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فواید 
خوردن موز 
به مدت 4 روز

سیاسى رفتار کردن به اصفهان ضربه زده است
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وام 255 میلیون تومانى 
رامبد جوان!

5

جانشین کى روش باید از او 
بزرگ تر باشد

راه اندازى شوراى 
راهبردى مرکز پیمانکارى 
فرعى در اتاق بازرگانى 5

تولید بیش از 
یک میلیون تُن 
شیر خام در استان

74 درصد موز از آب تشکیل شده است. عالوه بر 
آن موز حاوى مقدار زیادى کربوهیدرات است که 

باعث مى شود در طول روز انرژى زیادى داشته 
باشید. ورزشکاران اغلب قبل و بعد از ورزش 

موز مصرف مى کنند و این امر سبب مى شود...

بیش از یک میلیون ُتن شیر خام در اصفهان تولید 
و روانه بازار شده است.

مدیر امور دام ســازمان جهاد کشاورزى استان 
اصفهان گفت: از ابتداى امســال این میزان شیر 
در بزرگ ترین قطب تولید این محصول در کشور 
تولید شده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال، 

بیش از 11درصد رشد داشته است.
احمدرضا اســماعیلى با بیان اینکه در این استان 
روزانه بیش از 3750 تن شــیر تولید مى شــود، 
افزود: این میزان شــیر با فعالیت بیش از 1750 
واحد صنعتى و 5000 واحد دامدارى سنتى تولید 

شده است. 

اعضاى دولت با تعطیلى روزهاى شنبه موافقنداعضاى دولت با تعطیلى روزهاى شنبه موافقند
استاندار سابق اصفهان مطرح کرد:استاندار سابق اصفهان مطرح کرد:
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نماینده ولى فقیه در استان اصفهان:

اگر توپ سردار گل مى شد 
سئواالت فرق نمى کرد؟

امیر قلعه نویى از شکست برابر ژاپن مى گوید

 نباید بازى ژاپن را مالك قرار دهیم. مثل خیلى از بازى هاى دیگر،  
رئال یا بارسا هم در زمین خودشان ســه گل مى خورند. اگر توپ

 ســردار آزمون گل مى شــد و ما بازى را مى بردیم سئوال هاى ما 
فرق نمى کرد؟
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در صفحه 3 بخوانید

وقتى صدا وسیما
 برنامه اى 

براى«شکست»
 ندارد

آنها خودشان در خودشان غرق شده اند

مـردم نگران فیلترینگ اینستاگرام نباشنـد
عضو ناظر مجلس تأکید کرد

2

خطاهاى آوردن مربى هاى متوسط را مرتکب نشوید
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بازیگرى که بازیگرى که 
امسال پرکارترین امسال پرکارترین 

تهیه کننده تهیه کننده 
جشنواره فیلم استجشنواره فیلم است

ه بر 
ت که 

ته 

...

مى شد 
کرد؟

ن مى گوید

بازى هاى دیگر،   ى از
 مى خورند. اگر توپ

ردیم سئوال هاى ما 
در صفحه 5 بخوانید

اینجا سکونشین بودم واینجا سکونشین بودم و
 به تیم ملى رسیدم به تیم ملى رسیدم
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یک عضو ناظر مجلس در کارگروه تعیین مصادیق محتواى 
مجرمانه تأکید کرد: فیلترینگ دو مرجع دارد یکى شوراى عالى 
فضاى مجازى و دیگرى کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه اما 
تاکنون هیچ تصمیمى براى فیلترینگ اینستاگرام از سوى این 

دو مرجع اعالم نشده است.
رمضانعلى ســبحانى فر با انتقاد از اظهارنظر برخى افراد در 
خصوص فیلترینگ اینستاگرام، گفت: مباحثى که در خصوص 
فیلترینگ اینستاگرام مطرح مى شود از مراجع غیرمسئوالنه 
است. اگر مراجعى که مسئولیت دارند در خصوص فیلترینگ 
اعالم نظر کنند، قابل قبول اســت. فیلترینگ دو مرجع دارد 
یکى شوراى عالى فضاى مجازى و دیگرى کارگروه تعیین 

مصادیق مجرمانــه اما تاکنون هیچ تصمیمــى براى فیلتر 
اینستاگرام از سوى این دو مرجع اعالم نشده است. سبحانى 
فر ادامه داد: برخى با صحبت هایشان موجب تشویش جامعه 
مى شوند و یک دغدغه و نگرانى را در جامعه ایجاد مى کنند. 
او گفت: کســانى که مى گویند باید اینســتاگرام فیلتر شود 
نظر شخصى شان را مى دهند اما اگر از مراجع رسمى خبرى 
شنیدید، قابل قبول است. مردم نباید نگران فیلتر اینستاگرام 
باشند. این نماینده مجلس در خصوص اینکه آیا تلگرام رفع 
فیلتر مى شود؟ تأکید کرد: خبرى از رفع فیلتر تلگرام نیست اما 
تلگرام داخلى یعنى هات گرام و تلگــرام طالیى به کار خود 

ادامه مى دهن د.

آیت ا... ناصر مکارم شیرازى در دیدار مدیرکل تعزیرات 
اســتان تهران، با بیان اینکه امروز مسائل اقتصادى ما 
به کالف سردرگمى تبدیل شده است، بیان کرد: عوامل 
مختلفى دست به دست هم داده که نتیجه آن فشار کم 

سابقه بر مردم و به ویژه طبقات ضعیف است.
وى با تأکید بر اینکه باید این فشار از دوش مردم برداشته 
شود؛ چرا که ادامه آن به صالح کشــور و نظام نیست، 
تحقق این مسئله را منوط به کار جهادى و همکارى همه 

ارگان ها و دستگاه ها از جمله تعزیرات دانست.
آیت ا... مکارم شیرازى ادامه داد: متأسفانه بخشى از تجار 
و کسبه از تعزیرات به هیچ وجه نمى ترسند، شما باید این 

مسئله را آسیب شناسى کرده و به گونه اى برنامه ریزى 
کنید که متخلفان از تعزیرات حساب ببرند. وى قاطعیت 
داشتن به ویژه در مقابل افراد صاحب نفوذ را به مسئوالن 
تعزیرات توصیه و تأکید کرد: اینکه عده اى کاسب جزء 
را به علت  مسائل کوچکى بگیرند و پرونده هاى زیادى 
روى هم انباشته شود و به گردن کلفت ها و دانه درشت ها 

نپردازند، اینها افتخار و هنر نیست.
وى در پایان خواســتار چاره اندیشــى مسئوالن براى 
حل مشکالت کشور شــد و عنوان کرد: ما نگران وضع 
کنونى هستیم، امیدواریم چاره اى براى حل مشکالت 

اندیشیده شود.

مردم نگران فیلترینگ 
اینستاگرام نباشند

 فشار به مردم به صالح 
کشور و نظام نیست 

وزارت ارشاد را تعطیل کنید!
ســید محمد بهشــتى از   سینما سینما|
مدیران باســابقه فرهنگى در برنامه اى که از شبکه 4 
سیما پخش شد، در پاسخ به سئوال مجرى این برنامه 
درباره راهکارهاى پیشــنهادى اش براى وزارت ارشاد 
گفت: بهترین راهکارى که براى وزارت ارشاد دارم این 
است که تعطیلش کنند، چون وزیر ارشاد وقتى به خارج 
سفر مى کند، هیچ کشورى معادل وزیر ارشاد ما را ندارد، 
براى اینکه به استقبال وزیر ما بفرستد. اعمال حاکمیت از 
طریق نظارت، دورانش خیلى وقت است تمام شده است.

سقوط از نگاه زاکانى
 خبرگزارى دانشجو| علیرضــا زاکانــى، 
عضو حزب رهپویان انقالب و نماینده ســابق مجلس 
در یک میزگرد گفت: امروز پــول در مجلس و انتخاب 
نامزد ها حرف کمى نمى زند مثًال یک نماینده اى هشت 
ســال پیش مى گفت: چهار پنج میلیــارد تومان هزینه 
کرده تا فرزند او در انتخابــات میاندوره اى وارد مجلس 
شود پس مجلسى که باید در رأس امور باشد این گونه 

سقوط مى کند.

اعالم مى شود، مگر...
  ایسنا| ســید عباس عراقچى، معاون سیاسى 
وزیر امور خارجه دیروز گفت: هشت ماه مذاکرات با سه 
کشور اروپایى زمان زیادى است که براى تشکیل ساز و 
کار ویژه مالى صرف شده است. همه کشورهاى اروپایى 
امیدوارند که این ساز و کار طى یکى دو روز آینده اعالم 
شود، مگر کســانى که نمى خواهند این مکانیزم شکل 

بگیرد مانع کار شوند.

رفراندوم نمى خواهد!
روزنامه «آرمان» در یادداشتى به   آفتاب  نیوز|
قلم صادق زیبا کالم، استاد دانشگاه آورده است: در مورد 
FATF احتیاجى به رفراندوم نیست و فقط کافى است 
یک نظرسنجى توسط سازمان هاى معتبر صورت گیرد 
تا خیلى راحت مشخص شود که چند درصد از جامعه با 
پیوستن ایران به این لوایح چهارگانه موافق و چند درصد 
مخالف هســتند. به نظر مى رســد اگر این نظرسنجى 
صورت گیرد دلواپســان درصد باالى مردم که موافق 

پیوستن به FATF هستند را مشاهده خواهند کرد.

حصر فعالً هست
عباس جعفرى دولت آبادى، دادستان    ایسنا|
تهران در خصوص پرونــده حصر، گفــت: پرونده در 
دبیرخانه شوراى امنیت ملى است و اطالع رسانى با ما 

نیست اما اصل حصر فعًال برقرار است.

جلیلى؛ نه
عبــدا... ناصرى، عضو شــوراى   نامه نیوز|
مشــورتى رئیس دولت اصالحات گفــت: پیش بینى
 مى کنم حاکمیت تصمیم گیر برجام هیچ وقت به سمت 
نگاه سعید جلیلى درباره برجام نمى رود. یادمان باشد در 
مناظره انتخاباتى سال 92 سیاست هاى هسته اى آقاى 
سعید جلیلى و تیمش علنى و آشکار مورد انتقاد مشاور 
عالى رهبرى یعنى آقاى والیتى قرار گرفت بنابراین حتمًا 
معتقدم تحت هیچ شرایطى این پرونده هسته اى به دوره 

آقاى جلیلى بر نخواهد گشت.

کشف 50 کیلو
 «شیر و خورشید»!

مأموران گمــرك موفق به کشــف 50   ایلنا|
کیلوگرم سکه پهلوى و شــمایل شیر و خورشید شدند. 
مأموران گمرك باشــماق پس از مشــکوك شدن به 
یک مســافر و چمدان همراه وى، به بازرســى چمدان 
اقدام کردند و موفق شــدند 49 کیلو  و 500 گرم سکه، 
شمایل و آویزهایى با نشان شیر و خورشید کشف کنند. 
برخى از این سکه  و شمایل ها مشکوك به نقره ارزیابى 
شده است؛ این مسافر تمامى سکه ها را دریک چمدان 

جاسازى کرده بود.

خبرخوان
وام ازدواج

 60 میلیون تومان شد
عضــو کمیســیون تلفیق   خانه ملت|
بودجه 98 گفت: بر اســاس مصوبه کمیسیون، 
وام ازدواج 60 میلیون تومان شد و به هر کدام از 
زوج هــا 30 میلیون تومان تســهیالت ازدواج 
پرداخت مى شود. ســیده فاطمه ذوالقدر گفت: 
بازپرداخت وام پنج ساله در نظر گرفته شده است.

آمار عجیب تعداد سیمکارت 
 ایسنا| آمار منتشر شده توسط سازمان 
تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویى نشان مى دهد 
از سال 1392 تا شــهریور ماه سال جارى، تعداد 
مشترکان ســیمکارت هاى اپراتورهاى مختلف 
از 64 میلیون بــه بیش از 91 میلیون رســیده 
است. البته این آمار نشان دهنده سیمکارت هاى 
فعال است، در حالى که از میان سیمکارت هاى 
فروخته شده توســط اپراتورها، شاید نزدیک به 

نیمى از آنها غیرفعال باشد.

این 2 تا هم؟!
تاکنون هشــت پاالیشــگاه از ده   بهار |
پاالیشــگاه کشــور، به بخش هاى خصوصى 
یا خصولتى برون ســپارى شــده اند و تنها دو 
پاالیشگاه آبادان و شــازند دولتى هستند. البته 
آخرین اخبار حاکى اســت که این دو پاالیشگاه 

هم در لیست خصوصى سازى قرار گرفته اند.

مهمترین تخلفات جاده اى 
رئیس مرکز اجراییات پلیس   عصر ایران|
راهور ناجا گفت: از ابتداى ســال جارى تاکنون 
تجاوز از سرعت مجاز مهمترین تخلف رانندگان 
در جاده ها بوده اســت. ســرهنگ احمد کرمى 
اسد افزود: پس از تجاوز از سرعت مجاز، نقص 
در سامانه هاى روشنایى وسایل نقلیه، استفاده 
نکــردن از کمربند ایمنى، ســبقت غیر مجاز و 
تجاوز به چپ دیگر تخلــف ایرانى ها در جاده ها 

بوده است.

مراحل دوم و سوم نداریم
 انتخاب| سرپرســت ســازمان تأمیــن 
اجتماعى گفت: هنوز صحبتــى درباره مراحل 
دوم و سوم توزیع بسته حمایتى نشده است ولى 
چنانچه این موضوع به تصویب دولت برســد و 
اعتبارات آن تأمین شــود ما نیز مکلف به اجراى 

آن هستیم.

بارش ها نرمال است
  ایسنا| سرپرست پژوهشکده اقلیم شناسى 
گفت: طى ســه ماه آینده در بیشتر مناطق ایران 
بارش ها نرمال اســت و پیش بینى مى شود که 
در ســه ماه آینده دماى کشــور 0/5 تا 2 درجه 

سانتیگراد بیشتر از حد نرمال باشد.

تشکیل کمیته ضد فیلتر 
وزیر ارتباطات و فناورى اطالعات   ایرنا|
گفت: برخــى مواقع به جاى ایجــاد مانع براى 
فعالیــت هاى غیرمجــاز، فعالیت هــاى مجاز 
دستخوش فیلتر مى شوند که براى رفع مشکالت 

اینچنینى کمیته ضد فیلتر در دولت تشکیل شد.

سهمیه بندى، فعالً منتفى
  تسنیم| على عســگر ظاهرى، عضو 
کمیســیون انرژى مجلس گفــت: دولت باید 
طرح هاى بهینه سازى مصرف سوخت و افزایش 
سهم CNG و جایگزینى آن با مصرف بنزین 
را با جدیت دنبال کند؛ این راهکارها بر افزایش 
قیمت بنزین اولویــت دارد و مجلس با هرگونه 
افزایش نرخ و سهمیه بندى در وهله فعلى مخالف 

است. 

عضو اتاق بازرگانى ایران گفت: با اعضاى دولت درباره 
ضرورت تعطیلى شنبه صحبت کردیم و براى آنها این 
مسئله روشن شد و با این پیشنهاد موافقت کردند البته 

در هیئت دولت هنوز مطرح نشده است.
محســن مهرعلیزاده در گفتگو با «ایلنا» اظهار کرد: 
به دنبال آن هســتیم که بحث تعطیالت آخر هفته از 
روزهاى پنج شــنبه و جمعه به روزهاى جمعه و شنبه 

تغییر پیدا کند.
استاندار سابق اصفهان ادامه داد: اکنون برخى اداره ها 
روزهاى پنج شــنبه و تمام آنهــا در روز جمعه تعطیل 

هستند. این در حالى است که بیشــتر کشورهاى دنیا 
حتى برخى کشورهاى مسلمان براى هماهنگى هاى 
بین المللى و انجــام کارهاى تجارى جمعه و شــنبه 
تعطیل هستند براین اســاس ما در واقع تنها چهار روز 

کارى داریم.
مهرعلیزاده تصریح کرد: ما بــا اعضاى دولت صحبت 
کردیم و براى آنها این مسئله روشن شد و با این پیشنهاد 
موافقت کردند البته در هیئت دولت هنوز مطرح نشده 
است. در مرحله بعد با مجلس موضوع را مطرح کردیم 
که یک مقدار حساسیت به وجود آمد مخصوصًا اینکه 

برخى از مراجع در قم نیز روى این موضوع حســاس 
شده اند.

وى در خصــوص علت مخالفت هــا گفت: بحث هاى 
متفاوتى مطرح شــد یکى از آنها این بود که این طرح 
فایده اى ندارد و تأثیــرى نخواهد گذاشــت که البته 
جواب این دسته از افراد را با مدارك کارشناسى دادیم. 
یک عده دیگر نیز مى گفتنــد از قدیم براى ایرانى ها و 
مسلمانان شنبه  روز شــروع هفته بوده است اینطور با 
تعطیلى یهودیان مصادف مى شــود البتــه ما به دنبال 
منطق اقتصادى با استفاده از نظرات کارشناسى هستیم.

امســال خبرها در رابطه با میزان بارندگى در کل 
کشور برخالف سال گذشته بسیار خوب بود، میزان 
بارندگى نسبت به پارسال و حتى نسبت به میانگین 
بلندمدت کشــور به شدت رشد داشــته است. اما 
متخصصان براین باورند که وضعیت به وجود آمده 
در دو سال گذشته اســتثنایى بوده و در بلندمدت 
بازهم میزان بارندگى کشــور کاهش پیدا مى کند. 
در همین رابطه صــادق ضیاییــان، رئیس مرکز 
ملى خشکسالى ســازمان هواشناسى گفتگویى با 
«خبرآنالین» داشت که بخش هایى از نظرات او 

در این باره را مى خوانید:
*در 50 سال گذشته در مجموع بیش از 50 میلیمتر 
از متوسط بارش کشور کم شــده. اینها براى یک 
کشور خشک و نیمه خشــک اعداد بسیار بزرگى 
هستند. در کنار این موضوع ما طى 50 سال گذشته 
حدود 2 درجه هم افزایش دما داشتیم، این افزایش 
دما هم باعث شده تبخیر ما هم افزایش کند و این 

خود روى وضعیت به وجود آمده تأثیرگذار است.
*ســال گذشــته از لحاظ میزان بارندگــى واقعًا 
وضعیت استثنایى رخ داد،  سال 86-87 با کاهش 
41 درصدى میزان نســبت به میانگین بلندمدت 
کم بارش ترین سالى است که تجربه کرده ایم. سال 
گذشته این میزان نزدیک به 23 درصد بود. اما به 
طور کلى پیش بینى میزان بارش براى کل کشور 
در دهه هاى آینده روندى کاهشى است ولى ممکن 
است در این روند چند سال هم ترسالى داشته باشیم 
اما در مجموع تعداد ســال هاى خشکسال بیشتر 
است. شاید اصًال دو یا سه سال ترسالى پى درپى را 
تجربه کنیم ولى بعد از آن وارد یک دوره چند ساله 

خشکسالى شویم.

پایــگاه اطــالع رســانى «خبرآنالیــن» دیروز 
خاطــره اى از مهدى نصیــرى، مدیــر روزنامه 
«کیهان» در دهه 60 را باز نشر داد که به انتقادات 
این روزنامه از هاشمى رفســنجانى که آن روزها 
تازه بر مســند ریاســت جمهورى نشســته بود 
مربوط مى شــود. بخش هایى از ایــن خاطره را 

بخوانید:
در بهار یا تابستان سال 1369 که تاریخ دقیق آن 
را به یاد نمى آورم، آقاى سید محمد میرمحمدى 
که رئیس دفتر رئیس جمهور جدید آقاى هاشمى 
رفسنجانى شده بود از من خواست تا در دفتر ریاست 
جمهورى جلسه اى با وى داشته باشم. این جلسه 
در راستاى توجیه و تعدیل «کیهان» بود که پیوسته 
دولت و رئیس جمهــور را نقد مى کــرد. به دفتر 
آقاى میرمحمــدى، رئیس دفتر آقاى هاشــمى 
رفتم تا صحبت هاى وى را بشــنوم. حرف زیادى 
رد و بدل نشــد اما آنچه از آن جلســه به یاد دارم 
این بود که آقــاى میرمحمدى گفــت: مطمئن 
باشید فرزندان آقاى هاشــمى سالم و پاك دست 
هستند اما بله، پسرعمه ها و پسرخاله ها و بستگان 
درجه 2 آقاى هاشــمى ممکن اســت اهل سوء 
اســتفاده باشند (یا ســوء اســتفاده کرده باشند). 
اصًال به یاد نمى آورم که در آن جلســه چه گفتم. 
از آقاى میرمحمــدى خداحافظــى و دفتر آقاى 
هاشمى رفســنجانى را ترك کردم و به «کیهان»  

بازگشتم.

در پى انتقادات جهانى از عربستان پس از ماجراى قتل 
«جمال خاشــقجى» روزنامه نگار و مقاله نویس منتقد 
حاکمان سعودى، مسئولین این کشور درصدد برگزارى 
رویدادهایى بین المللى هســتند تا نگاه جامعه جهانى به 
این کشــور را تغییر دهند و توریست هاى بیشترى را به 

عربستان جذب کنند.
عربستان قرار است به زودى اولین تورنمنت جهانى گلف 
را در شــهر جده برگزار  کند و در حاشیه آن از چهره هاى 
برجسته دنیاى موسیقى از جمله «ماریا کرى» نیز براى 

برگزارى کنسرت دعوت به عمل آورده است.
کنســرت ماریا کرى که روز 31 ژانویه(فردا) در شــهر 
اقتصادى «ملک  عبدا...» در استان مکه برگزار مى شود، 
پنجمین کنســرت این خواننده صاحب نام آمریکایى در 
کشورهاى حاشــیه خلیج فارس خواهد بود. او پیش  تر 
کنســرت هایى را در شــهرهاى مختلف کشور امارات 

برگزار کرده بود.
ماریا کرى همچنین در مراسم افتتاحیه مسابقه بین المللى 

گلف در شهر جده نیز حضور خواهد داشت.

انجمن «اوقات فراغت» متعلق به رامبد جوان که کارکرد 
آن ارتباطى با اکران فیلم ندارد، در اتفاقى قابل تأمل، بودجه 
چندصد میلیونى براى بازاریابى نمایش  فیلم  هاى کودك 
در شهرستان ها طى 9 ماه اخیر از سازمان سینمایى دریافت 
کرده است؛ رقمى قابل توجه که مشخص نیست رامبد جوان 

بر چه مبنایى آن را مطالبه کرده است. 
پس از انتشــار گزارش بنیاد فارابى دربــاره عملکرد این 
مجموعه طى 9 ماه سال 1397، برخى موارد در این بودجه 
به شدت مورد توجه واقع شد اما برخى پرداخت ها در حاشیه 

قرار گرفت. از جمله این پرداخت ها مى  توان به پرداخت 255 
میلیون تومان به انجمن اوقات فراغت متعلق به رامبد جوان 
اشاره کرد. با وجود آنکه این انجمن قرار بوده در حوزه بازى 
و سرگرمى فعال باشد، در ذیل ردیف «حمایت از تبلیغات، 
بازاریابى و اکران آثار ســینمایى کودك و نوجوان» و با نام 
«بازاریابى نمایش فیلم ها در شهرستان ها» این رقم پرداخت 
شده است!  بازاریابى و اکران در سینماى ایران، حرفه هاى 
تخصصى است که مشــتریان خاص خود را دارد و اساسًا 
مشخص نیست رامبد جوان با چه منطقى براى «بازاریابى 
نمایش فیلم هاى کودك و نوجوان در شهرســتان ها» که 
براى پخش کننده هاى حرفه اى ســینماى ایران نیز یک 
چالش جدى محسوب مى شــود، چنین اعتباراتى دریافت 
کند و از آن مهمتر اینکه، نه شخصى بلکه در پوشش انجمن 
اوقات فراغت ایران، چنین بودجه اى پرداخت شده است؛ 
انجمنى که کیفیت فعالیت و محل استقرارش، اسباب نقد 

را فراهم آورده است. 

کامبیز نــوروزى از حقوقدانان آشــنا به رســانه بعد از 
شکست تیم ملى ایران از ژاپن، درباره موضوع برخورد 
صداوسیما با این شکست در کانال تلگرامى خود نوشت:
شــاید جذاب ترین و مهمترین وجه رسانه اى شکست 
فوتبال ایران از ژاپن در جام ملت هاى آسیا، نوع مواجهه 
تلویزیون با این شکست بود. بعد از پایان بازى، میثاقى 
در برنامه اش گفت (نقل به مضمون) که االن نمى دانم 
چه چیزى قرار است پخش بشــود. تمام برنامه را براى 
پیروزى ایران تهیه و پیش بینى کرده بودیم. چند دقیقه 
بعد از این جمله، برنامه تمام مى شــود. سیما هیچ فکر 
یا نقشــى براى مواجهه با افکار عمومى بعد از شکست 
ندارد. چیزى که بسیار مهمتر از طبل شادانه کوبیدن بعد 

از پیروزى است. همه چیز رها.
 آنها خودشان در فضاى تبلیغى و رسانه اى خودشان 
به دام افتادنــد. به عنوان رســانه توجــه نکردند که 
فوتبال یک مسابقه اســت. بردن دارد. باختن هم دارد. 
به عنوان یک رســانه باید همانقدر کــه آماده پخش 
آیتــم هــاى بعــد از بــرد هســتید، آمــاده پخش 
آیتم هاى بعد از باخت هم باشــید. بدانید چه مى کنید 
و چگونــه فضــاى شکســت خــورده مغمــوم
 و عصبى عمومى را با ابزار رســانه مدیریت و هدایت و 

مهار کنید.
 اما یک برنامه تخصصى تلویزیون، با مخاطبان زیاد 
که در طول برگزارى جام ملت هاى آســیا از شبکه 3 
چند ساعت برنامه داشت، براى یک مسابقه مهم ملى 
با بیشترین بیننده به این نکته ساده حرفه اى کامًال بى 
توجه بود. آنها در همان فضایى گیر کردند که خودشان 
براى افکار عمومى و روحیه دادن بــا اغراق هاى زیاد 
ساخته بودند. یعنى قدرت فوتبال ایران در آسیا. اینکه 
تیم ملى ایران قدرتمند است و حتمًا قهرمان این دوره 

است و حسرت چهل و چند ساله را پایان مى دهد. اما آنها 
اگر حرفه اى بودند باید آن سوى سکه را هم خودشان 
مى دیدند و برایش آماده مى بودند. ولى ندیدند و آماده 
نبودند، چون حرفه اى نیستند. آنها بیشتر از مردم عادى 
منفعل شدند و قافیه را به خودشان باختند و یک وظیفه 
مهم حرفه اى را از یاد بردند کــه همان مدیریت افکار 

عمومى بعد از شکست است.
 این همان الگــوى ثابــت رفتار تلویزیون اســت 
کــه در همه عرصه هــاى سیاســى و فرهنگى تکرار 
مى شود. چیزهایى را که با واقعیت فاصله دارد، یا اصًال

 غیر واقعى اســت با اغراق و تأکید منعکس مى کنند. 
بعد خودشــان چنان آنها را باور مى کنند که یادشــان

مى رود واقعیت چیز دیگرى اســت یــا واقعیت هاى 
دیگرى هم وجود دارد. ســپس آنگاه که واقعیت چهره 
سخت خود را نشان داد، در مى مانند. منفعل مى شوند. 
فریب خودشــان را مى خورند  و همه چیز را به واقعیت 

مى بازند.
 سیما، خودش در خودش غرق مى شود.

آنها خودشان در خودشان غرق شده اند

وقتى صدا وسیما برنامه اى براى«شکست» ندارد

استاندار سابق اصفهان مطرح کرد:

اعضاى دولت با تعطیلى روزهاى شنبه موافقند
خشکسالى، تمام شده و 

وارد دوره ترسالى شده ایم؟

کنسرت «ماریا کرى» در عربستان!  فرزندان هاشمى
 پاك هستند اما 

پسرعمه ها و پسرخاله ها...

وام 255 میلیون تومانى رامبد جوان!
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کاهش چشمگیر صنایع دستى 
قاچاق  

جواد محمدى فشارکى، مدیر بازرسى و نظارت اصناف 
اسـتان اصفهان گفت: به دلیل اسـتمرار بازرسى ها و 
برخورد قاطع، شـاهد کاهش چشمگیر قاچاق صنایع 

دستى در بازار اصفهان هستیم.

بهره بردارى از شهرك 
صنعتى شماره3 کاشان

على اکبر مرتضایى، فرماندار کاشـان از بهره بردارى 
از شهرك صنعتى شـماره 3 کاشـان خبر داد و گفت: 
این شهرك مى تواند محل مناسبى براى ساماندهى 
1200واحـد صنعتى کوچـک و بزرگ منطقـه راوند 

کاشان باشد.

بهره مندى 99/6 درصد 
جمعیت کاشان از آب سالم 

مدیرعامـل شـرکت آب و فاضـالب کاشـان گفت: 
99/6 درصد جمعیت کاشان و آران و بیدگل از نعمت 
آب آشـامیدنى سـالم و بهداشـتى برخوردار هستند. 
محمدرضا اسدى بیان کرد: واگذارى 38 هزار و 443 
فقره انشعاب آب در دهه چهارم، 34 هزار و 367 فقره 
انشـعاب در دهه سـوم، 28 هـزار 983 فقـره در دهه 
دوم و 20 هزار و 121 فقره انشـعاب در دهه نخسـت 
انقالب بخشى از خدمات نظام جمهورى اسالمى به 

شهروندان در بخش آب و فاضالب است.  

داماد سارق دستگیر شد
فرمانده انتظامى شهرستان مبارکه از دستگیرى سارق 

منزلى که داماد خانواده بود خبر داد.
احمد نیکبخت اظهار کرد: در پى شکایت شهروندى 
مبنى بر سرقت مقدارى وجوه نقد و اجناس گرانقیمت 
از منزل او، بررسى موضوع در دستور کار قرار گرفت.

وى افزود: پس از انجام یکسـرى کارهاى تخصصى 
سـارق که دامـاد خانـواده بود شناسـایى و دسـتگیر

 شد.

بهره بردارى از 31 پروژه 
در گلپایگان

فرماندار گلپایگان گفت: در دهه فجر امسال 31 پروژه 
با اعتبارى بالغ بـر 23 میلیارد تومان بـه بهره بردارى 
مى رسد.حسین یارمحمدیان افزود: پنج پروژه در روز 
16 بهمن ماه به صورت نمادین با حضور مسـئوالن 

استانى افتتاح مى شود.

کاهش میزان خاموشى ها
 در استان

میـزان خاموشـى هـاى اسـتان اصفهـان بـه کمتر 
از300دقیقه رسیده است.

حمیدعالقمنـدان، مدیرعامـل شـرکت توزیـع برق 
اسـتان اصفهان در آیین تودیع و معارفـه مدیرجدید 
برق شهرسـتان بویین میاندشـت گفت: بامشارکت 
مردم بوییـن میاندشـت، درشـش مـاه اول امسـال 
2535کیلـووات دربخش کشـاورزى و415کیلووات 
دربخـش صنعت این شهرسـتان صرفـه جویى برق 
صورت گرفته اسـت.در این آیین «نـادر نجارى» به 
عنوان مدیر جدید برق شهرسـتان بویین میاندشـت 

معرفى شد.

امروز؛ انتقال 30 ُتن کیک 
اورانیوم از اردکان به اصفهان  

سـخنگوى سـازمان انرژى اتمى اعالم کرد: 30 تن 
کیـک اورانیوم محصـول کارخانـه اردکان یـزد روز 
چهارشـنبه هفته جارى(امروز) به تأسیسات اصفهان 

منتقل مى شود.
 بهـروز کمالونـدى گفـت: کار انتقـال 30 تن کیک 
اورانیوم با حضور رئیس سـازمان انـرژى اتمى انجام 

مى شود.

خبر

معاون توســعه مشــارکت هاى مردمى کمیته امداد امام 
خمینى(ره) استان اصفهان گفت: در 9 ماهه امسال بیش 
از 125 میلیون تومــان صدقه با اســتفاده از روش هاى 
الکترونیکى پرداخت شده که نسبت به مدت مشابه سال 

قبل 350 درصد رشد داشته است. 
مهدى رنجکش بــا بیان اینکه جمــع آورى الکترونیکى 
کمک هاى مردمى از اولویت هاى این نهاد اســت، گفت 
: در 9  ماهه امســال، مردم اصفهان بیش از 125 میلیون 
تومان صدقه با استفاده از کد #031*8877*، تلفن ملى 
نیکوکارى 0968877 و نرم افزارهاى تلفن همراه پرداخت 
کرده اند. وى افزود: این رقم در مقایسه با صدقه الکترونیکى 

جمع آورى شده در مدت مشابه سال قبل، بیش از 350 درصد 
رشد داشته است. معاون توسعه مشارکت هاى مردمى کمیته 
امداد استان اصفهان، کمک هاى مردمى جمع آورى شده به 
روش هاى الکترونیکى را منحصر در صدقه ندانست و گفت: 
پرداخت هاى حامیان ایتام و فرزندان محسنین، کمک به 
اطعام نیازمندان و زکات فطره، از دیگر زمینه هایى اســت 
که در آنها مبالغى با استفاده از روش هاى نوین توسط مردم 
نیکوکار استان اصفهان پرداخت شده است. وى تصریح کرد: 
کل کمک هاى جمع آورى شده با روش هاى نوین در 9 ماهه 
امسال 393 میلیون تومان است که نسبت به مدت مشابه 

سال بیش از 200 درصد رشد داشته است.

مدیرکل امور روستایى و شوراهاى استاندارى اصفهان 
از پرداخــت 250 میلیارد ریال تســهیالت از ســوى 
بانک هاى عامل، در راســتاى توســعه و اشتغال پایدار 
روستاهاى استان اصفهان از ابتداى سال جارى تا کنون 

خبر داد.
سعید انصارى افزود: بر اساس تفاهمنامه بنیاد برکت با 
بانک هاى سینا و پارسیان، به همه کسانى که داراى طرح 
بوده و از سوى فرمانداران و بخشداران معرفى شده اند، 
این تسهیالت پرداخت شــد.وى بیان کرد: 50 درصد از 
سهم استان در مرحله نخســت به امضاى قرارداد منجر 
شده و پیش بینى مى شود که با تحقق کامل آن، 20 هزار 

نفر مشغول به کار شوند. 
مدیرکل امور روستایى و شوراهاى استاندارى اصفهان 
اضافه کرد: ســال هــاى 95 و 96 در مجموع 50 طرح 
با اشــتغال نزدیک به 500 نفر نیــز 400 میلیارد ریال 

تسهیالت دریافت کرد.
وى عنوان کرد: ســه برابر اعتبار هر دهیارى به منظور 
ایجاد درآمد پایدار تســهیالت از ســوى پست بانک، 
بانک سینا و پارسیان داده مى شود که بازپرداخت همه 
این تسهیالت، یک یا دو ســال تنفس دارد و پرداخت 
آن در نقاط مختلــف بین 4 تا 8 درصــد کارمزد خواهد 

داشت.

پرداخت250 میلیارد ریال 
تسهیالت به روستاهاى استان 

رشد 350 درصدى 
پرداخت الکترونیکى صدقه 

بیش از یک میلیون ُتن شیر خام در اصفهان تولید و روانه 
بازار شده است.

مدیر امور دام ســازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان 
گفت: از ابتداى امســال این میزان شیر در بزرگ ترین 
قطب تولید این محصول در کشــور تولید شــده که در 
مقایسه با مدت مشابه پارســال، بیش از 11درصد رشد 

داشته است.
احمدرضا اســماعیلى با بیان اینکه در این استان روزانه 
بیش از 3750 تن شیر تولید مى شود، افزود: این میزان 
شیر با فعالیت بیش از 1750 واحد صنعتى و 5000 واحد 

دامدارى سنتى تولید شده است. 
وى با اشــاره به اینکه 40درصد از میزان مصرف شــیر 
کشور در استان اصفهان تولید مى شــود، گفت: از این 
استان روزانه بیش از 1800تن شیر به استان هاى تهران، 
چهارمحال و بختیارى، کرمانشــاه، خوزستان، فارس و 
مرکزى ارسال مى شود. اسماعیلى ادامه داد: اصفهان، 
شاهین شهر، برخوار، گلپایگان و نجف آباد بزرگ ترین 

مراکز تولید شیر این استان هستند.

تولید بیش از یک میلیون تُن 
شیر خام در استان

40درصد شیر کشور در اصفهان تولید مى شود

مدیرعامل سازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى 
اصفهان گفت: در حال حاضر احداث چهار کلینیک 

فضاى سبز در دست اجرا و راه اندازى است.
فــروغ مرتضایى نژاد اظهارکــرد: در مدیریت جدید 

شــهرى، کلینیک تخصصى گیاه پزشکى سازمان 
پارك ها و فضاى سبز شــهردارى اصفهان با هدف 
شناســایى آفات و بیمارى هاى موجــود در گیاهان 
و درمان آنهــا در بوســتان ملت راه اندازى شــده 

است.
وى افــزود: در ایــن کلینیــک، انــواع تجهیزات 
آزمایشــگاهى براى بررســى آفات و بیمارى هاى 
گیاهان وجود دارد و تمام خدمات آن به صورت رایگان 
ارائه مى شــود. وى گفت: طبق تفاهمنامه اى که با 
معاونت فرهنگى شهردارى اصفهان امضا شده قرار 
است، کلینیک فضاى ســبز در تمام فرهنگسراهاى 
شــهر راه اندازى و خدمات خود را به شهروندان ارائه 

کند.

رئیس شــوراى اســالمى شــهر اصفهــان گفت: 
تصفیه خانه فاضالب در مناطق داراى شرایط و با دبى 

باالى فاضالب راه اندازى خواهد شد.
فتح ا... معین با بیان اینکه تأمین آب مورد نیاز براى 

آبیــارى فضاى ســبز را از محل تصفیه پســاب در 
دســتور کار داریم، اظهار کرد: از ایــن رو با توجه به 
تفاهمنامه اى که با شرکت آب و فاضالب منعقد شده 
است، در نقاط مختلف شهر راه اندازى تصفیه خانه را 

در دستور کار داریم.
وى با بیان اینکه راه اندازى تصفیه خانه در هر منطقه 
بسته به دبى آب فاضالب است، ادامه داد: در هر نقطه 
از شــهر اصفهان که  امکان لوله کشى وجود داشته 
باشد، تصفیه خانه براى پساب راه اندازى خواهد شد.  
معین ادامه داد: در خصــوص تخصیص اعتبار براى 
راه اندازى تصفیه خانه در مناطق 15 گانه شهردارى 
اصفهان مشکلى وجود ندارد و در صورت وجود شرایط 

الزم، این اعتبار تخصیص خواهد یافت.

مدیر سرپرستى بیمه سالمت شمال استان اصفهان 
گفت:مطالبات مؤسســات بخش خصوصى طرف 
قرارداد باسرپرســتى بیمه سالمت شــمال استان 

اصفهان تا پایان سال 1396 صددر صد پرداخت شد.
مســلم آشــورى گفت: با تخصیص اعتبارى بالغ 
بر 30میلیارد ریال از طرف ســازمان بیمه سالمت 
ایران به حوزه شمال استان اصفهان، تمام مطالبات 
بخشــى خصوصى اعــم از پزشــکان، داروخانه، 
فیزیوتراپى،آزمایشــگاه، رادیولوژى به طور کامل تا 

پایان سال 96 پرداخت شد.
وى با اشــاره به مبلغ پرداخت شده به دانشگاه علوم 
پزشکى کاشــان افزود: مبلغ 108 میلیارد ریال بابت 
مطالبات 96 به این دانشگاه پرداخت شد که این مبلغ 
بخش زیادى از مطالبات دانشگاه تا پایان سال 96 را 

در بر مى گیرد.

تولید فرش ماشینى شهرستان آران و بیدگل در مقایسه 
با پارسال، 10درصد افزایش یافته است.

مدیر اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان آران و 
بیدگل گفت: در 9ماهه امسال، تولیدکنندگان فرش 
ماشینى این شهرســتان بیش از 47میلیون مترمربع 
فرش ماشینى تولید کرده اند. مجتبى محلوجى، آران 
و بیدگل را قطب فرش ماشینى کشــور بیان کرد و 
افزود: تولید فرش ماشینى در 9ماهه پارسال40میلیون 
مترمربع بوده که امسال به 47میلیون مترمربع افزایش 
یافته است. وى به وجود 290دستگاه بافندگى فرش 
ماشینى در این شهرستان اشــاره کرد و گفت: میزان 
اشــتغال در بخش صنعت این شهرســتان در حدود 

17هزار نفر است.

هادى توازهى،  مدیر اداره راه وشهرسازى فریدونشهر 
گفت: بــا وجود موافقــت خرید بخشــى از اراضى 
موردنیاز در تعریض جاده پیست اسکى فریدونشهر، 
مخالفت کشاورزان با این طرح، بزرگ ترین عامل 
به تعویق افتادن این پروژه بوده که سبب نارضایتى 
گردشگران به دلیل ترافیک شدید این منطقه شده 

است.

راه اندازى 4 کلینیک فضاى سبز در شهر اصفهان

راه اندازى تصفیه خانه فاضالب 
در نقاط مختلف شهر

پرداخت مطالبات مؤسسات طرف قرارداد 
 بیمه سالمت

افزایش 10درصدى تولید فرش ماشینى در آران 

مخالفت کشاورزان با 
تعریض جاده پیست فریدونشهر

مهدى قیصرى، سرپرست دانشگاه جامع علمى کاربردى 
اســتان اصفهان گفت: راه حل همه مسائل و مشکالت 
کشــور پرداختن به آموزش هاى مهارت محور اســت و 
اگر جامعه به این ســمت و ســو گرایش پیدا کند و افراد 
آموزش دیده در راســتاى کمک به جامعه و مشــکالت 
آن، مهارت هاى خود را به کار گیرند، مشــکل اشــتغال 

نخواهیم داشت.
وى همکارى دانشگاه علمى کاربردى با بخش خصوصى، 
صنعت و خدمــات را وجه تمایز این دانشــگاه با ســایر 
دانشگاه هاى کشور دانســت و گفت: در راستاى کیفیت 
گرایى، پایش مدرســان را در دســتور کار قرار داده ایم و 
مدرسانى با سطح علمى باال که در بخش صنعت و خدمات 

نیز مشغول کار باشند را براى همکارى انتخاب مى کنیم تا 
تجارب خود را در اختیاردانشجویان قرار دهند.

سرپرست دانشگاه علمى کاربردى اســتان اصفهان در 
ادامه به ســطح آموزش و پژوهش این دانشــگاه اشاره 
کرد و گفــت: حدود 27 هــزار و 580 دانشــجوى فعال 
داریم و حدود 17 هزار و 424 نفر دانشــجو انتخاب واحد

 کرده اند.
■■■

قیصرى در بخش دیگرى از ســخنانش گفت: دانشگاه 
جامع علمى کاربردى براى بهمن مــاه در قالب تکمیل 
ظرفیت دانشــجو مى پذیرد و هیچ محدودیتى براى ثبت 
نام ندارد، زیرا حدود 300 کد رشــته محل و تنوع رشته 

تحصیلى در این دانشگاه وجود دارد.
وى با اشــاره به خالى بودن ظرفیت کد رشته محل هاى 
موجود در اســتان تأکید کرد: این دانشگاه براى تکمیل 
ظرفیت محدودیت ندارد و براى ثبــت نام جاى نگرانى 

نیست. 
سرپرست دانشــگاه جامع علمى کاربردى از زمان دقیق 
ثبت نام در این دانشگاه خبر داد و گفت: عالقه مندان براى 
ثبت نام در مقطع کاردانى تــا 13 بهمن ماه و براى مقطع 
کارشناسى ناپیوسته از 16 بهمن تا 23، با مراجعه به سایت 
سنجش آموزش کشور نسبت به دریافت لیست رشته ها 
اقدام و براى ثبت نام در تاریخ هاى فوق به مراکز آموزش 

علمى کاربردى مراجعه کنند.

پذیرش دانشجو در دانشگاه هاى  علمى کاربردى استان

مدیرعامل شرکت عمران شــهر جدید بهارستان گفت: 
سهمیه کل واحدهاى مســکن مهر بهارستان 12 هزار 
واحد است که از این تعداد، حدود 5500 واحد به صورت 
تفاهمنامه سه جانبه، 2000 واحد در قالب تعاونى و بقیه 
به صورت خودمالک احداث شــده و پرونده مسکن مهر 

این شهر تا سال آینده بسته خواهد شد.
محمدرضا احمدى اظهارکرد: مسکن مهر بهارستان تمام 
امکانات و زیرساخت هاى الزم براى زندگى مطلوب را 
داراست و شرکت عمران بهارستان در محدوده مسکن 

مهر یک پارك محلى احداث کرده است.
مدیرعامل شــرکت عمران شــهر جدید بهارســتان 
خاطرنشان کرد: این شهر در وسعتى حدود 6000 هکتار 
براى احداث 62 هزار واحد مسکونى و اسکان 320 هزار 
نفر پیش بینى شده و امکان افزایش جمعیت تا 500 هزار 

نفر نیز براى آن وجود دارد.
وى از متروى بهارســتان به عنوان یکى از پروژه هاى 
عمرانى تأثیرگذار در این شهر یاد کرد و گفت: عملیات 

اجرایى فاز اول خط مترو اصفهان- بهارســتان شامل 
زیرسازى و ابنیه از ســال 1390 آغاز شــده و در حال 

اجراست.
وى با بیان اینکه مترو شاه بیت توسعه بهارستان است، 
تصریح کرد: با استقبال بى نظیر مردم براى سکونت در 

شهر جدید بهارســتان و احداث پروژه هاى مسکن مهر 
در این شــهر و بهره بردارى از متروى بهارستان، عالوه 
بر اتصال شبکه ارتباطات این شهر به مرکز استان، تمام 
مزایاى استفاده از حمل ونقل عمومى را نیز دربر خواهد 

داشت.

 پرونده مسکن مهر بهارستان تا سال آینده بسته مى شود

رئیس اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى  اصفهان، یکى از وظایف مهم اتاق هاى 
بازرگانى را، توسعه و تسهیل کسب و کار براى فعاالن اقتصادى عنوان کرد.

عبدالوهاب ســهل آبادى با اشــاره به اینکه اتاق اصفهان پیش قدم در راه اندازى مرکز 
پیمانکارى فرعى (Spx) در کشور بود، افزود: پس از یک دوره فعالیت این مرکز، به اتاق 
بازرگانى ایران پیشنهاد دادیم که این مرکز در اتاق هاى بازرگانى سراسر کشور راه اندازى 

و به صورت ملى اداره شود.
رئیس اتاق بازرگانى اصفهان با اشاره به راه اندازى شوراى راهبردى spx در اتاق بازرگانى 
ایران گفت: این شورا مى تواند نقش مؤثرى در راه اندازى مرکز پیمانکارى فرعى در کشور 

و تقویت ارتباط بین المللى با یونیدو داشته باشد.
ســهل آبادى یکى از چالش هاى شــهرك هاى صنعتى را، بى اطالعى صنعتگران از 
واحدهاى تولیدى فعال در آن شــهرك دانســت و گفت: spx مى تواند شبکه ارتباطى 
بین صنعتگران یک شــهرك یا اســتان و کشــور را فراهم کند کــه در قالب یک نرم 
افزار، از توانمندى هاى یکدیگر باخبر شــوند و زمینه همکارى بیــن یکدیگر را فراهم

 کنند.

مصطفى رناســى، نایب رئیس اتــاق بازرگانى اصفهان نیزگفت : تاکنــون قراردادهاى 
 spx داخلى و خارجى بســیارى در این مرکز تنظیم شــده است و هر ســال نمایندگان
اصفهان در نمایشگاه هاى آلمان و فرانسه که توسط یونیدو برگزار مى شود، شرکت فعال 

دارند.

راه اندازى شوراى راهبردى مرکز پیمانکارى فرعى در اتاق بازرگانى 
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مراسم اکران خصوصى سریال «نهنگ آبى» روز دوشنبه 
هشتم بهمن ماه با حضور فریدون جیرانى، مجید مظفرى، 
مصطفى زمانى، حسین یارى، ویشکا آسایش، آزاده صمدى، 
دیبا زاهدى، الهام کردا، ســتاره پسیانى، سیروان خسروى 
و کاوه یغمایــى و در غیــاب لیال حاتمى و ســعید ملکان 

(تهیه کننده) برگزار شد.
پیش از اکران قسمت اول ســریال «نهنگ آبى» که قرار 
بود از دیروز سه شــنبه (نهم بهمن ماه) به صورت رسمى 
در شبکه نمایش خانگى توزیع شــود، فریدون جیرانى در 
سخنان کوتاهى یادآور شد: «امیدوارم مخاطبان این سریال 
را دوست داشته باشند. من تنها خالق این اثر نیستم و آقاى 
ملکان (تهیه کننده) نیز خالق این اثر هستند. او که امروز به 
دلیل انجام کارهاى قسمت دوم سریال نتوانست در مراسم 
اکران خصوصى حاضر شود، فراتر از تهیه کننده اى است که 
در سینماى ایران وجود دارد. در واقع اثرى که مى بینید کارى 
مشترك از کارگردان، تهیه کننده، بازیگران و تمام کسانى 

است که به ساخت این سریال کمک کرده اند.»
همچنین کیک آغاز این ســریال با حضور عوامل و توسط 

مجید مظفرى بریده شــد. مظفرى نیز در سخنانى اظهار 
کرد: «بعد از سال ها فعالیت در سینما و تلویزیون اسم آقاى 
جیرانى در کارهایم نبود و خوشحالم که هم اکنون اسم او در 
پرونده کارى ام آمده است. براى تمام کسانى که در ادبیات 

نمایشى ایران، پشــت و جلو دوربین کار مى کنند، آرزوى 
سالمتى دارم.» داستان سریال «نهنگ آبى» به قلم بهرام 
توکلى در 30 قســمت و  به صورت معمایى از اتفاقات روز 

جامعه روایت مى شود.

10 سال است که بازنشسته شــده اما هنوز در تلویزیون اجرا مى کند. چرا که 
او وقتى خیلى جوان تر بــود هر روز از دریچه برنامه خانــواده با مردم صحبت 
مى کرد. تاکنون کسى از او بدخلقى و بى ادبى روى آنتن ندیده چون نامش هرمز 
شجاعى مهر است. در این سال ها طورى با مردم خودمانى شده که خیلى از مردم 
او را دیگر عضوى از خانواده خودشان مى دانند. گواه این موضوع، بسترى شدن 
در بیمارستان بود که بسیارى همچون دیدار با خانواده خودشان به دیدار او در 
بیمارستان مى رفتند. حتى به تعبیر دوستانش بارها از او دعوت شده تا به مراسم 
خواستگارى همین «بینندگان عزیز» برود. شجاعى مهر 62 ساله نزدیک به چهار 

دهه در قاب جادویى تلویزیون مهمان مردم ایران است.
آقاى شجاعى مهر! ده سال است بازنشسته شده اید اما 
بسیارى در فضاى مجازى زیر تصویر شما مى نویسند 

چرا پیر نمى شوید؟
ده سال است که بازنشسته شده ام، خوشحالم که مردم مرا با «سیماى خانواده» 
مى شناسند. کار ما فوتبال نیست که یک جوان فوتبالیست حرفه اى 35 ساله بیاید 
و مثًال مرا کنار بگذارند. کار ما به گونه اى است که با مدیریت و تدبیر و دانایى فرد 
هرچه تجربه و کسوتش باالتر برود ارزش و اعتبارش بیشتر مى شود. مردم بیشتر 
او را مى پذیرند و صاحب نفوذ کالم مى شود. این نکته پیر نشدن را بسیارى به من 
گفته اند و مى گویند که ما هر وقت شما را دیده ایم همیشه همینطور بوده اید. اما 
واقعیت این است که من خیلى عوض شده ام و تغییرات ظاهرى و پیر شدن در 
من آرام اتفاق مى افتد اما چون مردم دائم مرا از تلویزیون مى بینند، این تغییرات 

خیلى برایشان مشخص و واضح نیست.
شما معروف هستید به قربان صدقه رفتن زیاد مردم؛ 
فکر نمى کنید بیش از حد قربان صدقه مردم مى روید؟

من خیلى قربان صدقه نمى روم و خیلى هم قربان صدقه رفتن بلد نیستم، من به 
مردم احترام مى گذارم، همه برنامه هاى ما زنده است و ممکن است گاهى این 
اتفاق بیافتد. من برنامه هاى خودم را هنوز هم بعد از اجرا مى بینم، چون همسرم 

ضبط مى کند و تازه من را نقد هم مى کند.
جایى نشنیده ام و نخوانده ام که گفته باشید اولین بار 

کجا اجرا کردید یا جرقه مجرى تان زده شد؟
من براى اولین بار اجراى رسمى ام را از ایستگاه راه آهن بافق در نزدیکى یزد آغاز 
کردم. جایى که شوهرخواهر من معاونت راه آهن بافق یزد را برعهده داشت و 
من عشق گویندگى بودم. آن روزها من دانش آموز بودم و به نزد خواهرم رفتم. 
دیدم کسى در محوطه راه آهن با لهجه شیرین یزدى اعالم مى کند: «مسافرین 
تهران زودتر سوار شوید.» از آن شــخص خواستم تا من این کار را انجام دهم. 
و براى اولین بار پشت میکروفن نشستم؛ ابتدا صدایم را صاف کرم و بعد گفتم: 
«از مسافرین محترم تقاضا مى کنم به قطار سوار شوید.» اولین گویندگى ام از 

آنجا شروع شد.
باالخره چه سالى وارد سازمان صداوسیما شدید؟

بعد از اینکه مدرك کارشناسى ام را گرفتم به خدمت رفتم. جالب است بدانید که 
مقاطع مختلف زندگى ام با یکسرى از تاریخ این مملکت پیوند خورد. زیرا وقتى 

دانشجو شدم انقالب شد، وقتى رفتم سربازى جنگ شد و زمان اشتغال با تحریم 
اقتصادى روبه رو شدیم. دو سال در جبهه و خط مقدم نبرد بودم و خدا خواست 
زنده بمانم. بعد از خدمت ســربازى در جبهه، به رادیو آمدم. آن زمان یک رادیو 
ایران بود که 24 ساعته فعالیت داشت و یک شبکه تلویزیونى هم از ساعت 7 شب 
تا بامداد براى مردم برنامه  پخش مى کرد. و من در آن رادیو شروع به کار کردم و 
جسته و گریخته بعضى از ویژه  برنامه ها را خیلى کوتاه گویندگى مى کردم. بعد 
گفتند یک برنامه اى راه بیندازند به نام «سالم صبح بخیر» که به صورت زنده 

پخش شود.
چرا برنامه هاى خانواده در طول این سال ها پیشرفتى 

نداشته است؟
در رادیو و تلویزیون تهیه کننده، مجرى و عوامل برنامه خودشــان را صاحبان 
اصلى برنامه مى دانند و این وابستگى عاطفى که نسبت به برنامه ایجاد مى شود 
خیلى خوب است اما نمى دانیم چرا سازمان صداوســیما هراز چند گاهى این 
تهیه کنندگان را تغییر مى دهد. این کار ضربه مى زند و آن تعلق خاطر را از بین 
مى برد. اگر فردا به من بگویند شما باید برنامه بهترین برنامه تلویزیون را اجرا 
کنید یا نمى روم و اگر بروم دیگر احساسى به برنامه ندارم. شخصًا سعى کردم 
در این سال ها در رادیو و تلویزیون برنامه خانواده اجرا کنم، چون دوست داشتم 
این صدا و تصویر را مردم مى بینند یاد خانواده و این نوستالژى را همیشه داشته 
باشند. همه برنامه ها مى توانند اینطور باشند ما به آدم هایمان شخصیت و هویت 

بدهیم.
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من خیلى قربان صدقه نمى روم
هرمز شجاعى مهر از ویژگى هاى اجرایش و از ورودش به صداوسیما مى گوید

پرکارترین تهیه کننده جشنواره فجر امسال بازیگرى است که تا امروز در فیلم کارگردانان شاخص ایرانى 
مثل داریوش مهرجویى، اصغر فرهادى، مانى حقیقى و رسول صدرعاملى نقش آفرینى کرده است.

این بازیگر، کارگردان و تهیه کننده سینما امسال عالوه بر داشتن دو فیلم «مسخره باز» و «یلدا» به عنوان 
تهیه کننده، جزو پرکارترین بازیگران جشنواره نیز محسوب مى شود. وى با سه فیلم «سال دوم دانشکده 
من»، «مردى بدون سایه» و «روزهاى نارنجى» در مقام بازیگر در این جشنواره حضور دارد که در جمع با 

پنج فیلم از پرکارترین هاى امسال محسوب مى شود.
على مصفا متولد 1345 تهران و فرزند مظاهر مصفا و امیربانو کریمى دو تن از اساتید برجسته زبان و ادبیات 
فارسى است. همچنین وى همسر لیال حاتمى (بازیگر سینما) و نوه برادر حسینعلى خان نکیسا، موسیقیدان 
و خواننده و نوه کریم امیرى فیروزکوهى از شعراى معاصر است. او فارغ التحصیل رشته عمران از دانشکده 

فّنى دانشگاه تهران در سال 1374 است.
علــى مصفا بــا دو فیلــم بلند «ســیماى زنى 

در دوردســت» و «پله آخــر» کارگردانى را 
تجربه کرده اســت. او با فیلم «در دنیاى 
تو ساعت چند است؟» اولین ساخته بلند 
صفى یزدانیــان، وارد کار تهیه کنندگى 
فیلم هاى بلند شــد و امســال نیز در مقام 

تهیه کننده دو فیلم «یلدا» به نویسندگى و 
کارگردانى مسعود بخشــى و «مسخره باز» 
به کارگردانى همایون غنى زاده را در ســى 

و هفتمین جشنواره فیلم فجر دارد.
فیلم «یلدا» به نویسندگى و 

کارگردانى مسعود بخشى 
و تهیه کنندگــى على 
مصفا امسال در بخش 
«نگاه نو» در جشنواره 
فیلم فجر حضور دارد. 
داستان فیلم در مورد 
کمیجانى»،  «مریم 
زن جوانى اســت که 
به دلیل قتل شوهرش 

به مرگ محکوم شــده 
اســت. وى در شب یلدا به 

اســتودیوى یک برنامه زنده 
تلویزیونى آورده مى شود تا توسط 

تنها فرزند مقتول یعنى «مونا ضیا» 
بخشیده شود اما مجموعه اتفاقات در 
صحنه و پشت صحنه این برنامه هر 
دو زن جوان را در چالشى جدى براى 

تصمیم گیرى قرار مى دهد.
صدف عســگرى، بهناز جعفرى، 
فرشته صدر عرفایى، بابک کریمى، 
آرمان درویش، فروغ قجابگلى، 
فرشته حسینى، زکیه بهبهانى، 
رامونا شاه، فقیهه سلطانى و بهرام 
افشار بازیگران این فیلم هستند.

«مسخره باز» هم اولین فیلم سینمایى 
همایون غنى زاده،  کارگــردان معروف 

تئاتر اســت که با بازى صابــر ابر، على 
نصیریان، هدیــه تهرانى،  فرهاد اصالنى، 
بابک حمیدیان، محسن حسینى، مهدى 
کوشکى و خسرو بامداد ساخته شده است. 
همایون غنى زاده تا امــروز نمایش هایى 
مانند «آگاممنــون»، «در انتظار گودو»، 
«ملکه زیبایى لى نین»، «کالیگوال» را به 

روى صحنه برده است.

بازیگرى که امسال پرکارترین تهیه کننده 
جشنواره فیلم است

دانسیقیسا، مو نکیى خانینعلر حسوه برما) ور سینازیگمىال حاسر لیى همین وهمچست.اى است. همچنین وى همسر لیال حاتمى (بازیگر سینما) و نوه برادر حسینعلى خان نکیسا، موسیقیدان 
کده دانشکان ازه عمر رشتصیلغ التح او فارستاصرى مع شعرهىاوزکوى فیر امیر کریم و نوهندنده و نوه کریم امیرى فیروزکوهى از شعراى معاصر است. او فارغ التحصیل رشته عمران از دانشکده 

ت.ا است. 1374413 44ل درسهرانگاه تنشنشگاه تهران درسال
نى اىزســیمند «سـم بلو فیلـــا دصفاى مصفا بــا دو فیلــم بلند «ســیماى زنى 

ى راگردانى» کارخــر«پله آ» و «ســتددســت» و «پله آخــر» کارگردانى را 
ى دنیام «دا فیلمت. اوســتردهک کرده اســت. او با فیلم «در دنیاى
دته بلن ساخولینت؟» است چنتعت چند است؟» اولین ساخته بلند
تهیه کنندگى کار تواردـان،دانیز یزدانیــان، وارد ىندگىهیه ککار

م در مقلنیزســاد و ام شــىبلندااىبلند شــد و امســال نیز در مقام 
ى و سندگى نویس» به «یلد فیلمده دننننده دو فیلم «یلدا» به نویسندگى و 

«مســى بخشسعودنى مسدانى مسعود بخشــى و «مسخره باز»   باز»سخرهو
ـى ر سـده رانى زاون غ هماردانىگگردانى همایون غنى زاده را در ســى 

ارد.جر فیلمنوارن جشمین جشنواره فیلم فجر دارد.
نولدا»«یلدا» به نویسندگى و ىسندبه

ى خشسعودنى مسدانى مسعود بخشى 
علىگــىکنندگه کنندگــى على 
بخسالمسال در بخش خش در
وارهجشنو» در نو» در جشنواره 
رد. ضوردجر حضجر حضور دارد. 
ورددر م فیلمن فیلم در مورد 
کمیجانى»،  کمیم  ى»،جانى 
 کهــتنى اسوانى اســت که 
رش شو قتلل قتل شوهرش

شــدکوممحگمحکوم شــده 
ا بهب یلد در ش. وىت. وى در شب یلدا به 

ه ه زند برنامى یکدیوودیوى یک برنامه زنده 
وسطد تا توى شورده منى آوونى آورده مى شود تا توسط 

»  ضیا «مویعنىقتولزند مرزند مقتولیعنى «مونا ضیا» 
در قاتعه اتفجمود امامه شوده شود اما مجموعه اتفاقات در 
هر نامههین برحنهت ص و پشه و پشت صحنه این برنامه هر 
ىى براىى جدچالشى را درجوان جوان را در چالشى جدى براى 

دهد.ر مىىقرم گیرم گیرىقرار مى دهد.
عفرىناز جى، بهـگرى عسـ عســگرى، بهناز جعفرى، 
اعرفاصدرصدر عرفایى، بابک کریمى،  ، ریمىککى،
گلى قجابفروغش، دروی درویش، فروغ قجابگلى، 
نى، بهبهزکیهینى، حسه حسینى، زکیه بهبهانى، 
هرامنى وسلطاقیههشاه،فشاه، فقیهه سلطانى و بهرام 
تند.م هسن فیلراناازیگبازیگران این فیلم هستند.

لم اولز» هخرهخره باز» هم اولین فیلمسینمایى  نمایىمسین ف
ف معرودانرگــره،  کاى زادنغننغنى زاده،  کارگــردان معروف 

عبــرىصبا بازت کهســتســت که با بازى صابــر ابر، على  لى  بر،
نى، اصالفرهادانى،ه تهردیــن،ان، هدیــه تهرانى،  فرهاد اصالنى،
ى ، مهدسینىنح محسیان،حمیدحمیدیان، محسن حسینى، مهدى 
ت.ده اسخته شد ساخ بامدخسرى وى و خسرو بامداد ساخته شده است. 
ایىش هز نماــروه تا اى زادن غن غنى زاده تا امــروز نمایش هایى
و»،ر گود انتظا «درون»ممنــ«آگام«آگاممنــون»، «در انتظار گودو»، 
زیبایى لى نین»، «کالیگوال» را به زیبه را بهوال»کالیگ»، «ى نینیىله

استه بردصحصحنه بردهاست.

معاون ســیما از آغاز تولید سریال «ســلمان فارسى» به 
کارگردانــى داود میرباقــرى در تابســتان ســال آینده 
خبر داد. ســاخت «ســلمان فارسی» ســال هاست که 
سر زبان هاست. از همان روزي که میرباقري، بعد از ساخت 
ســریال تلویزیونی «مختارنامه» استارت پروژه «سلمان 
فارســی» را اعالم کرد، این مجموعه مرتبًا ســر فصل 
خبرهاي مطبوعات و خبرگزاري ها بــوده و در طول این 
سال ها بارها از سوي مسئوالن خبر تولید این سریال داده 
شده است. جذابیت هاي زندگی «ســلمان فارسی» کم 
نیست. او اشراف زیادي به علم داشت همانطور که درباره 
دین، عقیده و بینش کنجکاوي داشت و گرچه خیلی مرفه 

بود اما به دنبال حقیقت می گشت.
حرف و حدیث براي زمــان پیش تولید و تولید ســریال 
«سلمان فارسی» کم نیســت اما معاون سیما این نوید را 
داده که تولید تابستان 98 آغاز می شود. مرتضى میرباقرى 
با بیان اینکه این سریال در مرحله پیش تولید است توضیح 
مى  دهد: «مرحله پیش تولید یعنى اینکه  باید عالوه بر کامل 
کردن متن سریال لوکیشن هاى خود را نیز انتخاب کنند. 
بخشى از لوکیشن هاى سریال «سلمان فارسى» در خارج از 
کشور و بخش دیگرى از لوکیشن هاى این سریال در ده ها 

نقطه از ایران قرار دارد.»
 البته او معتقد است سریال پیش تولید سنگینی دارد: «این 
گروه به شدت در حال کار کردن هستند عالوه بر این براى 
هر مرحله تاریخى که مى خواهند ســریال را در آن برهه 
روایت کنند باید ابزار ادوات لباس و تمام موارد مربوطه را 
آماده کنند من چندین بار از کارگاه هاى این سریال بازدید 
کردم. به اندازه شش ماه توانستند کارگاه لباسشان را تجهیز 
کنند و حدود هفت ماه در حال فعالیت براى تجهیز کردن 

کارگاه ادوات و ابزارشان بودند.»
معاون سیما  با اشاره به اینکه در مرحله پیش تولید سریال 
«ســلمان فارســى» توقفى صورت نگرفته است ادامه 
مى دهد: هیچ گونه توقفى در مرحله پیش تولید این سریال 
صورت نگرفت و همچنان با شتاب پیش مى رود همچنین 

منابع ارزى و ریالى این سریال تأمین شده است.
شخصیت سلمان فارسی براي برخی هنوز ناشناخته است و 
مردم معموًال او را در حد یک نام می شناسند. بنابراین سریال 

«سلمان فارسی» از ابتداي تولد ســلمان تا زمان رحلت 
پیامبر اکرم(ص) به مهمترین اتفاقات تاریخ می پردازد اما 
قصه به گونه اي براي مخاطبان روایت می شود که هم با 
یک اثر تاریخی رو به رو شــوند و هم اینکه قصه برایشان 

شیرین و دوست داشتنی باشد. 
طرح سریال «سلمان فارسى» در سال 81 عنوان و پیشنهاد 
ســاخت آن دو سال پیش از تولید ســریال «مختارنامه» 
از ســوى داود میرباقرى مطرح شــده بود، اما به دالیلى 
مدیران سیما در آن دوره شرایط ساخت این سریال را مهیا 
نمى دانستند و پیشنهاد ساخت سریال «نهضت توابین» را 
با میرباقرى مطرح کردند کــه در نهایت پس از تحقیقات 
میرباقرى، پیشنهاد تولید سریال «مختارنامه» مورد تأیید 
مدیران قرار گرفت و این پروژه ســاخته شد. در ادامه این 
روند در سال 90، تقریباً یکسال پس از پایان تصویربردارى 
ســریال «مختارنامه»، میرباقرى  اعالم کرد که طرح و 
تحقیق سریال «سلمان فارســى» نوشته شده و متن آن 

نیز آماده است.
عزت ا... ضرغامى، مدیر اسبق سازمان صداوسیما نیز سال 
90 در مراسم تجلیل از عوامل سریال «مختارنامه» درباره  
ساخت سریال هاى تاریخى آتى که در دستور کار سازمان 
صداوسیما قرار دارد، پروژه بعدى معاونت سیما را سریال 

«سلمان فارسى» برشمرد.

اما سال بعد ضرغامى در مراسم افتتاح رسمى شبکه هاى 
«سالمت» و «تماشا» با اشاره  به مسئله  کمبود بودجه در 
صداوسیما یادآور شد که «در حال حاضر یکسرى کارهاى 
بزرگ همچون پروژه  "سلمان فارســى" که پروژه بسیار 
مهمى است و در واقع پروژه  راهبردى محسوب مى شود، 
متوقف شده و هنوز من اجازه کلید خوردن ندادم، چرا که 

این کار اعتبار باالیى مى خواهد».
حاال با گذشــت این همه سال معاون ســیما با اشاره به 
زمان آغاز تولید ســریال مى گوید: «قرار بر این اســت تا 
سریال "ســلمان فارســى" به کارگردانى داود میرباقرى 
را اوایل تابســتان 98 کلیــد بزنیم و تمامــى بازیگران 
این ســریال در همین زمان مقابل دوربیــن مى روند اما 
باید تمام تمهیــدات براى تولید چنین ســریالى برآورده

 شود.»
صدا و سیما بیش از دو دهه است با ساخت مجموعه هاي 
تاریخی همچون «امام علی (ع)»، «تنهاترین ســردار»، 
«والیت عشق»، «مختارنامه»، «حضرت یوسف (ع)»، 
«مردان آنجلس»، «معصومیت از دست رفته»و... از این 
طریق خواسته مخاطبان را با ابعاد مختلف شخصیت هاي 
تاریخ اسالم آشنا کند. حاال بعد از سال ها که ساخت سریال 
«سلمان فارسی» سر زبان هاست انگار این بار قرعه به نام 

او افتاده است.

«سلمان فارسى» تابستان 98 کلید مى خورد؟

پخش «نهنگ آبى» از 9 بهمن  

محیا حمزه

در حالى که در روزهاى اخیر شایعاتى درباره وضعیت 
برخى فیلم هاى حاضر در جشنواره منتشر شده است، 
فرهاد اصالنى آرزو کرده است که فیلم «مترى شیش 
و نیم» ســاخته سعید روســتایى، بدون هیچ حادثه و 

سانسورى به جشنواره برسد.
اصالنى در اینستاگرام خود نوشته است: «فیلمى تلخ و 
تازه از قصه کهنه اعتیاد که صدها سال است آفت این 
مملکت بوده و هست. فیلمى از سعید روستایى، جوانى 
خالق و خوش فکر و خودساخته و بر آمده از میان مردمان 
فرودست که شــجاعانه و صادقانه قصه اش را روایت 
مى کند. بى شک انگیزه باالى او بود که توانست پنج ماه 
در شرایط بسیار سخت گروه همدل و توانمندش را با خود 
همراه کند براى بازیگران «مترى شیش و نیم» اجراى کار 
بسیار سخت بود چه در نقش پلیس، چه قاچاقچى، چه 
معتاد و چه کارتن خواب. آرزومندم فیلم بدون هیچ حادثه 

و سانسورى به جشنواره و مخاطبش برسد.» 

رابعه اســکویى اعالم کرد که پــس از 14 ماه مجوز 
فعالیتش در عرصه سینما، تلویزیون و تئاتر صادر شده 
است. رابعه اسکویى با انتشــار متنى در اینستاگرام، 
درباره صدور دوباره مجوز فعالیتش در سینما، تلویزیون و 
تئاتر، نوشت: «امروز مى خواهم در مورد اتفاق مهمى که 
برایم افتاده با شما صحبت کنم... باالخره بعد از گذشت 
بیش از 14 ماه که از برگشــتنم به ایران گذشت مجوز 
حضور دوباره در فعالیت هاى هنرى برایم صادر شــد و 
دیگر هیچ محدودیتى براى فعالیت در سینما، تلویزیون 
و تئاتر ندارم. این اتفاق بسیار مهم و مبارك براى من به 
معنى بازگشــت دوباره به عرصه بازیگرى براى مردم 
عزیز و مهربان ایران زمین اســت. خدا را بخاطر این 
اتفاق شکر مى کنم و از تمامى دوستانى که در این مدت 
نگران وضعیت من و پیگیر حضــورم در مقابل دوربین 
بودند سپاسگزارم و دست تک تکشان را مى بوسم. من 
همیشه و در هر شرایطى قدردان محبت هاى بى پایان 
شما عزیزان هستم و قول مى دهم تا روزى که خداوند 
به من توان کار کردن عنایت کند با تمام وجود براى شما 
بازى خواهم کرد و خواهم کوشید با حمایت و محبت شما 
خاطرات خوشى در کنارتان بسازم. در پایان از تمامى 
مسئولینى که در مسیر بازگشــت من به فعالیت دوباره 
هنرى، حامى بودند و موانع ســخت پیش روى را از سر 

راهم برداشتند صمیمانه تشکر مى کنم.»
این بازیگر که براى مدتى در شــبکه جم مشــغول به 
کار شــد، 14  ماه پیش با خروج از این شبکه به ایران 

بازگشت.

آرزوى فرهاد اصالنى 

رابعه اسکویى 
مجوز فعالیت گرفت 
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سرمربى تیم سپاهان اصفهان اعتقاد دارد ما از کارلوس 
کى روش استفاده فنى الزم را نکردیم و او قدرت طلبى 
کرده اســت. امیر قلعه نویى در گفتگو بــا برنامه تهران 
ورزشــى رادیو صحبت هایى را درباره حذف تیم ملى از 
جام ملت هاى آســیا بیان کرد که ماحصل آن را در ادامه 

مى خوانید:
 

  برزیل هم در جام جهانى مقابل آلمان هفت گل خورد. 
قشــنگى فوتبال به همین اتفاقات است. دوشنبه شب، 
شِب خوب تیم ما نبود و براى هر تیمى اتفاق مى افتد. شما 
نمى توانید بگویید که بارسلونا 30 بازى خوب انجام دهد. 
یک موقع روز بد یک تیم است و دیروز هم روز خوب ژاپن 
بود. ما مى خواهیم آسیب شناسى کنیم. نباید بازى ژاپن را 
مالك قرار دهیم. مثل خیلى از بازى هاى دیگر،  رئال یا 
بارسا هم در زمین خودشان سه گل مى خورند. اگر توپ 
سردار آزمون گل مى شد و ما بازى را مى بردیم سؤال هاى 

ما فرق نمى کرد؟
  دو بحث وجود دارد، یکى اینکه  آقایان کفاشیان، تاج و 
عادل فردوسى پور به فوتبال ایران خیانت کردند، چون از 
کى روش یک شخص دیگر درست کردند. ما مى توانستیم 
از او به مراتب بهتر استفاده کنیم، اما این کار را نکردیم. 
کى روش ما را شناخت و به مسیرى که مى خواست، رفت.

  مرگ فوتبال ما آنجا بود که اســدى را حذف کردیم، 
کریمى و مجید صالح را از کادر تیم ملى کنار گذاشتیم 

و ... . من به کى روش خــرده نمى گیرم بلکه به 
امثال فردوسى پور ایراد مى گیرم که کى روش 

را این طور در فوتبال ما جا انداختند. عادل 
بــه فوتبال مــا خدمت نکــرد و فوتبال 
ایــران را نابود کرد. مــن مى گویم اگر 
از آقاى کى روش و مســائل فنى اش 
استفاده مى کردیم خیلى بهتر نتیجه 
مى گرفتیم، با توجه به بودجه اى که 

هزینه کردیم.
  شما قراردادهاى کى روش را در 

بیاورید، هیچ کس نمى تواند به مسائل فنى کى روش ایراد 
بگیرد، چون رزومه دارد، ولى ما کى روشى ساختیم که هر 
کارى خواســت از نظر رفتارى کرد. من مى گویم بازى 
یمن را بردیم، چرا در مورد برانکو صحبت کرد؟! آیا زمان 
مصطفوى و دادکان این اتفاقات مى افتاد؟ نه نمى افتاد. 
االن هم نگوییم چرا به ژاپن باختیم. فوتبال ما هشت سال 
پیش باخت، موقعى که گذاشتیم این رفتارها حاکم شود. 
چرا؟ چون کى روش یک تیم مطبوعاتى داشت و حمایت  

مى کرد و مسائل را طور دیگرى عنوان مى کرد. 
این رفتارها را چه کســانى باعث شــدند. 

مدیران فدراسیون و امثال فردوسى پور 
و تیمش باعث شدند که این اتفاقات 

در فوتبال ما رخ دهد.
  به مردم دروغ نگوییم. تیم ملى 
بهترین امکانات را در این 40 سال 

داشت. بحث بازنشستگى یک 
بحث اســت و اینکه تیم ملى 
پاداش هایش را به موقع گرفته، 
هواپیما داشــته و زمین تمرین 

خوب گرفته اســت، بحث دیگر. 
به مردم دروغ نگوییم. ربطى به 

مسائل بازنشستگى 

ندارد. شما صورت مسئله را پاك مى کنید. این مشکالت 
همه جاى مملکت ما هست.

  اگر مدیران الیق داشــتیم که دالر به 18 هزار تومان 
نمى رســید! ما مى خواهیم بگوییم همه چیزمان به همه 
چیزمان مى خورد. آیا دو تیم ملى ما باید بر سر زمین تمرین 
یا یک ســاختمان دعوا کنند؟! آیا باید به حمید اســتیلى 
توهین کنیم؟! مســبب این اتفاقات همان مدیران و تیم 
رسانه اى هستند که باعث شــدند کى روش به 
جاى اینکه همه انرژى اش را بگذارد 
براى ســازندگى فوتبال ما، 

مسیر را اشتباه رفت.
  آقــاى اقبالى حرف 
خوبــى زد، «وقتــى 
کى روش را با این وزن 
بین المللى آوردیم باید 
80 ســال از او استفاده 
مى کردیــم». او هــم 
متوجه شد که ما ایرانى ها 
چگونه هستیم و در این 
راه افتــاد و قدرت طلبى 
کرد، دبیرکل فدراسیون 
و مدیــر تیم را 
ض  عــو

کرد، در امارات همه تیم را بیرون کرد و ... . اگر دادکان یا 
مصطفوى رئیس فدراسیون بودند این اتفاقات مى افتاد؟ 
اگر به جاى کى روش، فرگوســن هم بــود این اتفاقات 

نمى افتاد.
  من زمانى که سرمربى تیم ملى بودم در یک اجالسى 
در هلسینکى شرکت کردم. کشورهاى اسکاندیناوى در 
آن زمان براى ســال 2020 برنامه مى دادند و نظر فیفا را 
مى خواستند. آیا این برنامه در همه مسائل در مملکت ما 
وجود دارد؟ در فوتبال و ورزش وجود دارد؟ تیم هاى بانک 
ملى، شاهین، دارایى، استقالل اهواز، ابومسلم، برق شیراز، 
هما و ... کجا هستند؟ همین راه  آهن که 100 بازیکن به 
تیم ملى داده، کجاست؟ در ورزش و فوتبال ما برنامه ریزى 
نکردیم. سازمان ورزش ما همیشه حیاط خلوت بوده است. 
هر کسى که کمکى کرده بود مى گویند در سازمان ورزش 
باشد. غیر از هاشــمى طبا،  بقیه که آمدند ورزش را نابود 
کردند. االن نمى توانیم در مورد آینده صحبت کنیم، چون 

برنامه نداریم.
  مربى تیم ملى انگلیس (کاپلو) تیمش چهار گل از آلمان 
خورد، ولى چون برنامه داشــت فدراسیون انگلیس از او 
حمایت کرد. ما در مملکت مان برنامه نداریم. در ورزش و 
فوتبال مان رئیس فدراسیون بعد از رئیس جمهور بیشترین 

تریبون را دارد. ایشان چه کار کرده است؟
  من 8 سال است که مبارزه مى کنم و خیلى هم آسیب 
دیدم. همین گروهى که اسم بردم به من حمله کرد. من 
وظیفه ملى ام را انجام دادم. وقتــى نیت مان خدمت به 
مردم نباشد، وقتى تیم هاى پایه مان برنامه ندارد 
و سر زمین تمرین دو تیم ملى ما اختالف پیدا 
مى کنند، همین اتفاقات مى افتد. انشاا... 
ما به ســمتى برویم که هم مملکت 
آرامش داشته باشــد و هم فوتبال. 
فوتبال فرصت است و تهدید نیست 
و کارى کنیم که مردم لذت ببرند. 
برد و باخت احساسى است، ولى 

خود فوتبال لذت است.

تیم ملى در روزى که هیچ شباهتى به دیدارهاى 
قبلى خود به ویژه در خط حمله نداشــت، با خلق 
کمترین موقعیت گل برابر ژاپن شکست خورد و 
نتوانست در 30 دقیقه پایانى که به گل نیاز داشت، 
موقعیت جدى گلزنى خلق کند. این اتفاق اما براى 
اهالى فوتبال کامال قابــل پیش بینى بود؛ مهدى 
طارمى با یک بى احتیاطى در نیمــه دوم دیدار با 
چین دیدار با ژاپن را از دست داد تا به این ترتیب تیم 
ملى مهره اى کلیدى را در اختیار نداشته باشد. در 
غیبت مهدى طارمى اما اتفاقات زیادى براى خط 
آتش ایران رخ داد؛ علیرضا جهانبخش با فرم خوب 
خود فاصله زیادى داشت و وحید امیرى نیز چنین 
شرایطى داشت. از سوى دیگر وحید امیرى نیز هیچ 
شباهتى به سال گذشته نداشت و البته باید به تغییر 

پست او بعد از 3 مسابقه اشاره کرد.
امیرى به هیچ وجه نتوانست در خط حمله انتظارات 
را برآورده کند و سردار آزمون در میان 4 مدافع تیم 
ژاپن کامال  تنها بود. طارمى بــا بازى پا به توپ و 
بى توپ خود نقش زیادى در حمالت تیم ملى دارد؛ 
پرس بازیکنان حریف، فضا سازى براى بازیکنان و 
البته نقش آفرینى در کنار آزمون که مهاجم هدف 
تیم ملى بود در بازى هاى قبلى نقش پر رنگى در 
گلزنى ایران داشت اما تیم ملى در مهم ترین بازى 
خود، چهره کلیدى خط حمله را در اختیار نداشت. 
هر چند استفاده از قید هاى اگر و اما االن نمى تواند 
دواى درد تیم ملى باشد اما مطمئنا با حضور یک 
طارمى آماده در دیدار با ژاپن، سرنوشت تیم ملى 
مى توانســت متفاوت باشــد. هر چند که خود او 
عقیده دارد شاید تیم ملى با حضور او 4 گل دریافت 
مى کرد اما تعویض زودهنگام جانشــین او نشان 
مى دهد کیفیت متفاوت امیرى و طارمى، نقش پر 

رنگى در نتیجه تیم ملى داشته است.

خیلى واضح است که کارلوس کى روش از ایران رفتنى 
اســت به این خاطر که قرارداد او تا پایــان جام ملت ها 
بود و به شــرطى تمدید مى شــد که تیم ملى را راهى 
بازى پایانى کند! این شــاید همان طــور که کارلوس 
کى روش گفتــه خواســت وزارت ورزش و جوانان هم

 بوده است.
همه تصمیمات کالن فدراسیون فوتبال توسط اعضاى 
هیات رئیسه گرفته مى شود و این اعضا در آخرین نشستى 
که براى روشن شــدن وضعیت کادر فنى تیم ملى بعد از 
جام جهانى داشتند به مهدى تاج اختیار تام دادند تا در مورد 
وضعیت قرارداد کارلوس کى روش تصمیم گیرى کند. 
که مهدى تاج بعد از مشورت هاى الزم و شاید با وزارت 
ورزش و جوانان تصمیم گرفت قرارداد کارلوس کى روش 

را به شکلى که گفته شد، تمدید کند.
 البته این پیشنهاد قبال هم به کارلوس کى روش داده شد 
و نتیجه آن برافروختگى سرمربى تیم ملى بود و کارلوس 

کى روش به همین بهانه در مراســم قرعه کشــى 
جام ملت ها شرکت نکرد و فدراسیون فوتبال 

هم با توجه به در پیش بــودن جام جهانى 
تصمیم گرفت مذاکره نهایى با کارلوس کى 
روش را به بعد از جــام جهانى موکول کند 
که درنهایت منجر به این شــد  که قرارداد 
به صورت مشــروط تا پایان جام ملت ها 

تمدید شود.
 اما جانشین کارلوس کى روش کیست؟ 
نشست هفتگى جلســه اعضاى هیات 
رئیسه فدراسیون فوتبال هفته اى یک بار 

برگزار مى شود اما بعید است این نشست هیات رئیسه در 
این هفته فعال شکل جامعى به خود بگیرد. به این خاطر که 
برخى از اعضاى هیات رئیسه در امارات بسر مى برند و در 
حال برنامه ریزى براى بازگشت به تهران هستند. اما این 
نشست در هفته آتى مى تواند شامل اتفاقات جالبى باشد. 
احتماال محمد رضا ساکت به عنوان مدیر تیم هاى ملى 

با حضور در نشســت هیات 
رئیسه در مورد تیم ملى 

گزارشــاتى را ارایه 
خواهــد داد اما این
 گــزارش ها منجر 
بــه ادامــه حضور 
کارلوس کى روش 
در راس کادر فنى 

تیم ملى نخواهد شد. 
چرا کــه اگر 

فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش و جوانان مایل بودند 
با هر شــرایطى قرارداد کارلوس کى روش را بعد از جام 
ملت ها تمدید کنند با او قرارداد 6 ماهه با شرط و شروط 

امضاء نمى کردند.
 از فحواى پیام صبح دیروز مازیــار ناظمى، مدیر روابط 
عمومى وزارت ورزش و جوانان هــم اینطور برمى آید 
فدراســیون فوتبال باید در پى جذب یک مربى خارجى 
دیگر باشد. مربى اى اکتیوتر، جوان تر . وزارت ورزش و 
جوانان دیروز با تقدیر از تیم ملى و همه زحمات کارلوس 
کى روش به دنبال این اســت کــه کارلوس کى روش 
با خاطره اى خوش تهران را ترك کنــد و این طور که 
خبر رسیده جلســه اى براى تقدیر از این مربى تدارك 
خواهد دید که البته میزبان این جلسه فدراسیون فوتبال 

خواهد بود.
 استراتژى هفته آینده مشــخص خواهد شد اما ممکن 
است مربى خارجى به این زودى مشخص نشود به این 
خاطر که تا برگزارى بازى هاى مقدماتى جام جهانى 
2022 زمان زیادى باقى مانده است و 
فدراسیون فوتبال عالقه اى ندارد 
براى این ماه ها دســتمزدى 
به مربى خارجــى بپردازد. هر 
اتفاقى که مى افتد امیدواریم 
گزینه جانشــینى کى روش، 
فردى بزرگتــر و با کارنامه تر 
از او باشد. مربى کوچکتر از کى 
روش یعنى بازگشت به عقب و 
تکرار خطاهایى که بارها مرتکب 

شده ایم.

بازیکن جدید تیم فوتبــال ذوب آهن مى گوید 
دو هفته اى مى شود با این تیم تمرین مى کند و 
بسیار خوشحال است بار دیگر پیراهن تیم بزرگ 

ذوب آهن را به تن کرده است.
محمدرضا خلعتبرى در گفتگو با سایت باشگاه 
ذوب آهن اظهار داشت: خوشبختانه شرایط تیم 
بسیار مناسب است. ما بازى هاى دوستانه خوبى 
را پشت سر گذاشتیم و به نظرم در زمانى که کادر 
فنى انتظارش را مى کشد بازیکنان به فرم ایده 
آل نزدیک خواهند شد. همه مى دانند که ذوب 
آهن دو یا سه بازى مهم در پایان بهمن ماه باید 
برگزار کند و از ایــن رو باید همه اصفهان براى 

حمایت از ذوب آهن در کنار این تیم قرار گیرند.
 خلعتبرى در مورد پیوســتن به ذوب آهن بیان 
کرد: همه مى دانند که ذوب آهن یکى از اضالع 
قدرت فوتبال ایران است و بسیار خوشحالم که 
یک بار دیگر پیراهن این تیم را به تن مى کنم. 
خاطراتى که براى من و ذوب آهن ثبت شــده 
است بسیار شیرین است و نایب قهرمانى آسیا 
گل سرسبد افتخاراتى اســت که با ذوب آهن 
رقم خورد. من با سنین کم راهى اصفهان شدم 
و از سکونشینى در این تیم به پیراهن تیم ملى 
کشورمان رسیدم. اکنون دوست دارم بار دیگر 
ذوب آهنى قدرتمند داشته باشیم و شک ندارم 

شرایط براى بازگشت ذوب آهن به شرایط ایده 
آل فراهم است.

 خلعتبرى در مــورد دو مصاف پلى آف ذوب آن 
مقابل حریفهاى اردنى و کویتى و سپس الغرافه 
نیز گفت: ما در حال حاضر تنها به نساجى فکر 
مى کنیم و بعد از این بازى بر روى حریف اولمان 
در پلى آف لیــگ قهرمانان آســیا. الوحدات و 
الکویت به حتم تیم هاى خوبى خواهند بود که 

بزرگترین اشتباه ساده گرفتن دیدار با آنهاست.
 خلعتبرى در مورد بــازى هاى آینده ذوب آهن 
و بازى هاى پایان بهمن ماه گفت: بســیار مهم 
اســت که همه ما با تمرکز باال و با همه انرژى 

نیم فصــل دوم را آغاز کنیم. بچه هــا در کنار 
هم هســتند و دائمًا براى یک شــروع خوب به 
یکدیگر انــرژى مى دهند. ما بــراى نیم فصل 
دوم هم قسم خواهیم شــد و همانطور که کادر 
فنى از ما خواسته است همه تالش و تمرکز ما بر 
روى بازى ابتدایى خواهد بود. نساجى یک تیم 
بزرگ و آبرومند است و مجید جاللى هم در بازى 
دوستانه نشان داد تیمش شــرایط خوبى دارد. 
امیدوارم با حضور هواداران، تالش بازیکنان و 
کادر و همراهى و حمایت همه جانبه کارخانه و 
باشگاه بتوانیم یک شروع خوب در نیم فصل دوم 

داشته باشیم.

  5 بازى بدون گل خورده و 4پیروزى چنان اعتماد 
به نفس مان را باال بــرده بود که هیچکس به غیر 
از برد مقابل ژاپن حرف دیگرى نمى زد.اما فاجعه 
درست در 45دقیقه دوم رخ داد؛ دریافت 3 گل در 
تنها 45دقیقه، پایانى بود بر همه آرزوهاى ما. ایران 
و جام ملت ها حاال فقط یک سرنوشت دارند، قصه 

همیشه تکرار؛ حسرت و حسرت و حسرت.
باز هم پاى فینال باز هم در آســتانه خلق شگفتى 
زمین گیر شــدیم. با کى روش با جمعى از بهترین 
بازیکنان یک دهه اخیر فوتبال کشــورمان. نبود 
مهدى طارمى معلوم بود یک جایى کار دســتمان 
مى دهد. بازى هاى ضعیف مدافعان کنار دســت 
مرتضى پورعلى گنجى باعث شــده بود کى روش 
مرتب ترکیب دفاعى را تغییــر دهد. کجا رفت آن 
مجید حسینى آماده جام جهانى؟ دو بازى پر انتقاد 
سید مجید برابر یمن و عمان باعث شد کى روش 
ناباورانه به کنعانى زادگان برســد و او هم درست 
در مهمترین بزنگاه زندگى اش مرتکب اشــتباهى 
شــد به قیمت دریافت گل اول برابر ژاپن. گلى که 
نباید مى خوردیم گلى که کلیــد بازى بود گلى که 

ناگهان مــا را از 100 به صفر کوچاند و باعث شــد 
شــیر بچه هاى ما چنان خالــى از اعتماد به نفس 
شوند که کمتر کسى تا حاال نمونه اش را دیده بود. 
به احتمال بســیار زیاد این آخرین بازى تیم ملى با 
هدایت کارلوس کى روش در این 8سال گذشته بود 
و چه تلخ که بدترین بازى و بدترین نتیجه ماند براى 
همین آخرى. حرف در مورد اینکه آیا فوتبال ما مدافع 
بهترى از کنعانى زادگان براى این بازى داشت یا نه 
موضوعى است که طى روزهاى آتى حتما مفصل تر 

توسط رسانه ها به آن پرداخته مى شود.  
همه مى دانســتند یک اشتباه از ســوى هر دو تیم 
مى تواند بــه بهاى حذف تمام شــود، آن اشــتباه 
رابازیکنان ما کردند و اینچنین بدترین وداع ممکن 
را با جام داشــتیم. حســرت حاال جــزو الینفکى 
از فوتبــال ما برابر ژاپن اســت؛ چه تیم باشــگاهى 
درفینال لیگ قهرمانان آسیا براى مان باشد چه تیم 
ملى در نیمه نهایى جام ملت هاى آســیا. ما به این 
گیم آور شــدن ها عادت کرده ایــم  و در دهه هاى 
گذشــته در جام ملت هاى آســیا بارها شــاهد آن 
بوده ایم. سهم ما همچنان هیچ و نگاه حسرت آمیز به 

فینال و باال بردن کاپ توسط تیمى دیگر است.

گیم آور شدیم، مثل دهه هاى گذشته

ما هیچ، ما نگاه

شب، اتفاقات است. دوشنبه ین
راى هر تیمى اتفاق مى افتد. شما
0سلونا 30 بازى خوب انجام دهد.

 است و دیروز هم روز خوب ژاپن 
 شناسى کنیم. نباید بازى ژاپن را 
خیلى از بازى هاى دیگر،  رئال یا 
شان سه گل مى خورند. اگر توپ 
 و ما بازى را مى بردیم سؤال هاى 

کىاینکه  آقایان کفاشیان، تاج و
بال ایران خیانت کردند، چون از 
گر درست کردند. ما مى توانستیم 
نکردیم.  اده کنیم، اما این کار را
به مسیرى که مى خواست، رفت.

ود که اســدى را حذف کردیم، 
گذاشتیم ز کادر تیم ملى کنار

بلکه به  ــرده نمى گیرم
مى گیرم که کى روش 

 جا انداختند. عادل
نکــرد و فوتبال
اگر نمى گویم
ـائل فنى اش 
 بهتر نتیجه 
دجه اى که 

وش را در

مى کرد و مسائل را طور دیگرى عنوان مى کرد.
این رفتارها را چه کســانى باعث شــدند. 

مدیران فدراسیون و امثال فردوسى پور 
و تیمش باعث شدند که این اتفاقات 

در فوتبال ما رخدهد.
ببه مردم دروغ نگوییم. تیم ملى 
0بهترین امکانات را در این 40 سال
داشت. بحث بازنشستگى یک
بحث اســت و اینکه تیم ملى 
پاداش هایش را به موقع گرفته، 
هواپیما داشــته و زمین تمرین 

خوب گرفته اســت، بحث دیگر. 
نگوییم. ربطى به  به مردم دروغ

مسائل بازنشستگى 

جاى اینکه همه انرژى اش را بگذارد 
براى ســازندگى فوتبال ما، 

مسیر را اشتباه رفت.
آآقــاى اقبالى حرف 
خوبــى زد، «وقتــى 
کى روش را با این وزن 
بین المللى آوردیم باید 
استفاده  80 ســال از او
مى کردیــم». او هــم 
متوجه شد که ما ایرانى ها 
چگونه هستیم و در این 
راه افتــاد و قدرت طلبى 
کرد، دبیرکل فدراسیون 
و مدیــر تیم را 
ض  عــو

وجود دارد؟ در فوتبال و ورزش
ملى، شاهین، دارایى، استقالل
هما و ... کجا هستند؟ همین
تیم ملى داده، کجاست؟ در ور
نکردیم. سازمان ورزش ما هم
هر کسى که کمکى کرده بود
باشد. غیر از هاشــمى طبا، ب
کردند. االن نمى توانیم در مو

برنامه نداریم.
ممربى تیم ملى انگلیس (کاپ
خورد، ولى چون برنامه داشـ
حمایت کرد. ما در مملکت ما
فوتبالمانرئیس فدراسیونب
تریبون را دارد. ایشان چه کار
8من 8 سال است که مبارز م 
دیدم. همین گروهى که اسم
وظیفه ملى ام را انجام دادم.
مردم نباشد، وقتى تی
و سر زمین تمری
مى کنند، هم
به ســم ما
آرامش
فوتبال

و کارى
برد و
خود

امیر قلعه نویى از شکست برابر ژاپن مى گوید

اگر توپ سردار گل مى شد، سئواالت فرق نمى کرد؟

خلعتبرى: 

حاال قدر طارمى را اینجا سکونشین بودم و به تیم ملى رسیدم
فهمیدید؟

تیم اف سى سیدنى در لیگ قهرمانان آسیا با شانگهاى 
SIPG هم گروه اســت و به نوعى در لیگ قهرمانان 

شاهد تقابل قوچان نژاد با هالک و اسکار خواهیم بود.
صبح دیروز تائید شــد که رضــا قوچان نــژاد از آپوئل 
نیکوزیاى قبرس جدا و راهى اف سى سیدنى استرالیا شده 
است. مدت زمان حضور او در تیم استرالیایى فعال شش 
ماه خواهد بود اما در صورت عملکرد خوب این بازیکن، 

قراردادش قطعى خواهد شد.
 تیم اف سى سیدنى در لیگ قهرمانان آسیا با شانگهاى 
SIPG، کاوازاکى فرونتاله و برنده پلى آف روبرو خواهد 
شد. بازى سوم و چهارم نماینده استرالیا برابر تیم پرمهره 
چینى خواهد بود که اسکار، هالک و... را در اختیار دارد و 
تیم بسیار پرستاره اى اســت. تقابل ستاره سابق چلسى 
یعنى اسکار با رضا قوچان نژاد مى تواند بسیار جذاب باشد.
 بازى رفت این دو تیم 21 فروردین در اســترالیا برگزار 

مى شود و بازى برگشت هم 3 اردیبهشت در چین خواهد 
بود و این فصل فوتبال دوستان ایرانى عالوه بر مسابقات 
غرب آسیا، مسابقات شرق را هم به واسطه حضور گوچى 

دنبال خواهند کرد.

مهاجم جوان تیم ملى امید بــه زودى در بلژیک حاضر 
خواهد شد.

پس از بازگشت امید نورافکن به ایران و امضاى قرارداد 
شش ماهه با استقالل، باشــگاه بلژیکى به جذب یک 
بازیکن ایرانى عالقه مند شــده بود. مدیــر برنامه هاى 
یونس دلفى تایید کرد که او به زودى فوتبال ایران را ترك 
مى کند و به نظر مى رسید مقصد او باشگاه نورافکن باشد.
دلفى که در تیم امید و استقالل خوزستان عملکرد قابل 
قبولى داشته، در تست هاى پزشکى شارلوا شرکت کرده 
است. به نظر مى رسد انتقال او به فوتبال بلژیک به زودى 
نهایى خواهد شــد و او لژیونر جدید فوتبال ایران لقب 

خواهد گرفت.

خطاهاى آوردن مربى هاى متوسط را مرتکب نشوید

جانشین کى روش باید از او بزرگ تر باشد
تقابل گوچى با  اسکار

  لژیونر جدید فوتبال ایران

م ن و ورزشو

فوتبال توسط اعضاى 
عضا در آخرین نشستى 
ادر فنى تیم ملى بعد از 
تیار تام دادند تا در مورد 
ش تصمیم گیرى کند. 
 الزم و شاید با وزارت 
داد کارلوس کى روش 

د.
س کى روشداده شد 
تیم ملى بود و کارلوس 

ــم قرعه کشــى 
سیون فوتبال 

جام جهانى
رلوس کى 
وکول کند 
که قرارداد 
م ملت ها 

یست؟ 
 هیات 
یک بار 

ى م ر ن و ر
با حضور در نشســت هیات 

رئیسه در مورد تیم ملى 
گزارشــاتى را ارایه
خواهــد داد اما این
 گــزارش ها منجر 
بــه ادامــه حضور

کارلوس کى روش 
در راس کادر فنى 

تیم ملى نخواهد شد. 
چرا کــه اگر 

ور م ن و ورزشو ر وز ى و
فدراســیون فوتبال باید در پى جذب یک مربى
دیگر باشد. مربى اى اکتیوتر، جوان تر . وزارت
تقدیر از تیم ملى و همه زحمات جوانان دیروز با
کى روش به دنبال این اســت کــه کارلوسک
با خاطره اى خوش تهران را ترك کنــد و این
خبر رسیده جلســه اى براى تقدیر از این مربى
خواهد دید که البته میزبان این جلسه فدراسیو

خواهد بود.
ا  استراتژى هفته آینده مشــخص خواهد شد
است مربى خارجى به این زودى مشخصنشو
خاطر که تا برگزارى بازى هاى مقدماتى جا
2022 زمان زیادى باقى ماند
فدراسیون فوتبال عالقه
براى این ماه ها دسـ
به مربى خارجــى بپ
اتفاقى که مى افتد ا
ک گزینه جانشــینى
فردى بزرگتــر و با ک
از او باشد. مربى کوچک
ب روش یعنى بازگشت
تکرار خطاهایى که باره

شده ایم.

بازیکن
دو هف
بسیار
ذوب
محمد
ذوب
بسیار

را پشت
فنى ا
آل نز
آهند
برگزار

على رضایى

احمد خلیلى

 رضا همتى
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آگهى موضوع ماده 3قانون وماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى واراضى ساختمانهاى فاقدسندرسمى 

اداره کل ثبت اسناد وامالك اســتان اصفهان - اداره ثبت اسنادوامالك حوزه ثبت ملک شاهین 
شهر - هیات  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقدسندرسمى- 
برابرراى شــماره 139760302035000097- 97/5/6هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقدسندرسمى مستقر درواحدثبتى حوزه ثبت ملک شاهین 
شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى آقاى حجت محبى فرزندشهریاربه شماره شناسنامه 
427صادره ازتیرون وکرون دریک باب خانه به مساحت 98/70مترمربع پالك 301اصلى واقع 
درشاهین شهر ، حاجى آباد خ شاهدکوچه فدایان اسالم خریدارى مع الواسطه ازمالک رسمى آقاى 
محمدابدالى حاجى آبادى محرزگردیده است .لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله 
15 روزآگهى مى شود درصورتى که اشخاص نسبت به صدورسندمالکیت متقاضى اعتراضى داشته 
باشندمى توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهى به مدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره تسلیم وپس 
ازاخذرسید ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرابه مراجع قضایى تقدیم 
نمایند بدیهى است  درصورت انقضاى مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت 
صادرخواهدشد.  تاریخ انتشارنوبت اول : 97/10/25 تاریخ انتشار نوبت دوم : 97/11/10 م الف: 

347723- اداره ثبت اسناد وامالك شاهین شهر /10/432 
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
برابر آراء صادره هیأت/ هیأت هاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان 
هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند. مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 

تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شماره 139760302023000894 مورخ 97/10/16 آقاى اکبر هاشم زاده 
درچه عابدى به شماره شناســنامه 24 کدملى 1290027374 صادره از اصفهان فرزند احمدرضا 
نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 19/36 مترمربع مفروزى از پالك 
شماره 1 فرعى از 2961 - اصلى واقع در بخش 1 ثبت اصفهان که به صورت عادى از طرف سید 

حسن خلدى نصب واگذار گردیده است. 
ردیف 2- برابر رأى شماره 139760302023000896 مورخ 97/10/16 زهرا مدح خوان اصفهانى 
به شماره شناسنامه 264 کدملى 1284615367 صادره از اصفهان فرزند رضا نسبت به چهاردانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 19/36 مترمربع مفروزى از پالك شماره 1 فرعى از 
2961 - اصلى واقع در بخش 1 ثبت اصفهان که به صورت عادى از طرف ســید حســن خلدى 
نصب واگذار گردیده است.  بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/11/10 تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1397/11/25 م الف: 362026 صفائى- رئیس منطقه ثبت اســناد و امالك مرکزى 

اصفهان /11/208
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
برابر آراء صادره هیأت/ هیأت هاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان 
هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند. مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 

تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شماره 139760302023000838 مورخ 97/09/29 آقاى کاظم محمدى  
به شماره شناســنامه 39657 کدملى 1281493457 صادره از اصفهان فرزند محمود نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 211/65 مترمربع مفروزى از پالك شماره 5862 - اصلى واقع 
در بخش 3 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت رسمى مشاعى اولیه محرز گردیده است. بدیهى است 
در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/11/10 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/11/25 م الف: 362215 

صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /11/210
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
برابر آراء صادره هیأت/ هیأت هاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان 
هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند. مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 

تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شــماره 139760302023000892 مورخ 97/10/16 آقاى رضا بیغمیان 
به شــماره شناســنامه 1458 کدملى 1286839149 صادره از اصفهان فرزند عباس نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 232/87 مترمربع مفروزى از پالك شــماره 7 و 8 فرعى از 
7002 - اصلى واقع در بخش 3 ثبت اصفهان که به صورت عادى از طرف ورثه اصغر تحویلیان 
واگذار گردیده است. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/11/10 تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 11/25 /1397 م الف: 362205 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان 

11/212/
ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ وقت رســیدگى و ابالغ دادخواست و ضمائم- محسن خســروى زاده دادخواستى به مبلغ 
55/000/000 ریال بطرفیت  پریســا منتظمى که اعالم شــده مجهول المکان است تقدیم و به 
کالسه 1028/97 در شــعبه چهارم حقوقى شــوراى حل اختالف لنجان ثبت گردیده و به علت 
مشخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر شــورا و بنا به تقاضاى خواهان و به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار نشر و 
از نامبرده دعوت مى شود در روز چهارشنبه مورخ 97/12/22 ساعت 8/45 در جلسه شورا حاضر 
و در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت نماید در غیر 
این صورت وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و شــورا غیابًا رسیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م 
الف: 361218 شعبه چهارم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک) 

11/191/
اخطار اجرایى

شماره 515/97 به موجب راى شــماره 665/97 تاریخ 97/8/21 حوزه 6 ویالشهر شوراى حل 
اختالف شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه جمال سیاحى نام پدر عبداله 
شغل آزاد به نشانى مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ چهارده میلیون و بیست هزار 
ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یک میلیون و چهارصد هزار ریال بابت هزینه هاى دادرسى و ابطال 
تمبر و خســارت تاخیردرتادیه از مورخ 95/9/20 لغایت اجراى  کامل دادنامه در حق محکوم له و 
پرداخت مبلغ هفتصد و یک هزار ریال بابت نیم عشر دولتى درحق صندوق دادگسترى.محکوم 
له: موال صالحى نام پدر على شغل آزاد  به نشانى: یزدانشهر قسمت دوم خیابان اول کوچه پروین 
پ 22 ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه 
مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 
یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را 
قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا 
تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحاً اعالم نماید.  م  الف: 362842 شعبه ششم حقوقى شوراى حل 

اختالف نجف آباد /11/214
ابالغ وقت دادرسى

خواهان خانم معصومه نوروزى دادخواستى به خواسته الزام خوانده مطالبه چک به طرفیت خوانده 
محمد حسن حبیب الهى به شوراى حل اختالف شعبه یازدهم شهرستان نجف آباد تسلیم نموده 
که پس از ارجاع به شــماره 1360/97 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 97/12/20 ساعت 
9/30 صبح تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى 
باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شــورا 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 شــد. 363172/ م الف شعبه یازدهم شوراى حل 
اختالف نجف آباد /11/215

 ابالغ وقت رسیدگى
آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به ساسان محمدپور ومحمدبیدقى آقاى علیرضاناصرى کریم 
وند - آقاى ساسان محمدپور ومحمدبیدقى  دادخواستى به خواسته الزام به تنظیم وانتقال قطعى 
سندخودرو به طرفیت شما به این شــورا تقدیم نموده و به کالسه 97 / 703 ش 4 ح ثبت و وقت 
رسیدگى به تاریخ 18 / 12 / 97روزشنبه  ساعت 30 / 4 عصر تعیین گردیده است با توجه به مجهول 
المکان بودن خوانده به استناد ماده 73 ق . آ. د . م از نامبرده دعوت مى شود ، قبل از وقت رسیدگى 
جهت دریافت نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم به این شورا مراجعه نماید درغیر اینصورت طبق 
مقررات حکم غیابى صادر خواهد شــد . 361456 /م الف مدیر دفتر شعبه 4 حقوقى شوراى حل 

اختالف شاهین شهر  /11/216 
اخطار اجرایى

محکوم علیه 1- محمدجوادناهیدى  به نشــانى مجهول المکان محکوم له :عبدالرحیم باقریان 
دزفولى نژاد :به نشانى شاهین شهر – خ حافظ شمالى 4غربى پالك 35محکوم به : بموجب راى 
شماره 44تاریخ 95/1/30 حوزه 9شوراى حل اختالف شهرســتان شاهین شهرکه طى دادنامه 
شماره – مورخه – شعبه – قطعیت یافته است محکوم علیه محکوم است به فک پالك خودرو 
پرایدبه شماره انتظامى 773ل 18ایران 43 وپرداخت مبلغ  150/000ریال به عنوان هزینه دادرسى 
درحق محکوم له ، هزینه عملیات اجرایى برعهده محکوم علیه مى باشد – قاضى شعبه 9حقوقى 
شوراى حل اختالف شاهین شهر – حبیب اسالمیان – ماده 34 قانون اجراى احکام : همین که 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف اســت 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 تواندضمــن ارائه صورت کلیه اموال خوددعوى 
اعساررااقامه تامانع بازداشت شود . م الف 361437 حبیب اسالمیان– قاضى شعبه 9حقوقى شوراى 

حل اختالف شاهین شهر/11/217 
حصر وراثت

خواهان آقاى امیرمقدســى  به ش ش : 10927  با استنادبه  شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت  
شناسنامه ورثه ، درخواستى بشماره 723/97  تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که 
شادروان عزت اله مقدسى فرزندمحمود به ش ش : 6 در تاریخ 97/9/18 درگذشته و ورثه وى در 
هنگام درگذشت عبارتند از 1 – عذرى تاثرى  فرزند : حسن  ش ش :6 25 نسبت با متوفى : همسر 
2- احسان مقدسى  فرزند عزت اهللا  ش ش : 4392 نسبت با متوفى : فرزند  3- امیرمقدسى فرزند 
عزت اهللا  ش ش : 10927 نســبت با متوفى :فرزند  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 

. 361763 /م الف شعبه ویژه حصر وراثت شاهین شهر / 11/218 
حصر وراثت

خواهان خانم زینب ابراهیمى  به ش ش : 5437  با اســتناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت  
شناسنامه ورثه ، درخواستى بشــماره پرونده 727  تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است 
که شادروان آقاى جمال محبعلى فرزندتقى به  ش ش : 4096در تاریخ 95/2/1 درگذشته و ورثه 
وى در هنگام درگذشــت عبارتند از 1 – زینب ابراهیمى  فرزند :عباسقلى  ش ش : 5437 نسبت 
با متوفى : همسر 2- کیان محبعلى فرزند جمال به ش ش 0960253831نسبت بامتوفى فرزند 
3- کسرى محبعلى فرزندجمال به ش ش 0981340131نسبت بامتوفى فرزند 4- طیبه موشانى 
فرزند رمضان على به ش ش 161نسبت بامتوفى مادر 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 

. 361767 /م الف شعبه ویژه حصر وراثت شاهین شهر /11/219 
ابالغ رأى

آگهى راى شورا - شماره پرونده : 421/97 ش 11ح – شماره دادنامه : 659- 97/10/17 خواهان 
ابوالقاسم ترابى فرزند حسین به نشانى اصفهان ، خانه اصفهان ، کوچه فرود ، کوى الله پ 1خوانده: 
افشین مظاهرى فرزندمحمود به نشانى شاهین شهر خ مخابرات فرعى 12غربى پ 43 خواسته: 
مطالبه وجه چک - گردشــکار : پس از ارجاع پرونده به این شعبه  وثبت آن به کالسه فوق  وطى 
تشریفات قانونى  و اخذ نظریه مشورتى اعضاى شورا ختم رسیدگى اعالم  وبه شرح ذیل مبادرت به 

صدور راى مى نماید . راى قاضى شورا : در خصوص دادخواست ابوالقاسم ترابى به طرفیت افشین 
مظاهرى به خواسته مطالبه مبلغ بیســت ودومیلیون ریال معادل دومیلیون ودویست هزارتومان 
بابت یک فقره چک به شماره 322124مورخ 87/11/20وخسارت تاخیرتادیه وهزینه دادرسى با 
عنایت به محتویات پرونده وگواهینامه عدم پرداخت وجه چک ازناحیه بانک محال علیه وباتوجه 
به اظهارات خواهان درجلسه رسیدگى مورخ 97/10/9وخوانده  علیرغم ابالغ واقعى  در جلسه شورا 
حاضر نگردیده ونظربه اینکه اصل سندتجارى دریددارنده چک حکایت ازمدیونیت صادرکننده 
وظهوردراشــتغال ذمه وى دارد ونظربه اینکه ازناحیه خوانده دلیلى کــه حکایت از پرداخت وجه 
چک نماید ارائه نگردیده فلذا باتوجه به نظریه مشــورتى اعضاء شورابه شرح صورتجلسه مورخ 
97/10/9وبااحرازاشتغال ذمه خوانده واستصحاب بقاى دین ومستندات به ماده 9قانون شوراهاى 
حل اختالف مواد 310و311و313ازقانون تجارت وتبصره هاى الحاقى مصوب مجمع تشخیص 
مصلحت نظام به ماده 2قانون صدورچک ومواد 198- 519- 522اززقانون آیین دادرسى مدنى 
حکم به محکومیت خوانــده به پرداخت مبلغ 22/000/000بابت اصل خواســته وپرداخت مبلغ 
275/000بابت هزینه دادرسى ومبلغ 125/000ریال بابت هزینه الصاق تمبربه دادخواست وضمائم 
آن وخسارت تاخیرتادیه ازتاریخ سررسیدچک ( 87/11/20) لغایت زمان پرداختبراساس شاخص 
اعالمى ازسوى بانک مرکزى که محاسبه آن بااجراى احکام مدنى شوراى حل اختالف مى باشد 
است درحق خواهان صادرواعالم مى نماید راى صادره غیابى وظرف مدت بیست روز پس ازابالغ 
قابل واخواهى وظرف همین مهلت قابل تجدیدنظرخواهى دردادگاه هاى عمومى حقوقى شاهین 

شهر مى باشد – م الف 361785  قاضى شعبه 11شوراى حل اختالف شاهین شهر /11/220 
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
برابر آراء صادره هیأت/ هیأت هاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان 
هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند. مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 

تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شماره 139760302023000814 مورخ 97/09/29 آقاى سید على رضازاده 
به شماره شناسنامه 800 کدملى 1282755536 صادره از اصفهان فرزند سید فضل اله نسبت به 
یکدانگ و نیم مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 16/46 مترمربع که مقدار 8/25 مترمربع 
آن در طرح تعریض قرار دارد و تا زمان بازسازى در اختیار مالک مى باشد مفروزى از پالك شماره 
1875- اصلى واقع در بخش 4 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت مشاعى اولیه محرز گردیده است. 
ردیف 2- برابر رأى شماره 139760302023000818 مورخ 97/09/29 آقاى سید حمید رضازاده 
به شماره شناســنامه 1270838814 کدملى 1270838814 صادره از اصفهان فرزند سید على 
نســبت به یکدانگ و نیم مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 16/46 مترمربع که مقدار 
8/25 مترمربع آن در طرح تعریض قرار دارد و تا زمان بازسازى در اختیار مالک مى باشد مفروزى 
از پالك شــماره 1875- اصلى واقع در بخش 4 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت مشاعى اولیه 

محرز گردیده است.
ردیف 3- برابر رأى شــماره 139760302023000820 مورخ 97/09/29 آقاى سید امیرعلى 
رضازاده به شماره شناسنامه 1272578194 کدملى 1272578194 صادره از اصفهان فرزند سید 
على نسبت به یکدانگ و نیم مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 16/46 مترمربع که مقدار 
8/25 مترمربع آن در طرح تعریض قرار دارد و تا زمان بازسازى در اختیار مالک مى باشد مفروزى 
از پالك شــماره 1875- اصلى واقع در بخش 4 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت مشاعى اولیه 

محرز گردیده است.
ردیف 4- برابر رأى شــماره 139760302023000840 مورخ 97/09/29 آقاى سید احمدرضا 
رضازاده به شماره شناســنامه 12602 کدملى 1293348694 صادره از اصفهان فرزند سید على 
نســبت به یکدانگ و نیم مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 16/46 مترمربع که مقدار 
8/25 مترمربع آن در طرح تعریض قرار دارد و تا زمان بازسازى در اختیار مالک مى باشد مفروزى 
از پالك شــماره 1875- اصلى واقع در بخش 4 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت مشاعى اولیه 
محرز گردیده است. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/10/25 تاریخ انتشار نوبت 
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مدیر کل میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشگرى 
استان اصفهان گفت: گردشــگران خارجى وقتى وارد 
کشــور مى شــوند، به جاذبه هاى طبیعى، روستاهاى 
سنتى و اقامتگاه ها نمى روندو بیشتر از هتل ها سرویس 
مى گیرند و یکى از مشکالتشــان این اســت که تنوع 
منوهاى غذایى محدود اســت و براى کســى که مدت 
طوالنى در ســفر اســت، معمــوًال یکنواختــى ایجاد 

مى شود.
فریدون اللهیارى با اشاره به پتانسیل خوب غذاها در بحث 
گردشگرى در  استان اصفهان اظهار کرد: بحث غذاها 
یکى از وضعیت ها و جاذبیت هاى مهم گردشگرى است 

و  از محورهاى ویژه اى که در حال حاضر در خصوص آن 
اقداماتى انجام شده است، بحث غذاست.

وى با اشاره به اقدامات انجام شده در این زمینه، افزود: 
جشــنواره هاى غذا دو بار در اصفهان برگزار شد، ضمن 
این که در جشــنواره هاى غذایى منطقه هاى کشــور 
شرکت فعالى داشــته ایم و طرح تدوین غذایى استان از 
برنامه هاى جدى اســت که در حال پیگیرى اســت و 

امیدواریم به نتیجه برسد.
وى با اشاره به ظرفیت غذا در گردشگرى افزود: در توسعه 
اقامتگاه هاى بوم گردى و گردشگرى عشایرى، یکى از 

ظرفیت هاى ویژه در این بخش، بحث غذا است.

مدیرکل ثبت احوال اســتان اصفهان گفت: 23 در صد 
مردم هنوز کارت ملى هوشــمند دریافت نکرده اند که 
انتظار داریم  تا آخر سال مراجعه کنند و کارت هوشمند 

دریافت کنند.
حســین غفرانى اظهار کرد: تــا پایان آذرماه امســال 
نزدیک به سه میلیون و 152هزار و176 کارت هوشمند 
صادرشده است و در حال حاضر 21 ایستگاه سیار فعال و 
74 پیشخوان داریم و 37 دفتر پست با ما همکارى دارند.

مدیرکل ثبت احوال اســتان اصفهان با اشاره به اینکه 
تالش براى رضایت هر چه بیشتر مراجعه کنندگان است، 
تصریح کرد: به همین منظور در قسمت ها و بخش هایى 

که مردم بُعد مسافت دارند و خصوصًا در برخى روستاها 
با ایستگاه هاى سیار، تسهیل در دسترسى براى مردم آن 

منطقه ایجادشده است.
وى بابیان اینکه هزینه هاى پایه تغییرى نداشته است، 
افزود: 20 هزار تومان هزینه خزانه و پایه، 9 هزار تومان 
هزینه خدمات دفاتر و دو هــزار تومان در موقع تحویل 

کارت تحویل مى شود که جمعاً 31 هزار تومان مى شود.
 غفرانى بابیان اینکه هیچ کس حق گرفتن هزینه اضافى تر 
در این خصوص را ندارد، خاطرنشان کرد: مردم مى توانند 
در صورت مشــاهده طلب هرگونه وجه اضافى در این 

خصوص، تخلفات را گزارش دهند تا با آن برخورد شود.

جاى خالى غذاهاى بومى در 
منوى هتل ها و رستوران ها

23درصد مردم استان هنوز 
کارت ملى هوشمند ندارند

پزشکان شهرضا نمى توانند 
زباله هاى خود را بى خطر کنند

عضو نظام پزشـکى شـهرضا گفت: پزشـکان شـهرضا 
تمکن مالى براى بى خطرسـازى زباله هاى عفونى خود 
ندارند. کورش طاهرپور ادامه داد: از مهرماه امسال فرایند 
جمع آورى و حمل اصولى پسـماند عفونـى مطب هاى 
پزشکان و مراکز خصوصى درمانى شهرضا آغاز شده است. 

اصفهان 
6 درجه سردتر مى شود

کارشــناس پیش بینى هواى اســتان اصفهان گفت: 
میانگین دماى هواى اســتان اصفهان بین 4 تا 6 درجه  
سانتى گراد کاهش مى یابد. رضا کریمیان با بیان اینکه 
با خروج سامانه بارشــى از اســتان اصفهان، آسمانى 
صاف تا قسمتى ابرى و گاهى وزش باد در همه مناطق 
اســتان اصفهان پیش بینى مى شــود، اضافه کرد: این 
شرایط جوى تا روز پنج شنبه بر آســمان استان حاکم

 است. 

18پرواز بالگرد اورژانس 
هوایى بر فراز  اصفهان 

غفور راستین، مدیر حوادث و فوریت هاى پزشکى استان 
اصفهان گفت: از ابتداى سال 97 تا پایان دى ماه امسال، 
18 مورد پرواز براى انجام مأموریت هاى اورژانس هوایى 

انجام شد.

خبر

مدیراداره میراث فرهنگى آران و بیدگل گفت: با توجه 
به رشـد خوب تعداد گردشگران شهرسـتان، سرمایه 
گذاران بخش خصوصـى براى ایجـاد اقامتگاه هاى 

بومگردى در آران و بیدگل تمایل نشان مى دهند.
مجید نورى اظهارکرد: اقامتگاه هاى خانه باغ شاکر، 

خانه صفا، عمارت على آباد کویر، شـهریاران، ستاره 
شب هاى کویر و کاروانسراى ابوزیدآباد و مرنجاب از 
اقامتگاه هاى فعال گردشگرى در آران و بیدگل است 
که روزانه ظرفیت پذیرش بیش از 400 نفر گردشگر 

و مسافر را دارند.

فرماندار گلپایگان گفت: تعلیق شهردار گلپایگان طبق 
قانون باید اجرا شود.

حسین یارمحمدیان در پاسـخ به اینکه آیا نامه تعلیق 
شهردار گلپایگان را فرماندارى به شوراى شهر ارسال 
کرده است، اظهار کرد: آن چیزى که اطالع دارم، این 
اسـت که موظف به اجـراى قانون هسـتیم و نامه اى 
جهت اینکه فرماندارى باید اقـدام خاصى انجام دهد 

دریافت نکرده ایم. وى ادامه داد:نامه را بنده دیدم و به 
هر حال این نامه به رئیس شوراى شهر ارجاع داده شد 
که طبق قانون باید اجرا شـود.وى افـزود: چون نامه 
ادارى بـوده، نمى توانم زیاد در خصـوص جزئیات آن 
صحبت کنم، ولى نامـه در خصوص تعلیق شـهردار 
گلپایگان توسـط مقامات مربوط،  به رئیس شـوراى 

شهر اعالم شده است.

معاون فنى مرکز بهداشـت اسـتان اصفهـان گفت: 
بیمارى هـاى غیرواگیر منشـأ 65 درصـد مرگ هاى 
زودرس اسـت کـه در رأس آن، بیمارى هـاى قلبـى 

عروقى، سرطان و سوانح رانندگى قرار دارد.
مصطفى رضایى  ادامه داد: در حال حاضر بیشـترین 
علل  بسترى شدن افراد در ICU و CCU  مشکالت 

قلبى عروقى، اضافه وزن، مصـرف دخانیات و تغذیه 
نامناسب است.

وى  اضافه کرد: در حال حاضر کودکان و نوجوانان از 
کم تحرکى و اضافه وزن رنج مى برند که این عوامل، 
ریز فاکتورهاى خطر اسـت که در سنین باال در قالب 

بیمارى هاى غیر واگیر بروز پیدا مى کند.

استقبال سرمایه گذاران براى 
ایجاد اقامتگاه هاى بومگردى در آران

تأیید تعلیق شهردار گلپایگان

علل مرگ 65 درصد مردم  
بیمارى هاى غیر واگیر است

نماینــده ولى فقیه در اســتان و امــام جمعه  
اصفهان با انتقاد از انتخاب سیاســى برخى از 
مدیران در دستگاه هاى اجرایى استان گفت: 
سیاسى رفتار کردن، به استان اصفهان ضربه 

زده و مفسده ایجاد کرده است.
آیت ا... سید یوسف طباطبایى نژاد اظهارکرد: 
متأسفانه با تغییر رؤســاى جمهور، بسیارى از 
مدیران کشــور تغییر مى کنند و این تغییرات 
فراوان سبب مى شود که پیشرفت ها و اجراى 

طرح ها و اقدامات مختلف متوقف شود.
وى با بیان اینکه سیاسى رفتار کردن، به استان 
اصفهان ضربه زده و مفسده ایجاد کرده است، 
افزود: اینکه برخى از مدیران باالدست معتقد 
هستند که انتخاب سایر مدیران باید بر اساس 
سالیق سیاسى باشــد، بسیار آسیب زاست؛ در 
حالى که باید بر اساس دســتورات اسالمى، 
یک مدیر کارشناس، با خدا و توانمند را انتخاب 
کرد و اینکه چه ســلیقه سیاســى دارد، نباید 

لحاظ شود.
وى ادامه داد: این کوته فکرى است که افراد را 
بر اساس سالیق سیاسى انتخاب کنیم و از وى 

طرفدارى شود.

نماینده ولى فقیه در استان اصفهان:

سیاسى رفتار کردن به اصفهان 
ضربه زده است
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دردهاى مزمن و یا درد عضالنى ممکن است در نقاطى 
از شانه، پشت، لگن، زانو، سر و یا در سایر نقاط بدن رخ 
دهند. این گونه دردها معموًال با درد عضالنى و بافتى 
بدن به همراه خســتگى و اختالالت در خواب همراه 
است. دردهاى مزمن ممکن است با برخى از فعالیت هاى 
روزانه تداخل ایجاد کنند. مردم براى رهایى از دردهاى 
مزمن و آزار دهنده به پزشک مراجعه مى کنند. پزشکان 
نیز با توجه به میزان دردهاى مزمن، ممکن است برخى 
تمرینات ورزشــى را تجویز کنند و در پاره اى از مواقع 

براى کم کردن این گونه دردها دارو تجویز کنند.
البته باید بدانید که مواد غذایى که مى خورید، مى توانند 
نقش بسیار مهمى در کاهش عالیم درد داشته باشند. 
مطالعات متعدد نشان داده است که برخى از غذاهاى 
خاص مى تواند باعث کاهش التهابات در بدن شــوند 
و همچنین این مواد غذایــى مى توانند با توجه به مواد 
شــیمیایى که تولید مى کنند، روى مغز اثر بگذارند و 
برخى از سیگنال هاى درد را کاهش  دهند. در ادامه شما 
را با چندسوپر غذا آشنا مى کنیم که با مصرف هر کدام از 
آنها مى توانید به میزان قابل توجهى دردهاى مزمن را 

در بدن خود کاهش دهید.
زنجبیــل بهترین مــاده طبیعى براى 

تسکین دردها

زنجبیل یکى از بهترین مواد طبیعى براى تســکین 
دردهاســت. این گیاه ترکیبات ضد التهابى شــامل 
gingerols را داراست که باعث کاهش درد مزمن و 
التهابات بدن مى شود. این ماده غذایى منحصربه فرد، 
 paradols، همچنیــن داراى مــوادى چــون
shogaols  و zingerone است که خواص ضد 
درد شــبیه به آســپرین یا ایبوپروفن دارند. زنجبیل 
مى تواند بیشتر از داروهاى ضد التهابى غیر استروئیدى 
مانند آسپرین باعث کاهش درد و التهاب در بدن شود. 

زردچوبه باعث کاهش درد مى شود

زردچوبه ماده اى دیگر در آشپزخانه شماست که مى تواند 
باعث کاهش دردهاى مزمن در بدن شــود. این ماده 
غذایى با وجود عنصر ضد التهابى کورکومین مى تواند 
باعث کاهش درد شود. زردچوبه این قابلیت را نیز دارد 
که بتواند از تخریب بافت هــا و التهابات مفصلى بدن 
جلوگیرى کند و همچنین عملکرد سلول هاى عصبى را 

بهبود ببخشد. 
پیاز ماده اى براى مبارزه با آرتروز

با توجه به بیمارى آرتروز که امروزه بسیار فراگیر شده 
است، این ماده خوراکى با توجه به ساختارى که دارد، 
مى تواند با التهابات درون مفاصل مبارزه کند. این آنتى 
اکسیدان قوى با آنزیم هایى که باعث التهاب مى شوند، 
مبارزه مى کند و با ایــن روش، باعث کاهش دردهاى 
مزمن مى شود. از دیگر مزایاى پیاز این است که مى تواند 
سطح کلســترول بد را کاهش دهد و همچنین باعث 
کاهش بیمارى هاى قلبى شود و نیز از پیشرفت سرطان 

در بدن جلوگیرى کند.
ســیر داراى خــواص آنتى بیوتیکى و 

ضد التهابى

ســیر داراى خاصیت ضد التهابى است و همچنین از 
خواص آنتى بیوتیکى خوبى برخوردار است. این ماده 
غذایى با دارا بودن ترکیبات گوگردى، باعث تحریک در 
تولید سلول هاى T helper  مى شود که این سلول ها 
به نوبه خود توانایى سیســتم ایمنى بــدن را افزایش 
مى دهند. این افزایش قدرت ایمنى بدن مى تواند باعث 

کاهش تورم و درد در بدن شود. 
ماهى آزاد غنى از اسیدهاى چرب امگا3

ماهى آزاد غنى از اسیدهاى چرب امگا3 است که درد را 
کاهش مى دهد. ماهى همچنین منبــع خوبى براى 
ویتامین D نیز است. مطالعات متعدد نشان داده اند که 
بین کمبود ویتامین D و دردهاى مزمن رابطه مستقیم 
وجود دارد. همچنین مطالعات نشــان داده اســت که 
اســیدهاى چرب امگا3 در ماهى آزاد ممکن است در 
مقابل بیمارى آرتریت روماتوئید از بدن محافظت کنند 

و حتى شدت بیمارى را کاهش دهند. 
روغن زیتــون راهى بــراى کاهش 

التهابات مفصلى دردناك

روغن زیتون مانند یک آسپرین یا ایبوپروفن به هنگام 
مبــارزه با دردهــاى مزمن عمل مى کنــد. این پلى 
فنول هاى آنتى اکسیدانى، غنى در روغن زیتون است 
که بــه کاهــش مکانیزم هاى رایــج در بدن کمک 
مى کند. روغن زیتون همچنین حاوى ترکیباتى به نام 
Oleocanthal است که خواص ضد التهابى قوى 
دارند که به کاهش التهــاب مفصلى دردناك کمک 
زیادى به بدن مى کند. مصــرف منظم روغن زیتون 
باعث افزایــش قابلیت فیزیکــى در زندگى روزمره 

مى شود. 

K برگ شنبلیله سرشار از آهن و ویتامین

برگ هاى سبز شــنبلیله حاوى مقدار زیادى آهن و 
ویتامین K است که به حفظ استخوان هاى قوى و 
مفاصل ســالم کمک مى کند. یک مطالعه نشــان 
 K مى دهد، افراد مســنى که مقدار کافى ویتامین
دارند، احتمال ابتــال به اســتئوآرتریت در آنها، در 
مقایسه با افرادى که کمبود ویتامین K دارند، کمتر 
اســت. با توجه به خواص آنتى اکســیدانى برگ 
شــنبلیله، این ماده مى تواند باعث کاهش التهاب و 
دردهاى مزمن چون درد مفصلــى، بیمارى قلبى، 
زوال عقل و گاهى سرطان شود. این ماده با کاهش 
التهابات پنهان درون بدن، از به وجود آمدن سرطان 
جلوگیرى مى کند و همچنین سطح ابتالى آن را نیز 

کاهش مى دهد.
مصرف فلفل تند راهــى براى کاهش 

دردهاى مزمن

فلفل تند حاوى یک ماده فعال مانند کپسایسین است 
که باعث تولید اندورفین ها مى شود، که این مواد طبیعى 
باعث کاهش دردهاى مزمن بدن مى شوند. کپسایسین 
همچنین مى تواند انتقال سیگنال هاى درد در بدن را نیز 
مهار کند و آنزیم هاى به وجود آورنده دردها را نیز تحت 

کنترل بگیرد. 
D ماست سرشار از کلسیم و ویتامین

شما ممکن است اثر درمانى ماســت را باور نکنید اما 
مصرف منظم محصوالت لبنى مانند ماست مى تواند 
به کاهش درد مزمن کمک کند. ماست شامل دو ماده 
مغذى استخوانى همچون کلسیم و ویتامین D است. 
ویتامین D مى تواند درد مزمن را کاهش دهد، در حالى 
که کلســیم باعث تقویت اســتخوان ها و عضالت 
مى شود. هنگام خرید ماست دقت کنید که پروبیوتیک 
باشد تا از مزایاى پروبیوتیکى بودن آن نیز بهره ببرید. 
نکته: توجه داشته باشید آنچه مى خورید، مى تواند اثر 
مؤثرى روى بیمارى شما داشته باشد. مواد غذایى که در 
باال ذکر شد، توانایى کاهش دردهاى مزمن را دارد اما 
اگر از روش هاى باال نتیجه مناسب را به دست نیاوردید، 
حتماً به پزشک متخصص مراجعه کنید. در ضمن برخى 
افراد ممکن اســت به مواد غذایى که در باال ذکر شد، 
حساسیت داشته باشــند. این گونه افراد حتمًا قبل از 

مصرف با پزشک خود مشورت داشته باشند.

یک متخصص داخلى گفت: رژیم غذایى مدیترانه اى 
همراه با شیوه زندگى سالم براى درمان پوکى استخوان 

پس از یائسگى مناسب است.
على ارغوانى درباره روش هــاى مؤثر در محافظت از 

استخوان ها در زمان یائســگى، اظهار کرد: مطالعاتى 
زیادى درباره اثرات رژیم غذایــى مدیترانه بر ترکیب 
بدن پس از یائسگى انجام شده است؛ زنان در معرض 
یائسگى، توده اســتخوانى خود را از دست مى دهند و 

خطر ابتال به پوکى استخوان در آنها  افزایش مى یابد.
این متخصص داخلى بیان کــرد: غذا هاى پروتئین دار 
در رژیم غذایى مانند ماهى، توده عضالنى را افزایش 
مى دهد و در رشد فعالیت آنتى اکسیدان ها نقشى مهم را 
ایفا مى کند. وى ادامه داد: مطالعات نشان داده یک رژیم 
غذایى مدیترانه اى همراه با عادت هاى زندگى ســالم، 

درمانى مفید و غیر دارویى براى درمان پوکى استخوان 
و استخوان هاى شکسته پس از یائسگى است.

ارغوانى تشریح کرد: زنان به ویژه خانم هایى که داراى 
توده استخوانى کم هستند، پس از یائسگى باید براى 
مصرف غذاى مدیترانه اى از پزشــک خود اطالعات 
کســب کنند تا تجویز رژیم مدیترانه اى تراکم معدنى 
اســتخوان زنان، چربى بدن، تــوده عضالنى، میزان 
متابولیسم، استراحت و فعالیت بدنى آنها اندازه گیرى 

شود.
وى گفت: زنانى که از ســبزیجات و حبوبات، میوه ها، 

غالت، ماهى، روغن زیتون، محصوالت لبنى و گوشت 
اســتفاده مى کنند  باید از رژیم مدیترانه استفاده کنند. 
وى افزود: رژیم غذایى مدیترانه اى ریســک ابتال به 
بیمارى هاى قلبى را کاهش مى دهد،  همچنین افرادى 
که داروهاى هورمونى مصرف مى کنند نیاز به مصرف 

رژیم غذایى مدیترانه اى ندارند.
ایــن متخصص داخلــى در خصوص رژیــم غذایى 
مدیترانه اى گفت: رژیم غذایى مدیترانه اى از اجزایى 
مختلف تشکیل شده که شــامل فعالیت بدنى باال و 
صرف وعده هاى غذایى به همراه اقوام و دوســتان، 

خوردن مقادیر فراوانى از میوه و ســبزیجات، مصرف 
روغن هاى ســالم نظیر روغن زیتون و روغن کانوال، 
استفاده از ســبزى و ادویه براى طعم دار کردن غذا به 

جاى نمک است.
وى یادآورى کرد: همچنین در رژیم غذایى مدیترانه اى 
مصرف منابع کربوهیدرات هاى سبوس دار و غله کامل 
و نان هاى تهیه شــده از آرد سبوس دار، مصرف میان 
وعده هاى سبک از آجیل و خشکبار، محدودیت مصرف 
گوشت قرمز، مصرف ماهى به ویژه ماهى هاى روغنى 

براى سه تا چهار مرتبه در هفته نباید فراموش شود.

اگر اوایل صبح  احساس خشکى پوست دارید، سعى کنید براى بهبود این وضعیت پیش از 
خوابیدن روغن نارگیل را امتحان کنید.

روغن نارگیل یکى از بهترین مرطوب کننده هایى است که مى توان از آن براى درمان اگزما 
بهره برد. روغن را به طور مستقیم روى پوست مالیده و به آرامى در پوست سر ماساژ دهید، 
اجازه دهید چند دقیقه بر روى پوست سر بماند و سپس با آب گرم آبکشى کنید، این کار را 

هر روز انجام دهید تا اگزما کامًال درمان شود.

معموًال کودکان به خوابیدن در کنــار والدین خود عادت 
کرده اند و بــه همین دلیــل تغییر مکان خــواب یکى از 
بزرگ ترین معضالت پرتنش بسیارى از والدین و فرزندان 

است.
اغلب این جدایى با مقاومت کودك و اصرار والدین روبه رو 
شــده و منجر به بروز رفتارهاى نامطلوب مى شود. گاهى 
اوقات در این جدال، برخى از والدین مســتأصل مى شوند 
و براى رهایى از ناراحتى، در مقابل کودك کوتاه مى آیند و 
او را در تمایالتش براى خوابیدن کنار آنها آزاد مى گذارند و 
احساس مى کنند شاید این کار به نفع کودك باشد، در حالى 
که روان شناسان معتقدند حضورکودك تا سن سه  سالگى در 
کنار والدین جایز است و از آن زمان به بعد با توجه به شرایط 
روحى و خلقى کــودك و رعایت اصــول و نکات تربیتى 

خاصى باید مقدمات تنها خوابیدن کودك را مهیا کرد.
جدایــى رختخواب کــودك همگام با اصولى اســت که 

گام به گام به ذکر آن مى پردازیم:
1ـ ارتباط عاطفى صمیمى و محبت آمیز، مقدمه جداکردن 
اتاق خواب کودك است. در طول روز با کودك خود ارتباط 
کالمى برقرار کنید و در بازى هاى کودکانه او شرکت کنید 
و حتى مى توانید بخشــى از بازى را به «خاله بازى»  هایى 
اختصاص دهید که کودك یا شما، نقش فرزندى را بازى 
مى کنید که قرار اســت شــب ها به تنهایى در اتاق خواب 
بخوابد. حتى مى توانید در این زمینــه قصه هایى را براى 
کودکتان تعریف کنید که قهرمان قصه با شــجاعت و به 
میل خود حاضر به تنها خوابیدن است. تعریف داستان هایى 
در این مورد، زمینه پذیــرش این موضوع را در کودك باال 

مى برد.
2ـ اتاق خواب کودك را به محل خوشایندى براى او تبدیل 
کنید؛ این اتاق باید متفاوت از سایر اتاق هاى منزل باشد. در 
آذین بندى اتاق، از وسایل و اسباب بازى هاى مورد عالقه 
کودك استفاده کنید. تزیین شاد و کودکانه اتاق، احساس 
مالکیت بیشــترى را به کودك القا مى کند؛ با چســباندن 
عکس کودك بر در اتاق، این حــس را تقویت کنید. بهتر 
اســت تزیین اتاق با همکارى و طبق سلیقه خود کودك 

انجام شود.
3ـ امنیت فضاى اتاق خواب کــودك را با قرار دادن چراغ 
خواب کودکانه و همچنین شــلوغ نکــردن فضاى اتاق 
تضمین کنید، چه بسا ممکن اســت در نخستین شب ها 
یا حتى در شــب هاى دیگر، کودك بخاطر ترس یا دیدن 
کابوس، مجبــور به ترك اتاق خود شــود. در این صورت 
چیدمان نامرتب و بى نظم ممکن اســت خروج ایمن او از 

اتاق را تهدید کند.
4ـ مقوایى با رنگ جذاب و زیبا، در اتاق خواب نصب کنید و 
عکس کودك را روى آن بچسبانید. همچنین برچسب هاى 
مورد عالقه کودکتان را تهیه کنید یــا همگام با کودك، 
تعدادى اشکال کارتونى یا هر شکل دلخواه را، نقاشى و آنها 
را رنگ کنید. با کودك قرار بگذارید هر شبى که جداگانه و 
در اتاق خواب خود بخوابد، صبح روز بعد مى تواند یکى از آن 
اشکال را به عنوان نشانه موفقیت خود روى مقوا بچسباند. 
هنگامى که تعداد نشان ها به 10 عدد رسید، براى کودك 
هدیه اى تهیه کنید. البته الزم اســت به مرور زمان، تعداد 
نشان ها را افزایش و تعداد تشویق ها را کاهش دهید تا این 

امر در درون کودك نهادینه شود.
5ـ  مرحله به مرحله کودك را به خوابیدن در رختخواب خود 
تشویق کنید. در مرحله اول بهتر است کودك در رختخواب 
خود در اتاق والدین بخوابد، سپس با گذشت اندك زمانى و 
به طور تدریجى، این فاصله را بیشتر کنید تا اینکه کودك 

به اتاق خود منتقل شود.
6ـ  در ســاعات اولیه خواب در اتاق کودك حاضر باشید. 
تنها خوابیدن، خود منبع ترس، اســترس و فشــار روانى 
است، شدت آن را با تنها فرســتادن کودك به اتاق خواب 
بیشــتر نکنید. حضور والدین در اتاق، باعث آرامش روانى 
کودك مى شــود و به او این اطمینــان را مى دهد که اتاق 
خواب وحشــتى ندارد و هر زمان که الزم باشد، والدین در 
کنار او خواهند بود. 10 تا 30 دقیقه قبــل از خواب را به او 
اختصاص دهید. در آرامش با او گفتگو کنید؛ برایش قصه 
بگویید یا کتاب بخوانید و حتى مى توانید او را نوازش کنید 
و ماســاژ دهید. البته چند دقیقه پیش از ترك اتاق، زمان 
رفتن تان را به او گوشــزد کنید؛ مثًال بگویید: دو صفحه از 
کتاب داستان باقى مانده، آرام آرام، چشمان زیبایت را ببند 

و آماده خوابیدن شو.
7ـ چنانچه کودك تنها نخوابد یا چندبار از خواب بیدار شود 
و به رختخواب والدین بازگردد، در اینجا قاطعیت والدین به 
ویژه مادر الزامى است. در چنین موقعیتى با آرامش و همراه 
نوازش، با کودك صحبت کنید و آرام آرام او را متقاعد کنید 
که به اتاق خود بازگردد. همراه او به اتاق بازگردید تا هنگام 
خوابیدن کنار او باشید. حواستان باشد هرگز زحمات چند 
روزه یا چند ماهه خود را با یک مرتبه خواباندن کودك در 
رختخواب خود هدر ندهید؛ هرگز پس از جدایى، اجازه ندهید 

کودك در رختخواب شما بخوابد. 

مصرف نوشیدنى هایى مانند چاى، آب گرم با لیمو یا قهوه به هنگام ورزش شاید انتخابى مناسب باشد اما به خاطر 
داشته باشید که مصرف بیش از حد چنین نوشیدنى هایى شما را مجبور به دفع ادرار مى کند؛ در این شرایط قادر 

نخواهید بود تمرینات ورزشى خود را به درستى انجام دهید.
مطالعات انجام شده نشان مى دهد کافئین قدرت بدنى شما را بهبود خواهد بخشید، از این رو مى توانید از قرص یا 

پودر کافئین استفاده کنید تا نیازى به دفع ادرار نداشته باشید و تمرینات خود را به سادگى انجام دهید.
بعد از مصرف نوشیدنى 20دقیقه به خود زمان دهید تا قبل از رفتن به باشگاه، سیستم گوارشتان تخلیه شود.

چند راهکار براى 
استقالل شبانه کودکان

روغن نارگیل و رفع بیمارى پوستىپیش از ورزش چه چیزهایى نباید مصرف کرد؟

9 سوپر خوراکى براى رهایى از 
دردهاى مزمن

یک متخصص پوست و مو با بیان اینکه شکل عارضه 
ریزش مو در زنان و مردان متفاوت است، گفت: در مردان 
ریزش مو از جلوى ســر و باالى سر شروع شده و پیش 
مى رود و در زنان این عارضه به صورت نازك شدن مو در 
ناحیه باالى سر دیده مى شود اما معموًال همه  موها را در 

این ناحیه از دست نمى دهند.
حســین عفت پناه افزود: دومین علت شایع ریزش مو، 
شرایطى به نام طاســى ناحیه اى است که این عارضه، 

زمانى به وجود مى آید که سیستم ایمنى بدن به جاى 
اینکه فقط با عوامل خارجى بدن مقابله کند، 

به بخشى از پوست که مو بر آن رشد 
مى کند حمله مى کند و در نتیجه 

موهاى یک ناحیه مى ریزد.
وى با اشاره به اینکه کسانى که 
داراى طاسى ناحیه اى هستند 
اغلب یک لکه بزرگ گرِد خالى 
از مو بر روى بخشى از بدن یا 

سرشــان دارند، خاطر نشــان کرد: برخى بیمارى ها یا 
بعضى داروها مى توانند باعث ریزش مو شوند که عمومًا 
با برطرف شدن آن بیمارى یا قطع دارو، موهاى ریخته 

شده دوباره رشد مى کنند .
عفت پناه یادآورشد: در صورتى که افراد از ریزش موى 
خود نگران هستند و ریزش موى آنان ناگهانى و یا همراه 
با خارش و درد و احساس خستگى و ناخوشایندى است 
و علت چرایى ریزش مو را نمى دانند، به پزشک مراجعه 
کنند . وى با بیان اینکه بسته به اینکه نوع 
ریزش مو چگونه است، درمان 
آن فرق مى کنــد، گفت : 
اگر ریزش مــو به علت 
مشکل جسمى خاصى 
باشد ، درمان آن مشکل  
به درمان ریزش موى 
فرد کمــک خواهد 

کرد .

چه عواملى باعث ریزش مو مى شوند؟

اغلب هنگام کار کردن با رایانه بدن براى مدت زمان 
طوالنى در یک وضعیت ثابت باقى مى ماند، ســر به 
پایین خم شده و چشم ها بیش از حد معمول به مانیتور 

نزدیک مى شوند.
گروهى از پزشــکان آمریکایى در مطالعه اى نشان 
دادند که چگونه این وضعیت بدن آسیب هاى جدى 
به همراه دارد. قرچ قروچ صدا کردن گردن، گرفتگى 
ماهیچه ها، احساس خستگى، سردرد، تمرکز نداشتن 
و آسیب هاى جدى طوالنى مدت به مهره هاى ستون 

فقرات از پیامدهاى این مدل نشستن هستند.
زمانى که وضعیت بدن هنگام نشستن به شکل راست 
و صاف باشــد عضالت کمر به آسانى قادر به تحمل 
وزن ســر و گردن به اندازه حدود 5 کیلوگرم هستند. 
اما زمانى که سر به ســمت جلو خم باشد و زاویه 45 
درجه اى داشته باشــد، گردن همچون نقطه اتکایى 
عمل مى کند. در این حالــت، وزن عضالت گردن و 
سر برابر با 20 کیلوگرم اســت. در این شرایط جاى 
تعجب نیست که فرد با ســفتى گردن و درد کمر و 

شانه ها روبه رو شود.
اگر از دسته افرادى هستید که اکثر مواقع از 

درد گردن رنج مى برید ضرورت دارد وضعیت نشستن 
خود هنگام کار با رایانــه را کنترل کنید. هرچند ابتال 
به درد گردن در افرادى شــایع است که مدت زمان 
طوالنى به دلیل موقعیت شغلى  صرف کار با کامپیوتر 
مى کنند اما این مشکل مى تواند در افرادى که به شکل 

نادرست از این وسیله استفاده مى کنند نیز دیده شود.
به منظور پیشــگیرى از گرفتگــى ماهیچه ها الزم 
است فشــارى به شانه ها وارد نشــود و به شکل قوز 
کرده نباشند. همچنین مانیتور باید در ارتفاعى باشد 
که براى کار کردن بــا آن نیازى به خم کردن گردن 

نداشــته باشیم. 
و  مچ هــا 
ها  عد ســا
نیز موازى 
ســطح  با 

میز باشند.

درد گردن، پیامد استفاده نادرست از رایانه

شــما مى توانید با خوردن موز در عــرض چهار روز 
شاهد تغییرات بســیارى در بدن و اندام خود باشید. 
اما اگر چهار روز موز بخوریم چــه اتفاقى براى بدن 

ما مى افتد؟
انرژى نامحدود

74 درصد موز از آب تشکیل شده است. عالوه بر آن 
موز حاوى مقدار زیادى کربوهیدرات است که باعث 
مى شــود در طول روز انرژى زیادى داشــته باشید. 
ورزشــکاران اغلب قبل و بعد از ورزش موز مصرف 
مى کنند و این امر سبب مى شود تا آنها انرژى الزم 
براى انجام حرکات ورزشــى و ریکاورى را داشــته 
باشند. اگر شما نیز احســاس مى کنید در طول روز 
انرژى کافى براى انجــام کارهاى روزمره را دریافت 
نمى کنید سعى کنید در طول روز حتماً موز میل کنید.

با رژیم موز 4 کیلو وزن کم کنید
رژیم موز بسیار آســان اســت. براى این کار کافى 
اســت تا در کنار وعده هاى غذایى خود سه عدد موز 
بخورید و به راحتى وزن کم کنید. شــما مى توانید 

موز را به صورت خشک کرده و یا مخلوط 
با شــیر میل کنید. بدین ترتیب 

مشاهده خواهید کرد که 
چربى هــاى ناحیه 

به  شــکمتان 

راحتى از بین خواهد رفت. زیرا موز باعث احســاس 
سیرى در شما مى شــود و باعث مى شود در عرض 

چهار روز 4 کیلو وزن کم کنید.
تنظیم سیستم گوارش

یکى دیگر از فواید خوردن موز به مدت چهار روز این 
است که تأثیر زیادى در سالمتى دارد و به دلیل داشتن 

فیبر باال باعث تنظیم سیستم گوارش مى شود.
باعث ترشــح هورمون خوشــحالى 

مى شود
یکى دیگر از فواید خوردن موز به مدت چهار روز این 
است که باعث احساس خوشحالى در انسان مى شود. 
دلیل خوشحالى ترشح  هورمون سروتونین است اما 
شاید براى شما جالب باشد بدانید که رابطه مستقیمى 
بین احساس خوشــحالى و مصرف موز وجود دارد. 
شــما مى توانید با افزایش مصرف موز در طول روز 

خوشحال تر باشید.

فواید خوردن موز به مدت 4 روز

رژیم غذایى
 مناسب دوران یائسگى
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«خداوند پــس از پیروزى انقالب اســالمى ســه موهبت والیت، 
انقالب اســالمى و وجود مردمى نجیب را عطا کرد که باید قدردان 
این موهبت ها بود و در این راستا مدیران ما باید با مدیریت جهادى 
در خدمت مردم شریف ایران اسالمى باشــند و برخى از مدیران از 

اشرافیگرى پرهیز کنند.»
رئیس ستاد هماهنگى و اجرایى بزرگداشت چهلمین سالگرد پیروزى 
انقالب اسالمى استان اصفهان در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب 
گفت: امروز براى آثار و دســتاوردهاى انقالب اسالمى باید به یمن، 
لبنان و... سفر کرد و خدمات ارزشمند انقالب اسالمى را مشاهده کرد 

و آن را هنرمندانه براى نسل جوان جامعه بازگو و تبیین کرد.
جعفر عسگرى اذعان کرد: امروز به علت مشکالت و سوء مدیریت، 
برخى دســتاوردهاى انقالب اســالمى را باور ندارند امــا وقتى با 
کشورهاى همسطح با ایران در سال 57 مقایسه مى شویم مى بینیم 
علیرغم همه مشکالت، دوران جنگ تحمیلى، تحریم ها و... انقالب 
اسالمى از جایگاه ویژه اى برخوردار است و این نشانگر آن است که در 
تالش و پیشرفت حرف براى گفتن داشته ایم و نظام اسالمى کارآمد 
است که اگر هنرمندانه دستاوردها از ســوى رسانه ها انعکاس یابد 

مطلوب خواهد بود.
رئیس شوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى استان اصفهان گفت: 40 
سال ایستادگى و مقاومت سند افتخارى براى جمهورى اسالمى ایران 
بوده و 40 سال دفاع از مظلومین از آرمان هاى ماست که باید براى 

جوانان تبیین و بازگو شود.
عسگرى با بیان اینکه امروز هر کســى در هر پستى وظیفه تبیین 
دستاوردهاى انقالب اسالمى و پاسخگویى به شبهات در 40 سال 
گذشــته را دارد، گفت: باید آسیب ها را شــناخت و راهکارهاى رفع 

شبهات را بررسى و پیدا کرد.
وى با اشاره به برگزارى جلســات و فعالیت هاى ستاد هماهنگى و 
اجرایى بزرگداشت چهلمین سالگرد پیروزى انقالب اسالمى استان 
اصفهان افزود: تاکنون پنج جلســه راهبردى در ستاد شکل گرفته و 
امروز هیچکس در استان اصفهان نمى تواند ادعا کند نشستى براى 
این امر برگزار نشــده و راهکار ارائه نشده است، البته هنوز بخشى از 
مدیران استان ورود قابل قبولى به ستاد نداشته اند و استاندار اصفهان 
نیز بر همکارى و عدم کوتاهى مدیران و فرمانداران براى برنامه هاى 

چهلمین سالگرد انقالب اسالمى تأکید کرده اند.
رئیس ستاد هماهنگى و اجرایى بزرگداشت چهلمین سالگرد پیروزى 
انقالب اسالمى استان اصفهان از برگزارى 1440 برنامه به مناسبت 
چهلمین سالگرد پیروزى انقالب اســالمى در استان اصفهان خبر 
داد و گفت: 20 کارگروه تبیینى و اجرایى در مرکز اســتان، 30 ستاد 
شهرستان و 332 کارگروه شهرستان ها، 1440 برنامه در کل استان 

را عملیاتى کرده اند.
عسگرى خاطرنشان کرد: از 1440 برنامه در کل استان، 80 برنامه 
محورى در شــهر اصفهان داریم که به مناســبت چهلمین سالگرد 
انقالب اسالمى به 40 برنامه شاخص با کیفیت مى پردازیم. این در 
حالى است که از 1440 برنامه در کل اســتان اصفهان، 400 برنامه 
متعلق به شهردارى است و این تعداد برنامه در کل استان اصفهان، 
جداى از برنامه هایى است که در ایام دهه فجر در مساجد و... صورت 

مى گیرد.
وى در ادامه با تشــریح برنامه هاى کارگروه هاى ستاد بزرگداشت 
چهلمین ســالگرد پیروزى انقالب اسالمى اســتان اصفهان گفت: 
یادواره شــهداى حســینیه بنى فاطمه(س) و 40 شهید شاخص با 
ســخنرانى آیت ا... خاتمى، غبارروبى حرم مطهر امام خمینى(ره) با 
حضور آیت ا... نمازى، همایش تجلیل از 40 مسجد شاخص انقالب، 
مراسم سالروز ورود تاریخى حضرت امام خمینى(ره) به میهن اسالمى 
با سخنرانى استاندار اصفهان، رونمایى از 40 اثر هنرى (سرودهاى 
انقالبى)، افتتاح نمایشگاه دســتاوردهاى انقالب با سخنرانى وزیر 

کشور و... بخشى از برنامه هاى تدارك دیده شده است.

وى البته به این نکته هم اشــاره کرد که تا 17 بهمن ماه سال جارى 
جشنى برگزار نخواهد شد و 22 بهمن نیز جشن گونه خواهیم داشت.

عسگرى با بیان اینکه دشمن براى یوم ا... 22 بهمن در فضاى مجازى 
و شبکه هاى ماهواره اى برنامه هایى دارد، گفت: اگر بصیرت افزایى و 
اطالع رسانى مطلوب براى حضور گســترده مردم در راهپیمایى 22 
بهمن سال جارى صورت گیرد، دشــمن کارى از پیش نخواهد برد. 
بنابراین همه مردم شریف اصفهان ساعت 9 و 30 دقیقه 22 بهمن 
ماه سال جارى به ســمت محل هاى تجمع براى حضور گسترده در 
مراسم 22 بهمن در میدان امام(ره) خواهند آمد که برنامه هاى بسیار 
متنوع فرهنگى همراه با سخنرانى حجت االسالم و المسلمین حاجى 

صادقى برپا خواهد بود و برکات مطلوبى خواهد داشت.
عســگرى اظهار امیدوارى کرد سال 98 سال پیشــرفت ها و حل 
مشکالت مردم باشد و امیدواریم جشن صد سالگى انقالب اسالمى 
را به همت همه نیروهاى انقالبى در آینده، شــکل دهیم که زمینه 
این کار هم مى تواند حضور گسترده مردم در مراسم راهپیمایى 22 

بهمن باشد.
وى در ادامه افزود: ایام دهه فجر چهلمین ســالگرد پیروزى انقالب 
اسالمى امسال با شعار محورى «افتخار به گذشته، امید به آینده» بر 

پا مى شود و روز شعار این ایام را تشریح کرد.
***

در ادامه برخى از کارگروه هاى ســتاد بزرگداشت چهلمین سالگرد 
پیروزى انقالب اســالمى اســتان اصفهان، به تشریح فعالیت هاى 
انجام شده و در دست انجام خود در چهلمین سالگرد انقالب اسالمى 

پرداختند.
مسئول کارگروه کارگران و کارآفرینان استان اصفهان گفت: امروز 
همه مردم از وضعیت اشتغال در کشور به دلیل اتفاقات که مهمترین 
آن تنش اقتصادى است مطلع هستند. بنابراین حاصل همه تصمیمات 
آن است که همه به این نتیجه رسیدیم عملیاتى شدن استخدام جوانان 
میسر نیست و رویکرد کارآفرینى و ایجاد شغل است و ما این کار را از 
مهدهاى کودك  و خانواده ها شروع کرده و رویکرد این کارگروه، در 

حقیقت بیشتر تبیین دستاوردها در استارتاپ ها و... است.
محســن نیرومند که مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعى اســتان 
اصفهان هم هست، افزود: ما در اســتان اصفهان یک میلیون و صد 
هزار کارگر بیمه شده، 700 تشکل، 200 تشکل کارفرمایى، 9000 
واحد صنعتى، 170 هزار واحد صنفى داریم و شهرستان اصفهان بیش 
از 11 استان کشور کارگر دارد و بزرگ ترین استان کارگرى کشور به 
حساب مى آید. بنابراین دســتاوردهاى انقالب باید گفته شود و امید 
به آینده را در جوانان تقویت کــرد و در این ایام مهمترین کار ما ارائه 
عملکرد و کارنامه 40 ساله در نمایشــگاه و پررنگ کردن ظرفیت 
بانوان است که البته خدماتى هم در این نمایشگاه ارائه خواهد شد. این 
در حالى است که ما تا پایان ســال جارى میزبان 40 رشته مسابقات 

ورزشى کارگرى بانوان و آقایان در استان هستیم.
وى ادامه داد: همچنین تا پایان سال جارى سعى داریم از 110 واحد 
بیمار که نیازمند مداوا هســتند 40 واحد تعطیل و نیمه تعطیل را در 

چهلمین سالگرد انقالب اسالمى ایجاد و احیا کنیم.
نیرومند گفت: کارگران، کارفرمایان و... در مراسمات 12 و یوم ا... 22 

بهمن ماه سال جارى حضورى گسترده خواهند داشت.
***

مسئول کارگروه ایثار و شــهادت استان اصفهان هم در این نشست 
مطبوعاتى بنیاد شــهید و امور ایثارگران را مولود انقالب دانست و 
گفت: انقالب اسالمى فرزند تفکر ایثار و شهادت است و امروز اندیشه 

مجاهدت و مقاومت، مرهون انقالب اسالمى است.
مهدى شاه نوروزى، فرهنگ ایثار و شهادت را بزرگ ترین دستاورد 
انقالب اســالمى عنوان کرد و دیدار از مراکز مختلف توانبخشــى، 
عطرافشانى گلزار شــهدا، ویژه برنامه یادواره شهداى مفقوداالثر و 
شهداى جانباز، همایش مادران آسمانى، تجلیل از ایثارگران شاخص 
و رونمایى از 40 کتاب و تجلیــل از پدیدآورندگان آنها و... را از جمله 

برنامه هاى تدارك دیده برشمرد.
***

سهیال اثنى عشران، مسئول کارگروه بانوان استان اصفهان و مدیرکل 
امور بانوان استاندارى اصفهان هم گفت: برگزارى همایش مردمى 
زنان با محور مقاومت و توسعه با حضور مشــاور زنان وزیر کشور با 
همکارى شــهردارى و اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشــاورزى 
اصفهان، تجلیل از 80 بانوى شاخص دستگاه هاى دولتى و غیردولتى، 
تجلیل از پنج خانواده شاخص شــهید، برگزارى نمایشگاه بانوان در 
بخش هاى مختلف، رونمایى از سند ارتقاى زنان، برپایى 40 کرسى 
آزاداندیشى در 40 منطقه آموزش و پرورش براى دانش آموزان و... از 

جمله برنامه هاى چهلمین سالگرد انقالب اسالمى است. 
***

مســئول کارگروه عمرانى اســتاندارى اصفهان نیز گفت: امسال و 
همزمان با چهلمین ســالگرد پیروزى انقالب اسالمى 1452 پروژه 
قابل افتتاح با 2360 میلیارد تومان در استان اصفهان به بهره بردارى 

مى رسد.
احمد امانى افزود: از 2360 پروژه، 40 پروژه شاخص ملى، استانى و... 
در حوزه هاى مختلف توسط مسئوالن کشورى در استان اصفهان به 

بهره بردارى خواهد رسید.
***

مســئول کارگروه فرهنگیان و دانش آموزان استان اصفهان هم از 
رونمایى شش جلد دانشــنامه دانش آموزى و اجراى طرح گفتمان 

دانش آموزى در سطح مدرسه، منطقه و استان خبر داد.
مهدى اســماعیلى، اعالم فراخوان خوشنویسى مشق انقالب براى 
فرهنگیان، برگزارى جشنواره زندگى به سبک روح ا... با نام آینه زمان 
و... را از برنامه هاى شاخص برشمرد و گفت: در 425 برنامه کلى در 
41 منطقه آموزش و پرورش که تدارك دیده شده بیش از دو میلیون 

و 395 هزار نفر دانش آموز و فرهنگى شرکت مى کنند.
وى همچنین برگزارى سرودهاى انقالبى، نواختن زنگ انقالب در 
مدارس، حضور گسترده دانش آموزان و فرهنگیان در مراسم یوم ا... 

22 بهمن سال جارى را از دیگر برنامه ها اعالم کرد.
***

ســروان مجید صالحى، مســئول کارگروه دفاعى- امنیتى استان 
اصفهان هــم غبارروبى مرقد امــام راحل(ره) در تهــران، برپایى 
نمایشــگاه دســتاوردهاى دفاعى، برپایى خیمه انقالب در میادین 
اصلى شهر اصفهان، اکران فیلم هاى ارزشــى، برپایى مسابقات در 
نیروهاى مســلح، همایش یاوران انقــالب، همایش ویژه طالب و 
بسیجیان در گلستان شهدا، اعزام گروه هاى جهادى به مناطق کمتر
برخوردار، افتتاح پروژه هاى محرومیت زدایــى را از جمله برنامه ها 

اعالم کرد.
***

محسن طباطبایى، مسئول کارگروه رسانه و فضاى مجازى استان 
اصفهان هــم مى گوید: ویژه برنامه هاى صدا و ســیماى اســتان 
اصفهان براى چهلمین سالگرد انقالب اسالمى در دو بخش پوشش 
برنامه هاى این ایام از دى ماه ســال جارى آغاز شده و در طول دهه 
فجر در چهلمین سالگرد انقالب اســالمى ما 5000دقیقه برنامه در 

بخش هاى مختلف تدارك دیده که اجرایى خواهیم کرد.
***

منیرالسادات سجادیان،  مســئول کارگروه کودك و نوجوان استان 
اصفهان هم، کودکان را ســرمایه هاى کشور دانست و گفت: در 60 
مرکز ثابت و سیار پرورش فکرى کودکان و نوجوانان برنامه هاى بسیار 
متنوعى در چهلمین سالگرد پیروزى انقالب همچون جشن انقالب 
با عنوان چهلچراغ در مناطق محروم، دیدار با شــاعران، برگزارى 
شب شعر، نمایشگاه دســتاوردهاى انقالب در همه مراکز، جشنواره 

قصه گویى و... اجرا خواهد شد.
در پایان این نشست از طراحى آرم جمهورى اسالمى رضا بدرالسماء 

نگارگر که بسیار زیبا بود رونمایى شد.
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در کارهاى بزرگ به خدا امید مى بندد و در کارهاى ُخرد به بندگان خداى 
ولى آن خضوع و فروتنى که در برابر بنده دارد، در برابر خداى ندارد. 
چرا باید در اداى حّق ایزد جّل شأنه قصور ورزد و حّق بنده او را به تمامى 
ادا کند؟ آیا مى ترســى که اگر به خداى تعالى امیــد بربندى امیدوارى ات 

رنگ دروغ گیرد؟ یا خداوند تعالى را درخور امید بستن نمى بینى؟
موال على (ع)

شهردارى بهارستان در نظر دارد از طریق برگزارى مناقصه هاى عمومى زیر انتخاب پیمانکار نماید.

تذکرات: 
1- متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و  اخذ اوراق مناقصه مى توانند از تاریخ چاپ این آگهى تا روز چهارشنبه مورخه 97/11/17 همه روزه 
به جز روزهاى تعطیل به واحد امور قراردادهاى شهردارى بهارستان مراجعه و با ارائه خالصه سوابق اجرایى و اصل مدارك شرکت معرفى نامه 

کتبى شرکت نسبت به خرید اسناد مناقصه اقدام نمایند.
2- پیشنهاد دهندگان باید پیشنهادهاى خود را تا پایان وقت ادارى سه شنبه مورخ 97/11/23 به واحد دبیرخانه شهردارى بهارستان ارائه و رسید 
دریافت نمایند. الزم به ذکر است انصراف از شرکت در مناقصه باید 48 ساعت قبل از تاریخ مذکور و به صورت کتبى به واحد دبیرخانه ارسال گردد.

3- پیشنهادهاى رسیده ساعت 14/30 بعدازظهر روز چهارشنبه مورخ 97/11/24 در کمیسیون عالى معامالت که در محل شهردارى بهارستان 
تشکیل مى گردد، باز و قرائت خواهد شد.

4- شهردارى بهارستان در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادها مختار است.
5- هرگاه برندگان اول، دوم و سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده شرکت در مناقصه آنها به ترتیب ضبط خواهد شد و سپرده نفرات 

اول تا سوم تا زمان عقد قرارداد با برنده مسترد نخواهد شد.
6- هزینه چاپ آگهى مناقصه در روزنامه به عهده برنده مناقصه مى باشد.

آگهى مناقصه عمومى

داوود بحیرایى- شهردار بهارستانداوود بحیرایى- شهردار بهارستان

شهردارى خور به استناد مصوبه شماره 125 مورخ 97/10/09 شوراى 
محترم اسالمى شهر خور در نظر دارد نسبت به فروش سیمان سیاه 
پاکتى نائین تیپ 2 درب کارخانه از طریق آگهى مزایده عمومى و 
دریافت بهاى آن به صورت نقدى اقــدام نماید. (پرداخت هر نوع 
مالیات و عوارض به عهده خریدار مى باشد) متقاضیان مى توانند 
جهت دریافت فرم پیشنهاد قیمت، سایر مدارك و شرکت در مزایده 
مذکور تا پایان وقت ادارى ســاعت 14:30 روز چهارشنبه مورخ 

97/11/24 به شهردارى خور مراجعه نمایند.
تلفن تماس: 03146323200 

آگهى مزایده

سید حیدر ثمریان- شهردار خورسید حیدر ثمریان- شهردار خور

نوبت اول

ردیف نوع عملیات
اعتبارى

مدت انجام 
کار

سپرده شرکت در 
مناقصه (ریال)

4371/000/000 ماه330102عملیات روکش آسفالت معابر سطح شهر بهارستان
5250/000/000 ماه330101عملیات لکه گیرى و ترمیم آسفالت معابر سطح شهر بهارستان

رئیس ستاد هماهنگى و اجرایى بزرگداشت چهلمین سالگرد انقالب اسالمى خبر داد

برگزارى 1440 برنامه به مناسبت سالگرد پیروزى انقالب در استان اصفهان
ساسان اکبرزاده

اهم برنامه هاى کارگروه هاى ستاد بزرگداشت چهلمین سالگرد پیروزى انقالب اسالمى
مکانزمانبرنامه

سطح شهر11- 5 بهمن هفته استقبال، فضاسازى و تبلیغات شهرى با توجه ویژه به ایام فاطمیه(س)
مناطق 15 گانه شهردارى16- 13 بهمنبرگزارى جشن هاى چهلمین سالگرد پیروزى انقالب اسالمى

بیت آیات عظام12- 5 بهمن دیدار کارگروه ها با آیت ا... مظاهرى و آیت ا... ناصرى

11 بهمن بعد از نماز یادواره شهداى حسینیه بنى فاطمه(س) و چهل شهید شاخص با سخنرانى آیت ا... خاتمى
حسینیه بنى فاطمه(س)مغرب و عشاء

حرم مطهر حضرت امام 11 بهمن غبارروبى حرم مطهر حضرت امام خمینى(ره) با حضور آیت ا... نمازى
خمینى(ره)

مؤسسه اهل بیت(ع)11 بهمنهمایش تجلیل از 40 مسجد شاخص انقالب همراه با سخنرانى حجت  االسالم و المسلمین على اکبرى
مراسم سالروز ورود تاریخى حضرت امام خمینى(ره) به میهن اسالمى با سخنرانى استاندار دکتر 

گلستان شهدا12 بهمنعباس رضایى

حضور گسترده در نماز عبادى سیاسى جمعه همراه با سخنرانى پیش از خطبه ها، حجت االسالم و 
مصالى نماز جمعه12 بهمنالمسلمین کوچک زاده

گلستان شهدا12 بهمنرونمایى از 40 اثر هنرى (سرودهاى انقالبى) 
مدارس سطح شهر13 بهمنزنگ انقالب با حضور استاندار 

سالن شهید نیلفروش زاده 13- 12 بهمندو شب جشن چهلمین سالگرد پیروزى انقالب اسالمى
دانشگاه اصفهان

سالن قائمیه16 بهمن همایش بانوان فاطمى با سخنرانى آیت ا... سعیدى
نمایشگاه هاى بین المللى16 بهمن افتتاح نمایشگاه دستاوردهاى انقالب با سخنرانى وزیر کشور دکتر رحمانى فضلى و استاندار دکتر عباس رضایى

سالن عمارت عالى قاپو16 بهمننشست مطبوعاتى ویژه 22 بهمن
تاالر اشرف16 بهمنهمایش ادیان توحیدى

آسایشگاه جانبازان شهید 18 بهمن دیدار با جانبازان
مطهرى

گلستان شهدا سطح استان18 بهمنغبارروبى و عطرافشانى مزار شهدا
همایش اندیشه هاى نورانى حضرت امام خمینى(ره) از نگاه اندیشمندان جهان اسالم همراه با 

سالن اجتماعات اتاق بازرگانى18 بهمن سخنرانى آیت ا... اعرافى

همایش پیشگامان انقالب اسالمى همراه با سخنرانى سردار سرلشکر دکتر یحیى رحیم صفوى و 
سالن اجتماعات اتاق بازرگانى19 بهمناستاندار دکتر عباس رضایى 

حضور همافران در سالروز بیعت همافران با حضرت امام خمینى(ره) در نماز جمعه همراه با 
مصال ى نماز جمعه19 بهمنسخنرانى فرمانده پایگاه هشتم شکارى

حرم حضرت زینب(س)20 بهمنتجمع عزاداران فاطمى
حسینیه ثارا... بسیج21 بهمنجشنواره قرآنى کشورى

130 نقطه استان22 بهمن راهپیمایى 22 بهمن در 130 نقطه استان
میدان امام خمینى(ره)22 بهمنراهپیمایى 22 بهمن از مسیرهاى 8گانه با سخنرانى حجت االسالم و المسلمین حاجى صادقى

میدان امام خمینى(ره)22 بهمناقامه نماز ظهر روز یوم ا... 22 بهمن به امامت آیت ا... مهدوى
پل خواجو و 40 میدان اصلى شهر22 بهمن ساعت 19نورافشانى 22 بهمن

نقاط محروم سطح استاندهه مبارك فجراعزام 40 تیم خدمات درمانى و جهادى به نقاط محروم و ارائه خدمات
سطح استاندهه مبارك فجرافتتاحیه پروژه هاى عمرانى با حضور وزرا

سالن همایش صدا و سیما مرکز 2 اسفند دومین همایش چهره هاى ماندگار مدیریت و کارآفرینى
اصفهان


