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گریه تنفس را تنظیم مى کندمبارزه با مواد مخدر در هر محله انجام شودآخرین تغییرات در سریال «پایتخت»مسن ترین دانشجوى کشور درگذشت بیایید در اعطاى صفات دقت کنیم سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

توصیه  جدى براى 
مصرف کنندگان 

آسپرین

80 هکتار زمین کشاورزى ویال شده است!
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به اسم مذاکره
 کنار میز تسلیم نمى نشینیم

محوطه سازى و زیباسازى 
حاشیه زاینده رود 

جرم نابخشودنى
 عادل فردوسى پور 

اعالم شد!
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خوردند و رفتند!

متخصصان هاروارد در یک مطالعه جدید هشدار داده اند 
میلیون ها نفرى که براى پیشگیرى از حمالت قلبى 

آسپرین مصرف مى کنند باید در مصرف این دارو 
تجدیدنظر کنند. مصرف روزانه آسپرین با دوز 

پایین براى افرادى که تجربه حمله قلبى یا...

اولین فســاد مالى که رسانه اى شــد و ما در قوه 
قضاییه پیگیــر آن بودیم مربوط بــه دهه 70 و 
فاضل خــداداد و مرتضى رفیق دوســت برادر 
محسن رفیق دوست به مبلغ 123 میلیارد تومان 
بود. آن زمان با 17 هزار تومان مى شد یک ماشین 
خرید. خــداداد اعدام و رفیق دوســت به حبس 
طوالنى محکوم شدند. آن زمان هم اعتراضاتى 
بود که چه حبسى و چرا ایشــان بیرون هستند؟ 
مى گفتند رفیق دوست سفر مى رود، مأمور خرید 
است و همیشه در مرخصى است. وى در زندان 
مثل یک زندانى عادى نبود و اعتراضات به حوزه 
ریاســت زیاد مى آمد که ما هــم زندانى داریم و 
مرخصى مى خواهیم. به هر حال او مجازاتش را 
تحمل کرد و رفت. خداداد هم مسئله اخالقى و 

منافى عفت...
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جشنواره کباب گلپایگان در اغما!جشنواره کباب گلپایگان در اغما!
پاى کمبود بودجه وسط استپاى کمبود بودجه وسط است
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مدیر جهاد کشاورزى اصفهان مى گوید این مساحت در 12 سال اخیر به صورت غیرقانونى تغییر کاربرى یافته است

شرط محال براى جدایى
 باشــگاه پرســپولیس نمى خواهد به راحتى مهاجم خود را از دست 
بدهد. در نشست روز سه شــنبه ایرج عرب و  على علیپور، مدیرعامل 
پرســپولیس به بازیکن تیمش اعالم کرد تا روز دوشنبه 7 مرداد اگر 
پیشنهاد خارجى به باشگاه ارائه شود که بابت جدایى این بازیکن یک 
میلیون دالر نقد به پرسپولیس پرداخت کنند مجوز جدایى او را صادر 

خواهند کرد. در غیر این صورت...
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در صفحه 2 بخوانید

روایتى تکان دهنده از پرونده هاى 
فساد اقتصادى از زبان نماینده مجلس

98/6 درصد اعتبارات 
آموزش و پرورش 

صرف پرداخت حقوق 
مى شود

سیستم آموزش دوگانه، راهکار برون رفت از مشکالت
مدیرکل فنى و حرفه اى استان اصفهان مطرح کرد
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حمید بوحمدان:حمید بوحمدان:
ذوب آهن را به سپاهان 
ترجیـــــــــح دادم

اداره کل آموزش فنی وحرفه اي استان اصفهان در نظر دارد اجاره فضاهاي بالاستفاده خودرا از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده 
با بهره گیري از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (setadiran.ir )به شرح ذیل واگذار نماید.

در صورتی که شرکت کنندگان داراي صالحیت تعیین شده در اسناد نباشند ویا مدارك خواسته شده در زمان انعقاد قرارداد کامل نباشد در صورت 
برنده شدن حذف خواهند شد. 

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است:
1- برگزاري مزایده صرفا ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد وکلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید ودریافت اسناد مزایده پرداخت 

تضمین شرکت در مزایده (ودیعه) ارسال پیشنهاد قیمت واطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم ازاین  طریق امکان پذیر می باشد.
2- کلیه اطالعات موارد اجاره شامل مشخصات ،شرایط ونحوه اجاره در برد اعالن عمومی سامانه مزایده قابل مشاهده بررسی و انتخاب می باشد.

3- عالقه مندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام ودریافت گواهی الکترونیکی (توکن) با شماره 41934- 021 مرکز پشتیبانی وراهبري 
سامانه تماس حاصل نمایند.

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام استانها در سایت سامانه( www.setadiran. ir) بخش ثبت نام /پروفایل مزایده گر موجود است.

چاپ دوم آگهی مزایده اجاره 

تاریخ دریافت تاریخ انتشارنام مزایده
اسناد

تاریخ 
بازدیدازسامانه

پایان زمان ارسال 
شماره مزایده در تاریخ بازگشائیپیشنهادقیمت

سامانه

98/05/0198/05/0198/05/011398/05/1298/05/135098003343000043واگذاري کارگاه آموزشی مرکز خواهران مبارکه

98/05/0198/05/0198/05/011398/05/1298/05/135098003343000042واگذاري کارگاه آموزشی اشترجان

98/05/0198/05/0198/05/011398/05/1298/05/135098003343000041واگذاري زمین تنیس مرکز شهیدرجائی

98/05/0198/05/0198/05/011398/05/1298/05/135098003343000038واگذاري کارگاه آموزشی مرکز فناوري اصفهان

98/05/0198/05/0198/05/011398/05/1298/05/135098003343000039واگذاري  4 کارگاه آموزشی مرکز شهرضا

98/05/0198/05/0198/05/011398/05/1298/05/135098003343000040واگذاري سوله کارگاهی مرکز شهرضا

98/05/0198/05/0198/05/011398/05/1298/05/135098003343000044واگذاري کارگاه آموزشی مرکز تیران وکرون

م الف: 541135

اداره کل آموزش فنی وحرفه اي استان اصفهان

شرکت کشت وصنعت شهید مطهرى (سهامى خاص) در نظر دارد  یک دستگاه چاپر چهارردیفه 
جاگوار مدل کالس اس ال  685 و یک دستگاه چاپر دو ردیفه پشت تراکتورى را از طریق برگزارى 
مزایده حضورى (حراج) به فروش رساند متقاضیان مى توانند با در دست داشتن سپرده شرکت در 

حراج به مبلغ یکصد میلیون ریال بصورت چک بانکى در مزایده حضورى شرکت نمایند. 
 زمان و مکان حراج : روز شــنبه مورخ 98/05/12  ســاعت 10 بــه آدرس اصفهان، جاده 
اصفهان – تهران ، خروجى پل گز به سمت پاالیشــگاه ، بعد از زیر گذر ، سمت راست ، جاده 

اختصاصى اراضى واحد رحیم آباد . 
نحوه پرداخت ثمن معامله : برنده حراج مبلغ پیشنهادى را مى بایست بصورت نقد و حداکثر

 3 روز پس از تاریخ حراج پرداخت نماید. 
براى کســب اطالعات و بازدید از دســتگاهها با شــماره 09137730364آقاى صادقى و 

88845807-021  داخلى 114 تماس حاصل نمایید.

آگهى مزایده حضورى (حراج)

شرکت کشت و صنعت شهید مطهرى (سهامى خاص)

ده اند 
ى
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همکارى بهرام رادان و همکارى بهرام رادان و 
پژمان جمشیدى پژمان جمشیدى 
در «ایده اصلى»در «ایده اصلى»
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در صفحه 5 بخوانید

اولین دوره خوشمزه ترین جشنواره استان اصفهان  سال گذشته در گلپایگان برگزار شد
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حجت االسالم حســن روحانى، رئیس جمهور دیروز در 
جلسه هیئت دولت گفت: کاهش تعهدات کشورمان در 
برجام موقتى است و چنانچه آتش بس در جنگ اقتصادى 
حاصل شود، فرصتى ایجاد خواهد شد که با یکدیگر سخن 
گفته و به نتیجه برسیم و البته در این زمینه کشورهایى هم 
واسطه  هســتند و مکاتبات و تماس هایى در حال انجام 
اســت و همه بدانند که هرگز فرصت مذاکره را از دست 

نخواهیم داد.
رئیس جمهور با تأکید بر اینکه کامًال براى مذاکره عادالنه 
و عزتمندانه آمادگى داریم اما حاضر نیستیم به اسم مذاکره 
کنار میز تسلیم قرار بگیریم، تصریح کرد: تسلیم را غیرجایز 

مى دانیم و آن را ملت ایران و قانون اساسى نمى پذیرد اما 
براى مذاکره عادالنه و محترمانه همیشه آمادگى داشته و 
االن هم آماده هستیم. روحانى گفت: با کشورهاى اروپایى 
و سایر کشورهاى جهان مکاتبه و تماس داریم اما تا امروز 
به نقطه مطلوب نرسیدیم چرا که پیشنهادهایى که داشتند، 
متعادل نبوده است اما همچنان روند فعالیت هاى سیاسى 

را ادامه خواهیم داد.
رئیس جمهور خطاب به مردم ایران گفت: همه مردم عزیز 
کشورمان بدانند که ما اهل لجبازى و دنبال جنگ و تنش 
نیستیم اما در عین حال حاضر نیستیم زیر حرف زور برویم 

و در برابر قلدرى تسلیم شویم.

معاون محیط  زیست انســانى سازمان حفاظت از محیط 
زیست با مقایسه وضعیت کشورهاى دیگر با کشورمان 
در مصرف آب گفت: آمریکا از دهه 70 درگیر خشکسالى 
شدیدى بود، حاال 30 سال از آن موقع گذشته و مصرف 
آب کل این کشــور با این همه توسعه و افزایش جمعیت 

هیچ تغییرى نکرده است.
مسعود تجریشى اظهار کرد: خشکسالى  براى بسیارى از 
کشورها تبدیل به تلنگرى شد تا خودشان را آماده کنند، 
متأسفانه در کشورمان به این فاز نرسیدیم. مثًال اصفهان 
موقعیت خوبى براى حل بحران بود اما ما مســئله آب را 
امنیتى کردیم. مســئله بدون مدیریت وارد آخرین الیه 

مى شــود. آبى که اکنون در زاینده رود وجود دارد باالى 
750 میلیون متر مکعب است، یعنى در حوضه آبریز دریاچه 
اصفهان دوباره آب فراوان شد و حاال باز باید صبر کنیم دو 
سال باران نبارد و با این مسئله روبه رو شویم.وى افزود: 
این برمى گردد به اینکه مجلس، دولت، فرهنگستان علوم، 
مردم و... کشورمان چه حساسیتى نسبت به آب دارند. در 
این دوره زمانى اگر بخواهید حقابه محیط زیست را بدهید 
چون انتخابات مجلس نزدیک اســت تمام نماینده ها با 
شما مخالفت مى کنند، سال بعدى انتخابات دولت است و 
دوباره این اتفاق رخ مى دهد. در مجموع هیچکسى نیامده 

به صورت سیستماتیک اقداماتى انجام بدهد. 

به اسم مذاکره کنار میز تسلیم 
نمى نشینیم

کسى به صورت سیستماتیک 
درباره آب اقدام نکرده است

مرگ مغزى
 ساالنه 8000 نفر

   ایســنا | مدیرعامل انجمن اهداى عضو 
ایرانیان گفت: ســاالنه پنج تا هشت هزار نفر 
در کشــور دچار مرگ مغزى مى شوندکه طبق 
آمار جهانى، حداقل نیمى از آنها قابلیت اهداى 

عضو دارند. 
کتایون نجفى زاده افزود: سال گذشته کمتر از 
1000 نفر یعنى کمتر از یک ســوم افراد مرگ 
مغزى به اهداى عضو رضایت دادند. وى گفت: 
ســاالنه 3000 بیمار به دلیل نرســیدن عضو 

پیوندى جان خود را از دست مى دهند.

حامی کانون پرورش فکرى 
   روابط عمومى بانــک آینده | بانک 
آینده، با امضاى تفاهمنامه مشترك همکاري 
با کانون پرورش فکــرى کودکان و نوجوانان، 

حامى این کانون شد.
 احداث و بهره برداري 11 مدرســه «مدارس 
امید آینــده»، تکمیل یک مرکز ورزشــى در 
مناطق کمتر برخــوردار و توزیــع حدود چند 
میلیون بســته  لوازم التحریر و کمک آموزشی 
میان دانش آموزان این مناطق، توجه به تأمین 
نیازهاي آموزشی، فرهنگی و اجتماعی کودکان 
و نوجوانان، تهیه و توزیع محصوالت فرهنگی 
در زمینه آشــنایی کودکان با محیط زیســت، 
بهداشــت محیط و... از مهمترین رویکردهاي 
بانک آینده در عمل به مسئولیت اجتماعی در 

سال هاي اخیر است.

اسید، پسر 4 ساله را کشت 
   پانا | فرمانده انتظامى ارومیه اعالم کرد در 
پى دریافت خبرى به مرکز فوریت هاى پلیسى 
110 در شهرســتان ارومیه مبنى بر مرگ پسر 
بچه چهار ساله اى در منزلى بالفاصله مأموران 

به محل حادثه اعزام شدند.
 با حضور مأموران و تیم هاى امدادى در محل 
حادثه مشــخص شــد، کودك حادثه دیده، 
در غفلت خانــواده، بطرى حاوى اســید (لوله 
بازکن) را از کابینت آشــپزخانه برداشــته و به 
قصد بــازى، محتوى بطرى را بــر روى خود 
خالى کرده است. همین مورد سبب سوختگى 
و مرگ کودك چهار ساله شده و جسد متوفى 
با هماهنگى قضایى، به پزشکى قانونى انتقال

 یافته است.

75درصد سدها
 ُپر است

   تســنیم | وزیر نیرو با اشاره به همراهى 
مردم در مدیریت مصرف آب گفت: با توجه به 
مصرف انجام شــده همچنان 75 درصد حجم 
کل مخازن سدهاى کشور پر است اما در برخى 
از استان ها مانند سیستان و بلوچستان همچنان 

با کم آبى مواجه هستیم.

12/5 میلیون ایرانى 
اختالل روانى دارند

   اعتمــاد آنالیــن | على اســدى، معاون 
دفتر سالمت روانى، اجتماعى و اعتیاد وزارت 
بهداشت، مى گوید: پیمایش سالمت روان هر 
هفت ســال یک بار انجام مى شود و به همین 
دلیل آخرین آمارهاى رســمى داخل کشور به 
ســال 90 برمى گردد که  افراد 15 تا 64 سال 
که 50 میلیون نفر از جمعیت کشور را تشکیل 
مى دادنــد در این پیمایش مورد بررســى قرار 

گرفتند.
 بر اساس این آمار، 12/5 میلیون نفر از جمعیت 
ایران نیازمند مراجعه به پزشک هستند. عددى 
که اگر با آمار کشــورهاى اروپایى و آمریکایى 
مقایسه شود، چندان باال نیست اما به هر حال 

رقم قابل توجهى محسوب مى شود.

انگلیسى ها واسطه فرستادند
   انتخاب | رئیس دفتــر رهبر معظم انقالب گفت: 
سپاه در توقیف کشتى انگلیسى کارى کرد که سر اینها 
را به خاك سایید. کشــورى که زمانى در ایران وزیر و 
وکیل تعیین مى کرد، کارش به جایى رسیده که واسطه 
مى فرستند و خواهش مى کنند کشتى را آزاد کنید. خدا را 
شاکریم که بعد از امام راحل(ره) چنین جانشینى نصیب 
ایران شد. حجت االسالم و المسلمین محمد محمدى 
گلپایگانى تأکید کرد در وجود رهبر معظم انقالب ذره اى 

ترس نیست.

حکم مدیرعامل پدیده 
   فارس | پس از برگزارى 15 جلسه دادگاه متهمان 
پرونده پدیده شاندیز حکم مدیرعامل اسبق این شرکت 
صادر شد و محســن پهلوان به حبس ابد محکوم شده 
اســت. پیش از این رئیس دادگاه اشــاره کرده بود که 
پرونده در حــال حاضر داراى 22 متهــم و بیش از صد 

جلد بوده است.

ابتکار: دو تابعیتى نیستم
   ایمنــا | روابط عمومى معاونت ریاست جمهورى 
در امور زنان و خانواده طى اطالعیه اى دو تابعیتى بودن 
معصومه ابتــکار را تکذیب کرد. در متن منتشــره این 
معاونت آمده است: «فردى از نمایندگان مجلس فهرستى 
مجعول را منتشر و تعدادى از خادمین کشور را به داشتن 
تابعیت کشورهاى خارجى و از جمله آمریکا متهم مى کند. 
الزم است اعالم نماید هرگونه تابعیت به غیر از تابعیت 
ایرانى در مورد خانم معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور 

در امور زنان و خانواده دروغ است...»

قصاص 2 زن در ارومیه 
   بهــار | دادستان عمومى و انقالب ارومیه از اجراى 
اجراى حکم قصاص دو زن در این شهرستان در بامداد 
سه شنبه خبرداد. مصطفى حبیبى در این باره اظهار کرد: 
علیرغم پیگیرى و تالش فراوان مردمى و شوراهاى حل 
اختالف و ستاد دیه، خانواده مقتول اصرار بر اجراى حکم 
قصاص داشتندکه این حکم اجرا شــد. وى اظهار کرد: 
«آ. ر» و «ن. و» به اتهام قتل عمد در یک پرونده مشترك 
بازداشت و هر دو به قصاص محکوم شده بودند. بر اساس 
این گزارش، «آ. ر» به اتهام قتل همسرش و «ن. و» به 

اتهام مشارکت در قتل از 15 سال پیش در زندان بودند.

یکى نبود، دو تا بود!
   انتخاب | در حالى که کاخ سفید هنوز به وعده اش 
براى منتشــر کردن ویدیوى مربوط به ادعاى «دونالد 
ترامپ» درباره سرنگونى یک پهپاد ایرانى عمل نکرده، 
«کنث مک کنزى»، فرمانده نظامیان  آمریکا در منطقه 
ادعایى جدید در این باره مطرح کرده است.  مک کنزى 
ادعا کرده درگیــرى با دو پهپاد صورت گرفته اســت: 
«اطمینان داریم یک پهپاد را سرنگون کردیم. ممکن 

است دومى را هم سرنگون کرده باشیم.»

اندازه بنیاد مستضعفان 
   تابناك | پرویز فتاح، رئیس جدید بنیاد مستضعفان 
در آیین معارفه خود با بیان اینکه در دوره جدید سرعت 
کار ها را بیشــتر خواهیم کرد، گفت: مــا جاى دولت را 
نمى گیریم، در این باره غلو شده است. همه بنیاد را روى 

ترازو بگذاریم نسبت به دولت یک درصد هم نیست.

هشدار ایران به برزیل 
   عصر ایران | ایران تهدید کرد در صورت ممانعت 
برزیل از سوختگیرى کشتى هاى ایرانى که در ساحل 
برزیل سرگردان هستند، واردات از این کشور را متوقف 
مى کند. اخیراً دولت برزیل از ارائه سوخت به دو کشتى 
بارى ایران در برزیل خوددارى و تصریح کرده است این 

اقدام در راستاى تحریم هاى آمریکا انجام شده است.

خبرخوان

عزت ا... یوسفیان مال، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و 
محاسبات مجلس شوراى اسالمى در برنامه «فرمول یک» 
تلویزیون حرف هاى جالبى درباره مفاسد مالى و مفسدان 
اقتصادى زده که بخش هایى از آن را به نقل از خبرگزارى 

«فارس» برایتان مى آوریم.
  اولین فساد مالى که رسانه اى شــد و ما در قوه قضاییه 
پیگیــر آن بودیم مربوط بــه دهه 70 و فاضــل خداداد و 
مرتضى رفیق دوست برادر محسن رفیق دوست به مبلغ 
123 میلیارد تومان بود. آن زمان با 17 هزار تومان مى شد 
یک ماشــین خرید. خداداد اعدام و رفیق دوست به حبس 
طوالنى محکوم شدند. آن زمان هم اعتراضاتى بود که چه 
حبسى و چرا ایشان بیرون هستند؟ مى گفتند رفیق دوست 
سفر مى رود، مأمور خرید است و همیشه در مرخصى است. 
وى در زندان مثل یک زندانى عادى نبود و اعتراضات به 
حوزه ریاست زیاد مى آمد که ما هم زندانى داریم و مرخصى 
مى خواهیم. به هر حال او مجازاتش را تحمل کرد و رفت. 
خداداد هم مســئله اخالقى و منافى عفت هم داشت که 
اعدام شــد. عدد اختالس این دو در مفاسد اقتصادى رقم 
جدیدى به حساب مى آمد. آن زمان با 150 میلیون بهترین 

خانه را در بهترین جاى شمال تهران مى شد خرید.
  درباره شهرام جزایرى مسائل فراتر رفت و اینطور نبود که 
رشوه اى بدهند و تمام شود، بلکه در حالى که قبًال محدوده 
فساد در بانک بود، پا را فراتر گذاشتند و با مجلس رفت و آمد 
کردند، آنها قوى تر شدند و حتى مى خواستند قوانین را به 
نفع خود تغییر بدهند. سرانجام هم قانونى در مجلس ششم 
تصویب شد که فساد را در کشور روان کرد. طبق این قانون 
وقتى فردى مى گوید مى خواهم واحد تولیدى لباس راه 

اندازى کنم و دو میلیارد وام نیاز دارم، بدون تحقیق به او وام 
مى دهند بدون اینکه حتى سند یا سفته اى از او بخواهند. 
با همین شیوه سه میلیون هکتار زمین در این کشور واگذار 
شده است. با دید مثبت بگوییم دو میلیون از آن به دانشگاه و 
فضاى درمانى تبدیل شد اما یک میلیون به افراد و اشخاصى 
واگذار شد که برج سازى کردند. این افراد در جاهایى مثل 
شهردارى بودند که قدرت داشتند مشکالتشان را حل کنند 

و کارهاى غیرقانونى شان را جلو ببرند. 
  در پرونده امیرمنصور آریا 3000 میلیارد حسابرسى شده 
بود و خیلى ها آنچنان در این مســئله غرق شده بودند که 
یکى در یک شهر کوچک هم به اعدام محکوم شد البته او 
اعدام نشــد اما خیلى ها براى سودهاى بانکى درگیر شده 

بودند و اینها فساد را بسط داده بودند.
  خاورى تصور نمى کرد مشــکلى پیدا کند اما پس از باز 
شــدن پرونده رئیس بانک در خوزستان، دادسراى آنجا او 
را خواســتند و بازجویى آنقدر طول کشید که غروب شد. 
بازپرس مى خواست او را در خوزستان نگه دارد اما ایشان به 
دفتر رئیس جمهورى سابق متوسل و توصیه شد که ایشان 
در دسترس هست، نگران فرار ایشــان نباشید و اینگونه 
خاورى به تهران آمد. ظاهراً مسئله در تهران مطرح نشده 
بود و در ادامه از آنجایى که هر دســتگاهى در طول سال 
دعوتنامه هاى نشست خارجى دارد، خاورى دید جلسه اى 
دعوت است و به راحتى براى شرکت در اجالسى در آلمان 
به ماموریت رفت. پسر او داراى آژانس بزرگ توریستى بود 

و به او کمک کرد. 
  درباره اکثر پرونــده هایى که ورق مــى زنیم اینگونه 
اســت که طرف دو میلیارد وام گرفته و کارشناس بانک 

یک خانــه 500 میلیونــى را براى او ســه میلیارد قیمت 
گذارى کرده است! در تحقیقاتمان متوجه شدیم وام هاى 
کالن را رؤساى بانک هایى داده اند که کمتر از یکسال به 

بازنشستگى شان مانده است.
  اعدام قطعى به بابک زنجانى داده انــد اما اگر او اعدام 
بشود یا نشود و در قبرستان هم دفن شود چیزى عاید کشور 
نمى شود اما در رأى او آمده اگر پول را برگرداند موجبات 
تخفیف مى شود. البته او تا به حال همه را به بازى گرفته 
و این مبالغ را برنگردانده. به جز در داخل کشور که وزارت 
نفت پیدا کرده و به نام خودش کرده است، برخى کشورها در 
آسیاى میانه چون تاجیکستان و گرجستان بود که زنجانى 

در آنها چند شرکت هواپیمایى داشــت اما این کشورها تا 
دیدند او زندان است با ما همکارى نکرده، اموالش را مصادره 
کردند و خوردند و رفتند. همچنین آدرس بانکى در مسکو را 
دادند که وقتى مراجعه کردیم خانه بود و اصًال بانک نبود. دو 
میلیارد و 170 میلیون یورو چطور برگردد؟ همه اموال داخلى 
او را فروخته اند و فقط یک باشگاه در پایین شهر مانده است 

که در مجموع رقم پایینى شده است.
  یک زن و مرد یک شــب 700 خودرو را ثبت سفارش 
کردند که در داخل کشــور نمایندگــى دارد! امکان ندارد 
اگر در دســتگاه ها کســى را نداشته باشــند بتوانند این

 کار را کنند.

معاون فناورى اطالعات بانک ایران زمین با اشــاره به شعار این بانک 
با عنوان بانکدارى به ســبک فردا اظهار کرد: امروز انتخاب بانکدارى 
دیجیتال یک الزام براى شبکه بانکى است. ما از سه سال پیش به دنبال 
ایجاد زیرساخت هاى آن هســتیم که امیدواریم در سال 1400 بتوانیم 

بانکدارى دیجیتال را به طور کامل اجرا کنیم. 
فرهاد اینالوئى با اشاره به راه اندازى مرکز نوآورى بانک ایران زمین، گفت: 
وجه تمایز این مرکز با سایر مراکز اتصال آن به یک بانک تمام دیجیتال 
و سیستم بانکدارى باز است زیرا  کاربرد نوآورانه فناورى در ارائه خدمات 
مالى در کنار بانکدارى دیجیتال مفهوم مى یابد. تمام مراکز استارت آپى 
نیاز به یک بانک دیجیتال در کنار خود دارند تا بتوانند مشکالتى که در 
خصوص حوزه بانکى و مالى دارند را رفــع کنند. در حال حاضر خدمات 
حوزه مالى در اســتارت آپ ها با مشــکالت زیادى مواجه است و مرکز 
نوآورى بانک ایران زمین در این زمینه تالش کرده اســت که با ارتباط 

با چند مرکز مشاوره مالى خدمات مناسبى را به استارت آپ ها ارائه دهد.

روزنامه «کیهان» چهارشنبه 2 مرداد در خبرى با 
عنوان «یک مجرى سرشناس ایرانى در خدمت 
تلویزیون وهابــى!» در مــورد مهاجرت مزدك 
میرزایى و شــایعه پیوســتن وى به یک شــبکه 
ماهواره اى در انگلیس نوشت: «گفته مى شود که 
(م.م) که 14 تیر تهران را  تــرك کرده، هم اینک 
در لندن مقیم شده و قرار است در تلویزیون ایران 
اینترنشنال که شــبکه اى وابسته به دولت وهابى 

سعودى است مشغول به کار شود. خبرگزارى دولتى 
ایسنا در گفتگو با یک گزارشگر قدیمى تلویزیون به 
توجیه حضور این  مجرى ورزشى در شبکه بیگانه 
پرداخت و تقصیر را به گردن مسئوالن رسانه ملى 
انداخت! حضــور برخى مجریان رســانه ملى در 
رسانه هاى بیگانگان و ضد انقالب، ثابت مى کند 
که متأســفانه در گزینش مجریــان و گویندگان 
رسانه ملى دقت کافى نمى شــود. برخى مدیران 
نیز با مرعوب شــدن در قبال چهره ها، از این افراد 
ســتاره و غول مى ســازند که همین اتفاق هزینه 
برخورد قانونى با عملکردهاى غیرقانونى مجریان 

روزنامه «شهروند» در گزارشــى نگاهى به برج هاى منطقه الهیه تهران را افزایش مى دهد.»
انداخته و امکانات الکچرى آنها را بررسى کرده است. در این گزارش آمده: 
«یکى از آپارتمان هاى الکچرى الهیه که در فضاى مجازى هم شــهرت 
فراوان پیدا کرده، پنج طبقه تک واحدى است و یک پروژه فوق لوکس است 
که همه متریال کار از خارج از کشور وارد شده. از سرامیک و شیرآالت گرفته 
تا آسانسور و کابینت و حتى چهار بار از ایتالیا براى اندازه گیرى درهاى این 
آپارتمان به ایران آمده اند و قرار است در رم ساخته شده و وارد کشور شود. 
نکته دیگر جنس موادى است که خانه را با آن ساخته اند. بدنه البى روکش 
چرم دارد و در و دیوار با برنز کار شده و حتى در سرویس مهمان شیشه هایى 
کار گذاشته شــده که در آن الیاف طال به کار رفته است! نازك کارى هایى 
از جنس طالى این ســاختمان هنوز تمام نشــده و احتماًال چند ماه زمان 
مى خواهد تا آماده تحویل شود. به گفته مشاوران امالك حاضر در منطقه 
قیمت این دست خانه ها از مترى 110 میلیون تومان هم عبور کرده و گاهى 
به صدها میلیارد تومان مى رسد چرا که اغلب با توجه به امکانات الکچرى به 

کار برده شده در این خانه ها قیمت میلیاردى آنها تغییر مى کند.»

روایتى تکان دهنده از پرونده هاى فساد اقتصادى از 
زبان نماینده مجلس

خوردند و رفتند!

مورد عجیب یک برج در الهیه
 با روکش طال!

ایجاد تمایز در خدمات بانکى با 
اجراى بانکدارى دیجیتال

ماجراى مزدك
 از نگاه «کیهان»

میرقنبر حیدرى شیشوانى، که در رسانه ها با لقب 
مسن ترین دانشجوى کشور شناخته مى شود، در 89 
سالگى در شهرستان عجب شیر استان آذربایجان 

شرقى دار فانى را وداع گفت.
میرقنبر در سال 1309 در روستاى شیشوان از توابع 
عجب شــیر به دنیا آمد؛ وى که در هشت سالگى 
پدرش را از دست داده بود با تشویق و هزینه دایى 
بزرگش، تحصیالتش را تا مقطع دبیرستان ادامه 
داد. دیپلــم ادبى خود را در ســال 1347 گرفت و 
مقطع کارشناسى را در رشــته علوم اجتماعى در 
سال 1391 در دانشگاه آزاد اسالمى تبریز به پایان 
رساند و در مهر سال 1392 در سن 83 سالگى در 
رشته تحقیقات آموزشــى مقطع کارشناسى ارشد 
دانشگاه آزاد اسالمى واحد عجب شیر پذیرفته شد. 

مسن ترین دانشجوى کشور، روز هشتم خرداد سال 
1395 از پایان نامه کارشناسى ارشد خود با عنوان 
تربیت دینى از منظر قرآن با موفقیت در دانشگاه 

آزاد اسالمى عجب شیر دفاع کرد.
حیدرى شیشوانى، هدف از تحصیل در سن باال را، 
عمل به وصیت رســول خدا (ص) براى فراگیرى 

علم و دانش اعالم کرده بود. وى قصد داشــت تا 
مقطع دکترا ادامه تحصیل بدهد که اجل مهلتش 

نداد.
وى، سابقه کارمندى بانک ملى، آموزگارى آموزش 
و پرورش عجب شــیر و تصدیگرى بخش ادارى 
بخشدارى عجب شیر و بناب را در کارنامه کارى 

خود دارد.
از این پیرمرد خوش ســیما فیلم مستندى توسط 
محمدحسین شیروانى ساخته شده که به نام رئیس 
جمهور میرقنبــر و با حضور خــودش در لوکارنو 
سوئیس و یوکوهاماى ژاپن اکران شده و در کشور 

ژاپن جایزه کسب کرده است.
مرحوم حیدرى شیشــوانى عالوه بر تحصیل به 
نویسندگى نیز عالقه داشت و کتابى با نام «فراز و 
نشیب زندگى من» تألیف کرد که در سال 1384 
آن را در 1500 نســخه چاپ کرد. وى پیشــینه 
داوطلب شــدن براى نمایندگى مجلس و ریاست 

جمهورى را در کارنامه دارد.

مسن ترین دانشجوى 
کشور درگذشت

حشمت ا... فالحت پیشه، عضو کمیسیون امنیت 
ملى مجلس شوراى اسالمى دلیل تعطیلى «نود» 
و حذف عادل فردوسى پور (محبوب ترین مجرى 
سیما، به انتخابات بینندگان این رسانه) را فاش کرد.

به گزارش «بهار»، رئیس پیشین کمیسیون امنیت 
ملى مجلس دلیل تعطیلى برنامه «نود» را به شکلى 
جالب فاش کرد و گفت: از نهادهاى امنیتى پرسیدم 
مشکل عادل فردوسى پور چیســت، گفتند فقط 

محبوبیت! به مســئولش در رســانه ملى گفتم، 
گفت شــما دخالت نکنید، این پروسه برخورد با او 

پروسه اى هشت ماهه بوده است!
گفتنى اســت، على فروغى، رئیس سابق حراست 
صدا و ســیما، باجناق غالمعلى حدادعادل است 
که پس از انتصاب به ریاســت شبکه 3 سیما، عذر 
مجریان و محبوب این شبکه از جمله فردوسى پور 
و مزدك میرزایى را بدون بیان هیچ دلیلى خواست 
و این در حالى اســت که برنامه «نود» به انتخاب 
بینندگان این شــبکه همه ســاله محبوب ترین و 
پر بیننده تریــن برنامه صدا و ســیماى جمهورى 

اسالمى بود!

جرم نابخشودنى عادل 
فردوسى پور اعالم شد!
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کشف 257کیلومواد مخدر
مأموران مبارزه با مواد مخدر شهرســتان خورو بیابانک 
در شرق اســتان اصفهان موفق به کشف و ضبط 257 
کیلوگرم مواد مخدر از نوع شیشه و تریاك شدند. فرماندار 
خور و بیابانک گفت: مأمــوران انتظامى در دو عملیات 
جداگانه این میزان مواد مخدر را کشف و ضبط کردند. 
عباس بالنیان افزود: مأموران انتظامى هنگام بازرسى 
یک دستگاه کامیون که از شرق کشور به مقصد شمال در 
حرکت بود،90 کیلوگرم تریاك را از زیر چرخ زاپاس این 

خودرو کشف و ضبط کردند.

برخورد پژو با 5 شتر
بر اثر برخورد یک دستگاه سواري پژو با پنج نفر شتر سه 
نفر مصدوم شدند. مسئول امور پایگاه  هاي فوریت  هاي 
پزشکی شهرستان خور و بیابانک گفت: در این حادثه که 
سه شنبه شب رخ داد یک دستگاه پژو با پنج نفر شتر رها 
شده در کیلومتر 7 محور خور به روستاى جعفر آباد برخورد 
کرد و دو سرنشــین خودرو به شدت مصدوم شدند و به 
بیمارستان یغمایى خور انتقال یافتند. رضا رحمت افزود: 
یک مصدوم دیگر هم به صورت سرپایى درمان شد.  به 

گفته وى در این حادثه پنج نفر شتر هم تلف شدند.

اصفهان، میزبان مسابقات قرآن 
کمیته امداد

سومین دوره مســابقات کشــورى قرآن کمیته امداد 
امام خمینى (ره) به میزبانى اســتان اصفهان، از پنجم 
تا نهم مرداد ماه برگزار مى شــود. مدیرکل کمیته امداد 
اســتان اصفهان گفت: ایــن دوره از مســابقات بانام 
«رهپویان والیت» و با حضور بیش از 400 نفر از جامعه 
تحت حمایت و کارکنان این نهاد در دو رده سنى 12 تا 16 

سال و 16سال به باال برگزار مى شود. 
محمدرضا متین پور افزود: مسابقه دهندگان در این دوره 
از 31 استان کشور و پس از موفقیت در مراحل استانى این 

رقابت ها انتخاب شده اند.

بررسى راهکار مقابله
با سرقت تجهیزات مخابراتى

با توجه به پیگیرى هاى انجام شده توسط اداره حراست 
مخابرات منطقه اصفهان نشستى با هدف پیشگیرى و 
مقابله با سرقت تجهیزات مخابراتى برگزار شد. در این 
جلسه که با حضور سرهنگ نوروزى و سروان عسگرى 
از فرماندهى انتظامى شهرســتان اصفهان، حســینى 
رئیس اداره حراست مخابرات منطقه اصفهان و جمعى 
از کارکنان ادارات حراســت و حقوقى مخابرات منطقه 
اصفهان برگزار شد ضمن بررســى روند سرقت هاى 
مخابراتى تصمیمات الزم براى پیشگیرى و کاهش این 

گونه سرقت ها اتخاذ شد.

رفع مشکل فاضالب
 مسکن مهر نطنز

به گزارش روابط عمومى شرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان، بــا توجه به وضعیت به وجــود آمده در پکیج 
فاضالب مسکن مهر نطنز، تخلیه و پاك سازي مخازن 
لجن با هدف تقویت و اســتحکام دیواره هاي مخزن با 
انجام جوشکاري و نصب پروفیل هاي فلزي افقی انجام و 
مخازن به صورت کامل تخلیه و شستشو شد و پس از آن 

کلیه تأسیسات مجدداً در مدار بهره برداري قرار گرفت.

تخصصى شدن 
تورهاى گردشگرى 

مدیر عامل ســازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشــى 
شهردارى نجف آباد گفت: تورهاى گردشگرى شهردارى 
این شهر به شــکل تخصصى دنبال مى شوند.  محمد 
مهدى فردوسى از تور نیم روزه گردشگرى و علمى به 
عنوان یکى از این موارد یاد کرد و گفت: شرکت کنندگان 
در این تور، از اماکنى مانند باغ گل ها، موزه مردم شناسى 
واقع در خانــه تاریخى مهرپرور، مکتــب خانه خواجه 
نصیرالدین طوسى در خانه تاریخى نوریان، یادمان شهدا، 
باغ موزه، هفت برج خــارون، پنگ خانه و خانه تاریخى 

لطفى بازدید خواهند کرد.

خبر

مدیر بهداشــت محیط مرکز بهداشت استان اصفهان با 
بیان اینکه طعم و مزه آب اصفهــان تغییر کرده و مردم 
دراین خصوص انتقاد دارند، گفــت: تغییر مزه به دلیل 
تغییر EC و سختى آب با توجه به اضافه شدن آب هاى 
چاه هاى ذخیره به آب شرب است، ضمن اینکه باید توجه 
داشت ذائقه شــهروندان به آب تصفیه شده عادت کرده 
است. حسین صفارى در گفتگو با «ایمنا» در خصوص 
کیفیت آب اصفهان اظهار کــرد: در حال حاضر کیفیت 
آب اصفهان به لحاظ بهداشت و سالمت مورد تأیید مرکز 
بهداشت اصفهان است. وى با بیان اینکه در حال حاضر 
على رغم وجود آب کافى پشت ســد زاینده رود امکان 

آبرسانى به شــهر اصفهان به اندازه کافى وجود ندارد، 
ادامه داد: به دلیل ناکافى بودن تأمین آب از تصفیه خانه 
بابا شیخ على بخشــى از آب مصرفى اصفهان از محل 

چاه هاى ذخیره تأمین مى شود.
صفارى افزود: آب تمام چاه هایى که وارد مدار آبرسانى 
به اصفهان مى شود کلرزنى شده و از نظر بهداشتى سالم 
است.  وى در خصوص افزایش مراجعات به مراکز درمانى 
اصفهان به دلیل ابتال به بیمارى ها ناشى از تغییر کیفیت 
آب شــرب اصفهان نیز گفت: این موضــوع را تکذیب 
مى کنیم چرا که سالمت آب شــرب اصفهان تضمین 

شده است.

رئیس مجمع نمایندگان اســتان اصفهان در مورد زمان 
حضور رئیس جمهور در اصفهان اظهار کرد: قرار بر این بود 
که رئیس جمهور در تیرماه به اصفهان بیاید ولى به تأخیر 

افتاد؛ سفر وى به اصفهان قطعى نشده است.
حجت االسالم سید ناصر موسوى الرگانى در گفتگو با 
«صاحب نیوز» با اشاره به وعده هاى ریاست جمهورى در 
سفر قبلى وى به اصفهان، تصریح کرد: مهمترین قولى 
که به مردم اصفهان داده شد مربوط به موضوع آب بود 
که نتوانســتیم به وعده هایى که دادند دست پیدا کنیم. 
وى با اشاره به وضعیت مردم در رابطه با آب شرب، افزود: 
حقیقتًا مردم اصفهان در تنگنا و سختى فراوان و تحمل 

ناپذیر در مورد آب آشامیدنى هستند؛ محالت متعددى 
آب آشامیدنى ندارند و یا ساعت هایى از شبانه روز را آب 
دارند به دلیل اینکه تأمین آب آشــامیدنى از یک سامانه 
به پنج میلیون و 200 هزار نفر انجام مى شود که از  نظر 
پدافند غیرعامل یک اقدام غیر کارشناسى و غیرمنطقى 

است.
موسوى الرگانى بیان کرد: اســتان اصفهان در رابطه با 
موضوع آب چندین بار دچار مشکل شد، وزارت نیرو که 
متصدى این کار است متأسفانه بى تفاوت از این موضوع 
مى گذرد؛ نباید بگذاریم حادثــه اى پیش آید و هزینه اى 

براى نظام ایجاد شود.

مردم اصفهان در مورد 
آب آشامیدنى در تنگنا هستند 

تکذیب ابتال به بیمارى
  ناشى از تغییر کیفیت آب

به مناســبت ششــم مرداد روز مهــارت، کارآفرینى و 
آموزش فنى و حرفه اى، مدیرکل فنى و حرفه اى استان 
اصفهان به میان خبرنگاران آمد و سیاست ها، رویکردها 
و طرح هاى جدید و اقدامات انجام شده و در حال انجام 

را تشریح کرد.
آرش اخوان طبسى، سال رونق تولید را فرصت مناسبى 
براى مجموعه فنى و حرفه اى استان اصفهان دانست و 
گفت: براى رونق تولید، اولین اقدام توجه به کیفیت تولید 
و نیروى ماهر است و در این راستا باید به مهارت آموزى 
که امروز فقدان آن مشهود اســت، توجه شود، چرا که 
بیکارى جوانان به علت ضعف در مهارت اســت. این 
در حالى است که ما در کشــور نیز نتوانستیم در زمینه 

آموزش، به وظیفه خود عمل کنیم.
وى با اظهار تأسف از اینکه در گذشته نه چندان دور، از 
نظر آمارى مرکز و کارگاه اضافــه و براى آنها در مرکز 
تصمیم گیرى مى شــد، افزود: امروز و به خصوص در 
استان اصفهان واژه «حکمرانى محلى» در دستور کار 
است و طى پنج ســال برنامه ریزى آموزشى در استان 
نهادینه شد تا در هر شهرستانى، برنامه هاى عملیاتى با 
توجه به ظرفیت همان شهرستان ارائه شود و مثًال براى 
سمیرم، در اصفهان تصمیم گیرى نشود و این بهترین 
مدیریت تصمیم گیرى در سازمان فنى و حرفه اى بوده 

که کلید خورده است.
مدیرکل فنى و حرفه اى استان اصفهان عنوان کرد: ما 
تحریم را نیز یک فرصــت مى دانیم و در ابتداى ورودم 
نیز به همــکاران اعالم کردم که اعتبــارات دولتى به 
اتمام رســیده و خدمت به مردم با قوت انجام شــود و 
اولین اقدام مشــارکت جدى با بخش خصوصى اعم از 
آموزشــگاه هاى آزاد، صنایع، صنوف و... در دستور کار 
قرار گرفت و ما در حقیقت بخــش خصوصى را بازوى 
مهارت آموزى مى دانیــم و البته دولت در این راســتا، 

تسهیلگر است. 
اخوان طبسى خاطرنشان کرد: ما سال گذشته با مطالعه 
نظام هاى آموزشى دیگر کشورها، دستورالعمل هاى آنها 
را بومى سازى کردیم و توانستیم به عنوان اولین استان 
در کشور، در رشته هاى مختلف، آنها را عملیاتى سازیم.

مدیرکل فنى و حرفه اى استان اصفهان در تشریح نظام 

آموزشى دوگانه هم گفت: در اجراى تفاهمنامه مشترك 
اداره کل فنى و حرفه اى استان با اتحادیه صنف خدمات 
فنى وسایل نقلیه سبک استان و نیاز شهرستان اصفهان 
بــه تعمیرکارهاى خودروهاى ســبک، طــرح اجراى 
آموزش دوگانه رشته اتومکانیک درجه یک و 2 در مرکز 

شهید بهشتى اصفهان آغاز شد.
وى افزود: یکى از سیســتم هاى نوین مهارتى در دنیا 
به ویژه در کشــور آلمان که به عنوان قطب صنعتى در 
کل دنیا مطرح است، سیستم آموزش دوگانه است که 
این سیســتم آموزشــى تفاوتش با سیستم هاى عادى 
آموزش مهارتى این است که در آموزش فنى و حرفه اى 
استانداردها 30 درصد تئورى و 70  درصد عملى و هر دو 
در محیط کارگاهى انجام مى پذیرد، این در حالى است 
که در سیستم دوآل آلمان 30 درصد کل دوره آموزش 
در مجموعه کارگاهى و 70 درصد آن در محیط صنعت 

یا صنف (محیط کار واقعى) صورت مى پذیرد و فردى 
که از این سیستم خارج مى شــود، یک نیروى ماهر و 

متخصص است.
اخوان بیان کرد: ما توانستیم با مطالعه دستورالعمل هاى 
موجود در کشــور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى، 
ایده نظــام دوآل آلمــان را از طریق بخشــنامه ها و 

اختیاراتى که داشتیم بومى سازى کنیم.
مدیرکل فنى و حرفه اى استان اصفهان در ادامه افزود: 
با عملیاتى شــدن این تفاهمنامه و بــدون هزینه کرد 
آموزشــى، بیش از صد میلیارد تومان جنس در فرایند 
یک رشته حاصل شد که این اعتبار در کل کشور نیست 
و حتى افرادى که آموزش دوگانــه مى بینند، مى توانند 
کارآفرین شــوند و در این طرح در حقیقت رویکرد ما 
با شــرکا، رویکرد برد برد اســت که از یکسو نیروهاى 
متخصص و ماهر بسیارى تربیت شــده و از دیگر سو 

اصناف مى توانند خدمــات باکیفیــت و مطلوب تر به 
مشتریان خود ارائه دهند.

وى ادامه داد: این مشقى اســت که در استان اصفهان 
نوشته شــده طبیعتًا غلط هم دارد ولى سعى مى کنیم 
با نظام اصــالح و بهبــود پیــش برویــم و در آینده 
یک مــدل موفــق قطعى را در کشــور پیاده ســازى

 کنیم.
مدیرکل فنى و حرفه اى استان اصفهان اجراى سیستم 
آموزشــى دوگانه براى افراد جویــاى کار و صالحیت 
حرفه اى براى شــاغلین صنعت را از راهکارهاى برون 
رفت از مشکالت در کشور برشمرد و گفت: صالحیت 
حرفه اى یعنى ویژگى هاى یک شغل احصا، افراد تست 
شده و روى آموزش مهارتى کار شده باشد و در حقیقت 
شایسته ســاالرى در صنعت در صالحیت فردى شعار 

ماست که در اصفهان انجام شده است.

اخوان طبســى معتقد اســت: آموزش فنى و حرفه اى، 
آموزش هزینه برى اســت و متأســفانه در کشور سهم 
آمــوزش مهارتى از آموزش در کشــور کمتــر از 1/6 
درصد است. این در حالى اســت که با اعتبارات اندك 
دولتى نمى تــوان حرکتى کرد و هنر تیــم مدیریتى ما 
در بخش دولتى و خصوصى آن است که اعالم کنم با 
نداشته ها، امروز بهتر از زمانى که منابع مالى داشتیم کار

شده است.
مدیرکل فنى و حرفه اى اســتان اصفهان اظهار کرد: 
فرهنگ مهارت آموزى در کشــور باید رونق داده شود 
چرا که ما بــراى تحصیل فرزندانمان در دانشــگاه ها 
هزینه هــاى ســنگینى مى کنیــم، ولى در بــازار در 
رشته اى غیر از رشــته تحصیلى خود، مشغول فعالیت 
مى شــوند و این هدررفت هزینه بیت المال است که بر 
اساس ســوء مدیریت این اعتبارات هدر مى رود و اگر 
فرهنگ کار درســت شــود مجموعه فنى و حرفه اى 
عصاى دست مقامات کشــور براى رونق چرخه تولید 

خواهد بود.
معاون آموزش، پژوهش و برنامه ریزى فنى و حرفه اى 
اســتان اصفهان هم گفــت: در اســتان اصفهان در 
آموزش فنى و حرفه اى 24 میلیون نفر ساعت آموزش 
اجرایى شــده که تقریبًا 8 درصد کل عملکرد کشورى 
سازمان فنى و حرفه اى اســت. عباس مهدیان با بیان 
اینکه 30 درصد آموزش هاى ما براى شــاغلین است، 
افزود: 27 درصــد کارآموزان فنى و حرفه اى اســتان
 اصفهــان در رشــته هاى مختلــف، مشــغول به کار 

شده اند.
نماینــده انجمــن تخصصــى آموزشــگاه هاى فنى 
و حرفه اى آزاد فنــاورى اطالعات هم بــا بیان اینکه 
متأســفانه آموزشگاه هاى آزاد در کشــور مهجور بوده 
و مــردم از وجود آنهــا آگاهى ندارند، گفــت: انجمن 
تخصصى آموزشــگاه هاى فنى و حرفه اى آزاد فناورى 
اطالعات مدت کوتاهى اســت که تأســیس شــده 
و هدف آن بهره گیرى از توانمندى و مشــارکت از این 

حیطه است.
آرزو عامرى گفت: آموزشگاه هایى هستند که صالحیت 
آموزش ندارند ، ولى فعال هستد و کالس هاى بى کیفیت 

دارند که باید اقداماتى در این راستا صورت گیرد.

مدیرکل فنى و حرفه اى استان اصفهان مطرح کرد

سیستم آموزش دوگانه، راهکار برون رفت از مشکالت
ساسان اکبرزاده

سرعتگیر هوشمند توسط عضو مرکز رشد دانشگاه آزاد 
اسالمى واحد لنجان اختراع شد. 

حسین اسمعیلى بابادى، عضو مرکز رشد واحدهاى فناور 
دانشگاه آزاد اسالمى واحد لنجان و دانشجوى کارشناسى 

ارشد مهندســى عمران-راه و ترابرى، هدف از اختراع 
دستگاه سرعتگیر هوشــمند را کاهش آسیب به وسایل 

نقلیه در زمان عبور از روى سرعتگیر عنوان کرد.
مخترع دستگاه سرعتگیر هوشمند اظهار کرد: حمل و نقل 
وسایل نقلیه در شهر باید در مکان هایى که امکان عبور 
عابر پیاده وجود دارد، کاهش یابد. بنابراین کاهش سرعت 
وسایل نقلیه برحســب میزان کاهش، با سرعتگیر هاى 
مختلف کاسته مى شــود. در حال حاضر سرعتگیرهاى 
موجود به صورتى بوده که با تردد وسایل نقلیه خساراتى 
را به وسایل نقلیه وارد مى کند و نارضایتى در شهروندان 

به وجود مى آورد. 
اسمعیلى تشریح کرد: در این طرح سرعت گیر به صورت 
مکانیکى عمــل کرده و بــا توجه به میزان ســرعت، 
عملکردهاى متفاوتى خواهد داشــت. همچنین وسایل 
نقلیه که طبق ســرعت طرح حرکت کننــد، با عملکرد 
مناسب این دستگاه، خســارات وارده به وسایل نقلیه به 
میزان قابل توجهى کاهش پیدا کرده و نیز شــهروندان 
را بــه کاهش ســرعت تا حد ســرعت طــرح ترغیب

 مى کند.

به گزارش روابط عمومى شهردارى و شوراى 
اسالمى شهر فالورجان،  ســاماندهى حاشیه 
زاینده رود در راستاى ایجاد پویایى و نشاط در 
شهر در دستور کار مدیریت شهرى قرار گرفته 
و در این خصــوص تمام خدمــات فرهنگى، 
تفریحــى و رفاهى مــورد نیاز شــهروندان 
پیش بینى شــده اســت. در این ســاماندهى 
فرهنگى هنــرى، رویکرد خانــواده محور نیز 
دیده شده تا تمامى اعضاى خانواده لذت بودن 
در کنار یکدیگــر و تفریح به صورت خانوادگى 

را تجربه کنند.
شــهردار فالورجان در این باره گفت: پس از 
جمع آورى بتن هاى پنلى فرســوده، ماکادام 
ریزى، تثبیت خــاك و... در ضلع غرب پارك 
ساحلى میثم و همجوار با پل تاریخى فالورجان 
(ورگان)، ساماندهى در این محدوده را در دستور 
کار خود قرار دادیم، که ســالیان ســال از دید 

مدیریت شهرى مغفول مانده بود.
جواد نصرى تصریح کرد: در کنار مناظر طبیعى 
وجود مکانى براى گردهمایى شهروندان الزم 
به نظر مى رســید، حال اگر منظره روبه روى 
شهروندان رودخانه باشد آن را بهتر از هر مکان 
دیگرى براى برگزارى نشست هایشان تبدیل 
مى نماید. فکر و خالقیت، عالوه بر زیبایى، بر 
کارایى آن نیز توجه شــود و شهروندان مکانى 

هیجان آور و متفاوت را تجربه کنند.
وى با بیان اینکه هم اکنون عملیات زیربنایى 
این ســاماندهى در حال اجراست، افزود: براى 
اجراى ایــن پــروژه 10  میلیارد ریــال اعتبار

پیش بینى شده است.

فرمانده انتظامى شهرستان خمینى شهر از شناسایى و 
دستگیرى مالخر 3000 کیلو گاردریل سرقتى راهدارى 
خبر داد. ســرهنگ على جعفرى نژاد اظهار کرد: در پى 
وقوع چند فقره ســرقت گاردریل و عالئم راهدارى در 
شهرستان خمینى شهر رســیدگى به موضوع در دستور 
کار مأموران انتظامى این شهرستان قرار گرفت و در پى
 اطالعات و تحقیقات انجام شــده، مأمــوران پلیس

 آگاهى شهرستان خمینى شــهر براى بررسى موضوع 
به محل اعــزام شــدند و پــس از به دســت آوردن 
مستنداتى و با هماهنگى قضایى مالخر را دستگیرکردند. 
فرمانده انتظامى شهرســتان خمینى شــهر، گفت: در 
بازرسى از مخفیگاه متهم 3000 کیلو گاردریل  سرقتى 
کشف شد که توســط کارشناســان 26 میلیارد و 750 

میلیون ریال ارزش گذارى شده است.

فرمانــدار اصفهان بــا تأکید بــر اهمیت اقدامــات محله 
محور تصریح کرد: تشــکل هایى در هر محله متشــکل از 
معتمدان، بســیجیان و روحانى محل تشکیل و با همکارى

سازمان ها و نهادهاى مختلف، اقدامات مقتضى براى پیشگیرى 
و مبارزه با مواد مخدر انجام شود.  حسین سیستانى در چهارمین 
جلســه شــوراى هماهنگى مبارزه با مواد مخدر شهرستان 
که پیرامون اجراى طرح کرامت و محله پاك در روســتاى 
فساران از توابع بخش مرکزى و روستاى رامشه از توابع بخش 
جرقویه علیا برگزار شد، اظهار کرد: با همکارى و هم افزایى 
بیــن دســتگاهى بایــد گام هــاى مؤثــرى بــراى
 اجراى طرح کرامت و محله پاك، در این دو روستا، برداشته 

شــود. فرماندار اصفهان بر لزوم فعال شــدن کمیته هاى 
زیرمجموعه شوراى هماهنگى مبارزه با مواد مخدر شهرستان 
و انجام اقدامات کارشناسى، تأکید کرد و گفت: مراکز بهداشت 
شماره یک و 2 نســبت به ارائه طرح جامعى در قالب کمیته 
سالمت براى کل شهرستان اقدام کنند و برنامه ریزى هاى 
الزم پیرامون امر پیشگیرى از اعتیاد و درمان مبتالیان به مواد 
مخدر صورت پذیرد. سیســتانى افزود: شاخص هایى براى 
کمیته ها تعریف و براساس آنها، هدفگذارى هاى کمى انجام 
شود و گزارش آن در جلسات آتى شــورا، ارائه شود تا بتوانیم 
گام هاى مؤثرى در این رابطه برداریم و این امر، مستلزم برنامه 

و اهداف کمى و کیفى است. 

محوطه سازى
 و زیباسازى 

حاشیه زاینده رود 

دستگیرى مالخر 3000 کیلو گاردریلاختراع سرعتگیر هوشمند در دانشگاه آزاد لنجان

مبارزه با مواد مخدر در هر محله انجام شود

اعضاى باند ســه نفره اى که انبــار 140 میلیارد ریالى 
ساعت مچى خارجى را آتش زده بودند دستگیر شدند.

فرمانده انتظامى اســتان اصفهان گفت: در پى شکایت 
فردى مبنى بر آتش ســوزى عمدى انبــارى با تعداد 
قابل توجهى ســاعت مچى با مارك هــاى مختلف به 
ارزش 140 میلیارد ریال، موضوع در دســتور کار پلیس 

قرار گرفت.
سردار مهدى معصوم بیگى افزود: در بررسى ها مشخص 
شــد عامل یا عامالن ایجاد حریق نیمه هاى شــب با 
اطمینان از خالى بودن منزل، درهاى ورودى را تخریب 
کرده و پس از نفوذ بــه داخل، تعداد قابــل توجهى از 
ساعت هاى برند و گرانقیمت را سرقت کرده و سپس به 
منظور از بین بردن آثار جرم منزل را آتش زده و متوارى 

شدند. وى گفت: با تحقیقات تخصصى مخفیگاه دو نفر 
از متهمان در جنوب استان تهران شناسایى و در عملیاتى 

غافلگیرانه دستگیر شدند.
فرمانده انتظامى استان اصفهان با بیان اینکه بااعترافات 
متهمان مخفیگاه فرد ســوم شناســایى و در عملیاتى 
دستگیر شد گفت: این افراد با همدستى یکى از دوستان 
خود در اصفهان دو هزار عدد ساعت مچى گرانقیمت را 
سرقت کرده و براى گمراه کردن پلیس بقیه ساعت ها را 

آتش زده و به تهران بازگشته بودند.
سردار معصوم بیگى با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش 
2000 ســاعت را 20 میلیارد ریال اعالم کردند افزود: 
اموال مسروقه کشف شــده در این عملیات پس از طى 

مراحل قانونى به مال باخته تحویل داده شد.

سرقت از انبار ساعت هاى مچى 14 میلیاردى
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تصویربردارى ســریال «#ســرباز» به کارگردانى هادى 
مقدم دوســت و تهیه کنندگى محمدرضا شفیعى همچنان 
ادامه دارد و به تازگى گلوریــا هاردى به جمع بازیگران این 

سریال اضافه شده است.
گلوریا هاردى پیش از این با بازى در نقش «آزاده» در سریال 
«کیمیا» به کارگردانى جواد افشار شناخته شد و «#سرباز» 

دومین سریالى اســت که او در آن حضور دارد. وى ایفاگر 
نقش لیال در سریال «#ســرباز» این روزها به همراه الیکا 

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

کمالى، فرحناز منافى ظاهر، جــواد خواجوى، کاوه آهنگر، 
مهتاب ثروتى، محبوبه صادقى، مهدى مســتبصرى و... از 

بازیگران این مجموعه هستند.
«#سرباز» عاشقانه اى حماسى است که در 50 قسمت 45 
دقیقه اى تولید مى شــود و حکایت سرباز وظیفه اى به نام 
«یحیى» و همسرش «یلدا» و رفقاى هم خدمتى اش است.

منتقدان ســایت معتبر «ورایتى» در روز هایى که به اکران فیلم جدیــد «کوئنتین تارانتینو» نزدیک 
است، 9 فیلمى که تاکنون توسط این کارگردان ساخته شده را به همراه «روز و روزگارى در هالیوود» 

طبقه بندى کرده است. این رتبه بندى به شرح زیر است:

10) هشت نفرت انگیز (2015)
هشت نفرت انگیز فیلمى در ژانر وسترن مدرن است که خود تارانتینو 
کارگردانى و نویسندگى آن را انجام داده اســت این فیلم داستان 
مربوط به دوران جنــگ داخلى آمریکا و زمانــى که هنوز جنگ و 
درگیرى هاى نژادى ادامه داشته مربوط مى شود. در این فیلم هشت 
نفر به صورت اتفاقى مجبور هســتند در یک مهمانسرا بمانند که 
در نهایت منجر به وجود آمدن داستان هاى جالبى مى شود. «پیتر 
دبروج»، منتقد ســایت «ورایتى» مى گوید: «این فیلم را بیشتر از 
هر فیلم دیگرى دوست دارم، باید اقرار کنم که با این فیلم مى توانم 

زندگى کنم.»
9) بیل را بکش 2 (2004)

این فیلم ادامه داســتان «بیل را بکش یک» و داستان یک زن را 
روایت مى کند که قصد دارد انتقام خــود را از چندین نفر بگیرد که 
آخرین آنها نامش «بیل» است. او در این مسیر که در قسمت یک 
شاهد آن هستیم تمرینات زیاد و طاقت فرسایى را براى رسیدن به 
هدف خود انجام مى دهد. همانطور خشونت و خونریزى از شاخصه 
فیلم هاى تارانتینو محســوب مى شــود این فیلم نیز از این قاعده 
مستثنى نیست. یکى از منتقدان این سایت نوشت: «اگرچه نسخه 
اولى این فیلم اصًال مناسب نبود، اما قسمت دوم نقص هاى نسخه 
ابتدایى را کامل کرد.» گفتنى است «بیل را بکش یک» رتبه بهترى 

را نسبت به قسمت دوم آورده است.
8) روز و روزگارى در هالیوود (2019)

«روز و روزگارى در هالیوود» که داســتان آن در سال 1969 شهر 
لس آنجلس رخ مى دهد و روایتگر ماجراى دو شخصیت به نام هاى 
«ریک دالتون» بازیگر فیلم هاى وسترن و بدلکار وى به نام «کلیف 
بوث» است. «دالتون» شــخصیتى است که در حال از دست دادن 
محبوبیتش است و به کمک همراه خود به دنبال احیاى شهرت است. 
نظر منتقدان نیز به این گونه است که این تنها فیلم تارانتینو است 
که مخاطب را به خود جذب مى کند چــرا که حال و هواى دهه 60 

هالیوود را به خوبى به تصویر کشیده است.
7) جانگوى زنجیر گسسته (2012)

موفق ترین فیلم تارانتینو از جنبــه مالى بعد از فیلم «حرامزاده هاى 
لعنتى» فیلم «جانگوى زنجیر گسسته» است. نقش اصلى این فیلم 
را در ابتدا قرار بود «ویل اسمیت» بازى کند اما در نهایت این نقش 
به «جیمى فاکس» رسید این فیلم داســتان یکى از بردگان سیاه 
پوست را روایت مى کند که در تالش براى فرار است. نظر منتقد به 
این صورت است که این فیلم دوران برترى نژادى سفید پوست ها 
را روایت مى کند که با وجود نقص هایى که دارد در روایت داستان 

بسیار تمام عیار است.
6) ضد مرگ (2007)

«ضد مرگ» فیلم اکشنى است که داستان یک شخص را روایت 
مى کند که به علت هاى نامعلوم دختر هایى را کــه با آنها بر خورد 
مى کند به قتل مى رساند، اما در یک مورد به گروهى بر مى خورد که 
بدلکار هستند و با ماشین او که ضد مرگ نام دارد مقابله مى کنند. 
منتقد نیز در رابطه با آن نوشته است: «30 دقیقه پایانى این فیلم و 

زمانى که به نتیجه مى رسد واقعاً دوست داشتنى است.»
5) جکى براون (1997)

این فیلم داســتان زنى به نام «جکى براون» را روایت مى کند که 
مدتى طوالنى در خطوط بین المللى فعالیت کرده است اما به یکباره 
به دلیل نامناسب بودن شرایط کارش به فکر همکارى با گروه هاى 
مواد مخدر و قاچاقچى هاى اســلحه مى افتد که در نهایت دستگیر 
مى شود و بر سر دوراهى لو دادن شریک هاى خود یا گرفتن باج از 

آنها گیر مى افتد. 
4) بیل را بکش یک (2003)

این روز ها طرفداران تارانتینو ســال هاى زیــادى را بین فیلم هاى 
تارانتینو صبر کرده اند، اما در ســال 2003 تأخیرى شش ساله بین 
آخرین فیلم تارانتینو کمى مخاطبان را نگران کرد. این فیلم داستان 
«بئاتریس کیدو» ملقب به «عروس» است که بعد از سپرى کردن 
چهار ســال در کما تصمیم گرفته از کسانى که شوهرش را به قتل 

رسانده اند انتقام بگیرد.
3) پست فطرت هاى لعنتى (2009)

این فیلم سینمایى داســتانى تخیلى از جنگ جهانى دوم در سال 
1978 را روایت مى کند که گروهى سرباز آمریکایى مأموریت پیدا 
کرده اند تا براى قتل آلمان هاى نازى نقشه بکشند. نقشه آنها با نقشه 
یک دختر ســینما دار که قصد دارد «آدولف هیتلر» را در آن بکشد 
همزمان مى شود و داستان هاى جذابى را رقم مى زند. منتقدان نیز 
گفته اند: «اگرچه این فیلم بهترین ســکانس ها از فیلم تارانتینو را 

شامل مى شود، اما اشتیاق نسبت به کل فیلم کمتر است.»
2) سگ هاى انبارى (1992)

اولین فیلم کوئنتین تارانتینو است که داستان شش سارق را به تصویر 
مى کشد که توســط یک گانگستر براى ســرقت از یک فروشگاه 
الماس فروشى استخدام مى شوند. نکته جالب این فیلم آن است که 
صحنه سرقت این فیلم به هیچ وجه نشان داده نمى شود و مخاطب 
تنها شاهد اتفاقات قبل و پس از سرقت است. خود تارانتینو در این 
فیلم ایفاى نقش مى کند تا دیالوگ هاى سرنوشت ساز آن را خودش 

به زبان بیاورد.
1) داستان هاى عامه پسند (1994)

در نهایت در این رتبه بندى فیلم داســتان هاى عامه پسند بهترین 
فیلم تارانتینو در طول فعالیت حرفه اى او محســوب مى شود. این 
فیلم داستان چندین شــخصیت و موضوع را روایت مى کند که به 
صورت زنجیره وار به هم وصل هستند و داستان زندگى شخصیت ها 
در جایى بر روى یکدیگر اثر مى گذارد. داستان از بازى با کلمات به 
بازى با اسلحه مى رسد. لحظه لحظه این فیلم شما را به لحظه هایى 

مى برد که هیچ فیلمى توانایى آن را ندارد.

رتبه بندى برترین فیلم هاى سینمایى «کوئنتین تارانتینو»

َدهِ دوست داشتنى

چندى اســت ســریالى با عنوان «بوى باران» (عروس 
تاریکى) از شــبکه یک سیما پخش مى شــود. داستان 
این ســریال از آنجا براى مخاطب جذابیت پیدا کرد که 
یک عروس درست در شــب عروسى خود طى انفجارى 
در موتورخانه منزل، کشــته شد! شــوك بزرگى که در 
قسمت دوم به مخاطب وارد شد و همین باعث شد هنوز 
مخاطبان براى گرفتن پاسخ سئوالشــان این سریال را 
دنبال کنند. قصه «بوى باران» فــارغ از اینکه از برخى 
کلیشه هاى مرســوم عبور کرده، قصه معمایى خوبى را 
در ذهن مردم ایجاد کرده اســت. امــا در این میان تعدد 
داستانک ها و طوالنى شــدن قصه این سریال شاید در 
جایى از ســرعت افزایش مخاطبان بکاهد. خبرگزارى 
«فارس» با محمدرضا هاشمى، بازیگر نقش «شهاب» 
در ســریال «بوى بــاران» گفتگویى ترتیــب داده که 

بخش هایى از آن را مى خوانید. 
آقاى هاشــمى آنطور که در کارنامه 
کاریتان دیده مى شود، شما از تئاتر 
به تلویزیون آمدید. این تغییر مدیوم 

چطور اتفاق افتاد؟
تعدادى از بازیگرانــى که در تلویزیون مشــغول به کار 
مى شــوند از تئاتر به تلویزیون آمدند و من نیز از آن دسته 
هستم. درست است که کارم را از تئاتر آغاز کردم، اما چند 
سالى است که در ســریال هاى مختلفى بازى کردم اما 
هیچکدام به اندازه حضورم در «بوى باران» دیده نشــده 
است. زمانى که براى بازى در «بوى باران» تماس گرفتند 
و به دفتر رفتم، یک سکانس از «شهاب» و «آرمان» را اتود 
زدم و همانجا بازى ام مورد قبول قرار گرفت و قرارداد بستم.
داســتان ایــن ســریال از جمله 
داستان هاى معمایى است که اتفاقاً 
در شــرایطى که اغلب سریال ها به 
سمت عاشقانه هاى اجتماعى رفته، 
اســتقبال خوبى از این ســریال ها 
مى شود. براى شما که ایفاگر نقش 
«شهاب» بودید چه گزینه اى در وهله 

اول اهمیت داشت؟
بیش از هر چیز ملودرام بودن این ســریال برایم جذابیت 
داشت و اینکه شــخصیت ها اغلب سیاه و سفیدند و حاال 

کمى تاش هاى رنگى هم پیدا مى کنند که جذاب شود. اگر 
معمایى بودن و داستان پرکشش در قصه «بوى باران» به 
خوبى درآمده باید از عباس نعمتى، عباس ریاحى و صنم 
کاظمى تشکر ویژه اى کرد و اگر دست شخصیت هایمان 
دیرتر رو مى شود در راستاى جذابیت براى مخاطب است.

تعدادى از کاراکترهایى که در «بوى 
بــاران» بازى مى کننــد، نقش هاى 
متفاوتى هســتند که شاید تا به حال  
سازندگان در تلویزیون کمتر به سمت 

این تیپ نقش ها رفته اند. 
 نقش «شــهاب» از جمله نقش هاى ســاختار شکن در 
این سریال است که از کلیشه هاى مرسوم در نقش هاى 
ملودرام ســریال هاى تلویزیونى به دور اســت و سیاه و 
سفید نیســت. او تحت تأثیر مواد روانگردان رفتارهایى 
از خود بروز مى دهد و عالوه بر این شــما مى توانید این 
کاراکتر را رنگى هم ببینید. در نقــدى خواندم که گفته 

بودند ممکن اســت شــخصیت 
«شهاب» براى مخاطب 

جذاب نباشد و دِل او 
را بزند و هیچوقت از 
او خوشش نیاید! اما 
من باید بگویم این 
شــخصیت نوشته 

چشم  تا  شده 
و گــوش 

مخاطب را درباره اتفاق هایى که پیرامونش افتاده باز کند 
و به او بفهماند تحت تأثیر چیزى بودن چه اتفاقى را پدید 
مى آورد و از معایب استفاده از مواد روانگردان به مخاطب 
اطالعاتى بدهد و در کل این موضوع که معضل اجتماعى 

این روزهاى جامعه ماست را آسیب شناسى کند. 
در قسمت هاى ابتدایى «بوى باران»، 
دو بازیگر نقش «شهاب» و «آرمان» 
در سکانسى به استفاده از مواد مخدر 
مشــغول بودند و بعد از آن هم دقیقاً 
ایــن را دیدیم که چه رفتــارى را از 
خود بروز دادند. فکــر مى کنید خط 
قرمزهاى تلویزیون در این باره تغییر 

کرده است؟
خیلى خوشحالم که تلویزیون گامى در این جهت برداشته 
و این سکانس ها را از سریال حذف نکرد و تمام آن را پخش 
کرد. شاید در مورد این سکانس ها خط قرمزهایى را رد کرده 
باشیم اما از سیاست هاى جدید تلویزیون بسیار خوشحالم 
و به تازگى تلویزیون برایم جذاب تر از قبل شده، چراکه به 

مسائلى ورود مى کند که تا به حال ورود نکرده است. 
 به طور حتــم حضور شــما در این 
ســریال در کارنامه کاریتــان تأثیر 

بسزایى دارد.
 بله درست است چراکه اولین کار جدى ام در حوزه تصویر 
است که مردم مرا با این کار شــناختند. بازى من در نقش 
«شهاب» مهمترین نقشى بود که در این سال ها بازى کردم 

و از خدا سپاسگزارم که در این مسیر حامى اصلى من بود.
 در این مدت که از پخش ســریال 
مى گذرد بازخوردهاى منفى و مثبتى 

هم داشتید؟
در شبکه هاى مجازى بازخوردهاى بسیار خوبى گرفتم و 
همه از این کار تعریف کردند. اما تعریف کردن خطرناك 
است و باعث مى شود شما در همان نقطه اى که هستى 
بمانى. از طرفى حرف جالبى از مردم شــنیدم و آن اینکه 
گفتند مــا وقتى «شــهاب» را مى بینیم دوســت داریم 

بکشیمش اما شما را دوست داریم.
 نوع روایتى این ســریال به گونه اى 
اســت کــه تعــدادى از کاراکترها 
شخصیت هایى پر از گره دارند و هر 
چه قصه جلوتر مى رود این گره ها باز 
نمى شود. آیا شخصیت «شهاب» در 
قسمت هاى آینده براى مخاطب رو 

مى شود؟
بله «بوى باران» سریالى معمایى است که اتفاقًا به علت 
داشتن این ویژگى توانسته مخاطبان بسیارى را با 
خود همراه کند. درباره سئوالتان هم باید بگویم 
اغلب گره هاى داســتان تا قسمت50 باز 
مى شوند و ده قسمت باقیمانده به باز شدن 
گره هاى پایانى داستان برمى گردد. با توجه 
به اطالعاتى که از پایان بندى سریال دارم، 
خط داستانى «بوى باران» در قسمت هاى 

پایانى تغییر مى کند.
ســریال «بوى باران» به کارگردانى محمود 
معظمى و تهیه کنندگى محمدرضا تخت کشیان 
با بــازى رضا کیانیــان، رؤیا نونهالــى، نرگس 
محمدى، شهرزاد کمال زاده، محمدرضا هاشمى، 
ســپیده خداوردى و... هر شب از شــبکه یک سیما 

پخش مى شود.

شما از تئاتر
غییر مدیوم

شــغول به کار 
نیز از آن دسته 
 کردم، اما چند

ازى کردم اما 
»دیده نشــده 
تماس گرفتند 
«آرمان» را اتود
 قرارداد بستم.

از جمله  ال
ت که اتفاقاً 

ز

سریال ها به 
اعى رفته، 
ســریال ها 
نقش فاگر

اىدر وهله 

 برایم جذابیت 
سفیدند و حاال 

بودند ممکن اســت شــخصیت 
«شهاب» براى مخاطب 

جذاب نباشد و دِل او 
را بزند و هیچوقت از
اوخوشش نیاید! اما 
من باید بگویم این 
شــخصیت نوشته 

چشم تا  شده 
و گــوش

م و ر ی ویزیونب ی ىج ی ز یم ب
و به تازگى تلویزیون برایم جذاب تر از قبل شده، چراکه به 

مسائلى ورود مى کند که تا به حال ورود نکرده است. 
 به طور حتــم حضور شــما در این 
ســریال در کارنامه کاریتــان تأثیر 

شخص
چه قص
نمى ش
قسمت
مى شو
بله «بوى باران»
داشتن این
خود ه

اغلب
مى
گر
ا به
خط
پایانى
ســری
معظمى
با بــازى
محمدى، ش
ســپیده خداو
پخش مى شود.

محمدرضا هاشمى با اشاره به آسیب شناسى استفاده از مواد روانگردان در «بوى باران»:

«شهاب» چشم و گوش مخاطب را باز مى کند

الهام غفورى از خداحافظى یکى از کاراکتر هاى سریال 
«پایتخت» و همچنین بازگشــت کاراکتر دیگر این 

سریال خبر داد.
الهام غفــورى در گفتگوى تلفنى با برنامه «ســالم 
صبح بخیر» که صبح دیروز دوم مرداد ماه از شــبکه 
3 سیما پخش شــد از فصل جدید این سریال گفت و 
در توضیحاتى درباره بازگشت مهران احمدى به فصل 
ششم بیان کرد: من خبر بازگشــت مهران احمدى را 
تأیید مى کنم. در مجموعــه جدید «پایتخت2» اتفاق 
مى افتاد؛ یکى حــذف «باباپنجعلى» و دیگرى اضافه 
شــدن «بهبود» اســت که موقعیت هاى کمیکى را 

رقم مى زد که براى تنابنده جذاب بــود و مدتى روى 
این تغییرات فکر مى کــرد. وى اضافه کرد: تنابنده در 
نهایت به این نتیجه رسید که براى فصل ششم کاراکتر 
«باباپنجعلى» از سریال خداحافظى کند و براساس نیاز 

قصه «بهبود» با بازى مهران احمدى باز گردد.
غفورى درباره نحوه حذف کاراکتــر «باباپنجعلى» و 
اینکه قرار است درگذشت او در سریال دیده شود یا خیر، 
گفت: قرار نیست با فوت «باباپنجعلى» مواجه شویم، 
چون سریال براى نوروز ساخته مى شود، ولى مدتى بعد 

از فوت او را در قصه خواهیم دید.
وى همچنیــن دربــاره خداحافظــى شــخصیت 

«باباپنجعلى» هم بیان کرد: تنابنــده چندین بار این 
مسئله را اعالم کرده بود و این نقش براى خود خمسه 
هم داشت تکرارى مى شد و شاید برایش خسته کننده 
هم شده بود. در واقع نمى شد شرایط جدیدى براى نقش 
به وجود آورد، چون هر شوخى اى که مى توانستیم براى 

این نقش داشته باشیم تاکنون ایجاد شده بود.
غفورى درباره نحوه بازگشــت «بهبود» که در قصه 
فوت کرده بود، عنوان کرد: «بهبــود» موقعیت هاى 
کمیکى در ســریال به وجود مى آورد. من مى خواستم 
این خبر را به صورت یک سورپرایز نگه دارم، ولى گفتم 
آن را توضیح بدهم اما بگذارید چگونگى این اتفاق را 

در قصه بفهمیم.
غفــورى در پایان اعالم کــرد: ما پاییــز پیش تولید 
«پایتخت» را شــروع مى کنیم و از اوایــل آذر وارد 
مرحله فیلمبردارى مى شــویم. امیدوارم فصل جدید 
بتواند موفقیت پنــج فصل قبل را تکــرار کند. به جز 
«بابا پنجعلى» همه بازیگران سرى قبلى در این فصل 

حضور دارند.

آخرین تغییرات در سریال «پایتخت»؛ 

«بابا پنجعلى» مى رود، «بهبود» برمى گردد

براساس اعالم شوراى صنفى نمایش، 
فیلم سینمایى «ایده اصلى» ساخته 
آزیتا موگویى بعد از فیلم سینمایى 
«شبى که ماه کامل شد» اکران 
خود در سینماهاى کشور را آغاز 

خواهد کرد.
این فیلم نخســتین بار در سى 
و هفتمین جشــنواره فیلم فجر 
رونمایى شد و نتوانست نظر مثبت 
منتقــدان و اهالى رســانه را به خود 
جذب کند، یکى از نکات بارز این فیلم، 
فیلمبردارى اثر در لوکیشن هاى داخل و 
خارج کشور  است، لوکیشن هایى که 
نشان از هزینه باالى تولید اثر دارند. 
آزیتا موگویــى یکــى از چهار 
کارگــردان زن حاضــر در 
جشــنواره فیلم فجر ســال 

گذشته بود که فیلم «ایده اصلى» را راهى جشنواره 
کرد اما در بخش جوایز نتوانست افتخارى را نصیب 
خود و پروژه کند. وى در جریان نشست خبرى این 
فیلم در جشنواره فیلم فجر درباره احتمال گیشه محور 
بودن فیلم ایده اصلى تأکید کرد: گیشــه براى من 
براى ساخت ایده اصلى بسیار مهم است و چیدمان 
بازیگران هم به نحوى است که هر کدام در جایگاه 
خود گیشــه خود را دارند. البته این را هم بگویم که 
احساس نمى کنم براى به دست آوردن گیشه فیلم را 
قربانى کرده باشم. وى همچنین بودجه فیلم را کمى 

بیش از 4/5 میلیارد تومان اعالم کرد.
«ایده اصلى» دومین ساخته آزیتا موگویى بعد از فیلم 
«تراژدى» است. این فیلم مضمونى اجتماعى دارد 
و آزیتا موگویى، یکــى از چهار کارگردان زن حاضر 
در بخش سوداى سیمرغ این دوره از جشنواره فیلم 

فجر است.
مریال زارعى در نقــش «رؤیا»، بهــرام رادان در 

نقش «سعید»، پژمان جمشیدى در نقش «نیما»، 
مهرداد صدیقیان در نقش «رامین»، هانیه توسلى 
در نقش «الله»، شهباز نوشیر، آندره آ. ماچالکیدو، 
مانــوس گاوراس، واروارا الرمو، ایرینا مانژوســوا 
بازیگرانى هستند که در «ایده اصلى» به ایفاى نقش 

پرداخته اند.
در خالصه داســتان فیلم «ایده اصلى» آمده است: 
«ایران و اســپانیا براى راه اندازى یک پروژه بزرگ 
در جزیــره هندورابــى در جنوب ایــران به توافق 
رسیده اند، شرکت ها و افراد بسیارى به طمع برنده 
شدن در این مناقصه شــرکت کرده اند. مهندس 
"سعید پارسا" که چندسالى است از همسرش "رؤیا 
عضدى" جدا شــده و رئیس یکى از شرکت هاى 
حاضر در مناقصه است. دیگران نیز با اهداف متفاوت 
سعى در برنده شدن در این مناقصه سرنوشت ساز را 
دارند. رســیدن به موفقیت براى آدم هاى این قصه 

منجر به پیچیدگى هایى در روایت آن مى شود.

اکران دومین فیلم کارگردان «تراژدى»؛

همکارى بهرام رادان و پژمان جمشیدى در «ایده اصلى»
براساس اعالم
فیلم سینم
آزیتا موگ
«شبىک
خود در
خواهدک
این فیلم
و هفتمین
رونمایى ش
منتقــدان و

جذب کند، یکى
فیلمبردارى اثرد
اس خارج کشور
نشان از هزی
آزیتا موگ
کارگـ
جشـ
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هافبک ذوب آهن در مورد شــرایط تیمش و همچنین تمدید قرارداد با باشــگاه 
صحبت کرد.

حمید بوحمدان در گفتگویى در خصوص شرایط این روزهاى ذوب آهن اظهار کرد: 
خدا را شکر شرایط خیلى خوبى داریم و تمرینات را خیلى زود شروع کردیم و با توجه 
به اینکه در مرحله حذفى لیگ قهرمانان حضور داریم و تنها نماینده ایران در این 
رقابت ها هستیم سخت در حال تالش هستیم تا با آمادگى کامل در مصاف االتحاد 

حاضر شویم و دو بازى خیلى سخت مقابل این تیم داریم.
وى در مورد کسر بودجه ذوب آهن براى فصل جدید گفت: من در مورد این مسائل 
اطالعات زیادى ندارم و مشکالت درون خانوادگى است ولى به هر حال تیمى که 
باید در لیگ قهرمانان آسیا به عنوان نماینده ایران به مصاف رقبا برود نیاز به یک 
حمایت همه جانبه دارد و از باشگاه و کارخانه گرفته تا فدراسیون و همه نهادهاى 
مرتبط باید از نماینده ایران حمایت کنند تا با قدرت کامل به این مسابقات برود چرا 
که در لیگ قهرمانان ما دیگر فقط ذوب آهن نیستیم و نماینده یک کشور هستیم.

هافبک ذوب آهن در مورد بازگشت ســه بازیکن این تیم از خدمت سربازى هم 
عنوان کرد: خدا را شکر با اضافه شــدن این ســه نفر تیممان تکمیل شد و این 
بازیکنان خیلى مى توانند به ما در فصل جدیــد و در لیگ قهرمانان کمک کنند و 
امیدوارم هرچه زودتر به آمادگى کامل برســند و بتوانند بهترین کیفیت خودشان 

را ارائه دهند.
بوحمدان در مورد اضافه شــدن مهدى پور به تیم که هم پستى خودش است هم 
گفت: من در زمان امیرخان هم سابقه بازى کنار مهدى پور را داشتم و بازیکن خیلى 

خوبى است و خوشحالم که به تیم برگشته است و همانطور که گفتم امیدوارم هرچه 
زودتر این نفرات به آمادگى کامل برسند.

وى در مورد جدایى رشید مظاهرى و محمدرضا حسینى هم خاطرنشان کرد: این دو 
بازیکن نفرات کلیدى تیم بودند و ستون هاى تیم ما محسوب مى شدند و همچنین 
اوساگوآنا هم خیلى به ما کمک کرد و جدایى آنها اتفاق خوبى نیست ولى نفراتى 
هم که به جاى آنها جذب شدند بازیکنان خوبى هستند و مى توانند جاى خالى جدا 

شده ها را به خوبى پر کنند.
بوحمدان با اشاره به تمدید قرارداد خودش با ذوب آهن هم گفت: من یک فصل 
دیگر با ذوب آهن قرارداد داشتم و دو فصل هم تمدید کردم. شرایط خوبى در اینجا 
دارم و باشگاه ذوب آهن یک باشگاه حرفه اى و با ســاختار مناسب است و در آن 
آرامش دارم. یک بحث کوچک مالى مطرح بود که خیلى زود برطرف شد و بدون 
هیچ مشکلى تمدید کردم و تا دو سال دیگر در ذوب آهن خواهم بود و از این اتفاق 

خوشحالم.
وى در مورد پیشنهادى که از سپاهان داشت هم گفت: بله من پیشنهاد داشتم ولى 
همانطور که گفتم از شرایطم در ذوب آهن راضى هستم و بدون هیچ مشکلى تمدید 
کردم. این را هم بگویم که امیرخان را خیلى دوست دارم و دوست دارم شرایطش 
فراهم شــود تا روزى دوباره زیر نظر او کار کنم ولى فعًال در خدمت ذوب آهن و 
آقاى منصوریان هستم و از شرایطم راضى ام و امیدوارم فصل خوبى داشته باشیم.

هافبک ذوب آهن با اشاره به جذب دو بازیکن نیجریه اى هم گفت: این دو نفر تازه 
به جمع ما اضافه شدند و هنوز از آنها چیز زیادى نمى دانم. در حال حاضر به صورت 

اختصاصى کارهاى بدنى انجام مى دهند و به تمرینات گروهى اضافه نشدند ولى 
مطمئنم کادرفنى با مطالعه آنها را جذب کردند و بازیکنان خوبى هستند.
بوحمدان در مورد شرایط ذوب آهن در فصل جدید تصریح کرد: ما دو فصل 

است که نیم فصل اول نتایج خوبى نمى گیریم و در نیم فصل دوم تازه 
موتورمان روشن مى شود ولى در فصل جارى مى خواهیم جورى عمل 
کنیم که از همان بازى اول با قدرت ظاهر شویم و امیدوارم شرایط 
جورى باشد که نیم فصل دوم حســرت موقعیت سوزى هاى نیم 
فصل اول را نخوریم و اگر اینطور باشد 100 در صد مى توانیم یکى 

از مدعیان باالى جدول باشیم.
وى در رابطه با اینکه تنها چند باشگاه به اردوى خارجى رفتند 
و بقیه تیم ها از جمله ذوب آهن در داخل اردو زدند گفت: من 
نمى دانم شرایط چطور بود و این مسائل به باشگاه و کادرفنى 
بر مى گردد و اگر کادرفنى درخواست اردوى خارجى داشت 
انجام مى شــد ولى چند وقــت قبل فدراســیون فوتبال به 
باشگاه ها گفت به اردوى خارجى نروند و فکر مى کنم باشگاه 
ما هم به همین دلیل آن را پیگیرى نکرد ولى چند باشــگاه 
این کار را انجام دادند. اگر قرار است اردوى خارجى برگزار 
نشود باید براى همه تیم ها باشند نه اینکه سه چهار تیم از آن 

تخطى کنند و بقیه آن را رعایت کنند.

حمید بوحمدان:

 ذوب آهن را به سپاهان ترجیح دادم

سرپرست باشگاه سپاهان مى گوید حمید بوحمدان به هیچ وجه در 
لیست مورد نظر امیرقلعه نویى نبوده است.

رضا فتاحى در واکنش به اینکه آیا باشگاه سپاهان خواهان به خدمت 
گرفتن حمید بوحمدان بوده یا خیر، عنوان کــرد: به هیچ وجه. آقاى 
بوحمدان اصًال در لیست باشگاه ســپاهان قرار نداشت و نمى دانیم 

چرا در مصاحبه خود عنوان کرده از ســپاهان پیشنهاد داشته است. 
به نظر مى رســد برخى بازیکنان با استفاده از اســم باشگاه سپاهان 
دنبال بزرگ کردن نام خود هستند ولى در صورتى که بار دیگر شاهد 
این موارد باشیم، قطعاً  از بازیکن یا فردى که این کار را کرده، شکایت 

خواهیم کرد.

ىانجام مى دهند و به تمرینات گروهى اضافه نشدند ولى 
طالعه آنها را جذب کردند و بازیکنان خوبى هستند.
ط ذوب آهن در فصل جدید تصریح کرد: ما دو فصل 

 نتایج خوبى نمى گیریم و در نیم فصل دوم تازه 
د ولى در فصلجارى مى خواهیم جورىعمل
 اول با قدرت ظاهر شویم و امیدوارم شرایط 
ل دوم حســرت موقعیت سوزى هاى نیم 
اینطور باشد 100 در صد مى توانیم یکى  0گر

 باشیم.
چند باشگاه به اردوى خارجى رفتند  نها
وب آهن در داخل اردو زدند گفت: من 
ىىفنى کادر و این مسائلبه باشگاه و بود
تاشتت فنى درخواست اردوى خارجى د
د وقــت قبل فدراســیون فوتبال به
ىخارجى نروند و فکر مى کنم باشگاه
را پیگیرى نکرد ولى چند باشــگاه  ن
اگر قرار است اردوى خارجى برگزار 
م ها باشند نه اینکه سه چهار تیم از آن 

را رعایت کنند.

هان پیشنهاد داشته است. 
ه از اســم باشگاه سپاهان 
 صورتى که بار دیگر شاهد 
که این کار را کرده، شکایت 

رضا فتاحى: 
بوحمدان 
دروغ مى گوید!

 هنوز مشخص نیست چه کسى شایعه حضور دروازه بان 
فصل گذشــته تراکتور در اســتقالل را مطــرح کرده

 است.
محسن فروزان، دروازه بان فصل گذشــته تیم فوتبال 
تراکتور به دلیل اتفاقات بازى با ســپیدرود رشت توسط 

کمیته اخالق یک ماه از فعالیت هاى فوتبالى تعلیق شد.
پس از آن به دنبال ادعاى مدیران تراکتور مبنى بر شرط 
بندى فروزان، هیچ چیزى ثابت نشد. در این میان اما در 
شرایطى که همه چیز به فراموشــى سپرده شده بود، به 

یکباره نام فروزان براى حضور در استقالل مطرح شد.
اگر چه این مسئله با واکنش استقاللى ها روبه رو شد و آنها 
این موضوع را تکذیب کردند، اما سئ وال اصلى اینجاست 
که چه کسى بحث حضور فروزان در استقالل را مطرح 
کرده و به دنبال چه چیزى بوده است. از طرفى، تکلیف 
فروزان براى ادامه فعالیت فوتبالى اش مشخص نشده تا 

بتواند به تیمى برود.

حافظه فوتبال ایران خاطرات خوشى از انتقال دروازه بان ها 
به اروپا ندارد. از نسل قدیمى تر نیما نکیسا و از امروزى ها، 
علیرضا حقیقى و سوشا مکانى، هیچ کدام در اروپا کارنامه 

چشمگیرى نداشتند.
در واقع اگر انتقال امیر عابدزاده به پرتغال را مستثنى کنیم، 
بقیه گلرهاى لژیونر، جز نام چند باشگاه اروپایى در پروفایل، 
چیز دیگرى به فوتبال شان اضافه نشد و به تدریج جایگاه 
سابق شان را هم از دست دادند. پســر احمدرضا عابدزاده 
هم از این جهت از لیست انتقال هاى ناموفق کنار گذاشته 
شد که در لیگ ایران، در پرسپولیس که اصًال امکان بازى 
کردن پیدا نکرد و در راه آهن هم از نقــش گلر دوم فراتر 
نرفت اما نکیسا، سوشــا و حقیقى وقتى راهى اروپا شدند 
که یا دروازه بان اصلى تیم ملــى بودند یا یکى از گلرهاى 

حاضر در اردو. 
از دو روز پیش خبر تمایل باشگاه ایتالیایى تورینو به علیرضا 
بیرانوند رسانه اى شده. دروازه بانى که انتظار مى رفت بعد 
از جام جهانى 2018 و نمایش فوق العــاده اى که در این 
سه بازى داشت، مشــتریان پر و پا قرص خارجى پیدا کند 
اما عمًال هیچ اتفاقى نیفتاد تا بیرانوند یک فصل دیگر در 
پرسپولیس ماندگار شود. بعد از تورینو، از کالیارى و آتاالنتا 
به عنوان دیگر باشگاه هاى عالقه مند به استخدام بیرانوند 
نام برده مى شود. تا اینجا همه چیز ایده آل به نظر مى رسد. 
انتقال به یک باشــگاه در ســرى آ ایتالیا، قطعًا براى هر 
فوتبالیستى هیجان انگیز است اما نکته مهمى که باید به 
آن توجه کرد، دروازه بانان فعلى این سه تیم هستند. تورینو، 
سالواتوره سیریگو دروازه بان سابق پارى سن ژرمن را در 
اختیار دارد که بعد از دوناروما، دروازه بان دوم تیم ملى ایتالیا 

هم محسوب مى شود.
کالیارى هم الســیو کرانیو را به عنوان دروازه بان اصلى در 
اختیار دارد که او هم دروازه بان سوم تیم ملى بعد از دوناروما 
و سیریگو است! کالیارى فصل پیش قرارداد کرانیو را تا سال 
2024 تمدید کرد تا براى مدت ها این دروازه بان مستعد 25 
ساله را در اختیار داشته باشــد. و باالخره آتاالنتا هم با پیر 

لوئیجى گولینى، دروازه بان 24 ساله اش فصل درخشانى 
را سپرى کرد و از قضا گولینى هم سابقه دعوت به تیم ملى 

ایتالیا را در کارنامه دارد!
به عبارت ساده تر هر سه باشــگاهى که از آنها به عنوان 
مشــتریان علیرضا بیرانوند نام برده مى شــود، همگى 
دروازه بانانى در حد تیم ملى ایتالیــا در اختیار دارند و اگر 
این پیشنهادها جدى تر شــود، آن وقت است که مى توان 
با قاطعیت بیشــترى گفت نگاه تورینو، کالیارى و آتاالنتا 
به مرد شماره یک تیم ملى ایران، صرفاً در حد «دروازه بان 

دوم» است.
دروازه بانــى خاص ترین پســت فوتبال اســت. اینکه 

فوتبالیســتى بگوید به فالن تیم مى روم و آنقدر 
خــوب تمرین مى کنــم که حقــم را بگیرم، 
شاید در بقیه پســت ها اتفاق بیفتد. صدها 
بار، مدافعان و مهاجمان نیمکت نشــین و 
گمنام آمده اند و در کمتر از نیم فصل به مهره 
کلیدى تیم هاى شــان تبدیل شدند اما این 
پیشرفت هاى معجزه آسا در پست دروازه بانى 
هیچ مصداقى ندارد و مربیان پیش از فصل، 
دروازه بان اول و دوم و سوم خود را انتخاب 

مى کنند.
پیشــنهاد از ایتالیــا شــاید بیرانوند را 
وسوســه کند اما در مورد این ســه 
پیشنهاد خاص، با فرض اینکه تورینو، 
آتاالنتا و کالیارى قصد نداشته باشند 
دروازه بانان اصلى خود را بفروشند، 
اوضاع براى بیرانوند به این شــکل 
خواهد بود کــه او را صرفــًا براى 
نیمکت ذخیره هــا کاندیدا کرده اند. 
حاال این دیگر انتخاب بیرانوند است 

که مى خواهد در 26 ســالگى «ذخیره 
مطمئن» باشــد یا اینکه تصمیم دارد حتماً به 

تیمى منتقل شود که در آن دروازه بان اصلى باشد.

  مــزدك میرزایى به «ایران اینترنشــنال» پیوســت؛ 
شــبکه اى ماهواره اى با منابع مالى و اهداف مجهول 
که در مورد فلسفه کارى اش شبهات زیادى وجود دارد. 
قطعًا تصمیم مزدك خطا بود و دیر نیســت زمانى که او 
به اشتباهش پى ببرد؛ روزى که خواهد دانست پل هاى 
پشت ســرش را ویران کرده و دیگر راه بازگشتى وجود 
ندارد. همه اینها سر جاى خودش اما مى گویند این اواخر 
عرصه را بر او تنگ کرده بودنــد؛ طورى که نه گزارش 

درست و حســابى به مزدك مى دادند و نه مجالى براى 
اجرا در اختیارش قرار مى گرفت. حتى شایعه شده جلوى 
مســتند تاریخچه دربى هایش را هم گرفته بودند و در 
مجموع فضایى ســاختند که آرام ترین و سربه زیرترین 

آدم تلویزیون هم نتوانست تحملش کند.
حاال میرزایى رفته اما شــاید خیلى از این آقایان مدیر 
و مسئول دوســت داشــتند به جاى او، عادل مى رفت؛ 
کســى که قبل از مزدك پیشــنهاد اغواکننده «ایران 
اینترنشــنال» را دریافت کرد اما حتى در بحرانى ترین 

روزهاى زندگى اش هم حاضر نشد آن را بپذیرد. دوست 
داشــتند عادل برود تا یک بار براى همیشــه از شرش 
راحت شــوند. اینطورى او «آدم بده» داستان مى شد. 
شاید حتى خوش خیاالنه روزهایى را تجسم مى کردند 
که فردوسى پور تبدیل به یک سید محمد حسینى دیگر 
شده، اعتبارش ته کشیده و حنایش دیگر پیش هیچکس 
رنگى ندارد. فرمول خالص شدن از دست او مى توانست 
همین باشد. خبر بد براى دوستان اما این است که عادل 
تیزهوش تر و وفادارتر از اینهاست. مردى که موهایش 

را در همین مملکت و براى مردم همین سرزمین سفید 
کرده، همچنان حبس نفســگیر صدا در گلویش را تاب 
مى آورد تا زیر آســمان خودش نفس بکشد؛ پشت به 

دالرهایى که منبعش معلوم نیست.
نه رفقا؛ این عالمت ســئوال حاال حاالها مثل بختک 
روى تمام وجودتان ســنگینى خواهد کــرد؛ اینکه با 
«نود» چه کردید و صداى محبــوب مردم را چطور در 

حنجره خشکاندید؟ کابوس پشت 
کردن بــه اراده و عالقه یک 

ملت، کماکان در طالع تان محفوظ اســت. صد حیف از 
مزدك محجوب که رفت اما عادل میدان را به سود شما 
خالى نمى کند؛ اگرچه این روزها ناچار باشد بهاى ماندن 
در وطن را با تنهایى و افسردگى، خانه نشینى و تماشاى 
جوالن بى هنرها بپردازد. امشــب براى عادل هم شب 
سختى اســت؛ شب کوچ رفیق 20 ســاله نریشن هاى 
«نود». دریغ از ســرمایه هایى که به دســت شما تباه 
مى شوند؛ یکى در غربت خودخواســته، یکى در تبعید

 خانگى.

به خواسته تان نرسیدید

فرمول خالص شدن از 
شر عادل هم همین بود

محمد مؤمنى

مهدى طارمى با ریوآوه به توافق رسید 
و راهى لیگ پرتغال شد. لیگى که پیش 
از این مهرداد محمدى هم به آن ملحق 
شــده بود و حاال از این به بعد براى 
ایرانى ها جذابیتى چند برابر دارد. دیگر 
لیگى که ایرانى ها پیگیرى مى کردند، 
کرواسى بود که صادق محرمى در آنجا 
حضور داشت. و البته با حضور علیرضا 
جهانبخــش در برایتون و ســامان 
قدوس در آمیان، لیگ هاى انگلیس و 
فرانسه هم اهمیتى دو چندان پیدا کرده 
بود. روسیه تنها لیگى است که بخاطر 
سرماى هوا و تعطیلِى زمستان، از حاال 
شروع شده است و سایر لژیونرهاى 
ایرانى باید منتظر شــروع شدن لیگ 
باشند. سعید عزت اللهى به تمرینات 
روستوف برگشته و سردار آزمون هم 
گلزنى هایش در زنیت را استارت زده 

است.
پنج ایرانى در لیگ بلژیک حضور دارند؛ 
با بازگشت وحید امیرى به پرسپولیس، 
ادامه حضور مجید حسینى در ترابزون 
اســپور و حضور اللهیار صیادمنش 
در فنرباغچــه، نماینده هــاى 
ایــران در لیــگ ترکیه همان 
دو بازیکن باقــى ماند. پنج 
ایرانى در قطــر حضور دارند 
که بختیــار رحمانى در لیگ 2  
و سایر بازیکن ها در سطح اول 
فوتبال این کشور توپ خواهند 
زد. دانیال داورى در بوندسلیگاى 
B و و بیت آشــور هم در ام ال اس 

حضور دارند.
البته بازیکنان دیگرى هم احتماال به 
این فهرست اضافه مى شوند که هنوز 
تیم فصل بعدشان را قطعى نکردند. 
بازیکنانــى مانند رضــا قوچان نژاد، 
سوشا مکانى، مهرداد پوالدى، علیرضا 
بیرانوند، على کریمــى، على علیپور، 

پژمان منتظرى و علیرضا حقیقى.

حاال پرتغال را هم
 بیشتر 

پیگیرى مى کنیم

مى روى آنجا 
و ذخیره مى شوى

این چند روز فضاى رســانه اى کشــور به طور کامل در 
تســخیر دو اســم جذاب بوده؛ پیام صادقیان و سروش 
رفیعى. سوگنامه هاى زیادى در مورد استعداد هدر رفته 
این دو بازیکن (البته اصًال قصد مقایســه شرایط شان را 
نداریم) نوشته شــد و کم وبیش همه عقیده داشتند آنها 
به حق واقعى شان نرســیدند. نکته مهم اینجاست که 
وقتى به کارنامه این دو اســم نگاه مى کنیم، چیز زیادى 
به عنوان «دستاورد» نمى بینیم. پیام که داستانش کًال 

تمام شده، ده سال به طور حرفه اى بازى کرده و مجموعًا 
20 گل هم به ثمر نرسانده اســت. در کارنامه صادقیان 
پنج بازى ملى دیده مى شــود. از معرفى سروش رفیعى 
در فجر سپاســى هم دقیقًا یک دهه مى گــذرد و او در 
این مدت حدود 40 گل باشگاهى زده. سروش  هم پنج 
بازى ملى بیشــتر ندارد. سئوال اینجاســت که آیا ما در 
اعطاى صفات بزرگى همچون نابغه و استعداد طالیى به 
فوتبالیست هاى ایرانى، کمى هیجانى و شتاب زده عمل

 نمى کنیم؟

بیایید در اعطاى صفات دقت کنیم

شرط محال براى جدایى

فروزان در استقالل؟ شایعه بود

سعید نظرى

 باشــگاه پرســپولیس نمى خواهد به راحتى مهاجم 
خود را از دست بدهد. در نشســت روز سه شنبه ایرج 

عرب و  على علیپور، مدیرعامل پرســپولیس به بازیکن 
تیمش اعالم کرد تا روز دوشنبه 7 مرداد اگر پیشنهاد خارجى 

به باشگاه ارائه شود که بابت جدایى این بازیکن یک میلیون دالر نقد 
به پرســپولیس پرداخت کنند مجوز جدایى او را صادر خواهند کرد. در غیر 

این صورت پرونده انتقال این مهاجم بســته خواهد شد. باشگاه اوفاى روسیه 
800 هزار دالر بابت فسخ علیپور پرداخت مى کند اما پرسپولیس به کمتر از یک 

میلیون دالر رضایت نمى دهد و به همین دلیل پیشنهاد روس ها فعالً  با جواب رد 
مواجه شد. عرب به علیپور قول داده در صورت رد شدن پیشنهاد روسى این بازیکن، 

مبلغ قرارداد او افزایش پیدا خواهد کرد.

براى جدایى
ى خواهد به راحتى مهاجم 
ســت روز سه شنبه ایرج 

مل پرســپولیس به بازیکن
7شنبه 7 مرداد اگر پیشنهاد خارجى

 جدایى این بازیکن یک میلیون دالر نقد 
ند مجوز جدایى او را صادر خواهند کرد. در غیر 

ن مهاجم بســته خواهد شد. باشگاه اوفاى روسیه 
یپور پرداخت مى کند اما پرسپولیس به کمتر از یک 

هد و به همین دلیل پیشنهاد روس ها فعالً  با جواب رد 
ل داده در صورت رد شدن پیشنهاد روسى این بازیکن، 

خواهد کرد.

ى کرد و از قضا گولینى هم سابقه دعوت به تیمملى
 را در کارنامه دارد!

رت ساده تر هر سه باشــگاهى که از آنها به عنوان 
تریان علیرضا بیرانوند نام برده مى شــود، همگى 
ه بانانى در حد تیم ملى ایتالیــا در اختیار دارند و اگر 
شنهادها جدى تر شــود، آن وقت است که مى توان 
آتاالنتا  عیت بیشــترى گفت نگاه تورینو، کالیارى و
صرفاً در حد «دروازه بان شماره یک تیم ملى ایران،

ست.
ه بانــى خاص ترین پســت فوتبال اســت. اینکه 

یســتى بگوید به فالن تیم مى روم و آنقدر 
ب تمرین مى کنــم که حقــم را بگیرم، 
در بقیه پســت ها اتفاق بیفتد. صدها 
دافعان و مهاجمان نیمکت نشــین و
 آمده اند و در کمتر از نیم فصل به مهره 
ى تیم هاى شــان تبدیل شدند اما این 
ت هاى معجزه آسا درپستدروازه بانى
صداقى ندارد و مربیان پیش از فصل، 
بان اول و دوم و سوم خود را انتخاب 

ند.
نهاد از ایتالیــا شــاید بیرانوند را 
ســه کند اما در مورد این ســه 
هاد خاص، با فرض اینکه تورینو، 
ا و کالیارى قصد نداشته باشند 
ه بانان اصلى خود را بفروشند، 
ع براى بیرانوند به این شــکل

د بود کــه او را صرفــًا براى 
ت ذخیره هــا کاندیدا کرده اند. 
ین دیگر انتخاب بیرانوند است 

6ى خواهد در 26 ســالگى «ذخیره 
ن» باشــد یا اینکه تصمیم دارد حتماً به 

منتقل شود که در آن دروازه بان اصلى باشد.

قدوس در آمیان
فرانسه هم اهمی
بود. روسیه تنها
سرماى هوا و تع
شروع شده اس
ایرانى باید منتظ
باشند. سعید ع
روستوف برگش
گلزنى هایش د

است.
پنجایرانى در لیگ
با بازگشت وحید
ادامه حضور مج

اســپور و حض
در فنرباغچ
ایــران
بازیک دو
ایرانىد
که بختیـ
و سایر ب
فوتبال ای
زد. دانیالد
B و و بیت آش

حضور دارند.
البته بازیکنان

اینفهرست اض
تیم فصل بعدش
بازیکنانــى مان
سوشا مکانى، م
بیرانوند، على ک
پژمان منتظرى

ذخیره مى شوى و

 محمد رویانیان مدیرعامل پیشین باشگاه پرسپولیس 
بابت افزایش تهمت هایى که از ســوى برخى مدیران 
کنونى باشــگاه به بهانه بدهى هاى گذشــته به او زده 
شده، شاکى و عصبانى است. رویانیان در این خصوص 
گفت: «من براى مدتى مدیر عامل باشگاه بودم و تالش 
کردم بهترین امکانات را براى پرســپولیس بســازم.
 شــما مى توانیــد آمــار و ســاختارى که مــن براى 
پرســپولیس ایجاد کردم و شــرایطى که زمان من در 
این باشــگاه حاکم شــد را ببینید که چه کــردم و این 

دوســتان چــه مى کننــد. آقایان همــه چیــز را از 
حد گذرانده اند. نیلســون در فصل ســیزدهم داشــت

 از باشــگاه پرسپولیس به فیفا شــکایت مى کرد. 250 
هزار دالر طلب داشــت و مى گفت اگــر پولم را همین 
حاال ندهید کار را به فیفا مى کشانم. مشخص بود کار به 
فیفا کشیده مى شد باشگاه همه جوره محروم و محکوم

 بود. مــا وارد عمل شــدیم و با 60 هــزار دالر که به 
صورت قرضــى گرفتــه بودیــم، پرونــده را فیصله
 دادیم ولى بــاز هم مى بینیم که دوســتان، موضوع را 

رها نمى کننــد. آن ها چپ و راســت مصاحبه مى کنند 
و حرف هایــى مى زننــد که هــر آدمــى را عصبانى 
مى کند. از این به بعد دیگر ســکوت نمى کنم و جواب 
تک تک شان را با سند و مدرك مى دهم. اگر من بدهى 
براى باشــگاه درســت کردم آقایان نیز بایــد بگویند 
قرارداد هایــى  چــه  کردنــد،  کار هایــى  چــه 
بســتند، چــه پول هایــى را کجا خــرج کردنــد و... 
از ایــن بــه بعد مــن هــم مثــل خودشــان رفتار 

مى کنم.»

نشان  تان مى دهم
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مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت: 
در چند ســال اخیر براى تأمین پایدار آب شــرب  مردم 
شهرستان فریدن و شهرهاى داران و دامنه بیش از 350 

میلیارد ریال هزینه شده است.
هاشــم امینى اعالم کرد: در فصل بهار و تابستان سال 
جارى با اینکه شــاهد افزایش دماى بى سابقه بودیم اما 
با وجود این، آب شرب پایدار با بهترین کیفیت در اختیار 
بیش از 25 هزار جمعیت این منطقه قرار گرفت. وى خاطر 
نشان کرد: آب شرب شهرســتان فریدن از طریق منابع 
محلى تأمین مى شود و با توجه به خشکسالى هاى پیاپى 

حفر و تجهیز چاه ها در دستور کار قرار گرفت.

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان به 
تعداد چاه ها در مدار بهره بردارى پرداخت و خاطرنشان 
ســاخت:در حال حاضر هفت چاه با دبى حدود 100 لیتر 
در ثانیه آب شــرب مردم شهرســتان فریدن را تأمین
 مى کند این در حالى است که در چند سال گذشته تنها 
از طریق سه فقره چاه آب شــرب مردم این شهر ستان 

تأمین مى شد. 
وى تصریح کرد: تکمیل مخزن 2000 مترمکعبى شهر 
داران و در دستور کار قرار دادن احداث مخزن هزار متر 
مکعبى شهر دامنه در تأمین پایدار آب شرب منطقه فریدن 

مؤثر  بوده است.

مدیر جهاد کشاورزى اصفهان گفت: این نهاد با حمایت 
دستگاه قضایى در دو هفته اخیر از تغییر کاربرى غیرمجاز 
15 هزار هکتار از اراضى کشــاورزى این شهرســتان 

جلوگیرى کرد. 
احمدرضا صادقى در گفتگو بــا «ایرنا» افزود: 111 ویال 
در روز شنبه گذشــته با حکم قضایى در منطقه «بَرآن 
شمالى» واقع در شرق اصفهان تخریب شد. وى گفت: 
یکصد هکتار اراضى کشاورزى تغییر کاربرى داده شده 
در اصفهــان وجود دارد که حــدود 80 درصد آن صرف 

ویالسازى شده است. 
صادقى افزود: این مساحت در 12 سال اخیر به صورت 

غیرقانونى تغییر کاربرى یافته و بــه غیر از ویال به انبار، 
منزل مسکونى و یا سوله تبدیل شده است.  وى تصریح 
کرد: در مدت یاد شده در منطقه شرق اصفهان و بیشتر 
در بخش مرکزى این شهرستان بالغ بر 12 هزار پرونده 
قضایى با موضوع تغییر غیرمجاز کاربرى اراضى تشکیل 
که تاکنون 5000 فقره از آنها به صدور حکم منجر شده 

است.
 مدیر جهاد کشــاورزى اصفهان خاطرنشــان کرد: بر 
اساس قانون، هرگونه تغییر کاربرى اراضى بدون مجوز، 
مشمول جریمه نقدى و قلع و قمع مکان با حکم قضایى 

خواهد بود.

سرمایه گذارى  براى تأمین 
پایدار آب شرب فریدن

80 هکتار زمین کشاورزى 
ویال شده است!

بازداشتى ها 
وارد زندان نمى شوند

آییــن افتتــاح اداره پذیرش، تشــخیص و طبقه بندى 
زندان مرکزى اصفهان با حضور رئیس کل دادگسترى، 
دادستان عمومى و انقالب مرکز استان، مسئوالن و خیران 
استانى برگزار شد. به گفته محمدرضا حبیبى، رئیس کل 
دادگسترى اســتان اصفهان بهره بردارى از این واحد در 
راستاى اجراى یکى از بندهاى دستورالعمل جدید ریاست 
محترم قوه قضاییه مبنى بر حفظ کرامت متهمان و نیز 
زندانیان است که اوًال کسانى که به لحاظ عجز از تودیع 
وثیقه یا معرفى کفیل به زندان معرفى مى شوند و معموًال 
ظرف چند روز موفق به اجراى قرار مى شوند داخل بندهاى 
زندان نشوند، ضمن اینکه در این مدت غربالگرى پزشکى 

نیز روى آنان انجام مى پذیرد.

بازدید فرماندارکاشان 
از 5 شرکت

سلسله برنامه هاى بازدید فرماندار ویژه شهرستان کاشان 
و معاون برنامه ریزى و توسعه فرماندارى از شرکت هاى 
تولیدى این هفته با بازدید از پنج شــرکت صنعتى ادامه 
یافت. در این برنامه یکروزه که در چارچوب رفع موانع تولید 
و با هدف شناسایى و حل مشکالت شرکت هاى صنعتى 
صورت گرفت از چهار شرکت مستقر در شهرك صنعتى 
فتح المبین و یک شــرکت در شهرك صنعتى امیرکبیر 
(جعفرآباد) بازدید به عمل آمد که مدیران هر یک از شرکت ها 
ابتدا به معرفى خدمات و برنامه هاى شرکت و سپس به 

مشکالت و نیازهاى خود براى توسعه اشتغال پرداختند.

تخصیص بودجه 
براى احیاى منطقه یحیى آباد

رئیس اداره راه و شهرســازى آران و بیدگل گفت: براى 
نوســازى و احیاى هویت بافت هاى فرســوده، منطقه 
یحیى آباد در اولویت قــرار گرفت و به همین منظور 4/5 
میلیارد بودجه تخصیص یافت. مجتبى آراســته اظهار 
کرد: در طرح بافت فرسوده، ســاختمان هاى باالى 30 
سال مشمول این طرح مى شوند و در شهرهاى نوش آباد 
و سفیدشــهر و خانه هاى تاریخى، شهر آران و بیدگل در 
طرح احیاى بافت فرسوده در طرح بازآفرینى شهرى قرار 

گرفته است.

شکستن حد نصاب برداشت جو 
کشــاورز دره بیدى حد نصاب برداشــت جو را در استان 
اصفهان شکست. مدیرجهادکشــاورزى فریدن گفت: 
نبى ا... اسدى، کشاورز روستاى دره بید امسال 10 هکتار 
از مزارع خود را به کشت جو اختصاص داده و توانسته است 
از هر هکتار 11 ُتن و60کیلوگرم جو برداشت کند. رامین 
رستمى افزود: متوسط برداشت جو در استان 5 تا6 تن ودر 
فریدن حدود 4 تن در هکتار است و این کشاورز با استفاده 
از  بذر اصالح شده مهتاب حد نصاب جدیدى را ثبت کرد. 

اختصاص هزینه ولیمه براى 
ساخت مدرسه

بخشى از هزینه ولیمه یک کاروان حجاج اصفهانى براى 
ساخت مدرسه در مناطق ســیل زده پل دختر اختصاص 
مى یابد مدیر کاروان 13705 گفت: در جلســه اى مقرر 
شد بخش از هزینه هاى این کاروان به مبلغ 180 میلیون 
تومان براى ساخت یک مدرسه سه کالسه به نام حج در 

منطقه سیل زده پل دختر هزینه شود.

خبر

آگهى تغییرات
شرکت رشد صنعت نقش جهان شرکت سهامى خاص 
به شماره ثبت 672 و شناسه ملى 10260430622 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق 
العاده مورخ 1397/05/14 سید ابراهیم موسوى به 
کدملى 1209096838 و ســلطان حسین صالحى 
به کدملى 5759507763 بترتیب بســمت بازرسان 
اصلى و على البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب 
شدند. روزنامه کثیراالنتشار نسل فردا جهت درج آگهى 
هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان مرجع ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجارى خمینى شهر (540549)

آگهى تغییرات
شرکت توان درمانگران نام آشنا شرکت سهامى خاص 
به شماره ثبت 57900 و شناسه ملى 14006588278 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى مورخ 
1396/12/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : خشایار جبل 
عاملى به کدملى 0053868072 رحیم تســلیمى به 
کدملى 1290303282 بترتیب بسمت بازرسان اصلى 
و على البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند. 
روزنامه کثیراالنتشــار کیمیاى وطن جهت درج آگهى 
هاى شــرکت تعیین گردید. ترازنامه و حساب سود و 
زیان شرکت منتهى به سال 96 مورد تصویب قرار گرفت 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (541781)

آگهى تغییرات
شرکت فنى مهندسى مبین برق اصفهان 
شرکت ســهامى خاص به شماره ثبت 
40314 و شناسه ملى 10260579931 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1397/04/30 آقاى محمدطاهر کاظمى 
کدملى 1091909571 به سمت رییس 
هیات مدیره و خانــم محیا لطفى کدملى 
0075953781 به سمت نایب رییس 
هیات مدیره و آقاى مسعود کاظمى کدملى 
1288368518 به ســمت مدیرعامل 
براى بقیه مدت دو سال (1398/04/25 )

 انتخاب شــدند.کلیه اوراق و اسناد مالى 
و تعهدات شــرکت با امضاى مدیرعامل 
و رییس هیات مدیره و با مهر شــرکت 
معتبر مى باشد.ضمنا مدیرعامل مجرى 
مصوبات هیات مدیره مى باشد. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (541812)

آگهى تغییرات
شــرکت تــوان درمانگران نام آشــنا شــرکت 
ســهامى خاص بــه شــماره ثبــت 57900 و 
شناســه ملــى 14006588278 بــه اســتناد 
صورتجلســه مجمع عمومــى فوق العــاده مورخ 
1396/07/12 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : مرکز 
اصلى شرکت به آدرس جدید اصفهان شهر اصفهان-
-بزرگمهر-خیابان رکن الدوله غربى-بن بســت

چمن4-پــالك 37- طبقــه اول و کدپســتى 
8157613886 انتقال یافت و ماده 4 اساسنامه به 
شرح فوق اصالح شــد اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (541779)

آگهى تغییرات
شرکت فنى مهندسى مبین برق اصفهان 
شرکت ســهامى خاص به شماره ثبت 
40314 و شناسه ملى 10260579931 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
مــورخ 1397/04/30 آقاى محمدطاهر 
کاظمى کدملى 1091909571 و خانم 
محیا لطفى کدملى 0075953781 و آقاى 
مسعود کاظمى کدملى 1288368518 به 
عنوان اعضاى اصلــى هیئت مدیره براى 
بقیه مــدت دو ســال (1398/04/25 ) 
انتخاب شدند.موسسه امین تدبیر بصیر 
 10103512680 ملــى  شناســه 
و آقــاى مهــدى نجفــى کدملــى 
ترتیــب بــه  1289612129 بــه 
ســمت بازرســان اصلى و على البدل 
شــرکت براى مدت یک ســال انتخاب 
شــدند.تراز مالى ســال 96 به تصویب 
رســید. روزنامه 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 (541814)

اجالس شوراى اسالمى استان اصفهان این بار به بررسى 
مسائل و مشکالت آموزش و پرورش در ابعاد مختلف از 
سوى اعضاى شوراى شهرستان ها با حضور معاونان اداره 

کل آموزش و پرورش استان اصفهان اختصاص داشت.
در این اجالس که بیش از سه ساعت به طول انجامید، 
معاون پشــتیبانى اداره کل آموزش و پرورش اســتان 
اصفهان پس از شــنیدن ســخنان اعضاى شوراهاى 
اسالمى شهر در شهرستان هاى استان به درد دل با آنان 
پرداخت و گفت: در آموزش و پرورش اســتان اصفهان 
بیش از 800 هزار دانش آموز از ســوى حدود 50 هزار 
نیروى انســانى در بیش از 5000 مدرســه، مشغول به 
تحصیل هســتند. این در حالى اســت که 98/6 درصد 
اعتبارات آموزش و پرورش که ملى است صرف پرداخت 
حقوق شده و 1/4 درصد اعتبارات صرف کیفیت بخشى 

مى شود.
سید محمد میرپور اظهار کرد: آموزش و پرورش استان 
اصفهان حدود 15650 نیروى کیفى جدید براى ســال 
تحصیلى 99- 98 کســرى داشــته که تا این لحظه، با 
پیگیرى هاى مستمر و مداوم و شــبانه روزى مدیرکل 
آموزش و پرورش استان اصفهان، بخش عظیمى از این 
کسرى نیرو با روش هاى استفاده از ماده 28، سرباز معلم، 
بهره گیرى از بازنشستگان آموزش و پرورش، دانشگاه 

فرهنگیان، نیروهاى خرید خدمت از بستر قانونى تأمین 
شده اما همچنان 3500 نیرو کم داریم که پیگیرى هاى 
الزم براى تأمیــن آن در حال انجام بــوده تا براى آغاز 
سال تحصیلى، مشکل نیرو در اســتان نداشته باشیم و 

مشکالت آموزشى حل شود.
وى با قدردانى از مشــارکت خیریــن در ایجاد فضاى 
آموزشــى در اســتان اصفهان گفت: بیش از 80 درصد 
فضاى آموزشى ما را خیرین مى ســازند که جاى تشکر 

و قدردانى دارد.
میرپور افزود: بر اســاس تبصره 19 قانــون بودجه اگر 
آموزش و پرورش در هر شهرستانى زمین یا فضاى نیمه 
کاره آموزشى داشته باشــد و بخش خصوصى بخواهد 
مشارکت کند مى تواند با توجه به شــرایط قانونى اقدام 
کند و پس از ســاخت کامل، آن را براى مدتى طوالنى 

در اختیار گیرد.
میرپور مى گوید: تا سال 1400، ســالیانه 3500 نیروى 
آموزش و پرورش استان اصفهان به افتخار بازنشستگى 
نایل مى شوند. این در حالى است که پاداش 3000 نفر از 
بازنشستگان آموزش و پرورش استان اصفهان که معادل 
300 میلیارد تومان است به آنان پرداخت نشده که قرار 
است بر اساس قول مسئوالن وزارت آموزش و پرورش در 

سه مرحله، در سال جارى پرداخت شود.
معاون متوســطه اداره کل آموزش و پرورش اســتان 

اصفهان هم در اجالس شوراى اسالمى استان اصفهان 
خطاب به اعضاى شــوراها گفت: از اینکه بســیارى از 
اعضاى شوراهاى اسالمى در شــهرها و روستاها، جزو 
همکاران ما در آموزش و پرورش بوده و با مشکالت آشنا 

هستند بسیار خوشحالم.
محمدرضا ناظم زاده گفت: قطعــًا نهاد دولتى آموزش و 
پرورش به تنهایى قادر به حل همه مسائل و مشکالت 
نیست و در 40 سال گذشــته نگاه مسئوالن به آموزش 
و پرورش به گونه اى نبوده اســت که آموزش و پرورش 
اولویت اول کشور باشد در حالى که همه پذیرفته اند که 

توسعه کشور در گرو آموزش و پرورش است.
وى با بیان اینکه در یکسال گذشته، آموزش و پرورش 
به سوى مهارت آموزى رفته است، گفت: اما در این میان 
مشــکل ما تغییرات دفعى اســت ولى از زمانى که سند 
تحول بنیادین در دســتور کار قرار گرفت، مشکالت نیز 

کاهش یافت.
معاون متوسطه آموزش و پرورش استان اصفهان با بیان 
اینکه نیروهاى خرید خدمت، خدمات بسیار باکیفیتى در 
مدارس ارائه مى دهند اظهار امیدوارى کرد کمبود نیرو 
در آموزش و پرورش اســتان اصفهان براى سال جدید 

تحصیلى، تأمین شود.
در ابتداى این اجالس، رئیس شــوراى اسالمى استان 
اصفهان در نطق پیش از دستور خود، مسائل و مشکالت 

آموزش و پرورش استان را پیش کشید و گفت: در یک 
نگاه کلى مسائل آموزش و پرورش ایران را مى توان در 
دو بعد ساختارى و محتوایى بررســى کرد. البته امروزه 
شاید توجه به بعد ساختارى آن همچون پرداخت حقوق و 
دستمزد، نظام ادارى آموزش و پرورش، ساخت مدارس و 
زیرساخت هاى مورد نیاز آموزش و پرورش باشد و البته ما 
در این زمینه با مسائل و مشکالت فراوانى روبه رو هستیم 
اما آنچه کمتر به آن توجه شده و بسیار حائز اهمیت است 

مسائل محتوایى نظام آموزش و پرورش ماست. 
عبدا... کیانى افزود: متأســفانه نظام آموزش و پرورش 
ما از لحاظ محتوایى و از لحاظ هدفگذارى در آموزش و 
پرورش افراد دچار سردرگمى شده و فاقد اهداف مشخص 
و واضح اســت. تأکید بر حافظه محورى، بى توجهى به 
فهم عمیق و درك منطقى و اســتداللى از موضوعات و 
تقویت روش هاى تستى و فورى و بى توجهى به تقویت 
و آموزش مهارت هاى مورد نیاز در حوزه کســب و کار و 
زندگى و مسائل بسیارى از این دست باعث شده است تا 
آموزش و پرورش ما در تربیت کودکان دچار مشکل باشد. 
کیانى اظهار امیدوارى کرد نظام آموزشى ما به این مسائل 
به خصوص مسائل محتوایى در کنار مسائل ساختارى 

توجه بیشتر کند.
رئیس شوراى اسالمى اســتان اصفهان سپس به لزوم 
توجه شوراى عالى استان ها به مسائل شوراهاى فرادست 

به ویژه در مــورد بودجه تأکید کرد و گفت: متأســفانه 
در این سال ها به بودجه شــوراهاى استان و شوراهاى

 شهرستان توجهى نشده اســت و بیشتر اعتباراتى که از 
طریق وزارت کشور به شــوراى عالى استان ها پرداخت 
شده است در خود شــوراى عالى استان ها هزینه شده و 
محل هزینه کرد این مبالغ نیز به صورت شفاف و واضح 

بیان نشده است.
کیانى گفت: گزارش هــاى دریافتى از شــوراى عالى 
استان ها به ویژه بودجه این شورا در سال 98 و عملکرد 
بودجه 97 که به استان ها ارسال شده است نشان مى دهد 
بخــش فراوانى از بودجــه در پرداخت به مشــاوران و 
هزینه هاى غیرضرورى دیگر مصرف شده است. با وجود 
پرداخت این هزینه هاى کالن و صرف بودجه میلیاردى 
هنوز حق الجلسات شــوراهاى اســتان و هزینه هاى 
ستادى آنها در سال 97 پرداخت نشده و باعث شده است 

شوراهاى استان با مشکل روبه رو شوند.
در این اجالس، اعضاى شــوراى اســالمى اســتان 
اصفهان، هر کدام مسائل و مشکالت آموزش و پرورش 
در شهرســتان خود را از جمله کمبود نیروى انســانى، 
تعطیلى برخى مدارس، ســاختمان نامناســب مدارس 
و... را  با مســئوالن آموزش و پرورش اســتان اصفهان 
در میان گذاشتند و خواستار بررسى و حل آنها از طریق 

قانونى شدند.

98/6 درصد اعتبارات آموزش و پرورش صرف پرداخت حقوق مى شود
ساسان اکبرزاده

برگزار شــدن یا نشــدن دومین جشــنواره ملی کباب 
گلپایگان در هاله اى از ابهام قرار گرفته است. 

سال گذشته که اولین دوره این جشنواره برگزار شد، به 
گفته مسئوالن شهرســتان گلپایگان افزون بر 16 هزار 
نفر در آن شرکت کردند که به گفته حسین یارمحمدیان، 
فرماندار شهرستان گلپایگان، در تاریخ این شهر سابقه 
نداشته این میزان جمعیت در مراسمی دور هم جمع شوند. 
همین استقبال موجب شد تا دست اندرکاران برگزارى 
جشنواره ملى کباب گلپایگان، تمام تالششان را معطوف 
به برگزارى دومین دوره این جشــنواره هم بکنند که به 
این منظور، جلســه برنامه ریزي دومین جشنواره کباب 
گلپایگان در خردادماه ســال جارى برگزار شد و طى آن 
روزهاى 24 و 25 مرداد به عنوان زمان برگزارى جشنواره 
به تصویب حاضران در جلسه رسید و حتى قرار شد در کنار 
آن، اولین جشنواره ملى لبنیات گلپایگان هم برگزار شود. 
حاال اما در اصل برگزارى جشنواره کباب تردیدهایى به 
وجود آمده است. در چند روز گذشته شایعه کنسل شدن 
این جشنواره به دلیل مشکالت مالى در فضاى مجازى 
دست به دست مى شــد و این در حالى است که سایت 
رسمى جشنواره در اطالعیه اى یادآور شده که جشنواره 
ملى کباب و لبنیات طبق برنامه ریزى هاى گذشته برگزار 
مى شــود و نباید به شــایعاتى که در مورد کنسل شدن 

جشنواره منتشر شده توجه کرد.

دیروز اما انتشــار گفتگوى رئیس اداره صنعت، معدن و 
تجارت شهرستان گلپایگان و مسئول برگزارى جشنواره 
کباب این شهرستان با «ایسنا» به احتمال برگزار نشدن 

جشنواره کباب دامن زد. محسن اتحادى در این گفتگو 
برگزارى جشنواره کباب را مشــروط به تأمین مالى آن 
دانسته هرچند تکذیب کرده که درباره قطعى شدن عدم 

برگزارى این جشنواره با رســانه اى گفتگو کرده است: 
«من نمى گویم جشنواره برگزار مى شــود یا نمى شود، 
فعًال در حال بررسى هســتیم. رئیس جشنواره هستم و 

این مجموعه هشت عضو دیگر دارد، بنابراین باید جلسه 
بگیریم، بررسى شود و به نتیجه برسیم، اگر نتوانیم تأمین 
مالى کنیم یا بخش هایى از جشــنواره را حذف مى کنیم 
یا شاید در کل جشنواره کباب را برگزار نکنیم اما چنین 
حرفى که در فضاى مجازى منتشر شده را به هیچ وجه 

نگفته ام.»
آنطور که از اظهارات اتحادى بر مى آید، ظاهراً امســال 
مشارکت کننده چندانى براى برگزارى جشنواره کباب 
حاضر به همکارى نشده که به همین دلیل اصل برگزارى 
جشنواره در ابهام قرار گرفته است. او به «ایسنا» گفته: 
«در این جشنواره مشارکت خیلى تأثیر دارد و باید یکسرى 
افراد شرکت کنند و درآمدى ایجاد شود تا بتوانیم هزینه 
کنیم. محل درآمد و خرج جشــنواره خصوصى است و 
دولت در آن نقشــى ندارد و ما هم به عنوان ناظر حضور 
داریم. سعى مى کنیم که جشنواره کباب لغو نشود چرا که 

بر روى اقتصاد شهر تأثیر مى گذارد.»
ظاهراً ضعیف بودن مشــارکت ها در دومین جشــنواره 
کباب جدى اســت، آنقدر که این موضــوع از البه الى 
اظهارات رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت گلپایگان 
نیز به خوبى مشخص اســت: «حدود 80 غرفه در محل 
برگزارى جشنواره کباب تعبیه شده است، اما حدود 15 نفر 
متقاضى رزرو غرفه هستند که از طریق سایت ثبت نام 
کردند، همچنین ده  غرفه دیگــر در اختیار کبابى ها قرار 

مى گیرد.»

پاى کمبود بودجه وسط است

جشنواره کبــاب گلپایگان در اغما!
مانى مهدوى

نماینده مردم شهرستان لنجان در مجلس شوراى اسالمى درباره ممنوع شدن کشت برنج در استان اصفهان گفت: 
اینکه دولت تصمیم بگیرد و  تصویب کند کشت برنج تنها در استان مازندران، گیالن و گلستان انجام شود و کشت 

برنج در سراسر کشور از جمله خوزستان، لنجان و دیگر استان ها ممنوع باشد جوابگو نخواهد بود.
محسن کوهکن اظهار کرد: بنده نماینده مردم هستم و حق اظهارنظر دارم و باید بگویم دولتى که کشت برنج را به جز 
سه استان در کشور ممنوع اعالم مى کند باید گزارش علمى ارائه کند تا ما قانع شویم. کشت برنج به طور مثال چند 
برابر کشت غالت و... مصرف آب دارد اما متأسفانه گزارشى در این مورد در سالیانى که بنده در مجلس حضور داشتم 
تهیه نشده است.وى با بیان اینکه شاید در نظر برخى ممنوعیت کشت برنج به دلیل کمبود آب تنها یک بهانه  باشد، 
افزود: کارشناسان ما در ابتدا باید کشت جایگزینى براى برنج معرفى کنند که در شهرستان لنجان جوابگوى کشاورزى 
باشد و منابع آن نیز در نظر گرفته شود. نماینده مردم شهرستان لنجان در مجلس شوراى اسالمى اظهار کرد: اگر تغییر 
الگوى کشت انجام شود قسمتى از کشت برنج باید حفظ شــود البته تعصب کورکورانه  روى این موضوع نداریم اما 

اجداد ما سالیان سال کشت برنج را انجام مى دادند کیفیت آن نیز در طول تاریخ حفظ شده است.

دستور  ممنوعیت کشت برنج در اصفهان جوابگو نیست
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بهترین راه براى تعیین شــانس افزایش قــد مراجعه به یک 
متخصص ارتوپدى و متخصص غدد درون ریز اســت. عمده 
رشد قد در آقایان تا پایان سن 22 سالگى و در خانم ها تا پایان 

18 سالگى است.
بسیارى از کسانى که در سنین رشد یا بلوغ به پزشک مراجعه 
مى کنند و از کوتاهى قدشان شکایت دارند، پزشک براى آنها 
رادیوگرافى ساده استخوان هاى مچ دست را درخواست مى کند. 
در واقع پزشک با مشاهده عکس مچ دست، سن استخوانى را 
تشخیص مى دهد و مى فهمد که آیا صفحه رشد استخوان هاى 
فرد باز است و هنوز جاى رشــد دارد یا نه در صورتى  که سن 
استخوانى فرد باال باشد و صفحه رشد بسته  شده باشد، دیگر 
جایى براى رشد طولى اســتخوان ها نخواهد بود. واقعیت آن 
است که در انتهاى استخوان ها صفحه اى به نام اپى  فیز وجود 
دارد که در ســنین رشد از جنس غضروف اســت و با تأثیر از 

هورمون رشد، غضروف  سازى مى کند.
با گذشت زمان این غضروف ها به ترتیب شروع به استخوانى 
شدن مى کنند و غضروف هایى جدید ساخته مى شوند و به این  
ترتیب اســتخوان رشــد طولى مى کند و به  اصطالح درازتر 
مى شود. تقریباً در حوالى سن 18 سالگى، این صفحات رشد از 
حالت غضروفى به حالت استخوانى درمى آیند و دیگر استخوان 
رشد طولى نمى کند. در این حالت است که پزشکان اصطالحًا 

مى گویند، صفحات رشد استخوانى بسته شده اند.
اگر در سنى هستید که صفحات رشد استخوان هایتان هنوز 
بسته نشده است، مى توانید با تغییراتى در سبک زندگى خود، 
ترشح هورمون رشــدتان را افزایش دهید و به بلندتر شدن 

قدتان امیدوار باشید.
بهترین راه براى تعیین شــانس افزایش قــد مراجعه به یک 
متخصص ارتوپدى و متخصص غدد درون ریز اســت. عمده 
رشد قد در آقایان تا پایان سن 22 سالگى و در خانم ها تا پایان 
18 سالگى است، البته با نزدیک شدن به سال هاى پایانى این 
دوره، مقدار رشــد قدى کاهش مى یابد و پس از بسته شدن 
صفحات رشد استخوانى افزایش طولى استخوان ها متوقف 

مى شود.
شانس افزایش قد

شانس بسیار باال: دختران تا زیر 12 سال و پسران زیر 14 سال.
شانس متوسط: دختران زیر 18 سال و پسران زیر 20 سال.

شانس کم: دختران باالى 20 سال و پسران باالى 23 سال.
شانس بســیار کم: دختران باالى 25 ســال و پسران باالى 

28 سال.
قدبلندى و قدکوتاهى بیشتر یک پدیده ژنتیکى و ارثى است 
تا اکتســابى اما این دلیل نمى شــود که هرکسى که والدین 
قدکوتاهى داشته باشد محکوم اســت به کوتاه قد ماندن. قد 
متوسط یک فرد به  صورت ژنتیکى به قد متوسط پدر و مادر 

خودش مى رود.
چندراه وجود دارد که شما مى توانید با انجام آنها تا حدى باعث 
افزایش ترشح هورمون رشد شوید(که در صورت بسته نشدن 

صفحات رشد استخوانى، مى تواند مفید باشد):
1- خواب کافى و منظم باعث افزایش مقدار هورمون رشد در 

طول روز مى شود.
2- به  جاى اینکه سه وعده غذایى و در هر وعده مقدار زیادى 

غذا مصرف کنید، ســعى نمایید وعده هایى غذایى خود را به 
شش وعده غذایى برســانید تا در هر وعده مقدار کمترى غذا 

مصرف کنید.
3- انجام ورزش هاى کششى روزمره مثل نرمش هاى روزانه، 

تأثیر مستقیمى بر روى ترشح هورمون رشد دارند. 
4- بیشترین مقدار هورمون رشــد در دو ساعت اولیه خواب 
ترشح مى شود. هرگز دو ســاعت قبل از خواب وعده غذایى 

سنگین (حاوى مقادیر زیاد مواد غذایى) مصرف نکنید.
5- مصرف لبنیات ســه واحد در روز. هر واحد مى تواند یک 

لیوان شیر یا یک لیوان ماست یا دو لیوان دوغ باشد.
6- براى افزایــش قد، روزانه 90 گرم گوشــت یا یک لیوان 
حبوبات پخته، دو تا سه لیوان شــیر و لبنیات دیگر به همراه 
سبزیجات فراوان میل شود. کسانى که مى خواهند قدبلندترى 
داشته باشند هفته اى دو بار غذاى دریایى میل کنند و هر روز 

چند عدد، بادام، بادام زمینى و گردو بخورند.
7-در میان مواد مغذى، مصرف به  اندازه  پروتئین ها و امالح 
بسیار اهمیت دارد. یک نوجوان باید پروتئین مورد نیازش را 
هر روز و به  خصوص چند مرحله در طــول روز دریافت کند. 
بهتر اســت پروتئین مصرفى از منابع پروتئین حیوانى باشد 
مثل گوشت گوســفند و گاو، مرغ و ماهى، تخم مرغ و شیر. 
در میان امالحى که براى رشــد قدى الزم اند کلسیم، فسفر، 
منیزیم، روى و فلوئور از اهمیت ویژه برخوردار هستند. منابع 
کلسیم لبنیات مثل شیر، ماست، پنیر است. فسفر و منیزیم در 
گوشت و دیگر منابع پروتئین و حبوبات فراوان است. فلوئور 

نیز در آب موجود است.

متخصصان هــاروارد در یــک مطالعه جدید هشــدار داده اند 
میلیون ها نفرى که براى پیشــگیرى از حمالت قلبى آسپرین 
مصرف مى کنند بایــد در مصرف ایــن دارو تجدیدنظر کنند. 
مصرف روزانه آسپرین با دوز پایین براى افرادى که تجربه حمله 
قلبى یا سکته مغزى داشته یا به ناراحتى هاى قلبى مبتال هستند، 
توصیه مى شود اما این توصیه براى افراد سالم قابل تأیید نیست.

دستورالعمل هاى منتشر شده در سال جارى میالدى (2019) 
استفاده مرتب از آسپرین را براى سالمندانى که به بیمارى هاى 
قلبى مبتال نیستند ممنوع کرده و اعالم شده است که مصرف 
این دارو تنها براى افراد جوان ترى توصیه مى شود که تحت نظر 

پزشک آنها را مصرف کنند.
به گفته متخصصان بسیارى از بیماران به اشــتباه از این دارو 
استفاده مى کنند، چرا که براى ســال ها پزشکان مردم را براى 
جلوگیرى از ابتال به حمالت قلبى یا سکته مغزى به استفاده از 
این داروى رقیق کننده خون تشویق مى کرده اند. اما سال گذشته 
سه تحقیق شگفت آور جدید این عقیده را به چالش کشید. این 
تحقیقات یکى از بزرگ تریــن و طوالنى ترین آزمایش ها براى 
بررسى تأثیر آسپرین روى افرادى با احتمال خطر کم یا متوسط 
بوده که فواید بسیار جزیى را به خصوص در افراد سالمند نشان 
دادند. این در حالى است که مصرف کنندگان آسپرین با برخى 
از عوارض جانبى دیگر از جمله خونریزى قابل توجه گوارشــى 

مواجه شده اند.
این یافته هــا در ماه مارس موجب تغییر در دســتورالعمل هاى 
منتشر شده از سوى انجمن قلب آمریکا و کالج قلب آمریکا شد. 
طبق این دستورالعمل ها افراد باالى 70 سال که بیمارى قلبى 
نداشته و افراد جوان ترى که با خطر خون ریزى مواجه اند، باید 
از مصرف روزانه آســپرین خوددارى کنند. همچنین تنها افراد 
بین 40 تا 70 ســاله اى که در حال حاضر بیمارى قلبى داشته 
و با خطر باالیى براى ســکته قلبى و مغــزى مواجه اند، مجاز 
به مصرف روزانه بین 75 تا 100 میلى گرم آســپرین تحت نظر 

پزشک هستند.
بنابر گزارش «آسوشــیتدپرس»، دســتورالعمل هاى مصرف 
آسپرین براى افرادى که ســکته قلبى را پشت سر گذاشته اند، 
تغییرى نکرده و این افراد بایــد دارو را طبق تجویز متخصص 

خود مصرف کنند.

همه افراد قطعاً داراى عادت هاى بدى هستند که ندانسته به 
دندان هاى خود آسیب وارد مى کنند. در ادامه این مقاله شما 
را با عادت هاى بدى که دندان هاى شما را خراب مى کنند 

آشنا خواهیم کرد.
جویدن یخ

شاید این تصور براى شــما ایجاد شود که چون یخ، طبیعى 
و بدون قند است پس ضررى ندارد. اما فشار دادن دندان بر 
روى قطعه هاى سخت یخ باعث فرسایش و شکسته شدن 
دندان مى شود. اگر با شستشوى خشن، بافت نرم کنار دندان 
را تخریب کنید موجب ایجاد دندان دردهاى طوالنى مدت 
مى شود. غذاهاى سرد و گرم ممکن است سبب ایجاد ترك 

یا درد در دندان ها شوند.
استفاده از شیشه پستانک وقت خواب

این تفکر اشــتباه که براى کودکان شــیرخوار مراقبت از 
دندان ها هنوز زود است را کنار بگذارید. دادن شیشه پستانک 
حاوى شیر، آبمیوه و... هنگام خواب مى تواند موجب تخریب 
دندان کودك شود. کودکان ممکن است تمایل داشته باشند 
که هنگام خواب حتمًا شیشه شیر در دهانشان باشد این کار 
باعث مى شود که در طول شــب دندان هایشان در تماس 
مداوم با قند باشد. بهترین راه براى مراقبت از دندان کودکان 

برداشتن شیشه شیر از کنار تخت خوابشان است.
آبنبات هاى آدامسى

تمام محصوالت شــکردار زمینه را بــراى تحلیل و خرابى 
دندان ها فراهم مى کنند اما بعضى از انواع ضایعات بیشترى 
را به بار مى آورند. چســبیدن ذرات آبنبات یا آدامس درون 
دندان موجب مى شوند که شــکر موجود در آنها به کمک 

باکترى هاى دهانى تبدیل به اســید شوند و مدت طوالنى 
روى دندان باقى بماند. اگر عالقه به خوردن تنقالت در طول 
روز دارید به جاى استفاده از شیرینى هاى چسبناك، آجیل 
بخورید. بزاق بهترین راه براى شستشوى اسید ایجاد شده بر 
روى دندان هاست. بزاق بیشتر در حین خوردن وعده هاى 

غذایى تولید مى شود.
نوشابه

تنها شیرینى جات حاوى شکر نیســتند. نوشابه حاوى 11 
قاشق شکر است. افزون بر این میزان شکر که ضرر بسیارى 
دارد، نوشابه فسفریک اسید و سیتریک اسید دارد که میناى 
دندان را تخریب مى کنند. نوشابه هاى رژیمى شکر را حذف 

کرده اند اما اسیدها هنوز در آنها باقى هستند.
بازکردن بسته ها با دندان

باز کردن بسته هاى پالستیکى با بطرى ها به کمک دندان 
ممکن اســت که راحت باشــد اما یک عادت بد است که 
دندان را از بین مى برد. اســتفاده ابزارى از دندان ها موجب 
فرسودگى و شکســتن آنها مى شــود. به جاى استفاده از 
دندان ها از در بازکن هاى دستى کمک بگیرید و از دندان ها 

تنها براى غذا خوردن بهره ببرید.
آبمیوه ها

آبمیوه سرشــار از ویتامین و آنتى اکســیدان است اما 
متأســفانه بیشــتر آبمیوه ها داراى مقــدار زیادى 

شــکر هســتند. حتى گاهى نوع هاى خاصى از 
آبمیوه ها شکر بیشترى نسبت به نوشابه دارند. 

پس به دنبال آبمیوه هایى باشــد که عارى 
از شکر افزودنى باشند. یک توصیه خوب 

براى کاهش غلظت شــکر موجود در آبمیــوه ها، افزودن 
مقدارى آب به آبمیوه است.
چیپس سیب زمینى

باکترى هاى دهانى نشاسته موجود 
در غذاهاى گیــر کرده الى 

دندان را به اســید تبدیل 
مى کنند و اسید تولید 
شده باعث ایجاد پالك 
دندانى مى شود. تمام 
این اتفاقات ظرف مدت 
20 دقیقه رخ مى دهد. 
پس حتمًا بعد از خوردن 
چیپس یا خوراکى هاى 
نشاسته اى که به دندان 
مى چســبند از نخ دندان 

استفاده کنید.
تخمه آفتابگردان
تخمه کمتر از وعده هاى 

غذایى بزاق 

تولید مى کند و این باعث مى شود ذره هاى غذا براى مدت 
بیشــترى الى دندان شــما بماند. از خوردن مداوم تخمه 
جلوگیرى کنید و از تخمه هایى که حاوى شــکر و نشاسته 

نیستند مثل تخمه کدو استفاده کنید.
جویدن ته مداد

آیا تا به حال ته مداد خود را هنگام مطالعه 
یا انجــام کار جویده ایــد؟ جویدن مداد 
هماننــد جویدن یخ اســت این عادت 
باعث فرســایش و شکســتگى دندان 
مى شود. استفاده از آدامس هاى بدون 
قند بهترین گزینه اســت اگر تمایل به 
جویدن دارید. این کار موجب ترشــح 
بزاق و تمیز کردن دندان ها از اســید 

ایجاد شده مى شود.
نوشیدن قهوه

اســیدیته و رنگ تیره قهــوه موجب زرد 
شــدن دندان ها در طوالنــى مدت مى 
شود. خوشبختانه روش هاى سفید کردن 
دندان یکى از راحت ترین کارهاى دندان 

پزشکى است.

عادت هاى بدى که باعث خرابى
 دندان ها مى شود

 اسید ایجاد شده بر 
خوردن وعده هاى 

نوشابه حاوى11 .
کر که ضرر بسیارى 
سید دارد که میناى

ژیمى شکر را حذف 
تند.

ها به کمک دندان 
 عادت بد است که 
 از دندان ها موجب 
 به جاى استفاده از

از دندان ها  گیرید و

ـیدان است اما 
ـدار زیادى 

خاصى از 
 دارند. 
رى
ب

ى ز پس چ
باکترى هاى دهانى نشاسته موجود 

در غذاهاى گیــر کرده الى 
دندان را به اســید تبدیل 
مى کنند و اسید تولید
شده باعث ایجاد پالك

دندانى مى شود. تمام 
ایناتفاقات ظرفمدت 
20 دقیقه رخ مى دهد. 
پس حتمًا بعد از خوردن 
چیپس یا خوراکى هاى 
نشاسته اى که به دندان 
مى چســبند از نخ دندان 

استفاده کنید.
تخمه آفتابگردان
از وعده هاى  تخمه کمتر

غذایى بزاق 

نیستند مثل تخمه کدو استفاده کنید.
جویدن ته مداد

آیا تا به حال ته مداد خود را هنگام مطالعه
جویده ایــد؟ جویدن مداد کار انجــام یا
هماننــد جویدن یخ اســت این عادت
باعث فرســایش و شکســتگى دندان
مى شود. استفاده از آدامس هاى بدون
قند بهترین گزینه اســت اگر تمایل به
جویدن دارید. این کار موجب ترشــح
بزاق و تمیز کردن دندان ها از اســید

ایجاد شده مى شود.
نوشیدن قهوه

اســیدیته و رنگ تیره قهــوه موجب زرد
شــدن دندان ها در طوالنــى مدت مى
خوشبختانه روش هاى سفید کردن شود.
دندان یکى از راحت ترین کارهاى دندان

پزشکى است.

نتایج یک پژوهش جدید نشان داد که گریه کردن با تخلیه احساسات به کنترل نرخ تنفس در افراد 
کمک مى کند. نتایج بررسى هاى بیشتر در این باره نشان داد گریه کردن در نقش عاملى براى تخلیه 

احساسات ظاهر شده و به کنترل نرخ تنفس در فرد کمک مى کند.
برآیند این پژوهش همچنین نشــان داد که ضربان قلب افراد درست پیش از گریه کردن کاهش 
مى یابد، با سرازیر شدن اشک، ضربان بار دیگر باال مى رود اما از سطح قبلى خود تجاوز نمى کند. این 
امر خود مدرك دیگرى دال بر آن است که گریه کردن اثرى تنظیم کننده بر فیزیولوژى افراد دارد.

حتمًا بارها به گوشتان خورده است که افراد پس از گریه کردن معموًال حس سبک شدن را تجربه 
مى کنند. اینکه بتوانید راهى منطقى براى آزاد کردن احساساتتان بیابید، مسئله مهمى است، زیرا 
در غیر این صورت به بادکنکى تبدیل خواهید شد که درست زمانى که انتظارش را ندارید، مى ترکد.

بدن انسان یک سیستم پیچیده اســت. گریه کردن نیز مى تواند پیچیده باشد. اشک ها معموًال به 
هنگام ناراحتى، خشم و یا حتى خوشحالى زیاد سرازیر مى شوند. رسیدن به درك بهتر از اینکه چه 
چیزى موجب گریه کردن مى شود و اینکه پس از آن چه اتفاقى رخ مى دهد، به ما در مدیریت بهتر 

احساسات و استرس کمک مى کند.

گریه تنفس را تنظیم مى کند

جوان ماندن و زیبا شــدن رابطه مســتقیمى با رژیم غذایى و مواد مصرفى روزانه دارند؛ پزشکان 
متخصص بر این باورند که خوردن مواد غذایى سالم از جمله میوه ها، سبزیجات و مواد غذایى تازه 
مى تواند منجر به حفظ سالمتى بدن شما شــود. انواع ویتامین هاى مورد نیاز بدن افراد در میوه و 
ســبزیجات وجود دارد و به همین دلیل آنها باید روزانه از مواد غذایى مناسب کمک بگیرند. در 
اینجا به معرفى مواد غذایى سالم و در دسترسى که سبب زیبا شدن و جوان ماندن شما مى شوند، 

مى پردازیم.
جعفرى بخورید سالم بمانید

در ســبزى جعفرى میزان قابل توجهى از ویتامین ها و مواد معدنى وجود دارد؛ این میوه مى تواند 
پوست صورت شما را شاداب کند و به زیباتر شدن شما کمک کند.

دور چاى را خط بکشید 
چاى منجر به خشک شدن آب بدن مى شود و چین و چروك روى پوست را افزایش مى دهد، براى 

همین اگر نمى خواهید که هیچگاه پیر نشوید، نوشیدن چاى را به حداقل برسانید.
افزایش طول عمر با قارچ 

در قارچ آنتى اکسیدان، ویتامین و مواد معدنى وجود دارد که از ابتال به انواع سرطان ها جلوگیرى 
مى کند؛ اگر مى خواهید عمر طوالنى داشته باشید، مصرف قارچ را فراموش نکنید.

مواد غذایى که حافظ جوانى هستند 
فلفل قرمز، گوجه و آب هویج و ســیر منجر به افزایش طول عمر و حفظ صورتى جوان و شاداب 
و بدنى سالم مى شــوند؛ اگر در رژیم غذایى روزانه خود این مواد غذیى را جاى دهید، جوانى شما 

حفظ مى شود.
مواد غذایى که شما را جذاب تر مى کند 

اگر مى خواهید پوستى سالم و دندانى روشن داشته باشید و از چین و چروك ها فرار کنید، باید زغال 
اخته، کلم قرمز، کیوى، مرکبات، آلو، تمشک، انبه و شیر سویا را در رژیم غذایى خود قرار دهید.

اکسیر جوانى در چیست؟

تا چه سنى شانس افزایش قد داریم؟
بهترین راه براى تع
متخصص ارتوپدى
رشد قد در آقایانتا

18 سالگى است.
بسیارى از کسانى
مى کنند و از کوتاه
رادیوگرافى ساده اس
در واقع پزشک با م
تشخیص مى دهدو
فرد باز است و هنو
استخوانى فرد باال
جایى براى رشد طو
است که در انتهاى
دارد که در ســنین
هورمون رشد، غض
با گذشت زمان این
شدن مى کنند و غض
ترتیب اســتخوان
ح تقریباً در مى شود.
حالت غضروفى به
رشد طولى نمى کند
مى گویند، صفحات
اگر در سنى هستید
م بسته نشده است،
ترشح هورمون رش
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بر اساس نتایج تحقیق جدید دانشگاه کالیفرنیا یادگیرى موارد جدید، مغز افراد سالخورده 
را طى شش هفته 30 سال جوان تر مى کند. دانشمندان کشف کردند به کارگیرى چند کار 
جدید در یک زمان نیروى روحى را تقویت و افراد را در برابر بیمارى آلزایمر حفظ مى کند. این 

مهارت ها شامل مطالعه زبان هاى جدید، استفاده از iPad، موسیقى و نقاشى است.
«راشل وو»، روانشناس UCR اظهار کرد: یکى از مهمترین موارد در کاهش خطر ابتال به 
آلزایمر افزایش یادگیرى مهارت هاى جدید مانند یک کودك است. او تأثیر یادگیرى، حفظ 
انگیزه به عنوان عامل تقویت کننده، تشویق مربیان براى یادگیرى و رشد در محیطى مناسب 
را از عوامل مهم در یادگیرى مهارت ها عنوان کرد. در مطالعات قبلى بر روى یادگیرى مادام 
العمر تأکید شده بود، اما آموزش مهارت ها فقط یکبار بود اما در تحقیق جدید تأثیر آموزش 
متوالى مطرح شده است. در این تحقیق، افراد 58 تا86 ساله به مدت سه ماه، حدود 15 ساعت 
در هفته، ســه تا پنج درس را فرا گرفتند. با ارزیابى مهارت هاى شناختى پس از شش هفته 
مشخص شد توانایى افراد  30 سال جوان تر شده است. نتایج نشان مى دهد که یادگیرى در 

گروه سنى مسن نیز مانند جوان بر عملکردهاى شناختى تأثیر دارد.

اگر از شستن دست ها در طول روز غافل شوید، ممکن است مسبب 
بروز مشکالتى جدى باشید. 

1. ممکن است دچار یک بیمارى تنفسى جدى شوید
مادران همیشه به درستى این جمله را تکرار مى کنند: اگر دست هایتان 
را نشویید، بیمار مى شوید. بله، ممکن است دچار سرماخوردگى عادى 
شوید اما مشکل مى تواند بســیار جدى تر از یک بیمارى معمولى و 
متداول باشد. آنفلوآنزا، ذات الریه، آدنوویروس و حتى بیمارى دست و 
پا و دهان (نوعى بیمارى ویروسى) همگى مسائلى هستند که در پى 

غفلت از شستن دست ها به سراغتان خواهند آمد. 
2. شاید دچار اسهال شوید

شستن دست ها پس از استفاده از سرویس بهداشتى، عملى کلیدى 
براى حفظ بهداشت دست هاست. باکترى ها و ویروس هاى موجود در 
مدفوع مى توانند سبب بیمارى هاى مختلف مرتبط با اسهال، شامل 

سالمونال، نوروویروس و اى.کالى شوند.
3. ممکن است دچار مسمومیت غذایى شوید

زمانى که شما آشپزى مى کنید شستن مکرر دست ها براى پیشگیرى 
از آلودگى ضرورى است. ممکن است غذاهایى مانند گوشت خام، 
سبزى هاى شسته نشده و تخم مرغ، پناهگاهى بالقوه باشند براى 

باکترى هایى مضر، که مى توانند شما را بیمار کنند.
4. احتماالً دیگران را آلوده مى کنید

به یاد داشته باشید که دست هاى شما در طول روز تقریباً هر آنچه در 

اطرافتان وجود دارد را لمس مى کند. این بدان معناست که اگر شما 
پس از لمس چشم ها، دهان، بینى و صورتتان، دستگیره در را لمس 
کنید، دیگران را نیز در معرض میکروب هاى خودتان قرار خواهید 
داد و نیز زمانى که شما دســتگیره در را لمس مى کنید در معرض 
میکروب هایى که فرد قبلى بر روى آن به جاى گذاشته قرار مى گیرید.

5. خطرناك براى افراد دچار سیستم ایمنى ضعیف
خطر نشستن دست هایتان این اســت که ممکن است در معرض 
عفونت هاى بالقوه مضر قرار بگیرید و همچنین دیگران را به خصوص 
نوزادان، افراد سالخورده و افرادى که داراى ضعف ایمنى و حساس به 
عفونت هستند را آلوده کنید. به عبارت دیگر، پس از رفتن به سرویس 
بهداشــتى و یا دســت زدن به غذاهاى بالقوه آلوده، شما مى توانید 
عوارض زیادى براى کســانى که در اطراف شما هستند و سیستم 
ایمنى ضعیفى دارند، ایجاد کنید. با رعایت شستن دست هاى خود، 

این خطر را کاهش دهید.

کارى که مغز افراد سالخورده را
 30 سال جوان تر مى کند

5 اتفاق ناشى از
 نشستن دست ها

توصیه  جدى براى 
مصرف کنندگان آسپرین
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بهشت، پایان راه پیشى گیرندگان است و آتش، پایان راه تقصیر. بدانید، 
اى بنــدگان خدا که پرهیزکارى ســرایى اســت چون دژى اســتوار و 
بزهکارى، سرایى است خوار مایه و نا اســتوار که ساکنان خود را از 
بال نگه نتواند داشــت و هر که بدان پناه بََرد از آسیب در امان نخواهد 
بود. بدانید که تقوا نیش زهرآگین خطاهــا را از آدمى دور مى کند و 

موال على (ع)شما به نیروى یقین به آن هدف عالى توانید رسید.

صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

همایش ملى شوراهاى دانش آموزى برتر استانها در اولین روز از مرداد 
ماه 1398 به میزبانى استان اصفهان در محل اردوگاه کشورى شهید 

بهشتى شهر ابریشم برگزار شد. 
معاون پرورشــى و فرهنگى وزارت آموزش و پرورش در این همایش 
گفت: شوراهاى دانش آموزى بزرگ ترین شــبکه تشکیالتى کشور 
هســتند که مى توانند در پیاده ســازى آرمان هاى انقالب در گام دوم 

پیشتاز باشند.
علیرضا کاظمى اظهار داشــت: باید از ظرفیت هــاى فعلى آموزش و 
پرورش براى سرعت بخشى به توسعه کشور استفاده نماییم، شوراهاى 
دانش آموزى که هیچ بخشى از کشور نمى تواند نقش آنان را ایفا کند، 
بزرگ ترین شبکه تشکیالتى کشور هستند که مى توانند در پیاده سازى 
آرمان هاى انقالب در گام دوم براى تحقق اهداف 40 ساله دوم پیشتاز 

باشند.
معاون پرورشى و فرهنگى وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: باید 
« دانش آموز باورى » قبل از « دانش آموز محورى » اتفاق بیفتد و این 
بسترى که در آموزش و پرورش فراهم شــده مى تواند منشأ تحول و 

تحقق سند تحول بنیادین آموزش و پرورش باشد.
وى عنوان کرد: محتواهاى آموزشــى آماده شده در آموزش و پرورش 
یکى از حلقه هاى مهم حقوق شــهروندى است که به زودى در اختیار 
دانش آموزان قرار خواهــد گرفت تا با روحیــه مطالبه گرى، نقادى و 

پرسشگرى سهم بیشترى در کشور ایفا کنند.
کاظمى تأکید کرد: شــوراى دانــش آموزى فرصتى بــراى ارتقاى 

توانمندى ها و تمرین دموکراسى و احترام به نظرات دیگران است.
وى خاطرنشــان کرد: اگر مى خواهیم آسیب هاى اجتماعى به عنوان 

مهمترین دغدغه نظام را کاهش دهیم باید دانش آموزان در شــهرها 
توانمند و فعال شوند و چهار تشکل ســازمان دانش آموزى، اتحادیه 
انجمن هاى اسالمى دانش آموزان، سازمان بسیج دانش آموزى و جوانان 

هالل احمر در این راستا نقش آفرینى کنند.
کاظمى تصریح کرد: مجلس هاى شوراى دانش آموزى باید در استان ها 
تشکیل شود تا در قالب این شبکه ها توانمندسازى و خودباورى دانش 

آموزان تمرین شود.
معاون پرورشى و فرهنگى وزارت آموزش و پرورش در تشریح موانع 
تحقق اهداف شــوراهاى دانش آموزى یادآور شــد: محدودیت هاى 
قانونى، کمبود منابع مالى و موانع انگیزشــى از مشــکالت فعلى این 
ساختار هستند، باید امتیازات ویژه در بخش هاى مختلف کشور براى 
شوراى دانش آموزى در نظر بگیریم و میدان را براى سپردن مسؤولیت 
به دانش آموزان باز کنیم. وى اضافه کرد: مانع سوم ، دانش آموز باورى 
اســت؛ معلمان باید باور کنند دانش آموزان توانایى تنظیم برنامه هاى 

فرهنگى هنرى در داخل و خارج از مدرسه را دارند.

فرصت ویژه اى براى شوراهاى دانش آموزى
مدیر کل فرهنگى هنرى اردوها و فضاهاى پرورشى وزارت آموزش و 
پرورش نیز در جمع شوراهاى دانش آموزى برتر استان ها پس از تشکر 
بابت میزبانى خوب اســتان اصفهان از همایش ملى شوراهاى دانش 
آموزى برتر استان ها اظهار داشت: باید از دکتر کاظمى بدلیل فعالیت 
ویژه اى که در رابطه با شوراهاى دانش آموزى انجام دادند و باعث شد 
تا اینگونه همایش ها بعد از دو ســال تعطیلى دوباره از سرگیرى شود 

تشکر کنم.

على رمضانى با بیــان اینکه گام دوم انقالب فرصــت ویژه اى براى 
شوراهاى دانش آموزى است خاطر نشان کرد: شوراهاى دانش آموزى 

برتر به عنوان سفیران ما در استان ها فعالیت مى کنند.
رمضانى در ادامه با خواندن پیام دکتر حسینى، سرپرست وزارت آموزش 
و پرورش که براى حاضران در همایش ملى شوراهاى دانش آموزى برتر 

استان ها ارسال شده بود به بیانات خود پایان داد.

هرموقع شروع نمایید دیر نیست
مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان نیز در این همایش ضمن 
عرض خیر مقدم به حاضرین، از برگزارى این همایش ملى در استان 
اصفهان ابراز خرســندى نمود و گفت : بنده به نمایندگى از 120 هزار 
فرهنگى شاغل و بازنشســته اســتان اصفهان و به نیابت از بیش از 
900 هزار دانش آموز در اســتان به تک تک شما دانش آموزان عزیز ،

 سرپرســتان محترم ، مربیان عزیز و همکاران ما در وزارت آموزش و 
پرورش که براى برگزارى این همایش به استان اصفهان آمده اید خیر 

مقدم و خوش آمد مى گویم. 
محمد اعتدادى در ادامه اظهار داشت: جغرافیاى دل ما با ساحل نشینان 
عزیز در استان هاى شمالى و جنوبى ، مرزنشینان عزیز در استان هاى 
غربى و شرقى ، مرکز نشینان عزیز مرز مشترك دارد و همه جاى ایران 

سراى من است.
مدیرکل آموزش و پرورش اســتان تأکید کرد : همــه دانش آموزانى 
که در همایش شــوراهاى برتر دانش آموزى امروز در شهر گنبد هاى 
فیروزه اى نصف جهــان به تمناى یادگیرى دور هم جمع شــده اند ؛ 
یادگیرى از جنس شورا و مشــورت که صنف و جنسیت نمى شناسد و 

هرموقع که شروع نمایید دیر نیست ؛ اما راه طوالنى داریم تا به مهارت 
یادگیرى از جنس شورا و مشورت دست پیدا نماییم . 

وى در ادامه با اشاره به برنامه هاى متنوعى که براى این همایش ملى 
درنظر گرفته شده اظهار امیدوارى کرد استان اصفهان بتواند همچون 

سالهاى گذشته به خوبى میزبان دانش آموزان و مسئولین باشد.

مطالبه گرى حق یک جامعه پویاست
معاون سیاسى، امنیتى استاندار اصفهان هم در جمع شوراهاى دانش 
آموزى برتر اســتان اصفهان بابیان اینکه مطالبــه گرى مبناى رفتار 
دموکراتیک است، اظهار کرد: باید شرایط مطالبه گرى و تفکر انتقادى در 
جامعه فراهم شود؛ البته نباید از این نکته غافل شد که حق مطالبه گرى 
و انتقاد باید بر مبناى قانون باشد. مطالبه گرى نقطه مقابل بى تفاوتى 
است و همینطور که در مقابل بایدها کنش داریم، در مقابل نباید ها هم 

واکنش داشته باشیم؛ مثل امر به معروف و نهى از منکر عمل کنیم.
حیدر قاســمى با بیان اینکه مطالبه گرى حق یک جامعه پویاســت 
خاطرنشــان کرد: یادگیرى به عنوان جوهره اصلى انسانى مى تواند 
مقدمه اى بر مطالبه گرى باشد. جایگاه دانش آموزان در سطح کشور 
خیلى مهم است و نهاد مدرسه یک نهاد با کارکردى ارزشمند است که 

مى تواند نقشى اساسى در ایجاد روحیه مطالبه گرى ایجاد کند.
معاون سیاسى، امنیتى استاندار اصفهان در خاتمه با اشاره به اینکه جامعه 
بدون امید دچار تزلزل مى شود اظهار داشت : امید به عنوان عنصر اصلى 
حیات طیبه تعریف مى شــود . در شرایطى که فضاى مجازى همه جا 
را اشغال کرده است نباید از کتاب غافل شویم؛ فضاى مجازى باید به 

عنوان یک ابزار استفاده شود.

معاون وزارت آموزش و پرورش در اصفهان عنوان کرد: 

شوراهاى دانش آموزى
 بزرگ ترین شبکه تشکیالتى کشور هستند

دانش آموزان عزیز و اعضاى منتخب شوراهاى دانش آموزى 
اکنون که به یــارى پروردگار و مدد تــالش و انگیزه و اراده 
ارزشــمندتان در بیســت و یکمین دوره انتخابات شوراهاى 
دانش آموزى با رأى دانش آموزان مدرسه خود انتخاب شده و 
مسئولیت و مشارکت در این رکن اثرگذار مدرسه را پذیرفته اید

 ضمن تبریک صمیمانه ایــن توفیق الهى امیدوارم همچنان 
بیش از گذشته در مسیر رشد و توســعه و تعالى قرار بگیرید. 
شوراى دانش آموزى در مدرســه تبلور دانش آموز محورى ، 
دانش باورى ، و دانش آموز باورى در آموزش و پرورش است و 
محلى است براى انتقال تجارب و تمرینى است براى مسئولیت 
پذیرى و مردم ساالرى دینى. اینجانب با توجه به تجربیات و 
مناصبى که شخصا آنها را تجربه کرده ام با افتخار خود را عضو 

خانواده شوراى دانش آموزى مى دانم.
حضور شــما دانش آموزان عزیز و کنشــگران اجتماعى در 
همایش ملى شــوراهاى دانش آموزى برتر استان تمرینى 
اســت براى نقش آفرینى در مســئولیت هاى آینده کشور 
و این فضا بســتر مناسبى براى مشــارکت پذیرى و ترویج 
فعالیت هاى گروهى و اجتماعى شــما آینده سازان خواهد 
بود. این همایش در گام دوم انقالب پر شــکوه اسالمى در 
مســیر ســند تحول بنیادین آموزش و پرورش یعنى تحقق 
ساحت سیاسى و اجتماعى با هدف آموزش ، مهارت آموزى و 
تقدیر از اعضاى منتخب شوراها برگزار مى گردد و امیدوارم 
شما منتخبین 110 هزار واحد آموزشى و از میان 14 میلیون

 دانش آموز ایران بزرگ اســالمى قدر ایــن فرصت هاى 
اجتماعى و تربیتى را نیک بدانیــد و از این رهگذر آینده اى 

درخشان و اثر بخش در پیش روى شما فراهم شود.
از تمامى همکاران ارجمندم ، فرهنگیان عزیز ، اولیاء محترم 
، مدیران ، مربیان و معلمان دلسوز انتظار مى رود شوراهاى 
دانش آمــوزى را بیش از پیش باور کننــد و در عرصه هاى 
مختلف اجتماعى ، فرهنگى ، آموزشى و تربیتى این ظرفیت 
کم نظیر و رکن اثر بخش مدرســه حمایت کرده و در جلب 

اعتماد جوانان و نوجوانان از هیچ تالشى دریغ نکنند.

پیام سید جواد حسینى 
سرپرست وزارت آموزش و 

پرورش خطاب به اعضاى منتخب 
شوراهاى دانش آموزى

راه هاى حفاظت از حریم خصوصى 
در فضاى مجازى

www.nesfejahan.net

استفاده از درگاه هاى 
امن براى پرداخت و 

انتقال پول

 بررسى زودهنگام
 اطالعات مالى 

و حساب هاى بانکى خود

 توجه به امن 
بودن وب سایت 

موردنظر

پرهیز از دانلود و 
نصب اپلیکیشن هاى 
ناشناس و نامعتبر

استفاده از 
سیستم ورود
 دو مرحله اى

عدم تحویل 
اطالعات شخصى 
به افراد ناشناس

باز نکردن لینک هاى 
ناشناس و تبلیغات 

وب سایت هاى نامعتبر

استفاده از 
گذرواژه هاى

 امن

عدم استفاده از اینترنت 
بى سیم واى فاى 
رایگان همگانى


