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خوابیدن بیشتر از 9 ساعت، ممنوعورشکستگى فعاالن بازار ساعت در اصفهانبازگشت کامبیز دیرباز به تئاتر پس از 12 سالچرا پروانه ها زیاد شده اند؟ کریستین اوساگوآنا: صدرنشین که ترس ندارد! سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

بهترین راه
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حذف 4 صفر 
جدى تر شد

یک فوق تخصص غدد درباره بهترین راه درمان چاقى و نقش 
کم غده تیروئید در افزایش وزن سخن گفت.

حمیدرضا آقایى میبدى درباره چاقى ناشى از اختالالت غددى 
و راه هاى مقابله با آن اظهار کرد: چاقى به معناى افزایش بافت 

چربى بدن است و زمانى فرد را چاق مى نامیم که ...

طرح اصالح نظام پولى کشور در قالب حذف چهار 
صفر از واحد پولى کنونــى و تعریف واحد پولى 
جدید و بازنگرى در اقطاع اسکناس و مسکوك در 
دستور کار دولت قرار گرفته است. براساس این 
طرح، واحد پولى ملى جدید تحت عنوان تومان 
تعریف مى شود که هر تومان معادل ده هزار ریال 

فعلى و یکصد ریال جدید خواهد بود. 
از ســوى بانک مرکزى طــول «دوره گذار» از 
«ریال» به «تومان»، 24 ماه پیشنهاد شده است 
و در این مدت اســکناس ها و سکه هاى قدیمى 

جمع آورى و جایگزین مى شود.
از تاریخ رواج قانونــى تومان در کلیــه قوانین 
خاص و عــام، تومان جایگزین ریــال به عنوان 

واحد رسمى پول ...

4

آلوچه، گوجه، پیاز و دیگران!آلوچه، گوجه، پیاز و دیگران!
چه خبر از نوبرانه ها و محصوالت سیل زده و صادراتى؟ چه خبر از نوبرانه ها و محصوالت سیل زده و صادراتى؟ 
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نماینده گلپایگان در پى آبگیرى سد کوچرى هشدار داد؛

زماِن انتقادکردن نیست
 باید همراه 

مردم سیل زده باشیم

صداپیشه «جناب خان»:

سبزه علیه ماهى سرخ!
وداع با فروردین و بوى عید با یک دیدار جذاب

ذوب آهن در یکى از حســاس ترین بازى هــاى نیم فصل دوم و در 
روزهاى پایانــى فروردین ماه، باید مقابل پرســپولیس به میدان 
برود. دیدارى جــذاب و 6 امتیازى که نتیجــه آن عالوه بر دو 
تیم برگزارکننده، براى تیم هاى ســپاهان، تراکتورســازى و 
حتى اســتقالل تهران، حائز اهمیت است و مى تواند روى 

سرنوشت قهرمانى...
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توسط اتباع خارجى 

متوقف شود

ورود مجلس به شکارفروشى سازمان حفاظت محیط زیست
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براســاس آمار جدید بانک مرکزى بالغ بر 6/6 میلیون 
فقره چک به ارزشــى بالغ بر 741 هزار میلیارد ریال در 
بهمن ماه 1397 در کل کشور مبادله شد.52/7 درصد از 
تعداد چک هاى مبادله اى کل کشور در سه استان تهران، 
اصفهان و خراسان رضوى مبادله شده است که به ترتیب 
با 35/1 درصد، 9/7 درصد و 7/9 درصد بیشترین سهم 
را در مقایسه با ســایر اســتان ها دارا بوده اند. همچنین 
65/4 درصد از ارزش چک هاى فوق در سه استان تهران 
(54/3 درصد)، خراسان رضوى (5/6 درصد) و اصفهان 
(5/5درصد) مبادله شده اســت که بیشترین سهم را در 

مقایسه با سایر استان ها دارا بوده اند.

در ماه مورد گزارش، در بین ســایر اســتان هاى کشور، 
استان هاى ســمنان (85/2 درصد)، اصفهان و خراسان 
جنوبى هـر یک (85/7 درصد) و مرکزى (86/5 درصد) 
کمترین نســبت ارزش چک هاى وصولى به کل ارزش 
چک هاى مبادله شـــده در استان را به خود اختصاص 
داده اند. در ماه مذکور در بین اســتان هاى کشور به جز 
استان تهران بیشترین نسبت ارزش چک هاى برگشتى 
بـه کل ارزش چک هاى مبادله شده در استان به ترتیب 
به استان هاى سمنان (14/8 درصد)، اصفهان و خراسان 
جنوبى هر یک (14/3 درصد) و مرکزى (13/5 درصـد) 

اختصاص یافته است. 

طرح اصالح نظام پولى کشور در قالب حذف چهار صفر 
از واحد پولى کنونى و تعریف واحد پولى جدید و بازنگرى 
در اقطاع اسکناس و مسکوك در دستور کار دولت قرار 
گرفته است. براســاس این طرح، واحد پولى ملى جدید 
تحت عنوان تومان تعریف مى شود که هر تومان معادل 

ده هزار ریال فعلى و یکصد ریال جدید خواهد بود. 
از ســوى بانک مرکزى طول «دوره گذار» از «ریال» 
به «تومان»، 24 ماه پیشــنهاد شده است و در این مدت 
اسکناس ها و سکه هاى قدیمى جمع آورى و جایگزین 

مى شود.
از تاریخ رواج قانونــى تومان در کلیــه قوانین خاص و 

عام، تومان جایگزین ریال به عنوان واحد رســمى پول 
جمهورى اسالمى ایران خواهد شد، تومان بر مبناى نرخ 
برابرى جایگزین مى شود. همچنین مبالغ مندرج در کلیه 
تعهدات و اسناد و دفاتر و قراردادها از تاریخ رواج قانونى 
تومان باید به این پول تقویم و ثبت و مطالبه شود و هرجا 
که در تعهدات و اسناد و دفاتر تجارى و قراردادها تا قبل از 
تاریخ رواج تومان از واحد ریال استفاده شده است، تقویم 
این مبالغ براساس نرخ برابرى به تومان الزامى خواهد بود.

فرایند تغییر واحد پول قانونى کشور،  طبق آیین نامه اى 
خواهد بود که ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این 

قانون به تصویب هیئت وزیران مى رسد.

اصفهان کجاى مبادالت چکى 
کشور قرار دارد

حذف 4 صفر 
جدى تر شد

سیل اخیر از خیرات الهى است
  ایسنا| آیت ا...  احمــد جنتى، رئیس مجلس 
خبرگان در نخستین جلســه هیئت رئیسه مجلس 
خبرگان رهبرى در سال جدید  گفت: سیل هاى اخیر 
در عین اینکه خسارت هاى جانى و مالى در پى داشت 
اما برکات زیادى را هم به همراه داشت که باید اینها را 
نعمت الهى تلقى کرد. وى افزود: خداوند متعال همواره 
این مملکت را به برکت خون شهدا از آفات داخلى و 
خارجى حفظ کرده و لذا ســیل اخیر را باید از خیرات 
الهى دانست که کشور را از خشکسالى، گرد و غبار و 

مهاجرت ها نجات داد.

فاجعه سیل  بسیار سنگین بود
نماینده ولى فقیه در جمعیت هالل    تسنیم|
احمر با اشاره به بازدید از مناطق سیل زده گفت: عمق 
فاجعه سیل کشور بسیار سنگین و بیش از تصور است. 
آیت ا... عبدالحسین معزى گفت: طى سال هاى اخیر 
اینچنین بارشى که موجب سیل سنگین شود، سابقه 
نداشته و آســیب هاى وارد شده به روســتاها اعم از 
زمین هاى کشــاورزى، دام و منازل بسیار سنگین و 

سخت بوده است.

طرح عجیب نمایندگان 
جمعى از نماینــدگان مجلس     خبر آنالین |
شوراى اســالمى طرحى را تهیه و تدوین کردند که 
در جهت مبارزه با فســاد و جلوگیــرى از وقوع آن، 
مشــوق هایى را براى افشاکنندگان فســاد در نظر
 مى گیرد. این طرح در جلسه علنى روز یک شنبه 18 
فروردین پارلمان توسط هیئت رئیسه مجلس اعالم 
وصول شده و در دســتور کار کمیسیون قضایى، به 
عنوان کمیسیون اصلى و کمیسیون هاى اجتماعى، 
فرهنگى و اقتصادى، به عنوان کمیسیون هاى فرعى 

قرار گرفته است.

غرب پرستان بیچاره!
 دیده بان ایران| «کیهــان» با اشــاره به 
انتقادهاى برخى فعاالن رسانه اى و سیاسى به حضور 
حشدالشعبى عراق در مناطق ســیل زده خوزستان 
نوشت: «بیچاره تر از همه غرب پرستانى هستند که 
مرزهاى حماقت (یا مزدورى؟!) را به تنهایى جابه جا 
کــرده و مى گویند چرا فالن گــروه جهادى عراقى 
که براى کمک به ســیل زدگان آمده، با خود پرچم 
عراق را آورده اســت! اینها همان جماعتى هســتند 
که با هواپیماى اروپایى عکس ســلفى مى گیرند و 
دلشان غنج مى رود و احساس ذلت و خوارى که هیچ، 
حتى به غرب پرستى خود افتخار نیز مى کنند اما اگر 
برادرى از کشور همسایه به یارى بیاید، ناگهان رگ 

میهن پرستى شان بیرون مى زند!»

بریتانیا عقب نشست
 پانا| سفیر ایران در بریتانیا اعالم کرد شرکت 
خدمات پست این کشــور با حدف بیانیه قبلى درباره 
جلوگیرى از صدور مراسالت به ایران از موضع خود 
عقب نشینى کرده است. حمید بعیدى نژاد در صفحه 
توییتر خود نوشت: «شــرکت خدمات پست بریتانیا 
اعالم کرده در حال حاضر به دلیل مســائل اجرایى 
امکان صدور مراســالت به مقصد ایران را ندارد و به 
دنبال حل بسیار فورى مسئله است.»  دولت انگلیس 

قرار بود تا روز دوشنبه این مسئله را روشن کند.

ضرر تحریم ایران
 براى سوریه 

 عصر ایران| دولت سوریه براى فائق آمدن 
بر بحران کمبود بنزین و ســوخت، سهمیه سوخت 
خودروهاى دولتى را از روز یک شنبه به نصف کاهش 
داده است. در پى تحریم نفتى ایران و سوریه از سوى 
آمریکا، ســوریه با کمبود بنزین مواجه شــده است. 
سوریه در ماه رقمى بین دو تا سه میلیون بشکه نفت 
از ایران وارد مى کر د امــا از زمان اعمال تحریم هاى 
نفتى آمریکا علیه ایران، حتى یک محموله نفتى هم 

از ایران وارد نکرده است.

خبرخوان
آمار صلیب سرخ 

از سیل ایران
 انتخاب| کمیته بین المللى صلیب سرخ 
اعالم کرد که بیش از دو میلیون نفر از ساکنان 
مناطق ســیل زده در ایران نیاز به کمک هاى 
فورى بشردوستانه دارند. کارشناسان فدراسیون 
بین المللى صلیب ســرخ و هــالل احمر میزان 
تلفات ســیل و حوادث ناشــى از آن را در ایران 
از نوزدهم مــارس، زمان شــروع قهر طبیعت، 
78 نفر عنوان کرده اند که این میزان نسبت به 
آمار رسمى ارائه شده از سوى دولت ایران دو نفر 

بیشتر است.

حیات دوباره
 دریاچه ارومیه 

 پانا| مدیرعامل شــرکت آب منطقه اى 
آذربایجان غربى با بیان اینکه حجم آب دریاچه 
ارومیه به ســه میلیارد و 610 میلیون مترمکعب 
رسید، گفت که وســعت دریاچه ارومیه نسبت 
به سال گذشته 593 کیلومترمربع افزایش یافته 
است. دریاچه ارومیه نسبت به کمترین تراز ثبت 
شده براى آن 134 سانتیمتر باالتر آمده که 62 
سانتیمتر بیشتر از زمان مشابه سال گذشته است.

مهمان ناخوانده اى 
به نام تمساح

  ایسنا| در پى گزارشــات مردمى مبنى 
بر ورود یک سر تمســاح به منزل یکى از اهالى 
روستاى هوتکت پایین از توابع شهرستان چابهار 
و ایجاد رعب و وحشــت در میان اهالى روستا 
مأموران اجرایى یگان حفاظت محیط زیســت 
شهرســتان چابهار بالفاصله در منطقه حاضر 
شدند و با همکارى همیاران محیط زیست منطقه 
و مردم محلى تمساح مذکور را زنده گیرى و براى 
بررسى سالمت به مرکز تیماردارى و نگهدارى 

تمساح مردابى تحویل دادند.

موبایلى هم اگر باشد 
خریدارى نیست!

  ایسنا| اگرچه مشکالت واردات گوشى، 
رجیسترى و مانند آن در ماه هاى اخیر گریبان گیر 
خریداران موبایل شده اما به نظر مى رسد حتى 
اگر آخرین مدل هاى گوشى هم در بازار موجود 
باشد، شــرایط اقتصادى، تقاضاى خرید را کم 
کرده اســت. افزایش قیمت گوشى در یکسال 
اخیر به دالیل متفاوتى رخ داد که مهمترین آنها 
را مى توان افزایش نرخ ارز و همچنین سودجویى 
برخى از فروشــندگان پس از اجرا شــدن طرح 

رجیسترى دانست.

واردات 23 هزار تنى 
توتون و تنباکو

 میزان| بر اســاس آمار گمرك، در 11 
ماهه نخست ســال 97 بیش از 23 هزار و 593 
تن توتون و تنباکو از 13 کشــور  به ویژه ترکیه 
وارد ایران شده است. بر اساس واردات این حجم 
توتون و تنباکو به کشور، 166 میلیون و 926 هزار 

و 635 دالر ارز از کشور خارج شد. 

بارش  سیل آساى دوباره 
دروغ است 

در فضاى مجازى خبرى در مورد    ایسنا|
اینکه در اردیبهشــت ماه بارش هاى سنگین و 
سیل آسا بیشتر مناطق کشــور را در برمى گیرد 
و شــرایط خطرناکى را براى کشور رقم مى زند، 
دست به دست مى شــود. در این باره مدیر کل 
پیش بینى و هشدار  ســریع سازمان هواشناسى 
اظهارکرد: این ادعا اصًال صحــت ندارد و تا دو 
هفته بعد «بارش ســنگینى» در ایران نداریم. 
هفته بعد یک سامانه فعال خواهد بود که انتظار 

بارش هاى سنگینى از آن نداریم.

100 نماینده مجلــس با تذکرى خطــاب به رئیس 
جمهور نســبت به حمایت روحانــى و جهانگیرى از 
رئیس سازمان خصوصى سازى انتقاد کردند و خواستار 
عزل وى شــدند. در این تذکر تأکید شده است: آقاى 
رئیس جمهور متأسفانه بزرگ ترین فساد اقتصادى در 
دولت جنابعالى، تحت عنوان خصوصى سازى توسط 
آقاى پورى حسینى، همراهان و حامیان ایشان صورت 
پذیرفته اســت و ده ها هزار میلیارد تومان اموال ملت 
در شرکت هاى هپکو، هفت تپه، ماشین سازى تبریز، 
آلومینیوم المهدى، کشــت و صنعــت مغان و برخى 

شرکت هاى بزرگ در کرمانشاه و خراسان و... به غارت 
رفته است و انســان هاى متخلف و فاقد مالکیت در 
بسیارى از موارد با حمایت سازمان خصوصى، مالک 
این شرکت ها و اموال شــده اند. با وجود اینکه پرونده 
کیفرى در خصوص این خیانت بزرگ تشــکیل شده 
و آقاى پورى حســینى ممنوع الخروج شده است اما 
متأسفانه جنابعالى و آقاى جهانگیرى اجازه عزل ایشان 
را که مى تواند در آشکار شدن بسیارى از تخلفات در این 
حوزه مؤثر واقع شود  نمى دهید، علت حمایت از غارت 

اموال ملت چیست؟

در روزهــاى اخیر شــاهد موج حرکــت پروانه هاى 
بى شمارى هســتیم که در مناطق مختلف کشور و از 
جمله در اصفهان دیده مى شــوند و براى بسیارى این 
سئوال پیش آمده که این پروانه ها از چه گونه اى هستند 

و چرا جمعیت آنها اینقدر افزایش یافته است؟
علیرضا نادرى، کارشناس حشــرات و پروانه شناس 
در معاونــت محیط طبیعى ســازمان حفاظت محیط 
زیست در این باره مى گوید: هر چند سال که دوره هاى 
بارشى در کشور تغییر مى کند و شاهد افزایش بارندگى 
مى شویم و از طرفى زمســتان ها معتدل تر مى شوند و 
اقلیم بیشتر مدیترانه اى مى شود، گیاهان میزبان این 
پروانه بخش وســیع ترى را مى پوشــانند و این گونه 
جانورى به سرعت با تخم گذارى روى این گیاهان وارد 
دوران دگردیسى مى شود و پروانه هاى بالغ در کمتر از 

سه هفته ظاهر مى شوند. 
این پروانه شناس درباره علت جابه جایى هاى طوالنى 
این گونــه در مناطق مختلف گفت: بســیارى از این 
پروانه هاى تازه بالغ با پرواز قوى، خود را به نقاط دورتر 

مى رســانند و حتى تا ارتفاعات 4000 مترى نیز پیش 
مى روند. 

کارشناس حشرات ســازمان حفاظت محیط زیست 
خاطرنشان کرد: این گونه همیشه در هزاران سال در 
منطقه ما حضور داشته و در سال هاى گذشته بیش از 
چهار یا پنج بار موج ظهور این پروانه در کشور ما دیده 
شده است و با گرم شدن هوا و کاهش بارندگى ها این 

موج جمعیتى رو به کاهش خواهد گذاشت.
این پروانه شناس تأ کید کرد: این گونه هیچ آسیبى به 
محصوالت کشاورزى وارد نمى کند و مشکلى از جانب 

این پروانه براى مردم ایجاد نمى شود.

بعد از پخش ویژه برنامه «دورهمى» در نوروز امسال که 
به سبب سخنان تند مهران مدیرى، توبیخ مدیر شبکه 
نسیم از طرف رئیس صدا و سیما را به دنبال داشت، هنوز 
خبرى از زمان پخش سرى جدید این برنامه نیست. روابط 
عمومى شبکه نسیم و این برنامه مى گویند هنوز قسمت 

جدید این برنامه ضبط نشده و در حال مذاکرات هستند.
امیرعباس اشرف، مسئول روابط عمومى شبکه نسیم در 
جواب به این پرســش که نویسنده و سایر عوامل همان 

افراد سابق هستند یا خیر، عنوان کرد: همه چیز بستگى به 
این دارد که برنامه نهایى شود و بعد اعالم کنیم.

پاسخ اشرف به این پرسش که با توجه به صحبت هاى 
مهران مدیرى که توبیخ مدیر شــبکه نسیم را به همراه 
داشــت، آیا دوباره این کارگردان در «دورهمى» حضور 
خواهد داشــت یا خیر، این اســت که: بله قاعدتًا ایشان 
هســتند. به هر حال در روند هر برنامه اى چنین اتفاقى 
پیش مى آید و امکانپذیر است که به یک جا هایى نقد و 

اشکاالتى وارد شود اما ادامه پیدا مى کند.
 وفا ملک زاده، مسئول روابط عمومى برنامه «دورهمى» 
هم درباره اینکه این برنامه در چه زمانى قرار اســت که 
دوباره روى آنتن شبکه نسیم رود، به «ایرنا»  گفت: هنوز 
هیچ قسمتى را ضبط نکرده ایم که بتوانیم زمان پخشش 
را اعالم کنیم. وى در پاســخ به این پرسش که مدیرى 
دوباره در سرى جدید حضور خواهد داشت یا خیر، پاسخ 

داد: هنوز هیچ چیزى مشخص نیست.

رئیس فراکســیون میراث فرهنگى در واکنش به اینکه 
سازمان حفاظت محیط زیست درآمدزایى یک میلیارد و 
800 میلیون تومانى را توجیهى براى فروش مجوزهاى 
شکار مى داند ادامه مى دهد: حتى در ازاى مبالغ به مراتب 
هنگفت تر هم، اینکه بیگانگان مســلح را وارد طبیعت 
کشورمان کرده و مخاطرات امنیتى ایجاد کنیم غیرقابل 

قبول است.
خرداد سال گذشته بود که سازمان حفاظت محیط زیست 
با صدور مجوز براى شــکار اتباع خارجى در استان هاى 
خراسان رضوى، خراسان جنوبى، یزد و کرمان، موجى از 
اعتراضات را برانگیخت و با انتقادات تخصصى استادان 
دانشگاه، فعاالن محیط زیست، نمایندگان مجلس و البته 
اعتراضات گسترده کاربران در فضاى مجازى همراه شد.

ارزآورى، یکى از مواردى اســت که مســئوالن محیط 
زیست، طى ماه هاى گذشته در دفاع از صدور مجوزهاى 
شکار مطرح کرده  و توضیح داده اند که درآمد حاصل از 
فروش مجوزهاى شــکار، به منظور حفاظت از محیط 
زیست و حیات وحش در منطقه اى که شکار در آن صورت 
گرفته هزینه خواهد شد. بدین ترتیب، مسئوالن محیط 
زیست، شکارفروشى را به عنوان ابزارى براى حفاظت از 
طبیعت معرفى کرده اند؛ روندى که طبق اعالم معاونت 
محیط زیست طبیعى سازمان حفاظت محیط زیست طى 
سال گذشــته، یک میلیارد و 800 میلیون تومان براى 

سازمان حفاظت محیط زیست درآمدزایى داشته است.
اما آیا درآمد ناشــى از صدور مجوزهاى شــکار، براى 
پیامدهاى محیط زیستى، اجتماعى و امنیتى شکارفروشى 
که طى ماه هاى گذشــته بارها نسبت به آن هشدار داده 

شده توجیهى قانع کننده است؟
جبار کوچکى نژاد، نایب رئیس فراکسیون محیط زیست 
مجلس شوراى اسالمى در این باره به خبرگزارى «خانه 
ملت» مى گوید: متأسفانه سازمان حفاظت محیط زیست 
اقدامات و سیاست هایى را در دســت اجرا قرار داده که 

نیازمند نظارت است و رســیدگى به آنها در دستور کار 
مجلس قرار دارد؛ یکى از این اقدامات صدور مجوزهاى 
شکار است که سازمان حفاظت از محیط زیست تا کنون 
پاسخى قانع کننده براى انتقادات طرح شده نسبت به آن 

ارائه نکرده است. 
وى در واکنش به اینکه سازمان حفاظت محیط زیست 
درآمدزایى یک میلیارد و 800 میلیون تومانى را توجیهى 

براى فروش مجوزهاى شکار مى داند ادامه مى دهد: حتى 
در ازاى مبالغ به مراتب هنگفت تر هم، اینکه بیگانگان 
مسلح را وارد طبیعت کشورمان کرده و مخاطرات امنیتى 
ایجاد کنیم غیرقابل قبول اســت. فروش مجوز شکار 
چارپایان ارزشمند کشورمان که براى بقا با چالش هاى 
بسیارى چون کم آبى و کاهش علوفه دست به گریبانند 

مایه تأسف است.

کوچکى نــژاد از برنامه ریزى براى برگزارى جلســاتى 
درباره صدور مجوزهاى شــکار خبر داد و گفت: صدور 
مجوز شکار تفریحى که طبق فتاوى مراجع تقلید، حرام 
دانسته شده باید متوقف شود. همچنین مسئوالن سازمان 
حفاظت محیط زیست باید نحوه هزینه کرد عواید فروش 
مجوزهاى شکار را که طبق قانون باید به طور کامل به 

خزانه دولت واریز شده باشد به مجلس توضیح دهند.

ورود مجلس به شکارفروشى سازمان حفاظت محیط زیست  

شکار گونه هاى جانورى توسط اتباع خارجى متوقف شود 

مسئوالن اتاق بازرگانى پاکستان اعالم کردند حاضرند 
پیاز را به قیمت کیلویى 1500 تومان به ایران صادر کنند. 

تولید پیاز در پاکستان بسیار خوب است. 
رئیس اتاق بازرگانى ایران در پاسخ به سئ وال خبرنگارى 
درباره واردات پیاز، با بیان اینکه شرایط اقتصادى کشور 
شرایط ویژه اى است، گفت: باید تصمیماتى گرفت که 

به نفع مردم باشد.

«مســجداالقصى»، ســومین مکان مقدس جهان اسالم 
همزمان با کلیساى تاریخى «نوتردام» پاریس،  در بیت المقدس 
آتش گرفت. «مصالى مروانى» در پایه گوشه حرم شریف 
قدس (کوه معبد) کنار دیوارهاى شــرقى و جنوبى نزدیک 

پله هایى که به مسجداالقصى مى رسند دچار حریق شد.
این آتش از اتاق نگهبانى آغاز شد و تا سقف مصالى مروانى 
پیش رفت. هرچند این آتش خســارات جدى در برنداشت و 
کسى در این حادثه آسیب ندید اما بخشى از محوطه  تاریخى 
این مسجد که بیش از 2000 سال قدمت دارد در معرض خطر 

قرار داشت.
مصالى مروانى، تاالرى اســت که در دوره «هرود بزرگ»، 
پادشــاه و والى یهودیه از ســوى امپراتورى ُرم در سده اول 
میالدى ساخته شد و «استحکامات سلیمان» نام گرفت و در 

دوره خلفاى اسالمى به مصالى مروانى تغییر نام داد.
علت ایــن حادثــه هنــوز دقیقًا مشــخص نیســت اما 
«شــیخ اعظم الخطیب»، مدیر تولیت امور مسجد االقصى 
و ســازمان اوقاف بیت المقدس گفت این حادثه در اثر بازى 
کودکان با آتش به  وجود آمده است. این سازمان در اطالعیه اى 
هشــدار داد: «کسانى که در شــهر قدیمى و اطراف مسجد 
سکونت دارند به فرزندانشان آموزش دهند که با آتش بازى 

نکنند به خصوص داخل مسجد االقصى.»

عضــو کمیســیون اقتصــادى مجلــس در گفتگو با 
خبرگزارى «دانشــجو» گفت: على رغم اینکه در سال 
97 فقط 20 میلیارد دالر ارز 4200 تومانى به کاالهاى 
اساســى اختصاص دادند اما با این مبلــغ تلفن همراه، 
خودرو و کاالهاى غیرضرورى دیگرى را وارد کشــور 
کردند و آش آنقدر شور شــده بود که صداى آشپز هم 

درآمد.
حجت االسالم سیدناصر موسوى الرگانى تصریح کرد: 
در حال حاضر که ارز 4200 تومانى به کاالهاى اساسى 
مى دهند مردم هــر کیلو گوشــت را 140-150 هزار 
تومان و مرغ را کیلویى16 هزار تومــان مى خرند. در 
حالى که مى گویند بیشتر از 11 هزار و500 تومان نباید 
مرغ را بفروشند. من خودم چندین بار مرغ را کیلویى 16 

هزار تومان خریدارى کردم!
موســوى الرگانى افــزود: بعــد از 40 ســالى که از

 انقالب مى گذرد شــأن ایرانى نیســت که سه چهار 
ســاعت از 6 صبح در صف بایســتد تا بتواند گوشــت

بخرد!
وى در پایان خاطرنشــان کرد: چنــد روز پیش خانمى 
به من زنــگ زد و گفت همســرم از کار افتاده اســت 
و با یــک میلیــون و 200  هزار تومــان زندگى مان را 
مى گذرانیــم. این ماه 450 هزار تومــان هزینه قبض 
گازمان آمده که اگر گاز را هم خورده بودیم نباید اینقدر 
پول قبضمان مى آمد. ما فقط 45 هــزار تومان یارانه
مى گیریــم چگونه 450 هــزار تومان قبــض گاز را 
پرداخت کنیم؟ از طرف دیگر همســرم بیمار اســت 
و باید ماهانــه 500 هزار تومان هزینــه داروهاى او را 

پرداخت کنم!

خبرى از سرنوشت «دورهمى» در دست نیست

چرا پروانه ها زیاد شده اند؟

100 نماینده خواستار عزل رئیس سازمان خصوصى سازى شدند

مسجداالقصى همزمان با 
نوتردام آتش گرفت

پیاز ارزان در راه است؟

مى گویند مرغ 
11500 تومان است اما 

خودم 16 هزار تومان خریدم!
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ذخایر پایان ناپذیر سپاه
جانشین فرمانده سپاه صاحب الزمان(عج) استان اصفهان 
گفت: مردم ذخیره پایان ناپذیر و استراتژیک سپاه هستند 
که در قالب بسیج شکل گرفته اند و در کنار سپاه و ارتش و 
سایر نیروهاى مسلح نگذاشتند دشمن به هدفش برسد. 
سردار مجتبى فدا در جلسه معارفه فرمانده ناحیه مقاومت 
بسیج نجف آباد اظهار کرد: سـپاه محبوبیتش متعلق به 
انقالب و مسئوالن و مردم اسـت و همین امر هم باعث 
شده که  وقتى به آن توهین مى شود، همه آحاد مردم به 

حمایت از سپاه پاسداران برخاسته اند.

اولین شهرى که 
مشکل رانندگان را حل کرد

فرمانـدار مبارکه گفـت: مبارکـه اولین شـهرى بود که 
توانسـت با همیارى قشـر زحمتکش راننـدگان به این 
تجمعـات پایان دهـد و این حاصل تالش شـبانه روزى 
سربازان گمنام امام زمان (عج) است. حمید عصارزادگان  
در جلسه شوراى ادارى شهرستان اظهار کرد: شهر مبارکه 
به لحاظ استراتژیک و مهم بودن در استان اصفهان داراى 
صنایع ملى همچون فوالد مبارکه، سـیمان سـپاهان و 
صنایع دیگر اسـت. همچنین شهرسـتان مبارکه داراى 
کشاورزى پویا و قابل توجهى است که داراى ویژگى هاى 

خاصى است.

ساخت دانشگاه در ارمنستان
استاندار اصفهان در دیدار اسـقف پیشواى ارامنه اصفهان 
و جنوب ایران گفت: قرار اسـت یک دانشـگاه به وسـیله 
اصفهانى ها در ایروان راه اندازى شود. عباس رضایى گفت: 
زندگى مسـالمت آمیز پیروان ادیان توحیدى در اصفهان 
نمونه اى از حرکت و وحدت ملى است. اسقف پیشواى ارامنه 
اصفهان و جنوب ایران هم در این دیدار گفت: اصفهان را 
خانه خود مى دانیم و اعتقاد داریم اقلیت هاى مذهبى آزادانه 

در ایران و اصفهان زندگى مى کنند.

سرپرست شهردارى نیاسر 
معرفى شد

سرپرست شهردارى شهر سـبز نیاسـر در پى استعفاى 
شهردار این شـهر معرفى شد. سـبحان نظرى، شهردار 
سابق نیاسر پس از 33 ماه فعالیت به علت بیمارى اواخر 
اسفند 1397 استعفا کرده و از سوى شوراى شهر پذیرفته 
شده بود اما به درخواست شوراى اسالمى شهر نیاسر تا 20 
فروردین سال جارى در پست کارى خود حضور داشت. 
حاال مهدى تقى  پور، رئیس شوراى اسالمى شهر نیاسر 
در جلسـه اى با حضور اعضاى شـورا و جمعى از مدیران 
شـهردارى، احمد امینى  نیک را به سرپرستى شهردارى 

نیاسر منصوب و معرفى کرده است.

برداشت گل محمدى در کاشان 
آغاز شد

رئیس اداره بهبود تولیدات گیاهى جهاد کشاورزى کاشان 
از آغاز برداشـت گل محمدى در گلسـتان هاى واقع در 
بخش مرکزى این شهرسـتان خبـر داد. عباس معینى 
فر سطح زیر کشت این محصول در بخش هاى برزك، 
قمصر و نیاسر را نیز به ترتیب 1263، 568 و 352 هکتار 
برشمرد و افزود: با توجه به گرماى زودرس، گلستان هاى 

بخش مرکزى زودتر به ُگل نشستند.

وضع وخیم گوشت در اردستان 
قیمت گوشت در اردسـتان به عنوان یکى از قطب هاى 
تولید دام کشـور روند صعودى گرفته است. خبرگزارى 
«مهر» نوشـته پـرورش دام در این شهرسـتان کاهش 
یافته و روزانه به صورت غیر قانونى دام ها از شهرسـتان 
خارج مى شود که مى تواند یکى از دالیل افزایش  قیمت  
گوشت باشـد. هم اکنون حتى گوشت شتر هم با قیمت 
کمتر از کیلویى صد هزار تومان در اردستان پیدا نمى شود. 
قیمت ها به شکلى افزایش داشته که روزانه قصابان تنها 
تا حدود پنج کیلو گوشـت فروش دارند، مدتى گوشـت 
گوسـاله به قیمت کیلویـى 64 هـزار تومان بـه فروش 
مى رسـید که باز هم مـردم بـه دل یل نداشـتن وضعیت 

اقتصادى مناسب استقبالى براى خرید نمى کردند.

خبر

سرپرست دانشگاه آزاد اسالمى شاهین شهر گفت: حرکت به 
سمت روابط عمومى الکترونیک عالوه بر کاهش هزینه هاى 
سربار این واحد دانشگاهى از ضریب نفوذ باالیى برخوردار 
است. مسعود نصرى در نخستین جلسه شوراى اطالع رسانى 
دانشگاه آزاد اسالمى واحد شاهین شهر در سال 98، رشد و 
شکوفایى این واحد دانشگاهى را در استفاده از ایده هاى خالق 
در روابط عمومى دانست و اظهار کرد: شوراى اطالع  رسانى 
براى جمع آورى نظرات و ایده هاى خالقانه و جدید در راستاى 
کمک به توسعه فعالیت هاى دانشگاه شاهین شهر فعالیت 
خود را آغاز کرده اســت. سرپرست دانشــگاه آزاد اسالمى 
شاهین شهر تصریح کرد: توســعه فعالیت ها در شبکه هاى 

پیام رسان داخلى و استفاده از ظرفیت موجود از نکات مهم 
و قابل توجه به شــمار مى رود که با تولید محتواى مناسب 
مى توان در راستاى بهبود اطالع رسانى گام برداشت. نصرى 
افزود: حرکت به سمت روابط عمومى الکترونیک عالوه بر 
اینکه کاهش هزینه هاى سربار دانشگاه را در پى خواهد داشت 
از ضریب نفوذ قابل توجهى نیز در جامعه برخوردار بوده و در 
دانشگاه آزاد شاهین شهر اقدامات مطلوبى در این زمینه انجام 
شده است.  وى بیان کرد: باید ویژگى ها و کارکردهاى هر 
رسانه به درستى ارزیابى شود و با استفاده از ظرفیت موجود 
در رسانه ها اطالعات مورد نیاز مخاطبان در کمترین زمان 

ممکن در اختیار آنان قرار گیرد.

رئیس جمعیــت هــالل احمــر شهرســتان اصفهان 
از خدمات رســانى به 71 هزار و 40 مســافر نوروزى در 
نوزدهمین طرح ملى ایمنى و سالمت مسافران نوروزى 

این جمعیت خبر داد.
شــهریار انصارى گفت : از 25 اســفندماه سال گذشته تا 
16 فروردین ماه امسال، 71 هزار و 40 نفر از مسافرین به 
ایستگاههاى  ایمنى و سالمت هالل احمر اصفهان مراجعه 

و از خدمات نوروزى آن بهره مند شدند.
وى افزود : در این طرح جوانان هالل احمر در بخش هاى 
مختلف از جمله برپایى چادرهاى سالمت، برپایى خیمه 
هاى نماز، برپایى فضاى دوســتدار کودك، اجراى طرح 

بهرفت (بهبود رفتارهاى ترافیکى)  و امضاى میثاق نامه، 
خدمات متعددى را به مسافران ارائه کردند.

انصارى با اشــاره به مراجعه 9005 مســافر نوروزى به 
چادرهاى ســالمت هالل احمر ادامه داد: این مسافران 
خدمات سالمت شامل  کنترل فشــارخون و... را دریافت 
کردند. انصارى با اشاره به اجراى طرح «سحاب»(سامانه 
حرکت هاى امدادى و بشردوستانه سازمان جوانان) گفت: 
در این طرح ده تیم دو نفره از جوانان هالل  احمر با دوچرخه 
و یا به صورت پیاده در مکان هاى گردشــگرى و پرتجمع 
حضور پیدا کردند و خدمات فرهنگى و امدادى متنوعى را 

به 4700  مسافر ارائه دادند.

بهره مندى 70 هزار مسافر 
از خدمات هالل احمر

کاهش هزینه ها با حرکت به 
سمت روابط عمومى الکترونیک

با نزدیک شــدن به دومین ماه بهار، موضوع میوه هاى 
نوبرانه و قیمت  گزاف آنها که از سوى برخى فروشندگان 
تعیین مى شود، در کانون توجه بیشترى قرار مى گیرد. این 
درحالى است که ســبزیجات و صیفى جات هم از قافله 
گرانى ها عقــب نمانده و همپاى دیگــر میوه ها حرکت 
مى کنند. چنانچه افزایش چند برابرى قیمت پیاز از ابتداى 

سال جارى بازار را با شوك روبه رو کرده است.
نایب رئیس اتحادیه میادین میــوه و تره بار اصفهان در 
گفتگو با «ایسنا» درباره این وضعیت، اظهار کرد: حدود 
ده روز است که مغازه داران منتظر تعیین نرخ میوه هاى 
نوبرانه هستند و به دلیل اینکه مى خواهیم میوه مرغوب 
با قیمت مناسب وارد بازار شــود، هنوز اقدام به این کار 

نکرده ایم.
على مهرکش تأکید کرد: مثًال آلوچه اى که از ســرپل 
ذهاب مى آید بــه دلیل پیوندى بودن تلــخ و نامرغوب 
اســت و اگر بچه اى آن را بخورد تا چند روز باید دل درد 
تحمل کند. بنابراین صبر مى کنیم تا بهترین آلوچه ایران 
از آباده وارد اصفهان شــود و پس ازتعیین قیمت در بازار 

عرضه شود.
نایب رئیس اتحادیه میادین میوه و تره بار اصفهان از تعیین 
قیمت چغاله زردآلو و آلوچه مرغوب کاشان در اصفهان 
خبر داد و گفت: چغاله زردآلو در میدان میوه و تره بار بین 
30 تا 40 هزار تومان و آلوچه مرغوب کاشان کیلویى 25 
تا 30 هزار تومان قیمتگذارى شد اما اینکه مغازه دارى از 
تهران بارى آورده و به قیمت دلخواه خود مى فروشد در 

حیطه اختیار این اتحادیه نیست.

تأثیر سیل بر گرانى ها
مهرکش درباره ســیل اخیر و از بین رفتن بخش زیادى 
از محصوالت کشاورزى و تأثیر آن بر قیمت ها در بازار، 
اظهار کرد: عمده آسیب سیل به صیفى جات، محصوالت 
جالیزى  و برگى جات مربوط مى شــود، مثًال امسال پیاز 

دزفول به کلى از بین رفت و چه بسا گرانى پیاز تا مرداد 
ماه ادامه داشته باشد.

نایب رئیس اتحادیه میادین میوه و تره بار اصفهان تأکید 
کرد: درحال حاضر صادرات تا حدود 90 درصد بر افزایش 
قیمت ها دخالت دارد. تفاوت ارز فاحش است و نمى توانیم 
با دالر 13 هزار تومانى، قیمت هــا را کنترل کنیم. وى 
تصریح کرد: مثــًال وقتى مى خواهیم قیمــت پیاز را در 

اصفهان کیلویى 9000 تومان تعییــن کنیم، مى بینیم 
خریدار خارجى آن را سِر زمین، 9000 تومان خریدارى 
مى کند که این موجب مى شــود نتوانیم محصول را از 
کشاورز با قیمت کمترى خریدارى کنیم. مهرکش ادامه 
داد: شنیده شده امسال ســبزى فروش ها در بسیارى از 
شهرهاى ترکیه، سیب زمینى، پیاز، گوجه، فلفل دلمه اى 

و بادمجان ایرانى مى فروختند. 

وى درباره وضعیــت محصول گوجه فرنگــى در بازار، 
اظهار کرد: گوجه به دلیل اینکــه از ماندگارى کمترى 
برخوردار است امکان صادرات کمترى براى آن فراهم 
اســت  اما به دلیل اینکه نظارت دقیقى در گمرك وجود 
ندارد، صادرکنندگان مثًال اگر 20 تن بار اعالم کرده اند، 
16 تن آن را پیاز و 4 تن قسمت باالیى بار را گوجه قرار 

مى دهند.

چه خبر از نوبرانه ها و محصوالت سیل زده و صادراتى؟ 

آلوچه، گوجه، پیاز و دیگران!

رئیس پلیس آگاهى اســتان اصفهــان گفت: اعضاى 
باند چهار نفره اى که با جلب اعتماد 20 نفر از صاحبان 
صنوف، بالغ بر 15 میلیارد ریال از آنها کالهبردارى کرده 
و متوارى شده بودند در عملیات کارآگاهان پلیس آگاهى 

استان شناسایى و دستگیر شدند.  
سرهنگ ســعید ســلیمیان اظهار کرد: در پى شکایت 

تعدادى از صاحبان صنوف مبنى بر کالهبردارى از آنها 
موضوع در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و 
کالهبردارى پلیس آگاهى استان اصفهان قرار گرفت و 
در تحقیقات صورت گرفته توسط کارآگاهان مشخص 
شد چهار  نفر با راه اندازى یک فروشگاه و جلب اعتماد 
دیگر فروشندگان اقدام به خرید اموال از آنان به صورت 

چکى کرده و متوارى شدند.
وى افزود: کارآگاهان پس از پیگیرى هاى ویژه و انجام 
یکســرى اقدامات علمى و تخصصى خود ســرانجام 
موفق شــدند مخفیگاه متهمان را شناسایى کنند و در 
یک عملیات ویژه با هماهنگــى مقام قضایى هر چهار 

نفر را دستگیر کنند.
ســلیمیان بیان کرد: در بازرســى از یک انبار متعلق به 
متهمان، مقدارى اموال شامل کالهبردارى شده شامل 
رنگ لوله، دستگاه هاى برش چوب، رادیاتور، سرامیک، 
چوب، دستگاه پرس MDF، دســتگاه بیکوم مبل و 
کولر آبى کشف شد که کارشناسان مربوطه ارزش اموال 

کشف شده را دو  میلیارد ریال اعالم کردند.
این مسئول انتظامى با بیان اینکه متهمان تاکنون به 15 
میلیارد ریال کالهبردارى از 20 نفر اعتراف کردند اظهار 
کرد: بررسى هاى صورت گرفته نشان مى دهد این افراد 
در چندین شهر و استان کشور نیز با ترفند خرید اموال از 
شهروندان کالهبردارى کردند که تحقیقات در خصوص 

ابعاد این پرونده کماکان ادامه دارد.

مزه، دستور پخت، تنوع و ســالمت غذا فقط یک بخش 
ماجراســت، ولى آیا آن غذاى به اصطالح خانگى که در 
فضاى مجازى تبلیغ مى شــود و طرفداران خاص خود را 
دارد، از سالمت کافى برخوردار است و مى توان آن را بدون 
هیچ ترس و دلهره اى تهیه کرد؟ این سئوالى است که مدیر 
مرکز بهداشت محیط استان اصفهان در گفتگو با «تسنیم» 

به آن پاسخ داد.

حســین صفارى اظهار کرد: اداره بهداشت هیچ نظارتى 
روى غذاهاى خانگى در فضــاى مجازى ندارد و مجوزى 
هم از اداره بهداشت براى این کار ندارند. ما به مردم توصیه 
مى کنیم از این نوع مراکز، غــذاى خود را تهیه نکنند، چرا 
که از بهداشتى بودن مکان، مواد غذایى و آشپز یا آشپزان 
مطمئن نیستیم. مدیر مرکز بهداشت محیط استان اصفهان 
با بیان اینکه تخلفاتى در آشپزخانه هاى تلگرامى گزارش 

شــده، گفت: بعد از اینکه مردم دچار مسمومت، اسهال و 
استفراغ شدند، شکایت مى کنند و ما وارد عمل مى شویم. 
بعضى از آشپزخانه ها قابل پیگیرى هستند و آدرس و شماره 
تلفن دارند که ما به مرجــع غذایى اعالم مى کنیم و تحت 
پیگرد قانونى قرار مى گیرند اما متأسفانه تعداد زیادى از آنها 
بدون نشانى در حال فعالیت هستند و زمانى که مشکلى یا 
شکایتى گزارش شود، عمًال ما هیچ کارى نمى توانیم بکنیم.

مدیر مرکز بهداشت محیط استان اصفهان خاطرنشان کرد: 
اصوًال اینگونه آشپزخانه ها قیمت کمترى نسبت به جاهاى 
دیگر اعالم مى کنند و قطعاً  در تهیه مواد غذایى با این مبلغ 

اشکالى وجود دارد و تخلفى نیز صورت مى گیرد.
وى با بیان اینکه ممکن است آلودگى میکروبى در غذاها 
وجود داشته باشد، گفت: در این حالت به صورت اسهال و 
استفراغ و بیمارى هاى گوارشــى نشان داده مى شود ولى 
بعضى مواقع از افزودنى هاى غیرمجــاز و رنگ هاى غیر 
خوراکى استفاده مى کنند که ضررهایش جبران ناپذیر است 
و در دراز مدت به صورت بیمارى هاى نو پدید و ســرطان 

خودش را نشان دهد.

آیا غذاهاى تلگرامى از سالمت کامل برخوردارند؟

کالهبردارى میلیاردى از 20 نفر در اصفهان

چندى پیش، عضو شوراى شهر اصفهان گفته بود 
درخت کاج موجب افسردگى شهروندان مى شود اما 
مدیرعامل سازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى 
اصفهان مى گوید اطالعات علمــى در این زمینه 

ندارد.
مدتى قبل فریده روشن، رئیس کمیسیون فرهنگى- 
ورزشى شوراى شهر گفته بود درخت کاج با اینکه آب 
کمترى مصرف مى کند اما در افسردگى شهروندان 
مؤثر اســت. حاال فروغ مرتضایى نژاد به «ایسنا» 
مى گویــد: در رابطه با تأثیر درخــت کاج بر میزان 
افسردگى شهروندان، مطالعه علمى تاکنون صورت 

نگرفته و مقاله اى نوشته نشده است.
با این حال وى باور دارد کاج داراى ماده مؤثرى است 
که در فضا این ماده را پخش مى کند و مانع از رشد 
انواع دیگر گونه هاى گیاهى در اطراف این درخت 
مى شــود. وجود و اثر این ماده بر فضاى اطرافش 
به صورت علمى اثبات شــده اما ارتباط علمى آن با 

افزایش میزان افسردگى اثبات نشده است.
مدیرعامل سازمان پارك ها ادامه مى دهد: در صورت 
اثبات علمــى تأثیر درخت کاج بــر افزایش میزان 
افسردگى شهروندان امکان حذف این حجم از کاج 
وجود ندارد، کاج جزو مقاوم تریــن گونه درخت در 
جنگل  کارى و محیط شهر اصفهان است؛ در کمربند 
سبز شهر نیز بیشترین میزان کاج مشاهده مى شود. 

وى تصریح مى کند ابتدا بایــد تأ ثیر کاج بر افزایش 
افسردگى از نظر علمى ثابت شود. چون این درخت 
تنها در ایران کاشته نمى شود و در جهان از آن استفاده 

مى شود.

درختان کاج، مردم اصفهان را 
افسرده کرده است؟

ورشکستگى فعاالن بازار ساعت در اصفهان

مساعدت شهردارى فالورجان براى هنرمندان

حریق خطرناك انبار رنگ اطفا شد

نایب رئیس اتحادیه فروشندگان و تعمیرکنندگان ساعت 
اصفهان گفت: تقاضایى براى خرید ساعت در بازار وجود 
ندارد و خرید این کاال در آستانه ایام منتهى به عید نوروز 

نیز نزدیک به صفر بود.
امیر مسعود عبداللهى طادى در گفتگو با «ایمنا» اظهار 
کرد: بسیارى از فروشــندگان در طول روز هیچ فروشى 
ندارند. افزایش درصد مالیات بــر ارزش افزوده و تعرفه 
واردات ساعت موجب شده است تا فعالیت واردکنندگان 
در این زمینه کاهش یابد و بــا افزایش قیمت بخواهند 

مالیات را از این طریق جبران کنند.
وى افزود: تحریم هاى اقتصادى و نوســانات ارزى نیز 
در این بازار تأثیر گذاشته و بازار ساعت در اصفهان را به 
حوالى رکود برده است، میزان حقوق دریافتى کارگران و 
کارمندان به گونه اى است که خرید ساعت جایى در میان 

مخارج آنها ندارد.
نایب رئیس اتحادیــه فروشــندگان و تعمیرکنندگان 

ســاعت اصفهان با بیان اینکه در طول چند ماه اخیر همه 
کاالهاى ایرانى افزایش قیمت شدیدى داشته است، گفت: 
ســاعت هاى تولید داخل از موتورهاى وارداتى اســتفاده 
مى کنند و همین امر موجب مى شود تا ساعت هاى تولید 
داخل نیز در اثر افزایش نرخ ارز، افزایش قیمت داشته باشند.

عبداللهى خاطر نشان کرد: مشــکالت معیشتى مردم 
به گونه اى اســت که خرید ســاعت، اقدامى لوکس و 

ثروتمندانه محسوب شود.  
وى اضافه کرد: بســیارى از فروشــندگان بازار ساعت، 
ماه هاست که از خرید جنس در این وضعیت بازار خوددارى 
کرده و اگر هزینه هاى شان با درآمدشان ناهماهنگ باشد، 
فعالیت خــود را در بازار فروش متوقــف مى کنند. کرایه 
مغازه داران نیز از درآمد آنها بیشــتر است. تعداد زیادى از 
واحدهاى صنفى فعال در این زمینه ورشکسته شده اند به 
عنوان مثال یکى از فروشندگان ساعت با ورشکستگى 52 

میلیاردى هم اکنون در زندان به سر مى برد.

شهردار، ریاست شوراى اسالمى شهر و معاونت فرهنگى 
اجتماعى شهردارى فالورجان در اجراى کمدى ترین 
نمایش ســال با عنوان «ســربازان فرارى» که توسط 
هنرمندان این شهرســتان در ســالن آمفى تئاتر اداره 
فرهنگ و ارشاد اسالمى شهر فالورجان برگزار شد، به 

منظور حمایت معنوى از این هنرمندان حضور یافتند.
شــهردار فالورجان در حاشــیه این مراسم عنوان کرد 
که هنرمندان فالورجــان در زمینه تئاتــر از ظرفیت 

و پتانســیل هاى باالیــى برخوردارند و شــهردارى و 
شوراى اسالمى شهر همکارى و حمایت  از هنرمندان 
را در برنامه هــاى فرهنگى اجتماعى خــود قرار داده 

است.
جواد نصرى در جمع هنرمندان اظهار کرد: شــهردارى 
براى ادامــه فعالیت هــا و رفع مشــکالت هنرمندان 
مســاعدت هــاى الزم را در نظر گرفته تــا هنرمندان 

فالورجانى بتوانند به استان و کشور معرفى شوند.

ســخنگوى ســازمان آتش نشــانى و خدمات ایمنى 
شهردارى اصفهان گفت: آتش ســوزى انبار رنگ در 
خیابان مصال توســط آتش نشانان جســور اصفهان 

اطفا شد.
فرهاد کاوه آهنگران در گفتگو با «ایمنا» با  اشــاره به 
حادثه حریق در انبار رنگ در خیابان ســروش خیابان 
مصال اظهــار کرد: ایــن حادثه ســاعت 8و 43 دقیقه 
27 فروردین (دیروز) به ســتاد فرماندهى آتش نشانى 
اصفهان اعالم شــد که براى این عملیــات نیروهاى 

امدادى از ایستگاه هاى 4 و 7 و 9 آتش نشانى به محل 
حادثه اعزام شدند.

ســخنگوى ســازمان آتش نشــانى و خدمات ایمنى 
شــهردارى اصفهان بــا بیــان اینکه ایــن حادثه در 
زیرزمینى مغازه رنگ فروشــى که انبار این مغازه بوده 
اســت، اتفاق افتاد، افــزود: باید توجه داشــت که این 
گونه آتش ســوزى ها بســیار خطرناك اســت و آتش 
نشانان با جسارت فراوان نسبت به اطفاى حریق اقدام

 کردند.
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لهجه، گویــش و رفتارش همه گویاى یک عروســک کامًال ایرانى 
است. به زعم بسیارى از کارشناســان، ایرانى بودن «جناب خان» به 
مذاق مخاطب خوش آمد. محمد بحرانى، صداپیشه این عروسک که 
پیش تر او را با  صداپیشگى «ببعى» و «آقوى همساده» در مجموعه 
«کاله قرمزى» مى شناسیم در گفتگویى با خبرگزارى «تسنیم» به این 
نکته اشاره کرد که افتخار مى کنم با تأکید بر اصالت ایرانى، صداپیشگى 
کرده ام و «جناب خان» را با این مرام مى شناسند. بخشى از این گفتگو 

را در ادامه مى خوانید:
یکى از نقاط قوت برنامه «خندوانه» بدون شک 
حضور هنرمندانه «جناب خان» است. چطور به 
این نوع پرداخت اســتندآپ کمدى تأثیرگذار 

توسط یک عروسک رسیدید؟
شاید نکته مهم و برجســته اى که «جناب خان» را مردمى ارائه کرد 
همان حفظ اصالت ایرانى بودن این شــخصیت عروسکى است. ما 
سعى نکردیم مرام و شکل و شمایل دیگرى غیر از آداب، رسوم و سبک 
زندگى ایرانى به خود بگیریم. با توجه به اینکه «خندوانه» یک برنامه 
ضبطى اســت اما همواره با گروه طراحانمان سعى کردیم از مسائل 
روز هم دور نباشــیم. «جناب خان» همیشــه در امتداد دغدغه هاى 
مردم حرکت کرده و در عین حال از رســالت هاى ذاتى اش هم دور 
نشــده که خنداندن و ســرگرمى و انتقال حال خــوش به مخاطب 
اســت. «جناب خان» مرام و معرفت یک شخصیت مردمى دوره گرد 
و دســتفروش را انتخاب کرد تا بى ربط از این مسیر قدم برندارد. این 
شخصیت هم مثل مردم همه نوع رفتارى را از خودش بروز مى دهد. 
این روزها هم «جناب خان» مثل دیگــر مردم ایران ناراحت و نگران 
است؛ چرا که آشنایان او دچار سیل زدگى شده اند. متأسفانه اوج بحران 
در اقلیم خوزستان رخ داده که سدها هم اوضاع خطرناکى دارند. در این 
شرایط واقعًا جاى انتقاد و بازى هاى رسانه اى نیست. موضوع شوآف 

و سلبریتى موضوع مهمى نیســت هرکس هر قدمى مى تواند در این 
مسیر بردارد.

استندآپ کمدى یا رفتار طنزآمیزى که شما از 
طریق صداپیشــگى یک عروسک روى آنتن 
نشــان مى دهید اوج هنرمنــدى یک کمدین 
را به رخ مى کشــد. چطور به ایــن جایگاه از 

تأثیرگذارى در طنز رسیدید؟
مى دانید بنده در این زمینه ادعایى نداشته و ندارم و تمام تالشم را انجام 
مى دهم براى مردم دلچسب و ارزنده باشد. همراه با یک تیم طراح وقت 
مى گذاریم؛ دوستان ما در این گروه اخبار و اتفاقات روز را رصد مى کنند 
و براى هرکدام از قسمت هاى «جناب خان» اتاق فکر داریم و درباره 
نکته به نکته آن بحث مى کنیم. اعضاى این اتاق فکر همه آدم هایى از 
حلقه متوسط جامعه هستیم و 90 درصد این افراد با تاکسى اینترنتى به 
جلسه مى آیند با راننده تاکسى و سوپرمارکتى و مردم قدم مى زنند و در 
بطن مردم هستند حرف ها و طرح هایى که ارائه مى شود همگى از دل 

دغدغه هاى مردم و اجتماع بیرون مى آید.
شما پیش از این هم یک هنرمند نام آشنایى در 
عرصه سینما، تئاتر و تلویزیون بودید، چقدر با 

«جناب خان» شناخته تر شدید؟
قطعًا «خندوانه» یک برنامه پربیننده است و باعث شد «جناب  خان» 
هم بهتر دیده شود. قطعاً شخصیت «جناب خان» باعث شد تا در کوى 
و برزن و در روزهاى حکمرانى شبکه هاى اجتماعى مردم عالقه مند 
همواره به بنده ابراز لطف داشته باشند. حتى این روزها که «خندوانه» 
روى آنتن نمى رود و مشخص نیست فصل جدید از چه زمانى پخش 
خود را آغاز مى کند در کوچه و خیابان من را مى بینند درددل مى کنند. 
مردم واقعــًا «جناب خان» را از خودشــان مى داننــد و تقاضا دارند 

مشکالتشان از زبان «جناب خان» گفته شود. 

چقدر در نقد مســئوالن به «جناب خان» فشار 
آوردند یا سانسورش کردند؟

مى دانید که «خندوانه» برنامه زنده نیســت و ما خودمان را سانسور 
نمى کنیم. طبیعتاً پخش هم قوانین مربوط به خودش را دارد ولى با این 
حال اکثر مطالب «جناب خان» را پخش کرده اند. ما هم سعى کردیم 
جانب انصاف را در انتقاداتمان رعایت کنیم و چیزهایى بگوییم که قابل 
پخش باشــد. مى دانید که انتقاد عروســک ها یک سابقه اجتماعى و 
تاریخى از گذشته دارد. معموًال خیلى از حرف ها و نقدها را به عروسک ها 
واگذار مى کردند تا آنها از اوضاع بگویند. همانطور که در دوران قدیم 
هم «مبارك» این رســالت را برعهده داشــت و االن خوشــبختانه 
«جناب خان» با چاشنى طنز مسائل مهمى را مطرح کرده و این افتخار 

نصیبم شود دوباره مطرح خواهم کرد. 
یک موضوعى که شاید بارها مطرح شده بحث 
استفاده تبلیغاتى از شــخصیت «جناب خان» 
است. چقدر این حضور تبلیغاتى «جناب خان» 

صحت دارد؟
مى دانید که اســتفاده تبلیغاتى راجع به کاراکترهاى صاحب نام اتفاق 
مى افتد و ذاتًا هم مسیر اشتباهى نیست. امروز کمپانى هاى سرگرمى 
چون «والت دیزنى» براى شخصیت هاى کارتونى و عروسکى خودشان 
در بخش هاى مختلف سرمایه گذارى مى کنند. «جناب خان» هم یک 
کاراکتر با اصالت و ایرانى است که عموماً اقوام ایرانى این شخصیت را 
پذیرفته اند. به نظرمن استفاده در این حوزه هم آسیبى به کاراکتر نمى زند 
ولى استفاده نادرست تبلیغاتى از چنین کاراکترى، ممکن است تبعات 
منفى هم به دنبال داشته باشد. تاکنون کارهایى انجام شده که من در 
آنها نقشى نداشته و ندارم و ربطى به تلویزیون و برنامه سازى هم ندارد. 

لزوماً اتفاقات بدى هم نیست و حتى نشان از عالقه مردم دارد. 
مى گویند قرار است «جناب خان» وارد مسابقه 

اپلیکیشنى «خندوانه» هم بشود...
این پیشنهاد یا پیشــنهادهاى تبلیغاتى که به «جناب خان» مى شود 

یک فرایندى دارد بررســى مى شــود و حتمًا تیم طراحان ما نظر 
مى دهند. اگر آســیبى به کاراکتر «جناب خــان» وارد نکند 

و با توجه به حواشــى احتمالى آن به صالح باشــد انجام 
مى دهیم. پیشنهاداتى از اسپانسرهاى «خندوانه» شده 
که «جناب خان» در میدان تبلیغات هم حاضر شود تا به 

امروز این پیشنهادها را نپذیرفته ایم.
محمد بحرانى را به زودى در سینما، 
تلویزیون یا شبکه نمایش خانگى 

مى بینیم؟
در سریال «هیوال» مهران مدیرى بازى مى کنم که 

روزهاى پایانى تصویربردارى خودش را مى گذراند. 
این ســریال به شــبکه نمایش 

خانگى مــى رود و به 
گفته عوامل کار، 

یکــى از آثار 
خوب مهران 
ى  یــر مد
شــمار  به 

مى رود.

کامبیز دیرباز با نمایش «ماربازى» پس از 12 سال به 
تئاتر بازمى گردد.

کامبیز دیرباز که پیش از این قرار  بود در نمایش «هفت 
عصر هفتم پاییز» ایوب آقاخانى در نقش شهید محمد 
جهان آرا به تئاتر بازگردد، این بازگشــت را با نمایش 

«ماربازى» رقم خواهد زد.
صحرا فتحى پس از نمایش «شــب» -که در کانادا 
با عنوان «شــب کارى» روى صحنــه رفته بود- 
قصد دارد براســاس متنى نوشته خودش، نمایش 
«ماربازى» را با بازى کامبیز دیرباز روى صحنه 

برد.
این نمایــش محصــول کمپانى «دیــار» به 
کارگردانى صحرا فتحى و سعید دشتى است و 
گروه اعالم کرده است نمایش در بهار 98 روى 

صحنه مى رود. 
کامبیز دیرباز 12 سال پیش با نمایش «یک 
زن، یک مرد» آخرین حضــور خود را روى 

صحنه تئاتر را تجربه کرده است.
روابط عمومى و تبلیغــات این نمایش به 

عهده ایلیا شمس مى باشد.
کامبیــز دیربــاز فارغ التحصیل رشــته 
نمایش با گرایش بازیگرى است و پیش 

از ورودش به سینما در تئاتر فعال بود.

سوگل طهماسبى، بازیگر ســریال «بچه مهندس» با 
سریال «قطعه گمشده» و بازى در کنار مینا نوروزى به 

شبکه یک مى آید.
این روزها تلویزیــون تدارکات ویــژه اى براى پخش 
سریال هاى مختلف درنظر دارد و ایام عید نوروز و بعد از 
آن فرصت مناسبى براى پخش سریال هاى شبانگاهى 

بود که شبکه یک به خوبى از عهده آن برآمد.
بعد از اتمام ســریال نوروزى «نون.خ» و پخش سریال 
«دنگ و فنگ روزگار» حاال باید منتظر پخش ســریال 
جدید دیگرى در این شبکه باشــیم. «قطعه گمشده»، 
سریال جدید شبکه یک سیماســت که به زودى روى 

آنتن این شبکه مى رود.

مینا نوروزى، بازیگر سینما و تلویزیون کشورمان با انتشار 
پستى خبر از بازى در سریال «قطعه گمشده» و پخش 

آن از شبکه یک سیما داد.
مینا نوروزى با انتشــار یــک  عکس در کنار ســوگل 
طهماســبى نوشت: «آخرین ســکانس سریال «قطعه 
گمشده»... کارگردان: جناب فخررو، تهیه کننده: جناب 
حسین سنگســرى. تولیدسیماى ســمنان. به زودى از 

شبکه یک سیما.»
بازیگران سریال «قطعه گمشده» عبارت اند از اشکان 
اشتیاق، سوگل طهماســبى، اسماعیل محرابى، اردالن 
شجاع کاوه، مینا نوروزى، آتش تقى پور، مهرداد فالحتگر، 

کامیار شکیبایى، شهرزاد کیانى و... 

زماِن انتقادکردن نیست، باید همراه مردم سیل زده باشیم
صداپیشه «جناب خان»: 

را سانسور 
ولى با این 
ى کردیم 
مکه قابل

جتماعى و 
روسک ها 
ران قدیم 
ــبختانه 
ین افتخار 

بحث  ده
ب خان» 
ب خان»

ب نام اتفاق 
 سرگرمى 
ى خودشان 
» هم یک

خصیت را 
ترنمى زند 
ت تبعات 
 که من در 
 هم ندارد. 

د.
 مسابقه 

یک فرایندى دارد بررســى مى شــود و حتما تیم طراحان ما نظر
مى دهند. اگر آســیبى به کاراکتر «جناب خــان» وارد نکند 

و با توجه به حواشــى احتمالى آن به صالح باشــد انجام 
از اسپانسرهاى «خندوانه» شده  مى دهیم. پیشنهاداتى
که «جناب خان» در میدان تبلیغات هم حاضر شود تا به 

امروز این پیشنهادها را نپذیرفته ایم.
محمد بحرانى را به زودى در سینما، 
یا شبکه نمایش خانگى  تلویزیون

مى بینیم؟
در سریال «هیوال» مهران مدیرى بازى مى کنم که 

روزهاى پایانى تصویربردارى خودش را مى گذراند. 
این ســریال به شــبکه نمایش 

خانگى مــى رود و به 
گفته عوامل کار، 

یکــى از آثار 
خوب مهران
ى  یــر مد
شــمار به 

مى رود.

سوگل طهماسبى با لباس عروس در «قطعه گمشده»

کامبیز دیرباز با نمایش «مارباز
تئاتر بازمى گردد.

کامبیز دیرباز که پیش از این قر
عصر هفتم پاییز» ایوب آقاخانى
جهان آرا به تئاتر بازگردد، این

«ماربازى» رقم خواهد زد.
صحرا فتحى پس از نمایش «
با عنوان «شــب کارى» رو
قصد دارد براســاس متنى
«ماربازى» را با بازى کام

برد.
این نمایــش محصــو
کارگردانى صحرا فتحى
گروه اعالم کرده است

صحنه مى رود. 
12 سال 2کامبیز دیرباز
زن، یک مرد» آخرین
صحنه تئاتر را تجربه
روابط عمومى و تبل
عهده ایلیا شمس م
کامبیــز دیربــاز
نمایش با گرایش
از ورودش بهسی

بازگشت کامبیز دیرباز 
به تئاتر پس از 12 سال

ماه چهره خلیلى، بازیگر سینما و تلویزیون درباره علت کم کارى اش از 
سال 1396 تاکنون گفت: از تابستان سال گذشته خارج از کشور بودم 
و به تازگى به ایران بازگشته ام و با وجود چندین پیشنهاد تصمیم به 
بازى ندارم. وى درباره نپذیرفتن یکى از پیشنهاد هاى بازیگرى اش 
تصریح کرد: اگرچه امروزه آثار خوبى هم تولید مى شوند اما به طور 

کل شرایط چندان براى بازیگرى، جذاب نیست.
بازیگر فیلم «عشق و خیانت» اظهار کرد: من هیچگاه نمى گویم که 
پیشنهاد کارى وجود ندارد، بلکه صحبت درباره فعالیت هایى است 
که به درد بخورد. کسى که در آثار شــاخص و فاخر بازى مى کند 
کمى وسواس در پذیرفتن پیشنهاد ها پیدا مى کند و بر همین اساس 
نمى توان در تیم خوب کار کرد و بعد هر کارى را پذیرفت. همیشه 
در انتخاب کار ها حساسیت هاى خاصى دارم بنابراین معموًال صبر 
مى کنم تا اتفاق خوبى بیافتد. بازیگر ســریال «مختارنامه»  درباره 
معیارهایش در انتخاب یک کار بیان کرد: با توجه به اینکه معیار هاى 
هر بازیگر در طول دوره فعالیتش تغییر مى کند، در حال حاضر برایم 
بازیگر مقابل اهمیت زیادى پیدا کرده است. زمانى برایم کارگردان و 
بعد صاحب اسم و نام بودن تهیه کننده مهم بود ودر یک دوره ترجیح 
مى دادم با تهیه کننده اى که مى شناسم کار کنم اما اکنون دوست دارم 
بازیگر نقش مقابل خوبى داشته باشم، چون فکر مى کنم این بازیگر 

نقش مقابل است که باعث جواب دادن زحماتم مى شود.
خلیلى با تأکید بر اینکه عشق و لذتى که از یک اثر مى برد به بازیگر 
مقابل بستگى دارد گفت: مهم است که بازیگر قوى باشد، سر صحنه 
حاضر شود و مقابل من بایستد تا لذت بیشــترى از کار ببریم. وى 
تصریح کرد: در این میان داســتان نیز اهمیت ویژه اى دارد و حرف 
اول را مى زند بنابراین همیشه اول داستان را مى خوانم و بعد تصمیم 
مى گیرم. اگر بازیگر نقش مقابل هم مشخص نشده باشد مى پرسم 
که قرار است چه کســى این نقش را بازى کند و نقشى که به من 
پیشنهاد شده بیشتر با کدام شخصیت ارتباط دارد. در چنین شرایطى 

معموًال قرار داد نمى بندم تا بازیگران مشخص شوند.

ست
ب نی

جذا
ندان 

خلیلى: شرایط براى بازیگرى، چ

ست
ب نی

جذا
ندان 

خلیلى: شرایط براى بازیگرى، چ

دوبلور پیشکســوت تلویزیون و رادیو گفت: زمانى که ســریال 
«سال هاى دور از خانه» معروف به «اوشین» را براى دوبله آوردند ؛ 

متوجه شدیم با یک اثر خوب و متفاوت روبه رو هستیم.
سعید مظفرى، درباره تأثیرگذارترین اثر و نقشى که دوبله کرده، 
گفت: اولین بار که چنین حسى داشتم و نقشم را به شدت دوست 
داشتم در سریال «سال هاى دور از خانه» بود. بعد از آن فیلم هایى 
که به جاى «بردپیت» صحبت کردم چون از هنرپیشه هاى خوب 

و قدرتمند است. 
دوبلور نقش «ریوزو» در سریال «سال هاى دور از خانه» درباره 
دوبله این سریال عنوان کرد: آن سال ها بعد از مدتى یک سریال 
خوب براى دوبله آوردند و خانم علو نیز بــراى دوبله آن زحمت 
بسیارى کشید. همین باعث شد تا این سریال گل کند و مخاطبان 
با آن ارتباط بســیارى برقرار کنند. فضاى ســریال  «سال هاى 
دور از خانه»  به گونه اى بود که مردم با شــخصیت هاى سریال 

همذات پندارى مى کردند.
وى در پاسخ به اینکه براى انتخاب نقش هایى که دوبله مى کنید 
چه فاکتورهایى برایتان اولویت دارد، گفت: یک مدیر دوبالژ خوب 
فردى است که فیلم را خوب ببیند. یک چیز را هم نمى شود منکر 
شد و آنهم این است که در این حرفه، سواد حرف اول را مى زند و 
اگر شــماى نوعى در این حیطه دو کتاب نخوانده باشید و در این 
وادى نگشته باشید و فقط هر روز بیایید در استودیو و کار را دوبله 

کنید و برگردید خانه هیچوقت رشد نمى کنید.
دوبلور سریال «شرلوك هلمز» گفت: این کار نیازمند این است که 
یکسرى دانش و اطالعات را هم در کنار فعالیت دوبله، کسب کنید. 
منتهى شرایط االن و گذشته فرقى ندارد، در هر دو زمان شرایط 
به گونه اى بوده که بچه ها به آن سمت نمى روند. براى مثال یکى 
از مشکالت همیشگى ما این است که کسى کتاب نمى خواند و ما 

مدام باید بگوییم که کتاب بخوانید! 
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تصویربردارى ســریال «آخر خط» بــه کارگردانى على 
مسعودى این روزها در شهر قم ادامه دارد و بناست ادامه 
تصویربردارى اواخر اردیبهشت در لبنان و سوریه پیگیرى 
شــود و در آنجا بازیگران جدید خارجى به سریال اضافه 

خواهند شد.
على مسعودى در این سریال نقش یک دکتر را ایفا مى کند. 
همچنین قرار بود این سریال یکى از گزینه هاى پخش در 
ماه مبارك رمضان باشد که با شــرایط توقف در تولید به 

تعویق افتاد.

اغلب لوکیشن هاى این سریال تهران است اما گروه تولید 
براى تصویربردارى برخى سکانس هاى پایانى که در قالب 
چهار قسمت است به لبنان و سوریه خواهند رفت و در این 
ســکانس ها تعدادى بازیگران لبنانى و سورى نیز مقابل 

دوربین خواهند رفت.
مجموعه تلویزیونى «آخر خط» به نویسندگى و کارگردانى 
علیرضا مسعودى با مضمونى کمدى و طنز راوى داستان 
دو پسرخاله است که بسیار شرور هســتند. خانواده ها از 
دســت این دو نفر به ســتوه آمده اند. آنها به دلیل انجام 

جرمى به زندان مى افتند و از آنجا تصمیم به مهاجرت از 
کشور مى گیرند که... 

شهین تســلیمى، محمدرضا هدایتى، امیر نورى، عباس 
جمشیدى فرد، کمند امیر سلیمانى، اشکان اشتیاق، رضا 
ایرانشهر، داریوش سلیمى، على صبورى، بیژن پیشدادى، 
سیدرضا حسینى، مجید شهریارى، فاطمه امینى، مهسا 
باقرى، غــزال وکیلى ، محمدامین ســلیمى راد، مهران 
رجبى، محمدبرسوزیان و فریده سپاه منصور از بازیگران 

این سریال هستند.

کمدین «خندوانه» به «آخر خط» رسیدکمدین «خندوانه» به «آخر خط» رسید

بازیگر سریال «نون.خ» گفت: خوشبختانه 
سال جدید را بسیار خوب با پخش سریال 
«نون.خ» پشت سر گذاشتم. تا آنجا که 
در میان مردم بودم آنها به شدت از این 

سریال راضى بودند.
فریده سپاه منصور، بازیگر سینما، تئاتر 
و تلویزیون درخصوص، فعالیت خود در 
عرصه بازیگرى در ســال جدید گفت: 
خوشبختانه ســال جدید را بسیار خوب 
با پخش ســریال «نون.خ» پشت سر 
گذاشــتم. تا آنجا که در میان مردم بودم 
آنها به شدت از این سریال راضى بودند. 
ساختن ســریال با فضاى محلى اتفاق 
تازه اى در تلویزیون بود که امیدوارم ادامه 
پیدا کند. وى در همین راســتا ادامه داد: 
در حال حاضر همچنان مشغول بازى در 
سریال «87 متر» به کارگردانى کیانوش 
عیارى هســتم. نقش کوچکــى در این 
ســریال دارم و به امید خدا به زودى با 
این اثر دوباره به تلویزیــون باز خواهم 
گشت. گمان مى کنم این سریال هم مورد 

استقبال مردم واقع شود.
وى بــا گالیــه از برخى شــایعات در 
مورد ســالمتى خودش اضافه کرد: من 
گالیه اى دارم کــه نمى دانم مخاطب آن 
کیســت. نمى دانم چرا هر خبرنگار و یا 
کارگردانى با من تماس مى گیرد در ابتدا 
مى پرسد که وضعیت جسمانى ام خوب 
اســت. برخى مى گویند از بستر بیمارى 
رها شده ام یا نه. من مریض نیستم که هر 
لحظه از من مى پرسند حالت بهتر شده 
است یا نه. بازیگر فیلم «مهمان مامان» 
در همین راستا ادامه داد: همین شایعاتى 
که براى من درست کرده اند باعث شده 
کارگردانان خیال کنند فریده سپاه منصور 
مریض اســت و با من تماس نگیرند. در 
صورتى که به هیچ وجه اینطور نیســت و 
من صحیح و سالم به کارم ادامه مى دهم.

سپاه منصور درباره دورى خود از فضاى 
تئاتر خاطرنشان کرد: ترجیح مى دهم در 
تئاتر هر کارى را بازى نکنم. پیشنهادات 
هم پیشــنهاد جدى و خوبى نبوده است 
اما واقعیت امر اینکه براى بازى در تئاتر 

کمى خسته ام.

بازیگر سریال «نون.خ» با گالیه از 
شایعات درباره سالمتى خودش:
همه کارگردان ها  

فکر مى کنند من مریضم
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ذوب آهن در یکى از حســاس ترین بازى هاى نیم فصل 
دوم و در روزهــاى پایانــى فروردین مــاه، باید مقابل 
پرســپولیس به میدان برود. دیدارى جذاب و 6 امتیازى 
که نتیجه آن عالوه بر دو تیم برگزارکننده، براى تیم هاى 
سپاهان، تراکتورسازى و حتى اســتقالل تهران، حائز 
اهمیت است و مى تواند روى سرنوشت قهرمانى تأثیرگذار 

باشد. 
پیروزى پرسپولیس مقابل ســاپیا و شکست سپاهان و 
تراکتورسازى در هفته گذشته باعث شد تا شاگردان برانکو 
فرار بزرگ خود به سمت قهرمانى را شروع کنند و فاصله 
خوبى از سایر مدعیان بگیرند. همین امر موجب مى شود 
تا نتیجه دیدار ذوب آهن و پرســپولیس با توجه به بازى 
آینده سرخ ها مقابل ســپاهان، بیش از سایر تیم ها براى 
زردپوشان اصفهانى اهمیت داشته باشد و مى توان آن را 
به عنوان آخرین امید شاگردان قلعه نویى براى بازگشت 

به کورس قهرمانى محسوب کرد. 
تقابل ذوب آهن و پرســپولیس مهمترین رقابت هفته 
بیست وششــم بــوده و به نوعــى کلید اصلــى تعیین 
سرنوشت قهرمان لیگ هجدهم است. دیدارى که اگر 
با پیروزى سرخ هاى پایتخت همراه شــود، آنها را یک 
قدم دیگر به قهرمانى نزدیک مى کند و شــانس سایر 
مدعیان را کمرنگ تر از قبل خواهد کرد و اگر شاگردان 
منصوریان پیروز میدان شوند، امید را به اردوى سپاهان، 
تراکتورسازى و اســتقالل برمى گردانند. از طرف دیگر 
شرایط هر دو تیم و نیازشان به برد و کسب آمادگى روحى 
کامل پیش از تقابل حساس آنها در لیگ قهرمانان، باعث 

مى شود تا این دیدار تبدیل به یک دوئل پرهیجان شود.
شــاگردان منصوریان براى این دیدار از شرایط خوبى 
برخوردار هســتند. ذوبى ها این روزها در اوج آمادگى به 
ســر مى برند و از طرف دیگر با توجه به نیاز کمتر آنها به 
کسب نتیجه، فشار روانى کمترى را نیز تجربه مى کنند و 
همین امر باعث مى شود تا شاگردان منصوریان با خیال 
آسوده ترى بازى کنند. سبزپوشان اصفهانى در بُعد فنى 
نیز شرایط خوبى دارند و در هر دو فاز هجومى و دفاعى از 
آمادگى باالیى برخوردار هستند. استراحت شش بازیکن 
اصلى ذوب آهن باعث مى شــود تا بازیکنان این تیم با 
قدرت کامل در این دیدار حساس حضور یابند و از انگیزه 
خوبى برخوردار باشند. یکى از پوئن هاى مثبت ذوب آهن 
براى تقابل با پرســپولیس، برخوردارى از هافبک هاى 
جنگنده و شــوت زن در میانه میدان است که مى توانند 
با بازى تخریبى خود کار را براى پرســپولیس ها سخت 
کنند اما نقطه قوت اصلــى تیم منصوریان قدرت باالى 
جناح راست این تیم خواهد بود. زوج حسینى-مطهرى 
در جناح راست که این روزها بیشتر گل هاى ذوب آهن را 
به ثمر رسانده اند، اسلحه اصلى منصوریان براى گلزنى 

به پرسپولیس است.
در آن ســو تیم برانکو نیز این روزها در ایده آل ترین فرم 
خود قرار دارد. اضافه شدن بازیکنان تازه وارد پرسپولیس 
در نیم فصل دوم رقابت ها، خون تازه اى در پیکر این تیم 
تزریق کرده و دســت برانکو براى اجراى تاکتیک هاى 
مدنظرش باز اســت. پوئن مثبت و تأثیرگذار شاگردان 
برانکو در روند موفقیت هایشان، برخوردارى از روح باالى 
تیمى، جنگندگى و فداکارى قابل تحسین آنهاست که 
موجب مى شود تا سرحد مرگ براى رسیدن به پیروزى 
تالش کنند. سرخپوشان پایتخت بعد از استقالل با 12 
گل خورده، عنوان دومین خــط دفاعى لیگ را در اختیار 
دارند و در فاز هجومى نیز با 33 گل زده صاحب سومین 
خط حمله برتر لیگ هستند. پرسپولیس در هر دو جناح 
خود از قدرت باالیى برخوردار است و در میانه زمین نیز 

هافبک هاى خوش فکر و خالقى را در اختیار دارد.
 خبرگزارى «تســنیم» درباره این جدال نوشته: «تقابل 
ذوب آهن و پرسپولیس عالوه بر حساسیت هاى عنوان 
شــده، دوئل هاى جذابى را نیز در دل خود خواهد داشت 
که مى تواند به جذابیت این دیدار بیافزاید. دوئل حسینى -

ترابى و نیک نفس-نوراللهــى در جناحین در کنار تقابل 
بازیکنانى مانند حدادى فر، بوحمدان و احتماًال سیلوا در 
میانه میدان با کامیابى نیا و رســن با رفیعى در نوع خود 
مى تواند جالب توجه باشد. از طرف دیگر منصوریان جزو 
معدود مربیانى است که مقابل برانکو کارنامه بسیار خوبى 

داشته و تقابل این دو مربى نیز بسیار جذاب است.»
  ســایت «نود» هم با اشــاره به موضوع کارنامه خوب 
منصوریان مقابل برانکو نوشته است: «در مصاف هاى 
مستقیم دو مربى وضعیت کامًال متفاوت از افتخارات آنها 
در لیگ برتر رقم خورده است. علیرضا منصوریان یکى 
از سه مربى لیگ برترى است که دو بار توانسته برانکو را 
شکست دهد. هر یک از این دو برد هم براى منصوریان 

لذت خاصى داشــت؛ برد اول همراه بــا نفت تهران در 
مقابل انبوه تماشاگران پرسپولیس در آزادى که مانع 
از قهرمانى سرخپوشــان در لیگ برتر پانزدهم شد و 
بهترین فرصت براى قهرمانــى را به تیم محبوبش، 
یعنى اســتقالل، هدیه کرد، هرچند آبى پوشان هم 

نتوانستند از این فرصت طالیى اســتفاده کنند. 
دومین برد منصوریان هم در اواخر همان سال 
1395 در دربى تهران حاصل شد که در یک 
نیمه توانست سه بار دروازه تیمى را باز کند 
که هفته هاى طوالنى دروازه اش را بســته 

نگه داشته بود.
در دور رفت فصــل جارى لیــگ برتر که 

منصوریــان بــه تازگــى هدایت 
اصفهانــى ها را بر عهــده گرفته 
بود، پرسپولیس برانکو پس از چهار 

بازى، سرانجام موفق شد علیرضا منصوریان را مغلوب 
کند. در ششمین مصاف منصوریان با برانکو، مربى جوان 
ذوب آهن گرچه براى موفقیت تیم خودش تالش مى کند 
اما پیروزى او در این بازى، بهترین هدیه براى آبى پوشان 
تهران، پرشــورهاى تبریز، طالیى پوشان زاینده رود و 

پدیده اى به نام پدیده مشهد خواهدبود.»
 اما ســایت «آى اســپورت» هم به قلم  نــادر نامدار از 
انگیزه هاى شخصى منصوریان با آن تعصبى که به رنگ 
آبى دارد براى شکســت سرخ ها نوشــته و آورده است: 
«بازى مقابل پرســپولیس یا اســتقالل در هر مقطعى، 
براى هر تیم و مربى دیگرى یک بازى خاص و حیثیتى 
اســت و قطعًا براى منصوریان هم همینطور اســت اما 
به جز این، بازى برابر پرســپولیس بــه دالیل دیگرى 
هم براى منصوریان مهم اســت، به خصوص بازى روز 
چهارشــنبه! منصوریان پیش از این مقابل برانکو نتایج 
خوبى گرفته و به نوعى گربه سیاه او محسوب مى شود. او 

یک بار در نفت و در شرایطى که به نظر مى رسید 
تیمش به پرســپولیس خواهد باخت، مقابل 
این تیم با نتیجه 2-0 پیروز شــد و همین 
نتیجه در نهایت قهرمانى لیگ پانزدهم را 
از پرســپولیس گرفت. یکى از دالیلى 
که باعث شــد منصوریان 
مدتى بعد سرمربى 

اســتقالل شــود، افزایش محبوبیت او بین هواداران 
استقالل به واسطه کسب همین پیروزى 

غیرمنتظره مقابل پرسپولیس بود.
منصوریــان در اولیــن فصل 

سرمربیگرى در استقالل هم نتایج خوبى مقابل برانکو 
و پرســپولیس گرفت. او در بدترین شرایط استقالل، با 
پرسپولیس مساوى کرد و در بازى برگشت 3-2 این تیم 
را شکست داد و براى استقاللى ها محبوب تر از قبل شد.  
اما براى او روز چهارشــنبه فرصت خوبى براى اثبات خود 
و بازگشــت اســت. او معموًال نتایج خوبى مقابل برانکو و 
پرسپولیس مى گیرد و اگر بتواند این نتایج را در روز چهارشنبه 
تکرار کند، محبوبیت خدشه دارشده اش را در میان هواداران 
استقالل بازخواهد یافت و چه بسا راه بازگشتش به نیمکت 
این تیم هم هموار شود. دقیقًا به همین دلیل است که براى 
او بازى با پرسپولیس در لیگ برتر مهمتر از بازى با الوصل 
در لیگ قهرمانان آسیاست. به خصوص حاال که سایه امیر 
قلعه نویى بعد از باخت ســپاهان به استقالل از سر این تیم 
دور شده است و فعًال نیمکت استقالل در صورت رفتن شفر 

مدعى دیگرى ندارد.» 
و نکته پایانى در مورد دیدار حساس امروز اینکه طبق اطالع 
رسانى سایت هیئت فوتبال استان اصفهان، بلیت فروشى 
دیدار ذوب آهن اصفهان و پرسپولیس  از ساعت 12 

امروز آغاز خواهد شد.
 در اطالعیه سایت هیئت فوتبال در این باره 
تأکید شده: « تیم هاى ذوب آهن اصفهان و 
پرســپولیس تهران در چارچوب هفته بیست 
و ششــم لیگ برتر فوتبال کشور روز 
چهارشــنبه 28 فروردیــن ماه از 
ساعت 18 در ورزشگاه فوالدشهر 

به مصاف یکدیگر مى روند. 
بلیت فروشى این دیدار صرفًا از 
ساعت 12 روز چهارشنبه 28 
فروردین مــاه در مجموعه 
شفق ذوب آهن، ورزشگاه 
ملت اصفهان و سالن 
آمفــى تئاتــر امام 
رضا(ع) فوالدشهر 
انجام مى شود و 
درهاى ورزشگاه 

فوالدشهر از ساعت 14 به روى هواداران باز 
خواهد شد.»  

باید دید در آخرین روزهاى فروردین کــه باید با بوى عید 
کامًال وداع کنیم از میدان تقابل ســبزه و ماهى ســرخ چه 

نتیجه اى بیرون مى آید.

وداع با فروردین و بوى عید با یک دیدار جذاب

سبزه علـــیه ماهى سرخ!

 سعید نظرى

مراه بــا نفت تهران در 
س در آزادى که مانع 
 برتر پانزدهم شد و
را به تیممحبوبش،

چند آبى پوشان هم 
ســتفاده کنند.

 همان سال 
 که در یک 
 را باز کند 
 را بســته 

گ برتر که 
ت 
ه 
ر 

ا منصوریان را مغلوب 
ن با برانکو، مربى جوان

 خودش تالش مى کند 
هدیه براى آبى پوشان 
ى پوشان زاینده رود و 

دبود.»
 به قلم  نــادر نامدار از 
 آن تعصبى که به رنگ 
 نوشــته و آورده است: 
ـتقالل در هر مقطعى، 
 بازى خاص و حیثیتى 
م همینطور اســت اما 
س بــه دالیل دیگرى 
، به خصوص بازى روز 
ین مقابل برانکو نتایج 
و محسوب مى شود. او 

یک بار در نفت و در شرایطى که به نظر مى رسید 
تیمشبه پرســپولیس خواهد باخت، مقابل 
شــد و همین 2-0 پیروز 2این تیم با نتیجه
نتیجه در نهایت قهرمانى لیگ پانزدهم را
ازززز پرســپولیس گرفت. یکى از دالیلى 
که باعث شــد منصوریان 
مدتى بعد سرمربى 

اســتقالل شــود، افزایشمحبوبیت او بین هواداران
استقالل به واسطه کسب همین پیروزى

غیرمنتظره مقابل پرسپولیس بود.
فصل اولیــن منصوریــان در

چه بسا راه بازگشتش به نیمکت  بازخواهد یافت و استقالل
این تیم هم هموار شود. دقیقًا به همین دلیل است که براى 
بازى با پرسپولیس در لیگ برتر مهمتر از بازى با الوصل  او
در لیگ قهرمانان آسیاست. به خصوص حاال که سایه امیر 
قلعه نویى بعد از باخت ســپاهانبه استقالل از سر اینتیم 
دور شده است و فعًال نیمکت استقالل در صورت رفتنشفر

مدعى دیگرى ندارد.» 
دیدار حساس امروز اینکه طبق اطالع نکته پایانىدر مورد و
رسانى سایت هیئت فوتبال استان اصفهان، بلیت فروشى
2دیدار ذوب آهن اصفهان و پرسپولیس  از ساعت 12

امروز آغاز خواهد شد.
 در اطالعیه سایت هیئت فوتبال در این باره 
تأکید شده: « تیم هاى ذوب آهن اصفهان و 
پرســپولیس تهران در چارچوب هفته بیست 
و ششــم لیگ برتر فوتبال کشور روز 
28 فروردیــن ماه از  8چهارشــنبه
8ساعت18 در ورزشگاه فوالدشهر 

به مصاف یکدیگر مى روند. 
بلیت فروشى این دیدار صرفًا از 
28 8 روز چهارشنبه 2ساعت 12

فروردین مــاه در مجموعه 
شفق ذوب آهن، ورزشگاه 
ملت اصفهان و سالن 
آمفــى تئاتــر امام

رضا(ع) فوالدشهر 
انجام مى شود و

درهاى ورزشگاه 

4فوالدشهر از ساعت14 به روى هواداران باز
خواهد شد.»  

باید دید در آخرین روزهاى فروردین کــه باید با بوى عید 
کامًال وداع کنیم از میدان تقابل ســبزه و ماهى ســرخ چه 

نتیجه اى بیرون مى آید.

فرشید اسماعیلى اگر مى  دانست پنالتى او به این اندازه 
در سرنوشت قهرمانى استقالل مى تواند تأثیرگذار شود، 
هیچ وقت حاضر نمى شود پشــت آن پنالتى برود. او در 
جام حذفى مقابل ســایپا هم پنالتى از دست داده بود و 
کمتر کسى فکر مى کرد او دوباره براى استقالل پشت 
پنالتى برود. پنالتى که شاید در شکست استقالل برابر 
پرســپولیس تأثیرگذار شــد تا تبعات این شکست یقه 
استقالل را برابر سایپا هم بگیرد و استقالل در مجموِع 
دو بازى مهم و سرنوشت ســاز 5 امتیاز حساس را براى 
قهرمانى از دست بدهد. اگر استقالل مقابل پرسپولیس 
یک امتیــاز مى گرفت و بــازى مقابل ســایپا را پیروز 
مى شد حاال 50 امتیازى بود و با پرســپولیس 2 امتیاز 
اختالف داشت و با امید بیشترى به لیگ ادامه مى داد. 
اســتقالل این فصل به غیر از پرسپولیس مقابل پارس 
جنوبى جم، ســپاهان و تراکتورســازى شکست خورد 
که حتى اگر در این بازى ها به تســاوى هم مى رسید 
مى توانســت فاصله اش را با رقیب دیرینه کم کند و به 
قهرمانى امیدوار باشــد. حاال تراکتورسازى 5 امتیاز از 
پرسپولیس عقب است و امیدوار است پرسپولیس در سه 
بازى پیش رو مقابل ذوب آهن در اصفهان، سپاهان در 

تهران و تراکتورسازى در تبریز، امتیاز از دست بدهد.
استقالل امسال قهرمانى را نزدیک مى دید، هم قرعه 
انتخاب شده برایش خوب بود و هم اینکه سرنوشت این 
تیم در دست خودش بود اما اتفاقات بازى دربى و عدم 
مدیریت کادرفنى در ضربه پنالتى، درگیرى در رختکن 
و اتفاق هاى پس از آن باعث شد تا استقالل کورس را 
از دست بدهد. شــاید به همین دلیل است که هواداران 

استقالل همچنان از فرشید اسماعیلى ناراضى هستند و 
پنالتى چیپ او در دربى را در سرنوشت قهرمانى این تیم 
مؤثر مى دانند تا جایى که هر پیش پا افتادن رقیب اصلى 
استقالل از این تیم با انتقاد و اعتراض مجدد هواداران 
به اســماعیلى همراه باشــد. بازیکنى که قطعًا در این 
پنالتى بدشانس هم بود تا گل نشدن یک پنالتى تبعات 
بدى را براى او و استقالل به همراه داشته باشد. فرشید 
اســماعیلى یکى از بهترین و با کیفیت ترین بازیکنان 
استقالل اســت و این ماجرا مطمئنًا روى  روحیه او اثر 
گذاشته است و کیفیت بازى هاى فرشید اسماعیلى پس 
از دربى مثل همیشه نیست. هر چند او در بازى الهالل 
و در دربى یکى از تأثیرگذارها بود اما اثرات پنالتى چیپ 

دربى هنوز روى اعصاب او و هواداران استقالل است.
به هر حال با توجه به شانس کم استقالل براى قهرمانى 
به نظر مى رســد پنالتى اســماعیلى حاال حاالها از یاد 
هواداران این تیم پاك نشــود. در شبکه هاى اجتماعى 
جمالتى چون حسرت پنالتى فرشید، اى کاش فرشید 
نمى زد، االن چه وقت چیپ زدن بود و چه کســى به او 
گفت پشت توپ بایستد دیده مى شود و به نظر مى رسد 
همچنان این حسرت با استقاللى ها همراه باشد. اتفاقى 
که حداقل در این مقطع همه بازى هاى خوب اسماعیلى 
را از ذهن هــواداران این تیم پاك کــرده تا مگر اینکه 
اتفاق ها در هفته هاى پایانى لیگ به نفع استقالل تمام 
شود و آبى ها با حادثه هاى دور از انتظار فوتبالى بتوانند 
حسرت این پنالتى را از یاد ببرند. فرشید اسماعیلى باید 
خیلى خوش شانس باشد که اســتقالل قهرمان لیگ 
برتر شود یا  دســت کم تیمى به غیر از پرسپولیس جام را 

باالى سر ببرد.

  استنلى کى روش اگرچه در نیم فصل اول هم شروع 
خوبى نداشت و تا وقت هاى اضافى دیدار هفته ششم 
برابر پــارس جنوبى جــم گلزنى نکرد ولــى در روند 
بازى هاى سپاهان تأثیر مستقیم و بسزایى داشت و از 
هفته ششم به بعد هم نمایشى خیره کننده داشت که 
مهاجم بلندقامت برزیلى را تا آســتانه شکستن رکورد 
ساســان انصارى که گلزنى در هفت دیدار پیاپى لیگ 
برتر بود، پیش برد، اما بــه یکباره این روند مثبت قطع 
شد و هنوز مهاجم 193 سانتیمترى سپاهان نتوانسته به 

شرایط خوب گذشته بازگردد.
 البته که جلســات محرومیت هم در این افت بى تأثیر 
نبوده؛ کى روش به دلیل اتفاقات دیدار برابر ماشــین 
ســازى و دریافــت کارت زرد، براى اولیــن مرتبه از 
حضور در ترکیب طالیى پوشان جاماند. در دیدار برابر 
پرسپولیس کى روش بار دیگر به ترکیب بازگشت؛ با 
این حال موفق به گلزنى نشــد اما ارسال کننده پاس 

تنها گل بازى بود. اتفاقات دیدار برابر پرســپولیس بار 
دیگر محرومیت را براى کى روش به همراه داشت؛ اما 
این مرتبه مهاجم تنومند سپاهان دو جلسه از همراهى 
تیمش کنار گذاشته شد تا مهاجم 12 گله سپاهان که 
عادت به نیمکت نشــینى در تیم هاى امیرقلعه نویى 
ندارد، براى ســومین مرتبه طى فصل از ترکیب دور 

بماند.
دیدار برابر ســپیدرود با بازگشــت او و گلزنى اش در 
پیروزى 3 بر صفر همراه بود و در ادامه هم او زننده تک 
گل پیروزى بخش تیمش مقابل نفت مسجد سلیمان 
بود؛ با این حال کى روش در دو دیدار برابر شــاگردان 
مرزبان و علیرضا منصوریان دو پنالتى سرنوشت ساز 
از دســت داد و برخالف دیدار رفت برابر استقالل که 

در آزادى گلزنى کــرده بود، در 
نقش جهان نــاکام بود؛ به این 
موارد محرومیت او از دیدار برابر 

نســاجى مازندران را هم اضافه کنید تا متوجه یکى از 
دالیل افت سپاهان در نیم فصل دوم بشوید. کى روش 
روندى فوق العاده طى نیم فصل اول داشت ولى این 

روزها شرایط خوبى ندارد.
در دیدار برابر اســتقالل شــفر برنامه ویژه اى براى 
جلوگیرى از گلزنى کى روش با شناسایى نقاط قوت او 
گرفته بود و همانطور که در تصاویر هم مشخص است، 
چندین بازیکن همواره اطراف مهاجم برزیلى بودن تا 
از حرکات او و فضا دادن براى شوتزنى اش پیشگیرى 
کنند؛ ضمن اینکــه تیم هاى حریف حــاال به خوبى

مى داننــد که ســپاهان برنامه اى براى اســتفاده از 
توپ هاى عمقى براى صاحب فرصت کردن او ندارد. 
با این حال کى روش در چند صحنه توانست خود را از 
بازیکنان آبى پوشان جدا کند ولى براى زدن ضربه آخر 
کم آورد تا چشــم او براى کمک به تیمش و کسب 

عنوان آقاى گلى به پنج دیدار باقی مانده باشد.

پنالتى جهنمى و شاید تغییر چهره قهرمان
 زهره فالح زاده

کریستین اوســاگوآنا، مهاجم تیم فوتبال 
ذوب آهن اصفهان گفت: ترسى از تقابل با 
صدرنشین لیگ برتر نداریم و براى برد به 

میدان خواهیم رفت.
کریستین اوساگوآنا در گفتگویى، با اشاره 
به آخرین وضعیــت ذوب آهــن و نتایج 
خوبى که این تیــم در بازى هــاى اخیر 
گرفته اســت، گفت: تیم مــا در بهترین 
شــرایط ممکن به ســر مى برد. در لیگ 
قهرمانان آسیا با شکســت دادن الوصل 
امارات موقعیت خوبــى در گروه خودمان 
پیــدا کردیــم و خوشــبختانه در لیــگ

 برتر هم بــا چند نتیجه خوب توانســتیم 
خودمان را چنــد پله باال بکشــیم. ما در 
لیگ برتر از پنــج بازى اخیــر 13 امتیاز

 گرفته ایــم و ایــن نشــان مى دهد که 
ذوب آهن در یک مســیر خوب قرار گرفته 

است.
وى در پاسخ به این پرسش که آیا ذوب آهن 
از گروه خودش در لیــگ قهرمانان صعود 
خواهد کرد، عنوان کرد: شــانس باالیى 
براى صعود داریم و بازى بعدى با الوصل 
هم بسیار مهم اســت. ما شخصیت تیمى 
خودمــان را در این گروه نشــان دادیم و 

امیدواریم در بازى هــاى بعدى هم نتایج 
خوبى بگیریم و به عنوان تیم صدرنشــین 

صعود کنیم.
مهاجم تیــم فوتبال ذوب آهــن اصفهان 
در مورد بــازى تیمش برابر پرســپولیس 
و اینکــه برخى معتقدنــد ذوب آهن حتى 
در زمین خــودش هم کار ســختى برابر 
پرسپولیس دارد، تصریح کرد: این درست 
اســت که با صدرنشــین لیــگ روبه رو 
مى شــویم ولى ترســى از پرســپولیس 
نداریم. ما در بازى هاى اخیر نشان دادیم 
که تیم پرقدرتى هســتیم و بــراى اینکه 

نتایج خوبمان را ادامه دهیــم، در بازى با 
پرسپولیس هم دنبال برد هستیم. امیدوارم 
روز خوب و کم اشــتباهى را پشــت سر 

بگذاریم.
اوساگوآنا همچنین راجع به بازى در لیگ 
برتر فوتبال ایــران اظهار کــرد: کیفیت 
فنى لیگ ایران باالســت و قــدرت فنى 
تیم ها نیز  نزدیک به هم است. من نسبت 
به گذشــته توانســتم که بیشــتر خودم 
را براى بــازى در لیگ ایــران هماهنگ
 کنــم و مشــکل خاصــى را احســاس

 نمى کنم.

صدرنشین که 
ترس ندارد!

برخالف دیدار رفت برابر استقالل که  از دســت داد و
ر در در آزادى گلزنى کــرده بود،
نقش جهان نــاکام بود؛ به این 
موارد محرومیت او از دیدار برابر 

با اینحال کى روش در چند صحنه توانست خود را از 
بازیکنان آبى پوشان جدا کند ولى براى زدن ضربه آخر 
آورد تا چشــم او براى کمک به تیمش و کسب  کککم

عنوان آقاى گلى به پنج دیدار باقی مانده باشد.

ى با 
وارم 
ت سر 

لیگ 
فیت 
 فنى

سبت 
خودم 
هنگ
ـاس

کریستین اوساگوآنا: 

هم سپاهان هم کى روش

هر 2 باید
 دوباره پرواز کنند
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ابالغ اجراییه
شــماره پرونده: 139704002003001451/1 شــماره بایگانى پرونده: 9702095/1 
شــماره آگهى ابالغیه: 139803802003000004 تاریخ صدور: 1398/01/18 آگهى 
ابالغ اجرائیه پرونده شــماره 139803802003000004- بدینوســیله به آقاى محمد 
افیونى باغ بهادرانى فرزند محمود به نشــانى: اصفهان خیابان اردى بهشت کوى نشاط 
انگیز پالك 11 که طبق گواهى مامور آدرس شــما شناســائى نگردیده است، ابالغ مى 
گردد که برابر ســند ازدواج شــماره 8675- 1360/02/15 تنظیمــى دفترخانه ازدواج 
شماره 14 استان اصفهان بابت مهریه به شــرح (مبلغ یک میلیون و سیصد هزار دویست 
و شصت و دو ریال و نیم رواج که تماما بر ذمه زوج دین است عندالمطالبه برساند و رسید 
معتبر بگیرد) به خانم زهرا نویدپور بدهکار مى باشید که بر اثر عدم پرداخت مهریه زوجه 
درخواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونى اجرائیه صادر و پرونده به شماره 
139704002003001451/1 در اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان مطرح مى باشد لذا 
طبق ماده 18 آئین نامه اجرائى مفاد اسناد رسمى بشما ابالغ مى گردد از تاریخ انتشار این 
آگهى که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه نصف جهان  چاپ 
اصفهان درج و منتشر مى گردد، ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام و در 
غیر اینصورت بدون انتشار آگهى دیگرى عملیات اجرائى طبق مقررات علیه شما تعقیب 

خواهد شد. م الف: 433560 رییس اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /1/189
ابالغ اجراییه

شــماره پرونده: 139704002003002242/1 شــماره بایگانى پرونده: 9703162/1 
شــماره آگهى ابالغیه: 139803802003000005 تاریخ صدور: 1398/01/18 آگهى 
ابالغ اجرائیه پرونده شــماره 139704002003002242 – بدین  وســیله به آقاى رضا 
ترابى نیا فرزند اصغر به نشانى اصفهان خیابان حکیم نظامى کوچه سنگ تراشها پ 62 که 
برابر گزارش مامور مربوطه آدرس شما شناسائى نگردیده است ابالغ مى گردد که خانم 
سعیده قاسمى درچه فرزند حسن باستناد سند ازدواج شماره 3034 مورخ 1378/10/24 
دفترخانه ازدواج شماره 144 اصفهان جهت وصول 1- هدیه کالم ا... مجید پانصد هزار 
ریال 2- مهرالسنه حضرت فاطمه زهرا سالم ا... علیها دویست و شصت و دو ریال و نیم 
3- اینه و شمعدان به مبلغ دو میلیون ریال 4- طاقه شال ترمه به مبلغ یک میلیون ریال 
5- سکه بهار آزادى کامل دویست عدد 6- طالى ســاخته شده دویست مثقال مبادرت 
به صدور اجرائیه نموده و پس از تشریفات قانونى اجرائیه صادر و پرونده اجرائى به شماره 
139704002003002242 در این اداره مطرح مى باشد. لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجراى 
مفاد اسناد رسمى به شما ابالغ مى گردد از تاریخ انتشار این آگهى که تاریخ ابالغ اجرائیه 
محسوب است و فقط یک نوبت در روزنامه چاپ اصفهان درج و منتشر مى گردد، ظرف 
مدت ده روز نســبت به پرداخت بدهى خود اقدام و در غیر اینصورت بدون انتشار آگهى 
دیگرى عملیات اجرائى طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. م الف: 433559 رییس 

اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /1/190
حصروراثت 

رضا جعفرى داراى شناسنامه شماره 426 به شــرح دادخواست به کالسه 85/98 از این 
دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان خدیجه 
جعفرى بشناســنامه 5 در تاریخ 96/2/18 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. مجتبى جعفرى ش ش 8 ، 2. زهرا جعفرى  
ش ش 27 ، 3. فاطمه جعفرى ش ش 923 ، 4. مریم جعفــرى ش ش 1124 ، 5. زینب 
الســادات جعفرى ش ش 2342 ، 6. فرزانه جعفرى ش ش 5515 ، 7. رضا جعفرى ش 
ش 426(فرزندان متوفى)، 8. حسن جعفرى ش ش 1 ( 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. 432543/م الف 

رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/ 1/191
 حصروراثت 

رضا جعفرى داراى شناسنامه شماره 426 به شــرح دادخواست به کالسه 84/98 از این 
دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسن جعفرى 
بشناسنامه 1 در تاریخ 97/4/7 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به : 1. رضا  جعفرى ش ش 426 ، 2. مجتبى جعفرى ش ش 8 ، 
3. مریم جعفرى ش ش 1124 ، 4. فاطمه جعفرى ش ش 923 ، 5. فرزانه جعفرى ش ش 

5515 ، 6. زینب الســادات جعفرى ش ش 2342 7. زهرا جعفرى  ش ش 27 ، (فرزندان 
متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى 
درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه 
از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واالگواهى 
صادرخواهد شد. 432545/ م الف رئیس شــعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف 

نجف آباد/ 1/192
 مزایده نوبت اول

در پرونده کالسه  970531 دوم مدنى اجرایى و به موجب دادنامه 9609973730201418 
صادره از شــعبه دوم عمومى نجف آباد خواهان: عجب ناز محمــدى فرد با وکالت آقاى 
علیرضا رضاوندى ،خواندگان: 1- طیبه جوزى2-محمدرضاجوزى3-زهرا منتظرى مبنى 
بردستور فروش ملک مشاعى پالك ثبتى به شماره 1361/8 شماره ثبت 117402153 
صفحه 515 دفتر 136 واقع در نجف آباد خ دلگشا کوچه شهید یعقوبیان نبش کوچه شهید 
حمید مدنى پالك 29 کد پستى 58677-85176 واقع در قطعه 10 نجف آباد داراى 263 
متر مربع عرصه و حدود 177/24 متر مربع اعیانى در یک طبقه اسکلت دیوار باربر سقف 
آجر و آهن کف موزائیک ســطوح داخلى اندود گچ و نقاشــى درب و پنجره هاى خارجى 
آهنى درب هاى داخلى آهنى سرویس حمام و آشــپزخانه غیر اپن با کابینت فلزى نماى 
خارجى و حیاط اندود سیمانى و کف حیاط موزاییک و اشتراکات آب و برق و گاز سیستم 
گرمایشى بخارى با قدمت حدود بیش از 30 که ششدانگ بالغ بر 3/650/000/000 ریال 
معادل سیصد و شــصت و پنج میلیون تومان ارزیابى گردیده است و منزل فوق الذکر از 
ضلع جنوب و شرق در مسیر مى باشد، ارزش انشــعابات آب و برق و گاز جداگانه بالغ بر 
50/000/000 ریال مى باشد . که ملک از طریق اجراى احکام مدنى شهرستان نجف آباد 
توسط کارشناس رسمى دادگســترى منتخب آقاى مهندس مهدى کتانى به شرح فوق 
ارزیابى گردیده است ./ که باتوجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت به نظریه 
کارشناسى  در تاریخ 1398/02/19 ســاعت 10 صبح و در محل اجراى احکام به فروش 
میرسد. برنده مزایده شخصى است که از قیمت کارشناسى باالترین قیمت را انتخاب که 
بایستى 10٪ آن را فى المجلس به حساب شــماره 2171290354001 واریز و چنانچه 
ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کسر هزینه به نفع 
صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً تکرار مى گردد. ضمنــًا خریدار مى تواند ظرف پنج 
روز قبل از مزایــده از مال/اموال/ملک موردنظر بازدید به عمــل آورد. 433428/م الف 

مدیراجراى احکام حقوقى دادگسترى نجف آباد /1/193
 حصروراثت 

لیال سلطانى داراى شناسنامه شماره 17 به شرح دادخواست به کالسه 97/98 از این دادگاه 
درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ابراهیم صفرى 
جالل آبادى  بشناســنامه 450 در تاریخ 97/11/10 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. میــالد صفرى جالل آبادى  ش 
ش 1080271996 ،  2. مسعود صفرى جالل آبادى  ش ش 1080657967 ، (فرزندان 
متوفى) 3. لیال سلطانى  ش ش 17 ، ( همســر متوفى )4. صغرى اسمعیلى جالل آبادى 
ش ش 21 ( همسر متوفى ) ، 5. صفرعلى صفرى جالل آبادى  ش ش 6 ،( پدر 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. 

433920/ م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد /1/194
 اخطار اجرایى

شماره 111/95 حوزه هشتم شــوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته 
اســت. محکوم علیه محمد رضا فاضل نجف آبادى به نشــانى مجهول المکان محکوم 
اســت به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 30/000/000 ریال  بابت اصل خواسته و 
پرداخت مبلغ 600/000 ریال به عنوان هزینه هاى دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب و 
پرداخت خسارت تاخیردرتادیه از تاریخ سررسید 1- 15/000/000 ریال 94/9/20 شماره 
443523 2- 15/000/000 ریال ( 94/10/10 شــماره  443524 )لغایت اجراى حکم و 
حق الوکاله وکیل طبق تعرفه ، در حق خواهان و هزینه نیم عشــر دولتى.محکوم له: روح 
اله حیدرى جوزدانى با وکالت مینا موحدى به نشانى: جوزدان خ امام خ بهشتى خ آزادى 
8513711111 ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، 
محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگــذارد یا ترتیبى براى 

پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و اســتیفاء محکوم به از آن 
میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 

434188م الف-شعبه 8حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد /1/195
 ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به آقاى محمداستکى زاده  خواهان آقاى على منتشلو  
دادخواستى به خواسته مطالبه به طرفیت شما به این شورا تقدیم نموده و به کالسه 98 / 
17 ش 10 ح ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 1 / 3 / 98 ساعت 30 / 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 شورا 
مراجعه نماید درغیر اینصورت طبق مقررات حکم غیابى صادر خواهد شد . 430769 /م 

الف مدیر دفتر شعبه 10 حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر / 1/196 
مزایده مال   منقول نوبت دوم

در پرونده  ازشــعبه  اول دادگاه عمومى حقوقى شــاهین شــهر محکوم علیه شــرکت 
پوشینگر به پرداخت مبلغ 56/358/520ریال بابت اصل خواسته درحق محکوم له ومبلغ 
1/000/000ریال بابت حق االجراى دولتى درحق صنــدوق دولت محکوم گردیده که 
محکوم له درقبال خواسته خود اقدام به توقیف ملک محکوم علیهم که به شرح زیرتوسط 
کارشناس خبره  کارشناسى شده است نموده اســت . صورت اموال موردمزایده 1) یک 
عدد درب تمام فلزى به ابعاد 7,5*2,3متر، مســتعمل داراى دوعددچرخ جهت  سهولت 
درجابه جایى همراه با یک عددقفل کامل به مبلــغ 15/600/000ریال ( پانزده میلیون 
وششصد هزارریال ) 2- یک عدددرب تمام فلزى به ابعاد 7,502,3 متر، مستعمل همراه 
بایک عدد قفل کامل بــه مبلغ 14/950/000ریــال ( چهارده میلیــون ونهصدوپنجاه 
هزارریال ) 3- یک عدد درب کوره تمام فلزى به قطر50ســانت ، دوالیه (داراى آبگرد) 
مســتعمل ،به مبلغ 1/300/000ریال ( یک میلیون وسیصد هزارریال ) 4-  دوعدد درب 
کوره تمام فلزى به ابعاد 40*40سانت ، دوالیه ( داراى آبگرد ) مستعمل ،مجموعابه مبلغ 
390/000ریال ( سیصدونودهزارریال ) 5- دستگاه خردکن سرباره به ابعاد18*3,5متر، 
اسقاط ،فاقدموتورومتعلقات ، ساخته شده ازناودانى ، ورق ، نشى به مبلغ 35/100/000ریال 
( ســى وپنج میلیون ویکصدهزارریال ) مجموع 5ردیف فوق ، مطابق شــرایط ذکرشده 
درهربندبه ارزش 67/340/000ریال (شــصت وهفت میلیون وسیصدوچهل هزارریال ) 
تعیین وبرآوردواعالم نظرمى گردد . زمان برگزارى مزایده : 9/ 2 / 98 از ساعت 8صبح الى 
8/30 محل برگزارى مزایده : اجراى احکام حقوقى دادگسترى شاهین شهر محل بازدید 
از اموال توقیفى : با هماهنگى این اجرا مزایده از قیمت کارشناســى شروع و به کسى که 
باالترین قیمت را پیشنهاد دهد فروخته خواهد شد . برنده مزایده مى بایست 10 درصداز 
ثمن معامله را فى المجلس به همراه داشته باشند تا عند اللزوم به حساب سپرده  واریز و تا 
یک ماه فرصت دارد ما بقى ثمن معامله را به حساب سپرده واریز نماید و اال ضمن ابطال 
مزایده10 درصد اولیه پس از کســر هزینه هاى مزایده به صندوق دولت واریز مى گردد . 
کسانى که مایل ب رکت در مزایده مى باشــند مى بایست حداکثر 5 روز قبل از مزایده به 
دایره اجراى احکام مدنى مراجعه تا ترتیب بازدید آنها از اموال داده شــود و در روز انجام 
مزایده درخواست کتبى خود به همراه قیمت پیشــنهادى را به دایره اجراى احکام مدنى 
تحویل ، تا در مزایده شرکت داده شوند . 426754 /م الف حمیدرضاکرباسى  دادورز اجراى 

احکام حقوقى  دادگسترى شاهین شهر/ 1/197 
ابالغ رأى

آگهى راى شورا - شماره پرونده : 97/356 ش 8 ح  شماره دادنامه 653– 22 / 10 / 97 
درخصوص دادخواســت آقاى غالمرضارضایى باوکالت حسن پرویزى به نشانى شاهین 
شــهر خ عطارفرعى 1غربى طبقه 1واحد1به طرفیت خوانده عاطفه قاسمى فرزندحسن 
به نشانى مجهول المکان به خواسته مطالبه مبلغ 163/500/000ریال بابت اجرت المثل 
ایام تصرف مســتندبه بند13و6اجاره نامه به انضمام کلیه خســارت قانونى وحق الوکاله 
وکیل وتاخیروتادیه بدین شــرح که خواهان اظهار مــى دارد خوانده درآپارتمان موضوع 
قرارداد اجاره نامه بدون اذن خارج ازتاریخ قرارداد درتصــرف خودقرارداده وازتخلیه آن 
امتناع نموده است لذادرخواست اجرت المثل ایام تصرف رادارد .نظربه اینکه خوانده على 
رغم ابالغ قانونى وضمایم آن درجلسه رســیدگى حاضرنگردیده ودلیلى برپرداخت دین 
یابرائت ذمه خویش ارائه ننموده اســت والیحه اى ضمیمه نگردیده شورا پس ازبررسى 
پرونده ومدارك ارائه شده به استنادقرارداد اجاره به شماره 68665مورخ 96/3/17ضمن 

احرازرابطه اســتیجارى فى مابین طرفین وتخلیه آپارتمان طبق دســتورمحترم قضایى 
درتاریخ 97/4/20ازتاریخ 96/5/27تصرف حاصله غاصبانه بوده که ازاتمام قرارداد لغایت 
زمان تخلیه مدت 10ماه و19روز تاخیردرتخلیه داشــته که به اســتنادبند 13-6قرارداد 
روزانه مبلغ 500/000ریال بوده اســت که باافزایش خواســته درجلسه اول دارسى وجه 
التزام مبلــغ 171/500/000ریال مدت زمان اجــرت المثل ایام تصرف محاســبه مى 
گردد که به اســتناد مــاده 198- 519- 520- 522قانون آیین دادرســى مدنى وماده 
319- 219- 220قانون مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصدوهفتاد 
ویک میلیون وپانصدهزارریال اجرت المثل ایام تصــرف ومبلغ دومیلیون ویکصدوچهل 
وسه هزاروهفتصد وپنجاه ریال هزینه دادرسى وتاخیرتادیه اززمان ثبت دادخواست مورخ 
97/7/4براساس شاخص هاى بانک ملى مرکزى جمهورى اسالمى ایران که حین اجراى 
حکم محاسبه مى گردد وحق الوکاله وکیل طبق تعرفه صادرمى گردد ودرخصوص تفاوت 
مبلغ محکومیت واصل خواســته به مبلغ یک میلیون وپانصدهزارریال به دلیل عدم ارائه 
مدارك به استناد ماده 197قانون آیین دادرســى مدنى حکم به بى حقى صادرمى گردد 
. حکم صادره غیابى بوده وظرف بیســت روز پس ازابالغ قابل واخواهى درهمین شعبه 
وظرف همین مدت قابل تجدیدنظر درمحاکم حقوقى دادگسترى شهرستان شاهین شهر 
مى باشد . 430801 /م الف حبیب اســالمیان - قاضى  شعبه هشتم حقوقى شوراى حل 

اختالف  شاهین شهر / 1/198 
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به خواهان  آقاى عباس قاسمى خوانده علیرضا منگلى 
کهتونى  دادخواستى به خواســته مطالبه وجه  به طرفیت شما به این شورا تقدیم نموده و 
به کالسه 98 / 1 ش 5 ح ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 28 / 2 / 98 ساعت 5 عصر تعیین 
گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به اســتناد ماده 73 ق . آ. د . م از 
نامبرده دعوت مى شود ، قبل از وقت رســیدگى جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و 
ضمائم به این شورا مراجعه نماید درغیر اینصورت طبق مقررات حکم غیابى صادر خواهد 
شد . 426732/م الف مدیر دفتر شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر/  1/199 

احضارمتهم
شــماره پرونده  : 951159 تاریخ تنظیم : 18 / 1 / 1398  نظر بــه اینکه آقاى رحمت اله 
کاظمى اسفه به اتهام ایراد سرقت تلفن همراه ازطرف این دادسرا به شکایت آقاى حسن 
آقایى فرزندمسعود تحت تعقیب مى باشد وابالغ واحضاریه به واسطه معلوم نبودن محل 
اقامت اوممکن نگردیده بدینوسیله دراجراى ماده 174ق آ دك مراتب یک نوبت در یکى از 
جراید کثیر االنتشار آگهى مى شود تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابى که نامبرده شخصا 
ظرف یکماه از تاریخ انتشار این آگهى در این شعبه حاضر و از اتهام انتسابى دفاع نماید در 
غیر اینصورت تصمیم مقتضى اتخاذ خواهد شد . 426758 /م الف فرهادابراهیمى - دادیار 

شعبه دوم  دادسراى  عمومى وانقالب  شاهین شهر/1/200  
ابالغ رأى

آگهى راى شورا - شــماره پرونده : 97 / 418ش 10 ح  شــماره دادنامه 549 – 5 / 9 / 
97 تاریخ رسیدگى : 28 / 8 /97 درخصوص دعوى خواهان آقاى داودپارسا منش فرزند 
مصطفى به نشانى شاهین شهر هواپیماسازى هسا مرکزپنتا به طرفیت خوانده آقاى داود 
زنگنه فرزندامیرعلى به نشانى مجهول المکان  به خواسته مطالبه مبلغ 75/000/000 ریال 
طى ضمانت بانکى دربانک مهراقتصاد شاهین شهربه انضمام هزینه دادرسى تاخیرتادیه 
صدورقرارتامین خواسته باتوجه به دادخواست ومستندات تقدیمى وپاسخ استعالم از بانک 
مهراقتصادبه شماره 8328مورخ 97/7/25 که اعالم داشــته از حساب آقاى داود پارسا 
منش فرزندمصطفى به شماره تسهیالت 832810270841331به عنوان ضمانت خوانده 
آقاى داود زنگنه مبلغ 75/000/000ریال کســرگردیده است وخوانده درجلسه رسیدگى 
مورخ 97/8/28حاضرنشده وهیچ گونه دلیلى که موید برائت ذمه خویش باشد به شورا ارائه 
نکرده که نشانه طلبکاربودن خواهان مى باشد لذا مستندا به ماده 198قانون آیین دادرسى 
مدنى مصوب سال 1379راى به محکومیت   خوانده  به پرداخت مبلغ 75/000/000ریال 
بابت اصل خواسته ومبلغ 1/952/500هزینه دادرسى والصاق تمبر وخسارت تاخیر تادیه 
وفق شاخص بانک مرکزى که توسط اجراى احکام ازتاریخ  دادخواست 97/7/11محاسبه 
خواهدشــد درحق خواهان راصادرواعالم  مى دارد راى صادره غیابى وظرف بیست روز 
پس ازابالغ قابل واخواهى دراین شورا سپس ظرف بیســت روز قابل تجدیدنظرخواهى 
درمحاکم محترم عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر مى باشد - م الف 430895  – 

مجتبى رضوانى – قاضى شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر /1/201 

اسفند ماه سال گذشته بود که تصاویرى از ساخت و ساز 
در نزدیکى بقعه باباقاسم از عرفاى قرن هشتم هجرى که 
مزارش از سالیان دور تاکنون یکى از زیارتگاه هاى مهم 
محالت قدیمى اصفهان است منتشر شد. تصاویرى که 
نشــان مى داد این اتفاقات در نزدیکى این بقعه در حال 

روى دادن است.
چند روزى مى شود که دوباره تصاویرى از ادامه فعالیت 
در کنار این بقعه منتشــر شده اســت، این بار فریدون 
اللهیارى، مدیر کل میراث فرهنگى اســتان اصفهان در 
گفتگو با «ایسنا»، مى گوید: ساخت و ساز در اطراف این 
بقعه مانعى ندارد و پر بودن پشت این بنا به پایدارى آن 

کمک خواهد کرد. آنچه براى میراث فرهنگى از اهمیت 
برخوردار است اجراى درســت ضوابط ساخت و ساز در 
اطراف آثارهاى ثبت شــده ملى است که مى توان طبق 
آن ضوابط در اطراف این آثار نیز ســاخت و ســاز انجام 

داد.
مدیرکل میراث فرهنگى اســتان اصفهان در خصوص 
چرایى توقف پروژه و اجــازه فعالیت مجدد آن مى گوید: 
زمانى این پــروژه در حال خاکبردارى بــود نگران این 
حرکت بودیم و دســتور به توقف دادیم  اما امروز مالک 
به ما هم از نظر ضوابط ساخت و ساز و هم از نظر ارتفاع 

اطمینان داده است.

نایب رئیس شوراى اسالمى شهر کاشان در صد و یکمین 
جلسه رسمى شوراى اسالمى شــهر کاشان که با حضور 
نماینده مردم کاشــان و آران و بیدگل در مجلس شوراى 
اسالمى برگزار شــد گفت: طرح ایجاد اســتان اصفهان 
شمالى به صورت کارشناسى و تخصصى و علمى و بدون 
جانب گیرى از کاشان و با مشــارکت 9 شهرستان  موفق 
مى شود. حســینعلى وکیل  افزود: باید تمام 9 شهرستان 
مشخص شده در این طرح در اولویت و اهمیت باشد وتنها 
کاشان مطرح نباشــد چراکه در صورتى این طرح موفق 
مى شود که شخص، چهره یا محل خاصى پررنگ و مورد 
تمرکز قرار نگیرد. نایب رئیس شوراى اسالمى شهر کاشان 

تصریح کرد: همه باید در این 9 شهرســتان بدون مباحث 
محلى و قومیتى براى تحقق این امر و فراهم کردن بستر 
توسعه منطقه متحد، هماهنگ و همفکر باشیم.  وى با بیان 
اینکه امروز کاشان با پتانسیل باال نقش بسزایى در توسعه  
کشــور دارد، ادامه داد: یکى از راهکارهاى استفاده از این 
ظرفیت و رسیدن به توسعه، ساختار استانى شدن آن است.

وکیل با تأکید بر اینکه اســتان اصفهــان نمى تواند همه 
شهرســتان هاى آن را مدیریت کند، تصریح کرد: تجربه 
تقسیمات استانى نشــان مى دهد که رســیدگى به امور 
اجرایى و توزیع خدمات به تمامى شهرستان بهتر و بیشتر 

خواهد شد.

ساخت و ساز در اطراف بقعه 
باباقاسم طبق ضوابط باشد

حمایت از 
استان شدن کاشان 

پیش بینى 
بارش هاى رگبارى 

کارشـناس مسـئول پیش بینى هواى اسـتان اصفهان 
با اشـاره به نفوذ جوى ناپایدار روى اسـتان گفت: براى 
روزهاى چهارشنبه و پنج شنبه(امروز و فردا) احتمال رعد 
و برق و بارش رگبار در بیشـتر مناطق استان پیش بینى 

مى شود. 
رضا کریمیان با اشـاره به اینکه براى روز چهارشنبه در 
شـرق و غرب اسـتان احتمال وزش باد شـدید،طوفان 
لحظه اى و در برخى نقاط احتمال رگبـار پراکنده وجود 
دارد، افزود: از روز پنج شـنبه براى بیشتر مناطق استان 
رگبـار و احتمـال رعدوبـرق و وزش بـاد تقریبًا شـدید 

پیش بینى مى شود.

ذخیره سازى
 12میلیون مترمکعب آب 

از ابتداى امسـال بیش از 12میلیـون مترمکعب آب در 
سازه هاى آبخیزدارى خور و بیابانک ذخیره شد. 

رئیس اداره منابع طبیعـى و آبخیـزدارى خوروبیابانک 
گفت: این ذخیره سازى افزایش 100درصدى منابع آبى 

را در پى داشته است. 
مهدى آخوند، ظرفیت سد و بندهاى خاکى خوروبیابانک 
را 14تـا20 میلیـون مترمکعب اعـالم کرد و افـزود: با 
بارش هاى امسـال عالوه بر پرشـدن ظرفیـت مخازن 
سدهاى شهرسـتان، در کاهش ریزگردها نیز تأثیرگذار 
بوده و سـبب بهبـود کیفیـت آب و هواى منطقه شـده

 است.

خبر

نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس شوراى اسالمى 
با اشــاره به اینکه آثار تاریخى و کتیبه ها و سنگ نگاره هاى با 
قدمت بیش از شش تا هفت هزار ســاله با آبگیرى کامل سد 
کوچرى به آب خواهند رفت، بیان کرد: متأسفانه وزارت نیرو 
و سازمان میراث فرهنگى و گردشگرى در حفظ و نگهدارى 
این آثار علیرغم پیگیرى هاى انجام شده کوتاهى و تعلل کرده 

است.
على بختیار در گفتگو با «ایســنا»، با اشاره به آخرین وضعیت 
روســتاى کوچرى پس از آبگیرى ســد کوچرى بیان کرد: با 
آبگیرى کامل مخزن ســد کوچرى عالوه بر این روستا تعداد 
زیادى آثار تاریخى نیز به زیر آب مى رود. آثار تاریخى که بعضًا 
شش تا هفت هزار سال قدمت دارند. یکى از کتیبه هایى که به 
زیر آب رفته نشــان مى داد که ایرانیان قبل از تاریخ به دنبال 
نجوم بودند و یا کتیبه اى دیگر نیز که به زیر آب رفته نشــان 
مى داد ایرانیان حدود 5000 سال قبل به دنبال مکانیزه کردن 

کشاورزى بودند.
وى در ادامه خاطر نشــان کرد: این کتیبه ها و سنگ نگاره ها 
ارزش زیادى داشــته و وزارت نیرو قرار بود نسبت به حفظ و 
نگهدارى آنها اقدام کند اما متأســفانه وزارت نیرو و سازمان 

میراث فرهنگى در زمینه حفظ این آثار تعلل و کوتاهى کردند.
وى در ادامه بیان کرد: امسال که به دلیل وضعیت ترسالى در 
حال آبگیرى کامل سد کوچرى هستیم تا یک ماه آینده تقریبًا 
تمام این آثار تاریخى به زیر آب مى رود و ما از تعلل مسئ والن 
گله مند هســتیم که چرا در حوزه وظایف خــود توجه کافى

 ندارند. 

نماینده گلپایگان در پى آبگیرى سد کوچرى هشدار داد؛

اســتاندار اصفهان در دیدار با رئیس کمیسیون سیاست یک ماه تا زیر آب رفتن آثار 7000 ساله
خارجى مجلس سناى ایتالیا، خواستار برگزارى هفته هاى 

فرهنگى اصفهان و ایتالیا در هر دو کشور شد.
عباس رضایى در دیدار با «یتوریو روسارى پتروچلى» با 
بیان اینکه ایتالیا عضو بزرگ اتحادیه اروپاست، اظهار کرد: 
مشترکات بسیارى بین دو کشور ایران و ایتالیا در حوزه هاى 
ادبیات، تاریخ، فرهنگ، فلسفه و حتى معمارى وجود دارد.

استاندار اصفهان خواستار برگزارى هفته هاى فرهنگى 
اصفهان و ایتالیا در دو کشور شد و افزود: براى توسعه روابط 
فرهنگى میان دو کشور این امر راهکار بسیار مناسبى است.
وى به خواهرخواندگى شهر اصفهان و فلورانس ایتالیا اشاره 
کرد و گفت: این روابط نباید تنها در حد نوشته باشد و فعال 
کردن ارتباطات فرهنگى میان این دو شــهر مى تواند به 

تعمیق و توسعه روابط کمک کند.
رئیس کمیسیون سیاست خارجى و مهاجرت مجلس سناى 
ایتالیا نیز در این دیدار اصفهان را شهرى شناخته شده در دنیا 
و با میراث تمدنى جهانى خواند و افزود: این شهر احساس 

آرامش خوبى را منتقل مى کند.
یتوریو روسارى پتروچلى با اشاره به مذاکرات صورت گرفته 
در سفر به ایران افزود: در این سفر با اشاره به روابط با سابقه 
ایران و ایتالیا و موضوعات بین المللى بر همکارى هاى دو 

جانبه پارلمانى بین ایران و ایتالیا تأکید شد.
وى با بیان اینکه براى توســعه روابط تنها گفتمان میان 
افراد کافى نیست، افزود: گســترش روابط دو جانبه در 
این ســفر مورد تأ کید قرار گرفت و هدف ما از این سفر 
پیگیرى گسترش روابط و ارتباطات است تا در دوره نوین 
شاهد گشوده شدن فصل نوینى از ارتباطات و پیوندهاى 

همکارى بین دو طرف باشیم.

هفته هاى فرهنگى اصفهان
 و ایتالیا برگزار شود
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بر اســاس نظر متخصصان بهداشــت دهان و دندان، خوردن میوه ها به 
عنوان میان وعده مى تواند ســالمت دندان ها را به خطر انــدازد. در واقع 
مسئله نگران کننده بیشتر در مورد میوه هاى شیرین بوده و خوردن آنها در 
میان وعده ها به ایجاد پوسیدگى در دندان ها شدت مى بخشد، چراکه کمتر 

کسى وجود دارد که پس از خوردن میان وعده مسواك بزند.
نتایج یک نظرسنجى که از 458 دندانپزشک، متخصص دهان و دندان و 
کارشناسان حرفه اى بهداشتى انجام شده است، نشان مى دهد که آنها معتقد 
هستند میوه هاى شیرین همانند شکالت و بیسکویت مى تواند به دندان ها 

و لثه ها آسیب وارد کند.
از هر پنج دندانپزشک و متخصص دهان و دندان، چهار نفر از آنها نسبت به 
خوردن میوه هاى شیرین به عنوان میان وعده احساس نگرانى کرده و معتقد 
هستند که قند این گونه میوه ها باعث پوسیدگى، ساخت پالك و فرسایش 

میناى دندان مى شود.
پروفسور «دیوید بارتلت» در مؤسسه دندانپزشــکى کینگ تحقیقاتى را 
انجام داده که نتایج آنها نشان مى دهد خوردن میوه ها ممکن است باعث 
پوسیدگى دندان شــود، همان گونه که نوشــیدنى هاى گازدار به دندان ها 

آسیب وارد مى کند.
خواب نیاز فیزیولوژیک بدن اســت و باعث بازسازى تعادل 
جسمى، روحى و حفظ انرژى مى شود. ما به طور متوسط در 

شبانه روز به 7 تا 8 ساعت خواب نیازمندیم.
تحقیقات نشــان مى دهد خواب کمتر از 3 ســاعت و نیم و 
بیشتر از 8 ساعت و نیم، احتمال مرگ و میر را تا 15  درصد 
افزایش مى  دهــد. بنابراین کم  خوابــى و پرخوابى هر دو 
مى  توانند خطرساز باشــند. در این میان خواب زیاد اگرچه 
بیمارى نیست ولى مى تواند نشانه بیمارى باشد به طورى 
که افرادى که بیش از حد مى  خوابند نســبت به سایر افراد، 
بیشتر در معرض خطر ابتال به بیمارى  هایى نظیر دیابت و 

چاقى قرار دارند.
در اینجا شش عارضه جسمى و روانى ناشى از خواب زیاد در 

شبانه روز معرفى شده است:
  خستگى تمام وقت: ســاعت بیولوژیکى بدن نیاز به 
برنامه ثابتى دارد. اگر خواب و بیدارى تان زمان مشــخصى 
ندارد، کارایى تان را نیز از دســت مى دهید. درست است که 
آخر هفته ها و روزهــاى تعطیل برنامه خــواب همه به هم 
مى ریزد اما با این حال باید سعى کنید زمان خواب و بیدارى 

تان را تنظیم کنید. نتایج پژوهش هاى اخیر نشان مى دهند 
افرادى که ساعت مشخصى براى خواب و بیدارى ندارند حتى 
اگر زیاد هم خوابیده باشند، باز هم احساس خستگى مى کنند.
  خطر ابتال به بیمارى هاى قلبى: بیمارى هاى قلبى در 
حال حاضر علت اصلى مرگ و میر در ایاالت متحده است و 
در این میان خواب بیش از 9 ساعت در شبانه روز شانس ابتال 
به این بیمارى ها را تا 34 درصد افزایش مى دهد. در این میان 
شانس ابتالى زنان به بیمارى هاى قلبى ناشى از خواب زیاد، 

نسبت به مردان بیشتر است.
  افزایش وزن: تحقیقات نشــان مى دهد کم خوابى به 
میزان 27 درصد و خواب زیاد به میزان 25 درصد خطر ابتال 
به چاقى را افزایش مى دهد. مســلماً زمانى که شــما بیشتر 
مى خوابید، کمتر تحرك داریــد و در نتیجه کالرى کمترى 

هم مى سوزانید.
  خطر ابتال به دیابت: هــر چه افراد بیشــتر بخوابند، 
بیشتر مستعد اضافه وزن مى گردند و اضافه وزن مقاومت به 
انســولین را افزایش مى دهد که نتیجه آن نیز افزایش خطر 
ابتال به دیابت نوع 2 است. خواب بیش از حد اختالالتى را در 

متابولیسم گلوکز به وجود مى  آورد و حساسیت به انسولین را 
کاهش مى دهد.

  کاهــش تمرکز: بر اســاس تحقیقــات انجمن طب 
ســالمندان آمریکا، خواب مزمن و طوالنى مدت مى تواند 
تأثیرات منفى بــر روى تمرکز در انجام کارهــاى روزمره 

داشته باشد.
  مرگ زودرس: مطالعات اپیدمیولوژیک در مقیاس بزرگ 
نشان داده اند که خواب طوالنى مدت با مرگ زودرس ارتباط 
دارد. البته هنوز علت دقیق این ارتباط مشخص نیست ولى 
ظاهراً التهاب در این میان نقش جدى دارد. افزایش خواب و 
به تبع آن ابتال به اضافه وزن و چاقى، التهاب در بدن را افزایش 
داده و خود عامل خطرى براى ابتــال به بیمارى هاى قلبى، 

دیابت و در نهایت مرگ زودرس است.
  افسردگى: خواب زیاد و افســردگى مى توانند علت و 
معلول هم باشند به این معنى که هم افسردگى منجر به خواب 
طوالنى مدت مى شود و هم خواب بیش از حد، خطر ابتال به 
افسردگى را افزایش مى دهد. افراد مبتال به پرخوابى دو برابر 

بیش از سایرین در معرض خطر افسردگى هستند.

خوابیدن بیشتر از 9 ساعت، ممنوع

میوه دندان هایتان را خراب مى کند

مطالعات جدید دانشمندان نشان مى دهد مصرف روزانه یک لیوان آب جوش 
براى بدن بسیار مفید است.

آب گرم پوست را تمیزتر مى کند و به افرادى که داراى پوست خشک هستند 
و آکنه دارند توصیه مى شود. یک لیوان آب گرم در صبح کمک مى کند تا از 
مشکالت نفخ خالص شوید. با بهبود گردش خون، آب گرم به شما کمک 
مى کند تا سموم سریع تر دفع شوند.آب گرم براى کاهش دردهاى عضالنى 
مفید است. با مصرف منظم آب گرم شما قادر خواهید بود با آسم و مشکالت 
قلبى مبارزه کنید. آب گــرم عفونت دســتگاه ادرارى را کاهش مى دهد.  
سوخت و ساز بدن، با نوشیدن یک لیوان آب گرم بعد از غذا قادر خواهید بود 

سوخت وساز بدنتان را افزایش دهید.

چرا باید 
روزانه آب جوش خورد

کارشناســان در جدیدترین پژوهش هــاى خود دریافتند افــراد مبتال به 
حساســیت فصلى کمتر از دیگران در معرض ابتال به انواع ســرطان قرار 
مى گیرند. محققان اعتقــاد دارند ابتال به حساســیت فصلى و تب یونجه 
مى تواند سبب تقویت سیستم ایمنى بدن شود و به این ترتیب فرد کمتر در 

معرض ابتال به انواع سرطان قرار مى گیرد.
حساسیت فصلى یکى از شایع ترین مشکالت سالمت به ویژه در فصل بهار 
بین عده زیادى از افراد است، عالمت هاى این بیمارى شامل آبریزش بینى، 
عطسه هاى پى درپى، خارش پوست و گلو، اشک ریزى، سرخى و تورم چشم 
در برخى افراد است. این در حالى است که ابتال به سرطان هاى گلو، گردن و 

رحم در افراد داراى حساسیت فصلى یک سوم دیگران است.
زمان بــروز تب یونجه، بــدن گرده بى ضــرر گیاهان و گل هــا را مضر 
براى ســالمت شناســایى مى کند و با ترشح ماده شــیمیایى هیستامین 
ســعى در از بین بردن آنها دارد که در نتیجه ترشــح هیستامین بدن دچار 
التهاب و عارضه هاى جانبى همچون عطســه، ســرفه و اشــک ریزى

 چشم مى شود.

وقتى شایع ترین مشکل بهاره
 ناجى شما مى شود

یک متخصص طب سنتى گفت: در فصل بهار باید از خوردن غذاهاى شور و 
غلیظ مانند کله پاچه، گوشت گاو، خامه و ماست ترش پرهیز کرد.

غالمرضا کردافشارى گفت: مزاج فصل بهار گرم و تر است به همین دلیل 
باید مصرف غذاهایى با طبع گرم را کاهش داد به عنوان مثال مصرف باالى 

گوشت باعث ایجاد بیمارى در بدن مى شود.
وى ادامه داد: همچنین در این فصل از خوردن غذاهاى شور و غلیظ مانند کله 

پاچه، گوشت گاو، خامه و ماست ترش نیز باید پرهیز کرد.
استاد دانشــکده طب سنتى دانشگاه علوم پزشــکى تهران افزود: مصرف 

غذاهاى کنسروى و مانده نیز در این فصل بسیار مضر است.
وى با تأکید براینکه نباید در فصل بهار پرخورى کرد ادامه داد: در فصل بهار 
مواد زائد بدن به حرکت در مى آیند و گاهى به سطح پوست نزدیک مى شوند 

به همین دلیل بروز دمل و جوش هاى پوستى در این فصل بیشتر مى شود.
کردافشارى توصیه کرد: رفع یبوســت از راه هاى رفع این مواد زائد از بدن 
اســت که مى توان با مصرف خوراکى هایى مثل انجیر، آلو و هویج یبوست 

را کاهش داد.

در بهار کله پاچه نخورید

یک روانپزشک گفت: در افسردگى فصلى هورمون سروتونین در بدن دچار 
تغییراتى مى شود و فصل بهار یکى از زمان هاى شیوع آن است.

محمدرضا خدایى اظهار کرد: این اختالل یکى از بیمارى هاى غیرواگیر با 
بار بیمارى زیاد است، به طورى که چند سال پیش سازمان بهداشت جهانى 
افســردگى را یکى از معضالت جامعه بشرى دانست؛ این اختالل روانى به 

بیمار و خانواده اش آسیب هایى زیاد مى زند.
وى بیان کرد: افسردگى فصلى در فصولى از ســال بیشتر بروز مى کند که 
میزان نور خورشید کمتر و طول روز کوتاه تر بوده، بنابراین این نوع افسردگى 
در اواخر پاییز، زمســتان و اوایل بهار شایع تر اســت، در افسردگى فصلى 

هورمون سروتونین در بدن دچار تغییراتى مى شود.
این روانپزشــک افزود: کاهش انرژى بدن، بى حوصلگى، خستگى، تنبلى، 
اختــالل در توجه و تمرکــز، حواس پرتى، زودرنجى، احســاس ناامیدى، 
بى ارزشــى و گناه، تمایل به تنهایى و گوشه گیرى، تغییرات اشتها بیشتر به 
شکل افزایش اشتها و تمایل به مصرف زیاد شیرینى، اختالل خواب به ویژه 
ُپرخوابى، تمایل به تنهایى و گوشه گیرى از جمله عالیم افسردگى فصلى 
هستند، افسردگى فصلى در زنان جوان بیشــتر از مردان دیده مى شود به 
طورى که آمار ها نشان مى دهند، نســبت این عارضه در زنان حدود سه تا 

چهار برابر مردان است.
خدایى تأکید کرد: در مبتالیان به افســردگى فصلــى، اغلب، اختالالت 
ویتامین D هم مشــاهده مى شــود، بنابراین افراد دچار این عارضه باید با 
انجام آزمایشات و طبق دستور پزشک، مکمل ویتامین D را مصرف کنند، 
خانواده هایى که سابقه افسردگى دارند بیشتر در معرض ابتال به نوع فصلى 

این اختالل هستند.
وى گفت: افســردگى فصلى، درمان پذیر و گذراســت، بنابــر این بیمار با 
درمان هاى صحیح مى تواند همچون گذشته زندگى عادى خود را ادامه دهد، 
مبتالیان به افسردگى فصلى باید دید خود را نسبت به محیط پیرامونشان 
تغییر و شناخت خود را درباره این اختالل افزایش دهند، رژیم غذایى متعادل 
و متوازن نقشــى مؤثر در بهبود عالئم افسردگى فصلى دارد، بنابراین افراد 
دچار این عارضه باید از همه گروه هاى غذایى در برنامه غذایى روزانه خود 

استفاده کنند.
خدایى یادآورى کرد: ورزش و فعالیت بدنى بــه ویژه در فضاى باز تأثیرى 
چشمگیر در بهبود افسردگى فصلى دارد، از دیگر اقدامات درمانى براى مقابله 
با این اختالل مى توان به شرکت کردن در فعالیت ها و تور هاى گروهى مانند 

طبیعت گردى اشاره کرد.

تمایل به شیرینى خبر از
 اختالل روانى مى دهد

یک متخصص پوست و مو اظهار کرد: هیچ مطالعه اثبات شده 
مبنى بر کشف راه حلى که مى تواند از سفید شدن مو جلوگیرى 

یا آن را درمان کند، وجود ندارد.
محمد رضوانى با اشــاره به زیاد شدن تبلیغات درباره دارو هاى 
درمان سفیدى مو اظهار کرد: ســفید شدن موى سر در شکل 
زودرس، در رنگین پوســتان در زیر 30 ســالگى به بعد و در 
سفیدپوستان در سن 20 سالگى به بعد اتفاق مى افتد. اگر فرد 

سفید پوست، بعد از 20 سالگى و فرد رنگین پوستى در سن 
بیشتر از 30 سالگى شــاهد تعدادى موى سفید در سر 

خود باشــد، نمى توان آن را زودرس دانست و این 
روند عادى است.

وى ادامه داد: ســفیدى زودرس مو بیشتر در 
ادامه یکسرى ســندرم و بیمارى مانند لک و 

پیس که در آن جوانه مو که عامل زایش و تولید 
رنگدانه و تحویل آن به سلول هاست و زمانى که 

رنگدانه ها از بین مى رود، رخ مى دهد و این در حالى 
است که در دیگر ساختار مو که کار مانند ساقه و دیگر 

اجزاى مو، کار خود را انجــام مى دهند رنگدانه اى 
تولید نمى شود.

این متخصص پوست و مو درباره بیمارى هاى عامل این عارضه 
تصریح کرد: در روند سفید شدن موى سر افراد ما شاهد مرگ 
ســلول هاى رنگدانه هستیم، اگر انســان قادر به جلوگیرى از 

مرگ سلول ها بود، از مرگ ســلول هاى مهمترى مانند قلب، 
مغز و ریه جلوگیرى مى کرد. اینکــه خواهان برگرداندن رنگ 
مو هستیم، اشــتباه است. سلول هاى رنگدانه ســاز مو، مانند 
باقى سلول هاى یک ساعت بیولوژیک دارند که با مرور زمان 
عمرشان به پایان مى رسد، البته ساعت بیولوژیک رنگدانه هاى 
مو نسبت به سلول هاى دیگر تندتر کار مى کند. رضوانى 
تصریح کرد: در برخى مــوارد مانند کمبود روى، ید و 
کم کارى تیروئید، روند از دســت دادن رنگدانه ها 
ســریع تر از حالت عادى خواهد بود که مى توان 
با انجام آزمایشــات مختلف و مشخص کردن 
علت این سرعت و تجویز دارو هاى مناسب 
آن را کند کرد. باید به این نکته بســیار 
توجه کرد کــه نمى توان ایــن روند را 

متوقف کنیم.
وى درباره عوامل سرعت دهنده این روند 
اظهار کرد: در خانم هایى که موى خود را زیاد 
رنگ مى کنند، موادى مانند رنگزدا به سلول هاى 
رنگدانه دار آسیب مى رســاند و باعث مى شوند موى 

سرشان سریع تر سفید شود.

آیا سفید شدن مو درمان دارد؟

دشدن تبلیغات درباره دارو هاى 
ســفید شدن موى سر در شکل 
به بعد و در 30 ســالگى زیر  در

ى به بعد اتفاق مى افتد. اگر فرد 
و فرد رنگین پوستى در سن  ى

دادى موى سفید در سر 
درسدانست و این 

سمو بیشتر در 
ى مانند لک و

ل زایشو تولید 
هاست و زمانى که 

ى دهد و این در حالى 
ه کار مانند ساقه و دیگر 

مىدهند رنگدانه اى 

باقى سلول هاى یک ساعت
عمرشان به پایان مى رسد،

مو نسبت به سلول هاى
تصریح کرد: در بر
کم کارى تیروئی
ســریع تر از ح
با انجام آزمای
علتاین
آن را
توجه
متوق
وى در
اظهار کر
رنگ مى کنند
رنگدانه دار آسیبم
سرشان سریع تر

یک فوق تخصص غدد درباره بهترین راه درمان چاقى و نقش 
کم غده تیروئید در افزایش وزن سخن گفت.

حمیدرضا آقایى میبدى درباره چاقى ناشى از اختالالت غددى 
و راه هاى مقابله با آن اظهار کرد: چاقى به معناى افزایش بافت 
چربى بدن است و زمانى فرد را چاق مى نامیم که بیش از 120 
درصد از وزن ایده آل خود را داشــته باشــد، همانطور که براى 
رشد منحنى هاى تعریف شــده اى وجود دارد، براى چاقى هم 
منحنى هاى وجود دارد که مقدار اضافه وزن، شرایط فرد و راه 

درمان چاقى را تعیین مى کند.
وى ادامه داد: فــرد بیمار باید بــا توجه به شــرایط فیزیکى، 
متابولیســم، فعالیت روزانه به دنبال کاهــش کالرى دریافتى 

روزانه باشد؛ توجه داشته باشــید که فعالیت بدنى بیشتر براى 
ثابت نگه داشتن وزن است و تأثیر چندانى بر کاهش آن ندارد 
مگر فعالیت هاى بدنى سنگین که کالرى زیادى از شما مصرف 

مى کند.
آقایى میبدى گفت: عمده علل چاقى مشکالت غددى نیست 
و به نحوه تغذیه افراد مربوط مى شــود؛ اغلب افراد به اشــتباه 
تصور مى کنند که مشــکالت هورمونى دلیل بــروز چاقى در 
بدن آنهاست و در حالى که مشــکالتى مثل کم کارى تیروئید 
بر وزن افراد مؤثر است و نهایتاً مى تواند 2 تا 3 کیلوگرم وزن فرد 

را افزایش دهد.
این فوق تخصص غدد افزود: وزن اضافه شده بر اثر کم کارى 

تیروئید اغلب به صورت ورم و افزایش آب در بافت بدن اســت 
و فرد با کنترل کم کارى تیروئیــد مى تواند این افزایش وزن را 
جبران کند اما تداوم مصرف این دارو باعث الغرى بیشــتر در 

آنها نمى شود.
آقایى میبدى یادآورى کــرد: بهترین راه درمان چاقى، مراجعه 
به یک متخصص تغذیه است؛ پزشــک تغذیه مى تواند شما را 
راهنمایى کند تا کاهش وزنى متعادل و نرمال داشــته باشــید 
چرا که کاهش وزن هاى ناگهانى مى تواند براى بدن خطرناك 
باشد؛ اغلب پزشکان تغذیه به دنبال آن هستند تا با معادل سازى 
غذاها عالوه بر تأمین مواد الزم میزان دریافت کالرى شــما را 

کاهش دهند.

بهترین راه درمان چاقى چیست؟



مدیر عامل و سردبیر: ایرج ناظمى

مدیر مسئول: هوشنگ غالمى

نشانى: اصفهان، خیابان مدرس، خیابان ادیب

تلفن: 34452005                نمابر: 34452006

چاپ:   رنگین کمان                          

آیین نامه اخالق حرفه اى نصف جهان را در سایت روزنامه مطالعه کنید/امتیاز کیفى در طرح رتبه بندى روزنامه ها: 32/9 

وب سایت:

ایمیل:

سروش:

اینستاگرام:

پیامک: 30007642       و      09132008640

www.nesfejahan.net

 info@nesfejahan.net

nesfejahannewspaper

nesfejahannewspaper

آگاه باشــید! ریــاکارى و تظاهــر هرچند اندك باشــد شــرك اســت و 
همنشینى با هواپرستان ایمان را به دست فراموشى مى سپارد و شیطان را 
حاضر مى کند. از دروغ برکنار باشــید که با ایمان فاصله دارد. راستگو 
در راه نجــات و بزرگوارى اســت امــا دروغگو بر لب پرتــگاه هالکت و 
خوارى است، حسد نورزید که حســد، ایمان را چونان آتشى که هیزم را 

موال على (ع)خاکستر کند، نابود مى سازد. 

اســتاندار در نشســت با اعضاى اتاق بازرگانى و فعاالن 
اقتصادى اصفهان با اشاره به اینکه براى رونق اقتصادى 
باید شرایط امن سرمایه گذارى فراهم شود گفت: اقتصاد 
برپایه دســتور العمل «رونق» نمى گیرد و باید در مقوله 

اقتصاد یک خط و مبناى واحد داشته باشیم.
عباس رضایى با بیان اینکه موانع درونى و بیرونى در رشد 
اقتصادى باید درست تشخیص داده و برطرف شود افزود: 
از اوایل خرداد بیش از یک و نیم میلیون کولر آبى راه اندازى 
مى شوند که بر پایه محاسبات مصرف آب این «کولرها» 
برابر با میزان تأمین آب تونل سوم کوهرنگ خواهد بود که 
راهکار علمى براى حل این میزان مصرف خودش برطرف 

شدن یکى از موانع است.
وى واگذارى درست و منطقى امور به بخش خصوصى را 
یکى دیگر از راهکارهاى رونق در اقتصاد دانست و گفت: از 

کسب و کارهاى نوظهور و دانش بنیان حمایت مى کنیم.
رئیس اتاق بازرگانى اصفهان هم در این نشست با اشاره 
به اینکه بیانیه «گام دوم» یک پیام راهبردى براى فعاالن 
اقتصادى مبنى بر جوانگرایــى در عرصه هاى مختلف 
کســب و کار اســت گفت: هر چند برمبناى شاخص ها 
وضعیت اقتصادى استان مناسب نیست اما تالش داریم 
هدفگذارى هاى خود را در این سال به سوى رونق تولید و 

افزایش تقاضا پیش ببریم. 
گلشــیرازى افزود: هیچ راهى نداریم تا نگاه و فکر خود را 
در اتاق تغییر دهیم و تالش کنیم شوراى گفتگوى دولت 

و بخش خصوصى را در سال جدید شاخص محور کنیم.
کاهش بروکراســى هاى ادارى، توجه به ظرفیت هاى 
کاربردى و راهبردى اتاق بازرگانى مهمترین مباحث دیگر 

اعضاى جلسه بود.

استاندار در نشست با اعضاى اتاق بازرگانى اصفهان:

مصرف آب کولرها برابر با میزان تأمین آب تونل سوم کوهرنگ است

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با توجه 
به روند افزایشى حجم ذخیره سد زاینده رود عنوان کرد: 
هم اکنون حجم ذخیره سد زاینده رود بیش از 470 میلیون 
مترمکعب رسیده که پیش بینى مى شود با تداوم بارش ها 
در فصل بهار و ذوب شــده برف ها در فصل تابستان این 

رقم نیز افزایش یابد.
مهندس هاشم امینى اعالم کرد: در سال هاى آبى 97و98 
میزان بارندگى ها قابل توجه بوده به طورى که در فصول 
بهار و تابستان با بحران شدید کم آبى روبه رو نیستیم اما 
این امر دلیل بر نادیده گرفتن مصرف بهینه آب نیست و 
همچنان باید آب را درســت مصرف کرد. وى با اشاره به 
پایین بودن مصرف سرانه کشورهایى که میزان بارندگى 
در آنها به طور میانگین به بیش از 800 میلیمتر در ســال 
مى رسد تصریح کرد: به طور میانگین میزان بارندگى در 
کشورهاى اروپایى به بیش از 800 میلمتر در سال مى رسد 
اما با وجود این، مصرف سرانه آب در این کشور ها بسیار 

پایین است و به کمتر از 150 لیتر در شبانه روز مى رسد. 
رئیس هیئت مدیره شــرکت آب و فاضــالب ادامه داد: 
امیدوار هستیم دوره خشکسالى در ایران به پایین برسد و 
وارد دوره ترسالى شویم اما آنچه در این میان بسیار حائز 
اهمیت است استفاده صحیح و درست از منابع است زیرا 
منابع موجود در کشور فقط متعلق به ما نیست و سهم آینده 

گان نیز باید محفوظ بماند.
امینى با بیان اینکه در ســال جارى نیز مانند سال هاى 
گذشته اعمال مدیریت مصرف توسط بخش هاى مختلف 
دنبال مى شــود خاطرنشان کرد: در ســال هاى گذشته 
شرکت آبفا اصفهان به دلیل اینکه با کمبود شدید منابع 
آبى روبه رو شــد اعمال مدیریت مصــرف بهینه آب در 
بخش هاى مختلف شرکت مانند فنى و مهندسى، بهره 
بردارى، مشــترکین و روابط عمومى در دستور کار قرار 

گرفت و این مهم در سال جارى نیز ادامه دارد.
وى گفت: تا قبل از اینکه اســتان با خشکســالى شدید 

مواجه شود مصرف ســرانه آب در استان به بیش از 189 
لیتر در شــبانه روز رسیده بود اما در ســال هاى اخیر به 
دلیل وقوع پدیده خشکســالى و درك آثار ناشــى از این 
پدیده توسط مردم و نیز فرهنگســازى مصرف صحیح 
آب، سرانه مصرف در اســتان کاهش قابل مالحظه اى

داشته است.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان روند 
نزولى مصرف سرانه آب شــرب در اصفهان را خواستار 
شد و اظهار کرد: شرکت آبفا استان اصفهان مانند سنوات 
گذشته، برنامه هایى در راســتاى نهادینه سازى مصرف 
بهینه آب در جامعه در دستور کار قرار مى دهد و از مردم هم 

مى خواهیم که در این زمینه با مسئوالن همراهى کنند.
امینى افزود: همه بهره برداران از منابع آبى باید بدانند تنها 
راه دسترســى پایدار به آب، مصرف درست آن است چه 
در دوره خشکسالى چه در زمان ترسالى باید آب را بهینه 

مصرف کنیم.      

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان تأکیدکرد:

بارش هاى اخیر دلیل بر 
نادیده گرفتن  مصرف بهینه آب نیست

با هماهنگى هاى صورت گرفته براى ارتقاى سطح علمى و آشنایى دانش آموزان با مشاغل و حرف، مهندس 
مسعود منتظرى نجف آبادى، شهردار نجف آباد دیروز سه شــنبه 27 فروردین ماه98 در دبیرستان دخترانه 
شهید موسوى پور حضور یافت و به مناسبت هفته مشاغل در خصوص مشاغل شهردارى به منظور اطالع 

دانش آموزان و سهولت در انتخاب رشته به ایراد سخن پرداخت.

معرفى مشاغل توسط شهردار نجف آباد

سرپرست دانشگاه علمى کاربردى استان اصفهان 
گفت: در ســال جدیــد انتظار مــى رود به منظور 
برندسازى رشته هاى دانشــگاه در استان اصفهان 
هر مرکز در کلیه مقاطع خود رشته هاى شاخصى که 
داراى ویژگى آموزش در محیط کار و مهارتى است 

را معرفى کند.

مهدى قیصرى در اولین مجمع عمومى رؤســاى 
مراکز علمى کاربردى در ســال جدید با بیان اینکه 
شعار دانشگاه علمى کاربردى «دانایى و توانایى» 
اســت، ادامه داد: از اهم فعالیت هاى ستاد مرکزى 
دانشگاه در سال گذشته مى توان به راه اندازى دفاتر 
کارآفرینــى و برگزارى دوره هاى آموزشــى براى 
مسئولین این دفاتر اشاره کرد. همچنین با توجه به 
اهمیت تحقق اهداف دانشگاه و لزوم ارتقاى آموزش 
دانشجویان، پایش مدرسان در چند سطح انجام شد.

سرپرست دانشگاه علمى کاربردى استان اصفهان 
تصریح کرد: رویکرد اداره گسترش دانشگاه جامع 

علمى کاربردى استان اصفهان در سال جدید نیز هم 
افزایى مراکز در راستاى اجراى دقیق آموزش هاى 
علمى مهارتى است و در همین راستا توجه بیشترى 
به اجراى درس کارورزى در مراکــز و آموزش در 

محیط کار واقعى خواهیم داشت.
قیصرى با بیان اینکه دانشجویان ولى نعمت هاى 
دانشــگاه هســتند و توجه به مطالبات 
آنها ضرورى اســت، افزود: سال گذشته 
شوراى تعامل دانشــجویى تشکیل شد 
و دانشجویان جلساتى را در همین راستا 
برگزار کردند که خوشبختانه بازتاب هاى 

خوبى نیز داشته است.
وى ضمن قدردانى از همراهى رؤساى 
مراکز در سال گذشــته، گفت: مشتاقم 
بحث کیفى ســازى که از سال گذشته 
شروع شد را همچنان پیش بگیریم و با 
همکارى شما تمامى اهداف و برنامه هاى دانشگاه 

را عملیاتى کنیم.
سرپرست دانشگاه علمى کاربردى استان اصفهان 
با اشــاره به برنامه هاى دانشــگاه در سال جدید، 
ادامه داد: برنامه هاى ســال 98 ادامه سیاست ها و 
برنامه هاى سال گذشته البته با تأکید بر شعار سال 
یعنى «رونق تولید» است و انتظار مى رود، به منظور 
برندسازى رشته هاى دانشگاه در استان اصفهان هر 
مرکز در کلیه مقاطع خود رشته هاى شاخصى که 
داراى ویژگى آموزش در محیط کار و مهارتى است 

را معرفى کند.

سرپرست دانشگاه علمى کاربردى استان اصفهان:

مراکز آموزش علمى کاربردى 
گسترش دهنده علم، مهارت و کاربرد هستند

دکتــر علیرضا رحمتــى، مدیر آموزش 
و ارتباط با صنعت پژوهشــکده محیط 
زیست و توسعه پایدار سازمان حفاظت 
محیط زیســت کشــور با حضــور در 
هجدهمین نمایشــگاه محیط زیســت 
از غرفه ذوب آهــن اصفهان دیدن کرد 
وگفت: این نمایشــگاه فرصت بســیار 
خوبى در اختیار سازمان ها و شرکت هاى 
صنعتى قرار داده تا اقدامات، دستاوردها 
و پروژه هاى در دســت اقدام خود را به 
نمایــش بگذارند و در صــورت امکان 
این اطالعات را در اختیار شــرکت ها و 
واحدهاى تولیدى دیگــر بگذارند. وى 
افزود: حجم فعالیت ذوب آهن اصفهان 
در خصــوص مباحث زیســت محیطى 

چشمگیر و در خور توجه است.
دکتر رحمتى، ذوب آهن اصفهان را مادر 

صنعت فوالد کشــور خواند و گفت: رفع 
گرد و غبار کنورتورهاى فوالد ســازى، 
دریافت پساب شهرســتان هاى اطراف 
و منطقــه، بازچرخانــى آب صنعتى و 

استحصال دوباره آن و استفاده مجدد در 
فضاى سبز از اقدامات بسیار مهم ذوب 
آهن اصفهان در بحث زیســت محیطى 

است.

وى با اشاره به این موضوع که ذوب آهن 
اصفهان در زمینه کاهش مصرف انرژى 
اقدامات مؤثرى براى رسیدن به مدیریت 
سبز انجام داده، خاطر نشان کرد: یکى از 
شاخص هاى مهم این شرکت در زمینه 
محیط زیســت مدیریت پســماندهاى 
ویژه، صنعتى و عــادى خود طبق قانون 
مدیریت پسماند و تحویل آن به مراجع 

ذیصالح است.
مدیــر آمــوزش و ارتبــاط بــا صنعت 
پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار 
ســازمان حفاظت محیط زیست کشور 
گفت: مدیریت hse ذوب آهن اصفهان 
با رعایت شــاخصه هاى اقتصاد سبز در 
جهت رســیدن به این منظور گام هاى 
اساســى برداشته اســت و امید است در 

سال هاى آتى به این مهم دست یابد.

مدیر شرکت ملى پخش فرآورده هاى نفتى منطقه 
اصفهان گفت: با توجه به اعالم ستاد بحران، یک 
جایگاه عرضه سوخت ســیار از این منطقه به اهواز 
براى کمک به مناطق آســیب دیده از ســیل اخیر 

ارسال شد.
حسین صادقیان افزود: این جایگاه با توجه به اعالم 
ستاد بحران شرکت ملى پخش فرآورده هاى نفتى 

ایران از منطقه اصفهان براى ســوخت رسانى در 
روستاهاى جنوب اهواز ارسال شد.

وى با بیان اینکه جایگاه داراى شاسى و سه محور 
است و توسط کشنده حمل مى شــود، اظهار کرد: 
جایگاه ســوخت ســیار بدون نیاز به زیرساخت به 
صورت خود اتکا قابل سرویس دهى است و برق آن 

توسط ژنراتور تولید مى شود.
صادقیان خاطرنشــان کرد: با توجه به وقوع رخداد 

سیل در جنوب و غرب کشور و لزوم رصد وضعیت 
توزیع سوخت در مناطق آســیب دیده و به منظور 
تأمین انرژى براى خودروهاى امدادى و ســوخت 
گرمایش هموطنان از ابتداى ســال جارى روزانه 
یک جلسه کمیته بحران در ستاد شرکت ملى پخش 

فرآورده هاى نفتى ایران تشکیل شد.
وى با اشاره به اینکه اعضاى مناطق معین در کنار 
اعضاى ســتاد بحران به صورت ویدیو 
کنفرانس با این ســتاد در ارتباط بودند، 
اضافه کرد: تصمیم هاى ســتاد بحران 
به مناطق معین ابالغ شــد که بر اساس 
آن ارسال سوخت هوایى مظروف براى 
مصرف بالگرد امدادى در خوزســتان به 

اصفهان ابالغ و اجرا شد.
مدیر شــرکت ملى پخش فرآورده هاى 
نفتى منطقه اصفهان ادامه داد: ارســال 
نفت گاز و بنزین بخش هایى از اســتان 
خوزستان با توجه به متأثر شــدن انبار نفت اهواز از 
ســیل نیز یکى دیگر از تصمیم هاى ابالغ شده به 

اصفهان بود که پیگیرى و اجرا شد.
صادقیان به کمــک هاى نقدى و غیــر نقدى که 
کارکنان این شرکت به مناطق ســیل زده ارسال 
کردند، اشــاره و تصریح کرد: تا کنون حدود 270 
میلیون ریــال توســط کارکنان این شــرکت به 

هموطنان سیل زده، کمک شده است.

جایگاه سوخت سیار از اصفهان به اهواز 
ارسال شد

مدیر عامل شــرکت شــهرك هاى صنعتى استان 
اصفهــان صنعتگران اســتان را همراه و پشــتیبان 
هموطنان عزیز در مناطق ســیل زده دانســت و بر 
ضرورت ساماندهى روان آب ها در شهرك ها و نواحى 
صنعتى استان به منظور کاهش حداکثرى مشکالت 
بارش ها براى واحدهاى صنعتى مستقر در این مناطق 

تأکید کرد.
محمد جواد بگى در جمع مدیران شهرك ها و نواحى 
صنعتى استان ضمن عرض تسلیت به دلیل درگذشت 
جمعى از هموطنان عزیز در ســیل هاى هفته هاى 
اخیر کشــور، بخش هاى تولیدى و صنعتى استان را 
همانند همه آحاد جامعه، همراه و پشتیبان هموطنان 
آسیب دیده در سیل دانست و تصریح کرد: خوشبختانه 
تاکنون کمک هــاى نقدى و جنســى قابل توجهى 
از ســوى صنعتگران و فعاالن اقتصادى مســتقر در 
شهرك ها و نواحى صنعتى اســتان به مناطق سیل 
زده شمال و غرب کشور ارسال شده است که با توجه 
به حجم باالى آسیب هاى ســیل و همچنین ادامه 
دار شــدن این بحران به دلیل تداوم بارش ها در این 
مناطق، نیازمند ارســال کمک هاى بیشترى به این 
مناطق خواهیم بود که بدیهى است فعاالن اقتصادى 
مى توانند عالوه بر ارسال کمک هاى نقدى و جنسى، 

نقش مؤثرى نیز در بازسازى این مناطق ایفا کنند.
مدیر عامل شــرکت شــهرك هاى صنعتى استان 
اصفهان، وضعیت استان هاى لرستان و خوزستان را به 
دلیل حجم خسارات وارده بحرانى دانست و بر حمایت 
حداکثرى از هموطنان عزیز در این مناطق تأکید کرد.

وى با تقدیر از کارکنان این شــرکت به واسطه اعالم 
آمادگى براى پرداخت یک تا سه روز حقوق و مزایاى 
خود براى کمک به مناطق سیل زده، بر هماهنگى و 
مدیریت مطلوب کمک هــاى مردمى به این مناطق 
تأکید کــرد و افزود: به همین منظور با تشــکیل این 
نشست با مدیران شهرك ها و نواحى صنعتى استان، 
بســترهاى الزم براى مدیریت مطلوب کمک هاى 
نقدى و جنسى صنعتگران عزیز را به هموطنان عزیز 

در مناطق سیل زده فراهم خواهیم کرد.
محمد جــواد بگــى در ادامه با اشــاره بــه احتمال 
بارش هاى ســیل آســا در مناطق شــرقى استان در 
روزهاى آینده طبق پیش بینى سازمان هواشناسى، بر 
آمادگى شهرك ها و نواحى صنعتى استان و واحدهاى 
صنعتى مســتقر در ایــن مناطق تأکیــد و از مدیران 
شهرك ها خواســت تا با اتخاذ تدابیر الزم و همکارى 
حداکثرى با سازمان هاى مدیریت بحران شهرستان ها 

به عبور مناسب از این شرایط کمک کنند.
مدیر عامل شــرکت شــهرك هاى صنعتى استان 
اصفهان در پایان این نشست با اشاره به حجم باالى 
بارندگى ها در هفته هاى اخیر استان و کشور، مدیریت 
روان آب هاى شــهرك ها و نواحى صنعتى استان را 
بسیار ضرورى دانست و بر ساماندهى روان آب هاى 
شــهرك هاى صنعتى به منظــور کاهش حداکثرى 
مشکالت بارش ها براى واحدهاى صنعتى مستقر در 

این مناطق تأکید کرد.

مدیر عامل شرکت شهرك هاى صنعتى 
استان خواستار شد: 

ضرورت ساماندهى 
روان آب ها در شهرك ها 

و نواحى صنعتى 

مقام ارشد سازمان حفاظت محیط زیست کشور خبر داد

اقدامات مؤثر ذوب آهن براى رسیدن به مدیریت سبز 

صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى




