
www.nesfejahan.net  روزنامه مستقل استان اصفهان

چهار شنبه  22  خرداد  ماه 1398 / 12  ژوئن   2019 / 8 شوال 1440
سال شانزدهم /شماره 3511 /  8 صفحه / 2000 تومان

     

راه خالد و قلعه نویى از هم جدا شد سرگیجه هنگام ایستادن نشانه چیست؟منکر وجود آنتى بیوتیک در آب نیستیم اما آب شرب سالم استاولین آلبوم پسر مهران مدیرى در آستانه انتشارشرایط جدید معافیت از سربازى  سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

معجزه جعفرى 
بــراى 

پاکسازى کلیه ها

اصفهان میزبان 37 سفیر مى شود
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ماجراى قتل در اتوبوس 
چــه بود؟

خبرخوش درباره افزایش 
حــــقوق کارمندان

سیل در 
آستـانه تابستان

5

ستــاد احیاى 
زاینده رود

 هر چه سریع تر 
تشکیل شود

از آنجایى که جعفرى سدیم اندکى دارد، به تثبیت فشار خون 
کمک مى کند. این شرایط به پیشگیرى از مشکالت کلیه و 

بیمارى هاى قلبى و عروقى نیز کمک مى کند.
کلیه ها وظیفه پاالیش خون در بدن انسان را بر عهده دارند و 

24 ساعت شبانه روز و هفت روز هفته ...

جمعى از نمایندگان اســتان اصفهان در نامه اى 
به رئیس جمهور خواســتار رســیدگى فورى به 
مسئله احیاى زاینده رود و تذکر جدى به وزارت 

نیرو شدند.
سال گذشته موضوع احیاى زاینده رود در هیئت 
دولت تصویب شد اما شــوراى عالى آب واکنش 
مناسبى نسبت به این موضوع نداشت و مصوبات 
این شــورا از جمله اجراى ســریع تر بهشت آباد، 

حذف برداشت هاى ...
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بزرگ ترین دستاورد در منطقه22 حاکم کردن نظم مالى است حاکم کردن نظم مالى است
مدیر منطقه مدیر منطقه 22 شهردارى اصفهان در گفتگو با خبرنگاران: شهردارى اصفهان در گفتگو با خبرنگاران:

8

رئیس اتاق بازرگانى اصفهان در دیدار با سفیر برزیل خبر داد

پدرم 
الگوى اولم 
در زندگى و 
سینمـاست

نقشه هاى ذوب آهن در نقل و انتقاالت
پس از تمدید علیرضا منصوریان با ذوب آهن اولویت این تیم تمدید با تمام 
ستاره هاى ترکیب بود. اما با شروع نقل و انتقاالت همه چیز بر خالف میل 
کادر فنى پیش رفت. رشید مظاهرى قراردادى چهار ساله با تراکتورسازى 
منعقد کرد و محمدرضا حسینى که پیش از این شایعاتى در خصوص 
رفتنش به سپاهان وجود داشــت، با به تن کردن پیراهن این تیم به 

صورت رسمى شاگرد امیر قلعه نویى در لیگ نوزدهم شد.

3

7

در صفحه3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

نامه نمایندگان اصفهان به رئیس جمهور

عملیات اجرایى 
طرح قطار سریع السیر 

اصفهان- تهران
از سرگرفته مى شود

میــوه هاى تابستانــه ارزان مى شود
رئیس اتحادیه صنف میوه و سبزى فروش شهرستان اصفهان:

3

5

شوخى گوچىشوخى گوچى

شا ان انه آ ا ل

فشار خون 
ت کلیه و 

هده دارند و 

3

فرزند عبدالرضا اکبرى:

ححـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقوق ک

والگوالگوالگو ا
زدر ز زدر زدر
سییسسی

بففرزند عبد فرزندعبدرز

شرکت عمران شهر جدید مجلسى در نظر دارد مناقصات عمومى با مشخصات ذیل واقع در شهر جدید مجلسى را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت 
به نشانى www.setadiran.ir  برگزار نماید:

آگهى فراخوان مناقصه عمومى

شرکت عمران شهر جدید مجلسىشرکت عمران شهر جدید مجلسى

نوبت اول

 مدت زمان
قرارداد

 مبلغ ضمانتنامه
شرکت در مناقصه

(ریال) 
برآورد اولیه متراژ زیربنا

(متر مربع) عنوان پروژه شماره فراخوان ستاد

18ماه 545/000/000  10/862/000/000 ریال
براساس فهارس بهاى 98 667/4

 احداث ساختمان سراى محله شهر جدید
 مجلسى بصورت 100٪ تهاتر با زمین یا واحد

ساخته شده
2098001397000005

24 ماه 1/620/000/000 32/388/000/000 ریال
1792/44 براساس فهارس بهاى 98

 احداث یک باب مدرسه همراه با
 محوطه سازى و دیوارکشى واقع در محله
 مهران 1 شهر جدید مجلسى بصورت ٪100

تهاتر با زمین یا واحد ساخته شده
2098001397000004

تاریخ انتشار مناقصه در سایت مذکور: 98/3/21
شرایط زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت: حداکثر تا ساعت 14 روز پنجشنبه مورخ 98/3/30

مهلت زمانى ارائه پیشنهادات: حداکثر تا ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 98/4/9
زمان بازگشایى پاکات: ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 98/4/10

نشانى کارفرما: اصفهان- کیلومتر 20 جاده مبارکه بروجن- شهر جدید مجلسى- بلوار ارم شرکت عمران مجلسى
تلفن: 03152472733             دورنگار: 52472214-031                     کد پستى: 86316-45775

www.majlessi-ntoir.gov.ir :سایت اینترنتى

م الف: 497556

بارندگى هاى دوشنبه شب
خساراتى به شرق اصفهان وارد کرد 

نقشه هاى
پس از تمدید عل
ستاره هاى تر

کادر فنى پیش
منعقد کرد
رفتنشب
صورت

یر 

د

با نهایت تأسف و تأثر مصیبت وارده را تسلیت عرض نموده و از 
درگاه ایزد منّان براى آن مرحومه مغفرت الهى و براى جنابعالى و 

سایر بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل  آرزومندم.

حجت االسالم و المسلمین جناب آقاى دکتر نیستانى
مدیر محترم ستاد کانون هاى فرهنگى هنرى مساجد استان اصفهان  

ایرج ناظمى- روزنامه نصف جهان

منا
س: ای

عک
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رئیس فراکســیون نمایندگان والیى مجلس از توافق 
دولت و مجلس درباره افزایش حقوق کارمندان در هفته 

جارى خبر داد.
حمیدرضا حاجى بابایى با اشاره به تخلف دولت در اجراى 
مصوبه قوه مقننه براى افزایش حقوق ها گفت: چند روز 
گذشته جلســه اى با محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان 
برنامه و بودجه درباره این موضوع داشتیم و در این جلسه 
توافق شــد تا جلســاتى را در هفته جارى براى حل این 
مشکل برگزار کنیم. قرار است با هماهنگى سازمان امور 
استخدامى اصالحیه اى درباره نحوه اجراى قانون مجلس 

در افزایش حقوق کارمندان انجام شود.

رئیس فراکسیون نمایندگان والیى مجلس درباره اینکه 
قرار اســت براى اصالح روند اجــراى قانون در مجلس 
طرح یا استفساریه اى تدوین شــود یا خیر؟ عنوان کرد: 
استفساریه یا طرح نیاز نیست تنها باید با دولت توافق کنیم 

تا روند اجرا اصالح شود.
نماینده مردم همدان در مجلس اضافه کرد: طبق توافقى 
که با نوبخت داشتیم قرار بر این شد تا جلسه اى را نیز با 
رئیس سازمان امور استخدامى داشته باشیم تا نقطه نظرات 
آنها را درباره اصالح روند اجراى قانون دریافت کنیم.  وى 
تصریح کرد: قطعاً در هفته جارى با دولت براى اصالح روند 

اجراى قانون به توافقاتى دست خواهیم یافت.

رئیس ســازمان وظیفه عمومى نیروى انتظامى ضوابط و 
مقررات معافیت بخشودگى ســنى مشموالن سربازى را 
تشریح کرد. سردار تقى مهرى اظهار کرد: بر اساس ابالغیه 
ستاد کل نیرو هاى مسلح، براى متولدین سال هاى 54 و ما 
قبل متناسب با مدرك تحصیلى آنان، معافیت بخشودگى 
سنى در نظر گرفته شده که افراد واجد شرایطى که تاکنون 
موفق به بهره مندى از این معافیت نشده  اند، مى توانند با 
مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک انتظامى پلیس+10 

درخواست خود را ثبت کنند. 
رئیس سازمان وظیفه عمومى ناجا تصریح کرد: شرط سنى 
براى دارندگان مدارك تحصیلى زیردیپلم تا لیســانس تا 

پایان سال 1354، فوق لیســانس تا پایان سال 1352 و 
دکتراى غیر پزشکى تا پایان سال 1350 تعیین شده است. 
سردار مهرى عنوان کرد: به استناد تبصره یک ماده 4 قانون 
خدمت وظیفه عمومى، شناســنامه عکس دار مشموالن 
باالى 50 سال به شرط اینکه تغییرات سنى نداشته باشد، 
به منزله تعیین تکلیف وضعیت خدمتى آنان است و نیازى 

نیست براى کارت معافیت سربازى اقدام کنند.
این مقام مسئول گفت: افرادى که ســن آنان باالى 50 
ســال اســت، در صورت تمایل و نیاز بــه دریافت کارت 
معافیت، مى توانند براى ثبت درخواست خود از طریق دفاتر 

 +10 اقدام کنند.

خبرخوش درباره افزایش 
حقوق کارمندان

شرایط جدید معافیت از 
سربازى 

نفس اهوازى ها برید
ایــن    باشگاه خبرنگاران جوان | 
روزها و در هفته هاى پایانــى بهار 1398 موج 
گرماى شــدید در شــهر اهواز مرکز اســتان 
خوزستان آغاز شــده و دماى هوا به 50 درجه 
سانتیگراد رســیده اســت. روند افزایش دما 
بر اســاس آمار ســازمان هواشناسى و مطابق 
پیش بینى ها در روزهاى آینده نیز در این شهر 
ادامه خواهد داشت. ساعت کارى ادارات اهواز 
نیز کاهش یافتــه تا برق مشــترکان خانگى 
به صورت پایدار تأمین شــود اما با وجود این، 
در روزهــاى اخیر قطعى مکرر بــرق در نقاط 
مختلف این شهر نیز باعث کالفگى شهروندان 
خصوصًا کودکان و ســالمندان اهوازى شــده 

است.

پاى صنایع دستى به 
خودروسازى باز شد 

معاون صنایع دســتى کشور    چمدان |
از همکارى بــا ایران خودرو براى اســتفاده از 
صنایع دســتى در خودروهــا خبــر داد. پویا 
محمودیان گفت: قرار شــد جلــد قرآن هایى 
که در ماشــین هاى داخلى قــرار مى گیرد به 
جاى پالستیک از ســوزندوزى بلوچى باشد. 
در مرحله اول 4000 جلد ســوزن دوزى قرآن 
به ایران خودرو تحویل شــد که در حال حاضر 
در خط تولید خودروى دنا از این ســوزن دوزى 
اســتفاده مى شود و قرار اســت 400 هزار جلد 
قرآن سوزن دوزى بلوچى طى این همکارى در 

ایران خودرو استفاده شود. 

اعتبار ملخ ها 
کجاست؟!

  فارس| در حالى که در میــزان اعتبار 
درخواســتى براى مقابله با ملخ هــا ده میلیارد 
تومان اختالف بین گفته رئیس سازمان حفظ 
نباتات و معاون سازمان برنامه و بودجه کشور 
وجود دارد،  رئیس کمیسیون کشاورزى مجلس 
مى گوید: اعتبار ملخ ها ســه مــاه در راهرو ى 
دولتى ها گیر کرده و به همیــن دلیل مبارزه با 
ملخ ها به موقع انجام نشــد. به گفته احمدعلى 
کیخا، وزارت جهاد کشــاورزى دو روز پیش از 
اخطار فائو به وزارت کشــور و سازمان برنامه و 
بودجه کشور نامه نوشت اما این درخواست ها 
ســه ماه در بروکراســى هاى ادارى آنها گیر

 کرد.

تنش آبى 
به «صفر» رسید

  تسنیم| در تابســتان ســال گذشته 
334 شــهر با جمعیت حدود 35 میلیون نفر در 
معرض تنش آبى قرار داشــتند که طبق گفته 
معاون وزیر نیرو در امــور آب و آبفا این میزان، 
فعًال و به صورت موقت در آستانه تابستان 98 
به صفر رسیده است. قاســم تقى زاده خامسى 
مى گوید: با توجه به بارش هاى کم سابقه سال 
آبى جارى، در حال حاضر شــهرى نداریم که 

تنش آبى داشته باشد.

اقدام راننده اسنپ 
اثربخش بود

  ایسنا| غالمحســین اســماعیلى، 
ســخنگوى قوه قضاییه در نشســت خبرى با 
اشــاره به ماجراى اخیر برخورد یــک راننده 
اسنپ با مسافرش و واکنش او به اقدام راننده 
و اطالعیه اســنپ  گفت: یک نمــاد عینى در 
امر به معــروف و نهى از منکر توســط یکى از 
شهروندان که مشــغول رانندگى بود را شاهد 
بودیم و برادر عزیزى که در برابر عمل ناهنجار، 
امر به معروف و نهــى از منکر کرد و دیدیم که 
چقدر اثربخش بود و هم شــرکت مذکور و هم 

خود فرد عذرخواهى کرد. 

سرایت اشرافیگرى به 
بیمارستان و قبرستان 

حسن کامران، نماینده مردم اصفهان در    ایسنا|
مجلس شوراى اسالمى در تذکر شفاهى در جلسه علنى 
مجلس گفت: متأسفانه اشرافیگرى به بیمارستان ها نیز 
کشیده شده است، ننه جاِن مقامى به بیمارستان مى رود 
و همه دکترها دور او جمع مى شوند اما فرد دیگرى که 
مى آید کسى به کار او کارى ندارد، در این شرایط براى 
مسئول در بیمارســتان ها پاویون ایجاد مى کنند، این 
اشرافیگرى به قبر هم کشیده شده است و اگر از نزدیکان 

مسئولى فوت شود کارچاق کن ها براى او گل مى برند.

برادر رهبر کره شمالى 
جاسوس بود

روزنامه «وال اســتریت ژورنال» ادعا    انتخاب |
کرد: «کیم جونگ نام»، برادر ناتنى رهبر کره شمالى که 
دو سال پیش به قتل رسید مأمور سرى سازمان اطالعات 
آمریکا بود و چندین دیدار با مقام هاى آمریکایى داشت. 
یک منبع آگاه افزود: آمریکایى ها حتى بعد از قتل برادر 
رهبر کره شمالى از افشا نشدن روابط وى با سازمان سیا 

مطلع بودند.

مواظب سیل متدینین باشید
نماینده مردم فالورجــان در مجلس    چمدان |
با اشاره به موضوع پوشــش برخى گردشگران در سد 
لفور گفت: اتفاقات تلخ چند روز پیش در شمال کشور 
و کشف حجاب عده اى در شأن نظام و شهدا نیست و 
انگار برخى مدیران فرهنگى قصد دارند با سکوتشــان 
نسبت به این حوادث مهر تأیید بزنند. سیدناصر موسوى 
الرگانى ادامه داد: دولت بداند مردم براى استقرار اسالم، 
خون بهاى سنگینى داده اند و از این رو مراقب باشید که 

سیل متدینین شما را با خود نبرد.

بازداشت 4 عضو شوراى شهر 
رئیس کل دادگســترى اســتان    رویداد24 |
اردبیل گفت: با تالش سربازان گمنام امام زمان (عج) 
اداره اطالعات، چهار عضو شوراى شهر بیله سوار مغان 
به اتهام دریافت رشوه و تبانى دستگیر شدند. قاضى ناصر 
عتباتى اظهار کرد: پرونده به لحاظ داشتن اهمیت ویژه 
در حال حاضر به منظور بررسى دقیق و کامل موضوع 
در مرحله تحقیقاتى مقدماتى قرار دارد. گفتنى است به 
غیر از یاور سجودى، نایب رئیس شوراى شهر بیله سوار 
مابقى به دلیل تخلفات مختلف توسط سربازان گمنام 

امام زمان (عج) دستگیر شده اند.

دستکارى تاریخ عقد 
استاد و نجفى!

تاریخ عقد میترا استاد که سندش    رویداد24 |
توسط برادرش در اینستاگرام انتشار یافته است دستکارى 
شده و همین باعث واکنش هایى شده است. در این پست 
به نظر مى رسد تاریخ انتشار خبر متعلق به کناره گیرى 
نجفى در روز 21 فروردین ماه سال 97 بوده و تاریخ عقد 
19 روز بعد را نشان مى دهد که نهم اردیبهشت ماه سال 
گذشته اســت. اما واکنش کاربران به دستکارى تاریخ 
عقد بوده است که هشتم به نهم تغییر یافته و علت آن 
مشخص نیست و خیلى ها این یک روز تأخیر را داراى 

علت دانسته اند که ابهام آمیز است.

هشدار جدى نماینده نجف آباد
  ایسنا| نماینده مردم نجف آبــاد در مجلس 
شوراى اسالمى در تذکرى به رئ یس بنیاد شهید اظهار 
کرد: اشتغال 27 نفر بازنشســته در بنیاد شهید خالف 
قانون اســت. ابوالفضــل ابوترابى خطــاب به رئیس 
بنیاد شهید افزود: طبق لیستى که در دستان من است 27 
نفر از بازنشستگان در بنیاد شهید و گاهى در جایگاه هاى 
باال فعالیت مى کنند؛ البته این لیست شاید تعداد بیشترى 
داشته باشد. آقاى شــهیدى! این خالف قانون منع به 
کارگیرى بازنشستگان است، به قانون عمل کنید وگرنه 

با شما قانونى برخورد خواهد شد.

خبرخوان

آیا مى دانستید شهر «حیدرآباد» مرکز ایالت «تالنگانا» در هندوستان که 
داراى بیشترین جمعیت مسلمان در قیاس با دیگر شهرهاى هندوستان 

است، کپى برابر اصل شهر اصفهان است؟!
این شهر تاریخى در سال 1591 براساس نقشه شــهر اصفهان در دوره 
حکومت صفوى و به دست عالمه میرمحمد مؤمن استرآبادى گرگانى، 
از فقهاى بزرگ گرگان بنا شد و شباهت  بســیارى به اصفهان دارد و به 
همین سبب به «اصفهان نو» معروف اســت. این شهر باغ هاى زیبایى 
به سبک و ســیاق ایرانى و چهارباغ اصفهان دارد و مردم هند آن را به نام 
«باغ نگر» (شهر باغ ها) مى شناسند. معماران ایرانى در قدیم حدود 1000 
کیلومترمربع در اطراف این شــهر باغ و جنگل به وجود آوردند که آثار آن 

هنوز هم باقى است.
این شهر ویژگى هایى دارد که از جمله مى توان به شهرت حیدرآباد در دوره 
سلسله قطب شاهیان به عنوان «شهر الماس» اشاره کرد و معروف ترین 
الماس هاى جهان مانند کوه نور و دریاى نور از معادن قلمرو این حکومت 

استخراج و در شهر حیدرآباد تراش داده شدند.
این شهر تاریخى که به دست معماران ایرانى و طراحان سازه هاى اصفهان 
بنا شده، مرتفع ترین و بزرگ ترین بناهاى جهان را در خود جاى داده است.  
مسجد و بناى تاریخى «چهارمنار»(چار منار)، که 30 متر ارتفاع دارد نیز در 

سال 1591 احداث شد و شبیه حرم مطهر امام رضا(ع) است. 
حیدرآباد، پایگاه زبان فارسى هند بوده است و در مرکز بایگانى این شهر 
هنوز هم بیش از 30 میلیون سند فارسى نگهدارى مى شود که قدمت آنها 
به هفت قرن پیش مى رسد. در کتابخانه هاى بزرگ این شهر تاریخى 40 
هزار کتاب فارسى و عربى نگهدارى مى شود که بیشتر آنها به دست علما 

و دانشمندان ایرانى تألیف شده است.

سردار ســرتیپ دوم پاسدار رمضان شــریف، سخنگو 
و مســئول روابط عمومى کل سپاه پاســداران انقالب 
اســالمى در پاســخ به ســئوالى درباره چرایى تالش 
دشمن در افزایش شایعات و انتشــار اخبار کذب علیه 
فرماندهان و مســئوالن این نهاد اظهــار کرد: پس از 

اقدام کینــه توزانه  آمریکایى ها در قرار دادن نام ســپاه 
پاســداران انقالب اسالمى در فهرســت سازمان هاى 
تروریستى، دشمنان به تاکتیک نخ نما شده اى متوسل 
شــدند و در صدد برآمدند با بهره گیرى از رسانه هاى 
وابسته و شبکه  هاى اجتماعى تبهکار پس از تغییرات 

و تحوالت اخیر در ســطح فرماندهى ســپاه و برخى 
دیگر از فرماندهان، به شایعه پراکنى درمورد سرداران 
و مســئوالن و بعضًا خانواده آنان در ســپاه بپردازند و 
در همین راســتا به طــرح اکاذیب مشــمئزکننده اى 
مانند فرار از کشور و یا دســتگیرى چند تن از سرداران 

ســپاه از جمله ســرداران نصیرى، ربیعى، توالیى و... 
مبادرت ورزیدند. این در حالى است که این عزیزان در 
جایگاهى جدید در سپاه فعال هستند و با جدیت به ایفاى 
مأموریت ها و مسئولیت هاى محوله، اشتغال به خدمت

دارند.

با «اصفهان نو» بیشتر آشنا شوید

ســایت اصولگــراى «مثلــث» نوشــت: گرچــه 
احمدى نژاد روزى بر مجلس مى تاخت و این قوه را دیگر 
در رأس امور نمى دانست اما این روزها خبرهایى از برخى 
تحرکات در دفترش به گوش مى رســد. گویا او و اندك 
اطرافیانش براى انتخابات مجلس طراحى هایى را در سر 
مى پرورانند. ادعاى احمدى نژاد آن است تنها شخصیت 
سیاسى کشور محسوب مى شــود که مى تواند با توده ها 

ارتباط بگیرد و از ظرفیت رأى خیره کننده اى برخوردار 
است. او سال 96 تالش کرد، این ظرفیت رأى را به رخ 
جناح هاى سیاسى بکشد اما رد صالحیت شد. حاال گویا 
او دســت عوض کرده و مى خواهد در انتخابات مجلس 

ورود کند.
در روزهایى که اصولگرایان و اصالح طلبان براى انتخاب 
سرلیست تردید دارند و با وجود نام هاى متنوع، نتوانستند 
به اجماع برســند؛ احمدى  نژاد مى خواهد با نامزدى در 
رقابت سیاســى پیش رو بازى هر دو جریان را با چالش 
جدى مواجه کند. تصور او این اســت که بــا نامزدى و 
سرلیست قرار گرفتن از حوزه انتخابیه تهران در انتخابات 
مجلس، شــاید نتواند اکثریت کرسى هاى مجلس را به 
دســت گیرد اما این امکان را پیدا مى کند که مانع ورود 
چهره هاى اصولگرا و اصالح طلب به مجلس شود. سکوت 
این روزهاى او شاید آرامش پیش از طوفان است، طوفانى 
که دى ماه با آغاز ثبت نــام نامزدهاى انتخابات مجلس 

شروع مى شود و در دوم اسفند آرام مى گیرد.

عبدالرضا داورى از چهره هــاى نزدیک به احمدى نژاد و 
عضو دفتر او، در واکنش به توییت هاى همســرش الهام 
سلمانى که مدعى وجود یک «پرستو» در زندگى مشترکان 
شده، گفت که در آستانه  جدایى از سلمانى است و پرستویى 

هم در کار نیست.
داورى که از هفته پیش در توییتر فعالیتى نداشته است در 
پاسخ به سئوال یکى از دوستانش درباره اینکه آیا از آنچه 

توسط الهام سلمانى در دو روز اخیر در توییتر منتشر شده 
خبر دارد یا نه گفت: موبایلم را سرقت کرده اند و دسترسى 
به تلگــرام و توییتر ندارم ولى خواهــرم یک چیزهایى را 

نشانم داد.
داورى در پاسخ به این سئوال که «شما که چند وقتى است 
جدا زندگى مى کنید. جریان این توییت ها چیست؟» گفت: 
نوروز پارســال که از زندان به مرخصى درمانى آمدم یک 
موضوعاتى پیش آمد و من هم تصمیمى از چند سال پیش 

داشتم که از ایشان جدا بشوم.
او درباره  ادعاى در کار بودن یک پرستو هم گفت: آنهایى که 
به من نزدیک ترند این را مى دانند که حداقل یکسال است به 
طور جدى دنبال طالق بودم. خانواده  ایشان و خانواده  خودم 
در جریان هستند. مسئله  خاصى نیست، دو تا آدم در مقطعى 
تصمیم دارند زندگى تشکیل بدهند و یکجایى هم به این 
نتیجه مى رسند توافقى نیست و سازشى نیست و نهایتًا بر 
اساس قانون جدا مى شوند. این حقشان است. اینکه ماجرا 
را به مسائ ل امنیتى و پرستو نسبت بدهند برایم عجیب بود.

پرستو کجا بود؟!احمدى نژاد در فکر ریاست مجلس است؟

فرار و دستگیرى چند تن از سرداران سپاه صحت ندارد

جانشــین فرمانده انتظامى مازندران از دستگیرى سه 
متهم اصلى  ماجراى «سد لفور» خبر داد.

ســرهنگ حســن مفخمى شهرســتانى اظهار کرد: 
در پى انتشــار تصاویرى در فضاى مجــازى مبنى بر 
وقوع ناهنجارى اجتماعى توســط افرادى در سد لفور  
شهرســتان ســوادکوه شــمالى، پیگیرى موضوع در 
دســتور کار پلیس امنیت عمومى اســتان قرار گرفت. 
در این راســتا، مأمــوران پلیس امنیــت عمومى این 

فرماندهى بــا همکارى مأموران انتظامى شهرســتان 
سوادکوه شــمالى با انجام اقدامات اطالعاتى موفق به 
شناسایى و دستگیرى ســه متهم اصلى این ناهنجارى 

شدند.
این مقام انتظامى به توقیف یک موتور چهار چرخ و دو 
فروند قایق در این ارتباط اشاره و بیان کرد: دو متهم دیگر 
این پرونده شناسایى شدند و تالش براى دستگیرى آنان 

ادامه دارد.

پس از اتمام مســابقات تیر و کمان معلوالن قهرمانى 
جهان در هلند به نظر مى رسد یکى از کمانداران تیم در 
بازگشت به کشور، تیم ملى را همراهى نکرده و همچنان 

در هلند مانده است.
پوریا جاللــى پور که موفق به کســب ســهمیه بازى 
هاى پارالمپیک 2020 توکیو شــده بود، همراه تیم به 
ایران برنگشــته و شــائبه پناهندگى وى مطرح شــده

 است.

غالمرضا شعبانى بهار، رئیس فدراسیون تیروکمان که 
خود نیز همراه تیم ملى در هلند حضور داشــت، دراین 
باره به «ایسنا» گفت: پیگیر این قضیه هستیم تا ببینیم 
پوریا جاللى پور در کجا به ســر مى بــرد و به چه علتى 
همراه تیم به ایران برنگشــته اســت.  وى تأکید کرد: 
به هر صورت منتظر بازگشــت تیم ایران هســتیم تا از 
رئیس انجمــن تیروکمان معلوالن جویــاى این ماجرا 

شویم.

پناهندگى یک کماندار ایرانى در هلند؟بازداشت افراد اصلى در ماجراى «سد لفور»

فرمانده یــگان انتظامى پلیس متروى پایتخت 
از دســتگیرى دو متهم در رابطه با جعل کارت 
بلیت مترو براى افزایش اعتبار آن تا سال 1445 

خبر داد.
سرهنگ على راقى اظهار کرد: مأموران پلیس 
آگاهى متروى تهران در بررســى هاى به عمل 
آمده متوجه یک آگهى در سایت خرید و فروش 
اینترنتى شدند که فردى یک کارت بلیت مترو 
را آگهى کرده و مدعى شده بود این کارت بلیت 
تا ســال 1445 اعتبار دارد و آن را به قیمت 30 

میلیون تومان مى فروشد.  وى ادامه داد: از آنجایى 
که به نظر مى آمد این آگهى یک کالهبردارى 
است و چنین کارت بلیتى توسط متروى تهران 
صادر نشــده است، با فرد ارســال کننده آگهى 
تماس گرفته شد تا طى یک برنامه ریزى دستگیر 

شود.
راقى با اشاره به حضور فرد در محل گفت: این 
فرد با حضور در محل ادعا کرد که چنین کارتى 
را دارد و حتى براى اثبــات این موضوع، کارت 
بلیت را جلوى چشــمان مأموران تست کرد که 

مشخص شد این کارت تا سال 1445 اعتبار دارد. 
به این ترتیب متهم که با یک نفر دیگر در مترو 
حضور یافته بود به کالنترى تحویل داده شدند. 
وى افزود: در ادامه متهمان که هر دو دانشجوى 
فوق لیســانس بودند، مدعى شدند با همکارى 
یکى از دوستانشان و با انجام یکسرى عملیات 
سخت افزارى و نرم افزارى موفق به دستکارى 
کارت بلیت مترو شدند و قصد داشتند این کارت 
بلیت را به قیمت 30 میلیون تومان به فردى که 

خواهان آن باشد، بفروشند.

کشف کارت بلیت با 47 سال اعتبار!
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دماى هوا 
کاهش داشته است؟

کارشــناس پیش بینى اداره کل هواشناسى استان 
اصفهان گفــت: در حال حاضر خــرداد رو به اتمام 
است و دماى باالى هوا، مســئله غیر استانداردى 
نیست، البته در این خصوص باید به طور بلندمدت و 
در مقایسه با سال هاى گذشته این برآورد و قضاوت 
انجام شــود، ولى به هرحال مشکل بزرگى در حال 

حاضر وجود ندارد.
 فاطمه زهرا ســیدان افزود: در حــال حاضر هیچ 
مورد ضرورى و غیر عادى گزارش نشــده است اما 
اگر بخواهیم بگوییم امسال از سال گذشته گرم تر 
است، باید منتظر اتمام تابستان و ثبت دماى کل این 

فصل بمانیم.

مصرف «ناس» 
در بین دانش آموزان 

رئیس مرکز مشــاوره روانشناسى اردستان گفت: با 
توجه به مراجعه خانواده ها به مرکز مشــاوره شاهد 
گرایش دانش آموزان به مصرف مواد مخدر از نوع 

«ناس» هستیم.
 به گزارش «ایسنا»، سهیال پزشک زاد اظهار کرد: 
تاکنون دو خانواده از اهالى شهرســتان اردستان به 
مرکز مشــاوره مراجعه کردند و گــزارش دادند که 
فرزندان آنها مبتال به مصرف مــواد مخدر ناس در 
مدرسه هستند. وى افزود: متأسفانه شاهد مصرف 
این ماده مخدر در یکى از مدارس شهرستان هستیم 
که باید هر چه زودتــر این موضوع ریشــه یابى و 

پیشگیرى شود. 

چگونه در شهر خودمان 
سفر کنیم؟

اداره گردشــگرى و مــوزه گرمابه علیقلــى آقا از 
مراکز وابســته به ســازمان فرهنگى، اجتماعى و 
ورزشى شهردارى اصفهان به برگزارى ویژه برنامه 
«اصفهان گرد» اقدام کرده اند. اولین نشست آن با 
موضوع «چگونه در شهر خودمان سفر کنیم؟»  در 
قالب کارسوق اول به همراه روایت هاى تاریخى از 
موزه گرمابه و محله علیقلى آقا،  روز پنج شــنبه 23 
خرداد با حضور منصور ضابطیان در محل موزه حمام 

علیقلى آقا  برگزار خواهد شد.

گرانى دالر به سود 
کارخانجات اصفهان

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعى استان اصفهان 
با بیان اینکه در سال گذشته در هیچ  یک از واحدهاى 
صنعتى اســتان اعتصابات کارگرى اتفاق نیافتاد، 
یادآور شــد: واحدهایى مثل کاشــى نیلو، کاشــى 
اصفهان و پلى اکریل که ماه ها حقوق معوقه داشتند 
به دلیــل افزایش قیمت ارز توانســتند محصوالت 
خود را به فروش برسانند و کارگران خود را به محل 
کار بازگردانند. محسن نیرومند تأکید کرد: در سال 
گذشته بعضى واحدهاى صنعتى راکد و تعطیل شده 
مانند پلى اکریل که کارگران آن  حدود 19 ماه حقوق 
نمى گرفتند احیا و فاز دوم آن نیــز اخیراً راه اندازى 

شده است.

دانشگاهى که 
قطب کشاورزى است

 رئیــس دانشــکده کشــاورزى دانشــگاه آزاد 
اســالمى واحــد اصفهان(خوراســگان) گفــت: 
دانشکده کشــاورزى دانشــگاه آزاد اسالمى واحد 
اصفهان(خوراســگان) قدیم ترین دانشــکده  این 
دانشگاه اســت و از نظر علمى و فناورى و فعالیت هاى 

دانش بنیان در سطح ملى خود را اثبات کرده است. 
اکبر پیرستانى اظهار کرد: دانشکده کشاورزى دانشگاه 
آزاد اسالمى واحد اصفهان(خوراسگان) که در جایگاه 
خود قطب کشــاورزى محسوب مى شــود،  همواره 
توانسته است از ظرفیت اساتید و اعضاى هیئت علمى 
خود، در امر تحقیقات و پژوهش هاى کاربردى در جهت 

تولید ثروت استفاده کند .

خبر

رئیس اتحادیه صنف میوه و ســبزى فروش شهرستان 
اصفهان با اشاره به اینکه کمبود میوه در بازار نداریم گفت: 
قیمت میوه هاى تابستانه در اصفهان با گرماى هوا، روزانه 

و هفتگى رو به کاهش است. 
نوروزعلى اســماعیلى در گفتگو با «ایسنا» در خصوص 
وضعیت بازار میــوه، اظهار کرد: قیمــت میوه فصل به 
فصل و منطقه به منطقه متفاوت اســت، البته نرخ میوه 
در اصفهان و شهرهاى دیگر روزانه مشخص مى شود. 
وى در خصوص دالیل گرانى ســیب زمینى، گفت: به 
دلیل تغییرات آب و هوا و وقوع ســیل در ابتداى ســال 
جارى، با کمبود ســیب زمینى و در نهایت گرانى آن در 

بازار مواجه شدیم.
رئیس اتحادیه صنف میوه و ســبزى فروش شهرستان 
اصفهان گفت: در حال حاضر هر کیلو ســیب زمینى در 
سطح عرضه بین 5000 تا 6500 تومان و پیاز بین 2000 
تا 3500 تومان فروخته مى شود. وى اظهار کرد: قیمت 
هر کیلو زردآلو بین 12 تا 18 هزار تومان، هلو بین 5000 
تا 12هزار تومان، توت فرنگى بین 12 تا 25 هزار تومان، 
گیالس بین ده تا 15 هزار تومــان و آلوچه بین 2000 تا 
6000 تومان است.  اسماعیلى همچنین افزود: قیمت هر 
کیلو هندوانه 2000 تومان، گرمک و ملون3000 تومان 

و خربزه بین 2000 تا 4000 تومان است.

مدیرکل فرودگاه هاى اســتان اصفهان از اعزام 7410 
زائر بیت ا... الحرام به سرزمین وحى از طریق فرودگاه 

بین المللى شهید بهشتى اصفهان خبر داد.
حســن امجدى اظهار کرد: این تعداد زائر در قالب 50 
کاروان از 27 تیر امســال با پروازهاى حــج فرودگاه 
بین المللى شــهید بهشــتى اصفهان به سرزمین وحى 
گسیل خواهند شد. وى با بیان اینکه شمار زائران بیت ا... 
الحرام که از فرودگاه بین المللى شهید بهشتى اصفهان 
به سرزمین وحى اعزام مى شوند نسبت به سال گذشته 
12 درصد رشد دارد، افزود: زائران اعزامى از این فرودگاه 
از استان هاى اصفهان و چهارمحال و بختیارى هستند.

مدیرکل فرودگاه شهید بهشتى اصفهان زمان بازگشت 
حجاج بیت ا... الحرام از عربستان به این فرودگاه را اواخر 
مرداد اعالم کرد. وى درباره تعداد پروازهاى حج فرودگاه 
بین المللى شــهید بهشــتى اصفهان نیز گفت: تاکنون 
از سوى شــرکت هاى هواپیمایى تعداد این پروازها به 
ما اعالم نشده اســت. امجدى در پاسخ به این پرسش 
که آیا پروازهاى حجــاج از فرودگاه اصفهان توســط 
شرکت هاى خارجى نیز انجام خواهد شد، تصریح کرد: 
در این راســتا دولت تصمیم گیرنده است ولى به گمان 
بســیار این پروازها توسط شــرکت «ایران ایر»  انجام 

خواهد شد.

7000 زائــر 
راهى سرزمین وحى مى شوند 

میوه هاى تابستانه
 ارزان مى شود

بعد از ظهرهاى ناآرام جوى در اصفهــان، باالخره کار 
دست شرق این شهرســتان داد و منجر به جارى شدن 

سیل در این نواحى شد.
کارشناسان اداره کل هواشناسى اصفهان از اواخر هفته 
گذشته هشدار داده بودند که اصفهان در بعد از ظهرهاى 
روزهاى پایانى خرداد ماه وضعیــت ناپایدارى را تجربه 
خواهد کرد که ارمغانــش تندبادهاى لحظه اى و بارش 
رگبار و تگرگ خواهد بود اما کمتر کسى تصور مى کرد 
شدت این وقایع طبیعى به جایى برسد که با قطع شدن 
درخت در نجف آباد بر اثر وزش باد، جان یک دختر جوان 
گرفته شود و در شرق هم بارندگى بهاره منجر به جارى 
شدن سیل و وارد آمدن خســاراتى به منازل، اراضى و 

جاده ها شود.
بعد از ظهر دوشنبه که ابرهاى تیره بر کالنشهر اصفهان 
سایه افکندند و بارش شدید باران و تگرگ، براى دقایقى 
اهالى شــهر را غافلگیر کرد و موجب آبگرفتگى معابر و 
کندى تردد خودروها در خیابان ها شد، وضعیت در شرق 
شهرستان اصفهان به جایى رسید که نیروهاى امدادى 
را وا داشت براى کنترل ســیالب وارد عمل شوند تا از 

آبگرفتگى بیشتر منازل مردم جلوگیرى شود. 
کانون بحران در بخش هاى کوهپایه وگردنه مال احمد 
در 25 کیلومترى جاده نایین بــه اصفهان و خصوصًا در 
دامنه کوه ها بود که باعث شد سیالب با دبى حدود 10 
مترمکعب بر ثانیه وارد تعدادى از منازل مسکونى شود و 
بخشى از راه ها، قنوات و اراضى کشاورزى در روستاهاى 

منطقه را هم تخریب کند. آنطور که منصور شیشه فروش، 
مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان گفته است، 
بارش ناگهانى تگرگ و باران در گردنه مالاحمد به تدریج 
وارد بخش کوهپایه شده و با به بار آوردن خساراتى وارد 
رودخانه فصلى تودشک شد و جاده روستاى جشوقان را 
نیز دچار آســیب کرد. بر اثر این بارش ها قنات تودشک 
آسیب دید و سیالب به سمت صادق آباد آمد و روستاهاى 
على آباد و جزه هم دچار آســیب شدند و مزرعه یزدى از 
طریق روستاى جشوقان و روســتاى دلگشا نیز درگیر 

شدند.
ناگهانى بودن و شدت سیالب باعث شد تا بخشدارى ها، 
دهیارى ها و شهردارى هاى منطقه به حالت آماده باش 
درآمده و 30 نفر امدادگر و شــش تیم امدادى با استفاده 

از هشت دستگاه موتور آبکش و شش دستگاه کف کش 
به کار تخلیه آب از منازل مشغول شــوند. تمام تالش 
نیروهاى امدادى این بود که سیالب به سمت هاشم آباد، 
جلگه و بن رود و نهایتــًا رودخانه زاینــده رود و تاالب 

گاوخونى هدایت شود.
جمعیت هالل احمر اســتان اصفهان نیــز 21 نیروى 
عملیاتى را به همراه ماشین آالت مورد نیاز به یارى 150 
نفر از ساکنان ده روستا گسیل کرد که عملیات امدادى 
آنها تا ساعت 21 دوشنبه شب به طول انجامید. آنطور که 
داریوش کریمى، معاون امــداد و نجات این جمعیت به 
خبرگزارى «تسنیم» گفته است، 45 واحد مسکونى در 10 
روستا دچار آب گرفتگى شده بودند که با کمک نیروهاى 

امدادى کار تخلیه آب خانه به خانه انجام شد.
از طرف دیگــر خبرگزارى «فارس» کــه خبرنگارش 
در محل این ســیالب حضور داشت، ســاعت 20 و 15 
دقیقه دوشنبه شــب گزارش داد که در روستاى دخرآباد 
این روان آب ها به مزارع کشــاورزى خسارت وارد کرده 
اما عمده خســارت در این محل به روستاى بوران وارد 
شد؛ در روســتاى بوران چند منزل مســکونى دچار آب 
گرفتگى شد، کشت هاى کشاورزان تا حد زیادى از بین 
رفت و به چاه هاى رشته قنات این روستا خساراتى وارد 
شد. خسارات جزیى هم به مزارع روستاى علون آباد وارد 
شده است. اما جارى شــدن روان آب  از این روستاها به 
شهرك صنعتى کوهپایه رسید و خیابان هاى این شهرك 
دچار آب گرفتگى شــد. کانون این روان آب ها در بخش 
کوهپایه مربوط به شهر تودشک و روستاهاى اطراف این 
شهر بود که به راه هاى ارتباطى، منازل، تأسیسات شهرى 
و باغات خســارات قابل توجهى وارد کرد. این بارش ها 
بخشــى از بخش بن رود را هم تحت تأثیر خود قرار داد 
و باعــث آب گرفتگى راه ارتباطى روســتاى باقرآباد به 

سمت ورزنه شد. 
اما در حالى که خبرهاى اولیه حاکى از وارد آمدن خسارت 
سیل به بخش جلگه هم بود، بخشدار بخش جلگه خبر 
داد این بخش که در نزدیکى کانون بحران واقع شــده، 
خسارتى از بارش ها ندیده است اگر چه به گفته مدیرکل 
مدیریت بحران استاندارى اصفهان، دستگاه هاى امدادى 

جلگه هم به حالت آماده باش درآمده بودند.
در مجموع آنطور که از گزارش ها بر مــى آید، به رغم 
آنکه سیل دوشــنبه بعد از ظهر موجب تخریب دو منزل 
مسکونى شد اما خسارت جانى در پى نداشته است و به 
علت عادى شدن شرایط در مناطق آسیب دیده، نیازى 
به توزیع اقالم و اسکان اضطرارى روستای یان احساس 

نشده است.

در ماه رمضان امسال 13 هزار و 52 نیکوکار  اصفهانى به 
جمع حامیان ایتام و فرزندان نیازمند پیوستند.

مدیرکل کمیته امداد اســتان اصفهان بــا بیان اینکه 
طرح هاى اکرام ایتام و فرزندان محســنین براى ایجاد 
بســتر حمایت مؤثر و منظم نیکوکاران از این فرزندان 
راه اندازى شده است، گفت: اســتقبال مردم نیکوکار و 
یتیم نواز اصفهان در همه سال هاى گذشته از این طرح ها 
بسیار قابل توجه بوده است و در ماه رمضان امسال نیز 13 
هزار و 52 نیکوکار گرانقدر اصفهانى به جمع حامیان این 

فرزندان نیازمند پیوستند.
محمدرضا متین پور افزود: 11 هــزار و 704 تن از این 
حامیان گرانقدر توسط پایگاه ها و دفاتر این نهاد و 1348 

حامى نیز با همکارى مراکز نیکوکارى در سراسر استان 
جذب شده اند. متین پور همچنین گفت: این تعداد نیکوکار 
جذب شده حمایت از 5502 یتیم و 9142 فرزند نیازمند 

غیر یتیم را بر عهده گرفتند.
جمعــى از نمایندگان اســتان اصفهــان در نامه اى به 
رئیس جمهور خواستار رسیدگى فورى به مسئله احیاى 

زاینده رود و تذکر جدى به وزارت نیرو شدند.
سال گذشــته موضوع احیاى زاینده رود در هیئت دولت 
تصویب شــد اما شــوراى عالى آب واکنش مناســبى 
نسبت به این موضوع نداشــت و مصوبات این شورا از 
جمله اجراى سریع تر بهشــت آباد، حذف برداشت هاى 
غیرقانونى باالدست و ســاماندهى رودخانه زاینده رود 
براى احیاى این رودخانه مورد پیگیرى قرار نگرفته است. 
آنطور که خبرگزارى «تســنیم» نوشــته، نمایندگان 
استان اصفهان در مجلس شوراى اسالمى در نامه اى به 
رئیس جمهور خواســتار پیگیرى و تذکر جدى به وزارت 
نیرو نسبت به تغییر رویکرد خود براى احیاى زاینده رود 
و همچنین تشــکیل یک واحد مســتقل با زمانبندى 
مناسب براى بازبینى طرح پیشــنهاد شده، قبل از سفر 

رئیس جمهور به اصفهان شدند.
نمایندگان ضمن درخواست فورى به رسیدگى به مسئله 
احیاى زاینده رود و آب اصفهان، تأکید کردند که منظور 
از تشکیل ســتاد احیاى زاینده رود، ایجاد یک مدیریت 
قوى براى جبران ضعف هاى اجرایى در عملیاتى شدن 
مصوبات قانونى شــوراى عالى آب و شوراى هماهنگى 

توزیع عادالنه آب زاینده رود است.
در همین رابطه حمیدرضا فوالدگــر، نماینده اصفهان 
در مجلس به خبرگزارى «فارس» گفته: تکلیف ســتاد 
احیاى رودخانه زاینده رود  بعد از گذشت چندین ماه هنوز 
مشخص نیست و خواسته اصلى نمایندگان این است که 
چرا تکلیف ستاد احیاى زاینده رود که رئیس جمهور در 
چند ماه پیش دستور تشکیل آن را به معاون اول خود و 

رئیس دفتر خود داده بود مشخص نشده است.
وى با بیان اینکه دستور تشکیل ستاد احیاى زاینده رود 
قرار بود از دو کانال شوراى عالى آب و دفتر رئیس جمهور 

پیگیرى شود، خاطرنشان کرد: بعد از گذشت چندین ماه 
این کار انجام نشده است و از طریق وزارت نیرو و شوراى 
عالى آب دو جلسه در دستور کار بود که عقب انداخته شد.

رئیس مجمع نمایندگان اســتان اصفهــان هم درباره 
این نامه گفــت: از جمله نکاتى کــه در نامه نمایندگان 
اصفهان به رئیس جمهور تأکید شده، مقصر بودن وزارت 
نیرو در خشک شــدن زاینده رود طى سال هاى گذشته

 است. 
حجت االسالم ســید ناصر موســوى الرگانى افزود: 
درخواست نمایندگان این است که هر چه سریع تر جلسه 
ســتاد احیاى زاینده رود به ریاســت معاون اول رئیس 
جمهور تشکیل شده و همچنین مصوبات شوراى عالى 
آب به حاشیه کشانده نشود. موسوى الرگانى خاطرنشان 
کرد: ما در نامه اى که خطاب به رئیس جمهور نوشــتیم 
خاطرنشــان کردیم که پیش از ســفر خود به اصفهان 

تکلیف ستاد احیاى زاینده رود را روشن کنند.

فرمانده انتظامى شهرستان شهرضا از دستگیرى فردى 
که همسر خود را به علت اختالفات خانوادگى در اتوبوس 
مسافربرى به قتل رسانده بود کمتر از نیم ساعت پس از 

وقوع قتل خبر داد.
ســرهنگ صادق کاظــم زاد اظهار کرد: روز دوشــنبه 
مأموران گشــت انتظامى بررســى فوریت هاى پلیسى 
شهرستان شهرضا از به قتل رساندن یک زن در اتوبوس 
مسافربرى داخل شهرى مطلع و بالفاصله به محل اعزام 
شدند. مأموران هنگامى که به محل وقوع قتل رسیدند 
مشاهده کردند یک زن به وســیله ضربات چاقو به قتل 
رسیده که در بررســى هاى به عمل آمده مشخص شد 

قاتل، همسر او است.
این مقام انتظامى با اشاره به اینکه قاتل از محل درگیرى 
متوارى شــده بود، ادامه داد: کارآگاهــان پلیس آگاهى 
بالفاصلــه وارد عمل شــدند و با هماهنگــى قضایى 
موفق شــدند محل اختفاى او را شناسایى و در عملیاتى 
غافلگیرانه در مدت زمان نیم ســاعت پس از وقوع قتل 
دستگیر کنند. سرهنگ کاظم زاده اظهار کرد: قاتل انگیزه 
خود را از وقوع این قتل اختالفات خانوادگى اعالم کرد 
که پس از تشکیل پرونده براى اقدامات قانونى به مراجع 

قضایى تحویل داده شد.
فرماندار شــهرضا هم در ایــن زمینه اظهــار کرد: این 
اختالفات مدت دار روز دوشنبه پس از مجادله و عصبانیت 
زیاد مرد، منجر به قتل شد. على اصغر رفیعى نژاد گفت: 
فرد با تصمیم آنى و نادرست در حین بحث هاى خانوادگى 

همسر خود را مورد اصابت چاقو قرار داد.

بارندگى هاى دوشنبه شب، خساراتى به شرق اصفهان وارد کرد 

سیل در آستانه تابستان

سهیل سنایى

مانى مهدوى

موضوع ســگ هاى ولگرد به یکى از مباحث اصلى جلسه 
جامعه ایمن شهرستان دهاقان تبدیل شد. 

بخشــدار بخش مرکزى دهاقان در این جلســه گفت که 
رهاسازى ســگ هاى ولگرد در سطح شهرستان بسیار آزار 
دهنده و نگران کننده شده است چرا که از دیگر شهرستان ها 
سگ ها را زنده گیرى و در دهاقان رها مى کنند که باید جمع 
آورى شوند.به گفته ســید على سجادى، رهایى سگ هاى 
ولگرد در سطح شهرستان مشکلى اســت که باید کنترل 
شود، زیرا رعب و وحشــت زیادى در بین مردم ایجاد کرده 
و اعتراضات و شکایات مردمى زیادى را به خود اختصاص 
داده اســت.معاون فرماندار دهاقان اذعان کرد: سگ هاى 
ولگرد باید جمع آورى  و در محلى نگهدارى شــوند تا مردم 

در امان باشند.

مدیر جهاد کشاورزى کاشان گفت: شهرستان کاشان از 
نظر میزان تولید گل محمدى در واحد سطح داراى رتبه 
نخست کشور است.  مجید کافى زاده با اشاره به اشتغالزایى 
این حوزه عنوان کرد: اشتغال مستقیم گلستان هاى گل 
محمدى در کاشان 5000 نفر اســت، همچنین اشتغال 
مستقیم گالب گیرى هاى ســنتى 3000 نفر و اشتغال 

مستقیم گالب گیرى هاى صنعتى 1000 نفر است.

ماجراى قتل در اتوبوس 
چه بود؟ 

سگ هاى ولگرد باعث وحشت 
مردم دهاقان شده اند

اشتغال 9000 نفر
 در صنعت گالب گیرى

نامه نمایندگان اصفهان به رئیس جمهور

جذب 13 هزار حامى براى ایتام اصفهانى ستاد احیاى زاینده رود هر چه سریع تر تشکیل شود

معاون هماهنگى امور عمرانى استاندارى اصفهان گفت: 
عملیات اجرایى طرح قطار ســریع السیر اصفهان-قم-

تهران که به دلیل مشکالتى متوقف شــده بود تا سه ماه 
آینده از سر گرفته خواهد شد.

تکمیل طرح قطار سریع الســیر اصفهان-تهران یکى از 
برنامه هاى مهم ریلى اســتان اصفهان است که اعتبار دو 
میلیارد و 600 میلیون دالر براى آن در نظر گرفته شــده 
است. این پروژه 422 کیلومتر خط ریلى دارد که حدود 300 
کیلومتر آن در اســتان اصفهان است. با این حال عملیات 
اجرایى این طرح به دلیل تغییرات مدیریتى متوقف شــده 
و به همین دلیل شرکت چینى از پرداخت اعتبار تخصیص 
یافته به آن تا حل مشــکل خوددارى کرده است. معاون 
هماهنگى امور عمرانى استاندارى اصفهان در این باره به 
«ایرنا» گفت: طرح قطار سریع السیر اصفهان-قم-تهران 
با اعتبار 13 میلیارد و 600 میلیون یوآن (واحد پول چین) 

فایناس شده است. 
حجت ا... غالمى تصریح کرد: متأسفانه یک تغییر در ساختار 
وزارتخانه راه و شهرسازى موجب توقف عملیات اجرایى 

این طرح شــد زیرا با این تغییر مجرى طرح را از شرکت 
راه آهن به شرکت زیرساخت حمل و نقل کشور منتقل کردند.

وى اظهار کرد: طرف چینى، شــرکت راه آهن جمهورى 
اســالمى ایران را براى پرداخت اعتباراتــى که از طریق 
فایناس تأمین اعتبار شده بود مى شناخت و در پى تغییرات به 
وجود آمده هزینه کردن براى طرح یاد شده دچار مشکل شد. 
براى حل مشکل یاد شده دو هفته قبل جلساتى را در تهران 
با وزیر و مسئوالن وزارت راه و شهرسازى برگزار کردیم و 
در نهایت با توجه به مکاتبــات زیادى که این وزارتخانه با 
هیئت دولت انجام داد توانســت مجوزى را به دست آورد 
که مجرى طرح قطار ســریع الیسر اصفهان-قم- تهران 
همچنان شــرکت راه آهن جمهورى اسالمى ایران باقى 

بماند و نمایندگى آن به شرکت زیر ساخت تفویض شود.
وى اضافه کرد: با این راهبرد، مقرر شد اجراى طرح یاد شده 
طبق روال قبل ادامه یابد و در بازدیدى که هفته جارى به 
اتفاق استاندار اصفهان و وزیر راه و شهرسازى از محور این 
طرح خواهیم داشت، مشکالت مسیر بررسى و تصمیم هاى 

الزم اتخاذ خواهد شد.

سرپرست شهردارى نیاســر از بازدید بیش از دو میلیون 
گردشــگر از جاذبه هاى طبیعى، تاریخى و گردشگرى 

این شهر خبر داد.

احمد امینى نیک در جمع خبرنــگاران، اظهار کرد: از 28 
اسفندماه ســال 97 تا 18 خردادماه سال 98 بیش از دو 
میلیون نفر از جاذبه هاى طبیعى، تاریخى و گردشگرى 
نیاســر بازدید کردند. وى بــا بیان اینکــه از 14 تا 17 
خردادماه بیش از 500 هزار گردشــگر از مناطق دیدنى 
این شهرستان بازدید کردند، اضافه کرد: حضور چشمگیر 
گردشگران در شهر سبز نیاسر به حدى افزایش یافت که 

مسئوالن نیاسر، طرح ترافیک اجرا کردند.
سرپرست شهردارى نیاســر از اقامت بیش از 350 هزار 
نفر در مراکز اقامتى این شهر خبر داد و خاطرنشان کرد: 
مسافران و گردشــگران از جاذبه  هاى این شهر از قبیل 
آبشــار، باغ تاریخى تاالر، غار رئیس، کوشک صفوى، 
چارتاقى و چشمه اسکندریه، آسیاب آبى و حمام صفوى 

دیدن کردند.

نیاسر میزبان 2 میلیون گردشگر

عملیات اجرایى طرح قطار سریع السیر اصفهان- تهران
 از سرگرفته مى شود 
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شوراى صدور پروانه ساخت در جلسه اخیر خود با ساخت چهار فیلمنامه موافقت کرد.
بدین ترتیــب، فیلمنامه هــاى «لباس شــخصى» بــه تهیه کنندگــى حبیب ا... 
والى نژاد،کارگردانــى و نویســندگى امیرعبــاس ربیعى و «کاغذ شــطرنجى» به 
تهیه کنندگى،کارگردانى و نویسندگى بهروز افخمى ساخته خواهد شد. «روباه» آخرین 
ساخته سینمایى افخمى است که پنج سال قبل روى پرده رفت. همچنین سال گذشته 
اخبارى پیرامون تدوین مجدد «فرزند صبح» توسط او منتشر شد اما فرجامى نداشت. 
آخرین ساخته نیکى کریمى در مقام کارگردان مانند افخمى به 5 سال پیش و فیلم 
«شیفت شب» باز مى گردد. حال او فیلمنامه اى از هادى حجازى فر به نام «آتاباى» را 

تهیه کنندگى و کارگردانى خواهد کرد.
فیلمنامه دیگرى که موافقت شوراى ساخت سازمان سینمایى را اخذ کرده، «خورشید» 
به نویســندگى مشــترك مجید مجیدى و نیما جاویدى (کارگردان فیلم سینمایى 
«سرخ پوست») اســت که تهیه کنندگى و کارگردانى اش را مجید مجیدى بر عهده 
دارد. آخرین ساخته مجیدى به نام «آن سوى ابرها»  در هندوستان و با بازیگران هندى 
ساخته شد، این فیلم گرچه اکران موفقى در هند و ایران نداشت اما بازیگر آن «ایشان 
خاطر» توانست جایزه «بهترین هنرپیشه مرد تازه کار» را از شصت و چهارمین «جوایز 
فیلم فِر» که به اسکار هندوستان شهرت دارد دریافت کند. مجیدى  پیش تر اعالم کرده 
بعد از فیلمى که در ایران مى سازد (خورشــید)، دوباره راهى هندوستان خواهد شد تا 

«معدن زغال سنگ» را در این کشور آسیایى مقابل دوربین ببرد.

«نام من عشق است» اولین آلبوم «فرواگ» پسر مهران مدیرى خواهد بود که 30 خرداد ماه منتشر مى شود.
در روزهایى که مهران مدیرى با سریال «هیوال» در شبکه نمایش خانگى مشغول فعالیت است، پسر او فرهاد مدیرى نیز تصمیم 

گرفته در دنیاى موسیقى خبرساز شــود. نام هنرى او در 
دنیاى خوانندگى «َفرواگ» اســت. وى اخیراً در صفحه 
شخصى خود در اینستاگرام اعالم کرد قرار است 30 خرداد 
اولین آلبومش با عنوان «نام من عشق است»، منتشر شود.

آلبوم 6 ماهه فرهاد
فرهاد مدیرى حدود شش ماه بعد از اعالم رسمى خوانندگى 
تصمیم به انتشار آلبوم گرفته اســت و به گزارش روزنامه 
«خراسان» در این مدت سه قطعه به نام هاى «خاطره»، 
«گل الله الله» و «نام من عشق است» منتشر کرده که 

وجه اشتراك هر سه، تکیه بر موسیقى فولکلور و تولید موزیک  ویدئوهایى بر اساس آنهاست. سبکى که مدیرِى پدر نیز با آن  بیگانه 
نیست و شانس خود را در خوانندگى با آن امتحان کرده است.

ژن خوب یا خواننده خوب؟
فرهاد مدیرى یک دهه هفتادى است و امسال 28 ساله شده اســت. او در هنرستان رشته موسیقى را دنبال کرده و بعد از تحصیل 
در خارج از کشور به ایران بازگشته است. فرهاد که ساز پیانو را به طور تخصصى دنبال مى کند، تنها یک بار در برنامه «جنگ 77» 
بازیگرى را تجربه کرده است. سئوال بزرگى که از هنگام ورود او به دنیاى موسیقى مطرح شده، این است که آیا او همیشه به عنوان 
یک ژن خوب شناخته خواهد شد یا مى تواند از سایه پدر بیرون بیاید؟با توجه به فعالیت کوتاه مدت او، هنوز نمى توان به طور قطعى 
درباره آن نظر داد. هرچند شاید دورى او از رسانه  و حاشیه هاى احتمالى اش در این مدت، نشانه اى باشد بر اینکه او دوست دارد به 

عنوان یک خواننده مستقل شناخته شود و اصالً شاید به همین دلیل «فرواگ»  را به جاى فرهاد مدیرى انتخاب کرده است.

«استیون اسپیلبرگ» در حال نوشتن و ساخت سریالى ترسناك براى کمپانى «کوئیبى» است که تنها در شب قابل اجرا و مشاهده 
است. استیون اسپیلبرگ، کارگردان و فیلمساز برنده سه جایزه اسکار قصد دارد سریال ترسناکى را در همکارى با «کاتزنبرگ» براى 
کمپانى «کوئیبى» نویسندگى و کارگردانى کند که نام آن 

«اسپیلبرگ بعد از تاریکى» است.
این کارگردان هالیــوودى از این کمپانــى (کوئیبى) در 
خواست کرده سریالش که گفته مى شود 10 الى 12 قسمت 
خواهد بود و در حدود نصف آن ســاخته شده است، تنها 
در نیمه شب قابلیت تماشا داشــته باشد و روز ها غیر فعال 
شــود. کمپانى کوئیبى نیز تکنولوژى را طراحى کرده که 
به سریال اســپیلبرگ اجازه مى دهد تنها در زمان غروب 
تا طلوع خورشــید قابل دیدن باشــد. این ســریال براى 
گوشى هاى هوشمند ساخته مى شود که زمان روز و شب را

 تشخیص دهد و اجازه اجراى سریال در روز را به مخاطب نخواهد داد.
کاتزنبرگ در این باره گفت: «روزى استیون اسپیلبرگ آمد و به ما گفت مى خوام یک سریال ترسناك بسازم، اما مى خواهم مردم 
آن را تنها در نیمه شب تماشا کنند.» او در ادامه گفت: «این ایده به خودى خود عجیب است و من مى خواهم زمانى که آن را تماشا 

مى کنند عجیب تر به نظر برسد. در نهایت با ایده او موافقت کردم و قرار شد که آن را بسازیم.»
نتیجه آن شد که ساعتى بر روى گوشى ها نمایان خواهد شد و تا زمان غروب آفتاب در هر منطقه اى که باشند با توجه به وقت آن 
کشور ساعت ناپدید مى شود. دوباره ساعت شروع به شمارش معکوس تا طلوع آفتاب مى کند و دوباره تا شب بعدى ناپدید مى شود.

عالوه بر اســپیلبرگ، مشــاهیر دیگر از جمله، «گیرمو دل تــورو» برنده جایزه بهترین کارگردانى اســکار، «ســم رایمى» و 
«کاترین هاردویک» در این فیلم همکارى خواهند داشت.

نمایش این سریال به این صورت خواهد بود که بعد از شروع انتشار در آمریکاى شمالى در تاریخ 6 آوریل 2020 (18 فروردین 99)، 
قبل از انتشار به صورت جهانى در بازار کشور هاى انگلیسى زبان منتشر مى شود.

تکلیف پخش مسابقه «ایرونى جات» که از سال گذشته قرار بود با اجراى سام نورى 
از شبکه ایران کاال روى آنتن برود، هنوز مشــخص نیست و این احتمال وجود دارد 

که حضور نورى به عنوان یک بازیگر در قامت مجرى برنامه، عامل این اتفاق باشد.
«ایرونى جات» به کارگردانى رضا مهرانفر و تهیه کنندگى سیدحسین هادیان فر با هدف 
حمایت از کاالى ایرانى تولید مى شود و از سال گذشته بنا بود از شبکه ایران کاال و با 
اجراى سام نورى روى آنتن برود. از جمله مسائلى که به نظر مى رسد در تعویق پخش 
این برنامه نقش داشته است، حضور یک بازیگر در مقام مجرى آن است، موضوعى که 
این روزها صداوسیما روى آن بسیار تمرکز کرده است و به دلیل حواشى پیش آمده از 
اجراى بازیگران دیگر در برنامه هاى مختلف سختگیرى هایى را در این زمینه اعمال 
مى کند. رضا گلزار هم از جمله بازیگرانى بود که با برنامه «برنده باش» به تلویزیون 
آمد اما پس از حواشــى فراوان، پخش این برنامه تا اطالع ثانوى تعطیل شده است، 
همچنین از حضور بنیامین بهادرى در ویژه برنامه افطار شــبکه 3 سیما ممانعت به 
عمل آمد. حال باید دید علت تعویق پخش برنامه «ایرونى جات» همین است یا خیر؟

این برنامه با بخش هــا و مراحل مختلف و مهیــج، به معرفى کاالهــاى ایرانى و 
قیمت هاى واقعى اجنــاس مى پردازد، در حالى که قرار بود ایــن برنامه از بهمن ماه 
97 به عنوان اولین و بزرگ ترین مسابقه شبکه ایران کاال پخش بشود اما تا به حال 
رنگ آنتن را به خود ندیده است. اردیبهشت هم مدیر شبکه ایران کاال براى پخش 

زودهنگام این برنامه وعده داد؛ وعده اى که احتماًال به زودى محقق مى شود.

آزیتا ترکاشــوند، بازیگر نقش «گلى ثابتى» در ســریال 
«گاندو» مى گوید این مجموعه اتفاقات جذابى دارد که 

بیننده را تا انتها با خود همراه مى کند.
آزیتا ترکاشــوند، بازیگر ســینما و تلویزیــون که این
شــب ها با ســریال «گاندو» به کارگردانى جواد افشار، 
تهیه کنندگى مجتبى امینى و نویسندگى آرش قادرى

مهمان خانه هــاى مردم اســت، دربــاره نقش خود 
توضیحاتى را مطرح کرد. او درباره علــت بازى در این 
سریال گفت: روزى که فیلمنامه به من پیشنهاد شد به دلیل 
قصه جذاب و نقش متفاوت و پرچالشى که «گلى ثابتى» 

داشت با عالقه آن را پذیرفتم. 
ترکاشوند تأکید کرد: در زمان کار، جواد افشار حتى از یک 
نگاه بازیگر به سادگى عبور نمى کرد و با وسواس با ما همراه 
بود. وى افزود: سریال «گاندو» در قسمت اول َچک خود را 

به مخاطب زد و توانست بیننده را با خود همراه کند.
این بازیگر درباره کاراکتر «گلى ثابتى» بیان کرد: این نقش 
یک شخصیت منفى متفاوت و جدید است که این نوع به 
تصویر کشیدن یک کاراکتر منفى زن را خودم براى اولین 
بار دیده بودم. در طول سریال اتفاقات عجیب و غریبى براى 
این شخصیت به وجود مى آید که بالشک براى مخاطب 
هم جذاب است. سریال «گاندو» متناسب با شرایط روز 

است تا درددل بسیارى از مردم را بازگو کند. 
ترکاشوند در پایان بیان کرد: اتفاقات بسیار جذاب و خوبى 
براى سریال در راه اســت و امیدوارم مخاطب تا آخرین 

قسمت با ما همراه باشد و از تماشاى سریال لذت ببرد.

علیرضا قربانى، خواننده موسیقى ســنتى ایرانى در ادامه 
اجراى پروژه موسیقى «با من بخوان» قطعه «بوى گیسو» 

را در دسترس مخاطبان قرار داد.
قطعه «بوى گیسو» عنوان تازه ترین تک آهنگ علیرضا 
قربانى است که در دسترس مخاطبان قرار گرفت. در این 
قطعه که شــعر از آثار واقف الهورى انتخاب شده حسام 
ناصرى تنظیم کننده و آهنگســاز و علیرضــا قربانى به 
عنوان خواننده حضور دارند.«با من بخوان» طبق آنچه در 
هفته هاى گذشته از آثار علیرضا قربانى در فضاى مجازى و 
رسانه ها منتشر شده عنوان جدیدترین پروژه علیرضا قربانى 
اســت که چندى پیش قطعه «نیست شو» به آهنگسازى 
حســام ناصرى در قالب آن منتشر شــد.این آثار گفتمان 
تازه اى از علیرضا قربانى در فضاى موســیقى الکترونیک 

بود که با استقبال مخاطبان نیز روبه رو شد.

«کیانو ریوز»، بازیگر فیلم هاى سینمایى «ماتریکس» و «جان ویک» با شرکت در مراسم 
E3 و اعالم نقشش در یک بازى ویدیویى، همه را شگفت زده کرد.

کیانو ریوز در مراسم کنفرانس خبرى E3 در لس آنجلس که مربوط به بازى هاى ویدیوى است 
شرکت کرد و نقش جدیدش در یکى از پرطرفدارترین بازى ها به نام «سایبرپانک 2077» را 
تأیید کرد اما مشخص نیست که این بازیگر چه نقشى را بازى خواهد کرد. این بازى جدیدترین 
محصول کمپانى لهستانى سازنده بازى هاى ویدیویى به نام سى دى پراجکت رد است که به 

دلیل بازى ویدویى «جادوگر» به شهرت رسید.
کیانو ریوز با حضور در این برنامه به مخاطبان اعالم کرد که شما در این بازى مى توانید نقش 
یک قانون شکن را بازى کنید که به افزایش شرارت در شهر مى پردازد. احساسى که با راه رفتن 

در خیابان هاى آینده به شما القا مى شود واقعاً نفسگیر خواهد بود.
این بازى بر اساس کتابى که در سال 1988 به نام «سایبرپانک 2020» نوشته و منتشر شده، 
ساخته شده است.کیانو ریوز که به تازگى با موفقیت آخرین فیلمش به نام «جان ویک 3» روبه 

 رو شده، قرار است در سرى چهارم این فیلم سینمایى هم به ایفاى نقش بپردازد.

یکى از بازیگرانى که مى توان گفت تلویزیون خانه اصلى آن محسوب مى شود و از دوران کودکى با پدرش پا به عرصه 
بازیگرى گذاشته، پندار اکبرى فرزند عبدالرضا اکبرى است.

این شب هاى مجموعه اى جدید به نام «گاندو» در رســانه ملى روى آنتن رفته که پندار اکبرى نیز در این مجموعه 
به نقش آفرینى پرداخته است، به همین بهانه خبرگزارى «میزان» به سراغ این بازیگر جوان رفته و با وى پیرامون 

موضوعات متفاوتى به گفتگو نشسته است:
برایمان از نحوه عالقه مندى به بازیگرى و اولین حضورتان جلوى دوربین بگویید.

اولین کار من در دو سالگى در سریال «طالب» به کارگردانى پدرم بود که البته از آن کار چیزى در خاطرم نیست و 
متأسفانه عکسى هم از آن کار در دسترس نیست و تا جایى که مى دانم بازیگرانى، چون فریبا متخصص، پرویز 
پرستویى و على اوسیوند و... در آن حضور داشتند. به واسطه شغل پدر از دوران کودکى با این حرفه آشنا بودم و از 
همان زمان عالقه بازیگرى در من به وجود آمد و از بچگى به همراه پدر در پشت صحنه هاى کارهایش حضور 
داشــتم و با این کار خو گرفتم، فضاى کار تصویرى در این سال ها تأثیر بســزایى در عالقه مندى من به حرفه 
بازیگرى داشته است، هرچند که در آن زمان نگاه من به بازیگرى به صورت سرگرمى و تفریح بود و نگاه حرفه اى 
نداشتم اما پس از آن در یک آموزشگاه بازیگرى زیر نظر پدرم، على اوسیوند، فریبا متخصص و عزیزانى دیگر، 

دوره بازیگرى را گذراندم و تا امروز که سعى کرده ام شخصیت و مسیر خودم را پیدا کنم.
مهمترین اولویت هاى شما براى انتخاب یک نقش چیست؟

براى من مالك اصلى قبولى نقش، شخص کارگردان اســت و در مراحل بعدى فیلمنامه و نقش و عوامل پروژه 
هستند، طبیعتاً هرچقدر عوامل حرفه اى تر باشند خروجى کار نیز بهتر خواهد بود، اما در کل تجربه و اسم کارگردان 

براى قبولى نقش بسیار براى من اهمیت دارد.
وضعیت سینماى ایران را چگونه ارزیابى مى کنید و ترجیح شما براى حضور در سینماست یا 

تلویزیون؟
پیشرفت تکنولوژى عرصه رقابت جدى را ایجاد کرده که تلویزیون ما نباید از آن عقب بیافتد و باید به سوژه ها و 
قصه هاى به روز بپردازد و نباید سوژه ها و شخصیت هاى قدیم را مدام تکرار کند تا بتواند نبض مخاطب را در 
دست بگیرد و این به همه کارشناسان ثابت شده است که هرگاه در تلویزیون سریال خوبى ساخته شود مى تواند 
جذب مخاطب کند. در مورد عالقه به سینما یا تلویزیون نیز باید عنوان کنم من به مرزبندى بین آنها اعتقادى 
ندارم و امروزه با پیشرفت تکنولوژى این مرزبندى ها از بین رفته است و ارتباط بازیگر با مخاطب اهمیت دارد، 
هرچند که من از تلویزیون رشد کردم و سال هاى سال در آن فعالیت کردم و خودم را مدیون تلویزیون مى دانم.

کدام یک از نقش هایى که تا به امروز بازى کرده اید را بیشتر دوست دارید؟
شخصیت «نیما» در سریال «فاصله ها» و شخصیت «غالمرضا» در سریال «پنجمین خورشید» با اینکه 
نقش هاى کوتاهى بودند را خیلى دوســت داشــتم، چون باعث معرفى من به مخاطبان شد و با «محمد 

معراجى ها» اثر مسعود ده نمکى این اتفاق کامل شد.
 نظرتان در مورد سریال «نفوذ» و کلیت پخش ســریال هاى شبکه نمایش خانگى 

چیست؟
ما اولین سریال اینترنتى را چند سال پیش تحت عنوان سریال «نفوذ» به کارگردانى آرش تیمورى نژاد در 
ژانر اکشن و با موضوع ضد جاسوسى تولید کردیم و به دلیل سرعت پایین اینترنت نسبت به امروز مجبور 
شدیم سریال را در ده قســمت ده دقیقه اى پخش کنیم اما با وجود این و در شرایط بد سرعت اینترنت 
این سریال توانست مخاطب خود را به دست بیاورد، هر چند که آنطور که باید مورد حمایت قرار نگرفت.

 الگوى شما در سینما کیست؟
به جز پدرم که الگوى اولم در زندگى و ســینما بوده است به بازى آتیال پسیانى و فرهاد قائمیان خیلى 

عالقه مند بودم و بازى پرویز پورحسینى را هم نیز بسیار دوست دارم.
 نقش عبدالرضا اکبرى در عالقه مندى شما به بازیگرى چقدر بوده است؟

 من بازیگرى را از پدرم یاد گرفتم و زیر نظر وى دوره هاى بازیگرى را گذرانده ام و از سنین کودکى در 
کنارش در خیلى از پروژه ها حضور داشتم و به الطبع این چیز ها بى تأثیر در عالقه مندى من به این حرفه 
نیست و وقتى پدرم کارى را قبول مى کرد خوشحال مى شدم، چون مى توانستم همراه او در پشت صحنه 
فیلم ها حضور پیدا کنم. شاید پدرم حاال هم اگر کارى را قبول کند به صورت غریزى دوست دارم که در 
پشت صحنه آن فیلم حضور پیدا کنم و کارش را از نزدیک ببینم و تجربه کسب کنم، من همیشه هر 
کارى که پیشنهاد مى شود اولین کسى که با او مشورت مى کنم پدرم است و در مورد کار و فیلمنامه 

نظرش بسیار برایم مهم است.
در مورد سریال «گاندو» که این شــب ها به تازگى روى آنتن رسانه ملى رفته 

است بگویید.
مجموعه «گاندو» به کارگردانى جواد افشار و تهیه کنندگى مجتبى امینى و با همکارى مؤسسه 
شهید آوینى تولید شده و نویسندگى آن را آرش قادرى بر عهده داشته است، این مجموعه 
کارى در فضاى امنیت و ضد جاسوسى است و یک بخشى از آن در مورد جاسوس هایى 
است که در ایران فعالیت مى کردند، من به همراه دوســتان نقش یک تیم امنیتى و ضد 
جاسوسى را بازى مى کنیم و به نظرم مجموعه بسیار خوبى شده است، باالخره کار هاى 
جواد افشار جزو کار هایى است که همیشه دیده شده اما فضاى این سریال با فضاى 
دیگر کارهاى وى بسیار متفاوت است و داستان این مجموعه 
نیز بسیار جذاب، پر از التهاب و داراى ریتمى تند است که 

امیدواریم براى مخاطب نیز جذاب باشد.

پدرم الگوى اولم 
در زندگى و سینمـاست

فرزند عبدالرضا اکبرى:

بازیگر «گاندو» با اشاره به اتفاقات جذاب این سریال:

«گلى ثابتى» کاراکتر  متفاوت 
و پرچالشى است

 «بوى گیسو»ى 
علیرضا قربانى منتشر شد

خبر خوب «کیانو ریوز» براى طرفدارانش

اولین آلبوم پسر مهران مدیرى در آستانه انتشار سریال ترسناکى که اجازه ندارید در روز ببینید!

مجید مجیدى با «خورشید» مى آید
 نیکى کریمى با «آتاباى»

سام نورى براى «ایرونى جات»  
دردسر ایجاد کرد؟
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پس از تمدید علیرضا منصوریان با ذوب آهــن اولویت این تیم تمدید 
با تمام ستاره هاى ترکیب بود. اما با شــروع نقل و انتقاالت همه چیز 
بر خالف میل کادر فنى پیش رفت. رشــید مظاهرى قراردادى چهار 
ساله با تراکتورســازى منعقد کرد و محمدرضا حسینى که پیش 
از این شــایعاتى در خصوص رفتنش به سپاهان وجود داشت، 
با به تن کردن پیراهن این تیم به صورت رســمى شاگرد امیر 
قلعه نویى در لیگ نوزدهم شد. تا به اینجا مظاهرى و حسینى 
جزو خروجى هاى قطعى ذوب آهن قرار گرفته اند. از طرفى باز 
هم خطر جدایى بازیکن تأثیرگذار از جمع سبزپوشــان 
وجود دارد بــه همین دلیل اســتراتژى کادر فنى و 
همچنین مدیریت باشــگاه به طــور کامل براى 
حضور در بازار تابستانى عوض شده و باید منتظر 
خبرهاى داغ از ذوبى ها باشیم. به همین دلیل 
سعى داریم نگاهى اجمالى به لیست ورودى 

و همچنین خروجى ذوب آهن داشته باشیم:
خروجى احتمالــى: در حال حاضر 
اولویت اصلى مدیریت و کادر فنى ذوب آهن 
تمدید قرارداد بــا بازیکنان فعلى اســت. 
خواســته اى که وجود دارد و از طرفى باید 
مصالح نیز در نظر گرفته شــود. به این 
معنى که به هر قیمتــى افراد تصمیم 
گیرنده با قرار دادن آپشن هاى مختلف 
گزینه هاى مورد نظــر خود را مجبور به 

ماندن نمى کنند. اکنون شــایعاتى در خصوص جدایى امیر ارســالن 
مطهرى از ذوب آهن و رفتنش به استقالل تهران وجود دارد. مهاجمى 
که در نیم فصل دوم عصاى دســت علیرضا منصوریان بود و گل هاى 
حساسى براى تیمش به ثمر رساند. همچنین دیگر مهاجم این تیم یعنى 
کریســتین اوســاگوآنا نیز قرارداد خود را با ذوبى ها تمدید نکرده و در 

صورت عدم توافق مالى از جمع بازیکنان این تیم جدا خواهد شد.
شــایعاتى در خصوص جدایى مدافعان ذوب آهن هــم وجود دارد که 
بیشتر به همان شایعه نزدیک اســت و در نهایت نمى توان سرنوشتى 
جز تمدید قرارداد را تصور کرد. باید به این نکته اشاره کرد که ماریون 
سیلوا، بازیکن برزیلى این تیم نیز در صورت پیدا شدن جایگزین بهتر به 

کشورش باز مى گردد.
تمدیدى قطعى:  قاسم حدادى فر، هافبک با تجربه ذوب آهن 
اولین بازیکنى بود که با حضور در دفتر سعید آذرى قرارداد خود را یک 
فصل دیگر تمدید کــرد تا از جمع بازیکنان بدون قــرارداد به عنوان 
پیشــگام لقب بگیرد. این هافبک تنها بازیکنى اســت که به صورت 

قطعى تکلیف خود با تیم محبوبش را مشخص کرده است.
ورودى احتمالى:  بعد از جدایى رشید مظاهرى از ذوب آهن 
کادر فنى این تیم بــه صورت قطعى اعالم کردند کــه از محمدباقر 
صادقى به عنوان گلر شماره یک استفاده خواهند کرد. مسئله اى به دور 
از تصور که حاال با توجه به فعل و انفعاالت نقل و انتقاالتى دستخوش 
تغییرات شده اســت. با توجه به اینکه در چند روز اخیر مسئله جدایى 
یکى از دروازه بان هاى شاخص لیگ از تیمش به خبر داغى تبدیل شده، 
این بازیکن به گزینه اول ذوبى ها براى تقویت خط دروازه تبدیل شده 

است. موضوعى که در صورت رخ دادن یکى از انتقاالت جذاب لیگ 
را رقم مى زند.  

در صورت عــدم توافق با اوســاگوآنا نیز اولویــت اول منصوریان و 
مدیریت باشــگاه جذب یک مهاجم خارجى و تراز اول دیگر خواهد 
بود. آنها در نیم فصل دوم از اعتماد به مهاجم اهل نیجریه سود زیادى 
بردند و حاال در صورت عدم توافق با او بر سر مسائل مالى، باز هم در 
فکر جذب مهاجم خارجى دیگرى خواهند بــود. موضوعى که براى 
جایگزینى محمدرضا حسینى نیز صدق مى کند. منصوریان و آذرى 
در هفته هاى اخیر با ســتاره هاى داخلى زیادى صحبت کرده اند اما 
مبالغ پیشنهادى باعث عقب نشینى آنها شــده است. به همین دلیل 
از حاال گزینه خارجى با کیفیت براى جایگزینى حســینى در پســت 
هافبک در نظر گرفته شــده و باید دید چه نتیجــه اى در پى خواهد 

داشت.
ورودى قطعى:  سه ســرباز این تیم را باید جزو شانس هاى 
خوب کادر فنى بدانیم. دانیال اسماعیلى فر، بازیکنى است که مى تواند 
در چهار پســت براى ذوب آهن بازى کند و به همین دلیل امید اول 
منصوریان در ترکیب خواهد بود. احسان پهلوان هم مهاجم ریز نقش 
و بسیار خوبى است که در صورت جدایى مطهرى مى تواند جایگزین 
او در خط حمله باشد  و مقدارى از دغدغه سرمربى خود کم کند. دیگر 
بازیکنى که بازگشتش به ذوب آهن حتمى است، مهدى مهدى پور نام 
دارد. هافبکى که مى تواند در کنار قاسم حدادى فر و حمید بوحمدان 
قدرت خط هافبک را باال ببرد و باعث شود منصوریان به فکر تقویت 

دیگر خطوط تیمش باشد.

نقشه هاى ذوب آهن در نقل و انتقاالت
چهارشنورزشورزش
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خصوص رفتنش به سپاهان وجود داشت،  از این شــایعاتى در
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نقشه هاى ذوب

مدافع تیم فوتبال سپاهان پس از یک فصل حضور در این تیم 
و علیرغم اینکه هنوز قراردادش با طالیى پوشان خاتمه نیافته، 

با این تیم فسخ خواهد کرد.
خالد شفیعى در ابتداى لیگ هجدهم یکى از خریدهاى 

امیر قلعه نویى براى تقویت خط دفاعى سپاهان 
بود و از تیم فوتبال ذوب آهن همانند بختیار 

رحمانى و اســتنلى کى روش به دیگر تیم 
اصفهانى کوچ کرد.

مدافع شــماره 44 تیم فوتبال ســپاهان 
در نیم فصــل اول فرصت بــازى پیدا 
مى کرد ولى طى نیــم فصل دوم تنها 
در دیدارهایى ســرمربى سپاهان از او 
اســتفاده کرد که یزدانى و پورقاز با 
محرومیت مواجه شــدند و همین 
موضوع سبب شده تا خالد شفیعى 
کــه ســومین همــکارى اش با 
قلعه نویى را تجربه کرد به دنبال 

جدایى از تیم باشد.
مدیربرنامه هاى مدافع تنومند 
ســپاهانى ها در همین رابطه 
مذاکراتى با مدیران باشــگاه 
داشته و توافق کرده با حضور 
در دفتــر باشــگاه قــرارداد 
شــفیعى را فســخ کند.  شنیده

 مى شود شفیعى که پیشنهاداتى از 
تیم هاى لیگ برترى هم دارد، شاید بار 

دیگر به کشــورهاى جنوب شرقى آسیا بازگردد. این 
بازیکن در لیگ هفدهم و از تیم آف ســى سئول به

 ذوب آهن پیوست.

طبق ادعایى که سایت «ورزش سه» داشته، سیاوش 
یزدانى مدافع فصل گذشته ســپاهان در پى عدم توافق 
براى تمدید قرارداد از طالیى پوشــان اصفهانى جدا خواهد 

شد.
 سیاوش یزدانى که فصل پیش با ارائه نمایش هاى خوب به یکى 
از بهترین مدافعان لیگ برتر تبدیل شد پیشنهاد سپاهان را براى تمدید 
قرارداد نپذیرفته و این باشگاه قصد دارد به سرعت با استخدام یه مدافع 

تراز اول جاى خالى او را پرکند.
یزدانى که صحبت هایى در مورد حضورش در استقالل شنیده مى شود 
اولویت خود را به حضور در فوتبال اروپا گذاشــته است. ظاهراً او براى 
تمدید قرارداد با سپاهان شرطى داشته، لغو قرارداد در صورت دریافت 
پیشنهاد خارجى بوده که مورد پذیرش سپاهانى ها قرار نگرفته است. 
با این اوصاف یزدانى را باید یکى از جدا شده هاى مهم  سپاهان در  
نقل و انتقاالت بدانیم، تیمى که تــا به امروز بازیکنان خوبى براى 

حضور در لیگ نوزدهم جذب کرده است.
یزدانى که به دلیل دو بازى برابر پرســپولیس در لیگ و حذفى 
تبدیل به یکى از سوژه هاى حاشیه اى رسانه ها شد مورد توجه 
باشــگاه اســتقالل هم بوده اما این بازیکن اعــالم کرده فعًال 
اولویتش حضور در فوتبال اروپاست و باید دید در نهایت چه اتفاقى 

بین این بازیکن و باشگاه استقالل رخ خواهد داد.
باشگاه اســتقالل که قصد دارد در فصل نقل و انتقاالت یک مدافع 
بر حســب نیاز به خدمت بگیــرد روى جذب یزدانى حســاب کرده 
 ولى این بازیکــن اولویت خــود را حضور در فوتبال اروپا گذاشــته

 است.
یزدانى سابقه حضور در باشگاه پیکان را دارد با بازى هاى خوب در قلب 
دفاعى سپاهان به یکى از بازیکنان مهم فصل نقل و انتقاالت تبدیل شده 
است و باید دید سرنوشت او در کجا رقم خواهد خورد، مثل میالد محمدى 

به اروپا مى رود یا پیراهن آبى را برتن مى کند.

سپاهان پس از یک فصل حضور در این تیم  تبال
که هنوز قراردادش با طالیى پوشان خاتمه نیافته، 

خ خواهد کرد.
ابتداى لیگ هجدهم یکى از خریدهاى  در

ى براى تقویت خط دفاعى سپاهان 
وتبال ذوب آهن همانند بختیار 

ــتنلى کى روش به دیگر تیم 
چکرد.

44 تیم فوتبال ســپاهان 4ره
ل اول فرصت بــازى پیدا
 طى نیــم فصل دوم تنها 
 ســرمربى سپاهان از او
و پورقاز با د که یزدانى
واجه شــدند و همین 
ب شده تا خالد شفیعى 
ن همــکارى اش با 
جربه کرد به دنبال 

 باشد.
اى مدافع تنومند 
ا در همین رابطه 
مدیران باشــگاه 
ق کرده با حضور 
شــگاه قــرارداد 
ســخ کند.  شنیده

عى که پیشنهاداتى از 
گبرترى هم دارد، شاید بار

ـورهاى جنوب شرقى آسیا بازگردد. این
گ هفدهم و از تیم آف ســى سئول به

وست.

راه خالد و قلعه نویى از هم جدا شد ـــــــپاهان پشت مى کند؟
سیاوش به سـ

 زمانى که علیرضا منصوریان سرمربى تیم ملى 
امید شــد، او چند هفته اى سرمربى تیم پاس 
همدان بود و با کارنامه اى فاجعه بار، سرمربى 
تیم ملى امید شد. البته او دستیار افشین قطبى 
در تیم ملى بزرگســاالن بود امــا درهر حال 
بســیارى او را گزینه مناســبى نمى دانستند. 
در هر صورت او با تیــم ملى امید نتایج خوبى 
نگرفت و در نهایت در آستانه رقابت هاى زیر 
23 سال در عمان، استعفا کرد تا هومن افاضلى 
جایگزینش شــود. دلیل استعفاى منصوریان 
این بود که باشگاه ها آن زمان، درست مثل این 
روزها به تیم ملى امید بازیکن نمى دانند یا به 

سختى بازیکن مى دادند.
در هر حال پس از آن ماجراها او سرمربى تیم 
نفت تهران شد و راه متفاوتى در پیش گرفت. او 
پس از سرمربى شدن در پاس، تیم امید و نفت 
در نهایت به نیمکت استقالل رسید اما نداشتن 
تجربه باعث شــد او براى همیشه از سرمربى 
شدن در اســتقالل حذف شــود و هواداران 
اســتقالل براى سرمربى شــدن دوباره او در 

استقالل روى خوش نشان ندهند.
علیرضا منصوریان آن زمــان در حالى روى 

نیمکت تیم ملى امید نشست که فقط تجربه 
چند بازى با پاس همدان را داشت و البته فرهاد 
مجیدى هم در حالى دارد ســرمربى تیم ملى 
امید مى شــود که چند بازى سرمربى موقت 
استقالل بوده اســت. منصوریان با خاطرات 
بدى از تیم ملى امید جدا شد و حاال همه نگران 
هستند که همان اتفاق ها براى فرهاد مجیدى 
بیافتد. او در شرایطى سرمربى تیم امید شده که 
تنها سابقه مربیگرى اش نشستن روى نیمکت 
اســتقالل در فصل گذشــته بوده و بسیارى 
مى گویند به لحاظ سابقه، گزینه مناسبى براى 
هدایت تیم امید محســوب نمى شود منتهى 
فدراســیون فوتبال که نتوانست با هیچ مربى 
ایرانى دیگرى براى هدایت تیم امید به توافق 
برسد، نهایتاً سراغ فرهاد رفت و حاال امیدوار به 

موفقیت تیم امید با اوست.
قطعًا هیچکسى دوســت ندارد تیم امید ناکام 
باشد اما اگر خدایى نکرده این اتفاق رخ دهد، 
آن وقت ریسک فدراسیون درباره مجیدى هم 
جواب نخواهد داد و او مثل علیرضا منصوریان 
از حضور در تیم ملى امید خاطره خوبى نخواهد 

داشت. 

 هرچند شــایعات نقل  و انتقاالتى را نمى توان 
تمام و کمال پذیرفت اما به نوشــته ســایت 
«بانک ورزش» منابعى از شایعه جدى مذاکره 
سپاهانى ها با کمال کامیابى نیا خبر مى دهند. 
گویا مسئ والن باشگاه متمول اصفهانى، قصد 
دارند هافبک مســتحکم پرسپولیســى ها را 
براى فصل آینده در اختیــار بگیرند و همین 
موضوع مى تواند دردسر جدیدى براى مدیران 
تیم محبوب پایتخت باشد. سپاهانى ها که با 

آمدن امیر قلعه نویى، پس از گذران یک دوره 
سخت و دست وپا زدن در قعر جدول، به یکى 
از مدعیان جدى قهرمانى بدل شده اند، قصد 
دارند با تکمیل نیازهــاى خود در فصل آینده، 
پیش از شــروع لیگ قهرمانى شان را ترسیم 
کنند. مذاکره با کمال کامیابى نیا نیز در همین 
راستا طراحى شده و اگر مشکالت مالى باشگاه 
حل وفصل نشود، پیراهنى جز رنگ قرمز را بر 

تن هافبک  سرخپوشان خواهیم دید.

مدیر برنامه هاى بشار رسن به شایعه مذاکره 
ســپاهان با این بازیکن واکنش نشان داد و 
گفت: اگر تشــخیص دهم که بشــار به تیم 
سپاهان برود، به سپاهان هم خواهد رفت اما 

فعًال به این تشخیص نرسیده ایم.
امیرارســالن مرتاض به اخبار منتشــر شده 
درباره مذاکرات باشگاه ســپاهان با هافبک 
عراقــى پرســپولیس واکنش نشــان داد و 
اظهار کــرد: هر بازیکــن خوبى از بیشــتر 
تیم ها پیشــنهاد مى گیرد اما ایــن خبر را که 
ســپاهان همین االن به صورت مســتقیم 
پیشنهاد داده باشــد را جایى نخوانده ام. وى 
در ادامه پیشــنهاد ســپاهان به بشار رسن را 
تکذیب نکرد و گفت: بشار از تیم هاى زیادى 
پیشــنهاد دارد و نه فقط ســپاهان که بیشتر 
باشــگاه هاى خوب ایرانى به رسن پیشنهاد 

داده اند.
مدیر برنامه هاى ایــن بازیکن درباره احتمال 

پیوستن رسن به ســپاهان گفت: بشار 
بازیکن آزاد محســوب مى شــود و 
احتمال پیوســتن او به هر باشگاهى 
وجود دارد. این مسئله تکذیب شدنى 

نیست و هر باشگاه خوبى در داخل و خارج 
از ایران به بشار پیشنهاد داده اند.

مرتاض دربــاره توافق رســن با باشــگاه 
پرســپولیس خاطرنشــان کرد: فعًال نیاز به 
زمان داریم تا بتوانیم شرایط ادامه همکارى 
با پرسپولیس را بسنجیم. باشگاه پرسپولیس 
فعًال درگیر موضوع برانکو است. در چند روز 
آینده که ایــن ماجرا تا حدودى آرام شــود، 
وضعیت بشار با پرسپولیس را خواهیم سنجید. 
وى در پایان افزود: هر تصمیمى که بشــار 
بخواهد بگیرد، من بــراى او خواهم گرفت و 
اگر تشــخیص دهم که به تیم سپاهان برود، 
به ســپاهان هم خواهد رفت  اما فعًال به این 

تشخیص نرسیده ایم.

سرپرست تیم فوتبال سپاهان گفت: مسلمى پور دو سال دیگر با 
سپاهان قرارداد دارد و باید به قراردادش پایبند باشد.

 رضا فتاحى در مورد اینکه محمد مسلمى پور، مدافع ملى پوش 
کرد از این تیم جدا شــده است، امید این تیــم اعالم 

اظهار کــرد:  به هیــچ عنوان 
چنین چیزى امــکان ندارد؛ 
مسلمى پور دو ســال دیگر با 
ســپاهان قرارداد دارد و باید به 
قراردادش پایبند باشد. قرار است او 

تا هفته آینده براى مصاحبه اى که انجام داده در کمیته انضباطى 
باشگاه حاضر شود و توضیح دهد.

فتاحى در مورد اینکه گفته مى شود محمدرضا حسینى با قرارداد 
چهار میلیاردى به عضویت سپاهان درآمده گفت:  اصًال چنین 
چیزى امکان ندارد؛ ان شاءا... قراردادها را که سازمان لیگ منتشر 
کرد مبلغ قرارداد او هم مشخص مى شود. حسینى به دلیل شرایط 
خانوادگى اش در اصفهان ماند. او خودش اعالم کرد که دوست 
دارد در باشگاهى باشد که به قهرمانى نزدیک است ضمن اینکه 
او با امیر قلعه نویى راحت است و دوست دارد با مربى اى کار کند 

که قبًال شاگردش بود.
سرپرســت تیم ســپاهان اضافه کرد:  این مبلغ چهار میلیارد 
که در مــورد آن صحبت مى شــود بــا مبلغ اصلى قــرارداد 
حســینى فاصله زیادى دارد و ان شــاءا... به زودى مشخص 

مى شود.
  وى در مورد زمان بازگشــت امیــر قلعه نویــى از تعطیالت 
خاطرنشان کرد: تیم سپاهان روز اول تیر ماه تمریناتش را آغاز 
مى کند و ان شاءا... آقاى قلعه نویى در این تاریخ بر سر تمرینات 

تیم حاضر خواهند بود.

خاطرات تلخ، کپى پیست مى شود؟

شایعه پشت شایعه

حضور بشار در سپاهان؟
 اگر تشخیص من باشد شاید

مدیر برنامه هاى بشار رسن:

مسلمى پور به 
کمیته انضباطى 
کشانده شد

شوخى گوچىآقاى گل از سپاهان مى رود؟

طبق ادعایى که سایت «ورزش
یزدانى مدافع فصل گذشته ســپاه
براى تمدید قرارداد از طالیى پوشــان

شد.
 سیاوش یزدانى که فصل پیش با ارائه نمایش
س از بهترین مدافعان لیگ برتر تبدیل شد پیشنهاد
قرارداد نپذیرفته و این باشگاه قصد دارد به سرعت

تراز اول جاى خالى او را پرکند.
اس یزدانى که صحبت هایى در مورد حضورش در
اولویت خود را به حضور در فوتبال اروپا گذاشــت
تمدید قرارداد با سپاهان شرطى داشته، لغو قرار
پیشنهاد خارجى بوده که مورد پذیرش سپاهانى
این اوصاف یزدانى را باید یکى از جدا شده با
نقل و انتقاالت بدانیم، تیمى که تــا به امروز

حضور در لیگ نوزدهم جذب کرده است.
یزدانى که به دلیل دو بازى برابر پرســپو
تبدیل به یکى از سوژه هاى حاشیه اى رس
باشــگاه اســتقالل هم بوده اما این بازیک
باید دید در فوتبال اروپاست و اولویتش حضور
بین این بازیکن و باشگاه استقالل رخ خواهد د
باشگاه اســتقالل که قصد دارد در فصل نقل
بر حســب نیاز به خدمت بگیــرد روى جذبی
ف ولى این بازیکــن اولویت خــود را حضور در

 است.
یزدانى سابقه حضور در باشگاه پیکان را دارد با باز
دفاعى سپاهان به یکى از بازیکنان مهم فصل نقل
است و باید دید سرنوشت او در کجا رقم خواهد خور

به اروپا مى رود یا پیراهن آبى را برتن مى کند.

ــــــــــــــــــــــــپاهان پشت ــــــــــــــــــــ
سیاوش به سـ

مثلعلیرضا منصوریان  او
ى امید خاطره خوبى نخواهد 

ى، پس از گذران یک دوره 
دن در قعر جدول، به یکى 
هرمانى بدل شده اند، قصد 
هــاى خود در فصل آینده، 
گ قهرمانى شان را ترسیم 
ل کامیابى نیا نیز در همین 
 اگر مشکالت مالى باشگاه 
یراهنى جز رنگ قرمز را بر

شان خواهیم دید.

ــپاهان گفت: بشار 
ــوب مىشــود و

 او به هر باشگاهى 
سئله تکذیب شدنى

 خوبى در داخل و خارج 
شنهاد داده اند.

با باشــگاه  توافق رســن
رنشــان کرد: فعًال نیاز به 
نیم شرایط ادامه همکارى 
سنجیم. باشگاه پرسپولیس 
ع برانکو است. در چند روز 
جرا تا حدودى آرام شــود، 
سپولیس را خواهیم سنجید. 
د: هر تصمیمى که بشــار 
 بــراى او خواهم گرفت و 
هم که به تیم سپاهان برود، 
خواهد رفت  اما فعًال به این 

یم.

م م ی ین یی ین ز ر
اظهار کــر
چنین چیز
مسلمى پو
ســپاهان
قراردادش پایبن ه

ن؟
شاید

ىپورب
کمیته انضباطى 
کشانده شد

 سایت دولتى «ایران ورزشى آنالین» در گزارشى خبر تلخى 
را به اطالع هواداران سپاهان رسانده است . خبرى که احتماًال 
سپاهانى ها را باید براى وداع با سرزن قهارشان آماده کند. در 

این گزارش از جمله آمده است:
استنلى کى روش با عملکرد خوبش در لیگ هجدهم خیلى 
زود با پیشنهادهایى از داخل و البته تیم هایى از خارج مواجه شد 
که مثل اکثر خارجى هاى موفق در لیگ برتر ترجیح داد از این 
فرصت استفاده کند و در خارج از ایران به فوتبالش ادامه دهد.

جدایى کى روش قطعى شده و او که بعد از تعطیل شدن لیگ 
برتر به کشورش برگشته است، به اصفهان برنخواهد گشت. 
به این ترتیب گلزن اول سپاهان از این تیم جدا خواهد شد و 
باید گفت این تازه اول روزهاى ســخت قلعه نویى و سپاهان 
براى خط حمله تیم خواهد بود، چرا که مهرداد محمدى دیگر 
گلزن این تیم که شش گل به ثمر رسانده است، نیز از سپاهان 

جدا شده و راهى لیگ پرتغال شده است.
جالب است که سومین گلزن این تیم یعنى شهباززاده با پنج 
گل زده، مورد رضایت قلعه نویى نیســت و احتمال جدایى او 
نیز وجود دارد. در این بین فقط عزت ا... پورقاز، مدافع گلزن 

سپاهان با پنج گل با سپاهان تمدید کرده است.
در این شرایط باید دید قلعه نویى چه فکرى به حال خط حمله 
تیمش خواهد کرد. تیمى که سه گلزن اولش را از دست داده 
باید راه سختى براى لیگ نوزدهم داشته باشد. انتظار مى رود 
قلعه نویى خیلــى زود جایگزین هایى بــراى مهاجمان جدا 
شــده به  خصوص کى روش پیدا کند، با این حال این حجم 
از تغییــرات در خط حمله مى تواند هماهنگى را از ســپاهان 
بگیرد و نباید انتظار داشت نایب  قهرمان لیگ هجدهم بتواند 
در هفته هاى نخســت فصل جدید مثل فصل قبل کوبنده 

شروع کند.

از قرار معلوم رضا قوچان نژاد هم ما را گیر آورده است. مهاجم 
پیشــین تیم ملى که انصافًا آدم دوست داشتنى و خوبى است، 
در واکنش به پیشــنهادهایى که از لیگ برتر به دستش رسیده 
گفته: «فعًال قصد بازگشــت به لیگ ایران را ندارم. مى خواهم 
در اروپا بازى کنم.» توجه داشته باشــید که این حرف را مثًال 
مجید حسینى یا میالد محمدى نزده اند، بلکه بر زبان آقا رضاى 
32 ساله جارى شده اســت؛ بازیکنى که طبعًا سال هاى پایانى 
حضورش در مستطیل سبز را پشت سر مى گذارد و از قضا این 
اواخر کارنامه اش در حوزه باشگاهى به شدت نزول داشته است. 
گوچى پارسال در دو تیم قبرسى و استرالیایى اش جمعًا سه گل 
به ثمر رساند و حاال هم آپوئل دارد مفت و مجانى رضایتنامه اش 
را صادر مى کند. حاال ما نمى دانیم منظور استاد از کلمه «فعالً » 
چیست و بعد از دیپورت از قبرس، در کدام «اروپا» براى خودش 

دنبال آینده حرفه اى مى گردد!
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه اجرایى قانون تعیـین 
تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر آراء صادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد 
سند رسمى مستقر در واحد ثبتى شهرستان لنجان 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 در روزنامه هاى نصف جهان و رویداد پارسى 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 2 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 صالح قضایى تقدیم نمایند . بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض ، طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
1 - راى شماره 139660302015002670 مورخ 1396/12/22  امه لیلى حمزه ء شلمزارى 
فرزند روزعلى نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 392,43 مترمربع 
مفروزى از پالك 379 - اصلى واقع در نصیرآباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریدارى شده از مالک رسمى عیدى محمد فرزند على .
2 - راى شــماره 139660302015002671 مورخ 1396/12/22  جعفر امیرى چرمهینى 
فرزند محمد نسبت به 4 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 392,43 مترمربع 
مفروزى از پالك 379 - اصلى واقع در نصیرآباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریدارى شده از مالک رسمى عیدى محمد فرزند على .
3 - راى شــماره 139760302015002642 مورخ 1397/10/25  پرویز دهقان پور امینه 
فرزند محمد نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 116,60 مترمربع مفروزى از پالك 
107 - اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک 

رسمى ابوالفتح قهرمان.
4 - راى شــماره 139760302015003341 مورخ 1397/12/20  کاظم سلیمیان ریزى 
فرزند ابراهیم نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 322,96 مترمربع مفروزى از 
پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از 

مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
5 - راى شــماره 139760302015003342 مــورخ 1397/12/20  عباس نکوئى ریزى 
فرزند کاظم نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 12,89 مترمربع مفروزى از پالك 
107 - اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک 

رسمى ابوالفتح قهرمان.
6 - راى شــماره 139760302015003343 مورخ 1397/12/20  پوران شــاه محمدى 
آیدغمیشى فرزند محمد نســبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 313,34 مترمربع 
مفروزى از پالك 261 - اصلى واقع در قریه آیدغمیش بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریدارى شده از مالک رسمى على محمدى فرزند عوضعلى .
7 - راى شــماره 139760302015003355 مورخ 1397/12/27  خدیجه دهقانى قلعه 
قاسمى فرزند رضا نسبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 409,43 
مترمربع پالك 40 فرعى از 121 - اصلى واقع در قلعه قاســم بخــش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى محمد حسن شرافت قلعه قاسمى .
8 - راى شــماره 139760302015003356 مورخ 1397/12/27  رمضان قاســمى قلعه 
قاسمى فرزند فتح اله نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 409,43 
مترمربع پالك 40 فرعى از 121 - اصلى واقع در قلعه قاســم بخــش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى محمد حسن شرافت قلعه قاسمى .
9 - راى شــماره 1398603020150000024 مــورخ 1398/01/20  جهانگیــر امینى 
باغبادرانى فرزند نظرعلى نسبت به ششــدانگ یکدرب باغ به مساحت 1733,96 مترمربع 
پالك 140 فرعى از 132 - اصلى واقع در اردال باغبادران بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریدارى شده از مالک رسمى حسین شفیعى .
10 - راى شــماره 1398603020150000028 مورخ 1398/01/20  رمضانعلى هدایتى 
چرمهینى فرزند حسین نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 573,67 مترمربع پالك 
19 فرعى از 371 - اصلى واقع در خشک آباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریدارى شده از مالک رسمى خانعلى فرزند حاجى .
11 - راى شــماره 1398603020150000033 مورخ 1398/01/20  ابوطالب جعفریان 

چرمهینى فرزند حسن نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى به مساحت 5115,55 
مترمربع مفروز از پالك 379,1 اصلى (که به شماره 1423 – اصلى تبدیل گردیده) واقع در 
امین آباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى حیدر 

على پور چرمهینى .
12 - راى شماره 139860302015000037 مورخ 1398/01/21  محمد على قاسمى قلعه 
قاسمى فرزند على مراد نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 200 مترمربع مفروز از 
پالك 135 فرعى از 121 - اصلى واقع در قلعه قاســم بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه 

خریدارى شده از مالک رسمى رضا نکوئى و قربانعلى عباسى قلعه قاسمى .
13 - راى شــماره 139860302015000038 مورخ 1398/01/21  قاسم ملک زاده قلعه 
قاسمى فرزند محمد نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 234,06 مترمربع مفروز 
از پالك 135 فرعى از 121 - اصلى واقع در قلعه قاســم بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریدارى شده از مالک رسمى رضا نکوئى و قربانعلى عباسى قلعه قاسمى .
14 - راى شماره 139860302015000054 مورخ 1398/01/29  محمد عموزادى ریزى 
فرزند حسن نســبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 279,29 
مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
15 - راى شــماره 139860302015000055 مورخ 1398/01/29  تاج ماه خدابخشــى 
ریزى فرزند احمد نسبت به 4 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 279,29 
مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
16 - راى شماره 139860302015000081 مورخ 1398/02/08  مهران فتحى خشوئى 
فرزند غالمعلى نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 352 مترمربع مفروزى از پالك 
262 - اصلى واقع در خشوئیه بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده از مالک 

رسمى غالمعلى فتحى خشوئى .
17 - راى شماره 139860302015000085 مورخ 1398/02/08  على یار صادقى هاردنگى 
فرزند على محمد نسبت به 210 سهم مشاع از 986,22 ســهم ششدانگ یک درب باغ به 
مســاحت 986,22 مترمربع مفروزى از پالك 143 فرعى از 353,1 - اصلى (که به شماره 
1942 – اصلى تبدیل شده )واقع در هاردنگ بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى 

شده از مالک رسمى على محمد صادقى هاردنگى .
18 - راى شماره 139860302015000086 مورخ 1398/02/08  ام لیال رنجبر فرزند على 
جان نسبت به 776,22 سهم مشاع از 986,22 سهم ششــدانگ یک درب باغ به مساحت 
986,22 مترمربع مفروزى از پالك 143 فرعى از 353,1 - اصلى (که به شــماره 1942 – 
اصلى تبدیل شده) واقع در هاردنگ بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک 

رسمى على محمد صادقى هاردنگى .
19 - راى شماره 139860302015000095 مورخ 1398/02/19  صفیه مسیبیان ریزى 
فرزند رضا نسبت به ششدانگ یکباب خانه و زمین متصله به مساحت 930 مترمربع مفروزى 
از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده 
از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.تاریخ انتشار نوبت اول :  روز  سه شنبه  مورخ 1398/03/07 
تاریخ انتشار نوبت دوم : روز چهارشــنبه  مورخ 1398/03/22م الف: 475303 محمد رضا 

رئیسى زاده - رئیس ثبت اسناد و امالك لنجان/3/128 
آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در اداره ثبت اسناد و 

امالك مهردشت
1.برابــر راى شــماره 139760302177001067 مورخــه 1397/11/27 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى 
مرتضى صادقى علویجه فرزند شیرمحمد بشماره شناسنامه 5245 نجف آباد و شماره ملى 
1090509529در ششدانگ یکباب خانه احداثى برروى قسمتى از پالك 872فرعى واقع 
در علویجه 1 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مســاحت 156/95 مترمربع انتقالى از مالک 

رسمى آقاى غالمرضا صادقى علویجه محرز گردیده است.
2.برابــر راى شــماره 139760302177001104 مورخــه 1397/12/18 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى 
علیرضا قندهارى علویجه فرزند فضل اهللا بشــماره شناســنامه56 نجف آباد و شماره ملى 

1092009019 در ششدانگ یکباب خانه برروى قسمتى از پالك 822 فرعى واقع در علویجه 
1 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 134/80 مترمربع انتقالى از مالک رسمى آقاى 

محمد تقى زمانى علویجه محرز گردیده است.
3.برابر راى شــماره 139760302177001103 مورخه 1397/12/18 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى مجید 
رشیدى علویجه فرزند اکبر بشماره شناسنامه 1274نجف آباد و شماره ملى 1285777190 
در ششدانگ یکباب خانه قسمتى از پالك 2130 فرعى واقع در علویجه 1 اصلى بخش 15 
ثبت اصفهان به مســاحت452  مترمربع انتقالى از مالک رسمى آقاى حسن و حسین هردو 

ابراهیمى و حسنعلى و حسینعلى هردو محمد شفیعى محرز گردیده است.
4.برابر راى شــماره 139860302177000006 مورخه 1398/01/06 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى فضل 
اهللا قندهارى علویجه فرزند محمد اسماعیل بشــماره شناسنامه 84 نجف آباد و شماره ملى 
1091828776 در ششدانگ یکبابخانه قسمتى از پالك 822 فرعى واقع  در علویجه 1 اصلى 
بخش 15 ثبت اصفهان به مســاحت 352/64 مترمربع انتقالى از مالکین رسمى آقاى اکبر 
وحسین هردو کریمى و خانم معصومه قندهارى و       صنمبرقندهارى وشهربانو قندهارى و 

ربابه کریمى و فاطمه قندهارى  محرز گردیده است. 
5.برابر راى شماره 1398760302177000021 مورخه 1398/01/26 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى عبداله 
قند هارى علویجه فرزندمحمد جعفربشــماره شناســنامه 5144 نجف اباد و شــماره ملى 
1090508514 در ششدانگ یکبابخانه ششدانگ پالك 389فرعى واقع در علویجه 1 اصلى 
بخش 15 ثبت اصفهان به مســاحت 112/23مترمربع انتقالى از مالک رسمى آقاى موسى 

الرضا قندهارى علویجه محرز گردیده است.
6. برابــر راى شــماره 139860302177000022 مورخــه 1398/01/26 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم 
طاهره میرزائى علویجه فرزند زین العابدین بشماره شناســنامه 19 نجف اباد و شماره ملى 
1092056947 در ششدانگ یکبابخانه قســمتى از پالك 4656 فرعى واقع در علویجه 1 
اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مســاحت 142/80 مترمربع انتقالى از مالک رسمى آقاى 
ابوالفضل صادقى هســنیجه محرز گردیده اســت.در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى و برحسب ماده 3 قانون مذکور، آرائى که 
از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال عادى و یا سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده و در دو 
نوبت به فاصله 15 روز منتشر مى شود تا شخص یا اشخاصى که به آراء مذکور اعتراض دارند 
از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و 
ارائه گواهى مبنى بر طرح دعوى اقدام نمایند و ادامه عملیات ثبتى منوط به ارائه حکم قطعى 
دادگاه خواهد بود و در صورت انقضاء مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت 
صادر خواهد شد و صدور ســند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. تاریخ 
انتشار نوبت اول:سه شنبه 1398/03/07  تاریخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه 1398/03/22 

- 463023/م الف ابوالفضل ریحانى - کفیل اداره ثبت اسناد و امالك مهردشت /2/526 
مزایده اموال غیر منقول ( اسنادرهنى ) 

 آگهى مزایده پرونده شماره بایگانى 9600087- تمامت شماره 30130فرعى از406اصلى 
مفروزومجزاشــده از2178فرعى ازاصلى مذکور قطعه 18واقع در بخش 16ناحیه ...حوزه 
ثبت ملک شــاهین شــهر اســتان اصفهان به مســاحت 122/73مترمربع رها فرج زاده 
فرزندایمان ســهم 6ازکل ســهم 6به عنوان مالک شــش دانگ عرصه واعیان موضوع 
سندمالکیت اصلى به شــماره چاپى 407581سرى دسال 93باشــماره دفتر الکترونیکى 
الکترونیک 139420302035013846که درصفحه 473دفترامالك جلد 758ذیل شماره 
170322ثبت گردیده است به والیت پدرش که به موجب سندرهنى شماره 195602مورخ 
94/8/6دفتر33شاهین شــهر نزدبانک رفاه دررهن است حدودومشخصات آن بدین شرح 
است : شماال : دردوقســمت به طولهاى (3/60) سه متروشصت ســانتى متر (3/85) سه 
متروهشتادوپنج سانتى متر، اول نیم دیوارجلوى بالکن ، دوم دیواروپنجره است ، اول ودوم 
به فضاى معبر ، شرقادردوقسمت به طولهاى (76/.) هفتادوشش سانتى متر 14/87) چهارده 
متروهشتادوهفت سانتى متراول دیواریست پیشرفتگى ، دوم دیواریست اول به فرض معبر 
، دوم به فضاى ملک مجاور شــماره 2179فرعى جنوبا: درپنج قســمت که قسمتهاى دوم 

وچهارم آن شرقى است به طولهاى (3) سه متر،(1)یک متر، (4/10) چهارمتروده سانتى متر 
(40) چهل ســانتى متر ، (1/57) یک متروپنجاه وهفت سانتى متر، اول دیواروپنجره است ، 
دوم دیواریست ، سوم تاپنجم دیواریست مشترك ، اول ودوم به نورگیرمشاعى ، سوم تاپنجم 
به آپارتمان قطعه 19غربا: درپنج قسمت که قسمت دوم آن شمالى است به طولهاى (2/05) 
دومتروپنج سانتى متر ، (1/22) یک متروبیست ودوسانتى متر ، (13/55) سیزده متروپنجاه 
وپنج سانتى متر ، ( 68/.) شصت وهشت سانتى متر ، (76/.) هفتادوشش سانتى متر ، اول درب 
ودیواراست ، دوم تاپنجم دیواریست مشترك ، اول به راه پله به آسانسورمشاعى ، دوم تاپنجم 
به آپارتمان قطعه 17- مشخصات ومنضمات ملک : پارکینگ به مساحت 11/5به حدوداربعه 
شماال: به طول (5) متر خط فرضى به محوطه مشاعى اســت غربا : به (2/30) دومتروسى 
سانتى متر ، خط فرضى به محوطه مشاعى اســت .طبق نظرکارشناس رسمى دادگسترى 
: محل موردنظر واقع درشاهین شــهر – خیابان عطار فرعى 2شرقى – پالك 12مجتمع 
آیالر – طبقه پنجم – واحد18(شمال شــرقى ) کدپستى 8313646513- ششدانگ یک 
واحدآپارتمانى پالك 406/30130به مساحت تقریبى 122/73مترمربع واقع در طبقه پنجم 
به انضمام پارکینگ قطعه 15تفکیکى به مســاحت 11/5مترمربع درطبقه همکف که طبق 
سندمالکیت ابرازى به شماره 407581دردفترامالك به شماره 758صفحه 473به نام خانم 
فرج زاده مسبوق به ثبت مى باشد .واحد آپارتمانى مذکور باقدمت ساخت حدود 5سال داراى 
سازه بااسکلت بتن آرمه وسقف باپوشش تیرچه بلوك ، نماى آجر خارجى کامپوزیت ، سالن 
پذیرایى وسه اتاق خواب بادرب ورودى چوبى وکف سرامیک ویوارباروکش گچ ورنگ وبعضى 
سطوح کاغذدیوارى آشپزخانه اپن باکف سرامیک دیوارکاشیکارى شده  مجهزبه کابینت ام 
دى اف داراى تراس درحدشمالى با کف سرامیک یک واحدپارکینگ مسقف درطبقه همکف 
باکف موزاییک ، سیســتم ســرمایش به صورت کولرآبى وگرمایش پکیج ورادیاتورمجهز 
به آسانسور وداراى انشعاب آب (مشــترك) برق ؛ گاز( مجزا) مى باشــد همچنین الزم به 
ذکراست مجتمع آپارتمانى درشش سقف وپنج طبقه که طبقات چهارواحدى مى باشد .لذابه 
نظراینجانبان ارزش ششدانگ واحدآپارتمانى فوق باعنایت به میزان مساحت عرصه واعیان 
؛ موقعیت ، راه دسترســى ، قدمت ، نوع مصالح مصرفى ، اشــتراکات ومتعلقات ، بازارفعلى 
عرضه وتقاضا وکلیه عوامــل موثر درارزش گذارى ملک بالغ بــر 2/900/000/000ریال 
معادل 290000000تومان ( دویســت ونودمیلیون تومان ) ارزیابــى واعالم نظر مى گردد 
.2/900/000/000ریال معادل 290000000تومان ( دویست ونودمیلیون تومان ) ارزیابى 
واعالم نظر مى گردد .بنابر اعالم بستانکار فاقدبیمه مى باشد بنابرگزارش ماموراجرا درزمان 
ارزیابى درتصرف مستاجرمحمدعلى مکوندى پاپردررهن واجاره مى باشد که ازساعت 9الى 
12روزدوشنبه مورخ 98/4/31درواحداجراى اسنادرسمى شاهین شهرواقع درشاهین شهر 
خیابان مدرس به مزایده گذارده مى شود .مزایده ازمبلغ معادل 290000000تومان ( دویست 
ونودمیلیون تومان ) شروع وبه هرکس خریدارباشــدبه باالترین قیمت پیشنهادى فروخته 
مى شود. الزم به ذکراست پرداخت بدهى هاى مربوط به آب وبرق وگاز اعم ازحق انشعاب 
ویاحق اشتراك ومصرف درصورتى که موردمزایده داراى  آنهاباشد ونیزبدهى هاى مالیاتى 
وعوارض شهردارى وغیره تاتاریخ مزایده اعم ازاینکه رقم قطعى آن معلوم شده یانشده باشده 
به عهده برنده مزایده اســت ضمن آنکه پس ازمزایده درصورت وجودمازاد ، وجوه پرداختى 
بابت هزینه هاى فوق ازمحل مازاد به برنده مزایده مستردمى گردد ضمنا این آگهى دریک 
نوبت درروزنامه چاپ اصفهان مورخ 98/3/22درج ومنتشرگردد ودرروز تعطیلى روزمزایده 
به روزبعدموکول گردد .توضیحا جهت شرکت درجلسه مزایده مبلغ ده درصد ازپایه مزایده طى 
فیش مخصوص اداره اجرا به همراه تقاضاى کتبى وارائه کارت شناسایى معتبرالزامى است 
ضمنا برنده مزایده باید کل مبلغ خریدراتاپایان وقت ادارى همان روز طى فیش مخصوص 
درحســاب اداره ثبت اسنادوامالك ســپرده نماید م الف 465437.ســلطانیان – مسئول 

واحداجراى اسنادرسمى شاهین شهر/ 3/242
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ وقت دادرســى و ضمائم به خانم اقدس ســلطانى  خواهان مســلم خسروى  
دادخواستى به خواسته الزام  به طرفیت شما به این شورا تقدیم نموده و به کالسه 98 /140 
ش 10 ح ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 22 / 4 / 98 ساعت 30 / 9 صبح  تعیین گردیده است 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به استناد ماده 73 ق . آ. د . م از نامبرده دعوت مى شود 
، قبل از وقت رسیدگى جهت دریافت نســخه ثانى دادخواست و ضمائم به این شورا مراجعه 
نماید درغیر اینصورت طبق مقررات حکم غیابى صادر خواهد شــد . 493680 /م الف مدیر 

دفتر شعبه 10 حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر/  3/255 

دبیر اجرایى نظام صنفى کشــاورزى اســتان اصفهان 
گفت: قرار اســت از 25 تا 30 خرداد ماه در یک شیب 
مالیم آب کشت غله بسته شــود و تا پایان خرداد ماه 
نیــز برنامه توزیع آب تابســتان از ســوى وزارت نیرو 

اعالم شود.
اســفندیار امینى در گفتگو با «ایسنا» افزود: با توجه به 
کشت دیرهنگام غله مطابق برنامه ریزى هاى صورت 

گرفته، نیاز آبى کشاورزان همچنان ادامه دارد. 
وى ادامــه داد: ایــن حقابــه بــراى کشــت غلــه 
کشــاورزان غرب و شــرق اصفهــان بــود و مطابق 
مصوبــه کمیتــه 15 نفــره، وزارت نیــرو تــا پایان 

خرداد ماه باید برنامــه خود را براى کشــت صیفى و 
درختــان اعالم کنــد و اگــر وزارتخانه تــا آن زمان 
اقدامى نکرد تصمیمــات جدید در ایــن کمیته اتخاذ 

خواهد شد.
امینى  با بیان اینکه به گفته شرکت آب منطقه اى حدود 
500 میلیون مترمکعب براى حقابه کشاورزان رهاسازى 
شده است، اظهار کرد: متأسفانه بخشى از آب در مسیر 
پِرت و یا برداشت شده اســت و بنابر اعتقاد کشاورزان 
تمام این آب به مقصد نرســیده است. وى ادامه داد: در 
حال حاضر 40 درصد اراضى شرق اصفهان زیر کشت 

غله رفته است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه اصفهان گفت: هر ساله ده تا 
12 میلیارد تومان صرف پروژه هاى عمرانى امامزادگان 
اصفهان مى شود که سهم عمده آن به شهرستان هاى 

اصفهان، کاشان و بادرود اختصاص دارد.
حجت االســالم صادقى در گفتگو با «مهر» با اشاره به 
اینکه شــرایط اقتصادى موجود که با دشــوارى همراه 
شده اســت، افزود: وضعیت اقتصادى شــرایطى پدید 
آورده که مــردم على رغم میل باطنــى کمتر قادرند به 
بقاع متبرکه کمک کنند؛ این درحالى اســت که یکى از

 ســرمایه گذارى هایى که عالوه بــر درآمدزایى منجر 
به صیانت از اماکن متبرکه شــود مشارکت اقتصادى و 

سرمایه گذارى مردمى در این حوزه است.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه اســتان اصفهان گفت: در 
ســال هاى 96 و 97 با طرح مشارکتى در آمد نزدیک به 
120 واحد تجارى به کمک افراد سرمایه گذار در راستاى 
توسعه امامزاده آقاعلى عباس (ع) به کار گرفته شد.  وى 
تصریح کرد: اقدام هایى مانند توسعه گردشگرى و ایجاد 
مجتمع هاى تجارى و مسکونى در کنار اماکن متبرکه 
مى تواند منجر به جذب زوار بیشترى شود ضمن اینکه 
سرمایه گذاران در توسعه اماکن متبرکه مى توانند بخشى 
از سود ســرمایه گذارى را با نیتى مشخص صرف امور 

وقفى کنند.

آِب کشت غله کشاورزان
 تا پایان خرداد بسته مى شود

کمک مردم به بقاع متبرکه
 کم شده است

کشف 2500 کیلو هروئین 
فرمانده انتظامی شهرســتان اصفهان گفت: مأموران 
یکى از کالنترى هاى اصفهــان با آگاهى از توزیع مواد 
افیونى در یکى از  محالت این شهر با هماهنگى قضایى 
از منزل توزیــع کنندگان 2 کیلــو و 500 گرم هروئین 
کشف کردند. سرهنگ محمدرضا خدادوست افزود: دو 
توزیع کننده مرد و زن دستگیر و به مراجع قضایى تحویل 

داده شدند.

مشارکت در پروژه مترو
سجاد خالوزاده، رئیس شوراى اســالمى شهر مبارکه  
گفت: بــراى همکارى ایجاد ایســتگاه هــاى مترو و 
ریل گذارى با شرکت فوالد مبارکه رایزنى شده است و 
کارشناسان شهردارى پیگیر تدوین طرح هاى مورد نیاز 
آن هستند، همچنین براى اجراى پروژه زیرگذر امیرکبیر 
که مشــکل رفت و آمد محالت نهچیر و قهنویه را رفع 

مى کند نیز با این شرکت گفت گو شده است.

عرضه صنایع دستى بانوان
شهردار کلیشادوسودرجان از برگزارى نمایشگاه عرضه 

صنایع دستى بانوان این شهر خبر داد. 
حامد اخگر اظهار کرد: در این نمایشگاه 35 نفر از بانوان 
هنرمند شهر و مددجویان مرکز توانبخشى رسالت آثار 
خود در رشته هاى بافت سنتى، مصنوعات چوبى و سفال، 
چهل تکــه دوزى و قالب بافــى را در معرض نمایش و 

فروش گذاشته اند.

خبر

مدیر عامل شرکت توزیع برق اســتان با اشاره به وجود 
بیش از یک میلیون و 450 هزار مشترك خانگى، تجارى 
و کشاورزى در استان گفت: به منظور اجراى طرح «قبض 
سبز» تا کنون اطالعات یک میلیون و 180 هزار مشترك 

براى صدور قبض الکترونیک ثبت و ضبط شده است.
حمید عالقمندان با اشاره به اینکه در استان این طرح قبًال 
براى مشترکان بزرگ اجرایى شده بود افزود: تا پایان سال 
همه شرکت هاى توزیع کشــور موظف به اجراى طرح 
قبض سبز هستند. وى پیامک، سایت شرکت توزیع برق، 
اپلیکیشن «نیرو نگار» و همچنین شبکه هاى اندرویدى 
«بله» و «گپ» را راه هاى دسترســى به «قبض سبز» 
مشــترکان اعالم کرد و افزود: چنانچه مشترکان تغییر 
آدرس هم داشته باشند، امکان ویرایش اطالعات براى 

ارسال پیامک میزان مصرف و مبلغ وجود دارد.
مدیر عامل شرکت توزیع برق اســتان افزود: اگر هزینه 
ایاب و ذهاب و فعالیت نیروى انسانى و انتقال قبض هاى 
سنتى به اقصى نقاط استان را در نظر نگیریم، با این طرح 
فقط در بحث کاغذ ساالنه حدود ســه میلیارد تومان به 

 صورت مستقیم صرفه جویى مى شود.

اجرایى شدن طرح 
«قبض سبز» در اصفهان

سرپرست کنترل کیفى آب شرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان با بیان اینکه مواد آنتى بیوتیک در پساب فاضالب 
وجود دارد، چرا که انســان ها از آن استفاده مى کند گفت: 
در حال حاضر آب شــرب اصفهان به طور کامل ایمن و 

سالمت است.
محمــود نجفــى در گفتگو بــا «ایســنا» در خصوص 
پژوهش اخیر دانشــگاه علوم پزشــکى مبنى بر آلودگى 
فاضالب هاى شــهرى به هورمون و آنتى بیوتیک ها و 
همچنین ورود فاضالب دامدارى و شــیالت به آب هاى 
زیرزمینى و زاینده رود، اظهار کرد: باید توجه داشــت که 
طرح موضوع وجود آنتى بیوتیک پســاب فاضالب و ورود 
به رودخانه، یک مسئله تحقیقاتى است که اکنون در حال 
انجام است و هنوز به قطعیت نرســیده است. وى با بیان 
اینکه بنده در جلسه اى که این موضوع در استاندارى مطرح 
شد حضور داشتم گفت: در آن جلسه عنوان شد که پساب 
اســتخرهاى پرورش ماهى و دامدارى ها به نوعى وارد 
رودخانه مى شود که نمى توان آن را منکر شد اما در همان 
جلسه، دامپزشکى در بحث هورمون توضیح داد که با توجه 
به قیمت باالى آن، استفاده از آن براى واحدهاى دامدارى 
و شیالت به صرفه نیست و در نهایت وجود هورمون در آب 

زاینده رود از سوى این اداره منتفى شد.
سرپرست کنترل کیفى آب شرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان همچنین با بیان اینکه آنتى بیوتیک ها در پساب 
فاضالب وجود دارد، چرا که انسان ها از آن استفاده مى کند، 
گفت: دانشگاه علوم پزشکى پیش از این اعالم کرده بود 
که در اندازه گیرى میزان آنتى بیوتیک آب شرب باالدست 

رودخانه، وجود آنتى بیوتیک ها و پارامترهاى مرتبط با آن 
زیر حدمجاز بوده است. وى افزود: البته وضعیت آب شرب 
اصفهان از سوى دیگر شــرکت آبفا به صورت مستمر و 
روزانه اندازه گیرى مى شود و همزمان با ما دستگاه هاى 

نظارتى همچون محیط زیســت و مرکز بهداشت به طور 
مرتب آب شــرب اصفهان را رصد مى کنند و خوشبختانه 

تا امروز هیچ مشکلى در این رابطه گزارش نشده است.
نجفى درباره فرایند از بین بردن مــواد آالینده در تصفیه 

خانه باباشیخعلى، گفت: با انجام عملیات لخته سازى در 
تصفیه خانه به دنبال از بین بردن آنتــى بیوتیک موجود 
در آب هستیم همچنین یکى دیگر از روش ها ازون زنى 
است که در صورت وجود آنتى بیوتیک و ترکیبات مشابه 
در آب، آنها را از بین مى برد. وى با تأکید بر اینکه در بحث 
آب شرب اصفهان هیچ مشکلى وجود ندارد، تصریح کرد: 
در حال حاضر آب شرب اصفهان به طور کامل ایمن و در 

سالمت است.
سرپرست کنترل کیفى آب شرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان همچنین در خصــوص ورود آنتى بیوتیک هاى 
موجود در پســاب شــیالت و دامدارى ها به زاینده رود و 
آب هاى زیرزمینى، با توجه به اینکه اصفهان در شــرایط 
کم آبى، چاه ها را وارد مدار مى کنــد، اظهار کرد: میزان 
مصرف ما از آب چاه ها کم اســت اما باید توجه داشت که 
زمین به عنوان پاالینده، این آلودگى ها را تا حدودى از بین 
ببرد، البته هیچ کدام از نمونه هاى اندازه گیرى، موردى را 
نشان نداده است. وى تأکید کرد: زمین پاالینده مواد آلوده 
است، همچنین آب چاه ها نسبت به آب تصفیه شده کمتر 
است و آب چاه ها به صورت مستقیم به مصرف کننده داده 

نمى شود و با آب تصفیه خانه مخلوط مى شود.  
نجفى  همچنیــن در خصــوص اینکه بخشــى از مواد 
آنتى بیوتیکى که وارد چرخه آب مى شود و بعد از ورود به 
آب هاى زیرزمینى، وارد زمین هاى کشــاورزى مى شود، 
گفت: این موضوع و ســالمت مواد غذایى و کشــاورزى 
در حیطه وظایف شــرکت آب و فاضالب نیست و جهاد 

کشاورزى پاسخگو است.

سرپرست کنترل کیفى آب شرکت آب و فاضالب استان اصفهان:

منکر وجود آنتى بیوتیک در آب نیستیم اما آب شرب سالم است
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ابالغ وقت رسیدگى
آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به آقا / خانم محمد نامدار پورفرزند محمد کریم  و آقاى 
/ خانم  مهناز هوشــنگى ناغانى فرزند آیت اله  دادخواستى به خواســته ممانعت از حق  به 
طرفیت شما به این شورا تقدیم نموده و به کالسه 98 / 96 ش 7 ح ثبت و وقت رسیدگى به 
تاریخ 23 / 4 / 98ساعت 30/ 5 عصر تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده به استناد ماده 73 ق . آ. د . م از نامبرده دعوت مى شود ، قبل از وقت رسیدگى جهت 
دریافت نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم به این شورا مراجعه نماید درغیر اینصورت طبق 
مقررات حکم غیابى صادر خواهد شد496011 /م الف . مدیر دفتر شعبه 7 حقوقى شوراى 

حل اختالف شاهین شهر/  3/254
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به آقاى على اکبر شــاهین خواهان امیرحسین متقى  
دادخواستى به خواسته مطالبه به طرفیت شما به این شورا تقدیم نموده و به کالسه 97 / 798 
ش 10 ح ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 22 / 4 /98 ساعت 9 صبح روزشنبه  تعیین گردیده 
است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به استناد ماده 73 ق . آ. د . م از نامبرده دعوت 
مى شود ، قبل از وقت رسیدگى جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به این شورا 

مراجعه نماید درغیر اینصورت طبق مقررات حکم غیابى صادر خواهد شد492868 /م الف . 
مدیر دفتر شعبه 10 حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر/  3/256

ابالغ وقت دادرسى
خواهان مجتبى سفرى دادخواســتى به خواســته الزام خوانده به خواسته مطالبه دویست 
میلیون ریال به طرفیت خوانده 1- هادى رضانژاد کژدهى 2- محمد ایران نژاد به شوراى 
حل اختالف شعبه دوم شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 236/98 
ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 98/5/5 ســاعت 9 صبح 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 شایســته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار 
مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 491489/ م الف شعبه دوم شوراى حل 

اختالف نجف آباد/ 3/257

شاید عجیب به نظرتان برســد اما میزان آهن موجود در پاپ کورن یا همان ذرت بو داده حتى بیشتر از اسفناج و 
تخم مرغ اســت؛ میزان کالرى پایین ذرت بو داده به خصوص وقتى بدون روغن طبخ شده باشد آن را به یکى از 
مناسب ترین میان وعده ها براى کسانى تبدیل کرده است که قصد کاهش وزن دارد، همچنین این خوراکى خوش 

طعم فاقد گلوتن است و به روند استخوان سازى و رفع کم خونى در کودکان کمک زیادى مى کند.

از آنجایى که جعفرى ســدیم اندکــى دارد، به تثبیت 
فشار خون کمک مى کند. این شــرایط به پیشگیرى 
از مشــکالت کلیه و بیمارى هاى قلبــى و عروقى نیز 

کمک مى کند.
کلیه ها وظیفه پاالیش خون در بدن انسان را بر عهده 
دارند و 24 ســاعت شــبانه روز و هفت روز هفته این 
کار را انجام مى دهنــد. آنها هر چیزى کــه وارد بدن
مى شــود را پردازش مى کنند و مواد خوب را از مواد بد 
جدا مى سازند. پس از جذب مواد زاید، کلیه ها آنها را از 

طریق ادرار به خارج از بدن دفع مى کنند.
عادات روزانه شــما که ممکن است شــامل یک رژیم 
غذایى ناسالم ویا یک ســبک زندگى کم تحرك باشد، 
انباشت سموم در بدن را تقویت مى کند. این شرایط فشار 
کارى بیشــترى را به کلیه ها وارد مى کند. پس افرون 
بر انتخاب یک سبک زندگى ســالم تر، یکى از بهترین
 روش ها براى بهینه ســازى کارایى کلیه ها استفاده از 

درمان هاى طبیعى است.
جعفرى سرشار از ویتامین هاى K، A، C، اسید فولیک 

و آهن است. این مواد مغذى همگى براى 
حفظ سالمت کلیه ها ضرورى هستند.

جعفرى یک ماده ادرارآور اســت و به 

دفع مایعات اضافه از بدن کمک مى کند. این اثر براى
 کلیه ها مفید اســت زیرا به دفع مواد زاید و سموم 
کمک مى کنــد و همچنین ویتامیــن ها و مواد 

معدنى در اختیار بدن قرار مى گیرند. 
افزون بر این، جعفرى به پیشــگیرى از تشکیل 

سنگ هاى کلیه و سنگ هاى صفراوى کمک مى 
کند. جعرفى سرشار از ویتامین C و کوئرستین است 
که آنتى اکسیدان هایى طبیعى و ضد التهاب هستند.

جعفرى گوارش و عملکرد کلیه ها را به واســطه نقشى 
که در کل فرآیند حذف مواد زاید و سموم دارد، تحریک
مى کند. اساســًا، جعفرى به بهبود گوارش کلى و دفع 

مؤثر مواد زاید کمک مى کند.
افــزون بر ایــن، باید به ایــن نکته توجه داشــت که
 برگ هاى جعفرى ضد نفخ هستند. در نتیجه، مصرف 
این سبزى به واسطه پیشگیرى از تشکیل گاز در دستگاه 
گوارش به کاهش نفخ شکم کمک مى کند. این شرایط 

نیز به کاهش ورم منتج مى شود.
سنگ هاى کلیه از رســوبات مواد معدنى در کلیه ها یا 
دستگاه ادرارى شــکل مى گیرند. اگرچه این شرایط 
مى تواند هر فــردى را تحت 
تأثیر قرار دهد، مردان در 

بازه سنى 30 تا 50 سال احتمال بیشترى دارد به سنگ 
کلیه مبتال شوند.

از آنجایى که جعفرى ســدیم اندکــى دارد، به تثبیت 
فشــار خون کمک مى کند. این شرایط به پیشگیرى از 
مشکالت کلیه و بیمارى هاى قلبى و عروقى نیز کمک 
مى کند. فشــار خون باال مى تواند موجب سخت شدن 
رگ هاى خونى در کلیه ها شود یا به آنها آسیب برساند 
که به انباشت مواد زاید ناخواسته و تشکیل سنگ هاى 

کلیه منجر مى شود.
جعفرى از انباشت کلسیم اگزاالت در کلیه ها پیشگیرى 
مى کند که شــایع ترین دلیل تشکیل سنگ هاى کلیه 

محسوب مى شود. 

تحقیق جدید نشان مى دهد افراد میانسال که در زمان بلندشدن دچار سرگیجه 
و تارى دید مى شوند باید بیشتر نگران ابتال به زوال عقل در سنین باالتر باشند.
این مطالعه بر شرایطى موسوم به «فشــارخون اُرتواسپاتیک» متمرکز بود؛ در 
چنین شرایطى وقتى که فرد به ناگهان مى ایســتد فشارخونش به شدت اُفت 
مى کند. این وضعیت موجب بروز عالیم ناگهانى نظیر ســرگیجه و تارى دید 

مى شود.
طبق نتایج این تحقیق جدید، این شرایط در بین افراد مسن شایع است و حدود 
30 درصد افراد 70 سال به باال درگیر آن هستند. شیوه این مشکل در بین افراد 

جوان کمتر است اما در صورت بروز، نگران کننده است.

دکترعباس علیمرادیان، معاون غذا و دارو گفت: نور، دماى زیاد و رطوبت را عوامل 
اصلى آسیب رسان به داروها هستند و داروها باید دور از نور و رطوبت قرار گیرند. 

داروها نباید در اتاق پر نور یا دماى بیشتر از 25 درجه سانتیگراد 
نگهدارى شوند؛ بنابراین بســیارى از داروها باید در محیطى با 
دماى خنک نگهدارى شــوند مگر داروهایى که شرایط خاص 

دارند.
وى در خصــوص افرادى کــه بایــد دارو را در خانه 
نگهدارى کنند، گفت: بیماران مزمنى مانند بیماران 
صرعى و بیماران پیوندى که براى یک دوره مشخص 
باید دارو مصرف کنند و قطع دارو برایشان خطرناك 

است باید تا مدتى حداقل یک الى دو ماه دارو در منزل 
داشته باشند. یا کسانى که کودك با سابقه تب باال و تشنج 

در منزل دارند نیز باید داروهاى الزم براى تب باال را با مشــورت پزشک در منزل 
نگهدارى کنند تا در صورت لزوم از داروها استفاده کنند.

این داروساز، آشــپزخانه، داخل کابینت نزدیک گاز و هود را از 
جمله مکان هاى نامناســب براى نگهدارى دارو عنوان و بیان 
کرد: چون حرارت گاز و بخارهاى متصاعد شده از غذا به دارو 
آسیب شدید مى رســاند. کابینت هاى داخل حمام و 
نزدیک در حمام که بخار ناشى از حمام خارج مى شود؛ 
همچنین در محل روشویى که بخار حمام در آن فضا 
مى پیچد و حرارت باال مى رود؛ و یا قرار دادن دارو در 
طوالنى مدت در داخل اتومبیل به ویژه اینکه دارو چند 
ساعت داخل اتومبیل در هواى گرم تابستان در خیابان، باقى 

مى ماند، دچار آسیب خواهند شد.

مضرات خاموش کردن پى در پى زنگ ساعت 
هنگام بیدار شدن

 پى در پى زنگ ساع

3511 8 خرداد  ماه   1398 22 سال شانزدهم2چهارشنبه

عتت 
شب گذشته، دیر به خواب رفته اید، صبح روز بعد، یک یا دوبار زنگ ساعت زنگى تان را خاموش مى کنید تا کمى بیشتر بخوابید، خب این مشکل 

بزرگى به نظر نمى رسد اما چرا خوابمان شکسته مى شود و چطور باید آن را تثبیت کنیم؟
هنگامى که این کار، به یک عادت مزمن تبدیل مى شود، یعنى هر صبح، چندین بار ساعت زنگى را خاموش مى کنید و دوباره چرت مى زنید، 
ممکن است باعث ایجاد تغییراتى در بدنتان شوید که البته بزرگ نیستند. هرکسى از اینکه مى تواند دوباره به خواب برگردد، خوشحال مى شود، 

این موضوع قابل درك است. اما ممکن است مجبور شوید به ازاى این راحتى لذت بخش، بهاى زیادى را پرداخت کنید.

تعادل هورمون هاى بدنتان به هم مى ریزد
هنگامى که شما شروع به بیدارشدن مى کنید، هورمون 
خواب شما یعنى همان مالتونین به طور طبیعى شروع به 
کاهش مى کند و ســطح هورمون کورتیزول، شروع به 
باال رفتن خواهد کرد. این باعث مى شــود یک آبشار از 
دیگر مواد شیمیایى مانند سروتونین، دوپامین و آدرنالین 
نیزبه راه بیافتد و ســطح این مواد نیز افزایش یابد. این 
فرایند مهم اســت، زیرا این هورمون هــا باعث انگیزه 
شما براى بیدار شــدن و حرکت مى شوند. هنگامى که 
شــما 10 یا 11 بار در صبح ساعت زنگى تان را خاموش
 مى کنید، مغز شما متوجه این تغییر نمى شود در نتیجه، 
بدن شــما هورمون ها را به طور معمول آزاد نمى کند، 
بنابراین بروز احساس تازگى و بیدارى در بدنتان با مشکل 

روبه رو خواهد شد.

باشید مانند اینکه یک موضوع مهم شغلى را نادیده گرفته و یا آن را کم و گیجى شوید و حتى ممکن است انتخاب هاى نادرست و اشتباه داشته تصمیم گیرى پیدا خواهید کرد، ممکن است به راحتى دچار سردرگمى طول ساعات پس از این نوع خواب مى شود. همچنین شما مشکالتى در از خواب کم کیفیت باشــد که باعث افزایش خطر ابتال به بدخوابى در طبق گفته پزشکان چرت زدن بیش از حد صبح هنگام مى تواند بخشى شما مست خواب مى شوید
اهمیت بشمرید.

اشتباهاتى که بعد از برخاستن از خواب مرتکب 
تخلیه منظم پیدا نکند. نتیجه این شــرایط بروز یبوست و نفخ داشته باشید، بدن شما ممکن اســت نشانه هاى الزم را براى خوابتان درست برنامه ریزى نشود و صبح ها چرت هاى مکرر بیدار مى شــوید (جهت دفع). اما مانند فرایندهاى دیگر، اگر این یکى از دالیلى است که شــما احتماًال صبح زود از خواب مانند که در دستگاه گوارش حرکت مى کنند، شروع مى شود. خواب بیدار مى شوید، مجموعه اى از انقباضات عضالنى موج هر دو به ریتم شبانه روزى متکى هستند. هنگامى که شما از با توجه به تحقیقات، خواب و هضم مواد با هم رخ مى دهند و مى شوید

بالقوه است.

در احساس گرسنگى تان خلل وارد مى شود 

در حالت ایده آل، شما زمانى که تا حد الزم گرسنه مى شــوید، از خواب بیدار خواهید 

ف زدیــم، گرلین، هورمونى که اشــتها را
شــد. مانند آبشــار هورمونى که از آن حر

دنتان، ترشــح شود. این بدن شــما با عادت نادرست 
 تنظیم مى کند، باید با بیدار شــ

چرت زدن،  باعث کاهش تولید گرلین در هنگام خواب مى شــود و وقتى خواب شــما 

وباره شروع مى شود، فرایند هورمون تحریک مى شود.
متوقف مى شود و پس از آن د

گرسنگى شــما را تغییر دهد. این ممکن است موجب شود 
 این مى تواند نشــانه هاى 

ز ظهر تأخیر کند. هیچ کدام از این دو سناریو
 ایده آل نیست.که گرلین زودتر ترشــح شــود و یا تا بعد ا

تلو تلو مى خورید

ارد. اگر شما نیاز به سه تا پنج دقیقه 
به تعویق انداختن زنگ ساعت زنگى، مزیت خودش را د

مفید باشد. اما اگر شما سعى در بازگشت 
ر شدن خود دارید، این کار مى تواند 

اضافى براى بیدا

کار کردن در روز را برایتان دشــوار 
ه زمانى دارید، این کارتان مى تواند 

به خواب در آن دور

ن در طول روز مواجه خواهید شد به 
کند. معموًال در این حالت با سطح باالیى از تلو تلو خورد

این دلیل که بدن شما در حال تالش براى فهمیدن آن است که آیا مى شود خواب بیشترى 

د آن آبشار شیمیایى که هنگام بیدارى آغاز مى شود را به راه بیاندازد.
داشته باشد یا اینکه بای

ردهنده خواهد بود و مى تواند نشانه اى از یک اختالل خواب به نام سندرم 
این حالت بسیار آزا

ب ناکافى باشد که همانطور که از نامش پیداســت، در این حالت فرد نمى تواند خواب 
خوا

جربه کند که ناشى از آپنه انســدادى خواب است. در این شرایط، عضالت گلوى 
کافى را ت

لو سقوط مى کند که  هر دو آنها باعث 
 حد آرام مى شوند یا زبان شما به عقب گ

شما بیش از

بلوکه شدن موقت راه هوایى مى شوند. در این حالت است که بدن، شما را براى بازگرداندن 
جریان هوا بیدار مى کند.

براى
موم
 مواد 

 تشکیل 
ى کمک مى 
وئرستین است
اب هستند. لت

50 سال احتمال بیشترى دارد به سنگ تا 3

تثب ه

تح
و

معجزه جعفرى براى پاکسازى کلیه ها
 سرگیجه هنگام ایستادن نشانه چیست؟

ی و ی ا ، Cى ین وی از ر ر رى Cج
و آهن است. این مواد مغذى همگى براى 

حفظ سالمت کلیه ها ضرورى هستند.
جعفرى یک ماده ادرارآور اســت و به 

ی ر ى وا وب ر از ی ى
دستگاه ادرارى شــکل مى گیرند. اگرچه این شرا
مى تواند هر فــردى را تح
تأثیر قرار دهد، مردان

سفید شدن مو به طور معمول فرایندى است که اغلب با باال 
رفتن ســن رخ مى دهد. معموًال سفیدى مو از دهه 30 و 40 
سالگى به طور یکســان و برابر در بین زنان و مردان شیوع 
پیدا مى کند و این مســئله رابطه مستقیمى با جنسیت افراد 
ندارد اما گاهى ممکن است فرایند سفید یا خاکسترى شدن 
مو در زمانى زودتر از حد معمول یعنى در جوانى آغاز و باعث 
تخریب زودرس رنگدانه هاى موى سر شود که هنوز علت 
قطعى براى این سفیدى زودرس مو در دنیا یافت نشده است.
در حال حاضر تئورى هاى مختلفى براى این مسئله مطرح 

شده اســت. در این بین مســئله ژنتیکى، مشکل هاى کم 
خونى، کم کارى و پرکارى تیروئید( البته بیشــتر کم کارى 
تیروئید  بیشــتر مورد بحث اســت)، کم خوابــى، ابتال به 
برخى بیمارى ها، مصرف برخى داروها و اســترس از جمله 
تئورى هاى مطرح شده اى هستند که مى توانند نقش زیادى 
در سفیدى مو و تخریب ســلول هاى رنگ دانه ساز داشته 
باشند. اما به طور قطع بیشــترین و مهمترین عامل، مسئله 
ژنتیک و وراثت اســت که اغلب به علت هاى نامشخصى 

باعث سفیدى زودرس مو مى شود.

در حال حاضر در مورد نقش عواملى همانند استرس، تغذیه 
بد، کم خونى و کم کارى تیروئید در ســفیدى زودرس مو، 
اتفاق نظر وجود ندارد اما افرادى که دچار مشــکالتى نظیر 
کم خونى یا کم کارى تیروئید هستند، در صورت درمان به 

موقع بیمارى، روند سفیدى زودرس مو متوقف مى شود.
همچنین در حال حاضــر راهى براى پیشــگیرى از این 
مســئله وجود ندارد. درمان هاى ســفیدى مو نیز در دنیا 
هنوز موفقیت آمیز نبوده است. هم اکنون در دنیا یکسرى 
داروهاى خاص براى ســفیدى مو تجویز مى شــوند اما با 

وجود تمام این تبلیغات هنوز داروى مناسبى براى سفیدى 
مو تولید نشده اســت و هم اکنون هیچ دارویى وجود ندارد 
که رنگ موى سفید شده را به رنگ قبلى بازگرداند و تمام 
محصول هایى که به صورت شامپو، کرم، قرص و محلول 
توصیه مى شــوند غیرعلمى بوده و بیشتر تبلیغاتى هستند 
بنابراین تبلیغات ماهواره اى و برخى رسانه ها براى برگشت 
رنگ اولیه مــو، فاقد هر گونه پایه و اســاس علمى بوده و 
مصرف این نوع محصول ها هیچ تأثیرى در برگشت دایمى 

رنگ اولیه مو ندارد.

 آیا راه قطعى براى درمان سفیدى مو وجود دارد؟

بررسى هایى که محققان کره اى روى سیر جوانه زده انجام داده اند نشان 
مى دهد که سیرى که جوانه مى زند حاوى ترکیبات آنتى اکسیدانى 

بیشــترى نســبت به ســیر تازه اســت؛ ترکیبات 
آنتى اکســیدانى که در این نوع ســیر وجود 

دارد در ســیر تازه یافت نمى شــود و این 
موضوع خواص آن را چند برابر مى کند. 
ســیرى که جوانه زده، نه تنها چیزى از 

خواصش کم نشــده بلکه قــدرت آن در 
مبارزه با بیمارى ها چندین برابر شده است.

 جوانه هاى سیر را دور نریزید 
ى روى سیر جوانه زده انجام داده اند نشان 

ى زند حاوى ترکیبات آنتى اکسیدانى
زه اســت؛ ترکیبات 

ســیر وجود
ود و این
ى کند. 
زى از 

 آن در 
است.

ریزید ور

شاید عجیب به نظرتان برســد
تخم مرغ اســت؛ میزان کالرى
مناسب ترین میان وعده ها براى
طعم فاقد گلوتن است و به روند ا
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30 درصد افراد 70 سال به باال درگیر آن هستند. شیوه این مشکل در بین افراد 
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تنقالتى که بیشتر از اسفناج و تخم مرغ، آهن دار د

ى ى ز ن و ر ى و م ع زىور ن و رو و ن و

، دماى زیاد و رطوبت را عوامل 
ر از نور و رطوبت قرار گیرند. 
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در محیطى با 
شرایط خاص 
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در منزل دارند نیز باید داروهاى
نگهدارى کنند تا در صورت
این داروساز،
جمله مکان
کرد: چو
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طو
ساعت د
مى ماند، دچار

 نحوه نگهدارى داروها در فصل گرما 
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« منطقه 2 شهردارى اصفهان، تنها منطقه سه تکه در 
بین مناطق شهردارى اصفهان با مساحت 2145 هکتار 
و جمعیت یکصد هزار نفرى و داراى 9 محله اصلى است 
که 52 درصد مساحت آن خارج از محدوده و 48 درصد در 
منطقه قانونى است که یک سوم آن کشاورزى مى باشد. 
این در حالى است که فقط 17 درصد زمین هاى منطقه 2 

براى شهردارى درآمدزاست.»
مدیر منطقه 2 شــهردارى اصفهان در جمع خبرنگاران 
این مطلب را اعالم و اذعان کــرد: یکى از معضالت در 
مدیریت کالنشــهرى در اصفهان، نداشتن خزانه واحد 
به صورت متمرکز در شهردارى اصفهان است که باعث 
شده مناطق شهرى به درآمد خود متکى نباشند که البته 
مقدمات تشکیل خزانه واحد در شــهردارى اصفهان و 
شوراى شهر پیگیرى مى شود تا درآمدهاى همه مناطق 
به خزانه  واریز شود و سپس به مناطق اختصاص یابد و 
شهردارى هاى مناطق کمتر برخوردار، دغدغه پرداخت 
حقوق پرسنل نداشته باشــند و بتوانند کارهاى عمرانى 

انجام دهند.
محمد کیهانى در بیان خاطــره اى از ابتداى ورود خود 
به شــهردارى منطقه 2 گفت: در یکــى از خیابان هاى 
برخوردار شهر شاهد کندن جداول و جدولگذارى جدید 
بودم و تعجب کردم در حالى که در برخى مناطق آسفالت 
نداریم ولى آنها آســفالت روى آســفالت و جدول روى 
جدول مى گذارنــد ولى دریافتم یکى از شــاخصه هاى 

فعالیت شهرى، ارائه آمار است. 
وى ایجاد خزانه واحد در شهردارى را موجب رضایتمندى 
در مناطق دانست که مى تواند به عمران شهر کمک کند.
مدیر منطقه 2 شــهردارى اصفهان، محله محورى را از 
خصوصیات بارز این منطقه خواند و گفت: معتمدین در 
منطقه 2 به مدیریت شــهرى و عمران و آبادانى منطقه 

بى ادعا کمک کرده و فعالیت مى کنند که جاى تشــکر 
دارد.

کیهانى اظهار کرد: منطقه 2 شهردارى اصفهان، 542 
شــهید تقدیم انقالب اســالمى کرده و یکى از مناطق 
خاص شهرى به شــمار مى  رود که باید بیش از پیش از 

امکانات و رفاه برخوردار باشند.
وى معضل بزرگ در منطقه 2 شــهردارى اصفهان را، 
مشــکالت مالى بیان کرد و افزود: زمانى که به عنوان 
مدیر منطقه 2 شهردارى اصفهان، فعالیت را آغاز کردم 
بیشتر مراجعات را طلبکاران تشکیل داده بودند و امروز 
مى توانم بگویم بزرگ ترین دستاورد در منطقه 2 با همت 
همکاران، حاکم کردن نظم مالى اســت و توانستیم از 
بودجه 35 میلیارد تومانى سال گذشته، 22 میلیارد تومان 
بدهى ها را پرداخت کنیم. البته کســب درآمد در سال 
گذشته با توجه به رکود و مشکالت عدیده، بسیار سخت 
بود. ضمن اینکه اگر صدور پروانه ساخت در منطقه اى 
صد میلیون تومان باشــد این میــزان در منطقه 2، ده 

میلیون تومان مى باشد.
مدیــر منطقــه 2 شــهردارى اصفهــان، کارگاه هاى 
موزاییک ســازى را در این منطقــه از دیگر معضالت 
برشمرد و گفت: کارگاه هاى موزاییک سازى، منطقه را 
در کنار رهنان، به آلوده ترین منطقه تبدیل کرده و بیش 
از دو دهه اســت که این معضل وجود داشته و افزایش 
بى اعتمادى بین نهادهاى دولتى را به دنبال داشته است 
چرا که سال هاى گذشته استاندارى و دستگاه هاى دیگر 
با انتقال کارگاه هاى موزاییک ســازى به بختیاردشت 
موافقت کرده بودنــد، اما شــهردارى زمین هاى تغییر 
کاربرى شده در بختیاردشــت را به سنگبرى و مشاغل 
دیگر اختصاص داد و در نتیجه پروژه قفل شد ولى ما در 
دوره جدید با اقدامى بزرگ اعتماد از دست رفته را جلب 
کردیم و در این منطقه 18 هکتارى و بر اساس امضاى 

تفاهمنامه بین شهردارى و سازمان ساماندهى میادین، 
ریل گذارى خوبى براى این 18 هکتــار در حال انجام 
است تا کارگاه هاى موزاییک سازى و... طى دو سال به 

بختیاردشت انتقال یابند و کسى هم بیکار نشود.
کیهانى توضیح داد: در بخش هایى بر اســاس اولویت 
بندى، تغییر کاربرى صورت مى گیــرد و با منابع مالى 
آزادسازى خواهد شــد و در این 18 هکتار که 50 درصد 
موزاییک ســازى و 50 درصد دیگر کارگاه ها و مشاغل 
مزاحم است در بختیاردشت زمین براى آنها مهیا شده، تا 

به فعالیت خود ادامه دهند.
مدیر منطقه 2 شهردارى اصفهان با اشاره به اینکه پارك 
ســوار صمدیه، خانه کودك و... از پروژه هاى عمرانى 
در منطقه محســوب مى شــود، گفت: معتقــدم انجام 
فعالیت هاى عمرانى کوچک به تعــداد زیاد در منطقه 
مى تواند رضایتمندى مردم را فراهم کند و صرفًا نباید به 

انجام پروژه هاى بزرگ، نگاه کرد.
کیهانى اضافــه کرد: ده میلیارد تومان در بودجه ســال 
98 تحت عنوان بودجه هاى محرك توسعه با مساعدت 
شــهردارى اصفهان براى آزادســازى پارك صمدیه 
اختصاص یافت که البته در صورت آزادسازى، معایب و 
محاسنى دارد که محاسن آن از جمله برچیدن گاراژهاى 
کوچک، روانســازى ترافیک، عدم بارگــذارى اتوبان 
خرازى و... اســت. این در حالى است که در طرح قبلى، 
قرار بود در بخشى از پارك سوار صمدیه، تجارى سازى 

صورت گیرد.
مدیر منطقه 2 شهردارى اصفهان، از احداث خانه کودك 
و کلنگزنى آن در ســال جارى در پارك قلمستان خبر 
داد و گفت: بزرگ ترین خانــه کودك در محدوده پارك 

قلمستان در سال جارى کلنگزنى خواهد شد.
کیهانى با بیان اینکه منطقه 2، بهشــت گمشده است، 

تصریح کرد: مــا در منطقــه 2 شــهردارى اصفهان، 
زمین هاى بسیار خوبى داریم و امکان تبدیل زمین هاى 

کشاورزى فاقد آب به باغ شهر وجود دارد. 
وى با تأکید بر مدیریت واحد شــهرى گفت: منطقه 2، 
داراى موقعیت ممتازى نســبت به دیگر مناطق است 
و با تفکر مى توان گره هاى مختلــف را باز کرد. این در 
حالى اســت که با توجه به قیمت پایین زمین در منطقه 
2 نسبت به دیگر مناطق، این منطقه مستعد انبوه سازى 
است و از سرمایه گذاران دعوت مى شود تا در این منطقه 

سرمایه گذارى کرده و آبادانى ایجاد کنند.
مدیر منطقه 2 شهردارى اصفهان با بیان اینکه در زمینه 
اقدامات فرهنگى در منطقه 2 شهردارى اصفهان ادعا 
داریم، افزود: در کنار انجــام کارهاى عمرانى، با افتخار 
مى گویم در برنامه هاى فرهنگى بــا نگاه فرهنگى که 
وجود داشت ما شاهد رشد 550 درصدى در این بخش 
بودیم به گونه اى که در ســال 95، پنجاه و شش برنامه 
فرهنگى در منطقه اجرا شد که این میزان در سال 97، به 
364 برنامه رسید. همچنین در برنامه هاى اجتماعى نیز 
با 110 درصد رشد مواجه بودیم به گونه اى که در سال 
گذشته 151 برنامه اجتماعى اجرایى شد که تعداد آن در 
سال 95، هفتاد و دو برنامه بود. ضمن اینکه مخاطبین 
کل برنامه هاى ما در شهردارى منطقه 2 اصفهان در سال 
گذشته، 149 هزار و 700 نفر بودند که این تعداد در سال 
95، پنجاه و شــش هزار و 700 نفر بودند که شاهد رشد 

165 درصدى در این راستا بودیم.
وى از برنامه هاى ورزشى در منطقه 2 شهردارى اصفهان 
هم ســخن گفت و افزود: 35 برنامه پخش مســتقیم 
فوتبال در فرهنگســراى اســوه براى فوتبالدوستان و 
خانواده هایشــان، با دعوت از مربیان و فوتبالیست هاى 
پیشکسوت و بهره گیرى از نظرات آنان و ایجاد محیطى 
پرنشاط ورزشى، اجرایى شد که کار بسیار سنگینى بود 

که با استقبال بى نظیرى مواجه شده بود.
کیهانى گفت: فوتبالدوســتان از همه شهرهاى اطراف 
و مناطق، براى تماشــاى فوتبال به طور مســتقیم به 
فرهنگســراى اســوه آمده و لذت بردند. وى ادامه داد: 
ما اولیــن روزنامه الکترونیکى با نــام «فوتبال به وقت 
اصفهان» را راه اندازى کردیم که از نظر تولید محتوا نیز 

کار بسیار سختى است.
مدیر منطقه 2 شــهردارى اصفهان از رسانه ها خواست 
تا انتقادات و پیشــنهادات خود را براى بهبود فعالیت ها 
در شــهردارى منطقه 2 اصفهان ارائه کننــد تا از آنها 

بهره گیرى شود.
کیهانى از وجود 104 هکتار بافت فرســوده در منطقه 
2 شهردارى اصفهان خبر داد و گفت: ساماندهى بافت 
فرسوده نیازمند همت عالى همه مسئوالن است و مصوبه 
رئیس جمهور که به شهردارى ها اعالم شد زمین هاى 
متعلق به دولت که بال اســتفاده هستند را اعالم کنند تا 
در اختیار سرمایه گذار قرار گرفته و ساختمان سازى شده 
تا به عنــوان جایگزین به مردم در بافت فرســوده قرار 
گیرد، کمتر اجرایى شده است و شهردارى نیز به تنهایى 

نمى تواند بافت فرسوده را ساماندهى کند.
وى افزود: ما در بین مناطق، حرف براى گفتن داریم و 
در هفت ماه پایانى سال گذشته در صدور پروانه نسبت 
به سال 96، صد درصد رشــد داشتیم و رتبه دوم در بین 
مناطق پانزده گانه را به خود اختصاص دادیم که نتیجه 

این کار ساخت و ساز و آبادانى بوده است.
مدیر منطقه 2 شهردارى اصفهان بودجه سال جارى را 
در مجموعه 54 میلیارد تومان شامل 40 میلیارد تومان 
بودجه و 14 میلیارد تومان بودجه محرك توسعه اعالم 
کرد و گفت: با افتخار باید اعالم کنم که در سال جارى 
بودجه عمرانى 21 درصد نرخ رشد داشته و بودجه جارى 

منفى پنج است.

مدیر منطقه 2 شهردارى اصفهان در گفتگو با خبرنگاران:

بزرگ ترین دستاورد در منطقه2 حاکم کردن نظم مالى است
ساسان اکبرزاده

رئیس اتاق بازرگانى اصفهان در  دیدار با سفیر برزیل که 
با حضور هیئت رئیسه دوره نهم این اتاق برگزار شد، از 
میزبانى اصفهان از 37 نفر از سفراى کشورهاى مختلف 
در روزهاى آینده خبرداد و تحریم هاى یکجانبه آمریکا 
علیه ایران را بستر مناسبى براى توسعه روابط اقتصادى 
و تجارى با کشورهاى غیر اروپایى مانند برزیل دانست. 
مسعود گلشــیرازى با بیان اینکه این اولین دیدار وى 
با ســفیران مقیم ایران در اتاق بازرگانى اصفهان است 
ازمیزبانى 37 نفر از ســفراى کشــورهاى مختلف در 
اصفهان طى هفته هاى آتى خبر داد و این  نشســت را 
فرصت خوبى براى ایجاد بســتر مناسب براى توسعه 
همکارى هاى اقتصادى و تجارى دانست. وى با بیان 
اینکه امروز، با توجه به اعمــال تحریم هاى یکجانبه 
آمریکا بر ایران؛ فرصت مناسبى است تا روابط تجارى 
مان را با کشور برزیل توسعه دهیم تصریح کرد: اصفهان 
صنعتى ترین استان ایران است و این فرصت مغتنمى 
است تا با استفاده از تســهیالت مالى ارائه شده توسط 

دولت برزیل، همکارى هاى بین دو کشور را  در بخش 
صنعت اصفهان نیز توســعه دهیم. گلشیرازى با اشاره 
به وجود روابط ســنتى دیرینه در مراودات کشــاورزى 
بین ایران و برزیــل افزود: تخصیص خــط فاینانس 
براى مبادالت تجارى با ایران از ســوى برزیل بســتر 
مناســبى براى توســعه روابط تجارى با ایران است. 
رئیس اتاق بازرگانى اصفهان افــزود: با توجه به خروج 
شــرکت هاى اروپایى از اقتصاد ایران به دلیل اعمال 
تحریم هــاى یکجانبه آمریکا؛ شــرکت هاى برزیلى 
مى توانند در صورت مدیریت مناســب شرایط تحریم، 

جایگزین مناسبى براى شرکاى اروپایى باشند.
«رودریگو سانتز»، سفیر برزیل نیز در این دیدار گفت: 
روابط اقتصادى و تجــارى ایران و برزیــل از اهمیت 
ویژه اى برخوردار است و در سال گذشته میالدى  برزیل 
بیش از 2/5 میلیارد دالر کاال به ایران صادر کرد که عمده 
این صادرات را محصوالت کشــاورزى مانند گوشت 

قرمز، سویا، شکر و... تشکیل داده است.

مدیر عامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان 
حمایت از تولید داخل و کمک به اســتقالل اقتصادى 
کشور را یکى از مهمترین مظاهر عملى استکبارستیزى 
دانست و بر حمایت از تولید و اشتغال در جنگ اقتصادى 

تحمیل شده بر کشور تأکید کرد.
محمد جواد بگى با تأکید بر پایبندى همه ارکان کشور 
و مردم شــریف  و والیتمدار ایران بــر اهداف متعالى 
جمهورى اســالمى وآرمان هاى  معمار کبیر انقالب؛ 
استکبارســتیزى و حمایت از مردم مظلوم فلسطین را 
جزو جدایى ناپذیر از اعتقادات مذهبى و آزادمنشى مردم 

فهیم ایران دانست.
مدیر عامل شــرکت شــهرك هاى صنعتى اســتان 
اصفهان استقالل  اقتصادى از غرب را یکى از مظاهر 

استکبارســتیزى عنوان کرد و افزود: امروزه مســائل 
اقتصادى به یکى از ابزارهاى امپریالیسم جهانى براى 
تسلط بر کشــورهاى اسالمى تبدیل شــده و بدیهى 
اســت تالش براى افزایش قدرت اقتصادى کشور و 
تقویت تولید و اســتقالل اقتصــادى از مظاهر عملى 

استکبارستیزى خواهد بود.
بگى اعالم برائت از آمریکا و امپریالیســم جهانى را از 
ظواهر استکبارستیزى دانســت و اظهار کرد: حمایت 
از تولید و اشــتغال و کمــک به اســتقالل اقتصادى 
کشــور از مظاهر عملى مبارزه با اســتکبار اســت که 
همه دولتمردان و سیاستگذاران کشور باید  با حمایت  
عملى از تولید و اشــتغال گام هاى عملى در  این زمینه 

بردارند.

رئیس گنجینه ملى آب ایــران  گفت: موزه صنعت آب 
و فاضالب اســتان اصفهان باید با نگاه ملى و در شأن 
پایتخت فرهنگى جهان اســالم ایجاد شــود چرا که 
اصفهان تنها شهرى در کشــور است که خانه فرهنگ 

آب دارد.
مهندس رضا راعى در جریان بازدیــد از خانه فرهنگ 
آب اصفهان بر انتخاب مکانى مناسب براى راه اندازى 
گنجینه صنعت آبفاى استان اصفهان تأکید کرد و گفت: 
استان اصفهان ظرفیت داشــتن موزه تخصصى آب و 
آبفا را دارد و گنجینه ملى آب ایران از این حرکت هاى 

سازنده فرهنگى حمایت مى کند.
مهندس راعى گفــت: هم اکنون کار احــداث موزه یا 
پارك موزه آب در اســتان هاى مرکــزى، آذربایجان 
شــرقى(تبریز) و خوزســتان در حال انجام است و در 
شهر شــاهرود نیز بخش خصوصى اقدام به راه اندازى 
موزه آب کرده که 70 درصد آن مربوط به صنعت آب و 

فاضالب است.
وى با تأکید بر آمــوزش مصرف بهینه در خانه فرهنگ 
آب اعالم کرد: در حال حاضر  اصفهان داراى مرکزى 
تحت عنــوان خانه فرهنگ آب اســت  انتظار مى رود 
در این مرکز که اقشــار مختلف جامعه تحت آموزش 
مصرف بهینه قرار مى گیرند این فعالیت مهم فرهنگى 
با قوت ادامه یابد و در این راســتا مؤسسه گنجینه ملى 
آب نهایت همکارى را با خانه فرهنگ آب در دســتور 

کار قرار مى دهد  
وى تجهیزات و وسایل کمک آموزشى در خانه فرهنگ 
آب را قابل توجه دانســت و عنوان کرد: شواهد حاکى 
اســت که در خانه فرهنــگ آب با توجه به اســتقرار 
تجهیزات کاهنده مصرف و کارگاه هاى متنوع آموزشى 
در راستاى مصرف بهینه آب این مرکز در ترویج مصرف 

بهینه آب موفق عمل مى کند.
 رئیس گنجینه ملى آب ایران تأســیس موزه آب را در 
اصفهان ضرورى دانســت و خاطر نشــان ساخت: با 
توجه به اینکه بیش از نیم قــرن از فعالیت صنعت آب 
و  فاضالب در اصفهان مى گــذرد و قدمت صنعت آبفا 
در اصفهان بیش از ســایر نقاط در کشور است به نظر 
مى رسد تأســیس موزه آب در اصفهان بســیار حائز 

اهمیت  است.
وى ادامه داد: تأسیس خانه فرهنگ آب و کارکرد آن  نیز 
به عنوان الگوى مفید پیرامون ترویج مصر بهینه آب باید  
در سطح ملى اطالع رسانى شــود تا از این تجربه سایر 

استان هاى دیگر بهره مند شوند.
راعى اعالم کرد: ســازمان گنجینه ملــى آب نهایت 
همکارى با شرکت آبفا در راستاى تأسیس موزه آب در 

اصفهان را در دستور کار قرار مى دهد.
■■■

مدیر روابط عمومى و آموزش همگانى آبفاى استان اصفهان 
نیز در این بازدید گفت: هدف شرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان از راه انــدازى این موزه، حفظ و نمایش اســناد، 
مدارك، تجهیزات، دســتاوردها و پیشرفت هاى صنعت 

آب و فاضالب در نیم قرن اخیر است.
ســید اکبر بنى طباء اظهار کرد: با توجه به نقش موزه 
به عنــوان یک واحــد فرهنگى آموزشــى، این مرکز 
مى تواند نســبت به معرفى آثار و ســوابق ارزشــمند 
تاریخى- فنــى مهندســى آب کشــور و نیــز ارائه 
پیشرفت هاى شگرف در شاخه هاى مختلف مهندسى 
آب بعد از انقالب شکوهمند اسالمى ایران در این دوران 

و ایجاد خودباورى در نســل حاضر و آینده بسیار مؤثر 
باشــد. وى افزود: در عین حال آبفاى استان اصفهان 
به دنبال ارائــه آموزش هاى عمومــى و تخصصى به 

عالقه مندان در کنار بازدید از موزه است.
بنى طباء گفت: به همین دلیل شــرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان در صدد استقرار و افتتاح گنجینه و مرکز 
آموزشى تخصصى نظیر خانه فرهنگ آب در یک مکان 

وسیع و در دسترس شهروندان است.
مدیر روابط عمومى و آموزش همگانى شــرکت آب و 
فاضالب استان اصفهان به نقش خانه فرهنگ آب در 
نهادینه کردن مصرف بهینــه آب در جامعه پرداخت و 
گفت: هم اینک خانه فرهنگ آب اصفهان نقش بارزى 
را در امر آموزش مدیریت مصرف  ایفا مى کند. درواقع 
تأســیس خانه فرهنگ آب که در نوع خود در کشــور 
بى نظیر مى باشد راهبرد فرهنگسازى را در مسیر واقعى 

خود قرار داده است.
مدیرروابــط عمومــى و آمــوزش همگانى شــرکت 
آب و  فاضالب اســتان اصفهان با بیــان اینکه صرفه 
جویى یکى از عناصر بارز فرهنگى جامعه اصفهان است 
گفت: به منظور پاسداشت آب و فرهنگسازى مصرف، 

تأســیس و راه اندازى خانه فرهنگ آب را اصفهان در 
دستور کار قرار دادیم.

 بنى طباء با بیان اینکه از بدو تأسیس خانه فرهنگ آب 
اقشار مختلف جامعه از این مرکز دیدن کردند گفت: طى 
سال هاى اخیر جمع بسیارى از اساتید دانشگاه، جمعى از 
فرهنگیان و مدیران دبیرستان ها، امور بانوان فرماندارى 
اصفهان ، مدیران فرهنگسراى شــهردارى، کارکنان 
آموزش و پرورش استان اصفهان واعضاى پایگاه هاى 
بسیج شهر اصفهان و شهرســتان ها همچنین دانش 
آموزان در مقاطع مختلف از خانه فرهنگ بازدید کردند 
و باروند فعالیت هاى آموزشى وکارگاهى مصرف بهینه 

آب براى چهارمین سال متوالى آشنا شدند.
وى هر رفتارى که در جامعه صورت مى گیرد را بازتاب 
آموزش و فرهنگ آن جامعه برشمرد و خاطرنشان کرد: 
یکى از اهداف خانه فرهنــگ آب آموزش راهکارهاى 
مصرف بهینه آب به گروه سنى مختلف است و تالش 
بر این شــده تا با رســوخ در بین دانش آموزان بتوان 
رعایت الگوى مصــرف و فرهنگ صحیح مصرف آب 
را براى این دسته از گروه سنى نهادینه کرد. بنابراین با 
اقدامات و پیگیرى هاى خانــه فرهنگ آب از اداره کل 
آموزش و پرورش استان اصفهان و سازمان بهزیستى 
و همچنیــن با به کارگیــرى مربیان مجــرب هنرى 
زمینه هاى فرهنگسازى در سنین مهدکودك تا نوجوان 

دردستور کار قرار دارد.
مدیر روابط عمومى و آموزش همگانى شرکت آبفا استان 
اصفهان با اشاره به راه اندازى کارگاه مدیریت مصرف 
آب درخانه فرهنگ گفت: کارگاه مدیریت مصرف آب 
راه اندازى شــده تا در ایــن کارگاه بازدیدکنندگان به 
صورت عملى و مستقیم با لوازم و تجهیزات کم مصرف  
در محیط منزل و محل کار آشنا شوند و تفاوت مصرف 
را در شیرآالت قدیمى و شیرآالت کم مصرف مشاهده 
کنند. کارگاه مجهز بــه نمایش اجزاى مختلف مصرف 
مثل سرویس بهداشــتى، حمام، روشویى، آشپزخانه و 
ســایر (باغچه، کولرهاى آبى و گازى و وسایل آب بر 
مثل ماشین لباسشویى و ظرفشویى است به این ترتیب 
مراجعه کنندگان با نحوه صحیح مصرف در بخش  هاى 

مختلف آشنا مى شوند.

رئیس گنجینه ملى آب ایران در بازدید از خانه فرهنگ آب:

اصفهان ظرفیت داشتن 
موزه تخصصى آب و آبفا را دارد

اصفهان میزبان 37 سفیر مى شود

حمایت از تولید داخل از مظاهر اصلى 
استکبارستیزى است


