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آسپرین هاى گیاهى را بشناسید؟آغاز ساخت مرکز تجارت بین المللى فرش ماشینىجدیدترین اخبار درباره «هیوال»ى مهران مدیرى تبلیغ 30 ثانیه اى به زندان و پلمب ختم شد سالمتاستانفرهنگ مصائب حضور آبى ها در النه سرخ ها ورزش جهان نما

آبمیوه
 با طعم سم!

مجتمع «اوسان» بسته مى شود
3

6

6

2

در زمینه اشتغال
اولویت با مردان است

ملخ خانه ها را هم مى خورد

ماه دوم بهار
 در اصفهان با 

برف و باران آغاز شد
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سالک در کمین 
یک سوم 

جمعیت اصفهان 
است

این تنها مقدار قند زیاد نوشیدنى ها و آبمیوه هاى صنعتى 
نیست که آنها را ناسالم مى کند بلکه مطالعه جدیدى 

نشان مى دهد که این نوشیدنى ها حاوى فلزات سنگینى
 مثل سرب و آرسنیک است. این مطالعه با بررسى بیش

 از 45 نوع آبمیوه محبوب در بازار آمریکا، از نام هاى تجارى...

ایران یکى از کشورهاى منطقه خاورمیانه است 
که شیوع بیمارى سالک در آن باالست. براساس 
گزارش هاى موجود ساالنه حدود 20 هزار مورد 
جدید گزارش شــده اما تخمین زده مى شود آمار 

مبتالیان فعلى بیشتر از این تعداد باشد.
به گزارش «تسنیم»، شهرســتان هاى آلوده به 
سالک در استان اصفهان شامل اردستان، نطنز، 
برخوار، شاهین شــهر و میمه، اصفهان (مناطق 
روستایى جنوب و جنوب شرق)، نایین، کاشان و 

آران و بیدگل با  ...

در انتظار یک نقره داغ تمام عیاردر انتظار یک نقره داغ تمام عیار
ذوب آهن- الوصل؛ امشب در ورزشگاه فوالدشهرذوب آهن- الوصل؛ امشب در ورزشگاه فوالدشهر
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15 سال بعد از افتتاح در یکى از بهترین نقاط شهر اصفهان؛

رضا صادقى از روزهاى اوج 
فاصله گرفته است

یکسال دیگر با مرد سبزآبى
بر اســاس اعالم عمده رســانه ها، منصوریان در فصل آتى هم در

 ذوب آهن ماندگار  خواهد شد.
منصوریان پس از برکنارى امید نمازى در اواخر نیم  فصل اول لیگ 
هجدهم هدایت ذوب آهن اصفهان را برعهــده گرفت و تا االن این 
مربى موفق شده نتایج خوبى با تیمش در لیگ برتر و لیگ قهرمانان 

آسیا کسب کند.
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

انتقال بیمه درمانى 
مددجویان به

 سازمان بیمه سالمت 

منافع سیل 10 برابر خسارت هایـش بود
معاون رئیس جمهور: 
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تالش براى برکنار کردن تالش براى برکنار کردن 
کرانچار از کجا شروع شد؟کرانچار از کجا شروع شد؟

نشر آگهى (دعوت نامه)
شهردارى منطقه یک

مالکین محترم مشاعی پالك ثبتی 871 واقع در قطعه 3 به 
اسامی:

1. محمدصادق ابراهیم زاده نجف آبادي فرزند رحیم به شماره 
ملی 1090683081

2. شهربانو نظري فرزند محمدحسین به شماره شناسنامه23520
3. احسان شکري مشهدي فرزند محسن به شماره ملی 

1092113959
ملی  شماره  به  سعید  فرزند  جمالویی  سواري  پروین   .4

1080259988
5. مریم بدیهی نجف آبادي فرزند محمدعلی به شماره شناسنامه 

149
6. زهرا محمدي نجف آبادي فرزند حسینعلی به شماره شناسنامه 

588
ملی  شماره  به  بهرام  فرزند  آبادي  نجف  نظري  طاهر   .7

1090284616
8. الهه معینی نجف آبادي فرزند محمدرضا به شماره ملی 

1091315639
9. اشرف کاظمی نجف آبادي فرزند نصراله به شماره ملی 

1829320564
10. خدیجه ابراهیم زاده نجف آبادي فرزند علی به شماره ملی 

1091276498
11. شهین امیرخانی فرزند محمدحسین به شماره ملی 

1090201796
12. اکبر کردشتیان فرزند محمد به شماره ملی 1090233681

13. حبیب اله نظري فرزند محمدحسین به شماره ملی 
1091010331

14. حسنعلی جونبخش نجف آبادي فرزند علی به شماره 
شناسنامه 316

15. حمید شادکام فرزند غالمرضا به شماره شناسنامه 744
16. وجیهه ایمانیان نجف آبادي فرزند محمدرضا به شماره 

شناسنامه 1773
17. ربابه میرزاخانی 

18. عباسعلی قربانیان نجف آبادي فرزند رجبعلی
19. مریم سلطانی

20. مرضیه سالم فرزند علی اکبر به شماره شناسنامه 39079
21. زینب رجایی فرزند محمد به شماره 60685-108

22. علی محمد صناعی فرزند محمدعلی به شماره شناسنامه 
1255

23. عمار جونبخش فرزند حسنعلی به شماره ملی 1091429545
24. اعظم کمالی نجف آبادي فرزند مانده علی به شماره شناسنامه 

84
25. علیرضا صالحی نجف آبادي فرزند حسنعلی به شماره 

شناسنامه 933

26. سمیه لطفی فرزند محمدحسین به شماره ملی 1091355762
27. مهین ایران پور نجف آبادي فرزند بهمن به شماره شناسنامه 

173
28. سید نصراله حسینی عسکرانی

29. بتول پورشبانان 
30. مرضیه صالحی نجف آبادي فرزند قنبر به شماره شناسنامه 

3023
31. محمد مردانی فرزند حسن به شماره ملی 1091338949
32. منور جانیمان فرزند اسداله به شماره شناسنامه 5358

33. طاهره صالحی نجف آبادي فرزند محمدمهدي به شماره 
شناسنامه 1094

34. مهدي مختاري اسفیدواجانی فرزند رجبعلی به شماره 
شناسنامه 4081

35. مریم حیدري فرزند احمد به شماره ملی 5499921458
36. فردوس بارفروش نجف آبادي فرزند احمد به شماره 

شناسنامه 1786
احترامًا نظر به قرارگیري پالك ثبتی مذکور در طرح عمرانی 
مصوب مربوط به احداث گذر عمومی، بدینوسیله به شما اخطار 
می گردد با توجه به اینکه شهرداري نجف آباد قصد اجراي طرح 
موصوف و آزادسازي و تملک اراضی در مسیر را دارد، لذا نظر به 
واقع شدن پالك ثبتی متعلق به شما در مسیر طرح، خواهشمند 
است حداکثر ظرف مدت 15روز آینده با همراه داشتن مدارك 
مثبت مالکیت به واحد امالك شهرداري منطقه یک واقع در 
خیابان امام خمینی مراجعه نمائید . بدیهی است در صورت عدم 

مراجعه، شهرداري مطابق مقررات اقدام قانونی خواهد نمود.
جالل ربیعى- مدیر منطقه یک شهردارى نجف آباد

شهردارى منطقه یک
مالکین محترم مشاعى پالك ثبتى 870 واقع در قطعه 3 

نجف آباد
1. کیوان روزبه نیا فرزند یداله
2. کیهان روزبه نیا فرزند یداله

3. علی پورنمازیان نجف آبادي فرزند محسن
احترامًا نظر به قرارگیري پالك ثبتی مذکور در طرح عمرانی 
مصوب مربوط به احداث گذر عمومی، بدینوسیله به شما اخطار 
میگردد با توجه به اینکه شهرداري نجف آباد قصد اجراي 
طرح موصوف و آزادسازي و تملک اراضی در مسیر را دارد، 
لذا نظر به واقع شدن پالك ثبتی متعلق به شما در مسیر طرح، 
خواهشمند است حداکثر ظرف مدت 15روز آینده با همراه 
داشتن مدارك مثبت مالکیت به واحد امالك شهرداري منطقه 
یک واقع در خیابان امام خمینی مراجعه نمائید. بدیهی است 
در صورت عدم مراجعه، شهرداري مطابق مقررات اقدام قانونی

 خواهد نمود.
جالل ربیعى- مدیر منطقه یک شهردارى نجف آباد

شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایى به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومى به 
پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت، اتاق 292: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ 98/02/14
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8:00 صبح روز یکشنبه به تاریخ 98/02/15

دریافت اسناد: سایت اینترنتى
www.abfaesfahan.ir شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

www.iets.mporg.ir پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات
شماره تلفن گویا: 8- 36680030- 031

(داخلى 395)

آگهى برگزارى مناقصه عمومى نوبت اول

مبلغ تضمین (ریال)برآورد (ریال)محل تأمین اعتبارموضوع مناقصهشماره مناقصه

خط انتقال آب 600 جى شیر به 27- 1- 98
13/702/573/677686/000/000جارىبزرگمهر منطقه یک

نام روزنامه: نصف جهان
تاریخ انتشار: 1398/02/03 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

ى...

2

4

مدیرکل کمیته امداد خبر داد

بر اســ
 ذوبآ
منصور
هجده
مربى
آسی
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دیروز اسکرین شات هایى از نقشــه شرکت «اسنپ» 
دست به دســت مى شد که نشــان مى داد پایین نقشه 
ایران در کنار خلیج فارس، عنوان جعلى آن نیز نوشــته 

شده است.
مدیرعامل اسنپ در این باره گفت: با وجود اینکه تمام 
سرویس هایى که از نقشه گوگل استفاده مى کنند همین 
مشکل را دارند اما  نقشه بومى توسعه داده شده توسط 
تیم فنى اسنپ که هم اکنون در مرحله آزمایش قرار داد 
به زودى جایگزین نقشه گوگل خواهد شد و نام خلیج 

همیشه فارس ما با افتخار روى آن قرار خواهد گرفت.
وى ضمن محکوم کردن اســتفاده از هــر نامى غیر از 

«خلیج فارس» تأکید کرده است که نقشه فعلى متعلق 
به گوگل اســت که به عنوان یک ســرویس در اختیار 
کســب و کارها قرار مى گیرد و متأســفانه تغییر در آن 

امکانپذیر نیست.
به گــزارش پایگاه اطالع رســانى «چمــدان»، تمام 
سرویس هایى که از نقشه گوگل استفاده مى کنند همین 
مشکل را دارند و این مشکل مختص اسنپ نیست. این 
در حالى است که تا کنون چندین اطلس در بردارنده نام 
و نقشه هاى کهن از خلیج  فارس منتشر شده که نشان 
مى دهد نام خلیج فارس در همه نقشه هاى کهن به کار 

رفته  است. 

سیل فروردین ماه ایران در شــرایطى 22 استان کشور 
را تحت تأثیرخــود قرار داد و پنج اســتان را به وضعیت 
بحرانى کشاند که برآورد مى شود حدود 30 هزار میلیارد 
تومان خسارت به کشور تحمیل کرده است. اما همزمان 
هستند کسانى که معتقدند که این سیل منافعى نیز براى 
ما داشته است. در واقع صحبت از استفاده از منافع سیل یا 
تخریب هاى آن بحثى سنتى میان کارشناسان این حوزه 
است و حاال عیسى کالنترى، رئیس سازمان محیط زیست 

در گفتگو با «خبرآنالین» از منافع آن مى گوید.
او گفت: یک بارندگى 80 میلیــارد مترمکعبى در حدود 
دو هفته در ایران بارید. از ســویى هــر متر مکعب آبى 

که وارد کشور مى شــود دو برابر کشاورزى براى اقتصاد 
کالن کشور سود دارد، این یعنى این بارش ها قطعًا براى 
ایران سود داشته. جاى تأ سف است که این سیل تلفات 
و خســارت هایى داشــت ولى منهاى این تلفات جانى، 
منافع کالن این ســیل براى اقتصاد کشــور ده ها برابر 

خسارت هایش است.
او در رابطه با منافع ســیل اخیر توضیــح داد: وقتى آب 
وارد طبیعت مى شــود تاالب ها، باتالق ها و درخت هاى 
زاگرس که داشتند از بى آبى خشک مى شدند جانى دوباره 
مى گیرند و از سویى میزان آب هاى زیرزمینى و سطحى  

هم افزایش پیدا مى کند.

درج نام مجعول 
در نقشه «اسنپ» 

 منافع سیل
 10 برابر خسارت هایش بود

سرلشکرهاى ایران
 14 نفر شدند

 جام جم آنالین| با ارتقاى درجه ســردار 
سرتیپ پاسدار حسین سالمى، فرمانده کل سپاه به 
درجه «سرلشکرى» از سوى فرماندهى کل قوا، تعداد 
سرلشکرهاى نیروهاى مسلح کشورمان به 14 نفر 
رسید. درجه سرلشکرى(دریابان) باالترین درجه اى 
است که به برخى فرماندهان نیروهاى مسلح در حال 
خدمت در جمهورى اسالمى ایران اعطا شده است. 

سیاست جدید در راه است
تحلیلگران معتقدنــد بانک مرکزى    ایسنا|
به جاى اینکه مانند گذشته به دنبال تعیین نرخ سود 
مشخص و دیکته آن به بانک ها باشد که نتیجه آن نیز 
دور زدن قوانین از سوى بانک ها و پرداخت و دریافت 
سودهاى باالتر است، قصد دارد بازه اى از نرخ سود را 
براى بانک ها تعریف کند تا بانک ها در چارچوب آن 
بازه فعالیت کنند. البته هنــوز جزییاتى از این دامنه 
نرخ سود اعالم نشده اما ممکن است نرخ سود براى 
بانک هاى مختلف با توجه به شــرایط آنها متفاوت 
باشد یا اینکه یک بازه براى همه بانک ها تعریف شود.

حرف هاى جدید دکتر
محمود احمدى نژاد عصر یک شــنبه    ایرنا|
در مراسم جشن نیمه شعبان در روستاى خورهشت 
از توابع شهرستان تاکستان قزوین سخنرانى کرد. او 
از جمله گفت: برخى در حال شایعه پراکنى در مورد 
بنده هستند و برخى طیف ها که طرفدارى نیز ندارند 
از آنها پیروى مى کنند اما باید بدانند مشکل شکست 
آنها من نیستم بلکه این مردم هســتند. بیرونى ها 
فکر مى کنند با تخریب من راه براى ســلطه آنها باز 
مى شود و برخى داخلى ها نیز فکر مى کنند مردم به 

آنها اعتماد دارند.

نفت و نیرو ادغام مى شوند؟ 
  تسنیم| وزیر نیرو در خصوص طرح تجمیع 
و ادغام وزارتخانه هاى نفت و نیرو و سرنوشــت این 
طرح در دولت گفت: ضرورت دارد هر طرحى در جهت 
حل مسائل کشور باشد، از این رو تعقیب طرح وزارت 
انرژى مســتلزم آن اســت که در نتیجه تحقق آن، 
ارزشى حاصل شــود و در بهترین حالت سیکل هاى 

پایدار -از جمله اقتصادى- شکل بگیرد. 

در مسیر بزرگ ترین 
تنش زدایى منطقه

ســفر  از  پــس  روز  بیســت وهفت   پانا|
رئیس جمهورى ایران به بغداد، نخســت وزیر عراق 
در رأس هیئتــى بلندپایه عازم تهران شــد. او پنج 
روز پیش نیز در رأس هیئتى به ریاض ســفر کرد تا 
گمانه زنى هاى رسانه اى مبنى بر تالش عراق براى 
پادرمیانى بین ایران و عربستان بار دیگر تقویت شود. 
سفرهاى پرتعداد مسئوالن عراقى در 60 روز گذشته 
به تهران و ریاض و برگزارى نشست هاى متفاوت با 
حضور نمایندگان ایران و عربستان، موجب شده است 
تا رسانه هاى بین المللى از عالقه عراق به میانجیگرى 
بین ایران و عربستان سخن به میان آورند ولى نکته 
جالب اینجاســت که نه در تهران و نــه در ریاض 

هیچکس به تکذیب این گمانه زنى ها نپرداخت.

این اتریشى هاى با اخالق
نتایج یک نظرســنجى جدید نشــان    ایرنا|
مى دهد براى اکثریت مردم اتریش مسائل اخالقى 
از اهمیت باالیى برخوردار است و بى توجهى به آن 
بزرگ ترین گناهان به شــمار مى رود.  نظرسنجى 
که انجام شده نشــان مى دهد دزدى (77درصد) و 
افترا (73درصد) بدترین گناهان از نظر مردم اتریش 
هستند.  همچنین فریب دادن همسر (62 درصد) و 
توهین به دیگران (47 درصــد) در رتبه هاى بعدى 
بدترین گناهــان قرار دارند.  در رتبــه بعدى بدترین 
گناهان در اتریش خودخواهى (43 درصد) و بدگویى 

(39 درصد) جاى گرفته اند.

خبرخوان
بى سابقه در 1000 سال

 پانا| نماینده مردم خوزستان در مجلس 
خبرگان رهبرى گفت: طبق نظر کارشناســان 
در طول 1000 سال گذشته بارندگى هاى اخیر 
و سیالبى به این بزرگى و گستردگى، در ایران 
بى سابقه بوده اســت. آیت ا... محسن حیدرى 
افزود: 1000 سال پیش اهواز از نظر اقتصادى 
و ترانزیتى شــهر مهمى بوده و از کشورهاى 
دور و نزدیــک کاال به این منطقــه از طریق 
رودخانه کارون وارد مى کردنــد و از اهواز به 
سایر شهرهاى ایران توزیع مى شد. در آن زمان 
اهواز دچار سیل بزرگى شد که همه این بازار و 

محل کسب مردم زیر آب رفت.

دالیل گرانى خرما
قیمت خرمــا در برخى از انواع   ایسنا|
خود رشــد قابل توجهى کرده که نایب رئیس 
انجمن خرماى ایران معتقد اســت این رشــد 
قیمت به دلیل رشــد هزینه خالص تولید خرما 
نیســت و هزینه هــاى جانبى تولیــد، توزیع، 
بسته بندى و گرانفروشــى برخى فروشگاه ها 
در این زمینه دخیل است. على محمد صمیمى 
گفت: خرما داراى انواع مختلف با قیمت هاى 
متفاوتى اســت که روند تغییرات قیمتى آنها 

کامًال متفاوت است.

اصفهان 
کى به شیراز مى رسد؟

 فارس| معــاون ســاخت و توســعه 
آزادراه ها درباره آزادراه اصفهان-شــیراز  بیان 
کرد: این آزادراه 225 کیلومترى در هفت قطعه 
در دست اجراســت و اغلب قطعات در مراحل 
پایانى هستند. میرشفیع با بیان اینکه با تکمیل 
این  آزادراه  مسیر 150 کیلومتر نسبت به جاده 
موجود کوتاه تر مى شــود، گفت: در جاده فعلى 
مسیر اصفهان-شیراز که مدت زمان سیر آن 
بین پنج تا شش ساعت است، به 225 کیلومتر 
کاهش مى یابد. وى  بیان کرد: تالش مى کنیم 
آزادراه اصفهان-شــیراز تا پایان امســال به 

بهره بردارى برسد .

تا زمستان
 وضع همین است

رئیس حزب اتحاد ملت در خوزستان   بهار|
با اشاره به چشــم انداز کوتاه مدت تبعات سیل 
اخیر عنوان کــرد: معضل باال بودن ســطح 
آب هاى تحــت ارضى در جلگه خوزســتان و 
اشباع سفره آن از وجود آب هاى سطحى ناشى 
از جارى شدن ســیل، باعث مى شود تا اراضى 
کشاورزى، حریم جاده هاى مواصالتى و سایر 
مناطق سیل زده، براى مدت بسیار طوالنى در 
حالت غــرق آبى باقى بمانند. بــه گمان بنده، 
زمان خشک شــدن مناطق ســیل زده استان 
خوزستان تا فرارسیدن زمستان سال جارى به 

طول خواهد انجامید.

چند شهر 
قربانى سیل شد؟

مدیــرکل روابــط عمومــى   انتخاب|
سازمان مدیریت بحران کشور گفت: در زمان 
وقوع سیالب هاى اخیر در کشور، 25 استان از 
31 استان کشــور به طور همزمان یا در فاصله 
زمانى کوتاه دچار سیل شــدند و 235 شهر و 
4304 روستا تحت تأثیر خســارات سیل قرار 
گرفتند. على بختیارى اظهــار کرد: همچنین 
78 نفر کشــته و 1000 نفر زخمى شــدند و 
تخمین زده شــده حدود ده  میلیون نفر تحت 
تأثیر مستقیم و غیرمسســتقیم این سیل قرار 
گرفتند. وى اضافه کرد: حــدود 400 هزار نفر 
تخلیه اضطرارى شدند، 40 هزار واحد مسکونى 
شهرى و روستایى نیاز به بازسازى کامل دارند 
و 41 هزار واحد مســکونى شهرى و روستایى 

نیازمند تعمیر هستند.

مدیر شــبکه کودك ســیما که آگهــى بازرگانى تبلت 
مخصوص کودکان و نوجوانان از شبکه او پخش مى شود، 
خود از جمله منتقدان به پخش ایــن آگهى تلویزیونى 

است.
محمد سرشــار با اشاره به اینکه این شــبکه تلویزیونى 
هیچ نقشــى در راه پیدا کردن این آگهى به آنتن شبکه 
کودك نداشته است، مى گوید: به طور کلى نه انتخاب و 
نه پخش هیچیک از آگهى هاى بازرگانى در حوزه اختیار 
شبکه هاى تلویزیونى نیست؛ از جمله همین تبلیغ تبلت 
یا حتى آگهى هایى چون تبلیغ قابلمه، ماســک صورت، 
کرم دور چشم و... که این روزها متأسفانه از شبکه کودك 
شاهد هســتیم. این آگهى ها از طرف اداره کل بازرگانى 

سازمان انتخاب شده و به پخش مى رسند. 
او تصریح مى کند: اصلى که در بســیارى از شبکه هاى 
تلویزیونى دنیا رعایت مى شــود این اســت که پخش 
آگهى هاى بازرگانى براى خردســاالن ممنوع اســت؛ 
زیرا خردســاالن نمى توانند تفاوت میان آگهى و برنامه 
تلویزیونى را درك کنند و فکر مى کنند که آگهى مورد نظر 
هم مثل برنامه هاى دیگر است و باید حرفشان را پذیرفت. 
در حوزه کودکان هم گفته مى شود اگر قرار است آگهى 
بازرگانى اى پخش شود، حتماً باید کنترل شده و با رعایت 
ضوابطى خاص باشد. با این حال متأسفانه ما در پخش 
آگهى هاى بازرگانى  در شــبکه کودك، هیچ کدام از این 

مالحظات را نداریم.

«پل شــریدر»، فیلمنامه نویس و کارگردان صاحبنام 
آمریکایى که به دعوت جشــنواره جهانى فیلم فجر به 
ایران آمده، تصویرى از خود در میــدان نقش جهان در 

اصفهان منتشر کرد.
شریدر که براى فیلم آخرش «نخستین اصالح شده» در 

اسکار 2019 نامزد جایزه بهترین فیلمنامه بود، در صفحه 
فیسبوك خود در کنار عکســى که در اصفهان گرفته، 
نوشته اســت: «در میدان نقش جهان، اصفهان، ایران. 
اینجا آنقدر پر از احســاس و بینش است که مدتى طول 

مى کشد با آن کنار بیایم.»
شریدر بخش زیادى از شهرت خود را به دلیل همکارى 
با «مارتین اسکورســیزى» به دســت آورد. او نویسنده 
فیلمنامه دو اثر مهم او یعنى «راننده تاکســى» و «گاو 
خشمگین» اســت اما بیش از 20 فیلم هم کارگردانى
 کرده اســت. پل شــریدر،  مشــهورترین ســینماگر 
آمریکایى است که در سال هاى اخیر به ایران سفر کرده 

است.

علیرغم از پرده پایین آمدن فیلــم «رحمان1400» به 
علت تفاوت نسخه مجاز با نسخه اکران و روى پرده رفتن 
«تگزاس2» به جاى این فیلم، همچنان ادعاهاى سازنده 
«رحمان1400» است که در کانون توجه قرار مى گیرد.

منوچهر هادى، کارگردان «رحمان1400» در تازه ترین 
گفتگویش با «هفت صبح» مدعى شده عین همان نسخه 
مجاز ارشــاد را اکران کرده است. هادى گفته: «ما همه 
اصالحیه ها را انجام دادیم و تعدیل ها را اعمال کردیم و 

حتى وقتى 18 فروردین درخواست تعدیل بیشتر داشتند 
ما همراهى کردیم. از این تاریخ تا 25 فروردین که فیلم 
توقیف شد یک نسخه خالف آنچه مدنظر ارشاد است در 

سینماها نبود!»
منوچهر هادى با اشــاره به ممیزى هاى وارده از سوى 
حوزه به فیلمــش گفت: «حوزه هنــرى گفته بود تمام 
پالن هایى که بازیگر "حرکــت بدن" دارد را باید حذف 

کنید ولى این پالن ها از نظر ارشاد بالمانع بود!» 

« اکسیوس» در گزارشى اختصاصى نوشت: در جلسه اى 
پشت درهاى بسته با رهبران جامعه ایرانى آمریکایى در 
دوشنبه گذشته، «مایک پمپئو»، وزیر خارجه آمریکا گفت 
که دولت «دونالد ترامپ» عملیات نظامى در داخل ایران 

براى تغییر حکومت انجام نخواهد داد.
«اکســیوس» که این خبر را به نقل از سه منبع حاضر 
در جلسه منتشــر کرده، آورده است: وى در پاسخ به این 
ســئوال که اگر تغییر حکومت از درون رخ ندهد، پایان 

ماجرا چه خواهد بود گفت: ما خیلى مراقبیم که از لحن و 
عبارات مربوط به تغییر حکومت استفاده نکنیم. یکى از 
حضار از پمپئو پرسید «ایا ایده کودتا در ایران را بررسى 
کرده اید؟». وزیر خارجه آمریکا در پاسخ به شوخى گفت: 
اگر هم مى کردیم، به نظرتان من آن را به شما مى گفتم؟

وى در پاســخ به ســئوالى در مورد اینکه آیا او مى تواند 
تضمین کند که تحریم شــدید ایران بــه مردم ضربه

 نمى زند، گفت: هیچ تضمینى در کار نیست.

ساعاتى پس از انتشــار عکس تبلیغاتى یک آرایشگاه 
زنانه در بابل در فضاى مجازى، مسئوالن این شهرستان 
اعالم کردند که فرد متخلف دســتگیر و آرایشگاه وى 

پلمب شده است.
داستان این جنجال از آنجا شروع شد که یک آرایشگاه 
زنانه در بابل با نصب بنرى در یکى از خیابان هاى شهر و 
نشاندن خانم جوانى جلوى این بنر، از وى عکس گرفته 
و به عنوان تبلیــغ در فضاى مجازى انتشــار داد. این 
عکس با سرعت برق و باد در فضاى مجازى چرخید و 

باعث انتقاد مسئوالن شهرستان شد.
دفتر امام جمعه بابل در پى انتشــار این عکس و اظهار 
نظرهایى که در فضاى مجازى پیرامون آن شده بود با 
انتشــار بیانیه اى واکنش نشان داد و آن را «خودنمایى 
یک زن و تبلیغ با هدف جا انداختن در تبلیغات با استفاده 
ابزارى از یک زن» برشــمرد و خواستار «برخورد قاطع 
با عوامل این حادثه بى شــرمانه و غیراخالقى» شد تا 
بر اساس این بیانیه، «در آینده کسى جرأت نکند با انجام 
حرکتى مشابه با آبرو و اسم شهرستان بابل بازى کند».

همچنین روابط عمومى شهردارى بابل با انتشار مطلبى 
در فضــاى مجازى، نصــب بنر روى بیلبورد شــهر را 
غیر قانونى و بدون کســب مجــوز  توصیف کرد و آن 
را «یک حرکت ضــد اخالقى و ضد ارزشــى» نامید.
روابط عمومى شهردارى بابل هم اعالم کرد: «عوامل 
این اقدام توسط دادســتان دادسراى عمومى و انقالب 
شناســایى و براى برخورد الزم با آنها دســتور قضایى 

صادر شد.»
اما فرماندار و رئیس شوراى تأمین شهرستان بابل نیز 
در پى انتشــار این عکس گفت: «هر چند این اتفاق در 
حدود 30 ثانیه رخ داده است ولى زمان آن مهم نیست 

بلکه نفس این عمل، کارى ناپسند بوده است و آرایشگر 
بازداشت و آرایشگاه آن هم پلمب شد. با بررسى دقیق 
صورت گرفته مشخص شــد که تخلفى در این زمینه 
صورت گرفته اســت اما اینکه تبلیغات زنده یک خانم 
بر روى داربســت براى یک روز انجام شده باشد، رخ 

نداده است. طى بررســى هاى صورت گرفته مشخص 
شــد که با نصب این بیلبورد تبلیغاتى بــراى چند ثانیه 
از یک خانم رهگذر خواســته شــد که بر روى بیلبورد
 بــرود و از وى عکســى گرفتــه و منتشــر شــده 

است.» 

رئیس دادگســترى بابل هم گفــت: «پرونده در حال 
بررسى است که آیا این خانم یک رهگذر بود یا مشاور 
این آرایشگاه بوده اما در هر صورت این یک اقدام غیر 
اخالقى و ارزشى بوده اســت و با عامالن این حرکت 

برخورد قانونى و قضایى خواهد شد.» 

جنجال انتشار عکس تبلیغات آرایشگاه زنانه در فضاى مجازى

تبلیغ 30 ثانیه اى به زندان و پلمب ختم شد

اعتراض مدیر شبکه  به پخش آگهى از همان شبکه!تعریف آمریکایى معروف از میدان نقش جهان

جزییات جلسه اى که پشت درهاى بسته برگزار شدممیزى هاى متفاوت در ارشاد و حوزه هنرى

پس از واکنش تند «انیســا امانى»، کمدین ایرانى به 
اظهارات نژادپرســتانه نماینده حــزب آلترناتیو براى 
آلمان، این نماینده از او به دادگاه شکایت کرده است. به 
این ترتیب اختالف میــان نماینده حزب آلترناتیو براى 
آلمان در مجلس ایالتى بایرن و انیســا امانى، کمدین 

ایرانى آلمانى به اوج خود رسیده است. 
چندى پیش امانى با انتشار ویدیوهایى از سخنرانى هاى 
«وین هــارت» دربــاره مهاجــران، او را احمــق 
و نژادپرســت نامید و همین باعث شــد کــه نماینده

 مجلــس ایالتــى بایــرن از کمدین جوان شــکایت 
کند. 

همه چیز از مبارزات انتخاباتى پاییز ســال گذشته آغاز 
شد. وقتى ســخنان وین هارت درباره مهاجران، باعث 
ناراحتى و عصبانیت امانى شــد. در آن ســخنرانى ها، 
وین هارت، مهاجران و پناهندگان را عامل گســترش 
بیمارى هایــى ماننــد ایــدز، ســل و بیمارى هــاى

 پوســتى مانند گال معرفــى کرده بــود. در آن زمان 
گروه هاى زیــادى علیــه صحبت هــاى وین هارت 
موضع گرفتنــد و اداره حفاظت از قانون اساســى در 
ایالت بایــرن نیز به علت ســخنان افراطى، او را تحت

 تعقیب قــرار داد. اما دادســتان پس از بررســى هاى 
اولیه، اظهارات وین هارت را توهین آمیز دانســت ولى  
اعالم کرد کــه او قصد تحریک مهاجران را نداشــته

 است.
با وجود این، نوزدهم مارس سال جارى، امانى فیلم هاى 
ســخنرانى هاى وین هارت را در صفحه اینستاگرامش 
منتشــر کرد. انتشــار این ویدیوها و اظهارنظر امانى 
درباره وین هــارت، به مذاق این نماینده راســتگراى 
افراطى خــوش نیامد و کمى بعد، ایــن کمدین جوان 
در صفحه اینســتاگرامش اعالم کرد وکیل وین هارت 
از او خواســته تا فیلم هــا را از صفحه اینســتاگرامش 
حذف کند. او گفت که این خواســته قابل قبول نیست 
و همچنین در ویدیویى دیگر توضیح داد وین هارت از 
او شــکایت کرده و باید 5100 یورو به دلیل توهین به 

او بپردازد.
وین هــارت درباره طرح شــکایت از کمدیــن ایرانى

 آلمانــى گفــت: «خانــم امانــى در ویدیوهایــش 
جمالت دروغیــن و غیرواقعى درباره من گفته اســت 
و بــه همیــن دلیــل مــن علیــه او شــکایت

 کرده ام.»

نماینده رفسنجان در مجلس گفت: ملخ ها نهایتًا تا اوایل 
خرداد از کشور خارج مى شوند اما بیش از حضورشان در 

مناطق مختلف کشور، تخم ریزى شان مهم است.
احمد محمدى انارکى درباره هجوم ملخ ها به استان هاى 
جنوبى کشور گفت: در این دوره حرکت ملخ ها از بهمن 
ماه به سمت کشور ما شروع شد. امسال عربستان سعودى 
در برابر هجوم ملخ ها مبارزه اى انجام نداد و این امر باعث 

شد که از سال گذشته ملخ ها به ایران بیایند.
وى تأکید کرد: حرکت ملخ ها به سمت کشور ما اینگونه 
است که باید بخشى از مســیر دریا را طى کنند، این در 
حالى است که ملخ ها روزانه تا 200 کیلومتر حرکت رو به 
جلو دارند. پرواز ملخ ها هم بلند نیست و براى طى مسیر 
دریا عده اى پیش مرگ شده و روى سطح دریا مى مانند 
و مابقى از روى اینها به مسیر خود ادامه مى دهند و این 

نشان از جمعیت انبوه ملخ هاست.
این عضو مجمع نمایندگان استان کرمان با بیان اینکه 
هم اکنون حدود هفت استان کشور درگیر حضور ملخ  ها 
در مناطق خود هستند، عنوان کرد: اگر حضور ملخ ها در 
کشور را کنترل نکنیم خســارت حضور ملخ ها به حدى 
اســت که زراعت و باغات را از بین مى برند. حتى اگر در 

منطقه اى زراعت وجود نداشته باشد، چوب تیرهاى برق 
یا خانه هاى چوبى را مى خورند.

این عضو کمیســیون اقتصادى مجلس اظهار کرد: این 
ملخ ها نهایتاً  تا اوایل خرداد از کشــور خارج مى شــوند 
اما بیــش از حضورشــان در مناطق مختلف کشــور، 
تخم ریزى شــان مهم اســت به نحوى که این نگرانى 
وجود دارد که اگر در ایران تخم ریزى کنند قطعًا ســال 
آینده به جاى اینکه عربستان کانون حضور ملخ ها باشد، 

ایران خواهد بود. 

ملخ خانه ها را هم مى خوردشکایت سیاستمدار آلمانى از کمدین ایرانى 



استاناستان 03033476 سال  شانزدهمسه شنبه  3 اردیبهشت  ماه   1398

سپاه
 مانع تحقق اهداف دشمن است

رئیس دانشـگاه آزاد اسـالمى شـهرضا گفت: سـپاه در 
راسـتاى تحقـق آرمان هـاى انقـالب اسـالمى مقابل 
تهدیدهاى دشمنان زبون ایستاده و مانع تحقق اهداف 

شوم آنها شده است. 
فرید نعیمـى در دیدار بـا فرمانده ناحیه مقاومت بسـیج 
شهرضا، حمایت و پشتیبانى دانشگاه آزاد اسالمى واحد 
شهرضا را از سپاه پاسداران اعالم کرد. وى ادامه داد: پس 
از جنگ ایران و عراق، سپاه براساس وظیفه اش در برابر 
تهدیدهاى فرهنگى، اقتصادى و اجتماعى وارد عمل شد 
و اینکه عده اى مى گوینـد چرا سـپاه وارد این عرصه ها 

مى شود یا نمى دانند یا خود را به غفلت زده اند.

انفجار کپسول گاز 
مدیر حـوادث و فوریت هاى پزشـکى اسـتان اصفهان 
گفت: عصـر روز یک شـنبه بر اثـر انفجار کپسـول گاز 
در داخـل یـک رسـتوران در خیابـان حافظ، یـک زن و 
مرد حدوداً 50 سـاله دچار 30 درصد سـوختگى و راهى 
بیمارسـتان امام موسى کاظم (ع) شـدند. غفور راستین 

افزود: علت بروز این حادثه در دست بررسى است.

نیروهاي ارتشی کاشان 
از بهترین ها هستند 

شهردار کاشان سـربلندي نظام و کشور ایران را مرهون 
نیروهاي مقتدر نظامی دانست و گفت: امنیت و آرامش 
الزمه توسعه اسـت. سـعید ابریشـمی راد با بیان اینکه 
نیروهاي ارتشی منطقه کاشان از بهترین نیروها هستند 
که این مهـم جاي افتخـار دارد و نشـان دهنده ظرفیت 
باالي این شهرسـتان دانسـت و افزود: ایران کشـوري 
با تاریخ چند هزار سـاله اسـت و همواره با مطالعه تاریخ 
پی می بریم که غرور، افتخار و سـربلندي نظام مقدس 
جمهوري اسالمی ایران مرهون نیروهاي مقتدر نظامی 

آن بوده است.

کار دشوار 
صداوسیماي اصفهان

عبدالحسـینی، مدیرکل صدا وسـیماي مرکز اصفهان 
با اشـاره به ایسـتگاه هاي متعدد فرسـتنده تلویزیونی و 
رادیویی در سراسـر اسـتان پهنـاور اصفهان، سـیگنال 
رسـانی در صداوسـیما را با وجود تحریم هاي موجود از 
پیچیده ترین و مشکل ترین فعالیت هاي حوزه فنی این 
رسانه دانسـت و افزود: به دلیل بار مالی زیاد براي ایجاد 
فیبرهاي نوري بیشترین ارتباطات رسانه اي در استان به 

صورت زمینی انجام می شود.

آغاز جشنواره 
شربت هاى گیاهى

رئیـس اداره میـراث فرهنگـى، صنایـع دسـتى و 
گردشـگرى شهرسـتان نطنـز از آغـاز جشـنواره 
شـربت هاى گیاهى به مناسـبت دوم اردیبهشت ماه، 
روز گیاهان دارویى خبـر داد. حسـین یزدانمهر گفت: 
سـال هـاى گذشـته میزبـان جشـنواره ملـى گیاهان 
دارویى و صنایع وابسـته بودیم و امسـال نیز در همان 
راستا و براى شناساندن بیشـتر باغشهر نطنز به عنوان 
تولیدکننده فرآورده هاى گیاهى دارویى، دمنوش ها و 

شربت هاى گیاهى برگزار مى شود.

کاشت 32 محصول به جاى 
برنج 

خدامـراد صالحـى، سرپرسـت فرمانـدارى لنجـان بـا 
بیـان اینکه بایـد در حوزه کشـاورزى به سـمت اصالح 
الگوى کشـت متناسـب با اقلیـم منطقه حرکـت کرد، 
گفت: کارشناسان جهاد کشـاورزى شهرستان لنجان و 
مسـئوالن امر در این شهرستان 32 محصول جایگزین 
با تفکیک برآورد اقتصادى و مصرف آب به اسـتان ارائه 
کرده اند و نیاز است کارشناسان اداره دخانیات با همکارى 
مرکز تحقیقـات جهاد کشـاورزى بـراى معرفـى ارقام 
کشـت جایگزین در راسـتاى حفظ منابع آبـى اقدامات 

الزم را انجام دهند.

خبر

نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس شوراى 
اسالمى گفت: مسیل هاى روان آب در دو شهرستان به علت 
کم توجهى ادارات آب و مداخله افراد فرصت طلب دستکارى 

شده است.
حســینعلى حاجى دلیگانى در گفتگو با «فــارس» افزود: 
شهردارى هاى شهرهاى دو شهرستان شاهین شهر و میمه 
و برخوار نیز الزم اســت پیش از آنکه بارش هاى رگبارى 
بهارى به تأسیسات شهرى و خانه هاى شهروندان آسیب 
بزند مسیل هاى درون شهرى را به شکل مطلوبى پاکسازى 
و حتى در صورت نیاز الیروبى کنند. وى خاطرنشان کرد: در 
حالى  که 33 رشته قنات دو شهرستان در سال هاى اخیر به 

علت خشکسالى و برداشت بى رویه آب خشک شده است، 
فقط بند خاکى دســتکن در حوزه شهرستان شاهین شهر و 
میمه به ظرفیت نهایى 100 میلیون مترمکعب بهره بردارى 
شده اســت. حاجى دلیگانى ادامه داد: این در حالى است که 
روســتاهاى بخش مرکزى شاهین شهر، میمه و حبیب آباد 
برخوار به طرح هاى کنترل و ذخیره روان آب در مجموع به 

برآورد هزینه اى 50 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارند.
نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس شوراى 
اسالمى در پایان هشدار داد: سطح آب سفره هاى زیرزمینى 
دشت بحران زده برخوار، از 6 متر در سال 52 به 250 متر در 

سال 98 کاهش یافته است.

مدیرعامل جمعیت هالل احمر اصفهان گفت: 25 میلیارد 
ریال کمک نقدى و غیرنقدى این اســتان توسط هالل 

احمر به مناطق سیل زده ارسال شد.
محســن مؤمنى افــزود: 158 صندوق جمــع آورى 
کمک هاى مردمى در استان مستقر است که این مبلغ 
تاکنون جمع آورى شده است. وى بیان کرد: بیش از دو 
میلیارد کمک جمع آورى شده مردم غیرنقدى و شامل آب 
معدنى، برنج، آرد، نان خشک، کنسروهاى مواد غذایى، 
غذاى گرم، پتو، مواد بهداشــتى و شوینده، لباس و چادر 

مسافرتى بوده است.
مؤمنى یادآور شــد: خیرین اســتان اصفهان عالوه بر 

میزان کمک نقــدى و غیرنقدى، 85 هزار دینار، ســه 
قطعه ســکه طال و مقادیرى جواهرآالت اهدا کرده اند 
که پس از تبدیل به پــول نقد به مردم ســیل زده اهدا 

خواهد شد.
مدیرعامــل جمعیت هالل احمر اصفهــان اظهار کرد: 
13 هزار تخته پتو، 6000 تخته موکت، افزون بر 4000 
بسته غذایى، بیش از 4000 چادر امدادى و مسافرتى به 
استان هاى سیل زده کشور ارسال شده است. وى افزود: 
115 نجاتگر و نیــروى عملیاتى و 60 نفــر از اعضاى 
داوطلب جوانان این استان به همراه 14 خودرو و وسایل 

فنى به استان هاى خوزستان و لرستان اعزام شدند.

کمک 25 میلیارد ریالى 
به سیل زدگان

دستکارى مسیل هاى روان آب 
در شاهین شهر و میمه

مدیرکل پزشــکى قانونى اســتان اصفهان با اشاره 
به افزایش آمــار متوفیــات حــوادث ترافیکى در 
استان در ســال گذشــته، اظهار کرد: 1109 نفرکه 
در حــوادث ترافیکى جان خود را از دســت دادند به 
اداره کل پزشــکى قانونى اســتان اصفهان ارجاع 
داده شــده اند. این آمار در مقایســه با مدت مشابه 
ســال قبل 1012 نفر (233 زن و 779 مرد) افزایش 

داشته است.
على ســلیمانپور در گفتگو با «ایســنا» خاطرنشان 
کرد: بیشترین تلفات حوادث ترافیکى با 679 نفر در 
جاده هاي برون  شهري، 377 نفر در مسیرهاي درون 
 شهري، هشت نفر در جاده هاى روستایى و 45 نفر در 

محل هاى دیگر گزارش شده است. 
مدیر کل پزشکى قانونى استان، ادامه داد: همچنین 
در مدت فــوق 27 هــزار و 686 مصــدوم حوادث 
ترافیکى به اداره کل پزشکی قانونی استان اصفهان 
و مراکز تابعه مراجعه کرده اند که در مقایسه با  مدت 

مشابه سال قبل، 8/4 درصد افزایش داشته است.
وى به کاهش آمار غرق شــدگى در سال گذشته در 

استان اشاره کرد و ادامه داد: در سال گذشته تعداد 52 
مورد فوتى (50 مرد و دو زن) به دلیل غرق شدگى به 
مراکز پزشکى قانونى ارجاع شده است که نسبت به 
مدت مشابه سال قبل که 58 نفر (سه زن و55 مرد) 

بوده کاهش داشته است.
مدیرکل پزشکى قانونى استان اصفهان اضافه کرد: 
در این مدت آمار فوت شدگان ناشى از برق گرفتگى 
تعداد 24 مورد فوتى (یــک زن و 23 مرد) بوده که 
نسبت به مدت مشــابه ســال قبل،27 مورد فوتى 

(همگى مرد) کاهش داشته است.
سلیمانپور به افزایش آمار متقاضیان دریافت مجوز 
ســقط درمانى در پزشکى قانونى اســتان اصفهان 
در سال گذشته اشــاره کرد و گفت: در سال گذشته  
749 نفر براى دریافت مجوز سقط درمانى به مراکز 
پزشکى قانونى استان مراجعه و 621 نفر از آنها مجوز 

سقط درمانى دریافت کرده اند.
وى خاطرنشــان کرد: آمار متقاضیان دریافت سقط 
درمانى در سال گذشته نســبت به مدت مشابه سال 

قبل از آن افزایش داشته است.

621 نفر مجوز سقط درمانى دریافت کردند

معــاون حفاظــت و بهره بــرداري شــرکت آب 
منطقه اي اصفهان گفت: گرانی کنتورهاي حجمی و 
دستگاه هاي اندازه گیري برداشت آب هاي زیرزمینی، 
به ویژه در یکسال اخیر چالش اصلی هوشمندسازي 

چاه ها به شمار می رود.
حســن ساســانی در گفتگو با «ایرنا» افزود: نصب 
دستگاه هاي هوشــمند براي اندازه گیري مصرف 

چاه هاي مجاز و نصب کنتورهــاي حجمی یکی از 
راهبردهاي مدیریت مصرف آب و رفع چالش کم آبی 
کشور و به ویژه در این استان مورد تأکید کارشناسان 

و مسئوالن امور آب قرار دارد. 
وي با بیان اینکــه این تجهیزات توانایی ســنجش 
میزان برداشــت از چاه ها و سفره آب هاي زیرزمینی 
را به صورت هوشــمند دارد، اضافه کــرد: با توجه به
 گرانی هاي یکســال اخیر، هر کنتور حجمی بیش 
از 120 میلیون ریال قیمت دارد و براي بســیاري از 
کشــاورزان به ویژه در اصفهان که با کاهش شدید 
کشت و درآمدزایی روبه رو بودند، چندان راحت نیست.
معاون حفاظت و بهره برداري شرکت آب منطقه اي 
اصفهان رسیدن به انضباط در برداشت ها را اجتناب 
ناپذیر دانست و ادامه داد: بر همین اساس جلساتی با 
مسئوالن ذیربط برگزار شــده تا تمهیداتی اندیشیده 
شود و روند هوشمندســازي چاه ها متوقف و یا کند 

نشود.

چرا هوشمندسازي چاه ها با مشکل مواجه شد

در نشســت مدیر کل آموزش فنی و حرفه اي استان 
اصفهان با رئیس سازمان فاواي شهرداري اصفهان 
مقرر شد در راستاي پیاده سازي فرهنگ شهروندي با 
همکاري مجموعه شهرداري و مرکز شماره 4 آموزش 
فنی و حرفه اي اصفهان، آموزش هاي الکترونیکی در 
حوزه فناوري اطالعات و همچنین آموزش حضوري 
براي شــهروندان همراه با ثبت در پورتال و دریافت 

گواهینامه انجام پذیرد.

از دیگر مباحث این نشست می توان به اجراي طرح 
داچ ویژه دانشــجویان فارغ التحصیل بیکار (اجراي 
دوره آموزشی به مدت شش لغایت 9 ماه و اشتغال به 
کار آنان براساس نیازسنجی بازار کار) اطالع رسانی 
این طرح ها به جامعه هدف در راســتاي بسترسازي 
شهر هوشمند، استفاده از ظرفیت ها و پتانسیل هاي 
مراکز آموزش فنی و حرفه اي، بهره مندي از بخش 

غیردولتی در حوزه فناوري اطالعات اشاره کرد.

دیدار مدیر کل فنی و حرفه اي با 
رئیس سازمان فاواي شهرداري

مجتمع تجارى- ادارى «اوسان» اصفهان با بیش از 130 
واحد در آستانه تعطیل شدن قرار دارد.

به گزارش «ایمنا»، اوسان یکى از بزرگ ترین مراکز خرید 
اصفهان با قدمتى حدوداً 15 ساله در خیابان چهارباغ باال 
قرار دارد. این مجتمــع داراى بیش از 130 واحد تجارى- 
ادارى اســت و به گفته کســبه آن بیش از 2000 نفر به 
صورت مستقیم و غیرمستقیم از آن امرار معاش مى کنند. 
هر چند این مرکز خرید در حال حاضر رونق خوبى دارد و 
از قطب هاى اقتصادى بازار اصفهان محســوب مى شود، 
خبر تعطیلى آن براى کسبه اى که مى گویند سال ها صبر 

کرده اند تا اوسان رونق بگیرد شوکه کننده بود.
«رضا» از کسبه مجتمع اوســان که بیش از ده سال است 
در این مرکز کســب و کار دارد، در خصوص چرایى اعالم 
تعطیلى مجتمــع تجارى – ادارى اوســان مى گوید: «9 
سال است که مالک اوســان اعالم ورشکستگى کرده و 
این مجموعه توسط اداره تصفیه امور ورشکستگى استان 
اصفهان اداره مى شود. مغازه دارانى که مستأجر هستند با 

اداره ورشکســتگى طرف قرار داد بودند و اجاره بها را به 
حساب این اداره واریز مى کردند.»

او ادامه مى دهد: «طى این 9 ســال با مشــکلى رو به رو 
نبودیم تا اینکه ناگهان روزهاى پایانى ســال گذشــته با 
نصب اطالعیه اى که در بُرد پاساژ نصب شده بود، مواجه 
شدیم که درآن آمده بود: "همه کسبه باید مجتمع را تا 15 
اردیبهشت امسال تخلیه کنند"؛ اخیراً نیز اطالعیه اى در 
بُرد مبنى بر مهلت تخلیه نهایى تا 30 خرداد نصب شــده 
اســت.» به گفته رضا، کســبه انتظار دارند مجتمع بدون 

تعطیلى به مزایده گذاشته شود.
به گفته کســبه این بازار، مغــازه داران میلیون ها تومان 
براى دکوراسیون و رونق پاساژ هزینه کرده اند و این اقدام 

مسئوالن مغایر با شرایط اقتصادى موجود در کشور است.
اما اکبر عبداللهى، نماینده اداره تصفیه امور ورشکستگى 
استان اصفهان در مجتمع اوسان در خصوص وضعیت این 
مرکز تجارى- ادارى مى گوید: «مجتمع اوسان از سال 90 
ورشکسته شده و در حال حاضر همه اختیارات این مجتمع 

در دست اداره تسویه امور ورشکستگى استان است و تا این 
زمان به علت جبران خســارت بدهکاران و اینکه مبالغى 
به دست طلبکاران برســد، مجتمع به صورت واحدى به 

تعدادى مستأجر اجاره داده شد.»
نماینده اداره تصفیه امور ورشکستگى استان اصفهان در 
مجتمع اوسان تصریح مى کند: «این پروسه تا امسال طول 
کشــیده و اداره تصفیه امور ورشکستگى الزم دانست که 
مجتمع تخلیه باشــد تا امور نظام مهندسى و تخلفاتى که 
مالک داشته را برطرف کند و مجتمع را به مزایده بگذارد.» 
او اضافه مى کند: «تصمیمات نهایى تخلیه مجتمع اوسان 
توســط مســتأجران و دیگر مواردى که رخ داده، توسط 
مرجع باالتر و قاضى اداره تصفیه امور ورشکستگى اتخاذ 

شده است.»
عبداللهى ادامه مى دهد: «مستأجران باید ملک را تخلیه 
کنند، ملک از نظر شهردارى داراى تخلفات بوده و نیاز است 
در نمازخانه  مجتمع و برخى مغازه ها تغییراتى اعمال شود 

که براى انجام این امر نیاز داریم مغازه ها تخلیه شود.»

15 سال بعد از افتتاح در یکى از بهترین نقاط شهر اصفهان؛

مجتمع «اوسان» بسته مى شود

مردم شهرهاى مختلف اســتان اصفهان فرا رسیدن 
نیمه شعبان را گرامى داشتند. به همین مناسبت  ده 
ُتن آش رشته نذرى در گلپایگان طبخ و بین ده هزار 
نفر توزیع شد. آیین پخت آش در 19 دیگ، هر سال با 
نذورات مردمى و به نیت سالمتى و تعجیل در فرج امام 
زمان (عج ) در نیمه شعبان انجام مى شود و براى طبخ 
آن یک و نیم ُتن سبزى، یک تن رشته و 200 کیلوگرم 
حبوبات استفاده شده است. در این آیین، 300 کیلوگرم 
کیک نذرى هم که صنف قنادان شهرستان گلپایگان 

طبخ  کرده بودند، بین مردم پخش شد.
همچنین اهالى چادگان در جشن نیمه شعبان 1200 
شــاخه گل به یکدیگر هدیه دادند. همه ســاله و در 

روز نیمه شعبان اهالى شهر چادگان به نیت 12 قرن 
غیبت امام مهدى (عج) این تعداد گل رز را بین هم و 

گردشگران توزیع مى کنند.
در کاشان هم دوستداران امام زمان(ع) 20 تن هلیم 
نذرى طبخ کردند. این میــزان  هلیم به همت مردم 
کاشــان و خّیران پخته و بین بیــش از 8000 نفر از 

شرکت کنندگان در جشن نیمه شعبان پخش شد.
در همین حال همزمان با ســالروز والدت حضرت 
مهدى (عج)، اصفهانى ها ده تن سمنو طبخ کردند. 
این آیین در چهارمین ســال پیاپى با نیت تعجیل در 
فرج امام زمان(عج) برگزار شد. این ده تن سمنو بین 

ده هزار نفر از منتظران ظهور توزیع شد.

از پخت 10 ُتن آش رشته تا پخت 10 ُتن سمنو

ایران یکى از کشورهاى منطقه خاورمیانه است که شیوع 
بیمارى سالک در آن باالست. براساس گزارش هاى موجود 
ساالنه حدود 20 هزار مورد جدید گزارش شده اما تخمین 

زده مى شود آمار مبتالیان فعلى بیشتر از این تعداد باشد.
به گزارش «تسنیم»، شهرستان هاى آلوده به سالک در 
استان اصفهان شامل اردستان، نطنز، برخوار، شاهین شهر 
و میمه، اصفهان (مناطق روستایى جنوب و جنوب شرق)، 
نایین، کاشان و آران و بیدگل با جمعیت حدود 700 هزار نفر 
است. در این زمینه معاون بهداشتى دانشگاه علوم پزشکى 
اصفهان با اشاره به نقاط سالک خیز استان، اظهار کرد:  200 
کانون سالک در استان اصفهان وجود دارد که از این تعداد 
تنها 50 کانون در شرق اصفهان وجود دارد. کمال حیدرى 
افزود: سالک بیمارى بومى ایران و استان اصفهان است، به 
طورى که در سنوات گذشته منطقه برخوار به علت شدت 

وفور، به عنوان پایتخت سالک شناخته شده بود.
وى تصریح کرد: بیش از یک سوم استان اصفهان،  مستعد 
سالک با 200 کانون سالک خیز اســت. در همین راستا 
مداخالتى براى حذف و کاهش بیمارى ســالک در نظر 

گرفته شد. وى با اشاره به وجود زباله، پساب، آب هاى راکد، 
کودهاى شیمیایى و حیوانى که مى تواند در عامل افزایش 
پشه مؤثر باشــند، اظهار کرد: هرچقدر میزان وفور پشه 
نزدیک محل زندگى انسان افزایش یابد به همان نسبت 

سالک در آن منطقه شیوع پیدا مى کند.
معاون بهداشتى دانشــگاه علوم پزشکى اصفهان با بیان 
اینکه 80 کانون بیشترین میزان ابتال در آنجا گزارش شده، 
گفت: از بین این 80 کانون، 50 کانون در منطقه شــرق 
اصفهان است که سال گذشته بعد از تالش هاى 11 ساله 
تا حدى کنترل شده بود، به یک باره دچار وفور شد که علل 
مختلفى داشت، با وجود فعالیت هایى که حوزه بهداشت، 
فرماندارى، بخشدارى و جهاد کشاورزى انجام داده بودند، 
متأسفانه رطوبت، خشکســالى و عوامل زیادى در شیوع 

سالک در آن نواحى تأثیرگذار بود.

سالک در کمین یک سوم جمعیت اصفهان است

مدیرکل کمیته امداد امام خمینى(ره) اســتان اصفهان 
بابیان اینکه بیمه پایه درمانى 51 هزار و 714 مددجوى 
اصفهانى ساکن در مناطق شهرى با جمعیت باالى 20 
هزار نفر، هماهنگ با ســایر اســتان ها به سازمان بیمه 
سالمت واگذار شــد، گفت: عملیات اجرایى این فرایند 

آغازشده است و طبق برنامه سازمان بیمه سالمت تا پایان 
اردیبهشــت ماه دفترچه هاى درمانى جدید مددجویان 
اصفهانى در صندوق ســایر اقشار این ســازمان صادر 

مى شود.
محمدرضا متین پور تأکید کرد: هزینه صدور دفترچه هاى 
جدید توســط کمیته امداد اصفهان پرداخت مى شود و 
از مددجویان وجهى دریافت نمى شــود. وى افزود: بیمه 
پایه درمانى مددجویان روســتایى و ساکن در شهرهاى 
با جمعیت زیر 20 هزار نفر از ســال 85 به این ســازمان 
منتقل شده بود و اضافه شدن مددجویان شهرى به آنها 
باعث ایجاد وحدت رویه در ارائه خدمات به جامعه تحت 

حمایت کمیته امداد اصفهان مى شود.
مدیرکل کمیته امداد اصفهان تغییرات یاد شده را فقط در 
زمینه بیمه پایه درمانى دانست و گفت: بیمه مکمل درمان 

این نهاد براى همه مددجویان به قوت خود باقى است.

انتقال بیمه درمانى مددجویان به 
سازمان بیمه سالمت 

مدیرعامل متخلف شرکتى خصوصى در اصفهان 
به پرداخت بیش از 43 میلیارد ریال جریمه شد. 

مدیر کل تعزیــرات حکومتى اســتان اصفهان 
گفت: پرونده تخلف اعتبار ارزى مدیر عامل این 
شرکت خصوصى با شکایت مدیریت شعب یکى از 
بانک هاى این اســتان در شــعبه ششم بدوى 

تعزیرات حکومتى بررسى شد.
غالمرضا صالحى اظهار کرد: پس از رســیدگى 
شعبه، براى متهم پرونده با تخلف به ایفا نکردن به 
تعهدات ارزى، عالوه بر محکومیت به استرداد عین 
ارز موضوع اعتبار به ارزش 916 هزار و 360 یورو 
معادل بیش از 43 میلیارد ریال بر اساس نرخ روز ارز 
در حق بانک شاکى، حکم به تعلیق کارت بازرگانى 

این شرکت به مدت یکسال صادر شد.

محکومیت 4 میلیاردى 
مدیرعامل شرکتى 

خصوصى
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رضا صادقى از روزهاى اوج فاصله گرفته است

پوران درخشنده از دالیل تأخیر در ساخت فیلم «هیس!  پســرها فریاد نمى زنند» در سال 
گذشته صحبت کرد و گفت تا تابستان امسال این اثر را کلید مى زند.

این کارگردان سینما درباره ســاخت این فیلم که مدتى اســت در انتظار پروانه ساخت 
اســت گفت: همچنان در حال کار روى فیلمنامه هستم و امیدوارم تا تابستان فیلم 
را کلید بزنم. وى درباره تأخیر در ساخت این فیلم سینمایى توضیح داد: متأسفانه 
هزینه هاى تولید در سال گذشته در ســینماى ایران بسیار باال رفت و نگاه 

غیرکارشناسى باعث شد سینما با قیمت هاى گزافى مواجه شود. 
درخشنده با اشاره به اینکه شرایط موجود براى یک فیلمساز مستقل بسیار 
سخت شده است، ادامه داد: حاضر نیســتم  چنین پول هاى بى دلیلى 
را پرداخت کنم چون هیچکدام واقعى نیســتند لذا درحال تالش براى 

ساخت فیلمم بدون تحمیل هزینه هاى اضافه هستم.
کارگردان «هیس! دخترها فریــاد نمى زنند» در پاســخ به اینکه این 
هزینه هاى گزاف شامل دســتمزد بازیگران هم مى شود؟ اذعان کرد: 
دستمزد بازیگران بسیار غیرمتعارف شده و آنها در باال رفتن هزینه ساخت 

فیلم ها بسیار مؤثر هستند.
درخشنده در پاسخ به این پرسش که حاضر اســت در فیلم هایش از بازیگران 
غیرچهره استفاده کند، اذعان کرد: من ترجیح  مى دهم از بازیگران غیرچهره استفاده 
کنم، چون روزى آنها هم باید چهره و شناخته شوند. در فیلمم سعى مى کنم از بازیگران 

غیرچهره استفاده کنم ولى بازیگر چهره هم حتماً حضور خواهد داشت.

اداى احترام جشنواره کن به پوران درخشنده: شرایط براى فیلمسازان مستقل سخت شده است
معروف ترین بازیگر قرن بیستم

 تهیه کننده فیلم «شبى که ماه کامل شد» گفت: طبق قرار 
قبلى ما زمان اکران عید فطر را براى اثر در نظر گرفته بودیم و 

به امید خدا فیلم در همین زمان اکران مى شود.
محمدحسین قاسمى درخصوص حضور فیلم «شبى که ماه 
کامل شد» در بخش بازار جشنواره جهانى فیلم فجر گفت: 
مانند تمام آثارى که پخش خود را پس از تولید آغاز مى کنند، 
پخش کننده ایــن فیلم هم فعالیت خــود را براى حضور در 
عرصه بین الملل شروع کرده است. وى در همین راستا اضافه 
کرد: بازار جشــنواره جهانى فیلم فجر فرصت خوبى است تا 
ما بتوانیم فیلم «شبى که ماه کامل شــد» را براى مهمانان 

خارجى جشنواره نشان دهیم.
کننده  فیلم «نفس» درباره احتمال تهیه 

موفقیت هــاى جهانــى 

براى فیلم «شبى که ماه کامل شد» اظهار کرد: واقعیت امر 
موفقیت اثر در اکران و پخش خارجــى به هیچ عنوان قابل 
پیش بینى نیست. نه در جشــنواره جهانى بلکه در جشنواره 
ملى فیلم فجر هم چیزى را نمى توان از قبل پیش بینى کرد.

وى در ادامه دربــاره حضور فیلم خود در اکــران بین الملل 
افزود: با وجود عدم پیش بینى نســبت به موفقیت «شــبى 
که ماه کامل شــد» در جشــنواره هــاى خارجى همچون 
فیلم «نفس»، ما تمام تالشــمان را انجــام دادیم که فیلم 
خوبى را به نمایــش بگذاریم. حال اینکه چــه اتفاقى براى 

در اکران بین الملــل بیافتد قابــل پیش بینىفیلــم 
نیست. 

تهیه کننده فیلم «شــیار 143» در 
مــورد احتمــال 

تغییر در نســخه اکران عمومى فیلم «شــبى که ماه کامل 
شد» نسبت به نسخه جشــنواره فیلم فجر اضافه کرد: این 
فیلم با همان نســخه اصلى جشــنواره فیلم فجــر اکران 
خواهد شــد و تغییرى در نســخه اکران عمــوم نخواهیم 

داشت. 
وى درباره زمان اکران این فیلم اذعان کرد: طبق قرار قبلى ما 
زمان اکران عید فطر را براى اثر در نظر گرفته بودیم و به امید 

خدا فیلم در همین زمان اکران مى شود.
قاسمى درباره تأثیر جشنواره فیلم فجر بر سینما و همچنین 
نحوه برگزارى این جشنواره خاطرنشان کرد: جشنواره فیلم 
فجر در بخش بین الملل در ســال هاى اخیر با نظم و نظام 
خوبى برگزار شده است. از نظر من جشنواره جهانى فیلم فجر 
بسیار حرفه اى برگزار شده و طى این سال ها تمرکز کاملى 

پیدا کرده است.

 عید فطر، ماه کامل مى شود

رضا صادقى با دوران درخشانش در اواسط دهه 80 فاصله دارد و براى تکرار آن 
دوران باید نگاه جدى تر و حرفه اى ترى را وارد کار خود کند.

به گزارش «هنرآنالین»، هشتمین آلبوم رسمى رضا صادقى با نام «زندگى 
کن» پس از چند بار به تأخیر افتادن، باالخره در تاریخ 25 اسفند سال 97 
روانه بازار موسیقى شد تا هواداران خواننده  مشکى پوش یکسال بعد از 

آلبوم «همین» آثار جدیدى را از خواننده محبوب خود بشنوند. 
اکنون بیش از یک ماه از انتشــار «زندگى کن» مى گذرد و شــاید 
فرصت مناسبى باشد که بخواهیم به بررســى این آلبوم بپردازیم، 
آلبومى کــه صادقى آن را با همــان ایده و هــدف آثار قبلى 
خود ســاخته و شــاکله آثار قبلى  اش را همچنان حفظ کرده

 است. 
اگر بخواهیم نقطه نظر مخاطبان رضا صادقى را بررسى کنیم، 
معموًال کمتر کســى را مى بینیم که در آلبوم هاى او به دنبال 
ساختار جدید بگردد. رضا صادقى در تمامى آلبوم هایش به دنبال 
ارائه چند اثر عاشــقانه در قالب ملودى ها و تنظیم هاى ساده 
پاپ است و کمتر ریسک مى کند؛ اما در عین حال هرگز به 
سمت ابتذال نغلتیده و ترانه و ملودى هاى قابل قبولى را به 
مخاطب ارائه داده است، الگویى که «زندگى کن» هم از 

آن پیروى مى کند.
همچون آلبوم هاى قبلى، درونمایــه «زندگى کن» هم 
عشق اســت و صادقى در تمامى قطعات از عشق حرف 
مى زند. البته «زندگى کن»، هم از وصل مى گوید و هم 
از هجر. هم دم از امید مى زند و هم از تلخى و جدایى 
مى گوید. هرچند با توجه به دغدغه هاى اجتماعى 
که رضا صادقى دارد، انتظار داشتیم در آلبوم 
جدید او چند اثر اجتماعى هم بشنویم، اما 

متأسفانه چنین نیست. 
صادقى که معموًال ســرآلبومى  آثارش را ریتمیک انتخــاب مى کند، در این 
آلبوم هم طبق عادت قطعه ریتمیک «زندگى کــن» را به عنوان اولین ترك 
آلبومش انتخاب کرده اســت. آهنگ «زندگى کن» کــه برخالف تم اصلى 
آلبوم با یک فضاى ریتمیک و مثبت ســاخته شده، در یک ماه اخیر هیت ترین 
قطعه آلبوم بوده است. «زندگى کن» یکى از ســه قطعه اى است که ترانه آن 
را صادقى خودش نوشته و حامین هم تنظیم خوبى روى این قطعه انجام داده

 است.
رضا صادقى عالوه بر ترانه سرایى و ملودى سازى، در زمینه تنظیم هم با تنظیم 
هفت قطعه، نقش پررنگى در این آلبوم ایفا کرده است. هرچند صادقى احساس 
بسیار خوبى دارد و این احســاس اغلب در سرودن ترانه و ساختن ملودى به او 
کمک مى کند و بعضًا آثار خوبى را خلق مى کند اما در تنظیم موســیقى چندان 
درخشان ظاهر نمى شــود. به نظر مى رســد صادقى براى تقویت آثارش باید 
با تنظیم کننده هاى برجســته کشــور همکارى کند؛ چرا که تنظیم آثار قبلى 
او که توســط تنظیم کننده هاى جوان تر انجام شده اســت هم چندان پرفروغ

 نبوده اند. 
اما اجراى دو قطعه فولکلور جنوبى نقطه عطف آلبوم «زندگى کن» است که 
به خوبى فضاى یکنواخت آلبوم را مى شکند و گوش مخاطب را براى شنیدن 
قطعات دیگر تیز مى کند. شــاید براى رضا صادقى که آثارش از تنوع کمترى 
برخوردار است، اجراى قطعات جنوبى در آلبوم ها یک تصمیم درست و منطقى 
باشد، به خصوص اینکه صادقى در خواندن ترانه با لهجه شیرین جنوبى تبحر 
دارد. از این رو دو قطعه هرمزگانى آلبوم با نام هاى «چوك دهاتى» و «عزیزوم» 

را مى شود به فال نیک گرفت.
صادقى در ســاختن موزیک ویدئو براى آهنگ هاى آلبومــش دریغ نکرده و 
موزیک ویدیوهایى را از برخى قطعات آلبوم «زندگى کن»،منتشر کرده که با 
استقبال بسیار خوبى هم مواجه شده اند. در این بین موزیک ویدیوى «عشق 

من تویى» با یک اتفاق ویژه همراه بود که باعث شد رضا صادقى براى اولین بار 
کارگردان هنرى را هم تجربه کند. 

نکته دیگرى که درباره آلبوم جدید صادقى وجود دارد مربوط به تعداد قطعات 
آلبوم اســت که صادقى این بار هم بیش از ده اثر را در یک مجموعه گنجانده 
است. اگرچه آلبوم هاى موفق موســیقى پاپ در ایران معموًال بین هشت تا ده 
قطعه دارند و آلبوم هایى با بیش از ده قطعه در اکثــر موارد مخاطب را راضى 
نکرده اند. با این حال صادقى باز هم ترجیح داده قطعات بیشترى را در آلبومش 
بگنجاند، حتى اگر به قیمت از بین رفتن نظم مخاطب و خسته شدن مخاطب 
تمام شود. در حالى که شــاید اگر چند قطعه که به لحاظ فرم و محتوا شباهت 
بیشترى دارند از آلبوم حذف مى شدند، آلبوم مى توانست یک دست تر باشد و از 

سوى مخاطب خاص جدى تر گرفته شود.
با این حال اگر صادقى مى خواهد جایگاه خودش را از دست ندهد و مخاطبان 
جدیدى هم به مخاطبانش بیافزاید، باید نگاه جدى تر و حرفه اى ترى را وارد کار 
خود کند. واضح است که او با دوران درخشانش در اواسط دهه 80 فاصله دارد و 
تکرار آن دوران مستلزم برنامه ریزى حساب شده تر و همکارى با موزیسین هاى 
حرفه اى تر و تراز اول است، در غیر این صورت آلبوم هاى بعدى او هم تفاوت 

چندانى با آثار اخیرش نخواهند داشت.
آلبوم «زندگى کن» با 14 قطعه منتشر شده که صادقى درباره این آلبوم نوشت: 
«من این آلبوم رو با همه قلبم تقدیم مى کنم به مردم شریف و نجیب کرمانشاه 
که در سخت ترین شــرایط، زندگى کردن رو به همه ایران و جهان یاد دادند با 

عشق...»
آلبوم «زندگى کن» که در اواخر اسفندماه سال 97 منتشر شد، در هفته هاى اول 
و سوم ســال 98 با قرار گرفتن در جایگاه نخست و در هفته هاى دوم و چهارم 
با اختالفى اندك پس از آلبوم «ســرو روان» به خوانندگى علیرضا قربانى در 
جایگاه دوم پرفروش ترین آلبوم هاى موسیقى پاپ در سایت «بیب تونز» قرار 

گرفته است.

نگاهى به آلبوم «زندگى کن»

رضا صادقى از روزهاىا
0رضا صادقى با دوران درخشانش در اواسط دهه 80 فاصله دارد و براى تکرار آن 

کند. حرفه اى ترىرا وارد کار خود دوران باید نگاه جدى تر و
به گزارش «هنرآنالین»، هشتمین آلبوم رسمىرضا صادقى با نام «زندگى
7 اسفند سال 97 5کن» پس از چند بار به تأخیر افتادن، باالخره در تاریخ 25

روانه بازار موسیقى شد تا هواداران خواننده  مشکى پوش یکسال بعد از 
آلبوم «همین» آثار جدیدى را از خواننده محبوب خود بشنوند. 

اکنون بیش از یک ماه از انتشــار «زندگى کن» مى گذرد و شــاید 
فرصت مناسبى باشد که بخواهیم به بررســى این آلبوم بپردازیم، 
آلبومى کــه صادقى آن را با همــان ایده و هــدف آثار قبلى 
شــاکله آثار قبلى  اش را همچنانحفظ کرده خود ســاخته و

 است. 
اگر بخواهیم نقطه نظر مخاطبان رضا صادقى را بررسى کنیم، 
معموًال کمتر کســى را مى بینیم که در آلبوم هاى او به دنبال 
ساختار جدید بگردد. رضا صادقى در تمامى آلبوم هایش به دنبال 
ارائه چند اثر عاشــقانه در قالب ملودى ها و تنظیم هاى ساده 
پاپ است و کمتر ریسک مى کند؛ اما در عین حال هرگز به 
سمت ابتذال نغلتیده و ترانه و ملودى هاى قابل قبولى را به 
مخاطب ارائه داده است، الگویى که «زندگى کن» هم از 

آن پیروى مى کند.
همچون آلبوم هاى قبلى، درونمایــه «زندگى کن» هم 
اســت و صادقى در تمامى قطعات از عشق حرف  عشق
از وصل مى گوید و هم مى زند. البته «زندگىکن»، هم
از تلخىو جدایى از امید مى زند و هم از هجر. هم دم

مى گوید. هرچند با توجه به دغدغه هاى اجتماعى 
که رضا صادقى دارد، انتظار داشتیم در آلبوم 
جدید او چند اثر اجتماعى هم بشنویم، اما 

متأسفانه چنین نیست. 
آ ســرآلبومى  صادقى که معموًال
طبقعادت قطعه ریتمی آلبوم هم
آلبومش انتخاب کرده اســت. آه

آلبوم با یک فضاى ریتمیک و مثبت
قطعه آلبوم بوده است. «زندگى کن
را صادقى خودش نوشته و حامین

 است.
رضا صادقى عالوه بر ترانه سرایى
هفت قطعه، نقش پررنگى در اینآ
ایناحســاس خوبى دارد و بسیار
کمک مى کند و بعضًا آثار خوبى را
درخشان ظاهر نمى شــود. به نظر
با تنظیم کننده هاى برجســته کش
او که توســط تنظیم کننده هاى ج

 نبوده اند. 
اما اجراى دو قطعه فولکلور جنوبى
به خوبى فضاى یکنواخت آلبوم ر
قطعات دیگر تیز مى کند. شــاید

برخوردار است، اجراى قطعات جنو
باشد، به خصوص اینکه صادقى د
دارد. از این رو دو قطعه هرمزگانى

به فال نیک گرفت. را مى شود
صادقى در ســاختن موزیک ویدئ
موزیک ویدیوهایى را از برخى قط
خوبى هم مواجه ش استقبال بسیار

نگاهى به آلبوم«زندگى کن»

عرصه بین الملل شروع کرده است. وى در همین راستا اضافه 
کرد: بازار جشــنواره جهانى فیلم فجر فرصت خوبى است تا 
ما بتوانیم فیلم «شبى که ماه کامل شــد» را براى مهمانان 

خارجى جشنواره نشان دهیم.
کننده  فیلم «نفس» درباره احتمال تهیه 

موفقیت هــاىجهانــى 

، ما تمام تالشــمان را انجــام دادیم که فیلم  نفس فیلم 
خوبى را به نمایــش بگذاریم. حال اینکه چــه اتفاقى براى 

در اکران بین الملــل بیافتد قابــل پیش بینىفیلــم 
نیست.

3تهیه کننده فیلم «شــیار 143» در
مــورد احتمــال

ب
فیلم با هما
خواهد شــ

داشت. 
وى درباره
زمان اکران

جدیدترین اخبار درباره «هیوال»ى مهران مدیرى 
صفحه رسمى ســریال «هیوال» با رونمایى از 
اولین پوستر این سریال از زمان توزیع سریال 
جدید مهران مدیــرى در نمایش خانگى خبر 

داد.
مهران مدیرى، کارگردان نام آشناى سینما و 
تلویزیون بعد از سال ها دورى از شبکه نمایش 
خانگى با سریالى جدید به این شبکه بازگشت 
. «هیوال» عنوان سریال جدید مدیرى است که 
به زودى وارد نمایش خانگى مى شود. صفحه 
رسمى سریال «هیوال» با انتشار پستى از اولین 

پوستر این سریال رونمایى کرد.
در صفحه رسمى سریال «هیوال» آمده است: 
«"هیوال" از 9 اردیبهشت مى آید. رونمایى از 
اولین پوستر ســریال «هیوال»، سریال جدید 
مهران مدیرى ویژه شــبکه نمایش خانگى 

به تهیه کنندگى ســید مصطفى احمدى از 9 
اردیبهشــت ماه روزهاى دوشنبه به صورت 
هفتگــى توزیع مى شــود. عکــس: محمد 

اسماعیلى، طراح پوستر: محمد روح االمین.»
فرهاد اصالنى، مهران مدیرى، شبنم مقدمى، 
گوهر خیراندیش، شیال خداداد، محمد بحرانى، 
سیما تیرانداز، میرطاهر مظلومى، نیما شعبان 
نژاد، عــزت ا... مهــرآوران، فرزین محدث، 
افشــین زینورى و محســن قاضى مرادى 

بازیگران سریال «هیوال» را تشکیل مى دهند.
مهران مدیرى ساخت سریال هایى چون «گنج 
مظفر»، «قهوه تلخ»، «ویالى من»، «شــوخى 
کردم» و «عطسه »را در کارنامه هنرى اش براى 
نمایش خانگى دارد و باز هم با سریالى جدید به 

نمایش خانگى مى آید.

سعید سعدى، تهیه کننده سریال «بچه مهندس» درباره آخرین وضعیت ساخت فاز سوم این 
سریال توضیحاتى را مطرح کرد.

پس از اتمام پخش فصل دوم سریال «بچه مهندس» به کارگردانى على غفارى، این روزها 
اعضاى گروه تولید در حال اجراى مراحل پیش تولید فصل سوم این سریال هستند.

تهیه کننده ســریال «بچه مهندس» درباره آخرین وضعیت ساخت فاز سوم این سریال 
گفت: در حال حاضر مشغول انتخاب بازیگر و مراحل پیش تولید هستیم. به گفته وى، کار 
تصویربردارى از اوایل خردادماه آغاز مى شود. سعدى در پایان درباره ترکیب بازیگران در 
فصل سوم نیز گفت: در فصل سوم سریال «بچه مهندس» ترکیب بازیگران تغییر خواهد 

کرد.
 داستان سریال «بچه مهندس» به کارگردانى على غفارى و تهیه کنندگى سعید سعدى در 
تاریخ معاصر و در سه فاز کودکى، نوجوانى و جوانى شخصیت اصلى داستان مطرح مى شود.
پرویز پورحسینى، سیما تیرانداز، اندیشه فوالدوند، حمید شریف زاده، سلمان فرخنده، و مانى 

رحمانى از جمله بازیگران بخش هاى ساخته شده سریال «بچه مهندس» هستند.

ترکیب بازیگران در «بچه مهندس3 » 
تغییر مى کند 

بیژن بنفشه خواه، بازیگر سینما و تلویزیون، دو عکس دو نفرى از خود و بهنام تشکر را در 
اینستاگرام به اشتراك گذاشت.

«ساختمان پزشکان» نام یک سریال کمدى تلویزیونى است که به کارگردانى سروش 
صحت در سال 1390 و در 57 قسمت از شــبکه 3 سیما پخش شد. در این سریال، بهنام 
تشکر در نقش دکتر «نیما افشار» (روانشناس) و بیژن بنفشه خواه در نقش دکتر «هومن 

ملک زاده» (جراح پالستیک و دوست دکتر نیما) بازى مى کردند. 
بیژن بنفشه خواه، عکسى تازه از خود و بهنام تشکر را در کنار تصویرى از سریال «ساختمان 
پزشکان» در اینستاگرام به اشتراك گذاشته و نوشته است: «من و بهنام عزیز، ده سال پیش 
و دیشب(یک شنبه) و البته عکس "نویان" عزیِز (پسر مهراب قاسمخانى و شقایق دهقان) 

روى دیوار. ده سال پیش در سریال "ساختمان پزشکان".»

بیژن بنفشه خواه و بهنام تشکر در گذر زمان

مستندى به نام «به دنبال چاپلین» که داستان زندگى معروف ترین و محبوب ترین 
شخصیت قرن بیستم یعنى «چارلى چاپلین» اســت، به مناسبت 130 سالگى این 
شــخصیت براى اولین بار در جشــنواره فیلم کن به نمایش در خواهــد آمد. او روز 
کریسمس سال 1977 در سن 88 سالگى درگذشت و 16 آوریل (27 فروردین) سالروز 

تولد این کارگردان فقید بود.
کمپانى «آلتیتوت فیلم» حقوق بین المللى این مستند را بر عهده دارد و براى اولین بار 
در فرانسه (جشنواره فیلم کن) و سپس در آمریکا، انگلیس و ایرلند به نمایش در خواهد 
آمد. این مستند به کارگردانى «پیتر میدلتون» و «جیمز اسپینى» نامزد سه دوره جایزه 
بفتاست و داستان زندگى چاپلین و افراد نزدیک به وى را از زمان کودکى و وقتى که 

فقیر بود تا زمانى که به شهرت و ثروت رسید، روایت مى کند.
چاپلین در ســال 1920 شــروع به کارگردانى اولین فیلم خود کرد. او در دهه هاى 
بعد با فیلم هاى «جویندگان طال» و «روشــنایى شــهر» به عنــوان یکى از بزرگ 
ترین بازیگران و کارگردان هاى هالیوود شــناخته شــد. چاپلیــن اولین فیلم غیر 
صامت خود را به نام «دیکتاتور بزرگ» با موضــوع آلمان نازى و جنگ جهانى دوم

 ساخت.
او سه جایزه اسکار در کارنامه دارد و آخرین فیلم خود را با نام «کنتسى از هنگ کنگ» 

در سال 1967 با بازى «مارلون براندو» و «سوفیا لورن» کارگردانى  کرد.
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بر اســاس اعالم عمده رســانه ها، منصوریان در فصل آتى هم در 
ذوب آهن ماندگار  خواهد شد.

منصوریان پس از برکنارى امید نمازى در اواخر نیم  فصل اول لیگ 
هجدهم هدایت ذوب آهن اصفهان را برعهــده گرفت و تا االن این 
مربى موفق شده نتایج خوبى با تیمش در لیگ برتر و لیگ قهرمانان 
آسیا کسب کند. در همین ارتباط، باشــگاه ذوب آهن عالقه زیادى 
به ادامه همــکارى با منصوریان دارد و مى خواهد قرارداد ســرمربى 
موفق تیم خود را تمدید کند. قرارداد فعلى این مربى در پایان فصل به 
اتمام مى رسد و مسئوالن باشگاه ذوب آهن در تالش هستند پیش از 
پایان بازى ها قرارداد او را تمدید کنند. بحث تمدید قرارداد منصوریان 
اصلى ترین موضوع جلســه هفته آینده هیئت مدیره باشگاه ذوب آهن 

خواهد بود. البته به نظر مى رسد سعید آذرى، مدیرعامل باشگاه ذوب آهن 
عالقه خاصى به تمدید قرارداد با علیرضا منصوریان دارد اما باید دید آذرى 

خودش در ذوب آهن ماندنى است یا نه. چراکه در مدت اخیر اتفاقات عجیبى 
در رابطه با او افتاد. چندى پیش سعید آذرى از هیئت مدیره باشگاه ذوب آهن 

اصفهان کنار گذاشته شد، پس از آن هم از سوى هیئت مدیره، ممنوع المصاحبه 
شد که این مسائل نشــان مى دهد احتمال تغییر در مدیریت باشگاه ذوب آهن 

باالست. به هر حال آذرى خواهان تمدید قرارداد منصوریان است که احتمال دارد 
هیئت مدیره باشگاه ذوب آهن اصفهان هم با توجه به نتایجى که این سرمربى جوان 

در مدت اخیر کسب کرده، به این درخواست جواب مثبت بدهد. شاید حتى اگر آذرى هم از  
ذوب آهن برود، هیئت مدیره کماکان از علی منصور حمایت کند و این مربى به احتمال بسیار 

زیاد فصل آینده هم در اصفهان خواهد بود.

ذوب آهن- الوصل
 امشب در ورزشگاه فوالدشهر

در انتظار
 یک نقره داغ 
تمام عیار

 ذوب آهن ایران که پس از آمدن منصوریان شرایطش 
بهبودى قابل توجهى پیدا کرده، از ســه دیدار دور رفت 
 A 7 امتیاز کســب کرده و قاطعانه در صدر جدول گروه

قرار دارد.
شاگردان منصوریان در دیدار قبل برابر الوصل در امارات 
توانستند با سه گل این تیم را شکست دهند و  امشب در 
اصفهان کار سختى براى پیروزى و تثبیت صدرنشینى 

خود ندارند.
ذوبى ها در صورت برد در این بازى 10 امتیازى مى شوند، 
تا حد زیادى خیالشان بابت صعود راحت مى شود و حتى 
در صورت پیروزى الزورا برابر النصر، ذوب آهن در همین 

هفته چهارم صعودش به دور بعد مسجل مى شود.
به همین دلیــل این بازى بــراى ذوب آهن که بهترین 
عملکرد را تا بدینجا میان سه تیم ایرانى داشته، علیرغم 

آسانى از حساسیت خاصى نیز برخوردار است.
الوصل امارات که روزگارى دیگــو مارادونا را به عنوان 
سرمربى و خلعتبرى را به عنوان مهاجم در تیم خود داشت 

و کمى تا قسمتى بوى مارادونا را مى دهد، دیدار رفت را 
در خانه به ذوب آهن واگذار کرد و نشان داد که نمى تواند 

براى ذوب آهن چندان تیم مشکل سازى باشد.
زردپوشــان اماراتى از ســه بازى دور رفت تنها 3 امتیاز 
کسب کرده اند، در قعر جدول قرار دارند و بدترین عملکرد 
را چه از حیث دفاعى و چه از حیث هجومى در این گروه 
از خود به جا گذاشته اند و همین مى تواند کار آنها را براى 
صعود سخت و کار نماینده کشورمان را براى دبل کردن 

در پیروزى برابر الوصل و صعود به دور بعد آسان کند.
نکته جالب درباره ذوبى هــا اینکه آنها در صورت صعود 
در دیدار برابر الوصل، مى توانند پنجمین حضور خود در 
مرحله حذفى بازى ها را جشن بگیرند. آنها پیش از این 
چهار بار موفق به صعود شده بودند و حاال مى توانند آمار 
خود را حتى بهتر از قبل کنند و بــه میانگین 71 درصد 
صعود در دوره هایى که در لیگ قهرمانان آســیا حضور 

داشتند دست پیدا کنند.
آنها اولین بار در ســال 2004 در لیگ قهرمانان آســیا 
حضور پیــدا کردند اما در مرحله گروهى حذف شــدند. 
سبزپوشــان براى دومین بار در سال 2010 توانستند در 
این دیدارها حضور پیدا کننــد و البته به یکى از بهترین 
نتایج تیم هاى ایرانــى حاضر در این
 بازى هــا دســت پیــدا کنند. 
شاگردان وقت منصور ابراهیم 
زاده در آن دوره از رقابــت ها 

توانستند به عنوان نایب قهرمانى بازى ها دست پیدا کنند.
سبزپوشان که دیگر موفق شــده بودند خود را به آسیا 
برســانند در ســال 2011 باز هم راهى لیگ قهرمانان 
آسیا شدند و توانستند تا مرحله یک چهارم نهایى لیگ 
قهرمانان آسیا نیز باال بروند اما در نهایت موفق به ادامه 
صعود نشدند. چهارمین حضور ذوبى ها به سال 2016 بر 
مى گردد و این تیم نیز توانست باز هم از گروه خود باال 
بیاید اما در نهایت در مرحله یک هشــتم نهایى از دور 

رقابت ها کنار رفتند.
اما اصفهانى هــا در دور بعدى رقابت ها هم توانســتند 
خود را به این بازى ها برســانند ولى بــا ناکامى به کار 
خود پایــان دادنــد و در همان مرحلــه گروهى عطاى 
ادامه حضور در رقابــت ها را به لقایش بخشــیدند. در 
ســال 2018 نیز ذوب آهنى ها که خــود را به یکى از 
پایــه هــاى لیــگ قهرمانــان آســیا تبدیــل کرده 
بودند توانســتند بــازى هــاى مرحله گروهــى را با 
موفقیــت به پایان برســانند امــا در دور یک هشــتم

 رقابت هاى لیگ قهرمانان با اســتقالل تهران روبه رو 
شدند و در نهایت نیز با یک پیروزى و یک شکست برابر 

این تیم از ادامه حضور در بازى ها بازماندند.
بازى ذوب آهن و الوصل امارات  امشــب  ســه شنبه، 
ساعت 20 در فوالدشــهر اصفهان برگزار خواهد شد و 
همه منتظریم تا نماینده ایران، 
اماراتى ها را دوباره 
نقــره داغ 

کند.

در شــرایطى که تیم ملى امید با کســب 7 امتیاز و 
بدون شکســت، به عنوان تیــم دوم راهى مرحله 
بعدى رقابت هاى انتخابى المپیک 2020 شده است، 
زمزمه هاى برکنارى ســرمربى تیــم امید به گوش 
مى رسد. این شایعات در حالى به گوش مى رسد که 
ردپاى برخى چهره هاى سرشــناس ورزشى در این 

شیطنت ها به وضوح دیده مى شود.
شاید ذهن فراموشــکار مخاطب ایرانى به یاد نیاورد 
که تیم امید، این فرزند ناخواسته فدراسیون فوتبال، 
در چه شرایطى وارد رقابت ها شــد و جواز صعود به 
دســت آورد اما یادآورى آن حتمًا براى مهدى تاج 
و صالحى امیــرى جالب توجه خواهــد بود. به رغم 
آنکه سرمربى تیم ملى امید و حمید استیلى همیشه 
از تعامل باشگاه ها و ســازمان لیگ با تیم ملى امید 
گالیه مند بودند اما این روابط به لطف سعید فتاحى 
و برگزارکنندگان لیگ هاى کشور، هیچ وقت حسنه 

نشد و جمعى از بهترین بازیکنان تیم ملى امید تنها 
چند روزى در تمرینــات گروهى تیم حضور 

داشتند.
اهمیت این تیم بــراى مدیران 

فوتبــال و تفــاوت آن بــا 
تیــم بزرگســاالن همینجا 
مشخص مى شود؛ وقتى لیگ 

براى رقابت هاى جام جهانى و 
اردوهاى خارج از کشور تعطیل 

مى شــود اما براى تیــم ملى امید، 
حتى تعویق یک هفته اى بازى ها براى 

به  خدمت گرفتن بازیکنــان، گزافه گویى 
محســوب مى شــود. تیمى که نه تنها بدون 
بازى تدارکاتى، که با ترکیبى نصفه و  نیمه از 

بازیکنان برتر لیگ وارد رقابت ها شد و به هر 
نحوى جواز حضور در دور بعدى مسابقات 

را به دست آورد.
 درباره ایــن موضوع ســایت «بانک 

ورزش» در رابطــه با حرکات خزنــده علیه زالتکو 
کرانچار در تیم ملى امید نوشته است:

«چه اتفاقاتى باعث به وجود آمدن شــایعه برکنارى 
کرانچار شده اســت؟ گویا موضوع به اصرار یکى از 
چهره هاى سرشــناس فوتبال ایــران براى دخالت 
در مســائل فنى و ممانعت ســرمربى تیم امید از آن 

بر مى گردد. وقتى کرانچار اجــازه دخالت نمى دهد، 
جرقه اولیه زده مى شــود و کمى بعدتر به کودتا بدل 
مى شود. جاى تعجب نیســت، همگى تقریبًا با این 
ذات اصیل آریایى آشنایى داریم! دیگى که براى ما 

نمى جوشد، همان بهتر که اصًال نجوشد!
دامنه این اختالفات و جوى که به راه افتاده، حاصل 
تالش همان فردى ا ست که این روزها براى برکنارى 
کرانچــار دائمًا بیــن کمیته المپیک و فدراســیون 
فوتبال در تردد اســت. فردى که ابتدا مسائل مالى 
را براى جایگزینى مربى ایرانى مطرح کرد اما سئوال 
اینجاست که براى برکنارى کرانچار مگر نباید غرامت 
داد؟ پس این دلیل تنها براى آرام کردن فضا و ذهن 
مخاطب فوتبالى ایرانى است. سپس حرف هایش را 
در دهان افرادى انداخت که میان مردم از مقبولیت و 
محبوبیت باالترى برخوردارند. مثًال قرار شد حسین 
کالنى که عضوى از تیم مدیریتى امیدها محسوب 
مى شــود، در مصاحبه اى عنوان کند دلیل صعود ما 
به دور بعد رقابت ها فیرپلى و شــمردن کارت هاى 
زرد و قرمز است، بدون آنکه به کالنى بگویند چنین 
موضوعى در هیچ جاى آیین نامه مسابقات نیامده و 
بهتر است شأن و منزلت «حسین کالنى» بودن خود 
را در انتقادهایش حفظ کند و به جاى خواندن از روى 
برگه انتقادها، کمى روى صحبت هایش مطالعه کند.

کودتایى که از چند روز قبل شکل گرفته، هنوز به 
پایان نرسیده. حاال دلیل برکنار نشدن 
کرانچار، حضــور آخر هفتــه رئیس 
کمیته ملى المپیک کرواسى و احترام 
به او عنوان مى شود، که این خود از هر 
بى احترامى دیگرى بدتر است. صالحى امیرى 
و مهدى تاج شــاید حاال باید با وســواس و دقت 
بیشترى اتفاقات تیم ملى امید را رصد کنند تا برخى 
چهره هاى همیشه جنجالى تیم ملى امید، این امید 
همیشه ناامید را حیاط خلوت خود ندانند و از اعتبار 
آن براى رونق کسب وکارهایشان استفاده نکنند.»  

 فقط چند روز دیگر تا برگزارى یکى دیگر از رقابت هاى 
سرنوشــت ســاز لیگ هجدهم فاصله داریم؛ سپاهان 
 تا چنــد روز دیگر پــس از پیروزى پر گل برابر ســایپا 
که در ورزشگاه شــهداى شــهر قدس به دست آمد، 
بار دیگــر به تهــران باز مى گــردد و ایــن مرتبه در 
اســتادیوم آزادى مقابل شــاگردان برانکو صف آرایى 

خواهد کرد.
اهمیت این مســابقه بر هیچکس پوشــیده نیســت؛ 
ســپاهان که در حــال حاضــر 50 امتیازى اســت، 
مى تواند در صورت کســب پیــروزى در تهران به 2 
امتیازى پرسپولیســى ها برسد و ســایر مدعیان مثل 
تراکتورسازى، استقالل و پدیده را هم خوشحال کند. 
اما در صورتى که نتیجه اى غیر از پیروزى سپاهان رقم 
بخورد، راه براى قهرمانى سرخ ها هموارتر خواهد شد؛ 
پس به همین دلیل است که هواداران سپاهان دوست 
دارند، هر چه دارند رو کنند تا شــرایط به ســمت تیم 

محبوبشان تغییر کند.
 ســایت «ورزش ســه» در  مورد این موضوع و عزم 
سپاهانى ها براى پر کردن ورزشگاه آزادى تهران نوشته: 
«باشگاه سپاهان هم تمام عزم خود را جزم کرده و صد 
دســتگاه اتوبوس براى حامیانش در نظر گرفته است. 
ســپاهانى ها 9600 بلیت در اختیار دارند که به احتمال 
فراوان با توجه به افرادى که با ماشین هاى شخصى از 
تهران و سایر شهرها خودشان را به آزادى مى رسانند، 
خیلى زود تمام خواهد شــد و باشگاه سپاهان به همین 
دلیل تقاضاى در اختیار داشــتن 20 هــزار بلیت براى 
بازى روز جمعه را دارد که از ســاعت 20 و15 دقیقه در 

ورزشگاه آزادى آغاز مى شود.
 هفته گذشــته پرســپولیس در شــرایطى به مصاف 
ذوب آهن در فوالدشــهر رفت که اعتراضات زیادى از 
سوى هواداران اصفهانى فوتبال نسبت به دادن ظرفیت 
بیشتر از حد قانونى به تیم مهمان صورت گرفت و حاال 
باید منتظر بمانیم تــا ببینیم در دیــدار روز جمعه چه 

قسمت هایى از سکوهاى ورزشــگاه آزادى که شانس 
پر شدن آن بســیار زیاد است، ســرخ خواهد شد و چه 
سکوهایى به هواداران سپاهان اختصاص داده مى شود.

 به گزارش «نصف جهان»، این را هم اضافه کنیم که 
در رابطه با  احتمال هجوم ســپاهانى ها به ورزشــگاه 
آزادى دیروز خبرى منتشــر شــد با مضمون هشــدار 
پرسپولیسى ها به سپاهان در مورد سکوهاى ورزشگاه 

آزادى.
 پرسپولیسى ها از همین حاال هشــدار داده اند که قرار 
نیســت حتى یک بلیت بیشتر از ســهمیه قانونى تیم 
مهمان به هواداران ســپاهان اختصاص یابد. حســین 
خبیرى، مشــاور مدیرعامل باشــگاه پرســپولیس در 
گفتگو با سایت رسمى این باشگاه در این باره مى گوید: 
«سپاهان مهمان ماســت و امیدواریم فارغ از نتیجه، 
هر دو تیم و هوادارانشــان از خود بازى لــذت ببرند. 
هواداران ســپاهان از 10 درصد ظرفیت بلیت فروشى 
بهره مند خواهند بود ولى با توجه به هواداران پرشــمار

 پرســپولیس قطعًا هیچ امکانى براى اختصاص حتى 
یک صندلى بیشتر وجود نخواهد داشت. پرسپولیس به 
جهت ده ها میلیون هوادارى که در سراســر کشور دارد 
در چنیــن روزهایــى حتى قادر اســت در خــارج از 
تهران ورزشــگاه ها را ســرخپوش کند چــون اصوًال 
پرسپولیس فارغ از موقعیت مکانى که در آن قرار گرفته 
صرفًا تیمى متعلق به تهران نیســت و تیمى براى تمام 
کشور به حساب مى آید. این هم از گذشته دور تا امروز 
انتخاب خود مردم بوده اســت. جمعیت تماشــاگران 
ما در ورزشــگاه آزادى نیز همیشــه ترکیبــى از همه 
اســتان ها و شــهرها و اقوام اســت. براى این بازى 
و تمام بازى هاى دیگر هم ایــن اطمینان به هواداران 
داده مى شــود کــه حتى یــک صندلى از ســهمیه

پرســپولیس به مهمان اختصاص پیدا نمى کند. طبق 
قانون، ظرفیت 10 درصدى هم بر اســاس تعداد بلیتى 
که براى فروش در نظر گرفته و ابالغ مى شود، محاسبه 

خواهد شد.» 

محمدعلى یحیوى، دروازه بان سابق استقالل است که 
این روزها به عنوان یکى از اعضــاى کادرفنى تیم امید 
پرســپولیس فعالیت مى کند. حاال که کورس قهرمانى 
لیگ هجدهم به شدت داغ و نزدیک شده، یحیوى هم 
مصاحبه کرده و گفته امیدوار است با لغزش پرسپولیس، 
شرایط براى قهرمانى اســتقالل فراهم شود. حاال این 
ماجرا دردسر درست کرده؛ تا جایى که قرمزها یحیوى 
را از تیم امیدشان کنار گذاشــته اند. به رفتار یحیوى از 
دو زاویه مى شود نگاه کرد؛ یکى تحسین او بابت اینکه 
حتى با حضور در پرسپولیس هم نتوانسته عالقه اش به 
استقالل را فراموش و یا کتمان کند، یکى هم سرزنش 
گلر بازنشسته آبى ها به دلیل اینکه از قرمزها پول مى گیرد 
و آرزوى شکست آنها را مى کند. این یک موضوع اخالقى 
و نسبى است و هر کس مى تواند نظر خاص خودش را در 
مورد آن داشته باشد. با وجود این شاید بهتر مى شد اگر 
اساسًا سنت شوم ِسَمت دادن به بازنشسته هاى استقالل 
در پرســپولیس (و یا برعکس) پــا نمى گرفت. یکى از 
سایت  ها در این باره نوشــته: این آقاى یحیوى را اولین 
بار على دایى به عنوان مربى دروازه بان ها به پرسپولیس 
آورد و او را جانشین احمدرضا عابدزاده کرد. این سناریو 
بعدتر براى بهزاد غالمپور هم اتفاق افتاد؛ کسى که گاهى 
حتى لباس آبى اش را هم سر تمرین پرسپولیس از تن در 
نمى آورد و نیمى از انرژى تیم صرف کشمکش در مورد 

همین موضوع مى شد!

یکسال دیگر با مرد سبزآبى
خشایار بیدمشکى

دیگى که براى ما نمى جوشد...!

تالش براى برکنار کردن 
کرانچار از کجا شروع شد؟

 على مؤمنى

سعید نظرىاحمد خلیلى

ین ر ى سورز ر
ه مى شود.

 مخاطب ایرانى به یاد نیاورد 
خواسته فدراسیون فوتبال، 
ت ها شــد و جواز صعود به 
ى آن حتمًا براى مهدى تاج 
 توجه خواهــد بود. به رغم 
مید و حمید استیلى همیشه 
ـازمان لیگ با تیم ملى امید 
روابط به لطف سعید فتاحى 
ى کشور، هیچ وقت حسنه 

ههههاهاهاهااهاهانها زیکنان تیم ملى امید ت
 گروهى تیم حضور

 مدیران
ن بــا
ااانجاجااااا ی
یگ
انى و

 تعطیل 
 ملى امید، 

 بازى ها براى
ــان، گزافه گویى 

تیمى که نه تنها بدون 
ز از نیمه نصفه و کیبى
ر هر قابت ها شد و به
تقات ر بعدى مساب

ــایت «بانک 

ن ز ی یم ربى ر ىو ل جوىر و ین
تالش همان فردى ا ست که ای
کرانچــار دائمًا بیــن کمیته

فوتبال در تردد اســت. فردى
را براى جایگزینى مربى ایرانى
اینجاست که براى برکنارى کر
داد؟ پس این دلیل تنها براى
مخاطب فوتبالى ایرانى است
در دهان افرادى انداخت که م
محبوبیت باالترى برخوردارن
کالنى که عضوى از تیم مدی
مى شــود، در مصاحبه اى عن
به دور بعد رقابت ها فیرپلى و
زرد و قرمز است، بدون آنکه
موضوعى در هیچ جاى آیین
بهتر است شأن و منزلت «حس
ب را در انتقادهایش حفظ کند و
برگه انتقادها، کمى روى صح
کودتایى که از چند روز قبل
پپپپپپپپپپپپاپایان نرسیده. ح
کرانچار، حضـ
کمیته ملى المپ
به او عنوان مى ش
بى احترامى دیگرى بدتر
و مهدى تاج شــاید حاال با
بیشترى اتفاقات تیم ملى امی
چهرههاى همیشه جنجالى

همیشه ناامید را حیاط خلوت
آن براى رونقکسبوکاره

 مصائب حضور آبى ها 
در النه سرخ ها

شمارش معکوس تا هجوم سپاهانى ها به ورزشگاه آزادى

هر چه دارید رو کنید
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ابالغ وقت رسیدگى
ابالغ وقت رسیدگى و ابالغ دادخواست و ضمائم- على حسینى دادخواستى به مبلغ مبنى بر 
انتقال ســند خودرو 757ى23/95 بطرفیت طهمورث رمضانى- حسینعلى باقرى که اعالم 
شده مجهول المکان است تقدیم و به کالسه 85/98 در شــعبه چهارم حقوقى شوراى حل 
اختالف لنجان ثبت گردیده و به علت مشخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر 
شورا و بنا به تقاضاى خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت 
در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار نشــر و از نامبرده دعوت مى شود در روز دوشنبه مورخ 
98/3/13 ساعت 8/30 در جلسه شورا حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه 
ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت نماید در غیر این صورت وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و 
شورا غیاباً رسیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 437930 شعبه چهارم حقوقى شوراى 

حل اختالف شهرستان لنجان  /1/232
اخطار اجرایى

شــماره: 97- 330 به موجب رأى شــماره 563 تاریخ 97/10/24 حوزه هفتم شوراى حل 
اختالف شهرستان لنجان که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه خدایار صیفورى آرپناهى 
فرزند جمهور نشانى: مجهول المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ 177/000/000 ریال 
بابت وجه دو فقره چک به شــماره هاى 434427- 96/11/2 و 434426- 96/10/5 بابت 
اصل خواسته و پرداخت خســارت تأخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تا زمان پرداخت بدهى 
بر اساس نرخ تورم اعالمى از سوى بانک مرکزى و پرداخت مبلغ 2/000/000 ریال هزینه 
دادرســى در حق خواهان عبدالرضا ایزدى صادق آبادى فرزند حسین نشانى: چهارمحال و 
بختیارى شهرستان سامان صادق آباد جنب دبســتان مدرس. ماده 34 قانون اجراى احکام: 
همینکه اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به 
موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و 
استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند، باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را قســمت اجرا تســلیم کند و اگر مالى ندارد، 
صریحاً اعالم نماید. م الف: 435541 شریفى- قاضى  شعبه 7 حقوقى شوراى حل اختالف 

فوالدشهر /1/233
وقت اجراى قرار تحریر ترکه

بدینوسیله اعالم مى نماید به موجب درخواست عباس کاویان به طرفیت زینب و زهرا کاویان 
قرار تحریر ترکه مرحوم خدیجه حسن خانى طى شــماره 98- 58 در شوراى حل اختالف 
زرین شهر صادر و وقت اجراى قرار ســاعت 11 مورخه 98/3/13 تعیین گردیده است لذا از 
ورثه یا نماینده قانونى آنها بستانکاران و مدیونین به متوفى و کسان دیگرى که حقى بر ترکه 
متوفى دارند دعوت مى شود در موعد مذکور در محل این شورا واقع در شهرستان لنجان به 
آدرس زرین شهر-  جنب دادگسترى شعبه چهارم حاضر شــوند. عدم حضور مدعوین مانع 
اجراى قرار نخواهد بود. م الف: 436636 شعبه چهارم شوراى حل اختالف شهرستان لنجان 

(مجتمع شماره یک) /1/234
مزایده

شماره مزایده: 139804302129000002 تاریخ ثبت: 1398/01/21 وضعیت: تایید شده 
آگهى مزایده اتومبیل موضوع پرونده اجرائى کالسه 9700243- به موجب پرونده اجرائى 
کالسه 9700243 یک دستگاه پژو آردى ســوارى 1600 به رنگ سبز یشمى روغنى مدل 
1384 به شماره پالك انتظامى ایران 43- 258 م 44 بنام حسن شجاعى بابا شیخ على فرزند 
محمدآقا که بنا بر اظهارات بســتانکار اطالعى از وضعیت بیمه نامه شخص ثالث خودروى 
فوق در دسترس نمى باشد، طبق نظر کارشناس رسمى ، اطاق آن داراى زدگى و فاقد باطرى، 
زاپاس، جک، آچار چرخ بوده بــه مبلغ 60/000/000 ریال (شــصت میلیون ریال) ارزیابى 
شده، از ساعت 9 الى 12 روز دوشنبه مورخ 1398/02/23 (بیست و سوم ماه اردیبهشت سال 
یکهزار و سیصد و نود و هشت) در اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان لنجان واقع در زرین 
شهر- خیابان کارگر از طریق مزایده به فروش مى رسد. مزایده از مبلغ شصت میلیون ریال 
شروع و به باالترین قیمت پیشنهادى نقداً فروخته مى شد و کلیه هزینه هاى قانونى به عهده 
برنده مزایده است و نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول خواهد شد ضمنًا چنانچه روز مزایده 
تعطیل رســمى اعالم گردد، مزایده روز ادارى بعد از تعطیلى در همان ساعت و مکان مقرر 
برگزار خواهد شد. جهت شــرکت در مزایده تحویل مبلغ پایه مزایده طى چک تضمین شده 
بانک ملى در وجه اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان لنجان به همراه تقاضاى کتبى و ارائه 
کارت شناسائى معتبر الزامى اســت. ضمنا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا پایان وقت 
ادارى روز مزایده طى فیش مخصوص در حساب اداره ثبت اســناد و امالك لنجان سپرده 

نماید. تاریخ انتشار: 1398/02/03 م الف: 435849 محمدرضا ابراهیمى- مسئول واحد اجراى 
اسناد رسمى لنجان /1/235

فقدان سند مالکیت 
خانم زهرا زمانى فرزند حسین باستناد دو برگ استشــهاد محلى که تحت شماره 16992-

97/12/12 به تائید دفترخانه 182 علویجه رســیده اســت، مدعى اســت که سند مالکیت  
ششدانگ یکدستگاه آپارتمان پالك شماره 22/2542 فرعى  واقع علویجه بخش 15 ثبت 
اصفهان که درصفحه 116 دفتر 85 امالك ذیل ثبت 16708 بنام دولت جمهورى اسالمى 
ایران با نمایندگى سازمان ملى زمین و مسکن صادر و تسلیم گردیده و سپس بموجب سند 
قطعى شماره 10203-1390/04/21 دفترخانه 182 علویجه به زهرا نامبرده انتقال گردیده  
و معامله دیگرى هم انجام نشــده مى باشــد. ضمنا بموجب ســند فروش اقساطى شماره 
10204-1390/04/21 دفترخانه مذکور در قبال مبلغ 270702003 ریال و بمدت 13 سال 
در رهن بانک ملى ایران شعبه علویجه قرار دارد. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: سهل انگارى 
.چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 
120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه 
در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار 
این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت 
و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر 
ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل ســند ارائه نشود المثنى سند 
مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 1398/02/03 435520/ 

م الف- حسین زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد /2/100
 آگهى مفاد آراء صادره توسط هیأت حل اختالف موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر 

در اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مبارکه 
 نظر به اینکه طبق آراء صادره توســط هیأت فوق الذکر تصرفات مفروزى یا مشاعى افراد 
مشروحه ذیل به استناد اسناد مالکیت رسمى مشــاعى یا قباله انتقال عادى مورد تأیید قرار 
گرفته اســت لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد 
سند رسمى ، مفاد آراء صادره در دو نوبت به فاصله 15 روز در دو روزنامه عصراصفهان  و نصف 
جهان  چاپ و منتشر مى گردد تا چنانچه شخص یا اشخاصى نسبت به آراء مذکور معترض 
باشند از تاریخ انتشار نوبت اول آگهى روزنامه موخراالنتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود 
را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یکماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومى محل نمایدو گواهى تقدیم 
دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد. در اینصورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم 
قطعى دادگاه خواهد بود .و چنانچه اعتراض در مهلت قانونى واصل نگردد یا معترض ، گواهى 
تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومى محل را ارائه نکند، اداره ثبت محل مبادرت به صدور 
سند مالکیت بنام متصرف مى نماید. لیکن صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به 

دادگاه نخواهد بود .   
« امالك و ابنیه واقع در بخش  8 و9 ثبت اصفهان 

1- رأى شماره 139760302009005145 مورخ 1397/12/22 اداره اوقاف و امور خیریه 
شهرستان  مبارکه ، در ششدانگ قسمتى از عرصه یکباب مدرسه به مساحت 1275مترمربع 
واقع در پالك  349 فرعى و 855 متر مربع واقع در پالك 350 فرعى از  پالك 382 -اصلى 
بخش9 انتقالى از مالکین رسمى حسن و اسداله و نصراله کریمیان نوکابادى و مالکیت اداره 

فرهنگ استان اصفهان 
2- رأى شــماره 139760302009002381 مورخ 1397/9/29 اداره اوقاف و امور خیریه 
شهرستان مبارکه  ششدانگ یکباب مسجد به مســاحت 673مترمربع مجزى شده ازپالك 

1-اصلى بخش9 انتقالى با مالکیت رضا فروتن و سید حسین موسوى  
3- رأى شــماره 139760302009002368 مورخ 1397/9/29 اداره اوقاف و امور خیریه 
شهرستان مبارکه  در ششدانگ قسمتى از یکباب مسجد  به مساحت 19/70مترمربع مجزى 
شده ازپالك644 فرعى از2-اصلى بخش9 انتقالى با واسطه از مالکین رسمى حاج شکراله 

صالحى و على صالحى  
4- رأى شماره 139760302009001995 مورخ 1397/8/30 اداره اوقاف شهرستان مبارکه 
(مسجد امام رضا قهنویه)  در ششدانگ یکباب مسجد به مساحت 315/80مترمربع مجزى 

شده ازپالك1 1-اصلى بخش 8  انتقالى از مالک رسمى محمود پریشان نهچیرى 
5- رأى شماره 139760302009002865 مورخ 1397/11/30 آقاى اسماعیل محمدى 

مبارکه فرزند شعبانعلى در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 102/70مترمربع مجزى شده 
ازپالك 1-اصلى بخش9 انتقالى از مالک رسمى امیرقلى محمدى 

6- رأى شــماره 139760302009002847 مورخ 1397/11/30 آقاى رمضان نصر نصر 
ابادى فرزند محمدعلى در سه دانگ مشــاع از 6 دانگ  یک قطعه زمین محسور(یک واحد 
پرورش شترمرغ) به مساحت 19934/25مترمربع مجزى شده ازپالك2 فرعى از589-اصلى 

بخش9 انتقالى از مالکین رسمى کامبیز اسکندرى جونقانى و رمضان نصر نصر ابادى 
7- رأى شماره 139760302009002861 مورخ 1397/11/30 آقاى روح اله خرمى  فرزند 
اکبرقلى در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 186/07مترمربع مجزى شده ازپالك15-

اصلى بخش9 انتقالى با واسطه ازمالک رسمى فتح اله باقرى 
8- رأى شــماره 139760302009002884 مورخ 1397/11/30 آقاى فضل اله مومنى 
نهچیرى   فرزند اسماعیل در ششدانگ یک باب خانه به مساحت291مترمربع مجزى شده 

ازپالك9-اصلى بخش8 انتقالى با واسطه ازمالک رسمى غالمحسین رضا زاد 
9- رأى شــماره 139760302009002013 مــورخ 1397/8/30 آقاى حســن انســان 
دوست   فرزند حسین در ششدانگ یک باب خانه به مساحت248/68مترمربع مجزى شده 

ازپالك41-اصلى بخش8 انتقالى ازمالک رسمى عبدالرحیم طاهریان 
10- رأى شماره 139760302009002856 مورخ 1397/11/30 آقاى خیراله حیدرى   فرزند 
ناصر در ششدانگ یک باب خانه به مساحت117/36مترمربع مجزى شده ازپالك379-اصلى 

بخش9انتقالى ازمالک رسمى خداداد دهقانى وینچه 
11- رأى شــماره 139760302009002862 مــورخ 1397/11/30 خانم فاطمه مرادى 
خولنجانى   فرزند عبدالکریم در ششدانگ یک باب خانه به مساحت426/10 مترمربع مجزى 

شده ازپالك 482فرعى از 13-اصلى بخش9انتقالى ازمالک رسمى بانو ایران غضنفرپور
12- رأى شــماره 139760302009002851 مورخ 1397/11/30 اقاى سعید زمانى قلعه 
شاهى   فرزند غالمحسین  در ششدانگ یک باب خانه به مساحت235 مترمربع مجزى شده 

ازپالك 1-اصلى بخش9انتقالى ازمالک رسمى زهرا قربانى میر ابادى
13- رأى شــماره 139760302009002880 مورخ 1397/11/30 اقاى احمدرضا یارى   
فرزند عبداله  در ششدانگ یک باب خانه به مساحت228/92 مترمربع مجزى شده ازپالك16 
-اصلى بخش8 انتقالى ازمالک رسمى عبدالخالق باروتى شاه کوچکى تاریخ انتشار نوبت اول 
: 1398/2/3 تاریخ انتشار نوبت دوم: 2/18/ 1398 م الف: 437320 مظاهر نصرالهى - رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مبارکه/2/101 
حصر وراثت

آقاى / خانم اصغر کاظمى قهدریجانى بشناســنامه شماره  126  به شرح دادخواست کالسه 
98/101  از این دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین اشعار داشته که شادروان  
حسین کاظمى قهدریجانى بشناسنامه 1202 در تاریخ 11/06 /1396 درگذشته و ورثه وى 
درهنگام درگذشــت عبارتند از : 1- قربانعلى کاظمى قهدریجانى شماره شناسنامه 5544 
نسبت فرزند 2- رمضان کاظمى قهدریجانى شماره شناسنامه 120 نسبت فرزند 3- مرتضى 
کاظمى قهدریجانى شماره شناسنامه 238 نسبت فرزند 4- على کاظمى قهدریجانى شماره 
شناسنامه 194 نســبت فرزند 5- عباس کاظمى قهدریجانى شماره شناسنامه 127 نسبت 
فرزند 6- اصغر کاظمى قهدریجانى شماره شناسنامه 126 نســبت فرزند 7- زهرا کاظمى 
قهدریجانى شــماره شناســنامه 247 نســبت فرزند 8- عفت کاظمى قهدریجانى شماره 
شناسنامه 28 نسبت فرزند 9- طیبه کاظمى قهدریجانى شماره شناسنامه 6478 نسبت فرزند 
10 - عزت کاظمى قهدریجانى شــماره شناسنامه 243 نســبت فرزند 11- سکینه شفیعى 
قهدریجانى شماره شناسنامه 4904 نسبت همسر، پس از تشریفات قانونى درخواست مزبور 
را یکمرتبه آگهى مى نماید تا هرکسى هر اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد 
از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد در غیر اینصورت گواهى حصر وراثت 
صادر خواهد شد م الف 437120  دبیرخانه شوراى حل اختالف شعبه اول فالورجان/ 2/106 

حصروراثت 
محمود حیدر پور نجف آبادى داراى شناسنامه شــماره 449 به شرح دادخواست به کالسه 
129/98 از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
رقیه طاهرى نجــف آبادى بشناســنامه 813 در تاریخ 97/12/28 اقامتــگاه دائمى خود را 
بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. محمود حیدر پور نجف 
آبادى ش ش 449 ، 2. یداله حیدر پور نجف آبــادى ش ش 297 ، 3. مجید حیدر پور نجف 
آبادى ش ش 2587 ، 4. نصراله حیدر پور نجف آبادى ش ش 69 ، 5. روح اله حیدر پور  ش 
ش 1064 (فرزندان متوفى)، متوفى به غیر از نامبــردگان 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 شورا تقدیم دارد 
واالگواهى صادرخواهد شد. 438359/ م الف رئیس شــعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل 

اختالف نجف آباد /2/103
 حصر وراثت

آقاى / خانم مجتبى نبوى پور بشناسنامه شماره  180  به شرح دادخواست کالسه 98/58  از 
این دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین اشعار داشته که شادروان لیال دالورى 
سگزآبادى  بشناسنامه شــماره  25 در تاریخ 17/ 1396/06 درگذشته و ورثه وى درهنگام 
درگذشت عبارتند از : 1-  مرتضى نبوى پور شماره شناسنامه 5667 نسبت فرزند 2- مجتبى 
نبوى پور شماره شناسنامه 180 نسبت فرزند 3- رضا نبوى پور شماره شناسنامه 1181 نسبت 
فرزند 4- زهرا نبوى پور شــماره شناسنامه 5419 نســبت فرزند 5- زینب نبوى پور شماره 
شناسنامه 1796 نسبت فرزند 6- طیبه نبوى پور شماره شناسنامه 90 نسبت فرزند 7- ، پس 
از تشریفات قانونى درخواست مزبور را یکمرتبه آگهى مى نماید تا هرکسى هر اعتراضى دارد 
و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد در 
غیر اینصورت گواهى حصر وراثت صادر خواهد شــد م الف 437209  دبیرخانه شوراى حل 

اختالف شعبه اول فالورجان/ 2/104 
حصر وراثت

آقاى / خانم غالمعلى محمدى فالورجانى بشناسنامه شماره  90  به شرح دادخواست کالسه 
98/111  از این دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین اشعار داشته که شادروان  
قاسمعلى محمدى فالورجانى بشناســنامه 431 در تاریخ 19/ 1396/01 درگذشته و ورثه 
وى درهنگام درگذشت عبارتند از : 1-  غالمعلى محمدى فالورجانى شماره شناسنامه 90 
نسبت فرزند 2- مسیب محمدى فالورجانى شماره شناسنامه 56 نسبت فرزند 3- حبیب اله 
محمدى فالورجانى شماره شناسنامه 38 نسبت فرزند 4- صادق محمدى فالورجانى شماره 
شناسنامه 70 نسبت فرزند 5- باقر محمدى فالورجانى شماره شناسنامه 181 نسبت فرزند 
6- محمدکاظم محمدى فالورجانى شماره شناسنامه 66 نسبت فرزند 7- فردوس محمدى 
فالورجانى شماره شناسنامه 49 نســبت فرزند ، پس از تشریفات قانونى درخواست مزبور را 
یکمرتبه آگهى مى نماید تا هرکسى هر اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از 
تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد در غیر اینصورت گواهى حصر وراثت 
صادر خواهد شد م الف 437369  دبیرخانه شوراى حل اختالف شعبه اول فالورجان/ 2/105 

حصر وراثت
آقاى / خانم نصرت محمدى فالورجانى بشناسنامه شماره  3255  به شرح دادخواست کالسه 
98/72  از این دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین اشعار داشته که شادروان  
حمید صراف زاده بشناسنامه 1288 در تاریخ 15/ 1397/12 درگذشته و ورثه وى درهنگام 
درگذشت عبارتند از : 1-  نصرت محمدى فالورجانى شماره شناسنامه 3255 نسبت همسر 
2- بابک صراف زاده شــماره شناسنامه 974 نسبت فرزند 3- ساســان صراف زاده شماره 
شناسنامه 612 نسبت فرزند 4- فرحناز صراف زاده شماره شناسنامه 43 نسبت فرزند ، پس از 
تشریفات قانونى درخواست مزبور را یکمرتبه آگهى مى نماید تا هرکسى هر اعتراضى دارد و یا 
وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد در غیر 
اینصورت گواهى حصر وراثت صادر خواهد شد م الف 437134  دبیرخانه شوراى حل اختالف 

شعبه اول فالورجان/ 2/107 
حصر وراثت

آقاى / خانم علیرضا آقائى قهدریجانى بشناسنامه شماره  3511  به شرح دادخواست کالسه 
98/65  از این دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین اشعار داشته که شادروان  
محمدعلى آقائى قهدریجانى بشناسنامه شماره  25 در تاریخ 13/ 1397/11 درگذشته و ورثه 
وى درهنگام درگذشــت عبارتند از : 1- همدم حشمت قهدریجانى شماره شناسنامه 5004 
نسبت مادر 2- علیرضا آقائى قهدریجانى شماره شناسنامه 3511 نسبت فرزند 3- سمیه آقائى 
قهدریجانى شماره شناسنامه 129 نسبت فرزند 4- سهیال آقائى قهدریجانى شماره شناسنامه 
789 نسبت فرزند 5- زهرا آقائى قهدریجانى شماره شناسنامه 1100376682 نسبت فرزند 
6- صدیقه غفورى شماره شناسنامه 320 نسبت همسر ، پس از تشریفات قانونى درخواست 
مزبور را یکمرتبه آگهى مى نماید تا هرکســى هر اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد 
او باشــد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد در غیر اینصورت گواهى 
حصر وراثت صادر خواهد شــد م الف 437160  دبیرخانه شــوراى حل اختالف شعبه اول 

فالورجان/ 2/108 

مدیرکل نوسازى مدارس اصفهان گفت: اولویت کمک 
و مشارکت خیرین مدرسه ساز در سال جارى، بازسازى 
و ترمیم مدارس آسیب دیده از سیل در شهرستان هاى 

جنوبى و غربى استان است.
مهدى میربد در گفتگو با «ایرنا» افزود: بر اثر بارش هاى 
شدید فروردین ماه در استان حدود 200 باب مدرسه در 
شهرستان هاى سمیرم، فریدونشهر، فریدن و چادگان 
آســیب دیدند. وى با اشــاره به برآوردهاى اولیه میزان 
خســارت ســیل در مدارس تصریح کرد: بر اساس این 
ارزیابى ها تا پایان 10 فروردین ماه، میزان خسارت سیل 
به مدارس جنوب و غرب استان 15 میلیارد ریال عنوان 

شــد ولى نتیجه نهایى ارزیابى ها تا پایان هفته جارى 
اعالم مى شود. 

میربد خاطرنشــان کرد: این خســارت ها بیشتر جزیى 
و شامل آســیب دیدگى در حد نم زدگى سقف، ریزش 
نازك کارى، انحراف، ریزش و یا نشست دیوار محوطه 

مدرسه است. 
میربد یادآور شــد: عملیات مرمت مدارس آسیب دیده 
پس از تعطیلى مدارس و در اوایل فصل تابستان انجام 
مى شود و مدارسى که دیوار محوطه مدرسه ریزش کرده 
با تخصیص اعتبارات و مساعد شدن هوا در هفته هاى 

آینده ترمیم مى شود.

نماینده ولى فقیه در استان و امام جمعه اصفهان گفت: 
باید براى برطرف شدن اساسى و ریشه اى مشکالت 

جوانان، برنامه صحیحى داشت.
آیت ا... سید یوســف طباطبایى نژاد در دیدار معاون 
امور جوانــان وزارت ورزش افزود: اگر بســیارى از 
مسائل کالن به درستى اجرا شود، مشکالت جوانان 

کاهش مى یابد.
وى بــا بیان اینکــه اگــر در زمینه کار و اشــتغال، 
اولویت را بــه مردان مــى دادیم امــروز زن و مرد 
مجرد نداشــتیم، گفت: بدون شک در برخى از شغل 
ها، باید زنان حضور داشــته باشــند و نیاز جدى به 

حضور آنــان وجود دارد اما در شــغل هایى که میان 
مرد و زن مشترك اســت، اولویت باید به مردان داده 
شــود چراکه اگر مرد بیکار نباشــد، زنان، بى شوهر 
نمى مانند و نرخ ازدواج رشد مى کند و بنیان خانواده

 مستحکم مى شود.
وى ادامه داد: خدا ارث را به مرد بیشــتر مى دهد و یا 
دیه مرد را بیشتر از دیه زن قرار داده است، این موضوع 
به این دلیل نیســت که به زن احترام گذاشته نشود 
بلکه چون بــار اقتصادى بر دوش مرد اســت و مرد 
وظیفه دارد کــه زن را تأمین کند، اســالم اینچنین 

دستوراتى دارد.

مدارس مناطق سیل زده 
اصفهان بازسازى مى شود

در زمینه اشتغال
اولویت با مردان است

ارسال 9 میلیون طیور گوشتی 
رئیس شبکه دامپزشـکی شهرستان اردسـتان گفت: تا 
پایان سـال 1397 نزدیک به 9 میلیون طیور گوشتی از 
مبدأ شهرستان اردستان به کشتارگاه هاي مختلف کشور 
ارسال شده اسـت. میثم اسـتکی اظهار کرد: شهرستان 
اردسـتان داراي 140 واحد فعال پرورش مرغ گوشـتی 

با ظرفیت تولید ساالنه 30 هزار تن گوشت مرغ است. 

آخرین میزان ذخیره سد 
معـاون حفاظت و بهره بـردارى شـرکت آب منطقه اى 
اسـتان اصفهان با اشـاره به اینکه آمار تجمعى بارش ها 
در چلگرد، ایستگاه شاخص سد زاینده رود حدود 2114 
میلیمتر ثبت شـده اسـت، اظهار کرد: ذخیره سد زاینده 
رود تا روز دوشـنبه دوم اردیبهشـت ماه به 538 میلیون 
مترمکعب رسید. حسن ساسانى افزود: حجم ورودى به 
سد هم اکنون 181 مترمکعب و حجم خروجى حدود 84 

مترمکعب بر ثانیه است.

6700 اصفهانى به حج مى روند
مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان در خصوص اعزام 
حجاج اسـتان اصفهان به حج واجب امسال اظهار کرد: 
در سال جارى از اسـتان اصفهان 6760 نفر در قالب 47 

کاروان به سرزمین وحى اعزام خواهند شد. 
غالمعلى زاهدى با بیان اینکه تاریخ قطعى اعزام حجاج از 
استان هاى مختلف اعالم نشده است، تصریح کرد: تاریخ 

کلى اعزام حجاج از کشور 17 تیر ماه اعالم شده است.

خبر

همانطور که اداره هواشناسى پیش بینى کرده بود، از شامگاه 
یک شنبه و صبح دیروز دوشنبه، بارندگى در غرب اصفهان با 
بارش برف و باران آغاز شــد. خبرگزارى «ایرنا» نوشت که  
بیشتر شهرها و روستاهاى غرب استان درگیر بارندگى شده اند.

دیروز روزنامه «همشهرى» عکس جالبى از برف روبى یک 
شهروند از روى گل هاى بهاره را در صفحه اول خود منتشر 
کرد و نوشت که برف و باران در 23 استان ادامه دارد و هوا هم 
تا 10 درجه سرد مى شود. حاال این تغییر آب و هوایى به استان 
اصفهان هم رسیده و گزارش ها حاکى است که از صبح دیروز 
بارش برف، برخى از بخش هاى شهرستان هاى فریدونشهر 
و بویین میاندشت و فریدن را سپیدپوش کرده و در سایر نقاط 
هم بارش باران در جریان است. آنطور که پیش بینى ها نشان 
مى دهد با تقویت سامانه رگبارهاى بهارى، این بارش ها شدت 
خواهد یافت که در برخى نقاط با پدیده رعد و برق و وزش باد 

شدید همراه است.
به طور کلى غرب استان اصفهان در ســال زراعى جارى از 
افزایش بارندگى قابل توجهى برخوردار بوده اســت. مجموع 
بارندگى فریدن تا روز نخست اردیبهشت در مقایسه با میانگین 
سال گذشته نزدیک به 40 درصد افزایش پیدا کرده و مجموع
 بارش ها در فریدونشهر و چادگان به ترتیب رشد 45/2 و 60/5 

درصد افزایش را نشان مى دهد.
در همین حال اداره کل هواشناسى پیش بینى کرده طى امروز 
و فردا دماى هواى اســتان 4 درجه سانتیگراد کاهش خواهد 
داشــت در عین حال که بارش ها نیز در بخش هاى مختلف 

ادامه مى یابد. اداره کل هواشناسى استان اصفهان همچنین 
در اطالعیه اى که مخاطب آن کشاورزان اصفهان هستند، با 
اشاره به کاهش قابل مالحظه دماى هوا، نسبت به اقدامات 
پیشــگیرانه براى جلوگیرى از سرما زدگى بهاره محصوالت 

کشاورزى تا پایان هفته جارى هشدار داد.
اما در کنار بارش هاى بهاره، وزش باد شــدید و طوفان هم از 
دیگر تحوالت جوى روزهاى اخیر به خصوص در شهر اصفهان 
بوده است. آنطور که مدیریت بحران استاندارى اصفهان اعالم 
کرده است، در روزهاى گذشــته به علت وزش شدید باد که 
سرعت آن تا 70 کیلومتر بر ساعت هم رسیده بود، خساراتى 

به صدها اصله درخت و خودروهاى شــخصى در بخش هاى 
جنوب و شرق استان و شهر اصفهان وارد شد که حدود 700 
میلیون تومان برآورد شده است. باد شدید از روز جمعه در برخى 
مناطق غرب و جنوب استان اصفهان وزیدن گرفت که دامنه 
آن تا اصفهان و شرق این شهرستان ادامه یافت. این طوفان 
ســقف تعدادى از گلخانه ها در شهرهاى ســمیرم، دهاقان 
و فالورجــان را تخریب کرد و موجب فــرو ریختن برخى از 
داربست ها و المان هاى شهرى شد. هواشناسى پیش بینى 
کرده وزش باد و طوفان لحظه اى امــروز هم از پدیده هاى 

غالب جوى در استان اصفهان خواهد بود.

ماه دوم بهار در اصفهان
ساخت نخستین مرکز تجارت بین المللى فرش  با برف و باران آغاز شد

ماشینى ایران در آران و  بیدگل آغاز شد.
دبیر کمیته فرش ماشینى انجمن نساجى کشور 
گفت: این مرکز با اعتبار اولیه بیش از 150 میلیارد 
ریال در یک طبقه، با مساحت 30 هزار مترمربع و 

زیربناى 15 هزار مترمربع با مشارکت تمام اعضاى 
شــرکت تعاونى تولیدکنندگان فرش ماشــینى 

شهرستان آران وبیدگل ساخته مى شود. 
سیدجواد سجادى بیدگلى اظهار کرد: بهره بردارى 
از این مرکز زمینه اشتغال 50 نفر را فراهم مى کند.

آغاز ساخت مرکز تجارت بین المللى فرش ماشینى

محدودیت هاى ترافیکى 
زیرگذر تقاطع عاشق اصفهانى رفع مى شود

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان 
گفت: محدودیت هــاى ترافیکى زیرگذر تقاطع 
عاشق اصفهانى تا 15 اردیبهشت ماه سال جارى 

برطرف مى شود.
علیرضا صلواتى در گفتگو با «ایمنا» اظهارکرد: با 
توجه به مصوبه شوراى ترافیک استان اصفهان 
و به دلیل ساخت هسته مرکزى ایستگاه عاشق 
اصفهانى از خط دوم قطار شــهرى اصفهان، از 
ابتداى آذرماه سال گذشــته باند شمالى زیرگذر 
میدان عاشق اصفهانى واقع در شمال اصفهان 
مسدود شــده بود که با توجه به انجام عملیات 
عمرانى این محدودیت ها تا 15 اردیبهشت ماه 

سال جارى برطرف مى شود.
وى افزود: خط 2 قطار شهرى اصفهان به طول 
25 کیلومتر از شهرك امام حسین(ع) در شمال 
شــرق اصفهان آغاز و از میــدان قدس، میدان 
امام(ره)، خیابان هاى فلسطین و آمادگاه و میدان 
امام حسین(ع) عبور مى کند و در ادامه به سمت 

غرب، خیابان طالقانــى و در نهایت به خیابان 
کهندژ و خمینى شهر ختم مى شود.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان 
با بیان اینکه خط 2 قطار شــهرى اصفهان به 
عنوان خط غربى-شــرقى داراى 23 ایستگاه 
است، تصریح کرد: عملیات احداث چهار ایستگاه 
خط 2 آغاز شــده و در حال حاضر بین 30 تا 40 
درصد پیشرفت دارد و تا چهارماه آینده عملیات 
عمرانى چهار ایستگاه دیگر خط 2 قطار شهرى 

اصفهان آغاز خواهد شد.
معاون حمل ونقل و ترافیک شهردارى اصفهان 
با بیان اینکه فاز نخســت خط 2 قطار شــهرى 
اصفهان از ایســتگاه شــهرك امام حسین(ع) 
به میدان امام على (ع) به طــول 7/5 کیلومتر 
مى رسد، افزود: مرحله دوم نیز از ایستگاه مدرس 
نجفى در غرب اصفهان تــا میدان امام على(ع) 
خواهد بود و این دو مسیر در میدان امام على(ع) 

به هم مى رسند.

مانى مهدوى
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 آسپرین هاى 
گیاهى را 
بشناسید؟

«آســپرین» با خواص ضد انعقادى، براى پیشگیرى از 
حمله قلبى و سکته مغزى شناخته شده است. با این حال، 
آسپرین تنها به شــکل دارو وجود ندارد بلکه بسیارى از 
منابع غذایى را اگر روزانه به بدن برســانید، همان نقش 
آســپرین را در بدن خواهند داشــت. در ادامه بهترین 

گزینه هاى غذایى جایگزین این دارو معرفى شده اند.

اسفناج
 منبع غذایى سرشــار از فیبر و مواد مغذى 
است. این ســبزى همچنین خاصیت ضد 
عفونى کننده دارد و مى تواند اثرات منفى 

ناشى از رادیکال هاى آزاد را خنثى کند. 
فیبر موجود در اســفناج منجر به کاهش 
کلسترول بد مى شــود. همچنین اسفناج 
غنى از اسید سالیسیلیک است و مى تواند به 

جلوگیرى از لخته شدن خون کمک کند.

ادویه ها
ادویه جاتى مانند پاپریکا، پونه کوهى، 
آویشــن و زردچوبه، اینها نه تنها عطر 
و طعم بــى نظیرى به غــذا مى دهند، 
بلکه غنى از اسید سالیسیلیک هستند 
و مصرف آنها به افراد در معرض خطر 
بیمارى هاى قلبى-عروقى پیشــنهاد 

مى شود.

سیب
یکى از گزینه هاى غذایى سرشــار از سالیســیالت 
طبیعى است. سالیســیالت ها پایه و اساس آسپرین 
هستند. سیب همچنین غنى از فیبر است که به کاهش 
التهاب در بدن کمک مى کند و مى تواند براى افراد در 

معرض خطر بیمارى هاى قلبى-عروقى مفید باشد.
 افرادى که از حمله قلبى جان سالم به در برده اند، نیاز 
به دریافت ُدز روزانه آسپرین دارند تا خطر ابتال به حمله 
بعدى را کاهش دهند. درمان روزانه با آسپرین، خطر 
ابتال به حمله قلبى بعدى را 20 درصد کاهش مى دهد.

گریپ فروت
یکى از بهترین میوه ها براى افزایش متابولیسم 
و کاهش وزن اســت امــا منبع غنى از اســید 
سالیسیلیک نیز محسوب مى شود که ماده فعال 

در قرص آسپرین است.

آناناس
یکى از میوه هاى گرمسیرى غنى 
از فیبر و مواد شــیمیایى گیاهى 
است. آناناس به کاهش کلسترول 
بد خون نیز  کمک مى کند و ثابت 
شده، منجر به جلوگیرى از لخته 
شدن خون مى شــود و آن هم به 

لطف وجود اسید سالیسیلیک.

على اصغر شیرازى، متخصص گوش، حلق و بینى درباره ابتال 
به خروپف و راه هــاى درمان آن اظهار کــرد: ابتال به اختالل 
خروپف به تنهایى خطرى خاص به همراه نــدارد، اما اگر این 
عارضه با نشــانه هایى مثل قطع تنفس که آن را آپنه تنفسى 
مى نامیم همراه باشــد، مى تواند خطرناك باشد. وى ادامه داد: 
اگر قطع تنفســى در هنگام خواب به تعــداد دفعات باال تکرار 
شود، ممکن است در نهایت به اختالالت قلبى و عروقى، فشار 
خون باال، افزایش خطر سکته هاى مغزى و قلبى و مشکالت 

ریه منجر شود.
این متخصص گوش، حلق و بینى تصریح کرد: علل متعددى به 
بروز خروپف هاى شبانه منجر خواهد شد اما اغلب آنها به انسداد 
مجارى فوقانى مثل بینى، حلق، دهان و قسمت باالیى حنجره 
مربوط است. به طور کلى مى توانیم توصیف کنیم که به هنگام 
خوابیدن به خصوص طاق باز، عضالت فک و زبان به ســمت 
عقب مى رود که این حالت به مسدود شدن راه هاى تنفسى و 
فشار به ریه ها منجر خواهد شد؛ در ادامه فشار وارده به مجارى 
تنفسى به ایجاد صداهایى منجر خواهد شد که ما آن را به نام 

خروپف مى شناسیم.
شیرازى گفت: گاهى به دنبال عقب رفتن فک و مسدود شدن راه 
تنفسى فرد بیمار عالوه بر خروپف دچار قطع تنفس هم مى شود 
و اگر تعداد دفعات قطع تنفس زیاد شود خطراتى را براى فرد به 

همراه خواهد داشت.
این متخصص گوش، حلق و بینى درباره راه هاى درمان خروپف 
اظهار کرد: پیش از هر چیزى کاهش وزن مى تواند تأثیر زیادى 

بر بهبود سالمت و کیفیت خواب شما داشته باشد.
شیرازى با اشاره به اینکه مصرف به موقع وعده شام نیز مى تواند 
تأثیر مثبت بر کاهش خروپف داشته باشد، بیان کرد: در برخى از 
افراد استفاده از قرص هاى آرام بخش و خواب آور باعث افزایش 
خروپف مى شــود، همچنین نحوه خواب تأثیر زیادى بر ایجاد 
خروپف دارد؛ براى مثال کسانى که به صورت طاق باز مى خوابند 

نسبت به سایر افراد بیشتر با این اختالل درگیر مى شوند.

ست؟
ست؟ منشأ خروپف چی
 منشأ خروپف چی

وقت ناهار اســت، یک گاز بزرگ به ســاندویچتان 
مى ز نید کــه ناگهان احســاس سوزشــى آشــنا 
دهانتان را بــه درد مى آورد. خیلــى زود مى فهمید 
مشــکل از چیســت: باز هم یــک آفــت دهانى

 دیگر!
آفت دهــان بــا اینکه بســیار دردنــاك و ناراحت 
کننده است اما بیشــتر افراد این زخم هاى کوچک 
را نادیده مى گیرنــد اما واقعیت این اســت که آفت 
دهان مى توانــد عالمتى از یک مشــکل جدى تر 

باشد.
آفت یــک ضایعه  کوچــک با مرکــزى زردرنگ و 
پیرامونى قرمز رنگ است که معموًال روى زبان، لب ها 
و یا در درون لُپ ها به وجود مى آید. آفت دهان معموًال 

در افراد ســالم فقط هفت تا 14 روز طول مى کشد. 
آفت ممکن است دو بار در سال و با زخم هایى متعدد 
به طور همزمــان، مخصوصًا در افــراد بین ده تا 20 
ســال بروز کند. آفت دهان هیچ علت قطعى ندارد 
و هر چیزى از اســترس یا ضربه اى جزیى گرفته تا 
التهاب و یا تیزى دنــدان مى تواند عامل آفت دهان 
باشــد. حتى تغییرات هورمونى، دهان شــویه هاى 
تند و غذا هاى ادویــه دار مى توانند باعث آفت دهان 

شوند.
آفت دهان دو نوع دارد: زخم هاى ســاده و زخم هاى 
پیچیده. آفت ساده، زخم هایى تقریبًا کوچک دارد که 
دو هفته طول مى کشند و شایع ترین نوع آفت دهان 
هستند. در مورد این زخم ها جاى نگرانى وجود ندارد. 

اما زخم هاى پیچیده، کمتر شــایع اند، درد بیشترى 
دارند، بزرگ ترند و عمق بیشــترى هم دارند. ضمنًا 
آفت پیچیده، چهار تا شــش هفته طول مى کشد تا 
برطرف شود و گاهى جاى زخم به جا مى گذارد. این 
نوع زخم ها بسیار تحریک پذیر و آزار دهنده اند و در 
صورت ابتال به این نوع آفت باید به پزشک مراجعه 

کنید.
آفت دهان دردناك است و ممکن است باعث شود آب 
و غذاى کافى دریافت نکنید، در نتیجه تأثیر منفى بر 
سالمتى تان مى گذارد. عالوه بر این، آفت دهان شما 
مى تواند عالمتى از موجود مشکالتى جدى در مورد 
سالمتى تان باشد. هر زخمى که رشد کند، خونریزى 
کند، ثابت شود یا بعد از چند هفته برطرف نشود باید 

توسط پزشــک بررسى شــود، زیرا زخم هاى دهان 
مى توانند در افرادى که دچار بیمارى هاى خود ایمنى، 
ســندرم التهابى روده و آنهایى کــه کمبود ویتامین 
B12، روى، اســید فولیک یا آهن دارنــد نیز روى

 دهد.
اگر عالیم دیگرى، چون کاهش وزن ناخواسته، گوش 
درد، تب، رعشه و تعریق هاى شبانه هم دارید مى تواند 
نشاندهنده سرطان دهان باشد. این نکته را فراموش 
نکنید که آفت یا زخم دهان نمى تواند سرطانى شود 
اما یک ضایعه  سرطانى ممکن است به صورت زخم 
بروز کند یا با آفت دهان تشــابهاتى داشته باشد. به 
همین دلیل باید این نشــانه ها را جدى بگیرید و به 

پزشک مراجعه کنید.

اســتفاده از کرم هاى مرطوب کننده افزون بر طراوت بخشــیدن 
به پوســت و ایجاد ظاهــرى زیبــا در آن مى تواند خطــر ابتال به 
یکــى از خطرناك تریــن بیمارى هــاى مغــزى را از افــراد دور 

کند.
کارشناســان در جدیدترین پژوهش هاى خود دریافتند استفاده از 
کرم هاى مرطوب کننده سبب کاهش خطر تشکیل مواد شیمیایى 
مرتبط با بیمارى آلزایمر در افراد مى شود. البته استفاده از کرم مرطوب 

کننده به معناى محافظت 100 درصدى در برابر آلزایمر نیســت اما 
مى تواند خطر ابتال به این بیمارى را در افراد کاهش دهد.

کارشناسان اعتقاد دارند التهاب و دسته اى از سلول هاى ایمنى بدن 
مى توانند در ایجاد پروتئین هاى سمى در مغز و ابتال به این بیمارى 

در افراد اثرگذار باشند.
پوست بدن انسان در کودکى و جوانى به میزان کافى حاوى رطوبت 
است اما به تدریج و با افزایش ســن میزان رطوبت پوست کاهش 

مى یابد و درنتیجه این سلول هاســبب ایجاد التهاب مى شوند. این 
سبب مى شــود تا میزان فراوانى از مواد شیمیایى از راه جریان خون 
به اندام هاى بدن و به ویژه مغز برســند و زمینه ساز ابتال به آلزایمر 

مى شوند.
محققان دانشگاه کالیفرنیا در ســان فرانسیسکو دریافتند زمانى که 
پوست بدن افراد سالمند چرب و مرطوب شود؛ میزان این سلول ها 

در خونشان کاهش مى یابد.

 همیشه  همیشه 
پوستتان را پوستتان را 

مرطوب نگه داریدمرطوب نگه دارید

 رژیم غذایى  رژیم غذایى 
مناسب مناسب 

براى سالمندان براى سالمندان 
چیست؟چیست؟

مطالعات جدید نشان داده اند که یک رژیم غذایى غنى از پروتئین و 
کم کالرى، مى تواند به افراد مسن داراى اضافه وزن کمک کند، که 
با حفظ توده عضالنى و افزایش تراکم استخوان، وزن بیشترى را از 
دست بدهند. سالخوردگان اغلب باکم کردن وزن تراکم استخوان و 
توده عضالنى را در بدنشان کاهش مى دهند. از دست رفتن تراکم 

استخوان ناخواسته و از دســت دادن عضالت مى تواند منجر به 
مشــکالت مربوط به تحرك و حتى باعث افزایش خطر آسیب در 
افراد شود. رژیم غذایى با پروتئین باال و کم کالرى مى تواند بروز این 

مشکالت را در سالمندان به حداقل برساند. 
سالخوردگان داراى نیازهاى غذایى منحصر به فرد هستند و ممکن 

است سال ها به تغییر رژیم غذایى خود نیاز داشته باشند. با افزایش 
ســن توده عضالنى بدن به عنوان بخش طبیعى از پیرى کاهش 
مى یابد وشــخص کالرى هاى دریافتى را به سرعت زمان جوانى 
نمى ســوزاند. خوردن غذاهاى مفید که در سالمندان توصیه مى 
شود عبارتند از میوه ها، سبزیجات، دانه هاى کامل، گوشت بدون 

چربى، غذاهاى دریایى، مرغ، تخم مرغ، حبوبات و لبنیات کم چرب.
طبق جزییات این آخرین مطالعه به نظر مى رســد که  در نیازهاى 
تغذیه اى افراد مســن اضافه کردن پروتئین بیشــتر ممکن است 
کلید اجتناب از برخى از مشکالت ناســالمى باشد که مى تواند در 

سال هاى پیش رو براى آنها اتفاق بیافتد.

پیش دیابت، عارضه اى اســت که طى آن سطح قند خون فرد 
به شــدت افزایش مى یابد امــا هنوز به دیابت نوع 2 نرســیده

 است.
 این بدان معناست که ترکیب عوامل خطر شما را به سوى دیابت 
نوع 2 سوق مى دهد و شامل تمام پیامدهاى منفى سالمتى مى 
شود. بر اســاس برآوردها، دیابت نوع 2 مى تواند ده سال از عمر 

شما را خراب کند.
خبر خوب این است که پیش دیابت ها قابل از بین رفتن هستند. 
هر چه زودتر به این مشکل پى ببرید، زودتر قادر به از بین بردن 
برخى از عوامل خطرساز مانند؛ چاقى یا اضافه وزن، سبک زندگى 

بى تحرك و مصرف قند بیش از حد خواهید بود. 
مؤلفه ژنتیکى را نمى توانید تغییر دهید اما مى توانید با توجه ویژه 
به رژیم غذایى سالم و ورزش کردن از خودتان محافظت کنید. در 
اینجا به عالئم هشداردهنده پیش دیابت مى پردازیم: فشارخون 
باال، تارى دید، مشــکالت پوســتى،  نقرس، افزایش ناگهانى 

گرسنگى، خستگى شدید و افزایش تشنگى.

این تنها مقــدار قند زیاد نوشــیدنى ها و آبمیــوه هاى صنعتى 
نیســت که آنها را ناســالم مى کند بلکه مطالعه جدیدى نشان 
مى دهد که این نوشــیدنى ها حاوى فلزات سنگینى مثل سرب 
و آرسنیک است. این مطالعه با بررســى بیش از 45 نوع آبمیوه 
محبوب در بازار آمریکا، از نام هاى تجارى و طعم هاى مختلف 
مثل سیب و انگور، به این نتیجه رسیده اســت که تقریبًا نیمى 
از آنها حاوى فلزات سنگین مانند ســرب، آرسنیک و کادمیوم

 است.
بیشــتر مصرف کنندگان این محصوالت کودکان هستند که بر 
اساس این گزارش، از حدود 3000 پدر و مادر، چهار پنجمشان 
مى گویند فرزندانشان از این آبمیوه ها استفاده مى کنند و از این 

میان، 74 درصد مصرف روزانه دارند.
پزشــکان دراین باره هشــدار مى دهنــد که مصرف 
کنندگان و به خصــوص کــودکان در معرض خطر 
مصرف این مواد ســمى هســتند که از ســنین پایین 

مى تواند تمام مراحل زندگى آنها را تحت تأثیر قرار دهد.

آلزایمر و زوال عقل جزو الینفک پیرى نیستند و نتایج یک مطالعه جدید نشان مى دهد حتى کمى ورزش هم مى تواند به پیشگیرى از این 
مشکالت مغزى کمک کند. محققان دانشگاه بوستون دریافتند هر یک ساعت ورزش سبک در هفته ریسک پیرى مغز را حدود یکسال کاهش 

مى دهد.
اگرچه هنوز مشخص نیســت چه میزان ورزش براى حفظ سالمت و جوانى مغز مفید است اما این 

مطالعه بیان مى کند که کمتر از آن میزانى که تصور مى شــود مى تواند مفید باشــد. طبق 
«دســتورالعمل فعالیت فیزیکى 2018 آمریکا»، هر میزان فعالیت بهتر از بى تحرکى 

است و بیش از 150 دقیقه فعالیت متوسط تا شدید در هفته مى تواند بیشترین فایده را 
یک ساعت براى سالمت داشته باشد. حال تیم تحقیق دریافته است به ازاى هر 

اضافى ورزش با شدت سبک، اندازه مغز بزرگ تر مى شود که 
نشاندهنده حدود یکسال پیرى کمتر مغز است. یافته ها نشان 
داد افرادى که ده هزار گام یا بیشتر در روز قدم برمى دارند در 

مقایسه با افراد داراى گام هاى کمتر از 5000 قدم، حجم مغزشان 
بزرگ تر بود.

طبق گزارش محققان، افراد داراى تحرك فیزیکى بیشتر با احتمال کمتر ابتال به 
انواع مشکالت سالمت نظیر بیمارى قلبى، دیابت و برخى سرطان ها نیز روبه رو هستند. 

همچنین سبک زندگى سالم مى تواند توضیح دهنده روند پیرى سالم مغز باشد.

 براى جوان ماندن مغز چه کنیم؟ براى جوان ماندن مغز چه کنیم؟ آبمیوه با طعم سم! آبمیوه با طعم سم!  77 نشانه از پیش دیابت نشانه از پیش دیابت
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محبوب
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از آنها ح

 است.
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مى گوین
می
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سالمت و جوانى مغز مفید است اما این 
ود مى تواند مفید باشــد. طبق 
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ر
شان

حتمال کمتر ابتال به 
طان ها نیز روبه رو هستند. 

ى سالم مغز باشد.

 آفت دهان خطرناك است؟
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اى بندگان خدا! آنکس که نســبت به خود خیرخواهى او بیشتر است، در برابر 
خدا، از همه کس فرمانبردارتر است و آنکس که خویشتن را مى فریبد، نزد خدا 
گناهکارترین انسان هاست، زیانکار واقعى کسى است که خود را بفریبد و آنکس 
مورد غبطه است و بر او رشــک مى برند که دین او سالم باشــد. سعادتمند کسى 
است که از زندگى دیگران عبرت آموزد و شقاوتمند کسى است که فریب هوا و 

موال على (ع)هوس ها را بخورد.

آگهى دعوت از بستانکاران و بدهکاران شرکت ره آوران زرین زاینده رود
بدین وسیله به افراد حقیقى و حقوقى اعم از بســتانکاران و بدهکاران و کسانى که 
به هر عنوان اموال شــرکت را در اختیار دارند ابالغ مى گردد برابر دادنامه شــماره 
9709973759200308 شــعبه 2 دادگاه محتــرم عمومى حقوقى شهرســتان 
شاهین شهر که ورشکستگى شرکت ره آوران زرین زاینده رود با تاریخ توقف 94/05/04 
صادر گردیده است در اجراى مقررات مواد 462 و 457 و 473 قانون تجارت و ماده 24 
قانون امور تصفیه ورشکستگى با اعالم مراتب به بستانکاران و کسانى که ادعایى از 
ورشکسته دارند و یا در مراجع قضایى و ثبتى و سایر مراجع ذیصالح قبًال موضوع را 
پیگیرى و اقامه دعوى نموده اند و در جریان رسیدگى است و یا منتهى به صدور رأى و 
اقدامات اجرایى گردیده و منتهى به توقیف اموال و یا نقل و انتقال بعد از تاریخ توقف 
شده است اسناد خود را به انضمام فهرست کلیه مطالبات را به شرح ذیل از تاریخ نشر 
(*) به محل تصفیه شرکت واقع در خیابان شهید باهنر بعد از چهارراه شهید باهنر کوچه 
شهید صادقیان (شماره 23) کوچه دوم سمت چپ پالك 20 طبقه چهارم واحد هفت در 

روزهاى یکشنبه از ساعت 17 الى 20 تحویل نمایند.
 *: بستانکاران مقیم در شاهین شهر ظرف مدت یک ماه/ بستانکاران مقیم در سایر 
نقاط ایران ظرف مدت دو ماه/ بستانکاران مقیم خارج از ایران ظرف مدت سه ماه. ضمنًا 

از:
الف: کلیه بستانکاران و کســانى که هر گونه ادعایى از ورشکسته فوق دارند تقاضا 
مى شود اسناد طلب خود با سواد مصدق آن را به انضمام فهرستى که کلیه مطالبات آنها 

را معین مى کند ظرف مدت مذکور به مدیر تصفیه به نشانى فوق تسلیم نمایند.
ب: کسانى که به ورشکسته نامبرده بدهى دارند ظرف مدت مذکور خود را معرفى و 
بدهى خود را به حسابى که معرفى خواهد شد واریز و فیش مربوطه را به مدیر تصفیه 
ارائه نمایند. بدیهى است متخلف از این وظیفه به موجب ماده 457 با حکم دادگاه به 

پرداخت جریمه محکوم خواهد شد.
ج- کسانى که به هر عنوان اموال ورشکسته در دست آنهاست در ظرف مدت مذکور 
باید عین اموال را تحت اختیار مدیر تصفیه بگذارند وگرنه هر حقى نسبت به آن داشته 

باشند به موجب ماده 471 قانون تجارت سلب خواهد شد. 
این آگهى در دو مرحله به فاصله زمانى پنج روز از تاریخ اولین آگهى منتشر خواهد شد.

نوبت اول

مدیر تصفیه شرکت ره آوران زرین زاینده رود

رئیس اتــاق بازرگانى اصفهــان گفت: رونق و بهبــود محیط کســب و کار یکى از 
دغدغه هاى هیئت نمایندگان دوره نهم اتاق اصفهان اســت و در این جهت با مراکز 

دانشگاهى و مؤسسه هاى آموزش عالى ارتباط تنگاتنگ برقرار مى کند.
مسعود گلشیرازى در دیدار با رئیس دانشگاه آزاد اسالمى تصریح کرد: اتاق اصفهان یکى 
از قدیمى ترین و دومین اتاق برتر کشور است که در راستاى بهبود کسب و کار اقدام به 
ایجاد مراکز رشد با هدف بهینه سازى فعالیت هاى اقتصادى واحدهاى تولیدى و تجارى 
کرده است. وى توجه به اقتصاد شهرى و افزایش درآمد مردم استان اصفهان را یکى 
از رویکردهاى این دوره اتاق عنوان و بر توجه به زیرساخت هاى اقتصادى و افزایش 

اشتغال، رونق تولید و صادرات تأکید کرد.
گلشیرازى خاطرنشان کرد: اصفهان در بخش فوالد، سنگ، نساجى و قطعات خودرو 
مزیت هایى دارد و آماده همکارى با دانشگاه آزاد براى معرفى موضوعات مختلف براى 

انجام پایان نامه هاست.
رئیس دانشگاه آزاد اســالمى هم در این دیدار گفت: در این نظام، هر واحد دانشگاهى 
موضوعات پایان نامه ها را پس از استخراج چالش ها و مسائل استانى به دانشجویان 
معرفى مى کند و آنها موظف اند موضوع پایان نامه ها را از بین موارد مطرح شده، انتخاب 

کنند. محمدمهدى طهرانچى با بیان اینکه دانشــگاه آزاد اســالمى آماده همکارى 
با واحدهاى صنعتى بزرگ و کوچک براى شناســایى این موضوع ها و ســاماندهى 
مزیت هاست، اظهار کرد: واحدهاى صنعتى یا خدماتى مى توانند نسبت به خریدارى 
پایان نامه هاى مرتبط با نیازها و مســائل خود اقدام کنند. وى خاطرنشــان کرد: این 

دانشگاه با ذوب آهن اصفهان تفاهمنامه اى در این زمینه منعقد کرده است.

در دیدار مدیر روابط عمومى فوالد مبارکه با مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمى 
استان اصفهان بر اهمیت اطالع رسانى صحیح و به موقع و لزوم تعامل هرچه بیشتر 

صنعـــت و حوزه فرهنــــگ تأکید شد. 
در این دیدار مدیر روابط عمومى فوالد مبارکه ضمن برشمردن بخشى از اقدامات 
شرکت در حوزه فرهنگ و هنر رویکرد عمومى فوالد مبارکه در حوزه مسئولیت هاى 

اجتماعى را تشریح کرد.
ایرج ترابى با اشــاره به اقدامات زیست محیطى این شــرکت عنوان کرد: امروز 
فوالد مبارکه با مصرف 2/7 لیتر آب براى تولید هر کیلو فوالد در بین فوالدسازان 
جهان به یک نمونه سرآمد و الگو بدل شده اســت. وى افزود: در راستاى عمل به 
مسئولیت هاى اجتماعى شرکت اقدامات ارزنده اى در زمینه بازچرخانى آب و تأمین 
بخشى از آب مورد نیاز خطوط تولید از طریق تصفیه پساب شهرهاى مجاور صورت 
پذیرفته است که عالوه بر کمک به بهداشت ساکنان منطقه زمینه الزم براى عبور 

صنعت از بحران کمبود آب را فراهم کرده است.
در ادامه حجت االســالم و المســلمین محمدعلى انصارى، اطالع رســانى در 
خصوص عملکرد صنعت را حائز اهمیت دانست و افزود: متأسفانه امروز در جامعه 

اینطور مطرح شده اســت که فوالد را به عنوان یکى از صنایع آب بر مى شناسند 
اما اطالع رسانى صحیح در این خصوص مى تواند چنین شبهاتى را برطرف کند.

همچنین در این دیدار رسول مهماندوســت، رئیس اطالعات و انتشارات فوالد 
مبارکه نیز با اشاره به نقش حمایتى شرکت فوالد مبارکه در حوزه رسانه ها گفت: 
این شرکت از ابتداى راه اندازى تا کنون عالوه بر اینکه به عنوان شرکتى پاسخگو 
ایفاى نقش کرده همواره در چارچوب مسئولیت هاى اجتماعى که براى خود تعریف 

نموده سعى کرده تا به حفظ و توسعه رسانه هاى کشور کمک کند.

اتاق بازرگانى با مراکز دانشگاهى ارتباط برقرار مى کند

اقدامات ارزنده  فوالدمبارکه در زمینه بازچرخانى آب

رئیس فناورى اطالعات و ارتباطات شرکت پاالیش نفت اصفهان گفت: با بهره مندى 
از تخصص و تجربه کارشناسان این واحد پاالیشگاهى با همکارى شرکت هاي ایرانی، 
به عنوان نخستین شرکت در مجموعه شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده هاي نفتی، 
در مدت زمان شش ماه مرکز عملیات امنیت شــبکه و اطالعات نصب و راه اندازي و 

وارد مدار سرویس شد.
ســعادت همائى، مرکز عملیات امنیت را به عنوان کامل ترین راه کار شــامل سه جزو 
فناورى، تیم هاي انسانی و فرایندها معرفى و تأکید کرد این مرکز با پایش 24 در 365 
شبکه سازمان، نمایى بالدرنگ از وضعیت امنیتی شبکه و رخدادهاي جاري را فراهم 

می کند.
وى پیاده سازى مرکز عملیات امنیت شبکه و اطالعات را باتوجه به گسترش روز افزون 
فناورى اطالعات و ارتباطات در سازمان ها، یکى از اصلى ترین ارکان امنیت ضرورى 
دانست و گفت: این سامانه در صورت بروز حادثه، در سریع ترین زمان ممکن، حادثه را 

تشخیص مى دهد و سازمان را در رفع حادثه یاري مى کند.
رئیس فناورى اطالعات و ارتباطات شرکت پاالیش نفت اصفهان افزود: مرکز عملیات 
امنیت، با بهره گیــري از فناورى هاى مختلف، در ســریع ترین زمان ممکن، تغییرات 

وضعیت امنیتی سازمان را ارزیابی و حوادث مهم را مشخص می کند.
ســعادت همائى گفت: با راه اندازي مرکز عملیات امنیت زمینه تشــخیص، تحلیل و 
رسیدگی به حوادث همچنین امکانات الزم براي رسیدگی به حوادث امنیتی و همچنین 

ابزارهاي الزم به روزرسانی دانش متناسب با شرایط سازمان فراهم مى شود.
شرکت پاالیش نفت اصفهان ســال 1358 راه اندازى شد و اکنون حدود 23 درصد از 

فراورده هاى نفتى مورد نیاز کشور را تأمین مى کند.

صنعتگران ذوب آهن اصفهان به رکورد جدید تولید روزانه 
چدن دست یافتند.

30 فروردین در آستانه نیمه شعبان صنعتگران ذوب آهن 
اصفهان موفق به ثبت رکورد تولید روزانه چدن با فعالیت 
دو کوره بلند به میزان 9059 ُتن دست یافتند. این رکورد 
با افزایش بهره ورى، راندمان و تالش صنعتگران ذوب 
آهن با وجود محدودیت هاى مربوط به تأمین مواد اولیه 

مورد نیاز حاصل شد.
 رکورد قبلى تولید روزانه چــدن با دو کوره بلند به میزان 

8965 تن در آذر سال گذشته بود.
برنامه تولید امسال چدن در شرکت ذوب آهن اصفهان  

سه  میلیون و  70 هزار تن پیش بینى شده است.

پنجمین جشنواره نمایش ســیماى آب ویژه مهدهاى 
کودك و پیش دبستانى ها  با حضور بیش از 185 کودك و 
دانش آموز و 32 مدیر و مربى مهد کودك در خانه فرهنگ 

آب اصفهان برگزار شد.
رئیس خانه فرهنگ آب اصفهان در این جشنواره گفت: 
اینک خانه فرهنگ آب اصفهان نقش یک تســهیلگر 
فرهنگى را در امر آموزش مدیریت مصرف ایفا مى کند. 
در واقع تأسیس خانه فرهنگ آب که در نوع خود در کشور 
بى نظیر است راهبرد فرهنگسازى را در مسیر واقعى خود 

قرار داده است.
زهره تشــیعى به مشــارکت فعال خانــه فرهنگ آب 
پیرامون آموزش گروه هاى مختلف جامعه اشاره کرد و 
افزود: آموزش ضمن خدمت معلمان، آموزش مروجین 
مصرف آب، برگزارى دوره هاى آموزش بانوان خانه دار، 

برگزارى دوره هاى آموزشى ویژه بانوان شاغل، برگزارى 
دوره هاى آموزشــى مصرف بهینه آب ویــژه کارکنان 
شــهردارى ها، آموزش مدیریت مصرف آب در سطح 
مهد کودك، پیش دبســتانى و دبستانى استان اصفهان 
در دستورکار قرار گرفت. در همین راستا طى برنامه هاى 
متنوع آموزشى از قبیل (شعر، داستان و انیمیشن با موضوع 
مصرف بهینه آب ) و کارگاه هاى آموزشى هنرى (در قالب 
کالس نقاشى و خمیرسازى) راه هاى  استفاده درست از 

آب آموزش داده شد.
وى هر رفتارى که در جامعه صورت مى گیرد را بازتاب 
آموزش و فرهنگ آن جامعه برشمرد و خاطر نشان کرد: 
یکى از اهداف خانه فرهنــگ آب، آموزش راهکارهاى 
مصرف بهینــه آب به گروه هاى ســنى مختلف بوده و 
تالش بر این شده تا با رسوخ در بین دانش آموزان بتوان 

رعایت الگوى مصرف و فرهنگ صحیح مصرف آب را 
براى این دسته از گروه ســنى نهادینه کرد. رئیس خانه 
فرهنگ آب اصفهان افزود: بــا اقدامات و پیگیرى هاى 
خانه فرهنگ آب با  اداره کل آموزش و پرورش اســتان 
اصفهان و سازمان بهزیستى و همچنین با به کارگیرى 
مربیان مجرب هنــرى زمینه هاى فرهنگســازى در 

مهدکودك تا مقطع دبیرستان در دستور کار قرار دارد.
الزم به یادآورى است در این برنامه گروه هنرى «لبخند 
آب» با اجراى تئاتر طنز راه هاى مصرف بهینه آب را به 
کودکان آموزش دادند و در پایان با اهداى لوح از مدیران 
و مربیان مهدهاى کودك تقدیر به عمل آمد. همچنین 
جوایزى به کودکان حاضر در پنجمین جشنواره نمایش 
ســیماى آب ویژه مهدهاى کودك و پیش دبستانى ها 

تقدیم شد.

در قالب پنجمین جشنواره نمایش سیماى آب ویژه مهدهاى کودك و پیش دبستانى ها  صورت گرفت

آموزش مصرف بهینه آب به
 185 کودك و دانش آموز 

راه اندازى مرکز عملیات امنیت شبکه و اطالعات پاالیشگاه اصفهان

ثبت رکورد روزانه تولید چدن در ذوب آهن اصفهان

صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى




