
www.nesfejahan.net  روزنامه مستقل استان اصفهان

یک شنبه  8  اردیبهشت  ماه 1398 / 28  آوریل   2019 /  22  شعبان  1440
سال شانزدهم /شماره 3480 / 8  صفحه / 2000 تومان
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لطفــًا
سر ساعت 

غذا بخورید

چشم قاچاقچى ها به جواهر فریدونشهر
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حمل مواد مخدر
در مدرسه انجام نمى شود 

قبور پیش خرید
 با اطالعات ناقص، باطل مى شود

اقدام شجاعانه 
مأمور پلیس اصفهان 

در نجات جان یک جوان
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شوراهاى شهر 
به شوراهـاى 
شهردارى

 تبدیل شده انـد

مطالعات جدید دانشمندان نشان مى دهد مصرف منظم
 وعده هاى غذایى سبب تنظیم ساعت بیولوژیکى بدن 

مى شود.گروهى از سلول هاى عصبى در بخشى از مغز به نام 
هسته سومر اکیاسمپاتیک قرار دارند که وظیفه شان کنترل 

ساعت مغز است. متخصصان مغز و اعصاب دریافتند که...

«قطعــًا شــوراها مى توانند یکــى از مهمترین 
نهادهاى مؤثر در تمرکززدایى و توســعه متوازن 
باشــند که در اصل هفتم قانون اساســى نیز از 
شوراها به عنوان ارکان تصمیم گیرى نه نظارتى 

یاد شده است.»
معاون هماهنگى امور عمرانى استاندار اصفهان 
در اجالس مشترك اعضاى شــوراى اسالمى 

استان اصفهان و رؤساى...
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شعارهاى تند از سکوهاى سرخ استارت خوردشعارهاى تند از سکوهاى سرخ استارت خورد
روایت یک شاهد عینى از روز سیاه ورزشگاه آزادىروایت یک شاهد عینى از روز سیاه ورزشگاه آزادى
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یک گونه گیاهى نایاب و گرانقیمت جهان در معرض انقراض است 

ذوب آهن 
ذوب آهــن و حضــور در رده دوست داشتنى تر از هر زمانى

پانزدهم جدول! این اتفاق تلخى 
بود که این فصل و بعد از شکست 
ذوب آهن در برابر پارس جنوبى 
براى نایب قهرمان فصل گذشته 

لیگ برتر رخ داده بود.
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در صفحه 6 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

معاون استاندار اصفهان:

عوامل غیر ورزشى
 به دنبال تنش در 
ورزشگاه ها هستند

جاى خالى «نود» بیشتر از قبل حس مى  شود

دخالت در منظر مسجد ثبت جهــانى اصفهان
 براى ساخت سریال
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چرا مهربانى را چرا مهربانى را 
فراموش کرده ایم؟فراموش کرده ایم؟

هیئت مدیره شرکت نقشینه امیر اسپادان (سهامى خاص)

آگهى دعوت سهامداران شرکت نقشینه امیر اسپادان (سهامى خاص) 
ثبت شده به شماره 41684 و شناسه ملى 10260594161

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت مى شود تا در جلسه مجمع 
عمومى عادى که در ساعت 8 مورخ 98/02/28 در آدرس اصفهان خیابان 
نظر غربى مجتمع امین طبقه اول واحد 106 به کدپستى 87741- 81757 

تشکیل مى گردد حضور به هم رسانید.
ب) دستور جلسه مجمع عمومى عادى

1- انتخاب اعضاى هیئ ــت مدیره، انتخاب بازرســین، انتخاب روزنامه 
کثیراالنتشار، انتقال سهام

آگهى مفقودى مدارك خودرو
برگ سبز خودرو هاچ بک جک به شماره 
انتظامى 493 ل 51 ایران 13 به شماره 
 HFC 4 GA 31 DF 3031541 موتور
 7318 FB 111385 و شماره شاسى
NAKSH مدل 1394 به نام سروش 
عبادت فرزند عزیزاله ش.ش 21439 
صادره از اصفهــان مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط مى باشد.

آگهى مفقودى مدارك خودرو
برگ سبز خودرو ســوارى هیونداى به 
شــماره انتظامى 153 ل 19 ایران 53 
 G 4 KEAA 474043 به شــماره موتور
 KMHEU 41 DBAA و شــماره شاســى
792014  مدل 2010 به نام ســروش 
عبادت فرزند عزیزاله ش.ش 21439 
صادره از اصفهان مفقــود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط مى باشد.

آگهى مفقودى مدارك خودرو
 برگ ســبز خودرو ســوارى هیونداى به 
شــماره انتظامى 847 د 58 ایران 58 به 
شماره موتور G 6 DBAA 531580 و شماره 
  KMHFC 41 DBBA 537477 شاســى
مدل 2011 به نام ســعید آقائى قلعه چى 
فرزند فرود ش.ش 574 صادره از بروجن  
مفقود گردیــده و از درجه اعتبار ســاقط 

مى باشد.
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منعى براى فعالیتمنعى براى فعالیت
 حامد همایون  حامد همایون 
وجود نداردوجود ندارد

پانزدوست داشتنى تر از هر زمانى
بود

ذوب
براى
لیگ
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ایرج حریرچى، معاون کل وزارت بهداشت گفت: 59/5 
درصد مردم ایران یا چاق اند یا اضافه وزن دارند یعنى از 
هر ده نفر شــش نفر اضافه وزن دارند و 75 درصد افراد 
باالى 45 سال نیز دچار چاقى هستند و اضافه وزن دارند 

یعنى از هر چهار نفر، سه نفر به این عارضه دچار هستند.
وى ادامه داد: 22/7 درصد مردم کشور شدیداً چاق هستند 
که در خانم ها این میزان نسبت به آقایان دو برابر بیشتر 
است. همچنین چاقى در افراد بى ســواد و کم سواد دو 
برابر افراد با تحصیالت دانشگاهى است. به گفته معاون 
کل وزارت بهداشــت، از هر ده ایرانى یک نفر قند خون 
باال دارد که بایــد درمان شــود و 48/1 درصد ایرانیان 

کلسترول باال دارند یعنى از هر دو نفر، یک نفر کلسترول
 باال دارد.

حریرچى افــزود: در کــودکان نیــز از هر چهــار نفر
 یک نفر کلســترول و ترى گلیســیرید باال دارد و 27 
درصد مــردان و زنــان ایرانى از فشــار خــون باالى

 خودشــان بى اطالع هســتند و این موضوع خطرناك 
است.

وى تصریح کرد: راه هاى مقابله با همه این مشــکالت، 
فعالیت بدنى و تغییر سبک زندگى است و این مهم نیز، 
نیازمند برنامه ریزى مناسب مسئولین شهرى و دولتى 

است تا فعالیت بدنى مردم افزایش  یابد.

مهدى نوید ادهم، دبیرکل شــوراى عالــى آموزش و 
پرورش با اشــاره به خبر اســتعمال دخانیات و مصرف 
قرص روانگردان در یکى از مدارس دخترانه منطقه 22 
تهران گفت: علت افزایش آمار مصرف مواد مخدر در سن 
دانش آموزى مربوط به بیرون مدرسه است و نمى توان آن 

را به مدارس تعمیم داد. 
ادهم با بیان اینکــه برخى از والدین بــراى حمل مواد 
مخدر از فرزندان خود اســتفاده مى کننــد، گفت: پدر و 
مادرانى هستند که فرزندانشان را براى حمل مواد مخدر 
به کار مى گیرند اما حمل مواد در مدرســه رخ نمى دهد، 
زیرا مدیران و معلمان ما روى این مســئله حساســیت 

زیادى دارند.
وى افزود: سن استفاده از مواد مخدر (سنتى و جدید) پایین 
آمده و این مسئله در سنین دانش آموزى نیز وجود دارد اما 
اینکه دانش آموزان در مدرسه مواد مصرف مى کنند مورد 
تأ یید ما نیست. به هر حال همین دانش آموز در این سن 
عضو خانواده است و در جامعه حضور دارد و ممکن است 

در همان جامعه آلوده شده باشند.
دبیرکل شوراى عالى آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: 
اگر نظارتى در مدرسه وجود نداشته باشد، ناشى از کوتاهى 
مدیر است و اگر در حد تخلف باشــد، باید با آن شخص 

برخورد قانونى شود.

ایرانى هاى 
خیلى خاص!

حمل مواد مخدر در مدرسه 
انجام نمى شود 

افشاگرى وزیر 
محمدجــواد آذرى جهرمــى، وزیــر   پانا|
ارتباطات در توییتى درباره نتیجه بررسى دستکارى 
در نظرسنجى صداوسیما نوشــت: «دستکارى در 
نظرســنجى صداوسیما توســط احدى از کارکنان 
اسپانســر یکى از برنامه هاى حاضر در نظرسنجى 
صورت گرفته است که آراء را به ســود برنامه خود 
تغییر داده اســت. انگیزه این فرد و یا آمر بایستى در 

بررسى هاى پلیسى مشخص شود.»

ماجراى آن پرواز چه بود؟
 چمدان| وزیر خارجه ونزوئال در واکنش به 
این سئوال که در پرواز اخیر «ماهان ایر» به کاراکاس 
چه بوده است چرا که به نظر مى رسید پرواز مسافرى 
نباشد گفت: در آن پرواز، هیئتى از ایران بود که یک 
پرواز چارترى را اجاره و به ونزوئال سفر کرده بودند. 
ما درباره پرواز مستقیم بین تهران و کاراکاس مذاکره 
کردیم که براى نخستین بار در تاریخ روابط دو کشور 
رخ مى دهد. این اطالعــات واقعى درباره آن پرواز و 

روابط ما با ایران است.

سرنوشت ویالى آقاى داماد 
  فارس| یک منبع آگاه درباره آخرین وضعیت 
یک ویالى جنجالى دیگر در لواســانات اظهار کرد: 
حکم بدوى در تاریــخ 25 دى 97 مبنى بر تخریب 
بنا هاى غیرمجاز ایــن ویال صادر شــده اما مالک 
اعتراض کرده و پرونده به تجدید نظر ارســال شد 
و در آنجا هم مجدد رأى تخریب صادر شــده است. 
این منبع آگاه به اعتراضات مجدد مالک اشاره کرد 
و گفت: پرونده به دیوان عدالت ادارى ارجاع شده و 
زمانى که پرونده به این مرحله مى رسد دیوان دستور 
توقف موقت صادر مى کند تا نظر نهایى اعالم شود. 
این ویال متعلق به حسن میرمحمدعلى،  داماد على 

شمخانى است.

تیم«ب»
 انتخاب | «فاکس نیوز» یکى از رسانه هاى 
اصلى حامى «دونالــد ترامپ» از انجــام مصاحبه 
اختصاصى با محمد جواد ظریف خبر داد و به نقل از 
وزیر خارجه کشورمان نوشت: «تیم "ب" یعنى "جان 
بولتن"، "بى بى" (نتانیاهو)، "بن سلمان" و "بن زاید" 

در صدد کشاندن آمریکا به جنگ با ایران هستند.

تأیید سکته
  فارس| احمد شــجاعى، رئیس ســازمان 
پزشکى قانونى کشور با اعالم اینکه نتیجه پزشکى 
قانونى در مورد یک نفر از اعضاى هیئت مدیره سابق 
بانک ســرمایه به مراجع قضایى اعالم شده است، 
گفت: تاکنون سکته یک نفر از سوى پزشکى قانونى 
تأیید شده و مدارك پزشــکى دو نفر دیگر در دست 
بررسى است. هفته گذشته، قاضى مسعودى، مقام 
رئیس شعبه ســوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادى در 
پاسخ به این ســئوال که آیا حکم سه تن از مدیران 
سابق بانک سرمایه اجرا شــده است؟ گفت: زمانى 
که متهمان براى اجراى حکم احضار شدند، نمى دانم 
چرا هر سه نفر همزمان سکته کردند و در بیمارستان 

بسترى شدند.

چه چیزى سکه را گران کرد؟
  تسنیم| رئیس کمیسیون تخصصى طال و 
جواهر ضمن اشاره به حباب 570 هزار تومانى قیمت 
سکه در روز شنبه، درباره وضعیت بازار طال و سکه 
در این روز اظهار کرد: قیمت طال و ســکه به دلیل 
افزایش 15 دالرى قیمت جهانى طال افزایش یافت. 
محمد کشتى آراى  افزود: قیمت سکه نسبت به روز 
شنبه هفته قبل، 195 هزار تومان و قیمت طالى 18 
عیار نیز 14 هزار تومان افزایش یافته است. در بازار 
آزاد قیمت سکه تمام بهار آزادى طرح جدید با افزایش 
نسبت به آخرین قیمت هاى روزکارى هفته قبل در 
قیمت چهار میلیون و 921 هزار تومان و ســکه بهار 
آزادى طرح قدیم چهار میلیــون و 777 هزار تومان 

معامله شد.

خبرخوان
قول به معلم ها

وزیــر آمــوزش و پرورش   خانه ملت|
مى گوید ســازمان ادارى و استخدامى قول داده 
آیین نامه اســتخدام معلمان حق التدریس را تا 
هفته جــارى نهایى کند. ســید محمد بطحایى 
درباره علت تأخیر در تدویــن آیین نامه اجرایى 
قانون اســتخدام معلمــان حق التدریس گفت: 
پیش نویس این قانون آماده و براى سازمان ادارى 
و استخدامى فرستاده شده ولى هنوز این سازمان 
جوابى نداده ؛ البته قول داده اند آن را در هفته آینده 

نهایى کنند.

بیمه ها زیر بار نمى روند
نماینده مردم آستانه اشرفیه   خانه ملت|
در مجلس شوراى اســالمى، ادامه داد: بیمه ها 
تاکنون نتوانسته اند خدمات حمایتى خوبى را براى 
دندانپزشکى تعریف کنند و این یکى از ضعف هاى 
حاکمیتى تحت عنوان کمبود منابع اســت. وى 
تصریح کرد: ما در نشستى که هفته گذشته با وزیر 
آموزش و پرورش داشتیم به وضعیت بیمه هاى 
تکمیلى اشاره کردیم اما بیمه ها به هیچ وجه زیر بار 
ارائه خدمات در حوزه دندانپزشکى نرفتند، چرا که 
گستردگى و هزینه بسیار باالیى دارد و بعید به نظر 
مى رسد که بعد از این نیز بیمه ها بتوانند خدمات 

این بخش را تحت پوشش قرار دهند.

فاجعه تیراژ
 پانا | مصطفى رحماندوســت، شــاعر، 
نویسنده و مترجم کتاب هاى کودکان و نوجوانان 
معتقد است ملت ایران، ملتى شنیدنى هستند و 
بیشتر دوست دارند بشنوند تا اینکه بخوانند. این 
نویسنده معتقد است که در کشورى با 80 میلیون 

جمعیت چاپ کتاب با تیراژ 500 فاجعه است.

53 سال دیگر 
خانه مى خرید!

 روزنامه فرهیختگان| براساس آمار 
ارائه شده از سوى بانک مرکزى، قیمت مسکن تا 
پایان دى ماه سال 97 معادل 92 درصد نسبت به 
مدت مشابه سال 96 افزایش داشته است. بر این 
اساس، قیمت یک واحد مسکونى 75 مترى در 
شهر تهران به طور متوسط به 825 میلیون تومان 
رسیده است.درنتیجه شاخص دسترسى مسکن 
در شهر تهران به 18 و دوره انتظار مسکن نیز به 

53 سال افزایش یافته است.

سالمندى زنانه
خبر پیشى گرفتن   روزنامه همدلى|
سالمندان زن بر سالمندان مرد را چند روز پیش 
محسن سلمان نژاد، رئیس دبیرخانه شوراى ملى 
اعالم کرد. وى گفت: ســالمندى در کشور زنانه 
شده اســت و در ازاى هر 97 مرد سالمند، یکصد 
زن ســالمند وجود دارد. پیش تر نیز رئیس سابق 
دبیرخانه شوراى ملى سالمندان گفته بود در سال 
1400 به ازاى هر صد زن سالمند، 88 مرد سالمند 

خواهیم داشت .

پخش سریال مهران مدیرى 
از فردا

تاریخ پخش ســریال شبکه نمایش   پانا|
خانگى «هیوال» به کارگردانى مهران مدیرى و 
نویسندگى امیر برادران مشخص شد. به گزارش 
روابط عمومى سریال، سریال «هیوال» از تاریخ 
9 اردیبهشت(فردا) هر هفته در روز دوشنبه پخش 
خواهد شــد. این ســریال به کارگردانى مهران 
مدیرى و سرپرستى فیلمنامه پیمان قاسمخانى 
و با بازى بازیگرانى مانند فرهاد اصالنى، مهران 
مدیرى، شبنم مقدمى، گوهر خیراندیش، شیال 
خداداد، محمد بحرانى، سیما تیرانداز، میرطاهر 
مظلومى، نیما شــعبان نژاد، عزت ا... مهرآوران، 
فرزین محدث، افشین زینورى و محسن قاضى 

مرادى جلوى دوربین رفته است.

روزنامه «جمهورى اســالمى» نوشت: در خبرها آمده 
است بعد از فتواى یکى از مراجع تقلید قم و اعالم نظر 
رهبرى درباره برنامه اى که شــبیه بخت آزمایى بود و 
با عنوان «برنده  باش» از شــبکه 3 سیماى جمهورى 
اسالمى پخش مى شد، رئیس رســانه ملى دستور داد 
این برنامه متوقف شــود. بخاطر صدور دســتور توقف 
ایــن برنامه، به رئیس صدا و ســیما خســته نباشــید 
مى گوییــم ولى جــا دارد این ســئوال را هــم مطرح 
کنیم که آیا ایشــان بعد از اعالم نظــر رهبرى متوجه 
شدند برنامه «برنده باش» شــبیه بخت آزمایى است

 و شرعًا اشکال دارد؟
اگر جواب این ســئوال مثبت است، نتیجه این مى شود 
که رئیس رســانه ملى از ســواد دینى بى بهره و فاقد 

اساسى ترین شــرط حضور در این مسئولیت مهم است 
و اگر جواب منفى اســت یعنى رئیس رسانه ملى قبل 
از اعالم نظر رهبرى هم مى دانست این برنامه، خالف 
شرع است، سئوال جدید این اســت که چرا قبل از این 

اعالم با پخش آن مخالفت نکرد؟
همین سئ وال ها متوجه مدیر شبکه 3 سیماى جمهورى 
اسالمى نیز هستند. اصوًال کســى که اطالعات کافى 
براى تشــخیص این امور ندارد، چگونه مى تواند مدیر 
یک شــبکه تلویزیونــى در نظام جمهورى اســالمى 
باشد؟ مهمتر اینکه ایراد و اشکال به مدیریت شبکه 3، 
بسیار است و متأسفانه رئیس رسانه ملى به این ایرادها 
و اشــکال ها توجهى نمى کند و چنیــن مدیرى را کنار 

نمى گذارد.

رئیس انجمن علوم و صنایع غذایى ایران گفت: جیرجیرك 
و ملخ سرشــار از پروتئین بوده و با مصــرف آن مى توان 
به میزان دو برابر گوشت ســفید و قرمز، پروتئین را جذب 

بدن کرد.
محمد حسین عزیزى افزود: پروتئین موجود در بدن این 
حشرات بیش از گوشت قرمز و سفید است و مى توانند به 
عنوان مکمل پروتئینى در سبد غذایى مردم قرار گیرد! وى 
گفت: تحقیقات علمى و آزمایشات انجام شده نشان مى دهد 
مصرف حشراتى، چون ملخ و جیرجیرك نه تنها ضرر ندارد 
بلکه سرشار از پروتئین اســت و از دیرباز این حشرات در 
شهرهاى سیرجان، نیشابور، سبزوار، کرمان و خراسان مورد 
استفاده قرار مى گرفت. رئیس انجمن علوم و صنایع غذایى 
ایران خاطرنشان کرد: با توجه به وجود میکروب هاى متعدد 

در بدن حشرات، با پختن و سرخ کردن، آلودگى ها از بین 
رفته و مى تواند فواید بسیارى داشته باشند.

عزیزى یادآور شــد: گوشــت حیواناتى، چون خرگوش، 
خرچنگ، الك پشت و... نیز به عنوان منابع غذایى مفید 
در کشورهاى دیگر مورد استفاده قرار مى گیرد اما بر اساس 
حکم شرعى، مصرف گوشت این حیوانات در کشورهاى 

اسالمى حرام اعالم شده است.
وى در ادامه گفت: اســتفاده از ملخ و انواع جیرجیرك ها 
عالوه بر کشور هاى عربى و مســلمان نشین، متقاضیان 
زیادى را در کشورهاى ژاپن، اندونزى، فیلیپین، چین و... به 
خود اختصاص داده است چرا که مصرف این  گونه حشرات 
مى تواند به عنوان منبع طبیعى انواع پروتئین ها و ویتامین ها 

محسوب شود.

عضو فراکســیون ورزش مجلس با انتقاد از نبود نظارت 
بر ورزشــگاه ها، عنوان کرد: متأســفانه برخى عوامل

غیر ورزشى به دنبال نا آرامى روى سکوها هستند تا بهره  
بردارى هاى قومیتى، اجتماعى و سیاسى خاص خود را 

داشته باشند.
محمدجواد جمالى نوبندگانــى  در گفتگو با خبرگزارى 
«خانــه ملت»  با اشــاره به حواشــى دیــدار تیم هاى 
پرســپولیس و ســپاهان که منجر به مصدومیت 245 
نفر و جانباختن یک تن از تماشاچیان این بازى فوتبال 
شــد، گفت: حساســیت هفته هاى پایانــى لیگ براى 
برگزارکنندگان مســابقات مشخص اســت و شوراى 
تأمین، ســازمان لیگ و عوامل برگزارکننده مسابقات 
باید بــراى برگــزارى به دور از حاشــیه این مســابقه

 برنامه ریزى مى کردند.
نماینده مردم فسا در مجلس شــوراى اسالمى با بیان 
اینکه متأســفانه عوامل بیرون و داخــل زمین در بازى 
روز جمعه موجب تحریک هواداران دو تیم شــد، افزود: 
حساسیت هاى هفته هاى پایانى به عالوه وضعیت جدول 
و نبود نظارت صحیح بر نحوه برگزارى این مســابقه از 

جمله علل ناآرامى هاى روز جمعه بر روى سکوها بود.
جمالى نوبندگانى تأکید کرد: متأســفانه برخى عوامل 
نیز وجود دارند کــه مى خواهند ناآرامى  روى ســکوى 
ورزشگاه ها تشدید شــود تا بهره  بردارى هاى قومیتى و 
سیاسى خود را داشته باشند و در این حوزه دیگر نمى توان 

چنین رخدادى را ورزشى تلقى کرد.
وى با بیان اینکه ضرورت دارد دستگاه  هاى نظارتى به 
شــکل ویژه اى به این موضوع ورود کنند تا این عوامل 
شناسایى و با آنها برخورد شــود، تصریح کرد:  متأسفانه 

برخى فضاســازى ها علیه نیروهاى تأمین کننده امنیت 
در فضاى مجازى ایجاد شده که به هیچ عنوان پسندیده 

نیست.

عضو فراکســیون ورزش مجلس یادآور شد: در چنین 
شــرایطى اگر برنامه «نود» حواشــى رقابت  هاى هفته 
گذشته تراکتورســازى و ناآرامى  روى سکوها را بررسى 

مى کرد، اتفاقاتى به این شــدت در ورزشگاه آزادى رخ 
نمى داد و معتقدم برنامه موفق «نود» با رویکردى فوتبالى 

مجدداً پخش شود.

جاى خالى «نود» بیشتر از قبل حس مى  شود

عوامل غیر ورزشى به دنبال تنش در ورزشگاه ها هستند

آنطور که پایگاه اطالع رســانى «چمدان» که از جمله 
رسانه هاى فعال در حوزه میراث فرهنگى است، گزارش 
کرده، گردشگرانى که این روزها به مسجد امام(ع) شهر 
اصفهان مى روند با سازه اى عجیب در حوض این مسجد 
رو به رو مى شوند. سازه اى که بدون هرگونه توضیحى 
به طور ناگهانى روى این حوض این مســجد تاریخى و 
ثبت جهانى اجرا شده و منظر آن را دچار تغییر کرده است. 
این سازه طى روزهاى اخیر بدون هرگونه اطالع رسانى 
درباره علت آن اجرایى شده است. سازه اى که حاال میراث 
فرهنگى اصفهان مى گوید دکورى براى ســاخت یک 
سریال است. براســاس اطالعات به دست آمده سریال 
«از یاد رفته ها» به کارگردانى بهرام بهرامیان این روزها 

در مسجد تاریخى امام (ره) در حال فیلمبردارى است.
فریدون اللهیارى، مدیر میراث فرهنگى استان اصفهان 

درباره این سازه مى گوید: ســازه اضافه شده به حوض 
مسجد یک سازه دکورى چوبى براى ساخت یک فیلم 
(سریال) و موقتى است و طى چند روز آینده جمع آورى 

خواهد شد.

سازمان میراث فرهنگى سال هاست که فیلمبردارى در 
اماکن تاریخى و موزه ها را ممنوع کرده است؛ ممنوعیتى 
که حاال در همه کشور نادیده گرفته مى شود. گروه هاى 
فیلمبردارى ایرانى نشــان داده اند هیــچ اهمیتى براى 
بناهاى تاریخى قائل نیستند و دانش حضور در این اماکن 
را ندارند، اتفاقى که این بار در مســجد معروف اصفهان 

رخ داده است.
مسجد امام(ره)  اصفهان همراه با میدان نقش جهان در 
فهرست آثار جهانى یونسکو ثبت شده است. دکور زدن 
در این مسجد، چیزى شبیه دکور زدن در تخت جمشید 
است. موضوعى که باز هم نشان مى دهد یکپارچه نبودن 
مدیریت در مساجد تاریخى، دست ها را باز گذاشته تا به 
بهانه فیلمبردارى، بدون هرگونه توضیحى منظر یک اثر 

ثبت جهانى تغییر داده شود.

شهاب ســنگ ورامین، بزرگ ترین شهاب سنگ ایران 
یکى از هشت شــهاب سنگ  مزوســیدریتى در جهان 
بوده که  138 سال پیش هنگام سقوط و برخورد، با چشم 
رصد شده است. این شهاب سنگ امروز 8 اردیبهشت در 

کاخ گلستان در تهران به نمایش گذاشته مى شود.
مســعود نصرتى، مدیر مجموعه میــراث جهانى کاخ 
گلستان گفت: به طور کلى از کشــف نخستین شهاب 
ســنگ ایران در 138 ســال پیش که به شهاب سنگ 
ورامین معروف اســت تاکنون آمار شهاب سنگ هاى 
ثبت شده در ایران به 299 شهاب سنگ در سال 2019 
رسیده است. مدیر مجموعه میراث جهانى کاخ گلستان 
تصریح کرد: شهاب سنگ ورامین، پس از سقوط به دربار 

ناصرالدین شاه برده شده و در آنجا نگهدارى مى شود.
این شهاب سنگ نزدیک به 54 کیلوگرم جرم دارد و در 

حال حاضر قسمت اصلى آن در کاخ گلستان، سالم باقى 
مانده اســت؛ ســایر قطعات آن هم در موزه هاى تاریخ 
طبیعى نیویورك، واشنگتن، فیلدشیکاگو، وین و بریتانیا، 
دانشــگاه هاى هاروارد اسلو، استراســبورگ و آریزونا، 
واتیکان و مؤسســه ژئوفیزیک تهران و تعداد دیگرى از 
موزه هاى علوم طبیعى و دانشــگاه هاى مطرح جهان 

نگهدارى مى شود.

محمود احمدى نژاد بار دیگر براى توییت هایش سوژه 
شد. این بار رئیس جمهور پیشــین کشورمان، مشغول 
چت کردن با روزنامه نگار جوان فلسطینى مقیم استرالیا 

شده است!
ماجرا از آنجا شروع شــد که احمدى نژاد درباره مرگ 
«نپسى هاســل»، رپر آمریکایى که به ضرب گلوله در 
آمریکا کشته شده بود، متنى را توییت کرد. اما آنچه در 
ادامه مى آید دیالوگ اکانت احمدى نژاد است با «جلین 
خلیک»، دختر جوان روزنامه نگار فلسطینى االصل که 
براى اى بى اس استرالیا مى نویســد و به همین توییت 

ربط پیدا مى کند.
جلین خلیک: «ســالم محمود، خوبــى؟ لطفاً  پنج رپر 

محبوبت در میان رپر هاى آمریکایى را به من بگو.»
احمدى نژاد: «ســالم، مرســى. مدتى بــود براى من 

کامنت نگذاشته بودید. اول شــما رپر هاى محبوبت را 
به من بگو.»

جلین خلیــک: «بله مدت ها بود! ایــزى-اى، توپاك، 
کندریک المار، دکتر درى و مرى بالیژ را دوست دارم. 
چرا مــن را دنبال نمى کنى؟ و البتــه گروه NWA را 

فراموش کردم!»
احمدى نژاد: «بله گروه NWA را مى شناسم. من شما 

را دنبال مى کنم.»
رئیس جمهــور پیشــین بــا همیــن توییت هایــش
 حســابى در شــبکه هاى اجتماعــى ســوژه شــده.  
جالب اینکه خلیک بعــد از این چت توییتــرى، فالوو 
شــدنش توســط احمدى نــژاد را توییت کــرده بود 
و نوشــته بود دیگر مى تواند اکانتش را با خیال راحت 

ببندد!

تازه فهمیدید؟خیلى جدى بفرمایید جیرجیرك و ملخ!

دخالت در منظر مسجد ثبت جهانى اصفهان براى ساخت سریال 

به نمایش گذاشته شدن شهاب سنگ قجرى از امروزتوییت جنجالى احمدى نژاد باز هم سوژه شد 

دادســتان عمومى و انقالب زاهــدان صحت اخبار 
منتشرشده درباره قتل یکى از اســتادان زن دانشگاه 
علوم پزشکى زابل به دست افراد ناشناس را تأیید کرد اما 

تروریستى بودن این عمل را منتفى دانست.
 حجت االســالم على موحدى راد تأکید کرد: در واقع 
موضوع ترور منتفى است و فعالً  پیش بینى بر این است 
که موضوع اختالفات خانوادگى بوده اســت. او افزود: 
این خانــم در زمان تیراندازى در خــودرو تنها نبوده و 
همســر وى راننده خودرو بوده است که از سوى یک 

موتورسیکلت به وى تیراندازى مى شود.
فرشته نارویى،  داراى مدرك کارشناسى ارشد پرستارى 
حدود ساعت یک بامداد جمعه در مسیر زابل-زهک 
همراه با همسرش، به دالیل نامعلومى به دست افراد 
ناشناس به رگبار گلوله بسته شد و جانش را از دست داد. 

قتلى که تروریستى نبود
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آمار تصادف دانش آموزان 
صفر شد

رئیـس اداره ایمنـى و ترافیـک اداره کل راهـدارى و 
حمل و نقل جـاده اى اصفهان گفت: آمـار تصادفات 
دانش آموزى مدارس حریم راه هاى اسـتان در سـال 
گذشـته به صفـر رسـید. احمـد صفـرى در گفتگو با 
«ایرنا» با بیان اینکه 90 درصد از موتورسواران استان 
بـدون کاله ایمنى رانندگـى مى کننـد، تصریح کرد: 
فرهنگسـازى براى اسـتفاده راکبین موتورسیکلت از 
کاله ایمنى یکى از برنامه هـاى اداره کل راهدارى و 

حمل و نقل در اصفهان است.

تولید 16 درصد «بِه» کشور 
در نطنز 

مدیر جهاد کشاورزى نطنز گفت: 16 درصد از محصول 
«بِه» کشـور در باغ رحمت آباد شهرستان نطنز تولید 
مى شود. عبدالرضا مهدى بادى افزود: عالوه بر تولید 
«بِه»، بیشترین میزان متوسط زعفران در کشور متعلق 
به نطنز است که این میزان در میانگین کشورى 3/5 
کیلوگرم ولـى در نطنـز 7 کیلوگرم اسـت. وى گفت: 
شهرستان نطنز با سطح زیر کشت 230 هکتار زعفران، 

در استان اصفهان مقام اول را دارد.

قطب فروشگاهى شرق 
رئیس شـوراى بخـش کوهپایـه جـاده ترانزیـت در 
بخش کوهپایه را یک فرصت ایده ال دانست و افزود: 
متأسـفانه ما نتوانسـتیم از ایـن امتیاز اسـتفاده کنیم. 
مى طلبید که کوهپایه یک قطب فروشگاهى در شرق 

اصفهان باشد. 
احمد لطفـى اظهار کـرد: اولویت اول شـوراى بخش 
کوهپایه ارائه خدمات عمومى در سطح بخش ، اولویت 
دوم عملیات عمرانـى، اولویت سـوم فرهنگ و حفظ 
جایگاه بخش و اولویـت چهارم صنعت توریسـت در 

بخش است.

تولید ملى بذر 
در دانشگاه گلپایگان 

سرپرست دانشگاه آزاد اسالمى واحد گلپایگان گفت: 
طرح تولید ملى بذر با استفاده از ظرفیت هاى این واحد 
دانشگاهى اجرایى خواهد شد. حمیدرضا خدایى اضافه 
کرد: قبًال نیز با همکارى مسـئوالن استان اصفهان، 
دانشگاه آزاد اسـالمى واحد گلپایگان به عنوان محل 
تولید طرح ملى بذر انتخاب شده بود که به دلیل برخى 
مشکالت مسکوت ماند اما اکنون با حضور قائم مقام 
دانشـگاه آزاد اسـالمى و همکارى مسـئوالن استان 
اصفهـان، ایـن طـرح از حالت بالقـوه به فعـل تبدیل 

خواهد شد.

شهرك بالتکلیف 
سید جوادسـاداتى نژاد، نماینده مردم شهرستان هاى 
کاشـان و آران و بیدگل در مجلس شوراى اسالمى با 
اشاره به تولید 70 درصد از ماهیان زینتى کشور در این 
منطقه گفت: با وجود چنین ظرفیتى، طرح راه اندازى 
شهرك ماهیان زینتى کاشان همچنان بالتکلیف مانده 
است. عملیات ساخت شهرك ماهیان زینتى در منطقه 
راوند اسفند ماه 1395 آغاز شـد اما با وجود توافقنامه، 
در نتیجه فرایندهـا و تعارض هایى کـه بین منطقه و 
شـهرك صنعتى سـوم کاشـان وجود دارد، این طرح 

تاکنون متوقف مانده است.

تذکر امام جمعه اردستان 
حجـت االسـالم والمسـلمین حسـن دهشـیرى در 
خطبه هاى نمـاز جمعـه این هفتـه در مسـجد جامع 
اردستان با بیان اینکه مسـئولین در جمع مردم حضور 
داشـته باشـند و کمبودها را با مردم در میان بگذارند، 
گفت: چرا مسئولین مربوطه در میان شهروندان حضور 
پیدا نمى کنند و در خصوص تعطیلى استخر اردستان 
توضیح نم ى دهند. تا چه زمانى قرار است این مجموعه 
که راه اندازى مجدد آن درخواسـت عموم مردم است 

به این شکل باشد.

خبر

مدیرعامل سازمان آرامســتان هاى شهردارى اصفهان 
گفت: اسناد قبور پیش خرید شــده از سال 63 تا 80 در 
باغ رضوان اصفهان که ثبت سیستم نشده اند، در صورت 
تکمیل نشــدن اطالعات تا خردادماه سال جارى باطل 
مى شود.  سید رضا جعفریان اظهار کرد: دارندگان فیش 
بانک ملى و اسناد قدیمى قبر در آرامستان باغ رضوان از 
سال 1363 تا سال1380 که ثبت سیستم نشده اند، براى 
صدور ســند پیش مجوز دفن، حداکثر تا پایان خردادماه 
سال جارى فرصت دارند براى تکمیل اطالعات و صدور 
سند با همراه داشتن مدارك شناســایى مالک فیش و 
یا ســند به واحد امور متوفیان واقع در ساختمان ادارى 

آرامستان باغ رضوان مراجعه کنند.   
وى ادامه داد: در صورت مراجعــه نکردن پس از مهلت 
تعیین شده، فیش هاى بانک ملى مربوط به خرید حفره از 

سال 63 تا سال 80 فاقد اعتبار خواهد بود. 
مدیرعامل سازمان آرامســتان هاى شهردارى اصفهان 
تصریح کرد: ضمنًا افرادى که حفره در آرامســتان باغ 
رضوان رزرو و هزینه آن راپرداخت نکــرده اند تا پایان 
اردیبهشت ماه سال جارى براى تعیین تکلیف و صدور 
سند پیش مجوز دفن فرصت دارند به واحد امور متوفیان 
آرامستان باغ رضوان مراجعه کنند و در صورت مراجعه 

نکردن  تا مهلت مقرر همه رزروها باطل مى شود. 

رئیس اتحادیه فرش دستباف روســتایى اصفهان با بیان 
اینکه در کمیســیون هاى مجلس توجهى به حوزه فرش 
نمى شود، افزود: بارها این مسائل را مطرح کرده ایم اما به 
دلیل اینکه حاکمیت، این صنعت را باور ندارد، پیگیرى ها 
به نتیجه نخواهد رسید و شاید تا 15 سال آینده به نقطه اى 
برسیم که فرش دســتباف را فقط در موزه ها ببینیم. على 
شهبازى در گفتگو با «ایمنا» با بیان اینکه فرش دستباف 
مقوله اى فراموش شده است و جزو اولویت هاى مسئوالن 
نیست، اظهار کرد: دلیل بى توجهى به مسائل حوزه فرش 
همین اولویت بندى هاست، بنابراین مشکالت بافنده ها، 
تولیدکننده ها و فروشــندگان آن همواره حل ناشده باقى 

مانده است. رئیس اتحادیه فرش دستباف روستایى اصفهان 
با بیان اینکه در حوزه فرش دستباف عمده مشکالت کاهش 
تولید و مسائل بافنده هاست، گفت: بازار فرش دستباف بى 
شک مشترى هاى خود را دارد اما تولیدات این حوزه به دلیل 
کاهش تعداد بافنده ها کم شده است و نسل جوان نیز تمایلى 

براى ورود به این حرفه از خود نشان نمى دهند.
رئ یس اتحادیه فرش دستباف روســتایى استان اصفهان 
تصریح کرد: کشــورهاى رقیب، فرش هاى دســتباف و 
ماشینى با نقشه هاى ایرانى تولید مى کنند و به عنوان نمونه 
مى توان به بلژیک اشاره کرد که فرش ابریشمى ماشینى با 

نقش و نگار ایرانى تولید مى کنند.

فرش دستباف
 به موزه ها مى رود

قبور پیش خرید 
با اطالعات ناقص، باطل مى شود

رئیس اداره منابع طبیعى فریدونشهر گفت: ارزش باالى 
کرفس کوهى طمع ســودجویان را برانگیخته و برداشت 
خارج از فصل آن موجب از میان رفتــن بخش زیادى از 

رویشگاه هاى طبیعى آن در فریدونشهر شده است.
امین حافظى در گفتگو با «مهر»، بــا بیان اینکه کرفس 
کوهى یا کلوس یــک گونه گیاهى بــا خاصیت دارویى 
فراوان است، اظهار کرد: این گیاه فقط در ایران وجود دارد و 
خاستگاه طبیعى این گیاه چهار استان زاگرسى ایران از جمله 
استان هاى چهار محال و بختیارى، اصفهان، خوزستان و 
لرستان اســت. وى اضافه کرد: شهرستان فریدونشهر با 
7000 هکتار رویشگاه طبیعى کلوس وسیع ترین رویشگاه 

کلوس (کرفس کوهى) در ایران را دارد.
رئیس منابع طبیعى فریدونشهر با بیان اینکه کلوس یک 
گیاه یکساله نیست و دائمى است، ابراز کرد: این گیاه اگر در 
شروع مرحله رشد و زمانى که داراى غنچه است برداشت 
بشود ریشه آن خشک مى شود و سال بعد گیاه دیگر رشد 
نمى کنــد. حافظى گفت: رویشــگاه هاى طبیعى کلوس 
در شهرستان فریدونشهر بسیار وســیع تر بوده است که 
با برداشت خارج از فصل و نامناســب این رویشگاه ها از 

بین رفته اند.
وى اضافه کرد: کرفس گیاهى خاص و رو به انقراض است 
و با وجود تالش هاى بسیار منابع طبیعى براى حفظ این 

گیاه خیلى به آینده آن خوشبین نیستیم.
حافظى با بیان اینکه رویشگاه هاى کلوس وسیع است و 
مناطق رویش آن مناطق صعب العبور است و منابع طبیعى 
به تنهایى قادر به حفاظت از رویشگاه ها نیست، اظهار کرد: 
منابع طبیعى در حفاظت از رویشــگاه ها مردم را شریک 
مى کند؛ مردم خودشان توســط قرقبان ها از رویشگاه ها 
محافظت مى کنند و در فصل بهره بردارى با مجوز منابع 
طبیعى کلوس را برداشت مى کنند و به فروش مى رسانند. 
وى افزود: ما سال گذشته در روســتاى کلوسه 537 ُتن 
برداشت کلوس داشتیم و پنج میلیارد تومان در آمد فروش 

کلوس خام در این روستا بوده است.
رئیس منابع طبیعى فریدونشهر با بیان اینکه گیاه کلوس 
و به خصوص غنچه تازه روییده گیــاه به دلیل کم بودن 
رویشــگاه و کمیاب بودن ارزش ریالى باالیى دارد، تأکید 
کرد: منابع طبیعى براى جلوگیرى از قاچاق کلوس ســه 
پاســگاه حفاظتى در جاده هاى مواصالتى شهرســتان 
فریدونشهر مســتقر کرده اســت و با نیروى انتظامى به 

صورت شبانه روزى گشت هاى مشترك دارد و قرقبان ها 
هم از رویشگاه ها مراقبت مى کنند. وى افزود: با وجود این، 
با قاچاق کلوس و درگیرى هاى مســلحانه با قاچاقچیان 
مواجه هستیم و بیشترین قاچاق کلوس هم در مرزهاى این 
شهرستان با استان هاى لرستان و چهار محال و بختیارى 

انجام مى شود.
حافظى با بیان اینکه به علت سراسرى نبودن رویش کلوس 

در ایران و اینکه این گیاه مختص یک چند استان است هیچ 
قانونى براى ممانعت از بهره بردارى آن نداریم، اظهار کرد: 
به موجب ماده 43 چیدن کلوس ممنوع است و کلوس در 
رویشگاه محافظت مى شود ولى هیچ قانونى براى حمل و 
فروش کلوس خارج از رویشگاه نداریم.  وى اضافه کرد: اگر 
حمل و فروش کلوس قاچاق و غیرقانونى اعالم شود کسى 

جرأت قاچاق آن را پیدا نمى کند.

 یک گونه گیاهى نایاب و گرانقیمت جهان در معرض انقراض است

چشم قاچاقچى ها به جواهر فریدونشهر

معاون توسعه مشــارکت هاى مردمى کمیته امداد امام 
خمینى(ره) استان اصفهان گفت: امضاى264 تفاهمنامه 
همکارى کمیته امداد با خیریه ها و مؤسسات مردم نهاد 
سراسر استان در سال 97، منجر به ارائه 25 میلیارد تومان 

کمک به نیازمندان و مددجویان اصفهانى شد.
مهدى رنجکش بابیان اینکه کمک پایدار به نیازمندان 
مستلزم تجمیع همه ظرفیت هاى موجود در عرصه خیر و 
احسان است، گفت: هم افزایى با خیریه ها و سازمان هاى 
مردم نهاد یکى از برنامه هاى کمیته امداد اصفهان است.

رنجکش عملى شدن این هم افزایى را مستلزم برداشتن 
گام هاى جدى دانست و یادآور شد: کمیته امداد اصفهان 
چندین ســال است که بخشــى از منابع خود را با هدف 
حمایت بیشــتر از نیازمندان به هم افزایى با خیریه ها و 

سازمان هاى مردم نهاد اختصاص داده است.
وى تأکید کرد: در ســال گذشــته ایــن رویکرد باعث 
هم افزایــى 25 میلیارد تومانى این نهــاد با 264 خیریه 
در سراسر استان شد به صورتى که پاره اى از مشکالت 
نیازمندان استان که به تنهایى از ســوى کمیته امداد و 

یا ســایر خیریه ها قابل حل نبود، از مسیر این همکارى 
حل شد.

معاون توسعه مشارکت هاى مردمى کمیته امداد اصفهان 
با اشاره به ضرورت تمرکز فعاالن عرصه خیر و احسان در 
زمینه هاى تخصصى، تصریح کرد: گستردگى بیش از حد 
حوزه هاى ارائه خدمات از مهم ترین آفت هاى فعالیت در 
امور خیر است و پخش کردن منابع محدود در دسترس 
نهاد هاى حمایتى و مؤسسات خیریه باعث کاسته شدن 

از اثر کمک هاى نیکوکاران و خیران مى شود.

مأموران قالبى آب و بــرق و گاز در اصفهان بیش از یک 
میلیارد ریال سرقت کردند. رئیس پلیس آگاهى فرماندهى 
انتظامى استان اصفهان گفت: در پى شکایت تعدادى از 
شهروندان مبنى بر سرقت به عنف تعدادى افراد ناشناس 
تحت پوشش مأمور، موضوع به صورت ویژه در دستور کار 

کارآگاهان پلیس آگاهى استان قرار گرفت.
سرهنگ سعید سلیمیان افزود: در تحقیقات پلیس مشخص 

شد که این سارقان پنج نفر هســتند، که در ساعت هاى 
مختلف شبانه روز با شناسایى افراد سالمند و معرفى خود 
به عنوان مأمور ادارات آب، برق و گاز به در منازل آنها رفته 
و با تهدید سالح ســرد اقدام به سرقت طالهاى شاکیان

 کرده اند. وى با اشاره به دستگیرى این متهمان گفت: در 
بازرسى از مخفیگاه سارقان، تعدادى دستبند یکبار مصرف، 
چسب هاى 5 سانتى، کاله، چفیه، دستکش، تعدادى قمه 

و قداره کشف شد و دو دستگاه خودروى ال 90 و پژو 405 
که از آنها در سرقت ها استفاده مى کردند نیز توقیف شد.

رئیس پلیس آگاهى اســتان اصفهان با بیــان اینکه این 
متهمان در تحقیقات صورت گرفته به چهار فقره سرقت 
به عنف از منازل افراد سالمند نیز  اعتراف کرده اند گفت: 
ارزش اموال به سرقت رفته در این سرقت ها برابر اعالم 

نظر کارشناسان یک میلیارد ریال است.

یک عضو مجمع نمایندگان اســتان اصفهان گفت که 
طرح تشکیل استان اصفهان شمالى هفته بعد از تعطیالت 

مجلس در دستور کار کمیسیون شوراها قرار مى گیرد.
جواد ساداتى نژاد در گفتگو با «ایســنا»، اظهار کرد: این 
طرح مراحل قانونى خود را طى کرده و بعد از تعطیالت در 
دستور کار کمیسیون شوراها قرار مى گیرد که در صورت 

تصویب کمیسیون به مجلس براى رأى گیرى ارائه خواهد 
شد. به گفته  وى طبق این طرح قرار است استان اصفهان 
شمالى از 9 شهرســتان نایین، خور و بیابانک، اردستان، 
نطنز، گلپایگان، خوانسار، کاشــان، آران و بیدگل و میمه 

تشکیل شود.
نماینده کاشــان در مورد بار مالى این طرح گفت: در حال 

مذاکره با دولت هستیم تا ان شاء ا... مشکل بار مالى آن هم 
رفع شود کما این که دولت نظر منفى درباره  این طرح اعالم 
نکرده ما به دنبال آن هستیم که نظر مثبت دولت را بگیریم.
به گفته ســاداتى نژاد نمایندگان استان اصفهان هم نگاه 
مثبتى به این طرح دارند و در مجمــوع فضاى خوبى در 

مجلس در این باره حاکم است.

کارشناس مســئول پیش بینى هواى اداره کل هواشناسى استان اصفهان گفت: بررسى 
نقشه هاى هواشناسى بیانگر فعالیت جوى تقریباً ناپایدار بر روى استان و گذر موج ناپایدار 

طى روز یک شنبه (امروز) است.
آسیه آقایى  اظهار کرد: روز یک شنبه در اکثر مناطق استان، بارش هاى موقت بهارى و در 

نواحى جنوب و غرب استان رگبار و رعد و برق پیش بینى مى شود.
وى با اشاره به اینکه دماى هوا در اکثر مناطق استان 2 تا 4 درجه سانتیگراد افزایش خواهد 
داشت، اعالم کرد: دماى هواى شهر اصفهان روز یک شنبه در سردترین ساعات روز به 
9 درجه سانتیگراد خواهد رسید و سردترین نقطه اســتان بویین میاندشت با صفر درجه 

سانتیگراد و گرم ترین نقطه استان چوپانان با 25 درجه سانتیگراد پیش بینى مى شود.

رئیس اداره بهبود تولیدات گیاهى جهاد کشاورزى کاشان گفت: سرمازدگى نزدیک به 3000 
هکتار از باغ هاى این شهرستان را تحت تأثیر قرار داد و خسارت هایى وارد کرد.

عباس معینى فر در گفتگو با «ایرنا» بیان کرد: بارش هاى پراکنده باران و برف و برودت 
هوا در چند شب گذشته به درختان گردو، آلوچه، زردآلو، قیسى و درختچه هاى گل محمدى 
در بخش هاى برزك، قمصر و نیاســر کاشان خسارت زده اســت. وى افزود: بیشتر این 
خسارت ها به روستاهاى ویدوج، ویدوجا و ازوار در بخش برزك و همچنین به روستاهاى 
قهرود و جوینان در بخش قمصر کاشان وارد آمد که کارشناسان در حال بررسى برآورد ریالى 
آسیب هاى ناشى از این سرمازدگى هستند. به گفته وى، 6300 هکتار زمین کشاورزى و 

9000  هکتار باغ و گلخانه در شهرستان کاشان وجود دارد.

هم افزایى 25 میلیارد تومانى کمیته امداد و خیریه هاى استان

دستگیرى باند 5  نفره مأمورنما در اصفهان

طرح تشکیل استان اصفهان شمالى در دستور کار قرار مى گیرد

3000 هکتار از باغ هاى کاشان را سرما زدافزایش دماى هوا همراه با باران بهارى 

ورود بخش خصوصى به فعالیت هاى حوزه هنرى

مراســم بازگشایى سالن سوره توســط بخش خصوصى 
و افتتاح گنجینه آثار فاخر و تجلیل از ســه هنرمند استاد 
پیشکسوت در رشته هاى موسیقى، نمایش و فیروزه کوبى 

برگزار شد.
رئیس حوزه هنرى اســتان اصفهان در این مراسم که در 
مجموعه فرهنگى سوره و با حضور عده کثیرى از هنرمندان 
رشته هاى مختلف برگزار شــده بود، گفت: امروز شرایط 
برپایى برنامه ها با گذشته کامًال متفاوت شده و امید است در 

مسیر جدید موفقیت حاصل شود و استمرار یابد.
مهدى احمدى فر مسئولیت پذیرى در استان اصفهان که در 
جهان زبانزد است را وظیفه بسیار سنگین به خصوص در 
بخش هنر دانست و اظهار کرد: در این مدت تالش بسیار 
گسترده اى براى دستیابى به اهداف در رشته هاى مختلف 
هنرى صورت گرفت ولى افســوس که توانایى مالى در 
بخش هنر به خصوص در حوزه هنرى بسیار اندك است 
و همین امر سبب شــد تا از بخش خصوصى براى توسعه 
زیرســاخت فضاى فرهنگ و هنر بهره گیریم. وى ادامه 
داد: امروز مجموعه ســالن آمفى تئاتر و گالرى مجموعه 
فرهنگى سوره اصفهان به بخش خصوصى و به مجموعه 
برهان سپرده شد که امید است این هنرمندان با تجربه در 
توسعه زیرساخت ها و کمک به اجراى برنامه هاى فرهنگى 
تالش کنند و در گام هاى بعدى نیز فضاى بیشترى براى 
زمینه هاى هنرى مهیا شــود. رئیس حوزه هنرى استان 
اصفهان گفت: حرکــت واگذارى بــه بخش خصوصى 
مى تواند حرکتى خوش یمن باشد  و مطمئن هستم در این 

مسیر توفیقات بسیار خوبى حاصل خواهد شد. 

احمدى فــر همچنین به نصــف جهان گفــت: امروز دو 
فرآیند آمفى تئاتر و گالرى مجموعه فرهنگى ســوره به 
بخش خصوصى واگذار شد تا هر جا که نیاز به بازسازى و 
سرمایه گذارى است اقدام نمایند و در حقیقت ما براى بخش 

خصوصى، کارآفرینى کردیم.
وى با بیان اینکه با همت مجموعه هنرى برهان و پشتیبانى 
حوزه هنرى اســتان از ســه هنرمند نمایشى، موسیقى و 
هنرهاى تجسمى در این مراسم تجلیل مى گردد، گفت: 
همه فعالیت هاى مجموعه برهــان با نظارت کامل حوزه 
هنرى استان اصفهان و بر اســاس ضوابط حوزه هنرى 
توســط بخش خصوصى انجام مى شــود و هر جا نیاز به 
بازسازى و صرف هزینه باشد و امکان هزینه کردن براى 
حوزه هنرى وجود نداشــته باشــد بخش خصوصى ورود 
مى کند. احمدى فر این را هم گفت که: نمایشگاه گنجینه آثار 
فاخر هنرمندان هم امروز افتتاح و مورد بازدید قرار مى گیرد و 
از سید احمد مراتب در رشته موسیقى، حسن اکلیلى هنرمند 
هنرهاى نمایشى و روین یروشــالمى فیروزه کار با اهداى 

لوح تجلیل مى گردد.
مدیــر مجموعه برهان از فعالیت در ســنگر هنر بســیار 
خوشحال بوده و گفت: مجموعه هنرى برهان داراى سابقه 
17 ساله با تجربیات موفق بوده و در مدت کوتاهى که سالن 
آمفى تئاتر و گالرى مجموعه سوره را در اختیار داریم بیش 
از یک میلیارد و پانصد میلیون ریال براى بازسازى گالرى 

و... هزینه شد. 
محمدحســن جعفرى افزود: ما آمادگى برگزارى سمینار، 
همایش، تئاتر، نمایشگاه، کنسرت و... را در این مجموعه 

داشته و خدمات خوبى را ارائه مى دهیم.

رئیس مرکز اطالع رسانى پلیس استان اصفهان از 
اقدام شجاعانه مأمور پلیس شهرستان نجف آباد 
که باعث نجات جان یک جــوان از مرگ حتمى 

شده بود خبر داد.
ســرهنگ جواد درســتکار با اعــالم این خبر 
اظهار کرد: در پى وقوع حادثــه تصادف بین دو 
دســتگاه تریلر با یکدیگر که در اتوبان شــهید 
کاظمى شهرســتان  نجف آباد رخ داد، لوله ها و 
تیرآهن هــاى داخل تریلــر جلویى بــه داخل 
خودرویى که از پشت به آن برخورد کرده وارد شده 

و با راننده و سرنشین آن برخورد مى کند.
وى با بیان اینکه در این حادثه مقدارى از لوله ها 
به درون صورت، سر و ســینه فرزند جوان راننده 
اصابت کرده بود، افــزود: در ایــن لحظه واحد 
گشت یگان امداد فرماندهى انتظامى شهرستان 
نجف آباد که در محل به گشــتزنى مى پرداخت 
با مشــاهده صحنه بالفاصله به یارى مصدومان 

شتافت.
این مقام انتظامى عنوان کرد: اســتوار على اصغر 
بهارلویى، مأمور وظیفه شــناس گشــت یگان 
امداد با بــه خطر انداختن جان خــود وارد کابین 
تریلر شــده و لوله ها و تیرآهن ها را از بدن فرزند 
جوان بیرون کشیده و با مهارت خاصى او را از زیر 
لوله ها و تیرآهن ها خارج کرده و به سرعت وى را 

به بیمارستان منتقل مى کند.
ســرهنگ درســتکار با بیان اینکه ایــن مأمور 
وظیفه شناس با اقدام شجاعانه و سریع خود باعث 
نجات جان جوان مصدوم در این حادثه شد، اظهار 
کرد: پــدر و فرزند نجات یافته کــه اهل یکى از 
استان هاى شمالى کشور بودند با مراجعه به دفتر 
197 فرماندهى انتظامى اســتان اصفهان از این 

مأ مور مذکور تقدیر و تشکر کردند.

اقدام شجاعانه 
مأمور پلیس اصفهان در 
نجات جان یک جوان

ساسان اکبرزاده
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محمدرضا غفــارى، بازیگر جوان ســینما و تلویزیون 
است که با بازى در فیلم ســینمایى «رؤیاى خیس» 
به دنیاى سینما راه یافت و خیلى زود توانست به ایفاى 
نقش هایى متعدد در ســینما بپردازد. چهار سال بعد از 
حضور محمدرضا غفارى در ســینما این بازیگر جوان 
توانست به بازى در تلویزیون بپردازد و در اولین تجربه 

تلویزیونى اش موفق ظاهر شد.
غفارى تا چند روز دیگر با سریال «دلدار» به تلویزیون 
مى آید. این سریال در ایام ماه مبارك رمضان روى آنتن 
شبکه 2 مى رود. به همین بهانه مرورى بر چند سریال 
محمدرضا غفارى داشــته ایم که در ادامه مشــاهده 

مى کنید.
سریال «آشپزباشى» اولین سریال غفارى در تلویزیون 
بود که ســال هاى 88 و 89 به کارگردانى محمدرضا 
هنرمند از شبکه یک سیما پخش شد. محمدرضا غفارى 

در اولین تجربــه تلویزیونى اش در نقش پســر پرویز 
پرستویى و فاطمه معتمدآریا که صاحب رستورانى بزرگ 
بودند جلوى دوربین رفــت و با بازیگران دیگرى چون 
مهراوه شــریفى نیا، ملیکا شریفى نیا، على طباطبایى، 
فرهاد اصالنى، آشا محرابى، شــبنم مقدمى، مهرداد 

ضیایى و... همبازى بود.
یکى دیگر از سریال هاى غفارى در تلویزیون سریال 
«سایه بان» است که ســال 96 به کارگردانى برادران 
محمودى از شبکه 2 سیما پخش شد و بازى این بازیگر 
جوان در یکــى از نقش هاى اصلى مــورد توجه قرار 
گرفت.او در سریال «سایه بان» بازیگر نقش «آرمان» 
اســت که در خانواده اى متولد شــد که پدر و مادرش 
اختالفات زیادى با هم دارند و مشکالت خانوادگى در 
تصمیمش براى ازدواج اختاللى ایجاد مى کند که قصه 

را تا پایان داستان پیش مى برد.
محمدرضا غفارى در «ســایه بان» با بازیگرانى چون 
امین تارخ، هســتى مهدوى فر، پریوش نظریه، رؤیا 
تیموریان، بهزاد فراهانى، على اوسیوند، محمد عمرانى، 

کامران تفتى، آناهیتا افشار و... همبازى بود.
«دلدار»، سریال جدید غفارى در تلویزیون به کارگردانى 
برادران محمودى است. این بازیگر جوان که در سریال 
«ســایه بان» تجربه خوبى را با این دو برادر داشت بار 

دیگر در «دلدار» به همکارى با آنها پرداخت.
غفارى در «دلدار» با بازیگرانى چون الناز حبیبى، مریم 
بوبانى، حسام محمودى، سوگل خلیق، بهزاد فراهانى، 
مهران نائل، پریوش نظریه، همایون ارشــادى، کمند 
امیرسلیمانى، نیما رئیسى،علیرضا آرا و پیمان جعفرى 

همبازى است.

بازیگر «مصائب شیرین2» گفت: خدا را شکر 
مى کنم مدت هاست اثرات بیمارى ام از بین 
رفته و دو سال اســت که به صورت حرفه اى 
مشغول بازیگرى هستم و در طول این زمان 
از لحاظ وزنى هم به تعادل رســیده ام و همه 

چیز براى من این روز ها خوب و خوش است.
رضا داود نژاد، بازیگر ســینما و تلویزیون در 
خصوص آخرین فعالیت هاى خود در عرصه 
بازیگرى گفت: چندى پیش فیلم ســینمایى 
«مصائب شــیرین 2» در جشــنواره جهانى 
فیلم فجر اکران شــد. عالوه بر آن مشغول 
بازى در سریال «بعد از آزادى» به کارگردانى 

محمدعلى باشه آهنگر هستم.
وى درباره همکارى جدید خود با محمدعلى 
باشــه آهنگر افزود: این ســریال با نام «بعد 
از آزادى» براى پخش در شــبکه اول سیما 
آماده مى شــود و هم اکنون فیلمبردارى اثر 
در حال انجام است. «بعد از آزادى» پروژه اى 

بسیار طوالنى است که حدوداً ده ماه به طول 
مى انجامد و در حال حاضر تنهــا یک ماه از 

فیلمبردارى گذشته است.
بازیگر فیلم ســینمایى «نیش زنبور» درباره 
مضمون این سریال اضافه کرد: این سریال 
اثرى اجتماعى است که نوع درام و روایت آن 
باعث طوالنى شدن آن شده است. با توجه به 
شرایط تولید و نوع درام اثر امیدوارم این سریال 
از ســوى مخاطبان تلویزیون مورد استقبال 
قرار گیرد. وى درمورد سایر فعالیت هاى خود 
در عرصه بازیگرى اذعان کرد: امسال خدا را 
شکر سال کامًال پرکارى دارم. بازى در فیلم 
سینمایى «گیسوم»، چند سریال تلویزیونى و 
چند سریال در شبکه نمایش خانگى دارم و خدا 
را شکر سال بسیار خوبى را تا امروز پشت سر 
گذاشته ام. سعى مى کنم در تمامى کارهایى 

که حضور دارم متفاوت و مثمر ثمر باشم.
بازیگر فیلم سینمایى «مصائب شیرین» درباره 

آخرین وضعیت جســمانى خود افزود: خدا را 
شکر مى کنم مدت ها است اثرات بیمارى ام 
از بین رفته و به مدت دو ســال اســت که به 
صورت حرفه اى مشــغول بازیگرى هستم و 
در طول این زمان از لحاظ وزنى هم به تعادل 
رسیده ام و همه چیز براى من این روز ها خوب 

و خوش است.
داودنژاد با اشاره به شرایط سخت تولید نسخه 
دوم فیلم ســینمایى «مصائب شــیرین» به 
کارگردانى پدرش علیرضا داودنژاد خاطرنشان 
کرد: «مصائب شیرین2»پروژه بسیار سنگینى 
بود که دو سال کامل مشغول آن بودیم. شش 
ماه پروژه در انگلیس گذشت و مابقى در ایران 
ضبط و تولید شد. واقعیت امر من فیلم را اولین 
بار با مردم دیدم و تمام ایــن مدت مقاومت 
کردم که فیلم را پیــش از اکران نگاه نکنم و 
حال منتظر بازخورد مخاطب نســبت به اثر 

هستم.

کارگردان فیلم سینمایى «زعفرانیه 14 تیر» که در بخش 
بازار سى و هفتمین جشــنواره جهانى فیلم فجر روى پرده 
رفت، درباره انتخاب این فیلمنامه براى ساخت اولین فیلم 
سینمایى اش گفت: من پیش از اینکه براى این فیلم پروانه 

ساخت بگیرم براى دو فیلمنامه دیگر مجوز گرفتم که یکى از 
آنها «خداحافظى طوالنى» بود که بعدها آقاى مؤتمن آن را 
ساخت و دیگرى «مات» که امکان ساختشان برایم فراهم 

نشد و هنوز هم عالقه مندم آن را بسازم.
سیدعلى هاشمى افزود: جابر قاسمعلى، نویسنده «زعفرانیه 
14 تیر» عالقه مند بود این فیلمنامه ساخته شود و من نیز 
به دلیل ویژگى هاى این اثر و جذابیت هــاى کاراکترها و 
اینکه اتفاقات داستان در طول یک روز و در یک لوکیشن 
رخ مى دهد، عالقه مند شدم که به عنوان اولین تجربه بلند 
ســینمایى ام این فیلمنامه را جلو دوربین ببرم. وى درباره 
تغییراتى که براى اکران عمومى ممکن است در فیلم اعمال 

شود، توضیح داد: بعد از نمایش فیلم در جشنواره بازخوردهاى 
خوبى دریافت کردم و فکر نمى کنم تغییر خاصى براى اکران 
عمومى در کار داده شود. فیلمنامه این فیلم خیلى طوالنى 
بود اما در نسخه به نمایش درآمده با 35 دقیقه حذف شاهد 
فیلمى 100 دقیقه اى بودیم و فکر نمى کنم فیلم دیگر جاى 

کوتاه کردن داشته باشد. 
این کارگردان تئاتر بیان کرد: معتقدم بازیگران این فیلم به 
درستى از عهده نقش هایشان برآمده اند و حتى نازنین بیاتى 
یکى از متفاوت ترین نقش هاى کارنامه اش را ایفا کرده است 
البته مخاطبان هر کدام با نگرش خودشان ممکن است با 
یکى از شخصیت هاى فیلم ارتباط برقرار کنند البته در این 

اثر تقریباً همه کاراکترها به نوعى گناهکار هســتند به جز 
شــخصیت «میمنت» که هنگامه قاضیانى نقشش را ایفا 
مى کند از این رو برخى مخاطبان با کاراکتر او بیشتر همراه 
مى شوند. وى گفت: قرارداد با پخش کننده بسته شده است 
و در حال حاضر منتظر دریافت پروانه نمایش هستیم تا در 

زمانى مناسب فیلم را اکران کنیم. 
در «زعفرانیه 14 تیر» مهدى هاشمى، هنگامه قاضیانى، 
نازنین بیاتى، لیندا کیانى و مســعود رایگان نقش آفرینى 
کردند. داستان این فیلم درباره خانواده اى است که دخترشان 
به تازگى از سفرى بازگشته و خبرهایى به آنها مى دهد که 

زندگى خانواده را دچار تحول مى کند.

مدیر روابط عمومى دفتر موسیقى خبر ممنوعیت فعالیت 
حامد همایون، خواننده و آهنگساز ایرانى را تکذیب کرد.

مدیر روابط عمومى دفتر موســیقى وزارت ارشــاد در 
واکنش به انتشــار خبر ممنوعیت فعالیت حامد همایون 
که از ســاعاتى قبل در فضاى مجازى منتشر شده است 
گفت: از نظر دفتر موســیقى وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اسالمى این خواننده منعى براى کار ندارد. وى افزود: اما 
اگر پخش صدا و تصویر او در صدا و ســیما با ممنوعیتى 
روبه رو شده است این موضوع به دفتر موسیقى وزارت 
فرهنگ ارتباطى ندارد و سازمان صدا و سیما در مواردى 
اینچنینى همیشه مستقل از وزارت فرهنگ و ارشاد عمل 

کرده است.
به گزارش «ایرنا» از صبح روز جمعه انتشــار تصویرى 
از یک ابالغیه مکتوب درون سازمانى مربوط به دستور 
معاونت سیما به شبکه جام جم مبنى بر ممنوعیت انتشار 
تصویر و آثار حامد همایون تا اطالع ثانوى، این شائبه را 
ایجاد کرده بود که مجوز رسمى فعالیت هاى این هنرمند 
از سوى دفتر موسیقى باطل شده است که با پیگیرى هاى 
صورت گرفته مشخص شــد این هنرمند از نظر وزارت 

فرهنگ ممنوعیتى براى فعالیت ندارد.

یک اثر هنرى جدید که اخیراً بر روى دیوارهاى «ماربل آرچ»  لندن، در حمایت از گروه 
معترض به تغییرات اقلیمى خلق شده است، به گفته  یکى از کارشناسان هنرى، مى تواند 

متعلق به «بنکسى»، هنرمند معروف نقاشى هاى دیوارى خیابانى باشد.
به گزارش «گاردین»، « جان برندلر» که یکى از مجموعه داران آثار هنرى بنکسى است، 
تأیید کرد، اثر خلق شده جدید در لندن که جمله «از این لحظه نامیدى خاتمه مى یابد 
و اقدامات آغاز مى شود» در کنار تصویر دختربچه اى که در کنار جوانه یک گیاه روى 
زمین نشسته است را به تصویر مى کشد، با توجه به سبک و نوع طراحى اش متعلق به 

بنکسى است. این مجموعه دار افزود: «از آنجا این اثر را متعلق به بنکسى مى دانم که 
موضوع این اثر از جمله موضوعات مورد عالقه و تأیید این هنرمند است و در کنار آن به 
نظر مى رسد این اثر ادامه نقاشى "پورت تابلوت" باشد که در ماه دسامبر دیده شد. مهم 
نیست که نام این هنرمند در کنار آثارش نوشته شده باشد یا خیر، امضاى این هنرمند 

اثر هنرى او است.» 
این اثر هنرى در منطقه اى خلق شده که پیش از این محل تجمع فعاالن محیط زیست 

بوده است.
به گفته  یک ســخنگوى شوراى «وست مینســتر» این اثر هنرى جدید مورد بررسى 
کارشناسان بیشترى قرار گرفته ولى هنوز هویت آن با قطعیت اعالم نشده است. بنکسى 

هم هنوز در رابطه با این اثر هیچ واکنشى نشان نداده است.
به گفته برندلر، این اثر نسبت به نقاشى دیوار مدرسه ابتدایى شهر «میدستون»، شباهت 
بسیار بیشترى به سبک بنکسى دارد. در ماه دسامبر سال 2018 نیز اثر اعتراضى دیگرى 

با موضوع آلودگى هوا در شهر «پورت تابلوت» توسط این هنرمند خلق شد.
بنکسى، هنرمند گرافیتى کار اهل بریستول است که با نقاشى هاى دیوارى و هنر گرافیتى 
اعتراضى خود، شهرت جهانى دارد، با این حال هنوز هویت اصلى او فاش نشده است. 
نقاشى هاى این هنرمند بیشتر به مسائل سیاسى و موضوع هایى مانند گرماى جهانى، 
جنگ، شنود غیرقانونى و شرایط سخت کارى پرداخته است. تاکنون بارها نقاشى هاى 

این هنرمند از روى دیوار جدا و به قیمت صدها هزار پوند فروخته شده است.

فیلم «شکستن همزمان بیست اســتخوان» براى اولین بار در ایران در 
سى و هفتمین جشــنواره جهانى فیلم فجر به نمایش درآمد. این فیلم 
محصول مشترك ایران و افغانستان است که توسط برادران محمودى 
ساخته شده و محسن تنابنده هم در آن در نقش یک شهروند افغانستانى 

بازى کرده است.
تنابنده پس از نمایش این فیلم در جشنواره جهانى فجر اظهار کرد: این 

فیلم در فستیوال هاى بین المللى با نام «رونا، مادر عظیم» شرکت کرده اما 
نام آن در اکران هاى داخل کشور «شکستن همزمان بیست استخوان» 
است. نام این فیلم اشاره به درد زایمان دارد، چون این درد به حدى است 
که انگار 20 اســتخوان بدن همزمان بشکند. بازیگر نقش «عظیم» در 
«شکستن همزمان بیست اســتخوان» درباره دشوارى هاى ایفاى این 
نقش گفت: جمشید محمودى، کارگردان فیلم، خودش افغانستانى است 

و این بار زیادى را از روى دوشم برداشت، چون مى دانستم وقتى قرار است 
پرسوناژ یک افغان را بازى کنم، با تیمى سر و کار دارم که شناخت بسیار 
کاملى از آن دارند و مسلط هستند. وى خاطرنشان کرد: فرهنگ، نوع رفتار 
و حرف زدن افغانســتانى برایم جالب بود و همیشه دلم مى خواست یک 
پرسوناژ افغانستانى را بازى کنم. براى همین وقتى این کار به من پیشنهاد 
شد، با ذوق و شوق آن را پذیرفتم. من چون لهجه ها و گویش ها را خیلى 

دوست دارم، معموًال پرسوناژهاى زیادى را بازى کرده ام؛ لهجه افغانستانى 
هم برایم جذاب و دوست داشــتنى بود، مخصوصًا که بزرگ ترین گروه 
مهاجر ساکن در ایران، افاغنه هستند. تنابنده اذعان کرد: این فیلم از بدو 
تولیدش دچار بى مهرى هاى زیادى شد. یعنى دو سال قبل خیلى خبرها 
درباره حضور قطعى این فیلم در جشنواره ملى فجر بود، ناگهان بدون دلیل 

خبر آمد که این فیلم در جشنواره فجر نخواهد بود.

محسن تنابنده: لهجه افغانستانى برایم جذاب است

سجاد افشاریان، کمدین برنامه «خندوانه» با نقشى متفاوت در سریال 
ماه رمضانى «برادرجان» به تلویزیون مى آید.

سریال «برادرجان» به کارگردانى محمدرضا آهنج، نویسندگى سعید 
نعمت ا... و تهیه کنندگى محمدرضا شــفیعى ســریال ماه رمضانى 
تلویزیون در شبکه 3 سیماست که سجاد افشــاریان کمدین برنامه 

«خندوانه» در نقشى متفاوت جلوى دوربین این سریال رفته است.

سجاد افشاریان را اغلب مخاطبان تلویزیون با اجراى استندآپ کمدى 
در برنامه «خندوانه» مى شناسند اما این هنرمند کشورمان از سابقه اى 
چند ساله در دنیاى نویسندگى، تئاتر و کارگردانى برخوردار است و به 

زودى با سریال جدیدى به تلویزیون مى آید.
سجاد افشاریان، بازیگر، نویسنده و کارگردان سینما و تلویزیون است که 
نزدیک به دو دهه از عمر خود را در دنیاى هنر گذراند و اغلب هنرمندان 

اهل تئاتر او را به خوبى مى شناسند. نویسنده برنامه «خندوانه» زمانى 
که جلوى دوربین این برنامه رفت براى مخاطبان بیشتر شناخته شد و 

اجراى استندآپ کمدى راه محبوبیت او را گشود.
سجاد افشاریان تا چند وقت دیگر با سریال ماه رمضانى «برادرجان» 
مهمان خانه هاى مردم در شبکه 3 سیما مى شود. این هنرمند در سریال 
«برادرجان» با بازیگرانى چون على نصیریان، حسن پورشیرازى، حسام 

منظور، آفرین عبیسى، سعید چنگیزیان، کامران تفتى، ندا جبرئیلى، 
نسیم ادبى، مارال فرجاد، شیوا ابراهیمى، محبوبه صادقى و جلیل فرجاد 
همبازى است. سجاد افشاریان، نویسندگى سریال «شمس العماره» 
و «خندوانه» را برعهده داشت و نقش هایى متفاوت از دنیاى کمدى را 
در «حبیب آقا» و «نجوا» جلوى دوربین برد و مدتى هم به عنوان مدیر 

گروه «بمرانى» در کنار عوامل این گروه حضور داشت.

بازگشت کمدین «خندوانه» به تلویزیون با «برادرجان»

بازیگر «مصائب شیرین» درباره آخرین وضعیت جسمانى خود:

وزنم کامًال به تعادل رسیده 
و سالمت هستم

منعى براى فعالیت
 حامد همایون وجود ندارد

از «رؤیاى خیس»
 تا «دلدار»

مرورى بر 
کارنامه بازیگرى 
محمدرضا غفارى 

نقاشى دیوارى جدید لندن اثر «بنکسى»  است؟

ــمانى خود افزود: خدا را 
ها است اثرات بیمارى ام 
ت دو ســال اســت که به 
شــغول بازیگرى هستم و 
ز لحاظ وزنى هم به تعادل 
ز براى من این روز ها خوب 

شرایط سخت تولید نسخه 
ى «مصائب شــیرین» به 
علیرضا داودنژاد خاطرنشان 
ین2»پروژه بسیار سنگینى 
ل مشغول آن بودیم. شش 
س گذشت و مابقى در ایران 
واقعیت امر من فیلم را اولین 
 تمام ایــن مدت مقاومت 
یــش از اکران نگاه نکنم و 
مخاطب نســبت به اثر  رد

 مادر عظیم» شرکت کرده اما 
ن همزمان بیست استخوان»

، چون این درد به حدى است 
ند. بازیگر نقش «عظیم» در 
رباره دشوارى هاى ایفاى این 
یلم، خودش افغانستانى است 

و این بار زیادى را از روى دوشم برداشت، چون مى دانستم وقتى قرار است 
دارم که شناخت بسیار کار پرسوناژ یکافغان را بازى کنم، با تیمى سر و

کاملى از آن دارند و مسلط هستند. وى خاطرنشان کرد: فرهنگ، نوع رفتار 
و حرف زدن افغانســتانى برایم جالب بود و همیشه دلم مى خواست یک 
پرسوناژ افغانستانى را بازى کنم. براى همین وقتى این کار به من پیشنهاد 
شد، با ذوق و شوق آن را پذیرفتم. من چون لهجه ها و گویش ها را خیلى 

دوست دارم، معموًال پرسوناژهاى زیادى را بازى کرده ام؛ لهجه افغانستانى
هم برایمجذاب و دوستداشــتنى بود، مخصوصًا که بزرگ ترین گروه
بدو مهاجرساکن در ایران، افاغنه هستند. تنابنده اذعان کرد: اینفیلم از
تولیدش دچار بى مهرى هاى زیادى شد. یعنى دو سال قبل خیلى خبرها
درباره حضور قطعى این فیلم در جشنواره ملى فجر بود، ناگهان بدون دلیل

خبر آمد که این فیلم در جشنواره فجر نخواهد بود.

ب یمج ىبر هج

ى خود:

فیلم ســینمایى «نبات» با بازى شهاب حسینى 
از روز چهارشنبه 18 اردیبهشت اکران مى شود.

فیلم سینمایى «نبات» به کارگردانى پگاه ارضى 
از چهارشنبه 18 اردیبهشت ماه در گروه سینمایى 

پردیس زندگى اکران مى شود.
«نبات» نخستین فیلم سینمایى شهاب حسینى 
در قامت نقش اول بعد از دو ســال است که به 

اکران عمومى در مى آید.
«نبات» بــه کارگردانى پگاه ارضــى و با بازى 
شــهاب حســینى، نازنین فراهانى و ســتایش 
محمودى یک ملودرام اجتماعى است که ترسیم 
روابط انســانى و عاطفى خانوادگى در آن مورد 

تحسین منتقدان قرار گرفته است.

شهاب حسینى 
به سینماها مى آید

کارگردان فیلم «زعفرانیه 14 تیر»:
 همه گناهکار هستند به غیر از «میمنت»
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 سایت «ورزش ســه» به نقل از محمد همتى به عنوان 
شاهد عینى اتفاقات  بازى سپاهان-پرسپولیس گزارشى 
از آنچه روز جمعه در ورزشگاه آزادى اتفاق افتاد را منتشر 

کرده که با هم مى خوانیم:
هــواداران دو تیــم یــک روز پرحاشــیه و جنجالى را 
روى ســکوهاى آزادى رقم زدند تــا مهمترین اتفاق

حســاس ترین بازى این هفته، به جنجــال هاى روى 
سکوها مربوط شود.

دیدار تیم هاى پرســپولیس و ســپاهان با حاشیه هاى 
بسیار زیادى همراه بود. پیش از مسابقه هواداران دو تیم 
با یکدیگر درگیر شدند و در طول مسابقه نیز فارغ از تنش 
و التهاب روى سکوها، اعضاى نیمکت دو تیم نیز با هم 
مجادله هاى لفظى و حتى فیزیکى داشتند. کار تا جایى 
پیش رفت که شاید به یاد ماندنى ترین تصویر از این بازى 
نیز همان درگیرى پایان مسابقه باشد که به نوعى همه در 
آن شرکت داشتند. اما این اتفاقات از کجا آغاز شدند و چرا 

به این شکل گسترده بودند؟

  حضور سپاهانى ها عامل تعجب قرمزها
ترافیک اطراف ورزشــگاه از ســاعت 16 سنگین تر و 
ظرفیت پارکینگ ها نیز پر شد. همین موضوع مسئوالن 
انتظامى و پلیس راهور را به اتخاذ این تصمیم وا داشت 

که ورودى هاى ورزشگاه را ببندند.
اما در داخل ورزشــگاه؛ بیش از 30 هزار پرسپولیســى 
در ورزشــگاه بودند و لحظه به لحظه نیز بر تعدادشــان 
افزوده مى شد. البته این وضعیت سکوهاى پرسپولیسى 
بود. در ســمت جایگاه طرفداران تیفوســى استقالل، 
هواداران پرتعداد سپاهانى حضور داشتند و همین حضور 
پرتعدادشــان، باعث تعجب قرمزها شــده بود. آنها که 
اغلب با اتوبوس به تهران آمده بودند، سازماندهى شده 
در ســکوها حضور داشــتند و این در حالى است که در 
بازى هاى قبلى، معموًال چهارصد پانصد طرفدار زردپوش 

در ورزشگاه آزادى حضور مى یافتند.
اما نکته اى که باعث تعجب مى شد، این بود که هواداران 
سپاهان همگى در طبقه اول بودند و باالى سرشان خالى 

گذاشته شده بود!

شــعارهاى تند و بى پایان از سکوهاى   
سرخ

هواداران تیم پرســپولیس در فاصله چهار ســاعت تا 
شــروع بازى حضور قابل توجهى روى سکوها داشتند. 
آنها پیش از شــروع بازى رو بــه هواداران ســپاهان 

شعارهاى تند و توهین آمیز ســر مى دادند و هر بار که 
سپاهانى ها مى خواستند تیم خود را تشویق کنند، با ایجاد 
سروصدا مانع مى شــدند. اتفاقى که البته تقریبًا در تمام 

ورزشگاه ها رخ مى دهد.
این اتفاق تا شروع بازى ادامه داشت و هواداران دو تیم به 
خصوص پرسپولیسى ها، بى توجه به پیام هاى گوینده 
اســتادیوم و پخش موسیقى، به شــعارهاى خود ادامه 
مى دادند اما تا ساعت 18 هیچ اتفاقى به غیر از شعارهاى 

زشت و توهین آمیز رخ نداد.

آغاز پرتاب ســنگ و صندلى با مجادله   
لفظى

در فاصله 90 دقیقه تا شروع مسابقه، التهاب روى سکوها 
بیشتر و بیشتر شــد. طرفداران زردپوش در این لحظات 
تالش داشتند تا ســرود قهرمانى را بخوانند که پس از 
ناکامى، به سر دادن شــعارى توهین آمیز روى آوردند. 
سپس بین چند هوادار پرسپولیســى حاضر در قسمت 
جایگاه و سپاهانى ها مجادله اى لفظى پیش آمد و چند 
هوادار از سوى هر دو تیم، اقدام به پرتاب صندلى کردند.

در حالى که تصور مى شد این درگیرى ها خیلى زود به 
پایان برسد، در سمت دیگر ورزشگاه درگیرى یا حتى به 
عبارتى مبارزه گسترده ترى شکل گرفت. پرتاب سنگ 
و صندلى از سوى هواداران سپاهان به حدى بود که یک 
جایگاه از هواداران پرسپولیس خالى شد و آنها به شکل 

فشرده در کنار دیگران مستقر شدند.

 در همین لحظات نیروى انتظامى ســبزپوش ورزشگاه 
وارد عمل شد و تالش کرد تا سپاهانى هاى خشمگین 
را به عقب هدایت کند اما طالیى پوشان عصبانى نه تنها 
به عقب رانده نشدند بلکه خشــمگین تر پروسه خود را 
جلو بردند و البته موازى با ســنگ و صندلى پرانى آنها، 
عده کوچکى از هواداران پرســپولیس نیــز از خجالت 

سپاهانى ها درآمدند. 

خشــم کنترل ناپذیر و باورنکردنى روى 
سکوها

از ساعت 19 و30 دقیقه هواداران سپاهان خشمگین تر به 
مبارزه علیه قرمزها پرداختند! البته شاید نام مبارزه براى 
این درگیرى هواداراى خیلى بزرگ باشد اما انتخاب واژه 
دیگرى براى توصیف آن لحظات نیز درســت نیست. 
در واقع درگیرى ها به این شــکل بود کــه چند هوادار 
سپاهان صندلى ها را مى شکستند و بدون ترس به سوى 
پرسپولیسى ها دویده و به سمتشان پرتاب مى کردند و 

البته پاسخ خود را هم مى گرفتند!
نکته مهم عصبانیت کنترل ناپذیر طرفداران تیم مهمان 
بود که با ضرب دست فوق العاده شان همراه شده و آتش 
درگیرى ها را بیشتر و بیشــتر مى کرد. در لحظاتى که 
به نظر مى رسید جلیقه ســبزها قادر به کنترل وضعیت 
نیستند، چند سپاهانى روى تونل رفتند و عده اى از آنها 

شیشه تونل میکسدزون را شکستند.
مصدومیت چند نفر از اعضاى اورژانس و پرتاب چند سرباز 

به قسمت پایین، باعث شــد تا نیروى انتظامى به تکاپو 
افتاده و با خشم بیشترى تالش خود را براى بازگرداندن 
آرامش به سکوها دنبال کند. ســرانجام تالش آنها به 
هدایت برخى از هواداران ســپاهان به خارج از سکوها 
منجر شد و براى لحظاتى امنیت در استادیوم حکم فرما 
شد ولى در لحظاتى که همه تصور مى کردند این جنگ 

هوادارى به پایان رسیده ماجراى جدیدى در راه بود.

تالش هواداران پرسپولیس براى تسخیر   
سکوها

در همان لحظات بود کــه ظرفیت جایــگاه هواداران 
پرسپولیس پر شد اما هنوز عده زیادى از قرمزها در بیرون 
ورزشگاه بودند. آنها که اغلب در ورودى هاى طبقه دوم 
تجمع کرده بودند، پس از اینکه از خالى بودن بخشى از 
سکوها در طبقه دوم آگاهى یافتند، تالش کردند تا وارد 

ورزشگاه شوند.
 آنها با زور و زحمت خود را به باالى ســر ســپاهانى ها 
رساندند و مقاومت نیروى انتظامى را شکستند! هر لحظه 
پرسپولیسى ها صندلى هاى بیشترى را در این قسمت به 
تسخیر خود در آوردند و ســرانجام در آن قسمت مستقر 
شدند اما با وجود اینکه دقیقاً باالى سر سپاهانى ها بودند، 

هیچ صندلى را به سمتشان پرتاب نکردند.
با وجود این، سپاهانى هایى که از این موضوع گله داشتند 
و احساس ترس هم مى کردند، دوباره شروع به شکستن 
صندلى کردند و این بار به داخل زمین پرتاب کردند. در 

همین لحظات بازیکنان دو تیم براى گرم کردن در زمین 
حضور داشتند و دقایقى بعد نیز براى انجام مسابقه وارد 

زمین شدند.
 این در حالى است که عکاس ها نمى توانستند در پشت 
دروازه سپاهان مســتقر شــوند چرا که پرتاب سنگ و 

صندلى در آن لحظات شدت بیشترى داشت.

شــعارهاى بــى پایان و پرتــاب هاى   
تمام نشدنى

شروع مسابقه از التهاب روى ســکوها کاست اما با هر 
اتفاق در درون زمین، شعار هواداران پرسپولیس و پرتاب 
اشیاى هواداران سپاهان از سر گرفته مى شد. سرخپوشان 
در طول 90 دقیقه بارها علیه امیر قلعه نویى شعار دادند 
و حتى مى توان گفت که قلعه نویى ســخت ترین روز 
فوتبالى خود را سپرى کرد چرا که حتى در مسابقات دربى 

نیز پرسپولیسى ها تا این حد علیه او شعار نمى دادند.
در بیــن دو نیمــه، پخــش موســیقى هــم در پایان

 درگیرى ها اثر نگذاشــت و هواداران حسابى از خجالت 
یکدیگر درآمدند. نیروى انتظامى با تعداد گسترده ترى 
در کنار زمین و مقابل هواداران سپاهان حاضر شد اما آنها 

خستگى ناپذیر به فعالیت خود ادامه مى دادند.

تهدید پرسپولیسى ها و حبس هواداران 
مهمان

در پایان بازى حدود 500 هوادار پرسپولیس در قسمت 

جایگاه، هواداران سپاهان را تهدید کردند که در بیرون 
ورزشگاه منتظر آنها خواهند بود. البته طرفداران سپاهان 
نیز از این تهدید اســتقبال کردند اما تصمیم مسئوالن 

انتظامى ورزشگاه چیز دیگرى بود.
تا حدود 30 دقیقه پس از بازى، هواداران سپاهان روى 
سکوها حبس شدند تا پرسپولیسى ها از بیرون ورزشگاه 
متفرق شــوند. ســپاهانى ها در لحظه اى که بازیکنان 
خودشان قصد ترك زمین را داشتند، به سمتشان رفتند 
و به نظر مى رســید قصد صحبت کردن با آنها را دارند. 
بازیکنان نیز با طرفداران صحبت و به زعم خود، از آنها 

تشکر کردند.

نقل قــول هاى آخــر مســابقه درباره 
درگیرى ها

در پایان بد نیســت صحبت هاى آخر بازى بازیکنان دو 
تیم در این باره را بررسى کنیم. دیدارى که در آن بیش 
از 200 نفر زخمى شدند و یکى از خونین ترین مسابقات 

فوتبال ایران رقم خورد. 
*یزدانى: طبقه پایین را به ما دادنــد و طبقه باال را به 
پرسپولیس و دیدید که با ســنگ هواداران ما را زدند و 
سر آنها شکســت. از همین حاال مى گویم که هواداران 
پرسپولیس براى بازى جام حذفى به اصفهان نیایند زیرا 

امنیت آنها را خدا تأمین مى کند. 
*آقایى: من آمــدم یک لحظــه الیى بیانــدازم و 
نمى دیدم که ســیامک به ســمت من مى آید. داشتم 
مى رفتم اوت بیاندازم که به مــن فحش داد. واقعیتش 
همین اســت. فکر مى کنم در جریان بازى ضربان قلب 
ما باال بود و یــک چیزى گفتیم. مســئله خاصى نبود و

 تمام شد. 
*کیانى: ما واقعًا راضى به دیدن این اتفاقات نیستیم و 
امیدوارم برنامه ریزى انجام شــود که در بازى دو تیم در 
جام حذفى اتفاقى نیافتد. ما اصًال دوســت نداریم براى 
طرفداران اســتقالل، پرسپولیس و یا ســپاهان اتفاقى 
بیافتد و امیدوارم طورى برنامه ریزى شــود که بازى ها 

بدون تنش انجام شود. 
*خلیلى: متأسفانه شــاهد اتفاقاتى بودیم که در شأن 
فوتبال، فرهنگ و جامعه ما نیست. ایجاد و شروع تنش ها 
از هواداران سپاهان بود که ما از آنها گله مند هستیم. به 
حدى سنگ و صندلى به تونل ورزشگاه پرتاب شده که 
ما حتى نمى توانستیم در راهروها راه برویم. پرتاب این 
ســنگ ها به حدى بود که نیروهاى زحمتکش انتظامى 

نیز مصدوم شدند.

روایت یک شاهد عینى از روز سیاه ورزشگاه آزادى

شعارهاى تند از  سکوهاى سرخ استـارت خورد

ذوب آهن و حضور در رده پانزدهم جدول! این اتفاق تلخى 
بود که این فصل و بعد از شکست ذوب آهن در برابر پارس 
جنوبى براى نایب قهرمان فصل گذشــته لیگ برتر رخ 

داده بود.
 ذوب آهن اما از آن روزهاى بد فاصله گرفته است. صعود 
به رده هفتم جدول گواه این مدعاســت. تیم على منصور 
در لیگ برتر مى تواند یک پله دیگر هم صعود کند و جاى 
فوالد را در رده ششــم جدول بگیرد. به خصوص که یک 
بازى معوقه هم در کارنامه دارد. بیش از این صعود امکانپذیر 
نیســت به این دلیل که در حال نزدیک شــدن به پایان 
بازى ها هستیم و تیم در دور رفت که در چند بازى هم على 

منصور مربى آن بود، امتیازات زیادى را از دست داد.
عملکرد خوب ذوب آهن در هفته هاى اخیر اما به خوبى 

نشــان داد معجزه در فوتبال قابل درك است. این تیم در 
بازگشــت به روزهاى خوب خود بازى در لیگ قهرمانان 
آسیا را آغاز کرد و به همین بهانه در آسیا با کسب 10 امتیاز 
بهترین عملکرد را در بین تیم هاى ایرانى داشــته است. 
ذوب آهن از ابتدا هم مشخص بود که تیم خوبى است. اگر 
تیم خوبى نبود فصل گذشته در لیگ برتر نایب قهرمان

 نمى شد اما مدیریت بحران و بازگشت یک تیم بحران زده 
به روزهاى خوب گذشته کار کوچکى نیست. ذوب آهن 
دوباره راه خود را پیدا کرده است و این فصل حتى فرصت 
دارد با صعود به رده هاى مهم لیگ قهرمانان آسیا امتیازات 

از دست رفته در لیگ برتر را جبران کند.
علیرضا منصوریان قطعاً از روزهاى تلخى که در استقالل 
داشت بیشترین بهره را در ذوب آهن برد. همدل کردن تیم 
براى ارائه بازى هاى قابل قبول در برابر حریفان ایده اى بود 

که علیرضا منصوریان در ذوب آهن بعد از گذشت چند هفته 
اجرایى کرد. البته در این مسیر با سختى هایى همراه شد که 
یکى از این سختى ها طعنه رسانه ها بخاطر تکرار نتایج بد 
در استقالل در هفته هاى ابتدایى حضور در ذوب آهن بود. 
در این مسیر بى شک حمایت باشگاه ذوب آهن و شخص 
سعید آذرى از سرمربى تیم که در ذوب آهن تبدیل به یک 
اپیدمى خوب شده در بازگشت ذوب آهن به روزهاى خوب 

دخیل بود و تأثیر مستقیم داشت.
حکایت این روزهاى ذوب آهن یــک درس خوب براى 
باشگاه ها بود. باشــگاه هایى که تا وارد بحران مى شوند 
دســت به تغییر کادر فنى مى زنند. ذوب آهن و علیرضا 
منصوریان به  خوبى نشان دادند صبر و تالش در فوتبال 
جواب مى دهد و حتى ممکن اســت باعــث معجزه در 

فوتبال شود.

بود، بعد از بازى به نشست خبرى نرفت و حاال حرف هایى را بر زبان مى آورد که جاى تأمل واکنش نشان داد. قلعه نویى که مورد سنگ پرانى عده زیادى از هواداران پرسپولیس قرار گرفته سرمربى سپاهان نسبت به اتفاقات رخ داده در ورزشگاه آزادى و در بازى تیمش مقابل پرسپولیس 
مى شود. چرا با یکدیگر مهربان نیستیم؟ تا کى قرار است یک نفر دچار سوختگى شود، یک نفر از ترس مختلف کسب کردند، ارجح است. جان یک انسان باالتر از همه مسابقاتى است که در فوتبالمان برگزار فوتبال چه ارزشى دارد؟ به خدا قسم جان یک انسان به همه جام هایى که من و همکاران و تیم هاى ورزشگاه هاى ما اینگونه باشد؟ همیشه باید فحاشــى باشد؟ سنگ پرانى باشد؟ مرگ باشد؟ مگر سرمربى سپاهان در بخش دیگرى از حرف هایش خاطرنشــان کرد: چرا همیشه باید وضعیت کنیم. باید فرهنگمان در ورزشگاه ها باال برود تا دیگر شاهد چنین صحنه هاى دلخراشى نباشیم.با یکدیگر رفتار نمى کنیم. این رفتارها قابل توجیه نیســت و باید این عادت هاى بد را ترك همه مى رویم و با یکدلى کمک مى کنیم. در استادیوم اما همدیگر را نمى شناسیم و برادرانه هستند. همه ما با یکدیگر برادر هستیم. وقتى سیل و زلزله و بالیاى طبیعى نازل مى شود، یکدیگر سنگ پرتاب نکنید. به من فحش بدهید اما به مردم آسیب نزنید. اینها برادران شما  مى ریزد اما اشکالى ندارد. وى ادامه داد: این فحاشى ها را به من انجام بدهید ولى به سمت اینکه مى خواهى حق خود و تیمت را بگیرى، سخت است و وضعیت روحى آدم را به همبه من فحاشى شده اســت؛ نه اینکه ساده باشــد، نه خیلى تلخ بود. توهین شنیدن بابت وى در گفتگویى درباره اتفاقات عجیب بازى با پرســپولیس عنوان کرد: اشکال ندارد که دارد.

از فوتبال فرارى شوند. من به هواداران فوتبال مى گویم که دست از این کارها برداریم و ثابت کنیم واقعًا باعث تأسف است. این رفتارها با فرهنگ مردم ایران تضاد دارد. حتى باعث مى شود خیلى ها ورزشگاه ها را خودمان درست مى کنیم؟ این اتفاقاتى که  رخ داد، در گذشته نیز بارها حادث شده و قلعه نویى همچنین گفت: چرا مهربانى کردن و احترام گذاشتن به یکدیگر از یادمان رفته؟ چرا فضاى سکته کند و یک نفر جانش را از دست بدهد؟
دست اندرکارانش مى خواهم که در رفع این مشکالت در فوتبال کمک کنند و خودشان را دیگر در ورزشگاه هایمان شاهد این اتفاقات زشت نباشــیم. من از همه تماشاگران فوتبال و حال ورزشگاه هایمان بکنیم . این شــرایط قابل پذیرش نیست و همه باهم باید کمک کنیم تا ســرمربى ســپاهان در ادامه تأکید کرد: من بارها گفته ام و بازهم مى گویم که باید فکرى به چقدر بافرهنگ و چقدر انسان هاى محترمى هستیم.

جدا از این ماجراها نبینند.

شــعارهاى تند و بى پایان از سکوهاى 
سرخ

هواداران تیم پرســپولیس در فاصله چهار ســاعت تا 
شــروع بازى حضور قابل توجهى روى سکوها داشتند. 
آنها پیش از شــروع بازى رو بــه هواداران ســپاهان 

در حالى که تصور مى شد این درگیرى ها خیلى زود به 
پایان برسد، در سمت دیگر ورزشگاه درگیرى یا حتى به

عبارتى مبارزه گسترده ترى شکل گرفت. پرتاب سنگ 
و صندلى از سوى هواداران سپاهان به حدى بود که یک 
جایگاه از هواداران پرسپولیس خالى شد و آنها به شکل 

فشرده در کنار دیگران مستقر شدند.

بود که با ضرب دست فوق العاده شان همراه شده و آتش
درگیرى ها را بیشتر و بیشــتر مى کرد. در لحظاتى که
قادر به کنترل وضعیت به نظر مى رسید جلیقه ســبزها
نیستند، چند سپاهانى روى تونل رفتند و عده اى از آنها

شیشه تونل میکسدزون را شکستند.
مصدومیت چند نفر از اعضاى اورژانس و پرتاب چند سرباز

ذوب آهن، دوست داشتنى تر از هر زمانى
احمد خلیلى

سى ها و حبس هواداران 

هوادار پرسپولیس در قسمت 

ما حتى نمى توانستیم در راهروها راه برویم. پرتاب این 
ســنگ ها به حدى بود که نیروهاى زحمتکش انتظامى 

نیز مصدوم شدند.

مش مقابل پرسپولیس 
رسپولیس قرار گرفته 

 آورد که جاى تأمل 

شکال ندارد که 
ن شنیدن بابت 
حى آدم را به هم

ید ولى به سمت 
ینها برادران شما 

ى نازل مى شود، 
 شناسیم و برادرانه 

دت هاى بد را ترك 
هاى دلخراشى نباشیم.

چرا همیشه باید وضعیت 
ى باشد؟ مرگ باشد؟ مگر 

ه من و همکاران و تیم هاى 
 است که در فوتبالمان برگزار 
وختگى شود، یک نفر از ترس 

گر از یادمان رفته؟ چرا فضاى 
ذشته نیز بارها حادث شده و 
حتىباعث مىشود خیلى ها 
برداریم و ثابت کنیم   کارها

ى گویم که باید فکرى به 
 باهم باید کمک کنیم تا 
مه تماشاگران فوتبال و 
ک کنند و خودشان را 

چرا مهربانى را فراموش کرده ایم؟
قلعه نویى: 

 مدیرعامل باشگاه سپاهان گفت: قرار باشد هربار که در 
ورزشگاه آزادى با پرســپولیس بازى مى کنیم حواشى و 
شرایط مثل بازى جمعه باشد، درخواست داریم بازى هاى 
ما با پرسپولیس دیگر در ورزشگاه آزادى برگزار نشده و در 

شهر دیگر برگزار شود.
مســعود تابش درباره مصاحبــه مدیر عامل باشــگاه 
پرســپولیس مبنى بر اینکه نگران بازى نیمه نهایى با 
ســپاهان هســتیم تأکید کرد: آقاى عرب دست پیش 
گرفته اند. از دو ساعت قبل از شروع بازى هماهنگ شده 

شروع به فحاشى به سرمربى و اعضاى تیم ما کردند و در 
جریان بازى هم 90 هزار نفر هوادار پرسپولیس این کار را 
انجام مى دادند. حدود 40 هوادار ما را مصدوم کردند و سر 
آنها را شکستند. 50 نفر از هواداران پرسپولیس به قسمت 
طبقه فوقانى جایگاه هواداران ما رفتند و با پرتاب اشیا سر 
هواداران ما را شکستند و آنها را زخمى کردند به طورى 
که جاى زیر پاى آنها روى سکوها غرق خون شده بود. 
وقتى لیدر آنها با بلندگو هوادارانشان را تحریک مى کند 
چه مى توان گفت. آقاى عرب! این مسائل را شما ندیدید؟ 

تابش: عرب دست پیش را گرفته!
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ابالغ وقت رسیدگى
ابالغ وقت رسیدگى و ابالغ دادخواســت و ضمائم- آقاى بهزاد فیروزى فام درخواستى الزام خواندگان به حضور 
در دفترخانه و انتقال سند خودرو به شماره پالك 543/13 ج 29 سوارى پراید بطرفیت آقاى محمدرضا رمضانى 
و زهره معین که اعالم شده مجهول المکان است تقدیم و به کالســه 17/98  در شعبه یک 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 نشر 
و از نامبرده دعوت مى شود در روز دوشنبه مورخ 98/3/13 ساعت 4 عصر 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 غیابًا رســیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 433157 شعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک) /1/188
مزایده اموال غیرمنقول

شعبه 20 اجراى احکام مدنى در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده کالسه 962162 ج 20 له آقاى مجید 
شعبانى علیه آقاى علیرضا سوهانکار با قیومت مهدى سوهانکار به آدرس اصفهان خیابان شریف واقفى بن بست 
خجسته پالك 17 (بدون احتساب هزینه هاى کارشناسى انجام شده) مبنى بر مطالبه مبلغ 7/102/468/382 ریال 
خواسته و خسارات و هزینه هاى دادرسى و اجرایى متعلقه و مبلغ 1/800/000 ریال حق االجراى دولتى در روز 5 
شنبه مورخ 98/3/2 از ساعت 8 تا 9 صبح در محل این اجرا اصفهان بین خیابان آتشگاه و میرزاطاهر مجتمع قضایى 
شهید مطهرى طبقه دوم جهت فروش کل پالکهاى ثبتى ذیل الذکر که اکنون در تصرف خوانده علیرضا سوهانکار 
و خالى از سکنه مى باشد با وصف کارشناس ذیل الذکر مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید طالبین 
خرید 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانى ملک قادر به بازدید از آن خواهند بود تا با تودیع نقدى 10٪ قیمت پایه 
در جلسه مزایده شرکت نمایند پیشنهاددهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود هزینه هاى اجرائى بر عهده 
محکوم علیه مى باشد. اوصاف ملک بر اساس نظر کارشناس: 1) یک دســتگاه آپارتمان واحد 38 واقع در طبقه 
پنجم از بلوك A: مجتمع مسکونى با نماى ســنگ و آجر و داراى 45 واحد آپارتمان مسکونى مى باشد آپارتمان 
مورد نظر در طبقه 5 واحد 38 مى باشد. داراى 2 اتاق خواب کف سرامیک درب و پنجره ها پیرامونى آلومینیومى با 
شیشه دو جداره، سرویسهاى بهداشتى کف سرامیک دیوارها کاشى و سقف کاذب P.V.C است و چهارچوب ها 
فلزى دربهاى داخلى چوبى شیرآالت حمام فقط دوش نصب شده است و مابقى نصب نشده. کلید و پریزها نصب 
شده ولى هنوز روکش آنها نصب نشده است، کف تراس و بدنه سرامیک ولى پکیج و رادیاتورها نصب نشده است 
کانال کولر و دریچه اجرا شده ولى کولر نصب نشده اســت. کمدهاى نصب شده اتاق خوابها MDF و آشپزخانه 
اپن کف سرامیک و کابینت ها MDF است. کناف کارى هال و پذیرایى با نورپردازى و چراغ ها نصب مى باشد 
آیفون تصویرى دارد و داراى پارکینک شــماره 100 و انبارى شماره 66 مى باشد انشعابات شهرى آب و برق دارد 
ولى بدلیل عدم نصب پکیج انشعاب گاز ندارد. متراژ اعیانى اپارتمان در حدود 109 مترمربع مى باشد و هنوز پایان 
کار و صورت مجلس تفکیکى و سند تک برگى ندارد. آپارتمان موصوف 3/270/000/000 ریال ارزیابى مى گردد. 
2) یک دستگاه آپارتمان واحد 44 طبقه ششــم از بلوك A: مصالح بکار رفته در این واحد همانند آپارتمان طبقه 
5 واحد 38 مى باشــد و موقعیت مکانى نزدیک درب آسانسور اســت داراى 2 اتاق خواب و آشپزخانه اپن و همان 
پذیرایى با کناف کارى و نورپردازى دربهاى سرویسها و خوابها چوبى کمدها MDF (فقط طول کمد اجرا شده 
در حدود 0/9 متر) و پکیج و رادیاتورها نصب نشده است پایان کار و تاییدیه آتش نشانى و صورت مجلس  تفکیکى 
و سند تک برگى ندارد. انشــعابات آب و برق و گاز مانند آپارتمان فوق الذکر مى باشد. دستشویى شیرآالت نصب 
شده است متراژ اعیانى این واحد آپارتمان در حدود 109 مترمربع و داراى پارکینگ قطعه 67 و انبارى 67 مى باشد 
مشاعات بصورت پارکینگ کف موزائیک دیوارها سرامیک و انبارى کف و بدنه سرامیک و درب آن پروفیل آهنى و 
کف حیاط موزائیک و دیوارها آجرنما شده است. قیمت آپارتمان موصوف به مبلغ 3/215/000/000 ریال ارزیابى 
مى گردد. آدرس واحدهاى موصوف: اصفهان اتوبان چمران نرســیده به فلکه الله خیابان فروردین کوچه سیف 
آباد- مجتمع فروردین (عقیق 9) شامل بلوکهاى A و B و C مى باشد. م الف: 433029 دادورز شعبه 20 اجراى 

احکام مدنى اصفهان /2/131
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى و 

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

مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شــماره 139760302023001153 مورخ 96/12/28 خانم مهرى شــهبازى فر به شماره 
شناسنامه 920 کدملى 12887710224 صادره از اصفهان فرزند حسن نســبت به نیم دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 109/98 مترمربع مفروزى از پالك شماره 20 و 27 فرعى از 5426- اصلى واقع در بخش 
4 ثبت اصفهان که به صورت موروثى از طرف حسن شهبازى فر و فاطمه مرادى قهدریجانى (پدر و مادر) واگذار 

گردیده است. 
ردیف 2- برابر رأى شــماره 139760302023001155 مورخ 96/12/28 آقاى هوشنگ شهبازى فر به شماره 
شناســنامه 1905 کدملى 1287872093 صادره از اصفهان فرزند حسن نسبت به یک دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 109/98 مترمربع مفروزى از پالك شماره 20 و 27 فرعى از 5426- اصلى واقع در بخش 
4 ثبت اصفهان که به صورت موروثى از طرف حسن شهبازى فر و فاطمه مرادى قهدریجانى (پدر و مادر) واگذار 

گردیده است.
ردیف 3- برابر رأى شــماره 139760302023001156 مورخ 96/12/28 خانم نرگس شــهبازى فر به شماره 
شناسنامه 938 کدملى 1287950175 صادره از اصفهان فرزند حسن نسبت به نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 109/98 مترمربع مفروزى از پالك شماره 20 و 27 فرعى از 5426- اصلى واقع در بخش 4 ثبت 
اصفهان که به صورت موروثى از طرف حسن شهبازى فر و فاطمه مرادى قهدریجانى (پدر و مادر) واگذار گردیده 
است.  بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/02/08 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/02/23 م الف: 445025 صفائى- رئیس 

منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /2/188
حصر وراثت

خانم ثریا عرفانى داراى شناسنامه شماره 2618 به شرح دادخواست به کالســه 710/97 از این شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان على مؤذنى بشناسنامه 373 در تاریخ 1397/09/09 
اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثــه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت: 1- محمد مؤذنى فرزند 
على ش.ش 1160316120 ت.ت 1375 صادره از لنجان (پســر متوفى) 2- مهســا مؤذنى فرزند على ش.ش 
1160287945 ت.ت 1374 صادره  از لنجان (دختر متوفى) 3- ثریا عرفانى فرزند حفیظ اله ش.ش 2618 ت.ت 
1349 صادره از اصفهان (همسر متوفى) 4- فاطمه سلیمیان ریزى فرزند على ش.ش 4588 ت.ت 1306 صادره از 

لنجان (مادر متوفى) و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا 
هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 441976 شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان /2/190

ابالغ اجراییه
شــماره پرونــده: 139704002129000708/1 شــماره بایگانــى پرونــده: 9700923 شــماره ابالغیــه: 
139805102129000162 تاریخ صدور: 1398/02/02 آگهى ابالغ اجرائیه 9700923- بدین وســیله به آقاى 
صابر عزیزى، نام پدر: على، شماره شناسنامه: 11، شماره/ شناسه ملى: 4689844593، متولد: 1352/01/10 به 
آدرس متن سند ورنامخواست خیابان شهید شاهمرادى کوچه 22 بهمن پالك 17، ابالغ مى شود که خانم سمیه 
عزیزى ورزردى جهت وصول مبلغ 402/334/631 ریال بانضمام تعداد چهارده عدد ســکه بهار آزادى به استناد 
سند نکاحیه شماره 5301 مورخ 1381/10/24 دفترخانه ازدواج شماره 41 شهر چمگردان شهرستان لنجان استان 
اصفهان علیه شــما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائى به کالســه 9700923 در این اداره تشکیل شده است و 
بدلیل عدم شناسایى آدرس، ابالغ اجرائیه میسر نگردیده است، لذا بنا به تقاضاى بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه 
اجراى  مفاد اسناد رســمى الزم االجراء، مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى 
آگهى مى شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهى که روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت 
بدهى خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائى جریان خواهد یافت. م الف: 441819 محمدرضا ابراهیمى- مسئول واحد 

اجراى اسناد رسمى لنجان /2/191
ابالغ اجراییه

شــماره پرونــده: 139704014450000066/2 شــماره بایگانــى پرونــده: 9700336 شــماره ابالغیــه: 
139805102129000187 تاریخ صدور: 1398/02/04 ابالغ اجراییه کالســه 9700336 به شکوفه بهداروند 
و ایمان بهداروند و کلثوم بهداروند- بدین وسیله به: 1- شــکوفه بهداروند، نام پدر: بنده على، شماره شناسنامه: 
1160321701، شماره/ شناسه ملى: 1160321701، به نشــانى: چمگردان خیابان ابوذر پالك 46، 2- ایمان 
بهداروند، نام پدر: بنده على، شماره شناســنامه: 1160214727، شماره/ شناسه ملى: 1160214727، به نشانى: 
چمگردان خیابان ابوذر پالك 46، 3- کلثوم بهداروند، نام پدر: بنده على، شــماره /شناسه ملى : 5559897401، 
به نشــانى: چمگردان خیابان ابوذر پالك 46 ابالغ مى شود که خانم ســکینه محمودى برام جهت وصول مبلغ 
28850000000 ریال به استناد مهریه مندرج در سند ازدواج شــماره 7175 دفترخانه ازدواج 189 شهر فارسان 
استان چهارمحال و بختیارى، علیه شــما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائى به کالسه 9700336 در این اداره 
تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 1397/10/06 مامور، آدرس شما به شرح متن سند شناسایى نگردیده است، لذا 
بنا به تقاضاى بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار 
محلى آگهى مى شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهى که روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به 
پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائى جریان خواهد یافت. م الف: 444033 محمدرضا ابراهیمى- مدیر 

واحد اجراى اسناد رسمى لنجان /2/192
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى و 

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

مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شماره 139860302023000076 مورخ 98/01/29 آقاى جمشید نیکخواه به شماره شناسنامه 
3067 کدملى 1283099152 صادره از اصفهان فرزند حسین نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 55/70 
مترمربع مفروزى از پالك شماره 2260- اصلى واقع در بخش 2 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت رسمى  مشاعى 
اولیه محرز گردیده است. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1398/02/08 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/02/23 م الف: 

445606 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /2/193
ابالغ وقت دادرسى

خواهان مهدى فقهى دادخواستى به خواسته مطالبه و خسارت تاخیر در تادیه از زمان سر رسید لغایت زمان اجراى 
حکم و مطلق خسارت ناشى از دادرسى و حق الوکاله وکیل به طرفیت آقاى سید على اکبر سید احمدى  به شوراى 
حل اختالف شعبه 5 امیر آباد شهرستان نجف آباد تســلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 87/98 ثبت گردیده و 
وقت دادرسى به تاریخ 98/3/18 ساعت 09:00 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و 
نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب 
یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف 
مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نســبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه 
دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته ابالغ رسیدگى نموده و تصمیم 
شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 442181/ م الف 

شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/ 2/175
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان مهدى فقهى دادخواستى به خواسته مطالبه و خسارت تاخیر در تادیه از زمان سر رسید لغایت زمان اجراى 
حکم و مطلق خسارت ناشى از دادرسى و حق الوکاله وکیل به طرفیت آقاى سید على اکبر سید احمدى  به شوراى 
حل اختالف شعبه 5 امیر آباد شهرستان نجف آباد تســلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 86/98 ثبت گردیده و 
وقت دادرسى به تاریخ 98/3/13 ساعت 08:30 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و 
نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب 
یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف 
مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نســبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه 
دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته ابالغ رسیدگى نموده و تصمیم 
شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 442179/ م الف 

شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/ 2/176
 اخطار اجرایى

شماره 890/97 به موجب راى شــماره 1059 تاریخ 97/9/7 حوزه یازدهم شوراى حل اختالف شهرستان نجف 
آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه رضا مقیمى رنانى به نشــانى مجهول المکان محکوم است به خوانده 
محکوم به پرداخت مبلغ 107750000 ریال معادل یکصد و هفت میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال بابت اصل 
خواسته  وخسارت  دادرسى به میزان 1495000 ریال معادل صد و چهل نه هزار و پانصد تومان و همچنین  خسارت 
تاخیردرتادیه از تاریخ دادخواست 97/7/14 چهاردهم مهر نود و هفت بر مبناى نرخ اعالمى بانک مرکزى و حق 
الوکاله وکیل در حق محکوم له و پرداخت  نیم عشردولتى .محکوم له: مهدى محمدى با وکالت مجید محمدى به 

نشانى: نجف آباد  جوزدان  خ امام کوى عدل پ 3 .ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى 
مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، 

صریحًا اعالم نماید.442096/م الف-شعبه اول شوراى حل اختالف نجف آباد /2/177
 اخطار اجرایى

شماره 891/97 به موجب راى شــماره 1061 تاریخ97/9/7 حوزه یازدهم شوراى حل اختالف شهرستان نجف 
آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه 1-حبیب اله رستمى زنگى آبادى2- شرکت تهران نیلو به نشانى  هردو 
مجهول المکان محکوم است به خواندگان به نحو تضامنى محکوم به پرداخت مبلغ 100/000/000 ریال معادل 
ده میلیون تومان  بابت اصل خواسته  وخسارت  دادرسى به میزان 1465000 ریال معادل صد و چهل وشش هزار 
و پانصد تومان و همچنین پرداخت خسارت تاخیردرتادیه از تاریخ  تقدیم دادخواست97/7/15 پانزدهم مهر نود و 
هفت بر مبناى نرخ اعالمى بانک مرکزى و حق الوکاله وکیل در حق محکوم له و پرداخت  نیم عشردولتى .محکوم 
له: مهدى محمدى با وکالت مجید محمدى به نشانى: نجف آباد جوزدان خ امام کوى عدل پ 3 . ماده 34قانون 
اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، 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 اســتیفاء محکوم 
به از آن میسر باشــد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع 
دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید442098 /م الف-شعبه اول شوراى 

حل اختالف نجف آباد /2/178
 اخطار اجرایى

شماره 889/97 به موجب راى شماره 1058 تاریخ97/9/7 حوزه یازدهم شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد 
که قطعیت یافته است. محکوم علیه 1- على ابراهیمى پارس آباد 2- سیف اله آرزم مردخه به نشانى  هردو مجهول 
المکان محکوم است به خواندگان به نحو تضامنى محکوم به پرداخت مبلغ 170/000/000 معادل هفده میلیون 
تومان بابت اصل خواسته  وخسارت  دادرسى به میزان 2225000 معادل دویست و بیست و دو هزار پانصد تومان  
و همچنین  خسارت تاخیردرتادیه از تاریخ تقدیم دادخواست97/7/14 چهاردهم مهر ماه نود و هفت بر مبناى نرخ 
اعالمى بانک مرکزى و حق الوکاله وکیل در حق محکوم له و پرداخت  نیم عشردولتى .محکوم له: مهدى محمدى 
با وکالت مجید محمدى به نشانى: نجف آباد جوزدان خ امام کوى عدل پ 3 . ماده 34قانون اجراى احکام: همین 
که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا 
ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در 
صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا 
تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحاً اعالم نماید442101/م الف-شعبه اول  شوراى حل اختالف نجف آباد/ 2/179

 اخطار اجرایى
شماره 861/97  به موجب راى شماره 1133 تاریخ 97/9/25 حوزه دوم شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد 
که قطعیت یافته است. محکوم علیه سید رحیم خراسانى به نشانى مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 
پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 670/000ریال بعنوان هزینه دادرسى و پرداخت حق الوکاله 
وکیل و پرداخت خسارت تاخیردرتادیه از تاریخ دادخواست 97/7/15 لغایت اجراى حکم و همچنین محکوم علیه 
محکوم بر پرداخت مبلغ 2/500/000 ریال بعنوان نیم عشر دولتى مى باشد.محکوم له: مهدى محمدى با وکالت 
مجید محمدى به نشانى: جوزدان خ امام کوى عدل پ 3 ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم 
علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را 
قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قســمت اجرا تسلیم کند و 

اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 442107/م الف-شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد /2/180
 اخطار اجرایى

شماره 862/97  به موجب راى شماره 1167 تاریخ 97/9/28 حوزه دوم شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد 
که قطعیت یافته است. محکوم علیه سید رحیم خراسانى به نشانى مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 
دویست میلیون ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 300/000 ریال بعنوان هزینه دادرسى و پرداخت حق 
الوکاله وکیل و پرداخت خسارت تاخیردرتادیه از تاریخ دادخواست 97/7/15 لغایت اجراى حکم و همچنین محکوم 
علیه محکوم بر پرداخت مبلغ 10/000/000 ریال بعنوان نیم عشــر دولتى مى باشد.محکوم له: مهدى محمدى 
با وکالت مجید محمدى به نشانى: جوزدان خ امام کوى عدل پ 3 ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه 
به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که 
خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند 
و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 442110/م الف-شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد /2/181

 حصروراثت 
رضا باقرى داراى شناسنامه شماره 706 به شرح دادخواســت به کالسه 97/582 از این دادگاه درخواست گواهى 
حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان زهرا رضائى حسین آبادى بشناسنامه 43 در تاریخ 97/11/18 
اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. رضا باقرى حسین آبادى 
فرزند اکبر متولد 1342 ش ش 706 نسبت با متوفى همســر ، 2. خاتون صغرى حسین آبادى فرزند حاجى زین 
العابدین متولد 1314 ش ش 14 نسبت با متوفى مادر ، 3. احسان باقرى حسین آبادى فرزند رضا متولد 1367  ش 
ش 273 نسبت با متوفى فرزند ، 4. امید باقرى حسین آبادى فرزند رضا متولد 1374 ش ش  1080381376 نسبت 
با متوفى فرزند ، 5. الهام باقرى حســین آبادى فرزند رضا متولد 1372 ش ش 1080276505 نسبت با متوفى ، 
متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به 
شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 442195/م الف رئیس شعبه 2 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف 

مهردشت /2/182
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان مجتبى سفرى دادخواستى به خواسته الزام خوانده به خواسته مطالبه مبلغ سى میلیون ریال و خسارات به 
طرفیت خوانده اکبر باقرى به شوراى حل اختالف شعبه دوم شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به 
شماره 90/98 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 98/4/3 ساعت 10 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول 
المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین 
دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد 
که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شــورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم 
اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى اســت درصورت عدم حضور شورا به خواسته ابالغ 
رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج 

خواهد شد. 442987/ م الف شعبه دوم شوراى حل اختالف نجف آباد/ 2/183

 ابالغ وقت دادرسى
خواهان مجتبى سفرى دادخواستى به خواسته الزام خوانده امیرحســین محمدى – مطالبه مبلغ یکصد و هشتاد 
میلیون به طرفیت خوانده امیر حسین محمدى به شوراى حل اختالف شعبه دوم شهرستان نجف آباد تسلیم نموده 
که پس از ارجاع به شماره 91/98 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 98/4/3 ساعت 9/30 تعیین گردیده علیهذا 
چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر 
ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به 
خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا 
به خواسته ابالغ رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط 

یک نوبت درج خواهد شد. 442985/ م الف شعبه دوم شوراى حل اختالف نجف آباد/ 2/184
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان مجتبى سفرى دادخواستى به خواسته الزام خوانده به خواسته مطالبه مبلغ هفتاد میلیون ریال و خسارات به 
طرفیت خوانده یعقوب گرجاسى به شوراى حل اختالف شعبه دوم شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع 
به شماره 89/98 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 98/4/3 ساعت 10/30 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده 
مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشــد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 
قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار 
مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و 
ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته 
ابالغ رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت 

درج خواهد شد. 442984/ م الف شعبه دوم حقوقى  شوراى حل اختالف نجف آباد/ 2/185
 اخطار اجرایى

شماره 963/95 به موجب راى شماره 590 تاریخ 96/6/14 حوزه دوم شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد که 
قطعیت یافته است. محکوم علیه هوشنگ امانى به نشانى مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ دویست 
میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 2/585/000 ریال بعنوان هزینه دادرسى و پرداخت حق الوکاله وکیل 
و پرداخت خسارت تاخیردرتادیه از تاریخ سررسید 92/8/5 لغایت اجراى حکم  و همچنین محکوم علیه محکوم به 
پرداخت مبلغ 10/000/000 ریال بعنوان نیم عشر دولتى مى باشد.محکوم له: حسن براتى با وکالت آقاى مهدى 
سوادکوهى به نشانى: نجف آباد-خ فرخى- کوچه ش حاج امینى پالك 8  ماده 34قانون اجراى احکام: همین که 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى 
براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى 
که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم 

کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 442559/م الف-شعبه دوم شوراى حل اختالف نجف آباد /2/186
 مزایده

در پرونده کالسه 972424  دوم مدنى اجرایى  شماره نامه 1398009000204668- شماره بایگانى : 972424 
محکوم علیه اجرایى رسول عباســى فرزند محمود در حق محکوم له نیره کریمى  محکوم است به پرداخت 150 
عدد سکه تمام بهارآزادى و 200 مثقال طالى ساخته 18 عیار بابت محکوم به 61200000 ریال هزینه دادرسى و 
46400/000 ریال حق الوکاله وکیل و مبلغ 95000000 ریال نیم عشر درحق صندوق دولت که از طریق اجراى 
احکام خودروى ذیل جهت استیفاء مبلغ محکوم به توقیف فیزیکى شده و توسط کارشناس دادگسترى آقاى کیان 
ارثى ارزیابى شده است: یک دستگاه سوارى پژو 405 به شماره انتظامى 53-822 ن 48 مدل 1389 به رنگ نقره 
اى – چهار حلقه الستیک 40 درصد – بدنه و شیشه ها ســاله و با در نظر گرفتن نوع و مدل قیمت پایه خودرو به 
مبلغ395/000/000 ریال تعیین و برآورد گردید. که باتوجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت به نظریه 
کارشناسى ملک معرفى شده ازطریق اجراى احکام نجف آباد درتاریخ 1398/02/30 ساعت 10 صبح و در محل 
اجراى احکام به فروش میرسد. برنده مزایده شخصى است که از قیمت کارشناسى باالترین قیمت را انتخاب که 
بایستى 10٪ آن را فى المجلس به حساب شماره 2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به 
واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کسر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً تکرار مى گردد. 
ضمنًا خریدار مى تواند ظرف پنج روز قبل از مزایده از مال/اموال/ملک موردنظر بازدید به عمل آورد. 441928/م 

الف مدیراجراى احکام شعبه سوم دادگاه حقوقى نجف آباد/ 2/187
ابالغ اجراییه

 شــماره پرونــده 139704002120000608/1 شــماره بایگانــى پرونــده 9700915 شــماره ابالغیــه 
139705102120002175 تاریخ آگهى 1397/12/25- ابالغ اجرایى کالسه 9700915 بدین وسیله به آقایان 
احمد رضا هدایت کلیشادى فرزند شعبان شناسنامه شماره 994 و شــماره ملى 1111723672و علیرضا هدایت 
کلیشادى فرزند شعبان به شماره شناسنامه 2065 و شماره ملى 1110652712و موسى هدایت کلیشادى فرزند 
شعبان به شماره شناسنامه و ملى 1100063201 صادره از فالورجان ساکن کلیشاد خیابان مطهرى کوچه مسجد 
جامع بن بست سوم منزل على هدایت ابالغ مى شود که خانم خاور طاهرى فیل آبادى جهت وصول تعداد 20 عدد 
سکه تمام بهار آزادى طال و مبلغ 30 میلیون ریال وجه رایج ایران بهاى یک دانگ خانه به استناد مهریه مندرج در 
سند ازدواج شماره 3688-1379/01/10دفتر ازدواج 50 شهر فوالدشهر علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده 
اجرایى به کالسه 9700915 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 15 / 12 / 97 مامور عدم حضور در محل 
ابالغ واقعى میســر نگردید لذا وکیل طبق ماده 18 آئین نامه مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکى از روزنامه هاى 
کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و چنانچه ظرف مدت 10 روز از تاریخ این آگهى که روز بالغ محسوب مى گردد 
نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام نمایید عملیات اجرایى در جریان خواهد یافت. م الف: 440999 مسئول واحد 

اجراى اسناد رسمى فالورجان/ 2/195 
مزایده اموال غیر منقول

شماره : 980002- اجراى احکام دادگاه حقوقى فالورجان در نظر دارد در پرونده شماره 980002  اجرائى  موضوع 
علیه آقاى علیرضا ریزانه و له آقاى مصطفى هواکشــیان در تاریخ 1398/02/29 به منظور فروش 25/34 حبه از 
72 حبه 3 دانگ از 6 دانگ پالك ثبتى 430/906 به مســاحت 4800 مترمربع واقع در صحراى موسوم به مزارع 
مرق مینادشت خیابان پمپاژ آب کوچه گلخانه رز ایمانى روبروى گلخانه داراى سهمیه حقابه چاه مشترك  ، متعلق 
به آقاى علیرضا ریزانه ، ملک مذکور مشاع مى باشــد و متعلق حق غیر مى ملک مذکور توسط کارشناس رسمى 
دادگسترى به مبلغ 2/112/368/845 ریال ارزیابى شده است  از ســاعت 10 الى 11 صبح جلسه مزایده در دفتر 
اجراى احکام حقوقى فالورجان اتاق 315 برگزار نماید . متقاضیان خرید مى توانند پنج روز قبل از مزایده با حضور 
در محل این اجرا از موقعیت اموال مطلع شوند . مزایده از قیمت ارزیابى شده شروع و برنده کسى است که باالترین 
قیمت را پیشنهاد نماید. ضمنًا کلیه هزینه هاى مزایده برعهده برنده خواهد بود و کسانى مى توانند در جلسه مزایده 
شرکت نمایند که حداقل ده درصد قیمت ارزیابى شده را  به حساب سپرده دادگسترى به شماره 2171290288005  
ایداع و درصورت برنده شدن فى المجلس ما به التفاوت تا ده درصد از قیمت پیشنهادى را به حساب مذکور واریز و 
فیش آن را ارائه نمایند و در صورت انصراف برنده ده درصد ایداعى به نفع دولت ضبط خواهد شد  م/الف : 441324 

اجراى احکام مدنى فالورجان / 2/196 

رئیس سازمان بسیج سازندگى اســتان اصفهان گفت: 
اعالم آمادگى براى بازسازى مناطق سیل زده استان هاى 

گلستان، لرستان و خوزستان کردیم.
سرهنگ پاسدار احسان ا... رضاپور در گفتگو با «صاحب 
نیوز» اظهار کرد: به گفته  مسئوالن، آب دوباره به سمت 
شهر آق قال سرازیر شده که اگر نیاز باشد آمادگى داریم 
مجدداً براى کمک رســانى در این مناطق حضور داشته 
باشیم. رئیس سازمان بسیج ســازندگى استان اصفهان 
گفت: از روزهاى ابتدایى امسال، 22 روستا در شهرستان 
آق قال لجن کشى، بازسازى و الى روبى شد و همچنین 
کمک هاى ارسالى مردم اصفهان را پس از بسته بندى به 

مردم سیل زده اهدا کردیم. وى افزود: مقّر بسیج سازندگى 
اصفهان در آق قال پابرجاست؛ طبق اعالم فرماندارى آق 
قال یکى از سیل بندهاى شهر شکسته و سطح آب باال 
آمده که اعالم آمادگى کردیم که اگر در روســتاها آب 
باال آمد در این مناطق حضور داشــته باشیم و عملیات 

امدادرسانى را انجام دهیم.
رضاپور در پایان بیان کرد: براى بازسازى مناطق سیل زده 
استان هاى گلستان، لرستان و خوزستان هم به مسئوالن 

اعالم آمادگى کامل کرده ایم.
به گفته این مقام مسئول،  استان هاى خوزستان و لرستان 
تاکنون از وضعیت اضطرار خارج شده و رو به بهبود است.

معاون وزیر راه و شهرســازى در بازدیــد از چند منطقه 
فرســوده در اصفهان علت روند کند اجراى طرح هاى 

نوسازى و بازآفرینى شهرى را مقاومت مردم بیان کرد.
معاون وزیر راه و شهرســازى دیروز در بازدید از مناطق 
فرسوده همت آباد، حصه، جلوان، زینبیه و دارك اصفهان 
با اشاره به روند کند اجراى طرح هاى بازآفرینى شهرى 
گفت: به همین منظور و براى سریع تر شدن این روند، 
تسهیالت نوسازى بافت هاى فرسوده تغییر کرده است. 

محمد پژمان مبلغ تسهیالت کالنشهر ها را 50 میلیون 
و سایر شهر ها را 40 میلیون تومان با سود 9 درصد اعالم 
کرد و افزود: این تسهیالت براى سازندگان حرفه اى تا 

سقف110 میلیون تومان است که50 میلیون آن با سود 
9 درصد و 60 میلیون تومان باقیمانده 18 درصد محاسبه 

مى شود. 
پژمان همچنین حمام قاضى واقع در خیابان ابن سیناى 
اصفهان را هم افتتاح کرد.  قدمت این حمام که به دوره 
صفویه بر مى گردد، با هزینــه 15 میلیارد ریالى بخش 
خصوصى بازســازى و با کاربرى حمام در اختیار مردم 

قرار گرفت.
معاون وزیر راه و شهرسازى بر لزوم استفاده از مشارکت 
مردمى براى بازسازى مناطق بافت فرسوده تأ کید کرد و 

گفت: آزادسازى در نهایت به نفع مردم خواهد بود.

مقّر بسیج سازندگى اصفهان 
در آق قال پابرجاست 

علت کندى پیشرفت
 بازآفرینى شهرى در اصفهان

کمک اتاق اصناف به سیل زده ها
دومیـن محمولـه کمک هـاى اعضـاى اتـاق اصناف 
استان اصفهان به مناطق سیل زده جنوب کشور ارسال

 شـد.  رئیس اتـاق اصناف اسـتان اصفهان گفـت: این 
محموله کمک رسانى شامل مواد غذایى، قطعات یدکى 
تعمیر لوازم خانگى و دو کامیون آرد به مناطق سیل زده 

استان هاى خوزستان و لرستان ارسال شده است. 

ساخت سالن چند منظوره 
آرامستان 

ساخت سالن چند منظوره آرامستان شـهر باغبادران با 
مشارکت خّیران آغاز شد.  

رئیس شـوراى شـهر باغبادران، اعتبار پیش بینى شده 
سـاخت این مجموعـه را 20 میلیـارد ریال اعـالم کرد 
و گفت: تـا کنون خیران سـه میلیارد ریـال آن را تأمین 

کرده اند. 

دانشگاه اصفهان در 
نمایشگاه کتاب

نماینده انتشارات دانشـگاه اصفهان گفت: امسال 110 
عنوان کتاب از طرف دانشگاه اصفهان در سى و دومین 

نمایشگاه بین المللى کتاب عرضه شده است.
 سید میثم عودسوزان افزود: انتشارات دانشگاه اصفهان 
براى دومین بار اسـت که در نمایشگاه بین المللى کتاب 

تهران حضور پیدا مى کند.

خبر

«قطعًا شوراها مى توانند یکى از مهمترین نهادهاى مؤثر در تمرکززدایى و 
توسعه متوازن باشند که در اصل هفتم قانون اساسى نیز از شوراها به عنوان 

ارکان تصمیم گیرى نه نظارتى یاد شده است.»
معاون هماهنگى امور عمرانى استاندار اصفهان در اجالس مشترك اعضاى 
شوراى اسالمى استان اصفهان و رؤساى شوراى شهرستان هاى استان که 
در باشگاه شماره یک شهردارى به مناسبت روز شوراها برگزار شده بود با بیان 
این مطلب گفت: امید است آنچه در قانون اساسى پیش بینى شده تحقق یابد 

و شوراها نهادى به عنوان حکومت محلى داشته باشند.
حجت ا... غالمى اظهار کرد: اگر مدیریت واحد شهرى اتفاق بیافتد شوراها به 
سوى جایگاه واقعى خود گام برمى دارند. این در حالى است که امروز شوراهاى 
ما شوراى شهردارى ها و نه شوراى شهر هستند که امید است به سوى ایجاد 
نهادهاى محلى در مقیاس کمتر برویم. وى ادامه داد: شهردارى ها زمانى که 
از منابع ملى از نظر درآمدى حذف شدند و جایگزینى براى آنها پیش بینى نشد 
به سوى تراکم فروشى رفتند که به نوعى فروش شهر است که البته نگاهم 
به تراکم فروشى نگاه درآمدى نیست بلکه هزینه است و در حقیقت سیاست 
استقالل شهردارى ها بدون جایگزینى منابع درآمدى، ما را به سوى تراکم 

فروشى هدایت مى کند.
غالمى افزود: در 80 شهر از 107 شهر استان اصفهان، امروز بافت فرسوده 
مصوب و تعریف شده و قرار است تا شش ماه اول سال جارى، هیچ شهرى 

بدون مصوبه بافت فرسوده در استان نداشته باشیم.
معاون هماهنگى امور عمرانى استاندار اصفهان درآمدهاى ماده 100 براى 
شــهرداران را نقطه منفى مى داند و مى گوید: درآمد شهردارى از ماده 100 
به معناى عدم نظارت بر ساخت و ساز بوده اســت. وى با اشاره به اقدامات 
انجام شده استان اصفهان در کمک به ســیل زدگان در چند استان کشور و 
آمادگى استان براى چنین حوادثى در آینده هم گفت: به همه فرماندارى ها 

و شهردارى هاى استان اصفهان ابالغ شــده تا براى کلیه مادى ها، نهرها و 
مسیرها پیش طرح اولیه براى آزادسازى مسیر ظرف مدت سه ماه تهیه و به 

استاندارى ارسال شود تا منابع مالى آن تأمین شود.
■■■

شهردار اصفهان هم در این اجالس خطاب به رؤساى شوراها گفت: شوراها 
یکى از ارکان تصمیم گیرى و اداره امور کشور بوده و همتراز ارکان حکومتى در 

تصمیم گیرى و اداره امور کشور هستند که جایگاه رفیعى است.
قدرت ا... نوروزى افزود: با این اوصاف جایگاه شــوراها به گونه اى است که 
مى توانند تصمیمى بگیرند که دولتى ها، مکلف به اجراى آن باشــند و حتى 

مى توانند دولتى ها را دعوت کرده تا در جلسات شرکت کنند و آنان نیز مکلف 
به این امر هستند و این نشان مى دهد قانونگذار جایگاه ویژه اى براى شوراها 
قائل بوده ولى در تفاسیر، این نقش اداره امور بر اثر اختالف نظرها، به نظارت 
منتهى شده است. وى با بیان اینکه علیرغم اینکه شوراها کار سیاسى نمى کنند 
اما کارکرد سیاسى دارند، گفت: شوراها خود را با تفسیر نظارتى منطبق کرده و 
فقط به شهردارى ها تکیه دارند و متولى انتخاب، عزل و نصب شهردار هستند 

و بر عملکرد شهردارى نظارت مى کنند.
شهردار اصفهان معتقد است از قانون شوراها که داراى ظرفیت بسیار زیادى 

است به خوبى استفاده نمى شود.

■■■
رئیس شوراى شهر اصفهان نیز با تبریک فرا رسیدن روز شوراها گفت: براى 
اداره امور، باید از سالیق و نظرات علما و به کارگیرى این نظرات در امور شهر 

بهره گیرى شود.
فتح ا... معین با تأکید بر تعامل بیشتر بین شــهرداران و شوراها، اظهار کرد: 
باید موانع و مشکالت شوراها برطرف شــود که بخشى از سوى مسئوالن 
استان و بخشى به عهده دولتمردان است و به نظر مى رسد باید کارگروهى 
تشکیل شــود و در مورد تأمین منابع مالى براى شوراهاى شهرستان، تفکر

 کنند.
■■■

رئیس شوراى اسالمى استان اصفهان نیز به عنوان میزبان در نطق قبل از 
دستور در این اجالس گفت: شوراها و شهردارى ها باید مدیریت بسیار جدى 
و قوى بر منابع درآمدى و مصارف خود در ســال جارى داشته باشند چرا که 
افزایش نرخ تورم در سال گذشته، هزینه مدیریت شهرها را افزایش داده است. 
عبدا... کیانى افزود:  شهردارى ها باید فارغ از هرگونه مسائل حاشیه اى براى 
سرمایه گذار بخش خصوصى فرش قرمز پهن کنند.  وى از شوراها خواست 
تا در تقویت جایگاه شوراها در قوانین کشــور و افزایش اختیارات شوراها و 
شهردارى ها بکوشند و گفت: شرایط ویژه کشــور و فشار تحریم ها ایجاب 
مى کند دولت از بار وظایف اجرایى خود بکاهد و بر عبور کشور از شرایط بحران 
و کاهش آسیب هاى ناشى از آن متمرکز شود. یکى از مواردى که مى تواند به 
طور مؤثر به ایجاد شرایط ثبات کشور و عبور از فشارهاى خارجى کمک کند 

واگذارى وظایف به مردم از طریق شوراها و شهردارى است. 
رئیس شوراى اسالمى استان اصفهان با اشاره به موضوع آب هم گفت: در 
مدیریت منابع آب ما به شدت دچار مشکل هستیم و همین امر باعث شده 
است چه در موقع خشکسالى و چه زمان ترسالى با مشکل روبه  رو شویم. به نظر 

مى رسد بحران اصلى در حل مسئله مدیریت منابع، تأمین و توزیع آب باشد.

معاون استاندار اصفهان:

شوراهاى شهر به شوراهاى شهردارى تبدیل شده اند
ساسان اکبرزاده
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برخالف باور رایج، خشکى پوست سر از عوامل ایجاد شوره نیست. شوره در واقع به دلیل 
رشد بیش از حد نوعى قارچ که به طور طبیعى در پوست سر وجود دارد روى مى دهد. این 
قارچ از چربى پوست سر تغذیه مى کند. به همین علت است که افرادى که پوست هاى 

چرب دارند معموًال بیشتر در معرض ابتال به شوره  هستند.
بنابراین دلیل اول ایجاد شوره، حساســیت به قارچ طبیعى موجود در پوست سر است. 
شوره هاى غیرشدید اغلب با درمان هاى خانگى یا استفاده از شامپوى ضد شوره برطرف 
مى شوند. یکى دیگر از دالیل ابتال به شوره، استرس زیاد است. در واقع استرس هر مشکل 
پوستى را تشدید مى کند، چرا که سیستم دفاعى بدن را تضعیف مى کند. استرس به طور 
ویژه در افرادى که شوره همراه با خارش دارند از دالیل مهمى به شمار مى رود و خاراندن 
سر وضعیت را بدتر مى کند. جاى دادن برنامه هاى آرام بخش مانند تمرینات یوگا و تمرکز 

بر تنفس به این افراد توصیه مى شود.
بسیارى معتقدند شستن زیاد موها باعث شوره مى شود. اما نباید فراموش کنیم که دیر به 
دیر شستن مو ها به معنى چرب تر شدن پوست سر است که ممکن است دقیقاً بستر الزم 
براى شیوع شوره را مهیا کند. در شــامپو کردن و شستن موها بسیار دقت کنید. چنانچه 

مقدار کمى شامپو نیز بر موها بماند، احتمال بروز شوره افزایش پیدا مى کند.
تغذیه شما در وضعیت شوره سرتان نیز مؤثر است. مصرف مواد غذایى سرشار از چربى هاى 
اشباع شده باعث مى شود غدد چربى ساز پوســت فعال تر شوند و در نتیجه میزان شوره 
افزایش یابد. همچنین کمبود ویتامین B ممکن اســت مشکل شــوره را وخیم تر کند. 
متخصصان انواع مغزها، زیتــون، موز، برنج، تخم مرغ و جو پرك شــده را براى بهبود 

توصیه مى کنند.
استفاده بیش از حد از انواع اســپرى، موس و ژل مو نیز باعث مى شود پوست سر چربى 
بیشترى تولید کند. سعى کنید تا حد امکان اســتفاده از چنین محصوالتى براى حالت 

بخشیدن به موها را کاهش دهید.

مطالعات جدید دانشــمندان نشــان مى دهد مصرف منظم 
وعده هاى غذایى سبب تنظیم ساعت بیولوژیکى بدن مى شود.

گروهى از سلول هاى عصبى در بخشى از مغز به نام هسته 
سومر اکیاسمپاتیک قرار دارند که وظیفه شان کنترل ساعت 
مغز است. متخصصان مغز و اعصاب دریافتند که نورون ها 
در منطقه اى به نام هیپوتاالموس که مسئول کنترل درجه 

حرارت، گرسنگى و تشنگى است با نظم خاصى قرار دارند.
یکى از عوامل ایجاد بــى  نظمى در الگــوى منظم غذایى 
درگیرى  هاى شغلى افراد اســت. افرادى که شاغل هستند 
در طول روز فرصتى براى خوردن وعده  هاى غذایى منظم 

ندارند. زندگى اجتماعى و استرس نیز عوامل دیگرى هستند 
که مى توانند این نظم را برهم بزنند.

مصرف وعده هاى غذایى با یک الگــوى نامنظم مى تواند 
خطر ابتال به دیابت نوع 2، فشار خون باال و چاقى را افزایش 

دهد.
انتخاب یک ساعت مشخص براى خوردن وعده هاى غذایى 
فواید گوناگونى براى ســالمتى دارد. یکى از مهمترین این 
فواید، حفظ انرژى در طول روز است. غذا خوردن نامنظم و 
گاه حذف برخى وعده هاى غذایى باعث مى شود بدن شما در 

طول روز با کمبود انرژى مواجه شود.

عضو هیئت مدیره انجمن دندانپزشــکان ایران شــاخه اصفهان، بر ضرورت مسواك 
زدن قبل از صبحانه تأکید کرد و گفت: استفاده از نخ دندان نیز از خراب شدن دندان ها 

پیشگیرى مى کند.
دکتر مرتضى بنکدارچیان در کنگره دندانپزشــکى نقش جهــان در خصوص ضرورت 
مســواك زدن، گفت: ضرورت دارد قبل از خوردن صبحانه دندان هاى خود را مسواك 
بزنیم چرا که این امر سبب مى شود میکروب هاى داخل دهان رفع شده و صبحانه با لذت 
بیشترى خورده شود همچنین مسواك زدن دندان ها پس از خوردن صبحانه، ناهار و قبل 

از خواب نیز ضرورت دارد.
وى عنوان کرد: نخ کشــیدن یک الى دو بار در طول روز نیز از خراب شــدن دندان ها 
پیشگیرى مى کند همچنین افراد باید توجه داشته باشند که خمیر دندان باید به قدرى 
باشد که دندان ها را تمیز کند لذا نیازى نبوده که به تمام طول مسواك خمیردندان زده 
شود چرا که این مسئله باعث تحریک فرد مى شود و جلوى مسواك زدن خوب را مى گیرد.

شاید شنیده باشید که ســاعت هاى طوالنى نشستن احتمال 
ایجاد لخته خون در وریدهاى عمقى بدن را افزایش مى دهد. 

به این حالت، «ترومبوز ورید عمقى» (DVT) مى گویند.
عمل جراحى، ریســک فاکتورى شناخته شــده براى این 
بیمارى است که معموًال پایین پاها یا ران ها را تحت 
تأثیر قرار مى دهد. اما بسیارى از دیگر ریسک 
فاکتورهاى این بیمارى، شــناخته 
شده نیســتند. اگر بتوانید این 
ریسک فاکتورها را شناسایى 
کنید، قادر بــه انتخاب هاى 
ســالم ترى خواهیــد بــود و 
مى توانید احتمال تشکیل یک 
لخته خون خطرناك را به حداقل 

برسانید.
در  شــدن  1-بســترى 
بیمارستان، چه با عمل جراحى و 

چه بدون عمل جراحى
بسترى شدن در بیمارستان، ریسک فاکتورى 

براى ترومبوز ورید عمقى است، زیرا بیمار براى مدتى طوالنى 
روى تخت دراز مى کشد.

متخصصــان مى گویند مدت ها یکجا دراز کشــیدن یا روى 
ویلچر نشســتن مى تواند یک عامل خطر پیشــرونده براى 

تشکیل لخته هاى خون مرگبار باشد.
بر اساس آمار، یک دهم مرگ هاى بیمارستانى به دلیل تشکیل 
لخته  خون در ریه ها هستند. عالوه بر این، مشخص شده که 
نیمى از لخته هاى خونى در طول اقامت در بیمارســتان یا در 
عرض ســه ماه از زمان بســترى یا جراحى در بیمارستان ها 

هستند.
2-چاق بودن و تحرك بدنى نداشتن

اگر پدیده  چاقى وجود نداشت، آمار ترومبوز وریدى به شدت 
افت مى کرد. شواهد محکمى وجود دارند که نشان مى دهند 

ریسک ترومبوز وریدى با افزایش وزن فرد باال مى رود.
3-مســافرت با قطار، هواپیما یا اتومبیل بدون 

رعایت نکات سالمتى
سفر کردن مى تواند مفرح باشد اما اگر به اندازه کافى حرکت 
نکنید، عوارضى برایتان خواهد داشــت. براى اینکه در این 

سفرها به ســالمتتان آســیب نزنید نکاتى را به شما توصیه 
مى کنیم:

  بهترین راهکار این است که تحرك داشته باشید. هر یکى 
دو ساعت باید از جایتان بلند شــوید و حرکت کنید، بدنتان را 

بکشید و چند قدم راه بروید.
  اگر امکان توقف یا برخاستن از صندلى وجود ندارد، انگشتان 
پا را خم و راست کنید و فشــار دهید یا با کف پاهایتان دایره 
درســت کنید. این کار کمک مى کند جریان خــون در پاها 

حفظ شود.
  در پروازهایى که بیش از چهار ســاعت طول مى کشــند، 

مى توانید از جوراب هاى طبى فشارى استفاده کنید.
  اگر ســابقه  ترومبوز وریــد عمقى، دیگــر عوامل خطر و 
یا قصد ســفرى طوالنى دارید حتمًا با پزشــکتان مشورت 
کنید. شاید الزم باشــد کار خاصى انجام دهید؛ مثًال جوراب 
مخصوص بپوشید و یا بسته به شــرایط تان، داروى خاصى 

مانند «آسپیرین» یا دیگر رقیق کننده  ها را مصرف کنید.
4-زیاد تلویزیون تماشا کردن

مطالعات منتشر شده نشان مى دهد زیاد تلویزیون تماشا کردن 

موجب لخته شدن خون مى شــود. این احتمال تا حدودى به 
این دلیل اســت که ســاعت هاى طوالنى نشستن مى تواند 
جریان خون را در پاها کاهــش دهد. همچنین زیاد تلویزیون 
تماشا کردن حتى با داشتن تحرك بدنى نیز همچنان ریسک 

فاکتورى براى لخته شدن خون محسوب مى شود.
5- قد بلند داشتن

پژوهش ها نشــان مى دهند به ازاى هر 10 ســانتیمتر رشد 
قد، احتمال تشــکیل لخته خــون، 30 تا 40 درصد بیشــتر 
مى شود. افراد قدبلندتر، به طور کلى نواحى تماسى بیشترى 
با رگ ها دارند و تعداد بیشترى دریچه  سیاهرگى در بدنشان

 وجود دارد.
6-باردارى و سزارین

ریسک ترومبوز ورید عمقى براى یک خانم باردار طى دوران 
باردارى و مجدداً طى هفته هاى ریکاورى بعد از زایمان بیشتر 
است. عامل این احتمال، هورمون ها هستند اما ُکندى جریان 
خون به دلیل عدم تحرك یا فشار وارد بر رگ هاى خونى (در 
اثر انبساط رحم) همگى مى توانند احتمال تشکیل لخته خون 

را افزایش دهند.

یک متخصص طب سنتى عنوان کرد: مبتالیان 
به التهابات کلیوى و سنگ کلیه از مصرف زیاد 
کافئین و همچنین از مصرف ُمسّکن خوددارى 
کنند زیرا قرص هاى مسّکن سنگ ها را سفت 

کرده و دفع آن را با مشکل مواجه مى کند.
دکتر ســمانه ســادات اکبــرى در خصوص 
بیمارى هاى کلیوى گفت: علت هایى که سبب 
ایجاد سنگ کلیه مى شود در خانم ها و آقایان 
متفاوت اســت. افرادى که غلظت خون دارند 
در صورت درمان نکردن با مشــکالت کلیوى 
مواجه مى شوند. وى افزود: غلظت خون باعث 
مى شــود خون در بدن بلوکه شود و این مسئله 
سبب مى شود پروسه  ادرار به خوبى انجام نشود 

و در نتیجه سم موجود در آن به بدن بازگردد.
اکبرى ادامه داد: افرادى که مشــکالت کبدى 
مانند کبدچــرب دارند نیز دچــار بیمارى هاى 
کلیوى خواهند شــد زیرا کبد و کلیه با یکدیگر 

ارتباط مستقیم دارند. همچنین بیماران دیابتى 
نیز در معرض خطر ابتال به مشــکالت کلیوى 

قرار دارند.
این متخصص طب سنتى در خصوص چگونگى 
درمان مشــکالت کلیوى اظهار کرد: استفاده 
از غذاهاى ادرار آور، پرهیــز از غذاهاى چرب، 
قطع کردن مصــرف ادویه جــات و همچنین 
مصرف زیاد غذاهایى نظیر آش و سوپ به بهبود 

وضعیت کلیه کمک مى کند.
وى همچنین تصریح کرد: عرق خارشتر یکى از 
گیاهانى است که در درمان بیمارى هاى کلیوى 
از جمله سنگ کلیه بســیار مؤثر است که باید 
روزانه دو بار مصرف کنند. اکبرى افزود: افرادى 
که به سنگ کلیه مبتال مى شوند کسانى هستند 
که مطمئنًا مصــرف آب پایینى دارند همچنین 
مصرف کافیین باالیى دارند یعنى قهوه یا چاى 

پررنگ زیاد مصرف مى کنند.

این متخصص طب ســنتى با اشــاره به انواع 
ســنگ هاى کلیه گفت: ما چند نمونه ســنگ 
کلیه داریم، سنگ هاى کلسیمى و سنگ هاى 
اگزاالت از جمله آنها هستند که هر کدام روند 
درمانى متفاوتى دارند. براى درمان سنگ هاى 
کلســیمى فرد باید مصرف شیر، ماست و سایر 
لبنیات را کاهش دهد. براى درمان سنگ هاى 
شــاخه اى یا اگزاالت نیز فرد باید مایعات را به 

صورت زمان هاى تعیین شده مصرف کند.
اکبــرى توصیه کــرد: بیمارانى کــه مبتال به 
سنگ هاى شاخه اى یا اگزاالت هستند مصرف 
آب را به روزانه 12 لیــوان افزایش دهند. وى 
همچنین تصریح کرد: همــه  بیماران مبتال به 
ســنگ کلیه که افزایش وزن دارند؛ حتمًا باید 
وزن خود را کاهش دهند و همچنین بیمارانى که 
مشکل اضافه وزن ندارند حتمًا پیاده روى را در 

برنامه روزانه خود بگنجانند.

شاید شنیده باشید که ســاعت هاى طوالنى نشستن احتمال 
ایجاد لخته خون در وریدهاى عمقى بدن را افزایش مى دهد. 

به این حالت، «ترومبوز ورید عمقى» (DVT) مى گویند.
عملجراحى، ریســک فاکتورى شناخته شــده براىاین

پایین پاها یا ران ها را تحت  بیمارى است که معموًال
تأثیر قرار مى دهد. اما بسیارى از دیگر ریسک 
فاکتورهاى این بیمارى، شــناخته 
شده نیســتند. اگر بتوانید این 
ریسک فاکتورها را شناسایى

کنید، قادر بــه انتخاب هاى 
ســالم ترى خواهیــد بــود و 
مى توانید احتمال تشکیل یک 
لخته خون خطرناك را به حداقل 

برسانید.
در  شــدن  1-بســترى 
بیمارستان، چه با عمل جراحى و 

چه بدون عمل جراحى
بسترى شدن در بیمارستان، ریسک فاکتورى 

براى ترومبوز ورید عمقى است، زیرا بیمار براى مدتى طوالنى
روى تخت دراز مى کشد.

متخصصــان مى گویند مدت ها یکجا دراز کشــیدن یا روى
پیشــرونده براى ویلچر نشســتن مى تواند یک عاملخطر

تشکیل لخته هاى خونمرگبار باشد.
بر اساس آمار، یک دهم مرگ هاى بیمارستانى به دلیل تشکیل
بر این، مشخص شده که لخته  خون در ریه ها هستند. عالوه
نیمى از لخته هاى خونى در طول اقامت در بیمارســتان یا در
عرض ســه ماه از زمان بســترى یا جراحىدر بیمارستان ها

هستند.
2-چاق بودن و تحرك بدنى نداشتن

اگر پدیده  چاقى وجود نداشت، آمار ترومبوز وریدى به شدت
افت مى کرد. شواهد محکمى وجود دارند که نشان مى دهند

ریسک ترومبوز وریدى با افزایش وزن فرد باال مى رود.
3-مســافرت با قطار، هواپیما یا اتومبیل بدون

رعایت نکات سالمتى
سفر کردن مى تواند مفرح باشد اما اگر به اندازه کافى حرکت
نکنید، عوارضى برایتان خواهد داشــت. براى اینکه در این

6 عامل که احتمال لخته شدن خون در رگ ها را باال مى برد

لطفاً سر ساعت غذا بخورید

مبتالیان به سنگ کلیه مسکن نخورند

طبق نتایج یک مطالعــه جدید، افراد دیابتــى باید در وعده 
صبحانه تخم مرغ بخورند تا میزان قند خونشان کاهش یابد. 
طبق یافته هاى به دســت آمده، صبحانه پرچرب و با میزان 
کربوهیدرات پایین مى تواند به افراد مبتال به دیابت نوع2 در 

کنترل میزان قندخونشان در طول روز کمک کند.
افزایش زیاد قندخون بعد از صبحانه ناشى از تلفیق مقاومت 
انسولین در صبح در افراد مبتال به دیابت است و همچنان به 
دلیل داشتن رژیم غذایى غربى در صبحانه  نیز مى باشد که 

مملو از کربوهیدرات هاست.
همواره وعده صبحانه یک وعده غذایى پرچالش براى افراد 

مبتال به دیابت است. حال یافته ها نشان مى دهد اولین وعده 
غذایى کم کربوهیدرات و پرچرب در صبح، مى تواند شــیوه 
ساده اى براى پیشگیرى از افزایش چشمگیر قندخون و بهبود 
کنترل گلوکز در طول روز باشد و احتماًال مى تواند به کاهش 
سایر عوارض دیابت هم کمک کند. یافته ها نشان داد صبحانه 
کم کربوهیدرات و پرچرب کامًال از افزایش ناگهانى قندخون 
بعد از صرف صبحانه پیشــگیرى مى کند و همین مســئله 
مى تواند براى بهبود ثبات میزان گلوکز در طول 24 ســاعت 
آینده کافى باشد. محققان عنوان مى کنند نوسانات ناگهانى 

قندخون به عروق خونى، چشم ها و کلیه ها آسیب مى رساند.

دیابتى ها تخم مرغ بخورند؟

متخصصان علوم پزشکى در انگلیس و آلمان نسبت به تماشاى روزانه و طوالنى مدت تلویزیون به ویژه به سالمندان هشدار مى دهند. بررسى ها نشان مى دهد 
که حتى استفاده از اینترنت به اندازه تماشاى تلویزیون تأثیر منفى بر حافظه نمى گذارد.

متخصصان به این نتیجه رسیدند افرادى که بیش از سه ساعت و نیم در روز تلویزیون تماشا مى کنند حافظه کالمى یا گفتارى ضعیف ترى نسبت به دیگران 
دارند. این حافظه براى اطالعاتى است که با واژه ها یا نقل قول ها بیان مى شوند. به گفته متخصصان جامعه نورولوژى آلمان، ضعیف تر بودن حافظه کالمى افراد 

یاد شده ربطى به کمبود حرکت یا دیگر خصوصیات ندارد.
از همین روست که جامعه نورولوژى آلمان توصیه مى کند که به خصوص افراد مســن تر براى آنکه به لحاظ روحى سالم بمانند باید از تماشاى طوالنى مدت 

تلویزیون خوددارى کنند.

آیا تماشاى زیاد تلویزیون منجر به زوال عقل مى شود؟

چند علت بروز شوره که 
ارتباطى با خشکى سر ندارند

ضرورت مسواك زدن
 قبل از صبحانه
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مردم! به اهل بیت پیامبرتان بنگرید، از آن ســو کــه گام برمى دارند 
بروید، قدم جاى قدمشــان بگذارید، آنها شما را هرگز از راه هدایت 
بیرون نمى برند و به پستى و هالکت باز نمى گردانند. اگر سکوت 
کردند ســکوت کنید و اگر قیــام کردند قیــام کنید، از آنها پیشــى 
نگیرید که گمراه مى شوید و از آنان عقب نمانید که نابود مى شوید.

موال على (ع)

صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

سرپرست دانشگاه علمى کاربردى استان اصفهان 
گفت: در کل کشــور 600 مرکز آمــوزش علمى 
کاربردى فعال است و بیش از 800 کد رشته مهارتى 
در مقطع کاردانى و کارشناسى در دانشگاه وجود دارد 
که متناسب با نیاز هر استان تعدادى از آن رشته ها در 

مراکز آموزشى آن استان تدریس مى شود.
مهدى قیصرى در نشســت ائمــه جماعات مراکز 
آموزش علمى کاربردى منطقه 6 کشــورى اظهار 
کرد: در نظام آموزش عالى کشــور دو نظام نظرى 
و مهارتى-کاربردى وجــود دارد که نظام نظرى در 
دانشگاه هاى دولتى مانند صنعتى اصفهان و شریف، 
دانشگاه اصفهان و... آموزش داده مى شود و رسالت 
این دانشگاه ها این است که مرزهاى دانش را پیش 
ببرند و استاد تربیت کنند. در مقابل آن، نظام آموزش 
کاربردى و مهارتى است که متولى این آموزش ها 

دانشگاه علمى کاربردى است.
وى با اشاره به رسالت دانشگاه علمى کاربردى گفت: 
رسالت دانشگاه علمى کاربردى آموزش مهارت و 
علم همراه کاربرد به دانشجویان براى حضور فعال و 
مؤثر در محیط کار در بخش هاى صنعت، خدمات، 

کشاورزى و فرهنگ و هنر است.
سرپرست دانشگاه علمى کاربردى استان اصفهان 
تصریح کرد: دسته اول دانشــجویانى که در مراکز 
علمى کاربردى تحصیل مى کننــد اغلب افرادى 
هستند که در رشته مورد نظر خود شاغل هستند اما 
اطالعات به روزى ندارند و با تحصیل در دانشگاه مى 
خواهند ارتقاى علمى و مهارتى و یا شغلى پیدا کنند. 
دسته دوم افرادى هستند که شاغل نیستند و قصد 

دارند بعد از فارغ التحصیل شدن از دانشگاه علمى 
کاربردى به سرعت وارد بازار کار شوند.

قیصرى با بیان اینکه 60 تا 70 درصد از ســرفصل 
رشــته هاى دانشــگاه علمى کاربــردي، کارگاه، 
آزمایشــگاه و کارورزي اســت، ادامــه داد: امروزه

 آموزش هاى نظرى براى جامعه ارزشمند شده و مورد 
توجه اســت اما مگر جامعه چقدر به دکتر و مهندس 
نیاز دارد؟ جامعه به افرادى که در حرفه هاى مختلف 
مهارت داشته باشند و مسئولیت انجام کارها را به عهده 
بگیرند نیز نیاز دارد. اگر این آگاهى به جامعه داده  شود 
که نیاز جامعه چیست و چگونه مى توانند این نیاز را بر 
طرف کنند، توجه آحاد جامعه به آموزش هاى علمى 

کاربردى جلب مى شود.
سرپرست دانشگاه علمى کاربردى استان اصفهان 
افزود: در کل کشــور 600 مرکز آمــوزش علمى 
کاربردى فعــال و بیش از 800 کد رشــته مهارتى 
وجود دارد که متناســب با نیاز هر اســتان تعدادى 
از آن رشــته هــا در مراکــز آن اســتان تدریس

 مى شود.
قیصرى اظهار کرد: در منطقه 6 کشور که استان هاى

اصفهان، چهار محــال و بختیارى و یزد را شــامل 
مى شــود حدود 50 مرکز آموزش فعال است که 30 
مرکز به اصفهان، 12 مرکز به اســتان یزد و هشت 
مرکز به اســتان چهار محال و بختیارى اختصاص 
دارد  اما خیلى از دانشــجویان از گستردگى دانشگاه 
علمى کاربردى خبر ندارند و ائمــه جماعات با توجه 
به جایگاهى کــه  در مراکز علمى کاربــردى دارند

 مى توانند به خوبى دانشجویان را آگاه کنند.

مهندس غالم حسین عســکرى، رئیس سازمان نظام 
مهندســى اصفهان به همراه اعضاى این ســازمان با 
حضور در ذوب آهن اصفهان ضمن بازدید از خط تولید، 
با مهندس یزدى زاده مدیرعامل و مسئوالن این شرکت 

دیدار و گفتگو کردند.
رئیس ســازمان نظام مهندســى اصفهان در این دیدار 
گفت: ذوب آهن اصفهان برند معتبر و مورد وثوق کامل 
سازمان نظام مهندسى است به گونه اى که مهندسان 
محاســب در بازرســى هاى خود وقتى در ساختمان با 
محصوالت ذوب آهن مواجه مى شوند، نسبت به کیفیت 
آن اطمینان کامل دارند. وى تصریح کرد: سازمان نظام 
مهندسى اصفهان آمادگى دارد که با ذوب آهن اصفهان 
نشســت هاى تخصصــى برگزار کند تــا محصوالت 
اســتاندارد ایــن شــرکت به خوبــى معرفى شــود و 

فرهنگسازى الزم در این خصوص صورت گیرد.
عســکرى افزود: هم اکنون در مقایسه سازه هاى بتنى 
و فوالدى، ترجیح مهندسان محاســب در اصفهان به 
ســازه هاى بتنى اســت اما اگر ذوب آهن اصفهان که 
مورد اطمینان محاسبان اســت، تنوع محصوالت خود 
را افزایش دهد، مى توانیم شاهد ســازه هاى فوالدى 
بیشترى در اصفهان باشــیم. وى گفت: در استان هاى 
دیگر که از ذوب آهن فاصله دارند مانند استان خراسان 
رضوى، بیشتر ساختمان ها با سازه هاى فوالدى ساخته 
مى شوند و لذا در اصفهان که از نعمت وجود ذوب آهن 
برخورداریم باید در خصوص ترویج سازه هاى فوالدى 

اقدامات الزم صورت گیرد.
رئیس سازمان نظام مهندســى اصفهان پس از بازدید 
از خط تولیــد ذوب آهن اصفهان گفت: پتانســیل فنى 
باالیى در این شرکت وجود دارد که از آن بى خبر بودیم. 
وى افزود: تیر آهن بــال پهن که در ذوب آهن اصفهان 

تولید مى شود، مى تواند جایگزین تیر ورق شود و ایمنى 
ساختمان را بسیار افزایش دهد. میلگرد این شرکت نیز 
با مقاومت باال تولید مى شــود که اهمیت بســیارى در 

سازه هاى ساختمانى دارد.
■■■ 

مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان نیز در این دیدار 
گفت: نشســت هاى ذوب آهن و نظام مهندسى براى 
تبادل نظر و تشریک مساعى بســیار مهم است و باید 

افزایش یابد.
مهندس یزدى زاده اظهار کرد: در ایران با توجه به زلزله 
خیز بودن، باید به امنیت مســکن نگاه ویژه اى داشته 
باشیم چراکه  تلفات زلزله در کشور کمتر از یک جنگ 
نبوده است. وى با اشاره به اینکه کنترل ها و نظارت ها در 
امر مسکن بیشتر از گذشته است افزود: متأسفانه توجه و 
نظارت بر استاندارد و کیفیت محصوالت فوالدى کافى 
نیســت و این امر مى تواند امنیت مــردم را به مخاطره 

بیاندازد.
مدیرعامل شــرکت ذوب آهن اصفهان گفت: باید قبل 
از بحران، اقدامات الزم را براى کنترل آن انجام دهیم 
اما متأسفانه اغلب منتظر مانده ایم تا بحرانى مانند زلزله 
پیش بیاید و به بعد به اهمیت مسائلى مانند ایمنى سازه 
ها پى مى بریم که این امر هم موقت است و اقدام خاصى 

در نهایت انجام نمى شود.
وى در ادامــه افزود: در مورد قیمت نیز متأســفانه نگاه 

به محصوالت فوالدى به گونه اى اســت که گویا این 
محصوالت تعیین کننده قیمت مســکن و یا لیدر بازار 
هستند در حالى که محصوالت فوالدى، حدود 5 درصد 
از قیمت تمام شده ساختمان را به خود اختصاص مى دهد 
و مانند مواد غذایى نیستند که نیاز روزمره مردم باشند و 
مجموع این عوامل باعث شــده قیمت فوالد واقعى و 
مناسب نباشد و همین امر رواج محصوالت غیر استاندارد 

در بازار را نیز باعث شده است.
 H300 یزدى زاده به تولید ریل ملى، تیرآهن بال پهن
و بیم بالنک با بهره گیرى از توان داخلى در ذوب آهن 
اصفهان اشــاره کرد و گفت: این شرکت به سمت تولید 
محصوالت صنعتى مى رود و در بخش ســاختمان نیز 
تولید مقاطع صنعتى در اولویت است. وى افزود: امسال 
قصد داریم ســبد تیرآهن H را کامل کنیــم تا امکان 
جایگزینى آن با تیرورق در بازار فراهم شود. هم اکنون 
تیرآهن H در مقاطع 120 تــا 300 را تولید مى کنیم و 
در تالش براى تولید H500 هســتیم و همچنین یکى 
از دیگر برنامه هاى ما تولید I500  اســت.  امیدوارم با 
تکمیل ســبد این محصوالت، با کمک سازمان نظام 
مهندسى، به تدریح تیرآهن هاى H را جایگزین تیرورق 

در بازار کنیم.
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان اظهار کرد: این شرکت هم 
اکنون به لحاظ فنى و تکنولوژیک شرایط خوبى دارد و 
آماده است تا نقش مهمترى را نسبت به گذشته در صنعت 
ساختمان ایفا کند و امیدوارم با همکارى و همفکرى با 
سازمان نظام مهندسى، گام هاى مؤثرى برداریم. این 
همکارى مى تواند نتایج بســیار خوبى داشــته باشد از 
جمله اینکه تالش کنیم تا محصوالت غیر اســتاندارد 
از بازار حذف شــوند و بسیار خوب اســت که این امر از 

اصفهان آغاز شود .

رئیس سازمان نظام مهندسى اصفهان در دیدار از شرکت ذوب آهن:

ذوب آهن، برند مورد اطمینان نظام مهندسى ساختمان است

مدیر عامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان 
در بازدید و نشســت صمیمانــه اســتاندار اصفهان با 
صنعتگران شــهرك صنعتى مورچه خورت، شهرستان 
شاهین شــهر و میمه را صنعتى ترین شهرستان استان 
دانست و از افتتاح بزرگ ترین پروژه آبرسانى استان به 
منظور تأمین آب مورد نیاز شهرك هاى صنعتى بزرگ، 
فنــاورى و مورچه خورت در روز صنعت و معدن ســال 

جارى خبر داد.
محمد جواد بگــى در این نشســت با تقدیــر از دومین 
حضور استاندار محترم، معاونین اســتاندار و مدیران کل 
ســازمان هاى دولتى و دســتگاه هاى اجرایى استان در 
شهرك هاى صنعتى اســتان در سال رونق تولید تصریح 
کرد: شهرستان شاهین شــهر و میمه با دارا بودن بیش از 
3000 هکتار مساحت شــهرك ها و نواحى صنعتى این 
شهرستان، یک چهارم مساحت صنعتى استان را دارا بوده 
و شــهرك هاى صنعتى بزرگ، فناورى، مورچه خورت، 
میمه، چرمشهر، محمود آباد و ناحیه صنعتى گلستان و در 
این شهرستان فعال بوده و 1500 قرارداد از 9500 قرارداد 
واگذارى زمین استان نیز  در این شهرستان واقع شده است.
مدیر عامل شــرکت شــهرك هاى صنعتى اســتان 
اصفهان افــزود: بزرگ ترین پروژه انتقال آب شــرکت 
شــهرك هاى صنعتى اســتان نیز با طول 45 هکتار و 
اعتبارى بالغ بر 22 میلیارد ریال بــراى تأمین آب مورد 

نیاز صنایع مستقر در سه شهرك صنعتى مورچه خورت، 
بزرگ و فناورى اجرایى شــد که بخش عمده این پروژه 
انجام شــد و لوله کشــى ها به مجاورت شهرك هاى 
صنعتى فوق رسیده است. محمد جواد بگى از افتتاح این 
پروژه بزرگ آبرسانى در روز صنعت و معدن سال جارى 
خبر داد و افزود: با بهره بــردارى از این پروژه بعد از چند 
دهه شاهد تأمین آب مورد نیاز این سه شهرك خواهیم 
بود. وى حضور استاندار و هیئت همراه در شهرك هاى 
صنعتى و نشست با صنعتگران را گام بزرگى براى تحقق 

و اجرایى شــدن  «رونق تولید » مد نظــر مقام معظم 
رهبري دانست و افزود: آشــنایى مدیران ارشد استان با 
چالش ها و مشــکالت بخش هاى تولیدى و کمک به 
رفع موانع تولید از یکسو و دادن قوت قلب به صنعتگران 
و فعاالن اقتصادى بــه دلیل نمایــش جدیت مدیران 
استانى در حمایت از تولید و اشتغال و همچنین افزایش 
تعامل بخــش هاى دولتى و خصوصــى براى موفقیت
 کشــور در جنگ اقتصادى از برکات و نتایج اصلى این 

نشست هاست.

خزانه دار اتاق بازرگانى اصفهان گفــت: این مدیریت 
بانک مرکزى بوده که نگذاشــته اثرات روانى اقدامات 
اخیر آمریکا به داخل بازار ســرایت کند و اگر مدیریت 
و تسلط بانک مرکزى بر بازار نبود، با یک موضعگیرى 

سیاسى، بازار از کنترل خارج مى شد. 
سیدرسول رنجبران در خصوص اقدامات بانک مرکزى 
در بازار ارز طى ماه هاى اخیر اظهار کرد: عملکرد بانک 
مرکزى در این چند ماه، عملکرد مناسبى بوده و توانسته 
ثبات را به بازار باز گرداند که نتیجه آن، بازگشت ثبات 

به کلیت اقتصاد است.
عضو هیئت رئیســه اتاق بازرگانى اصفهان یادآور شد: 
در مجموع اقدامات بانک مرکزى قابل تحســین است 
و آثار آن براى اقتصاد مثبت بوده است. وى متذکر شد: 
با این حال بحث تورم داخلى سر جاى خود قرار دارد و 
دلیل آن نیز نظام بوروکراتیک کشــور در حوزه اقتصاد 
و نارسایى هاى ساختارى اســت که همه آن به بانک 

مرکزى مربوط نمى شود.

این فعال اقتصادى خاطرنشان کرد: نظام بوروکراتیک و 
ناکارآمد اقتصادى حاکم بر کشور به قوت خود باقى است 
اما در بحث سیاست هاى ارزى و کنترل قیمت هاى ارز، 
بانک مرکزى خوب عمل کرده و مدیریت قابل قبولى 

بر بازار داشته است.
 رنجبران در پاسخ به سئوالى در خصوص اثرات روانى 

اقدامات اخیر آمریکا در رابطه با تروریستى اعالم کردن 
ســپاه و یا تمدید نکردن معافیت هاى نفتى اظهار کرد: 
این مدیریت بانک مرکزى بوده که نگذاشته اثرات روانى 
مذکور به داخل بازار سرایت کند و اگر مدیریت و تسلط 
بانک مرکزى بر بازار نبود، با یک موضعگیرى سیاسى، 

بازار از کنترل خارج مى شد.
وى بیان کرد: مدیریت بانک مرکزى متکى به منابعى 
است که در اختیار دارد و باید دید تا کجا بانک مرکزى، 

منابع خوبى در اختیار خواهد داشت.
خزانه دار اتاق بازرگانــى اصفهان در خصوص آینده ارز 
نیز یادآور شــد: اگر این اقدامات آمریکایى ها منجر به 
محدودیت منابع ارزى شــود، نرخ ارز افزایش خواهد 

یافت.
وى در رابطه بــا صادرات محصــوالت معدنى گفت: 
صادرات محصوالت معدنى به روال خــود ادامه دارد 
اما مشکل مبادالت بانکى و باز کردن LC همانند قبل 

وجود دارد.

به همت واحد نصب انشعابات منطقه4 تعداد  
937  فقره انشعاب آب جدید، جابه جایى، تغییر 
قطر انشــعاب در اقطار 1/2، 3/4و یک  اینچ 
در12 ماهه سال 97 نصب شده است. گفتنى 
است تعداد نصب انشعاب آب در مشابه سال 96 
تعداد 925 فقره بوده است و به طور کلى از ابتدا  
تاکنون116247 انشعاب آب نصب شده است.

همچنین در همین منطقه،  عملیات نصب تعداد  
2245  فقره انشعاب فاضالب تا پایان اسفند ماه  

سال 97 انجام شد.
گفتنى است تعداد نصب انشعاب آب در مشابه 
ســال 96 تعداد 3909  فقره بوده اســت  که 
سهم عمده آن را مناطق حصه ودارك به خود 
اختصاص داده اند و به طور کلى از ابتدا تا پایان 
سال 97 تعداد 103610 فقره انشعاب فاضالب  

نصب شده است.
همچنیــن باتــالش  واحــد مشــترکین و 
بهره بردارى منطقه تا پایان سال 1397 اقدام 
به تعویض 5270 فقره کنتــور خراب با اقطار 
مختلف در سطح منطقه شده است. این فعالیت 
در راستاى قرائت دقیق و جلوگیرى از هدر رفت 

آب انجام شده است.

عبور از مرز تولید نیــم میلیون ُتن محصول در 
نورد گرم فوالد مبارکه، ثبت رکورد 116 هزار و 
54 تن محصول ضخامت پایین با کیفیت بسیار 
باال در مجتمع فوالد ســبا، تولید 65 هزار و 51 
تن آهن اسفنجى در شرکت فوالد سفیـــــد 
دشـــــت چهار محـــال و بختیارى و ثبت 
رکوردهاى پى  در پى روزانه در واحدهاى احیاى 
مســتقیم و فوالدســازى و نورد سرد شرکت 
باعث شد فروردین ماه سالى که از سوى مقام 
معظم رهبرى به نام «رونق تولید» مزین شد، 
نویدبخش ســالى پرخیر و برکت براى صنعت 

فوالد کشور باشد.
رئیس تولیــد خط نورد گرم فــوالد مبارکه، از 
ثبت رکورد تولید در ایــن واحد خبر داد و گفت: 
در فروردین ماه سال جارى کارکنان بلندهمت 
واحد نورد گرم توانســتند با تولید 500 هزار و 
272 تن محصول و دستیابى به رکورد کیفى، 
افتخار دیگرى براى شــرکت فوالد مبارکه به 
ثبت برسانند. مهدى على اکبریان رکورد قبلى 
این خط تولید را مربوط به شهریور 97 و به میزان 
498 هزار و 869 تن محصول گرم اعالم کرد و 
افزود: کسب موفقیت تولید بیش از نیم میلیون 
تن محصول در این واحد به واقع گام بلندى در 
مسیر رسیدن به اهداف ساالنه نورد گرم و فوالد 
مبارکه است و به طور قطع افزایش رضایتمندى 
مشــتریان را نیز به همراه دارد. وى مهمترین 
عوامل دستیابى به این رکورد را افزایش بازدهى 
زمانى تجهیزات به جهــت کنترل زمان هاى 
توقف اضطرارى شــامل خرابــى تجهیزات و 
کاهش تعویض اضطرارى غلتک  ها و برنامه 
ریزى براى تولید بهینه، افزایش کیفیت تعمیرات 
برنامه ریزى شده که با همکارى واحد خدمات 
فنى و پشــتیبانى در آموزش کارکنان با دانش 
فنى و مجرب تعمیراتى صورت گرفت و این امر 
به کاهش زمان انجام تعمیرات و افزایش کیفیت 

آن و کاهش خرابى ها منجر شد، برشمرد.
وى در ادامه تأکید کرد: در کنار دستیابى به رکورد 
کّمى، عبور از مرز بازده کیفى مربوط به عیوب 
نورد گرم نیز دستاورد بزرگ دیگر این واحد بوده 
است.  رئیس تولید خط نورد گرم افزود: رکورد 
بازده کیفى ناحیه نورد گــرم از 99/55 درصد 
در شهریور سال گذشــته به 99/59 درصد در 

فروردین ماه سال جارى افزایش یافت.

نصب بیش از 900 فقره 
انشعاب آب در سال 97

گام محکم گروه 
فوالد مبارکه براى تحقق 

راهبرد «رونق تولید»

مدیر عامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان: 

عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانى اصفهان:

شاهین شهر و میمه، صنعتى ترین شهر استان اصفهان است

التهابات ارزى به خوبى مدیریت شد

30 مرکز آموزش علمى کاربردى
 در استان اصفهان دانشجو مى پذیرند


