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دیگر نمى خواهند کابوس سقوط داشته باشند عاقبت تلخ بى توجهى به فشار خون باالاختراع مترسک الکترونیکى در اصفهانعالقه شبنم مقدمى به فرشته بدون باِل «هیوال»توقیف نفتکش ایرانى کارى کودکانه بود سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

 5 دلیل براى اینکه 
حتماً در تابستان 

زیاد آلبالو بخورید 

اصفهان چگونه از دهه 60 به دهه 90 رسید
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سردرگمى نظام آموزشى 
باعث عقب ماندگى است

پاى «فساد در فوتبــال»
 به مجلس باز شد

آردى و پراید 
نباید در جاده هــا

 تردد کنند
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شرایط
 مطلوب اصفهان

در مقابله با تب کنگو

آلبالو یکى از محبوب ترین میوه هاى تابستانى است 
که مدت برداشت و عرضه بازارى آن در سراسر جهان، 

بسیار کوتاه است. از آنجایى که آلبالو داراى ریزمغذى ها 
و ترکیبات منحصربه فرد فراوانى است بسیارى از 

متخصصان و محققان تغذیه تأکید به مصرف آلبالو ...

مدیرکل دامپزشکى اســتان اصفهان گفت: در 
استان اصفهان به علت شــرایط مطلوب براي 
مقابله با بیمارى تب کریمه کنگو، در ســال 97 
اصًال و در سال 98 تا به امروز تنها یک نفر مبتال 
به این بیمارى شده که اکنون در وضعیت خوبى 
به ســر مى برد. این فرد دامدار به دلیل کشــتار 
غیرمجاز مبتال به تب کریمه کنگو شده

 بود.
شهرام موحدى افزود: در افراد عادى 
که در فصل تابســتان براى گشت و 
گذار به مراتع مى روند نیز امکان ابتال به 

بیمارى در اثر گزش کنه آلوده وجود دارد. 
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190190 پروژه عراق در انتظار سرمایه گذاران اصفهانـى پروژه عراق در انتظار سرمایه گذاران اصفهانـى
نشست بررسى فرصت هاى تجارى و سرمایه گذارى ایران و عراق در اتاق بازرگانى برگزار شدنشست بررسى فرصت هاى تجارى و سرمایه گذارى ایران و عراق در اتاق بازرگانى برگزار شد
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شهردار اصفهان در سال هاى 62 تا 69 از مدیریتش بر این شهر گفت

با دانش دیروز نمى توانیم 
دانش آموز امروز را 
براى فردا 
آمــاده کنیم

سپاهانى ها در تکاپوى پایانى خوش 
براى نقل و انتقاالت

ســپاهان اصفهان که از روزهاى پایانى لیگ هجدهم براى حضور 
قدرتمند در پنجره تابســتانى نقل و انتقاالت برنامه ریزى کرده بود با 
وجود اینکه یکى از فعال ترین تیم هــا در جابجایى بازیکن بوده هنوز 
کارش تمام نشده و مشغول مذاکره با چند گزینه باقى مانده براى 

بستن تیمش در فصل جدید است.
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در صفحه 6 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

بخاطر«گلى» 
مجبور شدم

 با تمساح سر و 
کله بزنم

بازیگر «گاندو» با بیان اینکه از همه 
حیوانات مى ترسد:

در انتظار یک «زنده رود» متفــاوت
دست اندرکاران برنامه تلویزیونى موفق شبکه اصفهان خبردادند
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لطف ذوب آهنلطف ذوب آهن
 به پرسپولیـس به پرسپولیـس

مجمع عمومی عادي ســالیانه ذوب آهن اصفهان روز دوشــنبه  
17تیرماه  با حضور سهامداران ، نمایندگان صاحبان سهام ، اعضاي 
هیات مدیره و  نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار تهران ، در سالن 
همایش هاي بین المللی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي 

اصفهان برگزار شد .
در این جلسه نمایندگان سهامداران عمده ذوب آهن  در جایگاه هیأت 
رئیسه قرار گرفتند و دکتر غالمرضا سلیمانى مدیرعامل شرکت صدر 

تامین ریاست مجمع را عهده دار شد.  
دکتر غالمرضا ســلیمانى مدیرعامل هلدینگ صدر تامین گفت : 
با توجه به برنامه اى که ذوب آهن اصفهــان براى تولید 3 میلیون 
تن دارد پیگیر هستیم برنامه تامین سرمایه در گردش انجام شود و 
مشکالت مالى تا حدودى برطرف گردد. اکنون نیز اوراق سلف وارد 
بازار شده و تضمین آن را شســتا و هلدینگ دارند به عنوان حمایت 

انجام مى دهند. 
وى افــزود : امیدواریم ذوب آهن در افق 1404 بر اســاس ســند 
اســتراتژیک هلدینگ صدر تامین بتواند به تولید شش میلیون تن 
برسد. طرح هاى توسعه این شــرکت نیز با قوت در دست پیگیرى 

است و پیشرفت پروژه ها از شرایط خوبى برخوردار است.  
■■■

مهندس منصور یزدى زاده مدیرعامل ذوب آهن اصفهان هم در ارائه 
گزارش هیأت مدیره مربوط به عملکرد سال 97 و برنامه هاي آتی 
این شرکت گفت :  تفاوت اساسى بین فرایند تولید در این شرکت و 

سایر تولیدکنندگان داخلى وجود دارد. ذوب آهن اصفهان تنها شرکت 
فوالدى بزرگ کشور اســت که تولید آن به روش کوره بلند انجام 
مى شود در حالى که عمده تولید فوالد کشور به شیوه احیاء مستقیم 
است و یکى از دالیل سوددهى آنها این است که از یارانه گاز و برق 
استفاده مى کنند و ذوب آهن اصفهان از این یارانه بى بهره است و بر 
این اساس تفاوت سهم انرژى ذوب با بقیه شرکت ها 700 تومان به 
ازاى هر کیلوگرم است .یعنى اگر ذوب آهن مطابق با برنامه بخواهد 
3 میلیون تولید کند،دو هزار و 100 میلیارد تومان ناشى از یارانه گاز 

ذوب آهن از دست مى دهد. 
وى سود ناخالص این شرکت در ســال 97 را یک رکورد ذکر کرد و 

گفت : بازدهى سهام این شرکت در سال گذشته 224 درصد بود .
مهندس یزدى زاده افزود : این شرکت با توجه به شرایط نقدینگى 
خود ، ســرمایه گذارى هاى کوچک براى بیشترین بهره بردارى را 

مدنظر دارد .
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان تصریح کرد : پروژه pci در آســتانه 
بهره بردارى قرار دارد و قیمت تمام شده محصوالت این شرکت را 

کاهش مى دهد .
وى تصریح کرد : ذوب آهن اصفهان  على رغم تحریم ها ، در ســه 
ماهه اول امسال صادرات خوبى داشــته و در اردیبهشت ماه رکورد 

صادرات ماهانه جدیدى را ثبت نموده است.
مهندس یــزدى زاده در خصــوص چالش هاى ســال 97 افزود : 
محدودیت شــدید در تامین مواد آهن دار و سنگ آهن یک معضل 

براى شــرکت اســت و کم کم در بین سایر فوالدســازان در حال 
عمومیت یافتن است.سنگ آهن،گندله و کنسانتره متاسفانه صادر 
مى شود که اعتراض ذوب آهن را در این خصوص به وزارت صمت 
نیز ارائه نمودیم و پیگیر هستیم. اگر تدبیر اساسى در این خصوص 

صورت نگیرد به یک بحران بزرگ تبدیل مى گردد. 
مدیرعامل شــرکت بیان کرد : واحدهاى مختلف شرکت متاسفانه 
معطل مواد اولیه هستند از آن ســو تحریم هاى ظالمانه دشمن در 
زمینه هاى مختلف و به ویژه در خصوص صنعت فوالد شدت یافته 
اســت. واردات مواد اولیه از جمله زغال و کک و همچنین صادرات 
محصوالت جزء تحریم ها است.توازن در منافع زنجیره ارزش تولید 

نیز وجود ندارد. 
این مقام مســئول در خصوص چالش هاى ســال گذشته تصریح 
کرد: ظرفیت تولید شرکت چهار میلیون تن است اگر مواد اولیه به 
شرکت برسد با سه کوره بلند تحقق این مهم امکان پذیر است.بروز 
خشکسالى را قبًال شاهد بودیم و امیدواریم امسال تاثیر کمترى بر 
تولید شرکت بگذارد. تامین بخشى از کسرى منابع صندوق فوالد 
واعتصاب کامیون داران را سال گذشته شاهد بودیم که تاثیر بسیار 
زیادى در حمل مواد اولیه و محصوالت داشت . منفى بودن سرمایه 
در گردش و زیان انباشته که وجود دارد از جمله چالش ها محسوب 

مى شوند. 
مهندس یزدى زاده خاطر نشان کرد : خوشبختانه گرفتن مجوز ترك 
تشریفات از هیات دولت محقق شد که بتوانیم یک میلیون و 750 

هزار تن سنگ آهن از چاه گز و سنگان وارد ذوب آهن کنیم که روزانه 
پیگیر این موضوع هستیم. 

وى در ادامه برخى از مهمترین موفقیت هاى شــرکت در ســال 
گذشته را چنین عنوان کرد: کســب باالترین سود خالص در تاریخ 
ذوب آهن،خروج از ماده 141 و تهاتر بدهــى ها با مطالبات تامین 
اجتماعى و همچنین کســب اعتبار نزد بانک ها،اصالح ســاختار 
مالى شرکت،رکورد روزانه تولید با دو کوره بلند ، مدیریت هزینه ها 
،تهاتر امالك مازاد و غیر مولد شرکت ، تولید انواع ریل ، راه اندازى 
پروژه VD به منظور تولید فوالدهــاى کیفى ،تولید H300 و بیم 
بالنک،کاهش مصرف آب از 17 میلیون متر مکعب به 14 میلیون 
متر مکعب ، کســب تندیس صرفه جویى در مصرف انرژى،کسب 
عنوان صادر کننده نمونه کشور براى هشتمین بار وتمدید گواهینامه 

کرز. 
مدیرعامل شرکت اضافه کرد : در سال گذشته تعداد 97 مورد افشاى 
اطالعات داشتیم که در ســال 96 این رقم 48 مورد بود ، همچنین 
افشــاى اطالعات با اهمیت از یک مورد به حدود 30 مورد در سال 

97 رسیده است. 
مهندس یزدى زاده برخى از مهمترین چالش هاى ســال 98 را نیز 
چنین برشمرد : خام فروشى مواد آهن دار،تحریم واردات کک و زغال 
و صادرات محصوالت،تبدیل سنگ آهن دانه بندى به کنسانتره و 
گندله توسط معادن،عدم برنامه ریزى منسجم در صنایع باالدستى 
فوالد،بر هم خوردن زنجیره تولید فوالد بــه روش کوره بلند،عدم 

برخوردارى از یارانه انرژى در مقایسه با روش احیا غیر مستقیم . 
■■■

شایان ذکر است پس از قرائت دستور جلسه ، مجمع وارد دستور جلسه 
گردید. ابتدا گزارش هیات مدیره در رابطه با عملکرد و سپس گزارش 
حسابرس مســتقل و بازرس قانونی درخصوص صورت هاي مالی 
شرکت براي سال مالی منتهی به 29/12/1397 قرائت گردید. مجمع 
پس از بحث و بررسی و انجام مذاکرات الزم و با توجه به تکالیف و 
رهنمودهاي مندرج در صورت خالصه تکالیف مجمع ، تصمیماتى 
بدین شــرح را با اکثریت آراء اتخاذ نمود :صورتهاى مالى شرکت 
مشتمل بر تراز نامه در تاریخ 29/12/1397 ، صورت سود و زیان و 
صورت جریان وجوه نقد براى سال مالى منتهى به 29/12/1397، 
با اکثریت آرا مورد تصویب مجمع قرار گرفت. موسسه حسابرسی 
آزمون پرداز ایران مشــهود به شــماره ثبت 14187 و شناسه ملى 
10861687625 به عنوان بازرس قانونی اصلى وحسابرس مستقل 
شرکت و موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شماره ثبت 1916 و 
شناسه ملى 10100168746 به عنوان بازرس علی البدل، براى مدت 
یکسال انتخاب گردیدند. مجمع اختیار تعیین و پرداخت حق الزحمه 
حســابرس و بازرس قانونى را با هماهنگى شرکت سرمایه گذارى 
صدر تامین ، به هیات مدیره شرکت تفویض نمود. ضمناً حق الزحمه 
حسابرس و بازرس قانونى براى سال مالى مورد گزارش ، مورد تنفیذ 
مجمع قرار گرفــت. روزنامه دنیاي اقتصاد جهــت درج اطالعیه و 

آگهی هاي شرکت براى مدت یکسال،تعیین گردید.

در مجمع عمومى عادى سالیانه ذوب آهن اصفهان عنوان شد 

ذوب آهن اصفهان در سال گذشته باالترین سودخالص
 از زمان تأسیس را داشته است

سپاه

ســپاهان
قدرتمند در
وجود اینکه
کارش
بستن تی
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مدیرعامل مؤسسه راه نوین نوید:
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رئیس جمهور اقدام انگلیس در توقیف کشــتى نفتکش 
کشورمان را بسیار کودکانه، ســخیف و اشتباه توصیف 
کرد و گفت: انگلیسى ها آغازگر ناامنى در دریا هستند و 
امیدواریم این کار را ادامــه ندهند و تکرار نکنند؛ چرا که 
تکرار آن موجب ناامنى در جهان مى شود و به زیان همه 

خواهد بود.
حجت االسالم و المسلمین حسن روحانى روز چهارشنبه 
در جلسه هیئت دولت، گفت: دشمن به دنبال ایجاد ناامنى 
در منطقه است و از این رو به فضاى کشورمان تجاوز کرد 
که البته با پاسخ قاطع مواجه شد و از سوى دیگر به طور 
نیابتى، کشــتى نفتکش ایرانى را توقیف کردند که کار 

بسیار سخیف و غلطى انجام دادند.
دکتر روحانى خاطر نشان کرد: انگلیسى ها در آب هاى 
سرزمینى اسپانیا به ناروا این کشتى را توقیف کردند در 
حالى که خودشان در این سرزمین و منطقه جبل  الطارق 
اشغالگر هستند چرا که این سرزمین متعلق به اسپانیاست 
و دولتى اشغالگر که به ناروا در این منطقه حضور دارد این 

کار سخیف را انجام داده است.
دکتر روحانى اظهار کرد: البته ممکن است انگلیسى ها 
به دســتور آمریکا و یا آنچه گروه «ب» نامیده مى شود 
این کار را کرده باشــد کــه البته باز هم اقــدام غلط و

 اشتباهى است.

رئیس پلیــس راهنمایى و رانندگى نیــروى انتظامى از 
وضعیت ایمنى برخى خودروهاى داخلى شــدیداً انتقاد 
کرد و گفت:  برخى خودروسازان ارابه مرگ تولید مى کنند.

ســردار ســید کمال هادیانفر در رزمایش گشــت هاى 
نامحسوس پلیس راهور که صبح دیروز برگزار شد، گفت: 
توسعه انضباط ترافیکى یک اصل الزم و اجتناب ناپذیر در 
کشور اســت و باید به آن توجه الزم شود. وى گفت: در 
حال حاضر بیش از 44 میلیون راننده، 33 میلیون وسیله 
نقلیه اعم از موتورسیکلت و خودرو در 217 هزار کیلومتر 
از راه ها و بیش از 1000 شهر در حال تردد هستند گفت: 
بر این تعداد دیگر نمى توان با شیوه هاى قدیمى و سنتى 

نظارت کرد و الزم است با استفاده از شیوه هاى مدرن و 
نیز تجهیزات جدید و کنترل نامحســوس براى کاهش 

تخلفات اقدام کنیم.
هادیانفر با تأکید بر اینکه کاهــش تلفات و جانباختگان 
حوادث رانندگى یک اصل مهم و هدف اصلى پلیس راهور 
است، اظهار کرد: سایر دستگاه ها عالوه بر پلیس نیز باید 
پاى کار آمده و به وظایف خود در این خصوص عمل کنند.

رئیس پلیس راهور ناجا با انتقاد از وضعیت ایمنى برخى 
خودروها، اظهار کرد: برخى خودروسازان ارابه مرگ تولید 
مى کنند، آردى و پراید نباید در جاده ها تردد کنند و باید 

خودروسازان ما به سمت تولید خودروهاى امن بروند.

توقیف نفتکش ایرانى 
کارى کودکانه بود 

آردى و پراید 
نباید در جاده ها تردد کنند

فقط 6 دقیقه تا...
   خانه ملت |رسول خضرى، عضو کمیسیون 
اجتماعى مجلس شوراى اسالمى افزود: متأسفانه 
دسترســى به مواد مخدر به گونه اى است که اگر 
بخواهیم یک قرص استامینوفن بخریم 15 دقیقه 
طول مى کشد اما خرید مواد مخدر کمتر از شش 
دقیقه زمان مى بــرد و این نشــانه کاهش زمان 

دسترسى به مواد مخدر است.

ضایعه براى سینماى ایران
   کافه ســینما |هفته  گذشــته، نسخه  با 
کیفیت بــاالى یک فیلم روى پــرده و همچنین 
فیلمى که اخیراً روى پرده بود، قاچاق شــده و در 
فضاى مجازى براى دانلود موجود است. هر چقدر 
به غیرشفاف بودن سینماى امروز ایران نقد داشته 
باشــیم، با وجود این، عرضه  غیرقانونى هر کدام 
از آثار ایرانى روى پرده را دســت درازى به اموال 
سازندگان اثر مى دانیم. اتفاقى ناگوار که امیدواریم 

بساط  آن، هر چه زودتر برچیده شود.

نیاز ساالنه به
 400هزار ُتن کاغذ

   خبــر گــزارى صداوســیما |معــاون 
حقوقى، امور مجلس و استان هاى وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمى گفت: از 400 هزار ُتن نیاز ساالنه 
کاغذ کشور ، 90 هزار تن مربوط به نیاز نشریات، 
مطبوعات و کتاب اســت که برنامه ریزى و ثبت 

سفارش آن براى سال 98 شده است.

کشف ردپاى دایناسور 
در گلستان

   ایرنا |یک محقق زمین شــناس با تخصص 
چینه شناسى و فسیل شناســى مدعى شد براى 
نخستین بار در اســتان گلستان فسیل هاى اثرى 
از ردپاى گونه کوچک جثه دایناسورها در جنوب 
شهر نوده خاندوز در شهرستان آزادشهر شناسایى 
و کشف شده اســت. به گفته مهدى عمرانى، این 
آثار که در سنگ هاى دوره زمین شناسى تریاس 
(248 تا 200 میلیون سال قبل) حفظ شده اند، نشان 
مى دهند دایناسورها در فاصله زمانى یاد شده مانند 
دیگر مناطق کره زمیــن در این منطقه هم وجود 

داشته و زندگى مى کردند.

توقف ورود آب به 
دریاچه ارومیه 

   انتخــاب |ورود روان آب ها به دریاچه ارومیه 
با توجه به قرار گرفتن در فصل گرما و بسته بودن 
حوضه آبریز آن، به طور کامل قطع شــد اما تراز و 
وسعت نگین آبى آذربایجان مطلوب تر از سال هاى 
گذشته اســت. رئیس دفتر اســتانى ستاد احیاى 
دریاچه ارومیه مى گوید: هرســاله شاهد کاهش 
نزدیک به 70 ســانتیمترى تراز دریاچه ارومیه در 
فصل گرما هســتیم و این مقدار در زمان بارش ها 

جبران مى شود.

الاقل اصلش را مى دزدیدید!
   ایبنا |محمود رضاخانى کرمانشاهى، نویسنده، 
مدعى است داستان ســریال «پس از باران» به 
کارگردانى سعید ســلطانى که در سال 1379 از 
شبکه 3 سیما پخش شد، از یکى از آثارش به سرقت 
رفته است. او مى گوید: «من هیچیک از اعضاى 
فیلم را اصًال نمى شناختم. مى خواستم فریاد بزنم 
شما که فیلمنامه من را دزدیدید، الاقل اصل آن را 
مى دزدیدید. چرا این فیلمنامه را به "پس از باران" 
تبدیل کردید؟ داستانى که در کرمانشاه، کردستان 
و لرستان مى گذشت و جنایاتى که از زمان قاجار تا 
پهلوى دوم بر ســر مردم آمده بود را در آن سناریو 
گنجانده بودم که به رشت کشاندند و با نام "پس از 
باران" به مردم ارائه شد که از این کار خیلى ناراحت 

و آزرده شدم.»

دق مرگى آمریکایى ها
   فارس |سید جواد ابطحى، نماینده خمینى شهر در 
مجلس شوراى اسالمى گفت: انگلیسى ها باید بدانند 
جمهورى اسالمى قدرت اقدام مقابله به مثل را دارد و 

ذوق زدگى آمریکایى ها به دق مرگى مبدل خواهد شد.

وقتى  ژاپنى ها 
جواب سالم نمى دهند! 

   تســنیم | مدیرعامــل «بهمــن دیــزل»، از 
شرکت هاى فعال در صنعت خودرو به ارائه توضیحاتى 
در مورد واکنش طرف ژاپنــى گروه بهمن بعد از خروج 
ترامپ از برجام پرداخت. مرتضى شــفیعى در پاسخ به 
این پرسش که چرا با وجود احتمال خروج ترامپ از برجام 
پیش بینى هاى الزم را براى رفع مشکالت پیش روى 
خود انجام ندادید گفت: دو ساعت بعد از خروج ترامپ از 
برجام طرف ژاپنى گروه بهمن در ایمیلى اعالم کرد که 
از همکارى با این شرکت معذور است و حتى پاسخگوى 
جواب سالم ما نیز نبودند و پس از آن هم به صورت زبانى 
خواستار مالقات خصوصى با مســئوالن گروه بهمن 

شدند اما از ارائه راهکار سر باز  زدند.

گفتگویى در کار نیست
   انتخاب |«برایان هــوك»، نماینده ویژه وزارت 
خارجه ایاالت متحده در امور ایران، به شــبکه خبرى 
«العربیه»، مستقر در امارات متحده عربى گفته، ایران 
«بارها» پیشنهاد گفتگو و بازگشت به دیپلماسى از سوى 
آمریکا را رد کرده است و «در حال حاضر کانال ارتباطى 

گفتگو بین ایاالت متحده و ایران برقرار نیست».

مطهرى هم از «گاندو» 
انتقاد کرد

   جماران |على مطهرى در روزنامه «ایران» نوشت: 
سریال «گاندو» غیر از اینکه عملکرد نظام را زیر سئوال 
برد، با توجه به اینکه اختــالف میان بخش هاى نظام 
ایجاد کرده پخش آن در شرایط امروز صالح نبود، چرا 
که امروز باید صداى واحد از کشور شنیده شود. من این 
اقدامات را افراطى و دنباله اقدامات کسانى مى دانم که 
مصمم بودند برجام اجرا نشود و آنقدر کارشکنى کردند 
تا به هدفشان رســیدند و زمینه خروج ترامپ از برجام 
فراهم شد. اگر آن بخش از نظام مصمم به اجراى برجام 
بود، امروز سرنوشت کشور چیز دیگرى بود. امروز هم 
این افراد به جاى آنکه رفتارشان را تغییر دهند همان راه 
را ادامه مى دهند و توجهــى به منافع ملى و آرمان هاى 

انقالب ندارند.

ندیدم اما...
   انتخــاب |رئیس دفتر رئیس جمهور درباره پخش 
ســریال «گاندو» گفت: «گاند و» را ندیدم اما مردم و  
مسئوالن تماس گرفتند و گالیه کردند که سناریو سازى 
مى شــود. ما عادت کردیم که در برنامه هاى مختلف 
صداوسیما برخورد جناحى و  حزبى نسبت به دولت وجود 
داشته باشد. واعظى افزود: اینکه سریالى ساخته مى شود 
مشکلى نیست اما خب وقتى نویسنده اش مى گوید 80 
درصدش تخیل است، این چه معنى مى دهد؟ سئوال ما 
این است که چرا حقیقت را به مردم نمى گویند. چرا ذهن 
مردم را به موضوعات مختلف مشغول مى کنند؟ واعظى 
ادامه داد: گروهى که براى ما گزارش نوشــتند، گفتند 
جایگاه قوه قضاییه هم  در این سریال تنّزل داده شده و 

شوراى عالى امنیت ملى را نیز تنزل داده است.

احوال پرسى و دعوا!
   انتخاب |بیــژن زنگنه، وزیر نفت در پاســخ به 
ســئوالى درخصوص دیدارش با وزیر نفت عربستان 
در حاشیه اجالس اوپک گفت: هیچ دیدار خصوصى 
با وزیر نفت عربســتان نداشــتم و فقط احوال پرسى 
کردیم و حدود هفت تا هشت ساعت در جلسه اوپک 

با او دعوا کردیم.

خبرخوان

پس از برگزارى کنکور سراســرى ســال 98 خبرى در 
فضاى مجازى منتشر شد که یک دانش آموز نخبه تهرانى 
بر اثر ضرب و شتم در شــب پیش از کنکور و جراحات 
وارد شده نتوانست سرجلســه کنکور حاضر شود. درباره 
ماجراى جاماندن «پارســا» از کنکور حواشى زیادى در 
فضاى مجازى به وجود آمد که خبرگزارى «پانا» براى 
پیگیرى صحت و ســقم آنها با «ســمیرا سرورى فر»، 
مادر پارسا گفتگو کرده که بخش هایى از آن را در ادامه 

مى خوانید:
ماجراى ضرب و شتم پارسا در فضاى 
مجازى بحث برانگیز شده است کمى 
بیشــتر از ماجراى آن شب براى ما 

توضیح دهید؟
پسرم شب قبل از کنکور قرار بود به همراه برخى دوستان 
و کمک مشاورش به استخر برود که همه کنسل کردند 
جز یکى از دوستانش. پســرم براى همراهى با او و از سر 
دلسوزى که تنها نباشد به استخر رفت. در مسیر برگشت 
پسرم، دو موتورسوار که کاله کاســکت داشتند جلوى 
آنها مى ایستند و به موبایلشان نگاه مى کنند و خطاب به 
پسرم مى گویند: «آقا پسر!» بعد اینکه پسرم در پاسخشان 
مى گوید بفرمایید، او را به باد کتــک مى گیرند. یکى از 
موتورسواران یک مشت توى صورت پسرم مى زند. پسرم 
که معترض مى شــود، هر دوى آنها به او حمله مى کنند. 
دست چپ پارســا را با چاقو خط مى اندازند و چون پوتین 
پوشیده بودند، دست راستش را هم با لگد زدن له مى کنند، 
تا مى  توانند توى شــکمش ضربه مى زننــد و با چماق 
به پشت گردنش مى کوبند که پســرم از حال مى  رود و 

موتورسواران فرار مى  کنند.
او در مدرسه دشمنى داشت؟

بله، بعضى ها با او دشمن بودند و البته بخاطر درس بوده 
است. پارسا برادر دوقلویى دارد که او هم درس خوان است 

و هردو پسرم بسیار بى حاشیه و مظلوم هستند.
شما این موضوع را با پلیس در میان 

گذاشتید؟
بله. همان شب به پلیس 110 اطالع دادیم. به کالنترى 
رفتیم. تا 24 ساعت بعد از حادثه درگیر بیمارستان بودیم 
زیرا وضع پارســا عادى نبود. بعد از کالنترى به دادسرا 
رفتیم. داداســرا دوباره ما را به کالنترى فرســتاد و این 

پروسه ادامه داشت.
در نهایت کالنترى چه کرد؟

اکنون نامه  کالنترى را براى چــک کردن دوربین هاى 

کوچه در دســت داریم و باید بررســى کنیم که عامل یا 
عامالن آن چه کســانى هســتند. االن جرأت نمى کنم 
پسرم را براى خریدن نان به بیرون بفرستم. درست است 
که تالش هاى دو ساله پســر من برنمى گردد اما با پیدا 
شــدن عوامل این حادثه حداقل مى توانم امنیت خاطر 

داشته باشم.
در خبرها آمده اســت که شما گفتید 
فرزندتان نخبه اســت و حتماً رتبه 
کنکورش زیر 10 مى شــود آیا این 

حرف ها را تأیید مى کنید؟
پسرم در تست هایى که در مدرسه و کالس هاى کنکور 
مى زد همیشه درصد هاى باالیى داشــت و این نه تنها 

حرف من بلکه گفته معلمان و مدرسان درس هایش است. 
استاد شیمى پسرم پروفسور شیمى دانشگاه تهران است 
و مطمئن بود که رتبه پسر من تک رقمى خواهد شد. حتى 
سال گذشته، برخى از معلمان از پسرم خواسته بودند که در 

نوشتن کتاب با آنها همکارى کند.
شدت ضربات در چه حد بود که پسر 
شما موفق نشــد سرجلسه کنکور 

حاضر شود؟
صبح روز بعد از حادثه، پســرم بــراى خواندن نماز بلند 
شــد و اندکى صبحانه خورد ولى نمى توانســت نفس 
بکشد و مجبور شدیم او را به دکتر ببریم تا بعد به حوزه 
امتحانى اش برسانیم، ولى قبل از رسیدن به آنجا حالش 
بدتر شد و نتوانست سرجلسه کنکور حاضر شود. پسرم 
را به بیمارســتان رســاندیم و پس از بررسى هاى دکتر 
گفته شد که ضربات واردشــده به پسرم حرفه اى بوده 
اســت یعنى تعمداً طورى ضربه زدند که منجر به مرگ 
نشود و جراحاتى وارد کنند که نتواند حرکت کند. دکتر 
گفت که وقتى با پوتین ضربه بزننــد به قصد له کردن 
گوشت اســت نه شکســتن اســتخوان. این موضوع 
نشــان مى هد که با یک برنامه ریزى قبلى به پســرم 

حمله کردند.
آیا به فرد یا افرادى مشکوك هستید و 

به پلیس گفتید؟
بله. مشکوك هستم و اســامى را به پلیس دادم و توقعم 
این اســت تا پیش از اینکه حافظه پر و فیلم ها پاك شود 
دوربین ها را از دم منزلمان بررســى کنند تا عامالن پیدا 
شوند. اکنون حال بچه هاى مدرسه پسرم خوب نیست. 
معلمان هم نگران هستند و مشاورانش پس از شنیدن این 

داستان گریه کردند.

ماجراى دانش آموز نخبه اى که از آزمون سراسرى جا ماند

«پارسا» را آنقدر زدند که به کنکور نرسید

آیت ا... سید محمدعلى موسوى جزایرى، رئیس حوزه 
علمیه اهواز و عضو مجلس خبرگان رهبرى در حاشیه 
بازدید از رسانه رسمى حوزه هاى علمیه  به کناره گیرى 
خود از سمت نمایندگى ولى فقیه و امامت جمعه اهواز 
اشــاره کرد و افزود: با توجه به عارضه سختى که براى 

بنده پیش آمــد و درمان پذیر نبود بــه این صورت که 
امکان ایســتادن طوالنى را نداشــتم، از رهبر معظم 
انقالب درخواست کناره گیرى کردم که مورد موافقت 
قرار گرفت، ولى به دلیل مشــکالت خاص خوزستان و 
نگرانى هایى که وجود داشت، بین ماندن در خوزستان 
و آمدن به قم مردد بودم که این نگرانى به رهبر انقالب 
رســید و در دیدارى که خبرگان با رهبرى داشــتند، به 
ایشان عرض کردم از خدا خواسته ام تا عمر دارم از شما 
جدا نشوم که ایشان هم فرمودند ان شاءا... از خوزستان 

هم جدا نشوید.
به گزارش خبرگزارى «حوزه»، وى بیان کرد: ایشــان 
هم به بنده لطف فرموده و ریاســت حوزه هاى علمیه 
خوزستان را به اینجانب محول فرمودند تا در کنار حوزه 
بتوانیم در استان نیز حضور داشته باشیم و به مشکالت 

اجتماعى و فرهنگى مردم رسیدگى کنیم.

شهردار مشهد اســتعفاى معاون فرهنگى شهردارى را 
تأیید کرد. 

محمدرضا کالیى در نشســت با خبرنگاران اظهار کرد: 
مســئوالن باید هزینه اقدامات خود را بدهند و با اتفاقى 
که روز سه شنبه افتاد و به خبرنگاران توهین شد زارعى 
معاون فرهنگى اســتعفاى خود را تقدیم کرد که بنده با 
استعفاى ایشان موافقت کردم. شهردار مشهد بار دیگر از 

خبرنگاران عذرخواهى کرد.
صبح روز سه شــنبه در جریان نشســت خبرى شهردار 
مشــهدمقدس، خبرنگاران از عدم پاســخگویى معاون 

فرهنگى شهردار گالیه مى کنند؛ شهردار پس از اینکه یک 
خبرنگار با معاون فرهنگى تماس مى گیرد و وى پاسخگو 
نیســت؛ خود مبادرت به برقرارى تماس مى کند و وقتى 
علت عدم پاسخگویى معاون فرهنگى به خبرنگاران را 
جویا مى شود وى لفظى ناشایست را خطاب به خبرنگاران 
به کار مى برد. اتفاقى که در نشست خبرى شهردار مشهد 
مقدس و توهین صورت گرفته از سوى معاون فرهنگى 
شــهردار به خبرنگاران رخ داد از هر زاویه اى نگریسته 
شود قطعًا قابل پذیرش نیســت و همین موضوع باعث 

استعفاى وى شد.

«جک استراو»، سیاســتمدار نام آشناى بریتانیایى براى 
ایرانیــان، کتابى با عنوان «کار، کار انگلیسى هاســت» 

درباره روابط تاریخى دو کشور نوشته است.
به گزارش «بهار»، این کتاب 400 صفحه اى در بریتانیا 
منتشر شده و تماماً به مسائل ایران و بریتانیا با درونمایه اى 
تاریخى پرداخته است. نام کتاب برگرفته از ضرب المثلى 
مشهور در بین ایرانیان است که پشــت پرده هر پدیده 

مشکوکى را به «انگلیسى ها» نسبت مى دهد. 
استراو، اولین وزیر خارجه بریتانیا و عالى ترین مقام این 
کشور بود که پس از انقالب به تهران سفر کرد. دیدار اول 
او از تهران به فاصله بسیار کوتاهى پس از حمالت یازدهم 
سپتامبر بود. جک استراو مهرماه سال 1380 براى اولین 
بار به تهران رفت و تا زمانى که وزیر خارجه بود چهار بار 

دیگر هم به ایران سفر کرد. 
کتاب «کار، کار انگلیســى هاســت» به موضوع روابط 
ناســازگار ایران و بریتانیا پرداخته و یادآورى کرده که در 
میان دیپلمات هاى بریتانیایى شوخى تند و تلخى وجود 
دارد که «ایران تنها کشور جهان است که هنوز بریتانیا را 

به عنوان یک ابَرقدرت باور دارد» اما به تعبیر استراو این 
براى بسیارى از ایرانى ها، این یک شوخى نیست. 

اســتراو در کتاب جدیدش به نوعــى خاطراتى را که در 
زندگى نامه اش آورده بود، مرور مى کند: «ترافیک تهران 
وحشتناك بود و بیشتر ماشــین ها، خودروهایى فرسوده 
بودند که در اصل ســاخت یک کمپانى تعطیل شــده 

انگلیسى بود.»

پایان کار آقاى معاون به دلیل توهین به خبرنگاران  بین ماندن در خوزستان و آمدن به قم مردد بودم

«کار، کار انگلیسى هاست»، اثر یک انگلیسى نام آشنا!

با اعالم سازمان حمایت از مصرف کننده آمریکا، اسباب 
بازى «فورکى» از انیمیشن «داســتان اسباب بازى 4» 

براى کودکان بسیار خطرناك اعالم شد.
کمپانى «دیزنى» هم به سازمان حقوق مصرف کنندگان 
پیوســت تا اعالم کند این اســباب بازى که چشم هاى 
بزرگى دارد، به راحتى کنده مى شــود و مى تواند باعث 
ایجاد خطر و حتى خفگى کودکان شود. این اسباب بازى 
بر اســاس شــخصیت جدید «فورکى» که به انیمیشن 
«داستان اسباب بازى 4» اضافه شده ساخته شده است 

که دستانى مخملى و چشم هاى بزرگى دارد. 
ســازمان حمایت از مصرف کنندگان آمریکا اعالم کرد: 
خریداران باید فوراً محصول ذکر شــده را از دســترس 
بچه هاى خود خارج کننــد و آنها را به فروشــگاه هاى 

«دیزنى» در مکان هایى مثل «دنیــاى والت دیزنى» و 
«دیزنى لند» بازگردانند و مبلغ پرداخت شده را دریافت 
کنند. در حدود 80 هزار اســباب بازى «دیزنى» که در 
کشور چین ساخته و طراحى شده، در بازار هاى آمریکا به 
فروش رسیده و 650 مورد نیز در کانادا گزارش شده است.

«فورکى» چینى دردسرساز شد

عضو کمیســیون قضایــى و حقوقى مجلس شــوراى 
اسالمى جزییاتى از فساد پنهان در قراردادهاى میلیاردى 

بازیکنان فوتبال را تشریح کرد.
محمدعلى پورمختار در گفتگو با «تسنیم»، پرونده فساد 
در فوتبال در دوره نهم مجلس را قوى ترین کار در حوزه 

مبارزه با فســاد در دوره نهم دانست و گفت: مستندات و 
گزارش  هاى خیلى مفصلى درباره فساد در فوتبال در دوره 
نهم مجلس تهیه و به قوه قضاییه ارسال شد و انتظار ما 
این است که قوه قضاییه ســریع تر به موضوع فساد در 
فوتبال که مستندات آن ارسال شده است، رسیدگى کند.

عضو کمیســیون قضایى و حقوقى مجلس از ارســال 
گزارش هاى جدیدى در رابطه با فســاد در قراردادهاى 
بازیکنان فوتبال به مجلس خبــر داد و اظهار کرد: اخبار 
و گزارش هاى ناخوشــایندى از قراردادهاى میلیاردى 

بازیکنان باشــگاه ها به مجلس واصل شده که واقعًا این 
قراردادها در این شــرایط اقتصادى که بعضى  ها محتاج 

نان شب شان هستند، هیچ توجیهى ندارد.
وى با تأکید بــر اینکه فســاد در قراردادهاى میلیاردى 
بازیکنان فوتبال مشهود است اظهار کرد: این قراردادها 
مى تواند دلیلى بر وجود فساد پنهانى باشد که در گزارشى 
که در مجلس نهــم تهیه کردیم، به آن پرداخته شــد؛ 
متأسفانه این فساد در فوتبال همچنان ادامه دارد. حتى 
ممکن است بخشــى از این پول ها به خوِد بازیکن هم 

نرسد، اما به نام بازیکن و به کام دالالن باشد.
وى تأکید کرد: در شرایط موجود، قراردادها به نوعى به 
مسئله  اى رقابتى بین باشگاه ها تبدیل شده است و مانند 
سفته بازى شــده که براى خرید و فروش کاالیى شاهد 
آن هســتیم، به طورى که براى خرید و فروش بازیکن 
نیز همیــن اتفاق مى افتد و قیمت  هــا را اضافه مى کنند 
و به یک باره قیمت غیرواقعى میلیــاردى به روى یک 
بازیکن مى گذارند کــه بازیکن نیز اصــًال در این حد و 

اندازه  ها نیست.

پاى «فساد در فوتبال»
 به مجلس باز شد
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گرماى شدید در کاشان
رئیـس اداره هواشناسـى کاشـان از افزایـش دما در 
این شهرسـتان خبـر داد و ابراز کرد: بیشـینه دما 41 
درجه سـانتیگراد اسـت اما دماى هـوا در روز جمعه 
افزایـش محسوسـى دارد به نحـوى که تـا 4 درجه 
هـوا گرم تـر مى شـود و بـر همین اسـاس بـا توجه 
به بـروز پدیـده گرد و خـاك محلـى و افزایـش دما 
افراد حسـاس بـه گرمـا، بیمـاران قلبى و تنفسـى و 
افراد آسـیب پذیـر از تردد غیـر ضرورى خـوددارى 

کنند.

اولویت استخدام در مبارکه
حمیدرضـا عصـارزادگان، فرمانـدار مبارکـه گفت: 
یکـى از شـرایط اصلى اسـتخدام جوانـان در صنایع 
این شهرسـتان بومى بودن اسـت و همواره بخشـى 
از اولویت اسـتخدام در فراخوان هاى اسـتخدام آنان 

اختصاص پیدا مى کند.

تشکیل جلسه هیئت امناى 
بنیاد علمى اکو 

چهارمین اجـالس هیئت امنـاى بنیاد علمـى اکو و 
پنجمین نشسـت کمیتـه اجرایـى این بنیـاد علمى 
در محـل کتابخانـه مرکـزى دانشـگاه اصفهـان 
بـا حضـور وزراى علـوم کشـورهاى پاکسـتان و 
ایـران و همچنیـن دبیـرکل اکـو و هیئت بلنـد پایه 
کشـورهاى عضـو برگزار شـد. ایـران، افغانسـتان، 
پاکسـتان، تاجیکسـتان و آذربایجـان پنـج عضـو 
رسـمى بنیاد علمى اکو هسـتند و تبـادالت علمى و 
فناورى میـان این اعضا مى تواند در رشـد اقتصادى 
و توسـعه صنعت گردشـگرى تأثیر بسـزایى داشـته 

باشد.

آموزش جهادگران کارآفرین 
در اصفهان

اولیـن دوره آموزشـى جهادگـران کارآفریـن 
با همـت بسـیج دانشـجویى اسـتان و کمیتـه امداد 
در دانشـگاه آزاد اسـالمى واحد خوراسـگان برگزار 
شـد.  حجت ا... مالکى، معاون اشـتغال و خودکفایى 
کمیته امداد امـام خمینـى (ره) بابیـان اهمیت ویژه 
توانمندسـازى نیازمنـدان بـراى کمیته امـداد، این 
نهاد گفت: اسـتفاده از ظرفیت نیروهـاى داوطلب و 
جهادى در این مسـیر مى توانـد گره گشـا و پرفایده 

باشد.

آغاز برداشت هلو و شلیل 
برداشت هلو و شـلیل از 1080 هکتار از باغات بارور 
اسـتان اصفهـان آغاز شـد. مدیـر باغبانى سـازمان 
جهاد کشـاورزى اسـتان اصفهان گفـت :پیش بینى 
مى شود از این مقدارسطح زیر کشت بیش از 22 هزار 
تن محصول هلو و شـلیل برداشت شـود . احمدرضا 
رئیـس زاده گفـت: به دلیل خشکسـالى هاى سـال 
گذشته میزان تولید این نوع محصول کاهش داشته 
اسـت. وى بـا اشـاره بـه اینکـه شهرسـتان هـاى 
فالورجان ، فریدن،گلپایگان، مبارکه، تیران و کرون 
و خمینى شـهر از مراکز تولید هلو و شـلیل در استان 
اسـت افزود: برداشـت ایـن محصـول تا مهـر ادامه

 دارد.

کاشت 21هزار گل 
در نجف آباد

مدیر منطقه 2 شهردارى نجف آباد گفت: طى سه ماه 
اخیر بیش از 20 هزار گلدان انواع گل شامل جعفرى، 
الدن، رعنـا، زیبـا، گل درشـت و اطلسـى در نقاطى 
ماننـد محوطه روبـه روى فرمانـدارى، بـازار، پارك 
کوهسـتان، چهارباغ و خیابان آیت شـمالى کاشـته 
شده اسـت. بهمن قنبرى از چمن زنى و سمپاشى در 
سـطح منطقه به همراه حذف شـاخه هاى خشک و 
ایمن سازى درختان بیشه نیز به عنوان دیگر اقدامات 

انجام شده در این مدت نام برد. 

خبر

در دیدار مدیرعامل شرکت گاز استان با رئیس سازمان 
نظام مهندسى استان زمینه هاى اجرا و نظارت بر سیستم 
لوله کشى داخلى منازل و ساختمان هاى مشترکین گاز 
طبیعى و همچنین ترویج فرهنگ ایمنى و مصرف بهینه 

گاز طبیعى مورد بحث و بررسى قرار گرفت.
در این دیدار مدیر عامل شرکت گاز استان گفت: برقرارى 
جریان گاز فقط با تأییدیه نظام مهندسى انجام مى شود 
و این شرکت به هیچ عنوان تغییر در سیستم لوله کشى 
داخلى گاز بدون تأییدیه ســازمان نظام مهندســى را 
نمى پذیرد و طبق دســتورالعمل و قراردادهاى اولیه، در 
صورت مشاهده و گزارش مأموران این اداره، جریان گاز 

مصرفى  قطع و وصل مجدد آن منوط به تأییدیه سازمان 
نظام مهندسى ساختمان است.

ســید مصطفى علوى با تأکید بر اینکه در هر بخشــى 
از فرایند گازرســانى کیفیــت کار بســیارحائز اهمیت 
اســت، افزود: از نصب یک بست ســاده تا رنگ آمیزى 
نهایى علمک هــا و... باید نظارت دقیق انجام شــود و 
مهندسان ناظر  در پیاده ســازى ضوابط و استانداردهاى 
نظام مهندســى ســاختمان، به ویژه آنجایى که بحث 
جان و مــال مــردم در میان اســت مکلف هســتند 
که ســختگیرانه و با حساســیت باالیى نظارت داشته 

باشند.

وزیر علوم و فناورى پاکستان ضمن آمادگى کامل براى 
همکارى در بخش هاى مختلف بــه ویژه علوم ریاضى، 
معمارى و هنر و تبادل اســتاد و دانشجو با دانشگاه هاى 
ایران اظهار کرد: زمینه هاى همکارى بســیار خوبى در 
بخش هاى علمى و فناورى بین دو کشور ایران و پاکستان 
و همچنین شهر اصفهان وجود دارد که در توسعه روابط 

سیاسى و اقتصادى نقش مهمى خواهد داشت.
چادرى فؤاد حسین در دیدار با استاندار اصفهان با اشاره به 
فعالیت خانه ریاضیات اصفهان، افزود: امید است با وجود 
چنین مراکز علمى و پژوهشــى در ایران، همکارى هاى 
دو کشور بیش از پیش توســعه یابد.  وزیر علوم و فناورى 

پاکستان، یکى از برنامه هاى این کشور را ایجاد اشتغال و 
کارآفرینى دانست و گفت: یکى از زمینه هاى آن صنعت 
فرش است که همکارى هاى خوبى در این زمینه با ایران 

داریم.
فؤاد حسین با اشاره به نقش مهم علم و فناورى در توسعه 
روابط بین کشورها و بنیاد علمى، اضافه کرد: کشورهاى 
مهمى مانند ایران، پاکستان و ترکیه در تقویت آن، جایگاه 
بسزایى دارند. وى مســئله مواجهه با کم آبى را یکى از 
زمینه هاى مورد تأکید براى همکارى بین کشــورهاى 
منطقه عنوان و تصریح کرد: مسائل و مشکالت منطقه اى، 

گریبان گیر همه کشورهاى آن منطقه مى شود.

زمینه هاى همکارى در اصفهان 
وجود دارد

برقرارى جریان گاز در منازل 
فقط با تأیید نظام مهندسى 

«محمدحســن ملک   مدنى» در 29 آبان سال 1362 به 
عنوان «شــهردار اصفهان» معرفى شد و  بیش از هفت 
سال  این سمت را عهده دار بود. از دوران حضور این مدیر 
اهل میبد یزد به عنوان شهردار اصفهان خاطرات زیادى 
نقل مى شــود که یکى از آنها نحوه مواجهه با آزادسازى 
ملک هاى اطراف زاینده رود است، گام بزرگى که ملک 
مدنى براى تبدیل حاشیه رودخانه به پارك برداشت تا امروز 
ساحل این رودخانه بخشى جداناپذیر از فرهنگ تفریحى 
اصفهان شود. خبرگزارى «ایمنا»، وابسته به شهردارى 
اصفهان گفتگویى با محمدحســن ملک مدنى 65 ساله 
همزمان با سفر او به شــهر اصفهان انجام داده است که 
بخش هایى از اظهارات او را درباره وضعیت اصفهان دهه 

60 مى خوانید.
■ در آغاز فعالیت هایى که براى زیباســازى شهر انجام 
مى شد، مى گفتند اگر گلکارى کنید مردم گل را مى چینند، 
گفتیم اینقدر گل مى کاریم که دیگر نچینند. ســعى بر 
فرهنگسازى داشتیم و به مردم مى گفتیم اگر در پارك ُگلى 
را شکستید، گویى در منزل خودتان این ُگل را شکسته اید.

■ در دوران فعالیت در شهردارى اصفهان تالش کردیم 
زشتى هاى شهر را از آن بگیریم؛ مى خواستیم زیباسازى 
کنیم و مردم را عادت دهیم که اگر خانه اختصاصى دارید 
و در آن زباله نمى ریزید، یک خانه بزرگ تر هم به نام شهر 
دارید که آن هم به شما تعلق دارد، در این زمینه تمام تالش 
خود را کردیم تا بتوانیم فرهنگسازى کنیم. سعى کردیم به 
مردم بگوییم  زباله هایتان را در جوى آب نریزید، اگر بریزید 
هزینه نظافت شهر را از خودتان مى گیریم، اگر مى خواهید 

هزینه ندهید، زباله نریزید! 
■ در زمین هاى محور زاینده رود در طول زمان تصرفاتى 
اتفاق افتاده و تنها یک بخش کوچک آن پارك به صورت 
باقى مانده بود و بقیه امالك شهرى بود؛ تصمیم گرفتیم 

از غرب تا شــرق اصفهان اقدامى انجــام دهیم تا مردم 
بتوانند در پارك قدم بزنند. معتقــد بودیم در پارك نباید 
هیچ ساختمانى غیر از ســاختمان هایى که مرتبط با آن 
است، وجود داشته باشد؛ اگر قرار شد هر سال در آن بنایى 
ساخته شود، دیگر چیزى از آن باقى نمى ماند. در پارك ها 
غیر از سرویس خدماتى و بهداشتى و کافى شاپ با سازه 
ســبک که الزمه چنین فضایى است، نباید چیز دیگرى 

وجود داشته باشد.
■ دوران هاى مختلــف یادگارى هایى همچون باغ فین 
کاشان، باغ شاهزاده ماهان کرمان، باغ دولت آباد یزد و... 
بر جاى گذاشتند. ما هم تصمیم گرفتیم یک اثر از دورانى 
که در آن قرار داشــتیم به یادگار بگذاریم که نتیجه آن 
«باغ غدیر» شــد. گرچه براى باغ غدیر کتابى چاپ شد، 
اما نتوانستیم آنگونه که شایسته است آن را نشر دهیم تا 
بیش از پیش ارزش این اقدام را به منصه ظهور برسانیم 
بخاطر همین کوتاهى شــاید 150 سال دیگر ارزش باغ 

غدیر مشخص شود.
■ تا قبــل از ســال 62 بســط و توســعه کتابخانه ها، 
فرهنگسراها، مســائل فرهنگى و... اصًال و ابداً ربطى به 
شهردارى نداشت اما در آن دوران به سمت توسعه فرهنگ 
و هنر حرکت کردیم؛ به یاد دارم که قرار بود هنرســتان 
موسیقى راه اندازى شود، اما مدیرکل ارشاد گفت مکانى 
براى راه اندازى آن نداریم، شهردارى منطقه 5 را که یک 
ساختمان قدیمى بود خالى و به هنرستان موسیقى واگذار 

کردیم و یک کار سمبلیک انجام دادیم.
■به مرور زمان سعى کردیم زمین هاى حاشیه رودخانه را 
بگیریم، تا همه مردم به رودخانه دسترسى داشته باشند و 
به یک مکان عمومى تبدیل شود نه خصوصى؛ نتیجه آن 

نیز توسعه فضاى سبز شد.
■ از روى پل هایى که میراث گذشته بود، اتومبیل عبور 

مى کرد، در حالى که باید این میراث هاى با ارزش را حفظ 
مى کردیم در این راستا ورود خودروها بر روى این پل ها 
ممنوع و کًال بسته شد و هنگامى که متوجه شدیم سى و 
سه پل به شــدت در معرض خطر است به کمک میراث 

فرهنگى، بازسازى و الیروبى رودخانه را آغاز کردیم.
■ به یاد دارم آمار غرق شــدن بچه ها یا افراد بزرگسال 
در رودخانه زاینده رود 116 نفر در ســال بود چون مردم 
مى خواستند آب تنى کنند، از این رو با کمک تربیت بدنى، 
استاندارى و... حرکتى انجام دادیم تا در شهر استخر ساخته 
شــود، با انجام این اقدام آمار غرق شدگان در رودخانه به 

طور محسوسى کاهش پیدا کرد.
■ آتش نشانى در آن دوران وسایل و تجهیزات نداشت و 
آتش نشانان غواصى بلد نبودند که مشکل بسیار بزرگى 
بود اما با همتى که شد خوشــبختانه آتش نشانى به این 
امکانات مجهز شــد. همچنین بعضى از چشمه ها که از 
نخاله ُپر شده بود با زحمات زیاد تخلیه شد، چشمه ها راه 
افتاد و دوطرف آن فضاى سبز ایجاد شد تا مردم بتوانند در 

آرامش زندگى کنند.
■ اگر فرصتى پیش آید رسماً از مردم اصفهان عذرخواهى 
مى کنم. ما بارها از جلوى حمام خسرو آقا رد شدیم و متوجه 
نشدیم که باید به داد آن برسیم، گرچه متولى آن میراث 
فرهنگى بود اما یک حمام دوره صفوى «دم بیل» سپرده 

شد و از این بابت از مردم اصفهان عذرخواهى مى کنم.
■اگر روزى دوباره شهردار شوم به آن بیش از پیش توجه 
مى کنم؛  اصفهان مظلوم و گرفتار است این شهر در چنگال 
ما اسیر شده؛ اصفهان با پتانسیل ها و ظرفیت هایى که دارد 
امروز باید سه فرودگاه داشته باشد و کوچه پس کوچه هاى 
آن مملو از توریست باشد، در رستوران ها، فروشگاه هاى 
صنایع دستى و فرش فروشى ها، گردشگران در حال خرید 
باشند تا هنرمندان تشویق شوند و بتوانند بیشتر تولید کنند. 

شهردار اصفهان در سال هاى 62 تا 69  از مدیریتش بر این شهر گفت

اصفهان چگونه از دهه 60 
به دهه 90 رسید

رئیس اداره امــور بیابــان اداره کل منابع طبیعى 
اســتان اصفهان  در گفتگو با «مهــر» اظهار کرد: 
اگرچه در مناطق بیابانى استان اصفهان 16 کانون 
بحران فرســایش بادى وجود دارد اما باید گفت دو 
کانون موسوم به سجزى و انارك بحرانى ترین آنها 

محسوب مى شوند.
حســین على نریمانى ادامه داد: مطالعات دفتر امور 
بیابان کشور بیانگر خســارت بیش از 390 میلیارد 
ریالى کانون بحران دشت سگزى در طول یکسال 
اخیر اســت. وى تأکید کــرد: مطابق بــا تعاریف 
کنوانســیون مقابله با بیابان زایى، در هر اکوسیستم 

که توسط انسان یا عوامل طبیعى تخریب سرزمین 
اتفاق بیافتد سرانجام منجر به ظهور و توسعه بیابان 

مى شود.
رئیس اداره امور بیابان اداره کل منابع طبیعى استان 
اصفهان با اشاره به اینکه نمى توان به سه میلیون و 
200 هزار هکتار بیابان موجود دل خوش کرد، گفت: 
ســو ء مدیریت در اکوسیستم یا توســعه و عمران، 
مغایر با سند آمایش استان مى تواند منجر به توسعه 

بیابان ها شود.
وى تأکید کرد: گرچــه اداره کل منابــع طبیعى و 
آبخیزدارى استان اصفهان در طول 45 سال گذشته 
با اجراى پروژه هاى مقابله با بیابان زایى بیش از 300 
هزار هکتار جنگل دست کاشت براى کنترل طوفان 
و فرسایش ایجاد کرده است ولى نباید فراموش کنیم 
که مدت نیم قرن طول کشــیده است تا 30 درصد 
کانون هاى بحرانى فرســایش بادى استان کنترل 

و تثبیت شوند.
وى اضافه کــرد: حــاال اگر فرض کنیم شــدت 
بیابان زایى کاهش یابد یا صفر شــود حداقل 200 
سال زمان براى تثبیت کانون هاى باقیمانده زمان 

و اعتبار نیاز است. 

عملیــات اطفاى حریق در شــهرك صنعتى رازى 
شهرســتان شــهرضا با حضور جمعى از کارکنان 
شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان برگزار 

شد.
در این عملیات که به منظور آمادگى بیشتر ایستگاه 
آتش نشــانى و تیم HSEE  این شهرك به منظور 
مقابله با حوادث احتمالى برگزار شــد؛ سه دستگاه 
خودروى آتش نشــانى ، آمبوالنــس و خودروهاى 
امدادى حضور داشتند که در پایان به نحو مطلوبى 

موفق به مهار آتش شدند.
 الزم بــه ذکر اســت شــهرك صنعتــى رازى با 
مســاحت بیش از 1500 هکتار یکى از بزرگ ترین 
شهرك هاى صنعتى استان و کشــور است که به 

دلیل استقرار صنایع شیمیایى و پتروشیمى در آن؛ 
همواره با خطر آتش سوزى و حریق رو به رو بوده و 
به همین دلیل شرکت شهرك هاى صنعتى استان 
اصفهان با احداث ایستگاه آتش نشانى و تجهیز آن 
به سه دســتگاه خودروى آتش نشانى و تجهیزات 
آن، ایجاد تعامل و هماهنگى مناسب با  تعدادى از 
خودروهاى آتش نشانى واحدهاى صنعتى مستقر در 
شهرك و همچنین ارائه آموزش هاى الزم در زمینه 
ایمنی و اطفاى حریق  به واحدهاى صنعتى و نظارت 
بر حسن اجراى این قوانین؛ گام هاى ارزشمندى در 
جهت جلوگیرى از وقوع سوانح و همچنین کاهش 
حداکثرى خسارات ناشى از حوادث احتمالى برداشته 

است.

واحد تئاتر حوزه هنرى استان اصفهان به مناسبت 
دهه کرامت به اجراى سه نمایش خیابانى در اماکن 

عمومى و تاریخى اصفهان اقدام مى کند.
سه نمایش «عارض» به کارگردانى محمدرادمهر، 
نمایش «آکا» بــه کارگردانى فرامــرز غالمیان و 
نمایش «یه جفت پاپرى» به کارگردانى مریم نقوى 
به مناســبت میالد امام رضا(ع) در اماکن تاریخى 
میدان نقــش جهان، پل خواجــو و خیابان آمادگاه 

اجرا مى شود.
نمایش «عارض» در روز جمعه 21 تیرماه در ساعت 
19 در میدان امام (ره) و ســاعت20 در پل خواجو و 
در روز شنبه 22 تیر ســاعت19 در میدان امام(ره) و 

ساعت 20 در خیابان آمادگاه به اجرا در مى آید.

نمایش «آکا» در ســاعت 19 امروز پنج شنبه 20 
تیرماه در پل خواجو و در ساعت 20 در خیابان آمادگاه 
به اجرا در مى آید. آخریــن روز اجراى این نمایش 
شنبه 22 تیرماه ساعت 19 در پل خواجو و ساعت 20 

در میدان امام (ره) خواهد بود.
اجراى اول نمایش «یه جفت پاپرى» نیز امروز پنج 
شنبه 20 تیرماه در ســاعت 19 در خیابان آمادگاه و 
در ساعت 20 در میدان امام (ره) برپا مى شود و این 
نمایش اجراى دوم خود را در ساعت 19 روز جمعه 
21 تیرماه در پل خواجو و ساعت 20 در میدان امام 
(ره) برپا مى کند و در روز یک شنبه  23تیرماه نیز در 
ساعت 19 در خیابان آمادگاه و در ساعت 20 در پل 

خواجو اجرا مى شود.

مدیر دفتر فنى شــرکت توزیع برق استان اصفهان 
گفت: این شــرکت به دلیل وجود خطرات متعدد 
هنگام بازدید از شبکه و تأسیسات زیر بار در مناطق 
روستایى و خارج از محدوده شــهرها، با همکارى 
شــرکتى دانش بنیان در اســتان موفق به تولید 
دســتگاهى با امواج فراصوت، به منظور دورکردن 

حیوانات وحشــى و ارتقاى ایمنى کارشناسان این 
اداره شده است. 

مهدى پیرپیران هزینه اجراى ایــن طرح را بیش 
از 200 میلیون ریال برشــمرد و افــزود: مکانیزم 
این دســتگاه به نحوى اســت که بــا تولید امواج 
اولتراسونیک (امواج الکترومکانیکی)، باعث  دورى 
حیوانات شده و به فرد فرصتى کوتاه براى دور شدن 

از محل مى دهد. 
وى با بیــان اینکه در گذشــته از دســتگاه هاى 
الکترونیکى خارجــى به منظــور دورى حیوانات 
استفاده مى شــد که چندان اثر بخش نبود گفت: 
جلوگیرى از آسیب  رســانى احتمالى به حیوانات با 
توجه به تــرس از مواجهه افراد بــا آنها و بى خطر 
بودن امواج الکترونیکى این دستگاه و حفظ محیط 
زیست از مزایاى اســتفاده از مترسک الکترونیکى

 است.

سجزى و انارك 
بحرانى ترین کانون هاى گرد و غبار اصفهان

برگزارى عملیات اطفاى حریق
 در شهرك صنعتى رازى

اجراى 3 نمایش خیابانى به مناسبت دهه کرامت

اختراع مترسک الکترونیکى در اصفهان

پیش از این در مناطق شــهرى مختلــف اصفهان تعداد 
مشاوران امالك انگشت شمار بود اما چند صباحى است که 
با خیل عظیمى از تعداد این دفاتر حتى در یک خیابان از شهر 
مواجه مى شویم. گمانه زنى هاى زیادى در مورد اینکه پیش 
درآمد و تبعات وجود این تعداد از دفاتر مشاوره امالك در هر 
منطقه به چه صورت است، وجود دارد. بسیارى کارشناسان 
بر این عقیده اند که شــرایط اقتصادى کشور و راحتى راه 
اندازى یک دفتر امالکى باعث شده که با رشد قارچ گونه آنها 

در سطح شهر مواجه باشیم.
 در این باره مسعود احمدى اصفهانى، نایب رئیس اتحادیه 
مشاوران امالك اصفهان به «ایمنا» مى گوید: در حال حاضر 
هیچ ابزار قانونى براى جلوگیرى از فعالیت دفاتر مشــاوره 
امالك جدید در مناطق شهرى وجود ندارد. البته باید توجه 
داشــت که وجود تعداد زیادى از دفاتر مشاوران امالك در 
یک منطقه موجب رقابتى تر شدن بازار امالك و افزایش 

حق انتخاب مشتریان در بازار خواهد شد و متقاضیان مسکن 
بهتر مى توانند در برابر گزینه هاى پیشنهادى و دلخواهشان 
دســت به انتخاب بزنند. راه اندازى راسته هاى مختلف با 
فعالیت هاى خدماتى یکسان در بازارهاى قدیم نیز با همین 

هدف انجام مى شده و موجب تسهیل در روند خرید مردم 
است. قانونى نیاز اســت که به اتحادیه اجازه بدهد تراکم 
مشــاوران امالك در یک منطقه را تنظیم کند و به پخش 

واحد هاى صنفى خود در مناطق شهرى بپردازد.

محدودیتى براى تعداد دفاتر مشاوره امالك  نیست!
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محسن تنابنده، «نقى معمولى» سریال «پایتخت» بازیگر نقش «قاتل عنکبوتى» در ساخته جدید ابراهیم 
ایرج زاد کارگردان «تابستان داغ» شد.

گردان جوانى که تجربه موفقى چون «تابستان داغ» را در کارنامه 
ابراهیم ایرج زاد، کار

هنرى اش دارد با یک فیلم جدید و متفاوت به سینماها مى آید.

«عنکبوت» عنوان ساخته جدید ابراهیم ایرج زاد است که این روزها در مرحله پیش 

د قرار دارد و محسن تنابنده به عنوان اولین بازیگر این فیلم که نقش اصلى 
تولی

را برعهده دارد جلوى دوربین خواهد رفت. اکتاى براهنى نویسنده این اثر است و 
تهیه کنندگى آن را جواد نوروزبیگى بر عهده دارد.

کارگردان فیلم «عنکبوت» با انتشار پستى خبر از حضور قطعى محسن تنابنده 

در فیلم ش داد. ابراهیم ایرج زاد با انتشــار عکسى از محسن تنابنده نوشت: «و 

حاال شروع پروژه جدید «عنکبوت»... با افتخار اعالم مى کنم محسن تنابنده 
در نقش «عنکبوت»...»

«عنکبوت» بازیگــران مطرح دیگرى دارد که طــى روزهاى آینده معرفى 

مى شوند. محسن تنابنده اولین بازیگر فیلم «عنکبوت» است که به احتمال 

زیاد براى نمایش در سى و هشتمین جشــنواره فیلم فجر ساخته مى شود و 

داستان زندگى مردى که قصد دارد ریشه فســاد را خشک کند را به تصویر 

مى کشد. در حقیقت این فیلم روایت آسیب شناسى و نقد نگاه تند این مرد است. 

اغ» ساخته قبلى ابراهیم ایرج زاد بود که در سى و پنجمین جشنواره 
«تابستان د

فیلم فجر به نمایش درآمد و در 13 رشته نامزد دریافت سیمرغ بلورین شد و 

اولین تجربه فیلم بلند سینمایى آقاى کارگردان برایش افتخارآفرین بود.

پیش بینى مى شود با آغاز فیلمبردارى در اواخر تابستان، نخستین نمایش 
فیلم در سى و هشتمین جشنواره فیلم فجر باشد.

نماهنگ کتاب «آب هرگز نمى میرد» با بازى امیرحسین صدیق و کارگردانى حسین دارابى 
به زودى منتشر مى شود.

این تیزر که بر اســاس کتاب «آب هرگز نمى میرد» به همت مرکز بســیج رسانه ملى با 
همکارى مجمع ناشران انقالب اسالمى ساخته شده به لحاظ تعداد هنرور و پروداکشن به 

نسبت یک تیزر شرایط ویژه اى دارد و قرار است به زودى منتشر شود.
این تیزر کــه بــه تهیه کنندگــى محمدجواد موحــد و نویســندگى احمــد حیدریان

 مراحــل تولید را مى گذراند، در شــهرك ســینمایى دفاع مقدس و شــهر تهران ضبط 
شده است.

قرار اســت این تیزر داســتانى 9 دقیقــه اى که روایتى آزاد از بخشــى از کتاب اســت،
 به عنوان تیزر پویش مطالعاتى کتاب و زندگى از ابتداى مرداد ماه از شــبکه هاى ســیما 

پخش شود.
کتاب «آب هرگز نمى میرد» نوشته حمید حســام یکى از کتب دفاع مقدس است که در 
سال هاى اخیر با استقبال گسترده اى روبه رو شده و رهبر معظم انقالب نیز بر آن  تقریظى 

نوشته است.

فصل سوم «بچه مهندس» این روز ها در مرحله نهایى پیش تولید قرار دارد و اواخر هفته کلید 
مى خورد.سعید سعدى، تهیه کننده سریال «بچه مهندس»، در خصوص روند تولید فصل سوم 
این سریال گفت: این روز ها در مرحله نهایى پیش تولید هستیم و اواخر هفته فصل سوم سریال 
«بچه مهندس» کلید مى خورد. وى با اشاره به انتخاب بازیگران جدید براى سریال عنوان کرد: 
فرهاد قائمیان، ثریا قاسمى و کامران تفتى از بازیگران جدیدى هستند که حضورشان براى 
ایفاى نقش در این سریال قطعى شده است. سعدى در خصوص مدت زمان تصویربردارى 
اظهار کرد: سریال «بچه مهندس» در لوکیشن هاى مختلف به مدت شش ماه تصویربردارى 

مى شود. گفتنى است داستان سریال «بچه مهندس» به کارگردانى على غفارى و تهیه کنندگى 
سعید سعدى در تاریخ معاصر و در سه فاز کودکى، نوجوانى و جوانى شخصیت اصلى مطرح مى شود که پیش 

از این فصل هاى اول و دوم این سریال پخش شده است.
پرویز پورحسینى، بهاره رهنما، اندیشه فوالدوند، بهناز جعفرى، افشین نخعى، سلمان فرخنده، سیاوش چراغى 
پور، فرزین محدث، سوگل طهماسبى، عباس جمشیدى فر، حمید شریف زاده از بازیگرانى هستند که هم در 
فاز یک و هم در فاز 2 حضور داشتند. پیش از این سیما تیرانداز، على اوسیوند، نسرین نکیسا، مهران نائل، صحرا 
اسداللهى، فرج ا... گلسفیدى و سیامک اشعریون هم به این سریال اضافه شــده بودند و مانى رحمانى نقش 

نوجوانى «جواد» نقش اصلى این سریال  را بازى کرد.

آزیتا ترکاشــوند، بازیگر ســینما و تلویزیون در خصوص حواشى 
به وجود آمده براى ســریال «گاندو» گفت: من واقعًا معنى این 
حاشــیه ها را نمى دانم، مهم براى من و همه عوامل ســریال 
«گاندو» مردم و مخاطبان هستند، آن چیزى که من از مردم 

مى بینم مهم است و مابقى اتفاقات هیچ اهمیتى ندارد. 
بازیگر نقش منفى «گلى ثابتى» در سریال «گاندو» ادامه داد: 
ما سریال «گاندو» را براى مردم ساختیم و خوشحالم که استقبال 
بى نظیرى هم از مردم داشــتیم، باورتان نمى شود در تاکسى، 
خیابان و هر جایى که مردم حضور دارنــد انرژى فوق العاده 
مثبتى را از آنهــا دریافت کــرده ام، در فضاى مجازى هم 

بازخوردهاى بسیار خوبى را نسبت به اثر دیده ام. 
ترکاشــوند درباره کاراکتر «گلى ثابتى» بیان کرد: این 
نقش یک شــخصیت منفى متفاوت و جدید است که 
این نوع به تصویر کشــیدن یک کاراکتر منفى زن را 
خودم براى اولین بار دیده بودم. در طول سریال اتفاقات 
عجیب و غریبى براى این شــخصیت به وجود آمد که 

بالشک براى مخاطب هم جذاب بود. 
 وى که در این سریال باید با موجودى همچون گاندو (تمساح) هم 
سر و کله مى زد درباره ترس و واهمه اش  از موضوع گفت: من جزو 
آدم هایى هســتم که حیوانات را خیلى دوست دارم، اما از همه آنها 
مى ترسم، حتى از سگ و گربه هم مى ترسم. اگر در خیابان یک گربه 
ببینم، آنقدر مى ایستم تا یک نفر بیاید و آن گربه را از آنجا دور کند. 
وقتى قرار شد در این مجموعه با تمساح هم سر و کله بزنم، مجبور 
بودم این کار را انجام بدهم، چــون از اول پذیرفته بودم که نقش 
«گلى» این ویژگى را دارد. عالوه بر آن نام مجموعه هم برگرفته از 
این تمساح و نقش محورى سریال بود؛ بنابراین باید برترسم غلبه 

و این نقش را بازى مى کردم.
این بازیگر ســینما و تلویزیون درباره روایت مردم از ســریال 
«گاندو» تأکید کرد: ســریال «گاندو» متناسب با شرایط روز 

ساخته شــد تا درددل بســیارى از مردم را بازگو کند. «گاندو» در 
قســمت اول چک خود را به مخاطب زد و توانست بیننده را با خود 
همراه کند. مردم صداقت این سریال را باور کردند و پذیرفتند که 
روایت این اثر صادقانه و بر اســاس حقایق موجود است، گواه این 
باور هم وقتى است که بعد از قســمت آخر بسیارى مى گفتند که 
پاى ســریال گریه کرده اند و با پایان اثر، غرور ملى به آنها دست 

داده است. 
ترکاشوند نقدهاى موجود بر ســریال «گاندو» را ناعادالنه خواند 
و افزود: من معتقدم مهم نظر مردم اســت، هجمه هاى متفاوت و 
نقدهاى ناعادالنه اى بر اثر وارد شــده که به شــخصه دلیل آن را 
نمى دانم اما مطمئنم که اگر این سریال اثر خوبى نبود مردم آن را 

قبول نمى کردند. 
او که در ســریال «بوى باران» که این شب ها از شبکه یک سیما 
پخش مى شود، نقش کارگرى به نام «فریبا» را ایفا مى کند، درباره 
سایر فعالیت هاى خود در عرصه بازیگرى اذعان کرد: پیشنهادات 
بسیار زیادى بعد از «گاندو» داشــته ام اما هنوز هیچکدام را جدى 

بررسى نکرده ام.
بازیگر سریال «گاندو» درباره حضور کمرنگ خود در سینما اضافه 
کرد: هر بازیگرى دوست دارد که در سینما حضور داشته باشد و من 
هم کمابیش در ســینما حضور دارم، البته باید پیشنهاد خوب باشد 
تا حضورم در سینما پررنگ تر شود، سینماى امروز کمى در تعداد 
بازیگران دچار محدودیت شده و برخى بازیگر خاص در آن حضور 

دارند و نمى توان این موضوع را کتمان کرد. 
ترکاشوند با اشــاره به بازى هاى موجود در سینما خاطرنشان کرد: 
ســینما و انتخاب بازیگر در آن مشــکالت خاص خودش را دارد، 
من هم منتظرم که زمان حضورم در سینما فرا رسد، البته بین آثار 
پیشنهاد شده اثرى سینمایى هم وجود دارد اما هنوز قطعى نیست، 
به هر صورت اگر پیشنهاد قابل توجهى از سینما داشته باشم بدون 

شک آن را مى پذیرم.

نامزدهــاى بهتریــن ترانــه تیتــراژ جشــن حافــظ معرفــى 
شدند .

نامزدهاى بهترین ترانه تیتراژ فیلم یا ســریال نوزدهمین جشــن 
سینمایى و تلویزیونى دنیاى تصویر معرفى شدند. این نامزدها از بین 
فیلم ها یا سریال هایى انتخاب شده اند که از بعد از نوروز 97 تا نوروز 

98 اکران یا پخش شده اند.

فهرست نامزدهاى این بخش عبارتند از رضا بهرام («ممنوعه»)، 
محسن چاوشى («بانوى عمارت»)، سینا سرلک («حوالى پاییز»)، 
علیرضا قربانى («چهارراه استانبول» و سریال «پدر»)، رضا کولغانى 
(«مغزهاى کوچک زنــگ زده») و محمد معتمدى («لحظه گرگ 

و میش»).
برگزیدگان جشن حافظ امروز (20 تیر ماه) معرفى مى شوند.

«بعد از 13 سال، برنامه "زنده رود" اصفهان که روزهاى جمعه از سیماى مرکز 
اصفهان پخش مى شــود، با ســاختار و رویکرد متفاوت از گذشته، روى آنتن 

مى رود.»
رضا صالحى، تهیه کننده برنامه «زنده رود» در دوره جدید، با بیان این مطلب 
گفت: در دوره جدید برنامه «زنده رود»، با رویکردى متفاوت از گذشــته اجرا 
مى شود که در این راستا با تشکیل اتاق فکر و بهره گیرى از نظرات متخصصان، 
برنامه هایى طراحى و کارى بر اســاس اصول آکادمیک که قبًال کمرنگ بود 

عملیاتى شده و مى شود.
صالحى با بیان اینکه براى داورى در مورد برنامه «زنــده رود» در دوره جدید 
حداقل باید ده برنامه عملیاتى شود تا بتوان در مورد آنها داورى کرد، گفت: براى 
ساخت برنامه اى چون «زنده رود» دکور باید ثابت باشد که در گذشته، چندان 

رعایت نشد.
وى، کارگردان «زنده رود» در دوره جدید را از افراد داراى شناخت سالیق مردم، 
با تجربه و از بدنه هنرى شهر قلمداد کرد و گفت: تغییر ذائقه و در حقیقت تغییر 
برنامه با برند «زنده رود» بسیار سخت و مشکل است که البته ما در چهار برنامه 
به اجرا درآمده «زنده رود» در دور جدید موفق بودیم و بر اساس نظرسنجى هاى 
انجام شده، در این مدت کوتاه 80 درصد مردم صبح هاى جمعه پاى این برنامه 

نشسته و بیننده آن هستند و این برنامه توانسته رضایتمندى بیش از 80 درصدى 
مردم را نیز فراهم آورد. این در حالى است که باز هم مى توان با تغییرات اساسى 

در برنامه ها، سالیق بیشترى را جذب کرد.
وى ادامــه داد: آنچه در مــورد برنامه ها در ذهن دســت انــدرکاران برنامه 
«زنده رود» مى گذرد تا اجرایى شود و مورد استقبال مردم قرار گیرد 40 برنامه 

زمانبر خواهد بود.
تهیه کننده برنامه «زنده رود» مى گوید: برنامه «زنده رود» نهالى تازه کاشته شده 
بوده، که امید است در آینده نزدیک روند رو به رشد آن را با ارائه کارهاى مطلوب 

شاهد باشیم و روز به روز بهتر به ارائه برنامه ها بپردازیم.
***

کارگردان برنامه «زنده رود» هم گفت: تالش همه دســت اندرکاران برنامه
 «زنده رود» در دوره جدید، بر رقم خوردن اتفاقات جدید در این برنامه بوده که 
با نگاه بر فرهنگ عامیانه مردم اصفهان استوار بوده تا برنامه «زنده رود» فقط 
برنامه اى براى گذران اوقات نباشد بلکه هدفى را دنبال کند و بر روى حافظه حال 

حاضر و حافظه تاریخى اصفهان کار شود.
حبیب نریمانى ادامه داد: ما در اتاق هاى فکر برنامه «زنده رود» مطالعاتى را انجام 
دادیم، تا این برنامه از برنامه سرگرمى صرف و شادى آور، به برنامه اى فرهیخته و 
عمیق با ارائه اطالعات کافى در زمینه هاى مختلف به مردم اصفهان همراه باشد.

وى با بیان اینکه مجریان این برنامه در 25 چالش شرکت مى کنند از استفاده 
از مجریان آموزش دیده و بومى در آینده در برنامه «زنده رود» خبر داد و گفت: 
هدف برنامه «زنده رود» در روزهاى جمعه هر هفته، مثبت اندیشــى و ایجاد 
امید در مردم بوده که در این راستا نیز از نویسنده بسیار خوبى هم در برنامه ها، 

بهره گیرى شده است.
کارگردان «زنــده رود» در ادامه گفت: همه عوامل دســت انــدرکار برنامه 
«زنده رود» داراى سواد آکادمیک و تخصص کافى در کار خود بوده و از دانش 
آموخته هاى مرتبط با کار هستند و به همین دلیل طى چهار برنامه گذشته، تقریبًا 

به ایده آل ها دست یافته ایم و این یک اتفاق ویژه است.
نریمانى خاطرنشان کرد: به دنبال ساخت برنامه هایى براى آگاهى بیشتر، 

ایجاد نشاط و امید در مردم هستیم. چرا که معتقدیم برنامه سازى در صدا 
و سیما، یک اتفاق احساسى و دلخواه نیست، بلکه علم است.

وى افزود: همه چیز در برنامه «زنده رود» بر اساس اصول و توجه به 
فرهنگ عامه اصفهان بوده و فرهنگ را عنصر قرار مى دهیم و امید 

است  همچنان برنامه ها با استقبال مردم مواجه شود و همواره 
«زنده رود» اوقات بسیار خوب و آموزنده و پرنشاطى 

را براى همه مردم ایران به ویژه مردم فهیم 
استان اصفهان، به ارمغان داشته باشد.

توزیع فیلم ســینمایى «هت تریک» بــا بازى پریناز 
ایزدیار، امیر جدیدى و ماهور الوند در شــبکه نمایش 

خانگى آغاز شد.
فیلم ســینمایى «هت تریک» به کارگردانى رامتین 
لوافى و تهیه کنندگى مجید مطلبى از چهارشنبه 19 
تیرماه در شــبکه نمایش خانگى توزیع شد. این فیلم 

سینمایى که بهمن ماه سال گذشــته در سینماهاى 
کشور اکران شد و مورد اســتقبال از سوى مردم قرار 

گرفت از دیروز به شبکه نمایش خانگى آمد.
اگر موفق به تماشاى فیلم سینمایى «هت تریک» در 
سینماها نشدید اکنون مى توانید به همراه خانواده به 

تماشاى این فیلم سینمایى بنشینید.
«هت تریک» با حضور چهره هاى سرشناس دنیاى 
سینما جلوى دوربین رفت و توانست به فروشى بیش از 

یک میلیارد و نیم دست یابد.
«هت تریک» تجربه موفقى براى ماهور الوند در سى 
و ششمین جشــنواره فیلم فجر بود و سیمرغ بلورین 

بهترین بازیگر زن را برایش به ارمغان آورد.
در خالصه داســتان فیلم «هت تریک» آمده است: 
«یه عبارت بیمزه هست که مى گه آدما یه دفعه تغییر 
نمى کنن، این ماییم که دیر به دیر نگاشون مى کنیم.»

امیر جدیدى، پریناز ایزدیار، صابر ابــر، ماهور الوند، 
همایون ارشادى، کیانا دریابک، علیرضا دیلمى، عبدا... 
احسانى، بشیر اصالنیان، نیما ابراهیمى، مارال باالیى، 
داود سلیمانى، مینا سلیمى، نازنین رادپى، آرش شریفى، 
هستى سبحانى زاده، تورج الوند و رضا دودانگه در فیلم 

سینمایى «هت تریک»  به ایفاى نقش پرداختند.

شبنم مقدمى، بازیگر ســینما و تلویزیون کشورمان 
صفحه اینستاگرامش را با انتشار پستى عاشقانه براى 

دخترش در سریال «هیوال» به روز کرد.
ســریال «هیوال» به کارگردانى مهران مدیرى این 
روزها در شــبکه نمایش خانگى در حال توزیع است 
و با استقبال ویژه اى از ســوى مخاطبان مواجه شده 
است. شــبنم مقدمى، بازیگر نقش «شهره» همسر 
«هوشنگ» یکى از شــخصیت هاى اصلى سریال 
اســت که به خوبى توانســته از عهده نقشش در این 

سریال برآید.
این بانوى هنرمند با انتشــار پســتى دربــاره عالقه 
زیادى که به بازیگر نقش دخترش «هاله» در سریال 

«هیوال» دارد صحبت کرد.
شبنم مقدمى صفحه اینستاگرامش را با 
انتشار عکسى از مانیا علیجانى، بازیگر 

نقش دخترش «هاله» در سریال «هیوال» به روز کرد و 
نوشت: «گمان نمى کنم این روزا کسى از بیننده هاى 
سریال «هیوال» باشه که عاشقِ  این زیباى کوچک 
ِباهوش نباشــه... تمام طولِ فیلمبردارى من بهش 
مى گفتم «فرشته»... شبیهِ  فرشته هاست... مى گفتم 
بال هاتــو کجا مى ذارى مى آى ســرِ  صحنه؟ اصًال 
مگه فرشته ها مى تونن بال هاشــونو از پشت شون 
بردارن، بعد دوباره بذارن ســرجاش؟! هر بار نخودى 
خندید و هربار من دلم آب شــد... بــراى مانیا و همه 
بچه هاى این سرزمین آرزوى شادى و آرامش دارم...و 

آینده اى روشن.»
مانیا علیجانى، دختر توانمندى است که تجربه بازى 
در چندین فیلم سینمایى را در کارنامه هنرى اش دارد 
و نقش هاى درخشانى را در تئاتر ایفا کرد که تحسین 

کارگردان هاى سرشناس را برانگیخت.
بازى در فیلم هایى چون «تابســتان داغ»، «خانه اى 
در خیابان چهل و یکم» و «خرگیــوش» راه را براى 
بازى درخشان مانیا علیجانى در سریال «هیوال» باز 
کرد و نقش درخشــان «هاله» را در این سریال ایفا 

کرد.
«هیوال» سریالى کمدى به کارگردانى مهران مدیرى 
و نویسندگى پیمان قاسمخانى است که از 9 اردیبهشت 
ماه 98 در شبکه نمایش خانگى توزیع شد و بازیگرانى 
چون فرهاد اصالنى، مهران مدیرى، شــبنم مقدمى، 
گوهر خیراندیش، شیال خداداد، محمد بحرانى، سیما 
تیرانداز، میرطاهر مظلومى، نیما شعبان نژاد، عزت ا... 
مهرآوران، فرزین محدث، افشین زى نورى، محسن 
قاضى مرادى، مانیا علیجانى، محمدجواد جعفرپور و...  

در آن به ایفاى نقش پرداختند.

بازیگر «گاندو» با بیان اینکه از همه حیوانات مى ترسد:

بخاطر«گلى» مجبور شدم 
با تمساح سر و کله بزنم

آزیتا ترکاشــو
به وجود آمده
حاشــیه ها
م «گاندو»
مى بینم مه
بازیگر نقش
ما سریال «گان
بى نظیرى ه
ه خیابان و
مثبتىر
بازخو
ترک

نقش
این
خو

عجیب
بالشک براى
 وى که در این
سر و کله مى زد
آدم هایى هســ
مى ترسم، حتى
ببینم، آنقدر مى
د وقتى قرار شد
این کار ر بودم
«گلى» این وی
ن این تمساح و
ایننقش ر و
این بازیگر
«گاندو» ت

دست اندرکاران برنامه تلویزیونى موفق شبکه اصفهان خبردادند

در انتظار یک «زنده رود» متفــاوت 

«هت تریک» پریناز ایزدیار در شبکه نمایش خانگى

عالقه شبنم مقدمى به فرشته بدون باِل «هیوال»

نقى معمولى «قاتل عنکبوتى» شد
محسن تنابنده، «نقى معم
ییریریریرییرایرایرایرایرایرجج زاد کارگ
ابراهیم
هنرى
«عن
تولید
را برع
تهیه ک
کارگر
در فی
حاال
ن در
«عن
مى ش
زیاد
داست
مىک
«تابس
فیلم

اولین
پیش
فیلم

فته کلید
صلسوم
سریال
ن کرد:
 براى

دارى 
ردارى

کنندگى
طرح مى شود که پیش

خنده، سیاوش چراغى 
رانى هستند که هم در
سا، مهران نائل، صحرا

مانى رحمانى نقش   و

 با کار هستند و بههمین دلیل طى چهار برنامه گذشته،تقریبا 
افته ایم و این یک اتفاق ویژهاست.

ن کرد: به دنبال ساخت برنامه هایى براى آگاهى بیشتر، 
ر مردم هستیم. چرا که معتقدیم برنامه سازى در صدا

حساسى و دلخواه نیست، بلکه علماست.
در برنامه «زنده رود» بر اساس اصول و توجه به 
دمید ان بوده و فرهنگ را عنصر قرار مى دهیم و ا

ه ها با استقبال مردم مواجه شود و همواره
ىىىىىاطى سیار خوب و آموزنده و پرنش

ممممممممممممممهیم ن به ویژه مردم ف
مغان داشته باشد.

«هیوال» دارد صحبت کرد.
شبنم مقدمى صفحه این
انتشار عکسى از مانیا

نقىم

رقابت محسن چاوشى با رضا بهرام

امیرحسین صدیق
 بازیگر «آب هرگز نمى میرد» شد

همکارى ثریا قاسمى با «بچه مهندس»

ساسان اکبرزاده
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تیم فوتبال نفت مسجدسلیمان در فصل جدید تا به اینجا 14 بازیکن را 
به جمع نفرات خود اضافه کرده است که این تعداد بازیکن جذب شده 

در این فصل تاکنون بى سابقه است.
تیم فوتبال مسجدســلیمان که فصل گذشته موفق شد به هر ترتیب 
سهمیه خود را در لیگ برتر حفظ کند در این فصل بعد از کش وقوس 
فراوان و بعد از مطرح شدن اسامى بســیارى از مربیان، مهدى تارتار 

سرمربى اسبق پارس جنوبى را به خدمت گرفت.
بعد از انتقــادات فراوانى که در ابتداى فصــل و نقل و انتقاالت 
مبنى براز دست دادن بسیارى 
از بازیکنان این تیم  شنیده 
مى شــد، ایــن 

باشــگاه به یک باره تغییر رویکرد داد و با حضورى فعــال تا به اینجا 
14 بازیکن را به خدمت خود درآورد تــا به نوعى هم رکورددار جذب 
بازیکن باشــد وهم اینکه در فصل آینده با تیمى کامًال متفاوت پا به 

لیگ نوزدهم بگذارد.
اضافه شــدن این تعداد از بازیکن حاکى از آن دارد کــه تقریبًا باید 
تیم فصل گذشــته را به فراموشى بســپاریم. این در حالى است که 
تارتار مى داند کــه براى ایجــاد هماهنگى بین این تعــداد بازیکن 
کار آسانى نخواهند داشــت و این مهم نیازمند دیدارهاى تدارکاتى 
اســت که این تیم تا شــروع رقابت هاى لیگ نوزدهــم باید انجام 

دهد. 
البته تعدادى از این بازیکنان به خدمت گرفته، پیش ازاین ســابقه کار 
کردن با مهدى تارتار را در کارنامه داشته اند و درواقع حضور تارتار نقش 
مهمى در پیوستن آن ها داشت. به هرحال این موضوع مى تواند درروند 

رشد این تیم تأثیرگذار باشد.

 بازیکنانى که تا به امروز به ترکیب این تیم اضافه شدند:
محمد طیبى (پارس جنوبى جم)، احمد الجبــورى (بادران)، على آل 
کثیر (داماش گیــالن)، عماد میرجوان (پــارس جنوبى جم)، مهدى 
بیات (سپید رود رشت)، شاهین اخوى (سپید رود رشت)، مهدى عیدى 
(آلومینیوم اراك)، محمد مطلق زاده (خونه به خونه بابل)، وحید خشتان 
(استقالل اهواز)، حمید طاهرى فرد (مس رفسنجان)، میثم نقى زاده 
(پارس جنوبى جم)، ســعید کریمى (خونه به خونه)، کوروش ملکى 

(سپید رود رشت)، حسن فریور (امیدهاى تراکتورسازى)
 گفتنى است این روزها نفتى ها به دورازهواى گرم مسجدسلیمان 

و همچنین دور از زلزله اى که اخیرا در این شــهر به 
وقوع پیوست تمریناتشان را در تهران  

پیگیرى مى کنند.
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سپاهانى ها در تکاپوى پایانى خوشسپاهانى ها در تکاپوى پایانى خوش
 براى نقل و انتقاالت براى نقل و انتقاالت

سپاهان اصفهان که از روزهاى پایانى لیگ هجدهم براى حضور 
قدرتمند در پنجره تابستانى نقل و انتقاالت برنامه ریزى کرده بود با 
وجود اینکه یکى از فعال ترین تیم ها در جابجایى بازیکن بوده هنوز 
کارش تمام نشده و مشغول مذاکره با چند گزینه باقى مانده براى 

بستن تیمش در فصل جدید است.
ســپاهان تاکنون 7 بازیکن جذب کرده که گئورگى 
ولسیانى، رضا میرزایى، علیرضا نقى زاده، محمد 
زینالى، محمد محبى، محمدرضا حســینى و 
مرتضى منصورى هســتند و در این فهرست 
میرزایى با داشــتن قرارداد با سپاهان و پس 
از انتقال یک ســاله قرضى به فــوالد به تیم 
سابقش بازگشته و محبى و زینالى هم سهمیه 
لیگ یکى محسوب مى شــود که بدین ترتیب 
ولسیانى، نقى زاده، حسینى و منصورى 4 سهمیه 

خرید لیگ برترى این تیم هستند و 3 بازیکن دیگر مى تواند از این 
نظر جذب کند.

اما عالوه بــر محدودیت در جذب بازیکن، قوانین ســازمان لیگ 
محدودیت هایى هم براى فهرســت بازیکنان اعمــال کرده و به 
باشــگاه ها اجازه مى دهد حداکثر 31 بازیکن در فهرست خودش 
داشته باشد که شامل 18 سهمیه ســنى آزاد، 5 بازیکن زیر 21، 3 
بازیکن زیر 23 و 3 بازیکن زیر 25 ســال داشــته باشد که در این 
میان در فهرست طالیى پوشــان تنها 2 جا براى سهمیه آزاد باقى 

مانده است.
محدودیت دیگر قوانین سازمان لیگ به کار گیرى بازیکنان خارجى 
است که محدودیت آن 4 بازیکن است که باید حداقل یکى از آنها 
بازیکن آسیایى باشد. ســپاهان در حال حاضر گئورگى ولسیانى و 
والدیمیر کومان را دارد و مشــغول مذاکره براى تمدید قرارداد با 
کى روش استنلى است. در صورتى که اســتنلى در سپاهان بماند 

2 جاى خالى در فهرســت آزاد این تیم باقى مى مانــد و البته تنها 
یک سهمیه آســیایى براى جذب بازیکنان خارجى این تیم باقى 

خواهد ماند.
مسئوالن ســپاهان این روزها در حال مذاکره با کى روش استنلى 
و وحید امیرى هســتند و اگر موفق به جذب آنها شــوند فهرست 
آنها تنها یک جاى خالى دیگر دارد که مى تواند ســهمیه داخلى یا 

آسیایى باشد. 
به گفته کادرفنى سپاهان حتى در صورت عدم توافق با کى روش،  
یک مهاجم خارجى جذب خواهند کرد و البته با شکست در پروژه 
جذب وحید امیرى هم مذاکره با بازیکن دیگر در پست وینگر آغاز 

خواهد شد.
باید دید در فرصت باقى مانده مسئوالن باشگاه چه تدبیرى براى 
جذب نفرات جدید دارند و تا چه حد در پروژه هاى نقل و انتقاالتى 

باقى مانده موفق عمل خواهند کرد.

  بانک ورزش | درست از لحظه اى که پرسپولیس دست 
روى رضا شکارى گذاشــت و با این بازیکن به توافق رسید، 
سعید آذرى هر نیم ساعت یک بار با یک خبرگزارى یا روزنامه 
مصاحبه کرد و از خطرات انتقال شکارى به پرسپولیس حرف 
زد؛ تا جایى که سرخپوشــان تهرانى بى خیال شدند و مهاجم 
سابق ذوب به تراکتورسازى پیوست. همه این اتفاقات در حالى 
رخ داد که واقعا نیازى به این مقدار تکرار و پرگویى نبود و همان 

پست اینستاگرامى اول آذرى در واکنش به مذاکره پرسپولیس 
و شکارى کفایت مى کرد. از قدیم گفته اند: «در خانه اگر کس 
است، یک حرف بس است.» البته به نظر مى رسد کال هویت 
رســانه اى آذرى از تقابل او با پرســپولیس و استقالل مایه 
مى گیرد و او این فرصت ها را به سادگى از دست نمى دهد؛ یک 
روز حق رشد مسلمان، یک روز چک هاى انتقال تبریزى و یک 

روز هم داستان شکارى!

به نظر مى رســد در فصل پیش رو تیم هــاى ذوب آهن و 
شاهین شهردارى بوشهر چند بازیکن جوان به فوتبال کشور 

معرفى کنند.
 اگر چه عبدا... ویسى از سمت خود در شاهین شهردارى بوشهر 
استعفاء داده و البته شــاید بازگردد اما او 6 بازیکن از تیم امید 
شاهین شهردارى بوشهر را به تیم اصلى اضافه کرده است. 
جالب اینکه تیم امید شاهین فصل گذشته همانند تیم اصلى 
از لیگ یک به لیگ برتر صعود کرده است. یکى از بازیکنانى 
که در ترکیب اصلى شاهین در بازى تدارکاتى با ذوب آهن به 
میدان رفت محمد رضا شــکیب خو بازیکن تیم ملى جوانان 
است. جالب اینکه قاسم حدادى فر کاپیتان تیم ذوب آهن در 
بین دو نیمه پیراهن خود را به محمد رضا شکیب خو اهداء کرد.
در ترکیب ذوب آهن هم شــاهد حضور چنــد بازیکن جوان 
بودیم. یکى از آنها محمد مشایخ بود که اتفاقا فصل گذشته 
در تیم شاهین شهردارى بوشــهر بازى مى کرد. اگر علیرضا 

منصوریان و عبدا... ویسى که قرار اســت با دخالت مدیران 
باشگاه شاهین شهردارى بوشهر به اردوى تیم برگردد، همین 
روند را در بازى هاى رسمى داشته باشند، این فصل معرف چند 
بازیکن جوان به فوتبال کشــور خواهند بود. جالب اینکه این 
روند در کارنامه قبلى این دو مربى هم دیده شد. به خصوص 
در کارنامه عبدا... ویسى. محمد محبى که به تازگى به اردوى 
تیم ملى دعوت شده اســت پیش از این بازیکن تیم شاهین 

شهردارى بوشهر بود.
در سال هاى گذشته تیم ملى جوانان هم چند بازیکن جوان 
و خوب به تیم هاى لیگ برترى معرفى کرد. بازیکنانى چون 
رضا شکارى، امید نورافکن، امیر روستایى، مهدى مهدیخانى، 
عارف غالمى و... به یقین شــاهین شهردارى بوشهر و ذوب 
آهن از اعتماد به جوان ها صاحب بازیکنان خوبى خواهند شد 
که مى توانند در آینده براى دو باشگاه درآمدزایى هم داشته

 باشند. 

سخنگوى باشگاه ذوب آهن اصفهان گفت: 
براى جذب رضا شــکارى توســط 

پرسپولیسى ها، به مدیران این 
تیم مشورت دادیم. 

 رضا شــکارى، مهاجم 21 
ساله که ســابقه بازى در 
ذوب آهن و روبین کازان 
روســیه را دارد، چندى 
پیش به تهــران آمد و با 
پرسپولیســى ها مذاکره 
کرد، اما با عقد قراردادى 
3 ســاله به تراکتورسازى 
پیوست تا شاگرد مصطفى 

دنیزلى در این تیم باشد.
در یکى دو روز اخیر شایعاتى 

مطرح شــده که به دلیل ارتباط 
ذوب آهن و تراکتورســازى و همچنان قرارداد خواهر 

خواندگى بین باشــگاه روســى و تبریزى، شکارى به 
سرخپوشان تبریزى پیوست تا در این تیم بازى کند.

براى پیگیرى این موضوع با احمد جمشیدى، سخنگوى 
باشگاه ذوب آهن اصفهان گفت وگو کردیم و او در این باره 
بیان کرد: با اعضاى هیئت مدیره پرســپولیس صحبت و 
اعالم کردیم که پیگیر شکایت مان از رضا شکارى در فیفا 
هستیم و مى خواهیم او را محروم کنیم. اینکه مى گویند 
به دلیل ارتباط با تراکتورسازى و بازیکنان سرباز، موافق 
حضور شکارى در تراکتور بودیم شــایعه است و صحت 

ندارد.
او افزود: با اعضــاى هیئت مدیره پرســپولیس صحبت 
کردیم و تمام مطالب را به آن هــا انتقال دادیم، به همین 

دلیل او به پرسپولیس نرفت.
جمشیدى در پایان در مورد جانشینى کریستین اوساگونا 
بیان کــرد: علیرضا منصوریــان به ما چند اســم داد و تا 

زمانیکه قطعى نشود نام او را اعالم نمى کنیم.
الزم به ذکر است، گفته مى شــود به دلیل شکایت ذوب 
آهن از شــکارى در فیفا، پرسپولیسى ها از جذب شکارى 
منصرف شــدند و این بازیکن با تراکتورسازى به توافق

 رسید.

هافبک تیم فوتبــال ذوب آهن گفت: ثبــات و رفاقت زیادى که در تیم مــا وجود دارد رمز 
موفقیت مان چه در بازیهاى داخلى و چه در آسیا مى باشد.

زبیر نیک نفس در گفتگویى اظهار داشــت: ذوب آهن سه هفته خوب بدنسازى را پشت سر 
گذشته و تمریناتش با نظم و انسجام خیلى خوبى پیش مى رود.

وى در خصوص شرایط این تیم بیان داشــت: فصل گذشته شرایط مطلوبى نداشتیم 
که از اواســط راه آقاى منصوریان به ما اضافه شد و توانســت تیم را زیر و رو 
کند. قدرى زمان برد تــا هم آقاى منصوریــان بازیکنان را بشناســد و هم 
بازیکنان با تفکرات او آشــنا شــوند و پس از آن بود که هیچ تیمى جلودار ما

 نشد.
هافبک تیم ذوب آهن تصریح کرد: وقتى تیم فصل گذشته خوب نتیجه گرفت، 
سرمربى و مدیر باشگاه با درایت شان توانستند شــاکله تیم را حفظ کنند و به 
این ترتیب ذوب آهن به ثبات رسید. این ثبات در کنار رفاقتى که بین 
بازیکنان موج مى زند، رمز موفقیت ما در نیم فصل دوم فصل گذشته 

و همچنین فصل آینده خواهد بود.
نیک نفس اضافه کرد: به شخصه بســیار امیدوار هستم که فصل 
آینده ذوب آهن در کورس قهرمانى قرار داشته باشد. همه بازیکنان 
ذوب آهن به ایــن موضوع امیدوارند و بــراى این هدف تالش 

مى کنند.
 وى با اشاره به جدایى سه بازیکن کلیدى این تیم گفت: رشید 
مظاهرى، سید محمد حسینى و اوساگونا از تاثیرگذار ترین 
بازیکنان ما بودند. اما حتمًا بازیکنان دیگر ما جاى خالى آنها 
را پر مى کنند. صادقى و بهــزادى دروازه بان هاى خوبى 
هســتند و در خط میانى هم بازیکنان خوبى داریم که 
بتوانند جاى حســینى را پر کنند. در خط حمله هم 
یک مهاجم خارجى دیگر مثل اوساگونا و شاید هم 
با کیفیت تر از او به خدمت خواهیم گرفت تا در آســیا 

موفقیت هاى مان را تکرار کنیم.
نیک نفس با اشــاره به نقش پررنــگ بازیکنــان باتجربه و به 
خصوص حدادى فر تاکید کرد: همــه بازیکنان و از جمله خود 
من عاشق قاســم هســتیم و او نقش زیادى در هماهنگى 
و یکدلى بازیکنــان دارد. حدادى فر یــک کاپیتان واقعى

 است.
هافبک ذوب آهن در خاتمه با اشاره به نقش هواداران این 
تیم گفت: شاید تعداد هواداران ما نسبت به خیلى تیم ها کمتر 
باشد، اما آنها با کیفیت باالیى از تیم خود حمایت مى کنند. 
امیدوارم موفقیت هاى ما باعث شود بر تعداد هواداران 
هم اضافه شده و با شــدت بیشترى تیم را حمایت

کنند. 

والدمیر کومــان، در مورد تمدید قــرار داد و انتخاب دوباره 
سپاهان گفت: ما در فصل گذشــته نتیجه خوبى را با باشگاه 
گرفتیم و به همین خاطر اولین گزینه من این بود که قرارداد با 

سپاهان را بررسى کنم.
 هافبک ســپاهان در مورد یارگیرى هاى امسال و همچنین 
ســپاهان فصل جدید گفت: من اخیرا به کردان رســیدم و 
تمرینات را شروع مى کنم. من هنوز بازیکنان جدید را در زمین 
ندیده ام اما در مورد آنهایى که ماندند، باید بگویم بازیکنانى 
با کیفیت هســتند، در سال گذشــته هم تمام بچه هاى تیم 
ما، چه آن هایى که بــازى مى کردند و چه آن هایى که بازى 

نمى کردند، بازیکنان و مردان خوبى بودند.
هافبک طالیى هاى اصفهان در مورد اینکه آیا فکر مى کند 
امســال مى تواند با این تیم به قهرمانى در لیگ برتر یا جام 
حذفى یا هردو آن ها دست پیدا کند، گفت:  در مورد مسابقات 
قهرمانى امسال، مى توانم بگویم که ما امسال تالش مى کنیم  
تا برنده آن باشیم. من نوسترآداموس نیستم که به شما بگویم 
در آینده چه اتفاقى خواهد افتاد اما مى توانم بگویم که خواسته، 

تالش و هدف ما این است که برنده این عنوان باشیم.
وى در خصوص بازى هایى که باید در لیگ قهرمانان آســیا 
انجام بدهد، گفت: من در مورد این مسابقات کنجکاو هستم، 

زیرا هرگز در مسابقات  AFC بازى نکرده ام!
کومان در مورد حضور اســتراماچونى، کالدرون و دنیزلى در 
ایران و اینکه آیا امسال لیگ ایران دشوارى بیشترى خواهد 
داشت، گفت: آن ها از فرهنگ هاى مختلف هستند، و من فکر 
مى کنم موفقیت آن ها در ایران 50-50 است. گاهى اوقات 
روش هاى مختلف و متنوع شــما را به موفقیت مى رساند و 
گاهى اوقات مى تواند باعث شکســت شما شــود، البته من 
خوشحالم که این آقایان به ایران آمده اند و تالش مى کنند که 

سطح فوتبال را باال ببرند و آن را رشد و توسعه بدهند.
 وى افزود: فصل گذشــته نیز لیگ ایران بسیار سخت بود، 
5-6 تیم تا لیگ بــراى قهرمانى جنگیدنــد. من مطمئن 
هستم این فصل هم همانطور خواهد بود. ضمن اینکه باید 
این را بگویم؛مقایسه لیگ هاى مختلف اشتباه است. من در 
لیگ هاى مختلفى بازى کرده ام و دوست ندارم آن ها را با هم 
مقایسه کنم. هر لیگى جو و زیبایى هاى خاص خودش را دارد
کومان در مورد مقایسه سطح لیگ ایتالیا زمانیکه آنجا بازى 
مى کرد با زمان حــال، گفت:  زمانى که مــن در ایتالیا بازى 
کردم، بازیکنان جوان شــانس زیادى بــراى بازى کردن 
  C یا B نداشــتند و آن ها را به صورت قرضى بیشتر به سرى
مى فرستادند. ســرى A بهترین لیگ در فوتبال جهان بود. 
ستاره هاى زیادى آن جا بودند. قهرمان لیگ قهرمانان اروپا 
شدند، قهرمان جام جهانى شدند. اکنون سطح لیگ ایتالیا با 
آن زمان یکسان نیست با اینحال بازهم فوتبال در آنجا سخت 
است. ایتالیایى ها اشتباه کردند که نسل جدید را از بازیکنان 
جوان نساختند ولى اکنون آن ها در تالشند تا این کار را انجام

 دهند.

لطف ذوب آهن به 
پرسپولیس

کمیت هواداران مان پایینه اما
 کیفیت باالیى دارند

زبیر نیک نفس:

مردان زاگرس در حال کلى خرید هستند

دیگر نمى خواهند کابوس سقوط داشته باشند
احمد خلیلى

مبنى براز دست دادن بسیارى 
از بازیکنان این تیم  شنیده 
مى شــد، ایــن 

دهد. 
البته تعدادى از این بازیکنان
کردن با مهدى تارتار را در ک
مهمى در پیوستن آن ها داش
رشد این تیم تأثیر

 باشگاه ذوب آهن اصفهان گفت: 
ب رضا شــکارى توســط 

این ى ها، به مدیران
ت دادیم. 

کارى، مهاجم 21
ســابقه بازى در 
 و روبین کازان 
را دارد، چندى 
هــران آمد و با 
ــى ها مذاکره 
 عقد قراردادى 
ه تراکتورسازى 
شاگرد مصطفى 

 این تیم باشد.
و روز اخیر شایعاتى 

ـده که به دلیل ارتباط 
 و تراکتورســازى و همچنان قرارداد خواهر 

 بین باشــگاه روســى و تبریزى، شکارى به 
ن تبریزى پیوست تا در این تیم بازى کند.

رى این موضوع با احمد جمشیدى، سخنگوى 
ب آهن اصفهان گفت وگو کردیم و او در این باره 
 با اعضاى هیئت مدیره پرســپولیس صحبت و 
یم که پیگیر شکایت مان از رضا شکارى در فیفا 
مىخواهیم او را محروم کنیم. اینکه مى گویند

تباط با تراکتورسازى و بازیکنان سرباز، موافق 
کارى در تراکتور بودیم شــایعه است و صحت 

پرســپولیس صحبت   اعضــاى هیئت مدیره
مام مطالب را به آن هــا انتقال دادیم، به همین 

 پرسپولیس نرفت.
 در پایان در مورد جانشینى کریستین اوساگونا 
د: علیرضا منصوریــان به ما چند اســم داد و تا 

طعى نشود نام او را اعالم نمى کنیم.
کر است، گفته مى شــود به دلیل شکایت ذوب 
ـکارى در فیفا، پرسپولیسى ها از جذب شکارى 
شــدند و این بازیکن با تراکتورسازى به توافق

ف ذوب آهن به 
پرسپولیس

در خانه اگر کس است...

جوانگرایى در باالترین درجه

والدیمیر کومان:

در مورد لیگ قهرمانان کنجکاو هستم

زبیر نیک نفس در گفتگویى اظهار داشــت: ذو
گذشته و تمریناتش با نظم و انسجام خیلى خوبى
وى در خصوص شرایط این تیم بیان داش
آقاى منصوریا اواســط راه که از
کند. قدرى زمان برد تــا هم آقا
بازیکنان با تفکرات او آشــنا شـ

 نشد.
هافبک تیم ذوب آهن تصریح کرد
سرمربى و مدیر باشگاه با درایت
این ترتیب ذوب آهن به
بازیکنان موج مى زند،
و همچنین فصل آیند
نیک نفس اضافه کر
آینده ذوب آهن در کو
ذوب آهن به ایــن

مى کنند.
 وىبا اشاره به ج
مظاهرى، سید
بازیکنان ما بو
را پر مى کنند
هســتند
بتوانند
یک مه
با کیفیت
موفقیت هاى مان را
نیک نفس با اشــار
خصوص حدادى
من عاشق قاسـ
و یکدلى بازیک

 است.
هافبک ذوب
تیم گفت: شاید
باشد، اما آنها
م امیدوارم
هم اض
کنن
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رئیس اداره میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى 
کاشان از اجراى عملیات حفاظت و نجات بخشى درختان 
باغ جهانى فین با اعتبارى بالغ بر 410 میلیون ریال خبر 
داد. مهران ســرمدیان اظهار کرد: شستشو و سمپاشى 
درختان با آب صابون ارگانیک پالیزین و محلول پاشــى 
آنها با استفاده از کودهاى شیمیایى از مهمترین اقدام هاى 
صورت گرفته در طرح حفاظت و نجات بخشى درختان 
و ساماندهى فضاى ســبز باغ فین در سال جارى است. 
وى افزود: عملیات حراست و حفاظت درختان کهنسال 
باغ فین و باز پیرایى فضاى سبز این مجموعه با مشاوره 
متخصصان برتر اول کشور و با نظارت کارشناس فضاى 

ســبز اداره میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى 
کاشان انجام شده است.

همچنین مدیر پایگاه جهانى باغ فین کاشان به «ایسنا» 
گفت: شستشوى درختان با آب صابون ارگانیک پالیزین از 
سه جهت تاج، پوشش و از رأس تا پایین درختان به صورت 
شبانه با هدف حذف آالینده ها و گرد و خاك، کنترل آفات 
گیاهى و حفظ طراوت و شادابى درختان انجام شده است. 
 سمیه فرهادى افزود: اجراى محلول پاشى درختان سرو و 
چنار با استفاده از کودهاى شیمیایى براى تغذیه درختان 
برآورد نیازهاى گیاهى و افزایش طول عمر درختان در این 

عملیات نجات بخشى و حفاظت انجام شد.

مدیرکل دامپزشکى اســتان اصفهان گفت: در استان 
اصفهان به علت شرایط مطلوب براي مقابله با بیمارى 
تب کریمه کنگو، در ســال 97 اصًال و در سال 98 تا به 
امروز تنها یک نفر مبتال به این بیمارى شده که اکنون 
در وضعیــت خوبى به ســر مى برد. این فــرد دامدار به 
دلیل کشــتار غیرمجاز مبتال به تب کریمه کنگو شده

 بود.
شهرام موحدى افزود: در افراد عادى که در فصل تابستان 
براى گشــت و گذار به مراتع مى روند نیز امکان ابتال به 
بیمارى در اثر گزش کنه آلوده وجود دارد. براى مثال در 
سال 95 فردى به علت چیدن قارچ وحشى بیابانى دچار 

گزش کنه شــد. وى  در گفتگو با «ایسنا» با بیان اینکه 
بیمارى تب کریمه کنگو بیمارى ویروسى، خطرناك و 
کشنده در انسان اســت، اظهار کرد: عامل این بیمارى 
ویروس است و ویروس توسط کنه منتقل مى شود. این 
کنه که در دام آلوده است، به انسان نیش مى زند و او را 

آلوده مى کند.
مدیر کل دامپزشکى اســتان اصفهان گفت: پزشکان و 
دامپزشکان و پرســتاران که در تماس با افراد و وسایل 
آلوده هستند، قصابان، سالخان و کارگران کشتارگاه ها، 
دامداران و چوبداران و عشایر و در نهایت هرفردي که در 

معرض گزش کنه است، آلوده خواهد شد. 

عملیات نجات بخشى درختان 
باغ فین انجام شد

شرایط مطلوب اصفهان 
در مقابله با تب کنگو

انتقاد از بى تدبیرى دولت و 
رفتارهاى اشتباه مردم

آیت ا... سید یوسـف طباطبایى نژاد، نماینده ولى فقیه 
در استان اصفهان عنوان کرد: همه مشکالت از سوى 
دشـمن نیسـت بلکه بى تدبیـرى دولـت و رفتارهاى 
اشتباه مردم تأثیرگذار اسـت، گاهى اوقات و در زمان 
فشـار اقتصادى مردم به خریـد یک جنـس و یا کاال 
هجوم مى آورند در حالى که در زمـان امام صادق (ع) 
زمانى که گندم نایاب شـد، آن حضرت دسـتور دادند 
گندم هاى منزل خود را به بازار عرضه کنند و ایشـان 
همانند مردم گندم و جو را بـا یکدیگر مخلوط کرده و 

استفاده مى کردند.

پیشرو در امدادرسانى 
اسـتاندار اصفهان در بازدیـد از بیمارسـتان صحرایى 
شهید صدوقى اصفهان گفت: در مواقع بروز هر گونه 
بحرانى چه در زمان جنگ و جـه بحران هاى طبیعى 
اصفهان استانى پیشـرو در امدادرسانى و حضور فعال 
بوده است. عباس رضایى اظهار کرد: در فروردین ماه 
امسال در اسـتان اصفهان انواع بالیاى طبیعى شامل 
سـیل، برف و کوالك و بهمن و همچنیـن طوفان به 
وقوع پیوست و مدیریت بحران استان توانست عالوه 
بر رسـیدگى و کنترل وضع اسـتان به امدادرسانى به 
اسـتان هاى حادثـه دیـده مانند گلسـتان، لرسـتان و 

خوزستان نیز بپردازد.

افزایش 2 برابرى تولید
 کرم ابریشم 

مدیر امور طیور و زنبور عسل سازمان جهادکشاورزى 
اسـتان اصفهان گفت: با توزیع جعبه تخـم نوغان در 
اواسط فروردین امسال تاکنون بیش از 27 هزار کیلو 
گرم پیله َتر کرم ابریشم در اسـتان تولید شده که این 
میزان در مقایسه با مدت مشابه پارسال بیش از دو برابر 
بوده است. زهرا فیضى شهرستان هاى نطنز، اصفهان، 
مبارکه و نجف آباد را از مراکز تولید پیله کرم ابریشم در 

استان معرفى کرد.

معارفه شهردار گلپایگان
حجـت ا... غالمـى، معـاون هماهنگـى امورعمرانى 
اسـتاندارى اصفهان در آییـن معارفه شـهردار جدید 
گلپایگان با اشاره به ویژگى هاى شهرستان گلپایگان 
گفت: این شهرسـتان براى رسـیدن به جایگاه باالتر 
و توسـعه شـهرى باید از ظرفیت هاى موجود بهتر از 
گذشته استفاده شـود. در این آیین پیمان شکرزاده به 
عنوان شهردار جدید شهر گلپایگان معرفى و از خدمات 
محمد امین جمالى، شهردار سـابق و علیرضا قربانى 

سرپرست شهردارى قدردانى شد.

نظارت بر مصرف بهینه آب
به همت واحد روابط عمومی وبهـره برداري منطقه5 
آبفا، نسبت به تشـکیل اکیپ  مروجین مصرف بهینه 
آب  از اول تیرمـاه سـال جـاري اقـدام شـد. کار این 
اکیپ ها بررسـی تخلف هاي صورت گرفته در سطح 
این منطقه شامل بررسـی پمپ هاي مستقیم برروي 
شبکه آب، شستشوي معابر،نشت کولر، آبیاري فضاي 
سـبز، پرسـازي آب اسـتخر، انشـعاب آب غیر مجاز، 
شستشوي خودرو، شستشوي فرش وموکت وپتو و...

را شامل می شود. 

پیشتازى اصفهان در تحویل 
مسکن مهر 

احمـد اصغـري مهرآبـادي، قائـم مقـام وزیـر راه و 
شهرسـازي در حـوزه مسـکن مهـر پـس از بازدید از 
مسکن مهر شهرضا در جلسه اي گفت:  در سطح کشور 
سیاست کلی این است که مسـکن مهر به شهرداري 
ها تحویل داده شود و در اغلب شهرهاي کشور نیز این 
اتفاق افتاده اسـت . اصغري مهرآبادي اظهار کرد: در 
استان اصفهان آماده سازي بیش از 60 سایت مسکن 
مهر، به شـهرداري هـا تحویل داده شـده که اسـتان 

اصفهان در کل کشور در این زمینه پیشتاز است.

خبر

وزیر صنایع عراق گفت: مشارکت شرکت هاى اقتصادى 
عراق و استان اصفهان در توســعه روابط اقتصادى دو 

کشور نقش بسزایى دارد. 
عبــدا… صالــح الجبــورى در  نشســت بررســى 
فرصت هاى تجارى و ســرمایه گذارى ایران و عراق 
در ســالن اجتماعات اتــاق بازرگانــى اصفهان گفت: 
سرمایه گذارى مشترك تولیدکنندگان استان اصفهان 
با همتایان عراقى مى تواند همکارى هاى اقتصادى دو 
طرف را تعمیق بخشد. وى ایجاد واحدهاى تولیدى در 
کربال و نجف توسط فعاالن اقتصادى استان اصفهان را 
گامى مهم در تقویت روابط اقتصادى دو کشور ایران و 
عراق عنوان کرد و گفت: نبایــد در تدارك کمیته هاى 
مشترك و پروتکل هاى همکارى وقت و انرژى گذاشت 
بلکه اقدامات عملى مى تواند سطح مراودات دو کشور 

را افزایش دهد. 
الجبورى با اشاره به توانمندى اســتان اصفهان در دو 
صنعت پالســتیک و فوالد گفت: اتاق هاى بازرگانى

 مى تواند زمینه حضور صنعتگران اصفهان را در عراق 
فراهم کند.  وزیر صنایع عراق خاطر نشــان کرد: 190 
پروژه سرمایه گذارى از سوى وزارت صنایع عراق معرفى 
مى شود و از شرکت هاى ایرانى به ویژه استان اصفهان 
اســتقبال مى کنیم که در این پروژه ســرمایه گذارى 
مشــترك کنند و دولت عراق ضمانــت آن را بر عهده 
مى گیرد. وى خواســتار ســرعت بخشــى مشــارکت 
شرکت هاى استان اصفهان در صنعت عراق شد و افزود: 
عراق شرکت هایى که در شرایط سخت به این کشور کمک 

کنند را در شرایط آرامش و با ثبات فراموش نمى کند.

اصالح تعرفه، خواسته فعاالن اقتصادى 
است

نایب رئیس اتاق بازرگانى اصفهان هم در این نشست 
گفت: اســتان اصفهان با 9200 واحد صنعتى و معادن 
متنوع و قطب تولیدات کشــاورزى مى تواند نیاز بازار 

عراق را در بخش هاى مختلف تأمین کند.

بهرام ســبحانى، تصریح کرد: اصفهان در بخش فوالد 
مى تواند عالوه بر ایجاد واحدهــاى تولید میلگرد مواد 
اولیه مورد نیاز این بخش را تأمین کند. وى خواســتار 
اصالح تعرفه ورود محصوالت فوالدى به عراق شــد 
و گفت: برخــى از محصوالت فوالدى امــکان تولید 
در عراق نیســت و تا زمــان خودکفایى عــراق، ایران 
مى تواند با تعرفه مناسب نیاز بازار این کشور را برطرف 

کند.
ســبحانى خواســتار تســهیل نقل و انتقال مالى بین 
شرکت هاى عراقى و اصفهانى شد و گفت: تغییر شیوه  
خرید و فروش پیله ورى در مرزها باید به فروش پر تعداد 
و مبتنى بر سیســتم بانکى تغییر کند تا شاهد استمرار و 

افزایش حجم تجارت دو طرف باشیم.
نایب رئیس اتاق بازرگانى اصفهان از توانایى اســتان 
اصفهان در تأمین مصالح ساختمانى مورد نیاز عراق خبر 
داد و گفت: استان اصفهان در تولید مصالح ساختمانى 

جایگاه ویژه اى در کشور دارد. 

 نشست بررسى فرصت هاى تجارى و سرمایه گذارى ایران و عراق در اتاق بازرگانى برگزار شد

190 پروژه عراق در انتظار 
سرمایه گذاران اصفهانى

مشاور طرح هاى آبرسانى شــرکت آب منطقه اى 
اصفهان گفت: دانشگاهیان نقش خود را در مدیریت 

آب در کنار مسئوالن ایفا کنند.
علیرضا شربافیون با اشاره به اینکه نیاز به نظریه هاى 
علمى براى فعالیت هاى آبرســانى هستیم، اظهار 
داشت: یکى از دغدغه هاى مهم در حوزه آبرسانى و 
فعالیت هاى این حوزه استفاده از نظریه هاى علمى 

است که کمتر مورد استفاده قرار مى گیرد.
وى ادامه داد: برخى از مسئوالن بى تجربه و بدون 
تخصص در این خصوص اظهارنظر و برنامه ریزى 
مى کنند که این موضوع موجب تصمیم گیرى هاى 
غلط و بروز مشــکالتى مثل چالــش بحران آب 

مى شود.
وى با اشــاره به اینکــه آموزش هــاى مدیریتى 
دانشــگاه ها باید مورد تجدید نظر قرار گیرد، افزود: 

برخى از دروس ارائه شــده در دانشــگاه ها کارکرد 
عملى نداشــته و پاســخگوى نیاز جامعه نیست و 
همین موضوع تاکنون نتوانسته بسیارى از مشکالت 

را رفع کند.
این مشاور طرح هاى آبرسانى ادامه داد: حفر چاه هاى 
آب متعدد در مناطق مختلف باعث خشکى قنات ها 
و کم آبى ســفره هاى زیر زمینى و خسارت به افراد 
داراى حقابه و ســهم مى شــود که از نظر شرعى و 
قانونى اقدامى صحیح نیســت و باید تکلیف چنین 

موضوعاتى مشخص شود.
به گفته وى حفــر چاه هاى متعــدد در زمین هاى 
کشاورزى یک رقابت براى برداشت آب از زمین شده 
و این موضوع عالوه بر تخریب زمین، کاهش منابع 
زیر زمینى و خشکى قنات ها موجب بروز اختالف و 

ضایع شدن حقوق دیگر افراد نیز مى شود.

سردار سرتیپ دوم پاسدار مجتبى فدا، با حکم سردار 
سرلشکر پاسدار حسین ســالمى فرمانده کل سپاه 
پاســداران انقالب اسالمى، به ســمت فرماندهى 
سپاه صاحب الزمان (عج) استان اصفهان منصوب 
شد. ســردار مجتبى فدا که از جانبازان هشت سال 
دفاع مقدس و از هم رزمان شــهید احمد کاظمى 
است، پیش از این جانشــین فرمانده سپاه صاحب 

الزمان(عج) استان اصفهان بود.

مراسم معارفه سردار ســرتیپ دوم پاسدار مجتبى 
فدا به عنوان فرمانده سپاه صاحب الزمان و تکریم 
سردار سرتیپ پاسدار غالمرضا سلیمانى به عنوان 
فرمانده سابق ســپاه صاحب الزمان(عج) و فرمانده 
جدید نیروى مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقالب 
اسالمى، امروز  پنج شنبه بیســتم تیرماه با حضور 
فرماندهان ارشد سپاه پاسداران انقالب اسالمى، در 

اصفهان برگزار خواهد شد.

دانشگاهیان 
نقش خود را در مدیریت آب ایفا کنند

معرفى فرمانده جدید سپاه اصفهان 

یک عضو شــوراى اسالمى شــهر اصفهان گفت: 
شوراى شهر براى حفظ سالمت و ایمنى شهروندان 
در مورد حمل و نقل هماهنگى هایــى در تعامل با 

دستگاه هاى دیگر دارد. 
اصغر برشــان افزود: متأســفانه آنچه امروز باعث 
نگرانى و دغدغه خاطر شــهروندان شده این است 

که اکثر موتورســواران قوانین راهنمایى و رانندگى 
را رعایت نمى کنند و کمتر مى بینیم که پشت چراغ 
قرمز توقف کنند، مشاهده شده که در حین رانندگى 
در حال صحبت با تلفن همراه هســتند و بیشترین 
درصد آمار تصادفات که منجر به نقص عضو و مرگ 

مى شود مربوط به موتور سیکلت هاست. 
این عضو شوراى اسالمى شهر اصفهان ادامه داد: 
شهروندان ما به دلیل تردد موتورسیکلت ها در پارك 
احساس آرامش و امنیت نمى کنند. رسیدگى به این 
امر و بسترســازى ها و ایجاد موانع به عهده ماست. 
رسانه جمعى باید در این زمینه کار فرهنگى کند و 
قوانین را بیشتر انتشــار دهد و راهنمایى  و رانندگى 
نه به صورت برخــورد خصمانه بلکــه به صورت 
فرهنگســازى و هم اعمال قانون مستمر، رعایت 
قانون را به بخشــى از هنجار هاى واقعى مردم بدل 

کند.

در نشست مشترك هیئت رئیســه دانشگاه صنعتى 
اصفهان و قائم مقام وزیر علــوم، تحقیقات و فناورى 
در امور بین الملل، بر بین المللى شدن دانشگاه صنعتى 

اصفهان تأکید شد.
در این نشست که با هدف بررسى راهکارهاى ارتقاى 
جایگاه بین المللى دانشــگاه صنعتى اصفهان برگزار 
شــد، قائم مقام وزیر علوم، تحقیقــات و فناورى در 
امور بین الملل با ابراز خرســندى از حضور در یکى از 
دانشگاه هاى برتر کشور، گفت: این دانشگاه با توجه 
به امکانات و ظرفیت هاي عالی در زمینه هاى مختلف 
علمى، آموزشى و پژوهشى و حضور افراد صاحب نظر 

و توانمند، باید بین المللى شود.
دکتر حســین ســاالر آملى افزایش ظرفیت علمى، 

استفاده از ایده هاى جدید و رشد و شکوفایی را از جمله 
مزایاى بین المللى شدن دانشگاه ها عنوان کرد و افزود: 
نوآورى در پناه دیدن افراد جوامع دیگر اتفاق می افتد و 
حرکت بالنده دانشگاه ها نیز در مسیر بین المللى شدن 

رخ مى دهد.
وي با تأکیــد بر اینکــه بین المللى شــدن، مدنظر 
دانشگاه هاي نوظهور دنیاست، ادامه داد: این موضوع 
کیفیت، آینده دانشگاه و حضور دانشجویان در دانشگاه 

را تضمین می نماید.
قائم مقام وزیر علــوم، تحقیقات و فنــاورى در امور 
بین الملل، با تأکید بر پشــتیبانى ایــن وزارتخانه از 
بین المللى شدن دانشــگاه صنعتى اصفهان، تصریح 
کرد: رفع مشــکالت جامعه و صنعت، توانمندسازى 
دانشجویان و بین المللى شــدن دانشگاه ها از جمله 

سیاست هاى کالن آموزش عالى کشور است.
ســاالر آملى بین المللى شدن دانشــگاه ها در سطح 
استادان را از مهمترین ملزومات حال حاضر عنوان کرد 
و گفت: این موضوع پایدارترین سطح دانشگاه است که 

مى تواند آن دانشگاه را براى همیشه بین المللى کند.
وي با اشاره به لزوم طراحی و دنبال کردن نقشه راه بین 
المللی سازى دانشگاه، افزود: شفاف نمودن کشورهاي 
هدف براي بین المللی شدن موجب جلوگیرى از هدر 

رفت انرژى و سرمایه هاي مالى مى شود.

راکبان موتورسیکلت 
قوانین را رعایت نمى کنند

 تأکید قائم مقام وزیر علوم بر بین المللى شدن 
دانشگاه صنعتى اصفهان هفتمین نمایشگاه تخصصى صنعت آموزش اصفهان در 

محل دائمى نمایشگاه هاى بین المللى استان اصفهان با 
حضور معاون امور اقتصادى اســتاندار افتتاح شد تا این 
نمایشگاه براى بازدید عالقه مندان تا فردا 21 تیرماه سال 

جارى از ساعت 17 تا 23 مهیا باشد.
در نشســت خبرى این نمایشــگاه که جمعى از اعضاى 
شوراى شهر اصفهان، رؤســاى مراکز آموزشى، رؤساى 
دانشــگاه آزاد اسالمى در ســطح اســتان اصفهان و... 
حضور داشــتند ابتدا مدیرعامل شــرکت نمایشگاه هاى 
بین المللى اســتان اصفهان بــا بیان اینکه بــا برگزارى 
نمایشــگاه تخصصى صنعت آموزش ما 12 نمایشگاه در 
سال جارى برگزار کردیم، گفت: اصوًال نمایشگاه ها یک 
رویداد اقتصادى تجارى بوده که باید به آن توجه شود و در 
حقیقت نمایشگاه تخصصى صنعت آموزش اصفهان هم 
داراى بُعد فرهنگى و اقتصادى بوده و نمایشگاه بهترین 

ابزار براى بازاریابى و ارائه خدمات است.
على یارمحمدیان گفت: در نمایشگاه تخصصى صنعت 
آموزش بیش از 33 مؤسسه، شرکت و مرکز آموزشى در 
فضاى 2300 مترمربعى نمایشــگاه حضور دارند که امید 

است نقطه عطفى در صنعت آموزش اصفهان باشد.
معاون امور اقتصادى استاندار اصفهان نیز گفت: یکى از 
دالیل عقب ماندگى اقتصاد ما، بى هدفى و سردرگمى نظام 

آموزشى کشور است.
حسن قاضى عسگر افزود: پیشــرفت و سرآمد بودن در 

اقتصاد و توسعه اقتصادى در کشورها بخاطر آن است که در 
حوزه آموزش هدفمند و سرآمد بوده اند. این در حالى است 
که نیروهاى پرورش یافته ما در دانشگاه ها، بازار کار ندارند 

ولى در کشورهاى پیشرفته، این کار کامًال هدفمند است.
رئیس دانشگاه آزاد اسالمى واحد خوراسگان (اصفهان) هم 
با قدردانى از برگزارکنندگان هفتمین نمایشگاه تخصصى 
صنعت آموزش اصفهان گفت: دانشــگاه آزاد اسالمى به 
تعبیر مسئوالن ستادى، یک دانشــگاه اجتماعى قلمداد 

شده که از مردم و براى مردم است.
احمد آذین افزود: دانشــگاه هاى آزاد به ویژه در اســتان 
اصفهان به عنوان دانشگاه پیشرو به دلیل ارتباط مطلوب 
با صنعت و نقاط قوت آموزشى شناخته شده و داراى مراکز 
تحقیقاتى به ویژه در دانشگاه آزاد اسالمى واحد خوراسگان 

(اصفهان) است که سه دهه سابقه فعالیت دارد.
نایب رئیس شوراى اسالمى اصفهان نیز اظهار امیدوارى 
کرد بازدیدکنندگان از این نمایشگاه با علوم جدید در زمینه 

آموزش آشنا شوند.
علیرضا نصر اصفهانى افزود: اگر کسانى در کشور درصدد 
باشند تا در جایگاه مدرسه، معلم و کالس درس بنشینند 
حتمًآ اشــتباه کرده اند و باید دانست که واحدهاى کمک 

آموزشى، مکمل آموزش و پرورش هستند.
رئیس کمیسیون امور اجتماعى شوراى اسالمى اصفهان 
نیز گفت: آموزش، سند توسعه و موجودیت هر جامعه اى 
به شمار مى رود که امروز نیز هفتمین نمایشگاه تخصصى 
صنعت آموزش به همت شرکت نمایشگاه هاى بین المللى 

استان اصفهان برپا شده است.
کورش محمدى افزود: همه توفیقات، نقاط ضعف، کارکرد 
غلط، آسیب ها و... در گرو آموزش است و بزرگ ترین ضعف 
کشورهاى در حال توســعه، شیوه هاى آموزشى است که 
نتوانسته کارآمدى را در نظام آموزش و پرورش نشان دهد.

مدیرعامل مؤسســه راه نوین نوید نیز در نشست خبرى 
هفتمین نمایشــگاه تخصصى صنعت آموزش اصفهان 
به عنوان بخش خصوص ى بــا قدردانى از برگزارکنندگان 
گفت: از اینکه مى توانیم در این نمایشگاه با همکاران در 
زمینه آموزش و پرورش تبادل اطالعات کرده و برنامه هاى 
آموزشى داشته باشیم بسیار خرسندم. این در حالى است 
که مسئوالن آموزش و پرورش استان، در چند سال اخیر با 
تغییراتى، سعى دارند نوجوانان باهدف تربیت کنند و دانش 

آموزان مهارت محور باشند.
فخرالزمان پزشــک زاد با تأکید بر اینکه باید همه با هم 
هماهنگ باشــیم، افزود: باید تالش کنیم تا کتاب هاى 
کمک آموزشى در مدارس ممنوع شده و دانش آموزان را 

عاشق درس خواندن بار آوریم.
وى خواســتار انعکاس فعالیت هاى آموزشــى مدارسى 
چون مؤسسه راه نوین نوید و... شد تا جامعه بیش از پیش 

آگاهى یابد.
همچنین در این نشســت خبرى مدیر مجتمع آموزشى 
دکتر شــفیعى و مدیرعامل بنیاد فرهنگى- آموزشى امام 
صادق(ع) هر یک به بیان و تشریح برنامه هاى آموزشى 

خود پرداختند.

سردرگمى نظام آموزشى باعث عقب ماندگى است
ساسان اکبرزاده
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آلبالو یکى از محبوب ترین میوه هاى تابستانى است که مدت برداشت و عرضه بازارى آن در سراسر جهان، 
بسیار کوتاه است. از آنجایى که آلبالو داراى ریزمغذى ها و ترکیبات منحصربه فرد فراوانى است بسیارى از 
متخصصان و محققان تغذیه تأکید به مصرف آلبالو در فصل برداشت آن دارند تا بدن بتواند حتى در طول 

همین روزهاى محدود تابستانى هم فایده کافى و الزم را در خوردن آلبالو ببرد. 

آلبالو سرشــار از مواد مغذى مهمى مانند فیبر، کاروتنوئیدها، ویتامین C و پتاســیم است، در 
حالى که تقریباً کم کالرى هم محسوب مى شــود. در واقع، هر وعده مصرفى از آلبالو، تنها 70 

کیلوکالرى انرژى دارد.

اگر در شب هاى گرم تابستانى خیلى دیر خوابتان مى برد یا کم مى خوابید، باید بدانید شما در این 
مورد تنها نیستید. امروزه بعضى افراد از آلبالو و خصوصاً آب خالص آن براى خواب سریع تر و بهتر 
کمک مى گیرند. دلیلش این است که آلبالو ذاتًا حاوى میزان زیادى مالتونین است که نوعى 
هورمون مهم در چرخه خواب مطلوب محسوب مى شود. طبق مطالعات اخیر، افرادى که صبح ها پس از بیدار 

شدن و شب ها قبل از خوابیدن از آب آلبالو استفاده مى کنند، خواب بهتر  و  طوالنى ترى را تجربه مى کنند.

آب آلبالوى خالص براى ورزشکاران واقعًا مفید است چون به خوبى مى تواند فشار عضالنى 
را پس از ورزش تسکین بدهد. دوندگانى که از آب آلبالوى خالص در هفته منتهى به مسابقه 
دوندگى استفاده مى کنند، پس از مسابقه با فشار عضالنى و گرفتگى عضالتى کمترى مواجه 
مى شوند. به گفته محققان، آنتى اکسیدان هاى درون آب آلبالوى خالص مى تواند به کاهش التهاب ایجاد 

شده پس از مسابقه هاى سنگین رقابتى کمک کند. 

مصرف آلبالو و حتى گیالس مى تواند مشکالت ناشى از آرتریت را در بیماران کاهش دهد؛ 
زیرا سطح ترکیبات التهاب زا را در بدن کمتر مى کند.

آلبالو سرشار از پلى فنول هاى مهمى است که نقش آنتى اکسیدانى دارند و مى توانند به کاهش 
فشــارخون کمک کنند. محققان بریتانیایى معتقدند پس از گذشــت سه ساعت از مصرف 
آب آلبالوى خالص، فشارخون سیستولیک در مردان مبتال به فشارخون باال حدوداً 7 میلیمتر 

جیوه کاهش پیدا مى کند.

طبق مطالعات جدید آلودگــى هوا بیش از 
آنچه محققان برآورد کرده اند به ســالمت 
ریه ها آســیب وارد مى کنــد. متخصصان 
انگلیسى در این مطالعه دریافتند که آلودگى 
هوا با ســرعت باال ریه ها را فرسوده کرده و 
فرد را در معرض خطر فزاینده ابتال به بیمارى 

مزمن انسدادى ریه قرار مى دهد.
با باال رفتن ســن عملکرد ریه هــا به طور 
طبیعى کاهش پیدا مى کند اما در این مطالعه 
مشخص شــد قرار گرفتن در معرض ذرات 
معلق، ریه ها را سریع تر فرسوده کرده و هرچه 
میزان قرار گرفتن در معرض آالینده ها بیشتر 
باشــد احتمال اینکه ریه ها سریع تر فرسوده 

شود، بیشتر مى شود.
در این مطالعه آمده اســت: بــه ازاى هر 5 
میکروگرم در متر مکعب ذرات آالینده مازاد 
که ســاالنه فرد به طور میانگین در معرض 
این ذرات قرار مى گیرد، ریه ها معادل دو سال 

فرسوده تر مى شود.
ذرات آالینده ترکیبــى از قطره هاى مایع و 
جامد در هواست. این آالینده ها به شکل گرد 
و غبار، دود و دوده دیده مى شود. در مناطقى 
که در هر متر مکعــب 10 میکروگرم ذرات 
آالینده وجود دارد خطر بیشترى ساکنان آن 
را تهدید مى کند. همچنین در میان افرادى 
که در مناطق بسیار آلوده سکونت دارند تعداد 
موارد ابتال به بیمارى مزمن انســدادى ریه 
چهار برابر بیشتر از افرادى است که با افراد 

سیگارى زندگى مى کنند.

تکثیر سلول هاى سرطانى خون بدون تأثیر بر سلول هاى مواد مغذى موجود در ز غال اخته از رشد سرطان هاى ریه و 
اکسیدان و فیبر هایى است که سیستم ایمنى بدن را تقویت مثانه است؛ این میوه حاوى میزان زیادى ویتامین C، آنتى روش هاى طبیعى براى ســم زدایى و درمان مشــکالت سالم جلوگیرى مى کند؛ مصرف آب زغال اخته از بهترین تکثیر سلول هاى سرطانى خون بدون تأثیر بر سلول هاى مواد مغذى موجود در زغال اخته از رشد سرطان هاى ریه و سالم جلوگیرى مى کند.

مى کند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکى قم گفت: اگر از پرفشارى 
خون غفلت شــود، بیمار گرفتار ســکته قلبى و مغزى 
خواهد شــد، برخالف تصورات مردم، پرفشارى خون 

عالمتى ندارد.
ابوالفضل ایرانى خواه با اشــاره به ارتقاى شاخص هاى 
ســالمتى در ایران اظهــار کرد: کشــورمان در زمینه 
شــاخص هاى ســالمتى به حد کشــورهاى اروپایى 
توسعه یافته رســیده و امید به زندگى در ایران افزایش 

قابل توجهى داشته است.
 وى افزود: زمانى افزایش امید به زندگى ارزش دارد که 
سالمندانى داراى سالمت در جامعه داشته باشیم، اکنون 
با بیمارى هاى نوپدید مثل ســرطان ها و بیمارى هاى 
قلبى مواجه هســتیم که امکان جلوگیــرى از ابتال به 
70 درصد این بیمارى ها از جمله نیمى از ســرطان ها با 

اقدامات پیشگیرانه و تغییر سبک زندگى از جمله تغذیه 
وجود دارد.

رئیس دانشگاه علوم پزشــکى قم افزود: 50 درصد از 
افراد باالى 30 ســال از پرفشارى خون رنج مى برند اما 
خودشان اطالع ندارند، اگر از پرفشــارى خون غفلت 
شــود، بیمار گرفتار ســکته قلبى و مغزى خواهد شد، 
برخالف تصورات مردم، پرفشــارى خــون عالمتى

 ندارد. 
وى با اشــاره به عوارض پرفشــارى خون اظهار کرد: 
افرادى که گرفتار نارســایى کلیوى هستند، سال ها از 
پرفشــارى خون رنج مى بردند ولى از این عارضه خبر 
نداشتند، بررسى پرفشــارى خون به صورت رایگان در 

مراکز بهداشت براى مردم انجام مى شود.

کارشناســان ســالمت در بررســى هاى خود به تأثیر عنصرى در مواد غذایى پى بردند کــه مى تواند موجب نفخ 
دستگاه گوارش شود. کارشناسان ســالمت بر این باورند که احساس همیشگى نفخ شکم پس از صرف وعده هاى

 غذایى فقط بــه دلیل مواد خوراکى سرشــار از فیبر نیســت بلکه مصرف نمک زیــاد نیز مى تواند ایــن تأثیر را 
داشته باشد.  

متخصصان آمریکایى اظهار کردند کاهش ســدیم مصرفى از نکات مهم تغذیه اى در کاهش عالئم نفخ است و 
مى تواند در جهت بهبود سازگارى با رژیم هاى غذایى مفید سرشار از فیبر خوراکى مورد استفاده قرار گیرد. در این 

بررسى متخصصان آمریکایى به این نتیجه رسیدند که مصرف مقدار زیادى از نمک مى تواند موجب نفخ حتى 
در افرادى شود که از رژیم غذایى سالم سرشار از فیبر مصرف مى کنند.

متخصصان با بیان اینکه مشخص نیست چگونه نمک در نفخ تأثیر دارد، اظهار 
کردند این فرضیه مطرح اســت که احتباس مایعــات مى تواند نقش 

داشته باشد. مصرف مقدار زیادى نمک موجب افزایش احتباس 
آب شده و هضم مواد غذایى را ســخت تر مى سازد که در نتیجه 

با نفخ همراه است.
به گفتــه محققان انتخاب مــواد غذایى بــا میزان پایینى از ســدیم مى تواند به تســکین عالئم نفــخ در برخى

 از افراد کمک کند.

از بســیارى  داده  نشــان   تحقیقــات 
لباس ها و وسایلى که هر روز از آنها استفاده 
مى کنیم مى توانند حقیقتًا براى سالمتى ما 
مضر باشند. در ادامه به لباس ها و وسایلى

 مى پردازیم که پوشــیدن هــر روزه آنها 
سالمت ما را به خطر مى اندازد.

آلو یکى از منابع خوب آنتى اکسیدان هاســت. این 
میوه منبع قوى پتاسیم اســت از این رو در کاهش 
فشار خون بســیار مؤثر خواهد بود، فیبر یکى دیگر 
از ترکیبات قابل توجه در آلو اســت که به کاهش 
ســرعت جذب مواد معدنى، به ویــژه قند ها منجر 
شده و درعین حال میزان حساســیت به انسولین 
را افزایش مى دهد؛ بنابرایــن مصرف آلو در کنترل 
قند خون بســیار تأثیرگــذار خواهد بــود؛  آلوى 
خشــک منبع خوب آهن گیاهى اســت، آلوى زرد 

در واقع داروى آرام بخش براى تحریکات عصبى 
خواهد بود،  همچنین مســّکن عطش، دافع بلغم و 
تب بر است،  آلو رشــد کودکان، هوش، حافظه و 
شیر بانوان شــیرده را زیاد مى کند، مصرف آن به 
صورت ناشتا در رفع یبوست و تقویت اعمال کلیه ها 
مؤثر است،  کسانى که از بیمارى هاى طحال رنج 

مى برند، بایــد قبل از غــذا آن را مصرف کنند 
و تا از معده خارج نشــده است غذاى دیگرى 

نخورند.

جذاب هاى خطرناك
شلوارهاى جذب

شــلوارهاى جذب گرچه ظاهر جذابى به انــدام مى دهند اما 
متأســفانه در گردش خون در بدن اختــالل ایجاد مى کنند، 
مســئله اى که منجر به بروز واریس و ســلولیتمى شود. این 
شلوارها جلوى تنفس پوســت را مى گیرند، چون پارچه آنها 
کامًال به پوست مى چسبد. پوشیدن شلوارهاى جذب همچنین
 مى تواند باعث رشد موهاى زیرپوستى، حتى در نواحى اى از 

بدن شود که رشد موى زیر پوستى در آنجا رایج نیست.

کفش هاى پاشنه بلند
در زیبایى و جذابیت کفش هاى پاشنه بلند شکى 
نیست اما این کفش ها اصًال براى استفاده روزانه 
مناسب نیستند. پوشــیدن کفش پاشنه بلند منجر 
به کمر درد، پا درد و ورم پاها مى شــود. به عالوه، 
استفاده از این کفش ها مى تواند باعث بروز فتق و 

خمیدگى ستون فقرات شود.

 کفش هاى تخت
کفش هاى تختى که کف آنها کامًال صاف اســت، راحت و البته بى ضرر به نظر مى رسند. اما به ادعاى 
پزشکان، این کفش هاى تخت مى توانند صدمات زیادى به سالمت ما بزنند چون هنگام پوشیدن این 
کفش ها، به همه قسمت هاى پا به طور یکسان فشار وارد نمى شود. وقتى با این کفش ها راه مى روید، 
شوك وارده به پاها به هیچ شکلى جذب نمى شود. این مسئله باعث مى شود عروق خونى منبسط شوند 
و خاصیت کشسانى خود را از دست بدهند و پا نیز خود تخت شود. پا درد و کمر درد از پیامدهاى استفاده از 
کفش هاى تخت هستند. یک مشکل دیگر که بر اثر پوشیدن این کفش ها رخ مى دهد، تغییر شکل پاها 

و چرخیدن آنها به سمت داخل است که باعث تغییر شکل زانوها و باسن مى شود.

عینک آفتابى
عینک هاى آفتابى نه فقط براى خوش تیپ تر شدن بلکه ابزارى 
ضرورى براى محافظت از چشم ها در روزهاى آفتابى هستند. با 
این حال، عصرها که خبرى از آفتاب ظهرگاهى نیست یا زمانى 
که نور کافى وجود ندارد نباید از عینک آفتابى استفاده کنید. این 
مسئله باعث وارد آمدن فشار اضافه اى به چشمان شما مى شود 
که ریسک ابتال به آب مروارید را باالتر مى برد. عالوه بر این، باید 
فقط از عینک هایى استفاده کنید که قابلیت جلوگیرى از 
پرتوهاى فرابنفش خورشید را به طور کامل داشته 
باشــند، در غیر این صورت، چشم هاى شما 

صدمه خواهند دید.

 جوراب شلوارى
جوراب شلوارى یکى از آن لباس هایى است که تقریبًا 
در کمد هر زنى مى توان پیدا کرد. اما اگر زیاد از جوراب 
شــلوارى اســتفاده مى کنید، باید بدانید که ممکن 
است با این کار به ســالمت خود صدمه بزنید. مواد 
مصنوعى اى که در الیاف جوراب شــلوارى ها وجود 
دارند، رطوبت را در خود نگه مى دارند و محل مناسبى 
براى رشــد میکروب ها به وجود مى آورند. بعضى از 
انواع جوراب شلوارى هم بر روى گردش خون در بدن 
اثر منفى مى گذارند، مسئله اى که مى تواند منجر به 

بروز واریس و سلولیت شود.

 کیف هاى دوشى بزرگ
کیف هاى دوشى جزو جدایى ناپذیر ظاهر خانم ها 
هســتند. اما این کیف ها براى سالمت شما مضر 
هســتند. چون وقتى کیف را دائمًا روى یک دوش 
خود حمل مى کنید، فشار بســیار زیادى به شانه 
و ستون فقرات شما وارد مى شــود، مسئله اى که 
مى تواند منجر به کژ پشتى و استئوکندریت در شما 
شود. از آنجایى که اســتفاده از این کیف ها باعث 
برهم خوردن تعادل بدن مى شود، ممکن است دچار 
گرفتگى هاى عضالنى، مسدود شدن عروق خونى 

و فشردگى عصب ها شوید.

 شلوارهاى راحتى
حتمًا تعجب مى کنید اما شــلوارهاى 
خانگى هم مى توانند به ســالمت ما 

صدمه بزنند. شلوارهایى که خیلى تنگ یا خیلى گرم 
هستند، باعث رشد انواع باکترى ها مى شوند، مسئله اى 

که منجر به تحریک شدن پوســت، خارش یا عفونت هاى 
قارچى مى شود.

شلو
شــلواره
متأســفا
ل  5 دلیل براى اینکه حتماً در تابستان 

زیاد آلبالو بخورید 

.1

.3

.4

.5

.2

به تجمع چرك، آبسه مى گوییم. آبسه ممکن است از نوع حاد یا مزمن باشد. در نوع حاد  عاقبت تلخ بى توجهى به فشار خون باال
ما درد وتورم زیاد مى بینیم. گاهى آنقدر آبسه وسیع مى شود که ما الزم مى دانیم فرد در 
بیمارستان بسترى شود. در ن وع مزمن میکروب یک راه به بیرون پیدا مى کند، مثًال یک 
جوش کوچک کنار لثه ایجاد مى شود. فرد درد ندارد. چون چرك از راه سوراخ به بیرون، 
به فضاهاى ســرو صورت راه مى یابد یا وارد جریان خون مى شود و فرد را به بیمارستان 

مى کشاند. مردم باید آبسه را جدى بگیرند، چون خودبه خود بهبود پیدا نمى کند.

براى رفع درد آبسه مى توان آنتى بیوتیک مصرف کرد؟
اگر فرد درد شدید آبســه را تحمل کند حاال با مصرف دارو یا آنتى بیوتیک خودسرانه، 
ممکن است باعث شود عفونت از حالت حاد خارج شود و از انتهاى ریشه خارج شده و وارد 

استخوان و لثه شود وهمه اینها را متورم کند. 

آیا فرد مى تواند متوجه وجود آبسه شود؟
در بعضى موارد مى تواند به عنوان مثال برخى مواقع دندان کامًال ســالم است ولى یک 
برجستگى دردناك کنار لثه است. بعضى وقت ها دندان سالم ضربه مى خورد، عصب از 
بین مى رود و این مى تواند باعث عفونت و آبسه دندان شــود. دندان ضربه خورده یک 

مقدارتغییر رنگ مى دهد.

آبسه دندان شایع تر است یا آبسه لثه؟
آبسه دندانى شایع تر است. چون پوسیدگى دندان شایع تر است و راه پیشگیرى از آن حفظ 
رعایت بهداشت دهان و دندان و حداقل دوبار مســوا ك زدن به مدت دو دقیقه است. 
همچنین کاهش مصرف مواد قندى و هرچیزى که قند و شکر دارد و نیز مصرف معاینات 

منظم و دوره اى توسط دندانپزشک باید مدنظر قرار بگیرد.

آیا این باور که خمیردندان ژله اى خوب نیست، درست است؟
خیر. خمیردندانى که استاندارد هاى الزم را دارد و از جاى مطمئن خریدارى شده مثًال از 

داروخانه، کیفیت خوبى دارد.

منظور از آبسه دندان چیست؟

 آلودگى هوا ریه ها را 
فرسوده مى کند

است که با افراد بیشتر از افرادى چهارر برابر
سیگاارى زندگى مى کنند.

اکسیدان و فیبر هایى است که سیستم ایمنى بدن را تقویت 
مى کند.

با زغال اخته
 به جنگ سرطان 

بروید

فع بلغم و 
حافظه و 
ف آن به 
ل کلیه ها 
حال رنج 

 کنند 
رى 

 درمان هزار و یک درد با آلو

 یک عامل مؤثر در نفخ شکم
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هفتمین نمایشــگاه تخصصى صنعت آمــوزش اصفهان در محل 
شرکت نمایشگاه هاى بین المللى اســتان اصفهان که 33 مؤسسه 
و مرکز آموزشى در برگزارى آن مشــارکت دارند با استقبال بى نظیر 
دانش آموزان، دانشــگاهیان و... مواجه بود که البتــه در این میان 
غرفه مؤسسه راه نوین نوید با سه شعبه و یک شعبه پیش دبستانى، 
بازدیدکنندگان زیادى را جذب فعالیت هاى گسترده خود، که در محل 

غرفه به نمایش درآمده بود، کرد.
مدیرعامل مؤسسه راه نوین نوید در خصوص فعالیت هاى این مؤسسه 
آموزشى به «نصف جهان» گفت: ما در مؤسسه راه نوین نوید همواره 
تالش کردیم در زمینه تحقیق، مهارت و پژوهش دانش آموزان را قوى 
کنیم و آنها را داراى قدرت استدالل و آماده نه گفتن در صورت لزوم بار 

بیاوریم تا سعى کنند با همسن هاى خود به بحث بپردازند.
فخرالزمان پزشــک زاد گفت: از زمانى که ما مدارس هوشــمند را 
در اصفهان کلید زدیم براى اســتفاده از فناورى در آموزش تالش 

گسترده اى انجام شد.
رویکرد مهارت محور

وى ادامه داد: مؤسسه راه نوین نوید با رویکرد مهارت محور مدرسه 
و تأکید بر یادگیرى در محیطى پویا و جذاب، شکوفایى استعدادها و 
بروز خالقیت هاى فردى و جمعى دانش آمــوزان فعالیت مؤثرى را 

ادامه مى دهد.
مدیرعامل مؤسســه راه نوین نوید تأکید بر مهارت هاى فکر کردن، 
فراهم کردن محیط یاددهى و یادگیرى تعاملى، فراهم آوردن انواع 
شیوه هاى آموزشى براى استعدادهاى مختلف و تکیه بر به کارگیرى 
فناورى هاى نوین در آموزش را از جمله خط مشى ها و نکات برجسته 

دبستان راه نوین نوید برشمرد.
 اهداف اصلى مؤسسه

فخرالزمان پزشک زاد با اشــاره به اهداف اصلى این مؤسسه گفت: 
تربیت دانش آموزان با روحیه کارآفرینى و توانایى راه اندازى کسب و 

کار به منظور خلق فردایى روشن براى ایرانى با عزت از جمله اهداف 
اصلى این مؤسسه اســت و مى توانیم با افتخار اعالم کنیم که این 

مؤسسه اکنون در زمره مدارس برتر کشور قرار گرفته است.
الگوى برتر

وى با بیان اینکه مؤسسه راه نوین نوید الگوى برتر مدارس دخترانه 
کشور است، افزود: ما با دانش دیروز، نمى توانیم دانش آموز امروز را 
براى فردا آماده کنیم به همین دلیل معلمان باید همیشــه در حال 
یادگیرى و آموزش باشند تا بتوانند پاسخگوى مناسبى براى سئواالت 

دانش آموزان باشند.
مدیرعامل مؤسسه راه نوین نوید اظهار کرد: کادر مربیان مدرسه راه 
نوین نوید با تحصیالت عالى و تجربیات باال، آموزش ها و مهارت هاى 

الزم را به دانش آموزان مى آموزند.
فخرالزمان پزشــک زاد با قدردانى از حمایت هاى آموزش و پرورش 
استان اصفهان گفت: مؤسسه راه نوین نوید تاکنون در بحث آموزش، 
کمک هاى مؤثرى به مدارس مهــارت محور و درس پژوهى نموده 

است.
 افتخارات مؤسسه

وى با اشاره به برخى از افتخارات مؤسسه راه نوین نوید گفت: کسب 
رتبه هاى برتر پژوهشى توسط دبیران در شاخه هاى درس پژوهى، 
روایت پژوهى و تدریس پژوهش محور، کسب رتبه برتر در مدارس 
خودراهبر، کسب رتبه با عنوان مدرسه پژوهنده، استفاده از تازه ترین 
یافته هاى پژوهشــى در تدریس از جمله یادگیرى معکوس، کسب 
رتبه هاى برتر دانش آموزان در مســابقات خانه ریاضیات، کســب 
رتبه اول هنرهاى نمایشى توسط دانش آموزان، کسب رتبه اول در 
رشته هاى فرهنگى، مسابقات ورزشى و مسابقات قرآنى و... از جمله 

افتخارات این مؤسسه است.
بررسى وضعیت تحصیلى با اپلیکیشن

فخرالزمان پزشک زاد مى گوید: در جهت رفاه اولیا، اپلیکیشن سامانه 
هوشمند طراحى شــده که با نصب این برنامه بر روى تلفن همراه، 

والدین مى توانند در هر کجا که هستند از وضعیت تحصیلى و انضباطى 
فرزند خود آگاه شوند. همچنین والدین مى توانند از طریق وبسایت 
مؤسســه راه نوین نوید و ورود به پنل کاربرى فرزند خود از وضعیت 
تحصیلى دانش آموز آگاه شوند و از این طریق با کادر مربیان در ارتباط 
باشند. ضمن اینکه سامانه پیام کوتاه مؤسســه راه نوین نوید براى 
اطالع رسانى بسیار فورى و در مواقع خاص مورد استفاده قرار مى گیرد.
وى شعار این مؤسسه را «ما همه یک خانواده ایم» اعالم کرد و گفت: 
براى مشاهده ویدیوهاى آموزشــى کاربردى و راه حل محور توسط 
معلمان و کارشناسان راه نوین نوید، عالقه مندان مى توانند به سایت
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■■■

مدیر آموزشى مؤسسه راه نوین نوید هم به «نصف جهان» گفت: با 
تغییر سیستم آموزش در دوره جدید، کتاب هاى کمک آموزشى حذف 
و سئواالت در راستاى آموزش هاى بین المللى تیمز و پرلز (ریاضى و 
علوم و پیشرفت سواد خواندن) مدنظر قرار گرفت که متأسفانه دانش 
آموزان ما در آزمون آموزش هاى بین المللى تیمز و پرلز نتایج خوبى 

به دست نیاوردند.
رؤیا ابطحى افزود: پس از تجزیه و تحلیل آزمون ها، مشــخص شد 
که دانش آموزان به سئواالت حافظه اى خوب جواب مى دهند اما در 
سئواالت استداللى خوب نیستند. بنابراین در روش تدریس، ساختار و 
شیوه هاى ارزشیابى تغییر حاصل شد و در سالى که گذشت مؤسسه از 
فناورى و امکانات مدرسه استفاده کرد و بخشى از درس ها از طریق 

یادگیرى معکوس صورت گرفت.
یادگیرى معکوس چیست؟

وى در تشریح شیوه یادگیرى معکوس گفت: یادگیرى معکوس شیوه 
تدریسى است که در آن جاى معلم و تدریس به جاى مدرسه، منزل 
اســت به صورتى که از طریق اینترنت و ارائه فیلم تدریس صورت 
مى گیرد که این امر دانش آموز را مســلط بار مى آورد و معلم نیز در 
کالس به گفتگو و رفع اشــکال دانش آموز مى پردازد و جالب است 

بدانید یادگیرى معکوس به عنوان طرح برگزیده از ناحیه 3 آموزش 
و پرورش اصفهان به استان راه یافت و در حقیقت یادگیرى معکوس 
یعنى نگاهى به یادگیرى تسلط یاب و راهگشایى براى فرصت بیشتر 

در کالس درس.
ابطحى گفت: این طرح در ســال تحصیلى گذشته در پایه پنجم به 
صورت آزمایشى اجرا شــد و با توجه به استقبال خوب، قرار است در 

سال تحصیلى جارى در مقطع ابتدایى به طور کامل عملیاتى شود.
علم دیروز مناسب بچه هاى فردا نیست

وى با اظهار تأسف از اینکه برخى از والدین هنوز انتظار تدریس حافظه 
محور را دارند، گفت: آنها به دنبال کالس هاى تست تکرارى و خسته 
کننده هستند در حالى که آینده براى ما و دانش آموزان ناشناخته است 
و علم دیروز براى بچه هاى فردا مناسب نیست چرا که دانش آموز باید 
علم برقرارى ارتباط، کار تیمى و گروهى، راهبردهاى تفکر و پژوهش 
را بداند تا موفق باشد و قرار نیست آمال و آرزوهاى والدین را برآورده 

کنند بلکه آنها آرزوهاى جدید خود را دارند.
مدیر آموزشى مؤسسه راه نوین نوید گفت: با توجه به اینکه این مؤسسه 
آموزشى از مقطع پیش دبستانى تا ششم ابتدایى دخترانه فعالیت دارد 
و بهداشت روانى دختران بســیار مهم است باید به روحیه این دانش 

آموزان و شاد بودن آنها بیشتر از روحیه رقابت پذیرى توجه داشت.
■■■

مدیر مرکز تخصصى پایه ششم مؤسســه راه نوین نوید نیز گفت: از 
خانواده ها مى خواهیم با توجه به مفهومى کار کردن با دانش آموزان 
اطمینان داشته باشند که دانش آموزان این مجموعه در هر رقابتى که 

حضور پیدا کنند، موفق خواهند بود.
رویا جعفرى با بیــان اینکه دید خاص ما، مهارت ورزى، شناســایى 
استعداد دانش آموزان و سپس پرورش استعدادهاست، گفت: دانش 
آموزان عالقه مند حتى در زنگ ورزش، یک مهارت را تجربه مى کنند 
و یا مهارت خود در هر بخشى را به دیگر دانش آموزان انتقال مى دهند 
که البته در زنگ ورزش، از فراگیرى این مهارت از سوى دانش آموزان 

استقبال بسیار خوبى هم شده است.
جعفرى به عنوان مدیر پایه ششم به والدین توصیه کرد: دانش آموزان 
را به سوى تست زدن، حفظ کردن و کالس هاى مختلف سوق ندهند 
و بگذارند دانش آموز و فرزندشان با توجه به توانایى خود، رشد کند و 

نشاط و سرزندگى داشته باشد.
وى افــزود: ســئواالت و آزمــون تیزهوشــان نشــان داد 
کــه مؤسســه راه نویــن نویــد، راه درســتى را در رابطــه 
بــا خــط بطــالن کشــیدن بــر حافظه پــرورى انتخــاب  

کرده است.
■■■

مدیر پایه هاى اول تا سوم مؤسسه راه نوین نوید هم به «نصف جهان» 
گفت: مؤسسه راه نوین نوید همواره در تالش است تا عالوه بر ایجاد 
فضاى بانشاط براى دانش آموزان، مهارت هاى زندگى و ارتباط دانش 

آموزان با یکدیگر را به نحو مطلوب گسترش دهد.
نفیسه نیازى ها افزود: مدرسه ما با بهره گیرى از کادر بسیار مجرب، 
عالوه بر آموزش، پرورش را مدنظر دارد و همه با هم همسو هستیم تا با 
تالش مضاعف فرزندانى مفید و تأثیرگذار براى ایرانى آباد تربیت کنیم 
و به ایرانى بودن افتخار کنیم. وى از والدین دانش آموزان خواست تا 
آموزش را به عهده مدرسه گذاشته و بگذارند فرزندان، خود تصمیم گیر 

باشند نه اینکه والدین به جاى آنها تصمیم بگیرند.
■■■

شایان ذکر است مؤسســه راه نوین نوید در اصفهان داراى سه 
شعبه و یک شعبه پیش دبستانى است که شعبه یک (پایه هاى اول 
تا سوم) در خیابان مشــتاق دوم، بعد از بلوار مهر، جنب بلوار الله 
غربى؛ شعبه 2 (پایه هاى چهارم و پنجم) در خیابان آبشار دوم، در 
امتداد پل غدیر، کوچه شهید غفراللهى؛ شعبه 3 (مرکز تخصصى 
پایه ششم) در خیابان آبشــار اول، کوچه سازمان حج و زیارت و 
شعبه پیش دبستانى نیز در خیابان آبشار دوم، در امتداد پل غدیر، 

کوچه شهید غفراللهى واقع است.

مدیرعامل مؤسسه راه نوین نوید:

با دانش دیروز نمى توانیم دانش آموز امروز را براى فردا آماده کنیم

ساسان اکبرزاده


