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نشانه هاى بیمارى در چهره شمااحیاى پاتوق هاى فرهنگى و اجتماعى «خوب بد جلف 2» راهى جشنواره فجر مى شودوزیر نجف آبادى دولت در آستانه استیضاح قرار دارد درخواست یورویى مسعود از مسعود! سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

 راه تشخیص
گوشت چرخ کرده 

سالـــم 

واقعیت هاى خط فقر در اصفهان
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12 تاکسى هوایى در آسمان 
ایران راه اندازى مى شود

شبى که سپاهان، کالدرون 
را نقره داغ کرد

دختر جوان 
آران و بیدگلى 
خودش را آتش زد 5

بدهى هاى پیمانکاران 
مرکز همایش هاى

 بین المللى  امام خامنه اى  
پرداخت شد

یک متخصص علوم و صنایع غذایى با اشاره به درجه بندى 
گوشت هاى چرخ کرده و روش هاى تقلب برخى

فروشندگان گوشت گفت: گوشت چرخ کرده اغلب
با مقدارى از چربى هاى دام مخلوط مى شود و 

گاهى شرکت هایى که اخالق و وجدان کارى را  ...

مدیر پــروژه مرکــز همایش هاى 
بیــن المللــى امــام خامنــه اى 
در ســى و چهارمیــن نشســت
«سه شنبه ها با رســانه» در بازدید از پروژه مرکز  
همایش هاى بین المللى امام خامنه اى با اشــاره 
به اینکه ســاخت این پروژه عظیم در سال1390 
به واســطه برگزارى اجالس ســران کشورهاى 
غیرمتعهد و بر اساس مصوبه دولت آغاز شده است 
گفت: این پروژه در جنوب شرق شهر اصفهان و در 
مجاورت رینگ چهارم ترافیکى شــهرى به دلیل 

دسترسى مناسب به قسمت هاى ...

4

چالش زا بودن چوگان بازى در نقش جهانچالش زا بودن چوگان بازى در نقش جهان
اما مدیرکل میراث فرهنگى استان با این ایده مخالفت کرده استاما مدیرکل میراث فرهنگى استان با این ایده مخالفت کرده است

رئیس دبیرخانه شوراى برنامه ریزى و توسعه با اشاره به وجود اختالف طبقاتى در جامعه تشریح کرد

تابوشکنى هاى 
«گاندو»
 ادامه دارد

نقشه هایى براى عبور از «هیوال»
دروازه بان ملى پوش تراکتورى ها این روزها سخت، سرگرم تمرین 
است و به قدرى از حواشى دور است که حتى از شماره همیشگى خود 
نیز بخاطر هواداران دور شد تا بتواند با خاطرى آسوده بر روى تراکتور 

و تیم ملى تمرکز کند.
رشید مظاهرى که پس از پایان بازى هاى لیگ هجدهم، به شش 

سال همکارى خود با ذوبى ها پایان داد این روزها ...
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در صفحه 6  بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

برخورد با کلید به 
دست ها در دستور کار 
پلیس اصفهان است

مــاجراى اختالف ظریف و زنگنــه 
نماینده نجف آباد افشا کرد
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منصورى: منصورى: 
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نقشهرئیس پلیس امنیت عمومى:
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است و به ق
نیز بخاطر

و تیم ملى
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آگهى مزایده و تجدید مزایده نوبت دوم

سازمان حمل و نقل جمعى شهرستان لنجان در نظر دارد نسبت به فروش و اجاره امالك خود مطابق 
لیست زیر از طریق مزایده اقدام نماید. متقاضیان شرکت در مزایده و تجدید مزایده جهت بازدید و 
دریافت اسناد مى توانند ازتاریخ نشر آگهى به سازمان حمل و نقل جمعى شهرستان لنجان واقع در 
زرین شهر- بلوار جانبازان- جنب پلیس راهور مراجعه و پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت 
ادارى مورخ 98/04/22 به دبیرخانه سازمان تحویل نمایند و یا با شماره 03152236973 داخلى 1 
تماس حاصل فرمایند. الزم به ذکر است سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده 

مندرج است.
1- بهره بردارى از پارکینگ ماشین آالت سنگین شهردارى واقع در زرین شهر- بلوار جانبازان در قالب 

قرارداد اجاره به اشخاص حقیقى و حقوقى (تجدید مزایده)
2- یک قطعه زمین با کاربرى مسکونى واقع در ورنامخواست- بلوار شهید شاهمرادى کوچه اقبال 

(تجدید مزایده)
3- پژو پارس مدل 90 (مزایده)

4- مزدا دو کابین مدل 91 دوگانه سوز (مزایده)

سازمان حمل و نقل جمعى شهرستان لنجان

حبیب رضوانى- شهردار هرند

تجدید آگهى مزایده عمومى
شهردارى هرند با استناد به مصوبه شوراى اسالمى شهر هرند در نظر دارد جمع آورى اقالم بازیافتى سطح شهر هرند را به 
مدت یکسال از طریق مزایده عمومى به اشخاص حقیقى و حقوقى واجد صالحیت و داراى سابقه کار مرتبط واگذار نماید لذا 
متقاضیان محترم مى توانند جهت دریافت اسناد مزایده و کسب اطالعات بیشتر تا تاریخ 98/05/01 به شهردارى مراجعه و یا 

با تلفن 46402366- 031 تماس حاصل نمایند.
آدرس: هرند خیابان 22 بهمن

تلفن: 46402444 و 464026366- 031
فکس: 46402435- 031

م الف: 517191

نوبت اول

حسن حجتى- شهردار دولت آباد

آگهى تجدید مناقصه عمومى
شهردارى دولت آباد برخوار در نظر دارد نسبت به تکمیل محوطه سازى باغ بانوان از طریق برگزارى تجدید مناقصه 

عمومى اقدام نماید.
مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه حراست شهردارى: روز یکشنبه مورخ 98/04/30

گشایش پاکات: روز دوشنبه مورخ 98/04/31
محل دریافت اسناد: دولت آباد- بلوار طالقانى- پایگاه اینترنتى www.dolatabadcity.ir تلفن: 45822010- 031

www.iets.mporg.ir :پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات

نوبت اول

م الف: 518493



0202جهان نماجهان نما 3525چهارشنبه  12 تیر  ماه   1398 سال شانزدهم

دبیر ستاد توسعه فناورى هاى فضایى و حمل و نقل پیشرفته 
معاونت علمى و فناورى ریاســت جمهــورى گفت: طبق 
توافقات انجام شده با مجموعه سازمان هواپیمایى کشور 

تا پایان امسال 12 تاکسى هوایى راه اندازى خواهد شد.
 منوچهر منطقى افزود: تاکسى هوایى در چند استان از جمله 
خراسان شــمالى و هرمزگان براى ارائه خدمات از مرکز 
استان به شهرهاى اطراف راه اندازى شده و قرار است این 
حوزه توسعه پیدا کند. وى با اشاره به اینکه در تاکسى هاى 
هوایى از هواپیماهایى با ظرفیت بین چهار تا ده نفر استفاده 
مى شود، گفت: فرودگاه هاى کوچکى که کمتر فعال هستند 
با راه اندازى تاکسى هوایى فعال مى شوند و مرکز استان ها 

به سایر مراکز اســتان هاى همجوار یا مراکزى که داراى 
فرودگاه هاى بزرگ هستند، متصل مى شوند.

منطقى افزود: تاکسى هوایى به منظور اســتفاده از پرواز 
غیربرنامه اى راه اندازى شده است، براى پروازهاى برنامه اى 
مســافر باید وقت زیادى را صرف کند تا بتواند پرواز انجام 
دهد اما با تاکسى هوایى مى توان این زمان را بسیار محدود 
کرد. وى با بیان اینکه تاکسى هوایى بخشى از هوانوردى 
عمومى است، گفت: هوانوردى عمومى،  اساس و پایه توسعه 
هوانوردى در دنیا و یکى از مهمترین نیازهاى صنعت هوایى 
در کشور ماست اما اقدامات صورت گرفته در این زمینه در 

ایران کافى نیست.

عضو کمیسیون کشاورزى مجلس از قرار گرفتن دستور 
کار اســتیضاح وزیر جهاد کشــاورزى بعد از تعطیالت 
تابســتانى مجلس خبر داد و گفت: آقاى حجتى انگیزه 
گرداندن وزارتخانه را ندارد و باید این پست را ترك کند.

 على وقفچى به طرح اســتیضاح وزیر جهاد کشاورزى 
اشــاره کرد و گفت: آقاى حجتى بارها اشاره کردند که 
اصرارى بر ماندن ندارم و به نظرم بهتر اســت قبل از 
استیضاح، اســتعفا کند. وى با بیان اینکه وزارت جهاد 
کشاورزى در چند سال گذشــته هیچ برنامه مشخصى 
نداشــته و باعث هدر رفت منابع شــده است، تصریح 
کرد: بیشــتر از آنکه آقاى حجتى از استیضاح ناراحت 

باشد، اطرافیان ایشان به دلیل ترس از به خطر افتادن 
منافعشان ناراحت هستند.

عضو کمیسیون کشــاورزى مجلس شوراى اسالمى 
هرج و مرج در بــازار محصوالت کشــاورزى و عدم 
مدیریت واردات محصوالت کشاورزى به داخل کشور 
را از مهمترین دالیل طرح اســتیضاح حجتى دانست و 
خاطرنشان کرد: بنده هم جزو امضا کنندگان استیضاح 
وزیر جهاد هســتم و حتماً  بعد از تعطیالت تابســتانى 
طرح استیضاح در دســتور کار قرار خواهد گرفت و باید 
رئیس جمهور به فکر معرفى وزیــر جدیدى براى این 

وزارتخانه باشد.

12 تاکسى هوایى در آسمان 
ایران راه اندازى مى شود

وزیر نجف آبادى دولت
در آستانه استیضاح قرار دارد

ما و ترکیه و بنزین
  فارس| مدیرعامل ســازمان ترافیکى 
شهردارى تهران مى گوید: در کشور ما روزانه 
100 میلیون لیتر بنزین مصرف مى شــود در 
حالى که در ترکیــه روزانــه 10 میلیون لیتر 
مصرف بنزین است و این نشــان مى دهد که 
سیاســتگذاران ما باید به سمت سیاست هاى 
منطقى و هوشــمندانه پیش روند و به عوامل 
اجتماعى یــا بیرونى اســتفاده از حمل و نقل 

مناسب فکر کنند.

ماجراى یک بالش
ســعید نمکــى، وزیــر     خبر آنالین |
بهداشــت و درمان آموزش پزشکى در بازدید 
از بیمارســتان امام على (ع) رودان، به شرایط 
نامناســب یک بیمار واکنش نشان داد و از این 
بیمار عذرخواهى کرد. نمکى پس از مشــاهده 
وضعیت بیمار گفت: آبروى مملکت را بخاطر 

یک بالش نبرید.

رکوردشکنى بارش
در فصل تابستان

  تسنیم| طى روزهاى گذشته با ورود 
سامانه بارشــى قوى به نوار شمالى کشورمان 
شــاهد بارندگى هاى بســیار قابل توجهى در 
برخى از استان هاى شمالى از جمله مازندران، 
گیالن و گلستان و کاهش محسوس دما بودیم 
که منجر به شکســته شــدن رکورد بارش در 
فصل تابستان شد! بیشترین مجموع بارندگى 
ایستگاه هاى اســتان گیالن در الهیجان ثبت 
شده که تا اواخر وقت دوشــنبه 10 تیر ماه به 

153/2 میلیمتر رسید.

جمعیت زیر 15 سال 
نصف شده

  ایسنا| حسین غفرانى، مدیرکل ثبت 
احوال استان اصفهان با بیان اینکه بیش از 70 
درصد جمعیت استان و کشور را جمعیت جوان 
تشکیل مى دهد، خاطرنشان کرد: جمعیت زیر 
15 سال از سال 1365 تا اآلن به نصف کاهش 
پیدا کرده است که در مقابل جمعیت باالى 65 
ســال، دو برابر افزایش یافته است که با آنالیز 
این آمار از ســال 1420 تا 1430، تقریبًا جزو 

کشورهاى پیر دنیا خواهیم شد.

فرضیه جدید درباره 
لیدا کاوه

   خبر آنالین | ماجراى مفقود شدن لیدا 
کاوه، دختر دوچرخه سوارى که هفته پیش در 
شهرك غرب گم شده بود، وارد مرحله عجیبى 
شده اســت. خودش مى گوید او را براى عمل 
پیوند قلب دزدیده انــد اما پلیس این حرف ها را 
رد کرده است و هنوز علت این حادثه مشخص 
نیست. حاال بعد از انتشار تکذیبیه ها باز هم خبر 
جدیدى در حال انتشار در فضاى مجازى است 
که حکایت از این دارد که لیــدا کاوه تمام این 
کار ها را براى جذب فالوئر انجام داده اســت، 
چراکه تعداد دنبال کننده هــاى این دوچرخه 
سوار در یک هفته گذشته از 1000 نفر به حدود 
14هزار نفر رسیده است. البته این ادعا مخالفان 

زیادى هم دارد.

کشف 30 مار افعى 
  فارس| مدیرکل حفاظت محیط زیست 
البرز گفت: متخلفى که 30 مار افعى دماوندى را 
از طبیعت صید کرده بود، توسط نیروهاى یگان 
حفاظت محیط زیست البرز دستگیر شد. فردین 
حکیمى گفت: این فرد، مارهاى افعى را به قصد 
فروش به یکى از مؤ سســات تحقیقاتى انتقال 
داده بود که مارها توسط یگان حفاظت ضبط و 
به مرکز بازپرورى حیات وحش پارك پردیسان 

تحویل شد.

آماده نیستیم اما...
 «CNBC» بیژن زنگنه، وزیر نفت به  انتخاب|
گفت: ایران آماده مذاکره با آمریکا نیست. وى افزود: اگر 
آمریکا و دولت ترامپ مى خواهند فضا بین دو کشور تغییر 
کند، باید ابتدا همه تحریم هایى که بر صنعت نفت و سایر 
بخش ها اعمال کرده اند را بردارند. سپس آمریکا تغییر 
قابل توجه در فضا را خواهــد دید و ما مى توانیم کارهاى 

زیادى بکنیم.

هاروارد تروریست ها!
رئیس جمهورى آمریکا در گفتگویى با    ایسنا|
«فاکس نیوز» گفته، به دنبال خروج نیروهاى این کشور 
از افغانستان است اما مشــکل خارج کردن 9000 سرباز 
آمریکایى از افغانستان این است که این کشور البراتوارى 
براى تروریست ها به شــمار مى رود. «دونالد ترامپ» به 
این هم اشــاره کرده که من مى توانم حتى نام «هاروارد 

تروریست ها» را روى این کشور بگذارم!

مدیرکل برکنار شد
   خبر آنالین | پس از تعیین کمیته ویژه از سوى 
رئیس قوه قضاییه به منظور بررسى علت قتل یک زندانى به 
نام شیرمحمدعلى در زندان تهران بزرگ، نتیجه تحقیقات 
روشن و به رئیس قوه قضاییه اعالم شده است. برکنارى 
مدیرکل زندان هاى استان تهران، نتیجه بررسى هاى این 
کمیته بوده است. همچنین شنیده مى شود رئیس زندان 
تهران بزرگ و اندرزگاه محل نگهدارى شیرمحمدعلى 

نیز از مسئولیت خود برکنار شدند.

اگر حمله کنند...
مجتبى ذوالنورى، رئیس کمیسیون    آفتاب  نیوز|
امنیت ملى و سیاست خارجى مجلس شوراى اسالمى، 
درگفتگویى درباره  احتمال جنگ نظامى بین ایران و آمریکا 
گفته است اگر بخواهند به ایران حمله کنند قدرت ما بسیار 
کوبنده است، من به شما عرض مى کنم که اگر آمریکا این 
کار را بکند یعنى آمریکا حمله اى به ما بکند، تمام مدت عمر 

باقیمانده اسرائیل به نیم ساعت نخواهد رسید.

آخرین وضعیت پرونده نجفى
سخنگوى قوه قضائیه در نشست     خبر آنالین |
خبرى درباره پرونده قتل میترا اســتاد گفت: پرونده قتل 
میترا استاد، توسط سه وکیل بررسى شــد. به آنها ابالغ 
دادرسى شد و نهایتاً ابالغ ها اندکى با تأخیر به آنها انجام 
شد و برخى ایرادات مطرح شــد. در تیرماه به این پرونده 

رسیدگى خواهد شد.

زندانى سیاسى
 متهم امنیتى نیست

   خبر آنالین | على مطهرى درباره اینکه بعضى 
مسئوالن از نبود زندانیان سیاسى در کشور سخن مى گویند 
به روزنامه «اعتماد» گفته است: اینها مى خواهند بگویند 
اساساً در ایران ما هیچ منتقد و مخالف نظامى نداریم و هر 
فردى هم که اقدام به مخالفت مى کند، در حقیقت متهم و 
مجرم امنیتى است در حالى که اینطور نیست. ما نمى توانیم 
یک منتقد و حتى مخالف نظام را متهم و مجرم امنیتى 
بدانیم بلکه این افراد متهم سیاســى محسوب مى شوند 
بنابراین ما در ایران، هم مخالفان سیاســى داریم و هم 

زندانیان سیاسى.

مراقب باشید
 روابط عمومى بانک مرکزى |

برخى از هموطنان اخیراً! پیامکى دریافت کرده اند با این 
مضمون که «مهلت سرویس پیامک بانکى حساب شما 
به اتمام رسیده و هم اکنون بدون حضور در شعب بانک، 
سرویس اطالع رسانى پیامکى حساب خود را با مراجعه 
به درگاه پرداخت بانک مرکزى با پرداخت 5000  تومان 
به مدت دوســال تمدید کنید»، که کالهبرداران با این 
ترفند قصد دارند اطالعات حساب بانکى افراد را به منظور 
سودجویى و فیشینگ به دست آورند. به آگاهى مى رساند 
بانک مرکزى هیچ گونه درگاه پرداخت بانکى ندارد و این 

اقدام، کالهبردارى محسوب مى شود.

خبرخوان

روزنامه «ایران» نوشت: یک استاد حوزه علمیه کاشان 
مى گوید از یک نهاد نظامى به علت شــنود مکالماتش 
شــکایت کرده و ثابت شده که این شــنود به صورت 

غیرقانونى انجام مى شده است.
حجت االسالم حســین عرب اعالم کرد که به تازگى 
در نامه اى بــه رئیس  جمهــورى خواســتار پیگیرى 
موضوع شــنود مکالماتش توســط یک نهــاد نظامى

 شده است.
وى درباره اینکه چگونه متوجه شــنود مکالمات خود 
شده است، مى گوید: افراد مختلفى براى جلساتى بنده را 
دعوت مى کردند ولى کمتر از یک ساعت بعد، آن مرکز، 
دعوت کننده را فرا مى خواند و مى پرســید چرا فالنى را 
دعوت کرده اید؛ در حالى که دعوت کننده به هیچکسى 
درباره دعوت بنده اطالع نــداده بود. بعد از موارد متعدد 
اینچنینى، نزد آقاى مجتهدزاده، دادســتان وقت، طرح 
مسئله کردم و بعد این مســئله ثابت شد و بعداً فهمیدم 
که ایشان، هم براى آن مرکز نامه اى نوشته و هم اینکه 

هیئتى را به آن مرکز اعزام کرده است.
این اســتاد حــوزه علمیــه اضافــه مى کند کــه این 
موضوع را در نامه اى با  على مطهــرى، نماینده مردم 
تهــران در مجلس شــوراى اســالمى نیــز در میان

 گذاشته است.

مظهر خالقى، خواننده پرآوازه و اســتاد موسیقى کردى، 
براى شرکت در کنگره مشــاهیر ُکرد پس از 40 سال به 

زادگاه خود، سنندج سفر کرد. 
مظهر خالقى همراه هه وال ابوبکر، استاندار سلیمانیه و 
جمیل رستمى، کارگردان ســنندجى عصر روز دوشنبه 
وارد سنندج شدند. وى براى شرکت در کنگره مشاهیر 
کرد پس از 40 سال به سنندج زادگاه خود سفر کرد و مورد 

استقبال بهمن مرادنیا، استاندار کردستان قرار گرفت.
کنگره بین المللى مشــاهیر ُکرد از دیروز در دانشــگاه 
کردستان آغاز شــد و تا امروز ادامه خواهد داشت. قرار 
است در این کنگره 30 نفر از مشــاهیر ُکرد سراسر دنیا 

مورد تجلیل قرار گیرند.
اما مظهر خالقى، خواننده نام آشناى ُکرد از مهمانان ویژه 
این کنگره است و مجوزهاى الزم براى حضور او فراهم 

شده است. مظهر خالقى باجناق مرحوم جالل طالبانى 
است. اعضاى شاخص خانواده کامکارها از دیگر مهمانان 

ویژه کنگره مشاهیر ُکرد هستند.
جمیل رستمى، کارگردان کرد و از نزدیکان مظهر خالقى 
گفته است: اســتاد پس از ســال ها دورى بنا به دعوت 
دوستان، چهره هاى دانشگاهى و فعاالن فرهنگى براى 

شرکت در مراسم مشاهیر کرد به سنندج مى آید و با مردم 
زادگاهش دیدار خواهد کرد.

به گزارش «ایرنا»، استاندار کردستان با اشاره به اینکه 
حضور مظهر خالقى، هم خواسته مردم و هم مسئوالن 
اســتان بود، اضافه کرد: ویزاى این هنرمند شــاخص 
کرد با مشــکالتى مواجه شــد ولى از نظر دستگاه هاى 
امنیتى حضورش بالمانع بود. پیگیر مشکل ویزاى این 
هنرمند ایرانى -عراقى شدیم و هیچ مسئله و مانعى براى 

حضورش در استان وجود ندارد.
مظهر خالقى متولد 18 شــهریور 1317 در شهر سنندج 
است. وى دانش آموخته فیزیک از دانشگاه تهران است 
و تا قبل از مهاجرتش به انگلســتان و سپس اقامتش در 
کردستان عراق، در سمت مدیر کل تلویزیون سنندج و 

کرمانشاه فعالیت مى کرد.  

آمار مدرك گرایى در کشور ما به حدى افزایش یافته است 
که در این زمینه روى دست دنیا بلند شده ایم، به گونه اى که 
طبق آمارهاى منتشر شده در سال هاى گذشته، ایران پنج 
برابر کشورهاى پیشرفته دنیا دانشگاه دارد. در واقع در ایران 
2569  دانشگاه وجود دارد در حالى که دو کشور پرجمعیت 
آسیایى یعنى چین و هند در رده هاى پایین تر قرار دارند. بر 
این اساس چین تنها 2481 و هند 1620 دانشگاه دایر کرده 
است. گزارش مؤسسه اسپانیایى «CISC»  نشان مى دهد 
تعداد دانشگاه ها در اغلب کشورهاى پیشرفته جهان زیر 
500 دانشگاه اســت؛ به  طورى  که آلمان 412، انگلیس 
291، کانادا 329، ایتالیا 236 و هلند 423 دانشگاه دارد. این 
تعداد دانشگاه در ایران حدود 5000 میلیارد تومان از بودجه 
کل کشور را مى بلعد و نزدیک به 50 درصد از جمعیت بیکار 

کشور را تولید مى کند.
بر اساس آمارهاى منتشر شــده، در ایران 2569 دانشگاه 
در کشور وجود دارد که از این میان تعداد 530 واحد سهم 
دانشگاه آزاد است، 309  مؤسسه غیرانتفاعى، 170 مرکز 
فنى و حرفه اى، 466  مرکز پیام نــور، 953 واحد علمى 
کاربردى و 141 دانشگاه دولتى (وزارت علوم، تحقیقات و 

فناورى) در 31 استان کشور ثبت شده است.
با نگاهى گذرا به آمارهاى منتشر شده مى توان به این نتیجه 
رسید که کشــور ما به کارخانه تولید مدرك هاى بیهوده 
تبدیل شده است که نه تنها مشکل کشور را حل نمى کنند، 
بلکه مشکالت ناشناخته اى را در کشور ایجاد کرده است 

که در نوع خود نادر هستند.

«حذف کنکور به صورت آزمایشــى آغاز شــده». این 
جمله را مهران مدیرى در مجموعه «هیوال» که اخیراً 
ساخته گفته است و البته این نکته را هم افزوده که «این 
طرح در این مرحله تنها در میان فرزندان مسئوالن اجرا 
مى شود و اگر موفق بود به طور کامل کنکور براى همه 

حذف خواهد شد».  
خبرگزارى «میــزان» این جملــه کنایه آمیــز را که 
بیشــتر جنبه طنز دارد تا واقعیت با فردى که برخى به 

او لقب«پدر کنکور» را داده اند در میان گذاشته است.

حسین توکلى، مشاور عالى سازمان سنجش و آموزش 
کشــور که از اولین کنکور که در سال 1348 برگزار شد 
تاکنون در این ســازمان که متولى اصلى کنکور است 
حضور دارد، در پاســخ به این ســئوال که آیا فرزندان 
مسئوالن بدون کنکور به دانشگاه ها راه پیدا مى کنند 
گفت: «اگر در آسمان تهران هم اکنون خورشید غروب 
کند و ماه طلوع کند امکان این امــر وجود دارد.» او در 
ادامه افزود: «امکان اینکه فرزند مسئولى بدون آزمون 

 وارد دانشگاه شده باشد وجود ندارد.»

سد کرج که به  عنوان نخستین سد چند منظوره ایران در 
ســال 1340 به بهره بردارى رسید، در حال حاضر کامًال 
پر شده و آب به صورت سرریز از سد قرار دارد. در واقع از 
مجموع حجم 205 میلیون مترمکعبى مخزن این سد، با 
وجود 20 میلیون مترمکعب حجم رسوبات پشت سد، 185 
میلیون مترمکعب آب هم اکنون در پشت سد کرج ذخیره 
شده و این سد ظرفیت بیشترى براى ذخیره آب ندارد، از 
این رو هر میزان ورودى آب به مخزن سد کرج، برابر با 
مقدار خروجى آب از این سد و رهاسازى به سمت پایین 
دســت خواهد بود و اگر طى روزهاى آینده بارش هایى 
تابســتانى با روان آب هاى ناشى از ذوب شدن برف هاى 
باالدست همراه شده و دبى ورودى و خروجى آب از سد 
کرج افزایش یابد، احتمال وحشى شدن رودخانه کرج با 

شدت یافتن جریان وجود دارد.
از این  رو، مسئوالن شرکت آب منطقه اى استان تهران 
و کارشناسان امر توصیه کرده اند مردم از اطراق در کنار 
رودخانه کرج اجتناب کنند و با توجه به شدت جریان در 

این رودخانه، از آب تنى و شنا بپرهیزند.

یک نماینده مجلس شوراى اسالمى با استناد به برخى 
شواهد، عنوان کرد که ظریف و زنگنه، وزراى خارجه و 

نفت دچار اختالفاتى با یکدیگر شده   اند.
ابوالفضل ابوترابى، نماینــده مردم نجف آباد در مجلس 
شوراى اسالمى در گفتگو با «تســنیم» با اشاره برخى 
اختالفات ایجاد شــده میان رئیس جمهور و زنگنه وزیر 
نفت، گفت: به تازگى مطلع شــده ایم کــه آقاى زنگنه 
عالوه بر اختالف با آقاى روحانى، با آقاى ظریف، وزیر 

امور خارجه نیز اختالفاتى پیدا کرده است.
وى در تشــریح جزییات اختالفات موجود میان ظریف 
و زنگنه، اظهار کــرد: یکى از دالیل اســتعفاى آقاى 
ظریف که چندى پیش نیز مطرح شــد، این بود که وى 
در جلسات مکرر هیئت دولت و در حضور آقاى روحانى، 
رئیس جمهور عنوان کرده که وزارت خارجه و دســتگاه 
دیپلماسى مسیر را پس از برجام براى بهره مندى از منابع 
نفتى و نیز حضور شــرکت هاى خارجى فراهم کرده اما 
شخص زنگنه و وزارت نفت اقدامى در این راستا براى 

استفاده از منافع برجام انجام نمى دهد.
نماینده مردم نجف آباد در مجلــس تصریح کرد: یکى 
دیگر از مــوارد اختالفى میان آقایــان ظریف و زنگنه، 
وزراى امــور خارجه و نفت این اســت که آقاى ظریف 
معتقد است زنگنه و بدنه وزارت نفت تمایلى براى حضور 
شرکت هاى نفتى آسیایى و شرقى براى حضور در بازار 

پتروشیمى و نفت ایران ندارد.
ابوترابى اضافه کرد: اختالفات میان زنگنه و ظریف به 
حدى است که بر سر استفاده از منافع برجام و به کارگیرى 
شرکت هاى شرقى و آســیایى در بازار نفت و گاز ایران 
دچار چالش هاى بسیارى شده اند و آقاى ظریف نیز یکى 

از راه هاى به بن بست رسیدن برجام را سستى وزارت نفت 
در این حوزه مى داند. وى تأکید کرد: آقاى ظریف یکى از 
دالیل استعفایش را این عنوان کرده که زنگنه نتوانسته 
و یا نخواســته از فرصت برجام براى ســرمایه گذارى 

کشورهاى آسیایى اســتفاده کند و تمایل بیشترى به 
شرکت هاى غربى و اروپایى دارد. 

نماینده مردم نجف آباد در مجلس در پایان خاطرنشان 
کرد: اختالفــات در بین اعضــاى کابینــه دولت باال 

گرفته که باید بدنه دولت در شــرایط موجود انســجام 
بیشــترى داشــته باشــد و اگر اختالف نظــرى هم 
وجود دارد، بــا جابه جایى هایى اختالفــات به حداقل

 برسد.

نماینده نجف آباد افشا کرد

ماجراى اختالف ظریف و زنگنه 

بازگشت خواننده معروف پس از 40 سال

یک پروژه اقامتى در مشهد به دلیل مخفیکارى مجریان 
ساخت آن در زمینه کشف آثار تاریخى متوقف شد.

ســرهنگ مجید کیانى مقدم،  فرمانــده یگان حفاظت 
میراث فرهنگى خراسان رضوى با بیان این خبر گفت: 
در پى گودبردارى براى ســاخت یک هتــل در خیابان 
شهید اندرزگو (خسروى) مشهد تعدادى آثار تاریخى و 
سردرهاى منازل قدیمى با آجرهاى چهار گوش کشف 
شده است که مجریان این پروژه بدون اعالم این کشف 
به سازمان میراث فرهنگى گودبردارى خود را ادامه دادند. 

وى با بیان اینکه کشف این آثار تاریخى توسط مردم به 
یگان گزارش شد گفت: حضور مأموران یگان حفاظت و 
بررسى وضعیت موجب شد تا عالوه بر صدور اخطار براى 
مجریان این پروژه، ادامه ساخت آن تا بررسى کارشناسان 

باستان شناسى و اعالم نظر آنها متوقف شود.
فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگى خراسان رضوى 
ادامه داد: در حفارى انجام شده یک هاون قدیمى سنگى و 
دیوارهاى خانه هاى مدفون با آجرهاى چهار گوش کشف 
شده بود. کیانى افزود: در بررسى هاى اولیه مأموران یگان 
حفاظت نیز چند تکه ســفال در انواع و اشکال مختلف 
کشف شد که طبق تجربه این بخش از کشفیات نشان از 

هویت تاریخى قدیمى این محل دارد.
یکى از سئواالت مهم درباره ساخت این هتل در حریم 
بازار تاریخى فرش مشهد نحوه صدور مجوز آن است. آیا 
ساخت این هتل مجوز داشته و اگر مجوز داشته این مجوز 

از سوى چه نهادى صادر شده است؟

مدرك گرایى از زاویه اى جدید

دانشگاه ها به ماشین تولید 
نیروى بیکار تبدیل شده اند

واکنش پدر کنکور به کنایه مهران مدیرى

ساخت یک هتل چند ستاره متوقف شد 

هشدار براى وحشى شدن 
رودخانه کرج

ادعاى استاد حوزه علمیه کاشان 
درباره شنود مکالماتش
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مردم به میدان آمده اند
امام جمعه نجف آبـاد گفت: مـردم در اتفاقاتـى مانند 
شـمال کشـور و پارك تهـران در حمایـت از نیروى 
انتظامى و فریضه حجاب به میدان آمدند. به گزارش 
صاحب نیوز، حجت االسالم مصطفى حسناتى گفت: 
این روزها هم با پرده درى در راسـتاى کشف حجاب 
حـرکات زشـتى صـورت گرفتـه اسـت، برنامه هاى 
گسـترده اى توسط دشـمن هماهنگ شـده که قصد 
دارند که قوانین اسـالم و قانون کشـور را زیر سئوال 

ببرند.

على الریجانى
 کفیل مردم نطنز شد

علـى الریجانـى، رئیس مجلس شـوراى اسـالمى، 
کفالت کرسـى نمایندگى حوزه انتخابیه نطنز، بادرود 
و قمصـر را پذیرفـت. او این خبـر را در مراسـم ختم 
مرتضـى صفارى نطنزى، نماینده سـابق نطنز اعالم 
کرد. مرحوم مرتضى صفارى نطنـزى، نماینده حوزه 
انتخابیه نطنز، بادرود و قمصر در مجلس دهم بود که 
صبح روز چهارشـنبه_5 تیرماه 98_ به علت ابتال به 
بیمارى سرطان در بیمارستان نیکان تهران درگذشت.

قیمت واقعى گوشت 
نایـب رئیـس اتحادیـه فروشـندگان گوشـت قرمـز 
اصفهان گفت: قیمت گوشت قرمز درجه یک باید 60 
هزار تومان باشد تا تعادل بین عرضه و تقاضاى گوشت 
برقرار شود اما متأسفانه این اتفاق امکانپذیر نیست و 
در حال حاضر نیز قیمت هر کیلو گوشـت قرمز درجه 
یک بیش از صد هزار تومان است. اصغر پورباطنى در 
گفتگو با «ایمنا» اظهار کرد: گوشـت قرمز به میزان 
کافى موجود اسـت اما به این علت که گران اسـت و 
قدرت خرید مردم نیز پایین اسـت، میزان فروش آن 

کاهش یافته است.

انعقاد قرارداد ساخت
 150 واحد مسکونى

جلسه همکارى مشترك شـرکت عمران شهرجدید 
مجلسـى و بنیادمسـکن انقـالب اسـالمى اسـتان 
اصفهـان برگـزار شـد. درایـن جلسـه که بـا حضور 
مجیـدى، مدیرعامـل شـرکت عمـران شـهر جدید 
مجلسى باتفاق اعضاى هیئت مدیره، دیموئى، معاون 
مسکن شهرى و جمعى از کارشناسان و کارشناسان 
مسـئول بنیادمسـکن اسـتان تشـکیل شـد، قرارداد 
مشـارکت درسـاخت 150 واحـد مسـکونى توسـط 
شـرکت عمران شـهرجدید مجلسـى و آماده سازى 
محله بوستان شهرجدید مجلسـى با اعتبارى بالغ بر 
3200 میلیارد ریال با بنیادمسـکن انقالب اسـالمى 

استان منعقد شد.

پیشرفت در 
طرح آبرسانى لنجان

طرح آبرسـانى به شـهرهاى باغ بهادران، چرمهین، 
زاینده رود و باغشاد با پیشرفت فیزیکى 95 درصدى 
در حال اجراست. رئیس آبفاى شهرستان لنجان با بیان 
اینکه با اجراى این طرح بزرگ آبرسـانى با هزینه اى 
افزون بر 600میلیارد ریال همه 9 شـهر شهرسـتان 
لنجان از آب تصفیه و بهداشـتى برخوردار مى شـوند 
گفت: طـول اجراى ایـن خط آبرسـانى بیـش از 32 
کیلومتر است که تا کنون براى ساخت مخازن و لوله 
گذارى آن بیش از 500میلیارد ریال هزینه شده است.

تمهیدات کنکورى 
دانشگاه صنعتى 

دانشگاه صنعتى اصفهان با ایجاد تمهیدات ویژه، 13 
و 14 تیرماه میزبان بیـش از ده هزار نفـر از دوطلبان 
آزمون سراسـرى و  خانواده هاى آنـان خواهد بود. به 
داوطلبان حاضر در این حوزه آزمون توصیه شده است 
تا حتى االمکان از سـرویس هاى ایاب و ذهاب که از 
ساعات ابتدایى صبح از مبدأ میدان جمهورى اسالمى 

پیش بینى شده است استفاده کنید.

خبر

در حالــى که ابراهیــم نوزایى، رئیس فدراســیون چوگان 
جمهورى اســالمى ایران در تازه ترین گفتگوى خود گفته 
اســت مى خواهیم میدان نقش جهان اصفهان را به هویت 
اصلى خودش که همان زمین چوگان است، برگردانیم و یک 
زمین استاندارد چوگان در این میدان احداث کنیم، مدیرکل 
میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى استان اصفهان 
با این ایده مخالفت کرده است. فریدون اللهیارى در رابطه با 
احداث زمین چوگان در میدان تاریخى نقش جهان به «ایمنا» 
گفت: با توجه به ابعاد میدان نقش جهان، یکى از کاربرى هاى 
سابق این میدان، برگزارى بازى هاى چوگان بوده است. باید 
توجه داشت که چوگان در میدان برگزار مى شده اما برگزارى 

دیدارهاى چوگان کارایى اصلى نقش جهان نبوده اســت و 
ایجاد هرگونه تغییر در نقش جهان مى تواند یکى از مسائل 
چالش برانگیز میراث فرهنگى باشد. وى با تأکید بر اینکه ایجاد 
زمین چوگان در نقش جهان مى تواند باعث ایجاد مشکالتى 
شود، خاطرنشان کرد: ایجاد یک زمین چوگان استاندارد در 
نقش جهان نیازمند مطالعات زیادى است و فکر مى کنم کار 
دشوارى باشد. میدان نقش جهان یک اثر ثبت شده جهانى 
است و یکى از فضاهاى مهم شهرى است که کارکردهاى 
مشخص و معینى براى آن تعریف شــده است. ایجاد زمین 
چوگان در نقش جهان در کنار  اینکــه مى تواند مزیت هایى 
ایجاد کند، مى تواند چالش ها و مشکالتى را نیز به وجود آورد.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینى(ره) اســتان اصفهان 
از حمایت 209 یتیم و فرزند نیازمند اصفهانى توســط 
نیکوکاران ایرانى ســاکن خارج از کشور با مشارکت در 

طرح اکرام ایتام و فرزندان محسنین خبر داد.
محمدرضا متین پور با اشاره به همدلى مردم اصفهان با 
یکدیگر در حمایت از نیازمندان اظهار کرد: اصفهانى ها 
همواره از پیشــگامان کمک به همشــهریان نیازمند 
خود بوده و هســتند به طورى که حتــى زمانى که در 
ایــران زندگى نمى کننــد، یتیمان و فرزنــدان نیازمند 

همشهرى شان را فراموش نمى کند.
وى افزود:  43 نفر از نیکوکاران ایرانى و غیرایرانى ساکن 

خارج از کشور در جمع حامیان ایتام و فرزندان محسنین 
اصفهانى قرار دارند و در این راســتا ایــن نیکوکاران  با 
پرداخت هاى مستمر و منظم از 209 یتیم و فرزند نیازمند 

ساکن در استان اصفهان حمایت مى کنند.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینى(ره) استان اصفهان با 
بیان اینکه میزان پرداختــى این حامیان نیک اندیش در 
سال 97 بیش از 463 میلیون تومان رسید، گفت: عالوه بر 
مبالغى که به شکل منظم توسط این خیران و با همکارى 
کمیته امداد اصفهان به حساب فرزندان معنوى آنها واریز 
شده، مبالغى نیز براى کمک به تأمین جهیزیه، اطعام و 

افطار این نیازمندان اختصاص داده  اند.

حضور ایرانیان خارج از 
کشور در طرح اکرام ایتام 

چالش زا بودن چوگان بازى 
درنقش جهان

سرپرســت اورژانس 115 آران و بیدگل گفت: یک دختر 
جوان دوشنبه شب هفته جارى در این شهرستان اقدام به 
خودسوزى کرد که در نتیجه حادثه، جان خود را از دست داد.

علیرضا راحتى در گفتگو با «ایرنا» افزود: پس از دریافت 
گزارشى مبنى بر خودسوزى دخترى جوان در ساعت 22 
دوشنبه شب گذشته، یک دســتگاه آمبوالنس به محل 
حادثه اعزام شد. وى بیان کرد: نیروهاى اورژانس با حضور 
در محل متوجه شدند که این خانم 24 ساله آران و بیدگلى 
پس از اقدام به خودســوزى با بنزین، جان خود را از دست 

داده است.
سرپرســت اورژانس 115 آران و بیدگل اضافه کرد: علت 
این اقدام متوفى که در شهرك صنعتى سلیمان صباحى 
بیدگلى روى داده، بر اساس شنیده هاى اطرافیان مشکالت 

خانوادگى بود. 
وى تصریح کرد: بر اساس شواهد موجود، متوفى روز پیش 
از حادثه نیز با اورژانس تماس داشته و تهدید به خودکشى 
با قرص کرد. راحتى یادآور شد: پس از این اقدام، پرستاران 
دیسپچ سوژه را شناســایى و با آمبوالنس به بیمارستان 

سیدالشــهدا آران و بیدگل انتقال داده بودنــد که گویا از 
بیمارستان متوارى شده بود.

دست کم پنج نفر در چند سال گذشته در شهرستان آران و 
بیدگل اقدام به خودکشى کرده بودند که همگى جان خود را 
از دست دادند. آذر ماه سال پیش هم معاون امور اجتماعى 
اداره کل بهزیستى استان اصفهان در گفتگویى اعالم کرد 
که طى شش ماه نخست سال گذشته 234 مورد اقدام به 
خودکشى در سطح استان اصفهان به اورژانس اجتماعى 

گزارش شده است.

دختر جوان آران و بیدگلى 
خودش را آتش زد عضو کمیسیون اقتصادى مجلس گفت: اختالفى بین 

مدیرعامل صندوق فوالد و ذوب آهن بود که در جلسه 
صحبت و نقطه نظرات گفته شد و مقرر شد تا هفته 

آینده تفاهم صورت بگیرد.
زهرا سعیدى، نماینده مردم مبارکه در مجلس شوراى 
اسالمى در حاشــیه جلســه جمعى از بازنشستگان 
فوالد، مدیرعامل ذوب آهــن و مدیرعامل صندوق 
فوالد با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعى گفت: آقاى 
شریعتمدارى بیش از یک ساعت وقت گذاشتند و به 
واقع مثل یک قاضى دفاعیات تک تک افراد را شنیدند 
و درنهایت مقرر شد هفته آینده مدیرعامل صندوق 
فوالد و ذوب آهن، براى تأمین نظر بازنشســتگان 

تفاهمى داشته باشند.
وى افزود: برایم جالب بــود که آقاى وزیر چندین بار 
در جلســه تأکید و تکرار کردند که باید نتایج منجر 
به تأمین نظر بازنشستگان شــود و عنوان کردند که 

از حداکثر ظرفیت وزارتخانه براى حل مشــکالت 
استفاده مى شود.

سعیدى با بیان اینکه زحمات بازنشستگان که روزى 
زحمتکشان در این مجموعه ها بودند باعث رشد این 
کارخانه ها شــدند، گفت: اختالفــى بین مدیرعامل 
صندوق فوالد و ذوب آهن بود که در جلسه صحبت و 
نقطه نظرات گفته شد و مقرر شد تا هفته آینده تفاهم 

صورت بگیرد.
عضو کمیسیون اقتصادى مجلس مطرح کرد: آقاى 
شــریعتمدارى هر روز تا اواخر شب وقت مى گذارند 
و جلسات ما همیشــه تا همین زمان ها ادامه داشته 
و همچنان جلسات ایشــان بعد از این نیز ادامه دارد. 
این نشــان دهنده اراده و انگیزه باالى ایشان براى 
خدمتگزارى است.  وى افزود: به هرحال نقاط ضعف 
هم وجود دارد که برخى از آن ریشــه اى و ساختارى 

است و حل آن زمان مى برد.

مدیرعامل ســازمان مدیریت پســماند شهردارى 
اصفهان گفت: 30 سال است شیرابه کارخانه پسماند 
به داخل زمین رفته و ایده اى براى جلوگیرى از دفع 

این شیرابه ها مطرح نشده بود.
على دهنوى در گفتگو با «ایســنا» اظهــار کرد: با 
ارزیابى زیست محیطى که پنج سال پیش انجام شده 
محلى در دشت سجزى با مساحت 1600 هکتار به 
شهردارى واگذار شد که در بخشى از آن دفن پسماند 
صورت مى گیرد. وى ادامــه داد: روزانه حدود 1000 
تن پسماند در شهر اصفهان جمع آورى و به کارخانه 

انتقال داده مى شود.

مدیرعامل ســازمان مدیریت پســماند شهردارى 
اصفهان از طرح جدیدى در مدیریت پسماند خبرداد 
و خاطرنشان کرد: پسماندهایى که به کارخانه براى 
پردازش مى رســد، تا زمان تولید کمپوست، شیرابه 
تولید مى کند و باید گفت 30 ســال اســت شیرابه 
کارخانه پســماند به داخل زمین رفته و ایده اى براى 
جلوگیرى از دفع این شــیرابه ها مطرح نشده بود اما 
اخیراً طرحى در سازمان تعریف شد و در همین مورد 
مشاورانى به کارگرفته شــده اند تا بتوان شیرابه را با 
روش تبخیرى امحا کرد و در حال حاضر اقدامى انجام 

داده ایم تا شیرابه ها به داخل زمین نفوذ  نکند.

سخنگوى سازمان آتش نشانى شهردارى اصفهان 
گفت: جوان 25 ساله اى که دوشنبه شب در چاهک 
آسانسور یک ساختمان نیمه کاره در خیابان ابوالحسن 
اصفهانى گرفتار شده بود دیروز صبح با اعالم حادثه 
از سوى کسبه توســط نیروهاى آتش نشانى نجات 

پیدا کرد.
فرهاد کاوه آهنگران با اشــاره به حادثه گرفتار شدن 
یک شــهروند در چاهک آسانسور در شهر اصفهان، 
اظهار کرد: جوانى 25 ساله در چاهک آسانسور یک 
ســاختمان نیمه کاره گرفتار شــده بود اما به دلیل 
دسترسى نداشتن براى درخواست کمک، صبح روز 
سه شنبه  از سوى کســبه اطراف این ساختمان پیدا 

شــد و با اعالم حادثه به آتش نشــانى، نیروها براى 
امدادرسانى در محل حضور پیدا کردند. وى ادامه داد: 
نیروهاى آتش نشانى با دریافت گزارش در ساعت 10 
دیروز صبح، ظرف دو دقیقه خود را به محل رساندند 

و این جوان را از درون چاهک آسانسور خارج کردند.
سخنگوى ســازمان آتش نشــانى و خدمات ایمنى 
شهردارى اصفهان تصریح کرد: این ساختمان نیمه 
کاره در خیابان ابوالحســن اصفهانى واقع شده بود و 
نیروهاى ما از ایستگاه شماره 5 به محل اعزام شدند. 
 وى در مورد وضعیت جســمانى این فرد گفت: فرد 
حادثه دیده دچار شکستگى و کوفتگى بود که به مرکز 

درمانى منتقل شد.

دبیــر اجرایى اولین دوره جشــنواره ملــى فناورى 
انرژى هاى خورشیدى گفت: این جشنواره 22 آبان 
ماه در دانشگاه فنى و حرفه اى کشور و وزارت علوم به 

میزبانى اصفهان برگزار مى شود.
الهام ایمانیان با اشــاره به جزییــات برگزارى این 
جشــنواره افزود: فراخوان اولین دوره جشنواره ملى 
فناورى انرژى هاى خورشیدى از اوخر هفته جارى 
آغاز مى شود.  وى با بیان اینکه داوران و تیم اجرایى 
خوبى براى این جشنواره در نظر گرفته شدند، تصریح 

کرد: پروفسور قاسمى از آمریکا، نصراللهى از دانشگاه 
برلیــن، زندى، مفیــدى و خســروى از داوران این 
جشنواره هســتند به همین دلیل ســعى کردیم از 

استادان بین المللى و ملى متخصص استفاده کنیم.
دبیــر اجرایى اولین دوره جشــنواره ملــى فناورى 
انرژى هاى خورشیدى ادامه داد: طبق صحبت هاى 
صورت گرفته مقرر شد، برترین ایده ها و مقاالت به 
دست آمده در اتاق بازرگانى ایران با سرمایه گذار لینک 

و تجارى سازى انجام شود.

مدیرعامل اتحادیه دامداران اصفهــان گفت: افزون بر 
هفت میلیون رأس دام سبک و ســنگین در این استان 

هویت گذارى مى شود.
شفیع الدین ذوالفقارى در گفتگو با «ایرنا» افزود: بر اساس 
طرح ملى هویت گذارى دام هاى سبک و سنگین، این 
طرح در استان اصفهان توسط این اتحادیه و مشارکت 
سازمان جهاد کشــاورزى و اداره کل دامپزشکى انجام 

خواهد شد.
وى تهیه بانک اطالعاتى دقیق براى آمارگیرى جمعیت 
دامى کشور، اجراى بهتر طرح هاى واکسیناسیون، اصالح 

نژاد دام، بررسى و تحلیل اطالعات مربوط به میزان تولید 
گوشت قرمز و شیرخام، جلوگیرى از قاچاق دام و سرانه 
مصرف گوشت و شیر را از مهمترین اهداف اجراى این 

طرح برشمرد.
مدیرعامل اتحادیه دامداران استان اصفهان با اشاره به 
ضرورت اجراى طرح پالك گذارى دام، خاطرنشان کرد: 
با وجود سرمایه و ارزش مالى باال در حوزه دام، در ارتقاى 
امنیت سرمایه گذارى و کاهش خسارت و توجه به جایگاه 
دامپرورى چنین اقدامى باید در سال هاى گذشته انجام 

مى شد که به تأخیر افتاده است. 

صادرات محصول کلینکر کارخانه سیمان اردستان 
به چین متوقف شده است.

مدیرعامل ســیمان اردســتان با بیان اینکه چین 
بزرگ ترین تولیدکننده ســیمان در جهان اســت 
گفت: افزایش ســه برابرى هزینه هاى حمل و نقل 
ریلى، خدمات باربرى و نبود امکانات باربرى باعث 
متوقف شدن بارگیرى و صادرات این محصول شده 

است. 
احمدرضا عمرانى فرد با اشاره به اینکه دولت خدمات 

بندرى شــامل تخلیه و بارگیرى و صــادرات را به 
بیش از چهار برابر افزایــش داده و صادرات مقرون 
به صرفه نیســت گفت: درحال حاضــر400 هزار 
تن کلینکر در ســیمان اردســتان تولید و دپو شده

 است.
عمرانى فــرد  در ادامه با بیان اینکه شــش کارخانه 
سیمان در اســتان اصفهان 10درصد نیاز کشور را 
تأمین مى کند گفت: اگر به ســیمان استان کمک 

نشود در آینده شاهد بیکارى کارگران خواهیم بود.

مدیرعامل صندوق فوالد و ذوب آهن 
تفاهم خواهند کرد

30 سال شیرابه کارخانه پسماند 
به داخل زمین فرو رفته

نجات جوان 25 ساله از چاهک آسانسور 

جشنواره ملى فناورى هاى خورشیدى 
در اصفهان برگزار مى شود

7 میلیون دام در اصفهان هویت گذارى مى شود توقف صادرات محصول کارخانه سیمان اردستان

دیروز در حکمى از سوى فرمانده کل قوا حضرت آیت ا... 
خامنه اى(مدظله العالى)، سرتیپ پاسدار غالمرضا سلیمانى، 
فرمانده سپاه صاحب الزمان(عج) اصفهان، به سمت ریاست 
سازمان بسیج مستضعفین سپاه پاسداران انقالب اسالمى 

منصوب شد.
سردار سلیمانى از روزهاى نخستین جنگ تحمیلى به میدان 

نبرد حق علیه باطل شتافت و در زمان دفاع مقدس در سمت 
فرمانده گردان امام جواد(ع) تیپ قمر بنى هاشم(ع) خدمت 
مى کرد. وى پس از اتمام جنگ به فرماندهى تیپ قمر بنى 

هاشم(ع) استان چهارمحال و بختیارى منصوب شد.
پس از آن بنا بر تجارب فرماندهى در سمت هاى مختلف به 
فرماندهى لشکر 41 ثارا...(ع) استان کرمان رفت و پس از 

سال ها فرماندهى در این لشکر، به لشکر 14 امام حسین(ع) 
نیروى زمینى سپاه رفت و مسئولیت فرماندهى در آن لشکر 

را عهده دار  شد.
پس از تدبیر فرمانده وقت کل ســپاه پاسداران و تشکیل 
سپاه هاى استانى، سردار سلیمانى به سمت فرماندهى سپاه 

صاحب الزمان(عج) استان اصفهان منصوب شد.

معاون امور اقتصادى استاندار اصفهان با اشاره به راه اندازى 
سامانه «سام» براى کاهش بروکراسى ادارى گفت: چند 
نرخى بودن ارز در بازار باعث به وجود آمدن رانت و فساد 

شده است که این نرخ ها باید حذف شوند.
حسن قاضى عسگر ادامه داد: یکى از مشکالت موجود 
حاکمیت بروکراسى وحشــتناك بر نظام دولتى است اما 
در تالش براى کاهش بروکراسى و کاغذ بازى هستیم تا 
تولیدکنندگان با مشکل کمترى به فعالیت خود ادامه دهند.

معاون امور اقتصادى اســتاندار اصفهان، تصریح کرد: 
در رابطه با کاهش بروکراسى ســامانه اى به نام «سام» 
طراحى و آماده راه اندازى شــده که افراد مى توانند براى 
کسب مجوز هاى مختلف به صورت الکترونیکى به آن 
مراجعه کنند و هیچ برخوردى با کارمندان دستگاه هاى 

مختلف نداشته باشند.

وى افزود: مسئول دســتگاه یا افرادى که به این سامانه 
دسترسى دارند مى توانند از مشکالت پیش آمده در مراحل 

اخذ مجوز اطالع یابند و این مراحل را کنترل کنند. 
قاضى عسگر به سامانه «دادگاه» اشاره کرد و گفت: در 
صورت انجام نشــدن امور، مراجعان مى توانند از طریق 
ســامانه شــکایت کنند و مردم دیگر دچار سردرگمى و 

دوندگى زیاد نخواهند شد.
وى با بیان اینکه ســامانه «دادگاه»  باعث پیشرفت در 
اخذ مجوزهاى مختلف مى شــود، اظهــار کرد: تاکنون 
حدود 1580 مجوز دراین سامانه تعریف شده، تعداد همه 
مجوزهایى که در ایران داده  مى شــود به 4000 پرونده 
مى رسد و قرار است در اسرع وقت همه این مجوز ها وارد 
این سامانه شود و در اصفهان با استفاده از آن بتوان امور 

شهروندان را بهتر انجام داد.

راه اندازى یک سامانه براى کاهش بروکراسى ادارى

فرمانده سپاه اصفهان، رئیس سازمان بسیج شد 
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تماشــاگران تلویزیون این شب ها شاهد پخش ســریال «گاندو» به 
کارگردانى جواد افشــار و تهیه کنندگى مجتبى امینى از شبکه 3 سیما 
هستند. این سریال به کارگردانى جواد افشــار و تهیه کنندگى مجتبى 
امینى هر شــب از شبکه 3 سیما پخش مى شــود و وحید رهبانى یکى 
از بازیگران اصلى آن اســت؛ بازیگر و کارگردان تئاتر که پیش از این 
براى مخاطبان تلویزیون بیشتر با نقش «نیما» در «خانه ما» شناخته 
مى شد؛ سریالى به کارگردانى مسعود کرامتى که در سال 79 روى آنتن 
مى رفت. او حاال و پس از ســال ها در نقش متفاوت مأمور مخفى یک 
سازمان امنیتى و اطالعاتى به آنتن بازگشته است. خبرگزارى «مهر» به 
بهانه پخش سریال «گاندو»، با وحید رهبانى گفتگویى انجام داده است. 
رهبانى در این گفتگو ضمن اشاره به فرایند ورودش به این پروژه از ادامه 
تابوشکنى هاى این سریال در پرداختن به سوژه هاى حساس روز گفت.

«گانــدو» یک ســریال بــا ســوژه امنیتى و 
ضدجاسوسى است. شما چقدر عالقه دارید که 
سریال هاى جاسوســى دنیا را دنبال کنید و فکر 
مى کنید «گاندو» را از چــه جنبه هایى مى توان با 

آنها مقایسه کرد؟
اساسًا قیاس این سریال با کارهاى هالیوودى اشــتباه است اما این را 
مى دانم که همه کســانى که سریال مى ســازند مى خواهند اثر جذاب 
بسازند. من در این چند سال سریال هایى مثل «فرار از زندان»، «فارگو» 
و... را تماشا کرده ام اما وقت نکرده ام کارهاى بیشتر ببینم چون سریال 
دیدن مثل اعتیاد اســت و باید برایش وقت بگذاریــد و زمانى هم که 

درگیرش شوید همه وقتتان را مى گیرد! 
نسبت به سریال هاى معمایى و امنیتى تلویزیون 

خودمان چطور؟
«گاندو» یک سریال جاسوسى با ویژگى هاى جذاب است. موضوعى که 
یک سریال را جذاب مى کند سوژه آن است؛ اینکه ما نرفتیم پرونده اى 
را از صد ســال پیش بیاوریم و به قصه روز پرداختیم که وارد فضاهاى 
سیاسى کنونى هم مى شود خودش از جذابیت هاى سریال است. چنین 
قصه هایى طرفدارانى دارد و مى تواند نقدهایى هم داشــته باشد. با این 

حال من با همه وجودم این قصه را بازى کردم.
خیلى وقت ها در ســریال هاى پلیسى مى بینیم 
کارآگاه یا مأمــور، باید نوعى صالبــت و اقتدار 
داشته باشد و بازیگران هم خیلى سفت و سخت 

نقش هایى از این دست را بازى  مى کنند. این نوع 
اکت را در رفتار شما نمى بینیم. چرا؟

اتفاقًا دوســت داشــتم یک قهرمان عادى و مردمى را بازى کنم. یک 
مأمور مخفى که ســوپرمارکتى یا مردم عادى محل او را نمى شناسند. 
من نمى خواستم این کاراکتر، «آقا پلیسه» باشــد و فکر هم نمى کنم 
شخصیت هاى این صنف مثل پلیس ها باشند. از طرفى دوست نداشتم 

ژست بگیرم.
اتفاقاً بیشتر کاراکترهاى مشابهى که در سریال ها 
دیده بودیم درگیر نوعى ژست گرفتن و ادا هستند.

به همین دلیل است که باورشان نمى کنیم. شاید اگر «محمد» هم پلیس 
بود باید این اقتدار را نشان مى داد ولى او هوشش مهم است و یک مأمور 

مخفى است که مسئولیتى دارد و باید پازلى از معماها را تکمیل کند.
چطور شد که این نقش به شما پیشنهاد شد؟

من قبًال نقش اصلى یک فیلم تلویزیونى را براى جواد افشار بازى کرده 
بودم. از طرفى هم او تئاترهاى مرا در این سال ها دیده بود. او روزى که 
از من خواست به پروژه بروم به دلیل تســلطم بر زبان انگلیسى، نقش 
«مایکل هاشمیان» را پیشنهاد کرد که اکنون پیام دهکردى ایفاگر آن 
است. شرطشان هم این بود که اضافه وزن داشته باشم. من این ریسک 
را قبول نکردم و فکر کردم شاید دیگر نتوانم به وزن اصلى خود بازگردم! 

بعد از آن به نقش «محمد» رسیدیم.
و االن از انتخاب خود راضى هستید؟
بله مردم به هر حال همیشه عاشق قهرمان ها مى شوند.

البتــه در ســریال هاى ایرانى مــردم معموالً 
ضدقهرمان ها را بیشتر دوست دارند...

ما همیشه ضدقهرمان را هم دوست داریم ولى وقتى قهرمان ها برنده 
مى شوند مى گوییم آخیش و خوشحال مى شویم. مثًال در فیلم «هیت» 

(مخمصه) من «رابرت دنیرو» را بیشتر دوست دارم.
پروژه صحنه اکشن و سخت هم داشت که برایتان 

خطرآفرین باشد؟
آخرین روزهاى فیلمبردارى صحنه اى کار با هلیکوپتر داشتیم. البته من 
قبًال هم سوار هلیکوپتر شده بودم ولى در آن صحنه اتفاقى رخ داد که 

یک لحظه ممکن بود از طبقه 21 یک برج به پایین پرتاب شوم!
مگر بدلکار نداشتید؟

باید خودم بازى مى کردم و حتى اگر پیشــنهادش هم مطرح مى شد رد 

مى کردم. آن صحنه هم یک لحظه بود ولــى در همان یک لحظه که 
ارتفاع باالیى داشتم، در یک آن احســاس کردم پایم شل شده است. 
البته صحنه هاى هیجان انگیز دیگرى هم داشتیم که اگر بگویم شاید 

ادامه قصه لو برود!
 شــما بعد از «خانه ما» در فیلم سینمایى «دوئل» 
هم بازى کردید و بعد از آن از ایران رفتید نگران 

نبودید موقعیت هاى بهتر را از دست بدهید؟
«دوئل» اکران نشده بود که من از ایران رفتم. شاید چون پیگیر شهرت 
نبودم. فکر مى کردم من کارگردان هستم باید بروم درس بخوانم و بعد 
بیایم و درس بدهم. االن هم پشــیمان نیستم و اتفاقًا خیلى خوشحال 
هستم که اکنون بازگشته ام و دارم تدریس مى کنم. به نظرم هیچ شغلى 
زیباتر از این نیست که معلم باشید شمعى باشید و نورى را منتقل کنید.

اگرچه موضع تان شعارى به نظر نمى رسد، ولى 
در اوج شهرت چگونه با این مسئله کنار آمدید؟

خدا را شکر من خیلى زود با دیو شهرت آشنا شدم.
پس خودآگاه بود؟

اگر نبود من هم مى ماندم و هنرپیشگى مى کردم. شهرت هم مثل خشم 
و... یک دیو است و عواقبى دارد.

چقدر فیلم هاى جاسوســى روز دنیــا را دنبال 
مى کنید؟

«جیمزباند»ها را مى بینم. همه به نوعى این فیلم ها را دوســت داریم. 
مردم هم این موش و گربه بازى ها را دوست دارند.

 «گاندو» شــروع خیلى خوبى داشت و در اولین 
قســمت همه را غافلگیر کرد اما بعد انگار کمى 

افول کرد چرا؟
قصه در شــروع با یک آقازاده برخــورد مى کند و قبــول دارم در 
قســمت هاى 5 و 6 و 7 کمى فرود داشــت اما دوباره به شــکل 
وحشتناکى اوج مى گیرد. هنوز هم تابوشکنى دارد و من معتقد هستم 
هنوز قصه «گاندو» شروع نشده است. این داستان اوجى دارد که به 
نقاط جالب تر و عجیب تر مى رسد ولى در هر حال در سریال سازى 
در جهان اینگونه است که اگر پروژه اى صد میلیون دالر بودجه 
دارد 50 میلیون دالر براى قسمت اول خرج مى شود و 50 میلیون 
دالر بعدى را براى قســمت هاى بعدى خرج مى کنند. چراکه 
قسمت اول خیلى اهمیت دارد. خودمان این را مى دانستیم که 

بعد از قسمت اول داستان افول دارد اما در ادامه دوباره اوج مى گیرد و به 
ماجراهاى حساسى مى رسد که شــاید تلویزیون تا االن جرأت نداشته 

درباره آنها حرف بزند.
اســت  توانســته  و 

مخاطــب را هــم 
درگیر خود کند...
نداز  چشــم ا خوشــبختانه 

«گانــدو» از ابتــدا جلب 
رضایت مردم بــود و نگاه 
جناحــى از جنــس چپ و 

راست نداشته است.

وحید رهبانى:

تابوشکنى هاى «گاندو» ادامه دارد

حجت اشرف زاده، خواننده سنتى و پاپ کشورمان، پس از حدود یکسال و نیم دورى از استیج، 14 تیر در دو 
سانس در هتل اسپیناس پالس تهران میزبان مخاطبان خود خواهد بود.

این خواننده در این باره مى گوید: براى آماده کردن یک رپرتوار مناسب همیشه بین اجرا هاى من فاصله زمانى 
وجود دارد. تا زمانى که احساس نکنم، مى توانم براى مخاطبانم روى صحنه اتفاق خوبى را رقم بزنم و یک 
برنامه متنوع داشته باشم، کنسرت برگزار نمى کنم. به همین دلیل با فاصله کنسرت برگزار مى کنم. آنچه در 
گذشته در فعالیت هاى هنرى اساتیدم وجود داشــت، به هیچ وجه رکوردزنى در اجراى کنسرت نیست. وى 

افزود: خواننده اى که دائماً روى استیج است، زمان مناسب و تمرکز کافى براى ساخت قطعه جدید ندارد. 
بعضى ها فقط خواننده اند و تمرکزشان روى خوانندگى است؛ البته این موضوع مشکلى ندارد. 

من به خوانندگى عالقه داشتم اما مؤلفه ام همیشه این بوده که روى آهنگسازى و شعر 
توجه ویژه داشته باشم. با همکارى دوستانم تیمى تشکیل دادیم که دوست داریم به کار 

استخوان دارى برسیم و سپس به روى استیج برویم و مخاطبان به تماشاى ما بنشینند.
اشرف زاده بیان کرد: من مخاطبانى دارم که انسان هاى فرهیخته اى هستند؛ آنها به 
کنسرت من مى آیند تا شعر خوب بشنوند. این افتخار بزرگى براى من است. از طرفى 
در میان این مخاطبان بچه هاى کم سن و سال هستند که به جمع مخاطبان من 
اضافه شدند. بعضى از این مخاطبان سنشان یک رقمى است و این برایم خیلى 

لذت بخش است که بچه ها غزل و ترانه هاى وزین مى شنوند.
وى با اشاره به خواندن چند تیتراژ تلویزیونى، تصریح کرد: تیتراژ برنامه «حاال 
خورشــید»، تیتراژ برنامه على ضیا، قطعه «بى خبر از تــو» که براى برنامه 
«شبى با عبدى» خواندم، «آتشــم باش» براى برنامه تحویل سال و  «دلم 
گریه مى خواد»، براى ســریال «از یاد رفته» همگى از کار هاى امسالم در 
تلویزیون بود. تمامى اینها قطعاتى متناســب با فضاى جامعه و حس و حال 

مردم ساخته شــد. در جامعه حال و هواى آدم ها را مى بینیم و در ساخت کار ها 
به آنها توجه دارم. از زمان ساخت «ماه و ماهى» این موضوع براى من وجود داشت.

اشرف زاده فعالیت خود را معطوف به کار هاى عاشقانه دانست و گفت: من پیش از این آثار 
وطنى و ملى هم داشتم که البته ساالر عقیلى عزیز را موفق تر از خودم در این زمینه مى دانم. من 
مسیرم را تغییر دادم و امروز خواننده عاشقانه هاى مردم هستم. تصمیم گرفتم خواننده عاشقانه 
بمانم؛ چه عاشقانه غم انگیز، چه عاشقانه هاى طرب انگیز. البته قطعه «ایران» که با چند خواننده 
دیگر خواندم، خیلى اثر خوبى بود؛ اما تصمیمم را گرفتم که در مسیر کار هاى عاشقانه حرکت 
کنم. فکر مى کنم بزرگ ترین مزیت تصمیمم این بود که در یکسال و نیم اخیر آثارم بر اساس 

کار هاى عاشقانه پیش رفت و جواب خوبى هم از آن گرفتم.

خالق صداى «پوآرو»:

سیروس مقدم و محســن تنابنده صاحب مجوز فیلمى 
شدند که احتماًال آخرین نوشته خشایار الوند است.

بنا بر این گزارش، در فهرست جدید فیلم هایى که پروانه 
ساخت گرفتند گروه سازنده «پایتخت» هم صاحب مجوز 
ساخت شده اند.  سیروس مقدم به تهیه کنندگى همسرش 
الهام غفورى و نویســندگى محســن تنابنده و مرحوم 

خشایار الوند مى تواند «زیرزمین» را بسازد. «زیرزمین» و 
«پایتخت6» دو کار باقیمانده از خشایار الوند هستند که 
اواخر سال 97 بر اثر سکته قلبى درگذشت.  حاال این اثر 
همراه با «پایتخت6» که به نوروز 99 احتماالً  مى رسند، 
آخرین آثار بازمانده از خشایار خواهند بود که در نخستین 

سال درگذشتش، نام او را دوباره زنده نگه خواهند داشت.

«پیمان قاســمخانى» نویســنده و کارگردان سینما و 
تلویزیون در دومین تجربــه کارگردانى خود در عرصه 
سینما به سراغ ساخت نسخه دوم فیلم سینمایى «خوب 

بد جلف» رفته است.
وى بار دیگر براى این فیلم ســینمایى به ســراغ زوج 
سینمایى پژمان جمشیدى و سام درخشانى رفته است، 
زوجى که از ســریال «پژمان» با یکدیگر همراه شدند 
و این همراهى موفقیت آمیــز را در فیلم هایى همچون 
«خوب بد جلــف»، «تگزاس» و «لونــه زنبور» تکرار 

کردند.
از مهمترین اتفاقات نسخه دوم فیلم سینمایى «خوب 
بد جلف» مى تــوان به نقش آفرینى حامــد کمیلى به 
عنوان یکى از نقش هاى اصلى اثر اشــاره کرد، حضور 
حامد کمیلى در این فیلم در حالى رقم مى خورد که حمید 
فرخ نژاد، بازیگر نسخه اول فیلم در پروژه حضور ندارد، 
کمیلى پیش از این نیز تجربیات موفقى در عرصه سینماى 

کمدى را از خود به ثبت رسانده است. 
نگارش فیلمنامه «خوب بد جلف 2» را نیز بار دیگر خود 
پیمان قاســمخانى بر عهده دارد، این فیلم با نام اصلى 
«ارتش سرى» هم اکنون فیلمبردارى خود را آغاز کرده 

و بدون شــک خود را براى حضور در ســى و هشتمین 
جشنواره فیلم فجر آماده مى کند.

فرهاد آئیــش، گوهرخیراندیش و مــارال فرجاد دیگر 
بازیگرانى هستند که در نسخه دوم «خوب بد جلف» به 
ایفاى نقش مى پردازند، در این میان امیرمهدى ژوله نیز 
بازى در نسخه دوم را همچون نسخه اول تکرار کرده و 

جزو سه بازیگر باقیمانده از «خوب بد جلف 1» است.
نســخه اول «خوب بد جلف» در زمان اکران به عنوان 
دومین فیلم پرفروش تاریخ سینماى ایران شناخته شد، 
این فیلم پس از پایان زمان اکران خود به فروش نزدیک 
به 17 میلیارد تومان دســت یافت تا به عنوان نخستین 
تجربه کارگردانى براى پیمان قاسمخانى اتفاقى مثبت 

در گیشه را نیز براى وى رقم زند.
پیمان قاســمخانى پیش از این توانایى خود در نوشتن 
آثار طنز را ثابت کرده و داشــتن آثارى همچون «طبقه 
حساس»، «مارمولک» و «سن پطرزبورگ»  در کارنامه 
سینمایى اش گواهى واضح بر این صحبت است. اما این 
بار او با چالش ساختن نسخه دوم یک اثر موفق مواجه 
شده و این اتفاق کمى به عنوان نویسنده براى قاسمخانى 

دغدغه برانگیز بوده است.

آخرین یادگارهاى 
خشایار الوند 
در سالگردش 
نمایش داده 
مى شوند؟

«خوب بد جلف 2» 
راهى جشنواره 
فجر مى شود

اکبر منانى از دوبلورهاى باســابقه اى اســت که در 
مجموعه هایــى مثل «پوآرو» (به جــاى «هرکول 
پوآرو»)، «پرستاران» (به جاى «فرانک»)، «بهترین 
ســال هاى زندگى ما» (به جاى «فردریک مارچ»)، 
«زبل خان» (به جاى «زبل خــان») و «ماجراهاى 
«گالیور»» (به جــاى «گالم» با تکیــه کالم من 
مى دونم) صداپیشگى کرده است. او سال ها گوینده 
تیپ هاى «فلفلى» و «آقاى خوشــبین» در برنامه 
«صبح جمعه با شــما» بوده  اســت. منانــى درباره  
وضعیت این روزهاى دوبله مى گوید: این روزها دوبله  
زیرزمینى فعال تر از تلویزیون است؛ دوبله در تلویزیون 

مثل سال هاى قبل پرکار نیست.
این پیشکسوت عرصه دوبالژ در گفتگویى با «ایسنا» 
با اشاره به وضعیت نامســاعد تلویزیون براى خرید 
فیلم ها و سریال هاى به روز دنیا، یادآور شد: در حال 
حاضر با بودجه اندکى که وجود دارد، خرید آثار براى 

تلویزیون مشکل است.
منانى پس از گذشــت ســال ها از فعالیت خود در 
عرصه  دوبله، از دلبســتگى به ایــن حوزه گفت و 
یادآور شد: من و امثال من سال هاى سال عمرمان 
را در تلویزیون گذاشــتیم. اگر حــاال تلویزیون مرا 
نخواهد، مســئله دیگرى اســت اما باید بگویم  من 
بدون تلویزیون و تلویزیون بدون من نمى شود. وى با 
اشاره به اینکه فعالیتش در حوزه دوبله کم شده است، 
گفت: پیش از این نیز خودم یک فیلم دیگر کار کردم 
و زیاد مدیر دوبالژ نیستم و بیشتر گویندگى مستند 
مى کنم. امسال بعد از عید دو فیلم بیشتر کار نکردم 
و زیاد فعالیت مدیردوبالژى ندارم. خوب اســت که 
پاى جوان ترها به عرصه دوبله باز شود. اکبر منانى 
درباره وضعیت دوبله گفت: مســائل زیاد است که 
گفتنش وقت زیادى مى خواهد. از مسائل اقتصادى 
تا بى دانشى و ایده آل نبودن حوزه دوبله؛ اما شرایط 
چندان هم بد نیســت. برخى جوانان کارشان خوب 
است اما در حال حاضر کمتر پیشکسوتان دوبله مدیر 

دوبالژ مى شوند.

تلویزیون بدون من 
و من بدون تلویزیون 

نمى شود

4س از حدود یکسال و نیم دورى از استیج، 14 تیر در دو 
ن خود خواهد بود.

رپرتوار مناسب همیشه بین اجرا هاى من فاصله زمانى 
مخاطبانم روى صحنه اتفاق خوبى را رقم بزنم و یک 
همین دلیل با فاصله کنسرت برگزار مى کنم. آنچه در 
به هیچ وجه رکوردزنى در اجراى کنسرت نیست. وى 

سبو تمرکز کافى براى ساخت قطعه جدید ندارد. 
ست؛ البته این موضوع مشکلى ندارد. 

 بوده که روى آهنگسازى و شعر 
یل دادیم که دوست داریم بهکار 

خاطبان به تماشاى ما بنشینند.
ى فرهیخته اى هستند؛ آنها به 
گى براى من است. از طرفى 
 که به جمع مخاطبان من
ى است و این برایم خیلى 

شنوند.
رد: تیتراژ برنامه «حاال 
تــو» که براى برنامه 
 تحویل سال و  «دلم 
 ز کار هاى امسالم در 
ى جامعه و حس و حال 

بینیم و در ساخت کار ها 
ضوع براى من وجود داشت.

دانست و گفت: من پیش از این آثار 
فق تر از خودم در این زمینه مى دانم. من 
 هستم. تصمیم گرفتم خواننده عاشقانه 
البته قطعه «ایران» که با چند خواننده  ز.
مکه در مسیر کار هاى عاشقانه حرکت 
بر اساس که در یکسال و نیم اخیر آثارم

فتم.
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چندان
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خواننده عاشقانه هاى مردم هستم
حجت اشرف زاده: 

فیلم «سرکوب» به کارگردانى رضا گوران با بازى باران کوثرى بعد از «سرخپوست» در سینماهاى کشور 
اکران مى شود. باران کوثرى در این ساخته رضا گوران با سارا بهرامى و جمشید هاشم پور همبازى شده 
است. سارا بهرامى بازیگر فیلم «سرکوب» صفحه اینستاگرامش را با انتشار عکسى از باران کوثرى به 
روز کرد و نوشت: «فیلم رضا گوران بعد از «سرخپوست» به سینماها مى آید. فیلم سینمایى «سرکوب» 
با ثبت قرارداد در شوراى صنفى نمایش به عنوان اکران تابستانى گروه سینمایى آستارا انتخاب شد. 

محمد صادق رنجکشان به عنوان سرمایه گذار و مجرى طرح در این پروژه سینمایى حضور دارد.»
در خالصه داستان فیلم «سرکوب» آمده است: «یه کارى کرد وفادارى بشه عادت همه مون حاال همه 

مون وفاداریم اما اونى که بهش وفاداریم خیلى وقته که مرده...»
باران کوثرى، سارا بهرامى، الهام کردا، پردیس احمدیه، رؤیا افشار،آرتین گلچین، عسل قرایى و جمشید 
هاشم پور بازیگران فیلم سینمایى «سرکوب» را تشکیل مى دهند. رضا گوران یکى از کارگردان هاى 
تئاتر سرشناس کشورمان است که اجراهاى موفقى را تابه حال روى صحنه برده و جوایزى را از جشنواره 
بین المللى تئاتر فجر دریافت کرده است. این هنرمند کشورمان در اولین تجربه سینمایى اش به سراغ 

ساخت یک فیلم بلند رفت و به زودى با این فیلم به سینماها مى آید.

ماجراى «سرکوب» سارا بهرامى و باران کوثرى 
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هر چقدر که کالدرون براى هواداران پرســپولیس 
غریبه باشد، امیر قلعه نویى و البته سپاهان و استقالل 
زیــاد از او خاطره دارند. کالــدرون زمانى که مربى 
تیم هاى عربســتانى بوده، پنج بار مقابل تیم هاى 
ایرانى قرار گرفته که چهار بارش، با قلعه نویى بازى 
کرده است. کالدرون به عنوان مربى االتحاد و الهالل 
و قلعه نویى، به عنوان مربى ســپاهان و استقالل 
تجربه بازى با هم را دارند. آمار مسابقاتشان هم برابر 
است. یک بار کالدرون برده، یک بار قلعه نویى پیروز 

شده و دو بار هم مساوى شده اند.
اولین بازى کالدرون و تیم هاى ایرانى، سال 2008 
رقم خورد. زمانى که به عنوان مربى االتحاد، رو به 
روى ســپاهان ویرا قرار گرفت. تنها مسابقه اى که 
روى نیمکت تیم ایرانى حریف کالدرون، کسى غیر 

از قلعه نویى قرار داشت. بازى رفت دو تیم کالدرون 
روى نیمکت االتحاد نبود. بازى برگشــت سپاهان 
با وجــود نتایج ضعیــف در آن دوره و حذف در دور 
گروهى، توانست االتحاد را در شهر جده با گل عماد 
رضا شکست دهد. االتحاد و سپاهان، هیچکدام از 

این گروه صعود نکردند.
سال 2009 اما کالدرون از االتحاد تیمى فوق العاده 
ســاخت. آنها در دور گروهى، با استقالل قلعه نویى 
همگروه شــدند. االتحــاد در آن فصــل قهرمان 
عربستان شد و استقالل به قهرمانى لیگ برتر رسید. 
تقابل آنها، رویارویى بهترین تیم هاى وقت ایران و 
عربستان بود. االتحاد بازى رفت، در خانه استقالل 
را 2-1 شکســت داد. مســابقه اى که استقالل، تا 
دقیقه 89 با گل برهانى جلو بود اما گل هاى متعب و 
بوشروان در دقایق 89 و 93، بازگشتى رؤیایى براى 

تیم کالدرون ساخت. بازى برگشت سناریو برعکس 
شد. االتحاد در آزادى جلو افتاد و استقالل دقیقه 89 
با گل علیزاده بازى را مساوى کرد. با این تفاوت که 
تیم قلعه نویى گل دیگر نزد و بازى با همان نتیجه 
1-1 به پایان رســید. االتحاد از آن گروه، به عنوان 
صدرنشین باال رفت و به فینال هم رسید. استقالل 

به عنوان تیم آخر گروه حذف شد.
دو سال بعد، قلعه نویى و کالدرون این بار به عنوان 
مربیان سپاهان و الهالل رو به روى هم قرار گرفتند. 
فرصت انتقام براى امیر، که او به بهترین شــکل 
از آن اســتفاده کرد. بازى اول در ریاض، سپاهان 
با نمایشى عالى توانســت الهالل را 2-1 شکست 
بدهد و کالدرون را قلع و قمع کند. بازى برگشت در 
اصفهان با مساوى 1-1 به پایان رسید. سپاهان و 
الهالل، هر دو 13 امتیازى شدند و سپاهان بخاطر 

برترى در بازى رو در رو، به عنوان صدرنشین صعود 
کرد. همین صعود به عنوان صدرنشین، سپاهان را 
از مرحله یک هشتم هم باال برد و الهالل، بخاطر 
شکست مقابل االتحاد از دور رقابت ها کنار رفت. 
آخر فصل، کالــدرون و قلعه نویى از تیم هایشــان 

جدا شدند.
فصل آینده لیگ برتر، راند جدید رقابت کالدرون و 
قلعه نویى است. کالدرون با سومین تیم مختلف، رو 
به روى سپاهان قلعه نویى قرار مى گیرد. کالدرون 
مقابل اســتقالل کارنامه اى موفق، مقابل سپاهان 
کارنامه اى ناکام و رو به روى قلعه نویى، کارنامه اى 
کامًال مساوى دارد. شــاید مهمترین قسمت براى 
پرسپولیسى ها، بازى با استقالل باشد که کالدرون 
توانسته یک بار پیش از حضور در پرسپولیس آنها را 

شکست دهد.

شبى که سپاهان« کالدرون» را نقره داغ کرد

دروازه بان ملى پوش تراکتورى ها این روزها ســخت، 
سرگرم تمرین است و به قدرى از حواشى دور است که 
حتى از شماره همیشــگى خود نیز بخاطر هواداران دور 
شد تا بتواند با خاطرى آسوده بر روى تراکتور و تیم ملى 

تمرکز کند.
رشید مظاهرى که پس از پایان بازى هاى لیگ هجدهم، 
به شــش ســال همکارى خود با ذوبى ها پایان داد این 
روزها سخت سرگرم تمرین است. رشید که پس از قطعى 
شدن جدایى اش از ذوب آهن و توافق با مدیران تراکتور 
به عضویت این تیم درآمد یکى از بازیکنانى اســت که 
تمرینات طراحى شده را با تمام وجود به انجام مى رساند تا 

بتواند از پس درخواست هاى هواداران برآید.
یکى از جالب ترین نکاتى که پیش از آغاز بازى هاى لیگ 
در خصوص این دروازه بان مطرح اســت اینکه او براى 
حضور درون دروازه تراکتورى ها باید شماره یک را به تن 
کند، این اتفاق در حالى مى افتد که مظاهرى بنا به عادت 
همیشگى باز هم تصمیم به پوشیدن پیراهن شماره 12 
داشت اما حاال باید براى اولین بار شماره اى غیر از آنچه 

همیشه به تن مى کرده، بپوشد.
نکته جالب درباره پیراهن شماره 12 تراکتورى ها اینکه 
همه ساله پیراهن شماره 12 تبریزى ها به هواداران این 
تیم که یار دوازدهم محسوب مى شوند تقدیم مى شود 
و به همین دلیل مظاهــرى در گفتگویى عنوان کرده به 
تازگى از این موضوع اطالع یافتــه و در حالى که براى 
حضور در تبریز نیز پیراهن شماره 12 را در نظر داشت اما 
ترجیح مى دهد به حریم هواداران وارد نشود و براى اولین 
بار با پیراهن شــماره یک به میدان برود تا با حضور خود 
برنامه همیشگى آنها را به هم بزند. او مى خواهد بدون 
هیچ حاشیه اى با تمرینات خود به مرد اول تیم ملى تبدیل 
شود و از بیرانوند که این روزها از سوى ویلموتس با لقب 

«هیوال» مورد ستایش قرار گرفته عبور کند.

پس از قرعه کشــى بازى هاى مرحله یک چهارم 
نهایى لیگ قهرمانان در غرب آســیا، احتمال یک 

رویارویى جذاب مى رود.
حضور مدیران و نماینده هاى تیم هاى غرب آسیایى 
لیگ قهرمانان با انجام مراسم قرعه کشى به پایان 
رســید. قرعه هایى که در آن تیم هــاى  حاضر در 
صورت صعود احتمالى، رقباى خود را شــناختند و 
قطعًا مهمترین رویارویى را باید در دو تیم آشنا دید. 
دیدارى که ذوبى ها در صورت برترى بر تیم االتحاد 
عربستان وصعود به مرحله یک چهارم نهایى، باید 
رو به روى تیم االهلى عربستان (در صورت صعود) 

قرار بگیرند.
پیش از این مشخص شده بود تیم ذوب آهن اصفهان 
باید براى دیدار مرحله یک هشتم نهایى خود رو به 
روى تیم االتحاد عربستان حضور پیدا کند و در طرف 
دیگر نیز االهلى عربستان باید بازى مرحله حذفى 
خود را برابر دیگر تیم عربستانى، یعنى الهالل برگزار 
کند و در صورتى که دو تیم مورد نظر ما یعنى ذوب 
آهن ایران و االهلى عربســتان بتوانند از سد رقباى 
خود در مرحله یک هشــتم بگذرند مــى توانند در 
بازى هاى پیش از نیمه نهایى یعنى دیدارهاى مرحله 
یک چهارم نهایى با یکدیگر رو به رو شوند. دیدارى 
که یک دوئل جذاب و خاطره انگیز را مى تواند براى 

فوتبالدوستان ایرانى مهیا کند. 
بازى دو تیم االهلى و ذوب آهن در صورت برگزارى 

از بســیارى جهات مى تواند یکى از بهترین و البته 
حساس ترین بازى هاى لیگ قهرمانان دانست. تیم 
االهلى که در سه فصل اخیر رو به روى یاران برانکو 
ایوانکوویچ قرار گرفته بودند حاال این مربى را روى 
نیمکت خود مى بینند. االهلى عربستان در دو مرحله 
یک چهارم نهایى و نیمه نهایى لیگ قهرمانان آسیا 
2017 و 2018 رو به روى نماینده ایران (پرسپولیس) 
قرار گرفتند و البته در برابر این تیم با شکســت به 
کار خود پایان دادند تا تیم ایرانــى بتواند به مرحله 
بعدى (چهار تیم برتر آســیا در فصــل اول و دیدار 
فینال در فصل دوم) صعــود کنند و حاال پس از این 
ناکامى ها سبزپوشــان عربســتانى این بار باید در 
مرحله اى حساس رو به روى یک تیم ایرانى دیگر 

یعنى ذوب آهن قرار بگیرند. 
در صورت صعود احتمالى دو تیم ذوب آهن و االهلى، 
جدیدتریــن رویارویى از یک دوئل کامًال آشــنا در 
لیگ برتر ایران نیز به وقوع خواهد پیوست و بدین 
ترتیب برانکو ایوانکویچ تا پس از دیدارهاى متوالى 
پرسپولیسى ها برابر تیم هاى نفت تهران و استقالل 
تهــران و ذوب آهن اصفهان، این بــار مرد کروات 
با تیمى غیر از ســرخ هاى تهران رو به روى یاران 

منصوریان قرار بگیرند. 
دیگر بازى غرب آسیا در مرحله یک چهارم نهایى نیز 
باید بین برنده بازى هاى النصر عربستان - الوحده 

امارات با الدحیل قطر و السد قطر برگزار شود.

یک رویارویى جذاب به شرط قتل االتحاد

باشگاه سپاهان یک هفته اســت که پیش قرارداد 
فصل جدید را براى استنلى کى روش ارسال کرده 
ولى هنوز پاســخى از این مهاجم برزیلى دریافت 

نکرده است.
 اســتنلى کــى روش فصــل گذشــته و پس از 
نمایش هاى خوبــى که در نیم فصــل دوم لیگ 
هفدهم داشــت، یکى از خریدهاى امیرقلعه نویى 
براى تقویت خط هجومى سپاهان بود؛ خریدى که 
جواب داد و کى روش موفق شــد در لیگ هجدهم 
که طالیى پوشــان عنوان نایب قهرمانى لیگ را 
کسب کردند 16 گل براى تیمش ثبت کند و آقاى 

گل مسابقات شود.
استنلى اما با قراردادى یکساله به سپاهان پیوسته 

بــود و در پایان فصل بــه عنوان بازیکــن آزاد به 
کشورش بازگشت. این مهاجم 30 ساله اما هنوز به 
پیشنهاد باشگاه سپاهان پاسخى نداده تا شرایطش 
براى بازگشت به اصفهان در هاله اى از ابهام باشد.

ســپاهانى ها هفت روز قبل پیش قــرارداد لیگ 
نوزدهم را براى کى روش ارســال کــرده اند ولى 
مهاجم فصل گذشته این تیم هنوز پاسخى به این 

پیش قرارداد نداده است.
گفته مــى شــود برخى باشــگاه هــاى ایرانى با 
پیشــنهاداتى بیشتر از ســپاهان در حال مذاکره با 
مهاجم برزیلى فصل گذشته طالیى پوشان هستند 
و ممکن اســت این بازیکن فصل آینــده در تیم 

دیگرى به فوتبال خود ادامه دهد.

تمدید کن لعنتى!

مرتضــى منصورى، بازیکــن جدید تیم 
فوتبال سپاهان در خصوص انتخاب تیم 
سپاهان پس از یک فصل خوب در پدیده، 
گفت: به هر حال هر آمدنى رفتنى هم دارد. 
سه سال از بهترین ســال هاى جوانى خودم را در 
این تیم پشت سر گذاشتم. من سه سال قبل هم از 
سپاهان پیشنهاد داشتم اما چون جوان بودم خواستم 
در جایى بازى کنم که فقط درگیر تمرین باشــم و 
درگیر حواشى نشوم. سال گذشته لطف خدا شامل 
حال من شد و با کمک یحیى گل محمدى شرایط 
طورى برایم رقم خورد که عملکردم در لیگ مورد 
قبول همه قرار گرفت و به قول معروف اسم و رسمى 
پیدا کردم. امسال احساس کردم که وقت آن است 
که به یک تیم بزرگ تر بروم. سپاهان پرافتخارترین 
تیم لیگ برتر است و مقام نایب قهرمانى آسیا را دارد 
و همیشه اینطور بوده که مربیان و بازیکنان بزرگى 

در این تیم حضور داشته اند و دارند.
منصورى در مورد پیشنهاد همزمان باشگاه استقالل 
به او گفت:                                                                                                                            باشــگاه اســتقالل چندین بار با مدیر 
برنامه هاى من تمــاس گرفت و اعــالم کرد که 
مى خواهیم که منصورى به اینجا بیاید اما آدم باید 
واقعیت را ببیند و قبول کند. مشخص نبود که آینده 
من در استقالل خوب باشد یا بد. وقتى سرمربى تیم 
مشخص نشده و نمى دانم که من را مى خواهد یا نه، 
چه دلیلى دارد به آن تیم بروم؟ اما در سپاهان امیر 
قلعه نویى روى من نظر داشت و بازى من را قبول 
داشت و با اینکه پیشــنهاد هاى دیگرى هم داشتم 

تصمیم گرفتم به سپاهان بروم.
وى در خصوص کار با امیــر قلعه نویى گفت: همه 
مى دانند که قلعه نویى هر کجا مى رود تیمش مدعى 
قهرمانى اســت. کار کردن با او ســخت است اما 
شــیرینى خودش را دارد. وقتى به تیمى مى روید 

که مشکالت زیادى ندارد و مدعى قهرمانى است، 
کار کردن براى شما سخت مى شود، ناچار هستید 
خودتان را در یک سطح خوب چه در تمرین و چه 
در بازى نگه دارید که این مسئله به نظرم براى یک 

فوتبالیست اتفاق خوبى است.
وى در مورد اینکه آیا امســال مى تواند با سپاهان 
به قهرمانى برسد، گفت: من اهل کرى نیستم که 
بگویم ما فالن جام را مى بریــم یا فالن جام براى 
ماست، ما براى قهرمانى تالش مى کنیم و به نظرم 
این مى تواند بهترین جمله باشــد تا اینکه بخواهم 
کرى بخوانم و بگویم قهرمانى براى ماســت. آدم 
نباید قول بدهد، فوتبال اســت و هزار اتفاق. تیم 
لسترسیتى یکسال قهرمان انگلستان شد، اما پس 
از آن در آستانه سقوط قرار گرفت، یا در همین ایران، 
تیم استقالل خوزستان به قهرمانى لیگ برتر رسید 

اما اکنون یک تیم سقوط کرده است.

منصورى: فوتبال است و هزاران اتفاق

یکى از گران ترین مربیان خارجى تاریخ لیگ برتر ایران 
به عنوان سرمربى جدید تیم ملى صربستان معرفى شد.

 ســال 2010 مدیران وقت باشــگاه اســتیل آذین با 
قراردادى سنگین و پرســرو صدا لیوبیسا تومباکوویچ 
صرب را به عنوان ســرمربى به تهران کشاندند بلکه با 
این چهره سرشناس فوتبال شرق اروپا بتوانند به رؤیاها 

و جاه طلبى هاى خود برسند.
در آن مقطع گفته شــد قراردادى کــه تومباکوویچ با 
استیل آذینى ها منعقد کرده ارزشى بالغ بر 1/2 میلیون 
دالر دارد. مرد مشــهور صربستانى با وجود ستاره هاى 

زیادى که در اختیار داشت اما به موفقیتى در استیل آذین 
نرسید تا بعد از مدتى کوتاه از سمتش برکنار و به خانه 

دیپورت شود.
9 ســال بعد از آن اتفاقات حاال رســانه هاى صرب از 
بازگشت تومباکوویچ به ســطح اول فوتبال ملى این 
کشور و نشســتن روى نیمکت رهبرى تیم ملى خبر 
مى دهند. فدراسیون فوتبال صربســتان در پى نتایج 
ناامیدکننده با میالدن کریســتائیچ، همکارى خود را با 
او قطع کرد تا زمینه براى ورود لیوبیسا تومباکوویچ 66 

ساله فراهم شود.

مهدى امینى، دروازه بان پیکان قرارداد خود را با این تیم 
دو سال دیگر تمدید کرد.

 مهدى امینى در ابتداى لیگ هجدهم قراردادى دو ساله 
با باشگاه سپاهان امضا کرد و سپس به صورت قرضى 

راهى پیکان شد.
این دروازه بان 23 ســاله دیدارهاى ابتدایى لیگ را به 
دلیل حضور در بازى هاى آسیایى جاکارتا از دست داد 
ولى در نیم فصل دوم توانست خود را به ترکیب اصلى 
برساند و با نمایش هاى خوبى که به خصوص در مقابل 
ماشین سازى و پرسپولیس داشــت، مدیران پیکان را 

متقاعد کرد که دو فصل دیگــر با او قرارداد امضا کنند. 
این نمایش ها تأثیر زیادى در فاصله گرفتن شاگردان 

فرکى از رتبه هاى انتهایى جدول داشت.
امینى البته پیش از تمدید قرارداد با پیکان به اصفهان 
رفت و با مدیران باشگاه سپاهان براى فسخ قرارداد به 

توافق رسید.
گلر 23 ســاله پیکانى ها که کاپیتانى تیم امید و حضور 
در رده هاى پایه فوتبال ایران را در کارنامه دارد، امیدوار 
است در فصل جدید بتواند نمایش هاى فصل گذشته را 
تکرار کند و روزهاى خوبى در تهران براى خود رقم بزند.

مدیرعامل باشگاه سپاهان گفت: سال گذشته قرار بود 
یک میلیون دالر با ارز4200 تومانى به ما داده شود اما 

این اتفاق نیافتاد.
 مســعود تابش در خصوص بدون بدهى بودن باشگاه 
سپاهان براى شروع فصل جدید گفت: خدا را شکر ما 
نه تنها با فدراسیون تسویه کرده ایم، بلکه به هیچ ارگان 
و بازیکنى بدهى نداریم و فصــل جدید را بدون بدهى 
شــروع مى کنیم. من اعتقادم این است که هر تعهدى 

کردم انجام بدهم و خدا کمک کرده و تا به امروز همه 
آنها انجام شده است. 

تابش در خصوص جلســه بررسى مشکالت ورزشگاه 
نقش جهان گفت: در جلسه اى که با نمایندگان وزارت 
ورزش، فدراســیون و ســازمان لیگ داشتیم، مسائل 
مختلف بررسى شــدند. در نقش جهان اقدامات بسیار 
خوبى انجام شــده، تنها بحث مــوارد امنیتى و ایمنى 
ورزشگاه بود، مانند اینکه صندلى ها شماره گذارى بشوند 
یا فروش الکترونیکى بلیت ها و گیت هاى الکترونیکى 
که ما قرارداد همه آنها را بسته ایم و حتى مبلغى را هم 
به عنوان پیش پرداخت داشته ایم. اعتقادم این است که 
ورزشگاه نقش جهان براى فصل جدید مى تواند بسیار 
بسیار آماده باشد و ما آماده میزبانى از مسابقات هستیم. 
تابش در مــورد اینکــه وزارت ورزش به دو باشــگاه 
استقالل و پرســپولیس 500 هزار یورو کمک کرده، 
گفت: من هم این را شــنیده ام، امیدوارم  دکتر مسعود 
ســلطانى فر و وزارت ورزش 500 هزار یورو هم به ما 
کمک کنند. شدیداً در مضیقه هستیم. در فصل گذشته 
هم مشکالت ارزى داشتیم. قرار بود یک میلیون دالر 
با ارز 4200 تومانى به ما بدهند که نشد. همه باشگاه ها 
مشکل دارند و ما هم مشکل داریم. من اگر ارز مورد نیازم 

تأمین شــود، مى توانم قرارداد بهتر ببندم و بهتر عمل 
کنم. امسال در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا، لیگ برتر 
و جام حذفى حضور داریم و مى خواهیم در همه آنها با 

قدرت شرکت کنیم. امیدواریم به ما هم کمک شود. 
مدیرعامل باشــگاه ســپاهان در مورد اینکه تکلیف 
واگذارى ورزشــگاه نقش جهان چه شد، گفت: یکى 
از مشــکالت ما همین بوده که ورزشگاه نقش جهان 
تحویل ما نشده است، خدا را شکر ظاهراً این ماجرا به 
انتها رسیده و مقرر شده که ظرف یکى دو هفته آینده این 
کار صورت بگیرد.  تابش در خصوص اردوى سپاهان 
گفت: مشغول بررسى شرایط هســتیم تا ان شاءا... از 

کشور ترکیه براى برگزارى اردو استفاده کنیم.
وى در خصوص برگزار نشدن مسابقه سوپرجام گفت: 
ما این مسئله را فراموش کردیم و مى خواهیم به آینده 
فکر کنیم.  تابش در پاسخ به این سئوال که آیا ممکن 
است فینال جام حذفى و نحوه برگزارى آن باعث برگزار 
نشدن بازى سوپرجام شده باشد، گفت: آن جام و نحوه 
برگزارى به آبروى ورزش ما ضربه زد و آن را خدشه دار 
کرد، قطعًا آن بازى باعث شــد که سوپرجام را برگزار 

نکنند.

نقشه هایى براى عبور از 
«هیوال»

درخواست یورویى مسعود از مسعود!

از فرش ایران تا عرش صربستان

با پیکان تا 1400

شکست دهد.3الهالل، هر دو 13 امتیازىشدند و سپاهان بخاطرایى براى 

ز بهترین و البته 
نان دانست. تیم 
ى یاران برانکو 

ا

التحاد
مرتضــى منصورى
فوتبال سپاهان د
سپاهان پس از یک
هر حال گفت: به هر
سه سال از بهترین ســال ه
این تیم پشت سر گذاشتم.
سپاهان پیشنهاد داشتم اما چ
در جایى بازى کنم که فقط
درگیر حواشى نشوم. سالگ
حال من شد و با کمک یحی
ع رقمخورد که طورى برایم
قبول همه قرار گرفت و به قو
پیدا کردم. امسال احساسک
که به یک تیم بزرگ تر بروم
تیم لیگ برتر است و مقام نای
و همیشه اینطور بوده که مر
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نکنند.

محمد مؤمنى

احمد خلیلى
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مدیرکل انتقال خون اســتان اصفهان در خصوص آمار 
اهداکنندگان سه ماهه 98 افزود: در سه ماهه سال جارى 
بیش از 44 هزارنفر براى اهداى خــون به مراکز انتقال 
خون مراجعه کردند که از این تعداد بیش از 36 هزار نفر 

موفق به اهداى خون شدند.
مجید زینلى در گفتگو بــا «ایمنا» در خصوص وضعیت 
اهداى خون در استان اصفهان اظهار کرد: در خرداد ماه 
بیش از 15 هزار و 500 نفر به مراکز انتقال خون مراجعه 
کردند که از این تعداد 12 هزار و 500 نفر موفق به اهداى 

خون شدند.
مدیرکل انتقال خون استان گفت: ذخیره خونى استان به 

طور روزانه محاسبه مى شود اما در حال حاضر این ذخیره 
خون بیش از هفت روز اســت. وى در خصوص میزان 
پذیرش روزانــه اهداکنندگان گفت: روزانه در اســتان 
اصفهان حدود 550 نفر به مراکــز انتقال خون مراجعه 
 مى کنند که 400 تا 450 واحد خون اهداى خون در یک 

روز انجام مى شود.
مدیرکل انتقال خون استان بیشترین مصرف کنندگان 
خون را بیماران تاالسمى دانست و تصریح کرد: 40 درصد 
خون اهدا شده را بیماران تاالسمى مصرف مى کنند و بعد 
از آن بیماران دیالیزى، اعمال جراحى و  تصادفات از دیگر 

استفاده کنندگان خون در استان هستند.

مدیر خانه نوجوان سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى 
شهردارى اصفهان، هدف از اجراى طرح پاتوق «به وقت 
نوجوانى» را احیاى پاتوق هاى فرهنگى و اجتماعى شهر 
اصفهان دانست. اسماء سادات نکویى با بیان این مطلب 
اظهار کرد: طرح پاتوق «به وقــت نوجوانى» با همکارى 
ادارات فرهنگــى اجتماعى شــهردارى هاى مناطق 15 
گانه شــهر اصفهان اجرا مى شــود. وى افزود: طبق سند 
«شــهروندى فرهنگى» به عنوان اولویت نخسِت خانه 
نوجوان، هدف از اجراى طرح پاتوق «به وقت نوجوانى» 
ایجاد و احیــاى پاتوق هاى فرهنگى و اجتماعى شــهر 
اصفهان است. وى نقاشــى، تئاتر، فیلم، انیمیشن، آواها 

و نواها، خوشنویسى، رســانه، قرآن و نهج البالغه، شعر و 
ادبیات، باشــگاه کتابخوانى، کتاب ساز و مخترعین را 12 
کانون تخصصى دانست که قرار است در طرح پاتوق «به 
وقت نوجوانى» تشکیل شــود.  مدیر خانه نوجوان درباره 
چگونگى ثبت نام در طرح پاتوق «به وقت نوجوانى»  افزود: 
در هر منطقه شهر اصفهان یک یا دو فرهنگسرا مشخص 
شده است که نوجوانان 12 تا 18 ساله مى توانند با مراجعه به 
نزدیک ترین فرهنگسراى محل سکونت خود فرم ثبت نام 
را پر کنند.  گفتنى است، عالقه مندان براى کسب اطالعات 
بیشتر درباره طرح پاتوق «به وقت نوجوانى» مى توانند با 

شماره تلفن 32304030 تماس بگیرند.

36 هزار اصفهانى در 3 ماه 
خون اهدا کردند

احیاى پاتوق هاى فرهنگى و 
اجتماعى 

رفع گرفتگی فاضالب انارك
با توجه به گرفتگی شـبکه فاضالب در شهر انارك به 
علت رسوخ ریشه درخت در این شبکه، اکیپ حوادث 
آبفا به محل اعزام و نسبت به بازگشایی شبکه به طول 
300 متر اقدام کردند. شایان ذکر است به دلیل کاشت 
غیراصولی درختان مذکور توسـط اهالی و قرارگیري 
آن بر روي شبکه و در راسـتاي پیشگیري از گرفتگی 
مجدد، تعدادي از درختان از روي شـبکه با هماهنگی 

شهرداري قطع شد.

فرسودگى کالس هاى نجف آباد
شهرسـتان نجف آباد هر سـال بـه سـاخت و تجهیز 
حداقـل 30 کالس درس جدیـد نیاز دارد. سـید رضا 
موسوى زاده  مدیر آموزش و پرورش شهرستان نجف 
آباد گفت: طبق برآورد سـازمان نوسازى مدارس، 40 
درصد فضاهاى آموزشـى این شهرسـتان فرسـوده و 

نیازمند بازسازى اساسى هستند. 

هواى اصفهان خنک مى شود
کارشـناس مسـئول پیش بینى اداره کل هواشناسى 
استان اصفهان گفت: کاهش 3 تا 4 درجه سانتیگرادى 
دمـاى هوا بـراى ایـن اسـتان پیـش بینى مى شـود. 
حجت ا... على عسـگریان روز سه شـنبه در گفتگو با 
«ایرنا» افزود: دماى هوا در 24 سـاعت منتهى به روز 
چهارشنبه (امروز) در بیشتر مناطق استان به ویژه نیمه 

شرقى کاهش خواهد داشت.

خبر

رئیس دبیرخانه شــوراى برنامه ریزى و توســعه اصفهان گفت: میزان 
هزینه یک خانوار شهرى در شاخص خط فقر نسبى در این استان به طور 
متوسط ساالنه 413 میلیون و ماهانه 35 میلیون ریال است. احمد فروزنده 
در گفتگو با «ایرنا» افزود: بر اســاس مطالعه اى که روى اطالعات جمع 
آورى شده در قالب طرح آمارگیرى هزینه و درآمد خانوارهاى شهرى و 
روستایى استان اصفهان در ســال هاى 89 تا 97 صورت گرفت، میزان 
هزینه یک خانوار روستایى در شاخص خط فقر نسبى سالیانه 300 میلیون 
و ماهیانه 25 میلیون ریال است. بر این اساس حدود 42 درصد خانوارهاى 
شهرى و 48 درصد خانوارهاى روستایى در استان اصفهان زیر خط فقر 

نسبى هستند.
این کارشناس با بیان اینکه شاخص فقر نسبى در استان اصفهان افزایش 
یافته و خانوارها براى تأمین خوراك و مسکن بیشتر هزینه  مى کنند، گفت: 
این شاخص در مناطق شهرى در ســال 89 حدود 118 میلیون ریال بود 

که در سال 97 به 413 میلیون ریال رسید و 250 درصد افزایش یافت.
فروزنده، شاخص فقر مطلق در خانوارهاى شهرى در سال گذشته را 130 
میلیون ریال در سال و ماهیانه حدود 11 میلیون ریال اعالم و با بیان اینکه 
جمعیت زیر خط فقر مطلق در استان اصفهان تا سال 96 در مناطق شهرى 
9 درصد و در مناطق روســتایى 14 درصد است، تصریح کرد: میزان فقر 
مطلق در خانوارهاى روســتایى کاهش یافته به طورى که از 18 درصد 
جمعیت خانوارها در سال 94 به 14 درصد در سال 96 رسیده است. فروزنده 
به شاخص دیگرى نیز اشــاره و اضافه کرد: نسبت دهک هاى درآمدى 
10 به یک در استان اصفهان در مناطق شــهرى نیز 12/79 است یعنى 
خانوارهاى دهک دهم نسبت به دهک یکم، 12 برابر هزینه مى کنند. وى 
این شاخص را در میان خانوارهاى روستایى اصفهان 10/6  برابر اعالم و 
تصریح کرد: این شاخص به نوعى میزان اختالف طبقاتى و اینکه دهک 

ثروتمند نسبت به دهک فقیر چقدر هزینه مى کند را نشان مى دهد.

رئیس دبیرخانه شوراى برنامه ریزى و توسعه با اشاره به اختالف طبقاتى تشریح کرد

واقعیت هاى خط فقر در اصفهان
رئیس پلیس امنیت عمومــى اصفهان گفت: 
برخورد با کلید به دســت ها و شناسایى مراکز 
غیرمجاز اقامتى در طول ســال به عنوان یک 
اولویت انتظامى و امنیتى در دستور کار نیروى 

انتظامى اصفهان است.
سرهنگ حسن اسماعیلى در گفتگو با «مهر»، 
با اشاره به اینکه موضوع برخورد با مراکز اقامتى 
غیرمجاز به ایام و فصول خاصى معطوف نیست، 
اظهار کرد: اهمیت موضوع شناســایى مراکز 
غیرمجاز و ساماندهى «خانه هاى مسافر» در 
طول ســال به عنوان یک اولویت انتظامى و 
امنیتى در دستور کار ناجا بوده و در ایام نوروز و 
تابستان حساسیت به این امر دوچندان مى شود. 
وى ادامه داد: نیروى انتظامى استان اصفهان 
با همــکارى اداره نظارت بــر اماکن عمومى، 
اداره کل میراث فرهنگى و گردشگرى، جامعه 
هتلداران و همچنین کالنترى ها در سطح شهر 
اصفهان نسبت به شناسایى منازل مسکونى و 

مراکز اقامتى غیرمجاز اقدام کرده است.
رئیس پلیس امنیت عمومى استان اصفهان بیان 
کرد: با همکارى مقام محترم قضایى، متخلفان 
در ابتدا احضار و پس از توجیه، ارائه آموزش هاى 
الزم و الزام آنها به قانونمند شدن و اخذ مجوز 
در صورت تکرار نسبت به پلمب محل مذکور 
و معرفى متخلفــان به مراجــع قضای ى اقدام 

مى شود.

برخورد با کلید 
به دست ها در دستور کار 

پلیس اصفهان است

مدیر پروژه مرکز همایش هاى بین المللى امام خامنه اى
 در سى و چهارمین نشست «سه شنبه ها با رسانه» در بازدید 
از پروژه مرکز همایش هاى بین المللى امام خامنه اى با اشاره 
به اینکه ساخت این پروژه عظیم در سال1390 به واسطه 
برگزارى اجالس سران کشورهاى غیرمتعهد و بر اساس 
مصوبه دولت آغاز شده اســت گفت: این پروژه در جنوب 
شرق شهر اصفهان و در مجاورت رینگ چهارم ترافیکى 
شهرى به دلیل دسترسى مناســب به قسمت هاى مهم 
شهرى از جمله فرودگاه اصفهان و ایستگاه آتى قطار سریع 

السیر تهران- اصفهان واقع شده است.
 مهدى احمدى مهر ادامه داد: این پروژه به طور کلى داراى 
چهار بخش است، بخش مرکزى (سالن اصلى) ظرفیتى 
2400 نفره دارد و مشابه ساختمان مجلس شوراى اسالمى 
به  صورت پارلمانى در حال ســاخت است که 1200 نفر 
ظرفیت در طبقه همکف و 1200 نفر در طبقات باال در نظر 
گرفته شده و مخصوص مهمانان و خبرنگاران خواهد بود .

وى در همین راستا با بیان اینکه ویژگى مهم سالن اصلى 
پروژه مرکز همایش هاى بین المللى امام خامنه اى این 
است که در آن ترجمه همزمان هشت زبان زنده دنیا انجام 

مى شود، افزود: این سالن با ظرفیت و پتانسیل بسیار خوبى 
که خواهد داشت مى تواند میزبان اجالس هاى ویژه ملى 
و بین المللى باشد و براى امکانات صوتى و تصویرى آن از 

برندهاى روز دنیا استفاده خواهد شد.
مدیر پروژه مرکز همایش هاى بین المللى امام خامنه اى
 با تأکید براینکه تمام مســائل ایمنــى، امنیتى و پدافند 
غیرعامل در پروژه مرکز همایش هــاى بین المللى امام 
خامنه اى لحاظ شده است، تصریح کرد: در مراحل مختلف 
ساخت پروژه از متریال هاى با استحکام و بادوام استفاده 

شده است. 
احمدى مهر اضافه کرد: سه سالن دیگر نیز در این مجموعه 
وجود دارد که یکــى از آنها با ظرفیــت 600 نفر داراى 
ساختار ســینمایى بوده و براى برگزارى تئاتر و همایش، 

نمایش هاى شهرى مورد استفاده قرار خواهد گرفت. 
مدیر پروژه مرکز همایش هاى بین المللى امام خامنه اى 
بیان کرد: سالن دوم با ظرفیت 1300 نفر جهت پذیرایى 
پیش بینى شــده و براى برگزارى جشن ها مى تواند مورد 
استفاده قرار گیرد. وى افزود: ســالن سوم هم با ظرفیت 
600 نفر براى برگزارى گالرى ها و کارگاه هاى آموزشى، 

نشست هاى دانشجویى و... خواهد بود. 

احمدى مهر گفت: بــه طورکلى این مجموعه شــامل 
زیرفضاهایى همچون ســالن اصلى همایش با ظرفیت 
2400 نفر، ســه ســالن جنبى با مجموع ظرفیت 2500 
نفر بــراى برگزارى همایــش هاى جانبــى، پذیرایى و 
نمایش هاى سینمایى، 24 عدد دفتر کار ادارى به همراه 
کلیه فضاهاى الزم، 770 عدد جاى پارك مسقف و ایمن، 
فضاهاى پشتیبانى و آشپزخانه)، مجموعه کامل هتل 5 
ســتاره با حدود 65 هزار متر مربع زیربنا، مجتمع تجارى 
با حدود 265 هزار مترمربع زیربنا و مجموعه هشت واحد 
ویالى ویژه بــراى پذیرایى و اســتقرار مهمانان مهم به 
منظور قطع وابستگى پروژه به فضاهاى خارج از محدوده 

خود مى باشد.
وى گفت: احداث ســالن اصلى، جنبى و ساختمان هاى 
مرتبط با پروژه مرکز همایش ها تا کنون 72 درصد پیشرفت 
داشته است و پیش بینى مى شود تا پایان سال آینده تکمیل 

شده و به بهره بردارى برسد.
مدیر پروژه مرکز همایش هاى بین المللى امام خامنه اى 
با بیان اینکه استفاده از ســاختار حجمى نیمکره در میان 
حلقه اى عظیم جهت تداعى کــردن مضمون اصفهان
 نصف جهان در ذهن افراد بیننده است، ادامه داد: تلفیقى 

معنى دار از معمارى مدرن و معمارى ایرانى اســالمى با 
بهره گیرى از مبانى نظرى و عملى معمارى پایدار جهت 
پاســخگویى به نیازهاى روز کاربران و حفــظ ارتباط با 
معمارى بومى و سنتى این خاك یکى دیگر از ویژگى هاى 
این پروژه عظیم است. وى افزود: برخى موتیف هاى بومى 
همچون طرح زیرگنبد مسجد شیخ لطف ا... در طرح هاى 

داخلى این پروژه استفاده شده است.
احمدى مهــر اظهار کــرد: پروژه مرکــز همایش هاى 
بین المللى امام خامنه اى تاکنون موفق به دریافت جایزه 
سازه برتر فلزى در چهارمین کنفرانس ملى سازه و فوالد در 
سال 92 و طرح برتر پنجمین کنفرانس ملى سازه و فوالد 

در سال 1393 شده است.
مدیر پروژه مرکز همایش هاى بین المللى امام خامنه اى با 
بیان اینکه در ابتدا مقرر شد صد میلیارد تومان اعتبار توسط 
دولت به این پروژه تزریق و مابقى مبلغ مورد نیاز توســط 
شهردارى اصفهان پرداخت شــود و پروژه ظرف دو سال 
مورد بهره بردارى قرار گیرد، خاطر نشان کرد: دولت تنها 20 
میلیارد تومان از تعهدات خود را پرداخت کرده که تاکنون 
پیگیرى ها و مکاتبات زیادى بــراى وصول 80 میلیارد 

تومان باقى مانده انجام شده اما بى نتیجه مانده است.

احمدى مهر بــا بیان اینکه بخش هتــل و تجارى مرکز 
همایش هاى بین المللى امام خامنه اى به دلیل مشکالت 
مالى ایجاد شده براى سرمایه گذار بخش خصوصى به اتمام 
نرسیده است و تنها 5 درصد پیشرفت فیزیکى دارد، تأکید 
کرد: شهردارى اصفهان براساس تعهدات خود مبالغى که 

باید را به پیمانکاران پرداخت کرده است.
وى در همین راستا با اشاره به اینکه تا دو سال قبل به دلیل 
بدهى هاى زیاد به پیمانکاران شــاهد رکود پروژه بودیم، 
تصریح کرد: میزان این بدهى ها حدود 30 میلیارد تومان 
اســت که با حمایت شــهردار اصفهان تمام بدهى هاى 
پیمانکاران پرداخت و در چند ماه اخیر 14 مناقصه برگزار 
شده است که شش مورد آن به نتیجه رسید و پیمانکاران 

جدیدى وارد پروژه شده اند.
مدیر پروژه مرکز همایش هاى بین المللى امام خامنه اى 
افزود: درحال حاضر 250 نفر کارگر، کارشناس و مهندس 
در پروژه مرکز همایش هاى بین المللى امام خامنه اى به 
طور مستقیم و یکصد نفر به صورت غیرمستقیم فعالیت 

مى کنند.
احمدى مهر با اشاره به اینکه تاکنون بالغ بر 320 میلیارد 
تومان در پروژه مرکز همایش ها هزینه شده است، گفت: 

پیش بینى مى شود در شــرایط فعلى 300 میلیارد تومان 
اعتبار دیگر براى تکمیل آن نیاز باشد.

وى با بیان اینکه درحال حاضر در این پروژه 28 قرارداد با 
پیمانکاران منعقد شده است، تصریح کرد: از ابتداى سال 
جارى تا کنون هر هفته یک مناقصه برگزار شده و تا چند 

هفته آینده سه پیمانکار جدید به پروژه اضافه مى شود.
احمدى مهر در توضیح دالیل تأخیر در اجراى پروژه مرکز 
همایش هاى بین المللى امام خامنه اى گفت: ســال 90 
بحران دالر به وجود آمد و با توجه به اینکه سرمایه گذاران 
در تکاپوى بازگشت کوتاه مدت سرمایه خود بودند معادالت 
پیش بینى شده به هم خورد اما شهردارى اصفهان تالش 

کرد سرمایه گذارى ها را در این پروژه فعال کند.
مدیر پروژه مرکز همایش هاى بین المللى امام خامنه اى با 
تأکید بر اینکه اگر شهردارى اصفهان بهره بردارى از پروژه 
را برعهده بگیرد بى شک به دلیل محدودیت ها همچون 
پروژه جهان نما شکســت خواهد خورد، اظهار کرد: اگر 
بخش خصوصى براى بهره بردارى از پروژه ورود پیدا کند 
قطعاً رونق خواهد گرفت و باتوجه به برگزارى همایش هاى 
بزرگ در مرکز همایش هاى بیــن المللى امام خامنه اى 

درآمدهاى خوبى خواهد داشت.

 بدهى هاى پیمانکاران مرکز همایش هاى بین المللى امام خامنه اى 
پرداخت شد

درحال حاضر 250 نفر کارگر، کارشناس و مهندس به طور مستقیم و 100 نفر به صورت غیرمستقیم در این پروژه فعالیت مى کنند

محیا حمزه
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حصروراثت 
رضا محمد بیگى  داراى شناسنامه شماره 5845 به شرح دادخواست به کالسه 98/236 از 
این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عباسعلى 
محمد بیگى دهقى  بشناســنامه 5108 در تاریخ 1396/9/10 اقامتگاه دائمى خود را بدرود 
زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. رضا محمد بیگى دهقى  فرزند 
عباسعلى متولد1355ش ش 5845 نســبت با متوفى فرزند ، 2. مجید محمد بیگى دهقى  
فرزند عباسعلى متولد 1358ش ش  6019 نســبت با متوفى فرزند ، 3. شوکت محمد بیگى 
دهقى  فرزند عباسعلى متولد 1334ش ش  5513 نســبت با متوفى فرزند، 4. اعظم محمد 
بیگى دهقى  فرزند عباسعلى متولد 1365ش ش 511 نسبت با متوفى فرزند، 5. اکرم محمد 
بیگى دهقى  فرزند عباسعلى متولد1356ش ش 217 نسبت با متوفى فرزند ، 6. ثریا محمد 
بیگى دهقى  فرزند عباسعلى متولد1353ش ش 5844 نسبت با متوفى فرزند متوفى به غیر 
از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 516689/م الف رئیس 

شعبه 2 شوراى حل اختالف مهردشت /4/200 
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان عبداله خسروى نژاد دادخواستى به خواســته الزام خوانده استرداد سند و کارت سبز 
خودرو پراید مدل 81 به طرفیت خوانده منوچهر پدیدار به شــوراى حل اختالف شعبه دوم 
شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شــماره 88/98 ثبت گردیده و وقت 
دادرسى به تاریخ 98/6/2 ساعت 10 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 دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى 
شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و 
نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده 
حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته ابالغ رسیدگى نموده و تصمیم 
شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد 

شد. 515285/ م الف شعبه دوم شوراى حل اختالف نجف آباد /4/201
 اخطار اجرایى

محکوم علیه حمیدرضا پورنصیرى اشــکفتى فرزند حفیظ اله مجهول المکان و محکوم له 
مریم شبانى دهبنه فرزند غالمحسین بنشانى شاهین شهر پاســاژ ملت فاز 1 طبقه زیرین 
پالك 19به موجب راى شماره 11 تاریخ 24 / 1 / 98 حوزه دوم حقوقى شوراى حل اختالف 
شهرستان شاهین شهر محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 000 / 000 / 30 ریال 
بابت اصل خواســته و مبلغ 000 / 495 / 1 ریال هزینه دادرســى و الصاق تمبر به انضمام 
پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 25/ 11 / 97 وفق شاخص اعالمى بانک 
مرکزى با محاســبه دایره اجراى احکام لغایت زمان پرداخت و همچنین پرداخت نیم عشر 
دولتى برعهده محکوم علیه مى باشــد . ماده 34 قانون اجراى احکام همین که اجراییه به 
محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا 
ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم 
به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد صریحا اعالم 
نماید  512281 /م الف.  سید مجید عقیلى  -  قاضى شعبه دوم  حقوقى شوراى حل اختالف 

شاهین شهر/ 4/202 
فقدان سندمالکیت

آقاى شهرام اسدى  با ستناد دو برگ استشهادیه محلى که هویت و امضاء شهود دردفترخانه  
249 شاهین شــهر  رسما گواهى شــده است مدعى اســت ســند مالکیت خود به شماره 
چاپى 96305477 / ب را که به میزان ششــدانگ  به شــماره پالك ثبتــى 12518 / 437 
واقع در بخش 16 حوزه ثبتى 16 اصفهان ( شــاهین شــهر ) به شــماره دفتــر الکترونیک 
139720302035002393 بنام  آقاى  شهرام اسدى ثبت و صادر و تسلیم گردیده که  بموجب  
شماره سند 94060208756790 مورخ 24 / 11 / 94 اداره ثبت و اسناد امالك شاهین شهر 
به او انتقال قطعى یافته  نیز بموجب سند شــماره 6212 مورخ 1393 / 2 / 15 دفترخانه 340 
اصفهان به نفع بانک مسکن و در رهن قرارگرفته و معامله ى دیگرى هم انجام نشده  و  طبق 
تبصره 5ماده  120آق ثنحوه گم شدن جابجائى اعالم شده ، چون درخواست صدور سند المثنى 

گردیده ، طبق تبصره یک اصالحى ماده 120آ . ق . ث مراتب آگهى مى گردد که هرکس مدعى 
انجام معامله یا وجود سند مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار آگهى تا ده روز اعتراض خود را 
به این اداره اعالم و اصل سند را ارائه نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده 
مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود 
المثنى سند مرقوم صدر و به متقاضى تسلیم خواهد شد . 513153 /م الف ناصر صیادى – رییس 

اداره ثبت اسناد و امالك شاهین شهر/ 4/203 
فقدان سندمالکیت

آقاى سید مهدى اخالقى کلهرودى  با ستناد یک برگ استشهادیه محلى که هویت و امضاء 
شهود رسما گواهى شده است مدعى است سند مالکیت خود به شماره چاپى 919068 را که به 
میزان ششدانگ  به شماره پالك ثبتى 1378 / 284 واقع در بخش 11 نطنز حوزه ثبتى اصفهان 
( شاهین شــهر ) که در ص 333 دفتر 39 ذیل بنام  مالک  فوق ثبت و صادر و تسلیم گردیده 
که  بموجب  شماره سند 76303 مورخ 19/ 5 / 84 دفترخانه 7 نطنز به او انتقال قطعى یافته  
و معامله ى دیگرى هم انجام نشده  و  طبق تبصره 5ماده  120آق ثنحوه گم شدن جابجائى 
اعالم شده ، چون درخواست صدور سند المثنى گردیده ، طبق تبصره یک اصالحى ماده 120آ . 
ق . ث مراتب آگهى مى گردد که هرکس مدعى انجام معامله یا وجود سند مزبور نزد خود باشد از 
تاریخ انتشار آگهى تا ده روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل سند را ارائه نماید تا مراتب 
صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد 
یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مرقوم صدر و به متقاضى تسلیم خواهد 

شد . 512284 /م الف ناصر صیادى – رییس اداره ثبت اسناد و امالك شاهین شهر/ 4/204 
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به على اسماعیلى بابادى دادخواستى به خواسته مطالبه 
به طرفیت شما به این شــورا تقدیم نموده و به کالسه 98 / 86 ش 8 ح ثبت و وقت رسیدگى 
به تاریخ 19/ 5 / 98ساعت 30/ 5عصر تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده به اســتناد ماده 73 ق . آ. د . م از نامبرده دعوت مى شود ، قبل از وقت رسیدگى جهت 
دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به این شــورا مراجعه نماید درغیر اینصورت طبق 
مقررات حکم غیابى صادر خواهد شد . 515368 /م الف مدیر دفتر شعبه 8 حقوقى شوراى حل 

اختالف شاهین شهر / 4/205 
احضارمتهم

نظر به اینکه آقاى علیرضا ( آرمین ) رشیدنیا فرزند ســهراب  به اتهام جعل و استفاده از سند 
مجعول از طرف این دادسرا به شکایت خانم ماندانا بهزاد مهر تحت تعقیب مى باشد و ابالغ 
و احضاریه به علت مجهول المکان بودن مکان وى در اجراى  ماده 174 قانون آیین دادرسى 
کیفرى مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیر االنتشــار آگهى مى شود متهم شخصا ظرف 
یکماه از تاریخ انتشــار این آگهى در این شعبه حاضر و از اتهام انتســابى دفاع نماید در غیر 
اینصورت تصمیم مقتضى اتخاذ خواهد شد 514939 /م الف. محمدرضا اسدى- دادیار شعبه 

5 دادسراى عمومى و انقالب شاهین شهر/  4/206 
آگهى موضوع ماده 3قانون وماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى واراضى وساختمانهاى فاقدسندرسمى
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى وســاختمانهاى فاقد سندرسمى - 
برابرراى شــماره 139760302035000214- 97/10/5هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقدسندرســمى مستقدرواحد ثبتى حوزه ثبت 
ملک شاهین شــهر تصرفات مالکانه بالمعارض  متقاضى آقاى عباسعلى جعفریان جزى 
فرزندمحمد رحیم به شماره شناسنامه 7785صادره ازاصفهان درسه دانگ  مشاع ازششدانگ 
یک باب خانه – ششدانگ به مساحت 352/28مترمربع پالك 675فرعى  از301اصلى واقع 
در بخش 16به آدرس گز خ فردوســى خ جمهورى اسالمى خریدارى ازمالک رسمى خانم 
اقدس عرفانى محرزگردیده اســت . لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله 
15روز آگهى مى شود درصورتى که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضى اعتراضى 
داشته باشند مى توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهى به مدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره 
تسلیم وپس ازاخذرسید ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تســلیم اعتراض دادخواست خودرابه 
مراجع قضایى تقدیم نمایند بدیهى اســت درصورت انتقضاى مــدت مذکور وعدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادرخواهدشــد – تاریخ انتشارنوبت اول :98/3/28 
تاریخ انتشارنوبت دوم :98/4/12 م الف 500124- محمد على فالح تفتى قائم مقام رییس 

واحد ثبتى شاهین شهر /3/322 

آناناس میــوه اى اســتوایى و غنــى از ویتامیــن ها، آنزیــم ها و
آنتى اکسیدان هاست. آناناس به تقویت سیســتم ایمنى بدن کمک 

مى کند، اســتخوان هاى قوى ایجاد مى کند و از بروز اختالالت گوارشى 
جلوگیرى مى کند. با وجود طعم شیرینش، آناناس کم کالرى است.

آناناس حاوى مقدار زیادى ویتامین C و منگنز است. این میوه گرمسیرى 
همچنین یک راه خوب براى دریافت فیبرهاى غذایى مناســب و برمالئین 
(آنزیم) است. آناناس عالوه بر داشتن مقادیر باالیى از منگنز، که براى دفاع از 

آنتى اکسیدان ها مهم است، حاوى مقادیر زیاد تیامین، ویتامین B است که در 
تولید انرژى نقش مهمى دارد.

طبق آمار بانک اطالعاتى ملى USDA، یک فنجان از تکه هاى آناناس با 
وجود شیرین بودن تنها 74 کالرى دارد. آناناس بدون چربى، بدون کلسترول 

و کم سدیم است. جاى تعجب نیست که آناناس حاوى قند است، حدود 14 
گرم در هر فنجان.

این میوه اســتوایى حاوى مقدار قابل توجهى از ویتامین C، یک آنتى 
اکسیدان محلول در آب اســت که با آسیب سلول مبارزه مى کنند. 

ویتامین C یک مبــارزه مفید در برابر مشــکالت قلبى و 
درد مفصلى اســت. آناناس با داشــتن منگنز ســبب تولید
استخوان هاى قوى و بافت همبند مى شود. منگنز همراه با 
مواد معدنى دیگر مى تواند در جلوگیرى از پوکى استخوان 
در زنان بعد از یائسگى مفید باشــد. آناناس حاوى فیبر 

رژیمى است که براى سالمت روده بسیار مهم است.
بر خالف بسیارى از دیگر میوه ها و سبزیجات، آناناس 

حاوى مقادیر قابل توجهى از برمالئین، آنزیمى 
است که پروتئین را تجزیه مى کند و به 

هضم غذا کمک مى کند. عالوه بر 
 ،C داشــتن مقدار زیادى ویتامین

مصرف این میوه در هنگام سرماخوردگى 
و براى افرادى که داراى آلرژى هستند توصیه 

مى شود.

طبق مطالعــات احتمال ابتال به محدودیــت یا ناتوانى 
حرکتى در افراد ســالمندى که ویتامین K در گردش 
پایینى دارند، بیش از سایرین است. سبزیجات برگ سبز 
مانند اسفناج، کلم کیل و بروکلى و برخى از محصوالت 

لبنى منابع غنى ویتامین K محسوب مى شوند.
بر اســاس تحقیقاتى که محققان انجام داده اند، پایین 
بودن میــزان ویتامیــن k  باعث افزایــش خطر ابتال 
به محدودیت هــاى حرکتى و ناتوانى در افراد مســن 
مى شود. طبق این مطالعات ویتامین K به عنوان عاملى 
براى حفظ تحرك و استقالل در سنین باالتر محسوب 

مى شود.
با توجه به افزایش جمعیت افراد سالخورده، درك عوامل 
ریسک مختلف که بر قابلیت هاى حرکتى و ناتوانى این 

افراد مؤثر است، اهمیت ویژه اى دارد.

دوش گرفتن با آب داغ باعث مى شود هیدراسیون موها 
از حالت تعادل خارج شود و همین اتفاق موها را خشک و 
شکننده مى کند. وقتى که موها شکننده و خشک شوند، 
بیشــتر احتمال دارد که با هر ضربه ناگهانى و محکمى 

بشکنند و بریزند.
شستن موها با آب داغ، نه تنها باعث مى شود چربى هاى 
محافظ موها از بین بروند، بلکه پوست سر را در شرایطى 
قــرار مى دهد که چربى بیشــترى تولیــد کند. همین 
وضعیت است که مى تواند به ریشه موها آسیب برساند و 

در نهایت ریزش موها را بیشتر و بیشتر کند. 
به همین دلیل همیشه درجه حرارت آب را در حد متعادل 
نگه دارید و زمانــى که مى خواهید موها را آب کشــى 
کنیــد، تا جایــى کــه ممکن اســت حــرارت آب را 

پایین بیاورید.

استاد دانشگاه علوم پزشکى تهران گفت: مطالعات 
انجام شده نشان مى دهد افرادى که از حبوبات، تخم 
مرغ و گوشت سفید به مقدار مناسب استفاده مى کنند، 

کمتر به تحلیل ماهیچه ها دچار مى شوند.
کاهش حجم عضالت با افزایش ســن، سبب بروز 
بیمارى به نام سارکوپنى یا تحلیل ماهیچه ها مى شود 
که براثر آن توده عضالنى تحلیل مى رود و عملکرد 
عضالت اسکلتى تغییر مى یابد. دکتر لیال آزادبخت 
درباره این بیمارى توضیــح داد: این اختالل نه تنها 
باعث از دست دادن عضالت مى شود، افراد مسن را 
مستعد زمین خوردن و شکستگى مى کند. وى اظهار 
کرد: هرچند با افزایش ســن به صورت فیزیولوژیک 
این بیمارى رخ مى دهد اما دریافت مناسب پروتئین ها 
در حفظ توده هاى ماهیچه اى نقــش مؤثرى دارد و 

مى تواند از شدت بیمارى بکاهد.
این متخصص تغذیه و رژیم درمانى افزود: مطالعات 
نشــان مى دهند که اســتفاده از ریزمغذى ها مانند 
منیزیم، کلسیم و پروتئین براى حفظ ماهیچه بسیار 

حائز اهمیت اســت. وى بیان کرد: استفاده از غالت 
ســبوس دار و منابع مناســب پروتئین ها مانند تخم 
مرغ مى تواند در ســالمت ماهیچه افراد نقش بسیار 

مهمى ایفا کند.
آزادبخت بــه ارتباط چربى هاى غذایــى مصرفى با 
عوامل خطر بیمارى هاى مزمن اشــاره کرد و گفت: 
در رژیم غذایى باید استفاده از اسیدهاى چرب امگا 3، 
روغن هایى مانند زیتون، کنجد و کانوال و همچنین 
استفاده از ماهیان در نظر گرفته شود تا سالمت افراد 
تضمین شود. استاد دانشــگاه علوم پزشکى تهران 
ادامه داد: منابع گیاهى اسیدهاى چرب امگا 3 مانند 
گردو مى تواند در سالمت مردان و زنان نقش مهمى 
داشته باشد و آنان باید مصرف اینگونه مواد غذایى را 
در برنامه هاى غذایى خود قرار دهند. وى استفاده از 
کلسیم را بسیار ضرورى دانســت و افزود: توجه به 
کلسیم خیلى حائز اهمیت است و با مصرف مناسب 
انواع لبنیات از جمله شیر در طول روز مى توان کلسیم 

مورد نیاز بدن را تأمین کرد.

نشانه هاى بیمارى در چهره شما

مى توانید با نگاه کردن و بررسى 
عالیــم بیمــارى در صورتتان به 

مشــکالت خود پى ببریــد در هر یک از 
اعضاى صورت نشانه هایى نهفته است که با کمى 

دقت به آنها مى توانید به ســالمتى خــود پى ببرید 
و مى توان سطح سالمت خود را سنجید.

بینى بزرگ، چیــن و چروك روى پیشــانى، عقب 
کشیدن خط مو همه نشانه هایى هستند که مى توانند 
اطالعاتى درخصوص وضعیت کلى ســالمت فرد 

ارائه کنند.

چشم 
 کلسترول باال در خون به شــکل حلقه سفیدى در 
عنبیه – بخش رنگى چشم – ظاهر مى شود. نشانه 
دیگرى از این مشکل، رسوب چربى در سفیدى چشم 
است؛ شکل گیرى توده یا جوش هاى کوچک روى 
پلک و پوست نیز از مشکل کلسترول باال محسوب 

مى شود.
افتادگى پلک مى تواند نشــانه اى از مختل شــدن 
عملکــرد عصب هاى چشــم باشــد؛ این مســئله 
احتماًال ناشــى از یک ویروس اســت کــه باعث 
ملتهب شــدن عصب شــده اســت. در موارد نادر، 
افتادگــى پلــک مى توانــد نشــانه بروز ســکته

 باشد.

فرابنفش خورشــید نیــز در ایجاد 
لکه هاى قهوه اى روى پوســت به ویژه 

گونه ها نقش دارند. 
خطوط عمیق چین و چروك روى صورت و پوســت 

مى تواند نشانه اى از مشکل پوکى استخوان باشد. 

گوش 
 گوش چروکیده یا چین هــاى مورب در اطراف لوب 

گوش با خطر بیمارى هاى قلبى در ارتباط است.

بینى 
 برجســتگى هاى قرمز روى بینى و گوش ناشى از 
شرایط نادرى موسوم به سارکوئیدوز است که بیشتر 
در ساکنان شــمال اروپا و آفریقا دیده مى شود. بینى 
بزرگ نشانه بدى نیست و به معناى سد بهتر در برابر 

باکترى ها و ذرات گرد و غبار محسوب مى شود.

 مو 
نازك شدن مو نشــانه اى از بیش فعالى غده تیروئید 
است و کم مویى و عقب رفتن خط مو در زنان، مشکل 
فقر آهن را نشــان مى دهد. نازك شــدن ابروها نیز 
ناشــى از فعالیت ناکافى تیروئید است. رشد موهاى 
زائد روى صورت نیز ناشى از سطوح باالى هورمون 

آندروژن است.

دهان 
 تیرگى زبان ناشى از ساختارهاى کوچکى موسوم به 
پاپیل بر سطح زبان است که طبیعى نیست و نشانه اى 
از تجمع باکتریایى اســت که باعث تغییر رنگ زبان 

مى شود.
افراد داراى دندان هاى نــازك و کوتاه نیز احتماًال با 
مشکل رفالکس اسید معده مواجه هستند؛ بازگشت 
اســید معده به دهان باعث ذوب شدن و از بین رفتن 

ساختار دندان ها مى شود.

پوست
 رنگ زرد پوست و چشم ها مى تواند ناشى از عوارض 
جانبى برخى داروها به خصوص در بیماران مبتال به 
فشار خون باال و دیابت باشد. آسیب جدى کبدى نیز با 

زرد شدن رنگ پوست همراه است.
لکه هاى قهوه اى روى پوست در زنان بیش از مردان 
شایع اســت؛ این مشــکل اغلب در اثر تغییرات در 
هورمون اســتروژن روى مى دهــد و در زنان باردار 
یا افرادى که قــرص هورمونى مصــرف مى کنند، 
دیده مى شود. قرار گرفتن در معرض پرتوهاى مضر 

 خواص بى نظیر حبوبات براى ماهیچه ها 

 راه تشخیص گوشت چرخ کرده سالم 
یک متخصص علوم و صنایع غذایى با اشــاره بــه درجه بندى 
گوشــت هاى چرخ کرده و روش هاى تقلب برخى فروشندگان 
گوشت گفت: گوشت چرخ کرده اغلب با مقدارى از چربى هاى دام 
مخلوط مى شود و گاهى شرکت هایى که اخالق و وجدان کارى 
را رعایت نمى کنند تقلباتى هــم در این موارد انجام مى دهند که 

قابل پیگیرى است. 
دکتر آراسب دباغ مقدم مى گوید: هر چند از لحاظ نظرى، گوشت 
همه قســمت هاى دام را مى توان چرخ کرد امــا به طور معمول 
گوشت برخى قسمت ها را نباید چرخ کرد. مثًال گوشت هاى درجه 
یک معروف به کبابى مانند راســته، چرخ نمى شود. گوشت هاى 
درجه 2 معروف به خورشــتى مانند سردســت چرخ مى شــود. 

گوشت هاى درجه 3 معروف به آبگوشتى چرخ مى شود.
به گفته این متخصص، در برخى از گوشت هاى چرخ کرده مقدارى 
از چربى هاى بدن دام با گوشــت مخلوط شده و چرخ مى شود و 

میزان چربى افزوده شــده به وجدان کارى شرکت تولید و بسته 
بندى کننده و همچنین نحوه نظارت بهداشتى دکتر دامپزشکى 
که ناظر فنى-بهداشتى شــرکت گوشتى است بستگى مستقیم 

دارد.
ورود گره ها یا غدد لنفاوى در گوشــت چرخ کرده، ممکن است 
بعضاً به طور ناخواسته اتفاق بیافتد اما اگر سایر اعضا مانند طحال، 
لوزالمعده یا غدد پستانى به گوشتى که قرار است چرخ شود اضافه 
شود تقلب محسوب مى شود که معموًال شرکت هاى داراى اخالق 

و خوشنام و معتبر از انجام چنین کار هایى پرهیز مى کنند.
وى درباره قرمزى بیشتر برخى از گوشت هاى چرخ کرده اظهار 
کرد: در برخى موارد، رنگ قرمز واقعًا به علت اســتفاده بیشتر از 
گوشت است. اما تقلباتى هم ممکن است توسط برخى شرکت هاى 
بسته بندى غیرمتعهد انجام شود. مثًال با افزودن پودر خون، مواد 
رنگى یا نیتریت سدیم، رنگ گوشت را براى القاى تازگى، سالمت 

و جلب توجه مشترى قرمزتر مى کنند که مى تواند تهدید کننده 
سالمت مصرف کننده باشد و چنین کارى پیگرد قانونى دارد.

افزودن مواد نگهدارنده نیز براى افزایش ماندگارى گوشــت به 
صورت قانونى مجاز نیست و به طور معمول گوشت چرخ کرده 

در یخچال، حدود 72 ساعت یا سه 
روز قابلیت نگهدارى دارد و 

مدت نگهدارى آن در 
فریزر بسته به چربى 

گوشت متفاوت 
است.

 k مجهز به ویتامین 
به استقبال سالمندى بروید

 مزایاى شگفت انگیز  موهایتان را با آب داغ نشویید
آنانــاس

ها و ها، آنزیــم ـتوایى و غنــى از ویتامیــن
 آناناس به تقویت سیســتم ایمنى بدن کمک 

ى قوى ایجاد مى کند و از بروز اختالالت گوارشى 
آناناس کم کالرىاست. جودطعمشیرینش،

Cدى ویتامین C و منگنز است. این میوه گرمسیرى 
ب براى دریافت فیبرهاىغذایى مناســب و برمالئین 
الوه بر داشتن مقادیر باالیى از منگنز، که براى دفاع از 

B ست، حاوى مقادیر زیاد تیامین، ویتامین B است که در 
ى دارد.

Aتى ملى USDA، یک فنجان از تکه هاى آناناس با 
4ا 74 کالرى دارد. آناناس بدون چربى، بدون کلسترول 

14 4 تعجب نیست که آناناس حاوى قند است، حدود

Cوى مقدار قابل توجهى از ویتامین C، یک آنتى 
ب اســت که با آسیب سلول مبارزه مى کنند. 

زه مفید در برابر مشــکالت قلبى و 
ناس با داشــتن منگنز ســبب تولید
فت همبند مى شود. منگنز همراه با
واند در جلوگیرى از پوکى استخوان 
رررررررریبر  مفید باشــد. آناناس حاوى ف

سالمت روده بسیار مهم است.
گر میوه ها و سبزیجات، آناناس 

هى از برمالئین، آنزیمى 
زیه مى کند و به

ند. عالوه بر 
،C ویتامینC

گام سرماخوردگى 
ى آلرژىهستند توصیه

شگفت انگیز 
س
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1- احداث تقاطع خیابان سروستان دورباط
2- طراحى واحداث میدان شهید نادعلى ترکى
3- تعریض خیابان امام حسین (ولوله گذارى)

4- احــداث ســرویس بهداشــتى خیابان 
وشمندجان

5- احداث فاز جدید پارك ساحلى باغبادران
6- احداث مجموعه فرهنگى تفریحى،زیارتى 

شهدا گمنام
7- احداث سرویس بهداشتى پارك شهر

8- بهسازى پل وشمندجان
9- احداث ورودى جدید شهر

 10- احداث دیوار کشى دانشگاه پیام نور
 11- اجراى آبنما موزیکال میادین سطح شهر

12- آسفالت معابر
 13- تعریض خیابان ساحلى(دونگى دورباط) 

14- احداث پارکینگ و خدمــات پارکى پارك 
ساحلى

15- ســاماندهى خیابانهاى مدرس و کاشانى 
ملک آباد

16- تعریض اجراى دیوار حائل سنگى حاشیه 

دبیرستان امام حسین(ع)-سه راهى کرچگان
17- احداث  خیابان 16 متــرى ابتداى فاز 2 

فرهنگیان
18- اجرا و ساماندهى انتهاى خیابان بهارستان

19 - احداث سالن گلستان شهداء
 20- اجراى میدان ورودى بلوار آزادى
21- احداث خیابان زاینده رود دورباط
22- احداث خیابان فردوسى- فاز اول

 23- اجراى نرده گذارى خیابان و پل وشمندجان
24- احداث خیابان 20 مترى فاز 2 فرهنگیان

25- ساماندهى آرامستان باغبادران
26- اجراى جداول و کانیوگذارى خیابان حافظ 

با گذرهاى فرعى
27- احداث پارك سعدى(محله فاز 2 فرهنگیان)

28- ترمیم مجموعه تاریخى چهار برج
29- توسعه و تعریض ورودى باغشاد به ملک 

آباد
30 -ترمیم ترانشه هاى سطح شهر

31- جابجایى شبکه برق ورودى شهر
32- جانمایى و آزادسازى مسیرهاى تفکیکى 

محله حسن آباد
33- احداث زمین  چمــن مصنوعى مجموعه 

ورزشى محله ملک آباد(فاز 1)تپه نورالشهدا
34- احداث پارك سعدى 

35- احداث پارك ساحلى محله ملک آباد
36- ساماندهى و پیاده رو سازى سطح شهر

37- ساماندهى بلوار ولى العصر (عج)
38- تعریض وساماندهى بلوار شهید بهشتى 

39- اجراى کنار گذر بلوار شهید رجایى
40- جابجایى شبکه برق  بلوار شهیدبهشتى

41- حصارکشى سایت خدمات شهرى
42- احداث بلوار پوریاى ولى 

43- تهیه طرح فرهنگ ســرا بزرگ شــهر 
باغبادران

44- تملک زمین و تهیه طرح پارك کوهستان
45- پیگیرى طرح پل سوم دورباط  به ملک آباد

46- تملک مسیر شــبکه فاضالب ملک آباد و 
پیگیرى اجراى شبکه

47- تهیه طرح کارگاه هاى مشــاغل مزاحم 
شهرى 

48- تهیه طرح کنارگذر غرب باغبادران
49- تکمیل ساختمان فرهنگسرا محله ملک آباد

50- احــداث ســرویس بهداشــتى خیابان 
وشمندجان

 51- احداث پارك بصیرت ورودى شهر
 52- احداث پارك الله انتهاى بلوار پوریاى ولى 

53- احداث پارك محله اى حافظ
 54- ساماندهى واجراى جداول و کانیو گذارى 

فاز دو فرهنگیان 413 پالك
55- ساماندهى آرامستان محله ملک آباد

56- زیرسازى وبهسازى بلوار معلم
 57- احداث میدان هجرت

 58- تهیه طــرح واجراى شــبکه دفع آبهاى 
سطحى مجموعه

 59- احداث زمین چمن مصنوعى باغبادران
60- جدول گذارى و پیاده رو سازى

 61- ساماندهى تقاطع مدرس به کاشانى
62- تهیه طرح باغ خانواده

63- احداث سرویس بهداشتى پارك ساحلى
64- احداث وتجهیز پارك فاز2 نیلوفر

مرورى بر  پروژه هاى 
عمرانى شهردارى 

باغبادران طى چهار 
سال گذشته

14 تیرماه «روز شهرداري و دهیاري» بهترین زمان براى تقدیر از خدمات مجموعه مدیریت شهري و روستائی کشور  به ویژه شهرداران  و کارکنان شهرداري ها و دهیارانى است که بدون منت 
در حال خدمت رسانى به عموم هموطنان به ویژه اقشار ضعیف و محروم و تالش براي برقراري عدالت و رشد و پیشرفت شهرها و روستاها مى باشند.

ضمن گرامیداشت این روز، امید داریم که همقدم با همه مسئوالن، هر چه بیشتر در راستاى آبادانى شهرمان و جلب رضایت روزافزون مردم گام هاى موثرترى برداریم. 
از طرف مسعود نوربخش سرپرست شهردارى شهر باغبادران و شوراى اسالمى شهر باغبادران

کنکور

 احساسات و افکار منفى را 
در کنترل خود در بیاوریم

یاد بگیرید که داشــتن 
اســترس امرى طبیعى 
اســت و فقط در وجود 

شما نیست

سر جلسه کنکور، این تفکر 
را که دیگران راجع به من 
چه انتظاراتى دارند و …را 

فراموش کنید

داشتن اســتراحت و خواب 
کافى در شــب هاى قبل از 
کنکور که باعث ایجاد تمرکز 
و عدم وجود اســترس در 

فرد مى شود

به سئواالت وقت گیر 
و زمانبر بعد از جواب 
دادن به ســئواالت 

دیگر بپردازید

 داشــتن مدیریت زمان 
و توجه به زمانــى که در 
سرجلسه کنکور در اختیار 

دارید

استرس
مقابله با 

1-افزایش ضربان قلب که رایج ترین
 واکنش بدن به استرس مى باشد.

2-عرق کردن کف دست و در صورتى که 
استرس زیاد باشد لرزش دست و پاها را نیز 

به همراه دارد.
3-وجود دلشوره

4-التهاب و برافروخته شدن صورت
5-کاهش اشتها

6-از دست دادن تمرکز که این مورد در سر 
جلسه کنکور خیلى مهم است.
7-داشتن سرگیجه و سردرد

8-اشکال در تنفس
9-بى خوابى

10-بروز واکنش هاى ترس، از خود

نشانه هاى
وجود استرس:

استرس واکنش طبیعى 
فرد است که در مقابل با 

فشارهاى درونى 
و دنیاى بیرونى از خود 

بروز مى دهد

www.nesfejahan.net


