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فایده هاى ریش گذاشتن براى سالمتى مردان تاالب  گاوخونى هیچ وقت زنده نخواهد شددلیل دورى 4 ساله شهاب حسینى از سینما چیست؟بازگشت شیر ایرانى به کشور پس از 80 سال شهریار از اصفهان به تبریز چشمک زد سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

 لواشک و آلوچه 
بر الغر شدن 

مؤثرنــد؟

افشاگرى فوتبالى به روایت نماینده اصفهان
2
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قیمت خرما 
به 40 هزار تومان رسید

فعًال خودرو نخرید

شگرد جدید براى
 فرار از نصب کارتخوان

 در مطب ها

5

سنگ هایى بزرگ تر 
از سنگ هاى معادن 

پیش پاى
تولید کنندگان است

قره قروت، آلوچه و لواشک از محبوب ترین تنقالت به 
شمار مى روند. این خوراکى ها مانند بسیارى از 

مواد غذایى هم فوایدى دارند و هم مضراتى. 
از آنجایى که لواشک و قره قروت از میوه هاى مختلف 

تهیه مى شوند، بسیارى از مواد مغذى مفید...

استاندار اصفهان گفت: با عشق به تولید کنندگان، 
بیشــتر از هر فرهادى، ســنگ هاى پیش پاى 
تولید را برمى داریم. به گزارش «ایسنا»، عباس 
رضایى در چهارمین گردهمایى فعاالن صنعت 
سنگ کشور در ســالن همایش هاى بین المللى 
اتــاق بازرگانى اصفهان در پاســخ بــه بیانات 
گالیه آمیز رئیس خانه معدن ایران، اظهار کرد: 
امروز همه بخش ها با مشــکالت متعدد روبه رو 

هستند.
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ماجراى احداث رستوران گردان در مصالى اصفهانماجراى احداث رستوران گردان در مصالى اصفهان
6

از استقالل و پرسپولیس تا رقم عجیب قرارداد مربیان

چه کسى تمرکز عقاب را بر هم زد
روند رو به رشد و خوب ذوب آهن در نیم فصل دوم لیگ برتر و لیگ قهرمانان 
آســیا با تحســین اهالى فوتبال همراه بود و قابلیت هــاى بازیکنان این

 تیم آرام آرام مشخص شــد. اما ذوب آهن ســر حال این روزها  هفته 
گذشته شکست دور از انتظارى مقابل ســایپا متحمل شد و شاگردان 
منصوریان علیرغم تســلط در میدان نتوانســتند از پس شاگردان 

دایى برآیند.
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

شرکت 55 درصد 
دانش آموزان

 در جشنواره علمى
 جابر بن حیان

زاینده رود تا پایان تابستان امسال جارى است
رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان:
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بهنام، خوشنام یا بدنام؟بهنام، خوشنام یا بدنام؟
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کاوه خداشناس:کاوه خداشناس:

مردم سریال هاى مردم سریال هاى 
مناسبتى را مناسبتى را 
بیشتر مى بینندبیشتر مى بینند

چ
روند رو ب
آســیا با
 تیم
گذ
م
د

نگاه فرهادگونه استاندار اصفهان به مشکالت تولید

تجدید آگهى مناقصه

سید محمود موسوى- دهیار روستاى هاردنگ

دهیارى روستاى هاردنگ در نظر دارد اجراى سوله فلزى سالن ورزشى 
روستاى مذکور را به مبلغ 5900000000 ریال (پانصد و نود میلیون تومان) 
از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط (شرکت ثبتى با موضوع مربوطه) 
واگذار نماید لذا از کلیه پیمانکاران واجد شرایط دعوت مى گردد جهت 
دریافت برگ استعالم ضمن واریز مبلغ 500/000 ریال به حساب شماره 
0105901445009 بانک ملى باغبهادران به نام دهیارى روستاى هاردنگ 
حداکثر تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 1398/02/21 به امور مالى 

دهیارى ها واقع در بخشدارى باغبهادران مراجعه نمایند.
ارائه ضمانت نامه بانکى الزامیست.

آگهى شرکت در مناقصه عمومى 
دو مرحله اى (نوبت اول)

چاپ دومچاپ دوم

روابط عمومى شرکت صنایع الکترو اپتیک صاایران

شرکت صنایع الکترو اپتیک صا ایران در نظر دارد خدمات عمومى، نظافت، حفظ 
و نگهدارى فضاى سبز خود را براى مدت یک سال از طریق مناقصه عمومى دو 
مرحله اى واگذار نماید، از پیمانکاران واجد شرایط درخواست مى گردد جهت 
دریافت اسناد مناقصه حداکثر تا پایان وقت ادارى مورخ 98/02/18 از ساعت 8 
الى 16 به نشانى اصفهان خیابان کاوه جنب خیابان استاد فالطورى (جنب بانک 

ملت) مراجعه نمایند. 
 031 -34921294

آگهى دعوت شرکت تالى ژن پارس (سهامى خاص) 
ثبت شده به شماره 1715 و شناسه ملى 10260614180

دعوت کننده: رئیس هیأت مدیره

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت مذکور دعوت مى شود تا در جلسه مجمع عمومى عادى به 
طور فوق العاده، مجمع عمومى فوق العاده و مجمع عمومى عادى که به ترتیب در ساعات 9، 11 و 
13 مورخ 1398/02/25 در آدرس: اصفهان دانشگاه صنعتى میدان فن آورى خیابان 6 پالك 16 
ساختمان تجارى سازى فناورى طبقه همکف و کدپستى 8415682907 تشکیل مى گردد حضور 

بهم رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده:

نقل و انتقال سهام
دستور جلسه مجمع عمومى فوق العاده:

اصالح ماده 31 اساسنامه
دستور جلسه مجمع عمومى عادى:

انتخاب مدیران- انتخاب بازرسان- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار- تصویب پاداش سال 97 هیئت 
مدیره
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این روزها در فضاى مجازى توصیه هایى به پزشــکان 
دست به دســت مى شــود براى دور زدن قانون «الزام 

پزشکان به نصب دستگاه کارتخوان در مطب ها».
پس از ابالغ این قانون برخى از دادســتان هاى استان ها 
نسبت به اجراى این قانون تأکید کرده اند، از جمله دادستان 
ایالم و بوشــهر طى نامه اى از رؤســاى دانشگاه هاى 
علوم پزشکى استان خواسته اند پزشکانى که از دستگاه 
کارتخوان اســتفاده نمى کنند را شناسایى و به دادستانى 
معرفى کنند. با این حال، نکته قابل توجهى که طى چند روز 
اخیر در فضاى مجازى به چشم مى خورد، ارائه راهکارهایى 
به پزشکان براى فرار از اجراى این قانون است؛ پیام هایى با 

این مضمون که «پزشکان ابتدا به بانک درخواست نصب 
کارتخوان دهند، پس از نصب، دســتگاه کارتخوان را در 
مکانى نگاهدارى کنند و بــه بهانه هاى مختلف از جمله 
وصل نبودن خط، تراکنشى انجام ندهند؛ در نهایت به دلیل 
به حد نصاب نرسیدن تراکنش هاى صورت گرفته با این 
دستگاه، بانک صاحب دستگاه نیز اقدام به جمع آورى و 

بازپس گرفتن دستگاه کارتخوان مذکور مى کند!» 
دست به دست شدن این پیام ها همزمان با الزام پزشکان 
به اجراى قانون نصب کارتخــوان در مطب ها، جامعه را 
نســبت به جامعه پزشکى و رفتار پزشــکان در مطب ها 

حساس کرده است.

مدیرکل روابط عمومى شــوراى نگهبــان از برگزارى 
مسابقات شبیه سازى شوراى نگهبان خبر داد.

علیرضا رضازاده در گفتگو با «مهــر»، اظهار کرد: این 
مســابقات در دو دوره به همت پژوهشــکده شــوراى 
نگهبان و دانشــگاه علوم قضایى برگزار شد به نحوى 
که دانشجویان رشته حقوق در چند گروه، یک شوراى 
نگهبان کوچک را شــبیه ســازى مى کنند. وى با بیان 
اینکه در این دوره از مسابقات دانشجویان چندین قانون 
را تحت نظارت داوران با قانون اساسى تطبیق مى دهند، 
افزود: سخنگو و دبیر نیز از میان شرکت کنندگان انتخاب 
مى شــود و تمامى اموراتى که در شوراى نگهبان انجام 

مى شود در این مسابقات شبیه سازى مى شود.
مدیرکل روابط عمومى شــوراى نگهبان با بیان اینکه 
شــرکت کنندگان طى چند دوره بــا یکدیگر به رقابت 
مى پردازند، ابراز کــرد: برندگان به مرحلــه فینال این 
مسابقات راه پیدا مى کنند و طى چند روز آتى در مسابقه 

فینال با یکدیگر به رقابت مى پردازند.
وى با بیان اینکه در این دوره از مســابقات، 56 گروه از 
سراسر کشور شرکت کردند، گفت: هر گروه شامل شش 
دانشجو و یک استاد راهنماســت که 17 گروه را بانوان 
تشکیل مى دهند و نفرات اول، دوم و سوم به همکارى با 

شوراى نگهبان دعوت مى شوند. 

شگرد جدید براى فرار از 
نصب کارتخوان در مطب ها

شبیه سازى شوراى نگهبان 
به مسابقه گذاشته شد

از استقالل و پرسپولیس تا رقم عجیب قرارداد مربیان

افشاگرى فوتبالى به روایت نماینده اصفهان فعالً در برجام مى مانیم
  خانه ملت| رئیس کمیسـیون امنیـت ملى 
مجلس با اشـاره به دو رکن نظارتى کشـور بر برجام، 
گفت: در شرایط کنونى نظام جمهورى اسالمى هنوز 
تصمیمى براى خروج از برجام نگرفته است. حشمت 
ا... فالحت پیشـه افزود: با توجه بـه اهمیت موضوع، 
تصمیمات مهـم و کالن در ارتباط با برجـام در قالب 
شـوراى عالى امنیت ملـى و تحت نظر مقـام معظم 

رهبرى گرفته خواهد شد.

مذاکره و مقابله
  جماران | محمد اسـماعیل کوثرى، جانشـین 
قرارگاه ثارا... تأکید کرد: زمانـى دائم گفتند «مذاکره 
مذاکره مذاکره»؛ خوب مذاکره انجام شد و نتیجه هم 
نداد.کسـانى هم که امروز مى گوینـد «مقابله مقابله 
مقابله» واقعًا الفبـا را نمى دانند چـون این کار همین 
جورى نمى شود، باید محاسبات منافع ملى و شناخت 

عمیق از طرف مقابل صورت گیرد. 

بازى جنگ را تمرین کنید
  عصر ایران| فرمانـده کل ارتش درخصوص 
تهدیدات دشمن، این تهدیدات را جدى ارزیابى کرد و 
گفت: همه نیروها باید یگان هاى خودشان را با تفکر 
شب حمله اي آماده کنند و بازي جنگ را دائماً تمرین 
کنند. البته این تهدیدات در ابتداى کار زمینى نخواهد 
بود اما نیروى زمینى به عنوان محور همه عملیات ها 

باید با وجود این، آمادگى خود را حفظ کند.

حتى یکى
  فارس| محمدجـواد ظریـف وزیـر امـور 
خارجه جمهورى اسـالمى ایران که براى شـرکت در 
شـانزدهمین نشسـت مجمع گفتگوى همکارى آسیا 
به دوحه سفر کرده بود، در حاشیه این نشست به شبکه 
الجزیره انگلیسى گفت: حتى یک ایرانى را پیدا نمى کنید 

گزینه تسلیم در مقابل آمریکا را انتخاب کند.

نه؛ نمى شود
على مطهـرى، نایـب رئیـس مجلس    ایکنا |
در گفتگویـى اظهار کـرد: در مسـائل فرهنگى نباید 
خیلى سـهل انگار بـود و همه چیـز را رها کنیـم و به 
عهده خود مردم بگذاریم. عده اى بودنـد و امروز هم 
هسـتند که مى گویند مشروب فروشـى باز باشـد اما 
خود مـردم نروند یـا اینکه حجـاب اختیارى باشـد و 
خانم ها خودشان رعایت کنند و مردها هم نگاه نکنند. 
این گونه نمى شود و اگر هیچ نظارتى در کار نباشد زمام 

کار از دست مى رود و بر جامعه اثر مى گذارد.

پِس پرده را توضیح دهند
  خانه ملت| عضـو کمیسـیون امنیـت ملى 
مجلس با اشاره به حذف تلگرام طالیى و هاتگرام از 
گوشى هاى موبایل و هشدار گوگل مبنى بر جاسوسى 
بودن آنها گفت: اینکه پس پرده این موضوع چیست، 
مسئوالن ذیربط باید به افکار عمومى پاسخ دهند زیرا 
این دو اپلیکیشـن با این حجم از کاربر نمى توانستند 
در این مدت به صورت مخفیانه فعالیت کرده باشـند. 
عالء الدین بروجردى افزود: سـکوت نمى تواند افکار 

عمومى را قانع کند.

حمله بیوتروریسم به ایران؟ 
  ایرنا | نماینده مردم شـیراز در مجلس گفت: 
گسـترش آنفلوآنزاى مرغى در کشور خسارات بسیار 
سنگینى به کشور وارد کرد و براساس تحقیقات انجام 
شده این موضوع بیوتروریسم بود و آفت از خارج  وارد 
شـد. در مورد هجوم ملخ ها نیز احتمال بیوتروریسـم 
وجود دارد. على اکبرى منشأ ورود این ملخ ها را از یک 
کشور عربى دانست و گفت: ملخ توانایى پرواز تا 200 
کیلومتر را دارد اما فاصله ایران تا کشـور عربى بسیار 
بیشتر از این مسـافت اسـت و این احتمال وجود دارد 
که این ملخ ها از مسـیر دریا و با اسـتفاده از کشتى به 

نزدیکى مرزهاى ایران انتقال یافته باشند.

خبرخوان
تفاوت هزینه حج 98 

با حج 97
  میزان | با گرانى هاى بــه وجود آمده 
هزینه اعــزام زائران حج 98 نســبت به هزینه 
حج 97 با افزایش بیــش از دو برابرى رو به رو 
شــده اســت. با توجه به هزینه هاى حج تمتع، 
پیش بینى مى شــد که حج 98 با رقمى باالى 
30 میلیون تومان براى حجاج انجام پذیرد اما 
برنامه ریزى ها و پیش بینى ها متوســط قیمت 
حج امســال 25 میلیون تومان خواهد بود که 
پایین ترین قیمت 21 میلیون تومان و باالترین 
قیمت کاروان 28 میلیون تومان در نظر گرفته 

شده است.

اسنپ به شهرضا رسید
  مهر | با گذشــت بیش از چهار سال از 
آغاز فعالیت شرکت اسنپ، خدمات این سامانه 
هوشمند حمل ونقل از مرز صد شهر عبور کرد. بر 
این اساس شهروندان در سراسر کشور مى توانند 
با استفاده از این اپلیکیشن در سریع ترین زمان و 
با به صرفه ترین قیمت درخواست خودرو دهند. 
با اضافه شــدن شش شــهر بیرجند، ورامین، 
جهرم، فسا، زرین شهر و شهرضا از چهار استان 
کشور به فهرست شهرهاى محل فعالیت اسنپ، 
خدمات این سامانه در تمام 31 استان ایران در 

دسترس است. 

واردات
 28 ُتن چمن مصنوعى!

  میزان | در سال 97 بیش از 28 ُتن چمن 
مصنوعى از کشور هاى چین و ایتالیا وارد ایران 
شده است. واردات این حجم چمن مصنوعى به 
کشور 107 هزار و 803 دالر ارز از کشور خارج 
شده است که رقم ریالى آن بالغ بر چهار میلیارد 
و 547 میلیون و 661 هزار و 298 ریال در آمار 

گمرك به ثبت رسیده است. 

فعالً خودرو نخرید
سخنگوى ســازمان تعزیرات    تابناك |
حکومتى گفت: در فضایى که تعدادى سودجو 
و دالل بدون کارشناســى قیمت ها را افزایش 
مى دهند از مردم تقاضا مى شود خرید خودرو را 
عقب بیاندازند تا شرایط خرید و فروش به روال 

عادى برگردد.

اشتباه بزرگ
  ایرنا | قائم مقام وزیــر علوم، تحقیقات 
و فناورى گفت: اســتفاده از ظروف پالستیکى 
به جاى بطرى هاى شیشــه اى حــاوى مواد 
آشــامیدنى و خوراکى از جمله شــیر و نوشابه 
اشــتباه بود که باید در آن تجدیدنظر شــود. 
عبدالرضــا باقرى با اشــاره به آســیب جدى 
اســتفاده از ظروف یکبار مصرف پالستیکى 
در محیط زیست افزود: استفاده از این ظروف 
که خطرات زیســت محیطى دارد، در کشور ما 
به طور وحشتناکى باالســت بنابراین سازمان 
محیط زیست باید براى حذف این نوع وسایل، 

اهتمام جدى داشته باشد.

اسلحه چند؟ 
  عصر ایران| اگــر عبــارت «فروش 
اسلحه» را در شــبکه هاى اجتماعى جستجو 
کنید به صفحاتى برخــورد خواهید کرد که در 
آن عده اى مشغول فروش و عده اى دیگر هم 
مشغول خرید انواع اســلحه اند به ویژه اسلحه 
گرم. قیمت ها هم متفاوت است از 1/5 میلیون 
شروع مى شود تا باالى ده میلیون. این درحالى 
است که خریدارى، نگهدارى، حمل یا معامله 
غیرمجاز ســالح گرم و ســرد جنگى یا سالح 
شکارى و یا قطعات مؤثر و مهمات آنها، عالوه 
بر مجازات نقدى سنگین، از سه ماه تا ده   سال 

حبس دارد. 

ورزش و به خصوص فوتبال از جمله مقوله هایى است که 
سیاسیون به دالیل متعدد براى ورود به جنجال هاى آن 
تمایل نشان مى دهند. در میان اهل سیاست هم نمایندگان 
مجلس عموماً بیشتر از بقیه راغب هستند که وارد مباحث 
ورزشى شوند. نمونه اش نماینده ارومیه که البد مى دانید در 
پرونده جنجالى دروازه بان تراکتورسازى تبریز و همسرش 

چه موضعگیرى هایى کرد.
برعکس این نماینــده و دیگر همفکــران او، نمایندگان 
اســتان اصفهان معموًال وارد این مقوالت نمى شوند. به 
همین دلیل هم کمتر نقل قولى از اینهــا وجود دارد که به 
ورزش و اتفاقات جارى در آن مربوط باشــد. حاال اما یکى 
از نمایندگان اســتان اصفهان و آن هم در کسوت ریاست 
مجمع نمایندگان اســتان، سنت شــکنى کرده و در این 
باره به اظهارنظر پرداخته اســت. جالب آنکــه اظهارات 
حجت االسالم و المسلمین سیدناصر موسوى الرگانى در 
گفتگو با پایگاه اطالع رسانى «صاحب نیوز» نشان مى دهد

 نماینــده فالورجان اتفاقــاً از ریز آنچــه در فوتبال ایران 
مى گــذرد کامًال هم اطــالع دارد و اگر تا امــروز چیزى 

نمى گفته البد به مصلحت بوده است: 
■مجلس در مورد دستمزدهاى مربیان خارجى ورود پیدا 
نکرده ولى شخصًا با ورود مربیان خارجى مخالف هستم؛ 

چرا که بسیارى از مربیان داخلى عملکرد خوبى دارند.
■یکى از مربیان باشــگاه هاى داخلى 15 میلیارد تومان 
حقوق دریافت مى کند، این اتفاق در کشورى مى افتد که 

بعضى ها حتى به نان شب خود محتاج هستند.
■یک مربى در کشور ما ماهیانه حداقل یک میلیارد و 200 
میلیون تومان حقوق دریافت مى کند؛ متأســفانه بعضى 
مواقع قراردادهاى سورى بخاطر فرار مالیاتى با این افراد 

منعقد مى شود و از دو طرف به کشور ضربه مى زنند؛ یعنى 
بیت المال را مى گیرند و مالیات هم نمى دهند.

■باشگاه هاى پرسپولیس و استقالل بار سنگینى بر دوش 
دولت دارند؛ دولت تریلیاردى بــراى آنها خرج مى کند و 
نتیجه الزم هم گرفته نمى شــود؛ در قانون هاى بودجه 

یکساله مصوب شده که باشگاه هاى بزرگ مثل استقالل 
و پرســپولیس به بخش خصوصى واگذار شوند، هرچند 
حقیقتًا در واگذارى به بخش خصوصى هم بیت المال به 

تاراج رفته است.
■عده اى شــرکت ها و کارخانه ها را بــه قیمتى خریدند 

که حتى اگر انبارهاى آن و موادى که داخل آنهاســت را 
بفروشند بیش از پولى اســت که پرداخت کرده اند؛ نمونه 
آن ماشین سازى تبریز است که در مجلس هم مطرح بوده؛ 
ماشین سازى تبریز را نه به اهل و نه به قیمت فروخته اند و 

شاید آن را به یک دهم قیمت واقعى قیمت گذارى کردند.

رئیس دفتر مقام معظم رهبرى ضمن اشاره به تأکید رهبر 
انقالب در بازدید از نمایشگاه کتاب مبنى بر افشاگرى 
خیانت هاى پهلوى اظهار کرد: خیانت هاى پهلوى پدر و 
پسر زیاد و بســیار بد بود. دو خاطره از این خاندان بازگو 

مى کنم تا عمق فجایع مشخص شود.
به گزارش «فارس» حجت االسالم محمدى گلپایگانى 
گفت: زمانى که رضاخان به مشــهد رفت در ملک آباد 
مهمانى ترتیب داد. در این مهمانى به قدرى مشروبات 
الکلى استفاده شده بود که پول براى پرداخت هزینه آن 
نداشــتند و خیلى راحت در آن دوران 4000 تومان پول 
رایج مملکت از اموال آســتان قدس رضوى برداشته و 
صرف مشروبات رضا خان شد. رئیس دفتر مقام معظم 
رهبرى گفت:  پولى که مردم نیازمند براى اداى حاجت 
به حرم مى انداختند پهلوى به آسانى آن را خرج عیاشى 

خود مى کرد.
حجت االســالم محمدى گلپایگانى خاطــره دومى را 

بازگو کرد و  گفت: شهناز دختر محمدرضا پهلوى روزى 
به مشهد آمد و در یکى از هتل ها ساکن شد. قماربازان 
همراه او بودند و یک شب میزان بدهى شهناز به حدى 
شد که پول براى تسویه نداشــت. او نیز مانند رضاخان 
از پول آســتان قدس بدهى باختن در قمار را پرداخت

 کرد.

 «درو بینسکى»، گردشگر، ویدیوســاز و وبالگ نویس 
آمریکایى در بازگشــت به آمریکا با سئوال و جواب دولت 

درباره سفرهایش رو به رو شد.
درو بینسکى، سفرنویس اهل آمریکاست که در دو سال 
گذشته به کشورهاى مختلف خاورمیانه سفر کرده است. 
او که با چندین ویدیو درباره ســفر به ایران در اینستاگرام 
حسابى معروف شده پس از ایران به افغانستان، پاکستان و 

عراق نیز سفر کرده است.
افغانستان، پاکســتان و عراق مقاصد غیر معمولى براى 
آمریکایى هاست. دولت آمریکا هرچند براى گردشگرانى 
که به ایران ســفر مى کنند نیــز محدودیت هایى در نظر 
گرفته اما کمتر دیده شده که سفر به ایران موجب سئوال و 

پرسش از شهروندان آمریکا شود و با وجود روابط متشنج 
سیاسى، آمریکایى ها همچنان بخشى از بازار گردشگرى 

ایران هستند.
درو که به تازگى به آمریکا بازگشته در مطلب اینستاگرامى 
تازه اى نوشته است: «من تازه به آمریکا برگشته ام و وقتى 
مأموران ویزاهاى افغانســتان، عراق و پاکســتان را در 
پاسپورت من دیدند، بیش از 20 دقیقه به سئوال هاى آنها 
پاسخ دادم. به مأموران پلیس توضیح دادم که من چطور 
زندگى مى کنم. تأکید کردم فیلم هاى روى یوتیوبم را نگاه 
کنند. مأموران پلیس در نهایت پس از گرفتن شماره تلفن 
و ایمیل اجازه ورود به من دادند و گفتند که ممکن است که 

براى سئوال هاى بیشتر با من تماس بگیرند.»

باغ وحش ارم تهران روز پنج شنبه میزبان جشن بازگشت 
شیر ایرانى به کشور بود. 

ایمان معماریان، دامپزشک این باغ وحش گفت: این زیرگونه  
متأسفانه آخرین بار 80 سال پیش در ایران دیده شده است و 
بعد از آن هم در طبیعت ایران منقرض شده است. معماریان 
تصریح کرد: در حال حاضر از تمام زیســتگاه هاى قدیمى  
شیر ایرانى فقط یک بخش خیلى کوچک در ایالت گجرات 

هندوستان در جنگل گیر وجود دارد.
دامپزشک باغ وحش ارم یادآور شد: از قبل از انقالب خیلى 
تالش ها انجام شــد تا شــیر ایرانى را برگردانند اما موفق 
نمى شدند چون هندى ها حاضر نبودند شیر را به ایران بدهند 

یا مثًال مى خواستند با یوزپلنگ و مانند آن معامله کنند که 
امکانپذیر نبود. 

وى اعالم کرد: از حدود شــش ســال پیش باغ وحش ارم 
تهران تالش کرد براى آنکه بتواند شــیر ایرانى را حداقل 
به باغ وحش برگرداند. در این راســتا درخواســتمان را به 
اتحادیه باغ وحش هاى اروپا دادیــم و بعد از آن جایگاهى 
با استانداردهاى کامل اروپایى ساختیم. چندین بار از اروپا 
آمدند و بازدید کردند و اصالحات بسیار  کاملى روى جایگاه 
انجام شد و االن شاید یکى از بهترین جایگاه هاى موجود 
شیر در سراسر دنیا باشد و کامًال مورد تأیید قرار گرفته است. 
بعد از آن اتحادیه باغ وحش هاى اروپا توصیه کرد که دو شیر، 

شامل یک شیر نر از انگلستان و یک شیر ماده از ایرلند، به باغ 
وحش ارم تهران بیایند.

وى افــزود: حتى بعد از این توصیه هم مشــکالت متعدد 
خارجى و داخلى داشــتیم. خیلى ســنگ اندازى مى شد تا 
این اتفاق صورت نگیرد. متأسفانه تحریم هاى آمریکا هم 
باعث شد چند بار این نقل و انتقال عقب بیافتد و حتى بگویند 
که ممکن است نتوانیم شیر را بفرستیم. نامه نگارى هاى 
مکررى انجام شد و پیگیرى هاى زیادى کردیم و از طرف 
اتحادیه اروپا هم مطرح شد که این نقل و انتقال مالى نیست 
و حتمًا باید انجام شود. در نهایت موفق شدیم این مهم را 

انجام دهیم.

2 خاطره درباره خاندان پهلوى چرا به خاورمیانه سفر کردى؟

داد مردم از گرانى بلند است

بازگشت شیر ایرانى به کشور پس از 80 سال

بعد از فیلتر شــدن تلگرام بود کــه صحبت هایى هم در 
خصوص فیلترینگ اینستاگرام به گوش رسید، موضوعى 
که هرازگاهى در مورد آن گمانه زنى مى شــود. اما پس از 
فیلتر شــدن صفحات مجازى برخى از نیروهاى سپاه در 
اینســتاگرام، بار دیگر صحبت از فیلتر کردن این شبکه 
اجتماعى به میان آمد و پس از اینکه فردى مســلح، طلبه 
جوانى را در همدان به قتل رســاند و سپس این موضوع 
را در اینســتاگرام خود اعالم کرد، مجدداً بحث فیلترینگ 

آن مطرح شد.

اما رمضانعلى سبحانى فر، نماینده ســبزوار و عضو ناظر 
مجلس در کارگروه تعیین مصادیــق محتواى مجرمانه، 
در پاســخ به اینکه «آیا احتمال فیلتر شــدن اینستاگرام 
وجود دارد»، به «اعتمادآنالیــن»  مى گوید: بعید مى دانم 
فیلترینگ اینستاگرام در دستور کار باشد. اینستاگرام یک 
رسانه است و شرایط این پیام رسان به  گونه اى نیست که 

تخریب کننده باشد.
او مى گوید هیچ صحبتى در کارگروه مصادیق مجرمانه در 

این زمینه نشده است.

فیلترینگ اینستاگرام در دستور کار نیست
آیت ا... العظمى مکارم شــیرازى با بیان اینکه داد مردم از 
گرانى و تورم بلند است ، گفت: رئیس قوه قضاییه باید آستین 
باال بزند و با دو مســئله برخورد کند؛ مسئله اول قاچاق و 

مسئله دوم سوء استفاده هاى کالن است.
آیت ا... مکارم شــیرازى در جلســه درس خارج فقه خود 
خاطرنشان کرد: دولت از یک ســو و ملت از سوى دیگر 
در گرانى نقش دارند. این مرجع تقلید خاطرنشان کرد: در 
تهران تعدادى از مراکز و رســتوران ها تعطیل شده است 
چراکه غذا گران شده و مشترى ها خرید نمى کنند و این 

مسئله وحشتناك است.
وى یادآور شد: کاالها که انبار نمى شود بلکه به خارج قاچاق 

شده و دست هاى مافیایى وحشتناکى براى قاچاق است.

وى ادامه داد: در اخبار آمده بود که یک نفر 500 میلیون ارز 
گرفته براى واردات ولى همه آن را در بازار فروخته است؛ چه 

کسى است که جرأت مى کند چنین کارى کند؟
این مرجع تقلید خاطرنشان کرد: اگر با این دو گروه مبارزه 
کرده و دولت دســت از گرانى ها بردارد مسئله خیلى فرق 

مى کند؛ باید به جاى مبارزه با معلول با علت مبارزه کرد.
وى تأکید کرد: کســى که 500 میلیون ارز 4200 تومانى 
مى گیرد و همه اش را در بازار مى فروشد تنها نیست. عده اى 
همدست دارد که امیدواریم با شجاعتى که در آقاى رئیسى 
سراغ داریم این دو موضوع به شدت و البته با سرعت انجام 
شود  و نتیجه آن را مردم ببینند و جلوى این قاچاق ها و سوء 

استفاده ها گرفته شود.

مانى مهدوى
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تولید 2 میلیون ماهى در آران 
فرماندار آران و بیدگل با اشـاره به ظرفیت باالى موجود 
در زمینه آبزى پرورى گفت: ساالنه نزدیک به دو میلیون 
و 200 هزار قطعه انواع ماهیان زینتى در این شهرستان 
تولید و روانه بازار مى شـود. اسـماعیل بایبـوردى تولید 
سـاالنه افزون بر 40 تن انواع ماهیان سردابى، گرمابى 
و همچنین خاویارى را نیز یادآور شد و افزود: این میزان 

ماهى در 50 واحد پرورشى شهرستان تولید مى شود. 

مطالبات معلمان
 پرداخت مى شود

استاندار اصفهان در نشست شـوراى آموزش و پرورش 
اسـتان گفت: با اختصـاص 66 میلیارد تومـان از محل 
اعتبـارات سـال هـاى 97 و 98 امیدواریـم تـا پایـان 
اردیبهشت مطالبات معلمان استان پرداخت شود. عباس 
رضایى با اشـاره به تحصیـل 920 هزار دانـش آموز در 
استان و فعالیت 52 هزار معلم گفت: 15هزار و 692 نفر در 
زمینه نیروى انسانى آموزش و پرورش کمبود داریم که 
با به کارگیرى برنامه هایى بخشى از این مشکل را حل 

کرده ایم  اما هنوز با مشکل کمبود نیرو مواجه هستیم.

محدودیت ترافیکى در 
خیابان مشتاق 

طـرح محدودیـت ترافیکى خیابـان مشـتاق اول براى 
اتصال لوله فاضالب اصلى به خیابان مشـتاق دوم آغاز 
شـد. مدیر روابط عمومى معاونت حمل ونقل وترافیک 
شـهردارى اصفهان گفت: دراین طرح به دلیل عملیات 
حفارى خیابان مشتاق اول به مشتاق دوم از شهروندان 
تقاضا مى شود براى تردد در این مسیر به ویژه در ساعات 
پرترافیک 11 صبح تا یک بعداز ظهـر و 19 و 30 دقیقه  
تا 21  از  مسـیر جایگزین در موازات این خیابان استفاده 
کنند. محمد مقدم پیش بینى کرد  که این طرح تا پایان 

اردیبهشت ماه به پایان برسد.

مهر و موم 8 چایخانه در 
خمینى شهر

8 چایخانه غیر مجاز در خمینى شـهر مهر و موم شـد. 
مدیر شبکه بهداشـت و درمان شهرستان خمینى شهر 
گفت: بازرسـان بهداشـت محیط این شـبکه در قالب 
سـه گروه گشت و بازرسـى هشـت چایخانه غیر مجاز 
را در مناطـق آدریـان، هرسـتان، دسـتگرد و منطقـه 
خوشـاب پلمپ کردند. مجتبى گلزارى افزود: بازرسان 
420 دسـتگاه قلیان را از این چایخانه هـاى غیر مجاز 

جمع آورى و معدوم کردند.

همکارى دانشگاه  اصفهان با 
دانشگاه هاى چین و نجف 

مدیـر دفتـر همکارى هاى علمـى بین المللى دانشـگاه 
اصفهان از همـکارى با دانشـگاه اسـالمى نجف براى 
برگزارى دوره کوتاه مدت خبر داد. سید کمیل طیبى اظهار 
کرد: اخیراً تفاهمنامه اى با دانشگاه اسالمى نجف منعقد 
کرده ایم که براساس آن دوره کوتاه مدت برگزار مى شود. 
وى افزود: این دوره هاى کوتاه مدت در زمینه مهندسى و 
علوم پایه است. وى همچنین از مبادله دانشجو با دانشگاه 
گوانگ چین خبر داد و گفت: براساس این مبادله دانشجو 
بیش از ده نفر به این دانشـگاه مى رونـد و براى آموزش 

زبان فارسى است.

سوختند و کسى آنها را ندید
نماینـده مـردم اصفهان در مجلس شـوراى اسـالمى 
گفت: بحـران اصلى خشکسـالى اسـت، نزدیک به ده 
سال زندگى کشـاورزان اصفهانى سوخت و کسى آنها 
را ندید. حیدرعلـى عابدى در جلسـه صمیمى اعضاى 
ادوار شوراى اسالمى شـهر اصفهان، اظهار کرد: تونل 
سوم کوهرنگ مشـکل اصفهان را حل نخواهد کرد و 
120 میلیون مترمکعب بیشـتر آورده آب ندارد، بودجه 
براى تکمیل دارد ولـى پیمانکارش مشـکل دارد. وى 
افزود: مشـکل امروز اصفهان پروژه بهشـت آباد است 
که شش سال پیش توسط چیت چیان، وزیر وقت نیرو 

تعطیل شده است. 

خبر

رئیس اتحادیه خرده فروشــان میوه و سبزى اصفهان با 
اشاره به کمبود خرما در آستانه ماه رمضان، گفت: شرایط 
آب وهوا و همچنین صادرات موجب افزایش نرخ خرما و 

رسیدن آن به 40 هزار تومان در هرکیلو شده است.
نوروزعلى اســماعیلى در گفتگو با «ایسنا» در خصوص 
افزایش قیمت خرما در آســتانه ماه رمضان، اظهار کرد: 
متأسفانه در آستانه ماه رمضان قیمت خرما به دلیل کمبود 
در بازار افزایش یافته و بین 22 تا 40 هزار تومان در سطح 

خرده فروشى عرضه مى شود.
وى دلیل گرانى خرما را تغییرات آب و هوایى و وقوع سیل 
در استان هاى جنوبى کشور عنوان کرد و گفت: صادرات 

خرما نیز در افزایش قیمت این محصول تأثیرگذار است.
رئیس اتحادیه خرده فروشــان میوه و ســبزى اصفهان 
یادآور شــد: خرماهاى موجود در بــازار پیش ازاین در 
انبارهاى کشور ذخیره شده بودند که اکنون وارد سطح 

عرضه شده است.
وى در خصوص کمبود برخى ســبزى و صیفى جات و 
گرانى آنها، اظهار کرد: متأسفانه سیل خوزستان موجب 
از بین رفتن بخش زیادى از محصوالت کشاورزى شد، 
از سوى دیگر صادرات بر گرانى برخى محصوالت دامن 
زد، البته از هفته گذشــته صادرات پیاز، سیب و پرتقال 

ممنوع شد.

رئیس اداره میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى 
اردســتان در خصوص آخرین وضعیت کاخ سرهنگ آباد 
گفت: با توجه به پیگیرى پرونده آتش ســوزى در مراجع 
قضایى، بحث مالکیت خصوصى آن هنوز برطرف نشده 
است، فعًال کار مرمت متوقف شــده و منتظر صدور حکم 

قضایى هستیم.
مهدى مشــهدى با بیان اینکه مذاکراتى بــراى خرید و 
واگذارى این اثــر با ارزش به میــراث فرهنگى از طریق 
معاونت میراث فرهنگى کشور با مالکان صورت گرفته، ولى 
هنوز نتیجه قطعى نداشته است، گفت: براى پیشگیرى از 
تخریب بیشتر این بنا در سال گذشته مقدارى مقاوم سازى 

و سقف کاذب با هزینه دو میلیارد و 200میلیون ریال انجام 
شده است. امسال براى نصب هفت دوربین حفاظتى 400 
میلیون ریال  اختصاص داده شده که در حال تعیین پیمانکار 
بوده و هم اکنون در حال ساماندهى مصالح و نظافت محل 

هستیم.
رئیس اداره میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى 
اردستان در خصوص نظافت کاخ سرهنگ آباد، خاطرنشان 
کرد: با هماهنگى هایى که انجام شد این طرح امروز با حضور 
انجمن ها و تشکل هاى مردمى در حوزه میراث فرهنگى و 
گردشگرى در شهرهاى اردستان و زواره و به شکل ویژه در 

کاخ تاریخى سرهنگ آباد و محدوده آن انجام شد.

کاخ سرهنگ آباد 
جان گرفت

قیمت خرما 
به 40 هزار تومان رسید

رئیس کل دادگسترى اســتان اصفهان با اشاره به 
محاکمه یکى دیگر از اخاللگران در امور اقتصادى 
اصفهان گفت: پنجمین جلسه دادگاه ویژه رسیدگى 
به جرایم اقتصادى در دادگسترى استان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومى دادگســترى کل استان 
اصفهان،  احمد خسروى وفا اظهار کرد: در پرونده اى 

با موضوع جرایم اقتصادى، سلمان کوهى فرزند اکبر 
به اتهام اخالل در نظام اقتصادى کشــور از طریق 
تشکیل شــرکت هاى داخلى و خارجى و گشایش 
اعتبار اســنادى و دریافت ارز و انتقــال آن به خارج 
از کشــور بدون وارد کردن کاال و عدم ارائه اســناد 
و مدارك گمرکى به بانک به میزان 50/436/904 
درهم امارت و 813/859 یورو تحت پیگرد قضایى 
قرار گرفــت و پرونده وى پس از انجــام تحقیقات 
مقدماتى در دادسرا با صدور کیفرخواست به دادگاه 

ارسال شد.
وى افــزود: دادگاه این متهم به صــورت علنى و با 
حضور وکیل مدافع، نمایندگان بانک هاى شاکى و 
خبرنگاران برگزار شد و قضات دادگاه ویژه رسیدگى 
به جرایم اقتصادى اســتان پس از ختم رســیدگى، 

صدور حکم کرده و نتیجه متعاقبًا اعالم خواهد شد.

سرپرست دانشگاه آزاد اســالمى مبارکه-مجلسى 
در یادواره شهداى دانشــجوى شهرستان مبارکه 
بابیان اینکه شــهدا به مجلــس و یادواره ها احتیاج 
ندارند، افزود: شــهدا به یــادواره احتیــاج ندارند 
و نخواهند داشــت، این ما هســتیم که با غفلت و 
مشغله هاى کارى از شهدا فاصله گرفته ایم و به چنین 

یادواره هایى احتیاج داریم.
محمد گلنارى با اشاره به بیانات مقام معظم رهبرى، 
گفت: شهدا بردى بزرگ کردند و برنده معامله باخدا 

شدند تا جان خود را فدا کنند و جاودانه باشند.

وى با اشاره به مجالس و یادواره هاى شهدایى که در 
سطح کشور برگزار مى شود، خاطرنشان کرد: چنین 
مجالسى که براى شهدا اجرا مى شود باالترین خوبى 
که دارد محفلى براى بازتولید فرهنگ ایثار و شهادت 

مخصوص جوانان است.
گلنارى گفت: این شــهدایى که عکس هایشــان 
زینت بخش محفل ها و مجالس اســت، آرزوهایى 
براى خود داشــته اند ولى تمام این وابســتگى ها را 
رها کردند و بــراى دفاع از ملت خــود جان خود را 

دادند.

رئیس جمعیت هالل احمر نجف آبــاد گفت: مردم 
این شهرستان از ابتداى وقوع سیل در سال جارى تا 
کنون بیش از 205 میلیون تومان به صورت نقدى و 
اقالم اهدایى به ارزش نزدیک به 250 میلیون تومان 

را به مردم استان هاى سیل زده کمک کردند.

مهدى کاظمى با اشاره به مشــارکت همه پرسنل 
این جمعیت و بیش از 200 نفر از نیروهاى داوطلب 
در امــور مربوط به کمک رســانى به ســیل زدگان 
خاطرنشان کرد: کمک هاى غیرنقدى که به صورت 
منظم جمع آورى، تفکیک و بسته بندى مى شوند تا 
این لحظه در قالب ده کامیون و وانت بار به مناطق 
آسیب دیده از سیل ارسال شــده و این روند در آینده 

نیز ادامه خواهد داشت.
وى با اشاره به ارسال غذاى گرم براى موکب هاى 
مختلف و توزیع بیــش از ده هزار گونــى در نقاط 
بحرانى استان خوزســتان تصریح کرد: جمع آورى 
کمک هاى نقدى و غیرنقدى همچنان ادامه دارد  اما 
کمک هاى نقدى براى تأمین مایحتاج سیل زدگان 

اهمیت بیشترى دارد.

رئیس شوراى شــهر کاشــان حضور مردم در مواقع 
حساس را حالل مشکالت دانســت و گفت: تعامل با 

نخبگان کاشانى در دستور کار مسئوالن قرار بگیرد.
على رســول زاده در جمع دانشجویان دانشگاه کاشان 
افزود: تعامل با نخبگان و جریان ســازان شــهرى و 
اســتفاده از افراد متخصص در امور شهرى از اهمیت 
باالیى برخوردار است چرا که گردش قدرت عملى در 

رفع مشکالت جامعه از اهمیت باالیى برخوردار است.
رئیس شوراى شهر کاشان با بیان اینکه شوراها مى توانند 

تعامل و جا به جایى قدرت را توزیع کنند، ابراز کرد: در 
گذشــته هیچ ارتباطى بین جامعه و شهردارى ها نبود 
ولى امروز شوراها باید به عنوان نماینده مستقیم مردم 

خواسته هاى بحق مردم را جامه عمل بپوشانند.
وى اعضاى شوراى شــهر را مرتبط ترین مسئوالن با 
مردم دانست و گفت: در مواقع حساس همیشه حضور 
مردم حالل مشکالت بوده است و بر همین اساس ایجاد 
گرایش عمومى و حضور مردمى بــراى حرکت هاى 

کالن، مؤثرترین عامل در پیشرفت کشور است.

یک اخاللگر اقتصادى دیگر محاکمه شد

برگزارى یادواره شهداى دانشجوى شهرستان مبارکه 

کمک 455 میلیونى مردم نجف آباد به سیل زدگان

تعامل با نخبگان کاشانى در دستور کار مسئوالن 
قرار گیرد

استاندار اصفهان گفت: با عشق به تولید کنندگان، بیشتر از هر 
فرهادى، سنگ هاى پیش پاى تولید را برمى داریم.

به گزارش «ایسنا»، عباس رضایى در چهارمین گردهمایى 
فعاالن صنعت ســنگ کشور در ســالن همایش هاى بین 
المللى اتاق بازرگانى اصفهان در پاسخ به بیانات گالیه آمیز 
رئیس خانه معدن ایران، اظهار کرد: امروز همه بخش ها با 
مشکالت متعدد روبه رو هستند.  وى ادامه داد: براى اینکه 
مسئله رونق تولید، جنبه اجرایى و علمى بیابد باید همتى به 
خرج داد، در شرایط اقتصادى موجود نگاه هاى تنگ و بسته 

مناسب شرایط تحریم و جنگ اقتصادى نیست. براى اجرایى 
و عملى کردن رونق تولید باید قوانین آن نیز منطبق بر شرایط 
روز باشد.  اســتاندار اصفهان افزود: امروز سنگ هایى بسیار 
بزرگ تر از سنگ هایى که شما از معادن برداشت مى کنید، 
پیش پاى تولید کنندگان است اما عشق به تولید و کار چرخ 
تولید آنها را مى گرداند. رضایى گفت: عشق تولیدکنندگان 
براى ما ارزش دارد و مطمئنیم با این عشق، بیشتر از فرهاد هر 
سنگى را از پیش پاى خود و دیگر تولید کنندگان برمى دارید. 
استاندار اصفهان گفت: راه حل مشکالت موجود ارتباط دو 

سویه است، براى تولید در شرایط ظالمانه تحریم قدم شما 
بر روى چشم ماست، شما بیشتر از ما توانمندید تا مشکالت 
را حل کنید، پس لطفًا بیایید و تأمل کنید. وى با اشــاره به 
بازدید از معدن موته گفت: معدن موته بسیار دیدنى است اما 
آلودگى هاى اطرافش، دل آزار اســت. روزى شخصى گفت 
مى خواهد خرابکارى هاى پیش آمده در اطراف این معدن را 
جمع آورى کند و به تولید جانبى بپردازد. از شماهم مى خواهم 
همه جانبه نگر باشید، شرایط روز را باید سنجید، اولویت بندى 

کرد و بر اساس آن اقدامات الزم را انجام داد.

نگاه فرهادگونه استاندار اصفهان به مشکالت تولید

سنگ هایى بزرگ تر از سنگ هاى 
معادن پیش پاى تولیدکنندگان است

مدیرکل میراث فرهنگى استان اصفهان از اجرایى شدن 
طرح اداره باغ فین کاشان به صورت هیئت امنایى تا پایان 

سال خبر داد.
فریدون اللهیارى در گفتگو با «مهــر»، با بیان اینکه در 

قالب بودجه سال 97 مقرر بود 12 مجموعه تاریخى کشور 
به صورت هیئت امنایى اداره شوند، اظهار کرد: مقرر شده 
بود این قانون در استان اصفهان در اماکن تاریخى میدان 
امام خمینى (ره) و باغ فین کاشان به مرحله اجرا در بیاید 
و از آنجا که این موضوع مصوبه اســت، سازمان میراث 
فرهنگى نیز قوانین، ضوابط و آیین نامه ها را تدوین و در 
سال جارى این قانون به مرحله اجرا در مى آید. وى با بیان 
اینکه این هیئت امنا شامل افراد حقیقى و حقوقى، نخبگان 
شهر و چهره هاى فرهنگى و معتمدان شهرى است، افزود: 

اعضاى هیئت امناى باغ تاریخى فین کاشان و میدان امام 
خمینى(ره) اصفهان تاکنون مشخص نشده است که بر 
اســاس برنامه ریزى هاى صورت گرفته تعداد و اعضاى 

دقیق آن متعاقباً اعالم مى شود.
مدیرکل میراث فرهنگى، گردشگرى و صنایع دستى استان 
اصفهان با بیان اینکه اعضاى هیئــت امنا در واقع حکم 
مشاور و ناظر را دارند، گفت: با هیئت امنایى شدن مجموعه 
باغ جهانى فین کاشان و میدان امام(ره) تمامى درآمدهاى 

حاصله از آن صرف هزینه هاى آن محل مى شود.

طرح اداره باغ فین کاشان 
به صورت هیئت امنایى 

اجرایى مى شود

نهمین جشــنواره علمــى جابر بن حیــان مخصوص 
پروژه هاى علمى دانش آمــوزان دوره ابتدایى، با معرفى 
راهیافتگان به مرحله اســتانى در تــاالر اجتماعات خانه 
معلم شماره 3 اصفهان و با حضور گسترده دانش آموزان 
دختر و پســر مقطع ابتدایى و جمعى از مسئوالن به کار 

خود پایان داد.
در این مراســم که با برنامه هاى متنوع سرود و... همراه 
بود معاون دوره ابتدایى آموزش و پرورش استان اصفهان 
گفت: خدا را شاکرم که نعمت بى بدیل تعلیم و تربیت، رشد 

و شکوفایى و بالندگى را به ما عطا کرد.
شهین جوانى اعالم کرد: اینگونه گردهمایى ها به منظور 
رشــد و بالندگى دانش آموزان بوده و مــا نیز در خدمت 
دانش آمــوزان نواحى شــش گانه در طرح پژوهشــى و 

تحقیقاتى براى به ثمر نشستن آنها بوده و هستیم.
جوانى افزود: ما در آستانه روز معلم و براى تعلیم و تربیت 
یک جریان و همچنیــن تکریم، این جشــنواره را بر پا 

کرده ایم.
وى با بیان اینکه ســالم دانش آموز بــراى معلم از لذت 
خاصى برخوردار است، گفت: امروز معلمان ما داراى سه 
ویژگى دانش پرورى، آینده سازى و انسان پرورى بوده و 
جشنواره جابر بن حیان در این راستا برگزار شده و قرار است 
دانش آموزان کار گروهى را با هم تجربه کنند تا در صورت 
پذیرش مسئولیت در آینده این تجربه ها به کارگیرى شود.
معاون دوره ابتدایى آموزش و پرورش اســتان اصفهان 
با تأکید بر کار جمعى گفــت: اگر نتوانیم جمعى کار کنیم 
نتایج خوبى عاید نخواهد شد و در جشنواره جابر بن حیان 

دانش آموزان از یکدیگر فراگیرى را یاد مى گیرند.

وى خطاب به دانش آموزان گفت: بــا انجام پروژه هاى 
تحقیقاتى، خودتان را به خداوند نزدیک کرده و بیشتر با 
آیات خداوند آشنا شده و در حقیقت کار شما، کار دانشمندان 

است. 
جوانى اظهار کرد: دانشــمندان فکــر مى کنند، فرضیه 
مى سازند، مشاهده مى کنند، اطالعات جمع آورى کرده 
و آزمایش مى کنند و نتیجه مى گیرند و این دقیقاً کارهایى 
است که شــما دانش آموزان در طرح و جشنواره جابر بن 
حیان انجام مى دهید و خلق آثار مى کنید و بدانید که شما 
به دانشمندان کوچک معروف هســتید و آینده کشور به 

دست شماست.
وى با بیان اینکه هدف ما در جشنواره جابر بن حیان توجه 
صرف به مسائل علمى نیست، گفت: ما به دنبال آن هستیم 
تا شما پاسخ سئواالت خود را از طریق کنجکاوى و جستجو 
بیابید و معلمان نیز در عرصه آموزش و پرورش باید سئوال 

خوب دانش آموزان را پاسخگو باشند.
جوانى با ارائه اعداد و ارقامى گفت: در استان اصفهان در 
مجموع در مقطع ابتدایى 467 هــزار و 624 دانش آموز 
مشغول به تحصیل هستند که از این تعداد 259 هزار و 5 
نفر معادل 55 درصد دانش آموزان در جشنواره جابر بن 
حیان شرکت کردند که نسبت به دوره قبل 2/7 درصد 
رشد نشان مى دهد و در نهایت در نهمین جشنواره جابر 
بن حیان 550 نفر به مرحله نهایى و استانى راه یافته اند و 
باید به خود ببالیم که آینده کشور، مدیریت بسیار خوبى 

خواهد داشت.
■■■

در ادامه چند تن از دانش آموزان برگزیده نهمین جشنواره 
جابر بن حیان، به تشریح پروژه هاى علمى و تحقیقاتى خود 
پرداختند و با حضور مسئوالن، از دانش آموزان برگزیده با 

اهداى لوح و هدایایى قدردانى شد.

شرکت 55 درصد دانش آموزان در جشنواره علمى جابر بن حیان
ساسان اکبرزاده
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مرتضى میرباقرى، معاون ســیماى رســانه ملى، از 
جزییات پخــش احتمالى برنامه «ماه عســل» در 

رمضان امسال گفت.
میرباقرى درباره پخش برنامه «ماه عســل» در ماه 
مبارك رمضان اظهار کرد: آقاى علیخانى امســال 
درگیر برنامه «عصر جدید» هســتند و مطمئنًا این 
برنامه با اجراى ایشان در ماه مبارك رمضان به روى 

آنتن نخواهد رفت.
گفتنى است پیش از این عالوه بر احسان علیخانى، 
مرحوم حســن جوهرچى و على ضیا سابقه اجراى 

برنامه «ماه عسل» را داشته اند.
 علیخانى امسال با اجراى برنامه استعدادیابى «عصر 
جدید»  در ماه مبارك رمضــان مهمان خانه ایرانیان 

است.

 تازه ترین کنسرت حمید هیراد، خواننده موسیقى پاپ 
در حالى برگزار شد که این خواننده با شکل و شمایلى 

متفاوت تر از اجراهاى قبلى اش روى صحنه رفت.
کنســرت حمیــد هیــراد، خواننده موســیقى پاپ 
کشورمان، دوشــنبه نهم اردیبهشــت 1398 در دو 
سانس در سالن میالد نمایشــگاه بین المللى تهران 
برگزار شد. این کنسرت که با استقبال هواداران هیراد 
همراه بود، یک اتفاق ویژه داشــت. وقتى همه چیز 
مهیاى شروع کنسرت بود، پنج نوازنده دف به صحنه 
آمدند و چهار تن هم با لباس سفید بلند (سماع گران) 
در وسط صحنه ایستاده بودند. نوازندگان دیگر سازها 
هم آماده اجرا بودند. در این هنگام هیراد به صحنه آمد 
و قطعه «کو به کو آمــده ام» را با دف نوازى و رقص 

سماع اجرا کرد.

با پایان مراحل فنى ساخت «قطار آن شب» این فیلم 
سینمایى آماده نمایش شد.

حمیدرضا قطبى، نویسنده و کارگردان سینما، درباره 
آخرین وضعیت آماده سازى نسخه نهایى «قطار آن 
شــب» به گفت: مراحل فنى این اثر به پایان رسید و 

نسخه نهایى آن آماده نمایش شد.
افشین هاشــمى، ســیامک صفرى، مریم بوبانى، 
بهناز نــادرى، بهرام شــاکرى و بازیگر خردســال 
آیلین رشــیدیان در «قطار آن شب» به ایفاى نقش 

مى پردازند.

بازیگر سریال «در حاشــیه» گفت: در ســریال «از یادها رفته» نقش پدر دخترى را بازى کرده ام که دو 
خواستگار دارد. موضوع این ســریال حول درگیرى میان پدر و دختر و دو خواستگارى که دختر دارد، 
مى گذرد.رسول نجفیان، بازیگر سینما و تلویزیون درباره ایفاى نقش در سریال «از یاد ها رفته» گفت: 
ســریال تلویزیونى «از یاد ها رفته» کارى از بهرام بهرامیان است که با داستانى تاریخى خانوادگى 
در ماه مبارك رمضان پخش خواهد شــد. وى درباره نقش خود بیان کرد: در این سریال نقش پدر 
دخترى را بازى کرده ام که دو خواستگار دارد. موضوع این سریال حول درگیرى میان پدر و دختر و 
دو خواستگارى که دختر دارد، مى گذرد.این بازیگر تلویزیون اظهار کرد: این سریال داستانى تقریبًا 
خانوادگى دارد و زمانش مربوط به تاریخ معاصر یعنى صد سال گذشته است. وى همچنین تصریح 
کرد: «از یاد ها رفته» کار باارزشى است که بهرام بهرامیان کارگردانى کرده و از آنجا که هم نگاه و 

هم نوع دکوپاژ وى را هنرمندانه مى دانم از بازى در آن خیلى راضى هستم. همچنین معتقدم اگرچه 
به واسطه نوع نگاه کارگردان اثر، مدت زمان تولید کمى طوالنى شد اما در نهایت این سریال، کار با 
ارزشى از آب در آمده است.نجفیان درباره متفاوت بودن نقشى که در این سریال تلویزیونى بازى کرده 

بیان کرد: نقشى که در «از یاد ها رفته» بازى کردم نسبت به کار هاى دیگرم از نظر شخصیتى و موضوع 
متفاوت است و فکر مى کنم همین عامل باعث جذب توجه مخاطب و بیننده شود. الزم به ذکر است، داستان سریال

 «از یاد ها رفته» به زندگى دخترى جوان در سال 1319 مى پردازد که به دلیل نداشتن شناخت از وضعیت کشور و 
آداب و رسوم دچار بحران شدیدى مى شود اما با کشف حقیقت سنت ها و رفتار ها به آرامش و زندگى مشترك مى رسد.

 کاوه خداشناس، بازیگر جوان سینما و تلویزیون گفت: 
در برخى از زمان ها مانند عید نــوروز، ماه رمضان و... 
مردم عادت دارند که بیشــتر پاى تلویزیون بنشینند و 

همین کار سازندگان اثر را سنگین تر مى کند.
کاوه خداشناس درباره ســریال «برادر» گفت: سریال 
«برادر» از جمله سریال هایى بود که در آن حضور داشتم 
و سریال خوب و پرمخاطبى شد. این کار مورد استقبال 
قرار گرفت و وقتى مردم کار را دوســت داشته باشند، 
یعنى اینکه نتیجه کار، مثبت بوده اســت. وقتى کارى 
مورد اســتقبال عمومى قرار مى گیرد، خستگى از 
تن بازیگران و عوامل بیرون مى رود. وى درباره 
اینکه این سریال توانست در زمینه حمایت از 
تولید ملى تأثیر ملموسى در جامعه داشته باشد 
یا خیر؟ گفت: کارهاى فرهنگى به طور کلى 
مى توانند تأثیراتى در جامعه داشــته باشند. اما 
فکر مى کنم تأثیر این سریال خیلى زیاد نبود. شاید 
دلیلش این اســت که واقعًا زور اینطور برنامه ها به این 
مسائل و مشکالت اجتماعى نمى رسد. شاید باید کارها 
به گونه دیگرى تولید شوند و فرهنگسازى بیشترى در 
این زمینه ها صــورت گیرد و نــگاه عمیق ترى باید به 

مسائل داشته باشیم و تالش بیشترى کنیم.
خداشــناس درباره مهمترین نقطه قــوت «برادر» نیز 
توضیح داد: این سریال پشت صحنه حرفه اى و خوبى 
داشت. هیچ تنشــى در این کار وجود نداشت و همین 
موضوع باعث شــد که در جلوى دوربین هم اتفاقات 
خوبى بیافتد. به نظر من، آرامشــى که در پشت صحنه 
کار حکم فرما بود، به بینندگان هم منتقل شد و به همین 
دلیل مردم کار را دوست داشتند و دیدند. البته باید تأکید 

کنم که ایجاد چنین فضایى آسان نیست و باید یک تیم 
حرفه اى سر کار باشند، تا چنین شرایطى ایجاد شود.

وى افزود: «برادر» یک سریال مناسبتى بود که باید در 
ماه مبارك رمضان پخش مى شد. بازیگران زیادى در 
آن حضور داشتند، لوکیشن هاى متنوعى طراحى شده 
بود و سکانس هاى متعددى گرفته شد. مدیریت چنین 
پروژه اى کار آســانى نیست اما دســت اندرکاران این 
سریال از جمله کارگردان و دیگر عوامل اصلى توانستند 
به خوبى اوضــاع را مدیریت کننــد و کار را به موقع و 
باکیفیت به پخش برسانند. به طور کلى، در این سریال 

همه کارها در یک فضاى دوستانه و خوب انجام شد.
این بازیگر جوان با بیان اینکه از قصه مردم پســند این 
سریال هم نباید غافل شد، داستان طورى بود که مردم 
با آن ارتباط گرفتند و دوستش داشتند، اظهار کرد: این 
داستان هیجان خاص خودش را داشت. هم جنبه هاى 
عاشــقانه و عاطفى داشــت و هم در مورد دسیسه ها و 
مشکالت اجتماعى حرف مى زد. مهمترین ویژگى یک 
کار خوب این است که بتواند مخاطبان را پاى تلویزیون 
بنشاند و آنها را جذب کند. سریال «برادر» توانست این 
کار را بکند و به همین دلیل به آن و به خودم نمره خوبى 
مى دهم. البته خاصیت همه کارها این است که مى توانند 
بهتر از این هم ساخته شــوند اما با توجه به امکانات و 
زمانى که داشــتیم، به نظرم اثر خوبى ارائه شد و نمره 

خوبى گرفت.
خداشــناس تأکید کرد: ســریال هاى مناسبى شرایط 
خاص خودشان را دارند. در برخى از زمان ها مانند عید 
نوروز، ماه رمضان و... مردم عادت دارند که بیشتر پاى 
تلویزیون بنشینند و کارها را دنبال کنند. بنابراین، یکى از 

ویژگى هاى کارهاى مناسبتى این است که احتمال دیده 
شدنش بیشتر اســت و مردم آنها را دنبال مى کنند. در 
شرایط فعلى که مردم تمایلى به دیدن کارهاى تکرارى 
و بى کیفیت ندارند، مناسبت هاى خاص فرصت مناسبى 
است تا کارهاى خوب را به مخاطبان عرضه کنیم و آنها 
را پاى تلویزیون بنشــانیم. البته در کارهاى مناسبتى 
معموًال بحث کمبود زمان مطرح است. زیرا کارها باید 
در زمان مشــخصى روى آنتن بروند. از ســوى دیگر، 
اغلب در کارهاى مناســبتى شتابزدگى به وجود مى آید 
که بر کیفیت کار هــم تأثیر مى گذارد. اّما در ســریال 
«برادر» با مدیریتى که اعمال شد، کار به خوبى صورت 

گرفت.
وى درباره حضورش در ســریال «بــرادر» نیز اظهار 
کرد: من با آقاى افشــار در ســال 85 در سریال «پول 
کثیف» همکارى داشتم. از سوى دیگر، ایشان و دیگر 
عوامل ســریال «برادر» را از قبل مى شــناختم و جزو 
دوستان قدیمى من هســتند. بنابراین، وقتى مرا براى 
کار در این سریال دعوت کردند، از آن استقبال کردم. 
متأسفانه قبل از اینکه در ســریال «برادر» بازى کنم، 
مجبور بــودم کارها را رد کنم. دلیلــش تکرارى بودن
نقش هــا و قصه ها بود. بــه طور کلــى، تمایل ندارم 
در نقش هاى تکرارى حضور داشــته باشــم. ترجیح
 مى دهم کار نکنم اما نقش تکرارى هم نداشته باشم. 
در حالى که این نقش نه مثبت بــود و نه منفى. همین 
موضوع باعث جذابیت نقش مى شد. من در این سریال 

ایفاگر یک نقش خاکسترى بودم که گاهى اوقات 
شــیطنت هایى مى کرد. کاراکتر ابعاد متنوع و 

مختلفى داشت که برایم جذاب بود.

کاوه خداشناس:

مردم سریال هاى مناسبتى را بیشتـر مى بینند
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ب  کاوه خداشناس،
در برخى از زمان ه
مردم عادت دارند
سازندگا همین کار
کاوه خداشناس در
«برادر» از جمله س
و سریالخوبو پر
گرفت و وقتى قرار
یعنى اینکه نتیجه
مورد اســتقب
تن بازیگر

اینکه این
تولید ملى
گ یا خیر؟
ت مى توانند
مى کنم تأ فکر
دلیلش این اســت
مسائل و مشکالت
به گونه دیگرى تو
این زمینه ها صــو
مسائل داشته باشی
خداشــناس دربار
توضیح داد: این س
داشت. هیچ تنشــ
موضوع باعث شــ
خوبى بیافتد. به نظ
کار حکم فرما بود،
دلیل مردم کار را د

مرد

,,

در شرایط 
فعلى که مردم 
تمایلى به دیدن 
کارهاى تکرارى و 
بى کیفیت ندارند، 
مناسبت هاى خاص 
فرصت مناسبى 
است تا کارهاى 
خوب را به مخاطبان 
عرضه کنیم و آنها 
را پاى تلویزیون 
بنشانیم

بازى متفاوت رسول  نجفیان در «از یاد ها رفته» 
و دو کرده ام که
دختر دارد،
» گفت: 
نوادگى 
قش پدر 
 دختر و
تقریبًا 
صریح 
نگاه و 

 اگرچه 
ل، کار با 
زى کرده 

ى و موضوع 
ت، داستان سریال

ت از وضعیت کشور و 
مگى مشتركمى رسد.

 نقش مى شد. من در این سریال 
ترى بودم که گاهى اوقات 

د. کاراکتر ابعاد متنوع و 
م جذاب بود.

د ها رفته» 
جدیدترین فیلم بلند سینمایى سیروس الوند هفته آینده آماده نمایش مى شود.

سیروس الوند، تهیه کننده و کارگردان سینما، درباره آخرین وضعیت تولید فیلم سینمایى 
«آنجا، همان ســاعت» و اکران این اثر گفت: آخرین مراحل فنــى این فیلم را انجام 
مى دهیم. نسخه جدید نسبت به نسخه قبلى کوتاه تر شده و فکر مى کنم در هفته جارى 
نسخه نمایشى آن حاضر شود. وى در خصوص برنامه ریزى براى اکران فیلمش بیان 
کرد: این بخش به پخش کننده مربوط مى شود؛ اما به شخصه تمایل دارم عید فطر آن 

را اکران کنم.
گفتنى است بازیگرانى همچون پرویز پرســتویى، ماهور الوند، شهرام حقیقت دوست، 
امیرحسین فتحى، شاهرخ فروتنیان و سعید پیردوست در این فیلم ایفاى نقش مى کنند. 

یوسف فروتن هم بازیگرى است که الوند در این فیلم به سینما معرفى خواهد کرد.
در خالصه داستان «آنجا، همان ساعت» آمده است: «”رعنا» (معلم مقطع ابتدایى) و 
«امیر» (کارگر کارگاه بلورسازى) زندگى عاشــقانه خود را در محله قدیمى، در حاشیه 
شــهر آغاز کرده اند. غافل از آنکه شیطنتى جنون آمیز خوشــبختى ساده آنها را نشانه 

رفته است.»

شیطنتى جنون آمیز در «آنجا، همان ساعت» 

گوهر خیراندیش، بازیگر کشورمان به عیادت مجید اوجى، 
تهیه کننده سینما و تلویزیون و همسر فلورا سام، بازیگر و 

کارگردان کشورمان در بیمارستان رفت.
گوهر خیراندیش، بانــوى هنرمند ســینما و تلویزیون 
کشورمان هفته گذشته با انتشار ویدیویى خبر از بسترى 
شدن مجید اوجى، همسر فلورا سام در بیمارستان داد. این 
تهیه کننده سینما و تلویزیون مدتى است در بستر بیمارى 
به سر مى برد. گوهر خیراندیش صفحه اینستاگرامش را با 
انتشــار ویدیویى به روز کرد که حکایت از بسترى شدن 
مجید اوجى در بیمارستان داشت، خیراندیش با انتشار این 
ویدیو نوشت: «سالم عزیزان ...شما خانم ”فلورا سام“ را 
مى شناســید. نویســنده، کارگردان و بازیگــر. یکى از 
انسان ترین، مهربان ترین، هنرمند ترین و دوست ترین 
عزیزى است که مى شناسم. این روزها تمام وقتش را درکنار 
ِ همسرش، تهیه کننده محترم و کاربلد رفیق و همکالسى ام 
آقاى مجید اوجى مى گذراند. از همه شما عزیزان درخواست 
مى کنم ضمن دعا براى همه بیماران براى همدم و بهترین 
همسر و پدر که این روزها درگیر بیمارى است که این روزها 
بسیارى درگیر آن هســتند، دعا کنید. امیدوارم به زودى 
بهبود یافته و مثل گذشته به ساخت سریال هاى زیبایشان 
ادامه بدهند.» فلورا سام، بانوى شناخته شده دنیاى سینما 
و تلویزیون است که ســال 1363 زندگى مشترکش را با 
مجید اوجى آغاز کرد و از اولین حضور او در تلویزیون چیزى 
حدود 28 ســال مى گذرد. مجید اوجى همسر او در زمینه 
تهیه کنندگى فعال است و مى توان گفت در همه کارهاى 
همسرش فلورا سام به عنوان تهیه کننده حضور داشت و با 
کارگردان هاى بزرگى در سینما و تلویزیون کار کرده است. 
فریال تنها دختر فلورا سام و مجید اوجى است که حاصل 

زندگى مشترك موفق این زوج هنرمند است.

همسر فلورا سام 
روى تخت بیمارستان

شهاب حسینى، بازیگر مطرح ســینما، تئاتر و تلویزیون 
نزدیک به چهار سال است که بعد از اکران فیلم «فروشنده» 
از عرصه سینما فاصله گرفته است. اکران آثارى همچون 
«فروشنده»، «ســایه هاى موازى» و «امتحان نهایى» 

آخرین تجربیات حسینى در پرده سینما بوده است.
این دورى حسینى از سینما در حالى رخ مى دهد که وى 
فعالیت بسیار پررنگ و فعالى در عرصه نمایش خانگى و 
تئاتر داشته است. بازى وى در سریال «شهرزاد» طرفداران 

بسیار انبوهى را به جمع طرفداران حسینى اضافه کرد.
از طرفى حســینى در همین حین و زمان استراحت بین 
فیلمبردارى «شهرزاد 2» و «شهرزاد 3» تئاترى را به نام 
«اعتراف» کارگردانى کرد. وى در این تئاتر با على نصیریان 
همبازى شد. اثرى که توانست رکورد هاى متنوعى را در 

تئاتر ایران جابه جا کند.
یکى از مهمترین دالیلى که براى حضور کمرنگ شهاب 
حسینى در سینما مى توان تصور کرد دریافت نخل طالى 
کن براى بازى در فیلم «فروشنده» است. اتفاقى که بعضًا 
براى برخى بازیگران رخ داده که بعد از دریافت جایزه اى 

معتبر خواه و ناخواه کمى از آن حرفه فاصله مى گیرند.
گاهى این فاصله گرفتن به دلیل اشــباع شدن بازیگر بر 
اســاس دریافت جایزه است. این اشباع شــدن از آن رو 
مى آید که بازیگــر دیگر هدف بزرگــى را در حرفه خود 
نمى بیند و خود را در قله مى یابد. نوع دیگرى از نگاه به کم 

کارى سینمایى حسینى وسواس بیشتر او بعد از موفقیتى 
بزرگ است. وسواسى که باید دید در فیلم جدید وى اعمال 

شده و یا نظریه اول درست است.
حال شهاب حسینى با فیلمى تازه با نام «نبات» ساخته پگاه 
ارضى به عرصه اکران باز خواهد گشت. این فیلم در ابتدا 
قرار بود براى حضور در سى و هفتمین جشنواره فیلم فجر 
آماده شود اما کارگردان از حضور فیلمش در این جشنواره 

انصراف داد.
فیلم سینمایى «نبات» در حال حاضر در نوبت اکران قرار 
دارد و براساس برنامه ریزى هاى انجام شده پس از قطعى 
شدن سرگروه، در فصل پاییز در سینما هاى سراسر کشور 
به نمایش عمومى درمى آید. سازندگان به تازگى با «نیکان 
فیلم» براى پخش به توافق نهایى رسیده اند و به زودى 

سرگروه فیلم نیز مشخص خواهد شد.
شهاب حسینى، نازنین فراهانى و ستایش محمودى (بازیگر 
نوجوان) بازیگران اصلى فیلم سینمایى «نبات» هستند و 
معصومه رحمتى و تینا اسدى از دیگر بازیگرانى هستند که 

در این فیلم مقابل دوربین اشکان اشکانى قرار گرفتند.
«نبات» یک ملودرام خانوادگى با مضمونى اجتماعى است. 
این فیلم روایتگر داستان زندگى مردى به نام «سعید» است 
که به همراه تنها دختر و یادگار همسرش، «نبات» در تهران 
زندگى شیرین و آرامى را سپرى مى کنند. با ورود زنى به نام 

«رؤیا» زندگى آن ها دستخوش اتفاقاتى مى شود.

دلیل دورى 4 ساله شهاب حسینى از سینما چیست؟

مریم کاویانى، بازیگر ســینما و تلویزیون درخصوص 
آخرین فعالیت هاى خود در عرصــه بازیگرى گفت: در 
حال حاضر همچنان مشغول بازى در سریال «عروس 
تاریکى» به کارگردانى محمود معظمى هستم و به غیر 

از آن کار دیگرى را قبول نکرده ام.
وى در همین راستا اضافه کرد: این سریال همچنان به 
ضبط خود ادامه مى دهد اما آخرین ماه هاى تولید را پشت 
سر مى گذارد و البته هنوز زمان دقیقى در قبال پخش آن 
اعالم نشده است. مدت زیادى مشــغول بازى در این 
مجموعه بودم و کًال تولید آن طوالنى بود زیرا داستان 

بسیار بلندى را روایت مى کند.
بازیگر سریال «عروس تاریکى» با اشــاره به داستان 
جذاب این سریال تأکید کرد: یکى دیگر از دالیل طوالنى 
شــدن مدت زمان ضبط ســریال «عروس تاریکى» 
حساســیت باالى محمود معظمى در قبال کیفیت اثر 

است.

وى درباره نقش خود در این ســریال اضافه کرد: نقش 
من در این ســریال خیلى با ســایر نقش هایى که بازى 
کرده ام متفاوت نیســت بلکه کل مجموعه و قصه آن 
بسیار متفاوت اســت. من نزدیک به 200 سکانس در 
این مجموعه حضور دارم اما نقشم به گونه اى است که 

داستان خود را داشته و مؤثر و پیش برنده است.
بازیگر فیلــم «قرارمون پارك شــهر» درباره ســایر 
فعالیت هاى خود در عرصــه بازیگرى تصریح کرد: من 
مدتى اســت که کًال ترجیح داده ام کــم کار کنم. این 
تصمیم کامًال خود خواســته اســت زیرا پیشنهادات و 
فیلمنامه هایى که دریافت مى کنم به هیچ عنوان برایم 
جذابیتــى ندارند و از طرفى گاهى شــرایط قراردادى و 
مالى برایم جالب نبود. به همین دلیل ترجیح دادم ســر 

هر کارى نروم.
وى درباره حضــور بازیگران در فضــاى مجازى براى 
جلوگیرى از حاشیه ســازى اضافه کرد: من پیش تر هم 

این را گفته ام که فضاى مجازى قدرت هیپنوتیزم دارد و 
همه جذبش مى شوند. این جذب و غرق شدن در فضاى 
مجازى اتفاق خوبى نیست و درست نیست که این فضا تا 

این حد بر ذهن و روان آدم ها تأثیر بگذارد.
بازیگر فیلم «اخراجى ها» در همین راستا افزود: از نظر 
من بخش عمده اى از حاشیه سازى هاى فضاى مجازى 
را خود آدم باید مدیریت کند تا دامنگیر نشود. به نظر من 
هر فردى اگر مى خواهد دچار حاشیه مجازى نشود باید 
درست و صحیح در این فضا گام بردارد و مخصوصًا در 
حیطه خودشان فعالیت داشته باشند. وى افزود: بخش 
مهمى از فعالیت ها و واکنش هــا در فضاى مجازى به 
عملکرد خودمان بستگى دارد که چطور آن را مدیریت 
کنیم. هر اتفاقى درباره هنرمندان مى افتد به ســرعت 
خبرش در فضاى مجازى منتشر مى شــود. این انتشار 
اخبار به سرعت در دنیاى رسانه پخش مى شود پس اتفاق 

کامًال طبیعى است.

مریم کاویانى:

فضاى مجازى قدرت هیپنوتیزم دارد

ن) ر
سازها 
ه آمد 
قص 

ز ىپر

«ماه عسل» با مجرى جدید 
روى آنتن مى رود؟

کنسرت حمید هیراد
 با طعم دف و سماع

«قطــار آن شب» 
آماده حرکت 
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روند رو به رشــد و خوب ذوب آهن در نیم فصل دوم لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا با تحسین اهالى 
فوتبال همراه بود و قابلیت هاى بازیکنان این تیم آرام آرام مشــخص شد. اما ذوب آهن سر حال این 
روزها،  هفته گذشته شکست دور از انتظارى مقابل سایپا متحمل شد و شاگردان منصوریان علیرغم 
تسلط در میدان نتوانستند از پس شاگردان دایى برآیند. یکى از نکات قابل توجه این شکست خانگى 
ذوب آهن دو گلى بود که رشید مظاهرى دریافت کرد. او در صحنه گل نخست خروج اشتباهى روى 
ارسال کرنر سایپا داشت و در صحنه گل دوم روى شــوتى گل خورد که کسى فکرش را نمى کرد که 

مظاهرى آن توپ را جمع یا دفع نکند.
مظاهرى در دیدارهاى لیگ برتر و آسیایى همواره از بازیکنان مؤثر و موفق ذوب آهن بوده و حتى در 
بازى تیمش مقابل تراکتورسازى با مهار پنالتى اشکان دژآگه نقش کلیدى در پیروزى تیمش داشت. 
گویا مصاحبه  هفته گذشته سخنگوى باشگاه ذوب آهن مبنى بر اینکه مظاهرى در پایان فصل مى تواند 
با هر باشگاهى که خواست مذاکره کند به مذاق دروازه بان ذوب آهن خوش نیامده و به نوعى تمرکز 
او را بر هم زده است تا او جلوى سایپا روز بدى را تجربه کند. باید منتظر ماند و دید که در فصل نقل و 
انتقاالت این دروازه بان از ذوب آهن جدا خواهد شد یا به دلیل عالیق و وابستگى هایى که همیشه در 

مصاحبه هاى خود نسبت به باشگاه ذوب آهن بیان داشته و دارد در این تیم مى ماند.
خود مظاهرى چهارشنبه هفته پیش دریکى از تندترین گفتگوهایش، به شدت از جمشیدى، سخنگوى 
باشگاه ذوب آهن انتقاد کرده و اینکه او گفته مظاهرى هر تیمى خواست مى تواند برود را عامل اصلى 
به ریختن روحیه اش در دیدار برابر سایپا دانسته اســت. مظاهرى خطاب به جمشیدى گفته: «آقاى 
سخنگوى عزیز! شــما با همان یک جمله به راحتى من را از یک مدار خارج کردید. کسى سراغ دارد 
که من در این ســال ها بیایم بازار گرمى کنم و خودم را تا حد امکان آدمى 
سودجو نشــان دهم که حاال این گونه درباره من صحبت کردید؟ این چه 
حرفى است در مقابل شش سال حضور تمام قد و با تمام وجود من؟ اى کاش 
کارى مى کردم که این حرف ها به من برنخورد ولى متأسفانه من با خیلى ها 

فرق مى کنم.»

چه کسى تمرکز 
عقاب را برهم زد

هافبک سایپا با گلزنى برابر ذوب آهن به عنوان بهترین گلزن 
تیمش در لیگ هجدهم لقب گرفت. 

رضا اسدى که سپاهانى ها او را یکى از فرزندان و محصوالت 
خود مى دانند، با درخشش برابر پرسپولیس به عنوان یکى از 
بهترین بازیکنان دایى در نیم فصل دوم شــناخته شد. او در 
این مسابقه حساس و در صحنه گل اول این مسابقه با خارج 
کردن مدافع مستقیم خود باعث شد تا سانتر معین عباسیان به 

صورت مستقیم از کرنر وارد دروازه بیرانوند بشود. 
گل دوم تیمش مقابل پرسپولیس را هم خودش به ثمر رساند. 
اسدى با نفوذ به موقع در محوطه جریمه با ضربه رو پایى توپ 
را به طاق دروازه چســباند تا یکى از جذاب ترین جدال هاى 

هفته را شاهد باشیم. 
اما این هافبــک بلندقامت و حاال با تجربــه در ابتداى بازى 
معوقه با ذوب آهن که اواخر هفته گذشته برگزار شد، باز هم 
خوش درخشید. در دقیقه 6 این مســابقه باز هم عباسیان از 
سمت چپ زمین سانترى را به محوطه جریمه انجام داد تا رضا 
اسدى با استفاده از غفلت مدافعان میانى با ضربه سر محکمى 

رشید مظاهرى را مغلوب خود کند. 
هافبک شماره 14 سایپا حاال با گلى که وارد دروازه ذوب آهن 
کرد با پنج گل به عنوان آقاى گل ســایپا در لیگ هجدهم 
شناخته مى شود و باالتر از مهاجمان تیمش قرار گرفته است.

ویراژ فرزند سپاهان در 
محصوالت سایپا

کاپیتان ذوب آهن معتقد اســت آینده این تیم در گرو بازى 
مقابل نماینده عراق است.

قاسم حداداى فر گفت: بعد از شکست از سایپا باید تمرکزمان 
را حفظ کنیم چون که در آینده یک بازى حساس مقابل پارس 
جنوبى جم داریم و یک بازى خیلى خیلى حســاس دیگر در 
عراق مقابل الزوراء پیش رو داریم که تکلیف تیم ما را در گروه 
مشخص مى کند که ان شــاءا... بتوانیم یک فصل خوبى را 

پشت سر بگذاریم.
هافبک با تجربه ذوب آهــن در ارتباط با آینده خود در فصل 
آینده و اینکه آیا به عنوان بازیکن به میادین باز خواهد گشت، 
افزود: هیچ چیزمعلوم نیســت و بســتگى دارد و باید ببینیم 
مسئولین چه مى خواهند، در کل دســت من نیست و امیدم 

به خدا است. 
کاپیتان با اخالق ذوب آهن در باره درگیرى که در حین بازى با 
سایپا با آرش رضاوند داشت توضیح داد: اتفاقاً من مى خواستم 
عذرخواهى کنم. واقعاً در آن صحنه مى خواستم او بلند نشود تا 
درگیرى شدت پیدا نکند. اما من از آرش رضاوند بازیکن خوب 
سایپا معذرت مى خواهم و به خدا منظورى نداشتم و خواستم 
درگیرى بیشتر نشــود ولى در کل در بازى این جور مسائل 

اجتناب ناپذیر است.

قاسم حدادى فر: به خدا 
منظورى نداشتم!

محمد مایلى کهن که سال هاســت با امیر قلعه نویى مشــکل 
دارد، هفته پیش هم حســابى از خجالت ســرمربى سپاهان در 
آمد. قلعه نویى در بازى با پرســپولیس اعتراضات تندى به داور 
بازى انجام داد که فضاى ورزشــگاه را به هم ریخت. بعد از آن 
تماشاگران علیه او شعار دادند. پس از این مسابقه اما مصاحبه اى 

روشنفکرانه از امیر منتشر شد که وى در آن گفته بود: «به 
من فحش بدهید اما با سنگ همدیگر را نزنید.» حاال هم 

مایلى کهن با طعنه به امیر گفته: «این آخر سیاه بازى 
است که خودمان مردم را تحریک کنیم و بعد بیاییم 
از این حرف ها بزنیم.» البته مایلى کهن و قلعه نویى 
یک بار سال 88 در جریان بازى سایپا و سپاهان 
آشتى کردند. حاجى در آن زمان گفته بود: «جنگ 
ایران و عراق هم یک روز تمام شد. دعواى ما که 
از آن بدتر نیست.» حاال اما ظاهراً معلوم شده این 
دعوا، از جنگ ایران و عراق هم طوالنى تر است!

طوالنى تر از جنگ 8 ساله

 بیش از دو هفته بعد از برکنارى از نیمکت رهبرى باشــگاه 
عربستانى، مرد سرشناس اروگوئه اى در اعترافى عجیب از 
باند مافیایى بازیکنان در تصمیــم گیرى هاى االهلى پرده 

برداشت.
خورخه فوســاتى بعد از ناکامى در رساندن این تیم به فینال 
جام باشگاه هاى عرب در پى شکست برابر الهالل از سمت 
خود برکنار شد تا یوسف عنبر جانشین او در االهلى شود. این 
تصمیم که شوك مثبتى به سبزپوشان جده وارد کرد و باعث 
شد تا آنها در بازى برگشت با پرسپولیس به برد برسند براى 

چند روزى آرامش را به این تیم بازگرداند.
اما خورخه فوســاتى در گفتگویى مفصل با «الریاضیه» بار 
دیگر اردوى الهالل را جنجالى کرد. مرد اروگوئه اى در این 
گفتگو پرده از گروه مافیایى بازیکنان در تصمیم گیرى هاى 
باشگاه برداشت و مدعى شد سران باشگاه با هماهنگى این 
بازیکنان سرنوشت خود را رقم مى زنند و اگر هماهنگى با آنها 

وجود نداشته باشد کار درست پیش نمى رود.
فوســاتى در واکنش به اصرار خبرنگاران ســعودى براى 
معرفى کردن رسمى این پنج بازیکن گفت: نامى از دهان من 
نمى شنوید چون آنها بازیکنان بدى براى تیم نیستند اما راه و 

افکارى که در فوتبال حرفه اى دارند، درست نیست.
گمانه زنى ها نشان مى دهد حسین عبدالغنى در این فهرست 
مافیایى جایى ندارد و پنج بازیکن مورد اتهام از سوى فوساتى 
تمام کارهاى خــود را با زکى صالح، مدیر فوتبال باشــگاه 
هماهنگ هستند. فوســاتى مدعى شده اســت که قبل از 
امضاى قرارداد با االهلى اختیار تام خواسته بود اما وقتى وارد 
باشگاه شــد رفتارها در این خصوص تغییر کرد به خصوص 

رفتارى که زکى صالح با او داشته است.

افشاگرى فوساتى علیه االهلى

نامى از دهان من نمى شنوید

بهنام، خوشنام یا بدنام؟
گلى که هفته گذشته بهنام برزاى به استقالل زد زلزله اى بزرگ در 

این باشگاه به راه انداخت.
بهنام برزاى، یک استقاللى متعصب اســت و هواداران این تیم 
خاطرات خوبى از او در ذهن خود دارند. او در لیگ شانزدهم زننده 
گل استقالل به سپاهان در دقیقه 90 بود. گلى که منصوریان را از 
اخراج نجات داد و سرنوشت این تیم را در نیم فصل دوم کامًال تغییر 
داد. برزاى بعدها البته کمتر براى اســتقالل بازى کرد اما هربار 
که براى این تیم به میدان رفت مؤثر ظاهر شــد و به همین دلیل 
محبوبیت خوبى بین هواداران استقالل کسب کرد. اما در پایان 
فصل منصوریان او را نخواست و او به صنعت نفت آبادان و سپس 

به پدیده مشهد رفت.
برزاى در طول دوران جدایى اش از اســتقالل همواره عالقه اش 
به این تیم را نشــان داد. اوج این اتفاق را در بازى پرســپولیس و 
پدیده در جام حذفى شاهد بودیم. جایى که او ضربه پنالتى اش را 
گل کرد و پشتک زد و چهار را نشــان داد و کارت زرد هم گرفت. 
حرکت او البته به مذاق پرسپولیسى ها خوش نیامد اما استقاللى ها 
حسابى از او حمایت کردند. غافل از اینکه اتفاق عجیبى در انتظار 

او و استقالل بود.
استقالل و پدیده در شرایطى باید به مصاف هم مى رفتند که هر دو 

تیم به شدت به 3 امتیاز این بازى نیاز داشتند. استقالل براى امیدوار 
شــدن به قهرمانى باید پدیده را در مشــهد مى برد و پدیده براى 
زنده ماندن شانس کسب سهمیه آسیایى باید استقالل را در خانه 
شکست مى داد. تنها چند دقیقه از شروع بازى گذشته بود که برزاى 

از میانه میدان با حسینى تک به تک شد و به هر شکلى که بود گل 
پیروزى بخش تیمش را به ثمر رساند. او هرگز براى زدن این گل 
شادى نکرد و مشــخص بود که بعد از گلزنى ذهنش در دوراهى 

عشق و وظیفه سرگردان مانده بود.
بازى با همان تک گل برزاى به پایان رسید و او در پایان بازى به 
تک تک همبازیان سابقش که با این باخت همه چیز را از دست داده 
بودند دلدارى داد. اما هرگز فکرش را نمى کرد که این گل بخشى از 
تاریخ استقالل را رقم بزند و باعث تغییراتى بزرگ در این تیم شود. 
با گل برزاى، استقالل تقریباً آخرین شانس هاى قهرمانى در لیگ 
برتر را از دست داد. یکى دو روز بعد وینفرد شفر، سرمربى این تیم 
برکنار شد و فرهاد مجیدى جایگزین او شد و گفته مى شود دامنه 

تغییرات در استقالل بسیار گسترده تر از این خواهد بود!
با تمام این اتفاقات اما به نظر مى رســد برزاى هنوز هم محبوب 
استقاللى هاست. او تمام رؤیاهاى استقالل و هوادارانش را برباد 
داد. گلزنى او به استقالل با تمام عواقب و تبعات باورنکردنى اش، 
خدشه اى به محبوبیتش در میان هواداران استقالل وارد نکرده و 
آنها همچنان او را دوست دارند. بیشتر از خیلى از کسانى که براى 
استقالل بیشتر بازى کرده و بیشتر گل زده اند و در تیم دیگرى هم 
به استقالل ضربه نزده اند ولى با همه ادا و اطوارهاى شان جایى در 

دل هواداران براى خود باز نکرده اند.

سعید نظرى

زهره فالح زاده

محسن کدخدایى

 احمد خلیلى
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روند رو به رشــد و خوب
فوتبال همراه بود و قابلیت
روزها،  هفته گذشته شکس
میدان نتوانستند تسلط در
ذوب آهن دو گلى بود که
ارسال کرنر سایپا داشتو
جمع مظاهرى آن توپ را
دیدارهاى لی مظاهرى در
بازى تیمش مقابل تراکتو
گویا مصاحبه  هفته گذشت

با هر باشگاهى که خواست
او را بر هم زده است تا او
انتقاالت این دروازه بان ا
نسبت مصاحبههاىخود
خود مظاهرى چهارشنبه
باشگاه ذوب آهن انتقاد ک
د ریختن روحیه اش در به
ب سخنگوى عزیز! شــما

ک
فرق مى

هنویى مشــکل 
مربى سپاهان در 
ت تندى به داور 
یخت. بعد از آن 
 اما مصاحبه اى 

ته بود: «به 
 حاال هم 

 بازى 
ییم
ى
ن

 ساله

شهریار از اصفهان به تبریز چشمک زد
فقط دوســت دارم فرار کنم. این مهمترین جمله على دایى در 
نشست مطبوعاتى بعد از دیدار مقابل ذوب آهن است که نشان 

از اتمام قطعى کار او در سایپا دارد. 
بعد از پیروزى دلچسب  هفته گذشته در فوالدشهر، على دایى 
خسته و عصبانى از مسائل مالى ادامه دار این تیم سابقًا ثروتمند 
فوتبال ایران سفره دلش را مقابل خبرنگاران اصفهانى باز کرد. 
او این بار وزیر صنایع را به مدد طلبید و از احضارش به باشگاه بعد 
از این مصاحبه گفت اما تأکید کرد از این مسائل باکى ندارد و تا 
فصل تمام بشود عطاى کار در سایپا را به لقایش خواهد بخشید. 
دایى کــه از زمان انتخــاب مدبر بــه عنوان مدیر ســایپا با او
 اصطکاك هاى مختلفى داشته او را تلویحًا متهم به کارشکنى 
کرده و گفته است: این بچه ها مگر چقدر قراردادشان است؟ این 
ارقام براى کارخانه ســایپا عددى است؟ پراید 50 میلیون شده، 
تیبا 75 میلیون شده اما قرارداد ما باال نرفته است، شاید دوست 

ندارند که من کارم را در سایپا 
ادامه بدهــم که 99 درصد 
مى گویند همین مســئله 

است.
 او در نقد عملکرد مدیران 

ســایپا حرف هایى زد 
کــه خنده 

خبرنگاران را درپى داشت. زمانى که از گفتگویش با مدیران بعد 
از شکست تیم مقابل سپاهان خبر داد و گفت: پیش از بازى قبلى 
من را دعوت کردند گفتند که باشگاه به غیر از مسائل مالى چه 
کار کند که بچه ها شاداب شوند. گفتم شما چه راه حلى دارید به 
من بگویید شاید باید یک گروه تئاتر کمدى یا سیرك بیاوریم. 
بهتر است حق و حقوق بچه ها را بدهند تا کى مى خواهند فقط 

شعار بدهند.
البته مشکالت سایپا منحصر به امسال نیست و این باشگاه در 
سه چهار سال گذشــته مدام از نظر مالى در مضیقه جدى بوده 
اســت. این کارخانه بزرگ صنعتى که در دهه 70 با خرید امتیاز 
گســترش در فوتبال ایران به تیمدارى پرداخته، بدون هوادار 

و کمال بودجــه اش را باید از کارخانه است و طبعًا تمام 
رونــق یا سیاســت دهــه هاى بگیرد اما دیگر 
موجود نیست و شــاید با وجود پیشین در سایپا 
کارخانه از ســرمایه گذارى در همــه امکانات 

فوتبال خســته شــده است. 
دایى البته پــاى وزیر و 
مدیرکارخانه سایپا را هم 
وسط کشــیده و گفته: من 
از مدیریت کارخانه و وزارت 
صنعت و معدن مى خواهم بیایند 
و رسیدگى کنند. درویش بیشتر به ما 
کمک مى کرد. جابه جایى باید در جهت 
بهتر شدن باشــد اما از وقتى که درویش رفته 
مصیبت هاى ما بیشتر شده اســت. تنها سه چهار نفر از 
باشگاه ســایپا کنار ما هستند اما از دســت آنها هم کارى 
برنمى آید، به غیر از آنها کسى جوابگو نیست. مطمئنًا فردا 
من را مى خواهند، ما باکى نداریم. اگر من را نمى خواهید، 

نخواهید. پول بچه ها را بدهید.
 اما بخش مهــم دیگر حــرف هاى دایــى به جایى
 برمى گردد که او احتماًال درباره معاون سابق باشگاه 
پرسپولیس ترکاشوند حرف مى زند و مى گوید: کسانى 
به عنوان مدیر و معاون آمده اند که هر دو با من مشکل 
دارند این بازیکنان چه گناهى دارند. آدم باید شرف و مردانگى 

و غیرت داشته باشد. فکر کنید خانواده خودتان هستند. 

او و ترکاشــوند قبًال در پرســپولیس به صورت غیرمستقیم با 
یکدیگر برخورد داشــته اند. البته اصل دعواى دایى با على اکبر 
طاهرى است که در تیم تصمیم گیرى برکنارى او از پرسپولیس 
حضور داشت و در سال هاى بعد نیز بین آنها مشکالتى جدى در 

پرداخت مبلغ قرارداد سال سوم دایى بروز کرد.
سرمربى سایپا که شایعه مذاکره جدى اش با تراکتور نیز شنیده 
مى شود در نهایت به این شــایعه نیز دمید و در پایان نشست به 
سئوالى درباره آینده گفت: در هرحال با این شرایط با این تیم کار 
کردن خیلى سخت است و باتوجه به فشار زیادى که امسال به 

من آمده منتظر پایان فصل هستم که از سایپا بروم.
 به گزارش «نصف جهان»، بعد از این اعالم جدایى على دایى، 
حاال تبریزى ها دوســت دارند تا شــهریار را به تراکتورسازى 

بیاورند.
 تردیدى نیســت در فاصله ســه هفتــه مانده بــه پایان لیگ 
گمانه زنى ها درباره آینده سرمربیان مطرح آغاز شده و بسیارى 
از مالکان و مدیران عامل تیم ها به دنبال گزینه هاى خود هستند 
و یکى از این مربیان «على دایى» است. شنیدیم پس از ناکامى 
جان توشاك و جورج لیکنز در تراکتورسازى، مالک این تیم به این 
نتیجه رسیده که با مربیان گرانقیمت اروپایى نمى تواند به آرزوى 
بزرگش یعنى قهرمانى لیگ برتر برســد. بنابراین طبیعى است 
مدیران تراکتورسازى به دنبال یک مربى مطرح، شناخته شده و 
کارنامه دار ایرانى باشند. یکى از این مربیان على دایى است. آقاى 
گل جهان که به نوعى شناسنامه فوتبال ایران در دنیا محسوب 
مى شود. از طرفى شهریار (لقب دایى) اصالتى اردبیلى و آذرى دارد 
و مصاحبه اخیرش در اینکه آرزو دارد باالخره یک تیم آذربایجانى 

قهرمان ایران شود نیز مؤید خیلى چیزهاست.
گویا تبریزى ها مذاکره با علــى دایى را آغــاز کرده اند. گرچه 
سرمربى ســایپا هنوز به صراحت جواب روشنى به تراکتورى ها 
نداده ولى بعید نیست فصل آینده روى نیمکت این تیم پرطرفدار 
بنشیند. این تیم هوادار پرشور دارد، از لحاظ مالى هم از شرایط 
مناسبى برخوردار اســت و از همه مهمتر على دایى یک آذرى 
مشهور است. مردى که مى تواند پس از سال ها فوتبال آذربایجان 
را به آرزوى بزرگش برساند. شاید برخى بگویند على دایى هرگز 
براى مربیگرى تیمى از تهران خارج نشده اما به نظر مى رسد این 

بار اوضاع کمى فرق داشته باشد!

سرمربى پارس جنوبى از مهاجم خود شکایت کرد.
مصاحبه اى که فرزاد حاتمى، مهاجم پارس جنوبى جم بعد از 
کنار گذاشته شدن از تیم توسط مهدى تارتار علیه این مربى 

انجام داد ناراحتى شدید سرمربى پارس را در پى داشت.
تارتار کــه در مواجهه با این اتهامات گفتــه بود از حاتمى به 
مراجع قضایى شــکایت مى کند، این کار را انجام داد. وکیل 
سرمربى پارس جنوبى جم هفته گذشته با تنظیم شکایتنامه 
علیه حاتمى این مسئله را به طور رسمى در سازمان لیگ ارائه 
کرد تا کمیته انضباطى و اخالق به مســئله ورود و رسیدگى 

کنند.

شکایت از فرزاد
  از مدتها پیش شایعه شده بود امیر قلعه نویى سرمربى فصل 
آینده اســتقالل خواهد بود. قلعه نویى امســال نتایج تقریبًا 
مطلوبى با سپاهان گرفته و مهمتر اینکه رابطه بسیار خوبى 
هم با امیرحسین فتحى دارد. با وجود این، دو عامل، تحقق این 
شایعه را دشوار کرده اســت. نخست حواشى دو بازى رفت و 
برگشت استقالل و سپاهان است. قلعه نویى بعد از بازِى رفت، 
به سرمربى آلمانى استقالل طعنه زد و گفت: «به نظرم قرارداد 
شفر را هم باید مثل کى روش هشت ساله تمدید کنند.» بعد از 
بازِى برگشت و ماجراى باال و پایین انداخته شدن شفر هم امیر 
مصاحبه تند دیگرى کرد و گفت: «سپاهان را آنقدر قدرتمند 
کرده ایم که تیم صد میلیاردى بعد از بردن ما به اندازه قهرمانى 
آسیا خوشحالى مى کند!» این مســائل باعث شد بین قلعه 
نویى و استقاللى ها یک شکاف جدید به وجود بیاید. حاال هم 
سرمربى شدن فرهاد مجیدى نقش یک مانع جدید در مسیر 
بازگشت قلعه نویى را ایفا مى کند. حتمًا یادتان هست که بعد 
از پیروزى اخیر استقالل برابر سپاهان در اصفهان، فرهاد چه 

پست تند و وحشتناکى علیه قلعه نویى منتشر کرد...!

مانع وحشتناك براى 
بازگشت بزرگوار!

ى ر هم و ر و ى ى
کرده و گفته است: این بچه ها مگر چقدر قراردادشان است؟ این 
0ارقام براى کارخانه ســایپا عددى است؟ پراید 50 میلیون شده، 
5تیبا 75 میلیون شده اما قرارداد ما باال نرفته است، شاید دوست 

را در سایپا ندارند که من کارم
9ادامه بدهــم که 99 درصد 
مى گویند همین مســئله 

است.
 او در نقد عملکرد مدیران 

ســایپا حرف هایى زد 
کــه خنده 

م شرو بو ل و
رونــق یا سیاســتبگیرد اما دیگر 
موجود نیست و شپیشین در سایپا 
کارخانه از ســرهمــه امکانات 

فوتبال خســت
دایى البته
مدیرکارخ
وسط کشــی
از مدیریت کار
صنعت و معدن مى
و رسیدگى کنند. دروی
کمک مى کرد. جابه جایى
بهتر شدن باشــد اما از وقتى که
مصیبت هاى ما بیشتر شده اســت. تنها
باشگاه ســایپا کنار ما هستند اما از دســت
برنمى آید، به غیر از آنها کسى جوابگو نیست
منرا مى خواهند، ما باکى نداریم. اگر من

نخواهید. پولبچهها را بدهید.
 اما بخش مهــم دیگر حــرف هاى د
گردد که او احتماًال درباره معاون  برمى
پرسپولیس ترکاشوند حرف مى زند و مى
به عنوان مدیر و معاون آمده اند که هر د
دارند این بازیکنان چه گناهى دارند. آدم باید ش
و غیرت داشته باشد. فکر کنید خانواده خودتان ه

گویا 
مصاحبه  هفته گذشته 

سخنگوى باشگاه ذوب آهن 
مبنى بر اینکه مظاهرى در پایان 
فصل مى تواند با هر باشگاهى 

که خواست مذاکره کند به 
مذاق دروازه بان ذوب آهن 

خوش نیامده و به نوعى تمرکز 
او را بر هم زده است
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه اجرایى قانون تعیـین تکلیــف 
وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر آراء صادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
مستقر در واحد ثبتى شهرستان فالورجان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا 
مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز 
در روزنامه هاى نصف جهان و عصر اصفهان آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند ، مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تســلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع صالح قضایى تقدیم نمایند .بدیهى است در صورت انقضاى مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض ، طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
1 - راى شــماره 139760302007002614 مورخ 97/09/26 زهرا کیانى فالورجانى فرزند اسماعیل 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 167,67 مترمربع پالك شماره 15 اصلى واقع در فالورجان  

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى حیدر کیانى فرزند اسداله.
2 - راى شماره 139760302007003182 مورخ 97/11/13 على مومنى افجدى فرزند نوروز نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 169,05 مترمربع پالك شماره 170 فرعى از 36 اصلى واقع در افجد  

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى سیف اله خان بهنام.
3 - راى شــماره 139760302007003340 مورخ 97/11/24 محمد ایزدى گارماسه فرزند سیف اله 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 271,70 مترمربع پالك شــماره 408 اصلى واقع در کوپان 
گارماسه  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى حبیب اله ایزدى فرزند سیف اله.
4 - راى شماره 139760302007004032 مورخ 97/12/19 اکبر قاسمى شرودانى فرزند حسین نسبت 
به ششدانگ یکباب دامدارى به مساحت 719,70 مترمربع پالك شماره 415 اصلى واقع در کروج  بخش 

9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى حسن عابدى فرزند عباس.
5 - راى شماره 139760302007004034 مورخ 97/12/19 نوروزعلى شاه نظرى زازرانى فرزند على 
آقا نسبت به ششدانگ یکباب دامدارى به مساحت 1551,95 مترمربع پالك شماره 2 فرعى از 12 اصلى 

واقع در زازران  بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضى خود مالک رسمى است.
6 - راى شماره 139760302007004043 مورخ 97/12/19 اکبر پورکاظمیان فرزند مصطفى نسبت 
به ششدانگ قسمتى از یکباب مغازه به مساحت 34,62 مترمربع پالك شماره 777 فرعى از 387 اصلى 
واقع در قهدریجان  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شــده از مالک رسمى حسینعلى زمانى 

قهدریجانى فرزند فتحعلى.
7 – راى شماره 139860302007003285 مورخ 98/01/24 مهدیه غالمى فرزند قدرت اله نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 105 مترمربع پالك شــماره 29 فرعى از 406 اصلى واقع در گارماسه  
بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى على آقا توکلى گارماسه فرزند اسکندر.

8 - راى شماره 139860302007003287 مورخ 98/01/24 رحمت اله هادیان قهدریجانى فرزند حسین 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 208,66 مترمربع پالك شماره 385 اصلى واقع در قهدریجان  

بخش 9 ثبت که متقاضى خود مالک رسمى است.
9 - راى شــماره 139860302007003288 مورخ 98/01/24 پروین رضایى فرزند رحیم نســبت به 
ششدانگ یکباب انبار به مساحت 519,62 مترمربع پالك شماره 53 اصلى واقع در اراضى کوه دنبه  بخش 

9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى غالمحسین پناهى فرزند غالمعلى.
10 - راى شماره 139860302007003320 مورخ 98/01/25 فهیمه فرهمند فرزند میرزاآقا نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 114,57 مترمربع پالك شماره 7 فرعى از 24 اصلى واقع در باغ ابریشم  

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى مرتضى دهخدا فرزند على.
11 - راى شــماره 139860302007003314 مورخ 98/01/25 خیرى پورحاجى لیراوى اصل فرزند 
حاجى بابا نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 244,45 مترمربع پالك شماره 32 اصلى واقع در 
آغچه بدى  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى نصراله موسوى فرزند باقر.

12 - راى شماره 139860302007003312 مورخ 98/01/25 قاسمعلى یزدانى گارماسه فرزند حسنعلى 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 284,49 مترمربع پالك شماره 405 اصلى واقع در گارماسه  

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى مرتضى رئیسى فرزند احمدرضا.
13 - راى شــماره 139860302007003307 مورخ 98/01/25 حیات اله جمشیدى موسوى فرزند اله 
قلى نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 202,40 مترمربع پالك شماره 14 فرعى از 430 اصلى 
واقع در ایمانشهر(مینادشت)  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده از مالک رسمى فاطمه 

رشیدى باغوحوشى فرزند میرزاآقا.
14 - راى شــماره 139860302007003290 مورخ 98/01/24 محمدحسین جعفرى فرزند نورمحمد 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 149,25 مترمربع پالك شماره 19 اصلى واقع در جعفرآباد 

کلیشاد  بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضى خود مالک رسمى است.
15 - راى شماره 139860302007003419 مورخ 98/02/02 سمیه نصر اصفهانى فرزند عبداله نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 75,76 مترمربع پالك شــماره 508 فرعى از یک اصلى واقع در 

کارالدان  بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضى خود مالک رسمى است.
16 - راى شماره 139860302007003420 مورخ 98/02/02 سوسن افشارنیا فرزند عزت اله نسبت به 
ششدانگ یکباب ساختمان تجارى مسکونى به مساحت 386,21 مترمربع پالك شماره 19 اصلى واقع در 
کلیشاد  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابراهیم متقى زاده فرزند اسداله.

17 - راى شماره 139860302007003421 مورخ 98/02/02 سوسن افشارنیا فرزند عزت اله نسبت به 
ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 20,81 مترمربع پالك شماره 19 اصلى واقع در کلیشاد  بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابراهیم متقى زاده فرزند اسداله.
18 - راى شماره  139760302007002889  مورخه 97/10/22 آقاى حشمت اله مختارى باغکمه فرزند 
نبى اله   نسبت به  ششدانگ یکباب خانه   به مساحت 265,85 مترمربع پالك شماره   فرعى از  41  اصلى 

واقع در   سهلوان   بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  صفرعلى نوروزى 
19- راى شماره139760302007004350 مورخه97/12/20  آقاى  محمدرضا محمدى فرزند غالمعلى  
نسبت به  ششدانگ یکباب خانه   به مساحت171,10مترمربع پالك شماره39   فرعى از  667اصلى واقع 

دربلوار شفق   بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  خود متقاضى
20- راى شــماره 139860302007002831   مورخه98/01/17  آقاى ولى اله جمشیدى فرزند على   
نسبت به  ششدانگ یکباب خانه   به مساحت 380,27 مترمربع پالك شماره   فرعى از 430  اصلى واقع در 

مینادشت بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  على جمشیدى 
21- راى شــماره 139860302007000001  مورخه 01/05/ 98دولت جمهورى اســالمى ایران به 
نمایندگى وزارت بهداشــت  و درمان و آموزش پزشــکى – دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان  نسبت به  

ششدانگ یکباب ســاختمان   به مســاحت 459,24 مترمربع پالك شــماره   فرعى از402 اصلى واقع 
درجوجیل   بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  مالکین رسمى پالك مذکور

22-راى شماره139760302007004347 مورخه97/12/20 آقاى  حشمت اله حشمتى فرزند عبدالکریم  
نسبت به  ششدانگ یکباب خانه   به مساحت78 مترمربع پالك شماره فرعى از408 اصلى واقع در کوپان 

گارماسه بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  اسماعیل شیرزادى
23- راى شــماره139860302007003295 مورخه 98/01/24 آقاى سید جالل هاشمى قهدریجانى 
فرزند سید مرتضى   نسبت به  ششدانگ یکباب خانه   به مســاحت495,85مترمربع پالك شماره   992 

فرعى از385  اصلى واقع در   بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه حسین سلمانیان
24- راى شماره139760302007004346 مورخه97/12/20   خانم زهرا نورالهى خوشنامه فرزند نبى 
اله  نسبت به  ششدانگ یکباب خانه   به مساحت 145,75 مترمربع پالك شماره      فرعى از 15 اصلى واقع 

درفالورجان   بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  قنبرعلى کیانى 
25- راى شماره139760302007004340 مورخه  97/12/20  خانم مهین فانى قهدریجانى فرزند قنبر 
نسبت به  ششدانگ یکباب خانه   به مساحت  388,29  مترمربع پالك شماره  326 فرعى از385  اصلى 

واقع در قهدریجان   بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  عبدالوهاب جمالى
26- راى شــماره139760302007003325 مورخه 97/11/23آقاى عبدالرسول کرمى میان رشیدى 
فرزند مرتضى   نسبت به  ششدانگ یکباب خانه   به مساحت  221,95    مترمربع پالك شماره  9   فرعى 

از390  اصلى واقع در  جیالب   بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  محمد تقى برکتین
27-راى صالحى شــماره 139760302007004044-97/12/19 آقاى امین ایزدى گارماسه فرزند 
مظاهر نسبت به ششدانگ یکباب مصالح فروشى به مساحت179,90متر  پالك شماره 405 اصلى  واقع 
در گارماسه بخش نه ثبت اصفهان مالک اولیه اسماعیل یزدانى تاریخ انتشار نوبت اول :  روز شنبه مـورخ 
1398/02/14 تاریخ انتشار نوبت دوم : روز یک شنبه مورخ 1398/02/29 م الف: 451234   حسین زمانى 

علویجه- رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان فالورجان / 2/248
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

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

خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- پیرو راى اصالحــى شــماره 139860302023000105 مورخ 98/02/08 و رأى شــماره 
139760302023000838 مورخ 97/09/29 آقاى کاظم محمدى به شماره شناسنامه 139657 کدملى 
1281493457 صادره از اصفهان فرزند محمود نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 211/65 
مترمربع مفروزى از پالك شماره 5863- اصلى واقع در بخش 3 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت رسمى 
 مشاعى اولیه محرز گردیده است. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1398/02/14 تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1398/02/29 م الف: 450346 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /2/243
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

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

خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شماره 139760302023001147 مورخ 97/12/28 خانم اکرم تحویلیان به شماره 
شناســنامه 70375 کدملى 1281803103 صادره از اصفهان فرزند اصغر نسبت به سه حبه و یکصد و 
بیست و نه یکصد و نود و هفتم حبه مشاع از 72 حبه از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 130/10 مترمربع 
مفروزى از پالك شماره 2112- اصلى واقع در بخش 3 ثبت اصفهان به صورت موروثى از طرف پدرش 

(حسن). 
ردیف 2- برابر رأى شــماره 139760302023001148 مورخ 97/12/28 آقاى نعمت اله تحویلیان به 
شماره شناسنامه 2207 کدملى 1286760291 صادره از اصفهان فرزند اصغر نسبت به شصت و هشت 
و شصت و هشت صد و نود و هفتم حبه مشاع از 72 حبه از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 130/10 
مترمربع مفروزى از پالك شماره 2112- اصلى واقع در بخش 3 ثبت اصفهان به صورت موروثى از طرف 
پدرش (حسن) و هم چنین طى قولنامه عادى از طرف وراث اســماعیل به نامبرده واگذار گردیده است. 
بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/02/14 تاریخ انتشار نوبت دوم: 29 /1398/02 م الف: 450483 

صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /2/245
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

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

خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شماره 139860302023000072 مورخ 98/01/28 آقاى مهدى کریم پور به شماره 
شناســنامه 1519 کدملى 3391900458  صادره از بندرعباس فرزند کریم نسبت به ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 19/84 مترمربع مفروزى از پالك شماره 2843- اصلى واقع در بخش 1 ثبت اصفهان 
که به صورت عادى از طرف شهناز خواجه کولکى واگذار گردیده است. بدیهى است در صورت انقضاى 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 

1398/02/14 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/02/29 م الف: 451793 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد 
و امالك مرکزى اصفهان /2/257

فقدان سند مالکیت 
شماره: 139885602030001023 آقاى مصطفى همایونى به وکالت از وراث حسین على همایونى طبق 
وکالتنامه شماره 7047 مورخ 1398/1/10 دفترخانه 82 قم  باستناد دو برگ استشهاد محلى که هویت و 
امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند که سند مالکیت ششدانگ یک قطعه ملک پالك 368 واقع در 
قطعه 9 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که دفتر 62  صفحه 588 سند مالکیت شماره بنام بنام حسین على 
همایونى  فرزند عبداله ثبت صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا 
ازبین رفتن: به علت سهل انگارى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را 
نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى 
انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود باشد از 
تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و 
سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشــود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به 
متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 98/2/14، 447182/م الف- ابوالفضل ریحانى محمدزاده- مدیر 

واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد از طرف زهرا لطفى نجف آبادى/ 2/250
ابالغ رأى

 آگهى راى شورا - شماره پرونده : 97 / 699 ش 2 ح  شــماره دادنامه 11 تاریخ : 24/ 1 /98 درخصوص 
دادخواست خانم مریم شبانى دهبنه فرزندغالمحسین به نشانى شاهین شهر پاساژملت فاز1طبقه زیرزمین 
پ 19به طرفیت خوانده آقاى حمیدرضا پورنصیرى اشــکفتى فرزندحفیظ اهللا به نشانى مجهول المکان 
به خواسته  تقاضاى مطالبه مبلغ 30/000/000ریال به استناد یک فقره چک صادره بانک سپه به شماره 
3/812883مورخ 97/11/25به انضمام خســارت تاخیرتادیه وهزینه هاى داردسى باتوجه به محتویات 
پرونده وفتوکپى مصدق ضمائم پیوســتى وازآنجایى که وجود اصل مستند دعوى دریدمدعى داللت بر 
بقاء دین براشتغال ذمه خواندگان واستحقاق خواهان نسبت به دریافت وجه آن راداشته وخواندگان دلیل 
ومدرکى بربرائت دین وبرائت ذمه خویش ارائه  ننموده اند وایرادیادفاع موثرى درقبال خواســته خواهان 
ومستندات وى به عمل نیاورده اند .بنابراین شورا دعوى مطروحه از ناحیه خواهان راوارد ومستند به مواد 
313و310قانون تجارت وتبصره الحاقى به ماده 2قانون صدورچک وماده واحده استفساریه تبصره مذکور 
مصوب سال 77مجمع تشخیص مصلحت نظام ومواد 198 و 519 و 522 و  قانون ایین دادرسى دادگاه هاى 
عمومى وانقالب درامورمدنى خوانده رابه پرداخت مبلغ 30/000/000ریال بابت اصل خواسته وپرداخت 
مبلغ 1/495/000ریال بابت هزینه دادرسى والصاق تمبر به انضمام خسارت تاخیرتادیه ازتاریخ سررسید 
چک ( 97/11/25) لغایت زمان پرداخت براساس شاخص اعالمى ازسوى بانک مرکزى که توسط اجراى 
احکام محاسبه خواهدشد درحق خواهان صادرواعالم مى نماید .راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین مرجع و ســپس ظرف همین مدت قابل تجدى نظر خواهى در 
دادگاه محترم تجید نظر استان اصفهان مى باشــد. 444001 /م الف سیدمجیدعقیلى - قاضى شعبه 2 

شوراى حل اختالف  شاهین شهر /2/251 
اخطار اجرایى

شماره 295/97 به موجب راى شــماره 635 تاریخ 97/5/16 حوزه سوم شوراى حل اختالف شهرستان 
نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه على اصغر دهشــت نیا نام پدر حسین به نشانى مجهول 
المکان محکوم است به حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصد و پنجاه هزار ریال بابت اصل 
خواسته و پرداخت مبلغ یک میلیون و نهصد و بیست و پنج هزار ریال بابت هزینه هاى دادرسى و پرداخت 
حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و پرداخت خسارت تاخیردرتادیه از سررسید 96/11/20 لغایت زمان اجراى 
حکم که توسط اجراى احکام محاسبه در حق خواهان نیم عشر دولتى.محکوم له: سید محمد میر باقرى 
به نشانى: نجف آباد-پلیس راه-خیابان تفتان سنگبرى یزدان کد پستى 8519116681 ماده 34قانون 
اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن 
را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 449626/م 

الف-شعبه سوم  شوراى حل اختالف نجف آباد/ 2/252
ابالغ رأى

 شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.امیر آباد کالسه پرونده 911/97 دادنامه 97/11/21-1521/97 
مرجع رسیدگى شعبه پنجم  شوراى حل اختالف نجف آباد امیر آباد خواهان: سید محمد میر باقرى  نشانى: 
نجف آباد-پلیس راه کوچه تفتان 38 ســنگبرى یزدان 8519116681 خوانده: محمد حســین لوالیى  
نشانى: گرگان خ نوبخت پالك 26  بخواسته : مطالبه چک گردشکار: پس از ارجاع به این شورا و ثبت به 
کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به 
شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شــورا درخصوص دعواى آقاى سید محمد میر باقرى  به 
طرفیت آقاى محمد حسین لوالیى با موضوع مطالبه چک به مبلغ چهل میلیون ریال عهده بانک صادرات 
به شماره 593868 و خسارت تاخیر تادیه از زمان 96/10/30 به انضمام هزینه هاى دادرسى نظر به بقاى 
اصول مستندات مذکور در ید خواهان که حکایت از اشتغال ذمه خوانده و نظر به عدم حضور خوانده على 
رغم ابالغ قانونى و عدم ارائه مدرکى مبنى بر برى الذمه بودن ایشان یا بطالن دعوى لذا دعواى مطروحه 
مقرون به صحت تلقى و مستنداً به مواد 198 و 512 و 515 و 522 قانون آیین دادرسى  دادگاههاى عمومى 
و انقالب در امورمدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چهل میلیون ریال بابت اصل خواسته 
و پرداخت مبلغ یکصد هزار تومان بابت هزینه هاى دادرسى وخســارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید 
96/10/30 تاریخ سررســیدچک لغایت اجراى حکم درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره 
غیابى و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شورا و سپس ظرف همین مدت قابل 
تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى دادگسترى نجف آباد مى باشد.449655/م الف، قاضى شوراى حل 

اختالف امیرآباد شعبه پنجم/ 2/253
 حصروراثت 

مصطفى کاویانى داراى شناســنامه شماره 22 به شــرح دادخواست به کالســه 187/98 از این دادگاه 
درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عزیزاله کاویانى بشناسنامه 382 در 
تاریخ 98/1/26 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. 
پروانه کاویانى ش ش 15 ، 2. محمدرضا کاویانى ش ش 13 ، 3. علیرضا کاویانى ش ش 13 ، 4. سکینه 
کاویانى ش ش 528 ، 5. مصطفى کاویانى ش ش 22 ، 6. زهرا کاویانى ش ش 27323 ، 7. زهره کاویانى  
ش ش 725 ، 8. سمیه کاویانى  ش ش 739 ،9. سمانه کاویانى  ش ش 1080110917 ،(فرزندان متوفى)

متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک 

نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 450249/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه 

شوراى حل اختالف نجف آباد/ 2/254
ابالغ اجراییه

 دادنامه شماره373/97  احتراماً مقرر است متن ذیل یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیر االنتشار محلى 
درج و یک نسخه از آن جهت بهره بردارى در پرونده کالســه 373/97 به این شورا ارسال گردد. شعبه 
دوم شوراى حل اختالف مهردشت موضوع : اجرائیه خواهان: محکوم له: مجتبى عزیزى علویجه فرزند 
حسینعلى ساکن : علویجه خ امام  خمینى کوى شــهید امیدى پالك 109 خوانده : محکوم علیه مجید 
امیرى  ابراهیم محمدى فرزند حیاتقلى به نشانى مجهول المکان. محل حضور : دادگاه عمومى مهردشت 
( محل شوراى حل اختالف علویجه ) خواســته: صدور اجرائیه بدین وسیله به موجب درخواست اجراى 
حکم به  شماره 484-97/10/24 و شماره دادنامه ( قطعى شده )صادره از این شورا شما محکوم هستید 
1- به پرداخت مبلغ چهل و سه میلیون ریال وجه در حق محکوم له 2- خسارت تاخیر در تادیه بر اساس 
محاسبه صورت گرفته توسط واحد اجراى احکام 3- مبلغ پانصد و سى و هفت هزار و پانصد ریال هزینه 
دادرسى و 4- مبلغ  بعنوان نیم عشر اجرایى درحق صندوق دولت به لحاظ مجهول المکان بودن شما به 
استناد ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى مراتب یک نوبت در یکى 
از روزنامه هاى کثیر االنتشار آگهى مى گردد تا از تاریخ نشــر آگهى به مدت ده روز مفاد فوق را به موقع 
اجرا گذارید. 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالى معرفى کنید که اجراى حکم و اســتیفاء 
محکوم به از آن میسر باشداگر مالى ندارید صریحًااعالم نماییدهرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاى مهلت 
مذکور معلوم شود که قادر به اجراى حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن براى فرار در پرداخت اموال 
خود را معرفى نکنید یه صورت خالف واقع از دارایى خود بدهید به نحوى که اجراى تمام یا قسمتى از مفاد 
اجرائیه متغیر باشد به مجازات حبس تا محکوم خواهید شد450350/ م الف .دبیر شعبه دوم  شوراى حل 

اختالف مهردشت – علویجه /2/255
 حصروراثت 

سعید موگوئى داراى شناسنامه شماره 81 به شرح دادخواست به کالسه 189/98 از این دادگاه درخواست 
گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان داود موگوئى بشناسنامه 5 در تاریخ 97/10/1 
اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. مجید موگوئى 
ش ش 711 ، 2. امید على موگوئى ش ش 2965 ، 3. مریم موگوئى ش ش 1691 ، 4. آرزو موگوئى ش ش 
113115364 ، 5. سعید موگوئى ش ش 81 (فرزندان متوفى)، 6. کوثر طالبى ش ش 507 (همسر متوفى)، 
متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 450840/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه 

شوراى حل اختالف نجف آباد/ 2/256
ابالغ رأى

 شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالســه پرونده 354/96 دادنامه 1202-97/12/19 خواهان: 
رسول حسین هاشمى فرزند رضا نشانى: دهق-خ مطهرى-کوى مهدیه پالك 129 خوانده: 1-امید على 
جان زاده فرزند محمد نشــانى: مجهول المکان،2-منصور حسین هاشمى فرزند رضا ساکن : دهق – خ 
مطهرى کوى مهدیه پالك 129 خواسته: مطالبه ،قاضى شورا با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگى 
را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دادخواست آقاى رسول حسین 
هاشمى فرزند مقیم دهق  به طرفیت آقایان 1- امید على جان زاده فرزند محمد مجهول المکان و 2- آقاى 
منصور حسین هاشمى فرزند رضا مقیم دهق مبنى بر مطالبه ى مبلغ بیست میلیون ریال باخسارت تاخیر 
تادیه و هزینه دادرسى به استناد یک فقره چک به شــماره ى 265120 بر عهده ى بانک کشاورزى به 
تاریخ سى ام اردیبهشت ماه نود و شــش و به مبلغ مذکور و گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه و به 
تاریخ سى و یکم اردیبهشت ماه نود و شش ،نظر به اینکه  مستندات مذکور بر اشتغال ذمه ى  خواندگان  
به میزان خواسته داللت داشته و نامبردگان علیرغم نشــر آگهى و دعوت از طریق اوراق اخطاریه دعوت 
شده اند و نامبردگان علیرغم دعوت و اســتحضار از روند دادرسى در جلسه رسیدگى مقرر حضور نیافته و 
نسبت به دعوى و مستندات آن انکار و ایرادى به عمل نیاورده  و دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه نکرده اند 
لذا قاضى شورا با استصحاب بقاء دین دعواى خواهان  را ثابت تشخیص داده مستنداً به مواد 313و314  
ناظر به ماده 249 قانون تجارت و تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدور و چک و ماده واحده ى استفساریه 
ى آن و مواد 198و515و519و522 قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى راى 
بر محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال بابت  اصل دین و محکومیت خوانده ردیف 
اول به پرداخت مبلغ یک میلیون و سیصد و پنجاه هزار ریال بابت هزینه هاى دادرسى خسارات تاخیر و 
تادیه  بر مبناى نرخ تورم اعالمى بانک مرکزى جمهورى اســالمى ایران از تاریخ چک تا زمان وصول 
آن بر اساس محاسبه ى صورت گرفته توســط اجراى احکام درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید.  اما 
در رابطه با مطالبه ى خســارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسى نســبت به خوانده ردیف دوم نظر به اینکه 
نامبرده ضامن بوده نه صادر کننده چک و به موجب تبصره الحاقى بــه ماده 2 قانون صدور چک دارنده 
چک صرفا مى تواند محکومیت صادر کننده آن را پرداخت خسارت وارده مطالبه نماید بنابراین خواهان 
در رابطه مذکور محق نبوده مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرســى دادگاههاى عمومى و انقالب در 
امور مدنى راى بر بى حقى خواهان صادر و اعالم مینماید این راى صادره غیابى بوده و ظرف بیست روز از 
تاریخ ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و سپس ظرف بیست روز دیگر قابل نظرخواهى در دادگاه محترم 
عمومى بخش مهردشت مى باشد.450362/م الف، قاضى شوراى حل اختالف بخش مهردشت مهرداد 

اطهرى- شعبه اول/ 2/259 
اخطار اجرایى

شماره: 97- 384 به موجب رأى شماره 614 تاریخ 97/11/15 حوزه هفتم شوراى حل اختالف شهرستان 
لنجان که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه 1- مهدى هاتفى فرزند بهرام نشانى: فوالدشهر پارکینگ 
A 2 محله A 3 پالك 1173، 2- هادى عباسى فرزند ترابعلى نشانى: مجهول المکان محکوم است به: 
محکومیت خوانده دوم به حضور در یکى از دفاتر اسناد رسمى و تنظیم و انتقال سند رسمى خودرو نیسان 
به شماره انتظامى 375 ب 13 ایران 87 به نام خواهان مهدى شریفى فرزند محمد نشانى: سده لنجان- خ 
امید پ 9 و خوانده ردیف اول به پرد اخت مبلغ 1/300/000 ریال بابت هزینه دادرســى در حق خواهان. 
ماده 34 قانون اجراى احکام: همینکه اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف 
ده روز مفاد آن را به موقــع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم بــه بدهد یا مالى معرفى کند که 
اجراى حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند، 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم 
نماید. م الف: 449234 شریفى- قاضى شعبه 7 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع 

شماره یک) /2/247

معاون توســعه و پیش بینــى اداره کل هواشناســى 
اصفهان با اشاره به مقایســه بلند مدت آمار و داده هاى 
میزان بارندگى با سنوات قبل اظهار کرد: هنوز شرایط 
خشکسالى هیدرولوژى در استان بر قرار است و این امر 
نیاز به توجه بیشتر مردم و مسئوالن براى مدیریت بهینه 

در منابع آبى وجود دارد.
نوید حــاج بابایــى در گفتگو بــا «ایرنا» بیــان کرد: 
میانگین بارش هاى استان در سال زراعى جارى (اول 
مهر 97 تا دهم اردیبهشــت 98 ) بــه 258/8 میلیمتر 

رسیده است. 
حاج بابایى اضافه کرد: این مقدار بارش در مقایســه با 

مدت مشابه سال زراعى قبل که 80/8 میلیمتر بود، 170 
میلیمتر رشد را نشان مى دهد.

وى تصریح کرد: میانگین حســابى بارندگى در ســال 
جارى استان هم تا کنون نســبت به میانگین بلندمدت 

حدود 38/4 درصد افزایش داشته است.
به گفته وى بیشــترین میزان بارش با749/2 میلیمتر 
مربوط به شهرستان فریدونشهر و کمترین میزان با 81 

میلیمتر مربوط به نایین است.
معاون توسعه و پیش بینى اداره کل هواشناسى اصفهان 
ادامه داد : میزان بــارش در اصفهان در بازه زمانى مورد 

نظر 174/7میلیمتر گزارش شده است.

رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان از جارى بودن 
آب زاینده رود تا پایان تابستان سال جارى خبر داد.

حجت االســالم ســید ناصــر موســوى الرگانى در 
جمع خبرنــگاران پیرامــون جدیدتریــن تصمیمات 
اخذ شــده درباره زاینــده رود اظهار کرد: قــرار بر این 
شــده که آب زاینــده رود تا پایان تابســتان امســال 

جارى باشد.
وى افزود: بر این اساس مقرر شده است که تا خردادماه 
آب با دبى کنونى و با سرعت زیاد براى کشت کشاورزان 
جارى باشد و پس از آن از طریق کانال ها سه مرتبه براى 

باغات در اختیار باغداران قرار گیرد.

رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان بیان کرد: این در 
حالى است که قرار شده آب با دبى پایین تا پایان تابستان 

نیز در بستر رودخانه جارى باشد.
زاینده رود پس از بازگشــایى 20 روزه در میانه زمستان 
سال گذشته، از آغاز نوروز 98 بار دیگر جارى شد. هرچند 
دســتور رئیس جمهور مبنى بر جارى شدن آب زاینده 
رود با هدف جذب گردشــگر در نوروز امسال بود اما به 
لطف نزول برکات آسمانى در فروردین ماه و همچنین 
بارش هاى خوب باالدست، اکنون سد زاینده رود بیش از 
566 میلیون متر مکعب آب دارد که همین موضوع دلیلى 

براى جارى ماندن آب تا پایان تابستان است.

هنوز شرایط خشکسالى 
برقرار است

زاینده رود تا پایان تابستان 
امسال جارى است

سد خوانسار سرریز مى شود
منصور کمالى، فرماندار خوانسـار گفت: با روشـن شدن 
پمپاژ آب سرچشمه خوانسار به سمت سد باغکل ظرفیت 
آبگیرى سد اکنون به 4/5 میلیون متر مکعب رسیده است 
و در روزهاى آینده با ذوب شدن برف  کوه ها ظرفیت سد 

به تراز کامل رسیده و سرریز خواهد شد.

ارائه راهکار به طالب
حجت االسالم والمسـلمین سیدمحمد قطبى، رئیس 
دفتـر تبلیغات اسـالمى اصفهان گفت: طـالب براى 
دفاع از حقوق دینى مردم باید به تشکیل سازمان هاى 
مردم نهـاد اقـدام کنند و از سـوى دیگر قـوه قضاییه 
مى تواند با ابالغ آیین نامه  تشـکیل شوراى معاضدتى 
در موضوعات فرهنگى و اجتماعى این فرایند را تسریع 
کنـد و اصفهان آمادگـى اجراى این طـرح به صورت 

پایلوت را دارد.

ثبت 2 نوع شیرینى سنتى 
2 نوع شیرینى سـنتى شـهر نیک آباد جرقویه سفلى به 
عنوان میـراث فرهنگى معنـوى ثبت شـدند. مدیرکل 
میراث فرهنگى در آیین رونمایى از لـوح هاى ثبت این 
شـیرینى ها به عنوان میراث فرهنگى معنوى گفت: در 
این آیین از لوح هاى ثبت حلوا سوهان به شماره 1727 
و مالَک به شماره 1726 رونمایى شد. فریدون اللهیارى 
افزود: استان اصفهان در ثبت میراث معنوى و ناملموس 

رتبه اول را در کشور دارد 

خبر

اعتراض عده اى به رستوران گردان در مناره هاى مصالى 
اصفهان این روزها در شبکه هاى مجازى دست به دست 
مى شود و برخى نگران از دست رفتن کاربرى حقیقى مسجد 

مصال هستند.
به گزارش «ایمنا»، چند روز پیش یک فیلم یک دقیقه اى 
دست به دست مى شــد که در آن عده اى در مقابل مسجد 
مصالى اصفهان تجمع کرده و نســبت بــه افتتاح یک 
رســتوران گردان در باالى مناره هاى مســجد اعتراض 

مى کردند.
کمال فراســت، ســرمایه گذار پــروژه ایــران زمین که 
قســمت هایى از مصال از جمله مناره را شــامل مى شود 
درخصوص قسمت گردان مناره ها به «ایمنا» گفت: ما قرار 
است در مناره ها محیطى را براى آمد و رفت گردشگر و دیدن 
شهر اصفهان از باالى مناره ها ایجاد کنیم اما هنوز هیچ اقدام 
قابل توجهى انجام نشده است چه برسد به آنکه رستوران 
گــردان در آن احداث کنیم. وى افزود: اصًال قرار نیســت 
در این مکان رستوران گردان ایجاد شــود، در طبقه هاى 
مناره ها نیز قرار است غرفه هاى مختلف براى فعالیت هاى 
فرهنگى و مذهبى از جمله گالرى نقاشى و عرضه صنایع 

دستى ایجاد شود.
ابراهیم پرچمى، مدیر پروژه مصال نیز اظهار کرد: مناره ها 
براى بازدید گردشگران و فعالیت هاى مذهبى و فرهنگى 
در اختیار پیمانکار گذاشته شده و حتى براى چنین پروژه اى 
حداقل تا شش ماه زمان نیاز اســت که بهره بردارى از آن 

مقدور باشــد. وى افزود: این مجموعه مى تواند به آبروى 
اصفهان تبدیل شــود؛ مکانى که قبل از این مخروبه بود و 
حتى در آن زورگیرى مى کردند. مدیر پروژه مصال تصریح 
کرد: حتى کارواشــى که در  فیلم نســبت به ایجاد آن در 
مجاورت مصال اعتراض شــده بود، چند هفته اســت که 

تعطیل شده است.
وى خاطرنشــان کرد: از ابتداى طراحى قرار بود 18پروژه 
جانبى در کنار مصال ایجاد شود که موزه هنر، بازارچه هنر، 
کافى شاپ، کتابخانه، استخر، ســالن چند منظوره و... را 
شامل مى شد بنابراین قرار نبود تنها در یک روز جمعه براى 

آن برنامه ریزى شود اما به دالیلى همچون پدافند غیرعامل 
و هزینه هاى باالى طرح ها ما چندى از این پروژه ها را حذف 

کردیم و تنها سه پروژه از آن باقى مانده است. 
مدیر پروژه مصال با بیان اینکه اینجا محدود شــد به یک 
فروشگاه هایپر، ســالن چندمنظوره و پروژه ایران افزود: 
پیش از این نیز هزینه هاى میلیاردى در مصال صرف شده 
بود؛ نمونه این مطلب االن مهمانسرایى است که در چهار 
طبقه و 10 هزار متر ساخته شده و اگر بخواهیم آن را تخریب 
کنیم، هزینه اى بیش از ده میلیارد را که صرف آن شده ازبین 

برده ایم بنابراین مجبوریم دست به بهسازى بزنیم.

ماجراى احداث رستوران گردان 
در مصالى اصفهان

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست احیاى تاالب 
گاوخونى با وجود حقابه تعیین شده را ممکن نمى داند.

عیسى کالنترى که به اصفهان سفر کرده بود از تاالب 
گاوخونى بازدید کرد. وى در حاشیه این بازدید درباره 
روند احیاى تاالب و تصمیمى که دولت در این زمینه 
گرفته است، اظهار کرد: حقابه تاالب گاوخونى سالیانه 
175میلیون مترمکعب یعنى 6 متــر مکعب در ثانیه 
است، با این وضعیت زاینده رود، اگر قرار به ورود این 
میزان آب به تاالب باشــد گاوخونى هیچ وقت زنده 
نخواهد شد. وى افزود: بنابراین باید با وزارت نیرو به 
تفاهم برسیم که حقابه به صورت سیالبى در بهمن و 

اسفند تا نیمه فروردین داده شود.
رئیس ســازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه 
دیدیم که 300 لیتر در ثانیه آب واردشده به تاالب نیز 

تبخیر مى شود، گفت: خوشبختانه غرب و جنوب غرب 
کشور با بارش هاى اخیر سیراب شدند و در شرق کشور 
نیز وضعیت تاالب ها بهبود یافت امــا با این روند به 

گاوخونى هیچ وقت آب نخواهد رسید.
وى ادامه داد: دستور اکید رئیس جمهور این است که 
تاالب ها احیا شوند بنابراین از وزارت نیرو مى خواهیم 
که به صورت سیالبى و نه قطره چکانى حقابه تاالب را 
بدهد. کالنترى بیان کرد: اکنون سطح تاالب کمتر از 
10 درصد آب دارد که ممکن است این میزان فقط یک 
یا 2 درصد از حجم تاالب را شامل شود که این نیز تا 
دو ماه آینده کمتر از نیم درصد خواهد شد، بنابراین اگر 
مى خواهیم تاالب گاوخونى را داشته باشیم حقابه آب 
را باید در سه ماهه بهمن، اسفند و فروردین به صورت 

سیالبى بدهیم.

تاالب  گاوخونى هیچ وقت زنده نخواهد شد

قدرت ا... نوروزى، شهردار اصفهان در نشست اعضاى 
ادوار شوراى اسالمى شهر اصفهان اظهار کرد: امروز 
شرایط حضور انبوه سازان در اصفهان مهیا شده و آنان 
درحال بازگشت به اصفهان هستند با وجود این، برخى 
نمى خواهند اصفهان در این زمینه رشــد کند و قصد 

دارند انبوه سازان را از حضور در این شهر منع کنند. 
وى ادامه داد: در جریان سیل خرم آباد، تیم اصفهانى ها 
چنان درخشیدند که هیچکس قصورى از آنان ندید. 
شهردارى هاى استان هاى اصفهان در اهواز هم به طور 
شــبانه روزى کمک کردند و گفتیم تا زمانى که نیاز 
باشد مى مانیم تا اینکه فرماندار اهواز نامه اى نوشت 

و اعالم کرد دیگر نیازى به حضور نیروهاى ما در این 
شهر نیست.

کار شهردارى اصفهان در اهواز پایان یافت
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تحقیقات جدید نشان مى دهد که برخالف باورهاى شایع و کلیشه هاى
 نادرست، داشــتن محاســن براى ســالمتى مردان مؤثر است.  این 
تحقیقات که درحال حاضر به طور کامل نتایج آن اعالم نشده و نیازمند 
بررسى هاى بیشتر است نشان مى دهد که پوشیده شدن صورت مردان 

با مو و در حقیقت داشتن ریش و سبیل براى آنها مؤثر است.
براساس تحقیقات اخیر دانشــگاه کوئینزلند جنوبى، محاسن مى تواند 
مردان را در مقابل آفتاب حفظ کند و از پوســت آنها در مقابل صدمات 
خوشید و سرطان پوست محافظت کند. دانشمندان دریافتند که بخشى 
از صورت که با ریش و سبیل پوشیده مى شود یک سوم کمتر در مقابل 

اشعه هاى ماوراء بنفش قرار مى گیرد.
یک نظریه این است که موهاى ضخیم و فردار نور خورشید را مى شکند، 
نور در خطوط مستقیم حرکت مى کند اما وقتى به موهاى فردار و مجعد 
مى رسد امواج نور شکسته مى شــود بنابراین نور به سختى به پوست 
مى رسد. آسیب ناشى از نور خورشید وقتى رخ مى دهد که نور خورشید به 
سطح پوست روى صورت مى تابد، بنابراین رشد موهاى صورت مردان 

به حفظ چانه و گردن هم کمک مى کند.
از طرفى مردانى که مبتال به آسم هستند و بیمارى آنها با آلودگى و گرد 
و خاك تحریک مى شود، مى توانند با داشتن محاسن صورت به ویژه 
یک سبیل پرپشت عالیم آســم خود را کاهش دهد. «کارول واکر»، 
کارشناس پزشــکى مو و رئیس مرکز موشناسى بیرمنگهام اظهار کرد 
سبیل که به بینى مى رسد مى تواند آلرژى هایى که از طریق بینى ایجاد 

مى شود و توسط ریه به داخل کشیده مى شــود را متوقف کند. ذرات 
گردوخاك میکروسکوپى هستند و سبیل داشــتن از ورود آن به داخل 

بینى جلوگیرى مى کند.
در همین زمان موهاى صورت مى تواند پوست را در شرایط جوان و 
شاداب نگاه دارد. این موها همواره پوست را مرطوب نگاه مى دارد، از 

پوست در مقابل باد حفاظت مى کند و موجب مى شود که پوست خشک 
نشــود. وجود پیاز مو و غده هاى چربى روى صورت نیز به این مسئله 
کمک مى کند. داشتن موى ضخیم حتى بدون اینکه فرد ریش داشته 

باشد مى تواند از آسیب هاى پوستى جلوگیرى کند.
داشــتن ریش ضخیم زیر چانه و گردن همچنیــن دماى گردن را 
افزایش مى دهد و مى تواند عاملى براى جلوگیرى از سرماخوردگى 

باشد. مو مى تواند عایقى براى گرم نگهداشتن صورت و گردن باشد، 
موهاى بلند و پرپشت از هواى سرد جلوگیرى مى کند و دماى گردن 
را در هواى ســرد افزایش مى دهد. وقتى هم کــه گلودرد دارید، 
گرماى این بخش از بــدن با ویروس مبارزه مــى کند. موهاى 

صورت مى تواند مانع فیزیکى در مقابل دماى سرد باشد.
به طور کلى اصالح نکردن بــا تیغ به معناى داشــتن صورتى 
کم خراش تر اســت. اصالح با تیغ عامل اصلــى عفونت هاى 

میکروبى در قســمت ریش است. رشــد داخلى موها و عفونت 
پیازچه مو که موجب آکنه مى شود نیز در نتیجه اصالح با تیغ ایجاد 

مى شود.

فواید درختان تنها به تأمین اکســیژن و جذب دى اکسید 
کربن محدود نمى شــود. در ادامه با برخى از فواید جالب 

توجه درختان براى انسان بیشتر آشنا مى شویم.

خطر بیمارى قلبى را کاهش مى دهند
مطالعه اى جدید نشان داد که زندگى در مکان هاى سبز 
و پر درخت مى تواند خطر بیمــارى قلبى را کاهش دهد. 
شرکت کنندگان ساکن در مکان هاى سبز و پر درخت، در 
مقایسه با افراد ساکن مکان هایى با پوشش درخت کمتر 
کاهش خطر حمله قلبى به میزان  25 درصد، خطر بیمارى 
قلبى ایسکمیک به میزان 20 درصد، خطر نارسایى قلبى به 
میزان 16 درصد و خطر قیبریالسیون دهلیزى به میزان 6 

درصد را تجربه کردند.

استرس را کاهش مى دهند
در بسیارى از بیمارســتان ها و مطب پزشــکان معموًال 
تصاویر جنــگل و دیگر مناظر طبیعى به عنوان بخشــى 
از دکور اســتفاده مى شــود. اگرچه اثر ایــن تصاویر به 
انــدازه حضور در طبیعت نیســت اما پژوهش ها نشــان 
داده اند که مشــاهده مناظر ســبز مى تواند استرس در 
بدن را کاهش دهــد. مطالعه درباره «حمــام جنگل» یا 
حضــور در یــک اتمســفر جنگلى نشــان داده اســت 

کــه محیط هاى ســبز و جنگلى نســبت بــه حضور در 
محیط هاى شهرى سطوح کورتیزول، ضربان قلب و فشار 
خون را کاهش داده، فعالیت عصبى پاراسمپاتیک بیشتر را 
موجب شده و فعالیت عصبى سمپاتیک را کاهش مى دهد.

به تنظیم قند خون کمک مى کنند
مطالعــه اى دیگر درباره پیاده  روى در محیط هاى ســبز 
و جنگلى فواید ســالمت قلبى عروقــى، از جمله کاهش 
فشار خون را براى شرکت کنندگان نشان داد. همچنین، 
مشخص شــد پیاده روى در جنگل به طور قابل توجهى 
ســطوح آدیپونکتین را در ســوژه ها افزایش داده است. 
آدیپونکتین، پروتئینى است که در تنظیم سطوح قند خون 
نقش دارد و سطوح کم آن ممکن است نشانه اى از ابتال به 

دیابت و بیمارى هاى دیگر باشد.

هواى پاك براى تنفس 
درختان یک خط دفاعى قوى در برابر آثار تغییر آب و هوا 
هستند که تهدیدى جدى براى سالمت انسان محسوب 
مى شود. کمک به پاالیش هوا یکى از عملکردهاى پایه 
درختان است. درختان اکسیژن تولید مى کنند، ذرات معلق 
هوا را جذب کرده و مه دود را کاهش مى دهند که تمام این 
موارد سالمت تنفســى جامعه را بهبود مى بخشد. به طور 

و خاص، درختان براى حفظ سالمت هوا در مناطق شلوغ 
آلوده حیاتى هستند.

احســاس جمعى را بهبود 
مى بخشند

داشتن احساس جمعى براى 
سالمت و بهزیستى انسان 
اهمیــت دارد. درختــان 
مى تواننــد مــردم را به 
روشى مثبت گرد هم جمع 
کند. مردم بــه پیاده روى 

در خیابــان درختکارى 
شــده تمایل بیشترى 
دارنــد که مــى تواند 

به مبارزه با احســاس 
تنهایــى کمــک کند. 

همچنین، درختان آلودگى 
صوتــى در جوامــع را کاهــش 

مــى دهند کــه مــى توانــد بــه حفظ شــرایط 
خــوب در مناطق شــلوغ کمک کنــد. افزون بــر این، 
پژوهش ها نشان داده اند جوامعى با درختان بیشتر با نرخ 

هاى پایین تر جرم و جنایت مواجه هستند. 

فایده هاى ریـش گذاشتن 
براى سالمتى مردان 

متوقف کند. ذرات  را
به داخل ن از ورود آن

در شرایط جوان و  را
وب نگاه مى دارد، از

شود که پوست خشک 
ورت نیز به این مسئله 
ینکه فرد ریش داشته 

د.
ـن دماى گردن را 
ى از سرماخوردگى 

صورت و گردن باشد، 
کند و دماى گردن
ـه گلودرد دارید، 
ـى کند. موهاى

د باشد.
شــتن صورتى 
ى عفونت هاى 

ى موها و عفونت 
صالح با تیغ ایجاد 

تن  نن
 

وحفظ سالمت هوا در مناطق شلوغ 
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لودگى 
ـع را کاهــش 

ـى توانــد بــه حفظ شــرایط 
ــلوغ کمک کنــد. افزون بــر این، 
ه اند جوامعى با درختان بیشتر با نرخ 

جنایت مواجه هستند. 

 فواید شگفت انگیز زندگى سالم در کنار درختان

قره قروت، آلوچه و لواشک از محبوب ترین تنقالت 
به شمار مى روند. این خوراکى ها مانند بسیارى 

از مواد غذایى هم فوایدى دارند و هم مضراتى.
از آنجایى که لواشک و قره قروت از میوه هاى 
مختلف تهیه مى شوند، بسیارى از مواد مغذى 
مفید موجود در میوه  ها مانند مواد معدنى، فیبر، 
رنگدانه ، آنتى  اکسیدان ها و فیتوکمیکال ها 
(مواد شــیمیایى گیاهى) درآنها نیز یافت 
مى شوند. البته نمى توان گفت این تنقالت 
همه مواد مغذى میوه ها را دارا هستند، زیرا 
بسیارى از ویتامین ها از جمله ویتامین C موجود 
در میوه ها در اثر فرایندهاى تولید لواشک همچون 
خرد کردن، خشک کردن و حرارت تخریب مى شوند.
یکى از مزایاى این تنقالت این اســت که به راحتى 
قابل حمل و نگهدارى هســتند. این نکته به ویژه در 
مورد افرادى که ساعات طوالنى از روز را بیرون از منزل 
هستند مانند افراد شاغل و دانش آموزان حایز اهمیت است. 
این افراد اغلب نمى توانند میوه تازه همراه داشته باشند اما 
برگه هاى خشک، آلوچه و لواشــک به راحتى قابل حمل و 

مصرف بوده و زود فاسد نمى شوند.
بزرگ  ترین ضرر قره قروت، آلوچه یا میوه  هایى که به لواشک 
تبدیل مى  شوند، ترش بودن و اسیدیته باالى آنهاست. این 
ترکیبات اسیدى در طوالنى مدت موجب تحلیل و فرسایش 

میناى دندان ها مى شــوند. البته شستن 
دهان، نوشیدن آب و مسواك زدن 

این مشکل را رفع مى کند.
این تنقالت به افرادى که ترشــح 
اسید معده در آنها باالست توصیه 
نمى شــود زیــرا موجب تشــدید 

عوارض گوارشى در آنها مى شود.
برخى افراد معتقدند این تنقالت تــرش کالرى ندارند و در 
مقابل به کاهش وزن و الغر شدن نیز کمک مى کنند. این 
باور کامًال غلط اســت. زیرا همه این تنقالت ترش داراى 
کالرى بوده و همچنین با تحریک ترشح اسید معده، فرایند 
هضم و جذب را نیز افزایش مى دهند. بنابراین مصرف بى 

رویه آنها موجب افزایش وزن و چاقى مى شود.
در میان تنقالت ترش، قره قروت حاوى کلســیم است اما 
نباید جایگزین لبنیات شود. کلسیم مورد نیاز بدن را از طریق 
شیر، ماست، دوغ کم نمک و پنیر تأمین کنید و قره قروت را 
تنها به عنوان یکى از تنقالت و میان وعده هاى گاه گاهى 

در نظر بگیرید.
یکى از مهمترین نکاتى که در مورد قره قروت، لواشــک و 
آلوچه باید مد نظر قرار داد این اســت که این تنقالت اغلب 
حاوى میزان زیادى نمک هســتند بنابراین در مصرف آنها 
باید اعتدال را رعایت کرد. این نکته به ویژه در مورد افرادى 
که محدودیت مصرف ســدیم دارند مانند بیماران مبتال به 

پرفشارى خون حایز اهمیت است.

شانه ها، ُپرتحرك ترین مفاصل بدنتان است اما این میزان 
تحرك پذیرى هزینه هایى دارد. 

گوشى تلفن تان
وقتى روى یک اسکرین خم مى شوید، چه گوشى تلفنتان 
و چه تبلت یا کامپیوترتان، سر شــما بیش از 25 کیلوگرم 
فشــار بر گردنتان وارد مى کند. وقتى شانه هایتان را به جلو 
خم مى کنید، عضالت حامى پشــت و شانه هایتان ضعیف 
مى شــوند و به مرور زمان، آنقدر ضعیف و کشیده مى شوند 
که شروع مى کنید به شکایت کردن که: «از بس کار کردم 

و بار سنگین حمل کردم شانه درد گرفتم!»

تمرین و ورزشتان
وقتى عضالتتان را جلوى آینه منقبض مى کنید و از دیدن 
فرمى کــه گرفته اند لــذت مى برید، طبیعتــًا تمرکزتان 

روى عضالتى اســت که به چشــم مى آینــد و به 
راحتى عضالت تثبیت کننــده  کوچک را نادیده 

مى گیرید، چون همیشــه هم دیده نمى شوند، 
مانند عضالت تحت کتفى که شانه را تثبیت 
کرده و از چرخش شانه به درون (عارضه شانه 

گرد شده) جلوگیرى مى کنند.

کیف دستى تان
تاندون هاى عضالت شــانه گردان مانند شــلوار جین تان 
هستند، اگر خوب از آن مراقبت نکنید و زیاد از آن استفاده 
کنید، پارچه  آن شــل و وارفته مى شــود و از شکل و قیافه 
خواهد افتاد. اگر هر روز کیفتان را در یک سمت بدنتان حمل 
مى کنید، مخصوصًا اگر سنگین هم باشد، بارى اضافى به 
تاندون عضالت شانه  خود وارد مى کنید که باعث مى شود 

آسیب ببینند.

کاهش حس بویایى مى تواند نشانه اى براى پیش بینى زمان مرگ باشد.
متخصصان آمریکایى در بررسى هاى جدید دریافتند افراد میانسالى که حس بویایى خود 
را تا حدودى از دست مى دهند نسبت به افرادى که از حس بویایى قوى برخوردارند بیشتر 

احتمال دارد در مدت ده سال از زمان تشخیص کاهش حس بویایى فوت کنند.
در این گزارش آمده  اســت: 28 درصد از موارد افزایش خطر مــرگ و میر مى تواند به 
بیمارى هاى پارکینسون، زوال عقل و کاهش وزن بى دلیل نسبت داده شود که تمامى 

آنها در پیش بینى زمان مرگ تأثیر دارند و مى توانند بر حس بویایى فرد اثر داشته باشند.
همچنین 72 درصد از موارد افزایش خطر مرگ که با کاهش حس بویایى و مرگ مرتبط 
است ناشناخته است و مى تواند از مشکالت جســمى ناشى شود که با گذر زمان تشدید 

مى شوند.
متخصصان دریافتند افرادى که در تســت تشــخیص بویایى عملکرد ضعیفى داشتند 

احتمال مرگ آنان در مدت زمان ده سال حدود 46 درصد بیشتر بوده  است.
بنابــر بررســى هاى محققــان دانشــگاه کالیفرنیــا، 
سانفرانسیســکو، بر روى 151 مادر و کودکانشان، معلوم 
شد فرزندان مادران باردارى که در دومین سه ماهه باردارى 
خود متحمل اضطراب شده اند، در برابر اضطراب، مقاومت 
کمترى دارند. اضطراب بیش از حد مادر به قلب کودکان نیز 
صدمه مى زند و البته احتمال دارد این کودکان بعدها دچار 

مشکالت رفتارى هم بشوند.
محققان دانشگاه کالیفرنیا در بررسى هاى 
خود متوجه شــده اند کودکان مادرانى 
کــه رویدادهاى اضطــراب آور 
متعددى را از ســر گذرانده اند، 
نسبت به عوامل استرس زا، 
حســاس تر و واکنشــى تر 
هستند و بهبودى شان، 
زمان بیشترى مى برد. 

اضطراب  همچنین 
قلبشــان  روى 
اثــر گذاشــته و 
بعدهــا بیش از 
همساالن خود در 

خطر ابتال به افسردگى 
و یا مشــکالت رفتارى قرار 
مى گیرند. آنها متوجه شــدند کودکان 
زنانى که اضطراب بســیارى را تجربه کردند، در 

برابر عوامل استرس زا، به شدت مضطرب مى شدند.

البته در تحقیقى دیگر نیز مشخص شده است که اضطراب 
مردها نیــز روى میزان تحمل کودکانشــان اثر نامطلوبى 

مى گذارد.
این محققان مى گویند خوشــبختانه چنانچه این کودکان 
آســیب دیده در چند ماه اول زندگى خــود در محیطى آرام 

گیرند، سطح اضطراب در آنها در و تسکین دهنده قرار 
حد معنــادارى کاهش 

خواهد یافت.

 لواشک و آلوچه بر الغر شدن مؤثرند؟

 موارد شایعى که مى توانند
 سبب شانه درد شوند

 پیش بینى زمان مرگ با حس بویایى

 آیا اضطراب ارثى است؟

مبتالیان به ســندرم پاهاى بیقرار وقتى دراز مى کشند، احساس 
نامطبوعى در پایشان دارند که اغلب به شــکل احساس قلقلک، 
سوزن سوزن شدن، تیر کشیدن، کشیدن پا یا حالت خزیدن توصیف 
مى شود. گاهى حرکت دادن پا، حالشان را بهتر مى کند، اما تکرار 
این مسئله در طول شب، خواب و اســتراحت کافى را غیرممکن 

مى کند و مشکالتى در روز بعدى ایجاد مى کند.
اغلب پزشــکان این بیمارى را به دو دســته اولیه و ثانویه تقسیم 
مى کنند. در نوع ثانویه، دلیل ابتالى فرد عواملى مانند کمبود آهن 
و یا بیمارى کلیوى است و اغلب با مصرف مکمل آهن و یا درمان 

مشکل کلیه و یا پیوند کلیه بیمارى از بین مى رود.

از طرف دیگر سندرم پاهاى بى قرار اولیه به طور ژنتیکى و ارثى به 
افراد منتقل مى شود. به هر حال هنوز هم به طور دقیق مشخص 
نیست که چه اتفاقى باعث شروع این بیمارى در افراد مى شود. زنان 
حدود دو برابر مردان به مشکل سندرم پاى بى قرار دچار مى شوند و 

عالیم این بیمارى معموًال با افزایش سن تشدید مى شود.
بدون شک اگر سندرم پاهاى بى قرار خواب افراد را دچار اختالل کند، 
نه تنها خستگى، بلکه مشکالتى نظیر بیمارى هاى قلبى، فشار خون 
باال و کاهش سطح سالمت بدن را به دنبال مى آورد. حتى تحقیقات 
نشان داده است که سندرم پاهاى بى قرار شدید گاهى منجر به بروز 

سکته مغزى خواهد شد.

به طور کلى این بیمارى با چهار شاخصه اصلى مشخص مى شود: 
عالیم این ســندرم در شب شدیدتر از روز اســت. عالیم با شروع 
استراحت و خواب شروع مى شوند. با بى حرکتى و رها ماندن دست 
و پا، عالیم شدید رخ مى دهد. فرد به شــدت نیاز به حرکت دادن 

دست و پاها را براى کاهش عالیم حس مى کند.
داروهایى براى رفع این دردها وجود دارد که برخى از آنها اثراتى را 
بر روى گیرنده مغزى و محل ناقل عصبى دوپامین انجام مى دهند 
و برخى دیگر بر روى میزان کلســیم ورودى به داخل سلول تأثیر 
مى گذارند. گروه دیگر داروها، داروهــاى داراى ماده مخدر مانند 

اکسى کدون یا کدئین هستند.

میوه  هایى که به لواشک 
یته باالى آنهاست. این 
جب تحلیل و فرسایش 

شستن

تغذیه با شیر خشک خطر چاقى نوزاد را حدود یک 
چهارم افزایش مى دهد. 

بررسى هاى انجام شده در 16 کشور نشان مى دهد 
نوزادانى که منحصراً با شیر خشک تغذیه مى شوند 
25 درصد احتمال دارد به چاقى دچار شــوند و در 
برخى از کشورها این خطر حدود 90 درصد بیشتر 

است.
به گفته کارشناســان در صورتى که نوزاد در کنار 
تغذیه با شیر مادر، شیر خشک هم بخورد 12 درصد 

بیشتر از نوزادانى که تنها با شیر مادر تغذیه مى شوند 
با خطر ابتال به چاقى روبه رو است.

به گزارش روزنامه «تلگراف»، کارشناسان بر این 
باورند که شــیر خشک از شــیر گاو تهیه شده که 
حاوى میزان پروتئین بیشــترى است و به همین 
دلیل احتمال افزایش وزن نوزاد را باال مى برد. این 
درحالى است که شــیر مادر حاوى هورمون هاى 
کمک کننده به تنظیم ســطح انرژى اســت و بر 

باکترى هاى روده اثر مى گذارد.

 شیر خشک خطر چاقِى نوزاد را افزایش مى دهد

درباره سندرم  بى قرارى پاها در شب

 به قلب کودکاننیز
کودکان بعدها دچار

رنیا در بررسى هاى
ند کودکانمادرانى

هاى اضطــراب آور 
ز ســر گذرانده اند، 
ه عوامل استرس زا، 
س تر و واکنشــى تر 
ند و بهبودى شان، 
ن بیشترى مى برد. 

اضطراب  چنین 
قلبشــان  ى 
ــر گذاشــته و 
عدهــا بیش از 
ساالن خود در 

بتال به افسردگى 
الت رفتارى قرار 
جه شــدند کودکان 
 را تجربه کردند، در 

ب مى شدند.

آســیب دیده در چند ماه اول زندگىخــود در محیطى
گیرند، سطح اضطراب در آنو تسکین دهنده قرار

حد معنــادارى کا
خواهد یافت.

و ج ب نر ی
هایتان ضعیف 
شیده مى شوند 
بس کار کردم 

از دیدن کنید و
ــًا تمرکزتان 

ــد و به 
دیده 

ند، 
ت 
ه 

تاندون عضالت شانه  خود وارد مى کنید که باعث مى شود 
آسیب ببینند.
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صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

قیامــت روزى اســت کــه خداوند همه انســان هــاى گذشــته و آینــده را 
براى رســیدگى دقیق حســاب و رســیدن به پــاداش اعمال، گــرد آورد. 
همــه فروتنانه به پــا خیزند، عرق از ســر و رویشــان و کنار دهانشــان 
جارى است و زمین زیر پایشان لرزان است، نیکو حال ترین آنان کسى است 

که جاى گذاشتن دو پایش را پیدا کند، یا جایى براى آسوده ماندن بیابد.
موال على (ع)

برگزیدگان ســومین جشنواره سراســرى دانشجویى 
داســتان کوتاه زاینده رود در بخش هاى دانشجویان 
خارج کشور، آزاد و بخش ویژه، معرفى و از آنان تجلیل 

شد.
در مراســم اختتامیه ســومین جشــنواره سراسرى 
دانشجویى داستان کوتاه زاینده رود که در تاالر شهید 
آوینى دانشــگاه اصفهان و با برنامه هاى متنوع همراه 
بود معاون فرهنگى جهاد دانشــگاهى اصفهان و دبیر 
جشنواره این سئوال را مطرح کرد که داستان زاینده رود 
شبیه چیست و شــبیه کیست؟ و پاســخ داد: داستان 
زاینده رود شبیه داستان «آتنا»، الهه خرد و فرزانگى و 
جنگ در یونان باستان و محافظ شهر آتن است که روح 
فرزانگى و معنویت نهفته در این رود و مبارزه آن با بالیا 
و مصیبت ها، آن را حفظ کرده و نگهبان این سرزمین 

ساخته است.
داریوش اسماعیلى افزود: داستان زاینده رود به داستان 
«آتیس» الهه حاصلخیزى یونان باستان مى ماند چرا که 
امید دهقانان به این الهه حاصلخیزى است تا مزارع آنها 
را سیراب کند. داستان زاینده رود اما به داستان «اطلس» 
شــباهتى تام دارد، اطلس با خدایان بى تدبیر صنعت 
جنگید که تنش را زخمى کردند و به خاك انداختند و او 
را محکوم کردند تا بار غم مردم این منطقه را بر دوش 
خویش حمل کند. آرى داســتان زاینده رود شبیه این 
اسطوره هاست. اما بیش از همه اینهاست. زاینده رود، 
رودى اســت واقعى اما بر گونه اساطیر. اسطوره هایى 
که به خاك افتــاده اما باز برخاســت، قهرمانى که در 
مقابل فقر، خشکسالى، ناامیدى و هواى مسموم ایستاد 
و از شــهر و تاریخ و فرهنگ آن دفاع کرده، زاینده رود 
قهرمانى است که بر بستر این رود زانو زده است اما هنوز 
تسلیم نشــده و امروز زاینده رود آفرینشگاه و داستان 

اثرهاى شماست. اثرهایى که خود داستان زاینده رودند، 
رودى که داستان شده و داستان هایى که رود شده اند. 

دبیر سومین جشنواره سراســرى دانشجویى داستان 
کوتاه زاینــده رود با ارائه گزارشــى از ارســال آثار به 
دبیرخانه این جشنواره گفت: در مجموع 410 اثر شامل 
250 اثر در بخش آزاد، 71 اثر در بخش ویژه، 76 اثر در 
بخش کوتاه و 10 اثر در بخش دانشجویان به دبیرخانه 

جشنواره رسید.
اســماعیلى با بیان اینکه آثار ارســالى از ســوى 325 
نفر به دبیرخانه ارســال شــده بود، گفــت: 55 درصد 
شرکت کنندگان را برادران و 45 درصد شرکت کنندگان 
را خواهران تشــکیل داده بودند کــه 58 درصد آنها از 
دانشــگاه هاى دولتى، 17 درصد از دانشگاه هاى آزاد، 9 
درصد از دانشگاه پیام نور، 7 درصد از دانشگاه غیرانتفاعى 

و 6 درصد از دانشگاه جامع علمى کاربردى بودند.
معاون فرهنگى جهاد دانشگاهى واحد اصفهان اظهار 
کرد: 48 درصد شــرکت کنندگان در سومین جشنواره 
سراسرى دانشــجویى داســتان کوتاه زاینده رود  هم 
اکنون در رشته علوم انســانى، 21/2 درصد در رشته 

فنى و مهندســى، 12 درصد در رشته هنر، 9 درصد در 
رشته پزشکى و 7/4 درصد در رشته علوم پایه تحصیل 
مى کنند. این در حالى است که شــرکت کنندگان در 

جشنواره از 30 استان کشور و شش ملیت بودند.
اسماعیلى خاطرنشان کرد: اصفهان با ارسال 101 اثر 
معادل 41 درصد، تهران بــا 78 اثر معادل 24 درصد و 
خراسان رضوى با 18 اثر معادل 5/5 درصد به ترتیب 

بیشترین شرکت کنندگان را به خود اختصاص داده اند.
دبیر سومین جشنواره سراســرى دانشجویى داستان 
کوتاه زاینده رود گفت: در بخش دانشجویان ایرانى مقیم 
خارج از کشور و یا دانشجویان خارجى هم دانشجویانى 
از کشورهاى کانادا، افغانستان، انگلستان، ژاپن، آلمان 
و گرجستان، آثار خود را به این جشنواره ارسال کردند 
و در نهایت، 12 اثر برگزیده شدند که در بخش آزاد سه 
داستان رتبه هاى اول تا سوم را کسب کردند، چهار اثر 
در این بخش شایســته تقدیر شــناخته شد. در بخش 
ویژه نیز دو اثر به صورت مشترك مقام اول را به دست 
آوردند، در بخش کوتاه کوتاه هم یک اثر به عنوان اثر 
شایسته انتخاب شد و در بخش دانشجویان ایرانى خارج 

از کشور یک اثر حایز رتبه برتر شد و یک جایزه نیز به 
شهر کتاب تعلق گرفت.

وى از همه کسانى که حمایت، همت و تالش کردند تا 
این جشنواره به انجام برسد نیز قدردانى کرد.

■■■
در ادامه مراســم اختتامیه، معاون فرهنگى- ورزشى 
شــهردارى اصفهان نیز گفت: انســان همــواره قادر 
به خلق تمدن اســت و مى تواند انســجام ایجاد کند و 
توان روایت و داســتان گفتن را دارد. بنابراین داستان 
مى تواند موضوعیتى فراتــر از تخصص پیدا کند و رمز 

پویایى شود.
رضا روحانى برگزارى جشنواره سراسرى دانشجویى 
داســتان کوتاه زاینده رود را رویداد بســیار ارزنده اى 
برشمرد و گفت: برگزارى این جشنواره مى تواند موجب 
رونق و طراوت در سطح کشور به ویژه اصفهان شود، 
توســعه فرهنگى و خالقیت بیشترى را براى اصفهان 
فراهم آورد و اینکه نام جشنواره مزین به زاینده رود بوده 
که در اصفهان، نقش مهمى دارد و حمایت شهردارى 

اصفهان از این جشنواره، به این جهات بوده است.

وى اظهــار امیدوارى کــرد در آینده نزدیــک، تا ابد 
زاینده رود جارى و سرشــار و پررونق به عنوان محور 

تمدن مطرح باشد.
■■■

دبیر اجرایى سومین جشــنواره سراسرى دانشجویى 
داســتان کوتاه زاینده رود و مدیر روابط عمومى جهاد 
دانشگاهى اصفهان هم با بیان اینکه پس از مدتها و به 
میزبانى داستان نویسان کشور زنده رود اصفهان جارى 
است، گفت: جشنواره زاینده رود به صورت دو ساالنه در 

شهر گنبدهاى فیروزه اى برگزار شد.
محمد فالح اظهار امیدوارى کرد این جشنواره بتواند در 
ارتقاى سطح داستان نویسى کشور مؤثر و جریان ساز 
باشد و سهم کوچک خود را در رساندن پیام زاینده رود به 

گوش مردم و مسئوالن به انجام برساند.
■■■

ســیاوش گلشــیرى، دبیر علمى ســومین جشنواره 
سراسرى دانشــجویى داســتان کوتاه نیز مى گوید: 
جشنواره فضایى اســت که بودن تو را در گرو حضور 
دیگرى معنا مى بخشــد و اثر مِن هنرمند در مواجهه با 

آثار دیگران است که منیت مى یابد و این نیز خود در گرو 
شور با هم بودن و در کنار هم ایستادن است.

وى مى گوید: جشنواره سراســرى دانشجویى داستان 
کوتاه زاینده رود با چنین هدفــى به کار خود ادامه داده 
و امید است هیچگاه چنین اتفاقى قائم به فرد، جمع یا 
گروه خاصى نباشد اما جارى باشد، همچون زنده رودى 
که در نبودش بر بى کرانگى بستر خاطراتمان روان است 
و جارى باشد همچون مکتب داستان نویسى اصفهان 
که همیشه و همواره در داستان هامان خانه کرده است.

در پایان این مراسم از پدیدآورندگان آثار برتر جشنواره 
در ایســتگاه ســوم همچون عرفان امینى از دانشگاه 
تهران، محمدصادق افشــارى از دانشگاه آزاد تهران، 
محســن امان وردى از دانشــگاه هنر، اکرم روحى از 
دانشگاه آزاد شهرکرد، حمید رضازاده از دانشگاه عالمه 
طباطبایى، معصومه یزدانى پور از دانشــگاه اصفهان، 
پدرام حقدوست از دانشگاه ارومیه، مرتضى بایگى امان 
محمد از دانشگاه آزاد گرمسار، حسن قربانى از دانشگاه 
سمنان، مانا خسروشــاهى از دانشــگاه اوتاوا کانادا و 

مجتبى مقدم از دانشگاه آزاد اهواز تجلیل شد.

تجلیل از برگزیدگان جشنواره دانشجویى داستان کوتاه زاینده رود
ساسان اکبرزاده

فاز دوم خط آبرسانی به بزرگ ترین کشتارگاه صنعتی 
دامی غرب اســتان در نجف آباد با اجراي 1000 متر

 لوله گذاري به پایان رسید.
به گزارش امور فنی مهندســی آبفا منطقه، با اجراي 
یک کیلومتر لوله گــذاري آب با قطر 100 میلیمتري، 
فاز دوم پروژه خط آبرســانی به بزرگ ترین کشتارگاه 
صنعتی دامی غرب اســتان در جنوب شهر نجف آباد 

به اتمام رســید و تاکنون 4000 متر لولــه گذاري از 
مجموع 6700 متر با اعتبار جاري به پایان رســید این 
کشــتارگاه صنعتــی در جنوب شــهر نجــف آباد 
با مســاحت 45 هکتــار بــا ظرفیــت 2200 رأس 
دام ســبک و ســنگین تأ میــن کننــده گوشــت
 مصرفی شــهرهاي غرب استان و حتی کشور خواهد 

بود.

معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شــهرك هاى صنعتى ایران به همراه مدیر توسعه صنعتى و 
فناورى این سازمان و معاون صنایع کوچک شرکت شــهرك هاى صنعتى استان اصفهان از شهرك هاى 

بزرگ و فناورى اصفهان بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومى شرکت شهرك هاى صنعتى اســتان اصفهان، اصغر مصاحب در بازدید از شهرك 
فناورى اصفهان و واحدهاى مستقر در ساختمان فناورى، در نشست با تعدادى از مدیران واحدهاى مشاوره 
کسب و کار مستقر در این شــهرك، اصفهان را یکى از صنعتى ترین استان هاى کشور دانست و بر ضرورت 
توسعه واحدهاى فناور و شرکت هاى مشاوره کسب و کار در این استان، به منظور حمایت از واحدهاى صنعتى 

و کمک به توسعه صنعتى و فراصنعتى استان تأکید کرد. 
وى با اشــاره به وجود بیــش از 9000 واحد صنعتى در اســتان اصفهان و اســتقرار بیــش از 5700 واحد 
صنعتــى در شــهرك هــا و نواحــى صنعتى این اســتان، توســعه بیــش از پیش شــهرك فنــاورى، 
فن بازارهــا و مراکــز مشــاوره کســب و کار را بــه منظور رفــع نیازهــاى فناورانــه صنایع اســتان

و همچنیــن عارضــه یابــى و کمــک بــه رفــع آن در واحدهــاى تولیــدى و صنعتــى اســتان 
خواستار شد.

معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرك هاى صنعتى ایران در ادامه با حضور در شهرك بزرگ 
اصفهان، از امکانات و پروژه هاى زیربنایى در دست اجراى این شهرك و همچنین شرکت مهندسى ساخت 
تجهیزات  سپاهان مپنا با اشتغالزایى بیش از 1700 نفر و یک واحد صنعتى احیا شده تولیدکننده سیب زمینى 

نیمه آماده در این شهرك بازدید کرد.

مهندس امیــر هالکویى، مدیــر کل کتابخانه هاى 
عمومى اســتان اصفهان ضمن حضور در ذوب آهن 
اصفهان در جلسه اى با مهندس مهدى بهرامى، معاون 
منابع انسانى و امور اجتماعى شرکت دیدار و در مورد 
تعامالت دو جانبه و انعقاد تفاهمنامه همکارى، گفتگو 

و تبادل نظر کرد.
در این دیدار بهرامى ضمــن معرفى آخرین تحوالت 
و دستاوردهاى شــرکت به تشریح ســاختار نیروى 
انســانى ذوب آهن پرداخت و آمادگى خــود را براى 
تعامالت بیشتر با نهاد کتابخانه هاى عمومى استان 
و فراهم کردن امکان بهره مندى کارکنان ذوب آهن 
و همچنین کارکنان کتابخانه هاى عمومى اســتان 
در جهت اســتفاده از امکانات و تسهیالت فرهنگى و 

آموزشى متقابل اعالم کرد.
در ادامه هالکویى نیز ضمن ابراز خشنودى از حضور 
در ذوب آهن اصفهان و آشنایى با این مجتمع عظیم 
صنعتى و فوالدى استان و کشور بر ضرورت گسترش 
فرهنگ کتاب و کتابخوانى در جامعه خصوصاً کارکنان 

سازمان هاى صنعتى و اقتصادى تأکید کرد.
وى یادآور شد: گسترش فرهنگ کتابخوانى در جامعه 

و در ســازمان هایى مانند ذوب آهن اصفهان موجب 
توسعه فرهنگ سازمانى، اخالق حرفه اى و گسترش 
روابط انسانى در راستاى زندگى اجتماعى سازنده تر و 

افزایش تولید و راندمان کارى خواهد شد.
در ادامــه این جلســه در مورد تفاهمنامه مشــترك 
بین ذوب آهــن اصفهــان و اداره کل کتابخانه هاى 

عمومى اســتان گفتگو شــد و مفاد ایــن تفاهمنامه 
در هفــت بند مورد بررســى قــرار گرفــت. در این 
تفاهمنامه که به امضاى امیــر هالکویى، مدیر کل

کتابخانه هاى عمومى اســتان و مهندس یزدى زاده 
مدیر عامل ذوب آهن اصفهان خواهد رسید چگونگى 
همکارى هاى مشترك و استفاده کارکنان دو نهاد از 
امکانات، تســهیالت، خدمات آموزشى و مشاوره اى 

همدیگر تشریح شده است.
در تفاهمنامــه مذکــور کارکنــان و بازنشســتگان 
ذوب آهن بدون پرداخت حــق عضویت به راحتى از 
کتاب هاى موجود در کتابخانه هاى عمومى اســتان 
و کشــور اســتفاده خواهند کرد. همچنین با اجراى 
برنامه هاى فرهنگى، مســابقات مختلف و برگزارى 
همایش ها و نمایشگاه هاى مشترك در جهت افزایش 
آگاهى و باالبردن سطح مطالعه و کتابخوانى خانواده 

بزرگ ذوب آهن اقدام خواهد شد.
بر اســاس مفاد ایــن تفاهمنامه جزییــات برنامه ها 
و امکانــات قابل اســتفاده از طریــق رادیو صداى
 ذوب آهن و هفته نامه «آتشــکار» اطالع رســانى

 مى شود .

تفاهمنامه همکارى ذوب آهن 
با اداره کل کتابخانه هاى عمومى استان اصفهان

مخابرات بخش مهمى از جامعه مدرن اســت که دامنه 
گسترش آن از مرزها عبور کرده و به عنوان یک صنعت 
پویا یکى از شاخصه هاى توسعه یافتگى به حساب مى آید. 
صنعت سوددهى که هم تولیدکننده و هم مصرف کننده 

را منتفع مى سازد.
به گزارش اداره روابط عمومى مخابرات منطقه اصفهان، 
مخابرات به عنوان اصلى ترین شرکت ارائه کننده خدمات 
ارتباطى در ســطح اســتان با هدف ارائه خدمات تلفن 
ثابت و ســرویس هــاى ارزش افزوده و دیتــا از طریق 
بسترســازى، طراحى و توســعه،  واگذارى و پشتیبانى 
خدمات به مشتریان تجارى، خانگى و حضورى و دولتى 

فعالیت مى کند.
شــاهین ملک زاده، رئیس اداره روابط عمومى مخابرات 
منطقه اصفهان در برنامه رادیویى چتر ارتباط در خصوص 

مهمترین برنامه هاى مخابرات در ســال 98 بیان کرد: 
از اولویت هاى مهم مخابرات منطقه اصفهان در ســال 
جدید موضوع توسعه تلفن ثابت و اینترنت خانگى است 
و امیدوار هستیم با برنامه ریزى هاى بهتر بتوانیم شرایط 
مساعدترى را براى هم استانى هاى محترم فراهم سازیم.
ملک زاده در ادامه افزود: سرویس هاى مبتنى بربستر فیبر 
نورى و ارائه خدمات بهتر در زمینهFTTH  (فیبر نورى 
تا منازل) از برنامه هاى در دســت اقدام مخابرات منطقه 

اصفهان است.
وى  در پایان به طرح رنگین نت و طــرح ثبت نام تلفن 
روستایى و تانوما اشاره کرد و افزود: مشترکان مى توانند 
با مراجعه به آدرس سایت TCI.IR و یا تماس تلفنى با  
سامانه 2020 از خدمات این سرویس ها اطالعات کافى 

به دست آور ند.

رئیس اتاق بازرگانى اصفهان گفت: تا جریان دانشگاه را به صنعت وارد نکنیم رشد چندانى نخواهیم کرد.
مسعود گلشــیرازى افزود: گریزى نداریم تا در جنگ اقتصادى که قرار داریم به تقویت سرمایه و کار بپردازیم. 

وى ادامه داد: امید است با اصالح قوانین کار معضل 
اشتغال با رفع موانع کلیدى از بین برود. امروز شاهد 
این هســتیم که قالب واحدهاى صنعتى و تولیدى 
قادر به به کارگیرى حداقل توانایى هایشان هستند. 
وزیر اقتصاد قائل به این است که در شرایط کنونى 
هم سرمایه گذارى باید مورد اقبال و توجه قرار گیرد.

گلشــیرازى افزود: اگر بخواهیم در بــازار جهانى 
حضور داشته باشیم، باید ماشین ها و تکنولوژى هاى 
پیشــرفته و به روز دنیا در کنار ادبیات قوى را به کار 
گیریم. نوسازى خطوط تولید نیاز به سرمایه گذارى 

کالن و در سطح دولتى دارن د. در ضمن باید به فکر نمایشگاه دائم بین المللى باشیم تا مقدمات صادرات مهیا شود.
گلشیرازى گفت: تا جریان دانشگاه را به صنعت وارد نکنیم رشد چندانى نخواهیم کرد. همچنین مدارس حرفه اى 
هم با همکارى دانشگاه آزاد و انجمن ها و اتحادیه ها و فعاالن اقتصادى از نیازهاى رشد صنایع است. امید است 
تا با تالش صنعتگران صنایع سنگ استان اتفاقات خوبى را در اقتصاد ملى رقم بزنیم، چرا که در این روزها نیاز به 

حضور و نقش آفرینى بخش خصوصى در این عرصه بیشتر محسوس است.

رئیس اتاق بازرگانى اصفهان: 

بدون ورود دانشگاه به صنعت، رشد نمى کنیم
بازدید معاون سازمان صنایع کوچک و شهرك هاى صنعتى ایران 

از شهرك هاى بزرگ شمال و فناورى اصفهان 

چشم انداز مخابرات منطقه اصفهان در سال 98

آبرسانی به کشتارگاه صنعتی نجف آباد 


