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قلعه نویى به مورینیو استناد کرد 8ماده غذایى که در زمان سرماخوردگى باید بخوریدنزاع 30 هزارنفر در اصفهانقرار بود محمدعلى کلى «سوپرمن» شود!آیت ا... خاتمى: براى انتصاب دامادهایم سفارشى نکرده ام سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

خشک شده هایى 
بــراى 

کاهش وزن

دوباره خودکشى از روى یک پل در اصفهان
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تهدید «دیاتومه»

نرخ رسمى سود بانکى
 چقدر است؟

قاچاق خاك ایران 
به بهـانه 

صـادرات ُگل!

5

شیــوع
 بیمارى ویروسى

 درگیر کننده ریه 
در اصفهان

بسیارى از متخصصان تغذیه بر این 
باور هستند که میوه هاى خشک شده تا 

زمانى که به صورت متعادل مورد استفاده 
قرار بگیرند، انتخابى مغذى و مناسب به 

حساب مى آیند.

یک بیمارى ویروسى که مســتقیمًا ریه را درگیر 
کرده و موجب ســرفه هاى خشــک و طوالنى 

مى شود در اصفهان شیوع پیدا کرده است.
به گزارش «ســالمت نیوز» به نقل از «ایسنا»، 
گزارش هاى مردمى و بررســى هاى میدانى این 
خبرگزارى نشــان مى دهد بیمارى ویروســى 
جدیدى در میان مردم اصفهان شایع شده است 
که با تنگــى نفس، بى حالى، خســتگى، اندکى 
سرگیجه، سرفه هاى خشــک و پس زدن هواى 
سرد توسط ریه همراه اســت. گرچه این بیمارى 

خطرناك نبوده...

4
اصفهان به مقابله با ریزگردهاى خوزستان بر مى خیزد

موافقت با اجراى ملى طرح پژوهشگران دانشگاه آزاد واحد اصفهانموافقت با اجراى ملى طرح پژوهشگران دانشگاه آزاد واحد اصفهان
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دیروز براى دومین بار در هفته جارى یک دختر نوجوان از روى یکى از پل هاى اصفهان به پایین پرید 

نیازمندى به پیام بیشتر شد!
ندیــد، کارلــوس   همانطــور کــه دیــروز در خبرهــا خوا
کى روش،  سرمربى پرتغالى تیم ملى جدیدترین فهرست تیم ملى براى 
حضور در اردوى قطر را اعالم کرده است. یکى از نکات جالب توجه 
لیست اعالم شده که براى عمده رسانه ها جالب توجه بود، غیبت رشید 

مظاهرى سنگربان تیم فوتبال ذوب آهن است. 
مظاهرى در جام جهانى به همراه بیرانوند و عابدزاده در ... 6

7

در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

کدام بازیگران ایرانى لژیونــر شدند؟
به بهانه بازیگرى بهرام رادان در آمریکا

4

سپاهانسپاهان
 در کمیـن دلـفى!

شهردارى فالورجان بر اساس مصوبه شماره 5/922 مورخ 97/09/17 شوراى محترم اسالمى شهر 
فالورجان در نظر دارد زمین واقع در پارکینگ ترمینال مســافربرى را جهت سکوى اتوبوسرانى با 
شرایط مشروحه ذیل به متقاضیان واجد شرایط به مدت دو سال شمسى به صورت اجاره واگذار نماید.
1- دویست مترمربع زمین واقع در پارکینگ ترمینال مسافربرى جهت سکوى اتوبوسرانى مى باشد 
که قیمت پایه اجاره براى سال اول بر اساس قیمت کارشناسى ماهیانه مبلغ 6/050/000 ریال و براى 
سال دوم با ده درصد افزایش نسبت به سال اول مى باشد که باالترین مبلغ پیشنهادى برنده مزایده 

خواهد بود.
2- شرکت کنندگان باید آخرین قیمت پیشنهادى خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى روز سه شنبه 

مورخ 97/10/04 به دبیرخانه حراست شهردارى تحویل نمایند.
3- کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

4- شرکت کنندگان مى بایست داراى مجوز از سازمان حمل و نقل و پایانه ها باشند.
جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت اینترنتى www.falavarjan.ir مراجعه فرمائید.

آگهى مزایده

جواد نصرى- شهردار فالورجان

نوبت دوم

سازمان عمران زاینده رود به استناد آیین نامه معامالت سازمان و مصوبه هیئت مدیره محترم در نظر دارد نسبت به اجاره واحدهاى تجارى واقع در دهکده فرهنگى تفریحى زاینده 
رود چادگان بر اساس صرفه و صالح سازمان از طریق مزایده عمومى اقدام نماید.

بدین وسیله از کلیه متقاضیان حقیقى و حقوقى دعوت مى شود در صورت تمایل و دارا بودن شرایط الزم با در نظر گرفتن مراتب زیر در مزایده شرکت نمایند.
1- موضوع مزایده عبارت است از اجاره اماکن تجارى دهکده طبق جدول زیر:

2- مدت قرارداد براى هر یک از موارد در صورت رضایت و صالحدید سازمان و تصویب هیأت مدیره تا دو سال قابل تمدید است.
3- محل دریافت اسناد مزایده دبیرخانه سازمان عمران زاینده رود به نشانى: اصفهان، خیابان 22 بهمن، مجموعه ادارى غدیر، ساختمان ادارى است.

4- زمان دریافت اسناد مزایده از تاریخ نشر آخرین آگهى در روزنامه تا پایان وقت ادارى روز پنج شنبه مورخ 97/10/06 است
1-4- پیشنهاددهندگان براى دریافت اسناد، نقشه و مشخصات محل اجاره ردیف یک و دو باید مبلغ 500/000 ریال به حساب شماره 0105526752002 نزد بانک ملى شعبه غدیر 

اصفهان واریز و فیش مربوطه را به امور مالى سازمان ارائه تا اسناد، نقشه و مشخصات مربوطه تحویل گردد. 
5- تسلیم پیشنهادها: پیشنهاددهندگان باید پیشنهادهاى خود را تا پایان ساعت ادارى روز پنج شنبه مورخ 97/10/06 به آدرس: اصفهان، خیابان 22 بهمن، مجموعه ادارى غدیر، 

ساختمان ادارى سازمان به دبیرخانه سازمان تسلیم نمایند.
6- تاریخ گشایش پیشنهادها: کمیسیون عالى معامالت در ساعت 15:00 روز شنبه مورخ 97/10/08 جهت گشایش پیشنهادها در محل دفتر مدیرعامل سازمان تشکیل مى شود.

7- مبلغ تضمین شرکت در مزایده 180/000/000 ریال براى پل معلق و 90/000/000 ریال براى چایخانه و شربت خانه است.
8- به پیشنهادهاى فاقد سپرده، سپرده هاى مخدوش، سپرده هاى کم تر از میزان مقرر، چک شخصى و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.

9- قیمت هاى پایه کارشناسى واحدهاى مورد واگذارى در اسناد مزایده مندرج است.
10- کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.

11- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج است.
12- هزینه آگهى به عهده برنده مزایده است.

آدرس سایت سازمان: www.sozi.ir           ایمیل سازمان: info@sozi.ir            تلفن سازمان: 32673080- 32673010

آگهى مزایده

محسن خلیلى- مدیرعامل سازمان عمران زاینده رود

نوبت دوم

مدت قراردادمبلغ پایه کارشناسى سالیانه (ریال)مبلغ پایه کارشناسى ماهیانه (ریال)موقعیتنوع کاربرىردیف

3 سال50/000/000600/000/000دهکده فرهنگى تفریحى چادگانچایخانه و شربت خانه سنتى1

محل دکل ورزشى، کابل اسلیپ وى 2
3 سال100/000/0001/200/000/000دهکده فرهنگى تفریحى چادگانتیرول و پل معلق

شهردارى دیزیچه بر اساس مصوبه شوراى محترم اسالمى شهر و به موجب ماده 
 (CNG) 13 آیین نامه مالى شهرداریها در نظر دارد بهره بردارى و نگهداشت جایگاه
گاز طبیعى فشرده شهر دیزیچه را به پیمانکار واجد شرایط و فعال در رشته مرتبط 
با صنایع نفت و گاز (مورد تأیید شرکت پخش فرآورده هاى نفتى) را از طریق مزایده 
واگذار و انعقاد قرارداد نماید. لذا شــرکت کنندگان مى توانند از تاریخ انتشار این 
آگهى تا روز یک شــنبه مورخه 97/10/09 به امور قراردادهاى شهردارى مراجعه 
و اسناد شــرکت در مزایده را دریافت و همچنین قیمت پیشنهادى خود را تا روز 
دوشنبه مورخه 97/10/10 به دبیرخانه محرمانه (حراست) شهردارى ارائه نمایند. 
الزم به ذکر است شرکت کنندگان باید رعایت قانون منع مداخله کارمندان دولت را 

بنمایند و هزینه درج آگهى بر عهده برنده مزایده خواهد بود. 

آگهى مزایده

على اکبر محمودى- شهردار دیزیچه

نوبت دوم

شهردارى پیربکران به استناد مصوبه شوراى محترم اسالمى شهر در نظر دارد نسبت به فروش 
پنج قطعه زمین با کاربرى مســکونى، از طریق مزایده عمومى و بر اساس قیمت کارشناسى 

انجام شده اقدام نماید.
لذا از کلیه متقاضیان دعوت مى شود جهت کســب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده 
حداکثر ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهى نوبت دوم به دبیرخانه شهردارى مراجعه نمایند.

آگهى مزایده

محسن جوادى- شهردار پیربکران

نوبت اول

متراژ (مترمربع)آدرسشماره پالك
227/6خیابان شهید مطهرى کوچه مهربانشماره 1
261خیابان شهید مطهرى کوچه مهربانشماره 2
281/7خیابان شهید مطهرى کوچه مهربانشماره 3
195خیابان شهید مطهرى کوچه مهربانشماره 4
190خیابان شهید مطهرى کوچه مهربانشماره 5

 شبنم فرشادجو:

 نقشم در  نقشم در 
«بانوى عمارت»«بانوى عمارت»
 ماندگارمى شود ماندگارمى شود

 تا 
فاده 
 به 

اصفهااصفها
ر یو
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سالروز وفات حضرت معصومه(س) را تسلیت مى گوییم 

آیا جلبک ها بر کیفیت آب اصفهان تأثیر گذاشته است؟

6

عرضه میوه شب یلدا 
در بازارهاى روز 

اصفهان

5

ىىىى!ننن دلـفىنک در کمیـن کمیـندلـفىمر کمیـن دلـفى!ىى!نن فـفددــددر  در کمیـن دلـفى!میـندلـفى!ییـندلکک
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عضو هیئت علمى مؤسســه تحقیقات خاك و آب گفت: 
امیدواریم مسئولین موضوع قاچاق خاك را جدى بگیرند 
چون خاك یک منبع تجدیدناپذیر و یا دیرتجدیدپذیر است.
دکتر حسین بشارتى در گفتگو با «ایسنا» افزود: متأسفانه 
ادامه قاچاق خاك ایران که از چند سال پیش شروع شده 
صحت دارد و طى آن یکسرى افراد سودجو با بهانه هاى 
مختلف خاك حاصلخیز کشور را جمع آورى و به کشورهاى 
حوزه خلیج فارس صادر مى کنند تا صرف ســاخت جزایر 
مصنوعى شود. بشــارتى افزود: برخى به بهانه صادرات 
محصــوالت گلدانى خاك صادر مى کننــد برخى هم در 

پوشش سیمان این کار را انجام مى دهند.

وى ادامه داد: این براى کشــور یک فاجعه است، شاید در 
کوتاه مدت اثرات این اتفاق خود را نشــان ندهد اما نسل 
آینده به راحتى از کنار این موضوع نخواهد گذشت و ما را 

نخواهد بخشید.
این پژوهشــگر برگزیده جشــنواره بین المللى خوارزمى 
خاطرنشان کرد: امیدواریم مسئولین موضوع قاچاق خاك 
را جدى بگیرند چون خاك یک منبــع تجدیدناپذیر و یا 
دیرتجدیدپذیر است و تشکیل یک سانتیمتر از آن سال ها 
زمان مى برد بنابراین باید از آن حفاظت کنیم. این خاك مثل 
یک سفره است که همه ازآن بهره مى برند  و اگر فقیر شود 

همه ضرر مى کنند.

رئیس شوراى هماهنگى بانک هاى دولتى گفت: بانک هاى 
دولتى موافق کاهش نرخ سود سپرده هاى بانکى هستند.

محمدرضا حسین زاده گفت: تا آنجا که اطالع دارم تغییر نرخ 
سود بانکى فعًال مدنظر شوراى پول و اعتبار نیست؛ هر چند 
ممکن است که بانک مرکزى براى این موضوع مالحظاتى 
را مدنظر داشته باشــد اما آنچه دورادور مطلع هستم، فعًال 

تغییر نرخ سود بانکى در دستور کار نیست.
رئیس شوراى هماهنگى بانک هاى دولتى افزود: بر اساس 
اعالم رسمى شوراى پول و اعتبار، همچنان نرخ سود بانکى 
براى سپرده ها 15درصد و براى تسهیالت 18درصد است 
که همین موضوع، مالك عمل بانک هــاى دولتى قرار 

دارد. وى تصریح کرد: بانک هاى دولتى با افزایش ســود 
بانکى موافق نیستند چراکه این افزایش منجر به باال رفتن 
نرخ سود تسهیالت نیز مى شود که به همین دلیل، به نفع 
تولیدکنندگان و استفاده کنندگان از تسهیالت خرد بانکى 

نیست. 
حسین زاده معتقد اســت که رابطه دو نرخ سود تسهیالت 
و سپرده باید معقول شود و براى سپرده گذاران نفع داشته 
باشد؛ ضمن اینکه به ضرر وام گیرندگان و استفاده کنندگان 
از تسهیالت بانکى هم نباشد؛ بنابراین باید خیلى مراقبت 
کرد که هر تصمیمى در حوزه نرخ سود، چه تبعات مثبت و 

منفى دارد.

قاچاق خاك ایران به بهانه 
صادرات ُگل!

نرخ رسمى سود بانکى
 چقدر است؟

200 اختاپوس!
  بهار| سید قاسم جاسـمى، عضو کمیسیون امنیت 
ملى و سیاسـت خارجى مجلس با بیان اینکه این قومى 
و قبیله گرایى هـا در دسـتگاه هاى دولتـى از دید و منظر 
مردم فراموش نمى شود، افزود: جوانان بسیارى را داریم 
که لیاقت و شایستگى  الزم را دارند اما متأسفانه 200 نفر 
از مسـئوالن کشـور به صورت بخش خصوصى و مانند 
اختاپوس بر روى جمهورى اسالمى افتاده اند و هر زمانى 
هم یک مقدار فشار به آنها وارد شـود مى توانند کشور را 
رها کنند و با خانواده هاى شان آن طرف مرزها زندگى و 

تحصیل مى کنند.

آدم ها تغییر مى کنند
  نامـه نیوز| صـادق زیبـا کالم،  در پاسـخ به این 
سـئوال که چطور بهزاد نبـوى زمان مجلس ششـم در 
اعتراض بـه نظارت اسـتصوابى شـوراى نگهبـان و رد 
صالحیت اصالح طلبان اسـتعفا کرد اما االن مى گوید 
نباید از اصولگرایان میانه رو مثل ناطق، باهنر و الریجانى 
جدا شویم گفت: واقعیت ها چشمان خیلى ها را باز کرد. 
واقعیت ها باعث مى شـود کـه آدم از اوج ایده آلیسـتى 
فاصله بگیرد و به خیلى چیزها تن بدهد یـا آنها را قبول 
کند. همانطور که چشمان مرحوم هاشمى رفسنجانى باز 
شد یا همانطور که چشمان اصالح طلبان به روى مرحوم 

هاشمى رفسنجانى باز شد.

الزم اما ناکافى
  روزنامـه جمهـورى اسـالمى| شـنیده 
شده رئیس جمهور روحانى دسـتور ابطال حکم معاونت 
داماد خود در وزارت صنایع را صادر کرده اسـت. اگر این 
خبر صحت داشته باشـد اقدام آقاى رئیس جمهور قابل 
تحسین است ولى کافى نیست. رئیس جمهور باید وزرا و 
مدیرانى که مرتکب چنین خطاهاى نابخشودنى شده اند 
را برکنار و از این طریق با این بیمارى به صورت ریشه اى 
مبارزه کند. ابطال حکم انتصاب، مبارزه با معلول است که 
مشکلى را حل نمى کند. براى حل این مشکل باید وزرا و 
مدیرانى که این بیمارى در وجود آنها رسوخ کرده است 
برکنار شـوند و افرادى که در عمل به شایسـته ساالرى 

پایبند باشند جاى آنها را بگیرند.

نگران ترور الریجانى بودیم!
  رویداد24| الیاس حضرتى، قائم مقام حزب اعتماد 
ملى و مدیر روزنامه «اعتماد» درباره حمایت از الریجانى 
گفت: فحش هاى رکیک، تهمت هاى ناروا و بى انضباطى 
در سطح وسیعى علیه آقاى الریجانى انجام شد در حدى 
که نگران بودیم او را ترور کنند! من فکر مى کنم ایشان 
ظرفیت هاى بزرگى دارد اما اگر قرار باشد با طناب صرفًا 

اصولگرایان به میدان بیاید، موفق نخواهد شد.

نیشکر هفت تپه را 
چند فروختند؟

  رویـداد24| سـهیال جلـودارزاده، نماینـده مـردم 
تهران در مجلس در گفتگو بـا روزنامه «فرهیختگان» 
گفته است: گفته مى شود نیشکر هفت تپه به قیمت شش 
میلیارد تومان خریدارى شده است. شش میلیارد چیست؟! 
پول یک واحد آپارتمان اسـت! آیا ارزش کارخانه اى که 
این میزان زمین دارد، همینقدر است؟ در فرایند واگذارى، 
کارخانه را به آدمى مى دهند که اهلیت ندارد، این در حالى 

است که طبق قانون طرف باید اهلیت داشته باشد.

نگرانى پوتین بابت رپ 
  ایران آرت| با همه گیر شدن و رواج موسیقى رپ بین 
جوانان روس، «والدیمیر پوتین» خواستار کنترل این نوع 
از موسیقى شد. رئیس جمهور روسیه در جمع مشاوران و 
کارشناسان فرهنگى در اجالسى در سن پترزبورگ گفت: 
چنانچه توقف این نوع موسیقى غیرممکن است پس آن 
را هدایت و کنترل کنید. تالش بـراى منع هنرمندان از 
اجرا نتیجه معکوس مى دهد. وى تأکید کرد: بیشـترین 
نگرانى من از شـیوع مواد مخدر از طریق موسـیقى رپ 

است که مسیرى به سوى تنزل یک ملت خواهد بود.

خبرخوان
کارت سوخت 
از کى مى آید؟ 

  ایســنا| عضو ناظر مجلس در شوراى عالى 
انرژى با اشــاره به اینکه دولت براى احیاى کارت 
سوخت نیازى به اجازه مجلس نداشت، اظهار کرد: 
مجلس مخالفتى با احیاى کارت هاى سوخت ندارد 
چراکه این طرح احتماًال مى تواند موضوع قاچاق 
سوخت را ســاماندهى کند. ظاهراً از اواسط دى 
ماه احیاى کارت هاى سوخت اجرایى خواهد شد 
و مى توانیم آثار آن را در حوزه ســاماندهى قاچاق 

سوخت ببینیم.

تکذیب کمبود یک کاالى مهم
  ایســنا| به دنبال انتشــار اخبارى مبنى بر 
کمبود آنژیوکت در برخى بیمارستان ها، سرپرست 
گروه نظارت بــر تأمین تجهیــزات و ملزومات 
پزشکى وزارت بهداشــت، گفت: به دلیل اهمیت 
این کاال و ضرورتش براى بسیارى از فرایندهاى 
درمانى، ذخیره اســتراتژیک مناسبى از برندهاى 
برتر آنژیوکت از ســوى تأمین کنندگان پشتیبان 
وزارتى وارد و ذخیره شده است. آنژیوکت یک کاتتر 
کوچک و قابل انعطاف اســت که در داخل عروق 
محیطى بیمار براى تزریق وریدى و مایع درمانى 

قرار داده مى شود.

یک هشدار جدى
  ایسنا| چند سالى است دارویى به نام زولپیدم 
وارد بازار دارویى ایران شــده که توسط بسیارى 
افراد جایگزین بیشتر خواب آورها شد، با این تفاوت 
که حتى نگرانى هاى مرســوم در مصرف ســایر 
آرامبخش ها و خواب آورها، از بابت مصرف داروى 
زولپیدم ظاهراً وجود نداشت. اما بنابر اعالم روابط 
عمومى ســازمان غذا و دارو، مصرف خودسرانه و 
خود تجویزى آن منجر به برخورد با موارد متعدد 
افرادى شده که بدون مصرف زولپیدم، اینک حتى 

قادر به ادامه زندگى روزمره نیستند.

اجازه نمى دهم
  مهر| وزیــر آموزش و پرورش بــار دیگر بر 
رویکرد خود مبنى بر مقابله با سوءاستفاده مؤسسات 
کنکورى تأکید کرد. سید محمد بطحایى درصفحه 
توییتر خود خطاب به مؤسســات کنکور نوشت تا 
زمانى که او وزیر آموزش و پرورش باشــد اجازه 
سوءاستفاده مؤسسات کنکورى را نمى دهد. وى 
نوشت: «برخى از مؤسسات از راه اضطراب آفرینى و 
فشار بر دانش آموزان ارتزاق مى کنند و مى خواهند 
سیاست هاى وزارت آموزش و پرورش را مطابق با 
خواسته هایشان تغییر دهند، پول و قدرت زیادى 

هم دارند.»

خرگوش بتنى 
  چمــدان| روزنامه «میلینیوم پست» نوشت: 
پروفسور «اوجوال چاودرى»، استاد دانشگاه هندى 
در شرح سفر هشت روزه به ایران به خاطرات زیباى 
خود از تردد در خیابان و کوچه هاى ایران اشــاره 
کرده و با باال رفتن از برج بزرگ میالد در تهران و 
مشاهده شهرى به این بزرگى با جاده هاى پر خم 
و پیچیده، تهران را مانند یــک خرگوش بتنى به 

نمایش در مى آورد. 

حذف یارانه 
توسط استانداران

  دیده بان ایران| عبدالرضا رحمانى فضلى، 
وزیر کشور از حذف سه دهک یارانه بگیران توسط 
استاندارى ها در الیحه بودجه سال آینده خبر داد و 
گفت: من چندبار گفتم حذف یارانه به استاندارى ها 
واگذار شود که باالخره در الیحه سال آینده حذف 
سه دهک یارانه بگیران توســط استاندارى ها به 
شرط اینکه درآمدها به تولید، حمل و نقل و معیشت 

اختصاص یابد آمده است.

«بى خاصیــت»، «مذبوحانه»، «نچســب» و «تهى از 
فایده». فکر مى کنید این صفات براى چه منظور استفاده 
شده است؟ البد مى گویید اینها دیالوگ بین دو نفر در یک 
فیلم سینمایى است. اگر تصورتان چنین چیزى یا شبیه به 

آن است، فرسنگ ها با واقعیت فاصله دارید.
این واژه هاى توهین آمیز، بخشــى از هزاران کلمه اى 
بود که مهمترین گزارش شماره دیروز روزنامه «قانون» 
را تشکیل مى داد؛ گزارشــى درباره استعفاى نمایندگان 
استان اصفهان در اعتراض به عدم تخصیص ردیف بودجه 
به منظور حل مشکل آب این اســتان که منجر به عدم 
حضور نمایندگان معترض در جلسه علنى روز یک شنبه 
مجلس شد. این واژه ها، اطالق روزنامه «قانون» به اقدام 
نمایندگان اصفهان است؛ یک توهین علنى و جهت دار آن 
هم از روزنامه اى که به طیف اصالح طلب نزدیک است.

«قانون»،  این گزارش را به عنوان تیتر نخســت شماره 
دیروز خود انتخــاب کرد؛ یعنى مهمتریــن مطلب این 
شماره اش، گزارشى سراسر انتقادى (بخوانید توهین آمیز) 
درباره اســتعفاى نمایندگان اصفهان در مجلس شوراى 

اسالمى است.
«استعفاى بى خاصیت» عنوان گزارش مزبور است که به 
اعتقاد روزنامه «قانون»، «براى جلب توجه انتخاباتى» 
انجام شــده و «خاصیت خاصى» هم ندارد: «همه مردم 
ایران به این مهم پى برده اند و مى دانند که استعفاى دسته 
جمعى این قشر، خاصیت خاصى ندارد و تنها براى بازى 
هاى سیاسى است و در راستاى جلب رأى در این روزهایى 

است که به انتخابات سال 98 نزدیک مى شود.»
استدالل روزنامه «قانون» در انتقاد به استعفاى نمایندگان 
اصفهان آن اســت که به نوشــته این روزنامه، «چون 
مشکالت کشور به حدى افزایش یافته که مقامات نظام 
مى گویند کشــور از حالت عادى خارج شــده است و در 
حال جنگ اقتصادى هستیم» بنابراین شخصیت هاى 
سیاسى باید در همین راستا برنامه ریزى کنند. «قانون» 
معتقد است اقدام نمایندگان اصفهان در خالف این مسیر 
بوده و آنها باید روز یک شنبه در مجلس حاضر مى شدند. 
جالب آنکه همین روزنامه در جاى دیگرى از گزارش خود 
مى نویســد: «در جلســه علنى مجلس، جــاى خالى 

نمایندگان مستعفى اصفهان احساس نشد.» 

این موضع ضد و نقیض در حالى از سوى روزنامه «قانون» 
اتخاذ شده است که «آرمان»، دیگر روزنامه اصالح طلب 
کشور دیروز در گزارشى که با همین موضوع منتشر کرد، 
نوشت که «داستان استعفاى نمایندگان استان اصفهان 
طى چند روز گذشــته به نقل محافل خبرى بدل شــده 
است...» که این یعنى استعفاى نمایندگان اصفهان کامًال 
«احساس» شــده آنقدر که «محافل خبرى» هم به آن 

حساس شده اند.
در همین حال روزنامه اصولگراى «رسالت» هم سرمقاله 
شــماره دیروز خود را به ماجراى اســتعفاى نمایندگان 
اصفهان اختصــاص داد و از موضعى مشــابه با روزنامه 
اصالح طلب «قانــون»، آن را «نمایشــى» و مرتبط با 
امور انتخاباتى ســال آینده مجلس قلمداد کرد. سرمقاله 
«رسالت» البته توهین آمیز نیست و بلکه نکات مثبتى هم 
از آن استنباط مى شود ولى مهم آن است که اصالح طلب 
و اصولگرا درباره استعفاى دسته جمعى نمایندگان اصفهان 
در مجلس به یک دیدگاه مشــترك دست پیدا کرده اند؛ 

گیرم یکى با لحن تند و ناپسند و دیگرى کمى آرام تر. 
بخش دیگرى از سرمقاله دیروز روزنامه «رسالت» هم این 
همصدایى عجیب میان دو جناح کامًال متضاد با یکدیگر 
را به خوبى نشان مى دهد: «اســتعفاى نمایشى نه تنها 

دردى دوا نمى کند بلکه مفهوم عذرخواهى و اســتعفا را 
هم در ذهن مردم بى اعتبار مى کند و آن را به ابزارى بدل 
مى سازد که بیشتر از آنکه از جنس اعتذار باشد، از جنس 
یک کنش سیاســى براى جلب توجه مردم در آســتانه 
انتخابات اســت. اگر در اســتعفاى خود صادق هستید و 
مجلس به اســتعفایتان رأى مى دهد، حداقــل در دوره 
بعد نامزد نشوید. از ســوى دیگر، این استعفا و حرکاتى از 
این دســت در فاصله 15 ماه تا انتخابات مجلس شوراى 
اسالمى، غیر از آنکه نفعى ندارد، وقت مردم و مجلس را نیز 

مى گیرد و اولویت هاى اصلى را نیز به تعویق مى اندازد.»
این تنهایى به قاطعیت ختم مى شود؟

نمایندگان مستعفى استان اصفهان یک چیز را باید بدانند؛ 
اینکه آنها در میان اصولگرایان و اصالح طلبان تنها هستند 
آن هم در حالى که بر خالف دیدگاه روزنامه «قانون» که 
معتقد است «بیشــتر نمایندگان مستعفى از طیف تندرو 
مجلس هســتند» در میان آنها، هم اصالح طلب حضور 
دارد و هم اصولگرا؛ هم اصالح طلب با دیدگاه هاى بعضًا 

تند و هم اصولگرا با دیدگاه هاى بعضاً تند. 
در واقع نماینــدگان اصفهان به این باور رســیده اند که 
موضوع آب اصفهان چیــزى فراتر از دعــواى اصالح 
طلب- اصولگــرا و به قول امام جمعــه اصفهان، یک 

موضوع کشــورى اســت. بنابراین خوب مى دانند که 
اتحادشان براى راضى کردن دولت به منظور توجه بیشتر 
به حل مشکل آب اصفهان از نان شب هم واجب تر است. 
جالب آنکه دولت نیز با اقدام نمایندگان استان اصفهان سر 
سازگارى ندارد؛ نشــان به آن نشان که روزنامه «ایران» 
به عنوان ارگان رســمى دولت، دیروز به گونه اى غیبت 
اصفهانى ها در جلسه علنى روز یک شنبه را پوشش داد 
که گویى نمایندگان استان هاى دیگر هم محق بوده اند 
دست به چنین اقدامى بزنند اما لطف کرده اند و این کار 

را انجام نداده اند!
به این ترتیب نمایندگان مســتعفى اســتان اصفهان در 
میان دولتى ها نیز حامــى قدرتمندى پیدا نخواهند کرد. 
آنها دیروز با رئیس مجلس مالقــات کردند  و آنطور که 
در خبرها آمده، الریجانى به آنها قول داده این مســئله 
را در جلســه اى با رئیس جمهور مطرح کند. همچنین 
گفته شده جمع بندى جلسه با رئیس مجلس این بوده که 
اگر مسئله حل شد، استعفاى نمایندگان پابرجا بماند اما 
نمایندگان در جلسات مجلس و کمیسیون ها شرکت کنند 
تا تخلف از قانون صورت نگیرد که  البته این بستگى به 
موافقت با درخواست اولیه دارد که همان ردیف دار شدن 
بحث آب اصفهان در بودجه است. اما فارغ از نتیجه این 
جلسه، آنچه مهم است اینکه معضل بزرگ آب اصفهان از 
معدود فرصت هایى است که اصالح طلبان و اصولگرایان 
اصفهان و کشور را با یکدیگر متحد کرده است؛ اصفهان 
یک طرف و دیگران در سوى مقابل. بازى دولت اعتدالگرا 

هم در زمین حریف پیگیرى مى شود. 
نمایندگان اصفهان اگر مى خواهند ثابت کنند که اقدام 
آنها نمایشــى نبوده و هیچکدامشان حتى نیم نگاهى به 
انتخابات ســال آینده ندارند، باید از این فرصت استفاده 
کرده و براى حل مشکل آب اصفهان قدم محکم و با ثباتى 
بردارند. مردم اصفهان همواره نمایندگانشــان را به دور 
شدن از «عملگرایى» و دست یازیدن به اقدامات شعارگونه 
متهم مى کردند. امروز اما زمان مناسبى براى نشان دادن 
نادرست بودن این دیدگاه اســت. اینکه على الریجانى 
دیروز به نمایندگان استان اصفهان چه وعده هایى داده 
اســت مهم نیســت؛ مهم تصمیم نمایندگان مستعفى 
اســت که مى خواهند از امروز چه اقدام کارساز، جدى و 

قاطعانه اى را در دستور کارشان قرار دهند.  

اتحاد رسانه هاى اصولگرا و اصالح طلب علیه یک استعفا 

حمله «رسالت» و «قانون» به نمایندگان اصفهان

بعد از جنجال خبرى انتصاب داماد رئیس جمهور در وزارت صمت، حاال 
آیت ا... سید احمد خاتمى عضو خبرگان رهبرى هم وارد ماجراى انتصابات 
فامیلى شــده اســت. به گزارش «انتخاب»، حجت االسالم سید احمد 
خاتمى، امام جمعه موقت تهران در واکنش به برخى انتقادها از انتصاب 
سید حسین میرخلیلى (داماد وى) به عنوان رئیس حوزه  ریاست در سازمان 
برنامه و بودجه طى بیانیه اى تأکید کرد که این انتصاب ربطى به او ندارد. 
وى در اطالعیه اى نسبت به انتشــار این خبر واکنش نشان داد و براى 

تنویر افکار عمومى توضیحاتى را ارائه کرد. در این اطالعیه آمده است:
«چند روزى است در فضاى مجازى مسئولیت دامادم آقاى سید حسین 
میرخلیلى در دفتر آقاى دکتر نوبخت منتشر شده در این رابطه چند نکته 

گفتنى است:
1- در آغاز زندگى مشــترك دخترانم با دامادها گفته ام همه مسئولیت 

کارهایتان با خودتان است این انتساب را دخالت ندهید.
2- هیچگاه براى هیچیک از دامادهایم سفارشى براى کارى نداشته و 

ندارم و نخواهم داشت چون رانت خوارى را منکر مى دانم.
3- در رابطه با مســئولیت آقاى میرخلیلى نه در این مســئولیت و نه 
در مســئولیت قبلى بنده نه تلفنى نه پیامکى نه کتبى، هیچ سفارشى 
نداشته ام مى توانید از آقاى محمدى (رئیس محترم سابق سازمان اوقاف 

و امور خیریه) و آقاى دکتر نوبخت بپرسید.
4- از حساسیت جامعه اسالمى بر این امور سپاسگزارم و امیدوارم این 

روش ادامه یابد.
5- در این عرصه هم باید تقوا، محور باشد از تجسس و عیب جویى پرهیز 

گردد باید در صدد اصالح عیب موجود بود.»

 محمد مهاجرى، روزنامه نگار، در یادداشتى تلگرامى از مراسم ازدواج دختر حسن روحانى خبر داد. وى نوشت: چندماه قبل مراسم ازدواج دختر آقاى روحانى برگزار شد. 
مراسم آنقدر بى سروصدا بود که بسیارى از مسئولین و حتى دولتى ها تا مدتى از آن بى خبر بودند. مراسم در نهایت سادگى، یک روز عصر و به صرف میوه و شیرینى و 
با حضور عده کم شمارى از بستگان برگزارشد. برخى بزرگان به آقاى روحانى پیشنهاد کردند خبر این ازدواج ساده را منتشر کند، چون باعث امیدوارى مردم مى شود اما 

رئیس جمهور ترجیح داد موضوع در بى خبرى تمام شود. خبر را مخالفان رئیس جمهور هم داشتند اما دم برنیاوردند. موافقان او هم سکوت پیشه کردند.

وزیر صنعت باالخره به انتصاب داماد 33 ساله رئیس 
جمهور به عنوان یکى از معاونانش واکنش نشان داد 
و تمام قد از این اقدامش حمایت کرد غافل از اینکه 
آقاى معاون جوان تنها چند ساعت بعد، از سمتش 
استعفا خواهد کرد. این انتصاب در چند روز گذشته با 
انتقادات گسترده شخصیت هاى هر دو جناح کشور 
و همچنین رسانه ها مواجه شده بود تا جایى که یکى 
از پایگاه هاى خبرى نوشت که حسن روحانى از این 

اتفاق ناخرسند شده و دستور عزل دامادش از سمت 
جدید و همچنین توبیخ وزیر صنعت را داده است.

دیروز امــا اولین تصویر از کامبیــز مهدى زاده که 
مربوط به حضورش به عنــوان معاون وزیر صمت 
در جلسه  مدیران استانى است منتشر شد و همزمان 
وزیر صنعت هــم در گفتگو با خبرگــزارى «خانه 
ملت» که متعلق به مجلس شوراى اسالمى است، 
از انتصاب داماد رئیس جمهور حمایت قاطع کرد و 
گفت که او جوان نخبه اى است که حتى کسانى که 

درباره این انتصاب تردید داشتند هم وقتى سوابق او 
را دیدند به ما تبریک گفتند!

داماد روحانى اما یکى دو ساعت بعد از این گفتگو با 
انتشار متن کوتاهى، از معاونت وزارت صمت کناره 

گیرى کرد.
چند ماه پیش بود که خبر ازدواج کم ســروصداى 
دختر رئیس جمهور بــا کامبیز مهدى زاده در برخى 
رسانه ها منتشر شــد. کامبیز مهدى زاده فرساد در 
ســال 1364 در اهر به دنیا آمده و فارغ التحصیل 
دکترا در رشته نفت است. مهدى زاده در 16 مرداد ماه 
امسال با حکم سورنا ستارى به عنوان رئیس ستاد 

توسعه فناورى حوزه انرژى منصوب شد.
نام مهدى زاده چند ماهى از حواشى دور بود تا اینکه 
به تازگى خبرى مبنى بر معاون وزیر شــدن وى در 
رسانه ها پیچیده شد: «با حکم وزیر صنعت، معدن و 
تجارت، کامبیز مهدى زاده به عنوان معاون وزیر و 
رئیس سازمان زمین شناسى منصوب شد.» انتصابى 

که گفته مى شود خشم روحانى را برانگیخته است.
دیروز پایگاه خبرى «انتخاب» به نقل از برخى منابع 
آگاه، شائبه ها و هجمه رسانه اى در مورد این انتصاب 
را دلیل استعفاى او ذکر کرد. «انتخاب» نوشت که 
حتى برخى اخبار در مورد توبیخ وزیر صمت از سوى 

حسن روحانى هم صحیح نیست. 

داماد روحانى بعد از حمایت قاطع وزیر صنعت از انتصاب او استعفا کرد!

پایان جنجال «کامبیز»
آیت ا... خاتمى:

براى انتصاب دامادهایم 
سفارشى نکرده ام

جزئیات ازدواج چراغ خاموش

سهیل سنایى

مانى مهدوى
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کمک به نوعروسان نیازمند
امسال بیش از صد میلیارد ریال کمک هزینه جهیزیه 
به نوعروسان نیازمند استان اصفهان اهدا شد. مدیرکل 
کمیته امدادامام خمینى(ره) استان اصفهان گفت: این 
میزان کمک هزینه تأمین جهیزیه به 2507 نوعروس 
نیازمند زیرپوشش این نهاد اهدا شده است. محمدرضا 
متین پور افزود:1000 بسته حمایتى جدید هم به ارزش 
30میلیـارد ریال بـه زودى بین نوعروسـان در انتظار 

کمک هزینه تأمین جهیزیه توزیع مى شود.

دالر، مرغ را گران کرد
رئیس هیئت مدیره انجمن صنفى مرغداران گوشتى، 
گرانى مرغ را نتیجـه افزایش نـرخ دالر عنوان کرد. 
محمد یوسـفى گفـت: از پارسـال تا کنون، نوسـان 
نـرخ ارز سـبب شـده تا قیمـت مـرغ هم در نوسـان 
باشـد و افزایش قیمـت دالر در ماه هـاى اخیر، هم 
منجر به افزایش قیمـت مرغ شـد.  وى توضیح داد: 
نهاده ها، خوراك طیور و واکسن هاى مورد استفاده 
در مرغدارى ها به کشور وارد مى شود و طبیعى است 
افزایش نرخ دالر سبب مى شـود تا قیمت تمام شده 
تولید و پـرورش مرغ گوشـتى براى مرغـداران هم 

باالتر رود.

کشف 10هزار نخ 
سیگار قاچاق 

10هـزار نخ سـیگار قاچاق در خمینى شـهر کشـف 
و ضبط شـد. فرمانـده انتظامـی شهرسـتان خمینی 
شهر گفت: در راسـتاي اجراي طرح مبارزه با کاالي 
قاچـاق، مأمـوران اداره مبارزه بـا قاچـاق کاال و ارز 
این شهرسـتان، در بازرسـى از یک انبار ایـن مقدار 
سیگار قاچاق را کشف و ضبط کردند. سرهنگ علی 
جعفري نژاد ارزش این میزان کاالى قاچاق را بیش 
از 12میلیون ریال برشمرد و افزود: در این رابطه، یک  

نفر دستگیر شد.

«خرم روز» در 
موزه هنر هاى تزیینى

نمایشـگاه «خـرم روز» در مـوزه هنر هـاى تزیینى 
اصفهـان برپـا مى شـود. کارشـناس میـراث میراث 
فرهنگى گفت: در این نمایشگاه سفالینه هاى یلدایى 
و عروسـک هاى بومى ومحلى اسـتان اصفهان هم 
بـه نمایش درآمـده اسـت. به گفتـه شـهرام امیرى 
عالقه مندان مـى توانند تا 13دى هر روز از سـاعت 
8و30دقیقه تا13و30دقیقه به موزه هنرهاى تزیینى 

مراجعه کنند.

سفره یلداى سالم 
در چهارباغ 

رئیـس اداره توسـعه فرهنـگ سـالمت شـهردارى 
اصفهان گفت: روز پنج شنبه هفته جارى از ساعت 16 
تا 19  به مناسبت شـب یلدا ویژه برنامه اى با رویکرد 
سالمت محور همراه با مسابقه سفره یلداى سالم در 

چهارباغ عباسى برگزار مى شود.
فریناز توالییان  ادامه داد: در این برنامه مسابقه سفره 
یلداى سـالم برگزار مى شود و شـرکت کنندگان باید 
یک سفره یلدا با مواد طبیعى و سالم در جهت ترویج 

فرهنگ تغذیه سالم آماده کنند.

مسلمان شدن 
یک گردشگر چینى

گردشـگر چینـى در آران و بیـدگل بـا انتخـاب نـام 
«محمدعلى» مسلمان شـد. حجت االسالم ولى ا... 
روان معاون فرهنگى اداره کل اوقـاف و امور خیریه 
اسـتان گفت: «شودوشـن» 23 سـاله از کشور چین 
مدتى اسـت که بـه همراه یـک مترجـم و راهنماى 
گردشـگرى آران و بیدگلى به اسـتان اصفهان سفر 
کرده و در این سفر با آداب دینى آشنا شده و درآیینى 
در حرم مطهر حضرت محمد هالل بن على(ع) آران 
و بیدگل به دین مبین اسـالم مشرف شـد و مذهب 

تشیع را براى خود انتخاب کرد.

خبر

مدیرکل زندان هــاى اصفهان گفــت: حمایت و کمک 
به خانــواده زندانیــان از جملــه در بخش هــاى مالى، 
مسکن، بهداشــت موجب تأمین امنیت و سالمت جامعه 

مى شود.
اســدا... گرجى زاده در آیین اهداى جهیزیــه به فرزندان 
مددجویان زندان هاى استان افزود: بســیارى از فرزندان 
مددجویان زندانى به دلیل اینکه از حمایت و کمک پدر و یا 
هر دو والدین خود محروم هستند امکان دارد به سمت هر 

نوع آسیب اجتماعى کشیده شوند.
گرجى زاده با اشاره به اینکه اداره کل زندان ها در بحث منابع 
دولتى با کمبود مواجه است تصریح کرد: جامعه خیرین استان 

اصفهان از سال ها پیش تاکنون در امر آزادى زندانیان، کمک 
به تأمین جهیزیه فرزندان آنها، تأمین مسکن و بهداشت و 

درمان آنها قدم هاى بسیارى برداشته اند.
وى خاطرنشان کرد: در این راستا از سال 95 تاکنون، 143 
زوج از خانواده مددجویان زندانى با کمک هاى خیرین موفق 

به تشکیل خانواده شدند.
مدیرکل زندان هاى اصفهان با اشاره به اینکه امسال در دو 
نوبت اقدام خیرانه تأمین جهیزیه براى فرزندان مددجویان 
زندانى صورت گرفته است، افزود: در نوبت اول در اردیبهشت 
ماه 20 دســت جهیزیه بــه فرزندان مددجویــان نیازمند

 اهدا شد.

مدیریت امور پردیس هاى دانشگاه فرهنگیان استان اصفهان 
گفت: مراسم نکوداشت یکصدمین سال تأسیس تربیت معلم 

در ایران به میزبانى اصفهان برگزار مى شود.
شهرام عروف زاد با اشــاره به جایگاه و ســابقه تربیت معلم 
عنوان کرد: اصفهان به عنوان پایتخت فرهنگ و تمدن ایران 
اسالمى از دانش سراها تا دانشگاه فرهنگیان، تجربه بسیارى در 
حوزه تربیت و آموزش دارد که این سوابق گرانمایه باعث دست 
یافتن به نکات و رویدادهاى ارزنده اى در زمینه تربیت معلم 
شده است. وى افزود: فعالیت هاى تربیت  معلم گرچه پیشینه اى 
صدســاله دارد اما در تاریخ آموزش وپرورش و آموزش عالى 
کمتر فرصتى به تفکر، طرح نظر،گفتگو و تحقیق و پژوهش 

پیرامون آن اختصاص یافته اســت. مدیر امور پردیس هاى 
دانشگاه فرهنگیان استان اصفهان در ادامه گفت: برگزارى 
مراسم نکوداشت یکصدمین سال تأسیس تربیت معلم فرصت 
بسیار مناسبى را براى بررسى تجارب آراء، به اشتراك گذارى 
تجارب، فعالیت ها، دیدگاه هاى صاحبنظران و اساتید تربیت  
معلم از دانش سراى مقدماتى تا دانشــگاه فرهنگیان ایجاد 
مى کند. وى افزود: نکوداشت یکصدمین سال تأسیس تربیت  
معلم در ایران در سطح استانى و ملى برگزار خواهد شد و این  
یکصدسال پیشینه از دارالمعلمین تا دانشگاه فرهنگیان کنونى 
شروع مى شــود. تربیت  معلم با تاریخ آموزش در کشور گره 

خورده است.

نکوداشت یکصدمین 
سال تأسیس تربیت معلم

لزوم حمایت از
خانواده زندانیان 

مدیر گروه بهداشت محیط مرکز بهداشت اصفهان گفت:
 تحقیقات و بررسى انجام شده نشان مى دهد رشد زیاد 
جلبک دیاتومه در منطقه باال دســت زاینده رود تاکنون 
تاثیر منفى بر کیفیت آب آشامیدنى اصفهان نداشته است.

حســین صفارى در گفتگو با «ایرنا» افزود: از بهمن ماه 
سال گذشته با رشد زیاد و غیر عادى جلبک دیاتومه در 
بستر زاینده رود به ویژه در محدوده شهرستان لنجان و 
قبل از تصفیه خانه باباشیخعلى، بررسى دالیل رشد این 
جلبک و احتمال تأثیر آن بر کیفیت آب در دســتور کار 

مرکز بهداشت اصفهان قرار گرفت.
وى با بیان اینکه آزمایش هاى مختلف قارچ شناسى و 

جلبک شناســى بر روى این نوع جلبک صورت گرفت، 
تصریح کرد: بررســى ها و آزمایش هاى زیادى نیز در 
تصفیه خانه بابا شیخعلى درباره احتمال تأثیر این جلبک 

بر فرایند فیلتر و تصفیه آب صورت گرفت.
تصفیــه خانــه بابا شــیخعلى یکــى از بــزرگ ترین 
تصفیه خانه هاى آب ایران به شــمار مــى رود که آب 

آشامیدنى بیش از چهار میلیون نفر را تأمین مى کند.
مدیر گروه بهداشت محیط مرکز بهداشت اصفهان گفت: 
بررسى ها و تحقیقات انجام شده نشان داد که رشد زیاد 
این جلبک در بســتر زاینده رود، مشکلى براى کیفیت و 

تصفیه آب ایجاد نکرده است.

وى با اشاره به اینکه رشــد این جلبک امسال در بستر 
زاینده رود، کاهش یافت، اضافه کرد: با این حال موضوع 
دیاتومه ها همچنان در دستور کار مرکز بهداشت اصفهان 
و سایر نهادهاى مرتبط مانند آب و فاضالب و حفاظت 
محیط زیست قرار دارد و اقدامات الزم براى پیشگیرى از 

بروز مشکالت احتمالى انجام مى شود.
صفارى مواردى مانند کدورت، کم شدن حجم، سردى 
آب و کم بودن نور آفتاب را از جمله دالیل رشد این نوع 
جلبک خواند و اظهار کرد: یکى از عوامل رشد بیش از حد 
این جلبک، ورود برخى مواد آالینده به بستر رودخانه نیز 

مى تواند باشد.

آیا جلبک ها بر کیفیت آب اصفهان تأثیر گذاشته است؟

تهدید «دیاتومه»

یک بیمارى ویروسى که مســتقیمًا ریه را درگیر کرده و 
موجب سرفه هاى خشک و طوالنى مى شود در اصفهان 

شیوع پیدا کرده است.
به گــزارش «ســالمت نیوز» بــه نقل از «ایســنا»، 
گزارش هاى مردمى و بررسى هاى میدانى این خبرگزارى 
نشان مى دهد بیمارى ویروســى جدیدى در میان مردم 
اصفهان شایع شده اســت که با تنگى نفس، بى حالى، 
خستگى، اندکى سرگیجه، سرفه هاى خشک و پس زدن 

هواى سرد توسط ریه همراه است.
گرچه این بیمارى خطرناك نبــوده، با داروهاى معمول 
درمان مى شــود و دوره نقاهت هفت تــا ده روزه دارد 

اما در صورت تکمیل نکــردن دوره درمــان مى تواند 
مدت زمان طوالنى ترى در ریه هــا باقى مانده و کهنه 
شــود. این بیمارى با داروهاى نرم کننده ســینه درمان

 مى شود.
رضا فدوى، مسئول بیمارى هاى واگیر مراکز بهداشت 
استان اصفهان به «ایســنا» مى گوید: متأسفانه استان 
اصفهان تجهیزات الزم و کافى ویروس شناسى را ندارد 
و تمهیدات خاصى براى این مسئله اندیشیده نشده است 

اما احتماًال شیوع این ویروس صحت دارد.
وى با بیان اینکه اصفهان به عنوان کانون یک جمعیتى 
متمرکز، به تجهیز دستگاه هاى ویروس شناسى نیاز دارد، 

ادامه داد: شــیوع بیمارى هاى ویروسى در فصل سرما 
طبیعى است اما بى شک آلودگى هاى بسیار زیاد هوا در 

هفته هاى اخیر به این مسئله دامن زده است.
مسئول بیمارى هاى واگیر مراکز بهداشت استان اصفهان 
تصریح کرد: هر دقیقه چندین لیتر هواى آلوده به ریه هاى 
خود مى کشــیم که این هواى آلوده موجب تضعیف ریه 
و سیستم ایمنى شــده و زمینه را براى ویروس ها مهیا 

مى کند.
فدوى از شهروندان اصفهانى درخواست کرد تحت هر 
شرایطى از خود درمانى ممانعت کرده و اگر عالئم بیمارى 

ادامه پیدا کرد به پزشک مراجعه کنند.

شیوع بیمارى ویروسى درگیر کننده ریه در اصفهان

طراحان طرح هادى روستایى، الگوهاى شهرى را در مناطق روستایى اجرا مى کنند

ساعت 10 و 37 دقیقه صبح دیروز  یک دختر 17 ساله 
به قصد خودکشــى از روى پل جابر انصارى اصفهان 

به پایین پرید.
عباس عابدى، مسئول روابط عمومى مدیریت حوادث 
و فوریت هاى پزشکى استان اصفهان به «ایسنا» گفت: 
با حضور به موقع نیروهاى اورژانس و آتش نشــانى 
تالش براى منصرف کــردن این دختر آغاز شــد و 
نیروهاى امدادى با پهن کردن تشک نجات، تالش 
کردند از تبعات این حادثه کم کنند. در نهایت این دختر 
17 ساله بر روى تشک نجات ســقوط کرد.  عابدى 
گفت: این دختر آسیب هایى دیده و به بیمارستان منتقل 

شده اما هوشیار است.
در همین حال فرهاد کاوه، مدیر روابط عمومى سازمان 
آتش نشانى و خدمات ایمنى شــهردارى اصفهان در 
گفتگو با «فارس» با اشاره به انتشار خبر سقوط یک 
دختر نوجوان در فضاى مجــازى اظهار کرد:  با توجه 
به نزدیک بودن ایستگاه آتش نشانى ظرف یک دقیقه 
تیم هاى امدادى خود را به محل حادثه رســاندند و در 

حال آماده کردن تشک  مخصوص بودند که 20 ثانیه 
بعد از رســیدن نیر وهاى امدادى فرد به پایین سقوط 
کرد. وى در رابطه با اینکه گفته شده تشک آتش نشانى 
باز نشده، اضافه کرد: این عملیات از طریق تیم هاى 
نظارتى هم رصد مى شــد و به لحاظ تجهیزات هیچ 
مشکل کمبودى در این باره نداشتیم و تیم هاى امدادى 

کمتر از یک دقیقه خود را به محل رساندند.
این دومین خودکشى در هفته جارى است. خودکشى 
پیشین روز شنبه رخ داد که دخترى 18 ساله از روى پل 
پیروزى اصفهان به پایین پرید. خودکشى ها از آبان ماه 
سال گذشته با خودکشى  دو دختر نوجوان در پلى که 
روى آن نوشته شــده بود طوفان آغاز شد. این حادثه 
خبرساز شده و توجهات بسیارى را به این پل جلب کرد. 
بعد از این حادثه که به دلیل انتشــار فیلم خداحافظى 
این دو دختر جنجال آفرین شد، تالش هاى فرجام و 
نافرجام دیگرى نیز براى خودکشى روى این پل انجام 
شد. همچنین در مردادماه امســال مردى 28 ساله از 

روى پل چمران اقدام به خودکشى کرد.

مدیرکل پزشکى قانونى اســتان اصفهان گفت:در 
هشت ماه امسال 30 هزار و هشت نفر به دلیل نزاع 

به مراکز پزشکى قانونى اصفهان مراجعه کرده اند.
على سلیمانى پور مدیرکل پزشــکى قانونى استان 
اصفهان با بیــان اینکه بیشــترین حجم مراجعات 
پزشکى قانونى استان اصفهان به دلیل نزاع است، 
اظهار کرد: در هشت ماهه امسال این مراجعات روند 
رو به رشدى را داشته و رشد این آمار در بین زنان  نیز 

قابل توجه بوده است.

وى اضافه کرد: این آمار در مدت مشابه سال گذشته 
27 هزار و 143 مورد بوده است که در مقایسه آمارى 

شاهد افزایش 10/5 درصدى مراجعات هستیم.
مدیرکل پزشــکى قانونى اســتان اصفهان با بیان 
اینکه ده هزار  و 212 نفر از مراجعه کنندگان نزاع در 
اصفهان زن و 19 هزار و 796  نفر مرد بوده اند، افزود: 
تعداد مراجعات نزاع زنان در سال گذشته هشت هزار 
و 551 نفر و تعداد مراجعه مردان نیز 18 هزار و 592 

نفر بوده است.

سرپرســت کتابخانه هاى اســتان اصفهان گفت: 
بازسازى ساختمان کتابخانه امیرقلى امینى به دلیل 
اینکه در محدوده طرح بازسازى خیابان مجاور قرار 

دارد به تعویق افتاده است.
امیر هالکویى در گفتگــو با «مهــر» در ارتباط با 
بازســازى کتابخانــه امیرقلى امینــى اظهار کرد: 
کتابخانه امیرقلى امینى به دلیل قدمتى که دارد دچار 
فرسودگى شده و  از یکسال پیش به منظور بازسازى 

تعطیل شده است.
وى با اشاره به اینکه بعد از حادثه پالسکو کارگروهى 
براى بررسى بناى کتابخانه ها تشکیل شد، ادامه داد: 
این کارگروه پس از بازدید کتابخانه امیرقلى امینى 
این بنا را خطرناك اعالم کردند اما احیا و بازسازى 
این کتابخانه از آنجایى که ساختمان این کتابخانه 
در طرح بازسازى شهرى قرار دارد، به تعویق افتاده 

است.

شهردار کاشان گفت: اکنون شهردارى کاشان نزدیک 
به صد میلیارد تومان از مردم طلب دارد، در حالى که 
معوقات کارکنان حدود 24 میلیارد تومان است که اگر 
این طلب شهردارى پرداخت شود کار شهردارى در 

پرداخت معوقات تسهیل خواهد شد.
سعید ابریشــمى راد در گفتگو با «ایمنا» با اشاره به 
پروژه زیرگذر کاشــان افزود: پیش بینى اولیه براى 
اجراى پروژه کریدور زیرگذر میــدان ولیعصر(عج) 
در دو فاز و به مدت دو ســال است که در فاز نخست 
این پروژه جابه جایى پل هاى عابر پیاده، تأسیسات 
زیرساختى شــهرى مثل آب، گاز، برق و همچنین 
بیش از 90 درصد درختان در دســتور کار قرار گرفته 
که با برنامه ریزى دقیق درختان جمع آورى و انتقال 
داده مى شوند. وى با اشاره به اینکه همزمان با اجراى 
فاز نخست این پروژه نقشــه جامع نیز براى هدایت 
ترافیک در نظر گرفته شــده است، خاطرنشان کرد: 
طول این زیرگذر 1800 متــر خواهد بود که در حال 

رایزنى با پیمانکاران مختلف هستیم.

ابریشــمى راد تأکید کرد: همزمان بــا اجراى طرح 
زیرگذر، اصالح میدان حادثه خیز شــهید منتظرى 
نیز انجام مى شــود و بر اســاس اســناد باالدستى 
تقاطع بلوار شــهید معمار با قطــب راوندى تقاطع 
غیر همسطح سه ســطحى نیز در نظر گرفته شده

 است.
شهردار کاشان، با اشاره به معوقات شهردارى افزود: 
معوقات کارکنان شــهردارى یک حق است و باید 
پرداخت شود و سعى مى کنیم بخشى از این معوقات 
را اواخر سال جارى و با بهبود شرایط مالى شهردارى 

پرداخت کنیم. 
ابریشــمى راد با بیان اینکه بخش عمده اى از درآمد 
شهردارى وابســته به عوارض شــهرى و شرایط 
اقتصادى کشور است، تأکید کرد: اکنون شهردارى 
کاشــان نزدیک به صد میلیارد تومان از مردم طلب 
دارد، در حالى که معوقات کارکنان حدود 24 میلیارد 
تومان است که اگر این طلب شهردارى پرداخت شود 
کار شهردارى در پرداخت معوقات تسهیل خواهد شد.

دوباره خودکشى از روى یک پل در اصفهان

نزاع 30 هزارنفر در اصفهان

تعویق بازسازى کتابخانه امیرقلى امینى

شهردارى کاشان 100 میلیارد تومان 
از مردم طلب دارد

رئیس شوراى اسالمى استان اصفهان دیروز در اجالس 
استانى شوراى اسالمى اســتان اصفهان که در سالن 
اجتماعات اســتاندارى تشکیل شد، با اشــاره به تعدد 
تصمیم گیرى، سیاستگذارى و اجرا در توسعه روستاها 
که تبدیل به یکى از مشکالت روستاها شده است، گفت: 
سازمان و نهاد مشخصى براى اجرا و سیاستگذارى در 
روستا وجود ندارد و نگاه بخشى به روستا باعث شده به 
خوبى نتوان مشکالت، نارسایى ها و نیازهاى منطقه را 

شناسایى کرد.
عبدا...کیانى با بیان اینکه روســتاها و نظام روســتایى 
در ایران فاقد یک اتاق فکر منســجم است اظهار کرد: 
در برنامه چهــارم و پنجم توســعه برنامه هاى ویژه در 
حوزه هــاى مختلفى چــون حمل و نقــل، راه و فرش 
دستباف براى توسعه روستاها درنظر گرفته شده بود اما 
اجرا نشــد که دلیل آن فقدان دستگاهى براى پیگیرى 

اهداف پیش بینى شده براى روستاها بوده است.
وى یکى دیگر از مشــکالت روســتاها را کمبود منابع 
اعتبــارى دانســت و افزود: بر اســاس اعــالم مرکز 
پژوهش هاى مجلس شوراى اسالمى، سهم اعتبارات 
قابل احصاى مدیریت و توســعه روستایى و عشایرى، 
از کل مصارف بودجه عمومى دولت در ســال 97، تنها 

معادل 7/2 درصد است. 

کیانى با اشاره به کاهش اعتبارات روستایى در حوزه هاى 
اشــتغال، راه و آموزش در بودجه سال 1397 نسبت به 
سال 96 تصریح کرد: اعتبارات راه روستایى 81 درصد، 
اعتبارات راهبرى و کمک به توسعه اشتغال روستایى و 
عشایرى 94 درصد و اعتبارات توسعه آموزش و پرورش 
روستایى و عشایرى 99/6 درصد نسبت به قانون بودجه 

سال 1396 کاهش داشته اند.
کیانى با  اشاره به طرح هاى هادى اظهار کرد: متأسفانه 
طرح هاى هادى با نگاه شهرســازى در روســتاها اجرا 
مى شود. چون شهرسازها این طرح ها را آماده مى کنند، 

نگاه شهرســازى نیز در این طرح ها غالب است؛ حتى 
میزان ســرانه هایى که براى فضاهاى روستایى در نظر 
مى گیرند بیشــتر برگرفته از تجربه هاى شهرسازى در 
ایران است.مسکن روستایى مالحظات خاص خودش 
را دارد و ما نباید با نگاه شهرسازى در مسکن روستایى 

ایجاد محدودیت کنیم.
وى با بیان اینکه در طراحى مســکن هاى روســتایى 
باید مالحظات فرهنگى، اجتماعى و منطقه اى روســتا 
لحاظ شــود افزود: متأسفانه کســانى این طراحى ها را 
انجام مى دهند که اصًال با روســتاهاى ما و مباحث آن 

آشنایى ندارند.
رئیس شوراى اســالمى اســتان اصفهان اضافه کرد: 
طرح هاى هادى را بنیاد مسکن انجام نمى دهد بلکه با 
مهندسین مشاور قرارداد بسته و آنها کار تهیه و تدوین را 
انجام مى دهند طراحان طرح هادى روستایى الگوهاى 

شهرى را در مناطق روستایى اجرا مى کنند.
وى با بیان اینکه وظیفه ذاتى بنیاد مســکن ســاخت 
مسکن در روستا نیست، خاطرنشان کرد: ما در مبحث 
مسکن محرومین با مشــکالت زیادى روبه رو هستیم 
که بهتر اســت وظایف بنیاد مســکن را در این زمینه 
متمرکز کنند. وقتى روستاهاى ما توان اقتصادى قوى 
ندارد، چطور براى طرح هاى هــادى مى خواهد هزینه

 بپردازد.

محیا حمزه
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بازیگران ایرانى با حضور در پروژه هاى خارجى تجربیات تازه اى را در کارنامه 
هنرى شان به ثبت رساندند و به عنوان لژیونر سینما شناخته شدند.

«پوالریس» نام فیلمى است که اکران آن به تازگى در گروه سینمایى هنر و 
تجربه شروع شده. این فیلم را سودابه مرادیان سال 2015 در آمریکا ساخت 
و بهرام رادان، بازیگر اصلى آن است. نام این بازیگر به عنوان تهیه کننده هم 
روى پوستر فیلم دیده مى شود. این اتفاق دستمایه گزارشى شده براى بازخوانى 
کارنامه بازیگرانى که در خارج از ایران فیلم یا سریال بازى کرده اند و به اصطالح 
عنوان لژیونر را یدك مى کشــند. در ادامه به بهانه اکران «پوالریس» که با 
بازى بهرام رادان و در آمریکا ساخته شــده، نگاهى داریم به بازیگرانى که در 

پروژه هاى خارجى حضور داشته اند.

بهرام رادان/ «پوالریس»
بهرام رادان سال 2014 در «پوالریس» به کارگردانى سودابه مرادیان بازى 
کرد، فیلمى که با مجموعه اى از عوامل آمریکایى و ایرانى در کالیفرنیا جلوى 
دوربین رفت. داستان فیلم درباره یک عکاس جنگ ایرانى-آمریکایى است 
که به همراه همسرش پس از یافتن بمبى در آپارتمانشان، به خانه همسایه پناه 
مى برند. داستان درباره رازى است که از شب تا صبح آن روز بر آنها مى گذرد. 
این فیلم از بیست و یکم آذرماه در گروه سینماى هنر و تجربه روى پرده رفته تا 

مخاطبان نخستین تجربه بهرام رادان لژیونر را روى پرده ببینند. 
نکته ویژه درباره بازى رادان، چالشى است که با نقش «پوریا» داشته. «پوریا» 
یک جوان ایرانى است که در آمریکا زندگى مى کند و همسرى دورگه دارد. 
چالش بازیگرى همینجا شکل مى گیرد: رادان باید همه احساسات، عواطف و 
ریزه کارى هاى شخصیت را با دو زبان و دو فرهنگ کامًال متفاوت، منتقل کند. 
این بازیگر براى رسیدن به نقطه مطلوب، عالوه بر تمرین هاى طوالنى مدت، 
ایرانى هایى که در شرایط مشابه زندگى مى کنند را زیر نظر داشته تا بازى اش 

ملموس و باورپذیر باشد.
«پوالریس» ســال 2016 به مدت یک فصل در سینماهاى سوییس اکران 
شد. مخاطبان استقبال خوبى از آن کردند و بازى بهرام رادان توسط منتقدان 
سوییسى مورد تحســین قرار گرفت. این فیلم همچنین صاحب چند جایزه 

شده است. 

شهاب حسینى / «غالم» و «شب»
شهاب حسینى در دو ســال اخیر دو فیلم «غالم» و «شب» را خارج از ایران 
بازى کرده و هنوز حاصل تجربیات جدیدش به معرض قضاوت گذاشته نشده. 
«غالم» را میترا تبریزیان کارگردانى کرده و از آن به عنوان اولین محصول 
مشترك ایران و بریتانیا یاد مى شود. «شب» نخستین فیلم بلند کورش آهارى 
است که با ســرمایه گذارى کمپانى «ماموت پیکچرز» با همکارى کمپانى 

«سون اسکاى اینترتینمنت» ساخته شده است.

پیمان معادى / «کمپ ایکس رى» و...
پیمان معادى از بازیگران رکورددار حضور در پروژه هاى خارجى اســت. در 
این میان فیلم «کمپ ایکس رى» او در ایران اکران شده. این فیلم محصول 
کشور آمریکاست و نقدى است بر رفتار افراطى دولت ایاالت متحده در قبال 
مسلمان ها بعد از حادثه 11 سپتامبر. بازى او در این فیلم تحسین شد و همچنان 
مهمترین تجربه خارجى معادى به شــمار مى رود. این بازیگر همچنین در 
فیلم هاى «عدالت کیفرى»، «13ساعت: سربازان مخفى بنغازى»، «آخرین 

شوالیه ها» و سریال هاى «عدالت کیفرى» و «آن شب» بازى کرده است.

فاطمه معتمدآریا/ «نبات»
فاطمه معتمدآریا بارها براى بازى در فیلم هاى خارجى دعوت  شده بود. در این 
میان او به پیشنهاد «الشین موسگلو»، کارگردان آذربایجانى نه نگفت. حاصل 
بازى معتمدآریا در «نبات» موردپسند منتقدان قرار گرفت. معتمدآریا نقش 
زنى به اسم «نبات» را دارد که در بحبوحه جنگ در روستاى کوچکى زندگى 
مى کند و فقط از طریق فروختن شیر تنها گاوش امرار معاش مى کند و بعد از 
جنگ، با متروك شدن این روستا ناچار است تنهایى در این روستا زندگى کند. 
«نبات» نماینده آذربایجان در اسکار بود که البته به جمع پنج فیلم غیر انگلیسى 

 زبان راه نیافت.

مهناز افشار/ «معلم»
ســال 2014 مهناز افشــار در فیلم تاجیکى «معلم» به کارگردانى «نصیر 
سعیدوف» بازى کرد. او گفته قبًال از سوى کشورهاى دیگر هم براى بازى 
در چند فیلم دعوت شده بوده اما این اولین بار است که قبول مى کند در فیلمى 

غیر ایرانى بازى کند. چون دلش مى خواسته اولین فیلم خارج از ایرانش یک 
فیلم فارسى زبان باشد. «معلم» سال 1394 در بخش جلوه گاه شرق جشنواره 
فیلم فجر حضور داشت. بازى افشار قابل قبول است اما فیلم قدرت درخشش 

در سطح جهانى را نداشت.

على مصفا/ «گذشته»
اصغر فرهادى سال 91 فیلم «گذشته» را به تهیه کنندگى «الکساندر ماله گى» 
در فرانسه ساخت. او نقش اول زن را به «برنیس بژو» سپرد و على مصفا را براى 
نقش مقابل او انتخاب کرد. به نظر مى رسید موفقیت این فیلم و بازى خوب 
مصفا آن هم با زبان فرانسوى، زمینه ساز حضور در پروژه هاى خارجى شود که 
نشده. نمى دانیم پیشنهادى به مصفا نشده یا پیشنهادها او را ترغیب به پذیرش 

نکرده است.

میترا حجار/ «استلیناى آبى»
میترا حجار سال 2006 در یک اپیزود از سریال «اسمیت» بازى کرد و سال 
2009 جلوى دوربین «گابریل اسکات» در فیلم «استلیناى آبى» رفت. هر دو 
تولید کشور آمریکا هستند. او تجربه موفقى از همکارى هاى خارجى اش نداشت 
سریال «اسمیت» از مجموعه هاى پرطرفدار آمریکایى است اما حضور حجار 
به اندازه اى نبود که بتواند عرض اندام کند. فیلم «استلیناى آبى» هم به دلیل 
کیفیت پایینش دیده نشد و طبعاً بازیگر آن نیز به چشم نیامد. البته حجار در این 

فیلم حضورى کمرنگ داشت و عامل مضاعفى بر ندیده شدنش بود.

همایون ارشادى / «بادبادك باز» و...
همایون ارشادى، خوش اقبال ترین بازیگر بین المللى سینماى ماست. او توسط 
عباس کیارستمى کشف شد و در «طعم گیالس» بازى کرد. فیلم نخل طالى 
کن گرفت و نام بازیگرش خیلى زود سر زبان ها افتاد. مهمترین فیلم خارجى 
ارشادى «بادبادك باز» محصول آمریکا و به کارگردانى «مارك فوستر» است. 
این فیلم بر اساس رمان معروف «خالد حسینى» ساخته شد. او در فیلم هاى 
«آگورا»، «سى دقیقه نیمه شب»، «مرد تحت تعقیب»، «آخرین سکنه» و 
«آرمان شهر» هم بازى کرده است. این حضور پررنگ منجر به جایزه و اتفاق 

ویژه براى ارشادى نشده.

جدیدترین تصاویر از نسخه کمدى فیلم سینمایى «شرلوك هلمز» با نام 
«هلمز و واتسون» منتشر شد. این فیلم اتفاقاتى تازه و نگاهى جذاب از 

روایت کارآگاه مشهور انگلیسى را بیان مى کند.
فیلم سینمایى «هلمز و واتسون» به نویســندگى و کارگردانى یکى از 
برادران مشهور فیلمســاز هالیوود، «اتان کوئن» فیلمبردارى خود را به 
اتمام رساند و سوم آگوســت 2018 اکران بین المللى خود را از آمریکاى 
شمالى آغاز خواهد کرد. این فیلم نگاه طنز و پارودى گونه «اتان کوئن» به 
عنوان نویسنده و کارگردان این اثر، بر رمان مشهور «آرتور کانون دویل» 
را به خوبى نمایان مى کند. نگاهى قبل تر نیز از سوى این کارگردان در 
آثار قبلى اش دیده شده است.  کوئن عالوه بر این فیلم در حال حاضر پیش 
تولید فیلم تازه خود با نام «ماندارا و جادوگر» را آغاز کرده است  و در مرحله 
انتخاب بازیگران به سر مى برد. تاکنون بازى «ساشا بارون کوهن» در 

این فیلم قطعى شده است.

فیلمبردارى بخش هاى جدید سریال کمدى «سال هاى دور از خانه» آغاز 
شده و احمد مهرانفر با گریم متفاوتى نسبت به قبل، در نقش «خنجرى» جلوى 

دوربین رفته است.
سریال کمدى «سال هاى دور از خانه» داستانى متفاوت و کمدى از دوران پس از سربازى 
«خنجرى» و «زهره» را روایت مى کند که پیش تر آنها را در سریال «شاهگوش» دیده 

بودیم.
احمد مهرانفر در نقش «خنجرى»، هادى کاظمى در نقش «زهره»، آزیتا حاجیان، حدیث 
میرامینى، آزاده زارعى، احسان کریمى، گیتى قاسمى، علیرضا استادى، میرطاهر مظلومى، 
مهرناز بیات، محمدرضا عقدایى، على نظرى، یدا...  شادمانى، خسرو احمدى، على عامل 
هاشمى، بهنام شرفى، مهدى صباغى، ســیاوش چراغى پور و مسعود روشن پژوه دیگر 

بازیگران اصلى این سریال کمدى هستند.

در چهلمیــن ســالگرد اکران 
سینمایى فیلم «سوپرمن» در 
ســال 1978، خاطرات و نکاتى 
جالب از این پروژه به رسانه ها راه 

یافته است.
24 آذر، چهلمین ســالگرد 
نمایش ســینمایى یکى از 

محبوب تریــن ابَرقهرمانان 
جهــان یعنى «ســوپرمن» بود. 

«سوپرمن» یک شخصیت خیالى و 
یکى از ابَرقهرمانان کمیک هاى کمپانى 

«دى سى  کمیکز» است که در ســال 1938 براى اولین 
بار در شماره یک مجله کمیک ظاهر شــد. این کاراکتر 
که با عنوان «مرد پوالدین» نیز نامیده مى شــد در اصل 
فرزند یک خانواده اهل ســیاره کریپتون است که وقتى 

پدرش متوجه مى شود سیاره آنها در حال نابودى است او 
را به وسیله سفینه اى به کره زمین و مزرعه یک خانواده 
کانزاسى در آمریکا مى فرستد؛ جایى که نیروهاى عجیب 
او در طول زمــان و تحت تأثیر انرژى خورشــید افزایش 

مى یابد.
«سوپرمن» بعد از اولین ظهور، تقریبًا به شخصیت ثابت 
مجله هاى کمیک تبدیل شد و بعد از مدت کوتاهى پایش 
به سایر رسانه ها همچون رادیو، تلویزیون، سینما و بعدتر 

به بازى هاى ویدیویى کشیده شد.
40 سال پیش، یعنى 15 دسامبر 1978 «سوپرمن» براى 
اولین بار با نقش آفرینى «کریستوفر ریو» روى پرده هاى 
سینما آمد. البته این ابرقهرمان سال ها قبل از این تاریخ 
یعنى در اوایل دهه 50 نیــز با یکى دو فیلم دیگر پایش به 
سینما باز شده بود اما این نسخه سال 1978 بود که منجر 
به تولید زنجیره اى از فیلم هاى پرفروش و گسترش بیش 

از پیش آوازه «سوپرمن» شد.
حال در چهلمین سالگرد اکران این فیلم، «ایلیا سالکایند»،  
تهیه کننده نسخه 1978 فیلم «ســوپرمن» از خاطرات 
خود درباره این پروژه صحبت و نــکات جالبى بیان کرده 
است. طبق این خاطرات مشخص شده است که در لیست 
گزینه هــاى احتمالى براى بازى در نقش «ســوپرمن»، 
نام هایى چون «محمدعلى کلى» بوکســور افسانه اى، 

«آل پاچینو» و «داستین هافمن» نیز وجود داشته است.
سالکایند در این باره گفت: یکى از شرایط کمپانى «دى سى 
کمیک» در توافق ســاخت نسخه ســینمایى این بود که 

بازیگر نقش «سوپرمن» مى بایست از نظر آنان نیز تأیید 
شود بنابراین من یک لیست درست کردم که خیلى جالب 
بود، چراکه آنها اول آدمى مثــل محمدعلى کلى و بعد آل 
پاچینو را تأیید کردند و بعد به داستین هافمن رضایت دادند! 

همه آنها مى توانستند سوپرمن باشند.
البته ایده اســتفاده از محمدعلى کلى چندان دور از ذهن 
نبود زیرا در همان سالى فیلم اکران شد که کمیکى منتشر 
شده بود که در آن «سوپرمن» و قهرمان بوکس سنگین 
وزن جهان متحد مى شــوند تا از کره زمین در برابر حمله 

بیگانگان محافظت کنند.
خاطره دیگرى که از پروژه منتشر شــده است مربوط به 
نقش مخترع نابغه و دشــمن دیرینه «ســوپرمن» یعنى 
«لکس لوتر» است که به «جین هکمن» رسید. سالکایند 
گفت: هکمن سبیل داشــت و «ریچارد دونر»، کارگردان 
فیلم مى خواســت از شر آن خالص شــود بنابراین دونر 
به قســمت گریم رفت و از آنها خواست تا براى او سبیلى 
مصنوعى بگذارند. سپس کارگردان نزد هکمن رفت و به 
او گفت اگر هکمن سبیل هایش را بتراشد او نیز این کار را 
انجام خواهد داد و حقیقت تنها زمانى آشکار شد که بازیگر 

این کار را انجام داده بود.
«سوپرمن» (1978) با بودجه اى معادل 55 میلیون دالر 
ساخته شد و به نمایش درآمد و به یک موفقیت خیره کننده 
دست یافت و منجر به ساخت دنباله هایى شد که همگى در 
طول یک دهه اکران شدند و جایگاه کاراکتر «سوپرمن» 

در دنیاى ابَرقهرمانان را براى همیشه تثبیت کردند.

بازیگر سریال «بانوى عمارت» از نقش خود در این سریال و اینکه بعد از سه سال که هیچ کارى انتخاب 
بیان کرد: من بعد از بازى در چند سریال طنز دوست داشتم یک تجربه متفاوت داشته باشم و باید انتخاب شبنم فرشادجو درباره نقش «مهرالنساء» در این سریال که این شب ها از شبکه 3 سیما پخش مى شود، نکرده است سخن گفت.

بخرد و آنها را دوبله کند. مى توان در بسیارى از این هزینه ها صرفه جویى کرد و سریال هاى تاریخى سریال هاى تاریخى بیشتر است اما صداوسیما پول زیادى خرج مى کند تا سریال هاى کره اى و ژاپنى ســریال هاى تاریخى تعلق مى گیرد درحالى که این آثار مى توانند جذاب تر باشند. قطعًا هزینه تولید هواى امروزى مى سازد و این سریال ها هر روز مثل قارچ به تولید مى رسند. بودجه کمى اما به ساخت فرشادجو با اشــاره به فضاى این سریال تاریخى توضیح داد: تلویزیون ســریال هاى زیادى با حال و نقش خاصى است و اطمینان دارم که این نقش در ذهن ها خواهد ماند.مرا با این نقش پذیرفته اند و فکر مى کنم نقش «مهرالنســاء» به دلیل اتفاقاتى که برایش رخ مى دهد وى با اشاره به بازخوردهایى که از نقش خود داشته است، اظهار کرد: این خیلى برایم مهم است که همه متفاوتى هم مى کردم.
بــا بازیگــر مجموعه هایــى چون «در حاشــیه» و «شــوخى باعث افتخار همه ما بازیگرها بود که وارد این بناهاى تاریخى شدیم.یکى از شخصیت هاى تاریخى کاشان بودیم که این خانه حدود 200 سال قدمت داشت و اطمینان دارم کشور بودیم که بسیار برایمان جالب بود و انگار در خود تاریخ زندگى کردیم. ما حدود شش ماه در منزل بازیگر سریال «بانوى عمارت» اضافه کرد: ما براى تولید این سریال در لوکیشن هاى قدیمى و تاریخى درباره فرهنگ و تاریخ خود بسازیم. پایــان  در  کــردم» 

اشاره به سختى هاى حضور در سریال تاریخى عنوان 
کرد: مــا حدود یک ســال درگیر ســاخت «بانوى 

عمارت» بودیم، در تابســتان تصاویر زمستانى 
مى گرفتیم و در زمستان گاهى مجبور بودیم 
لباس هاى تابستانى بپوشیم. با این همه این 
سریال اثرى خاص براى من است و من به 
دلیل ماندگارى هایى که داشت در حدود سه 

سال هیچ پیشــنهادى را قبول نکردم و بعد 
پذیرفتم که در این مجموعه بازى کنم.

به بهانه بازیگرى بهرام رادان در آمریکا

کدام بازیگران ایرانى لژیونر شدند؟

نمایش اولین فیلم اَبرقهرمان محبوب
40 ساله شد 

قرار بود
 محمدعلى کلى 
«سوپرمن» شود!

فیلمبردارى بخ
شدهو احمد مهرانف

دوربین رفته است.
سریال کمدى «سال هاى د
«خنجرى» و «زهره» را رو

بودیم.
احمد مهرانفر در نقش «خنج
میرامینى، آزاده زارعى، احسا
مهرناز بیات، محمدرضا عقد
هاشمى، بهنام شرفى، مهد
بازیگران اصلى این سریال ک

ىىىىىىىىوخى بــا بازیگــر مجموعه هایــى چون «در حاشــیه» و «شــ پایــان  در  کــردم» 
نننننننننننننننوان اشاره به سختى هاى حضور در سریال تاریخى عن

ىىىىىنوى کرد: مــا حدود یک ســال درگیر ســاخت «با
عمارت» بودیم، در تابســتان تصاویر زمستانى 

مى گرفتیم و در زمستان گاهى مجبور بودیم 
لباس هاى تابستانى بپوشیم. با این همه این 
سریال اثرى خاص براى من است و من به 
دلیل ماندگارى هایى که داشت در حدود سه 
سال هیچ پیشــنهادى را قبول نکردم و عدبعد

پذیرفتم که در این مجموعه بازى کنم.

 شبنم فرشادجو: 

 نقشم در «بانـــوى عمارت»
 ماندگار مى شود

«شرلوك هلمز» هم کمدى شد! گــــریم دیدنى بازیگر «پایتخت» گــــریم دیدنى بازیگر «پایتخت» 
در نقش «خنجرى»! در نقش «خنجرى»! 

آگهى تغییرات
آگهى تغییرات شرکت شــایان مهر کاسپین سهامى خاص 
به شماره ثبت 42813 و شناسه ملى 10260606330 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 1397/08/26 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقاى مهدى ترکى حبیب آبادى به 
شماره ملى 1285000692 به عنوان بازرس اصلى و آقاى 
مهدى حیدریان به شــماره ملى 1290723044 به عنوان 
بازرس على البدل براى مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره 
کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان  (319011)

آگهى تغییرات
آگهى تغییرات شرکت صعود آسانبر اطلس شرکت سهامى خاص 
به شماره ثبت 51625 و شناسه ملى 10260703084 به استناد 
صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1397/03/27 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : شعبه شرکت در اســتان تهران - 
شهرستان تهران - بخش مرکزى - شــهر تهران-محله اباذر-
بزرگراه شهید آیت اله اشرفى اصفهانى-خیابان گلستان چهاردهم-
پالك 3-مجتمع نگین رضا-طبقه ســوم-واحد 304 کدپستى 
1471793551 به مدیریت آقاى حجت اله شریعتى افتتاح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان  (317817)
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 آنطور که منابع آگاه گزارش داده اند، ســپاهان به عالوه دو تیم پایتخت در فصل نقل و انتقاالت 
زمستانى یک گزینه مشــترك دارند که جذب او موفقیت بزرگى براى هر کدام از آنها به 

شمار مى آید.
نیم فصل نخســت رقابت هاى لیگ برتر به پایان رســیده اســت و مدعیان اصلى 

کسب عنوان قهرمانى رقابت شــدیدى براى تقویت خود در نیم فصل دوم دارند. 
فصل نقل و انتقاالت زمستانى آغاز شــده و با وجود آنکه بازیکنان به تعطیالت
رفته اند اما تازه فعالیت باشگاه ها براى جذب گزینه هاى مورد نظر آغاز شده است.
استقالل و پرسپولیس در فصل جارى از مدعیان اصلى کسب عنوان قهرمانى 
به شمار مى آیند و هر دو تیم به دنبال تقویت خود در زمستان هستند. مثل 
همیشه بعضى از گزینه هاى دو طرف مشترك هستند و جنگ بیرون از 
میدان نیز بین این دو تیم برقرار است. یکى از بازیکنانى که در فهرست 
زمستانى هر دو باشگاه استقالل و پرسپولیس جاى دارد یونس دلفى 
مهاجم آماده و جوان استقالل خوزســتان است که بسیار آماده نشان 

مى دهد.
دلفى تنها 20 سال ســن دارد و آینده درخشــانى دارد. پرسپولیس و 

استقالل این بازیکن را در فهرست زیر 23 سال خود قرار داده اند و باید 
دید در نهایت کدامیک از آنها مى تواند او را جذب کند. دلفى آینده درخشانى دارد و با درخشش 
در جمع آبى پوشان پایتخت مى تواند با قیمت باالیى حضور در یک تیم اروپایى را تجربه کند و 

براى خود او هم بهتر است که تیم قعرنشین را ترك کند.
عالوه بر استقالل و پرسپولیس یک تیم بزرگ دیگر هم دلفى را مى خواهد و آن سپاهان است. 
دلفى در دیدار برابر سپاهان بازى بسیار خوبى را به نمایش گذاشت و یک پنالتى گرفت و همین 
باعث شده تا قلعه نویى هم تمایل به جذب او داشته باشد و اگر بتوانند موفق به شکار او شوند، 

پاتک بزرگى را به دو تیم تهرانى زده اند. 

ورزشورزش

ت در فصل نقل و انتقاالت 
ى هر کدام از آنها به

عیان اصلى
م دارند. 
طیالت
ست.
انى
ل 
ز 

د 
شخشششش شانى دارد و با در
تجربه کند وو روپایى را

هد و آن سپاهان است. 
 پنالتى گرفت و همین 
وفقبه شکار او شوند، 

سپاهان در کمیـن 
دلـفى!

سعید نظرى

 همانطور کــه دیــروز در خبرها خواندیــد، کارلوس 
کى روش،  سرمربى پرتغالى تیم ملى جدیدترین فهرست 
تیم ملى براى حضور در اردوى قطر را اعالم کرده است. 
یکى از نکات جالب توجه لیســت اعالم شده که براى 
عمده رسانه ها جالب توجه بود، غیبت رشید مظاهرى 
ســنگربان تیم فوتبال ذوب آهن اســت. مظاهرى در 
جام جهانى به همراه بیرانوند و عابدزاده در فهرســت 
23 نفره تیم ملى حضور داشــت ولى حاال نامى از او در 
میان دعوت شده ها دیده نمى شود و به جاى او نیازمند 
در کنار سیدحسین حسینى و علیرضا بیرانوند به عنوان 
سه دروازه بان براى حضور در اردوى آماده سازى قطر 

فراخوانده شده اند.
غیبت امیر عابــدزاده که از معــدود لژیونرهاى فوتبال 
ایران به شــمار مى رود را مى توان به ادامه حضور او در 
رقابت هاى باشگاهى نســبت داد؛ در نظر گرفتن این 
موضوع و توضیحاتى که همراه با انتشار فهرست نهایى 
تیم ملى ارائه شده، شاید این موضوع را به ذهن متبادر 
ســازد که کى روش دیگر نظرى روى رشید مظاهرى 
براى ادامه حضــور در تیم ملى نــدارد و البته حاال باید 
منتظر بمانیم و ببینیم تا تاریخ 5 دى ماه که قرار است، 
لیست 23 نفره اعالم شود، چه تغییراتى در تفکرات کى 
روش ایجاد خواهد شد. در حال حاضر پیام نیازمند شانس 
خود را بیشتر از قبل مى بیند و بسیار امیدوارتر شده است.

ادى هرناندز، مهاجم هندوراســى تیم فوتبال ذوب 
آهن اولین بازیکن جدا شــده این تیم در نیم فصل 
خواهد بــود. این بازیکن به زودى قــراردادش را با 
باشگاه ذوب آهن فســخ خواهد کرد. احتمال دارد 
ذوب آهن در نیم فصل ســه بازیکــن جدید با نظر 

کادرفنى جذب کند.
تمرینات تیم ذوب آهن تــا اواخر این هفته تعطیل 
است و بازیکنان ذوب آهن از پنج شنبه تمرینات خود 
را از سرمى گیرند. ذوب آهن در نیم فصل اول یک 
ناکام بزرگ بود و امید نمازى سرمربى خود را برکنار 
کرد و علیرضا منصوریان در حال حاضر هدایت این 

تیم را برعهده دارد.
ذوب آهن در حال حاضر با 13 امتیاز در رده چهاردهم 
جدول لیگ است در حالى  که فصل گذشته این تیم با 

قلعه نویى نایب قهرمان لیگ شده بود.

محمدحسین مرادمند، بازیکن سابق سپاهان و مدافع فعلى پدیده در مصاحبه اى گفته افتخار مى کنم در لیست پرسپولیس 
هستم. گمانه زنى ها درباره مرادمند و اخیراً مسلمى پور افزایش یافته و این قبیل مصاحبه ها به این فضا کمک مى کند اما 
به گفته یک مقام رسمى باشگاه پرسپولیس هیچ کدام از این بازیکنان در لیست برانکو نیستند. او در گفتگو با سایت برنامه 
«نود» تأکید کرد قبًال هم گفته بودیم که اغلب نام هایى که از آنها به عنوان گزینه برانکو یاد شده در لیست خرید سرمربى 
تیم نیستند. براساس اخبار رسیده تالش پرسپولیس براى اخذ رضایتنامه سینا مریدى مدافع-هافبک فوالد و محمد 

نادرى، دفاع چپ فصل قبل تراکتورسازى افزایش یافته است.
باشگاه فوالد هنوز موافقت خود را با صدور رضایتنامه مریدى اعالم نکرده اما ظاهراً مخالفت چندانى نداشته و همه چیز 
بستگى به اتفاقات و مذاکرات بعدى دارد و شاید این گره با معاوضه باز شود، هر چند که هنوز نام بازیکنى براى معاوضه 

بین دو باشگاه مطرح نشده و این بیشتر یک گمانه زنى است.
همچنین نادرى که به دلیل بروز مشکل قراردادى در تیم بلژیکى هرگز بازى نکرده شانس خوبى براى جدایى و پیوستن 
به تیم برانکو دارد و مدیر برنامه هاى وى این قول اولیه را به برانکو و باشگاه داده که بتواند زمینه عضویت نادرى در 
پرسپولیس را با توجه به عالقه مندى خود این بازیکن فراهم کند. مریدى و نادرى هر دو گزینه زیر 23سال هستند و 

پرسپولیس در این بخش شش جاى خالى دارد.
از بین یک مهاجم کروات یا مجــار و یا مهاجم ایرانى هم یک بازیکن جذب خواهد شــد. طارمى  به 
علت اینکه در قراردادش قید شده شرط جدایى اش در نیم فصل پرداخت دو میلیون یورو براى 
رضایتنامه است شانس کمى براى جدایى دارد مگر آنکه بر سر فسخ توافقى و عدم دریافت 
بخشى از حق و حقوق خود با الغرافه به توافق برسد. از قوچان نژاد هم همچنان به عنوان 
گزینه برانکو یاد مى شــود هر چند که هیچیک از مقامات باشگاه این خبر را رد نکرده و 

تأیید هم نمى کنند.

قهرمان نیم فصل لیــگ هجدهم براى تقویت در 
نقل و انتقاالت زمستانى مشــکلى از بابت جذب 

بازیکنان جدید ندارد.
سه جاى خالى در فهرســت بزرگساالن سپاهان 
باعث شد تا سران این باشگاه براى تقویت قهرمان 
نیم فصل کار چندان ســختى پیش رو نداشــته 
باشند. امیر قلعه نویى که توانست با نتایج مناسب 
تیم چهاردهم فصل گذشــته را بــه قهرمانى نیم 
فصل برســاند حاال براى نیم فصل دوم در صدد 
اضافه کردن ســه تا چهار مهــره جدید به تیمش 
است تا دســت بازترى براى ایجاد تغییرات داشته 

باشد.
ســپاهانى هــا که ســه جــاى خالــى در 

فهرســت بزرگســاالن خــود داشــته اند 
بــدون این کــه بازیکنى را در فهرســت 
مــازاد قــرار دهنــد در اندیشــه اضافه 

کردن یــک مهاجــم، یــک هافبــک و مدافع 
میانــى به فهرســت نفــرات خــود هســتند تا 
بــراى نیــم فصــل دوم ضعــف هــاى موجود 
را برطرف و نیمکتى قوى تر در اختیار داشته باشند.
امیر قلعه نویى بعد از بازى با استقالل خوزستان در 
نشستى که با سران باشگاه داشت فهرست نفرات 
مورد نیاز خود را در اختیار مدیرعامل قرار داد تا روند 
مذاکرات و جذب این بازیکنان در دستور کار قرار 

داده باشند.

امیرقلعه نویى معتقد است روزهاى سختى طى نیم فصل 
دوم در انتظار سپاهان خواهد بود ولى مى گوید حاال نوبت 

تیم ملى است.
 ســپاهان در آخرین دیدار نیم فصل اول اگرچه موفق 
شد عنوان قهرمانى را از آن خود کند ولى شرایط خوبى 
نداشت و همین باعث شد تا بازیکنان و همینطور  قلعه 
نویى از شرایط تیمش راضى نباشد و در کنفرانس خبرى 

هم شرکت نکرد.
سرمربى ســپاهان حاال با انتشار پســتى اینستاگرامى 
ضمن صحبت درباره اینکه تیمش باید براى نیم فصل 
دوم تقویت شــود، براى تیم ملى و کــى روش آرزوى 
موفقیت کرده اســت: «نیمه اول فصل براى ما به پایان 
رســید. هفته آخر از خودمان راضى نبودیم؛ اگرچه آن 

اتفاقات ناخوشایند قبلى تکرار شد تا نشان بدهد روزهاى 
سخت ترى در انتظار ماست.  از هواداران صبور و همراه 
سپاهان براى عشق همیشگى شان ممنونم. از هوادارانى 
که حمایتشان دلگرمى بزرگى براى ایستادگى روزهاى 
اخیر بود. در این وقفه طوالنى، آنچه مى ماند سختکوشى 
و تقویت براى نیم فصل دوم است تا خاطره اى شیرین 
براى سپاهان طالیى رقم بزنیم. مى گویند مورینیو گفته 
مربیگرى را بیشــتر از روزهاى قبل دوست دارم چون 
سخت تر شده است؛ در روزهاى سخت آینده بیشتر عاشق 
کارم خواهم بود. لیگ فشرده این فصل به خواب زمستانى 
رفت و اکنون نوبت تیم ملى اســت. آرزوى سربلندى و 
موفقیت هم براى تیم ملى و کارلوس کى روش دارم تا 

قهرمانى چهارم میسر شود.»  

 مهرداد محمدى، هافبک سپاهان که تا پایان فصل 
با این تیم قرارداد دارد، در پنجره زمســتانى از جمع 

طالیى پوشان جدا نخواهد شد.
در روزهاى اخیر شایعاتى در مورد عالقه پرسپولیس 
به جذب محمدى شنیده مى شــد و گفته شده بود 
برانکو براى اســتفاده از او در پست دفاع چپ نظر 
دارد و نام او در فهرست خرید سرخپوشان است ولى 

سپاهانى ها با این انتقال موافق نیستند.
سپاهان و پرسپولیس رقیب قهرمانى هم محسوب 
مى شــوند و در این شــرایط بعید به نظر مى رسد 
سپاهانى ها حاضر به تقویت تیم رقیب شوند و یک 

مهره کلیدى خودشان را از دست بدهند.
با منتفى شدن حضور محمدى در پرسپولیس، برانکو 
باید به فکر جذب یک دفاع چپ دیگر باشد و باید دید 
کدام گزینه در فهرست ســرمربى سرخپوشان قرار 

خواهد گرفت.

مهاجم تیم استقالل خوزســتان معتقد است اگر بى 
دقتى بازیکنان و اشــتباهات تأثیرگذار داورى نبود، 
این تیم مقابل ســپاهان به یک برترى شــیرین

 مى رسید.
رضا درویشى، مهاجم تیم استقالل خوزستان که 
در دیدار مقابل سپاهان یکى از بهترین هاى تیمش 
بود، پیرامون این بــازى گفت: بازى خوبى بود و خدا 
را شــکر خوب کار کردیم. ما باید بازى را مى بردیم 
ولى متأسفانه یک مقدار بى دقتى باعث شد نتوانیم 

توپ هایمان را گل کنیم و برنده شویم.
 وى افزود: ما مى دانستیم که آنها یک تیم خیلى قوى 
هستند و مربى خوبى دارند. همین باعث شد انگیزه ما 
براى برد بیشتر شــود. در هفته اخیر تمرینات خوبى 
داشتیم و آنالیز کرده بودیم. آمده بودیم ببریم و مربیان 
تیم را هجومى چیده بودند. برد مى خواستیم اما خدا را 
شکر همین یک امتیاز را از تیم خوب سپاهان گرفتیم.

 مهاجم اســتقالل خوزســتان درباره گل سپاهان و 

جنجال هاى ایجاد شده روى ضربه ایستگاهى اظهار 
کرد: من خودم چیزى نشــنیدم اما وحید حمدى نژاد 
جلوى توپ و نزدیک داور بود. داور به او گفت که عقب 
برود و این یعنى که ضربه باید پس از سوت داور زده 
شود. ولى داور متأســفانه بازیکن ما را از جلوى توپ 
عقب برد و اجازه داد که ضربه آنها زده شود. من آنجا 
نبودم ولى حمدى نژاد گفت کــه داور تأکید کرده با 

سوت ضربه زده شود.
 او در مورد پنالتى اعالم شده براى استقالل و صحنه 
دیگرى که دلفى روى زمین افتــاد و خطایى اعالم 
نشــد، گفت: در صحنه اول که پنالتى براى ما اعالم 
شد، شاید در تصاویر تلویزیونى مشکوك به نظر بیاید 
ولى من نزدیک بودم و به نظرم حتمًا خطا انجام شد. 
ضمن اینکه در دقایق پایانى بــازى هم 100 درصد 
پنالتى روى دلفى باید اعالم مى شد. متأسفانه خیلى 
بازى ها مى توانســتیم نتیجه بگیریــم ولى بخاطر 

داورى موفق نشدیم. 

مهرداد را نمى  دهیم!

ادى دیپورت شد

سپاهانى ها دست به کار شدند

محمدحسین مرادمند، بازیکن سابق سپاهان و م
هستم. گمانه زنى ها درباره مرادمند و اخیراً مسلم
به گفته یک مقامرسمى باشگاه پرسپولیس هیچ
«نود» تأکید کرد قبًال هم گفته بودیم که اغلبن
تیم نیستند. براساس اخبار رسیده تالش پرس
نادرى، دفاع چپ فصل قبل تراکتورسازى اف
را با صدور رض باشگاه فوالدهنوز موافقت خود
بستگى به اتفاقات و مذاکرات بعدى دارد و شا
بین دو باشگاه مطرح نشده و این بیشتر یک گ
همچنین نادرى که به دلیل بروز مشکل قرارد
به تیم برانکو دارد و مدیر برنامه هاى وى ای
ا پپپرسپولیس را با توجه به عالقه مندى خود
پرسپولیس در این بخش شش جاى خالى
بز بین یک مهاجم کروات یا ازززززززززز
ععععععلت اینکه در قرارداد
ررررررررضایتنامه استش
بخشى از حق و
یا گگزینه برانکو
تأیید هم نمى ک

گ هجدهم براى تقویت در
ى مشــکلى از بابت جذب 

ــت بزرگساالن سپاهان 
شگاه براى تقویت قهرمان 
ــختى پیش رو نداشــته 
نتایج مناسب ه توانست با

شــته را بــه قهرمانى نیم 
ى نیم فصل دوم در صدد 
ار مهــره جدید به تیمش 
ایجاد تغییرات داشته  راى

ه جــاى خالــى در 
ددددد اند خــود داشــته

ى را در فهرســت 
ر اندیشــه اضافه 

 یــک هافبــک و مدافع 
ــرات خــود هســتند تا 
وم ضعــف هــاى موجود 
ى تر در اختیار داشته باشند.
ى با استقالل خوزستان در 
گاه داشت فهرست نفرات

 مدیرعامل قرار داد تا روند 
زیکنان در دستور کار قرار 

تکذیب شدى،  زیاد افتخار نکن!
على رضایى

 محسن کدخدایى

باید سپاهان را باید سپاهان را 
گلبارانگلباران

 مى کردیم! مى کردیم!

تیم فوتبال ســپاهان عالوه بر صدرنشینى در 
رقابت هاى لیگ، در بازى هاى رو در رو با چهار 
تیم مدعى دیگر هم نمایش بهترى داشــته 

است.
یکى از اتفاقات جالب توجه لیگ برتر فوتبال 
ایران در فصل هجدهم آن، شکل گرفتن رقابتى 
نزدیک و فشرده میان پنج تیم جدول رده بندى 
اســت؛ پنج تیمى که از نظر ســطح عملکرد 
و کیفیت بازى، اختالف محسوســى با سایر 

تیم هاى لیگ دارند.
در این میان فارغ از حساســیت و جذابیتى که 
این موضوع مى تواند بــه رقابت هاى فوتبال 
ایران با شروع نیم فصل دوم اضافه کند، بررسى 

تقابل هاى رو در روى این تیم هاست.
تقابل هایى که باز هم سپاهان، صدرنشین آن 
است و قلعه نویى فعًال نشان داده، موفق ترین 
مربى لیگ هجدهم در بازى هاى بزرگ است. از 
آن سمت، پدیده ضعیف ترین تیم در جمع پنج 
تیم مدعى در بازى هاى رو در رو بوده است و در 
این دیدارها، حتى یک گل هم به ثمر نرسانده 
و با کسب دو تساوى رتبه آخر را میان پنج تیم 

مدعى در بازى هاى رو در رو در اختیار دارد.
 رتبه اول این جدول ویژه به سپاهان اختصاص 
دارد که از چهــار بازى مقابل پرســپولیس، 
استقالل، تراکتورسازى و پدیده، 8 امتیاز کسب 
کرده و رتبه دوم به شاگردان برانکو مى رسد 
که از چهار بازى حساس خود 6 امتیاز کسب 
کرده اند؛ رتبه ســوم تا پنجم هم به ترتیب با 
5، 3 و 2 امتیاز به اســتقالل، تراکتورسازى و 

پدیده مى رسد.
حاال اما باید منتظر شروع نیم فصل دوم رقابت ها 
باشیم؛ نیم فصلى که باز هم این پنج تیم باید 
عالوه بر رقابت با سایر تیم ها، در نبرد با چهار  
مدعى نیــم فصل اول هم نتایــج خوبى براى 

رسیدن به قهرمانى لیگ هجدهم کسب کنند.

سپاهان
 فاتح دوئل هاى رو در رو

داورى موفق نشدیم. 
م ر ن پ و م ن ر
ررر درباره گل سپاهان و  مهاجمم اســتقالل خوزســتان

قلعه نویى به مورینیو استناد کرد

نیازمندى به پیام بیشتر شد!

بازیکن سابق تیم ملى ایران و حال حاضر سپیدرود رشت با تصمیم على 
کریمى به عنوان مربى در کادر فنى این تیم مشغول به کار شد.

حسین کعبى بعد از دو ســال دورى از فوتبال در فصل 95-96 در لیگ 
یک به سپیدرود پیوست و بدون شک یکى از عوامل تأثیرگذار در صعود 
سرخپوشان گیالنى به لیگ برتر بود. گل حیاتى و با ارزش کعبى به نساجى 
که منجر به صعود سپیدرود به لیگ برتر شد تا ابد در ذهن هواداران سپیدرود ماندنى 
خواهد بود. این بازیکن در ســه فصل حضور خود در رشت محبوبیت بسیار زیادى 

نزد هواداران داشته و همواره با تعصب خاصى در زمین براى سپیدرود بازى کرد.
کعبى با 94 بازى ملى و بازى در باالترین ســطح فوتبال ایران و حضور در لســتر 
سیتى انگلیس حاال با پیراهن سپیدرود و با بدرقه همبازیانش پیش از شروع تمرین 
صبح  دیروز در ورزشگاه سردار جنگل کفش هایش را آویخت و از فوتبال حرفه اى 
خداحافظى کرد. او حاال وارد دنیاى جدیدى شــده که با اســتفاده از تجارب باالیش 

همچنان کمک حال تیم محبوب خود خواهد بود.
طبق تصمیم على کریمى، حســین کعبى به کادر فنى سپیدرود اضافه مى شود تا در 
نیم فصل دوم همراه با این تیم نتایج خوبى کســب کند  و از قعر جدول فاصله 

گیرد.

 اســتقالل در آخرین دیــدار معوقه خــود در چارچوب 
رقابت هاى لیــگ برتر در حالى به مصــاف تیم فوتبال 
پدیده رفت که شنیده مى شود فرشید اسماعیلى به دلیل 
مصدومیت از دوقلوى پا به بازى براى تیمش ادامه داد تا 
جایى که این بازیکن اخیراً به جاى حضور در تمرینات در 
کلینیک باشــگاه حضور پیدا کرد. در صورتى که آسیب 
دیدگى فرشید اسماعیلى جدى نباشد او مى تواند با حضور 

در کلینیک باشــگاه فیزیوتراپى کند تا به سطح آمادگى 
باالیى برسد. 

پیــش از این نیز فرشــید باقــرى از ناحیــه زانو دچار 
مصدومیت شــده بود که هر دو  بازیکن آســیب دیده با 
تعطیلى رقابت هاى لیگ برتــر مى توانند به درمان خود 
بپردازند و ســپس با پیگیرى تمرینات در نیم فصل دوم 

براى آبى پوشان به میدان بروند.

 رئیس ســازمان خصوصى ســازى زمــان مزایده و 
واگذارى دو باشگاه استقالل و پرسپولیس را اعالم کرد. 
سید میر على اشرف حســینى در گفتگویى با پایگاه 
خبــرى وزارت ورزش و جوانان با اشــاره به تصویب 
واگذارى دو شرکت اســتقالل و پرسپولیس در هیئت 
دولت گفت: از ســلطانى فر تشــکر مى کنم و در واقع 
تالش هاى وى و موافقت رئیس جمهور موجب شــد 
استقالل و پرســپولیس دوباره وارد چرخه واگذارى و 

خصوصى سازى شوند. 
رئیس سازمان خصوصى سازى گفت: مراحل ارزیابى 
و قیمتگذارى دو باشــگاه را حداکثر تــا دو ماه آینده 
انجام خواهیــم داد و قیمت پایه را بــه هیئت محترم 
واگذارى اعالم مى کنیم و قصــد داریم تا قبل از عید 
مزایده واگذارى استقالل و پرسپولیس را انجام دهیم. 
قطعًا قیمت پایه به گونه اى خواهد که در دســترس 

عالقه  مندان و پیشکسوتان دو باشگاه قرار بگیرد.

و اگر بتوانند مو دشدشششدشدشششدششدشداشد دد دا داشته ب باعث شده تا قلعه نویى هم تمایل به جذب او
پاتک بزرگى را به دو تیم تهرانى زده اند. 

وفق به ش

بازیکن سابق تیم ملى ایران و حال
کریمى به عنوان مربى در کادر فن
ســال دور حسین کعبى بعد از دو

یک به سپیدرود پیوست و بدون شک
سرخپوشان گیالنى به لیگ برتر بود.
که منجر به صعود سپیدرود به لیگ برتر شدت
خواهد بود. این بازیکندر ســه فصل حضور
نزد هواداران داشته و همواره با تعصب خاصى
4کعبى با 94 بازى ملى و بازى در باالترین ســ
سیتى انگلیس حاال با پیراهن سپیدرود و با بدر
صبح  دیروز در ورزشگاه سردار جنگل کفش ه
خداحافظى کرد. او حاال وارد دنیاى جدیدى شــ
همچنان کمک حال تیممحبوب خود خواهد بود.
طبق تصمیم على کریمى، حســین کعبى به ک
نیم فصل دوم همراه با این تیم نتایج خوب

گیرد.

کعبى به ثانیه مربى شد!

 تیم ماشین ســازى که در نیم فصل نخست عملکرد 
تقریبًا موفقى از خود به ثبت رســاند، براى نیم فصل 
دوم برنامه هاى زیادى دارد و خریدهاى زیادى را در 
دستور کار دارد. در این راستا، مهاجرى که پشتش به 
پول هاى زنوزى گرم است، لیست بازیکنان مدنظر 
خود را به باشگاه داده تا نسبت به جذب این بازیکنان 
اقدام شود. در این لیســت، نام 25 بازیکن به چشم 
مى خورد. مهاجرى در همه پست ها بازیکن مى  خواهد 
و به همین علت در هر پست نام چهار پنج بازیکن را 
به ترتیب اولویت گنجانده اســت تا دست باشگاه در 
جذب آنها بازتر باشد. قرار اســت از این فهرست 25 
نفره، یک و یــا دو بازیکن در همه پســت  ها جذب 
تیم ماشین  سازى شوند. باشــگاه ماشین سازى هم 
با برخــى از بازیکنان مدنظر رضــا مهاجرى تماس 
گرفته و پیشــنهاد خود را به این بازیکنان ارائه داده 

است.

فرشیدهاى مصدوم!

وعده هاى تکرارى واگذارىماشین خوش اشتها!
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حصر وراثت
زهره پاکروان خوزانى داراى شناسنامه شماره 284 به شرح دادخواست به کالسه 2814/97 ح 10 از این 
شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمدعلى مکاریان خوزانى 
بشناســنامه 78 در تاریخ 5/6 /91 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به 3 پسر، یک همسر و مادر: 1- بهنام مکاریان خوزانى به ش ش 3491 نسبت با متوفى 
فرزند 2- بهزاد مکاریان خوزانى به ش ش 14 نسبت با متوفى فرزند 3- بهروز مکاریان خوزانى به ش 
ش 1141171228 نســبت با متوفى فرزند 4- زهره پاکروان خوزانى به ش ش 284 نسبت با متوفى 
همسر 5- جهان مکاریان خوزانى به ش ش 7431 نسبت با متوفى مادر والغیر 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 شــورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 

316405 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /9/365
حصر وراثت

جمشید زمانى نوکابادى داراى شناسنامه شماره 164 به شرح دادخواست به کالسه 2815/97 ح 10 از 
این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان پرى خانم نورى لنجان 
بشناسنامه 52 در تاریخ 88/9/18 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به 3 پسر، 3 دختر و همسر به اسامى: 1- اسماعیل زمانى نوکابادى به شماره شناسنامه 
1194 نسبت با متوفى همسر 2- مهرى زمانى نوکابادى به شماره شناسنامه 12 نسبت با متوفى فرزند 
3- عصمت زمانى نوکابادى به شماره شناسنامه 43 نسبت با متوفى فرزند 4- حبیبه زمانى نوکابادى به 
شماره شناسنامه 8 نسبت با متوفى فرزند 5- سعید زمانى به شماره شناسنامه 1004 نسبت با متوفى فرزند 
6- جمشید زمانى نوکابادى به شماره شناسنامه 164 نسبت با متوفى فرزند 7- مصطفى زمانى نوکاآ بادى 
به شماره شناسنامه 455 نسبت با متوفى فرزند والغیر 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 و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 316452 شعبه دهم حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /9/366
حصر وراثت

بهاره کهساریان داراى شناسنامه شماره 2896 به شرح دادخواست به کالسه 2837/97 ح 10 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان صدیقه سادات افقرى بشناسنامه 
54647 در تاریخ 95/2/12 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به یک پسر، یک دختر و مادر به اســامى: اول: بهزاد کهساریان به ش ش 2647 نسبت با متوفى 
فرزند دوم: بهاره کهساریان به ش ش 2896 نسبت با متوفى فرزند سوم: محترم فرید به ش ش 190 
نسبت با متوفى مادر والغیر 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  و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 317418 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان /9/367
ابالغ رأى

شــماره دادنامه: 9709976795400739 شــماره پرونده: 9709986795400227 شماره بایگانى 
شعبه: 970227 خواهان: هادى محقق دولت آبادى فرزند عباس به نشانى استان اصفهان- شهرستان 
برخوار- شهر دولت آباد- ایت اله محقق بن بست یوسف زهرا پ 120 خوانده: عزت اله اکوان به نشانى 
مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه چک نسبت به دعوى هادى محقق دولت آبادى علیه عزت اله اکوان 
دائر بر مطالبه وجه چک حکم محکومیت صادر شد گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه 
مشورتى اعضاى محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگى با استعانت از خداوند متعال به شرح آتى مبادرت 
به صدور رأى مى نماید. رأى قاضى شورا: درخصوص دعوى هادى محقق دولت آبادى به طرفیت عزت 
اله اکوان به خواسته مطالبه مبلغ 30/000/000 ریال وجه چک به شماره 293262 عهده بانک ملى با 
انضمام مطلق خسارات قانونى با توجه به محتویات پرونده و بقاى اصول مستندات در ید خواهان و صدور 
گواهى عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در 
مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده على رقم ابالغ قانونى در جلسه حضور ندارد و هیچگونه الیحه و 
دفاعیات مستند و محکمه پسندى در مقام اعتراض نسبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده 
لذا دعوى خواهان علیه خوانده ثابت به نظر مى رسد که مستندا به مواد 310 ، 313 قانون تجارت و 519، 
515، 198، 522 قانون آیین دادرسى مدنى و ماده واحده قانون استفساریه به تبصره الحاقى به ماده 2 
قانون صدور چک حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 30/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 
مبلغ 1375000 ریال بابت هزینه هاى دادرسى و خسارت تاخیر در تادیه و هزینه نشر آگهى طبق تعرفه 
قانونى از تاریخ سررسید چک مورخ 93/5/31 لغایت اجراى حکم که محاسبه آن طبق شاخص بانک 
مرکزى بر عهده اجراى احکام مى باشد در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید راى صادره غیابى و ظرف 

20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظر خواهى در 
محاکم محترم حقوقى اصفهان مى باشد. اصفهان- کنارگذر اتوبان شهید خرازى- حدفاصل خیابان 
آتشگاه و میرزاطاهر- مجتمع شماره سه شوراى حل اختالف. م الف: 316426 نصر اصفهانى- قاضى 

شعبه 24 حقوقى شوراى حل اختالف  اصفهان /9/368
ابالغ اخطاریه ماده 101

شماره پرونده: 139704002004000295/1 شــماره بایگانى پرونده: 9702150/2 شماره ابالغیه: 
139705102004003001 تاریخ صدور: 1397/07/30 آگهى ابالغ اخطاریه ماده 101 پرونده به شماره 
بایگانى: 9702150 بدینوسیله به خانم اعظم عشاقى بدهکار پرونده ساکن: اصفهان خیابان آذر کوى 
بهار ساختمان بهار که برابر گزارش مأمور مربوطه نشانى فوق شناسائى نگردیده ابالغ مى گردد که طبق 
تقاضاى بستانکار مدیریت شعب بانک مهر اقتصاد استان اصفهان مورد وثیقه، ششدانگ یکباب خانه 
پالك 12733 باقیمانده فرعى از 15190 اصلى واقع در بخش 5 ثبتى اصفهان که برابر سند رهنى شماره 
7371 تنظیمى در دفترخانه اسناد رسمى شماره 281 اصفهان متعلق به آقاى محمد عشاقى و  خانمها 
منصوره عشاقى و اعظم عشــاقى که در مقابل طلب مدیریت شعب بانک مهر اقتصاد اصفهان استان 
اصفهان در رهن قرار گرفته است طبق ارزیابى کارشناس رسمى دادگسترى به مبلغ هفت میلیارد ریال 
ارزیابى گردیده لذا برابر ماده 101 آئین نامه اجرائى بدینوسیله به شمار اخطار میشود ظرف مدت 5 روز از 
تاریخ درج آگهى باید کتباً اعتراض خود را با پیوست کردن قبض سپرده دستمزد ارزیاب مجدد به مبلغ ده 
میلیون ریال به اداره اجرا تسلیم دارید در صورتیکه به ترتیب مقرر فوق اعتراض نرسید ارزیابى قطعى و به 
همان قیمت آگهى خواهد شد. م الف: 317060 اسدى- رییس اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /9/369

ابالغ اجراییه
شماره پرونده: 2 /139604002129000464 شماره بایگانى پرونده: 9700405/1 شماره آگهى ابالغیه: 
139703802003000326 تاریخ صدور: 1397/09/13 آگهى ابالغ اجرائیه پرونده اجرائى شــماره 
139604002129000464 بدینوسیله به آقایان مجید ذوالفقارى نام پدر: جعفر و جهانگیر ذوالفقارى 
نام پدر: جعفر و امیرحسین ذوالفقارى نام پدر: جعفر از وراث مرحوم مهرداد ذوالفقارى فرزند جعفر همگى 
به نشانى اصفهان خیابان امام خمینى عاشق آباد کوى حضرت امام حسن ع پالك 45 که طبق گزارش 
مامور مربوطه امکان ابالغ واقعى در آدرس مذکور به شما میســر نگردیده، ابالغ مى شود که باستناد 
سند ازدواج شماره 3791 مورخ 1392/06/26 تعداد یکصد و چهارده عدد سکه طالى تمام بهار آزادى 
طرح قدیم به خانم مهسا حسین پور سیوکى فرزند حســین بدهکار مى باشید که بر اثر عدم پرداخت 
بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده، پس از تشریفات قانونى اجرائیه صادر و پرونده اجرائى به شماره 
139604002129000464 در این اداره مطرح مى باشد. لذا طبق مواد 18 و 19 آئین نامه اجراى مفاد 
اسناد رسمى به شما ابالغ مى گردد از تاریخ انتشار این آگهى که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است و فقط 
یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان درج و منتشر مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود 
اقدام و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهى که روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت 
بدهى خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائى علیه شما جریان خواهد یافت. م الف: 317059 رییس اداره 

اجراى اسناد رسمى اصفهان /9/370
ابالغ اجراییه

شــماره پرونده: 139704002003000784/1 شــماره بایگانى پرونده: 9701138/1 شماره آگهى 
ابالغیه: 139703802003000329 تاریخ صدور: 1397/09/15 آگهى ابالغ اجرائیه پرونده شــماره 
139704002003000784 بدینوسیله به آقایان سید مجید قاسم زاده اصفهانى و سید مهرداد قاسم 
زاده اصفهانى و سید مهدى قاســم زاده اصفهانى از وراث مرحوم سید مرتضى قاسم زاده اصفهانى به 
نشانى: کوچه عالیجناب بخش مرکزى که طبق گواهى مامور ابالغ آدرس فوق شناسایى نگردیده است، 
ابالغ مى گردد که برابر سند ازدواج شماره 471 مورخ 1339/03/21 دفترخانه ازدواج شماره 133 استان 
اصفهان بابت مهریه به شرح (صداق یک کالم اله مجید بهدیه یکهزار ریال دو مبلغ دویست و شصت 
و دو ریال و پنجاه دینار بعنوان مهرالسنه سه طالى ساخته بیست مثقال بقیمت هشت هزار ریال چهار 
یک طاقه شال ترمه بقیمت پنجهزار ریال پنج یکدانه انگشتر الماس بقیمت چهار هزار ریال شش بابت 
بهاء خانه مسکونى مبلغ بیست و سه هزار ریال که اقالم شش گانه بر ذمه آقاى زوج دین ثابت است که 
عندالمطالبه زوجه باو بپردازد و رسید معتبر دریافت نماید..) به خانم اقدس ودائى تنها بدهکار مى باشید 
که بر اثر عدم پرداخت مهریه زوجه در خواست صدور اجرائیه نموده است پس از تشریفات قانونى اجرائیه 
صادر و پرونده به شماره 139704002003000784 در اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان مطرح مى 
باشد لذا طبق ماده 18 و 19 آئین نامه اجرائى مفاد اسناد رسمى بشما ابالغ مى گردد از تاریخ انتشار این 
آگهى که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان درج 
و منتشر مى گردد، ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام و در غیر اینصورت بدون انتشار 
آگهى دیگرى عملیات اجرائى طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. م الف: 317058 رییس اداره 

اجراى اسناد رسمى اصفهان /9/371

حصر وراثت
زهره ابوطالبیان الیادرانى داراى شناسنامه شماره 1668 به شــرح دادخواست به کالسه 2788/97 ح 
54 از این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان طلعت وکیلیان 
بشناسنامه 529 در تاریخ 97/4/23 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به سه پسر و چهار دختر به اسامى: 1- محمدعلى ابوطالبیان الیادرانى به ش ش 1179 
نسبت با متوفى فرزند 2- حمید ابوطالبیان الیادرانى به ش ش 1295 نسبت با متوفى فرزند 3- على رضا 
ابوطالبیان الیادرانى به ش ش 434 نسبت با متوفى فرزند 4- زهره ابوطالبیان الیادرانى به ش ش 1668 
نسبت با متوفى فرزند 5- نرگس ابوطالبیان الیادرانى به ش ش 2346 نسبت با متوفى فرزند 6- اعظم 
ابوطالبیان الیادرانى به ش ش 1289 نسبت با متوفى فرزند 7- زهرا ابوطالبیان الیادرانى به ش ش 426 
نسبت با متوفى فرزند والغیر 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 و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 317307 شعبه  54 شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره سه) /9/373
حصر وراثت

على فخر زارع داراى شناسنامه شماره 523 به شرح دادخواست به کالسه 2786/97 ح 54 از این شورا 
درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان ملوك عابدین درکوشکى 
بشناسنامه 48611 در تاریخ 97/7/21 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به یک پسر و یک دختر و یک همسر به اسامى: 1- منصور فخر زارع به ش ش 771 نسبت 
با متوفى فرزند 2- منصوره فخر زارع به ش ش 1059 نسبت با متوفى فرزند 3- على فخر زارع به ش 
ش 523 نسبت با متوفى فرزند والغیر 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 و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 317240 شعبه 54 شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /9/374 
آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شماره: 974202511827222- 97/9/24 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 تســلیم 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 5139760302210001225 مورخ 1397/09/24 هیات اول آقاى علیرضا باالئى 
چریانى به شناسنامه شماره 3866 کدملى 1282784781 صادره اصفهان فرزند حسین بر ششدانگ 
یکباب ساختمان  به مساحت 310/85 مترمربع مفروزى از پالك شماره 1833 اصلى واقع در بخش شش 
حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان. انتقال عادى مع الواسطه از طرف اسماعیل عالئى. تاریخ انتشار 
نوبت اول: 1397/9/27 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/10/13 م الف: 318832 میرمحمدى- رئیس 

منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان /9/375
آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شماره: 974202511827123- 97/9/24 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 تســلیم 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 139760302210001227  مورخ 1397/09/24 هیات اول زهره زمانى چریانى به 
شناســنامه شــماره 1270593102 کدملى 1270593102 صادره اصفهان فرزند على بر ششدانگ 
یکباب خانه مسکونى دو طبقه به مساحت 75/90 مترمربع مفروزى از پالك شماره 275 اصلى واقع در 
بخش شش حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان. انتقال عادى مع الواسطه از طرف حسین کوزه دانى 
ردانى فرزند حاج على. تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/9/27 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/10/13 م الف: 

318780 میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان /9/377

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

شماره: 974202511827215- 97/9/24 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 تســلیم 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 139760302210001226 مــورخ 1397/09/24 هیــات اول آقــاى حســن 
باالئى چریانى به شناســنامه شــماره 8 کدملى 1291772413 صادره اصفهان فرزنــد عزیزاله بر 
ششــدانگ یکباب خانه بــه مســاحت 264/34 مترمربع مفــروزى از پالك شــماره 1833 اصلى 
واقع در بخش شــش حوزه ثبــت ملک جنوب شــرق اصفهــان. انتقال عــادى مع الواســطه از 
طرف اسماعیل عالئى. تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/9/27 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/10/13 م 

الف: 318829 میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان /379 /9
آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شماره: 974202511827127- 97/9/24 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 تســلیم 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 شماره 139760302210001224 مورخ 1397/09/24 هیات اول آقاى محمد زمانى چریانى 
به شناسنامه شماره 1958 کدملى 1290501671 صادره اصفهان فرزند على بر ششدانگ یکباب خانه 
مسکونى به مساحت 124/66 مترمربع مفروزى از پالك شماره 1774 اصلى واقع در بخش شش حوزه 
ثبت ملک جنوب شرق اصفهان. انتقال عادى مع الواسطه از طرف محمدعلى زندى احدى از ورثه سید 
مصطفى روغنى. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1397/9/27 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/10/13 م الف: 

318820 میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امال ك جنوب شرق اصفهان /9/381
 اخطار اجرایى

شماره 1341/97 به موجب راى شماره 703 تاریخ 97/05/30 حوزه 3 شوراى حل اختالف شهرستان 
نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه احمدرضا عاشقى به نشانى مجهول المکان محکوم است 
به پرداخت مبلغ 15/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت هفده هزار و هفتصد و پنجاه تومان  
هزینه دادرسى و پرداخت خسارت تاخیردرتادیه از تاریخ سررسید لغایت زمان پرداخت محکوم به که 
در هنگام اجراى حکم محاسبه مى گردد درحق خواهان و نیم عشر دولتى،( خواسته مطالبه مبلغ پانزده 
میلیون ریال بابت یک فقره چک به ش  666661 و خسارت تاخیردر تادیه از 1394/10/30 مى باشد.) 
.محکوم له: اسماعیل صائبى به نشانى: تیران-خ بزرگمهر-خ شهید مطهرى-پ 55، ماده 34قانون 
اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد 
آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم 
و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحاً اعالم نماید. 

317760/م الف-شعبه سوم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/ 9/384
 حصر وراثت

شیوا آرامجو داراى شناسنامه شماره 11 به شرح دادخواست به کالســه 2772/97 ح 54 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اصغر کیوانفر بشناسنامه 10 در 
تاریخ 1397/7/21 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
یک پسر-  یک دختر- همسر- مادر: 1- امیرعباس کیوانفر به ش ش 1277017190 نسبت با متوفى 
فرزند 2- شیما کیوانفر به ش ش 1272367835 نسبت با متوفى فرزند 3- شیوا آرامجو به ش ش 11 
نسبت با متوفى همسر 4- رخشنده ج له به ش ش 20 نسبت با متوفى مادر والغیر 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 شــورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 

317254 شعبه 54 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /9/372

مدیرکل دفتر امور روستایى استاندارى اصفهان گفت: بحث 
اشتغال روستاها در سال هاى گذشته نادیده گرفته شده که 
این خود یکى از دالیل حاشیه نشینى شهرها بوده است، اگر 
چه دولت دیر به فکر این موضوع افتاد اما همین که از طرق 
مختلفى براى افراد روستایى تسهیالتى در نظر گرفته شده 

قابل توجه است.
سعید انصارى در خصوص رسیدگى به مشکالت دهیاران در 
چند ماه گذشته گفت: دهیاران بخش هاى استان خواهان حق 
سنوات قانونى خود بوده اند که این امر را براى آنان تسهیل 
کردیم همچنین کارت شناسایى براى دهیاران صادر شد و 

در تالش هستیم اعتماد آنها را بیش از گذشته جلب کنیم.

مدیرکل دفتر امور روستایى اســتاندارى اصفهان با انتقاد از 
تعدد مراجع و نهادهاى مختلف در رسیدگى به امور روستاها 
تصریح کرد: متأسفانه برخى دستگاه هاى اجرایى کار خود را 
به خوبى انجام نمى دهند و در امور دیگر دستگاه ها مداخله 
مى کنند که این امر تصمیــم گیرى را با مشــکل روبه رو 

مى کند.
انصارى وجود برخى مشکالت در پاره اى از مناطق را به کم 
کارى برخى فرمانداران و بخشداران مربوط دانست و اظهار 
کرد: متأسفانه بحث اشــتغال روستاها در سال هاى گذشته 
نادیده گرفته شده بود که این خود یکى از دالیل حاشیه نشینى 

شهرها بوده است.

مدیر کل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان اصفهان 
گفت: امسال نسبت به ســال گذشته تصادفات جاده اى 
اصفهان 18 درصد افزایش یافته است و بر این اساس لزوم 
ایجاد مجتمع هاى رفاهى میان راهى احساس مى شود. 
مهدى خضرى با بیان اینکه هر ساله حجم زیادى از افراد  
از حمل و نقل عمومى استفاده مى کنند گفت: اکثر حوادث 
رانندگى در 30 یا 40 کیلومترى شهرها اتفاق مى افتد و 
لزوم ایجاد چنین مجتمع هاى رفاهى احساس مى شود. 
این در حالى اســت که امسال نســبت به سال گذشته 
تصادفات جاده اى اصفهان 18 درصد افزایش یافته است.  
مدیر کل اداره راهدارى استان اصفهان گفت: 72 درصد از 

سرنشینان عقب خودرو، کمربند نمى بندند و بر این اساس 
اغلب فوتى هاى ناشى از تصادف از سرنشین هاى عقب 
خودرو هستند. وى  افزود: تلفن همراه  یکى دیگر از عوامل 
تصادفات است و 78 درصد از رانندگان از تلفن همراه حین 

رانندگى استفاده مى کنند.
 مدیر کل اداره راهدارى و حمل و نقل جاده اى اســتان 
اصفهان با بیان اینکه 84 درصد از راکبان موتور ســوار 
و ترك نشــین موتورســیکلت از کاله ایمنى استفاده 
نمى کنند، تصریح کرد:  14 درصد متوفیان برون شهرى، 
راکبان موتورسیکلت هســتند که علت اصلى مرگ آنها 

ضربه به سر است.

رابطه حاشیه نشینى با 
اشتغال در روستاها

تصادفات جاده اى اصفهان 
افزایش یافته است

4 میلیون نفر
مشمول دریافت کارت ملى 

مجتبى یکتامنش،  معاون آمـار و انفورماتیک اداره کل 
ثبت احوال استان اصفهان در خصوص آخرین وضعیت 
صدور کارت ملى هوشمند در استان اصفهان اظهار کرد: 
چهار میلیون و 34 هزار و 951 نفر  در اسـتان مشـمول 
دریافت کارت ملى هوشمند  هستند و تا کنون سه میلیون 
و 360 هزار و 12  نفـر و معادل 76 درصـد جامعه هدف 

براى ثبت نام کارت ملى هوشمند اقدام کرده اند.
 وى افزود: تا کنون دو میلیون و 884 هزار و 162 نفر در 
اسـتان اصفهان ثبت نام خود را تکمیل کرده اند وکارت 

ملى هوشمند براى آنها صادر شده است. 

افتتاح ب اند دوم 
محور رزوه به چادگان

رئیس اداره راه و شهرسـازى چـادگان از افتتاح باند دوم 
محـور رزوه به چـادگان و آخریـن وضعیت چنـد محور 
روسـتایى در ایـن شهرسـتان خبـر داد. صـادق حاجى 
اظهار کـرد: باند دوم محـور رزوه به چـادگان به طول 5 
کیلومتر با اعتبـارى بالغ بر 20 میلیارد ریال افتتاح شـد و 
به بهره بردارى رسـید. وى افـزود: این پروژه چند سـال 
بود بدون کوچک ترین عملیات زیرسـازى و بالتکلیف 
مانده بود و یکى از محورهاى پرحادثـه بود. رئیس اداره 
راه و شهرسازى چادگان گفت: على رغم عدم تخصیص 
اعتبار به این محور با پیگیرى هاى اداره راه وشهرسازى 
و فرماندارى از یکسـال پیش کار توسط این اداره شروع

 شد.

خبر

مدیــرکل دفتر توســعه فنــاورى و ارتباط بــا صنعت 
دانشــگاه آزاد اســالمى از امکان اجراى طرح مقابله با 
ریزگردهاى دانشــگاه آزاد اســالمى در خوزستان خبر 

داد.
داود ثمرى درباره طرح دانشگاه آزاد اسالمى در مقابله با 
ریزگردها، اظهار کرد: پژوهشگران دانشگاه آزاد اسالمى 
واحد اصفهان توانســته اند با بهره گیرى از فناورى هاى 
نوین، «نانورس» را تولید کنند که در ثبات خاك بسیار 

اثرگذار است.
وى افزود: دکتر طهرانچى، رئیس دانشگاه آزاد در سفر به 
اصفهان در جریان جزئیات این طرح قرار گرفت و به دلیل 
اجراى موفقیت آمیز این طرح در اصفهان، خواستار اجراى 
آن در خوزستان شــد. رئیس دانشگاه آزاد اسالمى حتى 
تأکید کرد که این پروژه را با بودجه دانشگاه انجام دهیم.

مدیرکل دفتر توسعه فناورى و ارتباط با صنعت دانشگاه 
آزاد اسالمى بیان کرد: پژوهشگران دانشگاه آزاد اسالمى 
در حال مطالعه هستند تا فضاى مناســبى را در استان 

خوزستان بیابند.
ثمرى ادامه داد: خوشبختانه سازمان محیط زیست پروژه 
نانورس دانشگاه آزاد اسالمى را دوستدار محیط زیست 
شــناخته که اتفاق خوبى براى دانشگاه است. همچنین 
این سازمان دستور داده که پروژه نانورس دانشگاه آزاد 
اسالمى در کنار سایر روش هاى مقابله با ریزگردها مورد 

استفاده قرار گیرد.

وى گفت: روندهــاى بروکراتیک در ســازمان محیط 
زیست، جهاد کشاورزى و کمیته ملى مقابله با ریزگردها 

کمى مانع انجام پروژه در خوزستان شده است.
مدیرکل دفتر توسعه فناورى و ارتباط با صنعت دانشگاه 
آزاد اسالمى در پاسخ به اینکه مى توان امیدوار بود که این 

پروژه در زمستان امسال اجرایى شود؟ تأکید کرد: دانشگاه  
آزاد اسالمى به دانش فنى این طرح دست یافته و اجراى 
پایلوت آن در اصفهان هم موفقیت آمیز بوده است، اکنون 
هم آماده هستیم که به محض اینکه اجازه ها صادر شد در 

استان خوزستان این طرح را اجرایى کنیم.

اصفهان به مقابله با 
ریزگردهاى خوزستان بر مى خیزد

مدیرعامل سازمان ســاماندهى مشاغل شهرى و 
فرآورده هاى کشاورزى شهردارى اصفهان گفت: در 
ارتباط با فروش میوه در میدان مرکزى میوه و تره بار 
مشکلى وجود ندارد و نرخ میوه را کمیته نرخ گذارى 

مشخص شده است.
محمد مجیرى در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان  
اظهار کرد: به منظور افزایــش رضایتمندى و رفاه 
حال شهروندان و با نظارت هاى صورت گرفته توسط 
سازمان به ویژه در شب یلدا که میوه در این مناسبت 
از جایگاه بــه خصوصى در میان مــردم برخوردار 
اســت، قیمت میوه در روزهاى اخیر تثبیت شده و 
شهروندان مى توانند بدون هیچ مشکلى از بازارهاى 
روز خرید کننــد. وى افزود: از تاریــخ 27 آذر ماه 
لغایت اول دى ماه طرح فروش ویژه میوه و صیفى 

در بازارهاى روز کوثر شــهردارى اصفهان اجرایى 
مى شود.

مجیرى گفت: میوه هاى پرتقال، موز، خیار نارنگى، 
انار و برخى از صیفى جات شامل چغندر (لبو) شلغم 
و هویج به قیمت خرید از مبدأ و همچنین هندوانه 
10 هزار ریال زیر قیمت خرید در بازارهاى روز کوثر 

شهردارى اصفهان عرضه مى شود.
مدیرعامل ســازمان ســاماندهى مشاغل شهرى 
و فرآورده هاى کشــاورزى شــهردارى اصفهان 
خاطرنشــان کرد: فعالیت بازارهاى روز شهردارى 
اصفهان به صورت یکســره از ساعت 8و30دقیقه 
صبح الى 9و30دقیقه شــب است و شــهروندان 
مى توانند به راحتى نســبت به تأمین نیازهاى خود 

اقدام کنند.

عرضه میوه شب یلدا در بازارهاى روز اصفهان
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بسیارى از متخصصان تغذیه بر این باور هستند که میوه هاى خشک شده تا 
زمانى که به صورت متعادل مورد استفاده قرار بگیرند، انتخابى مغذى و مناسب 

به حساب مى آیند.
میوه خشک در فرا یندى به دست مى آید که درصد بسیار زیادى از آب موجود 
در میوه گرفته مى شود. این فرایند بقیه میوه ها را همچنان سالم نگه مى دارد، 
بنابراین قســمت باقیمانده از نظر مواد مغذى ارزش باالیى دارد و مى تواند 
همچنان خوشمزه باشد. تحقیقات جدید نشــان داده اند خوردن میوه هاى 
خشک با رژیمى سالم و کاهش چاقى در ارتباط است. در ادامه چندین میوه 

خشک الغر کننده را به شما معرفى مى کنیم.

بادام
یک میان وعده کم کالرى محسوب مى شــود و 100 گرم از آن حاوى 576 
کیلو کالرى است. مصرف روزانه 20 تا 30 گرم بادام براى بهره بردن از منافع 
سالمتى آن کافى است. بادام به کاهش سطح LDL یا کلسترول بد کمک 

مى کند و ویتامین E موجود در آن براى کاهش وزن مفید است.

گردو
حــاوى 654 کیلوکالرى در هــر 100 گرم اســت. این میزان گــردو 2/5 
گرم اســیدهاى چرب امگا 3، چهار گــرم پروتئین و دو گــرم فیبر به بدن 
مى رســاند. یکى از بهترین میوه هاى خشــک براى کاهــش وزن گردو

است.

فندق
یک منبع غنى از فیبرهاى غذایى و چربى هاى ســالمى است که در کاهش 

وزن مشهورند. 100 گرم از این محصول، 628کیلوکالرى و 10 گرم فیبر دارد.

زردآلوى خشک
زردآلوى خشک مى تواند جلوى گرسنگى شما را تا حداقل پنج ساعت بگیرد. 
این میوه خشک همچنین سرشار از کلسیم، پتاسیم و منیزیم است. 100 گرم 
زردآلوى خشک تنها 200 کیلوکالرى دارد و یکى از بهترین میوه هاى خشک 

براى کاهش وزن است.

خرما
خرما غنى از ویتامین B5 براى افزایش استقامت است. هر 100 گرم خرماى 
خشک تنها 282 کیلو کالرى دارد و یک میان وعده خوب براى کسانى است که 

قصد کاهش وزن دارند و مى خواهند از پرخورى جلوگیرى کنند.

پسته
سرشار از پروتئین، ویتامین ها، چربى هاى سالم، آهن، منیزیم و... است و هر 100 

گرم از آن 562 کیلوکالرى به بدن مى رساند. 

آلوى خشک
حاوى الیافى براى بهبود دستگاه گوارش و حفظ سالمت روده است و به بدن 

براى رهایى از مواد سمى کمک مى کند و باعث کاهش وزن مى شود. هر 100 
گرم از این محصول 240 کیلو کالرى دارد.

کشمش
یکى از محبوب ترین محصوالت خشک شده براى کاهش وزن است. کشمش 
غنى از ید است و مى تواند میان وعده اى مفید و کم نمک باشد. هر 100 گرم از 

این محصول 299 کیلو کالرى دارد و تنها حاوى 0/5 گرم چربى است.

 بادام زمینى
یک انتخاب فوق العاده براى کاهش وزن اســت، زیرا منبع سرشار از پروتئین 
بوده و مى تواند شما را براى مدت طوالنى ســیر نگه دارد. هر 100 گرم بادام 

نیاز روزانه زمینى 553 کیلوکالرى دارد و مى تواند یک ســوم 
کند.به آهن و یک پنجم نیاز بــه ویتامینB6 را تأمین 

پوست چرب، جوش هاى سر سیاه، جوش هاى سر سفید، 
نقاط قرمز، جوش هاى حاوى چرك زرد و زخم ها همگى 

از شاخصه هاى آکنه روى کمر هستند.
افرادى که مستعد به آکنه هستند، غدد تولید کننده روغنى 

دارند که به برخى هورمون ها حساس هستند.
درمان هاى زیادى براى آکنه وجود دارد، از جمله داروهاى 

موضعى و قرص ها.
در مورد آکنه هاى خفیف مى توانید از داروهاى بدون نیاز 

به نسخه استفاده کنید تا مشکل به مرور حل شود.
روش هاى متعددى براى از بین بردن آکنه وجود دارد. در 

ادامه شما را با آنها آشنا مى کنیم.
کرم هاى موضعى

بسیارى از درمان ها شامل مالیدن مستقیم کرم موضعى 
روى پوست است.

اینها معموًال اولین انتخاب براى درمان آکنه هاى خفیف 
تا متوسط هستند.

براى افرادى که مشکلشان تنها چند نقطه است، استفاده از 
داروهاى بدون نیاز به نسخه کفایت مى کند.

محققان توصیه مى کند از محصولى اســتفاده کنید که 
حاوى «پراکسید بنزوئیل» یا «اسید سالیسیلیک» باشد.

افراد باید این کرم هاى موضعى را روى تمام قسمت هاى 
تحت تأثیر کمر بمالند. این کار یک یا دو مرتبه در روز باید 

انجام شود.
این روش درمانى معموًال پس چهار تا هشت هفته، باعث 

تمیز شدن پوست مى شود.
قرص ها

اگر فرد دچار آکنه شدید باشد، پزشک قرص هاى خوراکى 
تجویز مى کند. این درمان مى تواند شامل این موارد باشد:

1- آنتــى بیوتیک براى کشــتن باکترى ها و 
کاهش التهاب: گاهى پزشــکان در کنار درمان هاى 
موضعى، چنین داروهایى نیز تجویز مى کنند. ممکن است 
یک فرد نیاز داشــته باشــد آنها را دو تا شش ماه مصرف

 کند.
2- داروهاى ضد بــاردارى یا دیگر مواردى که 
روى هورمون ها تأثیر مــى گذارند: این مى تواند 
مقدار روغنى را که پوست تولید مى کند، کاهش دهد اما 
ممکن است سه تا چهار ماه طول بکشد تا تأثیر کند. این راه 
حل که تخمک گذارى را قطع مى کند، ممکن است زیاد 

براى دخترهاى جوان مناسب نباشد.
3- ایزوترتینوئیــن: این یک داروى بســیار قوى 
است که مى تواند تا دو ســال بعد از درمان نیز براى فرد 

مفید باشد.

با این حال، مصرف آن عــوارض جانبى نیز دارد، از جمله 
مى تواند به کودك متولد نشده آسیب بزند و این یعنى براى 

خانم هاى باردار داروى مناسبى نیست.
پزشکان قبل از تجویز ایزوترتینوئین ممکن است دستور 
یک تست خون بدهند و افراد را نیز طى مصرف آن تحت 

نظر بگیرند.
عمل هاى پوستى

لیزر و دیگــر درمان هاى نــورى نیز مــى توانند مقدار
 آکنه هاى پوســت را کم کنند، اما شــواهد کمى از تأثیر 

اینگونه درمان روى پوست وجود دارد.
گاهى متخصصان پوســت و مــو براى از بیــن بردن 

جوش هاى سر سیاه از این روش ها استفاده مى کنند.
پیشگیرى از جوش هاى کمر

لباس ورزشى تنگ که عرق را در خود نگه مى دارد و باعث 

مى شود منافذ پوست کمر بسته شــوند، یکى از عوامل 
جوش زدن این قسمت است.

افراد بایــد در طول ورزش کــردن، تا جــاى ممکن از
 لباس هاى گشاد استفاده کنند.

دیگر نکات براى پیشــگیرى از آکنه زدن 
قسمت کمر

-دوش گرفتن بعد از عرق کردن.
-استفاده از انگشتان دست براى مالیدن تمیز کننده ها به 

پوست پشت کمر.
-پرهیز از مصرف محصوالتى که پوســتتان را تحریک 

مى کند.
-نسابیدن منطقه تحت تأثیر قرار گرفته.

-نترکاندن و فشــار ندادن جوش ها، چون باعث پخش 
شدنشان مى شود.

 8ماده غذایى 
که در زمان 

سرماخوردگى 
باید بخورید

هر ساله با شروع شدن فصل سرما، 
تعداد زیادى به علت سرماخوردگى 
به پزشک مراجعه مى کنند. تغذیه 
یکى از مسائلى اســت که به بهبود 
ســریع تر ســرماخوردگى کمک 
مى کند. در ادامه مواد غذایى معرفى 
مى شوند که در زمان سرماخوردگى 

حتماً باید بخورید.
سوپ مرغ 

خوردن یک کاسه سوپ مرغ داغ در زمان 
ابتال به ســرماخوردگى به بــدن آرامش 
زیادى مى دهد. ســوپ مرغ حاوى عوامل 
ضد التهابى اســت که مــى تواند عالیم 

سرماخوردگى را بهبود بخشد.

  D شیر و سایر مواد حاوى ویتامین
غذاهایى که سرشار از ویتامین D هستند، مانند شیر و سایر 
غالت غنى شده مى توانند در مبارزه با سرماخوردگى به بدن 
کمک کنند. محققان دریافته اند افرادى که کمبود ویتامین 
D دارند، بیشتر دچار ســرماخوردگى مى شوند. غذاهاى 
حاوى ویتامین D عالوه بر بهبود عالیم سرماخوردگى، به 

بهبود خلق و خو در هواى سرد نیز کمک مى کنند.

ماهى 
توصیه مى شود در زمان سرماخوردگى ماهى هایى مانند 
ماهى تن و ماهى سالمون بخورید. این ماهى ها سرشار 
از اسیدهاى چرب امگا 3 هستند. اسیدهاى چرب امگا 3 
التهاب بدن را کاهش مى دهند؛ التهاب یکى از مهمترین 
عواملى اســت که از عملکرد درست سیســتم ایمنى 

جلوگیرى مى کند.

هویج 
تمام ویتامین ها براى داشــتن 
یک بدن سالم ضرورى هستند 
 A اما محققان معتقدند ویتامین
نقش مهمى در تقویت سیستم 
ایمنــى دارد. زمانى کــه دچار 
ســرماخوردگى مى شوید، بهتر 
است ســبزیجاتى مانند هویج، 
ســیب زمینى، کدو و اســفناج 

مصرف کنید. 

چاى 
چاى به بهبود عالیم ســرماخوردگى کمک 
مى کند. اگر مى خواهید چاى بهترین تأثیر را 
روى شما داشته باشد، بهتر است چاى خود را 
با عسل و دارچین یا حتى سیر و نعناع بخورید. 
توصیه مى شود در زمان سرماخوردگى سه بار 

در روز چاى بنوشید.

چاى سبز سرد 
چاى سبز سرشار از آنتى اکسیدان است که سیستم 
ایمنــى را تقویت مى کند، حتــى زمانى که بیمار 
هستید. به عالوه چاى سبز مى تواند عالیم مربوط 

به سرماخوردگى مانند گلو درد را بهبود بخشد.

بلوبرى 
محققان معتقدند میزان آنتى اکســیدان موجود در 
بلوبرى از هر میوه تازه دیگرى بیشــتر است و این 
میزان آنتى اکسیدان، به بهبود سرماخوردگى کمک 
مى کند. در زمان سرماخوردگى مى توانید بلوبرى را 

تنها یا همراه با شیر بخورید.

سیر
بررســى ها نشــان داده اند که مصرف منظم ســیر 
مى توانــد از بروز ســرماخوردگى پیشــگیرى کند. 
سیرحاوى ماده اى به نام «آلیسین» است که به تقویت 
سیستم ایمنى کمک مى کند. در هواى سرد بهتر است 

بیشتر سیر مصرف کنید.
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در این مطلب 16 نشــانه ابتال به کبد 
چرب آمده است؛ چنانچه این عالیم 
را دارید ، براى درمان کبد چرب  وقت 

را تلف نکنید.
■  زرد بودن زبان.

■ زرد بودن سفیدى چشم.
■  کک ومک و لک صورت.

■  ترش کردن و ریفالکس گوارشى.
■  طعم تلخ و بدمزه دهان در صبحگاه.

■ جوش صورت و پشــت کمر و روى 
بازوها.

■  عصبانیت و پرخاشگرى، زود از کوره 
دررفتن.

■  درد مچ پاهــا و پیچ خوردگى هاى 
مکرر مچ پاها.

■ ریزش موى شدید.
■  احســاس مورچه َروى در نواحى 

مختلف بدن.
■  خونریزى هاى شدید عادت ماهیانه 

در زنان.
■  حالت چسبندگى داشتن مدفوع به 

کاسه توالت.
■  پرش پلک راست در اکثر مواقع.

■ زرد شدن پیراهن در ناحیه زیر بغل و 
بدبو بودن عرق.

■  احساس سوزن سوزن شدن انتهاى 
دست و پاها.

■  درد در سمت راست حفره شکمى 
که به سمت بین دو کتف انتشار داشته 

باشد.

مهدى فهیمى، متخصص طب سنتى در 
خصوص راهکارهاى تقویت مژه و ابرو 
از نگاه طب سنتى بیان کرد: اصلى ترین 
راهکار طب ســنتى براى تقویت مژه، 
استفاده از سرمه مغزهاست که از بین 
آنها ســرمه مغز بادام در اولویت قرار 
دارد و بعد از آن سرمه مغز پسته و سرمه 

مغز فندق است. 
وى در زمینه دیدگاه طب ســنتى براى 
تقویت ابروها نیز اظهــار کرد: براى 
تقویت ابروها استفاده از روغن ها که 
استفاده از ترکیب حجم کمى از روغن 
سیاه دانه به همراه روغن بادام شیرین 
به نســبت برابر باعث تقویت ابروها 

مى شود. 
این متخصص طب سنتى با بیان اینکه 
تغذیه و شرایط کبد در رشد موها عالوه بر 
مژه و ابرو در سایر نواحى بدن مؤثر است، 
گفت: چنانچه کبد دچار گرمى زیاد شود، 
ریشه موها ابتدا در سر، ابروها و مژه ها 
آسیب مى بیند و باعث بیمارى «آلوپسى 
آره آتا» یا همان «کچلــى منطقه اى»

 مى شــود که در مژه ها مى تواند باعث 
ریزش تمام آنها شود. وى در زمینه راه 
حل گرمى کبد تصریح کرد: استفاده از 
میوه هاى ترش و قرمز به طور مستقیم 
باعث خنک شــدن کبد مى شود که به 
طور غیر مســتقیم از آسیب دیدن موها 

جلوگیرى مى کند. 
فهیمى افــزود: آب زرشــک و انار از 
مهمترین مواد غذایــى مؤثر در فصل 
پاییز هستند که براى سالمتى و تقویت 
موها، ابروها و مژه ها مفیدند. وى ادامه 
داد: یکى دیگر از مواد طبیعى بســیار 
مفید براى درمان ریزش مو، گیاه آلوئه 
وراست و خاصیت مرطوب کنندگى این 
گیاه باعث افزایش ضخامت تارهاى مو 
شــده و همچنین PH پوست سر را نیز 

متعادل مى کند.  

 با داشتن این نشانه ها 
به کبد چرب مبتال هستید

راه هاى پر پشت کردن 
طبیعى موها

چگونه از جوش هاى کمر خالص شویم

خشک شده هایى براى کاهش وزن

رماى 
ت که 

0ر 100

بدن 

ین پرو ز ر ر بع زیر شوزن برى وق ب ی
0بوده و مى تواند شما را براى مدت طوالنى ســیر نگه دارد. هر 100 گرم بادام 

نیاز روزانه 3زمینى 553 کیلوکالرى دارد و مى تواند یک ســوم
کند.به آهن و یک پنجم نیاز بــه ویتامینB6 را تأمین 

جلوگی
فهیمى
مهمتر
پاییز
موها،
داد: ی
مفید
وراس
گیاه ب
شــد
متعاد

آگهى تغییرات
آگهــى تغییــرات شــرکت شــایان مهر 
کاســپین ســهامى خاص به شــماره ثبت 
42813 و شناســه ملى 10260606330 
به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1397/08/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: 
طبق اختیار تفویض شده از مجمع عمومى فوق 
العــاده 1397/08/27 در خصوص افزایش 
ســرمایه به هیئت مدیره، سرمایه شرکت از 
محل مطالبات حال شده سهامداران و واریز 
نقدى و از طریق صدور ســهام جدید از مبلغ 
400000000 ریال به مبلغ 4000000000 
ریال افزایش یافت و ماده 5 اساسنامه بدین 
شرح اصالح شــد: سرمایه شــرکت مبلغ 
4000000000 ریال نقدى است منقسم به 
400000 سهم 10000 ریالى با نام عادى که 
تماما پرداخت شده است. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان
(319007) 
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بدانید کــه این قــرآن، اندرزدهنده اى اســت کــه در اندرزش 
رنگ فریب نیســت و راهنماینده اى اســت که گمــراه نمى کند 
و ســخنگویى اســت کــه دروغ نمى گویــد. هر کس بــا قرآن 
همنشینى کند، چون برخیزد، چیزى بر او افزوده شده و چیزى 
از او کاسته شده است. به هدایتش افزوده شده و از کوردلى اش 

موال على (ع)کاسته شده است. 

 جمعیت هالل احمر استان اصفهان در نظر دارد بخشى از ساختمان شماره 2 هالل احمر شهرضا واقع 
در شهرضا - خیابان شهید بهشتى - تقاطع خیابان بالل را از طریق مزایده عمومى و با شرایط مندرج 

در برگ شرایط از تاریخ 97/10/15 به مدت دو سال تمام بصورت اجاره واگذار نماید. 
متقاضیان میتوانند ضمن بازدید از محل حداکثر تا تاریخ 97/10/2 جهت دریافت اســناد مزایده به 
دبیرخانه جمعیت هالل احمر شــهرضا مراجعه نمایند .ضمناً تحویل یــک برگ فیش بانکى به مبلغ

 100 هزار ریال واریزى به حساب جام شماره 12244112/91 بانک ملت به شماره شناسه 9900680164127 
کلیه شعب سراسر کشور به نام جمعیت هالل احمر به منظور شرکت در مزایده الزامى مى باشد .

مهلت تحویل مدارك به دبیرخانه جمعیت شهرضا : حداکثر تا ساعت 12 روز شنبه  مورخ 97/10/8  
اجاره ماهیانه پایه کارشناسى : 142 میلیون ریال

به اسناد ارسالى پس از تاریخ فوق ترتیب اثرداده  نخواهد شد .
هزینه  کارشناسی و درج آگهى روزنامه به عهده برنده مزایده مى باشد .

جمعیت در رد و یا قبول پیشنهادات مختار مى باشد .

آگهى مزایده اجاره بخشى از ساختمان شماره 2 هالل احمر 
شهرضا ( شماره 16-97 ) نوبت دوم

معاونت منابع انسانى و پشتیبانى  جمعیت هالل احمر استان اصفهان

متقاضیان شرکت در مناقصه مى توانند جهت کســب اطالعات بیشتر به سایت دانشــگاه علوم پزشکى اصفهان به آدرس 
poshtibani.mui.ac.ir مراجعه فرمایند.

شرایط متقاضیان حقوقى:
1) تصویر صفحه اول اساسنامه شرکت، تصویر آگهى تأسیس و تصویر آخرین آگهى تغییرات در روزنامه رسمى براى شناسایى 

صاحبان امضا مجاز شرکت
2) تصویر گواهینامه صالحیت پیمانکارى (حداقل رتبه بندى 4 در رشته ابنیه) از سازمان مدیریت و برنامه ریزى 

3) ارائه تأیید صالحیت ایمنى کار
4) تصویر حداقل دو مورد گواهى حسن انجام کار احداث یا تعمیرات مراکز بهداشتى و درمانى حداکثر تا 3 سال قبل به همراه 

تصویر قراردادهاى مربوطه و مفاصا حساب
5) گواهى بازدید یکى از اعضا شرکت از محل پروژه

6) پیمانکارانى که با دانشگاه علوم پزشکى اصفهان همکارى نموده اند باید گواهى حسن انجام کار از مدیریت امور فنى دانشگاه 
ارائه نمایند.

7) یک جلد دفترچه ارزیابى کیفى پیمانکاران که توسط مناقصه گر تکمیل و به اصل مهر و امضاى متقاضى رسیده باشد.
برآورد پروژه: 55/003/642/444 ریال بر اساس فهارس بها سال 1397

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 2/610/000/000 ریال
نوع تضمین شرکت در مناقصه: فیش واریزى یا ضمانتنامه معتبر بانکى با اعتبار سه ماه

تاریخ توزیع اسناد مناقصه: از روز سه شنبه مورخ 1397/09/27 لغایت روز دوشنبه مورخ 1397/10/03

آگهى مناقصه عمومى دو مرحله اى احداث اسکلت 
بیمارستان 96 تختخوابى شهرستان برخوار به روش سرجمع

م الف: روابط عمومى دانشگاه علوم پزشکى و خدمات بهداشتى درمانى استان اصفهان
320567

برگزارى اولین فستیوال نونهاالن باشگاههاى برتر
 فوتبال  استان اصفهان با شعار مدیریت مصرف

اولیــن فســتیوال نونهــاالن باشــگاههاى برتــر فوتبال 
اســتان اصفهان با حضور 8 تیم از باشــگاههاى ســپاهان، 
ذوب آهن،آبفا،انقالب ،اکباتان ،یاران،آینده سازان ذوب آهن 

و نوژان برگزارشد.
مدیرباشگاه ورزشى شــرکت آب وفاضالب استان اصفهان با 
اشاره به هدف از برگزارى این فســتیوال گفت: لذت بردن از 
بازى فوتبال به دور از استرس و خشونت و ایجاد محیطى شاد 
براى همه از مهمترین اهداف برگزارى این فستیوال بوده است.

محسن پوریامهرافزود: فســتیوال نونهاالن باشگاههاى برتر 
فوتبال استان اصفهان در رده سنى 9 سال با هدف همیارى و 
هنرنمایى ،در رده  سنى10 سال با هدف همکارى تیمى ،در رده 
سنى 11سال با هدف همه براى یکى و یکى براى همه ،در رده 
سنى 12 سال با هدف سختکوشى براى رسیدن به هدف و در 

رده سنى 13 به منظور تالش براى موفقیت برگزار مى شود.
وى پرهیز از خشونت در بازى فوتبال بسیار حائز اهمیت برشمرد 
و عنوان کرد: براى اینکه نونهاالن یادبگیرند بدون اســترس، 
خشــونت وفقط بخاطر لذت بردن از بازى  و بدور از نتیجه به 
فوتبال بپردازند برگزارى چنین فستیوال هایى ضرورى بنظر 
مى رسد ودر این دوره مسابقات  هم داور  بازى از ارائه کارت زرد 

و قرمزبه بازیکنان خوددارى مى کند.
مدیرباشگاه ورزشى شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
ادامه داد:در فستیوال نونهاالن باشگاههاى برتر فوتبال استان 
اصفهان داور بازى به جــاى دادن کارت زرد و قرمز بجاى آن 
کارت سبز و آبى به بازیکنان نشان مى دهد که این امر در واقع 

بیانگرهمدلى و صلح میان بازیکنان مى باشد.
وى به نقش خانواده ها در ترویج فرهنگ فوتبال، بدون خشونت 

و استرس پرداخت و تصریح کرد: از خانواده ها انتظار مى رود 
در حین تماشــاى بازى بدور از احساسات مخرب نونهاالن و 
کودکان را تشویق به بازى جوانمردانه نمایند تا در آینده شاهد 

بازى فوتبال بدون خشونت باشیم.
پوریا خطاب به خانواده هاى حاضر در اولین فستیوال نونهاالن 
باشگاههاى برتر فوتبال اســتان اصفهان گفت: همانطور که 
مى دانید یکى از وظایف اصلى شــرکت آب وفاضالب استان 
اصفهان تامین آب شرب سالم و بهداشــتى مشترکین است 
این درحالیست که در چند ســال اخیر بدلیل وقوع خشکسالى 
ما با کاهش شــدید منابع آبى مواجه شــدیم پس براى اینکه 
شرکت آبفا استان اصفهان بتواند به صورت پایدار آب شرب را 
در اختیار مشترکین قرار دهد، باید متقاضیان مصرف درست آب 
را دردستور کار قراردهند.بنابراین از خانواده هاى ورزشکاران 

انتظار مى رود با مصرف صحیح آب الگوى مناسبى براى این 
ورزشکاران باشند.

همچنین در ادامه این برنامه محسن شــفیعا رئیس آموزش 
همگانى شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با ارائه راههاى 
مصرف بهینه آب به نونهاالن و خانواده هایشان در این فستیوال 
گفت: شما ورزشکاران الگوى دیگر اقشار جامعه هستید پس از 
شما انتظار مى رود آب را بهینه مصرف کنید تا الگوى مناسبى 
براى دیگران باشید و سپس راهکارهاى مصرف بهینه آب را 
از طریق اصالحات ابزارى و رفتارى به خانواده ها آموزش داد.

الزم به یادآورى اســت در مراســم افتتاحیه  اولین فستیوال 
نونهاالن باشگاههاى برتر فوتبال استان اصفهان برنامه ایى 
عروسکى و شــادى با حضور هنرمندان باهدف مصرف بهینه 

آب برگزار شد.


