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 نوشیدنى انرژى زایى 
که از انرژى بدن 

مى کاهد

ورود جدى آلمان به چالش آب در اصفهان
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کیمیا علیزاده قهرمانى 
جهان را هم از دست داد

ساالنه 2500 اصفهانى
 سکته مغزى مى کنند

تصویرسازى هاى 
تحسین بر انگیز 
نقاش مرموز ژاپنى ما و آذرى ها و 5

تهرانى ها و 
یک تلنگر!

بعضى از خوراکى ها با وجود اثرات 
درمانى کاهنده انرژى هستند، به همین 
دلیل کارشناسان توصیه مى کنند افراد 

دچار ضعف توان جسمانى از خوردن آنها 
خوددارى کنند.

تا بوده، اصفهانى هــا به جــان آذربایجانى ها 
غر مى زدنــد مگر خون دریاچه ارومیه شــما از 
زاینده رود ما رنگین تر اســت که از دولتى ها تا 
مجلسى ها و از رســانه ها تا کارشناسان، همه 
بسیج شــده اند براى احیایش و اینکه از صدر تا 
ذیل مملکت باید چه بکنند و چه نکنند بلکه 
طول و عرض این موجود رو به موت، چند 
مترى بیشتر شود در حالى که کسى براى 

زاینده رود ما تره هم ...
4

صادرات میوه،  شب یلداى اصفهان را تیره مى کندصادرات میوه،  شب یلداى اصفهان را تیره مى کند
رئیس اتحادیه میوه و تره بار: نسبت به سال گذشته کمبود میوه  داریم اما با توجه به کاهش قدرت خرید مردم، مصرف زیاد نیسترئیس اتحادیه میوه و تره بار: نسبت به سال گذشته کمبود میوه  داریم اما با توجه به کاهش قدرت خرید مردم، مصرف زیاد نیست
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نشست پروژه مدیریت یکپارچه منابع آب زاینده رود با حضور کارشناسان ایرانى و آلمانى دیروز برگزار شد

آخرین وضعیت کامران تفتى 
پس از عارضه قلبى در 
«رالى ایرانى»

روایت جهانبخش از 
رویارویى با کلى ستاره

هفته آینده برایتون در خانه خود میزبان تیم چلســى است. این دیدار 
براى علیرضا جهانبخش بسیار مهم است چراکه بعد از پنج هفته دورى 
از ترکیب تیمش دوباره بازمى گردد. بازى با چلســى فرصتى است تا 
جهانبخش بتواند توانایى هاى خود را نشان دهد. این بازیکن درباره 

شرایط خود و همینطور بازى با چلسى...
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در صفحه 2 بخوانید

استعفا از نمایندگى، به استیفاى 
حق اصفهانى بودن ختم مى شود

پزشکى قانونى 
آزار جنسى 

دانش آموزان اصفهانى 
را تأیید نکرد

دادستان اصفهان:

آشتى کنان با طعم رفع تعلیق!
رئیس فدراسیون فوتبال بعد از مدت ها با وزیر ورزش مالقات کرد
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چرا طارمى چرا طارمى 
نیمکت نشین شد؟نیمکت نشین شد؟

4

»«رالى ایرانى» ایران ان«رال ا ىال یر ى ر

شهردارى ابریشــم به موجب بودجه مصوب عمرانى در نظر دارد ادامه عملیات 
ساختمان سالن چند منظوره شــهردارى واقع در محله یزدآباد را با اعتبار بالغ بر 
10/000/000/000 ریال از طریق آگهى مناقصه بر اساس فهرست بهاء ابنیه و تأسیسات 
سال 1397 اقدام نماید لذا متقاضیان جهت کســب اطالع بیشتر و اخذ آگهى و 
مدارك مناقصه مى توانند از تاریخ این آگهى تا روز پنجشــنبه مورخ 97/09/29 
همه روزه به جز ایام تعطیل در وقت ادارى به واحد حراست شهردارى واقع در شهر 

ابریشم بلوار الغدیر بعد از پمپ بنزین مراجعه نمایند.
تلفن: 3- 37450001 

ضمناً شهردارى در رد یا قبول پیشنهادات مختار بوده و هزینه هاى انتشا ر آگهى به 
عهده برنده مناقصه خواهد بود. 

آگهى مناقصه نوبت سوم

مهدى مختارى- شهردار ابریشم

چاپ دوم
م داری  ا

شهردارى چرمهین بر اساس مصوبه شماره 5/237/ش مورخ 1397/09/07 شوراى محترم اسالمى 
شهر و به موجب ماده 13 آیین نامه مالى شهردارى ها در نظر دارد نس بت به اجاره پارکینگ ماشین آالت 
 CNG ســنگین واقع در چرمهین- مجموعه خدماتى کارگاهى پیامبر اعظــم(ص) جنب پمپ گاز
(به مساحت 14200 مترمربع) به صورت استیجارى از طریق مزایده و بر اساس قیمت پایه کارشناسى 
(کارشناس رسمى دادگسترى) ماهیانه به مبلغ 17/500/000 ریال (هفده میلیون و پانصد هزار ریال) 
به کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى واجد شرایط از طریق مزایده با شرایط آگهى انعقاد قرارداد نماید. 
لذا متقاضیان مى توانند از تاریخ انتشار آگهى تا روز شنبه مورخ 97/09/24 به واحد امور قراردادهاى 
شهردارى مراجعه و اســناد شــرکت در مزایده را دریافت و تا پایان وقت ادارى روز یکشنبه مورخ 
97/09/25 به دبیرخانه محرمانه (حراست) شهردارى ارائه نمایند. الزم به ذکر است هزینه درج آگهى 
به عهده برنده در مزایده خواهد بود. شرکت کنندگان جهت کسب اطالعات بیشتر مى توانند به سایت 

شهردارى چرمهین به آدرس www.chermahin.ir مراجعه فرمایند.

آگهى مزایده نوبت اول

ثابت راسخ- شهردار چرمهین

چاپ دوم
نداری   
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عضو هیئت علمى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان: 
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نایب رئیس کمیســیون امنیت ملى و سیاست خارجى 
مجلس شوراى اسالمى گفت  که احتمال بازگشت طرح 
خرید ســربازى در بودجه 98 با درخواســت نمایندگان 

وجود دارد.
کمال دهقانى در گفتگو با «ایســنا»، اظهار کرد: دولت 
در بودجه 98 طرح جریمه ریالى سربازى را حذف کرده 
اســت که با توجه به کاهش درآمدهاى نیروهاى مسلح 
بعید نیست که مجلس شوراى اسالمى در زمان بررسى 
بودجه مجدداً این موضوع را بگنجاند.  وى در  عین  حال 
گفت : ما در زمان بررسى بودجه در کمیسیون امنیت ملى 
از مسئوالن ستاد کل دعوت مى کنیم و علت حذف طرح 

خرید سربازى را مى پرسیم. مبنى بر اینکه چرا به یک باره 
طرحى که چند سال اجرا مى شده است را قطع کرده اند.

دهقانى افزود: اگر مشــکل خاصى وجود نداشته باشد با 
درخواست نمایندگان این پیشنهاد مجدداً در بودجه مطرح 
شده و متقاضیان همچون سال هاى قبل امکان استفاده 
از طرح «خرید سربازى» را دارند، اما اگر دالیل مسئوالن 
ستاد کل نیروهاى مسلح قانع کننده باشد، دیگر چنین 

طرحى در سال  آینده اجرایى نخواهد شد.
سردار موسى کمالى، رئیس اداره سرمایه  انسانى سرباز 
ستاد کل نیروهاى مســلح، اعالم کرده است که طرح 

جریمه ریالى سربازى در سال آینده تمدید نخواهد شد.

نماینده مردم تهران در مجلس شوراى اسالمى گفت: 
در کشور ما مبارزه با فساد حالت فرمالیته و نمایشى دارد.
به گزارش «ایرنا»، پروانه سلحشورى اظهار کرد: مردم 
در مورد اعدام سلطان سکه قانع نشدند و این محاکمه 
شــفاف نبود بنابراین برخى از مردم گفتند اصًال اعدام 
نشده است، برخى گفتند چرا با افراد شاخص تر برخورد 
نشد و... در واقع این محاکمه بیشتر فاصله دولت و ملت 

را بیشتر کرد.
نماینده مردم تهران رانت خوارى، البیگرى سیاسى و 
اجتماعى، مشکالت مؤسســات مالى و... را مواردى از 
فساد دانســت و افزود: در همین قضیه مؤسسات مالى 

ما 30 هزار میلیارد تومان از جیب مــردم براى افرادى 
که سپرده هایشــان در این مؤسسات دچار مشکل شد، 
پرداخت شــد. در ماه هاى ابتدایى که وارد مجلس شده 
بودم و بحث مؤسسات مالى مطرح بود روزانه بین 100 
الى 200 و برخــى مواقع تا 500 پیامک روى گوشــى 
موبایلم مى آمد که این افراد مى گفتند دچار مشکالتى 
شــده ایم و تمــام زندگى خــود را در این مؤسســات 
گذاشته ایم. وى گفت: کســانى که این بال را سر مردم 
آوردند فقط 15 سال حبس گرفتند یعنى اساسًا مجازات 
با جرم همخوانى نداشــت و کســى هم پاســخگوى 

مجوزهایى که به این مؤسسات داده شد، نیست.

احتمال بازگشت طرح 
«خرید سربازى» در بودجه 98

مردم در  اعدام سلطان سکه 
قانع نشدند

حق دارند عمره بروند
  ایسنا| حجت االســالم و المسلمین سیدعلى 
قاضى عسکر، سرپرست سازمان حج و زیارت و نماینده 
ولى فقیه در امور حج و زیارت، شرایط امسال حج را ساده 
ندانســت و اظهار کرد:  هیچ وقت در تاریخ کشور، روابط 
ایران و عربســتان تا این حد تلخ و تیره نبود. االن عمره 
تعطیل است، شش میلیون مطالبه گر وجود دارد که حق 
دارند به این سفر بروند، آنها سال ها انتظار کشیده اند. باید 
به هر شکل شده زمینه عمره را فراهم کنیم، چون کمک 

مى کند حج هم بهتر برگزار شود.

سقوط بزرگ
فرشاد مؤمنى، اقتصاددان گفت: طى   انتخاب|
دولت محمود احمدى نژاد در اوج درآمد هاى نفتى، ایران 
80 پله در شاخص فساد سقوط کرد به نحوى که تنها هفت 

کشور از نظر فساد وضع بدترى نسبت به ما داشتند.

سامسونگ، آمریکایى است
عبدا... رضیان،   باشگاه خبرنگاران جوان|
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شوراى اسالمى 
گفت: کشور کره جنوبى و شــرکت هاى  سامسونگ و
 ال جى به طور کلى در اختیار آمریکا هستند. در جلسه اى 
که با مدیر عامل شرکت سامســونگ داشتیم، این مقام 
مســئول به صراحت اعالم کرد که نمى توانند برخالف 
تصمیمات کشــور آمریکا کارى را انجام دهند و مجبور 
هستند مطابق دستورالعمل هاى دولت ترامپ حرکت کنند.

احتمال جاسوسى آمریکایى ها
 ایلنا| رئیس کمیسیون عمران مجلس شوراى 
اســالمى از آغاز تحقیق و تفحص از قراردادهاى خرید 
هواپیما در مجلس خبر داد و درباره بررسى ابهامات موجود 
در قراردادهاى خرید هواپیما در مجلس اظهار کرد: ورود 
تیمى از آمریکا متشکل از کارشناسان که گویا تعدادى از 
آنها از افراد نظامى بودند براى بررســى وضعیت ناوگان 
حمل و نقل در کشورمان در جریان اخذ مجوز براى فروش 
هواپیما به ایران باید این موضوع پیگیرى شود اما آنچه 
مشخص و روشن است این است که وقتى تیمى از آمریکا 
براى ارزیابى وضعیت حمل و نقل به کشــورمان اعزام 
مى شوند باید احتمال انجام مأموریت هاى جاسوسانه از 

سوى این تیم را داد.

اطمینان کمرنگ شده است
 ایلنا| على گلمرادى، نماینده مجلس تأکید کرد: 
باید بپذیریم عملکرد ما و گفتمان با مردم و شرایطى که 
امروز بخش عظیمى از کشور با آن مواجه هستند سطح 
اعتماد و اطمینان به مسئوالن را کمرنگ و دغدغه مند 
کرده است. اگر با مردم صادقانه حرف مى زدیم که شرایط 
چیست و استکبار چه هدفى دارد مردم بهتر قبول مى کردند 
تا اینکه ما بگوییم مشــکلى وجود ندارد و ما ارزان ترین 

کشور دنیا هستیم و وضعیت اشتغال و... خوب است.

به نام ایران به کام چین!
  ایسنا| امیرحســن کاوه، دبیــر ســندیکاى 
تولیدکنندگان لوله و پروفیل با تأکید بر نیاز کشــورهاى 
همســایه به محصوالت ایرانى اظهار کــرد: برخى از 
محصوالت چینى با برند ایرانى، به عراق، پاکســتان و 
افغانستان فرستاده مى شــود، چراکه محصوالت ایرانى 
در این کشورها جا افتاده است اما سازوکار مناسبى براى 

صادرات از سوى ایران تعریف نشده است.

قانون استعفایتان مى دهد!
 انتخاب| عباسعلى کدخدایى، سخنگوى شوراى 
نگهبان درباره تدابیر اندیشیده شده توسط شوراى نگهبان 
براى مدیران بازنشسته اى که اقدام به ترك منصب خود 
نمى کنند، اظهار کرد: قانون تدابیرى دارد که این مدیران 
را مجبور به اســتعفا خواهد کرد. وى افزود : بنده توصیه 
مى کنم این اشخاص با احترام به قانون استعفاى خود را 
ارائه کنند و جاى خود را بــه جوانان بدهند چراکه در غیر 
این صورت سازمان بازرسى و قوه قضائیه به مسئله ورود 

پیدا خواهند کرد.

خبرخوان
سردترین روز  ماه

محمــد اصغــرى، کارشــناس    تابناك |
هواشناســى پیش بینى کرد که امروز دوشنبه باید 
منتظر سرماى شدیدى در نقاط مختلف کشور باشیم. 
در مناطق کوهستانى شمال غرب، غرب و ارتفاعات 

البرز بارش پراکنده برف پدیده غالب است.

افزایش برق قاچاقى!
  تسنیم| رضــا اردکانیان، وزیــر نیرو در 
برنامه «نگاه یک» شبکه یک سیما گفت: ساالنه 
850 هزار کولر گازى وارد کشــور مى شود که 70 
درصد آنها غیر استاندارد و قاچاق است و حدود 3000 
مگاوات براى این دستگاه ها افزایش مصرف داریم.

مالحظات فامیلى!
 روزنامه بانى فیلم | شبکه نسیم روز 
جمعه به مناسبت سالگرد درگذشت على حاتمى در 
برنامه نوســتالژى محور «چهل تیکه» در اشاره به 
نام دختر و همسر على حاتمى گویى با مالحظاتى 
روبه رو بود و به جاى ذکر اسامى شان از نسبت هاى 
این دو هنرمند با مرحوم حاتمى براى معرفى شان 
بهره برد. الهه پرسون مجرى برنامه با ذکر نسبت 
این دو از همکارى و همراهى همســر حاتمى با او 
به نیکى یاد کرد. موضعى دوگانه که ظاهراً ناشى از 

سیاستگذارى هاى نامشخص در صدا و سیماست.

قصه خوانى «حداد عادل»
  فارس| کتاب گویاى داســتان «حسنک 
وزیر» برگرفته از کتــاب  «تاریخ بیهقى» با صداى 
غالمعلى حداد عادل تولید و منتشر شد. زمان این 
کتاب گویا 63 دقیقه است که اولین کار تولید شده 
با صداى رئیس فرهنگســتان زبان و ادب فارسى 
بود. این کار به پیشنهاد و تمایل شخص غالمعلى 
حداد عادل صورت گرفت. این کتاب در اپلیکیشن 

«ایرانصدا» قرار گرفته است.

این شهروندى و 
آن شهروندى

در دورانى که بخش عمده   سینما روزان |
چهره هاى هنرى دست و پا مى زنند براى دریافت 
تبعیت کشــور ثانى و زایش فرزنــدان خویش در 
کشورهاى خارجى را با افتخار جار مى زنند، اینکه 
یک موزیسین مطرح نشــان یک کشور خارجى به 
نام فرانســه را پس زده و افتخار کند به شهروندى 
شیراز به شدت قابل تحسین است. حسین علیزاده، 
اســتاد موســیقى که قبًال از دریافت نشان شوالیه 
از سوى ســفارت فرانســه امتناع کرده بود، نشان 
شهروند افتخارى شیراز را دریافت کرد. علیزاده پس 
از دریافت این جایزه گفت: زمانى از من مى پرسیدند 
که چرا نشان شوالیه را نپذیرفتم اما افتخار شهروند 

شدن در شیراز مقابل آن نشان بزرگ تر است.

هشدار درباره ازدواج سفید 
 پانا| وزیر کشور در جلسه شوراى اجتماعى 
کشور درباره آســیب اجتماعى ازدواج سفید گفت: 
شوراى اجتماعى باید دستگاه ها را موظف کند روى 
این موضوع مطالعه دقیقى داشته باشند و تصمیماتى 
که مى خواهیم بگیریم بر اساس یک مطالعه علمى 
باشد. رحمانى فضلى درباره مشاوره قبل از ازدواج 
گفت: براى خود ما هم ابهام است که این مشاوره 
اجبارى است یا خیر. در عمل این موضوع با جدیت 

پیگیرى نمى شود.

مهمانان ما کجایى اند؟
4 میلیون و 739 هــزار و 413 نفر   چمدان |
گردشگر خارجى آمار هفت ماهه امسال سفرهاى 
ورودى به ایران است که چندى پیش رئیس سازمان 
میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشگرى آن را 
اعالم کرد. عراق، آذربایجان، افغانســتان، ترکیه 
و پاکســتان در هفت ماهه نخست سال جارى پنج 

کشور اول مبدأ گردشگر ورودى به ایران بوده اند.

 سخنگوى سازمان مدیریت بحران کشور از استان هاى 
قزوین،  مرکزى،  سمنان،  مازندران و قم به عنوان معین 
مناطق 22 گانه شــهر تهران در مواقع بحرانى، شرایط 
اضطرارى عمومى و حوادث مختلف با ســطح ملى خبر 
داد تا چنانچه در نتیجه وقوع حادثه مخرب توان عملیاتى 
و مدیریتى شهر و اســتان تهران قادر به پاسخگویى به 
آسیب ها نباشد، به عنوان اســتان معین، مسئولیت ها و 
وظایف مدیریتى شــوراى هماهنگى مدیریت بحران 
استان آســیب دیده را تا پایان مرحله ضرورت برعهده 

گیرند.
بهنام سعیدى با تعریفى علمى از بحران ادامه داد: بحران 
شرایطى است که بر اثر حوادث، رخدادها و عملکردهاى 

طبیعى و انســانى (به جز موارد موضوعه در حوزه هاى 
امنیتى و اجتماعى) به طور ناگهانــى یا کنترل ناپذیر به 
وجود مى آید و موجب ایجاد مشــقت و سختى به یک 
مجموعه یا جامعه انسانى مى شود و بر طرف کردن آن 

نیاز به اقدامات اضطرارى، فورى و فوق العاده دارد. 
وى گفت: براى پیــش از وقوع حادثه نیز اســتان هاى 
جانشینى از طریق مجارى قانونى ذیربط مأموریت پیدا 
مى کنند تا در زمان پاسخگو نبودن منطقه حادثه دیده با 
انجام مسئولیت ها و وظایف مدیریتى شوراى هماهنگى 
مدیریت بحران استان آسیب دیده را برعهده مى گیرند 
که در این میان استان اصفهان به عنوان استان جانشین 

براى شهر تهران در نظر گرفته شده است. 

در حالى که بســیارى کتاب «انجیل» را پرفروش ترین 
کتاب تاریخ مى دانند اما این کتاب مقدس در فهرســت 
پرفروش ترین کتاب هاى جهان جاى ندارد، چرا که معموًال 
به صورت رایگان به افراد داده مى شود و فروخته نمى شود.
به گزارش «ایسنا»، در این فهرست «داستان دو شهر» 
رمان معروف نوشته «چارلز دیکنز» با فروش 200 میلیون 
نسخه تا به امروز صدرنشین اســت. چارلز دیکنز وقتى 
«داستان دو شــهر» را نوشــت، یکى از محبوب ترین و 

برجسته ترین نویسنده هاى جهان بود. 
«ارباب حلقه ها» نوشته «جى.آر.آر تالکین» با فروش 150 
میلیون نسخه اى جایگاه دوم پرفروش ترین کتاب هاى 
تاریخ را به خود اختصاص داده اســت. این رمان فانتزى 

قرن بیستمى نشان مى دهد که چگونه قهرمانان کوچک 
مى توانند بزرگ ترین کارها را انجام دهند. این رمان بلند 
که معموًال به صورت سه جلدى منتشر مى شود و به اشتباه 
سه گانه خوانده مى شود، تاکنون منبع الهام ساخت چندین 

اقتباس سینمایى موفق نیز بوده است. 
«شــازده کوچولو» داســتان نوشــته «آنتوان دو سنت 
اگزوپرى» که نخستین بار در ســپتامبر سال 1943 در 
نیویورك منتشر شد نیز بر اساس این گزارش تاکنون 140 
میلیون نسخه فروش داشته است. این داستان به بیش از 
170 زبان دنیا ترجمه شده است. «شازده کوچولو» رمانى 

کوتاه است اما «کتاب قرن بیستم» لقب گرفته و هنوز هم 
یکى از پرفروش ترین آثار جهان شمرده مى شود. «آنتوان 
دو ســنت اگزوپرى» نویسنده  فرانســوى براى نوشتن 
«شازده کوچولو» شش ماه وقت گذاشت اما سال هاست 
که عالوه بر ترجمه هاى مختلف در جهان، در گونه هاى 
متعدد نمایشى، تصویرى و صوتى اجرا و ارائه شده است. 
از این رمان ســاالنه بیش از دو میلیون نسخه در دنیا به 

فروش مى رسد.
«هرى پاتر و سنگ جادو» نوشته «جى. کى. رولینگ» 
با 120 میلیون نســخه و «هابیت» دیگر اثر «جى.آر.آر. 

تالکین» با فروش صد میلیون نســخه اى در رتبه هاى 
چهارم و پنجم این فهرست قرار گرفته اند. 

در رتبه ششــم  «آلیس در ســرزمین عجایب» نوشته 
«لوئیس کارول»، در رتبه هشــتم «ســپس هیچ کدام 
باقى نماندند» نوشته «آگاتا کریستى»، در رتبه یازدهم 
«رمز داوینچى» نوشــته «دن براون»، در رتبه دوازدهم 
«ماجراهاى پینوکیو» نوشــته «کارلو کلودى»، در رتبه 
سیزدهم «ناطور دشت» نوشته «دى.جى سلینجر»، در 
رتبه چهاردهم «کیمیاگر» نوشته «پائولو کوئلیو»، در رتبه 
پانزدهم «هرى پاتر و هدیه هاى مرگبار» نوشته «جى.
کى رولینگ» و در رتبه هفدهم «هایدى» نوشته «یوهانا 

اشپیرى» قرار دارند. 

تا بوده، اصفهانى ها به جان آذربایجانى ها غر مى زدند 
مگر خون دریاچه ارومیه شما از زاینده رود ما رنگین تر است 
که از دولتى ها تا مجلسى ها و از رسانه ها تا کارشناسان، 
همه بسیج شده اند براى احیایش و اینکه از صدر تا ذیل 
مملکت باید چه بکنند و چه نکنند بلکه طول و عرض این 
موجود رو به موت، چند مترى بیشــتر شود در حالى که 

کسى براى زاینده رود ما تره هم خرد نمى کند.
حاال اما اوضاع کمى برعکس شــده است؛ یعنى از روز 
چهارشنبه هفته گذشــته که همه نماینده هاى استان 
اصفهان تصمیم گرفتنــد در اقدامــى هماهنگ و در 
اعتراض به اینکه دولت براى حل مشکل آب اصفهان 
هیچ بودجه اى اختصاص نداده است استعفا کنند، این 
آذرى ها هســتند که مى گویند باید از اصفهانى ها یاد 
گرفت که بــراى زنده کردن زاینده رودشــان حاضرند 
دست از کرسى هاى سبز بهارستان بشویند اما دریاچه 
ارومیه ما که در محاصره قول و قرارهاست، هنوز همان 
موجود رو به موت است بى آنکه در وضع حیاتش تغییرى 

حاصل شده باشد.
البته بر خالف اهالى محتــرم آذربایجان، اصفهانى ها 
سال هاست از نمایندگانشان در مجلس دلخورند که چرا 
با هم یکدل نیستند و یک بار براى همیشه فکرى به حال 
مشکل آب اصفهان و مشخصًا وضعیت اسفبار رودخانه 
زاینــده رود نمى کنند تا نام نیکى از خودشــان برجاى 
بگذارند. شاهد موکلین این وکال نیز همواره نمایندگان 
استان هاى چهارمحال و بختیارى و خوزستان بوده اند 
که آنها را به رخ نمایندگان اصفهان مى کشــیدند که 
ببینید اینها چطور با هم هماهنگنــد و اجازه نمى دهند 
آب کوهرنگ و کارون به راحتى به اصفهاِن سابقًا خرم 
و زیبا(!) برسد اما شما انگار نه انگار؛ فقط چسبیده اید به 
همان کرسى هاى سبز و و همه اش از «مصلحت ملى» 
و «عدم تقابل با اذهان عمومى اســتان هاى همجوار» 
و این چیزهــا حرف مى زنید در حالــى که خودتان هم 
مى دانید این براى رودخانه ما آب نمى شود؛ حاال براى 

شما نان مى شود یا نه، یک بحث دیگر است!   
اما برگردیم به شــرح اوضاعى که گفتیم فعًال برعکس 
شده است. به این تیتر روزنامه «مهد تمدن» از نشریات 
استان آذربایجان شرقى توجه کنید: «تلنگر اصفهان به 
آذربایجان». محتواى این تیتر در واقع بیانگر همان به 
رخ کشیدن کار این نماینده نسبت به آن نماینده است 
گیرم این بار اصفهانى به رخ آذربایجانى کشــیده شده 
است؛ آن هم توســط خود آذرى ها. خالصه حرف این 
روزنامه هم این اســت: «اســتعفاى این نمایندگان در 
اعتراض به خلف وعده دولت، درعین حال که نمایانگر 
اتحاد و یکدلى نمایندگان اصفهان در مجلس در حل و 
پیگیرى مشکالت مردم این استان است، موجب شده 
تا تمام نگاه ها به سوى اصفهان و به خصوص خشکى 
زاینده رود و کمبود آب شرب در این منطقه معطوف شود، 

چراکه استعفاى نمایندگان از منصب نمایندگى مجلس 
آن هم به صورت دسته جمعى، در فضاى سیاسى کشور 
از اهمیت فراوانى برخوردار است و حاکى از جدیت این 
نمایندگان و همچنین عمق و شدت مشکل است. پیام 
این استعفاى دسته جمعى آن است که نمایندگان مردم 
خواهان برطرف شدن این مشــکل هستند. بنابراین نه 
افکار عمومى، نه دولت و نــه مجلس نمى توانند از کنار 
این استعفاى دســته جمعى به راحتى عبور کنند و آن را 

نادیده بگیرند.»
روزنامه آذربایجانى البته راســت مــى گوید. موضوع 
اســتعفاى نمایندگان اصفهان، مهم بود و توجه ها را به 
خودش جلب کرد. در خود اصفهان هم از رســانه هاى 
محلى گرفته تا دو کارخانــه ذوب آهن و فوالد مبارکه 
که به زعم اســتان هاى همجوار، خودشــان متهمان 
اســتفاده بیش از حد از آب زاینده رود هســتند از این 
اقدام حمایــت کرده اند. اما در خــارج از جغرافیاى این 
استان، اوضاع کمى متفاوت است و مشخصًا تهرانى ها مثل 
اصفهانى ها (در حمایت از این اقدام) و آذربایجانى ها (در 
نهیب زدن به نمایندگانشــان) فکر نمى کنند. مثًال این 
توییت جناب محمد مهاجرى، فعال رسانه اى اصولگرا 
را درباره استعفاى نماینده هاى استان اصفهان بخوانید: 
«از کارمندى که 25 سال مرخصى نرفته بود دلیلش را 
پرسیدند. گفت اگر مرخصى بروم همه مى فهمند بودنم 
با نبودنم در محل کار فرقى ندارد. حاال نقل اســتعفاى 

19 نماینده اصفهان اســت. تهدید کرده اند در صحن و 
کمیسیون هاى مجلس شرکت نمى کنند. خیلى دوست 
دارید همه بفهمند عدم و وجودتان یکى است. باور کنید 
فهمیده ایم.» یا مثًال این تیتر خبرگزارى «فارس» که 
نشان مى دهد ماجرا برایش آنقدرها هم مهم نبوده است: 
«اســتعفاى نمایندگان اســتان اصفهان چقدر شوخى 

است؟» 
و البته حاال دیگر همه مى دانند که این «شوخى بودن» 
در کالم جناب رئیس سازمان برنامه و بودجه که کسوت 
معاونت ریاســت جمهورى را بر عهــده دارند نیز نمود 
داشــت. از اکثر نشــریات پایتخت هم بگذرید که این 

استعفا را اصًال جدى نگرفتند.
خالصه اینکه فعًال فقط اصفهان و آذربایجان هستند که 
این ماجرا را خیلى جــدى گرفته اند. یکى این مى گوید 
و یکى آن. نمایندگان اصفهان چپ و راســت در حال 
گفتگو با رسانه ها هستند و از اقدامشان دفاع مى کنند و 
مى گویند تا آخرش مى ایســتند و مسئوالن محلى هم 
حسابى پشتشــان درآمده اند که تا مى توانید تا آخرش 
بایستید! آذربایجانى ها هم به استناد همان نشریه اى که 
از آن نام آوردیم، معتقدند در حالى که نمایندگان استان 
اصفهان در واکنش به تنها یکسال خلف وعده دولت در 
عمل به وعده ها و مطالبات مردم این اســتان (!) آنهم 
درباره زاینده رود که به مراتب کم اهمیت تر از دریاچه 
ارومیه است(!)  چنین اقدام قابل تحسینى انجام داده اند 

شما نمایندگان آذربایجان چرا چنین نمى کنید و الخ.
و اما اجازه دهید اصل ماجرا را با بخشى از یک یادداشت 
که روز شنبه در یکى از سایت ها منتشر شد ادامه بدهیم: 
«در صف نانوایى بودم. ســربازى دوان دوان آمد تا نان 
بگیرد. صف چندتایى شــلوغ بود و تکى خلوت. سرباز 
به شاطر گفت، یه دونه میدى عجله دارم. مرد نانوا هم 
نان سنگک را از تنور درآورد و گفت این هم مال سرباز، 
در این هنگام جوانى که جلوتر از سرباز در صف بود نان 
را از دست سرباز گرفت و گفت: اینجا تهرانه، شهرتون 
نیست، حساب و کتاب داره... واقعًا تهرانى بودن، نسبت 
به اصفهانى بودن، رشتى بودن، ترك بودن و... فضیلت 

دارد؟»
بله دارد. اصفهانى و ترك بودن با تهرانى بودن فرق دارد. 
فقط فکر کنید نماینده هاى تهران ســر یک موضوعى 
هر چند کوچک و بى اهمیت اســتعفا مى کردند؛ جداى 
از اینکه این اســتعفا از نظر آیین نامــه داخلى مجلس 
اصًال شدنى هســت یا نه، به تیتر اول خبرگزارى ها و 
روزنامه ها و هیاهــوى چند روزه در کل کشــور فکر 
کنیــد و نتیجه اى کــه در پــس این اقــدام حاصل
مى شد. پس داستان پایتخت با جاهاى دیگر فرق دارد. 
آذربایجانى ها به «تلنگر» فکر مــى کنند و ما به اقدام 
خوب و قابل تحســین نمایندگانمــان. همه هم از این 
اقدام حمایت مى کنیم اما یادمان باشــد که اصفهان یا 

آذربایجان، تهران نیست که نیست که نیست.   

روایت سید محمد بطحایى، وزیر آموزش و   پانا|
پرورش از توبیخ شدنش به دلیل صدور دستور نمایش 
دور رفت فینال جام باشگاه هاى آسیا در مدارس، خیلى 
رك و راســت خبر مى دهد که حتى تالش براى نشاط 
و شــادمانى در مدارس مى تواند هزینه ساز باشد. این 
توبیخ نشان مى دهد که هنوز برخى ها مثل چندین دهه 
قبل، از مدرسه و تخته سیاه، چوب ناظم را مى شناسند 
و سرماى صف اول صبح را به یاد دارند. گویى براى آنها 
هنوز مدرسه نمى تواند مأمنى باشــد از شادمانى براى 
کودکان و تمرین شــادى جمعى با محوریت مسابقات 
ورزشــى و البته همه اینهــا روایتگر دشــوارِى انجام 
کار درســت براى نسلى اســت که قرار اســت آینده 

این مرز و بوم را بسازند.
بطحایى در گفتگو با «ایسنا» مى گوید وقتى بخشنامه 
اجازه پخــش فوتبال در صورت وجــود امکانات الزم 
در مدارس را امضــا مى کرد، اصًال تصــور نمى کرده 
با ایــن مــوج بــزرگ و مثبت مواجــه شــود و این 
پیشــنهاد ایــن گونه مــورد اســتقبال قــرار بگیرد.
وى با بیان اینکه به علت صدور این بخشــنامه توبیخ 
رسمى شده اســت،  افزود: «با کمک رسانه ها باید این 
فضا را عوض کنیم. اینکه دانش آمــوز فرق هذلولى  و 
سهمى را باید بداند،  به وزیر آموزش و پرورش ربط پیدا 
نمى کند؛ این کار دانشگاه است؛ ما باید زندگى کردن را 

به دانش آموزان یاد بدهیم.»

استعفا از نمایندگى، به استیفاى حق اصفهانى بودن ختم مى شود

ما و آذرى ها و تهرانى ها و یک تلنگر!
مهران موسوى خوانسارى

روایت توبیخ وزیر به علت پخش فوتبال در مدارس اصفهان، معین تهران نیست؛ جانشین تهران است

پرفروش ترین کتاب هاى تاریخ را بشناسید



استاناستان 03033384 سال  پانزدهمدوشنبه  19آذر  ماه   1397

اجراى طرح حمل و نقل 
گردشگرى در کاشان

مهران سرمدیان،سرپرسـت اداره میـراث فرهنگى، 
صنایع دسـتى و گردشـگرى شهرسـتان کاشـان از 
اجراى طرح حمل و نقل گردشگرى از اوایل آذرماه در 

این شهرستان خبر داد.

متالشى شدن باند سارقان 
ساختمان هاى نیمه تمام 

فرمانـده انتظامـى تیران و کـرون از متالشى شـدن 
باند سارقان منزل و سـاختمان هاى نیمه تمام در این 

شهرستان خبر داد.
على صادقى اظهار کرد: باند پنج نفره سـارقان منزل 
و سـاختمان هاى نیمه تمـام، با انجـام عملیات هاى 
اطالعاتـى شناسـایى و دسـتگیر شـدند. وى افزود: 
این سـارقان در تیران و کرون نزدیک به پنج میلیارد 
ریال امـوال مردم را سـرقت کـرده بودند کـه اموال 
مسروقه کشف شد و مالباختگان با انجام شکایت در 
دادگسترى شهرسـتان مى توانند اموال مسروقه خود 

را تحویل بگیرند.

135 میلیون مترمکعب آب در 
سد زاینده رود 

مسعود میرمحمد صادقى، مدیرعامل شرکت سهامى 
آب منطقـه اى اصفهـان گفـت: هـم اکنون در سـد 
زاینده رود حـدود 135 میلیون مترمکعـب آب داریم، 
آنچه مى توانیم به آن اتکا کنیم این اسـت که بررسى 

مشکل هنوز به صورت جدى روى میز است.

راه اندازى پمپ توربین 
سولزر در اصفهان

پمـپ دو مرحله اى اصلى توربین سـولزر مسـیر خط 
مارون - اصفهان تعمیر و در شـرکت خطـوط لوله و 

مخابرات نفت منطقه اصفهان راه اندازى شد.

تصویب شدن متمم بودجه 
پیشنهادى امسال شهردارى 

الیحه متمم بودجه پیشنهادى سـال 97 شهردارى 
اصفهان در شوراى اسالمى شهر به تصویب رسید.

دیـروز در پنجـاه و هشـتمین جلسـه علنى شـوراى 
اسالمى شهر اصفهان الیحه متمم بودجه پیشنهادى 
براى سـال 97 شـهردارى با اعالم نظر کمیسـیون 
تلفیق و کمیسـیون هـاى امور اقتصـادى، حقوقى و 
گردشگرى امور اجتماعى و محیط زیست، فرهنگى 
و ورزشـى، حمل و نقل به رأى گذاشـته شد که این 
الیحه با ده رأى موافق و یک رأى مخالف به تصویب 

رسید.

صدور گواهینامه سالمت براى 
محصوالت کشاورزى اصفهان

بیش از 3500 ُتن از محصوالت کشـاورزى اسـتان 
اصفهان گواهینامه سالمت دریافت کردند.

مسئول دفتر محیط زیست و سالمت غذاى سازمان 
جهادکشاورزى استان اصفهان گفت: امسال با تأیید 
نظر کارشناسان سازمان غذا و داروى استان، بیش از 
3000 تن پیاز تولیدشده در شهرستان هاى سمیرم، 
فریدونشـهر، فریدن، بوییـن میاندشـت و گلپایگان  

گواهى سالمت دریافت کرده اند. 
شهره مسائلى میزان کشـت این محصول را بیش از 
30هکتار بیان کـرد و افزود: در ایـن مدت همچنین   
500تـن پیـاز از 6 هکتـار از اراضـى کشـاورزى 
شهرسـتان هاى گلپایگان و سمیرم گواهى سالمت 

از سازمان جهاد کشاورزى دریافت کرده است. 
وى پاییـن بودن میـزان فلـزات سـنگین، نیترات و 
سموم شـیمیایى را از جمله مالك هاى ارزیابى این 
محصوالت بـراى صـدور گواهى سـالمت اعالم و 
پیش بینى کرد تولید گوجه، خیـار و گیاهان دارویى 
از سال آینده در دسـتور کار کارشناسان این سازمان 

قرار گیرد.

خبر

معاون فنى اداره کل حفاظت محیط زیســت اســتان 
اصفهان گفت: در شــش ماه نخست امســال بیش از 
1200 اخطاریه براى واحدهــاى آالینده  اصفهان صادر 

شده است.
مهدى ریاحى با بیان اینکه در شش ماه نخست امسال 
کارشناســان اداره کل حفاظت محیط زیســت استان 
اصفهان و ادارات تابعه بیش از 3000 بازدید کارشناسى 
و پایش از واحدهاى صنعتى و خدماتى استان داشته اند، 
اظهار کرد: این پایش ها منجــر به صدور بیش از1200 
اخطاریه و تشکیل بیش از صد پرونده در محاکم قضائى 

براى واحدهاى آالینده استان شده است.

وى ادامه داد: از این شمار پرونده قضائى، براى 40 پرونده 
رأى صادر شد که در میان آراء صادره حکم پلمب هشت 

واحد صنعتى وجود دارد.
ریاحى با بیان اینکه بر اســاس قانــون همه واحدهاى 
صنعتى حتى واحدهاى صنعتى غیرآالینده موظف هستند 
که هر ســه ماه یکبار وضعیت زیست محیطى خود را به 
آزمایشگاه هاى معتمد و ادارات کل استانى اعالم کنند، 
گفت: آزمایشگاه هاى معتمد اداره حفاظت محیط زیست 
نیز هر سه ماه یکبار به واحدهاى صنعتى مراجعه مى کنند 
و همه خروجى هاى آنها مانند دودکش، فاضالب، صوت 

و پسماند را اندازه گیرى مى کنند.

معاون مالى و اقتصادى شــهردارى اصفهان گفت: با 
اقدامات انجام شــده، در ســال جارى به طور میانگین 
20 درصــد در هزینه هاى عمومى شــهر صرفه جویى 

شده است.
مرتضــى طهرانــى اظهارکــرد: بــراى اداره ارزان 
شــهر راهکارهــاى متعددى وجــود دارد، امــا آنچه 
مورد توجه اســت اینکــه هزینه ها به نحــو مطلوب 
کاهش داده شــود تا اســتانداردهاى ارائه خدمات به

 هم نخورد.
وى تأکید کرد: اگر در سطح شــهر زباله ها جمع آورى 
مى شود یا به فضاى سبز رســیدگى و آبیارى مى شود 

و خدمات متنوعى به شــهروندان ارائه مى کنیم، این 
خدمات باید با اســتانداردهاى تعریف شده اما با هزینه 

کمتر ادامه پیدا کند.
طهرانى ادامــه داد: یکى دیگر از راه هــاى ارزان اداره 
شــهر، اســتفاده از منابع مالى کم هزینه تر است و اگر 
بتوانیم با استفاده از منابع مالى، پروژه ها را زودتر به ثمر 
برسانیم، در هزینه ها صرفه جویى کرده ایم؛ در واقع در 
شرایط کنونى کشور که با تورم سالیانه مواجه هستیم، 
اگر بتوانیم پروژه هاى شــهرى را در زمان مقرر و حتى 
زودتر به ثمر برسانیم، به نفع شهر و شهروندان است و 

در کاهش هزینه ها تأثیر زیادى دارد.

کاهش 20 درصدى 
هزینه هاى عمومى شهر

صدور 1200 اخطاریه
براى واحدهاى آالینده استان

«نخستین نمایشگاه صنایع خالق روزهاى 29 آذر تا اول 
دى ماه سال جارى پذیراى عالقه مندان است.»

مدیرعامل شــرکت نمایشــگاه هاى بین المللى استان 
اصفهان در جمع خبرنگاران ایــن مطلب را اعالم کرد و 
گفت: خالقیت و نوآورى مهمترین عامل سرمایه گذارى 

بوده و سرچشمه اقتصادى در جهان است.
على یارمحمدیان با بیان اینکه اصفهان، قابلیت شــهر 
خالق را داراست، اظهار کرد: دارایى و ارزش، دو برند براى 
شهرهایى است که در آنها مى تواند سرمایه گذارى خالق 

صورت پذیرد.
مدیرعامل شرکت نمایشگاه هاى بین المللى استان 
اصفهان، استان اصفهان را شهرى فرهنگى، باستانى 
و تاریخى دانست و افزود: زیرساخت هاى نمایشگاهى 
در هر شــهر، به عنوان دارایى یک برند محســوب 
مى شود و شرکت نمایشــگاه هاى بین المللى استان 
اصفهان ســعى دارد تا یک برند براى اصفهان ایجاد 
کند و در این راستا اقدام به برگزارى نمایشگاه صنایع 

خالق کرده است.
یارمحمدیان با بیان اینکه شهر اصفهان از سوى شبکه 
شهرهاى یونسکو به عنوان شهر خالق در صنایع دستى 
شناخته شده است، گفت: شهر اصفهان در زمینه صنایع 
خالق داراى ظرفیت هاى فراوانى بوده و داراى خالقیت 
ذاتى اســت و نمایشــگاه صنایع خالق در اصفهان نیز 

مى تواند این ظرفیت ها را به همگان نشان دهد.

وى از واگذارى نمایشگاه ها در استان اصفهان به بخش 
خصوصى از ســال آینده خبــر داد و افــزود: مخاطبین 
نمایشگاه صنایع خالق، همه حوزه ها بوده و هر صنعتى 
که خالقیت داشته باشد مى تواند در این نمایشگاه شرکت 

کند.
مدیرعامل شــرکت نمایشــگاه هاى بین المللى استان 
اصفهان با بیان اینکــه دولت باید بر اســاس مزیت در 
استان ها، نمایشــگاه ها را طبقه بندى کند، تا هر شهرى 
بر اساس ظرفیت ها، نمایشــگاه برگزار کند، اذعان کرد: 
رقابت هاى ناسالم بین نمایشگاه ها در استان هاى مختلف 
باعث شده تا هیچ نمایشگاهى در کشور برند نداشته باشد. 

■■■ 
مجرى اولین نمایشگاه صنایع خالق هم به خبرنگاران 
گفت: صنایع خالق، صنایعى هســتند که اســاس آنها 
ایجاد و انتشار دانش و اطالعات بوده و خود را به ویژگى 

خالقیت آراســته اند که عمًال در زمره صنایع فرهنگى 
قرار دارند و مــواد اولیه آنها خالقیت فــردى یا جمعى 

انسان است.
عادل دهدشــتى با بیــان اینکه صنایع خــالق داراى 
تنــوع فــراوان در بخش هــاى مختلف اســت، گفت: 
شرکت کنندگان این نمایشــگاه نهادها و حامیان حوزه 
صنایع خالق، صنایع کوچک، خرد و خانگى و نهادهاى 

غیردولتى و آموزشى و... هستند.
وى افزود: به دلیل شرایط اقتصادى و عدم شناخت کامل 
این نمایشگاه، چندان حمایتى صورت نگرفته و عمًال با 
مشارکت بخش خصوصى این نمایشگاه برگزار مى شود.

مجرى اولین نمایشــگاه صنایع خالق، این نمایشــگاه 
را رویدادمحور دانســت و گفت: در این نمایشگاه ها، ما 
ورك شاپ و همایش ها و رویدادهایى را تعریف و اجرایى 

خواهیم کرد. 
وى ادامه داد: اولین نمایشــگاه صنایــع خالق در محل 
شرکت نمایشــگاه هاى بین المللى اســتان اصفهان در 
مســاحت 3000 مترمربع برگزار و پیش بینى مى شود از 
یکصد غرفه در 90 درصد موضوعات خالق، در معرض 

دید عالقه مندان قرار گیرد.
شایان ذکر است اولین نمایشگاه صنایع خالق در لیست 
نمایشگاه هاى مورد حمایت معاونت علمى، فناورى نهاد 
ریاست جمهورى است و شرکت هاى خالق مى توانند از 
حمایت 50 درصدى هزینه تعرفه تا سقف 20 میلیون ریال 

بهره مند شوند.

با تالش متخصصان بخش فوالدســازى شرکت 
سهامى ذوب آهن اصفهان، شمش فوالدى ریل در 

این شرکت تولید شد.
مدیر بخش فوالدسازى شرکت سهامى ذوب آهن 
اصفهان با اشاره به بهره بردارى از ایستگاه گاززدایى 
VD در بخش فوالدسازى این کارخانه گفت: با راه 
اندازى این ایستگاه، گاز زدایى عملیات ثانویه روي 
فوالد مذاب در پروســه VD براى حذف گازهاي 

مضر از جملــه گاز هیــدروژن و همچنین حذف و 
اصالح آن اجرا مى شود.

خســرو جوادى افزود: با اجراى طــرح گاز زدایى، 
توانایی تولید فوالدهاي کیفــی و صنعتی از جمله 
فوالد ریل، فوالدهاي کم کربن براى کشش، فوالد 
CK45 و امثال آن براى مصرف در صنایع خودرو 

فراهم شد.
وى با بیان فراهم شــدن تولیــد فوالدهاى کیفى 
درکنورتورهاي بخش فوالدسازي افزود: در ایستگاه 
ریخته گرى بخش فوالدســازى ذوب آهن ساالنه 
افزون بر 200هزار تن شــمش فوالدى ریل تولید 
و پس از نورد به بازارهــاى داخلى و خارجى عرضه 

مى شود.
 VOD به VD جوادى افزود: با ارتقاى ســامانه
امکان تولید فوالدهاي ضدزنگ نیــز در مدیریت 

فوالدسازي ذوب آهن اصفهان مهیا می شود.

تولید شمش فوالدى ریل در ذوب آهن

اصفهان، میزبان نمایشگاه صنایع خالق مى شود

فراخوان مسابقه مقاله نویسى و ارسال آثار هنرى با 
موضوع حماسه 9دى در اصفهان اعالم شد.

معاون قضائــى و سرپرســت معاونــت فرهنگى 
دادگسترى اســتان هدف از برگزارى این مسابقه 
را، گرامیداشت هفته بصیرت و سالروز حماسه 9دى 
در راستاى ارتقاى ســطح بصیرت دینى و انقالبى 
کارکنان دســتگاه قضائى و خانواده آنها بیان کرد و 
گفت: عالقه مندان تا پایــان آذر فرصت دارند آثار 
خود را به دفتر معاونت فرهنگى دادگسترى استان 

ارسال کنند.

حجت االسالم على موسوى نژاد افزود: این مسابقات 
در دو بخش ارســال مقاله با موضوع نهم دى روز 
بصیرت و میثاق امت با والیت و ارسال آثار در بخش 
هنرى شامل خوشنویسى، نقاشى، طراحى، عکاسى، 

گرافیک و صنایع دستى برگزار خواهد شد.
وى گفــت: در پایان مســابقات عالوه بــر اهداى 
جوایز به نفــرات برتــر، 40 مقاله برتــر در کتابى 
چاپ و نمایشــگاهى از آثــار برگزیــده هنرى در 
ســاختمان مرکزى دادگسترى اســتان اصفهان

 برپا مى شود.

فراخوان مسابقه مقاله نویسى و ارسال آثار هنرى

بند هاى خاکى استان اصفهان درحدود شش میلیون 
متر مکعب آبگیرى شدند.

معــاون آبخیــزدارى اداره کل منابــع طبیعــى 
وآبخیزدارى استان اصفهان گفت: در پى بارش هاى 
چند روز گذشــته،آبخوان ُسه شاهین شهر  و پخش 
سیالب هاى ابیازن نطنز و مغارن اردستان بیش از 

سه میلیون  و 800 هزار  متر مکعب آبگیرى شدند. 
ابوطالب امینى افزود: در این مدت همچنین بندهاى 
خاکى تیکن، شورتچه  و ُقرقن گلپایگان دو میلیون 

و 100 هزار متر مکعب آبگیرى شدند.
وى گفــت: بندهاى خاکى وســنگى مالتى عالوه 
براســتحصال آب، باعث افزایش پوشش گیاهى و 

تولید علوفه و همچنین جلوگیرى از فرسایش خاك، 
تغذیه ســفره هاى آب هاى زیرزمینى، افزایش آب 
چشــمه ها و در نهایت تولید و اشــتغال بیشتر را به 

دنبال دارد.

آبگیرى بندهاى خاکى استان 

کارشــناس پیش بینى اداره کل هواشناسى استان 
اصفهان گفت: به دلیل اســتقرار جو پایدار، شرایط 
براى افزایش غلظت آالینده ها در هواى اصفهان و 
شهرهاى صنعتى و پرجمعیت استان تا اواسط هفته 

جارى مهیاست.
فاطمه زهرا ســیدان ادامه داد : ایــن پایدارى جو 

براى روزهاى دوشنبه و ســه شنبه افزایش غلظت
 آالینده هاى جوى را به دنبال خواهد داشت.

وى بــراى هــواى کالنشــهر اصفهــان در روز 
دوشــنبه(امروز)، آســمانى صــاف تا قســمتى 
ابــرى و غبــار صبحگاهــى، گاهــى وزش باد 

پیش بینى کرد.

رخ نمایى دوباره آالینده ها در هواى اصفهان 

مــردم اصفهان بــا توجه بــه فرهنگ، 
آداب ورسوم ویژه  خود شب یلدا را جشن 

مى گیرند.
میوه هاى تــازه فصل پاییــز، میوه هاى 
خشک شده تابســتان، آجیل مخصوص، 
شیرینى و هندوانه ازجمله خوراکى هایى 
است که در این شب خانواده ها با حضور 
در کنار هم از یک دقیقه این شب استفاده 
مى کنند. امسال به دلیل سوءمدیریت ها، 
مردم قدرت خرید انــواع آجیل را ندارند، 
اکثر خانواده ها رو به خرید میوه رفته اند و 
با افزایش قیمت میوه هایى همچون انار، 

سیب، هندوانه و... مواجه شده اند.

در این زمینه، ناصر اطــرج بابیان اینکه 
امســال وضعیت میوه به دلیل وضعیت 
عوامل جوى مناسب نیست، اظهار کرد: 
اگر صادرات به همین شکل انجام شود، 

شب یلدا براى تأمین میوه مشکل داریم.
رئیــس اتحادیه میــوه و تره بار اســتان 
اصفهان گفت: اگر جلوى صادرات گرفته 
شود، مشــکلى نداریم و صادرات دلیل 

اصلى افزایش قیمت هاى میوه است. 
وى ادامه داد: برخى از میوه ها نســبت به 
سال گذشــته 15 درصد و در برخى دیگر 

100 درصد افزایش قیمت داشته ایم.
اطرج با اشــاره به اینکه کمبود میوه در 

سطح استان نداریم، بیان کرد: نسبت به 
سال گذشته کمبود میوه  داریم اما با توجه 
به کاهش قدرت خرید مــردم، مصرف 
زیاد نیســت. وى افزود: اگــر صادراتى 
انجام نشود، قیمت ها پایین مى آید اما اگر 
صادرات با همین رویه ادامه داشته باشد، 
نباید انتظار داشــته باشــیم که قیمت ها 

کاهش پیدا کند.
بر اســاس اعالم سازمان ســاماندهى 
مشاغل شهرى و فرآورده هاى کشاورزى 
شهردارى اصفهان قیمت هرکیلو از انواع 
میوه و صیفى جات به شرحى است که در 

جدول روبه رو آمده است:

صادرات میوه،  شب یلداى اصفهان را تیره مى کند

قیمت درجه 1عنوان
 (به تومان)

33000توت فرنگى
7000خرمالو

سیب سفید 
8000سمیرم

6000انار 
پرتقال تامسون 

4500جنوب

پرتقال تامسون 
3000شمال 2 رگ

7000انار سفید
6000انگور مهره

خیار درختى 
3500اصفهان

3200هندوانه نو
سیب قرمز 
8000سمیرم

2800لیمو شیرین
5000نارنگى 
7500کیوى
11500موز

دادستان عمومى و انقالب اصفهان گفت: پزشکى قانونى 
آزار جنسى دانش آموزان مدرسه ناحیه4 اصفهان را تأیید 

نکرده است.
على اصفهانى اظهار کرد: چهــار کودکى که والدین آنها 
ادعاى کودك آزارى و آزار جنسى را داشتند، به پزشکى 
قانونى معرفى شده اند ولى حسب گواهى پزشکى قانونى، 
نشانه اى دال بر انجام عمل جنسى وجود ندارد و پرونده 
فعًال در حد کــودك آزارى و تهدید دانش آموزان مطرح 
اســت. وى با بیان اینکه متهم تاکنون هیچیک از موارد 
اتهام را نپذیرفته است، گفت: وى مدعى است همه این 
موارد تهمت است و این ماجرا به علت اختالفش با مادر 
یکى از دانش آموزان مطرح شده است و واقعیت امر این 

است که شواهد نشــان مى دهد چنین اختالفاتى وجود 
داشته است و ما در حال بررسى موضوع هستیم.

دادســتان عمومى و انقالب اصفهان افــزود: با توجه به 
گنجایش یک هفته اى حافظه دوربین هاى مداربســته، 
دستور ریکاورى فیلم ها نیز داده شده که در صورت وجود 
موارد نیز بررسى خواهد شد. به گفته اصفهانى، در گوشى 
متهم نیز هیچ فیلم مستهجنى یافت نشده ولى تحقیقات 

و بررسى در این زمینه ادامه دارد.
وى با بیــان اینکه در ادعــاى دانش آمــوزان نیز موارد 
ضد و نقیض زیاد اســت، گفت: با توجه به این موضوع، 
نمى توان به صورت متقن نظر داد و باید بررســى هاى 

بیشتر صورت گیرد.

به گفته دادستان اصفهان، اگرچه موضوع قصور و اهمال 
مدیر مدرسه انکارپذیر نیست ولى تاکنون مدرکى دال بر 
ارتباط مدیر مدرسه با متهم و معاونت در اتهامات مذکور 

احراز نشده است.

دادستان اصفهان:

پزشکى قانونى آزار جنسى دانش آموزان اصفهانى را تأیید نکرد

مدیرعامل سازمان ســاماندهى مشاغل شهرى و 
فرآورده هاى کشاورزى شهردارى اصفهان از توزیع 

تخم  مرغ طرح تنظیم بازار به قیمت شــانه اى 13 
هزار و 800 تومان در بازارهاى روز کوثر شهردارى 
اصفهان خبــر داد. محمد مجیرى با بیــان اینکه 
در ماه هاى گذشــته قیمت تخم  مرغ در بازار روند 
افزایشى داشته اســت و به بیش از شانه اى 22 هزار 
تومان رسیده است، اظهار کرد: در تمامى بازارهاى 
روز کوثر شهردارى تخم مرغ بسته بندى به قیمت 

شانه اى 13 هزار و 800 تومان عرضه مى شود.
وى افزود: تاکنون 21 هزار کیلو تخم  مرغ در 14 بازار 

روز کوثر شهردارى اصفهان توزیع شده است.

توزیع تخم مرغ دولتى در بازارهاى روز کوثر 

ساسان اکبرزاده

رئیس اتحادیه میوه و تره بار: نسبت به سال گذشته کمبود میوه  داریم
 اما با توجه به کاهش قدرت خرید مردم، مصرف زیاد نیست
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کارگردان مجموعه «رالى ایرانــى2» درباره اتفاقى که 
براى کامران تفتى ســر صحنه این فیلم مسابقه افتاد 

توضیح داد.
آرش معیریان درباره اتفاقى کــه چندى پیش براى 
کامران تفتى حین ضبط این مســابقه رخ داد، 
گفت: این فیلم- مســابقه در شمال کشور 
شروع شد و تا رسیدن به جنوب کشور 
نیمى از گروه ها حذف شــدند و سه 
گروه از جمله گروه آقایان کامران 
تفتــى و کامبیز دیربــاز در صبح 
روزى که ادامه مســابقه در قشم 
برگزار مى شد باید مرحله سختى 
را پشت سر مى گذاشتند که نیاز 
به ســرعت و آمادگى و ورزیدگى 

بدنى داشت.
وى افزود: کامران تفتى با وجود برخوردارى از این ویژگى ها، در مرحله اى 

از مسابقه به دلیل سرعت زیاد براى رساندن خود دچار عارضه قلبى شد.
معیریان توضیح داد: هم گروهى او کامبیز دیرباز بالفاصله مسابقه را رها 

کرد و او را همراه مدیرتولید پروژه به بیمارستان رساند.
وى با اشاره به روند تولید این مسابقه گفت: با توجه به اینکه هر کدام از 
گروه ها در جاهاى دیگر در حال پیشروى بودند و تیم تولید و تدارکات هم 
در سراسر جزیره پخش بودند، دیرباز به کمک یکى از گروه هاى اورژانس 

تفتى را به بیمارستان منتقل کرد.
کارگردان «رالى ایرانى» در پایان یادآور شد: ما رقابت را متوقف کردیم تا 
نتیجه شرایط کامران مشخص شود اما خوشبختانه پس از گذشت حدود 
هشت ساعت خطر رفع و کامران تفتى به هتل منتقل شد. به تازگى نیز با 
او مالقات حضورى داشتم و خدا را شکر وضعیت جسمانى او بسیار خوب 

و آماده شروع کارهاى جدید بود.

زیورآالت «خرم ســلطان» در سریال 
«حریم سلطان» و گردنبند «مرغ آمین» در 

سریال «شهرزاد» نمونه هایى از زیورآالت مطرح 
و محبوب بین ایرانیان محســوب مى شوند که جاى 
خودشان را از طریق فیلم و سریال بین مردم باز کردند.

به گزارش «پندار آنالین»، «نقره جــات اعال از حجره حاج 
عبدا...، انگشترهایى با سنگ هاى فیروزه نیشابور که رکاب 
آن هم کار دست خود حاج عبدا... است». بخشى از دیالوگ 
سریال «بانوى عمارت» اســت که هر شب از شبکه 3 سیما 

پخش مى شود.
در قسمت سوم این ســریال یکى از سکانس ها، خواهر یکى از 

خواستگارهاى شخصیت زن قاجارى به نام «فخر زمان» را نشان 
مى دهد که تحفه هاى پیشکشى را از کیسه هاى ترمه و جعبه هایى 
از مرغوب ترین چوب ها و ظرف هاى نقره با ســنگ هاى فیروزه 
درمى آورد و نشان مى دهد. زیورآالت و جعبه هایى در سطح پایین 
که به هیچ وجه حس فاخر و اصیل بودن هنرهاى دستى زمان خود 
را به مخاطب القا نمى کنند. استفاده از زیورآالت سنتى و صنایع 

دستى در فیلم ها و سریال هاى تاریخى دنیا بسیار رایج است. 
یک کارشناس صنایع دستى درباره استفاده از زیورآالت در فیلم ها 
و سریال هاى تاریخى ایرانى در این باره مى گوید: «متأسفانه در 
ســریال هاى تاریخى ایران زیورآالت و صنایع دستى تقلبى به 
مخاطبان معرفى مى شود و دلیل آن سوء استفاده از دید مخاطبان 
است و معتقدند چون مخاطب متوجه نیست پس کافى است یک 
رنگ آبى مشــابه فیروزه را به همراه یک تکه فلز نشان دهیم تا 

بیننده آن را به عنوان زیورآالت بپذیرد.» 
محمدرضــا گرامى بیان کــرد: «تهیه کننده هاى 
ســریال هاى ایرانى حاضر نیستند براى طراحى و 
خرید زیورآالت هزینه کننــد. در فیلم هایى 
که در هالیوود یا کشورهایى مثل ایتالیا 
و فرانســه مى ســازند به تمامى 
مســائل توجه مى شود و هر 
چیزى کارشناس خودش 
را دارد اما در فیلم هاى ما 
بدلیجات ارزان را تهیه 
و در فیلم ها استفاده 
مى کننــد.»  او بــا 
اشــاره به گردنبند 
«مرغ آمیــن» در 
سریال «شهرزاد» نیز اظهار کرد: «این 
گردنبند کپى از کارهاى تکتم فاضل و بهرام دشــتى نژاد بود. با 
وجود آنکه این سبک کارها متعلق به دوره سقاخانه اى که مربوط 
به دوره پهلوى دوم بود اما کارگردان «شــهرزاد» بدون توجه به 
دوره تاریخى سریال و ســبک زیورآالت آن دوره از این گردنبند 

استفاده کرد.»    
این کارشناس صنایع دستى با بیان اینکه کشور ترکیه بعد از ایتالیا 
دومین کشور صادرکننده در زیورآالت است و سیاست هاى خود 
مثل تبلیغ زیورآالت را به راحتى در ســریال «حریم سلطان» در 
نظر گرفت، افزود: «در حالى که ما بســترى براى این مسائل در 

سریال و فیلم هایمان نداریم. هر کارگردان یا تهیه کننده اى باید 
براى اســتفاده از زیورآالت در سریال هایشان با چند کارشناس 
متخصص در این حوزه مشــورت کنند. مرحــوم على حاتمى 
در فیلمســازى به کوچک تریــن جزئیات توجه نشــان مى داد 
زیرا مى دانســت باید چــه کارى انجام دهد و تهــران قدیم را 
مى شــناخت.» وى گفت: «در فیلم هاى هالیــوودى خطاهاى 
بســیارى اتفاق افتاده اما موضوعى مثل استفاده نکردن درست 

از زیورآالت مرتبط با دوره تاریخى، خطا محســوب نمى شــود 
بلکه سوء استفاده از ناآگاهى مردم است زیرا عوامل ساخت یک 
ســریال نمى خواهند براى آن هزینه کنند. عوامل یک فیلم باید 
درباره زیورآالت دوره تاریخى که مى خواهند بســازند، پژوهش 
کنند ســپس با توجه به آن دوره، طراحى و ساخت خوب صورت 
بگیرد تا بتوانند شناخت درستى از زیورآالت آن دوره به مخاطبان

 بدهند.»  

خواننده پاپ کشورمان در واکنش به حواشى گلزنى در بازى 
فوتبال هنرمندان گفت: من فوتسالیست بودم.

دیدار هنرمندان و پیشکســوتان اســتقالل و پرسپولیس به 
نفع  خیریه معلوالن ذهنى عصر پنج شنبه در مجموعه 

ورزشى غدیر برگزار شــد. در این دیدار چند تن از 
اهالى موسیقى مانند بهنام بانى، على لهراسبى، 

علــى عبدالمالکى، محمــد رضا عیوضى 
و... حضور داشتند. بهنام بانى خواننده 

پاپ کشــورمان در ایــن دیدار گل 
پیروزى تیم هنرمندان استقالل 

را زد که خوشحالى پس از گل 
ایــن خواننده بازتــاب هاى 
فراوانــى در فضاى مجازى 
داشت. «باشگاه خبرنگاران 
منتشر کرد که هم جوان» دیروز گفتگویى از او 

ورزشى است و هم فرهنگى. بد نیست بخوانید: 
بازى چطور بود؟

 خدا را شــکر دیدار مهیجى بود؛ هوا هم که عالى بود (با 
توجه به آلودگى شــدید هوا مى خندد). با توجه به اینکه 
درگیرى کارى نداشتم، دعوت دوستان را پذیرفتم و چند 
دقیقه  بازى کردم که امیدوارم موجب شادى بچه هاى 

معلول شده باشم.
اولین بازى فوتبالى شما بود؟

 من فوتسالیست بودم اما درگیرى هاى کارى و چند کیلو 
اضافه وزن موجب شــد که کمتر پا به توپ شوم. مدتى 

است که بازى نکرده ام و به دلیل همان مشغله هاى کارى 
در تمرینات دوستان هنرمند، حاضر نشدم اما تا جایى که بتوانم 

سعى مى کنم در این دیدار ها حضور داشته باشم.
تک آهنــگ جدید را چه زمانى منتشــر 

مى کنید؟
 من ترجیحاً  هر 50 روز یک بار تَِرك منتشر مى کنم و قرار است 

آهنگ هاى بهترى نسبت به گذشته بیرون بدهیم.

همکارى کاوه با کاوه
  ایران آرت | کاوه یغمایى و کاوه آفــاق یک اجراى 
مشــترك با هم خواهند داشت. کنســرت کاوه یغمایى در 
روزهــاى 15 و 16 آذر در تهران برگزار شــد و این خواننده 
منتخبى از آثار آلبوم هاى قبلــى و همچنین قطعاتى از آلبوم 
جدیدش با نام «مرد عنکبوتى» را اجرا کرد. کاوه آفاق یکى 
از مهمانان کنسرت کاوه یغمایى بود که با سورپرایز یغمایى 
مواجه شد. کاوه یغمایى در حین معرفى این خواننده از او قول 
گرفت که یک اجراى مشترك با هم داشته باشند. این پیشنهاد 
با استقبال کاوه آفاق و حاضران در تاالر وزارت کشور همراه 
شد. کاوه یغمایى آلبوم جدیدى با نام «مرد عنکبوتى» را در 

دست انتشار دارد که تا پایان سال روانه بازار خواهد شد.

چرا مریم کاویانى
 کم کار شده است؟

  باشگاه خبرنگاران جوان | مریم کاویانى، بازیگر 
سینما و تلویزیون دالیل کم کارى در عرصه سینما و تلویزیون 
را توضیح داد. کاویانــى در خصوص فعالیت اخیر خود گفت: 
مشغول بازى در ســریال «عروس تاریکى» به کارگردانى 
محمود معظمى هستم و پنج خانواده در داستان سریال حضور 
دارند که من هم عضو یکى از این خانواده ها هســتم. بازیگر 
«فاصله ها» درباره کم کارى خود نســبت به گذشته گفت: 
پیشنهاد هاى مختلفى براى بازى دارم اما خواستم کم کار کنم 
ومدتى فعالیت نداشته باشم. وى درباره حضور در صحنه تئاتر 
تصریح کرد: دراین سال ها براى حضور در تئاتر پیشنهاد هایى 

داشتم اما هنوز انتخابى ندارم.

دفاع نیوشا ضیغمى از «ماکان بند»
نیوشــا ضیغمى در مصاحبه بــا یکى از    ایران آرت |
رسانه هاى اینترنتى، به گزارش بخش خبرى 20:30 علیه گروه 
«ماکان بند» واکنش نشــان داد و تأکید کرد که لزومى ندارد 
خوانندگان پاپ تمامى دستگاه هاى موسیقى سنتى را بدانند. 
او با اشاره به خودش به عنوان یک بازیگر گفت: «مگر من به 
عنوان یک بازیگر وقتى سر کارى هستم قرار است فیلمبردارى، 
صدابردارى یا هــر کار دیگــرى را بلد باشــم.» خوانندگان 
«ماکان بند»  مدتى پیش مهمان برنامه «فرمول یک» بودند و 
در بخشى از این برنامه دستگاه هاى موسیقى ایرانى را به اشتباه 
نام بردند که بخش خبرى 20:30 نیز گزارشى درباره این اشتباه 

آنان پخش کرد.

100 میلیون براى امیرخانى 
مراســم اختتامیه یازدهمین دوره جایزه ادبى    مهر |
جالل آل احمد برگزار شد و بر اســاس آراء هیئت داوران در 
بخش رمان و داستان بلند ایرانى، رمان «رهش» نوشته رضا 
امیرخانى برگزیده شد. او معادل 30 سکه (100میلیون تومان) 
و لوح تقدیــر جایزه ادبى جالل آل احمــد را از آن خود کرد. 
امیرخانى قسمت مادى جایزه را به مؤسسه پژوهشى دانایار 
که وجهه همتش توانمندسازى آموزگاران؛ خاصه آموزگاران 

اهل سنت بلوچستان است تقدیم کرد.

جین با شلوار کمى گشاد!
  ایران آرت | یکى از استایل و تیپ هایى که همیشه 
روى خط مد هستند، استایل سرتا پا جین است. رعنا شریعتى 
که براى سایت برترین ها، استایل سلبریتى ها را تحلیل مى 
کند به همین نکته اشاره کرده و با انتشار عکسى از ترالن پروانه 
در لباسى سرتاپا جین، این بار به بررسى استایل بازیگر جوان 
سینماى ایران پرداخته. او از جمله نوشته: خانم ها چون از شال 
و روسرى هم استفاده مى کنند نمى توانند سرتاسر جین باشند 
ولى شال و کیف آبى خیلى خوب با این ترکیب ست مى شود. 
این مدل شلوارهاى کمى گشاد هم براى خانم هایى که پاهاى 
الغر دارند مناسب تر اســت. مى توانید از اکسسورى هایى 

همرنگ با تیپتان مثل ساعت هم بهره ببرید.

«ساالر» تولد گرفت
  ایران آرت | جشن تولد 42 سالگى ســاالر عقیلى با 
حضور جمعى از هنرمندان در منزل این خواننده برگزار شد. 
حسین خواجه امیرى (ایرج)، فریبا کوثرى، مرجانه گلچین، 
فرزاد حسنى و پویا امینى از مهمانان ساالر عقیلى و همسرش 
حریر شریعت زاده بودند. شبنم قلى خانى با انتشار چند عکس از 
جشن تولد ساالر عقیلى در اینستاگرام، ساالر عقیلى را ساالر 

آواز ایران لقب داد. 

من پسته خام مى خوام!
  ایران آرت | روناك یونسى از میالد کى مرام به عنوان 
برادرش یاد کرد و آرزو کرد شــاهد موفقیت هایش باشــد. 
یونسى، تصویرى از خود و همسرش را کنار میالد کى مرام 
در اینســتاگرام منتشر کرد و نوشــت: «رفیق قدیمى خیلى 
خوشحالم که اومدى پیشمون، تو تنها دوست مشترك من 
و محسن از قدیم تا االن هستى، رفاقت ما از فیلم «سینماى 
سوخته» شروع شد فیلمى که براى همیشه توقیف ماند. ولى 
رفاقتمون سر جاشه درسته خیلى کل کل داریم باهم ولى حس 
مى کنم برادرم شدى دیگه. ایندفعه اومدى فقط پسته خام بیار 

برام چون من پسته شور دوست ندارم.»

زیورآالت تقلبى «بانوى عمارت» 
در مقابل جواهرات فاخر «خرم سلطان»! 

زیورآالت «خرم ســلطان» در سریال 
«حریم سلطان» و گردنبند «مرغ آمین» در 

سریال «شهرزاد» نمونه هایى از زیورآالت مطرح 
و محبوب بین ایرانیان محســوب مى شوند که جاى

خودشان را از طریقفیلم و سریال بین مردم باز کردند.
به گزارش «پندار آنالین»، «نقره جــات اعال از حجره حاج
عبدا...، انگشترهایى با سنگ هاى فیروزه نیشابور که رکاب
آن هم کار دست خود حاج عبدا... است». بخشى از دیالوگگ

3سریال «بانوى عمارت» اســت که هر شب از شبکه 3 سیما 
پخش مى شود.

در قسمت سوم این ســریال یکى از سکانس ها، خواهر یکى از
خواستگارهاى شخصیت زن قاجارى به نام «فخر زمان» را نشان 
مى دهد که تحفه هاى پیشکشى را از کیسه هاى ترمه و جعبه هایى 
با ســنگ هاى فیروزه از مرغوب ترین چوب ها و ظرف هاى نقره

درمى آورد و نشان مى دهد. زیورآالت و جعبه هایى در سطح پایین 
کهبه هیچ وجه حس فاخر و اصیل بودن هنرهاى دستى زمان خود 
را به مخاطب القا نمى کنند. استفاده از زیورآالت سنتى و صنایع 

بسیار رایج است.  دستى در فیلم ها و سریال هاىتاریخى دنیا
ا ل ف آالت ز از تفا ا ا ت نا شنا ککا

بیننده آن را به عنوان زیورآالت بپذیرد.» 
محمدرضــا گرامى بیان کــرد: «تهیه کننده هاى 
ســریال هاى ایرانى حاضر نیستند براى طراحى و 
رخرید زیورآالت هزینه کننــد. در فیلم هایى 
یا کشورهایىمثل ایتالیا  کککککککککککهکه در هالیوود
وووووووووووووووووو فرانســه مى ســازند به تمامى 
مســائل توجه مى شود و هر 
چیزى کارشناس خودش

را دارد اما در فیلم هاى ما 
بدلیجات ارزان را تهیه 
فیلم ها استفاده  و در
مى کننــد.»  او بــا 
اااشاااشاشاشـاشــاره به گردنبند 
«مرغ آمیــن» در
سریال «شهرزاد» نیز اظهار کرد: «این

گردنبند کپى از کارهاى تکتم فاضل و بهرام دشــتى نژاد بود. با 
وجود آنکه این سبک کارها متعلق به دوره سقاخانه اى که مربوط 
به دوره پهلوى دوم بود اما کارگردان«شــهرزاد» بدون توجه به 
ندد ن گ ا از آالتآ کز ال خ تا

زیو
در مقابل ج

زندگى روزمره 
بشر امروز و 

خستگى او از 
روزمره گى و له 
شدن زیر فشار 
چرخ دنده هاى 

زندگى روتین نیز 
بخش مهمى از 

آثار او را تشکیل 
مى دهد 

به تصویر کشیدن 
آموزش در عصر 

مدرن و نظام آموزشى 
سیستماتیک و بى روح 
دنیاى امروز و فاجعه اى 

که کودك امروزى 
به نام تربیت با آن 

مواجه است یکى از 
عالقه مندى هاى این 

هنرمند است 

بخشى دیگرى 
از آثار او درباره 
مفهوم زمان و 

به پایان رسیدن 
چرخه زندگى 

است 

بعد از گرافیتى هاى هنرمندانه «بنکسى» که کسى هنوز هویت او را کشف نکرده است، این 
بار یک هنرمند مرموز ژاپنى در فضاى مجازى غوغا به پا کرده است. کارهاى این هنرمند 
ژاپنى در توییتر به سوژه بحث و تحســین کاربران اینترنت بدل شده است؛ هنرمندى که با 
ماندن در سایه ناشناسى، هویتى اسرارآمیز پیدا کرده است و هر کس به زعم خود درباره هویت 

وى نیز گمانه زنى مى کند.

جمله معروفى وجود دارد که مى گوید «گاهى ارزش یک عکس از هزار کلمه فراتر مى رود»، 
حاال تصویرسازى هاى او به مصداقى براى این جمله معروف بدل شده است ولى این یک 
هنرمند معمولى نیست.  این هنرمند اطالعات زیادى از خود منتشــر نکرده و تنها به ذکر 
این جمله بسنده کرده است: «من یک آدم معمولى هســتم که به شیمى عالقه دارد.»  اما 
تصویرسازى هاى او فاصله زیادى با معمولى بودن دارد و تحسین مخاطبان خود را برانگیخته 

است.
کارهاى این هنرمند ژاپنى برخى از پیچیده ترین و غامض ترین مفاهیم بشرى را به ساده ترین 
شکل ممکن به تصویر مى کشــد، تصاویرى سانتى مانتال، احساســى و چالش برانگیز از 
عمیق ترین احساسات و افکار بشرى که به سختى مى توان آن را به کلمه تبدیل کرد و غالب 

آنها نگاهى تلخ به زندگى انسان مدرن امروز دارد.

یک معماى جدید هنرى، این بار در فضاى مجازى

تصویرسازى هاى تحسین بر انگیز نقاش مرموز ژاپنى

 در واکنش به حواشى گلزنى در بازى 
 من فوتسالیست بودم.

پســوتان اســتقالل و پرسپولیس به 
منى عصر پنج شنبه در مجموعه 

ـد. در این دیدار چند تن از 
م بانى، على لهراسبى،

مــد رضا عیوضى 
خم بانى خواننده 

ن دیدار گل
 استقالل 

 از گل
هاى 
زى 
ران 
منتشر کرد که هم  از او 

گى. بد نیست بخوانید: 
 بود؟

جى بود؛ هوا هم که عالىبود (با
د هوا مى خندد). با توجه به اینکه 
دعوت دوستان را پذیرفتم و چند 
هاى یدوارم موجب شادىبچه

فوتبالى شما بود؟
ا درگیرى هاى کارى و چند کیلو 
د که کمتر پا به توپ شوم. مدتى 

 و به دلیل همان مشغله هاى کارى 
مند، حاضر نشدم اما تا جایى که بتوانم 

ار ها حضور داشته باشم.
گ جدید را چه زمانى منتشــر

ک بار تَِرك منتشر مى کنم و قرار است 
ت به گذشته بیرون بدهیم.
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ولى شا
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الغر د
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بهنام بانى: من فوتسالیست 
حرفه اى بودم!  کارگردان مجموعه «را

براى کامران تفتى سـ
توضیح داد.

آرش معیریان دربار
کامران تفتى
گفت: این
شروع
نیم
گ
ت

ب

آخرین وضعیت کامران تفتى پس از عارضه قلبى در «رالى ایرانى»

صحبت هاى بى پرده آزاده نامدارى درباره فرزاد حسنى و  ممنوع التصویر بودنش
آزاده نامدارى، مجرى جنجالى و فعًال ممنوع التصویر 
تلویزیــون، در گفتگو با روزنامه «همشــهرى» به 
مواردى از زندگى شــخصى اش اشاره کرده از جمله 
درباره علت ممنــوع التصویر بودنــش و همچنین 
ازدواج اولش با فرزاد حســنى که به جدایى انجامید. 

بخش هایى از اظهارات او را در این گفتگو بخوانید:

■ من یک اصل را در تلویزیون فهمیده ام که هیچ وقت 
به مِن مجــرى نمى گویند ممنوع الفعالیت هســتى 
و نمى توانى اجرا کنى. کســى به مــن این را نگفت 
و هیچ نامه اى وجود ندارد و کســى بــا صراحت از 
ممنوع التصویرى با من حرف نزد. من هم آدم پیگیرى 
نیستم و نرفتم پشــت دفتر مدیرها بنشینم و آه و ناله 
کنم که من جوانى ام را براى صداوســیما گذاشته ام. 
نگاهم این است که اگر صداوســیما من را بخواهد 

خودش درخواســت مى دهد و اگر هم دلش نخواهد 
نمى گوید.

■ در چند سال اخیر بزرگ ترین دلیلى که باعث شد 
من کار رسانه را پیگیرى نکنم، تولد دخترم بود و فعًال 
تا یکسال دیگر این موضوع برایم اولویت دارد و وقتى 
فرزندم بزرگ شود احتمال دارد که براى بازگشت به 

اجرا تالش کنم.
■ من یک آدم 19 ساله بودم که وارد تلویزیون شدم 
و از یک آدم 19 ساله توقع اینکه باید همه چیز را بداند، 
نباید داشته باشید. اگر آدم ها االن عیب و ایرادى در 
من مى بینند باید به این فکر کنند که من سنم کم بود 
و داشتم در مورد همه چیز تجربه مى کردم؛ از پوششم 
گرفته تا حرف هایى که مى زدم. هیچ وقت نمى شود 
یک دختر 19ساله را پاى میز محاکمه گذاشت و گفت 
که چرا این را پوشــیدى و چرا این عقیده را داشتى. 

آدم ها در گذر زمان تغییــر مى کنند. من در زندگى ام 
همیشــه به اخالق معتقد بودم و این یک چارچوب 
است که من هرگز از آن تخطى نمى کنم. حق الناس 
فقط پول نیست،  اینکه من دل کسى را نمى شکنم، 
زیرآب کسى را نمى زنم و... برایم خیلى مهم است... 
حرف من این است که اگر کسى کارى انجام داد نباید 

به راحتى قضاوتش کنیم.
■ جدا شدن یک اتفاق مهلک نیســت،  من ازدواج 
کردم، فهمیدم اشتباه بود و اشتباهم را جبران کردم. 
اگر هم آن اتفاقات بر کار من اثر گذاشت به این دلیل 
بود که جامعه مردساالرى داریم و آنها مرد را به جاى 
زن انتخاب مى کنند و طرف مقابل که اصًال تمایلى به 
آوردن نامش ندارم، جزو آن دسته افرادى است که از 
مدیران پیگیرى کارش را مى کنــد و به افراد زیادى 

زنگ مى زند اما من اینگونه نیستم.
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نشستى که رئیس فدراسیون فوتبال صبح دیروز یک شنبه 
با وزیر ورزش و جوانان داشت اوضاع فوتبال را به شرایط 
عادى بازگرداند و قرار است تکلیف اعضاى هیئت رئیسه 

هم در مجمع مشخص شود.
درحالى که اوضاع فوتبال ایران رو به تنش گذاشــت و 
شرایط را براى ورود کنفدراسیون فوتبال آسیا و فیفا فراهم 
کرده بود تا نامه تهدید به تعلیق را ارســال کنند، نشست 
صبح روز یک شــنبه مهدى تاج با مســعود سلطانى فر 

شرایط را تغییر داد.
مهدى تاج از پنج شــنبه هفته پیش در محل کار خود در 
فدراسیون فوتبال حاضر نشــده و دلیل این موضوع هم 
دلخورى اش از وزیر ورزش و جوانان به دلیل بى توجهى 
ســلطانى فر نســبت به وضعیت مدیریتى فدراسیون و 
همچنین بى توجهى او به امور تیم ملى در آســتانه جام 
ملت هاى آسیا عنوان شده بود. او اما صبح دیروز به دیدار 
وزیر ورزش رفت و پس از برگزارى نشست با سلطانى فر به 

مرکز ملى فوتبال رفت تا امور فدراسیون را پیگیرى کند.
سلطانى فر در تماسى تلفنى با مهدى تاج براى رسیدگى 
به این موضوع از او دعوت کرد تا در وزارتخانه حاضر شود 
و جلسه اى را در این خصوص برگزار کنند. تاج هم صبح 

دیروز راهى وزارت ورزش و جوانان شــد و در جلســه با 
سلطانى فر حضور پیدا کرد. جلســه میان وزیر ورزش و 
جوانان و رئیس فدراسیون فوتبال با صحبت هاى خوبى 
همراه شد و طرفین درباره مسائل اخیر به بحث و گفتگو 

پرداختند.
تاج روز پنج شــنبه و شــنبه با توجه به نامشخص بودن 
وضعیت فدراسیون فوتبال و عدم پاسخ مسعود سلطانى فر، 
وزیــر ورزش و جوانان بــه نامه هاى فدراســیون براى 
مشخص شــدن دولتى یا خصوصى بودن فدراسیون در 

فدراسیون حاضر نشده بود.
جلســه فوق به احتمال فراوان بى ارتباط با موضوعات 
رئیس و هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال و تغییرات احتمالى 
نیست و به نظر مى رسد طرفین به مواضع مشترك در این 
زمینه دست یافته اند چرا که تاج بعد از سه روز غیبت در 

محل کارش حاضر شد.
خبرگزارى «مهر» روز شــنبه در خبرى اعالم کرد نامه 
تعلیق فوتبال ایران روز دوشنبه از سوى کنفدراسیون آسیا 
ارسال خواهد شد که انتشار این خبر بازتاب و واکنش هاى 
زیادى در بین اهالى ورزش و سیاست داشت. این خبر از 
منبعى کامًال موثق و در ارتباط با کنفدراسیون فوتبال آسیا 

گرفته شده بود و ارسال نامه نیز قطعى بود. 
با این حال انتشــار همین خبر زمینه را بــراى برگزارى 
نشست مهدى تاج با مسعود سلطانى فر فراهم کرد. وزیر 
ورزش که در روزها و هفته هاى اخیر سکوت اختیار کرده 
بود و واکنشــى به اتفاقات فوتبال نداشت، پس از آنکه 
متوجه جدى بودن ارسال نامه تعلیق شد، صبح یک شنبه 

مهدى تاج را فراخواند. 
رئیس فدراسیون فوتبال نیز در نشست با وزیر ورزش موارد 
مد نظر را مطرح کرد و پس از این جلسه به محل کارش 
برگشت تا اوضاع فوتبال آرام شود. یک مقام بلندپایه در 
گفتگو با «مهر» تأکید کرد پس از برگزارى این نشست 
و توافق مهدى تاج با وزارت ورزش، موضوع ارسال نامه 
تعلیق منتفى شده و قرار است امور فوتبال به علت آرامش 

تیم ملى به شرایط عادى بازگردد.
یکى از توافقات صــورت گرفته بیــن وزارت ورزش و 
مهدى تاج تعیین تکلیف اعضاى هیئت رئیسه در مجمع 
فدراسیون است که باید اوایل دى ماه برگزار شود. براین 
اساس اعضاى بازنشســته هیئت رئیسه تا روز مجمع به 
کارشان ادامه خواهند داد تا اعضاى مجمع تکلیف ماندن 

یا رفتنشان را مشخص کنند.

رئیس فدراسیون فوتبال بعد از مدت ها با وزیر ورزش مالقات کرد

آشتى کنان با طعم رفع تعلیق! روزنامه قطرى به نیمکت نشــینى اخیر طارمى در 
دیدار برابر االهلى واکنش نشان داد. طارمى در فصل 

دوم حضور خود در الغرافه نتوانســت 
عملکرد خوبى از خود نشان دهد و 
آمار گلزنى این مهاجم ایرانى اصًال 

رضایت بخش نبوده است.
طارمــى در دیــدار اخیر 

الغرافه برابــر االهلى 
ســرانجام نیمکت 
نشــین شــد و در 
دقیقه 60 وارد بازى 
شد و نتوانست مانع 

از شکســت تیمش 
شد.

روزنامه «الرأى» درباره 
نیمکت نشــینى طارمى 
نوشت: «اصًال قابل قبول 
نیســت کــه بازیکنان 
خارجــى الغرافه مثل 
طارمى به دلیل ضعف 
بدنى نیمکت نشین شده 

باشــند و اما از طرف دیگر هم اگــر طارمى به علت 
جریمه شدن از سوى باشگاه نیمکت نشین شده پس 
چرا در نیمه دوم به بازى گرفته شد؟ این سئوالى است 

که باید سرمربى تیم به آن پاسخ دهد.»
روزنامه الرأى در ادامه به نیمکت نشین شدن طارمى 
اعتراض کرد و نوشــت طارمى، اســنایدر و فایس 
بازیکنان خارجى هستند که هر تیمى آرزوى داشتن 
آنها را دارد اما در الغرافه بنا بــه هر دالیلى نیمکت 
نشین مى شوند و معلوم نیســت که در این تیم چه 

اتفاقاتى در حال رخ دادن است.
به  گزارش « ایســنا»، الغرافه در فصل جارى لیگ 
ســتارگان قطر با وجود هزینه هاى زیادى که داشته 
نتوانسته عملکرد خوبى از خود نشان دهد. احتمال 
تغییرات اساســى در این تیم زیاد است و شاید 
طارمى هم در زمستان به لیگ ایران برگردد 
چرا که هواداران خشمگین این تیم قطرى 
از عملکرد مهاجم ایرانى خود راضى 
نیستند و نسبت به فرصت هاى 
زیادى که از دست مى دهد 

معترض هستند.

چرا طارمى نیمکت نشین شد؟

برانکو ایوانکوویچ و کى روش دو سالى است با هم دعوا دارند. کارلوس معتقد 
است او مى خواهد جایش را روى نیمکت ایران بگیرد. برانکو اما دیروز به 
روزنامه «خبرورزشى» گفته است: «من اگر مى خواستم سرمربى یک 
تیم ملى شوم 15 سال پیش ســرمربى تیم ملى کرواسى مى شدم.» او 
درباره شــایعات حضورش در تیم ملى هم گفته: «یک سیگنال هایى 
هســت ولى دیدید که دو ساله با پرســپولیس تمدید کردم. هدف من 
مربیگرى در پرسپولیس و تیم هاى باشگاهى اســت. تازه اگر بخواهم 
سرمربى تیم ملى یک کشور هم شوم کسى نمى تواند از من ایرادى بگیرد.»

برانکو همچنین از این مسئله پرده برداشته که کارلوس کى روش قبل 
از حضور در تیم ملى با او به صورت تلفنى صحبت کرده است. 
برانکو گفته: «من در بلگراد بودم که کى روش زنگ زد و 
از من اطالعات گرفت. گفتم اگر درباره ایران به جمع 

بندى رسیدى معطل نکن و برو.»

برانکو آب پاکى را روى دست کى روش ریخت؟

هفته آینده برایتون در خانه خود میزبان 
تیم چلســى اســت. این دیدار براى 
علیرضــا جهانبخش بســیار مهم 
اســت چراکه بعد از پنج هفته دورى 
از ترکیب تیمش دوباره بازمى گردد. 

بازى با چلسى فرصتى است 
تــا جهانبخــش بتواند 
توانایى هاى خود را نشان 
دهد. این بازیکن درباره 
شرایط خود و همینطور 
بازى با چلسى مى گوید: 
«ریسک بود که در بازى 
مقابل برنلــى بازى کنم 
و به همین دلیل بیرون 

ماندم ولى براى دیدار با چلسى مشکلى ندارم.» 
تقابل با ستاره هاى چلسى قطعاً جذاب خواهد بود. 
جهانبخش در این باره توضیح مى دهد: «به نظر 
من این ستاره ها نیستند که نتیجه بازى را تعیین 
مى کنند بلکه تیم ها هستند که نتیجه را تعیین 
مى کنند. هازارد، ژیرو و دیگر ســتاره هاى 
چلسى واقعًا خوب هستند نیازى به 
تعریف ندارند ولى ما هم دست 
و پا بسته نیســتیم. در خانه 
خودمان بــازى مى کنیم 
و مى خواهیم یک کار 
بزرگ کنیم، همانطور 
که منچستر یونایتد را 

بردیم.»

روایت جهانبخش از رویارویى با کلى ستاره

شکست سنگین سپیدرود رشت در مقابل استقالل آن هم در مقابل چشمان بهت زده 
هواداران خودى باورکردنى نبود. بعد از این باخت، عده اى شروع به انتقاد از 
على کریمى کرد ه اند و او را مربى مناسبى براى سپیدرود نمى دانند. اما 
على کریمى در گفتگو با سایت سپیدرود درباره این شکست و آینده 

سپیدرود توضیح داده است:
براى آن عده اى که شکست ما خیلى براى شان جالب بوده باید 
بگویم که من تازه در اول راه مربیگرى هســتم اما مى دانم که 
بزرگ ترین مربیان دنیا با در اختیار داشــتن بازیکنان بزرگ و 
امکانات کافى هم در دوران مربیگرى شان چنین شکست هایى 
را متحمل شده اند. به هرحال آخر الزمان نشده و زندگى ادامه دارد 
و فقط باید از این شکست ها درس گرفت.  ما قبل از پایان نیم فصل 
فعالیتمان را براى جذب بازیکن آغاز کردیم تــا بالفاصله با پایان 
بازى ها مذاکراتمان را با بازیکنان پیگیرى کنیم. ما در نیم فصل اول 
به تعدادى از بازیکنان فرصت زیادى دادیم اما متأسفانه نتواستند به 

لحاظ فنى انتظارات را برآورده کنند. 

آخرالزمان که نشده!

فرشاد پیوس، پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس در مورد 
شایعات بازگشــت مهدى طارمى، وحید امیرى و فرشاد 
احمدزاده به پرســپولیس اظهار کرد: این بازیکنان اگر 

ستند  ا برگردند اصــًال نبایــد مى رفتند. این مى خو
بازیکنــان کــه تیــم را تنها 
گذاشــتند ِعرقى به پیراهن 
و تیم ندارند و فکر نمى کنم 
هواداران اجازه بازگشت به 

آنها بدهند. 
پیشکســوت تیــم فوتبــال 
پرسپولیس در مورد اینکه 
احمــدزاده در یکى از 
مصاحبه هایش گفته 
برخى پیشکســوتان 
حــق انتقــاد ندارند 
«یــک  گفتــه  و 

پیشکســوت ما را براى اکران فیلمش دعوت مى کرد و 
مى رفتیم آدم خوبى بودیم، اما حاال آدم بدى شــدیم؟» 
خاطرنشــان کرد: احمدزاده عددى نیســت که در مورد 
پیشکســوتان صحبت کند. زمان اکران فیلمم، ما همه 
پرسپولیسى ها را دعوت کردیم و احمدزاده هم آمد ولى 
من او را دعوت نکردم، یکى از دوستانش این بازیکن را 

دعوت کرد. 
بهــروز رهبرى فر، پیشکســوت تیــم فوتبال 

پرسپولیس هم در مورد اینکه احمدزاده گفته 
هــواداران حق انتقاد دارند نه پیشکســوتان، 
تصریح کــرد: من فارســى صحبت مى کنم 
و لهجه هم ندارم. آقاى احمــدزاده ما قبل از 
اینکه به پرســپولیس بیاییم هــوادار این تیم 
بودیم و کسى که همه چیز خود را گذاشته و به 

پرسپولیس رسیده و االن پیشکسوت 
اســت، روزى هوادار این تیم 

بوده اســت. همان احمدزاده که در مورد پیوس صحبت 
کرده، این پیشکسوت 12 سال در پرسپولیس بازى کرده 
و آقاى گل بوده اســت. وقتى قرار است حرف بزنى باید 
اطرافت را نگاه کنى و متوجه باشى در مورد چه کسانى 

صحبت مى کنى.
رهبرى فر در پایان خاطرنشان کرد: ما با همان تیپى که 
به پرســپولیس آمدیم از این تیم جدا شدیم ولى 
امثال احمدزاده وقتى آمدند شلوارشــان 
زیر پاى شــان بود و زمانى که داشتند 
مى رفتند قد شلوارشان باالى قوزك 
پاى شان بود. به نظرم احمدزاده باید 
همان شلوار کوتاه را بپوشد و در اروپا 
قدم بزند، چون ایــن بازیکنان به درد 
پرسپولیس نمى خورند. اگر من در باشگاه 
کاره اى بودم هرگز اجازه نمى دادم 

او، طارمى و... برگردند.

حمله 2 پیشکسوت پرسپولیس به احمدزاده

وقتى آمد شلوارش زیر پایش بود، وقتى رفت شلوارش باالى قوزکش بود!

یشکســوت تیــم فوتبال 
رد اینکه احمدزاده گفته 
 دارند نه پیشکســوتان، 
رســى صحبت مى کنم 
ى احمــدزاده ما قبل از 
س بیاییم هــوادار این تیم 
ه چیز خود را گذاشته و به 

الن پیشکسوت
ممممتیم ر این 

به پرســپولیس آمدیم از این تیم جد
امثال احمدزاده وقتى آمدند ش
زیر پاى شــان بود و زمانى
مى رفتند قد شلوارشان با
پاى شان بود. به نظرم اح
همان شلوار کوتاه را بپوش
بزند، چون ایــن بازیک قدم
پرسپولیسنمى خورند. اگر من
کاره اى بودم هرگز اجا
او، طارمى و..

ر رر رر ر ههه یسیسیس پوپوپو پرپرپر ببب ززز
ستند  ا برگردند اصــًال نبایـمى خو

بازیکنــانک
گذاشــتند
و تیم ندار
هواداران
آنها بدهند.
پیشکســوت

پرسپولیس
احمـ
مصا
برخ
حــ
و 

تقصیر لیدرها بود

مصاف آلومینیوم اراك-بادران تهران از هفته شانزدهم 
رقابت هاى فوتبال قهرمانى دسته اول باشگاه هاى کشور 
روز شنبه در حالى در اراك با نتیجه مساوى یک بر یک 

خاتمه یافت که این بازى با حواشى جنجالى همراه بود.
میثم مجیدى، بازیکن اراکى بــادران تهران که زننده 
تک گل تیمش بود و در بطن درگیرى ها وجود داشــت 
در این خصوص مى گوید: خب من اراکى هســتم و هر 
موقع با تیم هاى دیگر به اراك آمده بودم مردم شهر به 
من محبت داشتند و من را تشویق مى کردند. اما این بار 
نمى دانم چه اتفاقى رخ داد که از دقیقه یک شروع کردند 
به فحاشى به من! شعارهایى که خیلى ناشایست بود. این 
بى انصافى است که در شهر خودت و از دقیقه یک فحش 
بخورى. این فوتبال خیلى کوچک است و همه یکدیگر 
را مى شناسیم. دقت که کردم دیدم لیدرها خط داده اند 
که تماشاگران علیه من فحاشى کنند و یقینًا این لیدرها 

از باشگاه حقوق مى گیرند.
میثم مجیدى در پاســخ به این سئوال که آیا شادى گل 
وى باعث تحریک تماشاگران نشــده بود؟ گفت: اینها 
همه شایعه است. در قرن بیســتم به سر مى بریم. االن 
همه جاى زمین دوربین است. شما گل من و صحنه هاى 
بعد از گل من را ببینید. اصًال و ابداً رفتار من به گونه اى 
نبود که تماشاگران اراکى را تحریک کند. این شایعات 
کار آنهایى است که خط داده اند در شهرم به من فحش 
بدهند و مى خواهند مرا خراب کنند. من حساب این چند 
تا لیدر و این چند تماشاگر را از مردم خوب و مهربان اراك 

جدا مى کنم.

کیمیا علیزاده قهرمانى 
جهان را هم از دست داد

بانوى تکوانــدوکار مدال آور ایــران در المپیک ریو، به 
دلیل مصدومیت رقابت هــاى قهرمانى جهان 2019 را 
نیز از دست داد. رقابت هاى تکواندوى قهرمانى جهان 
2019، ســال آینده و به میزبانى شــهر منچستر کشور 
انگلیس برگزار مى شود و قرار اســت تیم ملى ایران نیز 
در این رقابت ها حاضر شــود اما خبرهاى رسیده حاکى 
از آن است که کیمیا علیزاده تنها بانوى مدال آور ایران 
در مسابقات جهانى و المپیک به دلیل جراحى که روى 
زانوى خود انجام داده، نمى تواند به همراه تیم ملى عازم 
این رقابت ها شود. کیمیا علیزاده پیش از این نیز قرار بود 
در بازى هاى آسیایى 2018 جاکارتا به روى شیاپ چانگ 
برود که به دلیل مصدومیت این رقابت ها را از دست داد 
و حاال با توجه به پشت سر گذاشتن دوران نقاهت پس 
از جراحى، نمى تواند در رقابت هاى قهرمانى جهان هم 
مبارزه کند. علیزاده پس از بازى هاى آســیایى ازدواج 
کرد و باید دید چه زمانى به ورزش قهرمانى بازمى گردد.

روزهاى تلخ خسرو حیدرى 
در استقالل

مدافع راست با تجربه استقالل این روزها شرایط سختى 
را پشت سر مى گذارد. خسرو حیدرى فصل قبل حضور 
تقریبًا خوبى در ترکیب استقالل داشت و در هفته هاى 

پایانى زوج خوبى با وریا غفورى تشکیل داده بود.
با این حال خســرو حیــدرى در این فصــل بعد از یک 
مصدومیت طوالنى که قبل از بازى با پرسپولیس 
نصیبش شــد هرگز فرصت بازى کــردن پیدا 
نکرده است و ستاره سال هاى گذشته استقالل 
روزهاى سختى را پشت سر مى گذارد. شاید یکى 
از دالیلى که خســرو حیدرى دراستقالل کمتر 
بازى مى کند اعتقاد ویژه شفر به جوانگرایى است 
و به همین دلیل مدافع راست با تجربه آبى ها فعًال 
مجبور اســت بازى هاى تیمش را از روى نیمکت 
تماشا کند. البته خســرو حیدرى همچنان منتظر 
فرصت شفر است تا بتواند به ترکیب استقالل اضافه 

شود و دوباره به روزهاى خوبش برگردد.

سعید آذرى، مدیرعامل باشگاه ذوب آهن درباره شرایط 
فعلى این تیم با روزنامه فرهیختگان گفتگوى مفصلى 

کرده است. بخشى از این گفتگو را در
 ادامه مى خوانید: 

داستان رشید مظاهرى به کجا رسید؟ 
مى ماند یا از ذوب آهن خواهد رفت؟

رشید با ما قرارداد دارد و هیچ جا هم نمى رود.
پس اینکه نیم فصــل دوم جایگزین 

بیرانوند مى شود هم شایعه است؟
روى چه اساســى؟ رشــید تمام وجودش را براى تیم ما 
مى گذارد و در دیدار با پرســپولیس هم بهترین بازیکن 
میدان بــود. او جزو ارزشــمندترین بازیکنان ذوب آهن 
اســت و در موفقیت هاى چند ســال اخیر این تیم نقش 
ویژه اى داشــته و تا آخر فصل با ما قــرارداد دارد و هیچ 

جایى نمى رود.
اینکه گفته مى شود منصوریان اعالم 
کرده در نیم فصل براى اینکه استقالل 
تضعیف نشــود از این تیم بازیکن 
نخواهیم گرفت، چقدر صحت دارد؟

این مسائل از کجا مطرح مى شود؟
رســانه ها در چند روز اخیر روى این 

موضوع مانور زیادى دادند.
من چنین چیزى نشنیده ام.

پس شاید حسینى و تبریزى نیم فصل 
دوم به ذوب آهن بیایند؟

قدمشان روى چشــم! اما آنها با استقالل قرارداد دارند و 
نمى دانم این مسائل را چرا مطرح مى کنند. این موضوعات 

در ید قدرت ســرمربى تیم به شمار مى رود و اینکه چه 
بازیکنى را مى خواهیم و نمى خواهیم اصًال وظیفه من 

نیست در این خصوص صحبت کنم. سرمربى باید 
تصمیم بگیرد که چه بازیکنى را مى خواهد و چه 

بازیکنى را نمى خواهد. 
نیم فصل دوم ذوب آهن به 

لیگ برتر برمى گردد؟
ما جایى نرفته ایم که برگردیم! ما در لیگ 
هســتیم و با قدرت هم به کارمان ادامه 
مى دهیم. یک مقدار جایگاهمان متغیر 
شــده و مطمئنم که این شــرایط را 

مثل پنج سال گذشــته پشت سر 

مى گذاریم. 
بــه آســیا 
امیدوارید؟

آسیا؟ به آمریکا و حتى 
اروپا هم امیدواریم!

لغرافه نتوانســت 
ود نشان دهد و
جم ایرانى اصًال 

ه است.
ر اخیر 

هلى 
 

 
ش 

رباره 
طارمى 
 قبول 
کنان 
مثل 
ضعف 
شده 

چرا در نیمه دوم به بازى گرفته ش
که باید سرمربى تیم به آن پاسخ
روزنامه الرأى در ادامه به نیمکت
اعتراض کرد و نوشــت طارمى
بازیکنان خارجى هستند که هر
آنها را دارد اما در الغرافه بنا بــ

نشین مى شوند و معلوم نیســت
اتفاقاتى در حال رخ دادن است.
به  گزارش « ایســنا»، الغرافه
ســتارگان قطر با وجود هزینه ه
نتوانسته عملکرد خوبى از خو
ت تغییرات اساســى در این
طارمى هم در زمستان

چرا که هواداران خشم
از عملکرد مهاج
نیستند و نس
زیادى
مع

برانکو ایوانکوویچ و کى روشد
است اومى خواهد جایشر
روزنامه «خبرورزشى» گ
5تیم ملى شوم 15 سال پی
درباره شــایعات حضور
هســت ولى دیدید که د
مربیگرى در پرسپولیسو
سرمربى تیم ملى یک کشور
برانکو همچنین از این مس
از حضور در تیم
گفت برانکو
از من اط
بندى

 در خانه خود میزبان 
ت. این دیدار براى 
مهم  بســیار ش
ز پنج هفته دورى 
وباره بازمى گردد. 

صتىاست 
 بتواند 
 نشان 
رباره

ینطور 
 گوید: 
ر بازى 
ى کنم 
یرون

ماندم ولى براى دیدار با چلسى
تقابل با ستاره هاى چلسى قط
جهانبخش در این باره توضیح
من این ستاره ها نیستند که نت
مى کنند بلکه تیم ها هستند
ژیرو و مى کنند. هازارد،

چلسى واقعًا خوب
تعریف ندارند
و پا بسته

خودمان
و مى
بزر
که
برد

شکست سنگین سپیدرود رشت در مقابل استتق
ا ا هواداران خودى باورکردنى نبود. بعد
على کریمى کرد ه اند و او را مربىى
على کریمى در گفتگو با سایتت

سپیدرود توضیح داده است:
براى آن عده اى که شکسس
بگویم که من تازه در اولل
بزرگ ترین مربیان دنیا باا
امکانات کافى هم در دوراا
را متحمل شده اند. به هرحاا
دد و فقط باید از این شکست ها
فعالیتمان را براى جذب بازیکک
بازى ها مذاکراتمان را با بازیکک
به تعدادى از بازیکنان فرصتت
لحاظ فنى انتظارات را برآوردهه

آخرالزمان که نشدد

مارکوس نیومایر در تمرین قبل از ســفر تیم فوتبال اســتقالل به 
رشت به وینفرد شــفر اعالم کرد از ناحیه پا احســاس درد مى کند 
و از لیست مســافران تیم خط خورد. این هافبک سوئدى-آلمانى 
از ابتــداى فصل بارها بــه دلیل مصدومیت از همراهى اســتقالل 
خوددارى کرده و در مسابقاتى که حضور داشته، نتوانسته بازیکن تراز 

اولى براى آبى پوشان باشد.
باید دید آســیب دیدگى هاى عجیب نیومایر تا 

چه زمانى براى استقالل اتفاق مى افتد و آیا 
شــفر مى تواند او را راضى به فسخ توافقى 

قراردادش با باشگاه کند.

شفر، هافبک دورگه  را 
نمى خواهد!

سعید آذرى: به اروپا هم امیدواریم!

مدافع راست با تجربه
را پشت سر مى گذار
ترکی تقریبًا خوبى در
پایانى زوج خوبى با و
با این حال خســرو
مصدومیت طو
نصیبش شــ
نکرده است
روزهاى سخ
از دالیلى که
بازى مى کند

و به همین دلیل
اســت مجبور
تماشا کند. البته
فرصت شفر است
شود و دوباره بهر

ى شود؟
ر چند روز اخیر روى این 

زیادى دادند.

سینى و تبریزى نیمفصل 
هن بیایند؟

 آنها با استقالل قرارداد دارند و 
مطرح مى کنند. این موضوعات 

م به شمار مى رود و اینکه چه 
ى خواهیم اصًال وظیفه من 

سرمربى باید  حبت کنم.
کنى را مى خواهد و چه 

م ذوب آهن به 
ى گردد؟

دیم! ما در لیگ 
 کارمان ادامه 
همان متغیر
شــرایط را
شت سر 

مى گذاریم. 
بــه آســیا 
امیدوارید؟

آسیا؟ به آمریکا و حتى 
اروپا هم امیدواریم!

ریم و ی م روپ

رش

رو
مى
می
اس
وی
ج

سســفر تیم فوتبال اســتقالل به 
ز ناحیه پا احســاس درد مى کند 
ردد. این هافبک سوئدى-آلمانى 
صصدومیت از همراهى اســتقالل 
ضضورداشته، نتوانسته بازیکن تراز 

یبیب نیومایر تا 
آیا  افتد و
 ت توافقى 

ککدورگه  را 
وواهد!
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اخطار اجرایى
به موجب رأى شماره 332 تاریخ 97/5/2 حوزه 2 شوراى حل اختالف شهرستان زرین شهر که 
قطعیت یافته اســت. محکوم علیه محمد جاللى فرزند خلیل نشانى: مجهول المکان محکوم 
است به: پرداخت مبلغ 23/340/000 ریال بابت دو فقره چک به شماره 71829527 به مبلغ 
13/340/000 ریال تاریخ 95/12/10 و چک شماره 3525 به مبلغ 10/000/000 ریال تاریخ 
95/10/25 اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/041/750 ریال هزینه دادرسى و پرداخت خسارت 
تأخیر و تأدیه از سررســید چک لغایت زمان اجراى حکم و پرداخت نیم عشــر اجرائیه در حق 
صندوق دولت. مشخصات محکوم له: حسین عقی لى فرزند ناصر نشانى: مبارکه صفائیه محله 4 
کوچه صدف. ماده 34 قانون اجراى احکام: همینکه 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 استیفا 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 
قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 309962 شعبه 2 شوراى 

حل اختالف شهرستان لنجان  (مجتمع شماره یک)/9/266

ابالغ اجراییه
شماره پرونده: 139704002129000450/1 شماره بایگانى پرونده : 9700609 شماره آگهى 
ابالغیه: 139703802129000001 تاریخ صدور: 1397/09/14 بدین وسیله به آقاى محمد 
معینى ریزى، نام پدر: حسن، شماره شناسنامه: 158، شــماره/ شناسه ملى: 1170437265، 
متولد: 1331/01/10، به نشانى: زرین شهر خیابان شــهید بهشتى کدپستى 8471755656 
ابالغ مى شود که بانک کشاورزى زرین شــهر به استناد سند رهنى شماره 67102 دفتر اسناد 
رسمى 37 زرین شــهر جهت وصول مبلغ 118/000/000 ریال بابت اصل تسهیالت و مبلغ 
17/000/000 ریال بابت ســود متعلقه تا تاریخ 1397/06/21 و از تاریخ مذکور تا روز تسویه 
کامل بدهى مبلغ 58/000 ریال بابت خســارت تاخیر روزانه طبق مقررات علیه شما اجرائیه 
صادر نموده و پرونده اجرائى به کالســه 9700609 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش 
مورخ 1397/07/29 مامور، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضاى 
بســتانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبــه در یکى از روزنامه هاى 
کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهى که روز ابالغ 
محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید، مورد وثیقه مندرج در سند رهنى 
فوق با تقاضاى بســتانکار پس از ارزیابى از طریق مزایده فروخته و از حاصل فروش آن طلب 
بستانکار و حقوق دولتى استیفا خواهد شد. م الف: 309222 محمدرضا ابراهیمى- مسئول واحد 

اجراى اسناد رسمى لنجان /9/267

احضار متهم
آقاى 1- حسین جلیل طهماسب فرزند جهانگیر 2- روح اله فتاحى فرزند بیژن در پرونده شماره 
910174 این شعبه به اتهام سرقت مستوجب تعزیر و تخریب و تهدید و ضرب و جرح عمدى 
موضوع شکایت آقاى بهمن حیدرى تحت تعقیب قرار دارید. به این وسیله بر اساس ماده 174 
قانون آئین دادرسى کیفرى به شما ابالغ مى شود که در ساعت 10 صبح مورخ 97/10/26 در 
شعبه اول دادگاه عمومى باغبهادران جهت رســیدگى به اتهام خود حاضر گردید. نتیجه عدم 
حضور موجب اتخاذ تصمیم قانونى خواهد بود. م الف: 308710 کافى- رئیس شعبه اول دادگاه 

عمومى (حقوقى)  بخش باغبهادران /9/268

حصروراثت 
آقاى محمد محمدى نجف آبادى  داراى شناسنامه شماره 1582 به شرح دادخواست به کالسه 
1238/97 از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
عزیزاله محمدى نجف آبادى  بشناســنامه 1122 در تاریخ 97/09/04 اقامتگاه دائمى خود را 
بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. صدیقه محمدى نجف 
آبادى ش ش 1077 ، 2. محمد محمدى نجف آبادى ش ش 1582 ، 3. مریم محمدى نجف 
آبادى ش ش 1259 ، 4. رضوان محمدى نجف آبادى ش ش 5200 ، 5. زهرا محمدى نجف 
آبــادى ش ش 1080260374 (فرزندان متوفى)، 6. ســکینه نصرالهى نجف آبادى ش ش 
521 (همسر متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه 

از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد 
شد.309815/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد /9/258

 حصروراثت 
آقاى احمد عابدینى نجف آبادى  داراى شناســنامه شماره 161 به شرح دادخواست به کالسه 
1229/97 از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  
ربابه عابدینى نجف آبادى بشناسنامه 15533 در تاریخ 92/06/26 اقامتگاه دائمى خود را بدرود 
زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. فاطمه عابدینى نجف آبادى ش 
ش 15535 (خواهر متوفى )، 2. احمد عابدینى نجف آبادى ش ش 161 ، 3. على عابدینى نجف 
آبادى  ش ش 19412 ، 4. محمود عابدینى نجف آبادى ش ش 142 (خواهر و برادران متوفى 
)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد 
از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 309744/م 

الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد /9/259

 اخطار اجرایى
شــماره 440/97به موجب راى شــماره 795 تاریــخ 97/07/17 حوزه دوم شــوراى حل 
اختالف شهرســتان نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه 1- حمزه تقوى فرد2- 
حسنعلى رضاوندى  به نشــانى1- مجهول المکان 2- امیر آباد- شــهرك بهاران –الله 16 
-8513889761محکوم است به نحو قضایى به پرداخت مبلغ یکصد و پنجاه و شش میلیون 
و پانصد هزار ریال  بابت اصل خواسته و پرداخت هزینه هاى دادرسى به میزان 4/906/250 
ریال و خسارت تاخیرتادیه از تاریخ چک مورخ 97/04/28 الى وصول حکم و همچنین محکوم 
علیه محکوم به پرداخت مبلغ 7/825/000 ریال بعنوان نیم عشــر دولتى م باشد. محکوم له: 
حمید رضاوندى به نشانى: نجف آباد- فیروز آباد- خ شیخ بهایى- پالك 8518943151-7 
ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف 
اســت 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 تســلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 309689/م الف- شعبه دوم حقوقى 

شهرستان نجف آباد /9/260

 حصروراثت 
آقاى محمدرضا چهارده معصومى داراى شناســنامه شماره 20 به شرح دادخواست به کالسه 
1131/97 از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
علیرضا چهارده معصومى  بشناســنامه 1080195432 در تاریخ 97/01/02 اقامتگاه دائمى 
خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. مرضیه ولیک  ش 
ش 1272115161 (همسر متوفى )، 2. محمدرضا چهارده معصومى  ش ش 20 (پدر متوفى 
) ، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد 
از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 300930/م 

الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد /9/261

 مزایده مال منقول
در پرونده 970960 به موجب اجراى احکام حقوقى دادگســترى شاهین شهر محکوم علیهما 
آقاى عرفان نور بخش فرزندان منصور با قیمو میت اقاى ســعید خیرى و خانم فاطمه فقیهى 
حبیب آبادى فرزند حســین هر یک نسبت به ســهم االرث خود از ماترك متوفى منصور نور 
بخش محکوم به پرداخت 200 عدد سکه بهار آزادى بابت اصل خواسته و مبلغ 101/500/000 
ریال هزینه دادرسى در حق صدیقه خیرى فرزند على و مبلغ 145/000/000 ریال بابت حق 
االجراى دولتى در حق صندوق دولت شــده اســت که محکوم لها در جهت وصول مطالبات 
اقدام به توقیف اموال متوفى طبق نظریه کار شناس دادگسترى محل مورد ارزیابى  بر اساس 
کپى اسناد ارائه شــده عبارتست از تمامت ششــدانگ یک واحد آپارتمان مسکونى به شماره 
ملک 406/15587 و شــماره ثبت 78327 بخش 16ثبت وشــماره دفتر 361 صفحه 439 و 

چاپى ســند879352 بنام منصور نور بخش حبیب آبادى واقع در آدرس شــاهین شهر بلوار 
شهید منتظرى فرعى 18 شــرقى فرعى 2شــهرك میالد خیابان میعاد بلوك 11طبفه اول 
پالك 4 کع مســاحت آن 100/50 متر مربع میباشد فاقدپارکینک ســقف از جنس اسکلت 
نیمه بتنى وســقف تیرچه بلوك کف موزائیک –درب داخلى چوبــى –درب وپنجره خارجى 
فلزى –نمــاى خارجى آجر نمــا داخلى گچ ورنگ –گــر مایش یخارى –ســرمایش کولر 
آبى –آشپز خانه –سرویس بهداشتى وحمام کاشى وســرامیک و کابینت دارد و شامل سالن 
اتاق خواب و آشپز خانه حمام ودستشوى اســت که 25 سال قدمت داردو اشتزراکات آب وگاز 
بصورت مشــترکو برق اختصاصى میباشــد.لذا با توجه به موارد فوق وموقعیت محل ونوع بنا 
وکیفیت –مصالح ومشــتر کات-متلقاتوامتیازات وجمیع جهات ارزش کل پالك مورد نظر 
میباشــد بالغ بر850/000/000 ریال بر ابرهشــتصد وپنجاه میلیون تومان ارزیابى و اعالم 
میگردد.ملک دوم: ملک مورد نظر به آدرس شاهین شهر  بلوار امام على فرعى 3 غربى پالك 
15 کد پستى 83148564450 بر اساس کپى اســناد ارائه شده عبارتست از تمامت ششدانگ 
یک واحد آپارتمان مسکونى به شــماره ملک      301/68446 وشماره ثبت 172407 بخش 
16 ثبت و شماره دفتر 751 و صفحه 324 شــماره چاپى سند162561به نام منصورنوربخش 
حبیب آبادى واقع درآدرس شــاهین شــهربلوارامام على فرعى 3غربى پالك 15وکدپستى 
8314854250طیقه همکف که مساحت آن 108/37مترمربع مى باشدبه انضمام پارکینگ 
ازجنس اسکلت بتنى سقف تیرچه وبلوك – کف سرامیک – درب داخلى چوبى – درب وپنجره 
خارجى آلومینیومى – نماى خارجى آجرنما- داخلى گچ ورنگ – گرمایش پکیج – سرمایش 
کولرآبى – آشپزخانه وسرویس بهداشتى وحمام کاشى وسرامیک وکابینت ام دى اف وشامل 
سالن اتاق خواب – آشپزخانه وحمام ودستشویى است که حدودا ده سال قدمت دارد واشتراکات 
آب به صورت مشــترك وبرق وگازخصوصى مى باشد لذاباتوجه به مواردفوق وموقعیت محل 
ونوع بناوکیفیت مصالح ومشــترکات ومتعلقات وامتیازات درجمیــع جهات ارزش کل پالك 
موردنظر مى باشــد بالغ بر  2/150/000/000   ریال برابربا دومیلیاردویکصدوپنجاه میلیون 
ریال معادل دویست وپانزده میلیون تومان ارزیابى واعالم مى گرددجمع کارشناسى دوملک 
فوق 3/000/000/000برابرباسه میلیاردریال معادل سیصدمیلیون تومانبه عنوان قیمت پایه 
مزایده ارزیابى واعالم مى گردد .دوپالك ثبتى به شماره 78551/406به میزان هشتصدوپنجاه 
میلیون وپالك ثبتى 68446/301 بــه میــزان 2/150/000/000 دومیلیاردویکصدوپنجاه 
میلیون ریال که نظریه کارشناس مصون ازایرادواعتراض باقى مانده ودرروزچهارشنبه  مورخ 
97/10/8ساعت هشت دردادگسترى شاهین شــهرطبقه همکف واحداجراى احکام ازطریق 
مزایده درمعرض فروش گزاشته مى شــود . مزایده از قیمت کارشناسى شروع و به کسى که 
باالترین قیمت را پیشــنهاد دهد فروخته خواهد شــد . برنده مزایده مى بایست 10 درصداز 
ثمن معامله را فى المجلس به همراه داشــته باشــند تا عند اللزوم به حساب سپرده به شماره 
21712902777002نزدبانک ملى شاهین شــهر   واریز و تا یک ماه فرصت دارد ما بقى ثمن 
معامله را به حساب سپرده واریز نماید و اال ضمن ابطال مزایده10 درصد اولیه پس از کسر هزینه 
هاى مزایده به صندوق دولت واریز مى گردد . کسانى که مایل ب رکت در مزایده مى باشند مى 
بایست حداکثر 5 روز قبل از مزایده به دایره اجراى احکام مدنى مراجعه تا ترتیب بازدید آنها از 
اموال داده شود و در روز انجام مزایده درخواست کتبى خود به همراه قیمت پیشنهادى را به دایره 
اجراى احکام مدنى تحویل ، تا در مزایده شرکت داده شــوند . 304665 /م الف دادورزاجراى 

احکام مدنى شعبه  دادگسترى شاهین شهر / 9/262 

احضارمتهم 
نظربه اینکه آقاى مهران غالمى به اتهام سرقت گوشى همراه ازطرف این دادسرا به شکایت 
فریدبن سعید تحت تعقیب مى باشــد وابالغ واحضاریه به واسزه معلوم نبودن محل اقامت او 
ممکن نگردیده بدینوسیله دراجراى ماده 174ق آ دك مراتب به نامبرده ابالغ تابه مدت یک ماه 
ازتاریخ نشرآگهى دراین شعبه جهت پاسخگویى به اتهام خویش حاضرشود ودرصورت عدم 
حضور پس ازتاریخ مذکوراقدام قانونى معمول خواهد شد . م الف 304663 فرهاد ابراهیمى - 

دادیار شعبه دوم دادسراى عمومى وانقالب شاهین شهر /9/263 

حصر وراثت
آقاى / خانم غالمعلى امینى زازرانى بشناسنامه شماره  43  به شرح دادخواست کالسه 97/1737  
از این دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین اشــعار داشته که شادروان بنى اله 
امینى زازرانى بشناسنامه شماره  1146 در تاریخ 17/ 1397/08  درگذشته و ورثه وى درهنگام 

درگذشت عبارتند از : 1- غالمعلى امینى زازرانى شماره شناسنامه 43 نسبت فرزند 2-نصراله 
امینى زازرانى شماره شناسنامه 74 نســبت فرزند 3- بتول امینى زازرانى شماره شناسنامه 43 
4- محبوبه امینى زازرانى شماره شناسنامه 340 نسبت فرزند  5- عذرا امینى  نسبت فرزند  
زازرانى شماره شناسنامه 65 نسبت فرزند  6- کبرى امینى زازرانى شماره شناسنامه 93 نسبت 
فرزند ، پس از تشریفات قانونى درخواســت مزبور را یکمرتبه آگهى مى نماید تا هرکسى هر 
اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به دادگاه 
تقدیم دارد در غیر اینصورت گواهى حصر وراثت صادر خواهد شــد م الف 308253  دبیرخانه 

شوراى حل اختالف شعبه اول فالورجان /9/264 

حصر وراثت
آقاى / خانم کریم میرلوحى فالورجانى بشناســنامه شماره  8  به شــرح دادخواست کالسه 
97/1739  از این دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین اشعار داشته که شادروان 
صغرابیگم میرلوحى فالورجانى بشناسنامه شــماره  11 در تاریخ 10/ 1386/03  درگذشته و 
ورثه وى درهنگام درگذشت عبارتند از : 1- مجتبى میرلوحى فالورجانى شماره شناسنامه 109 
نسبت پدر 2- خدیجه محمدى شماره شناسنامه 75 نسبت مادر  3- على میرلوحى فالورجانى 
شماره شناسنامه 7425 نســبت فرزند 4- عادل میرلوحى فالورجانى شماره شناسنامه 1619 
نسبت فرزند  5- مژگان میرلوحى فالورجانى شماره شناسنامه 3071 نسبت فرزند  6- کریم 
میرلوحى فالورجانى شماره شناسنامه 8 نسبت همسر ، پس از تشریفات قانونى درخواست مزبور 
را یکمرتبه آگهى مى نماید تا هرکســى هر اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد 
از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد در غیر اینصورت گواهى حصر وراثت 

صادر خواهد شد م الف 308313  دبیرخانه شوراى حل اختالف شعبه اول فالورجان /9/265 

مزایده
شماره مزایده : 1397039021200000011 – تاریخ ثبت : 1397/09/14 – شماره پرونده 
139604002133000250  به موجب پرونده اجرائى کالسه 9700547 تمامت یک دستگاه 
اتومبیل سوارى پراید به رنگ مشکى متالیک مدل 1384 بشماره انتظامى 483 ب 98 – ایران 
67 متعلق به آقاى مسعود حکیمى هشتچین که در قبال طلب خانم مرضیه حسنوند بابت مهریه 
توقیف گردیده است و طبق اعالم نظر کارشناس رسمى دادگسترى خودرو مذکور از نظر موتور 
و گیربکس و دیفرانسیل و داشبورد ، مستعمل و فاقد عیب و نقص فنى و ظاهرى بوده و اشکال 
خوردگى هم ندارد و از نظر تودوزى روکش صندلى عقب پاره گردیده است و کلیه تایر ها پوسته 
شده و فاقد اســتفاده و رادیو ضبط ندارد و توسط کارشناس رسمى به ملغ 90/000/000 ریال 
( نود میلیون ریال ) ارزیابى شده است ، از ســاعت 9 ال 12 روز شنبه مورخ 1397/10/08 در 
محل اداره ثبت اســناد و امالك فالورجان واقع در خیابان فردوسى جنب بانک کشاورزى از 
طریق مزایده به فروش مى رسد. و مزایده از مبلغ 90/000/000 ریال قیمت ارزیابى شروع و به 
باالترین قیمت پیشنهادى نقداً فروخته خواهد شد و کلیه هزینه هاى قانونى اعم از حق پارکینگ 
و خالفى اتومبیل و غیره به عهده برنده مزایده است و نیم عشراجرائى و حق مزایده و مبلغ پایه 
مزایده نقداً وصول خواهد شد و چنانچه روز مزایده تعطیل رسمى اعالم گردد مزایده روز ادارى 
بعد از تعطیلى در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد لذا این آگهى فقط یکبار و درتاریخ 
97/09/19 توسط روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان منتشــر خواهد شد  .الزم به ذکر است 
اتومیبل مورد مزایده در حال حاضر در پارکینگ امین فوالدشهر مى باشد لذا عالقه مندان مى 
توانند فقط یکروز قبل از جلسه مزایده به محل پارك خودرو مورد نظر مراجعه و از آن بازدید به 
عمل آورند .تاریخ انتشار : 97/09/19-م الف 309562 محسن اسماعیل زاده مدیر واحد اجراى 

اسناد رسمى فالورجان /9/269 

ابالغ وقت رسیدگى 
آگهى ابالغ وقت دادرســى و ضمائم به آقاى اســماعیل رمضانى خواهان اقاى احمدسعیدنیا  
دادخواستى باموضوع الزام به انتقال سند  به طرفیت شما  به این شورا تقدیم نموده که به کالسه 
97 / 523 ش 9 ح ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 19 / 10 / 97 ساعت 5/10  عصر  تعیین گردیده 
است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به استناد ماده 73 ق . آ. د . م از نامبرده دعوت مى 
شود ، قبل از وقت رسیدگى جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به این شورا مراجعه 
نماید درغیر اینصورت طبق مقررات حکم غیابى صادر خواهد شــد . 308923 /م الف مسئول 

دفتر شعبه 9 حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر/ 9/270 

ثبات قیمت گز و شیرینى در 
شب یلدا

رئیس اتحادیه گز و شیرینى اســتان اصفهان از ثبات 
قیمت گز و شیرینى در شب یلدا خبر داد. حسن شریفى 
گفت: قیمت گز و شیرینى کنترل شــده است و هیچ 
ارتباطى با رو به رو شدن به شــب یلدا ندارد. وى بیان 
کرد: بــا توجه به افزایــش قیمت مغز پســته، تنها با 
افزایش قیمت گز روبه رو بوده ایم. شریفى عنوان کرد: 
قیمت ها به صورت مصوبه نیست و با توجه به سطح 
کیفیت و ارزیابى کارشناسان، این نرخ تصویب مى شود.

مبارزه با مخزن بیمارى سالک 
در اراضى استان 

با مخزن بیمارى سالک در بیش از 47 هکتار از اراضى 
استان اصفهان مبارزه شده است.

مدیر گروه مبارزه با بیمارى واگیر و غیر واگیردار مرکز 
بهداشت اصفهان گفت:از ابتداى امسال تاکنون  این 
میزان از اراضى اســتان با همکارى 7400 نفر در روز 
علیه موش و جوندگان عامل این بیمارى پاکســازى 

شده است.
رضا فدایى شهرستان هاى اردستان، برخوار ، شاهین 
شــهر و میمه و نطنز را از جمله کانون هاى آلوده به 
سالک دراستان برشــمرد و افزود: در این مدت بیش 
از 1000 متر مربع از مناطق آلوده استان  نیز سمپاشى 
شده اســت. وى گفت:  به منظور پیشــگیرى از این 
بیمارى بیش از 500 دوره آموزشى در مناطق مختلف 

استان برگزار شده است.

شهردار سمیرم در رابطه با وجود آرمستان هاى متعدد 
در این شهرستان گفت: قبرستان هاى محلى در سمیرم 
پراکنده اند و اجازه دفن ندارند اما هنوز هم اقدام به دفن 

بدون مجوز مى شود.
حســینعلى صادقى با بیان اینکه تنها آرامستان رسمى 
سمیرم باغ رضوان در جنوب این شهر است، خاطرنشان 
کرد: همین قبرستان مشکالت عدیده اى دارد که بخشى 
از آنها سال هاى ســال و در دوران شهرداران مختلف 
حل نشــده و همچنان الینحل مانده اســت. به گفته 
وى، ســلیقه اى عمل کردن مردم در نوع به کاربردن 
سنگ ها، انداختن سنگ هاى گرانقیمت در ابعاد بزرگ 

و رنگ هاى مختلــف و بى توجهى بــه اعالم دفن به 
شــهردارى و ثبت احوال، از مهمترین مشــکالت این 
بخش اســت. وى تصریح کرد: قاعده کار این است که 
همه سنگ ها یکدســت و همسان باشــند و چون در 
سال هاى گذشــته به این موارد توجه و پرداخته نشده 
و تعداد دفن شدگان زیاد شده اند، امروز کار ساماندهى 
این تعداد قبر از توان شــهردارى ســمیرم خارج است. 
صادقى تأکید کرد: تنها راهکار ساماندهى اساسى این 
محل، ورود بخش خصوصى اســت تا عالوه بر سامان 
دادن امور و شــکل ظاهرى قبرستان، به مرور کارهاى

 اجرا روزآمد شود.

مدیر کل ثبت احوال اســتان اصفهان گفت: تاکنون 76 
درصد از جمعیت هدف براى دریافت کارت ملى هوشمند 
اقدام کرده اند و تنها 24 درصد هنوز در این زمینه اقدامى 

نداشته اند.
حسین غفرانى با اشاره به تعداد کارت ملى هاى صادر شده 
در اصفهان اظهارکرد: تاکنون سه میلیون و  40 هزار کارت 
ملى صادر شده اســت که 76 درصد جمعیت هدف را در 
برگرفته است. مدیر کل ثبت احوال استان اصفهان با بیان 
اینکه 106 دفتر پیشخوان و دفاتر پست و ادارات ثبت احوال 
خدمات ارائه مى دهند، افزود: شــهروندان مى توانند در 
سامانه NSR درخواست خود را ثبت و از طریق این سامانه 

براى دریافت کارت ملى هوشمند اقدام کنند.
وى با اشاره به مزایاى کارت ملى هوشمند بیان کرد: این 
کارت ها عــالوه بر اینکه نقش کیف پــول، تأیید هویت 
و امضاى دیجیتال را ایفا مى کند، جایگزین بســیارى از 
کارت هاى موجود و خدمات موجود در آنها مى شوند و رفتار 
خدمات دهى و خدمات گیرى را در چرخه ادارى تسهیل 
 مى کند. غفرانى با اشاره به شایعات مبنى بر افزایش هزینه 
کارت ملى هوشــمند، گفت: با وجود مشکالت و مسائل 
اقتصادى، هیچ تغییرى در هزینه کارت ملى هوشمند به 
وجود نیامده و هزینه کارت ملى هوشمند براى هر فرد 31 

هزار تومان است.

آرامستان سمیرم
 مشکالت عدیده اى دارد

76 درصد از اصفهانى ها 
کارت ملى هوشمند دارند

خبر

عضو هیئت علمى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان گفت: 
یکى از دالیل باال رفتن آمار سکته مغزى این است که 
بافت جمعیت رو به پیرى مى رود و هر ســال در استان 
اصفهان نزدیک به 2500 نفر ســکته مغزى مى کنند.  
محمد ســعادت نیا با اشاره به عالئم بســیار مهم سکته 
مغزى که براى عموم قابل تشخیص است، اظهار کرد: در 
صورت مشاهده ضعف عضالنى اندام به ویژه در صورت،  
تارى دید،  سردرد شدید و ناگهانى و اختالل در صحبت 
کردن، باید  به ســرعت فرد را به نزدیــک ترین مرکز 

درمانى رساند.وى افزود: براى افرادى که عالیم سکته 
مغزى دارند، براى استفاده از داروهاى تجزیه خونى، زیر 
چهار ســاعت زمان طالیى بهبود محسوب مى شود که 
در حدود 10 تا 30 درصد افراد با این روش بهبودى کامل 

پیدا مى کنند.
عضو هیئت علمى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان ادامه 
داد: پیشگیرى اولیه براى سکته مغزى کنترل فاکتورهاى  
خطر از جمله فشار خون باال،  دیابت،  بیمارى هاى قلبى 
به ویژه ریتم نامنظم قلب،  مصــرف دخانیات،  مصرف 

قرص هاى هورمونى در خانم ها،  بى تحرکى،  چاقى و 
چربى باالست که بروز سکته مغزى را در بین افراد جامعه 

افزایش مى دهد.
مدیر گروه رشــته بیمارى هاى مغز و اعصاب دانشگاه 
علوم پزشــکى اصفهان با اشــاره به تحقیقاتى که در 
خصوص ســکته مغــزى در ایران انجام شــده، گفت: 
هر پنج دقیقه یک ایرانى ســکته مغزى مى کند و این 
موضوع افزایش میزان شیوع ســکته مغزى را در ایران 

نشان مى دهد.

ساالنه 2500 اصفهانى سکته مغزى مى کنند
سرپرســت اداره میــراث فرهنگى، صنایع دســتى و 
گردشگرى کاشــان گفت: بر اساس مصوبه کمیسیون 
امنیتى گردشگران خارجى، برخى از تاکسى هاى مدل 
باال به عنوان تاکســى گردشگرى مشــخص شده اند. 

مهران سرمدیان اظهار کرد: صالحیت فنى و حرفه اى این 
رانندگان بر عهده سازمان تاکسیرانى و صالحیت فردى از 
جمله گزینش، آموزش زبان و نحوه برخورد با گردشگران 

خارجى به عهده سازمان میراث فرهنگى است.

آغاز به کار فعالیت تاکسى گردشگرى در کاشان

بیست و یکمین نمایشگاه تخصصى صادراتى فرش 
دستباف اصفهان از 20 آذرماه برگزار مى شود.

نمایشگاه تخصصى صادراتى فرش دستباف اصفهان 
در فضایى نمایشگاهى به وسعت 9000متر مربع برپا 

مى شود.
در این نمایشگاه دستاوردها و توانمندى هاى 
فعاالن عرصه فرش دســتباف از استان هاى 
اصفهان، تهران، قم، خراسان رضوى، گلستان، 
کردســتان، چهارمحال و بختیارى، فارس و 

کرمان به معرض دید عموم گذاشته مى شود.
در بیســت و یکمیــن نمایشــگاه تخصصى 
صادراتــى فرش دســتباف اصفهــان، 150 
تولیدکننــده و فعــال ایــن هنــرـ  صنعت، 
نفیس تریــن فرش هــاى دســتباف کرك و 

ابریشم اصفهان و نایین، فرش هاى تمام ابریشم قم، 
گبه، گلیم فرش، چرم فرش، فرش بیجار، قالى هاى 
روستایى و عشایرى با رنگ هاى 100 درصد گیاهى 

و گلیم و گبه بختیــارى را به نمایــش مى گذارند و 
عالقه مندان به این عرصه را با هنر دســت قالیبافان 

ایرانى آشنا خواهند کرد.
عالقه مندان به بازدید از نمایشــگاه فرش دستباف 

اصفهان مى توانند طى روزهاى 20 تــا 25 آذرماه و 
از ســاعت 15 تا 22 به محل برپایى نمایشگاه هاى 
بین المللى استان واقع در پل شهرستان مراجعه کنند.

از فردا در اصفهان صورت مى گیرد
برپایى نمایشگاه فرش دستباف اصفهان 
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کاهش التهاب

بهبود حساسیت به انسولین

7
اگر از راز 18 و 81 که کف دست همه ما نوشته شده است 
باخبر باشیم باید بدانیم از مچ دست تا نوك انگشتان هر 
ده انگشت با عملکرد یکى از اندام هاى بدن مرتبط است.
کف هر دو دست را به سمت خودتان برگردانید با ماساژ 
نوك چهار انگشت، سر، مغز و سینوس ها عملکرد بهترى 
خواهند داشت. با ماساژ نوك انگشتان دست عملکرد غده 

هیپوتاالموس مغز و غده صنوبرى نیز بهتر خواهد شد.
برجستگى پایین شست دست، حد فاصل انتهاى شست 
تا سر مچ همگى محل استقرار اعصاب مرتبط بین ستون 
فقرات و کف دست اســت. بنابراین با ماساژ این بخش، 
مشکالت ستون فقرات تا حد زیادى برطرف خواهد شد.
در همان حالتى که دســت هایتــان را مقابل صورتتان

 گرفته اید به دست راستتان نگاه کنید. در سمت چپ دست 
راست برجستگى کوچکى زیر بند آخر مى بینید که با ماساژ 

این بخش مى توانید به مشکالت کبدى کمک کنید.

کاهش آب بدن به غیر از ایجاد تشنگى و کم کار شدن 
دستگاه هاى مختلف داخلى، باعث خشک شدن سطح 
چشم نیز خواهد شد و در پى این مشکل ما ضعیف شدن 

چشم ها را به دنبال خواهیم داشت.
براى آنکه از خشک شدن چشم ها جلوگیرى کنید باید 

راهکارهاى مناسب را در ذهن داشته باشید:
1- استفاده از «اشک هاى مصنوعى» اولین راهى است 
که مى تواند مانع از خشک شدن چشم ها شود. در فصل 
تابستان که هوا گرم تر است بیشتر از این قطره ها استفاده 
کنید تا سطح چشم همیشه طراوت داشته باشد و فشار 

اضافى به آن وارد نشود. 
2- اتاق کار یا اتاق خواب خودتان را همیشــه مرطوب 
نگه دارید. استفاده از دستگاه هاى بخور سرد که هوا را 
مرطوب نگه مى دارند بهترین گزینه براى جلوگیرى از 
خشک شدن فضاست. اگر به دســتگاه هاى مرطوب 
کننده دسترسى ندارید، یک لیوان آب در اتاق قرار دهید 

تا به مرور تبخیر شود.
3- اســتفاده از سیگار باعث خشک شــدن چشم ها و 
ضعیف شدن آن به مرور مى شــود. با هر نخ سیگار که 
یک نفر مى کشــد، بیش از 30 درصد از آب چشم هاى 
او خارج مى شــود. این افراد مى توانند روند خشــکى

چشم ها را تغییر دهند.
4- قبل از خواب چنــد لیوان آب بنوشــید و همچنین

 مى توانید از قطره هاى اشک مصنوعى استفاده کنید. 
این کار باعث مى شود تا در طول شب چشم ها آب خود 
را از دست ندهند و صبح بدون سوزش و خارش چشم از 

خواب بیدار شوید.

 D یونس حیدرى، پژوهشگر طب ســنتى گفت: ویتامین
یکى از ویتامین هاى ضرورى و مورد نیاز بدن است که حجم زیادى از آن در اثر 

تابش نور خورشید و تماس آن با پوست تأمین مى شود.
وى عنوان کرد: مصرف تخم کتان آسیاب شده به همراه ماست و آویشن یک میان وعده مناسب و 

سرشار از ویتامین D محسوب مى شود.
 این پژوهشگر طب سنتى تصریح کرد: عرق یا دمونش یونجه به همراه عسل هم حجم باالیى از 
ویتامین D را به بدن مى رساند، همچنین استفاده از عرق بابا آدم و عرق مخلصه براى کسانى که از 
کمبود این ویتامین رنج مى برند، فوق العاده مؤثر است. حیدرى تأکید کرد: همچنین استفاده از کشک 
به شرطى که حاوى نشاسته و جوهر لیمو نباشد، مصرف ماهى ها به خصوص ماهى تن، قارچ و زرده 

تخم مرغ در تأمین ویتامین D بدن نقش چشمگیرى دارند.
 این پژوهشگر طب ســنتى اظهار کرد: مصرف روغن زیتون، روغن کبد ماهى یا قرص روغن کبد 
ماهى حجم باالیى از ویتامین D را وارد بدن مى کند. حیدرى در ادامه توضیحاتش بیان کرد: برگ 
هلو و زردآلو هم سرشار از ویتامین D و مناسب براى جلوگیرى از اختالالت تیروئید بوده و استفاده 

از آن به عنوان تنقالت توصیه مى شود. 

بدن شــما در همه لحظات روز به یک انــدازه کالرى 
نمى سوزاند و ســطح انرژیتان در طول 24ساعت مدام 
تغییر مى کند. ما در تمام لحظات روز کالرى مى سوزانیم؛ 
از زمانى که مشغول جویدن غذا هستیم گرفته تا زمانى 
که راه مى رویم و حتى جز نفس کشیدن کارى نمى کنیم 
اما بررسى هاى پژوهشگران نشان داده، میزان کالرى که 
مى سوزانیم تنها به سطح فعالیت ما وابسته نیست، بلکه 

به گردش عقربه هاى ساعت هم بستگى دارد.
به گفته پژوهشگران، مهم نیست که شما چه ساعتى بیدار 
مى شوید و چه وقت مى خوابید. آنها با بررسى گروهى از 
افراد، دریافتند که بعدازظهر و غروب، آدم ها بیشــترین 
کالرى را مى سوزانند و نیمه شب ها کالرى کمترى در بدن 
انسان ها سوزانده مى شود.شاید به همین دلیل است که 
متخصصان تغذیه توصیه مى کنند به جاى خوردن شام 
مفصل، در وعده ناهار به خودتان آزادى بیشترى بدهید و 
منتظر بمانید که چند ساعت بعد، بدن هوشمندتان انرژى 

به دست آورده از طریق آن غذاها را بسوزاند.

تا مى توانید آب سیب زمینى بخورید
آیا مى دانید ژاپنى ها به مقدار بســیار زیاد آب سیب 
زمینى مى خورند. این کار حتمًا دلیل دارد و دلیلش 
هم چیزى جز خواص فوق العاده آب ســیب زمینى 

نیست. 
آب ســیب زمینى غنى از مواد مغذى مانند ویتامین 
C، پتاسیم، ویتامین هاى مختلف B، کلسیم، آهن، 

فسفر، مس و گوگرد است.
 اکثر مواد مغذى در پوست سیب زمینى قرار دارند، 
بنابراین مهم اســت که هنگام تهیه آبش در خانه، 

پوستش را نگیرید.
 آب سیب زمینى به دلیل وجود بسیارى از مواد مغذى 
فواید زیادى دارد و تأثیرات چشــمگیر سالمت آب 

سیب زمینى شــامل جلوگیرى از پیرى، کمک به 
هضم، بهبود زخم، حمایت از کبــد، بهبود گردش 

خون، تنظیم تولید هورمون و... است.

مانع از پیرى مى شود
تحقیقات نشــان داده اســت که آب سیب زمینى 
مى تواند پوست را مرطوب کرده و آنتى اکسیدان ها 
را به سطح پوست منتقل کند که مى تواند به کاهش 
چین و چروك و لکه هاى سنى کمک کند، در حالى 
که از عفونت هاى التهابى و پوست محافظت مى کند.

تقویت انرژى
آب سیب زمینى یک تقویت کننده انرژى عالى است، 
زیرا قندهاى طبیعى موجود در این آب اشکال آسان 
انرژى هستند. عالوه بر این، آب سیب زمینى داراى 

سطح باالیى از تیامین است که مى تواند توانایى بدن 
براى تجزیه کربوهیدرات ها را به انرژى قابل استفاده 

افزایش دهد.

بهبود هضم
محتواى نشاســته آب ســیب زمینى با تعدادى از 
مشکالت گوارشى مرتبط اســت و مى تواند باعث 
التهــاب در روده و تســکین هضم شــود و عالیم 
یبوست، التهاب، گرفتگى و ســوء هاضمه را از بین 

مى برد.

درمان زخم
آب سیب زمینى خواص آنتى اسیدهاى شناخته شده 
و PH قلیایى دارد، این مى تواند اسیدیته را در روده 
شما متعادل کند و به درمان و پیشگیرى از زخم معده 

کمک مى کند.

 مى تواند یک الیــه محافظ در معــده ایجاد کند 
تــا درد و ناراحتى این مشــکالت شــایع را از بین

 ببرد.

سم زدایى کبد و کیسه صفرا
آب سیب زمینى یکى از ارزان ترین روش ها براى 

پاك سازى کبد و کیسه صفراست.

بهبود سالمت قلب
مقدار قابل توجهى از پتاســیم در یــک لیوان آب 
ســیب زمینى وجود دارد، این بدان معنى است که 
روز خود را با یک لیوان از این آب شــروع کنید که 
باعث کاهش فشار بر سیســتم قلبى عروقى شما 
مــى شــود و همچنین باعــث کاهــش تنش در 
رگ هاى خونــى و عروق و در نتیجه فشــار خون 

مى شود.

بهترین جایگزین ها براى  چاى

یافته هاى جدید دانشــمندان نشــان مى دهد چاى ســبزیجات،
 دمنوش هاى هل، جعفرى، تربچه، پیاز و سیر مى توانند تأثیر زیادى 

در آرامش اعصاب و سالمتى بدن داشته باشند.
دمنوش سبزیجات امروزه بسیار کاربردى شده اند و افراد پرمشغله و 
افرادى که به دلیل درگیرى در زندگى کمتر به سالمتى خود اهمیت 
مى دهند باید حتماً آنها را مصرف کنند. بررسى ها نشان مى دهند این 
دمنوش ها مى توانند باعث تقویت سیستم گردش خون شوند و تمام 

مشکالت مربوط به قلب و مغز را درمان مى کنند. 
همچنین مصرف این دمنوش ها قبل از خواب باعث آرامش اعصاب 
و از بین بردن تنش ها مى شود و تمام باکترى ها و ویروس هاى روده 
را از بین مى برند.این دمنوش ها ضعف، خستگى و تمام کسالت ها 
را برطرف مى کنند و بهتر است جایگزین چاى شوند و براى 

دختران نیز بسیار مفید هستند.

ویتامین D را از کجا بگیریم؟

بهبودح

مزیت بى نظیر فندق
فندق به عنوان یک میان وعده خوشمزه چندین 
مزیت سالمتى از جمله ویتامین E، چربى سالم، 
پروتئین و فیبر رژیمــى را به ارمغان مى آورد و 
سبب کاهش سطح کلسترول و بهبود مقاومت 
به انسولین مى شود. مزایاى فندق شامل موارد 

زیر مى شود:

فندق منبع خوبى از فیبر رژیمى اســت. خوردن 
مقدار زیادى فیبر، حرکات منظم روده را افزایش 

مى دهد و باعث جلوگیرى از یبوست مى شود.

بر اساس تحقیقات اخیر، خوردن آجیل و از جمله فندق 
به برخى افــراد کمک مى کند که وزن کمترى داشــته 

باشند.
فنــدق سرشــار از آنتــى اکســیدان هاســت که از 

اکسیداسیون ســلول ها محافظت مى کند و میزان آسیب سلول ها را 
توسط رادیکال هاى آزاد کاهش مى دهد. فندق حاوى ویتامین E است. برخى از تحقیقات نشان 

مى دهد که ویتامین E مى تواند بدن را از انواع آسیب سلولى مرتبط با سرطان محافظت کند.

فندق مى تواند سطح کلسترول مضر را کاهش دهد.

کاهش حساسیت به انسولین نقش مهمى در توسعه 
دیابت نوع 2 دارد. بهبود این حساســیت خطر این 

بیمارى را کاهش مى دهد.

فندق ممکن اســت به ترویج یک قلب سالم کمک 
کند. داشتن یک رژیم غذایى غنى از فندق مى تواند 
شاخصه هاى زیســتى خطرناك قلبى عروقى 
را بهبود بخشــد و به طور بالقــوه خطر ابتال به 

مشکالت قلبى را کاهش دهد.

خوردن فندق به کاهش التهاب کمک مى کند.
حمایت از حرکات سالم روده

حمایت از سالمت قلب

کاهش وزن
کاهش کلسترول محافظت در مقابل آسیب سلولى

راهکارهایى که از خشکى چشم 
جلوگیرى مى کند

راز کف دست 
و درمان دردهــــا

چه ساعتى از روز بیشتر 
کالرى مى سوزانید؟

هنگامى که بــه بهبود رژیم غذایى و یــا تالش براى 
مدیریت وزن خود مى  پردازید، مهم این است که به یاد 
داشته باشید بدن ما به غذاهاى مختلف، بسته به ژنتیک 
و دیگر عوامل سالمت پاسخ هاى متفاوت مى  دهد. در 
اینجا بهترین گزینه هاى غذایى که تمام زنان سالم باید 

به رژیم غذایى شان اضافه کنند، معرفى شده است:
 بذر کتان: غنى از ترکیبات استروژن تحت عنوان 
«لیگنان» است که یک ســالح بالقوه براى مبارزه با 
سرطان سینه محسوب مى شــود. حتى ثابت شده که 
افزودن دانه کتان به رژیم غذایى زنان مبتال به سرطان، 
به طور چشمگیرى منجر به کاهش سرعت رشد تومور 

مى شود.
 گردو: تحقیقات نشان مى دهد مصرف منظم گردو 
منجر به کاهــش خطر ابتال به دیابــت، بیمارى هاى 
قلبى عروقى، سرطان، ســکته مغزى، مرگ زودرس 

و... مى شود. 
 اسفناج: خواص این ســبزى براى پیشگیرى از 
پوکى استخوان شناخته شده است، آن هم به دلیل وجود 

کلسیم و ویتامین D در اسفناج. 
 لوبیا: مبارزه با سرطان تنها یکى از خواص شگفت 
انگیز دانه هاى لوبیاســت. مطالعات محققان نشــان 
داده مصرف این دانه ها براى چنــد بار در هفته، خطر 
ابتال به سرطان ســینه را تا 34 درصد در زنان کاهش 
مى دهد. لوبیا سرشــار از مواد شیمیایى گیاهى تحت 

عنوان« فیتواسترول» و مقادیر زیادى فیبر است.
 ماست کم چرب: زنانى که به اندازه کافى لبنیات 
مصرف نمى کنند، با افزایش ســن و با کاهش شدید 
استروژن، تحت خطر ابتال به پوکى استخوان هستند. 
مصرف منظم ماســت کم چرب در تمــام وعده هاى 
غذایى، عالوه بر اینکه سیســتم گوارشى زنان را سالم 
نگه مى دارد، منبع مفیدى براى تأمین میزان کلســیم 

روزانه است.
 گوجه فرنگى: زنان مى توانند با مصرف تنها یک 
فنجان گوجه فرنگى خرد شده در روز، نیمى از میزان نیاز 
روزانه به ویتامین A را برطرف کنند. این ویتامین براى 
حفظ وزن درمحدوده ســالم، کنترل آکنه، جلوگیرى 
از بروز چین و چروك پوســت، و... ضرورى است. در 
ضمن گوجه فرنگى سرشار از آنتى اکسیدان ها براى 
افزایش سیستم ایمنى بدن، محافظت از چشم در برابر 
آسیب هاى نور خورشید، محافظت در برابر سرطان سینه 

و بیمارى هاى قلبى است.
 زغال اخته: تمــام انواع توت ها سرشــار از آنتى 
اکسیدان ها براى مبارزه با مشــکالت پوستى، حفظ 
سالمت مغز و ... هستند ضمن این که مواد مغذى به نام 
«آنتوسیانین ها» موجود در توت ها منجر به پیشگیرى 

شود.از سرطان مى 

 میگو: یک 
عدد میگوى متوسط 

حاوى هفت کالرى است و 
یک منبع غنى از آنتى اکسیدانى 

به نام «آستاکسانتین» محسوب مى شود. 
مصرف میگو پیشــگیرى کننــده از آلزایمر، 

پارکینســون، کلســترول بــاال و بیمــارى هاى
 قلبى است.

بعضى از خوراکى ها با وجود اثرات درمانى کاهنده انرژى هستند، به همین دلیل کارشناسان توصیه مى کنند افراد 
دچار ضعف توان جسمانى از خوردن آنها خوددارى کنند.

یکى از نوشــیدنى هاى محبوب به ویژه بین جوان ها در عصر حاضر قهوه است. این نوشیدنى انرژى زا و داراى 
طعم مطبوعى است و بسیارى از افراد در طول روز از آن استفاده مى کنند اما کارشناسان هشدار مى دهند نوشیدن 
مقادیر زیادى از قهوه در طول روز مى تواند باعث اختالل در جذب منیزیم و ویتامین B شود. کمبود این دو ماده 

سبب برهم خوردن تعادل هورمونى در بدن افراد به ویژه بانوان مى شود.
کارشناســان اعالم کرده اند در 20 ســال اخیر که نوشــیدنى قهوه به صورت صنعتى در دنیا تولید مى شــود

 و میلیون ها فرد در سراسر دنیا به میزان زیاد از این نوشیدنى استفاده مى کنند میزان موارد ابتال به بیمارى هاى 
هورمونــى از جمله افزایش وزن، مشــکالت خواب، خســتگى مزمن و تغییــرات خلقى نیز شــیوع فراوان

 یافته است.
کارشناســان به افرادى که عادت به نوشــیدن منظم قهوه دارند و عالئمى، چون خستگى، ضعف، سرگیجه و 
کاهش تمرکز را در خود احساس مى کنند توصیه مى کنند براى افزایش انرژى و برطرف شدن احساس خستگى 

و ضعف از نوشیدن قهوه اجتناب کنند.
با وجود احســاس انرژى فراوان زمانى که فرد قهوه مى نوشــد، کارشناســان هشــدار مى دهنــد این ماده 
در دراز مدت بــه دلیل وجــود کافئین انرژى بــدن را تحلیــل مى دهد. آنهــا توصیه مى کنند افــراد براى 
رفع احســاس تشــنگى، به دســت آوردن انرژى و رفع خســتگى از ســایر دمنوش ها ازجمله چاى ســبز،

 دمنوش هاى گیاهى، آب و نوشیدنى هاى کم شیرین استفاده کنند.
بر اساس تحقیقات مؤثر بودن اثر قهوه بر کاهش انرژى و تداخل با جذب مواد معدنى مورد 
نیاز بدن به اثبات رسیده است. کارشناسان براى جلوگیرى 
از کاهش انرژى توصیه مى کنند افراد بین وعده 
صبحانه تا ناهار از قهوه اســتفاده کنند تا دچار 

ضعف و احساس خستگى نشوند.
بدترین زمــان براى مصرف قهــوه اواخر 
شب اســت که باعث بى خوابى، افزایش 
ضربان قلب، باالرفتن دماى بدن، سردرد، 
کاهش تمرکز و احساس خستگى و ضعف 
مى شود. احســاس ضعف، خستگى و 
کاهش انرژى در برخى افراد پس از 
مصرف قهوه به دلیل حساسیت به 

این ماده خوراکى است.

نوشیدنى انرژى زایى که
از انرژى بدن مى کاهد

خوردنى هایى که
 تمام زنان باید به رژیمشان بیافزایند

توانید از قطره هاىاشک مصنوعى استفاده کنید.  مى
این کار باعث مى شود تا در طول شب چشم ها آب خود
دست ندهند و صبح بدون سوزش و خارش چشم از را از

خواب بیدار شوید.

شود.از سرطان مى

میگو: یک
عدد میگوى متوسط 

حاوىهفت کالرى است و 
یک منبع غنى از آنتى اکسیدانى

بهنام«آستاکسانتین» محسوبمى شود.
مصرف میگو پیشــگیرىکننــده از آلزایمر،

بیمــارى هاى بــاال و پارکینســون، کلســترول
 قلبى است.
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رفع احســاس تشــنگى، به دســت آوردن انرژى و رفع خســتگى از ســایر دمن
 دمنوش هاى گیاهى، آب و نوشیدنى هاى کم شیرین استفاده کنن
بر اساس تحقیقات مؤثر بودن اثر قهوه بر کاهش انرژى و تداخل

نیاز بدن به اثبات رسیده است.
از کاهش انرژى توص
ق صبحانه تا ناهار از
ضعف و احساسخ
بدترین زمــان
شب اســت ک
ضربان قلب، با
کاهش تمرکز
مى شود. اح
کاهش ا
مصرف
اینماد
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وفا همزاد راســتى است. هیچ ســپرى نمى شناســم که بهتر از 
وفا آدمــى را از گزنــد در امــان دارد و آنکه بدانــد، که پس از 
مرگ به کجا باز مى گردد، هرگز راه بــى وفایى نپوید. ما در 
زمانى زندگى مى کنیم که بیشــتر مردمش   بى وفایى و غدر را 
گونه اى کیاســت مى شــمرند و نادان ها نیز، چنیــن مردمى را 

موال على (ع)زیرك و کارگشا مى خوانند.

رییس اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى اصفهان گفت: فعاالن و 
تشکل هاي اقتصادي و صنعتى استان از تالش هاي نمایندگان اصفهان در 

احیاى زاینده رودحمایت مى کنند.
عبدالوهاب ســهل آبادى در مجمع نمایندگان مردم اصفهان در مجلس 
شوراي  اسالمى تصریح کرد:استعفاى نمایندگان مجلس به منزله استعفاى 
بخش هاى مختلف مردم اســت و جامعه کار و تولید از مواضع حق طلبانه 
و حق جویانه نمایندگان در راستاى احیاي زاینده رود با تمام توان حمایت 

مى کنند.
وى تصریح کرد:سال ها است کارشناسان نســبت به خشکى زاینده رود 
هشدار می دهند ولى دولت ها با بى توجهى هر چه تمام تر اقدام عملى در 
این راستا انجام ندادند و دولت تدبیر و امید به رغم همه وعده هاي شخص 
رئیس جمهور ، ردیف هزینه پروژه هاي آبرسانی استان اصفهان در بودجه 

سال آینده را حذف کرده است.

رئیس خانه صنعت ،معدن و تجارت ایران گفت: رئیس جمهور همان گونه 
که براى انتقال آب خزر به سمنان تالش مى کنند، براى احیاى زاینده رود در 

فالت مرکزى ایران بودجه اي اختصاص دهند.
وى تشریح کرد:متاسفانه در کشور، فضاى نامناسبی از اصفهان به تصویر 
کشیده شده است و مکرر تبلیغ می شود که این استان برخوردار است و نیازى 
به هیچ اعتبارى ندارد، از این رو به راحتى حقآبه هاى این اســتان به سایر 

استان ها در ازاي وعده هاى توخالى واگذار مى شود.
سهل آبادى خاطر نشان کرد:یک دولت بدون اجراى هیچ طرح جایگزینی، 
آب زاینده رود را به استان یزد واگذار مى کند و دولت  بعدى بدون هیچ برنامه 

اجازه برداشت بى رویه به استان باالدست اصفهان مى دهد.
وى تاکید کرد:دولت ها در طول این سال ها به جاى ایجاد وفاق و همدلى 
بین استان ها، زمینه بروز اختالفات  و تنش را ایجاد کردند و متاسفانه هنوز 

این رویه غلط دنبال می شود.

شرکت توزیع برق اصفهان با ایجاد پارك فن آورى هاى نوین صنعت توزیع برق توانسته ساختار 
مناسبى را براى انرژى پاك محقق کند و در کنار آن به آموزش هاى کارگاهى شناخت  تاسیسات و 

تجهیزات مختلف بپردازد .
غالمرضا نورى، رئیس پارك فن آورى هاى نوین صنعت  توزیع برق گفت:پارك فن آورى هاى 
نوین با  ساختار شبکه توزیع متناسب با محیط شکل گرفته است  و این ساختار میکروگریدى در قالب 

اتوماسیون شبکه ایجاد شده است. 
وى تصریح کرد: پســت زمینى، پد مانتد، 
دفنى  و ترانس هوایى همراه با کارگاه هاى 
لوازم اندازه گیرى عادى و دیماندى طراحى و 
تجهیزات آن آماده نصب است و از طرفى نیز 
محوطه سازى زیبا، همراه با چمن مصنوعى 
منطبق با فضاى سبز در این مکان ایجاد و 
آماده بهره برداى شده است  و سوالرهایى که 
بر رو نماى ساختمان وجود دارد، با توان نامى 9 کیلووات  و   با خروجى به طور متوسط پنج کیلووات 

تامین کننده  انرژى سبز کل این مرکز است .
نورى در ادامه افزود :آبنماهایى که در این مرکز اســتفاده شده، مصرف برق آن صفر است و هیچ 
ارتباطى با شبکه هاى الکتریکى و برقى ندارد و کل انرژى از صفحات خورشیدى دریافت مى شود. 
وى ادامه داد: این سلول هاى خورشیدى بر روى پایه هایى قرار گرفته که به طور اتوماتیک در طى 
روز با جهت خورشید تغییر و رهگیرى مى شود و به عبارتى دو مجموعه سلول خورشیدى که آب نما 

را به جریان مى اندازد، برابر با 1080 وات است 
وى تصریح کرد : این امکانات ویژه بایک نرم افزار اندرویدى تلفن همراه، به منظور دریافت اطالعات 
الکتریکى و مکانى صفحات خورشیدى نصب شده است و اطالعات، موقعیت و ولتاژ را دریافت مى 

کند، به عبارتى فرمان از راه دور صورت مى گیرد.

مدیر آموزش و پرورش بخش بن رود با بیان اینکه اجراى جشنواره 
«نخســتین واژه آب» تاثیر قابل توجهى در  فرهنگسازى مصرف 
بهینه آب در بین دانش آموزان دارد، عنوان کرد: در سال گذشته که 
اولین برنامه از جشنواره نخستین واژه براى دانش آموزان مقطع اول 
ابتدایى شهر ورزنه برگزار شد، ما پس از اجراى این جشنواره  شاهد 

مصرف صحیح آب توسط دانش آموزان بودیم .
محمد حیدرى افزود: از سال گذشته تاکنون برنامه هاى فرهنگى که 
با هماهنگى و همکارى شرکت آبفا ورزنه به منظور ترویج مصرف 
صحیح آب در دســتور کار قرار دادیم، منجر شد که مصرف آب در 
تمام مدارس شهرستان نسبت به مدت مشــابه سال قبل کاهش 
چشمگیرى یابد.وى ادامه داد: به همین دلیل بسیار مشتاق هستیم 
جشــنواره ها و برنامه هاى فرهنگى که در راستاى ترویج مصرف 

بهینه آب است، در این شهرستان برگزار شود.
وى گفت:  در ســال جارى بیش از چهار هزار و 900 دانش آموز در 
مقاطع مختلف در بخش بن رود مشــغول به تحصیل هستند که 
از این تعداد بیش از دو هزار  و 800دانش آمــوز در مقطع ابتدایى 
مى باشــد و براى اینکه ما بتوانیم خانواده هــاى  دانش آموزان  را 
ترغیب به مصرف صحیــح آب نماییم، در انجمــن اولیا و مربیان  
آموزش هایى پیرامون راه هاى مصرف صحیح به خانواده ها ارائه 
مى دهیم چرا که شهرستان ورزنه در انتهاى رودخانه زاینده رود قرار 
دارد، به همین دلیل هر قطره آب در نقطه کویرى بســیار ارزشمند 

است.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان ورزنه افزود: در چندسال اخیر  از 
روش هاى نوین  براى آبیارى فضاى سبز  مدارس استفاده کردیم، 
همچنین در راســتاى مصرف بهینه  نصب سایبان براى کولرها و 
اســتفاده از تجهیزات کاهنده مصرف در مدارس را در دستور کار 

قرار دادیم.
■■■

در ادامه این جشنواره مدیر آبفاى شهرســتان ورزنه گفت: اجراى 
برنامه هاى متنوع فرهنگى که با موضوع مصرف صحیح آب براى 
قشرهاى مختلف برگزار مى شود، در نهایت کاهش مصرف سرانه 
آب را به همراه دارد چرا که ما در شهرستان ورزنه توانستیم با اجراى 
جشنواره نخسین واژه آب، مراســم زنگ آب، مسابقه نقاشى آب 
مساوى زندگى، برگزارى نمایشگاه عکس جلوه هاى آب، برگزارى 
آموزش ضمن خدمت معلمان در تصفیه خانه آب و دیگر اقدامات 
از این قبیل مصرف سرانه آب را کاهش دهیم؛ بطورى که در سال 
گذشته مصرف سرانه آب در شهر ورزنه 182 لیتر در شبانه روز بود، 
ولى هم اکنون این رقم بــا ترویج فرهنگ صحیح مصرف به 171 

لیتر در شبانه روز رسیده است.
مهدى شمس بیگى با اشاره به فعالیت هاى کانون پرورشى فکرى 
در تابستان سال جارى خاطر نشان کرد:در تابستان سال جارى تمام 
فعالیت هاى کانون پرورشى فکرى شهرســتان ورزنه متمرکز بر 
چگونگى راه هاى مصرف صحیح آب میــان کودکان و نوجوانان 

بودکه دستاوردهاى قابل توجهى داشته است.

مدیرپروژه میدان امام على(ع) گفت: احداث مجتمع 
کمرزرین مى تواند روند آزادســازى میدان جلوخان 

مسجد جامع را تسریع بخشد.
مهدى رضایى اظهارکرد: تسریع در روند آزادسازى 
میدان جلوخان مســجد جامع، همکارى کســبه را 
مى طلبد در این راستا امیدواریم با اعمال سیاست هایى 
از سوى شهردارى اصفهان، عملیات آزادسازى این 

طرح به سرعت انجام شود.
وى افزود: مجتمع تجــارى و پارکینگ کمرزرین به 
مســاحت 32 هزار مترمربع که در مجاورت میدان 
جلوخان و مســجد کمرزرین قرار دارد، تاکنون 42 
درصد پیشرفت فیزیکى داشــته است و احداث این 
پروژه عملیات آزادســازى طرح میــدان جلوخان را 

سرعت مى بخشد.

مدیر پروژه میــدان امام على(ع) ادامــه داد: پس از 
تکمیل پروژه میــدان جلوخان، ســایر پروژه هاى 
شهردارى در قالب پروژه هاى مشارکتى و اجتماعى 
در حوزه میدان امام على(ع) انجام خواهد شد و این 
پروژه هاى پیرامونى، همانند پروژه مجتمع تجارى 
قیصریه، ولیعصر(عــج) و ورودى هاى 16، 18 و 19 

میدان با همکارى و مشارکت مردم انجام مى شود.
رضایى با بیان اینکه تعدادى از منازل مسکونى نیز 
در حوزه پروژه هاى پیرامونى میــدان امام على(ع) 
قرار دارند که در مراحل بعدى آزادســازى مى شود، 
خاطرنشان کرد: در مراحل آزادسازى این طرح تاکنون 
به یک بنــاى تاریخى به نام ســراى مرغى برخورد 
کرده ایم که کارشناسان ســازمان میراث فرهنگى 
وگردشگرى هنوز درباره این خانه اظهارنظر نکرده اند.

   فرى استایل کاران اســکیت اصفهان در مسابقات 
بین المللى مارشال کاپ  کوالك کردند.

این مســابقات بین المللى با حضور هشت کشور  به 
میزبانى استان البرز  برگزار شد.

مالکى، رئیس هیئت اسکیت استان اصفهان گفت: 
مســابقات بین المللى مارشــال کاپ به مناســبت 
چهلمین سالگرد پیروزى انقالب اسالمى  روزهاى 
14، 15 و 16 آذرماه در سالن نشاط مجموعه ورزشى 
انقالب کرج برگزار شد و هفت کشور از جمله ایران، 
روسیه، لهستان، فرانسه، اسپانیا، افغانستان و اتریش  

در این دوره از رقابت ها حضور داشتند که تیم استان 
اصفهان موفق به کسب چهار مدال طال ، سهمدال 
نقره و چهار مدال برنز و چندین مقام چهارم تا ششم 
شــد و بیشــترین مدال هاى این رقابت هــا را درو 

کرد.
مالکى خاطر نشــان کــرد: 236 شــرکت کننده 
داخلى و خارجــى در بخــش بانــوان و آقایان در 
رده ســنى زیر 16 سال و باالى 16 ســال در رشته 
فرى اســتایل در این رقابت ها با یکدیگر به رقابت

 پرداختند.

در راســتاى ادامه عملیات عمرانى ســاخت اولین 
زورخانه شهر فالورجان، باهمت مجموعه شهردارى 
و شــوراى اســالمى شــهر فالورجان در راستاى 
ترویج فرهنــگ و منش  پهلوانــى جهت برگزارى 
برنامه هاى ویژه فرهنگى و ورزشى، فاز اول احداث 
آن با اجراى  اســکلت فلزى و آجرچینى گنبد پایان

 یافت. 
 با تکمیــل و بهره بــردارى از این طــرح،  یکى از 
خواسته هاى دیرینه ورزشــکاران باستانى کار این 
شهرســتان در برخوردارى از مکانى مناسب براى 
انجام تمرینات ورزشى و برگزارى مسابقات تحقق 

خواهد یافت .

انجام پروژه هاى پیرامونى 
میدان امام على(ع) با مشارکت مردم  

کسب 11مدال رنگارنگ توسط 
فرى استایل کاران  اصفهان

خواسته هاى باستانى کاران فالورجان 
در آستانه تحقق

نشست پروژه مدیریت یکپارچه منابع آب زاینده رود در سالن اجتماعات 
دانشکده منابع طبیعى دانشــگاه صنعتى اصفهان دیروز در دانشگاه 
صنعتى برگزار شد. در پروژه مدیریت یکپارچه منابع آب زاینده رود که به 
سفارش وزارت نیرو، با همکارى دانشگاه صنعتى اصفهان و با حمایت 
وزارت آموزش عالى کشور آلمان انجام گرفته پژوهشگران آلمانى در 
هشت سال تحقیقات جامع، طرحى را براى مدیریت یکپارچه منابع آب 

زاینده رود تدوین و ارائه کرده اند.
رییس دانشگاه صنعتى اصفهان در این نشست تنها راه حل مشکل آب 
زاینده رود را مدیریت یکپارچه، جامع نگر و علمى اعالم کرد و گفت: 
موضوع حذف ردیف بودجه تامین آب آشــامیدنى از سال آینده براى 
توجه به زاینده رود یکى از موارد مهمى اســت که انتظار داریم دولت 

به آن توجه کند.
محمود مدرس هاشمى افزود: عالوه بر موضوع بودجه نیازمند همکارى 
و برنامه ریزى و استفاده از ظرفیت ها در استان و کشور و در سطح بین 
المللى هستیم که همکارى با آلمان در این زمینه نشان دهنده استفاده 

از تجربیات بین المللى است.
مدرس هاشمى با بیان اینکه موضوع آب براى مردم و متخصصان آب 
در ایران شناخته شده است، اظهارداشــت: امروز موضوع آب یکى از 
اولویت هاى جدى کشور است اگرچه از قدیم هم به دلیل اینکه کشور 
در منطقه خشک و نیمه خشــک جهان واقع شده بود اما آب از ارزش 

خاصى برخوردار بوده است.
مدرس هاشمى با اشاره به خشکســالى هاى اخیر فالت مرکزى در 
دهه هاى گذشته اضافه کرد : برداشــت هاى بى حساب و بارگذارى 
بیش از توان اکولوژیکى به زاینده رود باعث مشــکالت جدى در این 

راستا شده است.
وى بیان کرد: به نظر مى رسد تنها راه حل این مشکل مدیریت یکپارچه، 
جامع نگر و علمى به موضوع آب زاینده رود است، که در پروژه مشترك 
بین محققان ایرانى و آلمانى این مولفه ها مورد توجه قرار گرفته است.

ورود سیاستگذاران به موضوع آب الزامى است
در این نشست همچنین رییس پروژه مدیریت یکپارچه منابع آب زاینده 

رود گفت : با توجه به نگرانى هاى آبى موجود نه تنها در ابعاد کوچک 
بلکه در ابعاد بزرگ باید شاهد ورود سیاستگذاران به این موضوع باشیم.

شهروز مهاجرى با اشاره به اعتماد دو جانبه متخصصان ایرانى و آلمانى 
با یکدیگر تصریح کرد: زمانى که ایرانى ها معضالت خود را با ما در میان 

گذاشتند یعنى اعتماد بین طرفین وجود دارد.
مدیر پروژه مدیریت یکپارچه زاینــده رود بیان کرد: این پروژه متعلق 
به رودخانه زاینده رود اســت و کارى به عناوین بــاال و پایین نداریم 
زیرا تمرکز بر رودخانه زاینده رود و منابع آبى است، همچنین براى ما 
مرزهاى موجود بین کشورها در این پروژه مطرح نیست و به عنوان تیم 

آلمانى به دنبال منافع شخصى در این طرح نیستیم.

مهاجرى با اشاره به ورود ابزارآالت و استراتژى هاى مجموعه در این 
طرح تصریح کرد: زمانى که با این ایده پروژه را آغاز کردم قول دادم، 
مدلى بیطرف را پیاده ســازى و از تیم خالق آلمانى براى پیشبرد این 

طرح استفاده کنم.
مدیر پروژه یکپارچه منابع آب زاینده رود درباره کشت برنج در اصفهان 
تصریح کرد: دستگاه هایى وجود دارد که نشان مى دهد فعالیت هایى 
همچون کشت برنج چه تاثیراتى بر رودخانه زاینده رود به همراه دارد 
از این رو با این دانش موثرتر مى تــوان بر روى انرژى و فعالیت هاى 

مورد نیاز هزینه کرد.
مهاجرى با اشــاره به اجراى پروژه هاى پایلــوت در اصفهان ادامه 

داد: بازسازى کانال هاى فاضالب اصفهان یکى از این طرح ها است، 
اصفهان در واقع قدیمى ترین کانال هاى ایران را در این زمینه دارد و جزو 

اولین شهرهایى است که در کشور ایران با این پروژه مواجه مى شود.
به گفته وى در خیابان عالمه امینى تکنولوژى جدید آلمان و سیستم 
لوله کشــى فاضالب را اجرا و با نهادهاى مختلف همکارى کردیم 
و تالش مى کنیم تا با آوردن سنسورهاى حســاس و فناورى جدید 
فرآیندها را بهینه سازى و در بهره بردارى از انرژى صرفه جویى کنیم.

احتمال کمبود آب در آلمان
یک  کارشــناس حــوزه آب از وزارت علوم و  تحقیقــات آلمان هم 

در این نشســت گفت: مدیریت منابع آب در ایران بــا چالش هایى 
مواجه است و باید به ســمت مدیریت یکپارچه در این بخش حرکت 

کرد.
’کریستین الک› افزود: الزم است بسته هاى حمایتى براى یکپارچه 

کردن مدیریت منابع آب، تعریف و به اشتراك گذاشته شود. 
این کارشناس با اشاره به طرح مدیریت یکپارچه منابع آب زاینده رود 
که به ســفارش وزارت نیرو و با همکارى دانشگاه صنعتى اصفهان 
و وزارت علوم آلمان اجرا شد، خاطرنشــان کرد: طرح ایران، یکى از 
موفق ترین برنامه هایى اســت که در مرحلــه دوم هم دنبال خواهد 

شد. 
وى با بیان این که وزارت انرژى آلمان در طرح ایران سرمایه گذارى 
کرده است، اضافه کرد: آینده این طرح براى آلمان از اهمیت ویژه اى 
برخوردار اســت زیرا یک همکارى دو جانبه با مبالغ میلیون یورویى 

است . 
وى بیان کرد : امســال تابســتان خیلى خشــکى را در آلمان پشت 
ســر گذاشــتیم که نشــان دهنده احتمال کمبود آب در این کشور

 است. 

مشکل آب بصورت جدى روى میز قرار دارد
مدیرعامل آب منطقه اى اســتان اصفهان هم در این نشست گفت: 

امروز آب مشکل اساسى و معضل اصلى کشور ما محسوب مى شود. 
مســعود میر محمد صادقى با بیان اینکه ذینفعان زیادى در موضوع 
آب دخیل هستند، افزود: مدیریت یکپارچه بر این اساس بوجود آمد و 
انتظار داشتن از یک دستگاه براى حل مشکالت آب، توقعى بیهوده

 است. 
مدیرعامل آب منطقه اى اســتان اصفهان با بیان این که مشکل آب 
بصورت جدى روى میز قرار دارد، تصریح کرد: در زمان حاضر ســد 

زاینده رود حدود 135 میلیون متر مکعب آب دارد. 
وى با اشاره به برنامه نشست مذکور گفت: این طرح موجب جمع آورى 
اطالعات عظیمى شد و جهاد  کشاورزى، محیط زیست و آب و فاضالب 

روستایى نیز در این طرح فعالیت دارند.

نشست پروژه مدیریت یکپارچه منابع آب زاینده رود با حضور کارشناسان ایرانى و آلمانى دیروز برگزار شد

ورود جدى آلمان به چالش آب در اصفهان

 رئیس اتاق بازرگانى اصفهان:

حقآبه هاى اصفهان 
در ازاي وعده هاى توخالى واگذار مى شود 

در دهمین جشنواره نخستین واژه آب عنوان شد؛ 

اجراى روش هاى نوین  براى آبیارى فضاى سبز  مدارس ورزنه
ایجاد پارك فن آورى هاى نوین صنعت 

توزیع برق در اصفهان 


