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شهردارى بهارستان در نظر دارد با استناد به مصوبه شماره 1475/ش ب مورخ 97/12/01 شوراى محترم اسالمى شهر بهارستان 
نسبت به اجاره چهار دستگاه وانت کاپرا دو کابین به رنگ سفید یا مشکى با مدل 93 به باال و به صورت تمام وقت همراه با راننده 
مورد نیاز به مدت یکسال جهت انجام امور گشــت و کنترل منطقه مرغ و محدوده شهر بهارستان از طریق برگزارى مناقصه 

عمومى با شرایط ذیل اقدام نماید.
1- پیمانکاران ملزم به ارائه گواهى آخرین تغییرات و مدارك شرکت، گواهى تشــخیص صالحیت معتبر از اداره کار و امور 

اجتماعى در رشته حمل و نقل مى باشند.
2- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ 200/000/000 ریال مى باشد.

3- پیشــنهاد دهندگان مى توانند از مورخ 98/05/02 تا پایان وقت ادارى مورخ 98/05/16 اسناد مناقصه را از واحد امور 
قراردادها در شهردارى دریافت نمایند. الزم به ذکر است مهلت تحویل پیشنهادات شرکت کنندگان، پایان وقت ادارى روز 

شنبه مورخ 98/05/19 مى باشد که باید به دبیرخانه محرمانه حراست شهردارى تحویل و رسید اخذ نمایند.
4- گشایش پیشنهادات روز یکشنبه مورخ 98/05/20 رأس ساعت 14 بعدازظهر در محل شهردارى بهارستان صورت مى پذیرد.
5- به پیشنهادات مخدوش، مشروط، فاقد سپرده و یا در صورت ناقص بودن اسناد و امضاء و غیر خوانا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

6- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در شرایط خصوصى مناقصه درج گردیده است.
7- پرداخت هزینه درج آگهى در روزنامه ها به عهده برنده مناقصه مى باشد.

دانشگاه آزاد اسالمى واحد دهاقان در نظر دارد مدیریت تاالر پذیرایى و آشپزخانه 
خود را (به صورت مزایده) و پخت و ســرو حدود 13000 پــرس غذاى مورد نیاز 
دانشگاه را (به صورت مناقصه) براى مدت یک سال به اشخاص واجد شرایط واگذار 

نماید.
واجدین شرایط مى توانند تا ده روز پس از درج آگهى نسبت به دریافت و تکمیل 

اوراق شرکت در مزایده- مناقصه به این دانشگاه مراجعه نمایند.
«ضمناً هزینه درج آگهى روزنامه بر عهده برنده مناقصه مى باشد.»

دانشگاه در رد یا قبول پیشنهادها اختیار تام دارد.
تلفن تماس: 53337315- 031 و 09133214280

 آگهى مناقصه عمومى (نوبت دوم)

آگهى مزایده- مناقصه (نوبت دوم)

     

آنچه درباره قند خون  باید بدانید از خام فروشى و صادرات سنگ آهن جلوگیرى کنیدشکیبایى شعار  را   به شعور تبدیل مى کردآموزش و پرورش حقوق نجومى مى دهد؟ بازى در زمین بى طرف مسخره است سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

 چرا بچه هایى که
 با خاك و ِگل بازى 
مى کنند سالم ترند؟

انتظار تحول جدى در توسعه پایدار  اصفهان
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ماجراى هواپیمایى که 
زمینى از جهرم عبور کرد! 

آغاز یک دوره 
بـا «نوید اصفهــان»

اصفهان، به رنگ 
جشنواره فیلم کودك 

درمى آیــد
5

بیشترین 
دلیل مراجعه 

اصفهانى ها براى 
مشاوره چیست؟

این طبیعى است که والدین، نگران سالمتى و بهداشت فرزندان 
خود باشند. برخى از پدر و مادرها ترجیح مى دهند بچه ها فقط در 

فضاهاى بسته و کامًال بهداشتى بازى کنند تا 
در فضاى آزاد و کمى آلوده. 
اما تقریباً همه  پزشکان و   ...

معاون پیشــگیرى بهزیستى اســتان اصفهان 
گفت: بیشــترین علت مراجعه به مراکز مشاوره 
موضوعات مربوط به خانواده از جمله اختالفات 
زناشویى، مشــاوره هاى پیش از ازدواج و مسائل 
تربیت فرزندان اســت که اختالف زناشــویى 

بیشترین آمار مراجعه را دارد.
محمد سعید محمدى در گفتگو با «ایمنا» با اشاره 
به فعالیت 250 مرکز مشــاوره در سطح استان 

اصفهان، اظهار کرد:  از این تعداد ...
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کیهان کلهرکیهان کلهر
 در اصفهـــان در اصفهـــان

 مى نوازد مى نوازد

3

اداره کل راه و شهرسازى استان از تدوین طرح جامع اصفهان خبر داد

سریال طنز کمدین هاى 
«خندوانه» 
درباره داعش

تیم هاى درجه 2 و 3 ؟ بی خود مى گویند
مدیرعامل باشــگاه ســپاهان ضمن ابراز رضایت از اردوى ترکیه، به منتقدان

 بازى هاى دوستانه تیمش واکنش نشان داد.
مسعود تابش، مدیرعامل باشگاه ســپاهان در گفتگویى ضمن ابراز رضایت از 
اردوى تیمش در اردوى ترکیه بیان کرد: من دو سه روز آخر فرصت پیدا کردم تا 

به اردو اضافه شوم. خیلى خوب بود. 
3
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

شناســایى
 109 نقطه حادثه خیز
 در استان اصفهان

در کمپ ساحلى ترکیه چــه گذشت؟
التهاب و جنجال در مسیر یک سفر تفریحى

2

ر م ز ل

5

سپاهان؟ بى خیالسپاهان؟ بى خیال
 از آنها ناراحت نیستم از آنها ناراحت نیستم

م الف: 542623 داوود بحیرایى- شهردار بهارستان

روابط عمومى دانشگاه آزاد اسالمى واحد دهاقان 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد از طریق مناقصه عمومى خرید را مطابق جدول زیر از فروشندگان ذیصالح 
انجام دهد.

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق 292: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ 98/05/19
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8:00 صبح روز یکشنبه به تاریخ 98/05/20

www.abfaesfahan.ir محل دریافت اسناد: سایت اینترنتى شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
www.iets.mporg.ir پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات

شماره تلفن گویا: 8- 36680030- 031 (داخلى 388)

آگهى مناقصه عمومى  (نوبت دوم)

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

مبلغ تضمین (ریال)نوع بودجهموضوع مناقصهشماره مناقصه

خرید یک دستگاه الکتروپمپ جهت ایستگاه 114/2- 2- 98
250/000/000جارىپمپاژ مبارکه (تصفیه خانه آب اصفهان)

خرید لوله U-PVC فاضالبى در اقطار 110، 122- 2- 98
1/100/000/000جارى125 و 160 میلیمتر پوش فیت

نام روزنامه: نصف جهان
تاریخ انتشار: 1398/05/09

آگهى مزایده  (نوبت دوم)

ابراهیم شجاعى- سرپرست شهردارى تیران

شهردارى تیران در نظر دارد به استناد مصوبه ش 451 مورخ 98/02/25 و مصوبه ش 810 مورخ 98/04/23 و مصوبه ش 863 مورخ 98/04/23 
شوراى اسالمى شهر تیران نسبت به اجاره اماکن مشروحه ذیل از طریق مزایده عمومى اقدام نماید.

1- اجاره ماهیانه مجموعه تفریحى، فرهنگى و ورزشى باغ بانوان براى مدت یکسال
2- محل استقرار کانکس اغذیه فروشى جنب بیمارستان بهنیا براى مدت دو سال با افزایش 20 درصدى براى سال دوم (نوبت دوم)

3- اجاره محل مجموعه ورزشى، فرهنگى و آموزشى شمال پارك الغدیر براى مدت پنج سال با افزایش 20 درصدى براى هر سال 
متقاضیان مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت فرم شرکت در مزایده به شهردارى تیران مراجعه نمایند و پیشنهادات خود را تا پایان 

وقت ادارى روز پنج شنبه مورخ 98/05/17 به دبیرخانه حراست شهردارى تیران تحویل نمایند.
م الف: 542865

آگهى مناقصه چاپ اول

على اصغر حاج حیدرى- شهردار خمینى شهر 

شهردارى خمینى شهر در نظر دارد نسبت به انجام مناقصه با مشخصات زیر از طریق آگهى اقدام نماید: 
موضوع مناقصه:   1- لکه گیرى و آسفالت معابر سطح شهر

- مبلغ اولیه اعتبار: 5/000/000/000 ریال                                                                           - مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 250/000/000 ریال
- محل تأمین اعتبارات: اعتبارات شهردارى                                                            - مهلت ارائه پیشنهادهاى مناقصه: پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 98/05/26
- محل دریافت اسناد: امور قراردادهاى شهردارى مرکزى خمینى شهر                        - محل ارائه پیشنهادات: دبیرخانه شهردارى مرکزى خمینى شهر
- تاریخ بازگشایى پیشنهادات: ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 98/05/27                                       - مدت اعتبار پیشنهادها: روز چهارشنبه 98/06/06

- اصالح، جایگزینى و پس گرفتن پیشنهادها نیز در زمان مقرر و محل تسلیم پیشنهادها انجام نمى شود.
م الف: 550604

ش به ا ا ش ای شک

ترجیح مى دهند بچه ها فقط در 
ى بازى کنند تا 

تابش با اشاره به منتقدان بازى هاى دوستانه سپاهان در اردوى ترکیه:
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خالد شفیعى:خالد شفیعى:

دادرباره د ردرباره درب درباره

معاون راهدارى اداره کل راهدارى 
و حمل و نقل جاده اى استان اصفهان خبر داد:
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هفته گذشته فیش حقوقى یکى از معاونان وزیر آموزش 
و پرورش در رسانه ها منتشر شد که در آن رقم دریافتى 
این معاون وزیر 20 میلیون قید شده بود. این امر در حالى 
است که حقوق معلمان چیزى حدود یک میلیون و 700 

تا دو و نیم میلیون متغیر است.
بعد از گذشت یک هفته از این ماجرا مشخص شد که این 
حقوق 20 میلیونى را فقط یک نفر نمى گیرد بلکه چهار 
نفر دیگر در وزارتخانه نیز داراى حقوق نجومى هستند. در 
این بین وزارت آموزش و پرورش هیچ اطالعیه اى براى 

شفاف سازى این مسئله منتشر نکرد.
سرپرســت وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به اینکه 

حقوق 20 میلیونى چهار معاون وزیر صحت دارد یا خیر 
به «میزان» گفت: این حقوق نجومى براى چهار معاون 
نیســت بلکه پنج معاون وزیر حقــوق نجومى دریافت 
مى کنند.  ســید جواد حســینى افزود: وزارت آموزش و 
پرورش این حقوق را بــه این پنج نفــر نمى دهد بلکه 
این معاونان وزیر بــه دلیل اینکه عضــو هیئت علمى 
دانشگاه هستند این حقوق را دریافت مى کنند. سرپرست 
وزارت آموزش و پرورش افــزود: اعضاى هیئت علمى 
دانشــگاه ها وقتى بــه وزارت علوم مى آینــد با حفظ 
حقوق مأمور مى شوند و دانشــگاه این حقوق را به آنها 

مى دهد.

سخنگوى قوه قضاییه از محکومیت محمدعلى نجفى 
به دو ســال حبس به جرم حمل ســالح غیــر مجاز و 

قصاص نفس به جرم قتل میترا استاد خبر داد.
به گزارش «خبرآنالین»، غالمحسین اسماعیلى دیروز 
در هفتمین نشست خود با خبرنگاران گفت: رأى پرونده 
قتل میترا اســتاد و اتهام آقاى محمدعلى نجفى صادر 
شده است و امروز (دیروز) به وکالى اولیاى دم و متهم 
ابالغ شده است. در کیفرخواست قتل عمد، ایراد صدمه 

غیرمؤثر در قتل و نگهدارى اسلحه غیرمجاز بود.
او ادامه داد: دادگاه قتل عمد را محرز دانسته و با توجه 
به تقاضاى اولیاى دم حکم به قصاص صادر کرده است. 

درباره ایراد صدمه غیر مؤثر در قتل دادگاه رأى برائت 
صادر کرده و بر خالف دادسرا به این نتیجه رسید یک 
تیر به مرحومه اصابت کرده و به کف دست خورده و از 
آن عبور کرده و در ســینه او جا گرفته است و به موجب 
قانون، یک حکم صادر شــده  و حکم اشد که قصاص 
است صادر شده است. درباره نگهدارى سالح غیرمجاز 
هم دادگاه او را به دو ســال حبس محکوم کرده. حکم 
غیرقطعى اســت و قابل فرجامخواهى در دیوان عالى 

کشور است. 
اســماعیلى افزود: اصل قصاص حق الناس است و با 

تصمیم اولیاى دم اجرا مى شود. 

آموزش و پرورش
 حقوق نجومى مى دهد؟

محمدعلى نجفى 
به اشد مجازات محکوم شد

مواجهه با چالشى جدید
 در تاالب انزلى

تاالب انزلى، عــروس تاالب هاى   میزان|
ایران که این روز ها با اجراى طرح بایوجمى با چالش 
مواجه شده بود امروز با چالش جدیدى به نام ماهى 
پیرانا مواجه شــده اســت. ماهى پیرانا معموًال در 
آمریکاى جنوبى و برزیل زندگى مى کند و صیدش 
یکى از جاذبه هاى گردشــگرى معروف این ناحیه 
است، نکته منحصر به فرد درباره این ماهى این است 
که همه چیز خوار است و مى تواند حیوانات بزرگ و 
حتى انســان را هم در زمانى کم بخورد. قربانعلى 
محمد پور، مدیر کل محیط زیست استان گیالن از 
صید شدن یک ماهى پیرانا در تاالب انزلى خبر داد 
و افزود: این ماهى هم قطعًا توسط مردم در تاالب 

انزلى رها سازى شده است.

اولین عامل
 مرگ و میر ایرانى ها

  ایرنا | وزیر بهداشــت، درمــان و آموزش 
پزشکى، بیمارى هاى غیرواگیر را عامل اول مرگ 
و میر در کشور عنوان کرد و گفت: اگر دوراندیشى 
نکنیم در ســیاه چاله بیمارى هاى غیرواگیر اسیر 
و محبوس مى شــویم. ســعید نمکى با اشــاره به 
هزینه هاى سرسام آور درمان بیمارى هاى غیرواگیر 
براى کشــور گفت: فقط یک دوره شیمى درمانى 
معادل واکسیناسیون کودکان یک شهرك هزینه 

دارد.

نگرانى کمبود پزشک 
بیجاست

قائم مقــام معاونت آموزشــى وزارت   بهار|
بهداشــت با تأکید بر اینکه نگرانى کمبود پزشک 
بیجاســت، گفت: با توجه به آمار 120 هزار نفرى 
پزشک در کشــور و همچنین 55 هزار دانشجوى 
رشته هاى علوم پزشکى در دانشگاه ها ما در آینده 

نزدیک با نیروى مازاد پزشکى مواجه خواهیم شد.

دلیل اصلى بازداشت 
حامد زمانى 

بهمن بابازاده، فعال رسانه اى در حوزه   بهار|
موسیقى کشف وافور را دلیل بازداشت حامد زمانى 
در فرودگاه مهرآباد اعالم کرد. او نوشت: «منظور 
پلیس فــرودگاه از ادوات ممنوعه در ماجراى حامد 
زمانى؟ بله کشــف «وافور» صحت دارد.» رئیس 
پلیس فرودگاه ها وجود «ادوات ممنوعه» در کیف 
فرد همراه حامد زمانى «خواننده سرودهاى صدا و 
سیما» را تأیید کرده بود.  در پى انتشار گزارش هایى 
درباره درگیرى زمانى در فرودگاه تهران با مأموران، 
پرونده اى علیه او در دادســرا تشــکیل شده است. 
با توجه به اینکه در خبرهاى اولیه در شــبکه هاى 
احتماعى دلیل این درگیرى، همراه داشــتن مواد 
مخدر، ذکر شده بود معلوم نبود «ادوات ممنوعه» 
مد نظر مقام ناجا، همین مواد مخدر بوده یا نه، که 

حاال معلوم شده «وافور» بوده است!

رتبه اول طالق
سرپرســت معاونت فرهنگى و امور   بهار|
جوانان اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوى 
گفت: در مقایسه با ســال 97-96 استان خراسان 
رضوى رتبه اول طالق کشور را دارد؛ همچنین در 
این استان شــاهد کاهش ازدواج، افزایش طالق، 
افزایش ســن ازدواج وطول مــدت دوران جوانى 

هستیم.

تیم جدید سعید معروف 
 پانا| سعید معروف، پاســور تیم ملى والیبال 
ایران که فصل گذشته در سیه نا ایتالیا بازى مى کرد 
در فصل جدید تصمیم گرفته است راهى لیگ چین 
شود. کاپیتان تیم ملى ایران قرار داد یکساله خود را 
با باشــگاه بایک کوتور امضا کرده و براى اولین بار 
قصد دارد در لیگ آسیایى به غیر از لیگ برتر ایران 

حضور داشته باشد.

توضیح «ظریف» درباره 
نامه نگارى به رهبرى 

محمدجواد ظریــف، وزیر امور   خانه ملت|
خارجه درباره محتواى پاســخ مقام معظم رهبرى به 
نامه خود در خصوص سریال «گاندو»، گفت: رهبرى 
همیشــه به من محبت داشــتند و من وامدار محبت 
ایشــان هســتم؛ این محبت همچنان ادامه دارد و 
اگر محبت هاى ایشــان نبود، برخى اتفاقاتى که در 
بعضى جاها مى افتد، امــکان تحمل را از بین مى برد. 
وى در پاســخ به اینکه آیا در برابر انتقادات دل نازك 
شده اید، عنوان کرد: خیر، اصًال دل نازك نشدم؛ اتفاقًا 
در برابر انتقادات بسیار شکیبا هستم و هیچ مشکلى با 
انتقاد ندارم اما انتقاد با تخریــب، توهین و افترا فرق 

بسیار دارد.

خبر نماینده مجلس
 از سفر مکرون به ایران

  باشگاه خبرنگاران جوان | عضو گروه 
دوستى پارلمانى ایران و فرانســه، با اشاره به زمزمه 
سفر رئیس جمهور فرانسه به تهران، اظهار کرد: ماه 
گذشته از سوى دولت فرانسه اعالم شد که قرار است 
«امانوئل ماکرون»، رئیس جمهور فرانســه در اواخر 
تیر ماه به ایران سفر کند. اما به نظر مى رسد که سفر 
وى به دلیل مشکالت داخلى فرانسه به تأخیر افتاده 
است. على اکبر رنجبرزاده تصریح کرد: ممکن است 
که ماکرون به دنبال مأموریت خاصى براى برجام و 
حل مشــکالت میان ایران و آمریکا باشد. وى گفت: 
پیش بینى مى شــود که در ماه جارى رئیس جمهور 
فرانسه به ایران سفر کند اما تاریخ آن به صورت دقیق 

مشخص نشده است.

برهه سخت 
 پانا| آیت ا... رى شهرى، تولیت آستان مقدس 
عبدالعظیم (ع) گفــت: دوران کنونى ســخت ترین

برهه اى اســت که تاکنون بر جمهورى اسالمى ایران 
گذشته و با تدابیر امام گونه رهبر معظم انقالب و بصیرت 
مردمى از این آزمون هاى سخت سربلند بیرون مى آییم.

نگفتم نماز جمعه  خلوت شده 
 ایسنا| آیت ا... سیداحمد خاتمى در پاسخ به 
این پرسش که علت طرح سخنانى از قول وى درباره 
خلوت شــدن نماز جمعه ها در روزهاى اخیر چیست؟ 
اظهار کرد: من در خطبه هایم نگفتم نماز جمعه خلوت 
شده است. من گفتم رسانه ها از خلوت شدن نماز جمعه 
خوشحال نباشند. اینکه به طور کلى بگویم نماز جمعه 
خلوت شده است، قضاوتى واقع بینانه نیست و اینکه به 
شکلى کلى مطرح کنیم که نماز جمعه ها خلوت نشده 

است هم واقع بینانه به نظر نمى آید.

پایان تجارت برجامى
در حالی کــه خصومت   روزنامه اعتماد|
دولت آمریکا بــا ایران با وضع تحریم هاي ســخت 
به باالترین نمود خود رســیده، روابط تجاري بخش 
خصوصی نیز در حال رســیدن به توقف کامل است. 
روابط تجاري دو کشور که بعد از برجام روندي رو به 
رشد در پیش گرفته بود این روزها میزان بسیار اندکی 
است و احتماًال به زودي به طور کامل متوقف می شود.

اقدام جالب فرمانده
فرمانده کل ســپاه با اقدامى جالب    فارس|
توجه باعث تعجب شهروندان اهوازى شد. در روزهاى 
انتهایى هفته گذشــته فرمانده کل ســپاه پاسداران 
انقالب اســالمى به خوزستان ســفر کرد و رسانه ها 
گزارش هاى متنوعى از بازدید وى از مناطق سیل زده 
و زلزله زده منعکس کردند. اما یکى از مواردى که در 
این سفر از چشم رسانه ها پنهان ماند، حضور سرلشکر 
سالمى در سالن انتظار فرودگاه مثل مسافران عادى 
بود که باعث تعجب و استقبال مســافران حاضر در 
فرودگاه اهواز شد. به نظر مى رسد چنین اقداماتى هر 
چند هم کوچک به نظر برســند، اما باعث همگرایى 

بیشتر بین مردم و مسئ والن مى شوند.

خبرخوان

«یورونیوز» در گزارشى نوشت: در ماه اوت سال 2003، 
پانزده هزار نفر در فرانســه در اثر گرما جان خودشان را 
از دســت دادند در حالى که دماى هوا حداکثر 44 درجه 
سانتیگراد بود ولى در مناطق گرمسیر ایران، دماى هوا 
گاهى به 60 درجه سانتیگراد هم مى رسد بى آنکه کسى 
در اثر گرما جانش را از دست بدهد. روز یک شنبه هفته 
جارى، حداکثر دماى هواى لنــدن 24 درجه و حداکثر 
دماى هواى پاریس 27 درجه سانتیگراد بود ولى دماى 
اهواز به 47 درجه سانتیگراد و دماى قلعه گنج، شهرى در 
جنوب استان کرمان، به باالى 50 درجه سانتیگراد رسید 
ولى گرما موجب مرگ و میر در این دو شهر جنوبى ایران 
نشــد. چرا گرم شــدن عمومى کره زمین، در شهرهاى 

پیشــرفته اروپایى مخل زندگى مردم و گاه مرگ آفرین 
است ولى در شهرهاى نه چندان پیشرفته مناطق گرمسیر 

ایران چنین تبعاتى در پى ندارد؟
در حالى که در پیشرفته ترین شــهرهاى اروپایى، اکثر 
مردم در خانه هایشان کولر ندارند، در روستاهاى دورافتاده 
و محروم مناطق کویرى و گرمسیر ایران، کمتر خانه اى را 
مى توان پیدا کرد که بى کولر باشد. اینکه استفاده فراگیر از 
کولر در شهرها و روستاهاى گرمسیر ایران و فقدان چنین 
امرى در اکثر شهرهاى اروپایى، ناشى از مصرف باالى 
انرژى در ایران است یا نه، سئوالى است که محمدعلى 
حامدى، کارشناس محیط زیست و منابع آبى، در پاسخ به 
آن مى گوید: «این تفاوت نه ناشى از مصرف بیشتر انرژى 
توسط ما ایرانیان بلکه برخاسته از سبک زندگى متفاوت ما 
و اروپایى هاست. یعنى ما خودمان را با شرایط اکولوژیکى 
گرمسیرى جنوب ایران، تطبیق داده ایم. اروپایى ها طى 
سال هاى متمادى با گرماى چندانى مواجه نبوده اند که 
بخواهند از تکنولوژى براى رهایى از گرما استفاده کنند. 
میانگین درازمدت دماى لندن هیــچ وقت از 24 درجه 
باالتر نمى رفت که نیازى به استفاده از وسایل سرمایشى 
داشته باشند. یعنى سبک زندگى  مردم اروپا با میانگین 
درازمدت دما و بارش شهرهایشــان تنظیم شده. سبک 
زندگى با شرایط درازمدت اقلیمى تطبیق پیدا مى کند و به 
همین دلیل وقتى دماى پاریس ناگهان 39 درجه مى شود، 
ساختار زندگى  مردم پاریس به هم مى ریزد. در حالى که 
دماى 39 درجه در اهواز و بسیارى از شهرهاى گرمسیر 
ایران، دمایى اســت که مردم در درازمدت با آن مواجه 

بوده اند و توانسته اند خودشان را با آن تطبیق دهند.»  

از جمله پرونده هاى کالن زمین خوارى که «شــوراى 
حفظ حقوق بیت المال در اراضــى و منابع طبیعى» به 
آن ورود کرده، پرونده  معروف به «حســینیه قائم» در 

سعادت آباد تهران است.
ماجرا از این قرار اســت که در ســال 85 به تعدادى از 
نمایندگان وقت مجلس یک قطعه زمین 3000 مترى در 
خیابان درختى سعادت آباد براى احداث حسینیه واگذار 
مى شــود و این افراد طبق قراردادى که با سازمان ملى 
زمین و مسکن داشــتند، اجازه تغییر کاربرى نداشتند و 
وزارت راه و شهرسازى این اراضى را تنها براى ساخت 

حسینیه واگذار کرده بود.

با این حال، افراد مزبور این زمیــن را بدون اینکه حق 
واگذارى داشــته باشند، مى فروشــند و مالک جدید با 
فرایند هاى نامتعارف، شهردارى را ملزم به صدور پروانه 
ساخت مى کند تا اینکه وزارت راه و شهرسازى متوجه 
تغییر کاربرى و فروش اراضى واگذار شــده مى شود و 

شکایت مى کند.
جالب تر آنکه در زمان طرح شــکایت، هیچ ســازه اى 
به روى این ملک وجود نداشــت اما در حال حاضر یک 
ساختمان که تا طبقه هشتم هم باال رفته، احداث و البته 
جلوى ادامه احداث آن با دســتور مقــام قضایى گرفته 

شده است.

یک کمپ ساحلى در ترکیه از پذیرش و خدمات دهى 
به مســافران ایرانى خوددارى کرد. دامنه اعتراض این 

مسافران به ایران کشیده شده است.
حرمت ا... رفیعى، رئیس هیئــت مدیره انجمن صنفى 
دفاتر خدمات مسافرتى ایران که پرونده این مسافران 
را پیگیرى مى کند، درباره اتفاقى که باعث محرومیت 
جمعیت زیادى از مســافر ایرانى از خدمات گردشگرى 
در کشور ترکیه شده است، به «ایسنا» گفت: حدود دو 
هفته پیش فستیوال تابستانى در منطقه ساحلى «کمر» 
ترکیه برگزار شد که بیش از 20 آژانس ایرانى براى تور 
آن تبلیغ کردند. جمعیت قابل توجهــى از ایران براى 
شرکت در این فستیوال و تور آن ثبت نام کردند. هزینه
 این ســفر براى هر نفر حدود دو میلیون تومان بود. در 
تبلیغات آمده بود که مسافران در کمپ ساحلى اقامت 

دارند.
وى افزود: متأسفانه در همان شب نخست اعتراض هایى 
به غذا شــد که فضاى کمپ را ملتهب کرد. آنطور که 
گزارش شــده، تعدادى از مســافران همان شــب با 
آژانس هایشــان در ایران تماس مى گیرند و نسبت به 
خدمات معترض مى شوند. سفارت ایران پس از تماس 
برخى از مسافران، بالفاصله وارد عمل مى شود و هنوز 
هم پیگیر موضوع است. اتفاق آن شب باعث شد کمپ 
از خدمات دهى به دیگر مسافران ایرانى که تعدادشان 
زیاد بود، خوددارى کند. سازمان میراث و ما که در جریان 
مشــکل قرار گرفته بودیم، از آژانس ها و مجریان این 
تور درخواست کردیم پیگیرى کنند تا مسافران ایرانى 
سرگردان نشوند، یا شرایط بازگشت آنها به کشور فراهم 
شــود و یا هتل هایى را براى اقامــت جایگزین کمپ 
کنند. برخى از مســافران معترض شدند که پولى براى 

جایگزین کردن هتل ندارند و به کشور برگشتند.
وى گفت: حاال این مســافراِن معترض، انتظار دارند از 
آژانس ها خســارت دریافت کنند، چون از نظر مالى و 

زمانى متضرر شده اند. حق هم دارند اما از طرف دیگر، 
آژانس ها زیر بار پرداخت خسارت نمى روند. توجیهشان 
این است که پول مسافر را در حمل و نقل و کمپ هزینه 
کرده اند و کم کارى نشده که بخاطر آن خسارتى بدهند. 
مدیر آژانسى که مجرى اصلى این تور بوده نیز در حال 

حاضر از دسترس خارج شده است.
او درباره برخورد کمپ ســاحلى که از ارائه خدمات به 
مسافران ایرانى سر باز زده اســت، توضیح داد: از همه 

کشورها در آن کمپ مســافر بوده. براى ما این سئوال 
مطرح است چرا حقوق آن گردشــگران کامل رعایت 
شده و مسافر ایرانى محروم شــده است. براى گرفتن 
پاســخ باید منتظر نتیجه پیگیرى هاى ســفارت ایران 
در ترکیه باشیم. ما هم در نامه اى به تورساب (اتحادیه 
گردشگرى ترکیه) واقعه را شرح داده و خواستار پیگیرى 

و پاسخ قانع کننده  آنها شده ایم.
رئیس هیئــت مدیــره انجمن صنفى دفاتــر خدمات 

مســافرتى درباره کوتاهى برپاکنندگان این کمپ در 
آرام کردن جو و ارائــه خدمات، گفت: طبیعى اســت 
وقتى گروهى معترض مى شــود فضــا ملتهب و آرام 
کردن جو سخت خواهد شــد. اما واقعیت این است که 
برگزارکنندگان آن کمپ نتوانستند به مسافران خدمات 
بدهند و مسافر ایرانى  را محروم کردند. وضعیت پیش 
آمده در آن کمپ کامًال اضطرارى بوده و برگزارکننده 

باید تدبیر و اوضاع را مدیریت مى کرد.

التهاب و جنجال در مسیر یک سفر تفریحى

در کمپ ساحلى ترکیه چه گذشت؟

مشاور رئیس مجلس شوراى اسالمى درباره میزان نتیجه 
بخش بودن دومین نشست کمیســیون مشترك برجام در 
وین یادآور شد: با توجه به صبر جمهورى اسالمى باید دید 
اروپایى ها چه گام هاى عملى براى حفظ برجام برمى دارند. 
تا زمان اجراى مرحله ســوم کاهش تعهدات ایران 50 روز 
زمان باقى است، اگر بخواهیم منتظر گام چهارم هم بمانیم 
110 روز مى شود. اما در گام چهارم دیگر باید برجام را تشییع 
جنازه کرد. یعنى آقایان اروپایى باید بیایند، زیر جنازه برجام را 

بگیرند و آن را خاك کنند.
منصور حقیقت پور درباره میزان جدیت اروپایى ها براى حفظ 
برجام ادامه داد: اروپایى ها جدى هستند ولى نمى دانستیم 

اینقدر بى ُعرضه هســتند. در لفظ و صحبــت و مذاکرات 
اقدامات آمریکایى ها را منکوب و رد مى کنند ولى پاى اجرا 
که مى رسد نمى توانند خألهاى خروج آمریکا از برجام را پر 

کنند چون مى ترسند.
نایب رئیس کمیسیون ویژه برجام مجلس نهم اظهار کرد: 
قبل خروج آمریکا از برجام وقتى اسم کشورهاى پرطمطراق 
اروپایى همچون انگلیس، فرانسه و آلمان مطرح مى شد، فکر 
مى کردیم پشت این اسامى غنایى از مدیریت و اعتبار وجود 
دارد اما بعد از خروج آمریکا از برجام، آنها نشان دادند که بسیار 
بزدل هستند. بى خود نبود که هیتلر با یک تالش مختصر 

توانست همه این کشورها را اشغال کند چون اراده ندارند.

«رأى الیوم» نوشــت: اظهارات نرم متقابــل بین ایران و 
عربستان ســعودى، آن هم در زمانى که تنش ها در بحران 

خلیج فارس به اوج خود رسیده، شایسته تأمل است.
در ادامه این مطلب آمده است: پیش از ورود به هر تجزیه و 
تحیلى، باید به دو مسئله توجه داشته باشیم که نقش ویژه در 
رفتارهاى نرم بین دو کشور که در طول سال هاى اخیر بى 

سابقه است، بپردازیم:
اول، استقبال گرمى که از حجاج ایرانى به عمل آمد؛ همانطور 
که خبرگزارى رسمى جمهورى اســالمى ایران، «ایرنا»، 
تصاویرى را در سایت خود منتشــر کرد که در آن، حجاج 
هنگام ورود به مزار رسول اکرم (ص) و بقیع، مورد استقبال 

گرم مسئوالن حج در عربستان قرار مى گیرند.
دوم، آزادى کشــتى ایرانى (هپینس 1) توســط عربستان 

سعودى که به دلیل مشکل فنى، در بندر جده لنگر انداخته بود 
و سعودى ها پذیرفتند که به آب هاى منطقه اى ایران بازگردد 
و سخنگوى وزارت خارجه این کشــور، عباس موسوى، از 

تالش هاى سعودى ها در این چارچوب، تقدیر کرد.
این برخوردهاى نرم بین دو کشــورى کــه درگیرى ها و 
اختالفات زیادى، به ویژه در سطح بحران هاى حجاج ایرانى 
و شکایت هاى متعدد آنها از بدرفتارى برخى مسئوالن امنیتى 
سعودى در فرودگاه ها و راه هاى مرزى، وجود داشت، منعکس 
کننده زبان تعامل و دیپلماســى تازه اى است که امیدواریم 
افزایش یافته و مقدمه اى براى مذاکرات و دیدار هایى باشد 
که در نهایت، از تنش در روابط میان ایران و عربســتان، در 
خصوص مســائل منطقه اى، به  خصــوص پرونده جنگ 

یمن، بکاهد.

اروپایى ها بى عرضه اند زمینى که قرار بود حسینیه شود، برج شد!

ماجراى هواپیمایى که زمینى از جهرم عبور کرد! چرا گرماى اروپا کشنده است،گرماى جنوب ایران نه؟

زبان تعامل و دیپلماسى تازه  بین ایران و عربستان 

تصاویرى از انتقال یک هواپیماى فوکر مســافربرى در 
کمربندى جهرم به طور گسترده در فضاى مجازى منتشر 
شده است که به وســیله یک یدك کش حمل مى شد. 
 این تصویر که باعث تعجب بســیارى از کاربران شــد 
پرسش هایى مبنى بر اینکه این هواپیما به چه دلیلى از راه 
زمینى و چرا از جهرم عبور مى کند و مقصد آن کجاست در 

فضاى مجازى شکل گرفت.
منطقه آزاد کیش در این زمینه اعالم کرد: هواپیماى فوکر 
براى اســتقرار در آب هاى پیرامون جزیره کیش توسط 
بخش خصوصى خریدارى شده و در حال حمل و انتقال 
به جزیره کیش است. افرادى که این یدك کش را هدایت 
مى کنند در جهرم استراحت و از این شهر به مقصد بندر 

آفتاب حرکت کردند.
سرپرســت فرماندارى جهرم نیز در ایــن زمینه گفت: 
هواپیما اسقاطى بوده و بال هایش جدا شده و تنها اتاقک 

مسافربرى هواپیما با یدك کش منتقل شده است.
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ساماندهى برنامه هاى فرهنگى
شهردار شهر گز گفت: تشـکیل شوراى هم  اندیشى در 
ساماندهى و برنامه ریزى هاى فرهنگى در شهر گز بسیار 
مؤثر بوده اسـت. محمود بخشـى با اشـاره به برگزارى 
نخستین محفل شعر و موسیقى در این شهر، اظهار کرد: 
شهر گز داراى پیشینه و قدمت بسیارى است و صاحبان 
ذوق، ادیبان، مشاهیر و فرهیختگان بسیارى از این خطه 
بوده اند. شهردار شهر گز احیاى مجموعه فرهنگسراى 
«ادیب برومند» و تشـکیل شـوراى هم اندیشى شعر و 
موسـیقى را گامى مؤثر در ایجـاد نشـاط و بالندگى در 

توانمندى هاى فرهنگى دانست.

در انتظار 41 درجه
کارشـناس پیش بینـى اداره کل هواشناسـى اسـتان 
اصفهان گفت: احتمال اینکه دماى هـواى اصفهان تا 
پایان هفته به 41 درجه برسد وجود دارد. حجت ا... على 
عسگریان در گفتگو با ایسنا با بیان اینکه تا پایان هفته 
هواى تقریباً گرمى نسبت به اوایل هفته پیش رو داریم 
و هوا گرم تر مى شود، اظهار کرد: جو تقریباً پایدار است 
و آسـمان به صورت صاف تا کمى ابرى و گاهى نیز به 

صورت باد تقریباً شدید پیش بینى مى شود.

 از جشنواره چه خبر؟
رئیس کمیتـه کارگاه ها و نشسـت هاى سـى و دومین 
جشـنواره بین المللى فیلم کودك و نوجوان، از جزییات 
کارگاه هایى خبر داد که قرار است در حاشیه این رویداد 
برگـزار شـود. جالل الدیـن اعتباریـان اظهار کـرد: در 
جشنواره امسال 14 کارگاه تخصصى سینما طراحى شده 
که چهار کارگاه آن مخصوص کودکان و نوجوانان و ده 

کارگاه براى فیلمسازان است.

فوت کارگر 47 ساله اصفهانى 
فرمانده انتظامى شهرستان اصفهان از مرگ کارگر 47 
ساله اى حین کار در یک کارگاه سیمان کارى خبر داد. 
سـرهنگ محمدرضا خدادوسـت اظهار کرد: مأموران 
گشـت کالنترى 24 به همـراه تیم هاى امـدادى پس 
از حضور در محل مشـاهده کردند او حیـن جابه جایى 
دسـتگاه تراش بر اثر بى احتیاطى دچار سـانحه شده و 
دسـتگاه تراش به سـینه وى برخورد کرده اسـت. وى 
گفت: کارگر مصدوم به علت شـدت جراحات وارده در 

بیمارستان فوت کرد.

«بادکنک طالیى» ظرفیت 
تبدیل به جشنواره را دارد

محمد عیدى، معاون شهردار و رئیس سازمان فرهنگى، 
اجتماعى و ورزشى شـهردارى اصفهان گفت: مسابقه 
نمایشنامه نویسى کودك و نوجوان اصفهان ظرفیت آن 
را دارد که به صورت جشنواره برگزار شود. دومین مسابقه 
نمایشنامه نویسى کودك و نوجوان با عنوان «بادکنک 
طالیى» از سوى دفتر تخصصى تئاتر و تاالر هنر و اداره 
توسعه فرهنگ شهروندى وابسته به سازمان فرهنگى، 
اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان در دو بخش آزاد 

و شهروندى برگزار مى شود.

زمان انتخاب شهردار اردستان 
حمیدرضا تأملى، فرماندار اردستان با بیان اینکه انتظار 
داریم اعضاى شوراى شهر اردستان تا قبل از هفته دولت 
موضوع شهردار اردستان را تعیین تکلیف کنند، اضافه 
کرد: امیدواریم اعضاى شوراى شـهر براى پایان دادن 
به حواشـى که مطرح مى شود هر چه سـریع تر شهردار 

اردستان را انتخاب کنند.

آتش در 45 هکتار مرتع
سرپرست اداره محیط زیست نطنز گفت: در سال جارى 
حدود 45 هکتار از مراتع موجود در منطقه حفاظت شده 
کرکس نطنز در آتش سـوخته اسـت. علیرضا غالمى 
گفت: بزرگ ترین آتش سوزى در سال جارى  در منطقه 
حفاظت شده کرکس نطنز بوده است که در تاریخ 7 تیر 
ماه به میزان 30 هکتار از مراتع روستاى بیدهند طعمه 

حریق شد.

خبر

معاون راهدارى اداره کل راهدارى و حمل و نقل جاده اى 
استان اصفهان گفت: 109 نقطه پر حادثه در استان اصفهان 
شناسایى شده که بى خطرســازى 67 نقطه از این تعداد، 

نیازمند اختصاص اعتبارات کشورى است.
فرزاد دادخواه در جلسه بررسى مشکالت حوزه راهدارى 
شهرستان تیران وکرون اظهار کرد:  مسئوالن محلى براى 
رفع مشکل پیچ خطرناك و وضعیت جاده روستایى تندران 
اقدام به آزادسازى محورهاى حاشیه اى آن کرده اند، اما الزم 
است با اختصاص اعتبارات بیشتر وضعیت این پروژه بهبود 
پیدا کند.  وى افزود: 109 نقطه پر حادثه در استان اصفهان 
شناسایى شده که بى خطرســازى 67 نقطه  از این تعداد، 

نیازمند اختصاص اعتبارات کشورى است.
معاون راهدارى اداره کل راهدارى و حمل و نقل جاده اى 
استان اصفهان با تأکید بر ضرورت برنامه ریزى براى رفع 
چالش هاى راهدارى، خاطرنشــان کرد: مسیر روستایى 
تندران جزو 67 نقطه پر حادثه ملــى قرار گرفته و با توجه 
به حجم باالى ترافیک خودرویى آن، باید مشــکل آن در 
کوتاه ترین زمان رفع شود. دادخواه ادامه داد: بودجه سازمان 
راهدارى و حمل و نقل براى رفع چالش هاى جاده اى کافى 
نیســت و براى جبران آن به اعتبارات محلى نیاز اســت، 
وضعیت اعتبارى و توزیع قیر هم به گونه اى نیســت که 

کارهاى عمرانى با سرعت انجام شود.

مســئول ســازمان اردویى راهیــان نور ســپاه حضرت 
صاحب الزمان (عج) گفت: حدود 14 هزار نفر از سراســر 
استان اصفهان طى 37 دوره به مناطق عملیاتى کردستان 
اعزام مى شــوند. عباس محمدى درباره برگزارى اردوى 
راهیان نور در سطح اســتان اصفهان، اظهار کرد: اردوى 
راهیان نور در اصفهان از اواخر تیر ماه آغاز شــده و طبق 
برنامه ریزى هاى به عمل آمده نزدیک بــه 37 دوره اردو 
برگزار مى کنیم که همه روزه از سطح استان اصفهان اعزام 
به مناطق عملیاتى صورت مى گیرد.  وى تصریح کرد: همه 
روزه و به صورت همزمــان دو کاروان در مناطق عملیاتى 
استان کردستان در شهرهاى سقز و بانه حضور داشته و از 

یادمان شهداى سیران وند (شهداى غریب)، یادمان شهداى 
بلفت در سردشت و یادمان شهداى بوالحسن در شهرستان 

بانه بازدید کرده و یاد شهدا را زنده مى کنند.
محمدى درباره رویکرد و اهــداف اصلى برگزارى اردوى 
راهیان نور در اصفهان خاطرنشــان کرد: زنده نگهداشتن 
یاد و خاطره شهدا، بازدید نسل جوان از یادمان هاى دفاع 
مقدس در مناطق عملیاتى کردســتان و آشنایى با 5600 
شهید اصفهانى که در کردستان به شــهادت رسیده اند و 
تبادل افکار و آشنایى بازدیدکنندگان از فرهنگ و آداب و 
رسوم مردمان کردستان از اهداف اصلى برگزارى راهیان 

نور در اصفهان است.

اعزام 14 هزار اصفهانى به 
مناطق عملیاتى کردستان

شناسایى 109 نقطه 
حادثه خیز در استان اصفهان

معاون پیشگیرى بهزیستى استان اصفهان گفت: بیشترین 
علت مراجعه به مراکز مشاوره موضوعات مربوط به خانواده 
از جمله اختالفات زناشویى، مشاوره هاى پیش از ازدواج و 
مسائل تربیت فرزندان است که اختالف زناشویى بیشترین 

آمار مراجعه را دارد.
محمد سعید محمدى در گفتگو با «ایمنا» با اشاره به فعالیت 
250 مرکز مشاوره در سطح استان اصفهان، اظهار کرد:  از 
این تعداد 132 مرکز در شهرستان اصفهان و 123 مرکز در 
سایر شهرستان ها فعالیت دارد، مراکز مشاوره در قالب هاى 
مختلفى شامل مراکز مشاوره عمومى و تخصصى فعالیت 
دارند. وى با اشــاره به اینکه برخى مداخالت روانشناسى 
مستلزم مداخالت تخصصى اســت، افزود: مواردى چون 
خانواده و ازدواج، اختالالت جنســى، کودکان استثنایى، 
تربیتى یا تحصیلى، مشاوره شغلى و سازمانى داراى مراکز 
تخصصى هستند که معموًال مردم در صورت نیاز به خدمات 

تخصصى به این مراکز مراجعه مى کنند.

 معاون پیشــگیرى بهزیستى اســتان اصفهان گفت: در 
مراکز مشاوره یک نفر مؤسس حقوقى یا حقیقى تعدادى 
متخصص روانشــناس در حوزه هاى مختلــف را به کار 
مى گیرد که در آن مرکز کار کننــد. وى در خصوص خط 
مشاوره تلفنى بهزیستى تصریح کرد: خط 1480 به صورت 
تلفنى به کســانى که به هر دلیل تمایل ندارند مشــاوره 
حضورى داشــته باشند در تمام کشــور و استان اصفهان 
خدمات مشاوره ارائه مى دهد، در سال 97 تعداد کل افراد 
تماس گرفته با خط 1480 حــدود 144 هزار نفر بوده که 
بیشتر موضوعات مطرح شــده مربوط به مسائل خانواده 

بوده است.
محمدى با تأکید بر اینکه مشاوره هاى خط 1480 از طرف 
تماس گیرندگان پیگیرى مى شــود، اظهار کرد: سیستم 
نرم افزارى این خط نشان مى دهد یک تماس گیرنده حتى تا 
چند بار مشاوراتش را پیگیرى مى کند و تماس هاى مجددى 
براى دریافت راهنمایى و مشاوره دارد که این حد استقبال از 

مردم قطعاً مثبت و نشانگر مفید بودن خدمات است. وى در 
خصوص مراکز مشاوره روانشناسى دولتى گفت: این مراکز 
به منظور ارائه خدمات به افراد کم توان مالى یا افراد تحت 
پوشش بهزیستى است، همچنین مددجویان بهزیستى با 
دریافت «یارى برگ» مى توانند از خدمات مراکز مشاوره 

دولتى و خصوصى استفاده کنند.
معاون پیشگیرى بهزیســتى استان اصفهان در خصوص 
نظارت بر مراکز مشاوره اظهار کرد: بازدیدها به چند صورت 
انجام مى شــود برخى به صورت ماهیانه انجام مى شود، 
دسته اى دیگر از بازدیدهاى تخصصى و نظارتى توسط ستاد 
استان از تمام شهرستان ها انجام مى شود و تخلفات صورت 
گرفته  در شهرستان ها یا مرکز استان به اداره کل بهزیستى 
ارجاع داده مى شــود. وى گفت: بیشترین علت مراجعه به 
مراکز مشاوره موضوعات مربوط به خانواده نظیر اختالفات 
زناشــویى، مشــاوره هاى پیش از ازدواج و مسائل تربیت 

فرزندان است که اختالف زناشویى بیشترین آمار را دارد.

بیشترین دلیل مراجعه اصفهانى ها 
براى مشاوره چیست؟

عضو هیئت علمى دانشگاه آزاد اسالمى شهرضا با اشاره 
به فعال بودن دو شــرکت دانش بنیان در دانشگاه آزاد 
اسالمى واحد شــهرضا تصریح کرد: شرکت فن آوران 
شیمى سپاهان و شرکت توکا شیمى، شرکت هاى دانش 
بنیان فعال در دانشگاه آزاد اسالمى واحد شهرضا هستند 
که در زمینه هاى افزودنى هاى اپوکســى براى صنایع 
پالســتیک و PVC و تولید آنتى فوم ها براى صنایع 

خوراکى فعالیت مى کنند.
 مجید کالهدوزان با اشــاره به تغییر رسالت دانشگاه ها
 از آموزش محور و پژوهش محور بودن به دانشگاه هاى 
کارآفریــن و خــالق، خاطــر نشــان کرد:  رســالت 
دانشــگاه هــاى کارآفریــن و دولت این اســت که از 

مجموعه هاى دانش بنیان حمایت کنند، باید به سمت 
و سویى برویم تا هر کســى ایده اى دارد بتواند آن را به 

محصول تبدیل و تولید کند. 
کالهدوزان اذعان کرد: دانشــگاه آزاد اســالمى واحد 
شــهرضا به عنوان الگوى سایر دانشــگاه ها در زمینه 
کارآفرینى و شرکت هاى دانش بنیان است که موفق به 
تجارى سازى و صنعتى سازى محصول شده است. وى 
گفت: ایده خوب، تیم قوى، با صداقت علمى و با کارایى 
باال، مراجعه به شــهرك هاى علمى تحقیقاتى، دفاع از 
پروپوزال، تولید محصول اولیه و سپس مراجعه به معاونت 
علمى و فناورى ریاست جمهورى از مراحل و شرایط اخذ 

مجوز تأسیس شرکت هاى دانش بنیان است.

فعالیت 2 شرکت دانش بنیان در رشته شیمى در دانشگاه آزاد شهرضا

انتظار تحول جدى در توسعه پایدار اصفهان

دبیر ستاد امر به معروف و نهى از منکر استان اصفهان 
عنوان کرد: در برابر ســبک زندگى غربى که در حال 
ترویج در جامعه اسالمى است نیاز به امر به معروف از 

مسیرهاى جهادى داریم.
حجت  االسالم احمد عبداللهى نژاد در همایش طالیه 
داران امر به معــروف و نهى از منکر ادامــه داد: امر به 
معروف با دســتورالعمل و بخشــنامه حل نمى شــود 
بلکه در ایــن راه باید جوانانى را داشــته باشــیم که 
نسبت به منکر حساس باشــند و حداقل تذکر لسانى

 بدهند.
وى خاطرنشــان کرد: کار امر به معروف با عدد و رقم 
نیز حل نخواهد شــد، از اینکه 2000 تذکر به اصناف 
و 164 گزارش به پلیس نظارت بر اماکن عمومى داده 
باشیم خوب است اما باید اثر آن در جامعه قابل احساس

 باشد.
معاون اجتماعى ستاد امر به معروف و نهى از منکر استان 

اصفهان تصریح کرد: در سند توسعه پایدار به دوچرخه 
 سوارى بانوان، موســیقى و کشف حجاب اشاره شده و 
عده اى در این شهر از این فعالیت ها حمایت مى کنند، 
70 کالس آموزش موسیقى و خوانندگى براى بانوان 
در این شهر برگزار مى شود، برخى از برنامه هاى اجراى 
موسیقى که در گذر فرهنگى چهارباغ یا حاشیه زاینده رود 
برگزار مى شود توســط گروه هایى حمایت و در فضاى 

مجازى منتشر  مى شود.
وى افزود: بخــش دیگــرى از فعالیت هاى مجموعه 
مربوط به تذکر لسانى است که به صورت مستمر در گذر 
چهارباغ، حاشیه زاینده رود، مجموعه صفه و میدان امام 
(ره) با هماهنگى پلیس امنیت اخالقى در حال اجراست.

نظرى در پایان خاطرنشان کرد: اولویت نخست ستاد 
امر به معروف و نهى از منکر نظارت بر مسئ والن است و 
هر کجا که حرکت در مسیر غیرقانونى را شاهد باشیم به 

طور جدى ورود خواهیم کرد.

مدیر حوزه علمیه کاشــان در نشســتى با فرماندار 
کاشــان با ابراز تأســف از اینکه بعضى از مسئوالن 
شهرستان از بیان آسیب هاى اجتماعى، خانوادگى و 
فرهنگى کاشان نگران مى شوند، اختالفات سیاسى 
و اختالف سلیقه ها را موجب عدم پیشرفت کاشان 

دانست.
حجت االسالم والمســلمین منصور فرجى افزایش 
آمار طالق در این شهرستان را نگران کننده دانست 
و با بیان اینکه از 3800 ازدواج سال 1390 در کاشان، 
560 طالق اتفاق افتاده اســت، گفت: سال گذشته  
بیش از 2087 ازدواج در کاشان انجام شد و 877 مورد 

طالق ثبت شده است.

على اکبر مرتضایى قهرودى، فرماندار کاشــان هم 
در این نشســت با اعالم آمادگى حضــور ماهانه در 
جمع حوزویان شهرستان به منظور تبادل نظر و رفع 
مشکالت فرهنگى و اجتماعى، گفت: با توجه به اینکه 
افزایش آمار طالق در کاشــان تکان دهنده است، 
امیدواریم بتوانیم با اســتفاده از ظرفیت روحانیون، 
مشــاوران حوزه علمیه و مســاجد هرچه سریع تر 
بخش عمده این مشکل را برطرف کنیم.  وى ادامه 
داد: درشــهر دارالمؤمنین کاشــان حتى وقوع یک 
طالق هم قابل قبول نیست، لذا با کمک حوزویان و 
ریشه یابى مشکالت، اقدام جدى در این زمینه باید 

به عمل آید.

کیهان کلهر به همراه گروه خود «شهر خاموش» را 
در اصفهان مى نوازد.

به گزارش ایمنا،   کیهان کلهر، نوازنده برجسته و بین 
المللى ایران کنسرت «شــهر خاموش» را به همراه 
کوارتت مینیاتــور در اصفهان مى نــوازد. کلهر که 
تور «شــهر خاموش» خود را تازکنون در شهرهاى 
مختلفى از ایران از جمله تهران، کرمانشــاه و  رشت 

اجرا کرده در جدیدترین اجرا به اصفهان خواهد آمد.
طبق برنامه، این کنســرت در تاریــخ 19، 20 و 21 

مرداد ساعت 20 و 30 دقیقه در سالن کوثر اصفهان 
برگزار خواهد شــد، اما به دلیل استقبال مخاطبان، 
اجراى کلهر براى روز 22 مردادماه ســاعت 21:00 
نیز تمدید شد و بلیت فروشى آن از دیروز _سه شنبه 

8 مرداد_  آغاز  شد.
گفتنى است آلبوم «شهر خاموش» حاصل همکارى 
کیهان کلهر و بروکلین رایدر آمریکایى است که در 
شهرهاى مختلف جهان از جمله نیویورك،   شیکاگو، 

 تورنتو و لندن اجرا شده است.

امام جمعه اصفهان گفت: متأسفانه برخى مى گویند 
براى کارهاى دینى بودجه اى نداریم اما براى برخى 

از کارها پول و هزینه داریم.
آیت ا... سید یوســف طباطبایى نژاد در آیین تودیع و 
معارفه رئیس شــوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى 
اصفهــان با بیان اینکــه شــوراى هماهنگى براى 
حرکت هاى انقالب ضرورى و براى ترویج شــعائر 
الهى است، اظهار کرد: چندین مرتبه در قرآن بر ترویج 
شعائر دینى تأکید شده است؛ هر چیزى که نشان خدا 

باشد و مردم را به خدا نزدیک کند شعائر الهى است.
نماینده ولى فقیه در اســتان و امــام جمعه اصفهان 
گفت: راهپیمایى هایى که در ایران انجام مى شود هم 
شعائر الهى محسوب مى شود، هرکس این نشانه هاى 
خدا را بزرگ بشــمرد از ایمان الهى برخوردار است؛ 

هر کسى در راهپیمایى شــرکت کند، شعائر الهى را 
ترویج مى دهد. وى افزود: براى تعظیم شعائر نیازمند 
هماهنگ کننده هستیم، تأسیس برخى از نهادهاى 
پس از انقالب کار الهى بود که حضرت امام راحل(ره) 

انجام دادند.
امام جمعه اصفهــان اضافه کرد: متأســفانه براى 
کارهاى دینى بودجه اى نداریم امــا براى برخى از 
کارها پول و هزینه داریم؛ برخى از ســفرها واجب و 
الزم است که باید برخى ها بروند اما براى امور مساجد 
یک ریال نداریم، دغدغه حکومت اسالمى داریم اما 
در نهادهاى دینى ورشکسته شده ایم. وى تأکید کرد: 
زدن پهپاد آمریکایى شعائر الهى بود؛ این ها باید بدانند 
که این ایران، ایران قدیم نیســت که بخواهند بزنند 

و در بروند.

رئیس ستاد معین بازسازى بنیاد مسکن انقالب اسالمى 
استان اصفهان مستقر در پلدختر از معرفى 2799 واحد 
تعمیرى مسکونى شهرى و روســتایى به بانک هاى 
عامل خبر داد. قاسم جعفرى با اشاره به تشکیل پرونده و 
ثبت اطالعات براى 2911 واحد مسکونى با نوع آسیب 
تعمیرى در شهر و روستاها اظهار کرد:  در حال حاضر 
تعداد 2799 واحد به بانک هاى عامل معرفى شده اند 
که 2521 واحد منجر به انعقاد قرار داد شده است. وى 
با توجه به تشکیل پرونده و  ثبت اطالعات 568 واحد 
مسکونى با نوع آسیب احداثى در شهر و روستاها خاطر 
نشان کرد: در شهر پلدختر تعداد 153 واحد به بانک هاى 
عامل معرفى شده و صد واحد عقد قرارداد کرده اند و در 
روستاها نیز تعداد 207 واحد به بانک هاى عامل معرفى 

و 74 واحد عقد قرارداد شده است.
رئیس ستاد بازســازى اصفهان همچنین در رابطه با 
پیشرفت فیزیکى واحدهاى مسکونى و تجارى با نوع 
آسیب احداثى در شهر پلدختر و روستاهاى سیل زده در 
بخش مرکزى افزود: در شهر پلدختر آواربردارى 246 
واحد مسکونى و 23 واحد تجارى، عملیات پى کنى 200 
واحد مسکونى و 15 واحد تجارى، آرماتور بندى 79 واحد 
مسکونى، فنداسیون 50 واحد مسکونى و اسکلت 24 

واحد مسکونى انجام شده است.
وى در خصوص روستاها تصریح کرد: آواربردارى 215 
واحد مسکونى، عملیات پى کنى 139 واحد مسکونى، 
آرماتوربندى 60 واحد مسکونى و فنداسیون 46 واحد 

مسکونى در روستاها انجام شده است. 

جوانان نسبت به منکر حساس باشند

آمار تکان دهنده طالق در کاشان

کیهان کلهر در اصفهان مى نوازد

مى گویند براى کارهاى دینى بودجه نداریم

معرفى 2800 واحد تعمیرى به بانک هاى عامل

رئیس اداره طرح هاى توسعه شهرى و معمارى اداره کل 
راه و شهرســازى اصفهان از تهیه و تدوین طرح جامع 

اصفهان خبر داد.
على هنردان در جدیدترین اظهاراتش درباره اصفهان و 
تاریخ کهن این شهر به تدوین طرح جامع اصفهان اشاره 
کرده و به «ایرنا» گفته است: هر چند ابتکار عمل و شروع 
این طرح توسط اداره کل راه و شهرسازى استان اصفهان 
به عنوان یک نهاد دولتى و حاکمیتى انجام شد اما ضمن 
توافق و هماهنگى با سایر دستگاه هاى مدیریت شهرى 
این طرح با مشارکت تمامى ذینفعان شهرى در حال تهیه 
است که از دیگر خصوصیات این طرح مى توان به مسئله 

محورى، مشارکت و شفافیت در امور اشاره کرد.
نحوه استفاده از اراضى و منطقه بندى مربوط به حوزه هاى 
مســکونى، صنعتى، بازرگانى، ادارى و کشــاورزى و 

تأ سیســات و تجهیزات و تســهیالت عمومى مناطق 
نوسازى، بهســازى و اولویت هاى مربوط به آنها تعیین 
شده و ضوابط و مقررات مربوط به تمام موارد و همچنین 
ضوابط مربوط به حفظ بنا و نماهــاى تاریخى و مناظر 
طبیعى در ایــن طرح جامع تهیه و تنظیم مى شــود که 

برحسب ضرورت، قابل تجدیدنظر خواهد بود.
هنردان در این زمینه مى گوید: بــا هماهنگى مدیریت 
شهرى و شهروندان اصفهانى طرحى نو صورت گرفت 
که حاصل آن عقد قرارداد و میثاق نامه تهیه طرح جامع 
اصفهان با رویکــرد نوین بود. این طــرح در چارچوب 
آموزه هاى اسالم و در انطباق با سیاست هاى کلى نظام 
جمهورى اسالمى تالشى براى مشارکت هرچه بیشتر 
شهروندان در رفع مسائل شــهرى و دستیابى به اهداف 

توسعه پایدار شهرى است.
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رونمایى از آلبوم موســیقایى «نگار» به خوانندگى ســاالر عقیلى و 
آهنگسازى شایان کریمى با حضور عوامل سازنده این آلبوم برگزار شد.

طى این مراسم که با حضور اهالى رسانه و عالقه مندان به این خواننده 
سنتى کشور صورت گرفت، ساالر عقیلى گفت: از روز اول که این قطعه 
«نگار» را شنیدم آنرا دوست داشتم و اصًال همین قطعه باعث شد که 
خواندن این مجموعه را بپذیرم. قطعه «برگ ریزان» را هم در این آلبوم 
به استاد ناصر ملک مطیعى تقدیم کردیم و دیگر قطعه مورد عالقه من 

در این آلبوم است.
عقیلى با اشاره به عالقه خود براى همکارى با نسل جوان اذعان کرد: 
این مجموعه بعد از انتشار قطعاً یکى از موفق ترین آلبوم ها خواهد شد و 
آهنگسازى آن را آقاى شایان کریمى، هنرمند جوان و 30 ساله بر عهده 
داشته است که از جوانان بسیار مستعد هستند. برخى تنظیم هاى این اثر 
به هر حال در ابتدا براى من تازگى داشت حتى قطعه اى که در آن گیتار 
الکتریک استفاده شده بود و من در ابتدا کمى در این باره موضع داشتم 
ولى به مرور و با چند بار گوش دادن حس کردم که اثر زیبایى خاصى را 

به لحاظ شنیدارى دارد و قبول کردم بخوانم.
وى در همین راستا افزود: شاید اثر یک فرد ده ساله بتواند همه گیر شود 
و به موفقیت برسد. استاد پرویز یاحقى در سن 18 سالگى اثر «امید دل» 
را براى استاد آواز ایران استاد غالمحسین بنان ساخت و در آن زمان 
کشور با این اثر تکان خورد، به همین دلیل همکارى با نسل جوان برایم 

لذتبخش است.

بیژن بیرنگ، کارگردان و تهیه کننده تلویزیون در گفتگو با «خبرآنالین» 
از سریال ماندگار «خانه سبز» با هنرنمایى خسرو شکیبایى گفته است. او 
مدتى طوالنى است که در تلویزیون حضور ندارد؛ از 12 سال پیش که برنامه 
«باز هم زندگى» را روى آنتن شــبکه 4 برد اما گذرى به گذشته با بیرنگ 

جالب به نظر مى رسد.
چه شــد که به فکر این افتادید خسرو شکیبایى را 

براى سریال «خانه سبز» انتخاب کنید؟
به نظر من گاهى در زندگى آدم اتفاقاتى مى افتد که انسان در همان زمان نه 
قدرش را مى داند نه مى داند که چقدر آن اتفاق مى توانسته مهم باشد، یکى از 
این اتفاقاتى که براى من و آقاى رسام افتاد آشنایى با آقاى خسرو شکیبایى 
بود. ایشان در یک شرایط خاص دعوت ما را براى بازى در سریال «خانه 
سبز» قبول کردند و ادامه اش در «سرزمین سبز» بود. حتمًا اگر این اتفاق 
نمى افتاد «خانه سبز» و «سرزمین سبز» آنچیزى که امروز هست نبود. به 
نظرم یک کار به یاد ماندنى اســت از یک تیم و بچه هاى خوب مخصوصًا 
آقاى خسرو شکیبایى و قدرت تواناییشان و همینطور تیمى که توانست کنار 
هم باشد که به نظر من آقاى شکیبایى به انسجام این تیم بسیار کمک کرد. 
من واقعًا قدرشناس این اتفاق هســتم، قدرشناس آقاى شکیبایى هستم، 
قدرشناس این هستم که این موقعیت را براى من به وجود آوردند، قدرشناس 
اینکه به نوشته هاى من روح دادند و حرف هایى را که به نظرم گاه سنگین و 
شعارى بود را تبدیل به شعور کردند و آن را قابل درك و فهم براى مخاطبان 
کردند. من همیشه در مورد آقاى شکیبایى و در مقایسه با دیگر بازیگران 
گفتم که آقاى شکیبایى کسى بود که شعار را تبدیل به شعور مى کرد این 
در حالى است که خیلى از افراد شعور را تبدیل به شعار مى کنند و این قدرت 

توانایى آقاى شکیبایى است. کاش بود، کاش بود، کاش بود!
چرا دوباره سریالى مانند «خانه سبز» نمى سازید؟

این ســال ها بارها از من خواســتند که فصل دیگر و ادامه «خانه سبز» و 
«سرزمین سبز» را بسازم و من همیشه یک جواب داشتم براى افرادى که 

این حرف را زدند. من حاضرم بسازم، فقط یک شرط کوچک دارم. گفتند 
شرطت چیست و من گفتم شرطم این است که یک خسرو شکیبایى 

داشته باشم. یک خسرو شکیبایى به من بدهید تا چند سریال مانند 
«خانه سبز» بسازم و خب چون یقیناً چنین فردى نبود، این اتفاق 

نیفتاد و نخواهد افتاد.
خسرو شــکیبایى راحت قبول کرد که در 

«خانه سبز» حضور پیدا کند؟
واقعیت امر این است که این یک شانس و اقبالى بود که براى 

ما پیش آمد. در یک شــرایطى 
یکى از دوســتان ما که 

طراح صحنه اســت، 
خانم جهــان ملک 
گفــت:  خزایــى 
«مى خواهیــد به 
خسرو زنگ بزنم؟ 
این روزها کارش 
"ســرزمین  در 
خورشــید" تمام 
شــده است.» ما 
هم با کمال میل 
قبــول کردیم. 
تماس گرفت و 

خسرو گفت: «هفته دیگر مى آیم تهران و صحبت مى کنیم.» آمد، صحبت 
کردیم و در همان جلسه اول کار را قبول کرد. حاال اینکه چرا کار را قبول 

کرد همیشه براى من سئوال بوده و هست.
آقاى شکیبایى در سال 1368 با «هامون» در اوج 

بودند.
بله، ایشان در اواخر دهه 60 به اوج شهرت خودشان رسیده بودند و در آن 
موقع بسیار مشهور، سرشناس و معروف بودند. این یکى از سئواالتى است 
که من هیچگاه جواب آن را پیدا نکردم. البته یکبار به شوخى به ایشان گفتم: 
«خسرو چرا آمدى کار را قبول کردى؟ گفت: «چون مى خواستم ببینم تو و 
رسام چه جورى باهم کارگردانى مى کنید.» اما هیچگاه به طور جدى پاسخ 

سئوالم را پیدا نکردم.
آقاى شکیبایى در آن ســال ها که در اوج خودشان 
بودند پذیرفتند که در یک سریال تلویزیونى بازى 
کنند، اما امــروز تلویزیون نمى توانــد بازیگران 
سرشناس خود را در سریال هاى تلویزیونى پیدا کند 
تا براى تلویزیون بازى کنند. چرا این اتفاق مى افتد؟
حتمًا نمى توانند، شاید هم بودجه اش را ندارند. من یک مقدار خودخواهانه 

پاسخ مى دهم «خانه ســبز» یک بیرنگ مى خواهد که 
بنویســد، دو تا تهیه کننده مى خواهد مثل من و 

مسعود رسام که آن را تهیه کنند، دوتا کارگردان 
مى خواهد کــه بازهم مثل من و آقاى رســام 
کارگردانى کنند و مهمتــر از همه اینکه یک 
خسرو شکیبایى مى خواهد که متفاوت باشد. من 
یک جمله اى را گفتم مجدد تکرار مى کنم گفتم 
آقاى شکیبایى مى توانست صحنه هایى را که به 
نظر خیلى شــعار گونه مى آمد، به بهترین حالت 

ممکن بیان کند.

احتماالً آقاى شکیبایى دستمزد باالیى مى گرفتند، 
حدود دستمزد عوامل چقدر بود؟

بله، باالترین دستمزد گروه براى آقاى شــکیبایى بود، ماهى یک میلیون 
تومان. براى «خانه ســبز» هم ما 12 ماه فیلمبــردارى کردیم ولى بقیه 
دستمزدها متناسب زمان خودش بود مثًال خانم مهرانه مهین ترابى ماهى 

300 هزار تومان دریافت کردند.
«خانه سبز» یک سریال ایده آل است، همین کار را 

سخت کرده.
بله درست است، «خانه سبز» یک ســریال ایده آلیستى است، یک سریال 
واقعى نیســت، کالم ها واقعى نیســتند و ما کامًال در فضاى فانتزى ِسیر 
مى کنیم. یک کسى که قدرت و توانایى این را داشته باشد؛ کلماتى که گاهى 
نامتجانس اند، معمولى نیستند، گاهى فلسفى اند، گاهى حالت نصیحت و 
آموزش دارند را آنقدر درك کند و معناى آن کلمات را بفهمد و مهمتر از همه 
به کلمات و نوشته هایى که در حال اجراى آن است باور داشته باشد و برآمده 
از ذات و وجود عاشقانه آن آدم باشد نتیجه اش مى شود بازى فوق العاده اى 

که مانند آن را تا به حال ندیده ام.
بقیه نقش ها هم در این سریال بى تأثیر نبودند.

بله، بى تأثیر نبودند اما، یک خسرو شکیبایى باید باشد که باقى نقش ها با 
وجود او در کنار هم شکل بگیرند و مفهوم پیدا کنند. چه جورى مى شود 
که در همان زمان، وقتى که یک بچه در کنار آقاى شکیبایى قرار 
مى گیرد تبدیل به یک ستاره مى شود. زمانى که آقاى رامبد جوان 
که این سریال جزو اولین کارهایش بود، کنار خسرو شکیبایى قرار 
مى گیرد، تبدیل به یک چهره مى شــود و کسانى که قبًال فعالیت 
داشــتند و چهره بودند یک مفهوم و یــک ارزش دیگرى را پیدا 
مى کنند. خب دوباره باید این شرایط فراهم شود تا یک اتفاقى 
مجدداً تکرار شود و کنار همه این موارد خواست 
خداوند بود، باید دل پاکى باشــد که 
حرف هاى پاکى را بزند. عده اى که 
دلشان، عشقشان و وجودشان 
گره خورده بود به یکســرى 
مفاهیم خیلى ســبز و در 
جســتجوى مفهوم 
سبزى براى مردم 
مملکتشــان  و 
بودند، این یک 
اتفاق ســاده 

نیست.

قاسم افشار، خواننده موسیقى پاپ کشورمان در تشریح تازه ترین فعالیت هاى خود از تالش براى برگزارى 
کنسرت طى ماه هاى آینده و انتشار دو تک آهنگ خبر داد.

این خواننده توضیح داد: طبق برنامه ریزى هاى انجام شده بعد از پایان ایام محرم و صفر دور تازه کنسرت هایم 
را بعد از سال ها دورى از صحنه هاى اجراى موسیقى برگزار خواهم کرد. در این کنسرت ها که این بار در حال 
و هوایى متفاوت برگزار خواهد شد، منتخبى از کارهاى ماندگار سال هاى اول فعالیتم که با استقبال مخاطبان 

روبه رو شده بود به همراه کارهاى جدید پیش روى عالقه مندان قرار مى گیرد.
وى ادامه داد: من سه سال پیش هم انگیزه هاى زیادى براى برگزارى کنسرت 
داشتم، حتى در این زمینه هم مجوزهاى الزم را اخذ کردم اما متأسفانه در آن 
دوران به من سالن ندادند و مجبور شدم عطاى برگزارى کنسرت را به لقایش 
بسپارم. تا اینکه کنسرت آقاى حسین زمان پیش آمد و این انگیزه مجدد را به 
من داد تا دوباره براى برگزارى کنسرت اقدام کنم که خوشبختانه تا به امروز 
این اتفاق صورت گرفته و اگر مشــکلى پیش نیاید ما در ماه هاى آینده 

کنسرت هایى را برگزار مى کنیم.
این خواننده موسیقى پاپ که سال ها پیش با تک آهنگ 
«وقف پرنده ها» به شــهرت زیادى دست پیدا کرد 
درباره دیگر فعالیت هاى خود در عرصه موســیقى 
بیان کرد: یک قطعه جدید را تولید کرده ام که شعر 
آن توسط مسلم چرومى سروده شده، آهنگسازى 
آن بر عهده بابک برهانى اســت و تنظیمش را 
نیز بهروز لطفى پور انجــام داده که به زودى در 
دسترس مخاطبان قرار مى گیرد. یک قطعه دیگر 
هم با همکارى گروه «نیکان» در دست تولید 
دارم که این قطعه نیز به زودى منتشر مى شود. 
البته در این شرایط که دیگر تولید آلبوم به هیچ 
عنوان به صالح نیست، فعًال ترجیح مى دهم به 

جاى آلبوم تک آهنگ منتشر کنم.
قاسم افشــار از جمله هنرمندان قدیمى حوزه 
موسیقى پاپ کشورمان پس از پیروزى انقالب 
اسالمى است که در دهه 70 با انتشار تک آهنگ 
«وقف پرنده ها» به آهنگسازى اکبرآزاد، ترانه 
محمد على شیرازى و تنظیم بهروز صفاریان به 

شهرت زیادى دست پیدا کرد.

علیرضا مسعودى، کارگردان، نویسنده، بازیگر و استندآپ کمدین کشورمان سریال «آخر خط» را با بازى على 
صبورى کمدین «خندوانه» مى سازد.

مسعودى درباره تصویربردارى سریال «آخر خط» و اینکه چقدر از تولید این سریال باقى مانده است، گفت: 
بخش تصویربردارى ایران در این سریال پایان یافته است و بخش هایى در خارج از کشور داریم که به زودى 

تصویربردارى آن را شروع خواهیم کرد.
وى ادامه داد: در بخش هاى خارج از کشور به سوریه و لبنان مى رویم و باید شهرك اشغال شده یا جنگ زده اى 

را پیدا کنیم چون داستان در بخشى از قصه به داعش مربوط مى شود.
این نویسنده و کارگردان درباره اینکه چه زمانى قسمت هاى خارج از کشور را تصویربردارى مى کنند، گفت: ما 
اوایل شهریور به سوریه مى رویم تا بخش هاى مرتبط با داعش را بگیریم البته هر چقدر زودتر برویم براى ما 

بهتر است اما تا اوایل شهریور صبر مى کنیم تا شرایط مورد نظرمان فراهم شود.
تصویربردارى بخش هاى مرتبط با این کارگــردان در پایان گفت: ما تــا 10 خرداد 

فراهم شود و ادامه بخش هاى ایران را تمام شده و حاال منتظریم تا شرایط 
کنیم.مرتبط با خارج از کشور را هم تصویربردارى 

امیرسلیمانى، عباس جمشیدى على صبورى، شــهین تســلیمى، کمند 
وکیلى، مهسا باقرى، مهران فر، اشکان اشتیاق، داریوش سلیمى، غزال 
بازى مى کنند. رجبى و امیر غفارمنش در این ســریال 
طنز دارد و داستان دو پسر خاله مجموعه «آخر خط» مضمونى کمدى و 

دست این دو نفر به ستوه آمده اند. است که بسیار شرور هستند و خانواده ها از 
زندان مى افتند و تصمیم ایــن دو به دلیــل جرمى به 

مى گیرند.به مهاجرت از کشور 

بیژن بیرنگ از خسروشکیبایى و «خانه سبز» مى گوید

شکیبایى شعار  را   به شعور تبدیل مى کرد

مراسم سالروز تولد 78 سالگى مسعود کیمیایى، 
شامگاه دوشنبه هفتم مرداد با حضور اهالى سینما 
در برج میالد برگزار شــد، کارگردانى که خالق 
آثارى به یاد ماندنى در تاریخ سینماى این مرز 
و بوم از جمله «قیصر»، «گوزن ها»، «سرب»، 
«ضیافت» و... بوده است. داریوش مهرجویى، 
سیروس الوند، پورى بنایى، محمدرضا فروتن، 
فرزاد مؤتمن، امیرعلى دانایى، سعید پیردوست، 
جواد طوســى، پــوالد کیمیایــى و... از جمله 

حاضران در این مراسم بودند.
داریــوش مهرجویى کــه مهمان ویــژه این 
مراســم بود، درباره ارتباطش با کیمیایى گفت: 
«مى گویند ما دونفر، من و مســعود کیمیایى، 
موج جدید فیلمسازى در ایران راه انداختیم. یادم 
مى آید که در آپارتمان من جلســاتى داشتیم و 
علیه سیستم فیلمسازى قیام کردیم. ما به عنوان 
فیلمسازان جوانى که در ابتدا فیلم هایشان دائمًا 
سانسور مى شد. دست به دست هم دادیم و یک 
طغیان اساسى علیه سیستم شاهنشاهى کردیم 
و کسى هم با ما کارى نداشــت. یادم مى آید با 
روزنامه "کیهان" مصاحبه کردیم و مانیفست 

مان را خواندیم.»
او ادامــه داد: «شــش هفــت جوان بیســت 
و پنج بیســت و شش ســاله بودیم و دقیقًا هم 
نمى دانســتیم چکار مى کنیم ولى این انگیزه 
مقاومت و ایســتادگى در برابر رژیم را داشتیم. 
به هر حال من خاطرات خیلى خوشى با مسعود 
داشتم و با ناصر تقوایى ســه نفرى با همدیگر 
سال ها دور هم جمع مى شدیم و از اوضاع انتقاد 
مى کردیم. به هر حال خوشــحالم که مسعود 
امشب اینجا همه را جمع کرد، شب قشنگى است 
و چهره هاى جدیدى را مى بینیم که همه زنده اند 

و ســر حال، غیر از آنها که رفتند. مسعود جان 
تبریک مى گویم، ان شاءا... که همچنان بتازى 
و هر سال یک فیلم جدید بپزى و بدى بیرون و 

مردم را ارشاد کنى.»
سیروس الوند، دیگر مهمان این مراسم بود که 
درباره کیمیایى بیان کــرد: «صحبت در مورد 
مسعود کیمیایى هم ســهل است و هم سخت 
است. سهل و آسان است براى اینکه هیچکس 
به اندازه ایشان صفحات روزنامه ها را پرنکرده 
است، آنقدر راجع به کیمیایى نوشته اند که آدم 
راحت مى تواند درباره آن نوشته ها صحبت کند، 
سخت است براى اینکه آنقدر در مورد او نوشته اند 
که چیزى باقى نمانده اســت تا ما بگوییم. حال 
من یک نکته اى را مى گویم؛ پیش از مسعود و 

داریوش بزرگوار مى گفتنــد فیلم فردین، فیلم 
بیک، فیلم بهروز و... مســعود "قیصر" را که 
ساخت، اسم کارگردان روى فیلم آمد و شد فیلم 

کیمیایى، فیلم مهرجویى.»
او همچنین تأکید کرد: «او خانوادگى با خواهر 
نازنین و عزیزش که اهل مطالعه بود، از کودکى 
به اتفاقات و جریان هاى سیاسى اجتماعى توجه 
داشــت، بچه کوچه و خیابان بــود با هم دیگر 
بزرگ شــدیم و بعد به سینما رســید و در سن 
24 سالگى به سطح روشــنفکرى اول تهران 
رسید. مسعود 25 سالش بود و کنار احمد شاملو 
قرار گرفت و این شــوخى نیســت، آن هم در 
دهه 40 که دوره شکوفایى ادبیات و خاموشى 

سینما بود.»

تهیه کننده و کارگردان سینما گفت: اینکه چه کسى سرمایه فیلمم را تأمین مى کند و تا چه حد به کارش اعتقاد 
دارد براى من مهم است.

پوران درخشنده درباره آخرین وضعیت ساخت «هیس! پسر ها گریه نمى کنند» گفت: کماکان به دنبال جذب 
سرمایه براى ساخت این اثر هستم، باالخره من فیلمساز مستقل هستم و پیدا کردن سرمایه در چنین شرایطى 
دشوار است. او افزود: نکته مهم این است که چه کسى قرار است سرمایه فیلمم را تأمین کند و این فرد تا چه 

حد به کارش اعتقاد دارد چرا که قطعاً با هرکسى نمى توانم کار کنم.
گفتنى است آخرین فیلم بلند سینمایى پوران درخشنده «زیر سقف دودى» است که سال 1395 تولید شد.

بازگشت خواننده معروف دهه 70 به صحنه

قاسم افشار: از حسین زمان انگیزه گرفتم

روبه رو شده بود به همراه کارهاى جدید پیش روىع
انگیزه ها وىادامه داد: من سه سال پیش هم
داشتم، حتى در این زمینه هم مجوزهاى ال
دوران به من سالن ندادند و مجبور شدم عط
بسپارم. تا اینکه کنسرت آقاى حسین زمان
من داد تا دوباره براى برگزارى کنسرت اقد
این اتفاق صورت گرفته و اگر مشــکل
کنسرت هایى را برگزار مى ک
اینخواننده موسیقى پ
«وقف پرنده ها» به
درباره دیگر فعالیت
بیان کرد: یک قط
آنتوسط مسلم

آن بر عهده بابک
نیز بهروز لطفى
دسترس مخاط
هم با همکارى
دارم که این ق
البته در این ش
عنوان به صال
جاىآلبوم تک
قاسم افشــار
موسیقى پاپ
اسالمى است
«وقف پرنده
محمد على ش
شهرت زیادى

سریال طنز کمدین هاى «خندوانه» 
درباره داعش

شود.ش اهما ان فرف رد ننظرماظ ط موط ا شرایش ریور صبر مى کنیمکن تاتا ل شهلش ا اوایا ا تاتا بهتربهتر استا اماا
تصویربردارى بخش هاى مرتبط با 0این کارگــردان در پایان گفت: ما تــا 10 خرداد 

تمام شده و حاال منتظریم تا شرایط شود و ادامه بخش هاىایران را فراهم
کنیم.مرتبط با خارج از کشور را هم تصویربردارى
امیرسلیمانى، عباس جمشیدى على صبورى، شــهین تســلیمى، کمند 
وکیلى، مهسا باقرى، مهران فر، اشکان اشتیاق، داریوش سلیمى، غزال 
ســریال این امیر غفارمنش در بازى مى کنند. رجبى و
طنز دارد و داستاندو پسر خاله مجموعه «آخر خط» مضمونى کمدى و

دست این دو نفر به ستوه آمده اند. است که بسیار شرور هستند و خانواده ها از 
زندان مى افتند و تصمیم ایــن دو به دلیــل جرمى به 

مى گیرند.به مهاجرت از کشور 

کمک کککرد.د ار کا سجامسجام ایناین تیمت بسیب
رششناس آقاى شکیبایى هستم، 
ى من به وجود آوردند، قدرشناس 
ییى را که به نظرم گاه سنگین و 
بلبل درك و فهم براى مخاطبان 
و و در مقایسه با دیگر بازیگران 
ررا تبدیل به شعور مى کرد این 
لل به شعار مى کنند و این قدرت 

شش بود، کاش بود!
خخانه سبز» نمى سازید؟

صلل دیگر و ادامه «خانه سبز» و 
ک ا اف ا اش ا

د؟ ىمىا قق ایننا یا چرچر د زىزى ویزیویزیونبونب بربراىى
حتمًا نمى توانند، شاید هم بودجه اش را ندارند. من یک مقدار خودخواهانه 

پاسخ مى دهم «خانه ســبز» یک بیرنگ مى خواهد که 
بنویســد، دو تا تهیه کننده مى خواهد مثل من و 

کنند، دوتا کارگردان مسعود رسام که آن را تهیه
آقاى رســام مى خواهد کــه بازهم مثل من و

کارگردانى کنند و مهمتــر از همه اینکه یک 
خسرو شکیبایى مى خواهد که متفاوت باشد. من 
یک جمله اى را گفتم مجدد تکرار مى کنم گفتم 
آقاى شکیبایى مى توانست صحنه هایى را که به 
نظر خیلى شــعار گونه مى آمد، به بهترین حالت 

ممکنبیانکند

د ام.ا ال نالندیدهد به حه ا تاتا کهکه مانانند آندآن ران
بقیه نقش ها هم در این سریال بى تأثیر نبودند.

بله، بى تأثیر نبودند اما، یک خسرو شکیبایى باید باشد که باقى نقش ها با
وجود او در کنار هم شکل بگیرند و مفهوم پیدا کنند. چه جورى مى شود
که در همان زمان، وقتى که یک بچه در کنار آقاى شکیبایى قرار
مى گیرد تبدیل به یک ستاره مى شود. زمانى که آقاى رامبد جوان
کهاین سریال جزو اولین کارهایش بود، کنار خسرو شکیبایى قرار
مى گیرد، تبدیل به یک چهره مى شــود و کسانى که قبًال فعالیت
یــک ارزش دیگرىرا پیدا داشــتند و چهره بودند یک مفهوم و
مى کنند. خب دوباره باید این شرایط فراهم شود تا یک اتفاقى
مجدداً تکرار شود و کنارهمه اینموارد خواست
خداوند بود، باید دل پاکى باشــد که
حرف هاى پاکى را بزند. عده اى که
دلشان، عشقشان و وجودشان
گره خورده بود به یکســرى
مفاهیم خیلى ســبز و در
جســتجوى مفهوم
سبزى براى مردم
مملکتشــان و 
بودند، این یک
اتفاق ســاده

نیست.

ز» را بسازم و من همیشه یک
من حاضرم بسازم، فقط یک ند.
ت ومن گفتم شرطم این استک
کخسرو شکیبایى به من بدهی
سازم وخب چون یقیناً چنین ف

هد افتاد.
ق سرو شــکیبایى راحت
انه سبز» حضور پیدا کند
ناست که این یک شانس و ا

یک شــرایطى در
ــتان ما که 

 اســت، 
ملک  ن
ــت: 
ـد به 
زنم؟ 
رش
مین
تمام
» ما
یل
م.
 و

 جواب داشتم براى افرادى که 
کک شرط کوچک دارم. گفتند 

 ککهیک خسرو شکیبایى 
یید تا چندسریال مانند 
فرردىنبود، این اتفاق

 ققبول کرد که در 
د؟

ققبالى بود که براى 

ممکن بیان کند.

صحبت هاى سیروس الوند و داریوش مهرجویى در جشن تولد 78 سالگى مسعود کیمیایى

78 سال تا امروز
ساالر عقیلى:

 همکارى با نسل جوان 
برایم لذتبخش است

دنبال سرمایه گذار
 براى «هیس! پسر ها گریه نمى کنند» 
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دستگاه مناقصه گزار: شهردارى مبارکه

شرایط متقاضیان:  الف) کلیه اشخاق حقیقى یا حقوقى داراى تأیید صالحیت و رتبه بندى معتبر (رتبه 5 ابنیه یا تأسیسات برقى) با رعایت ظرفیت خالى (مجاز) ارجاع کار  . 
  ب) داشتن تجهیزات، امکانات، تخصص الزم و سابقه کار مرتبط با پروژه مذکور. ج) توانایى ارائه تضمین شرکت در مناقصه و همچنین تهیه ضمانتنامه انجام تعهدات جهت عقد 

قرارداد         نوع تضمین شرکت در مناقصه: ضمانتنامه بانکى معتبر با واریز نقدى به شماره حساب 0105193396003 بنام شهردارى مبارکه 
محل دریافت اسناد مناقصه: مبارکه- میدان انقالب، ساختمان شهردارى، امور قراردادها (52402021- 031)         مبلغ خرید اسناد مناقصه: 600/000 ریال       

  تاریخ فروش اسناد مناقصه: از تاریخ درج آگهى در روزنامه در ساعات ادارى تا روز یکشنبه مورخ 1398/05/27
تاریخ تحویل پیشنهادات به دبیرخانه محرمانه حراست شهردارى: از تاریخ درج نوبت دوم آگهى در روزنامه تا روز چهارشنبه مورخ 1398/05/30 تا پایان وقت ادارى

زمان و محل تشکیل کمیسیون بازگشائى پیشنهادات: رأس ساعت 11 صبح روز پنجشنبه مورخ 1398/05/31 در محل شهردارى
سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد و مدارك مناقصه درج گردیده است.شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختار مى باشد.ضمناً هزینه چاپ آگهى 

بر عهده برنده مناقصه مى باشد.

 آگهى مناقصه عمومى

سید محسن هاشمى- شهردار مبارکه

نوبت اول

م الف: 548044

مبلغ تضمین شرکت در مناقصهمدت انجام کاربرآورد اعتبار (ریال)عنوان پروژهردیف
2/962/599/1384150/000/000عملیات ایجاد شبکه روشنایى پارك محله 10 صفائیه1

مدیرعامل باشگاه سپاهان ضمن ابراز رضایت از اردوى 
ترکیه، به منتقدان بازى هاى دوســتانه تیمش واکنش 

نشان داد.
مسعود تابش، مدیرعامل باشــگاه سپاهان در گفتگویى 
ضمن ابراز رضایت از اردوى تیمش در اردوى ترکیه بیان 
کرد: من دو سه روز آخر فرصت پیدا کردم تا به اردو اضافه 
شوم. خیلى خوب بود. شاید بهترین اردویى که تا به حال 
تیم ما رفته بود. هر ســال مى رفتیم ولى این اردو از سایر 
اردوها بهتر بود. بسیار بســیار اردوى خوبى بود. آب و هوا 
خیلى خوب بود. محل اقامت خوب بــود و تیم هایى که 
براى بازى هاى تدارکاتى انتخاب شده بودند هم دو تاى 
آنها در سوپرلیگ ترکیه بودند. البته امسال بورسااسپور به 
برخى دالیل به دسته پایین تر سقوط کرده و از پنجره نقل 
و انتقاالت محروم بودند و خیلى ها تعجب کرده بودند که 
باشگاه به این بزرگى سقوط کرده اســت. با این حال در 

مجموع شرایط بسیار خوبى داشتیم.
او با اشاره به افرادى که از او انتقاد کرده اند، افزود: من دیدم 
بعضى ها عناد دارند و گفته بودند با تیم هاى درجه سوم و 
چهارم بازى کردیم که حرف بیخودى است. در صورتى که 
دو تیم از سه تیم در سوپرلیگ ترکیه بوده اند و در بازى سوم 
هم با سفارش کادر فنى مسابقه را سبک تر برگزار کردیم تا 

جوانان تیم فرصت بازى داشته باشند.
تابش در واکنش به مشــخص نبودن تاریخ شروع لیگ و 
اینکه برنامه طالیى پوشان پس از بازگشت به ایران چیست، 

عنوان کرد: ما نمى دانیم چه کارى انجام دهیم. االن تقریبًا 
40 روز است طبق برنامه و تحت فشار کار کردیم. باز اگر 
تاریخى اعالم مى شد، مى توانستیم برنامه ریزى کنیم. البته 
مى دانیم فدراسیون و سازمان لیگ هم مشکالتى دارند که 
شروع لیگ براى آنها مشکل است، اما اگر تاریخى اعالم 
مى شد ما هم مى توانستیم برنامه ریزى داشته باشیم. با این 
وصف مجبوریم بازى دوستانه داشته باشیم. جمعه با گل 
گهر بازى مى کنیم تا شرایط تیم حفظ شود. باید هفته اى 

یک بازى داشته باشیم تا شرایط تیم حفظ شود.
از تابش در مورد ورزشگاه نقش جهان پرسیدیم و اینکه این 
ورزشگاه چه زمانى آماده شروع لیگ مى شود. او توضیح 
داد: پیمانکارى براى گیت ها، بلیت فروشــى اینترنتى و 
نصب دوربین ها آمده و طبق قولى که داده ظرف دو هفته 
آینده نقش جهان آماده مى شــود. ضمن اینکه سه جاده 
دسترســى پیش بینى کردیم که دو تاى آنها از بزرگراه 
فرزانگان است و یکى دولت آباد و یک راه اضطرارى هم 

در نظر گرفته ایم.
مدیرعامل باشگاه ســپاهان در پاســخ به اینکه در رابطه 
با حکم صادر شــده کمیته انضباطى در مورد خســارت به 
ماشین هاى خبرنگاران موضع باشگاه چیست، گفت: من 
نمى دانم چطور محرز شده که صدمه به تمام ماشین ها کار 
سپاهانى ها بوده است. اعتراض مى کنیم شاید مشخص شود 
آسیب دیدن برخى ماشین ها، کار هواداران سپاهان نبوده 
است. با این حال خسارت هاى وارد شده را جبران مى کنیم و 

قرار است جلسه اى در این رابطه با خبرنگاران داشته باشیم.
تابــش در مورد نقــل و انتقاالت ســپاهان و ورودى ها 
و خروجى هاى این تیــم در این بازه زمانــى بیان کرد: 
خروجى هاى ما آنهایى بودند که بازى نمى کردند. البته 
نه اینکه بازیکنان ضعیف بودند. آنها براى ما قابل احترام 
هستند. به هر حال ولى در شــرایط تیمى ما کمتر مورد 
اســتفاده قرار مى گرفتند. بازیکنانى که مدنظر کادر فنى 
تیم بودند، حفظ شدند و از شرایط تیم خیلى راضى هستیم. 
چون االن هم بازیکنان جوان خوبى داریم و هم بازیکنان 
دیگرى که خریدارى شــده اند، خوب کار کرده اند که به 

نظرم مى توانند فصل خوبى براى ما رقم بزنند.
مدیرعامل باشگاه سپاهان در پاســخ به اینکه آیا شایان 
مصلح در لیست این باشــگاه و امیرقلعه نویى قرار دارد یا 
خیر، گفت: ما در این زمینــه از بازیکنى نام نمى بریم. هر 
وقت قرارداد امضا شــد در اختیار رسانه ها قرار مى دهیم. 
خوشبختانه بسیارى از بازیکنان فعلى ما چند پسته هستند. 
مثًال ولسیانى هم هافبک دفاعى بازى مى کند و هم دفاع 
میانى. منصورى، هم دفاع راســت و هم دفاع چپ. على 
قربانى وقتى اســتنلى نبود، هم خیلى خوب گل زد و هم 
خوب پاس گل داد. سعى مى کنیم بازیکنانى که مى گیریم 
این شرایط را داشته باشند. تا دست کادر فنى باز باشد و بهتر 
هم بشود.  تیم ما تیم آینده است. ما دیگر قرارداد یکساله 
نداریم. قرارداد اکثر بازیکنان ما دو ساله است و فقط یکى 

دو بازیکن قرارداد یکساله دارند.

تابش با اشاره به منتقدان بازى هاى دوستانه سپاهان در اردوى ترکیه:

تیم هاى درجه 2 و 3 ؟ 
بیخود مى گویند

مدیرعامل باشگاه سپاهان ضمن ابراز رضایت از اردوى ترکیه، به منتقدان بازى هاى 
دوستانه تیمش واکنش نشان داد.

آکادمى فوتبال باشگاه سپاهان از سوى کمیته 
مجوز حرفه اى ســازمان لیگ به عنوان برترین 

آکادمى ایران به کنفدراســیون فوتبال آسیا 
معرفى شد.

این انتخاب براساس معیار هاى کیفى و زیر 
ساختى آکادمى سپاهان که مورد تأیید کمیته 

مجوز حرفه اى ســازمان لیگ بــوده، صورت 
گرفته است.

آکادمى سپاهان 
به AFC معرفى شد

خالــد شــفیعى، مدافع جدیــد تیــم فوتبال 
ماشین سازى تبریز معتقد است که انتخاب این 

تیم براى ادامه فوتبالش، بازگشــت به عقب 
محسوب نمى شود.

خالد شفیعى در گفتگویى درباره جدایى اش 
از تیم فوتبال ســپاهان اظهار کرد: من یک 

فصل دیگر با این باشگاه قرارداد داشتم و کسى 
هم با ماندنم در سپاهان مشکلى نداشت، اما در 
نهایت تصمیم گرفتم از این تیم جدا شوم، چون 
شرایط به گونه اى بود که باید جدا مى شدم. دیگر 
بى خیال هســتم و باید بگویم من در سپاهان 
از هیچکس ناراحت نیســتم و باید از کادر فنى، 
مسئوالن باشگاه، هواداران سپاهان و همچنین 

مردم خوب اصفهان تشکر کنم.
وى با اشاره به انتخاب ماشین سازى تصریح کرد: 
من چند پیشنهاد داشتم، اما چون قبًال در تبریز 
زندگى کرده بودم، ماشین سازى را انتخاب کردم. 
من در تبریز احساس غریبى نمى کنم و خوشحالم 
که دوباره در این شهر بازى خواهم کرد. حضور 
رسول خطیبى در این باشگاه هم مهم بود، چون 
من با آقا رسول (خطیبى) رفیق هستم. امیدوارم 

که فصل خوبى را پشت سر بگذارم.
مدافع تیم فوتبال ماشین سازى در پاسخ به این 
پرسش که آیا رسیدن به این تیم پس از بازى در 
تیم هایى چون تراکتورسازى، اف سى سئول و 
سپاهان، بازگشت به عقب محسوب نمى شود، 
به «تسنیم» گفت: من این انتخاب را بازگشت به 
عقب نمى دانم. ضمن اینکه در گذشته هم خودم 
را ثابت کرده ام. چند پیشــنهاد داشتم اما گاهى 
اوقات بازیکنان شرایط را کنار هم مى گذارند و 
یک تصمیم مى گیرند. مطمئنم که یک انتخاب 
خوب انجام دادم و تالش مى کنم فصل خوبى را 

پشت سر بگذارم.

خالد شفیعى:

سپاهان؟ بى خیال، از 
آنها ناراحت نیستم

باشگاه اصفهانى برنامه ســفر به امارات براى 
جدال دور رفت مرحله حذفــى لیگ قهرمانان 

آسیا 2019 را اعالم کرد.
 بعد از اینکه ورزشــگاه زعبیل دبــى به عنوان 
میزبان بازى رفت تیم هاى االتحاد عربستان و 
ذوب آهن انتخاب و معرفى شد باشگاه اصفهانى 
برنامه ریزى ســفر کاروان این تیم به امارات را 

انجام داد.
طبق این برنامه ریزى کاروان ذوبى ها روز 13 
مرداد راهى دبى مى شود تا با انجام یک جلسه 
تمرینى براى رویارویى بــا ببرهاى جده آماده 
شــود. دیدار دو تیم روز 14 مرداد ماه از ساعت 
20:00 در ورزشــگاه اختصاصى الوصل برگزار 

مى شود.
شــاگردان علیرضا منصوریان پس از برگزارى 
دیدار رفت بالفاصله به اصفهان برمى گردند تا 

براى دیدار برگشت مقابل االتحاد آماده شوند.

قاسم حدادى فر، کاپیتان تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان گفت: ترسى از 
االتحاد نداریم و هدف ما این است که با حذف این تیم، راهى مرحله 

بعدى لیگ قهرمانان آسیا شویم.
قاسم حدادى فر در گفتگویى با اشاره به تقابل تیمش با االتحاد 
و اینکه ذوب آهن باید بعداز مدت ها بدون انجام بازى رسمى 
مقابل نماینده عربســتان قرار بگیرد، گفت: اگر قبل از این 
بازى در لیگ برتر به میدان مى رفتیم وضعیتمان بهتر مى شد، 
ولى متأسفانه باید بدون انجام بازى رسمى به مصاف االتحاد 
برویم. البته چند بازى دوستانه انجام دادیم تا بازیکنان با یکدیگر بیشتر 

هماهنگ شوند و تیم هم در حال حاضر شرایط خوبى دارد.
کاپیتان تیم فوتبال ذوب آهن در ارتباط با اینکه آنها دو بازى در زمین 
بى طرف انجام خواهند داد، تأکید کرد: وقتى با تیم هاى عربستانى 
روبه رو مى شــویم باید در زمین بى طرف به میدان برویم که این 
اتفاق جالبى نیست و واقعًا مسخره اســت. دوست داشتیم در 
ورزشگاه خودمان بازى کنیم ولى به  هرحال باید با این شرایط 
کنار بیاییم. بازى رفت هم بسیار مهم است و تالش ما این 

است که یک نتیجه خوب بگیریم.
وى در پاسخ به اینکه آیا قدرت تیمى االتحاد و تدارك قوى 
این تیم براى عبور از این مرحله، نمى تواند براى ذوب آهن 
دردسرساز باشد، عنوان کرد: ما در مراحل قبلى هم با تیم هاى 
عربى روبه رو شدیم و عملکرد بسیار خوبى داشتیم. به هر حال شرایط 
آنها با تیم هاى ایرانى متفاوت است ولى ما هم ذوب آهن هستیم 
و هیچ ترســى از االتحاد نداریم. تیم ما از لحاظ فنى شرایط 
خوبى دارد و مى توانیم در این مرحله از االتحاد عبور کنیم.

کاروان ذوب آهن
 13 مرداد در امارات

قاسم حدادى فر:

بازى در زمین بى طرف
 مسخره است

ذوب آهن با دو بازیکن غایب به مصاف االتحاد عربستان خواهد رفت.
 ذوب آهن باید شش روز دیگر در 14 مرداد ماه و در دوبى امارات به مصاف االتحاد 
عربستان برود و دیدار مرحله یک هشتم نهایى لیگ قهرمانان آسیا را برابر این تیم 

برگزار کند.
ذوبى ها در این دیدار دو بازیکن خــود را در اختیار ندارند. محمدرضا خلعتبرى به 
دلیل مصدومیت و عدم آمادگى کامل هنوز شرایط بازى ندارد و در این دیدار غایب 

خواهد بود.
همچنین میــالد فخرالدینــى هم بــه دلیل اتفاقــات و حواشــى دیدار 

ذوب آهن-الزوراء با سه جلســه محرومیت رو به رو شده 
و در دیدار بــا االتحاد غایب خواهد بــود. ذوبى ها 

همچنین پیگیر وضعیت سه بازیکن سرباز 
خود هستند که در حال حاضر با سفر به 

تبریز کارهاى ادارى ترخیص 
خود را انجام مى دهند.

این 2 نفر غایبند
سستان خواهد رفت.

 ددر دوبى امارات به مصاف االتحاد 
ییگ قهرمانان آسیا را برابر این تیم 

ییار ندارند. محمدرضا خلعتبرى به 
یطط بازى نداردو در این دیدار غایب 

لل اتفاقــات و حواشــى دیدار
 محرومیت رو به رو شده 

خخواهد بــود. ذوبى ها 
سسه بازیکن سرباز

ضضر با سفر به 
ررخیص

.

یبند
صه مص ذوب آهن با دو بازیکن غایب ب
 ذوب آهن باید شش روز دیگردد

عربستان برود و دیدار مرحله ییکک
برگزار کند.

ذوبى ها در این دیدار دو بازیکنن
دلیل مصدومیت و عدم آمادگىى

خواهد بود.
همچنین میــالد فخرالدینــ
ذوب آهن-الزوور
و در دیدار بـــ
همچنینن
خود هسس
تبریزز
خودد

2این2 ن

یک سایت نیجریه اى در گزارشى به بازیکنانى پرداخت 
که مى توانستند ستاره شوند اما افول کردند. نام مهاجم 

جدید ذوب آهن نیز در این فهرست دیده مى شود.
فوتبال در نیجریه دوباره در حال رشــد و صعود است و 
بازیکنان زیادى از این کشور، خودشان را در فوتبال اروپا 
نشان مى دهند. در این بین بازیکنانى نیز بودند که بعد از 
درخشش ابتدایى از آن جایگاه فاصله گرفتند و نتوانستند 

براى تیم ملى نیجریه به میدان بروند.
ماکالى کریســانتوس، مهاجمى که اخیراً به ذوب آهن 
پیوسته، یکى از همین بازیکنان است. او در سال 2007 
در جام جهانى نوجوانان در کره جنوبى توانست با هفت 
گل زده آقاى گل شود و تیمش را به قهرمانى برساند. او 

توانست در آن دوره باالتر از بازیکنانى چون ادن هازارد 
(بلژیک)، ویکتور موسى (انگلیس)، تونى کروس (آلمان)، 
دنى ولبــک (انگلیس) و یوهان ام ویال (فرانســه) قرار 
بگیرد. حاال در حالى که تونى کروس با آلمان قهرمان 
جام جهانى شــد و ادن هازارد یکى از بهترین بازیکنان 
دنیاست، ماکالى کریســانتوس بعد از حضور در الس 
پالماس در لیگ دسته 2 اســپانیا راهى ذوب آهن شد و 
حاال فقط یک سونامى مى تواند او را به تیم ملى نیجریه 

برساند.
در این گزارش به جز کریسانتوس از بارتولومئو اوگبچه، 
استنلى اوکورو (مســى کوچک) و رابیو ابراهیم هم نام 

برده شده است.

مهاجم ذوب آهن روزگارى باالتر از هازارد

مهاجم تیم فوتبال سپاهان مى گوید از نیمکت نشینى در این تیم ترسى ندارد چرا که 
سعى مى کند با تالش بیشتر خودش را به ترکیب اصلى برساند.

 کى روش استنلى، مهاجم تیم فوتبال سپاهان در گفتگویى اظهار کرد: چند روزى 
را در ترکیه سپرى کردیم و من هم به تمرینات اضافه شدم تا از لحاظ شرایط بدنى 
آمادگى الزم را به دســت بیاورم. حتى به صورت شخصى سخت تمرین مى کنم تا 

بتوانم قبل از شروع مسابقات خودم را به سطح خوبى برسانم.
او درباره دیر اضافه شدن به تمرینات و احتمال اینکه جایگاه خود را در ترکیب اصلى از 
دست بدهد هم بیان کرد: من ترسى ندارم. اگر هم روى نیمکت باشم تالشم 
را بیشــتر مى کنم که به عنوان بازیکن اصلى در تیم باشم. تصمیم 
گیرنده نهایى مربى است و او تصمیم مى گیرد که چه کسى از 
لحاظ فنى و بدنى آماده اســت. من هم مى خواهم امسال 
ســخت تالش کنم و شــرایطى حتى بهتر از سال قبل 

داشته باشم.
مهاجم ســپاهان در پاســخ به اینکه دلیل تمدید 
قراردادش با سپاهان با وجود پیشنهادات از دیگر 
تیم ها چه بــود، گفت: در مورد پیشــنهادات 
تیم هاى دیگر صحبتــى نمى کنم. مهم این 
است که االن من در سپاهان هستم. اینجا 
جایى است که دوست داشــتم باشم. تمام 
تمرکزم را روى تیمم و به دست آوردن مقام 

همراه با تیم مى گذارم.
اســتنلى درباره اینکه آیا به آقــاى گلى در لیگ 
قهرمانان آسیا هم فکر مى کند توضیح داد: هدف من آقاى گلى نیست بلکه 

کمک به تیم است. هر چه گل بیشترى بزنم به تیمم کمک بیشترى کرده ام.
او درباره مدعیان قهرمانى لیگ برتر هم اظهار کرد: من دوست دارم فقط راجع 

به باشگاه خودم صحبت کنم اما در لیگ ایران تمام تیم ها قوى هستند.

کى روش استنلى:

هیچ ترسى ندارم

ششگاه سپاهان از سوى کمیته 
ـــازمان لیگ به عنوان برترین 

ککنفدراســیون فوتبال آسیا 

سس معیار هاى کیفى و زیر 
سپپاهان که مورد تأیید کمیته 

ـــازمان لیگ بــوده، صورت 

ممى سپاهان 
AA معرفى شد

جدیــد تیــم فوتبال  مدافع
معتقد است که انتخاب این  یزز

تتبالش، بازگشــت به عقب 
د..

ففتگویى درباره جدایى اش 
ـپپاهان اظهار کرد: من یک 
کسى  بباشگاه قرارداد داشتم و

اللد شفیعى:

بى خیال، از  ؟؟
رراحت نیستم

قاسم حدادى فر، کاپیتان تیم فوتبالذ
االتحاد نداریم و هدف ما این است
بعدى لیگ قهرمانان آسیا شویم
قاسم حدادى فر در گفتگویى
و اینکه ذوب آهن باید بعداز
مقابل نماینده عربســتان
بازى در لیگ برتر به میدان
ولى متأسفانه باید بدون انجا
برویم. البته چند بازى دوستانه انجام د
هماهنگ شوند و تیم هم در حال حاض
کاپیتان تیم فوتبالذوب آهندر ارت
بى طرف انجام خواهند داد، تأکید
روبه رو مى شــویم باید در زمین
اتفاق جالبى نیست و واقعًا مس
ورزشگاه خودمان بازى کنیم
کنار بیاییم. بازى رفت هم
است که یک نتیجه خوبب
وى در پاسخ به اینکه آیا قد
این تیم براى عبور از این
دردسرساز باشد، عنوان کرد
عربى روبه رو شدیم و عملکرد بسیا
آنها با تیم هاى ایرانى متفاوتا
ن و هیچ ترســى از االتحاد
خوبى دارد و مى توانیم د

قاسم حدادى فر:

بازى در زمین بى
 مسخره ا

ذذوبوبآآهنهنرروزوزگاگارىرىبباالاالتت ممهاهاجمجم
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مزایده اموال منقول
اجراى احکام حقوقى شعبه سیزده اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده 
کالسه 970325 ج/13 له خانم ناهید توکلى علیه آقاى مهدى شریفى جبلى مبنى بر مطالبه 
مبلغ 350 عدد ســکه بهار آزادى که در روز مزایده ارزیابى مى گردد و سایر مطالبات بابت 
محکوم به در تاریخ 98/6/3 ساعت 11/30 صبح در محل اجراى احکام دادگسترى اصفهان 
طبقه زیرزمین اتاق 18 جهت فروش یک دستگاه پژو پارس به شماره انتظامى 893 ل 87 
ایران 53 که توسط کارشناس رسمى دادگسترى به شــرح ذیل ارزیابى شده و نظریه وى 
مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل 
ازجلسه مزایده به نشانى اصفهان- پارکینگ امیر مراجعه و از ام وال بازدید و در روز مزایده 
با همراه داشتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملى در وجه اجراى 
احکام حقوقى در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده 
خواهد بود. هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشد و مابقى ثمن ظرف حداکثر 
یکماه پرداخت و اال ده درصد واریز به نفع دولت ضبط خواهد شد. لیست اموال مورد مزایده: 
مشخصات وســیله: اتومبیل از نوع سوارى پژو پارس بشــماره انتظامى 893 ل 87 ایران 
 273355 -124 K 0755564 53 مدل 1394 برنگ خاکسترى و شــماره موتور و شاسى
XFH- اطاق نسبت به مدل ســالم- موتور و گیربکس در حد متوسط- طایرها بر روى 
هم 60٪ کارائى دارد و ارزش آن در حال بازدید مبلغ هفتاد میلیون تومان (70/000/000 
تومان) جهت پایه برآورد میگــردد. م الف: 497431 مدیــر و دادورز اجراى احکام مدنى 

اصفهان /4/169
ابالغ اجراییه

شماره پرونده: 139704002003005988/1 شماره بایگانى پرونده: 9708321/1 شماره 
آگهى ابالغیــه: 139803802003000181 تاریخ صــدور: 1398/04/27 ابالغ اجرائیه 
قرارداد بانکى- بدینوسیله به: آقاى اصغر فتحى نام پدر: حسین تاریخ تولد: 1352/01/13 
شــماره ملى: 1290318123 شماره شناســنامه: 29 به نشــانى: اصفهان رهنان خیابان 
شهدا کوچه شــهید جبارى کدپستى 8189747471 ابالغ مى شــود که بانک ملى شعبه 
خیابان مسجد ســید اصفهان به استناد قرارداد بانکى شــماره 9305054283 تاریخ سند: 
1393/02/31 جهت وصول مبلغ 12247316 ریال بابت اصل طلب، مبلغ 8514746 ریال 
سود و مبلغ 13716079 ریال خسارت تاخیر تادیه تا تاریخ 1397/11/28 و خسارت روزانه 
به 10736 ریال تا روز تسویه کامل بدهى بانضمام کلیه هزینه هاى قانونى و اجرایى و حق 
الوکاله طبق مقررات علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائى به کالسه 9708321 
در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مأمور  پســت، محل اقامت شما نشانى متن سند 
شناخته نشده، لذا بنا به تقاضاى بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک 
مرتبه در یکى از روزنامه محلى آگهى مى شــود و طبق تبصره دوم ماده 113 قانون برنامه 
پنجساله ششم توسعه اقتصادى فرهنگى و اجتماعى جمهورى اسالمى ایران ظرف مدت 
بیست روز از تاریخ این آگهى که روز ابالغ محســوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى 
خود اقدام ننمایید عملیات اجرائى جریان خواهد یافت. م الف: 545651 اداره اجراى اسناد 

رسمى اصفهان /5/162
ابالغ اجراییه

شماره پرونده: 139804002003000681/1 شماره بایگانى پرونده: 9801008/1 شماره 
آگهى ابالغیه: 139803802003000165 تاریخ صدور: 1398/04/22 آگهى ابالغ اجرائیه 
کالسه: 139804002003000681 - بدینوســیله به آقاى الیاس شیروانى ناغانى فرزند 
لطف على به شماره شناسنامه 2969 و شماره ملى 4689383197 متولد 1347/07/01 به 
نشانى هاى مندرج در متن سند: اصفهان خیابان حکیم نظامى کوچه شهید فالح پور پالك 
8 کدپســتى 8883154731 و اعالمى متعهد له: اصفهان خیابان کاوه روبروى بیمارستان 
غرضى خیابان خردمند کوچه 12 بهاران 6 شرقى کوچه 9 پالك 274 آپارتمان 3 طبقه دوم 
که برابر گزارش مأمور پست ابالغ اجرائیه به نامبرده میسر نگردیده است ابالغ مى گردد که 
برابر چک بانکى شماره 9518291545 مورخ 1396/10/27 عهده بانک ملى ایران شعبه 
خیابان حکیم نظامى اصفهان، مبلغ یکصد میلیون ریال بابت اصل طلب به آقاى محمدظاهر 
قیصرى بدهکار مى باشــید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه 
نموده، پس از تشــریفات قانونى اجرائیه صادر و به کالسه 139804002003000681 و 
شماره بایگانى 9801008 در اداره اجراى اســناد رسمى اصفهان مطرح مى باشد. لذا بنا بر 

تقاضاى بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجراى مفاد اسناد رسمى به شما ابالغ مى گردد از 
تاریخ انتشار این آگهى که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است و فقط یک نوبت در روزنامه 
نصف جهان چاپ اصفهان درج و منتشر مى گردد  و طبق تبصره دوم ماده 113 قانون برنامه 
پنج ساله ششم اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسالمى ایران، ظرف مدت بیست 
روز نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام، در غیر اینصورت بدون انتشار آگهى دیگرى  عملیات 
اجرائى طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. م الف: 545644 اداره اجراى اسناد رسمى 

اصفهان /5/163
حصروراثت 

سحر روحانى داراى شناســنامه شماره 3050 به شرح دادخواســت به کالسه 740/98 از 
این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان امین اله 
روحانى نجف آبادى بشناسنامه 48 در تاریخ 94/8/28 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. صبــا روحانى نجف آبادى ش ش 
18 ، 2. ســحر روحانى  ش ش 3050 (فرزندان متوفى)، 3. پروین شوقى قلعه شاهى ش 
ش 1090958250 ، (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 باشــد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شــد. 549986/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه 

شوراى حل اختالف نجف آباد/ 5/177 
حصروراثت 

محمد رضا زمانى حاجى آبادى داراى شناسنامه شماره 757 به شرح دادخواست به کالسه 
626/98 از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
عصمت سیروس نجف آبادى بشناسنامه 16328 در تاریخ 97/8/19 اقامتگاه دائمى خود را 
بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. محسن زمانى ش ش 
687 ، 2. عباس زمانى حاجى آبــادى ش ش 463 ، 3. محمد رضا زمانى حاجى آبادى ش 
ش 757 ، 4. زهرا زمانى ش ش 184 ، 5. زهره زمانى حاجى آبادى ش ش 160 (فرزندان 
متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه 
از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واالگواهى 
صادرخواهد شد. 546726/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف 

آباد /5/178
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان سعید رحیمى دادخواستى به خواسته به خواسته الزام خوانده انتقال سند به طرفیت 
خوانده محمد ساالروند به شوراى حل اختالف شعبه هشــتم شهرستان نجف آباد تسلیم 
نموده که پس از ارجاع به شماره 98/440 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 98/6/23 
ساعت 4:30 عصر 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 خواســته ابالغ رسیدگى نموده و تصمیم 
شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشــار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج 

خواهد شد. 546953/ م الف شعبه هشتم  شوراى حل اختالف نجف آباد /5/179
 حصروراثت 

حسینقلى مختارى ملک آبادى داراى شناسنامه شماره 547 به شرح دادخواست به کالسه 
728/98 از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
رحمت اله مختارى ملک آبادى بشناســنامه 417 در تاریخ 97/4/30 اقامتگاه دائمى خود 
را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. حسینقلى مختارى 
ملک آبادى ش ش 547 ، 2. اصغر مختارى ملک آبادى ش ش 239 ، 3. اشــرف مختارى 
ملک آبادى ش ش 685 ، 4. عبدالمحمود مختارى ملک آبــادى ش ش 1058 ، 5. اکرم 
مختارى ملک آبادى ش ش 25203 (فرزندان متوفى)، 6. طلعت خوشــاوى نجف آبادى 
ش ش 745 (همسر متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام 

تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى 
دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
واالگواهى صادرخواهد شد. 545861/م الف رئیس شــعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل 

اختالف نجف آباد /5/180
 حصروراثت 

محمد رضا کرداریان نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 378 به شرح دادخواست به کالسه 
729/98 از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
جواهر کرداریان نجف آبادى بشناســنامه 163 در تاریخ 93/10/10 اقامتگاه دائمى خود را 
بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. منیژه کرداریان نجف 
آبادى ش ش 603 ، 2. سکینه کرداریان نجف آبادى ش ش 806 ، 3. محمد رضا کرداریان 
نجف آبادى ش ش 378 ، 4. خدیجه کرداریان نجف آبادى ش ش 7 ، 5. صغرى کرداریان 
نجف آبادى ش ش 552 ، 6. علیرضا کرداریان نجف آبادى ش ش 642 ، 7. مجید کرداریان 
نجف آبادى  ش ش 440 ، 8. غالمرضا کرداریان نجف آبادى  ش ش 326 (فرزندان متوفى)، 
متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 

546290/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد /5/181
 اخطار اجرایى

شماره 97/182 به موجب راى شــماره 536 تاریخ97/7/10 حوزه مهردشت شوراى حل 
اختالف شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه 1- مهدى کالنترى نام 
پدر احمد 2- الله مرادى نام پدر عبدالرضا به نشــانى 1- دهق- خ دانش- پل گلزار شهدا 
بن بست یاشا دست راست منزل دو طبقه منزل احمد کالنترى 2-مجهول المکان محکوم 
اســت به حکم به محکومیت خواندگان به الزام به حضور در یکى از دفاتر رسمى و تنظیم 
انتقال سند خودروى پژو 206 مدل 1383 به رنگ نقره اى به شماره پالك شهربانى 267 و 
189 ایران 23 (فک پالك خودرو جهت پالك جدید ) و پرداخت مبلغ چهار میلیون و سیصد 
و پانزده هزار ریال بابت هزینه  دادرسى در حق محکوم له  اجرایى به انضمام نیم عشراجرایى.
محکوم له: محمد کالنترى نام پدر مرتضى به نشانى: دهق خ صدوقى کوچه شهید باقر پ 
142- منزل شخصى مرتضى کالنترى ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به 
محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد 
یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم 
به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم 

نماید546363/م الف-شعبه اول  شوراى حل اختالف مهردشت/ 5/182
ابالغ اجراییه

 دادنامه- احترامًا مقرراست متن ذیل دریک نوبت یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى 
درج و یک نســخه از آن جهت بهره بردارى در پرونده کالسه 877/97 به این شورا ارسال 
گردد. کالسه پرونده 877/97 شعبه دوم شــوراى حل اختالف مهردشت. موضوع: ابالغ 
اجرائیه محکوم له: محمد امینى  فرزند عباسعلى مقیم دهق محکوم علیه: 1- مهدى باللى 
گاوگانى فرزند حسینعلى مجهول المکان ، 2- على امینى فرزند عباسعلى مقیم دهق خواسته: 
صدور اجرائیه. بدین وســیله به موجب درخواست اجراى حکم بشماره 30 مورخ 98/1/20 
و شماره دادنامه (قطعى شده) صادره از این شــورا شما محکوم هستید 1-به پرداخت مبلغ 
سى دو میلیون ریال بابت اصل دین در حق محکوم له 2-خســارت تاخیرتادیه بر مبناى 
نرخ تورم اعالمى بانک مرکزى 3-مبلغ یک میلیــون و چهارصد و پنجاه هزار ریال هزینه 
دادرسى و 4- مبلغ بعنوان نیم عشر اجرایى درحق صندوق دولت به لحاظ مجهول المکان 
بودن شما به استناد ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب درامورمدنى 
مراتب یک نوبت در روزنامه هاى کثیراالنتشار آگهى میگردد تا ازتاریخ نشر آگهى به مدت 
ده روز مفاد فوق را به موقع اجرا گذارید. 2-ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهید. 3-مالى 
معرفى کنید که اجراى حکم و استیفاى محکوم به از آن میسر باشد اگر مالى ندارید صریحًا 
اعالم نمایید. هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاى مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجراى 
حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن  براى فرار در پرداخت اموال خود را معرفى نکنید یا 
صورت خالف واقع از دارایى خود بدهید به نحوى که اجراى تمام یا قسمتى از مفاد اجرائیه 

متعسر باشد به مجازات حبس تا ... محکوم خواهید شــد. 546366/م الف-دبیرشعبه اول 
شوراى حل اختالف دهق/ 5/183

 فقدان سند مالکیت 
شماره: 139885602030004228      چون خانم عذرا کاظمى  فرزند محمد کریم  باستناد 
دو  برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند که سند 
مالکیت خانه پالك 850/4 باقیمانده ( که جهت استانداردســازى به پالك 850/27 تغییر 
یافت) واقع در قطعه 10 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهــان که  در دفتر 159 صفحه 490 
ذیل ثبت 28250  سند مالکیت شماره 752952 بنام عذرا کاظمى  فرزند محمد کریم ثبت و 
صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: 
به علت جابجایى مفقود شده است. چون درخواســت صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را 
نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که 
هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند 
مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض 
خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس 
و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت 
اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد 
شد. تاریخ انتشار 98/5/9، 542658/م الف- ابوالفضل ریحانى محمد زاده  مدیر واحد ثبتى 

حوزه ثبت ملک نجف آباد- از طرف زهرا لطفى نجف آبادى /5/184
 مزایده اموال غیر منقول اسناد رهنى

 آگهى مزایده پرونده اجرایى کالسه 9700603- شماره آگهى 139803902120000008 
تاریخ آگهى 1398/05/02-شماره پرونده 139704002120000415تمامت شش دانگ 
یک باب خانه مسکونى تحت پالك ثبتى 65 فرعى مجزى شده است پالك 9 اصلى واقع 
در جولرستان بخش 9 ثبت اصفهان به مساحت 289 متر مربع به آدرس کرسگان جولرستان 
روبروى مخابرات کوچه شهید مطهرى 12 که سند مالکیت آن در صفحه 194 دفتر 363 
امالك ذیل شماره 52068 سابقه ثبت و صدور دارد و حدود و مشخصات آن عبارت است از 
شماال به طول هاى 0/75متر و 0/10 متر و 13/40 متر دیواریست به کوچه شرقا به طول 
19/45متر دیواریست اشــتراکى با پالك 9 اصلى جنوبا به طول 10/90 متر دیوارى است 
در امتداد جوى غربا اول به طول 14/20 متر درب و دیواریست به کوچه دوم به طول هاى 
0/25 متر و 3/48 متر و 1 متر 2/27 متر دیواریست به کوچه و حقوق ارتفاقى له و علیه ندارد 
و طبق اعالم کارشناسان رسمى دادگسترى مورد مزایده به صورت منزل مسکونى در حال 
سکونت به مساحت 289 متر مربع عرصه و حدود 225 متر مربع اعیانى با اسکلت باربر نماى 
خارجى آجر نماى داخلى رنگکارى سیستم خنک کننده کولر آبى سیستم گرمایش بخارى 
گازى و داراى انشعابات آب و برق و گاز شهرى مى باشد ملکى آقاى محمد حفیظى درچه 
فرزند کریم به شماره شناســنامه 2 صادره فالورجان متولد 1334/01/03  داراى کد ملى 
1111594171 ساکن روستاى جولرستان مقابل مخابرات کوچه شهید مطهرى 12 پالك 
69 که طبق سند رهنى شماره 21575 – 1395/07/05تنظیمى دفتر اسناد رسمى شماره 
270 فالورجان استان اصفهان در رهن بانک سپه شعبه کلیشاد و سودرجان قرار گرفته است 
از ساعت 9 الى 12 روز چهارشــنبه مورخ 1398/05/30 در محل اداره ثبت اسناد و امالك 
فالورجان واقع در خیابان فردوسى جنب بانک کشاورزى از طریق مزایده به فروش میرسد 
و مزایده از مبلغ2/670/000/000 ریال (دو میلیارد و ششصد و هفتاد میلیون ریال )شروع و 
به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته مى شود الزم به ذکر است کلیه پرداخت بدهى هاى 
مربوط به آب برق گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشــتراك و مصرف در صورتى که مورد 
مزایده داراى آنها باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده 
اعم از این که رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشــد به عهده برنده مزایده است و نیز در 
صورت وجود مازاد وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد برنده مزایده مسترد 
خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول مى گردد ضمنا طبق اعالم بستانکار کارت 
مورد مزایده تا تاریخ 1399/01/12 تحت پوشش بیمه ملت باشد لذا این آگهى در یک نوبت 
در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان در تاریخ 1398/05/09 درج و منتشر مى گردد و در 
صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول مى گردد تاریخ انتشــار 1398/05/09 تاریخ 
مزایده 1398/05/30- م الف: 545593 محسن اسماعیل زاده - مدیر واحد اجرایى اسناد 

رسمى فالورجان/5/185 

مدیرعامل سازمان زیباسازى شهردارى اصفهان از برنامه هاى 
این سازمان، در آستانه برپایى سى و دومین جشنواره بین المللى 
فیلم کودك و نوجوان سخن گفت. حسن مؤذنى در گفتگو با 
«ایسنا» اظهار کرد: امسال، براى نخستین بار، کمیته فضاسازى 
شهرى در جشنواره بین المللى فیلم کودك و نوجوان تشکیل و 
نماینده اى از طرف سازمان زیباسازى شهردارى اصفهان به 
عنوان مسئول این کمیته منصوب شده است. تمام اعضاى این 
کمیته نیز پرسنل سازمان زیباسازى شهردارى هستند. وى با 
اشاره به برنامه هاى این سازمان براى زیباسازى شهر در آستانه 
برگزارى سى و دومین دوره جشنواره بین المللى فیلم کودك و 
نوجوان گفت: آذین بندى مناطق 15گانه شهر با حدود 1500 

پرچم شاد مختص به جشنواره، نصب 12 تابلو عرشه پل در 
رینگ سوم با موضوع میزبانى اصفهان از جشنواره کودك و 
نوجوان و همچنین نصب پنج المان حجمى با کاراکترهاى 
عروسکى داراى ترکیب نور و صوت در محور برگزارى جشنواره، 
از جمله کارهاى در دســت اجراى این سازمان براى استقبال 
از جشــنواره فیلم کودك و نوجوان است. مدیرعامل سازمان 
زیباسازى شــهردارى اصفهان ادامه داد: ورودى سینماهایى 
که میزبان اکران فیلم هاى جشنواره اند، اجراى  گوبوالیتینگ با 
طرح لوگوى جشنواره کودك و نوجوان خواهیم داشت و دیواره 
پازلى میدان امام حسین(ع) نیز  با تصویرى مناسب حال و هواى 

جشنواره به روزرسانى خواهد شد.

نوزدهمین نمایشگاه بین المللى صنعت ساختمان، ششم 
مرداد ماه با مشارکت ذوب آهن اصفهان در محل دائمى 

نمایشگاه هاى تهران افتتاح شد.
مدیر بازاریابى و فروش خارجى ذوب آهن در حاشــیه 
این نمایشــگاه با بیــان اینکه على رغم مشــکالت 
مختلف، ذوب آهــن به تولید ادامه داده و با پشــتکار و 
تالش همکاران ســختکوش، چرخ هاى تولید در این 
شــرکت به خوبى چرخیده اســت، گفت: مشکل فعلى 
ما کمبود مواد اولیه آهن دار است، امیدواریم با رفع این 
مشــکل از تمام ظرفیت هاى تولید در شرکت استفاده 

شود.

بهزاد کرمى افزود: انتظار داریم مسئوالن با جلوگیرى 
از خام فروشى و صادرات ســنگ آهن نسبت به تأمین 
مواد اولیه مــورد نیاز ذوب آهن و فــوالد مبارکه اقدام 
کننــد.  وى تأمین مواد اولیه شــرکت هــاى فوالدى 
را موحــب رونق تولید داخلى دانســت و گفت: ســال 
جارى تولید سه میلیون و 50 هزار تن چدن و صادرات 
حدود یک میلیون و صد هزار تــن محصول به عنوان 
هدف تعیین شــده و با همه مشکالت مختلف در صدد 
تحقق این هدف هســتیم که تولید شــرکت در چهار 
ماه اول ســال نیز بر اســاس این هدف محقق شــده

 است.

اصفهان، به رنگ جشنواره 
فیلم کودك درمى آید

از خام فروشى و صادرات 
سنگ آهن جلوگیرى کنید

اجراى 20 هزار متر بلوك فرش 
مدیرعامل سازمان عمران و بهسازى شهردارى کاشان 
از اجراى 20 هزار متر مربع بلوك فرش تا پایان سال در 
این شهرستان خبر داد. امین چنارى اظهار کرد: با توجه 
به نوسانات قیمت  و باال رفتن قابل توجه قیمت قیر اجراى 
طرح کف فرش معابر در سطح شهرستان کاشان به مرحله 
اجرا درآمد که یکى از سیاسـت هاى پیشنهادى شوراى 
اسـالمى شـهر و رویکردهاى جدى مدیریت شـهرى 

شهردارى کاشان نیز است.

تعداد سایت هاى حرکت درمانى 
معاون خدمات شهرى شهردار اصفهان گفت: براساس 
آخریـن آمـار تعـداد 760 سـایت حرکـت درمانـى در 
پارك هاى سطح شهر اصفهان وجود دارد که تعداد 5977 

نوع دستگاه حرکت درمانى در آن موجود است.

آغاز گشت عملیاتى رضویون 
مدیر هیئـت امناى شـهرك صنعتى سـلیمان صباحى 
بیدگلـى از آغـاز طـرح گشـت عملیاتـى رضویـون در

 شهرك هاى صنعتى آران و بیدگل خبرداد. عبدالرحیم 
مفیدى گفت: این طرح با هدف امنیت و پیشگیرى از جرم 
و سرقت در شهرك هاى صنعتى هالل و سلیمان صباحى 
بیدگلى آغاز شده است.  وى با اشاره به اینکه گشت ها به 
صورت سواره و پیاده است، افزود: طرح رضویون هرشب 

ازساعت  10شب تا 5 صبح اجرا مى شود.

خبر

مدیر فرهنگسراى تخصصى رســانه وابسته به سازمان 
فرهنگى، تفریحى و اجتماعى شهردارى اصفهان گفت: 
به منظور ثبت و تاریخ سازى نشریات و خبرنگاران و اهالى 
رسانه، برنامه «کارنامه» به همت فرهنگسراى تخصصى 

رسانه اصفهان اجرا مى شود.
فاطمه شفیعى مى گوید: 10 مرداد ماه ساعت 18 اولین 
برنامه «کارنامه» را ویژه «هفته نامــه نوید اصفهان» 
خواهیم داشت که یکى از قدیمى ترین نشریات اصفهان 
به مدیر مسئولى  فضل ا... صلواتى است و پیاپى در طول 
ده سال به چاپ رسیده است که با دعوت از تمامى پرسنل 
این نشریه در محل بنیاد فرهنگى امیر قلى امینى گپ و 
گفتگو با چهره هاى شاخص رسانه اى شهر و تحریریه 

هفته نامه نوید برگزار مى شود.
وى بیان کرد: بــا اجراى این  برنامــه  تالش مى کنیم 
فعالیت رســانه اى خبرنگاران شــاخص و رسانه هاى 
اثرگذار را  در برنامه «کارنامه» مطرح کنیم تا تجربیات 
گذشــته روزنامه نگارى و خبرنگارى اصفهان در اختیار 

همگان قرار گیرد.
مدیر فرهنگسراى تخصصى رسانه شهردارى اصفهان 
با اعالم اینکــه در حال حاضر لیســتى از نشــریات و 
روزنامه هاى محلى و چهره هاى رســانه اى اصفهان 
تهیه شــده و مطابق با آن «کارنامه» براى آنها اجرایى  
مى شود، گفت: در قالب برنامه «کارنامه» اقدام به تهیه 
پوسترى براى این نشریات و فعاالن رسانه اى مى شود 

که با تصویرى از آنها و ذکر سوابق کارى و فعالیت این 
افراد و رسانه است.

وى با اعالم اینکــه پس از هفته نامه نویــد، هفته نامه 
جام، هفته نام تندر و هفته نامه اولیا  از نشــریات  محلى 
دیگر است که در دستور کار قرار دارند، ادامه داد: اجراى 
برنامه  «کارنامــه» براى چهره هاى رســانه اى در فاز 
بعدى انجام مى شود که در برنامه «کارنامه» خبرنگاران 
محلى و نشــریات محلى در اولویت قرار دارند و جهت 
گیرى سیاســى به هیچ عنوان در ایــن برنامه مد نظر

 نیست.
کمى بیشتر درباره نوید

وحید صلواتى،  فرزند فضل ا... صلواتى درباره هفته نامه 
نوید نوشته است:

« ایده انتشار نشــریه نوید اصفهان از جلسات سیاسى-
مذهبى دکتر فضل ا... صلواتى کلید خورد و امتیاز هفته 
نامه را ایشان در اواخر دوره نمایندگى مردم اصفهان در 
مجلس شوراى اســالمى در سال 1363 با هدف اطالع 
رسانى و ارائه مقاالت و اشعار سیاسى،  اجتماعى و انتقادى 
و ارتقاى جایگاه فرهنگ مکتوب  در شهر اصفهان اخذ 
کرده بودند اما امکانات براى راه اندازى و انتشار فراهم 
نمى شد. در یکى از جلســات دوره اى، دوستان و عالقه 
مندان ایشان تحریریه اى بنا نهادند و هر کدام به نسبت 
تخصص و نوع فعالیت، انجام گوشه اى از کار را متقبل 
شدند و به صورت پاره وقت همکارى را آغاز کردند و با 

توجه به اینکه در آن ســال ها تفکر جهادى، اعتقادى 
بیشتر حاکم بود، کار انتشار نشریه بدون چشمداشت مالى 
آغاز شد. پیش شماره نمونه در دى ماه 1366 منتشر شد، 
شماره نمونه بهمن 1366 و شماره 1، اسفند 1366 یعنى 
در سال 1366 سه شماره منتشر شد که رایگان از طریق 
پست، براى اکثر ارگان ها، آموزشــگاه ها و مقام هاى 
محلى و کشورى و اشــخاص ارسال شد و بازخوردهاى 

خوب آن باعث شد که کار جدى تر دنبال شود. 
بعد از تعطیالت نوروز 72 و همزمان با شــرایط سیاسى 
روز، انتشــار با ممانعت ها و دشــوارى هایى همراه شد 
و با کمتریــن امکانات چراغ را روشــن نگاه داشــتیم. 
چون در اصفهان در یک مقطع زمانــى لیتوگرافى ها و 
چاپخانه هــا به بهانه هاى مختلف از انتشــار نشــریه 
خوددارى ورزیدند، شــبانه صفحات را بسته بندى کرده 
و به تهران مى بردم، هفته نامه را براى چاپ به انتشارات 
روزنامه اطالعات سپرده و فرداى آن روز بسته هاى چاپ 
شــده را از ترمینال تحویل مى گرفتیــم و ظرف همان 
یکى دو روز تمام نشــریات به فروش مى رفت و فصل 
جدیدى در کار ما پیش آمده بود. در سال 1377، نشریه 
از ســوى دادگاه ویژه روحانیت تا تعیین تکلیف نهایى 
توقیف موقت شــد و پیگیرى هایمان بى نتیجه ماند و 
على رغم پیگیرى خوانندگان و دوســتداران، با شرایط 
به وجود آمده دیگر توان ادامه کار را در خود احســاس 

نمى کردیم.»

آغاز یک دوره با «نوید اصفهان»
برنامه «کارنامه» از فردا به  

«بررسى رسانه هاى اصفهان از دیروز تا امروز» مى پردازد

با حضور به موقع اکیپ حوادث و تعمیرات آبفا منطقه 
نجف آباد، شکســتگی خط انتقال به شرق نجف آباد 
مهار شــد. خط انتقال آب  600 میلیمتري شرق نجف 
آباد که تنظیم کننده فشار آب شرق شهر نجف آباد است  
بر اثر باال و پایین شدن فشار آب دچار حادثه شکستگی 

می شود که اکیپ حوادث و تعمیرات منطقه سریعاً براي 
مهار حادثه به محل اعزام شدند که با قطع جریان آب با 
کمک  شهرداري نجف آباد نسبت به ترمیم و بازسازي 
این خط طی 12 ساعت اقدام شد و آبرسانی شرق این 

شهر در مدار قرار گرفت.

مهار شکستگی خط انتقال آب نجف آباد 

نایب رئیس اتحادیه گوشت قرمز اصفهان گفت: قیمت 
گوشت قرمز چند روز اســت افزایش پیدا کرده است؛ از 
روزي که اعالم شد قرار اســت قیمت گوشت 30 هزار 

تومان کاهش پیدا کند، قیمت افزایش پیدا کرد.   
عبدالرضا آقاجانی در گفتگو با «صاحــب نیوز» اظهار 
کرد: اگر مســئوالن راجع به گوشت حرف نزنند، خیلی 
بهتر اســت؛ اعالم کردند گوشت دام ســنگین باید 30 

هزار تومان و دام ســبک 15 هزار تومــان کاهش پیدا
 کند.

آقاجانی عنوان کرد: با توجه به اینکه عید قربان نزدیک 
است عده اي دام را نگه می دارند تا در آن زمان به فروش 
برسانند؛ در حال حاضر قیمت هر کیلو گوشت دام سبک 
105 هزار تومان و دام ســنگین از 79 تا 88 هزار تومان 

است.

خبر کاهش 30 هزار تومانی گوشت قیمت آن را 
افزایش داد! 
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رئیس انجمن متخصصان داخلى با بیان اینکه میزان قند 
خون اگر از عدد 150 به باال باشد روى عروق چشم، قلب و 
کلیه اثر تخریبى دارد، گفت: وقتى قند خون فرد به زیر عدد 

50 یا 60 مى رسد، خطر مرگ وجود دارد.
ایرج خســرونیا اظهار کرد: دیابت دو نوع است؛ نوع اول 
وابسته به انسولین اســت و نوع دوم به انسولین وابستگى 
ندارد و به دارو وابسته است. وى ادامه داد: نوع اول از زمان 
طفولیت ایجاد مى شــود و نوع دوم بیشتر از سن 30 تا 40 

سالگى به باال ایجاد مى شود. 
خســرونیا اضافه کرد: دیابت نوع اول به دلیل اختالل در 

غده پانکراس و عدم کارکردن آن به وجود مى آید و دیابت 
نوع دوم به دلیــل تنبلى و کم کار کــردن  غده پانکراس 
اســت.  رئیس انجمن متخصصان داخلى یادآور شد: نوع 
بسیار خطرناکى که وجود دارد، دیابت در خانم هاى باردار 
است که باعث سقط جنین و در مواردى مرگ مادر باردار 

مى شود. 
وى بیان کرد: باید کسانى که پدر، مادر، برادر و خواهرشان 
دچار دیابت هســتند توجه ویژه اى به این موضوع داشته 
باشند؛ ضمن اینکه چنین افرادى باید رژیم غذایى مناسب 
داشته باشــند، پرخورى نکنند تا با دیابت نوع دوم درگیر 

نشوند. 
خسرونیا متذکر شد: دیابت نوع اول قابل پیشگیرى نیست؛ 
چرا که ارثى است و خود به خود به وجود مى آید و متأسفانه 
از زمان طفولیت فرد دچار بیمارى قند شده و بعد از ده تا 15 

سال دچار بیمارى هاى قلبى، کلیه و عروق مى شود. 
رئیس انجمن متخصصان داخلى در پاسخ به این پرسش 
که ارث در ایجاد بیمارى دیابت به چه میزان نقش دارد؟، 
تصریح کرد: در دیابت نوع اول ارث بسیار مؤثر است اما در 
دیابت نوع دوم این تأثیر 50 تا 60 درصد است؛ ممکن است 
پدر و مادر دیابت نداشته باشند اما پدربزرگ و مادربزرگ، 

خاله یا دایى فرد دیابت داشته باشــند و در اثر این سلسله 
مراتب فرد نیز دچار دیابت شود. 

خسرونیا در پاسخ به اینکه میزان مناسب قند خون بین چه 
اعدادى است؟ گفت: بین عدد 90 تا 105 قند خون مناسب 
است، اگر از عدد 110 به باال باشد به سمت خطرناك بودن 
پیش مى رویم و از عدد 110 تا 150 اثرات بدى به دنبال دارد 
و از عدد 150 به باال نیز باعث مى شود روى عروق چشم، 

قلب و کلیه ها اثر تخریبى داشته باشد.
 وى تأکید کرد: خطر مرگ در پایین بودن قند خون است و 
ممکن است عدد قند خون فردى بین 400 تا 500 باشد اما 

در چنین حالتى نیز فرد از بین نمى رود اما وقتى قند خون 
فرد به زیر عدد 50 یا 60 مى رسد، خطر مرگ وجود دارد.  
خسرونیا در پاسخ به اینکه فرد دیابتى چه غذاهایى را باید 
مصرف کرده و چه غذاهایى را نباید مصرف کند؟ ابراز کرد: 
فرد دیابتى باید کالرى کمترى مصرف کند و نوع غذا خیلى 
مؤثر نیست؛ اینکه فرد فکر کند اگر میوه زیادى بخورد قند 
خونش باال نمى رود، درست نیست بلکه موضوعى که باید 
به آن توجه کنیم میزان کالرى است که دریافت مى شود؛ 
ضمن اینکه باید گفت دیابت کنترل مى شــود اما درمان 

قطعى ندارد.

آنچه درباره 
قند خون  

باید بدانید 

کم شــدن حافظه علل گوناگونى دارد و لزومًا به معناى تحلیل 
رفتن حافظه در مغز نیست اما در بعضى بیمارى ها این حالت ایجاد 
مى شود. داشتن هدف و انگیزه کافى نظم و برنامه ریزى و تکرار 
مطالب در فواصل منظم و نیز استراحت کافى و داشتن تمرکز در 

هنگام مطالعه به تقویت حافظه کمک مى کند.
در این زمینه مصرف دارو براى تقویت حافظه زیاد کمک کننده 
نیســت. در مورد تقویت حافظه از مــواد افزایش دهنده حافظه 
مى توان کولین (ماده اى که به  طور طبیعى در بسیارى از غذاهاى 
چرب وجود دارد) نام برد که موجب افزایش حافظه مى شود. مواد 
غذایى که داراى بیشترین مقدار کولین هستند به ترتیب شامل: 
جگر گاو، تخم مرغ، گوشت کبابى گاو، گل  کلم، کاهو، بادام زمینى 

و روغن بادام زمینى است. 
مواد آنتى اکســیدان کــه در ســبزیجات تازه زیادنــد، موجب 
خون رسانى خوب به مغز مى شوند و هر عاملى که خون رسانى به 
مغز را دچار وقفه کند، موجب کاهش توانایى هاى فکرى مى شود. 
مصرف زیاد و بیش  از حد گوشت حیوانات که حاوى هموسیستئین 
است، موجب افت عملکرد مغزى خصوصاً در افراد مسن مى شود. 
براى افزایش حافظه نمک و چربى اشباع کمترى مصرف کنید. 
چربى امگا 3 را که در ماهى زیاد اســت، بیشــتر مصرف کنید. 
تمشک، توت فرنگى، اسفناج و سیر بیشتر مصرف کنید، سویا را 
هفته اى یک بار در برنامه غذایتان بگنجانید؛ مکمل اسیدفولیک، 

B12 ویتامین E برایتان مفید است. 

کندر هم مى توانــد داراى تأثیرى مثبت بر رونــد تکامل مغز و 
احتماًال شکل گیرى مناســب درخت هاى دندریتى، اکسون ها و 
برقرارى ارتباطات صحیح بین آنها باشد. اما فراموش نکنید راه 
تقویت حافظه یافتن علت فراموشــى است که در برخى موارد از 
افسردگى ناشى مى شود؛ بنابراین براى تشخیص الزم است به 
یک روان پزشک مراجعه کنید تا با انجام مصاحبه روان پزشکى 

تشخیص و درمان الزم را انجام دهد. 
اگر اضطراب و استرس زیاد باشد مى تواند تأثیر منفى بر حافظه 
بگــذارد، بنابراین حفظ آرامــش خاطر، برنامه ریــزى، خواب و 
استراحت کافى بر حافظه تأثیرگذار است. تقویت حافظه نیز مانند 

تقویت قواى جسمانى نیاز به تمرین و ممارست و پشتکار دارد.
داشتن برنامه منظم براى تکرار مطالب بسیار مهم است همچنین 
فرد باید از نظر روحى در آرامش باشــد و استراحت کافى داشته 

باشد. خواب آلودگى نگرانى و استرس بیش  از حد باعث تأثیر بر 
حافظه و تمرکز فرد خواهد شد.

ثابت شده است که برخالف دیگر اعضا هر چه مغز بیشتر 
به کارگیرى شود توانایى آن افزایش مى یابد. با وجود اینکه به 
نظر مى رسد میزان حجم حافظه در مغز ثابت است اما هر چه 

مطالب بیشتر در مغز ذخیره شود توانایى حفظ در آن بیشتر مى شود 
به شکلى که نمى توان براى آن مرزى تعیین کرد. مواد  افزودنى به 

غذاها، برخى داروها مثل داروهاى مخدر مسکن و آنتى هیستامین 
و آرام بخش و نیز  کشیدن سیگار در این زمینه اثر دارد. استفاده از 
یادداشت و مرور مطالب مى تواند به تقویت  حافظه کمک کند از 
طرفى تغذیه نیز بر حافظه تأثیر دارد، قند، چربى و نمک باید کمتر 

مصرف شود  ولى مصرف میوه در رژیم غذایى باید رعایت شود.

شــیر 
از  یکــى 

نوشیدنى هایى 
است که فواید 
بســیارى براى 

بدن و ســالمتى 
دارد. برخــى هــا 
معتقدند که شــیر را 
باید آخر شب خورد و 

برخى ها هم مى گویند 
شیر را باید صبح ها نوشید. 

مصرف شــیر قبل از خواب 
بسیار مناســب است البته براى 

کودکان بهتر اســت بــه هنگام 
صبحانه باشد چرا که به رشد مغزى 

آنها کمک مى کند.
زهرا معظمى متخصص تغذیه گفت: توصیه مى شود که کودکان زیر 
هفت سال روزانه یک و نیم تا دو لیوان شیر بخورند همچنین پسر ان 
در سن بلوغ سه لیوان و دختر ان در سن رشد و بلوغ دو ونیم لیوان شیر 
بنوشند. وى ادامه داد: بزرگساالن و سالمندان دو لیوان و زنان شیرده 
و باردار 3/5 تا چهار لیوان شــیر در کنار سایر لبنیات مصرف کنند. 
مى توان براى راحت خوردن شــیر در طول روز، ایــن میزان را در 
فواصل مختلف میل کرد. افرادى که دچار دل پیچه و نفخ مى شوند 

بهتر است شب ها شیر بنوشند.
مصرف شیر به عنوان میان وعده نیز بسیار توصیه شده است حتى مى 
توان آن را با غذا و انواع سوپ ها مصرف کرد البته به شرطى که زیاد 

نجوشد تا خواص آن از بین برود.
این متخصص تغذیه گفت: براى رفع طبع سرد شیر مى توان آن را با 
عسل و دارچین مصرف کرد. مصرف شیر به طور کلى قبل از خواب، 
عالوه بر اینکه از نفخ کردن جلوگیرى مى کند، باعث افزایش آرامش 

در افراد و جذب بیشتر کلسیم مى شود.

شــیر
از  یکــى 

نوشیدنى هایى 
است که فواید 
بســیارى براى 

بدن و ســالمتى 
دارد. برخــى هــا 
معتقدند که شــیر را 
باید آخر شب خورد و 
برخى ها هم مى گویند

شیر را باید صبح ها نوشید. 
مصرف شــیر قبل از خواب 

بسیار مناســب است البته براى 
کودکان بهتر اســت بــه هنگام 

صبحانه باشد چرا که به رشد مغزى 
آنها کمک مى کند.

زهرا معظمىمتخصص تغذیهگفت: توصیه مى شود که کودکانزیر 

این طبیعى اســت که والدین، نگران ســالمتى و 
بهداشت فرزندان خود باشند. برخى از پدر و مادرها 
ترجیح مى دهند بچه ها فقط در فضاهاى بسته و کامًال 
بهداشتى بازى کنند تا در فضاى آزاد و کمى آلوده. اما 
تقریباً همه  پزشکان و کارشناسان عقیده دارند بچه ها 
باید با میکروارگانیسم هایى که در خاك و چمن وجود 
دارند تماس داشته باشــند تا سیستم ایمنى شان به 
خوبى تقویت و تکمیل شود. شاید تمیز کردن لباس ها 
و دست و پاهاى ِگلى و کثیف کمى سخت باشد اما اگر 
کمى به فواید ِگل بازى فکر کنید شاید دیدتان عوض 
شود. البته همیشــه باید حد اعتدال را رعایت کنید. 
به هر حال فراموش نکنید کــه انواعى از بازى هاى 

غیربهداشتى براى بچه ها الزم اند!
تماس داشــتن بچه ها با باکترى هایى که به تکامل 
سیستم ایمنى شــان کمک مى کنند باعث مى شود 
قدرت دفاعى بچه هــا در برابر بیمارى ها و آلرژى ها 
باال برود. ضمنًا فعالیت هاى فضاى باز براى کاهش 
اســترس و افســردگى مفید بوده و به رشد ادراکى 

بچه ها نیز کمک مى کند. تماس مستقیم با طبیعت، 
جسم و جان کودکتان را تغذیه مى کند. بچه هایى که 
مدام با طبیعت در تماس هستند، مهارت هاى حرکتى 
و انعطاف پذیرى شان تقویت مى شود و حس بینایى 
و المسه شان قوى تر شــده و از التهاب در بدنشان 

کاسته مى شود.
تماس مستقیم با طبیعت، جسم و جان کودکتان را 
تغذیه مى کند. بچه هایى که مدام با طبیعت در تماس 
هســتند، مهارت هاى حرکتى و انعطاف پذیرى شان 
تقویت مى شود و حس بینایى و المسه شان قوى تر 
شده و از التهاب در بدنشان کاســته مى شود. ضمنًا 
تماس با طبیعت به کودك شــما کمک مى کند در 
تحصیل آکادمیک خود نیز از عملکرد و تمرکز خوبى 

برخوردار باشد.
طبق مطالعات علمى، بچه هایى که در مزرعه بزرگ 
مى شوند و از همان سنین پایین با حیوانات اهلى یا 
انواع و اقسام حشــرات و کرم ها در تماس هستند، 
احتمال ابتال به آلرژى شــان کاهــش مى یابد. این 

بچه ها مدام در معرض اندوتوکســین هایى هستند 
که نوعى باکترى موجــود در خاك بوده و به تقویت 

سیستم ایمنى کمک مى کند.
اعتماد به نفس واقعى با برنده شــدن در یک بازى 
ویدیویى به دســت نمى آید. از طریق جنگ لفظى 
با همســاالن نیز اعتماد به نفس کودکتان تقویت 
نمى شود اما شــما مى توانید با فراهم کردن امکان 
تماس بــا طبیعت براى کودکتــان، اعتماد به نفس 
او را باال ببرید، چون طبیعت جایى است که کودك 
شــما با دنیاى واقعى رو به رو مى شود. منع کودك 
از تعامل با طبیعت، رشــد و خالقیــت او را محدود 
مى کنــد. بچه هایى که بــا محیط پیرامــون خود 
تماس ندارند، فعالیت بدنى شــان کم اســت و چیز 
جدیدى را تجربه نمى کنند که به رشدشــان کمک

 کند.
فعالیت بدنى که بچه ها در فضاى باز انجام مى دهند، 
مشــغولیتى ســالم اســت که جلوى چاقى آنها را 

مى گیرد.

 چرا بچه هایى که با
 خاك و گِل بازى مى کنند 

سالم ترند؟

سفید شدن مو در دهه 20 و 30 زندگى مردان، زیاد 
شایع نیست، بنابراین طبیعى است که نگران سفید 
شدن موهایتان دراین سنین باشید. متأسفانه گاهى 
سفید شدن زودرس موها اتفاق مى افتد و چند دلیل 

برایش وجود دارد.

تأثیر کمبود ویتامین B12 بر ســفید 
شدن مو

کمبود ویتامین B12 با ســفید شــدن زودهنگام 
موها در ارتباط است ولى متخصصین جدا از اینکه 
مى دانند ویتامین هاى گروه B براى سالمت موها 
مهم هستند، مطمئن نیستند چرا این کمبود باعث 
سفید شدن رنگ مو مى شود. اگر فکر مى کنید که 
دچار کمبود ویتامین B12 هســتید، با پزشــکتان 

صحبت کنید.

تأثیر سیگار کشیدن بر سفید شدن 
مو

البته، سیگار کشیدن هم در ســفید شدن زودرس 
موها دخیل اســت. این یکى ممکن است با کمبود 
مواد مغذى بخاطر سیگار کشــیدن مرتب باشد، یا 
سایر انتخاب هاى ضعیف سالمت و سبک زندگى. 
شاید هم به دلیلى رادیکال هاى اکسیژن آزاد باشد 
که سیگار کشیدن، آسیب بیشترى به فولیکول هاى 
مو مى رســاند و باعث سفید شــدن زودرس موها 
مى شود. بنابراین به طور طبیعى، ترك سیگار مى 

تواند به شما کمک کند.

تأثیر استرس بر سفید شدن مو
اســترس دائمى مى تواند باعث زودتر خاکسترى 
شدن موهایتان شود. اگرچه ارتباط مستقیمى بین 
این دو وجود ندارد ولى اســترس، سطح کورتیزول 
را افزایش مــى دهــد، در نتیجه رادیــکال هاى 
آزاد اکســیژن بیشترى رها شــده که مى توانند به 
فولیکول هاى مو و ســلول هایى که رنگدانه موها 
را مى سازند، آسیب برســانند. بدیهى است که باید 
دنبال راهى براى کاهش اســترس خود باشید تا به 

موهایتان کمک کنید.
متأسفانه، نمى توانید رنگ موهایى که خاکسترى 
شــده اند را برگردانیــد ولى مى توانیــد با اصالح 
مواردى که در این مقاله آمده جلوى ســفید شدن 
تمام موهایتان را بگیرید (البته اگر دلیلش ژنتیکى 
نیست). اگر سبک زندگى تان را تغییر دادید و هنوز 
هم موهایتان در حال خاکسترى شدن بود، دو گزینه 
دارید، آن را بپذیرید و از ظاهر جدیدتان لذت ببرید 
یا با آن بمیرید. به هر حال خودتان باشید و از زندگى 

لذت ببرید.

 اگر هنوز اعتقادى به مهم بودن خواب ندارید، به شما 
ده دلیل مهم بودن خواب را یادآور مى شویم.

کم خوابى به شــدت به افزایش وزن مرتبط است. 
افراد خوش خواب، تمایل به خوردن کالرى کمترى 
دارند. خواب خوب مى توانــد تمرکز و بهره ورى را 
بهبود ببخشد. خواب خوب مى تواند عملکرد ورزشى 
را به حداکثر برساند. افراد کم خواب در خطر بزرگ 
بیمارى هاى قلبى و سکته مغزى هستند. خواب بر 
متابولیسم گلوکز و کاهش خطرابتال به دیابت نوع 2 
اثر مى گذارد. خواب ضعیف با افسردگى ارتباط دارد. 
خواب ایمنى شما را بهبود مى بخشد. خواب ضعیف 
با افزایش التهاب ارتباط دارد. خواب بر احساسات و 

تعامالت اجتماعى تأثیر مى گذارد.

 علت سفید شدن 
موها در جوانى

 شیر را صبح 
بخوریم 

بهتر است 
یا آخر شب؟

10 دلیل براى اینکه 
بپذیرید خواب 
بسیار مهم است

 آیا افزایش حافظه امکانپذیر است

محققان دانشــگاه جان هاپکینز آمریکا دریافتند رابطه قوى اى بین 
سیگار کشیدن و بیمارى شریانى محیطى وجود دارد. در بیمارى شریانى 
محیطى، تنگ شدن عروق خونى موجب کاهش جریان خون به سمت 
اندام هاى تحتانى مى شود و این ریسک همچنان تا 30 سال بعد از ترك 

سیگار هم وجود دارد.
هیرو ماتسوشیتا»، سرپرست تیم تحقیق، در این باره «کانى 

مى گوید: «مطالعه ما نشان مى دهد که سیگار 
کشیدن تنها موجب افزایش ریسک بیمارى 
قلبى عروق کرونر و ســکته نمى شــود، بلکه 

بیمارى عروق شریانى را افزایش مى دهد.»
همچنین در مقایســه با افراد غیرسیگارى، کسانى 
که در حال حاضر بیش از یک پاکت سیگار در روز دود 

مى کنند، 5/4 برابر بیشتر با ریسک بیمارى شریان محیطى، 2/4 برابر 
بیشتر با بیمارى قلبى عروق کرونر و 1/9 برابر بیشتر با احتمال سکته 

رو به رو هستند.
مشخصه بیمارى شریان محیطى تشکیل رسوبات کلسترول در عروق 
منتهى به پاهاست. کاهش جریان خون منجر به درد در پاها، التیام ُکند 
زخم ها و سایر عالیم و نشانه ها مى شود. به گفته محققان، تأثیر سیگار 
کشیدن بر افزایش ریسک بیمارى شریانى محیطى نه تنها قوى تر است 

بلکه طوالنى مدت هم است.
مطالعات نشان مى دهد بعد از گذشت 30 سال از ترك سیگار، ریسک 
بیمارى شــریانى محیطى براى سیگارى هاى ســابق به حالت افراد 
غیرسیگارى بازمى گردد. در مقایسه، ریسک بیمارى قلبى عروق کرونر، 

حدود 20 سال طول مى کشد تا به حالت اول بعد از ترك سیگار برسد.

محققان دانشــگاه جان هاپکینز
سیگار کشیدن و بیمارى شریانى م
محیطى، تنگ شدن عروقخونى
اندام هاى تحتانى مى شود و این ری

سیگار هم وجود دارد.
هیرو ماتسوشیتا«کانى 

» مى گوید:
کشیدن ت
قلبى عرو
بیمارى عرو
همچنین در مق
که در حال حاضر

 دلیل اصلى درد شدید پا را بشناسید
ر
ه

ق
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ر
ت
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 در مراسم اختتامیه همایش ملى شوراهاى دانش آموزى برتر استان ها در اصفهان عنوان شد در مراسم اختتامیه همایش ملى شوراهاى دانش آموزى برتر استان ها در اصفهان عنوان شد

مسیرى که در شوراهاى دانش آموزى انتخاب شده مسیرى که در شوراهاى دانش آموزى انتخاب شده 
مسیر گام دوم انقالب استمسیر گام دوم انقالب است

بخشى از پیام سید جواد حسینى، سرپرست وزارت 
آموزش و پرورش:

شوراى دانش آموزى در مدرسه تبلور 
دانش آموز محورى ، دانش باورى ، و 
دانش آموز باورى در آموزش و پرورش 
است و محلى است براى انتقال تجارب 
و تمرینى است براى مسئولیت پذیرى 
و مردم ساالرى دینى. اینجانب با توجه 
به تجربیات و مناصبى که شخصا آنها 
را تجربه کرده ام با افتخار خود را عضو خانواده شــوراى دانش 

آموزى مى دانم.

علیرضا کاظمى، معاون پرورشى و فرهنگى وزارت 
آموزش و پرورش:

باید از ظرفیت هــاى فعلى آموزش و 
پرورش براى سرعت بخشى به توسعه 
کشور اســتفاده نماییم، شــوراهاى 
دانش آموزى که هیچ بخشى از کشور 
نمى توانــد نقش آنــان را ایفــا کند، 
بزرگ ترین شــبکه تشکیالتى کشور 
هســتند که مى توانند در پیاده سازى 
آرمان هاى انقالب در گام دوم براى تحقق اهداف 40 ساله دوم 

پیشتاز باشند.

على رمضانــى، مدیر کل فرهنگى هنــرى اردوها و 
فضاهاى پرورشى وزارت آموزش و پرورش:

گام دوم انقالب فرصت ویژه اى براى 
شــوراهاى دانــش آموزى اســت. 
شوراهاى دانش آموزى برتر به عنوان 
ســفیران ما در اســتان هــا فعالیت 

مى کنند.

 محمد اعتدادى، مدیرکل آموزش و پرورش استان 
اصفهان:

 همــه دانــش آمــوزان در همایش 
شوراهاى برتر دانش آموزى امروز در 
شهر گنبدهاى فیروزه اى نصف جهان 
به تمنــاى یادگیــرى ، دور هم جمع 
شــده اند؛ یادگیرى از جنس شــورا و 
مشــورت کــه صنــف و جنســیت 
نمى شناسد و هرموقع که شروع نمایید 
دیر نیست؛ اما راه طوالنى داریم تا به مهارت یادگیرى از جنس 

شورا و مشورت دست پیدا نماییم.  

همایش ملى شوراهاى دانش آموزى برتر استانها در اولین روز از مرداد ماه 1398 به میزبانى استان اصفهان در محل اردوگاه کشورى شهید بهشتى شهر ابریشم برگزار شد. در این همایش که با پیام سید جواد حسینى، سرپرست وزارت آموزش و پرورش خطاب 
به اعضاى منتخب شوراهاى دانش آموزى افتتاح شد، علیرضا کاظمى معاون پرورشى و فرهنگى وزارت آموزش و پرورش، على رمضانى مدیر کل فرهنگى هنرى اردوها و فضاهاى پرورشى وزارت آموزش و پرورش، محمد اعتدادى مدیرکل آموزش و پرورش استان 

اصفهان و حیدر قاسمى معاون سیاسى، امنیتى استاندار اصفهان به ایراد سخن پرداختند.

«خشت توسعه در این کشــور را دانش آموزان با آب و 
خاك این جامعه بلوك مى زنند چرا که مسیر توسعه از 
آموزش و پرورش مى گذرد و این مسیر از صنعت، نفت 
و... نمى گذرد و با آجر و ســیمان هم نمى توان توسعه 

وارد کرد.»
مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان در مراسم 
اختتامیه همایش ملى شــوراهاى دانش آموزى برتر 
استان ها که در اردوگاه شهید بهشــتى شهر ابریشم 
برپا شده بود با بیان این مطلب گفت: وزارت آموزش و 
پرورش در این راستا گام هاى بسیار بلندى برداشته که 

نمونه بارز آن برگزارى اینگونه همایش هاست.
محمد اعتدادى قدردانــى خالصانه خــود را از همه 
برگزارکنندگان ایــن همایش طى ســه روز برپایى 
آن اعالم کــرد و افزود: در همایش ملى شــوراهاى 
دانش آموزى برتر اســتان ها به میزبانــى اداره کل 
آموزش و پرورش اســتان اصفهان، حدود 400 نفر از 
دانش آموزان، مربیان و سرپرســتان طى سه روز در 
کارگاه هاى آموزشى حقوق شهروندى، فضاى مجازى، 
بیانیه گام دوم انقالب، امداد و نجات، کرســى هاى 
آزاداندیشى، محفلى با قرآن و... شرکت کردند و قطعًا 
این دانش آموزان برتر که نماینده اســتان ها در این 
همایش بودند مى توانند مشاوران خوبى براى آموزش 

و پرورش کشور باشند.

 هنر آموزش و پرورش
وى گفت: برپایى اینگونــه همایش ها، هنر آموزش و 
پرورش است که همایش و اردوهاى دانش آموزى را به 
جریان هدفمند زنده و آموزش تمرین یادگیرى تبدیل 
کرده در حالى که هیچ وزارتخانــه اى نمى تواند آن را 
انجام دهد و وقت دانش آموزان نیز به بطالت نمى گذرد 
و باید تالش شود تا این همایش ها با سند تحول بنیادین 

آموزش و پرورش مطابقت داشته باشد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان اظهار کرد: 
دانش آموزان در کنار شایستگى هاى اجتماعى که به 
دست مى آورند و عضو شــوراهاى برتر مى شوند باید 
ارزش هاى اخالقى را تقویت کنند تا الگوى مناســبى 
باشند براى همه دانش آموزان در سطح کشور که عضو 

شوراها هم نیستند.
اعتدادى یادى هم از شهداى فرهنگى استان اصفهان 
داشت و گفت: اســتان اصفهان 330 شهید فرهنگى 
و بیــش از 5000 دانش آموز شــهید را تقدیم انقالب 

اسالمى کرده است.

عصر سخنرانى یک طرفه گذشته است
وى خاطرنشــان کرد: اعتقاد دارم عصر جدید، عصر 
سخنرانى به صورت یک طرفه نیست و امروز مدیر و 
معلم و دانش آموزى موفق است که خوب بشنود چون 

اگر شنونده خوبى بود موفق خواهد شد.
مدیرکل آمــوزش و پرورش اســتان اصفهان اظهار 
امیدوارى کرد این همایــش در اصفهان ره آوردهاى 
خوبى براى دانش آموزان به ارمغان داشته باشد و از آنان 
خواست تا پیشنهادها و انتقادهاى خود را براى بهبود 
روند این همایش ها ارائه کنند تا در ســال هاى آینده، 

مطلوب تر برگزار شود.

■■■
مدیرکل فرهنگى و هنرى، اردوها و فضاهاى پرورشى 
وزارت آموزش و پرورش هم برگزارى همایش ملى 
شوراهاى دانش آموزى برتر اســتان ها در این دوره 
را بســیار خوب توصیف کرد و گفت: دانش آموزان 
شوراهاى دانش آموزى برتر اســتان ها در این دوره 

بسیار باکیفیت، توانمند و پرسشگر بودند.

على رمضانى اظهار کرد: هیچ زمانى برنامه اى با این 
کیفیت که ستاد برگزارى و مسئوالن اردوگاه شهید 
بهشتى شهر ابریشم برگزار کردند را ندیده بودم که 
باید از مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان و 
همه همکارانشان که برنامه ریزى مطلوبى داشتند 

تشکر کنم.

انتظار از کارشناسان
وى حضور مســئوالن از وزارت آمــوزش و پرورش و 
مسئوالن استانى در این همایش را نشان از توجه آنان به 
اهمیت شوراهاى دانش آموزى دانست و افزود: مسیرى 

که دانش آموزان، مربیان و سرپرستان در شوراهاى دانش 
آموزى انتخاب کرده اند مسیر گام دوم انقالب بوده و در 
این راستا از کارشناسان پرورشــى انتظار مى رود در این 
مسیر مطالبه گر و پرسشگر و کنشــگر اجتماعى باشند. 
مدیرکل فرهنگى و هنرى، اردوها و فضاهاى پرورشى 
وزارت آمــوزش و پرورش گفت: انجمــن حوزه فضاى 
مجازى سال آینده در دســتور کار قرار مى گیرد و اولین 

انتخابات شوراى دانش آموزان نیز به صورت الکترونیکى 
برگزار خواهد شد تا دانش آموزان بیش از پیش فعال شوند.
رمضانى با بیان اینکه شوراى دانش آموزى به عنوان رکن 
مدرسه و تصمیم ساز در کنار مدیران و انجمن هاى اولیا و 
مربیان است اظهار امیدوارى کرد شوراهاى دانش آموزى 

در مدارس بیش از پیش، فعالیت اثرگذار داشته باشند.
■■■

در ادامه مراسم اختتامیه چند تن از نمایندگان شوراهاى 
دانش آموزى برتر استان ها به بیان نقطه نظرات، انتقادها و 
پیشنهادهاى خود در زمینه هاى گام دوم انقالب، آموزش 
حقوق شــهروندى، فضاى مجازى، مشــکالت و موانع 
شوراهاى دانش آموزى پرداختند و البته راهکارهایى نیز 

براى بهبود روند فعالیت ها ارائه کردند.
این دانش آموزان دسترسى نداشتن دانش آموزان شوراها به 
اطالعات مؤثر، انجام فعالیت هاى موازى، عدم باور برخى 

از مدیران به شوراهاى دانش آموزى، نبود عدالت آموزشى، 
عدم همــکارى مؤثر کادر بعضى از مدارس ، با شــوراى 
دانش آموزى و... را از موانع و مشکالت دانستند و خواستار 
اختصاص بودجه، ایجاد فضاى صمیمى بین دانش آموزان، 

ایجاد شبکه ارتباطى بین دانش آموزان و مسئوالن و... به 
عنوان راهکارهاى مناسب شــدند و بر اعتماد به جوانان 
تأکید کردند. آنها معتقد بودند اگر شوراهاى دانش آموزى، 
توانمند و تصمیم ســاز شــوند مى توانند درمان دردهاى 

آموزش و پرورش باشند.
سپس یکى از دانش آموزان برتر شوراها، به قرائت بیانیه 
پایانى همایش ملى شوراهاى دانش آموزى برتر استان ها 

در تابستان سال جارى پرداخت. 
در پایان این مراســم که با نظم خاصى، هم در مراســم 
افتتاحیه و هم اختتامیه همراه بــود از برترین ها با اهداى 
تندیس و لوح قدردانى شد. شایان ذکر است همایش ملى 
شوراهاى دانش آموزى پسر برتر استان هاى کشور 31 تیر 

تا سوم مرداد در اصفهان برگزار شد.

ساسان اکبرزاده

 تجلیل از برترین هاى همایش ملى شوراهاى دانش آموزى برتر استان ها

بازدید شرکت کنندگان در همایش ملى شوراهاى دانش آموزى برتر استان ها از اماکن تاریخى و 
گردشگرى اصفهان

حضور شرکت کنندگان در همایش ملى شوراهاى 
دانش آموزى برتر استان ها  در محفل شبى با قرآن

یادمان شهدا  رنگى دیگر به همایش ملى 
شوراهاى دانش آموزى برتر استان ها داد

 شوراى دانش آموزى نماد مسئولیت پذیرى
 و دانش آموز محورى در مدارس است.

  شوراى دانش آموزى در مسیر تحقق 
ساخت تربیت اجتماعى و سیاسى سند تحول 

قرار دارد.
  شوراهاى دانش آموزى زمینه ساز مشارکت 

دانش آموزان است.

  شوراهاى دانش آموزى به عنوان یکى از ارکان 
مهم و تأثیرگذار مدرسه و حلقه اتصال مدیران ، 

معلمان و مربیان با دانش آموزان هستند.

 هانى معلمى / معاون برنامه ریزى فعالیت هاى اردویى و پرورشى 
اداره کل فرهنگى و هنرى، اردوها و فضاهاى پرورشى

سبحانى/ رئیس اداره فعالیت هاى اجتماعى و تربیت سیاسى 
وزارت آموزش و پرورش

 مهدى اسماعیلى/ معاون پرورشى و فرهنگى اداره کل
 آموزش و پرورش استان اصفهان

 اسماعیل بحرى زاده / مشاور مطالعات و برنامه ریزى فرهنگى 
معاونت پرورشى فرهنگى وزارت آموزش و پرورش 

 على رمضانى-مدیرکل فرهنگى و هنرى، اردوها و فضاهاى پرورشى وزارت آموزش و پرورش

 مراسم استقبال از  شرکت کنندگان در همایش 
ملى شوراهاى دانش آموزى برتر استان ها

 محمد اعتدادى- مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان

آنچه در روز افتتاحیه گذشت

حیدر قاسمى، معاون سیاسى، امنیتى استاندار اصفهان:
باید شرایط مطالبه گرى و تفکر انتقادى در جامعه فراهم 
شود؛ البته نباید از این نکته غافل شد که حق مطالبه 
گرى و انتقاد باید بر مبناى قانون باشد. مطالبه گرى 
نقطه مقابل بى تفاوتى است و همینطور که در مقابل 
بایدها کنش داریم، در مقابل نباید ها هم واکنش داشته 
باشیم؛ مثل امر به معروف و نهى از منکر عمل کنیم. 
یادگیرى به عنوان جوهره اصلى انســانى مى تواند 
مقدمه اى بر مطالبه گرى باشد. جایگاه دانش آموزان در سطح کشور خیلى مهم 
است و نهاد مدرســه یک نهاد با کارکردى ارزشمند اســت که مى تواند نقشى 

اساسى در ایجاد روحیه مطالبه گرى ایجاد کند.


