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بدن در هواى سرد چه تغییراتى  مى کند؟اصفهان، میزبان 3 نمایشگاه همزمان مى شودمهران مدیرى مهمان برنامه سروش صحت مى شودترجیح مى دهیم خود آمریکایى ها اعتراف کنند  2 سپاهانى در جمع ستارگان سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

خاطرات بد را با 
تمرکز بر جزییات، 

فراموش کنید

سرنوشت زاینده رود در انتظار تصمیم 5 نفر
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مسئول جمع آورى 
تبلیغات غیرمجازنامزدها 

کیست؟

دردسر جدید 
گران شدن مسکن

روایت ظریف از 
نامه نگارى تند بین 

ایران و آمریکا

5

شور شب اصفهان 
در تبریز

نتایج یک مطالعه جدید نشان مى دهد که با تمرکز بر 
جزییات خنثى در یک خاطره احساسى تلخ مى توان 

به فراموش شدن آن کمک کرد.
محققان با تکیه بر یافته هاى یک مطالعه جدید 

گزارش دادند که مى توان چگونگى رمزگذارى و...

اهالى شــهر زیباى تبریز در قالب رویداد شــب 
فرهنگى اصفهان ساعاتى را در دل فرهنگ و هنر 

نصف جهان سپرى کردند.
از خیابان هاى برفى تبریــز در حالى راه پردیس 
سینمایى قدس را در پیش مى گیریم که زمستان 
همه زیبایى هایش را در کالبد این شــهر ریخته 
و برفى که صبح روز پنج شــنبه و در بیســت و 
چهارمیــن روز از بهمن ماه بــراى چندمین بار 
باریدن گرفته بود، حاال با شــدت بیشترى ادامه 
دارد و دســت اندرکاران رویداد نخســتین شب 

فرهنگى اصفهان را ...
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تهدید کاخ صفوى، لب حوض شهردارى؟ !تهدید کاخ صفوى، لب حوض شهردارى؟ !
ساخت حوض در مقابل بقایاى کاخ جهان نما جنجال ساز شده استساخت حوض در مقابل بقایاى کاخ جهان نما جنجال ساز شده است
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معاون شرکت آب منطقه اى: برخى اخبار در خصوص زمان دقیق بازگشایى زاینده رود گمانه زنى رسانه اى است

سعید آقایى: بیشتر از گل، عاشق 
پاس گلم

من همیشه و در هر بازى دوست دارم در فاز هجومى شرکت کنم و 
پاس گل را بیشتر از گل زدن دوست دارم و عاشق آن هستم. همیشه 
ســعى مى کنم در بازى ها براى تیمم مؤثر باشــم. خوشحالم که 
توانستم در این بازى هم دو پاس گل بدهم و امیدوارم در بازى هاى 

بعد هم بتوانم همین روند را ادامه بدهم.
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در صفحه 6 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

همکارى سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى 
شهردارى اصفهان با شهردارى تبریز در 
برگزارى یک شب فرهنگى باشکوه

3 میلیون و600 هزار 
اصفهانى 

واجد شرایط 
رأى دادن هستند

کره اى ها 2 سال است فقط تبلیغ مى کنند!
2 واکنش رسمى به جمع آورى تابلوهاى «سامسونگ» و «ال جى»

2
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شور ش
ددددددددد
اهالى شــهر زیب
فرهنگى اصفهان
نصف جهان سپرى
از خیابان هاى بر
سینمایى قدسر

همه زیبایى هایش
و برفى که صبح
چهارمیــن روز

باریدن گرفته بود
دارد و دســت اند
فرهنگى اصفهان

قلعه نویى تشنه قلعه نویى تشنه 
بین المللى شدن استبین المللى شدن است

روابط عمومى شهردارى گز برخوار

آگهى مزایده عمومىآگهى مزایده عمومى
شــهردارى گز برخوار در نظر دارد 12 قطعه زمین با کاربرى مسکونى، 
تجارى و کارگاهى را از طریق مزایده عمومى به فروش برساند. متقاضیان 
مى توانند جهت دریافت اسناد و مدارك مزایده، تا پایان وقت ادارى روز 
پنجشنبه 1398/12/08 به دبیرخانه شهردارى گز برخوار مراجعه نمایند. 
ضمنًا اطالعات تکمیلى مزایده فوق از طریق وب سایت شهردارى به 
نشانى www.gazborkhar.ir در دسترس مى باشد. همچنین امور 
مالى شهردارى با شماره تلفن 45721961- 031 داخل ى 120 در ساعات 

ادارى آماده پاسخ گویى به سواالت احتمالى مى باشد. 

نوبت دوم

م الف: 765397

بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور

    آگهى مزایده (نوبت دوم)    آگهى مزایده (نوبت دوم)
بنیاد توسعه و عمران موقوفات استان اصفهان در نظر دارد سرقفلى یک واحد تجارى طبقه همکف و 
سرقفلى یک واحد تجارى-انبارى طبقه زیر زمین واقع در ساختمان تجارى ادارى موقوفه غروى به 
آدرس : اصفهان ، خیابان فردوسى ، خیابان شهید موحدیان ، پالك 23 را از طریق مزایده عمومى به 
فروش رساند . لذا ازکلیه اشخاص حقیقى و حقوقى واجد شرایط دعوت به عمل مى آید تا پایان وقت 
ادارى روز چهارشنبه مورخ 1398/11/30 با مراجعه به بنیاد توسعه و عمران موقوفات استان اصفهان واقع 
در اصفهان ، بلوار میرزا کوچک خان ، نرسیده به پل وحید ، ساختمان اداره زاینده رود ، طبقه 6 ، واحد 6 
نسبت به خرید اسناد مزایده اقدام و اسناد خریدارى شده را تکمیل و به همراه مدارك خواسته شده تا 
روز چهارشنبه 1398/12/07 به آدرس تهران ، خیابان کریم خان زند ، نرسیده به میدان ولیعصر (عج) ، 
کوچه شاهد ، پالك 22 ، واحد دبیر خانه بنیاد توسعه وعمران موقوفات کشور،تلفن88890006-8 021، 

کد پستى 1594635513  پست نمایند .
الزم به ذکر اســت شرایط شــرکت درمزایده در اســناد مربوطه تعیین و مشــخص شده است . 
همچنین متقاضیان جهت کســب اطالعات بیشــتر مى توانند در وقت ادارى با شماره تلفن هاى

 03137867520-09133669548-09122532048 تماس حاصل فرمایند.

چاپ دوم

4

چه کسى نگذاشت چه کسى نگذاشت 
جواد عزتى جواد عزتى 
سیمرغ بگیرد؟سیمرغ بگیرد؟  بر 

ن

.

2

سع

من هم
پاس گ
ســعى
توانستم
بعد هم

رنا
: ای
س

عک
 ■



0202جهان نماجهان نما 3699یک شنبه  27 بهمن  ماه   1398 سال شانزدهم

آمارها نشان مى دهد منابع صندوق پس انداز مسکن یکم 
روند نزولى داشته است. این صندوق پس انداز براى خانه 
اولى ها در شرایطى شکل گرفت که وام این صندوق به 
طور متوسط نیمى از بهاى مسکن را پوشش مى داد و در 

برخى مناطق حتى معادل 70 درصد قیمت مسکن بود.
این صندوق که کامًال وابسته به سپرده گذارى متقاضیان 
تسهیالت است، با غیرممکن شدن خرید مسکن با این 
تسهیالت، انگیزه ســپرده گذارى در این صندوق را به 

شدت کاهش داد و سیر نزولى منابع صندوق آغاز شد. 
براســاس آخرین آمارهاى بانک مرکــزى حجم منابع 
صندوق پس انداز مســکن یکم به 6970 میلیارد تومان 

کاهش یافته اســت. این در حالى اســت که اوج منابع 
صندوق مســکن یکم در مهر ماه 97 بود که به ســطح 
9030 میلیارد تومان رســید. از مهر ماه 97 تا آذر ماه 98 
حجم منابع صندوق 2060 میلیارد تومان کاهش یافته و 
در یکسال منتهى به آذر ماه 98 هم 1890 میلیارد تومان 

افت کرده است.
این روند نشان مى دهد منابع صندوق پس انداز مسکن در 
حال کاهش است و کسانى توانایى خرید مسکن با این وام 
را ندارند، اقدام به بستن حساب خود و دریافت سپرد ه هاى 
خود مى کنند. چرا که تنها انگیزه ســپرده گذارى در این 

صندوق دریافت تسهیالت براى خرید مسکن بود.

وزیر خارجه ایران در مصاحبه با یک شــبکه تلویزیونى 
آمریکایى، به رد و بدل شــدن نامه هاى تند بین تهران 

و واشنگتن بعد از شهادت سردار سلیمانى اشاره کرد.
محمد جواد ظریف در گفتگو با شبکه «ان. بى. سى. نیوز» 
در حاشیه کنفرانس امنیتى مونیخ که بامداد شنبه منتشر 
شد، ضمن اشاره به کشیده شدن دو طرف تا آستانه جنگ، 
با بیان اینکه «مایک پامپئو»، وزیر خارجه آمریکا در ماه 
ژانویه و در اوج بحران ترور و شــهادت سردار سلیمانى، 
«نامه اى شدیداً نامناســب به ایران» ارسال کرد، اظهار 
کرد نامه او حاوى تهدیدهایى بود که تهران نیز پاســخ 
محکمى به او داد. وى البته از تکرار آنچه در نامه نوشته 

شده بود اجتناب کرده و گفت بگذارید خود پامپئو بگوید 
چه نوشته بود.

ظریف ضمن اشاره به اینکه پاسخ ایران مانند نامه پامپئو 
«بى ادبانه» نبود، تصریح کرد: «قبًال [سطح تماس هاى 
دو کشــور] اینگونه [بد] نبود... من هنــوز همان وزیر 
خارجه اى هستم که با "جان کرى" (وزیر خارجه دولت 

پیشین آمریکا) به شکل محترمانه اى تعامل کرد.»
به نوشته وبگاه «اِن.بى.سى نیوز»، وزارت خارجه آمریکا 
هنوز درباره این صحبت هاى ظریف، اظهار نظر نکرده 
است. این شبکه اما نسخه اى از پاســخ ظریف به نامه 

پامپئو را مشاهده کرد.

دردسر جدید گران شدن 
مسکن

روایت ظریف از نامه نگارى 
تند بین ایران و آمریکا

چقدر پیرند این هواپیماها!
   اعتمــاد آنالیــن | نــاوگان حمل و نقل 
هوایى در ایران پیر است. در حالى که بر اساس 
اســتانداردهاى بین المللى، متوســط عمر هر 
فروند هواپیما باید شش سال باشد، این متوسط 
در ایران 23 سال است؛ یعنى 17 سال باالتر از 
استاندارد جهانى. با این توضیح کوتاه شاید دلیل 
ســوانح هوایى که برخى از آنها منجر به فوت 
هموطنانمان شده قابل درك باشد؛ اینکه تصور 
کنیم «به هر حال هواپیما نقص فنى داشــته و 
سقوط کرده است»، اما وقتى دقیق تر به ماجرا 

نگاه کنیم این روند قابل هضم نیست!

راهکار «کیهان»
 براى رشد جمعیت 

   برترین هــا | روزنامه «کیهان» در ستون 
پیام هاى خوانندگان خود پیشنهاد افزایش 150 
میلیون نفرى جمعیت ایران را مطرح کرد. این 
روزنامه به نقل از یکى از مخاطبان خود نوشت: 
با منابع و خاك حاصلخیز اســتان خوزســتان 
مى توان تا 150 میلیــون جمعیت را اداره کرد. 
مشکل دولت و دولتى ها این است که نگاه خود 

را فقط به برجام و خارج دوخته اند.

مرگ 243 نفر در 145 روز
   ایرنــا | سازمان اورژانس کشور اعالم کرد: 
در 145 روز گذشــته در 31 استان، 243 نفر بر 
اثر مســمومیت با گاز co جان خود را از دست 
داده اند. بر اســاس آمار اعالم شده، بیشترین 
میزان فوتى تا امروز در اســتان هاى تهران با 
33 نفر، فارس با 31 نفر، خراســان رضوى با 
23 نفر و اصفهــان با 19 نفر ثبــت و گزارش

 شده است.

الستیک ها
 احتکار شده است

   رویــداد24 | دبیر انجمــن تولیدکنندگان 
تایر ایران در مــورد کمبود الســتیک در بازار 
مى گوید: در بازار ســودجویانى هســتند که با 
احتکار زیاد الســتیک باعث افزایش قیمت آن 
شده اند؛ البته در برخى از تولیدات کاهش تولید 

نیز داشته ایم.
 مصطفى تنها مى گویــد: کًال 10 کارخانه تولید 
تایر در کشــور وجود دارد که پنــج واحد از آنها 
براى تولیدات ســوارى و پنج واحد دیگر مربوط 
به تولیدات تایر بارى و کشاورزى است اما عمده 
تایر هاى کامیون ها وارداتى اســت و با توجه به 
واردات تایر کامیون در سال گذشته فعًال در این 

زمینه نیز کمبودى نداریم.

زنبورهاى ما چهارمند
   میــزان | مدیرعامــل اتحادیه سراســرى 
زنبورداران در خصوص جایگاه عســل ایرانى در 
جهان اظهار کرد: صنعت زنبوردارى ایران از نظر 
تعداد کندوى عسل و از نظر میزان تولیدات ساالنه 

در رتبه چهارم جهان قرار دارد. 
حسین باســتانى افزود: صادرات عسل ایرانى در 
چند سال گذشته به دلیل محدودیت هاى تجارى 
و الزامى نبودن اســتاندارد ها کاهش داشته و هم 
اکنون فقط به صورت مسافرى مى توانیم عسل 

به بازار هاى جهانى صادر کنیم.

وضعیت
 بازار شستشوى فرش 

   میــزان | رئیس اتحادیه قالیشویان گفت: به 
دلیل شرایط اقتصادى نسبت به سال گذشته 30 تا 
40 درصد با کاهش مشترى مواجه هستیم. حمید 
محمدى افزود: با توجه به رکودى که وجود دارد 
قیمت هاى شستشو نسبت به سال گذشته تغییرى 

نکرده و ثابت مانده است.

دست رئیس جمهور را
 باز بگذارید

   انتخاب | حجت االســالم و المســلمین حسن 
روحانى در نشســت «زنان ایرانى» یادآور شد:  اگر در 
دولت یک جمع بیست سى نفره هستیم، غیر از معاونین 
رئیس جمهورى که دســت رئیس جمهور باز اســت و 
مى تواند معاون خانم بگذارد، در آن طرف هم دست را باز 
بگذارید. [در انتخاب] وزیر [زن] هم دست رئیس جمهور 
را باز بگذارید. اگر ما قبول داریم و واقعاً تعارف نمى کنیم 
و فقط به زبان نمى گویم که زنان در کنار مردان هستند. 

فقط یک شوى تبلیغاتى است
   تابناك | ویدیویى از انتقاد شدیداللحن بهراد ذاکرى، 
عضو شوراى شهر رشت از نحوه عملکرد مسئوالن دولتى 
در پى بارش برف سنگین در استان گیالن منتشر شده 
است. این عضو شوراى شهر رشــت گفته است: سفر 
محمدباقر نوبخت به گیالن فقط یک شــوى تبلیغات 
است. استاندارى از اداره یک نانوایى عاجز است. مردم 
هر روز دارند به ما ناســزا مى گویند، خب حق هم دارند، 
چرا که ما بى عرضه ایم. مردم در برف گیر کرده اند، دستور 
جلسه شوراى شهر چیست؟ بودجه شهرى را براى پخت 
غذاى اعضاى ستاد انتخابات شهرستان مصوب نماییم؟

چند نفر مى توانند رأى بدهند؟
   پانــا | وزیر کشــور درباره تعداد واجدین شــرایط 
انتخابات پیش رو گفت: تعداد واجدین شرایط اخذ رأى را 
همچنان که قبًال اعالم کرده ایم، بیش از 57 میلیون نفر 
است. رحمانى فضلى ادامه داد: در صورتى که انتخابات 
در برخى حوزه ها به دور دوم کشیده شود، در فروردین 
ماه سال 99، بعد از سیزدهم؛ دو جمعه متوالى را در نظر 
گرفتیم و به شوراى نگهبان پیشنهاد دادیم که هرکدام را 

قبول کنند، ما آمادگى برگزارى داریم.

همه مترسکند!
   انتخاب | حســن رحیم پور ازغدى، عضو شوراى 
عالى انقالب فرهنگى در نشســت اعضاى شــوراى 
تبیین مواضع بسیج دانشــجویى دانشگاه هاى سراسر 
کشور درباره برگزارى انتخابات در غرب گفت: در نظام 
سرمایه دارى غرب یک صحنه نمایش عوام فریبانه و 
غریب درست شده به گونه اى که رؤساى جمهور، رؤساى 
کنگره ها، سناتور ها و حاکمان والیت ها همه مترسک 
هســتند، چون پول و کمپانى هاى ســرمایه دارى در 
انتخابات ها نقش تعیین کننده دارند و خط قرمز ها هم 

صهیونیزم و اسرائیل و منافع سرمایه دارى هستند.

آمریکا قصد حمله به ایران را 
داشت

   خبر گزارى دانشجو | یکى از فرماندهان حشد 
الشعبى با بیان اینکه قصد غایى آمریکا از اشغال عراق 
تجهیز و حمله به ایران بود گفت: سپهبد سلیمانى عامل 
ُغصه آمریکایى ها براى اجرا نشدن این طرح در منطقه 
بود. حجت االسالم سید حمید حسینى در مراسم چهلم 
شهید سپهبد قاسم سلیمانى در سمنان بیان کرد: آمریکا 
قصد داشت اول عراق را تصرف و سپس به ایران حمله 
کند، اما این رشادت حاج قاسم سلیمانى بود که نگذاشت 

استکبار به این نقشه دست یابد. 

19 نفرشان غریبه اند!
   روزنامه اعتماد | هرچند اصالح طلبان اعالم 
کردند در این انتخابات لیستى ارائه نخواهند کرد، اما 
کارگزاران پیش  روى دیگر اصالح طلبان اعالم کرد با 
یک لیست مســتقل در این انتخابات شرکت خواهد 
کرد. لیستى که از آن رونمایى کرد و سرلیستش مجید 
انصارى قرار دارد. البته از این لیست 30 نفره تنها نام 
11 چهره آشناست اما از ســوى دیگر 19 نفر کسانى 
هســتند که حداقل نامى  از آنها تا بــه حال به گوش 

نرسیده است.

خبرخوان

احمد امیرآبادى فراهانى، سیاستمدار اصولگرا، دبیر هیئت 
رئیســه مجلس دهم، نماینده مردم قم دوره نهم و دهم 
مجلس شوراى اسالمى و عضو کمیسیون برنامه و بودجه 
و محاسبات درباره احتمال اســتعفاى حسن روحانى به 

«خبرگزارى دانشجو» گفته است: 
این دولت عالقه مند  است که با آمریکا مذاکره کند و در 
این شکى نیست، خود رئیس جمهور هم مستقیمًا نگوید، 
بعضى از مشاوران، در گوشه و کنار به دنبال پیگیرى این 
موضوع هســتند، ولى نتیجه ندارد، چــون آمریکایى ها 
پایبند نیســتند و نتیجه هم نمى گیرنــد. بودجه 99 در 
کمیسیون تلفیق امکان داشت که رأى نیاورد و در نوبت 
سوم که 20 دقیقه آخر طبق آیین نامه دولت براى دفاع از 

بودجه بود، فردى آمد و یکسرى مطالبى از سفر روحانى 
به ژاپن و دیدار «آبه شینزو» با رئیس جمهور و بعد بحث 
مذاکره با آمریکا مطرح کرد، با زبان تقریبًا تهدید گونه با 
کمیسیون صحبت کرد که اگر این بودجه تصویب نشود، 
رئیس جمهور فالن کار را مى کند. حتى مطرح شــد که 
روحانى دنبال مذاکره است تا اگر نتیجه نداد استعفا کند؛ 
قرار بود این مســائل بیرون نیاید، حتى همه کارمندان 
کمیسیون را بیرون کردند و ما نمایندگان فقط در جلسه 
حضور داشتیم. ما به دوستان توصیه مى کنیم که مراقب 
باشند وارد حاشیه سازى براى رئیس جمهور نشوند یعنى 
اینکه در دام حاشیه سازى نیافتید؛ دولت به دنبال فرار از 

پاسخگویى است.

با به صدا درآمدن زنگ آغاز تبلیغات انتخاباتى محمدباقر 
قالیباف، شهردار اسبق تهران اولین ویدیوى تبلیغاتى اش 

را منتشر کرد.
او در بخشى از این فیلم 130 ثانیه اى مى گوید: «هرکسى 
به من مى رســد مى گوید، قالیباف! چــرا مجلس؟ مگر 
مجلس کاره اى هم هســت؟ اگر کاره اى هم باشد مگر 
مى شود درســتش کرد؟ این اولین بار نیست که به من 
مى گویند قالیباف اینجا درست نمى شــود. یادم هست 
زمان جنگ هم مى گفتند درست نمى شود اگر هم بشود 

از دست شما جوانان حتماً برنمى آید.»
قالیباف بعد از گفتن این جمالت بــه فعالیت هایش در 
سپاه، نیروى انتظامى و شهردارى تهران اشاره مى کند و 
مى گوید: «مجلس اگر کارآمد و قوى باشد خیلى کارها 
مى تواند بکند، اگر مطمئن نبودم که مى شود تغییر ایجاد 
کرد قطعاً نمى آمدم، پس اگر به شما مى گویم "مى شود" 

خیالتان راحت حتماً مى شود.»

حضور خبرنگار اعزامى صداوســیما به آلمان در شبکه 
«ایران اینترنشنال»، تأیید رسمى گزارش هاى غیررسمى 
سرنوشت شــمارى از خبرنگاران اعزامى بود که پس از 
پایان مأموریتشان یا بازنگشــتند و یا به دیگر کشورها 

مهاجرت کردند.
به گزارش «تابناك»؛ شبکه ایران اینترنشنال جمعه شب 
گفتگویى با احمد صمدى، خبرنگار اعزامى صداوســیما 
به آلمان منتشر کرد که نشــان مى داد صمدى با حضور 
در اســتودیو این شبکه ســعودى در لندن، درباره روابط 
ایران و ناتو موضع گیــرى مى کند. این حضور تأییدى بر 
آغاز همکارى این خبرنگار صداوسیما با شبکه سعودى 
و احتماًال قطع ارتباط با رسانه رســمى ایران است. این 
خبرنگار پس از پایان مأموریت ســه ساله اش در آلمان، 
درخواست یکســال مرخصى بدون حقوق مى کند و در 
این کشــور مى ماند و در این مدت امور شغلى و اقامتش 
را پیگیرى مى کنــد و بازنمى گردد و حاال ســر از لندن 

درآورده است.
شبکه ایران اینترنشنال به واسطه تأمین نامحدود منابع 
مالى از سوى سعودى ها، به شدت در حال جذب نیروهاى 
شبکه هاى مختلف از جمله شبکه هاى ماهواره اى فارسى 

زبان با پرداخت دستمزدهاى کالن است.
البته فقط این خبرنگار اعزامى نبوده که بازنگشته و ظاهراً 
این اتفاق براى شمارى دیگرى از خبرنگاران صداوسیما 
نیز رخ داده، هرچند اغلب آنها یا بازنگشته اند یا مدتى پس 
از بازگشــت از ایران مهاجرت کرده اند و نمونه مشابهى 
از قطع همکارى خبرنــگار اعزامى صداوســیما و آغاز 
همکارى با شبکه هاى فارسى زبان گزارش نشده است. با 
این حال با توجه به پیشنهاد اغواگر شبکه هایى نظیر ایران 
اینترنشنال، دور از انتظار نیست برخى از این خبرنگاران 
با اهداف مختلف اعم از پوشــش خبرى یا دستیابى به 
آرشیوشان، به خدمت گرفته شــوند و این اتفاق باز هم 

تکرار شود.

یک کودك زاهدانى ساکن شهرستان میبد در پى حمله 
سگ هاى ولگرد جان خود را از دست داد. ساعت 5 بعد از 
ظهر جمعه دو پسر بچه زاهدانى هشت و 11 ساله، ساکن 
میبد که در حال جمــع آورى ضایعات درمحله گود زباله 
خارج از محل مسکونى در کاشف آباد بودند مورد حمله 
ده ها سگ وحشى قرار گرفتند. دراین حادثه برادر بزرگ تر 
فرار کرد اما برادر هشت ساله طعمه سگ قرار مى گیرد و 

جانش را از دست داد.
نیروى انتظامى به همراه سپاه و بسیج و هالل احمر پس 
از ساعت ها جستجوى منطقه سرانجام جسد این کودك 

هشت ساله را در گود ضایعات درحالى که بخشى از بدنش 
را سگ ها خورده بودند ساعت 7 صبح پیدا کردند.

منطقه غیرمســکونى کاشــف آباد در نزدیکى یکى از 
کشــتارگاه هاى میبد در کمربند شرقى شهرستان میبد 
واقع شده اســت. معموًال مردم الشه احشــام خود را در 
این منطقه رها مى کنند و همین موضوع موجب تجمع 

سگ هاى ولگرد مى شود.
سال گذشــته نیز پســر بچه دیگرى به نام «نسیم» در 
نزدیکى یکى از مرغدارى هاى میبد توســط سگ هاى 

ولگرد جان خود را از دست داد.

پیوستن یک خبرنگار دیگر صداوسیما
 به شبکه سعودى

روایت نماینده اصولگرا 
درباره تهدید به استعفاى روحانى

پسر 8 ساله طعمه سگ ها شد

قالیباف: خیالتان راحت؛ درستش مى کنم

در حالى کــه گزارش ها حاکى از جمــع آورى تابلوهاى 
شرکت هاى کره اى تولید لوازم خانگى است، سخنگوى 
انجمن صنفى تولیدکنندگان لوازم خانگى مى گوید طى 
دو ســال اخیر این شــرکت ها محصولى به بازار عرضه 
نمى کردند و فقط براى تبلیغ و حفظ بــازار ایران هزینه 

مى کردند.
اردیبهشــت ماه امســال مطالبى مبنى بر خروج برخى 
برندهاى لوازم خانگى کره اى از ایران منتشر شد،  اما یک 
مقام مسئول در این شــرکت ها آن را تکذیب کرد. البته 
چند روز بعد مدیرکل صنایع فلزى و لوازم خانگى وزارت 
صنعت، معدن و تجارت (صمت) نیز اعالم کرد که خطوط 
تولید شرکت هاى «سامسونگ» و «ال جى» (در ایران) 
هم اکنون فعال است و این دو شرکت براى خروج از ایران 
برنامه اى ندارند. اما حاال گزارش ها حاکى از جمع آورى 
تابلوهاى این دو شرکت از سطح شهر و فروشگاه هاست. 

البته این همه ماجرا نیست!
در این رابطه حمیدرضا غزنوى، سخنگوى انجمن صنفى 
تولیدکنندگان لوازم خانگى با بیان اینکه شــرکت هاى 
کره اى نزدیک به دو سال است که به تبعیت از تحریم هاى 
آمریکا شــرکت هاى ایرانى را تحریم کرده اند، گفت: در 
این مدت شرکت هاى کره اى مواد اولیه، قطعات و اجازه 
استفاده از الیسنس برند را به شرکت هایى که بر اساس 
قرارداد با شــرکت هاى کره اى ال جى و سامسونگ در 

بخش لوازم خانگى سرمایه گذارى کرده بودند، ندادند.
وى افزود: طى دو ســال اخیر محصوالت شرکت هاى 
کره اى وارد نشده و تولیدکنندگان ایرانى که با برند آنها 

کار مى کردند هم تولید نداشتند.
سخنگوى انجمن صنفى تولیدکنندگان لوازم خانگى با 
بیان اینکه شرکت هاى ال جى و سامسونگ طى سال هاى 
اخیر کاالیى به بازار ایران عرضــه نمى کردند، تصریح 

کرد: این شــرکت ها به امید اینکه بازار جذاب ایران را از 
دست ندهند و با توجه به اینکه حتى براى نسل بعدى ما 
فرهنگسازى و برندسازى کرده بودند، به امیدى روزى که 
تحریم ها برداشته شود و دوباره به ایران برگردند، همچنان 

براى تبلیغات هزینه مى کردند.
در همین حال نماینده وزیر صمت در اتاق اصناف ایران 
و رئیــس اتحادیه فروشــندگان دســتگاه هاى صوتى، 
تصویرى و تلفن همراه هم پاییــن آوردن تابلوهاى دو 
برند سامسونگ و ال جى را اقدامى اعتراض آمیز در مقابل 

خروج این دو شرکت از ایران دانست و تأکید کرد: با توجه 
به موجودى کافى انبارها براى مصــرف، هیچ افزایش 
قیمتى براى محصوالت این دو برند اتفاق نخواهد افتاد 
چون کاال به وفور براى مصرف در بازار و انبارها وجود دارد.
ابراهیم درستى اظهار کرد: حدود 13 ماه است که خروج 
این دو شرکت از ایران آغاز شده و کاالهاى خود را بخاطر 
تحریم ها در کشــور ما ترخیص نمى کنند. در اعتراض 
به این رفتار قرار شد همه فروشــندگان در سطح تهران 
و کل کشــور، تابلوهاى این دو برند را پایین کشــیده و 

تبلیغات محصوالت آنها در صداو سیما و فضاى مجازى 
ممنوع شود. 

رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه هاى صوتى، تصویرى 
و تلفن همراه خاطر نشــان کرد: براى تأمین قطعات و یا 
تعمیر محصوالت این دو برند هیچ مشکلى وجود ندارد چرا 
که این شرکت ها مکلفند حداقل تا ده سال پس از فروش 
خدمات گارانتى و وارانتى را اجرا کنند و مصرف کنندگان 
و خریدارانى که تا این تاریخ، خرید کرده  باشند با مشکلى 

در این زمینه مواجه نخواهند شد.

2 واکنش رسمى به جمع آورى تابلوهاى «سامسونگ» و «ال جى»

کره اى ها 2 سال است فقط تبلیغ مى کنند!

جانشین فرمانده کل سپاه پاســداران انقالب اسالمى در 
گفتگویى در خصوص نتایج حمله ســپاه به عین االسد و 
اینکه چرا آمریکا اطالعات آســیب هاى وارده را منتشــر 
نمى کند، اظهار کرد: دنیاى غرب مدعى آزادى دسترسى به 
اطالعات است اما در طول سال هاى گذشته مانع دسترسى 

آزاد به اطالعات بوده اند، دروغگویى یکى از مشخصه هاى 
جبهه باطل است، آنها اگر منافعشان اقتضا کند، دروغ هم 

مى گویند و باکى ندارند.
سردار على فدوى  افزود: دروغ آمریکایى ها هویدا مى شود و 
همه ابعاد حمله نظامى ایران به پایگاه آمریکایى عین االسد 

توســط خود آمریکایى ها در بازى هاى حزبى شان روشن 
مى شود.وى گفت: اطالعات فراوانى در مورد حمله ایران 
به پایگاه عین االسد داریم اما ترجیح مى دهیم آمریکایى ها 
خود، به میزان خسارات وارده ناشى از حمله ایران به عین 

االسد اعتراف کنند.

ترجیح مى دهیم خود آمریکایى ها اعتراف کنند 
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کاهش زمان نصب جرثقیل در 
فوالد مبارکه

با اتکا به تجربه و تخصص کارشناسان فوالد مبارکه 
و با همکارى شرکت هاى داخلى زمان نصب جرثقیل 
50 تنـى حمل اسـلب شـماره 46 واحد آماده سـازى 
تختـال 400 درصد کاهش یافت. رئیـس زاده رئیس 
واحد جرثقیل هاى ریخته گرى گفت: جرثقیل شماره 
46 با کالس کارى M8A8  و با طول دهانه پل35/5 
متـر و ظرفیـت باربـردارى  50  تن در توسـعه پالن 
شـماره A واحد آماده سـازى تختـال بـراى افزایش 
ظرفیت انبار اسـلب واحد ریخته گرى مداوم طراحى 
و ساخته شـده اسـت. این جرثقیل در دهم بهمن ماه 
در یک شیفت کارى به مدت 12 ساعت در ارتفاع 10 

مترى تیر گریدر هاى سالن ردیف N-  O نصب شد.

کسب رتبه راهبر برتر 
توسط آبفا 

شـرکت آب و فاضالب اسـتان اصفهان در جشـنواره 
پژوهـش و فنـاوري وزارت نیـرو کـه در محـل 
پژوهشـگاه نیرو برگزار شـد، موفق به اخذ رتبه راهبر 
برتر پژوهشـی در صنعت آب و فاضالب کشـور شـد.
شـرکت آبفـا اسـتان اصفهـان از میـان بالـغ بـر 70 
طرح پژوهشـی انجـام شـده و درحـال انجـام، طرح 
پژوهشـی «امکان سـنجی کاربرد روش هاي ارتقاى 
شاخص هاي بهداشتی اتصاالت برنجی و برنزي مورد 
استفاده در خطوط انتقال آب شـرب» را ارائه کرد. این 
درحالی اسـت که مهندس جانباز، مدیرعامل شرکت 
مهندسی آب وفاضالب کشور ضمن تقدیر از تحقیق 
انجام شـده توجه ویژه، بر ادامه کار و تدوین استاندارد 
مربوطه با محوریت شرکت آبفا استان اصفهان تأکید 
و دفتر تحقیقات و خودکفایی صنعتی شرکت مهندسی 
آب و فاضالب کشور را مکلف به پیگیري موضوع کرد.

آغاز اردوى حیات طیبه 
از امروز

رئیس دانشـگاه آزاد اسـالمى واحـد نجف آباد گفت: 
اردوى آموزشـى تشـکیالتى حیـات طیبه بـرادران 
ویژه تشـکل هاى اسـالمى سیاسـى و دانشـجویان 
فعال فرهنگى دانشـگاه  آزاد اسالمى استان اصفهان 
برگزار مى شود. امیررضا نقش اظهار کرد: این دوره از 
آموزش هاى حیات طیبه با همکارى و نظارت اداره کل 
تشکل هاى سازمان مرکزى دانشگاه برگزار مى شود. 
رئیس دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد گفت: این 
دوره در روزهاى 27 تـا 29 بهمن  با حضور نزدیک به 
130 نفر از دانشـجویان دانشـگاه هاى آزاد اسـالمى 
استان اصفهان به میزبانى واحدهاى خوراسگان ویژه 

خواهران و نجف آباد ویژه برادران برگزار مى شود.

درختان بادام شکوفه کرد
در واپسین روزهاى بهمن ماه شـکوفه هاى درختان 
بادام در کاشان شـکفته شـد. مجیدکافی زاده، مدیر 
جهاد کشاورزى شهرستان کاشـان گفت: با توجه به 
تغییر ناگهانى دما در زمستان و گرم شدن هوا، درختان 
باغ هاى میوه شهرکاشان یک ماه مانده به آغاز فصل 
بهار شـکوفه داده اند. وى افزود: گرماى زودرس هوا 
موجب بهار زودرس و شکوفه کردن درختان بادام در 

کاشان شده است.

کمک اصفهانى ها 
به برف زده ها

10 گروه عملیاتى تعمیـرات برق براى یـارى حادثه 
دیدگان بـرف به اسـتان گیـالن اعـزام شـدند. این 
گروه هاى عملیاتى از شرکت هاى توزیع برق استان 
و شهرستان اصفهان همراه با 24 نفر گروه متخصص 
با 9 دسـتگاه خودروهاى متناسب مناطق کوهستانى 
براى بازسـازى شـبکه هاى برق به یارى مشترکان 
بدون برق استان گیالن شتافتند. همچنین دو دستگاه 
بولدوزر وگریـدر از اداره کل راهـدارى و حمل و نقل 
براى بازگشایى راه ها و 3000 بسـته غذایى امدادى 
جمعیت هالل احمر استان اصفهان به استان گیالن 

ارسال شد.

خبر

علیرضا صالح، رئیس سازمان خصوصى سازى کشور با 
حضور در ذوب آهن اصفهان ضمن بازدید از بخش هاى 
مختلف شرکت با منصور یزدى زاده، مدیرعامل و محمد 
زارع پور اشکذرى عضو هیئت مدیره این شرکت و تنى 

چند از دیگر مسئولین ذوب آهن دیدار و گفتگو کرد.
صالح در این دیدار طى سخنانى گفت: پروژه تولید ریل 
یکى از آرزوهاى کشور بود و براى توسعه زیرساخت ها

این محصــول وارد مى شــد اما هم اکنــون محصول 
استراتژیک ریل مطابق با استانداردهاى روز دنیا در ذوب 
آهن اصفهان تولید مى شود که افتخار بزرگى براى ایران 
اسالمى به شمار مى رود. امروز از نزدیک بالغ بر 10 هزار 

تن ریل تولیدى این شرکت را مشاهده نمودم که آماده 
بارگیرى است و این مهم نشان دهنده مدیریت هوشمند 
و توانمنــد ذوب آهن اصفهان و همدلــى کارکنان این 
شرکت مادر صنعتى براى تولید محصوالت داراى ارزش 

افزوده باالست.
صالح اظهار کرد: ظرفیت تولید ریل در ذوب آهن اصفهان 
فراتر از کل نیاز کشور به این محصول استراتژیک است و 
لذا نیازى به واردات آن نخواهیم داشت. همچنین باتوجه 
به زیرساخت هایى که در کشورهاى همسایه وجود دارد 
زمینه صادرات ریل ذوب آهن اصفهان به کشــورهاى 

دیگر فراهم است.

اصفهان طى روزهاى پایان بهمن مــاه و روزهاى ابتداى 
اسفند، میزبان سه نمایشگاه خواهد شد.

«شانزدهمین نمایشگاه صنایع غذایى»، «دهمین نمایشگاه 
تخصصى مدیریت بحران، امــداد و نجات، صنایع ایمنى، 
سیســتم هاى حفاظتى و HSE» و «دومین نمایشــگاه 
تشریفات و تسهیالت ازدواج» ســه نمایشگاهى هستند 

که برپا مى شوند.
نمایشگاه صنایع غذایى با محوریت فرآورى، بسته بندى، 
محصوالت و خدمات وابسته از 29 بهمن ماه تا دوم اسفندماه 
و به مدت چهار روز میزبان 72 شرکت از استان هاى مختلف 
کشور خواهد بود. همچنین در  دهمین نمایشگاه تخصصى 

مدیریت بحران، امداد و نجات، صنایع ایمنى، سیستم هاى 
حفاظتى و HSE که از 28 بهمن  تا یکم اسفندماه برپا خواهد 
بود، شرکت هایى از استان هاى اصفهان و آذربایجان شرقى 
و جزیره کیش حضور یافته اند. دومین نمایشگاه تشریفات 
و تسهیالت ازدواج هم عنوان رویدادى دیگر است که طى 

روزهاى 28 بهمن تا دوم اسفند در اصفهان برپا مى شود.
این نمایشــگاه با حضور 26 شــرکت فعال در حوزه هاى 
تشــریفات، تاالرهاى پذیرایــى، آتلیه عــروس و داماد، 
مزون لباس عروس، ســالن هاى زیبایى، شیرینى سراها 
و کترینگ ها از اســتان هاى اصفهان و آذربایجان شرقى 

برپا مى شود.

اصفهان، میزبان 3 نمایشگاه 
همزمان مى شود

پروژه تولید ریل یکى از 
آرزو هاى کشور بود 

رئیس اداره امور مشــتریان ارتباطات سیار مخابرات 
استان اصفهان گفت: برخالف اخبارى که اخیراً شایع 
شده، پیامک تماس از دست رفته را به اطالع مشترکان 

مى رساند، هیچ هزینه اى ندارد.
بهنام میرزا اظهار کرد: سرویس  «تماس بان» همراه 
اول یکى از سرویس هاى رایگان این اپراتور است که 
از طریق آن پیامک اطالع از تماس هاى دریافتى را به 
مخاطبان ارسال مى کند. وى افزود: چنانچه به علت در 
دسترس نبودن و یا خاموش بودن تلفن همراه خود قادر 
به دریافت تماس و پاسخگویى نباشید، «تماس بان» 
پس از اتصال مجدد شما به شبکه همراه اول، شماره 
تمام کسانى را که در این فاصله با شما تماس گرفته اند 
را به همراه زمان تماس، در یک پیامک براى مشترك 

ارسال خواهد کرد.

رئیس اداره امور مشــتریان ارتباطات سیار مخابرات 
استان اصفهان با تأکید بر اینکه فعال سازى و استفاده از 
سرویس «تماس بان» رایگان است، خاطرنشان کرد: 
مشــترکان دائمى و اعتبارى همراه اول مى توانند با 
ارسال عدد 1 التین به شماره 9914 سرویس «تماس 
بان» را فعال کنند. مشــترکین براى فعال ســازى، 
غیر فعال سازى و درخواست اعالم وضعیت سرویس 
مى توانند کدهاى مربوطه را به شــماره 9914 ارسال 

کنند.
به گزارش «ایسنا»، اخیراً مطلبى در شبکه هاى مجازى 
و کانال هاى پیام رســان  مبنى بر این منتشر شده که 
پیامک ســرویس «تماس بان» مشمول هزینه 500 
تومانى از مشترکین است و کاربران را مجاب مى کند 

که این سرویس را غیرفعال کنند.

نشت گاز شهرى براثر بروز مشــکل در بست فلزى 
و اتصال بخارى گازســوز در یک مراسم عروسى در 

قهدریجان 30 نفر را راهى بیمارستان کرد.
مدیر حوادث و فوریت هاى پزشــکى استان اصفهان 
گفت: این حادثه در آخرین دقایق پنج شــنبه شــب 
گذشــته رخ داد که براثــر آن 25 زن و پنج کودك با 

استنشاق گاز شهرى دچار مشکل شدند.
غفور راســتین افزود: ده نفر از این افــراد به صورت 

شخصى به درمانگاه قهدریجان منتقل شدند ولى پس 
از آن در تماس با اورژانس 115، یک واحد آمبوالنس 
دو نفر از این مصدومان را که دو خانم 37 و 40 ساله 
بودند را از درمانگاه قهدریجان به بیمارستان کلیشاد 
منتقل کرد. رئیس آتش نشــانى قهدریجان دلیل این 
حادثه را استفاده نکردن از بست فلزى در نقاط اتصال 
شیلنگ و جابه جا شــدن بخارى و نشت گاز عنوان 

کرده است.

معاون حفاظت و بهره بردارى شــرکت آب منطقه اى 
اصفهان با اشــاره به ذخیره 303 میلیون مترمکعبى 
ســد زاینده رود با بیان اینکه امســال بــارش ها در 
حوضــه زاینده رود مطلوب نیســت، افــزود: میزان 
بارش هاى کوهرنگ از ابتداى سال جارى تاکنون 511 
میلیمتر است، در حالى که بارش ها طى سال گذشته 
1166 میلیمتر و در متوســط بلندمدت 809 میلیمتر

 بود.
به گفته حسن ساســانى، میزان بارش ها در سال آبى 
جارى نسبت به سال گذشــته 56 درصد و نسبت به 

میانگین بلندمدت 37 درصد کاهش یافته است.
وى دربــاره برخى اخبار مبنــى بر بازگشــایى دوباره 
زاینده رود در 26 بهمن ماه، توضیــح داد: به طور کلى 
براى زمان بازگشــایى زاینده رود و نحــوه توزیع آب، 
کارگروهى متشکل از جهاد کشاورزى، آب منطقه اى،
اســتاندارى،فرماندارى و صنف کشــاورزان تشکیل 
مى شود و در آن جلسه در این باره تصمیم گیرى مى شود.

ساسانى افزود: در حال حاضر هنوز این جلسه تشکیل 
نشده، اما با تشــکیل آن و بیان نقطه نظرات مختلف 
تصمیم نهایى در خصوص زمان بازگشــایى زاینده 
رود براى ادامه کشت پاییزه کشاورزان اتخاذ خواهد

 شد.
وى تأکید کرد: برخى اخبــار در خصوص زمان دقیق 
بازگشایى زاینده رود در سایت هاى رسمى نبوده و تنها 

گمانه زنى همان رسانه ها بوده است.
معاون حفاظت و بهره بردارى شــرکت آب منطقه اى 
اصفهان با تأکید بر اینکه متأســفانه با توجه به میزان 
بارش ها، ذخیره سد زاینده رود مناسب نیست، اظهار 
کرد: هــر گونه تصمیــم گیرى در خصــوص نحوه 
توزیع آب با درنظر گرفتن نیاز مصارف شــرب است 
و این مهم مدنظر قرار خواهد گرفت و در جلســه اى 
که بــراى تحویل نوبت دوم آب براى کشــت پاییزه 
کشاورزان برگزار مى شود تمام جوانب در نظر گرفته 

مى شود.

معاون سیاسى، امنیتى و اجتماعى استاندارى اصفهان 
گفت: واجدین شــرایط رأى دادن در استان اصفهان 
براى یازدهمین دوره انتخابات مجلس شوراى اسالمى 

سه میلیون و 600 هزار نفر هستند.
حیدر قاسمى روز گذشته در نشست خبرى در استاندارى 
اصفهان، اظهار کرد: تا امروز تعداد کل نامزدهایى که 
دوم اسفند در استان اصفهان با یکدیگر رقابت مى کنند، 
380 نفر است که بدون شک این رقم افزایش نخواهد 
یافت، اما ممکن اســت تا روز انتخابات کاهش یابد و 

تعدادى از نامزدها از رقابت انصراف دهند.
به گزارش «ایسنا»، معاون سیاسى امنیتى استاندارى 

اصفهان گفت: این 380 کاندیدا در 16 حوزه انتخابیه 
براى کسب 20 کرسى مجلس در  2838 شعبه اخذ رأى 

در استان رقابت مى کنند.
وى در پاسخ به سئوال دیگرى در مورد اینکه آیا تا این 
زمان تخلفات تبلیغاتى رخ داده اســت، گفت: تا امروز 
تخلفاتى از قبیل رعایت نکردن ابعاد بنرهاى تبلیغاتى و 
مکان نصب تبلیغات داشته ایم که به نامزدها تذکرات 
مربوط داده شده است. نامزدها تنها مى توانند در محل 
ستاد خودشــان بنرهاى بزرگ تر از حد معمول نصب 
کنند و در سایر نقاط شــهر ابعاد پوسترهاى تبلیغاتى 

نباید از 50 در 70 سانتیمتر بیشتر باشد.

پیامک اعالم تماس از دست رفته هزینه ندارد

نشت گاز شهرى 30 نفر را راهى بیمارستان کرد

سرنوشت زاینده رود در انتظار تصمیم 5 نفر

3 میلیون و600 هزار اصفهانى واجد شرایط 
رأى دادن هستند

سازمان نوســازى و بهسازى شــهردارى اصفهان در 
ادامه عملیات بهسازى در چهارباغ، براى اجراى حوض 
مقابل کاخ جهان نما  ویترین شــواهد تاریخى این کاخ 
و بخش جنوبى آن را محصور کرد و حاال ســاخت این 
حوض و سنگفرش کردن بخش جنوبى یافته هاى کاخ، 
موجب نگرانى فعاالن میراث فرهنگى و رسانه ها از دفن 
همیشگى  بخش هاى کاوش نشده کاخ جهان نما در زیر 

بتن و سنگفرش ها شده است.
علیرضا جعفرى زند از باستان شناســان منتقد عملیات 
بهسازى چهارباغ معتقد اســت خطرى بقایاى این کاخ 
را تهدید نمى کند و این آثار در محور شــرقىـ  غربى  و 
شمال این مکان است نه در جنوب و محل ساخت حوض 

شهردارى.
اما على شجاعى، باســتان شناسى که کاوش هاى او در 
سال 94 بخش هایى از فوندانسیون( مجموعۀ مصالحى 
که در پى سازى ساختمان به کار رفته است) کاخ جهان نما 
را بیرون کشید، نسبت به تخریب شواهد تاریخى این کاخ 
و همچنین بقایاى مدفون آن زیر سنگفرش ها و بتن ها  

هشدار داده است.
وى تصریح کرد: نگرانى ها نه تنها درباره کاخ جهان نما 
بلکه درباره مدفون شدن شواهد تاریخى  حوض تفرجگاه 
هم هست؛حوضى که سازمان نوسازى و بهسازى  بنا دارد 

آن را در روى الیه امروزى احیا کند.
علیرضا جعفرى زند از باستان شناسانى است که از همان 
ابتدا در زمــان عملیات مترو در چهاربــاغ وضعیت کاخ 
جهان نما را رصد کرده و براى اولین بار نســبت به آثار 

مدفون کاخ جهان نما اعالم خطر کرد.
این باســتان شــناس در گفت  و گو با ایرنا گفت: بیشتر 
قســمتهاى کاخ جهان نما در قسمت شــرقىـ  غربى 
چهارباغ اســت، جایى که خیابان بوده و حاال سنگفرش 

کرده اند. در قســمت جلــوى کاخ  بــه احتمال همان 
آبنماهایى هستند که ارتباط پیدا مى کنند به چهارباغ و در 

واقع ما در این مکان چیزى به جز آب نما نداریم.
جعفرى زند ادامه داد:  این قسمت ها را خیلى زودتر از اینها 
سنگفرش کردند! خیلى زودتر از این سر و صداها که گفته 
مى شــود بخش هایى از کاخ جهان نما زیر سنگفرش ها 

براى همیشه مدفون شده!
اشاره جعفرى زند به شرق و غرب محل شواهد تاریخى 
کاخ جهان نما، قسمت هایى از خیابان چهارباغ است که 
در همان ابتداى شروع عملیات بهسازى، سنگفرش شد. 
عملیاتى که انتقاد کارشناسان را مبنى بر نبود کاوش هاى 

باستان شناسى منسجم و مستمر را در پى داشت.
این باستان شــناس اطمینان خاطر داد که قسمت هاى 
شرقىـ  غربى و شــمالى کاخ جهان نما محفوظ مانده 
است. وى ادامه داد: این مکان ها، عمیق کنده نشده است 
و سنگفرش از روى آســفالت و یا در نهایت آسفالت را 

کنده اند و سنگفرش شروع شده است.
به گفته جعفرى زند براى رســیدن به جهان نما نزدیک 
به یک متر یا  یک متروبیست سانت خاك برداشته شده 
اســت. به همین دلیل این آثار در این قســمت ها سالم 
مانده و هر زمانى که تصمیمى براى کاوش  گرفته شود، 
مى توان سنگفرش ها را برداشــت و کاوش جهان نما را 

ادامه داد.
جعفرى زند حتى احیاى حوض در این قسمت را با چراغ 
سبز باستان شناس دانست و گفت: باستان شناس به طور 
حتم در این قسمت  به چیزى برنخورده چون اگر بود به 
طور طبیعى کاوش مى کرد و این قسمت را مثل همان 

قسمتهایى که اکنون ویترین شده  بیرون مى آورد.
در همین حال مدیرعامل نوسازى و بهسازى شهردارى 
اصفهان و معاون میــراث فرهنگــى اداره کل میراث 

فرهنگى اصفهان نیز اطمینان مى دهند که ساخت حوض 
در این محــدوده، مصوبۀ میراث فرهنگــى را دارد و به 

بقایاى این کاخ ثبت ملى شده آسیبى نمى زند.
محمد فیض، مدیر عامل ســازمان نوسازى و بهسازى 
شهردارى اصفهان در گفت وگو با ایسنا در این باره اظهار 
کرد: هیچ اقدامى در ســال جــارى روى کاخ جهان نما 
صورت نمى گیرد و شیشه هاى دور بخش کاخ نیز دست 
نخورده و به همین شکل باقى خواهد ماند. تنها حوضى 
که روبروى ایــن کاخ بوده و به آبراهه وســط چهارباغ 
متصل مى شده اجرا خواهد شــد که این نیز ارتباطى به 

کاخ جهان نما ندارد.
مدیرعامل سازمان نوسازى و بهسازى شهردارى اصفهان 
با بیان اینکه اجراى حوض کاخ جهان نما طبق مصوبه 
وزارت کشور و میراث فرهنگى اجرا خواهد شد، گفت: تا 
زمانى که میراث مجوز قانونى به ما ندهد به بقایاى کاخ و 

اطراف آن دست نمى زنیم.  
وى افزود: در صورتى که کارها به درســتى پیش برود 
حداکثر 20 یا 30 روز دیگــر عملیات اجراى این حوض 

به اتمام مى رسد.
ناصر طاهرى، معاون میــراث فرهنگى اداره کل میراث 
فرهنگى، گردشگرى و صنایع دستى استان اصفهان نیز 
در این رابطه گفت: سازمان نوسازى و بهسازى از ما براى 
کف سازى مجوز گرفته و بخش کاخ جهان نما نیز کمى 

جزییات اجرایى داشت که به تصویب رسیده است.
وى در پاســخ به این سوال که ســنگفرش کردِن این 
محدوده براى کاوش بخش هــاى دیگر کاخ جهان نما 
مشــکل ایجاد مى کند یا خیر، اظهار کرد: سطح رویى 
خیابان سنگ فرش مى شود و کارى به الیه هاى زیرین 
نــدارد، بنابراین مشــکل خاصى بــراى کاوش ایجاد 

نمى شود.

ساخت حوض در مقابل بقایاى کاخ جهان نما جنجال ساز شده است

تهدید کاخ صفوى، لب حوض 
شهردارى؟! 

مدیر کل پیشگیرى و رفع تخلفات شهردارى اصفهان 
گفت: شــهردارى ها فضا را براى تبلیغات و ایجاد شور و 
شــوق انتخاباتى ایجاد مى کنند و دخالتى در جمع آورى 

تبلیغات غیر مجاز ندارند.
حســن محمد حســینى در ادامه تصریح کرد: با نصب 
کارتن پالست در چهار راه ها، میادین و محل هاى پر رفت 
و آمد محل هایى ایجاد کردیم تا کاندید ها براى تبلیغات 
استفاده کنند و روز به روز بر تعداد این محل هاى تبلیغات 
اضافه مى شود؛ مشــکلى از نظر ظرفیت براى تبلیغات 
کاندید ها وجود ندارد و تراکت ها، پوستر ها و تبلیغات در 

فضاى مجازى نیز وجود دارد.
وى همچنین بیان داشــت: در دوره قبلــى انتخابات به 
محض نصب کارتن پالســت، خیلى از آن ها به سرقت 
رفت اما امسال نسبت به دوره قبلى تعداد محل هایى که 

کارتن پالست نصب شده بیشتر شده است و نزدیک به 
6 هزار و 500 نقطه شهر در مناطق مختلف نصب شده 

است.
مدیر کل پیشگیرى و رفع تخلفات شهردارى اصفهان 
خاطر نشــان کرد: در هر دوره انتخابات، شــهردارى ها 

فضا را براى تبلیغات و ایجاد شــور و شــوق انتخاباتى 
ایجاد مى کنند اما شهردارى در بحث جمع آورى تبلیغات 
غیر مجاز ورود نمى کند و برخورد ها از سوى فرماندارى 

صورت مى گیرد.
محمد حســینى ادامه داد: این کمیته با ساز و کارى که 
فرماندارى دارد در صورت نصب چنین تبلیغات با دادن 
اخطار نسبت به جمع آورى آن ها عمل مى کند زیرا این 
تبلیغات به تأسیسات شهرى خسارت وارد مى کند و براى 

مردم خطر ایجاد مى کند.
وى گفت: برخــى تبلیغــات روى کارتن پالســت را 
قبول ندارند و بــا پارچه یا پوســتر در مکان هاى دیگر 
تبلیغات مى کنند کــه جمع آورى آن ها به شــهردارى 
مربوط نمى شود و فرماندارى اخطار یا جمع آورى انجام 

مى دهد .

مسئول جمع آورى تبلیغات غیرمجازنامزدها کیست؟
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به دنبال پایان فصل اهداى جوایز و کســب دو اسکار توسط 
«جوکر»، «تاد فیلیپس» کارگردان فیلم چند تصویر از آخرین 
روز فیلمبردارى پروژه در صفحه  اینستاگرامش منتشر کرد. در 
اولین عکس، «واکین فینیکس» برنده  اسکار بهترین بازیگر 
مرد نقش اول در حــال به آغوش کشــیدن کارگردان دیده 
مى شود. در تصویر دیگرى چهره  فینیکس نمایان است که هم 

دوستانه به نظر مى رسد و هم شیطانى.
در تصاویر دیگر نمایى از فیلیپــس و فینیکس در راهروهاى 
آسایشگاه شهر خیالى گاتهام دیده مى شود و عکسى گرفته شده 
از فیلیپس در کنار فینیکس که یونیفرم بیماران را به تن دارد و 

با دستان دستبند خورده اش سیگار مى کشد.
فیلیپس در صفحــه  اینســتاگرامش تصاویــر آخرین روز 
فیلمبردارى «جوکر» را تلخ  وشــیرین توصیف کرده و اضافه 
مى کند: «هرچند پایان فیلمبردارى احساس فوق العاده خوبى 
داشت، اما تجربه اى منحصربه فرد و سخت بود و ناگهان تمام 

شــد.» او در مورد پایان فصل جوایز با «جوکر» مى نویســد: 
«عجب سیاحتى بود این فیلم که با روى صحنه رفتن فینیکس 
[در مراسم اسکار] به پایان رسید. از تمامى عوامل و بازیگران 
فیلم بار دیگر قدردانى مى کنم. و به ویژه از هواداران، بخاطر 

حضورشان در سینما على رغم همه  آن سروصداها.»

«جوکر» با فروش جهانى 1/05 میلیارد دالرى، پرفروش ترین 
فیلم تاریخ سینما با رده  سنى بزرگســال و سودآورترین فیلم 
اقتباس شــده از کتا ب هاى مصور شد. اسکار فینیکس اولین 
جایزه  آکادمى به بازیگران مرد نقش اول فیلم هاى ابرقهرمانى 
بود. به دنبال این موفقیت ها پرسش هواداران این است که آیا 
کارگردان ، فینیکس و «برادران وارنر» تمایلى به تولید دنباله 
دارند یا نه. فیلیپس و فینیکس در ماه هاى گذشــته در مورد 
احتمال تولید دنباله مصاحبه هاى بســیارى انجام داده اند، اما 
تأکید کرده اند کــه هنوز هیچ قراردادى با اســتودیو به امضا 
نرسیده اســت. فیلیپس در ماه نوامبر گذشته گفته بود: «من 
و واکین علناً از هفته  دوم فیلمبــردارى در مورد احتمال تولید 
دنباله حرف زده ایم زیرا صحبت در این باره لذت بخش است.»

فینیکس عالوه بر اسکار بهترین بازیگر نقش اول مرد، جوایز 
دیگرى از جمله «انتخاب منتقدین»، «بفتا»، «گلدن گلوب» و 

«صنف بازیگران» آمریکا را به خانه برده است.

یک روز بعد از اختتامیه جشنواره فجر بود که یک رسانه در خبرى 
اعالم کرد هیئت داوران جشنواره فجر روى سیمرغ جواد عزتى 
براى «آتابــاى» با رأى اکثریت به جمع بندى رســیده بودند اما 
مخالف جدى این انتخاب سعید راد بود که به شدت معترض این 
تصمیم مى شود و حتى یک روز در جلسه هیئت داوران شرکت 
نمى کند تا در نهایت مقاومت او باعث مى شــود سیمرغ به امیر 

آقایى که رأیش به جواد عزتى نزدیک بود برسد.
سعید راد پیش از این، سابقه گفتگو علیه جواد عزتى و رضا عطاران 
را دارد و بازى این دو را در «هزارپا» را تهوع آور دانسته بود و در 
خبر این رسانه هم اعالم شده بود سعید راد عزتى را یک بازیگر 
کمدى هاى مبتذل مى دانسته و مخالفتش با جایزه او به این دلیل 
بوده. با وجود این در ابتدا همه در انتظــار تکذیب خبر بودند اما 
واکنش محمدمهدى عسگرپور(عضو هیئت داوران) به سئوال 

حمیدرضا مدقق، مجرى شبکه خبر درباره این خبر عجیب بود.
عســگرپور در این مورد گفت: «آیا ما آنجا گزارشگر داشتیم که 
مى توانسته به راحتى گزارش بدهد؟ اگر من بخواهم این یک مورد 
را باز کنم باید فضاى داورى با اجزایش باز بشود که در این صورت 
باید همه داوران حضور داشته باشند چون ممکن است من نکته اى 
را از زاویه دید خودم گفته باشم که اتفاقاً آقاى راد و بقیه عزیزان در 

ارزیابى خودشان نکته  دیگرى داشته باشند.»
باید در انتظار روزهاى آینده و صحبت ها و واکنش سعید راد درباره 

خبر منتشر شده بود.

هدیه تهرانى پس از هشت ســال با «هم گناه» مصطفى 
کیایى به شبکه نمایش خانگى مى آید.

اولین بار در سال 90 با سریال «قلب  یخى» بود که هدیه 
تهرانى در شبکه نمایش خانگى ایفاى نقش کرد. حاال با 
گذشت هشت ســال، این بار «هم گناه» مصطفى کیایى 
هدیه تهرانى را بــه قاب نمایش خانگى آورده تا شــاهد 
نقش آفرینى دیگرى از او در دل درام خانوادگى «هم گناه» 
باشیم. هدیه تهرانى در نقش «زیبا» و محسن کیایى در 
نقش «آرمان» دو شخصیت اصلى «هم گناه» هستند که در 
کنار سایر بازیگران از جمله پرویز پرستویى و حبیب رضایى 
قصه هاى خانواده صبورى را روایت مى کنند. «هم گناه» به 
کارگردانى مصطفى کیایى و نویسندگى مشترك محسن 
کیایى و على کوچکى آخرین مراحل فنى براى توزیع در 
شبکه نمایش خانگى را پشت سر مى گذارد. این سریال از 
روزهاى ابتدایى اسفندماه در شبکه نمایش خانگى و فیلیمو 

پخش خواهد شد.

«کوچه مروارید» نام مجموعه عروســکى بــود که به تهیه 
کنندگى و کارگردانى سعید ساالرزهى در سال 93 براى شبکه 
نمایش خانگى تولید شد. 20 قسمت از آن در همان سال توزیع 
شد و بعد از پنج سال به تازگى تهیه کننده این اثر تصمیم گرفته 
است بخش هایى که در همان سال ها ضبط شده و به دالیلى 

پخش نشده است را در شبکه نمایش خانگى توزیع کند.
در این مجموعه 25 عروســک به همراه چنــد بازیگر حضور 
داشتند. علیرضا خمســه، آناهیتا همتى، رامبد جوان و مرحوم 
عارف لرستانى از بازیگران این سریال بودند. همچنین اغلب 
صداپیشه و عروسک گردان هاى مجموعه تلویزیونى «کاله 
قرمزى» نیز در «کوچه مروارید» حضور داشتند. امیرسلطان 
احمدى، محمد بحرانى، محمد لقمانیان، علیرضا ناصحى و... 

از صداپیشه هاى این مجموعه بودند.
از طرفى همــان زمان عروســک «جناب خان» بــه برنامه 
«خندوانه» به کارگردانى رامبد جوان رفت و توانست محبوبیت 

خوبى را نزد مخاطب تلویزیونى به دست آورد و صداوسیما با 
سعید ساالرزهى به توافقات مالى رسیده و حق امتیاز عروسک 

«جناب خان» به سازمان صداوسیما واگذار شد.
سعید ساالرزهى، تهیه کننده سریال «کوچه مروارید» که این 
روزها ادامه قسمت هاى آن پس از گذشت پنج سال روانه بازار 
شده است، در این باره گفت: این قسمت هایى که به تازگى در 
بازار توزیع شده است، همان قسمت هایى است که از قبل و در 
سال 93 ضبط شده اما توزیع نشده بود. وى درباره چرایى این 
ماجرا نیز بیان کرد: از آنجایى که شــرایط توزیع و پخش این 
سریال در همان سال دچار مشکل شد، به دلیل سیستم پخش، 
بازار، مسائل اقتصادى، نتوانستیم تمام قسمت ها را در همان 

سال توزیع کنیم.
این تهیه کننده درباره واگذارى عروســک «جناب خان» از 
این سریال به سازمان صداوســیما نیز گفت: جداى استفاده 
از عروســک «جناب خان»، قرار بر این است تا تولید «کوچه 

مروارید» را ادامه دهیم. من فقط عروسک «جناب خان» را به 
صداوسیما واگذار کردم در حالى که این مجموعه نزدیک به 24 

عروسک دیگر دارد.
ساالرزهى همچنین ضمن بیان اینکه ده قسمت از این سریال 
باقى مانده است، افزود: منهاى پکیچ اول که در بازار توزیع شده 
است، هر کدام از این پکیچ ها شامل دو قسمت هستند که پنج 
پکیچ جدید بعدى به ترتیب توزیع خواهند شد. وى درباره سایر 
عروسک هاى این مجموعه نیز گفت: در کل 25 عروسک داریم 
که مخاطب تا االن تنها ده شخصیت عروسکى را دیده است و 

مابقى براى او جدید هستند.
وى درباره اینکه آیا در این بخــش جدیدى که در حال توزیع 
است، حذف هم داشته اید؟ گفت: نه هیچ حذفیاتى در این بخش 
نداشتیم فقط شاید ریتم ســریال تندتر شده باشد. در سال 93 
تیراژ سریال  هاى معمولى شش برابر االن بود و االن این میزان 

به نسبت خرید مخاطبان کمتر شده است.

چه کسى نگذاشت جواد عزتى 
سیمرغ بگیرد؟

با اعالم «هریسون فورد» ســاخت یک دنباله دیگر از مجموعه 
فیلم هاى سینمایى «ایندیانا جونز» تا چند ماه آینده آغاز خواهد 
شد. این بازیگر مشهور بازیگر هالیوودى، از ساخت فیلم سینمایى 

«ایندیانا جونز 5» در تابستان 2020 خبر داد.
هریســون فورد به یک برنامه تلویزیونى با اجــراى «الن دى 
جنرس» براى مصاحبــه در مورد فیلم جدیــدش به نام «آواى 
وحش» دعوت شده بود و همانجا به ساخت فیلمى در حال توسعه 

از دنیاى «ایندیانا جونز» اشاره کرد.
ایــن بازیگر 77 ســاله به مجرى ایــن برنامه اعــالم کرد که 
فیلمبردارى نسخه جدید «ایندیانا جونز» از تابستان آغاز خواهد 
شد. او گفت: «این فیلم بسیار سرگرم کننده خواهد بود و چیز هاى 

جذاب زیادى براى ساخت وجود دارد.»
فورد پیش از این اعالم کرده بود که فیلمبردارى «ایندیانا جونز 5» 
در ماه آوریل (فروردین) آغاز خواهد شد. او همچنین اشاره کرد که 
از دوباره بازى کردن نقش هاى کالسیک خود مثل «هن سولو» 

در فیلم سینمایى «جنگ ستارگان» لذت مى برد.
سه قسمت اولیه این فیلم ســینمایى از بهترین فیلم هاى اکشن 
ماجراجویى تاریخ است. اما چهارمین فیلم از این عنوان سینمایى 
به نام «ایندیانا جونز و پادشاهى جمجمه بلورین» در سال 2008 
در بخش داستانى نتوانست مخاطبان را راضى کند. هنوز تاریخ 
اکرانى براى فیلم سینمایى جدید «ایندیانا جونز» در نظر گرفته 

نشده است.

«ایندیانا جونز 5» 
ساخته مى شود

فیلم «چاقى» به کارگردانى راما قویدل و بازى على مصفا و حمید 
فرخ نژاد در شــبکه نمایش خانگى توزیع شد. این فیلم سال 93 
مقابل دوربین رفت و شهریور ماه سال 98 در سینماهاى کشور 

به نمایش گذاشته شد.
این ساخته راما قویدل که براى اولین بار در سى و سومین دوره 
جشنواره بین المللى فیلم فجر به نمایش درآمد روز پنج شنبه 24 

بهمن ماه در شبکه نمایش خانگى توزیع شد.
راما قویدل، کارگردان جوان سینما و همسر مهسا کرامتى بازیگر 
کشورمان در دومین تجربه کارگردانى در سینما فیلم «چاقى» را 

مقابل دوربین برد و همسرش هم در این فیلم ایفاى نقش کرد.
«چاقى» روایتگر داستان زندگى یک صدابردار سینماست که على 
مصفا نقش آن را ایفا مى کند و زندگى آرامى در کنار خانواده اش 
دارد تا اینکه گرفتار عشقى مى شــود که زندگى اش را دگرگون 

مى کند.
على مصفا، الدن مستوفى، مهسا کرامتى، حمید فرخ نژاد، کریم 
قربانى، امید روحانى، حسین ملکى، ســتایش محمودى، نوید 

خداشناس و... بازیگران فیلم «چاقى» را تشکیل مى دهند.

على مصفا و حمید فرخ نژاد به 
شبکه نمایش خانگى رسیدند

داریوش مهرجویى براى اکران نوروزى فیلم تازه اش «المینور» 
متقاضى اکران نوروزى شد. مهرجویى با «المینور» پس از شش 

سال به سینما برمى گردد.
«المینور» بیســت و هفتمین فیلــم بلند ســینمایى داریوش 
مهرجویى، کارگردان موج نو ســینماى ایــران و  خالق چندتا از 
ماندگارترین فیلم هاى سینماى ایران است که مهرجویى ترجیح 

داد در جشنواره فجر به نمایش درنیاید.
على نصیریان، پردیس احمدیه، ســیامک انصارى، بیتا فرهى، 
على مصفا، مهرداد صدیقیان، بهناز جعفــرى، کاوه آفاق، امرا... 
صابرى، رضا داودنژاد، دیبا زاهدى، ســیامک ادیب، محمدرضا 
شهبانى نورى، شــراره رنجبر، محمدجواد جعفرپور، مهرنوش 
ذوالفقارى، محمد هادى عطایى، مهدى مرتضایى، یاسمن کوزه 
گر، هومن بهزادى، هانا وارسته، سبحان خسروى، احمد یاورى، 
فرهاد ریش ســفیدى، على بلوردى و فریماه فرجامى بازیگران 

فیلم «المینور» هستند.
«المینور» کامًال بدون حمایت دولتى، بنیاد ســینمایى فارابى و 

سازمان سینمایى تولید شده است.

مهرجویى خواهان اکران 
نوروزى «المینور» شد

توزیع  یک مجموعه عروسکى پس از 5 سال اما بدون «جناب خان»

«کوچه مروارید» بدون یک مروارید

تلخ و شیرین روز آخر «جوکر»

دومین قسمت از فیلم سینمایى «خوب، بد، جلف» و دومین تجربه 
کارگردانى پیمان قاسمخانى با عنوان «ارتش سرى» از 30  بهمن 

در سینماهاى سراسر کشور روى پرده مى رود.
«ارتش سرى» به تهیه کنندگى محســن چگینى ساخته شد و 
پژمان جمشیدى، سام درخشــانى، ریحانه پارسا، مارال فرجاد و 

حامد کمیلى و... بازیگران آن هستند. 
این فیلم ادامه اى بر داستان «خوب، بد، جلف» است که در سى 
و پنجمین دوره جشــنواره فیلم فجر حضور داشت. پیش فروش 
بلیت هاى ســانس هاى اولیه فیلم از دیروز شنبه در سینماتیکت 
آغاز شده اســت. «بانو فیلم» پخش این فیلم کمدى را بر عهده 

دارد.

پژمان جمشیدى
 و سام درخشانى از آخر بهمن 

در سینماها

مهران مدیرى، بازیگر و کارگردان مطرح تلویزیون که در چند سال 
اخیر اجراى برنامه «دورهمى» را بر عهده داشــته اســت، مهمان 

سروش صحت در برنامه «کتاب باز» مى شود.
مدیرى پیش از این در ویژه برنامه شب یلداى «دورهمى» که روى 
آنتن شبکه نسیم بود میزبان ســروش صحت و باقى مجریان این 

شبکه بود و صحت از او قول گرفت که مهمان «کتاب باز» شود.
مدیرى در جشنواره فیلم فجر امســال در فیلم «درخت گردو» به 
کارگردانى محمدحسین مهدویان و تهیه کنندگى مصطفى احمدى 
به ایفاى نقش پرداخت و در این سال ها فقط مهمان رامبد جوان در 

برنامه «خندوانه» شده است.
برنامه «کتاب باز» با اجراى سروش صحت روى آنتن شبکه نسیم 
مى رود و چهره هاى مختلفى در حوزه هاى هنر، ادبیات، فرهنگ 

و... مهمان آن مى شوند.

مهران مدیرى مهمان برنامه 
سروش صحت مى شود

اکــرم محمدى، بازیگــر تلویزیون و ســینما جمعه شــب مهمان 
«دورهمى» بود و مهران مدیرى با او به گفتگو نشست. 

محمدى در پاسخ به سئوال مدیرى در خصوص سن خود بیان کرد: 
خیلى جالب است، رسماً به علت سن پیشکسوت هستم و متولد 1337 
هستم. البته یکى از دوســتان خبرنگار با من مصاحبه کرد و خودش 
یک بیوگرافى تهیه کرده بود که اکرم محمدى متولد 1340، اما یکى 
تماس گرفت که شما مگر متولد 1340 هستید، گفتم من درباره سنم 

چیزى نگفتم. محمدى افزود: مرداد ماهى هستم، مردادى ها خیلى 
مهربان و خیلى خوب هستند، مغرورند، اما من تعریف دیگرى براى آن 
دارم، مغرور نه به معناى مغرور بودن در رابطه با دیگران، بلکه غرورى 
که در خودم دارم براى چیز هایى که سعى کردم در خودم تربیت کنم و 
این غرور را دوست دارم چراکه آدم ها را دوست دارم، صداقت را دارم، 
سعى مى کنم کسى را قضاوت نکنم. بازیگر فیلم «مادر» درباره على 
حاتمى گفت: زنده یاد على حاتمى بسیار انسان دوست داشتنى بودند و 
مى دانید که شعر مى گفتند، ما چیزى به عنوان دیالوگ نداشتیم؛ بلکه 

ما شعر داشتیم و همکارى با او لذت بخش بود.
این بازیگر درباره کم کارى خود عنوان کرد: دلخورى از شخص خاصى 
ندارم اما دلم مى خواهد در کارهایم مردم را باور کنیم. سرگرمى جزئى 
از زندگى مردم است. وى افزود: به شدت براى من مهم است در چه 

کارى هستم، نمى خواهم آنتن پرکنم.
این بازیگر درباره فعالیت کارى خود بیان کرد: مشغول کارى نیستم و 
سریال «ستایش» را بعد از پنج سال کار کردم که خوشبختانه مردم هم 
دوست داشتند. محمدى درباره اوقات فراغت خود گفت: بیشتر فیلم 

مى بینم، کتاب مى خوانم و درگیر اخبار و حوادث هستم.

حضور هدیه تهرانى پس از 
8 سال در یک سریال

اکرم محمدى: نمى خواهم آنتن پرکنم
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از امیر قلعه نویى به عنوان موفق ترین مربى تاریخ لیگ برتر 
یاد مى شود. این عنوان حاصل عملکرد خوب تیم هاى تحت 
هدایت او در سال هاى اخیر است. کسب عنوان هاى قابل 
توجه در لیگ برتر به عنوان سرمربى، از قلعه نویى مربى اى 
ساخته که حضورش روى نیمکت هر تیمى مى تواند همراه 

با اتفاقات مثبت باشد.  
قلعه نویى فصل گذشــته با قبول هدایت تیم ســپاهان 
وارد چالش جدیدى شــد. از روز هاى طالیى مربیگرى او 
سال هاى زیادى مى گذشت و حضور در سپاهان براى این 
مربى به منزله یک پله کلیدى در راه بازگشت به روز هاى اوج 
تلقى مى شد. سپاهان با کسب عنوان دومى لیگ هجدهم 
جواز حضور در لیگ قهرمانان آسیا را به دست آورد تا به این 
ترتیب قلعه نویى بعد از سال ها دورى، بار دیگر حضور در 
لیگ قهرمانان آسیا را تجربه کند. سرمربى سپاهان با حفظ 
شاکله اصلى تیمش در فصل جدید، قهرمانى در لیگ برتر 
را هدف قرار داده و در کنار این مهم، به درخشش در لیگ 

قهرمانان آسیا نیز گوشه چشمى دارد.
 لیگ قهرمانان آسیا را باید یک مقوله ویژه براى قلعه نویى 
بدانیم. او همان گونه که اشاره شد، توانایى هاى خود را در 
عرصه فوتبال داخلى نشان داده است و براى اینکه تبدیل 

به یک مربى تاریخى در فوتبال ایران شــود، موفقیت 
چشمگیر در آســیا را کم دارد. نتایجى که قلعه نویى 
در ســال هاى اخیر در لیگ قهرمانان آسیا کسب 
کرده باعث به وجود آمدن یــک جمله نه چندان 
خوشایند در موردش شده است. جمله اى  تحت 
عنوان «تیم هاى قلعه نویى در آسیا حرفى براى 

گفتن ندارند».
به هر حال براى پایان دادن بــه خاطرات بد 
گذشته در آسیا، ســپاهاِن قلعه نویى پتانسیل 
الزم را دارد. در دومیــن فصــل حضور قلعه 

نویــى روى نیمکت زردپوشــان، آنها به معنــاى واقعى 
کلمه به یک تیم تبدیل شــده اند و در حال حاضر در کنار 
پرســپولیس، مدعیان اصلى قهرمانى لیگ برتر به شمار 
مى روند. نفراتى که قلعه نویــى در اختیار دارد، از نظر فنى 

و آمادگى در شــرایط خوبى به سر 
مى برند و از آنها مى توانیم به 

عنوان ابزار هایى مناسب 
براى یک مربى جهت 
موفقیت در بازى هاى 
قاره اى یــاد کنیم. در 
اوج پختگــى، قلعه 
نویــى روى نیمکت 

سپاهان به اهداف بلند پروازانه اى مى اندیشد، اهدافى که 
حتى او را از قبول سرمربیگرى تیم ملى نیز منع کرد تا بیش 
از پیش به اهمیت آنها پى ببریم. براى ســاختن سپاهان 

فعلى، قلعه نویى زحمت زیادى کشیده است.
قرار گرفتن در گروه چهارم لیگ قهرمانان آسیا و همگروهى 
با تیم هاى العین، السد و النصر حکایت از کار دشوار سپاهان 
در این فصل مسابقات دارد. شرایط عجیب نمایندگان 
فوتبال ایران در لیگ قهرمانان آسیا نیز به سختى کار 
اضافه کرده است. شاگردان قلعه نویى در گام اول همه 
را شوکه کردند. آنها در شرایطى موفق به کسب یک 
برد مقتدرانه در خانه حریف شــدند که سه نماینده 
دیگر کشورمان روى هم موفق به کسب یک امتیاز 
در سه بازى شــده بودند. صف آرایى مقابل العین 
امارات، تیمى که همواره حریفــى قدرتمند براى 
تیم هاى ایرانى محسوب مى شود اولین گام سپاهانى ها 
در فصل جدید لیگ قهرمانان آسیا بود و کمتر کسى حتى 
خوش بین ترین هوادار این زردپوشان نیز تصور نمى کرد که 
شاهد رقم خوردن پیروزى چهار بر صفر مقابل این میزبان 
قدرتمند باشیم. سپاهان اما این کار بزرگ را کرد و با زدن 
چهار گل در خانه العیــن، براى دیگر همگروهى هاى خود 

خط و نشان کشید.
این شــروع خوب مى تواند نویدبخش حضــور با قدرت 
سپاهان به عنوان یکى از نمایندگان فوتبال ایران در لیگ 
قهرمانان آسیا باشد. مسابقاتى که دیگر موفقیت تیم هاى 
ایرانى در آن به یک رؤیا تبدیل شــده است. قلعه نویى و 
تیمش پتانسیل الزم براى تحقق رؤیاى یاد شده را دارند. 
در شرایطى که به نظر مى رســد امیر قلعه نویى طى 
سال هاى آینده به عنوان سرمربى روى نیمکت تیم 
ملى بنشیند، عملکرد قابل قبول در لیگ قهرمانان 

آسیا مى تواند اعتبار این مربى را باالتر ببرد.

 بازى تیم هاى اســتقالل و ســپاهان در جام حذفى، امسال برگزار 
نخواهد شد.

 قرار بود این دیدار از مرحله یک چهارم نهایــى جام حذفى، دوم دى 
ماه انجام شود اما نیاز حمید استیلى سرمربى تیم امید به بازیکنانش از 
یکطرف و آلودگى هواى تهران از طرف دیگر باعث شــد تا این بازى 
در آن مقطع برگزار نشود. پیش از این سهیل مهدى به عنوان مسئول 
برگزارى مسابقات لیگ، زمان برگزارى این بازى را منوط به مشخص 
شدن تکلیف سرمربى تیم ملى و برنامه هاى این تیم عنوان کرده بود و 
حاال که اسکوچیچ، سرمربى تیم ملى شده و اتفاقًا با مهدى هم جلسه 
داشته، مهدى درباره زمان احتمالى بازى استقالل و سپاهان صحبت 
کرده است. او به خبرنگاران گفته: «براى دیدار استقالل و سپاهان هنوز 
به جمع بندى نرسیده ایم و به احتمال زیاد این دیدار به سال 99 موکول 

خواهد شد.»

در برد چهار بر صفر مقابل العین ردپاى ســعید آقایى با کار 
خوب در خط دفاع و حمله که منجر به ساخته شدن دو گل 
شد، پررنگ بود. به همین دلیل گفتگویى با وى انجام شده که 

آن را با هم مى خوانیم:

ســپاهان العین را 4 بر صفــر در خانه 
خودش شکست داد و طلسم خانگى این 

تیم مقابل سپاهان شکست.
خدا را شکر بازى خوبى بود. توانستیم بازى را خوب کنترل 
کنیم و خوب حمله کنیم. بــازى را با نتیجه خوب 4 بر صفر 

بردیم اما مهم 3 امتیاز بازى بود که آن را به دست آوردیم.
شاید کمتر کسى فکر مى کرد که مدافع 
چپ ســپاهان دو پاس گل بدهد و این 

نتیجه سنگین رقم بخورد.
من همیشه و در هر بازى دوست دارم در فاز هجومى شرکت 
کنم و پاس گل را بیشتر از گل زدن دوست دارم و عاشق آن 
هستم. همیشه ســعى مى کنم در بازى ها براى تیمم مؤثر 
باشم. خوشحالم که توانســتم در این بازى هم دو پاس گل 
بدهم و امیدوارم در بازى هــاى بعد هم بتوانم همین روند را 

ادامه بدهم.
عده اى مى گویند العین به قدرت قبلى 
خودش نبود که چهار گل از ســپاهان 

دریافت کرد.
تیم العین تیم خیلى خوبى بود، شــاید عده اى دوست دارند 
نتیجه اى که گرفتیم را کمرنگ و ضعیف نشان بدهند اما خدا را 
شکر ما توانستیم در نیمه اول گل بزنیم و نتیجه را حفظ کنیم، 
در نیمه دوم هم چون در اول نیمه به گل رسیدیم کنترل بازى 
را در دستمان گرفتیم. تیم خوبى داریم و امیدواریم در ادامه 

راه هم موفق باشیم.
ســپاهان از راه ها و روش هاى مختلف 
به العین گل زد و االن کســى نمى تواند 
بگوید این تیم فقط با بازى مستقیم و به 

اصطالح بکش زیرش کار مى کند.
این حرف را عده اى مى زنند که مخالف ما هستند. شاید آنها با 
کادر فنى ما یا با باشگاه و تیم سپاهان مشکل دارند. ما در همه 
بازى ها هم در کناره ها و هــم در عمق بازى مى کنیم. روى 
ارسال از کناره ها، پاس در عمق و همچنین شوتزنى توانستیم 
به گل برســیم ولى عده اى مى خواهند به کار ما و نتایج ما 
شکل بدى بدهند و این حرف ها را مى زنند، با این حال تمرکز 
ما روى کار خودمان است. ان شاءا... از این به بعد هم بتوانیم 

براى سپاهان افتخارآفرینى کنیم.
بعد از بازى با العین شایعه شد که از زمان 
تراکتور دو کارته بودى و نباید مقابل این 
تیم بازى مى کردى اما خبرنگار سعودى 
معذرت خواهى کرد و گفت عجله کردم! 
آیا این شیطنت هاى رسانه اى عرب ها 

شما را اذیت نمى کند؟
وقتى تیمى خوب نتیجه مى گیرد، متحد است و به شکل خوب 
کارش را انجام مى دهد همه سعى مى کنند این روند را خراب 
کنند اما براى ما اصالً  مهم نیست. خود من شخصاً اهمیتى به 
این حرف ها نمى دهم. ما کارمان را مى کنیم و فقط و فقط 

موفقیت تیممان برایمان مهم است.
فکر مى کنى از زمانى که با تراکتور به 

یک هشتم رفتى تا االن از نظر فنى 
چقدر عوض شده اى و پیشرفت 

کردى؟
از لحاظ تجربه خیلى پیشــرفت کردم و از 

لحاظ فنى هم خدا را شــکر یک مربى 
خوب همیشه باالى سرم 
بوده، امیــر قلعه نویى در 

این سال ها به من خیلى کمک 
کرد تا پیشرفت کنم. تجربه ام 

بیشتر شده و االن مى توانم بیشتر در اختیار تیم باشم، سعى 
مى کنم از این هم بهتر شــوم تا در ادامه راه باز هم بتوانم به 

تیمم کمک کنم.
بازى با السد را چطور مى بینى؟ آیا این 
تیم را هم مى توانید قاطعانه شکســت 

بدهید؟
به جرأت مى توانم بگویم با بهترین تیم آسیا بازى داریم. بازى 
خیلى سختى است و باید منطقى و با هوش بازى کنیم. آنها 
از لحاظ امکانات و مالى ده برابر و شاید هم بیشتر از ما هزینه 
کرده اند، اما ما بخاطر آبروى کشــورمان و فوتبالمان و نام 
سپاهان مى رویم و مردانه 
مى جنگیــم. نتیجه 
دســت خداســت. 
تمام تالشــمان را 
به کار مى گیریم تا 
نتیجه خوبى به دست 

بیاوریم.

مدیر مشــهور باشــگاه بوردو فرانسه در 
جدیدترین گفتگو پیرامون تحرکات براى 
خرید زمستانى ستاره ایرانى مدعى شد 
باشگاه ریوآوه زیر بار فروش این بازیکن 

حتى به صورت قرضى هم نرفت.
مهدى طارمى یکى از نام هاى بزرگ 

روزهاى آخر نقــل و انتقاالتى لیگ 
پرتغــال در ژانویــه 2020 بــود، 
ســتاره اى کــه نه تنهــا پورتو، 
اسپورتینگ و بنفیکا، سه قدرت 
اول باشگاهى پرتغال را مشترى 
خود مــى دید بلکه مشــتریان 

صاحب نام ترى نیز از باشــگاه هاى 
اروپایى داشت.

یکى از این مشتریان باشگاه بوردو فرانسه بود که 
در همان مقطع گمانه زنى و شایعات زیادى پیرامون 

تالش هاى گسترده آنها براى خرید ستاره ایرانى نقل 
محافل شد و حتى اکیپ از پیشنهاد 3/5 میلیون یورویى 
براى خرید طارمــى به ریو آوه نوشــت. در تأیید این 
اتفاقات، مدیر بوردو در جدیدترین گفتگوى خود مدعى 
شد باشگاه پرتغالى سد بزرگى جلوى پاى خرید ستاره 

ایرانى گذاشت.

ادواردو ماکیا، مدیر ورزشى بوردو گفت: بله ما عالقه زیادى به خرید 
مهدى طارمى از ریوآوه داشــتیم. من تالش کردم تا این بازیکن را 
به بوردو بیاورم امــا مهدى یکى از مهمتریــن بازیکنان تیم ریوآوه 
بود و آنها نتوانســتند جایگزینى براى وى پیدا کنند از همین رو 
حتى به پیشنهاد وسوســه کننده مالى ما هم توجهى 
نشان ندادند. من حتى روى انتقال قرضى این 
بازیکن هم کار کردم ولى این ایده هم 
خوب پیش نرفت تا پروسه خرید او 
براى باشگاه بوردو خوب پیش 

نرود.
ماکیا در ادامه صحبت هاى 
خود با اشــاره بــه اینکه 
وضعیــت آتــى طارمى 
همچنان از سوى باشگاه 
بــوردو پیگیرى مى شــود 
به گونــه اى احتمال انتقال تابســتانى 
ستاره تیم ملى ایران و ریوآوه به لیگ 
یک فرانســه را بســیار باال دانست، 
مأموریتى دشــوار براى باشــگاه 
فرانســوى که قصــد دارد به هر 
شکلى شــده طارمى را به جمع 

ستاره هاى خود اضافه کند.

قلعه نویى 
تشنه بین المللى شدن است

سعید آقایى: بیشتر از گل، عاشق پاس گلم

دیدار بزرگ در سال 99

بوردو! به دنبال مهدى بدو

سعید آقایى و محمد طیبى با نمایشى که مقابل العین داشتند، به ترکیب 
منتخب هفته اول لیگ قهرمانان آسیا راه یافتند.

تیم فوتبال سپاهان شــروعى مقتدرانه در بازگشت به رقابت هاى لیگ 
قهرمانان آسیا داشــت و توانســت با نتیجه 4 بر صفر نماینده امارات را 
شکست دهد. با پایان هفته اول رقابت هاى لیگ قهرمانان آسیا، سایت 
رسمى مسابقات اقدام به انتخاب تیمى از بازیکنان برتر تیم هاى شرق و 

غرب آسیا کرده که دو مدافع سپاهان نیز در این جمع دیده مى شوند.
سعید آقایى، مدافع چپ سپاهان که مقابل العین دو پاس گل براى رفیعى و 
محبى ارسال کرد، با کسب نمره 7/8 به عنوان هفتمین بازیکن برتر هفته 
اول نیز انتخاب شده است. طیبى در مقابل العین یکى از دو بازیکن قلب 
خط دفاعى طالیى پوشان بود و توانست روى ارسال امید نورافکن، گل 

چهارم تیمش را ثبت کند تا در تیم هفته قرار بگیرد.
از دیگر بازیکنان هفته اول مى توان به مانژوکیچ اشــاره کرد که مقابل 
پرسپولیس نمایش بسیار خوبى داشت و اینیستا ستاره سابق بارسلونا که 
در ترکیب ویسل کوبه و در برترى 5 بر یک این تیم ژاپنى برابر حریفش 
درخشید. از ترکیب الهالل که مقابل شهرخودرو به برترى 2 بر صفر رسید 
نیز عبدا... حافظ در پست دفاع راســت و کاریلو به عنوان وینگر چپ به 

چشم مى خورند.
 همچنین در ترکیب تیم منتخب هفته دروازه بان تیم الشرطه نیز به چشم 
مى خورد که با درخشش مقابل مهاجمان استقالل به ترکیب اصلى راه 

یافته است.
 در پایان باید به این نکته نیز اشاره داشت که با توجه به لغو بازى نماینده 
هاى کشور چین به دلیل شیوع ویروس کرونا، تنها سه بازیکن از ویسل 
کوبه از شرق آســیا به تیم هفته راه یافته اند و هشت نماینده از تیم هاى 

مختلف غرب آسیا هستند. ضمن اینکه اوگاوا بازیکن تیم ویسل کوبه که 
موفق شد سه بار در هفته اول گلزنى کند، عنوان بهترین بازیکن هفته را 

از آن خود کرد.

2 سپاهانى در جمع ستارگان

بعد از دو نمایش ضعیف از پرسپولیس در دربى تهران و بازى با الدحیل 
که این دومى با شکســت سرخپوشان همراه شــد، خیلى از هواداران 
پرســپولیس یاد گابریل کالدرون افتادند؛ اینکه تیــم او جا افتاده بود، 
استراتژى مشخصى داشت، ترابى در آن به یک ستاره بى مهار تبدیل 
شــده بود و البته مربى آرژانتینى هم با هیچ بازیکن ناآماده اى از جمله 
علیرضا بیرانوند شوخى و تعارف نداشت. البته که یحیى گل محمدى 
مربى بدى نیست و حتماً هم به مرور تیمش را درست مى کند، اما وقتى 
یادمان مى افتد چطور پست اینستاگرامى گابریل کالدرون در انتقاد از 
بدقولى هاى باشگاه با بیش از 56 هزار کامنت حاوى فحاشى از سوى 
برخى هواداران این تیم همراه شد، باز به این نتیجه مى رسیم که تاوان 
ناسپاسى و ناشکرى، به آدمیزاد خیلى نزدیک  است. فقط یادتان باشد 
گفته مى شود هزینه دریافت رضایتنامه یحیى از شهرخودرو حدود شش 
میلیارد و دستمزد او براى همین نیم فصل هم دو میلیارد و 200 میلیون 
تومان بوده است؛ یعنى تقریباً به اندازه کل قرارداد یک فصل کالدرون!

چه خبر از 56 هزار کامنت فحاشى؟

بتوانیم ست. ان شاءا... از این به بعد هم
فرینى کنیم.

ى با العین شایعه شد که از زمان 
دو کارته بودى و نباید مقابل این 
ى مى کردى اما خبرنگار سعودى 
خواهى کرد و گفت عجله کردم! 
شیطنت هاى رسانه اى عرب ها 

یتنمى کند؟
جه مى گیرد، متحد است و به شکل خوب 
را خراب هد همه سعى مى کنند این روند

 مهم نیست. خود من شخصاً اهمیتى به 
م. ما کارمان را مى کنیم و فقط و فقط 

مانمهم است.
کنى از زمانى که با تراکتور به 

تم رفتى تا االن از نظر فنى 
وضشده اى و پیشرفت

ى پیشــرفت کردم و از
یک مربى ا شــکر

سرم
ى در 

ىکمک 
 تجربه ام 

ى توانم بیشتر در اختیار تیم باشم، سعى 
تر شــوم تا در ادامه راه باز هم بتوانم به 

م نو ب و نو ور بروى ر ب ر
سپاهان مى رویم و مردانه 
مى جنگیــم. نتیجه 
دســت خداســت. 
تمام تالشــمان را 
کار مى گیریم تا  به
نتیجه خوبى به دست 

بیاوریم.

شــهور باشــگاه بوردو فرانسه در 
ین گفتگو پیرامون تحرکات براى 
مستانى ستاره ایرانى مدعى شد 
فروش این بازیکن بار زیر ریوآوه

 صورت قرضىهم نرفت.
از نام هاى بزرگ یکى طارمى
ى آخر نقــل و انتقاالتى لیگ 
0لدر ژانویــه 2020 بــود، 
 اى کــه نه تنهــا پورتو، 
نگ و بنفیکا، سه قدرت 
گاهى پرتغال را مشترى 
ـى دید بلکه مشــتریان 

از باشــگاه هاى  ترىنیز نام
 داشت.

ین مشتریان باشگاه بوردو فرانسه بود که 
ن مقطع گمانه زنى و شایعات زیادى پیرامون 

هاى گسترده آنها براى خرید ستاره ایرانى نقل 
پیشنهاد3/5 میلیون یورویى  5 شد و حتى اکیپ از
رید طارمــى به ریو آوه نوشــت. در تأیید این 
 مدیر بوردو در جدیدترین گفتگوى خود مدعى 
گاه پرتغالى سد بزرگى جلوى پاى خرید ستاره 

ذاشت.

مدیر ورزشى بوردو گفت: بله ما عالقه زیادى ادواردو ماکیا،
مهدى طارمى از ریوآوه داشــتیم. من تالش کردم تا این با
به بوردو بیاورم امــا مهدى یکى از مهمتریــن بازیکنان تیم
ه کنند از بود و آنها نتوانســتند جایگزینى براىوى پیدا
ما هم حتى به پیشنهاد وسوســه کننده مالى

انتقال قرض نشان ندادند. منحتىروى
بازیکن هم کار کردم ولى این
خوب پیش نرفت تا پروسه

براى باشگاه بوردو خوب
نرود.

ماکیا در ادامه صحبت
خود با اشــاره بــ
وضعیــت آتــى
همچنان از سوى
بــوردو پیگیرى مى
به گونــه اى احتمال انتقال تابس
ستاره تیم ملى ایران و ریوآوه
یک فرانســه را بســیار باال
مأموریتى دشــوار براى با
فرانســوى که قصــد دار
شکلى شــده طارمى را
ستاره هاى خود اضافهک

است. کسب عنوان هاى قابل ى اخیر
 عنوان سرمربى، از قلعه نویى مربى اى 
 روى نیمکت هر تیمى مى تواند همراه 

.
شــته با قبول هدایت تیم ســپاهان 
شــد. از روز هاى طالیى مربیگرى او 
سپاهان براىاین حضور در گذشت و

ه کلیدى در راه بازگشت به روز هاى اوج 
با کسب عنوان دومى لیگ هجدهم  ن
قهرمانان آسیا را به دست آورد تا به این 
د از سال ها دورى، بار دیگر حضور در 
تجربه کند. سرمربى سپاهان با حفظ  ا
 در فصل جدید، قهرمانى در لیگ برتر 
لیگ  به درخشش در ر کنار این مهم،

شه چشمى دارد.
 را باید یک مقوله ویژه براى قلعه نویى 
ر در ه که اشاره شد، توانایى هاى خود را
لللدیل  نشان داده است و براى اینکه تب
ى در فوتبال ایران شــود، موفقیت 
ا کم دارد. نتایجى که قلعه نویى 
 در لیگ قهرمانان آسیا کسب 
آمدن یــک جمله نه چندان
 شده است. جمله اى  تحت 
ه نویى در آسیا حرفى براى 

دادن بــه خاطرات بد  ن
پاهاِن قلعه نویى پتانسیل 
ــنفصــل حضور قلعه 

به شمار پرســپولیس، مدعیان اصلى قهرمانى لیگ برتر
مى روند. نفراتى که قلعه نویــى در اختیار دارد، از نظر فنى

و آمادگى در شــرایط خوبى به سر 
مى برند و از آنها مى توانیم به 

عنوان ابزار هایى مناسب 
براى یک مربى جهت 
موفقیتدر بازى هاى 
قاره اى یــاد کنیم. در
اوج پختگــى، قلعه 
نویــى روى نیمکت 

پیشبه اهمیت آنها پى ببریم. براى ســاخ از
فعلى، قلعه نویى زحمت زیادى کشیده است.
قرار گرفتن در گروه چهارم لیگ قهرمانان آسیا

با تیم هاى العین، السد و النصر حکایت از کار دش
در این فصل مسابقات دارد. شرایط عجیب
فوتبال ایران در لیگ قهرمانان آسیا نیز به
گ اضافه کرده است. شاگردان قلعه نویى در
را شوکه کردند. آنها در شرایطى موفق به
برد مقتدرانه در خانه حریف شــدند که
دیگر کشورمان روى هم موفق به کسب
در سه بازى شــده بودند. صف آرایى
امارات، تیمى که همواره حریفــى قد
تیم هاى ایرانى محسوب مى شود اولین گام
در فصل جدید لیگ قهرمانانآسیا بود و کمتر
خوش بین ترینهوادار این زردپوشاننیزتصور
شاهد رقم خوردن پیروزى چهار بر صفر مقابل
ک قدرتمند باشیم. سپاهان اما این کار بزرگ را
چهار گل در خانه العیــن، براى دیگر همگروه

خط و نشان کشید.
این شــروع خوب مى تواند نویدبخش حضـ
فوتبال ای از نمایندگان سپاهان به عنوان یکى
قهرمانان آسیا باشد. مسابقاتى که دیگر موفق
ایرانى در آنبه یک رؤیا تبدیل شــده است.
تیمش پتانسیل الزم براى تحقق رؤیاى یاد
شرایطى که به نظر مى رســد امیر قلع در
سال هاى آینده به عنوان سرمربى روى

ملى بنشیند، عملکرد قابل قبول در لیگ
آسیا مى تواند اعتبار این مربى را باال

تیم والیبال لوبه در هفته پنجم رقابت هاى 
لیگ قهرمانان اروپا توانســت با نتیجه 3 
بر یک ترنتیو را از پیــش رو بردارد، در این 
مســابقه کمیل ریچلیکى، پشت خط زن 
تیم والیبال لوبه توانســت 24 امتیاز براى 

تیمش کسب کند.
اتفاق خوب در این مســابقه براى والیبال 
ایران این بود که امیر غفور، بازیکن ایرانى 
تیم والیبال لوبه به عنوان لیبروى دوم در 

لیست بازیکنان قرار گرفت.
بازیکن کاشانى تیم ملى والیبال مدتى به 
دلیل مصدومیت از میادین دور بود و اضافه 

شدن نام او به لیست بازیکنان لوبه مى تواند اتفاق خوبى براى این بازیکن باشد، پشت 
خط زن والیبال ایران به دلیل مصدومیت نتوانست تیم ملى را هم در مسابقات انتخابى 

المپیک همراهى کند.

امیر غفور برگشت
علیرضا جهانبخش و سعید عزت اللهى 
دو بازیکن مطرح تیم ملى که در یکسال 
گذشته از لیســت ایران خط خوردند، با 
حضور اســکوچیچ دوباره برمى گردند؟ 
این ســئوالى اســت که خیلى ها دارند. 
عزت اللهى کــم کم به لیســت یوپن 
بازگشــته و گهگاه در ترکیــب این تیم 
بازى مى کند. علیرضــا جهانبخش هم 
توانســته بهتریــن بازیکن مــاه ژانویه 
باشگاهش شــود. وقتى این دو بازیکن 
خط خوردند شــایعات زیادى مطرح بود 
که هر دو در بلک لیســت ایــران قرار 

گرفته اند و به همین دلیل دعوت نمى شــوند. حاال حضور اسکوچیچ ثابت خواهد 
کرد که آیا لیســت ســیاهى در کار بوده و یا اینکه دو واقعًا بخاطر مســائل فنى 

خط خورده بودند.

پایان شایعات درباره حضور 2 بازیکن؟
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مزایده اموال غیرمنقول
اجراى احکام حقوقى شعب  دوم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده 
اجرایى کالسه 970760 ج/2 له 1- زهرا 2- محمد 3- سعیده 4- محبوبه شهرت همگى 
بخشى 5- عزت حمصیان و علیه آقاى حسین بخشى مبنى بر فروش ماترك مرحوم احمد 
بخشى شامل پالك ثبتى 7283/16 بخش دو در تاریخ 1398/12/12 ساعت 12 صبح در 
محل اجراى احکام دادگسترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 18 جهت فروش شش دانگ 
ملکى به پالك ثبتى شماره فوق با مشــخصات مندرج در نظریه کارشناسى که ذیال درج 
شده است ملکى مرحوم احمد بخشى مى باشد و اکنون در تصرف مالکانه وراث مى باشد، 
توسط کارشناس رسمى دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى شده و نظریه وى مصون از تعرض 
طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده 
به نشــانى فوق مراجعه و از ملک بازدید و در روز مزایده با همراه داشتن 10 درصد بها به 
صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در جلسه مزایده 
شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود هزینه هاى اجرایى 
بر عهده محکوم علیه مى باشــد و مابقى ثمن معامله ظرف حداکثر یکماه پرداخت واال ده 
درصد واریزى به نفع دولت ضبط خواهد شد. اوصاف ملک مورد مزایده: در خصوص ارزیابى 
امالك مورد نظر، اینجانب کارشــناس منتخب به اتفاق وکالى خواهان ها از محل هاى 
مورد بحث بازدید و باستحضار مى رساند: الف: مطابق مدارك ارائه شده و معرفى وکالى 
محترم خواهان ها و محتویات پرونده امالك مورد ارزیابى به شرح زیر مى باشد: الف: سه 
باب مغازه و یک باب انبارى به شماره ملک 7283/16، شماره ثبت 3551، صفحه 11 شماره 
دفتر 44 بخش دو ثبت اصفهان واقع در اصفهان- خیابان کاوه- جنب ترمینال بابلدشت- 
ابتداى خیابان رضا عباسى (پیوســت 1) ب: ارزیابى: با توجه به موقعیت محل و نوع بنا و 
کلیه عوامل موثر در قضیه ارزش ملک به شــرح زیر مى باشد: سه باب مغازه و یک انبارى 
به شماره ملک 7283/16، شماره ثبت 3551، صفحه 11 دفتر 44 بخش دو ثبت اصفهان 
واقع در اصفهان- خیابان کاوه- جنب ترمینال بابلدشت- ابتداى خیابان رضا عباسى طبق 
نقشه هوایى پیوست (پیوست شماره 5) که به ترتیب از سمت خیابان کاوه مغازه شماره 1 با 
کف موزائیک، دیوارها سرامیک، سقف تیر چوبى، درب جلو آهنى با قاب شیشه اى و مغازه 
شماره 2 کف موزائیک، سقف تیر چوبى، قسمتى از بدنه سنگ و قسمتهاى دیگر سفید کارى 
قدیمى، دربهاى خارجى پروفیل آهنى و داراى درب برقى و انتهاى مغازه هم داراى درب 
آهنى به انبار تجارى و مغازه شماره 3 کف سرامیک، بدنه کاغذ دیوارى، داراى درب آهنى 
با قاب شیشه اى و سقف تیر چوبى مى باشــد. الزم به ذکر است که در جنوب مغازه شماره 
2 یک کارگاه با دیوارهاى آجرى و بلوکى که قسمتى از سقف آن چوبى با ارتفاع حدود 3/5 
متر و قسمتى شیروانى پلیتى که ارتفاع در وسط آن حدود 6 متر مى باشد. و قسمتى بدون 
پوشش مى باشد. مساحت ملک طبق ابعاد مندرج در سند حدود 182/50 مترمربع مى باشد 
که با محل مغایرت دارد با توجه به سوابق در شهردارى در تاریخ 91/03/06 مساحت محل 
را 182/50 مترمربع و پس از عقب نشینى از سمت غرب و رعایت پخ در شمال غربى 155 
مترمربع اعالم نموده است. در پالك فوق 41/1 مترمربع تجارى و 59/70 مترمربع انبارى 
تجارى مورد تائید شهردارى قرار گرفته اســت و طبق اظهار خواهانها قال محلى بصورت 
آسیاب بوده است. طول محل مورد معرفى در سمت شــمال بیش از طول مندرج در سند 
است و برابر شرح ابعاد مندرج در سند غرب آن به پالك مجاور محدود مى گردد که با عقب 
نشینى در ســمت غرب و اجراى پخ، پالك فوق الذکر بر خیابان کاوه قرار مى گیرد. لذا با 
توجه به موارد فوق، موقعیت محل، نوع بنا، کاربرى تجارى، مسکونى، پارکینگ و در نظر 
گرفتن تجارى هاى موجود و مورد قبول شهردارى و عقب نشینى و مساحت سند و موجود 
و عوامل موثر در قضیه ارزش کل ملک فوق الذکر و تصرفات وراث در این مقطع زمانى به 
مبلغ 33/000/000/000 (سى و سه میلیارد) ریال برآورد و اعالم مى گردد. م الف: 767825 

مدیر اجراى احکام مدنى دادگسترى اصفهان/11/337
ابالغ وقت دادرسى

خواهان مرتضى امیرى دادخواستى به خواسته الزام خوانده مطالبه به طرفیت خوانده على 
اصغر کیانى به شوراى حل اختالف شعبه 5 امیر آباد شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که 
پس از ارجاع به شــماره 938/98 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 99/1/18 ساعت 
09:30 صبح تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشــانى 
معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى 

مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده 
اخطار مى گردد که با نشــر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به 
دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور 
یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواســته ابالغ رسیدگى نموده و تصمیم 
شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشــار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج 

خواهد شد. 769590/ م الف شعبه 5 امیرآباد شوراى حل اختالف نجف آباد/ 11/353
ابالغ رأى

 کالســه پرونده: 584/98  شــماره دادنامه: 860-98/11/8 تاریخ رسیدگى: 98/10/29 
مرجع رسیدگى کننده: شعبه چهارم  شوراى حل اختالف نجف آباد--یزدانشهرخواهان: 
امیر امان الهى  نشانى یزدانشهر خ 21 غربى پ 63- 85519977883 خوانده: 1- حسین 
بهرامى 2- احمد على افتخارى1- مجهول المکان2 کرج دولت آباد بلوار فیروز بخت پ 
76 خواسته: الزام به تنظیم سند رسمى اتومبیل با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگى 
اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دادخواست آقاى 
امیر امان الهى بطرفیت 1-آقاى حسین بهرامى اوج قربان وردى 2- احمد على افتخارى به 
خواسته الزام خواندگان به تنظیم سند رسمى خودرو از نوع وانت پیکان به شماره انتظامى 
670685/68 مقوم به 13/500/000 تومان به انضمام خســارات دادرسى و حق الوکاله 
بدین توضیح که خواهان دردادخواست تقدیمى اظهارداشته است. اینجانب خودرو فوق را 
از خوانده ردیف اول به مبلغ 13500/000 تومان خریده ام و وجه آن را کامل پرداخت کرده 
ام و چون سند به نام خوانده ردیف 2 میباشد از خواندگان شاکر هستم خوانده ردیف اول با 
وصف ابالغ قانونى درجلسه حضور پیدا نکرده و نسبت به مستندات ابرازى خواهان دفاعى 
(دفاع موثرى) معمول نداشــته اند، خوانده ردیف دوم  نیز با وصف ابالغ قانونى در جلسه 
حضور پیدا نکرده و نسبت به مستندات ابرازى خواهان دفاعى (دفاع موثرى ) معمول نداشته 
اند. شورا نســبت به مالکیت خواندگان از پلیس راهور استعالم، که کتبا اعالم نموده است 
خوانده ردیف دوم مالک رسمى خودرو موصوف مى باشد ، لذا شورا با احراز رابطه معاملى 
بین متداعیین و استعالم مذکور دعواى مطروحه را ثابت و صحیح دانسته، ضمن رد دعوى 
مذکور به اســتناد بند 4 ماده 84 و 89 از قانون آیین دادرسى مدنى نسبت به خوانده ردیف 
اول  به استناد مواد 219 و 220 و 221 قانون مدنى خوانده ردیف دوم را به تنظیم سندرسمى 
خودرو موصوف با حضور دریکى از دفاتر اسنادرسمى درحق خواهان محکوم مى نماید و به 
استناد قاعده تسبیب و مواد 515 و 519 از قانون آئین دادرسى مدنى خواندگان را مشترکا به 
پرداخت هزینه دادرسى به مبلغ1/800/000 ریال ( و حق الوکاله برابر تعرفه ) که محاسبه 
آن با اجراى احکام است درحق خواهان محکوم مى نماید. راى صادره نسبت به خواندگان 
ردیف 1و2 غیابى و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل اعتراض دراین شعبه و بیست روز 
پس از انقضاى مهلت واخواهى قابل تجدیدنظرخواهى درمحاکم عمومى دادگسترى نجف 
آباد مى باشــد.770927 /م الف محمدحسن قلى زاده-قاضى شــعبه چهارم شوراى حل 

اختالف نجف آباد/11/354
 حصروراثت 

بتول لطفى داراى شناسنامه شماره 39 به شرح دادخواســت به کالسه 1822/98 از این 
دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان طاهره لطفى 
جالل آبادى بشناســنامه 15 در تاریخ 93/3/6 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. فاطمه لطفى جالل آبادى ش ش 108 
، 2. مصطفى لطفى جالل آبــادى ش ش 16 ، 3. غالمعلى لطفــى  ش ش 19 ، 4. زهره 
لطفى جالل آبادى ش ش 57 ، 5. عفت لطفى ش ش 24247 ، 6. بتول لطفى  ش ش 39 
(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 باشــد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد 
واالگواهى صادرخواهد شــد. 768097/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل 

اختالف نجف آباد/ 11/355
 اخطار اجرایى

شماره 546/98 به موجب راى شماره 701 تاریخ 98/8/1 حوزه یازدهم شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه امین عبدالهى 2- شهرام گرمه 
به نشانى 1- نجف آباد خ منتظرى شمالى کوى پیروز مهرپ 3 2- مجهول المکان محکوم 

است به خوانده ردیف اول محکوم به هزینه هاى دادرسى به مبلغ 2405000 ریال معادل 
دویست و چهل هزار و پانصد تومان و خوانده ردیف دوم شهرام گرمه به حضور در دفتر خانه 
اسناد رسمى و انتقال سند اتومبیل به شماره انتظامى ایران 53 – 57 ن 64 در حق محکوم 
له و پرداخت نیم عشــر دولتى محکوم له: خانم مائده شریفیانا با وکالت فاطمه انتشارى به 
نشانى: نجف آباد خ امام بعد از چهار راه شهردارى مجتمع پارسیان ط 2 ماده 34قانون اجراى 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده 
روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى 
کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میســر باشد و در صورتى که خود را قادر به 
اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا 
تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 768104/م الف-شعبه یازدهم شوراى 

حل اختالف نجف آباد /11/356
 ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ وقت دادرســى و ضمائم به 1- حجت اله رجبى مهربان  2- روح اهللا زهزادى 
جهان آباد3 – لیال رجبى مهربان دادخواستى به خواسته الزام به انتقال سند به طرفیت شما 
به این شورا تقدیم نموده و به کالسه 98 / 584 ش 8 ح ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 16/ 1 
/ 99 ساعت 15/ 5عصر تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده ردیف 
اول و دوم به اســتناد ماده 73 ق . آ. د . م از نامبرده دعوت مى شود ، قبل از وقت رسیدگى 
جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به این شورا مراجعه نماید درغیر اینصورت 
طبق مقررات حکم غیابى صادر خواهد شد . 767693 /م الف - مدیر دفتر شعبه 8 حقوقى 

شوراى حل اختالف شاهین شهر/ 11/357 
مزایده اموال غیرمنقول نوبت اول 

در پرونده 981700 اجراى احکام حقوقى دادگســترى شــاهین شــهر با توجه به نیابت 
ارسالى 962087 از شعبه 13 اجراى احکام مدنى اصفهان آقاى سرمد حقى فرزند صادق 
محکوم به پرداخت 250 عدد ســکه در حق خانم زینب العبادى و مبلغ 000 / 000 /487 
ریال بابت هزینه اجراء حکم در حق صندوق دولت شــده است که جهت وصول مطالبات 
فوق اقدام به توقیف ســهم االرث محکوم علیه از پالك ثبتــى 83771 / 301 بخش 16 
ثبتى اصفهان شده است که حسب اســتعالم واصله از اداره ثبت اسناد و امالك به شماره 
139805802045000868 مورخ 1398/6/2 میزان یک ونیم دانگ از شش دانگ پالك 
ثبتى اعالمى در مالکیت مرحوم صادق حقى مورث محکوم علیه و حسب نظریه کارشناسى 
شــش دانگ پالك به میزان 000/ 000 / 220 / 127 ریال و سهم االرث محکوم علیه با 
لحاظ انحصار وراثت 216 مورخ 16 / 1 / 135 شعبه 10 شوراى حل اختالف اصفهان که 
وراثت متوفى شــامل 3 نفر فرزندان نامبرده و همسر وى بوده که حسب اعالم کارشناس 
ارزش ســهم محکوم علیه به مبلغ 131/750/000 / 11 ریال ارزیابى شده است و نظریه 
ارزیابى مصون از ایراد و اعتراض بوده و وضعیــت ملک در اجراى ماده 111 قانون اجراى 
احکام مدنى طبق گزارش مورخ 1398/8/29 مامور اعزامى به محل ملک در پرونده درج 
گردیده اســت و در اجراى ماده 51 قانون فوق الذکر با توجه به میزان محکومیت محکوم 
علیه به تعداد 250 عدد ســکه بهار آزادى که قیمت ســکه در روز تنظیم مزایده هر قطعه 
000/ 250 / 49 ریال که مبلغ 250 عدد سکه جمعا به مبلغ 000 / 500 /312 /12 ریال مى 
باشد و مبلغ 200 / 776 / 101 ریال بابت هزینه دادرسى و مبلغ 000 / 000 / 4 ریال بابت 
حق الوکاله و مبالغ فوق مبلغ 000 / 000 / 1 ریال هزینه نشرآگهى و مبلغ حق االجرا فوق 
اضافه مى گردد که مبلغ کل محکوم له به میزان 200 / 276 / 906 / 12 ریال مى باشــد . 
مابقى هزینه دادرسى به مبلغ 000 / 025 / 100 ریال را در زمان وصول محکوم به محکوم 
له باید پرداخت نماید که با توجه به میزان مطالبات و هزینه اجرایى مقدار دو پنجم از یک 
و نیم دانگ به اســتثناى بهاى ثمنیه اعیانى سهم محکوم علیه آقاى سرمد حقى به ارزش 
ریالى 000 / 750 / 131 / 11 ریال از شماره پالك ثبتى 83771 / 301 در روز شنبه مورخ 
10 / 12 / 1398 ساعت 11 صبح  محل برگزارى مزایده : اجراى احکام حقوقى دادگسترى 
شاهین شهر محل بازدید از اموال توقیفى : جهت بازدید به این اجراء مراجعه شود . مزایده 
از قیمت کارشناسى شروع و به کســى که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد فروخته خواهد 
شد . برنده مزایده مى بایست 10 درصداز ثمن معامله را فى المجلس به همراه داشته باشند 
تا عند اللزوم به حساب ســپرده 2171290277002 واریز و تا یک ماه فرصت دارد ما بقى 
ثمن معامله را به حساب ســپرده واریز نماید و اال ضمن ابطال مزایده10 درصد اولیه پس 

از کســر هزینه هاى مزایده به صندوق دولت واریز مى گردد . کسانى که مایل به شرکت 
در مزایده مى باشند مى بایســت حداکثر 5 روز قبل از مزایده به دایره اجراى احکام مدنى 
مراجعه تا ترتیب بازدید آنها از اموال داده شود و در روز انجام مزایده درخواست کتبى خود 
به همراه قیمت پیشنهادى را به دایره اجراى احکام مدنى تحویل ، تا در مزایده شرکت داده 
شوند . 763704 /م الف علیرضا خالقى– دادورز اجراى احکام حقوقى دادگسترى شاهین 

شهر/ 11/358 
ابالغ رأى

آگهى راى شورا - شماره پرونده : 98 / 289ش5 ح   شماره دادنامه 611 – 12 / 11 / 98 
درخصوص دادخواست خواهان آقاى قباد عکاشــه فرزند یداله بنشانى شاهین شهر عطار 
فرعى 7 شــرقى پالك 41 به طرفیت خوانده ســید باقر ســید عظیمى فرزند سید خسرو 
بنشــانى مجهول المکان  گردشکار خواهان دادخواستى بخواســته فوق بطرفیت خوانده 
تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و اجراى تشریفات قانونى 
در وقت مقررر حوزه به تصدى امضاء کنندگان ذیر تشکیل اســت و با توجه به محتویات 
پرونده پس از شور و تبادل نظر ختم رســیدگى را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور راى 
مى نماید . به خواسته مطالبه الزام به پرداخت اقســاط معوقه وام به مبلغ 000 / 000 / 42 
ریال بابت کسر اقساط وام بانضمام هزینه دادرسى و تاخیر تادیه . با این توضیح خواهان که 
ضمانت وام خوانده در بانک رفاه کارگران شعبه شهید خراز یشاهین شهر را نموده است و 
به دلیل عدم پرداخت اقساط وام مذکور توسط خوانده وجوه مذکور از حقوق وى مستمرى 
بطور ماهیانه کسر مى گردد خواهان با توجه به پرینت حساب صادره بانک رفاه کارگران در 
اولین جلسه رسیدگى خواسته را به مبلغ 000 / 501/ 80 ریال افزایش تقاضاى مطالبه آن 
را دارد . خوانده علیرغم ابالغ قانونى نشرآگهى در جلسه رسیدگى حضور ندارد با عنایت به 
مفاد دادخواست تقدیمى اظهارات خواهان در جلسه رسیدگى و همچنین مالحظه ى پاسخ 
استعالم به شماره 98/8/20 که حکایت از کسر اقساط معوقه تسهیالت دریافتى خوانده به 
مبلغ 111/701/000 ریال از حساب خواهان را دارد دادنامه 748 – 23 / 11 /97 صادره از 
شعبه چهارم مورد بررسى و موید صدور حکم به مبلغ 000 / 200 / 31 ریال از اقساط معوقه 
پرداخت شده را دارد . لذا شورا دعوى خواهان را وارد تشخیص داده و مستندا به مواد 198 
و 519 و 515 قانون ایین دادرسى مدنى راى به محکومیت خوانده به پرداخت  مبلغ 000 
/501/ 80 ریال بابت اقساط معوقه وام و مبلغ 250/ 066 / 2 ریال بابت هزینه دادرسى و 
ابطال تمبرو ابالغ نشر آگهى طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه  به استناده ماده 522 قانون 
آیین دادرســى مدنى از تاریخ تقدیم دادخواســت 30  / 5 / 98 لغایت زمان پرداخت وفق 
شاخص اعالمى بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران که حین اجراى حکم محاسبه خواهد 
شد و هزینه نشــر آگهى برابر با تعرفه در حق خواهان صادرو اعالم  مى دارد راى صادره 
غیابى و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین مرجع و سپس ظرف 
همین مدت قابل تجدید نظر خواهى در دادگاه محترم تجدید نظر خواهى در محاکم عمومى 
حقوقى دادگسترى شاهین شهر مى باشد. 769126 /م الف مجتبى رضوانى - قاضى شعبه 

پنجم شوراى حل اختالف شاهین شهر / 11/359 
حصر وراثت

آقاى جلیل رمضانى به شماره شناسنامه 19 با استناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت  
شناسنامه ورثه ، درخواستى بشــماره 98 / 884  تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته 
است که شــادروان خانم جان رضى پورفرزند جعفر  بشناسنامه شماره 5100090618 در 
تاریخ 19 / 1 / 1392 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشــت عبارتند از1 – هوشنگ 
رمضانى  نام پدر على شماره شناسنامه 1 نسبت با متوفى فرزن 2- حسین رمضانى مورچه 
خورتى  نام پدر على  شماره شناسنامه 12 نسبت با متوفى فرزند3- عفت رمضانى مورچه 
خورتى  نام پدر على شماره شناسنامه 39 نسبت با متوفى فرزند 4- کشوررمضانى  نام پدر 
على شماره شناســنامه 50 نســبت با متوفى فرزند 5- پروانه رمضانى مورچه خورتى  نام 
پدر على شماره شناسنامه 27 نســبت با متوفى فرزند6 - زهرا رمضانى مورچه خورتى  نام 
پدر على شماره شناسنامه 9 نســبت با متوفى فرزند7- جلیل رمضانى نام پدر على شماره 
شناسنامه 19 نسبت با متوفى فرزند اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در 
یک نوبت آگهى مى نماید تا هرکسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از 
تاریخ نشر نخستین آگهى ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد 

گردید . 769127 /م الف –شاه نظرى- شعبه ویژه حصر وراثت شاهین شهر/11/360 

اهالى شــهر زیباى تبریز در قالب رویداد شب فرهنگى 
اصفهان ســاعاتى را در دل فرهنگ و هنر نصف جهان 

سپرى کردند.
از خیابان هاى برفى تبریز در حالى راه پردیس سینمایى 
قدس را در پیش مى گیریم که زمستان همه زیبایى هایش 
را در کالبد این شهر ریخته و برفى که صبح روز پنج شنبه 
و در بیســت و چهارمین روز از بهمن ماه براى چندمین 
بار باریدن گرفته بود، حاال با شدت بیشترى ادامه دارد و 
دست اندرکاران رویداد نخستین شب فرهنگى اصفهان 
را که چند سالى است چنین برفى را در شهر خود تجربه 

نکرده اند به وجد آورده است.
انتظارها به پایان رسیده و تبریزى هایى که دست در دست 
اعضاى خانواده  خود از پله هاى سینما قدس باال مى روند 
و یکى یکى صندلى هاى ســالن اصلى را پر مى کنند تا 
حوالى ساعت 9 شب مهمان سازمان فرهنگى، اجتماعى 
و ورزشى شــهردارى اصفهان هســتند تا در همکارى 
با شهردارى تبریز به تماشــاى گزیده اى از داشته هاى 
فرهنگى و هنرى اهالى نصف جهان بنشینند. رویدادى 
که نخستین تجربه خود را از شهر اولین ها یعنى تبریز آغاز 
کرده و قرار است در دیگر شهرهاى کشور نیز برگزار شود.

سخنرانى معاون عمرانى وزیر کشور
مراسم با سخنان مهدى جمالى نژاد، معاون عمرانى وزیر 
کشور و رئیس سازمان شهردارى ها و دهیارى ها آغاز شد 
که به بیانات مقام معظم رهبــرى در آخرین نماز جمعه 
ایشان و تأکید بر روى قوى شدن و ارتقاى اقتدار کشور به 
عنوان یک کلیدواژه اساسى اشاره کرد. وى گفت: اقتدار و 
قوى شدن صرفًا مربوط به حوزه هاى نظامى، انتظامى و 
لوجستیکى نیست بلکه در تمام حوزه ها باید قوى شویم. 

در واقع اقتدار، پیش زمینه و بستر امنیت ملى است.
جمالى نژاد با بیان اینکه قدرت خدادادى مانند منابع سرشار 
طبیعى و همچنین قدرت اکتسابى مانند انواع دانش ها الزم 
هستند اما اینها نه به تنهایى و نه در کنار هم براى ایجاد 
اقتدار کافى نیستند، ادامه داد: این قدرت گفتمانى است که 

اقتدار را تکمیل مى کند. این همان چیزى است که انقالب 
را پیروز کرد و استقالل، آزادى و جمهورى اسالمى را براى 

ما به ارمغان آورد.
رئیس سازمان شهردارى ها و دهیارى هاى کشور تصریح 
کرد: همواره به دیپلماسى شــهرى و گفتمان فرهنگى، 
هنرى و اجتماعى بین شــهرها اعتقاد فراوان داشته ام و 
داشته هاى اصفهان و تبریز در این زمینه کم نیستند . وى با 
بیان اینکه بسیارى از شهرهاى کشور ما مانند موزه بدون 
سقف هستند، اضافه کرد: 1300 شهر و 60 هزار روستاى 
ایران یکى از یکى زیباتر هستند و باید از این ظرفیت ها 

بهتر استفاده کرد.
جمالى نژاد خاطرنشان کرد: شهر تبریز تجارب زیادى را 

در گذشته هاى دور به اصفهان منتقل کرده و بسیارى از 
آثار تاریخى اصفهان و صاحب منصبان آن در گذشته در 
قرابت با آذربایجان بوده اند و جا دارد از رؤســاى سازمان 
فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان و تبریز 
براى اینکه چنین برنامه نوآورانــه اى را در تبریز تدارك 

دیده اند تشکر  کنم.
پرده خوانى مرشد غالمرضا خوشحال پور
بعد نوبت به اجراى مراســم پرده خوانى مرشد غالمرضا 

خوشحال پور رسید که «شــاهنامه» را سند و شناسنامه 
ما ایرانى ها دانست که 1100 سال پیش به وسیله حکیم 
ابوالقاسم فردوسى منظوم شد و امروز به 110 زبان زنده 
دنیا ترجمه شــده اســت و جهانیان ما ایرانیان را با این 

شناسنامه مى شناسند.
به گفته پیشکسوت اصفهانى شاهنامه خوانى و پرده خوانى، 
این شناسنامه داراى سه اصل ایرانى بودن است و حکیم 
ابوالقاســم فردوســى ایرانى ها را مردمانى یکتاپرست، 
ساده و پهلوان نامیده است. خوشحال پور تأکید کرد که 
«شاهنامه»، داســتان، دروغ و افسانه نیست بلکه تاریخ 
سرزمینى کهن به نام ایران زمین و مردمانى مقدس به نام 

ایرانیان است و سرزمینى که نامش اهورایى است.

سخنرانى عضو شوراى شهر تبریز
مهمانان برنامه شــب فرهنگى اصفهان سپس گوش 
به سخنان عضو شوراى شهر تبریز سپردند. سعید نیکو 
خصلت تأکید کرد که رویکرد سیاســتگذاران شهرهاى 
جهان بر اساس توســعه شهر خالق اســت که در آنها 
رویدادهاى فرهنگى زیادى برگزار مى شود و مسئوالن 
و اهالى این شــهرها به هنر، تاریخ، گردشگرى، موزه و 
صنایع دستى اهمیت مى دهند. وى افزود: ویژگى شهرهاى 

زنده این است که درهاى آنها براى مهمان پذیرى باز است 
و مراودات فرهنگى درون شهرى، منطقه اى، بین المللى و 

جهانى دارند.
به گفته این عضو شوراى شهر تبریز، اصفهان و تبریز از 
گذشته هاى دور مراودات محکمى با هم داشته اند. نیکو 
خصلت تأکید کرد تبریزى ها به عنوان شهروندان ایرانى 
و تبریزى همواره به شهر اصفهان افتخار کرده  اند، چون 
اصفهان همواره ایران را در جهان سربلند کرده است و حق 

بزرگى بر گردن کشور دارد.
نیکو خصلت با بیان اینکه ما ایرانى ها باید هنر، فرهنگ، 
قومیت ها و گویش هاى کشورمان را بهتر بشناسیم و از آنها 
الهام بگیریم، ادامه داد: زیبایى ایران به همین تنوع است 
و باید به تفکر نیاکان خود ارج نهاده و مرزها را بین خود 
کمرنگ کنیم. باید مواظب باشیم این مرزها و تعصبات 
جایگاه انســانى ما را پایین نیاورد و پیام برگزارى برنامه 

شب اصفهان نیز همین است.
«امیدوارم بتوانیم گفتمان گردشگرى و دوستى را در داخل 
کشور تقویت کنیم»؛ این جمله پایان بخش سخنان عضو 

شوراى شهر تبریز بود.
■■■

حاضران در برنامه شــب فرهنگى اصفهان در تبریز در 
دقایق بعدى این برنامه مهمان شــعرخوانى حمیدرضا 
وطن خواه و محمدحســین ملکیان، اجراى شش قطعه 
موســیقى ســنتى و البته نمایش «ُکالغ هــا» بودند و 
عالقه مندان مى توانستند در ســالن مجاور به تماشاى 
فیلم هاى منتخب سینماى اصفهان بنشینند و یا از غرفه 

صنایع دستى و فرش نفیس اصفهان بازدید کنند.
عقربه ها به ساعت 9 شــب نزدیک مى شوند که محمد 
عیدى و احمد حمیدى، رؤســاى ســازمان فرهنگى، 
اجتماعى و ورزشى شــهردارى هاى اصفهان و تبریز با 
امضاى تفاهمنامه، مراسم را به پایان رساندند. گسترش 
روابط و تقویت همکارى ها میان دو کالنشهر در حوزه هاى 
مختلف فرهنگى، هنرى، اجتماعى و ورزشــى هدف از 

امضاى این تفاهمنامه است.
تبریز عین اصفهان است

محمد عیدى، معاون فرهنگى اجتماعى شهردار اصفهان 
در این خصوص گفت: تبریز شباهتى با اصفهان ندارد بلکه 
عین اصفهان است. تبریز و اصفهان دو وجه از سیماى یک 

ماه رو و دو جواهر با اجزاى الیتجزا هستند.
رئیس سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى 
اصفهان افــزود: در اصفهان هر روز نــام تبریز را تکرار 
مى کنیم؛ چه با بردن نام محله تبریز، چه کوچه تبریزیان و 

چه نام خانوادگى تبریزى و آذربایجانى.
وى ابراز امیدوارى کرد به زودى شــاهد برگزارى شب 
فرهنگى تبریز در اصفهان باشیم و در این شبکه ارتباطى، 
خالقیت فرهنگى بروز کرده و بوستان وطن باطراوت تر 

و زیباتر شود.
رئیس سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى 
تبریز هم رویداد شب فرهنگى اصفهان در تبریز را موجب 

رقم خوردن روز و شبى به یاد ماندنى و خاطره انگیز براى 
اصفهان و تبریز خواند.

احمد حمیدى گفت: تبریز شهر علما و عرفا، شهر پروین 
و شهریار، شهر سرداران دفاع مقدس و شهر اولین هاست 
و امیدوارم تفاهمنامه امضاشده بین دو شهردارى، آغازى 
براى همکارى هاى بیشتر آنها در آینده شود و شاهد فصل 
جدیدى از تعامالت و مراودات فرهنگى اصفهان و تبریز 
باشیم. وى تأکید کرد که این همکارى ها قرار نیست به 
برگزارى شب هاى فرهنگى خالصه شود و افزود: در 14 
مردادماه 99 که ســالروز صدور فرمان مشروطیت و روز 
تبریز است مهمان اصفهانى ها در رویداد شب فرهنگى 

تبریز در اصفهان خواهیم بود.
رئیس سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى 
تبریز گفت: اصفهان شهرى بسیار زیبا و اصفهانى ها از نظر 
تبریزى ها مردمانى هنردوست و هنرمند هستند و امیدوارم 

این رویداد فرصتى براى توسعه گردشگرى فراهم کند.

همکارى سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان با شهردارى تبریز در برگزارى یک شب فرهنگى باشکوه 

شور شب اصفهان در تبریز
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از مدت ها قبل به والدین توصیه شــده کــه نوزادان 
باید در گهــواره خود خوابانده شــوند تــا خطر مرگ 
ناگهانى نوزاد کاهش یابد، اما تحقیق تازه اى نشــان 
مى دهد هنوز یک پنجم نوزادان در تختخواب والدین 

مى خوابند.
براى کاهش خطر سندرم مرگ ناگهانى نوزاد، آکادمى 
طب اطفال آمریکا توصیه مى کنــد که والدین حداقل 
شــش ماه و در حالت ایده آل، یکسال کودك را در اتاق 

خود بخوابانند. این آکادمى همچنین توصیه مى کند که 
نوزاد در تختخواب خوابانده نشود، اما متخصصان اطفال، 
ممکن است به والدین امروزى در مورد خواباندن نوزادان 

در رختخواب خود توصیه هاى متفاوتى انجام دهند.
دکتر «ان کلمس»، نویسنده اصلى این تحقیق گفت: 
ما دریافتیم که بسیارى از مادران علیرغم توصیه هاى 
آکادمى طب اطفال آمریکا که نــوزادان را در اتاق خود 
بخوابانند نه در تختخواب خود، آنهــا را در تختخواب 

خود مى خوابانند.
کلمس مى گوید: دالیــل مختلفى وجود دارد که والدین 
هنــوز ترجیح مى دهنــد کــودك را در رختخواب خود 
بخوابانند.گروهى از مردم احســاس مى کنند خواباندن 
کودك در تختخواب براى شیردهى ضرورى است و از نظر 
فرهنگى، خوابیدن نوزادان در تختخواب والدین، گاهى 
یک هنجار اجتماعى است. برخى خانواده ها هم هستند 

که مکان امن جداگانه اى براى خواب کودك ندارند.
اما چرا خواباندن نوزاد در تختخوابى غیر از تختخواب 

والدین مهم است؟
کلمس توضیح داد: ما نگران خفگى تصادفى نوزادان 
هستیم. خفگى نوزاد به صورت بسیار ساکت و خاموش 
اتفاق مى افتــد. دکتر «جیلیان پــارك»، متخصص 
کودکان در بیمارســتان کودکان مونیتفیور، مى گوید: 
خواباندن نوزاد در تختخواب والدین یکى از بزرگ  ترین 

عوامل خطر در مورد خفگى ناگهانى نوزادان است.
وى افزود: غلت زدن بزرگساالن یا هر عاملى که دهان 
کودکان را بپوشاند مى تواند باعث خفگى شود. اما حتى 
خوابیدن در کنار یک فرد دیگر مى تواند منجر به کاهش 
اکسیژن شــود که نوزادان را در معرض خطر بیشترى 

قرار مى دهد.

نتایج یک مطالعه جدید نشــان مى دهد که با تمرکز بر جزییات 
خنثى در یک خاطره احساســى تلخ مى توان به فراموش شدن 

آن کمک کرد.
محققان با تکیه بر یافته هاى یک مطالعــه جدید گزارش دادند 
که مى توان چگونگى رمزگذارى و حفظ خاطرات احساســى را 
توسط مغز دستکارى کرد. دانشمندان در این مطالعه دریافتند که 
تمرکز بر روى جزییات خنثى و بى اهمیت یک صحنه آزار دهنده 
مى تواند خاطرات بعدى فرد و برداشــت هاى منفى وى را از آن 

صحنه تضعیف کند.
بازیابى حافظه بر دو نوع است؛ فرد ممکن است جزییات زیادى 
را درباره یک رویداد یا تجربه به یاد آورد، فرایندى که محققان از 
آن با عنوان «تجدید خاطره» یاد مى کنند و یا ممکن است حس 
آشنایى و برخورد با یک موضوع را داشته باشد بدون اینکه جزییات 

آن را به یاد آورند.
به گفته «فلورین دولکوس» از اســتادان روانشناســى دانشگاه 
ایلینویز و مؤلف ارشد این پژوهش، مطالعات پیشین نشان داده بود
که احساسات و عواطف خاطرات را تقویت کرده و به طور خاص 

در به یاد آوردن واضح تر آنها کمک مى کند.
آنطور که دولکــوس مى گوید، اگرچه این خاصیت احساســات 
مفید است اما در عین حال مى تواند براى کسانى که بارها و بارها 
جزییات یک رویداد تلخ و آزاردهنده را به یاد مى آورند، مشــکل 
ســاز باشــد، خاطرات منفى مى تواند به بروز اختالالتى چون 
اختالل استرس پس از سانحه  منجر شود، اختاللى که به موجب 
آن یک خاطــره واقعاً  آزاردهنده با جزییــات خاص در ذهن فرد 

باقى مى ماند.

بدن در حالت عادى باید گرم بماند، در غیر این صورت تمام تالشش 
را براى گرم کردن خود به کار مى گیرد و اگر موفق نشد ممکن است 
حتى از بین برود و مرگ اتفاق بیافتد. فعالیت بدنى در هواى سرد براى

بسیارى از ما جذاب و نیروبخش است، اما بهتر است قبل از این کار با 
تغییرات بدن در هواى سرد آشنا شوید.

ماهیچه ها منقبض مى شوند
به محض اینکه به بیرون از خانه قدم مــى گذارید، مى توانید جمع

شدن ماهیچه ها به علت سرما را حس کنید. ماهیچه ها منقبض و 
متراکم تر مى شوند و دامنه حرکت شــما را محدود مى کنند، مثًال 
هنگام دوچرخه سوارى در هواى سرد متوجه خواهید شد که  پدال 
زدن برایتان بسیار سخت تر از روزهایى با هواى گرم تر است. شما 
مىتوانید در زمان هاى منظم با چند حرکت ورزشى گرم کردن خیلى 

کوتاه، حرکت را براى عضالتتان آسانتر کنید.

جریان خون منحرف مى شود
بدن در قدم اول سعى در حفظ ســالمت ارگان ها دارد. به این معنا 
که جریان خون از اندام هاى تحتانى  به سمت ارگان هاى مرکزى 
تغییر مسیر مى دهد. به همین دلیل است که در سرماى حتى جزئى، 
دست ها و پاهایتان و گاهى صورت تان سخت تر از بقیه مناطق گرم 
یهدیهى است شما باید از دستکش و کاله و گاهى شالگردن مى شون شوند. بد. ب
کمک بگیرید. تتنفس هواى خشک و براىبراى گرم گرم نگه نگهدداشــتنخود

هشاهشگرما و رطوبت مجارى تنفسى و ریه ها شده و  رسردد موجبکجب ک

مى تواند احساس تنگى نفس را به شما القا کند.
نکته دیگر این است که گرم نگهداشتن قسمت هاى مرکزى بدن و باال 
نگهداشتن دماى آن مى تواند موجب گرم شدن همه نواحى بدن تان 
شود، زیرا دیگر نیاز نخواهد بود که حجم زیادى از خون به مرکز بدن 

جریان پیدا کند. انتخاب یک لباس گرم مناسب بهترینراه است.

سرعت واکنش قلب تغییر مى کند
معموًال ضربان قلب در پاسخ به سرما کاهش پیدا مى کند، زیرا پمپاژ 
هاىانتهایىکم مى کند. وقتىشما  به سمت پوست و اندام خون را
شروع به حرکت مى کنید، قلبتان مجبور به تالش بیشتر است تا شما 
را گرم نگه دارد، در حالى که در حال حرکت، خون به طور خودکار به 
ماهیچه ها نیز جریان پیدا مى کند. به همین دلیل در فصول سرد، در 
کلسرعت واکنش قلب نسبت به فصول گرم افزایش مى یابد. این 
کار اضافى قلب موجب افزایش فشار خون و گرم شدن کامل بدن در 

هواى سرد خواهد شد.

راه هاى هوایى منقبض مى شوند
تنفس هواى خشک و ســرد موجب کاهش گرما و رطوبت مجارى 
تنفسى و ریه ها شــده و مى تواند احساس تنگى نفس را به شما القا 
افراد مســتعد مشکالت تنفسى، موجب آسم ناشى حتىدر کند و یا

از ورزش شود. باز هم اختصاص دادن زمان هایى براى گرم کردن 
خودتانمى تواند در جلوگجلوگیرى از بروز مشــکل تنفسى مؤثر باشد. 
ایتهایتاان را جلوى دهانتان بگیرید تا هواى گرم را به  مىمى توانید دست

درون ریه ها وارد کنید.

آبریزش بینى اتفاق مى افتد
وظیفه حفرات بینى این است که هواى گرم و مرطوب را به ریه ها 
بفرستد. هنگامى که شما به ســختى در هواى سرد وخشک نفس

مى کشید، مخاط بینى بیشتر ترشح مى شود که افزایش میزان آن 
موجب بیرون ریختن آن از بینى مى شود.

حجم ادرار بیشتر مى شود
هنگامى که حجم زیادى از خون و مایعات در مرکز بدن براى گرم 
کردن و نگهدارى از ارگان ها تجمع مى یابد، مغز سیگنالى به منظور 
کم کردن حجم مایع کلى بدن دریافت مى کند و در نتیجه دســتور 
تخلیه مایعات اضافى صادر شده و حجم ادرار افزایش مى یابد. از این 
رو فرد نیاز مکرر به دفع ادرار پیدا مى کند. با پوشــیدن لباس هاى 
مناسب و گرم کردن بدن با آنها مى توان جلوى تکرر ادرار را گرفت. در 
هواى سرد بدن سخت تر کار مى کند و در نتیجه تولید اندورفین بسیار

زیاد است که موجب نشاط و جلوگیرى از غم و افسردگى زمستانى 
مى شود. نکته اى که وجود دارد این است که اگر حتى پس از دفع ادرار 
احساس تشــنگى نمى کنید، باز هم آب بنوشید، زیرا در هر صورت 

بدن دچار کم آبى مىشود.

احساس سرزندگى دست مى دهد
دین دلیللیل ورزش کردن در آب و هواى سرد صرفاً نیرو بخشاخش است. به ا

که در این هوا بدن سخت تر کار مى کند و در نتیجه تولید اندورفین
بسیار زیاد اســت که موجب نشــاط و جلوگیرى از غم و افسردگى

زمستانى مى شود.

ممکن است لرزش بدن اتفاق بیافتد
آنچه باید حرارتبدنتان را از دست بدهید (با وجود اگر شما بیش از
با لباسمناســب)، احساسسرما خواهید بدن سعى درگرم کردن
horripilation شناخته مىشود پوست با آنچه به عنوان nکرد و

پاســخ مى دهد (مو
د مى شــوند). بدن
تالش مى کند عایق
بیشــترى به وسیله
روى پوست ایجاد ک
روىپوسـ اگر بــر
وجود نداشــته باشـ
واکنــش بعــدى
یعنــى لرزیدن یا
انقباض غیر ارادى
عضــالت اتفــاق
مى افتد تا بدن گرم
دچاردچار لرز شدید، حتم
ى گاى گررم کرردنخـخـ بربر
دچاردچار سرم سرمازدگازدگى خوى خو

جالب اســت بدانید آمار صرع در ایــران از میانگین 
جهان باالتر اســت ولى بــا رعایت برخــى نکات 
مى توان از بروز حمالت صرع تا حدى پیشگیرى کرد. 
مقاالت تهیه شده در چند سال خیر نشان مى دهد که 
سبک زندگى سالم در ارتقاى سالمت این بیماران 
نقش مهمى دارد. از جمله اینکه افراد با تغذیه سالم و 
فعالیت بدنى مناسب مى توانند از بروز حمالت صرع 

پیشگیرى کنند.
بیمارى صرع هرچنــد از پیچیدگى هــاى زیادى 
برخوردار اســت اما اطالعات زیادى در این زمینه 
به دست آمده اســت، گاهى اوقات بیمارى صرع با 
بیمارى هاى اعصاب و روان اشتباه گرفته مى شود 
که تشخیص و تفکیک آنها نقش مهمى در درمان 

این بیمارى دارد.
 صرع بیمارى اســت که با دارو کنترل مى شود، به 
عبارتى درمان اصلى آن، درمان دارویى است. در حدود 
30 درصد موارد بیماران به دارو پاسخ کامل نمى دهند 
یا باید داروهاى زیادى را مصرف کنند که اگر شرایط 
مناسب داشته باشند، با عمل جراحى، مى توان مقدار 

داروى مصرف این افراد را کاهش داد.
آمار ایران از آمار جهانى باالتر اســت، در ایران بین 
یک میلیون و  200 تا 300 هزار نفر مبتال به بیمارى 
صرع هستند که یکى از علت هاى اصلى این موضوع 
حوادث جاده اى است که سبب شــد تا آمار کشور 
افزایش یابد. این بیمارى رنج سنى ندارد و مى تواند از 

نوزادى تا سنین کهنسالى را درگیر کند.
علت ابتال به این بیمارى متفاوت اســت، نوجوان و 
جوان بیشترین مبتالیان به این بیمارى هستند، به 
عبارتى اکثر بیماران صرعى قشــر جوان و آماده به 
کار هســتند و به همین دلیل باید توجه بیشترى به 

این بیمارى شود.

خانه تکانى از رسوم بسیار قدیمى آماده شدن براى عید نوروز 
است و هر چند که آپارتمان هاى کوچک و بدون پستو و انبارى و 
زیرزمین امروزى تقریباً در تمام مدت سال تقریباً تمیز هستند، 
اما افراد تمیزترین خانه ها را نیز مدتى مانده به نوروز، براى 

شگون آن هم که شده از باال تا پایین برق مى اندازند. 
براى داشتن خانه اى تمیز و درخشان، الزم نیست زمان زیادى 
در اختیار داشته باشید. در این مطلب خواهید دید که اختصاص 
دادن 30 دقیقه در روز به کار نظافت، نتایج بســیار رضایت 
بخشى خواهد داشت. تنها کافى است لوازم و خرده ریز هایى 

را که در ادامه فهرست شده اند، دور بیاندازید. 
حتى وسایلى که امکان ندارد کثیف شوند، ممکن است روزى 

به زیستگاه میکروب ها بدل شوند. مهمترین لوازمى که باید 
دور انداخته شوند به شرح زیر است: پستانک بچه بعد از چهار 
هفته، دمپایى بعد از یکسال، حوله بعد از یکسال، بالش بعد از 
سه سال، مسواك بعد از سه ماه، مایعات تمیزکننده بعد از پنج 

ماه و اسفنج حمام بعد از شش  ماه.
به کار بردن ابتکارات جدید و خالقیت با وسایل دور ریختنى 
باعث خلق کاردستى هاى زیبا و انواع وسایل دکورى و تزیینى 
جدید مى شود که کاربرد هاى زیادى دارد. استفاده از ایده هاى 
متفاوت و جذاب براى استفاده از انواع وسایل دور ریختنى خود 
هنرى زیبا و باارزش است که به کمک آن مى توانید خالقیت و 

استعداد هاى خود را نشان دهید.

هنگامى که موضوع دوش گرفتن مطرح مى شود، احتماًال در یکى 
از این دو دسته قرار مى گیرید: آنهایى که صبح ها دوش مى گیرند و 
افرادى که ترجیح مى دهند این کار را هنگام شب انجام دهند. میان 
این دو دسته نیز همواره اختالف نظر وجود داشته و هر کدام روش 
خود را بهتر مى دانند. براى کمک به رفع این بحث و اختالف نظر، 
پژوهشگران اخیراً تالش کردند به صورت علمى ثابت کنند دوش 
گرفتن صبحگاهى بهتر است یا شبانه. اما نتایج حاصله نشان داد هر 

دو داراى مزیت هاى خاص خود هستند.
دوش گرفتن صبحگاهى روش فوق العاده براى آغاز روز است، به 
ویژه اگر موضوعى ذهن شــما را به خود مشغول کرده و موفق به 
یافتن راه حلى براى آن نشده اید. دکتر «شلى کارسون»، پژوهشگر 
روانشناســى از دانشــگاه هاروارد، دوش گرفتن صبحگاهى را به 
مدیتیشن، یا وضعیتى که ذهن ناخودآگاه شما بیدار و هوشیار است 
اما بر مشکل به صورت اساســى تمرکز نکرده تشبیه کرده است. 
به گفته کارسون، اگر با مشــکلى مواجه شده اید که قصد دارید به 
شــیوه اى خالقانه آن را حل کنید و پس از تالش فراوان موفق به 
یافتن راه حلى براى آن نشده اید، بهتر است آن را در پس ذهن خود 
نگه دارید تا حسابى پخته شود در شرایطى که فرایندهاى ناخودآگاه 

روى آن کار مى کنند.
به گــزارش مرکز ملــى اطالعــات بیوتکنولــوژى آمریکا، 
پالکت هاى لخته کننده خون هنگام صبح در باالترین سطوح 
خود قرار دارند. این به معناى آن است که اگر هنگام اصالح 
زیاد خود را زخمى مى کنید، بهتر است صبح ها دوش بگیرید 

تا میزان خونریزى را به حداقل برسانید.
اما اگر شب ها دوش آب گرم بگیرید، دماى داخلى بدن هنگامى 

که زیر جریان آب هستید، افزایش خواهد یافت و پس از آن پایین 
مى آید. این روند کاهش دما همراستا با تنظیم دماى طبیعى بدن 
براى به خواب رفتن اســت و در به خواب رفتــن راحت تر کمک 

مى کند.
به گفته دکتر «کریستوفر وینتر» از آکادمى پزشکى خواب آمریکا، 
کاهش ســریع دما پس از دوش آب گرم هماننــد یک القا کننده 
خواب طبیعى اســت. از این رو، روشــى خوب براى فریب دادن 
بدن و شــکل گیرى این تفکر که زمان خواب فرا رســیده است، 

محسوب مى شود.
تولید چربى پوســت حدود ســاعت یک بعد از ظهر به اوج خود 
مى رسد. در نتیجه، اگر داراى پوستى چرب یا مستعد ابتال به جوش 

هســتید، دوش گرفتن شبانه 
روش خوبى براى پاکســازى آن چربى ها و همچنین هر 
گونه آلودگى، آرایش، آالینده یا گرده است که ممکن است 

در طول روز روى پوست شما جمع شده باشند.
در پایان، باید به این نکته اشاره کرد  که تعیین 

زمان دوش گرفتن بیشــتر بــه ترجیحات 
شخصى افراد باز مى گردد تا علم. همچنین، 

به جاى اینکه در پى تعییــن زمان دوش گرفتن 
باشــید، شــاید بهتر باشــد این پرســش را با خود 

مطرح کنید که آیا به واقع نیازى به دوش گرفتن دارید 
یا خیر.

مصرف سوپ داغ و استفاده از داروهاى ضد احتقان از جمله مواردى 
است که رعایت آنها هنگام سرماخوردگى به افراد توصیه مى شود. این 
درحالى است که افراد نسبت به مواد غذایى که ممکن است سرفه و 
سرماخوردگى را تشدید کنند از آگاهى الزم برخودار نیستند. در مطلب 
زیر به چند نوع ماده خوراکى اشاره شده که سرماخوردگى و سرفه را 

تشدید مى کنند:

مواد قندى
هنگام سرماخوردگى ممکن اســت فرد به مصرف چاى یا خوراکى 
شیرین میل داشته باشد؛ این درحالى است که مصرف این گونه مواد 
خوراکى سرفه را تشدید مى کند. مصرف مواد قندى سیستم ایمنى را 

به ویژه هنگام مقابله با عفونت ویروسى ضعیف مى کند.

نوشیدنى هاى حاوى کافئین
در زمان ســرماخوردگى بدن براى حفظ رطوبت مــورد نیاز خود به 
مصرف مایعات بیشــتر نیاز دارد. قهوه، چاى و نوشیدنى هاى حاوى 
کافئین همچون ادرارآور عمل کرده و موجب مى شــود آب و نمک 

بیشترى از بدن دفع شود.

شیر
بررسى ها نشان مى دهد مصرف شــیر هنگام سرماخوردگى موجب 
مى شود مخاط هاى موجود ضخیم تر شده و جدا شدن آنها سخت تر 

انجام شود. به همین دلیل مصرف شیر هنگام سرماخوردگى توصیه 
نمى شود.

خوراکى هاى تند
این باور وجــود دارد مصــرف غذاهاى تند هنگام ســرماخوردگى 
و ســرفه کردن خوب اســت؛ چرا که به جدا شــدن راحت تر مخاط 
کمک مى کند. در واقع  ترکیب کاپسى ســین موجود در فلفل تند به 
تســکین التهاب کمک مى کند هرچند مطالعه اى که در سال 2016 
انجام شد  نشان داد این ترکیب تولید بیشــتر خلط را به همراه دارد و 
ممکن است براى چند دقیقه عالئم فرد را تسکین دهد، اما در طوالنى 

مدت وضعیت را وخیم کرده و روند بهبودى را به تأخیر مى اندازد.

وهاى بدن سیخ 
در این حالت
ق گرمایى 
ه موهاى 

کند.
ــت مویى 

ــد، 
ى 

ق 
اگر م شــود.
ماً  یک سرپناه

ــوــود بیابید و گرنه
هیداهید شد. وو

بدن در هواى سرد  چه تغییراتى  مى کند؟

ابالغ رأى
آگهى راى شورا -شماره پرونده : 98 / 197 ش 1 ح  شــماره دادنامه 360 – 8 / 11 / 98 
درخصوص دعوى خانم ســحر فیضى فرزند ابراهیم بنشانى شاهین شهر خیابان طالقانى 
فرعى 11 پالك 94 طبقه پایین به طرفیت آقاى جواد درویشــى فرزند امان اله به نشانى 
شهرســتان مبارکه شهرك مجلســى محله کوشــش بلوك 5 واحد 4 منزل درویشى به 
خواسته مطالبه نفقه زوجه ازتاریخ 1 / 1/ 98 لغایت صدور حکم و نفقه مستمر و نفقه فرزند 
مشترك بنام آرشیدا دوساله از تاریخ 1 / 7 / 98 تاریخ تقدیم دادخواست به انضمام خسارات 
دادرسى گردشکار خواهان دادخواستى بخواســته فوق بطرفیت خوانده تقدیم داشته که 
پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالســه فوق و اجراى تشریفات قانونى در وقت مقررر 
حوزه به تصدى امضاء کنندگان ذیر تشــکیل اســت و با توجه به محتویات پرونده پس از 
شور و تبادل نظر ختم رســیدگى را اعالم و بشــرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید .
با توجه به محتویات پرونده از جمله کپى مصدق عقدنامه خواهان به شماره ثبت ازدواج 116 
حوزه ثبت اصفهان به شماره ترتیب 11278 که مثبت رابطه زوجیت فیمابین و مشارالیه و 
خوانده مى باشد و با توجه به تصدیق رونوشت شناسنامه فرزند مشترك که مثبت رابطه بنوت 
فیمابین مشارالیه مى باشد و شرح خواسته خواهان و نظر به اینکه خوانده مجهول المکان 

اعالم شده با وصف ابالغ قانونى در جلسه رسیدگى حضور نداشته و الیحه اى نیز ارائه ننموده 
است و با عنایت به نظریه کارشناس رسمى دادگسترى که مصون از اعتارض مانده است . 
لذا شورا دعوى مطروحه را وارد و مستندا به مواد 1102 و 1106 و 1111 و 1199 و 1206 
قانون مدنى خوانده را از تاریخ 1 / 1 / 98 لغایت 20 / 9 / 98 به پرداخت نفقعه معوقه زوجه به 
مبلغ 200/000 / 53 ریال و با حفظ شرایط فعلى ماهیانه به مبلغ 000 / 000 / 6 ریال  / بطور 
مستمر و نفقه پرداخت نشده فرزند مشترك به مبلغ 000 / 200 / 9 ریال از تاریخ 1/ 7 / 98 
لغایت 20 / 9 / 98 و با حفظ شــرایط فعلى ماهیانه مبلغ 000 / 450 / 3 ریال بطور مستمر 
نفقه فرزند مشترك که در ابتداى هرسال شمسى طبق  شاخص تورم اعالمى از سوى بانک 
مرکزى اضافه مى گردد. بابت اصل خواسته و مبلغ 000 / 985 ریال هزینه دادرسى و مبلغ 
000 / 000 / 1 ریال هزینه کارشناسى در حق خواهان محکوم مى نماید . اجراى احکام مدنى 
مکلف است ما به التفاوت هزینه دادرسى را براساس میزان محکومیت خوانده از محکوم به 
کسر و به حســاب مربوطه واریز نماید . راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهى در همین مرجع و سپس ظرف همین مدت قابل تجدى نظر خواهى در 
دادگاه محترم تجید نظر استان اصفهان مى باشد. 760867/م الف محمود باقرى - قاضى 

شعبه اول شوارى حل اختالف  شاهین شهر/ 11/361 

چه سنى بیشتر درگیر 
صرع هستند؟

دهد که با تمرکز بر جزییات 
 مى توان به فراموش شدن 

ددنددند طالعــه جدید گزارش دا
ا را حفظ خاطرات احساســى

ن در این مطالعه دریافتند که 
میت یک صحنه آزار دهنده 
آن از ــتهاىمنفىوىرا

خاطرات بد را با تمرکز بر جزییات 
فراموش کنید

مواد غذایى که سرفه و سرماخوردگى را تشدید مى کنند

چه فرقى مى کند صبح دوش بگیریم یا شب؟
نولــوژى آمریکا، 
 باالترین سطوح
ر هنگام اصالح 
ها دوش بگیرید 

اخلى بدن هنگامى 
فت و پس از آن پایین 
یم دماى طبیعى بدن 
فتــنراحت ترکمک 

زشکى خواب آمریکا، 
ماننــد یک القا کننده 
وب براى فریب دادن 
ب فرا رســیده است، 

عد از ظهر به اوج خود 
 مستعد ابتال به جوش 

هســتید، دوش گرفتن شبانه 
روش خوبى براى پاکســازى آن چربى ها و همچنین هر 
گونه آلودگى، آرایش، آالینده یا گردهاست که ممکناست 

در طول روز روى پوست شما جمع شده باشند.
به این نکته اشاره کرد  که تعیین  پایان، باید در

زمان دوش گرفتن بیشــتر بــه ترجیحات 
شخصى افراد باز مى گردد تا علم. همچنین، 

به جاى اینکه در پى تعییــن زمان دوش گرفتن 
باشــید، شــاید بهتر باشــد این پرســش را با خود 

مطرح کنید که آیا به واقع نیازى به دوش گرفتن دارید 
خیر. یا

نتا
خن
آن
مح
که
توس
تمر
مى
صح
باز
د را
آن
آش
آن
به
ایل

خ ا شب؟

آیا نوزاد باید در 
تختخواب والدین 

بخوابد؟

آشغـال هاى دوست نداشتنـى!
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شرکت تهیه و تولید مواد معدنى ایران (ایمپاسکو) در تاریخ 22 دي 
ماه 1364 تحت شماره 98 در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتى 
شهرستان لنجان اصفهان به نام «شرکت سهامى خاص تهیه مواد 
غیر فلزى» به ثبت رسید. این شرکت بر اساس صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 6 آبان ماه 1374 به نام «شــرکت تهیه و 
تولید مواد اولیه فوالد ایران (ســهامى خاص)» و سپس براساس 
صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 18 خرداد ماه 1381 

به نام «شــرکت تهیه و تولید مواد معدنى ایران (سهامى خاص)» 
تغییر نام یافت.

هدف از احداث این شــرکت، تأمین مواد اولیه فوالد کشور بود به 
همین دلیل کلیه معادن و شرکت هاى تولید کننده زغال سنگ و 
سنگ آهن کشــور اعم از چادرملو، گل گهر، زغال سنگ طبس، 
زغال ســنگ کرمان و... تحت مدیریت این شــرکت بودند که با 
اجرایى شدن قانون سیاســت هاى کلى اصل 44 بخش عمده این 

شرکت ها واگذار شدند.
پس از واگذارى ها، تمرکز شــرکت از بنگاه هاى تولیدى بر ایجاد 
ظرفیت تولید در مواد اولیه فوالد کشور متمرکز شد، نظیر طرح هاى 
تجهیز معادن سنگ آهن جالل آباد، چاه گز و میشدوان، گل گهر 
2و4، کک سازى زرند، زغال سنگ طبس، پتاس خور و بیابانک و...

در ســال 1392 و با قرار گرفتن نام شــرکت در لیست واگذارى، 
باقیمانده مجتمع هاى ســنگ آهنى، مجتمع پتاس خور و بیابانک 

و... نیز به مالکیت سازمان توسعه و نوسازى معادن و صنایع معدنى 
ایران در آمدند.

در سال 1393 شرکت طبق مصوبه هیئت دولت از لیست واگذارى 
خارج و مقرر شد به عنوان شرکت فرعى (بازوى اجرایى-عملیاتى) 
سازمان توسعه و نوســازى معادن و صنایع معدنى ایران عهده دار 
بخشى از فعالیت هاى آن سازمان در حوزه هاى اکتشاف، توسعه و 
تجهیز، استخراج و فراورى معادن با رعایت اصل 44 گردد. بر این 

اساس نظارت و مدیریت تعدادى از مجتمع ها و طرح هاى معدنى 
تحت مالکیت ایمیدرو نیز به شرکت تفویض شد.

شــرکت تهیه و تولید مواد معدنى ایران در حال حاضر نزدیک به 
20 شــرکت و مجتمع تابعه را تحت پوشــش دارد که از جمله این 
مجتمع ها مى توان به مجتمع طالى موته، مجتمع معدنى سرب 
و روى نخلک، مجتمع سنگ آهک پیربکران و مجتمع پتاس خور 

و بیابانک اشاره کرد.

آشنایى با 4 مجتمع تابعه شرکت تهیه و تولید مواد معدنى ایران 

اصفهان، قلب مواد معدنى ایران

مجتمع طالى موته در 10 ماهه امسال با تولید 283 کیلوگرم شمش طالى خالص، 
نســبت به برنامه تولید (226 کیلو گرم) موفق به رشد 112/3 درصدى شد و تا پایان 

سال به تولید باالى 330 کیلوگرم خواهد رسید. 
میزان زمان توقفات کارخانه فرآورى مجتمع طالى موته در همین بازه زمانى نسبت 

به سال گذشته حدود 30 درصد کمتر گزارش شده است. 
مجتمع طالى موته با راه اندازى خط جدید تولید شمش، موفق به تولید شمش خالص 
با کیفیت جهانى شد. در حال حاضر این مجتمع اقدام به تولید شمش طال  با  وزن هاى 
1000 و 500 گرمى استاندارد کرده و در راستاى افزایش تعداد مشتریان، تولید شمش 

250 گرمى در سال آینده را در برنامه دارد. 
الزم  به توضیح اســت تمامى تجهیزات خریدارى شده، در داخل کشور بومى سازى 

و ساخته شده اند.

یکى از پروژه هاى مهم مجتمع طالى موته که شروع عملیات اجرایى آن از سه ماه 
پیش به صورت جدى شروع شده اســت، مدار آبگیرى و استحصال طال از سد باطله 

مى باشد. 
مدت زمان اجراى این پروژه حدود یکسال بوده و با اجراى پروژه فوق ضمن بازیافت 
حدود 85 درصد آب فرآیند، اســتحصال طال از سد باطله هاى قدیمى مجتمع انجام 
خواهد شد و سالیانه حدود 30 کیلوگرم طال به تولید شمش طالى این مجتمع اضافه 

مى شود. 
الزم به ذکر است با راه اندازى پروژه هاى موفق براى حدود 20 نفر به صورت مستقیم 

اشتغالزایى ایجاد خواهد شد.
مجتمع طالى موته در استان اصفهان، شهرستان میمه، سه راهى گلپایگان، روستاى 

موته واقع شده است.

تغییر در راستاى افزایش تولیدتولید 10 ماهه مجتمع طالى موته در سال جارى از برنامه فراتر رفت

با توجه به اهمیت سرمایه گذارى در معادن در بحث ژئوتوریسم و گردشگرى 
مى توان گفت ســرمایه گذارى در این حوزه بدون شــک مى تواند موجب 
اشتغالزایى فراگیر به ویژه براى جوانان در کشور شود و معادنى که در زمینه 
ژئوتوریسم قابلیت فعال شدن دارند، مى توانند معادن درحال بهره بردارى و 

استخراج و یا معادن متروکه باشند.
بدون شک بدون ورود به بحث گردشــگرى، مجتمع پتاس خور و بیابانک 
مى تواند پتانسیل هاى وسیعى در جهت ایجاد اشتغال و کارآفرینى ایجاد کند 

و در آینده افق روشنى در این حوزه در کشور وجود دارد.
ژئوتوریسم شاخه جدیدى از گردشگرى است که با هدف حفاظت از میراث 
زمین و همچنین ارتقاى ســطح زندگى جوامع بومــى، حفظ ارزش هاى 
فرهنگى و توســعه  اقتصادى، بر اســتفاده از جاذبه هاى زمین شناختى و 

ژئومورفولوژیکى تأکید مى کند.
این طرح ابتدا در بخش معاونت معدنى وزارت صنعت، معدن و تجارت طرح 

گردشگرى معدنى مطرح و اقدام به بررسى معادن داراى پتانسیل گردشگرى 
شد و در همین راستا شرکت تهیه و تولید مواد معدنى ایران در معادن تحت 
پوشش خود، معادنى که مستعد اجراى طرح مذکور بودند را شناسایى کرد که 

معدن پتاس خور اولین گزینه جهت اجراى ژئوتوریسم معدنى بود.
به جز معدن پتاس خور، معادن سرب و روى نخلک، سرب و روى انگوران، 
زغال ســنگ البرز مرکزى، طالى موته که همگى تحت پوشش سازمان 
ایمیدرو و شرکت تهیه و تولید مواد معدنى ایران مى باشند، طى دو سه سال 
اخیر اقداماتى را جهت ایجاد زیرساخت هاى مناسب و جذب گردشگر انجام 

داده اند.
اهم اقدامات شــرکت تهیه و تولید مواد معدنى ایران در زمینه گردشگرى 
شامل تشکیل کمیته ویژه گردشگرى در ستاد شــرکت، انعقاد تفاهمنامه 
همکارى با ســازمان میــراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشــگرى، 
سرمایه گذارى و ایجاد زیرساخت هاى اولیه در مناطق مستعد جهت جذب 

گردشگر و پیگیرى جهت شناسایى سایر معادن داراى پتانسیل گردشگرى 
در کشور به منظور فعال سازى است.

با توجه به اینکه خور و بیابانک جزو مناطق محروم کشور است، راه اندازى 
کارخانه فرآورى پتاس در این منطقه گامى اساسى در اشتغالزایى منطقه به 
شمار مى رود و با اجراى طرح گردشگرى در این منطقه عالوه بر اشتغالزایى 
مستقیم، چندین شغل غیرمستقیم را براى بومیان خورو بیابانک به همراه 
داشته باشد. از ســوى دیگر قرارگیرى این منطقه در کویر مرکزى بر شمار 
بازدیدکنندگان آن خواهد افزود. این موضوع فرصتى را براى منطقه فراهم 
خواهد کرد تا بتوانند با اســتفاده از جذب گردشگر درآمدزایى داشته باشند. 
درواقع معدن پتاس آن هم در میان کویرى گرم و سوزان، توانسته زندگى 
جدید را براى مردمان با محبت خوروبیابانک رقم زند. با توجه به اجراى موفق 
طرح گردشگرى در این منطقه امید است دیگر معادن نیز در این زمینه پیش 

قدم شده و شرایط را براى حضور گردشگرها فراهم کنند.

اشتغال و کارآفرینى با توسعه گردشگرى معدنى« مجتمع پتاس خوروبیابانک» 

از سال 95 به بعد، با حضور بخش خصوصى مجرب معدنى، تحول چشمگیرى در مجتمع 
معدنى نخلک ایجاد شد. در مدت سه سال، سرمایه گذارى قابل توجهى در بخش اکتشاف، 
استخراج، فرآورى و تولید کنسانتره انجام شد که نه تنها باعث افزایش استخراج، تولید 
کنسانتره سرب و سایر بخش هاى حوزه بهره بردارى و فنى، بلکه باعث رشد 130 درصدى 

تعداد شاغالن در این مجتمع شد.
از دالیل اصلى افزایش تولید در چند سال گذشته مى توان به حضور بخش خصوصى مجرب 
معدنى، سرمایه گذارى قابل توجه در بخش اکتشاف، استخراج، فرآورى و تولید کنسانتره، 
فرآورى و استفاده مجدد از باطله هاى دپو شده کارخانه قدیم، احداث کارخانه فرآورى جدید 
و تغییر روش استخراج اشاره کرد. به منظور اطمینان از تداوم روند بهبود عملکرد مجتمع 
در حوزه هاى گوناگون به ویژه اســتخراج و تولید، اقدامات گسترده اى در حوزه اکتشاف 
انجام شده و در حال اجراست. در بخش هایى از معدن نخلک با توجه به گسترش استخراج 

در معدن و نیز انجام عملیات اکتشافى حین استخراج، ذخایر جدید شناسایى شده است.
کشف ذخایر جدید موجب بازنگرى در حجم ذخیره و همچنین اکتشافات تکمیلى در این 
بخش ها شد. با برداشت هاى اکتشافى و زمین شناسى در سطح و عمق با توجه به گسترش 
تونل ها و کارگاه هاى اســتخراجى یک مدل از حجم ذخیره باقیمانده ساخته و حجم آن 
محاسبه شد. براساس نتایج اکتشافات تفصیلى، میزان ذخیره حدود 6 میلیون تن برآورد شد. 
از برنامه هاى سال آینده معدن سرب نخلک مى توان به احداث کارخانه تولید شمش سرب 
در محدوده پروانه بهره بردارى مجتمع نخلک و تخریب کارخانه قدیم مجتمع و احداث 
کارخانه جدید در همان محل براى تولید کنسانتره سرب اشاره کرد. همچنین به منظور 
افزایش ایمنى و براى مکانیزه کردن معدن و دسترسى آسان از سطح زمین تا افق 200 
مترى و امکان تردد ماشین آالت سنگین، تهویه و تردد مطمئن کارکنان، حفر اسپیرال 

(بازکننده معدن) انجام خواهد شد.

« مجتمع سرب نخلک » «مجتمع طالى موته»

با توجه به فروش 820 هزار تنى محصوالت مجتمع ســنگ آهک پیربکران، 
رشد 33درصدى فروش محصوالت در 10 ماهه ابتدایى سال جارى نسبت به 
مدت مشابه سال 1397 رقم خورد. شایان ذکر است محصوالت درشت دانه این 

مجتمع به عنوان مواد اولیه شرکت ذوب آهن اصفهان مى باشد.
فروش محصوالت ریز دانه این مجتمع در ده ماهه اول ســال 1397 به میزان 
210 هزار تن بوده که با توجه به فروش 255 هزار تنى محصوالت متفرقه شاهد 
رشد بیش از 23 درصدى در این بخش هستیم که امید است با توجه به برنامه 
ریزى هاى انجام شده این رقم هر ماه افزایش یابد. الزم به ذکر است خاستگاه 
محصوالت ریزدانه این مجتمع سنگ آهک پیربکران، صنایع تولیدى سیمان، 

صنایع بتنى، احداث جاده و ساختمان سازى است.
نصب غبارگیرهاى سنگ شکن براى جلوگیرى از غبار ورود به محیط اطراف و 
در نتیجه تولید محصول جدید پودر سیکلون، اجرایى کردن بهینه سازى عملیات 
آتشبارى (کاهش مصرف مواد ناریه، کاهش سر و صدا و لرزش و بهینه سازى 

خردایش با همکارى دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات)، استفاده از محلول تثبیت 
کننده خاك (SSR400) در جاده هاى منتهى بــه معدن به صورت مداوم و 
مستمر، حفظ فضاهاى سبز موجود با توجه به کم آبى هاى چند ساله اخیر، تهیه 
برنامه عملیاتى جهت نصب و راه اندازى سیستم غبارگیر اضافى براى خط تولید، 
تغییر شیوه جمع آورى و نگهدارى غبار تخلیه شده از سیستم غبارگیرها، تجهیز 
دستگاه هاى حفارى معدن به سیستم غبارگیر و پایش آنالین وضعیت غبارگیرها 
از اداره محیط زیست شهرستان از جمله اقدامات انجام شده این مجتمع در بخش 

HSEE مى باشد. 
مجتمع سنگ آهک پیربکران اصفهان در 22 کیلومترى جنوب غربى اصفهان و 
در شهر پیربکران قرار دارد و به عنوان بزرگ ترین معدن سنگ آهک با عیار باال 

در کشور شناخته مى شود.    
-با توجه به اینکه مجتمع سنگ آهک پیربکران در مجاورت شهر پیربکران قرار 
دارد، همواره پیشرو در انجام مسئولیت هاى اجتماعى مى باشد که مى توان به 

مساعدت در موارد زیر اشاره کرد:
1- زیر سازى و جاده سازى معابر روستاهاى همجوار، 

2- مشارکت با ســپاه پاســداران انقالب اسالمى شهرســتان فالورجان در 
زمینه هاى ورزشى، نمایشگاهى، ساختمانى و...

3- مشارکت تنگاتنگ با بخشدارى، شهردارى و دیگر ارگان هاى شهر پیربکران
4- همکارى با اداره ورزش و جوانان شهرســتان فالورجــان در زمینه هاى 

زیرسازى زمین هاى ورزشى، 
5- ساخت و تعمیر و بهسازى مدارس شهر پیربکران و روستاهاى همجوار

6- میزبانى مسابقات ورزشى و اهداى جوایز
7- پذیرایى همایش هاى پیاده روى و...

8- برپایى ایستگاه صلواتى و پذیرایى از هیئت مذهبى در امامزاده سید کمال 
الدین در ایام اربعین حسینى

9- امداد رسانى جهت رفع بالیاى طبیعى

رشد  فروش در مجتمع سنگ آهک پیربکران« مجتمع سنگ آهک پیربکران »


