
www.nesfejahan.net  روزنامه مستقل استان اصفهان

چهارشنبه  26  تیر  ماه 1398 / 17  جوالى   2019 / 14  ذى القعده 1440
سال شانزدهم /شماره 3536 /  8 صفحه / 2000 تومان

     

با غریبه  ها حرف بزنیدزمین لرزه فریدونشهر به 14 واحد مسکونى آسیب زدتازه ترین خبرها از «سرباز» صداوسیماسایت معروف فروش تور، همه تورهاى ایران را حذف کرد انفجار مهرداد در اولین بازى ملى سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

معجزه مصرف 
روزانه 2 عدد خرما 

در یک هفته

هشدار به استخراج کنندگان بیت کوین 
2

2

2
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نــرخ ارز 
در حال ثبات یافتن است

  پشت پرده خداحافظى 
هادى عقیلى از تیم ملى 

شوخى امین حیایى 
نژاد پرستانه 

و توهین آمیز بود؟
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تغییر در ساختار 
«نقش جهان»

 باید بــا اجازه 
یونسکو باشد

خــرمـا میوه درخت نخـل است که در آب و هواى گرمسیرى 
رشد مى کند. فواید تغذیه اى خرما چشمگیر هستند. تنها یک 

وعده 3/5 اونسى (100 گرم) از آن مى تواند حدود 
20 درصد از نیاز روزانه انسان به پتاسیم را به همراه

 7 گرم فیبر، 2 گرم پروتئین و چندین نوع از آنتى اکسیدان ...

مدیرکل میراث فرهنگى استان اصفهان در حاشیه 
نشست شوراى سیاستگذارى توسعه گردشگرى 
و صنایع دستى استان عنوان کرد: «در حال حاضر 
اداره کل میراث فرهنگى اســتان برنامه اى براى 
حذف حوض مرکــزى میدان نقــش جهان در 

دست اجرا ندارد.»
فریــدون اللهیارى در خصوص ســاختار میدان 

نقش جهان در ...
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ارابه مرگ ارابه مرگ 1010 زن و  زن و 33 کودك را به کشتن داد کودك را به کشتن داد

صبح دیروز یک دستگاه مینى بوس در نزدیکى خوانسار به داخل دره سقوط کرد و موجب مرگ صبح دیروز یک دستگاه مینى بوس در نزدیکى خوانسار به داخل دره سقوط کرد و موجب مرگ 1313 نفر شد نفر شد
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همزمان با کشف صدها دستگاه استخراج ارز دیجیتالى در کاشان و شهرضا صورت گرفت

خانواده ها مى گویند
 مرسى که

 از این فیلم ها 
بازى مى کنید!

بنگر: تاریخ ایزواستارهایى که 
خوردیم گذشته بود

کاپیتان سابق پرسپولیس با گذشت 7 سال از ماجراى آب هاى آلوده در 
دیدار این تیم با سپاهان رمزگشایى کرد؛ او مى گوید چیزهاى زیادى 

از آن مسابقه یادش نمى آید!
دوم مهرماه 1391 در حالى که پرسپولیس با مانوئل ژوزه روزهاى خوبى 

را پشت سر نمى گذاشت، ...
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در صفحه 3  بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

مدیرکل میراث فرهنگى استان با تأکید دوباره بر 
حذف نشدن حوض میدان تاریخى اصفهان:

نمایشگاه بزرگ، 
رونق اقتصادى را 

به اصفهان بازمى گرداند

در بازدید اعضاى شوراى اسالمى شهر و مدیران شهرى 
مطرح شد

ابرپروژه رینگ چهارم، گامى اساسى براى محرومیت زدایى 
در بازدید رئیس و اعضاى شوراى شهر، اصحاب رسانه و مدیران شهرى از پروژه هاى عمرانى مطرح شد؛ 
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فقط قهرمانىفقط قهرمانى
 مى خــــــــــواهیم

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

1- شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومى اجراى عملیات لوله گذارى فاضالب بلوار جانبازان و بلوار قانع در شــهرضا به شماره 
(2098001434000051) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید.

2- کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت(ستاد) 
به آدرس: www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت  قبلى، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى 

الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 97/04/23 مى باشد.

3- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهاى الف: 
3-1-آدرس: اصفهان، خیابان شیخ کلینى، خیابان جابرابن حیان، دبیرخانه معامالت شرکت آب و فاضالب استان اصفهان، تلفن: 8-36680030-031، اتاق(292)

4- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
4-1- مرکز تماس:021-41934

4-2-دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768
5- اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها، در سایت سامانه(www.setadiran.ir) بخش ثبت نام/پروفایل/تأمین کننده/ مناقصه گر موجود است.

تاریخ روز ساعت عنوان
98/04/26 چهارشنبه 16:00 مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه
98/05/05 شنبه 16:00 مهلت زمانى ارسال پیشنهاد
98/05/06 یک شنبه 08:00 زمان بازگشایى پاکتها

نوبت دوم

نام روزنامه: نصف جهان
تاریخ انتشار:1398/04/26

فراخوان مناقصه عمومى یک مرحله اى
«اجراى عملیات لوله گذارى فاضالب بلوار جانبازان و بلوار قانع واقع در شهرضا»

مناقصه شماره 98-2-102/2
بابا  نصف جهان

جـهانى شوید....جـهانى شوید....

وو

ازازز از
زىازبازى بازىب

مسیرى 
نها یک 

دان ...
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بنگ

کاپیتان س
دیدار این
از آن مسا
دوم مهرم
را پشت س

د

ى 



0202جهان نماجهان نما 3536چهارشنبه  26 تیر  ماه   1398 سال شانزدهم

رئیس بانک مرکزى گفت: ما همه فشــارها را پشت سر 
گذاشتیم و اکنون در مرحله اى هستیم که قیمت ارز ثبات 
کاهنده یافته است. همتى روز سه شنبه در جمع فعاالن 
اقتصادى استان اصفهان در اتاق بازرگانى، افزود: این رقم 
معادل بودجه ارزى ساالنه برخى کشورهاست و شروع 
خوبى براى ما در سال 98 محسوب مى شود. وى تصریح 
کرد: نرخ ارز نیز به دلیل سیاست هاى اتخاذ شده دولت در 

حال ثبات یافتن است.
همتى با اشاره به اینکه عده اى مى گفتند که وضعیت ما 
مانند کشورهایى همچون ونزوئال مى شود و قیمت دالر 
به 400 هزار ریال مى رسد، تصریح کرد: ما همه فشارها 

را پشت سر گذاشــتیم و اکنون در مرحله اى هستیم که 
قیمت ارز ثبات کاهنده یافته اســت. وى با بیان اینکه 
شــاخص هاى تولیدى و اقتصادى ما به تدریج در چند 
ماه گذشــته اصالح شده است، خاطرنشــان کرد: تورم 
نقطه به نقطه و ماهانــه و نرخ بیــکارى کاهش یافته 

است. 
رئیس بانک مرکزى با بیان اینکه پارسال رشد اقتصادى 
کشــور به دلیل تنش ارزى به ویژه در شوك آبان و آذر 
کاهش یافت، اضافه کرد: دو ماه نیــز در صادرات نفت 
وقفه داشــتیم کــه روى صنایع ســنگین و نفتى تأثیر

 داشت. 

محمد جواد ظریف، رئیس دســتگاه دیپلماسى ایران در 
گفتگو با شبکه «BBC» به بحث پیشنهاد آمریکا براى 
مذاکره مجدد اشاره کرد و در پاســخ به سئوال مجرى 
«BBC» مبنى بر اینکه به چه دلیل شما حاضر به مذاکره 
مجدد نیستید، گفت: «به چه دلیل باید مجدداً وارد مذاکره 
شویم؟ ما میز مذاکره را ترك نکردیم. این آمریکا بود که 
میز مذاکره را ترك کرد. آنها باید به میز مذاکره بازگردند. 

ما مجدداً وارد مذاکره نمى شویم.»
وى در خصوص برجام ادامــه داد: «این توافق (برجام)، 
نتیجه 12 سال مذاکره بود. دو سال آن، شامل مذاکرات 
فشرده اى مى شود که من براى آن صرف کردم. روزها و 

ماه ها مذاکرات انجام شد. ما زمان زیادى را براى مذاکره 
با آمریکا در خصوص این توافق صرف کردیم. بحث بده 

و بستان است.»
ظریــف در این مصاحبــه گفته اســت: «همانطور که 
رئیس جمهــور ترامپ گفت، ده دقیقه تــا جنگ فاصله 
داشتیم زیرا به ترامپ گفته شده بود که اگر اقدامى علیه 
ایران انجــام دهند، ایران نیز اقدامــى را در دفاع از خود 

انجام مى داد.»
ظریف تأکید کرد: «هرکســى که در جنگ علیه ایران، 
آمریکا را پشتیبانى کند، با پاســخ ایران روبه رو خواهد 

شد.» 

نرخ ارز 
در حال ثبات یافتن است

ظریف: 
مجدداً مذاکره نمى کنیم

فروغ فرخزاد بدبخت بود
روزنامه «جــوان» در    نصف جهان |
یادداشــتى، فروغ فرخزاد را «به معناى واقعى 
کلمه مغبون و نگونبخــت» توصیف کرد. این 
روزنامه آنگاه بــا مرور پســتى و بلندى هاى 
زندگى این شــاعر معروف معاصــر ادامه داد: 
«چنین فردى با این منحنى ملتهب در زندگى، 
بسى شــانس آورده که فقط عصیانگر شده و 
دیوانه نشده! و چه عقب مانده اند جماعتى که 
هنوز فروغ واقعى را در مجموعه هاى «اسیر» 
و «دیــوار» مى جویند که خود او در ســالیان 
پایانى حیــات، تمایلى به تجدیــد چاپ آنها 

نداشت.

پزشکان 
برند بازى مى کنند

کیانوش جهانپور، سرپرست روابط    برنا |
عمومى وزارت بهداشت و آموزش پزشکى در 
خصوص رابطه اى که گاهى در بین پزشــکان 
و داروخانه ها و یا حتى شرکت هاى داروسازى 
براى تبلیــغ یک برنــد و فروش بیشــتر آن 
برقرار مى شــود و در نسخه ها تجویز مى شود 
عنوان کرد: اگر مســجل شــود پزشکى بیمار 
را به ســمت دارویى خاص از شــرکتى خاص 
و داروخانه اى خاص ســوق مى دهــد قطعًا 
تخلف رخ داده است و خود مردم و داروخانه ها 
مى توانند با تماس با شماره 190 گزارش تخلف  

دهند.

پیشنهاد 
تغییر نام یک استان

  ایمنا| بعد از ثبت جهانى شــدن جنگل 
هــاى هیرکانى، معــاون میــراث فرهنگى 
کشــور گفته اســت: جنگل هــاى هیرکانى 
فســیل زنده دارند و از نظر داشــتن گونه هاى 
مختلف زیســتى بســیار بااهمیت است؛ ما به 
استاندار گلستان پیشنهاد کرده ایم این استان 
نام باســتانى خود را داشــته باشــد که همان 
هیرکانى اســت. اگر این کار انجام مى شــد 
جشــن ملى ما در اســتان گلســتان پرمعناتر 

مى بود.

گالیه وزیر از قطعى 
اینترنت در روز کنکور

وزیر ارتباطــات در خصوص    جماران |
قطعى اینترنت در روز کنکور گفت: روز کنکور 
در 210 نقطه اختالل شــبکه اینترنت داشتیم 
تا امنیت ســئوال هاى مطرح شده حفظ شود و 
چنین تصمیم گرفته شــد که دسترسى به نت 
محدود شــود. محمدجواد آذرى جهرمى ادامه 
داد: در آن زمان مســافرت بــودم و به محض 
اینکه به تهران رسیدم گفتم موضوع را پیگیرى 
و سریع نت وصل شــود که گفتند براى امنیت 
کنکور انجام شده اســت، گفتم مى توانستد از 
جمر استفاده کنند چرا شبکه اینترنت قطع شده 
است؟ آذرى جهرمى تأکید کرد: معتقدم مى شد 
راه هاى دیگرى براى ایــن کار در نظر گرفته

 شود.

دانش آموزان 
صرفه جویى کنند

  فارس| حمید عصارزادگان، فرماندار 
مبارکه با اشاره به اجراى فرهنگ صرفه جویى 
در مدارس و خانواده ها، عنــوان کرد: معلمان 
مى توانند به دانش آمــوزان آموزش هاى الزم 
در خصوص صرفه جویى را ارائه کنند و ســاده 
زیســتى را نیز به آنها یاد دهند و روحیه آنها را 
قوى کنند و دانش آموزان هم ســعى کنند در 
مدرسه و زندگى شخصى خود در مصرف کاغذ 
صرفه جویى کننــد و کارهاى خود را در فضاى 
مجازى انجام دهند و از نــکات مثبت فضاى 

مجازى استفاده کنند. 

افشاگرى هاى وزیر
  ایمنا| سعید نمکى، وزیر بهداشت در صفحه 
توییتر خود نوشت: شــبکه رانت، فساد و انحصار به 
هزار و یک رنگ از جیب این ملت ارتزاق کرده اند،

 داروى مــورد نیاز مــردم را در بازار ســیاه عرضه 
مى کنند، در انبارهاى پیدا و پنهان احتکار مى کنند، 
داروى تقلبى در بازار توزیع مى کنند. یک میلیارد و 
300 میلیون دالر ارز تجهیزات پزشکى رفته و هنوز 
دقیقًا معلوم نیست چه کسى برده است و چه چیزى 
آورده و به چه کسانى داده اســت. بنده از پیگیرى، 
شناسایى و افشــاگرى علیه این شبکه رانت و فساد 

عقب نشینى نمى کنم. 

آمریکا مگس است
  ایسنا| حجت االســالم محمد تقى رهبر، 
امام جمعه موقت اصفهان گفت: در فضاى مجازى 
پروژه تخریب ایــران را در پیش گرفتند که یک کار 
بســیار ناچیز بود و به اذعان خودشان «ایران دیس 
اینفو» شکست خورد و دیگر براى این پروژه هزینه 
نمى کنند. مگس کــه نمى تواند جلوى حرکت قطار 
را بگیرد. آمریکا همان مگســى اســت که در برابر 
قطار قدرتمند انقالب که در کشــور و در بسیارى از 
کشورهاى دیگر آرمان هاى آن تثبیت شده، ایستاده 

است و این پروژه از اول محکوم به شکست بود.

جانشین قالیباف
 جاسوس نیست

ســخنگوى قوه قضاییه در پاسخ    انتخاب |
به ســئوال خبرنگارى درباره پرونده قائم مقام وقت 
قالیباف، شهردار پیشین تهران و صدور کیفرخواست 
به اتهام جاسوســى گفت: هم خبر اعدام و هم اتهام 
جاسوسى دروغ اســت و اصًال در این پرونده چنین 
اتهامى وجود ندارد و پرونده در ارتباط با جرایم مالى 
است و در دادســراى نظامى رســیدگى و منجر به 
صدور کیفرخواست شــده و در نوبت دادگاه است و 
علت رسیدگى در دادسراى نظامى نیز این است که 

این فرد نظامى و مأمور به فعالیت در شهردارى بود.

فرصت خوب
على مطهرى درباره پیشنهاد     عصر ایران |
وزیر امورخارجه آمریکا بــراى مصاحبه با تلویزیون 
ایران گفــت: مصاحبه با پمپئو یــک فرصت خوبى 
براى خود صداوسیماست که این کار را البته باید در 
هماهنگى با وزارت خارجه انجام دهد چون انتخاب 
مصاحبه کننده مهم اســت چــون مصاحبه کننده 
باید کسى باشــد که او را به چالش بکشد و مصاحبه 

ساده اى براى وزیر خارجه آمریکا نشود.

تذکر به موگرینى
  ایلنا| علیرضــا ســلیمى از نماینــده هاى 
اصولگراى مجلس در نشست علنى دیروز پارلمان 
در تذکرى شفاهى خطاب به موگرینى گفت: نقشه 
مخدوش ایران را در اتاق خود نصب نکنید. با دم شیر 
بازى نکنید، از یک طرف لبخند نزنید و از طرف دیگر 
القا نکنید که نقشه ایران قابل دستکارى است، شما 

اسقاط پهپاد را دیده اید، آزموده را آزمودن خطاست.

یک دهه شصتى
 همکار آیت ا... جنتى

   خبر آنالین | در جریان نشست دیروز مجلس 
سه عضو حقوقدان شــوراى نگهبان انتخاب شدند.  
محمد طحان نظیف، نفر سومى بود که توانست نظر 
مثبت نمایندگان مجلــس را به خود جلب کند. البته 
اگر قرار باشد در این جلســه یک رمز موفقیت براى 
طحان نظیف در نظر بگیریم آن هم مانور او بر دهه 
شصتى بودنش است. طحان نظیف با اشاره به جلسه 
رأى اعتماد بــه وزرا و اعتماد نماینــدگان به آذرى 
جهرمى تالش کرد براى خود هم رأ یى دســت و پا 

کند این حربه او به خوبى جواب داد.

خبرخوان

بعد از آنکه یکى از خبرگزارى ها با انتشــار فیلمى مدعى 
احداث یک مزرعه اســتخراج ارز دیجیتــال (بیت کوین) 
در نجف آباد شــد، خبرها از بعضى شهرستان هاى استان 
اصفهان حاکى است که صدها دستگاه استخراج این نوع 

ارز کشف و ضبط شده است. 
با پا گرفتن مزارع اســتخراج بیت کوین و گسترش آن به 
شــهرهاى مختلف، چند وقتى است که نهادهاى نظارتى 
به شــکل جدى در صدد برخورد با این شــیوه درآمدزایى 
برآمده اند. در اســتان اصفهان هم طى هفته گذشــته تا 
کنون خبرهاى مختلفى از برخورد با اســتخراج کنندگان 
ارز دیجیتال منتشر شده اســت. در جدیدترین این خبرها 
دیروز اعالم شد که در دو شهرستان کاشان و شهرضا صدها 
دستگاه استخراج بیت کوین کشف شده که منجر به هشدار 
جدى دادستان عمومى و انقالب مرکز استان اصفهان به 

استفاده کنندگان از این دستگاه ها شده است.
در کاشان، ســرهنگ على پورکاوه فرمانده انتظامى این 
شهرستان از کشف 56 دستگاه قاچاق استخراج ارز دیجیتال 
خبرداد و گفت دستگاه هاى «ماینر» (تولید ارز دیجیتال) در 
یکى از واحدهاى تولیدى صنعتى مواد پالســتیکى مورد 
استفاده قرار گرفته بود که مأموران انتظامى با حکم قضایى 
به محل اعزام شدند و در بازرسى انجام شده، این دستگاه ها 
که در هشــت کانکس به صورت قفســه بندى با تجهیز 
کابل هاى شبکه و برق جاسازى شده بودند به ارزش افزون 
بر ده میلیارد ریال کشف شد. فرماندهى انتظامى کاشان با 
اشاره به اینکه در این پیوند یک نفر شناسایى و دستگیر شده 
اســت، تصریح کرد: متهم با بهره گیرى از برق یارانه اى 
واحدهاى صنعتى، اقدام به فعالیت غیرقانونى مى کرد که با 

اشراف اطالعاتى پلیس به دام افتاد.
در همین حال على اصفهانى، دادستان عمومى و انقالب 
مرکز استان اصفهان نیز به اولین اقدام دادسراى عمومى و 
انقالب حوزه قضایى شهرضا در این باره اشاره کرد که به 
گفته او ضمن همکارى با سربازان گمنام امام زمان(عج) و 
نیروى انتظامى و با نظارت مستقیم دادستانى، در بازرسى 
همزمان از شــش واحد صنعتى تعداد 404 دستگاه ماینر 
با ارزش تقریبى بیش از 65 میلیارد ریال کشــف و ضبط 

شده است.
هفته پیش هم مدیر بازرسى و نظارت اصناف استان اصفهان 
از کشف و توقیف هشت دستگاه استخراج ارز دیجیتال در 
بازرسى از یک واحد صنفى انبار تخلیه بار در اصفهان خبر 
داده بود. به گفته جواد محمدى فشارکى، بازرسان مبارزه 
با قاچاق کاال این دســتگاه ها را به گمان قاچاق به ارزش 
800 میلیون ریال کشف و براى انجام سیر مراحل قانونى 

توقیف کردند.

برق، مفت و ارز، مفت
اما اســتخراج ارزهاى دیجیتال دقیقًا چه خساراتى به بار 
مى آورد که حساسیت روى جمع آورى آن زیاد شده است؟ 
آنطور که کارشناســان مى گویند همه چیز به میزان برق 
مصرفى این دستگاه ها بر مى گردد. گفته شده استخراج 
ارزهاى دیجیتال نیاز به مصرف باالى برق دارد به گونه اى 
که براى اســتخراج هر واحد بیت کوین نیــاز به تولید 72 
مگاوات ساعت برق اســت و با توجه به قیمت نازل برق 
در ایران، بسیارى از اســتخراج کنندگان اقدام به استخراج 
ارز دیجیتال با برق ارزان مى کنند. این موضوع وقتى نمود 
بیشترى مى یابد که بدانیم در فصلى مانند تابستان که شبکه 
تولید برق با تمام ظرفیت در حال کار است، تحمیل هر گونه 
بار اضافه روى این شبکه و باال رفتن میزان مصرف نسبت به 
تولید معمول منجر به خاموشى خواهد شد.  به گفته دادستان 
عمومى و انقالب مرکز اســتان اصفهان، متوسط مصرف 
برق هر دستگاه ماینر که به صورت قاچاق وارد کشور شده 

روزانه 1350 وات و در مجمــوع 16 هزار و 362 کیلو وات 
برآورد شده است.

محمد على اکبرى، مدیر روابط عمومى شرکت توزیع برق 
شهرستان اصفهان هم با تأکید بر اینکه فعالیت عده اى که 
اقدام به استفاده از تجهیزات استخراج ارز دیجیتالى مى کنند 
مى تواند این خاموشى هاى ناخواسته را به مردم تحمیل کند، 
افزود: هیچ پیش بینى براى ارائه خدمات به چنین واحدهایى 
و همچنین تعرفه مشخصى براى آن وجود ندارد و همین 
امر در صورت تداوم مى تواند باعث به هم ریختن شــبکه 

توزیع برق شود.
وى با بیان اینکه فعالیت این قبیل واحدها با شرایط موجود، 
اثر مخربى روى شــبکه، کیفیت و توان برق دارد، تصریح 
کرد: تاکنون مواردى در این زمینه در شهرستان اصفهان 
شناسایى و رصد شده است اما هنوز نمى توان آمار دقیقى 

از آنها اعالم کرد.

برخورد جدى مى کنیم
به دنبال کشــف صدها دســتگاه اســتخراج کننده ارز 

دیجیتال در اســتان اصفهان، على اصفهانى دادســتان 
عمومى و انقالب مرکز اســتان به اســتفاده کنندگان از 
این دســتگاه ها هشــدار جدى داد. اوگفت: بــا توجه به 
روى آوردن افــراد ســودجو و فرصت طلب در اســتفاده 
از برق ارزان قیمــت و رایانه اى واحد هــاى صنعتى و یا 
کشــاورزى براى اســتخراج ارز هاى دیجیتال، به منظور 
صیانت از حقوق عامه و جلوگیرى از سوءاســتفاده از بیت 
المال، دادســتان هاى سراسر استان شناســایى و برخورد 
با اینگونه مجرمان را در دســتور کار جدى قــرار داده اند
 و دســتگاه قضایى با رصــد دقیق و جــدى اطالعات با 
متخلفان و ســودجویان و مجرمان این حوزه با قاطعیت 
برخورد مى کند و ضرورى اســت مردم بــا آگاهى کامل 
از هر گونه فعالیــت غیرمجاز در ایــن زمینه ها خوددارى 

کنند.
اصفهانى ورود جدى و ســریع بانک مرکزى و نیز مجلس 
شوراى اسالمى را در تدوین مقررات براى  ضابطه مند شدن 
حوزه رمز ارز هاى دیجیتال و چگونگى داد و ستد آن را نیز 

خواستار شد.

همزمان با کشف صدها دستگاه استخراج ارز دیجیتالى در کاشان و شهرضا صورت گرفت

هشدار به استخراج کنندگان بیت کوین
سهیل سنایى 

حسین علیزاده، هنرمند پرآوازه کشورمان آثار ماندگار 
و ارزشمند زیادى در حوزه موسیقى ساخته است اما 
همه مردم «نینوا»ى حسین علیزاده را از صداوسیما 
شنیده اند و تأثیر این موسیقى بى کالم را در ایام حزن 
و ماتم و به ویژه در ســوگوارى ائمه اطهار(ع) حس 
کرده اند. گرچه شــاید خیلى ها ندانند این اثر جاودان 
کار کیست و چگونه ســاخته شده است. سید عباس 
سجادى، شاعر و پژوهشگر موسیقى، در گفتگویى که 
با حسین علیزاده داشته، ماجراى ساخته شدن «نینوا» 

را مرور کرده است.
علیزاده گفته اســت: یک بار ســایه (امیر هوشنگ 
ابتهاج؛ شــاعر معاصر) گفت مــن دارم یک مثنوى 
مى سازم، گفتم چه خوب، بیا به همدیگر یک تعهدى 
بدهیم. خیلى جسارت بود که من به سایه این را بگویم. 
اصًال هم اندازه و هم قد نبودیم. گفتم شما تا وقتى که 
مثنوى ات را مى ســازى من هم این قطعه ام را تمام 
مى کنم و وقتى تمام شد مى گذاریمش موسیقى متن 
مثنوى شما. گفت خیلى خوب است و قبول. و واقعًا 
این ذوق و شوق در هر دوى ما به وجود آمد. نوشتن و 
ساختن نینوا چیزى نزدیک پنج شش ماه طول کشید 
و در هر صورت این کار ضبط شــد. و یک روز صبح 
میکس هاى آخر را با ایرج حقیقى انجام دادیم و بلند 

شدیم رفتیم خیابان کوشک، منزل سایه. 
سایه بى تاب سیگار دســتش بود که بیایید ببینم کار 
چطور شده. او دســتگاه صوتى خیلى خوبى داشت. 
اولین شنونده درست و حسابى این قطعه، سایه بود. 

آن روز من بودم، مجید درخشانى، جمشید عندلیبى و 
سایه. این را گذاشت داخل دستگاهش و پخش کرد. 
من با خود گفتم که واقعًا این را تو ساختى، یواشکى 
در دلم به خودم گفتم: آفرین، آفرین. سایه هم سیگار 
پشت سیگار. یک سکوتى کرد. سکوتش الزم بود. بعد 
از مدتى سرى تکان داد و گفت حیف نیست این بیاید 
زیر شعر من. این همه چیز دارد. باید خودش مستقل 
باشد. آن موقع که این حرف را زد سال 62 بود، من 32 
سالم بود. یک بزرگى جلوى من نشسته بود و مى گفت 
کار تو حیف است بیاید زیر کالم من. این باید خودش 
منتشر شود. در هر صورت قرار بر همین مى شود. ولى 
هر دو موفق بودیم در آن قرار. چون سایه مثنوى اش 

را تمام کرد من هم نینوایم را.

ماجراى خواندنى ساخته شدن یک قطعه موسیقى 
که ماندگار شد

شوخى امین حیایى نژاد پرستانه و توهین آمیز بود؟

سایت معروف فروش تور
 همه تورهاى ایران را حذف کرد

شــوخى امین حیایى با یکى از شرکت کنندگان «عصر 
جدید»، تعجب و انتقاد بســیارى را برانگیخت؛ بر این 
اساس که این شــوخى را نژادى و توهین آمیز مى شود 
توصیف کرد. ماجرا از این قرار بود که در جریان تعریف 
مجرى برنامــه از ماجــراى محبوس شــدن نوجوان 
ســبزه روى چابهارى که چندماهى اســت با پشــتک 
زدن هایش مشهور شده اســت، حیایى به شوخى گفت: 

«باید انقدر خودش را مى شسته تا سفید شود!»
«ایسنا» در این ارتباط با یک کارشناس رسانه به گفتگو 
نشسته اســت. احســان محمدى با اعتقاد بر اینکه ما 
نیاز داریــم در این زمینه هم به پختگى برســیم، گفت: 
«باید هشدار بدهیم که موضوعى مانند نژادپرستى هم 

جزو خطوط قرمز اســت و انتظار مى رود در برنامه هاى 
تلویزیونى رعایت شــود.» وى گفت: «انتظار مى رفت 
در این برنامه این حساســیت کمى درك شــود و این 
بخش را از برنامه حذف کنند. شاید بخشى از آن بخاطر 

بى تجربگى است.»  
محمدى گفــت: «اینکه ما بگوییم آقــاى حیایى رفتار 
نژادپرستانه اى داشته، اینگونه نبوده است؛ چراکه اصوًال ما 
ایرانى ها سفیدپوست نیستیم؛ ایران نژادسفیدپوست ندارد. 
برخالف صحبت هایى که گفته مى شود ما در ایران کمتر 
نشانه هایى از نژادپرستى داریم. در ادبیات فارسى ما هم 
این نگاه باال به پایین وجود داشته اما رفتار ما در این حوزه 

نژادپرستى نیست بلکه یک نوع خشم است.»

وبسایت معروف فروش تور در جهان، همه تورهاى ایران 
را حذف کرد که احتمال مى رود دلیل آن تحریم هاى مالى 

ایران باشد.
وبســایت فروش آنالین تور رادار یکــى از معروف ترین 
واسطه هاى فروش تور در دنیاست. وبسایتى که تبلیغات 
گســترده اى دارد و به عنوان یکــى از مراجع فروش تور 
شناخته مى شــود. ســاز و کار این پلتفرم فروش تور به 
گونه اى است که برگزار کننده هاى تور بسته هاى سفر خود 
را طراحى مى کند و روى این وبسایت قرار مى دهند و تور 
رادار با کسر کمیسیون خود اقدام به فروش تورها مى کند. 
بسیارى از شرکت ها و وبسایت هاى شناخته شده فروش 
تور، بسته هاى ســفر خود را در ســایت تور رادار نیز ارائه 

مى کنند.  حاال تور رادار نیز مانند بسیارى از وبسایت هاى 
مشابه ســختگیرى هایى براى ارائه خدمات به ایرانى ها 
داشته و به تازگى تمامى تورهاى ایران را حذف کرده است. 
آژانس هاى ایرانى با شیوه هاى مختلف مالى با این شرکت 
در ارتباط بودند و با توجه به پیچیدگى انتقال پول از خارج 
به داخل کشور از روش هاى مختلفى استفاده مى کردند. با 
وجود این، تور رادار به جز شرکت هاى ایرانى، شرکت هاى 
خارجى  اى که تورهاى ایران را نیز روى پلتفرمشان داشتند 
حذف کرده است. این وبسایت در توضیحات خود اشاره 
مســتقیمى به علت حذف تورهاى ایران نکرده است اما 
به نظر مى رســد تحریم هاى مالى منشــأ  این اقدام تور 

رادار باشد. 
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تشییع پیکر پدر توپخانه
پیکر امیر سـرتیپ احمد ترکان پـدر توپخانـه ایران در 
اصفهـان باحضور مسـئوالن و مردم انقالبـى اصفهان 
از خیابان ارباب به سـمت گلستان شـهدا تشییع سپس 
در آرامسـتان باغ رضوان اصفهان به خاك سـپرده شد. 
امیرسـرتیپ احمد ترکان، معاون اسـبق عملیات ارتش 
جمهورى اسالمى ایران، پدر توپخانه ایران و از قهرمانان 
ملى، نوابغ و اسطوره هاى دوران هشت سال دفاع مقدس 
و یار دیرین شـهید صیـاد شـیرازى صبح روز دوشـنبه 

دارفانى را وداع گفت.

نشست ویژه اساتید و 
دانشجویان کالم اسالمى

رئیس اداره آموزش هاى کاربردى مبلغان دفتر تبلیغات 
اسالمى اصفهان گفت: نشسـت علمى کالم کاربردى 
ویژه اساتید و دانشجویان کالم اسالمى برگزار مى شود. 
مجید شجاعى با اعالم این خبر گفت: استاد این نشست، 
حجت االسالم و المسـلمین دکتر محمدتقى سبحانى، 
رئیس قطب تعمیق باورهاى دینى خواهند بود. نشست 
علمى کالم کاربردى روز چهارشـنبه 26 تیر ماه 1398 
ساعت 8 صبح در دفتر تبلیغات اسالمى اصفهان واقع در 

خیابان حافظ برگزار مى شود.

رفع تصرف
 40 هکتار اراضى دولتى 

حدود 40 هکتار از اراضى تصرف شـده ورزشـگاه نقش 
جهان اصفهان به دولت بازگردانده شد. بنابر اعالم روابط 
عمومى اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان، صبح 
دیروز با رأى صادره شـعبه 20 دادگاه تجدید نظر استان 
این وسعت از زمین هاى تصرف شده غیرقانونى ورزشگاه 
نقش جهان در مزرعه نهر هاشم، به دولت برگردانده شد. 
زمین خواران این وسـعت از زمین هاى ملـى با بیش از 
200 میلیارد تومان ارزش را در قطعات و مسـاحت هاى 

مختلف فروخته بودند.

رونمایى از 100 نسخه خطى 
رئیس سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى 
خمینى شهر گفت: براى نخستین بار 100 نسخه خطى 
حکومتى از دوره قاجار تا پهلوى در خمینى شهر رونمایى 
شد. سید محمدهادى موسوى اظهار کرد: براى نخستین 
بار، این نسـخه هاى تاریخى در معرض دیـد عموم قرار 
گرفت کـه حـاوى اطالعات مهـم و ارزشـمندى براى 

محققان و پژوهشگران عرصه فرهنگ و تاریخ است. 

«مقدرى» جزئیات حکمش را 
اعالم کرد

مهدى مقدرى، عضو شـوراى اسـالمى شـهر اصفهان 
در صفحه توییتر خود از محکومیتش خبر داده اسـت. او 
اعالم کرد برابر احکام صادره از سوى دادگاه هاى انقالب 
و کیفرى اصفهان، به اتهام تبلیغ علیه نظام و تشـویش 
اذهان عمومى جمعًا به دو سال حبس تعزیرى، دو سال 
انفصال از خدمات دولتى و عضویت در شوراى شهر، دو 
سـال ممنوعیت حضور در احزاب و فعالیت سیاسى و دو 
سال ممنوعیت از حضور در فضاى مجازى محکوم شده 
است. شـکایتى که مقدرى از آن خبر داده از طرف ستاد 
امر به معروف و نهى از منکر استان اصفهان طرح شده و 
البته هنوز رأى نهایى صادر نشده و متهم فرصت دارد تا 

اعتراض خود را اعالم کند.

بهره مندى 11 هزار خانوار 
مددجو از بیمه

بیش از چهـار میلیارد و 661 میلیون تومان در سـه ماهه 
نخست سال 98 براى پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعى 
ده هـزار و 943 خانوار تحـت حمایت کمیته امـداد امام 
خمینى(ره) اصفهان هزینه شـد. کریـم زارع، قائم مقام 
کمیته امداد اسـتان اصفهان گفـت: کمیته امـداد زنان 
سرپرسـت خانوار باالى 45 سـال را تحت پوشش بیمه 
تأمیـن اجتماعى قـرار مى دهد تا بعـد از گذر ده سـال و 
بهره منـدى از مزایـاى آن از چرخـه حمایـت ایـن نهاد 

خارج شوند.

خبر

رئیس اتــاق بازرگانى اصفهان در دیــدار با رئیس کل 
دادگسترى استان توســعه صادرات و کسب و کارهاى 
نوین اســتان را از جمله اولویت هــاى دوره نهم اتاق 

بازرگانى اصفهان بیان کرد. 
مســعود گلشــیرازى با تأکید بر اینکه درصورت اجراى 
مدل بانک هاى استانى و منطقه اى مى توانیم از خروج 
منابع مالى و عمده سپرده هاى شــهروندان از اصفهان 
جلوگیرى کنیم، گفت: خوشــبختانه در مقطع حساس 
کنونى پیگیرى دستگاه قضا براى حل مشکالت فعاالن 
اقتصادى بســیار امید بخش بوده و هست. وى در ادامه 
توسعه و رونق کسب و کار اعضا، توسعه صادرات استان 

و کمک به ایجاد و رونق کســب و کارهــاى نوین را از
 اولویت هاى دوره نهم هیئــت نمایندگان اتاق بازرگانى 
اصفهان بیان و تصریح کرد: ما به دنبال ایجاد 500 شرکت 
مدیریت صادرات به منظور ایجاد یک رشد قابل توجه در 
درآمدهاى صادراتى در استان هســتیم . وى همچنین 
خواســتار رفع نقص قانونى موجود در حوزه هیئت هاى 
حل اختالف تأمین اجتماعى شــد. رئیس اتاق بازرگانى 
اصفهان از مبالغ بسیار گزاف بازپرداخت تسهیالت ارائه 
شده از ســوى بانک ها به فعاالن اقتصادى انتقاد کرد و 
افزود: بسیارى از تولیدکنندگان عمًال قادر به  بازپرداخت 

تسهیالت ارائه شده با مبالغ تعیین شده نیستند. 

استاندار اصفهان گفت: شهرك هاى صنعتى اصفهان داراى 
مشکالت خاص هستند و با همت رئیس کل بانک مرکزى 
و نگرش خوب در مبحث رونق تولید، امیدواریم در اصفهان 

نیز تحول خوبى ایجاد شود.
عباس رضایى در جمع اعضاى اتــاق بازرگانى و فعاالن 
اقتصادى اصفهان اظهار کرد: پیگیرى فعاالن اقتصادى 
در سطح اســتان به خوبى انجام شده است، شهرك هاى 
صنعتى داراى مشکالت خاص هستند و با همت بلند رئیس 
کل بانک مرکزى و نگرش خــوب در مبحث رونق تولید، 
امیدواریم در اصفهان نیز تحول خوبى ایجاد شــود. وى 
تصریح کرد: چندین جلســه پیش نیاز براى نشست امروز 

برگزار شده است تا مشکالت فعاالن اقتصادى بررسى و 
مشکالت به صورت طبقه بندى بیان شود.

استاندار اصفهان با اشاره به اینکه با وجود تنش هاى سیاسى 
در منطقه، ارز به نقطه ثابتى رسیده است، گفت: امیدواریم 
حضور رئیس بانک مرکزى در اصفهان ثمرات مثبتى را در 

راستاى رفع موانع تولید در اصفهان به همراه داشته باشد.
وى بیان کرد: ما و همه مدیــران در اصفهان به دنبال این 
هستیم که در راستاى افزایش شاخص هاى اقتصادى قدم 
برداریم، اصفهان ظرفیت بسیار زیادى براى رشد مسائل 
اقتصادى دارد تا برطرف کردن مشکالت مردم را در سال 

جارى شاهد باشیم.

شهرك هاى صنعتى اصفهان 
مشکالت فراوانى دارند

توسعه صادرات
اولویت اتاق بازرگانى اصفهان

مدیرکل میراث فرهنگى اســتان اصفهان در حاشــیه 
نشست شوراى سیاســتگذارى توســعه گردشگرى و 
صنایع دستى استان عنوان کرد: «در حال حاضر اداره کل 
میراث فرهنگى اســتان برنامه اى بــراى حذف حوض 

مرکزى میدان نقش جهان در دست اجرا ندارد.»
فریدون اللهیــارى در خصوص ســاختار میدان نقش 
جهان در دوران صفوى تصریح کرد: «این میدان از نظر 
محققان به عنوان یکى از دو ارکان اصلى شــکل گیرى 
اصفهان در عصــر صفوى (در کنار چهاربــاغ) از منظر 
شهرسازى شناخته شده، با این وصف براساس معمارى 
بناى آن، مرکز ایــن میدان عظیــم در عصر صفوى تا 
دوران پهلوى به صورت فضاى باز و بدون هیچ الحاقى 
طراحى و اجرا شده بود که در آن در کنار اجراى بازى هایى 
همچون چوگان و تیراندازى (قپق اندازى) مردم صدها 
روســتاى پیرامون پایتخت امپراتورى صفوى از آن به 
عنوان یک فضاى شهرى استفاده مى کردند.» او افزود: 
«در طول روز مرکز میدان را با برپایــى صدها چادر به 
بازارهاى موقت عرضه محصوالت خــود (در کنار بازار 
عظیم قیصریــه و بازارهاى پیرامون میــدان) به مردم 
پایتخت تبدیل مى کردند و این در حالى است که براساس 

گزارش هاى گردشگران از دوران صفوى تا قاجار، این 
مجموعه عظیم با نزدیک به 85 هزار مترمربع مساحت، 
شب ها نیز به محل تفریح و ســرگرمى مردم اصفهان 

تبدیل شده بود.»
اللهیارى در ادامه با اشاره به تغییرات ایجاد شده در میدان در 
دوران معاصر تأکید کرد: «در ابتداى دوران پهلوى با توجه 
به نیازهاى آن زمان، بلوارهایى در بخش مرکزى میدان و 
همچنین حوض بزرگى نیز در مرکز این بلوارها و ســپس 
خیابان هایى نیز در پیرامون این بلوارها در مرکز میدان ایجاد 
شد که به واسطه آن، کاربرى مرکز میدان کامًال تغییر کرد و 
حتى تا دو دهه قبل از مرکز میدان و تا چهار سال گذشته نیز 
از بخش شمالى میدان تردد خودرو صورت مى پذیرفت.» 
وى افزود: «با عنایــت به نیازهاى جدیــد در حوزه هاى 
میراث فرهنگى و گردشگرى، کارشناسان نه تنها درباره 
مجموعه این میدان بلکه درباره اســتفاده بهینه از ســایر 
بناها و مجموعه هاى تاریخى در اســتان و حتى در کشور 
نظرات مختلفى را بیان مى کنند از جمله در باب لزوم احیاى

 کاربرى هاى قدیمى این میدان بــه ویژه احیاى ورزش 
چوگان و احیاى قدیمى ترین زمین بازى این ورزش تاریخى 
که اتفاقًا همچون میدان ایــن ورزش نیز به ثبت جهانى 

رسیده است نظرات متعدد و کارشناسى شده از جمله لزوم 
حذف بلوارها و حوض مرکز میدان ارائه مى شود.»

اللهیارى اظهار کرد: «اما نکته مهم اینجاست که مطرح 
شدن این نظرات، از جمله لزوم بازگشت مرکز میدان به 
زمین بازى چوگان به عنوان قدیمى ترین میدان چوگان 
جهان، الزامًا به معنى تصویب و اجراى آن توسط سازمان 
میراث فرهنگى نیســت چون این مجموعه در فهرست 
میراث جهانى به ثبت رسیده است و لذا هرگونه تغییر در 
ساختار این میدان در کنار طى کردن مراحل قانونى خود 
در داخل استان و کشــور، همچنین باید با نظر یونسکو 
صورت پذیرد و این در حالى اســت کــه این مباحث در 
تابستان سال 1397 نیز مطرح شد و در همان زمان هم 
صراحتًا عنوان شــد که در حال حاضر اداره کل میراث 
فرهنگى اســتان هیچ طرح جدیدى فــارغ از چگونگى 
بهره مندى شهروندان از مرکز این میدان در روز یا شب 
(یا شناى کودکان در حوض مرکزى) ندارد.» مدیرکل 
میراث فرهنگى اصفهان افــزود: «در حال حاضر اداره 
کل میراث فرهنگى اســتان اصفهان طرح هاى مرمتى 
مهمترى را در میدان امــام(ره) و بناهاى پیرامون آن در 

دست اجرا دارد.»

مدیرکل میراث فرهنگى استان با تأکید دوباره بر حذف نشدن حوض میدان تاریخى اصفهان:

تغییر در ساختار «نقش جهان»
 باید با اجازه یونسکو باشد

مدیــر روابط عمومــى وامــور فرهنگى ســازمان 
آرامستان هاى شــهردارى اصفهان گفت: متقاضیان 
مى توانند یکم تا پنجم هرماه براى پیش خرید قبور 

اقدام کنند.
شهباز در گفتگو با «باشگاه خبرنگاران جوان» گفت: 
متقاضیان مى توانند یکــم تا پنجم هرمــاه با ارائه  
شناســنامه وکارت ملى براى پیش خرید حفره (قبر) 

به ساختمان ادارى آرامستان باغ رضوان و یا سازمان 
آرامستان واقع در شــهردارى اصفهان مراجعه کنند. 
وى افزود: افراد براى سهولت در دستیابى به خدمات 
آرامستان مى توانند اپلیکیشــن مربوط به آرامستان 
را دریافت کنند. از مزایاى این اپلیکیشــن جســتجو 
متوفى، آدرس قبور و زندگینامه  افراد دفن شــده در 

آرامستان است.

پیش فروش قبر در باغ رضوان

مدیر بهداشت محیط مرکز بهداشت استان اصفهان با 
بیان اینکه همه جعبه هاى بسته بندى مواد غذایى باید 
داراى نشان «سیب سالمت» باشــند، گفت: تاکنون 
گزارشــى مبنى بر آلــوده بودن این جعبه ها از ســوى 

شهروندان در اصفهان گزارش نشده است.
حسین صفارى در گفتگو با «ایمنا» اظهار کرد: هیچکدام 
از اقالمى که به صورت دوره گردى جمع آورى مى شود 
جنبه بازیافت براى جعبه هاى خوراکى را ندارد و فرایند 
تولید جعبه هاى خوراکى متفاوت است. وى خاطر نشان 
کرد: بیشتر جعبه ها و بسته هاى مواد خوراکى با استفاده 
از کاغذهاى مورد استفاده در ادارات تولید مى شود، این 
کاغذها طى فرایندى مخصوص و مــورد تأیید تبدیل 
به جعبه هاى مواد غذایى از جمله جعبه هاى شیرینى و 

پیتزا مى شود.
مدیر بهداشت محیط مرکز بهداشــت استان اصفهان 
با بیان اینکه المینیت مورد اســتفاده درجعبه هاى مواد 
خوراکى نیز باید بهداشتى باشد، گفت: المینت یک رل 
پالستیک است که کف برخى از جعبه ها از جمله جعبه 
پیتزا استفاده مى شود تا ماده غذایى به صورت مستقیم بر 

روى جعبه قرار نگیرد، اقالم جمع آورى شــده به وسیله 
دوره گردها به کاغذســازى ها تحویل داده مى شود اما 
کاغذسازى ها موظف هســتند این اقالم را براى تولید 
مقواهایى به کار بگیرند که استفاده خوراکى نداشته باشد.

صفارى ادامــه داد: کاغذهایى که از نظر بهداشــتى 
مشکلى ندارد و در ادارات استفاده مى شده به دو کارخانه 
در شهر اصفهان منتقل مى شــود تا این کاغذها تحت 
حرارت باال به حالت خمیر درآید و ضدعفونى   شــود، 
ســپس مواد گندزدایى به خمیر زده مى شــود تا این 
خمیر تبدیل به رل هاى کاغذى شود. وى تصریح کرد: 
رل هاى کاغذ مخصوص مواد غذایــى غالبًا از خارج 

کشور وارد مى شود.
مدیر بهداشت محیط مرکز بهداشــت استان اصفهان 
گفت: در صورتى که جعبه هاى بهداشتى براى نگهدارى و 
ارائه مواد غذایى استفاده نشود انواع بیمارى هاى روده اى 
و به خصوص اسهال و اســتفراغ فرد مصرف کننده را 
تهدید مى کند. صفارى تأکیدکرد: تا به حال گزارشى مبنى 
بر اســتفاده از جعبه هاى آلوده حتى از طرف شهروندان 

گزارش نشده است.

جعبه هاى مواد غذایى از مواد بازیافت درست نمى شود

مرحله دوم ساماندهى ســرویس هاى بهداشتى مسجد 
تاریخى امام(ره) اصفهان آغاز شد.

هدف از اجراى این طرح با بیش از ســه میلیارد ریال اعتبار 
مقابله با نــم و رطوبت ســرویس هاى بهداشــتى آقایان 
در ضلع شــمال شــرقى این مســجد تاریخى اســت. در

 ســال هاى گذشــته رطوبت بــه بخش گســترده اى از
 دیواره هاى بخش هاى مختلف مسجد به ویژه در دیواره هاى 
بخش شمال شرقى مسجد نفوذ کرده بود که شناسایى شد. 
در بررسى ها مشخص شد ایجاد سرویس هاى بهداشتى در 
سه دهه گذشته و ایجاد نکردن شبکه صحیح دفع فاضالب 

موجب شده بود تا آسیب هاى جدى به بدنه دیوارهاى این 
بخش وارد شود.

پیش از این بخش اول ساماندهى سرویس هاى بهداشتى 
بخش بانوان با پنج میلیارد ریال هزینه بهره بردارى شده 

است.

باز هم یک حادثه پرتلفات جاده اى دیگر و باز هم کشته 
شدن تعداد زیادى از کسانى که تصمیم داشتند روزهاى 

آرامى را با سفر از شهرى به شهر دیگر بگذرانند. 
عدد و رقم هاى اعالم شده درباره تلفات جاده اى در استان 
اصفهان طى سه ماهه اول امسال نشان مى دهد که بهار 
جاده هاى اصفهان با خون 247 نفر رنگین شده و حادثه 
دیروز نشان داد که تابستان هم تا بیاید به آخر برسد باید 

جان هاى زیادى در جاده ها گرفته شود.
دیروز اما مقصر کشــته شدن ده زن و ســه کودك اهل 
شهرستان داران که با یک دســتگاه مینى بوس از مسیر 
بویین میاندشت به سمت خوانسار در حرکت بودند، نه بد 
رانندگى کردن راننده اتومبیل دیگرى و نه وضعیت جاده 
بود بلکه مطابق اعالم منصور کمالى، فرماندار خوانسار، 
این مینى بوس به دلیل نقص فنى واژگون شده و به دره 
افتاده اســت. حادثه در گردنه فرعى شــاه والیت حوالى 
10 کیلومترى خوانســار و پیش از رســیدن به تونل این 
شهرستان اتفاق افتاد و در ســاعت 9 و 48  دقیقه پیش از 

ظهر به اورژانس اصفهان اطالع داده شد. این مینى بوس 
بنز مدل 70 روز سه شــنبه از فریدن به سمت سرچشمه 
خوانسار در حرکت بود که به علت نداشتن صورت وضعیت 
به جاى عبور از مسیر دامنه از مســیرى ناهموار و صعب 
العبور در بویین میاندشت عبور مى کند که در یک سراشیبى 
به علت بریده شدن ترمز به داخل دره سقوط کرد و موجب 
مرگ 13 نفر شد. این در حالى بود که خبرهاى اولیه حاکى 
از کشته شدن راننده این ارابه مرگ بود اما این شایعه اندکى 

بعد تکذیب شد.
آنطور که غفور راســتین، رئیس اورژانس استان اصفهان 
مى گوید، امدادگران اورژانــس بالفاصله همراه با چهار 
دســتگاه آمبوالنس و با همکارى دو واحد از هالل احمر 
به محل حادثه رسیدند. همچنین به منظور انتقال سریع 
مصدومان این حادثه اورژانس هوایى هم به محل اعزام 
شد تا به مصدومان امداد رسانى کنند. مؤمنى، مدیرعامل 
هالل احمر اصفهان هم مى گوید: «بالفاصله بعد از اطالع 
پیدا کردن از حادثه، امدادگران از شــش پایگاه به همراه 
آمبوالنس، خودروى نجات و ست نجات به محل حادثه 

اعزام شده است.» آمار اعالم شــده تا ظهر دیروز نشان 
مى دهد که بر اثر افتادن این مینــى بوس به دره، 13 نفر 
شامل ده زن و ســه کودك (دو پسر و یک دختر) کشته و 
9 نفر شامل هشت زن و یک مرد مصدوم شدند. از میان 
مصدومان هم سه نفر به دلیل شرایط وخیمشان با اورژانس 
هوایى به بیمارستان 9 دى خمینى شهر و مابقى به مراکز 
درمانى اطراف منتقل شــدند. عباس عابدى، مدیر روابط 
عمومى اورژانس اصفهان ظهر دیروز در گفتگویى اعالم 
کرد که به دلیل شدت حادثه و سقوط مینى بوس به دره، 

فعًال حال مصدومان، مساعد نیست.

ارابه مرگ 10 زن و 3 کودك را به کشتن داد

ساماندهى سرویس هاى بهداشتى مسجد امام(ره)

همزمــان با دهــه کرامت و میــالد با برکــت ثامن 
الحجج حضرت على ابن موســى الرضا(ع) و همگام 
با حضورکاروان «زیر سایه خورشید»، مراسم جشنى  
در ذوب آهن اصفهان برگزار شــد. در این مراسم که 
با حضور جمعى از مســئوالن وکارکنان قسمت هاى 
مختلف در تاالر آهن شرکت برگزار شد، آیت ا... رهبر، 
مسئول نمایندگى تبلیغات اسالمى شرکت در سخنانى 
ضمن تبریک دهه کرامت و به خصوص والدت نورانى 
حضرت امام رضا(ع) به شــرح زندگــى آن حضرت 

پرداخت.
همچنین حجت االســالم و المسلمین على توسلى از 
مبلغین سازمان جوانان آســتان قدس رضوى نیز در 
سخنانى گفت: ما از طرف آستان قدس رضوى همراه 
با پرچم مقدس آن امام عزیز به نزد شما آمده ایم. پرچم 
مقدس امام رضا(ع) همانند پیراهن حضرت یوســف 
اســت وباعث بیدارى ظاهر و باطن و شفاى دردهاى 
ماست.  در ادامه این آیین معنوى، پرچم امام رضا (ع) در 
بین حاضران گردانده شد و مورد تبرك آنها قرار گرفت.

ذوب آهن با پرچم آستان قدس رضوى متبرك شد

زمین لرزه بامداد روز سه شــنبه در فریدونشهر به 
14 واحد مسکونى روستایى غیرمقاوم بین 20 تا 35 
درصد خسارت وارد کرد. این زلزله به بزرگى 4 درجه 
در مقیاس ریشتر ساعت یک و 22 دقیقه بامداد در 
جنوب غرب شهرستان فریدونشهر به وقوع پیوست 
اما خســارات جانى گزارش نشده اســت. با وجود 
فاصله 23 کیلومترى کانون زلزله تا مرکز شهرستان، 
این زمین لرزه به وضوح در فریدونشهر احساس شد 
و موجب شد بسیارى از مردم از خانه هاى خود خارج 

شوند و تعدادى ترجیح دادند تا صبح بیدار بمانند.
طبق داده هــاى مرکز لرزه نگارى کشــور، کانون 
این زمین لــرزه در حوالى روســتاى َکَمران واقع 
در دهســتان پشــتکوه موگویى بود و در عمق 8 
کیلومترى زمین بود. رضا مرى، دهیار روســتاى 

َکَمران، که کانون این زلزله در نزدیکى این روستا 
قرار داشــت اعالم کرد با وجود تکان هاى شدید، 
زلزله خســارتى بــه واحدهاى مســکونى و دیگر 
سازه هاى این روســتا و روســتاهاى اطراف وارد 
نیاورد. ارسالن میسائى و اسماعیل طاهرى دیگر 
دهیاران روستاهاى منطقه پشــتکوه فریدونشهر 
نیز اعالم کردند زلزله خســارتى در منطقه برجاى 

نگذاشته است.
این در حالى است که از لحظات اولیه وقوع زلزله از 
طرف مرکز عملیات اضطرارى اســتان به جمعیت 
هالل احمر فریدونشــهر اعالم آماده باش شد که 
بالفاصله این جمعیت با فراخوان نیروهاى خود، از 
همان ابتداى وقوع زلزله در هوشیارى براى مقابله 

با هرگونه اتفاق احتمالى قرار گرفت.

زمین لرزه فریدونشهر به 14 واحد مسکونى آسیب زد

مانى مهدوى
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شــرکت ســالمتیان خودرو محور شرکت 
ســهامى خاص به شــماره ثبت 42171 و 
شناســه ملى 10260599453 به استناد 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ1397/04/20 
آقاى على محمد ســالمتیان به شماره ملى 
1288025599 بــه ســمت رئیس هیئت 
مدیره، خانم آرزو کربکندى به شــماره ملى 
1287117856 بــه ســمت نایب رئیس 
هیئت مدیره، آقــاى محمدرضا کربکندى به 
شماره ملى 1281588512 به سمت عضو 
هیئت مدیره براى مدت دو سال و آقاى امیر 
ناصرآقائى به شــماره ملى 1289427240 
به ســمت مدیرعامل (خارج از اعضا) براى 
بقیه مدت تصدى ( تا تاریخ1399/01/20 ) 
انتخاب گردیدند.کلیه اوراق و اســناد مالى 
و تعهدات شــرکت با دو امضا از سه امضاى 
مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس 
هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است.ضمنا 
مدیرعامل مجرى مصوبات هیات مدیره مى 
باشد. اداره کل ثبت اســناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (529035)

شرکت خدمات کشاورزى آرا سیب سپاهان سهامى خاص 
به شماره ثبت 18907 و شناسه ملى 10260398031 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ1397/03/13 
تصمیمــات ذیــل اتخاذ شــد : زهــرا بانــگ کدملى 
1288186932به سمت رئیس هیات مدیره وسید وحید 
دزفولى کدملى1282376888 به سمت مدیر عامل و جواد 
صادقى کدملى1287967711 به سمت نایب رییس هیات 
مدیره براى مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق واسناد 
مالى وتعهدات شرکت با امضا مدیر عامل یا رئیس هیات 
مدیره وبا مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیر عامل مجرى 
مصوبات هیات مدیره مى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (530278)

شــرکت مهندسى توســعه و ســازندگى سداد 
سهامى خاص به شماره ثبت 9690 و شناسه ملى 
10260307730 به اســتناد صورتجلسه هیئت 
مدیره مورخ1398/03/20 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: سرمایه شرکت از محل سود انباشته و صدور 
ســهام جدید از مبلغ 30000000000 ریال به 
مبلغ 45000000000 ریال افزایش یافت و ماده 5 
اساسنامه بدین شرح اصالح شد: سرمایه شرکت 
مبلغ 45000000000 ریال نقدى است منقسم به 
4500000 سهم ده هزار ریالى با نام عادى که تماما 
پرداخت شده اســت. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (530290)

شــرکت خدمات کشــاورزى آرا سیب ســپاهان شرکت 
ســهامى خاص به شــماره ثبت 18907 و شناســه ملى 
10260398031 بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع 
عمومــى عــادى مــورخ1397/03/13 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد : زهرا بانگ کدملى 1288186932و ســید 
وحید دزفولى کدملــى 1282376888 و جــواد صادقى 
کدملــى 1287967711بعنــوان اعضــاى اصلى هیات 
مدیره براى مدت دو ســال و زهرا مظاهرى اسدى کدملى 
1285668261و بهشاد درچه اى کدملى 1285691768 
به ترتیب بسمت بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى 
مدت یک سال مالى انتخاب شدند. روزنامه نسل فردا جهت 
درج آگهى هاى شرکت انتخاب گردید اداره کل ثبت اسناد 
و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (530275)

آگهى تغییرات

آگهى تغییرات

آگهى تغییرات

آگهى تغییرات

یک دهه از حضور سحر قریشــى در سینماى ایران 
گذشت. بازیگر 31 ساله سینما، پس از دو سال غیبت 
بر پرده سینما این روز ها با کمدى «ایکس الرج» به 
میان مخاطبانش بازگشته است. به بهانه حضور او در 
این فیلم ســینمایى، روزنامه «فرهیختگان» سراغ 
او رفته تا به قول خودش پس از سه سال، نخستین 
گفتگوى مطبوعاتى خود را انجام دهد. بخش هایى 

از اظهارات قریشى را بخوانید. 
 در حال حاضــر با جنس کار هایــى نظیر «ایکس 
الرج» و کار هاى قبلى ام در ســال هاى اخیر، اینقدر 
بین مردم جــواب مثبت گرفتم کــه از حضورم در 
این کار ها راضى هســتم. تعداد زیادى از خانواده ها 
مى آیند و از من تشکر مى کنند و مى گویند با این همه 
گرفتارى هاى زندگى، ما دو ساعت سینما مى رویم 
و مى خندیم؛ مرســى که از این دست فیلم ها بازى 
مى کنید. منتها طى این ســال ها نگاه ویژه اى شده 
به ســینمایى که اصًال قصد جسارت و توهین به آن 
را ندارم، گاهى سلیقه من هم هست و در این مدت 
ساخته شــده و جایزه هم گرفته اما هیچ جایى این 

سینما بین مردم به مانند آنچه اسمش را گذاشته اند 
ســینماى بدنه و تجارى، نــدارد. تجارى بودن یک 
فیلم پوئن مثبت آن است، باید از خدایشان باشد که 
فیلم هایشان تجارى باشد و بفروشد و مردم بپسندند 
اما آمدند دوگانگى اى به وجــود آوردند که من یک 

مقدار فاصله گرفتم.
 در فیلمنامه ها سمپاشــى مى کنند. مى آیند براى 
فالن بازیگر نقش مى نویســند و... بنابراین ترجیح 
دادم کار نکنم. هیچ وقت ماه زیر ابر نمى ماند. باالخره 
زمان چیز هایــى را به آدم ثابت مى کند. یکســرى 
بى معرفتى هایى وجود دارد که متأســفانه من زیاد 
در مســیر آن قرار گرفته ام. در فیلم هاى خیلى خوب 
با کارگردان هاى خیلى خوب انتخاب شدم اما وقتى 
رفتم پاى تســت گریم، به  دلیل فالن خانم بازیگر 
و دوســتانش که شب نقشه مى کشــند و مى آیند و 
مى گویند اگر قریشى باشــد ما بازى نمى کنیم که 
مى شوند سه نفر و دو تا از بچه هاى پشت صحنه هم 
با آنها همکارى مى کنند و یک تیم مى شــوند. من 
هیچ وقت در زندگى نان بُرى نکــرده ام. اتفاقًا وقتى 

در این شرایط قرار مى گیرم، مى گویم خدایا شکرت 
که من مسموم این جماعت نشدم. این فاصله اى که 
گرفته ام فقط و فقط به دلیل این اســت که دغدغه 
اصلى ام دیگر بازیگرى نیست. دغدغه ام در طول این 
سال ها تغییر کرده است؛ مقدارى دارم روى خودم کار 
مى کنم. دارم مسیر دیگرى را براى کار کردن شروع 
مى کنم؛ مى خواهم کارگردانى کنم. ســال ها براى 
رســیدن به این مهم تالش کرده ام. در حال حاضر 
مى خواهم فیلم بسازم. االن به مقدار زیادى آرامش 

ذهنى دارم و دور از هر تنشى هستم.
 من فیلمى بازى کرده ام به نــام «آس و پاس». 
هیچ بچه اى نیســت که در خیابان من را ببیند و به 
من نگوید خاله آن چوبت را بده به من. همه دیده اند. 
حتى مادر ها به من مى گویند خانم قریشــى، از بس 
بچه مان این فیلم را چندصد بار از صبح تا شب دیده 
ما تمام دیالوگ هاى آن را حفظیم. این یعنى عشق، 
این یعنى برنده شــدن. جایزه مــن از مردم همین 
اســت. حاال بعضى ها مى خواهند روى این فیلم ها 
اســم بگذارند، چون در آن بازى نکرده اند؛ دردشان 

مى گیرد. خانم و آقایى که مى گویى ســحر قریشى 
فیلم هاى درپیت بازى مى کند تــو که فیلم درپیت 
بازى نمى کنى، چرا وقتى من را در فیلم هاى به قول 
شما عالى انتخاب مى کنند، جرأت نمى کنى جلوى 
من بازى کنى؟ چرا تیم درست مى کنى که علیه من 
سمپاشى کنید؟ اسم هایتان را مى دانم و صداهایتان 
را شنیده ام؛ شماره من را گرفتند و موبایل را پنهانى در 
آن جلسه گذاشتند حتى به من گفتند ما نمى خواهیم 
بعداً به تو بگوییم و شما فقط گوش کن و من صدا ها 
را مى شنیدم که فالن بازیگر گفته قریشى باشد، من 
نیستم. اینها یعنى چه؟ از ماست که بر ماست. حاال 
بگذار درمورد ســینماى من بگویند آبگوشتى. این 
حرف هایى که مى زنند یعنى چه؟ مى توانى بازى کن، 
نمى توانى دهنت را ببند. دردت نگیرد اگر ما فیلمى 
بازى مى کنیم که مى فروشد. حاال ما نمى خواهیم مثل 
شما خیلى کار ها کنیم یا دروغ هایى بگوییم که مثًال 
فیلم ما 100 میلیارد فروخته، نه، واقعیت را مى گوییم، 
چون واقعیت ها به گوش مردم نرسد، به گوش ما که 

بچه هاى حرفه اى هستیم، مى رسد. 

 با وجود ادعــاى نوید محمــدزاده مبنى بر یکســال بازى 
نکردن در سینما در جشــنواره  فیلم فجر 

سال گذشته، او تصویرى در رابطه 
با یک پروژه  تازه منتشر کرد. این 
بازیگر سینما با انتشار عکسى در 
صفحه شخصى خود، از پیوستن 

خود به فیلم «تفریق» خبر 
داد. مانى حقیقى در 
فعالیت  جدیرترین 
سینمایى خود قرار 

است «تفریق» 
را کارگردانى کند.

نویــد محمدزاده 
صفحــه  در 
اینستاگرام خود 
عکســى درکنار 
مانــى حقیقى با 
هشتگ «تفریق» 

گذاشته اســت، با 
این اوصــاف تصور 
مى شود که او در این 
فیلم بازى خواهد کرد.

حقیقى پیــش از این 
فیلم هــاى «آبادان»، 
«کارگــران مشــغول 
کارنــد»، «کنعــان»، 
«پذیرایــى ســاده»، 
«اژد ها وارد مى شــود» 
و «50 کیلــو آلبالو»  را 

کارگردانى کرده است.

تصویربردارى سریال «#سرباز» به کارگردانى هادى مقدم دوست از سر گرفته شد.
در حالى که چندى پیش، تولید سریال «#سرباز» به کارگردانى هادى مقدم دوست 
و تهیه کنندگــى محمدرضا شــفیعى پس از یکســال تصویربــردارى در تهران، 
شهرستان هاى این استان و همچنین شــهر هاى مختلف استان هاى خوزستان و 
خراسان و کشــور عراق به دلیل نبود بودجه الزم و مشکالت مالى متوقف شده بود 
به تازگى تصویربردارى این مجموعه از سر گرفته شده و این روز ها بازیگران اصلى 

سریال مقابل دوربین هستند. 
آرش مجیدى، الیکا عبدالرزاقى، رؤیا تیموریان، جمال اجاللى، اسماعیل محرابى، 
کورش تهامى، نیما شعبان نژاد، سیاوش خیرابى، على عامل هاشمى، افسانه کمالى، 

فرحناز منافى ظاهر، جواد خواجــوى، کاوه آهنگر، مهتاب ثروتى، محبوبه صادقى، 
مهدى مستبصرى، محمدطاهر مقدم دوست، دریا بخشــنده و... از بازیگران این 

مجموعه هستند.
«#سرباز» عاشقانه اى حماسى است که در 50 قسمت 45 دقیقه اى تولید مى شود.

این سریال حکایت ســرباز وظیفه اى به نام «یحیى» و همسرش «یلدا» و رفقاى 
هم خدمتى اش است. در خالصه داستان «#سرباز» آمده است: «در وفاى عشق تو 

مشهور خوبانم چو شمع، شب نشین کوى سربازان و رندانم چو شمع.»
مجموعه تلویزیونى «#سرباز» محصول مشترك گروه فیلم و سریال شبکه 3  سیما 

و قرارگاه مهارت آموزى ستاد کل نیروى مسلح است.

«40+» برنامه اى اســت که با هدف مرور خاطرات و یادآورى آداب و سنن خوب 
گذشــته و با اجراى گیتى خامنه و الهه رضایى با بخش هاى متنوعى روى آنتن 

شبکه هفت مى رود.
مهربانى، تهیه کننده برنامه «40+» درباره هدف این برنامه گفت: برنامه «40+» 

با هدف یادآورى زندگى و خاطرات گذشته افراد باالى 40 سال تولید مى شود و در 
واقع نوعى خاطره بازى است.

وى با اشــاره به اینکه گیتى خامنه و الهه رضایى مجریان این برنامه شبانگاهى 
هســتند، درباره انتخاب این دو مجرى توضیح داد: همانطور که گفتم مخاطب ما 
نسل 40 سال به باالست و این گروه سنى طبیعتًا با خانم خامنه و رضایى آشنایى 
دارند؛ والدین افرادى کــه در دهه 60 به دنیا مى آمدنــد، متولدین دهه 20 تا 40 
بودند و آنها نیز در کنار فرزندانشان برنامه کودك مى دیدند؛ بنابراین پدر و مادرها 
و حتى پدربزرگ ها و مادربزرگ ها عالوه بر اینکه با این دو مجرى آشنایى دارند، 

مى توانند با آنها ارتباط برقرار کنند.
تهیه کننــده «40+» همچنین بیان کــرد: این مجموعه برنامه بهانه اى اســت 
تا براى اولیــن بار باشــگاهى براى گروه هاى مختلف ســنى که شــامل افراد 
باالى 40 سال است تشکیل شده تا به طور گسترده از سراسر کشور هر کسى که 
تمایل دارد در آن عضو شود و از آن به عنوان پلى براى پیوند با گذشته و خاطرات 

خود بهره ببرد.
او ادامه داد: باشگاه «40+» از چند گروه سنى تشکیل مى شود که گروه اول از سن 
40 تا 80 را شامل مى شود، گروه دوم از سن 80 تا 90 سال را دربرمى گیرد و گروه 

سوم نیز شامل افرادى باالى 90 سال است.
وى در پایان نیز درباره زمان پخش برنامه اعالم کرد: ســعى مى کنیم تا اواخر تیر 
برنامه را به روى آنتن ببریم و پیش بینى مى کنیم این برنامه پنج  شنبه ها ساعت 22 

یا 23 از شبکه هفت سیما پخش شود. 

عکس هاى جدیــد از بازیگران و فیلم 
سینمایى «شــاهین» به کارگردانى 

ساالر طهرانى منتشر شد.
«شــاهین» بــه کارگردانى ســاالر 
طهرانى، نویســندگى مهران رنج بر، 
تهیه کنندگى آرش سجادى حسینى 
و على گلبهاران در حال حاضر مراحل 

فنى را پشت سر مى گذارد.
در فیلم سینمایى «شاهین» محصول 
سازمان سینمایى «داریوش»، علیرضا 
کمالى، گالره عباسى، مهران رنج بر، 
بهار نوحیان، فرزین محدث و احسان 

امانى به ایفاى نقش پرداخته اند. 

سحر قریشى از جنس فیلم هایى مى گوید که او در آنها 
بازى مى کند و منتقدین عنوان آبگوشتى به آن داده اند

 مرسى که از این فیلم ها بازى مى کنید!
خانواده ها مى گویند

حســین زمان پس از 17 ســال دورى از صحنه، سوم مرداد 
امسال در دو سانس در مرکز همایش هاى برج میالد در تهران 
کنسرت برگزار مى کند. زمان در نشست خبرى این کنسرت 
در پاسخ به روند آغاز فعالیت دوباره اش پس از 17 سال گفت: 
دلیل اینکه چرا نتوانستم 17 سال فعالیت کنم را خودم هم دقیقًا 
نمى دانم و هر بار هم که ســئوال مى کردم هیچکس جواب 

خاصى به من نمى داد و مى گفتند که دستور از ارشاد است.
از او ســئوال شــد که چه برنامه اى دارد تا بار دیگر فعالیتش 
متوقف نشود؟ اظهار کرد: نمى دانم چه باید کرد که دوباره تا 17 

سال دیگر نروم. چون من همان آدم هستم. به من مى گفتند 
تو بخوان ولى بیشتر از خواندن نرو و من این را قبول نداشتم و 
به همین دلیل 17 سال فعالیتم ممنوع شد و اگر باز هم جلویم 
را بگیرند همین کار را خواهم کرد. مدتى به من مى گفتند که 
من سیاسى هستم ولى من اصًال سیاسى نیستم و اگر بودم که 
مرا کنار نمى گذاشتند. به هیچ حزب و گروهى وابسته نیستم 
و باورم همان اســت من خدمتگزار مردم هستم و نمى توانم 

ساکت باشم. 
از این هنرمند همچنین ســئوال شــد که چرا مانند شادمهر 

عقیلى از ایران نرفته است؟ پاســخ داد: من یک بار در اوایل
 ســال 57 پس از اینکه از دانشگاه اخراج شــدم براى ادامه 
تحصیل به آمریکا رفتم و شرایط تحصیلى خوبى هم داشتم. 
بعد از جنگ به ایران آمدم و هشــت ســال در جبهه بودم. 

همیشــه وطن برایم مهم بوده اســت. پیشــنهادهایى 
به من شــده که از ایران بروم که هر کســى را 

قلقلک  مى دهد اما با اینکه فرصتش را داشتم 
هیچگاه نخواستم از ایران بروم و نخواهم 

رفت. 

خ داد: من یک بار در اوایل
 اخراج شــدم براى ادامه 
حصیلى خوبى هم داشتم. 
ت ســال در جبهه بودم. 

ــت. پیشــنهادهایى 
هر کســى را 

ش را داشتم
خواهم 

حسین زمان: پیشنهادهایى از خارج برایم آمد...

سحر قریشى از جن
بازى مى کند و منتق

نوید محمدزاده به یک
 پروژه جدید پیوست

صابر ابر نخســتین تصویر از ســریال «قورباغه» را در 
صفحه شخصى اش در اینستاگرام به اشتراك گذاشت، 
این سریال به کارگردانى هومن سیدى به زودى در شبکه 

نمایش خانگى توزیع مى شود.
صابر ابر که این روزها مشــغول بازى در سریال شبکه 
نمایش خانگى «قورباغه» به کارگردانى هومن سیدى 
است، تصویرى از خود و نوید محمدزاده دیگر بازیگر این 
سریال را در اینستاگرام منتشر کرد و در توضیح آن نوشت: 
«دنیا براى من جاى کوچیکیه، قورباغه. بهار 99، 2020.»
اینطور که از پســت ابر به نظر مى رسد، این سریال قرار 
است در بهار سال 99 در شبکه نمایش خانگى توزیع شود. 
سحر دولتشاهى، فرشته حسینى، نوید پورفرج و هومن 

سیدى دیگر بازیگران این سریال هستند.
سیدى همچون چند فیلم سینمایى آخرش بار دیگر با نوید 
محمدزاده در این سریال همکارى داشته است، آخرین 
تجربه مشترك این دو هنرمند فیلم سینمایى «مغزهاى 
کوچک زنگ زده» به کارگردانى ســیدى بود که مورد 

توجه منتقدان و مخاطبان سینما هم قرار گرفت.
پیش از این هم اخبارى درباره دســتمزد میلیاردى نوید 
محمدزاده براى حضور در این سریال و همینطور سرمایه 
گذارى صادق رنجکشان مطرح شده بود که هر دو این 

اخبار را تکذیب کردند.

تصویر صابر ابر 
از «قورباغه» هومن سیدى 
رونمایى کرد

تازه ترین خبرها از «سرباز» صداوسیما

الهه رضایى و گیتى خامنه در «40+»

گالره عباسى با «شاهین» 

سینماها مى آید
به 

مجرى هاى نوستالژیک تلویزیون براى کودکان دیروز برنامه اجرا مى کنند
شــرکت ســالم
ســهامى خاص به
3شناســه ملى 53
صورتجلسه هیئت

آقاى على محمد س
1288025599ب
ک مدیره، خانم آرزو

1287117856
هیئت مدیره، آقــا
2شماره ملى 8512
براى هیئتمدیره

آگهى

جر م ی ر و ج ر ی ر
شته، او تصویرى در رابطه 
روژه  تازه منتشر کرد. این 
سینما با انتشار عکسى در 
شخصى خود، از پیوستن 

فیلم «تفریق» خبر
ى حقیقى در 
فعالیت  ین 
ى خود قرار 

تفریق» 
دانى کند.

محمدزاده 
صفحــه 
خود رام

ى درکنار 
 حقیقى با 
 «تفریق» 

 اســت، با 
صــاف تصور 
 که او در این 
ى خواهد کرد.

 پیــش از این 
ـاى «آبادان»، 
ـران مشــغول 
»، «کنعــان»،

یــى ســاده»، 
وارد مى شــود» 
کیلــو آلبالو»  را 

نى کرده است.



ورزشورزش 05053536 سال شانزدهمچهارشنبه  26 تیر  ماه   1398

  پشت پرده خداحافظى هادى عقیلى از تیم ملى 

کاپیتان سابق پرسپولیس با گذشت 7 سال از ماجراى 
آب هاى آلوده در دیدار این تیم با سپاهان رمزگشایى 
کرد؛ او مى گوید چیزهاى زیادى از آن مسابقه یادش 

نمى آید!
دوم مهرماه 1391 در حالى که پرســپولیس با مانوئل 
ژوزه روزهاى خوبى را پشت سر نمى گذاشت، هواداران 
این تیم به مســابقه حساس با ســپاهان در اصفهان 
دلخوش کــرده بودند تا شــاید این بازى اســتارت

 موفقیت هاى تیم شــان باشــد. در جریان بازى اما 
اتفاقاتى رخ داد که هیچ کــس تصورش را نمى کرد و 
هنوز که هنوز است با گذشت 7 سال کسى نمى داند چه 

مسائلى در آن مسابقه رقم خورد.
در جریان مسابقه اى که با گل هاى جواهیر سوکاى 

و عادل کاله کج به سود ســپاهان تمام شد، اتفاقاتى 
فراتر از فوتبال رخ داد؛ هرچه از زمان بازى سپرى شد، 
بازیکنان پرسپولیس یکى یکى مسموم و دچار تاربینى 
و سرگیجه شــده و به طرز عجیبى قادر به تشخیص 
زمان بازى نبودند. انتشار فیلمى از رختکن پرسپولیس 
بعد از مســابقه که همه بازیکنان روى زمین افتاده اند 
و شرایط جسمانى خوبى ندارند، همه چیز را به خوبى 

نشان مى داد.
در آن مقطع محمد نورى کاپیتان سرخ هاى پایتخت 
مصاحبه و اعالم کرد که اصال در زمین تعادل نداشته 
و حتى نتیجه بازى را از امیــد ابراهیمى هافبک وقت 
سپاهان پرســیده که باعث خنده او شده است. جالب 
اینکه سعید شیرینى سرپرست سابق پرسپولیس هم 

حالش بد شد. او در پایان بازى در رختکن روى تخت 
افتاد و توان حرکتى نداشت.

این جنجال منتهى به همین جا نیز نشد و بعد از بازى 
پزشک پرسپولیس آزمایشــاتى را براى یافتن علت 
مســمومیت روى بازیکنان انجام داد اما بعد از مدتى 
ادعا کرد که نتیجه آزمایشات به سرقت رفته تا موضوع

آب هاى آلوده مطرح شــده و یکــى از عجیب ترین 
اتفاقات تاریخ فوتبال ایــران رقم بخورد. جالب اینکه 
با گذشت 7 سال از آن اتفاق هیچ بررسى دقیقى روى 
آن انجام نشــد و هیچ کس نفهمید دلیل مسمومیت 

بازیکنان چه بوده است.
حاال با گذشت 7 سال محسن بنگر مدافع پرسپولیس 
در آن بازى در گفتگو با سایت آنتن صحبت هایى را در 

این باره انجام داده است. بنگر در این خصوص عنوان 
کرد: «من در طول بازى مشکلى نداشتم اما بعد از بازى 
نمى دانم چه اتفاقى برایم افتاد. حالم خیلى بد شــد و 
حتى گوشى تلفن همراهم را در ورزشگاه جا گذاشتم.»
وى درباره دلیل این اتفاقات و اینکه عده اى مى گویند 
کار ســپاهانى ها بوده اســت، گفت: «نمى شود چیز 
خاصى در این باره گفت. ما خودمــان مى گوییم کار 
ســپاهانى ها بود و بعد هم خودمان تکذیب مى کنیم. 
من فکر مى کنم ایزواســتارهایى که مصرف کردیم، 

تاریخ مصرفش گذشته بود».
کاپیتان سابق پرسپولیس صحبت هایش درباره مساله 
آب هاى آلوده را اینگونه ادامه داد: «من معموال بین دو 
نیمه و آخر بازى آب نمى خــوردم اما آن بازى بین دو 

نیمه ایزواستار خوردم. در جریان 
مسابقه خوب بودم اما از بعد بازى 
هیچ چیز یادم نمــى آید. فقط
مى دانم گوشى ام را جا گذاشتم. 
از ورزشگاه هم که بیرون رفتیم 
و رســیدیم تهران سیدجالل 

حســینى مرا به خانه رساند و حالم 
خوب نبود تا اینکــه فرداى بازى 

خوب شــدم. هیچ چیز دیگرى 
هم یادم نیست!»

رمز گشایى از ماجراى آب هاى آلوده بعد از 7 سال

بنگر: تاریخ ایزواستارهایى که خوردیم گذشته بود
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ردم. در جریان 
اما از بعد بازى 
آید. فقط ــى
را جا گذاشتم. 
بیرون رفتیم 
ن سیدجالل 

خانه رساند و حالم 
ـه فرداى بازى
چ چیز دیگرى 

مدافع پیشین تیم ملى فوتبال ایران با اشاره به موضوع جدایى 
و خداحافظى اش از تیم ملى، براى اولین بار پشت پرده ها را 
گفت. هادى عقیلى  که در برنامه «سالم صبح بخیر» حضور 
یافته بود در این باره توضیح داد: من که از تیم ملى جدا شدم 
عده اى مى خواستند برگردم و عده اى هم نمى خواستند. بعد 
از بازى لبنان من به لیگ قطر رفتم. اول بازى مصدومیت 
سختى داشتم، بعد بازى کره را از دســت دادم، در آن حین 
مربى بدنساز تیم یا پزشک تیم آقایان شهاب و خانلرى با من 
در تماس بودند. شهاب مى گفت اگر برگردى من تو را سه 
روز قبل از بازى کره آماده مى کنم؛ به کى روش هم گفته ام 
ســه روز قبل از بازى او را با توجه به مصدومیت تحویلتان 
مى دهم. اما در نهایت تصمیم بر این شد که من به تیم ملى 

دعوت نشوم.
عقیلى تاکیــد کرد: من روز یکشــنبه مصدوم شــدم. در 
کشورهاى خارجى معموًال تست هایى انجام مى دهند که 
ببینند مى توانى به بازى برگردى یا نه. من در لیگ قطر بازى 
کردم و بعد از 4 شکســت که بدون حضور من بود، این بار 
بردیم و من هم گل زدم. در چهار بازى من سه گل زدم. وقتى 
فردوسى پور از کى روش پرســید چرا هادى به تیم دعوت 
نشده او پاسخ داد که من از مصدومیت رنج مى برم. فردوسى 
پور هم در جواب به اینکه اتفاقاً من 4 بازى کرده ام و گل هم 

زده ام اشاره کرد.
این بازیکن پیشــین تیم ملى ایران تاکید کرد: من مصدوم 
نبودم اما به تیم دعوت نشدم. در واقع ماجرا اینگونه بود که 
به بازى لبنان که رسیدیم از من دعوت شد وبه اردوى تیم 

ملى آمدم اما از برخى مسائل خبر نداشتم. چرا که فدراسیون 
براى ما بلیت مى گیرد و ما مى رویم. اما همان جلسه اول که 
در اردو بودیم کى روش به من گفت به تو بازى نمى دهم. 
گفتم هنوز که یک هفته به بازى مانده؛ چرا این تصمیم را 
گرفته اید؟  او هم گفت تصمیم این اســت. بعدها فهمیدم 
موضوع این بوده که من اصًال قرار نبوده به تیم دعوت شوم 
و این شوك به ایشان بوده و بدون هماهنگى با ایشان من به 

بازى لبنان دعوت 
شدم!

داد: ادامــه  او 
کى روش و کمک هایش 

سر میز نشســته بودند که 
کمک ها مى گویند ما یک 
اشتباهى کردیم مى خواهیم 

به شــما بگوییم. او هم وقتى
مى فهمد مرا به اشتباه دعوت کرده اند خیلى 

ناراحت مى شود. هرکسى ظرفیت و نقطه جوشى 
دارد، ایشــان با این ماجرا به نقطه جوش رسیدند و 
عصبانیتشان را به من انتقال دادند. متاسفانه در اردوى 
تیم ملى برخورد خوبى با من نمى شد در حالى که من 
هنوز جریان را نمى دانستم و بعدها که از اردو خارج 
شدم فهمیدم من قرار نبوده دعوت شوم. بر مبناى 
همین رفتارها من از اردو خارج شدم و جریان اینگونه 

بود، بنابراین نه کى روش مقصر بود نه من.
این بازیکن درباره نامه بخشش که قرار بود توسط او و 
رحمتى امضا شود، گفت: آقاى نکونام (کاپیتان وقت تیم 

ملى) با من تماس گرفت گفت هادى جریان اینطورى 
است حاضرى؟ گفتم من عذرخواهى مى کنم اگر آقاى کى 

روش مرا به تیم ملى دعوت هم نکرد، نکرد. نکونام هم گفت 
کى روش گفته فقط در یک خبرگزارى از مردم عذرخواهى 
کن. اما مهدى رحمتى را به برنامه نود بردند که عذرخواهى 

کند و در ادامه اتفاقاتى پیش آمد و او عذرخواهى نکرد.

سیدمحمدرضا حســینى، هافبک تیم فوتبال سپاهان امیدوار 
است که بعد از چند سال درخشش در لیگ برتر سرانجام به تیم 

ملى دعوت شود.
سیدمحمدرضا  حسینى در گفت وگویى در مورد آخرین وضعیت 
تیم فوتبال سپاهان گفت: خوشبختانه تیم ما شرایط خوبى دارد 
و اردوى بسیار خوبى را در کردان کرج پشت سر گذاشتیم. انجام 
بازى هاى دوستانه هم به هماهنگى بازیکنان بیشتر کمک 
کرد و هدف کادر فنى نیز این است که بازیکنان خیلى 
زود در قالب تمرینات تاکتیکى قرار بگیرند. ما اردویى 
را هم در کشــور ترکیه برگزار خواهیم کرد. امیدوارم 
تمام این اردوها و تمرینات باعث شود لیگ امسال را 

در بهترین شرایط ممکن شروع کنیم.
وى درباره جدایى از ذوب آهــن و حضورش در تیم 
سپاهان خاطر نشان کرد: من چند سال براى ذوب آهن 
بازى کردم و بــراى این تیــم آرزوى موفقیت دارم. چند 
پیشــنهاد هم براى فصل جدید داشتم، ولى سپاهان را 
انتخاب کردم که فکر مى کنــم بهترین انتخاب بود. 
سپاهان تیم بزرگى اســت و امیدوارم در فصل جارى 

نتایجى بگیریم که باعث خوشحالى هواداران شود.
هافبک تیم فوتبال ســپاهان اصفهان با اشــاره به 
توقعات باالیى که از سپاهان براى قهرمان شدن 
این تیم وجــود دارد، تصریح کــرد: مى دانیم که 
توقعات از تیمى مثل سپاهان همیشه باالست. ما 
در لیگ برتر هیچ هدفى جز قهرمانى نداریم هر چند که 
تیم هاى دیگر هم دنبال این عنوان هستند. براى قهرمان 
شدن باید تالش کنیم و در نهایت به هدفى که داریم، 

دست پیدا کنیم.

  دو روز پیش شایعه تعلیق فوتبال براى یکى دو 
ســاعتى به روى زبان ها آمد، درست در همان 
ساعاتى که ســایت کنفدراســیون فوتبال آسیا 
نام ایران را از رنکینگ برداشــته بود. این اتفاق 
تلخ چند ســال پیش براى ایــران رخ داده بود. 
زمانى که على آبادى رئیس وقت ورزش کشور 
محمد دادکان، رئیس فدراسیون فوتبال را بعد از 
بازگشت از جام جهانى آلمان از کار برکنار کرده 
بود. گویى که نمى دانســت بر اساس قانون فیفا 
فقط اعضاى مجمع عمومى فدراسیون فوتبال 
مى توانند رئیس را برکنار کنند. این اتفاق بد هر 
از گاهى براى تیم هاى آسیایى تکرار مى شود. 
در سال هاى اخیر این شرایط بد را کویت تجربه 

کرده بود.
بهانــه این بــار تعلیق 
فوتبــال ایــران کــه 
در رســانه ها مطرح شــد 
مهیــا نکردن حضــور بانوان 
دراســتادیوم هــاى فوتبال به 
خصوص استادیوم آزادى است. 

اگر چه فدراسیون فوتبال در تالش است از این 
مانع عبور کند و حتى مى خواست بازى تیم ملى در 
برابر امید را هم با حضور تماشاگران برگزار کند اما 
واقعیت این است که فدراسیون فوتبال به تنهایى 
در این باره تصمیم گیرنده نیست و براى فراهم 
کردن مقدمات حضور بانوان در اســتادیوم هاى 

فوتبال نیاز به مجوز نهادهاى قانونى هم دارد.
اما از نظر حقوقى تعلیق فوتبال یک کشــور به 
یکباره رخ نمى دهد و یک پروسه طوالنى مدت 
است. این پروســه از زمانى که یک کشور از فیفا 
اخطار مى گیرد تا تعلیق مى شــود دست کم 8 
تا 9 ماه طول مى کشــد و مى توان گفت در این 
برهه از زمان خطرى ایــران را تهدید نمى کند و 
شاید تنها فدراســیون فوتبال براى مهیا کردن 

حضور بانوان در اســتادیوم هاى فوتبال اخطار 
گرفته باشــد. از نظر حقوقى بدین شکل است 
ابتدا فیفــا در خصوص خطایى که فدراســیون 
فوتبال مرتکب شــده نامه مى زند و اســتعالم 
مى گیرد. بعد از پاســخ اســتعالم کمیته تعیین 
وضعیت فدراسیون ها تشکیل جلسه مى دهد و 
پاسخ را  بررسى مى کند و اگر در خصوص خطایى 
که اتفاق افتاده به باور برسد به شوراى عالى فیفا 
پیشنهاد تعلیق مى دهد. در یکى از چهار جلسه 
سالیانه شــوراى عالى فیفا این موضوع مطرح  و  
تعلیق اعالم مى شود و یا به فدراسیون مربوطه 

فرصت دیگرى داده مى شود.
اگــر در حال حاضــر فدراســیون فوتبــال به 
خاطر عدم حضور بانــوان در اســتادیوم هاى 
فوتبال اخطــار گرفته باشــد بایــد گفت چند 
ماهــى بــراى تغییر وضعیــت فرصــت دارد. 
البتــه خبرهــاى رســیده حاکى از آن اســت 
نامــه اى در این باره بــه فدراســیون فوتبال 
ارسال شــده اســت و از این فدراسیون خواسته

 شده بازى هاى مقدماتى جام جهانى در تهران و 
در استادیوم آزادى را با حضور خانم ها برگزار کند.

انفجار مهرداد
 در اولـــین بازى ملى

دعوت از بازیکنان جوان به اردوى تیم ملى این فرصت را در اختیار مهرداد 
محمدى قرار داد تا اولین بازى ملى خودش را برگزار کند.

 مهرداد محمدى طى هشت سال حضور کارلوس کى روش و علیرغم اینکه 
میالد محمدى برادرش پس از انتقال به روسیه به تیم ملى فراخوانده شد، 

هرگز در فهرست سرمربى پرتغالى قرار نگرفت.
مهاجم فصل گذشته تیم فوتبال سپاهان که سومین سال حضورش در این 
تیم را با کســب مقام نائب قهرمانى خاتمه داد، طى سه فصل در 84 بازى 
براى این تیم به میدان رفت و 14 بار هم براى طالیى پوشان گلزنى کرد تا 
در نهایت به دسپورتیوو داس آوس در پرتغال بپیوندد و حاال آرزوهاى زیادى 

در فصل جدید در سر مى پروراند.
این بازیکن ریزنقش و سرعتى در مقابل تیم امید در ترکیب اصلى تیم ملى 

قرار گرفت و 11 دقیقه تا اولین گل ملى اش زمان الزم داشت.
البته دیدار برابر امیدها یک مسابقه رسمى به شمار نمى رود و در صورت ادامه 
حضور محمدى در تیم ملــى و گلزنى مجدد او، این گل در آمار او احتســاب

نمى شود ولى محمدى بى شک اولین گلش با پیراهن ملى را هیچ گاه فراموش 
نخواهد کرد؛ اتفاقى که در مصاف با شاگردان مجیدى برایش رقم خورد.  و ون ر ن ز و

ازى هاى مقدماتى جام جهانى در تهران و 
ادیوم آزادى را با حضور خانم ها برگزار کند.

ها سیدمحمدرضا حســینى،
است که بعد از چند سال درخش

ملى دعوت شود.
سیدمحمدرضا  حسینى در گف
تیم فوتبال سپاهان گفت: خوش
و اردوى بسیار خوبى را در کرد
بازى هاى دوستانه هم به
کرد و هدف کادر فنى
زود در قالب تمرینات
را هم در کشــور تر
ت و تمام این اردوها
در بهترین شرایطم
وى درباره جدایى
سپاهان خاطر نشان
ببازى کردم و بــراى این
پیشــنهاد هم براى

انتخاب کردم که فک
سپاهان تیم بزرگى
نتایجى بگیریم که
هافبک تیم فوتبا
توقعات باالیى
این تیم وجــو
توقعات از تیمى
در لیگ برتر هیچ هد
تیم هاى دیگر هم دنبا
شدن باید تالش کنی

دست پیدا کنیم.

واهیم
فقط قهرمانى مى خ

وقت هست ولى کم هست
احمد خلیلى

محمد احمدى

 مدیران باشــگاه پرســپولیس در تالش هستند رامین 
رضاییــان را به این تیــم برگردانند. از چنــد روز پیش 
تالش هایى در زمینه بازگشت رضاییان به پرسپولیس 
انجام شده است. از آنجا که رضاییان خودش نیز عالقه 
زیادى به بازگشت به پرســپولیس دارد امکان اینکه در 
همین هفته کار پیوستن این بازیکن به جمع سرخپوشان 
فراهم شود زیاد است. نشریات قطرى  اخیرا با ابهام درباره 

آینده رضاییان در الشحانیه نوشته اند و با این شرایط 
این بازیکن مشکلى براى پرسپولیسى شدن 

ندارد. با آمدن رضاییان به پرسپولیس 
این باشــگاه باز هــم باید یکى 

دیگر از بازیکنان بزرگسالش 
را کنــار بگذارد. بــا آمدن 

وحید امیــرى و محمد 
حسین کنعانى زادگان 
پرســپولیس  بــه 
ایــن باشــگاه هنوز 
مشخص نکرده چه 

نفراتى را از لیستش کنار 
خواهد گذاشت. 

از آخرین بارى که به طور رسمى خبر قرار گرفتن بازیکنى در لیست مازاد پرسپولیس منتشر 
شده، با توجه به محرومیت نقل و انتقاالتى یک نیم فصل گذشته و چهره شاخص این لیست 
گادوین منشا بود که توسط برانکو در فهرست مازاد قرار گرفته بود. این بازیکن البته در نهایت 
راهى استقالل شد و در شرایطى که مدعى بود به روزهاى اوج بازخواهد گشت با پیراهن 
آبى نیز تنها یک نیم فصل دوام آورد. پیش از این بازیکن البته همانطور که گفته شد با توجه 
به محرومیت نقل و انتقاالتى آنها تنها در ابتداى لیگ هفدهم اقدام به انتشار لیست مازاد 
خود کردند که در آن نفراتى چون سامان نریمان جهان، شهاب کرمى، رضا کرمالچعب، 
حامد آقایى و محمد آرام طبع حضور داشتند. برانکو با قرار دادن این لیست و خروج نام این 

بازیکنان، تیمش را یکدست براى پروژه دومین قهرمانى مهیا کرد.
اکنون اما شرایط کامال متفاوت شده اســت؛ گابریل کالدرون تیمى را در اختیار گرفته که 
سهمیه نفرات در تمامى پست هاى آن به باالترین حد رسیده اســت و براى دستیابى به 
تفکر مدنظر خود باشــگاه این اختیار را به او داده تا در پایان اردوى ترکیه، اقدامات الزم را 

صورت دهد.
اردوى پرسپولیس از یک هفته قبل در استانبول استارت خورده و اکنون 4 روز دیگر از آن 

باقى مانده است. این در حالیست که البته سه بازیکن از این تیم به دلیل حضور در اردوى تیم 
ملى و یک بازیکن نیز به دلیل پشت سر گذاشتن مراحل درمانى در اردوگاه حاضر نیستند.

با این حال اخبار رسیده از ترکیه حکایت از این دارد که گابریل کالدرون با شدت و نظارت 
باالترى آخرین پروسه ارزیابى اش از نفرات را پشــت سر مى گذارد؛ اتفاقى که باعث شده 

تا یکى دو بازیکن تیم نیز علیرغم مصدومیت هــاى جزیى آن را بروز 
ندهند و به دنبال این باشــند تا همچنان بــا حضور در تمرینات 

گروهى، از آزمون سرمربى آرژانتینى به سالمت عبور کنند 
و شایان مصلح نیز که با مصدومیت شدید مواجه بود با 

توصیه دیگر بازیکنان براى فرار از خطر، در تمرینات 
گروهى حاضر شود.

پرســپولیس قطعا پرونده نقل و انتقاالتى خود را 
طى روزهاى آتى با مذاکره براى تمدید قرارداد با 

بشار رسن و جذب یک مهاجم ایده آل خارجى خواهد 
بست و بر این اساس نیز طى روزهاى اخیر با درخواست گابریل کالدرون براى جذب چند 
بازیکن جوان و جایگزینى در بین نفرات کنونى، اقدام به مذاکره با نفراتى همچون عبدى، 
احمدوند و روستایى کرده است. با این حال کسانى که اکنون در اردوى پرسپولیس حضور 
دارند به تالش خستگى ناپذیر بازیکنان براى فرار از لیست خروج اشاره مى کنند و باید دید 
طى روزهاى کوتاه باقى مانده در نهایت چه نفراتى از جمع کنونى از این تیم خارج خواهند 

شد. هر چه هست نفس هاى برخى که احساس خطر مى کنند در سینه حبس شده است.

نفس ها در سینه حبــــس شده است

براى یک  دو روز پیش شایعه تعلیق فوتبال
ســاعتى به روى زبان ها آمد، درست در
ساعاتى که ســایت کنفدراســیون فوتبا
نام ایران را از رنکینگ برداشــته بود. این
تلخ چند ســال پیش براى ایــران رخ دا
زمانى که على آبادى رئیس وقت ورزش
محمد دادکان، رئیس فدراسیون فوتبال ر
برکنا کار بازگشت از جام جهانى آلمان از
بود. گویى که نمى دانســت بر اساس قانو
ف فقط اعضاى مجمع عمومى فدراسیون
مى توانند رئیس را برکنار کنند. این اتفاق
مى از گاهى براى تیم هاى آسیایى تکرار
در سال هاى اخیر این شرایط بد را کویت

کرده بود.
بــار بهانــه این
فوتبــال ایــران
در رســانه ها مطرح
مهیــا نکردن حضــور
دراســتادیومهــاى فوت
خصوص استادیوم آزادى

ن باشــگاه پرســپولیس در تالش هستند رامین 
ـانرا به این تیــم برگردانند. از چنــد روز پیش 
هایىدر زمینه بازگشت رضاییانبه پرسپولیس

شده است. از آنجا که رضاییان خودش نیز عالقه 
به بازگشت به پرســپولیس دارد امکان اینکه در 
هفته کار پیوستن این بازیکن به جمع سرخپوشان 
شود زیاد است. نشریات قطرى  اخیرا با ابهام درباره 

ضاییان در الشحانیه نوشته اند و با این شرایط
یکن مشکلى براى پرسپولیسى شدن

ا آمدن رضاییان به پرسپولیس 
شــگاه باز هــم باید یکى
ز بازیکنان بزرگسالش 
ار بگذارد. بــا آمدن 

میــرى و محمد 
 کنعانى زادگان
پرســپولیس 
باشــگاه هنوز
ص نکرده چه

 را از لیستش کنار 
 گذاشت.

حــاال 
رامــین
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مفاد آرا
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى- 
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى 

و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
برابر راى شــماره 139760302035000222 – 1397/10/1 هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى 
حوزه ثبت ملک شاهین شــهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى آقاى محمود کریمى 
وردنجانى فرزند اله مراد بشماره شناســنامه 1716 صادره از آبادان  ششدانگ به مساحت 
85 / 121 متر مربع به پالك 301 اصلى واقع در اصفهان شــاهین شهر ، حاجى آباد ، فلکه 
شهدا فرعى نصر پالك 2 بخش 16 خریدارى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى یداله حاج 
قاسمى دهنوى  محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتبدر دونوبت به فاصله 15 
روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضى اعتراضى 
داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دوماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست 
خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند بدیهى اســت در صورت انقضایمدت مذکور و عدم 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شــد تاریخ انتشار نوبت اول : 11 / 4 /98 
وتاریخ انتشار نوبت دوم: 26 /98/4 . م الف: 515795 ناصر صیادى رییس واحد ثبتى شاهین 

شهر /4/199 
ابالغ رأى

دادنامه- شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد شماره پرونده 97/1098 شماره دادنامه 
196-98/4/5 خواهان: بهروز دادخواه على آبادى فرزند حاجى آقا ساکن بخش مهردشت 
روستاى على آباد خوانده: 1- جواد گنجى على آبادى ساکن مجهول المکان 2- جهانگیر 
دادخواه على آبادى فرزند امیر ساکن بخش مهردشــت روستاى على آباد خواسته: مطالبه 
قاضى شورا به عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 
صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دادخواست  آقاى بهروز دادخواه على آبادى فرزند 
حاجى آقا  مقیم على آباد به طرفیت 1- جواد گنجى على آبادى فرزند اکبر مجهول المکان 
2- جهانگیر دادخواه على آبادى فرزند امیر مقیم على آباد مبنى بر مطالبه مبلغ ســى و پنج 
میلیون ریال با خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسى به استناد یک فقره چک به شماره ى 
107995 بر عهده ى بانک مسکن به تاریخ 96/9/15  و گواهى عدم پرداخت بانک مسکن 
به مبلغ مذکور و به تاریخ 96/9/21 نظر به اینکه  مستندات مذکور بر اشتغال ذمه خواندگان به 
میزان خواسته داللت داشته و با توجه به اینکه خوانده ردیف اول مجهول المکان  و از طریق 
نشر آگهى دعوت شده نامبردگان علیرغم دعوت و استحضار از روند دادرسى در جلسه ى 
رسیدگى مقرر حضور نیافته و نسبت به دعوى و مستندات آن انکار و ایرادى به عمل نیاورده  
و دلیلى بر برائت ذمه خویش اقامه نکرده اند لذا  قاضى شورا با استصحاب بقاء دین دعواى 
خواهان را ثابت تشخیص داده و مســتنداً به مواد  313 و 314  ناظر به ماده ى 249قانون 
تجارت  و تبصره ى الحاقى به ماده 2 قانون صدور چک و ماده واحده ى استفساریه ى آن و 
مواد 198و515و519و522 قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى 
راى بر محکومیت تضامنى خواندگان به پرداخت مبلغ سى و پنج میلیون ریال بابت اصل دین 
و محکومیت خوانده ى ردیف اول به پرداخت مبلغ یک میلیون و چهارصد و هشتاد و هفت 
هزار و پانصد ریال بابت هزینه دادرسى و خسارات تاخیر و تادیه بر مبناى نرخ تورم اعالمى 
توسط بانک مرکزى جمهورى اســالمى ایران از تاریخ چک تا زمان وصول آن بر اساس 
محاسبه ى صورت گرفته توسط واحد اجراى حکم در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. 
اما در رابطه با مطالبه ى خسارت تاخیر تادیه و هزینه ى دادرسى نسبت به خوانده ى ردیف 
دوم نظر به اینکه نامبرده ضامن بوده و نه صادر کننده ى چک و به موجب تبصره ى الحاقى 
به ماده 2 قانون صدور چک دارنده ى چک صرفا مى تواند محکومیت صادر کننده ى آن را 
به پرداخت خســارات وارده مطالبه نماید بنابراین خواهان در مطالبه ى مذکور محق نبوده  
مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى  راى 

بر بى حقى خواهان صادر و اعالم مى نماید .این راى نسبت به خوانده ردیف دوم حضورى 
و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ  قابل تجدید نظر خواهى در دادگاه محترم عمومى بخش 
مهر دشت مى باشد و نســبت به خوانده ردیف اول غیابى و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ 
قابل واخواهى در این شعبه و سپس ظرف بیست روز دیگر قابل تجدید نظر خواهى در دادگاه 
محترم عمومى بخش مهردشت مى باشد. 525495/م الف محمد محمدى- قاضى شعبه 

اول شوراى حل اختالف بخش مهردشت /4/338
 حصروراثت 

عادیله صالحى داراى شناسنامه شماره 15804 به شرح دادخواست به کالسه 605/98 از 
این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد اهللا 
اسدى بشناسنامه 15656 در تاریخ 98/3/14 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. عادیله صالحى ش ش  15804 (همسر متوفى) 
، 2. نجیبه اســدى  ش ش 15671 ، 3. نسرین اســدى ش ش 15670 ، 4. عاطفه اسدى 
ش ش 0 ، 5. امیرحسین اسدى ش ش 0 ، 6. مرتضى اسدى ش ش 0 ، 7. علیرضا اسدى 
ش ش 0 (فرزندان متوفى) متوفى به غیر از نامبــردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى 
دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
واالگواهى صادرخواهد شد. 532177/م الف رئیس شــعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل 

اختالف نجف آباد/ 4/340
ابالغ وقت رسیدگى

 دادنامه - احترامًا مقرر اســت متن ذیل یک نوبت و حداکثر تــا تاریخ 98/4/26 در یکى از 
روزنامه هاى کثیراالنتشــار محلى درج و یک نســخه از آن جهت بهره بردارى در پرونده 
کالسه 98/108 به این شورا ارســال گردد. کالسه پرونده 98/108 شعبه دوم شوراى حل 
اختالف مهردشت موضوع : مطالبه مبلغ هفت میلیون و نهصد و هزار ریال با خسارت تاخیر 
تادیه و هزینه دادرســى خواهان علیرضا اکبرى فرزند حسن ساکن علویجه – خ اورژانس 
پالك 94 خواندگان محمد بورونى مجهول المکان محل حضور : شــعبه دوم شوراى حل 
اختالف علویجه (مهردشت) وقت حضور: 98/5/30- ساعت 9 جهت استماع شهادت شهود  
خواسته مطالبه مبلغ هفت میلیون و نهصد هزار ریال با خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسى 
بدین وسیله به شما ابالغ میگردد آقاى علیرضا اکبرى فرزند حسن  دادخواست به طرفیت 
خوانده خواندگان محمد بورونى فرزند مجهول المکان مبنى بر مطالبه مبلغ هفت میلیون 
و نهصد هزار ریال با خســارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسى مطرح نمودند که در شعبه دوم 
شوراى حل اختالف علویجه به کالسه ى 98/108 تحت رسیدگى مى باشد بنا به اعالم و 
درخواست خواهان به لحاظ مجهول المکان بودن شما به استناد ماده 73 قانون آیین دادرسى 
دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از 
روزنامه هاى کثیراالنتشار آگهى مى شود تا جهت رسیدگى به خواسته و دفاع از زمان نشر 
آگهى ده روز پس در این شــعبه جهت اداى توضیحات حاضر شوید532922/ م الف مدیر 

شعبه دوم رییس شوراى حل اختالف علویجه/ 4/341
 حصروراثت 

فرشته صادقى علویجه داراى شناسنامه شماره 1205 به شرح دادخواست به کالسه 98/254 
از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حوا 
صادقى علویجه بشناسنامه 3077 در تاریخ 74/8/1 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. حیدر على صادقى علویجه  فرزندحسنعلى  
متولد1328ش ش 5488 نسبت با متوفى فرزند  ، 2. على صادقى علویجه فرزند حسنعلى 
متولد 1314ش ش 4539 نسبت با متوفى فرزند ، 3. فاطمه صادقى علویجه فرزند حسنعلى 
متولد 1321ش ش 117 نســبت با متوفى فرزند،  متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى 
ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا 
هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه 
به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 533000/م الف رئیس شعبه 2 شوراى حل 

اختالف مهردشت /4/342
 مزایده 

اجراى احکام مدنى شوراهاى حل اختالف دادگاه عمومى بخش مهردشت در نظر دارد در 
خصوص پرونده کالسه 47/97  - 53/97 اجرایى  موضوع توقیف آجر به مشخصات آجر 
کف فرش 20*10*4 کد S قرمز به تعــداد 26049 ( 19250عدد به قیمت 13000 ریال 
و 6799 عدد  به قیمت 12850 ریال ) به آدرس علویجه شهرك صنعتى کارخانه آجر نسوز 
ماندگار آرا  جلسه مزایده اى در  تاریخ 98/5/23 از ســاعت 9 در دفتر اجراى احکام مدنى 
شوراهاى حل اختالف دادگاه عمومى بخش مهردشت برگزار نماید که طالبین شرکت در 
مزایده مى توانند 5 روز قبل از تاریخ مزایده به دفتر  اجراى احکام مراجعه تا دســتور بازدید 
صادر گردد. ضمنا مزایده از مبلغ ارزیابى شده و برنده کسى است که ده درصد مبلغ ارزیابى 
را نقدا به همراه داشته باشد به فروش میرسد. و باالترین قیمت را  پیشنهاد نماید توضیحات 
کلیه هزینه هاى جانبى مربوط به مزایده به عهده برنده مزایده مى باشد ( ضمنا پرداخت مبلغ 
نیم عشر اجرایى 16064921 ریال مى باشــد که پرداخت آن به عهده برنده جلسه مزایده 
مى باشــد).  533001/م الف امین مامایى- مدیر اجراى احکام مدنى شوراى حل اختالف 

دادگاه مهردشت/  4/343
ابالغ رأى

 دادنامه- شوراى حل اختالف شهرســتان نجف آباد شماره پرونده 768/97 شماره دادنامه 
158-98/2/22خواهان: اسفند میرزایى فرزند خلیل ســاکن دهق خ امام مصالح فروشى 
خوانده: مهرداد نظرى فرزند مسلم مجهول المکان  خواسته: مطالبه قاضى شورا به عنایت 
به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى 
شورا درخصوص دادخواست  آقاى اسفند میرزایى فرزند خلیل مقیم دهق به طرفیت آقاى 
مهرداد نظرى فرزند مسلم مجهول المکان  مبنى بر مطالبه مبلغ بیست و چهار میلیون ریال 
با خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسى به استناد یک فقره چک به شماره ى 18838641 
بر عهده ى بانک ملت به تاریخ یکم اردیبهشت ماه نود و هفت و گواهى عدم پرداخت پست 
بانک  به مبلغ مذکور و به تاریخ یکم اردیبهشت ماه نود و هفت نظر به اینکه  مستندات مذکور 
بر اشتغال ذمه خوانده داللت داشته ونامبرده على رغم  دعوت و استحضار از روند دادرسى 
در جلسه ى رسیدگى مقرر حضور نیافته و نســبت به دعوى و مستندات آن انکار و ایرادى 
به عمل نیاورده  و دلیلى بر برائت ذمه خویش اقامه نکرده اند لذا  قاضى شورا با استصحاب 
بقاء دین دعواى خواهان را ثابت تشخیص داده و مستنداً به مواد  313 و 314  ناظر به ماده 
ى 249قانون تجارت  و تبصــره ى الحاقى به ماده 2 قانون صــدور چک و ماده واحده ى 
استفســاریه ى آن و مواد 198و515و519و522 قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى 
و انقالب در امور مدنى راى بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ بیســت و چهار میلیون 
ریال بابت اصل دین با خسارت تاخیر تادیه بر مبناى نرخ تورم اعالمى توسط بانک مرکزى 
جمهورى اسالمى ایران از تاریخ چک تا زمان وصول آن بر اساس محاسبه ى صورت گرفته 
توسط واحد اجراى احکام در مرحله ى اجراى حکم ومبلغ یک میلیون و سیصد و پنجاه هزار 
ریال بابت هزینه دادرســى در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید..این راى  غیابى بوده و 
ظرف بیست روزپس از  ابالغ  قابل وا خواهى در  این شعبه و سپس ظرف بیست روز دیگر 
قابل تجدید نظر خواهى در دادگاه محترم عمومى بخش مهردشت مى باشد. 533003/م الف 

محمد محمدى - قاضى شعبه اول شوراى حل اختالف بخش مهردشت/4/344
وقت اجراى قرار تحریر ترکه

بدینوسیله اعالم مى نماید به موجب درخواســت صادق کریمى به طرفیت عباس کریمى 
قرار تحریر ترکه مرحوم خانم کریمى طى شــماره 470/98 در شوراى حل اختالف زرین 
شهر صادر و وقت اجراى قرار ساعت 11 مورخه 98/5/30 تعیین گردیده است لذا از ورثه یا 
نماینده قانونى آنها بستانکاران و مدیونین به متوفى و کسان دیگرى که حقى بر ترکه متوفى 
دارند دعوت مى شود در موعد مذکور در محل این شورا واقع در شهرستان لنجان به آدرس 
جنب دادگسترى- شوراى حل اختالف حاضر شوند. عدم حضور مدعوین مانع اجراى قرار 
نخواهد بود. م الف: 531078 شعبه چهارم شوراى حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع 

شماره یک)  /4/345
مزایده اموال منقول

اجراى احکام حقوقى شعبه اول اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده 
اجرایى کالسه 971102 ج/1 له آقاى ســعید فاطمى زاده علیه آقاى محمدحسن حمصى 
مبنى بر مطالبه مبلــغ 538/557/886 ریال بابت محکوم بــه و هزینه هاى اجرایى و حق 
االجراى دولتى در مورخ 98/5/22 ســاعت 11 صبح در محل اجراى احکام دادگســترى 
اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 18 جهت فروش اموال توقیفى با مشخصات مندرج در نظریه 
کارشناسى که ذیال درج شده است که توسط کارشناس رســمى دادگسترى به شرح ذیل 
ارزیابى شده و نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید 
مى تواند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشــانى اصفهان خیابان شیخ صدوق جنوبى 
فروشگاه اپل سنترا نزد حافظ اموال مراجعه و از اموال بازدید و با همراه داشتن 10 درصد بها 
در روز مزایده بصورت نقد ی ا چک تضمین شده بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در 
جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. تسلیم 
اموال مورد مزایده پس از پرداخت تمام بهاى آن صورت خواهد گرفت. هزینه هاى اجرایى 
بر عهده محکوم علیه مى باشــد و مابقى ثمن ظرف حداکثر یکماه پرداخت و اال ده درصد 
واریزى به نفع دولت ضبط خواهد شد. اوصاف اموال مورد مزایده: احتراما عطف به دستور 
شماره 1397009001673384 مورخ 97/11/17 حســب االمر، نسبت به مطالعه پرونده 
اقدام و سپس در ســاعت 6 بعدازظهر مورخ 97/11/17 به نشانى خ شیخ صدوق فروشگاه 
اپل سنترا مراجعه و نسبت به بازدید و صورت بردارى از اموال توقیفى به موجب جلسه مورخ 
97/8/26 نیروى انتظامى اقدام و پس از بررسیهاى الزم گزارش کارشناسى با در نظر گرفتن 
وضعیت موجود اثاثیه، قیمت روز بازار و ســایر عوامل موثر در قیمت گذارى به عنوان پایه 
مزایده به شــرح ذیل تهیه و تقدیم مى گردد: 1- یک دستگاه تلویزیون ال جى ال اى دى 
مدل 491 اف 54000 جى آى به قیمت 32/100/000 ریال 2- یک دستگاه کامپیوتر اى 
مک اپل 21/5 اینچ مدل 1311 اى (مستعمل) ام ســى 3091 زد اى مبلغ 52/500/000 
ریال 3- یک دستگاه لپ تاپ اپل (مستعمل و معیوب) مارك بوك پرو مبلغ 22/700/000 
ریال 4- یک دستگاه هلى کوپتر کنترلى مدل تریکس 700 اى (مستعمل) 58/100/000 
ریال 5- یک دستگاه اسپیلیت (کولر گازى) مارك هاگن 24000 مبلغ 42/200/000 ریال 
6- یک دستگاه هواپیما کنترلى بنزینى اى دى جى ئى 5 یو او تى- مبلغ 319/200/000 

ریال م الف: 497276 مدیر و دادورز اجراى احکام حقوقى اصفهان /4/166
فقدان سند مالکیت

شماره نامه: 139885602030003804 تاریخ ارســال نامه: 1398/04/18 آقاى رسول 
علینقیان فرزند محمود با وکالت از منصور کیمیائى فرزند عباســعلى به موجب درخواست 
وارده به شــماره 139821702030006363 تاریخ 1398/03/27 و به اســتناد یکبرگ 
استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رســمًا گواهى شده مدعى است که سن مالکیت 
ششدانگ پالك ثبتى شماره 711 فرعى از 391 اصلى واقع در بخش نه ثبت اصفهان که در 
صفحه 475 دفتر 80 امالك فالورجان ذیل ثبت 7479 بنام منصور کیمیائى فرزند عباسعلى 
ثبت و سند صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا از 
بین رفتن: در اثر سرقت مفقود شده است چون درخواست صدور المثنى سند مالکیت نامبرده 
را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى میشود که 
هر کس مدعى انجام معامله (غیر از آنچه در این آگهى ذکر شده) نسبت به آن یا وجود سند 
مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشــار این آگهى تا ده (10) روز به این اداره مراجعه 
و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و ســند معامله تسلیم نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد 
یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى 
تسلیم خواهد شد. هزینه آگهى از متقاضى وصول گردد. تاریخ انتش ار: 1398/04/26 م الف: 
526118 ابوالفضل ریحانى محمدزاده- مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد از طرف 

محسن نساج نجف آبادى /4/266

مدیرکل پزشــکى قانونى استان اصفهان گفت: در سه 
ماهه اول امســال 247 نفر جان خــود را در تصادفات 

جاده اى استان اصفهان از دست دادند.
على سلیمان پور با اشاره به آمار تلفات حوادث جاده اى 
استان اصفهان اظهار کرد: در سه ماهه اول امسال 247 
نفر جان خود را در تصادفات از دســت دادند که از این 
تعداد 60 نفر زن و 187 نفر مــرد بودند. وى افزود: این 
در حالى است که بهار سال گذشته کشته هاى حوادث 
جاده اى 263 نفر بود که نشان از کاهش 6/1 درصدى 

میزان فوتى ها دارد. 
مدیرکل پزشــکى قانونى اســتان اصفهــان تصریح 

کرد: از ابتداى فروردین تا 31 خرداد ماه ســال جارى 
در جاده هاى برون شــهرى 141 نفر و در خیابان هاى 
شــهر 85 نفر جان خود را از دســت دادند. وى با بیان 
اینکه در سه ماهه ابتدایى سال 96 نیز 251 نفر شامل 
49 زن و 202 مرد در جاده هاى اســتان اصفهان فوت 
کردند، افزود: ســال 96 نســبت به ســال 97 تلفات 
کمتر و نســبت به سال 98 تلفات بیشــترى را به ثبت 
رسانده اســت. ســلیمان پور گفت: 6509 نفر در بهار 
98 دچــار مصدومیت هــاى مختلف شــدند که این 
آمار نیز نســبت به ســال قبل کاهش 3/5 درصدى را

 نشان مى دهد.

نماینده مجلس اظهار کرد: متأسفانه على رغم بارندگى 
خیلى خوبى که امسال انجام شد، مدیریت کالنى که باید 
از طرف وزارت نیرو به وجود آید مد نظر قرار نگرفته شد و 
با وجود اینکه مردم باور به نبود آب ندارند متأسفانه آب به 

میزان الزم در شبکه نیست.
حسینعلى حاجى دلیگانى تصریح کرد: مشکل به دلیل 
تصفیه خانه بابا شیخعلى اســت که این تصفیه خانه به 
میزانى که اکنون پیک مصرف وجــود دارد آب تصفیه 

تولید نمى کند.
نماینده مردم شاهین شــهر، میمه و برخوار افزود: براى 
مــردم قابل قبول نیســت و نمى تواننــد بپذیرند که با 

2000 میلیمتر بارندگى مشــکل تأمین آب شرب وجود 
داشته باشد.

حاجى دلیگانى عنوان کرد: هنوز این باور در وزارت نیرو 
وجود ندارد که اصفهان بزرگ دچار کمبود آب است؛ یا 
وزیر نیرو این کمبود آب را قبــول ندارد و یا همتى براى 
حل این مشکل نیست و تا زمانى که این باور تغییر نکند 

مشکل آب حل نمى شود.
حسینعلى حاجى دلیگانى بیان کرد: یک اراده قوى و جدى 
را مى طلبد که براى استان اصفهان یک کار ویژه و فورى 
انجام شود و گرنه هر روز که مى گذرد وضعیت براى مردم 

بدتر از قبل خواهد شد.

کاهش تلفات جاده اى استان 
اصفهان در بهار 98

وزارت نیرو باور ندارد 
اصفهان کمبود آب دارد

میزان خروجى و ورودى
 آب سد

معاون حفاظـت و بهره بـردارى شـرکت آب منطقه اى 
اصفهـان گفت: حجـم زاینـده رود در حـال حاضر 812 
میلیون مترمکعب و ورودى به سد 74 و خروجى آن 105 
مترمکعب است.  حسن ساسـانى در گفتگو با «صاحب 
نیوز» اظهار کرد: هنگامى که روزهاى اول از بازگشایى 
زاینده رود مى گذرد و بسـتر رودخانه خشـک بوده است، 
چند روزى بـراى تثبیت میـزان جریان آب زمـان الزم 
اسـت؛ ازاین رو طبیعى اسـت که نوسـاناتى در این چند 

روز ایجاد شود.

معارفه شهردار قهجاورستان
حسین سیستانى، معاون استاندار و فرماندار اصفهان در 
آیین معارفه سید مصطفى حسینى، شهردار جدید شهر 
قهجاورسـتان و قدردانى از خدمـات محمود صادقین، 
شـهردار قبلى گفت: این شـهر باتوجه به ظرفیت هاى 
موجود در آینده به عنوان شهرى جامع، جذاب و جالب، 
پذیراى گردشـگران و سـرمایه گذارانى خواهـد بود و 
تحقق آن در توسعه و پیشـرفت و درآمد پایدار شهرى 

مؤثر است. 

محدوده حقابه زاینده رود 
على بصیرپـور، معـاون سـابق شـرکت آب منطقه اى 
اصفهان با بیان اینکه باز بودن سد زاینده رود منافعى براى 
استان باالدست دارد، گفت: سهم آبه هاى رودخانه زاینده 
رود براساس طومار شیخ بهایى تعیین شده و طبق طومار 
باالدسـت پل کله حقابـه اى از زاینده رود نـدارد و تمام 

حقابه زاینده رود از پله کله تا گاوخونى است.

خبر

«کمک به توسعه اقتصادى شهر» اصلى ترین کلیدواژه 
بازدید اعضاى شوراى اســالمى شهر و مدیران شهرى 
اصفهان از پروژه در حال ســاخت نمایشگاه بین المللى 

بزرگ اصفهان بود.
به گزارش اداره رسانه شــرکت نمایشگاه هاى بین المللى 
اســتان اصفهان، رئیس و اعضاى شوراى اسالمى شهر به 
همراه معاونان شهردارى با حضور در پروژه در حال ساخت 
نمایشــگاه بین المللى بزرگ اصفهــان، آخرین وضعیت 
پیشــرفت این پروژه بزرگ شهرى را بررســى کردند. در 
این بازدید، دســتورات الزم براى تســریع در روند ساخت 
بزرگ ترین پروژه اقتصادى کالنشهر اصفهان صادر شد تا 

در سریع ترین زمان ممکن شاهد بهره بردارى از آن باشیم.
رئیس شوراى اسالمى شــهر اصفهان در بازدید از این 
پروژه بزرگ اقتصادى با اشــاره به اینکه نمایشــگاه، 
زمینه ساز بازگشت رونق اقتصادى به کالنشهر اصفهان 
اســت، گفت: اصفهان به عنوان یکــى از مراکز مهم و 
بزرگ اقتصادى کشــور، نیازمند برخــوردارى از یک 
مجموعه نمایشــگاهى مناســب براى ارائه تولیدات و 

خدمات شرکت هاى سراسر کشور بود.
فتح ا... معین افــزود: اصفهان به دلیــل برخوردارى از 
موقعیت جغرافیایى بسیار مطلوب و وضعیت اقتصادى 
خاص، مى تواند به عنــوان یکى از قطب هاى اقتصادى 
کشــور در زمینه هاى مختلفى نظیر تجارت، صنعت و 
کشــاورزى مطرح شــود؛ بنابراین، بهره بردارى از یک 
نمایشــگاه اســتاندارد، بزرگ و مدرن مى تواند جایگاه 

اصفهان را در این عرصه ها تثبیت کند.
وى با اشــاره به اینکه روند پیشرفت فیزیکى نمایشگاه 
بین المللى بزرگ اصفهان در دو سال اخیر بسیار مطلوب 
بوده اســت، ادامه داد: امیدواریم هر چه زودتر شــاهد 
بهره بردارى از فاز یک ایــن مجموعه بزرگ اقتصادى 

باشیم تا کمک شــایانى به رونق اقتصادى بیشتر شهر 
اصفهان انجام شود.

رئیس شوراى اسالمى شــهر اصفهان با تأکید بر اینکه 
مجموعه مدیریت شــهرى و شــرکت نمایشگاه هاى 
اصفهان یک تنه به میدان آمدند و براى ساخت و تکمیل 
این پروژه تالش کردند، اضافه کرد: خوشبختانه شرکت 
نمایشگاه هاى اصفهان در اجراى این پروژه بزرگ درگیر 
بروکراســى هاى ادارى ارگان ها و دستگاه هاى دولتى و 
تشکل هاى بخش خصوصى نشد و یک تنه تالش کرد 

زمینه هاى الزم براى تکمیل پروژه نمایشــگاه بزرگ را 
ایجاد کند.

وى با اشاره به زمان بهره بردارى از نمایشگاه بین المللى 
بزرگ اصفهان، گفت: تأکید شــوراى اســالمى شهر و 
مدیران شهرى این است که نمایشــگاه بزرگ تا پایان 
امسال به بهره بردارى برسد؛ بر این مبنا، شوراى شهر نیز 
بودجه مورد نیاز را تصویب کرده و حمایت هاى خود را بر 

تکمیل آن متمرکز کرده است.
معین ابراز امیدوارى کرد با اجراى این پروژه، زمینه رونق 

کسب و کارها در اصفهان ایجاد شــود تا شاهد توسعه 
اقتصادى این شهر باشیم.

  نمایشــگاه بزرگ، ویژگى آینده شــهر 
اصفهان است

مدیرعامل شــرکت نمایشــگاه هاى بین المللى استان 
اصفهان نیز در این بازدید، ویژگى آینده شهر اصفهان را 
نمایشگاه بین المللى بزرگ دانست و گفت: اکنون ویژگى 
بزرگ شهرهاى توسعه یافته، رویدادهاى نمایشگاهى 
آنهاســت و بنابراین، نمایشــگاه بین المللى بزرگ، به 

مهمترین مشخصه شهر اصفهان تبدیل خواهد شد.
على یارمحمدیان با بیان اینکه پروژه نمایشگاه بین المللى 
بزرگ اصفهان، بسترى براى توسعه همه جانبه این شهر 
خواهد بود، افزود: فضاى در نظر گرفته شــده براى این 
نمایشگاه، 47 هکتار است که فاز نخست آن 17 هکتار 
را شامل مى شــود؛ ضمن اینکه در طرح هاى توسعه اى 
امکان توســعه این پروژه به 150 هکتار نیز پیش بینى 
شده است. وى با اشــاره به اینکه فاز نخست نمایشگاه 
بین المللى بــزرگ اصفهان، 15 هــزار مترمربع فضاى 
مفید نمایشگاهى را در اختیار فعاالن اقتصادى و عالقه 
مندان به حضور در نمایشــگاه هاى مختلف مى گذارد، 
تصریح کرد: در کنار ســالن اصلى این نمایشــگاه، 35 
هزارمترمربع فضاى روباز نمایشگاهى پیش بینى شده تا 
فعاالن اقتصادى بتوانند با انسجام بیشترى در نمایشگاه 

اصفهان حضور یابند.
مدیرعامل شــرکت نمایشــگاه هاى بین المللى استان 
اصفهان با تأکید بر اینکه پس از بهره بردارى از این پروژه، 
فضاى نمایشــگاهى موجود در این کالنشهر، پنج برابر 
خواهد شد، ادامه داد: اجراى این پروژه در فضاى پرنوسان 
کنونى اقتصاد بسیار دشــوار و مهم است اما در صورت 
بهره بردارى مى تواند مشکالت فعاالن اقتصادى در رونق 

کسب و کارها را نیز مرتفع کند.
وى با بیان اینکه در برآوردهــاى اولیه، 150 میلیارد 
تومان اعتبــار به منظــور تکمیل پروژه نمایشــگاه 
بین المللى بــزرگ پیش بینى شــده اســت، گفت: 
خوشــبختانه با کاهــش و صرفه جویــى اصولى در 
هزینه هاى ســاخت نمایشــگاه بین المللــى بزرگ، 
توانسته ایم شرایط مســاعدى براى تکمیل، افتتاح و 
بهره بردارى از آن در ســریع ترین زمان ممکن فراهم 

آوریم.

در بازدید اعضاى شوراى اسالمى شهر و مدیران شهرى مطرح شد

نمایشگاه بزرگ، رونق اقتصادى را به اصفهان بازمى گرداند
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بیشتر مردم بخشى از روز خود را در کنار غریبه ها مى گذرانند، چه در رفت وآمد هاى روزانه، چه 
موقع خرید از سوپرمارکت و چه زمانى که در پارك یا کافه نشسته اند. با این حال عده زیادى از 
ما در انزوایى خودخواسته باقى مى مانیم، چون معتقدیم تالش براى برقرارى ارتباط با آدم هاى 

غریبه هر دو طرف را معذب مى کند.
باور هایى از این دست اما ممکن است درست نباشند. تحقیقات نشان مى دهند انسان ها بیشتر 
اوقات اثرات مثبت ارتباط با دیگران روى سالمتى دو طرف رابطه را دستکم مى گیرند. براى مثال، 
حرف زدن با یک غریبه در مسیر کار ممکن است بیشتر از آنچه فکر مى کنید شما را شاد کند. این 
تصور که دیگران عالقه اى به حرف زدن با ما ندارند یا از ما خوش شان نمى آید، ما را از برقرارى 

ارتباط با دیگران باز مى دارد. 
بى شک هیچکس از توجه ناخواسته خوشش نمى آید. اما تالش براى برقرارى ارتباط با همنوع و 
گفتن یک سالم ساده احتماًال بیشتر از آنچه فکر مى کنیم، مورد استقبال قرار مى گیرد. تنها عده 
کمى حاضر به شروع مکالمه با یک آدم غریبه هستند اما اگر نیت مان خوب باشد، به نظر مى رسد 

بیشتر مردم تمایل به حرف زدن خواهند داشت.
یک دلیلش شاید این باشد که تجربه حرف زدن با غریبه ها و شنیدن صداى آنها باعث مى شود 
بفهمیم آنها هم یک زندگى درونى غنى از افکار، احساسات، عواطف و تجربیاتى شبیه به ما دارند. 
به نظر نمى رسد این روابط کوتاه با آدم هاى غریبه بتواند شوربختى را به خوشبختى تبدیل کند 
اما مى تواند کارى کند که لحظات ناخوشایند ما - از جمله ساعات سخت و کسل کننده رفت وآمد 
روزانه دوست داشتنى تر شوند. انسان ها  به شکل ذاتى موجوداتى اجتماعى هستند که ارتباط با 
دیگران باعث خوشحالى و تندرستى بیشتر آنها مى شود. در مقابل احساس انزوا و تنهایى یک 
عامل اضطراب زاست که مثل چاقى و اســتعمال دخانیات براى سالمت زیان آور است. داشتن 
پیوند هاى مثبت اجتماعى به عنوان یکى از عوامل کلیدى در خوشبختى در نظر گرفته مى شود، 

عاملى که تأثیرش حتى از میزان درآمد هم بیشتر است.

مطالعات اخیر محققان دانشگاه استراســبورگ در فرانسه نشان مى دهد نگاه کردن به نور 
آبى LED صفحه نمایش تلفن همراه در شب، قند خون و تمایل به مصرف مواد شیرین 

را افزایش مى دهد.
چندى پیش مطالعه اى در زمینه تأثیر نور آبى حاصل از صفحه نمایش تجهیزات الکترونیکى 
از جمله گوشى هوشمند بر افزایش وزن و چاقى منتشر شد. مطالعات جدید صورت گرفته 
توسط محققان دانشگاه استراسبورگ در فرانسه نشــان مى دهد نور آبى LED بر میزان 

گلوکز خون و تمایل فرد به مصرف مواد غذایى شیرین تأثیرگذار است.
این مطالعات حیوانى نشــان مى دهد موش هایى که به مدت یک ســاعت در معرض نور 
LED صفحه نمایش بودند، نوسانات شدیدى در تحمل گلوکز نشان دادند و عالیم اولیه 

پیش دیابت در آنان دیده شد.
محققان هشدار مى دهند که چند ساعت قبل از خواب از تجهیزات الکترونیکى پرهیز شود و 

به هیچ عنوان این تجهیزات وارد اتاق خواب نشود.

مدیــر برنامه بهداشــت 
پرتوهاى وزارت بهداشــت 

گفت: گاز رادیو اکتیو رادون که از 
زمین خارج شــده و وارد خانه ها و فضاهاى 

سربســته مى شــود، در بســیارى از نقاط دنیا به علت 
مداخالت غیر کارشناسى در خاك و زمین، بیش از سابق 
به خانه هاى مردم وارد مى شود. این نکته بیانگر آن است 
که اگر انسان دست به فعالیت هاى تخریب کننده محیط 
زیســت نزند، در طبیعت افراط و تفریط وجود نداشته و 

مشکل خاصى پیش نمى آید.
گورانــى با اشــاره به اینکــه 50 درصــد از 80 درصد 
پرتوگیرى هاى طبیعى از رادیواکتیو رادون تشکیل شده، 
ادامه داد: رادون یک گاز اســت که از اورانیوم موجود در 
زمین به وجود مى آید. هرچه غلظــت اورانیوم در خاك 
بیشتر باشد، رادون بیشترى به صورت گاز وارد منازل افراد 
مى شود و در صورتى که هوا در جریان نباشد، غلظت آن 
افزایش یافته و ریه را درگیر کرده و منجر به بروز سرطان 
مى شــود. وى با بیان اینکه بزرگ ترین عامل سرطان 
پوست هم تشعشعات خورشیدى اســت، تصریح کرد: 
ماوراءبنفش از پرتوهاى خورشــیدى ناشى مى شود که 
پس از ورود به اتمسفِر اطراف کره زمین و برخورد با الیه 
اُزن اتمسفر اطراف زمین، همانند یک سپر مقدار زیادى 
از آن را فیلتر مى کند. اما اگر الیه ازن تخریب شــود و یا 
خورشید در عمودى ترین حالت خود بتابد، ماوراء بنفش 
به زمین نفوذ مى کند و در برخورد با پوست عاملى براى 
ابتال به سرطان پوست، آب مروارید و پیر پوستى مى شود.
مدیر برنامه بهداشــت پرتوهاى وزارت بهداشت افزود: 
کنترل این عوامل خطر بسیار ساده تر از درمان آنهاست و 
مشاهده مى کنیم که کشورهاى جهان اولى برنامه هاى 
مدونى براى مقابله با این تشعشعات دارند. پرتو فرابنفش 
یک عامل هواشناسى است که در کشورهاى دیگر این 
پارامتر مانند سایر پدیده ها به اطالع مردم مى رسد. وى 
ضمن تأکید بر آنکه هنگام قرار گرفتن در فضاى آزاد از 
پوشش الزم براى حفاظت بدن در مقابل پرتوها استفاده 
شود، گفت: بهتر است افراد در ساعت هایى که تابش نور 
خورشید شدید است (ســاعت 10 صبح تا حدود 4 بعد از 
ظهر) تا حد امکان در معرض مستقیم نور خورشید قرار 
نگیرند. در صورتى که افراد مجبور به فعالیت در فضاى 
باز طى این ساعات هســتند، باید تدابیر الزم اندیشیده 
شود تا نور خورشید به صورت مستقیم به فرد تابیده نشود.

قرار گرفتن طوالنى در مقابل نور خورشید مى تواند باعث چسبندگى 
قرنیه و پیرچشمى شود و ازآنجاکه چشم کودکان تا قبل از 12 سالگى 
بسیار حساس است و توانایى فیلتر کردن اشعه فرابنفش را ندارد استفاده 
نکردن از عینک آفتابى در کودکى باعث مى شــود تا زمینه ساز بروز 

مشکالت مختلف چشمى در بزرگسالى شود.
بنا به گفته  چشم پزشکان؛ چشم کودکان سه برابر بیشتر از بزرگساالن 
از اشعه ماوراى خورشید آســیب مى بیند و بیش از بزرگساالن نیاز به 
مراقبت دارد؛ بنابراین الزم است تا کودکان هم حتمًا از عینک آفتابى 

استفاده کنند.
الزم است کودکان و بزرگساالنى که از ساعت 10 صبح تا 2 بعدازظهر 
در معرض تابش نور آفتاب هســتند، اســتفاده از عینــک آفتابى را 
به هیچ وجه فراموش نکنند، زیرا در این 
مدت  زمان، حتى اگر در سایه 
نیز قرار بگیرند، خطرات 
 UV اشــعه
چشــم ها 
را تهدیــد 

مى کند. 

گوجه فرنگى فواید سالمت مختلفى از جمله بهبود سالمت قلب، جوان سازى پوست و تقویت 
سوخت و ساز بدن را ارائه مى کند. اما مصرف بیش از حد از محصولى مفید نیز مى تواند با 

پیامدهاى ناخوشایندى همراه باشد.
گوجه فرنگى خام مستعد آلودگى با باکترى سالمونالست که موجب اسهال مى شود. افرادى 
که به عدم تحمل گوجه فرنگى مبتال هستند نیز در معرض خطر بیشترى براى مشکالت 
گوارشى قرار دارند. مطالعه اى که توسط کتابخانه ملى پزشکى آمریکا منتشر شد، نشان داد 

که گوجه فرنگى هاى آلوده موجب شیوع سالمونال در شهر نیوپورت بودند.
مصرف بیش از حد گوجه فرنگى مى تواند موجب تشکیل ســنگ هاى کلیه شود. گوجه 
فرنگى سرشار از اگزاالت و کلسیم است و مصرف بیش از حد این مواد مغذى تجزیه آنها را 
دشوار مى سازد. مواد مغذى اضافه در بدن انباشته شده و احتمال تشکیل سنگ هاى کلیه 

را افزایش مى دهد.
تورم و درد مفاصل یکى از شایع ترین عوارض جانبى مصرف بیش از حد گوجه فرنگى است. 
این محصول سرشار از سوالنین اســت که این ترکیب موجب انباشت کلسیم در بافت ها 

مى شود. مقادیر بیش از حد موجب التهاب و بدن درد مى شود.
گوجه فرنگى سرشار از اسید سیتریک و اسید مالیک است. انباشت بیش از حد این مواد در 
معده مى تواند موجب سوزش سردل و بازگشت اسید معده به مرى شود زیرا افزایش اسید 
معده براى تجزیه غذاى مصرفى صورت مى گیرد. به افرادى که از استرس گوارشى یا بیمارى 
بازگشت اسید معده به مرى رنج مى برند توصیه مى شود تا از مصرف گوجه فرنگى بیش از 

دوز توصیه شده در هفته پرهیز کنند.
لیکوپن رنگدانه اى کاروتنوئیدى در گوجه فرنگى، توت ها و میوه هاى قرمز رنگ دیگر است. 
این ماده سالمت قلب را بهبود مى بخشد و از انسان در برابر سرطان قلبى عروقى محافظت 
مى کند. اما زمانى که میزان مصرف گوجه فرنگى شما بیش از حد است، مقادیر زیادى لیکوپن 
وارد بدن مى شود که ممکن است به تغییر رنگ پوست منجر شود. از این رو، مصرف 75 میلى 

گرم لیکوپن در روز براى پیشگیرى از لیکوپنودرمى توصیه شده است.
گوجه فرنگى سرشار از هیستامین هاست که این ترکیبات سیستم ایمنى را براى حمله به 
تهدیدات خارجى فعال مى کنند. مصرف بیش از حد مواد غذایى سرشار از این ترکیب ابتال 
به راش هاى پوستى را به همراه داشته و موجب واکنش هاى آلرژیک مى شود. براى افرادى 
که از نظر پزشکى به میوه آلرژى دارند، ممکن است عالیمى مانند عطسه، تورم زبان، دهان 

و صورت و حتى تحریک گلو و تنگى نفس شکل بگیرند.
برگ هاى گوجه فرنگى براى بدن انسان ســمى هستند. مصرف برگ هاى گوجه فرنگى 
مى تواند به تحریک شدید گلو و دهان، اســتفراغ، سرگیجه، اسهال، سردرد، اسپاسم هاى 

خفیف و براى افرادى که به گوجه فرنگى آلرژى دارند حتى به مرگ منجر شود.

یافته هاى یک فعالیت علمى پژوهشى که توسط محققان 
ایرانى انجام شده است، نشان مى دهد که استفاده از نوعى 
گوه پاشنه در کفش ها، مى تواند باعث خستگى و آسیب 
کمتر به عضالت افراد هنگام جا به جایى بارهاى سبک 

و سنگین شود.
کفى ها و گوه ها وســایلى هســتند که بــراى تکمیل 
سطوح اتکاى پا، شامل نواحى پاشــنه و پنجه استفاده 
مى شوند و براى تصحیح، تغییر شکل، جلوگیرى یا بهبود 
ناهنجارى هاى مختلف ناحیه پا یا حتــى تقویت توان 

مفصلى به کار مى روند.
در این خصوص، نقش گوه هاى پاشنه در فعالیت هایى 
چون حمل بار، کمتر بررسى شده است. این در حالى است 
که اهمیت نحوه قرارگیرى پاها، بر بیومکانیک حرکات 
عملکردى ورزشــى و همچنین وظایف شغلى اهمیت 

بسیار زیادى دارد.
این محققان در نتیجه گیرى از پژوهش خود آورده اند: «بنا 
بر نتایج این مطالعه، استفاده از گوه پاشنه مى تواند فعالیت 
عضالت ارکتوراسپاین راست و چپ و همینطور عضله 
مولتیفیدوس را هنگام برداشــتن دینامیکى بار کاهش 
دهد. این مســئله احتماًال باعث دیرتر خسته شدن این 
عضالت، بهبود تکنیک حرکتى فرد و افزایش بازده کارى 

در انجام این گونه وظایف شغلى مى شود.»

وجود باکترى هاى مفید در سیستم گوارشى براى برخوردارى 
از وضعیت جسمى ســالم حائز اهمیت است. باکترى هاى 
مفید به بدن کمک مى کنند که مواد مغذى را از خوراکى ها 
استخراج کند و سیستم ایمنى را در مقابله با التهاب و بسیارى 

از بیمارى هاى مرتبط با آن بهبود دهد.
نتایج بررســى متخصصان دانشکده پزشــکى دانشگاه 
واشینگتن در سیاتِل آمریکا نشــان مى دهد رژیم غذایى 
گیاهى، مطلوب ترین اثرگذارى را روى میکروب هاى روده 
دارد زیرا خوراکى هــاى گیاهى، باکترى هــاى روده را در 

سیستم گوارشى تغذیه مى کند.
آنها همچنین دریافتند رژیم غذایى که حاوى 1800 کالرى 
در روز باشد بهترین گزینه است. این درحالى است که رژیم 
غذایى معمول آمریکایى ها حاوى 3000 کالرى است و با 

افزایش وزن و بیمارى هاى مزمن مرتبط است. عالوه براین، 
رژیم غذایى گیاهى به کاهش التهاب در بدن کمک مى کند.

گنجاندن خوراکى هاى گیاهى در رژیــم غذایى روزانه به 
معنى این نیست که بالفاصله فرد رژیم گیاهخوارى در پیش 
گیرد. ابتدا باید مصرف خوراکى هایى را شروع کرد که به طور 
ویژه براى روده مناسب هستند، یعنى سرشار از مواد مغذى 
و انواع مختلفى از فیبر هستند که باکترى هاى سالم و مفید 

را تولید مى کنند.
از جمله خوراکى هایى که تعــداد باکترى هاى مفید روده را 
افزایش مى دهد مى توان به موز، زغال اخته آبى (بلوبرى)، 
گیاه مارچوبه، تره فرنگى، پیاز، ســبزیجاتى همچون کلم 
بروکلى و کلم، انواع لوبیاها و خوراکى هاى حاوى پروبیوتیک 

اشاره کرد.

محققان عنوان مى کنند کم شنوایى نه تنها موجب از بین 
رفتن یک مکالمه خوب مى شود بلکه مى تواند بر سالمت 

مغز افراد مسن هم تأثیر گذارد.
یافته ها نشان مى دهد افراد مسن دچار کم شنوایى بیش از 
افراد مسن داراى شنوایى عادى مبتال به زوال عقل مى شوند.
محققان اذعان مى کنند میزان شــنوایى از بین رفته رابطه 
مستقیم با افزایش ریسک زوال عقل دارد. ناشنوایى خفیف 
افزایش ریســک زوال عقل را دو برابر مى کند، ناشنوایى 
متوســط با افزایش ســه برابرى زوال عقل همراه است و 
ناشنوایى شــدید ریســک زوال عقل را پنج برابر افزایش 

مى دهد.

البته محققان دریافتند تنها حافظه تحت تأثیر شنوایى قرار 
نمى گیرد بلکه میزان تمرکز در افراد مسن دچار ناشنوایى هم 

کاهش مى یابد.

معجزه مصرف روزانه ۲ عدد خرما 
در یک ھفته

مـــا  خــر
میوه درخت 
نخـــل است 
کـــــه در آب و 
هواى گرمســیرى رشد 
مى کنــد. فوایــد تغذیــه اى خرما 
چشمگیر هستند. تنها یک وعده 3/5 اونسى 
(100 گرم) از آن مى تواند حدود 20 درصد از نیاز روزانه 
انسان به پتاسیم را به همراه 7 گرم فیبر، 2 گرم پروتئین و چندین 
نوع از آنتى اکســیدان ها تأمین کند. همچنین، خرما منبع خوبى 

براى مس، منگنز، ویتامین B6، منیزیوم و آهن است.
بدون در نظر گرفتن اینکه چه نوع خرمایى را انتخاب مى کنید، 
مصرف این ماده غذایى با برخى فواید ســالمت جالب 
توجه پیوند خورده است. تنها مصرف دو خرما در 
روز براى یک هفته مى تواند نتایج جالبى را به 
همراه داشته باشد. خرما میوه اى سرشار 
E-C- از انواع ویتامین ها از جمله
B-A و فلزات معدنى مثل 
فسفر، کلسیم، آهن، ید 
و منیزیم است که 
هر یک از این 
مواد در 

سالمتى انسان نقش بســزایى دارند همچنین خرما جایگزین 
مناسبى براى مصرف شیرینى و دسر اســت؛ خرما نوعى دسر و 
شیرینى سالم براى بدن و روح است که عالوه بر برطرف کردن 
میل شیرینى خوردن، سریع به انسان انرژى مى دهد و این انرژى 

براى مدت طوالنى در بدن باقى مى ماند.
در این گزارش عالوه بر بیان خواص خرما عنوان شده است که اگر 
هر روز به مدت یک هفته این میوه شیرین و لطیف را مصرف کنیم 

مى توان منتظر نتایج زیر باشیم.
کاهش خطر ابتال به سرطان روده بزرگ

مصرف روزانه ســه عدد خرما عالوه بر اینکه باعث مى شود غذا 
به روش سالمى در سیستم گوارشى حرکت کند، روده را عارى از 
باکترى هاى مضر مى سازد. همچنین زمانى که دستگاه گوارش 
و روده فعالیت خوبى داشته باشند در این صورت روده بزرگ نیز 
ســالم خواهد بود که در نتیجه خطر ابتال به سرطان روده بزرگ 

کاهش مى یابد.
تأمین سریع انرژى

خرما حاوى قندهاى طبیعى، گلوکز، فروکتوز و ســاکاروز است، 
بنابراین مصرف خرما باعث تأمین ســریع انرژى مى شود و این 
انرژى بر خالف انرژى نوشیدنى ها و شکالت ها مدت طوالنى در 
بدن باقى مى ماند زیرا خرما حاوى مواد سالم دیگرى مانند فیبر، 
پتاسیم، منیزیم، ویتامین ها و آنتى اکسیدان ها نیز هست که باعث 
مى شود سطح انرژى حاصله از خرما را تقویت کنند و باعث شوند 

که این انرژى به سرعت از بین نرود.
*خرما، منبع پایدار انرژى

شــیرین دارد اما مصرف این خرما مــزه اى 
مــاده غذایــى 

موجب افزایش ناگهانى و سریع قند خون انسان نمى شود. فیبر بار 
دیگر گزینه مؤثر در این زمینه محسوب مى شود. فیبر روند گوارش 
را کند مى سازد و قند موجود در خرما به تدریج وارد جریان خون 
مى شود. بر همین اساس، افزایش و سقوط ناگهانى سطوح قند 
خون را پس از مصرف خرما تجربه نمى کنید و در عوض یک منبع 

پایدار انرژى خواهید داشت.
تقویت سالمت دستگاه گوارش

از دیگر فواید مصرف خرما این اســت که باعث عملکرد منظم و 
صحیح دستگاه گوارش مى شــود. با مصرف تنها سه عدد خرما، 
12 گرم فیبر در بدن آزاد مى شود که این میزان 48 درصد میزان 
فیبر توصیه شده براى مصرف روزانه است. مصرف میزان مناسب 
انواع فیبر از طریق جلوگیرى از ابتال به یبوست و تقویت حرکات 
منظم روده، به سالمت دستگاه گوارش کمک مى کند. افرادى که 
روزى هفت عدد خرما به مدت 21 روز مصرف کرده بودند نسبت 
به افرادى که خرما مصرف نکرده بودند، از عملکرد تقویت شده 
دستگاه گوارش برخوردار بودند و شکم آنها کارکرد طبیعى و تقویت 

شده اى داشت.
مصرف خرما انسان را باهوش تر مى سازد

خرما حاوى ویتامین B6 است که با کمک به ساخت سروتونین 
و نوراپى نفرین باعث تقویت عملکرد مغز مى شود. سروتونین به 
نوبه خود خلق و خوى انسان را تنظیم مى کند و نوراپى نفرین به 
بدن در مقابله با استرس کمک مى کند. نتایج یک تحقیق نشان 
داده است که سطح کم ویتامین B6 با ابتال به افسردگى ارتباط 
دارد. بنابراین زمانى که مغز فارغ از استرس است و از نظر خلق و 
خوى در وضعیت خوبى به سر مى برد، انسان براى فراگیرى و حفظ 

اطالعات آماده و هوشیار است.
کند کردن زوال روانى 

روش هاى مختلفى براى به چالش کشیدن مغز و حفظ شرایط 
مطلوب آن وجود دارند که بسیارى از آنها بر تغذیه 
مناسب و سالم براى پاك نگهداشتن 
مســیرهاى مغزى متکى 
 . هســـــتند

مصرف خرما نشــان داده است که نشــانگرهاى التهابى که با 
نرخ هاى باالتر بیمارى آلزایمر مرتبط هستند را در قشر خاکسترى 
مغز کاهش مى دهد. افزون بر این، مشخص شده است که دنبال 
کردن یک رژیم غذایى حاوى خرما بــه توانایى یادگیرى بهتر، 
حافظه قوى تر و رفتارهاى مرتبط با اضطراب کمتر منتج مى شود.

درمان هموروئید
هموروئیدها رگ هایى در مقعد و راست روده هستند که ملتهب و 
متورم شده اند. این وضعیت اغلب به واسطه یبوست ایجاد مى شود 
که به بخش انتهایى دستگاه گوارش فشار شدیدى وارد مى کند. 
هموروئید یک وضعیت بد و اغلب بسیار دردناك اما قابل درمان 
است و حتى با تغییر رژیم غذایى مى توان یبوست را کاهش و این 
وضعیت را التیام داد. بسیارى از پزشکان یک رژیم غذایى پر فیبر را 
توصیه مى کنند که شامل خرما مى شود؛ زیرا خرما با حرکت دادن 
مناسب غذا در دستگاه گوراش مى تواند باعث التیام هموروئید شود.
*تقویت سالمت قلب و سیستم قلبى عروقى بدن

این میوه کوچک حاوى پتاســیم است که مشخص شده موجب 
پایین آمدن میزان کلسترول بد (LDL) مى شود. کلسترول بد با 
مسدودکردن شریان ها موجب ابتال به سکته مغزى و حتى حمله 
قلبى مى شود. یک مطالعه بر روى زنان مسن نشان داد که مصرف 
زیاد پتاسیم با کاهش خطر ابتال به سکته مغزى و حتى میزان مرگ 

و میر ارتباط دارد.
وابستگى کمتر به شکر سفید

خرما جایگزینى خوب براى شکر است. خرما میوه اى شیرین است 
و مى تواند هوس خوردن خوراکى هاى شیرین را کاهش دهد و 
همچنین مى توان از آن در بسیارى از دستورالعمل هاى غذایى 
اســتفاده کرد. با ترکیب آب و خرما در یک دستگاه مخلوط کن، 
ترکیبى خمیرى به دست مى آید که مى توانید از آن به جاى شکر 
در پخت و پز استفاده کرد. در شرایطى که خمیر خرما کالرى تقریبًا 
باالیى دارد، حاوى فیبر غذایى و آنتى اکسیدان ها نیز است که شکر 

پاالیش شده فاقد آنهاست.
پیشگیرى از بیمارى

خرما حاوى چندین نوع آنتى اکسیدان است که با رادیکال هاى 
آزاد در بدن مبارزه کرده و آنها را خنثى مى سازند. رادیکال هاى آزاد 
مى توانند به ســلول هاى بدن آسیب برســانند که این مى 
تواند خطر بسیارى از بیمارى هاى جدى، مانند 

سرطان را افزایش دهد.

برنامه بهداشــت  مدیــر
تــت پرتوهاى وزارت بهداش

گفت: گاز رادیو اکتیو رادون که از 
زززمین خارج شــده و وارد خانه ها و فضاهاى 

سربســته مى شــود، در بســیارىاز نقاط دنیا به علت 
مداخالت غیر کارشناسى در خاك و زمین، بیش از سابق 
به خانه هاى مردم وارد مى شود. این نکته بیانگر آن است 
که اگر انسان دست به فعالیت هاى تخریب کننده محیط 
زیســت نزند، در طبیعت افراط و تفریط وجود نداشته و 

د آ شن شکلخا

مــ خــر
میوه درخ
نخـــل اس
کـــــه در آب
هواى گرمســیرى رش
مى کنــد. فوایــد تغذیــه اى خر
یک وعده 3/5 اونس هستند. تنها 5چشمگیر
0 گرم) از آن مى تواند حدود 20 درصد از نیاز روز 100)
پروتئین و چندی 2 گرم فیبر، 2 گرم 7انسان به پتاسیم را به همراه 7
نوع از آنتى اکســیدان ها تأمین کند. همچنین، خرما منبع خوب

ویتامینB6، منیزیوم وآهناست. 6براى مس، منگنز،
بدون در نظر گرفتن اینکه چه نوع خرمایى را انتخاب مى کنی
مصرف این ماده غذایى با برخى فواید ســالمت جال
توجه پیوند خورده است. تنها مصرف دو خرما
روز براى یک هفته مى تواند نتایج جالبى را
میوهاىسرش خرما همراهداشتهباشد.

با غریبه  ها 
حرف بزنید

تهدید با 
تشعشعات

از زمین
و آسمان

جود در 
خاك  ر
ل افراد

ظت آن 
سرطان 
سرطان
ح کرد:

شود که 
الیه   با
 زیادى 
ـود و یا 
 بنفش 
ى براى 
ى شود.
 افزود:

است و 
مه هاى 
بنفش 
این  گر

بیشتر مرد
موقع خرید
ما در انزوای
غریبه هرد
ا باورهای گوجه فرنگى فواید سالمت مختلفى از جمله بهبود سالمت قلب، جوان سازى پوست و تقویت 

فسفر، کلسیم، آهن، ید 
و منیزیم است که 
هر یک از این 
مواد در 

انرژى بر خ
باقى بدن
پتاسیم، من
مى شود س
که این انر
*خرما،
خرما مـ

با غ
حر

عوارض جانبى 
مصرف بیش از حد 

گوجه فرنگى

تأثیر کفش مناسب در 
رفع خستگى

نور آبى قند خون را افزایش مى دهد

کودکان هم باید
 عینک آفتابى بزنند

رژیم غذایى مناسب براى سالمت روده

ارتباط کم شنوایى با سالمت مغز  نور 
رین

ککى
ففته
ززان

نور
وولیه 

وود و 

ىىر ز وور شش رضض ر
به هیچ وجه فراموش نکنند، زیرا در این 
مدت  زمان، حتى اگر در سایه 
نیز قرار بگیرند، خطرات 
UV اشــعه
چشــم ها 
تهدیــد  را

مى کند. 
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اى بندگان خدا، شما و هر چه از این دنیا از آن شماست ، به همان راه مى روید 
که پیشینیان شــما رفته اند. کسانى که عمرهایشــان درازتر از عمرهاى 
شــما و خانه هایشــان آبادتر از خانه هــاى شــما و آثارشــان ماندگارتر از 
آثار شــما بود. آوازهایشــان به خاموشــى گرایید و پیکرهایشان فرسوده 
شــد و سراهایشــان خالى افتــاد و آثارشــان مندرس شــد.کاخ هــاى بلند و 
بالش هایى کــه بر آن تکیه مــى زدند را بــه صخره هاى ســخت و گورهاى 

موال على (ع)به هم چسبیده و لحدهاى در زمین کنده ، بدل کردند.

صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

مدیر کل بهزیستى اســتان اصفهان صبح روز سه شنبه در نشست 
خبرى با اصحاب رسانه به مناســبت هفته بهزیستى، با بیان اینکه 
شعار امسال ما «بهزیستم» است و در بیانیه امسال بهزیستى اشاره 
مستقیمى به گام دوم انقالب اسالمى شده است، گفت: در بیانیه گام 
دوم بسیارى از مسائل موجود مرتبط با وضعیت فعلى جامعه و آنچه 

پیش رو داریم در نظر گرفته شده است. 
مرضیه فرشاد افزود: امروزه بهزیستى بیش از 9 برابر مسئولیتى که 
دارد کار انجام مى دهد و این یک افتخار است. وى ادامه داد: فاصله 
میان بایدها و واقعیت ها موضوعى اســت که باید به آن توجه کنیم، 
قطعًا تبدیل شــدن بایدها به واقعیت ها نیازمند زمان و تأمین منابع 
است و مهم این است که به توقعات مخاطبین خود توجه کنیم و به 
دنبال تأمین منابع از عرصه هاى مختلف از جمله دولت، خیریه ها و 

سمن ها باشیم.
 مدیرکل بهزیستى استان اصفهان گفت: سازمان بهزیستى نخستین 
نهادى است که مسئله شــفافیت را پذیرفته و این موضوع در دستور 
فعالیت جدى قرار گرفته اســت.  فرشــاد تصریح کرد: شــفافیت 
پرداخت ها و قراردادها همگى در پایگاه اطالع رســانى بهزیستى 

قرار گرفته و این نشان دهنده توانمندى و صداقت بهزیستى است.
وى با اشاره به وجود ظرفیت هاى بسیار در ســازمان بهزیستى در 
عرصه ارتقاى ســالمت اجتماعى، اظهار کرد: تمام تالش ما براى 
ارتقاى سالمت جامعه اســت و اگر در این زمینه بهترین نباشیم اما 
توانمندى ها و ظرفیت هاى بســیارى در این زمینه، درون سازمان 

بهزیستى وجود دارد.
■■■

معاون مشــارکت هاى مردمى اداره کل بهزیستى استان اصفهان 
نیز در این نشست با بیان اینکه حوزه مشارکت هاى مردمى سازمان 
بهزیستى حوزه پشــتیبان دوم در این سازمان اســت، اظهار کرد: 
حوزه هاى متعددى تحت معاونت مشــارکت هاى مردمى در حال 
فعالیت است از جمله حوزه معاونت توانبخشى که عهده دار مدیریت 
و ساماندهى معلوالن است، حوزه اقشار نیازمند و آسیب پذیر، حوزه 
پیشگیرى که مسئولیت آموزشى و آگاه سازى را برعهده دارد و حوزه 

پشتیبانى و منابع سازمان بهزیستى.
على اصغر شــاهزیدى ادامه داد: مخاطبین ســازمان بهزیستى در
 حوزه هاى توانبخشــى اجتماعى و پیشــگیرى مدیریت مى شوند 
و عمده مخاطبان سازمان بهزیستى اقشــار نیازمند، آسیب پذیر و 
در معرض آسیب هســتند. وى گفت: حوزه مشارکت هاى مردمى 
پشتیبان دیگر معاونت هاست و دفتر جلب مشارکت هاى مردمى به 
سه طریق از کمک هاى مردمى استفاده مى کند که شامل درآمدهاى 
نقدى، کاالهــاى ضرورى یا کمک هاى غیرنقــدى و کمک هاى 
خدماتى است که از طریق اســتفاده از ظرفیت هاى اجتماعى افراد 

انجام مى شود.
شاهزیدى با اشــاره به حمایت بهزیســتى از هموطنان سیل زده، 

تصریح کرد: نکته اى که در ابتداى ســال رخ داد مســئله سیل بود 
که ما در خدمت رسانى به مددجویان آســیب دیده ناشى از سیل در 
استان هاى گلستان، لرستان و خوزستان 11 محموله به ارزش 500 
میلیون تومان ارسال کردیم که هفت محموله به عنوان استان معین 

خوزستان، به این استان ارسال شد.
معاون مشارکت هاى مردمى اداره کل  بهزیستى استان اصفهان با 
بیان اینکه سقف سرانه تسهیالت خوداشتغالى از 20 میلیون تومان 
در سال 97 به 50 میلیون تومان در سال 98 افزایش پیدا کرده، عنوان 
کرد: این وام، هم شامل مددجویان و هم شامل کار فرمایانى است که 

اقدام به جذب مددجویان کنند.
شاهزیدى در ادامه افزود: دفتر توســعه و گسترش مراکز غیردولتى 
یکى از دیگر دفاتر سازمان بهزیستى است و این سازمان در راستاى 
اصل 44 قانون اساسى امکان برون سپارى 13 فعالیت خود را دارد، 
مهدهاى کودك، مراکز توانبخشى ســالمندان و بیماران اعصاب و 
روان، مراکز مشاوره و مراکز مشاوره ژنتیک از جمله این مراکز است 
که دفتر توسعه و گســترش مراکز غیردولتى عهده دار این موضوع 

است.
وى با بیان اینکه 1831 مرکز خصوصى در استان اصفهان وجود دارد، 
خاطرنشان کرد: از این تعداد 265 مؤسسه در حال فعالیت هستند که 
71 مؤسسه از این بین خیریه هستند و همگى جزو مراکز غیردولتى 

تحت نظر بهزیستى اصفهان محسوب مى شوند.
معاون مشارکت هاى مردمى اداره کل بهزیستى استان اصفهان از 

تفاهمنامه چندجانبه در اسفند ســال 94 بین بهزیستى، وزارت راه و 
شهرسازى بنیاد مسکن و انجمن خیرین مسکن ساز خبرداد و تصریح 
کرد: قرار شد 20 هزار مســکن براى خانواده هاى داراى حداقل دو 
عضو معلول احداث شود که تاکنون در اصفهان 608 خانواده حمایت 
شده اند. وى افزود: از فروردین سال 95 تا به امروز 219 مورد پرونده 
حمایتى مسکن کامل شده اســت و خانواده ها در منازل خود ساکن 
شده  اند، سهمیه اســتان اصفهان 102 مورد بوده که تا کنون به 92 
خانواده با رقمى بالغ بر 27 میلیارد تومان و 4246 خانواده نیز با رقمى 

بالغ بر هشت میلیارد تومان کمک شده است.
شاهزیدى ادامه داد: از سوى سازمان بهزیستى  تفاهم نامه اى  جهت 
احداث یا خرید 20 هزار واحد مسکونى در کشور با بنیاد مسکن منعقد 
شده است که شامل احداث 20 هزار واحد در روستاها و شهرهاى زیر 
20 هزار نفر جمعیت با 18 میلیون تومان کمک بالعوض از ســوى 
بنیاد مسکن مى شود،همچنین با سازمان بسیج سازندگى کشور نیز 
تفاهم نامه اى منعقد شــده براى احداث پنج  هزار واحد مسکونى با 
اولویت خانه هاى آسیب دیده در ســیل اخیر  که 10 میلیون تومان 
کمک بالعوض دولت، 10 میلیون کمک بالعوض بهزیســتى و 5 
میلیون تومان کمک بالعوض بنیاد مســکن به عالوه 55 میلیون 
تومان تسهیالت بانکى قرض الحســنه به متقاضیان واجد شرایط 
در راســتاى این تفاهم نامه تعلق گرفته اســت و از این تعداد واحد 
مسکونى ســهمیه بهزیستى اســتان اصفهان 46 مورد است که در 
اختیار خانواده هاى آســیب دیده از ســیل اخیر در شهرستان هاى 

مختلف استان قرار میگیرد.
وى خاطرنشان کرد: متأسفانه بانک ها براى پرداخت وام مددجویان 
ســختگیرانه برخورد مى کننــد و این موضوع یکى از مشــکالت 
مددجویان است، 10 هزار و 800 خانواده متقاضى مسکن هستند که 

یک هزار خانواده داراى حداقل 2 معلول هستند.
■■■

در ادامه این نشست معاون توانبخشــى اداره کل بهزیستى استان 
اصفهان نیز با بیان اینکه جامعه هدف بهزیســتى حدود یک پنجم 
جمعیت اســتان اصفهان است و این شــامل حدود یک میلیون نفر 
مى شود، گفت: براساس اعالم ســازمان بهداشت جهانى، 10 تا 15 
درصد هرجمعیتى معلوالن هستند، در کشــورهاى پیشرفته افراد 
داراى مشکالت داخلى هم به عنوان معلول محسوب مى شوند اما در 
ایران صرفًا معلولیت هاى بارز با اولویت معلوالن جسمى و حرکتى، 

معلول محسوب مى شوند.
سید اصغر فیاض در ادامه افزود: بیش از 5000 معلول تحصیلکرده 
از مقطع کاردانى تا دکترا  در اســتان اصفهان بیکار هستند و امیدوار 

هستیم مشکالت این عزیزان براى اشتغال برطرف شود.
وى تصریح کرد: اولین عرصه اى که معلوالن در آن دچار شکســت 
مى شوند بحث بازاریابى است. بســیارى از معلوالن بخاطر شرایط 

پیچیده بازار و رقابت هاى ناسالم از دور خارج شده اند.
معاون توانبخشى اداره کل بهزیســتى استان اصفهان با بیان اینکه 
اشتغال حمایت شده از رویکردهاى سازمان بهزیستى است، اضافه 

کرد: 17 مرکز اشتغال در کشور وجود دارد که دو مرکز آن در استان 
اصفهان فعالیت دارند و طرح بسیار جدیدى است، اشتغال حمایت شده 
ویژه معلوالن در پنج گام طى حداکثر هشت ماه آموزش داده مى شود 
و تا پنج سال توسط مربیان و ناظرین به منظور ادامه داشتن و به ثمر 

رسیدن مورد بررسى قرار مى گیرد.
■■■

کارشناس معاونت پیشگیرى اداره کل  بهزیستى استان اصفهان نیز 
در این نشســت با بیان اینکه این معاونت یکى از معاونت هاى پنج 
گانه بهزیستى با مأموریت ارتقاى سالمت روانى جامعه و پیشگیرى 
از مشکالت اجتماعى است، اظهار کرد: چهار دفتر ذیل این معاونت 
مشغول فعالیت هستند از جمله دفتر پیشگیرى از معلولیت ها، دفتر 
پیشگیرى از آسیب هاى اجتماعى، دفتر پیشگیرى و درمان اعتیاد و 

دفتر مشاوره و درمان روانشناختى.
على اکبر ابراهیمى در همین راســتا افزود: در دفتر پیشــگیرى از 
معلولیت مشــاوره ژنتیک به خانواده ها ارائه مى شود، سال گذشته 
بیش از 3600 مشاوره ژنتیک داشته ایم و در سه ماهه نخست امسال 

389 مشاوره ژنتیک در اصفهان انجام شده است.
وى ادامه داد: 44 گروه  همیار سالمت روان در استان مشغول فعالیت 
هستند که آموزش هاى تخصصى دیده اند و اعتبارات خاصى دارند 
که به منظور ارتقاى سالمت روان جامعه فعالیت مى  کنند، همچنین 
طرح مانا یا مشــارکت اجتماعى نوجوانان در جهت پیشــگیرى از 
آسیب هاى اجتماعى در مدارس طرحى است که با استقبال مواجه 
شده و کارگاه هایى در این حوزه در طرح تابستانه در مدارس برگزار 

شده است.
■■■

معاون امور اجتماعى بهزیســتى اســتان اصفهان هم در ادامه این 
نشست خبرى در خصوص آمار مهدهاى کودك استان اظهار کرد: 
600 مهدکودك شــهرى، 150 مهد روســتایى و 50 آدینه  مهد در 

استان فعال است.
مجتبى ناجى با اشــاره به وجود 220 هزار کودك سه تا شش سال 
در استان افزود: تنها 36 هزار نفر از این کودکان از مهدهاى کودك  
بهزیستى استفاده مى کنند و این آمار تنها 15 درصد جامعه هدف است 

و حداقل باید به 20 درصد افزایش یابد. 
وى با بیان اینکه صاحب امتیاز باید یک مســئول فنى معرفى کند 
افزود: در برخى مهدهاى کودك صاحب امتیاز به عنوان سرمایه گذار 
ممکن است مرد باشــد و تحصیالت مرتبط را هم نداشته باشد اما 
مسئول فنى مهدهاى کودك باید تحصیالت مرتبط داشته و پروانه 
جداگانه اى از فرد سرمایه گذار بگیرد و اینطور نیست این امتیاز واگذار 
یا خریدوفروش شود بلکه تنها مســئول فنى مسئولیت اداره مهد را 

به عهده دارد.
وى در همین راســتا ادامه داد: این امتیاز ارزش خرید و فروش ندارد 
و هر فرد متقاضى خود مى تواند براى دریافت مجوز به بهزیســتى 

مراجعه کند.

در نشست مدیرکل و معاونان بهزیستى استان اصفهان عنوان شد

جامعه هدف بهزیستى،  یک پنجم جمعیت اصفهان است
محیا حمزه

رئیس و اعضاى شوراى اسالمى شهر اصفهان به همراه معاونین و مدیران شهردارى اصفهان 
و اصحاب رســانه از پروژه هاى عمرانى شهر اصفهان شــامل حلقه چهارم حفاظتى شهر 
اصفهان، پروژه نمایشگاه بزرگ بین المللى اصفهان، ادامه بلوار فرزانگان، تقاطع غیرهمسطح 

در بزرگراه شهید اردستانى و مجموعه پل هاى نصف جهان بازدید کردند.   
رئیس شوراى اسالمى شــهر اصفهان در این بازدید اظهار کرد: شمال شرق اصفهان دچار 
مشکالت عدیده و بسیارى مانند آلودگى بســیار زیاد هوا و ترافیک سنگین است. مدیریت 
شهرى براى رهایى از مشکالت این محدوده، مطالعاتى جدى را در دستور کار قرار داد و به 
همین منظور در طرح جدید مسیرهاى قبلى منتهى به میدان فرزانگان شامل میدان جوان، 

خیابان عاشق اصفهانى و ... به دلیل ترافیک باالى این محور، حذف مى شود. 
فتح ا... معین ادامه داد: با حذف مسیر قبلى، از این پس خودروهایى که از سمت جنوب یا شرق 
شهر به اصفهان وارد مى شــوند، مى توانند از اتوبان فرودگاه به سمت تقاطع غیر همسطح 
نصف جهان آمده و به وســیله کنارگذرى که در این محور ساخته مى شود، مسیر خود را به 

سوى تهران ادامه دهند. 
رییس شوراى اســالمى شــهر اصفهان با بیان اینکه این موضوع یک گام اساسى براى 
محرومیت زدایى جدى براى منطقه شمال شرق اصفهان و رفع مشکالت و معضالت مردم 
و ایجاد امکان توسعه است، تاکید کرد: یکى از عواملى که مانع ایجاد توسعه در منطقه شده 
بود موضوع ترافیک بسیار زیاد و آلودگى باالى هوا بود که به طور قطع بخش عمده آن از این 

طریق حل مى شود. 
وى اضافه کرد: مدیریت شهرى تالش مى کند در مسیر اجراى رینگ چهارم مانند تقاطع 
غیر همسطح نصف جهان تغییر کاربرى صورت نگرفته و مجوز احداث واحدهاى تجارى یا 
مسکونى صادر نشود و اطراف پروژه همان زمین هاى کشاورزى باقى بماند تا از ظرفیت هاى 

ترافیکى مسیر کم نشود.   
معین بیان داشت: تالش مى شود محدوده پل شهید اردستانى تا کارخانه قند از رینگ چهارم، 
پایان سال آینده به بهره بردارى برســد، این محدوده داراى آزادسازى هاى بسیارى بوده و 

نیازمند ساماندهى واحدهاى صنفى و مسکونى کنار خط پروژه است.   

سرزندگى شهر اصفهان مشهود است 
نایب رئیس شوراى اسالمى شهر اصفهان نیز در این بازدید ضمن تشکر از مدیران و کارگران 
شهردارى بابت اجراى پروژه عظیم رینگ چهارم حفاظتى شهر، اظهار کرد: امیدوارم با توجه 

به مشکالت اقتصادى این پروژه در موعد مقرر در اختیار شهروندان قرار گیرد. 
علیرضا نصر با اشاره به بازدید از پروژه نمایشگاه بزرگ اصفهان، اظهار کرد: مدیران شهردارى 
قول داده اند که تا پایان سال فاز اول این پروژه نیز به بهره بردارى برسد. اهتمام و تالشى که 

براى اجراى این پروژه هاى عظیم وجود دارد قابل تقدیر است، الزم است مدیریت شهرى براى 
این شهر آبرودارى کرده و همواره اجراى پروژه هاى مختلف در حال اجرا باشد. 

وى بیان داشت: مردم اصفهان استحقاق هر نوع خدمتى را دارند و مدیریت شهرى فعلى وظیفه 
دارد اصفهانى را که از مدیران قبلى تحویل گرفته با یک ارزش افزوده تحویل نسل هاى آینده 
دهد.  نایب رییس شوراى اسالمى شهر اصفهان با بیان اینکه هم اکنون سرزندگى در شهر 
مشهود است، افزود: یکى از نشانه هاى سرزندگى اجراى پروژه هاى قابل توجه است که هم 

اکنون رونق عمرانى در شهر جریان دارد. 

جلوتر از برنامه زمان بندى 
معاون عمران شهرى شهردارى اصفهان نیز در بازدید اعضاى شوراى اسالمى شهر اصفهان، 
مدیران شهرى و خبرنگاران از پروژه هاى عمرانى در دست اجراى شهردارى گفت: 45 کیلومتر 
از طول 78 کیلومترى رینگ چهارم در محدوده شهر اصفهان و مابقى آن در محدوده چند 
شهر همجوار واقع شده است، 24 کیلومتر از طول رینگ حدفاصل کمربندى سپاهان  شهر 

تا کمربندى آیت ا... هاشمى رفســنجانى در حال بهره  بردارى بوده و بخش  هایى از آن نیز 
باید تعریض شود. 

ایرج مظفر از واقع شدن یک و نیم کیلومتر از رینگ چهارم در پروژه مجموعه پل  ها و تقاطع 
غیرهمسطح نصف جهان خبر داد و تصریح کرد: پنج هزار متر از این پروژه در مراحل نهایى 
آزادسازى است. همچنین در محدوده حدفاصل پروژه نصف جهان تا تقاطع غیرهمسطح در 

بزرگراه شهید اردستانى نیز 220 هزار مترمربع در حال آزادسازى است.
وى پیشرفت پل ها و تقاطع غیرهمسطح نصف جهان را 12 درصد ذکر کرد و افزود: این پروژه 
از برنامه زمان بندى جلوتر است. طول حلقه حفاظتى در این محدوده یک و نیم کیلومتر است 

که داراى سه هزار و 500 متر مسیر تندرو رفت و برگشت است. 
وى با بیان اینکه هزینه اجرایى پروژه مجموعه پل  ها و تقاطع غیرهمسطح نصف  جهان 980 
میلیارد ریال است، تاکید کرد: هزینه آزادسازى این طرح نیز 240 میلیارد ریال برآورد شده که 

در مجموع تمام هزینه  هاى پروژه یک هزار و 220 میلیارد ریال مى شود.  
مظفر از واقع شدن دو کیلومتر از مسیر رینگ چهارم در پروژه تقاطع غیرهمسطح در بزرگراه 

شهید اردستانى خبر داد و افزود: تاکنون 180 هزار متر مربع آزادسازى این پروژه انجام شده و 
50 هزار مترمربع در حال نهایى شدن است. وى در ادامه از پیشرفت 56 درصدى پروژه بلوار 
فرزانگان خبر داد و تصریح کرد: فاصله پروژه اردستانى تا بلوار فرزانگان چهار و نیم کیلومتر 

از مسیر رینگ چهارم را تشکیل مى  دهد که 130 هزارمترمربع آن در حال آزادسازى است.  
معاون عمران شهرى شهردارى اصفهان گفت: مسیر رینگ چهارم حدفاصل اتوبان معلم 
تا میدان اســتقالل به طول 10 کیلومتر در مرحله مطالعات قرار دارد، در مجموع 62 درصد 
رینگ چهارم در محدوده شهر اصفهان در مرحله بهره  بردارى، 20درصد در مرحله احداث و 

18 درصد در مرحله آزادسازى است. 
وى از فعال بودن تمام کارگاه هاى معاونت عمران خبر داد و تاکید کرد: پروژه  هایى همچون 
احداث پایانه درون شهرى صفه، پایانه قدس، خیابان  سازى  ها نیز در کنار پروژه هاى بزرگ 

عمرانى درحال انجام است. 
مظفر افزود: با اجراى پروژه هاى مختلف رینگ چهارم، محدوده شمال و شمال شرق اصفهان 
به طور کامل از وجود کامیون هاى سنگین رهایى پیدا کرده و آرزوى 20 ساله مردم اصفهان 

برطرف مى شود. 
■■■

همچنین رئیس و اعضاى شوراى اسالمى شهر به همراه معاونان شهردارى با حضور در پروژه 
در حال ساخت نمایشــگاه بین المللى بزرگ اصفهان، آخرین وضعیت پیشرفت این پروژه 
بزرگ شهرى را بررسى کردند. در این بازدید، دســتورات الزم براى تسریع در روند ساخت 
بزرگترین پروژه اقتصادى کالنشهر اصفهان صادر شد تا در سریع ترین زمان ممکن شاهد 

بهره بردارى از آن باشیم. 
رئیس شوراى اسالمى شهر اصفهان در بازدید از این پروژه با اشاره به اینکه نمایشگاه، زمینه ساز 
بازگشت رونق اقتصادى به کالنشهر اصفهان است، گفت: اصفهان به عنوان یکى از مراکز 
مهم و بزرگ اقتصادى کشور، نیازمند برخوردارى از یک مجموعه نمایشگاهى مناسب براى 

ارائه تولیدات و خدمات شرکت هاى سراسر کشور بود. 
فتح ا... معین افزود: اصفهان به دلیل برخوردارى از موقعیت جغرافیایى بسیار مطلوب و وضعیت 
اقتصادى خاص، مى تواند به عنوان یکى از قطب هاى اقتصادى کشور در زمینه هاى مختلفى 
نظیر تجارت، صنعت و کشاورزى مطرح شود؛ بنابراین، بهره بردارى از یک نمایشگاه استاندارد، 

بزرگ و مدرن مى تواند جایگاه اصفهان را در این عرصه ها تثبیت کند.
وى با اشاره به اینکه روند پیشرفت فیزیکى نمایشگاه بین المللى بزرگ اصفهان در دو سال 
اخیر بسیار مطلوب بوده است، ادامه داد: امیدواریم هر چه زودتر شاهد بهره بردارى از فاز یک 
این مجموعه بزرگ اقتصادى باشیم تا کمک شایانى به رونق اقتصادى بیشتر شهر اصفهان 

انجام شود.

در بازدید رئیس و اعضاى شوراى شهر، اصحاب رسانه و مدیران شهرى از پروژه هاى عمرانى مطرح شد؛ 

ابرپروژه رینگ چهارم، گامى اساسى براى محرومیت زدایى


