوالن وزارت نیرو 
اعالم خواهد شــد. وى اضافه کرد: کشــت کشاورزان و 
اختصاص حقابه آنها از زاینده رود ضرورى است و شرکت 
آب منطقه اى اصفهان و سازمان جهاد کشاورزى همواره 

در کنار کشاورزان بوده اند.
معاون حفاظت و بهره بردارى شرکت آب منطقه اى اصفهان 
با تأکید بر ساماندهى بستر زاینده رود خاطرنشان کرد: این 
موضوع در استان هاى اصفهان و چهارمحال و بختیارى به 

طور جدى با همکارى کشاورزان در حال انجام است.
***

عضو هیئت مدیره صنف کشاورزان اصفهان از بازگشایى 
آب زاینــده رود در اصفهان و رســیدن آن براى کشــت 

کشاورزان شرق در هفته اول بهمن ماه خبر داد.
حسین محمدرضایى در پاسخ به این سئوال که جارى شدن 

زاینده رود قطعى است یا خیر، گفت: البته باز شدن آب باید با 
تأیید شوراى هماهنگى در تهران صورت گیرد.

عضو هیئت مدیره صنف کشــاورزان شهرستان اصفهان 

عنوان کرد: جهادکشاورزى هم قول داده یارانه  براى بذر 
گندم کشاورزان اختصاص دهد، چرا که با توجه به شرایط 

پیش آمده، کشاورزان پولى براى خرید بذر ندارند.

وعده معاون آب منطقه اى در جمع کشاورزان اصفهان:

نمایشگاه عکس هاى منتخب ســه دوره مسابقه 
جهانى بنیاد « World press photo» امروز 
در مــوزه هنرهــاى معاصــر اصفهــان برپــا 

مى شود.
 World press photo نماینده بنیاد جهانــى
 گفت: عکس هــاى برگزیده این بنیــاد مربوط به
سال هاى 2016 تا 2018 میالدى، در این نمایشگاه 

ارائه مى شود.
«ایشــا ایون» افزود: 141 قطعه عکس ارائه شده 
در این نمایشــگاه مشتمل بر هشــت زیر گروه با 
موضوعات ورزش، طبیعت، زندگى روزمره، خبر و 

محیط زیست است.
به گفته وى، عکس هاى برگزیــده از بین بیش از 
3000 قطعه عکس رســیده به این بنیاد و توسط

 گروه هاى متعدد داورى انتخاب شده است.
وى هــدف از برگزارى نمایشــگاه هــاى متعدد 
در سراســر جهان را، ارتقاى غناى عکاســى، باال 
بردن ســطح آگاهى عمومى، کمــک حرفه اى به 
عکاسان و آشنا کردن ساکنان کشورهاى مختلف با 

روایت هاى تصویرى عنوان کرد.
این نمایشگاه تا هشتم بهمن از ساعات 9 تا 13 و 16 

تا 19 پذیراى عالقه مندان است.

امسال با بومى سازى بیش از 95 درصد از قطعات 
مورد نیاز شرکت فوالد امیر کبیر کاشان، دو میلیون 
و 300 هزار دالر براى این شــرکت صرفه جویى 

حاصل شد.
مدیرعامل شــرکت فوالد امیر کبیر کاشان گفت: 
باوجود تحریم و تنگناهــاى اقتصادى، صنعتگران 
داخلى در تــالش  براى قطع وابســتگى در زمینه  
قطعات یدکى و اقالم مصرفى هســتند که حاصل 
این موفقیت، بومى سازى 170 قلم از قطعات مورد 

نیاز این شرکت صنعتى است.

عزیز قنواتى افــزود: با بومى ســازى تجهیزات و 
خطوط تولید این شــرکت فوالدى، امســال 400 
درصد رشد در تولید انواع اقالم مورد نیاز و همچنین  
رشــد بیش از هشــت برابرى صرفه جویى ارزى 
درمقایســه با مدت مشابه پارســال حاصل شده 

است.
گفتنى است؛ شــرکت فوالد امیرکبیر کاشان سال 
1374 با ظرفیت اسمى 130 هزار تن ورق گالوانیزه 
به روش غوطه ورى گرم مــداوم در 14کیلومترى 

شرق شهرستان کاشان راه اندازى شد.

نمایش عکس هاى
 مسابقه World press photo در اصفهان

بومى سازى 95 درصد قطعات شرکت فوالد امیر کبیر

زاینده رود هفته اول بهمن جارى مى شود

مدیر امور فرهنگى و ارتباطات اداره کل میراث فرهنگى 
اســتان اصفهان گفت: وارثان خانه میناسیان تمام قد 
مقابل ثبت ملى این اثر در فهرست میراث مفاخر کشور 

ایستادند.
شــهرام امیرى اظهارکرد: زنده یاد «لئون میناسیان» 
یکى از برجســته ترین اصفهان شناسان به شمار رفته 
و از سابقه بیش از 70 ســال فعالیت در حوزه شناخت 
ســیر تطور تاریخ فرهنگ و تمــدن هموطنان ارمنى 
برخوردار بود و پس از درگذشــت این پژوهشگر، اداره 
کل میراث فرهنگى استان اصفهان تالش کرد تا خانه 

این پیشکسوت را در فهرســت میراث مفاخر کشور به 
ثبت ملى برساند. وى افزود: با توجه به اینکه خانه لئون 
میناسیان از قدمت چندانى برخوردار نبود و فاقد ارزش 
تاریخى بود، کارشناســان تصمیم گرفتند تا خانه را بر 
اساس قانون در فهرســت میراث مفاخر کشور به ثبت 

ملى برسانند.
وى تصریــح کــرد: متأســفانه وارثان ایــن خانه که 
بیش از هشــت نفر بودند، با مراجعات مکــرر به این

 اداره کل و نهادهاى مختلــف فرهنگى مانع ثبت ملى 
این اثر شدند.

 یکى از کاربران شــبکه اجتماعى توییتــر در صفحه 
شخصى خود با انتقاد از شــوراى شهر اصفهان نوشت: 
 شاید باور نکنید اما براى میدان آمادگاه (روبه روى هتل 
عباسى) نگهبان گذاشــته اند و کسى اجازه نشستن در 

آنجا یا حتى توقف چند دقیقه اى را ندارد.
مهدى مقدرى، عضو شوراى اســالمى شهر اصفهان 
در پاســخ به این کاربر که این اتفاق را از دستاوردهاى 
شــوراى شــهر اصالح طلب  اصفهان دانســته بود، 
نوشت: این تصمیم هیئت مدیره مجتمع عباسى است، 
اخیراً این تصمیــم را گرفته اند و مرتبــط به مدیریت 

شهرى نیســت؛ چند مورد نزاع با ســالح سرد در آنجا 
اتفاق افتاده و در یک مورد گردشگر خارجى مورد حمله 

قرار گرفته است.
نصیر ملت، دیگر عضو شوراى اسالمى شهر اصفهان 
نیز به این توییت واکنش نشان داد و اظهار کرد: اگرچه 
این اتفاق نتیجه تصمیمات مدیریت شــهرى نیســت 
اما براى اصــالح آن، موضوع را به رئیس کمیســیون 
اجتماعى و محیط زیست شوراى شهر اصفهان انتقال 
خواهیم داد تا با رفع نگرانى ها، وضعیت خیابان به حالت 

عادى برگردد.

نام «میناسیان» جزو مفاخر علمى ثبت نشد

چرا کسى اجازه نشستن روبه روى هتل عباسى را ندارد؟
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امروزه حمالت قلبى، دومین عامل مــرگ و میر مردم 
دنیا محسوب مى شود که این نوع حمالت داراى درجات 

مختلفى است.
مصرف ســیگار باعث 
بروز بیمارى هاى عروق 
کرونر مى شود و افرادى 
کــه در معــرض دود 
هســتند، دچار حمالت 

قلبى مى شوند.
یکــى از عوامــل بروز 
حمالت قلبى در مردم، 
ســابقه خانوادگــى و 
ژنتیکى است، به طورى 
که در حدود 25 گونه ژن 
مرتبط با حمالت قلبى 

کشف شده است.
درد در قســمت قفسه 
سینه و به خصوص در 
ســمت چپ بدن یکى 

از عالیم کالسیک حمالت قلبى محسوب مى شود، فرد 
ممکن است این درد را در طول زندگى تجربه کند و این 

مسئله مى تواند نشانه حمله قلبى باشد.
حمالت قلبى با عارضه هایى مانند دیابت، فشــارخون، 
چاقى و کلسترول باال ارتباط مستقیمى دارد که مى توان 
با انجام فعالیت فیزیکى 
مناســب و مصــرف 
غذاهاى ســالم از بروز 
هرگونــه حمالت قلبى 

جلوگیرى کرد.
یکــى از عالمت هاى 
شروع حمالت قلبى در 
مــردان، خروپف مداوم 
در هنگام خواب است که 
وضعیت جدى محسوب 
مى شود که باعث قطع 
تنفس در هنگام خواب 
عمیق و در نهایت بروز 

حمالت قلبى مى شود.
مشــکالت گوارشــى 
مانند تهــوع، معده درد 
و استفراغ از دیگر نشانه هاى بروز حمالت قلبى در مردان 

محسوب مى شود.

شاید باورش براى ما سخت باشد وقتى بدانیم غذا هایى 
که تاکنون خوردنشــان براى ما لــذت بخش بوده و 
سال ها با این تصور روى میز و سفره شام و ناهارمان 
قرار گرفته اند، نه  تنها فایده اى براى بدنمان نداشته،  

بلکه حتى گاهى برایمان ضرر هم داشته اند.
خارش پوست، کهیر، تحریک هاى پوستى، تغییرات 
تنفسى یا حالت خفگى، برخى از نشانه هاى مسمومیت 

و حساسیت غذایى است.
به  طور کلى در طب سنتى گفته مى شود، ممکن است 
آنزیم هضم یکى از آنها در هضم دیگرى اختالل ایجاد 
کند. به همین دلیل مواد مختلف نباید همزمان با هم 

خورده شوند.
ماست و ساالد را با هم نخورید

بهتر است ساالد و ماســت را به صورت جداگانه یا با 
حداقل یکى دوساعت فاصله میل کنید. حتى مى توان 
ماست را قبل از غذا و ساالد را بعد از غذا مصرف کرد. 
براى همراهى غذا، سبزى ها به ویژه ریحان، ترخون و 

تره که طبع گرمى دارند، بهترین گزینه هستند.
چند نوع گوشت را با هم نپزید

هیچ وقت مخلوطى از گوشت گوسفند و گوساله را در 
خورش هاى تان نریزید. تفاوت طبع این گوشت ها، این 

اقدام را در طب سنتى منع کرده است.
باقالى پلو را با ماهى نخورید

باقالى پلو با ماهى در عین خوشــمزه  بودن، ترکیب 
چندان مناسبى نیست؛ چراکه باقال نفخ زیادى ایجاد 
مى کند و ماهى هم در میان گوشت ها، سردترین طبع 
را دارد و رطوبت ایجاد مى کند. از آنجا که رطوبت پایه 
به وجود آمدن نفخ اســت، خوردن باقال نفاخ همراه 
ماهى مى تواند فرد را دچار باد شکمى کند. پس بهتر 
است ابتدا ماهى را در سسى از کنجد، ادویه و آویشن 

بخوابانید، سپس سرخ کنید تا طبعش متعادل شود. 
ماست را با ترشى نخورید

اگر مى خواهید براى همراهى غذا از ترشــى استفاده 
کنید یا غذاى شــما حاوى آبلیمو اســت، بهتر است 
خوردن ماست و لبنیات را فراموش کنید؛ چراکه هر دو 
طبع سردى دارند و اگر همزمان خورده شوند، فرد دچار 

سردى مى شود.
ماست را با ماهى نخورید

هر قدر غذا طبع ســردى داشــته باشــد، خوردنش 
مشکل سازتر مى شود. ماست طبع سردى دارد و نباید 
همراه با ماهى که سردترین طبع را در میان گوشت ها 
دارد، میل شود چراکه باعث تولید خلط خام زیادى در 

بدن مى شود.
تن ماهى را با تخم مرغ نخورید

غذا هاى مختلف در طب سنتى به دسته هاى گوناگونى 
تقسیم شده اند که خوردن سه دســته از غذا ها با هم 
به شدت منع شده است؛ لبنیات، تخم مرغ و گوشت ها. 
یعنى هیچ کــدام از این غذا ها را (دو به دو یا هر ســه 
را با هم) مصــرف نکنید، چون هرکــدام از آنها یک 
غذاى کامل هســتند، حتى براى مزه دارکردن ماهى 
و بعضى گوشــت ها، آنها را در تخم مــرغ نخوابانید. 
این موضــوع بــراى تن ماهــى و تخم مــرغ هم

 مصداق پیدا مى کند.
زرشک پلو را با مرغ نخورید

زرشک پلو گزینه خوبى براى همراهى با مرغ نیست. 
همراهى مرغ با زرشــک که طبع سردى دارد، باعث 
سردتر شدن طبع مرغ مى شود و مى تواند هضم غذا 
را براى بدن سخت تر کند. پس بهتر است در خوردن 
چنین غذایى زیاده روى نکنید یا زعفران را چاشــنى 

غذا کنید.

بسیارى از افراد به دنبال شناخت شخصیت درونى و آگاهى از درون خود هستند. جالب است بدانید با روش هایى مختلف 
مى توان به این موضوع پى برد که یکى از آنها تست روانشناسى است.

مى دانستید یک رشته علمى پر طرفدار به نام خطوط پوست شناسى وجود دارد به نام «درماتو گلیفیک».
 درماتوگلیفیک علمى است که به مطالعه  صحیح و اصولى خطوط پوســتى موجود در کف دست و پا و نوك انگشتان 
مى پردازد. پیشرفت در این علم به دانشمندان کمک کرده است که بدانند الگو هاى خطوط رو ى پوست و انگشتان چطور 

به شخصیت و الگو هاى رفتارى آنها ارتباط پیدا مى کند.
اثر انگشت شما تقریباً شبیه کدام است؟

 

با تفسیر انواع اثر انگشت به شخصیتتان پى ببرید
مدل A ؛ اثر انگشت حلقه وار

این مدل اثر انگشت در بین اروپاییان معمول ترین الگو است. این اثر انگشت نشان دهنده شخصیت آرام و متعادل است، 
افراد با این اثر انگشت معموًال دلسوز هستند و ســعى مى کنند به بقیه کمک کنند، آنها همچنان خیلى زود دوست پیدا 
مى کنند. این افراد با اینکه بسیار حساس و مسئولیت پذیر هســتند ولى ابتکار و خالقیت کمى در زندگى از خود نشان 

مى دهند.
مهمترین منبع اطالعات و احساسات مختلف براى این افراد از طریق ارتباطات با دیگران است. این افراد از نظر احساسى 
کامًال قابل پیش بینى هستند، معموًال انسان ها با اثر انگشت حلقه وار انسان هاى سالمى هستند و به نسبت بقیه افراد، 

بیمارى کمترى دارند.
مدل B ؛ اثر انگشت چرخشى

انسان ها با اثر انگشت چرخشى کم حوصله  هستند؛ آنها افرادى هستند که ذاتاً با استعداد هستند و خیلى زود همه چیز را 
یاد مى گیرند و به راحتى همه چیز در اطرافشان را آنالیز و پردازش مى کنند. نکته جالب درباره آنها این است که افراد با 

اثر انگشت چرخشى معموًال چند کار را همزمان با هم شروع مى کنند و تا نیمه راه انجام مى دهند و بعد خسته مى شوند.
آدم ها با اثر انگشت چرخشى شخصیتى به اصطالح قابل احتراق دارند؛ زود آتشى مى شوند و شخصیتشان تعادل ندارد. این 
افراد اصًال قابل پیش بینى نیستند همیشه احساس واقعى خود را پنهان مى کنند، آنها معموًال دنبال تسکین مى گردند و 
آن را هم در خود به خوبى نمى یابند. این افراد هیچ وقت از خود راضى نیستند و به همه چیز بدبین  هستند، منبع احساسات 

آنها در درون خودشان است، در حالى که اطالعات دیگر را خودشان به راحتى به دست مى آورند.
ویژگى اصلى شخصیت آنها در یک کلمه «بلغمى مزاج» است، طرز حرف زدن این افراد معموًال نامفهوم، آرام و معموًال 
با صداى پایین است، اگر شخصى هر دو انگشت سبابه اش داراى الگوى چرخشى باشد، به عنوان یک متفکر به دنیا آمده 

است، آنها معموًال به خواندن حقوق، تحقیقات و برنامه نویسى و کًال درس و تحقیق اشتیاق دارند.
مدل C ؛ اثر انگشت منحنى

افراد با اثر انگشت منحنى بسیار پر انرژى و با اعتماد به نفس هستند؛ شما مى توانید اعتماد به نفس آنها را در همه چیز 
ببینید، در ژستشان، طرز حرف زدنشان، حرکاتشان و حتى صدایشان.

 گاهى بسیار متعصب رفتار مى کنند، شما هیچ وقت نمى توانید طرز فکر آنها را تغییر دهید، آنها هیچ وقت سفسطه خود را 
قبول نمى کنند و هر تصمیمى که بگیرند آخرین تصمیم براى خودشان است و تحت تأثیر کسى آن را رد نخواهند کرد.

شاخصه اصلى این افراد سفت و سخت بودن و تغییرناپذیرى است. افراد با اثر انگشت منحنى معموًال تغییرات در محیط 
و اطراف را نمى توانند تحمل کنند و گوش کردن به نظر دیگران برایشان خیلى سخت و عذاب آور است. انسان ها با این 
الگوى خطوط در انگشتان معموًال از کار هاى یدى لذت مى برند و سعى مى کنند از دیگران براى رسیدن به اهدافشان 

استفاده کنند.
ویژگى محسوس شخصیتى این افراد بداخالقى است. آنها براى هنر و موســیقى ارزش قائل هستند و زبان بدن گویا 
و متمایزى دارند. این افراد باید همیشه سرشان گرم باشــد؛ هیچ نوع نرمى و انعطاف نباید از این افراد انتظار داشت اما 
باید بدانید این افراد به شدت و بسیار وفادار و با معرفت هستند و به هیچ وجه حتى تا پاى جانشان دوستان خود را لو یا از 

دست نمى دهند.

نشانه ھایی پنھان در 
انگشتان که شخصیت تان 

کشمش سرشار از فیبر اســت و براى درمان یبوست کاربرد را لو می دھد
بسیارى دارد.

بدن انســان نمى تواند فیبر را هضم کند، بنابراین فیبر حجم 
مدفوع را افزایش مى دهد و باعث مى شود در مجارى گوارش 
حرکت آسان ترى داشته باشد؛ از این رو، مصرف کشمش به 
جذب آب از مجارى گوارش کمک مى کنــد و باعث نرم تر 
شدن مدفوع و موادى مى شود که در اثر سفتى و خشکى به 

سختى در روده ها حرکت مى کنند.
توصیه مى شود براى افزایش میزان آب در دستگاه گوارش، به 

همراه کشمش خیس خورده، مقدارى آب نیز بنوشید.

عضو هیئت علمى دانشکده تغذیه دانشگاه علوم پزشکى شهید 
بهشتى با اشاره به اینکه عسل مخصوص افراد دیابتى وجود 
ندارد،گفت: تبلیغاتى در فضاى مجازى و اماکن عمومى درباره 
عسل مخصوص دیابتى ها مشاهده مى شود که غیر واقعى 
است. گلبن سهراب افزود: عسل حتى 100 درصد طبیعى یا 
عسل با گلوکز کمتر هم قند بیماران دیابتى را افزایش مى دهد.

وى ادامه داد: هرچند عسل نســبت به قندهاى تصفیه شده 
مانند شکر بهتر است اما این موضوع نادرست است که گفته 
مى شود عسل، قند بیماران دیابتى را باال نمى برد. وى افزود: 
دیابتى ها عسل را به مقدار اندك و به جاى قندهاى ساده و با 
تجویز پزشک یا متخصص تغذیه مصرف کنند.وى ادامه داد: 
اینکه بگوییم عسل قند دیابتى ها را افزایش نمى دهد یا این 

افراد به هر اندازه مى توانند عسل بخورند، نادرست است.

هر گونه آسیب شدید به مغز مى تواند منجر به تورم بافتى شود، 
از آنجایى که مغز در یک فضاى بسته (استخوان جمجمه) قرار 
دارد و جایى براى این افزایش حجم وجود ندارد، بر بخش هاى 
پایین تر مغز (ساقه مغز) فشار آورده، مانع جریان گردش خون 

به قسمت هاى باالیى مى شود.
این فرایند ممکن است چند دقیقه یا چند روز طول بکشد، قلب 
به کمک دستگاه تنفس مصنوعى به فعالیت ادامه مى دهد، به 
اعضاى دیگر اکسیژن مى رساند، در حالى که بافت مغز و ساقه 
مغز که وظیفه کنترل تنفس و ضربان قلب را بر عهده دارند 

از این ماده حیاتى (اکسیژن) محروم و دچار مرگ مى شوند.

درمان یبوست با 
کشمش

عسل مخصوص 
دیابتى ها وجود ندارد

مرگ مغزى
 چگونه رخ مى دهد؟

چه خوراکى هایى را نباید با هم خورد

یک جراح و متخصص زنان گفت: افزایش قند خون در 
دوران باردارى موضوعى خطرناك است که در صورت 
جدى گرفته نشدن، با انتقال به جفت مانند سمى در 

بدن جنین عمل مى کند.
شــیرین نیرومنش درباره دیابت باردارى اظهار کرد: 
دیابت باردارى شایع ترین بیمارى است که در دوران 
حاملگى دیده مى شود و شیوع آن در تمام دنیا و ایران 
رو به افزایش است. وى ادامه داد: چاقى و رژیم هاى 
غذایــى نامناســب و افزایش ســن ازدواج برخى از 

مهمترین دالیل افزایش دیابت دوران باردارى است.
این جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایى بیان کرد: 
سابقه دیابت در خانواده درجه یک، سن باردارى باالى 
25 ســال مادر، اضافه وزن مادر و یا سابقه تولد نوزاد 
باالى 4 کیلوگرم و سابقه حاملگى دوقلو در خانواده نیز 
از جمله عواملى است که ابتال به دیابت دوران باردارى 

را افزایش مى دهد.
وى در خصوص عدم کنترل دیابت باردارى و عوارض 
آن گفت: دیابت زمانــى رخ مى دهد که قند خون باال 
مى رود؛ اگر مادر باردار از این اتفاق جلوگیرى نکند، قند 
خون از طریق جفت وارد خون جنین شده و مانند سمى 
در بدن جنین عمل خواهد کرد، به خصوص در ماه هاى 
اول باردارى اگر قند خون مادر افزایش پیدا کند، سقط 
مکرر جنین اتفاق مى افتد و در صورت عدم ســقط، 

نقایص مادرزادى شکل مى گیرد.

نیرومنش ادامه داد: در جنین هایى که در اوایل حاملگى 
مادر قند خون باال دارند، احتمال مشکالت مادر زادى 
قلبى افزایش پیدا مى کند، همچنین به علت اینکه قند 
خون جنین باال رفته، معموًال وزن جنین درشت تر از 
نوزادان عادى خواهد شد و مایع دوره جنین افزایش پیدا 
مى کند. وى ادامه داد: بنابراین خطر زایمان زودرس و 

مشکالت تنفسى پس از تولد افزایش مى یابد. 
این جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایى ادامه داد: 
معموًال تا آخر دوره حاملگى قند خون باید کنترل شود 
و میزان وزن جنین و مایع دور جنین انداز ه گیرى شود.

نیرومنش در پایان یادآورى کرد: احتمال اینکه کودك 
متولد شــده از مادر دیابتى به دلیل ابتال به قند خون، 
زردى و نوسانات کلســیم در بخش نوزادان بسترى 
شود وجود دارد و این نوزاد ممکن است در سنین باالى 

40 سال به دیابت نوع 2 مبتال شود.

دیابت سراغ کدام مادران باردار مى رود؟

یک محقق و پژوهشگر طب سنتى مصرف نوعى غذا را 
در کنترل فشارخون و پیشگیرى از آرتروز مؤثر دانست. 
حیدر عظمایى درباره مهمترین خواص خورشت غوره 
بادمجان گفت: این غذا به علت داشتن پروتئین باال، 
موجب تقویت عمومى، افزایش انرژى و عضالنى شدن 
بدن مى شود. وى افزود: خورشت غوره بادمجان حاوى 
آهن، اســیدفولیک و ویتامین B12 است که باعث 
افزایش گلبول هاى قرمز خون و رفع کم خونى مى شود 
و براى زنان باردار و جنین مفید است اما نباید در مصرف 

این غذا زیاده روى شود.
این محقق و پژوهشگر طب سنتى اظهار کرد: تقویت 
حافظه و پیشــگیرى از آلزایمر یکى دیگر از خواص 
خورشت غوره بادمجان است که مى توان به آن اشاره 
کرد. عظمایى بیان کرد: این غذا به علت داشتن کلسیم، 
منیزیم و فسفر، موجب تقویت و استحکام استخوان و 
دندان مى شود و از پوکى استخوان و آرتروز پیشگیرى 
مى کند. وى گفت: مصرف این خورشت به علت داشتن 
فیبر باال، موجب عملکرد بهتر روده، هضم آسان تر غذا 

و رفع یبوست مى شود.
عظمایى افزود: از دیگر خواص بى نظیر این خورشت 
مى توان به تقویت بینایى، طراوت و جوان سازى پوست 
و مو، کاهش قند و چربى خون و کنترل فشــار خون 
اشاره کرد. این محقق و پژوهشگر طب سنتى گفت: 
خورشت غوره بادمجان به علت داشتن ویتامین هاى 
A، E و C خاصیت آنتى اکســیدانى دارد و موجب 
تقویت سیستم ایمنى بدن و محافظت از آن در برابر 

انواع بیمارى ها مخصوصاً سرطان ها مى شود.

درمان فشارخون با یک خورشت خوشمزه
5 نشانه در مردان که از حمله قلبى خبر مى دهد
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براى روزى کــه همه اندوختــه ها براى آن روز اســت عمل کنیــد. روزى که 
رازهاى درون آشکار شــود، کسى را که عقل حاضر خود ســود ندهد، عقلى که 
غایب از اوست ، عاجزتر از آن است که سودش دهد. از آتشى که گرمى اش سخت 
است و ژرفایش بسیار و زیورش آهن و نوشیدنى اش چرك وریم، بپرهیزید. 
بدانید ذکر خیرى که خدا در دهان مردم انــدازد از مالى که به میراث مى گذارد 

تا دیگران بخورند و زبان به سپاس   نگشایند، بسى بهتر است.
موال على (ع)

آگهى مزایده
شهردارى کوهپایه در نظر دارد به استناد مصوبه شــماره 30 مورخ 1397/07/15 شوراى محترم 
اسالمى شهر کوهپایه نسبت به فروش تعدادى از مستغالت خود از طریق انتشار آگهى مزایده عمومى 

و بر اساس نرخ کارشناس رسمى دادگسترى به شرح زیر اقدام نماید.
1 تعداد دو پالك با کاربرى مسکونى واقع در مجموعه مسکونى فرهنگیان

2 تعداد دو پالك با کاربرى تجارى واقع در بر بلوار امام رضا(ع) جنب رستوران مروجى
3 یک واحد ساختمانى با کاربرى بهداشتى و انتفاع تجارى با اولویت 5 سال به باال واقع در خیابان 

حافظ غربى
متقاضیان میتوانند جهت بازدید از محل و دریافت اســناد مزایــده از تاریخ 1397/10/19 لغایت 

1397/11/04 به شهردارى کوهپایه مراجعه نمایند.
((الزم به ذکر است کلیه هزینه هاى آگهى، مالیات، عوارض، بیمه، کارشناسى و .... به عهده برنده 

مزایده مى باشد))
محسن علیخانى – شهردار کوهپایه 

نوبت اول

آگهى مزایده عمومى (حراج)
پیرو آگهى مزایده عمومى شماره 97/432 مورخ 97/02/31 شهردارى نوش آباد به استناد مجوز شماره 1757/ش/ن مورخ 1396/10/17 شوراى اسالمى شهر تصمیم دارد نسبت به فروش اقالم 
مازاد و ضایعاتى شهردارى طبق تبصره یک ماده 13 آئین نامه مالى شهردارى ها از طریق مزایده (حراج) اقدام نماید متقاضیان مى توانند از اقالم مذکور واقع در محل شهردارى بازدید و مورخ 

20 /1397/10 رأس ساعت 13 در محل شهردارى حاضر و قیمت پیشنهادى را اعالم نمایند. الزم به ذکر است هرگونه اعالم نرخ بعد از زمان مقرر منتفى خواهد بود.
محمود اشرفى- شهردار نوش آباد

نوبت دوم

آگهى مزایده نوبت دوم
(مرحله اول)

شهردارى چادگان به استناد مجوز شماره 96/59 مورخ 1396/07/24 شوراى محترم اسالمى شهر چادگان در نظر دارد جایگاه CNG واقع 
در بلوار خرمشهر (از طرف چادگان به داران) را جهت بهره بردارى به بخش خصوصى واجد شرایط به مدت یکسال شمسى واگذار نماید.

قیمت پایه: با توجه به ارزیابى هیأت محترم کارشناسان رسمى دادگســترى قیمت پایه اجاره ماهیانه به مبلغ 21/000/000 ریال و ساالنه 
252/000/000 ریال اعالم نموده است.

میزان سپرده شرکت در مزایده: میزان سپرده جهت شرکت در مزایده به مبلغ 12/600/000 ریال مى باشد لذا شرکت کنندگان مى بایستى 
مبلغ مذکور را به صورت نقداً به حساب 3100003423005 شهردارى چادگان نزد بانک ملى چادگان واریز نمایند.

میزان سپرده 10٪ جهت تضمین قرارداد:
با توجه به ارزیابى هیأت محترم کارشناسان رسمى دادگسترى مجموع قیمت زمین و لوازم جایگاه مذکور 11/226/000/000 ریال که میزان 
10٪ سپرده در هنگام عقد قرارداد با برنده مزایده به مبلغ 1/122/600/000 ریال مى باشد که در این خصوص فقط ارائه ضمانت نامه بانکى مورد 

قبول مى باشد.
بازدید و پیشنهادات موضوع مزایده:

شرکت کنندگان مى توانند از روز پنج شنبه مورخ 1397/10/20 لغایت روز چهار شنبه مورخ 1397/11/03 با مراجعه به شهردارى و ضمن 
بازدید از جایگاه مذکور نسبت به دریافت فرم هاى (مشخصات شرکت کنندگان، و تعهد شرکت کننده) از دبیرخانه شهردارى اقدام و فرم هاى 
مذکور را جهت شرکت در مزایده به انضمام اسناد و مدارك شرکت و تأییدیه شرکت ملى پخش فرآورده هاى نفتى ایران (شرکت هاى مجاز 

بهره بردار) و نیز اصل فیش سپرده ضمیمه پیشنهاد پاکت (الف) و پیشنهاد قیمت نیز در پاکت ب ضمیمه گردد.
- پیشنهاد دهندگان بایستى پیشنهادات خود را تا پایان وقت ادارى روز چهار شنبه مورخ 1397/11/03 به حراست شهردارى تحویل و 

رسید دریافت نمایند.
1- پیشنهادات رسیده در روز پنج شنبه مورخ 1397/11/04 رأس ساعت ده صبح در محل شهردارى چادگان با حضور اعضاء کمیسیون باز 

و قرائت مى گردد.
2- شهردارى چادگان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات رسیده مختار و به پیشنهاداتى که بعد از موعد مقرر و مبهم و بدون فیش سپرده 

باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
3- چنانچه نفرات اول و دوم و سوم شرکت کننده در مزایده انصراف نمایند سپرده آنها به نفع شهردارى ضبط خواهد شد.

4- کلیه هزینه هاى مالى از قبیل هزینه آگهى، کارشناسى و غیره که در اثر مزایده حادث گردیده به عهده برنده مزایده خواهد بود.
5- شرکت کنندگان بایستى شرایط قانون منع مداخله کارمندان دولت مصوب 22 دى ماه 1337 و موضوع تبصره یک ماده 82 مکرر قانون 

تشکیالت وظایف و انتخابات شوراهاى اسالمى کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/03/01 با اصالحات بعدى را در نظر داشته باشند.
6- برنده مزایده مى بایستى پس از اعالم کتبى شهردارى ظرف مدت یک هفته نسبت به انعقاد قرارداد اقدام نماید در غیر اینصورت سپرده 

وى به نفع شهردارى ضبط مى گردد.
7- فقط اشخاص حقوقى (شرکت هاى معتبر بهره بردار و داراى مجوز بهره بردارى و مورد تأیید شرکت پخش فرآورده هاى نفتى) مجاز به 

شرکت در این مزایده مى باشد.
8- اخذ مجوزات الزم از اداره استاندارد بر عهده برنده مزایده مى باشد.

9- کلیه کسورات قانونى اعم از بیمه و مالیات و غیره بر عهده برنده مزایده مى باشد.
10- برنده مزایده حق واگذارى و انتقال کلى و جزئى قرارداد به اشخاص ثالث را نخواهد داشت.

11- پرداخت حقوق و دستمزد پرسنل شاغل که االن در جایگاه CNG مشغول به کار هستند (نیروهاى موجود) بر اساس قوانین جمهورى 
اسالمى ایران و همچنین مســئولیت عملکرد آموزش کًال بر عهده برنده مزایده بوده و برنده مزایده موظف است نسبت به بیمه نمودن 

کارکنان- اشخاص ثالث- تجهیزات، ابنیه، تأسیسات خود برابر قانون اقدام نماید.
12- کلیه هزینه هاى آب و برق و گاز مصرفى، و تعمیر و نگهدارى جایگاه CNG  احتمالى همگى بر عهده برنده مزایده مى باشد.

13- در این آگهى هیچگونه شرایطى را براى استخدام شــرکت کنندگان در مزایده و برنده مزایده و افراد سببى و نسبى پیمانکار و حتى 
نیروهاى تحت امر ایشان در حال و آینده نخواهد داشت و برنده مزایده (بهره بردار) متعهد مى شود هیچگونه ادعایى در خصوص استخدام 

خود از شهردارى نداشته باشد.
14- کلیه اپراتورها در حین انجام وظیفه بایستى از لباس فرم و اتیکت دار با درج نام و مشخصات استفاده نمایند.

15- شرکت کنندگان بایستى عالوه بر حسن شهرت، عدم سوء سابقه منع قانونى براى انجام موضوع مزایده و عقد قرارداد مربوطه را نداشته 
باشند.

16- فعالیت جایگاه و ارائه خدمات به صورت شبانه روزى و در طول 24 ساعت خواهد بود.

جمشید اسماعیلى- شهردار چادگان 

چاپ اول

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 اســناد شــرکت 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 اســتان اصفهان واقع در خیابان آبشار سوم- بعد از 
پل غدیر تحویل داده و رسید دریافت دارند. ضمنًا 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.

م الف: 342759 اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان

نوبت دوم

آگهى مزایده عمومى (حراج)
پیرو آگهى مزایده عمومى شــماره 97/431 مورخ 97/02/31 شهردارى نوش آباد به 
استناد مجوز شماره 1753/ش/ن مورخ 96/10/17 شوراى اسالمى شهر تصمیم دارد 
نسبت به فروش یک عدد تانکر هوایى فلزى طبق تبصره یک ماده 13 آئین نامه مالى 
شهردارى ها از طریق مزایده (حراج) اقدام نماید متقاضیان مى توانند از تانکر فوق در 
محل پارك الله بازدید و مورخ 20 /1397/10 رأس ساعت 13 در محل شهردارى حاضر و 

قیمت پیشنهادى را اعالم نمایند.
الزم به ذکر است:

1- هزینه هاى جرثقیل، برش، جابجایى و آگهى به عهده برنده مزایده خواهد بود.
2- هرگونه اعالم نرخ بعد از زمان مقرر منتفى خواهد بود.

محمود اشرفى- شهردار نوش آباد

آگهى مزایده عمومىنوبت دوم
باستناد مصوبه شماره 1335/ش/ن مورخه 97/07/04 شوراى محترم اسالمى شهر شهردارى نوش آباد در نظر دارد نسبت به فروش پنج قطعه 
زمین صنعتى واقع در منطقه صنعتى انصار طبق مشخصات ذیل اقدام نماید. لذا از متقاضیان دعوت مى گردد به منظور دریافت اسناد مربوطه و 

قیمت هیئت کارشناسى از تاریخ انتشار آگهى ظرف مدت یک هفته به دبیرخانه این شهردارى مراجعه نمایند.
1- قطعه شماره 1؛ مساحت 548/60 مترمربع

2- قطعه شماره 3؛ مساحت 490 مترمربع
3- قطعه شماره 5؛ مساحت 438 مترمربع
4- قطعه شماره 7؛ مساحت 411 مترمربع
5- قطعه شماره 9 ؛ مساحت 478 مترمربع

الزم به ذکر است واگذارى پالك هاى فوق به علت واقع شدن در منطقه صنعتى منوط به رعایت ضوابط ذیل مى باشد:
1- خریدار که سرمایه گذار محل شناخته مى شود پس از تحویل زمین ظرف مدت سه ماه فرصت دارد نسبت به محصور نمودن پالك اقدام نماید.

2- خریدار موظف خواهد بود ظرف مدت حداکثر یک سال نسبت به احداث سوله یا کارگاه مطابق با طرح هاى تعریفى شهردارى اقدام نماید
3- نظر به این که پالك هاى واگذارى در بخش صنایع غذایى منطقه صنعتى مى باشــد نوع استفاده از محل مطابق با شرایط محیطى و ضوابط 

مربوطه خواهد بود.
ضمناً هزینه آگهى به عهده برنده مزایده مى  باشد.

محمود اشرفى- شهردار نوش آباد

نوبت دوم
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