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مضرات افراط در نوشیدن چاى 70 ُتن گوشت گرم از قزاقستان وارد اصفهان شدبنیامین از امشب جانشین احسان علیخانى مى شودامروز براى «نود» تصمیم مى گیرند بازگشت به دوران نفتى، رمز موفقیت علیمنصور سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

گیـالس؛ 
آنطور که 
ندیده اید

کشِف کشف حجاب کنندگان با اپلیکیشن
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 بعید است طرح اصفهاِن 
شمالى به نتیجه اى برسد

«استانــدار معزول» 
با سیل نرفت!

هیچ «نمایى» 
در ورزشگـــاه ها
 وجود ندارد
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روزى روزگارى 
عکاسخانه هالیوود

گیالس یک میوه خوشمزه، زیبا و خوش طعم است. زمانى که 
گیالس مى خورید به غیر از طعم آن مى توانید از 

مزایایى که براى بدن دارد نیز استفاده کنید. این میوه
 خوشمزه سرشار از آنتى اکسیدان هاست و مى تواند

 مزایاى زیادى همچون بهبود بى خوابى، درد مفاصل و ...

«طریقت طریقى» عنوان پوســترى اســت که 
ابتداى ورود به گالرى شــماره 1 نمایشــگاه آثار 
امــان ا... طریقى توجــه بیننده را بــه خود جلب 
مى کند. ذیل آن شــرحى از زندگانى این هنرمند 

نقاش و عکاس نوشته شده است.
جمعیت حاضر در حیاط موزه هنرهاى معاصر که 
دقایقى را منتظر افتتاح نمایشــگاه بودند با چیده 
شدن روبان مخصوص و با گذر از کنار پالت نقاشى 
بزرگى که با دسته گل هاى رنگارنگ زینت داده 
شده بود، وارد گالرى شــدند تا به تماشاى آثار به 
یادگار مانده از این هنرمند فقید اصفهانى بایستند؛ 
کسى که عکاسخانه  اش در خیابان چهارباغ از سال 

1325 تا 1358 زبانزد بود. 
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بازدید بازدید 4040 هزار گردشگر در یک روز از باغ فین هزار گردشگر در یک روز از باغ فین
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مسئوالن استان هشدار داده اند با کشف حجاب عامدانه در خیابان و فضاى مجازى برخورد مى شود

«از یادها رفته» 
به یاد ماندنى خواهد شد

عملیات انتقامى تلویزیون علیه شهریار
یکى از سرخط خبرهاى 20:30 روز 14 اردیبهشت، به انتشار بخشى از 
صحبت هاى اخیر على دایى و واکنشى که سخنگوى باشگاه سایپا به او 
داشته، اختصاص داشت که همین موضوع موجب شد تا اهالى فوتبال 
منتظر پخش این گزارش در این بخش خبرى باشند. دایى مدت هاست 
با صدا و ســیما رابطه خوبى ندارد و دوربین ها و میکروفن هاى رسانه 

ملى را تحریم کرده و به نظر مى رسد ...
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در صفحه 4  بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

گزارشى از افتتاحیه نمایشگاه آثار امان ا... طریقى و 
نخستین اکران فیلم مستند «هالیوود اصفهان»

90 درصد
 بـازار خودرو 

در دست دالل هاست

رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو اصفهان دالیل
 افزایش قیمت این محصول را بررسى کرده است

ضرورت ورود دستگاه هاى نظارتى به موضوع تبانى 
نماینده مجلس تأکید کرد
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درخواست عفو داد!درخواست عفو داد!

«کنگــره مردمى تولید محتــواى فرهنگى به مناســبت هزار و 
چهارصدمین ســال شــهادت مولى الموحدین حضرت على بن 
ابیطالب(ع) در نیمه دوم سال جارى در اصفهان برگزار خواهد شد.»

دبیر اجرایى ستاد برگزارى چهاردهمین قرن شهادت حضرت على 
بن ابیطالب(ع) در جمع خبرنگاران این مطلب را اعالم و برنامه هاى 

این کنگره را تشریح کرد.
سید حسین رضازاده با بیان اینکه از شش ماه قبل ستاد برگزارى 
چهاردهمین قرن شهادت مولى على علیه السالم به صورت مستمر 
و منظم جلساتى را برگزار کرده، افزود: براى برنامه ریزى و تبیین 
اهداف کنگره مردمى تولید محتواى فرهنگى هزار و چهارصدمین 
سال شهادت حضرت على علیه السالم، 15 کمیته در بخش هاى 
مختلف فعالیت خود را آغاز کردند و از اول ماه رمضان نیز فراخوان 

در بخش هاى مختلف انجام خواهد شد.
وى ادامه داد: با تشکیل ستاد و تشــکیل کمیته هاى شعر آیینى، 
هنرهاى تجســمى، طراحى و خطاطى، ائمــه جمعه و جماعت، 
فرهنگــى- هنرى مســاجد، قرآن، نهــج البالغــه، مداحان و 
مرثیه خوانان، ُمبلّغان و ســخنرانان، تبلیغات شــهرى و شوراى 
تبلیغات، شــبکه هاى اجتماعى، تولید محتــوا و مدیریت پایگاه 
اطالع رسانى، دانشجویان و تبلیغات دانشگاهى و عکس و پوستر، 
این کمیته ها هر کدام بر اساس شرح وظایف در محورهاى مختلف، 

تاکنون فعالیت هایى را صورت داده اند.
رضازاده گفت: بانک جامع اطالعاتى نیز به منظور ارائه دانشنامه 
بزرگ امام على علیه الســالم با هدف جمــع آورى پایان نامه ها، 

مقاالت و... اجرایى شد.
دبیر اجرایــى کنگره مردمى تولیــد محتواى فرهنگــى هزار و 
چهارصدمین سال شــهادت حضرت على علیه السالم با تأکید بر 
اینکه این کنگره مردمى است، اظهار کرد: فراخوان شعر آیینى در 
کلیه انجمن هاى ادبى و ُشعرا صورت گرفته و در کمیته هنرهاى 
تجسمى و طراحى و خطاطى با هنرمندان جلسات توجیهى برگزار 
شده است. این در حالى است که در کمتیه فرهنگى- هنرى مساجد 

هم واحدهاى فرهنگى، در مدیریت مساجد مشارکت مى کنند.
وى خاطرنشــان کرد: برگزارى کرسى هاى تالوت قرآن، اجراى 
برنامه گروه هاى تواشیح و... از برنامه هاى کمیته قرآن بود و بنیاد 
نهج البالغه فعالیت هاى گسترده اى داشته اســت. این در حالى 
است که برنامه هاى مذهبى حول محور هزار و چهارصدمین سال 
شهادت على بن ابیطالب(ع) مدنظر بوده و کمیته تبلیغات شهرى 
و شوراى تبلیغات نیز نســبت به چاپ و نصب پوستر و... در سطح 

شهر اقدام مى کند. 
دبیر اجرایى این کنگره از مجموعه شــبکه هاى اجتماعى براى 
اطالع رسانى از سوى کمیته شبکه هاى اجتماعى خبر داد و گفت: 
در کمیته تولید محتوا و مدیریت پایگاه اطالع رسانى هم امید است 

بتوانیم فعالیت هاى بسیار اثربخشى را ارائه دهیم.
رضازاده از فعالیت اعضاى شــوراى سیاستگذارى کنگره مردمى 
تولید محتواى فرهنگى هزار و چهارصدمین سال شهادت حضرت 
على علیه الســالم خبر داد و گفت: از همه کسانى که در راستاى 
اشــاعه فرهنگ علوى فعالیت کرده و براى گسترش آن تالش 
مى کنند، قدردانى مى کنم. وى ادامه داد: دبیرخانه ســتاد کنگره 
مردمى تولید محتواى فرهنگى هزار و چهارصدمین سال شهادت 
حضرت على علیه السالم در مؤسسه تحقیقات و نشر معارف اهل 
بیت علیه السالم واقع در خیابان نشــاط، ابتداى خیابان فرشادى، 

آماده دریافت مقاالت و... در این زمینه است.
دبیر اجرایى این کنگره افزود: فراخوان از اول ماه مبارك رمضان 
سال جارى آغاز شده و پس از داورى آثار در بخش هاى مختلف، از 
پدیدآورندگان آثار در بخش هاى مختلف در زمان برگزارى کنگره 
که در شش ماه دوم سال جارى برگزار خواهد شد با هدایاى نفیس 
تجلیل خواهد شد. رضازاده این را هم گفت: این رویداد ارزنده در 
ابتداى راه قرار دارد و براى تســریع و تکمیل این راه، رسانه ها با 
اطالع رســانى و انعکاس اخبار آن مى تواننــد نقش تعیین کننده 

داشته باشند.
■■■

دبیر ستاد بزرگداشت چهاردهمین قرن شهادت مولى الموحدین 
حضرت على علیه السالم هم گفت: این کنگره از نوع کنگره هاى 
موضوع محور بوده و همه بخش هاى آن و در همه آثار فرهنگى- 

هنرى با موضوع حضرت على علیه السالم است.
احسان مشکنانى اظهار کرد: تولید آثار با هدف ترویج ارزش ها و 
ویژگى هاى شخصیتى حضرت على علیه السالم و تحکیم جایگاه 
اسطوره اى حضرت على علیه السالم در بین نسل ها به خصوص 

کودکان و نوجوانان است. وى ادامه داد: با توجه به اینکه امسال سال 
«رونق تولید» است، تأکید بر ارزش هاى کار و تالش، خوش بینى به 

آینده و تالش براى حرکت به سوى آینده مدنظر است.
مشکنانى همچنین گفت: با توجه به نقش وحدت آفرینى حضرت 
على علیه الســالم و اهمیت امور بین الملل در جهان اســالم، با 
کشــورهاى ترکیه، ســوریه، اردن، هند، عــراق، بحرین، قطر، 
افغانســتان، مصر و الجزایر در حال هماهنگى براى شرکت آنان 

در کنگره هستیم.

■■■
مدیر مؤسســه نهج البالغه اصفهان و از اعضاى ستاد نیز گفت: 
هزار و چهارصدمین ســال شــهادت حضرت على علیه السالم 
همزمان با هزاره سید رضى است که نهج البالغه را تدوین کرد 
و باید در کنگره مدنظر قرار گیرد تا اصفهان شــهر نهج البالغه 

جهان شود.
حجت االســالم و المســلمین على اصغر بیگى اظهار کرد: نهج 
البالغه منبع دست اول اسالم بعد از قرآن بود و باید بیش از پیش از 
جنبه هاى مختلف به آن توجه شود و در حقیقت متن نهج البالغه 
محور وحدت امت اسالم و راه نجات و نسخه شفابخش بشر است. 
وى با اشاره به برنامه هاى کمیته نهج البالغه نیز گفت: کرسى هاى 
نهج البالغه در حوزه علمیه اصفهان به صورت رسمى شروع شده 
است و در دانشــگاه اصفهان هم بیش از 1000 کتاب، پایان نامه، 

مقاله در زمینه نهج البالغه وجود دارد.
■■■

مسئول نهاد نمایندگى ولى فقیه در دانشگاه صنعتى و عضو ستاد 
برگزارى کنگره نیز گفت: در دفاتر نهاد رهبرى در دانشــگاه ها، 
پیشنهادات ارائه شده و برنامه هایى در سطح ملى، دانشگاه ها و... 

تدارك دیده شده است.
حجت االسالم و المسلمین جعفر عمادى افزود: مسابقه کتابخوانى 
با بهره گیرى از کتاب «على(ع) از زبان على(ع)» که بیان ویژگى 
على علیه السالم در نهج البالغه است در دستور کار قرار دارد، این 
در حالى است که ما مسابقات هنرى با مضمون کتاب «على(ع) از 

زبان على(ع)» را هم برگزار خواهیم کرد.
■■■

معاون قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان 

اصفهان که یکى از اعضاى ســتاد بود هم به خبرنگاران گفت: 
در دو ســال اخیر، جمعى از خادمان استان، کرسى هاى تالوت 
قرآن را به صــورت فصلى در مناطقى از شــهر اصفهان برگزار 
مى کنند که ششمین کرســى تالوت قرآن در رهنان برگزار و 
از پیشکسوتان قرآنى استان همچون استاد سید ناصر رضوى، 
که بیش از 50 ســال ســابقه خدمت در حوزه قــرآن را دارد،

 تجلیل شد.
حجت االسالم و المســلمین ابوالفضل یعقوبى از برگزارى اولین 
همایش حافظان قرآن و نهج البالغه در کاشان خبر داد و گفت: سه 
کارگاه تخصصى با نام على(ع) قرآن ناطق و اولین همایش ترتیل 
خوانان را خواهیم داشت و در شش ماهه دوم سال جارى هم شاهد 
افتتاح مکانى براى نگهدارى آثــار علماى اصفهان در حوزه قرآن 

و عترت هستیم.
■■■

عضو شوراى سیاستگذارى کنگره مردمى تولید محتواى فرهنگى 
هزار و چهارصدمین سال شــهادت حضرت على علیه السالم هم 
گفت: شوراى سیاستگذارى کنگره جلسات بسیار مستمرى را با 
همت سید حسین رضازاده، دبیر اجرایى داشته که ستودنى است 
چرا که این کار مردمى بود و هیچ نهاد دولتى در آن مداخله نداشته و 
این نه به علت ناتوانى نهاد دولتى بلکه در تبعیت از فرمایشات رهبر 
معظم انقالب، در وادى آتش به اختیار و مردمى است که با قصد 

تبلیغ اعتقادى، کالمى و شخصیتى امام على علیه السالم است.
حجت االسالم و المسلمین سید احمد ســجادى از خبرنگاران و 
رسانه ها نیز خواســت تا با نیت خالص به میدان بیایند و نیت خود 
را نیت امیرالمؤمنین(ع) کنند کــه مطمئنًا برکت به همراه خواهد 

داشت.
وى ادامه داد: با برگزارى این کنگره، ســعى داریم در جامعه موج 
ایجاد کنیم تا همه در ســفره امام على(ع) شرکت کنند و معارف 
اهل بیت(ع) ترویج یابد و در این راســتا بناست پوستر در سایت 

کنگره قرار گیرد.
■■■

مسعود نیکدستى، مســئول کمیته قرآن و عترت نیز با بیان اینکه 
کرسى هاى تالوت قرآن باید در جامعه نهادینه شود، گفت: هفتمین 
کرسى تالوت قرآن در نیمه دوم ماه مبارك رمضان با حضور قارى 

بزرگ کریم منصورى در اصفهان برگزار خواهد شد.
■■■

فغانى پور، مســئول کمیته مداحان هم ابراز کرد: کانون مداحان و 
شاعران آیینى اصفهان از فعال ترین کانون ها در کشور است و ما 

تمام توان خود را براى این حرکت در سال جارى انجام مى دهیم.
در پایان این نشست خبرى، از پوستر و سایت هزار و چهارصدمین 
سال شهادت امام على علیه السالم با حضور خبرنگاران، رونمایى 

شد.

کنگره هزار و چهارصدمین سال شهادت حضرت على(ع) در اصفهان برگزار مى شود
ساسان اکبرزاده

ت. زمانى که 
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حلول ماه مبارك رمضان، ماه ضیافت الهى را تبریک مى گوییم
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وبه یاد ماندنى خواهد شدبه یاد ماندنىىىخواهد شد ىىىىىىىىىىى

علیرام نورایى:  
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نایب رئیس فراکسیون ورزش مجلس با تأکید بر اینکه 
دستگاه هاى نظارتى باید به موضوع تبانى در لیگ برتر 
ورود کنند، گفت: همین که یک فرد مالکیت دو باشگاه در 
لیگ برتر را عهده دار است خود مسئله مفسده برانگیزى 

است که ضرورت دارد به آن رسیدگى شود.
ســید کاظم دلخوش با اشاره به حساســیت باالى دو 
هفته پایانى رقابت هاى لیگ برتر فوتبال کشور، گفت: 
ورزش در کشــور ما با ورزش در تمام دنیا متفاوت است 
و متأســفانه پشــت صحنه هایى دارد کــه قابل دفاع

 نیست.
نماینده صومعه ســرا در مجلــس با تأکید بــر اینکه 

شــائبه هایى مبنى بر تبانى برخى تیم هاى لیگ برترى 
مطرح شده که مراجع نظارتى باید سریعًا به این موضوع 
ورود کنند، افزود: نباید اجازه داد که روح ورزش که سرشار 
از  مردانگى و مرام پهلوانى است دچار خدشه و آلوده به 

مسائل غیر اخالقى شود.
دلخوش با بیان اینکه کمترین کشورى در دنیا هوادارانى 
همچون هواداران ایرانى دارد، افزود: بخشى از مدیریت ها 
در فوتبال کشور قابل دفاع نیست و در شرایطى که باید 
فدراســیون فوتبــال و وزارت ورزش و جوانان نظارت 
دقیق ترى بر رقابت هاى لیگ برتر داشته باشند،  شاهد 

رخ دادن اتفاقات عجیبى در فوتبال کشور هستیم.

عضو کمیسیون امور داخلى و شوراهاى مجلس گفت: در 
سرشمارى نفوس و مسکن سال 95، اطالعات و آدرس 
تمامى خانه هاى خالى مشخص شده، حال مى توان براى 
شناسایى دقیق و اطالعات جدیدتر از نیروها و پایگاه هاى 

بسیج مناطق استفاده کرد.
ابوالفضل ابوترابى با انتقــاد از فعالیت دالالن در عرصه 
مســکن و ســودجویى برخى مالکان بــراى افزایش 
چندبرابرى نرخ مســکن، گفت: قوه قضاییه باید به این 
مسئله مهم ورود مســتقیم کند، زیرا امروز به علت خأل 
نظارتى، هر یک از مالکان بر اســاس ســلیقه و منافع 
خــود قیمتگذارى مــى کنند که ایــن موضوع موجب 

افزایش بیــش از 100 درصدى نرخ مســکن شــده 
است.

نماینده مردم نجف آباد، تیــران و کرون با بیان اینکه در 
شرایط کنونى حدود دو میلیون و 600 هزار خانه خالى در 
کشور وجود دارد، افزود: وزارت راه و شهرسازى بر اساس 
قانون ُمکلّف به اخذ مالیات از خانه هاى خالى است و هر 
چه سریع تر در این عرصه باید اقدام قابل قبولى صورت 
گیرد. اگر این خانه هاى خالى به بازار مسکن تزریق شود، 
مى توان به کاهش قیمت مسکن و نرخ اجاره امید داشت 
 اما وزارت راه و شهرســازى هنوز به تعهدات خود براى 

ایجاد سامانه اطالعاتى عمل نکرده است.

ضرورت ورود دستگاه هاى 
نظارتى به موضوع تبانى 

بسیج خانه هاى خالى را 
شناسایى کند

افزایش قیمت بنزین فعًال 
منتفى است

سخنگوى هیئت رئیسه مجلس     خانه ملت |
از برگزارى نشست غیررسمى مجلس خبر داد و گفت: 
نشسـت غیررسـمى صبح روز یک شـنبه مجلس با 
هدف بررسـى موضوعـات پیرامـون افزایش قیمت 
بنزین برگزار شـد. بهـروز نعمتـى ادامـه داد: در این 
نشسـت دکتر الریجانى، رئیس مجلس توضیحاتى 
درباره موضـوع افزایش قیمـت بنزین ارائـه و اعالم 
کرد موضوع افزایش قیمت بنزین فعـًال منتفى بوده 
و قرار اسـت که در نشست مشـترك مجلس و دولت 
این موضوع و مسائل مرتبط با برنامه و بودجه بررسى 

شود.

همه مى مانند
محسـن هاشـمى، رئیس شـوراى شهر     ایلنا|
تهـران در خصـوص احتمال اسـتعفاى شـش عضو 
شوراى شهر تهران براى حضور در انتخابات مجلس 
اظهار کرد: چنین موضوعى در شـورا مطرح نیست و 

هیچ کدام از اعضا، این قصد را ندارند.

قدرت آمریکا بیشتر است 
یا خدا؟

  مهر | رئیـس مجلـس خبـرگان رهبـرى بـا 
بیـان اینکـه بعضى گمـان مى کننـد تاریـخ مصرف 
برخـى سـازمان ها و افـراد تمام شـده اسـت، گفت: 
آنها مى گویند، «فعًال زمانى اسـت که باید با دشـمن 
بسـازیم، چون او مـا را مى کوبـد»؛ به این افـراد باید 
گفت که قدرت آمریکا بیشتر است یا قدرت خداوند؟! 
اگر بگویند، قدرت آمریکا بیشـتر اسـت که مشـرك 
هستند و اگر قدرت خدا بیشـتر است که دیگر نباید از 
دیگران ترس داشت. آیت ا... جنتى گفت: این امید را 
داریم که روزى زنده باشیم و ببینیم که پرچم انقالب 
توسط امام خامنه اى به دست امام زمان (عج) سپرده 

مى شود.

این 2 نفر
  انتخاب | وزیر امور خارجه جمهورى اسالمى 
ایـران در گفتگـو بـا بخش انگلیسـى شـبکه خبرى 
«الجزیره» گفت: برخى کشورها براى کشاندن آمریکا 
و رئیس جمهورى این کشـور به یک درگیرى فاجعه 
بار دسیسه کرده اند اما متأسفانه این کشورها متحمل 
پیامدهاى اقدام خود خواهند شـد. ظریف با اشـاره به 
«محمد بن سـلمان» سـعودى و «محمد بـن زاید» 
اماراتى گفت: متأ سفانه دو تن در منطقه ما هستند که 

با منافع رژیم صهیونیستى همسو شده اند.

خبرخوان
رتبه اول زنان قلیانى 

   بهداشت نیوز | کارشناس بهداشت 
محیط مرکز بهداشت شهرستان بوشهر گفت: 
رتبه اول گرایش زنان به قلیان در استان بوشهر، 
زنگ خطرى براى خانواده هاست. رضا تندى 
اظهار کرد: ســن گرایش به دخانیات در استان 
بوشهر از متوســط کشــورى پایین تر بوده و 
همچنین متوسط سال هایى که یک فرد سیگار 
مى کشد، در استان بوشهر از میانگین کشورى 

باالتر است.

شیوع افسردگى در کشور 
  ایرنا | وزیر بهداشت، درمان و آموزش 
پزشــکى گفت: هم اکنون بیمارهاى روانى به 
ویژه افسردگى یکى از مخاطرات جدى جهان 
است که متأسفانه در کشورمان شیوع بیشترى 
دارد. دکتر ســعید نمکى افزود: بیمارى هاى 
روانى و به خصوص افســردگى از عوامل مهم 
رغبت به اعتیاد، خودکشى و خشونت به شمار 

مى رود.

تقدیر مجیدى از اردوغان
کارگردان ایرانى از «رجب طیب    ایرنا |
اردوغــان»، رئیس جمهــورى ترکیه به دلیل 
اکران فیلم «محمد رســول ا...(ص)» در این 
کشور قدردانى کرد. مجید مجیدى که مهمان 
افتخارى جشــنواره اى با عنــوان «روزهاى 
سینماى صوفى» در قونیه بود در سخنانى اظهار 
کرد: البى هاى دالر مانع اکران فیلم «محمد 
رسول ا...(ص)» در دنیا شدند، تشکر ویژه خود 
را از رئیس جمهور ترکیه اعالم مى کنم چرا که 

این فیلم تنها در ترکیه به نمایش درآمد.

توقف اعزام دائم به خارج 
  ایسنا| مشــاور معاون آموزشى وزارت 
بهداشــت از قطع اعــزام دائم دانشــجو در 
رشته هاى تخصصى علوم پزشکى به خارج از 
کشــور خبر داد و گفت: در واقع این وضعیت از 
سال هاى گذشــته روند رو به کاهش را داشته 
اســت اما با ایجــاد رشــته هاى تخصصى در 
دانشــگاه ها داخل کشــور، این اعزام در سال 

جارى کامًال متوقف شده است.

ما 1000 نفر را نجات دادیم
  عصر ایران| رئیس سازمان هواشناسى 
گفت: پیش بینى هاى هواشناسى در سیل اخیر 
از جان باختــن 1000 نفر به ویژه در حاشــیه 
زاگرس پیشگیرى کرد. سحر تاجبخش اظهار 
کرد: همکارانم با پیش بینى مقدار بارش و زمان 
وقوع بارش توانستند به کاربران متخصص در 
مدیریت بحران ســیل کمک کنند و این اقدام 
موجب شــد کمترین خســارات و تلفات را در 

بحران سیل داشته باشیم.

کاغذها به زودى مى رسند
  فارس| دستیار ارشــد وزیر فرهنگ و 
ارشاد اسالمى و رئیس کارگروه کاغذ با اشاره به 
تالش ها براى بهبود وضعیت بازار کاغذ گفت: 
حدود 6000 ُتن کاغذ روزنامه ، چاپ و تحریر از 
گمرك ترخیص شده که انتظار مى رود التهاب 

بازار را کم کند.

گاف زنده رئیس
  تسنیم| محسن هاشمى رفسنجانى، 
رئیس شوراى اسالمى شــهر تهران در برنامه 
تلویزیونى «فرمول یک» به گمان اینکه برنامه 
از پخش زنده خارج شــده از على ضیاء مجرى 
برنامه خواســت درباره اختالفــات پیش آمده 
در صحن شــورا نیز از وى ســئو ال کند که با 
یادآورى مجــرى برنامه، متوجــه زنده بودن 

برنامه مى شود.

انتظار مى رفت اســتاندار معزول گلستان به دلیل غیبت 
در بحرانى ترین روزهاى این اســتان براى همیشــه از 
مدیریت هاى دولتى دور باشــد اما بعد از یک ماه و نیم، 
موضوع بازگشت وى به وزارت ورزش مطرح شده است.

در روزهاى ابتدایى سال جارى مهمترین و ُپربازدیدترین 
نام میان مردم و شــبکه هاى مجازى «مناف هاشمى» 
بود. کسى که به علت غیبت عجیب و دور از انتظارش در 
بحرانى ترین روزهاى استان گلستان، به جنجالى ترین 
مدیر تبدیل شد و از این حیث هنوز کسى نتوانسته جاى 

او را بگیرد.
موضوع به سیل ویرانگر در استان گلستان مربوط مى شود 
که در اولین روزهاى سال جارى این استان را با بحرانى 
گسترده مواجه کرد. این در حالى بود که مناف هاشمى، 
استاندار گلستان خارج از کشــور به سر مى بُرد. بدتر هم 
واکنش ها و توجیهاتى بود که نسبت به این غیبت از طرف 
او و برخى مقامات کشورى مطرح مى شد که دستمایه اى 
براى باال گرفتن موج اعتراضات و واکنش ها و در نهایت 

برکنارى اش شد.
انتظار مى رفت که مناف هاشمى بعد از برکنارى ُپرسر و 
صدا براى همیشه یا حداقل چند ماه از صحنه مدیریت هاى 
دولتى دور باشــد اما هنوز یک ماه و نیم بیشتر از عزل او 
نگذشته که موضوع بازگشــتش به ورزش و ساختمان 
وزارت ورزش مطرح شده است. وزارتخانه اى که به دلیل 
حضور در انتخابات شوراى شهر، عطایش را بعد از چهار 
سال به لقایش بخشــید اما حاال دوباره در ساختمان این 

وزارتخانه و در میان مدیران آن دیده مى شود.
مناف هاشمى پیش از حضور در استاندارى گلستان، در 
وزارت ورزش بود و پست معاونت پشتیبانى و توسعه منابع 
انســانى این وزارتخانه را بر عهده داشت. هاشمى سال 
1392 و در دوره محمود گودرزى مدیریت در این معاونت 

را قبول کرد. فروردین ماه سال 96 براى ورود به انتخابات 
شوراى شهر اعالم اســتعفا کرد و شش ماه بعد از آن هم 

استاندار گلستان شد.
حاال که موضوع خارج از کشــور بــودن او همزمان با 
روزهایى که کِل ایــران درگیر ســیل و تبعاتش بود، تا 

حدى از تب و تاب افتاده، وى در ساختمان وزارت ورزش 
آمد و رفت دارد و در برنامه هاى برگزار  شده از طرف این 
وزارتخانه هم حاضر مى شود. او چهارشنبه هفته گذشته 
در مراسمى در کنار مدیران ورزشى عکس یادگارى هم 

گرفت.

این در حالى اســت که زمزمه هایى هم مبنى بر حضور 
مناف هاشمى در معاونت پارلمانى و امور حقوقى وزارت 
ورزش مطرح شده و حضور هفته گذشــته او در مراسم 
برگزار شده از طرف وزارت ورزش هم حقیقِت این موضوع 

را ُپررنگ تر مى کند.

طى سال هاى اخیر واحد هاى صنفى لبنیاتى به شدت رشد 
پیدا کردند به نوعى که در تمام محله ها مى توان تعدادى از 
این واحد ها را مشــاهده کرد. واحد هایى که انواع و اقسام 
لبنیات از ماســت و کره و دوغ شیر گرفته تا عسل و خرما و 

برخى اجناس دیگر که ارتباطى به شغل آنها ندارد. 
بخشى از مصرف کنندگان دلیل استقبال از لبنیات سنتى را به 
کیفیت محصوالت لبنى که توسط کارخانجات تولید مى شود 
مرتبط مى داننــد و عنوان مى کنند ایــن تولیدات طعم و 
مزه اى  که مردم از لبنیات انتظار دارند را ندارند، حتى مى توان 
به داستان استفاده پالم در لبنیات نیز در این میان اشاره کرد 
که تأثیر زیادى در سوق داده شدن مردم به سمت استفاده از 
این لبنیات داشته و بخشى از مردم را به این باور رسانده که 
لبنیات سنتى سالم تر از لبنیات تولیدى توسط کارخانجات 
هستند. اما از طرفى اســتفاده کنندگان از این لبنیات شاید 
به خطرات دیگرى که آنهــا را در این زمینه تهدید مى کند 
توجهى ندارند. رضا باکرى، دبیــر انجمن صنایع لبنى در 
گفتگو با «میزان» درباره چرایى افزایش واحد هاى لبنیات 

ســنتى اظهار کرد: دامداران به جاى اینکــه هر کیلوگرم 
شــیر را با قیمت 2200 تا 2300 تومان بــه کارخانجات 
بفروشــند ترجیح مى دهند با قیمت 3500 تا 4500 تومان 
عرضه کنند تا منفعت بیشترى کســب کنند و مابقى را به 
کارخانجات بفروشند. وى ادامه داد: استفاده از لبنیات سنتى 
قطعاً  مشکل آفرین است و احتمال انتقال بیمارى مشترك 
انسان و دام از طریق شــیر خام و فرآورده هایى که از شیر 
غیر پاستوریزه تهیه مى شود وجود دارد، اما در حال حاضر 
مسئوالن بخاطر ایجاد اشــتغال ترجیح مى دهند برخورد

 نکنند.

تهمینه میالنى این روزها بخاطر ادعایى که در کپى کارى 
نقاشى هایش مطرح شده در صدر اخبار قرار گرفته است.

به گزارش «اعتمادآنالین»، او شــهریور ســال گذشته 
نمایشــگاهى با عنوان «فیلم هایى که نساختم» برگزار 
کرد. این نمایشــگاه بخاطر آثار ضعیف و کپى شــده، با 
اعتراض هنرمندان تجسمى و کارشناسان هنرى لغو شد. 
نمایشگاه دوم این کارگردان هم روز جمعه، 6 اردیبهشت 
98 با عنوان «آن دیگرى» در گالرى «آریانا»  افتتاح شد. 
اما این بار هم کاربران فضاى مجازى، با انتشار تصاویرى 

از نمایشگاه و تطبیق آن با آثار نقاشان، به تکرار کپى کارى 
او اعتراض کردند.

تهمینه میالنى در واکنش به تقلبــى بودن آثارش گفت: 
هدف این افراد هتاك تنها ترور شــخصیت من است که 
در میان عده اى محبوبیت دارم. عالوه بر این اعتراض ها 
خبرهایى از لغو نمایشــگاه دوم این کارگــردان در هفته 

گذشته منتشر شد
نمایشگاه نقاشى هاى تهمینه میالنى به مدت سه روز برپا 
شد و البته او تعطیلى زودتر از موعد نمایشگاه را تکذیب کرد.

سیدمحمد بطحایى، وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به 
«ایسنا» پیرامون انتقادات رئیس جمهور مبنى بر ضعف 
دانش آموزان در زبان عربى و انگلیسى و ناتوانى آنها از 
انجام مکالمات ابتدایى زبان گفت: اشاره رئیس جمهور 
نه فقط زبان انگلیســى بلکه زبان عربى هم بود و اینکه 
آموزش طورى است که دانش آموز در سطح مکالمه دو 
جمله عربى هم نمى تواند صحبت کند. همچنین آموزش 
زبان را باید از انحصار خارج کنیم. این از اهداف ماست 

که نتوانستیم موفق شویم و تأ سف ما براى االن نیست.
وى ادامه داد: تالش کردیم انحصار از زبان انگلیســى 
خارج شود که تا کنون موفقیتى نداشتیم. فرمایش رئیس 
جمهور را دنبال مى کنیم و روش آموزش که بخشى به 
معلمان برمى گردد را باید تصحیح کنیــم و آنگونه که 
رئیس جمهور گفت الاقل در متوســطه دوم به سمتى 
برویم که بچه ها بتواننــد در حد مکالمه هم تخصص و 

مهارتى پیدا کنند و تکیه محض بر گرامر نباشد.

احسان قاضى زاده هاشمى، عضو شوراى نظارت بر صدا 
و سیما دیروز در حاشــیه جلسه علنى مجلس گفت: این 
شورا روز دوشنبه (امروز) میزبان میرباقرى، معاون سیما؛ 
شهریارى، معاون ادارى و مالى سازمان؛ فروغى، مدیر 
شبکه 3 و مهدوى مهر، مدیر کل بازرگانى سازمان خواهد 
بود. حضور میرباقرى و شهریارى براى بررسى اتفاقات 
پیرامون برنامه «نود» خواهد بــود. اینکه برنامه «نود» 
پخش خواهد شد یا نه بستگى به جمع بندى و توضیحات 
ارائه شده در شورا دارد. وى افزود: بررسى نحوه درآمد، 

بحث بازرگانى، مسابقات اپلیکیشنى و ستاره مربع ها و 
ادامه پخش برنامه «برنده بــاش» نیز مربوط به حیطه 
مالى سازمان است که این موضوع نیز مورد بررسى قرار 

خواهد گرفت.
قاضى زاده هاشــمى در پاسخ به این ســئوال که آیا در 
این جلسه درباره منابع درآمدى مسابقه «عصر جدید» 
هم بحثى مطرح مى کنید یا خیر، گفت: مسابقه «عصر 
جدید»  مشکلى ندارد و درآمدهایش از راه آگهى کسب 

مى شود.

احمد میرعالیى، تهیه کننده ســریال «حضرت موسى 
(ع)» درباره فرضیه هاى مطرح شده درباره ترور بیولوژیک 

کارگردانان این ســریال و آخرین وضعیت جمال شورجه 
گفت: حال ایشــان رو به بهبود اســت و در حال حاضر، 
هم از لحاظ روحى و هم از لحاظ وضع ظاهرى شــرایط 

مساعدى دارند.
جمال شورجه در روزهاى گذشته به  دلیل عارضه مغزى 
در بیمارستانى در تهران تحت مراقبت هاى پزشکى قرار 
گرفته است. فرج ا... سلحشور که در زمان حیاتش از او هم 
به عنوان سازنده ســریال «حضرت موسى(ع)» نام برده 
مى شد، به سرطان ریه مبتال بود صبح روز هشتم اسفند 

1394 در 63 سالگى، درگذشت.
تهیه کننده سریال «حضرت موســى (ع)» با بیان اینکه 
بدون اظهارنظر کارشناسى نمى توان درباره فرضیه ترور 
بیولوژیک صحبت کرد، گفت: من فکر مى کنم نمى توان 
بدون نظر کارشناسى دقیق درباره این مسائل صحبت کرد 

و فکر نمى کنم جاى نگرانى وجود داشته باشد.
وى با اشاره به اینکه خداوند حافظ جان حضرت موسى (ع) 
و همه پیامبران الهى بوده است، گفت: خواست پروردگار 
بر نیرنگ و فریب اهل ســتم، پیروز اســت و به امید خدا 
سریال «حضرت موســى (ع)» هم به لطف الهى ساخته 

خواهد شد. 
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«استاندار معزول» با سیل نرفت!

بخاطر یک مشت کپى!چرایى گسترش واحد هاى لبنى سنتى

پاسخ آقاى وزیر به انتقاد آقاى رئیس جمهور 

امروز براى «نود» تصمیم مى گیرند

«ترور بیولوژیک» دست اندرکاران
 سریال «حضرت موسى(ع)»؟

میزان بارندگى هاى کشــور از ابتداى سال آبى جارى 
تاکنون به 319 میلیمتر رســیده اســت که این رقم در 
مقایسه با مدت مشابه سال گذشــته 129 درصد و در 
مقایسه با مدت متوســط بلندمدت 45 درصد افزایش 
داشته اســت. روند افزایشــى بارندگى ها موجب شده 
اســت تا ایران پربارش ترین ســال آبى نیم قرن اخیر 
خود را تجربه کنــد و حجم بارندگى تمامى اســتان ها 
از مــدت میانگین 50 ســال اخیر کشــور هــم فراتر 

برود.
سدهاى ایران نیز تحت تأثیر بارندگى هاى مناسب سال 
آبى جارى وضعیت بسیار مناسبى را تجربه مى کنند به 
طورى که ورودى آب به ســدها از ابتداى مهرماه سال 
گذشته تاکنون به 64/08 میلیارد مترمکعب رسیده که 
این رقم در مقایسه با ورودى 16/15 میلیارد مترمکعبى 
مدت مشابه سال گذشــته 297 درصد افزایش داشته 

است.

در حال حاضر میزان ذخیره آب ســدهاى کشور با رشد 
60 درصدى نسبت به سال گذشــته به 74/39 میلیارد 
مترمکعب رسیده  و 79 درصد از ظرفیت مخزن سدهاى 

کشور نیز پر شده است. 
بارش هاى مناسب ســال آبى جارى باعث شده است تا 
از میان 178 سد مهم کشور حدود 83 سد بزرگ که 59 
درصد از ظرفیت کل مخازن ســدهاى کشور را شامل 

مى شوند بین 90 تا 100 درصد پر شده باشند.

وضعیت سدهاى کشور در نیمه اردیبهشت ماه 
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انتقاد از امنیت پارك ها
امام جمعه شـهرضا گفت: پارك ها بایـد مکانى امن 
براى حضور خانـواده ها باشـد، گاهـى خبرهایى به 
گوش ما مى رسـد که برخى پارك ها امنیت کافى را 
ندارد و در آن یک خانواده نمى تواننـد با اطمینان به 

تفریح بپردازند. 
حجت االسالم سیف ا... یعقوبى در جلسه ستاد احیاى 
امـر به معـروف ایـن شهرسـتان تأکید کـرد نیروى 
انتظامى شهرضا باید فکر اساسى بکند و باید با تدبیر 

وارد میدان شود تا امنیت را به پارك ها برگرداند.

کاهش آتش سوزى در کاشان
کاشـانى ها فروردین را با کاهـش34 درصدى آتش 
سوزى ها پشت سر گذاشتند. محمد مسعود چایچى، 
مدیر عامل سـازمان آتش نشـانى وخدمـات ایمنى 
شـهردارى کاشـان گفـت: 33 مـورد آتش سـوزى 
درفروردین ماه امسـال در کاشـان به وقوع پیوست 
که در مقایسه با مدت مشابه آن کاهش 34 درصدى 
داشـت. وى افزود:آتـش سـوزى وسـایل نقلیـه و 
کاربرى هاى تجارى از قابل توجه ترین موارد عملیات 

اطفاى حریق این سازمان در نخستین ماه سال بود.

برگزارى المپیاد استانى 
آماده دادرس 

هفتمین مرحله المپیاد اسـتانى آمـاده دادرس دانش 
آموزان پسـر جمعیت هـالل احمر اسـتان اصفهان 
بـه میزبانى شهرسـتان دهاقـان برگزار شـد. رئیس 
جمعیت هالل احمر شهرستان دهاقان گفت: دراین 
مسابقات 500 دانش آموز از 26 شهرستان استان به 

رقابت پرداختند. 
داریوش بهرامى افزود: تیم شهرستان هاى دهاقان، 
نجف آبـاد و اصفهـان دو رتبه هـاى اول تا سـوم را 
کسب کردند. این المیپاد در دو روز برگزار شد که روز 
اول مخصوص خواهـران و مـدارس خدیجه کبرى 
شـهراصفهان، مدرسـه فرزانـگان شـهر اصفهان و 
شهرسـتان لنجـان رتبه هاى اول و سـوم را کسـب 

کردند.

گام مهم رفع معارض 
در محور اصفهان-اردستان

از سوى اداره کل راه وشهرسازى، یک میلیارد تومان 
براى رفـع معـارض در محـور اصفهان- اردسـتان 
اختصـاص یافـت. معاون مهندسـی و سـاخت اداره 
کل راه وشهرسـازي اسـتان اصفهـان در ایـن بـاره 
گفت: از روسـتاي دیزلو به سـمت اردسـتان با توجه 
بـه وجود معـارض به ویـژه لوله هـاي انتقـال آب با 
فشـار بـاال بایـد تدابیـري اندیشـیده می شـد که با 
حضور معـاون هماهنگی امـور عمرانی اسـتانداري 
مقرر شـد تا با مشـارکت آب و فاضالب این مهم به 

سرانجام برسد. 
عباس صالحی افزود: تصمیم بر آن شـد تا اعتباري 
بالغ بر ده میلیارد ریال از سوى راه وشهرسازي استان 
براى تهیه لوله انتقـال آب اختصاص و اجراي پروژه 

نیز توسط اداره آب و فاضالب انجام شود.

تشویق گلپایگانى ها براى 
استفاده از انرژى خورشیدى

رئیس امور برق شهرسـتان گلپایگان بـا بیان اینکه 
افرادى که به دنبال سرمایه گذارى هستند وارد حوزه 
نصب انرژى خورشیدى شوند، گفت: با توجه به خنک 
بودن هـوا در گلپایـگان انرژى خورشـیدى راندمان 
باالیى دارد و به همین دلیل صرفه اقتصادى خوبى را 
به دنبال دارد، براى مثال مشترکانى که 20 کیلووات 
سـلول هاى خورشـیدى نصـب کردنـد، مى تواننـد 
ماهیانه حداقل دو میلیـون و 300 هزار تومان درآمد 
کسـب کنند که ایـن مبلغ هرسـاله با توجـه به تورم 

افزایش مى یابد.
شاپور حدادى پور با بیان اینکه هر کیلو وات نیازمند 
12 متر مربع فضاست، خاطرنشان کرد: دامدارى ها، 
سـوله صنعتگران، حیاط یا پشـت بام هایى با فضاى 
مناسـب و یا زمین هاى لم یزرع مکان هاى مناسـبى 

براى نصب سلول هاى خورشیدى است.

خبر

مدیرکل کمیته امداد امام خمینى(ره) اصفهان گفت: دومین 
کاروان بزرگ از کمک هاى 12 میلیارد تومانى مردم اصفهان، 
متشکل از هشت تریلر و کامیون راهى استان هاى سیل زده 

لرستان و خوزستان شد.
محمدرضا متین پور با بیان اینکــه مردم نیکوکار اصفهان 
تاکنون بیش از 12 میلیارد تومان به هم میهنان سیل زده خود 
کمک کرده اند، گفت: دومین کاروان بزرگ از این کمک ها 
به ارزش تقریبى سه میلیارد تومان به استان هاى لرستان و 

خوزستان ارسال شد.
وى افــزود: این محموله شــامل کانکس، مــواد غذایى، 
آب معدنى، لوازم منزل، فرش، موکت و اقالم بهداشتى بود 

که با هشت دستگاه تریلر و کامیون عازم مناطق هدف شد.
متین پور با بیان اینکه مردم نیکوکار استان کماکان در حال 
کمک به هم میهنان آسیب دیده از سیل هستند، خاطرنشان 
کرد: سیل خسارت هاى زیادى به هموطنان وارد کرده است 
که کمک مؤثر به آسیب دیدگان نیازمند مشارکت گسترده و 

هدفمند مردم شریف ایران است.
مدیرکل کمیته امداد اصفهان با اشــاره بــه روش انتقال 
کمک هــاى مردم، گفــت: کمک هاى نقدى به حســاب 
متمرکز کمیته امداد کشور واریز و از آنجا به مناطق سیل زده 
اختصاص مى یابد و کمک هاى کاالیى نیز با تجمیع در مرکز 

استان و پس از دسته بندى به مناطق هدف ارسال مى شود.

رئیس دفتر تبلیغات اسالمى اســتان اصفهان گفت: 750 
مبلغ در ماه مبارك رمضان به شهرســتان هاى این استان 

اعزام شدند.
حجت االسالم والمسلمین محمد قطبى روز شنبه در گفتگو 
با «ایرنا» افزود: مبلغان اعزامى به شهرستان هاى اصفهان 
در برنامه هاى ابالغى براى سخنرانى، ترویج نماز و زکات، 
تفسیر قرآن، برپایى نماز جماعت و احکام و نهج البالغه در 

ماه رمضان فعالیت دارند. 
وى گفــت: در این ماه مبــارك همچنیــن 400 مبلّغ به 
اســتان هاى چهارمحال و بختیارى، لرستان و خوزستان 
اعزام شــدند. رئیس دفتر تبلیغات اسالمى اصفهان با بیان 

اینکه امسال استان هاى سیل زده شــرایط خاصى دارند، 
یادآور شد: این مبلغان به عنوان امداد فرهنگى به این مناطق 
اعزام شدند. وى با اشــاره به اینکه این ماه بهترین فرصت 
براى عبادت و جذب جوانان به مساجد است، تصریح کرد: 
تعامل فرهنگــى و اجتماعى با مردم، رفــع و رجوع بعضى 
مسائل فقهى اعتقادى و شبهات، پرسش و پاسخ و تقویت 
روابط فرهنگى و اجتماعى و دلدارى و امداد سیل زدگان جزو 

این برنامه هاست. 
رئیس دفتر تبلیغات اسالمى استان اصفهان خاطرنشان کرد: 
امداد فرهنگى در ماه رمضان جزو تجربه ها و برنامه هایى 

است که بازخورد و نتایج خوبى به همراه داشته است.

اعزام 750 ُمبّلغ
 به شهرهاى استان 

کمک به سیل زده ها
 12 میلیارد تومان شد

رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو اصفهان درباره افزایش 
قیمت خودرو در روزهاى اخیر به «ایسنا» گفت: به دلیل 
اینکه واردات خودروهاى خارجى محدود شده و نوسانات 
دالر نیز تا حدى کاهش یافته اســت، بعــد از عید نوروز 
مصرف کننده کمترى براى خرید ایــن خودروها تمایل 
نشان داد، بنابراین قیمت ها کمتر دچار افزایش شده است.

حمیدرضا قندى، درباره وضعیت خودروهاى داخلى اظهار 
کرد: بازار خودروهاى ایرانى در حال حاضر وضعیت مناسبى 
ندارد و متأسفانه سایت هایى مثل «دیوار» و «شیپور» به 
ارائه قیمت هاى بســیار غیرمعقول بــراى مصرف کننده 
مى پرداختند که با قیمت واقعى بازار مطابق نداشت و در 

این سایت ها مالك قیمت، سلیقه مردم است.
وى با بیان اینکه کارخانه هاى ســایپا و ایران خودرو نیز 
عرضه بسیار کمى نسبت به نیاز مصرف کننده در بازار دارند، 
تصریح کرد: متأسفانه ایران خودرو هنوز سفارشات آبان ماه 

سال 97 خود را تحویل مشترى نداده است.
رئیس اتحادیه فروشــندگان خودرو اصفهان با اعتقاد بر 
اینکه ثبت نام روزانه خودروها اصًال معقول نیست، گفت: 
مثًال امروز مشــخصات 1000 ماشــین از ساعت 10 در 

سایت قرار مى گیرد و ســاعت 10 و یک دقیقه خودروها 
تمام مى شود، باید توجه داشت، تعداد 1000 خودرو براى 
استان اصفهان بسیار کم است، چه برسد براى کل کشور.

قندى افزود: در شــرایط فعلى ایران خودرو ناچار اســت 
خودروهایى که پارسال ثبت نام شده را به قیمت همان سال 
به مشترى تحویل دهد، پس در بازار به قیمت روز فروش 

مى کند تا جبران قیمت سال قبل شود.
وى با تأکید بر اینکه در حــال حاضر پیش فروش خودرو 
تا مرداد سال 99 انجام شده اســت، اظهار کرد: شرکت 
ایران خودرو، پارس تیو فایو را ده ماه گذشته، پیش فروش 
کرده است، در عمل شرکت خودروساز پول را از مشترى 
مى گیرد و با پول او قطعه خریدارى و ماشین تولید مى کند. 
رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو اصفهان گفت: مسئله 
مهم در بازار خودرو عرضه و تقاضا است و اگر امروز براى 
پنج میلیون خودرو تقاضا وجود دارد، این دو کارخانه تنها 

روزى 500 خودرو وارد بازار مى کنند.
وى در ادامه فعالیت افرادى خارج از صنف خودرو را عامل 
دیگرى در گرانى آن دانست و گفت: متأسفانه افرادى غیر 
از صنف اتومبیل، پول هاى سرگردان خود را به این بازار 

آورده اند. گرانى خودرو، دست نمایشگاهدار نیست، بلکه 
دست سرمایه گذار و مصرف کننده است. اگر خودروها را به 

بازار بیاورند، قیمت ها شکسته مى شود.
قندى درباره پیش بینى اش از بــازار خودرو، گفت: هرچه 
قیمت خودرو افزایش یابــد، مصرف کننده واقعى در بازار 
کمتر مى شــود. اکنون 90 درصد بازار خودرو نه دســت 
مصرف کننده واقعى، بلکه در دست دالل سرمایه گذار و 

پولدار است. 
وى با تأکید بر اینکه افزایش نرخ خودرو از ابتداى امسال 
تاکنون طى 30 سال گذشته بى سابقه بوده است، تصریح 
کرد: از خرداد ســال قبل تورم همه کاال و محصوالت از 
جمله خودرو را شامل شد اما از 15 فروردین امسال و بعد از 
شروع رسمى کار در کشور تا به امروز، قیمت خودروهاى 
داخلــى تــا 20 درصد افزایــش یافته اســت همچنین 

خودروهاى خارجى نیز 10 تا 20 درصد رشد داشته اند.
قندى افزود: اگر وضعیت باز خــودرو این گونه پیش رود، 
باز هــم افزایش قیمت خواهیم داشــت و تــا زمانى که 
شرکت هاى خودروســاز دولتى باشند و خصوصى سازى 

واقعى نشود، این ماجرا ادامه خواهد داشت.

رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو اصفهان دالیل افزایش قیمت این محصول را بررسى کرده است

90 درصد بازار خودرو در دست دالل هاست

در حالى که مردم از نبود و کمبود شکر و ماکارونى در بازار 
گالیه دارند، رئیس اتاق اصناف اصفهان با رد این موضوع، 
معتقد است امروز بازار اصفهان در بحث تأمین کاالهاى 

اساسى ویژه ماه رمضان هیچ مشکل و کمبودى ندارد.
رسول جهانگیرى در گفتگو با «ایســنا» در این باره مى 
گوید: توزیع شــکر در واحدهاى صنفى انجام مى شود و 
مشکلى در تأمین و توزیع شــکر نداریم، همچنین سایر 
اقالم مورد نیاز مــاه رمضان رصد و ذخیره ســازى بازار 

انجام شده است.
رئیس اتاق اصناف اصفهان افزود: شــکر در برهه اى از 
زمان حتى به نرخ کیلویى 8000 تومان رسید اما با تالش 
وزارت صنعت، معدن و تجارت در سطح واحدهاى صنفى، 
قیمت ها شکسته شد و امروز براى مصرف کننده در سطح 

واحدهاى صنفى به کیلویى 3400 تومان رسیده است.
وى در خصوص کمبود ماکارونى در بازار هم گفت: برخى 
صنایع تولیدکننده ماکارونــى در رابطه با تأمین آرد مورد 
نیاز خود با توجه به ثبت در سامانه، دچار چالش شده اند، 
البته در ارتباط با اختصاص سهمیه آرد این واحدها اکنون 
هیچ مشــکلى وجود ندارد. رئیس اتاق اصناف اصفهان 
همچنین با ابراز بى اطالعى از نبود و کمبود ماکارونى در 
بازار و فروشگاه هاى زنجیره اى و حذف اتیکت قیمت ها، 
اظهار کرد: این موضوع را بعید مى دانم و شاید موردى و 

لحظه اى باشد.
 جهانگیرى در خصوص تغییر ســاعت مشــاغل در ماه 
مبــارك رمضان، اظهار کــرد: برخى مشــاغل نیازمند 
سرویس دهى به مردم و مسافران هستند، البته از سوى 

دیگر باید حرمت این ماه نگه داشته شود و به همین منظور 
زمان شروع فعالیت و برون بر غذاهایى همچون هلیم و 
آش، رستوران ها در بحث بیرون بر، ساعت 15 تعیین شده 
است. وى زمان شروع به فعالیت و بیرون بر صنف پیتزا و 
ساندویچ و همچنین آبمیوه و بستنى را ساعت 17 اعالم 
کرد و افزود: کافى شــاپ ها نیز یک ساعت قبل از افطار 

مى توانند شروع به فعالیت کنند.
رئیس اتاق اصناف اصفهان در خصــوص قیمتگذارى 
برخى اصناف ویژه ماه رمضان اظهار کــرد: در این ماه 
زولبیا و بامیه مشــمول قیمتگذارى است که در اصفهان 
بعد از تصویب در کمیسیون تنظیم بازار، قیمت ممتاز آن 
18 هزار تومان و درجه دوم آن 15 هزار تومان خواهد بود 

که به واحدهاى صنفى ابالغ مى شود.

جهانگیرى در خصوص قیمتگذارى آش و هلیم در ایام 
ماه رمضان، اظهار کرد: قیمت آش و هلیم براساس عرضه 
و تقاضا تعیین مى شود و این صنف مشمول قیمتگذارى 
نیست اما اگر نیاز به قیمت ارشــادى باشد به طور قطع 

نرخ هایى اعالم مى شود.
جهانگیرى در ادامه افــزود: قیمت مرغ با توجه به جوجه 
ریزى که انجام شد با افزایش عرضه ها حالت منطقى تر 
به خود گرفت و از کیلویى 17 هزار تومــان آرام آرام به 
محدوده 11 هزار تومان رســید. جهانگیرى تأکید کرد: 
قیمت ها به صورت دستورى قابل کنترل نیستند و تالش 
بر این بوده که با منطقى کردن عرضه و تقاضا، قیمت ها را 
به سمت حالت واقعى سوق داد. وى یادآور شد: بر همین 

اساس، مشکلى در تأمین مرغ وجود ندارد.

رئیس اتاق اصناف اصفهان تشریح کرد

وضعیت بازار اصفهان در ماه رمضان
اعضاى شوراى اسالمى شهر اصفهان در نشست هفتاد و 
یکم این شورا در جریان بررسى الیحه پیشنهاد نامگذارى 
یک بزرگراه، یک تقاطع غیر همسطح، دو چهارراه، دو 
خیابان، یک بوســتان و ده کوچه کــه همگى به تأیید 
کمیسیون نامگذارى رســیده بود، ادامه بلوار فرزانگان 
در محــدوده مناطق 7و 14 را با نــام بزرگراه فرزانگان 

تصویب کردند.
همچنین در ادامه بررسى الیحه مذکور مجموعه پل ها 
و تقاطع غیر همسطح موجود در جاده اصفهان-نایین، 
مقابل کارخانه قند که به اســم بزرگراه مرحوم آیت ا... 
هاشمى رفسنجانى شناخته مى شــود، با نام تقاطع غیر 
همســطح نصف جهان به تصویب اعضاى شــوراى 
اسالمى شهر رسید، بزرگراه منتهى به مجموعه مذکور 
نیز با تصویب اعضاى این شورا با نام بزرگراه نصف جهان 

مصوب شد.
در ادامه نظر به تأیید کمیســیون نامگذارى شــوراى 

اســالمى شــهر اصفهان، اعضاى این شــورا تالقى 
خیابان هاى جى، الهور و پروین را به نام چهارراه آتش 
نشانى و تقاطع خیابان هاى هشــت بهشت و گلزار در 

منطقه 3 را به نام چهارراه گلزار تصویب کردند.
اعضاى شوراى اسالمى شهر اصفهان پیشنهاد نامگذارى 
خیابان سلمان فارسى و بلوار روشن دشت در محدوده 
کوى ولیعصر و شهرك محسن پور به نام خیابان نى زار 
را به کمیســیون نامگذارى برگشت دادند. همچنین بنا 
به مخالفت اکثریت اعضا این شــورا در مورد نامگذارى 
خیابان هاى رز یک تا 3 و کوچه گل ها در شهرك مذکور، 
مقرر شد شــهردارى منطقه 4 از ســاکنان محله فوق 
نظرخواهى و نتیجه را تا زمان طرح الیحه در جلسه علنى 

شوراى اسالمى شهر اعالم کند.
همچنین یک کوچه در منطقه 6 شــهردارى به نشانى 
سپاهانشهر، خیابان خوارزمى، خیابان نصر به نام شهید 

مدافع حرم محمدرضا ابراهیمى نامگذارى شد.

نامگذارى هاى جدید شورا 
بر کوچه پس کوچه هاى شهر

رئیس اداره مامایى معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکى 
اصفهان با اشــاره به اینکه زیرمجموعه معاونت درمان 
بیمارستان ها، مطب ها و دفاتر کار مامایى هستند اظهار 
کرد: حدود 1100 ماماى شاغل در بیمارستان هاى دولتى، 
خصوصى و وابســته به ارگان ها در اســتان وجود دارد، 
همچنین 350 ماما در سطح استان به صورت خصوصى 
دفتر کار دارند که 150 مطب از این تعداد مختص شهر 

اصفهان است.
زهرا جوانمردى در گفتگو با «ایمنا» در خصوص وظایف 
ماماها افزود: تمام موضوعات ســالمت زنــان از زمان 
تولد، کودکى، بلوغ تا زمان قبل و بعد از ازدواج، باردارى، 
زایمان، یائســگى و ســالمندى مربوط به کارشناسان 

مامایى است که مى توانند مشــاوره ها و معاینات الزم را 
براى این افراد انجام دهند. رئیس اداره مامایى معاونت 
درمان دانشگاه علوم پزشکى اصفهان با بیان اینکه ماماها 
در معاینات بیمارى هاى شــایع زنان نقش مهمى دارند 
تصریح کرد: موضوع زایمان طبیعى به طور خاص جزو 
وظایف ماماهاست و تمام مراقبت هاى باردارى، قبل و 
بعد از باردارى و زایمان و پس از زایمان را به خوبى انجام 
مى دهند. رئیس اداره مامایى معاونت درمان دانشــگاه 
علوم پزشکى اصفهان با تأکید بر اینکه پوشش بیمه اى 
در بخش مامایى تا کنون اجرا نشده است، افزود: وزارت 
بهداشت از سه سال پیش طرحى را مبنى بر بستن قرارداد 
سازمان هاى بیمه با ماماها را در ســه استان اصفهان، 
گلستان و اردبیل به صورت پایلوت اجرایى کردند که نتایج 

آن هنوز اعالم نشده است.
جوانمردى در خصوص بیــکارى ماماها گفت: در حال 
حاضر فارغ التحصیالن مامایى بسیارى از دانشگاه هاى 
دولتى یا آزاد داریم اما از توان آنها اســتفاده نمى شود به 
علت اینکه مجوز به کارگیرى محدود است و در واقع تنها 
به صورت خدمات طرح با ســهمیه محدود مى توانیم از 

توان ماماها استفاده کنیم.

معضل ماماهاى اصفهان

نماینده مردم اردستان در مجلس شــوراى اسالمى گفت: 
طرح تشکیل اصفهان شمالى به دلیل اینکه وارد حاشیه هاى 

زیادى شده، بعید است به نتیجه اى برسد.
ســید صادق طباطبایى نژاد، که در هفته هاى اخیر امضاى 
خود را از طرح اصفهان شــمالى پس گرفته است پیرامون 
کاهش تعداد امضاهاى این طــرح  و امکان امضاى مجدد 
آن به «ایمنا» اظهار کرد: به طورکلى طرح تشکیل اصفهان 
شمالى به دلیل اینکه وارد حاشیه هاى زیادى شده، بعید است 
به نتیجه اى برسد.  نماینده مردم اردستان در مجلس شوراى 

اسالمى گفت: فعًال بیشتر آقاى ساداتى نژاد، نماینده کاشان 
طرح اصفهان شمالى را با جدیت دنبال مى کنند.

وى افزود: اگر امضاهاى طرحى کاهش یابد ممکن است به 
حد نصاب نرسد اما حد نصاب تعیین شده آنقدر باال نیست که 
طرح اصفهان شمالى نتواند در مجلس مطرح شود و فعًال هم 
که این طرح امضاهاى حداقلى یعنى 15 امضا را با خود دارد و 

در مجلس هم اعالم وصول شده است.
طرح تشکیل استان اصفهان شمالى در جلسه علنى 20 اسفند 
ماه سال گذشته مجلس شوراى اســالمى از سوى هیئت 

رئیسه مجلس اعالم وصول شد. این طرح از سوى سید جواد 
ساداتى نژاد، نماینده مردم کاشان، آران و بیدگل مطرح شد و 
در ابتدا به امضاى معدودى از نمایندگان استان اصفهان و نیز 

برخى نمایندگان استان هاى دیگر رسید.
با وجود این، طى چند هفته گذشته تعدادى از نمایندگان استان 
که این طرح را امضا کرده بودند از جمله احمد سالک کاشانى، 
نماینده اصفهان؛ سید صادق طباطبایى نژاد، نماینده اردستان 
و على بختیار، نماینده گلپایگان با آگاهى از  اشــکاالت این 

طرح امضاى خود را پس گرفته اند.

نماینده اردستان:

 بعید است طرح اصفهان شمالى به نتیجه اى برسد

رئیس میــراث فرهنگى کاشــان با بیان اینکــه در روز 
13 اردیبهشــت بیــش از 40 هزار گردشــگر داخلى و 
خارجى از باغ تاریخى فین کاشــان و 8000 نفر از خانه 
بروجردى ها بازدید کردند گفت: این در حالى اســت که 
در سوم فروردین امسال تنها 28 هزار گردشگر از این باغ 

تاریخى دیدن کردند. 
مهران ســرمدیان افزود: باغ تاریخى فین کاشان که در 

سال 1390 در فهرست یونســکو به ثبت جهانى رسیده 
اســت از پربازدیدترین مکان هاى گردشــگرى کاشان 
است به نوعى که بیشــترین آمار بازدید را در میان دیگر 
ابنیه تاریخى کشورداشته است. وى گفت: همچنین روز 
13 اردیبهشــت بیش از 150 هزار نفر از مراسم گلچینى 
و گالبگیرى در بخش هاى نیاسر، قمصر و برزك دیدن 

کردند.

بازدید 40 هزار گردشگر در یک روز از باغ فین 
تاریخ امتحانات پایان ترم تحصیلى دانشگاه هاى اصفهان 
و صنعتى اصفهان با توجه به تعویق افتادن زمان برگزارى 

آزمون سراسرى کارشناسى ارشد 1398 تغییر کرد.
نماینده تام االختیار سازمان سنجش آموزش در استان 
اصفهان اظهار کرد: مقرر بود آزمون سراسرى کارشناسى 
ارشد سال 1398 روزهاى پنجم و ششم اردیبهشت سال 
جارى برگزار شود اما با توجه به تقاضاى متقاضیان کنکور 

در مناطق سیل زده، زمان آن هفت هفته به تعویق افتاد. 
محمدرضا ایروانى افزود: بر این اساس، آزمون سراسرى 
کارشناسى ارشد 98 روزهاى 23 و 24 خرداد امسال در 
استان هاى مختلف برگزار مى شود. وى گفت: به دلیل به 
تعویق افتادن آزمون سراسرى کارشناسى ارشد و تداخل 
آن با امتحانات پایان ترم تحصیلى، تاریخ امتحانات در 

دانشگاه هاى اصفهان و صنعتى اصفهان تغییر کرد.

تاریخ امتحانات پایان ترم دانشگاه تغییر کرد
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نادر فــالح، بازیگر ســریال «عقیق» به جمــع بازیگران 
فیلم «گواهى امضاء» پیوســت و همبازى نســیم ادبى و 
امیر آقایى در این فیلم ســینمایى شــد. فیلم ســینمایى 
«گواهى امضــاء» به نویســندگى و کارگردانى شــهرام 

اسدزاده با حضور بازیگرانى چون نســیم ادبى و امیر آقایى 
جلوى دوربین رفت. شــهرام اســدزاده در ســاخته جدید 
سینمایى اش به تهیه کنندگى ســیدمحمد قاضى به سراغ 
ساخت اثرى متفاوت رفت و به زودى اسامى بازیگران این 
فیلم سینمایى تکمیل مى شود. به تازگى نادر فالح بازیگر 
ســینما و تلویزیون نیز به این فیلم سینمایى پیوسته است. 
شهرام اسدزاده، کارگردان فیلم سینمایى «گواهى امضاء» 
با انتشار پستى خبر از بازى نادر فالح در این فیلم سینمایى 
داد. شهرام اسدزاده با انتشار عکسى در اینستاگرامش نوشت: 
«همکارى مجدد نادر فالح با شــهرام اسدزاده در «گواهى 
امضاء». نادر فالح در فیلم ســینمایى «گواهى امضاء» به 
کارگردانى شهرام اسدزاده نقشى متفاوت را ایفا مى کند.» 

نادر فالح (غالم) با نقشــى متفاوت حضور خواهد داشت. 
این دومین همکارى نادر فالح و شــهرام اســدزاده بعد از 
فیلم «طاقباز» اســت. «گواهى امضــاء» روایت متقاطع و
 پیچیده اى اســت از یک شــبانه روز از زندگى «فریبرز» و 
«محبوبه» که تصادف دختر بچه پنج ســاله شان (تینا) با 
اتومبیل گروه فاسدان، آنها را سر راه زوج دیگرى به نام هاى 
«اشکان» و «ندا» قرار مى دهد. در میان این هیاهو و درگیرى 
ها هر کس به فکر نجات زندگى خود از یک چند ضلعى تعقیب 
و گریز است تا گواهى براى تار و پود افکار خود به دست آورد. 
امیر آقایى، نسیم ادبى و نادر فالح بازیگران اصلى این فیلم 
سینمایى را تشکیل مى دهند. اسامى سایر بازیگران این فیلم 

به زودى و همزمان با رفتن جلوى دوربین اعالم مى شود.

برزو ارجمند با انتشار عکس هایى از پدر مرحومش در صفحه 
شخصى اش در اینستاگرام روز بازیگر را به این هنرمند فقید 

کشورمان تبریک گفت.
14 اردیبهشــت در تقویــم ایــران بــه نــام روز بازیگــر 
نامگذارى شــده اســت و هر ســاله هنرمندان با انتشــار 
عکس هایى از بازى در نقش هاى مختلف این روز را تبریک

 گفته اند.
برزو ارجمند، بازیگر جوان سینما و تلویزیون و پسر انوشیروان 
ارجمند هنرمند مرحوم کشورمان در روز بازیگر عکس هایى 
از نقش هاى مختلف پدرش را به اشتراك گذاشت و روز بازیگر 

را به او تبریک گفت.
برزو ارجمنــد در خانــواده اى هنرمند متولد شــد و پدرش 
انوشیروان ارجمند یکى از چهره هاى شناخته شده دنیاى هنر 

بود که سال 1393 بر اثر بیمارى درگذشت.
زنده یاد انوشــیروان ارجمنــد،  بازیگرى را از ســال 1362 
آغاز کــرد و در فیلم و ســریال هاى مانــدگار زیادى جلوى 
دوربین رفت و نقــش هاى مانــدگار زیادى را بــه تصویر 

کشید.

علیرام نورایــى، بازیگر ســریال رمضانــى «از یادها رفته» 
معتقد اســت ایــن مجموعــه تاریخــى در یادهــا ماندنى 

مى شود.
علیرام نورایى، بازیگر ســینما و تلویزیون درباره سریال جدید 
خود به نام «از یادها رفته» ساخته بهرام بهرامیان 
توضیح داد: «از یادها رفته» یک ملودرام تاریخى 
است که در ماه مبارك رمضان از شبکه یک سیما 
روى آنتن خواهد رفت. من یک نقش کوچکى 
در این سریال دارم که ترجیح مى دهم توضیحى 

درباره کاراکتر ندهم و مردم خودشان کار را ببینند.

وى ادامه داد: «از یادها رفته» خیلى پروژه بزرگى بود و حدود 
یکسال و نیم مداوم فیلمبردارى داشتیم، یک وقفه اى در کار 
افتاد و بخشى به کار اضافه شد که تصویربردارى آن به تازگى 

تمام شد. 
نورایى با اشاره به اینکه بهرام بهرامیان با وسواس خیلى خاصى 
کار را به سرانجام رســاند، بیان کرد: تعداد زیادى از همکارانم 
بسیار در این سریال زحمت کشیده اند. به دور از اینکه خودم در 
این سریال نقش داشتم مطمئن هســتم سریال به یاد ماندنى 
خواهد شد امیدوارم مورد توجه مخاطبان شبکه یک قرار بگیرد. 
بازیگر سریال «سارق روح» درباره دیگر سریال هاى خود گفت: 

سال گذشته ســریال «نفوذ» به نویسندگى و کارگردانى جواد 
شمقدرى را بازى کردم که ده قسمتى از آن در دهه فجر پخش 
شد ولى سریال بیشتر از ده قسمت است و منتظرم که ادامه اش 
را کار کنم. همچنین سریال «گاندو» را در خدمت جواد افشار 

عزیز کار کردم.
نورایى درباره حضورش در تئاتر اینگونه توضیح داد: متأسفانه 
به دلیل اینکه درگیر ســریال هاى تاریخى ماننــد «از یادها 
رفته» و بعد «نفوذ» بودم وقت نکردم تئاتر بازى کنم. بازیگر 
ســریال «عملیات 125» گفت: «از یادها رفته» زمان زیادى 
را از من گرفت به همیــن دلیل فقط یک فیلم ســینمایى به 

تهیه کنندگى و کارگردانى سجاد موسوى به نام «وقتى آفتاب 
طلوع مى کند» را کار کردم. 

ســریال «از یادها رفته» ملودرامى عاشــقانه است که در دل 
تاریخ معاصر ایران اتفاق مى افتد. داستان این سریال در سال 
1319 مى گذرد و درباره زندگى یک پزشک زن ایرانى به نام 
«فروغ» است که در فرانسه درس خوانده و به دلیل ناآشنایى از 
وضعیت کشور و آداب رسوم آن دچار بحران شدیدى مى شود

 اما... 
این سریال از امشــب، همزمان با آغاز ماه مبارك رمضان هر 

شب ساعت 22 و10 دقیقه از شبکه یک پخش مى شود.

«طریقت طریقى» عنوان پوسترى است که ابتداى ورود 
به گالرى شماره یک نمایشگاه آثار امان ا... طریقى توجه 
بیننده را به خود جلب مى کند. ذیل آن شرحى از زندگانى 

این هنرمند نقاش و عکاس نوشته شده است.
جمعیت حاضر در حیاط موزه هنرهاى معاصر که دقایقى 
را منتظر افتتاح نمایشــگاه بودند با چیده شدن روبان 
مخصوص و با گذر از کنار پالت نقاشــى بزرگى که با 
دسته گل هاى رنگارنگ زینت داده شده بود، وارد گالرى 
شدند تا به تماشاى آثار به یادگار مانده از این هنرمند فقید 
اصفهانى بایستند؛ کسى که عکاسخانه  اش در خیابان 

چهارباغ از سال 1325 تا 1358 زبانزد بود. 
بر تابلوهاى نقاشى رنگ و روغن که در ابتداى نمایشگاه 
به چشم مى خورد، طرح هایى از پل خواجو و میدان نقش 
جهان و گنبدهاى فیروزه اى اش نقش بسته است. برخى 
تابلوها بازســازى عکس هاى قدیمى اســت. همانند 
نقاشى آن مرد قاجار که با لباسى پرنقش و نگار در ایوانى 
نشســته. گرچه عکس اصلى که کنار تابلو نصب شده، 
سیاه و سفید است اما تابلو پر از رنگ است و چه پرداخت 

دقیقى از جزئیات.
سوژه تابلوها متنوع اند و همین تنوع تماشاگر را ترغیب 
مى کند تا تک تک تابلوها را ببیند و با وسواس جلو برود 
که مبادا تماشاى اثرى را از دســت بدهد. نقاشى ها و 
پرتره هایى از هنرمندانى همچون عبدالحسین سپنتا، 
جلیل شهناز، حسن کسائى، وحدت، ارحام صدر، صغیر 
اصفهانى و دیگران نیز در آثار طریقى به چشم مى خورد. 
طریقى در نقاشى طبیعت، بناهاى تاریخى و پرتره ها با 

چنان تبحرى رنگ ها را به کار برده و آنچنان دقتى در 
ارائه جزئیات داشته که گاه به نظر مى رسد اینها نه نقاشى 
که عکس اســت. طرحى که او از چهره دخترکم سن و 
سالش کشــیده در حالى که خوابیده و موهایش روى 
بالش رها شده، حتى فراتر از عکس است، به طورى که 
گمان مى رود مبادا صداى همهمه نمایشگاه دخترك را 

از خواب بیدار کند.
عباس عقیلى، یکى از نقاشان اصفهانى درباره طریقى 
مى گوید: «او در ثبت جزییــات بى نظیر بود. یک نگاه 
کافى بود تا او جزییات چهره مدل خود را در ذهنش ثبت 
کند و شروع به کشیدن چهره کند. شهرت او در پرتره 

به قدرى شده بود که بسیارى افراد از شهرهاى دیگر به 
اصفهان مى آمدند تا امان ا... پرتره اى از آنها به تصویر 

بکشد.» 
اما این شــهرت فقط مختــص هنر نقاشــى او نبود و 
تماشاى عکس ها و پرتره هایى که در گالرى شماره 2 
این نمایشــگاه به نمایش درآمده است، ابزار عکاسى، 
دوربین ها و سه پایه ها، نگاتیو عکس هاى دسته جمعى 
و خانوادگى، پرتره هاى کودکانى با چشــمان بشاش و 
درخشان و گاه متعجب، نمونه عکس هایى که با شماره 
گذارى و تاریخ در دفاتر بزرگى چسبانده شده بود تا در 
زمانه اى که فایل هاى کامپیوترى نبودند، مرجعى باشند 

براى عکاس تا عکس هاى ثبت شده را راحت پیدا کند، 
بیانگر آن است که طریقى با تلفیق هنر عکاسى و نقاشى 
و کاربرد رنگ و قلم، با دقت در جزییات و با عشقى که در 
کارش داشت عکاسخانه اى با شهرتى فراتر از شهرش 
در اصفهان دایر کرده بود؛ عکاسخانه  اى به نام هالیوود.

این زندگى آمیخته با هنر نقاشى و عکاسى بود که حامد 
قصرى را که خود کارگردان، عــکاس، روزنامه نگار و 
نویسنده اصفهانى است، از سال هاى نوجوانى با امان ا... 
طریقى آشنا کرده و او را بر آن داشت تا مستندى بسازد 
از زندگى این هنرمند عکاس اصفهانى به نام «هالیوود 

اصفهان».

مستند «هالیوود اصفهان» به نویسندگى و کارگردانى 
حامد قصرى و تهیه کنندگى داریوش طریقى که براى 
اولین بار ساعت 5 عصر روز پنج شنبه 12 اردیبهشت، 
در کتابخانه مرکزى اصفهان و ساعتى قبل از افتتاحیه 
نمایشــگاه آثار امان ا... طریقى اکران شــد، سخنان و 
خاطرات دوستان، شاگردان و اعضاى خانواده امان ا... 
طریقى است که حاال پس از ســال ها روایتگر زندگى 
این هنرمند معاصر اصفهان بودند. روایت مستند از زبان 
خود عکاس بود و حاضرین در سالن را برد به روزگارى 
که عکاســخانه «هالیوود» یا با تلفــظ اصفهانى اش 
«هولیوود» به هویت چهارباِغ چهار باغ تبدیل شده بود. 

روزگارانى که هنرمندان بسیارى نه تنها از اصفهان که از 
شهرهاى مختلف به اصفهان مى آمدند تا پرتره هایشان 
را در هالیوود بگیرند و دختران شایسته سال آرزویشان 
این بود که عکســى در هالیوود بگیرنــد. مردمى که 
وقتى اوقات فراغتى دســت مى داد و در چهارباغ قدمى 
مى زدند، هر هفته منتظر بودند تا ویترین «هالیوود» به 
عکس هاى جدید آراسته شود و ساعتى به تماشا بنشینند 
و خیلى زود براى عکاسى پرتره یا عکس هاى خانوادگى 
یا عکس هاى عروسى شان به این آتلیه بیایند و «با یک 
بار عکس گرفتن در هالیوود مشترى دائم آن باشند»؛ 

همانگونه که آقاى عکاس مى خواست.
همین روایت جذاب کافى بود تا تماشــاگران، نه آنان 
که اکثرشان طریقى را مى شــناختند بلکه هنردوستان 
ناآشنا با زندگى وى که اغلبشان در روز نمایش مستند، 
به دلیل پر شدن فضاى سالن کتابخانه مرکزى جلوى 
درهاى ورودى ایســتاده بودند را مشتاق کند که مسیر 
این کتابخانــه تا موزه هنرهاى معاصــر اصفهان را در 
خنکاى غروب یکى از روزهاى اردیبهشــت و در سایه 
چنارها و نارون ها پیاده بپیمایند و به نمایشگاه عکس ها 
و نقاشى هاى وى برسند. در نمایشگاه تابلوها را یک به 
یک بنگرند و در آخرین غرفــه، در کنار صندلى و پنکه 
قدیمى و دوربین و وســایلى که اجــزاى آتلیه امان ا... 
طریقى بودند، این سخن از این هنرمند بزرگ اصفهانى 
که بر تکه پوستى قاب گرفته نوشــته شده بود، بدرقه 
راهشان باشــد: «ما با تصاویر احاطه شده ایم و گریزى 
از آنها نداریم. بدون تصویرمــان در زندگى اجتماعى 

غیرقابل شناسایى و فاقد هویت هستیم.»

گزارشى از افتتاحیه نمایشگاه آثار امان ا... طریقى و نخستین اکران فیلم مستند «هالیوود اصفهان» 

روزى روزگارى عکاسخانه هالیوود
سمانه جهانگیرى

ر علیرام نورایــى، بازیگر ســریال
معتقد اســت ایــن مجموعــه تار

مى شود.
علیرام نورایى، بازیگر ســینما و تلو
خود به نام «از یادها رفت
توضیح داد: «از یادها
است که در ماه مبارك
روى آنتن خواهد رفت
در این سریال دارم که
درباره کاراکتر ندهمو مردم

علیرام نورایى:  «از یادها رفته» به یاد ماندنى خواهد شد

تبریک خاص برزو ارجمند
 در روز بازیگر

«گواهى امضاء» با بازیگر جدید جلوى دوربین  مى رود

تجربه متفاوت صداپیشه «جنابخان» در عرصه موسیقى

«تگزاس3» در برزیل؟

با توجه بــه اینکه امســال در مــاه مبارك 
رمضان برنامه تلویزیونى «ماه عسل» پخش 
نمى شــود، شــبکه 3 در زمان پیش از افطار 
خود برنامــه اى را تدارك دیــده که بنیامین 
بهادرى خواننده و بازیگر قرار است مجرى آن

 باشد.
پس از اینکه احســان علیخانى در اختتامیه 
جشنواره جام جم اعالم کرد که دیگر در ماه 
رمضان برنامه «ماه عسل» پخش نخواهد شد 
شبکه 3 براى برنامه جدیدى در زمان پیش از 
افطارش تدارك پخش برنامه اى ویژه را دیده 

که بنیامین بهادرى، خواننده 
و بازیگر سینما مجرى آن 

است.
بنیامیــن بهــادرى کــه 

بازیگرى را هم در فیلم ســینمایى «ســالم 
بمبئى» تجربه کرده، در راســتاى سیاســت 
مدیر شبکه 3 براى سلبریتى محورى و جذب 
چهره هــاى مطــرح در عرصه هاى مختلف 
هنرى، قرار است از امشب همزمان با آغاز ماه 
رمضان هر شب ساعتى پیش از افطار تا افطار 
روى آنتن شبکه 3 باشد و احتماًال برنامه اى 

گفتگو محور را روى آنتن ببرد.
بنیامین بهادرى پیش از این قرار بود برنامه 
«تب تاب» را براى همین شبکه اجرا کند 
اما به یک باره باربد بابایى جایگزین او شد. 
دلیل این اتفاق هیچ وقت اعالم نشد اما 
برخى عدم توافق مالى و برخى دیگر 
دلیل آن را مخالفت صداوســیما با 

اجراى این خواننده مطرح کردند.

بنیامین از امشب 
جانشین احسان علیخانى  مى شود

پــروژه موســیقایى «خواب هــاى 
رنگى من» ســاخته حمید متبسم 
این روزها در حال ضبط اســت. 
این کار در حوزه و ژانر موسیقى 
کودك و شامل 12 ترانه در 12 
دستگاه موسیقى ایرانى است 
تا از این طریق گوش کودکان 
با دستگاه هاى موسیقى ایران 

آشنا شود.
هنرمنــدان زیــادى مانند 
فاطمه معتمدآریا به عنوان 
قصه گو، محمــد بحرانى 
نقش آفریــن و خواننــده، 
مهنــاز خطیبــى دکلمه، 

اردشــیر کامکار مایســتر نوازندگان، پژمان 
حدادى نوازنده ســازهاى کوبه اى، ســپیده 
نیک رو شاعر و آرد انزابى پور صدابردار در این 

کار همکارى داشته اند.
محمد بحرانــى، صداپیشــه «جنابخان» و 
بازیگر تلویزیون و ســینما که به تازگى وارد 
عرصه خوانندگى شده اســت، درباره حضور 
در پروژه «خواب هاى رنگى من» گفت: من 
در گذشــته کار در حوزه موســیقى کودك را 
تجربه کرده بودم و در ایــن زمینه چند ترانه 
هم نوشته بودم ولى پذیرفتن پیشنهاد حضور 
به عنوان نقش آفریــن و خواننده در این پروژه 
ابتدا برایم بسیار ترسناك بود، به همین دلیل 
مدتى طول کشــید تا به جمع بندى برسم که 

این کار را انجام بدهــم. در واقع من به آقاى 
متبسم اطمینان کردم. وى افزود: من از قبل 
نسبت به آثار آقاى متبسم شناخت داشتم ولى 
با خودشــان از نزدیک صحبت نکرده بودم. 
ایشــان یک روز با من تماس گرفتند و گفتند 
مى خواهیم یک آلبوم با محور موسیقى کودك 
تولید کنیم که این آلبوم براساس دستگاه هاى 
موسیقى ایرانى است. محمد بحرانى در رابطه 
با حضور نوازنده هاى بنام در پروژه «خواب هاى 
رنگى من» گفت: واقعیت این اســت که اسم 
نوازنده هــاى این پروژه ترس من را بیشــتر 
مى کند، انگار هر روز کــه مى گذرد، روند کار 
ترسناك تر مى شود و من تنها امیدوارم زحمت 

دیگران را خراب نکنم.

تهیه کننده فیلم ســینمایى «تگزاس2» از قطعى شدن 
ساخت قسمت سوم این فیلم سینمایى در سال جدید خبر 
داد. ابراهیم عامریان، تهیه کننده فیلم سینمایى «تگزاس 
2» درباره ساخت قسمت ســوم این اثر سینمایى گفت: 
فیلمنامه موردنظر براى ســاخت «تگزاس 3» در حال 
آماده شدن است و امیدوارم 
هرچه ســریع تر شرایط 
الزم بــراى تولید این 
پروژه سینمایى فراهم 

شــود. وى بیان کرد: البته «تگــزاس 3» زمانى کلید 
مى خورد که تصمیم ما براى انتخاب کشــور موردنظر 
براى ساخت این پروژه نهایى شــود، اگر مانند قسمت 
اول این فیلم، برزیل را براى فیلمبردارى انتخاب کنیم، 
فکر مى کنم بهترین زمان براى فیلمبردارى این پروژه 

زمستان است.
این تهیه کننده ادامه داد: زمســتان به این دلیل زمان 
مناسبى براى فیلمبردارى «تگزاس 3» است که آب و 
هوا در برزیل در این فصل بسیار مناسب است و به راحتى 

مى توان کار کرد. عامریان در پایان گفت: قطعاً «تگزاس 
3» در سال جارى جلوى دوربین مى رود.

فصل اول فیلم سینمایى «تگزاس» به کارگردانى مسعود 
اطیابى در سال 1396 در برزیل جلوى دوربین رفت و در 
گیشه نیز توانست مورد استقبال مخاطبان قرار گیرد. در 
حال حاضر «تگزاس 2» در ســینماهاى کشور در حال 
اکران است و موفق شده طى مدت دو هفته شش میلیارد 
فروش را پشت ســر بگذارد و  به سرعت خود را به چهار 

فیلم صدرنشین جدول فروش برساند.

تجر

«ســالم 
سیاســت 
جذب ى و

ى مختلف 
ماه  ا آغاز
افطار تا ر تا افطار ر
نامه اى 

 برنامه 
را کند 
 و شد. 
شد اما 
ى دیگر 
ـیما با 

دند.

پــروژه موس
رنگى من»
این روزها
این کار د
کودكو
دستگاه
تا از این
با دست
آشنا
هنرم
فاط
قص

نقش
مهن

تگزاس3 در حال 3فیلمنامه موردنظر براى ســاخت 
آماده شدن است و امیدوارم
هرچه ســریع تر شرایط
الزم بــراى تولید این
پروژه سینمایى فراهم
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ایگور اســتیماچ در آســتانه بر عهده گرفتن 
هدایت تیم ملى فوتبال هند قرار دارد.

ایگور استیماچ، ســرمربى کروات در آستانه 
قبول هدایت تیم ملى فوتبــال هند قرار دارد. 
فدراســیون فوتبال هند مذاکــرات موفقیت 
آمیزى با این مربى کروات داشته است و به نظر 
مى رسد به زودى استیماچ هدایت تیم ملى هند 
را بر عهده مى گیرد تا در انتخابى جام جهانى 

2022 عهده دار سرمربیگرى این تیم باشد.
 استیماچ ســابقه مربیگرى در تیم سپاهان 
را در کارنامه خــود دارد و عالوه بر این تیم در 
تیم هایى چون الشــحانیه، زاگرب و تیم ملى 
فوتبال کرواسى مربیگرى کرده است. وى یک 
موزیسین و خواننده هم هست و چند اثر هنرى 

را از خود متتشر کرده است.
 از  اسون گوران اریکسون نیز به عنوان گزینه 
دیگر هدایت تیم ملى هند یاد شده بود. در بازى سپاهان و ماشین سازى، سعید آقایى 

یکى از بهترین بازیکنان زمیــن بود و یکى از بهترین بازى هاى 
خود را براى سپاهان انجام داد. او ســازنده گل دوم تیمش بود و 
بارها با حرکات و نفوذهاى دیدنى اش، دفاع ماشین سازى را به هم 
ریخت. حاال نمایش روز جمعه او بازتــاب عجیبى در بین طرفداران 

تراکتورســازى پیدا کرده و آنها از اینکه او اینقدر خوب و مؤثر بازى کرده 
تعجب کرده اند.

آنها معتقدند آقایى در طول دوران حضورش در تراکتورسازى 
هرگز به این خوبى بازى نکرده و درخشش فوق العاده او در مقابل 

یک تیم تبریزى دیگر که زادگاهش به شمار مى رود کمى عجیب 
به نظر مى رسد. در صفحات و پیج هاى هوادارى تراکتورسازى هم 
بحث هاى جالبى شکل گرفته است. عده اى معتقدند باالخره او در 
این سال ها پیشرفت کرده و این پیشرفت، در این بازى خود را نشان داده 

است. عده اى دیگر مى گویند سپاهان و امیر قلعه نویى مى دانند چگونه از 
توانایى هاى او استفاده کنند و عده اى دیگر هم معتقدند او براى این که 

شائبه اى در بازى برابر تیم شهرش به وجود نیاید از تمام توان و 
انگیزه اش استفاده کرده است.

یکى از ســرخط خبرهاى 20:30 روز 14 اردیبهشت، به 
انتشار بخشى از صحبت هاى اخیر على دایى و واکنشى 
که سخنگوى باشگاه سایپا به او داشته، اختصاص داشت 
که همین موضوع موجب شــد تا اهالى فوتبال منتظر 
پخش این گــزارش در این بخش خبرى باشــند. دایى 
مدت هاست با صدا و سیما رابطه خوبى ندارد و دوربین ها 
و میکروفن هاى رســانه ملى را تحریم کــرده و به نظر 

مى رسد گزارش رضوانى، انتقام این رسانه از دایى بود.
بــا گذشــت 20 دقیقــه از 20:30، اخبار ورزشــى با 
نریشن خوانى على رضوانى، مجرى و گزارشگر ورزشى 
این برنامه روى تصاویر اسالیدى على دایى (عکس هایى 
که در حالت عصبانیت و فریاد کشیدن بود) اینگونه آغاز 
شد: «على دایى که از تیم سایپا کنار گذاشته شده، چند 
تا رسانه رو دعوت کرد تا حرف هاش رو بزنه. البته باز هم 
با همون ادبیات شــاکى گونه اش.» در ادامه این قسمت 
از حرف هاى على دایى در نشســت خبــرى روز جمعه 
او پخش شــد: «ببینید من بخاطر اینکه حرف حق زدم 

اخراج شدم.»
باز هم صحبت هاى رضوانى به این شــکل ادامه یافت: 
«دایى به بهانه اوضاع مالى خراب در تیم ســایپا فضا را 
به این سمت کشونده، اما نکته اینجاست که سایپایى ها 

میگن بخش عمده اى از قراردادها را پرداخت کردیم.»
احمد مددى، سخنگوى باشگاه ســایپا نیز در این آیتم 
گفتگویى ضبط شده با 20:30 داشــت که در آن اظهار 
کرده بود: «ببینید ما االن سه بازى داریم تا پایان فصل. 
تا این لحظه که من خدمتتان هستم، 60 درصد پرداختى 

داشــتیم. طى امروز و فردا 10 درصد دیگر هم پرداختى 
خواهیم داشت.»

مجدداً رضوانى در زمینه  تصاویر على دایى عنوان کرد: 
«اما چند نکته تأمل برانگیز درباره قرارداد دایى که باشگاه 

سایپا اعالم کرد: 1) رقم قرارداد»
سخنگوى باشگاه سایپا در این باره در مصاحبه ضبط شده 
خود گفت: «امسال قراردادش(على دایى) یک میلیارد و 
500 میلیون تومان بوده که از ایــن یک میلیارد و 500 
میلیون تومان، 60 درصد معــادل 900 میلیون تومان را 

ایشان دریافت کرده.»
رضوانى اشــاره کرد: «جالب اینکه میگــن على دایى 
ماســاژور شــخصى هم در تیــم داشــته» و در ادامه 
صحبت هاى مددى پخش شد: «چرا باید پنج نفر، فقط 
ماساژور حضور داشته باشه که از قرار اطالع، یک نفر هم 

ماساژور شخصى ایشون باید باشه؟»
«و نکته بعد نارضایتى هاشون(باشگاه سایپا) از غیبت هاى 
على دایى بر سر تمرینات بوده.»؛ پس از این صحبت هاى 
رضوانى، مجدداً اظهارات سخنگوى باشگاه سایپا عنوان 
شد: «ایشون از پنج جلســه تمرینى، عمده جلسات رو 
تشریف نمى آوردن. برخى را هم دیر به سر جلسه تمرین 
مى رسیدن. کًال نظم خاصى حضور ایشون در تمرینات 

نداشته.»
پس از این واکنش، رضوانى گفــت: «واقعًا این رفتارها 
چه ربطى به فوتبال داره؟ چرا کنار رفتن ایشــون از اکثر 
تیم ها با دعوا، مصاحبه هاى تند و توهین هاى اون همراه 

مى شه؟»

در این میان 20:30 به صحبت هــاى على دایى پس از 
برکنارى از سرمربیگرى پرسپولیس اشاره کرد که گفته 
بود «دنبال این بودن که ماها نباشیم و تمام سعى شون 

هم کردن.»
رضوانى به این نکته هم اشاره کرد: «مثل وقتى که بعد 
از برکنارى از تیم ملى، جنجال به پــا کرد یا اختالف با 
انصارى فرد، مدیرعامل باشگاه راه آهن وقتى مربى این 
تیم بود و البته اختالف و دعواهاى تنــد اون با چندتا از 
مدیران پرسپولیس در سال هاى گذشته. از حبیب کاشانى 

تا رویانیان و و و»
صحبت هاى على دایى که در یکــى از کنفرانس هاى 
خبرى بعد از بازى گفته بود: «ایشون تو حد اون نیستش 
که راجع به على دایى صحبت بکنه. مطمئن باشــید هر 
حرفى بزنه، همه چى رو میام خیلى واضح تر میگم. نه از 
کسى مى ترســم، نه چیزى.» هم در ادامه آیتم 20:30 

پخش شد.
این صحبت ها نیز به طور پیاپى پخش شــد «رضوانى: 
درگیرى هاى فیزیکى دایى با فــالن بازیگر یا خبرنگار 
هم که البته خودش قبول نداره، بماند.»، «على دایى در 
کنفرانس خبرى: شما اصًال تو اون حد و عددى نیستى که 

بخواى اینجا شروع بکنى این حرف ها رو زدن.»
در ادامه نریشن خوانى هاى رضوانى، این مجرى یادآور 
شــد: «و خالصه حاال توپ اون در زمین ســایپا افتاده. 
هیئت مدیره باشگاه در تصمیمى جمعى رأى به برکنارى 
دایى داده و متأسفانه باز هم حرف هایى با طعم تهدید و 
تسویه حساب هایى دور از اخالق ورزشى شنیده مى شه.» 

و بالفاصله صحبت هاى اخیر على دایى پخش شد: «اگر 
الزم باشه با مطلب و مدرك همه اینها بیان مى شه. اون 

موقع است واویال.»
«آیا دغدغه واقعًا گرون شــدن قیمت پراید و تیباست یا 
چیز دیگه اى؟» این صحبتى بود که على رضوانى در آیتم 
20:30 گفت و پس از آن اظهارات سرمربى سابق سایپا و 
تیم ملى پخش شد: «من گفتم ببخشید این همه افزایش 
قیمت پیدا کرده، حداقل حقوق ما که افزایش پیدا نکرده، 

حداقل حق و حقوق این بچه ها رو بدید.»
رضوانى در ادامه حرف هاى خود اظهار کرد: «شاید اگر 
سایپا 100 درصد پولشــون رو داده بود، اصًال کسى از 

گرونى خودرو حرفى نمى زد!»
آخرین بخــش از صحبت هــاى ضبط شــده مددى، 
سخنگوى باشگاه سایپا هم اینگونه بود: «اینکه ایشون 
قیمت خودرو رو ربط میده به قرارداد بازیکنان، به اعتقاد ما 
یک فرار به جلو و یک فرافکنى و یک بازى با احساسات 
مردمیه که در یک شرایط سخت اقتصادى دارن دست و 

پنجه نرم مى کنند و اذیت مى شن.»
و رضوانى نیز در پایان گفت: «امان از دست این پول که 
تو فوتبال ما چه ها نمى کنه. اصًال این فوتبال چه زورى 
به بعضى ها داده که به بهانه حرف حق، به هر کس، هرچه 

دوست دارند بگویند و بروند و انگار نه انگار.»
این هم بخش آخر آیتم 20:30 و اظهار نظرى بود که على 
دایى سال ها قبل در مصاحبه با خبرنگاران داشت: «من 
نمى دونم یک بار باید ترس رو گذاشت کنار، یک بار باید 

محکم برخورد کرد.»
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عملیات انتقامى تلویزیون علیه شهــریار

در هیاهوى استارت خوب فرهاد مجیدى با استقالل، 
سقوط تلخ همنام خوزستانى آنطور که باید دیده نشد.

هیچ وقت پرطرفدار نبودند. حتــى وقتى لیگ برترى 
شدند هم با آنها در شهر به چشــم بد نگاه مى شد. به 
چشم یک تیم فیک که مى خواهد جاى استقالل اهواز 

را بگیرد.
براى از بین بردن نگاه چپ چــپ فوتبالى ها باید کار 
بزرگى مى کردند. دو سال به سختى ماندند اما در فصل 
سوم کارى کردند که هنوز هم خیلى ها باورش ندارند. 
قهرمان لیگ شدند. شدند لسترسیتى ایران. با تنها سه 

باخت و فقط 14 گل خورده. با ِد خسوس گلر و 
ZBZ در خط حمله. با عبدا... 

گواردیوال.
هفته آخر و جدال با ذوب آهن یحیــى. فرزند ناخوانده 
مورد قبول واقع شده بود. ســکوهاى پر غدیر و صداى 
حماســى نرى موســى این را مى گفت. بــى تردید 
همان ها که فکــر نمى کردند این تیم قهرمان شــود 
در مخیله شان نمى گنجید ســه فصل بعد این تیم به 
بدترین شکل ممکن ســقوط کند. از آن سقوط ها که 
به بازگشــتش امید چندانى نیســت. اى کاش بانک 
ملى تیم را رها نمــى کــرد. اى کاش آن 6 امتیاز کم 
نشده بود. حاال دیگر باید بگوییم خداحافظ لسترسیتى 
ایران. صعود دوباره از لیگ پرماجراى یک، کارى ا ست 
طاقت فرسا . شــاید دیگر برنگردند و البته شاید هم به 

سوى انحالل بروند.

چند روزى است مدام از فرهنگ هوادارى 
صحبت مى شود. از باشگاه هایى که پیش 
از عنوان ورزشــى خود، عنوان فرهنگى 
را یدك مى کشــند و از تیــم هایى که با 
سال ها قدمت هنوز نتوانســته اند هوادار 
تربیت کنند! اما باید سئوال پرسید مگر در 
کدام بخش جامعه فرهنگ وجود دارد که در 

ورزشگاه به دنبال آن بخواهیم بگردیم؟!
مى گویند رانندگى مردمان یک کشــور ارتباط 
مســتقیمى با فرهنگ مردم آن دیار دارد. میزان 
تصادفات در ایران را قیاس کنید با دیگر کشورها 
و البته میزان مرگ و میر پس از تصادف را... وقتى 
که سر یک جاى پارك راننده اى، راننده اى دیگر 
را وســط خیابان در روز روشن به قتل مى رساند، 

توقع دارید یک تماشاگر سرباز بى گناه نیروى انتظامى 
را از سکوها به پایین نیاندازد؟!

سال هاست در حال برگزارى مسابقه فوتبال هستیم و از 
این همه برگزارى چه پندى گرفتیم؟! اینکه تماشاگران 
یک تیم را باال ســر تماشــاگران تیم رقیب بنشانیم تا 
شرایط براى نبرد تن به تن فراهم آید؟! از سرباز احمدى 
پند گرفتیم؟! از ســرهاى شکســته در خوزستان پند 
گرفتیم؟! از درگیرى هاى بین تماشاگران در شهرهاى 
مختلف چه عبرتى گرفتیم؟! حال بایــد آیندگان از ما 

عبرت گیرند...
یکى از بیشترین تمرکز نیروهاى انتظامى در ورزشگاه 
کشف حضور بانوان مردنما در ورزشگاه است! از نصب 
دوربین گرفته تا حضور مأموران مخفى بین تماشاگران. 
هدف از این خنثى ســازى چیســت؟ اینکه بانوان حق 
تماشــاى ورزش از نزدیک ندارند؟! بخشى از فرهنگ 

هوادارى به همیــن حضور بانوان و برخــورد با بانوان 
بازمى گردد. چه اتفاقى افتاده که در تمام نقاط جهان زن 
و مرد به راحتى کنار هم فوتبال مى بینند اما سخت افزار 
و فرهنگ این کار هنوز در ایران جا نیافتاده؟ مگر قبًال 
چه سخت افزار و فرهنگى بود که بانوان در کنار مردان 
ورزش را تماشا مى کردند ولى امروز آن سخت افزار و 

فرهنگ وجود ندارد؟!
انداختن تقصیر گردن دیگران یکى از ساده ترین کارهاى 
ممکن است. فالن بازیکن حرکت تحریک آمیز انجام 
داد و یا مقصر مربى است که تماشاگران را تحریک کرد و 
یا کانال هاى تلگرامى از قبل براى اغتشاش برنامه ریزى 
کرده بودن و هزاران بهانه دیگر اما فدراســیون فوتبال 
چه نقشــى در فرهنگ هوادارى دارد؟! کمیته فرهنگى 
فدراسیون فوتبال جز برگزارى مراسم مداحى و مولودى 
و یا پخش موزیک در ایام عزادارى و برگزارى جشن در 

ایام مبارك، چه کار فرهنگى دیگرى براى فوتبال ایران 
انجام داده؟! چه فرهنگســازى صورت گرفته؟! چندبار 
فدراسیون فوتبال از جامعه شناسان دعوت کرده تا درباره 
بهتر شدن فرهنگ هوادارى از آنها راهکار دریافت کند؟! 
از یک فدراسیون خنثى البته توقع زیادى است که این 
کارها را بخواهد انجام دهد امــا براى تغییر در فرهنگ 

هوادارى، همه در کنار هم باید باشند.
هوادار براى چه به ورزشــگاه مى رود؟! بسیارى براى 
تشــویق تیم محبوب خود و برخى بــراى خالى کردن 
هیجانات و شاید فشارهاى زندگى. طرفدارى که هزاران 
فشار از جمله فشــار مالى حاکم در این روزهاى زندگى 
را مى خواهد در ورزشگاه به هر نحوى شده خالى کند. 
گاهى با تشویق، گاهى با فحاشى به داور و بازیکنان تیم 
حریف و حتى تی م خودى، گاهى با مصرف مواد، گاهى با 

سنگ و گاه با پرتاب صندلى.

بسیارى از هواداران راه را اشتباه مى روند و متوجه این 
قضیه نیستند که فوتبال ورزشى است زیبا براى سرگرم 
کردن آنها. نه آنکه بالى جانشان باشد و بخواهد زندگى 

شان را نابود کند. 
اکثریت شما هواداران فوتبال به طور حتم با فرهنگ تر 
از نگارنده هستید. اما با کلمه کلیشه اى «تماشاگرنما» 
سعى در گول زدن خود و اطرافیان نکنید. هیچ «نما»یى 
در ورزشــگاه وجود ندارد و هر اتفاقى که روى سکوها

مى افتد کار «تماشاگران» اســت. سال هاست با پاك 
کردن صورت مســئله در پى از بین بردن آن بودیم اما 
اتفاقات این فصــل فوتبال مى تواند سرمنشــأ تحول 
اساســى در سکوها باشــد. کمى ســختگیرى، کمى 
فرهنگســازى و کمى عزم همگانى الزم است تا یک 
ورزشگاه بدل به فضایى براى میزبانى از تمام اعضاى 

خانواده باشد، نه فقط مردان.

ذوب آهن هم همه دغدغه خود را در زمین مى بیند و به همین دلیل ذهن زیباى خود را خرج ویترین صداى حضور در استقالل، باز هم به دوران حضور در نفت تهران بازگشت، او در اصفهان و تیم حاال باز هم هافبک سابق تیم ملى با ذهنى هزار برابر راحت تر و بى دغدغه تر از دوران پر سر و اساس اتفاقات ارادى و غیرارادى پیش آمده او دچار دردسرى خودخواسته و ناخواسته مى شد.به پیش بتازند. شرایطى که اتفاقاً روى نیمکت استقالل تهران براى او کامًال برعکس بود و بر هر کدام حاشیه اى به پا نمى کرد تا او و تیمش بتوانند در بیشتر زمان هاى لیگ، چراغ خاموش دقیقاً به مانند دوران حضور در تیم نفت تهران که سکوها و مصاحبه ها و لباس پوشیدن ها و... بازیکنانش را راهنمایى کند و در نهایت مطابق میلش نتیجه بگیرد.به راحتى تیمــش را همانطور که مى خواهد از لــب خط کوچ کند! با حــرکات بعضًا دیدنى  منصوریان پیش از این نیز نشان داده بود که اگر شرایط بدون استرس و آرامى داشته باشد مى تواند 
متفاوتى به او بدهد مى کند. انتخاب البسه اى که بتواند ذهن زیباى او را براى بازى هاى مختلف تشریح و قسمت هنرى ذهنش را هم درگیر آماده کردن خود، همان طور که براى بازى هاى مختلف جلوه هاى علیمنصور قسمت منطقى ذهن خود را درگیر تاکتیک هایى که براى تیمش طراحى مى کند کرده است تیپ هایى که هر کدام احتماًال با توجه به شــرایط بازى انتخاب مى شوند و پربیراه نیست اگر بگوییم مى  کند و هر بار با استایلى ویژه پا به میدان مى گذارد.

کند.

مدافــع جــوان ســپاهان با ابــراز پشــیمانى از 
صحبت هایش، از تمامى اهالــى فوتبال معذرت 

خواهى کرد.
 بعد از اتمام دیدار دو تیم پرسپولیس و سپاهان که در 
تهران برگزار شده بود کمیته انضباطى در پى حکمى 
سیاوش یزدانى مدافع تیم فوتبال سپاهان را به دلیل 
اظهاراتش تــا اطالع ثانویه از کلیــه فعالیت هاى 

فوتبالى محروم کرد.
به همین دلیل او در جلسه کمیته انضباطى حضور 

یافت.
این مدافع بلندقامت تیم فوتبال سپاهان در حاشیه 
حضورش در جلسه کمیته انضباطى گفت: جلسه 
خوبى با اعضاى کمیته انضباطى داشتیم و اعضاى 
این کمیته هم با بحثى که دربــاره من بود مثبت 
برخورد کردند. من از صحبت هایم پس از بازى با 

پرسپولیس نیت بدى نداشتم.
او ادامه داد: شاید لحن من بد بود اما واقعاً حرف هایم 
دلسوزانه بود. مى خواهم از تمام اهالى و هواداران 

فوتبال معذرت خواهى کنم چراکه 
هواداران تمام تیم ها براى 

من قابل احترام هستند.
مدافــع تیم ســپاهان 
اصفهان در پایان تصریح 

کرد: حرف هایى که من در 
آن مصاحبه زدم براى آینده 

بود و دوست نداشتم هیچ 
اتفاقى براى کسى 

بیا فتــد. ایــن 
فوتبال ارزش ندارد 
که یک قطره خون 
از دماغ کسى بیاید. 
امیــدوارم هواداران 

مرا ببخشند.

یکى از
خود را بر
بارها با حر
ریخت. حاال
تراکتورســازى

تعجب کرده اند.
معتقدند آقایى د آنها
هرگز به این خوبى بازى
یک تیم تبریزى دیگر که زاد
به نظر مى رسد. در صفحات و پ
بحث هاى جالبى شکل گرفته اس
این سال ها پیشرفت کرده و این پیشرف
است. عده اى دیگر مى گویند سپاهان و امی
توانایى هاى او استفاده کنند و عده اى دیگر
شائبه اى در بازى برابر تیم شهرش به وج

است. انگیزه اش استفاده کرده

قهرمان لیگ شدند. شدند لسترسیتى ایران. با تنها سه 
ووووووووووور و 4باخت و فقط 14 گل خورده. با ِد خسوس گل

خط حمله. با عبدا...  ZBZ در

چند روزى است مدام از فرهنگ هوادارى 
صحبت مى شود. از باشگاه هایى که پیش 
از عنوان ورزشــى خود، عنوان فرهنگى 
را یدك مى کشــند و از تیــم هایى که با 
سال ها قدمت هنوز نتوانســته اند هوادار 
تربیت کنند! اما باید سئوال پرسید مگر در 
کدام بخش جامعه فرهنگ وجود دارد که در 

ورزشگاه به دنبال آن بخواهیم بگردیم؟!
رانندگى مردمان یک کشــور ارتباط  مى گویند
دارد. میزان آن دیار مســتقیمى با فرهنگ مردم

تصادفات در ایران را قیاس کنید با دیگر کشورها 
و البته میزان مرگ و میر پس از تصادف را... وقتى 
که سر یک جاى پارك راننده اى، راننده اى دیگر 
را وســط خیابان در روز روشن به قتل مى رساند، 

یافت.
این مدافع بلندقامت تیم فوتبال سپاهان در حاشیه 
حضورش در جلسه کمیته انضباطى گفت: جلسه 
خوبى با اعضاى کمیته انضباطى داشتیمو اعضاى

که دربــاره من بود مثبت  با بحثى این کمیته هم
برخورد کردند. من از صحبت هایم پس از بازى با 

پرسپولیس نیت بدى نداشتم.
او ادامه داد: شاید لحن من بد بود اما واقعاً حرف هایم 
دلسوزانه بود. مى خواهم از تمام اهالى و هواداران 

فوتبال معذرت خواهى کنم چراکه 
هواداران تمام تیم ها براى 

من قابل احترام هستند.
مدافــع تیم ســپاهان 
اصفهان در پایان تصریح 

کرد: حرف هایى که من در 
آن مصاحبه زدم براى آینده 

بود و دوست نداشتم هیچ 
اتفاقى براى کسى

بیا فتــد. ایــن 
فوتبال ارزش ندارد 
که یک قطره خون 
از دماغ کسى بیاید. 
امیــدوارم هواداران 

مرا ببخشند.

سیاوش
 درخواست عفو داد!

هیچ «نمایى» در ورزشگاه ها وجود ندارد
على کیانى 

محمد نامدارى

سعید نظرى
محمد مؤمنى

بازگشت به دوران نفتى، رمز موفقیت علیمنصور

خیلى آقایــــــى!

 از  اسون گوران اریکسون نیز به عنوان گزینه
دیگر هدایت تیم ملى هند یاد شده بود. سپاهان و ماشین سازى، سعید آقایى 

بهترین بازى هاى  بازیکنانزمیــن بود و یکى از
هان انجام داد. او ســازنده گل دوم تیمش بود و

فوذهاى دیدنى اش، دفاع ماشین سازى را به هم 
 روز جمعه او بازتــاب عجیبى در بین طرفداران 

رده و آنها از اینکه او اینقدر خوب و مؤثر بازى کرده 

دوران حضورش در تراکتورسازى 
 درخشش فوق العاده او در مقابل 
به شمار مى رود کمى عجیب
 هوادارى تراکتورسازى هم
ه اى معتقدند باالخره او در 
ن بازى خود را نشان داده 

ز از ویى مى دانند چگونه
هه که تقدند او براى این

وووووووووووو و ون و د از تمام توا

در بازى
بهترینب
راى سپاه
رکات و نف
ال نمایش
کر ى پیدا

در طول د
 نکرده ود
دگاهش
پیج هاىه
ست. عده
فت، در این
میر قلعه نو
ر هم معت
جود نیاید

یــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى!

 منصوریان پیش از این
به راحتى تیمــش
بازیکنانش را راه
دقیقاً به مانند د
هر کدام حاشیه
به پیش بتازند. ش
اساس اتفاقات ار

حاال باز هم هافبک
صداى حضور در اس
ذوب آهن هم همه دغدغ
کمىکند و هر بار با استایلى
تیپ هایى که هر کدام اح
علیمنصور قسمت منطقى
قسمت هنرى ذهنش ر و
متفاوتى به او بدهد مى کند

کند.

محمد نامدارى

ببازگشت به دورا

خداحافظ لسترسیتى ایران
 یکى از اسرار مگو در اختالف مثلث استقالل بین شفر و فتحى و خطیر، ترانسفر 
اللهیار صیادمنش است، بازیکنى جوان که به ادعاى نایب رئیس هیئت مدیره 
اســتقالل به مبلغ 850 هزار دالر به فنر باغچه فروخته شده است آن هم در 
خفاى کامل.  صیاد منش همان بازیکنى است که شفر مخالف فروش او بود و 
وى را الماس تیم خودش مى دانست. مخالفت او با فروش این بازیکن تا جایى 

جلو رفت که گفت نه یک میلیون دالر بلکه ده میلیون دالر مى ارزد. 
حاال خطیر در میان درگیرى هاى ادامه دارش با وینفرد تأکید مى کند که او

مى خواسته این بازیکن را به آلمان بفرستد. 
در هر صورت استقالل چند هفته اى هست که انگار اجازه استفاده از اللهیار را 
ندارد و یا اینکه از ترس مصدوم شدن مجوز بازى به این بازیکن نمى دهد که 
شاید همین تصمیم قهرمانى را از استقالل گرفت چرا که این تیم اگر تنها 3 

امتیاز بیشتر از امروز داشت ممکن بود قهرمان لیگ برتر شود. 
به هر حال چه شفر مى خواسته خودش اللهیار را ترانسفر کند و چه مى خواسته 
اللهیار باشد و با او قهرمانى را جشن بگیرد، فرقى نمى کند، مهم این ا ست که 
یکى از مهمترین دالیل برکنارى عجوالنه شفر مشخص شد. ترانسفر 850 

هزار دالرى اللهیار صیادمنش!
این راز به نوعى قهرمانى استقالل را به فنا داد تا پرسپولیس این روزها شمارش 

معکوس را براى هت تریک قهرمانى آغاز کند.

آقاى خواننده
 هنـــدى مى شود

رازى که استقالل را به فنا داد
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مزایده اموال غیرمنقول
اجراى احکام حقوقى شعبه ســیزده اصفهان در نظر دارد جلســه مزایده اى در خصوص پرونده اجرایى 
کالسه 960699 ج/13 له خانم پرى نصرى و علیه على گودرزى مبنى بر مطالبه مبلغ 40 عدد سکه بهار 
آزادى 20 مثقال طال که در روز مزایده ارزیابى مى گردد و مبلغ 796/000 ریال بابت ســایر مطالبات در 
تاریخ 98/3/13 ساعت 12 صبح در محل اجراى احکام دادگسترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 18 جهت 
فروش 15/122 حبه مشاع از 72 حبه شش دانگ ملکى به پالك ثبتى شماره 326 فرعى از 5 اصلى بخش 
14 اصفهان با مشخصات مندرج در نظریه کارشناسى که ذیًال درج شده است ملکى آقاى على گودرزى و 
اکنون در تصرف مالکانه طرفین مى باشد توسط کارشناس رسمى دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى شده 
و نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل 
از جلسه مزایده به نشــانى فوق مراجعه و از ملک بازدید و در روز مزایده با همراه داشتن 10 درصد بها به 
صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در جلسه مزایده شرکت نمایند. 
پیشــنهاددهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى 
باشد و مابقى ثمن را ظرف حداکثر یک ماه پرداخت و اال ده درصد واریزى به نفع دولت ضبط خواهد شد. 
اوصاف ملک مورد مزایده: محل ملک واقع در اصفهان- خیابان آتشگاه- خیابان زیتون- کوچه میثم 2 
غربى- انتهاى کوچه- کدپستى 8185836593 مشــخصات ملک و محل: ملک موردنظر عبارت است 
عرصه و اعیان یک باب خانه به مساحت عرصه (175/15) یکصد و هفتاد و پنج متر مربع و پانزده صدم متر 
مربع و اعیانى حدود (289/35) دویست هشتاد و نه مترمربع و سى و پنج متر مربع شامل زیرزمین 80- با 
یک واحد پارکینگ و یک واحد مســکونى با فضاهاى داخلى هال و پذیرایى، یک خواب با کف سرامیک 
و بدنه و سقف رنگ آمیزى شده و آشپزخانه با کف ســرامیک و بدنه کاشى و کابینت فلزى و سرویسهاى 
بهداشــتى، همکف با فضاهاى داخلى هال و پذیرایى، خوابها با کف موزائیک و بدنه و ســقف گچ سفید 
پرداختى رنگ آمیزى شده که قسمتهایى از آن لکه گیرى شده- آشــپزخانه OPN با کف سرامیک و 
بدنه کاشى و کابینت فلزى- سرویس هاى بهداشتى با کف ســرامیک و بدنه کاشى- دربهاى داخلى با 
چهارچوب فلزى و درب چوبى- درب و پنجره هاى خارجى آلومینی م- سیستم سرمایش کولر آبى و سیستم 
گرمایش بخارى گازى و طبقه اول که در بام است شامل 2 اتاق با کف سرامیک و بدنه گچ و درب و پنجره 
هاى فلزى. حیاط با کف موزائیک و بدنه آجرنما، قدمت ساخت حدود 10 سال و داراى انشعابات آب و برق 
و گاز مى باشد. داراى دو برگ سند طلق به شــماره هاى 615170 الف 97 نام مالک آقاى على گودرزى 
فرزند احمد شماره ملى 1284695484 با سهم از مساحت 101/95 مترمربع و سند طلق شماره 615172 
الف 97 نام مالک خانم پرى نصرى فرزند على اکبر 1290383553 با ســهم از مساحت 73/20 مترمربع 
مى باشد. نتیجه ارزیابى: با توجه با مطالب فوق الذکر و با عنایت به موقعیت، مساحت و ابعاد، نوع کاربرى و 
تراکم پذیرى، قدمت، دسترسى و راه ارتباطى، مصالح بکار رفته، عرضه و تقاضا و سایر مشخصات و عوامل 
موثر در ارزیابى، ارزش تمامیت شــش دانگ آپارتمان مذکور در زمان بازدید به مبلغ 4/350/000/000 
ریال به حروف (چهار میلیارد و سیصد و پنجاه میلیون ریال) ارزیابى و اعالم مى گردد. و سهم آقاى على 
گودرزى از مبلغ فوق 2/531/700/000 ریال مى باشد. در نتیجه ارزش 15/122 حبه مشاع آن با رعایت 
مســتثنیات دین به مبلغ 531/700/000 ریال ارزیابى مى گردد. م الف: 438273 مدیر و دادورز اجراى 

احکام حقوقى اصفهان /2/132
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

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

خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شماره 139760302023001152 مورخ 97/12/28 آقاى محمدرسول کاظمى به 
شماره شناسنامه 42818 کدملى 1280316926 صادره از اصفهان فرزند احمد نسبت به ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 7/97 مترمربع مفروزى از پالك شــماره 5414- اصلى واقع در بخش 4 ثبت اصفهان 
که به صورت عادى از طرف غالمحسین سلیمانى واگذار  گردیده است. بدیهى است در صورت انقضاى 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1398/02/16 تاریخ انتشار نوبت دوم: 31 /1398/02 م الف: 454506 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد 

و امالك مرکزى اصفهان /2/278
ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ وقت رســیدگى و ابالغ دادخواست و ضمائم- آقاى محمد امینى دادخواســتى به مبلغ انتقال سند 
خودرو 999/43 هـ 97 بطرفیت حکیمه یزدانى پور که اعالم شده مجهول المکان است تقدیم و به کالسه 
159/98 در شعبه چهارم حقوقى شوراى حل اختالف لنجان ثبت گردیده و به علت مشخص نبودن آدرس 
محل اقامت خوانده براى دفتر شورا و بنا به تقاضاى خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى 
مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار نشــر و از نامبرده دعوت مى شود در روز دوشنبه 
مورخ 98/3/20 ساعت 8/30 در جلسه شــورا حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه ثانى 
دادخواســت و ضمائم را دریافت نماید در غیر این صورت وقت رسیدگى ابالغ شــده تلقى و شورا غیابًا 
رسیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 451313 شعبه چهارم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

لنجان /2/280
اخطار اجرایى

شماره: 407/97 به موجب رأى شماره 648 تاریخ 97/8/21 حوزه 1 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 
باغبهادران که قطعیت یافته است. محکوم علیه رضا تش فرزند على اکبر نشانى: مجهول المکان محکوم 
است به: به حضور در یکى از دفاتر اسناد رسمى و انتقال سند رسمى یک دستگاه اتومبیل وانت پیکان به 
شماره انتظامى 43- 867 هـ 45 مدل 1392 به نام خواهان و پرداخت مبلغ 375/000 ریال بابت هزینه 
دادرسى در حق خواهان ایرج عطایى فرزند محمد نشانى: کچوئیه- خ سلمان- منزل شخصى صادر و اعالم 
مى نماید و پرداخت مبلغ 1/500/000 ریال بابت نیم عشــر دولت در حق صندوق دولت. ماده 34 قانون 
اجراى احکام: همینکه 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 استیفا 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایى خود را قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف: 451397  

شعبه 1 حقوقى شوراى حل اختالف بخش باغبهادران (مجتمع شماره یک) /2/281

اخطار اجرایى
شماره: 97- 670 به موجب رأى شــماره 887 تاریخ 97/8/29 حوزه ششم حقوقى شوراى حل اختالف 
شهرستان لنجان که قطعیت یافته است. محکوم علیه رضا چراغى فرزند محمدرضا نشانى: مجهول المکان 
محکوم است به: پرداخت مبلغ 5/500/000 ریال به عنوان اصل خواسته (بابت یک فقره چک به شماره 
162744 بانک ملى ایران و سررسید مورخ 1395/6/25 و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک تا 
زمان پرداخت بدهى که بر اساس نرخ شاخص تورم اعالمى سالیانه از سوى بانک جمهورى اسالمى ایران 
محاسبه مى شود و پرداخت 68750 ریال هزینه دادرسى در حق خواهان کریم پاداش فرزند حسن نشانى: 
فوالدشهر- مسکن مهر محله E۲ بلوك محبت ط 4 واحد 11 صادر و اعالم مى گردد رأى صادره غیابى 
است و اجراى آن منوط  به معرفى ضامن معتبر در اجرا مى باشــد. ماده 34 قانون اجراى احکام: همینکه 
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 استیفا محکوم به از آن میسر 
باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى 
خود را قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف: 453028 شعبه 6 حقوقى شوراى 

حل اختالف شهرستان لنجان /2/282
حصر وراثت

آقاى / خانم  رحمان نکوئى فر بشناسنامه شــماره  69  به شرح دادخواست کالسه 194/98  از این دادگاه 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین اشعار داشته که شادروان رمضانعلى قوقئى بشناسنامه شماره  
7 در تاریخ 30/ 11 /1397 درگذشته و ورثه وى درهنگام درگذشت عبارتند از : 1-  فاطمه موحدى شماره 
شناسنامه 17 نسبت مادر 2- محمد نکوئى فر شماره شناسنامه 1415 نسبت فرزند 3- عبدالرسول نکوئى 
فر شماره شناسنامه 10 نسبت فرزند 4- رحمان نکوئى فر شماره شناســنامه 69 نسبت فرزند 5- سمیه 
نکوئى فر شماره شناسنامه 41 نسبت فرزند 6- معصومه نکوئى فر شماره شناسنامه 753 نسبت فرزند 7- 
مریم اکبرپور شماره شناسنامه 7 نسبت همسر  ، پس از تشریفات قانونى درخواست مزبور را یکمرتبه آگهى 
مى نماید تا هرکســى هر اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک 
ماه به دادگاه تقدیم دارد در غیر اینصورت گواهى حصر وراثت صادر خواهد شد م الف 451170  دبیرخانه 

شوراى حل اختالف شعبه اول فالورجان/ 2/283 
حصر وراثت

آقاى / خانم  على محمدى بشناســنامه شماره  22  به شرح دادخواست کالســه 181/98  از این دادگاه 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین اشعار داشته که شادروان قاسمعلى محمدى بشناسنامه شماره  
26 در تاریخ 22/ 1398/01 درگذشته و ورثه وى درهنگام درگذشت عبارتند از : 1-  على محمدى شماره 
شناسنامه 22 نسبت فرزند 2- اصغر محمدى شماره شناسنامه 12 نسبت فرزند 3- اکبر محمدى شماره 
شناسنامه 475 نسبت فرزند 4- فرزانه محمدى شماره شناســنامه 441 نسبت فرزند 5- زهرا محمدى 
شماره شناسنامه 7 نسبت فرزند 6- عصمت محمدى شماره شناسنامه 40 نسبت فرزند 7- بلقیس محمدى 
شماره شناسنامه 16 نسبت همسر  ، پس از تشریفات قانونى درخواست مزبور را یکمرتبه آگهى مى نماید 
تا هرکسى هر اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به دادگاه 
تقدیم دارد در غیر اینصورت گواهى حصر وراثت صادر خواهد شد م الف 451161  دبیرخانه شوراى حل 

اختالف شعبه اول فالورجان/ 2/284 
ابالغ رأى

دادنامه- شوراى حل اختالف شهرســتان فالورجان پرونده کالســه 2148/97-2147 شماره دادنامه 
2436-97/3437 تاریخ رســیدگى 97/12/22 -  خواهان خانم زیبا محمدى فرزند عزیز اهللا نشــانى 
فالورجان خیابان فردوسى مقابل اداره دارایى پالك 313 - خوانده آقاى اسماعیل قاسمى پویا صالحى 
فرزند براتعلى نشانى مجهول المکان - خواسته مطالبه مبلغ  25/000/000 ریال به صورت تضامنى بابت 
وجه یک فقره چک به شماره 096685-96/07/19پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به خواسته 
فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء ضمن اعالم ختم رسیدگى با استعانت از خداوند 
متعال به شرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. نظر به ارائه درخواست از ناحیه خواهان و تصویر مصدق 
چک و وجود اصل چک در ید خواهان دال بر اشتغال ذمه خوانده و عدم پرداخت وجه چک را دارد و خوانده 
در جلسه حاضر نشده الیحه دفاعیه نیز ارائه نداده اســت و دلیلى بر برائت ذمه خود و پرداخت وجه چک 
ارائه نداده است لذا شورا خواسته خواهان را ثابت تشخیص داده و مستند به مواد 249 و 307 و 308 و 309 
قانون تجارت و مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرســى مدنى حکم بر محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ 25/000/000 ریال بابت اصل خواسته وجه چک شــماره 096685 مورخه 96/07/19 و 
مبلغ 1/312/500 ریال هزینه دادرسى و خســارات تاخیر و تادیه طبق شاخص تغییر قیمت کاال سالیانه 
توسط بانک مرکزى اعالم شده و در واحد اجراى احکام محاسبه مى گردد از تاریخ سررسید چک تا زمان 
اجراى حکم در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید راى صادره غیابى اســت ظرف مدت 20 روز پس از 
ابالغ قابل واخواهى در این حــوزه و 20 روز پس از مهلت واخواهى قابل تجدیــد نظر در دادگاه عمومى 
فالورجان میباشد م الف 447833 سید رسول سادات شوراى حل اختالف شعبه اول حقوقى  شهرستان 

فالورجان/ 2/285 
مزایده اموال غیر منقول

شماره : 970018  اجراى احکام دادگاه حقوقى فالورجان در نظر دارد در پرونده شماره 970018  اجرائى 
موضوع علیه آقاى محمود گردانى وله آقاى محمد کشاورز کوهســتانى در تاریخ 03/01/ 98 به منظور 
فروش 6 دانگ پالك ثبتى 415/248 به مساحت 238 مترمربع عرصه و 470 مترمربع اعیانى 3 طبقه با 
اسکلت بتنى بصورت ســفت کارى و گچ و خاك فاقد درب و پنجره واقع در شرودان روستاى کروچ بلوار 
شهید ابراهیم قاسمى فرعى دوم ، متعلق به آقاى محمود گردانى  ملک مذکور مشاع نمى باشد ملک مذکور 
توسط کارشناس رسمى دادگسترى به مبلغ 2/550/000/000 ریال ارزیابى شده است  از ساعت 10 الى 
11 صبح جلســه مزایده در دفتر اجراى احکام حقوقى فالورجان اتاق 315 برگزار نماید . متقاضیان خرید 
مى توانند پنج روز قبل از مزایده با حضور در محل این اجرا از موقعیت اموال مطلع شوند . مزایده از قیمت 
ارزیابى شده شروع و برنده کسى است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. ضمنًا کلیه هزینه هاى مزایده 
برعهده برنده خواهد بود و کسانى مى توانند در جلسه مزایده شــرکت نمایند که حداقل ده درصد قیمت 
ارزیابى شده را  به حساب سپرده دادگسترى به شماره 2171290288005  ایداع و درصورت برنده شدن 
فى المجلس ما به التفاوت تا ده درصد از قیمت پیشــنهادى را به حســاب مذکور واریز و فیش آن را ارائه 
نمایند و در صورت انصراف برنده ده درصد ایداعى به نفع دولت ضبط خواهد شد  م/الف : 449835 اجراى 

احکام مدنى فالورجان/  2/286 
حصروراثت 

محمد رضا حاج امینى نجف آبادى  داراى شناسنامه شماره 155 به شرح دادخواست به کالسه 204/98 
از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان خورشید سلیمانى 

نجف آبادى  بشناسنامه 42 در تاریخ 97/11/6 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر اســت به : 1. محمد رضا حاج امینى نجف آبادى  ش ش 155 ، 2. محترم حاج امینى 
نجف آبادى  ش ش 565 ، 3. احمد حاج امینى نجف آبادى  ش ش 24096 ، 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. 452857/م الف رئیس شــعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف 

نجف آباد/ 2/287
ابالغ اجرائیه

شماره پرونده: 139704002133000108/1 شــماره بایگانى پرونده: 9700132 شماره آگهى ابالغیه: 
139803802133000005 بدین وسیله به آقاى حســین مداحیان نجف آبادى فرزند حیدر على و خانم 
شهناز گردشتیان نجف آبادى فرزند عزیزاله که آدرس شما در متن ســند ناقص و تعیین نگردیده و برابر 
گواهى مأمور مربوطه ابالغ واقعى اجرائیه در آدرس اعالمى متعهد له به شما نیز امکان پذیر نگردیده ابالغ 
مى گردد که مدیریت شعبه بانک ملت استان اصفهان با  استناد به سند رهنى  شماره 12717 مورخ 94/6/1 
تنظیمى در دفتر اسناد رســمى شــماره 395 نجف آباد براى  وصول مبلغ پانصد و شصت و سه میلیون و 
هشتصد و نود و پنج هزار و هشتاد چهار ریال بابت اصل طلب، سود و جریمه تاخیر تادیه تا تاریخ 96/12/20 
و از ان تاریخ به بعد روزانه مبلغ چهار صد و شــصت هزار و چهار صد و شــش   ریال تا روز تسویه حساب 
درخواست صدور اجرائیه علیه شما را نموده اســت که اجرائیه صادر و به کالسه 9700132در این واحد 
مطرح است لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجراى مفاد اسنادرسمى الزم االجرا مراتب فقط یک نوبت در این 
روزنامه جهت اطالع شما درج و منتشر تا نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام نمائید و از تاریخ درج و انتشار در 
روزنامه مزبور که تاریخ ابالغ محســوب مى گردد ظرف مدت ده روز باید نسبت به پرداخت بدهى خودبه 
بســتانکار اقدام نمائید و درغیر اینصورت عملیات اجرایى علیه شــما جریان خواهد یافت و غیراز آگهى 
مزایده آگهى دیگرى منتشــر نخواهد شد.453826 /م الف- فاتحى مســئول واحد اجراى اسنادرسمى 

نجف آباد/ 2/288
 حصروراثت 

مهدى رجائى فر داراى شناسنامه شــماره 1138 به شرح دادخواست به کالســه 211/98 از این دادگاه 
درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد رجائى فر بشناسنامه 458 در 
تاریخ 98/1/25 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 
1. فهیمه سلمانى  ش ش 34 ، 2. عبدالجبار سلمانى    ش ش 2470 ، 3. مهدى رجائى فر  ش ش 1138 ، 
4. هادى رجائى فر ش ش 1041 ، 5. ماه نساء سلمانى  ش ش 3 ،6. احمد سلمانى ش ش 388 ، 7. محمد 
على رجائى فر ش ش 147(فرزندان متوفى)، 8. صدیقه آذرى نجف آبادى ش ش 346 (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. 453805/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه 

شوراى حل اختالف نجف آباد/ 2/289
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان جواد باقرى عسگرانى دادخواستى به خواسته الزام خوانده مبنى بر فک پالك به طرفیت خوانده 
بهروز یزدانى به شوراى حل اختالف شعبه 8 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 
116/98 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 98/3/25 ساعت 4/15 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 رســیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. 
چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 453759/ م الف شعبه 8 شوراى 

حل اختالف نجف آباد/ 2/290
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان مجتبى سفرى  دادخواستى به خواسته الزام خوانده مطالبه چهار فقره سفته به مبلغ 185 میلیون 
ریال به طرفیت خوانده علیرضا خلج به شــوراى حل اختالف شعبه 11 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده 
که پس از ارجاع به شماره 1303/97 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 98/3/20 ساعت 9/30 تعیین 
گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان 
به دســتور رئیس شــورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى 
کثیراالنتشار محلى آگهى مى شــود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشــر آگهى ظرف مدت یکماه به 
دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى 
تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته ابالغ رسیدگى نموده و تصمیم 
شایســته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشــار مجدد آگهى باشــد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 

452866/ م الف شعبه 11 شوراى حل اختالف نجف آباد/ 2/291
 ابالغ وقت رسیدگى

وقت رسیدگى حقوقى: شعبه اول شوراى حل اختالف مهردشــت. یک نوبت حداکثر تا تاریخ 98/1/10 
دریکى از روزنامه ها کثیراالنتشار درج و یک نسخه از آن جهت بهره بردارى درپرونده کالسه 649/97 به 
این شورا ارسال گردد. وقت رسیدگى 98/2/30 روز دوشنبه ساعت 10/30 خواهان: رسول حسین هاشمى 
فرزند رضا خوانده: خدیجه کمالى قربانیان به نشــانى مجهول المکان، خواسته: الزام خوانده به پرداخت 
وجه دو فقره چک به مبلغ هفتاد میلیون ریال با احتساب هزینه دادرسى و تاخیر تادیه گردشکار: خواهان 
مذکور دادخواستى به طرفیت خوانده تسلیم به شعبه اول شــوراى حل اختالف مهردشت نموده که ثبت 
که حسبدستوردادگاه تعیین و به درخواست خواهان و دستور شورا و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى 
مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى درج مى گردد تا خوانده از تاریخ نشر 
آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود وقت رسیدگى مذکور به 
خوانده ابالغ و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر خود جهت رسیدگى حضوربهم 
رساند. چنان که بعدا ابالغ به وسیله آگهى الزم شود. فقط یک نوبت منتشر و مدت آن 10 روز خواهد بود. 

450355/م الف، دبیرشعبه اول شوراى حل اختالف مهردشت/ 2/292
ابالغ رأى

 آگهى راى شورا - شماره پرونده : 97/ 789شــماره دادنامه 13–تاریخ رسیدگى : 17 / 1 /98درخصوص 
دادخواســت دعوى خواهان : علیرضاغریب فرزند حسن على به نشــانى گزبرخوارخ فردوسى انتهاى خ 
بقیه اله ك پیروز پ 24به طرفیت خوانده مهدى حسین پور به نشانى مجهول المکان به خواسته مطالبه 

مبلغ هشتادمیلیون ریال به اســتناد یک فقره چک بانک ملى به شــماره 9526/614677-12سررسید 
95/12/27احتساب خسارت تاخیرتادیه وهزینه دادرسى . نظر به دادخواست خواهان ومستندات تقدیمى 
شامل یک فقره چک وگواهى عدم پرداخت بانک وعدم دفاعیات وعدم ارایه ى الیحه ى دفاعیه ودلیل قانع 
کننده خوانده که همگى حکایت ازاستغال ذمه خوانده نسبت به خواهان مى نماید دعوى خواهان راثابت 
تشخیص ومستندا به مواد 198- 519- 522قانون آیین دادرســى مدنى ومواد310و313قانون تجارت 
وماده 3و22صدورچک مصوب سال وماده 82حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ هشتادمیلیون 
ریال بابت اصل خواسته ومبلغ دومیلیون ریال هزینه دادرسى وپرداخت خسارت تاخیرتادیه وفق شاخص 
اعالمى بانک مرکزى بامحاسبه دایره اجراازتاریخ سررسید 95/12/27لغایت زمان پرداخت درحق خواهان 
صادرواعالم مى دارد راى صادره غیابى وظرف بیســت روز پس ازابالغ قابل واخواهى وپس ازبیست روز 
پس ازابالغ آن قابل تجدیدنظر درمحاکم حقوقى شــاهین شهرمى باشــد – م الف 451042 غالمرضا 

شکوهى – قاضى شعبه ششم شوراى حل اختالف شاهین شهر/  2/293 
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ وقت دادرســى و ضمائم به آقاى مســعودخواجه پور  خواهان  آقاى محمدمهدى مردانیان 
دادخواستى به خواسته مطالبه به طرفیت شما به این شــورا تقدیم نموده و به کالسه 97 / 780 ش 10 ح 
ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 18 / 3 / 98 ساعت 9 صبح  تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده به استناد ماده 73 ق . آ. د . م از نامبرده دعوت مى شود ، قبل از وقت رسیدگى جهت دریافت 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به این شــورا مراجعه نماید درغیر اینصورت طبق مقررات حکم غیابى 
صادر خواهد شد . 451219 /م الف مدیر دفتر شعبه 10 حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر/  2/294 

ابالغ وقت رسیدگى
آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به آقاى محسن واعظ، آقاى مرتضى میرطالبى  دادخواستى به خواسته 
مطالبه به طرفیت شما به این شورا تقدیم نموده و به کالســه 97 / 819ش 4 ح ثبت و وقت رسیدگى به 
تاریخ 1/ 4 / 98 ساعت 30 / 18 عصر تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به استناد 
ماده 73 ق . آ. د . م از نامبرده دعوت مى شود ، قبل از وقت رسیدگى جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم به این شورا مراجعه نماید درغیر اینصورت طبق مقررات حکم غیابى صادر خواهد شد . 451196 

/م الف مدیر دفتر شعبه 4 حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر/  2/295 
ابالغ وقت رسیدگى 

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به آقاى ابراهیم میرزائى  خواهان اقاى على اکبررحمانیان دادخواستى 
باموضوع الزام به تنظیم سند  به طرفیت شما  به این شورا تقدیم نموده و به کالسه 97 / 475 ش 9 ح ثبت 
و وقت رسیدگى به تاریخ 18 / 3/ 98ساعت 5  عصر  تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده به استناد ماده 73 ق . آ. د . م از نامبرده دعوت مى شود ، قبل از وقت رسیدگى جهت دریافت نسخه 
ثانى دادخواست و ضمائم به این شورا مراجعه نماید درغیر اینصورت طبق مقررات حکم غیابى صادر خواهد 

شد 451175 /م الف. مسئول دفتر شعبه 9 حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر/ 2/296 
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به خواهان  آقاى اسداهللا حیدریان دادخواستى به خواسته مطالبه وجه 
چک   به طرفیت آقاى داریوش ایاز  به این شــورا تقدیم نموده و به کالسه 97 / 716 ش 5 ح ثبت و وقت 
رسیدگى به تاریخ 20 / 3 / 98 ساعت 5/15 عصر تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده به استناد ماده 73 ق . آ. د . م از نامبرده دعوت مى شود ، قبل از وقت رسیدگى جهت دریافت نسخه 
ثانى دادخواست و ضمائم به این شورا مراجعه نماید درغیر اینصورت طبق مقررات حکم غیابى صادر خواهد 

شد . 451233/م الف مدیر دفتر شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر / 2/297 
ابالغ رأى

آگهى راى شورا -  شماره پرونده : 97 / 588ش 3 ح  شــماره دادنامه 32مورخ 98/2/7تاریخ رسیدگى : 
31 / 1 /98 درخصوص دادخواست  خواهان آقاى ســعیدعارفیان فرزند مصطفى به نشانى شاهین شهر 
خ عطار فرعى 4شــرقى پ 91به طرفیت خانم بهــار دهقانى فرزند ایرج به نشــانى مجهول المکان  به 
خواسته مطالبه مبلغ 000 / 000 / 10 ریال بابت یک فقره ســفته  به شماره 0813888به انضمام هزینه 
هاى دادرسى وتاخیرتادیه بدین شرح که خواهان اظهارداشــته درتاریخ سررسید سفته به خوانده مراجعه 
نموده ولى خوانده ازپرداخت دین خودبه دالیل واهى اســتنکاف نموده نظربــه اینکه خوانده على رغم 
ابالغ قانونى درجلســه رســیدگى مورخ 98/1/31حاضرنگردیده والیحه اى نیزجهــت دفاع ازخود به 
شوراارائه ننموده است لذاشــورادعوى خواهان رابه میزان خواســته فوق ثابت تشخیص داده وبه استناد 
مــواد 198و515و519و520و522قانــون آیین دادرســى دادگاه هاى عمومى وانقــالب درامورمدنى 
وماده 1301قانون مدنى حکم بــه محکومیت خوانده به پرداخت مبلــغ 000/ 10/000ریال بابت اصل 
خواســته ومبلغ 125/000ریال بابت هزینه هاى دادرســى وتاخیرتادیه اززمان تقدیم دادخواست مورخ 
97/10/26لغایت زمان پرداخت براساس شاخثص اعالمى ازسوى بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران 
که حین اجراى حکم توسط واحد اجراى احکام دادگسترى محاسبه خواهدشد درحق خواهان صادر مى 
نماید . راى صادره غیابى بوده وظرف مدت بیست روز پس ازابالغ قابل واخواهى دراین شورا وسپس ظرف 
مدت بیست روز قابل تجدیدنظر درمحاکم عمومى حقوقى شــاهین شهر مى باشد - م الف 450933 – 

مظاهرمحمدى – قاضى شعبه سوم حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر/  2/298  
ابالغ رأى

آگهى راى شــورا - شــماره پرونده : 97 / 585ش 3 ح  شــماره دادنامه 29مورخ 98/2/7تاریخ : 25 / 
98/12 درخصوص دادخواســت  خواهان آقاى ســعیدعارفیان فرزند مصطفى به نشانى شاهین شهر خ 
عطار فرعى 4شــرقى پ 91به طرفیت آقاى علیرضاکاظمى  فرزند ناصر  به نشــانى مجهول المکان  به 
خواسته مطالبه مبلغ 000 / 500 / 7  ریال بابت دو فقره ســفته  به شماره 681307و054255به انضمام 
هزینه هاى دادرسى وتاخیرتادیه بدین شرح که خواهان اظهارداشــته درتاریخ سررسید سفته به خوانده 
مراجعه نموده ولى خوانده ازپرداخت دین خودبه دالیل واهى اســتنکاف نموده نظربه اینکه خوانده على 
رغم ابالغ قانونى درجلسه رســیدگى مورخ 97/12/25حاضرنگردیده والیحه اى نیزجهت دفاع ازخود 
به شوراارائه ننموده است لذاشــورادعوى خواهان رابه میزان خواسته فوق ثابت تشخیص داده وبه استناد 
مواد 198و515و519و520و522قانون آیین دادرســى دادگاه هاى عمومى وانقالب درامورمدنى وماده 
1301قانون مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 000/ 7/500ریال بابت اصل خواسته ومبلغ 
93/750ریال بابت هزینه هاى دادرســى وتاخیرتادیه اززمان تقدیم دادخواست مورخ 97/10/30لغایت 
زمان پرداخت براساس شاخثص اعالمى ازسوى بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران که حین اجراى 
حکم توسط واحد اجراى احکام دادگسترى محاسبه خواهدشد درحق خواهان صادر مى نماید . راى صادره 
غیابى بوده وظرف مدت بیست روز پس ازابالغ قابل واخواهى دراین شورا وسپس ظرف مدت بیست روز 
قابل تجدیدنظر درمحاکم عمومى حقوقى شاهین شهر مى باشــد - م الف 451011– مظاهرمحمدى 

پور – قاضى شعبه سوم حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر/   2/299 

مدیر توســعه بازرگانى سازمان جهاد کشــاورزى استان 
اصفهان گفت: 70 تن گوشت گرم گوسفندى با هدف تنظیم 
بازار و به مناسبت ماه رمضان از قزاقستان وارد اصفهان شد.

فرهاد حاج مرادى در گفتگو با «تســنیم» با اشاره به ورود 
گوشت گوســفندى گرم به اصفهان اظهار کرد: صبح روز 
یک شنبه 70 تن گوشت گرم گوسفندى از کشور قزاقستان 

وارد فرودگاه شهید بهشتى اصفهان شد.
وى افزود: این محموله براى تنظیم بازار به مناســبت ماه 
رمضان با ارز نیمایى تهیه و وارد کشــور شده و بین صنف 
قصاب ها، تعاونى هاى کارگرى و کارمندى، فروشگاه هاى 
رفاه و کوثر توزیع مى شود. مدیر توسعه بازرگانى سازمان 

جهاد کشاورزى استان اصفهان با بیان اینکه قیمت فروش 
عمده کیلویى  72 هزار تومان اســت، گفت: براى مصرف 
کننده قیمت هرکیلو از این گوشــت 75 هــزار تومان در 
نظر گرفته شــده و شــهروندان مى توانند آن را خریدارى 
کنند. حاج مرادى تصریــح کرد: زمانى که گوشــت وارد 
فرودگاه اصفهان شد، به سرعت به سردخانه شهید مشکات 
انتقال داده شد که از آنجا بین مراکز ذکر شده توزیع شود. 
گفتنى است سال گذشــته بعد از التهابات به وجود آمده در 
بازار،گوشت ارمنستان که پیش از آن به تهران وارد مى شد 
در اصفهان هم توزیع شــد. همچنین مقدارى گوشت از 

کشورهاى ارمنستان و قرقیزستان وارد اصفهان شده بود.

شــهردار اصفهان با بیان اینکه بهترین یــاران براى 
بهبود وضعیت شــهر معلمان هســتند، گفت: معلمان 
مى تواننــد به دانش آمــوزان نحوه اداره ارزان شــهر، 
راه ها و فرهنگ کاهــش آلودگى هــوا و نحوه کمک 
به کارگران براى حفــظ و نگهدارى شــهرى تمیز را 

آموزش دهند.
قدرت ا... نوروزى در آیین گرامیداشــت مقام معلم در 
جمع فرهنگیان و مدیران شهرى با بیان اینکه معلمان 
مى توانند در زیست پذیرى شهر و بهبود کیفیت خدمات 
شهر کمک هاى زیادى انجام دهند اضافه کرد: بهترین 

یاران براى بهبود وضعیت شهر معلمان هستند. 

وى تصریح کرد: روزانــه 1000 ُتن زبالــه باید از این 
شــهر بیرون برود. اگر همه به این نتیجه برسیم که به 
دانش آموزان و خانواده ها تفهیم کنیم این زباله ها در خانه 
تفکیک شود یک اقدام محیط زیستى است اما اگر چنین 
نشود 1000 تن زباله باید به محلى منتقل شود که پس 
از تفکیک هر بخشى از آن 500 تن زباله ها دفن شود که 

این زنگ خطرى براى شهر است.
نوروزى اظهار کرد: معلمان مى توانند به دانش آموزان 
نحوه اداره ارزان شهر، راه ها و فرهنگ کاهش آلودگى 
هوا و نحوه کمک به کارگران بــراى حفظ و نگهدارى 

شهرى تمیز را آموزش دهند.

70 ُتن گوشت گرم از قزاقستان 
وارد اصفهان شد

استمداد از معلمان
 براى اداره ارزان شهر

اقامه نماز 
به امامت آیت ا... مظاهرى

پایگاه اطالع رسـانى دفتر آیـت ا... مظاهرى از مراجع 
تقلید و رئیـس حوزه علمیـه اصفهـان در اطالعیه اى 
اعالم کرد: به مناسـبت ماه مبارك رمضان طبق روال 
سـال هاى گذشـته نماز جماعـت ظهر و عصـر به جز 
روزهاى جمعـه به امامت آیت ا... مظاهرى در مسـجد 

حکیم اصفهان اقامه مى شود.

تقدیر استاندار از استاندار 
غالمرضا شـریعتى، اسـتاندار خوزسـتان طـى نامه اى 
از عبـاس رضایـى، اسـتاندار اصفهـان بابـت زحمات و 
تالش هـاى او در کنتـرل و امدادرسـانى حادثـه سـیل 

خوزستان تقدیر و تشکر کرد. 

تجلیل از 2 معلم شوراى شهر
آیین گرامیداشـت روز معلم در شـهردارى و شوراى 

اسالمى شهر فالورجان برگزار شد.
 به گـزارش روابـط عمومـى شـهردارى و شـوراى 
اسالمى شـهر فالورجان، در دو مراسـم جداگانه در 
شهردارى و صحن شوراى اسالمى این شهر، از دکتر 
اللهدادیـان، رئیـس و علیرضا کیانى، عضو شـوراى 
اسـالمى شـهر فالورجان که عـالوه بـر خدمت به 
شهروندان در شوراى اسالمى شهر، به شغل معلمى 

نیز اشتغال دارند تجلیل شد.

خبر

به نظر مى رســد ماجراى جنجالى ارسال پیامک پلیس 
تهران به زنانى که در خودروهایشان کشف حجاب کرده 
بودند قرار است در اصفهان هم تکرار شود. این خبر را دیروز 
خبرگزارى «فارس» به نقل از جانشین مجمع رهروان امر 

به  معروف و نهى از منکر استان اصفهان اعالم کرد.
آنطور که حجت االســالم حمیدرضا صــادق زاده به این 
خبرگزارى گفته است، براى مقابله با کشف حجاب جلسه 
مشترك این مجمع و نیروى انتظامى در خصوص نحوه 
همکارى این دو نهاد با یکدیگر برگزار شــده و همچنین 
جلسه اى هم در روزهاى گذشته با آیت ا... صدیقى، مسئول 
ستاد احیاى امربه معروف ونهى از منکرکشور برگزار و قرار 
شده است تمامى مساجدى که تحت پوشش برنامه مهر و 
امید(یکى از برنامه هاى مجمع رهروان امر به  معروف و 
نهى از منکر) قرار گرفته اند، حمایت خود را از طرح سردار 
اشــترى، فرمانده نیروى انتظامى مبنى بر نزدیکى کلیه 
نهادهاى فرهنگى ازجمله مجمع رهروان امربه معروف و 
نهى ازمنکر با نیروى انتظامى براى اجراى قانون مقابله با 

بدحجابى اعالم کنند. 
همزمان، على اصفهانى دادستان عمومى و انقالب استان 
اصفهان هم در جلسه ستاد امر به معروف و نهى از منکر 
استان هشدار داده است که قانون به صراحت گفته است 
خودرو حریم خصوصى نیست و باید حجاب در آن رعایت 

شود و کشف حجاب، جرم است.
اما از محتواى گفتگوى حجت االســالم صــادق زاده با 
خبرگزارى «فارس» اینطور بر مى آید که مقدمات الزم 

براى اجراى این قانون در اصفهان به طور جدى مهیا شده 
به طورى که بدین منظور حتى از اپلیکیشن هاى خاصى 
هم استفاده خواهد شد: «اعضاى مجمع به عنوان ناظران 
خاص و عام در خدمــت نیروى انتظامــى خواهند بود و 
همچنین در خصوص طرح ناظران، 66 ناظر، اپلیکیشن 
"ناظر خاص" را نصب کــرده و با هماهنگــى با نیروى 
انتظامى، به صورت گشت هاى نامحسوس افرادى را که 

عامدانه کشف حجاب مى کنند، معرفى خواهند کرد.»
صادق زاده کشــف حجاب را به نوعى نافرمانى از قانون 
دانســته اســت و گفته تذکر این مورد قانونى از طریق 

اطالع رســانى در فضاى مجازى، تبیین آن توسط ائمه 
جماعات، طرح آن در نماز جمعه، بروشور و... خواهد شد.

اما نقطه عطف گفتگوى جانشــین مجمــع رهروان 
امربه معروف و نهى ازمنکر با خبرگــزارى «فارس»، 
جدیت در برخورد با کسانى است که به قول صادق زاده 
به طور عمدى کشف حجاب مى کنند: «نیروى انتظامى 
با همکارى مجمع رهروان امر به  معروف و نهى از منکر 
و همچنین مردم وظیفه شناس، از این  پس اجازه نخواهد 
داد که فردى در استان اصفهان عامدانه کشف حجاب 
کند. به طور مثال اگر داخل ماشــینى کشــف حجاب 

صورت بگیرد، نیروى انتظامى در مرحله نخست موظف 
به تذکــر از طریق پیامک و در صــورت تکرار موظف 
به توقیف خودرو اســت و همچنین قرار است تذکرات 
مکتوبى را مجمع رهروان امر به  معروف و نهى از منکر 

آماده کند.»
اما ظاهراً قرار نیست این برخوردها صرفًا به خیابان هاى 
شــهر محدود شــود بلکه برخوردى که مجمع رهروان 

امربه معروف و نهى ازمنکر به دنبال آن است، فراتر از کشف 
حجاب در خیابان و اتومبیل است: «بنابر قانون و با همراهى 
پلیس فتا با افرادى که در فضاى مجازى کشــف حجاب 
مى کنند هم مقابله خواهد شد، به طور مثال به فردى که 
پروفایلش شخصیت حقیقى و بدون حجاب است ابتدا تذکر 
داده خواهد شد و در صورت عدم توجه به محاکم قضایى 

معرفى و طبق قانون با او برخورد خواهد شد.»

جانشین مجمع رهروان امر به  معروف و نهى از منکر  اصفهان به کسانى که عامدانه کشف حجاب مى کنند هشدار داد

جلسه ستاد امر به معروف و نهى از منکر استان اصفهان کشِف کشف حجاب کنندگان با   اپلیکیشن
با حضور اعضا برگزار شــد. در این جلسه آیت ا... سید 
یوسف طباطبایى نژاد، رئیس ستاد امر به معروف و نهى 
از منکر استان با اشــاره به لزوم نظارت بر فعالیت باغ 
تاالرها در حاشیه شهر اصفهان اظهار کرد: برخى قصد 
دارند هنجار شکنى کرده و علیه انقالب اسالمى کار 
کنند و مسئوالن نباید اجازه دهند که چهره فرهنگى 
و مذهبى شــهر اصفهان با برخى از هنجارشکنى ها 

مخدوش شود.
رئیس ستاد امر به معروف و نهى از منکر استان با بیان 
اینکه همه مشــکالت فرهنگى با اقدامات فرهنگى 
و نصیحت برطرف نمى شود، افزود: برخى از مسائل 
ضد فرهنگى که در شهر مشاهده مى شود، خیانت به 
خون شهداست، دادســتان اصفهان دستورات خوبى 
درباره دوچرخه سوارى بانوان، حجاب، سگ گردانى 
و باغ تاالرها صادر کردنــد و اقدامات خوبى در زمینه 
ساماندهى این موضوعات انجام شده است. وى یادآور 
شد شهردارى اصفهان باید اجراى موسیقى زنده را از 

برخى مکان ها حذف کند. 
عباس رضایى، اســتاندار اصفهان نیز در این جلسه 
اظهار کرد: به گونه اى رفتار نشود که فعالیت هایى که 

در باغ تاالرها ظهور دارد، به صورت زیرزمینى انجام 
شود؛ هر چند الزم است ارشاد و برخورد انجام شود اما 
نباید مسئله و مشــکل اجتماعى به تهدید اجتماعى 

تبدیل شود.
اســتاندار اصفهان با بیان اینکه بنده معتقد هســتم 
برخورد با باغ تاالرهایى کــه اختالط زن و مرد دارند، 
امرى الزم و ضرورى است، عنوان کرد: هر بانویى که 
در مکان هاى عمومى دوچرخه سوارى مى کند، با نظام 
دشمنى ندارد بلکه باید زمینه اى براى آنان فراهم شود 
تا بتوانند در پیســت مخصوص و در جاهاى مختلف 
شهر دوچرخه سوارى کنند تا در آینده شاهد برخى از 

هنجارشکن ها نباشیم.
مهدى معصوم بیگى، فرمانده نیروى انتظامى استان 
اصفهان نیز با اشاره به اقدامات پلیس براى کنترل و 
ساماندهى باغ تاالرهاى حاشیه شهر اصفهان گفت: 
طرحى در این رابطه اجرا شد که با دستور دادستانى با 
همکارى ستاد احیا، 47 باب باغاتى که ناهنجارى هایى 
از جمله ارائه قلیان، اختالط دختر و پسر و موسیقى زنده 
داشتند، پلمب شد؛ همچنین با دستور ویژه دادستانى 
مراحل پلمب برخى از این باغ تاالرها به صورت فورى 

و در محل، انجام شده است.

از دوچرخه سوارى و حجاب، تا سگ گردانى و باغ تاالرها 

مانى مهدوى
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آگهى مفقودى مدارك خودرو
برگ سبز، ســند مالکیت خودرو سوارى پژو 
پارس به رنگ خاکسترى- متالیک به شماره 
انتظامــى 449 ق 22 ایران 13 به شــماره 
موتور 12490244636 و شــماره شاسى

 NAAN 01 CA 5 BK 118549 مــدل 
1390 به نام حسین ترابى فرزند عبدالعلى 
کدملى 1285383338 صــادره از اصفهان 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. 

موز یکى از میوه هاى مفید براى بدن انسان است که 
مصرف آن به دلیل داشتن مواد مغذى مانند پروتئین، 
فسفر، کلسیم، قند، آهن، سدیم و پتاسیم براى همه 

افراد توصیه مى شود.
بر اساس این گزارش، کاهش افسردگى، جلوگیرى 
از ابتالى افراد به آلزایمــر، کمک به کاهش وزن، 
درمان بیمارى هاى قلبى و عروقى، تقویت ماهیچه، 
کنترل فشــار خون، کمک به دســتگاه گوارشى 
بدن، افزایش انرژى، بهبود سالمت چشم، ترمیم 
استخوان ها، تقویت ایمنى بدن، درمان کم خونى، 
درمان دیابــت، جلوگیرى از زخم معــده، درمان 
اسهال، برطرف کردن حالت تهوع و ترمیم پوست 

بخشى از فواید مصرف موز براى بدن انسان است.
اما نکته مهم درباره موز این است که مصرف بیش 
از حد آن موجــب تولید گاز معده مى شــود لذا در 
این مواقع باید کمى نمک خورده شــود؛ از طرفى 
متخصصان طب ســنتى مصرف موز را براى همه 

افراد به دلیل دارا بودن مواد مفید توصیه مى کنند.

هوشنگ دادگر، دبیر انجمن گفتار درمانى ایران در 
خصوص اینکه بسیارى از قدیمى ها براى افزایش 
قدرت کالمى کودکان توصیه مى کنند که بچه ها 
تخم کبوتر استفاده کنند، افزود: هیچ مطالعه علمى 
براثر بخشــى مواد تغذیه اى در مورد گفتار تاکنون 
انجام نشده است و از آنجا که درمان هاى مبتنى بر 
شواهد نداریم بنابراین نمى توانیم بگوییم که مواد 

غذایى برافزایش توان کالمى تأثیر گذارند.

لرزش در افراد مختلف مى تواند نشانه بیمارى هاى مغز و اعصاب باشد که 
یا به دلیل بیمارى هاى زمینه اى یا بروز عوارض مصرف داروها در حاالت 
مختلف بروز کند. لرزش در اندام هایى نظیر دست، پا، فک یا گردن است 

که از نظر تقسیم بندى و در چه حالت و اندامى  باشد دسته بندى مى شود.
لرزش در حالت استراحت، لرزش در حالت یک وضعیت خاص که مثًال 
دستش را باال مى آورد و از نظر ریتم و فرکانس هم دسته بندى مى شود. 
شایع ترین علت لرزش در حالت استراحت بیمارى پارکینسون غیر قرینه 
بوده یعنى تنها یک طرف بدن درگیر لرزش است. لرزش در حالت حرکت 
ممکن است در افراد جوان هم رخ دهد و معموًال سابقه خانوادگى دراین 

افراد مهم است.
سئوال مهمى که از افراد داراى لرزش قبل از هر اقدامى پرسیده مى شود 
این است که آیا داروهاى ضد افسردگى مصرف مى کنند یا نه، مصرف 
این داروها معموًال نشانه هاى خود را به صورت لرزش در اندام ها نشان 
مى دهد. ضمن اینکه برخى از داروهایى که براى رفع مشکالت ریوى هم 
مورد مصرف قرار مى گیرد مى تواند باعث ایجاد لرزش شود. بسیارى از 
بیمارى ها در بدن مى تواند ناشى از اختالل در کارکرد تیروئید باشد، بنابراین 
پرکارى تیروئید در افرادى که تعریق زیاد، کاهش وزن ناگهانى، لرزش 
دســت و ضربان قلب باال دارند باید مورد بررسى قرار بگیرد و پس از آن 

درمان مناسبى براى افراد اتخاذ شود.

یک متخصص گوش، حلق و بینى گفت: افراد مبتال به وقفه تنفسى 
حین خواب ممکن است داراى شــاخص توده بدنى، وزن باال، دور 
گردن افزایش یافته، خستگى صبحگاهى و افزایش فشار خون باشند.

دکتر ریحانه حیدرى اظهار کرد: در مواجهه با افرادى که به علت خواب 
آلودگى، خستگى و احساس کسالت به درمانگاه ها مراجعه مى کنند 
باید از لحاظ اختالالت خواب و علل ایجاد آن نیز بررسى شوند چراکه 
ممکن است به علت بروز مشکل وقفه تنفسى دچار اختالالت خواب 

شده باشند.
وى افزود: افراد مبتال به وقفه تنفسى معموًال دچار خورخور در هنگام 

خواب شبانه هستند لذا ممکن است چندین بار در طول شب بیدار شوند 
و پس از بیدار شــدن از خواب احساس ناکافى بودن خواب و نداشتن 

انرژى کافى براى شروع کارهاى روزانه را داشته باشند.
این متخصص گوش، حلق و بینى ادامه داد: افراد مبتال به وقفه تنفسى 
در زمان خواب ممکن اســت در طول روز نیز به علت خواب آلودگى 
چندین بار در موقعیت هاى مختلف همچون تماشــاى تلویزیون و 

رانندگى به خواب روند.
حیدرى با اشاره به اینکه شــایع ترین عللى که باعث نداشتن خواب 
باکیفیت و سرحال کننده مى شود قطع یا اختالل تنفس حین خواب 

است، افزود: بر اساس این وقفه تنفسى کاهش اکسیژن در بدن فرد 
به وجود آمده و منجر به تحریک شــدن سیستم اتونوم بدن به علت 
استرس ایجاد شده مى شود و در نهایت منجر به بیدارى بسیار کوتاه 
در فرد شده تا راه هوایى فوقانى باز شود و ورود هوا به ریه ها امکانپذیر 

باشد.
وى خاطرنشــان کرد: افراد مبتال به وقفه تنفسى حین خواب ممکن 
است داراى شــاخص توده بدنى، وزن باال، دور گردن افزایش یافته، 
خستگى صبحگاهى و افزایش فشار خون باشند همچنین از خشکى 

دهان یا ریزش بزاق روى بالش خود ناراحت هستند.

متخصص بهداشت عمومى و مسئول روابط عمومى 
پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه 
علوم پزشکى شهید بهشتى توصیه کرد که روزه داران 
از مصرف غذاى چرب و شیرین مانند کله پاچه و زولبیا 

و بامیه و امثال آن در وعده سحرى پرهیز کنند.
دکتر محمد هاشمى افزود: این نوع خوراکى ها موجب 
تشدید تشنگى در طول روز مى شوند و برخالف تصور 
به سبب ایجاد پدیده اى تحت عنوان دامپینگ افزایش 
گرسنگى را در حین روزه دارى در پى خواهند داشت. 
وى ادامه داد: توجه داشته باشید که نوشیدن مقادیر زیاد 
آب در وعده ســحر به رفع تشنگى در طى روز کمکى 
نمى کند و همچنین مى تواند مشکالت گوارشى براى 

افراد ایجاد کند.
هاشــمى با اشــاره به اینکه وعده ســحرى یکى از 
وعده هاى اصلى غذایى در این ماه اســت که به هیچ 
وجه نباید از آن غافل شد، گفت: از نظر محتواى غذایى 

مى توان آن را مانند وعده ناهار در نظر گرفت.
متخصص بهداشــت عمومى اظهار کــرد: مصرف 
سبزیجات، کاهو، ســاالد و میوه جات در این وعده به 

تعادل آب بدن به خصوص در روزهاى طوالنى تابستان 
کمک شایانى مى کند.

وى ادامه داد: خوراکى مختصــرى مانند نان و پنیر به 
همراه یک شیرینى با کربوهیدرات پیچیده مانند خرما 
یا سوپ سبک به همراه یک نوشــیدنى گرم یا ولرم، 

بهترین گزینه براى افطار است.
هاشمى گفت: نوشیدن مفرط آب یا مصرف مواد قندى 
ســاده نظیر زولبیا و بامیه به مقدار زیــاد در این وعده 
موجب بروز ســوء هاضمه و نیز افت مجدد قندخون 
به دنبال باالرفتن سریع آن شده و منجر به افت فشار 

خون، بى حالى، تعریق و حالت ناخوشایند مى شود.
وى توصیه کرد که افطارى و شام در دو وعده جداگانه و 
با فاصله نیم ساعته صرف شود. پرخورى در وعده شام 
نیز عالوه بر سوء هاضمه مى تواند زمینه افزایش وزن 

پس از ماه رمضان را فراهم سازد.
هاشــمى بیان کرد: مصرف میوه ها نیــز براى تأمین 
نیازهاى تغذیه اى به عنوان وعده پس از شام توصیه 
مى شود، همچنین فاصله شام تا سحر زمان مناسبى 

براى تأمین آب بدن است.

گیالس یک میوه خوشــمزه، زیبا و خوش طعم است. 
زمانى که گیالس مى خورید به غیر از طعم آن مى توانید 
از مزایایى که براى بدن دارد نیز استفاده کنید. این میوه 
خوشمزه سرشــار از آنتى اکسیدان هاســت و مى تواند 
مزایاى زیادى همچون بهبود بى خوابى، درد مفاصل و 
آب کردن چربى شکمى را به همراه داشته باشد. با توجه 
به نزدیک بودن به فصل میوه گیالس در ادامه با برخى 

از خواص این میوه شگفت انگیز آشنا شوید:
 گیالس شیرین شاخص گلیسمى بسیار پایینى دارد. 
همین امر موجب مى شــود گیالس یــک میان وعده 

مغذى براى افراد دیابتى باشد.
 آیا شما نیز جزو افرادى هســتید که خواب راحتى در 
شب ندارند؟ آب گیالس مى تواند بهترین درمان براى 
شما باشد. مطالعات انجام شده نشان مى دهد افرادى که 
این میوه خوشمزه را به صورت منظم مصرف مى کنند 
سطح مالتونین باالیى خواهند داشــت. همانطور که 

مى دانید گیالس منبع خوبى از مالتونین است و همین 
امر به بهبود چرخه خواب و داشتن خوابى راحت کمک 

مى کند.
 محققان دریافته اند موش هایى که از گیالس ترش 
تغذیه شــده اند اضافــه وزن زیادى نداشــته اند. این 
موضوع نشان مى دهد که خوردن گیالس به آب شدن 

چربى هاى شکمى کمک مى کند.
 انجمن آلزایمر، گیالس را به عنوان یک ماده خوشمزه 
و افزایش دهنده حافظه دسته بندى کرده زیرا این میوه 

سرشار از آنتى اکسیدان هاست.
 گیــالس مى تواند مزایــاى زیادى براى سیســتم 
قلبى-عروقــى فراهم آورد. آنتوســیانین (رنگدانه اى 
اســت که باعث قرمز شــدن گیالس مى شود) ممکن 
اســت PRAP را فعال کند کــه در تنظیم ژن هاى 
درگیر در متابولیسم چربى و گلوکز نقش دارد. همین امر 
خطر افزایش کلسترول، افزایش فشار خون و دیابت را 

کاهش مى دهد.
 همانطور که قبــًال نیز ذکر کردیم، گیالس ســطح 
باالیى از آنتى اکســیدان ها را دارد. آنتى اکســیدان ها 
با رادیکال هــاى آزاد در بــدن مبــارزه مى کنند. این 
رادیکال هاى آزاد باعث پیرى افراد مى شوند. نوشیدن 
یک لیوان آب گیالس فرآیند پیــرى را کندتر مى کند. 
آب گیالس یک درمان جایگزین براى ســایر شرایط 

پوستى است.
 خوردن گیالس خطر ابتال به حمــالت نقرس را تا 
35 درصد کاهش مى دهد. بیمارانى که مبتال به نقرس 
بودند و در طول دوره دو هفته اى گیالس مصرف کردند 
35 درصد کمتر از سایرین به این حمالت مبتال شدند. 
محققان بر این باورند که مصرف گیالس یا عصاره آن 

مى تواند حمالت نقرس را کاهش دهد.
 نیم یا یــک پیمانه گیالس ترش یا یــک پیمانه آب 
گیالس مى تواند التهاب عضــالت و درد آن را کاهش 

دهد. گروهى از دونده هاى ماراتن که دوبار در روز آب 
گیالس نوشــیده بودند درد کمترى در عضالت خود 

تجربه کردند.
 همانطور که مى دانید گیالس پتاســیم باالیى دارد 
و همین امر به تنظیم فشــار خون در افــراد مبتال به 
پرفشارى خون کمک مى کند. فیتوسترول ها در گیالس 

به کاهش سطح کلسترول بد خون کمک مى کند.
 درد و ناراحتى ناشــى از مفاصل متورم با کمک آب 

گیالس و مصرف آن کاهش پیدا مى کند.
 موادى که در گیــالس ترش وجــود دارد مى تواند 

تشکیل مواد ســرطان زا را کاهش دهد. محققان 
گیالس ترش را به همبرگرهاى گوشــتى اضافه 

کردند. محتواى چربى این ماده بســیار کمتر بود. 
بافت گیالس نه تنها مى تواند بدتر شدن اکسیداسیون 
چربى گوشــت را کندتر کند بلکه تشــکیل آمین هاى 

آروماتیک هتروسیکلیک را نیز کاهش مى دهد.

در بیشــتر برنامه هاى تبلیغى از عســل یا شکر ســرخ به عنوان انتخابى
 بهتــر از قنــد و شــکر مصنوعى صحبــت مى شــود و مردم به اشــتباه
 تصور مى کننــد که مصرف زیاد ایــن قندهاى مصنوعى ضــررى به آنها 

نمى رســاند. امــا محققــان بریتانیایــى 
مى گویند، بزرگســاالن بیش از 30 گرم 

در روز نباید عســل بخورند و مصرف 
بیش از آن، همانند قند و شــکرهاى 
مصنوعى آنها را در معرض بیمارى 

قرار مى دهد.
کارشناسان تغذیه مى گویند غالت 
صبحانه و شکالت هایى که حاوى 
عســل هســتند، معموًال 25 برابر 

بیشتر از شکر و قند مصنوعى 
، شــیرین  یــا شــیره ها

شــده اند. اگر شــما مى خواهید در خطر چاقى، دیابت نوع2، انواع
 ســرطان ها، بیمارى هــاى کبــدى و پوســیدگى دنــدان

 قرار نگیرید، باید از مصرف بیش از حد هــر نوع قندى پرهیز 
کنید.

محققان دانشگاه کویین مرى، بیش از 
223 نوع محصول حاوى عسل یا 
قند مصنوعى و همچنین شربت ها 
را بررســى کردند و دریافتند 
کــه حــدود 86 درصد این 
محصوالت داراى شــکر 
افزوده هســتند. در واقع 
شکر افزوده ترکیب 7 گرم 
عســل و یک فنجان چاى، 

حدود 6 گرم است.

تمام مونوساکارید ها و دى ساکارید هاى افزوده شده به محصوالت غذایى 
و همچنین قندهاى طبیعى موجود در شــیره، عســل و آبمیوه، به عنوان 

شکرافزوده معرفى شده اند.
متأســفانه مصرف کنندگان، محصوالتى که با قندهاى طبیعى مانند عسل 
یا شکر سرخ شیرین شــده اند را مضر نمى دانند و در مصرف آنها زیاده روى 

مى کنند.
محققــان بریتانیایــى مى گوینــد، تولید کننــدگان محصــوالت غذایى 
بایــد مصرف کننــدگان را از مقــدار واقعى قنــد موجــود در محصوالت 
خود آگاه کنند. آنها ادامه مى دهند در روز بیش از 30 گرم قند نباید استفاده 
شــود و این مقدار در کودکان هفت تا ده ســاله، 24 گرم -حدود شش حبه 

قند- است.
 محققان بریتانیایى مى گویند، عســل ویژگى هاى درمانى زیادى از جمله، 
درمان سرفه هاى شــدید را دارد. اما مصرف بیش از حد آن، مانند قندهاى 

طبیعى، مضر است. 

چاى یکى از نوشیدنى هایى است که مقدار کم آن 
مفید و افراط در خوردن  آن خطرناك است. مقدار 
کم آن رفع خستگى مى کند و شستشوى چشم با 
مطبوخ چاى بسیار مفید است و آن را ضد عفونى 

مى کند.
نوشیدن چاى میکروب هاى دهان و لوله هاضمه 
را از بین مى برد و اعصاب را تسکین مى دهد. افراط 
در خوردن چاى میکروب هاى مفید معده را از بین 
مى برد، اعمال معده را مختل مى سازد، شخص را 
عصبانى و زود پیر مى کند زیرا دشــمن موجودات 
مفیدى است که در معده تولید ویتامین B مى کند.

افراط در نوشیدن چاى، بى خوابى مى آورد و اعصاب 
را فرسوده مى سازد. همیشه چاى کمرنگ بنوشید 
تا از فواید آن برخوردار شوید. چاى داراى کازئین 
نباتى اســت و نوشیدن دم کرده آن شــیر را زیاد 
مى کند. چاى پتاس نیز دارد و ادرار را زیاد مى کند 
و برخالف عقیده عــده اى کمرنگ آن براى قلب 
مفید است. چاى داراى دیاستاز مخصوصى است و 

منگنز و آ هن هم دارد.
چاى ایران از نظر داشتن منگنز و  آهن و مواد عامه 
و عطر زیاد، مرغوب تر از ســایر چاى هاى جهان 
است و تنها نقص آن کمى پتاسیم است که در خاك 
ایران کمیاب است و چنانچه به مزارع چاى کودى 

که داراى پتاسیم باشد بدهند 
این نقــص برطرف 
مى شود و چاى ایران 

در دنیا م قام اول را دارا 
خواهد شد.

گیـالس؛ آنطور که ندیده اید
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 30 درصد افراد جامعه مبتال به آلرژى هستند شایع ترین نوع لرزش اندام ها
دکتر بابک امرا، فوق تخصص ریه، با تأکید بر اینکه بر اساس آمار ها، جامعه 
گرفتار به آلرژى حدود 30 در صد اســت، گفت: آلرژى ها به دو دسته تقسیم 
مى شوند، آلرژى فصلى که با گرده افشانى گیاهان که در فصل بهار یا فصل 
خاص ســراغ افراد مى آید و آلرژى دائمى مربوط به موارد حساســیت زا در 

خانه است.
وى ادامه داد: از شایع ترین عالیم آلرژى مى توان به عطسه، آبریزش بینى، 
گرفتگى بینى، گرفتگى حلق، خارش کف حلق، خارش بدن، ضایعات پوستى 

مثل کهیر اشاره کرد.
فوق تخصص ریه افزود: سرماخوردگى با آلرژى تفاوت دارد، هرچند هر دو 
عالئم یکسانى دارند و از نظر بالینى برخى پزشکان قادر به تشخیص نیستند، 
در این شرایط فرد مى تواند با داشتن شــرح حال مناسب و سابقه بیمارى به 
تشــخیص بیمارى دســت یابد اما عمومًا الرژى را با عفونت تنفسى اشتباه 
مى گیرند که تب مداوم، ترشحات چرکى به همراه بدن درد از موارد تشخیص 

عفونت تنفسى است.
دکتر امرا در خصــوص ظهور دارو هاى جدیــد در درمان آلرژى گفت: 

اگر فرد زمینه و سابقه بیمارى اش را تشخیص بدهد مصرف دارو هاى آنتى 
هیستامین و اسپرى بینى توصیه مى شود البته آنتى هیستامین هاى نسل قبل 
اثرات بهتر و بیشترى دارند و عوارض قلبى ندارند در حالى که دارو هاى نسل 

جدید داراى عوارض بیشترى هستند.
وى تصریــح کــرد: بــر اســاس تجربه هــاى بــه دســت آمــده هیچ
 قرصى بر دیگرى برترى ندارد واین موضوع به عادت و سابقه استفاده فرد 

از دارو برمى گردد. 
امرا در خصوص طول مدت درمان آلرژى بیان کرد: این موضوع به دو فاکتور 
بســتگى دارد اول اینکه فرد مبتال زمینه ژنتیکى داشته باشد و دوم اینکه در 
محیطى قرار بگیرد که داراى آلرژن باشــد به طور کلى زمینه حساســیت 
تا آخر عمر در فــرد باقى مى مانــد و تنها راه ممکن دورى افــراد ازعوامل 

حساسیت زاست.
وى در پایان گفت: شبهه اى براى افراد به وجود آمده که شوینده هاى تولید 
شــده بدون بو در کارخانه ها عوارضى ندارند، در حالى که اینطور نیســت و 
عوارض این مواد شیمیایى همچنان پابرجاست.



در مراسمى با حضور استاندار و مسئوالن آموزش و پرورش استان اصفهان؛

261 معلم نمونه استان اصفهان تجلیل شدند

در آیین گرامیداشت روز معلم، با حضور استاندار 
از 261معلم نمونه استان اصفهان با اهداى لوح، 

گل و هدایایى تجلیل شد.
اســتاندار اصفهان در این آیین کــه در اردوگاه 
شهید بهشتى اصفهان و با حضور جمع کثیرى 
از معلمان پیشکســوت، مســئوالن و معلمان 
نمونه بر پا شــده بود با تبریک روز و هفته معلم 
گفت: معلمان، حماســه آفرینان واقعى کشور 
در راستاى توسعه هســتند و کار معلمان نیز با 
تعلیم دادن به صورت ایســتاده، در عمل، ادب 
را به دانش آموزان انتقــال مى دهد که این خود 
نیز یک درس مى باشد و باعث افتخار است که 
معلمان علیرغم همه نامهربانى ها، در کمال ادب، 

پاسخگوى دانش آموزان هستند.
عباس رضایى با بیان اینکه معلم نمودى از تجلى 
انسان است، افزود: معلم در عمل، ادب، اخالق و 
مهربانى را به دانش آموز یاد داده و معلمان از نظر 

شغلى، همکار انبیا هستند. 
■  فعالیــت از آمــوزش و پــرورش 

آغاز مى شود
وى ادامه داد: دانش آمــوز از روز اول با عملکرد 
معلم به ادب و حق دعوت مى شود و باید دانست 
که براى خدمت به اســتان، بایــد از آموزش و 
پرورش فعالیت ها آغاز شــود، که اگــر این امر 
نادیده گرفته شــود نتایج، مطلوب نخواهد بود 
و ما هیچ چاره اى جز توجه به آموزش و پرورش 
نداریم و در این راستا اعتقاد دارم که باید شأن و 

کرامت معلم به طور خاص حفظ شود.
استاندار اصفهان خطاب به معلمان گفت: کرامت 
خاص خود را حفظ کنید و نگذارید افرادى نفوذى 

این کرامت را خدشه دار سازند.
رضایــى با اذعــان اینکه همــواره از کرامت و 
جایگاه معلم دفاع کرده ام، اذعان کرد: چه کنم 
که مشکالت، مســائل و محدودیت ها در همه 
زمینه ها، موجب شده تا نتوانم اعتقاد راسخ خود 
را براى انجــام وظیفه به معلــم آنگونه که باید 
انجام دهم اگرچه این وظیفه ما و حق شماست 
و رسالت بزرگى است که همه ما با هم عهده دار 

آن هستیم.
اســتاندار از معلمان فرهیخته اســتان اصفهان 
خواست تا مراقب باشــند جایگاه رفیع معلم از 

سوى نفوذى ها بر هم زده نشود و گفت: تا زمانى 
که در استان اصفهان مشغول فعالیت هستم هر 
کارى براى حفظ شــأن و کرامت معلمان الزم 
باشــد را از وظایف خود مى دانم و در حد امکان 
کمک خواهم کرد و اگر خدشه اى در این قولى 

که دادم مشاهده کردند بازگو کنید.
■  معلمان، خود را به روز کنند

اســتاندار اصفهان گفت: کاروان علم با سرعت 
هرچه سریع تر در حال گذر است و آموخته هاى 
سالیان گذشــته معلمان، امروز کاربردى براى 
نســل جوان ندارد و با توجه بــه فناورى هاى 
جدید، معلمان نیز باید با آموزش ضمن خدمت، 
خود را بــه روز کنند تــا بتوانند پاســخگوى 
ســئواالت درســى دانش آموزان امروز به نحو

 مطلوب باشند.
رضایى که خود نیز معلم است مى گوید: احساسم 
آن است که معلمان، پاك ترین انسان ها هستند 

و پاك ترین حقوق را دریافت مى کنند.
وى افزود: نســل امروز نســل بیدار و هوشیار 
است و باید بیش از پیش تالش کنیم تا توسعه 

تحقق یابد.
■  دیدار استاندار با معلمش

استاندار اصفهان که در این مراسم یکى از معلمان 
خود در دوران دبیرستان را دیده بود، گفت: این 
دیدار برایم سورپرایز بود و آقاى محرابیان همواره 
با توجه به زحمات زیادى که براى ما کشــیدند 

باعث افتخار ما بوده اند.
■■■

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان هم با 
تبریک روز و هفته معلم به معلمان نمونه استان 
و گرامیداشت یاد و خاطره شهید مطهرى گفت: 
استان اصفهان با 330 شهید فرهنگى و 5000 
دانش آموز شهید و 2000 معلم ایثارگر در کنار 
درس، آمــوزگار ایثار و جانفشــانى و آزادگى و 

استقامت هستند.
محمــد اعتــدادى بــا قدردانــى از همــه 
برگزارکنندگان این مراسم بار دیگر بر حفظ شأن 

و کرامت معلمان و فرهنگیان تأکید کرد.
وى همچنین بــه «نصف جهــان» نیز گفت: 
دستگاه  هاى حاکمیتى در استان اصفهان و در 
رأس آنها استاندار، کامًال همراه و همدل آموزش 
و پرورش و فرهنگیان هســتند و تالش دارند تا 

نارسایى هاى احتمالى و مشــکالت آموزش و 
پرورش را رفع کنند و در جهت اعتالى آن گام 
بردارند که در طول خدمت 28 ســاله خود کمتر 
شاهد بودم استاندارى در عمل نه شعار، اقدامات 

را عملیاتى سازند.
■  مطالبات معلمان پرداخت مى شود

مدیرکل آموزش و پرورش اســتان اصفهان از 
پرداخت بخشى از بدهى معلمان حق التدریسى 
و خرید خدمت خبر داد و گفت: امید اســت بقیه 
مطالبات آنان را با پیگیرى هاى انجام شــده تا 

خرداد ماه سال جارى پرداخت کنیم.
وى در ادامه اظهار کرد: معلمان، صحنه گردانان 
عرصه عشق، دانایى و ایثار هستند و باید دانست 
چرخ نظام تعلیم و تربیت بدون مدد معلمان هرگز 

نمى چرخد.
اعتدادى در مورد ویژگــى معلم نمونه هم گفت: 
انجام کارهاى پژوهشى- علمى، اخالق، روش 
تدریس و... از ویژگى هــاى انتخاب معلم نمونه 
بوده است.  وى افزود: البته از نظر ما همه معلمان 
نمونه اند، ولى باید در گرامیداشت روز معلم، عده اى 
انتخاب شوند که ابتدا در منطقه نمونه و سپس در 

استان به عنوان نمونه انتخاب مى شوند.
■■■

نماینده مردم اصفهان در مجلس شوراى اسالمى 
هم گفت: تــک تک ما نماینــدگان در مجلس 
شوراى اسالمى به مشکالت معلمان آگاه هستیم 
ولى چه کنیم که متأســفانه به دلیل فشارهاى 
اقتصادى که از سوى اســتکبار به ویژه آمریکا 
تحمیل مى شــود فرصت خدمــت از ما گرفته 

شده است.
حیدرعلى عابدى، معلم را سازنده جامعه خواند و 
افزود: امروز کشور به حمایت معلمان بیش از هر 
زمان دیگرى نیاز دارد تا بتوانیم حیله هاى آمریکا 

را خنثى کنیم.
نماینــده مردم اصفهــان در مجلس شــوراى 
اسالمى اظهار کرد: دانش آموزان رهبران آینده 
کشور هستند که باید شخصیت آنان را به عنوان 

معلم بسازند.
■■■

سید محمد میرپور، معاون پشــتیبانى و توسعه 
مدیریت آموزش و پرورش اســتان اصفهان در 
تعریف معلم گفت: معلم، جرعه جرعه علم را با 

تمام وجودش در رگ و ریشه دانش آموز جارى 
مى کند. 

امید قائمى، معاون سوادآموزى اداره کل آموزش 
و پرورش استان اصفهان نیز عنوان کرد: معلم، 
پایه، اساس و رگ اصلى توسعه، دارایى و سواد 

جامعه است.
■■■

شــهین جوانى، معاون دوره ابتدایــى اداره کل 
آموزش و پرورش استان اصفهان نیز به «نصف 
جهان» گفــت: روز معلم یادآور یــاد و خاطره 
بزرگ زنان و مردانى است که همواره خاضعانه 
و عاشقانه در راستاى اشــاعه تعلیم و تربیت به 

فرزندان این مرز و بوم گام برمى دارند.

■■■
دیگر معاونان آموزش و پــرورش نیز با تبریک 
فرارســیدن روز معلم، بر پاسداشت ارزش هاى 
معلمان این مرز و بوم تأکید کردند. بر این اساس، 
عبدالرضا رئیسی، معاون تربیت بدنی و سالمت 
اداره کل آموزش و پرورش اســتان گفت: این 
روز را به تمامی فرهیختگان،پیشکســوتان که 
جلوه هاي عشق وایثار را به نمایش می گذارند 

وبه ما نیز آموختند تبریک می گویم.
غالمحســن ســخایی، معــاون پژوهــش، 
برنامه ریزي و نیروي انسانی اداره کل آموزش 
و پرورش اســتان نیز در این باره تصریح کرد: 
معلمی از باالترین عبادات خداوندي است و 12 
اردیبهشت بهانه اي است تا به احترام معلم وبه 

پاس فداکاري هایش تمام قد بایستیم.
محمدرضا ناظم زاده، معاون آموزش متوســطه 
اداره کل آموزش و پرورش استان هم تأکید کرد 
که توســعه فرهنگی و اعتالي علمی هر کشور 
جز از راه اهمیت دادن به جایگاه و شأن و منزلت 

معلم میسر نیست.
مهدي اســماعیلی، معاون پرورشی وفرهنگی 
اداره کل آموزش و پرورش استان هم گفت: رفتار 
عاشقانه معلم می تواند یکی از باالترین درجات 
تقدس  وهدایت جامعه و آینده سازان میهن عزیز 

اسالمیمان به سوي نور و روشنایی باشد.
در پایان ایــن آیین، در بخش هــاى مختلف از 
معلمــان نمونه و مدیران کل اســبق آموزش و 

پرورش استان اصفهان، تجلیل شد.

ساسان اکبرزاده

صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

ستایش خداوندى را که اول هر نخستین است و آخر هر گونه 
آخرى، چون پیش از او چیزى نیســت باید که ابتدایى نداشــته 
باشد و چون پس از او چیزى نیســت پس پایانى نخواهد داشت و 
گواهى مى دهم که جــز او خدایى نیســت و خدا یکى اســت، آن 

گواهى که با درون و برون و قلب و زبان هماهنگ باشد. 

دعاى روز اّول ماه مبارك رمضان:
 اَللّـُهمَّ اْجَعْل ِصیامى فیِه ِصیاَم الّصآئِمیَن َوِقیامى فیِه قیاَم الْقآئِمیَن َونَبِّْهنى 

فیِه َعْن نَْوَمِه الْغاِفلیَن َوَهْب لى ُجْرمى فیِه یا اِلـَه الْعالَمیَن، َواْعُف َعنّى 
یا عاِفیًا َعِن الُْمْجِرمیَن

خدایا! قرار ده روزه ام را در این روز، روزه روزه داران واقعى و شب زنده داریم 
را نیز همانند شــب زنده داران و بیدارم کن در آن از خواب بیخبران و جنایتم را 

موال على (ع)بر من ببخش، اى معبودجهانیان! و درگذر از من اى درگذرنده از جنایتکاران.

دیدار شاگرد با استاد
در مراسم تجلیل از معلمان برگزیده استان، عباس رضایى، استاندار اصفهان و 
اعتدادى، مدیرکل آموزش و پرورش  در رخدادى جالب و غیرمنتظره با معلمان 
دوران ابتدایى و دبیرستانشان که به این مراسم دعوت شده بودند مالقات کردند. 


