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احترامًا بدینوسیله از کلیه اعضاء محترم عضو انجمن صنفى کارفرمائى مؤسسات و شرکت هاى حمل 
و نقل کاالى شهرستان خمینى شهر به شماره شناسه ملى 14007377700 دعوت به عمل مى آوریم تا 
در جلسه مجمع عمومى عادى که در ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ 1398/01/25 به آدرس خمینى 

شهر، بلوار شهید بهشتى، پایانه حمل و نقل کاال، دفتر پایانه تشکیل مى گردد حضور به هم رسانید.
تلفن: 33600330- 031

دستور جلسه: 
1- گزارش عملکرد

2- تصویب ترازنامه مالى از تاریخ 1397/06/01 الى پایان سال 1397
3- انتخابات اعضاء اصلى و على البدل هیأت مدیره

4- انتخابات بازرسین اصلى و على البدل
5- سایر موارد مرتبط 

شهردارى کوهپایه در نظر دارد در اجراى الیحه قانونى نحوه خرید و تملک 
اراضى و امالك براى اجراى طرح هاى عمومى و عمرانى مصوب 1358/11/17 
شوراى انقالب جمهورى اســالمى ایران نسبت به خرید و تملک عرصه 
و اعیان طرح بازگشــائى و تغییر عرض خیابــان 16 مترى حد فاصل 
خیابان امام خمینى تا خیابان شهید طباطبایى نژاد اقدام نماید لذا از مالکین 
امالك مربوطه دعوت به عمل مى آید با در دست داشتن اسناد مالکیت خود 

تا پایان فروردین ماه 1398 به شهردارى کوهپایه مراجعه نمایند.

شهردارى ورزنه به استناد مصوبه شماره 20 مورخ 97/07/28 شوراى اسالمى شهر ورزنه در 
نظر دارد ساختمان موزه تاریخى مردم شناسى شهر ورزنه را جهت تشکیل کالس هاى فرهنگى، 
اجتماعى، هنرى، رستوران سنتى و کافى شاپ و... از طریق مزایده عمومى به بخش خصوصى 
واگذار نماید، لذا متقاضیان مى توانند براى کسب اطالعات بیشتر و دریافت اوراق مزایده و 
همچنین بازدید از محل مذکور در ساعات ادارى به واحد خدمات شهرى شهردارى مراجعه و 
پیشنهاد خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى روز دوشنبه مورخ 97/12/27 به دبیرخانه محرمانه 

شهردارى ت حویل و رسید دریافت نمایند.
تلفن تماس: 46482220

www.varzaneh.ir :سایت شهردارى

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى

اطـالعیه

آگهى مزایده عمومى مرحله اول- نوبت اول

هیأت مدیره انجمن صنفى کارفرمائى مؤسسات و شرکت هاى حمل و نقل کاالى 
شهرستان خمینى شهر

محسن علیخانى- شهردار کوهپایه 

غالمحسین رضایى- شهردار ورزنه

     

کمبودهاى غذایى  که باعث افزایش اشتها مى شوندهیچ خدمتى در شهر تعطیل نشده استچرا فرهادى و حاتمى کیا داورى را رد کردندنیاز روزانه کشور به کله پاچه چقدر است؟ سپاهانى ها بى دلیل به من فحش دادند! سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

گیاهى براى 
تقویت

قواى مغز و قلب

3 چالش اقتصادى اصفهـان
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شوراى نگهبان ایرادى به 
افزایش حقوق نگرفت

تأمین میوه شب عید توسط 
کمیسیون تنظیم بازار

کانون هاى فرهنگى 
هنرى مساجد اصفهان 
رتبه برتر کشور را دارند پاکسازى اصفهان 5

از تخلفات شهرى

یک پژوهشگر طب سنتى گفت: مصرف زعفران سبب 
تقویت قواى مغزى، قلبى و روحى در افراد مى شود. 

مهدى میرغضنفرى افزود: زعفران گیاهى بسیار
 پر خاصیت و کم عارضه است و هیچ جاى دنیا

 کیفیت زعفران ایران را ندارد و  ...

در آســتانه نوروز، طرح ویژه پاکسازى کالنشهر 
اصفهان از تخلفات شهرى آغاز شد.

مسئول کمیته قضائى و انتظامى ستاد هماهنگى 
خدمات سفر شــهر اصفهان گفت: در این طرح، 
32گروه تخصصى تخلفــات در زمینه کنترل و 
نظارت دقیق و مستمر امور پیشگیرى و رفع 
تخلفات شهرى مناطق 15گانه شهردارى 

اصفهان فعالیت کردند.
حسن محمدحسینى افزود: 
در این طــرح، از 27بهمن 
تادهم اسفند زمین هاى بایر، 
پاکسازى و تسطیح و تکلیف بناهاى مخروبه و 

رها شده تعیین شد. 

یکسان سازى در گلزار شهداى اصفهان نداریمیکسان سازى در گلزار شهداى اصفهان نداریم
مدیرکل بنیاد شهید تأکید کرد:مدیرکل بنیاد شهید تأکید کرد:
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رئیس مجمع نمایندگان استان مطرح کرد؛

پخش «پایتخت» به 
ماه رمضان موکول شد

بازوبندى که خوش یمن بود
با نیمکت نشینى قاسم حدادى فر در دیدار  ذوب آهن برابر پدیده بازوبند 
کاپیتانى این تیم بر بازوى رشــید مظاهرى بسته شد و جالب اینکه با 
کاپیتانى گلر ذوبى ها این تیم باز هم توانست دروازه خود را بسته نگه 
دارد. هفته گذشته از بازى هاى هفته بیست و یکم لیگ برتر ذوب آهن 

اصفهان در مشهد به سراغ تیم پدیده  ...
3
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

طرح ویژه مدیریت شهرى در آستانه نوروز؛

شهروندان
 براى دریافت 

کارت ملى هوشمند
 اقدام کنند

گفتگو هاى سروش صحت را سانسور نکردیم
کارگردان «کتاب باز»:

4

پاکسازى اص5
از تخلفات
در آســتانه نوروز، طرح وی
اصفهان از تخلفات شهرى
مسئول کمیته قضائى و ان
خدمات سفر شــهر اصفه
گگ32گروه تخصصى تخلف
نظارت دقیق و مست
تخلفات شهرى م
اصفه
ح
د
تا
پاکسازى و تسطیح
رها شده تعیین شد.

یر طرح ویژ

کارگردان«کتابباز»:

اشکاناشکان
کلمه بمب را کلمه بمب را 
رو سفید کرد!رو سفید کرد!

چاپ  دومچاپ  دوم

شهردارى بادرود در نظر دارد براساس مصوبه شوراى اسالمى شهر، طى تشریفات مزایده عمومى و حسب ضوابط و مقررات 
آیین نامه مالى شهرداریها، قطعه زمین شماره 1 به مساحت 196/3 و قطعه زمین شماره 2 به مساحت 189/89 مترمربع از مجموعه 
تفکیکى محسن کامبخش واقع در خیابان نواب جنب مسجد امام جعفرصادق(ع) با کاربرى مسکونى را به فروش برساند. لذا از 
کلیه متقاضیان، اشخاص حقیقى و حقوقى درخواست مى گردد از تاریخ 1397/12/12 جهت بازدید از محل موردنظر و دریافت 

اسناد شرکت در مزایده به شهردارى مراجعه نمایند.
1- مدت قبول پیشنهادها از تاریخ انتشار آخرین آگهى حداکثر به مدت 10 روز مى باشد.

2- هزینه انتشار آگهى و هزینه کارشناسى بر عهده برنده مزایده مى باشد.
3- شهردارى در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

4- برندگان اول و دوم و سوم مزایده چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد. 
5- پیشنهاد دهندگان مى بایست 5 درصد مبلغ پایه زمین موردنظر را تحت عنوان سپرده شرکت در مزایده به صورت ضمانت نامه 
بانکى یا اسناد خزانه و یا فیش نقدى به حساب شماره 106682190001 نزد بانک ملى بادرود واریز و ضمیمه پیشنهاد خویش نمایند.

6- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است.

آگهى مزایده (نوبت دوم)

 مجید صفارى- شهردار بادرود

چاپ  دومچاپ  دوم

داورى کیا حاتم فرهادىو چرا

عفران سبب 
مى شود. 

 بسیار
دنیا

فرارسیدن سالروز شهادت حضرت امام هادى(ع) را تسلیت مى گوییم
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با
با نیمکت
کاپیتانى
کاپیتانى
دارد. هفت
اصفهان
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بر اساس آمارهاى رسمى ارائه شده در بهمن 1397 و در 
حوزه شاخص قیمت تمامى کاالها، تورم نقطه به نقطه 
در بسیارى از استان ها در مرز 50 درصد قرار گرفته و در 
این بین استان کردستان با 52/5 درصد باالترین تورم را 
داشته اســت. بعد از آن چهارمحال و بختیارى با51/4 و 
خراسان شــمالى با 51/1 درصد در رده هاى بعدى قرار 

دارند.
پایین ترین تورم نقطه به نقطه نیز به استان قم با 35/3 
درصد اختصاص یافته و پس از آن هرمزگان و کرمان قرار 
گرفتند. همچنین در حوزه تورم ماهانه باالترین درصد به 
قم و یزد با 3/5 درصد اختصاص یافته و پایین ترین تورم 

ماهانه نیز به استان هرمزگان با 1/6درصد تعلق دارد. در 
این زمینه، تهران با ثبت 1/7درصد در کنار گیالن، یکى 
از استان هایى است که کمترین تورم ماهانه را پشت سر 
گذاشته اند. در شــاخص تورم 12 ماه، استان لرستان با 
حدود 28 درصد باالترین تورم را به ثبت رسانده و پس از 
آن استان هاى ایالم و چهارمحال و بختیارى قرار دارند. 
پایین ترین تورم 12 ماه نیز به استان کرمان با 18/8درصد 

اختصاص یافته و پس از آن قم و هرمزگان قرار دارند. 
در شاخص تورم 12 ماه نیز چهارمحال و بختیارى، بوشهر 
و هرمزگان با تورم حدود 36 درصدى باالترین درصد را 

به خود اختصاص داده اند.

عضو کمیســیون برنامه، بودجه و محاســبات مجلس، 
گفت: شوراى نگهبان ایرادى به افزایش حقوق 400 هزار 
تومانى و به عالوه تا 10 درصدى نگرفته و مصوبه مجلس 

قطعى و قانونى است.
حمیدرضا حاجى بابایى با اشــاره به اظهــار نظر رئیس 
ســازمان برنامه و بودجه مبنى بر بررسى مجدد افزایش 
حقوق کارمندان در جلســه هفته آتى مجلس، گفت: بر 
اساس آیین نامه داخلى مجلس شوراى اسالمى زمانى 
که موضوعى در مجلس به تصویب برســد در صورتى 
قابل اصالح  است که آن مصوبه از سوى شوراى نگهبان 
رد شود، لذا شوراى نگهبان در گزارش ایرادات به بودجه 

سال 98 ایرادى به افزایش حقوق 400 هزار تومانى و به 
عالوه 10 درصدى نگرفتــه و مصوبه مجلس قطعى و 
قانونى است، بنابراین هرگونه مذاکره بین مجلس و دولت 
که بخواهد مصوبه افزایش حقوق ها را تغییر دهد قطعًا 
منتفى است. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات 
مجلس شوراى اسالمى، با بیان اینکه مجلس تصمیمى 
براى بررسى مجدد افزایش حقوق ها اتخاذ نکرده افزود: 
رئیس سازمان برنامه و بودجه  در اظهار نظر خود عنوان 
کرده که مجلس و دولــت روى این موضوع که باید 20 
درصد افزایش حقوق بین همه توزیع شــود اتفاق نظر 

دارند که صحیح نیست.

کدام استان ها 
بیشترین تورم را داشتند؟

شوراى نگهبان ایرادى به 
افزایش حقوق نگرفت

دیدار روحانى با 
آیت ا... سیستانى 

  تسنیم| ایـرج مسـجدى، سـفیر جمهـورى 
اسـالمى ایـران اعالم کـرد که حسـن روحانـى، رئیس 
جمهورى اسالمى ایران در سفر قریب الوقوع خود به عراق 
با آیت ا... على سیسـتانى، مرجع عالیقدر شـیعیان عراق 

دیدار خواهد کرد.

برابر کردن دیه 
کار مجلس نیست 

  ایسنا| آیت ا...سبحانى، از مراجع تقلید گفت: در 
مجلس شوراى اسالمى اخیراً موضوع برابرى دیه زن و مرد 
مطرح شده است، باید دید که این مسئله قابل بحث است 
یا خیر، آیا مجلس صالحیت مداخله در این بحث را دارد؟ 
این یک مسئله فقهى است و مجلس نباید جایگاه خود را از 
دست بدهد، مجلس باید به مشکالت مردم بپردازد و این 

مسئله را به فقها بسپارد.

سقف استفاده از عابر بانک
رئیـس کل بانـک مرکـزى  خبر   خبر آنالین |
داد: این اجـازه داده شـده که مـردم بـا کارت بانکى خود 
از خودپردازهاى همان بانـک بتوانند در ایام پایان سـال 
به صـورت نقدى تـا 500 هـزار تومـان برداشـت کنند.

 عبد الناصر همتى همچنین توضیح داد: سقف استفاده از 
کارت بانکى همچنان روزانه 50 میلیون تومان  است و این 

رقم تغییرى نمى کند.

طرح یک پرسش
  عصر ایران| عیسـى کالنترى، رئیس سازمان 
حفاظت محیـط زیسـت اخیـراً در جریان سـفر خـود به  
اردستان در جمع جلسه فرماندارى این شهر از پایان یافتن 
تحریم هاى کشـور تا ده ماه آینـده خبر داده اسـت.  حاال 
جاى این پرسـش اساسـى از جناب کالنترى وجود دارد 
که بر اساس کدام ادله و شواهدى مدعى است تحریم ها 
تا ده ماه آینـده تمام مى شـود؟ و او ایـن ده مـاه را از کجا 

آورده است؟!

ادغام بانک ها 
تصمیم انقالبى بود

 ایرنا| معاون اول رئیس جمهورى ادغام بانک هاى 
وابسته به نهادهاى نظامى را تصمیمى انقالبى در نیروهاى 
مسلح دانست و گفت: سه سال براى این ادغام بررسى هاى 
الزم انجام شده بود. اسحاق جهانگیرى افزود: بانک هاى 
نیروهاى مسلح نسـبت به بانک هاى خصوصى شرایط 
بهترى داشتند و در مجموع تصمیم به ادغام این بانک ها 
گرفته شد و این اقدام با موافقت رهبر معظم انقالب همراه 
بود. وى تأکید کرد: ادغام مجموعه بانک هاى نیروهاى 

مسلح مسئله اقتصادى خاصى پیش نیاورد.

کشف 332 کیلوگرم هروئین 
در پـى اقدامـات اطالعاتـى چنـد ماهه   میزان |
مأموران عملیات ویژه پلیس مبـارزه با موادمخدر یکى از 
عامالن اصلى قاچاق هروئین که مواد را از افغانسـتان به 
داخل به خصوص نقـاط مرکزى کشـور منتقل مى کرد، 
شناسایى شد. با هدایت لحظه به لحظه اطالعاتى از سوى 
پلیس سمنان و اقدام به موقع مأموران انتظامى در مرکز، 
متهم اصلى پرونده هنگام معامله مواد در یکى از مناطق 
تهران دستگیر شد. از مخفیگاه این متهم332 کیلو هروئین  

کشف شده است.

اسپرى فلفل علیه ایرانى ها
  تابناك | تجمـع مهاجـران ایرانـى و افغانى در 
مقابل دفتر پناهندگى شهر «دنیزلى»  براى تمدید مدارك 
شناسایى خود با خشـونت پلیس ترکیه همراه شد. پلیس 
ترکیه براى متفرق کـردن این جمعیت از اسـپرى فلفل 
استفاده مى کند که انتشار ویدیوى مربوط به این برخورد با 
موجى از واکنش ها و انتقادات همراه شد. استاندار دنیزلى 
اعالم کرده مأمور پلیسى که از اسپرى فلفل استفاده کرده 

بود به طور موقت تعلیق شده است.

خبرخوان
خودشون و خودشون

 خبر آنالین| نویسنده و بازیگر آثار طنز 
با حاشیه هاى اخیر جشنواره تلویزیونى جام جم 
شــوخى کرد. امیرمهدى ژوله در اینستاگرام 
نوشت: «تو جشنواره خودشــون، خودشون با 
خودشــون مســابقه مى دن. بعد خودشون تو 
آراء خودشون دســت مى برن که خودشون از 
خودشــون ببره. بعد خودشون اعالم مى کنن 
که خودشون تقلب کردن. آخر سر قرار مى شه 
خودشون با خودشــون برخورد کنن. چى کار

 مى کنین خودتون با خودتون؟»

نشر کتاب را 
حرام اعالم کنند!

 ایسنا| اکبر اکسیر، شــاعر طنزپرداز 
مى گویــد: من امیــدوارم یا بــه بهانه  فضاى 
مجازى، اینترنت و سایت هاى ادبى بیایند و جلو 
نشــر کتاب را بگیرند و اصًال آن را حرام اعالم 
کنند، یا اینکه به داد شــاعران و نویســندگان 

برسند تا بازار نشر سر  و سامانى بگیرد.

تولید گز رونق ندارد
تولید گز در شهر بلداجى نسبت   مهر |
به ســال گذشــته به علت قیمت باالى گز و 
کاهش تقاضاى خرید کاهش شــدیدى یافته 
است. قیمت یک بسته گز با افزایش مواد اولیه 
افزایش شدیدى داشته است و قیمت باالى آن 
در توان خرید بسیارى از مردم جامعه نیست به 
طورى که  یک بسته گز پسته اى که در گذشته 
قیمت 20 هزار تومان را داشــت هم اکنون به 
قیمت 60 هزار تومان رسیده است. براى همین 
بســیارى از تولیدکنندگان گــز در این منطقه 

دست از تولید کشیده اند.

روانشناسى زرد
نــى،  نزا ا گوهریســنا   آفتاب  نیوز|
روانشناس با تأکید بر اینکه طى سال هاى اخیر 
با هجوم روانشناسان غیرمتخصص، شاهد ارائه 
مشاوره هاى روانشناسى زرد در فضاى مجازى 
و نشــر تبلیغات روانشناسى گمراه کننده اى در 
سطح جامعه هستیم، گفت: گرچه افرادى که از 
روانشناسان زرد مشاوره مى گیرند، ممکن است 
تأثیرات مثبت و کوتاه مدتى را در زندگى خود 
مشاهده کنند اما به مرور زمان زندگى آنها تحت 
تأثیر این مشاوره هاى غیرعلمى قرار مى گیرد؛ 
به طورى که پیامدهاى جبران ناپذیرى براى 

فرد، خانواده و جامعه ایجاد خواهد کرد.

 کشف ترجمه ایرلندى 
کتاب ابن سینا

ترجمه ایرلندى کتاب   اعتمادآنالین|
«قانون» ابن سینا دانشــمند معروف ایرانى، 
متعلق به قرن 15 میالدى کشف شد. این کتاب 
که روى چرم نوشته شده است نشان مى دهد 
آوازه این دانشمند ایرانى در آن زمان به ایرلند 
هم رسیده بود. پروفسور «اِیبین  نیک دونچادا» 
کارشناس طب ایرلندى در قرون وسطى در این 
باره گفت: متن کشف شــده بخشى از ترجمه 
ایرلندى کتاب قانون در طب است که تا کنون 

از وجود آن اطالع نداشتیم.

رابطه المبورگینى و 
کنسرت!

احتشــامى،  ســامان   ایران آرت| 
موسیقیدان،  آهنگســاز و نوازنده  پیانو که در 
زمینه تدریس نیــز ســابقه اى طوالنى دارد 
مى گوید: در حال حاضر کار موســیقى به آنجا 
رسیده که طرف حاضر است المبورگینى اش 
را بفروشــد و در برج میالد کنسرت بدهد. در 
چنین شــرایطى هنرمند جماعــت نمى تواند 

کار کند.

سفارت سوییس در تهران در حساب توییترى خود خبر چاپ اسکناس جدید 1000 فرانکى در این کشور را منتشر 
کرده و با مقایسه ارزش برابرى آن با ریال، موجب انتقاد مخاطبان شده است.

سفارت سوییس در این توییت جنجالى آورده بود: «هفته آینده(جارى)، بانک ملى سوییس از اسکناس جدید  1000 
فرانکى تقریباً معادل 13 میلیون تومان یکى از ارزشمندترین اســکناس هاى بانکى در جهان رونمایى مى کند. 
با یک اســکناس 1000 فرانکى شما 
مى توانید 33 کیلوگرم پســته، 13000 
بلیت تک سفره داخل شهرى و تقریباً 2 

کیلو زعفران خریدارى کنید.»
این توییــت با واکنش هــاى مختلف 
شبکه هاى اجتماعى همراه شد. برخى 
این توییت سفارت سوییس به عنوان 
حافظ منافع آمریــکا در ایران را خوش 
رقصى براى آمریکا دانسته و برخى آن 
را توهین به ایرانى ها دانسته بودند. «ایرنا» نیز نوشته است که کاربران ایرانى به انتشار این توییت واکنش نشان داده 
و از طرف سوییسى پرسیده اند وسعت و قدمت تاریخى کشور شما چقدر است؟ این کاربران نوشته اند که کوچک 

بودن فقط به مرز نیست و فرهنگ نقش بسزایى در این زمینه دارد.
سفارت سوییس نیز پس از این انتقادات درباره توییت قبلى نوشت: «پست مربوط به اسکناس جدید 1000 فرانکى 
موجب سوءتفاهم بسیار شده است. اگر همین مقایسه را در سوییس انجام دهیم با 1000 فرانک مى شود 150 کیلو 

شکالت سوییسى یا 60 کیلو پنیر سوییسى خرید. در واقع منظور فقط ارزش محصوالت بود.»

روزنامــه «کیهان» نوشــت: «کاربــران فضاى 
مجازى به هتاکى ها و ســیاه نمایى هاى یک زن 
بازیگر واکنش نشــان دادند. ایــن بازیگر زن که 
مدت هاســت پیشــنهادى براى حضــور در آثار 
تلویزیونى و ســینمایى نداشــته، مدتى است در 
فضــاى مجازى در صــدد جلب توجــه دیگران 
بــر آمده و بــا ســیاه نمایى نســبت بــه جامعه

 و فضاى عمومى کشــور، اظهارات عوامانه اى را 
بروز مى دهد.

کاربرى خطــاب به او نوشــته اســت: «یکى از 
مشکالت کشور وجود شــما بازیگرانى است که 
هر روز بــه رنگى در مى آیید و بــراى خودنمایى، 
هر کالم ســبکى را به زبان مى آورید!»، دی گرى 
هم نوشت: «گویا شما هر وقت از سگ بازى فارغ 
مى شوید به یاد طرح معضالت مى افتید. تا حاال از 
خودتان پرسیده اید شــما خودتان چقدر براى این 
کشــور کار کرده اید و چه گلى به ســر این مردم 
زده اید که همــواره نق مى زنیــد و هتاکانه ظاهر 
مى شــوید؟!» کاربر دیگرى هم خطاب به بازیگر 
زن نوشت: «براى مطرح شدن، کارهاى دیگرى 
هم غیر از فحش دادن و غرغــر وجود دارد. کمى 

منصف باشید!»»

پرونده بودجه سال 98 کل کشور در صحن علنى مجلس 
در حالى بسته شد که یکى از مصوبات موسیقایى آن به 

مذاق اهالى این عرصه خوش نیامده است.
بر اساس بندى از قانون بودجه سال آتى، باید 10 درصد 
بهاى بلیت اجراهاى صحنه اى (کنســرت) در تهران و 
کالنشهرها به حساب درآمد عمومى نزد خزانه دارى کل 
کشور واریز شود تا براى ساماندهى فعالیت هاى فرهنگى 
و هنرى، تعمیر، تجهیــز و اداره مجتمع هاى فرهنگى 
و هنرى شهرســتان ها غیر از مراکز اســتان اختصاص 

پیدا کند.
نخســتین بار انتقاد به این تصمیم حتى قبــل از آنکه 
در صحن علنــى مجلس تصویب شــود و زمانى که در 
کمیسیون تلفیق بودجه مورد موافقت اعضا قرار گرفته 
بود، از ســوى اهالى موسیقى در جلســه با کمیسیون 
فرهنگى مجلس مطرح شــد. على ترابى، رئیس دفتر 
موسیقى وزارت فرهنگ و ارشاد اســالمى در واکنش 
به این مصوبه کمیســیون تلفیق گفته بــود: دولت در 
اقتصاد موسیقى تنها سهم 3 درصدى دارد و 97 درصد 
آن در دست بخش خصوصى است؛ با این انواع و اقسام 

محدودیت ها روا نیست که دست دولت در جیب بخش 
خصوصى باشد. 

اما نهایتًا این موضــوع در صحن علنى مجلس تصویب 
و مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت. محمد معتمدى، 
خواننده مطرح موسیقى ایرانى در واکنش به این تصمیم 
مجلس متنى را منتشر کرد که در بخشى از آن آمده است: 
با این مصوبه، کنسرت ها در سال آینده گران خواهد شد.

على ترابى، رئیس دفتر موسیقى وزارت ارشاد  نیز در گفتگو 
با «خانه ملت» گفت: در بسیارى از اجراهاى کالنشهرها 
حتى هزینه خود کنســرت از فروش بلیت در نمى آید؛ 
بنابراین باید حداقل و حداکثــر درآمدى در این مصوبه 
تعریف مى شد؛ یا شامل سالن هاى با ظرفیت باال مى شد؛ 

یا شامل گونه هاى خاصى از موسیقى.
رئیس دفتر موسیقى وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى با 
انتقاد از اینکه بــراى تصمیم گیرى در این موضوع مورد 
مشــورت قرار نگرفته اند، تأکید کرد: این ایده از سوى 
معاونت هنرى وزارتخانه مطرح نشــد؛ حتى مشورتى 
با ما نشد و زمانى که در کمیســیون تلفیق مصوب شد، 

متوجه آن شدیم.

رئیــس اتحادیــه صنــف فروشــندگان کلــه پاچه 
و ســیرابى با اشــاره به کمبود کله پاچه در بازار گفت: 
در تهــران روزانه بین 16 تــا 17 هزار کلــه پاچه نیاز 
اســت و روزانه بالغ بر ده هــزار کله پاچــه در تهران 
کمبــود داریم و ایــن کمبودهــا باعث گرانى شــده

 است.
حسین رواســى گفت: این نیاز در کل کشور بالغ بر 50 
هزار کله پاچه است؛ این در حالى است که روزانه در کل 
کشــور، 20 هزار کله پاچه وجود دارد و روزانه 30 هزار 
کله پاچه کمبود داریم که کمبود روزانه کله پاچه باعث 

گرانى آن در کشور شده است.
رئیس اتحادیه صنف فروشــندگان کله پاچه و سیرابى 
اضافه کرد: متأســفانه کله پاچه در دســت دالل ها و 
واسطه هاست و این دالالن به هر قیمتى که بخواهند 

آن را مى فروشند.
رواســى با اشــاره به تالش بــراى واردات کله پاچه 
و برخى مخالفت ها بــراى واردات کله پاچه از خارج به 
کشــور گفت: ما بالغ بر چهار سال اســت پیگیریم که 
کله پاچه گوسفندى که در خارج از کشور ذبح مى شود 
و الشه آن وارد مى شــود هم به کشــور بیاید؛ این در 
حالى است که در کشــورهاى دیگر کله پاچه مصرفى 
ندارد ولــى کله پاچــه یکــى از غذاهاى ســنتى ما 

ایرانى هاست.
وى ادامه داد: در این ســال ها بــراى واردات کله پاچه 
موافقت نشد ولى خوشــبختانه اخیراً شبکه دامپزشکى 
براى وارد کــردن کله پاچه موافقت کرده اســت ولى 
عنوان شــده براى واردات کله پاچــه، ارز مرجع تعلق 

نمى گیرد؛ این در حالى است که ما بارها اعالم کرده ایم 
در صورت موافقت با واردات کله پاچه، ما نیازى نداریم 

تا ارز مرجع بگیریم.

رئیس اتحادیه صنف فروشــندگان کله پاچه و سیرابى 
گفت: ما بررســى کرده ایم اگر به جاى واردات الشــه 
گوشت، گوسفند زنده وارد و در داخل کشور ذبح شود، 

42 شــغل و صنف از دباغ، قصاب، کارگــر و ... رونق 
مى گیرد؛ این در حالى است که تا سال 60، گوسفند زنده 

وارد کشور مى شد.

نیاز روزانه کشور به کله پاچه چقدر است؟
کمبود غذاى سنتى ایرانى ها باعث گران شدن آن شده است 

کنسرت  گران مى  شود یا سالن ها خالى تر؟توییت سفارت سوییس جنجالى شد

حمله «کیهان» 
مســئوالن عراقى در حالى کمتر از یک ماه قبل دست به یک بازیگر زن 

کمک براى عملیات نجات بخشى «ایوان مدائن» در 
عراق، به سوى مســئوالن میراث فرهنگى ایران دراز 
کرده بودند که هفته پیش بخش هایى از این اثر تاریخى 
فرو ریخت. وضعیت این محوطه باستانى را مسئوالن 
فرهنگى این کشور به اندازه اى خطرناك مى دانند که 
معتقدند باید منتظر ریزش بخش هاى دیگرى از این اثر 

تاریخى و باستانى باشیم.
وزیر فرهنگ و گردشــگرى عراق در ســفر 22 بهمن 
امسال به ایران و دیدار کوتاهش با على اصغر مونسان، 
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگى، 
از ایران درخواست کرده بود تا «در این زمینه با توجه به 

مفاد آخرین تفاهمنامه دو کشور به عراق کمک کند».
گویا عراقى ها از وضعیت این بناى تاریخى که سال ها 
به واســطه  جنگ و قبل و بعد از آن تقریبًا به حال خود 
رها شــده بود، خبر داشــتند که چنین درخواستى را از 
مسئوالن میراثى کشور داشتند، چون 24 روز بعد، یعنى 
16 اســفند، نماینده ائتالف ملى عراق از مقامات ارشد 
این کشور خواست هرچه سریع تر فکرى به حال نجات 
اثر باستانى ایوان مدائن  بکنند. او با انتشار تصاویرى که 
نشــان مى داد بخش هایى از این اثر باستانى و جهانى 
اخیراً فرو ریخته، از رئیس جمهور، نخست وزیر و وزیر 
فرهنگ و سازمان یونسکو خواست براى نجات و ترمیم 

آن سریعًا اقدام کنند.
در مقابل قول و قرارهاى مونســان به عراقى ها براى 
کمک به حفاظت از این بناى تاریخى به صورت خاص، 
محمد حسن طالبیان، معاون سازمان میراث فرهنگى 
در گفتگو با «ایســنا» اظهار مى کند: «مسلمًا ایران نیز 
به عنوان کشور همسایه که در همه مسائل عراق با آنها 
همکارى دارد، براســاس صحبتى که رئیس سازمان 

میراث فرهنگى پیش از این با مسئوالن عراقى داشته، 
آمادگى خود را براى همــکارى در مرمت ایوان مدائن 

اعالم مى کند.»
این صحبت ها در حالى مطرح مى شوند که مرداد 1394 
به دنبال حضور وزیر گردشگرى و میراث فرهنگى عراق 
در ایران، مقرر شد کارگروه مشترکى از دو کشور براى 

ثبت جهانى ایوان مدائن (طاق کسرى) تشکیل شود.

ایران به فریاد «ایوان مدائن» مى رسد
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تخصیص1/2 میلیارد براى 
عملیات آبخیزدارى به خوانسار

ابراهیـم پورهاشـمى، مدیـر اداره منابـع طبیعـى و 
آبخیزدارى خوانسار گفت: در سال جارى یک میلیارد 
و 200 میلیون تومـان از محل صندوق توسـعه ملى 
براى عملیـات آبخیـزدارى به شهرسـتان خوانسـار 

اختصاص داده شده است.

ضرورت اعالم نتایج  
اتاق جنگ اقتصادى 

حجت االسـالم محمـد بهرامـى، امام جمعـه موقت 
سـمیرم گفت: با توجه به تأکید رهبـر معظم انقالب 
به تشـکیل اتاق جنگ اقتصادى در اردیبهشـت ماه، 
مسـئوالن باید گزارشـى مبنى بر عملکـرد برگزارى 
جلسات، وجود موانع و مشکالت ارائه دهند تا مردم در 

جریان کار قرار گیرند.

کاشت و توزیع 36 هزار بوته 
گل و درخت در سمیرم

شـهردار سـمیرم گفت: بیش از 36 هزار اصله درخته 
و بوته گل به مناسـبت روز درختـکارى و هفته منابع 

طبیعى در سمیرم توزیع و کاشته شد.
حسـینعلى صادقى با اشـاره به نزدیک بـودن فصل 
بهار و فرا رسـیدن ایام نوروز افـزود: از میان 29 هزار 
گل تقسـیم شـده بیـن همشـهریان، تعـداد  5000 
گل فصلـى براى کاشـت به همشـهریان داده شـده

 است.
وى تعـداد درختچـه هـاى تولیـد شـده در گلخانـه 
شهردارى سـمیرم را بیش از 4000 اصله عنوان کرد 
و گفت: 1000 چنار دو سـاله، 1000 بیـد مجنون دو 
سـاله، 2000 اصله درخـت از انواع اقاقیا، مـورد و... و 
500 درختچه رزمارى براى توزیع میان مردم سمیرم 

آماده شده است.

بهره بردارى از سومین پایگاه 
محلى اورژانس اجتماعى استان
سـومین پایگاه محلى خدمـات اورژانـس اجتماعى 

استان در محله جوى آباد به بهره بردارى رسید.
ایـن پایـگاه بـا هـدف پیشـگیرى و شناسـایى 
آسـیب هـاى اجتماعـى و مشـاوره،  بـا اسـتقرار دو 

کارشناس راه اندازى شد. 
بـراى تجهیـز و راه اندازى ایـن پایگاه بیـش از 500 

میلیون ریال هزینه شده است.

استقبال از نوروز 
با شب طنز خنداخند

دفتر طنز حوزه هنرى اسـتان اصفهان، ویـژه  برنامه 
نوروزى «شب طنز خنداخند» را با حضور طنزپردازان 
مطـرح کشـور در آخریـن پنج شـنبه امسـال برگزار 

مى کند.
مدیر دفتر طنز حوزه هنرى استان اصفهان گفت: این 
ویژه برنامه شاد از سـاعت 17 روز 23 اسفند در سالن 

سوره واقع در خیابان آمادگاه برگزار مى شود.
محمدپوررشـیدى افزود: در این برنامه، طنزپردازان 
مطرح اصفهـان از حال و هـواى نـوروز و گرانى ها و 
موضوعات مختلف روز، طنز(شعر و نثر) مى خوانند و 

از خاطرات شنیدنى شان مى گویند.

خبر

 رئیس دانشگاه هنر اصفهان گفت: اصفهان در زمینه رشته 
موسیقى و نمایش پیشکسوت است و موفق شدیم پس از

 سال ها رشته موسیقى را در دانشگاه هنر اصفهان بازگشایى 
کنیم.  مصطفى کیانى گفت: دانشگاه هنر اصفهان دومین 
مرکز آموزش علمى هنرى در کشــور بوده که تقریباً همه 
رشــته هاى هنرى را دارد و کامل تر هم مى شــود. رئیس 
دانشگاه هنر اصفهان افزود: موفق شــدیم پس از سال ها 
رشته موسیقى را در دانشگاه هنر اصفهان بازگشایى کنیم. 
وى با اشــاره به اینکه ظرفیت اســتان اصفهان در عرصه 
علم، فناورى و هنر بســیار بوده، اضافه کرد: کنسرســیوم 
همکارى هــاى بیــن المللى مراکــز علمــى اصفهان، 

حلقه واصله اى اســت که باعث شــده مراکز آموزشــى 
اصفهــان همچــون تســبیح در کنــار هــم، در زمینه 
فعالیــت هاى بیــن المللى فعالیــت هایى را بــا هم آغاز 
کنند و مکمــل یکدیگر شــوند. کیانــى با بیــان اینکه 
مى توانیم با توجه به وجود برخى دروس و رشته هاى مشترك، 
از اساتید مشترك در جهت پیشبرد اهداف استفاده کنیم، ادامه 
داد: در رشته هاى دانشگاهى مرتبط با هنر سرآمد هستیم و 
امیدواریم بتوانیم در قالب دوره هاى چند ماهه، دانشجوى 
خارجى از کشورهاى اروپایى و توسعه یافته پذیرش دانشجو 
داشته باشــیم که مى تواند زمینه ساز توسعه فرهنگ و هنر 

ایرانى در دنیا شود.

مدیرعامل ســازمان ســاماندهى مشــاغل شــهرى و 
فرآورده هاى کشــاورزى شــهردارى اصفهان گفت: به 
مناســبت ایام نوروز، فروش میوه به صورت دستچین در 
14 بازار کوثــر اصفهان انجام مى شــود و در این بازارها، 
مشــتریان این امکان را دارند که میوه هــا را به صورت 
دستچین خریدارى کنند. محمد مجیرى با اشاره به اینکه در 
سال هاى اخیر توسعه کمى بازارهاى تحت پوشش سازمان 
ساماندهى مشــاغل شــهرى و فرآورده هاى کشاورزى 
شهردارى اصفهان مورد توجه بوده است اما بُعد کیفى آنها 
مورد غفلت قرار گرفته بود، اظهار کرد: در این دوره، کیفى 
سازى ارائه کاال و خدمات انجام شد و هم اکنون در آستانه 

سال جدید، عرضه اقالم با کیفیت در اولویت کار سازمان 
قرار دارد. وى ادامه داد: بازارهاى 3، 5، 6، 8، 12 و 14 کوثر 
اصفهان از نظر ظاهر و خدمت رسانى به مردم تغییر کرده 
است. مدیرعامل سازمان ســاماندهى مشاغل شهرى و 
فرآورده هاى کشاورزى شهردارى اصفهان با بیان اینکه از 
24 اسفندماه توزیع میوه شب عید در بازارهاى روز کوثر آغاز 
خواهد شد، تصریح کرد: این میوه ها که از سوى ستاد تنظیم 

بازار خریدارى شده است، در 14 بازار کوثر عرضه مى شود.
مجیرى بیان کرد: در میدان مرکزى میوه و تره بار اصفهان 
نیز آمادگى الزم از سوى سازمان وجود دارد و سرویس دهى 
به میوه فروشى هاى خرد از طریق این میدان انجام مى شود.

فروش میوه 
در 14 بازار کوثر  

بازگشایى رشته موسیقى در 
دانشگاه هنر اصفهان

 شــرکت داتیس کارافن ایرانیان شــرکت سهامى 
خاص به شــماره ثبــت 49078 و شناســه ملى 
10260673738 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره 
مورخ 1397/09/10 خانم مریم فراســتى کدملى 
1757337970 به سمت رییس هیات مدیره، خانم 
زهرا کیانى کدملى 4621441833 به ســمت نایب 
رییس هیات مدیره و آقاى صــادق غالمى دهکردى 
کدملى 4623385711 به ســمت مدیرعامل براى 
مدت دو ســال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد 
مالى و تعهدات شرکت با امضاى مدیرعامل و با مهر 
شرکت معتبر است. ضمناً مدیر عامل شرکت مجرى 
مصوبات هیأت مدیره خواهد بود اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (406600)

آگهى تغییرات

مدیرکل دفتر امور شهرى و شوراهاى استاندارى اصفهان 
گفت: شــهرها باید به مراکز گردشگرى تبدیل شوند و 
در این راســتا، حمایت هاى مالى و مجوزهاى الزم داده 

مى شود.
على اصغر ذاکــرى هرندى با بیان اینکه شــهردارى ها 
رویکرد خود در زمینه درآمد و هزینه را باید تغییر دهند و 
به دنبال جذب و مشارکت بخش خصوصى در زمینه هاى 
مختلف باشــند، اظهارکرد: با توجه به مشکل مالى در 
شهردارى ها، شهردارى ها باید به سوى درآمد پایدار براى 

برون رفت از بحران مالى حرکت کنند.

وى با بیــان اینکه مشــترى محورى، نــگاه به مردم، 
ایجاد فرصت امن براى ســرمایه گذار بخش خصوصى 
و اســتفاده از ظرفیت باالى مناطق، راهکار رفع مشکل 
شهردارى هاست، افزود: شهردارى و شوراهاى شهر باید 
زمینه مشارکت بخش خصوصى را در راستاى توسعه و 

عمران فراهم کنند تا درآمدزایى انجام شود.
وى با اشاره به اینکه باید با درایت و خالقیت، برند شهر به 
عنوان یک مرکز درآمد و جذب توریست و یک خروجى 
اقتصادى براى شهر داشته باشد، بیان کرد: ایجاد رقابت 
و قدرت اقتصادى، خالقیــت در تصمیم گیرى، درآمد 

پایدار، دقت و بررسى شرایط اجتماعى شهر، رسیدن به 
شهر هوشمند و همکارى و تعامل کارمندان، شوراهاى 
اسالمى و شــهردار از بهترین راه هاى رونق بخشى به 

شهردارى هاست.
مدیرکل دفتر امور شهرى و شوراهاى استاندارى اصفهان 
با بیان اینکه بعضى شــهردارى هاى استان با استفاده از 
ظرفیت گردشگرى توانسته اند با جذب گردشگر خارجى، 
منبع درآمد خوبى براى توسعه شهر فراهم کنند، افزود: 
شهرها باید به مراکز گردشــگرى تبدیل شوند و در این 
راستا، حمایت هاى مالى و مجوزهاى الزم داده مى شود.

حمایت مالى از  تبدیل شهرهاى 
استان به مراکز گردشگرى

«ارائه خدمات رسانى به جامعه ایثارگرى به نیابت از سایر 
دستگاه ها از رسالت هاى بنیاد شهید و امور ایثارگران بوده 
و این بنیاد در حقیقت هماهنگ کننده خدمات رســانى به 

ایثارگران است.»
مدیرکل بنیاد شــهید و امور ایثارگران استان اصفهان که 
به مناســبت 22 اسفند روز بزرگداشــت شهدا در مجتمع 
مطبوعاتى با خبرنگاران سخن مى گفت با اعالم این مطلب 
افزود: مجلس شوراى اسالمى دو رسالت خدمات رسانى به 
جامعه ایثارگرى به نیابت از سایر دستگاه ها و ترویج و توسعه 
فرهنگ ایثار و شهادت براى بنیاد شهید و امور ایثاگران را 
مصوب کرده است که امید اســت بتوانیم با هماهنگى و 
همراهى همه رسانه ها «فرهنگ ایثار و شهادت» را به نسل 

جوان جامعه بیش از پیش انتقال دهیم.
داریوش وکیلى گفت: اســتان اصفهــان 23 هزار و 500 
شهید، 195 شهید مدافع حرم و 27 شــهید مدافع حریم 
امنیت کشــور دارد و این در حالى است که این استان، 50 
هزار جانباز هم دارد که 1200 نفــر آنان باالى 70 درصد 
جانبازى بــوده، 257 نفر جانباز نخاعــى و 28 نفر جانباز 
نخاع گردنى هســتند و همچنین باید یاد و خاطره 3557 
آزاده ســرافراز اســتان اصفهان از دوران دفاع مقدس را 

گرامى داریم.

وى شهدا را عالى ترین منشــأ ایثار و جریان ساز دانست و 
گفت: از 23 هزار و 500 شهید استان اصفهان، تا امروز 14 
هزار وصیتنامه جمع آورى شده، که بر اساس انجام کارهاى 
پژوهشى روى وصیتنامه شهدا، آنان وحدت، تقوا، نماز اول 
وقت، امر به معروف و نهى از منکر، اجراى احکام الهى و 

پشتیبانى از والیت را توصیه کرده اند.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان با بیان 
اینکه خون شهدا محرك جامعه بوده و امروز علیرغم همه 
مشکالت، وحدت در بین مردم حاکم است، گفت: مردم در 
راهپیمایى هاى مختلف اثبات کردند عاشق انقالب اسالمى 
هستند و بجاست تا توصیه هاى شهدا، هنرمندانه براى نسل 

امروز بازگو و تبیین شود.
وکیلى مى گوید: فرهنگ شهید، فرهنگ تولى و تبّرى است 

که باید در جامعه گسترش یابد.
وى ادامه داد: در سراســر استان اصفهان 975 گلزار شهدا 
تک مزارى، دو مزارى و سه مزارى وجود دارد که گلستان 
شــهداى اصفهان با بیش از 8000 شــهید در اصفهان، 
از عمده ترین آنهاســت و ما فقط مرمت و بازســازى این 
گلزارها را در حال انجام داریم و یکسان سازى در گلزارهاى 
شــهدا نداریم. این در حالى اســت که ما به هیچ گلزارى 
بدون هماهنگى با خانواده شــهدا، دست نمى زنیم چون 

رضایتمندى خانواده شهدا براى ما بسیار مهم است.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان در ادامه 
اظهار کرد: مرمت و بازسازى حدود 70 گلزار شهداى دیگر 
باقى مانده است که با برنامه ریزى هاى انجام شده، تا اواسط 

سال آینده به پایان خواهد رسید.
وکیلى گفت: تاکنون در کشور 9 میلیون برگ از آثار شهدا 
جمع آورى شده و در مرکز اسناد بنیاد شهید و امور ایثارگران 
کشور به نحو مطلوب نگهدارى مى شود که 850 هزار برگ 

از آثار شهداى استان اصفهان است.
وى در پاسخ به سئوالى در زمینه جانبازانى که به شهادت 
مى رسند هم گفت: هر جانباز 70 درصد که به رحمت خدا 
مى رود شهید شناخته مى شود ولى جانبازان زیر 70 درصد، 
مدارکشان به کمیســیون ماده 15 در تهران ارسال و در 
صورت احراز اینکه مرگ بر اثر ضایعات جانبازى بوده، تحت 
پوشش قرار مى گیرند و شهید شناخته خواهند شد. البته ما 
در باغ رضوان، قطعه ایثارگران را آماده کرده ایم که جانبازان 

و آزادگان در این محل دفن مى شوند. 
وکیلى با تکذیب شــایعه تعطیلى مرکز توانبخشى شهید 
مطهرى اصفهان گفت: اصفهان شهر شهیدان است و 10 
درصد شهداى کشور را به خود اختصاص داده و امروز بیش 
از صد نفر روزانه در مرکز توانبخشى شهید مطهرى خدمات 
پزشکى دریافت مى کنند و ما در پى تقویت بیش از پیش 

این مرکز هستیم.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان گفت: 
کنگره ســرداران و 23 هزار و 500 شهید استان اصفهان 
در سال 75 برگزار شــد و کنگره بعدى نیز سال 1400 در 

اصفهان برگزار خواهد شد که ما پیگیر آن هستیم.
وکیلى خاطرنشان کرد: بنیاد شهید و امور ایثارگران استان 
اصفهان سالیانه، 48 هزار مورد دیدار با خانواده شهدا دارد  و 
اگر خانواده اى دو یا سه شهید داشته باشد ما مقدمات اولیه 

دیدار آنان با رهبر معظم انقالب را فراهم مى کنیم.
مدیرکل بنیاد شــهید و امور ایثارگران اســتان اصفهان 
گفت: درصدد هســتیم تا با همکارى شهردارى اصفهان، 
المان هایى از تصاویر شهدا در شــهر نصب شود که این 
مى تواند عامل بازدارنده براى جلوگیرى از آســیب هاى 

اجتماعى در جامعه باشد. 

مدیرکل بنیاد شهید تأکید کرد:

یکسان سازى در گلزار شهداى اصفهان نداریم

مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان گفت: در زمان 
حاضر 81 درصــد از مردم این اســتان کارت ملى 
هوشمند دارند و بقیه شهروندان نیز هرچه زودتر براى 

دریافت آن اقدام کنند. 
حســین غفرانى کجانى افزود: از مجموع جمعیت 
هدف استان به تعداد ســه میلیون و 982 هزار نفر، 
تاکنون ســه میلیون و 220 هزار نفــر کارت ملى 
هوشمند دریافت کرده اند. وى با بیان اینکه 19 درصد 
جمعیت هدف اســتان کارت هوشمند ملى دریافت 

نکردند، اظهارکرد: افرادى کــه هنوز براى دریافت 
کارت ملى اقدام نکرده اند، بــه صورت تدریجى به 
ادارات ثبت احوال و دفاتر پیشــخوان پست مراجعه 

کنند و این کار را به پایان سال موکول نکنند. 
وى اعتبار اســمى این کارت را هفت سال اعالم و 
اضافه کرد: کارت ملى هوشــمند از ابزارهاى جدید 
و نوین به شــمار مى رود و مى تواند همه مسئوالن 
را در جهت برنامه ریــزى، تصمیم گیرى و تصمیم 

سازى یارى کند.  

رئیس شوراى اسالمى شــهر اصفهان گفت: طى 
دو سال گذشــته به رغم وجود مشــکالت ناشى از 
بدهى هاى کالن شــهردارى از دوره قبل، با تالش 
کارکنان شهردارى مشکالت پشت سر گذاشته شد 
و در حال حاضر  با سربلندى مى گوییم «هیچ خدمتى 

در شهر تعطیل نشده است».
فتح ا... معین افزود: امروز آنچه همه زبان به تحسین 
آن مى گشایند، زیبایى ها و پاکیزگى شهر اصفهان به 
واسطه ارائه خدمات بهینه توسط شهردارى است و 
این توفیق مرهون تعهد و پشتکار کارکنان شهردارى 

است.

رئیس شوراى اسالمى شــهر اصفهان با بیان اینکه 
خدمات شــهردارى در هیچ ســاعتى از شبانه روز 
تعطیل بردار نیست، تصریح کرد: در اعیاد و آیین هاى 
مذهبى، تالش کارکنان شهردارى قطع نشده و به 

قوت ادامه دارد.
معین با بیان اینکه سال گذشــته خشکسالى بدى 
را در شــهر تجربه کردیم و با قطعى آب در رودخانه 
زاینده رود مواجه بودیم، گفت: به رغم تمام مشکالت 
و کاســتى ها، خوشــبختانه با تــالش کارکنان 
شهردارى، فضاى سبز شهر سرزندگى خود را حفظ 

کرد. 

در آســتانه نوروز، طرح ویژه پاکســازى کالنشهر 
اصفهان از تخلفات شهرى آغاز شد.

مســئول کمیته قضائى و انتظامى ستاد هماهنگى 
خدمات ســفر شــهر اصفهان گفت: در این طرح، 
32گروه تخصصى تخلفات در زمینه کنترل و نظارت 
دقیق و مستمر امور پیشگیرى و رفع تخلفات شهرى 

مناطق 15گانه شهردارى اصفهان فعالیت کردند.
حسن محمدحسینى افزود: در این طرح، از 27بهمن 
تادهم اسفند زمین هاى بایر، پاکسازى و تسطیح و 

تکلیف بناهاى مخروبه و رها شده تعیین شد.
وى گفت: همچنین رفع سدمعبر صنوف با رویکرد 
اطالع رسانى، پیشگیرى، آموزش، اخطار و جمع آورى 
خودروهاى دوره گرد، خودروهاى فرسوده، گارى ها 
و خودروهاى بازیافتى غیرمجاز از دیگر فعالیت این 

گروه تخصصى شهردارى در این مدت بود.
مســئول کمیته قضائى و انتظامى ستاد هماهنگى 
خدمات سفر شهر اصفهان افزود: آماده سازى محیط 
و فضاى شهرى شامل ساماندهى تابلوهاى اصناف، 
جمع آورى پالکاردها و بنرهاى غیرمجاز و رسیدگى 
به وضعیت سایه بان غیرمجاز و فرسوده و پشت بام 
مغازه ها، امحاى دیوارنویسى هاى غیرمجاز، از دیگر 
مراحل اجراى این طرح براى پاکســازى شــهر از 

تخلفات شهرى بود.
محمدحسینى افزود: همچنین تا 24 اسفند پاک سازى 
معابر اصلــى و فرعى بــراى جمــع آورى مصالح 
ساختمانى و برخورد با نخاله هاى ساختمانى، جمع 
آورى و ساماندهى دستفروشان، متکدیان و کارتن 

خواب ها در کالنشهر اصفهان ادامه دارد.

معاون فرهنگى اجتماعــى اداره کل اوقاف و امور 
خیریه اســتان اصفهان گفت: از ابتداى سال جارى 
تاکنون 159 وقف جدید در استان اصفهان به ثبت 

رسیده است.
حجت االســالم ولى ا... روان اظهار کرد: بیشترین 
وقف ها در شهرستان هاى نجف آباد با 15 وقف جدید، 

کاشــان 13 وقف، فریدن 13 وقف، آران و بیدگل 
12 وقف و خمینى شــهر 10 وقف به ثبت رســیده

 است.
وى  اضافه کرد: این وقف ها با نیات اجتماعى، درمانى، 
قرآنى، کمک به مساجد، کمک به طالب حوزه هاى 

علمیه و... به ثبت رسیده اند.

حبیب قاسمى به عنوان شهردار شهرضا معرفى شد.
مدیرکل دفتر امور شهرى و شــوراهاى استاندارى 
اصفهان در این مراسم که در محل شهردارى شهرضا 
برگزار شــد، گفت: شناسایى شــاخص ترین نقاط 
قوت شــهرها و برند ســازى آنها، یکى از بهترین 
زمینه هاى جذب ســرمایه و درآمد اقتصادى پایدار 

براى شهردارى هاست.
على اصغر ذاکرى هرندى افزود: در شرایط فعلى که 

وضعیت اقتصادى کشــور به دلیل اعمال تحریم ها 
خوب نیست، شــهرداران نباید از نیازهاى اجتماعى 
غافل شوند و باید زمینه نشاط اجتماعى شهروندان 

را فراهم کنند.
 وى اظهار کرد: مهمترین ظرفیتى که شــهرداران 
از طریــق آن مى توانند بــه درآمد پایدار برســند، 
گردشــگرى و توســعه صنعــت گردشــگرى 

است.

شهروندان براى دریافت کارت ملى هوشمند
 اقدام کنند

هیچ خدمتى در شهر تعطیل نشده است

پاکسازى اصفهان از تخلفات شهرى

از ابتداى سال جارى تاکنون؛

150 وقف جدید در استان اصفهان ثبت شد

شهردار جدید  شهرضا معرفى شد

ساسان اکبرزاده
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در حالى که به نظر مى رســد تیم تولید «پایتخت» زمان 
الزم براى رساندن تک قســمت ویژه نوروز 98 را از 
دست داده اند، علیرضا خمســه خبر از توافق براى 

پخش این اپیزود ویژه در ماه رمضان داد.
اولین بار در آیین بزرگداشــت سیروس مقدم در 
اختتامیه جشــنواره فیلم «عمــار» بود که در 
واکنش به گالیه این کارگردان از بى مهرى 
مدیران سیما به مجموعه «پایتخت»، مجید 
زین العابدین، مدیر شــبکه اول ضمن وعده 
همکارى براى ساخت فصل ششم، خبر از یک 
«هدیه نوروزى» از ایــن مجموعه داد؛ هدیه اى که 
بعدها مشخص شد در قالب یک «تک قسمت» قرار است در 

شب تحویل سال نو روى آنتن برود.
در واپسین مراحل نهایى شدن فیلمنامه این اپیزود ویژه بود که 
درگذشت ناگهانى خشــایار الوند به عنوان یکى از کلیدى ترین 
اعضاى طراحى داستان و نگارش فیلمنامه این مجموعه، همه 

چیز به حالت تعلیق در آمد.
سیروس مقدم با حضور در تلویزیون در اولین اظهارنظر تأکید 

کرد که براى انسجام تیم تولید و عبور از شوك وارد شده نیاز به گذشت زمان دارند و الهام 
غفورى، تهیه کننده «پایتخت» هم از مذاکره با مدیران ســیما براى تعیین تکلیف این 

قسمت ویژه خبر مى داد.
آخرین اظهارنظر در این زمینه هم از آن ســیروس الوند، برادر خشایار الوند بود که در 
آیین بزرگداشــت این هنرمند فقید خطاب به مدیران سیما و عوامل تولید «پایتخت» 
درخواست کرد که کار نیمه تمام خشایار را به اتمام برسانند تا این تک قسمت به نوروز 98 
برسد. درخواستى که به نظر مى رسید با توجه به زمان باقیمانده تا نوروز، چندان قابلیت 

اجرایى شدن ندارد.

پیگیرى براى شروع «پایتخت 6»
الهام غفورى تهیه کننده «پایتخت» درباره تعیین تکلیف اپیزود ویژه «پایتخت» بیان 
کرد: ما هنوز در حال مذاکره با شبکه اول هستیم با این حال نظر خود ما این است که به 
سمت ساخت «پایتخت 6» برویم چون اپیزود ویژه را قرار بود براى نوروز 98 بسازیم و 

اکنون دیگر زمان نوروز را از دست داده ایم.
غفورى تأکید کرد: پیشنهادمان این است که از حاال قرارداد فصل ششم سریال بسته شود 

تا بتوانیم نویسنده اى در حد و اندازه خشایار الوند پیدا کنیم که البته بسیار سخت است.
تهیه کننده «پایتخت» در پایان اظهار کرد: هنوز تکلیف ما درباره اپیزود ویژه اى که قرار 
بود بسازیم مشخص نشده و با توجه به اینکه قرارداد مالى داشته ایم و بودجه اى هم رد و 

بدل شده، باید دید چگونه مى توان مسئله را حل کرد. اگرچه دیگر نمى توان اپیزود ویژه 
را براى نوروز 98 ساخت.

توافق براى پخش قسمت ویژه در رمضان 98
علیرضا خمســه، بازیگر نقش «بابا پنجعلى» در مجموعه «پایتخت» که پیش تر نیز 
براى اولین بار با حضور در یک برنامه تلویزیونى براى اولین بار خبر تولید فصل ششم 
«پایتخت» را رسانه اى کرده بود، در یک برنامه تلویزیونى خبر تازه اى از سرانجام اپیزود 

ویژه «پایتخت» داد.
خمسه در برنامه «سیماى راهبران» شبکه اول سیما که با موضوع سفرهاى نوروزى روى 
آنتن مى رود، ضمن اشاره اى کوتاه به سرنوشت تک قسمت نوروزى «پایتخت» گفت: 
ما داشتیم کار مى کردیم تا براى شب عید یک قسمت «پایتخت» را برسانیم که ناگهان 
اتفاق ناگوارى رخ داد و خشایار الوند عزیز را از دست دادیم و به همین دلیل ساخت این 
تک قسمت با توجه به روحیه خراب بچه هاى گروه ممکن نبود. وى در ادامه تأکید کرد: 
متأسفانه این تک قسمت به نوروز امسال نمى رسد و قرار بر این شده است که آن را براى 

ماه رمضان به پخش برسانیم.
با توجه به این اظهارات به نظر مى رسد پخش قســمت ویژه «پایتخت» در نوروز 98 
به صورت کامل منتفى شده است و همزمان تیم تولید این مجموعه براى دو کار ویژه در 

طول سال آینده، در حال مذاکره با مدیران شبکه اول سیما هستند.

پخش «پایتخت» به ماه رمضان موکول شد

شــرکت داتیس کارافن ایرانیان شــرکت 
ســهامى خاص به شــماره ثبت 49078 و 
شناســه ملى 10260673738 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق 
العــاده مــورخ 1397/09/10 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : خانم مریم فراستى کدملى 
1757337970 ، خانــم زهرا کیانى کدملى 
4621441833 و آقــاى صــادق غالمى 
دهکردى کدملى 4623385711 به سمت 
اعضاى اصلى هیئت مدیره بــراى مدت دو 
سال انتخاب شدند. آقاى غالمرضا اسمعیلى 
پرزانى کدملى 0076046311 و خانم صدیقه 
کاظمى پوردهکردى کدملى 4621802925 
به ترتیب به سمت بازرسان اصلى و على البدل 
شرکت براى مدت یک سال انتخاب شدند. 
روزنامه نصف جهان جهــت درج آگهى هاى 
شــرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجارى اصفهان (406604)

شــرکت فنى مهندســى آوین الکترونیک 
اسپادان شرکت ســهامى خاص به شماره 
ثبت 44277 و شناسه ملى 10260621660 
به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1397/12/13 آقــاى مهرداد شــیخان به 
شــماره ملى1283947250 به ســمت 
رییس هیــات مدیره و آقاى احســان امین 
منصور به شــماره ملى1284991180 به 
ســمت مدیرعامــل و عضو هیــات مدیره 
و آقاى ســیدکمال شــیخان به شماره ملى 
1281054739 به سمت نایب رییس هیات 
مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند.

کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت 
از قبیل چک ، ســفته ، بــروات ، قراردادها و 
عقوداسالمى با امضاء همزمان مدیرعامل و 
رئیس هیئت مدیره و همراه با مهر شــرکت 
معتبر مى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
اســتان اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (406487)

 شــرکت فانوس آبــى زاینــده رود با 
مسئولیت محدود به شماره ثبت 24697 
و شناسه ملى 10260454815 به استناد 
صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده 
مــورخ 1397/06/06 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد: - ماده 18 اساسنامه بدین 
شرح اصالح شــد: هیئت مدیره شرکت 
مرکب از 2 نفر خواهــد بود که در مجمع 
عمومى عادى یا عادى به طور فوق العاده 
از بین شرکا یا خارج از شرکا براى مدت 
معین یا نامحدود انتخاب مى شوند. - ماده 
19 اساسنامه بدین شرح اصالح شد: کلیه 
اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک، سفته، 
برات، اسناد تعهدآور و قراردادها با امضاى 
مدیرعامل همراه با مهر شــرکت خواهد 
بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (404347)

آگهى تغییرات آگهى تغییرات  آگهى تغییرات
شرکت فنى مهندسى آوین الکترونیک اسپادان 
شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 44277 
و شناســه ملى 10260621660 به اســتناد 
صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور فوق 
العاده مورخ 1397/12/06 آقاى مهرداد شیخان 
به شماره ملى1283947250 و آقاى احسان 
امین منصور به شــماره ملى1284991180 
و آقاى ســیدکمال شــیخان به شــماره ملى 
1281054739 بــه عنوان اعضــاى هیات 
مدیره براى مدت دو ســال انتخاب گردیدند. 
آقاى رامین مســتاجران گورتانى به شــماره 
ملــى 1130063356 بــه ســمت بازرس 
اصلى آقاى ســیدمحمد فاطمى به شماره ملى 
1270990969 به ســمت بازرس على البدل 
براى مدت یک سال مالى انتخاب شدند.روزنامه 
کثیراالنتشار نصف جهان جهت نشر آگهى هاى 
شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان(406485)

آگهى تغییرات 

در حالى که به نظر مى رســد تیم تولید «پایتخت» زمان
8الزم براىرساندن تک قســمت ویژه نوروز 98 را از
دست داده اند، علیرضا خمســه خبر از توافق براى

پخشایناپیزود ویژه در ماه رمضانداد.
اولین بار در آیین بزرگداشــت سیروس مقدم در
اختتامیه جشــنواره فیلم «عمــار» بود که در
واکنش به گالیه این کارگردان از بى مهرى
مدیران سیما به مجموعه «پایتخت»، مجید
زین العابدین، مدیر شــبکه اول ضمن وعده
همکارى براى ساخت فصل ششم، خبر از یک
«هدیه نوروزى» از ایــن مجموعه داد؛ هدیه اى که
بعدها مشخص شد در قالب یک «تک قسمت» قرار است در

شب تحویل سال نو روى آنتن برود.
در واپسین مراحل نهایى شدن فیلمنامه این اپیزود ویژه بود که
درگذشت ناگهانى خشــایار الوند به عنوان یکى از کلیدى ترین
اعضاى طراحى داستان و نگارش فیلمنامه این مجموعه، همه

چیز به حالت تعلیق در آمد.
سیروس مقدم با حضور در تلویزیون در اولین اظهارنظر تأکید

پخش «پ

محمدرضا رضائیان، کارگردان و تهیه کننده برنامه «کتاب باز» که مخاطبان 
فراوانى دارد، درباره انتخاب ســروش صحت به عنوان مجرى این برنامه و 
ادامه همکارى با او به «باشــگاه خبرنگاران جوان» توضیحاتى داده است. 

اظهارات او را مى خوانید:
■انتخاب سروش صحت یک انتخاب هنرى-رسانه اى نبوده، بلکه انتخابى 
فرهنگى بوده است. اگر تا امروز «کتاب باز» برنامه اى موفق بود، همه عوامل 
از سیاستگذارى هاى کالن در صدا و سیما تا مدیران شبکه و گروه و عوامل 
برنامه ساز خودمان نگاهى فرهنگى به این برنامه داشتند و این مؤلفه در همه 
جوانب «کتاب باز» وجود دارد. حتى درباره طراحى دکور، متراژ و اســتفاده 

رنگ ها و... فکر شده و به قاعده روى آن بحث و کار شده است.
■ ما با مشکالت زیادى به سروش صحت رســیدیم و او را در برنامه حفظ 
کردیم. ما کسى را انتخاب کردیم که ســعه صدر دارد. سروش صحت اهل 
رسانه و فرهنگ است. او کتابخوان اســت و جزو کارگردانان آثار تلویزیونى 
طنز محسوب مى شود و خوب بلد است مردم را سرگرم کند، اما در کنار تمام 

این مؤلفه ها باید اشاره کرد که سروش صحت اهل گفتگو است.
■ هیچ ســناریو و متنى براى ســروش صحت نوشــته نمى شــود و خود 
اصلى صحت مقابــل دوربین قرار مى گیرد. البته به نســبت مهمانى که در 
برنامه حضور دارد، ســئوال برایش طرح مى شــود اما وقتى به گفتگو 

مى نشیند فقط با مهمان صحبت مى کند. تا امروز ما هیچیک از گفتگوهاى 
سروش صحت را سانسور نکردیم و سئوال هاى او به هیچ وجه حذف نشده

 است.
■ رقم دستمزد ســروش با بقیه مجریان اصًال قابل مقایسه نیست. کسى 
میلیاردى دســتمزد نمى گیرد و ســروش صحت حضــورش در «کتاب 
باز» تجارت نیســت بلکــه زندگــى اش را در این برنامه ســپرى مى کند 
و براســاس عالقه اش در برنامه مــا حضور دارد. ســروش صحت از نظر 
مالى خیلى خیلى همراه برنامه اســت و اصًال رقم دســتمزد او باورکردنى

  نیست.

کارگردان «کتاب باز»:

گفتگو هاى سروش صحت را سانسور نکردیم

تیزر فصل هشتم «بازى تاج و تخت» رکورد شکست

یک مسابقه بزرگ استعدادیابى دیگر روى آنتن شبکه 3
تهیه کننده مسابقه بزرگ استعدادیابى «ستاره ساز» از 

آغاز پخش این برنامه در نوروز 98 خبر داد.
جواد فرحانى با اعالم این خبــر افزود: بعد از فراخوان 
عمومى ما براى شناســایى اســتعدادها بیش از چند 
هزار نفر متقاضى شــرکت در مسابقه شدند. با حضور 
چهره هاى شناخته شــده فوتبال ایران مانند مجتبى 
جبارى، خــداداد عزیــزى، فیروز کریمــى و ادموند 
بزیک به عنوان کارشناس در نقاط مختلف کشور کار 
استعدادیابى از متقاضیان انجام شد و مجموعاً 168 نفر 

به مسابقه راه یافتند.
تهیه کننده «ســتاره ســاز» افزود: ضبط آیتم هاى 
استانى مسابقه انجام شــده و ضبط استودیوى شماره 
2 به زودى آغاز خواهد شــد. ضمن آنکه بعد از حدود 
15 قســمت وارد اســتودیوى اصلى برنامه خواهیم

 شد.
فرحانى درباره جزییات برنامه بیان کرد: مسابقه «ستاره 
ساز» با توجه به گســتره جغرافیایى که تمام کشور را 
شامل مى شود ســه مرحله دارد که در قسمت هاى 

ابتدایى برنامه توضیحات مبســوط این سه مرحله و 
جزییات استعدادیابى و نحوه فعالیت کارشناسان برنامه 

به اطالع بینندگان خواهد رسید.
فرحانى در پایان گفت: مســابقه بزرگ «ستاره ساز» 
از نوروز 98 آغاز مى شــود و بعــد از آن نیز به صورت 

هفتگى روى آنتن شبکه 3  مى رود.
گفتنى است مسابقه استعدادیابى «ستاره ساز» با اجراى 
امیرعلى دانایى و محمدحســین میثاقى از نوروز 98 

روى  صحنه خواهد رفت.

جبارى، خــداداد عزیــزى، فیروز کریمــى و ادموند ج
کار وشور بزیک به عنوان کارشناس در نقاط مختلف ک
168168 نفنفر مجمومجموعًاعًا متقامتقاضیانضیانانج انجامشام شدود و ایابىاز از 88استاستعدادعداد

فرحانى درباره جزییات برنامه بیان کرد: مسابقه «ستاره 
کشورکشور را را تماممام که تکه جغرافیرافیایىای وا توجه بجه به گسه گســترــتره جغه بز» ب ساز
قسمتسمتهاىهاى ردر قدر د کهکه ردارددا مرحلهحله ره مره ســ ســ و شود شامل مى

گفتنى است مسابقه استعدادیابى «ستاره ساز» با اجراى
ویى و محمدحســین میثاقى از نوروز 98 دانایى ىعلى 8امیرامیر

روى صحنه خواهد رفت.

در حالى که پخش فصل هشــتم و پایانى سریال «بازى 
تاج و تخت» قرار اســت از 14 آوریل (25 فروردین) آغاز 
شود، اولین تیزر این فصل که هفته گذشته رونمایى شد، 
رکورد تعداد بیننده را شکست و مدیران شبکه اچ بى او را 

امیدوار کرد.
فصل آخر این سریال حماسى حدود 20 ماه پس از پایان 
فصل هفتم پخش خواهد شد و این نگرانى وجود داشت که 
مخاطبان این مجموعه تلویزیونى دلسرد شده باشند. اما با 
انتشار تیزر دو دقیقه اى فصل هشتم غوغا به پا شد و در 24 
ساعت اول پس از انتشار، این تیزر 81 میلیون بار دیده شد.

این تعداد بازدید رکورد تعداد تماشاى تیزرها و آنونس هاى 

سریال هاى شبکه اچ بى او در پلتفرم هاى دیجیتال مثل 
یوتیوب و توییتر را شکست. پیش از این رکورد 61 میلیون 
بار دیده شــدن براى تیزر فصل هفتم بود که در تابستان 

2017 منتشر شد.
به نظر مى رسد رکورد تعداد مخاطب قسمت نخست هم با 
فصل هشتم «بازى تاج و تخت» شکسته شود . اپیزود اول 
فصل هفتم در این زمینه رکورددار بود و ده میلیون و صد 
هزار نفر آن را از شبکه اچ بى او دیدند. این در حالى ا ست 
که رکورد بیشترین تماشاگر همه قسمت هاى این سریال 
به اپیزود آخر فصل هفتم با بیش از 12 میلیون تماشاگر 

تعلق دارد.

دبیر ســى و هفتمین جشــنواره فیلم فجــر، درباره رد 
پیشــنهاد داورى این رویداد ســینمایى توســط اصغر 

فرهادى و ابراهیم حاتمى کیا توضیح داد.
ابراهیــم داروغه زاده گفــت: «داورى کار ســختى در 
سینماى ایران اســت و همه انتظار دارند برنده شوند و 
این شرایط ســختى براى چهره هاى مطرح سینمایى 
ایجاد مى کند که پرهیز مى کنند. آقــاى حاتمى کیا در 
هیچ جشنواره اى داورى نکرده اســت. آقاى فرهادى 

هم در صحبتى که با ایشان داشــتم، اشاره کردند من 
سه سالى است که حتى در جشــنواره هاى خارجى اى 
که فیلم هــاى ایرانى حضــور دارنــد، داورى را قبول 
نمى کنم. این بحثى اســت که براى قضاوت عادالنه، 
افراد باید مناســبات ســینماى ایران را کنار بگذارند و 
این شــرایط را ســخت مى کند. اما آقاى فرهادى هر 
فیلمى که خود داشته در جشــنواره فجر حضور داشته

 است.» 

چرا فرهادى و حاتمى کیا داورى را رد کردند

اکــران فیلم «همــه مى داننــد» به 
کارگردانــى اصغــر فرهــادى در 
سینماهاى ترکیه آغاز شد. در این فیلم 
اســپانیولى زبان، بازیگرانى همچون 
«پنلوپه کــروز»، «خاویر بــاردم» و 

«ریکاردو دارین» بازى مى کنند.
نخستین نمایش این فیلم در جشنواره 
بین المللى فیلم کن سال گذشته انجام 

شده بود. 
«همه مى دانند» در سى  و سومین دوره 
جوایز ســینمایى «گویا» که به اسکار 
اســپانیا معروف اســت، در حالى که 
در هشتبخش نامزد شــده بود، هیچ 
جایزه اى را کســب نکرد. این فیلم از 

رقابت در اسکار 2019  هم باز ماند.

«همه مى دانند» 
به ترکیه رسید
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با نیمکت نشینى قاسم حدادى فر در دیدار  ذوب آهن 
برابر پدیده بازوبند کاپیتانى این تیم بر بازوى رشید 
مظاهرى بســته شــد و جالب اینکه با کاپیتانى گلر 
ذوبى ها این تیم باز هم توانست دروازه خود را بسته 

نگه دارد.
هفته گذشته از بازى هاى هفته بیست و یکم لیگ 
برتر ذوب آهن اصفهان در مشهد به سراغ تیم پدیده 
این شهر رفت تا براى ســومین بار در فصل فوتبالى 
اخیر با یاران گل محمدى روبه رو شوند. دیدارى که 
در نهایت با یک گل به سود ذوب آهن به پایان رسید 

تا این تیم بعد از دو شکست در دیدارهاى قبلى مقابل 
پدیده این بار با پیروزى به کار خود پایان دهد.

اما یکى از نــکات بازى ایــن دو تیم بــه ترکیب 
ذوب آهنى ها و نیمکت نشــینى قاســم حدادى فر 
کاپیتان اول تیــم برمى گردد. ایــن  هافبک که در 
بازى هاى این فصــل هم به مانند قبــل به عنوان 
سرگروه اول سبزپوشان معرفى شــد در این دیدار 
در ترکیب اصلى این تیم حضور نداشت، تا به اجبار 
بازوبند سرگروهى ذوب آهن بر بازوى رشید مظاهرى 
دروازه بان این تیم بسته شود، اتفاقى که پیش از این 

نیز افتاده بود اما این بار سوژه جالبى را به همراه داشت 
و آن هم بسته ماندن دروازه ذوب آهن بود در یکى 
از بازى هایى که گلر این تیــم بازوبند کاپیتانى را به 

بازو بسته بود.
مظاهرى در دیدارهاى اخیر ذوبى ها که با هدایت على 
منصوریان برگزار شد سه بار توانست بازوبند کاپیتانى 
این تیم را بر بازوى خود ببندد. او در یک دیدار داخلى و 
یک دیدار آسیایى در دقایقى از بازى با تعویض حدادى 
فر بازوبند را به بازو بست و هر دو دیدار نیز بدون باز 
شدن دروازه ذوبى ها به پایان رسید در این باره جالب 

اینکه  این بار هم پس از نیمکت نشین کردن قاسم 
حدادى فر طبیعى بود که منصوریان، رشید مظاهرى 
را به عنوان کاپیتان پیشاپیش سایر بازیکنان به زمین 
بفرســتد و جالب اینکه باز هم آنها بدون اینکه گلى 
دریافت کنند بــازى را به پایان رســاندند اما این بار 
سبزپوشان موفق شدند در دقایق پایانى دروازه حریف 
سرسخت خود را باز کنند تا پس از دو دیدار و تساوى 
و کلین شیت با کاپیتانى دروازه بان  ذوبى  ها، این بار 
عالوه بر بســته ماندن دروازه سبزپوشان با پیروزى 

آنها نیز همراه باشد.

بازوبندى که خوش یمن بود

سرپرست تیم پارس جنوبى جم اعتقاد دارد نباید رحمان 
احمدى را به خاطر یک اشتباه ســرزنش کرد و عملکرد 

خوبش در گذشته را از یاد برد.
عبدالرحیم خطیب در گفتگویى درباره شکســت پارس 
جنوبى مقابل ســپاهان با اشــاره به اینکــه در برنامه 
«شب هاى فوتبالى» مشــخص شد یک پنالتى به ضرر 
پارس و یک پنالتى به ضرر سپاهان گرفته نشده، تأکید 
کرد: ما حقیقتاً دیگر خسته شدیم اینقدر اشتباهات داوران 
علیه تیم خودمان را شمردیم. اگر در دقیقه 10 آن پنالتى 
که کامًال واضح بود، گرفته مى شد و ما یک بر صفر جلو 
مى افتادیم، شاید شرایط بســیار فرق مى کرد. خیلى ها 

شاید بگویند سپاهانى ها نیز یک پنالتى طلبکار هستند اما 
در شرایط بازى نمى شود اینگونه صحبت کرد. امیدوارم 

واقعاً فکرى به حال داورى ها انجام شود.
سرپرست پارس جنوبى همچنین گفت: متأسفانه اتفاق 
ناپسندى در ورزشــگاه نقش جهان و از سوى تعدادى از 
هواداران سپاهان رخ داد. من چند بار به ناظر مسابقه و داور 
چهارم بابت اشتباهات داورى اعتراض کردم و به همین 
دلیل هواداران حریف هربار از روى نیمکت بلند شدم تا 
حتى برگه تعویض بدهم، به من توهین کردند. 90 دقیقه 
آنها به من توهین کردند که این مسائل پذیرفتنى نیست. 
این در حالى اســت که هواداران ما در شهرستان جم با 

احترام ویژه اى از حریفان پذیرایى کردند و قطعاً مسئوالن 
سپاهان هم مى توانند این موضوع را تأیید کنند.

 بشار رسن یکى از بازیکنان مورد وثوق برانکو است که با نظر مستقیم او به پرسپولیس پیوست. این هافبک تکنیکى عراقى 
توانست خیلى زود در ترکیب تیم جدیدش جا بیافتد و در رقابت هاى فصل گذشته لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا خوش 
بدرخشد. بر همین اساس مورد توجه برخى تیم هاى آسیایى و به ویژه قطرى قرار گرفت در حالى که سرمربى پرسپولیس 

هم به دنبال تمدید قرارداد او بود. گاهى هم از زبان مدیر برنامه هایش شــنیدیم بشار 
رسن از تیم هاى قطرى پیشــنهاد همکارى دارد اما خودش مى خواهد در 

پرسپولیس بماند!
از قضا همین اتفاق هم افتاد. بشــار رسن پس از کش و قوس هاى 
فراوان با پرسپولیسى ها براى تمدید دو ســاله قراردادش به توافق 
رسید. در همین ارتباط یکى از نزدیکان باشگاه پرسپولیس به نکته 

جالبى اشاره کرد. او مدعى شد بشار رسن هافبک مورد عالقه برانکو 
است. از طرفى خودش هم تمایل داشت در تهران و پرسپولیس بماند. 

همه این حرف ها درست اما یکى دیگر از دالیل تمدید قرارداد بشار رسن 
مبلغ پیشنهادى پایین قطرى هاســت. تیم هاى قطرى بیشتر پول خود را 

صرف خرید هاى برزیلى، آمریکاى جنوبــى، اروپایى و آفریقایى کرده و براى 
آسیایى ها و به ویژه ایرانى ها و عراقى ها خیلى هزینه نمى کنند. بدین 

ترتیب کوچ بشار رسن به لیگ ستارگان قطر خیلى پول بیشترى 
نســبت به ایران به حســاب هافبک عراقى واریز نمى کند 

مضاف بر اینکه بازى در پرسپولیس هم شهرت دارد، هم 
محبوبیت و هم موفقیت!

ماند چون پول قطرى ها چشمگیر نبود

اوساگوآنا، فوروارد نیجریه اى ذوب آهن پس از چند روز 
مصدومیت، در تمرینات گروهى اخیــر تیم ذوب آهن 

شرکت کرد.
این بازیکن کــه به دلیل مصدومیت بــازى ذوب آهن 
مقابل تیم هاى الزورا عراق در لیگ قهرمانان آســیا و 
پدیده مشهد در لیگ برتر را از دست داد،  با رهایى از بند 
مصدومیت براى دیدار با النصر عربستان مشکلى ندارد 

و مى تواند براى نماینده ایــران به میدان برود. 
دیدار تیم ذوب آهن و النصر عربستان روز 

دوشنبه 20 اسفندماه در دبى برگزار 
خواهد شد.

ذوب آهن که نایب قهرمانى 
در لیگ قهرمانان آســیا را 
در کارنامــه دارد با توجه 
به بــرد در برابــر پدیده 
شــرایط روحى و روانى 

خوبى پیدا کرده است 
و این بــرد حاوى 

یک پیــام نوید 

بخش براى شــاگردان علیرضا منصوریــان بود. آنها 
عالوه بر ماجراجویى در لیگ قهرمانان آســیا در لیگ 
برتر هم مى توانند در مصاف با تیم هاى مدعى قهرمانى 
دست به کار بزرگى بزنند. ذوب آهن البته پیش از بازى 
با پدیده در جدال با تیم الزورا ارائه 
گر بازى خوبى بود و تنها دلیلى 
که موجب شــد به ســه امتیاز 
ممکن دســت نیابد از دســت 
دادن موقعیــت ها بود که 
به نظر مى رسد در بازى 
با النصر کمتر شاهد 
چنین اتفاقى باشیم 
چرا که اوســاگوآنا 
بــه ترکیــب تیم 
برمـــى گــردد. 
مهاجـمى که قدر 
هـــا  موقعیت 
را بــه خوبى 

مى داند.

بازگشت اوساگوآنا 

سپاهانى ها بى دلیل به من فحش دادند!

حاال دوباره بعد از چند فصل، شرایط در صدر جدول لیگ 
برتر به گونه اى شده که همزمان پنج تیم براى قهرمانى 
مى جنگند و سایه به ســایه هم پیش مى روند. حاال هر 
هفته ممکن اســت آرایش خانه هاى اول تا پنجم جدول 
تغییر کند. اگر این رقابت تا هفته پایانى ادامه داشته باشد، 
جذابیت لیگ به حدى مى رســد که شاید روز آخر مدعى 
اصلى قهرمانى حتى سهمیه آسیا هم نگیرد. این هیجان 

کم نظیر لیگ را دوســت داریم. این رقابت فشرده قطعًا 
باعث زیباتر شدن لیگ برتر مى شــود اما به موازات این 
زیبایى و هیجانى که تولید مى کند، نیاز به دقت بیشــتر 
سازمان لیگ، فدراســیون فوتبال و مسئوالن احساس 
مى شود. حاال در این رقابت پرهیجان، یک اشتباه کوچک 
مى تواند تأثیرگذار باشد. حفظ این جذابیت فقط نیازمند 

مسائل فنى و تاکتیکى نیست، مراقبت هم مى خواهد.

عجب لیگى داریم

 هرچه به هفته هاى پایانى لیگ دسته اول نزدیک مى شویم 
اخبارحاشــیه اى و عجیب و غریب بیشتربه گوش مى رسد. 
شنیده شــده یکى ازاین اخبارمربوط به دو دالل بد نام است 
که ظاهراً با بازیکنان تحت اختیارخودشان تماس مى گیرند تا 

دربرخى بازى ها سوتى بدهند و گل بخورند! این دو دالل به 
یکى دو تیم مدعى صعود هم نزدیک شده و اعالم آمادگى 
کرده اند درقبال دریافت مبالغى نتایج رقیبان این دو تیم را 
تحت الشعاع قرارداده و اسباب ناکامى آنان را فراهم سازند. 

جاى امیدوارى است که مسئوالن فدراسیون فوتبال و سازمان 
لیگ فوتبال با نظارت ویژه و برخورد با متخلفان اجازه ندهند 
دالالن بدنام روى لیگ دسته اول و نتایج آن تأثیربگذارند و 

امتیازات غیرطبیعى به سود برخى تیم ها جمع آورى کنند.

ادامه ماجراهاى 2 دالل بدنام

 نمایش ناامیدکننده مقابل اســتقالل در بازى رفت که 
با شکست ســه گله تى تى ها همراه بود، باعث ناامیدى 
هواداران شد. آنها تصور کردند نظر بدبین ها درباره بمب 
نقل و انتقاالتى زنوزى که اعتقاد داشتند فوتبال دژآگه به 
پایان رسیده و براى استراحت به تبریز رفته، واقعى است 
و رؤیاى قهرمانى با دژآگه و شجاعى نیز محقق نخواهد 
شد. اما ستاره سابق فوالم و ولفسبورگ، همانطور که در 
میکسدزون ورزشگاه آزادى این ادعا را تکذیب کرده بود، 
در زمین نیز بر آن خط بطالن کشید و خود را به عنوان یکى 

از بهترین هاى لیگ هجدهم معرفى کرد.
شماره 21 تبریزى ها که هافبک راست تراکتور از ابتداى 
فصل بوده، خیلى زود در لیگ ایــران جاافتاد و على رغم 
تغییرات پى در پى روى نیمکت تیم تراکتور، ثبات کیفى 
خود را حفظ کرد. اما عملکرد ویــژه این بازیکن در دیدار 
برگشت مقابل اســتقالل بود. جایى که پاس استثنایى 
احســان حاج صفى را به خوبى کنترل کــرد و به راهش 
ادامه داد و در محوطه جریمه با شــوتى تماشایى، دروازه 
سیدمهدى رحمتى را فرو ریخت. ســپس نیز به سمت 
هواداران «اوز به اوز» رفت و آنها را در آغوش گرفت و با 

زدن یک گل مهم، بر محبوبیت خود افزود.
دژآگه در دربى تبریز نیز در جاى همیشگى حضور داشت 
و نمایشى مثل دیگر بازى ها داشت؛ هم خوب دوید، هم 
بسیار جنگید و هم در فرایند هجومى اثرگذار ظاهر شد. او 
به خوبى پاس هاى بازیکنان ســبزپوش را قطع مى کرد 
و همچنین با استفاده از فیزیک بدنى فوق العاده اش، به 
حفظ توپ مى پرداخت. گلى هم که به ثمر رساند اگرچه 
در شرایطى تقریباً آسان به ثمر رسید اما قفل دروازه ماشین 
سازى را باز کرد و شرایط را به نفع قرمزپوشان تبریزى رقم 
زد. اشکان دژآگه این فصل براى تراکتورى ها حکم یک 
شوالیه جنگنده را داشته؛ کسى که براى توپ گیرى کوتاه 
نمى آید و براى حفظ توپ نیز از تمام 
توانش اســتفاده مى کند. همین 
حاال تیم پرستاره تراکتور در ذهن 
هواداران جاودانه گشته اما اشکان 
و مسعود و استوکس، باید همین 
رونــد را ادامــه دهند تا 
فوتبال تبریز و حتى 
آذربایجان را به 
هــدف نهایى 
کــه قهرمانى 
در لیگ است، 

برسانند.

اشکان، کلمه بمب را 
رو سفید کرد!

 برد تراکتور سازى در برابر ماشین سازى در هفته بیست و 
یکم لیگ هجدهم به راحتى آب خوردن زیر سئوال رفت 
و در همان دقایق ابتدایى که سوت پایان بازى نواخته شد 
کسى به 40 امتیازى شدن تراکتور سازان و صعود این تیم 
شهرســتانى به رتبه دوم جدول رده بندى نپرداخت بلکه 
همه ســراغ موضوع تبانى دو تیم و آن اتفاقات عجیب و 
غریب در صحنه  گل هاى تراکتورسازى رفتند. در حالى که 

یک تیم در بیست و یک بازى سخت و فرسایشى لیگ 
تالش کرده و 40 امتیاز به دســت آورده اما کار آنها لوث 

مى شود آیا این کار عادالنه است؟
متولیان امر از همان ابتدا با اعمال قانون و گفتن این نکته 
که دو تیم با یک مالک مجوز حضــور در لیگ را ندارند  
مى توانســتند جلوى حرف و حدیث هاى آسیب رســان 
را بگیرند. اکنون با این شــایعات و تهمت ها هم اعتبار 
باشگاه تراکتور سازى زیر ســئوال رفته و هم اعتبار لیگ 
برتر در حالى که اگر کمى فقط کمى حرفه اى و عاقالنه 
عمل مى شد امروز از این ادعاها خبرى نبود. اما مدیران 
ورزشــى و فدراسیون فوتبال بلد نیســتند یا هنوز به آن 
توانایى نرسیدند که در روند مدیریت حرفه اى عمل کنند، 
به همه اجازه داده مى شــود به بهانه پولدار بودن در همه 

جا حضور داشته باشــند و حتى با تصویب قراردادهاى 
صورى خیلى از قوانین موجود دور زده شود و اگر کسى 
در پى پاســخگویى و شفافیت باشــد متهم به تشویش 
اذهان عمومى و سیاه نمایى شود. امروز متهم اصلى این 
ماجرا زنوزى است، فردى متمول که پا به عرصه فوتبال 
گذاشــته و با خریدهاى بزرگ و بمب منفجر کردن هاى 
متوالى سر و صداى زیادى به پا کرده است. اما در کار او 
یک ایراد بزرگ وجود دارد، او در تبریز و لیگ برتر دو تیم 
دارد. روزهایى با شال قرمز در میدان 
حاضر مى شود و روز دیگر با شال سبز 
و اینــک اگر روح بــازى جوانمردانه 
خدشه دار مى شــود فداى خش خش 
اســکناس هاى تا نخــورده  زنوزى 
بزرگوار!  این مسئله یک مسئله  عادى 
نیست که اعتبارها به راحتى زیر سئوال 
مى رود، این شبهات براى فوتبال سم 
است و مسلمًا بیشــتر بى اخالقى ها 
از همین کانال ها سرچشــمه گرفته 
مى شود و در جاى دیگر با شکل دیگر 

خود را نشان مى دهد.
امیدواریم براى این اتفاقات راه چاره اى اندیشــیده شود 
زحمات و تالش هاى واقعى زیر ســئوال نــرود البته در 
هیچ جاى دنیا هم، چنین موردى وجود ندارد و هر تیمى 
با سیستم مدیریتى مجزا از تیم هاى دیگر فعالیت مى کند. 
و فدراسیون هایشان هم با کســى عقد اخوت و برادرى 
نبســته اند در برابر قانون گردن همه نازك تر از مو است 
و هیچکس حق ندارد کار فرا قانونــى انجام دهد. حتى 
خانواده  آنیلى هم در صورت تخلف باید با یوونتوس شان 
به دســته 3 بروند و طعم تلخ تنبیه را بچشند، حتى اگر 
صنعت خودروسازى یک کشــور به این خانواده وابسته 
باشد و خدمات زیادى به ایتالیا کرده باشند. بیایید با هم 

رو راست باشیم!

تقصیر خودتان است که انگ تبانى مى خورید

تیم فوتبال سپاهان با پیروزى برابر پارس جنوبى جم اختالف 
خود را با صدر جدول کمتر کرد.

سپاهان که پس از اولین شکست فصل خود که هفته گذشته 
متحمل آن شــد نیاز مبرمى به پیروزى و کسب 3 امتیاز از 
دیدار برابر پارس جنوبى جم داشــت بازى را هجومى آغاز 
کرد. آنها بازى را مطابق انتظار تهاجمى آغاز کردند و در برابر 
پارس جنوبى در نیمه نخست با بازى بسته و تدافعى سعى در 
حفظ نتیجه تساوى حداقل در نیمه نخست بود. شاگردان امیر 
قلعه نویى که بیشتر روى کرنرها و پرتاب هاى اوت بلند برنامه 

داشتند در نیمه نخست دو موقعیت خوب به دست آوردند اما 
در پایان در سومین خطر جدى این کى روش استنلى بود که 
سپاهان را پیش انداخت و تیمش را برنده به رختکن فرستاد.

در نیمه دوم سپاهان محتاط تر بازى را دنبال کرد و در مقابل 
پارس جنوبى براى زدن گل تســاوى پیش کشــیده بود. 
سپاهان که به خوبى بازى را در نیمه دوم کنترل کرده بود در 
اواسط نیمه دوم با ده نفره شدن حریف کار برایش راحت تر 
شــد و در چند دقیقه پایانى با کنترل بازى و پاسکارى هاى 
متوالى بازى و نتیجه را حفظ کرد و در آخرین بازى خانگى 

سال به 3 امتیاز ارزشمند دست یافت.

سپاهان با همان تاکتیک همیشگى مى تازد

سرپرست تیم فوتبال ذوب آهن گفت: این لیگ به نفع 
تیم هایى مثل تراکتورسازى و سپاهان است، چون آنها 

زمان بیشترى براى ریکاورى دارند.

مجید حاجى رســولى ها در خصوص دیــدار تیم هاى 
فوتبال ذوب آهن اصفهان و پدیده شهرخودرو مشهد 
در هفته بیست ویکم لیگ برتر که با پیروزى شاگردان 
منصوریان به پایان رسید، اظهار کرد: ما امسال دو بار 
در جام حذفى و لیگ برتر مقابل پدیده شکست خورده 
بودیم و به همین دلیل بازیکنان مــا براى این بازى 
انگیزه زیادى داشتند. براى این بازى تغییرات زیادى 
داشتیم و منصوریان سعى کرده بود بیشتر از بازیکنان 
جوان استفاده کند و آنها هم انگیزه زیادى داشتند که در 
نهایت منجر به پیروزى شد منصوریان این روز ها سعى 
مى کند بازیکنان را مدیریت کند تا هم فشار زیادى به 

آنها نیاید هم به تیم لطمه اى وارد نشود.
سرپرســت تیم فوتبال ذوب آهن ادامــه داد: فاصله 
بازى ها کم اســت و این کار را به شدت سخت کرده 

است. در هفت روز باید ســه بازى سنگین انجام 
دهیم و بازى با النصر ســومین بازى دشــوار 

ماست. به نظرم این لیگ به نفع تیم هایى مثل 
پدیده،تراکتورسازى و سپاهان است، چون 
آنها با وجود اینکه از نظر تیمى خوب هستند 

زمان بیشــترى براى ریکاورى دارند و ذوب آهن، 
استقالل و پرسپولیس در پایان فصل از این موضوع 

ضرر مى کنند.

سرپرست ذوب آهن:

این لیگ به نفع تیم هایى مثل تراکتورسازى و سپاهان است!

رى دارد اما خودش مى خواهد در 

قوس هاى ن پساز کش و
ســاله قراردادش به توافق

باشگاه پرسپولیس به نکته 
ن هافبک مورد عالقه برانکو

 در تهران و پرسپولیس بماند. 
دالیل تمدید قرارداد بشار رسن 

یم هاى قطرى بیشتر پول خود را 
ــى، اروپایى و آفریقایىکرده و براى

خیلى هزینه نمى کنند. بدین
طر خیلى پول بیشترى 

اقى واریز نمى کند 
شهرت دارد، هم 

 الزورا عراق در لیگ قهرمانان آســیا و 
 لیگ برتر را از دست داد،  با رهایى از بند 
عربستانمشکلى ندارد  ى دیدار با النصر

ى نماینده ایــران به میدان برود.
هن و النصر عربستان روز 

ندماه در دبى برگزار

یب قهرمانى 
ن آســیا را
رد با توجه
ــر پدیده 
 و روانى 

ه است 
ى 

 

ا با پدیده در جدال با تیم
گر بازى خوبى بود و
که موجبشــد به س
ممکن دســت نیابد
دادن موقعیــت
به نظر مى رس
با النصر کم
چنین اتفا
چرا که او
بــه ترک
برمـــى
مهاجـم
موقعی
را بـ
مى

شوالیه جنگنده را داشته؛ کسى که براى توپ
نمى آید و براى حفظ توپ
توانش اســتفاده مى
حاال تیم پرستاره تراک
هواداران جاودانه گش
و مسعود و استوکس
ررررررررررونــد را ادا
فوتبال
آذر
هـ
کـ
در
برسان

شود.
دامــه داد: فاصله 
شدت سخت کرده 

سنگین انجام 
ى دشــوار 

هایى مثل 
ت، چون 
بهستند 

ند و ذوب آهن، 
صل از این موضوع 

سعید نظرى

احمد خلیلى

سعید سرافراز

محمد احمدى
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ابالغ وقت دادرسى
ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به آقاى على نظرى، محمدباقر خدایاروش، شرکت زرین پخش 
سایمان جنوب- کالسه پرونده: 530/97 وقت رسیدگى: 98/2/9 ساعت 5 عصر خواهان: رضا 
میرنظامى خوانده: على نظرى فرزند رضا، محمدباقر خدایاروش فرزند حسینعلى، شرکت زرین 
پخش سایمان جنوب خواســته: مطالبه وجه خواهان دادخواستى تسلیم شوراى حل اختالف 
نموده و جهت رسیدگى به شــعبه 1 حقوقى ارجاع گردیده و وقت رسیدگى تعین شده به علت 
مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 آئین 
دادرســى مدنى مراتب یک نوبت در روزنامه هاى کثیرالنتشار ایران آگهى مى شود تا خوانده 
از تاریخ نشــر آخرین آگهى ظرف مدت ده روز به دبیرخانه شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانى 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگى 
حضور بهم رساند ضمنا چنانچه بعدا ابالغى بوسیله آگهى الزم شــود در یک نوبت منتشر و 
مدت آن ده روز خواهد بود بدیهى است در صورت عدم حضور در جلسه شورا غیابا رسیدگى و 
تصمیم مقتضى اتخاذ مى نماید. م الف: 400632 کریمى- رئیس شعبه 1 حقوقى شوراى حل 

اختالف بخش  باغبادران /12/248
ابالغ وقت دادرسى

شماره: 366/97 پیوست: 344 دارد- ابالغ وقت دادرسى و ضمائم - کالسه پرونده: 366/97 
وقت رسیدگى: 98/1/21 ساعت 16/30 خواهان: مهناز امیرى چرمهینى فرزند علیار خوانده: 
بهروز ابن على چرمهینى فرزند شاهزاده خواهان دادخواستى تسلیم شوراى حل اختالف نموده 
و جهت رسیدگى به شعبه 2 حقوقى ارجاع گردیده و وقت رسیدگى تعین شده به علت مجهول 
المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 آئین دادرسى 
مدنى مراتب یک نوبت در روزنامه هاى کثیرالنتشــار ایران آگهى مى شود تا خوانده از تاریخ 
نشر آخرین آگهى ظرف مدت ده روز به دبیرخانه شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگى حضور بهم 
رساند ضمنا چنانچه بعدا ابالغى بوسیله آگهى الزم شود در یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز 
خواهد بود بدیهى است در صورت عدم حضور در جلسه شورا غیابا رسیدگى و تصمیم مقتضى 
اتخاذ مى نماید. م الف: 406206 هدایتى - رئیس شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف بخش 

باغبادران (مجتمع شماره یک) /12/249
ابالغ رأى

آگهى راى شورا - شماره پرونده : 97 / 559 ش 5حقوقى  شــماره دادنامه 728 –27 / 11 / 
97 درخصوص دادخواست   عباسعلى بهادران فرزند محمدباقربه نشانى شاهین شهر خ ملک 
الشــعراى بهارپالك 16طبقه دوم به طرفیت رحیم زاهدى نژاد  فرزندمحمد حسین به نشانى 
مجهول المکان به خواسته  مطالبه طلب به اســتنادیک فقره سفته به شماره خزانه دارى کل 
0155548به انضمام هزینه دادرسى وتاخیرتادیه بدین شــرح که خواهان ابرازنموده خوانده 

مبلغ 50میلیون ریال وجه ســفته مذکوررابه وى مدیون است خوانده علیرغم ابالغ نشرآگهى 
درجلسه حضورنیافته لذاشورا باتوجه به رویت اصول مدارك واستصحاب بقاى دین ، استحقاق 
خواهان رابر  مطالبه ى خواسته ثابت تشخیص داده  ومستندا به ماده 1301قانون مدنى وماده 
198قانون آیین دادرسى مدنى حکم برمحکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 50/000/000ریال 
بابت اصل خواســته وبــه اســتنادمواد 515- 519- 522قانون آیین دادرســى مدنى مبلغ 
1/625/000ریال بابت  هزینه دادرســى وخســارت تاخیرتادیه ازتاریخ  تقدیم دادخواســت 
(97/9/19) لغایت زمان پرداخت براساس شــاخص اعالمى ازسوى بانک مرکزى جمهورى 
اســالمى ایران که حین اجراى حکم محاسبه خواهدشــد درحق خواهان راصادرواعالم مى 
نماید . راى صادره غیابى وظرف مهلت بیســت روز پس ازابالغ قابل واخواهى  دراین شــورا 
وپس ازآن ظرف بیست روز قابل اعتراض ورســیدگى محاکم عمومى حقوقى  شاهین شهر 
مى باشد . 404704/م الف مجتبى رضوانى - قاضى شعبه پنجم شوراى حل اختالف شاهین 

شهر/12/250 
ابالغ وقت رسیدگى

نظر به اینکه خواهان فاطمه شــعبان زاده باوکالت میترابهرامى  دادخواستى مبنى بر الزام به 
انتقال سند   به طرفیت خواندگان 1- امیرســبحانى2- فاطمه محمودى  به این شورا تقدیم 
نموده و به کالسه 97 / 742 ش 2 ح ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 27 / 1 / 98 ساعت 15 / 
5 عصر تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به استناد ماده 73 ق . آ. 
د . م از نامبرده دعوت مى شود ، قبل از وقت رســیدگى جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم به این شــورا مراجعه نماید درغیر اینصورت طبق مقررات حکم غیابى صادر خواهد 
شد .  404660/م الف مدیر دفتر شعبه 2 حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر/ 12/251 

ابالغ رأى
آگهى راى شورا - شماره پرونده : 541/97 ش 8 ح  شماره دادنامه 775– 11 / 2 / 97 تاریخ 
رسیدگى : درخصوص دادخواســت آقاى مهدى پورجم علویچه فرزنداکبربه نشانى شاهین 
شــهر خ کارگر خ خیام پ 22 به طرفیت خواندگان 1- محمدرضاچنگیزى فرزندحســین به 
نشانى مجهول المکان 3- علیرضاخلج فرزندمحمد به نشانى مجهول المکان به خواسته الزام 
خواندگان به حضوردردفترخانه جهت انتقال سندیکدستگاه خودروپى کى به شماره انتظامى 
955س 96ایران 53به انضمام هزینه دادرسى بدین شرح که خواهان اظهارمى دارد که یک 
دستگاه خودروپى کى به شماره انتظامى 955س 96ایران 53به انضمام هزینه دادرسى بدین 
شرح که خواهان اظهار مى دارد که یکدســتگاه خودرو پى کى ازخوانده ردیف اول خریدارى 
نموده که سندخودرو به نام خوانده ردیف دوم مى باشد ودرخصوص ثمن معامله پرداخت نموده 
ام وبرگ سبزخودرو وپالك آن به نام من مى باشد ولذادرخواســت الزام خواندگان به انتقال 
سند خودرورادارم .نظربه اینکه خواندگان علیرغم ابالغ قانونى وضمایم آن درجلسه دادرسى 
حاضرنگردیده ودلیلى بربرائت ذمه خویش ارائه ننموده اســت والیحه اى ضمیمه نگردیده 

شوراپس ازبررســى پرونده ومدارك موجود باعنایت به برگ سبز خودرووپالك آن که به نام 
خواهان مى باشد ووکالت برانتقال خودرو که تاریخ آن نیز گذشته است ومبایعه نامه ضمیمه 
مورخ 11/10/.92که مصون از جرح بوده اند مســتندبه ماده 198قانون آیین دادرسى مدنى 
وماده 219و221و222و223قانــون مدنى حکم به محکومیت خوانــده ردیف دوم به انتقال 
قطعى سند خودروپى کى به شماره انتظامى 955س 96ایران 53به نام خواهان صادرمى نماید 
خوانده ردیف اول محکوم به پرداخت مبلغ چهل وسه هزارریال هزینه دادرسى درحق خواهان 
صادرمى گردد واعالم مى گردد حکم صادره غیابى بوده  ظرف بیســت روز پس ازابالغ قابل 
واخواهى درهمین شــعبه وظرف همین مدت قابل تجدیدنظر درمحاکم حقوقى دادگسترى 
شهرستان شاهین شهر مى باشــد . 404693  /م الف  حبیب اسالمیان  - قاضى  شعبه هشتم 

حقوقى شوراى حل اختالف  شاهین شهر /12/252 
حصروراثت 

صغرى عابدى گنزق داراى شناسنامه شماره 10184 به شرح دادخواست به کالسه 1796/97 
از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان دوستعلى 
رجبى گنزق بشناســنامه 8472 در تاریخ 97/12/7 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. آمنه رجبى گنزق ش ش 0017688681 ، 
2. فریبا رجبى گنزق ش ش 0020612494 ، 3. الهــه رجبى گنزق ش ش 0110448308 
، 4. مریم رجبى گنــزق ش ش 1081066024 (فرزندان متوفــى)، 5. صغرى عابدى گنزق 
ش ش 10184(همســر متوفى)، 6. نازى عباس زاده رضا قلى قشالقى ش ش 666  ( مادر 
متوفى )، متوفى به غیــر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى 
درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضــى دارد یا وصیتنامه 
از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیــم دارد واالگواهى 
صادرخواهد شد. 404561/م الف رئیس شــعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف 

آباد /12/253
 حصروراثت 

محمد جعفر باب الخانى نجف آبادى  داراى شناسنامه شماره 64 به شرح دادخواست به کالسه 
1780/97 از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
رجبعلى ســلیمانى نجف آبادى  بشناســنامه 20644 در تاریخ 95/8/4اقامتگاه دائمى خود را 
بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. مهدى ســلیمانى نجف 
آبادى    ش ش 923 ، 2. حســنعلى ســلیمانى نجف آبادى  ش ش 788 ، 3. اقدس سلیمانى 
نجف آبادى  ش ش 938 ، 4. زهرا ســلیمانى ش ش 24492 ، 5. عفت سلیمانى نجف آبادى  
ش ش 784 (فرزندان متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام 
تشــریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى 
دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

واالگواهى صادرخواهد شــد. 404583/م الف رئیس شــعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل 
اختالف نجف آباد /12/254

 حصروراثت 
طیبه کاظمى نجف آبادى  داراى شناســنامه شــماره 588 به شــرح دادخواست به کالسه 
1800/97 از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
احترام سلمان نژاد نجف آبادى بشناسنامه 21372 در تاریخ 97/4/21 اقامتگاه دائمى خود را 
بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. طاهره کاظمى  ش ش 
206 ، 2. عزت کاظمى نجف آبادى  ش ش 603 ، 3. محمود کاظمى نجف آبادى  ش ش 956 
، 4. طیبه کاظمى نجف آبادى  ش ش 588 (فرزندان متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه 
دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى 
نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک 
ماه به شــورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد.404646/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى 

دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد /12/255
 مزایده

شماره نامه :   1397009001827965  شماره پرونده : 940998375300518  شماره پرونده : 
940256 اجراى احکام دادگاه عمومى بخش مهر دشت در نظر دارد در خصوص پرونده کالسه 
940256 اجرایى جلسه مزایده اى علیه آقاى سجاد خوندابى برگزار نماید ؛ که مشخصات مال 
مورد مزایده حسب نظریه کارشناسى عبارت است از یک باب منزل مسکونى واقع در خونداب 
خیابان فاطمیه کوچه توحید پالك 283 ملــک داراى 426/66 متر مربع عرصه و حدود 287 
متر مربع اعیانى در یک طبقه مى باشد که با اســکلت دیوار باربر آجرى و سقف تیر آهن کف 
سیمان سطوح  داخلى تا ارتفاع 1/10 متر ســنگ و بقیه سفید کارى با گچ  درب و پنجره هاى 
خارجى آهنى و دربهاى داخلى چوبى سرویس حمام و آشپزخانه کاشى و نماى خارجى و حیاط 
سنگى و کف حیاط سنگ است ساختمان داراى قدمت حدود یازده سال بوده و داراى انشعاب 
آب و برق و گاز میباشد.به توجه به موارد فوق و موقعیت محل و مساحت عرصه و اعیان و نوع 
بنا و مشــترکات و متعلقات و امتیازات ارزش شــش دانگ از پالك 5/923 از بخش 15 ثبت 
اصفهان داراى یک جلد سند مالکیت به شماره چاپى ســند 185725 الف / 90 و شماره ثبت 
17126 از دفتر شماره 87 و صفحه 218 به نام آقاى خوندابى در شــرایط فعلى به مبلغ  یک 
میلیارد و یکصد میلیون ریال بر آورد و اعالم مى گردد. جلسه مزایده در تاریخ 98/1/19 ساعت 
9 صبح  الى 10 صبح در دفتر  اجراى احکام  دادگاه عمومى بخش مهر دشت برگزار مى باشد 
که طالبین شرکت در مزایده مى توانند 5 روز قبل از تاریخ  مزایده به دفتر اجراى احکام مراجعه 
تا دستور بازدید صادر گردد. ضمنًا مزایده از مبلغ ارزیابى شده شروع و برنده کسى است که ده 
درصد مبلغ ارزیابى را نقدا به همراه داشته باشد و باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. 389773/ 

م الف اجراى احکام دادگاه عمومى بخش مهردشت/ 12/256

رئیس اتاق اصناف مرکز استان اصفهان گفت: کمیسیون 
تنظیم بازار استاندارى به مدیریت استاندار تشکیل  شده 
و برنامه ریزى الزم در زمینه تأمین میوه شب عید صورت 

گرفته است. 
رسول جهانگیرى افزود: سیب و پرتقال که مهمترین میوه 
شب عید به شمار مى رود، خریدارى  شده و چند روز قبل 
از عید نوروز توسط کمیسیون تنظیم بازار عرضه خواهد 
شد و در اختیار مردم قرار مى گیرد.وى تأکید کرد: مردم 
نگرانى از بابت تأمین اقالم مورد نیاز خود نداشته باشند و 
در شرایط کنونى هیچ کمبودى در رابطه با محصوالت 

مورد نیاز مردم وجود ندارد.

جهانگیرى همچنین در رابطه با اخبار منتشرشده در زمینه 
کمبود برخى از کاالها تصریح کرد: چندى پیش اخبارى 
نظیر کمبود آرد شــنیده شــد که این امر صحت خبرى 
ندارد و در حال حاضر نیز هیچ گونــه کمبودى در زمینه 
تأمین این کاال وجود ندارد.  رئیس اتاق اصناف اصفهان 
ادامه داد: آرد به  اندازه کافى در اختیار نانوایان قرار گرفته 
و در شرایط فعلى نیز نه تنها ذخیره آرد سه ماه آتى استان 
فراهم است، بلکه تا یکسال آینده نیز منابع کافى در اختیار 
مصرف کنندگان قرار دارد. وى افزود: بحث ورود و خروج 
آرد از سیلو به کارخانه هاى نان حجیم و نانوایان در حال 

رصد است تا به خوبى نیاز این بخش پاسخ داده شود.

معاون هماهنگ کننده فرماندهى انتظامى استان اصفهان 
از اجراى طرح «آرامش» با هدف کاهش سرقت هاى خرد 

در ایام نوروز خبر داد.
محسن عقیلى گفت: به منظور کاهش سرقت ها در ایام 
نوروز و ایجاد فضاى امن و آرام براى شهروندان و مسافران 
نوروزى، طرح «آرامش» با هــدف جمع آورى معتادان،  
توســط پلیس اصفهان در ایام نوروز اجرا مى شود. وى 
بیان کرد: در این طرح از تمام ظرفیت و توان یگان هاى 
انتظامى، واحدهاى عملیاتى، یــگان امداد و پلیس هاى 

تخصصى استفاده شده است.
عقیلى از هماهنگى هاى الزم با بهزیســتى، شهردارى 

ها، شــوراى هماهنگى مبــارزه با مواد مخــدر و دیگر 
دستگاه هاى مرتبط خبر داد و گفت: قرار است تا معتادان 
دستگیر شــده در این طرح، به کمپ هاى ترك اعتیاد 
تحویل شوند. معاون هماهنگ کننده فرماندهى انتظامى 
استان اصفهان با بیان اینکه طرح «آرامش» از 15 اسفند 
ماه کلید خورده و تا 15 فروردین ادامه خواهد داشت، گفت: 
با توافق هاى صورت گرفته، هزینه نگهدارى معتادان در 
کمپ هاى ترك اعتیاد تأمین شده و سعى خواهیم کرد 
تا در ایام نوروز 98 هم چهره اســتان اصفهان را از وجود 
معتادان تابلو پاك کرده و هم از وقوع ســرقت هاى خرد 

احتمالى پیشگیرى کنیم.

تأمین میوه شب عید توسط 
کمیسیون تنظیم بازار

کاهش سرقت هاى نوروزى با 
اجراى طرح«آرامش»  پلیس 

ایمن سازى 6 نقطه حادثه خیز 
جاده اى در شهرضا 

معاون برنامه ریزى و توسـعه فرماندار ى شهرضا گفت: 
شش نقطه از 38 نقطه حادثه خیز جاده اى این شهرستان، 
امسال شناسایى وایمن سازى شد. عباس نظام االسالمى 
افزود: آرام سـازى و میـخ کوبى تقاطع شـهید همت در 
ورودى شهر، آرام سازى و جداسازى فلکه ورودى شهر 
مقابل پارك شـهید بهشـتى، روان سـازى بلوار آیت ا... 
غفارى، روان سازى سـه راه گاز، اصالح شکل هندسى 
میدان فاطمیه، اصالح هندسـى و ایمن سـازى خیابان 
منتهى به دانشگاه آزاد بعد از زیرگذر، نقاط حادثه خیزى 

بودند که ایمن سازى شد. 

جریان دوباره زاینده رود 
حقابه زیست محیطى است

عباس رضایى، اسـتاندار اصفهـان به جارى شـدن آب 
زاینده رود به دسـتور رئیس جمهور اشـاره کـرد و گفت: 
این آب، حقابه زیست محیطى خواهد بود و غیر از حقابه 

کشاورزان است.

دلیل شیوع سالک در شهرهاى 
اصفهان 

مدیر کل منابع طبیعى و آبخیزدارى استان اصفهان گفت: 
وجـود نخاله هـاى سـاختمانى و آب هـاى راکد در شـرق 

اصفهان، از دالیل شیوع سالک در این منطقه است.
محمدحسین شاملى اظهار کرد: برخى شیوع سالک در شرق 
اصفهان را به وجود تاغزارها ارتباط مى دهند و این در حالى 
است که وجود تاغزارها در این منطقه به 40 سال گذشته بر 

مى گردد اما شیوع سالک به صدها سال قبل بر مى گردد.

استقرار 150 آتش نشان در 
باغ فدك 

150 نیروى آتش نشانى اصفهان براى ایمنى و حفاظت 
مسـافران نوروزى آماده خدمت رسـانى شدند. محسن 
گالبى، مدیرعامل سازمان آتش نشانى و خدمات ایمنى 
شهردارى اصفهان گفت: این تعداد نیروى آتش نشان، با 
تمام امکانات و تجهیزات ایمنى و حفاظت در باغ فدك، 
ویژه اسکان موقت مسـافران نوروزى در ایام تعطیالت 

سال نو مستقر مى شوند.

مدرك دوره MBA ارزش 
استخدامى و تحصیل ى ندارد

احمدرضا سـلیمى، کارشـناس دفتـر نظـارت و ارزیابى 
دانشگاه هاى استان اصفهان گفت: بر اساس بخشنامه 
جدید وزارت علوم، تحقیقات و فناورى، مدرك دوره هاى 
مدیریت کسـب و کار (MBA وDBA) فقط براى دانش 

افزایى است و ارزش استخدامى و تحصیلى ندارد.

خبر

شهردار خمینى شهر گفت: با توجه به خشکسالى هاى 
اخیر و نابود شدن گونه هاى مختلف درختى، منطقه 
گردشگرى «بام سبز» و منطقه کوهستانى «الدر» 

به باغ موزه درختان تبدیل مى شود.
على اصغر حاج حیدرى با اشاره به اینکه دغدغه مردم، 
خشکسالى و کمبود آب شده و از مسئوالن انتظار حل 
این بحران مى رود، افزود: تصمیم گرفتیم با همکارى 

مهندسین کشاورزى دانشگاه صنعتى اصفهان، اصله 
درخت هایى که به وادى نابودى و فراموشى سپرده 
شده مانند گالبى و انواع میوه هاى کمیاب دیگر را 
که در گذشته در شهرستان وجود داشت، در منطقه 
کوهســتانى چشــمه الدر و منطقه گردشگرى بام 
سبز بکاریم و به باغ موزه گونه هاى مختلف درختى 

تبدیل شود. 

با حضور مسئوالن، سالن پیش سرد کشتارگاه نطنز 
با صرف هزینه یــک میلیارد ریال اعتبــار افتتاح و 

راه اندازى شد.
على پیراینده، شهردار نطنز اظهار کرد: این سالن با 
ظرفیت گوشت گیرى 5 ُتن در روز، آماده بهره بردارى 
است البته از ابتداى بهمن ماه به صورت آزمایشى آغاز 

به کار کرده بود.
وى گفت: این سالن با مســاحت 34 مترمربع اتاق 

پیش سرد، 6 مترمربع اتاق انتظار و 6 مترمربع اتاق 
فرمان که شامل تأسیسات برق، سرمایشى، رطوبت 
ساز و سیستم اطفاى حریق اســت به بهره بردارى

 رسید.
پیراینده خاطرنشان کرد: سالن پیش سرد کشتارگاه 
با اعتبــارى بالغ بر صــد میلیون تومــان از محل 
اعتبارات شــهردارى و ردیف اســتانى احداث شده

 است.

همزمــان باروزهــاى پایانى ســال، نظــارت بر
فروشگاه هاى بزرگ زنجیره اى اصفهان تشدید شد .

مدیرکل تعزیرات حکومتى اصفهان گفت: امســال  
نظارت و بازرسى گشــت هاى مشترك این اداره در 
فروشــگاه هاى پر تردد و زنجیره اى و برزگ شهر 

تشدید شده است.
غالمحســین صالحى افزود: برخى از فروشگاه ها 
موظف هستند کاالهاى با نرخ دولتى را دریافت و بین 

مردم توزیع کنند و در صورت عرضه نشدن کاالهاى 
اساسى در این فروشگاه ها، مردم مى توانند موارد را به 

اداره کل تعزیرات اطالع رسانى کنند.
وى با اشاره به اینکه مردم بهترین ناظر بر عملکرد 
فروشگاه ها هستند، گفت: در بازرسى از چند فروشگاه 
برزگ و معروف اصفهان، کاال هاى اساسى و ضرورى 
مردم در انبارها ذخیره سازى و عرضه نمى شد که با 
حضور قاضى، این کاال ها در اختیار مردم قرار گرفت. 

نماینده مردم اصفهان در مجلس شوراى اسالمى 
گفت: مقرر شــده تا بر اســاس مســاحت زمین، 
بین 800 هزارتــا  3/5میلیون تومان خســارت به 
حساب کشــاورزان غرب و شــرق اصفهان واریز 

شود.
حیدرعلى عابدى اظهار کــرد: با پیگیرى هایى که 
صورت گرفت، نحوه محاسبه خسارت حق نکشت 

کشاورزان غرب و شــرق اصفهان مورد بازنگرى 
قرار گرفت.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شوراى اسالمى 
ادامه داد: این مبلغ، کل مطالبات کشاورزان نیست 
اما استاندارى تالش کرده تا نهایت توان خود براى 
تخصیص اعتبار را به کار گیرد و خروجى آن، مبالغ 

مذکور است.

معاون فرهنگى دانشــجویى دانشگاه آزاد اسالمى 
واحد شهرضا گفت: ســومین رویداد استارتاپى این 
شهرستان با موضوع «صنایع دستى» در سال 98 در 

این واحد دانشگاهى برگزار مى شود.
عبدالرضا باقى همچنین از راه انــدازى دفتر فیلم و 
رسانه این دانشــگاه در قالب «کانون نگرش» خبر 
داد و خاطرنشان کرد: امسال دو رویداد استارتاپى با 

موضوعات گردشــگرى و صنایع غذایى و سومین 
رویداد استارتاپى شهرســتان نیز با موضوع صنایع 

دستى در سال 98 برگزار مى شود.
باقى با بیان اینکه در سال 98 دفاتر مشاوره دانشگاه 
آزاد شــهرضا در داخل و خارج این دانشگاه تأسیس 
مى شــود، تصریح کرد: اقدامات اولیه براى تأسیس 

کتابخانه صوتى نیز آغاز شده است. 

احیاى گونه هاى در حال نابودى در خمینى شهر  3 چالش اقتصادى اصفهان

 افتتاح سالن پیش سرد کشتارگاه نطنز 

تشدید نظارت بازرسان برفروشگاه هاى بزرگ

خسارت کشاورزان به زودى واریز مى شود

برگزارى نخستین استارتاپ صنایع دستى
 در شهرضا

شهردار خمینى شهر خبر داد؛  رئیس مجمع نمایندگان استان مطرح کرد؛

براى حل چالش ها به یک نگاه ویژه نیازمندیم

رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان در هفتاد و دومین 
نشســت شــوراى گفتگوى دولت و بخش خصوصى، 
مســائل بانکى، مالیاتى و تأمین اجتماعى را، سه چالش 
مهم اقتصادى اســتان عنوان کرد و گفت: بخش دولتى 
و خصوصى باید موانع پیــش روى واحدهاى تولیدى را 

بردارند.
حجت االسالم ناصر موســوى الرگانى با تأکید بر هم 

افزایى بخش دولتى و خصوصى استان براى حل مسائل 
فعاالن اقتصادى افزود: اســتان اصفهان با چالش هاى 
بسیارى روبه رو است و براى حل آن، به یک نگاه ویژه از 

سوى مسئوالن استانى و کشورى نیاز داریم.
■■■

اســتاندار اصفهان  از منتخبان اتــاق بازرگانى اصفهان 
خواست که نقش یک بازوى کارشناسى را براى استاندارى 

ایفا کنند و افــزود: از هیئت نمایندگان اتــاق بازرگانى 
مى خواهیم که به اســتاندارى در واگــذارى اختیارات و 

هدایت تسهیالت و رفع موانع تولید کمک کند.
عباس رضایى تأکید کرد: مقررات براى گیر دادن و ایجاد 
گره نیست؛ بلکه براى گره باز کردن و تسهیل کسب و کار 
است و از این رو باید مدیران و مسئوالن به مقررات به دید 
حل مشکالت مردم به ویژه فعاالن اقتصادى نگاه کنیم .

در ششمین دوره جایزه ملى مدیریت فناورى و نوآورى ایران با حضور وزیر ارتباطات و 
فناورى اطالعـــــات، جایزه مدیریت فناورى و نوآورى ایران به شرکت فوالد مبارکه 

اختصاص یافت.
معاون تکنولوژى شرکت فوالد مبارکه با تأکید بر اینکه تحقیق و پژوهش اصلى ترین 
سیاست فوالد مبارکه اســت، گفت: توجه فوالد مبارکه به تحقیق و پژوهش در حوزه 
مدیریت فناورى و نوآورى باعث شــد برترین جایزه همایش ملــى مدیریت فناورى 
و نوآورى ایران، به شــرکت فوالد مبارکه تعلق گیرد و این انتخاب، نوید ورود بیشــتر 

فناورى هاى مدرن بومى سازى شده به شرکت را مى دهد.
منوچهر نیکفر اظهار کرد: امروزه نقش اطالعات و فناورى در تولید صنایع بسیار حیاتى 

است و فوالد مبارکه این امر را در سیستم مدیریتى خود نهادینه کرده است.
وى افزود: با شرکت در مدل هاى مختلف ارزیابى مدیریت فناورى، تالش مى کنیم در 

چرخه رقابت و سودآورى، پایدارى قابل قبول و فعالیت هاى شایسته اى داشته باشیم.
وى در پاسخ به اهمیت بومى ســازى فناورى در این شــرکت گفت: تالش و امکانات 
شــرکت هاى دانش بنیان مى تواند در بومى ســازى فناورى و خلق نوآورى، با توجه به 
مزیت هاى موجود در شــرکت هاى فوالدى مؤثر باشد و شرکت فوالد مبارکه با تهیه و 
تنظیم سند چشــم انداز خود در حوزه مدیریت فناورى و نوآورى، تمام تالش خود را بر 
اســتفاده از آخرین الگوهاى فناورى به منظور ایجاد بستر مناسب و پیشرفت سازمانى 

معطوف کرده است.

اختصاص جایزه مدیریت فناورى و 
نوآورى به فوالد مبارکه  
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فرارکردن از ژن ها آسان نیست. متخصصان 
مى گویند دیابت به شــمایى کــه والدین 
دیابتى دارید، از هر بیمارى نزدیک تر است 
و اگر سبک زندگى تان را تغییر ندهید، این 

بیمارى شما را خیلى زود از پا در مى آورد.
متخصصــان ورزش کــردن هــر روزه، 
کم کــردن مصرف قنــد و کربوهیدرات و 
ترك سیگار را براى مقابله با دیابت توصیه 
مى کننــد و مى گویند: بــراى دورکردن 
خطر ایــن بیمارى، حتى بایــد در انتخاب 
نوشیدنى هایى که در روز مصرف مى کنید 

هم بیشتر دقت کنید.
نوشــیدنى هایى کــه بایــد 

سراغشان بروید
1-آب 

آب یکى از بهترین نوشــیدنى هاى مفید 
براى دیابتى ها اســت. نوشیدن شش تا 9 
لیوان آب در روز، سطح قندخون را در افراد 
مبتال به دیابت کاهش داده و تأثیر درمان ها 
بر بدن آنها را بیشــتر خواهد کرد. به گفته 
محققان، مصــرف آب کافى حتى احتمال 
ابتالى افراد ســالم به دیابت را هم کاهش 

مى دهد.
2-شیر 

شــیر از نوشــیدنى هاى ضــرورى براى 
دیابتى هاســت. مصرف شــیر بــه تامین 
 D کلســیم، منیزیم، پتاســیم و ویتامین
موردنیاز بدن کمــک مى کند. یعنى همان 
مــوادى را که براى کنتــرل عملکردهاى 
ضرورى بــدن موردنیاز هســتند به بدن 
مى رساند. مصرف هر روزه شــیر، وزن را 
هم کنترل مى کند و احتمال ابتال به دیابت 

را پایین مى آورد.
3-چاى

مصرف چاى بدون قنــد، احتمال ابتال به 
دیابت را پایین مى آورد. چاى، چه سبز باشد 
و چه سیاه، جذب قند در بدن را کم مى کند و 
احتمال درگیر شدن با دیابت را تا 16درصد 

پایین مى آورد.
4-دمنوش دارچین

چه در چاى تان دارچیــن بریزید و چه این 
ادویه را مثل چاى دم  کرده و بنوشید، کمک 
بزرگى به کنتــرل قندخونتــان کرده اید. 
مصرف دارچین، میزان انســولین در بدن 
را تنظیم کرده و احتمــال ابتال به دیابت را 

پایین مى آورد.

حیدر عظمایى، محقق و پژوهشگر طب 
ســنتى درباره مهمترین خــواص جوانه 
شــاهى گفت: این جوانــه داراى انواع 
ویتامین هــا و امالح معدنى مفید اســت 
و باعث تقویت، طراوت و جوان ســازى 
پوست و رشد مو مى شــود؛ همچنین از 

پیرى زودرس جلوگیرى مى کند.
وى افزود: جوانه شــاهى بــراى افرادى 
که قصد کاهش وزن دارند بسیار مفید و 
اثربخش است، زیرا باعث چربى سوزى، 

الغرى و تناسب اندام مى شود.
این محقق و پژوهشگر طب سنتى گفت: 
 ،D جوانه شاهى به علت داشتن ویتامین
کلسیم، منیزیم و منگنز موجب تقویت و 
استحکام استخوان و دندان مى شود و از 

پوکى استخوان، آرتروز و پوسیدگى دندان 
پیشگیرى مى کند.

وى گفت: مصرف این جوانه موجب بهبود 
عملکرد سیستم عصبى و تقویت حافظه 
مى شــود و براى افراد مبتال به آلزایمر، 
MS و صرع بسیار مفید و سودمند است.

این محقق و پژوهشگر طب سنتى بیان 
کرد: جوانه شاهى به علت داشتن ویتامین 
B12، آهن و اسیدفولیک، موجب افزایش 
گلبول هاى قرمز خــون و رفع کم خونى 
مى شود و براى زنان باردار و جنین بسیار 

مفید و سودمند است.
وى اظهار کرد: فیبر موجود در این جوانه 
موجب بهبود عملکرد روده، هضم آسان 

غذا و رفع یبوست مى شود.

براى کنترل هوس غذا خوردن و جلوگیرى 
از پرخورى، شاید شما نیاز به دریافت برخى 

مکمل هاى غذایى داشته باشید.
در ادامه رایج ترین ویتامین ها و مواد معدنى 
که کاهش مصرف آنها منجــر به افزایش 
اشتها و پرخورى شما مى شود، معرفى شده 

است:
 امگا3: کمبود این اســید چرب ضرورى 
باعث هوس پنیر مى شــود. نــوع EPA و 
DHA امگا 3 که بهترین نوع محســوب 
مى  شــوند، براى مقابله با هــوس خوردن 
مناسب هستند. امگا 3 در ماهى  هاى روغنى 
مانند سالمون، ســاردین و کنسرو تن ماهى 
وجود دارد. تخم مرغ، گردو، و دانه هاى کتان 

نیز حاوى مقادیر زیادى امگا 3 هستند.
 روى: ســطح این ماده معدنــى در افراد 
مسن و افرادى که دچار اســترس هستند، 
پایین اســت. کمبود روى نقــش مهمى در 
هوس خوردن ندارد، اما روى حس چشایى 
تأثیر مى گذارد و باعث مى  شود شکر و نمک 
بیشترى در غذاهاى خود استفاده کنید. براى 
تامین این ماده معدنى، مواد غذایى همچون 
جگر، گوشت مرغ، تخم  مرغ، لوبیا سبز و مغز 

میوه بخورید.
 ویتامین B : این ویتامین نقش مهمى در 
مدیریت استرس و افسردگى ایفا مى کند. به 

طور خالصه، مصرف این ویتامین منجر به 
بهبود خلق و خوى و افزایش احساس خوب 
خواهد شد. هنگامى که شما به اندازه کافى 
ویتامین B دریافت نمى کنید، اســترس و 
میل به مصرف تنقالت و پرخورى در شــما 

تقویت مى شود.
 الزم اســت بدانیــد ویتامیــن B در زرده 
تخم مرغ، ســیب زمینى، آووکادو، گوشت، 
ســبزیجات تیره رنگ و ماهــى قزل آال به 

وفور وجود دارد.
 منیزیم: کمبود منیزیم، منجر به تقویت 
میل به خوردن شــکالت مى شــود. توجه 
داشــته باشــید که مصرف قند و افزایش 
اســترس مى تواند ســطح منیزیم بدن را 
کاهش دهد. سیب زمینى، دانه ها، لبنیات، 
کلم بروکلى و ... منابع بزرگ منیزیم هستند.

 کلسیم: کمبود کلسیم معموًال باعث میل 
به مصرف نمک مى شــود. به غیر از 

لبنیات، مى توانید کلســیم را 
از راه مصرف کلم، ماهى 

آزاد، ماهى ساردین، دانه 
چیا و کنجد به دســت 

آورید.
 آهن: در بین 

زنــان بــه 

خصوص قبل از یائســگى شــایع اســت. 
همچنین گیاهخواران نیــز در معرض این 
کمبود هستند. کمبود آهن، میل به خوردن 

گوشــت را افزایش مى دهد. با خوردن 
گوشــت، ماکیان و ماهى، مقادیر قابل 

توجهى از آهن مورد نیاز بدن تأمین مى شود. 
منابع گیاهى آهن، جذب خوبى در بدن ندارند 
اما اگر مى خواهید از آنها استفاده کنید، بهتر 
است میوه هاى خشک، تخم کدو، حبوبات و 
غذاهاى غنى شــده را وارد رژیم غذایى تان 
کنید. بهتر است همراه آهن، حتمًا ویتامین 
C مصرف کنید تا جذب آن سریع تر و بهتر 

باشد.

کمبودهاى غذایى  که باعث افزایش اشتها مى شوند
فقر کلسیم باعث مى شود که شما درصد باالترى از چربى ها را در بدن ذخیره کنید.

کلسیم نقش عمده اى در سوزاندن چربى هاى بدن دارد و کسانى که این ماده معدنى را به میزان کافى در بدنشان 
ندارند، کنترلى هم روى اشتهایشان نخواهند داشت. یک رژیم غذایى سرشار از کلسیم مى توانند منجر به کاهش 
فشار خون، کلسترول و تنظیم قند خون شــود. در ادامه بهترین گزینه هاى چربى سوز سرشار از کلسیم معرفى 

شده اند:

خوردنى هاى سرشار از کلسیم که 
چربى هاى بدن را هم مى سوزانند

کلیه یکى از اجــزاى حیاتى بدن و عملکــرد آن، در 
سالمت عمومى و کلى بدن بسیار حائز اهمیت است. 
بنابر این توجه کردن به عملکرد و سالمت کلیه ها بسیار 
مهم است. رعایت پنج نکته ســاده در سبک زندگى 
کمک خواهد کرد تا کلیه ها را در وضعیتى خوب و سالم 

نگهدارى کنیم.
هیدراته باشید

نوشیدن مقادیر زیاد مایعات به عملکرد صحیح و بهتر 
کلیه ها کمک مى کند. ادرار انســان باید به رنگ کاه 
باشــد. اگر رنگ ادرار از رنگ کاه تیره تر باشد، یکى 

از موارد محتمل دهیدراته یا کم آب بودن بدن است.
خوراکى هاى سالم بخورید

رژیم غذایــى متعادل شــده، ضامــن دریافت تمام 
ویتامین ها و مــواد معدنى مورد نیاز بدن اســت. باید 
سعى شود در رژیم غذایى از میوه ها، سبزى ها و غالتى 
مثل نان، برنج و غذاهاى تهیه  شده از آرد گندم بیشتر 
استفاده شود. همچنین ضرورى است که از غذاهاى 

خیلى شور (پرنمک) و خیلى چرب خوددارى کرد.
سفیده تخم مرغ یکى از غذاهاى مفید براى کلیه است. 
پروتئین موجود در ســفیده تخم مرغ، منبع خوبى از 

پروتئین سالم براى کلیه است.
یکى دیگر از خوراکى هاى مفید براى کلیه و افرادى که 
دچار مشکالت کلیوى هستند، سیر است. براى طعم 

دار کردن غذاها به جاى اســتفاده از نمک مى توانید از 
سیر استفاده کنید.

روغن  زیتون نیز که یکى از منابع چربى خالى از فسفر 
است نیز جزو لیست خوراکى هاى دوستدار کلیه قرار 

مى گیرد.
مراقب فشارخون خود باشید

چک کردن منظم فشارخون داراى مزایایى است و به 
همین دلیل توصیه مى شــود این کار را به  طور منظم 
انجام دهید. معموًال فشارخون باال عالیمى ندارد که 
فرد را آگاه ســازد. با افزایش فشارخون، احتمال دچار 
شدن به مشــکالت کلیوى، قلبى و عروقى افزایش 

مى یابد.
ترك سیگار 

اگر سیگار مى کشید به  طور کامل ترك کنید. سیگار 
کشیدن عالوه بر مشکالت متعدد، باعث افزایش فشار 

خون در انسان مى شود.
الغر کنید تا کلیه سالمى داشته باشید

چاق بودن هم یکى دیگر از عوامل افزایش فشارخون 
است و همانطور که اشاره شد فشــارخون باال براى 
کلیه ها مضر است. بنابراین سعى کنید تا وزن خود را 
تعدیل کنید و در حالت ایده آل نگه دارید. براى دستیابى 
به این هدف، فعالیت فیزیکى خود را افزایش دهید و از 

پرخورى اجتناب کنید.

یک پژوهشگر طب سنتى گفت: مصرف زعفران سبب 5 راه سالم نگهداشتن کلیه ها
تقویت قواى مغزى، قلبى و روحى در افراد مى شود.

مهدى میرغضنفــرى افزود: زعفران گیاهى بســیار پر 
خاصیت و کم عارضه است و هیچ جاى دنیا کیفیت زعفران 
ایران را ندارد و این گیاه سبب تقویت قواى مغزى، قلبى و 

روحى در افراد مى شود.
این پژوهشــگر طب ســنتى تأکید کرد: اصلى در طب 

سنتى وجود دارد که در آن توصیه شده مردمان هر منطقه 
روییدنى هاى خاص همان منطقه را استفاده کنند، چراکه 

این موضوع با فیزیولوژى بدن آنها سازگارى دارد.
وى گفت: به طور مثال خرما در جنــوب براى مردم این 
منطقه مصرف آن بسیار مفید است و براى مردم مناطق 
شمالى کشور آن خاصیت را به همان اندازه ندارد و مصرف 

آن عوارضى را براى آنها ایجاد مى کند.

ویتامین E یکى از ویتامین هاى قابل حل در چربى است و 
در مغز بادام، روغن گندم، اسفناج، دانه هاى آفتاب گردان و 

کره  بادام زمینى یافت مى شود.
 ویتامین E به میزان کمترى در میوه هایى از قبیل کیوى و 
گوجه فرنگى یافت مى شود، این ویتامین نقش محافظت 

کننده در عضــالت را دارد و به ریــکاورى بعد از ورزش 
کمک مى کند.  اگر دچار گرفتگى و اسپاسم عضالت پا به 
خصوص موقع خواب هستید، هر شب پس از شام یک یا 
دو عدد کیوى میل کنید. منیزیم بسیار باالى کیوى کمک 

زیادى به رفع اسپاسم عضالت مى کند.

در زمان خســتگى ارتباط دقیق بین سلول هاى عصبى 
مغز برقرار نمى شود و واکنش مغز به محرك هاى خارجى 
کند تر از حد معمــول خواهد بود. به همیــن دلیل بروز 
اتفاق هایى چون تصادف، ســقوط، از دست دادن تعادل، 

ناتوانى در حل مسئله و کاهش تمرکز در زمان خستگى 
رخ مى دهد.  همچنین آسیب دیدن سلول هاى مغزى در 
دراز مدت سبب ابتالى افراد به بیمارى هایى چون صرع، 

دمانس و حتى آلزایمر مى شود.

درمان نقــرس و یا راه هــاى پیشــگیرى از آن محدود 
به مصرف نکردن گوشــت قرمز نیســت و باید به فکر 
راهکارهاى ترکیبى باشید، چراکه تنها با کم کردن مصرف 
گوشت نمى توانید عوارض ابتال به نقرس را از بین ببرید. 

اگر به ورم مفاصل ناشى از این بیمارى دچار هستید، باید 
مصرف میوه ها و سبزیجات قرمز مثل گوجه فرنگى را هم 
کمتر کنید، چراکه این میوه ها التهاب مفاصل و درد ناشى 

از آن را بیشتر مى کنند.

ماش  از مواد مغذى سرشار از فیبر تشکیل شده است که 
براى هضم و گوارش مفید اســت. به دلیل هضم راحت 
براى افرادى که از درد معده و اســهال رنج مى برند مفید 
اســت و به رفع عالئــم روده تحریک پذیر مانند ســوء 

هاضمه، نفخ، یبوست، سوزش سر دل کمک مى کند.
 منیزیم موجود در ماش، یک تنظیم کننده قوى فشار خون 
است و به آرام سازى رگ هاى خونى و کاهش فشار خون 

باال کمک مى کند.

پیشگیرى از پوسیدگى دندان با جوانه شاهى

گیاهى براى تقویت قواى مغز و قلب

رفع گرفتگى عضله

نابودى سلول هاى مغزى
 با رانندگى در زمان خستگى

اگر نقرس دارید گوجه نخورید

خواص ماش براى معده

اگر والدینتان دیابت 
دارند، این نوشیدنى ها را 

مصرف کنید

 کلم بروکلى: یک فنجان از آن 55 کالرى و 62 
میلى گرم کالرى دارد و تأمین کننده 6 درصد از نیاز 

به کلسیم است.
 اسفناج: دو فنجان از این سبزى، 14 کالرى دارد 
و شش میلى گرم کلسیم که 6 درصد از نیاز به کلسیم 

را رفع مى کند.
 شاهى: شاهى در هر یک فنجان، چهار کالرى و 
40 میلى گرم کلسیم دارد و 4 درصد از میزان نیاز به 

کلسیم را برطرف مى کند.
 دانه کنجد: 30 گرم از دانــه کنجد معادل 160 
کالرى اســت که 277 میلى گرم کلســیم به بدن 
مى رســاند. این میزان، 28 درصد نیاز به کلسیم را 

برطرف مى کند.

 ارده: دو قاشــق غذاخــورى از ارده معادل 160 
کالرى و 112 میلى گرم کلسیم دارد که 12 درصد نیاز 

به کلسیم را برطرف مى کند.
 پنیر خامه اى: 3 گرم از پنیــر خامه اى بدون 
چربى معادل 29 کالــرى دارد. این میزان، 98 میلى 
گرم کلسیم دارد و 10 درصد نیاز به کلسیم را در روز 

برطرف مى کند.
 کلم پیچ: یک فنجان از این ســبزى، 36 کالرى 
دارد؛ به همراه 93 میلى گرم کلســیم. این میزان از 
کلسیم، 9 درصد از نیاز بدن به کلسیم را رفع مى کند.

 بادام: 3 گرم بادام معادل 22 بادام است که 170 
کالرى و 75 میلى گرم کلسیم دارد و 8 درصد از نیاز به 

کلسیم را تأمین مى کند.

طور خالصه، مصرف این ویتامین منجر به 
بهبود خلق و خوى و افزایش احساسخوب

خواهد شد. هنگامى که شما به اندازه کافى 
Bویتامین B دریافت نمى کنید، اســترس و 
میل به مصرف تنقالت و پرخورى در شــما 

تقویت مى شود.
B الزم اســت بدانیــد ویتامیــن B در زرده 
تخم مرغ، ســیب زمینى، آووکادو، گوشت، 
ســبزیجاتتیره رنگ و ماهــى قزل آال به

وفور وجود دارد.
منیزیم: کمبود منیزیم، منجر به تقویت 
میل به خوردن شــکالت مى شــود. توجه 
داشــته باشــید که مصرف قند و افزایش 
اســترس مى تواند ســطح منیزیم بدن را 
کاهش دهد. سیب زمینى، دانه ها، لبنیات، 
کلم بروکلى و ... منابع بزرگ منیزیم هستند.

کلسیم: کمبود کلسیم معموًال باعث میل 
به مصرف نمک مى شــود. به غیر از 

لبنیات، مى توانید کلســیم را 
از راه مصرف کلم، ماهى 

آزاد، ماهى ساردین، دانه 
چیا و کنجد به دســت 

آورید.
آهن: در بین 

زنــان بــه 

خصوص قبل از یائســگى شــایع اســت. 
در معرضاین همچنین گیاهخواران نیــز

کمبود هستند. کمبود آهن، میل به خوردن 
گوشــت را افزایش مى دهد. با خوردن 
گوشــت، ماکیان و ماهى، مقادیر قابل 

توجهى از آهن مورد نیاز بدن تأمین مى شود. 
منابع گیاهى آهن، جذب خوبى در بدن ندارند 
اما اگر مى خواهید از آنها استفاده کنید، بهتر 
است میوه هاى خشک، تخم کدو، حبوبات و

غذاهاى غنى شــده را وارد رژیم غذایى تان 
کنید. بهتر است همراه آهن، حتمًا ویتامین 
C مصرف کنید تا جذب آن سریع تر و بهتر 

باشد.
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اى بندگان خدا، شما را وصیت مى کنم که این دنیا را ترك گویید، که 
دنیا شــما را ترك خواهد گفت، هر چند راضى به ترك او نباشــید و 
جسمتان را کهنه مى کند، هرچند شما خواستار تازه بودن آن باشید. 
َمَثل شما و دنیا َمَثل مسافرانى است که به راهى مى روند و تا به خود آیند، 
بینند که آن را پیموده اند. یا آهنگ رسیدن به نشانه و هدفى کنند و تا 
دیده بر مى کنند، بینند که به آن رسیده اند. اى بسا رونده اى که مى تازد 

موال على (ع)و شتابان مى تازد تا به پایان راه رسد.

همزمان با بیســت و ششــمین ســالروز تأســیس 
کانون هاى فرهنگى هنرى مســاجد، از برگزیدگان 
سیزدهمین مسابقات قرآنى مدهامتان در رشته هاى 
مختلف در دو رده سنى 7 تا 16 سال و 16 تا 30 سال 

خواهران و برادران تجلیل شد.
در 18 اسفند سالروز تأســیس کانون هاى فرهنگى 
هنرى مساجد و در تاالر اجتماعات پژوهشکده صائب 
اصفهان در مراسم اختتامیه سیزدهمین دوره مسابقات 
قرآنى مدهامتان ویژه اعضاى کانون ها، سرپرســت 
ســتاد هماهنگى کانون هاى فرهنگى هنرى مساجد 
اســتان اصفهان با خیر مقدم و لبیــک کانون هاى 
فرهنگى هنرى مساجد استان اصفهان به بیانیه رهبر 
معظم انقالب در گام دوم، گفــت: در جبهه فرهنگى 
مقابله با تهاجــم فرهنگى، جنگ نــرم اگر مهمتر از 
جنگ ظاهرى نباشد، کمتر نیست و جبهه جنگ نرم، 
جبهه فرهنگى، مقابله با هواى نفس و... همه در این 
راستاست و همه کسانى که براى حفظ دین و فرهنگ 

تالش مى کنند خط اول جبهه جنگ نرم هستند.
حجت االسالم و المسلمین محمدرضا نیستانى اظهار 
کرد: به تعبیر پیامبر اســالم(ص)، جنــگ نرم باالتر 
از جنگ ظاهرى اســت و همه اعضــاى  کانون هاى 
فرهنگى هنرى مساجد در این جنگ نرم فعال هستند. 
همچنین ماه هاى رجب و شعبان و رمضان، ماه هاى 
آماده شدن و درك شب قدر اســت و ما در مجموعه 
کانون هاى فرهنگى هنرى مســاجد استان اصفهان، 
فعالیت هاى بسیار اثربخشى در این زمینه داشته ایم. 
وى افــزود: در کانون هاى فرهنگى هنرى مســاجد 
استان اصفهان، 330 هزار نفر عضو هستند و اصفهان 
از اولین استان هاى کشور در انجام کارهاى فرهنگى 

است.
حجت االسالم و المسلمین نیستانى با اشاره به بخشى 
از فعالیت هاى انجام شده در سال جارى گفت: امسال 

در کنار ثبت ساماندهى اعضا، فعالیت هاى بسیار خوبى 
در کانون هاى فرهنگى هنرى مساجد استان اصفهان 
شکل گرفت که اجراى سرود 40 هزار نفرى مجموعه 
کانو ن هاى فرهنگــى هنــرى در روز ورود حضرت 
امام خمینى(ره) به میهن اســالمى از شــبکه هاى 
اســتانى و ملى، جشنواره تئاتر اســتانى، آغاز فعالیت 
مساجد دوستدار سالمت، نهضت نهج البالغه خوانى، 
شنبه هاى کتاب، اجراى طرح پیشگیرى از آسیب هاى 

اجتماعى و... از آن جمله است.
سرپرست ستاد هماهنگى کانون هاى فرهنگى هنرى 
مساجد استان اصفهان مى گوید: ما 200 گروه سرود را 
در کانون هاى فرهنگى هنرى مساجد استان اصفهان 
شناسایى کردیم و براى آنها برنامه داریم. ضمن اینکه 
در زمینه تئاتر، امیدواریم بتوانیم تئاتر مســاجد را در 

استان اصفهان راه اندازى کنیم.

وى با بیان اینکه در 40 مسجد، برنامه دوستدار سالمت 
به منظور پیشگیرى از بیمارى هاى فشار خون، دیابت 
و... مدنظر قرار گرفت، افزود: در اجراى طرح شنبه هاى 
کتاب نیز امامان جماعت و... کتابى را مطالعه و آن را به 
صورت خالصه براى مخاطبان خود تعریف مى کنند. 
این در حالى اســت که کانون هــاى فرهنگى هنرى 
مساجد در ســطح اســتان کتاب هاى تکرارى را به 

اشتراك مى گذارند و کتابخانه ها را فعال تر مى کنند.
سرپرست ستاد هماهنگى کانون هاى فرهنگى هنرى 
مساجد استان اصفهان، استان اصفهان را یکى از پنج 
استان انتخاب شــده براى اجراى طرح پیشگیرى از 
آســیب هاى اجتماعى خواند و گفت: این طرح براى 
پیشــگیرى از آســیب هاى اجتماعى در شهرستان 

خوراسگان اصفهان عملیاتى و رقم زده شد.
حجت االســالم و المسلمین نیســتانى همچنین در 

گفتگو با «نصف جهان» هدف از برگزارى مسابقات 
قرآنى مدهامتان را انس با قرآن، بهره بردارى از قرآن 
و آشنایى با معارف قرآن خواند و گفت: در سیزدهمین 
دوره مســابقات قرآنى مدهامتان استان اصفهان در 
مرحله استانى بیش از 300 نفر از خواهران و برادران در 
هفت رشته قرائت تحقیق، قرائت ترتیل، حفظ جزء 30، 
حفظ کل، اذان و قرائت تقلیدى (سبک استاد مصطفى 
اسماعیل) و قرائت تقلیدى (سبک استاد محمدصدیق 
منشــاوى) به رقابت پرداختند که در این مرحله، در 
نهایت 35 نفر برگزیده شدند که 15 نفر در مسابقات 
کشورى که اردیبهشت ماه سال آینده در مشهد مقدس 

برپا خواهد شد شرکت خواهند کرد.
وى افزود: قرآن ســفره گســترده الهى است و ما در 
کانون هاى فرهنگى هنرى مســاجد استان اصفهان، 

قرآن و عترت را در اولویت داریم.

حجت االســالم و المسلمین نیســتانى عنوان کرد: 
کانون هاى فرهنگى هنرى مســاجد استان اصفهان 
با 330 هزار عضو در بیــش از 1700 کانون، رتبه اول 

کشور را به خود اختصاص داده اند.
سرپرست ستاد هماهنگى کانون هاى فرهنگى هنرى 
مساجد استان اصفهان از همه شرکت کنندگان در این 
مسابقات قدردانى کرد و افزود: عالوه بر برگزیدگان 
این مسابقات، به همه شــرکت کنندگان هدایایى به 

رسم یابودبود، اهدا مى شود.
***

معاون ســاماندهى و شبکه سازى ســتاد کانون هاى 
فرهنگى هنرى مساجد کشور نیز به عنوان مهمان ویژه 
این مراسم گفت: امروز اگر افتخار کانون هاى فرهنگى 
هنرى مساجد کشور آن اســت که این کانون ها مورد 
توجه رهبر معظم انقالب قرار دارد و ایشان در سال 91، 

همه ائمه جماعات را به توجه بیشــتر به این کانون ها 
تأکید کردند باید بپذیریم که این مهم به همت و تدبیر 
همه تالشگران این عرصه تحقق یافته و اگر افتخار 
مى کنیم مجموعه کانون ها مــورد توجه مراجع تقلید 
است این امر در گرو تالش مســاجد، ائمه جماعات، 
مدیران و اعضاى کانون ها و ارائه خدمات آنها، میسر 

شده است.
مرتضى طاهریان افزود: امروز همه ما باید بپذیریم که 
بیانیه گام دوم انقالب براى ما تکالیفى ایجاد کرده و 
باید بیش از گذشــته به ویژه در عرصه هاى معنویت، 

اخالق و سبک زندگى فعالیت کنیم.
وى با بیان اینکه دشــمنان داخلى و خارجى سهواً یا 
عمدى، روحیه ناامیدى را در جامعه تزریق مى کنند که 
این باالترین آسیب است، گفت: امید به آینده، پیشرفت 

را به ارمغان دارد و نباید ناامیدى در جامعه باشد.
معاون ســاماندهى و شبکه سازى ســتاد کانون هاى 
فرهنگى هنرى مساجد کشور اظهار کرد: امروز بیش 
از 25 هزار کانون فرهنگى هنرى مســاجد در کشور 
فعالیت دارد که بیش از دو میلیون نفر نیز در ســامانه 

به ثبت رسیدند.
طاهریان گفت: اگرچه ما نتوانستیم آنگونه که باید از 
کانون ها حمایت کنیم اما اعضاى کانون هاى فرهنگى 
هنرى مساجد کشور همواره گوش به فرمان والیت 

هستند و با قوت هر جا که الزم باشد ورود مى کنند.
وى اظهار امیدوارى کرد مجموعه کانون هاى فرهنگى 
هنرى مساجد در سال آینده براى تحقق منویات رهبر 
معظم انقالب در بیانیه گام دوم، آن را در دســتور کار 
خود قرار دهند که البته اقدامات اولیه در این راستا آغاز 

شده است.
شایان ذکر است در پایان این مراسم، نفرات برگزیده 
مسابقات مدهامتان در سال جارى در بخش برادران و 
خواهران معرفى شدند  و از آنان با اهداى لوح و هدایایى 

تجلیل شد.

کانون هاى فرهنگى هنرى مساجد اصفهان، رتبه برتر کشور را دارند
ساسان اکبرزاده


