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 معجزه اى 
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 درد مفـاصل

اجراى طرح ترافیکى جدید در شهر  
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کالهبردارى 3 میلیاردى 
یک کارمند بانک 

افشاى راز گنج صدام

عمارت سعدى 
میزبان حراج 

آثار هنرمندان مى شود
5

ساخت کلینیک 
سلول درمانى 
در اصفهان

زردچوبه داراى ترکیبات طبیعى ضد التهابى به 
نام «کورکومینوئیدها» (ماده زردرنگ زردچوبه) 

است که این ترکیبات تأثیر مثبتى بر بیمارى هاى 
مختلف دارند.

همانطور که مى دانید التهاب منجر به ...

معاون پژوهشکده زیســت فناورى پژوهشگاه 
رویان از پیشرفت هاى علمى و تحقیقاتى مؤسسه 

رویان در زمینه سلول درمانى خبر داد.
مهدى حاجیان افزود: در برخى از بیمارى ها از 
طرح هاى مطالعاتى سلول درمانى به مرحله 
درمان رسیده ایم، در مورد بیماران MS روند 
بیمارى را تا حدودى متوقف کرده و توانسته ایم 
مدت زمان رســیدن بیمارى به اوج را، به تأخیر 

بیندازیم.
وى افزود: نیاز اســت که حمایت هاى دولتى از 

مؤسسه رویان...
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دور جدید «بگم بگم» هاى سپاهان و پرسپولیس!دور جدید «بگم بگم» هاى سپاهان و پرسپولیس!

5

تا پایان سال محقق خواهد شد

خبر ازدواج 
خواننده اصفهانى در 
برنامه زنده

VAR فعًال نه
اســتفاده از کمک داور ویدیویى یا همان 
VAR در دور برگشت بازى هاى لیگ برتر 

قطعى نیست.
اگر چه فدراسیون فوتبال روى استفاده از این 

سیستم در دور برگشت لیگ برتر به منظور کاهش 
اشتباهات داورى تأکید دارد و به تازگى نمونه ایرانى...

6

7
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امضاى تفاهمنامه
 سـاخت 8500 مسکن

 در بهارستان

با حضور معاون وزیر راه و شهرسازى 
در اصفهان صورت گرفت

90درصد مخزن سد زاینده رود همچنان خالى است
معاون آب منطقه اى هشدار داد
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پر رنگ تر است؟پر رنگ تر است؟

آگهى مزایده عمومى (نوبت دوم)
واگذارى جهت بهره بردارى از باشگاه بدنسازى مؤسسه ایثار اصفهان

1) نام و نشانى مزایده گذار:
مؤسسه فرهنگى ورزشى و توانبخشى ایثار اصفهان به نشانى: اصفهان، خیابان 
بزرگمهر، انتهاى خ هشت بهشت شرقى، خ میثم، خ ارشاد، مقابل خانه معلم شماره 

4 مؤسسه فرهنگى ورزشى و توانبخشى ایثار اصفهان
2) موضوع مزایده: 

عبارت است از بهره بردارى از مجموعه ســالن بدنسازى مؤسسه ایثار به نشانى 
فوق الذکر

3) نوع و مبلغ تضمین شرکت در مزایده: مبلغ تضمین براى شرکت در مزایده فوق 
مبلغ 35/000/000 ریال مى باشد و مبلغ فوق بایستى به صورت ضمانت نامه بانکى 
بدون قید و شرط و یا رسید واریز نقدى به حساب شماره 0203417531001 بانک 

دى بنام مؤسسه فرهنگى ورزشى و توانبخشى ایثار واریز گردد.
4) مهلت و محل دریافت اسناد مزایده:

از ساعت 8:00 روز شنبه مورخ 1397/10/08 لغایت ساعت 13:00 روز پنجشنبه 
مورخ 97/10/13، آدرس اصفهان، خیابان بزرگمهر، انتهاى خ هشت بهشت شرقى، 
خ میثم، خ ارشاد، مقابل خانه معلم شماره 4 مؤسسه فرهنگى ورزشى و توانبخشى 

ایثار، دفتر امور ادارى.
5) مهلت و محل تسلیم پیشنهادها:

تا ساعت 14:00 روز چهارشنبه مورخ 1397/10/19 آدرس فوق.
6) تاریخ و محل برگزارى جلسه گشایش پاکت هاى پیشنهاد:

ساعت 9:00 صبح روز پنج شنبه 1397/10/20 آدرس فوق، دفتر مدیریت مؤسسه.
تذکر: هزینــه درج آگهى و حق الزحمه کارشناســى به عهــده برنده مزایده 

خواهد بود. 

آگهى مزایده عمومى
باستناد مصوبه شــماره 1336/ش/ن مورخ 97/07/04 شوراى محترم 
اسالمى شهر، شهردارى نوش آباد در نظر دارد نسبت به اجاره یک باب 
مغازه به متراژ 10 مترمربع واقع در آران و بیدگل- نوش آباد- منطقه شهید 
بهشتى- کوچه شهید آقائى- خروجى 2 شهر زیرزمینى به شخص واجد 
شرایط اقدام نماید. لذا از متقاضیان دعوت مى گردد از محل بازدید و قیمت 
پیشنهادى  خود را براى هر ماه به مدت یکسال کتباً ظرف مهلت ده روز به 

امور ادارى و مالى شهردارى اعالم نمایند.
ضمنًا هزینه آگهى به عهده برنده مزایده بوده و شهردارى در رد یا قبول 

برنده مزایده مختار مى باشد.
محمود اشرفى- شهردار نوش آباد

نوبت اول

آگهى مزایده عمومى
باستناد مصوبه شــماره 1409/ش/ن مورخ 97/07/15 شوراى محترم 
اسالمى شهر، شهردارى نوش آباد در نظر دارد نسبت به واگذارى امور بازار 
روز (چهارشنبه بازار) واقع در محوطه باز پارك الله را به پیمانکار واجد 
شرایط به مدت یکسال اقدام نماید. لذا از متقاضیان دعوت مى گردد از 
محل بازدید و قیمت پیشنهادى خود را به ازاى هر ماه کتبًا ظرف مدت ده 

روز به شهردارى اعالم نمایند.
ضمنًا  انجام امور مطابق با شــرح وظایف تعریفى بوده و هزینه آگهى به 
عهده برنده مزایده و شهردارى در رد یا قبول برنده مزایده مختار مى باشد.

محمود اشرفى- شهردار نوش آباد

نوبت اول
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سخنگوى شرکت ملى پاالیش و پخش فرآورده هاى نفتى 
با اشــاره به توزیع کارت هاى سوخت  که در شرکت پست 
مانده است، گفت: کارت ســوخت 64 هزار خودرویى که 
طى سال هاى 93 تاکنون شماره گذارى شده و در شرکت 
پست جا مانده بود تاکنون توزیع شده و این فرایند ادامه دارد.
زیبا اسماعیلى، سخنگوى شرکت ملى پاالیش و پخش 
فرآورده هاى نفتى ایران، از ثبت نام حدود سه میلیون نفر 
براى دریافت کارت ســوخت خبر داد و افزود: بیش از دو 
میلیون و 400 هزار نفر به صــورت غیرحضورى و بیش 
از 500 هزار نفر به صــورت حضورى براى دریافت کارت 
سوخت المثنى ثبت نام موفق داشته اند. البته از این تعداد، 

260 هزار نفر صاحب کارت سوخت بودند اما کارت سوخت 
آنها در شرکت پست جا مانده بود که برایشان ارسال خواهد 
شد. وى با بیان اینکه طى سال هاى 93 تاکنون 924 هزار 
خودرو شماره گذارى شــده اند، اظهار کرد: تاکنون کارت 
سوخت بیش از 64 هزار نفر از مالکان خودروى نوشماره 

توسط شرکت پست به آنها ارسال شده است.
سخنگوى شرکت ملى پاالیش و پخش فرآورده هاى نفتى 
گفت: 37 هزار کارت ســوخت مالکانى که کارت سوخت 
داشــتند اما براى ثبت نام اقدام کردند و کارت سوختشان 
در استان سیستان و بلوچستان براى سوختگیرى استفاده 

مى شده، ابطال شد.

به گزارش پایگاه اطالع رسانى حضرت آیت ا... خامنه اى، 
رهبر معظم انقالب اســالمى صبح دیروز (چهارشنبه) در 
مراسم تشییع فقیه عالیقدر و کارگزار باوفاى نظام اسالمى 
مرحوم آیت ا... هاشمى شاهرودى در مصالى امام خمینى 
(رحمه  ا...) تهران حضور یافتند. در این مراسم که با حضور 
رؤساى سه قوه، مسئوالن و قشرهاى مختلف مردم برگزار 
شــد، حضرت آیت ا... خامنه اى بر پیکر رئیس فقید مجمع 
تشخیص مصلحت نظام، نماز اقامه کردند و رحمت و مغفرت 
الهى را براى آن مرحوم از خداوند مسئلت کردند. پیکر این 
اســتاد بزرگ حوزه  علمیه  قم پس از تشییع بر دستان مردم 
مؤمن و قدرشــناس، براى تدفین در جوار مضجع نورانى 

حضرت معصومه (سالم ا... علیها) به قم منتقل شد. مجلس 
بزرگداشت آیت ا... هاشمى شاهرودى از طرف رهبر معظم 
انقالب اسالمى دیشب (چهارشنبه شب) بعد از نماز مغرب 
و عشاء در مسجد اعظم قم برگزار شــد و همچنین امروز 
(پنج شــنبه 6 دى 97) نیز از ســاعت 10 تا 11و30 دقیقه 
صبح مراســم بزرگداشــت رئیس فقید مجمع تشخیص 
مصلحت نظام با حضور رهبر انقالب اســالمى در حسینیه  
امام خمینى (رحمه ا...) برگزار خواهد شــد. آیت ا... هاشمى 
شاهرودى، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام که مدتها 
از بیمارى رنج مى برد، دوشنبه شب سوم دى ماه 97 در یکى 

از بیمارستان هاى تهران دعوت حق را لبیک گفت.

چند نفر براى کارت سوخت 
ثبت نام کردند؟

پیکر آیت ا... شاهرودى 
دیروز تشییع شد

فضاى مجازى بى دروپیکر 
   خبرگـزارى حـوزه | آیـت ا... سـید محمدعلى 
موسـوى جزایرى، نماینده ولى فقیه در خوزستان اظهار 
کرد: مهمترین تهاجمات دشمن در حال حاضر از طریق 
فضاى مجازى صورت مى گیرد. امام جمعه اهواز، فضاى 
مجـازى را بـى در و پیکـر خطاب کـرد و گفت: توسـط 
بسـیارى از کارشناسان، بسیارى از کشـورهاى اروپایى 
و آمریکایى را مورد بررسـى قـرار داده و متوجه شـدیم 
فضاى مجازى به این خودسرى و مطلق العنانى در هیچ 

کشورى وجود ندارد.

رئیس بعدى کیست؟
   آنـا | بعد از فوت آیت  ا... شـاهرودى گمانه زنى هاى 
رسانه اى و درگوشـى زیادى براى ریاست بعدى مجمع 
تشخیص مصلحت نظام مطرح مى شود و برخى از آیت ا... 
موحدى کرمانى نام مى برند. برخى نیز ابراهیم رئیسى را 
عنوان مى کنند. آیت ا... جنتى، آیـت ا... آملى الریجانى، 
آیت ا... مدرسى یزدى و آیت ا... محمد یزدى از گزینه هاى 
دیگرى هسـتند که در داخل مجمع توانایى ریاسـت را 

دارند.

گفتگوى ایران با طالبان
   فـارس | دریابـان على شـمخانى، نماینـده مقام 
معظم رهبرى و دبیر شـوراى عالى امنیت ملى با اشـاره 
به گفتگوهـاى جارى بیـن جمهورى اسـالمى ایران با 
گروه طالبان به منظور کمک به رفع مشـکالت امنیتى 
موجود در افغانستان خاطرنشان کرد: مجموعه ارتباطات 
و گفتگوهاى انجام شـده با گروه طالبان با اطالع دولت 

افغانستان بوده و این روند همچنان ادامه خواهد یافت.

درخواست عجیب 
   جـام جـم آنالیـن | رئیس جمهور مصـر از مردم 
کشورش درخواست عجیبى کرد. «عبدالفتاح السیسى» 
اوایل این مـاه در نطقى تلویزیونى از برخى شـهروندان 
این کشـور که داراى اضافه وزن هسـتند انتقاد کرد و از 
مصرى ها خواست بیشـتر مراقب خود باشند. وى گفت: 
ورزش و فعالیـت بدنى باید بـه برنامه اصلـى مدارس و 
دانشگاه ها تبدیل شـود و در برنامه هاى تلویزیون نباید 
مجریان یا مهمانانى حضور پیدا کنند کـه داراى اضافه 
وزن هستند. السیسـى در ادامه از نخست  وزیر مصر که 
در کنارش نشسـته بود نیز خواسـت مراقب چاق شـدن 

خودش باشد!

فرافکنى نکنیم
   خبر آنالیـن | بیشتر از یک هفته است که موضوع 
انتشار فیلم درگیرى لفظى نماینده سراوان به یکى از داغ 
ترین بحث ها تبدیل شده است. نقدها تا جایى ادامه پیدا 
کرده که آیت ا... جنتى، دبیر شوراى نگهبان عنوان کرده 
باید براى نمایندگان یک دوره آموزش اخالق گذاشت. 
محمدرضا تابش، نایـب رئیس فراکسـیون امید در این 
رابطه گفت:  یک زمانـى خدمت آیت ا... جنتى رسـیدم 
گفتند چرا وضعیت مجلس اینگونه است؟ گفتم حاج آقا 
نصف تقصیرات متوجه شماست که رد صالحیت هایتان 
گسترده بود و بخشى هم متوجه ماست که هرکس ادعا 
کرد اصالح طلب است ما او را در لیسـت قرار دادیم. لذا 
این مجلس محصول نظارت استصوابى شوراى نگهبان 

است و نه ما و نه آنها نباید فرافکنى کنیم.

راننده اتوبوس مرگ 
سکته کرده بود؟

   فـارس | قاضى شهریارى، معاون دادستان تهران 
و سرپرست دادسراى جنایى با بیان اینکه کالبدشکافى 
از راننده اتوبوس حادثه دانشگاه علوم تحقیقات در محل 
پزشکى قانونى استان تهران صورت گرفته است، گفت: 
«عالیمى که نشـان دهنده سـکته قلبى یا مغزى راننده 
اتوبوس باشد، تشـخیص داده نشـد و نمونه  قلب و مغز 
براى انجـام آزمایش پاتولوژى به آزمایشـگاه فرسـتاده 
شده است. نتیجه آزمایش پاتولوژى ظرف دو تا سه هفته 

آینده اعالم خواهد شد.»

خبرخوان
احتمال وقوع سونامى در 

شمال
   خبر آنالیــن | رئیس مرکــز زلزله نگارى 
مازندران در مــورد اینکه آیا دریــاى خزر به 
ویژه در محدوده اســتان مازنــدران مى تواند 
عاملى براى تخریب پــس از زلزله و احتمال 
وقوع ســونامى باشــد، گفت: در بستر دریاى 
خزر گســل فعال وجــود دارد امــا زمین لرزه 
هاى بزرگى بســتر اقیانوس ها و دریاهاى آزاد 
که باعث ایجاد ســونامى هاى وحشــتناکى 
مانند آنچه در  ســواحل ژاپن و اندونزى اتفاق 
افتــاده در دریاى خزر به ندرت گزارش شــده 
اســت. اما در اثر یک زمین لرزه بزرگ امکان 
وقوع سونامى با شــدت کمترى ممکن به نظر 
مى رسد و ممکن اســت مقدارى پیشروى آب 
در سواحل به ویژه در گلســتان و یا گیالن را 

داشته باشیم.

طال گران تر مى شود؟
   تسنیم | همزمان با افزایش قیمت طال، 
رئیس کمیســیون تخصصى طال و جواهر در 
پاسخ به این ســئوال که آیا قیمت سکه و طال 
بازهم در روزهاى آینــده افزایش خواهد یافت 
گفت: فکر نمى کنم این افزایش ادامه دار باشد؛ 
البته پیش بینى مى شــد که در روزهاى پایانى 
سال میالدى نوساناتى داشــته باشیم ولى در 
چند روز آینده قیمت جهانى طال به یک ثبات 
مى رســد و در بازار داخلى نیز اقدامات بانک 
مرکزى در کنترل قیمت ارز ادامه خواهد داشت 

و قیمت ها به ثبات مى رسد.

بارش برف و باران
 در 22 استان 

   تســنیم | ســازمان هواشناسى کشور 
براى امــروز (6 دى) و روز جمعــه (7 دى) در 
22 استان کشــورمان بارش «برف و باران»

 پیش بینى کرد. 
سازمان هواشناسى کشــور اعالم کرد امروز 
پنج شنبه سامانه بارشى از شمال غرب و غرب  
کشور وارد  مى شــود و روز جمعه این سامانه 
تقویت شــده و عــالوه بر مناطق ذکرشــده،
 بخش هاى دیگر و از جمله مناطق مرکز کشور 
را نیز تحت تأثیر قرار مى دهد. بر این اســاس 
جنوب غــرب اصفهان نیز فردا جمعه شــاهد 

بارندگى خواهد بود.

دستور جمع آورى فورى 
یک کپسول

   ایرنا | سازمان غذا و دارو در اطالعیه اى به 
معاونت هاى غذا و داروى دانشــگاه هاى علوم 
پزشکى دستور جمع آورى یک نوع کپسول به 
نام ویگ ریکس VigRX (براى مشکالت 
جنســى) را از داروخانه هاى سراســر کشــور 

صادر کرد. 
این کپسول با مشــخصات مذکور از نظر اداره 
کل امور فرآورده هاى طبیعى، سنتى و مکمل 
سازمان غذا و دارو قابل مصرف نیست و توزیع 
آن توسط شرکت هاى پخش غیرقانونى است.

بخشش پاى چوبه دار 
   ایرنا |داماد محکوم به قصاص نفس دیروز 
چهارشنبه از سوى اولیاى دم پاى چوبه دار در 

زندان بابل مورد بخشش قرار گرفت. 
رئیس دادگسترى بابل گفت که قاتل 39 ساله 
در سال 88 پدر همســر خود را به قتل رسانده 
بود و به همین دلیل به قصاص نفس محکوم 
شــد ولى اولیاى دم از اجــراى حکم قصاص 
اعالم گذشــت کردند. فضــل ا... وکیلى راد 
افزود: اولیــاى دم همچنین بابت بخشــش و 
قصاص نکــردن قاتــل حاضر بــه دریافت 

هیچ وجهى نشدند.

حدود 15سال پیش نیرو هاى آمریکایى، «صدام حسین»، 
رئیس جمهور اسبق عراق، را در یک زیرزمین تاریک بازداشت 
کردند. اما اسرار این واقعه هنوز هم به طور کامل افشا نشده 

است.
یک رسانه آمریکایى به مناسبت ســالگرد بازداشت صدام 
حسین در دســامبر 2003 گزارش مفصلى درباره این واقعه 
منتشر و اسرار او را برمال کرد. مجله آمریکایى «اسکوایر»، با 
تعدادى از کسانى که در بازداشت صدام درگیر بودند مصاحبه 
کرده و جزئیات جدیدى از نحوه دستگیرى دیکتاتور سابق 
عراق را افشا کرده اســت. به گفته این مجله، نقطه عطف 
عملیات جستجوى صدام حسین، که چند ماه بدون نتیجه 
ادامه داشت، در ژوئن 2003 اتفاق افتاد. در این زمان دو تن 
از بازرگانان عراقى اطالعات شگفت انگیزى درباره دستگاه 
امنیتى ریاست جمهورى عراق افشــا کردند. دستگاهى که 

تحت سیطره کامل نزدیکان و خویشاوندان صدام بود.
نام دو نفــر در اطالعاتى که بازرگانان مزبــور ارائه کردند، 
مطرح شــد: «حدوشــى» و «محمد ابراهیم المســلط». 
آمریکایى ها به مزرعه حدوشى رفتند. در آنجا ساختمان ها 
و تأسیسات زیادى وجود داشت. آمریکایى ها دروازه مزرعه 
را شکستند و یک زن بداخالق را در آنجا یافتند که هربار که 
آمریکایى ها از مزرعه رد مى شدند، بسیار خشمگین مى شد. 

در مزرعه یک حفره جدید توجــه آمریکایى ها را جلب کرد. 
زمانى که خاك این حفره را کنار زدند، هشــت میلیون دالر 
آمریکایى نقد در آن پیدا کردند. اما این تنها اکتشــاف نبود. 
آنها چهار جعبه بزرگ دیگر، مقدارى زیورآالت، اسناد تولد 
و عقدنامه هــاى ازدواج پیدا کردند که بــراى آمریکایى ها
 بســیار مهم بود. اینها هم پایان اکتشــافات نبود، سربازان 
آمریکایى، ســه مایل زیِر زمین، چیز هایــى پیدا کردند که 
به شــدت آنها را غافلگیرد کرد. آنها مقــدار زیادى طال و 
جواهرات متعلق به «ساجده طلفاح»، همسر صدام و میلیون ها 
دالر دیگر پیدا کردند. آمریکایى ها ده هزار بســته اسکناس 
صددالرى - که با برچسب بانک «چیس مانهاتان» پیچیده 
شــده  بود- پیدا کردند. عالوه بر این، شش بسته زباله پیدا 
کردند که مملو از جواهرات همســر صدام بود. این طالها، 
شامل مقدار زیادى انگشتر، گوشــواره، کارد هاى کوچک 

طالیى و یک کالشینکوف طالیى بود.
آمریکایى ها اندکى بعد، به کمک المسلط -که در این زمان 
بازداشت بود و با آمریکایى ها همکارى مى کرد- صدام را هم 
در حفره اى تاریک پیدا کردند. قبل از ورود به حفره، «سمیر»، 
مترجم عراقى که همراه نیرو هاى آمریکایى بود، صداى صدام 
را شنید که مى گفت: «شلیک نکنید، شلیک نکنید». سمیر به 
زبان عربى از صدام خواست بیرون بیاید و صدام هم دستانش 

را باال برد و نیرو هاى آمریکایى هم او را از حفره بیرون آوردند.
در این لحظات، سمیر چندین بار به صدام سیلى زد تا اینکه 

نیرو هاى ویژه آمریکایى به سمیر گفتند که آنها نیاز دارند که 
صدام را زنده بازداشت کنند.

افشاى راز گنج صدام

دادســتان عمومى و انقالب مرکز استان البرز از بازداشت 
یک کارمند بانک خبر داد و گفت که این فرد حدود ســه 

میلیارد تومان از مشتریان کالهبردارى کرده است.
حاجى رضا شاکرمى از بازداشت کارمند کالهبردار خبر داد 
و گفت: کارگزار پست بانک که اقدامات مربوط به افتتاح 

حســاب افراد را انجام مى داد هنگام انجام مراحل افتتاح 
حساب دو فیش به مشتریان ارائه مى کرد.

دادستان عمومى و انقالب مرکز استان البرز خاطرنشان 
کرد: یکى از این فیش هاى مذکور، فیش واریز و دیگرى 
فیش برداشت بوده که مشتریان نیز فیش برداشت را امضا 

کردند. 
وى افزود: در ادامه کارمند مذکور به برداشــت از حساب 
مشــتریان اقدام و با این شیوه حدود ســه میلیارد تومان 
کالهبردارى کرده بود. شــاکرمى تصریــح کرد: کارمند 

کالهبردار هم اکنون در بازداشت به سر مى برد.

باستان شناسان توانســتند یک پایگاه نظامى متعلق به 
دوران ایران باستان را در سرزمین هاى اشغالى فلسطین در 

نزدیکى شهر عکا کشف کنند. 
قدمت این پایــگاه به حدود 2500 ســال پیش و دوران 

حکمرانى هخامنشیان بر ایران زمین برمى گردد. گمان 
مى رود این پایگاه نظامى که در سایت باستان شناسى «تل 
کیســون» قرار دارد، متعلق به نظامیان ارتش کمبوجیه 
بزرگ ترین پسر کورش باشد و در جریان حمالت ایرانیان 
به مصر باستان در سال هاى 520 قبل از میالد ساخته شده 

باشد. بر اساس مطالعات انجام شده، احتماًال کمبوجیه در 
این پایگاه ارتش خود را جمع و ســپس از این منطقه به 
سرزمین هاى تحت قلمرو پادشاهان نیل حمله کرده است.
حفارى هاى این منطقه تحت نظارت تیمى از پژوهشگران 
دانشگاه شــیکاگو و در دو مرحله انجام شد؛ 
مرحله اول حفارى ها به سال 2016 میالدى 
برمى گردد و مرحله دوم آن نیز در سال 2018 

انجام شده است.
بر اساس یافته هاى باستان شناسى، به دلیل 
اســتراتژیک بودن این منطقه، حتى پس از 
حمله به مصر نیز ایرانیان به طور گسترده از 
این پایگاه استفاده کرده و عالوه بر استفاده 
نظامى، آن را به یک مرکز بزرگ فعالیت هاى 

ادارى تبدیل کرده  بودند.
باستان شناسان توانســته اند در این پایگاه اشیائى مانند 
شیشه هاى سرامیکى و ظرف هاى سفالین پخت و پز نیز 
پیدا کنند. آنها مى گویند کشفیاتشان در این منطقه درباره 
ارتش کمبوجیه با اطالعاتى که در منابع باستانى از جمله 

تاریخ هرودت آمده، همخوانى دارد.

کالهبردارى 3 میلیاردى 
یک کارمند بانک 

کشف پایگاه نظامى هخامنشیان در فلسطین اشغالى

یک نماینده پارلمان کره جنوبى پس از آنکه از نشان دادن 
کارت شناســایى خود به کارمند فرودگاه امتناع کرد، به 

دلیل این رفتار خود رسماً عذرخواهى کرده است.
«کیم جونگ هو»، نماینده حزب دموکرات کره جنوبى و 
عضو کمیسیون حمل و نقل مجلس این کشور زمانى که 
قصد داشت در فرودگاه کیم پو سوار هواپیما شود مسئول 
گیت خروجى از وى درخواست مى کند که کارت شناسایى 
خود را به همراه بلیت نشان دهد. این نماینده مجلس با 
نشــان دادن بلیت هواپیما در صفحه موبایل هوشــمند 
خود قصد عبور از گیت را داشته که مسئول گیت به وى 
مى گوید باید کارت شناسایى خود را براى تطبیق نشان 
دهد. در این هنگام نماینده محترم به این سئوال اعتراض 
کرده و مى گوید: «من نماینده مجلس هستم و قوانین را 

مى دانم.»
این برخورد نماینــده مجلس با اعتــراض کارمند اداره 

فرودگاه روبه رو شد و تأکید مى کند: «کارت شناسایى را 
باید رؤیت کنم و این وظیفه من است.» در پى این حادثه 
رسانه هاى کره جنوبى نسبت به این رفتار نماینده مجلس 
اعتراض مــى کنند. نهایتاً آقاى کیــم جونگ هو اعالم 
مى کند: «من واقعًا عذر خواهــى مى کنم بابت رفتارى 
که داشتم. آن کارمند امنیت فرودگاه وظیفه خود را انجام 
مى داد و مطالبى که به ایشان گفتم، هم تحقیرآمیز و هم 
توهین آمیز بود و با این اقدام خود باعث ناامیدى کسانى 
شدم که به من رأى دادند. وى تأکید کرده است: از همه 
عذر خواهى مــى کنم. کار خوبى نکردم مرا ببخشــید. 
من امتیاز خاصى بخاطر اینکه نماینده مجلس هســتم 

نمى خواهم.»
این در شرایطى است که در این بین نمایندگان مجلس 
خواهان استعفاى اعضاى کمیســیون حمل و نقل کره 

جنوبى شدند. 

عذرخواهى جالب نماینده مجلس کره از مردم

به دنبال افتتاح اولین پایگاه بســیج مستقر در هتل هاى 
کشور در شهر مشهد، رئیس اتحادیه هتلداران خراسان 

رضوى توضیحاتى در این باره ارائه کرد.
محمد قانعى گفت: این اتفاق در واقع از سال گذشته آغاز 
شده است و استقرار پایگاه بسیج تنها مربوط به هتل هاى 

بزرگ با ظرفیت هاى باالست.
او در پاسخ به اینکه آیا این مسئله به شایعاتى که چندى 
پیش در مورد زائران کشورهاى عربى به ویژه عراقى ها در 
مشهد به وجود آمده  بود مرتبط است یا خیر؟ اظهار کرد: 
این مسئله ارتباطى با شــایعات به وجود آمده ندارد، آن 
شایعات نیز هیچ مستنداتى نداشت و شائبه هاى به وجود 
آمده صحیح نبود. عالوه بر اینکه نگرانى ها در مورد مراکز 
اقامتى غیرمجاز گفته شــد و  شایعات به دلیل تحریفات 

ایجاد شد.
در همین حال سرکنسول عراق در مشــهد به گزارش 
روزنامه «گاردین» درباره فساد اخالقى زائران عراقى در 

مشهد واکنش نشان داد.
شریف یاسین با بیان اینکه دو میلیون زائر عراقى در سال 
جارى میالدى براى زیارت به مشهد مقدس سفر کرده اند 
گفت: پیش بینى مى شود سال آینده میالدى چهار تا پنج 
میلیون زائر عراقى به مشــهد مقدس سفر کنند و مطرح 
شدن این مســائل با هدف تخریب روابط حسنه ایران و 

عراق از سوى آمریکا و غرب مطرح مى شود.
وى گفت: ممکن است تخلفات اندکى توسط گردشگران 
عراقى وجود داشته باشــد اما این موضوع جنبه عمومى 

ندارد.

استقرار بسیج در هتل ها ربطى به شایعات اخیر دارد؟

«به اطالع مخاطبان "حاال خورشید" مى رساند فردا دوم 
(دى ماه) برنامه پخش نخواهد شــد. زمان پخش بعدى 

متعاقباً اعالم خواهد شد.»
 با فرارســیدن صبح ششــم دى، همچنان ایــن برنامه 
پرمخاطب به کنداکتور شــبکه سوم ســیما بازنگشته اما 
مسئوالن نیز علت عدم پخش این برنامه را اعالم نمى کنند؛ 

مســئله اى که براى مخاطبان این پرسش را 
پیش آورده که در مسیر تولید این برنامه دوباره 

چه اتفاقى رخ داده است؟
شــنیده ها حکایت از آن دارد درگیرى مدیر 
شــبکه 3 با مدیر «تکتا» از شرکت وابسته به 
صدا وسیما که میزبان دکور این برنامه بوده، 
منجر به توقف همکارى این شرکت با شبکه 
3 سیما شده است. از آنجا که «تکتا» زیر نظر 
معاونت فنى است و شــبکه 3 سیما زیر نظر 
معاونت سیماست، به نظر مى رسد شاهد یک 

تقابل تازه در این سطح باشیم. البته احتماًال به واسطه تجربه 
درگیرى پیشین معاونت سیاسى و شبکه 3 سیما که پاى 
«حاال خورشید» را نیز به میان کشیده شده بود، این تقابل 
تازه رسانه اى نشده و مشخص نیست بر سر مسائل مالى 
است یا موضوع دیگرى در میان است؛ اما در هر حال آنچه 

مشخص است شرکت «تکتا» اجازه تداوم فعالیت عوامل 
«حاال خورشید» را در این دکور نداده و حتى این دکور براى 
تولید سریال مناسبتى واگذار شده است! طرح این موضوع در 
متن خبر تولید سریال، که این مجموعه در استودیوى برنامه 
رشیدپور تولید مى شود، معنادار است. این سریال شنبه 8 دى 
ماه در اولین لوکیشــن خود کلید مى خورد بنابراین عوامل 

برنامه حاال خورشید، باید به دنبال لوکیشن تازه باشند و این 
برنامه تا مشخص شدن استودیو تازه، روى آنتن نخواهد 
رفت. شبکه 3 در یکســال اخیر خاستگاه حواشى فراوانى 
بود که مهمترین آنها، عدم پخش برنامه عادل فردوسى پور 

براى چند هفته بود.

چرا «حاالخورشید» غروب کرد 

بعد از تالش برخى چهره هاى مطرح هنرى براى زایش 
اوالد در خارج، حاال روزنامه اصولگراى «کیهان» ادعا 
کرده که یکى از مدیران کانون پرورش فکرى کودك 
و نوجوان قصد دارد براى فرزندش تابعیت یک کشــور 
غربى را بگیرد. پایگاه اطالع رســانى «سینما روزان» 

خواستار واکنش مدیران کانون به این ادعا شده است.
«کیهان» نوشت: «عالوه  بر حضور مدیران دو تابعیتى، 
این روزها شاهد برخى مدیران هستیم که از جایگاه خود 
براى گرفتن تابعیت خارجى براى فرزندانشــان بهره 
مى برند. اما اینکه یک نفــر در جایگاه مدیریت نهادى 

قرار بگیرد که مسئول فرهنگسازى براى بچه هاى ایران 
است و همزمان، براى اقامت گزیدن فرزندش در یک 

کشور غربى در تقالست، از عجایب است!»
این روزنامه ادامه داد: «فرد مذکور، یکى از مدیران ارشد 
کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان است و قصد 

دارد فرزندش را به تابعیت یکى از کشورهاى غربى در 
بیاورد! از مســئوالن کانون پرورش فکرى کودکان و 
نوجوانان جاى سئوال است که چگونه به فردى مسئولیت 
داده اند که ایران اســالمى را بــراى زندگى و پرورش 

فرزندش مناسب نمى داند؟» 

پاسخ مدیران کانون پرورشى به ادعاى «کیهان» چیست؟
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برگزارى سومین نمایشگاه 
سراسرى کتاب کاشان

میثم نمکـى،  رئیـس اداره فرهنگ و ارشـاد اسـالمى 
شهرستان کاشان گفت: سـومین نمایشگاه سراسرى 
کتاب کاشـان از تاریخ 5دى (دیروز) تـا 11 دى ماه در 

176 غرفه برگزار مى شود.

افزایش20درصدى ازدواج 
در تیران 

اصغررضـا زاده،  مدیـر اداره ثبت احوال تیـران و کرون 
گفت: در سال جارى ازدواج در این شهرستان در مقایسه 

با سال گذشته 20 درصد افزایش یافته است.

ساماندهى 22 واحد خرید و 
فروش ضایعات در اردستان

شهردار اردستان گفت: 9 بنگاه ضایعاتى و 13 دوره گرد 
توسط شهردارى اردستان سـاماندهى و برچسب ویژه 

دریافت کردند.
محسـن حیدرى با بیـان اینکه اکثر مشـکالتى که در 
شهر اتفاق مى افتد در خصوص افرادى است که خارج 
از منطقه وارد شهر مى شـوند و اقدام به خرید ضایعات 
مى کنند، گفت: تاکنون 9 بنگاه ضایعاتى و 13 دوره گرد 

توسط شهردارى اردستان ساماندهى شده اند.

جایگزینى 217 هزار مترمربع 
چمن با نیاز آبى کم

فـروغ مرتضایى نـژاد، مدیرعامـل سـازمان پارك ها و 
فضاى سبز شهردارى اصفهان گفت: تاکنون 217 هزار 
مترمربع چمن جایگزین شده که در برنامه امسال تا 30 
هکتار ادامه پیدا مى کند و در برنامه پنج سال آینده نیز با 

افزایش 10 درصدى رو به رو خواهیم بود.

دستگیرى کارمند قالبى بانک 
در اصفهان

کارمند قالبى بانک در اصفهان شناسایى و دستگیر شد.
رئیـس پلیـس آگاهى اسـتان اصفهـان گفـت: در پى 
شکایاتى مبنى بر اینکه فردى با معرفى خود به عنوان 
کارمنـد بانـک و با ترفنـد ارائـه تسـهیالت، مبالغى را 
برداشت کرده و متوارى شده است، بررسى موضوع در 

دستور کار مأموران پلیس آگاهى قرار گرفت.
سـعید سـلیمیان افزود:با جسـتجوهاى پلیـس، محل 
اختفاى متهم کشف و پس از هماهنگى با مقام قضائى 

در عملیاتى غافلگیرانه وى دستگیر شد.
وى گفت: این متهم از شاکیان خود بیش از 350میلیون 

ریال کالهبردارى کرده بود.

نبود مکان مناسب براى احداث 
باغ بانوان درچادگان

فرماندار چـادگان گفت: بـراى جانمایى و احـداث باغ 
بانوان باید مکانى را در نظر گرفت که در دل خود شهر 

باشد و دسترسى مستقیم را براى بانوان داشته باشد.
على اسـتوار با ابراز نارضایتى از بودجه اى که در سـال 
گذشـته براى ایـن پـروژه اختصـاص یافته اسـت اما 
پیگیرى هاى الزم انجام نشـده، افزود: براى این پروژه 
باید با توجه به در نظر گرفتن موارد انتظامى، توپوگرافى 

زمین و کارشناسى آن، مراحل اجرایى الزم طى شود.

صنوف گلپایگان بیش از
 3 میلیارد ریال جریمه شدند

واحدهاى صنفى متخلف امسال درگلپایگان در مجموع 
به پرداخت سه میلیارد و 78 میلیون ریال جریمه محکوم 
شدند. مسـئول بازرسـى اداره صنعت، معدن و تجارت 
گلپایگان گفت: امسال در مجموع 315 پرونده تخلف 
واحدهاى صنفى به تعزیرات حکومتى این شهرسـتان 
ارسـال شـد.مرتضى جمالى افزود: این تخلفات بیشتر 
شامل گرانفروشى، درج نکردن قیمت روى کاال، تقلب، 

کم فروشى و صادر نکردن فاکتور بوده است. 

خبر

معاون اشتغال و خودکفایى کمیته امداد امام خمینى(ره)
اســتان اصفهان گفت: اســتخدام مددجویان در مشاغل 
تولیدى و خدماتى مى تواند در زمان کمترى نسبت به اجراى 
طرح هاى اشــتغال، آنها را توانمند و خودکفا کند و براى 

کمیته امداد نیز در مجموع هزینه کمترى دارد.
بهرام سوادکوهى بزرگ ترین گام براى توانمندى نیازمندان 
را کمک به اشتغال و کسب درآمد پایدار آنها عنوان کرد و 
افزود: مشکل بازاریابى و فروش محصوالت مددجویان از 
مهمترین مشکالت آنهاست که با حضور راهبران شغلى 
کاهش مى یابد. وى با اشاره به اینکه طرح SPV یا راهبران 
شغلى با مشــارکت فعاالن بخش خصوصى و صاحبان 

کسب وکارهایى انجام مى شود که تولید قسمتى از کاالها و 
یا ارائه بخش هایى از خدمات خود را برون سپارى مى کنند، 
افزود: کمیته امداد در زمینه پیشــبرد این طرح در استان 

اصفهان پیگیرى هاى الزم را انجام داده است.
وى با اشاره به اجراى صد طرح اشتغال مددجویى با راهبرى 
این کسب و کارها و همکارى پنج کسب و کار راهبر اشتغال 
مددجویان با این نهاد از ابتداى سال جارى تاکنون، تصریح 
کرد: قالیبافى، پرورش ماهیان زینتى، چرم دوزى، پرورش 
زالو و پرورش اسب پنج کسب وکارى هستند که در الگوى 
راهبران اشتغال با کمیته امداد اصفهان تاکنون همکارى 

داشته اند.

مدیرکل ستاد بحران استاندارى اصفهان گفت: 70 هزار خانه 
روستایى به منظور مقابله با هر گونه آسیب ناشى از حوادث 

غیر مترقبه در استان اصفهان بازسازى شده است.
منصور شیشه فروش اظهار کرد: باید توجه داشت که اصفهان 
معین منطقه2 تهران اســت و در حــوادث غیر مترقبه نیز 

اصفهان جانشین تهران در این حوزه است.
وى افزود: طى صد سال گذشــته در استان اصفهان حادثه 
بزرگى را نداشته ایم، همچنین  اصفهان منطقه مرکزى کشور 
و داراى مسیرهاى اصلى ترانزیتى است و از این رو  این استان 
به عنوان جانشین پایتخت در حواث غیرمترقبه انتخاب شده 
است. مدیرکل ستاد بحران استاندارى اصفهان با بیان اینکه 

ارائه آموزش هاى الزم در هنگام بروز حوادث در سطح استان 
اصفهان در دستور کار قرار دارد، اضافه کرد: هفتم آذر امسال 
براى 800 هزار دانش آموز پناه گیــرى صحیح را آموزش 
داده ایم و در گام بعدى برنامه هاى آموزشى را براى ادارات و 

سازمان ها در دستور کار داریم.
وى  ادامه داد: شــهردارى نیز به منظور ارائــه آموزش به 
شهروندان برنامه آموزشى را به صورت محله اى در دستور کار 
قرار داده است. شیشه فروش به نصب 12 لرزه نگار در سطح 
استان اصفهان اشاره کرد و افزود: اطالعات این ایستگاه ها به 
سه مرکز پایش اطالعات لرزه نگارى در اصفهان، کاشان و 

شهرضا ارسال و در این مراکز داده پردازى مى شود. 

70 هزار خانه روستایى در 
اصفهان مقاوم سازى شد

تمرکز کمیته امداد بر 
همکارى با راهبران شغلى

معاون پژوهشکده زیست فناورى پژوهشگاه رویان از 
پیشرفت هاى علمى و تحقیقاتى مؤسسه رویان در زمینه 

سلول درمانى خبر داد.
مهدى حاجیان افزود: در برخى از بیمارى ها از طرح هاى 
مطالعاتى سلول درمانى به مرحله درمان رسیده ایم، در 
مورد بیماران MS روند بیمــارى را تا حدودى متوقف 
کرده و توانســته ایم مدت زمان رسیدن بیمارى به اوج 

را، به تأخیر بیندازیم.
وى افزود: نیاز اســت که حمایت هاى دولتى از مؤسسه 
رویان انجام شود تا بتوانیم خدمات ارزان قیمت در اختیار 

بیماران قرار دهیم.
معاون پژوهشکده زیســت فناورى پژوهشگاه رویان 
گفــت: طرح هاى تحقیقاتــى از بیمــاران «ELS» و 

«نوروپاتى» به زودى آغاز خواهد شد و امیدواریم با راه 
اندازى کامل کلینیک ســلول درمانى، این تحقیقات تا 

مرحله درمان و توقف این بیمارى به پیش رود.
وى افزود: به دنبــال احداث مرکز طب پیشــگیرى و 
سالمت هستیم که با راه اندازى آن بسیارى از بیمارى 

ها قبل از شیوع، پیشگیرى مى شود.
■■■

مدیرعامــل جمعیت حمایــت از بیمــاران «ELS» و 
«نوروپاتــى» ایــران نیز با اشــاره به اینکــه تاکنون 
500 بیمار شناسایى شــده اســت، گفت: باید هر چه 
ســریع تر طرح هــاى تحقیقاتى و پژوهشــى از این 
بیماران آغاز شــود تا بتوانیم راهى بــراى درمان این 
بیمارى و جلوگیرى از شیوع آن در سطح جامعه فراهم 

کنیم.
غالمرضا قربانى با اشاره به باال بودن هزینه هاى جانبى 
این بیماران اظهــار کرد: باید شــرایطى براى کاهش 
هزینه هاى ســلول درمانى این بیماران در مراکز تحت 
پوشش رویان فراهم شود تا بیماران دغدغه اى به غیر از 

بیمارى خود نداشته باشند.
وى از آمادگى جمعیت حمایــت از بیماران «ELS» و 
«نوروپاتى»  با همکارى با پژوهشگاه رویان به منظور 
ســاخت کلینیک ویژه ســلول درمانى خبرداد و افزود: 
نیاز اســت تمام ارگان هاى اســتان در کنار جمعیت و 
پژوهشــکده رویان براى راه اندازى این کلینیک باشند 
تا شاهد پیشگیرى و درمان این بیمارى و بیمارى هاى 

مشابه باشیم.

معاون حفاظت و  بهره بردارى  شرکت سهامى آب منطقه 
اى اصفهان گفت: 90 درصد سد زاینده رود خالى است و 

میزان ذخیره سد زاینده رود 137میلیون مترمکعب است.
 حسن ساسانى افزود: بارش هاى آبان امسال تأثیر چندانى 
بر افزایش ذخیره مخزن این ســد نداشته و یکى از دالیل 
اصلى آن، کاهش بى سابقه بارش در سال آبى گذشته بوده 
که سبب کاهش شدید رطوبت خاك و در نهایت موجب 

کاهش روان آب مؤثر شده است.

وى با بیان اینکه در سال آبى امسال 410میلیمتر بارندگى 
در باال دست حوضه زاینده رود به ثبت رسیده است، افزود: 

سال آبى گذشته میزان بارندگى ها 70میلیمتر بود.
وى با اشاره به اینکه متوسط حجم ورودى سد زاینده رود از 
ابتداى سال آبى تا کنون 75میلیون مترمکعب بوده است، 
گفت: این میزان نســبت به سال گذشــته تنها 28درصد 
افزایش و نســبت به میانگین بلندمدت 51درصد کاهش 

داشته است.

ساخت کلینیک سلول درمانى 
در اصفهان معاون بازرگانى سازمان صنعت، معدن و تجارت 

استان اصفهان با اشــاره به کاهش تولیدات دامى 
به علت خشکسالى گفت: سیاست ها و راهکارهاى 
مختلفى براى مهار قیمت گوشت با توجه به کاهش 
آن در کشــور اتخاذ شــده و از جمله راهکارهاى 
اساسى این است که از خروج دام به صورت قاچاق 

جلوگیرى شود.
اسماعیل نادرى با اشاره به خشکسالى هاى اخیر 
اظهارکرد: تأثیرات خشکسالى هاى منطقه اى بر 
میزان تولیدات دامى در کشــور و استان اصفهان 
غیر قابل انکار است و بسیارى از دامداران مجبور 

شــده اند که فروش عمده  اى دام داشته باشند و 
کاهش چشمگیر منابع آبى و خشک شدن علفزارها 
مشکالت زیادى به بار آورده است و باید خروج دام 

از کشور کنترل شود.
معاون بازرگانى سازمان صنعت، معدن و تجارت 
اســتان اصفهان گفت: محصوالت دامى استان 
اصفهان در گذشــته، نه تنها نیاز مردم اصفهان را 
تأمین مى کرد بلکه جوابگوى چند استان به صورت 
همزمان بود اما خشکسالى هاى اخیر، آسیب جدى 
به تولید محصوالت دامى در اصفهان وارد کرده، به 

طورى که حتى پاسخگوى نیاز این استان نیست.

گونه هاى شاخص جانورى مناطق حفاظت شده 
کاله قاضى، قمیشلو، پناهگاه حیات وحش موته، 
عباس آباد و کهیاز امســال در اســتان اصفهان 

سرشمارى شد.
مدیر اداره حیات وحش اداره حفاظت محیط زیست 
استان اصفهان گفت: گونه هاى یاد شده جانورى 
شامل آهو، کل و بز، قوچ ومیش و جبیر است که در 

مناطق یاد شده سرشمارى شده است. 

قدرت ا... علیپور افزود: این سرشمارى ها همه ساله 
در فصول پاییز و زمستان با روش مشاهده مستقیم 
و با همکارى سازمان هاى مردم نهاد، گروه هاى 
کوهنوردى و افراد عالقه مند به محیط زیست انجام 
مى شود. وى افزود: قابلیت ها، تهدیدات، کمبودها، 
نارسایى هاى مناطق تحت مدیریت وعوامل تهدید 
کننده حیات وحش در سرشــمارى حیات وحش 

نمایان مى شود. 

مدیر منطقه 11 شهردارى اصفهان گفت: بودجه 
امسال این منطقه 31 میلیارد تومان بود و 12میلیارد 
تومان نیز براى محرومیت زدایى تصویب شــده 
بود که متأســفانه هنوز این بودجه تخصیص داده 

نشده است.
حمید اشــرفى اظهارکرد: در منطقه 11 اصفهان 
بالغ بر 117 هکتار بافت فرســوده داریم، بنابراین 
در صورت عدم شکلگیرى شوراى بافت فرسوده 
در استاندارى اصفهان نمى توانیم از تسهیالت 70 
درصدى راه و شهرسازى براى احیا و بازسازى بافت 

فرسوده استفاده کنیم.
وى بیان کــرد: همچنین کمیســیون هاى بافت 
فرسوده نیز تشــکیل نشده اســت و از این  رو در 
بازســازى بافت قدیمى شهر با مشــکل مواجه 

هستیم.
وى با اشــاره به اینکه منطقه 11 در حال حاضر به 

علت تعدد برگزارى برنامه ها قطب فرهنگى شهر 
اصفهان اســت و ظرفیت تبدیل شــدن به قطب 
گردشگرى را نیز دارد،  گفت: در این منطقه شاهد 
محالت و آثــار تاریخى ارزشــمندى مانند حمام 
رهنان، مسجد جامع و زورخانه و هنرسرا  هستیم و  
چهار محور زاجان، ماشاده، طاحونه و جهان شاه به 
عنوان چهار محله شرقى ، غربى ، شمالى و جنوبى 
این منطقه  در محله درب میدان به یکدیگر تالقى 
پیدا مى کنند و  از این رو محور گردشگرى رهنان را 

در این مسیر تعریف کرده ایم.
اشــرفى همچنین ازاحداث باغ بستنى در منطقه 
رهنان بــه خاطر وجــود بســتنى هاى معروف 
رهنان خبر داد و گفت: همچنین احداث بوســتان 
برنامه هاى آیینى یکى دیگر از مراکزى اســت که 
در حوزه گردشــگرى منطقه رهنــان  راه اندازى 

مى شود.

توزیع مرغ منجمد در استان اصفهان تا تعادل نسبى 
قیمت مرغ ادامه دارد.

مدیر کل شرکت پشــتیبانى امور دام استان گفت: 
فروش مرغ منجمد به منظــور کنترل قیمت هاو 

تعدیل بازار ادامه دارد. 
على اکبــر نجفى افــزود: هم اکنــون در تمامى 
فروشــگاه هاى زنجیره اى 14 گانه شــهردارى، 
شرکت هاى تعاونى کارمندان دولت، هرکیلو مرغ 
منجمد با قیمت مصــوب 8900 تومان به فروش 

مى رسد.
وى گفت: روزانه در حــدود 50 تن مرغ منجمد در 

استان توزیع مى شود.

محققان واحد تحقیقات اصالح و تولید بذر دانشگاه 
آزاد اصفهــان پس از هفت ســال کار تحقیقاتى، 
موفق بــه تولید 11بذر هیبریدى (اصالح شــده)

 شدند.
عضو هیئت علمى دانشکده کشاورزى دانشگاه آزاد 
اصفهان گفت: با تجارى سازى این محصوالت، 
تاکنون چهــار رقم بذر هیبرید خیــار گلخانه اي، 
ســه رقم گوجه و چهار رقم فلفل دلمه اى با تأیید 

ســازمان کنترل گواهی بذر، به بازارهاي داخلی و 
برخی کشــورهاي خارجی همچون افغانستان و 

عراق صادر شده است.
مریم گل آبادى ســازگارى با اقلیم آب و هوایى، 
خاك و کم آبى، مبارزه با آفات و بیمارى ها، کاهش 
50درصدى قیمت با نمونه هاى مشــابه خارجى 
و افزایش 40درصدى میزان عملکــرد تولید را از 

مزایاى بذرهاى تولید شده بیان کرد. 

  خروج دام باید متوقف شود

دانشگاه آزاد نجف آباد در میان برترین هاى 
جشنواره فرهیختگان 

سامانه دوم آب با قوت پیگیرى مى شود

سرشمارى گونه هاى شاخص حیات وحش 
مناطق حفاظت شده

 بودجه محرومیت زدایى به منطقه 11  اصفهان 
تخصیص نیافته است

توزیع مرغ منجمد در اصفهان
به منظور تعدیل بازار صورت گرفت

تولید 11بذر اصالح شده در 
دانشگاه آزاد اصفهان

معاون بازرگانى سازمان صمت:

90درصد مخزن سد زاینده رود همچنان خالى است

کارشناس مسئول پیش بینى اداره کل هواشناسى استان 
اصفهان گفت: دماى هواى اصفهان در روزهاى آینده یک 

تا 3 درجه گرم تر مى شود.
حجت ا...على عســگریان اظهارکرد: بررسى نقشه هاى 
هواشناسى بیانگر استقرار جوى پایدار بر روى استان است.

وى افزود: بر این اســاس وضعیت جوى طى دو روز آینده 
به صورت صاف تا قسمتى ابرى، گاهى وزش باد پیش بینى 
مى شــود.  وى ادامه داد: در مناطق صنعتى و کالنشــهر 
اصفهان شرایط افزایش غلظت آالینده هاى جوى، کاهش 

و کیفیت هوا وجود دارد.

دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد با هشت عنوان برگزیده 
در ششمین جشنواره فرهیختگان موفق به کسب باالترین 

تعداد برترین ها در بین دانشگاه هاى آزاد کشور شد.
جشــنواره فرهیختگان دانشگاه آزاد اســالمى به  منظور 

شناسایى، انتخاب و معرفى برترین هاى پژوهش و فناورى 
دانشگاه، کشف استعدادهاى برتر در زمینه هاى مختلف، 
فراهم سازى فضاى پرشــور و رقابتى بین پژوهشگران، 

هرسال برگزار مى شود

 نماینده مردم اصفهان در مجلس شوراى اسالمى با اشاره 
نشست نمایندگان مردم اصفهان در مجلس با نمایندگان 
دولت به منظور بررســى طرح ســامانه دوم آبرسانى به 
اصفهان بزرگ گفت: بحث اجرایى شدن سامانه با قوت 
پیگیرى مى شــود و هم اکنون در حال مشخص کردن 

جزییات این طرح هستیم.
فوالدگر گفت: مشخص شدن پیمانکار طرح، چگونگى 
تزریق اعتبار، ســهم بندى دولــت و بخش خصوصى، 
بازگشت سرمایه و زمانبندى اجرا از موارد در حال پیگیرى 

است.

دماى هوا 3 درجه گرم تر مى شود

رئیس حوزه هنرى اصفهان گفت: حراج هنرى موضوع 
با اهمیتــى در چرخه اقتصاد هنر ســت که زمینه هاى 
ابتدایــى آن در اصفهان فراهم شــده و بــه زودى در 
عمارت ســعدى فضایــى را به این مهــم اختصاص

 مى دهیم.
مهدى احمدى فــر افزود: نخســتین اقدامى که انجام 
دادیم این بود که براى این موضوع زمینه هاى ابتدایى 
را فراهم کنیم؛نمایشگاه هایى که در گالرى هاى حوزه 
هنرى برگزار مى شــد عمدتًا براى بازدید بود و از سال 
گذشته امکاناتى فراهم شــد که هنرمندان فروش نیز 

داشته باشند.
به زودى فضاهایى را در عمارت سعدى آماده مى کنیم 
تا کارهاى فروش حراج آثار هنرى را داشته باشیم. وى 
ادامه داد: حتى در این مورد با چند شــرکت تخصصى 
صحبت کرده ایم و آنها نیز یکســرى فضاها، امکانات 
ابتدایى و بسترسازى خواستند در این راستا مجوزها در 

حال آماده شدن است.

عمارت سعدى، میزبان 
حراج آثار هنرمندان 

مى شود

رئیس حوزه هنرى اصفهان خبر داد؛
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هنرمندان از اقشــارى هســتند که نوع زندگــى، روابط، 
معاشرتشــان مورد توجه مردم اســت. ازدواج و زندگى 
شخصى شــان نیز براى طرفدارانشان جذاب است. گاهى 
اوقات نوع ازدواج هنرمندان تا حدودى خالف عرف جامعه 
است. اختالف سنى زیاد میان سلبریتى ها و همسرانشان نیز 

از این نوع محسوب مى شود.
چند روز قبل ویدیویى منتشر شد که در آن ساعد سهیلى 
گفته بود همسرش از وى بزرگ تر است. گویا گلوریا هاردى 
شش سال از ساعد سهیلى بزرگ تر اســت. این موضوع 
بازتاب زیادى در فضاى مجازى داشت. به همین بهانه در 
این مطلب به هنرمندانى اشاره مى کنیم که با همسرانشان 

اختالف سنى زیادى دارند.
اختالف سنى 43 ســال رضا رویگرى با 

همسرش
رضا رویگرى، بازیگر و خواننده متولد 1325 با تارا کریمى 
متولد 1368 ازدواج کرده است. اختالف سنى این زوج 43 
سال است. رضا رویگرى در یک برنامه تلویزیونى در پاسخ 
به سئوال مجرى که پرسید نگران نیستید که همسرتان شما 
را ول کند و برود، گفت: من ول کردنى نیستم، سریع صف 
بسته مى شــود و من را مى برند. وى ادامه داد: یک چیزى 
مى خواهم بگویم به کسانى که انتقاد مى کنند، بگذارید ما 
زندگى مان را بکنیم، من راضى، ایشان راضى، شما حالتان 

چرا بد است؟!
خانم بازیگر و همسرش با 28 سال اختالف 

سنى
ســارا صوفیانى، بازیگــر «روز هاى بى قرارى» همســر 
تهیه کننده این سریال اســت که 28 سال اختالف سنى 
دارند. وى متولد 26 فروردین ماه 1364 است. این بازیگر در 
سال 89 با امیرحسین شریفى ازدواج کرد. همسر وى متولد 

5 اردیبهشت 1336 است.
زوج هنرمندى که عاشق هم هستند

شهرام اسدى کســى که فیلم هایى مثل «روز واقعه» را 
کارگردانى کرده است با الدن مســتوفى بازیگرى که در 

ســریال «پریا» نقش آفرینى کرده است، چند سال پیش 
ازدواج کردند و تفاوت سنى 20 سال دارند. الدن مستوفى 
در برنامه «دورهمى» درباره اختالف ســنى 20 ســاله با 
همسرش گفت وى و همسرش عاشــق یکدیگر شده و 
اختالف سنى بین آنها اهمیتى ندارد و مهم مهر و محبتى 

است که به یکدیگر دارند.
اختالف سنى بهروز افخمى با همسرش 

چقدر است؟
بهروز افخمى، کارگردانى که بــا برنامه «هفت» جنجال 
بســیارى ایجاد کــرد متولد 1335 اســت و بــا مرجان 
شیرمحمدى که متولد 1352 اســت، ازدواج کرده است. 

اختالف سنى این زوج 17 سال است.
زندگى آرام و بى حاشیه استاد 

ناصر تقوایى، کارگردان معروف ایرانى متولد 1320 است و 
مرضیه وفامهر که متولد 1352 ازدواج کرده است، اختالف 

سنى این زوج حدود 32 سال است.
ازدواج بهرام بیضایى با یک هنرمند

بهرام بیضایى، کارگردان و نمایشنامه نویس با همسرش 
تفاوت ســنى 30 ســال دارند. بهرام بیضایى در ســال 
1371 با مژده شمســایى ازدواج کرد. فرزند وى از ادواج 
دومش نیاسان است که در ســال 1374 متولد شد. مژده 
شمســایى (متولد 1347 در تهران) بازیگر تئاتر و سینما و 

چهره پرداز است.
رامبد از نگار بزرگ تر است

رامبد جوان، مــرد «خندوانه» اى تلویزیــون که با تعداد 
ازدواج هایش هم در برنامه هاى خودش شوخى شده است 

از همسرش نگار جواهریان 11 سال بزرگ تر است.
عروس خاندان ارجمند 

امیریل ارجمند پسر داریوش ارجمند با همسرش یاسمینا 
باهر تفاوت سنى 15سال دارند.

آقاى مجرى بزرگ تر است
شهرام شکیبا، مجرى تلویزیون 14سال با همسرش ستاره 

سادات قطبى اختالف سنى دارد.

فاصله سنى عجیب هنرمندان ایرانى با همسرانشان! 

فصل دوم سریال «بچه مهندس» به کارگردانى على غفارى و تهیه کنندگى سعید سعدى 
بعد از وقفه اى، پس از مجموعه «بى قرار» از شنبه هشتم دى ماه از شبکه 2 سیما روانه 

آنتن مى شود.
پرویز پورحسینى، مانى رحمانى، سیما تیرانداز، سوگل طهماسبى، اندیشه فوالدوند، بهناز 
جعفرى، على اوسیوند، مریم کاویانى، عباس جمشیدى فر، سیاوش چراغى پور، هادى 
همت، فرزین محدث، بهاره رهنما، افشین نخعى، حمید شریف زاده، سلمان فرخنده، کریم 

اکبرى مبارکه و... از جمله بازیگرانى هستند که در این مجموعه ایفاى نقش مى کنند. 
پیش از این تهیه کننده «بچه مهندس» به کارگردانى على غفارى درباره عاقبت کاراکتر 
این ســریال گفته بود: مى دانید که این مجموعه حول زندگى شخصیتى به نام «جواد 
جوادى» مى چرخد. شــخصیتى که بیننده از کمى بعد از تولدش با او و فراز و فرودهاى 
زندگیش در یک مرکز نگهدارى کودکان بى سرپرست و در کنار آدم هایى با قصه هاى 
مختلف همراه مى شود. در فصل دوم نوجوانى و ورود به جوانى «جوادى» یا همان «بچه 
مهندس» داســتان را مخاطبین مى بینند که 18 ساله مى شــود. پایان کار مخاطبان با 
اتفاقات جذاب جوانى و منحصر به فرد «جوادى» مواجه مى شوند؛ زمانى که او 28 ساله 

شده است.

بازى الناز شاکردوست در اولین تجربه همکارى با بهنام بهزادى در فیلم «من مى ترسم» به پایان رسید.
این بازیگر ســینما که نقش متفاوتى را در این فیلم بازى مى کند، درباره اولین همکارى خود با بهنام بهزادى نوشت: 
«نسیِم "من مى ترسم" به انتها رسید. تجربه اى جذاب حاصل قلم توانا و نگاه دقیق بهنام بهزادى عزیز که همراه گروهى 
صمیمى و کاربلد، لحظه هایى دلچسب، صمیمى و تجربه اى نو برایم رقم زد و من، نسیِم "من مى ترسم" یک لحظه 
هم نترسیدم.» در این فیلم، الناز شاکردوست، پوریا رحیمى سام، امیر جعفرى، ستاره پسیانى، مهران احمدى و... بازى 
مى کنند. در خالصه داستان، «من مى ترسم» چهارمین فیلم بلند سینمایى بهنام بهزادى، آمده است: «بدیش اینه من 

وسط کلى شک ام که مى خوام برم یا نه... ولى بدترش اینه که صدبرابرش مطمئنم نمى تونم بمونم.»
بهزادى پیش از این ساخت فیلم هایى چون، «تنها دوبار زندگى مى کنیم»، «قاعده تصادف» و «وارونگى» را در کارنامه 

خود دارد، که براى این آثار جوایز مختلفى از جشنواره هاى داخلى و خارجى دریافت کرده است.

مهدى یغمایى در برنامه «تب تاب» شــبکه سوم 
سیما از ازدواج خودش خبر داد.

این آهنگساز و خواننده شناخته شده کشورمان که 
مهمان برنامه «تب تاب» شبکه 3 بود، با انتقاد از 
برخى رفتارهاى کاســبکارانه در فضاى موسیقى 
کشور به اجراى برخى کنسرت ها و حضور برخى 
تهیه کنندگان غیر هنرى در جریان موسیقى کشور 

اشاره کرد.
وى در بخشى از این برنامه انتقادى و در پاسخ به 
مجرى برنامه در خصوص یک خبر جدید از ازدواج 
خود گفت و توضیح داد: با افتخار اعالم مى کنم که 

ازدواج کرده ام.
یغمایى همچنین در خصوص حضور در شبکه هاى 
اجتماعى نیز گفت: نباید حریم خصوصى زندگى 
افراد در این شبکه ها به اشــتراك گذاشته شود، 
من نیز درباره زندگى خصوصى خودم از این فضا 
استفاده نمى کنم اما در کنار مردم در این شبکه ها 

حضور دارم.
مهدى یغمایى متولد 21 مرداد ماه ســال 1355 
در مشهد است اما در این برنامه گفت اصالتًا یک 

اصفهانى است.

 مریم نشیبا، گوینده رادیو که با برنامه «شب به خیر کوچولو» به شهرت رسیده است 
در مصاحبه اى از نحوه ورودش به رادیو و علت ازدواج نکردنش مى گوید.

نشــیبا متولد 1325 در تهران آموزگار و گوینده رادیو و تلویزیون اســت و عالوه بر 
گویندگى خبر و همکارى با برنامه هاى روزانه و هفتگى، اجراى برنامه «شب به خیر 

کوچولو» را به صورت شبانه از سال 1369 پى گرفته است.
 او لیسانس جغرافیاى اقتصادى دارد و از ســال 1351 تا سال 1374 دبیر دبیرستان 
بوده و کار گویندگى در رادیو و تلویزیون را از ابتداى سال 1357 آغاز کرده و صرف 

نظر از یک وقفه پنج ساله، تاکنون ادامه داده است.
او قبل از گویندگى دبیر جغرافیا بوده است و از ســال 1374، پس از بازنشستگى از 
آموزش و پرورش، عمده فعالیت خود را بر گویندگى معطوف ساخته است. چهار برادر 
و دو خواهر هســتند با کلى نوه که زندگى آنها را گرم مى کنند اگرچه خود او ازدواج 
نکرده است. بخشى از اظهارات مریم نشیبا را در گفتگویى که با او انجام شده بخوانید.
 مادرم 92 ساله است. برایم زحمت زیادى کشیده است، مرا در دانشگاه ثبت نام و 
تشویقم کرد تحصیل را ادامه بدهم چون در آن زمان دچار سرخوردگى شده بودم، 
مدام مى گفتم درس بخوانم که چه شود؟ اما مادرم همه تالش خود را به کار گرفت 
تا به شرایط عادى برگردم و درسم را بخوانم. مادرم به فرهنگ و هنر عالقه مند بود و 

مى گفت ما باید ساز زدن را بیاموزیم و شنا و زبان خارجى یاد بگیریم.
 مادرم آنقدر صداى خوبى دارد که وقتى دوســتان و همکاران بــه خانه ما تلفن 
مى کنند و مادر گوشــى را برمى دارد، همه صداى او را تحسین مى کنند. خواهر و 
برادر هایم هم صداى خوبى دارند. یکى از خواهرهایم کارمند ایران ایرتور اســت. 

برادرهایم صداى آوازى دارند.
  دلیل اینکه ازدواج نکردم این نبود که مادرم به نگهدارى نیاز داشــت. االن هم 
خدا را شکر سرحال هستند. خودم زیاد تمایلى به ازدواج نداشتم. احساس مى کردم 
اگر ازدواج نکنم بهتر مى توانم به کارهایم برسم. اگر صد بار دیگر هم دنیا بیایم باز 
هم ازدواج نمى کنم! اما این نظر من اســت و به دیگران آن را توصیه نمى کنم. هر 
چند مى دانم شرایط تشکیل زندگى مشترك این روزها سخت شده چون توقعات و 
تشریفات زیاد شده است. معتقدم بهترین سن براى ازدواج زیر 25 سال است. چون 
در این سن تعهد بیشترى نسبت به زندگى دارند؛ زندگى که در آن دروغ و خیانت به 

همنوع وجود ندارد.

ســئوال عجیب برنامه «برنده باش» درباره رنگ مورد 
عالقه سحر قریشى با واکنش هایى همراه شده است.

مسابقه «برنده باش» با اجراى محمدرضا گلزار این روزها 
یکى از پر بیننده ترین برنامه هاى صدا و سیماســت که 
مخاطب هاى آن براى حضور در مسابقه باید به سئواالت 
اپلیکیشن این برنامه پاسخ دهند و هشت نفر اول هر هفته 

وارد مسابقه مى شوند. 

در همین باره یک کاربر فضــاى مجازى طى توییتى از 
سئواالت عجیب برنامه «برنده باش» انتقاد کرد. یکى از 
سئواالت این برنامه درباره رنگ مورد عالقه سحر قریشى 
بود که حواشى زیادى به پا کرد. با توجه به حواشى اطراف 
قریشى و مهدى طارمى، شهاب جعفرنژاد کاریکاتوریست 
معروف طرحى از واکنش مهدى طارمى به سئوال برنامه 

«برنده باش» کشیده است.

پایان بازى متفاوت الناز شاکردوست در «من مى ترسم» واکنش طارمى به ماجراى عجیب سحر قریشى !

ستاره هنگ کنگى فیلم برنده اسکار «ببر خیزان، اژدهاى 
پنهان» قصد دارد ثروت 720 میلیون دالرى خود را پس 

از مرگ صرف کارهاى خیر کند.
«چون یون-فت» که براى تماشاگران غربى با بازى در 
«دزدان دریاى کارائیب» شناخته مى شود، در سال هاى 
اخیر براى مردم سرزمین مادرى خود یک چهره محبوب 
و دور از هیاهو بوده است. او نخستین بار سال 2015 وارد 
فهرست نشریه فوربس شد و همراه با «راسل کرو» در 
رده 24 پردرآمدترین بازیگران مرد هالیوود قرار گرفت. 
با این حال مى خواهد همه دارایى اش را پس از مرگ به 

خیریه ها ببخشد.
یون-فت در کشور ثروتمند هنگ کنگ میلیاردر 

نیســت اما همین ســتاره چندمیلیون 
دالرى از وسایل حمل و نقل عمومى 

استفاده مى کند و براى دیدن فیلم 
خــودش در صف مى ایســتد و 
بلیت مى خرد. او درباره تصمیم 
خود براى میــراث 5/6 میلیارد 
دالرى اش (دالر هنگ کنــگ 

معادل 700 میلیون دالر آمریکا) 
به یک رســانه کره جنوبى گفت: 

«این پول چیزى نیســت که تا 
ابد دست تو باشد. وقتى 

یک روز بــروى، باید آن را در اختیــار دیگران بگذارى 
تا اســتفاده کنند. همســرم هم از این تصمیم به شدت 

حمایت مى کند.»
فاصله درآمدى میان ثروتمندان و فقیران در هنگ کنگ 
به بیشترین میزان در تقریبًا 50 سال اخیر رسیده است؛ 
آن هم در کشورى که سال ها مستعمره بریتانیا بوده و در 
دو دهه گذشته تحت حاکمیت چین روزگار گذرانده است. 
قیمت هاى بســیار باال و افزایش هزینه زندگى فراتر از 
توان دستمزد بسیارى از مردم عادى است و آپارتمان ها 
چنان فشرده شده اند که چند نسل از یک خانواده ناچارند 

کنار هم در یک خانه زندگى کنند.
با وجود میل شــدید پولدارهاى هنگ کنگ 
براى به رخ کشیدن ثروت خود، یون-

فت درســت خالف جریان آب این 
گروه شنا کرده و این روزها با لقب 
«برادر فت» بین مــردم عادى 
شناخته مى شود. «جاسمین تن»، 
همسر ستاره هنگ کنگى مدتى 
پیش اعتراف کــرد او معموًال در 
غذافروشى هاى ارزان کنار خیابان 
غذا مى خــورد و گوشــى نوکیاى 
بسیار قدیمى خود را فقط وقتى کنار 

گذاشت که دیگر قابل استفاده نبود.

و ز ز ی
این آهنگسا
مهمان برنام
برخى رفتاره
کشور به اجر
تهیه کنندگان

اشاره کرد.
وى در بخش
مجرى برنام
ت خود گفت و
ازدواج کرده
یغمایىهمچ
اجتماعى نیز
افراد در این
من نیز دربار
استفاده نمى
حضور دارم.
مهدى یغما
در مشهد اس
اصفهانى اس

خیریه ها ببخشد.
یون-فت در کشور ثروتمند هنگ کنگ میلیاردر 

نیســت اما همین ســتاره چندمیلیون 
دالرى از وسایل حمل و نقل عمومى 

استفاده مى کند و براى دیدن فیلم 
خــودش در صف مى ایســتد و 
بلیت مى خرد. او درباره تصمیم 
6خود براى میــراث 5/6 میلیارد 
دالرى اش (دالر هنگ کنــگ 

معادل 700 میلیون دالر آمریکا) 
به یک رســانه کره جنوبى گفت: 

«این پول چیزى نیســت که تا 
ابد دست تو باشد. وقتى 

کنار هم در یک خانه زندگى کنند.
با وجود میل شــدید پولدارهاى هنگ کنگ 
براى به رخ کشیدن ثروت خود، یون-

فتدرســت خالف جریان آب این 
گروه شنا کرده و این روزها با لقب 
«برادر فت» بین مــردم عادى 
شناخته مى شود. «جاسمین تن»، 
همسر ستاره هنگ کنگى مدتى 
پیش اعتراف کــرد او معموًال در

غذافروشى هاى ارزان کنار خیابان 
و گوشــى نوکیاى  غذا مى خــورد
بسیار قدیمى خود را فقط وقتى کنار 

گذاشت که دیگر قابل استفاده نبود.

چرا گوینده معروف رادیو  «بچه مهندس» باالخره آمدنى شد 
هرگز ازدواج نکرد؟

میراث 700 میلیون دالرى آقاى بازیگر
 براى مردم فقیر

خبر ازدواج خواننده 
اصفهانى در برنامه زنده 

همنوع وجود ندارد.ا

کارگردان مجموعه تلویزیونى 
«شش قهرمان و نصفى» گفت: 
هدفى که این ســریال دنبال 
مى کند تشــویق خانواده هاى 
ایرانى به خرید کاالى ایرانى در 

قالبى مفرح است.
حسین قناعت با اشاره به آغاز 
مراحل تولید ســریال «شش 
قهرمان و نصفى» اظهار کرد: 
از دو هفته پیش، کار پیش تولید 
این سریال آغاز شده و امیدواریم 

تا حدود ده روز دیگر، مراحل اصلى کار کلید زده شود.
وى افزود: در حال حاضر بازبینى لوکیشــن تهران انجام شده و بازبینى و انتخاب 
بازیگر شمال کشور نیز در حال انجام است. بخش اصلى لوکیشن این سریال مربوط 

به استان مازندران و شهر آمل و سرخ رود است.
قناعت درباره محتواى این ســریال نوروزى اظهار کرد: این سریال یک فضاى 
سرگرم کننده، طنز و شاد با ریتم تند و فعال، براى خانواده ها دارد و موضوع اصلى آن، 
حمایت از تولید ملى و کاالى ایرانى است. وى تصریح کرد: فضاى کلى این سریال 
مانند فیلم سینمایى «قهرمانان کوچک» که سال گذشته اکران شد و مورد استقبال 

زیادى هم قرار گرفت، تلفیقى از هنر طنز و ورزش هاى رزمى است.
قناعت درباره بازیگران این سریال نوروزى گفت: همه بازیگران خردسال و نوجوان 
فیلم «قهرمانان کوچک» در سریال «شش قهرمان و نصفى» هم حضور دارند؛ در 
رابطه با بازیگران بزرگسال نیز چهره هاى معروف و هنرمندى از جمله آقاى اکبر 
عبدى حضور خواهند داشــت. وى با بیان اینکه احتماًال این سریال در ایام نوروز 
مهمان خانه هاى خانواده هاى ایرانى اســت، گفت: اولین و مهمترین هدفى که 
این سریال دنبال مى کند، تشویق تمامى هموطنانمان براى خرید کاالى ایرانى و 

حمایت از تولید ملى، از طریق طنز و سرگرمى است.

«شش قهرمان و نصفى» 
با حضور اکبر عبدى 

فیلم «ژن خوك» ساخته سعید سهیلى با وجود اینکه فرم جشنواره ملى فیلم فجر 
را پر کرده ولى ممکن است به این رویداد سینمایى نرسد.

ســعید ســهیلى، کارگردان فیلم ســینمایى «ژن خوك» گفت: در حال حاضر 
روزهاى پایانى فیلمبردارى این اثر سینمایى را پشت سر مى گذاریم و با توجه به 
برنامه ریزى هاى انجام شده تا دو هفته دیگر فیلمبردارى این پروژه به پایان مى 
رسد. به گفته وى، همه لوکیشــن هاى این فیلم سینمایى در تهران انتخاب شده 
است. این کارگردان سینما درباره اینکه فیلمش به فجر ملى مى رسد یا خیر، بیان 
کرد: فرم حضور در سى و هفتمین جشنواره ملى فیلم فجر را پر کرده ایم اما بعید مى 

دانم که این فیلم براى جشنواره آماده شود.
ســهیلى در پایان گفت: به دلیل طوالنى شــدن فیلمبردارى، فیلم به جشــنواره
 نمى رسد و از سوى دیگر نگران به وجود آمدن حاشیه براى «ژن خوك» هم هستم!

در این پروژه سینمایى بازیگرانى چون هادى حجازى فر، سینا مهراد، نازنین بیاتى، 
صبا سهیلى، قربان نجفى، بهرنگ علوى، علیرضا مهران، شهین تسلیمى، مهدى 
دانایى مقدم، احمد مینایى، افشین اخالقى، فرشید نزاکتى، وحید کرمانى، مهسا آبیز 

با حضوِر الناز حبیبى و هنرمندِى جمشید هاشم پور حضور دارند.

«ژن خوك» به جشنواره نمى رسد
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همانطور که در سایت فدراسیون فوتبال خوانده اید،کمیته 
انضباطى رأى دیدار دو تیم پرســپولیس و ســپاهان را 

صادر کرد.
در خبر اعالمى توسط سایت رسمى فدراسیون فوتبال 

آمده بود:
دیدار تیــم هاى پرســپولیس و ســپاهان از ســرى 
رقابت هاى لیــگ برتر در هفته دوازدهم برگزار شــد 
که از ســوى کى روش اســتنلى، بازیکن تیم سپاهان 
تخلفاتى مبنى بر فحاشــى به بازیکن حریف که منجر 
به اخراجش شــد، رخ داد. وى به یک جلسه محرومیت 
از همراهى تیم خود و پرداخت 50 میلیون ریال جریمه 
نقدى محکوم شد.کمال کامیابى نیا، بازیکن پرسپولیس 
به دلیل فحاشى که موجب اخراجش شد به یک جلسه 
محرومیت و 50 میلیون ریال جریمــه نقدى محکوم 
است. علیرضا بیرانوند، دروازه بان پرسپولیس نیز بخاطر 
حرکات غیرورزشى نسبت به تماشــاگران تیم مقابل 

که ســبب تحریک 
آنان شد به توبیخ کتبى و 
پرداخت 50 میلیون ریال جریمه 

نقدى محکوم است.
تیم ســپاهان اصفهــان به دلیــل تخلف 
تماشــاگرانش، فحاشــى به داور، پرتاب بطرى و 
نارنجک با توجه به تکرار تخلفات و عدم توجه به تذکر 
کمیته انضباطى یک جلســه از حضور تماشاگرانش در 
مســابقات خانگى و پرداخت200 میلیون ریال جریمه 

نقدى محکوم شد (این رأى قابل تجدید نظر است).
گفتنى است، حســام فتاحى یکى از اعضاى کادر فنى 
سپاهان به دلیل اعتراض به داور بعد از پایان مسابقه به 
توبیخ کتبى و 30 میلیون ریال جریمه نقدى محکوم شد.

تیم پرســپولیس به دلیل تخلفات تماشاگرانش، پرتاب 
ترقه به زمین و اســتفاده از کلمات نامناســب به 100 
میلیون ریال جریمه نقدى محکوم شد.حسین خیبرى، 
مدیر اجرایى باشگاه پرسپولیس نیز به دلیل اعتراض به 
داور در جریان مسابقه و ورود به زمین به یک جلسه از 
همراهى تیم خود محروم شــد و باید 30 میلیون ریال 
جریمه نقدى پرداخت کند. تیم سپاهان نیز بخاطر ورود 
خســارت به اتوبوس حامل بازیکنان پرسپولیس باید 
مبلغ89/500/000 ریال در حق باشــگاه پرسپولیس 

پرداخت کند.

این حکم کمیته انضباطى واکنش تند سپاهانى ها را در 
پى داشت. آنها در بیانیه اى حسابى به کمیته انضباطى و 

باشگاه پرسپولیس تاختند.
باشگاه سپاهان معتقد اســت احکام صادر شده توسط 
کمیته انضباطى یعنى تالش براى قهرمان کردن یک 

تیم خاص. 
در بخشى از بیانیه سپاهانى ها آمده است:

«...پرتــاب نارنجــک از هر جهت محکوم اســت، اما 
سئواالتى که پیش مى آید این اســت چرا تماشاگران 
حریف هم که این کار را انجام دادند تنها به جریمه نقدى 
محکوم شــدند؟ آیا مهمان بودن آنان دلیل بر سبک تر 
بودن احکامشان مى شود؟ چرا کمیته انضباطى همین 
قاطعیت را در صدور احکام مربوط به همین تیم در بازى 
با سایپا به خرج نداد؟ چرا باز هم در سالى که سپاهان در 
کورس قهرمانى است این گونه تنبیه مى شود؟ خسارت 
وارد شده به اتوبوس تیم حریف که کیلومتر ها دورتر از 
شهر اصفهان اتفاق افتاده چه ربطى به باشگاه سپاهان 

دارد؟
همه ابهامات موجود باز هم فرضیه همیشــگى تالش 
براى قهرمان کردن یک تیم بــا ضربه زدن به رقیبش 
را تقویت مى کند؛ درست مثل فصل 86 با اندکى تفاوت 

در ظاهر سناریو.
خنده دارترین حکم این بازى محکوم شــدن باشــگاه 
ســپاهان به پرداخت مبلغ 89/500/000 ریال به تیم 
حریف به علت وارد شدن خسارت به اتوبوسشان است!» 
بعدر از این بیانیه، پرسپولیسى ها هم در واکنشى متقابل 
به اعتراضات ســپاهان پاســخ دادند و آنها را تهدید به 
افشاگرى از سال هاى نه چندان دور کردند. مدیر روابط 
عمومى پرسپولیسى ها در پاسخ به بیانیه رقیب اصفهانى 
شان گفته: «اگر ســپاهانى ها مى خواهند ما را به تاریخ 
ارجاع دهند، ما هم مجبوریم گریزى به تاریخ بزنیم و آن 
وقت اخبار زیادى مبنى بر برخى هدایا به برخى اشخاص 
و مســائل دیگر بیرون مى آید که گفتنش خوب نیست. 

پس آقایان ما را به تاریخ ارجــاع ندهند چرا که همین 
تاریخ نشان مى دهد پرسپولیس چقدر در سال هاى اخیر 
مظلوم واقع شده و ضرر کرده است. همان سالى که ما 
نایب قهرمان لیگ شدیم با اشتباهات عجیب و غریب 
داورى امتیازات زیادى از ما گرفته شد و در نهایت بخاطر 
تفاضل گل قهرمان نشدیم. این همه ادعا براى حمایت 
از یک تیم خاص یک حرف عامیانه است چرا که حتى 
در یک برنامه تلویزیونى هم مشخص شد پرسپولیس 
از داورى ها چقدر ضرر کرده و مطمئنــًا اگر به صورت 
موشــکافانه تر این مسائل رصد مى شــد، ضرر کردن 
پرسپولیس هم بیشــتر نمایان بود. امیدواریم به جاى 
دادن بیانیه براى توجیه برخى بى اخالقى ها کارى کنیم 
که فضاى ورزشگاه ها عارى از اقدامات تلخ باشد تا همه 
از فوتبال لذت ببرند چون با این بیانیه ها کســى حریف 

پرسپولیس نمى شود.»  
سپاهانى ها مدعى شده اند خسارت وارد شده به اتوبوس 
تیم حریــف کیلومترها دورتر از شــهر اصفهان بوده و 
ربطى به باشگاه آنها ندارد. مدیر روابط عمومى باشگاه 
پرســپولیس اما این ادعاى آنها را رد کرده اســت: «در 
اطالعیه  باشگاه ســپاهان آمده که اتوبوس پرسپولیس 
کیلومترها دورتر از اصفهان ســنگ خــورده و آنها به 
این موضوع هم اعتراض دارند. مــا پیش از این منتظر 
عذرخواهى باشگاه ســپاهان به دلیل اتفاقات رخ داده 
بودیم امــا االن مى بینیم آنها مدعى هم هســتند. اگر 
با آن ســنگ هایى که به ســمت اتوبوس ما پرتاب شد 
یک بازیکن یا مربى آســیب مى دیــد تکلیف چه بود؟ 
چه کسى مســئولیت آن را قبول مى کرد؟ جالب است 
که یکى از مسئوالن این باشــگاه در برنامه 90 ادعاى 
واهى انجام مى دهد و مى گوید از کجا معلوم کسانى که 
این کار را کردند هوادار سپاهان بوده باشند! وقتى تیمى 
از فرودگاه خارج مى شود مســئولیتش بر عهده میزبان 
است و اینطور نیســت که در اصفهان اتفاقى بیافتد بعد 
از شیراز پلیس بیاورند. فرودگاه اصفهان جزئى از شهر 

اصفهان است و اینکه 
گفته اند کیلومترها دورتر 

این اتفاق افتاده براى ما عجیب 
است مگر فرودگاه اصفهان جزو شهر 

اصفهان نیســت؟ در ضمن هوادار چه تیمى 
به سمت ما سنگ پرتاب مى کند که آنها مى گویند 

کسانى که ســنگ زدند هوادار ما نیستند؟  این حرف ها 
بیشــتر از آنکه اعتراض باشگاه ســپاهان باشد توجیه 
کردن اقدامات خطرناك هوادارانشــان است. برخى از 
تیم ها فکر مى کردند به دلیل مشــکالتى که در کمبود 
بازیکن داشتیم در چند بازى آخر امتیاز از دست مى دهیم 
و مى توانند به راحتى به ما غلبه کنند اما وقتى این اتفاق 
نیافتاد، با بیانیه دادن و جوسازى هاى بیهوده مى خواهند 
براى پرسپولیس حاشیه بســازند اما تیر آنها به سنگ 

خورد.» 
 پندارخمارلو سپس اعتراض باشگاه پرسپولیس به آراء 
کمیته انضباطى را اینطور به زبان آورده: «ما هم از طریق 
رسانه ها متوجه صدور رأى شدیم چرا که اصل رأى هنوز 
به باشگاه ارسال نشــده اما این آراء براى ما هم جاى 
سئوال دارد. خارج از اینکه اخراج کمال در بازى عجیب 
بود، او را یک جلسه هم محروم کردند که تعجب برانگیز 
است. چون مى خواستند یک تیم را بحق محروم کنند ما 
را هم محروم کردند تا ما تاوان محرومیت آنها را بدهیم. 

چون نمى توانستند 
تماشــاگران ما را در اصفهان 
محــروم کنند، محرومیت گریبــان بازیکن 
ما را گرفت و مطمئنًا اگر مى توانســتند هواداران ما را 
در اصفهان محــروم کنند این کار را انجــام مى دادند. 
وقتى سپاهان را محروم کردند گفتند حاال پرسپولیس 
را هم محــروم کنیم. در عصرى زندگــى مى کنیم که 
دوربین هاى زیادى در ورزشگاه و حتى در تلفن همراه 
مردم وجود دارد و شک نکنید اگر هواداران ما نارنجک 
به زمین پرتاب کرده بودند فیلــم آن تا االن از زوایاى 

مختلف به بیرون درز پیدا مى کرد.» 
 به گــزارش نصف جهان، افشــاگرى هــا و حمالت

رسانه اى دو باشگاه ســپاهان و پرسپولیس به احتمال 
زیاد در روزهــاى اخیر و از ســوى مدیران ارشــد دو 
باشگاه شــدت خواهد یافت. دو باشــگاه افشاگرى و 
«بگم بگم ها» را علیه یکدیگر آغاز خواهند کرد و با توجه به 
اینکه در نیم فصل دوم، این دو تیم جنگ نفسگیرى براى 
قهرمانى خواهند داشــت قطعاً  این جنگ رسانه اى آنها در 

شکل هاى مختلف ادامه مى یابد.

که ســبب تحریک 
آنان شد به توبیخ کتبى و

0پرداخت 50 میلیون ریال جریمه 
نقدى محکوم است.

تیم ســپاهان اصفهــان به دلیــل تخلف 
تماشــاگرانش، فحاشــى به داور، پرتاب بطرى و 
نارنجک با توجه به تکرار تخلفات و عدم توجه به تذکر 

این حکم کمیته انضباطى واکنش تند سپاهانى ها را در
پى داشت. آنها در بیانیه اى حسابى به کمیته انضباطى و 

باشگاه پرسپولیس تاختند.
باشگاه سپاهان معتقد اســت احکام صادر شده توسط 
کمیته انضباطى یعنى تالش براى قهرمان کردن یک 

تیم خاص. 
در بخشى از بیانیه سپاهانى ها آمده است:

«...پرتــاب نارنجــک از هر جهت محکوم اســت، اما 
سئواالتى که پیش مى آید این اســت چرا تماشاگران 
حریفهم که این کار را انجام دادند تنها به جریمه نقدى 
محکوم شــدند؟ آیا مهمان بودن آنان دلیل بر سبک تر 
احکامشان مى شود؟ چرا کمیته انضباطى همین بودن

قاطعیت را در صدور احکام مربوط به همین تیم در بازى 
باز هم در سالى که سپاهان در  با سایپا به خرج نداد؟ چرا
کورس قهرمانى است این گونه تنبیه مى شود؟ خسارت 
وارد شده به اتوبوس تیم حریف که کیلومتر ها دورتر از 
شهر اصفهان اتفاق افتاده چه ربطى به باشگاه سپاهان 

که همین تاریخ ارجــاع ندهند چرا پسآقایان ما را به
تاریخ نشان مى دهد پرسپولیس چقدر در سال هاى اخیر 
شده و ضرر کرده است. همان سالى که ما  مظلوم واقع
نایب قهرمان لیگ شدیم با اشتباهات عجیب و غریب 
داورى امتیازات زیادى از ما گرفته شد و در نهایت بخاطر 
تفاضل گل قهرمان نشدیم. این همه ادعا براى حمایت 
از یک تیم خاص یک حرف عامیانه است چرا که حتى 
در یک برنامه تلویزیونى هم مشخص شد پرسپولیس 
از داورى ها چقدر ضرر کرده و مطمئنــًا اگر به صورت 
مسائل رصد مى شــد، ضرر کردن این موشــکافانه تر

پرسپولیس هم بیشــتر نمایان بود. امیدواریم به جاى 
دادن بیانیه براى توجیه برخى بى اخالقى ها کارى کنیم

که فضاى ورزشگاه ها عارى از اقدامات تلخ باشد تا همه 
از فوتبال لذت ببرند چون با این بیانیه ها کســى حریف 

پرسپولیس نمى شود.» 
سپاهانى ها مدعى شده اند خسارت وارد شده به اتوبوس 
تیم حریــف کیلومترها دورتر از شــهر اصفهان بوده و 

اصفهان است و اینکه 
گفته اند کیلومترها دورتر

این اتفاق افتاده براى ما عجیب 
شهر است مگر فرودگاه اصفهان جزو

اصفهان نیســت؟ در ضمن هوادار چه تیمى 
به سمت ما سنگ پرتاب مى کند که آنها مى گویند 

کسانى که ســنگ زدند هوادار ما نیستند؟  این حرف ها 

چون نمى توانستند
تماشــاگران ما را در اصفهان
محــروم کنند، محرومیت گریبــان بازیکن

دور جدید «بگم بگم» هاى 
سپاهان و پرسپولیس!

سعید نظرى

دیروز حتماً در خبرها خواندید که باشگاه ذوب آهن براى 
میزبانى دیدارهاى احتمالى خود با نمایندگان عربستان 
در لیگ قهرمانان آسیا در انتخابى جالب و هوشمندانه 

قصد دارد تا در شهر کربال میزبانى کند.
طى ســال هاى اخیر و پــس از اینکه عربســتانى ها 
حاضر نشدند مقابل نماینده هاى ایران در خاك ایران 
بازى کنند و دادگاه عالــى ورزش (CAS) هم حکم 
بــه انجــام بــازى در زمیــن بــى طــرف میــان
نماینده هاى ایران و عربستان در لیگ قهرمانان آسیا 
داد، صحبت هاى زیادى در مورد انتخاب مکان مناسب 
براى میزبانــى از تیم هاى عربســتانى میان ایرانى ها 

انجام شده است.
کشور عمان، امارات و قطر تاکنون کشورهایى بوده اند، 
که میزبان تیم هاى ایرانى مقابل تیم هاى عربســتانى 
بوده اند و در این بین برخى اوقات میزبانى در کشورهایى 
نظیر ازبکستان هم براى فراهم شدن شرایط میزبانى 

مناسب تر براى ایرانى ها مطرح شد که البته هیچ کدام 
به نتیجه اى منتج نشد و ایرانى ها در سه کشورى که در 
ابتدا به آنها اشاره شــد، از عربستانى ها میزبانى کردند؛ 
میزبانى اى که با توجه به عرب بودن کشورهاى میزبان، 
غالبًا به سود نماینده هاى عربستان بوده است. حاال و در 
اقدامى جالب توجه باشگاه ذوب آهن، با ارسال نامه اى 
به مسئوالن فدراسیون فوتبال خواستار این موضوع شده 
تا در صورت صعود به مرحلــه گروهى لیگ قهرمانان 
آسیا در کشور عراق و ورزشگاه کربال از نماینده احتمالى 

عربستان میزبانى کند.
بر اســاس قرعه کشــى انجام شــده، الوصل امارات، 
برنده پلى آف (عربستان- ازبکســتان)، برنده پلى آف 
(ذوب آهــن - الغرافه قطر) و الزورا عــراق گروه یکم 
مسابقات را تشکیل مى دهند. براى این منظور ذوب آهن 
که این روزها در لیگ برتر شرایط خوبى ندارد، باید ابتدا 
و در اولین مرحله در روز 23 بهمن مــاه با برنده دیدار 
الوحدات اردن و الکویت کویت در فوالدشهر بازى کند 

و در صورت پیروزى در این مسابقه به مصاف الغرافه در 
قطر مى رود، که تاریخ این مسابقه 30 بهمن ماه خواهد 
بود، تا تکلیف تیمى که در مرحله گروهى حاضر خواهد 
شــد و به احتمال فراوان با النصر عربســتان هم گروه 

مى شود، مشخص شود.
در همین راســتا ذوب آهن ایران اســتادیوم کربال را 
به عنوان ورزشــگاه بى طرف خود، در صورت صعود 
به رقابت هــاى لیگ قهرمانان آســیا و هم گروهى با 
تیم سعودى به فدراســیون فوتبال ایران معرفى کرد. 
ســعید آذرى، مدیرعامل باشــگاه فرهنگى- ورزشى 
ذوب آهن اصفهان در ارتباط با انتخاب این اســتادیوم 
گفت: «با توجه به حضور پرشــور ایرانیان و عاشقان 
حضرت ابا عبدا...(ع) و نوســاز بودن ورزشگاه المپیک 
کربال که اســتادیومى 30000 نفرى و مجهز اســت، 
شــهرکربال گزینــه نخســت باشــگاه فرهنگــى- 
ورزشــى ذوب آهن اصفهان به عنوان شــهر میزبان

 خواهد بود.»  

مهاجم تیم آپوئل قبرس این روزها به جذاب ترین چهره نقل و انتقاالت زمستانى فوتبال ایران تبدیل شده است.
رضا قوچا ن نژاد به یک چهره جذاب در نقل و انتقاالت زمستانى فوتبال ایران تبدیل شده و هر روز اخبار جدیدى 

در مورد تیم آینده وى به گوش مى رسد.
ابتدا خبر تمایل استقالل به او مطرح شد و برخى معتقد بودند که این بازیکن در لیست شفر براى تقویت استقالل 

قرار دارد اما خیلى زود این شایعه تکذیب شد و مشخص شد که این گونه نبوده است.
پس از استقالل نام پرسپولیس در حوالى این بازیکن به گوش رسید و اعالم شد برانکو ایوانکوویچ نظر مساعدى 
روى جذب او دارد و روى قدرت تمام کنندگى وى در ادامه فصل حساب باز کرده است. این خبر به حدى جدى 
شد که هواداران پرسپولیس به صفحه اینستاگرام گوچى مراجعه کردند و از او خواستند که به پیشنهاد آنها 

پاسخ مثبت دهد.
از طرفى عنوان شد که خود قوچان نژاد راضى به این انتقال است زیرا در تیم کنونى خود یعنى آپوئل قبرس 
شرایط خوبى را ندارد و به یک نیمکت نشین محض تبدیل شده است و قصد دارد در لباس تیم پرسپولیس 
دوباره به سطح باالى فنى گذشته خود برسد اما مشکلى که وجود دارد این است که همسر وى که خواهر 
یکى از بازیگران سرشناس سینماى ایران است مخالف زندگى در ایران است و همین عامل باعث شده 

تا قوچان نژاد به پیشنهاد پرسپولیس پاسخ مثبت ندهد.
اما با رایزنى مسئوالن پرسولیس مشخص شــد که قوچان نژاد بیش از پیش به حضور در 
پرسپولیس نزدیک شده و اگر اتفاقى رخ ندهد به این تیم خواهد پیوست اما پیشنهاد 

تراکتورسازى کار را براى پرسپولیس و ایرج عرب سخت تر از گذشته کرد.
تیم تبریزى که با جدایى لى اروین با کمبود مهاجم مواجه اســت قصد 
جذب یک ستاره را در خط حمله خود دارد و به همین دلیل روى جذب 
قوچان نژاد نظر دارد. زنوزى مالک تراکتورســازى که در ابتداى 
فصل با جذب ســه کاپیتان تیم ملى یعنى شجاعى، دژآگه و 
حاج صفى ســر و صداى زیادى به پا کرده بود قصد دارد به 
هر قیمتى شده مهاجم گلزن و سابق تیم ملى ایران را هم 

جذب کرده و جاى خالى لى اروین را پر کند.
از مواردى که مى تواند این انتقال را تســهیل ببخشد 
حضور شجاعى، دژآگه و حاج صفى در تبریز است که 
رابطه  دوستانه و صمیمى با گوچى دارند و مى توانند در 
روند مذاکرات به زنوزى و تراکتورسازى کمک کنند تا 

قوچان نژاد را راضى به حضور در تبریز کنند.
همچنین رقم فســخ قرارداد گوچى با تیم آپوئل مبلغى بالغ بر 
400 هزار دالر است که تیم هاى خواهان او باید آن را به آپوئل نیکوزیا 
پرداخت کنند تا رضایتنامه وى را دریافت کنند. رقمى که کمتر باشگاهى در ایران 
توان پرداخت آن را دارد و شاید تنها باشگاهى که بتواند از پس پرداخت این رقم بر بیاید 

تراکتورسازى باشد که به بخش خصوصى واگذار شده و از مالکى متمول سود مى برد.
البته مدیربرنامه هاى قوچان نژاد مدعى شــده این بازیکن از لیگ هاى ســوییس و 
لهستان هم پیشنهاد بازى دارد اما به نظر مى رسد این پیشنهاد زیاد جدى نباشد و تنها 

بخاطر باال بردن قیمت قوچان نژاد مطرح شده باشد.
هر آنچه هست باید منتظر باشیم و ببینیم این مهاجم گلزن در نهایت راه چه تیمى را در پیش 
خواهد گرفت و در کدامیک از تیم هاى مطرح شده توپ خواهد زد و در  این بین سرخ هاى 

تبریز پررنگ تر خواهند بود یا سرخ هاى تهران!

 امیر قلعه نویى براى تقویت تیم خود به دو وینگر احتیاج 
خواهد داشت، تا با قرار دادن آنها در کنار مهرداد محمدى 
و ساســان انصارى بتواند، قدرت بیشــترى به بخش 
هجومى تیمش بدهد. جذب بازیکن به خصوص در بخش 
تهاجمى براى امیر قلعه نویى از این جهت پراهمیت است 
که در طول نیم فصل دوم که رقابت ها حساس تر مى شود، 
نگران مصدومیت ها و محرومیت هاى احتمالى بازیکنان 

خود نباشد.
براى این منظور امیر قلعه نویى دو هدف را براى تقویت 
بخش تهاجمى اش در نظر گرفته؛ محمدرضا حســینى 
فصل گذشته با امیر قلعه نویى نمایش هاى بسیار خوبى 
داشت و باشگاه سپاهان براى جذب او به ذوب آهن نامه 
رسمى ارسال کرده است. دیگر بازیکنى که مورد توجه 
امیر قلعه نویى قرار دارد، على دشتى وینگر فصل گذشته 
پارس جنوبى است که طى نیم فصل نمایش هاى خوبى 
با على دایى در سایپا داشته و گل او به استقالل را مى توان 

در شمار بهترین گل هاى نیم فصل اول قرار داد.
اما پس از درخواست ســپاهانى ها، تیم همشهرى شان 
صراحتًا به مخالفت برخاستند و اعالم کردند که محمد 

رضا حسینى را از دست نمى دهند.

حسینى که فصل گذشته زیر نظر امیر قلعه نویى 
عملکرد خوبى داشت و از مهره هاى کلیدى 

این تیم محسوب مى شــد با پیشنهادى از 
سوى سپاهان و همکارى مجدد با سرمربى 
سابق خود روبه رو شده است اما در این بین 
خبرى از رضایت مدیران ذوب آهن براى 

این انتقال نیست.
دیروز خبر رســید کــه مدیرعامل باشــگاه 

ذوب آهن بــا جدایى حســینى مخالفت کرده و 
اعالم کرده قصد ندارد در این مقطع بازیکن خود را 

از دست بدهد و بدین ترتیب به نظر مى رسد جدایى این 
بازیکن در نیم فصل منتفى است.

ذوبى ها در نیم فصل اول شرایط خوبى در جدول نداشتند 
و به دنبال تقویت خود در نقل و انتقاالت هســتند و به 
همین دلیل جذب بازیکنى مثل حسینى از آنها کار راحتى 

به نظر نمى رسد.
 اما رضا درویش مدیرعامل باشــگاه ســایپا هم درباره 
درخواست سپاهان براى جذب دشتى واکنش نشان داد و 
گفت:  باشگاه سپاهان به طور رسمى خواهان دشتى شده 
اما ما هم براى این انتقال شرایطى داریم و باید با آقاى 
دایى جلسه بگذاریم و در این مورد تصمیم بگیریم. تیم 

ما در لیگ قهرمانان آسیا حضور دارد 
و باید تیم قدرتمندى را روانه مسابقات 

کنیم. به همین خاطر باید بهترین 
تصمیمــات را در فصل نقل و 

انتقــاالت اتخــاذ 
کنیم.

کدام سرخ پر رنگ تر است؟
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روى جذب او دارد و روى قدرت تمام کنندگى وى در ادا
شد که هواداران پرسپولیسبه صفحه اینستاگرامگ

پاسخ مثبت دهد.
از طرفى عنوان شد که خود قوچان نژاد راضى به ای

شرایط خوبى را ندارد و به یک نیمکت نشین محض
م دوباره به سطح باالى فنى گذشته خود برسد اما
یکى از بازیگران سرشناس سینماى ایران است
تا قوچان نژاد به پیشنهاد پرسپولیس پاسخ مثبت ند
اما با رایزنى مسئوالن پرسولیس مش
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لیگ قهرمانان آسیا حضور دارد ما در
و باید تیم قدرتمندى را روانه مسابقات 

کنیم. به همین خاطر باید بهترین 
تصمیمــات را در فصل نقل و 

اتخــاذ انتقــاالت
کنیم.

استفاده از کمک داور ویدیویى یا همان VAR در 
دور برگشت بازى هاى لیگ برتر قطعى نیست.

اگر چه فدراسیون فوتبال روى استفاده از این 
سیستم در دور برگشــت لیگ برتر به منظور 
کاهش اشتباهات داورى تأکید دارد و به تازگى 
نمونه ایرانى آن در اســتادیوم دســتگردى 
تهران تســت شــد اما یکى از داوران در این 
باره گفت: پیش از پیاده کردن این سیستم در 
استادیوم هاى ایران باید نرم افزارى که قصد 
به کارگیرى از آن را داریم توسط فیفا تأیید شود 
که این زمانبر است. از سویى خرید تجهیزات و 
همچنین نصب آنها در استادیوم ها و به موازات 
آن تربیت کمک داوران ویدیویى زمانبر است و 
به همین علت احتمال به کارگیرى VAR در دور 

برگشت بازى هاى لیگ برتر ضعیف است.
جالب اینکه بدانید على کفاشیان از سوى مهدى 
تاج مأمور شــده اســت مقدمات به کارگیرى 
از کمــک داور ویدی ویى را در بــازى هاى لیگ 
برتر و دســته اول فراهم کند. به تازگى یکى از 
شــرکت هاى داخلى نمونه ایرانــى آن را در 
استادیوم دستگردى و در حضور علیرضا فغانى 

تست کرد.

ذوب آهن، سعودى ها را به کربال مى کشاند؟!
معین غفارى

محسن کدخدایى

نه ذوبى ها به سپاهان VAR  فعالً نه



0606استاناستان 3399 سال پانزدهمپنج شنبه  6 دى  ماه   1397

حصر وراثت
اکرم الســادات میرهندى اصفهانى داراى شناسنامه شــماره 9500 به شرح دادخواست به کالسه 
2908/97 ح 54 از این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
بهرام رضازادگان بشناسنامه 374 در تاریخ 1397/08/24 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به یک پسر- ســه دختر- یک همسر: 1- محمدرضا 
رضازادگان به ش ش 1072 نسبت با متوفى فرزند 2- مریم رضازادگان به ش ش 9 نسبت با متوفى 
فرزند 3- نرگس رضازادگان به ش ش 2176 نسبت با متوفى فرزند 4- فهیمه رضازادگان به ش 
ش 3014 نسبت با متوفى فرزند والغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 327527 شعبه 54 شوراى 

حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /10/153
حصر وراثت

خانم شایسته بیکم هاشمى داراى شناسنامه شماره 719 به شرح دادخواست به کالسه 602/97 از 
این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد هاشمى کله 
مسیحى بشناسنامه 514 در تاریخ 41/06/01 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- خدیجه صفوى ریزى فرزند سید جالل ش.ش 72 ت.ت 
1318 صادره از لنجان (همسر متوفى) 2- شایسته بیکم هاشمى فرزند محمد ش.ش 719 ت.ت 
1341 صادره از لنجان (دختر متوفى) 3- فاطمه بیگم هاشمى کله مسیحى فرزند محمد ش.ش 2 
ت.ت 1339 صادره از لنجان (دختر متوفى) 4- سید حسین هاشمى فرزند محمد ش.ش 9 ت.ت 
1334 صادره از لنجان (پسر متوفى) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در 
یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 327509  رئیس 

شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان /10/154
احضار متهم 

در پرونده کالسه 970391 د 3 شعبه سوم دادیارى دادسراى عمومى و انقالب شاهین شهر آقاى 
ساسان مهر پور فرزند مهرعلى به نشــانى مجهول المکان متهم به انتقال مال غیر تحت قرار دارد 
به علت مجهول المکان بودن وى و عدم دسترســى به نشــانى او مراتب در یکى از روزنامه هاى 
کثیراالنتشــار آگهى و ابالغ مى شود که نامبرده شــخصا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار این آگهى 
در این شعبه حاضر و از اتهام انتســابى دفاع نمایید در غیر اینصورت تصمیم مقتضى اتخاذ خواهد 
شد  . 318647/  م الف حســین حاجى مقدم– دادیار شعبه سوم دادیارى عمومى و انقالب شاهین 

شهر /10/155
اخطار اجرایى

محکوم علیها 1- حامدکاظم پور  به نشــانى مجهول المکان – 2- حبیب اله حیدرى  به نشــانى 
اصفهان خ زینبیه شهرك ســرو بلوارغفارى پالك 14  - محکوم له :عباس احمدى کتایونچه به 
وکالت زهراحاجى  به نشانى شاهین شهر خ عطار بین فرعى 1و2شرقى طبقه دوم واحد2: بموجب 
راى شماره 356تاریخ 97/5/20 حوزه 6شوراى حل اختالف شهرستان گزکه طى دادنامه شماره – 
مورخه – شعبه – قطعیت یافته است محکوم علیه محکوم  است به : صورت تضامنى به  پرداخت 
مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته  ومبلغ یک میلیون وششصدوبیست وپنج هزارریال هزینه 
دادرسى ومبلغ دویست وچهل وپنج هزارریال   بابت نشرآگهى و حق الوکاله وکیل وپرداخت خسارت 
تاخیرتادیه ازتاریخ 96/3/30 لغایت زمان  اجراى حکم درحق محکوم له وپرداخت نیم عشراجرایى 
درحق صندوق دولت -ماده 34 قانون اجراى احکام : همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد 
محکوم علیه مکلف است ظرف ده ر وز مفاد آنرا 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 مى باشد  ودر صورتى که 
خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور جامع دارایى خود را به قســمت اجرا 
تسلیم کند  واگر مالى ندارد صریحا اعالم نماید . محکوم علیه ظرف مدت 30روزپس ازابالغ اجرائیه 
مى تواندضمن ارائه صورت کلیه اموال خوددعوى اعساررااقامه تامانع بازداشت شود . 317899/  م 

الف شعبه 6 شوراى حل اختالف شهر گز /10/156
اخطار اجرایى

محکوم علیه 1- ذبیح اله خسرویان به نشانى مجهول المکان محکوم له :عباس احمدى کتایونچه 
به وکالت زهراحاجى  به نشــانى شاهین شــهر خ عطار بین فرعى 1و2شــرقى طبقه دوم واحد2: 
بموجب راى شماره 354تاریخ 97/5/20 حوزه 6شوراى حل اختالف شهرستان گزکه طى دادنامه 
شماره – مورخه – شــعبه – قطعیت یافته است محکوم علیه محکوم  اســت به : پرداخت مبلغ 
30/000/000ریال بابت اصل خواسته  ومبلغ یک میلیون وســیصدوهفتادوپنج هزارریال  هزینه 

دادرسى وحق الوکاله وکیل  ومبلغ دویست وچهل وپنج هزارریال بابت نشرآگهى وپرداخت خسارت 
تاخیرتادیه ازتاریخ 96/3/20لغایت اجراى حکم درحق محکوم له وپرداخت نیم عشراجرایى درحق 
صندوق دولت -ماده 34 قانون اجراى احکام : همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم 
علیه مکلف است ظرف ده ر وز مفاد آنرا 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 مى باشد  ودر صورتى که خود را 
قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور جامع دارایى خود را به قســمت اجرا تسلیم 
کند  واگر مالى ندارد صریحا اعالم نماید . محکوم علیه ظرف مدت 30روزپس ازابالغ اجرائیه مى 
تواندضمن ارائه صورت کلیه اموال خوددعوى اعساررااقامه تامانع بازداشت شود . 317829/  م الف 

شعبه 6 شوراى حل اختالف شهر گز /10/157
اخطار اجرایى

محکوم علیــه 1- محمدرضاطالبى  فرزندبرزو به نشــانى مجهول المــکان - محکوم له :عباس 
احمدى کتایونچه به وکالت زهراحاجى  به نشــانى شاهین شــهر خ عطار بین فرعى 1و2شرقى 
طبقه دوم واحد2: بموجب راى شماره 355تاریخ 97/5/20 حوزه 6شوراى حل اختالف شهرستان 
گزکه طى دادنامه شماره – مورخه – شعبه – قطعیت یافته است محکوم علیه محکوم  است به : 
پرداخت مبلغ سى وپنج میلیون ریال بابت اصل خواسته  ومبلغ یک میلیون و چهارصدو سى وهفت 
هزاروپانصدریال هزینه دادرسى ومبلغ دویســت دویست وچهل وپنج  هزارریال  بابت نشرآگهى و 
حق الوکاله وکیل وپرداخت خسارت تاخیرتادیه ازتاریخ سررســیدچک ها  95/7/10لغایت زمان  
اجراى حکم درحق محکوم له وپرداخت نیم عشــراجرایى درحق صندوق دولت -ماده 34 قانون 
اجراى احکام : همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده ر وز 
مفاد آنرا 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 مى باشد  ودر صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند 
باید ظرف مهلت مزبور جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند  واگر مالى ندارد صریحا اعالم 
نماید . محکوم علیه ظرف مدت 30روزپس ازابالغ اجرائیه مى تواندضمن ارائه صورت کلیه اموال 
خوددعوى اعساررااقامه تامانع بازداشت شــود . 317822/  م الف – شعبه 6 شوراى حل اختالف 

شهر گز /10/158
اخطار اجرایى

محکوم علیه 1- فاطمه کریمى فرزندباقر  به نشانى مجهول المکان – 2- محمدصدیق خداپرست 
فرزندمحمدکریم به نشانى مجهول المکان  3- امیرعباس  ذوالفقارى فرزند منصور به نشانى مجهول 
المکان  محکوم له : بانک ملت باوکالت آرزوسلیمانى فرزند ذبیح اله به نشانى شاهین شهر خ چهارباغ 
باال کوچه شهیدمختارى ساختمان اسکان طبقه 3 -  بموجب راى شماره 245تاریخ 97/5/1 حوزه 
شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر شــعبه 5که طى دادنامه شماره – مورخه – شعبه – 
قطعیت یافته است محکوم علیه محکوم  است به : محکومیت  تضامنى خواندگان  به  پرداخت مبلغ 
34/356/794 ریال بابت اصل خواسته  ومبلغ 1/429/000ریال بابت  هزینه دادرسى و حق الوکاله 
وکیل برابر تعرفه قانونى و  خسارت تاخیرتادیه روزانه به مبلغ 7/802ریال ازتاریخ تقدیم دادخواست 
96/7/24  لغایت زمان پرداخت  -ماده 34 قانون اجراى احکام : همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده ر وز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و اســتیفا محکوم به از آن میسر مى باشد  ودر 
صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند بایــد ظرف مهلت مزبور جامع دارایى خود را به 
قسمت اجرا تسلیم کند  واگر مالى ندارد صریحا اعالم نماید . محکوم علیه ظرف مدت 30روزپس 
ازابالغ اجرائیه مى تواندضمن ارائه صورت کلیه اموال خوددعوى اعساررااقامه تامانع بازداشت شود . 

317793/  م الف قاضى شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر /10/159
اخطار اجرایى

محکوم علیها 1- معصومه تاج آبادى  به نشــانى مجهول المکان – 2- جمشــیدابدال به نشانى 
محمودآباد برخوارخ صنعتى کوچه ســپاه پالك 7- محکوم له :عباس احمدى کتایونچه به وکالت 
زهراحاجى  به نشانى شاهین شهر خ عطار بین فرعى 1و2شــرقى طبقه دوم واحد2: بموجب راى 
شماره 357تاریخ 97/5/20 حوزه 6شوراى حل اختالف شهرســتان گزکه طى دادنامه شماره – 
مورخه – شعبه – قطعیت یافته است محکوم علیه محکوم  است به : پرداخت مبلغ یکصدمیلیون 
ریال بابت اصل خواسته  ومبلغ یک میلیون ودویست وچهل وپنج  هزارریال  بابت نشرآگهى و حق 
الوکاله وکیل وپرداخت خسارت تاخیرتادیه ازتاریخ سررسیدچک ها  95/10/30- 95/11/30لغایت 
زمان  اجراى حکم درحق محکوم له وپرداخت نیم عشراجرایى درحق صندوق دولت -ماده 34 قانون 
اجراى احکام : همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده ر وز 
مفاد آنرا 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 مى باشــد  ودر صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه 

نداند باید ظرف مهلت مزبور جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند  واگر مالى ندارد صریحا 
اعالم نماید . محکوم علیه ظرف مدت 30روزپس ازابالغ اجرائیه مى تواندضمن ارائه صورت کلیه 
اموال خوددعوى اعساررااقامه تامانع بازداشت شود . 317455/  م الف شعبه 6 شوراى حل اختالف 

شهر گز /10/160
حصر وراثت

آقاى  احمدحسانى  ش ش :750  با استناد شــهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت  شناسنامه ورثه ، 
درخواستى بشماره 633/97  تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان صفرعلى 
حسانى فرزند محمدرضا ش ش : 375 در تاریخ 97/9/3 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت 
عبارتند از 1 – احمد حسانى فرزندصفرعلى به ش ش 750نسبت بامتوفى : فرزند 2- محمودحسانى 
فرزندصفرعلى به ش ش 5055نسبت بامتوفى: فرزند 3- ابوالقاسم حسانى فرزندصفرعلى به ش 
ش 936نسبت بامتوفى فرزند – 4- سلیمه حســانى فرزند صفرعلى ش ش 3391نسبت بامتوفى 
فرزند 5- عصمت حسانى فرزندصفرعلى شماره شناسنامه 4175نسبت بامتوفى فرزند 6- معصومه 
حسانى فرزندصفرعلى به  ش ش 749نسبت بامتوفى فرزند 7- بانوحسانى فرزندصفرعلى به ش 
ش 751نســبت بامتوفى فرزند 8- نرگس حســانى فرزند صفرعلى به ش ش 12نسبت بامتوفى 
فرزند 9- حلیمه میرزاباقرى فرزند میرزاحسین به ش ش 32نسبت بامتوفى : همسر  اینک با انجام 
تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هرکسى اعتراضى دارد و یا 
وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهى ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد 

و اال گواهى صادر خواهد گردید . 314984/م الف شعبه ویژه حصر وراثت شاهین شهر /10/161
ابالغ وقت دادرسى

خواهان على مردان اله یارى دادخواستى به خواسته الزام خوانده مبنى بر مطالبه به طرفیت خوانده 
بهنام چهرقانى به شوراى حل اختالف شعبه 8 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع 
به شماره 1225/97 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ  97/11/27 ساعت 4عصر تعیین گردیده 
علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشــانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان 
به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى 
کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه 
به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه 
دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته ابالغ رسیدگى 
نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت 

درج خواهد شد. 328555/م الف شعبه 8 شوراى حل اختالف نجف آباد/ 10/162
ابالغ وقت دادرسى

خواهان مسعود یوسفى دادخواستى به خواسته الزام خوانده مطالبه چک به طرفیت خوانده 1.مجتبى 
جلیل سرقلعه 2.رســول فیروز فر با وکالت مهدى سواد کوهى به شــوراى حل اختالف شعبه 11 
شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 1212/97 ثبت گردیده و وقت دادرسى 
به تاریخ 97/11/16 ساعت 11 صبح تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس 
و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى 
مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى 
گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شــورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت 
عدم حضور شورا به خواسته ابالغ رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز 
به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 328188/م الف-مدیر شعبه 11 حقوقى 

شوراى حل اختالف نجف آباد/ 10/163
ابالغ وقت دادرسى

خواهان مسعود یوسفى دادخواستى به خواسته الزام خوانده مطالبه چک به طرفیت خوانده 1.مجتبى 
جلیل سرقلعه 2.رســول فیروز فر با وکالت مهدى سواد کوهى به شــوراى حل اختالف شعبه 11 
شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 1213/97 ثبت گردیده و وقت دادرسى 
به تاریخ 97/11/16 ساعت 11:30 صبح تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى 
آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین 
دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده 
اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شــورا مراجعه و نسبت به دریافت 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است 
درصورت عدم حضور شورا به خواسته ابالغ رســیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. 
چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 328158/م الف-مدیر شعبه 

11 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/ 10/164

ابالغ تجدیدنظرخواهى
آگهى ابالغ دادخواست تجدید نظر خواهى-با ســالم، تجدید نظرخواه آقاى مرتضى ایزدى و روح 
اهللا مهدیه و محمد جواد معینى به طرفیت امین سلمانى و ربابه جم به خواسته تجدید نظر خواهى به 
شوراى حل اختالف شعبه دوم تسلیم نموده و چون خواندگان مجهول المکان داراى ادرس و نشانى 
معینى نمى باشند به تقاضاى خواهان به دستور رییس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى 
مراتب یکبار در روزنامه هاى رسمى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به  خوانده اخطار مى گردد 
که از تاریخ نشرآگهى ظرف مهلت ده روز الیحه دفاعیه اى به دبیرخانه شورا ارائه نماید در صورت 
عدم حضور در شورا تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود.328034/م الف-دبیر شوراى حل اختالف 

شعبه دوم حقوقى نجف آباد /10/165
ابالغ وقت دادرسى

خواهان سحر ناصرى دادخواستى به خواسته الزام خوانده الزام به تنظیم سندرسمى به طرفیت خوانده 
علیرضا محمدى به شوراى حل اختالف شعبه 11 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع 
به شماره 1187/97 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 97/11/10 ساعت 9صبح تعیین گردیده 
علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشــانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان 
به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى 
کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه 
به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه 
دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته ابالغ رسیدگى 
نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت 

درج خواهد شد. 327913/م الف شعبه 11 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد /10/166
ابالغ وقت دادرسى

خواهان سید مصطفى آیتى دادخواستى به خواسته مطالبه و خسارت تاخیر در تادیه از زمان سررسید 
لغایت زمان اجراى حکم و مطلق خسارات ناشى از دادرسى و حق الوکاله وکیل به طرفیت آقاى اکبر 
هارونى به شوراى حل اختالف شعبه 5 امیرآباد شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به 
شماره 1171/97 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 97/11/10 ساعت 08:30 تعیین گردیده. لذا 
چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور 
شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در روزنامه هاى رسمى کثیراالنتشار محلى 
آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه  از تاریخ نشر آگهى 
به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه 
تعیین شده حضور یابد. بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم 
شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 

326357/م الف شعبه 5 امیرآباد حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد /10/167
حصر وراثت

آقاى / خانم رحمان رحمانى  بشناســنامه شماره  325  به شــرح دادخواست کالسه 1865/97  از 
این دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین اشــعار داشته که شادروان احمد رحمانى  
بشناسنامه شماره  5533 در تاریخ 1395/04/28 درگذشته و ورثه وى درهنگام درگذشت عبارتند از 
: 1- رحمان رحمانى قهدریجانى شماره شناسنامه 325 نسبت فرزند 2- رحیم رحمانى قهدریجانى 
شماره شناسنامه 2231 نســبت فرزند3-  زهرا رحمانى قهدریجانى شماره شناسنامه 845 نسبت 
فرزند 4- زهره رحمانى قهدریجانى شــماره شناسنامه 1100020721 نســبت فرزند 5- طاهره 
رحمانى قهدریجانى شماره شناسنامه 183 نسبت همسر ، پس از تشریفات قانونى درخواست مزبور 
را یکمرتبه آگهى مى نماید تا هرکسى هر اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهى ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد در غیر اینصورت گواهى حصر وراثت صادر خواهد شد 

م الف 327317  دبیرخانه شوراى حل اختالف شعبه اول فالورجان /10/168
حصر وراثت

آقاى / خانم حسن قاسمى  بشناسنامه شماره  180  به شــرح دادخواست کالسه 497/97  از این 
دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین اشعار داشته که شادروان میالد قاسمى دشتچى  
بشناسنامه شماره  110022837 در تاریخ 01/ 1397/03 درگذشته و ورثه وى درهنگام درگذشت 
عبارتند از : 1- حسن قاسمى شماره شناســنامه 180 نسبت پدر 2-ام البنین رجبى دشتچى شماره 
شناسنامه 1 نسبت مادر 3- مرسانا قاسمى دشتچى شماره شناسنامه 1101101121 نسبت دختر 
4- کوثر جاللى فرد شماره شناســنامه 1980458030 نسبت همســر ، پس از تشریفات قانونى 
درخواســت مزبور را یکمرتبه آگهى مى نماید تا هرکسى هر اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى 
نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد در غیر اینصورت گواهى حصر 
وراثت صادر خواهد شد م الف 326330  دبیرخانه شوراى حل اختالف شعبه اول فالورجان /10/169

معــاون حمل و نقــل و ترافیک شــهردارى اصفهان از 
اجرایى شدن طرح محدودیت ترافیکى در شهر اصفهان 
تا پایان امسال خبر داد و گفت: با اجراى این طرح، ترافیک 
خیابان هاى مرکزى شهر تا 30 درصد کاهش پیدا مى کند.

علیرضا صلواتــى اظهارکرد: مصوبات طــرح محدوده 
ترافیکى شهر اصفهان از شوراى شهر و شوراى ترافیک 
استان دریافت شده و این طرح تا قبل از پایان سال در دو 
بازه زمانى اجرا مى شــود، یکى از ساعت 7 صبح تا 13 و 

دیگرى از ساعت 16 تا 20. 
وى با اشاره به تفاوت میان دو طرح زوج و فرد و محدوده 
ترافیکى شهر تصریح کرد: طى شــش سالى که از عمر 

اجراى طرح زوج و فرد مى گذرد، همواره کسبه و ساکنان 
خیابان هاى محدوده مرکزى شهر گرفتار اعمال قانون و 
جریمه مى شدند که نارضایتى آنها را به دنبال داشت اما در 
این طرح 80 درصد تخفیف براى ســکنه داخل محدوده 
عرضه مى شود تا بتوانیم ضریب ماندگارى افراد در محدوده 
تاریخى شــهر را افزایش دهیم و رغبتــى براى خروج از 

محدوده وجود نداشته باشد. 
صلواتى خاطرنشــان کرد: در طرح محدودیت ترافیکى 
براى سکنه خیابان هاى مرکزى شهر 80 درصد تخفیف 
و براى کسبه و بخش خصوصى نیز 20 درصد تخفیف در 

نظر گرفته شده است.

مدیرعامل ســازمان ســاماندهى مشــاغل شــهرى و 
فرآورده هاى کشــاورزى شــهردارى اصفهــان گفت: 
ساماندهى و پوســت اندازى بازارهاى شهردارى از جمله 
14 بازار کوثر، بازار گیاهان دارویى و بازار گل و گیاه به لحاظ 
افزایش کیفیت خدمات و بهبود محل عرضه محصوالت، تا 

پیش از نوروز 98 انجام مى شود. 
محمد مجیرى با بیان اینکه شهردارى اصفهان براى تأمین 
سالمت شــهروندان به دنبال ساماندهى کاالهاى عرضه 
شده در بازارهاى وابسته به این نهاد است، اظهار کرد: یکى از 
بازارهایى که در راستاى ساماندهى آن قدم برداشته ایم، بازار 
گیاهان دارویى است؛ برخى واحدهاى صنفى مستقر در این 

بازار که محصوالت سالم و ارگانیک عرضه مى کنند، نیاز به 
نظارت هاى بیشتر بر اساس قوانین صنفى و استانداردهاى 
همه جانبه دارند.وى با بیان اینکه محصوالت ارگانیک باید 
داراى برچسب باشد تا قابلیت عرضه در بازار گیاهان دارویى 
را داشته باشد، افزود: به دنبال تداوم تعالى برند بازار گیاهان 
دارویى اصفهان هستیم و مردم به اعتبار نظارت شهردارى 
از کاالهایى که در بازارهاى شــهردارى عرضه مى شود، 
خریدارى مى کنند و از همین رو دغدغه ما براى کیفى سازى 
محصوالت بسیار جدى است.   وى همچنین ادامه داد: بازار 
بزرگ گل و گیاه، ماهیان و پرندگان زینتى اصفهان سال 

آینده در ابتداى بلوار رضوان راه اندازى مى شود.

اجراى طرح ترافیکى جدید
 در شهر  

پوست اندازى بازارهاى 
شهردارى تا پایان سال 

آغاز اصالح شبکه آبرسانى 
6روستا در بویین میاندشت

طرح اصالح شــبکه آبرسانى شش روســتا در بویین 
میاندشت آغاز شد. مدیر آب و فاضالب روستایى بویین 
میاندشــت گفت:با اعتبارى افزون بر 13میلیارد ریال، 
شبکه آبرسانى روستاهاى قره بلطاق، هالغره، تخماقلو، 
کرچ، هندوکــش و ازناوله به طــول 18کلیومتر اجرا 
مى شــود. خلیل فاضلى افزود: کل شــبکه آبرسانى 
روســتاهاى بویین میاندشــت 136کیلومتر است که 

40درصد ازآن فرسوده است و نیاز به اصالح دارد.

ازسرگیرى دوباره آسفالت 
شش  راه تا قهجاورستان

شهردار قهجاورستان گفت: اجراى عملیات روکش 
آسفالت جاده میدان شش راه تا قهجاورستان که به 
دلیل گرانى قیر متوقف شده بود، طبق دستورات الزم 
از سوى وزیر راه و شهرسازى و هماهنگى هاى الزم 
از سوى اداره کل راه و شهرسازى استان، در چند ماه 

آینده انجام خواهد شد.
محمود صادقین افزود: طرح میدان شش راه در ابتداى 
قهجاورستان نیز از طریق شهردارى اصفهان پیگیرى 

و در برنامه احداث قرار گرفته است.
وى عنوان کرد: در ورودى هاى اصلى شــهر و هم 
بعضى از معابر داخل شــهر صدها ستون برق نصب 
شده است که روشنایى شهر و جاده باعث دلگرمى و 
نشاط مردم و کاهش تلفات و تصادفات جاده اى شده 

است.

خبر

با حضور معاون وزیر راه و شهرسازى، تفاهمنامه ساخت8500 واحد مسکونى در 
شهر جدید بهارستان امضا شد.

معاون وزیر راه و شهرسازى و مدیر شرکت مادر تخصصى عمران شهرهاى جدید 
در بازدید از طرح هاى سازمان عمران بهارستان گفت: این واحدهاى مسکونى 
در زمینى به مساحت 185هکتار و در قالب محله سازى و برآورد مالى دو هزار 
میلیارد تومان با انبوه سازان و با سرمایه گذارى بخش خصوصى انجام مى شود.

حبیب ا... طاهرخانى افزود: فرایند تبدیل این تفاهمنامه به قرارداد تا قبل از دهه 
فجر انجام و بعد از دهه فجر اجراى آن آغاز مى شود.

وى با اشاره به اینکه با احداث این واحدهاى مسکونى جمعیت بهارستان افزایش 
یافته،  گفت: نظام حمل و نقل بین اصفهان و بهارستان هم در حال پیگیرى است.

معاون وزیر راه و شهرسازى با بیان اینکه در حال حاضر 2/5 میلیون خانه خالى 
لوکس در کشور وجود دارد، گفت: دولت براى آرامش بازار و تحقق تولید و عرضه 

مسکن مناسب برنامه دارد.
طاهرخانى افزود: تولید و عرضه 200هزار واحد مسکونى در سراسر کشور بر عهده 
شهرهاى جدید است و در برنامه اى که وزیر راه و شهرسازى تقدیم رئیس جمهور 

کرده، قرار است تا پایان سال99 این برنامه اجرایى شود.
وى با بیان اینکه اقشار متوســط جامعه مخاطب این طرح هستند، افزود: نظام 
تأمین مالى این طرح ها با مشارکت سرمایه گذاران و انبوه سازان است و دولت 

تصدیگرى ندارد.
طاهرخانى با بیان اینکه 60هزار  واحد مسکونى در سراسر کشور ساخته مى شود، 

گفت: ساخت تعدادى از این واحدها آغاز شده است.

با حضور معاون وزیر راه و شهرسازى در اصفهان صورت گرفت

امضاى تفاهمنامه ساخت 8500مسکن
 در بهارستان

مدیرکل آمــوزش و پرورش اســتان اصفهان 
با اشــاره به اینکــه آموزشــیاران در نهضت 
ســوادآموزى افرادى را آمــوزش مى دهند که 
فرد اجبارى به حضور سرکالس ندارد و با اختیار 
حاضر شده است، افزود: امروز قطعًا روش هاى 
سنتى پاسخگوى جذب سوادآموزان نیست و با 
روش ها و اقدامات جدید باید کار ادامه پیدا کند و 

روش هاى سنتى را باید کنار گذاشت.
وى ادامه داد: هم اکنون رقم باســوادى باالى 
90 درصد اســت و 97/9 درصد از مردم استان 

اصفهان باسواد هستند.
وى افزود: در اســتان اصفهان در 5 تا 6 ســال 
گذشــته مهاجرت زیاد داشــته ایم که به دلیل 
تغییر اقلیم در استان هاى همجوار از جمله چهار 
محال و بختیارى و لرســتان بوده است و قطعًا 
افراد ورودکننده به اســتان به افرادى که بحث 
بى سوادى را داشتند مى پیوندند، اتباع خارجى 
هم آمارشان فراز و نشیب داشته است و این آمار 
اصفهان را باال برده و تالش زیادى را مى طلبد.

با سوادى97/9 درصد 
مردم استان  
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سوسیس و کالباس
گوشــت هاى فرآورى شده و چاشــنى هاى مورد 
اســتفاده در آنها با بیمارى هاى قلبى و ســرطان 
روده بزرگ مرتبط هستند. بهتر است آنها را از همه 
وعده هاى غذایى خود حذف کنید و بیشتر از ماهى 

یک بار سراغشان نروید.  

شیرینى و کیک
موادغذایى مانند شیرینى دانمارکى، رول دارچین و 
نان هاى شیرین و برشته شده، کالرى و چربى باال 
دارند و باعث مى شوند به  علت حجم کم شیرینى ها 

سیر نشده و در عوض کالرى باال دریافت کنید.

فست فود
آماده کردن صبحانه و غذا خوردن مى تواند وقت گیر 
باشــد، از این رو به نظر مى رســد خرید صبحانه از 
ســر راه محل کار یا مدرســه بهترین گزینه باشد 
اما با اشتراك در فســت فود اقالمى از چربى هاى 
اشباع شده،  سدیم و قندهاى مصنوعى را به میزان 
باال مصرف خواهید کرد. ســدیم بیش از حد باعث 
افزایش ناگهانى فشار خون مى شود و احتمال سکته 
مغزى در افراد مبتال به فشار خون افزایش مى دهد.

 در حالت کلى باید گفت چربى هاى اشــباع شده و 
قندها بدترین غذاها براى وعده صبحانه هســتند 
که بدن را در معرض خطر بســیارى از بیمارى ها 

قرار خواهند داد.

برخى مواد خوراکى مى توانند سطح کلسترول را پایین نگه دارند، از این رو افزودن 
آنها به رژیم غذایى مى تواند در کاهش کلسترول مثمرثمر باشد.گردو حاوى چربى 
اشباع نشده سالم است که به کاهش کلســترول بد LDL کمک مى کند. بادام، 
فندق و پسته هم، چنین خواصى دارند.لوبیا و جو هم فیبر محلول دارند که به کاهش 
کلسترول کمک مى کند. کارشناسان استفاده از این دو را به جاى گوشت در وعده ناهار 
و شام توصیه مى کنند.  آووکادو هم سرشار از اسیدهاى چرب مونواشباع نشده است و
 مى تواند به کاهش LDL کمک کند.مواد خوراکى سرشار از چربى هاى اشباع، نظیر 

گوشت قرمز و کره، هم بسیار موجب افزایش کلسترول مى شوند.

زردچوبه ماده  غذایى است که به عنوان عضو اصلى غذاها در 
همه آشپزخانه ها وجود دارد. این ادویه طالیى رنگ عالوه بر 

یک چاشنى فوق العاده، خواص قوى و ضد التهابى نیز دارد.
در اینجا به برخى از خواص زردچوبه مى پردازیم.

جلوگیرى از بیمارى هاى مزمن
زردچوبــه داراى ترکیبــات طبیعــى ضد التهابــى به نام 
«کورکومینوئیدها» (ماده زردرنگ زردچوبه) است که این 

ترکیبات تأثیر مثبتى بر بیمارى هاى مختلف دارند.
همانطــور کــه مى دانید التهــاب منجر بــه بیمارى هاى 
طوالنى مدت مى شــود. از همین رو در مطالعات بسیارى، 
توانایى زردچوبه براى دفع بیمارى هاى قلبى و کاهش خطر 

سرطان هاى خاص مورد بررسى قرار گرفته است.

کمک به کاهش وزن
اضافه کردن زردچوبه به وعــده غذایى مى تواند به کاهش 

وزن کمک کند. البته این ادویــه به تنهایى نمى تواند منجر 
به کاهش وزن شــما شــود و باید در کنار اقداماتى از جمله 

فعالیت هاى فیزیکى و کم کردن غذا قرار 
بگیرد.

بهبود و تقویت پوست
شــما با افزودن زردچوبه بــه غذایتان 
عالوه بر زیباتر کردن آن، سبب افزایش 

آنتى اکسیدان مورد نیاز بدن خود شده و پوست 
خود را بهبود مى بخشید.

کاهش درد و ورم مفاصل و استخوان ها
اگر شما از درد مفاصل رنج مى برید، با کمى زردچوبه 

درد خود را کاهش دهید.
شرکت کنندگانى که از درد مفاصل رنج مى بردند با مصرف 

زردچوبه دردشان کاهش یافت.

اگر گرفتگى دردناك پا موجب بیدار شــدن شما در 
میانه هاى شب مى شــود، باید بدانید که در جهان 
تنها نیستید. افراد بسیارى گرفتگى هاى شبانه  پا را 

تجربه مى کنند.
نظرات مختلفــى درباره دالیل و درمــان هاى این 
گرفتگى ها وجــود دارند اما حقیقت این اســت که 
هیچکس نمى داند چرا گرفتگى هاى پا رخ مى دهند.

در ادامه با برخى از دالیل احتمالى گرفتگى هاى پا 
بیشتر آشنا مى شویم.

عدم کشش برخى ماهیچه ها
برخى پژوهشــگران این تئورى را مطرح کرده اند 
که سبک زندگى مدرن مقصر اصلى گرفتگى هاى 
پا محسوب مى شود. در شــرایطى که اجداد ما زمان 
زیادى را صرف چمباتمه زنى -وضعیتى که موجب 
کشــش تاندون هــا و ماهیچه هاى پا مى شــود- 
مى کردند، زندگى معاصر نیاز بــه انجام آن را تقریبًا 
از بین برده است. همچنین شواهدى وجود دارند که 
ســبک هاى زندگى کم تحرك ما، طول ماهیچه و 
تاندون و انعطاف پذیرى آنها را کاهش داده که ممکن 

است به گرفتگى منجر شود.

خوابیدن در وضعیتى نامناسب
زمانى که به شکم روى تخت مى خوابید، پا در یک 
وضعیت خمیدگى قرار مى گیرد که ماهیچه هاى ساق 
پا را کوتاه تر مى کند. زمانى که پا براى مدتى طوالنى 
در این وضعیت قرار مى گیــرد، حتى کوچک ترین 
حرکت هاى پا مى توانند محرك یک گرفتگى باشند. 
خوابیدن بــه پهلو یا برخى وضعیــت هاى دیگر که 
انگشت هاى شست پا در حالتى خنثى قرار مى گیرند، 

ممکن است براى این عضالت بهتر باشند.

تغییر فصل
گرفتگى هــاى شــبانه پا در تابســتان شــایع تر 
از زمســتان هســتند. توجــه بــه ایــن نکته که 
گرفتگــى هــاى ماهیچه پا به واســطه مســائل 
عصبى و نــه اختالالت ماهیچــه اى رخ مى دهند، 
اهمیت دارد. آزمایش هاى الکترومیوگرافى نشــان 
داده انــد اعصابى که از ســتون فقرات به ســمت 
ســاق پا مى رونــد، موجــب این گرفتگــى هاى

 ماهیچه اى مى شوند.
رشــد و ترمیم عصبى فعال تر در تابستان به واسطه 
سطوح بیشــتر ویتامین D مى تواند از دالیل تجربه 
هرچه بیشــتر گرفتگى هاى پا در این فصل باشند. 
بدن در مواجهه بــا نور خورشــید ویتامین D تولید 
مى کند و زمانى که سطوح این ماده مغذى افزایش 
مى یابد، بدن ممکن اســت ترمیم عصبى را تسریع 

کند که احتمال گرفتگى هاى پا را افزایش مى دهد.

کم آبى بدن
برخى شواهد نشان مى دهند که کم آبى بدن مى تواند 
موجب گرفتگى هاى ماهیچه اى شبانه شود. همان 
گونه که پیش تر اشاره شد، میزان گرفتگى هاى شبانه 
پا در فصل تابستان بیشتر از فصل زمستان است. این 
نشان مى دهد گرما و همچنین تعادل مایع احتماًال 
بر تجربه گرفتگى هاى ماهیچه اى اثرگذار هستند. 

کم آبى بدن ممکن اســت عدم تعادل الکترولیت در 
خون را موجب شود که مى تواند یکى از محرك هاى 

گرفتگى باشد.

ورزش شدید
ورزش شدید با گرفتگى هاى ماهیچه پیوند خورده 
اســت. فشــار بیش از حد بر ماهیچه ها و خستگى
 مى توانند گرفتگى هــاى ماهیچه را افزایش دهند. 
این شرایط حتى بین ورزشــکاران حرفه اى نیز رخ

 مى دهد. در شــرایطى که تأمین آب مورد نیاز بدن 
ممکن است کمک کند، روش خاصى براى پیشگیرى 
از این نوع گرفتگى هاى ماهیچه ناشــى از فعالیت 

شدید و بیش از حد وجود ندارد.

کمبود مواد مغذى
برخى شواهد نشان مى دهند که عدم تعادل کلسیم، 
منیزیم و پتاســیم در گرفتگى هــاى ماهیچه نقش 
دارند. هر یک از این الکترولیت هــا به حفظ تعادل 
مایع در خون و ماهیچه هــا کمک مى کنند و از این 
رو منطقى اســت که کمبود آنها به تجربه گرفتگى 

ماهیچه منجر شود.

ایستادن طوالنى مدت
پژوهش ها نشــان داده اند افــرادى که مدت زمان 
زیــادى را در طول روز در حالت ایســتاده ســپرى
 مى کنند، نســبت به افرادى که در حالت نشســته

 بوده اند، احتمال بیشترى دارد گرفتگى پا را تجربه 
کنند. زمانى که ایستاده اید اما حرکتى ندارید، آب و 
خون در قسمت پایینى بدن جمع مى شود. این ممکن 
است به عدم تعادل مایع و همچنین ماهیچه و تاندون 
کوتاه تر منجر شود که همگى مى توانند در گرفتگى 

ماهیچه نقش داشته باشند.

مصرف دارو
داروهاى ادرارآور و داروهاى آســم به نظر مى رسد 
با خطر بیشتر گرفتگى هاى ماهیچه در شب ارتباط 
دارند. ممکن است این داروها اثر تحریک کننده بر 
نورون ها و گیرنده هاى حرکتى داشــته باشــند که 
مى تواند احتمال تجربه گرفتگــى هاى ماهیچه را 

افزایش دهد.

باردارى
باردارى نیز با تکرر بیشــتر گرفتگى پا پیوند خورده 
اســت که احتماًال افزایش وزن و اختالل در گردش 
خون در این زمینه مؤثر هستند. همچنین ممکن است 
فشار ناشى از رشد جنین بر رگ هاى خونى و اعصاب 

مادر موجب این شرایط شود.

برخى شرایط سالمت
دیابت، پرفشارى خون، آرتریت، بیمارى هاى عصبى 
و افسردگى همگى با گرفتگى هاى پا پیوند خورده اند. 
در برخى موارد، داروها همانگونه که پیش تر اشاره شد 
مى توانند مقصر اصلى باشند. اما برخى از این شرایط، 
به عنوان مثال دیابت و بیمــارى عصبى، مى توانند 
موجب اختالل یا حتى مرگ اعصاب شون د که ممکن 

است به گرفتگى ماهیچه منجر شود.

پوکى استخوان موجب نرم شدن استخوان ها و شکنندگى بیشتر آنها مى شود 
و در زنان شیوع بیشترى دارد. ریسک پوکى استخوان با باالرفتن سن افزایش

 مى یابد. محققان براى پیشــگیرى یا بــه تعویق انداختن پوکى اســتخوان، 
راهکارهاى زیر را پیشنهاد مى کنند:

-خوردن غذاهاى سرشار از کلســیم و ویتامین D.-انجام منظم ورزش هاى 
استقامتى.-ترك سیگار (در صورت سیگارى بودن). -  مصرف نکردن مشروبات 

الکلى.

دالیلى براى 
حذف همیشگى 

نوشابه 

به هر دلیلى که قصد داشته باشید مصرف 
نوشابه هاى گازدار را کاهش دهید یا آنها 
را از رژیم غذایى خود کنــار بگذارید در 
مسیرى درست حرکت خواهید کرد زیرا 

سالمت کلى خود را بهبود مى بخشید.

اسید فسفریک توانایى بدن براى جذب کلسیم به طور 
طبیعــى را مختل مى کند. عدم دریافت کلســیم به 
میزان کافــى مى تواند به نرمى اســتخوان، پوکى 
استخوان و پوسیدگى دندان منجر شود. همچنین، 
اسید فســفریک میانه خوبى با اسید معده ندارد، 
جذب مواد مغذى را مســدود مى کند و گوارش 

را کند مى سازد.

هنگامــى که به طــور مرتب نوشــابه گازدار 
مى نوشید با تشــکیل پالك روى دندان هاى 
خود مواجه خواهید شد که مى تواند پوسیدگى 
دندان و بیمارى لثه را به همراه داشــته باشد. 
همچنین، زمانى کــه باکترى هاى موجود در 
دهان با محتواى قند نوشــابه تغذیه مى شوند 
به تولید اسید اقدام مى کنند. اسید مى تواند به 

پوسیدگى دندان منجر شود.

مصرف نوشــابه هاى گازدار به دلیل محتواى 
باالى قند، ســدیم، و کافئین موجــود در آنها 
مى تواند به کم آبى بدن منجر شود. بسیارى از 
مردم به همراه وعده هاى غذایى خود به جاى آب، 
نوشابه هاى گازدار مصرف مى کنند و تامین آب 

مورد نیاز روزانه بدن را فراموش مى کنند.

نوشابه هاى گازدار حاوى شربت ذرت فروکتوز 
باال و همچنین ســطوح بــاالى رادیکال هاى 
آزاد هستند که با آسیب بافتى، ابتال به دیابت، و 

عوارض دیابتى پیوند خورده اند.

نوشــابه هاى گازدار فاقد هرگونه ارزش غذایى 
است. هیچ اثر مثبتى به اســتثناى مزه خوب از 
مصرف نوشابه هاى گازدار نصیب شما نخواهد 

شد.

نوشابه هاى رژیمى حاوى آسپارتام هســتند که جاى شکر را پر مى کنند و 
این ماده مى تواند براى بدن مضرتر از قند باشد. گزارش ها نشان داده اند که 
آسپارتام مى تواند به شکل گیرى تشنج، تومورهاى مغزى، بیمارى ام اس، 
دیابت، اختالالت عاطفى، و بسیارى مشکالت سالمت دیگر منجر شود.

مصــرف نوشــابه هاى گازدار رژیمى در واقع بــه افزایش 
وزن کمک مى کنند! مطالعــه اى که با حضور 1,550 نفر 
انجام شد، نشان داد افرادى که نوشابه رژیمى مصرف 
مى کردند با خطر افزایش یافته 41 درصدى ابتال به 
اضافــه وزن یا چاقى براى هر بطرى نوشــابه در 
روز مواجه بودند. مشــخص شــده است که هر 
مزه شیرین به سلول هاى بدن سیگنال ذخیره 
چربى و کربوهیدارت ها را ارســال مى کند که 
باعث گرسنگى بیشــتر فرد مى شود. مزه هاى 
شیرین ترشح انسولین را نیز افزایش مى دهند 
که توانایى بدن براى چربى ســوزى را مختل 
مى کند. تاکنون هیچ مطالعه منتشــر شده اى 
ثابت نکرده است که نوشــابه هاى رژیمى به 

کاهش وزن کمک خواهند کرد.

بطرى هاى پالســتیکى نوشــابه هاى گازدار و 
آب حاوى ماده شمیایى ســمى به نام بیسفنول 
A (BPA) هســتند که مى تواننــد از بطرى به 
نوشیدنى و در نهایت بدن انسان نفوذ کنند. شواهد 
روزافزون بیسفنول A را با بیمارى هاى بیشمار از 

جمله افت عملکرد سیستم ایمنى بدن پیوند داده اند. 
کارشناسان سالمت توصیه مى کنند که کودکان را در 

برابر محصوالت حاوى بیســفنول A، به ویژه آنهایى که 
مصرف مى شوند یا استفاده روزانه دارند، محافظت کنید.

یــک قوطى نوشــابه گازدار حاوى 10 قاشــق 
چایخورى شکر اســت که میزان قابل توجهى 
محسوب مى شــود. تغذیه بدن با این میزان قند 
که در حالت مایع قرار دارد، قند خون را به شــدت 
افزایش مى دهد و موجب یک واکنش انســولینى 
در بدن مى شــود. مصرف نوشــابه گازدار به طور 
منظم مى تواند در نهایت بــه افزایش وزن، بیمارى 
دیابت، مقاومت به انسولین، و دیگر مشکالت سالمت 

منجر شود.

 محرومیت از مواد مغذى ضرورى

 محتواى اسید فسفریک

  آسیب دندان ها

  کم آبى بدن

  بطرى هاى آسیب رسان

افرادى که به جاى نوشیدنى هاى سالمى مانند شیر کم چرب و آب میوه هاى 
طبیعى به مصرف نوشــابه هاى گازدار تمایل دارند، احتمال کمترى دارد به 
میزان کافى مواد مغذى مانند ویتامین A، کلسیم و منیزیم دریافت کنند. 

افزون بر این، نوشابه هاى گازدار حاوى اسید فسفریک هستند که از بین 
رفتن کلسیم و منیزیم را موجب مى شود. کلسیم و منیزیم به عملکرد 

بهینه سیستم ایمنى بدن کمک مى کنند.

شیرین کننده هاى مصنوعى

افزایش وزن

افزایش احتمال ابتال به بیمارى دیابت

فاقد مواد مغذى

قند بیش از اندازه

 معجزه اى براى درد مفـــاصل
ن ادویــه به تنهایى نمى تواند منجر 
ــود و باید در کنار اقداماتى از جمله 

م کردن غذا قرار

ست
غذایتان ــه

بب افزایش 
ود شده و پوست 

صلو استخوان ها
د، با کمى زردچوبه 

رنج مى بردند با مصرف 

نتایج یک بررسى جدید نشان مى دهد، شمار مرگ و میر در اثر بیمارى هاى قلبى به میزان قابل توجهى 
در زمستان افزایش مى یابد.

عالوه بر این، سطح کلسترول نیز به شدت افزایش مى یابد و افزایش سطح کلسترول خود به تنهایى 
موجب افزایش مرگ در اثر بیمارى هاى قلبى و عروقى مى شود.

به گفته کارشناسان علمى، سرماى هوا ریسک افزایش مرگ در اثر بیمارى قلبى را تا 50 درصد افزایش 
مى دهد.

محققان علمى در دهلى نو تأکید مى کنند، افزایش فشار خون در زمستان موجب تشدید ریسک سکته 
قلبى مى شود.

عالوه بر این، میزان نارسایى عفونت دستگاه تنفسى موجب افزایش خطر سکته قلبى مى شود که در 
فصل سرما افزایش مى یابد. 

پژوهشگران مى گویند: «گرچه ورزش منظم براى قلب مفید است، اما ورزش صبحگاهى در ماه هاى 
سرد سال توصیه نمى شود؛ افراد مى توانند هنگامى که هوا کمتر از صبح زود سرد است ورزش کنند».

چرا ورزش صبحگاهى در ماه هاى سرد سال 
توصیه نمى شود؟

بدترین خوراکى ها 
براى وعده صبحانه

وعده صبحانه به دلیل تجدید سطح انرژى بدن در 
نخستین ساعات روز، یکى از مهمترین وعده هاى 

غذایى به حساب مى آید.
بدن براى آنکه خــوب و منظم کار کنــد، نیاز به 
سوختى مناسب دارد؛ سوختى که باید در مهمترین 
وعده غذایى یعنى صبحانه به شکلى مناسب تأمین 
شود تا در ســایر وعده هاى غذایى با تمدید انرژى  
خود، بیشــترین بهره ورى را براى شما به ارمغان 

بیاورد.
صبحانه مناسب شــامل دو یا ســه برش نان از 
انواع غالت، درحدود 5 گرم کره و کمى عســل یا 
مرباست؛ پروتئین مورد نیاز بدن در وعده صبحانه را 
از طریق مصرف شیر و پنیر تأمین کنید، اگر به شیر 
حساسیت دارید یا میانه خوبى با پنیر ندارید، ماست 

را جایگزین کنید. 
حق تقدم در وعده صبحانه با دانه هاى سبوس دار 
و پروتئینى اســت. گردو، دارچین، نوشیدنى سویا 
یا شــیر بدون چربى و میوه نیز بهترین گزینه هاى 
یک صبحانه سالم هستند. اگر دارچین را به چاى 
یا مرباى کم شیرین اضافه کنید، براى تنظیم قند 

خونتان خوب است.
صبحانه سنتى ما ایرانى ها، نان و پنیر و چاى شیرین 
است که کنار هم ترکیبى سالم و مغذى را تشکیل 
مى دهند  اما اگر خواستید در صبحانه خود تنوع ایجاد 

کنید بهتر است سراغ این مواد نروید:

ا کال

دارند و باعث مى شوند به  علت حجم کم شیرینى ها
سیر نشده و در عوض کالرى باال دریافت کنید.

دالیل گرفتگى ماهیچه هاى پا در شب

پیشگیرى از پوکى استخوان باخوراکى هاى مقابله کننده با کلسترول
D کلسیم و ویتامین 



مدیر عامل و سردبیر: ایرج ناظمىصاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

مدیر مسئول: هوشنگ غالمى

نشانى: اصفهان، خیابان مدرس، خیابان ادیب

تلفن: 34452005                نمابر: 34452006

چاپ:   رنگین کمان                          

آیین نامه اخالق حرفه اى نصف جهان را در سایت روزنامه مطالعه کنید/امتیاز کیفى در طرح رتبه بندى روزنامه ها: 32/9 

وب سایت:

ایمیل:

سروش:

اینستاگرام:

پیامک: 30007642       و      09132008640

www.nesfejahan.net

 info@nesfejahan.net

nesfejahannewspaper

nesfejahannewspaper

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

پرندگان، مســخر فرمان پروردگار هستند. به شــمار پرهایشان و 
نفس هایشان آگاه است. دســت ها و پاهاى آنها را بر روى زمین هاى 
نمناك و خشک استوار ساخته است. روزیشــان را مقدر فرموده و 
اجناس آنها را شماره کرده اســت؛ این کالغ است و آن عقاب است و 
آن دیگر کبوتر است یا شترمرغ. هر پرنده اى را به نام خود خواند 

موال على (ع)و عهده دار روزى آن شد. 

نصف جهان   مدیر امور برق جنوب غرب شــرکت توزیع 
برق شهرســتان اصفهان گفت: امور برق جنوب غرب در 
سال جارى 390 پروژه کوچک و بزرگ عمرانى و تعمیراتى 
را با هزینه هشت میلیارد تومان و با هدف افزایش قابلیت 
اطمینان شبکه برق رســانى به متقاضیان انشعاب جدید، 
کاهش خاموشى ها، ایجاد تعادل بار، افزایش قابلیت مانور، 
اســتفاده از فناورى هاى نوین، روشنایى معابر، زیباسازى 

مبلمان شهرى و... به بهره بردارى رسانده و مى رساند.
ایرج مصیب اظهار کرد: در محدوده امور برق جنوب غرب 
اصفهان، ما 143 هزار و 241 مشــترك را تحت پوشش 
داشــته ایم که از این تعداد 131 هزار و 103 مشترك تک 
فاز و 11 هزار و 204 مشترك ســه فاز بوده اند. همچنین 
تعداد 934 مشــترك دیماندى هســتند و در حقیقت 12 
درصد از مشترکین شرکت توزیع برق اصفهان به این امور 

اختصاص دارد.
وى با اشاره به تأسیسات زیر بار امور برق جنوب غرب، گفت: 
711 دستگاه پست و ترانسفورماتور زمینى و هوایى، 298 
کیلومتر شبکه فشار متوسط زمینى و هوایى، 844 کیلومتر 
شبکه فشــار ضعیف زمینى و هوایى، برق رسانى پایدار و 

مطمئن را به مشترکین این منطقه ارائه مى کند.
مدیر امور برق جنوب غرب شرکت توزیع برق شهرستان 
اصفهان، ظرفیت  سازى براى مشــترکین جدید را یکى از 
ارکان اصلى و اولویت هاى اساســى این امور برشمرد و از 
برقدار شدن 2000 مشــترك جدید خبر داد و افزود: توجه 
به فناورى هاى نوین و توسعه آن در شهر اصفهان مدنظر 
اســت و با توجه به اینکه اصفهان پایتخت فرهنگ و هنر 
کشور است استفاده از انواع انرژى هاى نو مى تواند این شهر 

را به عنوان الگوى تمام نماى دیگر شهرها قرار دهد و مردم 
اصفهان نیز با سرمایه گذارى در استفاده از این انرژى ها، راه 
پیشرفت و تعالى مدیریت بهینه انرژى را عملیاتى سازند و به 
نیازهاى روزمره خود در حوزه هاى عمومى، صنعتى، خانگى، 

کشاورزى و تجارى پاسخ مثبت و اصولى دهند.
مدیر امور برق جنوب غرب شرکت توزیع برق شهرستان 
اصفهان با تأکید بر مشارکت مردم در سال جارى در احداث 
سامانه برق خورشیدى، گفت: ما سعى داریم در سال جارى 
مشارکت مردم در احداث سامانه برق خورشیدى را تا قدرت 
100 کیلووات جلب کنیم و تاکنون هم شش مشترك، این 
سامانه را به کار گرفته و درآمد حاصل از این انرژى را آنان به 

صورت دو ماه یک بار دریافت مى کنند.
مصیب با تشــریح اســتراتژى هاى شــرکت توزیع برق 
شهرستان اصفهان تصریح کرد: کاهش خاموشى ها یکى 
از فرایندهاى این استراتژى ها بوده و امور برق جنوب غرب 
تمام همت خود را به کار گرفته است تا پروژه هاى تعریف 
شده را با رضایتمندى مشترکین به انجام برساند و در این 
راستا در ســال جارى پروژه بزرگ فیدرگیرى از پست 63 
کیلوولت فوق توزیع شهید وطن پور (سیتى سنتر) با متراژ 
1500 متر و شبکه دو مداره با هزینه 550 میلیون تومان، 
کاهش خاموشى ها را به عنوان مهمترین هدف در دستور 
کار قرار داد. همچنین پروژه فیدرگیرى از پست فوق توزیع 
جاده شیراز نیز در قالب چهار مدار به متراژ 3200 متر و هزینه 
یک میلیارد و 200 میلیون تومان در کنار قابلیت مانور شبکه 
فشار متوسط و برق رسانى پایدار به کاهش خاموشى ها نیز 

پرداخته است.
مدیر امور برق جنوب غرب شرکت توزیع برق شهرستان 

اصفهان بار دیگر تأکید کرد کاهش خاموشــى ها تنها با 
پروژه هاى اجرایى از سوى امورها تحقق نمى یابد و افزود: 
انسجام و همدلى مردمى در مدیریت مصرف نیز مى تواند 
به این مهم کمک کند. استفاده از سازمان هاى مردم نهاد 
هم در کاهش مصرف مردم و فرهنگسازى هم در این راستا 

بسیار مؤثر خواهد بود.
مصیب گفت: محدوده جغرافیایى در امور برق جنوب غرب 
شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان، در وسعت 93 کیلومتر 
از شمال به زاینده رود، از شرق به چهارباغ باال، از غرب به 
ابتداى درچه و از جنوب به سپاهانشهر و... است و 99 درصد 
تعرفه هاى ما را مصرف کنندگان خانگى، تجارى و عمومى 

تشکیل مى دهند و 51 درصد انرژى در مصرف خانگى، 28 
درصد عمومى و... است.

مصیب از راه اندازى دو پست پاکدل در صفه و پست توزیع 
شفق در آینده خبر داد و افزود: امروز بیش از 73 درصد کنتور 
مشــترکین دیماندى در امور برق جنوب غرب به صورت 
قرائت از راه دور بوده و سعى داریم تا اوایل سال آینده همه 

کنتورهاى دیماندى، قرائت از راه دور باشد.
مدیر امور برق جنوب غرب شرکت توزیع برق شهرستان 
اصفهان اظهار کرد: میزان خاموشى براى هر مشترك در 
ســال نود و چهار، 361 دقیقه بوده که این میزان در سال 
جارى با همت همه همکاران در تعمیرات و نگهدارى، به 

98 دقیقه کاهش یافته و امید است در برنامه چشم انداز، به 
اهداف موردنظر برسیم.

وى با بیان اینکه ما در ارائه خدمات الکترونیکى به مشترکین 
همواره پیشگام بودیم، ابراز کرد: با برقرارى میز خدمت و به 
منظور رفاه حال مشترکین و شهروندان، اکثریت خدمات 

ارائه شده به صورت الکترونیکى صورت مى پذیرد.
مدیر امور برق جنوب غرب شرکت توزیع برق شهرستان 
اصفهان به تشریح استراتژى چشم انداز شرکت توزیع برق 
شهرستان اصفهان اشاره کرد و آن را افتخار دانست و افزود: 
در برنامه چشم انداز شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 
در افق 1405، شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان باید 
در محورهاى مختلف دســتیابى به 100 درصد خدمات 
الکترونیکى، کاهش تلفات شــبکه بــه 5 درصد، کاهش 
خاموشــى 30 دقیقه در سال براى هر مشــترك، اجراى 
90 درصد برنامه، وصول 100 درصدى مطالبات، به صفر 
رســاندن حوادث و... را محقق کند که امید اســت به آنها 

برسیم.
مصیب اذعان کــرد: در محدوده امور بــرق جنوب غرب، 
35 درصد مشــترکین ما بیشــتر از الگوى مصرف برق 
استفاده مى کنند که با اقداماتى، در نظر است بیش از پیش 
اطالع رســانى و فرهنگسازى شــود تا همه شهروندان و 

مشترکین، نسبت به استفاده بهینه از برق، ترغیب شوند.
وى خاطرنشان کرد: اطالع رسانى، برنامه ریزى کارشناسان 
مصرف و... از برنامه ها در این راستاست. این در حالى است 
که تمام مشــترکین و متقاضیان، تأمین روشنایى معابر و 
خیابان ها را به توزیع برق نســبت مى دهند و آن را رسالتى 
نهادینه مى بینند و این امور توانســت با طرح هاى جدید 

روشنایى نزدیک به 6 کیلومتر شبکه روشنایى و نصب تعداد 
390 دستگاه چراغ جدید را با هزینه 450 میلیون تومان در 
اتوبان میثمى، سپاهانشهر و کنار گذر حبیب اللهى اجرا کند  و 

مورد بهره بردارى قرار دهد.

اجراى 390 پروژه در امور برق جنوب غرب 
شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

,,

 میزان خاموشى 
براى هر مشترك 
در سال نود و چهار، 
361 دقیقه بوده 
که این میزان در 
سال جارى با همت 
همه همکاران 
در تعمیرات و 
نگهدارى، به 98 
دقیقه کاهش یافته 
و امید است در 
برنامه چشم انداز، 
به اهداف موردنظر 
برسیم

«مراسم ویژه و محورى حماسه 9 دى در اصفهان روز 
نهم دى ماه سال جارى ساعت 10 صبح با سخنرانى 
سردار فضلى در میدان انقالب اصفهان برگزار مى شود 
و سپس مردم بصیر و فهیم اصفهان با حضور گسترده 
خود در مسیر خیابان کمال اســماعیل و پاسداران تا 

تقاطع سید علیخان به راهپیمایى مى پردازند.»
رئیس شــوراى هماهنگى تبلیغات اســالمى استان 
اصفهان و ستاد برگزارى مراســم نهم دى در جمع 
خبرنــگاران این مطلــب را اعالم کــرد و گفت: به 
مناسبت بزرگداشت حماســه 9 دى، معرفى و تبیین 
کتاب «کــف خیابون» روایتى مســتند از فتنه 88 با 
حضور حداد جهرمى، مؤلف کتــاب در دفتر تبلیغات 
اسالمى، برگزارى مراسم در حسینیه بنى فاطمه(س) 
همزمان با پنجمین ســالگرد ارتحــال یاور صدیق 
انقالب مرحوم استاد سید على اکبر پرورش و... از دیگر 
برنامه هاست و مشــابه اینگونه برنامه ها به مناسبت 
بزرگداشت حماسه نهم دى در شهرستان هاى استان 

هم اجرایى مى شود.
جعفر عسگرى مراسم نهم دى در اصفهان با حضور 
گسترده مردم را نمایش وحدت و وفاق ملى خواند و 
اظهار کرد: خداوند براى هر نعمتى شکرى قرار داده و 
ما نیز باید براى دو نعمت بزرگ پس از پیروزى انقالب 
اسالمى که یکى نعمت والیت و دیگرى نعمت مردم 

بصیر است قدردان و شکرگزار خداوند باشیم.

حق مردم هنوز ادا نشده است
وى افزود: مردم والیتمدار ما در طول 40 سال انقالب 
اسالمى، با بصیرت خود مســیر پرتالطم انقالب را 
پشت سر گذاشــته که باید مطالبات بحق و منطقى 
آنان را اجرایى کنیم. این در حالى اســت که مردم ما 
علیرغم توجه به ارزش ها، از بعضى ســوءمدیریت ها 
رنجیده خاطرند و باید به مطالبات آنان به نحو مطلوب 

پاسخ داده شود که تاکنون حق آنان ادا نشده است.
رئیس شــوراى هماهنگى تبلیغات اســالمى استان 
اصفهان گفت: در فتنه سال 88، برخى نخبگان مدعى، 
ریزش و سقوط کردند و ماهیت انقالب آن است که در 
امتحانات انقالب که سخت هم بود ناخالصى ها بیرون 
ریخته شــود ولى مردم راه انقالب را در این فضاى 

بحرانى گم نکردند و به صحنه آمدند و فتنه را با حضور 
گسترده در حماسه نهم دى، خنثى کردند.

برکات و خسارات فتنه 88
عسگرى با بیان اینکه فتنه 88 براى کشور خسارات 
ســنگینى به همراه داشــت و البته حضور مردم در 
حماسه 9 دى برکاتى را هم به ارمغان داشت، گفت: 
اعتبار سى و چند سال نظام با پروژه تقلب در انتخابات 
در داخل و خارج دچار شبهه شــد و دشمن را امیدوار 
کرد که این خسارت بسیار سنگینى بود. ولى مردم در 
حماسه 9 دى نشان دادند که حامى والیت هستند و 
پاى انقالب ایســتاده اند و علیرغم همه دشمنى هاى 
داخلى و خارجى، آماده جانفشانى هستند که این نیز از 

برکات به شمار مى رود.
رئیس شــوراى هماهنگى تبلیغات اســالمى استان 
اصفهان با تأکید بر تبیین این خسارات و برکات براى 
نسل جوان جامعه از سوى رســانه ها گفت: فتنه 88 
فتنه گران داخلى و خارجى و پس از آن خلق حماسه 
مردمى 9 دى باید براى نوجوانــان و جوانان، به نحو 
مطلوب تبیین شود و ما نیز باید هوشــیار باشیم و از 
نظام مراقبت کنیم چرا که دشمن در آستانه چهلمین 
سالگرد پیروزى انقالب اسالمى به دنبال برنامه ریزى 

براى براندازى انقالب اسالمى است و حضور گسترده 
مردم در مراسم حماسه نهم دى، مى تواند خنثى کننده 

ترفندهاى دشمنان باشد.

اهداف حماسه 9 دى
عســگرى در ادامه اهداف حماسه نهم دى را تشریح 
کرد و افزود: تبیین فتنه 88 و آشکارسازى برنامه هاى 
دشــمن براى ضربه به نظام جمهورى اسالمى طى 
چهار دهه در قالب جنگ نــرم، تبیین نقش والیت 
در هویداســازى ابعاد فتنه به عنوان عمود نظام طى 
چهار دهه، تبیین عوامل شــکل گیرى حماسه 9 دى 
و برنامه ها و شیوه هاى نو دشــمنان براى براندازى، 
تبیین 40 سال مقاومت مردم و نقش آنها در رویارویى 
با فتنه ها، تبییــن ویژگى ها و مختصــات فتنه هاى 
جدید دشمن و ارائه ســنتز در مقابل آن، تبیین پیام 
و پیامدهاى حماســه 9 دى متناسب با شرایط فعلى، 

است. 

رویکردهاى حماسه 9 دى
وى بــه رویکرد اجرایى حماســه 9 دى هم اشــاره 
کرد و افزود: بسترســازى براى توسعه فعالیت هاى 
خودجــوش، انقالبــى و مردمى، توجه بــه رویکرد 

«تبیینى» در بزرگداشت حماســه نهم دى و پرهیز 
از ســطحى نگرى، فعالســازى ظرفیت هاى مردمى 
و اجتماعــى، بحث، تبــادل نظر با کارشناســان و 
بهره گیرى از ظرفیت مجامع دانشگاهى و حوزوى و 
فعال سازى دستگاه ها، نهادها و سازمان هاى فرهنگى 
و تبلیغى و فراهم سازى زمینه مشارکت آنان، از جمله 

رویکردهاست.
■■■

در ادامه نمایندگان کمیته هاى مختلف، برنامه هاى 
خود را براى بزرگداشت حماســه 9 دى در اصفهان 

تشریح کردند.
معاون خبر صدا و ســیماى مرکز اصفهان گفت: به 
مناسبت بزرگداشت حماســه 9 دى، صدا و سیماى 
مرکز اصفهــان همچون ســنوات گذشــته، ویژه 
برنامه هایى را براى پخــش آماده کرده که با رویکرد 
عوامل پشــت صحنه فتنه 88 و پس از آن با حماسه 
مردمى 9 دى، همراه است و در حقیقت رویکرد صدا و 

سیما، تبیین و روشنگرى در این راستاست.

فتنه اى که از بیرون هدایت شد
سید محســن طباطبایى اظهار کرد: فتنه 88 اساسًا 
جناح بندى سیاسى نبود بلکه فتنه اى بود که از بیرون 

کشور هدایت و طراحى شده و عواملى از داخل دانسته 
یا فریب خورده آن را دنبال کرده و از بهانه انتخابات 
استفاده کردند و هدف را براندازى انقالب قرار دادند و 
برنامه هاى صدا و سیما نیز با همین رویکرد، عملیاتى 

مى شود.
وى افزود: در سیماى مرکز اصفهان 660 دقیقه برنامه 
طراحى شــده که در برنامه هاى «اصفهان امروز»، 
«گفتگوى هفته»، پخش سه فیلم سینمایى و پوشش 

برنامه هاى زنده حماسه 9 دى، پخش مى شود. 
طباطبایى گفت: در رادیو اصفهــان هم 365 دقیقه 
برنامــه همچون ویــژه برنامــه قطب نما، ســالم 
اصفهان و گزارشــات مســتند آماده و پخش خواهد

 شد.
■■■

مدیر عملیات تبلیغى سپاه صاحب الزمان(عج) استان 
اصفهان نیز گفت: مجموعه سپاه با حضور بسیجیان 
در برنامه هاى مختلف در بزرگداشــت حماسه 9 دى 
شرکت کرده و ما برنامه روز بصیرت و میثاق با والیت 

را داریم.
مجید صالحى ابراز کرد: 22 جلسه در مناطق مختلف 
در این راســتا با حضور اقشــار مردم برگزار شــده و 
تولید محتوا با موضوع 40 ســال بصیرت به صورت 

نمایشگاهى برگزار خواهد شد.
■■■

سرهنگ ابوالقاســم چلمقانى، نماینده پلیس راهور 
هم در این نشســت خبرى از اعمال محدودیت هاى 
ترافیکى در روز 9 دى در اصفهــان خبر داد و گفت: 
راهنمایــى و رانندگى اصفهــان بــراى برگزارى 
هرچــه باشــکوه تر حماســه 9 دى در اصفهــان با 
حضور گســترده مردم، مســیر راهپیمایــى را براى 
تردد، با اعمال محدودیت هایى، روانســازى خواهد 

کرد. 
وى ادامه داد: محدودیت ترافیکى روز نهم دى ماه از 
تقاطع خیابان شهید مطهرى و شمس آبادى، و از پل 
فردوسى به سوى میدان انقالب صورت مى گیرد و از 
شرکت واحد اتوبوسرانى اصفهان نیز براى جابه جایى 

مردم استفاده مى شود.
■■■

مرتضى شکرى، مســئول فرهنگى- هنرى آموزش 
و پرورش استان اصفهان هم راه اندازى گفتمان هاى 
دانش آموزى بــا موضــوع تبیین و آشکارســازى 
برنامه هاى دشــمن و والیتمدارى را از برنامه هاى 
تدارك دیده برشمرد و گفت: دانش آموزان در مراسم 
بزرگداشت حماسه 9 دى اصفهان به صورت گسترده 

شرکت مى کنند.
■■■

مهدى نصیرى،  مسئول روابط عمومى مرکز رسیدگى 
به امور مســاجد اســتان اصفهان هم از آماده سازى 
بســته تبلیغى که در اختیار ائمه جمعه قرار مى گیرد 
خبر داد و گفت: پس از تسلیم بسته تبلیغى، جلسات 
توجیهى براى اســتفاده از این بســته ها براى ائمه 
جماعات برگزار شــد کــه مهمترین بحــث، فتنه و 
دشمن شناســى به عنوان دو رکن مهم است که در 
حماسه 9 دى به آن پرداخته مى شود و روحانیون در 
مراسم بزرگداشت 9 دى اصفهان به صورت منسجم از 
مدرسه امام صادق(ع) به سوى محل برگزارى مراسم 
میدان انقالب اصفهان حرکت و در مراســم شرکت

 مى کنند.
شایان ذکر اســت در مراســم محورى بزرگداشت 
حماســه 9 دى اصفهان از خانواده شهید شاه سنایى، 

تجلیل خواهد شد. 

رئیس ستاد هماهنگى و اجرایى بزرگداشت چهلمین سالگرد پیروزى انقالب اسالمى استان اصفهان:

مردم در حماسه 9 دى نشان دادند که پاى انقالب ایستاده اند
ساسان اکبرزاده


