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شهردارى شهر گوگد با استناد به مصوبه ردیف دوم از جلسه شماره 70 مورخه 98/04/26 شوراى محترم اسالمى شهر 
گوگد در نظر دارد کارگاه واقع در جنب پارك الله را به مدت 1 سال به صورت اجاره از طریق مزایده و با مبلغ پایه ماهیانه 

4/500/000 ریال به اشخاص واجد شرایط با رعایت موارد ذیل واگذار نماید.
1) شرکت کنندگان در استعالم باید پیشــنهادات خود را در پاکت الك و مهر شده تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخه 

1398/05/19 به دبیرخانه شهردارى گوگد ارائه و رسید دریافت نمایند.
2) پیشنهادات رسیده در ساعت 11 صبح روز یکشنبه مورخه 1398/05/20 با حضور اعضاء کمیسیون عالى معامالت باز 

و قرائت خواهد شد.
3) کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

4) منع مداخله کارکنان دولت در پیشنهادات الزامى است.
5) به پیشنهاداتى که مخدوش یا ناخوانا باشند پاسخ داده نمى شود.

6) کلیه هزینه هاى مربوط به صدور آگهى و مالیات و غیره به عهده برنده استعالم است.
7) به پیشنهاداتى که بعد از تاریخ مقرر رسیده باشند ترتیب اثر داده نخواهد شد.

8) برنده استعالم کسى است که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد و تضمینات الزم را به این شهردارى ارائه دهد.
9) شرکت کنندگان قبل از هرگونه اقدام مى توانند اطالعات الزم را از طریق واحد امور ادارى کسب نمایند.

شهردارى شهر گوگد با استناد به مصوبه ردیف دوم از جلسه شماره 70 مورخه 98/04/26 شوراى محترم اسالمى شهر 
گوگد در نظر دارد قطعه زمین معروف به کارواش واقع در شهرك ولى عصر(عج) جنب تربیت بدنى به مساحت تقریبى 2216 
مترمربع را به مدت 1 سال به صورت اجاره از طریق مزایده و با مبلغ پایه ماهیانه 11/000/000 ریال به اشخاص واجد شرایط 

با رعایت مو ارد ذیل واگذار نماید.
1) شرکت کنندگان در استعالم باید پیشــنهادات خود را در پاکت الك و مهر شده تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخه 

1398/05/19 به دبیرخانه شهردارى گوگد ارائه و رسید دریافت نمایند.
2) پیشنهادات رسیده در ساعت 11 صبح روز یکشنبه مورخه 1398/05/20 با حضور اعضاء کمیسیون عالى معامالت باز 

و قرائت خواهد شد.
3) کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

4) منع مداخله کارکنان دولت در پیشنهادات الزامى است.
5) به پیشنهاداتى که مخدوش یا ناخوانا باشند پاسخ داده نمى شود.

6) کلیه هزینه هاى مربوط به صدور آگهى و مالیات و غیره به عهده برنده استعالم است.
7) به پیشنهاداتى که بعد از تاریخ مقرر رسیده باشند ترتیب اثر داده نخواهد شد.

8) برنده استعالم کسى است که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد و تضمینات الزم را به این شهردارى ارائه دهد.
9) شرکت کنندگان قبل از هرگونه اقدام مى توانند اطالعات الزم را از طریق واحد امور ادارى کسب نمایند.

اداره کل ورزش و جوانان اســتان اصفهان در اجراى ماده 5 قانون الحــاق برخى مواد قانون 
تنظیم بخشــى از مقررات مالــى دولت در نظر دارد تعــدادى از اماکن ورزشــى خود واقع 
در سطح اســتان را از طریق مزایده به مســتاجر واجد شــرایط براى مدت یکسال واگذار 
نماید. لذا متقاضیان مى توانند جهت اطالع بیشــتر شــرایط از تاریخ 98/05/13 به سایت 
(www.isfahan.msy.gov.ir) و براى دریافت اســناد و پاکت هاى مخصوص شرکت در 
مزایده تا تاریخ 98/05/20 به امور قراردادهاى اداره کل ورزش و جوانان استان مراجعه نمایند 
و ضمن مطالعه دقیق شرایط، درخواست خود را به همراه مدارك اعالم شده تا ساعت 12/00 ظهر 
روز چهارشنبه 98/05/30 به دبیرخانه اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان واقع در خیابان 
آبشار سوم- بعد از پل غدیر تحویل داده و رسید دریافت نمایند. ضمنًا زمان بازگشائى پاکت هاى 
متقاضیان روز شنبه مورخ 98/06/02 رأس ساعت 9/00 صبح در محل اداره کل مى باشد. الزم به 
ذکر است متقاضیان مى توانند قبل از تکمیل اسناد مزایده از مکان مورد اجاره بازدید به عمل آورند. 

حسین على محمدى- شهردار گوگد

حسین على محمدى- شهردار گوگد

اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان

     

کدام غذاها در تابستان مسموم کننده هستند؟اصفهانى ها زیر غار یخى کوهرنگ ماندند«ارتش سرى» به زودى تمام شهر را تسخیر مى کند!رضایت خانواده «میترا استاد» تکذیب شد نمى توانیم با سوزن به جنگ شمشیر برویم سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

این جورى
غذا بخوریــد 

پشه نیش تان نمى زند

10 درصد بافت هاى فرسوده در اصفهان است
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اصرار بر باج دادن مدیران 
ایران خودرو و سایپا

سیاهه خرید جهیزیه 
براى دختران اصفهانى

درگذشت
 زائر اصفهانى در مدینه
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حیوان آزارى
 در قلب 

شهر اصفهـان!

همه  ما کسانى را دوروبرمان مى شناسیم که معموًال پشه ها 
آنها را بیشتر نیش مى زند یا شاید خودمان اینطور باشیم. 

این آدم ها تقریباً حاضرند هر کارى بکنند که براى پشه ها 
کمتر جذاب باشند. به غیر از تمام راهکارهاى طبیعى و 

شیمیایى که روى بدن و محیطتان امتحان مى کنید تا  ...

انتشار تصویرى از نقش بر زمین شدن یک اسب 
در میدان نقش جهان اصفهان در روز پنج شنبه، 
انعکاس فراوانى در شبکه هاى اجتماعى داشت و 
در حالى که عده اى گرماى شدید هوا را دلیل این 
اتفاق مى دانستند، مباحثى درباره حقوق حیوانات 

مطرح شد که جاى تأمل است.
با پیگیرى هاى خبرنگار «ایرنا» مشخص شد که 
این تصویر، توسط یکى از فعاالن محیط زیست  
اصفهان و ظهر روز پنج شنبه در این میدان گرفته 

شده است.
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معاون راه و شهرسازى استان: بیشترین حجم بافت فرسوده به شهر هاى اصفهان، کاشان، خمینى شهر و نجف آباد اختصاص دارد

تمجید AFC از منصوریان 
سایت کنفدراســیون فوتبال آسیا در گزارشــى به مربى هاى حاضر 
در مرحله یک هشتم نهایى لیگ قهرمانان آســیا و بررسى کارنامه 
مربیگرى برانکو و منصوریان پرداخت. به گزارش سایت AFC، دور 
رفت مرحله یک هشــتم نهایى لیگ قهرمانان آسیا از این هفته آغاز 
مى شود و تیم ذوب آهن نماینده ایران باید برابر االتحاد عربستان 

قرار گیرد.
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

اسب یکى از کالسکه هاى میدان نقش جهان 
گرمازده شد

اصفـهان براى
 استفاده از 

کارت سوخــت 
آمــادگى ندارد

 رئیس انجمن جایگاهداران سوخت اصفهان هشدار داد

در صداوسیما عده اى چلو کباب مى خورند عده اى نان خشک
انتقاد رضا جاودانى از وضعیت صداوسیما با اشاره به مهاجرت مزدك میرزایى:
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 ذره بیـــن آسیایى   ذره بیـــن آسیایى  
روى ارسالن مطهرىروى ارسالن مطهرى

آگهى مزایده نوبت اول

آگهى مزایده نوبت اول

آگهى مزایده

م الف: 553611 

م الف: 553581

م الف: 553831

نوبت اول 

ماجراىماجراى
 خانه نشینى خانه نشینى

  2020 سال پیش  سال پیش 
جواد رضویـانجواد رضویـان
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تمجید
سایت کنفدراســیون
در مرحله یک هشتم

مربیگرى برانکو و منص
رفت مرحله یک هشـ
مى شود و تیم ذوب

قرار گیرد.

حداقل چهل پنجاه میلیون تومان کنار بگذارید

شنیدن صداى تاج اصفهانىشنیدن صداى تاج اصفهانى
 بعد از یک قرن بعد از یک قرن

مراسم رونمایى از آثار منتشر نشده خواننده شهیر کشور در اصفهان برگزار شدمراسم رونمایى از آثار منتشر نشده خواننده شهیر کشور در اصفهان برگزار شد
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به گزارش «خبرآنالین»، احمــد توکلى، عضو مجمع 
مصلحت تشخیص نظام، چندى پیش درباره باج دادن 
مدیران خودروســازى به برخى نمایندگان افشاگرى 
کرده و گفته بــود: افرادى که ایران خودرو و ســایپا را 
اداره مى کنند، تازه به دوران رسیده نیستند. روش این 
افراد این است که باج مى دهند تا بمانند. این افراد باج 
را به نماینــدگان مجلس فرصت طلــب، رانت خوار و 

زیاده خواه مى دهند.
اظهارات توکلى با واکنش هایى همراه شــد و خواستار 
ارائه اسناد از سوى وى شدند. درخواستى که این نماینده 
ســابق مجلس به آن واکنش نشــان داد و با اشاره به 

اینکه ارائه اسناد مربوط به باج دهى مدیران دو شرکت 
ایران خودرو و ســایپا برعهده من نیست، گفت: وزارت 
اطالعات بایستى اقدام کند. وى ادامه داد: وزارت صنعت 
نباید اجازه مى داد چنیــن اتفاقاتى بیافتاد. ولى حاال که 
من سرنخ به آنان داده ام، وزارت اطالعات و اطالعات 
سپاه موضوع را رســیدگى و برخورد کند. وى در پاسخ 
به اینکــه وقتى برخى از مدیــران وزارت صنعت عضو 
هیئت مدیره شــرکت هاى تابعه ایران خودرو هستند، 
مى توان انتظار نظارت را داشت، گفت: چاقو دست خود 
را نمى برد. در این خصوص باید سازمان هاى نظارتى 

مستقل فعال شوند.

وزیر حج عربستان از برقرارى دوباره عمره براى زائران ایرانى 
استقبال کرد. رئیس سازمان حج و زیارت ایران در دیدار با 
وزیر حج عربستان گفته بود: از جمله شروط ما حفظ عزت، 
کرامت و امنیت زائران و عمره گذاران ایرانى است. مقدمه 
این امر راه اندازى کنسولگرى و یا ایجاد دفتر حافظ منافع 

ایرانیان در عربستان است. 
«محمد صالح بن طاهر بنتن» نیز در پاسخ به این خواسته 
ایران با اســتقبال از حضور زائران ایرانى در عمره با حفظ 
عزت، کرامت و امنیت، گفت: موضــوع معرفى نیروهاى 
کنسولى ایران را در قالب دفتر حافظ منافع، سوئیس ارائه 

کنید تا شخصاً پیگیرى کنم. 

حضور ایرانى ها در عمره از ســال 1394 پــس از حادثه 
فرودگاه جده و تعرض دو مأمور ســعودى بــه دو نوجوان 

ایرانى، متوقف شد. 
وزیر حج عربســتان درباره نظــارت وزارت حج در مبادى 
ورودى جده و مدینه براى حصول اطمینان از برخورد شایسته 
و مناسب با حجاج و به ویژه حاجیان ایران، گفت: در بازدیدها 
و سرکشى ها نسبت به رفتار مناسب و در خور شأن زائران 
ایرانى تأکید کرده ام. وى افزود: با توجه به شرایط خاص دو 
کشور، به ویژه در بخش صدور روادید سعى شد تسهیالت 
ویژه اى براى حجاج ایرانى فراهم شود، این شرایط استثنایى 

فقط در مورد ایران اعمال شده است.

اصرار بر باج دادن مدیران 
ایران خودرو و سایپا

عربستان از شرط ایران براى 
عمره استقبال کرد

هزینه ازدواج وزیر 
   باشــگاه خبرنــگاران جــوان | محمد 
جــواد آذرى جهرمى، وزیر ارتباطــات و فناورى 
اطالعات در همایش هفته ملى ازدواج گفت: سال 
83 با فروش یک سیمکارت و یک گوشى توانستم 
ازدواج کنم. وى با بیان اینکــه حلقه اى که براى 
همســرم خریدم 110 هزار تومان شد، گفت: آینه 
و شمعدان، تعداد مختصرى لباس، از هزینه هاى 
اولیه ازدواج ما بود. آذرى جهرمــى با بیان اینکه 
جشن عروسى ما در سالن تالش وزارت رفاه برگزار 
شد، تصریح کرد: مجموع هزینه هاى ازدواج ما یک 

و نیم میلیون تومان شد.

پایان «وطن امروز» 
   خبــر آنالیــن | روزنامه «وطــن امروز» به 
دلیل آنچه مشــکالت مالى عنوان شده است از 
دیروز شنبه 12 مرداد منتشر نخواهد شد. صفحه 
اینستاگرام روزنامه «وطن امروز» با انتشار پستى 
از تعطیلى انتشــار این روزنامه به دلیل مشکالت 
مالى خبر داد. دو هفتــه پیش هم روزنامه «آرمان 
امروز» پایان انتشارش را به دلیل مشکالت مالى 

اعالم کرده بود.

خاطره اى جالب از 
کیارستمى  

   خبــر آنالین | در آیین بزرگداشــت سومین 
سال درگذشت عباس کیارستمى، خاطره کیومرث 
پوراحمد از او توســط احمد طالبــى نژاد که یکى 
از ســخنرانان بود نقل شــد. طالبى نژاد به نقل از 
پوراحمد گفت: «روزى سرصحنه "لباس عروسى" 
بودیم و کار که تمام شد در ماشین کانون پرورش 
فکرى نشستیم و کیارستمى  رسید و گفت خدا کند 
شاه نفهمد فیلمسازى چه لذتى دارد! پرسیدیم چرا؟ 
گفت براى اینکه ســلطنت را رها مى کند و سراغ 

فیلمسازى مى آید!»

کف دستمزد 
فیلمنامه نویسى

   فارس | نرخ پایه دســتمزد قرارداد نگارش 
فیلمنامه در سال 98 توسط شوراى مرکزى کانون 
فیلمنامه نویسان سینماى ایران 80 میلیون تومان 
اعالم شد. بر این اســاس براى نگارش فیلمنامه 
ســریال هاى تلویزیونى مبلغ 15 میلیون تومان 
براى هر قسمت به عنوان رقم پایه براى فیلمنامه  
سریال هاى رسانه خانگى مبلغ 30 میلیون تومان 
براى هر قسمت به عنوان حداقل رقم پایه  قرارداد 

پیشنهاد مى شود.

دستور ویژه درباره سود
   خبــر آنالیــن | معاون امور بانکــى، بیمه و 
شــرکت هاى دولتى وزارت اقتصاد در نامه اى به 
مدیران عامــل 13 بانک تأکید کــرد که تمامى 
بانک هــاى دولتــى و خصوصى شــده ملزم به 
رعایت نرخ ها و ســایر مصوبات شــوراى پول و 
اعتبار هستند. گفتنى اســت تا پایان سال 1386، 
بانک هاى غیردولتى و مؤسسات اعتبارى غیربانکى 
محدودیتى در تعیین نرخ  سود سپرده ها نداشتند اما 
از این سال ملزم به رعایت نرخ سود مصوب توسط 

بانک مرکزى و شوراى پول و اعتبار شدند. 

انتقال 11 محکوم ایرانى 
   جام جم آنالین |معاون وزیر دادگسترى از 
انتقال 11 نفر از محکومان ایرانى از تایلند به کشور 
خبر داد. محمود عباســى افزود: این محکومان 
سال ها در زندان هاى تایلند دوران محکومیت خود 
را سپرى مى کردند. وى درباره اتهام این محکومان 
گفت: اتهام آنها حمل و قاچاق مواد مخدر است و 
نکته مهم اینکه یکى از محکومان در حال انتقال 
ساك امانتى یکى از دوســتان خود بوده که در آن 

مواد مخدر جاسازى شده بود. 

پدر سانسور جهان 
   جام جم آنالین | سردار غالمرضا جاللى، رئیس 
سازمان پدافند غیرعامل کشور با بیان اینکه اى کاش 
آنهایى که دم از دفاع آمریکا از آزادى بیان مى زدند اقدام 
کاخ ســفید در تحریم وزیر امور خارجه ایران را نیز در 
تاریخ ثبت کنند، گفت: آمریکا با این اقدام نشان داد پدر 

فیلترینگ و سانسور جهان است!

عاقبت دست در دست گذاشتن
   نامــه نیــوز | آیت ا... ســیداحمد علم الهدى در 
خطبه هاى نماز جمعه مشــهد گفته است: آخر عیاشى 
کردن و دست در دست دخترها داشتن و رفتن به مجالس 
لهو و لعب رفتن، اعتیاد و مواد مخدر است، آخرش خروج 
از کانون خانواده اســت، از این عرصه هــا کدام فعال 

اجتماعى و مبتکر و مخترع بیرون آمده است؟

توهین مجرى به ظریف
   خبر آنالیــن | امیرحسین ثابتى، فعال رسانه اى و 
مجرى برنامه تلویزیونى «جهان آرا» و همچنین برنامه 
اینترنتى «رو در رو»، در توییتى محمدجواد ظریف، وزیر 
امور خارجه را دوســت کفار و غربگراترین وزیر خارجه 
انقالب خواند. متن کامل توییت او به این شرح است: 
«خزانه دارى آمریکا، جواد ظریــف غربگراترین وزیر 
خارجه تاریخ بعد انقالب را تحریم کرد. این تحریم البته 
نمادین است و اثر واقعى ندارد اما آن را باید به مثابه یک 
سنت الهى فهمید وقتى خالف دستور خدا همه اعتبارت 
را دوستى با کفار قرار دهى، همان ها بیشترین تحقیر را 

علیهت به کار مى گیرند.»

هشدار حجاریان 
   دیده بان ایــران | سعید حجاریان، فعال سیاسى 
اصالح طلب با اشــاره به تحریم وزیر امورخارجه ایران 
توســط ایاالت متحده، به گام احتمالى بعدى «دونالد 
ترامپ» علیه ایران پرداخت. او نوشته: به جاى جدل هاى 
بى حاصل و صرفاً تبلیغاتى باید تمهیداتى اندیشیده شود 
تا محمدجواد ظریف به عنوان شخصیتى صلح طلب و 
نماد مذاکره مکرر از سوى سازمان ملل متحد به خاك 
آمریکا دعوت شود تا نهایتاً اندیشه هاى ترامپ و بولتون و 
پمپئو به حاشیه برود. براى این منظور باید مذاکراتى قوى 
با آقاى «گوترش»، دبیرکل سازمان ملل صورت بگیرد و 
اال ممکن است دولت کنونى آمریکا در گام بعد به سمت 

تعلیق دفتر نمایندگى ایران حرکت کند.

استاد راهنماى سعید جلیلى 
   روزنامه شرق | سعید جلیلى، نامزد اصلح جبهه 
پایدارى در انتخابات ســال 92 که خود را رئیس دولت 
در سایه روحانى مى داند، آخر هفته به همدان رفته بود؛ 
اما این حضور به روایت تصاویرى که خود رسانه هاى 
اصولگرا منتشر کرده اند، با اســتقبال بسیار کمرنگى 
روبه رو شده است. قاسم روانبخش، از اعضاى شوراى 
مرکزى جبهه پایدارى، به تازگــى درباره اینکه چطور 
سعید جلیلى نامزد اصلح آنها در انتخابات 92 شد، گفته 
است: «آقاى علم الهدى استاد راهنماى ایشان بودند و 
با ایشان صحبت شد. هم پایان نامه فوق لیسانس و هم 
پایان نامه دکترا که باالخره از کسى مى خواهیم حمایت 

کنیم، کسى نباشد که محل تأمل باشد.»

دختر 16 ساله وتوان مدیریت
   شبســتان | حجت االسالم سید محمد یوسف 
افروغى، امام جمعه شهر لیکک در استان کهگیلویه و 
بویر احمد در خطبه هاى نماز جمعه این شــهر گفت: 
گاهى خانواده ها به بهانه ادامــه تحصیل دختران، از 
ازدواج آنها ممانعت مى کنند، در صورتى که با این کار 
به ایمان و شخصیت دختران ضربه وارد مى شود. سن 
شــرعى براى ازدواج دختران 9 سالگى است و در حال 
حاضر یک دختر 16 ســاله دانش آموز توان مدیریت 
خانواده و ازدواج را دارد و خانــواده نباید به بهانه هاى 

مختلف مانع ازدواج آنها شوند.

خبرخوان

مجله «نیویورکر» در گزارشــى اختصاصى خبر داده ماه 
گذشته ســناتور «رند پال»، وزیر امور خارجه جمهورى 
اسالمى ایران را به مالقات «دونالد ترامپ» در کاخ سفید 
دعوت کرده بود اما ظریف پس از مشورت با تهران دعوت 

به کاخ سفید را رد کرد.
در ماه ژوییه همزمان با ســفر جواد ظریــف به آمریکا، 
گزارش هایى دربــاره دیدار این ســناتور و وزیر خارجه 
ایران منتشر شده بود اما هیچگاه کامًال تأیید نشد. البته 

وزیر امور خارجه ایران گفته بود با برخى اعضاى کنگره 
مالقات هایى کرده و هر کدامشــان بخواهند نامشان را 

فاش مى کنند.
سناتور رند پال از اعضاى کمیته روابط خارجى در سنا و از 
مخالفان جنگ با ایران است. حاال نشریه «نیویورکر» به 
نقل از چند مقام ایرانى و آمریکایى و یک دیپلمات مطلع 
نوشته این سناتور جمهوریخواه با اطالع و رضایت رئیس 
جمهورى آمریکا، جواد ظریف را براى مالقات با ترامپ به 

کاخ سفید دعوت کرده بود.
این دعوت روز پانزدهم ژوییه در دیدار دو طرف در اقامتگاه 
سفیر ایران در سازمان ملل متحد روى داده، دیدارى که 
«داگ استفورد» مشاور ارشــد پال نیز در آن حاضر بوده 
است. ظریف در این مالقات، پیشنهادهایى را براى حل 
نگرانى آمریکا درباره برنامه هســته اى ایران به طرف 
آمریکایى داده اما گفته هر اقدام بیشترى نیاز به گام هاى 
متقابل آمریکا دارد. نیویورکر گزارش داده ظریف بعد از 
مشــورت با تهران دعوت به کاخ سفید را رد کرده است. 
درست دو هفته بعد از این دیدار دولت آمریکا جواد ظریف 

را در فهرست تحریم هاى خود قرار داد.

محسن پیرهادى، دبیرکل جمعیت پیشرفت و عدالت و 
از چهره هاى نزدیک به قالیباف به توییت وحید یامین پور 
از چهره هاى رســانه اى اصولگرا درباره دیدار محمدباقر 

قالیباف و محمود احمدى نژاد واکنش نشان داد. 
یامین پور در توییت خود نوشــته بود: «دوستان از دیدار 
اخیر آقایان قالیبــاف و احمدى نژاد اطالعات کامل ترى 

دارند؟ ظاهراً خیلى رو به جلو و سازنده بوده!» 
پیرهادى هم در توییتى کنایه آمیز نوشــت:  «خبر دیدار 
آقایان قالیباف و احمدى نــژاد مربوط به اواخر فروردین 
اســت. گویا آقاى احمدى نژاد چند جلسه مجمع نیامده 
بودند، آقاى قالیباف پیگیرى کردند و متوجه شدند ایشان 
بیمارند و با جمعى از دوســتان به عیادت ایشان رفتند. 

 یادمان باشد همه چیز در دنیا سیاســت بازى، انتخابات 
و حاشیه نیست.»

مجرى برنامه هاى ورزشى صداوســیما مى گوید: اینکه 
عده اى در سفره صداوسیما چلو کباب مى خورند و عده اى 

با وجود استعداد، نان خشک، انسان را آزار مى دهد.
رضا جاودانى با اشاره به مهاجرت مزدك میرزایى، اظهار 
کرد: مهاجرت اساسًا کار اشــتباهى نیست اما هنوز زود 
است که بخواهیم در این مورد خاص قضاوت کنیم. شاید 
کسى با توجه به مالك هاى شخصى خود، تصمیم بگیرد 
جاى دیگرى زندگى کنــد. ناراحت کننده و دور از اصول 
جوانمردى اســت که مطرح مى کنند مزدك میرزایى به 
همراه خود چیزى برده  اســت. تاکنون پاك تر از مزدك 
میرزایى در میان همکارانم ندیده ام. مزدك انسان شریف 
و پاکى بود و مطمئن باشید او از لحاظ روحى تحت فشار 

شدید بوده که تصمیم به مهاجرت گرفته است. 
او ادامه داد: شما ببینید مزدك چقدر تحت فشار بوده که 
تصمیم گرفته جایى را براى زندگى انتخاب کند که حداقل 
وضعیت کارى و رفاهى  بهترى داشته باشد. باید تأکید کنم 
از روى ظاهر ماجرا قضاوت مى کنیم، اما در واقع نمى دانیم 
در بطن کار، چه اتفاقى افتاده  است. خدا را شکر مى کنم 
مسئله مهاجرت مزدك هنوز قطعى نشده و خودش آن را 
تأیید نکرده است. اگر خدایى نکرده مزدك اشتباهى کند 
و با تلویزیونى کار کند که مطابق با معیارهاى ما نیست و با 

منافع ملى کشور در تضاد است، شاید خیلى جالب نباشد.

مجرى برنامه گزارش ورزشى در پاسخ به این سئوال که تا 
چه اندازه بى توجهى صداوسیما به برخى نیروها را عاملى 
براى مهاجرت مزدك میرزایى مى داند، گفت: نمى توانم 
اسمش را بى توجهى بگذارم، امثال مزدك و سایر مجریان 
و گزارشــگران به اندازه ظرفیت خود کار مى کنند و دیده 

مى شــوند، اما متأســفانه کارها در صدا و سیما منصفانه 
تقسیم نمى شود. در برخى جاها کسانى که حقشان نیست 
دیده مى شوند و آنهایى هم که حقشان دیده شدن است، 
مورد استفاده قرار نمى گیرند. جاودانى همچنین در پاسخ به 
این سئوال که آیا صحت دارد که صداوسیما توجهى به ایده 

و طرح هاى مزدك نداشته است؟ بیان کرد: خودمان هم 
حقیقتًا در چنین وضعیتى قرار داریم و طرح هایى داده ایم 
که پذیرفته نشده است اما از آن طرف هم شاهد بوده ایم 
که طرح هاى ضعیف تر پذیرفته شــده اند. این به سلیقه 
مدیران صدا و سیما بستگى دارد، اما این دلیل نمى شود 
که از ایران مهاجرت کرده و در کشور دیگرى زندگى کنید. 
جاودانى خاطرنشان کرد: متأســفانه منابع اقتصادى در 
صداوســیما منصفانه  تقسیم نمى شود. شــاید مقدارى 
کم توجهى در این خصوص باعث بروز برخى دلخورى ها 
شده است.  فکر مى کنم این مسئله بیشتر از بقیه حدس و 

گمانه زنى ها باعث رنجش مزدك شده باشد.
او تصریح کرد: صدا و سیما سازمان بزرگى است. در این 
سازمان بزرگ، نیروها به اندازه همین سازمان باید بزرگ 
باشند. تأســف مى خورم که نگاه منصفانه اى در سازمان 
وجود ندارد. براى مثال فردى مانند جــواد خیابانى باید 
با آســودگى خاطر فقط به فکر گزارشش باشد و دغدغه 
دیگر مسائل را نداشته باشد. نگاه غیرمنصفانه، افراد را آزار 
مى دهد. از خالى بودن سفره گله اى  ندارم اما وقتى مى بینم 
در کنار این سفره یک نفر چلو کباب مى خورد و عده اى با 
وجود استعداد نان خشک مى خورند، اذیت مى شوم. این 
اتفاق متأسفانه فقط مختص صداوسیما نیست و در کل 

کشور چنین مسائلى وجود دارد.

انتقاد رضا جاودانى از وضعیت صداوسیما با اشاره به مهاجرت مزدك میرزایى:

در صداوسیما عده اى چلو کباب مى خورند 
عده اى نان خشک

افشاگرى یک نشریه معتبر آمریکایى؛

ظریف به کاخ سفید دعوت شده بود اما نپذیرفت

عیادت قالیباف از احمدى نژاد! 

رئیس مرکز پزشــکى حج جمهورى اســالمى ایران، 
هویت دو زائرى را که در روزهاى اخیر به دلیل بیمارى 
در شــهرهاى مکه و مدینه درگذشــتند، اعالم کرد. 
محمدتقى حلى ساز  افزود: این زائران یک مرد و یک 
زن از استان هاى اصفهان و خراسان جنوبى بودند که 
بر اثر ایست قلبى فوت کردند. وى افزود: هویت یکى از 
زائران، «اصغر مکتوبیان» 56 ساله از کاروان 13321 
اصفهــان بود که حوالى ســاعت 16 روز چهارشــنبه 

نهم مــرداد در هتل حیات العالمى شــهر مدینه منوره 
درگذشت. 

رئیس مرکز پزشــکى حج، هویت زائــر دوم را خانم 
«صاحبجــان شــاهى» 57 ســاله از کاروان 39013 
شهرستان طبس خراســان جنوبى بیان کرد که بامداد 
سوم مردادماه پس از تشــرف به مسجدالحرام و اداى 
فریضه نماز صبــح در هتل دارســادن مکه مکرمه به 

خواب ابدى فرو رفت.

درگذشت زائر اصفهانى در مدینه

تیشرت پوشیدن یک نماینده مجلس در بازدید از یک 
پروژه کشاورزى در دشت لیشــتر گچساران استان 

کهگیلویه و بویر احمد، دردسرساز شد.
غالمرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه 
مجلس شوراى اســالمى که در بازدید از یک پروژه 
کشاورزى و به دلیل گرماى بیش از حد هوا، تیشرت 
آستین کوتاه سفید پوشیده بود مورد انتقاد برخى که 
خود را «حزب ا... گچســاران» مى نامند قرار گرفت. 
منتقدان در پى این اتفاق، با انتشــار بیانیه اى بدون 
امضا از نمازگزاران جمعه -11 مرداد ماه- خواســته  
بودند در اعتراض به پوشش لباس آستین کوتاه سفید 

تاجگردون تجمع اعتراضى کنند.
بخشــى از این بیانیه که در فضاى مجازى دست به 
دست مى شود به شرح زیر است: « حزب ا... گچساران 
به پاخیزید، امروز نماد این شــهر یک تیشرت پوش 
شده اســت... امروز حیا و ســکوت ما باعث شده که 
فردى به نقــاب نماینده مردم شــهیدپرور و ایثارگر 
این دیار در مجلســى که حاصل خون شهداســت، 
حتى در پوشش خود رســمًا غربگرایى را گسترش و 
ترویج دهد و تیشــرت پوش از خود عکس در اینستا 
بگذارد. ما جمعى از جوانان انقالبــى از عموم مردم 
قدرشناس و شــهیدپرور، دعوت مى کنیم تا پس از 
نماز جمعه این هفته، در اعتراض به رفتارهاى زشت و 

زننده تاجگردون و امثال ایشان که دل در گرو اربابان 
غربى خود دارند، تجمع نماییم تا نشان دهیم که نماد 
گچساران، شهدایى بودند که کفن بر تن کردند و در 
راه اسالم خون خود را دادند، نه آنانى که امروز تیشرت 
مى پوشــند و فراموش کرده اند که اینجا گچساران 
گوشــه اى از ایران اســالمى اســت که همواره در 
والیتمدارى پیشتاز بوده است... سکوت لشکر حزب ا... 
باعث جرى تر شــدن این وطن فروشان خواهد شد و 
دور و دیر نیست که فردایى پرچم آمریکا بر تن کنند و 
جوالن دهند. مسلم است که نماینده اى که اینچنین 
لباس مى پوشــد موافق با بى حجابى زنان اســت و 
فرداها احتمال دارد ویدیو و تصویر براى آن خانم معلوم 
الحال نوکر آمریکا ارسال کند و خاك این مرز و بوم را 

لخت و عور نشان دهد.»

اعتراض «حزب ا... گچساران» به تیشرت پوشى 
نماینده مجلس 

مســعود حاج لوئى، وکیل اولیاى دم میترا اســتاد در رابطه 
با شــایعه دریافت رضایــت خانواده محمدعلــى نجفى از 
خانواده میترا استاد با واسطه رئیس اهل حق اظهار کرد: تمام 
صحبت ها در رابطه با دریافت رضایت، شایعه است و صحت 

ندارد. او افزود: از این دست شایعات در فضاى مجازى زیاد 
است که هیچ کدام صحت ندارد. وکیل اولیاى دم میترا استاد 
در پاسخ به این ســئوال که آیا خانواده نجفى براى دریافت 
رضایت اقدامى کرده اند؟ گفت: تاکنون آقاى گودرزى، وکیل 
مدافع نجفى دو مرتبه براى مذاکره مراجعه کرده است اما به 
نتیجه اى نرسیدیم. گفتنى است؛ روزنامه «شرق» به نقل از 
حمیدرضا گودرزى، وکیل نجفى گفته بود: به دنبال تقاضاى 
خانواده محترم دکتر نجفى و تالش تعــدادى از معتمدین 

طرفین براى تشکیل جلسات مذاکره به منظور صلح و سازش 
سرانجام مورد موافقت خانواده محترم داغدیده قرار گرفت و 
به عنوان وکیل مدافع دکتر نجفى موفق شدم دیدارهایى براى 
تشفى خاطر بازماندگان و حل وفصل موضوع برگزار کنم. در 
این نشست ها با پدر و مادر داغدار مرحومه و همچنین آقاى 
مسعود استاد به عنوان نماینده تام االختیار اولیاى دم بحث و 
گفتگوهایى را آغاز کردیم که مى تواند در حل مسالمت آمیز 

پرونده راهگشا باشد. 

رضایت خانواده
 «میترا استاد» تکذیب شد
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میزبانى از کنفرانس رادار 
ششـمین کنفرانس رادار و سـامانه هاى مراقبتى ایران، 
آبان ماه سال جاري به میزبانی دانشگاه صنعتی اصفهان 
برگزار می شود. از چندین چهره تأثیرگذار بین المللى در 
حوزه رادار به عنوان سـخنرانان کلیـدي این کنفرانس 
دعوت شده است. مهلت ارسال مقاله به این کنفرانس تا 
22 مرداد ماه و زمان اعالم نتایج مقاله هاي پذیرفته شده 

31 شهریور ماه خواهد بود.

آتش کینه
در پى اعالم مرکز فوریت هاى پلیسى 110 مبنى بر آتش 
سوزى یک مغازه تعویض روغنى در یکى از محله هاى 
شهر گلپایگان، بالفاصله گشت انتظامى به محل اعزام 
شد. در بررسى هاى به عمل آمده مشخص شد این آتش 
سوزى عمدى بود و  متهم توسط مأموران پلیس آگاهى 
شناسایى و دستگیر شد که به بزه انستابى اعتراف و انگیزه 

خود را کینه و خصومت با مالک مغازه اعالم کرد.

پایان ساماندهى چهارباغ
 تا پایان سال 

حسین کارگر،  مدیر منطقه 3 شهردارى اصفهان گفت: 
پیش بینى مى شود ساماندهى خیابان چهارباغ عباسى تا 
پایان سال به پایان برسد و در اختیار شهروندان قرار گیرد.

جسد جوان غرق شده در 
کوچرى پیدا شد

جسد جوان 18 ساله غرق شده در سد کوچرى گلپایگان 
پس از ساعت ها تالش نیروهاى امدادى آتش نشانى و 
هالل احمرحدود ساعت 11 صبح دیروز شنبه از آب بیرون 
آورده شد.  معاون خدمات شهردارى گلپایگان اظهار کرد: 
این جوان که از اهالى یکى از روسـتاهاى گلپایگان بود، 
بعد از ظهر جمعه در سد کوچرى گلپایگان غرق شد که  
نیروهاى امدادى و آتش نشـانى به محل اعزام شـدند. 
بهرام قاضى زاهدى  افزود: جسد جوان روز جمعه پیدا نشد 
و به دلیل تاریکى شب صبح دیروز جستجو ادامه یافت و  
جسد با همکارى نیروهاى امدادى از آب بیرون کشیده  و 

تحویل خانواده اش شد.

احتمال آتش گرفتن مراتع
 تا مهر ماه

معاون فنى اداره کل منابع طبیعى و آبخیزدارى اسـتان 
اصفهان در گفتگو با «ایرنا» اظهار کـرد: بارندگى هاى 
ماه هاى قبل باعث شده که پوشش گیاهى در جنگل ها 
و مراتع نسبت به مدت زمان مشابه سال هاى گذشته در 
همه جاى کشور همچون اصفهان افزایش چشمگیرى 
پیدا کند و بر این اساس پیش بینى مى شد که میزان آتش 
سـوزى ها نیز افزایش پیـدا کند و بر اسـاس گزارش ها 
باید تا آخر مهـر ماه براى مقابله با هرگونه آتش سـوزى 

آماده باشیم.

ُمسرفان آب
سید عباس شریعت، مدیر آب و فاضالب شهرى اردستان 
با بیان اینکه در کل شهرستان اردسـتان حدود 15 هزار 
مشـترك از خدمات آبفا اسـتفاده مى کنند، گفت: حدود 
50 درصد مردم اردسـتان بیـش از الگـوى مصرف آب 
مصرف مى کنند کـه مهمترین دلیـل آن ویالیى بودن 
منازل آنهاسـت. در حـال حاضر شـش فشارشـکن در 
اردسـتان و زواره نصب کردیم که باز هم باید فشـار آب 

کاهش پیدا کند.

توسعه شبکه آب در محدوده 
منطقه 5

واحد فنی و مهندسـی آب و فاضالب منطقه 5 در خرداد 
ماه سال جاري اقدام به توسعه شـبکه آب به متراژ 516 
متر با اجراي لوله 110 پلی اتیلن در محدوده خیابان هاي 
گلسـتان غربی کوچه سـاحل، خیابان پنج آذر، آذر21 - 
خیابان رباط کوچه 45 و انتهاي خیابان امیر کبیر کرد. این 
اقدام به لحاظ درخواست مشترکین جدید این محل ها به 
دلیل واگذاري انشعاب و دسترسی به آب شرب بهداشتی 

صورت گرفته است.

خبر

معاون بازآفرینى و مســکن اداره کل راه و شهرســازى 
اصفهان گفت: دستکم 20 درصد از جمعیت شهرى استان 
در بافت فرسوده و مناطق حاشیه اى شهرها سکونت دارند. 
ایمان طاهر اظهار کرد: 14 هزار هکتــار بافت ناکارآمد 
شهرى در اســتان وجود دارد و شــهرهاى فوالدشهر، 
بهارستان و مجلســى بدون بافت فرســوده هستند اما 
بیشــترین حجم بافت فرسوده به شــهر هاى اصفهان، 
کاشان، خمینى شــهر و نجف آباد اختصاص دارد. وى با 
بیان اینکه حدود 10 درصد کل بافت هاى فرسوده کشور 
در اصفهان وجود دارد، افزود: اقدامات زیربنایى براى احیا 
و بازآفرینى شهرى در استان انجام و در هر شهرستان یک 

ستاد بازآفرینى تشکیل شده است.
طاهر گفت: وزارت راه و شهرســازى ســال گذشته 15 
هزار میلیارد ریال تســهیالت از صندوق توســعه ملى 
دریافت کرده که 530 میلیارد ریال از آن به استان اصفهان 
اختصاص پیدا کرده است. معاون بازآفرینى و مسکن اداره 
کل راه و شهرسازى اصفهان افزود: اولویت وزارت راه و 
شهرسازى در سال جارى توجه به مسکن در بافت هاى 
فرسوده است و بیشتر در زمینه نوسازى این واحدها کار 
مى کند. وى گفــت: به ازاى هر واحد تســهیالت 500 
میلیون ریالى نوسازى بافت هاى فرسوده با سود 9 درصد 

و 500 میلیون ریال با سود 18 درصد پرداخت مى شود.  

برنامه اســتفاده از کارت سوخت شــخصى از 20 مرداد 
به قوت خود باقى اســت اما رئیس انجمن جایگاهداران 
ســوخت اصفهان تأکید دارد که این اســتان هنوز براى 

اجرایى شدن طرح مذکور آمادگى کافى ندارد.
پیمان کامران در گفتگو با «ایرنــا» اظهار کرد: با توجه 
بــه بازخوردهایى که از مردم داشــتیم، هنوز بســیارى 
از آنها کارت ســوخت ندارنــد و از طرفى بــه دلیل به 
روز نبودن ســامانه قبلى اســتفاده از کارت هوشــمند، 
جایگاهداران ناچار به تهیه ســامانه جدید هستند و آنها 
باید مودم ســامانه را با هزینه 20 میلیــون ریال تأمین 

کنند.

کامران با تأکیــد بر اینکه بســیارى از جایگاهداران نیز 
روحیه الزم براى اجراى این طرح را ندارند، خاطرنشان 
کرد: بخشى از مطالبات آنها در سال 97 پرداخت نشد و 
حقوق آنها در ســال 98 افزایش نیافت از طرفى به دلیل 
تحریم ها، کیفیت بنزین کاهش یافته اســت که باعث 
افزایش تبخیر آن و ضرر جایگاهداران به ویژه در تابستان 

مى شود.
این اظهارات در حالى است که به گفته بهمن علیپور، مدیر 
روابط عمومى شــرکت ملى پخش فرآورده هاى نفتى 
منطقه اصفهان، برنامه استفاده از کارت سوخت هوشمند 

از بیستم ماه جارى در این استان اجرا مى شود.  

اصفهان براى استفاده از 
کارت سوخت آمادگى ندارد

10 درصد بافت هاى فرسوده 
در اصفهان است

انتشار تصویرى از نقش بر زمین شــدن یک اسب در 
میدان نقش جهان اصفهان در روز پنج شنبه، انعکاس 
فراوانى در شــبکه هاى اجتماعى داشت و در حالى که 
عده اى گرماى شدید هوا را دلیل این اتفاق مى دانستند، 
مباحثى درباره حقــوق حیوانات مطرح شــد که جاى 

تأمل است.
با پیگیرى هاى خبرنگار «ایرنا» مشــخص شد که این 
تصویر، توسط یکى از فعاالن محیط زیست  اصفهان و 
ظهر روز پنج شنبه در این میدان گرفته شده است. محمد 
کوشافر در مطلب اینستاگرام خود با انتشار این تصویر 
نوشت: «10 مرداد 98 میدان نقش جهان اصفهان، اسب 
کالسکه ناگهان افتاد. انتظار است شهردارى اصفهان در 

این گرماى هوا چاره اى اندیشد.»
در فاصله کوتاهى پس از ارســال ایــن مطلب، عکس 
مذکور در بســیارى از شــبکه هاى اجتماعى، منتشر و 
در کنار آن، وضعیت آب و هواى اصفهان در آن ساعت 
که دماى 43 درجه ســانتیگراد را نشان مى دهد، درج و 
عنوان شد که این اسب از شدت گرما از حال رفت و نقش 
بر زمین شد. کوشــافر در گفتگو با «ایرنا» با بیان اینکه 
حدود ساعت 12 ظهر پنج شنبه این تصویر را ثبت کرده 
است، اظهار کرد: «چیزى به عنوان سایه بان باالى سر 

این اسب بر روى درشکه مشاهده نکردم.» 
درشکه سوارى از بیش از 50 ساله گذشته در میدان نقش 
جهان برقرار بوده اســت و تعداد زیادى از گردشگران 

داخلى و خارجى بر این درشکه ها سوار شده اند و از آنها 
خاطراتى دارند اما در چند ســال گذشته، مباحثى مانند 
رعایت حقوق حیوانات در این کار از ســوى انجمن ها، 
دوستداران و فعاالن زیست محیطى مطرح شد و حتى 

تعدادى از آنها خواهان برچیده شدن این کار شدند. 
یک فعال و مدافع حقوق حیوانات درباره این موضوع به 
«ایرنا» گفت: برخى از اسب هاى میدان نقش جهان تا 
15 ساعت در روز کار مى کنند و سایه بان و جایگاه ویژه 
ندارند و این موضوع مصداق بارز حیوان آزارى اســت. 
ســپهر ســلیمى اضافه کرد: فعاالن و مدافعان حقوق 
حیوانات در درجه نخست، خواهان حذف این حیوانات از 
میدان نقش جهان هستند و اگر قرار به ماندن آنهاست 
باید حداقل حقوقشــان مانند کم کردن ساعت کارى و 

ایجاد شرایط مناسب مانند سایه بان فراهم شود.
مدیر روابط عمومــى اداره کل میراث فرهنگى، صنایع 
دستى و گردشگرى اســتان اصفهان هم با بیان اینکه 
کنترل و نظارت امور مرکز میــدان امام(ره) مانند تردد 
دوچرخه ها و درشــکه ها و فضاى ســبز آن به عهده 
شهردارى اصفهان اســت، اظهار کرد: میراث فرهنگى 
اصفهان براى فعالیت درشکه ها در این مکان تاریخى 
مخالفتى نــدارد اما تأکید مــى کند که ایــن کار باید 

ساماندهى و به درستى انجام شود.
شــهرام امیرى با اشــاره به اینکه عده اى اســتفاده از 
ماشین هاى برقى را براى جایگزینى اسب ها و درشکه 

ها پیشــنهاد کردند، تصریح کرد: به نظــر مى آید این 
وسایل چندان با محیط تاریخى و میراثى میدان، سازگار 
نیستند هرچند براى این موضوع باید با تعامل با بخش 

هاى مختلف، تصمیم گیرى کرد.
امیرى با بیان اینکه دیــدگاه میراث فرهنگى اصفهان، 
حذف درشکه ها نیســت بلکه بهبود و ساماندهى آن از 
جمله ایجاد جایگاه مناســب با رعایت حقوق حیوانات 
مورد تأکید است، گفت: ما آماده همکارى با شهردارى و 

درشکه چیان براى این موضوع هستیم.
مدیرکل روابط عمومى و امور بین الملل شهردارى اصفهان 
نیز با تأکید بر اینکه نظرهاى متعدد و مختلفى درباره حضور 
یا عدم حضور درشکه ها در میدان امام(ره) اصفهان وجود 
دارد، افزود: ســال گذشته برخى از تشــکل هاى مردم 
نهاد زیست محیطى از شهردارى خواستند تا درشکه ها 
جمع آورى شــود اما عــده اى دیگر تأکید داشــتند که 
درشکه ها به عنوان یکى از نمادهاى گردشگرى اصفهان 

باید در این مکان تاریخى، مستقر باشند.
ایمان حجتى با اشــاره به اینکه بســیارى از حیوانات 
استفاده شده در این درشکه ها، سن باال دارند، تصریح 
کرد: الزم است درباره حضور یا عدم حضور درشکه ها 
و اسب ها، اجماع نظر صورت گیرد و در صورتى که بنا 
بر حضور آنها شد، درباره ساماندهى آنها و ایجاد جایگاه 
مناسب و سایه بان بین شــهردارى، میراث فرهنگى و 

درشکه چیان، مشارکت باشد. 

اسب یکى از کالسکه هاى میدان نقش جهان گرمازده شد

حیوان آزارى 
در قلب شهر اصفهان!

 مســئول روابط عمومــى مرکز مدیریــت حوادث و 
فوریت هاى پزشــکى چهارمحال و بختیارى از جان 
باختن یک نفر بر اثر ریزش غار یخى چما در شهرستان 

کوهرنگ خبر داد.
محســن ابراهیمى با بیان این خبر افزود: جمعه شب 
فردى از فوت یک تن در اثر ریزش غار یخى چما خبر داد 
که بالفاصله کارشناسان اورژانس به محل حادثه اعزام 
شدند اما سخت  گذر بودن منطقه موجب شد تا اطالعات 

دقیق ترى از تعداد مصدومان احتمالى در دست نباشد.
هوشنگ مصطفوى، فرماندار شهرستان کوهرنگ نیز 
ضمن تأیید خبر ریزش غار یخى با بیان اینکه پنج اکیپ 
از نیروهاى امدادى به محل حادثه اعزام شده اند، گفت: 

براثر همین حادثه یکى از گردشگران که مرد 32 ساله از 
جیرفت استان کرمان بود فوت و یک آقا و یک خانم از 
استان اصفهان مصدوم شدند که مصدومان به صورت 

سرپایى درمان و مرخص شدند .
غار یخى چما در مجاورت روســتاى شیخ علیخان در 
فاصله 25 کیلومترى چلگــرد از توابع بخش مرکزى 
شهرستان کوهرنگ استان چهارمحال و بختیارى قرار 
دارد  و شبیه تنگه اى بزرگ و یک انبارى پربرف است که 

ارتفاع برف هاى آن تا 50 متر نیز مى رسد.
غار یخى چما در کوهرنگ در دو سال گذشته نیز موجب 
فوت سه گردشگر شده اســت. 12 نفر نیز در دو سال 

گذشته در این غار مصدوم شده اند.

نماینده ولى فقیـــه و امام جمعه اصفهــان در دیدار 
مدیرعامل فوالد مبارکه بــا وى تصریح کرد: تالش 
مدیریــت و کارکنان فــوالد مبارکــه در تولید و رفع 

وابستگى به بیگانگان قابل تقدیر است.
آیـت ا... سیــد یـوسـف طباطبایى نژاد با اشاره به نقش 
مدیریــت در اداره امور، تصریح کــرد: همان گونه که 
امیرالمؤمنین على (ع) هم تأکید فرموده اند، کارها باید به 
افراد خبره و مستعد سپرده شود تا آنها تجارب خود را در 
راه پیشرفت این مرز و بوم به کار گیرند و مطمئناً این امر 
با وجود مدیریت کارآمد فوالد مبارکه و مجاهدت هاى 
کارکنان آن در حال تحقق است. به یقین این تجارب 
مى توانــد در پیشــرفت و آبادانى کشــور مؤثر واقع

 شود.
وى دستیابى به رکوردهاى پى درپى در فوالد مبارکه 
را مصــداق عینى مدیریت مؤثر و تــالش قابل تقدیر 
کارکنان این واحد صنعتى دانست و گفت: خودکفایى 
در تولید محصوالتى که کشــور را از بیگانگان بى نیاز 
مى کند، باعث افزایش روحیه و امید در کشور و تقویت 
نگاه اقتصادى درون زاست که همواره مورد تأکید مقام 

معظم رهبرى بوده است.
آیت ا... طباطبایى نژاد در خاتمه  ســخنان خود اظهار 
امیدوارى کرد مدیــران و کارکنان در راه تولید و عزت 
و سربلندى جمهورى اســالمى ایران همچنان موفق 

باشند.

برخى تحقیقات علمى از اثرات ســوء برخى گونه هاى 
گیاهى و نتایج معکوس آنها خبر مى دهد. براى مثال در 
مورد درخت همیشه سبز کاج تاکنون نظرات متفاوتى 
ارائه شده است. چندى پیش، فریده روشن، عضو شوراى 
شــهر اصفهان گفته بود درخت کاج موجب افسردگى 
شهروندان مى شود.  مدیرعامل سازمان پارك ها و فضاى 
سبز شــهردارى اصفهان در گفتگو با «ایسنا» با بیان 
اینکه کاج عامل آلودگى هوا نیست، اظهار کرد: درختان 
کاج از فضاى شهر حذف نمى شوند، بلکه خود به خود بر 
اثر عواملى از جمله عمر طوالنى یا آلودگى هوا و ریختن 
سوزن هاى آنها، خود به خود حذف مى شوند و گونه هاى 

دیگرى جایگزین مى شود.
فروغ مرتضایى نژاد ادامه داد: درختان کاجى که در حال 
حاضر در شهر اصفهان کاشته شده اند، گونه ایرانى است 
که ظاهر زیبایى ندارد و ســوزن هاى این درخت بعد از 

مدتى مى ریزنــد، اما به این دلیل که از دســته گیاهان 
همیشه سبز هستند دوباره سوزن ایجاد مى کنند و درخت 

همیشه سبز است.
مدیرعامل ســازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى 
اصفهان در رابطه با گونه هاى دیگر درخت کاج گفت: 
سوزن هاى گونه هایى از کاج مثل هیبرید یا کاج مشهد 
دیرتر مى ریزند و ظاهر زیباترى دارند، گونه هایى که باید 
جایگزین درختان حال حاضر شوند این گونه ها هستند 
اما قرار نیست کاج ها را حذف کنیم. چون باید درختان 
همیشه سبز جایگزین شوند پس باید گونه هاى دیگر کاج 

یا سرو که همیشه سبز هستند کاشته شوند.  
مرتضایى نژاد با بیان اینکه کاج هم مانند دیگر درختان 
هوا را تصفیه مى کند، اظهار کرد: اما کاج ماده اى تولید 
مى کند که اجازه نمى دهد گیاه دیگرى در زیر یا اطراف 

این درخت رشد کند.  

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانى اصفهان گفت: بهبود 
شاخص هاى کسب و کار از اینرو در اولویت برنامه هاى 
دوره نهم اتاق بازرگانى اصفهان قرار گرفته که بر اساس 
آخرین آمارهاى ارائه شده  در آینده نه چندان دور با موج 
عظیم بیکارى به دالیل مختلــف از جمله تحریم هاى
 اعمال شده علیه کشــورمان و روى آوردن درصد قابل 
توجهــى از معامالت به فروشــگاه هــاى زنجیره اى 
روبــه رو خواهیم بود. محمــد رضا رجالــى  همچنین 
با بیان اینکه متاســفانه ســربازى اجبارى بــه یکى از 
چالش هاى اقتصاد کشــور تبدیل شــده گفت: تجربه 
کشورهاى توسعه یافته و در حال توسعه نشان داده است 
که هر کشورى ســربازى اجبارى را براى جوانان خود به 

ویژه فارغ التحصیالن دانشگاهى حذف نموده، به صورت 
میانگین یک تا 2 درصد بر رشد اقتصادى آن کشور افزوده 
شده است.  این صنعتگر و فعال اقتصادى افزود:  با روند 
فعلى ســربازى اجبارى، فارغ التحصیالن دانشــگاهى 
بالفاصله پس از فــارغ التحصیلى به مــدت نزدیک به 
دو ســال  با حضور در مراکز نظامى که بازدهى مناسبى 
هم براى این مراکز نخواهند داشــت از فضاى علمى و 
پژوهشى دور خواهند بود در حالى که مى توان پس از اخذ 
آموزش هاى مقدماتى نظامى مورد نیاز؛ با به کار گیرى این 
فارغ التحصیالن در بخش صنعت به عنوان سرباز صنعت، 
گام هاى ارزشمندى در توسعه اقتصادى کشور و همچنین 

موفقیت این جوانان در بخش صنعت برداشت. 

در چله تابستان حیاط امیرقلى امینى میزبان پیشکسوتان 
رسانه بود. کسانى که در اواسط دهه 60 به مدت یک دهه 
پر از فراز و نشیب هفته نامه اى را در این شهر منتشر مى 
کردند که سهم مهم و تأثیرگذار رسالت رسانه را در استان 
اصفهان یادآورى کرد. انتشار هفته نامه «نوید اصفهان» 
همزمان با روزنامه «سالم» استقبال گسترده مخاطبان 
را به همراه داشــت. فضل ا... صلواتى، مبــارز دوران 
طاغوت، در اواخر تصــدى نمایندگى مردم اصفهان در 
مجلس شوراى اسالمى، با هدف اطالع رسانى و آگاهى 
افکار عمومى و ارتقاى فرهنگ مکتوب در شهر اصفهان 

با حمایت دوستان، تحریریه اى را بنا نهاد.
 حاال 32 ســال از انتشــار هفته نامه «نوید اصفهان» 
مى گذرد و فرهنگســراى رسانه وابســته به سازمان 
فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شــهردارى اصفهان در 
همین راســتا در نظر دارد در برنامه هایى تحت عنوان 
«کارنامه» با مرور تاریخ مطبوعات این شــهر، هم یاد 
آنها که در نصف جهان «به قلم و آنچه به سبب قلم مى 
نویسند و سوگند خوردند» را گرامى بدارد و هم با مرور 

تاریخ، پاى حافظه اصفهانى ها را به میان بکشد.  
رئیــس ســازمان فرهنگــى، اجتماعــى و ورزشــى 

شــهردارى اصفهان با سخنرانى در نخســتین برنامه 
«کارنامه» که به پاسداشت هفته نامه «نوید اصفهان» 
اختصاص داشــت با بیان اینکه جوامع بى تاریخ دچار 
تشویش مى شــوند، اظهار کرد: برنامه هایى که تحت 
عنوان«کارنامه» در نظر گرفته شده همان گریز از بى 
تاریخى است تا تجربیات گذشته دستمایه حال و آینده 

شود. 

محمد عیدى با اشاره به اینکه «کارنامه» و برنامه هاى 
مشابه در تالش است تا روایت هاى ناگفته شهر شنیده 
شود تصریح کرد: نشریاتى همچون «نوید اصفهان»، 
«جام»، «تندر» و هر روزنامه و نشریه اى که در گذشته 
نه چندان دور در این شهر فعالیت داشته است باید دوباره 
زنده شــود و به عرصه گفتگو بیاید تا نقــِد نقد صورت

 گیرد.

اصفهانى ها زیر غار یخى کوهرنگ ماندند

تالش فوالد مبارکه قابل تقدیر است

کاج ها در شهر مى مانند

نقش  اثرگذار«سرباز صنعت» 
در توسعه اقتصادى 

«کارنامه» با «نوید» کلید خورد
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«رابرت دنیرو» قرار اســت در فیلم ســینمایى «قاتالن 
ماه کامل» ســاخته «مارتین اسکورســیزى» همبازى 

«لئوناردو دى کاپریو» شود.
  مارتین اسکورسیزى که هم اکنون مشغول تکمیل ساخت 
درام گانگسترى «مرد ایرلندى» با بازى رابرت دنیرو و «آل 
پاچینو» است، براى پروژه بعدى سینمایى که خود با عنوان 
«قاتالن ماه کامل» که اقتباسى از یک رمان جنایى است 

نیز با «رابرت دنیرو» همکارى خواهد کرد.
«رابرت دنیرو» پیش از این در فیلم هاى «راننده تاکسى»، 
«رفقاى خوب»، «گاو خشــمگین» و «مرد ایرلندى» با 
اسکورسیزى همکارى کرده است. «دنیرو» براى بازى 
در قسمت دوم فیلم «پدرخوانده» ساخته «فرانسیس فورد 
کاپوال» برنده اسکار نقش مکمل مرد شد و براى بازى در 
فیلم «گاو خشمگین» از اسکورسیزى اسکار نقش اصلى 

را دریافت کرده است.
داســتان فیلم «قاتالن مــاه کامل» دربــاره مجموعه 
قتل هایى است که در دهه 1920 میالدى در اوکالهاما 

روى داد؛ زمانى که سرخپوســتان منطقه اوسیج در زیر 
زمین هاى خود نفت کشــف کردند و سپس تک به تک 
کشته شــدند. وقتى آمار قتل ها زیاد شــد، اف بى آى که 
تازه تأسیس شــده بود، پرونده را در دست گرفت و یکى 
از هولناك ترین جنایت هاى سازمان یافته تاریخ آمریکا 

افشا شد.
«اریک راث»، نویسنده برنده اسکار فیلم هاى «فارست 
گامپ» و «مورد عجیب بنجامین باتن»، نگارش فیلمنامه 
اقتباســى «قاتالن ماه کامل» را بر اساس رمان نوشته 
«دیوید گرن» بر عهده دارد و قرار است مرحله فیلمبردارى 
فیلم «قاتالن ماه کامل» از بهار سال آینده میالدى آغاز 

شود.
پیش از این حضور «لئوناردو دى کاپریــو» در این فیلم 
ســینمایى قطعى شده بود تا ششــمین همکارى وى با 
 اسکورسیزى پس از فیلم هاى «دار و دسته نیویورکى ها»، 
«هوانورد»، «رفتگان»، «جزیره شــاتر» و «گرگ وال 

استریت» شکل بگیرد.

حمیدرضا صدر، منتقد ســینما و پژوهشــگر در 
تازه ترین پست اینستاگرامى خود، یادداشتى را 
درباره «رابین ویلیامز»، بازیگر فقید ســینماى 
جهان و پنجمین ســالى که از خودکشــى اش 
مى گذرد به همراه عکســى از دوران کودکى او 
منتشر کرده که بدین شرح است: «از وداع رابین 
ویلیامز پنج سال گذشت... به این عکس دوران 
کودکى رابین ویلیامز خیره شــده ام. پسرى با 
نگاهى ســاده و صمیمى در جامه اى آراسته که 
به دوربین چشم دوخته. چگونه مى شود چنین 
پسرى در بزرگســالى اش با آن همه محبوبیت 
و معروفیــت زندگى اش را با دســتان خودش 
پرپر کرده باشد؟ آن سادگى و صمیمیت با کالم 
شــیرینى گره خوردند و از او مــرد بزرگ حرفه 
نمایش ســاختند. همه تصور مــى کردند او را 
مى شناسند و مردى است که همان دور و برشان 
به سر مى برد. در آثارش پزشک شد، معلم، جن، 
زن، پیتر پن... همه را به وجد مى آورد. خنداند و 
امید داد، اما حاال که آگوست رسیده پنج سال از 
خودکشى اش سپرى شده. گویى همین دیروز 
بود خبر حلق آویز کردنــش در خانه اش همه را 

میخکوب کرد. مأموران اورژانس که رسیدند سه 
چهار ساعت از مرگش گذشته بود. در 63 سالگى.
افسرده بود و دلمرده. بى نشــان از رابین پر شر 
و شورى که مى شــناختیم. یکسالى با خودش 
کلنجار مى رفت. همســرش نوشــت بیمارى 

زوال عقل مغز رابین را به گلوله بسته بود. 
دوستش گفت پارکینسون گرفته 

بود و یکى از پزشکانش براى 
توصیف وخامت حالش افزود 
شــبیه این بود سلول هاى 
سرطانى یک به یک اعضاى 

بدنش را به بند کشــیده اند. 

رابین به خواب نمى رفت، توهم زده بود، مبتال 
به فراموشــى، به زحمت قدم برمى داشــت و 
روز و شــب را گم کرده بود... هر که بود، دیگر 

رابین نبود.
خودش روزگارى گفته بود همیشه فکر مى کردم 
بدترین چیز در زندگى این است تنها بمانید، ولى 
دریافتم بدترین چیز این است آدم هاى دور و 
برتان به شما احساس تنهایى القا کنند... 
و چه پایان طعنه آمیزى. رابین در تنهایى 
رفت و بــا وداع ناگهانــى و تلخش به 
خیلى ها احساس تنهایى القا کرد. دوباره 
به عکس رابین پسر بچه نگاه مى کنم، ولى 

عکس ها همیشه حقیقت را نمى گویند.»
جســد رابین ویلیامز در تاریخ 11 اوت 
2014 در خانه اش پیدا شد و پس 
از تحقیقات، مشــخص شد که 
او خــودش را حلــق آویز کرده 
اســت، به گفته همسرش او در 
ســال هاى پایانــى عمرش از 
افسردگى شــدید رنج مى  برد و 

به پارکینسون مبتال شده بود.

الله اســکندرى در حاشــیه مراســم جشنواره 
سینماتورز در جزیره کیش، تأکید کرد خواهرش 
(ستاره) و خانواده شــان، به دلیل قضاوت مردم 
درباره ویدیوى جنجالى منتشر شده، ماهى سخت 

را سپرى کرده اند.
الله اسکندرى در دفاع از خواهرش ستاره که براى 
انتشار ویدیویى در خارج از کشور زیر فشار است، 
گفت: «این یک ماه خیلى به ما سخت گذشت. ما 
سعى کردیم ســکوت کنیم اما آنچه باعث شد تا 
ستاره قربانى این جریان شــود، قضاوتى بود که 
خیلى از مردم درباره آن ویدی و داشتند. امیدوارم که 
ما مردم یک کمى انصاف بیشترى داشته باشیم.»
این بازیگر که در حاشیه مراسم اختتامیه جشنواره 
ســینماتورز در کیش ســخن مى گفت، توضیح 
داد ستاره اسکندرى به دلیل حضور در دادگاهى 
در همین رابطه، نتوانســته اســت در این رویداد 

سینمایى حاضر شود.

امیر جدیدى به عنوان اولین بازیگر «روز صفر»  
انتخاب شد. در حالى که پروانه ساخت این فیلم 
به تازگى صادر شده سعید ملکان پیش تولید اولین 

فیلم سینمایى اش در مقام کارگردان را آغاز کرد.
ملکان که در ابتدا به عنوان یکى از طراحان مطرح 
گریم در فیلم هاى سینمایى فعالیت مى کرد، پس 
از سال ها موفقیت در این حوزه پا به عرصه تولید 
گذاشــت و مجرى طرح و تهیه کنندگى چندین 
فیلم سینمایى و سریال نمایش خانگى را برعهده 

گرفت.
امیر جدیــدى قرار اســت ایفاگر نقــش اصلى 
«روز صفر» باشــد و بعد از «تنگه ابوقریب» که 
جایزه سیمرغ جشــنواره فجر را برایش به همراه 
داشت دومین همکارى اش را با سعید ملکان تجربه 
کند. فیلمنامه «روز صفر» را سعید ملکان و بهرام 
توکلى به صورت مشترك به نگارش درآوردند و 
بقیه بازیگران و عوامل این فیلم به  زودى معرفى 

مى شوند.

آخرین برنامه «عصر جدید» که جمعه شب روى آنتن 
شبکه 3 سیما رفت، در بخشى میزبان جواد رضویان، 

بازیگر سینما و تلویزیون بود.
این هنرمند در این برنامه طى سخنانى گفت: خدا 
را هزار مرتبه شــکر مى کنم که از یک خانواده 
بسیار مذهبى پا به عرصه هنر گذاشتم و همین 
موضوع بزرگ ترین عامــل بازدارنده براى 
جواد رضویان شد. آن زمان یا باید ریاضى 
محض و مهندســى مى خواندم که شأنیت 
خانواده را حفظ کند یا رشــته هاى دیگر. 
ولى من اولین نفر در خانواده بودم که وارد 
دانشکده هنر شدم و برایم واژه مطرب را به 
کار بردند که برایم خیلى سنگین بود. اما بعد از 
آن مســیر تغییر کرد. اگر اینجا هستم، بخش عمده اى 
از آن دعاى خیر پدر و مــادرم بوده و اصًال نقطه پرش 
من از مقطع ورود همسرم به زندگى ام است که مرا به 

باالتر هدایت کرد.
رضویان با بیان اینکه باالخره این تابو شکست اما 
در سال 78  بالغ بر ده ماه خانه نشین شدم و بعد 

از آن دیگر کسى من را نمى شناخت، اظهار کرد: موهایم 
بلند شده بود و کسى دیگر مرا نمى شناخت و حتى دوبار 
هم وصیتنامه نوشتم و به همسرم دادم که آن زمان هنوز 
عقد کرده بودیم. من به این باور رسیدم که خودم این کار 
را کردم و همه اینها به علت این بود که خودم را گم کرده 
بودم. فکر مى کردم اگر به جایى رســیده ام، بابت خودم 

بوده و غافل از اینکه خدا همواره من را هدایت مى کرد.
وى افزود: آن زمان از همسرم خواستم که از من جدا شود. 
احساس خالى بودن و پوچ بودن به من دست داده بود و 
افسردگى شدید گرفته بودم. از شب مى ترسیدم و آفتاب 
که غروب مى کرد حال مرگ به من دســت مى داد. آن 
زمان احساس مرگ داشتم و خواب دیدم که باران سوم 
پاییز که بزند من مى میرم. باران اول و دوم زد اما براى بار 
سوم برف آمد! و من ماندم. بعد پرت شدم به «پاورچین».
رضویان در ادامه حضورش در برنامــه «عصر جدید» 
عنوان کرد: شهرت خطرات بسیارى دارد و توکل به خدا 
و خانواده اثر بســیارى در این زمینه دارد. از نگاه من در 
کار هنرى و شهرت سه عامل اهمیت بسیارى دارد. من 
مرگ را دیدم. من آن روزها را که مرور مى کنم از خداوند 

مى پرسم که من الیق محبت تو هستم؟ دوم اینکه همت 
و خانواده اهمیت بسیار باالیى دارند. وى در پایان گفت: 
پدر و مادر بزرگ ترین ســرمایه فرزندان هستند و پدرم 
همیشه براى من دعا مى کند که پسر جان خدا آبرویت 

را حفظ کند.
در ادامه رؤیا نونهالى بابت حرف هاى جواد رضویان به 
گریه افتاد و گفت که یاد و خاطره پدر و مادرش با سخنان 
جواد رضویان زنده شده است. نونهالى گفت: هیچ کدام 
از ما تصمیم نمى گیریم چه خانواده اى باشــیم، همه خانواده ها 
عالى هســتند و همه دوســت داریم عالى باشیم،  پدرو 
مادرم خیلى نازنین بودند از صمیم قلبم دعا مى کنم که 
همه به اندازه پدر و مادر من عمر کنند، از جمله آدم هاى 
خوشبخت هستم که پدر و مادر خود را در سنین باال دیدم 
اما دلتنگ شدم و گاهى از رضایتمندى خنده ات نمى گیرد 
بلکه گریه ات مى گیرد و واقعاً مدتى بود نیاز داشتم که به 
یادشان چشمانم تر شود و این اشک من به شکرانه درآمد.

علیخانى گفت: من مى توانم جواد را به شبکه 3 براى ادامه 
«ماه عسل» معرفى کنم و کسى که اشک خانم نونهالى 

را در مى آورد مى تواند برنامه را ادامه بدهد.

فیلم سینمایى «ارتش سرى» به کارگردانى پیمان قاسمخانى با بازى سام درخشانى، 
پژمان جمشیدى و ریحانه پارسا به ایستگاه پایانى رسید.

دومین فصل فیلم سینمایى «خوب بد جلف» ســاخته موفق پیمان قاسمخانى با 
عنوان «ارتش سرى» جلوى دوربین رفت و با گذشت چند ماه از آغاز تصویربردارى 
به ایستگاه پایانى رسید. همزمان با پایان تصویربردارى فیلم «خوب، بد، جلف 2» 
تدوین این فیلم سینمایى آغاز شد. صفحه رسمى فیلم «خوب، بد، جلف 2» یا «ارتش 
سرى» با انتشار ویدیویى از پایان فیلمبردارى این فیلم سینمایى خبر داد. در صفحه 
رسمى فیلم «ارتش سرى» آمده است: «همزمان با پایان فیلمبردارى "خوب، بد، 
جلف: ارتش سرى" به کارگردانى پیمان قاسمخانى از اولین ویدیوى تبلیغاتى این 
فیلم رونمایى شــد. فیلمبردارى قســمت دوم اثر موفق "خوب، بد، جلف" به تهیه 
کنندگى محسن چگینى در لواسان به پایان رسید و تدوین آن، که همزمان با ضبط 

فیلم آغاز شده بود همچنان ادامه دارد و کمپین تبلیغاتى آن براى اکران آغاز شد.»
«خوب، بد، جلف» فیلمى به کارگردانى پیمان قاسمخانى و تهیه کنندگى محسن 
چگینى و عبدا... اسکندرى بود که اولین بار در سى و پنجمین جشنواره فیلم فجر به 
نمایش درآمد و توانست دیپلم افتخار بهترین فیلم از نگاه تماشاگران را کسب کند و 
به دلیل استقبال ویژه از این ساخته پیمان قاسمخانى قسمت دوم این فیلم با عنوان 

«ارتش سرى» ساخته شد.
«ارتش سرى» با داستانى متفاوت، روایتى از زندگى سام و پژمان را با فضایى شاد و 

کمدى به تصویر مى کشد.
سام درخشانى، پژمان جمشیدى، حامد کمیلى، ستاره پسیانى، ریحانه پارسا، مارال 
فرجاد، على اوجى، شکیب شجره، فرهاد آئیش و گوهر خیراندیش بازیگران «خوب، 

بد، جلف:  ارتش سرى» را تشکیل مى دهند.

ماجراى خانه نشینى 20 سال پیش 
جواد رضویـان
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«رابرت دنیرو» همبازى «لئوناردو دى کاپریو» مى شود

«ارتش سرى» به زودى تمام شهر را 
تسخیر مى کند!

حبیب دهقــان نســب، بازیگر تئاتر، ســینما و 
تلویزیــون درباره آخرین فعالیــت هاى خود در 
عرصه بازیگــرى گفت: در حــال حاضر پخش 
ســریال تلویزیونى «انحراف» را در برنامه دارم، 
عالوه بر آن بازى در ســریال «از بازگشت» را 
پشت سر گذاشــته ام که آن هم در نوبت پخش 

است. 
 وى در همین راستا ادامه داد: البته هنوز در مورد 
زمان پخش این دو سریال اطالع کاملى ندارم اما 
تا آنجا که مى دانم احتمال عوض شدن اسم آنها 

براى پخش وجود دارد. 
وى درباره حضور کمرنگ خود در سینما اضافه 
کرد: کار بازیگرى اینطور است که من به عنوان 

بازیگر منتظر پیشنهادات هستم و کارگردانان از 
من مى خواهند که در کدام پــروژه حضور پیدا 
کنم. اما هیچ پیشنهادى نیســت و به نظرم باید 
دلیل این اتفاق را از کارگردانان بپرســید که چرا 

من را به کلى فراموش کرده اند.
این بازیگر پیشکسوت درباره آخرین حضورش 
در سینما افزود: آخرین بار ســه سال گذشته در 
فیلم «امپراتور جهنم»بازى کردم که در جشنواره 
فیلم فجر هم حضور داشت و خب هیچ جایزه اى 
نگرفت. براى بازیگر جوایز چندان مهم نیستند. از 
نظر من عنصر مهم در بازیگرى استمرار در ایفاى 

نقش هاى متفاوت است.
دهقان نســب با اشاره به مشــکالت بازیگران 

پیشکســوت خاطرنشــان کرد: متأ سفانه 
بازیگران پیشکســوت به طــور کلى کنار 

گذاشــته شــده اند و این باعث افسردگى و 
ناراحتى آنان شده است. بازیگر هنگامى 

زنده اســت کــه جلوى 
دوربیــن مــى رود و یا 
روى صحنه تئاتر ظاهر 

مى شود و اگر این را 
از وى بگیریــد هیچ 

ندارد.

دهقان نسب: کارگردانان بگویند چرا در سینما کم کار شده ام

دفاع الله اسکندرى از 
خواهرش

امیر جدیدى 
به «روز صفر» پیوست

یادداشت حمیدرضا صدر در پنجمین سالگرد 
خودکشى ستاره سرشناس هالیوود

پایــان طعنه آمیز 
«رابین ویلیامز»

بو ب و ب را رابین ز ل زوال
دوستش گفت پارکینسون گرفته 

بود و یکى از پزشکانش براى 
توصیف وخامت حالش افزود 
شــبیه این بود سلول هاى 
سرطانى یک به یک اعضاى 

بدنش را به بند کشــیده اند. 

ب ه ىاینا ز ر رینچیز ب
دریافتم بدترین چیز این است آدم
برتان به شما احساس تنهایى
رابین و چه پایانطعنه آمیزى.
رفت و بــا وداع ناگهانــى و
خیلى ها احساس تنهایى القا ک
به عکس رابین پسر بچه نگاه مى
عکس ها همیشه حقیقت را نمى گو
جســد رابین ویلیامز در تاری
2014 در خانه اش پیدا

از تحقیقات، مشــخص
او خــودش را حلــق
اســت، به گفته همس
ســال هاى پایانــى
افسردگى شــدید رنج
به پارکینسون مبتال ش

شــرکت گوشــت پرور صفاهان شــرکت با 
مســئولیت محدود به شــماره ثبت 15182 و 
شناســه ملــى 10260361595 به اســتناد 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده 
مورخ1398/04/11 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
تراز نامه مالى وحسابهاى ســود وزیان شرکت 
منتهى به سال 1397 به تصویب رسید. روزنامه 
کثیراالنتشارنصف جهان جهت نشرآگهى هاى 
شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (551157)

شــرکت پرتو تصویر شــفا ســهامى خاص به شماره 
ثبــت 25637 و شناســه ملــى 10260463973 به 
اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى ســالیانه 
مورخ1398/04/28 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه 
و حساب ســود و زیان و گردش وجوه نقد و عملکرد مالى 
سال مالى 1397 به تصویب رســید. - رضا پورخلیلى به 
شــماره ملى 1280281669 به عنوان بازرس اصلى و 
على اکبر خداپرستان به شماره ملى 1189490961 به 
عنوان بازرس على البدل براى سال مالى 1398 انتخاب 
شدند. - روزنامه کثیراالنتشــار نصف جهان جهت درج 
آگهى هاى شرکت انتخاب گردید. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (551168)

شــرکت صنایع آجــر نماى شــهرزاد 
سهامى خاص به شــماره ثبت 41176 
و شناســه ملــى 10260588842 
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره 
مــورخ1398/04/01 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد :شــهرام خدادادى کدملى 
4723408460 بعنــوان مدیر عامل و 
رئیس هیئت مدیره- على محمد خدادادى 
کدملــى 1272083756 بعنوان نائب 
رئیس هیئت مدیره - مریم آقاابراهیمیا 
کدملــى 1280982837 بعنوان عضو 
هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد 
آور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، 
قراردادها، عقود اسالمى و اوراق عادى و 
ادارى با امضاء شهرام خدادادى منفردا و 
با مهر شرکت معتبر است. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(551966)

 شــرکت الماس فلز کویر شــرکت سهامى 
خاص به شماره ثبت 55784 و شناسه ملى 
14005661862 به اســتناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ1397/09/21 و با عنایت 
به اختیارات تفویضى مجمــع عمومى فوق 
العاده  مورخ 97/9/18 ، مبلغ 2327642931 
ریال از محل واریز نقدى طــى گواهى هاى 
شــماره2755/895 مــورخ97/9/19 
و2755/896 مورخ97/9/19 بانک مسکن 
شعبه خیابان احمدآباد و گواهى شماره10/25 
مورخ97/9/20 بانک ملت شعبه مشیرالدوله 
اصفهان و مبلغ 13672357069 ریال از محل 
سودهاى تقسیم نشده سهامداران افزایش 
یافت و به تبع آن ماده 5 اساســنامه شرکت 
به شرح زیر اصالح گردید: ماده 5 اصالحى: 
سرمایه شرکت معادل مبلغ 20000000000 
ریال (بیســت میلیارد ریال) مى باشد که به 
تعداد 2000000 سهم 10000 ریالى با نام 
عادى منقســم گردیده و تماما پرداخت شد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان ا اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (552591)

شــرکت صنایع آجــر نماى شــهرزاد 
سهامى خاص به شــماره ثبت 41176 
و شناســه ملــى 10260588842 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
مــورخ1398/04/01 تصمیمــات ذیل 
اتخاذ شد : شــهرام خدادادى به کدملى 
4723408460 و مریــم آقاابراهیمیا به 
کدملــى 1280982837 و على محمد 
خــدادادى به کدملــى 1272083756 
بعنوان اعضاى اصلــى هیات مدیره براى 
مدت دوســال انتخــاب گردیدند. على 
آقاابراهیمیان به کدملى 1292124695 
و ایرج بهرمند به کدملى 1817987232 
بترتیب بسمت بازرسان اصلى و على البدل 
شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند. 
روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت 
درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره 
کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (551967)

شــرکت نداى حرم شرکت ســهامى خاص 
بــه شــماره ثبــت 1703 و شناســه ملى 
10260195722 به اســتناد صورتجلسه 
هیئــت مدیــره مــورخ1398/03/27 و 
به اســتناد نامــه شــماره 98/13/3160 
مورخ1398/4/16 مدیریــت حج و زیارت 
استان اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقاى 
محمد على ملکى نجف آبادى به شــماره ملى 
1090853122 به سمت رئیس هیات مدیره 
و مدیرعامل و آقاى مرتضى ملکى نجف آبادى 
به شــماره ملى 1090906609 عضو هیات 
مدیره و آقاى حســنعلى منتظرى نجف آبادى 
به شماره ملى 1090845316بعنوان نایب 
رئیس هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
شدند کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور 
شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها 
و عقوداسالمى با امضاى آقاى محمد على ملکى 
نجف آبادى و مهر شرکت معتبر مى باشد. مدیر 
عامل مجرى مصوبات هیات مدیره خواهد بود. 
اداره کل ثبت اســناد و امالك استان اصفهان 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

نجف آباد (551979)

آگهى تغییراتآگهى تغییراتآگهى تغییراتآگهى تغییراتآگهى تغییرات

آگهى تغییرات
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 شرکت نداى حرم شرکت ســهامى خاص به شماره 
ثبــت 1703 و شناســه ملــى 10260195722 به 
اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومى فــوق العاده 
مــورخ1398/03/27 و بــه اســتناد نامه شــماره 
98/13/3160 مــورخ1398/4/16 مدیریــت حج و 
زیارت استان اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ماده 37 
اساسنامه به شرح زیراصالح گردید : ماده 37 اصالحى 
اساسنامه : کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهد آور و ادارى 
شرکت با امضاى اشخاصى است که هیات مدیره تعیین 
مى نماید . اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
مرجع ثبت شــرکت هــا و موسســات غیرتجارى

 نجف آباد (551981)

شــرکت باز آفرینان میراث ایرانیان سهامى خاص به 
شماره ثبت 58500 و شناسه ملى 14006785814 به 
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ1397/12/05 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : زهرا عریانى شماره ملى 
1289708177 به سمت رئیس هیات مدیره -مسعود 
باقرى نژاد نایینى شماره ملى 1249950678 به سمت 
نایب رئیس هیات مدیره -بهنام کوچکیان جزى شماره 
ملى 5110711135 به ســمت عضو هیات مدیره و 
مدیرعامل براى مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق 
و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاء دو نفر از اعضاى 
هیات مدیره و با مهر شرکت معتبر است. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (551149)

آگهى تغییرات

آگهى تغییرات

به گــزارش خبرنگار ایمنا وحید محمــد زاده بازیکن تیم 
فوتبال ذوب آهن که چهار سال اســت در این تیم حضور 
دارد و بازى هاى درخشانى از خودش به نمایش گذاشته، 
قبل دیدار حســاس ذوب آهن مقابل االتحاد عربســتان 
گفت وگویى با ایمنا انجام داده اســت. بخش هایى از این 

گفتگو را بخوانید.
شرایط ذوب آهن را براى رویارویى با 

االتحاد چگونه مى بینى؟
تمرینات خوبى را پشت سر گذاشتیم و بازى هاى دوستانه 
خوبى انجام دادیم که 8 مرداد در آخرین بازى تدارکاتى به 
مصاف فوالد در اهواز مى رویم. بازى سخت و دشوارى با 
االتحاد داریم چرا که بازیکنان خوبى در اختیار دارند،در بازى 
رفت و برگشت ذوب آهن میزبانى ندارد، اما بازى اول براى 
هر دو تیم سرنوشت ساز اســت و امیدواریم بتوانیم نتیجه 
خوبى بگیریم. در بازى رفت و برگشت ذوب آهن میزبانى 
ندارد، اما بازى اول براى هر دو تیم سرنوشت ســاز است و 

امیدواریم بتوانیم نتیجه خوبى بگیریم.
بازیکنان جدید و ســربازى که به تیم 

ملحق شدند چقدر مى توانند در عملکرد 
ذوب آهن مؤثر باشند؟

مهدى پور، اســماعیلى فر و پهلوان در ذوب آهن حضور 
داشــتند و جزء نفــرات اصلــى بودند؛ آن هــا بازیکنان 
فوق العاده اى هستند که بازگشتشان مى تواند کمک تیم 
در آسیا و لیگ باشد. به غیراز یک دروازه بان و چند بازیکن 
جوان خرید خاصى نداشــتیم، دو فوتبالیست خارجى هم 
جذب کردیم که به گفته منصوریان باید تمرین بیشترى 

داشته باشند تا بتوانند تیم را همراهى کنند.
با توجه به اینکه اردوهاى خارج از کشور 
نداشتید، بازى هاى دوستانه چطور بود؟

هدف از اردوى خارجى کنار هم بودن تیم است، اما با توجه 
به اینکه تیم ما این اردو را نداشت تمریناتمان را در اصفهان 
انجام دادیم، برخى تیم ها در ترکیه بازى هاى دوســتانه 
برگزار کردند و ما در ایران  اردو زدیم که خیلى تفاوتى باهم 
نداشت. هدف از بازى دوســتانه پیدا کردن نقاط ضعف و 
ترکیب اصلى تیم است که تا حدود زیادى کادر فنى به آن 
رسیده، گرچه تیم ما دست به تغییر زیادى نزده که بخواهند 

افراد را با یکدیگر هماهنگ کند.
نظر تو در مــورد کم شــدن بودجه 

ذوب آهن چیست؟
کامل در جریان نیستم، اما یک چیزهایى دراین باره شنیدم. 
با االتحاد عربســتان بازى داریم و تنها نماینده ایران در 
آسیا هستیم؛ کار اشتباهى است که بخواهند بودجه تیم 
را کم کنند. تیم االتحاد تا به اینجــاى کار با یک تیمى 
انگلیسى بازى کرده، جذب بازیکن داشته و هزینه هاى 
زیادى صرف تیمش کرده تا موفق شوند. ذوب آهن هم 
نمى تواند با سوزن به جنگ شمشــیر برود بلکه به خاطر 
چیزى که مى خواهیم به آن برســیم بایــد هزینه کنیم. 
همان طور که بردن تیم هاى عربســتانى به خاطر برخى 
مسائل خاص مردم ایران را خوشــحال مى کند، باخت 
به این تیم ها هم مردم را ناراحت خواهد کرد. کم کردن 
بودجه مدیرعامل و کادر فنى را تحت فشار قرار مى دهد؛ 
اگر مى خواهیم قهرمان شویم باید هزینه کنیم و زمانى که 
بودجه را پایین بیاوریم به خودمان ضربه زده ایم و نباید از 

این تیم انتظار زیادى داشته باشیم.

وحید محمد زاده  با اشاره به کم شدن بودجه ذوب آهن و دیدار فردا با نماینده عربستان:

نمى توانیم با سوزن
 به جنگ شمشیر برویم

تیم ملى والیبال ایران صبح چهارشــنبه تهران را به 
مقصد روسیه ترك مى کند.

اردوى تیم ملى والیبال ایران ایــن روزها در تهران 
در جریان اســت و با توجه به بســته بودن تمرینات 
به روى خبرنــگاران اطالعات دقیقــى از وضعیت 
ملى پوشــان هم در دسترس نیســت! کوالکوویچ 
که امســال روى 14 بازیکن تمرکز کرده و در لیگ 
ملت ها هــم تغییرى در ترکیب تیمــش نداد، براى 
حضور در انتخابى المپیک هم به جز شهرام محمودى 
از هیچ بازیکن جدیدى دعــوت نکرد. در واقع به جز 
14 بازیکنــى که در مرحله نهایى لیــگ ملت ها در 
شیکاگو حاضر بودند، تنها شهرام محمودى، بازیکن 
باتجربه اى که به تازگى از بند مصدومیت رها شده، در 

اردوى تیم ملى حاضر است.
با اعــالم امیر خوش خبــر ملى پوشــان صبح روز 

چهارشنبه راهى روسیه مى شوند تا از 18 مردادماه کار 
خود را در مرحله اول انتخابى المپیک با 3 تیم مکزیک، 
کوبا و روسیه دنبال کنند. به نظر مى رسد کوالکوویچ 
تا روز سه شنبه وقت دارد که یک بازیکن خط خورده 

تیم ملى براى حضور در روسیه را اعالم کند.
آنطور که پیداســت این یــک بازیکن در پســت 
پشت خط زن خواهد بود چون طبق عرف همیشگى در 
این پست دو بازیکن باید در لیست 14 نفره قرار بگیرند. 
هم اکنون با حضور امیر غفور، شهرام محمودى و پوریا 
یلى سه بازیکن در این پســت حضور دارند. باید دید 
کوالکوویچ روى نام کدام بازیکن خط قرمز مى کشد.
شاید در نگاه اول شــانس پوریا یلى براى ماندن در 
لیست نهایى از دو بازیکن باتجربه دیگر کمتر باشد، 
اما باید دید آیا شرایط شهرام محمودى کوالکوویچ را 

راضى کرده یا خیر.

از بین شهرام، امیر و پوریا

آخرین خط خورده تیم ملى والیبال کیست؟

هافبک فصل گذشته تیم سپاهان اصفهان با عقد 
قراردادى یکساله به گل ریحان البرز پیوست.

حسین پاپى هافبک باتجربه سپاهان که سالها در 
این تیم بازى کرد و بازوبند کاپیتانى طالیى پوشان 
اصفهانى را نیز به دست آورد، بعد از جدایى از جمع 
شــاگردان امیر قلعه نویى با عقد قراردادى به تیم 

لیگ یکى گل ریحان البرز پیوست.
پاپى در نیم فصل سال گذشته بعد از توافق با امیر 
قلعه نویى سرمربى سپاهان نامش از لیست این تیم 
خارج شــد و در پایان فصل نیز با پایان قراردادش 
بازیکــن آزاد بود. او حاال قــرارداد جدیدى با گل 

ریحــان منعقد کرده تا در فصل پیش رو شــاگرد 
محمد نصرتى در این تیم لیگ یکى باشد.

کاپیتان سپاهان به گل ریحان البرز پیوست

در حالیکــه هنوز زمــان زیادى از حضــور گابریل 
کالدرون و آندره استراماچونى به عنوان سرمربیان 
سرخابى هاى پایتخت نگذشته، هر دوى آنها وضعیت 
خوب و قابــل قبولى در ایران دارنــد؛ از ارتباط این 
دو ســرمربى با هواداران تا تعریــف و تمجیدهایى 
که طى چند وقت اخیر از ایــران انجام دادند. این را 
حتى مى توان از مصاحبه هاى هر دو ســرمربى هم 
فهمید. اینکه انگار وضعیت در ایران براى کالدرون 
و اســتراماچونى به قدرى خوب است که آنها بدون 
توجه به مسائل حاشــیه اى در حال حاضر فقط به 
آماده سازى تیم هاى شــان براى شرکت در لیگ 

نوزدهم فکر مى کنند. 
البته که تازه ابتداى حضور این دو مربى خارجى در 
ایران است اما با این حال باز هم در مقایسه با برخى 

از نمونه هاى قدیمى، وضعیت براى دو ســرمربى 
آرژانتینى و ایتالیایى خوب پیش مى رود. تنها اتفاق 
جالبى که ممکن اســت آنها را کمى متعجب کرده 
باشد، نامشخص بودن زمان شــروع لیگ نوزدهم 
است. در حالیکه هردوى این مربى ها در لیگ هاى 
معتبرى کار کردند که زمان شــروع و پایان شــان 
مشخص بوده، در حال حاضر حتى زمان قرعه کشى 
لیگ نوزدهم مشخص نشــده و همین بدون شک 
تجربه اى جدیــد و البته عجیب بــراى آنها خواهد 
بود. همچنین از داخل هر دو باشــگاه خبر مى رسد 
که کالدرون و استراماچونى بدون اینکه نارضایتى و 
تعجب خود را زیاد رسانه اى کنند، پیگیر این موضوع 
هستند که باالخره تیم هاى شان چه زمان به صورت 

رسمى کار خود را شروع خواهند کرد؟

تجربه عجیب کالدرون و استراماچونى در ایران!

حسین وفایى، اسنوکر باز ایرانى که براى مسابقات 
عازم چین شــده بود از دزدیده شــدن کیف خود در 
فرودگاه چین خبر داد. این اسنوکر باز اکنون بدون پول 
و پاسپورت در یکى از فرودگاه هاى چین بالتکلیف 
اســت و مراجعه او به پلیس نیز بى فایده بوده است. 
او تنها تلفــن همراه خود را کــه در کیفش نبوده، در 

اختیار دارد.
وفایى با انتشار پستى در اینستاگرام در این باره گفت: 
در گیت دراز کشــیده بودم و بر روى صندلى خوابم 
برد و کیف را باالى سرخود قرار داده بودم. زمانى که 
بیدار شدم دیدم که کیف من که تمامى مدارك، پول 
و پاسپورت من در آن بود دزدیده شده است. به پلیس 
چین شکایت کردم و بعد از بررسى دوربین متوجه شدم 
که حتى خودم را هم در دوربین نمى توانند پیدا کنند 

چه برسد به دزد!
او ادامه داد: متاسفانه تا دوشنبه سفارت ایران تعطیل 

است و من بدون پاسپورت نمى دانم باید چه کار کنم 
و اکنون در جستجوى سفیر ایران هستم که براى من 
پاسپورتى صادر کند که از مسابقات خود جا نمانم. هر 
بارى که به کشور چین مى آیم یک مشکلى براى من 
پیش مى آید و امیدوارم طرفدارهایم دعا کنند که به 

موقع به مسابقات خود برسم.

دزدیدن پول و پاسپورت
 اسنوکرباز ایرانى در چین

سایت رسمى کنفدراسیون فوتبال آسیا در آستانه دیدار تیم هاى فوتبال ذوب آهن ایران 
و االتحاد عربستان با انتشار گزارشى، به بررسى بازیکنان مؤثر تیم هاى حاضر 
در این مرحله پرداخته و ارســالن مطهرى از ذوب آهن و رومارینیو از االتحاد را 

مؤثرترین بازیکنان دو تیم دانسته است.
در بخشى از این گزارش آمده است: ارسالن مطهرى با وجود اینکه تنها 377 

دقیقه از 540 دقیقه ممکن مرحله گروهى به میدان رفت، سودمندترین 
بازیکن ذوب آهن بوده اســت. او با سه گل زده و یک پاس گل، 

مؤثرترین بازیکــن هجومى تیمش در لیــگ قهرمانان 
آسیاســت. این بازیکن 26 ســاله با وجود اینکه سه 

ماه قبل از حضور در ایران در تیم صحم عمان 
توپ مى زد، با به ثمر رساندن شش 

گل، آقاى گل تیمش در فصل 
گذشته لیگ برتر ایران بود.

خود را در ســال 2015 مطهرى امیدوار است موفقیت 
رساندن سه گل در 10 دیدار، تکرار کنــد، جایى که او بــا به ثمر 

به نفت تهران براى صعود به مرحله یک چهارم نهایى لیگ قهرمانان آسیا کمک کرد. 
او در مسابقات سال 2018 هم در تراکتورسازى حضور داشت، اما در سه دیدارى 

که به میدان رفت، گلى به ثمر نرساند.
AFC درباره رومارینیو هم نوشت: با پایان قرارداد ناصر الشمرانى و تعلیق یک 
ساله فهمد المولد، بار اصلى گلزنى االتحاد روى دوش رومارینیوست. این 
بازیکن برزیلى در هر ســه دیدار آخر مرحله گروهى گلزنى کرد و 
امیدوار است این روند را در دیدار روز دوشنبه برابر ذوب آهن 

ادامه دهد.
لیــگ قهرمانــان آســیا 
رقابتى اســت که رومارینیو 
عملکرد فوق العــاده اى در آن 

شــته  ا اســت. این بازیکن 28 ساله در این د
مسابقات، 18 گل به ثمر رسانده که 9 گل آن در سه فصل حضور در الجیش بوده 
است، پیش از اینکه بهترین عملکرد خود را با الجزیره در سال 2018 با شش 

گل زده نشان دهد و سه گل هم در این فصل به ثمر برساند.

ذره بین آسیایى روى ارسالن مطهرى

سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا در گزارشى به مربى هاى حاضر در مرحله یک هشتم 
نهایى لیگ قهرمانان آسیا و بررسى کارنامه مربیگرى برانکو و منصوریان پرداخت. به 

گزارش سایت AFC، دور رفت مرحله یک هشتم نهایى لیگ قهرمانان آسیا از 
این هفته آغاز مى شود و تیم ذوب آهن نماینده ایران باید برابر االتحاد 

عربستان قرار گیرد. سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا در گزارشى 
به معرفى مربیان حاضر در ایــن مرحله از رقابت هاى غرب 

آسیا پرداخت.
علیرضا منصوریان

تنها مربى بومى در غرب آســیا که توانســت 
تیمش را به این مرحله از رقابت ها برســاند. 

منصوریان موفق شد براى دومین بار پیاپى 
این تیم اصفهانى را به مرحله حذفى لیگ 
قهرمانان آسیا برســاند. او یک سال بعد 
از اتمام کارش در استقالل، در نوامبر 
2018 هدایت ذوب آهن را بر عهده 
گرفت. او یکى از افرادى بود که در 
جام جهانى 1998 فرانسه در تیم 

ملى ایران عضــو بود. این مربى 

47 ســاله در ســال 2009 کار مربیگرى خود را در پاس همدان آغاز کرد و در ادامه 3 
سال در تیم زیر 23 ساله هاى ایران به عنوان مربى فعالیت کرد. او اولین 
بار در لیگ قهرمانان آسیا موفق شــد نفت تهران را به یک چهارم 
نهایى لیگ قهرمانان آسیا برســاند ولى برابر االهلى امارات تن 

به شکست داد.
برانکو ایوانکوویچ

برانکو در 65 سالگى، مســن ترین مربى در این فهرست در بین 
مربى هاى غرب آسیا اســت. او موفق شد در سال 1998 
در حالى که دســتیار بالژویچ در تیم ملى کرواســى 
بود، ســومى جام جهانى را تجربه کند. او همچنین 
پرافتخارترین مربى در غرب آسیا است. او توانسته 
است قهرمانى در لیگ چین با شاندونگ و 3 قهرمانى 
در لیگ ایران با پرسپولیس را به دست بیاورد. او در 
سال 2017 تیم پرسپولیس را به نیمه نهایى لیگ 
قهرمانان رساند و یک سال بعد با یک پله بیشتر 
به فینال رساند تا اینکه امسال تهران را به 
مقصد جده ترك کرد و هدایت االهلى 

را بر عهده گرفت.

تمجید AFC از منصوریان

تبال آسیا در آستانه دیدار تیم هاى فوتبال ذوب آهن ایران 
به بررسى بازیکنان مؤثر تیم هاى حاضر گزارشى،
ـالن مطهرى از ذوب آهن و رومارینیو از االتحاد را 

سته است.
7است: ارسالن مطهرى با وجود اینکه تنها 377

حله گروهى به میدان رفت، سودمندترین 
ت. او با سه گل زده و یکپاسگل،

ى تیمش در لیــگ قهرمانان 
ســاله با وجود اینکه سه 

 تیم صحم عمان 
 شش 

ل 

 2015 5خود را در ســال
رساندن سه گل در 10 دیدار، به ثمر 

به نفت تهران براى صعود به مرحله یک چهارم نهایى لیگ قهرمانان آسیا کمک کر
8او در مسابقات سال2018 هم در تراکتورسازى حضور داشت، اما در سه دیدار

که به میدان رفت، گلى به ثمر نرساند.
AFC درباره رومارینیو هم نوشت: با پایان قرارداد ناصر الشمرانى و تعلیق یک
ساله فهمد المولد، بار اصلى گلزنى االتحاد روى دوش رومارینیوست. ای
بازیکن برزیلى در هر ســه دیدار آخر مرحله گروهى گلزنى کر
امیدوار است این روند را در دیدار روز دوشنبه برابرذوب آه

ادامه دهد.
لیــگ قهرمانــان آسـ
رقابتى اســت که رومارین
عملکرد فوق العــاده اى در

شــته  ا 8اســت. این بازیکن28 ساله در اید
9 گل به ثمر رسانده که 9 گلآن در سه فصل حضور در الجیش بو 8مسابقات، 18

اینکه بهترین عملکرد خود را با الجزیره در سال2018 با شش 8است، پیش از
گل زده نشان دهد و سه گل هم در این فصل به ثمر برساند.

شتم  یک هک شى به مربى هااى حااضر در مرحلهل در گگزارشا آسیاا تبال آال
منصوریان پرداخت. به  سیا و بررسى کارنامه مربیگرى برانکو و

، دور رفت مرحله یک هشتم نهایى لیگ قهرمانان آسیا از 
 و تیم ذوب آهن نماینده ایران باید برابر االتحاد 

یت کنفدراسیون فوتبال آسیا در گزارشى 
ر در ایــن مرحله از رقابت هاى غرب 

یان
ب آســیا که توانســت 

 از رقابت ها برســاند. 
راى دومین بار پیاپى 
 مرحله حذفى لیگ 
د. او یک سال بعد 
قالل، در نوامبر 
هن را بر عهده 
ى بود که در 
نسه در تیم 
 این مربى

ر پااس همدانا را دا خودخ مربیگرىگ 2 کارکا ر ســالال92009 99 ســااله دل 4747
23 ساله هاى ایران به عنوان مربى زیر 3سال در تیم
بار در لیگ قهرمانان آسیا موفق شــد نفت ته
نهایى لیگ قهرمانان آسیا برســاند ولى بر

به شکست داد.
برانکو ایوانکوویچ

مســن ترین مربى 5برانکو در 65 سالگى،
مربى هاى غرب آسیا اســت. او مو
د در حالى که دســتیار بالژویچ
بود، ســومى جام جهانى را تج
در غرب پرافتخارترین مربى
است قهرمانى در لیگ چین با
در لیگ ایران با پرسپولیس ر
7سال 2017 تیم پرسپولیس
قهرمانان رساند و یک س
به فینال رساند تا این
مقصد جده ترك
را بر عهده

سبزپوشان دیار اصفهان به عنوان تنها نماینده ایران 
در لیگ قهرمانان آسیا 2019 ساعت 20 روز دوشنبه 
در مرحله یک هشــتم نهایى باید دیدار رفت خود 
مقابل االتحاد عربستان را در کشور امارات برگزار 
کنند. علیرضا منصوریان سرمربى ذوب آهن تیمش 
را براى این مسابقه آماده کرده و امید دارد تا در اولین 
بازى فصل جدید بتواند موفق شــود. ذوب آهن اما 
براى بازى روز دوشــنبه 3 بازیکن خود را در اختیار 
ندارد. محمدرضا خلعتبرى و نیما طاهرى به دلیل 
مصدومیت و میالد فخرالدینى به دلیل محرومیت 
3 بازیکنى هســتند که قادر بــه همراهى تیم خود 
مقابل االتحاد نیســتند و همراه ذوبى ها به امارات 

نیز سفر نکردند.
تیم فوتبال ذوب آهن دیروز ایران را به مقصد امارات 
ترك کرد. شاگردان منصوریان امروز هم در شهر 
دبى تمرین مى کنند تا براى این دیدار حســاس و 
حیاتى آماده شوند. گفتنى است از ساعت 13 امروز به 
وقت ایران کنفرانس مطبوعاتى با حضور سرمربیان 

و 2 بازیکن از دو تیم انجام مى شود.
در همین حال کنفدراســیون فوتبال آسیا باشگاه 
ذوب آهن را جریمه نقدى کــرد. ذوب آهنى ها به 
دلیل پرتاب ترقه به داخل زمین در بازى با الوصل 
4500 دالر و به دلیل حضور افراد متفرقه در رختکن 

این تیم 3500 دالر جریمه شدند.

ذوب آهن، آماده
 بازى بزرگ

روز پنجشنبه، بازى خیریه و نمایشى تیم هاى سپاهان 
و کودکان کار منجر به یک اتفاق ویژه و انسان دوستانه 
از سوى باشگاه سپاهان و امیرقلعه نویى سرمربى این 

تیم شد.
تیم سپاهان در روزهایى که براى حضور پرقدرت در 
لیگ برتر آماده مى شود در یک دیدار نمایشى به مصاف 
تیم فوتبال کودکان کار رفت. مسابقه اى که با توجه به 
اعتبار تیم سپاهان و مجموعه عوامل این تیم باعث به 
وجود آمدن روحیه شگفت انگیزى در بین بچه هاى تیم 

فوتبال کودکان کار شده بود.
اما اتفاق جالبى که در پایان این بازى رخ داد این بود که 
امیرقلعه نویى به مسئوالن باشگاه سپاهان گفت که دو 
بازیکن از تیم کودکان کار را براى حضور در تیم هاى 
پایه ســپاهان در نظر بگیرند. دروازه بان و مهاجم تیم 
کودکان کار با نمایش خوبى که داشتند توانستند نظر 
سرمربى تیم سپاهان را جلب کنند. على خسروى که 
یکى از چهره هایى است که تیم کودکان کار را حمایت 
کرده و همراه این تیم در این بازى حضور داشت در این 
رابطه گفت:« باید تشــکر کنم از آقاى تابش و آقاى 
قلعه نویى که در این پویش شرکت کرده و در نهایت 
این اجازه را صادر کردند کــه دو بازیکن تیم کودکان 
کار بتوانند به مجموعه ســپاهان اضافه شــوند.» او 
همچنین محمدرضا زنوزى مالک و مدیرعامل باشگاه 
تراکتورســازى را نیز به این پویش دعوت کرده و از او 
خواســت که در کمپین کمک به تیم فوتبال کودکان 
کار شرکت کند. با این وجود امیرقلعه نویى سرمربى 
تیم سپاهان از مسئوالن باشگاه خواسته که شرایط این 
دو بازیکن را بررسى کنند و در صورتى که شرایط مهیا 

باشد با این دو بازیکن قرارداد بسته خواهد شد.

قلعه نویى دو بازیکن تیم 
کودکان کار را پسندید
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

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

خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شماره 139860302023000289 مورخ 98/04/02 خانم شهین همتى 
به شماره شناسنامه 437 کدملى 1285708131 صادره از اصفهان فرزند حسینعلى نسبت 
به دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 130/58 مترمربع مفروزى از پالك 
شــماره 2797- اصلى واقع در بخش 4 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت رسمى مشاعى 

اولیه محرز گردیده است. 
ردیف 2- برابر رأى شــماره 139860302023000291 مــورخ 98/04/02 خانم عزت 
شجاعى اصفهانى نژاد به شماره شناسنامه 276 کدملى 1287500315 صادره از اصفهان 
فرزند سید رضا نسبت به چهار دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 130/58 
مترمربع مفروزى از پالك شماره 2797- اصلى واقع در بخش 4 ثبت اصفهان که در ازاى 
مالکیت رسمى مشاعى اولیه محرز گردیده اســت. بدیهى است در صورت انقضاى مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت 
اول: 1398/4/29 تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1398/5/13 م الف: 533660 صفائى- رئیس 

منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /4/347 
ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ وقت رسیدگى و ابالغ دادخواست و ضمائم- غالمرضا شهریارى دادخواستى به مبلغ 
انتقال خودرو 651/71 د 38 ریال بطرفیت على صادقى- غالمرضا شهریارى- وحید زارعى 
پور- ســید مهدى طاهرى- عبدالرضا داودى- نبى اله حیدرى- ولى اله زندیان که اعالم 
شده مجهول المکان است تقدیم و به کالسه 98- 604 در شعبه چهارم حقوقى شوراى حل 
اختالف لنجان ثبت گردیده و به علت مشخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر 
شورا و بنا به تقاضاى خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت 
در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت مى شود در روز یکشنبه مورخ 
98/6/17 ساعت 10 صبح در جلسه شــورا حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت نماید در غیر این صورت وقت رسیدگى ابالغ شده 
تلقى و شورا غیاباً رسیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 552724  شعبه چهارم حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک) /5/205
 آگهى مفاد آراء صادره توسط هیأت حل اختالف موضوع قانون 

تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مبارکه 

 نظر به اینکه طبق آراء صادره توســط هیأت فوق الذکر تصرفات مفروزى یا مشاعى افراد 
مشروحه ذیل به استناد اسناد مالکیت رسمى مشاعى یا قباله انتقال عادى مورد تأیید قرار 
گرفته است لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد 
سند رســمى ، مفاد آراء صادره در دو نوبت به فاصله 15 روز در دو روزنامه عصر اصفهان و 
نصف جهان  چاپ و منتشر مى گردد تا چنانچه شــخص یا اشخاصى نسبت به آراء مذکور 
معترض باشند از تاریخ انتشــار نوبت اول آگهى روزنامه موخراالنتشار ظرف مدت دو ماه 

اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف 
یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومى محل نمایدو 
گواهى تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد. در اینصورت اقدامات ثبت موکول 
به ارائه حکم قطعى دادگاه خواهد بود .و چنانچه اعتراض در مهلت قانونى واصل نگردد یا 
معترض ، گواهى تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومى محل را ارائه نکند، اداره ثبت محل 
مبادرت به صدور سند مالکیت بنام متصرف مى نماید. لیکن صدور سند مالکیت جدید مانع 

مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .   
« امالك و ابنیه واقع در بخش  8 و9 ثبت اصفهان 

1- رأى شماره 139760302009002858 مورخ 1397/11/30 آقاى اکبر صالحى لنجى 
فرزند کریم ، در ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 37/57مترمربع واقع در شریف آباد مجزا 

شده از  پالك 15 -اصلى بخش9 انتقالى با واسطه از مالک رسمى فتح اله باقرى
2- رأى شــماره 139760302009000276 مــورخ 1398/01/31 آقاى محمد عالمى 
طالخونچه فرزند حسن ، در ششدانگ یکباب ساختمان   به مساحت 160/45مترمربع مجزا 
شده از  پالك  48-اصلى بخش8 انتقالى با واسطه از مالک رسمى محمد کریم عالمى ولد 

حاج عباس طالخونچه 
3- رأى شــماره 139860302009000877 مورخ 1398/04/22  آقاى محسن اورش 
محمودصالحى فرزند محمد، در ششدانگ یکباب خانه   به مساحت 455/50مترمربع مجزا 

شده از  پالك 16-اصلى بخش8 انتقالى از مالک رسمى یداله گودرزى سرارودى  
4- رأى شــماره 139860302009000707 مورخ 1398/03/25 آقاى جمشید اکبرى 
کوشــکچه فرزند نعمت اله ، درسه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه  به مساحت 
213مترمربع مجزا شده از  یک -اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى 

حیدرعلى آقاجانیان    
5- رأى شــماره 139860302009000708 مورخ 1398/03/25 آقاى فضل اله اکبرى 
کوشــکچه فرزند نعمت اله ، در سه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه  به مساحت 
213مترمربع مجزا شده از  پالك  یک -اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک 

رسمى حیدر على آقاجانیان  
6- رأى شــماره 139760302009000256 مورخ 1398/01/29 آقاى اله بخش بختیار 
تل محمدى فرزند رضاقلى ، در ششــدانگ یکباب خانه   به مســاحت 189/35مترمربع 
مجزا شده از  پالك9-اصلى بخش8انتقالى با واســطه از مالک رسمى محمدعلى ایرانى 

نهچیرى  
7- رأى شــماره 139860302009000500 مــورخ 1398/02/30  خانم بتول عابدى 
لنجى  فرزند ابراهیم ، در ششدانگ یکباب خانه   به مساحت 116/78مترمربع مجزا شده از  
پالك19-اصلى بخش 9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى جالل خلیلى لنجى  

8- رأى شماره 139860302009000501 مورخ 1398/02/30 آقاى غالمرضا شاطرى 
مبارکه  فرزند محمدتقى، در ششــدانگ یکباب خانه   به مساحت 220مترمربع مجزا شده 
از  پالك 105 فرعى از دو-اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى  از مالکین رســمى 

محمدتقى شاطرى و عزیزاله و جعفرقلى و فاطمه جعفرزاده
9- رأى شــماره 1398603020090006641 مورخ 1398/03/22 خانم فریبا شاطرى 
مبارکه  فرزند محمدتقى، در ششدانگ یکباب خانه   به مساحت 205مترمربع مجزا شده از  
پالك 105 فرعى از دو-اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى  از مالکین رسمى عزیزاله 

و جعفرقلى و فاطمه جعفرزاده
10- رأى شماره 139760302009001080 مورخ 1397/04/30 آقاى حجت اله صالحى 
مبارکه فرزند اسداله ، در ششدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 241/72مترمربع مجزا 
شــده از  پالك یک -اصلى بخش9انتقالى  بموجب قباله عادى از مالک رسمى مصطفى 

فخارى مبارکه
11- رأى شماره 139860302009000839 مورخ 1398/04/17 آقاى اکبر جبارى فرزند 
نوروز ، در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 271/50مترمربع مجزا شده از  پالك 7 -اصلى 

بخش9انتقالى  با واسطه از مالک رسمى رضا صریریان
12- رأى شماره 139860302009000853 مورخ 1398/04/18 آقاى مرتضى ایرانپور 
مبارکه فرزند مصطفى ، درسه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 243مترمربع 
مجزا شــده از  پالك38 فرعى از دو -اصلى بخش9انتقالى  بموجب قباله عادى از مالکین 
رســمى زهرا احمدپورمبارکه و فردوس قاصر مبارکه و علیرضا ایرانپور مبارکه و حســین 

ایرانپور مبارکه
13- رأى شــماره 139860302009000852 مورخ 1398/04/18 خانم بهجت ایرانپور 
مبارکه فرزند عباسعلى ، درسه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 243مترمربع 
مجزا شــده از  پالك38 فرعى از دو -اصلى بخش9انتقالى  بموجب قباله عادى از مالکین 
رســمى زهرا احمدپورمبارکه و فردوس قاصر مبارکه و علیرضا ایرانپور مبارکه و حســین 

ایرانپور مبارکه
14- رأى شماره 139860302009000726 مورخ 1398/03/27 آقاى رحمت اله صادقى 
ســرارودى فرزند مصطفى ، در  چهار دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
231مترمربع مجزا شده از  پالك 373 فرعى از 3 -اصلى بخش8انتقالى با واسطه  از مالک 

رسمى محمد حسن حسن روغنى
15- رأى شــماره 139860302009000725 مورخ 1398/03/272 خانم سکینه کیانى 
شــیخ آبادى  فرزند محمد، دردو دانگ مشــاع از شــش دانگ یک باب خانه به مساحت 
231مترمربع مجزا شده از  پالك 373 فرعى از 3 -اصلى بخش8انتقالى  با واسطه از مالک 

رسمى محمدحسن حسن روغنى
16- رأى شــماره 139860302009001003 مورخ 1398/05/09 آقاى خلیل طاهرى 
فرزند مهدى  ،در ششــدانگ یکباب خانه   به مســاحت 292/71مترمربع مجزا شــده از 
پالك یک -اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رســمى مصطفى فخارى 

مبارکه
17- رأى شــماره 139860302009000840 مورخ 1398/04/17 آقاى ولى اله برومند  
فرزند مختار،در ششدانگ یکباب خانه   به مســاحت 169/50مترمربع مجزا شده از پالك 
343/1 فرعى از 19 -اصلى بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى از مالکین رسمى رمضانعلى 

خلیلیان و سید محمد حسینیان
18- رأى شــماره 139860302009000894 مورخ 1398/04/25 خانم فاطمه حیدرى 
فرزند مختار ، در ششدانگ یکباب خانه   به مساحت 170مترمربع مجزا شده از  پالك  11 

-اصلى بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى بهادرخان نهچیرى
19- رأى شــماره 139860302009001002 مورخ 1398/05/09 آقاى ابراهیم بیگى 
طالخونچه فرزند حسین  ، در ششدانگ یک درب باغ  به مساحت 26/ 9036مترمربع مجزا 
شــده از پالك 27-اصلى بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رســمى حاجى آقا 

کاظمى طالخونچه 
20- رأى شــماره 139860302009000895 مورخ 1398/04/25 خانم اعظم السادات 
امیرى فرزند سیدمسیح اله ، درسه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان  به مساحت 
75/ 95مترمربع مجزا شده از پالك یک-اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک 

رسمى کاظم آقاجانیان
21- رأى شماره 139860302009000896 مورخ 1398/04/25 آقاى على اکبر آقایارى 
فرزند رحمت اله ، درسه دانگ مشــاع از ششدانگ یک باب ســاختمان  به مساحت 75/ 
95مترمربع مجزا شــده از پالك یک-اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک 

رسمى کاظم آقاجانیان
22- رأى شماره 139860302009000893 مورخ 1398/04/25 آقاى نجف نجفى فرزند 
محمد ، درششدانگ یک باب خانه  به مساحت   247مترمربع مجزا شده از پالك 11-اصلى 
بخش8انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى بهادرخان نهچیرى تاریخ انتشار نوبت 
اول : 1398/5/13 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/5/27م الف: 552915 مظاهر نصرالهى-  

رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مبارکه/ 5/203 
مزایده اموال غیر منقول اسناد رهنى

آگهى مزایده پرونده شــماره بایگانى :9700569 تمامت پالك ثبتى 6153 فرعى از 406 
اصلى مفروز و مجزا شده از فرعى از اصلى مذکور قطعه واقعه در بخش 16 ناحیه 00 حوزه 
ثبت ملک شاهین شهر استان اصفهان به مساحت 5 / 312 متر مربع مجتبى غفورى فرزند 
صادق شماره شناســنامه 10475 تاریخ تولد 1356 داراى شماره ملى 6609174873 که 
در صفحه 90 دفتر امالك جلد 199 ذیل شــماره 29993 ثبت گردیده اســت که حدود و 
مشخصات آن بدین شرح است شماال در دوقســمت اول دیوارست به طول 10 ده متر و به 
شماره دوهزار و چهارصدو هشتاد و سه فرعى دوم غیره به طول 50 / 2 دومتر و پنجاه سانتى 
متر به بن بست به عرض 5 متر شــرقا دیواربه دیوار به طول 25 متر به شماره شش هزار و 
یکصدو پنجاه و دو فرعى جنوبا به دویار به طول 50 / 12 سانتى متر به شماره شش هزار و 
یکصدو شصت و دو فرعى غربا دیوار به طول 25 متر به شماره شش هزار و یکصدو پنجاه 
و چهار فرعى از چهار صدو شش اصلى طبق نظر کارشناس رسمى دادگسترى محل مورد 
نظر واقع در شاهین شهر خیابان عطار فرعى 4 شرقى بن بست 4 جنوبى پالك 100 ملک 
معرفى شذه یم ساختمان مســکونى یک طبقه به آدرس باال به شماره پالك ثبتى 6153 
/ 406 دارى عرصه و به مســاحت 5 / 312 متر مربع واقع در بخــش 16 ثبت اصفهان به 
مالکیت آقاى مجتبى غفورى مى باشد ســاختمان فوق داراى اعیانى حدود 174 متر مربع 
با دیوار باربر و سقف تیرچه بلوك با نماى ســیمان تگرى به صورت دوخوابه داراى درب و 
پنجره هاى بیرونى و داخلى فلزى کف فرش  موزاییک و موکت دیوارهاى داخلى با پوشش 
رنگ و نقاشى آشپزخانه با کابینت فلزى بدنه سرویس ها تا نیمه کاشى کارى شده و سیستم 
گرمایشى بخارى گازى و سرمایشى کولر آبى با انشــعابات آب و گاز و برق مى باشد ملک 
فوق با قدمتى در حدود 40 سال اســت با توجه به موارد فوق و قیمت عرف محل و در نظر 
گرفتن جمیع جهات موثر در کارشناسى ارزش شش دانگ ملک فوق شامل عرصه و اعیان 
به مبلغ کل 000 / 000 / 800 / 5 ریال معادل پانصد و هشتاد میلیون تومان در زمان مبادرت 
به کارشناسى ارزیابى و اعالم مى گردد که بموجب رهنى شــماره 19411 مورخ 24/ 12 
/ 1392 دفترخانه اسناد رسمى شماره 189 شــهر اصفهان استان اصفهان که به نفع بانک 
تجارت اصفهان د رهن مى باشــد و بنابر اعالم بستانکار داراى بیمه مى باشد بنابر گزارش 
مامور اجرا در زمان ارزیابى در تصرف مالک مى باشــد که از ساعت 9 الى 12 روز دوشنبه 
مورخ 11 / 6 / 1398 در واحد اجراى اسناد رسمى شاهین شهر واقع در شاهین شهر خیابان 
مدرس به مزایده گذارده مى شود . مزایده از مبلغ 000 / 000 / 800 / 5 ریال معادل پانصد و 
هشتاد میلیون تومان شروع و به هرکس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته 
مى شود الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب برق و گاز اعم از حق انشعاب و 
یاحق اشتراك و مصرف در صورتى که مورد مزادیه داراى آنها باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى 
و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده 
باشد به عهده برنده مزایده اســت ضممن  و نیز در صورت وجود مازاد وجوه پرداختى بابت 
هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مستردد خواهد شد و فروش صرفا نقدى مى 
باشد ضمنا این آگهى فقط یک نوبت در روزنامه چاپ اصفهان مورخ 13 / 5 / 1398 درج و 
منتشر مى گردد و در صورت تعطیلى مزایده به روز بعد موکول مى گردد.  541806 /م الف. 

سلطانیان مسئول واحد اجراى اسناد رسمى شاهین شهر / 5/206 

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و پایانه هاى مسافربرى 
اصفهان از جابه جایى حدود 13 میلیون مســافر از پنج 

پایانه مسافربرى اصفهان در سال 97 خبر داد. 
عبــاس محبوبى گفت: حــدود 13 میلیون مســافر در 
ســال 97 با 1006 ســرویس از پنج پایانه مسافربرى 
اصفهان جا به جا شدند. وى بیان کرد: در حال حاضر از
پایانه هاى مســافربرى در اصفهان به 160 شهر کشور 
تردد انجام مى شود که بیشــترین آن مربوط به تهران 

و مشهد است.
محبوبى افزود: 47 شرکت مسافربرى در اصفهان فعالیت 
مى کنند که 17 شرکت در ترمینال کاوه، 15 شرکت در 

ترمینال صفه، هفت شرکت در ترمینال زاینده رود، شش 
شرکت در ترمینال جى و یک شــرکت نیز در ترمینال 

صمدیه مشغول به فعالیت هستند. 
وى خاطر نشان کرد: از سال گذشته اورژانس اجتماعى 
در دو پایانه صفه و کاوه در اختیار بهزیســتى قرار گرفته 
است تا دختران و پســران فرارى مشــاوره داده شوند 
و به آغــوش خانــواده بازگردند. محبوبى با اشــاره به 
اینکه  در سال گذشــته هزینه نگهدارى ترمینال کاوه 
حدود دو میلیارد تومان بود، افزود: امســال بودجه کل 
پایانه هاى مســافربرى در اصفهان 21 میلیارد و 200 

میلیون تومان است. 

شــهردار اصفهان گفت: در چند ماه گذشــته، تعمیرات و 
تجهیزات جدیدى در مجموعه باغ نور انجام شــده و این 
مجموعه با امکانــات بهترى در اختیار شــهروندان قرار 

مى گیرد.
قدرت ا... نوروزى اظهار کرد: باغ نور یکى از مجموعه هاى 
فرهنگى-تفریحى شهر است که شهردارى اصفهان در 
چند ماه گذشــته تعمیرات و تجهیزات ویژه اى را در این 
مکان انجام داد که از این به بعد با امکانات بهترى در اختیار 
شهروندان قرار گیرد. وى ادامه داد: یکى از گالیه هاى مردم، 
حضور موتورسیکلت ها در پارك هاست که در این مورد حق 
با شهروندان است چراکه من هم در بازدید سرزده اى که از 

پارك هاى شهر داشتم با این مسئله برخورد کرده ام. 
نوروزى با تأکید بر اینکه مردم بــراى آرامش به پارك ها 
مى آیند و کسى نباید این آرامش را از آنها سلب کند، افزود: 
به معاونت خدمات شهرى و معاونت حمل و نقل و ترافیک 
شهردارى اصفهان مأموریت دادم تا با طرح ترافیکى مناسب 
مسئله را حل کنند اما این مســئله زمانبر است و عالوه بر 
اقدامات شهردارى باید با فرهنگســازى و آموزش براى 
حل این موضوعات اقدام کنیم.  شــهردار اصفهان گفت: 
از همه موتورسواران مى خواهیم وســایل نقلیه خود را در 
پارکینگ هایى که خدمات شهرى تعبیه کرده و یا فضا هاى 

بیرون از پارك ها بگذارند.

جابه جایى 13 میلیون مسافر 
از 5 پایانه مسافربرى 

باغ نور
 نونوار مى شود

ویالهاى چادگان را بفروشید
حجـت االسـالم ابوالفضـل سـلیمانى، امـام جمعه 
چادگان با بیان اینکه 3 درصـد ویالهاى دولتى مازاد 
را براى اشـتغال جوانان چادگان بفروشید، گفت: مال 

و مقام انسان از عنایت خداى متعال به انسان است.

آبشار آب ملخ، قربانى گرفت 
فرمانده انتظامی شهرستان سمیرم از غرق شدن یک 
خانم 37 ساله به علت سقوط در آبشار «آب ملخ» خبر 
داد.  سرهنگ سـهراب قرقانى گفت: در بررسى هاى 
اولیه مشخص شـد این خانم براى تفریح کنار آبشار 
بوده که تعادل خود را از دست مى دهد و در آب سقوط 
مى کند. این مقام انتظامى کـه دیروز با پایگاه اطالع 
رسانى پلیس گفتگو مى کرد با اشاره به شدت جریان 
آب، بیان کرد: على رغم تالش مأموران آتش نشانى 
و غواصان براى پیدا کردن جسـد متوفى، جسد هنوز 

پیدا نشده است.

بازدید از ذوب آهن
محمد على سـهمانى اصـل، مدیرعامل بانـک رفاه 
کارگـران و هیئت همراه ضمن حضـور در ذوب آهن 
اصفهان با منصـور یـزدى زاده، مدیرعامل شـرکت 
دیدار و از خـط تولید ریـل بازدید کردند. یـزدى زاده 
در ایـن دیـدار به رشـد تولید در چهـار ماهـه اخیر در 
ذوب آهن اصفهان اشـاره کرد و گفت: کیفیت، تنوع 
محصوالت و صادرات راهکارهاى ذوب آهن اصفهان 
براى برون رفت از شـرایط فعلى اسـت. وى توسـعه 
همکارى بیشتر بین این دو مجموعه را خواستار شد. 
مدیرعامل بانک رفاه کارگران هـم گفت: ذوب آهن 
اصفهان یکى از صنایع مهم و باسابقه کشور است. با

 سـرمایه گذارى مناسب مى توان توسـعه و رشد این 
شرکت را شاهد بود .

خبر

طى یکســال اخیر و در پى جهش دالر و رشــد سطح 
عمومى قیمت ها، موضوع هزینه هاى ازدواج و به صورت 
ویژه تهیه جهیزیه به یک چالش اساسى براى خانواده ها 
تبدیل شده اســت اما هنوز هم مى توان با ساده گرفتن 

یک جهیزیه ارزان تهیه کرد.
به گــزارش «فــارس»، مجموعــًا یــک جهیزیه در 
ساده ترین شــکل خود حدوداً 40 میلیون تومان هزینه 
دارد که هزینه هــاى جانبى دیگرى نیــز در حدود ده 
میلیون تومان بــه آن باید اضافه کــرد و البته تهیه هر 
کدام از اقالم بــا برندهاى معتبرتر و معمــول بازار، به 
مراتب گران تر تمام خواهد شد اما اعداد اعالمى تقریبًا 
ارزان ترین و ساده ترین کاالهاى موجود در بازار را شامل 

مى شوند.
■ در حال حاضر قیمت یخچال ایرانى با کیفیت در بازار 
اصفهان برابر با 7 میلیون و 500 هزار تومان بوده و البته 
یخچال هاى کوچک ترى نیز وجود دارند که کیفیت آنها 
نیز چندان مشخص نیســت و قیمت هایى در حدود دو 
الى سه میلیون تومانى دارند اما قیمت یخچال فریزر با 
کیفیت ایرانى که از نظر خدمات پس از فروش و ســایر 
امور بتوان به آن اتکا کرد در همان محدوده هفت میلیون 

و 500 هزار تومان قرار دارد.
■ قیمت اجاق گاز فــر دار ایرانى نیــز از محدوده دو 
میلیون تومان شــروع مى شــود و مدل هاى با کیفیت 
آن تا حدود شــش میلیون تومان نیــز خرید و فروش 

مى شوند.
■ قیمت یک دســت مبل راحتى نیز از حدود شــش 
میلیون تومــان آغاز مى شــود و تــا چنــد برابر این 
قیمت نیز نمونه هــاى متنوعى مى تــوان در بازار پیدا 

کرد.
■ سرویس چینى ایرانى نیز به دلیل تنوع تعداد ظروف 
موجود در سرویس متغیر است و به طور کامل بستگى 

به نوع انتخاب افراد دارد. اما یک سرویس چاى خورى 
چینى ایرانى قیمت 185 هزار تومانى دارد و سرویس غذا 
خورى 28 پارچه آن نیز 309 هزار تومان است. سرویس 
کامل 98 پارچه نیز بســته به کیفیــت، قیمت متفاوتى 
دارد اما به طور متوســط با قیمت حدود یک میلیون و 
600 هزار الــى دو میلیون تومان قابل خرید اســت اما 
قیمت هاى به مراتــب باالتر از این نیــز در بازار وجود

 دارد.
■ جاروبرقى در ســاده ترین مدل ها از 450 هزار تومان 
آغاز مى شــود مدل هاى ســطلى ایرانى آن نیز حدود 
600 هزار تومان قیمتگذارى شده اند. جاروهاى سبک 
کره اى نیز حدوداً 1/5 الــى دو میلیون تومان به فروش 

مى رسند.
■ سرویس خواب در ســاده ترین شکل خود حدوداً سه 

میلیون تومــان و به طور معمول شــش میلیون تومان 
است.

■ ســرویس قابلمه ایرانى هفت پارچه قیمتى در حدود 
200 هــزار تومــان دارد و ســرویس هاى مجهزتر در 
محدود 500 الــى 900 هزار تومان قــرار دارند. قیمت 
سرویس هاى خارجى از یک میلیون تومان بیشتر است 

و تا چهار میلیون تومان نیز مى رسد.

■ زودپز ایرانى 6 لیترى نیز قیمتى در حدود 500 هزار 
تومان دارد و قیمت برندهاى معتبر ایرانى نیز به باالى 
یک میلیون تومان مى رسد؛ پلوپز ایرانى در حال حاضر 
در ارزان ترین قیمت در حدود 300 هزار تومان اســت و 
برندهاى معمول بازار نیز 380 الــى 500 هزار تومان 

قیمتگذارى مى شوند.
■ غذاســاز نیز در حالت معمولى بیــن 500 الى 600 
هزار تومان اســت و پرفروش هاى این بــازار، قیمتى 
در حدود یــک میلیون و الى یک میلیــون و 500 هزار 
تومان بــه خود مى بیننــد، البته تنوع قیمتى غذاســاز 
به دلیل چنــدکاره بودن آن بســیار باالســت و حتى 
قیمت هاى باالى سه میلیون تومان نیز در بازار مشاهده 

مى شود.
■ ارزان ترین مــدل مایکروفر در بــازار در حدود یک 
میلیون و 200 هزار تومان است و برندهاى معمول بازار، 

قیمت 1/5 الى 2/5 میلیون تومان دارند.
■ سرویس کامل قاشــق، چنگال و کارد را مى توان با 
قیمت حدود یک میلیون و 300 هزار تومانى تهیه کرد 
اما سرویس هاى ساده تر نیز با قیمت 112 هزار تومان در 
ســاده ترین حالت و 300 هزار تومان در حالت معمولى 

قابل خرید هستند.
■ قیمت سرویس پالستیکى کامل نیز در حال حاضر 
در بازار در حــدود یک میلیــون و 300 هــزار تومان 

است.
■ عالوه بر اینهــا، دو تخته فرش 9 مترى کاشــان با 
کیفیت متوسط حدوداً  با پنج میلیون تومان قابل خرید 

است.
■ لباسشویى ایرانى دستى یک میلیون تومان و خودکار 
داراى خشــک کن نیز چهار میلیون و 600 هزار تومان 
اســت. قیمت تلویزیون نیز از چهار  میلیون تومان آغاز 

مى شود.

حداقل چهل پنجاه میلیون تومان کنار بگذارید

سیاهه خرید جهیزیه براى دختران اصفهانى
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همه  ما کســانى را 
دوروبرمان مى شناســیم 

که معموًال پشه ها آنها را بیشتر نیش 
مى زند یا شاید خودمان اینطور باشــیم. این آدم ها 

تقریبًا حاضرند هر کارى بکنند که براى پشــه ها کمتر جذاب 
باشند. به غیر از تمام راهکارهاى طبیعى و شیمیایى که روى بدن 
و محیطتان امتحان مى کنید تا شاید از شر پشه ها خالص شوید، 
تغذیه نیز یکى دیگر از ابزارهاى مفیدى است که در اختیار دارید.

 
غذا هایى که پشه ها را فرارى مى دهند

1-سیر
چند مطالعه نشان داده اند که سیر داراى قدرت دفع کنندگى در 
برابر پشه هاست. آلیسین، عنصر فعال موجود در سیر است که 
مى توانید با خوردن آن به صورت خام پشه ها را از خود دور کنید. 
مى توانید همراه وعده  غذایى تان مقدارى سیر خرد شده مصرف 
کنید و مطمئن باشید که با این کار به خودتان در مبارزه با پشه ها 

کمک مى کنید.
2-گریپ فروت

گریپ فروت این میوه  خوشمزه داراى ترکیبى به نام نوتکاتون 
است که معلوم شده نه تنها پشه ها بلکه ساس را نیز دفع مى کند. 
به همین دلیل دانشمندان در حال پژوهش هاى گسترده اى در 
مورد میوه  گریپ فروت و اســتفاده از نوتکاتون آن براى مبارزه 
با شیوع بیمارى الیم و سایر بیمارى هاى مرتبط با ساس و کنه 
هستند. هر چند هنوز مشخص نیست چه اندازه باید گریپ فروت 
بخورید تا پشه ها از شما دور شوند؛ اما فعًال هر اندازه که میلتان 
مى کشد گریپ فروت بخورید! براى استفاده  بیشتر از این میوه 
براى دفع پشه مى توانید عصاره  پوســت آن را بعد از خوردن به 

پوستتان بمالید.
3-علف لیمو

علف لیمو یا لمون گرس یکى از بزرگ ترین منابع غذایى حاوى 
سیترونالست که به دافع پشه بودن شهرت دارد. هر چند پزشکان 
هنوز تردید دارند که آیا خوردن علف لیمو به اندازه  اســتفاده از 
عصاره  آن روى پوست در دفع پشه مؤثر است یا نه؛ اما گزارش و 
شواهدى از گذشته وجود دارد که حاکى از مؤثر بودن آن است. 

4-سرکه سیب
سرکه سیب سال هاست که به عنوان دافع طبیعى پشه ها کاربرد 
دارد. سرکه سیب نیز مانند سایر خوراکى هایى که گفتیم مى تواند 
حس بویایى پشه ها را تغییر بدهد و از جذابیت شما براى پشه ها 
کم کند. نگران نباشید، خوردن سرکه ســیب باعث نمى شود 
براى آدم هاى دیگر هم بوى متفاوتى بدهید! خیلى از قدیمى ها 
مى گویند خوردن یک قاشــق غذاخورى ســرکه سیب بدون 
اینکه با آب رقیق شــود، یک بار در روز مى تواند کمکتان کند 
پشــه ها را از خود دور کنید؛ اما براى اینکه خوردن سرکه سیب 
برایتان خوشایندتر شــود مى توانید آن را با کمى عسل ترکیب 
کنید. همچنین مى توانید از سرکه ســیب در سوپ و ساالدتان 

استفاده کنید.
5-فلفل قرمز

کپسایسین عامل تندى فلفل قرمز است که خاصیت گرمازایى 

دارد و شهرت فلفل 
قرمز نیز بابت وجود آن 
است. کپسایسین براى خیلى از 
افراد عامل محرك اســت و به همین دلیل بعد 
از خوردن آن احساس ســوزش در دهانتان مى کنید. بنابراین 
براى خیلى از حشــرات نیز همین حالت را دارد. کپسایسین در 
حال حاضر به عنوان حشره کش در خیلى از جاهاى دنیا استفاده 
مى شود. ضمناً پشه ها از بویى که هنگام خوردن غذاهاى حاوى 
فلفل قرمز آزاد مى شود فرار مى کنند. در انواع غذاها نیز مى توانید 

از فلفل قرمز استفاده کنید.
6-گوجه فرنگى

گوجه فرنگى یکى از غذاهایى است که تیامین زیادى دارد. خیلى 
از افراد عقیده دارند رژیم غذایى سرشار از تیامین مى تواند در دفع 
پشه ها مؤثر باشد. گوجه فرنگى به دلیل تیامین زیادى که دارد 
باعث مى شود شما کمتر براى پشه ها جذاب باشید. اگر هم پشه 
نیشــتان زد مى توانید آب گوجه فرنگى را به قسمت مورد نظر 

بزنید تا خارش آن تسکین پیدا کند.
7-بنشن و حبوبات

بنشن و حبوبات نیز مانند گوجه فرنگى عمل مى کنند. همه  این 
غذاها سرشار از تیامین هستند و بویى ایجاد مى کنند که حشرات 
را دفع مى کند. بنشن و حبوبات مى توانند همراه خوبى در کنار 
خیلى از غذاها باشــند. مثًال مى توانید یک کاسه عدسى همراه 

با فلفل قرمز میل کنید و از جذابیت خود براى پشه ها بکاهید!

از چه مواد غذایى باید پرهیز کنید؟
1-غذاهاى شور

غذاهاى شور مقدار بســیار زیادى اسیدالکتیک تولید مى کنند 
که معلوم شده پشه ها را جذب مى کنند. به همین دلیل است که 
هنگام ورزش، پشه ها به شما نزدیک مى شوند چون عرق زیادى 
مى کنید و نمک روى پوستتان مى نشیند. پس اگر بعدازظهر به 
عنوان میان وعده چیپس، کراکر یا بادام زمینى بوداده خوردید 

منتظر باشید که شب پشه ها رهایتان نکنند.
2-شیرینى جات

در مورد غذاهاى شیرین نیز گفته مى شود که محتواى قند زیاد 
در غذایى که مى خورید مى تواند پوستتان را شیرین تر کرده و در 
نتیجه براى پشه ها جذاب باشید، البته عده اى نیز این ادعا را قبول 
ندارند. به هر حال اگر تصمیم دارید مدت زمان زیادى را بیرون 
از منزل بگذرانید، مثًال در مسافرت، بهتر است دور شیرینیجات 
را خط بکشید وگرنه ممکن است این حشرات باعث شوند تمام 

شب را بیدار بمانید!
3-غذاهاى غنى از پتاسیم

همانطور که ذکر شد پشه ها به اسیدالکتیک که به طور طبیعى در 
همه حال توسط بدن شما آزاد مى شود، جذب مى شوند. خوردن 
غذاهاى غنى از پتاســیم مانند موز، سیب زمینى، آلو، کشمش، 
آووکادو و اسفناج با همه  فوایدى که دارند باعث افزایش مقدار 
اسیدالکتیک از طریق پوست شما مى شــوند. بنابراین اگر این 
روزها تصمیم دارید شب را در خارج از منزل بگذرانید و در مورد 

پشه ها نگرانید، این غذاها را حذف کنید.

یک هورمون جنســى مردانه با ضخیم کردن بافت پوست سر بر 
فولیکول هاى مو تأثیر مى گذارد و الگوى ریزش مو از باالى پیشانى 

را در مردان به همراه مى آورد.
بخشــى از الگــوى ریزش مــو در مــردان به عوامــل ژنتیکى 
و بخشــى دیگر به وجود ســطوح باالى هورمون جنسى «دى 

هیدروتستوسترون » (DHT) مربوط است.
جدیدترین فرضیه از این قرار اســت که فرایند ریزش مو از دوره 
بلوغ آغاز مى شود که طى آن رشد جمجمه و ماهیچه هاى پیشانى 
و گردن بــر تنش موجود در بافت ســفتى که بر باالى پیشــانى 
کشیده شده، مى افزاید. هر چه میزان هورمون DHT در بدن فرد 
بیشتر باشــد، این ماهیچه ها بیشتر فشرده شــده و با ایجاد تورم، 
DHT بیشــترى جذب مى کنند. با گذشــت زمان، این هورمون 

جنســى با ضخیم کردن بافت مربوطه جلوى رسیدن خون و 
مواد مغذى به فولیکول هاى مــو را مى گیرد. بدین ترتیب 
فولیکول هاى موجود بر باالى پیشانى به تدریج کوچک 
تر شده و در نهایت از بین مى روند. این در حالى است 
که فولیکول هاى موجود در دو طرف سر عمدتاً از این 

قاعده مستثنى مى مانند.
ایــن فرضیه هنــوز اثبات نشــده اســت. برخى 
کارشناســان برایــن باورند کــه هورمون دى 
هیدروتستوســترون بــه طــور مســتقیم بر 

فولیکول هاى مو اثر مى گذارد. 

نتایج یک مطالعه جدید نشــان مى دهد که مصرف شکالت تلخ 
مى تواند به یک خواب خوب شبانه کمک کند.

پژوهشگران مى گویند: شکالت تلخ سرشار از منیزیم، یک ماده 
معدنى مهم است که ساعت داخلى بدن را در حال کار در زمان نگاه 
مى دارد؛بنابراین مصرف شکالت تلخ مى تواند به افراد در تطابق با 

ریتم هاى شب و روز کمک و خوابى با کیفیت برتر را تضمین کند.
این ماده مغذى در بسیارى از خوراکى ها از جمله سبزیجات برگدار 
سبز، مغز خشکبار، دانه ها، ماهى، حبوبات، غالت، آووکادو، ماست، 
موز و میوه هاى خشک یافت مى شود. شمار کمى از مردم از اهمیت 
منیزیم در حفظ سالمت بدن از جمله حمایت از یک سیستم ایمنى 

سالم، پیشــگیرى از ابتال به برخى ســرطان ها و کاهش خطر 
حمله قلبى مطلع هستند.اکنون محققان دانشگاه ادینبورگ و 
کمبریج متوجه شدند که منیزیم شــکالت تلخ به سلول هاى 
بدن در تطابق با چرخه هاى طبیعى زیست محیطى روز و شب 

کمک مى کند.
آزمایش هاى انجام شــده روى ســه نوع ارگانیسم عمده 

بیولوژیکى یعنى ســلول هاى انســانى، جلبک و قارچ 
نشان داد که در هر مورد، سطوح منیزیم در سلول ها در 
یک چرخه روزانه افزایش و کاهش مى یابد. تجزیه و 

تحلیل هاى مولکولى نشــان داد که این نوســان براى حفظ این 
ساعت 24 ساعته در سلول ها حیاتى است.

همچنین نتایج این مطالعه نشــان داد که منیزیم تأثیر زیادى بر 
سوخت و ساز بدن، یعنى سرعت تبدیل مواد مغذى به انرژى توسط 
سلول هاى بدن، دارد. از سوى دیگر پیش از این مشخص شده بود 
که منیزیم براى کمک به موجودات زنده در تبدیل مواد غذایى به 
سوخت ضرورى است.  با وجود اینکه مکمل هاى منیزیم نیز به وفور 
در دسترس است اما بیشــتر کارشناسان مى گویند که بهتر است، 

منیزیم به طور طبیعى از رژیم غذایى گرفته شود.

ارزش تغذیه اى نان ُتســت از برخى انواع نان هاى ســنتى بیشتر 
است زیرا در اغلب نان هاى سنتى جوش شیرین استفاده مى شود 
که باعث کم خونى شده و مانع جذب روى، کلسیم و فسفر در بدن 
کودك مى شود، با یک مقدار حوصله و عشق مى توانید نان تست را 
به شکل هاى جذاب با کره بادام زمینى، موز و... تزی ین کنید 
که هم مقوى تر باشــد و هم فرزندتان تمایل بیشترى به 

خوردن داشته باشد.

هواى گرم تابستان، مهمترین عامل تکثیر باکترى ها در بسیارى از 
مواد غذایى و بروز مسمومیت است.

  مرکز کنتــرل و پیشــگیرى از بیمارى هاى ایــاالت متحده در 
همین رابطــه اعالم کرده که بیشــتر مرگ و میرهاى ناشــى از 
مسمومیت هاى غذایى مرتبط با باکترى هایى از قبیل سالمونال، 
توکسوپالســما، لیســتریا و نوروویروس اســت.  اما خطر 
مسمومیت غذایى در تابستان با مصرف کدام خوراکى ها 

بیشتر مى شود؟
 E. Coli گوشت نیمه پخته به ســرعت با باکترى
آلوده مى شــود. تمام انواع گوشــت باید حداقل در 
دماى 160 درجه فارنهایت (71 درجه سلســیوس) 
به طور کامل طبخ شــوند تا خطر آلودگى آنها با این 

باکترى به حداقل برسد.
جوانه ها نیز از آنجا که براى رشــد نیاز به شــرایط گرم 
و مرطوب دارند براى رشــد باکترى هایى مانند ســالمونال، 

لیستریا و E. Coli، محیط مناسبى هستند. حتى جوانه هاى خانگى 
که در شرایط بهداشــتى پرورش مى یابند، مى توانند باکترى هاى 

مضر تولید کنند.
تخم مرغ از دیگر گزینه هاى غذایى است که خطر ابتال به مسمومیت 
غذایى را افزایش مى دهد؛ البته اگر خوب پخته نشــود. فراموش 
نکنید که پس از تماس با پوست تخم مرغ، دست هاى خود را با آب 
گرم و صابون بشویید. پوســت تخم مرغ مى تواند آلوده به باکترى

 باشد.
مرکز کنترل و پیشگیرى از بیمارى هاى ایاالت متحده در مورد خطر 
مسمومیت با سبزیجات تیره رنگ مانند اســفناج، کاهو و کلم نیز 
هشدار داده است. اسفناج آلوده مى تواند در خود نورو ویروس داشته 

باشد و باعث ایجاد اسهال و حالت تهوع در مصرف کننده شود.
 خربزه، ساالد ماکارونى، گوشــت مرغ نیمه پخته و گوجه فرنگى 
خام نیز خطر ابتال به مسمومیت هاى غذایى در تابستان را افزایش 

مى دهند.

نتایج یک بررســى جدید به خوبى نشــان مى دهــد داروهاى 
آنتى اسید ریســک ابتال به انواع آلرژى را به میزان قابل توجهى 

افزایش مى دهد.
نتایج یک بررسى جدید نشان مى دهد مصرف قرص هاى سوزش 

معده ریسک بروز آلرژى را دو برابر افزایش مى دهد.
محققان انگلیسى مى گویند: سرکوب اسید معده مانع دفاعى بدن 

را از بین مى برد و از این طریق موجب بروز حساسیت مى شود. 
دانشــمندان پرونده پزشــکى هشــت میلیون نفر کــه داروى 
مهارکننده هاى پروتون پمپ را مصرف مى کردند تجزیه و تحلیل 
کردند و درنهایت دریافتند، داروهاى سوزش معده افراد عادى را 
دو برابر بیشتر در معرض بروز آلرژى و افراد سالمند را پنج  برابر در 

معرض این ریسک قرار مى دهد. 
مهارکننده هاى پروتون پمپ گروهى از داروها هستند که وظیفه 
اصلى شان در بدن کاهش پایدار اسید معده است؛ آنها قوى ترین 

گروه در میان داروهاى متشابه هستند. 
آنتى اســیدها به طور معمول بى خطر تلقى مى شوند و عوارض 
جانبى آنها کم خطر اســت؛ اما در ســال هاى اخیــر، برخى از 
کارشناسان نگران تجویز بیش از حد آنها هستند؛ این داروها براى 

زنان بیشتر تجویز مى شود.

متخصصان از تأثیــر منفى دود ســیگار بر سیســتم ایمنى در 
فرایند دفاع از بدن در برابر عفونت ها مطلع هســتند اما به تازگى 

متخصصان دانشگاه «باث» انگلیس یک مطالعه جدید به 
طور خاص با هدف بررســى اثر دود سیگار بر باکترى 

استافیلوکوکوس اورئوس صورت داده اند.
انگیزه انجام ایــن مطالعه شــیوع باکترى 

اســتافیلوکوکوس اورئوس در انســان ها 
و طیــف وســیعى از بیمارى هایى اعالم 
شده که در بدن انسان ایجاد مى کند. این 

باکترى در مجارى بینى بین 30 تا 60 درصد 
افراد وجود دارد. این پاتــوژن مى تواند باعث 

عفونت هاى مختلفى از عفونت هاى ســطحى 
پوستى تا عفونت هاى شــدید و حتى مرگبارى مانند 
ذات الریه یا اِندوکاردیت (التهاب درون شامه قلب) شود.

ســویه هایى از باکترى اســتافیلوکوکوس اورئوس که مقاوم به 
آنتى بیوتیک هستند، سهم قابل توجهى در بروز بحران بهداشت 
عمومى مقاومت میکروبــى دارند. این یافته ها نشــان مى دهد 
باکترى ها در برابر دود سیگار براى ســازگارى با شرایط سخت 
به شکل کلونى هاى کوچک دگرگونه اى در مى آیند که درمان را 
براى پزشکان دشوارتر مى سازند. این امر موجب بروز عفونت هاى 

مزمن در فرد مى شود.
تشــکیل کلونى هاى کوچک دگرگونه اى از طریق تغییر بسیار 
سریع DNA توســط باکترى ها به هنگام قرار گرفتن در معرض 
دود سیگار انجام مى شود. این کلونى ها بسیار چسبنده، تهاجمى 

و ماندگار هستند. 
بنا بر گزارش سایت تخصصى «مدیکال نیوز تودى»، متخصصان 
امیدوارند این یافته ها به کاهش استعمال سیگار، ماده اى که بیش 
از 4800 ترکیب سمى در خود دارد و همچنین افزایش ترك آن 

توسط افرادى که آن را استعمال مى کنند، منجر  شود.

همه  ما کســانى را 
دوروبرمان مى شناســیم 

نیش که معموًال پشه ها آنها را بیشتر

دارد و شهرت فلفل 
قرمز نیز بابت وجود آن
خیلى از است. کپسایسین براى
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یک متخصص بیمارى هاى مغز و اعصــاب گفت: برخى بیمارى ها و 
تومورهاى مغزى خود را به صورت سرگیجه نشان مى دهند. 

دکتر بابک آزادنیا بــا بیان اینکه برخى بیمارى هــاى مغزى خود را به 
صورت سرگیجه نشــان مى دهند، تصریح کرد: در مواردى هم وجود 
بیمارى هاى گوش و قلبــى - عروقى علت وقوع ســرگیجه در افراد

 است.
وى افزود: در صورتى که منشأ سرگیجه بیمارى هاى مغزى باشد، این 
مســئله به صورت دائمى بوده و بیمار دچار شدت و ضعف در سرگیجه 
مى شود. بیمارى هاى مغزى، برخى تومورها که موجب درگیرى عصب 
هشتم مى شود و عفونت مخچه، مننژیت، سکته و بیمارى هاى التهابى 
مانند MS در 30 درصد از موارد خود را به صورت ســرگیجه نشــان 

مى دهند.

این متخصص بیمارى هاى مغز و اعصاب تصریح کرد: البته نوع سرگیجه 
نیز در تشخیص علت آن بسیار مهم اســت؛ به طورى که در سرگیجه 
واقعى بیمار احساس چرخش اتاق را به دور ســر خود دارد اما سرگیجه 
کاذب به صورت سیاهى رفتن چشم ها و سبکى سر است. وى تأکید کرد: 
هدف واقعى ما از سرگیجه، سرگیجه واقعى اســت که در آن فرد دچار 
عدم تعادل و حرکت محیط به دور ســر خود مى شــود، اما در سرگیجه 
کاذب منشأ، مغزى نیست و در بیشــتر موارد علل عروقى یا خونى براى 

آن وجود دارد.
آزادنیا یکى از مهمترین علل ســرگیجه را بیمارى هاى گوش دانست و 
اعالم کرد: ویژگى سرگیجه در بیمارى هایى که مربوط به گوش است، به 
صورت حمله اى بوده و با تهوع و استفراغ فراوان همراه است که امکان 
دارد پس از اســتفراغ فرد به حالت طبیعى بازگردد. از دیگر ویژگى هاى 

سرگیجه با منشأ بیمارى هاى گوش این است که با تغییر وضعیت سر 
هنگام بلندشدن و خوابیدن ســرگیجه تشدید مى شود. سرگیجه اى که 
مربوط به بیمارى هاى گوش اســت به مرور زمان خفیف شده و بهبود 

مى یابد.
آزادنیا عنوان کــرد: در صورت ابتال به ســرگیجه در مرحله اول باید به 
متخصص بیمارى هاى مغز و اعصاب مراجعه کرد تا با معاینه و گرفتن 
شــرح حال از بیمار علت سرگیجه را تشــخیص دهد. درمان سرگیجه 
وابسته به علت بیمارى است و در صورتى که منشأ آن بیمارى خطرناکى 
نباشد از داروها به صورت درمان عالمتى اســتفاده مى شود. از آنجا که 
پیش از تشنج فرد دچار سرگیجه مى شود، بنابراین بهتر است در صورت 
داشتن سرگیجه هرچه سریع تر به یک متخصص مغز و اعصاب مراجعه 

شود.

سرگیجه نشانه چه بیمارى هایى است؟سرگیجه نشانه چه بیمارى هایى است؟

بخشــى از الگــوى ریزش مــو در مــردان به عوامــل ژنتیکى
و بخشــى دیگر به وجود ســطوح باالى هورمون جنسى «دى 

و گردن بــر تنش موجو
کشیده شده، مى افزاید.

بیشتر باشــد، این ماهیچ
DHT بیشــترى جذب

جنســى با ضخیم ک
مغذى به فو مواد
فولیکول هاى
تر شده و در

که فولیکول
قاعده مس

ایــن فرض
کارشناس
هیدرو
فولیک

ارزشت
است ز

که باعث
کودك

چرا مردها از باالى پیشانى طاس مى شوند؟

شکالت بخورید تا راحت تر بخوابید 

مفیدترین و سالم ترین نان براى کودکان 

کدام غذاها در تابستان مسموم کننده هستند؟

کادو، ماست، 
دم از اهمیت 
یستم ایمنى 

هش خطر 
نبورگ و 
ول هاى 
ز و شب 

عمده 
رچ
ر 

کارشناسان مى گویند که بهتر است،  در دسترساست اما بیشــتر
منیزیم به طور طبیعى از رژیم غذایى گرفته شود.

هشدار؛
 این قرص را نخورید 

دود سیگار مقاومت 
باکترى هارا افزایش مى دهد
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که در حق ســختگیرى کند، یا در ســخن حق تحریــف روا دارد و

موال على (ع)یا در گفتن سخن راست بترسد.
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خطر ابتال به 
بسیارى از  

بیماریهاى مزمن 
را کاهش دهید

وضعیت 
پاهایتان را 

به خوبى حفظ 
مى کنید

عمر طوالنى 
با پیاده روى هاى 
برنامه ریزى شده

با پیاده روى به شکل منظم 
و روزانه، فرد منظم ترى در 
خصوص انجام فعالیتهاى 
روزانه تان خواهید شد

www.nesfejahan.net

لباسهایى که 
برایتان

 تنگ شده،  برایتان 
گشاد مى شود

جوهره 
وجودى 
خالقیت

 جریان مى یابد

 بهبود 
خلق و 
خوى فرد

در مراسم ویژه و باشکوهى، به همت سازمان فرهنگى، اجتماعى 
و ورزشى شهردارى اصفهان و با همکارى شرکت هنر پارتاك، با 
حضور اساتید هنر موسیقى، از آثار منتشــر نشده استاد جالل تاج 
اصفهانى که به صورت CD تهیه شــده بود رونمایى شــد و طى 
برپایى مراســم، براى اســتفاده عالقه مندان به هنر موسیقى در 

هنرسراى خورشید در معرض فروش قرار گرفت.
معاون شــهردار اصفهان و رئیس ســازمان فرهنگى، اجتماعى و 
ورزشى شهردارى اصفهان در این مراسم با خیر مقدم و عذرخواهى 
از هنرمندان و هنردوســتان که بیش از گنجایش ســالن به محل 
هنرسراى خورشید آمده و ایستاده نظاره گر برنامه بودند، گفت: براى 
مراسم رونمایى از آثار اســتاد جالل تاج اصفهانى گنجایش سالن 
اجتماعات هنرسراى خورشید اصفهان که هیچ، جهان هم کم است.

محمد عیدى افزود: جهان شــهر اصفهان بیش از هر چیز، نیازمند 
شخصیت هایى چون استاد جالل تاج اصفهانى است و متأسفانه این 
روحیه بى تاریخى که افراد را به فراموشى مى سپاریم، هویت هاى ما 
را دچار تشویش کرده که در جامعه شناسى به صورت بندى مشوش 

از آن یاد شده است.
وى با بیان اینکه امروز جامعه نیازمند الگو است، گفت: اگر نتوانیم 
الگوهاى مطلوب را معرفى کنیم، نباید انتظار مطلوبى هم داشــته 

باشیم. 
رئیس ســازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان، 
اســتاد جالل تاج اصفهانى را یک حکیم دانست و گفت: علیرغم 
اینکه بعضى از حوزه هاى اندیشه اى از حفظ موسیقى محروم بودند 

موسیقى در دو حوزه فلسفه و عرفان رشد کرد.
عیدى افزود: فلسفه در شــاخه ریاضیات، جالل موسیقى را به رخ 
کشیده و در عرفان به جمال موسیقى پرداخت و جالل با جمال پیوند 

خورده و در نتیجه موسیقى به کمال رسید.
وى خاطرنشان کرد: پدیده فرهنگى در سه شاخص جمال، جالل و 
کمال براى بهزیستى و اثرگذارى است و وقتى سخن از کمال گفته 
مى شود در حقیقت از افراد حکیم سخن مى گوییم و استاد جالل تاج 
اصفهانى به نظر من حکیم شهر اصفهان، کشور و جهان ماست و 
در حقیقت اسطوره متنى است که قابلیت خوانش داشته و ازدحام 
جمعیتى از هنرمندان در این مراسم، مؤید آن است که استاد جالل 

تاج اصفهانى شخصیتى بى بدیل است.
معاون شــهردار اصفهان اظهار کرد: با وجود اساتید بزرگى در این 
مراسم که از شاگردان استاد جالل تاج اصفهانى بوده اند شخصیت 
استاد جالل تاج اصفهانى، تکثیر شده است و البته جوانانى که خود 
را از مکتب آن بزرگوار مى دانند. بنابراین جهان شهر اصفهان راهى 
جز نگاه به ریشه ها ندارد و در این راســتا مبادرت به برگزارى این 

مراسم نموده تا بسترى مناسب شود که جهان، اینگونه شخصیت ها 
را بیشتر بشناسد.

عیدى از همه کســانى که در اعتالى فرهنگ و هنر به ویژه هنر 
موسیقى گام برداشته و همکارانى که تالش کردند قدردانى کرد و 
اظهار امیدوارى نمود با لطف خــدا و همکارى هنرمندان، اینگونه 

جلسات تداوم داشته باشد.
وى که خود را وامدار این شخصیت هنر موسیقى اصفهان دانسته و 
مقاله «ما هر روز محتاج تاج هستیم» را نگاشته، گفت: ما باید سلیقه 
موسیقایى را باال ببریم و در جهت انتشار هنر موسیقى مطلوب گام 

برداریم.
***

دبیر شــوراى موســیقى ســازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى 
شــهردارى اصفهان نیز بار دیگر از عالقه مندان به هنر موسیقى 
که در هنرسراى خورشید ایســتاده و یا خارج از ســالن از طریق 
LED نظاره گــر برنامه ها بودند عذرخواهى کــرد و گفت: امروز 
براى موســیقى اصفهان، روز بسیار مبارکى اســت که امید است 

استمرار یابد.
رضا شریعت با ارائه گزارشــى از برنامه هاى دفتر موسیقى سازمان 
فرهنگى، اجتماعى و ورزشــى شــهردارى اصفهان گفت: دفتر 
موسیقى سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان، 
طرح «نغمه هاى زنده رود» را بخاطر جارى بودن آب در زاینده رود 
و در نظر گرفتن نغمه مدنظر قــرار داد تا آوازهاى قدیم اصفهان را 

بازپرورى کند و در قالب آلبوم هایى انتشار دهد.
وى ادامه داد: در این راســتا، آلبوم هاى استاد جالل تاج اصفهانى 
که بین سال هاى 1306 تا 1317 توسط سه کمپانى ضبط شده بود 

گردآورى و به صورت لوح فشرده، آماده شده است.
شریعت گفت: آوازهاى شاگردان استاد جالل تاج اصفهانى به عنوان 
نسل میانى و حتى خوانندگان جوان را هم آماده خواهیم کرد. این 

در حالى است که کارهاى استاد شاهزیدى نیز آماده شده است.
وى ارائه برنامه دلنوازان، جشنواره موسیقى بین المللى اصفهان و... 
را از برنامه هاى آینده برشمرد و از شرکت هنر برتر هنر پارتاك به 

دلیل حمایت هاى بسیار مطلوب، قدردانى کرد.
***

گردآورنده و پژوهشــگر آلبوم «نغمه هاى زنده رود» نیز سخنران 
بعدى این مراسم بود که به جزییات تهیه این آلبوم اشاره کرد و گفت: 
آنچه از استاد جالل تاج اصفهانى بوده شامل آوازهایى است که بعد 
از سن 60 سالگى استاد است و آوازهاى متعلق به سال هاى 1306 
تا 1317 است که توسط سه کمپانى پولیفون، هیز مستر زویس و 

سودوا ضبط شده است، منتشر نشده بود.
نوید نــوروزى با بیــان اینکه دیســکوگرافى آثار اســتاد جالل 

تاج اصفهانــى بر روى صفحــات 78 دور انجام شــده و امروز به 
صورت CD به فروش مى رسد، گفت: دیســکوگرافى عبارت از 
مستندسازى آثار منتشر شــده صوتى در قالب لوح فشرده از یک 
هنرمند گروه ارکستر آرشیو و یا کمپانى تولیدکننده صفحه به صورت 
گزارش نظام یافتــه و حاوى حداکثر اطالعــات ممکن از مراحل
 CD گوناگون ضبط، تولید و توزیع هر اثر است که مى توان از آن 

تهیه کرد.
وى با بیان اینکه امشب، بعد از صد ســال، آوازهاى منتشر نشده 
استاد جالل تاج اصفهانى را مى توانیم بشنویم که این غرورآفرین 
است، گفت: جمع آورى آثار استاد جالل تاج اصفهانى از گذشته کار 
بسیار مشکلى بود که ما توانستیم تعدادى از آنها را خریدارى کنیم 
و همچنان از عالقه مندان به هنر موسیقى مى خواهیم اگر آوازهاى 
استاد جالل تاج اصفهانى مربوط به گذشته را دارند و یا اطالعاتى 
در این زمینه دارند ما را یارى دهند، تا بتوانیم این کار را اســتمرار 

بخشیم.
وى از همه بانیان، کــه ایــن کار فرهنگى ارزشــمند را اجرایى 
کردند و در ایــن حرکت فرهنگــى نقش داشــتند قدردانى کرد 
و از شهردارى اصفهان خواســت تا اگر آثار دیگرى از استاد جالل 
تاج اصفهانى هســت را در قالب «نغمه هاى زنــده رود» عملیاتى

 سازد.
***

محمدجواد کسایى، فرزند استاد حسن کسایى که خود از هنرمندان 
موسیقى است نیز با بیان خاطراتى از پدر در وصف استاد جالل تاج 
اصفهانى و خیر مقدم به فرزندان تاج اصفهانى گفت: با مهر پدرانه 
در آغوش استاد جالل تاج اصفهانى و در حالى که هنوز دست چپ 

و راست خود را به درستى نمى شناختم آشنا شدم.
وى ادامه داد: هر کس درك از آواز ایرانى داشته، تحت تأثیر استاد 
تاج اصفهانى قرار گرفته و در حقیقت اســتاد جالل تاج اصفهانى، 

معمار آواز بوده است.
کسایى ادامه داد: در حالى که برخى از خوانندگان، توان نقدپذیرى را 

ندارند به نقل از پدرم، استاد جالل تاج اصفهانى بسیار انتقادپذیر بود.
وى خاطرنشان کرد: پدرم نقل کرده است که در طول بیش از 50 
سال شاگردى اســتاد تاج اصفهانى، به ندرت او را گریان دیدم که 
یکى از آنها در تیر ماه سال 1360 بود که به منزل ما آمد و خبر اخراج 
ما را از رادیو داد که با هم گریســتیم و این واقعه ناگوار، پس از چند 

ماه، به فوت استاد جالل تاج اصفهانى انجامید.
***

علیرضــا میرعلى نقى، پژوهشــگر موســیقى هم بــا قدردانى از 
برگزارکنندگان این مراسم گفت: از اینکه  این میراث فرهنگى ما 
انتشار یافته خود موضوعى براى سخن گفتن است و اسباب شادى 
اســت که در پایتخت فرهنگى موســیقى یعنى اصفهان اینچنین 

استقبال به عمل آمده است که در تهران هم ندیده ام.
وى ادامه داد: جمع آورى آثار منتشر نشده استاد جالل تاج اصفهانى 
همانند کشــف یک شهر باســتانى است که با مشــقت فراوان، 
امکانپذیر شد تا بیش از پیش با صداى اســتاد تاج اصفهانى آشنا

شویم.
میرعلى نقى مى گوید: اســتاد جالل تاج اصفهانى یک متر و معیار 
براى آواز در اصفهان بود و تعلق خاطر به اقلیم، اصرار به اقامت در 

اصفهان، ثبات در شــاخصه هاى کارى، تربیت شاگردان شایسته، 
تأثیرات اخالقى و معنوى و... از او یک نمونه ساخت.

وى گفت: انتشار آلبوم «نغمه هاى زنده رود»، گام مهمى در شناخت 
تاج داشته و دارد.

***
فریده روشــن، رئیس کمیسیون فرهنگى شــوراى اسالمى شهر 
اصفهان هم در سخنان کوتاهى با برشمردن شخصیت استاد جالل 
تاج اصفهانى گفت: استقبال بى حد هنرمندان جوان و پیشکسوتان 
از این برنامه، مســئولیت مدیریت شهرى را ســنگین تر مى کند و 

بى گمان این راه  را باید با پاى عشق طى کرد.
وى اظهار امیدوارى کرد چراغ مکتب سازى موسیقى در اصفهان 

پرفروغ تر شود.
در این مراسم که با اجراى بسیار زیباى اشرفیان که خود از هنرمندان 
باسابقه است همراه بود، استاد شاهزیدى به اجراى موسیقى پرداخت 
و با حضور فرزندان اســتاد جالل تاج اصفهانى، از آثار وى در قالب 
آلبوم نغمه هاى زنده رود رونمایى و از فرزندان تاج اصفهانى با اهداى 

تندیس، تجلیل شد.

مراسم رونمایى از آثار منتشر نشده خواننده شهیر کشور در اصفهان برگزار شد

شنیدن صداى تاج اصفهــانى بعد از یک قرن
ساسان اکبرزاده


