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خوردن شیرینى
واقعاً خلق و خویتان را 

بهتر مى کند؟ 

امشب هالل ماه رمضان رؤیت مى شود؟
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انتقادات رئیس جمهور 
به سیستم آموزشى

آغاز گلچینى از 
گلستــان هاى گل محمدى

 پایتخت گل و گالب

3 خودرو پژو 206 
تخلفات رانندگان را 

ثبت مى کنند

5

زاینده رود 
تا پایان تابستان 

نمى ماند

اگرچه احتماًال بسیارى از افراد براى تقویت خلق و خوى خود به 
سراغ یک آب نبات، شیرینى یا 

یک لیوان بستنى مى روند
 اما نتایج یک مطالعه جدید

 نشان مى دهد که  ...

معــاون حفاظت و بهــره بردارى شــرکت آب 
منطقه اى اصفهــان درباره برخــى صحبت ها 
مبنى بر اینکه زاینده رود تا پایان تابســتان 98، 
جارى خواهد ماند، اظهار کرد: طبق آخرین جلسه 
شوراى هماهنگى حوضه زاینده رود برنامه جریان 
زاینده رود تا 20 خردادماه اســت و براى هرگونه 
تغییر در این زمان، الزامًا تصمیم گیرنده این شورا 
در وزارت نیرو اســت. حسن ساسانى تأکید کرد: 
فعًال آخرین برنامه ابالغى از سوى وزارت نیرو تا 

نیمه خرداد ماه است و ...

قهرمان از اتوبان تهران-اصفهان مى گذردقهرمان از اتوبان تهران-اصفهان مى گذرد
قرمز، زرد یا آبى؟قرمز، زرد یا آبى؟
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عضو شوراى علمى مرکز آموزش نجوم ادیب اصفهان توضیح مى دهد

واکنش منصوریان به پیشنهاد
 سرمربیگرى در استقالل

ســرمربى تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان به حضور دوباره در استقالل 
واکنش نشان داد.

پس از اخراج وینفرد شــفر آلمانى از استقالل تهران، فرهاد مجیدى به 
عنوان سرمربى موقت آبى پوشان انتخاب شد تا در بازى هاى پایانى لیگ 

هجدهم مسئولیت فنى را عهده دار باشد. 
3

7

در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

معاون آب منطقه اى خبرداد

بخش خصوصى
 براى اولین بار

 نمایشگاه سنگ اصفهان 
را برگزار کرد

منافع شرکت نفت این است که هورالعظیم خشک بماند
کارشناس محیط زیست:
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رکوردزنى مسلمانرکوردزنى مسلمان
 در بدترین فصل فوتبالى!    در بدترین فصل فوتبالى!   

«قانون حمایت از شرکت هاى دانش بنیان در سال 85 
در مجلس شوراى اسالمى تصویب شد که قانون بسیار 
خوبى با هدف حمایت از توسعه فناورى هاى پیشرفته، 
اختراعات و... بود و در مــاده 5 این قانون نیز صندوق 
نوآورى و شــکوفایى براى تأمین مالى شــرکت هاى 
دانش بنیان مدنظر قرار گرفت و در سال 89 با سرمایه 

اولیه 3000 میلیارد تومان تأسیس شد.»
عضو هیئت عامل صندوق نوآورى و شکوفایى کشور در 
سفر به اصفهان و در جمع خبرنگاران در تاالر اجتماعات 
شهرك علمى و تحقیقاتى اصفهان با بیان این مطلب 
گفت: پس از اقدامات اولیه بین سال هاى 89 تا 91، از 
ســال 92 عمًال صندوق نوآورى و شکوفایى در کشور 

فعالیت هاى مالى خود را آغاز کرد.
محمدصادق خیاطیان با بیان اینکه سیر شرکت هاى 
دانش بنیان که از کارگروه ریاســت جمهورى مجوز 
گرفته بود بســیار خوب بود، گفت: از سال 92 تا 97، 
بیش از 4000 شرکت دانش بنیان ایجاد شد و در زمره 
مخاطبین صندوق نوآورى و شــکوفایى قرار گرفتند. 
بنابراین صندوق نوآورى و شکوفایى براى پاسخگویى 
به این شرکت هاى دانش بنیان نیاز به هماهنگى داشت 
و در این مدت عملکرد صندوق نوآورى و شــکوفایى 
براى شرکت هاى دانش بنیان بیشتر ارائه تسهیالت به 

صورت متمرکز به آنان بود. 
وى ادامه داد: از ســال 97، مــوج مراجعه به صندوق 
نــوآورى و شــکوفایى به دلیــل اینکه بســیارى از 
شرکت هاى دانش بنیان خدمات دریافت کرده بودند 
کم شد و براى این صندوق فرصتى ایجاد شد تا بتواند 

خدمات جدیدترى ارائه کند.
عضو هیئت عامل صندوق نوآورى و شکوفایى کشور، 
از ایجاد رویکرد جدید و متناســب با نیاز، در صندوق 
نوآورى و شــکوفایى خبر داد و گفت: ارائه تسهیالت 
همچون گذشته و ضمانتنامه و توجه به سرمایه گذارى 
و توانمندسازى از رویکردهاى جدید صندوق نوآورى 

و شکوفایى است.
خیاطیــان بــا بیــان اینکــه در گذشــته از ظرفیت 
سرمایه گذارى متأسفانه خوب اســتفاده نشده گفت: 

با مدل ها و تعاریف جدید، امید اســت سرمایه گذارى 
در اولویت قــرار گرفته و به صــورت جدى تر مدنظر 
قرار گیرد. همچنین صندوق نوآورى و شــکوفایى به 
آموزش هاى عمومى و تخصصى و برگزارى نمایشگاه 
روى آورده و در راستاى مأموریت محورى در توانمندى 
شــرکت هاى دانش بنیان گام برمــى دارد تا خدمات 

مناسب ارائه شود.
وى خاطرنشــان کرد: این مجموعه خدمات صندوق 
نوآورى و شکوفایى بر اساس اســناد باالدستى است 
و نکته جالــب اینکه اغلب خدمات از ســوى صندوق 
نوآورى و شکوفایى ارائه مى شد و خوشبختانه در قانون 
پیش بینى شــده بود تا به عنوان همکار صندوق هاى 

پژوهش و فناورى در کنار ما باشند.
عضو هیئت عامل صندوق نوآورى و شکوفایى کشور 
گفت: با تشــکیل صندوق هاى پژوهش و فناورى در 
استان ها که استان اصفهان در این زمینه پیشرو است 
قرار شد 5 درصد منابع صندوق نوآورى و شکوفایى به 

صندوق پژوهش و فناورى اختصاص یابد که در گذشته 
این امر مغفول مانده بود ولى در دوره جدید، سیاســت 
صندوق نوآورى و شکوفایى آن شد که تقاضاهاى زیر 
500 میلیون تومان را صندوق هاى پژوهش و فناورى 

پرداخت کنند.
خیاطیان، صندوق پژوهش و فناورى استان اصفهان 
را از نظر فعالیت یکى از بهترین صندوق ها در کشــور 
دانست و گفت: ارائه تسهیالت با نرخ و شرایط مناسب 
و اختصاص خط اعتبارى از فعالیت هاى این صندوق 
براى شرکت هاى دانش بنیان بوده و حتى ما تا 9 برابر 
مشارکت صندوق پژوهش و فناورى استان، اعتبار به 
آنها مى دهیم. وى به همه نهادها، دســتگاه ها و... در 
حوزه هاى علمى، صنعتى و دانشگاهى توصیه کرد در 
افزایش منابع مالى صندوق پژوهش و نوآورى استان 
اصفهان مشــارکت کنند تا منابع بیشترى از صندوق 
نوآورى و شکوفایى کشور را بتوانند جذب کنند. چرا که 
متناسب با عملکرد صندوق هاى پژوهش و فناورى هاى 

استان ها، به آنها اعتبار داده مى شود.
خیاطیــان البته به ایــن نکته نیــز اشــاره کرد که 
صندوق هاى پژوهش و فناورى، شرکت هاى خاصى 
هستند که ریســک در آنها از اهمیت خاصى برخوردار 
است. بنابراین طرح هاى دانش بنیان باید به گونه اى 
باشد که داراى بازار مشخص بوده و طرح از نظر فنى 

قابل دفاع باشد.
وى هنر مدیریت در صندوق پژوهش و فناورى استان را 
آن دانست که بتواند به این منابع محدود، منابع دیگرى 
اضافه کند و در اکوسیستم فناورى تأثیرگذارى داشته 
باشد. عضو هیئت عامل صندوق نوآورى و شکوفایى 
کشور گفت: اغلب شــرکت هاى دانش بنیان مشکل 
منابع مالى داشــته و دغدغه خریدار محصوالت خود 
را دارند و مــا به عنوان صندوق نوآورى و شــکوفایى 
تقاضا بــراى بهره گیرى از محصوالت شــرکت هاى 
دانش بنیــان را تحریک کرده و در این راســتا از ابزار 
مختلف استفاده مى کنیم و البته پوشش ریسک براى 

خریدار را دنبــال مى کنیم. بنابراین نیاز اســت منابع 
کشور و ســرمایه گذاران به بخش شرکت هاى دانش 

بنیان وارد شوند.
خیاطیان مى گوید: 70 درصد از 4200 شــرکت دانش 
بنیان کشــور در این مدت حداقل یک نوع خدمت از 

صندوق نوآورى و شکوفایى دریافت کردند.
وى اظهار امیدوارى کرد با سیاست هاى جدید، سرعت 
فناورى و نوآورى در کشــور بیشتر شود و به خصوص 
ذینفعان در استان اصفهان صندوق پژوهش و فناورى 
را بهتر و به رسمیت بشناسند و با سرمایه گذارى در این 
صندوق استان، از منابع صندوق نوآورى و شکوفایى 

کشور بیشتر بهره مند شوند.
■■■

مدیرعامل صندوق پژوهش و فناورى استان اصفهان 
نیز گفت: رویکرد جدید صندوق نوآورى و شــکوفایى 
کشــور، منجر به تقویت جایگاه صنــدوق پژوهش و 
فناورى استان اصفهان شده است که جاى تشکر دارد.

احمد ورد اظهار کرد: صندوق پژوهش و فناورى استان 
اصفهان به عنوان دومین صندوق در کشور تشکیل شد 
و تاکنون به 1000 شــرکت دانش بنیان 500 میلیارد 

ریال تسهیالت و یا نوعى خدمت ارائه کرده است.
وى ادامه داد: استان اصفهان با دارا بودن 400 شرکت 
دانش بنیان، 10 درصد شرکت هاى دانش بنیان کشور 
را داراست که امید است بیش از این میزان، مؤثر باشد.

مدیرعامل صندوق پژوهش و فناورى استان اصفهان 
گفت: تفویض اختیار به صندوق هاى پژوهش و فناورى 
به ویژه صندوق اصفهان، موجب فعالیت بهتر و بیشتر 

در استان اصفهان شده است.
ورد از شرکت هاى خالق و استارتاپ ها نیز دعوت کرد 
به صندوق پژوهش و فناورى اصفهان مراجعه کنند تا 

بتوانند از تسهیالت آن بهره گیرند.
وى ادامه داد: اعتبار اولیه اختصاص یافته به صندوق 
پژوهش و فناورى اســتان اصفهان 400 میلیارد ریال 
بود که 130 میلیارد ریال واریز شــده و بقیه به صورت 
خط اعتبارى در اختیار شــرکت هاى دانش بنیان قرار 
داده خواهد شد. این در حالى است که سود بازپرداخت 
خدمات و تسهیالت ارائه شده 4 تا 11 درصد و بر اساس 

ارزیابى از شرکت هاى دانش بنیان صورت مى گیرد.
مدیرعامل صندوق پژوهش و فناورى استان اصفهان 
از سرمایه گذاران و... خواست تا با مشارکت در افزایش 
سرمایه این صندوق، مقدمات بیشتر و بهتر بهره گیرى 
از جــذب منابع بیشــتر از طریق صنــدوق نوآورى و 

شکوفایى کشور براى استان اصفهان فراهم کنند.

حمایت هاى صندوق پژوهش و فناورى استان اصفهان
 از شرکت هاى دانش بنیان، خالق و استارتاپ هاى استان اصفهان

ساسان اکبرزاده
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 از سال 97، 
موج مراجعه به 
صندوق نوآورى و 
شکوفایى به دلیل 
اینکه بسیارى از 
شرکت هاى 
دانش بنیان 
خدمات دریافت 
کرده بودند کم 
شد و براى این 
صندوق فرصتى 
ایجاد شد تا بتواند 
خدمات جدیدترى 
ارائه کند

ب و وى قو ویت براى را
ى یا 

معصومه رحمانى معصومه رحمانى 
از «ابد و یک روز»

 تا «شرایط خـــــــــاص» 
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4

ســ
واکن
پس
عنو
هج



0202جهان نماجهان نما 3485یک شنبه  15 اردیبهشت  ماه   1398 سال شانزدهم

 حجت االسالم و المسلمین دکتر حسن روحانى روز شنبه 
در مراسم بزرگذاشت مقام معلم و نکوداشت یکصد سال 
تربیت معلم با اشــاره به نحوه تعلیم و تربیت کنونى در 
کشور، گفت: آموزش و پرورش براى نسل ما به این گونه 
بود که کتاب را از ابتدا شروع کنیم، تا آخر فصل تدریس 
شود و ســپس از دانش آموزان در پایان سال تحصیلى 
امتحان به عمل آید که این سیستم بسیار قدیمى بوده و 
در دنیا اینگونه عمل نمى شود و متأسفانه در دانشگاه ها 

نیز همین سیستم ادامه دارد.
رئیس جمهور با بیان اینکه اگر سیستم نمره دهى بر مبناى 
برگه امتحانى باشد، مشکالت فراوانى به وجود مى آید 

و آموزش و پرورش باید در ایــن زمینه ورود کند، افزود: 
وقتى دانش آموز در مدارس و دبیرستان ها زبان خارجى 
یاد مى گیرد آیا قادر است به اندازه دو دقیقه و دو جمله به 
این زبان ها صحبت کند و باید پرسید که این چه سبک 
تعلیم و تربیت است که از ابتدا با گرامر یا خواندن متون 

شروع مى کنند.
وى  با طرح این پرســش که آیا مادر براى آموزش زبان 
به فرزند با گرامر شــروع مى کند، تأکید کــرد: زبان از 
لسان و حرف زدن شروع مى شــود و فرد ابتدا باید خوب 
یاد بگیرد سخن بگوید و ســپس گرامر را به سادگى یاد 

خواهد گرفت.

یک کارشناس محیط زیست گفت: به راحتى مى توانیم از 
کرخه براى هورالعظیم مهمترین تاالب آسیا حقابه دائمى 
بگیریم ولى منافع شرکت نفت در این است که این تاالب 

خشک بماند.
محمد درویش در گفتگو با «آنا» در ارتباط با احتمال گرد 
و غبار پس از بروز سیالب ها اظهار کرد: امسال به احتمال 
زیاد گرد و غبار بیشترى داریم چون سیالب هایى که اتفاق 
افتاده گل و الى زیادى را با خود حمل کرده و متأسفانه 
چون حقابه تاالب ها دائمى نیست این سیالب ها به زودى 

خشک و گرد و غبار زیادى از آنها بلند مى شود.
درویش در ارتباط با تاالب هورالعظیم نیز گفت: در منطقه 

هورالعظیم هم به راحتى مى توانیم از کرخه حقابه دائمى 
براى آن در نظر بگیریم ولى منافع شــرکت نفت در این 

است که هورالعظیم خشک باشد.
وى تصریح کرد: در اثر سیالب هیچ خطر زیست محیطى 
ناشى از آلودگى نفتى هورالعظیم را تهدید نمى کند ولى 
مهمترین خطر زیست محیطى این است که مهمترین 
تاالب آسیاى جنوب غربى را ب خاطر حفارى هاى نفتى 
از دســت دادیم و آن را تبدیل کردیم به چشــمه تولید 
گرد و خاك و سبب شــدیم تفاوت دماى شب و روز در 
خوزســتان افزایش پیدا کند و صیادى و گردشگرى در 

آن از بین برود.

انتقادات رئیس جمهور 
به سیستم آموزشى

منافع شرکت نفت این است که 
هورالعظیم خشک بماند

مگسى کجا تواند…
سیدعباس موسوى، سخنگوى وزارت    ایسنا|
امور خارجه کشورمان در پاســخ به سئوالى در خصوص 
اظهارات تهدیدگونه وزیــر خارجه بحرین مبنى  بر اجازه 
ندادن به ایران براى بســتن تنگه هرمز حتى براى یک 
روز، گفت: جمهورى اسالمى ایران... از روى خیرخواهى 
و حق همسایگى به مقامات این کشور ذره اى وابسته هم، 
توصیه مى کند حد و اندازه خود را در تهدید بزرگ تر از خود 
بشناسند. قرن ها پیش حکیمان پارسى گفته اند: مگسى 

کجا تواند که بیافکند عقابى!

برخورد امام جمعه 
با محافظانش 

حجت االســالم    باشگاه خبرنگاران جوان |
نبى ا... موسوى فرد، امام جمعه جدید اهواز که روز جمعه 
براى اولین بار نماز جماعت خود را در این شهر برپا کرد، 
برخورد جدى و جالب توجهى را با محافظان خود داشت. 
او در حین ورود به مصال، با تعدادى فرد محافظ رو به رو 
مى شود که براى استقبال از او آنجا حضور داشتند. سپس در 
برخوردى جدى و جالب توجه به آنها مى گوید: اینجا نماز 

جمعه  است و براى مردم است، جمع کنید.

جوالنگاه مدیران ناالیق
 خانه ملت| نماینده مردم شهرستان هاى دیر، 
کنگان، جم و عســلویه بیان کرد: عسلویه، قطب انرژى 
کشور به جوالنگاه مدیران پروازى و بازنشسته تبدیل شده 
است. حضور چنین مدیرانى که تخصص منحصر به فردى 
هم ندارند به هیچ وجه نیاز منطقه نیست و جایگاهى که باید 
متعلق به مدیرى الیق باشد تبدیل به رانتى براى مدیران 

ناالیق شده است.

زنجانى 30 هزار نامه نوشته
عباس جعفرى دولت آبادى، دادســتان    ایسنا|
سابق تهران در مراسم معارفه دادستان جدید گفت: پس از 
روى کار آمدن دولت جدید، با پرونده بابک زنجانى مواجه 
شدیم. پرونده اى که شش سال است در حال بررسى است 
و هنوز زلزله بابک زنجانى پا برجاست. متهم در این مدت 
30 هزار نامه نوشته است، اینها را مى گویم که در تاریخ 
بماند و آنها که مى گفتند آقاى دادستان چه مى کنید بدانند 
که تمامى این نامه ها خوانده شد و امیدوارم دادستان جدید 

وقت کنند و آنها را بخوانند.

حکم حبس براى برادر روحانى
حسینى، سرپرســت مجتمع قضایى   انتخاب |
کارکنان دولت در جمع خبرنگاران از صدور حکم حسین 
فریدون خبر داد و گفت: این فرد در حکم دادگاه در ارتباط 
با برخى اتهامات تبرئه و در ارتباط بــا بخش دیگرى از 
اتهامات، به حبس محکوم شده که با توجه به قطعى نبودن 

حکم صادره از بیان جزئیات معذورم.

این کار را نکن!
  عصر ایران| روزنامه «جمهورى اسالمى» در 
ستون «جهت اطالع» نوشــت: «على مطهرى در یک 
مصاحبه اعالم کرد ممکن است براى ریاست جمهورى 
کاندیدا شوم. ستون ”جهت اطالع» از آقاى على مطهرى 
که فاقد هرگونه تجربه اجرایى است خواهش مى کند از این 
اقدام خوددارى کند و اجازه بدهد بعد از سال ها بى تدبیرى، 
یک فرد مدیر زمام امور اجرایى را در دســت بگیرد بلکه 

مشکالت کشور حل شود.»

بنزین کى سهمیه بندى مى شود؟
  تسنیم| مشاور سازمان برنامه و بودجه گفت: 
سهمیه بندى بنزین پیش از اینکه اجرایى شود، یک نظر 
کارشناسى محسوب مى شــود و تا زمانى که اجرا نشده 
نمى توانیم در مورد آن بــه  عنوان یک ضرورت صحبت 
کنیم. موضوع سهمیه بندى بنزین پروسه اى را طى کرده 
و ممکن است زمان، اشکال و کیفیت اجراى آن تغییر کند 
و براى تعیین زمان و کیفیت اجراى آن نیاز به توافق نظر 

در دولت داریم.

خبرخوان
کمبود داروساز داریم

  ایرنا | معــاون وزیر و رئیس ســازمان 
غذا و دارو کشــور گفــت: کمبود داروســاز در 
بیمارستان هاى کشور به شدت احساس مى شود. 
مهدى پیرصالحى با اشاره به اینکه متأسفانه در 
مجموع بیمارستان هاى کشور به طور متوسط 
یک داروساز نیز وجود ندارد، بیان کرد: هم اکنون 
در حدود 800 بیمارستان کشور 500 داروساز به 

ارائه خدمات مى پردازند.

وکیل بیکار 
مفسده آفرین است

رئیس کمیسیون کارآموزى کانون   ایمنا|
وکالى استان اصفهان در مراسم جشن تحلیف 
وکالى دادگسترى اصفهان گفت: بیکارى وکال 
تا حدى اســت که نیمى از وکالى دادگسترى 
تهران پروانه هاى خود را تمدید نمى کنند، باید 
بدانیم که وکیل بیکار مفسده آفرین است و چنین 

وکیلى سیستم قضائى را فاسد مى کند.

کمبود معلم داریم
 میزان| وزیرآمــوزش و پــرورش در 
جمع خبرنگاران اظهار کرد: در رابطه با کمبود 
این معلمان جاى هیچگونه نگرانى نیســت اما 
در رابطه با معلم رســمى آموزش دیده که تازه 
بخواهیم بــه کار بگیریم کمبــود داریم و این 
کمبود در مهرماه ســال 98 نیــز وجود خواهد 

داشت.

محتکر 57 تن شکر 
دستگیر شد

 تابناك | سخنگوى ســازمان تعزیرات 
حکومتى گفت: فردى که خرید و فروش صورى 
شکر از یک سایت اینترنتى انجام داده و موجب 
اخالل در بازار شده بود، شناسایى شد. سیدیاسر 
رایگانى افزود: متعاقب آن با اعزام تیمى متشکل 
از تعزیرات حکومتى، پلیس امنیت اقتصادى و 
بازرسان ســازمان صنعت، معدن و تجارت به 
محل انبار فرد مورد نظر اعزام و در بازرسى 57 

ُتن شکر کشف و فرد متخلف نیز بازداشت شد.

 نمایشگاه  مطبوعات دیگر 
برگزار نمى شود  

  تسنیم| مدیــرکل مرکــز مطالعات 
و برنامه ریــزى رســانه ها گفت: مــردم دیگر 
روزنامه خوان نیستند... مطبوعات نقش خبردهى 
را از دســت داده اند لذا باید مطبوعات به جاى 
خبردهى، پیگیرى و تحلیــل ماجراها را دنبال 
کنند. ضیایى پرور با تأکید بر اینکه سیاســت 
وزارت ارشاد این اســت که رویدادهاى ملى را 
کاهش دهد و به ســمت رویدادهاى اســتانى 
برویم، ابراز کرد: نمایشگاه ملى مطبوعات که 
سال گذشته برگزار نشد، دیگر برگزار نمى شود. 
به دنبال تقویت جشــنواره هاى ملى و محلى 
مى رویم و جشنواره هاى موضوعى را هم تقویت 

مى کنیم.

توقف عرضه یک کتاب
با نظر خانواده مرحوم هاشمى،    فارس|
عرضه کتاب «اندیشه سیاسى آیت ا... هاشمى 
رفسنجانى» در نمایشــگاه کتاب متوقف شد. 
پس از بازدید خانواده مرحوم آیت ا... رفسنجانى 
از نمایشگاه کتاب و دریافت این اثر، بالفاصله 
جلوى عرضه کتاب به درخواست خانواده گرفته 
شد. شنیده ها حاکى از آن است که وزارت ارشاد 
هم براى جلوگیرى از عرضــه کتاب، نامه اى 
به ناشــر ارسال کرده اســت. این کتاب به قلم 
حمیدرضا اســماعیلى نوشته شــده و در قالب 
سه فصل به بررسى اندیشــه سیاسى هاشمى 
رفسنجانى در سه برهه تاریخى قبل از پیروزى 
انقالب اســالمى، دهه 60 و دوران ریاســت 

جمهورى مى پردازد. 

یکى از جامعه شناسان معتقد اســت که عواملى چون 
تأخیر در ازدواج، بیکارى و شرایط اقتصادى نا بسامان 
ســبب افزایــش تجردگرایى مى شــود و بــاال رفتن 
تجردگرایى نیز روســپیگرى را افزایش مى دهد. امان 
ا... قرایى مقدم که با «شفقنا» گفتگو کرده است و پایگاه 
اطالع رسانى «انتخاب» هم این گفتگو را بازنشر داده، 
معتقد است پدیده تنهازیستى در ایران رو به رشد است 
و بیشتر نیز خواهد شــد. بخش هایى از اظهارات تکان 

دهنده او را بخوانید:
 مدتى است خانه هاى مبله، ســاعتى و روزى اجاره 
داده مى شــود. به طور قطع به دلیــل تأخیر در ازدواج، 
باال رفتن سن ازدواج، بیکار بودن پسران و هزینه هاى 
باالى زندگى، نابســامانى اقتصاد جامعــه و همچنین 
به دلیل وجود فضاى مجازى، ســریال ها، دوســتان، 
همساالن، تشویق ها و ترغیب ها میزان تجردگرایى باال 
مــى رود و زمانى کــه تجردگرایــى بــاال رود انواع 
نابسامانى ها که یکى از آنها مى تواند روسپیگرى باشد 
در جامعه از یک محله خاص در گذشته به چند صد محله 
تبدیل مى شــود که امروز این اتفاق افتاده است. چنین 
اتفاقى در شــهرهاى بزرگ مثل تهران، کرج، مشــهد 
و شهرهاى مسافرپذیر بیشــتر خواهد شد چون امکان 

ازدواج براى جوانان فراهم نیست. 
 روابط خارج از چارچوب رسمى یا تفریحات بیرون از 
خانه به شدت افزایش پیدا کرده که طلیعه آن به حدود 

سال 54 بر مى گردد.
 بعضى از پسران به دلیل روابطى که با زنان و دختران 
دارند پول دریافت مى کننــد و چون بیکارى وجود دارد 
این اتفاقات رو به افزایش است. بر اساس تحقیقاتى که 
من انجام دادم بعضى از این پســران مى گویند که ما 
نمى دانیم با چند دختر و زن رابطه داریم. با توجه به آنچه 
پیش تر گفتم تجردگرایى افزایش پیدا کرده و بیشتر هم 
خواهد شد در نتیجه ما باید منتظر بروز انواع آسیب هاى 

اجتماعى باشیم. به طور قطع مى توان گفت در شهرهاى 
بزرگ این پدیده افزایش پیدا کرده و کم کم این دامنه به 

شهرهاى کوچک تر نیز خواهد رسید.
 روسپیگرى، به دام کشــیدن دختران دیگر، اعتیاد، 
دزدى و جرم و جنایت از پیامدهاى این نوع تجردگرایى 
است. بر اساس تحقیقات ما بر روى روسپى ها، این زنان 
آخر خطى هســتند یعنى زنانى اند که انجام هر کارى 
برایشان مسئله اى ندارد. از بچه فروشى گرفته تا قتل و 

دزدى؛ تا حدود سنین 45 سال که جوان هستند مشترى 
دارند ولى بعد از آن چون دیگر مشترى ندارند خودشان 
تبدیل به زنانى مى شوند که این شرایط را ایجاد مى کنند 
و بدترین آسیبى که مى زنند این است که این پدیده را 
در بین دختران معصوم شیوع مى دهند. اعتیاد نیز بدون 

شک در بین آنها وجود دارد.
 روابط معنوى، حرمت ها، ارزش ها و هنجارها شکسته 
شده و مادیات به عنوان اصل قرار گرفته است. کسى که 

پدر و مادرش را ترك مى کند و جدا زندگى مى کند در 
حالى که پدر و مادرش در همان شهر زندگى مى کنند 
مى خواهد خودش را آزاد کند. آزادى هم بى بند و بارى 

دارد. البته این شامل همه نمى شود.
 در حال حاضر ضرب المثلى بین پســران زیاد شنیده 
مى شود که مى گویند بازار آزاد که وجود دارد براى چه 
مسئولیت بپذیریم.  عدم مســئولیت پذیرى دختران و 

پسران سبب شده که آنها تن به ازدواج ندهند.

دادستان کل کشور با اشــاره به رشــد اخطارگونه جرائم
رایانه اى گفت: اگر بخواهم این جرائم را مطرح کنم شرم آور 
است، فضاى مجازى اکنون رها شده و براى کشور آفت شده 
است، نمى گویم این فضا نباشد و به آن نیازى نیست، بلکه 
جزو ضروریات است اما آنچه مورد مطالبه رهبرى بوده این 

است که باید مدیریت شود. 
حجت االســالم محمدجعفر منتظرى افزود: مســئولیت 
فضاى مجازى مستقیماً برعهده وزارت ارتباطات است، چرا 
که بیشترین مسائل به اختیارات این وزارتخانه برمى گردد و 

بنده به عنوان مدعى العموم از وزیر ارتباطات سئوالى دارم.
وى ادامه داد:  از وزیر ارتباطات مــى خواهم با حضور یک 
کارشناس که معرفى مى کنم به تلویزیون بیاید و پاسخ بدهد 
که چرا نسبت به راه اندازى شبکه ملى اطالعات که خواسته 
رهبرى اســت عملى نکرده و چرا مصوبات شوراى عالى 

مجازى را اجرایى نمى کند؟ فریــاد را کجا بزنیم؟ رهبرى، 
مراجع عظام، دستگاه قضا و عامه مردم مى خواهند به این 

فضا رسیدگى شود، چرا کوتاهى مى کنید؟
دادســتان کل کشــور گفت: طبق مصوبه شــوراى عالى 
فضاى مجازى مکلف بودید شــبکه اجتماعــى داخلى را 
تقویت کنید، چرا سرمایه اى که باید در تقویت شبکه هاى 
داخلى، جایگزین تلگرام و اینستاگرام جهنمى باشد را صرف 
نمى کنید و کوتاهى کردید؟ باید نســبت به این کوتاهى به 

مردم پاسخ دهید.
وى با طرح سئوال دیگرى از وزیر ارتباطات گفت: چرا باید 
پهناى باند بیشترى را به شبکه هاى خارجى اختصاص دهید؟ 
طبق مصوبــه مگر مکلف نبودید پهناى باند شــبکه هاى 
خارجى را محدود کنید و به پهناى باند شــبکه هاى داخلى 

بیافزایید؟ جواب دهید! من مدعى مردم هستم.
حجت االســالم منتظرى در حاشــیه تودیــع و معارفه 
دادســتان هاى قدیم و جدید تهران هم در این باره گفت: 
قوه قضاییه نمى تواند شاهد اســتمرار این شرایط باشد. در 
هفته هاى آینده با جلساتى که خواهیم داشت در قوه قضاییه 
تصمیماتى گرفته خواهد شــد و ما از مسئولین درخواست 
مى کنیم خودشــان قبل از اینکه تصمیمات در قوه قضاییه 
قطعى شــود اصالحات انجام شــود. وى تأ کید کرد: اگر 
اصالحات انجام نشود ما بیشــتر از این نمى توانیم تحمل 

کنیم و برخورد خواهیم کرد.

آنطور که خبرگزارى «فارس» دیروز گزارش کرد، پاى 
ستاد امر به معروف و نهى از منکر استان اصفهان هم به 
توییت هاى جنجالى مهناز افشار باز شده است. ستاد امر 
به معروف و نهى از منکر استان اصفهان، پیش از این هم 
به فعالیت هایى بیرون از مرزهاى استان پرداخته بود که 
حداقل در دو پرونده پرداختن به دیدگاه هاى على کریمى 

و نمایندگان تهران در شوراى شهر خبرساز شده بود. 
حاال و پس از حواشى به وجود آمده درباره قتل طلبه همدانى 
و ارتباط دادن آن با توییت هاى مهناز افشــار که پیامدش 
احضار او به دادستانى بوده است، ستاد امر به معروف و نهى 
از منکر استان اصفهان تصاویر گزارشى را منتشر کرده که 
مربوط به بهمن سال 96 است و در آن نسبت به توییت هاى 
جنجالى مهناز افشار خطاب به دادسراى عمومى و انقالب 
تهران نکاتى را یادآور شده بود. خبرگزارى «فارس» با انتشار 
این نامه نوشــته که اگر همان زمان برخورد الزم صورت 

گرفته بود امروز شاهد ادامه این حاشیه سازى ها نبودیم.
اما در بخشى از نامه ستاد امر به معروف و نهى از منکر استان 
اصفهان آمده است: «ســرکار خانم مهناز افشار که از اهالى 
و بازیگران سینما مى باشــند،  با انتشار توییتى ضمن دفاع از 
کمپین [دختران خیابان انقالب] که ســر منشأ آن غرب و 
سرویس هاى اطالعاتى دشمن است غافالن و جوانان ناآگاه 
را در این مسیر تشجیع و تشــویق کرده است. مشارالیها در 
سلسله توییت هایى در خصوص اغتشاشات اخیر ضمن دفاع 
از حرکت اغتشاشگران لیست بازداشت شدگان را بدون سر و ته 
وقف کرده و با مظلوم نمایى موجبات تشویش اذهان عمومى 
را فراهم کرده است.  ایشان در بهمن ماه 96 در حاشیه جشنواره 
فیلم فجر در یک حرکت خالف شرع و با اشاعه منکر ضمن 
ایجاد تماس بدنى عامدانه با مرد نامحرم عکس این حرکت 
غیرشرعى خود را در فضاى مجازى از جمله صفحه اینستاگرام 

خودش منتشر و به نحوى اشاعه منکر کرده  است.»

روزنامــه «صبح نو» بــا «زینب»، دختر «سیدحســن 
نصرا...»، دبیرکل حزب ا... لبنــان گفتگویى انجام داده 
اســت. او در این گفتگو از جمله گفته اســت: «در امت 
حزب ا... لبنان، دختران و زنان بودند و هستند که تمایل 
زیادى به وصلــت با مجاهــدان و خانواده هاى مجاهد 
دارند به طورى که این مســئله در حزب ا... به یک رسم 
تبدیل شده است، درحالى که فرهنگ کنونى لبنان بسیار 
متفاوت تر از این رسومى است که بیش از 20 سال است 
در حزب ا... به راه افتاده است؛ البته در آن روز ها من خیلى 
تمایل به چنین وصلتى نداشتم اما در نهایت با فردى از 

یک خانواده مجاهد وصلت کردم.»
وى مى گوید: «ممکن اســت در سفرم به ایران خیلى ها 
مرا بشناسند اما در لبنان من یک "زینب" معمولى هستم 
و فقط تعدادى از دوستان بسیار نزدیکم باخبرند که من 
دختر سیدحسن نصرا...، دبیرکل حزب ا...  هستم. من یک 
"زینب" فارغ از پدرم هســتم با اینکه به آن پدر افتخار 

مى کنم.»

دبیرکل اوپک که روز جمعه به قم سفر کرده بود ضمن 
شرکت در مراسم نماز جمعه قم با آیت ا... جنتى، رئیس 
مجلس خبرگان رهبرى و آیت ا... سید محمد سعیدى، 

امام جمعه قم دیدار و گفتگو کرد. 
آیت ا... احمــد جنتى در این دیدار خطــاب به «محمد 
سانوســى بارکیندو» اظهار کرد: توصیــه مى کنم آثار 
امام(ره) را که به زبان هاى مختلف ترجمه شــده است 
مطالعه کنید. رئیس مجلس خبرگان رهبرى آشنا شدن 
با شخصیت مقام معظم رهبرى را مورد تأکید قرار داد و 
گفت: ایشان نیز در خصوص استقامت و مقابله با دشمن 

خلف صالح امام (ره) هستند.
دبیرکل اوپک نیز در این دیــدار مراتب قدردانى عمیق 
خود را نســبت به آیت ا... جنتى ابراز کرد و با اشاره به 
سفر دو سال پیش خود به قم و دیدار با آیت ا... سعیدى 
خاطرنشان کرد: شما سمبل امیدوارى براى تمام امت 
اسالم و جهان هستید؛ تمام نصایح شما را گوش خواهم 
داد و افتخار این را دارم که همیشه شاگرد شما باشم و از 
هدایت هاى روحانى شما بهره مند شوم. دبیرکل اوپک 

گفت: از جنابعالى تقاضا مى کنم که براى بنده و سازمان 
دعا کنید و براى همگان طــول عمر با عزت را از درگاه 

خداوند متعال مسئلت دارم.
وى با بیان اینکه افتخار بســیار بزرگى نصیبش شد که 
در آخرین جمعه ماه شعبان و قبل از ماه مبارك رمضان 
در نماز جمعه قم شرکت کرد، خاطرنشان کرد:  به خطبه 
آیت ا... ســعیدى در نماز جمعه قم گوش کردم و تمام 
کلمات بر جان من نشست. با استماع خطبه نماز جمعه 

قم یک مدرك رایگان دریافت کردم.

به گزارش «برنا»، حجت االسالم و المسلمین محمود 
علوى، وزیر اطالعات با اشــاره به اثرات سوء اختالفات 
میان ُمبلّغان و علما بین مردم، به دســته اى گزارشات 
رسیده مبنى بر تغییر دین یا مذهب اشاره و بیان کرد: «در 
یکى از شهرهاى همدان افرادى گرایش به مسیحیت پیدا 
مى کنند که جزو افراد عادى جامعه هستند مثًال کارشان 
ساندویچ فروشى و امثال اینها بود و خانوادگى مسیحى 
مى شدند. ناچار شدیم اینها را احضار کنیم و دلیل گرایش 
به مسیحیت را از آنها جویا شویم. برخى از این افراد عنوان 
مى کردند که ما به دنبال دینى هستیم که به ما آرامش 
بدهد و بین ما صفا و صمیمیت و برادرى ایجاد کند. به آنها 
گفتیم اسالم دین برادرى و صفاست. گفتند ما مى بینیم 
علماى اسالم و کسانى که پشت تریبون صحبت مى کنند 
به طور مداوم علیه یکدیگر سخن مى گویند، اگر اسالم 
دین صمیمیت باشد باید قبل از هرچیز بین علماى خود، 

صفا و صمیمیت ایجاد کند.» 

هشدارهاى یک جامعه شناس درباره افزایش تجردگرایى

روابط خارج از چارچوب به شدت زیاد شده است

دبیرکل اوپک:  دادستان کل: بیشتر از این تحمل نمى کنیم
با استماع خطبه نماز جمعه قم 

یک مدرك رایگان گرفتم

ورود اصفهان به ماجراى مهناز افشار
روایت وزیر اطالعات از من یک «زینب» معمولى هستم

تغییر دین در برخى نقاط کشور
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معلمان نسبت به مسائل 
پیرامون خود حساس باشند

امیررضا نقش، رئیس دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد 
در مراسم نکوداشت مقام استاد و بزرگداشت هفته معلم 
افزود: در شرایط فعلى و در این زمان مسئله اى که براى یک 
معلم، استاد و یک عضو هیئت علمى بسیار مهم است، این 
است که نسبت به مسائل پیرامون خود و نسبت به اتفاقاتى 
که در پیرامون مى گذرد حساس باشد و وظایفى را که در 
مقابل دانشجویان دارد، در چنین جلسات، گردهمایى ها و 
مناسبت هایى بازنگرى کند تا بتواند آگاهى خود را نسبت به 

مخاطب و نسبت به دانشجویان باال ببرد.

تقدیر از کارگران نمونه 
شهردارى چادگان

شــهردار چادگان گفت: انتخاب کارگر نمونه بر اساس 
معیارهاى مشــخص و به نحوى انجام شــده تا انگیزه 
کارگران را در انجام وظایف محولــه و خدمت به مردم 
افزایش دهد. جمشــید اســماعیلى در مراسم تجلیل از 
کارگران نمونه شهردارى چادگان اظهار کرد: به  منظور 
تقویت روحیه، ایجاد انگیزش و رقابت مثبت براى بهبود 
عملکرد از کارگران نمونه تجلیل مى شــود. وى افزود: 
انتخاب کارگر نمونه بر اساس معیارهاى مشخص و به 
نحوى انجام شــده تا انگیزه کارگران را در انجام وظایف 

محوله و خدمت به مردم افزایش دهد.

آبگیرى 43 درصد از حجم 
سد زاینده رود

در پى بارندگى هاى بهار، 43 درصد از حجم سد زاینده رود 
اصفهان آبگیرى شده است. معاون حفاظت و بهره بردارى 
شرکت آب منطقه اى استان اصفهان، ذخیره کنونى سد 
زاینده رود را 602 میلیون مترمکعب بیان کرد و گفت: این 
در حالى است که حجم آب سد زاینده رود در مدت مشابه 
سال گذشته 206 میلیون متر مکعب بود. حسن ساسانى، 
حجم کنونى سد زاینده رود را 40 درصد کمتر از متوسط 

بلندمدت اعالم کرد.

بطرى تحویل دهید
 هدیه بگیرید

براى نخستین بار در کشور کالنشهر اصفهان به دستگاه 
بومى خود دریافت بازیافت مجهز مى شــود. فرشــاد 
مســتأجران، معاون برنامه ریزى، پژوهــش و فناورى 
سازمان مدیریت پسماند شهردارى اصفهان گفت: براى 
رونق تولید داخل وحمایت از صنعت کشــور، دو دستگاه 
RVM خود دریافــت بازیافت با یک میلیــارد و 600 
میلیون ریال هزینه خریدارى  شده و به زودى در کالنشهر 
اصفهان بهره بردارى مى شود. این دستگاه هاى هوشمند 
بطرى هاى پالستیکى را از شهروندان دریافت کرده و در 

ازاى آن هدیه مى دهد.

محموله اهدایى برق منطقه اى 
براى خوزستان

مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان گفت: سه 
دستگاه لودر، یک دســتگاه بیل مکانیکی و پنج دستگاه 
کامیون به همراه 9 نیروى عملیاتى همچنین 5000 گونى 
اهدایى شرکت برق منطقه اى اصفهان به استان خوزستان 
ارسال شد. منصور شیشه فروش افزود: نیروهاى عملیاتى 
براى استحکام سیل بند و خارکریز در اطراف پست هاى 
برق در مناطق  اهواز4 ، شمال غرب وشادگان وبرخى دیگر 
از پست هاى در معرض آبگرفتگى خوزستان اعزام شدند.

آبشار نیاسر 
جان نوجوانى را گرفت

رئیس مرکز اورژانس و مدیریت حوادث کاشان از مرگ 
نوجوان ده ساله اى بر اثر سقوط از آبشــار نیاسر در این 
شهرستان خبر داد. حسین ریاحى به «ایرنا» گفت: این 
نوجوان که از ناحیه سر به شدت آسیب دیده بود با وجود 
اقدام  هاى کامل احیاى ریوى و انتقال به بیمارستان شهید 
بهشتى، جان خود را از دســت داد. او به همراه خانواده از 
تهران براى شــرکت در آیین گالبگیرى به کاشان سفر 

کرده بود.

خبر

مدیرکل نوســازى، توســعه و تجهیز مدارس استان 
اصفهان گفت: 700 کالس درس در ســطح اســتان 

اصفهان خطرآفرین است و باید تخلیه شود.
سید مهدى میربد، در بیست و یکمین جشنواره خیرین 
مدرسه ساز استان اصفهان با اشــاره به اینکه جمعیت 
دانش آموزى اســتان اصفهان حدود 838 هزار و 262 
نفر است، تصریح کرد: از این جمعیت حدود 56 درصد 
ابتدایى، حــدود 24 درصد متوســطه اول، حدود 12 
درصد متوســطه دوم، حدود 4 درصد متوســطه دوم 
فنى وحرفه اى و حدود 4 درصد متوسطه دوم کارودانش 

است.

وى تصریح کرد: از سال 1378 تا پایان سال 1397 یک 
هزار و 118 پروژه از پروژه هاى مردمى و مشارکتى به 
آموزش وپرورش تحویل داده شــده که 6657 کالس 
درس و مســاحتى با زیر بنــاى یک میلیــون و 112 
هزار و 621 متر مربع در این پروژه ها ســاخته شــده

 است.
میربد اضافه کــرد: 89 فضا در اســتان در قالب 700 
کالس درس جزو  مدارس خطرآفرین شناخته شده که 
از این تعداد به 44 فضا دستور تخلیه فورى داده شد، 25 
فضا قابل استفاده تا پایان ســال تحصیلى جارى است 

و 20 فضا فقط قسمتى از مدرسه قابل استفاده است.

مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشگرى 
استان اصفهان با بیان اینکه اصفهان آماده حضور سرمایه 
گذاران براى بناهاى تاریخى است، گفت: سه اثر تاریخى 
سال گذشته به بخش خصوصى واگذار شده است و 24 
اثر دیگر پس از بررسى تعیین کاربرى به بخش خصوصى 

واگذار مى شود.
فریدون اللهیــارى در گفتگو با «ایســنا» در خصوص 
آخرین وضعیت واگذارى آثار تاریخى به بخش خصوصى 
در استان، اظهار کرد: واگذارى آثار تاریخى در دو قالب 
انجام مى پذیرد؛ یکى از قالب ها صندوق احیاســت که 
بناها، خانه ها و کاروانسراها را با مصوبه دولت به بخش 

خصوصى واگذار مى کند.
وى افزود: قالب دیگرى که این واگذارى ها بر اســاس 
آن رخ مى دهد ماده 27 اســت که در آن مشخص شده 
است که پروژه ها به دو سطح ملى و استانى تقسیم و پس 

از تعیین کاربردى براى آن بنا واگذارى انجام مى شود.
مدیرکل میراث فرهنگى اســتان اصفهان ادامه داد: بر 
اساس صندوق احیا دو کاروانسراى گز و جهادآباد و خانه 
تاریخى بخردى واگذار شده اســت. همچنین 24 بنا در 
سطح استان در ماده 27 در حال تعیین کاربرى هستند تا 
واگذار شوند که اکثر آنها خانه تاریخى هستند  اما حمام و 

کاروانسرا نیز در میان آنها وجود دارد.

24 اثر تاریخى در صف 
واگذارى به بخش خصوصى

700 کالس درس اصفهان 
باید تخلیه شود

مدیر مرکز کنترل ترافیک شــهردارى اصفهان گفت: 
همزمان با آغاز ماه مبارك رمضان ســه ســامانه ثبت 
تخلفات مکانیزه در خیابان هاى شــلوغ شــهر تردد و 

تخلفات پارك دوبله خودروها را ثبت مى کند.
هادى کریمى با بیان اینکه با توجه به تعداد زیاد معابر و 
کمبود نیروهاى پلیس، تخلفاتى همچون پارك دوبله در 
معابر مرکزى شهر نهادینه شده است، افزود: شهردارى 
اصفهان پــروژه اى تعریــف و خودروهایــى با عنوان 
سامانه ثبت تخلفات ایســتایى در خیابان هاى پر تردد 

مجهز به ســه دوربین را به کار گرفته است تا تخلفاتى 
همچون پارك دوبله، تخلف در ایســتگاه هاى اتوبوس

 و تاکســى، حریم تقاطع ها و میدان ها ثبــت و اِعمال 
جریمه کند.

کریمى با بیان اینکه خودروهاى ســامانه ثبت تخلفات 
مکانیزه از نوع پژو 206 سفیدرنگ است که با سه دوربین 
نصب شده بر روى آن ها، تخلفات به صورت مکانیزه ثبت 
مى شود، تصریح کرد: پس از ثبت پالك خودروها، براى 

راننده پیامک اِعمال جریمه ارسال خواهد شد.

رئیس کمیسیون عمران شوراى اسالمى خمینى شهر 
گفت: خمینى شهر از سه جهت به قطار شهرى اصفهان 

متصل مى شود. 
داود وطنخواه در گفتگو با «ایسنا» با اشاره به موزاییک 
بودن خمینى شــهر با کالنشــهر اصفهــان، گفت: 
خمینى شهر به دلیل موقعیت جغرافیایى از سه جهت به 

قطار شهرى اصفهان متصل مى شود. 
وى در مورد این خطوط گفــت: در آینده خط 2 مترو 
اصفهان از دپوى زینبیه به میدان شهداى خمینى شهر 
مى رســد. همچنین خط اصفهان- نجف آباد در سه 
راهى خمینى شهر(میدان الغدیر) به خمینى شهر متصل 
اســت که طى رایزنى هایى که با شهردارى نجف آباد 
و شــهردارى اصفهان داشته ایم ایســتگاهى در این 
سه راهى براى خمینى شهر در نظر گرفته شده است. 
خط شاهین شهر- اصفهان نیز در میدان استقالل به 
خمینى شهر متصل است که جنب دانشگاه صنعتى یک 

ایستگاه پارك سوار وجود دارد و به راحتى مى توانیم با 
یک خط اتوبوس مسافران را به مترو اصفهان برسانیم.

رئیس کمیسیون عمران شوراى اسالمى خمینى شهر 
افزود: سازمان اتوبوسرانى خمینى شــهر از نیمه ماه 
شعبان تا کنون یک خط اتوبوس با دو دستگاه در نظر 
گرفته تا مسافران را از خیابان 17 شهریور تا چهارراه 
امام رضا(ع) و ایستگاه شــهرك کوثر (عاشق آباد) به 

خط مترو اصفهان برساند. 
وى براى اطالع رسانى به شهروندان خمینى شهر گفت: 
این خط مترو از ملک شــهر به خیابان جابر، ترمینال 
کاوه، میدان شــهدا، دروازه دولت، میــدان انقالب، 
دروازه شیراز و در نهایت به پایانه صفه مى رسد، یعنى 
شــهروندان از طریق این خط مترو مى توانند به کل 
شهر اصفهان دسترسى داشته باشند و استفاده کمتر از 
وسایل نقلیه شخصى در کاهش ترافیک و آلودگى هوا 

مؤثر خواهد بود.   

عضو شوراى علمى مرکز آموزش نجوم ادیب اصفهان 
گفت: رصد هالل ماه رمضان از نوع رصد بحرانى است، 
با این حال احتمال رؤیت هالل صفر نیست اما سخت و 

دشوار است.
عمران مرادى در گفتگو با «ایسنا» اظهار کرد: باید منتظر 
اعالم رسمى آغاز ماه رمضان از سوى بیت مقام معظم 
رهبرى باشیم. در حال حاضر پیش بینى مى شود، هالل 
اول ماه رمضان غروب یک شــنبه پانزدهم اردیبهشت 
در ســاعت 20 و هفت دقیقه با چشم مسلح دیده  شود و 

دوشنبه ماه رمضان آغاز شود.
وى با بیان اینکه رصد هالل آخر ماه قمرى در سحرگاه 
پیش از طلوع خورشید قابل مشاهده است، خاطرنشان 
کرد: بر اساس تقویم رســمى کشور، یک شنبه پانزدهم 
اردیبهشت 1398 مصادف اســت با 29 شعبان 1440 
هجرى قمرى و بر اساس تقویم دوشنبه اول ماه رمضان 
اعالم شده که مشروط بر رؤیت هالل در عصر یک شنبه 

است و اگر این اتفاق بیافتد، دوشنبه اول رمضان است.
مدرس و پژوهشگر نجوم با تأکید بر اینکه رؤیت هالل 
اول رمضان از اهمیت ویژه اى برخوردار اســت، تصریح 
کرد: امســال شرایط رؤیت دشوار اســت، از این رو باید 
منتظر بمانیــم، گروه هاى رصدى چــه روزى را اعالم 

مى کنند. 
مرادى افزود: رؤیت هالل در ماه رمضان به لحاظ شرعى 
و مذهبى از حساســیت ویژه اى برخوردار است، در حال 
حاضر سال هاست رؤیتگران هالل در این زمینه در ایران 

فعال هستند.
وى ادامه داد: در ایران ستاد اســتهالل در بیت رهبرى 

فعال اســت که هر ســاله گروه هاى زیادى به مناطق 
کوهستانى مى روند که بتوانند ماه را به خوبى رصد کنند 
و هر کدام مشاهدات خود را به دفتر مرکزى مى فرستند و 
پس از بررسى گزارش هاى رصدگران برتر و اثبات صحت 
و ارسال به بیت رهبرى در صورت تأیید مسائل شرعى، 

روز نخست ماه رمضان اعالم مى شود. 
عضو شوراى علمى مرکز آموزش نجوم ادیب به رؤیت 
هالل ماه هاى قمرى اشاره کرد و گفت: از لحاظ نجوم، 
رؤیت هالل ماه هاى قمرى با یکدیگر متفاوت اســت 
و ممکن است گاهى شــرایط رصد ساده و گاهى دشوار 

باشد. وى گفت: پارامترهایى براى رصد هالل اول ماه 
وجود دارد که نشان مى دهد، رصد هالل ماه سخت است 
یا آســان. این آیتم ها در ماه هاى مختلف متفاوت است. 
مرادى توضیح داد: ضخامت هالل ماه، زمان حضور ماه 
در آسمان و فاصله ماه با خورشید از جمله آیتم هایى است 
که شرایط رصد را متفاوت مى کند. این پارامترها موجب 

مى شود، شرایط رصد متغیر شود.
مدرس و پژوهشگر نجوم تصریح کرد: رؤیت هالل ماه 
در غروب یک شنبه از نوع رصد بحرانى یا دشوار است، 
زیرا هم مدت زمان حضور ماه در آســمان اندك است و 
هم اینکه ضخامت ماه به اندازه کافى نیست. در نتیجه 
احتمال رصد ماه با چشم و بدون ابزار رصدى تقریباً بسیار 

پاییین است.  
وى با تأکید بر اینکه در مورد رؤیت هالل ماه هیچگاه با 
قطعیت نمى توان صحبت کرد، اظهار کرد: روز یک شنبه 
احتمال رؤیت هالل ماه با چشم غیرمسلح بدون دوربین 

و تلسکوپ تقریباً صفراست. 
مرادى توضیح داد: اگر بخواهیــم از دوربین براى رصد 
هالل ماه استفاده کنیم، احتمال رصد در مناطق شمال 
غرب و شمال شرق کشور با استفاده از دوربین و تلسکوپ 
بسیار ضعیف است و هرچه به ســمت جنوب و به طور 
خاص جنوب غرب کشــور برویم احتمال رصد هالل با 

استفاده از دوربین بیشتر مى شود. 
عضو شوراى علمى مرکز آموزش نجوم ادیب یادآور شد: 
عالوه بر اینها شرط صاف بودن هوا نیز براى رصد هالل 
ماه وجود دارد. شرایط هوایى نیز بسیار مهم است  زیرا از 

نظر نجومى هالل رمضان بحرانى است.

سرپرست دانشگاه آزاد اســالمى واحد لنجان از ارسال 
کمک هاى نقدى کارکنان این واحد دانشــگاهى براى 

کمک به سیل زدگان خبر داد. 
ســیدحمیدرضا صادقیان اظهار کرد: کارکنان دانشگاه 
آزاد واحد لنجان به مانند آحاد مردم ایران با ابراز همدردى 
با هموطنان عزیزمان در استان هاى لرستان، گلستان و 
خوزستان که در واقعه سیل اخیر متحمل خسارت هاى 
اقتصادى، انسانى و زیستى شده اند با اهداى برخى از لوازم 

مورد نیاز به یارى همنوعان خود شتافتند.
وى با تأکید بر مدیریت بحران در برنامه ریزى هاى شهرى 
خاطرنشان کرد: در راســتاى جلوگیرى از ایجاد سیل و 
کاهش زیان هاى بارش در برنامه ریزى هاى شــهرى، 
شناسایى تأثیر عوامل طبیعى و بحران هاى ناشى از آن 
و همچنین استفاده مطلوب از آب باران در ابعاد گوناگون 

بسیار ضرورى به نظر مى رسد.
سرپرست دانشــگاه آزاد اســالمى واحد لنجان افزود: 
اقدامات ساختارى کنترل سیالب یا اقدامات غیرسازه اى 
مانند مشارکت عمومى، پیش بینى و هشدار سیل، خطر 
سیل و مدیریت ریسک مى توانند در پیشگیرى از وقوع 

سیل و یا کاهش احتمال وقوع آن مؤ ثر باشند.

کمک دانشگاه آزاد لنجان 
به سیل زدگان

خمینى شهر  به مترو اصفهان متصل مى شود

معاون حفاظت و بهره بردارى شــرکت آب منطقه اى 
اصفهان درباره برخى صحبت ها مبنى بر اینکه زاینده رود 
تا پایان تابستان 98، جارى خواهد ماند، اظهار کرد: طبق 
آخرین جلسه شوراى هماهنگى حوضه زاینده رود برنامه 
جریان زاینده رود تا 20 خردادماه اســت و براى هرگونه 

تغییر در این زمــان، الزامًا تصمیم گیرنده این شــورا در 
وزارت نیرو است.

حسن ساسانى تأکید کرد: فعًال آخرین برنامه ابالغى از 
سوى وزارت نیرو تا نیمه خرداد ماه است و هنوز جلسه اى 
براى تداوم جریان آب تا پایان تابستان برگزار نشده است.
معاون شرکت آب منطقه اى اصفهان در خصوص گرماى 
هوا، آب شــدن برف ها و افزایش ورودى سد زاینده رود، 
اظهار کرد: با توجه به گرم شدن هوا ورودى سد زاینده رود 
تا مدتى افزایش خواهد داشت اما هر چه پیش مى رویم 

به صورت طبیعى ورودى سد به سمت کاهش مى رود.
ساسانى همچنین با ارزیابى ذخیره سد زاینده و تأمین آب 
شرب در اصفهان، گفت: شرایط تأمین آب شرب اصفهان 
همانند سال گذشته بحرانى نیست  اما باید توجه داشت که 
صرفه جویى آب به عنوان یک کاالى ارزشمند، در تمام 

شرایط ضرورت دارد.

زاینده رود تا پایان تابستان نمى ماند

3 خودرو پژو 206 تخلفات رانندگان را ثبت مى کنند

عضو شوراى علمى مرکز آموزش نجوم ادیب اصفهان توضیح مى دهد

امشب هالل ماه رمضان رؤیت مى شود؟

پانزدهمین نمایشگاه بین المللى سنگ، معادن و صنایع 
دیروز به کار خود پایان داد. 

بــه گفتــه مدیرعامــل شــرکت نمایشــگاه هاى
 بین المللى اســتان اصفهان، در پانزدهمین نمایشگاه
 بین المللى ســنگ، معادن و صنایع وابســته اصفهان 
کــه در پــل شهرســتان برپــا بــود توانمندى هاى
 بیش از 70 شــرکت داخلــى و خارجــى در فضایى 
بــه وســعت 8000 مترمربع بــه نمایش گذاشــته 

شد.
على یارمحمدیان گفت: در این نمایشگاه شرکت هاى 
فعال از اســتان هاى تهــران، اصفهان، سیســتان و 
بلوچســتان، آذربایجان غربى، قم، لرســتان، فارس، 
البرز و خراســان رضوى و نمایندگانى از کشــورهاى 
چین، انگلســتان و آلمان توانمندى هــاى خود را ارائه 

کردند. 
وى با بیــان اینکــه پــروژه نمایشــگاهى اصفهان 
تاکنون 55 درصد پیشــرفت دارد افــزود: امید داریم 
نمایشــگاه بین المللى ســنگ، معادن و صنایع وابسته 
را در ســال آینده در فضایــى بیشــتر در محل جدید 

برگزار کنیم.
***

مدیرعامل شــرکت پادرســتاك مجــرى برگزارى 
پانزدهمین نمایشگاه بین المللى سنگ، معادن و صنایع 
وابسته نیز در جمع خبرنگاران گفت: آنچه به نمایشگاه 
وزن مى دهد تفاهمنامه و قراردادهاست که متأسفانه، 
در ســکوت مى ماند و رســانه اى نمى شــود که باید 
رسانه اى شــود که این بار در نمایشگاه سنگ اینگونه 

شد.
محمود بندرچى با بیان اینکه براى اولین بار نمایشگاه 
ســنگ به بخش خصوصى واگذار شد گفت: امید است 
این نمایشگاه توانسته باشــد گام کوچکى در راستاى 
ارتقاى ســنگ در کشــور برداشته باشــد که ما آن را 

نمایشگاه سنگ ایران مى دانیم.
***

دبیرکل سنگ ایران هم در مورد اســتفاده از ضایعات 
سنگ گفت: قرار است با حمایت مسئوالن از ضایعات 
سنگ و معدن، کاغذ تولید شود و در حقیقت از ضایعات 
ســنگ و آهک، کارخانه تولید کاغذ در محالت افتتاح 
شــد و کارخانه دیگر براى تولید کاغذ نیز اخیراً توسط 

مسئوالن کلنگزنى شد.
احمــد شــریفى یکــى از معضــالت در صــادرات 
ســنگ را در شــرایط امــروز انتقــال پول دانســت 
و افــزود: برخى صادرکننــدگان در ترکیــه، چین و... 
شــرکت ثبت مى کنند. این در حالى اســت که هزینه 
صادرات 15 تا 20 درصد اســت که به بخش صادرات 
تحمیل شده است و دولت و بانک مرکزى باید در این 

زمینه فکر کنند.
***

نماینده وزارت امــور خارجه در اســتان اصفهان هم 
اظهار کــرد: اصفهان نســبت به دیگر اســتان ها در 
زمینه هاى ســنگ، فرش و گردشــگرى داراى مزیت

 اســت و ما نیــز آمادگــى داریــم در کنــار تجار و 
تولیدکنندگان براى بازاریابــى خارجى محصوالت و 

صادرات کمک کنیم.
محمدرضا ســاالریان خواستار تشــکیل کنسرسیوم 
صادرات از ســوى تولیدکنندگان براى صادرات شد و 
گفت: ما تسهیل کننده و راهنما هستیم  و مى توانیم براى 
صادرات محصوالت تولیدکنندگان و فعاالن اقتصادى، 

مشوق باشیم.

بخش خصوصى براى اولین بار نمایشگاه سنگ اصفهان را برگزار کرد
ساسان اکبرزاده

بدین  وسیله از کلیه سهامداران شرکت فوق دعوت مى گردد در جلسه مجمع عمومى 
عادى به طور فوق العاده که در تاریخ 98/02/28 ساعت 10 صبح در محل قانونى شرکت 
اصفهان- سه راه سیمین- خیابان جانبازان- خیابان نیایش- پالك F 511  طبقه اول 

برگزار مى گردد حضور به هم رسانید.
دستور جلسه:

انتخاب مدیران- بازرسان- روزنامه کثیراالنتشار، تصویب تراز مالى و حساب سود و 
زیان ساالنه و تعیین پاداش هیئت مدیره و بازرسین

دعوت کننده: رئیس هیئت مدیره

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده 
شرکت رایحه سبز ایرسا سهامى خاص ثبت شده

 به شماره 37324 اصفهان
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عباس غزالى، بازیگر ســینما و تلویزیون 
کشــورمان با انتشــار پستى ســالگرد 

ازدواجشان را به همسرش تبریک گفت.
ایــن بازیگر پرکار ســینما و تلویزیون را 
اغلب مخاطبان با نقش خاص «بهروز» 
در سریال «وضعیت سفید» مى شناسند. 
غزالى بعد از بازى در «وضعیت سفید» و 
موفق ظاهر شــدن در نقشى متفاوت در 

دنیاى سینما و تلویزیون پرکارتر شد و در فیلم هاى زیادى جلوى دوربین رفت.
عباس غزالى با انتشار عکسى در صفحه شخصى اش در اینستاگرام خبر از سالگرد ازدواجشان داد و 
در پستى عاشقانه براى همسرش نوشت: «به خودم آمدم انگار... تویى در من بود... این کمى بیشتر 

از... دل به کسى بستن بود... عباس غزالى. عشق. سالگرد ازدواج...»
زهرا کریمى، همسر عباس غزالى است و این زوج چهار سال پیش زندگى مشترکشان را آغاز کردند و 

در چندین مراسم مختلف و برنامه تلویزیونى در کنار هم حضور یافته اند.
عباس غزالى، بازیگرى را از 13 سالگى آغاز کرد و در دوره اى برنامه اى را براى نوجوانان در شبکه 
تهران اجرا کرد اما هرگز خودش را مجرى نمى دانســت و وقتى مسیر اصلى خودش را در بازیگرى 
پیدا کرد، بازیگرى را ادامه داد. او سال 1377 در حالى که مشغول تحصیل بود و دوران نوجوانى اش 
را سپرى مى کرد در سریال «انتظار سرخ» جلوى دوربین رفت اما ســال 1390 با بازى در سریال 

«وضعیت سفید» و نقش «بهروز» به اوج شهرت رسید.

با پایان یافتن مرحله فیلمبردارى پنجمین اثر سینمایى رضا درمیشیان، مرحله تدوین این فیلم توسط هایده صفى یارى آغاز شد.
«مجبوریم» عنوان پنجمین فیلم رضا درمیشیان پس از فیلم هاى «بغض»، «عصبانى نیستم!»، «النتورى» و فیلم به نمایش در 
نیامده «یواشکى» است که تدوین آن توسط هایده صفى یارى آغاز شده است. «مجبوریم»، پربازیگرترین و پرلوکیشن ترین فیلم 
درمیشیان است که فیلمبردارى آن در سه ماه در صد لوکیشــن در تهران انجام شده که از این میان بخش عمده اى از آن در جنوب 
شهر تهران فیلمبردارى شده است. نکته جالب توجه این فیلم پربازیگر، حضور نسل هاى مختلف بازیگران زن در «مجبوریم» است. 
ضمن اینکه ژاله علو، فاطمه معتمدآریا، نگار جواهریان و پردیس احمدیه نسل هاى مختلف بازیگران زن این فیلم را تشکیل مى دهند.

«مجبوریم» به سرمایه گذارى و تهیه کنندگى رضا درمیشیان تولید شده است.
فاطمه معتمدآریا، بهمن فرمان آرا، نگار جواهریان، پارسا پیروزفر، پردیس احمدیه، مجتبى پیرزاده، بابک کریمى، همایون ارشادى، 
پریوش نظریه، رضا بهبودى، احمد حامد، مریم بوبانى، راموناه شاه، هوشنگ قوانلو، مسیح کاظمى، سپیده على محمدى، غزل شجاعى، 
خورشید چراغى پور، مهدى نصرتى، رؤیا بختیارى، محمد رضا مالکى، محسن خوئینى ها، حامد رحیمى نصر و ژاله علو بازیگران این 

فیلم سینمایى هستند.

فرهنگگگفرهنگگگگگ

معصومه رحمانى، بازیگرى که بازى در فیلم موفقى چون «ابد و یک روز» را در کارنامه هنرى اش دارد این شب ها در سریال 
«شرایط خاص» مشغول ایفاى نقش است.

معصومه رحمانى، بازیگرى که این شــب ها با نقش «ریحانه» در سریال «شــرایط خاص» مهمان خانه هاى مردم است 
سال هاى زیادى از عمرش را در تئاتر و روى صحنه نمایش سپرى کرد و در اولین تجربه سینمایى اش با سعید روستایى در 

«ابد و یک روز» خوش درخشید.
به بهانه بازى معصومه رحمانى در سریال «شرایط خاص» مرورى بر کارنامه بازیگرى این بانوى هنرمند داشته ایم.

معصومه رحمانى بازى در تئاتر را از سال 79 آغاز کرد و در نمایش هاى متعددى تجربه همکارى با چهره هاى شناخته شده 
دنیاى هنر را پیدا کرد و امروز به عنوان چهره اى نام آشنا و سرشناس در تئاتر شناخته مى شود.

بازى هاى درخشان این بازیگر جوان در صحنه تئاتر، سعید روستایى را برآن داشت تا براى نقش «لیال» در فیلم «ابد و یک 
روز» از حضور معصومه رحمانى بهره ببرد. «لیال»، خواهر کوچک تر «پریناز ایزدیار» با نقش «سمیه» در فیلم «ابد و یک روز» 

بود که معصومه رحمانى به خوبى توانست از عهده اولین نقشش در دنیاى تصویر برآید.
بازى در فیلم هایى چون «در وجه حامل»، فیلم نیمه بلند «فشارخون» و «آبروى از دست رفته» آقاى صادقى هم در کارنامه 

هنرى معصومه رحمانى در کنار نقش هاى متعدد تئاترى اش وجود دارد.
معصومه رحمانى با بازى در سریال «شرایط خاص» دنیاى جدیدى از بازیگرى را تجربه کرد و در نقشى متفاوت بازیگر یک 

سریال تلویزیونى شد و به همکارى با وحید امیرخانى در این سریال کمدى پرداخت.
معصومه رحمانى در سریال «شرایط خاص» ایفاگر نقش «ریحانه» است و در این سریال با بازیگرانى چون کامبیز دیرباز، بهرام 
افشارى، پروانه معصومى، نادر سلیمانى، سیروس گرجستانى، کاظم سیاحى، مریم سعادت، سوگل قالتیان، صحرا اسداللهى، 

مصطفى ساسانى، وحید آقاپور، اسدا... یکتا و شهره سلطانى همبازى است.
سریال «شرایط خاص» هر شب ساعت 20 و 45 دقیقه روى آنتن شبکه 3 سیما مى رود و بازپخش آن روز بعد در ساعات یک 

و 30 دقیقه بامداد، 10 صبح و 14 و 30 دقیقه بعدازظهر خواهد بود.

معصومه رحمانى
 از «ابد و یک روز»
 تا «شرایط خاص» 

«مجبوریم» پربازیگر به انتهاى خط رسید 

خورشید چراغى پور، مهدى نصرتى، رؤیا بختیارى، محمد رضا مالکى، محسن خوئینى ها، حامد رحیمى نصر و ژاله علو بازیگران این 
فیلم سینمایى هستند.

عاشقانه عباس غزالى براى سالگرد ازدواجش

محمدرضا آهنج، کارگردان سریال رمضانى «برادر جان» از به سرانجام رسیدن 80 درصد از تصویربردارى 
این سریال براى رمضان 98 خبر داد.

تصویربردارى مجموعه «برادر جان» این روزها در لوکیشنى واقع در تره بار بزرگ تهران با حضور، جلیل 
فرجاد، حسام منظور به عنوان یکى از بازیگران اصلى این سریال، کامران تفتى، سجاد افشاریان و... ادامه 
دارد. آهنج در این زمینه اعالم کرد: حدوداً تا 20 روز دیگر تصویربردارى برادر جان ادامه خواهد داشت. ما تا 
اواسط رمضان کار را ادامه خواهیم داد. اساس این سریال مربوط به شخصیت هایى است که در همین میدان 
تره بار کار مى کنند و اینجا از لوکیشن هاى اصلى ماست و البته خانه هاى این افراد را هم مى بینیم. وى افزود: 

بخش هایى از روایت این سریال، فلش بک به سال هاى دور خواهد داشت.
بازى کنار پیشکسوتان یک موهبت است

حسام منظور در این سریال به عنوان شخصیت مقابل على نصیریان ایفاى نقش مى کند.
او در این زمینه گفت: آقاى نصیریان و من دو نیروى مخالف هم در این سریال هستیم و تمام قصه حول 
پیرامون اتفاقات دو کاراکتر پیش مى رود و بودن در کنار ایشان و حرفه اى بودن لذت بخش است و خیلى از 
جنبه هاى حرفه اى از ایشان یاد گرفتم و یک موهبت است براى یک بازیگر که در کنار پیشکسوتان ایفاى 

نقش کند چون مى تواند بخش از تجربیات آنها را یاد بگیرد.
بازیگر «بانوى عمارت» درباره حضورش در ســریال رمضانى که دومین کار او پس از «بانوى عمارت» 
محسوب مى شود، توضیح داد: آقاى نعمت  ا... فیلمنامه خوبى نوشته بودند در کنار آن حضور آقاى آهنج به 
عنوان کارگردان با سابقه و گروه بازیگران خوب از جمله آقاى نصیریان و حسن پورشیرازى لذت بخش است. 
بعد از «بانوى عمارت» دوست داشتم خودم را در نقش جدیدى محک بزنم و نگران بودم که نقش هاى 

تکرارى پیشنهاد شود که متأسفانه این تکرار همیشه در ایران صورت مى گیرد.
سریال «برادرجان» به تهیه کنندگى محمدرضا شفیعى و نویسندگى سعید نعمت ا... براى پخش از شبکه 

3 در ایام ماه مبارك رمضان آماده مى شود.
این سریال بازیگرانى متعددى دارد که از جمله آنها على نصیریان است. همچنین از دیگر بازیگران این 
سریال مى توان به حسن پورشیرازى، لعیا زنگنه، حسام منظور، آفرین عبیسى، سعید چنگیزیان، کامران 
تفتى، سجاد افشاریان، ندا جبرئیلى، نسیم ادبى، مارال فرجاد، شیوا ابراهیمى، آرش فالحت پیشه، محبوبه 

صادقى، على آهنج و جلیل فرجاد اشاره کرد.
ساالر عقیلى موسیقى تیتراژ پایانى سریال «برادرجان» را با ترانه اى از حسین غیاثى خوانده است.

در خالصه داستان سریال «برادر جان» آمده است: «برادرى، برابرى و جانفشانى سه برادر که زبان زد است 
و خدا و خلق از آنها در آسایش، به ناگه دچار حادثه اى مى شود که نامش حق الناس است.»

على نصیریان و حسام منظور مقابل یکدیگر

پیمان جعفرى، تهیه کننده «رقص روى 
شیشه» به شــایعات درباره این سریال 

واکنش نشان داد.
در چند روز گذشــته حواشى بسیارى در 
مورد سریال «رقص روى شیشه» منتشر 
شــد. در ابتدا روزنامه «هفــت صبح» با 
انتشار گزارشــى از جدایى بهرام رادان از 
این مجموعه شبکه نمایش خانگى خبر 
داد. این روزنامه پایبند نبودن به تعهدات مالى سازندگان «رقص روى شیشه» را عامل انصراف این 

بازیگر از این سریال عنوان کرد.
اما پس از آن برخى رسانه ها نیز اعالم کردند که امیر آقایى دیگر بازیگر این سریال به دلیل پرداخت 

نشدن حق و حقوقش از حضور در «رقص روى شیشه» کنار کشیده است.
پیمان جعفرى، تهیه کننده «رقص روى شیشه» درباره اخبارى که درباره انصراف بهرام رادان و امیر 
آقایى از این سریال گفت: «من اخبار منتشر شده درباره این دوســتان را شنیدم و باید بگویم که به 
تازگى شایعه هایى درباره جدایى خود بنده هم از این سریال به عنوان تهیه کننده منتشر شده اما قویًا 
این شایعات را تکذیب مى کنم و اعالم مى کنم تا آخرین لحظه پاى این پروژه هستم تا تمامى حقوق 

عوامل و سرمایه گذاران این سریال محقق شود.»
تهیه کننده «رقص روى شیشه» درباره طلب عوامل این مجموعه توضیح داد: «کل عوامل سریال 
حقوق هاى معوقه اى دارند. دوســتانى که در این ســریال به عنوان ســرمایه گذار حضور داشتند، 
هزینه هایى کردند که متأسفانه این مبالغ به دست من نرسید تا مطالبات همکاران را پرداخت کنم.»

این تهیه کننده در پایان گفت: «خانه سینما، ارشاد و سرمایه گذاران اصلى "رقص روى شیشه" در 
این مسئله در کنار ما تالش کردند ولى مقصر این موضوع ارشاد نیست، بلکه مقصر قوانین است که 

نقص هاى زیادى دارد و برخى یاد گرفتند که از این نقص ها چگونه سوء استفاده کنند.»

قهر بهرام رادان و امیر آقایى
 با «رقص روى شیشه»؟

بازیگر «مترى شیش و نیم» درباره اظهار 
نظرات خود در فضــاى مجازى گفت: به 
عنوان یک بازیگر سینما اگر مشکلى برایم 
پیش مى آید عادت ندارم آن را پنهان کنم 
و همواره دوست داشته و دارم که صادقانه 

همه مسائل را مطرح کنم.
گیتى قاســمى، بازیگر ســینما، تئاتر و 
تلویزیون با نقد به حاشــیه هاى دروغین 

در فضاى مجازى اظهار کرد: از نظر من هر نوع تظاهرى خود دروغ است و من نمى خواهم دروغگو 
باشم. مگر نباید هر هنرمندى در جامعه تأثیرگذار باشد، من به همین دلیل و به علت اینکه مى خواهم 
در جامعه ام تأثیرگذار باشم صداقت را به دروغ گویى، تظاهر و حاشیه سازى ترجیح مى دهم. وى با 
اصرار بر تمام شدن حواشى موجود درباره بازى در «مترى شیش و نیم» ادامه داد: در زمان جشنواره 
هم اعالم کردم که هیچ گله اى از سعید روستایى ندارم. اصًال برایم مهم نیست که نقشم کوتاه یا بلند 
اســت، زیرا این فیلم از همان ابتدا تغییرات لحظه اى بسیارى را تجربه کرد. اگر در صفحه اجتماعى 
خودم از بازى در فیلم «مترى شیش و نیم» گله کردم صرفاً و صرفاً گله از شخص خودم بود و این گله 

گذارى از همان صداقتم بر مى آید.
این بازیگر سینما داشتن معرفت و صداقت را عناصر کلیدى بازیگرى دانست و افزود: مهمترین عامل 
موفقیت و عنصر یک بازیگر معرفت اوست. معرفت به خود، به نقش، به عوامل و به کارگردان. معرفت 
در بازیگرى به معناى شناخت واقعى است. بازیگر فیلم «ویالیى ها» اظهار کرد: در هر پروژه اى چه 
کوتاه و چه بلند تمام انرژى و انگیزه ام را گذاشته ام پس انتظار دارم وقتى از دل و جان براى یک کار 
انرژى مى گذارم این انرژى و انگیزه از سمت گروه هم به من برگردد، زیرا این کمترین توقع من به 

عنوان یک بازیگر است.
بازیگر فیلم «سد معبر» استفاده تجربیات را امر ملزم در بازیگرى دانست و خاطرنشان کرد: ترجیح 
مى دهم دیگر پیش از انتخاب نقش هایم همه جوانب را در نظر بگیرم. بازى در برخى فیلم هاى اخیرم 
برایم تجربه شد تا بفهمم که اشتباه در انتخاب نقش چقدر مى تواند براى من و یا هر بازیگر دیگرى 

ناراحت کننده باشد.

بازیگر «مترى شیش و نیم» با انتقاد از رواج حاشیه هاى دروغین در فضاى مجازى:

صداقت را به هر چیزى ترجیح مى دهم 

نســیم ادبى، بازیگــر ســینما، تئاتر و 
تلویزیون این روزها مشــغول ســریال 
«برادر جان» ویژه مــاه مبارك رمضان 
اســت و پیــش از این هــم «عقیق»، 
«معماى شــاه»، «چک برگشــتى» و 
«حلقه ســبز» را بــراى تلویزیون بازى 
کرده و در فجر امســال هم ســه فیلم 
سینمایى «آشفتگى»، «مرد بدون سایه» 

و «زهرمار» را روى پرده اکران داشــت. البته ادبى در فضاى نمایش خانگى هم فعالیت داشــته و 
همچنان هم عالقه دارد که نقش هاى جدیدى را در این فضا تجربه کند.

او درباره حضور در فیلم هاى سینمایى فجر امسال،  گفت: در میان «آشفتگى»، «مرد بدون سایه» 
و «زهرمار» کار رضویان برایم چالش جدیدى داشت. نقش خیلى متفاوت و سختى را تجربه کردم 

که البته بسیارى از آنها در تصویب نهایى کار حذف شدند و خیلى نقش من در فیلم دیده نمى شود.
ادبى درباره دغدغه فیلم هاى سینمایى و تلویزیونى پیرامون مسائل خانواده، گفت: اصوًال قصه از ِدِل 
جامعه بیرون مى آید.جامعه نیازمند فضاى امیدوارکننده و البته زبان گویایى است که عمومًا  از دریچه 
یک طنز اجتماعى بیرون مى آید. کارگردان هاى ما موضوعاتى با دغدغه ها و معضالت اجتماعى را 
دنبال مى کنند البته که فیلم هایى هم راجع به خانواده هاى خوشبخت و آرمانى هم ساخته مى شود. 
در همان خانواده هم مشــکالت و معضالت وجود دارند. تصویرسازى فقط از بدبختى و بیچارگى 
درست نیست و مى توان معضالت و مشکالت را از دریچه یک خانواده درست، سالم و خوشبخت 

هم نشان داد.
بازیگر نقش خواهر ســریال «برادرجان» درباره حضور در ســریال هاى تلویزیونى، تصریح کرد: 
سریال هاى پرمحتوا با ساختار قوى در تلویزیون کم نیستند و دوست دارم بازیگر این نوع سریال ها 
باشم. البته خوشحالم امســال ماه رمضان مهمان خانه مردم ایرانى با سریالى به نام «برادرجان» 
مى شوم. یکى از نقاط متمایز این سریال حضور على نصیریان است و من مى بالم که دوباره توفیق 
حضور در کارى را دارم استاد نصیریان حضور دارند. حضور ایشــان در هر کارى باعث مى شود بر 
توفیقات بازیگرى و کارگردانى آن اثر بیافزاید. من اعتقاد دارم به تلویزیون و دوست دارم تلویزیون 
دغدغه مندتر از گذشته از مسائل و مشکالت مردم بگوید. راجع به دردهایى صحبت کند که مردم 
خوشحال بشوند مشکالت، آسیب ها و معضالتشان در جایى همچون صداوسیما مورد بررسى قرار 
مى گیرد.   گفتنى است، نسیم ادبى فارغ از ســریال تلویزیونى، یک فیلم سینمایى به نام «گواهى 
امضاء» به کارگردانى شهرام اسدزاده و در کار مشترك سینمایى ایران و ژاپن به تهیه کنندگى جواد 

نوروز بیگى هم حضور دارد.

نسیم ادبى: «زهرمار» رضویان
 برایم چالش جدیدى بود

رضا رویگــرى، بازیگر ســینما، تئاتر و 
تلویزیون درخصــوص آخرین وضعیت 
جسمانى خود گفت: حالم زیاد خوب نیست 
و از لحاظ روحى کمى ناراحتم. درمان را به 
صورت کامل متوقف کرده ام و به همین 
دلیل حالم خوب نیست. وى دلیل توقف 
روند درمانى خود را اینگونه شــرح داد: 
واقعیت امر پول ندارم که بخواهم درمانم 

را ادامه دهم. هرچه بوده طى این مدت خرج شده و جایى که قرار است مراحل درمانم را در آن ادامه 
دهم به شدت گران است و من از پس هزینه هاى آن بر نمى آیم.

بازیگر سریال «مختارنامه» درباره بى توجهى مسئوالن فرهنگى نسبت به وضعیت خود افزود: این 
مسئوالن سینمایى انگار اصًال ما را نمى بینند و هنرمندان برایشان هیچ جایى ندارند.

وى در همین راســتا اضافه کرد: «من هیچ توقعى ندارم که مسئوالن سینمایى به من کمکى کنند 
زیرا وقتى هیچ کمکى نه به من و نه به سایر بازیگران نمى شود چگونه مى توانم از آنها متوقع باشم.

بازیگر فیلم «خوب، بد، جلف» درباره فعالیت خود در عرصه بازیگرى تأکید کرد: مدت هاست هیچ 
فعالیت جدى در بازیگرى نداشته ام. اصًال پیشنهادى نیست که بخواهم قبول کنم و یا آن را رد کنم.

رویگرى با گالیه از بى اهمیت شدن بازیگران پیشکســوت خاطرنشان کرد: همین چند وقت پیش 
در یک اثر نقش کوتاهى داشــتم که آن هم پولم را هنوز نداده اند و هرچه زنگ مى زنم به هیچ جا 
نمى رسم. متأسفانه برخورد تهیه کنندگان و کارگردانان با ما به این نحو شده است. من این روزها حتى 

در پرداخت هزینه اجاره خانه ام هم مانده ام و دیگر به ادامه درمان امیدى ندارم.

رضا رویگرى: پول ادامه درمانم را ندارم
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در حالى که فقط دو بازى هفته بیست و نهم و سى ام لیگ برتر باقى مانده است، 
سه تیم باالى جدول با میزان شــانس هایى متفاوت، این اقبال را دارند تا در 
نهایت جام هجدهمین دوره لیگ را به خانه ببرند. لیگى که باال و پایین هاى 

زیادى به خود دید و حاال کم کم دارد قهرمانش را مى شناسد.
پرسپولیس

صدرنشــین تقریباً دائمى لیگ برتر ایران طى فصول اخیر، حاال فاصله خیلى 
کمى تا هتریک قهرمانى دارد. شاگردان برانکو که در دو فصل اخیر هم جام را 
باالى سر برده اند، حاال اما براى تکرار قهرمانى براى بار سوم از همیشه بیشتر 
به چالش خورده اند. آنها در ســه بازى اخیر خود مقابل سه تیم قدرتمند لیگ 
یعنى ذوب آهن، سپاهان و تراکتورســازى موفق به کسب پیروزى نشده اند. 
فقط یک گل زده اند و به سه مساوى قناعت کرده اند. با این حال نتایج ضعیفى 
که سایر مدعیان به ویژه اســتقالل و تراکتور در رقابت با سایر تیم ها گرفتند، 
پرسپولیس را همچنان در باالى جدول نگه داشته است. شاگردان برانکو االن 
با 57 امتیاز اول هســتند و با تیم دوم جدول فاصلــه اى 3 امتیازى دارند. این 
یعنى آنها اگر در دو بازى نه چندان ســخت پیش رویشان 4 امتیاز بگیرند کار 
قهرمانى شان تمام است. البته که توقف سپاهان و استقالل هم در بازى هاى 
آینده هم مى تواند کار را به نفع پرسپولیس به پایان برساند و شاید اصًال شاگردان 
برانکو با کسب کمتر از 4 امتیاز از دو بازى پیش رویشان هم عنوان قهرمانى را 
مال خود کنند. پرسپولیس همه چیز قهرمانى اش در اختیار خودش است و نتایج 
سایرین برایش اهمیتى ندارد و این دقیقًا حالتى بر عکس دو تیم دیگر مدعى 

است و دقیقاً به همین دلیل آنها بیشترین بخت را براى قهرمانى دارند.
سپاهان

تیم امیر قلعه نویى قطعاً یکى از پر مهره ترین تیم هاى لیگ بود. سپاهان که با 
خریدهاى فراوان در نیم فصل اول پا به لیگ برتر گذاشت، در نقل و انتقاالت 
نیم فصل هم خودش را تقویت کرد و تقریباً در تمام طول فصل هم در رده هاى 
باالیى جدول قرار داشت اما توقف هاى بد موقع مقابل ذوب آهن و نساجى 
و پس از آن هم باخت ثانیه آخرى مقابل اســتقالل، تیم قلعه نویى را از صدر 
جدول دور کرد با این حال آنها با یک مســاوى مقابل پرسپولیس و پیروزى 
مقابل ماشین ســازى، االن نزدیک ترین تعقیب کننده تیم برانکو به حساب 
مى آیند. دو بازى براى سپاهان باقى مانده و آنها براى قهرمانى باید 3 امتیاز 

فاصله با صدر را جبران کنند. اتفاقى که بخشى از آن در اختیار خودشان است و 
بخش دیگرش به نتایج پرسپولیس در دو هفته پایانى بستگى دارد. نکته اى که 
سپاهانى ها را نگران و پرسپولیسى ها را امیدوار مى کند، این است که سپاهان 
هفته آینده باید در مشهد به مصاف تیم با انگیزه پدیده برود و آنجا کوچک ترین 
لغزش از سوى طالیى پوشان عمًال رؤیاى قهرمانى را به پایان مى برد. با همه 
این اوصاف شاگردان قلعه نویى براى قهرمان شدن باید دو بازى بعدى خود 
را ببرند و چشم انتظار لغزش پرسپولیس باشند.آنها البته با کسب یک برد از دو 
بازى پیش روى خود هم مى توانند قهرمان شوند به شرطى که پرسپولیس هیچ 

امتیازى از دو بازى آخرش نگیرد که احتمالش خیلى اندك است.
استقالل

هواداران استقالل به احتمال زیاد باز هم در حسرت کسب عنوان قهرمانى باقى 
خواهند ماند. استقاللى که در نیم فصل دوم اوج گرفت و مى توانست با برترى 
در دربى به صدر جدول برسد و به بخت اول قهرمانى لیگ بدل شود، با دست 
خود این شانس را از خود سلب کرد و پس از آن هم درست در بزنگاهى حساس 
در مشهد و در جایى که پرسپولیس دو هفته پیاپى بود که نبرده بود و استقالل 
مى توانســت یک بار دیگر فاصله را در صدر جدول کم کند، تن به شکست 
تلخى داد تا رؤیاى قهرمانى نه روى کاغذ، که حداقــل در ذهن بازیکنان و 
هواداران این تیم از دست رفته باشــد. آبى ها االن با صدر جدول 4 امتیاز و با 
رتبه دوم جدول یک امتیاز فاصله دارند بنا بر این به نظر مى رسد که کسب رتبه 
دوم براى استقاللى ها آسان تر از قهرمانى است. ضمن اینکه استقالل نفس 
تراکتور و پدیده را هم پشت سر خود حس مى کند و اگر لحظه اى غفلت کند، 
ممکن است حتى همین جایگاه را هم از دست بدهد و خبرى از سهمیه آسیا 
براى فصل بعد نباشد. استقالل قطعاً در این سه ضلعى از شانس کمترى براى 
قهرمانى برخوردار است. شاگردان فرهاد مجیدى باید ابتدا از دو بازى پیش 
روى خود 6 امتیاز را کسب کنند و ســپس به این انتظار نبردن دو تیم باالیى 
خود بنشینند. اگر مثًال استقالل از دو بازى پیش روى خود امتیازات کامل را 
کسب کند و آنگاه سپاهان و پرسپولیس در دو بازى پیش روى خود با حریفان 
مساوى کنند یا ببازند، آن وقت اســتقاللى ها مى توانند به شکلى دراماتیک 
جشن قهرمانى بگیرند. اتفاقى که خود آبى ها هم مى دانند احتمالش کم است 

اما قطعاً تا آخرین لحظه براى آن تالش مى کنند.

قرمز، زرد یا آبى؟

قهرمان  از اتوبان تهران- اصفهان 
مى گذرد سرمربى تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان به حضور دوباره در استقالل واکنش نشان 

داد.
پس از اخراج وینفرد شفر آلمانى از استقالل تهران، فرهاد مجیدى به عنوان سرمربى 
موقت آبى پوشان انتخاب شد تا در بازى هاى پایانى لیگ هجدهم مسئولیت فنى را 
عهده دار باشد. قرار است پس از پایان فصل، مسئوالن استقالل تصمیم گیرى نهایى 
را براى نیمکت اســتقالل انجام دهند و طبق اعالم امیرحسین فتحى، مدیرعامل 

استقالل تهران، سرمربى بعدى آبى ها خارجى است.
به هرحال گزینه هاى زیادى براى هدایت اســتقالل مطرح مى شــوند که یکى از 
آنها امیرقلعه نویى بود که تکذیب شــد اما در نشســت خبرى پس از دیدار پارس 
جنوبى و ذوب آهن که در جم برگزار شــد، یکى از 
خبرنــگاران درباره اینکه اگــر از منصوریان 
بخواهند سرمربى استقالل شــود، آیا این 
ســمت را قبول مى کند یا خیر؟ بیان کرد: 
من امروز ســرمربى ذوب آهن هستم و به 
این موضوع افتخار مى کنم  و بهتر است در 

مسائل دیگر دخالت نکنیم.
گفتنى است، علیرضا منصوریان 
در نیم فصل نخســت لیگ 
هجدهــم جایگزین امید 
نمــازى در ذوب آهــن 
شــد و نتایــج فوق 
العــاده اى را همراه 
با ایــن تیم در لیگ 
برتر و آســیا کسب 
کــرد و بــه همین 
دلیل مســئوالن باشگاه 
اصفهانى در صدد هستند تا قرارداد 

او را دو سال  دیگر تمدید کنند.

واکنش منصوریان به پیشنهاد 
سرمربیگرى در استقالل

دروازه بان دوم تیم فوتبال ذوب آهن در دومین دیــدارى که به وى فرصت بازى 
داده شد کلین شیت کرد و یکى از دالیل برد خارج از خانه سبزپوشان اصفهانى بود.

چند هفته قبل و در شهر قدس بود که محمدباقر صادقى مقابل پیکان روزخوبى را 
پشت سر گذاشت و نشان داد هنوز از صحنه فوتبال حذف نشده و پس از آن نمایش 
و قرار گرفتن صادقى در تیم منتخب هفته، بار دیگر نیمکت نشین دروازه بان آماده 
دیگر ذوب آهن یعنى رشید مظاهرى شد و رشید نیز چهره درخشان سبزپوشان در 

بازى هاى اخیر بود.
در شرایطى که علیرضا منصوریان تعدادى از بازیکنان اصلى ترکیب خود را در سفر به 
جم به همراه نداشت، بار دیگر نوبت به باقر صادقى رسید تا عالوه بر قرار گرفتن در 

چهارچوب دروازه تیمش بازوبند کاپیتانى این تیم را به دست ببندد.
این بار نیز او با عملکردى بسیار خوب دلیل پیروزى ارزشمند تیمش در شهر جم بود، 

جایى که بردن کار هر تیمى نیست.
نکته جالب ذوب آهن حضور دو کاپیتان در دروازه این تیم است که اگر قاسم حدادیفر 
نباشد در پیشانى تیم به زمین مى آیند. دو دروازه بانى که هردو سابقه ملى نیز دارند.

تجمع کاپیتان ها در دروازه ذوب آهن 

سایت «فاناتیک» نوشت: «بازیکنى که در لیست 60 استعداد برتر دنیا قرار داشت، 
به عنوان بمب نقل و انتقاالتى راهى فنرباغچه شد.»

پس از اعالم رسمى از سوى باشگاه استقالل تهران مبنى بر انتقال اللهیار صیادمنش 
از این تیم به فنرباغچه، حال رسانه هاى مختلف ترك زبان به این انتقال پرداخته و 
واکنش نشان مى دهند. سایت «فاناتیک» که یکى از رسانه هاى معتبر فوتبال ترکیه 
به شمار مى رود، در گزارشى نوشت: «پنجره نقل و انتقاالت رسماً باز شد و فنرباغچه 

اللهیار صیادمنش را به خدمت گرفت.»
در ادامه آمده است: «انتقال اللهیار صیادمنش به فنر باغچه رسماً اعالم و او به اولین 
بمب نقل و انتقاالت تابستانى تبدیل شد. باشگاه زرد استانبول صیادمنش را از تیم 

استقالل که یکى از قدرتمندترین تیم هاى لیگ ایران است به خدمت گرفت.»
در ادامه «فاناتیک» نوشت: «روزنامه "گاردین" پیش تر این بازیکن متولد 2001 
را در بین 60 اســتعداد برتر دنیا قرار داده بود. حتى احتمال انتقال او به گاالتاساراى 
هم وجود داشت اما در نهایت مدیر باشــگاه فنرباغچه حضور اللهیار در این تیم را 

تأیید کرد.»

بمب تابستانى فنرباغچه؛ 
اللهیار صیادمنش!

امیرقلعه نویى در کنفرانس خبرى پس از پیروزى ســپاهان برابر ماشین سازى به 
تمجید از عملکرد تیم حریف و همینطور شاگردانش پرداخت.

قلعه نویى گفت: سپاهان واقعًا در لیگ مظلوم اســت. رفتارها را ببینید که چه کار 
مى کنند. ما با یک ســوم بودجه خیلى 

از تیم ها توانســته ایم رتبه دوم را 
در اختیار داشته باشیم که این 
دستاورد بزرگى براى سپاهان 
اســت. از تک تک بازیکنانم 
واقعًا ممنونم. 20 ســال است 

که مربیگرى مى کنم و این تیم 
بهترین تیم از نظر معرفتى است. 
وقتى لب خط هستم مى بینم رگ 

بازیکنم بخاطر غیرت بیرون 
زده است. این بازى فینال 
فینال هــا بود کــه ما در 
جدول مدعیان قهرمانى 
باقى ماندیم. ان شاءا... 
دو بازى آینــده را هم 
بتوانیم به نحو احســن 

انجام دهیم.

این بازى فیناِل فینال ها بود

فیروز کریمى با حضور در برنامه «ستاره ساز» از صحت و سالمت خود بعد از اتفاق 
روز جمعه در دیدار مقابل سپید رود خبر داد. سرمربى نفت مسجدسلیمان در گفتگویى 

اختصاصى با محمدرضا احمدى شرکت کرد.
در دیدار بسیار حساس دو تیم نفت مسجد سلیمان و سپید رود رشت که به نوعى یک 
فینال براى ماندن دو تیم در لیگ برتر محســوب مى شد، بعد از به ثمر رسیدن گل 
پیروزى شاگردان نادر دست نشان، ناگهان فیروز کریمى کنار خط نقش بر زمین شد 

و او را فوراً به بیمارستان منتقل کردند.
فیروز کریمى که این روزها در گیر و دار حضور در برنامه «ستاره ساز» است که چند 
هفته اى است که از شبکه 3 سیما پخش مى شود با محمدرضا احمدى، مجرى این 

برنامه در ارتباط با این حادثه توضیحاتى ارائه کرد.
وى در خصوص صحنه اى که  منجر به افتادن او در کنار زمین شد هم گفت: «فکر 
مى کنم در دقیقه 51 بود که یک بطرى آب که قرار بود براى بچه هاى ما فرستاده 
شود، آن بطرى از قسمت در آن به سر من اصابت کرد که موجب به وجود آمدن آن 
صحنه شد و درحال حاضر مشکل خاصى ندارم و در سالمت کامل به سر مى برم.»

فیروز کریمى: بطرى از قسمت در 
به سرم خورد!

بعد از بازى ســپاهان و ماشین ســازى که با پیروزى 
سپاهان همراه بود، یک نکته آمارى مهم و عجیب 
منتشر شد و آن رســیدن محسن مسلمان به بازى 
شماره 300 خود در تاریخ لیگ برتر بود. او در حالى 
به این تعداد بازى در لیگ برتر رســیده که 28 سال 

و ســه ماه و پنج روز دارد و هیچ بازیکنى زودتر از 
او به این تعداد بازى نرسیده است. عجیب اینکه 
بازى جمعه، چهارمین حضور مسلمان در ترکیب 
سپاهان بود و این اتفاق در شرایطى رخ داده که 
او از نیم فصل به این تیم پیوسته است. البته که 
این رکورد افتخارآمیز و خوبى اســت اما فکرش 

را بکنید که مسلمان چقدر زودتر مى توانست 
به این رکورد و رکوردهاى افتخارآمیز دیگر 

دست پیدا کند.
او در حالى صاحب این رکورد شده که اگر کمى 

بیشــتر روى فوتبالش تمرکز مى کرد مى توانست 
حتى مدت ها قبــل چنین آمارى را ثبــت کند. او 
در ســال هاى اخیر، بازى هاى زیادى را به دالیل 
مختلف که اغلب حاشــیه اى بودند از دســت داده 

اســت. این اتفاق تقریبًا در تمام تیم هــاى او یعنى 
ذوب آهن، پرســپولیس، فوالد خوزســتان، دوباره 
ذوب آهن و سپاهان رخ داده است و اگر بازیگوشى ها 
و شــیطنت هاى او نبود او شــاید در فصل قبل هم 

مى توانست این رکورد را به نام خود ثبت کند!

رکوردزنى مسلمان
 در بدترین فصل فوتبالى!   

جنوبى و ذوب آهن که در جم برگزار شـ
خبرنــگاران درباره اینکه اگــر از
بخواهند سرمربى استقالل شــ
ســمت را قبول مى کند یا خیر
من امروز ســرمربى ذوب آهن
این موضوع افتخار مى کنم  و به

مسائل دیگر دخالت نکنیم.
گفتنى است، علیرض
در نیم فصل نخس
هجدهــم جا
نمــازى در
شــد و نت
العــاده
با ایــن
برتر و آس
کــرد و
دلیل مســئو
اصفهانى در صدد هست
او را دو سال  دیگر تمد

برابر ماشینسازى به  عه نویى در کنفرانس خبرى پس از پیروزى ســپاهان
 از عملکرد تیم حریف و همینطور شاگردانش پرداخت.

یى گفت: سپاهان واقعًا در لیگ مظلوم اســت. رفتارها را ببینید که چه کار 
ند. ما با یک ســوم بودجه خیلى 

ها توانســته ایم رتبه دوم را 
یار داشته باشیم که این 
رد بزرگى براى سپاهان 
ت. از تک تک بازیکنانم

منونم. 20 ســال است 
بیگرى مى کنم و این تیم 

معرفتى است.  نظر ن تیم از
لب خط هستم مى بینم رگ 

م بخاطر غیرت بیرون 
ست. این بازى فینال 
هــا بود کــه ما در 
 مدعیان قهرمانى 
ماندیم. انشاءا... 
ى آینــده را هم 
م به نحو احســن

دهیم.

ِ

جرج لیکنز پس از چند هفته ناکامى و ازدست دادن شانس قهرمانى،  به احتمال 
فراوان شانســى براى هدایت تراکتورســازى در فصل بعد نــدارد و از حاال 

گمانه زنى هایى درباره جانشین او به گوش مى رسد.
تبریزى ها که با سروصداى زیاد و جذب بازیکنان ملى پوش لیگ برتر را آغاز 
کردند، در ابتداى فصل جان توشاك، مربى سرشــناس ولزى را با قراردادى 
سه ساله روى نیمکت نشاندند اما خیلى زود و تنها پس از حدود 90 روز توشاك 
چمدان به دست فرودگاه تبریز را ترك کرد تا اولین اخراجى تراکتورسازان در 

این فصل لقب بگیرد.
محمدرضا زنوزى، مالک متمول باشگاه تراکتورسازى که با وجود عقد قرارداد 
سه ساله،  به راحتى توشاك را پس از شکست مقابل صنعت نفت آبادان در جام 
حذفى کنار گذاشت، چند هفته اى نیمکت تیمش را به محمد تقوى، مربى جوان 
ایرانى سپرد اما در تعطیالت نیم فصل با وجود عملکرد تقریباً خوب این مربى، 
باز هم دست به تغییر زد و جرج لیکنز بلژیکى را با قراردادى دو سال و نیمه به 
سرمربیگرى تیمش منصوب کرد. لیکنز که در هفته هاى ابتدایى نیم فصل دوم 
نتایج درخشانى با تیمش کسب کرد، در چهار هفته گذشته با تحمل سه شکست 
و یک تساوى در لبه پرتگاهى قرار گرفته که پیش از او دو قربانى گرفته است. 
مالک باشگاه تراکتورسازى که با کنار گذاشتن افرادى مانند کنستانت (با وجود 
قرارداد سه و نیم ساله)، توشاك و تقوى نشان داده اند هراسى از کنار گذاشتن 

کسى ندارد، ظاهراً حاال به پایان همکارى خود با لینکز فکر مى کند و حتى در این 
خصوص زمزمه هایى درباره جانشین این مربى بلژیکى نیز به گوش مى رسد. 
گفته شده تبریزى ها که دو تجربه ناموفق را با مربیان سرشناس اروپایى پشت 
سر گذاشته اند،  براى فصل آینده تیمشان به دنبال مذاکره با مربیان کارنامه دار 
داخلى هستند و به احتمال فراوان فصل آینده یک مربى ایرانى را روى نیمکت 
این تیم خواهیم دید. خبرهاى غیررسمى حکایت از آن دارد که على دایى، مربى 
برکنارشده سایپا و امیر قلعه نویى، سرمربى فعلى تیم سپاهان گزینه هاى اصلى 

هدایت سرخپوشان تبریزى در فصل بعد هستند.

لیکنز، سومین قربانى نیمکت تراکتورسازى؟

زى که با پیروزى 
ى مهم و عجیب 
سلمان به بازى 
 بود. او در حالى 
8یده که 28 سال 

کنى زودتر از 
عجیب اینکه 
ن در ترکیب 
ى رخ داده که 
ت. البته که 
ت اما فکرش
ى توانست
میز دیگر 

کمى که اگر
رد مى توانست 
 ثبــت کند. او 
ى را به دالیل 
 از دســت داده 
م هــاى او یعنى

زســتان، دوباره 
بازیگوشى ها  اگر
 در فصل قبل هم

بت کند!

ن فصل فوتبالى!   

سرمربى سابق تیم ملى فوتبال ایران که اواخر سال 97 با موتورسیکلت تصادف 
کرده بود، روند درمان زانویش را پیگرى مى کند.

جاللى طالبى با اشاره به حادثه تصادف با موتورسیکلت در تهران در اواخر سال 
97 گفت: دوازدهم اسفند 97 هنگام خروج از سوپرمارکت، با موتورسیکلتى 
که با سرعت در حال عبور از پیاده رو بود، تصادف کردم. این تصادف به حدى 
شدید بود که من زمین خوردن را به یاد دارم و طى آن رباط صلیبى و مینسیک 
پاى من قطع شد. راکب موتورسیکلت هم بیمه نداشت و از خیر گرفتن بیمه 

و خدمات درمانى گذشتم.
وى با بیان اینکه شانس آورده زانویش نشکسته است، افزود: دیگر چیزى در 
زانو ندارم و از همان زمان تاکنون روند درمان را پیگیرى مى کنم. ابتدا با عصا 

به فیزیوتراپى مى رفتم اما اکنون وضعیتم بهتر اســت و با زانوبند به کلینیک 
دکتر نوروزى مى روم و با انجام تمرین در حال تقویت رباط پا هستم تا نیازى 

به جراحى نباشد.
سرمربى سابق تیم ملى ادامه داد: دکتر هم گفته اگر کار سنگین نکنم و تحرك 
زیاد نداشته باشم، نیازى به جراحى نیست. االن با وزنه و دوچرخه کار مى کنم. 
باید استخر را شروع مى کردم که به دلیل شروع ماه مبارك رمضان در ساعات 

اولیه روز نمى توانم به استخر بروم.
طالبى خاطرنشــان کرد: االن وضعیتم بهتر اســت و بعد از یــک ماه و نیم 
فیزیوتراپى قادر به راه رفتن هستم. خدا را شکر مى کنم که االن بهترم و نیازى 

به جراحى نیست.

آخرین وضعیت جالل طالبى بعد از تصادف با موتور
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مزایده اموال غیرمنقول
اجراى احکام حقوقى شعبه سوم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده اجرایى کالسه 
963091 ج/3 له شرکت تعاونى مسکن میالد ایندگان و علیه اقاى محمد سراجى مبنى بر فروش امتیاز 
و واگذارى از طریق محکوم له در تاریخ 98/3/12 ساعت 11:30 صبح در محل اجراى احکام دادگسترى 
اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 18 جهت فروش امتیاز مذکور با مشخصات مندرج در نظریه کارشناسى که 
ذیال درج شده است امتیاز محکوم علیه اقاى محمد سراجى که اکنون در تصرف مالکانه شرکت تعاونى 
مسکن میالد ایندگان مى باشد توسط کارشناس رسمى دادگســترى به شرح ذیل ارزیابى شده و نظریه 
وى مصون از تعرض طرفین واقع گردید برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه 
مزایده به نشانى فوق مراجعه و از ملک بازدید و در روز مزایده با همراه داشتن 10 درصد بها به صورت نقد یا 
چک تضمین شده بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاددهنده 
باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه میباشد. و مابقى ثمن 
را ظرف حداکثر یک ماه پرداخــت و اال ده درصد واریزى به نفع دولت ضبط خواهد شــد. اوصاف ملک 
مورد مزایده: ارزیابى ســهم مالکیت اعضا این تعاونى واقع در اصفهان اتوبان کاوه خیابان تاکســیرانى 
خیابان خردمند. اینجانب کارشــناس منتخب ضمن مطالعه پرونده هاى ما بین تعاونى مسکن را اعضا با 
راهنمایى جناب مهندس جانثارى از محل ملک بازدید نموده و ضمن بررســى و معاینه تحقیقات محلى 
نتیجه خدمتتان تقدیم شود. محل در حال حاضر و زمان بازدید قطعه زمینى به ابعاد 25/3875/10 متر با 
مساحت 1900 مترمربع در حال ساخت و اجراى اسکلت بود که داراى پروانه ساختمانى 17/6875 بوده 
که در سال 93 مجددا تمدید شده و داراى اعتبار و مجوز احداث بنا در 11 طبقه و پیش بینى حوادث 160 
واحد آپارتمان مسکونى میباشد. مشخصات سند ملک عبارت اند از یک برگه واگذارى وضعیتى به شماره 
615325 دفترخانه شماره 9 اصفهان همگى و تمامى مقدار 1900 ســهم مشاع از 1600 سهم مشاع از 
20000 سهم دوازده حبه مشاع از 72 حبه شــش دانگ پک طاق مشاع از 11 طاق مفرد از 28 طاق قریه 
فضل اباد 1309 ملى بخش 16 ثبت بوده. که زمین به تعاونى و موسســه تامین مسکن بسیجیان انتقال 
قطعى یافت و در زمان بازدید در حال اجراى اسکلت ساختمانى بوده و 4 طبقه از اسکلت نیز اجرا شده بود. 
لذا با توجه به موقعیت ملک، متراژ، ابعاد پالك، نوع کاربرى مسکونى، ارتفاع مجاز و در نظر گرفتن کلیه 
عوامل موثر در قیمت ارزش عرصه مذکور با توجه به در نظ ر گرفتن نداشتن سند شش دانگ و مشاع بودن 
و وجود تراکم باالى پالك ارزش هر متر مربع 13/000/000 ریال معادل یک میلیون و سیصد هزار تومان 
و ارزش کل پالك 24/700/000/000 ریال معادل دو میلیــارد و چهارصد و هفتاد میلیون تومان براورد 
و اعالم مى شود. در نهایت با توجه به اعالم و اذعان تعاونى به داشــتن 160 عضو و مالک براى پالك 
فوق سهم هر کدام ار اعضا از عرصه پالك فوق 11/88 مترمربع بدون در نظر گرفتن عوامل تاثیرگذار از 
جمله افراد و رتبه بندى محاسبه مى شود که با توجه به و قیمت پایه پالك ارزش سهم مالکیت افراد عضو 
154/440/000 ریال برآورد و اعالم مى شود. مطابق راى داورى صرفا امتیاز واگذار شده به محکوم علیه 
بعلت عدم رعایت مقررات و شرایط قانونى قرارداد و اساسنامه شرکت محکوم له مطابق نظریه کارشناسى 
ارزش امتیاز به مبلغ 154/440/000 ریال ارزیابى که مقدار 6/000/000 ریال ان بابت هزینه ها کسر مى 
گردد. مضافاً خریدار پس از برنده شدن مکلف است جهت اخذ قرارداد و رعایت مقررات وفق شرایط شرکت 
تعاونى محکوم له مراجعه و سایر هزینه ها بر اساس شــرایط ان تعاونى اخذ خواهد شد. م الف: 413632 

دادورز اجراى احکام حقوقى اصفهان /2/133
ابالغ اجراییه

شــماره پرونده: 139704002003002688/1 شــماره بایگانى پرونده: 9703734/1 شــماره آگهى 
ابالغیــه: 139803802003000023 تاریــخ صــدور: 1398/02/02 آگهى ابالغ اجرائیه کالســه: 
139704002003002688/1- بدینوســیله بــه 1- رضا کریمــى علویجه فرزند محمد به شــماره 
ملى 1092030239 به نشــانى اصفهان خیابان چمران خیابان بعثت کوچه رســالت پ 67 کدپســتى 
8196617935 و 2- محمــد کریمى فرزند غالمحســین به شــماره ملى 1286468752 به نشــانى 
اصفهان ملک شهر خیابان انقالب اسالمى خیابان شــهید رجایى بن بست گل سرخ پالك 8 کدپستى 
81966117935 بدهکاران پرونده کالســه 139704002003002688/1 که برابر گزارش اداره پست 
نشاط اصفهان شناخته نگردیده اید ابالغ مى گردد که برابر قرارداد شماره 9408198773- 94/10/16 
بین شما و بانک ملى شعبه مشیرالدوله اصفهان مبلغ 50420000 ریال بابت اصل، مبلغ 8440000 ریال 
بابت سود و مبلغ 4660000 ریال خسارت تاخیر تا تاریخ 97/05/23 و از آن به بعد روزانه مبلغ 2334 ریال 
بانضمام حقوق دولتى متعلقه بدهکار مى باشــید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور 
اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونى اجرائیه صادر و بکالســه فوق در این اجراء مطرح مى باشد لذا بنا 
 تقاضاى بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در روزنامه نصف جهان آگهى 
مى شود و طبق تبصره دوم ماده 113 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادى فرهنگى و اجتماعى 
جمهورى اسالمى ایران ظرف مدت بیست روز از تاریخ این آگهى که روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت 
به پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائى جریــان خواهد یافت. م الف: 453315 رئیس اداره 

اجراى اسناد رسمى اصفهان /2/272
ابالغ اجراییه

شــماره پرونده: 139704002004000523/1 شــماره بایگانى پرونده: 9704807/2 شماره ابالغیه: 
139805102004000159 تاریخ صــدور: 1398/01/22 آگهى ابالغ اجرائیه کالســه: 9704807- 
بدینوسیله به شرکت آب لوله بدهکار پرونده ساکن: اصفهان خ مشــتاق دوم مهر آیینه بن بست شب بو 
پالك 36 که برابر گزارش مأمور مربوطه آدرس شما شناســائى نگردیده است ابالغ مى گردد که برابر 
سند رهنى شماره 31784- 1395/12/21 تنظیمى در دفترخانه اسناد رسمى شماره 217 اصفهان مبلغ 
1/530/000/000 میلیون ریال بابت اصل و 872/226/276 ریال سود و 1/006/028 ریال ذمه روزانه از 
97/06/18 تا روز تسویه بدهى به مدیریت شعب بانک صادرات استان  اصفهان بدهکار مى باشید که بر اثر 
عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده، پس از تشریفات قانونى اجرائیه صادر و پرونده 
به کالسه 9704807 در اداره اجراى اسناد رســمى اصفهان مطرح مى باشد. لذا طبق ماده 18 آئین نامه 
اجراى مفاد اسناد رسمى به شما ابالغ مى گردد از تاریخ انتشار این آگهى که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب 
است و فقط یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان درج و منتشر مى گردد گردد، نسبت به پرداخت 
بدهى خود اقدام و چنانچه ظرف مدت مقرر در ماده 34 اصالحى قانون ثبت مصوب 1351 و حذف ماده 
34 مکرر آن نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمائید بنا به تقاضاى بستانکار پس از ارزیابى تمامت مورد 
وثیقه (مازاد ششدانگ پالك 6933/63801 واقع در بخش 2 تهران) و قطعیت آن، حداکثر ظرف مدت 
دو ماه از تاریخ قطعیت ارزیابى نســبت به برگزارى مزایده جهت وصول مطالبات مرتهن و حقوق دولتى 

اقدام خواهد گردید. م الف: 453309 اسدى اورگانى- رئیس اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /2/273
ابالغ رأى

شماره: 1009- 97/12/12 به تاریخ 97/12/11 در وقت فوق العاده جلسه شعبه 5 شوراى حل اختالف 
مبارکه به تصدى امضاکننده ذیل تشکیل و پرونده کالسه 97/532 تحت نظر است. با بررسى محتویات 

پرونده، ختم دادرسى را اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید: «راى قاضى شورا: درخصوص 
دعوى آقاى علیرضا خسروى فرزند عزیزاله به طرفیت آقاى محمدرضا اباذرى فرزند فرج اله به خواسته 
مطالبه مبلغ 55/000/000 ریال بابت خرید اجناس طبق فاکتور مورخ 94/09/01 و خسارت تاخیر تادیه و 
هزینه دادرسى، با عنایت به تصویر مصدق سند عادى پیوست دادخواست که مفاد آن حاکى از دین خوانده 
به خواهان به میزان خواسته مى باشدو با توجه به اینکه خوانده على رغم ابالغ قانونى، در جلسه شورا حضور 
نداشته و الیحه اى ارسال ننموده است، لذا با احراز دین خوانده به میزان 55/000/000 ریال، خواسته ى 
خواهان را به نظر وارد تشخیص و مستندا به مواد 1258 و 1284  قانون مدنى و 198، 502، 515، 519، 522 
قانون آیین دادرسى مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 55/000/000 بابت اصل خواسته و 
مبلغ 1/752/500 ریال بابت هزینه هاى دادرسى و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ثبت دادخواست 
(تاریخ 97/07/11) لغایت اجراى حکم مطابق شاخص تورم که محاسبه آن بر عهده واحد اجراى احکام 
شورا مى باشــد در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مهلت 20 روز پس از 
ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و ظرف مهلت 20 روز از آن قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم محترم 
عمومى حقوقى شهرستان مبارکه مى باشد. م الف: 451231 فاتحى- قاضى شعبه 5 شوراى حل اختالف 

شهرستان مبارکه (مجتمع شماره یک) /2/274
ابالغ اجراییه

شماره پرونده: 139704002130000733/1 شماره بایگانى پرونده: 9700991 شماره آگهى ابالغیه: 
139803802130000005 تاریخ صدور: 1398/02/10 بدین وسیله به آقاى آقاى علیرضا الوندى اشیانى 
نام پدر: على اصغر شماره ملى 1829460080 و شماره شناسنامه: 1035 ساکن کرکوند سیاه بوم اشیان، 
خیابان رودکى، بن بست اول، منزل اصغر الوندى ابالغ مى شود که خانم نسرین قادرى حسن آبادى جهت 
وصول مهریه خود به استناد مهریه مندرج در سند ازدواج شماره 12093 مورخ 1380/07/02 دفترخانه 
ازدواج 19 مبارکه علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائى به کالسه 9700991 در این اداره تشکیل 
شده و طبق گزارش مورخ 97/12/19 مامور پســت، ابالغ واقعى میسر نگردیده است. لذا بنا به تقاضاى 
بســتانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار 
محلى آگهى مى شــود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهى که روز ابالغ محسوب مى گردد، 
نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائى جریان خواهد یافت. م الف: 451296 نصرالهى 

مبارکه- رئیس اداره ثبت اسناد و امالك مبارکه  /2/275
مزایده

در پرونده کالســه 971936 اجرایى و به موجب نیابت 940090 صادره از شعبه اول عمومى نجف آباد 
محکوم علیه اجرایى آقاى احمدرضا آقاجان محکوم اســت به پرداخت 1000000000 ریال بابت اصل 
خواســته ومبلغ 890/000 ریال بابت و هزینه هاى دادرسى وخســارت تاخیر تادیه از تاریخ 94/4/1 در  
حق محکوم له و در پرونــده 940106 محکوم به پرداخت 1000000000 ریال  بابت اصل خواســته و 
مبلغ 905/000 ریال هزینه دادرسى و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ 94/5/1 در حق محکوم له و مبلغ 
50000000 ریال نیم عشــر دولتى درحق صندوق دولت  بابت هر یک از پرونده ها که از طریق اجراى 
احکام مدنى شهرستان نجف آباد اموال ذیل توقیف و توسط کارشناس رسمى دادگسترى آقاى  مهندس 
على کاظمى به شرح ذیل ارزیابى گردیده است:موقعیت و مشخصات محل سه دانگ از شش دانگ محل 
مذکور داراى پالك ثبتى 391/354/2748/3304 بخش 9 اصفهان در انتهاى خیابان جانبازان بر خیابان و 
کوچه شرقى آخر قبل از کانال آب واقع شده، که ضلع شمالى آن به طول 91 متر به قطعه زمین 391/2748 
، ضلع شرقى به طول شصت متر به قطعه زمین 391/353 ، جنوب به طول 109 متر به کوچه و غرب به 
طول 60 متر به خیابان جانبازان محدود مى شود که عبور رشته قنات محمود آباد از آن در سند ذکر گردیده 
و داراى مساحت شش هزار متر مربع مى باشد که چهار دیوارى بوده و به صورت بایر چند سالى است بدون 
کشت رها شده است و حدود ده سال قبل با دیوار شمالى جنوبى به دو قسمت مساوى شرقى غربى تقسیم 
مى شود قسمت شرقى داراى درب فلزى مى باشدو قسمت غربى داراى محوطه سازى به عرض یک و 
نیم متر در حاشیه دیوارها و سه متر در وسط و یک باب ســاختمان نیمه تعمیر به مساحت 60 متر مربع با 
قدمت ده سال مى باشــد که به گفته محمدآقاجان یک پنجره و درب اصلى باغ سرقت شده است و یک 
حلقه چاه از قنات ذکر شده در سند در آن وجود دارد.طبق گفته محمد آقا جان ملک داراى چهار ساعت آب 
چاه و شش ساعت آب کانال مى باشد که در شرایط موجود هیچ کدام در دسترس نمى باشد.در خصوص 
ارزیابى شش دانگ پالك فوق با احتساب جمیع عوامل موثر در ارزیابى از قبیل دسترسى آب ،مسیر قنات 
،شرایط موجد و غیره ، قدمت هر متر مربع پانصد و هشتاد هزار ریال و قیمت کل شش هزار متر مربع شش 
دانگ سند 3480000000  ریال معادل ســیصد و چهل و هشت میلیون تومان برآورد و تعیین مى گردد. 
باتوجه به ابطال سه دانگ مشاع سند فوق قیمت سه دانگ باقى مانده یکصد و هفتاد و چهار میلیون تومان 
مى باشد . که با توجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسى اموال توقیف شده 
ازطریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد درتاریخ 98/3/12 ســاعت ده صبح و در محل اجراى احکام به 
فروش میرسد. برنده مزایده شخصى است که از قیمت کارشناسى باالترین قیمت را انتخاب که بایستى 
10٪ آن را فى المجلس به حساب شماره 2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت 
به واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کسر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً تکرار 
مى گردد. ضمنًا خریدار مى تواند ظرف پنج روز قبل از مزایده از مال/اموال/ملک موردنظر بازدید به عمل 

آورد. 449877/م الف مدیراجراى احکام حقوقى دادگسترى نجف آباد/2/260
 حصروراثت 

طیبه ابوالقاسمى نجف آبادى  داراى شناسنامه شماره 14 به شرح دادخواست به کالسه 191/98 از این 
دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسینعلى ابوالقاسمى نجف 
آبادى  بشناسنامه 101 در تاریخ 97/10/27 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به : 1. طاهره ابوالقاسمى نجف آبادى  ش ش 30 ، 2. طیبه ابوالقاسمى نجف آبادى  
ش ش 14 ، 3. فاطمه ابوالقاسمى نجف آبادى  ش ش 1080420134 ، 4. مرضیه ابوالقاسمى ش ش 19 
، 5. هاجر ابوالقاســمى نجف آبادى  ش ش 1080358773 (فرزندان متوفى)، 6. صنم جان موگوئى ش 
ش 587 (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 کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او 
باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 450865/م الف 

رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/ 2/261
 حصروراثت 

ایرج زاهد صادقى داراى شناســنامه شــماره 52 به شرح دادخواست به کالســه 178/98 از این دادگاه 
درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مصطفى زاهد صادقى بشناسنامه 
29 در تاریخ 91/5/19 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به : 1. مجید زاهد صادقى ش ش 2 ، 2. ایرج زاهد صادقى ش ش 52 ، 3. على زاهد صادقى ش ش 30325 
، 4. زهرا زاهد صادقى ش ش 906 ، (فرزندان متوفى)، متوفى به غیــر 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 نشــر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى 

صادرخواهد شد. 451270/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد /2/262
 ابالغ رأى

شوراى حل اختالف شهرســتان نجف آباد.کالســه پرونده 690/97 دادنامه 1081-97/11/10 مرجع 
رسیدگى شعبه اول  شوراى حل اختالف بخش مهردشت خواهان: سعید عبدالهى فرزند عبداهللا نشانى: 
دهق میدان شهدا موبایل باران خواندها: جواد حیدرى ســنجوانمره فرزند على  نشانى: مجهول المکان 
خواسته: مطالبه قاضى شورا باعنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 
صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى ســعید عبدالهى فرزند عبداهللا مقیم دهق به طرفیت 
جواد حیدرى فرزند على مجهول المکان مبنى بر مطالبه مبلغ سى و پنج میلیون و پانصد هزار ریال خسارت 
تاخیر تادیه و هزینه دادرسى به استناد دو فقره چک به شماره ى 1-849740 به تاریخ بیستم آبان ماه نود و 
شش و به مبلغ شانزده میلیون و پانصد هزار ریال و گواهى عدم بانک محال علیه و به تاریخ یازدهم آذرماه 
نود وشش و چک 2-849745 به تاریخ بیستم مهرماه نود و شش و به مبلغ نوزده میلیون ریال و گواهى 
عدم پرداخت بانک آینده به تاریخ سررسید چک  نظر به اینکه مستندات مذکور بر اشتغال ذمه ى خوانده 
به میزان خواسته داللت داشته و نامبرده با توجه به مجهول المکان از طریق نشر آگهى دعوت شده ولى 
در جلسه رسیدگى مقرر حضور نیافته و نســبت به دعوى و مستندات آن انکار و ایرادى به عمل نیاورده و 
دلیلى بر برائت ذمه خویش اقامه نکرده اند لذا قاضى شورا با استصحاب بقاء دین دعواى خواهان را ثابت 
تشخیص داده  مستنداً به مواد 313 و 314 ناظر ماده ى 249 قانون تجارت و تبصره ى الحاقى به ماده 2 
قانون صدور چک و ماده واحده ى استفساریه ى آن و مواد  198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى 
دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى راى  بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سى و پنج میلیون 
و پانصد هزار  ریال بابت اصل دین و با خســارت تاخیر تادیه بر مبناى نرخ تورم بانک مرکزى جمهورى 
اســالمى ایران از تاریخ چک تا زمان وصول آن بر اساس محاسبه ى صورت گرفته توسط اجراى احکام 
در مرحله اجراى حکم  و مبلغ یک میلیون و پانصد و بیست و سه هزار و هفتصد و پنجاه ریال بابت هزینه 
دادرسى  درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهى در این شعبه  و سپس ظرف بیست روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهى در دادگاه محترم عمومى 
بخش مهردشت مى باشد451333/ م الف، قاضى شوراى حل اختالف بخش مهردشت شعبه اول/ 2/263

 اخطار اجرایى
شماره 891/97 - راى شماره 984 تاریخ97/10/16 حوزه مهردشت شــوراى حل اختالف شهرستان 
دهق که قطعیت یافته است. محکوم علیه محسن محسنى نژاد به نشانى مجهول المکان محکوم است 
به پرداخت مبلغ شصت و یک میلیون و هفتصد هزار ریال بابت اصل دین با خسارت تاخیردرتادیه بر مبناى 
نرخ تورم اعالمى توسط بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران از تاریخ چک تا زمان وصول آن بر اساس 
محاسبه صورت گرفته توســط واحد اجراى احکام در مرحله اجراى حکم و مبلغ هشتصد و بیست و یک 
هزار و دویست و پنجاه هزار ریال بابت هزینه دادرسى در حق محکوم له اجرائى به عالوه  نیم عشراجرائى 
.محکوم له: بهروز اکبرى نام پدر رضا به نشانى: اصفهان خ فالطورى مجتمع یاس واحد 9 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 نماید451367/ م 

الف- شعبه اول -  شوراى حل اختالف بخش مهردشت/ 2/264
 فقدان سند مالکیت 

شماره: 139885602030001137 آقاى على رضائى فرزند فضل اله باستناد یک برگ استشهاد محلى 
که هویت و امضاء شــهود رسما گواهى شده مدعى شدند که ســند مالکیت دو دانگ مشاع از ششدانگ 
پالك ثبتى شماره 802 فرعى مجزى شده از شــماره 5 اصلى واقع در قطعه چهار نجف آباد بخش یازده 
ثبت اصفهان که درصفحه 74 دفتر 272 امالك ذیل ثبت 60623 بنام منصوریزدانى فرزند محمد ثبت 
و سند مالکیت بشماره سریال 424593 صادر و تســلیم گردیده و بعد بموجب سند انتقال مع الواسطه به 
شماره 25877 مورخ 1390/02/04 دفترخانه 72 نجف آباد به او انتقال شده و معامله دیگرى هم انجام 
نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت در اثر سهل انگارى مفقود شده است. چون درخواست 
صدورالمثنى ســند 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 نشود 
المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 1398/02/15، 451402/م 
الف- ابوالفضل ریحانى محمد زاده مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباداز طرف محسن نساج نجف 

آبادى /2/265
 حصروراثت 

زهرا مهدیه نجف آبادى داراى شناســنامه شماره 801 به شرح دادخواســت به کالسه 197/98 از این 
دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان وحید مداحیان نجف آبادى 
بشناســنامه 4408 در تاریخ 97/10/28 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگــى گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر اســت به : 1. آوا مداحیان نجف آبادى ش ش 1081146206 ، 2. اصغر مداحیان نجف 
آبادى ش ش 221 (پدر متوفى)، 3. زهرا مهدیه نجف آبادى ش ش 801 (مادر متوفى) ، متوفى به غیر از 
نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى 
مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه 
به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 451459/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى 

حل اختالف نجف آباد /2/266
 حصروراثت 

اصغر ایرانمنش داراى شناسنامه شماره 815 به شرح دادخواست به کالسه 200/98 از این دادگاه درخواست 
گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان زین العابدین ایران منش بشناسنامه 5 در 
تاریخ 97/12/12 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
1. مجید ایرانمنش ش ش 802 ، 2. حمید ایرانمنش ش ش 1 ، 3. وحید ایرانمنش ش ش 5687 ، 4. اصغر 
ایرانمنش ش ش 815 ، 5. اکبر ایرانمنش ش ش 913 ، 6. طاهره ایرانمنش ش ش 5 (فرزندان متوفى) 
7. منیژه اسمعیلى آبادچى ش ش 24(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. 451482/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/ 2/267
 اخطار اجرایى

شماره 217/97 به موجب راى شــماره 546 تاریخ 97/4/30 حوزه سوم شوراى حل اختالف شهرستان 
نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه محمدرضادوش خواه به نشانى مجهول المکان محکوم 
است به حکم برمحکومیت خوانده محمدرضا دولت خواه به پرداخت مبلغ 16/000/000 ریال بابت اصل 
خواســته و پرداخت مبلغ 29500 تومان هزینه هاى دادرسى و پرداخت خســارت تاخیردرتادیه از تاریخ 
سرســید96/7/15 لغایت زمان پرداخت محکوم به که در هنگام اجراى حکــم مطالبه مى گردد در حق 
خواهان نیم عشر دولتى اصل.محکوم له: مرتضى باقرى به نشانى: نجف آباد-خ شریعتى- بعدازچهار راه 
بازار فروشگاه ترمه 8513793463 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، صریحاً اعالم نماید. 452652/م الف-شعبه سوم شوراى حل اختالف نجف آباد /2/268

 اخطار اجرایى
شــماره 1186/97 به موجب راى شــماره 1382 تاریخ97/11/13 حوزه یازدهم شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه نوراله گلســتانى به نشانى مجهول المکان 
محکوم است به خوانده محکوم به پرداخت   مبلغ 54000/000 ریال معادل پنج میلیون و چهار صد هزار 
تومان بابت اصل خواسته  و پرداخت مبلغ 755000 ریال معادل هفتاد و پنج هزار و پانصد تومان به عنوان 
هزینه  دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارات تاخیر تادیه 
از تاریخ سررسید 97/7/3  به مبلغ دو میلیون و هفتصد هزار ریال 97/9/20 به مبلغ دو میلیون و هفتصد 
هزار ریال لغایت اجراى حکم در حق محکوم له و پرداخت نیم عشردولتى .محکوم له: امید محمودى  به 
نشانى: نجف آباد خ امام چهار راه مجاهد کوى قیام پ 55 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 نماید452962/م الف-شعبه 11 شوراى حل 

اختالف نجف آباد/ 2/269
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان عبدالرضا صداقت دادخواستى به خواسته الزام خوانده به انتقال سند  به طرفیت خوانده 1- ستار 
اسدپور 2- ایرج قالوند به شوراى حل اختالف شعبه 1 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع 
به شماره 987/97 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 98/3/22 ساعت 3 عصر تعیین گردیده علیهذا 
چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس 
شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى 
آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و 
نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد 
بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته ابالغ رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد 
نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 452984/ م الف شعبه ششم 

شوراى حل اختالف نجف آباد- ویالشهر/ 2/270
 حصروراثت 

حامد کارشناس داراى شناسنامه شماره 1080144811 به شــرح دادخواست به کالسه 206/98 از این 
دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان احمد کارشناس بشناسنامه 
433 در تاریخ 97/10/23 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به : 1. سعید کارشناس ش ش 2253 ، 2. سعیده کارشناس ش ش 3200 ، 3. مهدى کارشناس ش 
ش 31779 ، 4. محمدرضا کارشناس ش ش 5788 ، 5. حامد کارشناس ش ش  1080144811 (فرزندان 
متوفى)، 6. صدیقه مویدى ش ش 5 (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. 453014/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد /2/271
تبصره 3 ماده 120

 آگهى موضوع تبصره 3 ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت – آقاى /خانم وراث فاطمه سلطان محمدى 
نجف آبادى  اعالم نموده که سند مالکیت یک دانگ مشاع از ششدانگ پالك شماره 655/2 واقع در قطعه 
9 نجف آباد بخش یازده  ثبت اصفهان متعلق به موروث او خانم فاطمه سلطان محمدى نجف آبادى نزد 
محمد باقر حبیب الهى نجف آبادى مى باشــد .چون اخطار به نامبرده شده و سند را تسلیم ننموده مراتب 
بدستور آگهى موضوع تبصره 3 ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت آگهى میشود که دارنده سند مالکیت 
مذکور از تاریخ انتشار این گواهى ظرف مدت ده روز ســند نامبرده را تسلیم نماید و یا آنکه مجوز قانونى 
نگاهداشتن آنرا ظرف مدت مرقوم به اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان نجف آباد اعالم نماید در صورت 
انقضاء مدت و عدم وصول اعتراض موجه نسبت به صدور سند مالکیت وارث / وارث که بموجب گواهى 
حصر وراثت شماره 1052-1388/07/05 و گواهى دارائى شــماره 3198-2078 مورخ 1398/02/02 
وراث / وراث مرحوم خانم / فاطمه ســلطان محمدى نجف آبادى شناخته شــده اند طبق مقررات اقدام 
خواهد شد. تاریخ انتشار 98/02/15، 451419/م الف- ابوالفضل ریحانى از طرف رئیس اداره ثبت اسناد 

و امالك نجف آباد/2/276
 تبصره 3 ماده 120

آگهى موضوع تبصره 3 ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت – آقاى /خانم وراث محمود حبیب الهى  نجف 
آبادى  اعالم نموده که سند مالکیت یک دانگ مشاع از ششدانگ پالك شماره 655/2 واقع در قطعه 9 
نجف آباد بخش یازده  ثبت اصفهان متعلق به موروث او خانم محمود حبیب الهى  نجف آبادى  نزد محمد 
باقر حبیب الهى نجف آبادى مى باشد .چون اخطار به نامبرده شده و سند را تسلیم ننموده مراتب بدستور 
آگهى موضوع تبصره 3 ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت آگهى میشود که دارنده سند مالکیت مذکور از 
تاریخ انتشار این گواهى ظرف مدت ده روز سند نامبرده را تسلیم نماید و یا آنکه مجوز قانونى نگاهداشتن 
آنرا ظرف مدت مرقوم به اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان نجف آباد اعالم نماید در صورت انقضاء مدت 
و عدم وصول اعتراض موجه نسبت به صدور سند مالکیت وارث / وارث که بموجب گواهى حصر وراثت 
شماره 1216/88-1388/07/05 و گواهى دارائى شــماره 19942-2078 مورخ 1398/04/04 وراث / 
وراث مرحوم خانم / محمود حبیب الهى نجف آبادى شــناخته شــده اند طبق مقررات اقدام خواهد شد. 
تاریخ انتشــار 98/02/15، 451414/م الف- ابوالفضل ریحانى از طرف رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 

نجف آباد/ 2/277

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعى استان اصفهان گفت: 
با وجود تهدیدها و تحریم ها و تعطیلى کارخانه ها در سال 
گذشته موفق شــدیم 1/3 درصد نرخ بیکارى در استان 

اصفهان را کاهش دهیم.
محسن نیرومند با بیان اینکه اصفهان بزرگ ترین استان 
کارگرى کشور است، اظهار کرد: استان اصفهان داراى یک 
میلیون و صد هزار کارگر بیمه شده و 300 هزار بازنشسته 
تأمین اجتماعى است. مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعى 
استان اصفهان افزود: اگر متوسط خانواده هاى بازنشسته را 
یک نفر و شاغالن را دو نفر حساب کنیم در مجموع سه 
میلیون و 600 هزار نفر از جمعیت پنج میلیونى اصفهان را 

کارگران تشکیل مى دهند. وى با اشاره به افزایش دستمزد 
کارگران در سال 98 گفت: با وجودى که دستمزد کارگران 
را به شکلى اعالم کردند که بسیار افزایش پیدا کرده است 
اما این حقوق کفاف زندگى کارگران را نمى دهد و یک سبد 

حداقلى غذا نمى تواند در زندگى کارگر وجود داشته باشد.
نیرومند با بیان اینکه به زودى براى نخستین بار در استان 
اصفهان منطقه ویژه اقتصادى در شهرضا ایجاد مى شود، 
اظهار  کرد: راه اندازى این منطقه ضمن ایجاد اشتغال به 
رونق تولید نیز کمک بســیار بزرگى مى کند.وى افزود: 
امنیت شغلى کارگران بسیار مهم است و کارگران در این 

زمینه دغدغه دارند.

معاون بازسازى و مسکن روستایى بنیاد مسکن انقالب 
اســالمى اســتان اصفهان گفت: بارش باران و جریان 
سیالب ابتداى امسال به 8262 واحد مسکونى شهرى 

و روستایى این استان خسارت زد.
محســن قوى بیان افزود: از این تعداد خانه آسیب دیده 
5776 واحد مسکونى در مناطق روستایى و 2486 واحد 
شهرى دچار خسارت شده که نیاز به بهسازى دارند. وى 
گفت: از این  تعداد 2223 واحد تخریبى و 6223 واحد نیاز 

به مرمت و بازسازى دارد.
به گفتــه قوى بیــان، 360 واحــد تجارى هــم بر اثر 
بارندگى هاى شدید در مناطق روستایى و شهرى استان 

آسیب دیده است. معاون بازســازى و مسکن روستایى 
بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان خاطرنشان 
کرد: باتوجه به وضعیت حاد و خطرناك برخى از منازل 
مسکونى در شهر سمیرم، اکنون 85 واحد مسکونى براى 
اسکان این خانواده ها اجاره شده و مابقى سیل زدگان در 

منازل اقوام و بستگان مستقر هستند.
در پــى بارش هــاى بهــاره وجارى شــدن ســیل،
بخش هایى از مناطق جنوبى و ســمیرم، بخش شرقى 
همچون دهستان هاى بهارســتان و کوهستان، جبل، 
کوهپایه، خورو بیابانک و نای ین و شهرستان هاى غرب 

استان اصفهان آسیب دیدند. 

کاهش 1/3 درصدى 
نرخ بیکارى در استان

حمله سیل به
 8000 واحد مسکونى اصفهان 

چتر حمایتى کمیته امداد 
امسال 20 میلیارد ریال اعتبار براى کمک به مددجویان 
زیر پوشــش کمیته امداد امام خمینــى(ره) نجف آباد 
اختصاص یافت. فریدون ابراهیمى، رئیس کمیته امداد 
امام خمینى(ره) نجف آباد گفت: ده میلیارد ریال از این 
اعتبار براى خرید، تجهیز و تعمیر مســکن مددجویان 
و بقیه صرف تأمین جهیزیــه، لوازم منزل و هزینه هاى 

تحصیل دانشجویان تحت پوشش مى شود.

مهر و موم انبار گردو 
بیش از 4 ُتن گردوى قاچاق در یکى از انبارهاى شاهین 
شهر کشف و جمع آورى شد. فرمانده انتظامى شهرستان 
شاهین شهر و میمه گفت: در بازرسى مأموران انتظامى 
این شهرستان از انبارى در شهر شاهین شهر  این میزان 
گردوى قاچاق به ارزش دو میلیارد و 400 میلیون ریال 
کشف و توقیف شد. سرهنگ حسین بساطى افزود: یک 
نفر دستگیر و پرونده فردمتخلف براى بررسى بیشتر به 

مراجع قضائى ارسال شد. 

اعزام 660 کاشانى به حج
رئیس اداره حج و زیارت کاشان گفت: امسال 660 زائر 
بیت ا... الحرام و حرم شــریف نبوى از این شهرستان و 
آران و بیدگل به حج تمتع اعزام مى شوند. عباس نیکونیا 
با بیان اینکه 356 نفــر از زائران مرد و بقیــه را بانوان 
تشکیل مى دهد، افزود: مسن ترن زائر این منطقه 87 

سال  و جوان ترین آن هم 23 سال دارد.

خبر

گلچینى از گلســتان هاى گل محمدى در شهرســتان 
کاشان آغاز شد. 

شهردار قمصر گفت: با رویش گل هاى محمدى در 2500 
هکتار از باغ ها و مزارع گل محمدى این شهرستان آیین 
گل چینى در 600 هکتار از گلستان هاى قمصر آغاز شد.

رضا نقدى، میانگین برداشت گل محمدى از هر هکتار را 
4/5 ُتن بیان کرد و افزود: در دومین ماه از فصل بهار، بیش 
از ده هزار نفر در پایتخت گل و گالب قمصر به گلچینى 

گل هاى محمدى مشغول هستند.
وى درآمد حاصل از برداشت گل محمدى را در کاشان 
3000 میلیارد ریال و در بخش قمصر حدود 500  میلیارد 
 ریال بیان کرد و گفت: همزمان با گلچینى گل محمدى 

آیین شکرگزارى گالبگیران نیاسرى هم  برگزار شد.
شهردار نیاسر هم آیین شــکرگزارى رویش گل هاى 
محمدى را در این منطقه از قدمت 400 ساله اى برخوردار 
دانســت و افزود: 500 کارگاه از بیــش از 2000 کارگاه 
گالبگیرى سنتى و صنعتى در این  شهرستان در بخش 

نیاسر فعال است.
در کنار درآمد حاصل از تولید گل و گالب بازدید بیش از 
یک میلیون نفر گردشگر در کاشان به ویژه قمصر و نیاسر 
در فصل گالبگیرى، اقتصاد وابســته به گردشگرى را 
رونق مى بخشد. آیین گالبگیرى و گلچینى از شهرهاى 
قمصر و نیاسر تا پایان تیر  در مناطق کوهستانى همچون 

جوشقان قالى، کامو و چوگان ادامه دارد.

در مراســمى که در فرهنگســراى غدیر شهردارى 
فالورجان برگزار شــد از زحمات کارگران شهردارى 

این شهر تقدیر و تشکر به عمل آمد.
به گزارش روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى 
شــهر فالورجان؛ در ابتداى مراســم پس از تالوت 
آیاتى چند از کالم ا... مجید، حجت االسالم قدوسى 
امام جمعه شــهر فالورجان به تجلیل از مقام واالى 
کارگران پرداخت که در راه ســعادت، ســربلندى و 

پیشرفت امور شهر با جدیت گام بر مى دارند. در ادامه 
این مراسم نیز شهردار و ریاست شوراى اسالمى شهر 
فالورجان ضمن گرامیداشــت و عــرض تبریک به 
مناسبت این روز بر زحمات و تالش هاى شبانه روزى 

کلیه کارگران ارج نهادند.
در پایان مراسم از کارگران شــاغل در شهردارى با 
اهداى لوح ســپاس و هدایایى مراتب تقدیر و تشکر 

به عمل آمد. 

کارشــناس مســئول پیش بینى هــواى اداره کل 
هواشناسى استان اصفهان گفت: بررسى نقشه هاى 
هواشناســى بیانگر گذر موج ناپایدار ضعیفى از روى 

استان است.
فاطمه زهرا سیدان اظهار کرد: بر این اساس روز یک 
شنبه (امروز) در اکثر مناطق استان گاهى افزایش ابر 
و وزش باد تقریبًا شدید تا شدید و احتمال بارش هاى 
پراکنده بهارى پیش بینى مى شود، همچنین در مناطق 
شمال و غرب استان شرایط براى بارش هاى موقت 

رگبارى و بهارى مهیاست.

کارشــناس مســئول پیش بینى هــواى اداره کل 
هواشناسى اســتان اصفهان در ادامه افزود: طى روز 
دوشنبه و سه شنبه این موج ناپایدارى ضعیف تر خواهد 
شد که بر این اساس روز دوشنبه، آسمان کمى ابرى، 
گاهى افزایش ابر و وزش باد تقریبًا شــدید و طى روز 
سه شنبه، آســمان صاف و گاهى افزایش ابر همراه با 

وزش باد پیش بینى مى شود.
ســیدان گفت:  کمینه دماى اکثر مناطق استان طى 
24 ســاعت آینده، یک  تا 3 درجه سانتیگراد کاهش 

خواهد داشت.

جسد جوان اهوازى پس از ده روز تالش غواصان در 
چاه آب فلمن در حوالى پارك سرارود مبارکه پیدا شد.

مدیرعامل ســازمان آتش نشــانى و خدمات ایمنى 
شــهردارى مبارکه گفت: روز جمعه شــهروندى در 
تماس تلفنى  با این سازمان گزارشــى از پیدا شدن 
جسد این جوان 26 ساله داد که گروه هاى غواصى با 
اعزام به محل در حوالى پارك سرارود  جسد را از چاه 

آب بیرون کشیدند.
سید رسول موسوى افزود: این جوان سوم اردیبهشت، 
هنگام شنا در رودخانه اى در روستاى کرچگان غرق 
شد و گروه هاى غواصى در جســتجو در مسیرهاى 
رودخانه در  شهرهاى  مبارکه، زیباشهر و فوالدشهر 
بودند که روز جمعه پس از ده  روز جســد وى در این 

منطقه از آب گرفته شد.

آغاز گلچینى از گلستان هاى
 گل محمدى پایتخت گل و گالب

تقدیر از کارگران شهردارى فالورجان

پیش بینى بارش هاى پراکنده و کاهش دما 

پیدا شدن جسد جوان اهوازى از چاه آب فلمن 
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ترازو وسیله بسیار فوق العاده اى براى محاسبه وزن به حساب 
مى آید و بدون اغراق مى توان گفت که بهترین دوست و همراه 

شما در حین کاهش وزن همین ترازوى به ظاهر ساده است. 
نکته مهم در استفاده از ترازو این است که این دستگاه کاربردى 
همیشه با شما صادق نبوده و حقیقت را به شما نخواهد گفت. با 
شناخت کامل ترازو و دانستن این زمان هاى خاص مى توانید 
به نحو احسن از ترازو براى رســیدن به هدفتان یعنى کاهش 

وزن استفاده کنید.
بالفاصله بعد از خوردن غذا

همین االن غذا خوردید و به محض بلند شــدن از سفره، روى 
ترازو مى روید. چى؟ 2 کیلو وزن اضافه کرده اید؟ اشتباه نکنید، 
این نتیجه جذب چربى غذا بعد از خوردن یک غذاى ســنگین 
نیست. زمانى که بالفاصله روى ترازو مى روید حجم خون داخل 

بدنتان به علت مقدار غذایى که خورده اید بیشتر شده و 
البته وزن غذایى که خورده اید و داخل شکم شما 

مشغول هضم شدن اســت را هم حساب کنید. 
البته اگر غذایتان سرشار از ســدیم یا همان 
نمک هم بوده باشد، آب بیشترى داخل بدنتان 
محبوس شده و در نتیجه ترازو وزنتان را بیشتر 
نشــان خواهد داد. در چنین حالتى وزنى که 
روى ترازو مى بینید دائمى نیست و بعد از چند 

ساعت به حالت اولیه خود باز خواهد گشت.
طى چند هفته آغازین ورزش یا 

رژیم غذایى تان
زمانى که شما شروع به انجام ورزش مى کنید 
و یا به سراغ رژیم هاى غذایى سالم مى روید 
قطعًا در روزهاى اول دائمًا وسوسه مى شوید 
که روى ترازو بروید و ببینید که چقدر پیشرفت 
داشــته اید. اگر این کار را انجام دهید قطعًا از 

دیدن مقدار کاهش وزنتان تعجب خواهید کرد و بسیار انگیزه 
مى گیرید. اما اگر بعد از چند هفته روى ترازو بروید دیگر خبرى 

از این کاهش وزن ها نیست و بیشتر ناامید خواهید شد.
علت این اســت که کاهش وزن زیاد در هفته هاى اولیه رژیم 
کامًال طبیعى و نرمال است. براى توضیح این قضیه زمانى که 
شما تازه ورزش را شــروع مى کنید یا رژیم غذایى مى گیرید، 
کالرى دریافتى تــان از غذاها کاهش خواهــد یافت و بدنتان 
براى تأمین انرژى مورد نیازش به سراغ منابع گلیکوژنى (نوعى 
از کربوهیدرات که در عضالت و کبد یافت مى شود) مى رود. 
از طرف دیگر گلیکوژن باعث حبس آب در بدنتان مى شود که 
در نتیجه با سوزانده شدن آن در هفته هاى ابتدایى آب ذخیره 
شده داخل بدنتان از دست خواهد رفت و قطعاً کاهش وزن قابل 

توجهى را شاهد خواهید بود. نکته مهم این است که بدانید این 
کاهش وزن هیچ ربطى به چربى بدنتان ندارد و نتیجه از دست 

رفتن آب بدنتان است.
بالفاصله بعد از ورزش

حدوداً یک ساعتى است که برنامه ورزشى تان را انجام داده اید 
و بدون اینکه حتى عرقتان را خشک کنید به روى ترازو مى روید 
تا ببینید چقدر چربى سوزانده اید. متأسفانه تصورتان اشتباه است 
و چربى سوزى بالفاصله بعد از ورزش اتفاق نخواهد افتاد. اگر 
روى ترازو بروید و شاهد کاهش وزن باشید نیز این عدد واقعى 
نخواهد بود زیرا آبى اســت که از طریق تعریق در حین ورزش 
از دست داده اید. به محض اینکه آب بخورید دوباره وزنتان به 

حالت اولیه بازخواهد گشت.

بالفاصله بعد از اینکه حجم زیادى آب نوشیده اید
همانطور که در مورد قبلى شاهد کاهش وزن با آب خواهید بود. 
در این مورد نیز بالعکس مورد قبلى با نوشیدن آب شاهد افزایش 
وزن خواهید بود. مثًال با نوشیدن یک لیوان آب حدوداً نیم کیلو 

وزنتان روى ترازو باالتر خواهد رفت.
درست قبل از رفتن به رختخواب

صبح ها بعد از اینکه از خواب بیدار مى شــوید وزنتان را چک 
مى کنید و حاال قبل از رفتن به رختخواب نیز مى خواهید این کار 
را انجام دهید تا ببینید چقدر در طول روز وزن کم کرده اید. اما 
بهتر است دست نگه دارید. اگر چند کیلو وزنتان نسبت به صبح 
کم یا زیادتر شده باشد نشانه افزایش وزن یا کاهش وزن نیست 
بلکه ممکن است بخاطر آخرین وعده غذایى، آخرین ورزش، 
آخرین آبى که نوشیدید یا حتى وزن لباس هاى خوابتان باشد. به 
همین علت است که متخصصان توصیه مى کنند که براى وزن 
کشى بهتر است هر هفته در یک روز خاص، در یک ساعت 
خاص و با یک لباس خاص روى ترازو بروید تا بهترین 

اندازه گیرى و محاسبه را داشته باشید.
به تازگى صاحب فرزند شده اید

چند روزى از اینکه یک کودك 3 کیلو و نیمى به دنیا 
آورده اید، نگذشته است و تصمیم مى گیرید به سرعت 
روى ترازو بروید و ببینید که چقدر کاهش وزن داشته 
اید. اما با رفتن روى ترازو و با وجود اینکه مطمئنید که 
به علت وزن کودك، جفت، خون از دست رفته و مایع 
آمنیوتیک (کیسه آب) باید خیلى وزنتان کم شده باشد 
ولى عددى که ترازو به شما نشان مى دهد واقعًا ناامید 
کننده خواهد بود. اما دقت کنید که در زمان باردارى شما 
بدون تحرك بوده اید و تمرکزتان فقط بر روى خوردن 
غذاهاى ســالم و مغذى بوده و هیــچ توجه خاصى به 

کاهش وزن نداشته اید.

خیلى ها عادت دارند در طول روز بارها و بارها چاقو در دست بگیرند و براى خودشان 
میوه خرد کنند و بخورند. میوه خوردن براى این دسته از افراد یک عادت همیشگى 
است و کنار گذاشتن عادت میوه خوردن براى این دسته از افراد تقریبًا غیرممکن 
محسوب مى شود. این دسته از افراد در تمام فصل هاى سال از خوردن میوه غافل 
نمى شوند و حتى در پاییز و زمستان هم به هر قیمتى که شده است میوه هاى مورد 
عالقه خود را مى خرند. خوردن میوه مى تواند براى بدن بسیار مفید باشد و از ابتال 

به بسیارى از بیمارى ها پیشگیرى کند.
 دکتر حمید شمسى باغبانان، متخصص طب  سنتى و رئیس انجمن علمى طب 
 سنتى اســتان البرز درباره خواص پرتقال مى گوید: پرتقال انواع مختلفى دارد و 
طعم آن از ترش تا شیرین متغیر اســت و به طور کلى طبع آن سرد و تر محسوب 
مى شود. هر چه پرتقال طعم ترش ترى داشته باشد، سردى آن بیشتر و هر چه طعم 
آن شیرین تر باشد از شدت سردى آن کم مى شود. مصرف پرتقال به ویژه آب آن 

مى تواند به کاهش عطش کمک کند.
آن دسته از افرادى که به صورت دائمى دچار احساس گرما و تپش قلب مى شوند 
مى توانند براى رفع مشکلشان از پرتقال کمک بگیرند. پوست پرتقال داراى موادى 
است که باعث تقویت معده مى شود بنابراین مى توان با تهیه مرباى پوست پرتقال 
و استفاده از آن در وعده صبحانه از این خاصیت پوست پرتقال  بهره مند شد. مصرف 

مرباى پوست پرتقال به افرادى که دچار ضعف معده هستند توصیه مى شود. 
اگر مى خواهید در فصل پاییز خانه یا محل کار خود را حسابى خوشبو کنید حتمًا 
از پرتقال کمک بگیرید. پرتقــال مى تواند جایگزین خوبى براى اســانس هاى 
کارخانه اى باشد. براى این منظور مى توانید پوست پرتقال را روى بخارى یا رادیاتور 
شوفاژ قرار بدهید، البته براى نتیجه گیرى بهتر باید خراش هاى متعددى را روى 

پوست پرتقال ایجاد کنید.

اگرچه احتماًال بســیارى از افراد براى تقویت خلق و خوى خود به سراغ یک 
آب نبات، شیرینى یا یک لیوان بستنى مى روند اما نتایج یک مطالعه جدید نشان 
مى دهد که این تمایِل ظاهراً طبیعى ممکن است بى فایده یا حتى بد باشد. نتایج 
مطالعه اى فراتحلیلى که اخیراً منتشر شد، نشان مى دهد که وضعیت خلق و خو 
و انرژى افراد در اثر مصرف شکر نه تنها بهتر نشده، بلکه ممکن است پس از 

مصرف آن وضعیت روحى شان بدتر نیز شده باشد. 
مطالعات زیادى در گذشته عنوان کرده اند که مصرف کربوهیدرات ها با مزایایى 

نظیر افزایش سطح انرژى و کاهش خســتگى، افزایش عملکرد شناختى، 
حواس جمعى و بهبود خلق و خو ارتباط دارد. اما به گفته  پژوهشگران مطالعه  
جدید، پژوهش هاى انجام شده در رابطه با ارتباط بین کربوهیدرات ها و خلق  
و خو قابل اعتماد نیستند. براى کسانى که اعتقاد دارند پس از خوردن شکر به 
سرعت انرژى آنها باال مى آید، نتایج مطالعه نشان مى دهد که چنین چیزى 
نیست. حتى در دوره هاى زمانى کوتاه مدت تنها اثرات منفى وجود داشت. این 
ایده که شکر مى تواند موجب بهبود خلق  و  خو شود، در فرهنگ عمومى نفوذ 
زیادى داشته است؛ به  حدى که مردم سرتاسر جهان براى افزایش هوشیارى 
یا مبارزه با خستگى نوشیدنى هاى شیرین مصرف مى کنند. اما یافته هاى جدید 
به وضوح نشان مى دهد که چنین ادعاهایى تأیید نشده اند و حتى ممکن است 

شکر موجب بدتر شدن حال شما نیز شود.
بنابراین اگر مى خواهید حالتان بهتر شود بهتر است، به جاى شیرینى سراغ 
یک فنجان قهوه بروید زیرا تأثیر مثبت این ماده به طور مکرر تأیید شده است. 
اگرهم مى خواهید شیرینى مصرف کنید، بهتر است به سراغ شکالت هاى 
تلخ کم شیرین بروید. مصرف یک دونات در این وضعیت ممکن است حتى 

حال شما را بدتر کند.

وقتى ترازو به شما دروغ مى گوید
زندگى خود را با طعم پرتقال 

خوشمزه کنید!

خوردن شیرینى واقعاً خلق و خویتان را بهتر مى کند؟ 

ماسک هاى صورت و ماسک هاى خانگى در بین خانم ها رواج زیادى دارد اما 
برخى از این ماسک ها نه تنها براى پوست مفید نیست، بلکه خطرناك است.

بســیارى از افراد به دلیل تمایل نداشــتن به اســتفاده از مواد شیمیایى از 
ماسک هاى خانگى براى رفع مشکل هاى پوستى و داشتن پوستى زیبا و بدون 
چین و چروك استفاده مى کنند اما یافته هاى محققان نشان مى دهند این مواد 

به ظاهر بى خطر نیز مى توانند سبب آسیب شدید پوستى شوند.
از جمله مواد طبیعى خطرناك براى پوست، ماسک با استفاده از سفیده تخم 
مرغ است؛ بسیارى از افراد سفیده تخم مرغ را برسطح پوست خود مى گذارند 
تا پوستى سفت و درخشان داشته باشند. یافته هاى محققان نشان مى دهند در 
صورت آلودگى تخم مرغ خام به سالمونال، امکان سرایت آن به دهان به دلیل 
استفاده از ماسک در کل صورت وجود دارد. همچنین در صورت وجود آکنه، 
زخم یا خراشیدگى بر سطح پوست تخم مرغ آلوده به سالمونال مى تواند سبب 

ورود عفونت به درون بدن شود.
ماسک هاى گیاهى با اســتفاده از آب لیموترش نیز مى توانند سبب ایجاد 
واکنش، حساسیت شدید پوستى، ایجاد التهاب و حتى در مواردى سوختگى 
درجه 2 در پوست افراد شوند؛ واکنش سیســتم ایمنى بدن برخى افراد به 
لیموترش بسیار جدى است؛ کارشناسان هشدار مى دهند افراد بدون رقیق 
کردن لیموترش با آب یا موادى چون آلوئه ورا از این ماسک بر روى پوست 
خود استفاده نکنند زیرا درمان سوختگى پوست با لیموترش مى تواند از یک 

هفته تا چند ماه به طول انجامد.
استفاده از دارچین هم براى ایجاد درخشندگى و رفع لکه هاى پوستى سبب 
ایجاد قرمزى و حساسیت شدید پوست مى شود. دارچین ماده غذایى فوق 
العاده مفید با مزایایى چون دارا بودن آنتى اکسیدان و خواص ضد باکتریایى 

است و در درمان زخم استفاده مى شــود اما جزو یکى از آلرژى زا ترین مواد 
خوراکى است حتى اگر آلرژى خوراکى به دارچین نداشته باشید امکان دارد 
در اثر تماس سطح وسیعى از پوست با این ادویه دچار آلرژى پوستى، التهاب، 

سوختگى، قرمز شدن، خارش و ایجاد کهیر شوید.
استفاده از سرکه سیب بر سطح پوست بدون رقیق کردن آن نیز مى تواند سبب 
واکنش هاى آلرژیک شدید در افراد شود؛ سرکه سیب داراى اسید بسیار قوى 
است و مى تواند آسیب شدید به پوست صورت برساند. از این ماده نباید بر روى 
سطح آسیب دیده پوست استفاده شود، زیرا مى تواند سبب تحریک پوستى، 
سوختگى و آسیب شدید شود. این ماده حتى مى تواند سبب آسیب و التهاب 
چشم و قرنیه شود به همین دلیل توصیه مى شود افراد از این ماده براى رفع 

مشکل هاى پوستى خود استفاده نکنند.
کارشناسان توصیه مى کنند افراد همیشــه از محصول هاى بهداشتى که 
داراى آلودگى نیستند براى رفع مشکل هاى پوســتى خود استفاده کنند تا 

پوستى زیبا داشته باشند.

ماسک هاى خطرناك براى صورت

یک فلوشیپ نازایى، به علل بروز نابارورى به دنبال افزایش 
سن زوجین اشاره کرد و گفت: میزان سقط در زنان باالى 40 
سال، دو سه برابر بیشتر از سایر زنانى است که در سن بارورى 
قرار دارند.  سیمین ظفردوست با اشاره به تأثیر افزایش سن 
زوجین در کاهش میزان بارورى، اظهار کرد: شکى نیست 
که افزایش ســن در زنان و مردان، باعــث کاهش میزان 

بارورى مى شود.
این جراح و متخصص زنــان و زایمان، افــزود: تأخیر در 
فرزندآورى، تقریباً به مهمترین مشکل بارورى تبدیل شده 
و به نظر مى رسد که زوجین، خیلى از جدى بودن تأثیر سن 
در بارورى آگاهى ندارند و الزم است با برنامه هاى آموزشى، 
سطح آگاهى زوجین از تأخیر در فرزندآورى را افزایش دهیم.

عضو هیئت علمى پژوهشگاه ابن ســینا، با تأکید بر اینکه 
عوارض افزایش سن در زنان براى بارورى نسبت به آقایان 
جدى تر اســت، تصریح کرد: مطالعات نشان داده است که 
خانم ها در محدوده سنى 19 تا 26 سال، 50 درصد شانس 
بارورى دارند که این وضعیت در سنین 35 تا 39 سال به 29 

درصد کاهش مى یابد.
ظفردوســت، با عنوان اینکه بیشــترین قدرت بارورى در 
سنین 20 تا 25 سالگى است، به تشریح دالیل افزایش سن 
و کاهش میزان بارورى در زنان پرداخت و افزود: باال رفتن 

سن باعث مى شود ذخیره تخمدان زنان کاهش یابد.
این فلوشیپ نازایى، با اشــاره به تأثیر ذخیره تخمدانى در 

زنان سنین باال، گفت: در سن یائســگى که بین 48 تا 50 
سال است، سلول هاى ضایعه هاى تخمدانى کامًال از بین 
مى رود. در واقع، تخمک ها در زنان باالى 30 سال به تدریج 
کاهش یافته و سرعت این کاهش در سنین 33 تا 35 سال 

افزایش مى یابد.
ظفردوســت افزود: عالوه بر کاهــش تخمک ها، کیفیت 
تخمک ها نیز بدتر مى شود و این مسئله در بارورى و زایمان 

اثرگذار است.
این جراح و متخصص زنان و زایمان، یکى دیگر از عوارض 
افزایش سن بارورى در زنان را، بروز مشکل لوله رحم دانست 
و گفت: سن زن که باال برود ممکن است مشکالت رحمى 
پیدا کند و این وضعیت در ســنین باالى 30 تا 40 تشدید 

مى شود.
وى با اعالم اینکه زایمان زودرس و ســقط در زنان باالى 
35 سال بیشتر دیده مى شود، ادامه داد: فشارخون باردارى و 
دیابت باردارى، از دیگر مشکالت زایمان در سنین باالست.

ظفردوست به وضعیت مردان اشــاره کرد و گفت: افزایش 
سن در آقایان نیز بارورى آنها را تحت تأثیر قرار مى دهد. زیرا 
هر چه سن باال برود تحرك اسپرم ها کاهش پیدا مى کند. 
ضمن اینکه با افزایش سن، کیفیت ژنتیکى اسپرم ها تغییر 
پیدا مى کند. وى افزود: افزایش سن مردان عالوه بر اینکه 
میزان بارورى را کاهش مى دهد، میزان سقط در همسر این 

مردان را شدت مى بخشد.

بهترین سن بارورى چه سنى است؟

به گفته محققان، یک ساعت پیاده روى تند در هفته مى تواند از ناتوانى در افراد مسن مبتال به آرتروز یا خشکى زانو پیشگیرى کند. یافته هاى محققان دانشکده پزشکى فینبرگ آمریکا نشان مى دهد یک 
ساعت تحرك فیزیکى متوسط تا شدید در هفته این امکان را به افراد مسن مى دهد که توانایى شان در انجام مهارت هاى روزانه نظیر لباس پوشیدن یا عبور از خیابان را حفظ کنند.

«دوروتى دانلوپ»، سرپرست تیم تحقیق، در این باره مى گوید: «تحرك فیزیکى کمتر از ده دقیقه در روز به افراد در حفظ استقاللشان کمک مى کند.»
وى در ادامه مى افزاید: «این حداقل میزان تحرك جسمى مى تواند مشوقى براى افراد مسن بى تحرك براى شروع سبک زندگى پرتحرك باشد که فواید متعددى براى سالمتشان خواهد داشت.»

تیم تحقیق دریافت یک ساعت ورزش در هفته موجب کاهش ریسک ناتوانى حرکتى تا 85 درصد و کاهش ریسک ناتوانى در انجام فعالیت هاى روزانه تا حدود 45 درصد مى شود.

پیاده روى کوتاه مدت براى سالمندان مفید است

ناخن ها مانند دیگر اعضاى بدن نیاز به مراقبت دارند. با خوردن مواد غذایى مناسب 
مى توان اســتقامت ناخن ها را افزایش داد. ناخن ها از پروتئین هایى با ساختار 
فیبرى ساخته شــده اند که به آن کراتین مى گویند. این ساختار باعث استقامت 

ناخن ها مى شود. همچنین ناخن ها را از آسیب و استرس محافظت مى کنند.
جالب این است که کراتینى که شــما مى توانید ببینید مرده اســت. ناخن ها از 
سلول هاى مرده اى ساخته شده اند که بدن وقتى سلول هاى جدیدى مى سازد 

آنها را به بیرون هدایت مى کند.
خوردن پروتئین کافى براى تولید کراتین و در پــى آن ایجاد یک ناخن قوى و با 
استقامت ضرورى است در حالى که کمبود پروتئین موجب شکنندگى و ضعیف 

شدن ناخن ها مى شود. 
نیاز روزانه به پروتئین این گونه اســت که به ازاى هر کیلوگرم وزن فرد 0/8 گرم 
پروتئین مصرف کند. به این معنى که تقریباً 55 گرم پروتئین در هر روز براى یک 
فرد با 68 کیلوگرم وزن نیاز اســت. پروتئین در غذاهاى تهیه شده از محصوالت 
حیوانى مثل گوشت، مرغ، ماهى، تخم مرغ و لبنیات یافت مى شود. همینطور در 

سبزیجاتى مثل سویا، حبوبات، آجیل، دانه ها و جو.
اسید چرب امگا 3 هم مى تواند به لطافت و رطوبت ناخن ها کمک کند و به آنها 
ظاهرى درخشان ببخشد. این اسید چرب مى تواند میزان التهاب در ناخن را کاهش 
دهد در نتیجه، پیشرفت و بهبود سالمتى سلول ها مى تواند به رشد ناخن ها کمک 
کند. کمبود امگا 3 خشکى و شکنندگى در ناخن ها ایجاد مى کند. ماهى سالمون، 
تن، ســاردین و... از جمله ماهى هاى غنى از امگا 3 هستند اما مى توان امگا 3 را 

در گردو، سویا، تخم مرغ، دانه هاى کتان و روغن دانه هاى کتان نیز پیدا کرد.
ویتامین C نیز براى تولید کالژن ضرورى است. کالژن پروتئینى که به بسیارى 
از بافت هاى بدن شکل، اســتقامت و یکنواختى مى دهد و همچنین ماده اصلى 
ساخت مو،  ناخن و دندان است. کمبود ویتامین C باعث شکنندگى در ناخن ها 
مى شــود. ویتامین C یک ماده مغذى و ضرورى اســت که توسط بدن ساخته 
نمى شود. مردان به 95 میلى گرم و زنان 75 میلى گرم ویتامین C در روز نیاز دارند. 
میوه هاى مرکباتى مثل پرتقال، توت فرنگى و کیوى منابع خوبى براى ویتامین 
C هستند. فلفل دلمه اى، سبزیجات سبز رنگ و گوجه فرنگى نیز منبع ویتامین 
C هستند. میزان ویتامین C  فلفل دلمه اى قرمزرنگ دو برابر ویتامین C موجود 

در پرتقال است.
اما از آنجا که ناخن ها از سلول هایى ساخته شده اند که به سرعت رشد مى کنند 
و تقسیم سلولى انجام مى دهند، به دلیل این ســرعت تولید، نیاز به زینک براى 
تقویت رشد ناخن ها بسیار احساس مى شود. کمبود روى باعث تغییر شکل ناخن 
ها مى شود و حالتى قاشقى به آنها مى دهد. مقدار مورد نیاز روى 11 میلى گرم در 
روز براى مردان و 8 میلى گرم براى زنان توصیه شده است. پروتئین هاى حیوانى 
مثل گوشت چرخ کرده، مرغ، ماهى و تخم مرغ منبع هاى خوبى براى روى هستند. 
با وجود این، سویا، نخود فرنگى، لوبیا سیاه، آجیل و دانه ها نیز منبع گیاهى روى اند.

چگونه ناخن هایى زیبا داشته باشیم؟

همیشه با شما صادق نبوده و حقیقت را به شما نخواهد گفت. با
و دانستن این زمان هاى خاص مى توانید شناخت کامل ترازو
به نحو احسن از ترازو براى رســیدن به هدفتان یعنى کاهش

وزن استفاده کنید.
بالفاصله بعد از خوردن غذا

همین االن غذا خوردید و به محض بلند شــدن از سفره، روى
2ترازو مى روید. چى؟ 2 کیلو وزن اضافه کرده اید؟ اشتباه نکنید،
ایننتیجه جذب چربى غذا بعد از خوردن یک غذاى ســنگین
نیست. زمانى که بالفاصله روى ترازو مى روید حجم خون داخل

بدنتانبه علت مقدار غذایى که خورده اید بیشتر شده و
البته وزن غذایى که خورده اید و داخل شکم شما 

مشغول هضم شدن اســت را هم حساب کنید. 
البته اگر غذایتان سرشار از ســدیم یا همان 
نمکهم بوده باشد، آب بیشترى داخل بدنتان 
محبوس شده و در نتیجه ترازووزنتان را بیشتر 
نشــان خواهد داد. در چنین حالتىوزنى که 
روى ترازو مى بینید دائمى نیست و بعد از چند 

ساعت به حالت اولیه خود باز خواهد گشت.
طىچند هفته آغازین ورزش یا 

رژیم غذایى تان
زمانى که شما شروع به انجام ورزش مى کنید 
رژیم هاى غذایى سالممى روید و یا به سراغ
مى شوید قطعًا در روزهاى اول دائمًا وسوسه

کهروى ترازو بروید و ببینید که چقدر پیشرفت 
داشــته اید. اگر این کار را انجام دهید قطعًا از 

کامال طبیعى و نرمال است. براى توضیح این قضیه زمانى که 
تازه ورزش را شــروع مى کنید یا رژیم غذایى مى گیرید،  شما
کالرى دریافتى تــان از غذاها کاهش خواهــد یافت و بدنتان 
براى تأمین انرژى مورد نیازش به سراغ منابع گلیکوژنى (نوعى 
از کربوهیدرات که در عضالت و کبد یافت مى شود) مى رود. 
از طرف دیگر گلیکوژن باعث حبس آب در بدنتان مى شود که 
در نتیجه با سوزانده شدن آن در هفته هاى ابتدایى آب ذخیره 
شده داخل بدنتان از دست خواهد رفت و قطعاً کاهش وزن قابل 

حدودا یک ساعتى است که برنامه ورزشى تان را انجام داده اید 
و بدون اینکه حتى عرقتان را خشک کنید به روى ترازومى روید 
تا ببینید چقدر چربى سوزانده اید. متأسفانه تصورتان اشتباه است 
و چربى سوزى بالفاصله بعد از ورزش اتفاق نخواهد افتاد. اگر 
روى ترازو بروید و شاهد کاهش وزن باشید نیز این عدد واقعى 
نخواهد بود زیرا آبى اســت که از طریق تعریق در حین ورزش 
از دست داده اید. به محض اینکه آب بخورید دوباره وزنتان به 

حالت اولیه بازخواهد گشت.

وزنتان روى ترازو باالتر خواهد رفت.
درست قبل از رفتن به رختخواب

صبح ها بعد از اینکه از خواب بیدار مى شــوید وزنتان را چک
مى کنید و حاال قبل از رفتن به رختخواب نیز مى خواهید اینکار

را انجام دهید تا ببینید چقدر در طول روز وزن کم کرده اید. اما 
بهتر است دست نگه دارید. اگر چند کیلو وزنتان نسبت به صبح 
کم یا زیادتر شده باشد نشانه افزایش وزن یا کاهش وزن نیست 
آخرین ورزش، وعده غذایى، بلکه ممکناست بخاطر آخرین

آخرین آبى که نوشیدید یا حتى وزن لباس هاى خوابتان باشد. به 
همین علت است که متخصصان توصیه مى کنند که براى وزن 
کشى بهتر است هر هفته در یک روز خاص، در یک ساعت 
خاص و با یک لباس خاص روى ترازو بروید تا بهترین 

اندازه گیرى و محاسبه را داشته باشید.
به تازگى صاحب فرزند شده اید

3چند روزى از اینکه یک کودك3 کیلو و نیمى به دنیا 
آورده اید، نگذشته است و تصمیم مى گیرید به سرعت 
روىترازو بروید و ببینید که چقدر کاهش وزن داشته 
اید. اما با رفتن روى ترازو و با وجود اینکه مطمئنید که 
به علت وزن کودك، جفت، خون از دست رفته و مایع 
آمنیوتیک (کیسه آب) باید خیلى وزنتان کم شده باشد 
ولى عددى که ترازو به شما نشان مى دهد واقعًا ناامید

اما دقت کنید که در زمانباردارىشما  کننده خواهد بود.
اید و تمرکزتان فقط بر روى خوردن بدون تحرك بوده

غذاهاى ســالم و مغذى بوده و هیــچ توجه خاصى به 
کاهش وزن نداشته اید.
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در عزت و ناز دنیا بــر یکدیگر پیشــى نگیرید و فریــب زینت ها و 
نعمت هــا را نخورید و مغرور نشــوید و از رنج و ســختى آن ننالید 
و ناشــکیبا نباشــید، زیرا عزت و افتخــارات دنیا پایان مــى پذیرد و 
زینت و نعمت هایش نابود مى شود و رنج و سختى آن ناتمام مى ماند و 
هر مــدت و مهلتــى در آن به پایــان مى رســد و هر موجــود زنده اى 

موال على (ع)به سوى مرگ مى رود.

صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

تفاهمنامه همکارى بین اســتاندارى اصفهــان و صندوق ضمانت 
صادرات در جریان برگزارى نشست کارگروه صادرات استان منعقد 

شد.
به گزارش روابط عمومى اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى 
اصفهان براساس این تفاهمنامه که به امضاى عباس رضایى، استاندار 
اصفهان و افروز بهرامى، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل صندوق 
ضمانت صادرات رسید، صندوق یاد شده متعهد شد خدمات بیمه اى 
تا ســقف یک میلیارد دالر به صادرکنندگان استان اصفهان ارائه و 
بازگشت ارز حاصل از فروش کاالهاى صادراتى را به صادرکنندگان 

تضمین کند. 
عباس رضایى، استاندار اصفهان در نشست کارگروه صادرات استان 
با بیان اینکه ظرفیت هاى  بى نظیرى در استان پهناور اصفهان در 

زمینه تولید و صادرات داریــم تأکیدکرد: حمایت از تولیدکنندگان و 
فعاالن بخش خصوصى به منظور توسعه تولید و اشتغال در استان 
ضرورى اســت. وى افزود: باید در ســال جارى رونق تولید عملى 
شود و به همین منظور رفع موانع در مســیر تولید ضرورى است و 
هر مدیرى در کار تولید کارشــکنى کند، جایى در اســتان نخواهد 
داشت. وى در ادامه خواستار تشکیل جلسه اى ویژه با حضور معاون 
هماهنگى امور اقتصادى و توسعه منابع استاندار اصفهان، رئیس و 
اعضاى هیئت نمایندگان اتاق بازرگانى اصفهان، فعاالن اقتصادى 
و صادرکنندگان استان به همراه مدیرکل گمرك استان اصفهان به 
منظور بررسى مشکالت و چالش هاى صادرات کاالها و خدمات در 
گمرك استان و ارائه گزارش آن به استاندار به منظور پیگیرى و رفع 

این مشکالت شد. 
افروز بهرامــى، مدیر عامل صندوق ضمانت صــادرات ایران نیز با 
اشاره به شرایط ســخت اقتصادى و محدودیت هاى پولى و بانکى  
کشور در شــرایط تحریم گفت: یکى از مهمترین استراتژى هاى 
وزارت صمت توسعه صادرات به کشورهاى همسایه است و در سال 
گذشته این کشورها مجموعاً بالغ بر هزار میلیارد دالر واردات داشتند 
که متأسفانه سهم ایران از این بازار بسیار ناچیز و تنها 2/5درصد بوده 
است. وى ابراز امیدوارى کرد با حمایت  ها و تعامل بیشتر صندوق و 
صادرکنندگان  بتوانیم شاهد توسعه سهم کشور از بازارهاى صادراتى 

کشورهاى همسایه باشیم.

رئیس دانشگاه کاشــان گفت: این دانشگاه بر اســاس نظام رتبه 
بندى تایمز پس از دانشگاه هاى صنعتى نوشیروانى بابل، امیرکبیر 
و شریف جزو چهار دانشــگاه برتر قاره آسیا معرفى شده که افتخار 

بسیار بزرگى است.
عباس زراعت بیان کرد: تایمز از معتبرترین نظام هاى رتبه بندى 
مرکزهاى علمى جهان است و دانشــگاه ها را در قالب جهانى، م

نطقه اى، جوان و مؤثرترین دانشگاه رتبه بندى مى کند.
وى افزود: تایمز 13 شــاخص را در پنج محور آموزشى، پژوهشى، 
استنادات، درآمد صنعتى و وجهه بین المللى بررسى کرده که 417 
دانشگاه از 27 کشور جهان به این رتبه بندى راه یافتند و دانشگاه تسینگو 
چین براى نخســتین بار در جایگاه برتر قرار گرفت و دانشگاه هاى ملى 

سنگاپور و علم و صنعت هنگ کنگ دوم و سوم شدند.

رئیس دانشگاه کاشان همچنین به قرارگرفتن این دانشگاه در بین 
مؤثرترین دانشگاه هاى جهان اشاره کرد و یادآور شد: این مهم از 
نظر میزان اثرگذارى در شاخص هدف هاى توسعه پایدار سازمان 
ملل (با 17 هدف) از بین 450 دانشــگاه از 76 کشور جهان و 102 

دانشگاه ایرانى انتخاب شده است.
زراعت اضافه کرد: این هدف ها شامل سالمت و رفاه براى مردم، 
کیفیت هاى آموزش، پژوهش و فنــاورى، جامعه پایدار، عدالت و 
قدرت، کنترل اقلیم صلح، تولید و مصرف مسئوالنه و مشارکت در 

تحقق هدف هاى توسعه است.
وى همچنین قرار گرفتن دانشــگاه کاشــان در بیــن مؤثرترین 
دانشگاه ها در مدیریت سبز بر اساس شاخص هاى گرین متریک 
را مورد اشاره قرار داد و گفت: مدیریت سبز با شاخص هاى گرین 
متریک از جمله اســتانداردهاى محیط زیســت، ایجاد ساختمان 
سبز، مدیریت انرژى و پسماند، آموزش و ترویج محیط زیست در

 دانشگاه و جامعه و حمایت از سازمان هاى مردم نهاد حوزه محیط 
است.

وى در ادامه قرار گرفتن دانشــگاه کاشــان جزو ده دانشگاه برتر 
جهان اسالم، رتبه نخست خّیران دانشگاه ساز، پنج دانشگاه برتر 
در جذب دانشــجوى خارجى و  برخوردارى از هفت نفر دانشــمند
 بین المللى در هفت رشــته را از دیگر افتخارهاى این دانشــگاه 

عنوان کرد.

فــروش بیــش از 2300 میلیــارد تومانــى 
محصوالت شرکت فوالد مبارکه اصفهان در 

فروردین ماه به ثبت رسید.
این شــرکت بزرگ فوالدى با ارزش بازار 52 
هزارمیلیارد تومانى در فروردین امسال، فروش 
بیش از 2300 میلیارد تومانى را به ثبت رسانده 
اســت. براســاس آمار بورس کاال، میانگین 
نرخ فروش ورق گرم فوالد در نخســتین ماه 
از ســال جدید کمتر از 45 هزار ریال به ازاى 
هر کیلوگرم گزارش شــده که با فرض ثبت 
معامالت در عملکرد فروردین، به نرخ فروش 
صادراتى کمتر از 44 هزار ریال براى ورق گرم 

خواهیم رسید.
بهبود رویه تولید در کنار نرخ هاى فروش جذاب 
از ویژگى هاى گزارش فروردین فوالد مبارکه 
محسوب مى شود. بر این اساس، درآمد ماهانه 
بیش از 3000 میلیــارد تومان براى «فوالد» 
تا قبل از پایان بهار دور از دســترس نیســت. 
همچنین تولید 410 هزار تن محصوالت گرم 
در کنار تولید 111 هزار تنى دیگر محصوالت 
اسلب هم  جالب توجه اســت. شرکت فوالد 
مبارکه اصفهان بیش از نیمى از فوالد کشور 

را تأ مین مى کند.

نشست مربوط به خرید پســاب تعدادى از روستاهاى 
اطراف ذوب آهن اصفهان توسط این شرکت با حضور 
حجت االسالم و المسلمین سید ناصر موسوى الرگانى، 
نماینده مردم فالورجان در مجلس، مهندس هاشــم 
امینى مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
و مهندس منصــور یــزدى زاده مدیرعامل ذوب آهن 
اصفهان و جمعى از مســئولین این دو سازمان در این 

شرکت برگزار شد.
در این نشست توافقات الزم براى خرید پساب روستاهاى 
مذکور توسط ذوب آهن اصفهان صورت گرفت و مقرر 
شد قرارداد مربوطه بین ذوب آهن اصفهان و شرکت آب 

و فاضالب استان اصفهان به زودى امضا شود.
نماینده مردم فالورجان در مجلس شــوراى اسالمى 
در این نشســت گفت: ذوب آهن اصفهــان از جمله 
شــرکت هاى مهم و اثرگذارکشور اســت که توسعه 

آن تأثیر بســیارى بر شــرایط اقتصــادى دارد و نباید 
ظرفیت هاى تولید این شرکت خالى بماند.

وى افزود: افزایش و تداوم تولید در شرایط فعلى در این 
منطقه با مشــکل تأمین آب مواجه است و لذا صنایعى 
مانند ذوب آهن طبق مصوبه شــوراى عالى آب، باید 
ظرف پنج ســال آینده، آب مورد نیاز خــود را از طریق 
پساب شــهرهاى اطراف تأمین کنند که این جلسه نیز 

در همین راستاست. 
***

مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان نیز 
گفت: این جلسه در راســتاى برنامه ریزى ذوب آهن 
اصفهان براى تأمین پایدار آب به منظور حفظ و تداوم 
تولید این صنعت فوالدى مهم کشور برگزار شد و نتایج 

بسیار خوبى در بر داشت.
هاشم امینى افزود: مقرر شد شــرکت آب و فاضالب 

استان اصفهان براساس مصوبات شــوراى عالى آب 
کشور، شبکه فاضالب بخشى از روستاهاى حاشیه ذوب 
آهن را اجرا کند و پساب حاصله در اختیار این شرکت قرار 
گیرد. این اقدامات باعث مى شود تولید در صنعت مهمى 
مثل ذوب آهن با اطمینان خاطر تداوم یابد و این امر یک 
اقدام استراتژیک و بلند مدت در جهت تداوم تولید فوالد 

کشور است.
***

یزدى زاده نیز در این جلسه ضمن تقدیر از حمایت هاى 
نمایندگان استان اصفهان از صنایع و همچنین همکارى 
شرکت آب و فاضالب استان در جهت استفاده بهینه از 
آب، گفت: این شــرکت اقدامات جدى براى تأمین آب 
مورد نیاز خود از پساب شــهرهاى اطراف را آغاز کرده 
است و تا چهار سال آینده، برداشت آب از زاینده رود  به 

حداقل مى رسد.

در نیمه فروردین ماه سال جارى که استان خوزستان 
به دلیل بارش هاى بى امان دچار سیل شد و این حادثه 
غیر مترقبه تبعاتى همچون پــس زدگى فاضالب در 
خیابانها، معابــر، کوچه ها و منازل مــردم به بار آورد، 
اکیپ بحران شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با 
هدف امداد رسانى به مردم خوزستان و مهار این حادثه 
به شهر اهواز اعزام شــدند بر این اساس گفتگویى با 
محمد جمشــیدیان، نماینده مدیریت بحران شرکت 
آبفا اصفهان، در خصوص اقداماتى که در راستاى مهار 
فاضالب جارى  شــده در برخى از مناطق شهر اهواز 

انجام دادند صورت گرفته است.
پــس از ورود اکیپ بحــران آبفا 
اصفهان به شهر اهواز، پس از 72 
ساعت خبر از مهار پساب فاضالب 
شــرق اهواز توســط این اکیپ 
اعزامى آمد لطفاً درباره این موضوع 

توضیحاتى بیشترى دهید؟
ســاعت 15، بیســتم فروردین ماه  اکیپ بحران آبفا 
اصفهان که مجهز به پمپ کف کفش، موتور برقى و 
تجهیزات بحران بود به شهر اهواز اعزام شد و در ساعت 
2 بامداد روز 21 فروردین به شــهر اهواز رسیدیم و با 
مشاهده اینکه برخى از نقاط شهر غرق در پساب است 
طى استراحت کوتاهى در ساعت 6 صبح عملیات مهار 

پساب فاضالب را آغاز کردیم.
افــراد و تجهیــزات را در مناطق 
آســیب دیده تقســیم و به طور 
هماهنگ مهار پســاب فاضالب را 

در سطح شهر آغاز کردید؟ 
دقیقاً، به محض ورود به اهواز اکیپ بحران آبفا اصفهان 
به 9 گروه تقسیم شــد که هر گروه با در اختیار گرفتن 
تجهیزات، مهار پساب را عملیاتى کردند. به عنوان مثال 
پیکاپ بحران منطقه یــک اصفهان عملیات تخلیه و 
پمپاژ فاضالب محله هاى کوى ملت، کارون، کورش، 
دانیال و انتهاى کوچه مســجد امام حسن(ع) زرگان، 
پیکاپ بحران منطقه 2 اصفهان عملیات تخلیه و پمپاژ 
فاضالب محله هاى کوى ملت، کارون، کورش، دانیال 
و انتهاى کوچه فرهاد زرگان، پیکاپ بحران منطقه 5 
اصفهان عملیات تخلیــه و پمپاژ فاضالب محله هاى 
کوى ملت، کارون، کورش، دانیــال و انتهاى کوچه 
1/3 و 4 پاســتوریزه، پیکاپ بحران منطقه 3 اصفهان 
عملیات تخلیــه و پمپاژ فاضالب محلــه هاى کوى 
ملت، کارون، کورش، دانیال و انتهاى کوچه 5/6/8،و 9 
پاستوریزه، بادیسان بحران آبفا اصفهان عملیات تخلیه 
و پمپاژکوچه شــماره یک پاستوریزه، بادیسان بحران 
عملیات تخلیه و پمپاژ فاضالب منهول، نبش چهارراه 
گلبهار و بنز 191 عملیات تخلیه و پمپاژ فاضالب با پمپ 

خودمکش و مخزن ذخیره را اجرایى نمودند.
این 9 اکیپ طى ســه روز موفق به 
مهار بخشى از پســاپ فاضالب  
شهر اهواز شــدند بغیر از فعالیت 
شبانه روزى آنها چه عاملى باعث 

این فعالیت جهادگونه شد؟ 
اگر بگویــم در ســه روز اول ، برخى از افــراد گروه 
به صورت شــبانه روزى فعالیت مى کردنــد مبالغه

 نکرده ام چون وقتى مى دیدیم از منهول ها به صورت 
جوشان فاضالب در سطح شهر سرازیر مى شود و این 
رویداد زندگى مردم را بــا مخاطراتى روبه رو مى کند 
نمى توانستیم به غیر از مهار پساب در کمترین زمان به 
چیزى دیگرى فکر کنیم وهمه همراهان فقط درصدد 

رفع  سریع این حادثه بودند.
برخــى از  مــردم  در مواقعى که 
خســاراتى بابت وقــوع بحران 
در زمینــه هاى مختلــف متحمل
مى شــوند دچــار تنــش هایى

مى شــوند. آیا مردم  آسیب دیده 
اهواز هنگامى که شما قصد کمک به 
آنها را داشتید همکارى مى کردند؟

 اکیپ بحران آبفا اصفهان ، قسمت هایى از شهر اهواز  
که مهار پساب فاضالب آن را برعهده گرفته بود کامًال 

عرب نشــین بودند این گــروه از هموطنانمان معتقد 
بودند که ما از اصفهان آمدیم تا به آنها کمک کنیم پس 
نهایت همکارى را با اکیپ بحران اصفهان داشتند و با 
رفتار خوبى که با ما داشتند گروه را در امر امدادرسانى 

یارى مى کردند.  
شــما به عنوان مدیــر اکیپ اول 
بحران آبفا اصفهان ده روز در شهر 
اهواز مستقر بودید به غیر از توان 
فنى و تخصصى در مقابله با حوادث 
غیر مترقبه،  چــه عامل دیگرى را 
بسیار مؤثر در مهار سریع بحران 

مى دانید؟ 
من به غیر از حضور در شهر اهواز بابت کمک به مردم 
آسیب دیده این شهر، در زمان وقوع زلزله غرب کشور 
به منظور اصالح شبکه آب به کرمانشاه اعزام شدم و 
نیز در اســتان اصفهان بحران کم آبى در شهرهاى 
نایین و خوروبیانک همچنین بحران ریزش شــبکه 
فرسوده فاضالب شاهین شهر راتجربه کردم بر این 
اســاس مى توان گفت   آنچه در مواقع مهار بحران 
بیش از پیش نیاز است ، در نهایت آرامش، خونسردى، 
همدردى کردن  و تسلى بخشیدن به آسیب دیدگان است 
و نیز مدیر گروه باید با انگیزه دادن وارائه رهنمودهاى 
الزم به همراهان، اکیــپ را در انجام موفق مأموریت 

محوله یارى کند این درحالى اســت کــه  موفقیت  در 
مهار فاضالب جارى شده در شــهر اهواز را نیز مرهون 
توصیه و پى گیرى هاى شــبانه روزى مهندس امینى 
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان  
مى دانیم  و حضور خود در اکیپ بحران آبفا اصفهان را 

ناشى از توجهات خداوند و  آقاامام زمان(ع) مى دانم.
اصفهان معین اهواز در مواقع وقوع 
بحران است براین اساس استان 
اصفهان چقدر موفق در امدادرسانى 
به هموطنانمان در شهر اهواز بوده 

است؟
به غیر از اکیپ بحران آبفا اصفهان، مهندس غالمى 
معاون امور هماهنگى عمرانى اســتاندارى اصفهان، 
مدیرکل حوادث غیر مترقبه اســتاندارى اصفهان و 
دیگر مسئوالن استان حضور داشتند همه مسئوالن 
هنگامى که از نزدیک نظاره گر آســیب هاى ناشى 
از ســیل بودند بى وفقه  راه هاى  به حداقل رساندن 
خســارات این حادثه غیر مترقبه را توصیه کردند و در 
این زمینه از هیچ کوششــى دریغ ننمودند  بى تردید 
اصفهانى ها در مهار حوادث ناشــى از سیل در استان 
خوزستان و دیگر استان ها نقش مؤ ثرى داشتند چراکه 
با همدلى و همکارى مى توان بر بسیارى از مشکالت 

در کشور  غلبه کرد.  

در گفتگو با نماینده مدیریت بحران شرکت آبفا اصفهان مستقر در اهواز تشریح شد

فروش قابل توجه فوالد مبارکهجزییات اقدامات آبفا اصفهان در مهار سیالب اهواز 
 در فروردین ماه

رضایى، مدیــر ارتباطات و امــور بین الملل 
شهردارى نجف آباد به نمایندگى از شهردارى 
این شــهر به اتفاق  مهندســى، رئیس اداره 
فرهنگى و مختارى، معاونــت فرهنگى اداره 
کل فرهنگ و ارشاد اســالمى اصفهان؛ لوح 
موسوى، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى 
شهرستان نجف آباد و عباســى ریاست اداره 
میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشگرى 
شهرســتان نجــف آبــاد از ظرفیــت هاى 
گردشگرى و فرهنگى نجف آباد بازدیدى به 

عمل آوردند.
در ابتدا در  جلسه اى در اداره فرهنگ و ارشاد 
نجف آباد  پتانسیل هاى فرهنگى و گردشگرى 
نجف آباد مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و 
در ادامه از پتانسیل هاى فرهنگى و گردشگرى 
نظیر محور تفریحى گردشگرى بیشه، مجموعه 
تاریخى هفت برج خارون و  بوســتان زندگى  
بازدید به عمل آمد که رضایــى از برنامه ها و 
اماکن گردشگرى که در چند سال اخیر ایجاد 

شده بود گزارش کاملى ارائه کرد .

بازدید از ظرفیت هاى
 گردشگرى و فرهنگى نجف آباد

استاندارى اصفهان و صندوق ضمانت صادرات
 تفاهمنامه امضا کردند

دانشگاه کاشان جزو برترین دانشگاه هاى قاره آسیا
 قرار گرفت
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