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چرا افراد بعد از دیدن خواب ترسناك، نمى توانند جیغ بزنند؟آمادگى براى مقابله با حوادث طبیعى احتمالى «تارانتینو»: «بروس لى» آدم متکبرى بودجهانگیرى: با کوپنى شدن مخالفم تندیس هفته، تقدیم به کابوس ذوبى ها سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما
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افراد مضطرب 
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حج لوکس 25 هزار دالرى
 در هتل مشرف به کعبه!

بخشش، الزم نیست
 اعدامش کنید!

پرونـده 
مسکن مهر اصفهان 
شهریور بسته مى شود
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ماجراى ماشین 
آتـش نشانى که 

آتش گرفت! 

یک روان پزشک مهمترین ویژگى اختالالت اضطرابى در 
افراد و تفاوت آن با استرس را بیان کرد.وى در پاسخ به این 

پرسش که اضطراب و استرس چه ویژگى هایى دارند،
 اظهار کرد: در بسیارى اوقات استرس مى تواند مفید باشد؛ 

یعنى اینکه فرد بر اساس موقعیت شرایطى را  ...

شهردار گوگد به جزییات آتش گرفتن تنها ماشین 
آتش نشانى این شــهر در اواخر تیرماه واکنش 

نشان داد. 
حســین علیمحمدى براى تجلیل از خبرنگاران 
این شــهر به میان آنها آمده بــود و این فرصت 
مغتنمى شــد براى آنکه جزییات بیشترى از این 

حادثه واکاوى شود.
هشتم مرداد ماه بود که سرهنگ على سبحانى، 
فرمانده نیــروى انتظامى گلپایــگان در گفتگو 
با پایگاه اطالع رسانى «شبســتان» خبر آتش 
سوزى 20 هکتار از مراتع کشــاورزي در مزارع 

شرکت سهامی ...

4 روابط اصفهان با سن پترزبورگ متحول مى شودروابط اصفهان با سن پترزبورگ متحول مى شود
تشریح مذاکرات اصفهانى تشریح مذاکرات اصفهانى –– روسى در پى سفر مدیران ارشد شهرى  به دومین شهر مهم روسیه روسى در پى سفر مدیران ارشد شهرى  به دومین شهر مهم روسیه

6

مشکل کمبود پزشک در مناطق محروم استان حل مى شود؟

سعید روستایى 
و کارنامه هنرى 
مختصــر

 امــا 
درخشانش

کاپ آسیا 
و ایرانى ها 

مثل 2 خط موازى

فوتبالدوســتان ایرانى بعد از روزهاى طالیى آغاز دهه 70 
شمسى و قهرمانى هاى اســتقالل، پاس و پرسپولیس در 
مسابقات جام باشگاه ها یا جام در جام آسیا دیگر از کسب 
عنوان قهرمانى خصوصــًا در لیگ قهرمانان 
آسیا ناامید شده اند. از آغاز این رقابت ها 
تاکنون تنها سه تیم ایرانى ذوب  آهن، 
سپاهان و پرسپولیس به فینال راه 

یافتند و       ...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

4500 سمن 
در اصفــــهان
 پیــشرانان

 توسعه استان هستند

4800 نفر در اصفهان از تحصیل باز مانده اند 
معاون آموزش ابتدایى اداره کل آموزش و پرورش اصفهان خبر داد
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این حرف ها حاال زودهاین حرف ها حاال زوده

دانشگاه آزاد اسالمىدانشگاه آزاد اسالمى واحدواحد

مقطع دکترى: میکروبیولوژى، بیوشیمى، فیزیولوژى جانورى، فیزیولوژى گیاهى، زبان و ادبیات عرب
مقطع کارشناسى ارشد: میکروبیولوژى، بیوشیمى، فیزیولوژى جانورى، فیزیولوژى گیاهى، زبان و ادبیات عرب، حسابدارى، زبان انگلیسى، 

بیوفیزیک، بیوتکنولوژى میکروبى، سلولى و مولکولى، فیتوشیمى، بیوفیزیک، فناورى اسانس
مولکولى و  سلولى  شناسى  زیست  مولکولى،  و  سلولى  شناسى  زیست  وقت)،  (پاره  میکروبیولوژى  میکروبیولوژى،  کارشناسى:  مقطع 

 (پاره وقت)، پرستارى و مامایى، مهندسى شهرسازى و معمارى، حسابدارى، زبان انگلیسى، مهندسى نرم افزار کامپیوتر، زیست شناسى گیاهى، 
زیست شناسى جانورى، زبان و ادبیات فارسى، زبان و ادبیات عرب

مقطع کارشناسى ناپیوسته: حسابدارى، کامپیوتر، معمارى، زبان انگلیسى
مقطع کاردانى: حسابدارى، نقشه کشى معمارى، کامپیوتر، علوم تجربى، زبان انگلیسى، کودکیارى

پذیرش دانشجو در دانشگاه آزاد اسالمى واحد فالورجان
ارایه تسهیالت مالى

سلولهاى  تحقیقاتى  آزمایشگاه  داراى  دانشگاه  تنها  و  زیستى  علوم  قطب 
بنیادى با پیشرفته ترین تجهیزات آزمایشگاهى

تا  کارشناسى  از  تحصیلى  مقاطع  همه  داراى  که  آزاد  دانشگاه  واحد  تنها 
دکترى مى باشد. 

نزدیکترین واحد دانشگاه ى به مرکز اصفهان

جهت کسب اطالعات بیشتر با ما در 
تماس باشید:

 www.azmoon.org مراجعه به سایت
و یا مراجعه حضورى به دانشگاه

فالورجانفالورجان
پذیرش دانشجوپذیرش دانشجو
ویژه بانوانویژه بانوان

حل مسائل ملى
قطب علوم زیستى دانشگاه هاى آزاد اسالمى
تنها واحد داراى مرکز تحقیقات سلول هاى بنیادى 
با پیشرفته ترین تجهیزات آزمایشگاهى در کشور

تنها دانشگاه دارنده مقاطع کارشناسى، کارشناسى ارشد 
و دکترى در گرایش هاى علوم سلولى و ملکولى

نزدیک ترین واحد دانشگاهى به مرکز استان اصفهان
افتخار تدریس توسط استادان مجرب و مطرح کشور 

رشته هاى تحصیلى دانشگاه آزاد اسالمى واحد فالورجان:

شرکت حمل و نقل توکا (سهامى عام) در نظر دارد فعالیت هاى مربوط به کارگاه هاى 
آهنگرى، شاسى کشى، صافکارى، نقاشــى خودروهاى دیزلى خود را با در اختیار 
گذاشتن مکان و ابزارآالت الزم به صورت امانى از طریق مناقصه عمومى به پیمانکاران 
واجد شــرایط واگذار نماید. از کلیه متقاضیان دعوت مى گردد، ازتاریخ 98/05/26 
لغایت 98/06/06 (به جز روزهاى پنج شنبه و تعطیالت رسمى) از ساعت 8 الى 16 جهت 
هماهنگى با واحد تعمیرگاه شرکت به شماره تلفن 03152735075 داخلى 168 تماس 
حاصل نموده و جهت بازدید و دریافت اوراق مناقصه به محل شرکت واقع در مبارکه، 

جنب شرکت فوالد مبارکه، شرکت حمل و نقل توکا مراجعه نمایید.

برگزارى مناقصه عمومى

شرکت حمل و نقل توکا (سهامى عام)شرکت حمل و نقل توکا (سهامى عام)

نوبت اول

ضطرابى در 
اسخ به این 

 دارند،
مفید باشد؛ 

ز لب
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وسعیدروستسعید روست دروستی سع
روو کارنامه هن هنو ه نا کا هنو کارنامه کو
ختمختصمختص
ا اا ا
خشاردرخشا درخشاد

کاپ آسیا 
ایرانى ها  و

مثل 2 خط موازى

شمسى و قهرمانى هاى اســ
مسابقات جام باشگاه ها یا
عنوان قهرمانى
آسیا ناامید
تاکنون
سپاها
یافتند
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اسحاق جهانگیرى در دومین همایش ملى تشکل هاى 
اقتصادى ایران با عنوان راهبران توسعه با تصریح به لزوم 
اتخاذ هرگونه تصمیم با هدف در نظر داشــتن معیشت 
مردم و جلوگیرى از فشــار بر قشــر متوسط و ضعیف 
کشور، گفت: در یکسال گذشته بیشترین تأثیر تحریم ها 
بر معیشت مردم بود و این تحریم ها باعث شد تا زندگى 
عده اى از مردم در ســختى قرار گیرد، لذا هر تصمیمى 
اقتصادى در این شرایط باید مبتنى بر این اصل باشد که 
معیشت مردم قشر متوسط و رو به پایین سخت تر نشود.

معاون اول رئیس جمهــور با تأکید بــر اینکه «من با 
کوپنى شــدن مخالفم»، افزود: امروز کشور ما آمادگى 

شــرایط اقتصاد کوپنى را ندارد و ما مراکز تهیه و توزیع 
کاال به صورت کوپنى را نداریم؛ برخى ها عنوان مى کنند 
که به جاى کوپــن کاغذى کوپــن الکترونیک بدهیم، 
غافل از آن که سیســتم توزیع کوپنى نیازمند یک شبکه 
توزیع گسترده اســت که تا دورترین نقاط روستاهاى 

ایران برسد.
معاون اول رئیس جمهور خاطرنشــان کرد: ما باید در 
تصمیم هاى خود نســبت به طبقات متوسط و ضعیف 
جامعه حساسیت داشته باشــیم، چرا که اگر شرایط این 
طبقات آسیب ببیند اولین گروهى که ضرر مى کند بخش 

خصوصى و کارآفرینان هستند.

آیت ا... محمد یزدى، چند روز پیش در دیدار با دادستان هاى 
کشور در دفتر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت: نباید 
اجازه دهیم افراد سودجو به مجلس شوراى اسالمى راه یابند 
زیرا برخى نمایندگان به این امید وارد مجلس مى شوند که با 

اعمال فشار به وزرا، رشوه خوارى کنند.
ابوالفضل ابوترابى، نماینده مردم نجف آباد در مجلس، درباره 
این اظهارات و ادعاى اخیر خود در این باره به «برنا» گفت: 
برخى نمایندگان که به مجلس ورود مى کنند، به لحاظ پایین 

بودن حقوقشان به دنبال انتقالى به وزارتخانه ها هستند. 
او ادامه داد: برخى نماینــدگان در مجلس هاى نهم و دهم 
آپارتمان هایى بــا 287 متر به مبلغ هشــت میلیون و صد 

تومان دریافت کرده بودند آن هم با پرداختى به این صورت؛ 
20 درصد نقد و مابقى به صورت اقســاط. خب اینها دیگر 
نمى توانند نظارت داشته باشند. این یک نوع رشوه اى بوده 
که در قانون دیده نشده اســت. نماینده اگر خودش وام دار 

دولت شد دیگر نمى تواند ناظر باشد.
ابوترابى در پاســخ به اینکه چرا اسامى را منتشر نمى کنید؟ 
گفت: به موقع اســامى نمایندگان 2  مجلــس نهم و دهم 
را اعالم مى کنــم. در ماده 4 اعاده اموال نامشــروع، رانت 
براى اولین بار قانون گذارى شــده و این مشــمول همین 
افراد مى شود. به زودى و به موقع اسامى این افراد را اعالم 

مى کنم.

جهانگیرى: 
با کوپنى شدن مخالفم

اسامى نمایندگان
 آپارتمان بگیر را اعالم مى کنم

اختالف عجیب طبقاتى
حمیــد نجــف، کارشــناس    ایسنا|
اقتصادى خاطرنشــان کرد: در تهران به ویژه 
مناطق شــمالى 20 تــا 30 درصــد برج هاى 
گرانقیمت و لوکس، خالى از ســکنه است. در 
مقابل در پایین ترین نقطه شهر هستند افرادى 
که توانایى کرایه حتى یــک اتاق را هم ندارند 
و باعث تأسف اســت که عده اى از ثروت هاى 
نجومى برخوردارند و به ساخت برج و خانه هاى 
گرانقیمت به چشم سرمایه نگاه مى کنند ولى 
براى عده اى حداقل بگیر یک خانه 40 مترى 

هم مهیا نیست.

هانیه توسلى هم 
ممنوع شد!

 ایلنا| تلویزیون اعالم کــرده تصاویر 
و صداى هانیه توســلى باید از تیزرهاى «ایده 
اصلى» حذف شود. پیام نیکفرد، پخش کننده 
این فیلم گفت: بعد از آنکه تیزرهاى فیلم «ایده 
اصلى» به کارگردانى آزیتا موگویى آماده شد، 
آن را به صداوسیما ارائه کردیم اما به ما اعالم 
شــد باید بخش هایى که هانیه توسلى در آن 
حضور دارد، حذف شــود چون پخش تصویر و 
صداى هانیه توسلى در قالب تیزر و برنامه هاى 
دیگر ممنوع است. پیش از این پخش تیزرهاى 
فیلم «قسم» با بازى مهناز افشار در صداوسیما 

ممنوع شده بود.

مرگ ساعتى 2 نفر 
در تصادفات 

رئیس پلیس راهور ناجا از مرگ    ایسنا|
میانگین ساعتى دو نفر درپى تصادفات رانندگى 
از ابتداى امسال تا روز ســه شنبه هفته جارى 
خبر داد. سردار ســیدکمال هادیانفر گفت: در 
بحث تصادفات رانندگى وضعیت ما در دو سال 
گذشته خوب نبود و روند کاهشى آمار فوتى هاى 
تصادفات متوقف شد و از ابتداى امسال تاکنون 
دستکم 6534 نفر در تصادفات جان باخته اند. 
هادیانفر افزود: طبق همین آمار به طور میانگین 
روزانه 46 نفر و هر ساعت دو نفر در تصادفات 

رانندگى کشور جان باخته اند.

دانشگاه تهران خلوت شد
محمود نیلــى احمدآبادى، رئیس   ایلنا|
دانشگاه تهران گفته: جمعیت دانشگاه تهران 
امروز به 40 هزار نفر کاهش پیدا کرده اما هدف 
ما افزایش کیفیت آموزشــى دانشگاه است به 
همین دلیل نسبت اســتاد و دانشگاه به دقت 
رعایت شده است. ما سعى کردیم نسبت استاد 
و دانشجو را در شاخص هاى ملى و بین المللى 

رعایت کنیم.

پراید به آخر عمرش رسید
رضا رحمانى، وزیر صنعت، معدن   بهار|
و تجارت گفت: پراید یکى از خودروهایى است 
که به آخر عمر خود رسیده است. به گفته او یکى 
از برنامه ها براى صنعت خودرو آن است که از 
تولید خودروهایى که از عصر و زمانشان گذشته 

خوددارى شود و آنها را از رده خارج کنند.

جنگل هاى شمال 
دود شدند!

مســعود موالنا، عضو شوراى    تابناك |
هماهنگى شــبکه ملى محیط زیست و منابع 
طبیعى کشــور با بیــان اینکه متأ ســفانه در 
سال هاى اخیر بخشى از جنگل هاى هیرکانى 
را براساس آمار سازمان جنگل ها از دست دادیم 
گفت: از 40 سال قبل تاکنون حدود سه میلیون 
و 600 هزار هکتــار از جنگل هاى هیرکانى به 
حدود یک میلیون و 800 هزار هکتار رسیده و 
این به معناى این است که نیمى از جنگل هاى 

شمال دود شده است.

روحانى به سازمان ملل مى رود
رئیس دفتر رئیس جمهور در پاســخ    انتخاب|
به ســئوالى مبنى بر اینکه آیا روحانى در مجمع عمومى 
سازمان ملل شرکت مى کند و آیا تحریم هاى محدودیت 
جغرافیایى در آمریکا نیز مشمول وى مى شود گفت: اگر 
مشکل خاصى پیش نیاید حضور مى یابند، من در مورد 
محدودیت ها چیزى نشنیدم از طرفى هم آنچه مربوط به 
آقاى ظریف است امیدوارم ایشان حتماً به گونه اى باشد 

که در جلسه سازمان ملل حضور یابند.

ورزشگاه فاسد است
کنسرت و پارك نه؟

  عصر ایران| ســیدرضا صالحى امیرى، رئیس 
کمیته ملــى المپیک دربــاره ممنوعیــت ورود زنان به 
ورزشگاه ها گفته است: چه فرقى بین دانشگاه، کنسرت، 
پارك، کوچه و بازار با ورزشگاه وجود دارد؟ جغرافیا که فاسد 
نمى شود. فکر فاسد هر جایى که باشــد، فساد را انتشار 
خواهد داد. بنابراین ویروس فساد متعلق به جغرافیا نیست و 
در ذهن انسان نهفته است. ما نباید محیط ورزشگاه را متهم 
به فساد کنیم. اگر اینگونه است، باید دانشگاه را متهم کنیم. 
پس باید کنسرت، پارك و کوچه را متهم کنیم! این شایسته 

این ملت بزرگ نیست.

2 نوع مدرسه بدون مجوز
  پانا| حجت االسالم و المسلمین على عسکرى، 
معاون حقوقى و امور مجلــس وزارت آموزش و پرورش 
درباره مدارس طبیعت و همچنین مدارس مسجد محور 
که در فضاى مجازى درباره آنها تبلیغ مى شود گفت: این 
مدارس مجوز قانونى ندارنــد و به علت اهمیت موضوع،  
مجوزدار نبودن مدارس یاد  شده را به کمیسیون آموزش و 
تحقیقات مجلس منعکس کرده ایم و خوب است اولیاى 

دانش آموزان به این مطلب توجه کافى داشته باشند.

کمال بى انصافى
  تابناك | ربیعى، سخنگوى دولت درباره برکنارى 
زودهنگام رئیس ســازمان صندوق بازنشستگى و اینکه 
گفته مى شود وى با دستور رئیس جمهور برکنار شده است 
گفت: کمال بى انصافى است مدت هاست مى دانیم که این 
بحث مطرح است و نباید به دستور رئیس جمهور منتسب 
کنیم. خوانش، خوانش نادرست و غلطى است. از روز هاى 
اول سازمان هاى نظارتى اعالم کردند که با توجه به ماده 
قانونى ایشان حائز شرایط نیست و دیوان محاسبات این را 

صریحاً اعالم کرده بود.

اعالم زمان دادگاه برادر روحانى
  تسنیم | حسین فریدون، برادر حسن روحانى، 
پنجم شهریور در شعبه 67 دادگاه تجدیدنظر استان تهران 
محاکمه مى شــود. فریدون به همراه چند متهم دیگر، 
محاکمه و بر اســاس آنچه سرپرســت مجتمع قضایى 
کارکنان دولت 14 اردیبهشت 98 اعالم کرده، به حبس 

محکوم شده است. 

آرزوهاى دشمن را دفن  مى کنیم
  الف | سردار سرلشکر پاسدار حسین سالمى، 
فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمى طى سفر به 
ارومیه گفت: هر کجا دشمن باشــد ما قبل از آنها حضور 
داریم، ما لباس خدمت را بر تن کرده ایم تا ملت در امنیت 
و شادى بوده و آرزوهاى دشمنان را دفن  کنیم. ما به خدا و 
نصرت هاى او اعتماد داریم و به واسطه همین نصرت ها تا 

به امروز موفق بوده ایم.

سرنوشت شکایت از 2 نماینده 
  تسنیم | حســینعلى امیرى،  معاون پارلمانى 
رئیس جمهور درباره شــکایت از دو نماینده مجلس در 
شــوراى عالى امنیت ملى گفت: آقاى رئیس جمهور به 
دبیرخانه شوراى عالى امنیت ملى دستور دادند که از دو 
نماینده مجلس که شکایت شده بود، انصراف داده شود و 
شکایت خود را پس بگیرند و بنابراین از نظر شوراى عالى 
امنیت ملى از هیچ نماینده اى شکایت نشده و این دستور 

صریح آقاى رئیس جمهور است.

خبرخوان

هتل هاى لوکس و 5 ســتاره مکه با ویوى مقدس ترین 
مکان دنیاى اســالم و با بســته هاى (پکیج) ویژه حج، 
مشــتریان ثروتمند را جلب مى کنند تا مکه را به عنوان 

پایتخت برتر گردشگرى مذهبى معرفى کنند.
به گــزارش خبرگزارى «فرانســه»، بهترین هتل هاى 
مکه با زیباترین سنگ هاى مرمر، با کیفیت ترین چوب و 
لوسترهاى بسیار بزرگ و خیره کننده براى ثروتمندترین 
مسافران جهان ساخته شده است. یکى از کلیدى ترین 
شعارهاى این هتل ها براى جذب مشترى «نماى مشرف 
به کعبه» اســت. یکى از هتلداران در ایــن باره گفت: 
«رؤیاى زائران تماشاى 24 ساعته و هر روزه کعبه است». 
در یکى از اتاق هاى طبقه 29 هتل، مسافران مرد براى 
نماز و تماشاى مستقیم مسجدالحرام دور هم جمع شدند.

در هتل لوکس و شــیک دیگرى، «منطقه زیارتى» به 
زائران ارائه مى شود تا با تماشاى «حرم مقدس ترین نقطه 
جهان اسالم» روح خود را جال دهند. در سال هاى اخیر 
هتل هاى مجلل مانند قارچ و در قالب آسمانخراش هاى 
بزرگ در مجاورت مســجد الحرام مى روید که اکثر آنها 
نماى 360 درجه به حرم مقدس (مســجدالحرام) دارند. 
این هتل ها به صــورت ویژه براى مراســم حج همان 
سال و سال بعد رزرو مى شــوند. نرخ پرداختى براى این 
اتاق ها در شــلوغ ترین فصل زیارت به شبى 1000 دالر 

مى رسد.
جذاب ترین هتل هاى مکه در آسمانخراش هاى بزرگ 
«ابراج البیت» یا برج هاى کعبه واقع شــده اســت. این 
هتل ها در ســال 2012 براى پذیرایى از مهمانان افتتاح 

شد.
این برج احتماًال بزرگ ترین برج جهان (از لحاظ حجم) 
به شمار مى آید و داراى بزرگ ترین ساعت چهار وجهى 
جهان معروف به «ساعت مکه» است. با این اوصاف این 
ساختمان در ابعاد از برج «ملکه الیزابت لندن» معروف 

به «بیگ بن» پیشى گرفته است. این برج توسط گروه 
پیمانکارى «بن الدن» ســاخته شده است که با خانواده 
رهبر کشته شده «القاعده» یا همان «اسامه بن الدن» 
نســبت دارند. آنها براى اجراى طرح خود قلعه تاریخى 
«عثمان اجیاد» را تخریب کردند. تخریب این قلعه باعث 
بروز مشکالت دیپلماتیک بین عربستان سعودى و ترکیه 

شد. برخى از کارشناسان اعالم کردند که حدود 95 درصد 
ساختمان هاى تاریخى مکه براى ســاخت و سازهاى 

مدرن تخریب شده اند.
با وجود شرایط لوکس براى زائران ثروتمند، بسیارى از 
زائران در مناطق معمولى و کمتر بهداشتى اقامت دارند. 
با وجود این در بخش هاى لوکس، شــمارى از عوامل 

آژانس هاى زیارتى بســته هاى «زیارت اســتثنایى» را 
براى اتاق هاى مشرف به کعبه با قیمت چند هزار دالرى 

ارائه مى دهند.
یک منبع آگاه در عربستان ســعودى در این خصوص 
گفت:  «قیمت  پکیج هاى ویژه و VIP گاهى به 25 هزار 

دالر براى چند شب مى رسد.» 

دکتر غالمعلى بســکى، پدر طبیعــت ایران و از 
فعاالن برجسته محیط زیست دنیا پس از تحمل 
یک دوره تقریبًا طوالنى بیمارى بامداد دیروز دار 
فانى را وداع گفت. پیکر این شــخصیت واالى 
دوستدار طبیعت و محیط زیست عصر جمعه در 
زادگاهش و در دامان طبیعت در روستاى «تنگراه 

گالیکش» به خاك سپرده خواهد شد. 
غالمعلى بســکى، زاده بهمن 1310 در سبزوار، 
پزشــک و هوادار محیط زیســت  است، وى در 
سال 1345 بیمارستانى را در شهر گنبدکاووس 
تأســیس کــرد و پــس از آن در ســال 1349 
زندگى شــهرى را رهــا کرد و به مــرور تبدیل 
به یک گیاهخــوار مطلق شــد و زندگى خود را 
وقف دفاع از محیط زیست و تبلیغ گیاهخوارى 

کرد. 
وى در ســال 1331 ازدواج کــرد و اکنــون 
چهار فرزند و شــش نوه دارد. از ســال 1349 
با دورى از زندگى شــهرى، تصمیــم مى گیرد 
در جنگل گلســتان اقامت گزینــد. وى به مدد 
کوهپیمایى هــاى زیــاد در میــان جنگل هــا 
و دره هاى پــر درخت و پر از چشمه ســار، خلق 
و خوى طبیعت دوســتى را دریافــت و چندین 
بیمارى مزمن از قبیل آب مروارید، دیسک کمر 
و حساسیت هاى پوســتى وى معالجه شد. دکتر 
بســکى پس از التیام یافتن تمام بیمارى هایش، 
زندگى خود را وقــف طبیعت کرد و بســیارى 
از اموال خود را نیز براى ســاخت بیمارســتان،
 مدرســه و مراکــز عمومــى خیریــه صرف 

کرد.

رئیس سازمان حج و زیارت علت برنگرداندن گوشت هاى 
قربانى حج به ایران را توضیح داد و گفت: انتقال گوشت هاى 
قربانى به کشــور، مقرون به صرفه نبود.  علیرضا رشیدیان 
اکنون با پایان اعمال اصلى حج دربــاره علت برنگرداندن 
گوشت هاى قربانى حج به ایران توضیح داد: همان ابتداى 
پیگیرى مباحــث حج امســال، نظرمان را بــراى انتقال 
گوشــت هاى قربانى به داخل کشــور طرح کردیم و حین 
مذاکرات مربوط بــه حج قصد مذاکــره در رابطه با انتقال 
گوشت هاى قربانى به کشور را هم داشتیم اما عده اى که کم 
هم نبودند و سایت هاى مربوط با این قضیه مخالفت کردند 
با این عنوان که «این گوشــت ها صدقه است و آیا ملت ما 

آنقدر فقیر شده مى خواهید گوشت صدقه به آنها بدهید».
وى افزود: بــه آنها توضیــح دادیم که این گوشــت ها با 
پول حجاح ایرانى خریــدارى و در بهترین و مقدس ترین 
سرزمین ها قربانى مى شود اما زمانى که پیگیر مباحث اجرایى 

این قضیه بودیم، دامپزشکى تأکید کرد که این گوشت ها باید 
استانداردهاى مربوط به این سازمان را داشته باشد و باید همه 
گوسفندها را قبل از ذبح معاینه و تأیید کنند و بعد از آن نیز 
بر مراحل ذبح و آماده کــردن و فریز کردن و مراحل بعدى 
انتقال کامًال نظارت داشته باشند تا اجازه ورود آن را به داخل 

مرزهاى جمهورى اسالمى بدهد.
رئیس سازمان حج و زیارت گفت: بخشى از این کار را دنبال 
کردیم و با دامپزشکى به توافق هایى رسیدیم اما در بخش 
دوم که به سردخانه ها، تدارك کشتى سردخانه دار و اجاره 
آن براى انتقال گوشــت از بندر جده به بندرعباس مربوط 
بود با مشکالتى مواجه شــدیم. وى گفت: تدارك کشتى 
سردخانه دار براى انتقال گوشت ها مشــکل بود. انتقال با 
هواپیما هم مقرون به صرفه نبود. براى همین با بانک توسعه 
اسالمى توافق کردیم امسال هم گوشت ها به کشورهاى 

محروم اسالمى فرستاده شود.

رئیس دانشــگاه تربیت مدرس در خصوص انتشار فیلم 
غیراخالقى یکى از اعضاى هیئت علمى این دانشــگاه 
در شــبکه هاى مجازى، اظهار کرد: در این مورد وزارت 
اطالعات و قوه قضاییه ورود کرده انــد و در حال انجام 
تحقیقات هســتند ضمن اینکه ما کسب اطالع کردیم 
که متأسفانه این فیلم واقعیت دارد اما درعین حال معتقد 
هستیم اگر مسئله نیز واقعیت داشته باشد باید شأن هیئت 
علمى و دانشگاه به نحوى حفظ شــود اگرچه دانشگاه 

مسئول تحقیق در این خصوص نیست اما این خبر تکذیب 
نشده است و باید منتظر بررسى هاى وزارت اطالعات و 

قوه قضاییه باشیم.
محمد تقى احمدى خاطرنشان کرد: اســتاد مورد نظر 
رئیس یکى از مراکز تحقیقاتى دانشــگاه بوده در حال 
حاضر پروسه بازگشــت او به دانشگاه فعًال متوقف شده 
است تا مسئله کامالً مشخص شود  اما بنده شخصاً صالح 

نمى دانم که ایشان دوباره به دانشگاه بازگردند.

یکى از وکالى مدافع اولیاى دم میترا اســتاد از اعالم 
رضایت برادر میترا استاد از نجفى خبر داد. 

مسعود افرازه گفت: آقاى اســتاد از آقاى نجفى اعالم 
رضایت کردند. برادر میترا استاد نیز صبح دیروز با انتشار 
پستى در صفحه اینســتاگرام خود از اعالم رضایت از 

نجفى خبر داد.
مسعود استاد با انتشــار پســتى در صفحه اینستاگرام 
خود نوشت: «به واســطه پادرمیانى بزرگان کرمانشاه 
و کشــور و همچنین وکالى عزیزمان آقاى مســعود 
افرازه و محمــود حاجلویى، پدرم، مــادرم و مهیارمان، 
آقاى محمدعلى نجفى را بخشیدیم و از خون عزیزمان 
گذشــتیم و خرســندیم که هیچ معامله اى با خون آن 
بزرگوار نکردیم که امیدوارم آقــاى محمدعلى نجفى 
در این چند صباح باقیمانده به دور از سیاست، به تزکیه 

نفس بپردازد.» 
در همین حال عضو هیئت مدیره انجمن آیین دادرسى 
مدنى ایران از احتمال سه سال حبس براى قاتل عفو شده 
(محمدعلى نجفى) خبر داد. احمد محمدى سهروردى 
ادامه داد: چنانچــه قاتل با رضایت اولیــاى دم مواجه 
شود و رضایت هم از سوى اولیاى دم داده شود از بابت 
بازدارندگى ارتکاب جرم در جامعه، قاضى مى تواند تا سه 

سال حکم حبس براى مجرم تعیین کند.
عضو هیئ ت مدیره انجمن آیین دادرســى مدنى ایران 
در مورد اینکه در شــرایط فعلى که اولیاى دم رضایت 
داده اند باز هم مى توانند دیه گرفته یا پولى میانشان رد و 
بدل شود، گفت: این موضوع یک حق است و مى توانند 
کمتر از دیه معادل یا بیشتر از آن را بگیرند یعنى مى توانند 
باالتر از رقم دیه بخواهند و ایــن حدى ندارد. در قانون 
آمده چیزى که رضایت درونى اولیاى دم را تأمین کند 

بنابراین مى تواند حتى رقم میلیاردى هم شود.

حج لوکس 25 هزار دالرى در هتل مشرف به کعبه!

پدر طبیعت ایران 
درگذشت

چرا گوشت هاى قربانى 
به ایران برگردانده نشد؟

بخشش،
 الزم نیست اعدامش کنید!

گروهى متشکل از چند طلبه جوان که    فارس|
این روزها در نجف آباد به هنرنمایى آن هم در زمینه تئاتر 
و هنرهاى نمایشى پرداختند، خود را گروه تبلیغى هنرى 
«فانوس» مى نامند و تمام همتشان را براى تبلیغ دین در 

قالب هنرهاى نمایش و تئاتر به کار گرفته اند. 

حجت االسالم امیرحسین کاملیان، طلبه درس خارج، 
دانشجوى کارشناسى ارشــد علوم تربیتى و سرپرست 
گروه هنرى «فانــوس» مى گوید: واقعًا آســیب هاى 
جدى و ایــرادات محتوایى در بســیارى از نمایش ها 
به چشــم مى خــورد. چنانکه گاهــى برخــى از آنها
 القاکننده تفکر جبرگرایى یا پوچ انگارى هستندکاملیان 
مى گوید: در این مدت کم لطفــى و عدم حمایت برخى 
از نهادها که بعضًا عهده دار فرهنگ جامعه هســتند و 
وظیفه قانونى در این امر دارند و گاهى ســنگ اندازى، 
برخوردهاى خالف انتظار و حتى متوســل شــدن به 
شیوه هاى تأسفبار (همچون دروغ، اهانت، امحا کردن 
تبلیغات شــهرى و...) توســط برخى از مجموعه ها را 

شاهد بودیم.

طلبه هاى بازیگر در نجف آباد روى سن رفتند 

تأیید صحت فیلم غیراخالقى استاد دانشگاه
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انتصاب در راه و شهرسازى 
حمیدرضا امیرخانى، مدیرکل راه و شهرسـازى اسـتان 
اصفهان طى حکمى عباس صالحى را به عنوان سرپرست 
معاونت توسـعه مدیریت و منابع انسـانى اداره کل راه و 
شهرسازى اسـتان منصوب کرد. صالحى با حفظ پست 
سازمانى به عنوان سرپرست معاونت توسعه مدیریت و 

منابع انسانى منصوب شد.

مهار زمان در تیک تاك زندگى
مدیر مرکز تخصصى بانوان آفتاب وابسـته به سـازمان 
فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان اظهار 
کرد: برنامـه «تیک تـاك زندگى» برگرفتـه از کتابى با 
همین عنوان برنامه ریزى شـده اسـت کـه دکتر حمید 
دوازده امامى نویسـنده این کتاب مهارت هاى مدیریت 
زمان را به زوج هاى جوان آمـوزش مى دهد. لیال لندى 
افزود: این برنامه چهارشـنبه 30 مرداد و ششم شهریور 
از سـاعت 18 در محل بانوسـراى آفتاب واقع در میدان 
قدس، ابتداى خیابان سروش، کوچه 62 برگزار مى شود.

افزایش 194 درصدى ذخایر
معاون حفاظت و بهره بـردارى شـرکت آب منطقه اى 
اسـتان اصفهان گفت: در پى بارش هاى بهارى امسال 
میزان ذخایر آبى سدهاى استان با 194 درصد افزایش در 
مقایسه با مدت مشابه پارسال به 784 میلیون متر مکعب 
رسیده است.  حسن ساسانى افزود: میزان حجم مخزن 
سد زاینده رود هم اکنون 720 میلیون متر مکعب، میزان 
ورودى سد 43 متر مکعب بر ثانیه و خروجى آن 98 متر 

مکعب بر ثانیه است.

آغاز بلیت فروشى جشنواره 
ساعت فروش بلیت هاى سى و دومین جشنواره فیلم هاى 
کودکان و نوجوانان اعالم شد. بر این اساس عالقه مندان 
مى توانند از ساعت 13 امروز پنج شنبه 24 مرداد با مراجعه 
به سایت سـینماتیکت بلیت فیلم هاى موردنظرشان را 
تهیه کنند. متقاضیان خرید بلیت تا سـاعت 23 روز یک 
شنبه 27 مرداد فرصت دارند که بلیت هاى مورد نظرشان 
را خریدارى کننـد. سـى و دومین جشـنواره بین المللى 
فیلم هاى کـودکان و نوجوانـان 28 مرداد تا 4 شـهریور 
98 به دبیـرى علیرضا تابش در شـهر تاریخى اصفهان 

برگزار مى شود.

کمک به توانخواهان در جى
علیرضا صلواتى، معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى  
اصفهان گفت: در حال حاضر مسـیر BRT خیابان جى 
براى معلوالن و افراد توانخواه مناسب سـازى شده و در 
مسیر خیابان بزرگمهر، آبشار، سجاد تا میدان آزادى نیز به 

ترتیب اصالح رمپ ها انجام مى شود.

رونمایى از 2 خودروى زرهى 
باحضور وزیر دفــاع و فرمانده نیــروى زمینى ارتش از 
خودروى رعد رونمایى وخودرو تاکتیکى ارس 2 تحویل 
نیرو هاى مسلح شــد. وزیر دفاع و پشتیبانى نیروهاى 
مسلح در این آیین با اشــاره به توانایى هاى این خودرو 
گفت: خودروى تاکتیکى ارس 2  با داشتن  تحرك باال در 
مناطق سخت گذر، نصب سالح و ادوات نظامى با وزن 
باال، توان و گشتاور باال و  افزایش نسبت توان به وزن، 
نسبت به نسل قبلى خود در حوزه موتور، شعاع عملیاتى، 
مصرف سوخت، اســتاندارد آالیندگى، شتاب، قابلیت 
حمل بار و قابلیت نصب ســالح و حرکــت بر روى آن 

 پیشرفت هاى قابل مالحظه و ویژه اى داشته است.

غرق شدن کودك بازیگوش
مدیر حوادث و فوریت هاى پزشــکى استان اصفهان 
از غرق شدن یک کودك چهار ســاله در استخر باغ در 
ناژوان اصفهان خبر داد. غفور راستین گفت: این کودك 
هنگام بازیگوشى وارد اســتخر باغى در محله ناژوان 
اصفهان شده و دچار غرق شدگى شد. وى افزود: مأموران 
اورژانس 115 به محل اعزام شدند و با وجود احیاى قلبى 
و ریوى به مدت 40 دقیقه، کودك جان خود را از دست 

داد.

خبر

معاون هماهنگى امور عمرانى استاندارى اصفهان گفت: 
پرونده مسکن مهر شهریور امسال بسته مى شود و جشن 

اختتامیه این پروژه را در اصفهان برگزار خواهیم کرد.
حجت ا... غالمى در هفتاد و نهمین جلسه شوراى مسکن 
استان اصفهان افزود: پروژه مســکن مهر در بسیارى از 
استان ها تکمیل و پرونده آن بسته شــده است و قرار بود 
اواخر سال گذشته پرونده این پروژه بسته شود اما به دلیل 

پاره اى مشکالت این زمان طى دو مرحله به تعویق افتاد. 
وى تصریح کرد: پیش از این در شــوراى مسکن استان 
اصفهان مشکالت واحدهاى مســکن مهر مورد بررسى 
قرار گرفت و براى برطرف شــدن مشکالت پیش روى 

این واحدها تصمیم هایى در قالب مصوبه اتخاذ شــد که 
اجراى این مصوبات مى توانست کار را تمام کند اما وظایف 
دستگاه ها حسب آن مصوبات عملى نشد که یکى از دالیل 
تأخیر در بسته شــدن پرونده مسکن مهر استان اصفهان 
است.  غالمى با اشــاره به اینکه وزارت راه و شهرسازى 
برنامه جدیدى را  با عنوان «طرح اقدام ملى»  براى ساخت 
مســکن در دســت اجرا دارد، گفت: این طرح نیز هرچه 
سریع تر باید در استان اصفهان عملیاتى و مقدمات آن از 

اول شهریور امسال اجرایى شود. 
گفتنى است پروژه مسکن مهر از سال 86 در استان اصفهان 

آغاز شد.  

معاون آمــوزش ابتدایى اداره کل آمــوزش و پرورش 
اصفهان گفت: در این استان افزون بر پنج میلیون نفرى 
تاکنون 4804 دانش آمــوز بازمانده و تارك از تحصیل 

شناسایى شدند.
شــهین جوانى در گفتگو با «ایرنا» افــزود: 1219 نفر 
شامل 700 نفر پسر و 519 نفر دختر از این تعداد بازمانده 
از تحصیل (کودکانى که شــرایط ســنى ورود به پایه 
اول را دارنــد ولى وارد آموزش و پرورش نمى شــوند) 

هستند. 
 وى افزود: همچنیــن 3585 نفر از این تعداد شــامل 
1963 نفر پســر و 1622 نفر دختر تــارك از تحصیل 

(افــرادى که بــه نوعــى وارد سیســتم آمــوزش و 
پرورش شــدند و به دالیلى سیســتم را ترك کردند) 

هستند.
معاون آمــوزش ابتدایى اداره کل آمــوزش و پرورش 
اصفهان تصریح کرد: موفق به شناســایى 1580 نفر از 
تعداد بازماندگان و تارکان از تحصیل الزم التعلیم شش 
تا 12 ساله در دوره ابتدایى در استان شدیم. از این تعداد 
افراد شناسایى شده 399 نفر آنها در سامانه سناد آموزش 
و پرورش ثبت نام کردند و از اول مهر به تحصیل مشغول 
مى شــوند. وى گفت: این آمار  هر لحظه در حال تغییر 

خواهد بود.

4800 نفر در اصفهان از 
تحصیل باز مانده اند 

پرونده مسکن مهر اصفهان 
شهریور بسته مى شود

رئیس اداره توسعه فرهنگ شهروندى سازمان فرهنگى، اجتماعى 
و ورزشــى شــهردارى اصفهان اظهار کرد: دومین دوره مســابقه 
نمایشنامه نویسى کودك و نوجوان توسط دفتر تخصصى تئاتر و تاالر 
هنر و اداره توسعه فرهنگ شهروندى وابسته به سازمان فرهنگى، 

اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان برگزار مى شود.
احمد رضایى ادامه داد: نویســندگان مى توانند آثار خود را در یک یا 
چند بخش ویژه خردسال سه تا شش سال، کودك هفت تا 9 سال، 
کودك ده تا 12 ســال و نوجوان 13 تا 15 سال به دبیرخانه مسابقه 

ارسال کنند. 
وى با بیان اینکه فراخوان مســابقه از فروردین ماه امســال انجام 
شده است، خاطرنشان کرد: 30 آبان ماه آخرین مهلت ارسال آثار به 
دبیرخانه مسابقه است و مراسم اختتامیه و اهداى جوایز نیز بهمن ماه 

امسال برگزار مى شود.
گفتنى است؛ نویسندگان عالقه مند به شــرکت در دومین مسابقه 
نمایشنامه نویســى کودك و نوجوان با عنوان «بادکنک طالیى» 
باید آثار خود را در قالب فایل Word و از طریق پست الکترونیکى 
honartalar@gmail.com به دبیرخانه مسابقه ارسال کنند  
و یا براى کسب اطالعات بیشتر و دریافت دفترچه فراخوان به تاالر 
هنر واقع در میدان الله، جنب فروشــگاه رفاه مراجعه و یا با شماره 

تلفن هاى 35660881 و 35660882 تماس حاصل کنند.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى براى حل مشکل کمبود پزشک 
در مناطق محروم استان اصفهان، راه حل را در دفترچه انتخاب رشته آزمون 
سراسرى پیش بینى کرده اســت. به گزارش «فارس»، تأمین موضوع 
سالمت مردمان این اســتان یکى از دغدغه هاى جدى به شمار مى رود.  
مشکالت حوزه بهداشت و درمان و حضور پزشک به ویژه در نواحى شرقى، 
غربى و جنوبى  استان دردسرهاى زیادى را براى مردمان این مناطق به 
وجود آورده است؛ به طورى که آنها مجبورند براى کوچک ترین اقدامات 
درمانى مسافت هاى زیادى و بعضاً تا مرکز استان را براى حل مشکالت 
درمانى خود سپرى کنند. در همین راستا، وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکى براى حل مشکل کمبود پزشک در مناطق محروم استان اصفهان، 
راه حل را در دفترچه انتخاب رشته آزمون سراسرى پیش بینى کرده است و 
براى تأمین برخى نیازهاى پزشکى مورد نیاز شهرستان هاى محروم استان 

اصفهان اقدام به پذیرش دانشجوى پزشکى کرده است.
این سهمیه ها که تعداد آن براى استان به 45 نفر مى رسد، به اکثر مناطق 
محروم استان اصفهان تخصیص پیدا کرده است و دانشجویان پذیرفته شده 
در این کدرشته محل ها باید با سپردن تعهد سه برابر مدت تحصیل خود که 

حدود 21 سال خواهد بود در آن مناطق مشغول خدمت شوند.
هرچند این نحوه پذیرش مى تواند تا حدودى مشکل کمبود پزشک را در 
مناطق حل کند اما وزارت بهداشــت باید براى حل سریع تر این مشکل 

اقدامات دیگرى را نیز در دستور کار قرار دهد.

سرپرست بنیاد مسکن انقالب اسالمى شهرستان نجف آباد گفت: در 
حال حاضر طرح هادى براى 14 روستاى نجف آباد مصوب شده است 
که به طور متوسط 50 درصد پیشرفت در اجرا داشتیم و با اجراى آن شاهد 

مهاجرت معکوس شدیم.
عمادى در ارتباط با اجراى طرح هادى در این شهرســتان اظهار کرد: 
شهرستان نجف آباد داراى دو بخش مهردشت و مرکزى است که  14 
روســتا در این دو بخش قرار دارد.وى با بیان اینکه سال گذشته طرح 
هادى در 12 روستا به ده سال رسید و نیاز به بازنگرى طرح هادى در این 
روستاهاست، ادامه داد: امسال طرح هادى چهار روستا بازنگرى شده 

است و سال آینده نیز بازنگرى چهار روستا را در دستور کار داریم.
سرپرست بنیاد مسکن انقالب اسالمى شهرستان نجف آباد به اجراى 
طرح هادى با رویکرد گردشگرى در دو روستاى این شهرستان اشاره 
کرد و افزود: با اجراى طرح هادى در برخى از روستاهاى نجف آباد شاهد 

مهاجرت معکوس هستیم.
وى با بیان اینکه 142 پرونده براى دریافت وام روستایى تاکنون تشکیل 
شده است، گفت:  در قالب طرح ویژه بهسازى مسکن روستایى در سال 
97، بالغ بر 96 وام روستایى در مهردشت و 46 فقره تسهیالت در بخش 

مرکزى تخصیص داده شد.
عمادى اعالم کرد: در قالب اجراى طرح هادى از سال 95 تا 97 بالغ بر 

22 هزار متر مربع آسفالت کشى صورت گرفته است.

کمیته انطباق، مصوبات شوراى شــهر مبنى بر رأى برکنارى شهردار 
شاهین شــهر را تأیید کرد. این کمیته پس از جلســه در فرماندارى 
شهرستان شاهین شهر و میمه، با حضور اعضا و استماع نظرات موافقان 

و مخالفان، بر رأى شوراى شهر شاهین شهر مهر تأیید زد.
حمیدعشقى، شــهردار معزول، که نهم خرداد ماه ســال 97 پس از 
استعفاى استیضاح گونه عیسى بهمنى، شهردار سابق با رأى اعضاى 
شوراى دوره پنجم به عنوان سرپرست شــهردارى انتخاب و سى ام 
مرداد ماه نیز استاندارى وقت حکم شــهردارى وى را ابالغ کرده بود، 
هفته پیش در جلسه ویژه شوراى شهر با چهار رأى اعضاى این شورا از 

سمت خود عزل شد.
شوراى شهر عدم سکونت شــهردار در شاهین شــهر را علت عزل 
حمیدعشقى اعالم کرد که متعاقب این رأى معاون عمرانى استاندار 
اصفهان، عزل شهردار شاهین شهر را منوط به تأیید کمیته انطباق بر 
مصوبات شورا ى اسالمى دانست. این درحالى است که حمید عشقى، 
معاون امور مالى شهرداران سابق این شهر از جمله ناصر نفرى، على 
اصغر ذاکرى و حسین امیرى بوده و اعضاى شوراى شهر دوره پنجم با 
علم به اینکه وى ساکن این شهر نیست او را به عنوان شهردار انتخاب 
کردند. پس از روى کارآمدن دوره پنجم شوراى شهر شاهین شهر، دو 
شهردار از حدود سه سال قبل تاکنون از سمت شهردارى شاهین شهر 

برکنار شده اند. 

شــهردار گوگد به جزییات آتش گرفتن تنها ماشین آتش 
نشانى این شهر در اواخر تیرماه واکنش نشان داد. 

حســین علیمحمدى براى تجلیل از خبرنگاران این شهر 
به میان آنها آمده بود و این فرصت مغتنمى شد براى آنکه 

جزییات بیشترى از این حادثه واکاوى شود.
هشتم مرداد ماه بود که ســرهنگ على سبحانى، فرمانده 
نیروى انتظامى گلپایگان در گفتگو با پایگاه اطالع رسانى 
«شبستان» خبر آتش سوزى 20 هکتار از مراتع کشاورزي 
در مزارع شرکت سهامی زراعی شهرســتان گلپایگان را 
رســانه اى کرد. همزمان، حمید خامسى، مسئول خدمات 
شهرى شهردارى گوگد هم گفت که این حریق در اراضى 
کشاورزى شرکت سهامى زراعى محدوده «نیوان سوق» 
رخ داده اما شعاع گسترده آتش سوزى و تغییر ناگهانى جهت 
وزش باد، دو آتش نشان و خودروى آنها را در محاصره قرار 
مى دهد که این دو نفر به ســختى و با سوختگى هایى در 

دست و صورت از حلقه آتش نجات مى یابند.
اما آنطور که خبرگزارى «ایسنا» گزارش کرده است، شهردار 
گوگد شامگاه سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران محلى درباره 
این حادثه و خسارات وارده شده گفته: به دنبال  تماس تلفنى 
که در ماه گذشته با 125 شهردارى گوگد انجام شد، عوامل 
آتش نشانى این شهر به محل حادثه که شرکت زراعى بود، 
اعزام شدند در حالى که محل حادثه خارج از محدوده شهر 
بود و حضور در آن عملیات از وظایف شهردارى گوگد نبود. 
نیروهاى آتش نشانى، آتش را در محل حادثه خاموش کردند 
اما با توجه به وجود گندم و وزش باد، ماشــین آتش نشانى 

آتش گرفت و مأموران آتش نشانى نیز دچار سوختگى شدند.
حسین علیمحمدى گفت: به دنبال این حادثه 350 میلیون 
تومان به شهردارى خسارت وارد شد. فرماندار شهرستان از 
بودجه هاى تملک دارایى مبلغى را براى جبران این خسارت 
اختصاص دادند اما متأســفانه معموًال 10 تا 15 درصد آن 
بیشتر جذب نمى شود ضمن اینکه شرکت زراعى قول داده 

که خسارت را جبران کند.
علیمحمدى خاطرنشان کرد: متأســفانه شهردارى هاى 
گلپایگان، گوگد و گلشــهر  از نظر امکانات آتش نشانى در 
سطح پایینى هستند و اگر اتفاق خاصى در این شهرستان 
رخ دهد اگر اصفهان، شاهین شهر و... به کمک ما نیایند با 
مشکل مواجه خواهیم شد. به فرماندار گفتم که اگر اتفاقى 

براى ماشین هاى ما در حال خدمت رسانى به شرکت زراعى 
رخ دهد و سپس آنها کمک نکنند مطمئنًا سه شهردارى با 
یکدیگر پیمان مى بندیم که به غیر از محدوده خودمان به 

جاى دیگرى خدمات رسانى نکنیم.
وى تصریح کرد: ماشین آتش نشــانى بیمه حوادث بود اما 
زمانى بیمه هزینه هاى خسارت وارد شده را متقبل مى شود 

که حادثه پیش آمده در محدوده شهر مربوطه باشد اما اتفاق 
رخ داده خارج از محدوده شهر گوگد بوده است. 

درباره میزان خساراتى که این آتش ســوزى به بار آورده 
است، خبرنگار پایگاه اطالع رسانى «شبستان» محاسبه اى 
انجام داده که عمق فاجعه را براى این شهر کوچک نمایان 
مى سازد: «هزینه یک خودروى آتش نشانى در سایت هاى 
فروش حداقل 350 میلیون تومان ذکر شده که اگر در کنار 
بودجه کلى حدود ســه میلیارد تومانى این شهردارى قرار 
گیرد، خسارتى بزرگ بر این شهر کوچک محسوب مى شود 
و 20 هکتار گندم سوخته نیز با حسابى که با توجه به حداقل 
عملکرد برداشت گندم در هکتار به دست مى آید، خسارتى 
بیش از 150 میلیون تومانى براى این شرکت سهامى به بار 
آورده است؛ شرکتى که دولت یکى از سهامداران آن است 
و این یعنى در مجموع خسارتى چند صد میلیون تومانى به 
اموال بیت المال در پى حادثه آتش ســوزى که نمى توان 
ســاده از کنار آن گذر کرد و محروم شدن یک شهر 7000 
نفرى از ماشین آتش نشانى تا اطالع ثانوى، عمق این فاجعه 

را افزون کرده است.»
در همین حال على نیکبخت، شهردار گلشهر نیز در رابطه 
با فعالیت شرکت سهامى زراعى گفت: محدوده کشت این 
شرکت زراعى حدود 1000 هکتار است که نیاز به سیستم 
ضد حریق دارد و امکان ندارد که یک ماشین آتش نشانى، 
آتش در این منطقه را مهار کند. این شرکت سهامى زراعى 
به شهردارى هاى گوگد و گلشــهر کمک نکرد و سیستم 
ضد حریق خود را هم تأمین نکردند با توجه به اینکه تقریبًا 

هرسال در این منطقه حریق رخ مى دهد.

ماجراى ماشین آتش نشانى که آتش گرفت! 
مانى مهدوى

«در شکل گیرى سمن ها، داوطلبانه بودن، غیرانتفاعى و غیرسیاسى بودن 
از اصول اصلى است چون اگر این تشکل ها رنگ و بوى سیاسى گرفت، 
نشان از عدم بقاى آنها داشته و فعالیت ها به صورت مقطعى خواهد شد. 
بنابراین سمن ها باید غیرسیاسى باشــند تا فعالیت ها در ابعاد مختلف، 

استمرار یابد.»
استاندار اصفهان در مراسمى که به مناســبت 22 مرداد روز تشکل ها و 
مشارکت هاى اجتماعى در تاالر اجتماعات دکتر شریعتى دانشگاه علوم 
پزشکى اصفهان و با حضور فرماندار، مدیران دستگاه هاى اجرایى استان و 
جمع کثیرى از خیرین و تشکل هاى مردم نهاد برگزار شده بود با اعالم این 
مطلب گفت: واقعیت آن است که ماهیت این تشکل ها، همخوانى بسیار 
خوبى با نظام جمهورى اسالمى دارد چرا که انقالب ما مردمى بود و نقطه 

اتکاى انقالب مردم بودند که در دیگر انقالب هاى دنیا کمتر دیده مى شود.
عباس رضایى گفت: تشکیل سمن ها براى پیشــبرد اهدافى سیاسى، 
اجتماعى و اقتصادى بوده و ســمن ها در بخش هاى مختلف حفاظت از 
محیط زیســت، حقوق بشر، کاهش آســیب هاى اجتماعى و... فعالیت 

مى کنند که هر کدام در جایگاه خود از اهمیت برخوردار است.
استاندار اصفهان معتقد است اگر سازمان هاى مردم نهاد نباشند شاید دولت 
توان اجراى بســیارى از مأموریت ها و مسئولیت ها را بدون حضور مردم 
نداشته باشد که نمونه بارز آن، سیل اخیر در کشور بود. بنابراین باید جایگاه 

سمن ها تعریف شده و بیش از پیش به آنها بها داده شود.
رضایى با بیان اینکه ســمن ها امروز نیاز به حضور فیزیکى براى ارتباط 
و فعالیت هاى خود ندارنــد، گفت: امروز ســمن ها مى توانند به صورت 
الکترونیک و از طریق فضاى مجازى با هم ارتباط برقرار کنند و به نحو 
بسیار مطلوبى فعالیت کنند. البته برقرارى روابط سالم هم با دولت و هم با 

یکدیگر، یکى از ضرورت هاى سمن هاست.
وى با اشاره به آسیب هاى سمن ها هم گفت: فقدان برنامه هاى راهبردى 
مى تواند از آسیب هاى سمن ها به شمار رود و تذکر مى دهم سمن ها براى 
اســتمرار فعالیت هاى خود، برنامه هاى راهبردى خاص داشته باشند تا 
بتوانند داوطلب جذب کنند و آموزش را در کنار فعالیت ها به عنوان یک 

اصل فراموش نکنند.
استاندار اصفهان اظهار کرد: سمن ها نه با مسئولیت پذیرى مستقیم، ولى 
مى توانند به اداره شهرها وارد شــوند و نقش سمن ها در مدیریت بحران 

خوب بود ولى هنوز جاى کار دارد.

رضایى سمن ها را صداى مردم و نماد و واسطه مشارکت مردم با دولت ها 
دانست و افزود: سمن ها در ارتقاى سالمت در ابعاد مختلف و کاهش فقر 
مؤثر بوده و هستند. وى گفت: در کشور بیش از 20 هزار سمن وجود دارد 
که سهم استان اصفهان 4500 سمن است و در حقیقت سمن ها پیشرانان 

توسعه استان به شمار مى روند.
مدیرکل دفتر امور اجتماعى و مشارکت هاى مردمى استاندارى اصفهان 
هم گفت: یکى از افتخارات دولت تدبیر و امید، تشکل ها و سازمان هاى 
مردم نهاد و مشارکت اجتماعى است که از اصول مهم به شمار مى رود و 

پل ارتباطى مردم و مسئوالن است. 
حسین سجاد با بیان اینکه باید به خود ببالید که اصفهانى هستید و یا در 
اصفهان فعالیت مى کنید، افزود: مردم دیگر اســتان هاى کشور، استان 
اصفهان را بهشت خیریه مى دانند و این امر وجهه بین المللى پیدا کرده 
است. سجاد اظهار کرد: وجه بارز تشکل هاى مردم نهاد استان اصفهان 
نسبت به دیگر استان هاى کشور، توانمندسازى، کارآفرینى، اشتغالزایى 
و... است و هنر ما آن است که افراد تحت پوشش توانمند شوند و بتوانیم 

امور را به آنان واگذار کنیم.
وى ورود سازمان ها و تشــکل هاى مردم نهاد به مسائل سیاسى را یک 
آفت دانست و گفت: براى اعتماد مردم و جلب و جذب آنان علیرغم هر 
نوع تفکر، باید براى کار عام المنفعه، تشریک مساعى داشت و در مباحث 

خیریه، امانتدارى و شفافیت در مسائل مالى مهم است.
یک عضو هیئت علمى دانشگاه آزاد اسالمى اصفهان (خوراسگان) هم در 
خصوص رتبه بندى تشکل ها به ایراد سخن پرداخت و گفت: براى سمن ها، 

شاخص هایى براى رتبه بندى تهیه شد که شامل بخش هاى توانمندسازها 
و بخش نتایج است.

حمید دوازده امامى افزود: براى رتبه بندى سمن ها، در بخش توانمندسازها 
مدیریت مســئوالنه، رهبرى و استراتژى، منابع انســانى و سیستم ها و 

فرایندها مورد ارزیابى قرار مى گیرند.
وى ادامه داد: در بخش نتایج هم که مهمترین آن رضایتمندى ذینفعان و 
ارباب رجوع است ارزیابى خواهد شد. بنابراین از سمن ها مى خواهیم براى 
رتبه بندى تالش کنند. این در حالى است که ما سالیانه با انجام ارزیابى ها، 
جایزه تعالى براى سمن ها مى گذاریم و سمن هایى که در رتبه بندى شرکت 
کنند در سه گرید B، A و C قرار مى گیرند، که در هر گرید تسهیالتى در 

اختیار آنان قرار مى گیرد.
رئیس کمیسیون فرهنگى شوراى اســالمى اصفهان نیز گفت: توسعه 
پایدار مسیر ناپایدارى است که با همیارى و مشارکت مردم هموار مى شود 

و حضور مردم در جامعه، پویایى و کاهش مشکالت را به ارمغان دارد.
فریده روشن افزود: سمن ها چشم هاى بیناى یک جامعه اند  که با صداى 
رسا مشــکالت را بیان کرده و با مشارکت، نســبت به رفع آنها تالش 

مى کنند.
وى حمایت از سمن ها را از اولویت شوراى اسالمى در دوره پنجم برشمرد 
و گفت: سعى شده در تصمیم سازى ها هرگونه برنامه شهرى با مشارکت 

سمن ها صورت پذیرد.
در ادامه دو تن از نمایندگان تشــکل هاى مردم نهاد به بیان مســائل و 

مشکالت خود پرداختند. 

4500 سمن در اصفهان پیشرانان توسعه استان هستند

ساسان اکبرزاده

«بادکنک طالیى» مسابقه 
نمایشنامه نویسى کودك و نوجوان 

اجراى طرح هادى در نجف آباد 
سبب مهاجرت معکوس شد

نسخه وزارت بهداشت 
براى اصفهان

برکنارى شهردار شاهین شهر
 تأیید شد
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بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت مى شود تا در جلسه مجمع عمومى 
عادى که در ساعت 9 مورخ 98/06/04 در آدرس اصفهان خیابان نظر غربى مجتمع 
امین طبقه اول واحد 106 به کدپستى 87741- 81757 تشکیل مى گردد حضور 

به هم رسانید.
دستور جلسه:

1- نقل و انتقال سهام
هیئت مدیره شرکت نقشینه امیر اسپادان (سهامى خاص)

آگهى دعوت سهامداران
 شرکت نقشینه امیر اسپادان (سهامى خاص)

ثبت شده به شماره 41684 و شناسه ملى 10260594161
بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت مى شود تا در جلسه مجمع عمومى 
عادى که در ســاعت 11 مورخ 98/06/04 در آدرس اصفهان خیابان نظر غربى 
مجتمع امین طبقه اول واحد 106 به کدپستى 87741- 81757 تشکیل مى گردد 

حضور به هم رسانید.
دستور جلسه:

انتخاب اعضاء، هیئت مدیره، انتخاب بازرسین، انتخاب روزنامه کثیراالنتشار
هیئت مدیره شرکت نقشینه امیر اسپادان (سهامى خاص)

آگهى دعوت سهامداران
 شرکت نقشینه امیر اسپادان (سهامى خاص)

ثبت شده به شماره 41684 و شناسه ملى 10260594161

مرضیه برومند، کارگردان «شهر موش ها» درباره وضعیت 
عروسک هاى «شهر موش ها» گفت: آرزوى من تأسیس 
یک موزه عروسک است. عروسک هاى خاطره انگیزى از 
کارهاى مختلف نمایشى و سینماى عروسکى وجود 

دارد که برخى از آنها از بین رفتند.
کارگردان «شهر موش ها» درباره سرانجام 
عروسک هاى «شــهر موش هاى یک» 
گفت: بعد از «شهر موش هاى یک» همه 
عروسک ها را در جعبه قرار داده و به بنیاد 
فارابى تحویل دادیم. بعد از سال ها متوجه 

شدم که این عروسک ها را به شهرك سینمایى غزالى تحویل داده اند. 
یکى هم گفته است که در شهرك غزالى دست و پاى این عروسک ها 

را دیده که وقتى شنیدم حسابى ناراحت شدم.
او درباره باقى ماندن یکى از عروسک ها گفت: از بین عروسک هاى 
«شهر موش هاى یک» تنها یک عروسک بدل از «کپل» داشتیم 
که یکى از بچه ها آن را برداشته بود. ســال ها پیش که موزه سینما 
از ما عروسک خواســت همان عروســک «کپل» را تحویل موزه 

سینما دادیم.
برومند با اظهار ناراحتى درباره سرنوشت عروسک ها در موزه سینما 
ادامه داد: مدتى پیش که در حال پیش تولید «شهر موش هاى 2» 

بودیم، جلسه اى در موزه سینما داشــتم و منظره اى از عروسک ها 
دیدم که ناراحتم کرد. عروســک هایى که در موزه بودند، تکه و پاره 
شده بودند، «کاله قرمزى» یک طرف بود؛ «خاله قورباغه» چشمش 
در آمده بود و «خرس» فیلم «گلنار» نصف صورتش رفته بود. همان 
زمان عروسک ها را تحویل گرفتم و در کارگاه «شهر موش ها» آنها را 

تعمیر کردیم و دوباره تحویل دادیم.
او درباره تأسیس موزه عروسک گفت: مى دانم که موزه سینما جایى 
براى نگهدارى این عروسک ها ندارد و احتماًال دوباره همین وضعیت 
براى آنها پیش خواهد آمد. براى همین یکى از آرزوهایم تأسیس موزه 

عروسک هاست و براى تأسیس این موزه تا جایى نیز پیش رفته ام.

آخر و عاقبت عروسک هاى مشهور فیلم ها و مجموعه هاى تلویزیونى 

چشم «خاله قورباغه» را درآوردند!
مرضیه برومند، کارگردان«
عروسک هاى «شهر موش
یک موزه عروسک است. ع
کارهاى مختلف نمای
دارد که برخى از
کارگردان «ش
عروسک ها
گفت: بعدا
عروسک ه
فارابى تح

جهانگیر الماســى، بازیگر ســینما، تئاتر و تلویزیون 
پیرامون فعالیت خود در عرصه بازیگرى گفت: در حال 
حاضر درگیر هیچ کارى نیستم، طرح هاى زیادى براى 
ساختن دارم اما انگار در سینماى امروز دیگر جاى من و 
امثال من نیست، البته به احتمال فراوان ساخت فیلمى 

را در برنامه دارم. 
وى درباره حضور پرتعداد عده اى خاص در سینما افزود: 
کافى است به ظاهر و سیماى بازیگران امروز نگاه کنید 

تا بفهمید امروز سینما دست چه کسانى افتاده است. 
بازیگر سریال «گوهر کمال» با اشاره به وجود فساد در 
سینما تأکید کرد: ورود پول هاى کثیف و بودجه هاى 
نامعلوم به سینما از طریق عده اى دالل، با باال بردن 
قیمت ها، سینما و فرهنگ کشور را به سمت و سوى 
گیشه و نگاه کامًال اقتصادى برده است، با این حربه 
بسیارى از نهال هاى تفکر، ارزش ها و تعلق در سینما 

از بین رفته است. 
وى با اشاره به تضعیف ســینماى ارزشى توسط ثروت 
موجود در ســینما افزود: امروزه تعداد کسانى که براى 
آثار دفاع مقدس و یا روایت هایى از ایثار سرمایه گذارى 
مى کنند کمیاب یا شاید بهتر بگویم نایاب است اما همین 
االن شما فیلمى در مورد زندگى الکچرى، ماشین هاى 
گرانقیمت، سفرهاى خارجى و... بســازید، به سرعت 

سرمایه گذاران براى تهیه آن فیلم صف مى کشند. 
کارگردان فیلم «رنج سرمستى» ادامه داد: امروزه سینما 
تبدیل به سالن مد لباس شده است، همه چیز سینما به 
ترویج تجمالت تبدیل شده است، چه دلیلى دارد که در 
اکثریت فیلم هاى ما ماشین هاى آخرین مدل و به روز 
نمایش داده مى شوند، چه دلیلى مبنى بر ساختن فیلم 
در کشــورهاى خارجى وجود دارد؟ وى پدیده سلبریتى 
سازى را معضلى بزرگ در فرهنگ امروز خواند و ادامه 
داد: واژه ســلبریتى و الکچرى چند سال اخیر مد شده، 
چه اتفاقى در پس پرده وجود دارد که ســینما تبدیل به 
ماشین سلبریتى سازى شده اســت؟ چه اتفاقى افتاده 
که افرادى که واقعاً هنر خاصــى ندارند یک روزه چهره 
و برند مى شــوند و مهمتر از اینها چرا رســانه ها تا این 
حد این افراد را پوشــش مى دهند؟  این بازیگر با سابقه 
سینما و تلویزیون در همین رابطه خاطرنشان کرد: حال 
این دستگاه سلبریتى ساز یک بازیگر سلبریتى تحویل 
جامعه مى دهــد، این چهره تازه چــه کمکى به جامعه 
مى کند، سینماى الکچرى چه دردى از مردم دوا مى کند؟ 
مگر غیر از  این است که این سلبریتى ها تنها جهت تفکر 

جامعه و همچنین رشد فرهنگ را عوض مى کنند.

چهارشــنبه 23 مرداد همزمان با سالروز تولد 
سعید روســتایى کارگردان جوان و موفق این 
روزهاى ســینما بود که فیلم هاى پرفروشــى 
را براى ســینماى کشورمان ســاخته است. به 
بهانه ایــن روز مرورى بر کارنامــه هنرى این 
چهره موفق سینما انجام شده است که در ادامه 

مى خوانید.
سعید روستایى، کارگردان 2 فیلم 

پرفروش 
سعید روســتایى، کارگردان جوان این روزهاى 
سینماست که با دو تجربه موفق نام خودش را در 
لیست کارگردان هاى پرفروش سینماى ایران 
قرار داد. این جوان هنرمند سینما که ساخت دو 
فیلم «مترى شــیش و نیم» و «ابد و یک روز» 
را در کارنامــه هنــرى اش دارد 23 مرداد تولد

 30 سالگى اش را جشن گرفت.
سعید روستایى در اولین تجربه ساخت فیلم بلند 
ســینمایى اش آنقدر خوش درخشید که کمتر 
کسى باورش مى شد که این کارگردان موفق 

یک جوان 30 ساله است.
فیلم «ابد و یک روز» اولین تجربه فیلمسازى 
سعید روستایى در سینما بود که براى اولین بار 
در سى و چهارمین جشنواره فیلم فجر به نمایش 
درآمد و توانست 9 سیمرغ بلورین را براى عوامل 

این فیلم به ارمغان آورد.
داســتان فیلــم «ابــد و یــک روز» دربــاره 
خانواده اى است که درگیر مشکالت زیادى از 
جمله فقر، اعتیاد، بیکارى و... اســت و ماجراى 
ازدواج «ســمیه» دختر خانــواده یکى دیگر از 

ماجراهاى این فیلم است.
بازیگرانى چون پیمان معادى، نوید محمدزاده، 
پریناز ایزدیار، ریما رامین فر، شــبنم مقدمى، 
شــیرین یزدان بخــش، معصومــه رحمانى، 
مهدى قربانى، محمد علیمحمدى و اسماعیل 
گرجى در فیلم «ابد و یک روز» به ایفاى نقش 

پرداخته اند.
دومین فیلم سعید روســتایى با عنوان «مترى 
شیش و نیم» براى اولین بار سال 97 در سى و 
هفتمین جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد و 
سیمرغ بلورین بهترین فیلم از نگاه تماشاگران 

را دریافت کرد.
این فیلم ســعید روســتایى به مانند ســاخته 

قبلى اش باز هم داســتانى از مشکالت 
اجتماعى را بــه تصویر کشــید و با 

بازى موفق نوید محمدزاده، پیمان 
معادى، پریناز ایزدیار، فرهاد اصالنى 
و... توانســت نظر مثبت بسیارى از 

مخاطبان را جلب کند.

سعید روستایى و 
کارنامه هنرى مختصر 

اما درخشانش

تصویربردارى پروژه «ایــل دا» که روایتى از 
اتحاد، همبستگى و ایســتادگى مردان و زنان 
عشایر و روســتایى مناطق مرزنشین و غرب 
کشور اســت همزمان با اعیاد مبارك قربان و 

غدیر آغاز شد.
در روز هاى اول تصویربردارى این ســریال، 
پوریا پورســرخ، کورش ســلیمانى و سیامک 
ادیب جلوى دوربین مصطفى احمدیان رفتند. 
در همین روز ها على دهکردى، شهین تسلیمى 
و مسعود چوبین نیز به جمع بازیگران «ایل دا» 

ملحق شدند.
سریال «ایل دا» در حوزه دفاع مقدس است و 
اتحاد، همبستگى و ایســتادگى مردان و زنان 
عشایر و روســتایى مناطق مرزنشین و غرب 
کشور و قصه ایثار و فداکارى مردم غرب کشور 

در سال هاى 1358 و 1359 را روایت مى کند.
«ایل دا» در گروه فیلم و سریال مرکز سیما فیلم 
و به تهیه کنندگى سید علیرضا سبط احمدى و 
کارگردانى راما قویدل به نویسندگى نوشین 

پیرحیاتى تولید مى شود.
«ایل دا» در مناطق زیبا، بکر 
و منحصر به فرد لرستان و 
در فضایى کامًال روستایى و 
بومى تولید و قسمت اعظم 
لوکیشــن ها در فضا هاى 
خارجى این مناطق به تصویر 

کشیده مى شود.

شهاب حسینى، بازیگر سینما و تلویزیون، به شایعه 
قطع همکارى خود با «شکرستان» واکنش نشان داد.

اخیراً در فضــاى مجازى شــایعه اى مبنى بر قطع 
همکارى شــهاب حســینى با مجموعه پویانمایى 
«شکرستان» منتشر شده است اما حسینى در صفحه 

شخصى خود در اینستاگرام در این باره نوشت: 
«دوســتان و هموطنــان گرامى ســالم و عرض 
احترام. علت بعضى از خبرسازى هاى غیر واقعى و 
انگیــزه هاى پشــت آن بر بنده روشــن نیســت. 
در خصوص عــدم ادامه همکارى بنــده کوچک با 

مجموعه جذاب خالقانه و دیدنى "شکرستان" به 
تهیه کنندگى دوست و همکار عزیز و صمیمى آقاى 
مسعود صفوى، صرفًا به دلیل عدم هماهنگى زمانى 
به دلیل شرایط فشــرده  کارى بنده در خارج از ایران 
اتفاق افتاده که بر خالف خواست قلبى طرفین رقم 
خورده چرا که شخصاً از عالقه مندان به این مجموعه 
هستم. ان شــاءا... بعد از اتمام پروژه هاى کارى در 
خارج از کشور براى رفع دلتنگى و انجام پروژه هایى 
طبق قرارهاى قبلى در ایران همیشــه عزیز خواهم 

بود. ان شاءا...، به شرط بقا. آمین.»

بازى سعید آقاخانى در فیلم «زنبور کارگر» به 
کارگردانى افشین صادقى در روزهاى پایانى 

فیلمبردارى این فیلم سینمایى به پایان رسید.
فیلم «زنبــور کارگر» بــه کارگردانى و تهیه 
کنندگى افشــین صادقى و نویسندگى سعید 
نعمت ا... از چند ماه پیش با حضور بازیگرانى 
سرشــناس در تهران جلــوى دوربین رفت. 
ســعید آقاخانى یکى از بازیگــران اصلى این 
فیلم ســینمایى بود که در روزهــاى ابتدایى 
تصویربردارى این فیلم جلوى دوربین رفت و در 
روزهاى پایانى این فیلم بازى او به اتمام رسید. 
درحالى که بیش از 70درصــد از فیلمبردارى 
فیلم «زنبور کارگر» انجام شده است بازى سعید 

آقاخانى در این فیلم سینمایى به اتمام رسید.
ســعید آقاخانى در کنار چهره هاى شــناخته 
شــده و پرکار این روزهاى سینما و تلویزیون 
به ایفاى نقشى متفاوت و جدى در فیلم «زنبور 
کارگــر» پرداخت. در خالصه داســتان فیلم 
«زنبور کارگــر» آمده اســت: «"بیوك" که 
سال ها پیش زنش را به دلیل اهمال پزشکى 
از دســت داده، در نزاعى کشته مى شود. حاال 
دختر او درصدد قصاص قاتل اســت. در این 
میان تنها شاهد، دوست دختر قاتل است...» 
بازیگران فیلم «زنبور کارگر» عبارتند از حمید 
فرخ نژاد، شبنم مقدمى، سعید آقاخانى، حسین 
مهرى، علیرضا آرا، مارال فرجاد، مجید نوروزى، 
ستایش موسوى، داریوش سلیمى، على اولیایى 

و پگاه آهنگرانى.

پایان بازى
 سعید آقاخانى در 

فیلم «زنبور کارگر» 

جهانگیر الماسى:

سینماى امروز 
تبدیل به ماشین 

سلبریتى سازى شده

شروع تصویربردارى 
سریال «ایل دا» با 
پوریا پورسرخ

علت قطع همکارى شهاب حسینى با «شکرستان»

از نخســتین روزهاى اکران «روزى روزگارى در هالیوود» 
تصویرى که «کوئنتین تارانتینو» از «بروس لى» اســطوره 
سینماى رزمى در یک سکانس از فیلمش به نمایش گذاشته 
با انتقاد خانواده و همکاران «بروس لى» مواجه شــد. حاال 

تارانتینو به این انتقادها پاسخ داده است.
در سکانســى از «روزى روزگارى... در هالیوود» بروس لى 
(با بازى «مایک موه») سر صحنه سریال «زنبور سبز» الف 
مى زند که مى تواند «محمدعلى کلى» را در مبارزه شکست 
دهد و سپس با شخصیت «کلیف بوث» (با بازى «برد پیت») 

مبارزه مى کند و از او شکست مى خورد.
کارگردان آمریکایى در تور تبلیغاتى فیلمش در مســکو گفته 
است: «بروس لى آدم متکبرى بود. مدل حرف زدن او آنطور 
بود و من از خودم درنیاوردم. من شنیدم که او چنین چیزهایى 
مى گفت. اگر آدم هــا مى گویند: "خــب، او هیچوقت نگفته 
مى تواند محمدعلى کلى را شکست دهد" باید بگویم بله گفته. 
نه تنها خودش گفته، بلکه همســرش "لیندا لى" همین را در 

اولین زندگینامه اش که خواندم، گفته. قطعاً همین را گفته.»
این در حالى ا ست که «شــنون لى» دختر بروس لى و «دن 
اینوسانتو» همکار و شــاگرد بروس لى در اواخر ماه ژوئیه در 
گفتگو با «ورایتى» از ارائه تصویــر یک آدم الف زن و متکبر 

از بروس لى در «روزى روزگارى... در هالیوود» انتقاد کردند.
اینوسانتو در این باره گفت: «از نظر من بروس لى اصًال خودنما 

نبود. شاید در هنرهاى رزمى خودنما بود چون خیلى به خودش 
مطمئن بود. او یک دنیا جلوتر از بقیه بود. ولى ســر صحنه 

فیلمبردارى خودنمایى نمى کرد.»
دختر بروس لى هم این انتقاد را مطرح کرد که سفیدپوستان 
هالیوود به شکل مداوم او را انسانى مایه دردسر تصویر مى کنند 
و تأکید کرد همین اتفاق در «روزى روزگارى... در هالیوود» 

تکرار شده است.
در صحنه جنجالى این فیلم شخصیت کلیف که یک بدلکار 
است لگد ستاره «اژدها وارد مى شود» را در هوا مى گیرد و او را 

داخل یک ماشین پرتاب مى کند.
تارانتینو در مسکو از این صحنه هم دفاع کرده و گفته است: 
«کلیف مى توانســت بروس لى را شکســت دهد؟ برد پیت 
نمى توانست بروس لى را بزند اما کلیف مى توانست. مثل این 
است که بپرسید "در مبارزه بین بروس لى و دراکوال کى برنده 
مى شد؟" کلیف یک شخصیت خیالى و داستانى است. اگر من 
مى گویم کلیف مى تواند بروس لى را شکست دهد، پس او یک 
شخصیت داستانى است که مى تواند بروس لى را شکست دهد. 
واقعیت این موقعیت داســتانى این شکلى است: کلیف عضو 
کاله سبزها بوده و در جنگ جهانى دوم کلى آدم را در مبارزه تن 
به تن کشته. کل ماجرا این است که بروس لى در این موقعیت 
مى گوید او مبارزها را ستایش مى کند. کلیف ورزشکار نیست، 

او یک مبارز است.»

پاسخ کارگردان «روزى روزگارى... در هالیوود» به انتقادها

«تارانتینو»: «بروس لى» 
آدم متکبرى بود

ســاســاختهخته ماه مانندنند بیى به روس روســتاــتایى سـم ســعیدـعید فیل فیلم ایناین
قبلى اش باز هم داســتانى از مشکالت 

اجتماعى را بــه تصویر کشــید و با 
محمدزاده، پیمان بازى موفق نوید
معادى، پریناز ایزدیار، فرهاد اصالنى
و... توانســت نظر مثبت بسیارى از

مخاطبان را جلب کند.

ینشین وى نو وی نویسندگى ویقویدلبل به ىرنى راما رگردا رکار
پیرحیاتى تولید مى شود.

«ایل دا» در مناطق زیبا، بکر
و منحصر به فرد لرستان و 
در فضایىکامًال روستایى و
بومى تولیدو قسمت اعظم

لوکیشــن ها در فضا هاى 
خارجى این مناطق به تصویر 

کشیده مى شود.

نخخنخ ازاز
تصصو
سینین
با اننت
تارانن
س س در
ب با (با
مىىز
دهدد
مبارر
کارگگ
استت
و بود
مى  گگ
مى تتت
نه تنهننه
اولیننن
دد این
اینوسسس
گگفتگگ
از بروو
اینوسسس
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شرکت اندیشه پردازان ســپاهان شرکت 
ســهامى خاص به شــماره ثبت 23841 و 
شناســه ملــى 10260446413 بــه 
اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1397/10/24 تصمیمــات ذیــل اتخــاذ 
شــد : آقاى هومــن ارفعى به شــماره ملى 
1284871541 بــه ســمت رئیس هیئت 
مدیره و خانم فرشته مهدى پور به شماره ملى 
3255635462 به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره و خانم هانیه مشرف نورى به شماره ملى 
0064315843 به سمت مدیرعامل و عضو 
هیئت مدیره براى مدت دوسال انتخاب شدند.

کلیه اسنادو اوراق بهادار وتعهدآور شرکت از 
قبیل چک، ســفته، بروات، قراردادهاو عقود 
اســالمى با امضاء آقاى هومن ارفعى(رئیس 
هیئت مدیــره) وخانم هانیه مشــرف نورى 
(مدیرعامل وعضوهیئت مدیره) همراه با مهر 
شرکت معتبر مى باشد. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (564737)

آگهى تغییرات

بدینوسیله اعالم مى دارد شوراى اسالمى 
بخش مرکزى شاهین شهر و میمه در نظر 
دارد با 25٪ تخفیف عوارض صدور پروانه 
ساختمانى مربوط به خارج از حریم شهرها 
و روســتاهاى بخش مرکزى به مناسبت 
عید غدیــر از تاریــخ 98/05/26 لغایت 

م الف: 567835 98/05/31 به اجرا بگذارد.
 شوراى بخش مرکزى 

فرماندارى شهرستان شاهین شهر و میمه

قابل توجه اهالى بخش مرکزى 
شاهین شهر و میمه

فوتبالدوســتان ایرانى بعد از روزهاى طالیى آغاز دهه 70 شمســى و 
قهرمانى هاى استقالل، پاس و پرسپولیس در مسابقات جام باشگاه ها یا 
جام در جام آسیا دیگر از کسب عنوان قهرمانى خصوصاً در لیگ قهرمانان 
آسیا ناامید شده اند. از آغاز این رقابت ها تاکنون تنها سه تیم ایرانى ذوب  
آهن، سپاهان و پرســپولیس به فینال راه یافتند و البته موفق به کسب 
عنوان قهرمانى نشدند اما دوره اخیر این رقابت ها یکى از تلخ ترین و البته 
ضعیف ترین نمایش هاى تاریخ باشگاه هاى ایرانى در لیگ قهرمانان آسیا 

به شمار مى رفت.
در حالى که در ادوار اخیر تیم هاى بیشترى از فوتبال ایران موفق به صعود 
از مرحله گروهى مى شدند و در دوره قبلى پرسپولیس تا فینال رقابت هاى 
لیگ قهرمانان آسیا هم پیش رفت اما در این دوره تنها ذوب آهن بود که 
توانست از مرحله گروهى با تمامى سختى ها و محدودیت ها عبور کند. 
نماینده فوتبال ایران در یک هشتم نهایى هم هر دو بازى رفت و برگشت 

مقابل االتحاد عربستان را واگذار کرد.
این ناکامى بزرگ براى فوتبال ایران البتــه پیامدهایى به همراه خواهد 
داشت که نخســتین آن کاهش امتیازات در رده بندى AFC و احتمال 
تأثیرگذارى آن بر ســهمیه فصل هاى آینده رقابت هاست. با وجود این، 
الزم است عوامل بروز این ناکامى براى فوتبال باشگاهى ایران را مورد 

تحلیل و بررسى قرار داد.
یکى از مهمترین و اصلى ترین عوامل طبیعتاً تغییر شرایط ارزى و بحران 
مالى باشگاه هاى ایرانى است که موجب مى شــود نسبت به سال هاى 
گذشته شــرایط ســخت ترى را تجربه کنند. در ادوار گذشته خصوصًا 
دوره هایى که تیم هــاى ایرانى به مراحل پایانــى رقابت ها راه یافتند از 

بازیکنان با کیفیت خارجى در ترکیب خود اســتفاده مى کردند در حالى 
که با گذشت هر فصل، باال رفتن قیمت ارز و سخت تر شدن تأمین منابع 

جذب بازیکنان با کیفیت هم براى باشگاه هاى ایرانى سخت تر مى شود.
مسئله بعدى بى ثباتى مدیریت در باشــگاه هاى ایرانى است که به طور 
خاص در عملکرد دو باشــگاه پرسپولیس و اســتقالل به شکل روشن 
در سال هاى گذشــته اثرگذار بوده و هرگاه ثبات الزم در این باشگاه ها 
ایجاد شده نتایج بهترى کســب کرده اند اما پرسپولیس که فصل پیش 
نایب قهرمان آسیا شد در این فصل با تغییرات مدیریتى حواشى متنوع 
و متعددى داشته که در نتیجه گیرى این تیم در رقابت هاى آسیایى هم 

اثرگذار بوده است.
گذشــته از دو مورد فوق یکى از نکات نگــران کننده در خصوص 

لیگ قهرمانان آسیا سرمایه گذارى کالن باشگاه هاى عربى 
خصوصاً تیم هاى قطرى و عربســتانى اســت که منازعات 
سیاســى موجب شــده در تقابل با یکدیگر بــزرگ ترین 
ســتاره هاى فوتبال جهان را به خدمت بگیرند. به طور مثال 
باشگاه هاى عربى در ســال هاى گذشته بازیکنان بازنشسته 

اما نامدار فوتبال اروپا را جذب مى کردند اما حاال جووینکو، 
ستاره یوونتوس براى الهالل بازى مى کند و بن عطیه 

پیراهن الدحیل قطر را پوشــیده یا گومیس، ستاره 
خط حمله گاالتاســراى در اوج آمادگى به لیگ 

عربستان مى آید.
شرایط رقابت با باشگاه هاى متمول 

عربى ســخت تر و ســخت تر 

مى شود در حالى که امتیاز میزبانى در تقابل با تیم هاى عربستانى هم از 
باشگاه هاى ایرانى گرفته شده و آنها در زمین بى طرِف کشورهاى عربى به 
نوعى در هر دو بازى رفت و برگشت مهمان حریفان خود هستند. فراموش 
نکنیم که هواداران پرسپولیس در بازى هاى خانگى فصل گذشته این تیم 
خصوصاً  برابر حریفان قطرى و امارات چه تأثیرى در صعود سرخپوشان 

به فینال آسیا داشتند.
در این شرایط ســخت به نظر مى رســد حداقل انتظار، تثبیت مدیران 
متخصص، کاردان و صاحب تجربه در باشــگاه هاى ایرانى اســت تا با 
وجود تمامى نواقص و مشکالت کوچک و بزرگ از داشته هاى خودمان 
که همان سرمایه ارزشمند نیروى انسانى مستعد در فوتبال ایران است 
به بهترین شکل اســتفاده کنیم و با انتخاب هاى مناسب در کادر 
بازیکنان و مربیان با آرامش و شــرایط حرفه اى براى تقابل 
با حریفان قدرتمند خودمان آماده شویم تا شاید 
حداقل شرایط و نتایج امیدوارکننده ترى 
براى باشــگاه هاى ایرانى در 
مسابقات آســیایى رقم 

بخورد. 

کاپ آسیا وایرانى ها مثـل 2 خط مـوازى

کاپیتان تیم فوتبال ســپاهان گفت: حرف 
و صحبت از قهرمانى در این مقطع بســیار 
زود است. سپاهان باشــگاه بزرگى است و 
امیدواریم با حمایت هوادارانمان فصل خوبى 

را سپرى کنیم.
 مهدى کیانى در گفتگویى، درباره شرایط تیم 

فوتبال سپاهان پیش از آغاز رقابت هاى 
لیگ  برتر اظهار کرد: تمرینات بسیار 

خوبى را تقریبًا از دو ماه گذشــته 
ســپرى کرده ایم و با انجام چند 
دیــدار تدارکاتى آمــاده آغاز 

دیدارهاى لیگ برتر هستیم.
وى تصریح کــرد: امیدواریم در 

چند روز باقیمانده آمادگى خود را 
به حداکثر برسانیم و براى آغاز فصل 

آماده شویم و در سه جبهه بسیار سخت 
با آمادگى کامل کار خود را آغاز کنیم.

کاپیتان تیم فوتبال ســپاهان درباره اینکه 
کارشناسان از تیم سپاهان به عنوان یکى از 
مدعیان قهرمانى در این فصل یاد مى کنند، 
خاطرنشــان کرد: بــراى بازیکنانى که از 
سپاهان جدا شدند آرزوى موفقیت مى کنیم 
و صحبت از قهرمانى در این مقطع بســیار 
زود است. سپاهان باشــگاه بزرگى است و 
امیدواریم با حمایت هواداران مان فصل خوبى 

را سپرى کنیم.

میالد فخرالدینــى، بازیکن ذوب آهــن در گفتگویى در 
خصوص حذف ذوب آهن در لیگ قهرمانان آسیا گفت: واقعًا 
حیف شد، ما بازى خیلى خوبى انجام دادیم و اصًال مستحق 
حذف نبودیم ولى به هر حال فوتبال همین است و بعضى 

مواقع اینگونه اتفاقات رخ مى دهد.
وى در خصوص گلى که صادقى دریافت کرد گفت: صادقى 
در این بازى عالى کار کــرد و فقط در یک صحنه مرتکب 
اشتباه شد. او در نیمه اول بهترین بازیکن زمین بود و پنج 
تک به تک گرفت و شاید اگر باقر صادقى نبود ما در همان 
نیمه اول 3 بر صفر بازى را باخته به رختکن مى رفتیم و نقره 

داغ مى شدیم.
مدافع تیم ذوب آهن تأکید کرد: به هر حال او تالش خودش 
را کرد و وقتى تیمى چهار  گل دریافت مى کند همه بازیکنان 
در آن مقصر هستند. از من گرفته تا بقیه. ما وقتى مى بریم 
با هم مى بریم و وقتى هم مى بازیم همه در شکست مقصر 

هستیم.

 ذوب آهــن در دیدار مرحله یک هشــتم نهایى برابر 
االتحاد براى صعود احتیاج بــه پیروزى یک بر صفر 
داشت ولى با نتیجه 4 بر3 تن به شکست داد تا ایران 
پس از دو فصل نماینده اى در جمع هشــت تیم برتر 
آسیا نداشته باشد. االتحاد عربستان را باید گربه سیاه 
تیم هاى ایرانى قلمداد کرد. این تیم براى پنجمین بازى 
پیاپى موفق به شکســت دادن نمایندگان ایران شد. 
نماینده عربستان دو بار ذوب آهن، دو نوبت سپاهان و 

یک مرتبه تراکتورسازى را شکست داده است.
در این دیدار پرگل، هفت بار توپ از خط دروازه ها عبور 
کرد. ذوب آهن در دقیقه 53 با اشتباه مدافع االتحاد به 
اولین گل به خودى خود در تاریخ لیگ قهرمانان آسیا 
دســت یافت ولى فاصله اولین گل به خودى به ثمر 
رسیده و دریافتى ذوب آهن در لیگ قهرمانان تنها یک 
دقیقه بود و در دقیقه 54 دروازه نماینده ایران با اشتباه 
محمدباقر صادقى باز شد تا براى نخستین بار دروازه 

ذوب آهن با گل به خودى باز شــود. هرچند این بازى 
در زمین بى طرف برگزار مى شد ولى ذوب آهن میزبان 
این دیدار به حساب مى آمد. این سومین بارى بود که 
یک تیم ایرانــى در زمین خودى چهــار گل دریافت

 مى کرد.
با این شکســت دو رکورد خوب بــراى ذوب آهن و 
منصوریان مقابل عربستانى ها از بین رفت. ذوب آهن 
اصفهان براى نخســتین بار در مرحله حذفى در برابر 
یک تیم عربستانى ناکام ماند. در ادوار گذشته این تیم 
اصفهانى، الهالل و النصر عربستان را حذف کرده بود. 
علیرضا منصوریان که خاطــره بدى از آخرین حضور 
در مرحله یک هشــتم نهایى داشت باز هم مثل لیگ 
قهرمانان آســیا 2017 در این مرحلــه در مجموع دو 
بازى رفت و برگشــت شــش گل دریافت کرد. این 
نخستین بارى بود که منصوریان در تقابل با تیم  هاى 
عربســتانى در مجموع دیدار رفت و برگشت بازنده از 

زمین خارج شد.

کارشــناس فوتبال ایران معتقد اســت اگر از االن 
برنامه ریزى خوبى صورت بگیرد مى توانیم 15 سال 

دیگر به قهرمانى تیم هاى مان در آسیا فکر کنیم.
مســعود اقبالى درباره حذف تیم فوتبال ذوب آهن به 
عنوان آخرین نماینده ایــران در فصل جارى لیگ 
قهرمانان آسیا و ناکامى فوتبال کشــورمان در این 
رقابت ها گفت: از آخرین قهرمانى تیم هاى ایرانى در 
آسیا که قهرمانى پاس بوده است، نزدیک به سه دهه 
مى گذرد و ما در این مدت دیگر مزه شیرین قهرمانى 
در آسیا را نچشــیده ایم. در این مدت توجه زیادى به 
زیرساخت ها نشده است و براى مربیانمان نیز در سطح 

آموزشى خوب عمل نکردیم.
وى ابراز کرد: فوتبال ما اســتاندارد نیســت و وقتى 
پاى مان را به بیرون از ایران مى گذاریم نمى توانیم به 
جایى برسیم. ژاپن و کره که خیلى از ما باالتر رفته اند 
اما کشــور هاى عربى مثل قطر، امارات و عربستان 
نیز دارند ســرمایه گذارى زیادى در فوتبال مى کنند 
و براى باشگاه هاى شان حداقل بازیکنان درجه یک 
و دوى دنیا را جذب مى کنند اما باشــگاه هاى ما در 
لیگ قهرمانان ابزار کافى را بــراى رقابت ندارند. در 
همین بازى ذوب آهن مقابل االتحاد واقعًا آدم تأسف 
مى خورد که ساختار دفاعى ذوبى ها آنقدر به هم ریخته 
بود. االتحاد تیم خیلى قدرتمندى نبود اما به راحتى 
به خط دفاع ما نفوذ مى کــرد. دیدید که بازیکنان ما 
حتى اصول ابتدایى را هم نمى دانند. ســرمربى این 
تیم مى خواهد علیرضا منصوریان باشد یا على دایى، 
هرکسى که باشد نمى تواند کارى بکند. ما باید یک 
برنامه ریزى حداقل 15 ساله براى فوتبال مان داشته 
باشــیم و بعد از آن مى توانیم به قهرمانى در آســیا 

فکر کنیم.

با بسته شدن پرونده بازى هاى یک هشتم نهایى لیگ 
قهرمانان در غرب آسیا، ستاره برزیلى باشگاه االتحاد 
و قاتل تنها نماینده ایران در این رقابت ها کاندیداى 

کسب عنوان بهترین بازیکن هفته آسیا  شد.
در شرایطى سه نماینده عربستان موفق به کسب جواز 
صعود به یک چهارم نهایى ACL2019 در کنار السد 
قطر شدند که ستاره برزیلى االتحاد با درخشش فوق 
العاده خود در بازى برگشت با ذوب آهن تنها نماینده 
باقیمانده ایران در این مرحله به عنوان کاندیداى اول 

کسب عنوان بهترین بازیکن هفته آسیا معرفى شد.
رومارینهــو برزیلى در شــرایطى دو گل از چهار گل 

االتحاد را وارد دروازه ذوب آهن کرد که با همین آمار 
همینطور بازى تأثیر گذار در حضور 80 دقیقه اى خود 
در زمین باالترین میانگین امتیازى را از کارشناسان و 
اهالى فن دریافت کرد تا باالتر از ســایر کاندیداها در 

مسیر کسب عنوان بهترین بازیکن هفته قرار بگیرد.
جالب اینکــه مانوئل خیمنز هم تیمى فلســطینى- 
شــیلیایى او در االتحاد هم میانگین امتیاز باالیى در 
بازى هاى این هفته داشت چون یک گل زد یک گل 
هم ســاخت تا دومین بازیکن مؤثر تیم سعودى لقب 
بگیرد اما به نظر مى رسد AFC تندیس بازیکن برتر 

هفته را به رومارینهو برزیلى بدهد.

کاپیتان پیشــین تیم فوتبال ذوب آهن اعتقاد دارد، 
یارگیرى نه چندان مناســب سبزپوشان و کم بودن 
بازى هاى تدارکاتى از دالیل شکست این تیم برابر 

االتحاد در لیگ قهرمانان آسیا بود.
محمد صلصالى، بازیکن پیشــین تیم فوتبال ذوب 
آهن در گفتگویى، درباره شکســت ایــن تیم برابر 
االتحاد اظهار کرد: هفته پیش گفتم ذوب آهن نباید 
در بازى برگشت گل اول را بخورد ولى متأسفانه روى 
اشــتباهات فردى این اتفاق افتاد. سیســتم دفاعى 

ذوب آهن اصًال خوب نبود. بازیکنانى هم که جذب 
شده اند به هماهنگى نرسیده اند.

او ادامــه داد: تیم در خط دفاعى دو تغییر داشــت و 
همین تغییرات باعث ناهماهنگى شــده بود. کاش 
این مســابقه چند هفته دیرتر و بعد از شــروع لیگ 
برگزار مى شد تا بازیکنان هماهنگ تر مى شدند. مثًال 
ناهماهنگى بین خط دفاع و دروازه بان مشهود بود. 
همچنین ذوب آهن باید بازى هاى تدارکاتى بیشترى 

انجام مى داد.
صلصالى درباره وضعیــت ذوب آهن در فصل پیش 
روى لیگ برتر هم بیان کرد: همه تیم ها خودشان را 
تقویت کرده اند، ذوب آهن نه تنها تقویت نشده بلکه 
پسرفت هم کرده است. درســت است که بازیکنان 
سرباز برگشــته اند اما عالوه بر آنها، باید بازیکنان 
اصلى تیــم حفــظ و بازیکنان دیگــرى هم جذب 
مى شدند. البته هنوز براى یارگیرى فرصت هست اما 

شرایط براى ذوب آهن در لیگ سخت است. 

گربه سیاه لعنتى

براى دفاع ذوب آهن متأسفم

تندیس هفته، تقدیم به کابوس ذوبى ها

ذوب آهن پسرفت کرده است
محمد صلصالى:

سعید نظرى

محمدرضا زنوزى که یکى از آخرین و سرشناس ترین سرمایه گذاران بخش خصوصى 
در فوتبال ایران است، مصاحبه کرده و از تنگناهاى کار در این حوزه سخن گفته است. 
مالک تراکتور و ماشین سازى در این مصاحبه حرف هاى درست زیادى زده؛ مثل اینکه 
مدیران دولتى چون از جیب خودشان هزینه نمى کنند، نگران نیستند و خیلى دنبال 
صرفه جویى نمى روند. بخش زیادى از حرف هاى زنوزى درست است، اما دستکم 
یکجا نمى  شــود خیلى با او موافق بود؛ جایى که او از ظرفیت هاى موجود سخن به 
میان مى آورد و البته رؤیاهاى دور از ذهنى را به تصویر مى کشد: «مدیران باشگاه ها به 
خودشان زحمت نمى دهند که به اصطالح ببینند از چه راه هایى مى شود درآمد به وجود 
آورد. همه یکسرى حرف کلیشه اى یاد گرفته ایم و مى گوییم حق پخش تلویزیونى 
نداریم یا یکسرى مسائل از جمله کپى رایت رعایت نمى شود. این در حالى است که در 
ایران حتى بیشتر از دیگر نقاط دنیا مى شود درآمدزایى کرد. چون عشقى که مردم ما، 
هواداران ما به تیم ها دارند با جاهاى دیگر قابل قیاس نیست.» اجازه بدهید اینجا را با 

آقاى زنوزى موافق نباشیم، آن هم به دو دلیل:
1 - البته که باید از همه ظرفیت هاى مقدور و ممکن استفاده کرد. اصًال اگر امکان 
ایجاد یک ریال براى باشگاه وجود دارد هم باید از آن سود برد، اما در نهایت باید بدانیم 
در تمام دنیا همه درآمدهاى غیر فقط حدود 30 درصد از هزینه هاى باشگاهدارى را 
تأمین مى کند و باز 70 درصد سهم درآمدها مربوط به حق پخش تلویزیونى است. 
بنابراین بر خالف چیزى که آقاى زنوزى مى گوید، این یک حرف کلیشه اى و نخ نما 

نیست؛ بلکه ادعایى درست اســت که هزاران بار باید تکرار شود، آنقدر که باالخره 
صداوسیما زیر بار پرداخت این پول برود. در نهایت اینکه تا زمان وصول حق پخش 
نباید دست روى دست بگذاریم و زمان را از دست بدهیم. از هر راهى که مى شود باید 
پول درآورد، اما خود آقاى زنوزى هم دیر یا زود خواهد فهمید که بدون حق پخش، 

یک چیزى این وسط کم است.
2- اینکه ایشان مى گوید «عشق هواداران ایرانى به تیم هاى شان بى نظیر است»، از 
آن دست ادعاهایى است که جاى بحث دارد. باید دید متر و معیار مالک تراکتورسازى 
براى چنین ادعایى چیست؟ تا جایى که ما مى دانیم اتفاقاً خیلى از هواداران تیم هاى 

مختلف در ایران با وجود عشق خالص شان به تیم ها، زیاد اهل هزینه کردن نیستند. 
مثًال در اروپا حتى هواداران تیمى مثــل المپیاکوس هم اول فصل صف 

مى کشند و کل بلیت هاى خانگى فصل را پیش خرید مى کنند تا مبلغ 
مناسبى در اختیار باشگاه قرار بگیرد؛ در ایران چند نفر را مى شناسید 
که این فداکارى را انجام بدهند؟ مورد داشتیم براى کمک به تیم 
پرهوادارى مثل استقالل شماره حساب اعالم شد و نهایتاً مردم فقط 
400 هزار تومان پول به آن حساب ریختند! اینجا تا قیمت بلیت کمى 
افزایش پیدا مى  کند، داد هواداران به آسمان مى رود که خب بخشى 

از آن هم بخاطر مشکالت اقتصادى کشور، عادى است. راستى از چه 
چیزى سخن مى گویید آقاى زنوزى؟

 اینجا عشق 
بى نظیر
 است؟ 

 مطمئنید؟!

ا زمان وصول حقپخش 
 هر راهى که مى شود باید 
مید که بدون حق پخش، 

ى شان بى نظیر است»، از
 معیار مالک تراکتورسازى 
خیلىاز هوادارانتیم هاى

ل هزینه کردن نیستند. 
ول فصل صف 

نند تا مبلغ 
ى شناسید 
ک به تیم

ردم فقط 
ت کمى 
ب بخشى 

ستى از چه 

ینجا عشق 
بى نظیر
 است؟ 

 مطمئنید؟!

طالیى پوشــان در هفته نخســت لیگ چهار محروم 
خواهند داشت.

زمان شــروع رقابت هاى لیگ نوزدهم توســط ریاست 
ســازمان لیگ اعالم شد و بر این اســاس فصل جدید 
رقابت ها با دیدار پرســپولیس- پارس جم در ورزشگاه 

آزادى افتتاح خواهد شد.
بدین ترتیب طبق اعالم قبلى باشــگاه ســپاهان دیدار 

نخست این تیم در لیگ نوزدهم روز جمعه یک شهریور 
برگزار مى شود و شاگردان قلعه نویى باید مهمان شاهین 

شهردارى بوشهر باشند.
در این دیدار طبق حکم کمیته انضباطى سپاهان چهار 
محروم خواهد داشــت که یک بازیکن و سه عضو کادر 

فنى هستند.
کى روش استنلى، امیر قلعه نویى،  میگوئل تکسیرا و جالل 

امیدیان نفرات محروم سپاهان در این دیدار خواهند بود 
که طبق حکم بازى با پرسپولیس،  این دیدار را از دست 

داده اند.
بدین ترتیب در نبود قلعه نویى و تکسیرا، هدایت سپاهان 

از کنار زمین بر عهده سعید الهویى خواهد بود.
همچنین تماشاگران سپاهان هم از اولین دیدار خانگى 
این تیم محروم بودند که این حکم به حالت تعلیق درآمد.

سپاهان و یه عالمه محروم

این حرف ها 
حاال زوده

صادقى نبود نیمه اول 
نقره داغ مى شدیم
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ابالغ وقت دادرسى
خواهان احسان لقمانى به وکالت مهدى سوادکوهى دادخواستى به خواسته به خواسته الزام 
خوانده مطالبه حواله به طرفیت خوانده مرتضى شاه نظرى به شوراى حل اختالف شعبه 11 
شهرستان نجف آباد تســلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 387/98 ثبت گردیده و وقت 
دادرسى به تاریخ 98/6/10 ساعت 9 صبح تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان 
داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 
73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى 
مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشــر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا 
مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى 
تعیین شده حضور یابد بدیهى اســت درصورت عدم حضور شورا به خواسته ابالغ رسیدگى 
نموده و تصمیم شایســته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط 
یک نوبت درج خواهد شد. 565527/ م الف شــعبه 11 حقوقى شوراى حل اختالف نجف 

آباد /5/321
 حصروراثت 

احمد قلى غیور نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 41 به شرح دادخواست به کالسه 838/98 
از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان طلعت 
صافى نجف آبادى بشناســنامه 15328 در تاریخ 97/12/28 اقامتگاه دائمى خود را بدرود 
زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. ربابه غیور نجف آبادى  ش ش 
18 ، 2. زهرا غیور نجف آبادى ش ش 323 ، 3. احمد قلى غیور نجف آبادى ش ش 41 ، 4. 
ابراهیم غیور نجف آبادى ش ش 380 ، 5. اقدس غیور نجف آبادى ش ش 144 ، 6. نصرت 
غیور نجف آبادى ش ش 772 (فرزندان متوفى)،متوفى بــه غیر از نامبردگان ورثه دیگرى 
ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا 
هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به 
شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 565263/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه 

شوراى حل اختالف نجف آباد /5/322
 مزایده

شماره نامه : 1398009000953207 شــماره پرونده : 9709983733500440 در پرونده 
کالسه 971769 اجرایى و به موجب دادنامه 9709973733500919 صادره از شعبه اول 
عمومى نجف آباد محکوم علیه اجرایى داوود شــریعتى نجف آبادى فرزند محمد حســن  
محکوم است به پرداخت 90 عدد ســکه تمام بهار و 40 مثقال طالى ساخته بابت محکوم 
به و هزینه هاى دادرســى و غیره در حق محکوم له و مبلغ 400/000 ریال نیم عشر دولتى 
درحق صندوق دولت که از طریق اجراى احکام مدنى شهرستان نجف آباد اموال ذیل توقیف 
و توسط کارشناس رسمى دادگسترى منتخب آقاى حسین پیرمرادیان به شرح ذیل ارزیابى 
گردیده است: سهم االرث محکوم علیه از یک قطعه ملک محصور داراى مستحدثات که در 
وضع موجود جهت نگهدارى و فروش دام از آن استفاده مى شود به آدرس نجف آباد کمربندى 
جنوبى بلوار دفاع مقدس هفتصد متر قبل از ترمینال مقابل دور برگردان بلوارکه وضع موجود 

به صورت یک واحد نگهدارى و خرید و فروش دام و داراى دو ساخت مجزا در قسمت شمالى 
و مرکز ملک مى باشد و فاقد سند مالکیت است محل مورد بازدید داراى حدود 637 مترمربع 
عرصه و حدود 377 مترمربع اعیانى مى باشد داراى قدمتى باالى 15 سال مى باشد ارزش 
کل ملک با در نظر گرفتن جمیع عوامل موثر مبلغى معادل 2/980/000/000 ریال  مورد قرار 
گرفته لذا با عنایت به اینکه از محکوم علیه اجرایى سهم االرث توقیف گردیده از ملک فوق 
به میزان 111/47 متر مربع به میزان 521/500/000 ریال به مزایده و فروش مى رسد. که 
باتوجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسى اموال توقیف شده 
ازطریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد درتاریخ 98/06/10 ساعت 10 صبح و در محل اجراى 
احکام به فروش میرسد. برنده مزایده شخصى است که از قیمت کارشناسى باالترین قیمت 
را انتخاب که بایستى 10٪ آن را فى المجلس به حساب شماره 2171290354001 واریز و 
چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کسر هزینه به 
نفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً تکرار مى گردد. ضمناً خریدار مى تواند ظرف پنج روز 
قبل از مزایده از مال/اموال/ملک موردنظر بازدید به عمل آورد. 565266/م الف مدیراجراى 

احکام حقوقى دادگسترى نجف آباد /5/323
 حصروراثت 

فریده طالبى نجف آبادى داراى شناســنامه شــماره 205 به شــرح دادخواست به کالسه 
845/98 از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
حسینعلى سیستانى بشناسنامه 422 در تاریخ 97/8/18 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. بهرام سیســتانى ش ش 563 ، 2. 
بهروز سیستانى ش ش 1437 ، 3. بهزاد سیســتانى ش ش 2216 ، 4. بهنام سیستانى ش 
ش 426 ، 5. بهمن سیســتانى ش ش 832 (فرزندان متوفى)، 6. فریده طالبى نجف آبادى 
ش ش 205 (همسر متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى 
دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
واالگواهى صادرخواهد شد. 565339/م الف رئیس شــعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل 

اختالف نجف آباد /5/324
فقدان سندمالکیت

آقاى رولند هزار مالیان باستناد 2 برگ استشهادیه محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى 
شده مدعى است سند مالکیت بشماره ى چاپى 2 / 822407 / 2 بمیزان ششدانگ پالك ثبتى 
13700 / 301 واقع در بخش 16 حوزه ثبتى اصفهان شاهین شهر که در دفتر 101 صفحه 325 
امالك ثبت و بموجب سند انتقال 62768 مورخ 29 / 10 / 1363 دفترخانه اسناد رسمى شماره 
34 اصفهان به نامبرده منتقل و سند صادر و تسلیم گردیده و معامله ى دیگرى هم انجام نشده  
و  طبق تبصره 5ماده  120آق ثنحوه گم شدن جابجائى اعالم شده ، چون درخواست صدور 
سند المثنى گردیده ، طبق تبصره یک اصالحى ماده 120آ . ق . ث مراتب آگهى مى گردد که 
هرکس مدعى انجام معامله یا وجود ســند مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار آگهى تا ده روز 
اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل سند را ارائه نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند 

به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا درصورت اعتراض اصل 
سند ارائه نشود المثنى سند مرقوم صدر و به متقاضى تسلیم خواهد شد . 558760 /م الف ناصر 

صیادى – رییس اداره ثبت اسناد و امالك شاهین شهر/ 5/326 
مزایده اموال منقول نوبت اول 

در پرونده 980662 از شعبه اول حقوقى دادگاه شاهین شهر  محکوم علیهم شرکت پوشینگر 
به پرداخت مبلغ 000 / 000 / 65 ریال  بابت اصل خواسته درحق آقاى حسین صمدیان و مبلغ 
1/000/000 ریال حق االجرا محکوم گردیده است که محکوم له در قبال خواسته خود اقدام 
به توقیف اموال محکوم علیه که به شرح زیر توسط کارشناس خبره  شده است  ، صورت اموال 
مورد مزایده1 – نوع لحافى فویل دار2 – ابعاد محصول 1/2 متر در 10 متر 3- وزن محصول 
50 کیلو گرم بر متر مکعب 4 – درجه محصول یک 5 –متراژ هر بستع 12 متر مربع براساس 
بررسى هاى انجام شده توسط اینجانب قیمت پایه هر متر مربع از عایق فویل دار پشم سنگ 
با تراکم 50 کیلو گرم به مبلغ 000 / 180 یکصدو هشــتاد هزار ریال و براى هر رول با ابعاد 
1/2 در 10 متر به مبلغ 000 / 160 / 2 دومیلیون یکصدو شصت هزار ریال برآورد و اعالم مى 
گردد. زمان برگزارى مزایده : 9/ 6 / 98 از ســاعت 8 الى 8:30 صبح محل برگزارى مزایده : 
اجراى احکام حقوقى  دادگسترى شاهین شهر . مزایده از قیمت کارشناسى شروع وبه کسى 
که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد فروخته خواهد شد . برنده مزایده مى بایست 10 درصداز 
ثمن معامله را فى المجلس به همراه داشته باشند تا عند اللزوم به حساب سپرده  واریز و تا یک 
ماه فرصت دارد ما بقى ثمن معامله را به حساب سپرده واریز نماید و اال ضمن ابطال مزایده10 
درصد اولیه پس از کسر هزینه هاى مزایده به صندوق دولت واریز مى گردد . کسانى که مایل 
ب رکت در مزایده مى باشند مى بایست حداکثر 5 روز قبل از مزایده به دایره اجراى احکام مدنى 
مراجعه تا ترتیب بازدید آنها از اموال داده شود و در روز انجام مزایده درخواست کتبى خود به 
همراه قیمت پیشنهادى را به دایره اجراى احکام مدنى تحویل ، تا در مزایده شرکت داده شوند 

. م/ الف 559466دادورز اجراى احکام حقوقى دادگسترى شاهین شهر/ 5/327 
مزایده اموال غیر منقول  - نوبت اول 

در پرونده  971050 اجرایى آقاى ناصر شاه نظرى گرگابى فرزند حسینعلى به پرداخت 467 / 
3/536/150 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 000 / 000 / 18 ریال بابت دستمزد کارشناسى 
در حق مصطفى بیدرام فرزند اسمعیل و مبلغ 000 / 000 / 30 ریال بابت مابه التفاوت دستمزد 
هیات کارشناسان در حق هیات و مبلغ 523 / 807 / 176 ریال بابت حق االجراى دولتى در حق 
صندوق محکوم شده است که در جهت وصول مطالبات اقدام به توقیف اموال بدهکار شامل 
پالك ثبتى 1976 / 409 بخش 16 ثبت اصفهان شده است که حسب پاسخ استعالم واصله 
از اداره ثبت اسناد و امالك به شماره 26/ 3104 / 97 /103 مورخ 08 /09 /97 میزان 123/08 
سهم از 200 ســهم محکوم علیه از پالك فوق در مالکیت رسمى محکوم علیه بوده و طبق 
نظریه هیات کارشناسى دادگسترى ملک به پالك ثبتى فوق به مساحت 200 هزار متر مربع 
شامل 200 سهم واقع در حاشیه اتوبان اصفهان تهران جنب زیرگذر و تابلوى کارخانه نوشابه 
سازى واقع گردیده و معرف به زمین هاى چا اربابى اســت که مالکیت چهارسهم از 7 سهم 
مربوط به آقاى ناصر شاه نظرى گرگابى  مجموعه به میزان 08 / 123 سهم مشاع از کل 200 

سهم عرصه و اعیان با شماره مستندات مالکیت 229860 و 229859 و 248366 و 254893 و 
سه سهم دیگر باقیمانده مربوط به خانم ریحانه فاطمى به مقدار 77 / 30 سهم از کل 200 سهم 
عرصه و اعیان با شماره مستند مالکیت 133788 در صفحه 23 دفتر 272 و آقاى امیر مسعود 
خان مشیر فاطمى به مقدار 38 / 15 سهم از کل 200 سهم عرصه و اعیان با مستندات مالکیت 
133788 در صفحه 41 دفتر 272 که ملک فوق مشــاع بوده و داراى حقابه از چاه موسوم به 
چاه دوقلو به میزان اسمى 4 اینچ مى باشد . که پللک ثبتى فوق در اراضى کشاورزى گرگاب به 
مساحت 000 / 200 متر مربع داراى کاربرى کشاورزى در زمان بازدید زمین فاقد کشت ولى 
داراى شخم و شیار و همچنین اثار کشت مربوط به سنوات قبل بودهو با توجه به خشکسالى در 
سنوات اخیر امکان کشت در همه اراضى مقدور نیست که ملک فوق به ارزش هر متر مربع 000 
/ 420 ریال و براى 6 دانگ پالك فوق 000 / 000 / 020 / 76 ریال مى باشد و با توجه میزان 
سهم مشاعى محکوم علیه از کل 200 سهم ششدانگ عرصه و اعیان برابر 4 / 111387 متر 
مربع به ارزش 000 / 708 782 / 46 ریال ارزیابى شده است و نظریه ارزیابى مصون از ایراد و 
اعتراض بوده و وضعیت ملک در اجراى ماده 111 قانون اجراى احکام مدنى بررسى شده که 
طبق گزارش مامور اعزام به محل ملک در تصرف آقاى ناصر شاه نظرى بوده و ملک موقت 
به ایشان تحویل شده و در اجراى ماده 51 قانون فوق الذکر با توجه به میزان طلب محکوم له 
و احتساب حق االجرا و هزینه هاى اجرایى جمع همه مبالغ به مبلغ 990/ 957 / 760 / 3 ریال 
محاسبه شده مقدار 894 / 9 سهم از 08 / 123 سهم مشاع از میزان مالکیت محکوم علیه از 200 
سهم پالك ثبتى  فوق در روز سه شنبه مورخ 5/ 6 / 1398 ساعت 9 در دادگسترى شاهین شهر 
طبقه همکف واحد اجراى احکام از طریق مزایده در معرض فروش گذاشته مى شود مزایده از 
قیمت کارشناسى شروع و به کسى که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد فروخته خواهد شد . برنده 
مزایده مى بایست 10 درصداز ثمن معامله را فى المجلس به همراه داشته باشند تا عند اللزوم 
به حساب سپرده 21712902777002 نزد بانک ملى شاهین شهر  واریز و تا یک ماه فرصت 
دارد ما بقى ثمن معامله را به حساب سپرده واریز نماید و اال ضمن ابطال مزایده10 درصد اولیه 
پس از کسر هزینه هاى مزایده به صندوق دولت واریز مى گردد . کسانى که مایل به شرکت در 
مزایده مى باشند مى بایست حداکثر 5 روز قبل از مزایده به دایره اجراى احکام مدنى مراجعه تا 
ترتیب بازدید آنها از اموال داده شود و در روز انجام مزایده درخواست کتبى خود به همراه قیمت 
پیشنهادى را به دایره اجراى احکام مدنى تحویل ، تا در مزایده شرکت داده شوند . 565813 /م 

الف نصیرى – دادورز احکام دادگسترى شاهین شهر/ 5/328 
 ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به خانم سارا صادقى حسنوند بطرفیت آقا مسعود جلیلى  
دادخواستى به خواسته نفقه به طرفیت شما به این شورا تقدیم نموده و به کالسه 98 / 175 
ش 3 ح ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 30 / 6 / 98 ساعت 5 عصر تعیین گردیده است با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده به استناد ماده 73 ق . آ. د . م از نامبرده دعوت مى شود ، قبل از 
وقت رسدگى جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به این شورا مراجعه نماید درغیر 
اینصورت طبق مقررات حکم غیابى صادر خواهد شــد . 563060 /م الف مدیر دفتر شعبه 3 

حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر / 5/325 

مدیرکل مدیریــت بحران اســتاندارى اصفهان گفت: 
اقدامات الزم و پیشــگیرانه براى مقابلــه با پیامدهاى 
بارش هاى رگبارى در برخى مناطق این استان صورت 

گرفته است.
منصور شیشــه فروش افزود: با توجه به کاهش  2 تا 3 
درجه دماى هواى استان و احتمال بارش هاى رگبارى 
در مناطق شمال، شمال شرق و غرب استان در آخر هفته، 
دستگاه هاى امدادى و جاده اى وارد عمل شده اند. وى 
اظهار کرد: به دنبال وقوع سیالب در فروردین ماه امسال 
دهانه برخى پل ها از رسوبات ناشى از سیل پر شده بود که 
به شهردارى ها، راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان 

اعالم شد تا نسبت به خالى کردن رسوبات اقدام کنند.
شیشــه فروش یادآور شــد: امســال پس از یک دوره 
خشکســالى و همچنین کمبود بارش و بارش ناگهانى 
در فروردین، هوا در تیر ماه و تا حدود 20 مرداد ماه بسیار 
گرم شــد و دماى هوا حتى در برخى روزهــا تا 3 درجه 
نسبت به بلند مدت افزایش یافت. وى با اشاره به تغییرات 
اقلیمى تصریح کرد:  افزایش بادهاى گرم و شــرقى در 
تابستان امسال موجب انتشــار گرد و غبار در سه نوبت  
از کانون هاى واقع در کویر سمنان و انارك و همچنین 
تشــدید و فعال کــردن کانون هاى اطــراف اصفهان 

شد.

شهردار سمیرم دیون شهردارى این خطه 26 هزار نفرى 
را حدود صد میلیارد ریال برآورد کرد.

کورش صابرى که روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران و 
در حضور اعضاى شــوراى اسالمى شهر سمیرم سخن 
مى گفت، این میزان بدهى را مربوط به تصدى شهرداران 
قبل از خود عنوان کــرد و گفت: عمده ایــن بدهى به 
پیمانکاران و طرح هاى بزرگ مدیریت و مبلمان شهرى 
است. وى با اشاره به وضعیت نامناسب درآمدى شهردارى 
در ســمیرم تأکید کرد:  بیشتر ســازمان هاى دولتى به 
شهردارى بدهکارند و سال هاست براى پرداخت دیون 

خود اقدام نکرده اند.

شهردار سمیرم یکى از مشکالت شهردارى را کمرنگ 
شــدن اعتماد عمومى به این نهاد دانست و گفت: تمام 
تالش ما با همراهى خبرنگاران و رسانه ها باید به سمت 

و سوى جلب اعتماد مردم در مسیر خدمت به آنان باشد.
صابرى تصریح کرد: حدود 112 سال قبل قانون بلدیه ها 
در ایران نوشته شد که در یکى از بندهاى آن نوشته شده 
است که بلدیه هر شش ماه یک بار موظف است عملکرد 
خود را به اطالع مردم برســاند. به همین منظور و براى 
ایجاد جلب اعتماد و  امید بین اقشــار مردم، مهمترین 
کار ما شفافسازى عملکردها، کار و تالش شبانه روزى و 

اطالع رسانى فعالیت ها ست.

آمادگى براى مقابله با 
حوادث طبیعى احتمالى 

شهردارى سمیرم
 100 میلیارد ریال بدهى دارد

برنامه اى 
براى درك نیازهاى دخترانه 

مدیر مرکز تخصصــى بانوان آفتــاب اظهار کرد: 
«چترى براى یک حس خوب» عنــوان برنامه اى 
است که ویژه مادران و دختران پنج شنبه هاى مرداد 
ماه و شهریور ماه از ســاعت 9 تا 11 صبح در مرکز 
تخصصى بانوان آفتاب وابسته به سازمان فرهنگى، 
اجتماعى و ورزشــى شــهردارى اصفهــان برگزار 
مى شود. لیال لندى ادامه داد: این برنامه از دو قسمت 
کارشناس مشاوره و کارشناس تکنیک مهارت هاى 
زندگى شامل آشپزى، خیاطى و... تشکیل شده و در 
محل بانوسراى آفتاب واقع در میدان قدس، ابتداى 

خیابان سروش، کوچه 62 برگزار مى شود.

3 شهر اصفهان 
نامزد مراکز مسکن سازى

مدیر کل راه و شهرســازى اســتان اصفهان گفت: 
در قالب طرح اقدام ملى قرار اســت 400 هزار واحد 
مسکونى در کشور ساخته شود که از این تعداد 200 
هزار واحد مسکونى در شــهرهاى جدید، صد هزار 
واحد در بافت هاى فرسوده شهرى و صد هزار واحد 
در شــهرهاى کوچک احداث خواهد شد. حمیدرضا 
امیرخانى سهم اســتان اصفهان از طرح یاد شده را 
40 هزار واحد معادل 10 درصد کل کشــور اعالم 
کرد و افزود: بخش بزرگى از این طرح در شهرهاى 
بهارستان، فوالدشهر و عالمه مجلسى اجرا خواهد 

شد. 

18 زندانى آزاد مى شوند
مدیر کل زندان هاى استان اصفهان گفت: همزمان 
با دهه والیت و با مشــارکت خیــران نیک اندیش 
اســتان، زمینه آزادى 18 نفر از محکومان مالى در 
بند با بیش از  250 میلیارد ریال بدهى فراهم شــده 
است.  اســد ا... گرجى زاده با اشــاره به اینکه بیش 
از 12 میلیارد ریال از این میزان بدهى را شــاکیان 
این تعداد پرونده مالى گذشــت کردنــد افزود: این 
تعداد زندانى تا عید سعید غدیر خم از حبس رهایى 

مى یابند. 

خبر

امــروزه زیســت شناســى در کشــورهاي 
پیشــرفته بیش از 80 تا  90 درصد ســمت و 
سوي علوم ســلولی و مولکولی دارد. چرا که 
رشته علوم ســلولی و مولکولی نیروي انسانی 
الزم را براي تحقیق در رشــته هاي پزشکی، 
بیوشــیمی، ژنتیک، بیوتکنولوژي، مهندسی 
ژنتیک، اصالح نباتات، شــیالت و دام تربیت 

می کند.
زیست شناسی علم شناخت موجودات زنده و 
تعامل آنها با محیط پیرامون است. در زیست 
شناسی سلولی مولکولی، سلول به عنوان واحد 
بنیادي تشــکیل دهنده  حیات مــورد مطالعه 
قرار می گیرد و نقش مهمترین مولکول هاي 
آن -  RNA، ،DNA و پروتئیــن  ها -  و روند 
پروتئین سازي بررسی می شود. رشته سلولی 
مولکولی در زیست شناســی مدرن از جایگاه 
ویژه و ممتازي برخوردار اســت و این رشــته 
است که محققین زبده را براي کار در تحقیقات 
مربوطــه در حــوزه هاي مختلف پزشــکی ، 
بیوشــیمی ، ژنتیک ، بیوتکنولوژي ، مهندسی  
ژنتیک ، اصالح  نباتات ، شیالت  و دام  و نظایر 

آن تربیت  می کند.
زیست شناســى  ســلولی  و مولکولــی  از  
چهارگرایش  علوم  سلولی  و مولکولی ، ژنتیک ، 
بیوشیمی  و بیوفیزیک  است . فارغ التحصیالن 
رشته زیســت شناســی می توانند با توجه به 
رشــته تحصیلی خود به فعالیت بپردازند که 
برخی از مشاغل این فارغ التحصیالن عبارت 
است از  فعالیت در مراکز تحقیقاتی، تحقیقات  
دانشــگاهی، تحقیقات ژنتیک، شرکت هاى 
خصوصى و تولید مواد اولیه آزمایشــگاه هاي 

سلولی و مولکولی.

گروه علوم سلولى و مولکولى 
دانشگاه آزاد اسالمى واحد فالورجان

معرفى رشته کارشناسى
 زیست سلولی مولکولی 

گـرایش 
علوم سلولی مولکولی

رئیس کمیســیون اجتماعى و محیط زیســت شوراى 
اسالمى شهر اصفهان از ایجاد خط هوایى اصفهان-سن 
پترزبورگ، برگــزارى هفته فرهنگى اصفهان و ســن 
پترزبورگ در دو شهر و ایجاد یک مرکز فرهنگى براى 
معرفى اصفهان به عنوان مهمترین دستاوردهاى سفر 

به سن پترزبورگ یاد کرد.
کورش محمدى در حاشیه سفر برخى از مدیران شهرى 
اصفهان به شــهر سن پترزبورگ روســیه در گفتگو با 
«ایمنا» اظهار کرد: در جلسه با «سیروف» شهردار یکى 
از مناطق سن پترزبورگ، پیشنهاد نامگذارى یک پارك 
3 هکتارى به نام اصفهان توسط وى داده شد؛ آنها حتى 
پیش تر مطالعات الزم را انجام داده و آماده انعقاد قرارداد 
بودند که در این زمینه مذاکراتى انجام شــد و به تبادل 
نظر پرداختیم. وى اضافه کرد: همچنین پیشــنهاد شد 
یکى از ساختمان هاى مجهز و مناسب شهردارى منطقه 
به طور کامل به شــهردارى اصفهان واگذار شود تا به 
مرکز فرهنگى براى ترویج آموزه هاى اخالقى و دینى و 

معرفى اصفهان تبدیل شود.
محمدى با بیان اینکه این پیشــنهادات پس از تصویب 
در پارلمان شــهرى منجر بــه انعقاد قــرارداد نهایى 
مى شــود، ادامه داد: المان هایى از داشته هاى باستانى 
و فرهنگى در این پارك ایجاد شــده و بــا وجود آنکه 
هم اکنون یک پارك مجلل اســت، ناظران ایرانى آن 
را تبدیل به بوستانى شــبیه به باغ هاى ایرانى خواهند

 کرد.
رئیس کمیســیون اجتماعى و محیط زیســت شوراى 
اسالمى شــهر اصفهان خاطرنشــان کرد: به پیشنهاد 
پروفسور «بکو»، رئیس مجموعه آموزشى پزشکى سن 
پترزبورگ، هیئت اصفهانى از مرکزى با قدمت یکصد 
سال در این شهر دیدن کرد که دستاوردهاى آن در دنیا 

مورد توجه قرار گرفته است.
وى با اشاره به اینکه این مرکز براى جراحى هاى خاص 
در حوزه چشــم پزشــکى و تعامل و همکارى علمى با 
پزشــکان اصفهانى مى تواند مورد توجه باشــد، افزود: 
در این مرکز ضایعات چشــمى به چهار روش خاص و 
مدرن به صورت انحصارى مــورد درمان قرار مى گیرد  
و رئیس آن نیز براى مشــاوره و درمان از طریق تلفن و 

ویدیوکنفرانس اعالم آمادگى کرد.

محمدى با تأکید بر اینکه علم چشــم پزشکى در ایران 
پیشرفت هاى جهانى داشــته، تصریح کرد: این مرکز 
قول داده تا تسهیالتى در اختیار جانبازان ایرانى بگذارد 
تا افرادى که نیازمند درمان هاى چشم پزشکى هستند و 
خدمات انحصارى این مرکز مى تواند به آنان کمک کند، 

از خدمات درمانى آن استفاده کنند.
رئیس کمیســیون اجتماعى و محیط زیســت شوراى 
اســالمى شــهر اصفهان در خصوص دیدار با شوراى 
مقننه سن پترزبورگ نیز گفت: معرفى اصفهان یکى از 
موضوعات این جلسه بود و درخواست شد که این شهر با 
تمام داشته هایش شناخته شود. همچنین برگزارى هفته 
فرهنگى اصفهان و سن پترزبورگ در دو شهر، نامگذارى 
خیابان و تعامل ویژه بین دانشــجویان و گردشگران از 

دیگر موارد مورد بحث بود.

وى به دو جلسه جداگانه با مدیران اتاق بازرگانى و نیز 
بازرگانان و فعاالن حــوزه فرهنگى، هنرى و اجتماعى 
اشاره کرد و اظهار کرد: رؤســاى دو کمیسیون حاضر 
شوراى شهر اصفهان در این سفر در زمینه سرمایه گذارى 
در ایران و رونق واردات و صادرات اعالم آمادگى کرده 
و این تعامــالت در ماه هاى آینده به طــور عملیاتى در 
حوزه شــهرى و بازرگانى اصفهان نمــود پیدا خواهد 

کرد.
رئیس کمیســیون اجتماعى و محیط زیســت شوراى 
اسالمى شهر اصفهان با اشاره به اینکه تولید کنندگان 
در سن پترزبورگ مى توانند به صورت مشارکتى تولیدات 
خود را در اصفهان توسعه ببخشند و راه هاى واردات براى 
آنان تسهیل شود، خاطرنشــان کرد: در زمینه تعامالت 
فرهنگى جشــنواره هاى مختلف مانند جشنواره فیلم 

کودکان و نوجوانان و نیز برقرارى خط پروازى اصفهان 
- سن پترزبورگ مذاکرات خوبى انجام شد.

وى به دیدار هیئت اصفهانى با «بوندارنکوف»، معاون 
اســتاندار و اعضاى دولت شــهر ســن پترزبورگ که 
عالى ترین مقام تصمیم گیرنده در این شــهر محسوب 
مى شــود اشــاره کرد و گفت: همکارى متقابل بین دو 
شهر در چند محور اتفاق خواهد افتاد و تا یک ماه آینده 
کارگروه مشترك از کارشناسان صنعت، سرمایه گذارى، 
محیط زیست، گردشگرى، فرهنگى و اجتماعى تشکیل 

خواهد شد.
محمدى تصریح کرد: این کارگروه پیشنهادات اصفهان 
را به صورت نهایى تدوین و تــا دو ماه آینده به صورت 
تفاهم نامه براى امضا میان اســتاندار سن پترزبورگ و 

شهردار اصفهان، به ایران ارسال خواهد کرد.

تشریح مذاکرات اصفهانى – روسى در پى سفر مدیران ارشد شهرى  به دومین شهر مهم روسیه

روابط اصفهان با سن پترزبورگ متحول مى شود
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دلیل درد شست پا را بشناسید

یک روان پزشک مهمترین ویژگى اختالالت اضطرابى در افراد و تفاوت آن با استرس 
را بیان کرد.

سوده تاجیک اسماعیلى در پاسخ به این پرسش که اضطراب و استرس چه ویژگى هایى 
دارند، اظهار کرد: در بسیارى اوقات استرس مى تواند مفید باشد؛ یعنى اینکه فرد بر اساس 
موقعیت شرایطى را تجربه مى کند که باعث مى شــود توجه فرد بیشتر شده و مى تواند 

امرى مثبت باشد. 
وى ادامه داد: وضعیت فیزیولوژیکى بدن تغییراتى مى کند که باعث مى شود تمرکز فرد 
روى یک موضوع بیشتر باشد و در مقابل خیلى اوقات نیز مى تواند منفى باشد؛ در مواردى 
مى تواند تبدیل به این حس شود که آن مسئله که ناشى از ذهن فرد است که باعث مى شود 
فرد دچار استرس و اضطراب شود و موضوع مهمى نیست و فراتر از آن چیزى است که 

فرد تجربه مى کند. 
این روان پزشک در توضیح این موضوع، اضافه کرد: یعنى با یک موضوع بسیار کوچک 
ممکن است فرد یک اضطراب فراگیر را تجربه کند که باعث مى شود در ابعاد مختلفى 
زندگى اش اختالل ایجاد شود و این به یک اختالل اضطرابى تبدیل شده و فراتر از یک 

اضطراب ساده  بوده یا استرس ناشى از یک اتفاق است. 
اسماعیلى با اشاره به انواع اختالالت اضطرابى، یادآور شد: اختالل اضطرابى بسیار متنوع 
است؛ موضوع مهم این اســت که اشتغال ذهنى فرد به آن مســئله وجود دارد؛ اختالل 
اضطراب فراگیر بسیار شایع بوده و فرد در موقعیت هاى مختلف این اشتغال ذهنى را با 

مسائل اضطرابى دارد. 
وى متذکر شد: ممکن است حتى این مسائل بسیار جزئى بوده و جزو مسائل روزمره زندگى 
باشد و با هر تغییرى ممکن است بدترین چیز به ذهنش خطور کند و تا انتهاى منفى بودن 
آن قضیه پیش برود و این باعث مى شود زندگى فرد فلج شود اما با آنکه اتفاق خاصى در 

زندگى اش نمى افتد، فرد همیشه آماده این است که یک اتفاق منفى بیافتد. 
این روان پزشک با بیان اینکه ترس از  آینده یعنى اینکه فرد اغلب پیشگویى هایى منفى 
از آینده اى دارد که هنوز اتفاق نیافتاده است، گفت: در کل برداشت و جمع بندى این فرد 

از تمام شرایط اطرافش به ســمت منفى بوده و اینکه قرار است اتفاق بدى براى فرد یا 
اطرافیانش بیافتد و تهدیدکننده جسم و روان او است. 

اسماعیلى افزود: این حالت باعث مى شود این افراد دائم مواظب باشند تا اتفاق بدى نیافتد 
و همین باعث مى شود ابعاد مختلف زندگى شان فلج شود. خیلى وقت ها همین افراد دچار 

اختالل اضطرابى تجارب دیگرى دارند؛ مثل اینکه اضطراب به شکل جسمى خود را 
نشان مى دهد یا عالئم دردهاى منتشر شده دارد یا ممکن است بى خوابى و تغییرات 

اشتهایى داشته باشد. 
وى ادامه داد: بسیارى اوقات این حالت اضطرابى باعث افت عملکرد فرد مى شود 

که این بسیار مهم است و فرقش با استرس ساده اى که ممکن است در طول 
زندگى تجربه کند این است که در حالت داشــتن استرس فرد کارش را نیز 

انجام مى دهد. 
این روان پزشک اضافه کرد: براى نمونه یک نفر استرس سخنرانى کردن 
دارد و دچار اضطراب مى شود اما عملکرد او مختل نمى شود؛ در حالى که 
در حالت اضطرابى فرد از مســیر طبیعى خارج مى شود و این تبدیل به 

اختالل شده که نیاز به درمان دارد. 
 اسماعیلى ابراز کرد: براى همین اختالل اضطرابى منتشر شده ممکن 

است فرد بگوید حتى با محرك هاى کوچک محیطى مانند زنگ 
تلفن یا زنگ در خانه سریعاً از جا بپرد و تپش قلب و اضطراب شدید 

را تجربه کند که این به دلیل این اســت که ذهن فرد به 
سمت این موضوع  رفته که مى خواستند خبر بدى 

به او بدهند. وى تصریح کرد: تمام این موارد 
در جزء به جزء چنین افــرادى وجود دارد و 

اطرافیان، این فرد را فردى مضطرب و 
فردى که همیشه داراى تنش و ناآرامى 

است توصیف مى کنند.

ویژگى افراد مضطرب چیست؟

فاطمه موحدى، متخصص طب فیزیکى  پیرامون علل 
درد کف پا گفت: شــایع ترین علت درد کف پا ناشى از 

استخوان سزاموئید است. 
استخوان سزاموئید استخوان کنجدى زیر برجستگى 
توپى کف پاســت که تاندون هاى شست پا از 
روى آن عبور مى کند و باعث مى شــود که 
خم شدن شست پا با قدرت انجام شود این 
برآمدگى باعث مى شود پا به طرف پایین 
خم شود استخوان ســزاموئید فشار ناشى 
از راه  رفتــن و ایســتادن را از بین مى برد 

باعث مقاومت در بافت نرم زیر مفصل شســت مى شود 
در بســیارى مواقع درد استخوان ســزاموئیدى همانند 
درد میخچه مى باشد. اگر میخچه در زیر شست پا وجود 
داشــته باشــد این میخچه باعث ایجاد درد استخوان 

سزاموئید مى شود. 
وى در خصوص علل درد اســتخوان ســزاموئید گفت: 
هنگامى که بافت اطراف اســتخوان سزاموئید ملتهب 
شود در اصطالح به آن سزاموئیدیت مى گویند این درد 
سزاموئید در اثر روئیدن مداوم، حرکات تکرارى شست پا 
ایجاد مى شود همچنین هنگامى که قوس کف پا زیاد شود 

فشار بیشترى روى استخوان سزاموئید ایجاد مى شود در 
صورت وجود آرتریت یا همان آرتروز مفصل شســت پا 
نیز استخوان سزاموئید دچار درد مى شود. در صورتى که 
استخوان سزاموئید دچار کاهش ذخیره خون مى گردد 
که در اصطالح پزشــکى به آن استروکندریک یا همان 
استخوان مرده مى گویند. در این حالت بدن براى جبران 
این استخوان مرده شروع به تجمع کلسیم در آن نقطه 
مى کند تا از آن استخوان مرده محافظت کند این حالت 

در عکس هاى رادیولوژى کامًال قابل مشاهده است. 
از علل دیگر درد شست پا، شکستگى استخوان 

سزاموئید مى باشد و هنگامى رخ مى دهد که فرد به طور 
مداوم به شست پا ضربه وارد کند که بیشتر در افرادى که 
با پاى خود به توپ ضربه بزنند، مدام در حال انجام رژه 
باشــند یا زیاد بر روى پنجه پاى خود بپرند مانند تنیس 

بازها، بسکتبالیست ها و والیبالیست ها اتفاق مى افتد.
درد سزاموئید در افرادى که در حال راه رفتن هستند و به 
طور ناگهانى حتى براى زمان کوتاه شــروع به دوندگى 
مى کنند نیز ایجاد مى شود. از دیگر عوامل درد سزاموئید 
مى توان پوشیدن کفش پاشنه بلند در خانم ها در طوالنى 

مدت را نام برد.

ســمت منفى بوده و اینکه قرار است اتفاق بدى براى فرد یا 
نده جسم و روان او است. 

عث مى شود این افراد دائم مواظب باشند تا اتفاق بدى نیافتد 
ختلف زندگى شان فلج شود. خیلى وقت ها همین افراد دچار 

گرى دارند؛ مثل اینکه اضطراب به شکل جسمى خود را 
هاى منتشر شده دارد یا ممکن است بى خوابى و تغییرات 

این حالت اضطرابى باعث افت عملکرد فرد مى شود 
رقشبا استرس ساده اى که ممکن است در طول
نیز کارش را  که در حالت داشــتن استرسفرد

 براى نمونه یک نفر استرس سخنرانى کردن 
د اما عملکرد او مختل نمى شود؛ در حالى که 
ســیر طبیعى خارج مى شود و این تبدبدبدبدبدیل به 

ن دارد. 
مین اختالل اضطرابى منتشر شده ممکن 

ك هاى کوچکمحیطى مانند زنگ
جا بپرد و تپش قلب و اضطراب شدید 

اســت که ذهن فرد به  این ل
مى خواستند خبر بدى 

: تمام این موارد 
ى وجود دارد و 

مضطرب و 
ناآرامى ش و

ب چیست؟

ز
که 
ن 
ن 
ى 
رد 

و ى ی و ز
وى در خصوص علل درد اســتخوانســزاموئید گفت: 
هنگامى که بافت اطراف اســتخوان سزاموئید ملتهب 
شود در اصطالح به آن سزاموئیدیت مى گویند این درد 
سزاموئید در اثر روئیدن مداوم، حرکات تکرارى شست پا 
ایجاد مى شود همچنین هنگامى که قوس کف پا زیاد شود 

ن م ی ری رو ن ىب حپز ر
استخوان مرده مى گویند. در اینحالت بدن براى جبران

این استخوان مرده شروع به تجمع کلسیم در آن نقطه 
مى کند تا از آن استخوان مرده محافظت کند این حالت 

در عکس هاى رادیولوژى کامًال قابل مشاهده است. 
از علل دیگر درد شست پا، شکستگى استخوان 

ى ق ی یب و و ی ب ب ز ب
درد سزاموئید در افرادى که در حالراه رفتن هستند و به 
طور ناگهانى حتى براى زمان کوتاه شــروع به دوندگى 
دیگر عوامل درد سزاموئید  مى کنند نیز ایجاد مى شود. از
شششششششش کفش پاشنه بلند در خانم ها در طوالنى  مى توان پوشیدن

رامین اســکندرى،  متخصص قلب و عروق در مدت را نام برد.
پاسخ به این پرســش که اگر با فردى که دچار 
درد از ناحیه قفسه سینه شده است مواجه شدیم 
چه اقدامى باید انجام دهیم، اظهار کرد: ابتدا باید 
به بیمار استراحت دهیم و او را به مرکز درمانى 
برسانیم تا از او یک نوار قلب گرفته شود؛ ضمن 
اینکه بیمار مى تواند یک قرص آســپرین 325 
میلى گرمى را بجود یا داروى نیترات (زیرزبانى) 

مصرف کند.
 وى افزود: مهم این است که بیمارى که دچار 
مشکل قلبى مى شــود را به پزشک برسانیم و 
فردى که دچار درد قفسه سینه شده را به حساب 
این موضوع که شــاید این درد مربوط به معده 

باشد، نگذاریم و زمان را از دست ندهیم.
 این متخصص قلــب و عروق دربــاره رابطه 
استرس و بیمارى هاى قلبى، خاطرنشان کرد: 
وقتى اســترس داریم موادى در بدن ترشــح 
مى شــود که باعث افزایش ضربان قلب شده، 
فشار خون تغییر مى کند و کار قلبى زیاد مى شود؛ 
ضمن اینکه مصرف اکسیژن در عضله قلب نیز 
زیاد مى شود. وقتى عروق قلبى تنگ باشد خون 
رســانى به خوبى صورت نمى گیرد؛ در نتیجه 

باعث کم رسیدن خون به عضله قلب مى شود.
اسکندرى در پاســخ به این پرسش که به چه 
میزان عوامل ژنتیکى در ایجــاد بیمارى هاى 
قلبى دخیل هستند، بیان کرد: عدد خاصى در این 
خصوص وجود ندارد اما اگر کسى پدر و مادرش 
بیمارى قلبى داشته باشند، ریسک بیمارى هاى 
قلبى در او باالتر اســت؛ البته میزان نفوذ این 
بیمارى بین والدینى که در سنین پایین مبتال به 
بیمارى هاى قلبى شده اند با والدینى که در سنین 
باال مبتال شــده اند فرق مى کند اما باید گفت 

ژنتیک در بروز بیمارى هاى قلبى مؤثر است.

اولین اقدام
 در مواجهه با فرد 
دچار ناراحتى قلبى

بیمارى «الیم» از باکترى ناشى مى شود که بدن 
با نیش کنه آلوده به آن دچار مى شــود. عفونت 
ناشــى از این بیمارى در صورتــى که برطرف 
نشــود مى توانند تمامى بــدن را درگیر کرده و 
مشکالت جدى را متوجه ســالمت بیمار کند. 
بســیارى از عالیم و نشــانه هاى بیمارى الیم 
در بیمارى هاى دیگر نیز مشــاهده مى شود و به 
همین دلیل تشــخیص آن مشکل است. عالوه 
بر این، کنه هــاى منتقل کننــده بیمارى الیم 
مى توانند بیمارى هاى دیگر را نیز منتقل کنند. 
از جمله عالیمى که بین ســه تــا 30 روز پس 
از گزیدگــى کنه آلوده در بدن ظاهر مى شــوند 
مى توان به موارد زیر اشاره کرد: خارش پوستى، 
ورم غده هاى لنفاوى، تب و لرز،  سردرد، خستگى 

و درد در سایر نقاط بدن.

بیمارى «الیم» 
چیست؟

تمام افراد تجربه خواب ترســناك را دارنــد و حتمًا 
نتوانسته اند براى رهایى بعد از خوابشان فریاد 
بزنند. زیرا حسى شبیه بسته شدن دهان و فکر 
در فرد ایجاد مى شــود. البته حتمًا نباید خواب 
فرد کابوس باشد بلکه  گاهى خواب هاى معمولى هم همراه 
فریاد خواهد بود تا فرد انرژى خود را آزاد کند. این موضوع در 
واقع رویکرد بدن شما براى جلوگیرى از این است که خواب 
و کابوس شما، به واکنشــى واقعى در دنیاى خارج از کابوس 

منجر شده است.
در واقع توصیه مى شود که قبل از رفتن به رختخواب هر کارى 
که مى توانید براى کاهش تنش و فشار خود انجام دهید تا به 
آرامش مطلوبى دست پیدا کنید. وسایل الکترونیکى خود را 
در اتاق دیگرى شارژ کنید، کتاب بخوانید، به یک پادکست 
مالیم گوش دهید یا حتى مدیتیشن انجام دهید. با این کارها 
مغز شما هنگامى که به خواب مى روید با موضوعات آشفته 
پر نخواهد شــد. اگر روزهاى هفته خود را به خوبى نگذرانده 
اید حتماً دچار کابوس خواهید شد. براى رفع این مشکل بهتر 

است به پزشک مربوطه مراجعه شود.
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فرد کابوس
فریاد خواهد
واقع رویکرد
و کابوس شم
منجر شده اس
درواقع توصی
که مى توانید
آرامش مطل
در اتاق دیگ
مالیم گوش
مغز شما هنگ
پر نخواهد ش
اید حتماً دچا
است به پزش

چرا افراد بعد از
 دیدن خواب ترسناك 
نمى توانند جیغ بزنند؟

سرطان زبان، نوعى سرطان دهانى محسوب مى شود که 
بیشتر در بین آقایان رواج دارد و عوامل و عالئم مختلفى 
دارد. سرطان زبان، نوعى سرطان دهانى محسوب مى شود 
که معموًال در سلول هاى پوششــى سطح زبان گسترش 
مى یابد. این بیمارى مى تواند ســبب ایجــاد تومور ها یا 
ضایعاتى شــود و مهمترین عالئم آن درد زبانى است که 

التیام نمى یابد و زبان دردناك مى شــود. این نوع سرطان 
بیشتر در بین آقایان رواج دارد.

در یک تقســیم بندى ســاده مى توان زبــان را به بخش 
متحرك جلویى و قســمت انتهایى یا قاعده زبان تقسیم 
کرد کــه در 85 درصد موارد، بخش متحــرك زبان دچار 
سرطان مى شود که قابل  مشاهده است و ساده تر تشخیص 

داده مى شود.
عوامل متعددى در ابتال به ســرطان زبان دخالت دارد؛ از 
جمله مصرف دخانیات و الکل، رعایت نکردن بهداشــت 
دهان و دندان یا عوامــل تحریک کننده مانند دندان هاى 
مصنوعى  نامناسب. مصرف همزمان الکل و سیگار خطر 
ابتال به سرطان زبان را 80 تا 90 درصد افزایش مى دهد. 

سیگار کشیدن و نوشــیدن الکل عالوه براینکه احتمال 
ســرطان زبان را باال مى برد،  باعث ســرطان ریه، کبد و 

معده مى شود.
در بین غیرسیگارى ها عوامل دیگرى مانند عفونت ناشى 
از یک دسته از ویروس ها به نام پاپیــــلوما - ویروسى که 
انواعى از آنها عامل ایجاد زگیل هاى پوستى هستند، ممکن 
اســت باعث ابتال به این ســرطان، به خصوص سرطان 

انتهاى زبان، شود.
همانطور که در بیمارى هاى دیگر ارث تأثیرگذار است، در 
ســرطان زبان هم این قاعده صدق مى کند، عالوه بر این 
مورد سبک زندگى و رژیم غذایى هم از فاکتور هاى مهم 

به شمار مى رود. 

خال یکى از نشــانه هاى بزرگ ســرطان زبان اســت، 
این خال هاى خطرناك معموًال ســفید یا قرمز هســتند 
و درمان آنها بیشــتر از دوهفته طول مى کشــد؛ با دیدن 
این نوع خال ها ســریع به پزشــک مراجعه کنید. داشتن 
بو ى بد دهان از نشــانه هاى رایج ابتال به ســرطان زبان 
اســت اما با مســواك زدن دندان و زبان از بین مى رود و 
دوباره برمى گــردد و اغلب در شــرایط خطرناك دهان

 مزه خون مى دهد. 
زخم هاى دردناك زبان که اغلب با دارو درمان نمى شود که 
یکى از نشانه هاى سرطان زبان است؛ به طور طبیعى زخم 
دردناك است اما تفاوت آن در حساسیت بیشتر و پیدایش 
زود آنهاست. چیزى که مهم است نباید آن را با زخم هاى 

معمولى دهان اشــتباه بگیرید و به ســطح وطول درد آن 
توجه کنید.

درد ناشى از ســرطان زبان به زبان محدود نمى شود و به 
دهان و گلو مى رســد و در طول روز و انجام فعالیت هایى 
مثل نوشیدن و جویدن آن را احساس مى کنید. درد هنگام 
نوشــیدن و جویدن ممکن است نشانه  ســرطان زبان یا 
عفونت گلو، آلرژى، ورم لوزه باشــد اگر درد بیشتر از یک 
هفته طول بکشد و با نشانه هایى مثل لک همراه باشد سریع 
به پزشک مراجعه کنید. برخى افراد متوجه نمى شوند خون 
ریزى مربوط به کدام ناحیه مى شود، بنابراین با پنبه زبان را 
پاك کنید و ببینید خون ریزى از کجاست؛ اگر متوجه منشأ 

خونریزى از زبان شدید به پزشک مراجعه کنید.

با نشانه هاى 
سرطان زبان
آشنا شوید

افراد باهوش مسن و خردمند مخصوص داستان ها و افسانه ها نیستند و به 
نظر مى رســد افراد با هوش، عمر طوالنى ترى نسبت به سایرین دارند به 
عنوان مثال «اسحاق نیوتن» در سن 84 سالگى، «برتراند راسل»، فیلسوف 
و ریاضیدان در 97 سالگى و «ریتالوى مونتالچینى» نوروبیولوژیست برنده 

جایزه نوبل نیز در 103 سالگى از دنیا رفتند.
اگرچه خدمات درمانى با طول عمر بیشتر ارتباط دارند اما نتایج مطالعات 
نشان مى دهد که ممکن است ارتباط ظریف ترى بین طول عمر و هوش 

وجود داشته باشد.
در سال 2017 گروهى به سرپرستى روانشناس پروفسور «ایان دارى» در 
دانشگاه ادینبورگ تحقیقاتى را در این مورد با بیش از 65 هزار نفر منتشر 
کردند که ضریب هوشى آنان در سال 1947 در سنین کودکى اندازه گیرى 

شده بود.
نتایج این تحقیق نشان داد افرادى که ضریب هوشى باالترى در کودکى 
داشــتند، خطر ابتال به بیمارى هایى مانند سرطان ریه، بیمارى هاى قلبى 
و سکته هاى مغزى کمترى داشــتند که این عوامل موجب افزایش طول 

عمر مى شود.
در واقــع این آمــار بیانگر 

انتخاب هاى بهتر در 
شــیوه زندگى، مانند 

رژیم هاى غذایى 
ســالم و میــزان 

پایین تر از استعمال 
دخانیات باشد.

پژوهشگران دانشگاه کالیفرنیاى سان فرانسیســکو در مطالعه اخیر خود 
دریافته اند بیمارى آلزایمر مســتقیمًا به نواحى از مغز که مسئول بیدارى 

هستند، حمله مى کند.
آلزایمر نوعى اختالل ناتوان کننده است که با مشکالت بسیارى همراه است 
و یکى از آنها این است که افراد مبتال به این بیمارى تمایل دارند در طول 
روز بیش از حد معمول، چرت بزنند. پیش تر پژوهشگران تصور مى کردند 
علت این موضوع این است که این بیمارى باعث ایجاد مسائل مربوط به 
خواب در شب مى شود اما اخیراً پژوهشگران آمریکایى دریافته اند بیمارى 
آلزایمر مستقیماً به نواحى از مغز که مسئول بیدارى هستند، حمله مى کند.

تحقیقات جدید نشان مى دهد که این نواحى جزو نخستین نواحى هستند 
که تحت تأثیر سلول هاى عصبى قرار مى گیرند. محققان معتقدند که چرت 
زدن بیش از حد در روز مى تواند یکى از عالئم اولیه هشدار دهنده بیمارى 
آلزایمر باشد.  «جان او» یکى از پژوهشگران این مطالعه گفت: این موضوع 
بسیار مهم است زیرا تنها یک هسته مغز نیست که تخریب مى شود بلکه 
کل شبکه بیدارى تخریب مى شود. این بدین معنى است که مغز راهى براى 
جبران ندارد زیرا همه این سلول هاى مرتبط با عملکرد بیدارى، همزمان در 
حال نابودى هستند. این یافته ها ممکن است توضیح دهد که چرا پروتئین 

آمیلوئید که تاکنون به طور گســترده مورد مطالعه قرار گرفته در 
تولید  و توســعه روش هاى درمانى مؤثر آلزایمر موفق نبوده 
است. محققان اظهار کردند که از حاال به بعد مى بایست بر روى 

پروتئین تاو متمرکز شویم.

ت
ها
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و ى ر
در واقــع این آمــار بیانگر 

انتخاب هاى بهتر در 
شــیوه زندگى، مانند 

رژیم هاى غذایى 
میــزان  ســالم و

پایین تر از استعمال 
دخانیات باشد.

باهوش ها زیاد عمر مى کنند؟ چرت زدن بیش از حد 
نشانه یک بیمارى خطرناك است 

کافى است یک استکان آبغوره بخورید؛ بعد از 50 ثانیه تغییراتى را در دهان خود شاهد خواهید بود که خبر از وجود بیمارى در قسمت هاى مختلف 
بدن مى دهد.

اگر بعد از خوردن آبغوره دهانتان آب افتاد، به احتمال باال قند خونتان باالست، اما اگر اگر دهانتان خشک شد بدنتان با مشکالت کبدى دست و 
پنجه نرم مى کند. ممکن است بعد از خوردن آبغوره دهانتان کمى کف کند یا بزاق دهانتان چسبناك شود در این صورت احتمال باال بودن چربى 

خون بدنتان بسیار باالست و اگر بعد از این ماجرا سردرد گرفتید احتماًال به  پر فشارى خون مبتال هستید.

روشى عجیب براى تشخیص سالمت بدن 

شرکت اندیشــه پردازان سپاهان 
شــرکت ســهامى خاص به شماره 
ثبــت 23841 و شناســه ملــى 
اســتناد  بــه   10260446413
صورتجلســه مجمع عمومى عادى 
بطور فوق العاده مورخ 1397/10/24 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : اعضاى 
هیات مدیره عبارتنــد از آقاى هومن 
ارفعى به شماره ملى 1284871541 
و خانم هانیه مشرف نورى به شماره 
ملــى 0064315843 و خانــم 
فرشــته مهدى پور به شــماره ملى 
3255635462 که بــراى مدت دو 
سال انتخاب شــدند. خانم شیرین 
شامحمدى مهرجردى به شماره ملى 
1289202117 به ســمت بازرس 
اصلى و آقاى سیداحسان حسینى نیا به 
شماره ملى 1288289499 به سمت 
بازرس على البدل براى مدت یک سال 
مالى انتخاب شــدند . اداره کل ثبت 
اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (564733)

آگهى تغییرات 



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

هر کس باید از کار خویش بهره گیرد و انســان بینا کسى است که 
به درستى شنید و اندیشــه کرد، پس به درستى نگریست و آگاه شد 
و از عبرت ها پند گرفت، ســپس راه روشــنى را پیمود و از افتادن 
در پرتگاه هــا و گم شــدن در کــوره راه هــا دورى کرد و کوشــید 
تا عدالت را پاس دارد و براى گمراهان جاى اعتراض باقى نگذارد، 
کــه در حق ســختگیرى کند، یا در ســخن حــق تحریــف روا دارد 

موال على (ع)یا از گفتن سخن راست بترسد.

مدیر عامل و سردبیر: ایرج ناظمى

مدیر مسئول: هوشنگ غالمى

نشانى: اصفهان، خیابان مدرس، خیابان ادیب

تلفن: 34452005                نمابر: 34452006

چاپ:   رنگین کمان                          

آیین نامه اخالق حرفه اى نصف جهان را در سایت روزنامه مطالعه کنید/امتیاز کیفى در طرح رتبه بندى روزنامه ها: 32/9 

وب سایت:

ایمیل:

سروش:

اینستاگرام:

پیامک: 30007642       و      09132008640

www.nesfejahan.net

 info@nesfejahan.net

nesfejahannewspaper

nesfejahannewspaper


