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مهمترین میوه 
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سینماها یک هفته دست کودکان است
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سهم ما از جام جهانى قطر 
چقدر خواهد بود؟

خرید 38 هزار سکه 
با وام بانکى

آب تا نیمه دوم شهریور ماه 
در زاینده  رود 
جارى است
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کالهبردارى 
4 میلیاردى باند 

خانوادگى رمالى 
در شاهین شهر 

سیب هر چه باشد سیب است. این میوه
بیمارى هاى زیادى را از شما دور مى کند و حاال 

تحقیقات نشان مى دهد هر آنچه در گذشته 
درباره سیب گفته اند نه تنها درست است که حتى 
حاال خواص جدیدى هم براى آن کشف مى شود.

فرمانده انتظامى استان از دستگیرى اعضاى باند 
خانوادگى رمالى خبر داد. 

ســردار مهدى معصوم بیگى گفت: اعضاى باند 
خانوادگى رمالى که تنها از یــک نفر بالغ بر 40 
میلیارد ریال کالهبردارى کرده بودند، در عملیات 
مأموران پلیس امنیت عمومى شــاهین شــهر 
دستگیر شــدند. وى افزود: در پى شکایت یکى 
از شهروندان تهرانى مبنى بر کالهبردارى یک 
خانواده ساکن در شهرستان شاهین شهر از طریق 

فالگیرى و ...

11++1212 همین نزدیکى هاست! همین نزدیکى هاست!
مهدى مقدرى به حکم دادگاه تجدید نظر از شوراى شهر اصفهان کنار گذاشته شدمهدى مقدرى به حکم دادگاه تجدید نظر از شوراى شهر اصفهان کنار گذاشته شد
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ازامروز 190 فیلم از 8 کشور جهان در 4 مجموعه سینمایى شهر نمایش داده مى شود

برنده فینال «عصر جدید»
 امشب اعالم مى شود

بزن به سیم آخر
مثل تمام ادوار گذشته لیگ برتر سپاهان به عنوان یکى از فعال ترین 
باشگاه ها در بازار تابســتانى لیگ برتر خریدهاى زیادى انجام داد تا 
همچنان با تقویت خود به صورت جدى تر در زمره مدعیان قهرمانى 

این فصل قرار بگیرد.
امیر قلعه نویى در دومین سال متوالى که سکان هدایت زردپوشان را 

در دست دارد با شناخت کامل از ضعف هاى تیم... 
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

عرضــه 
کاالهاى اقساطى 

در نمایشگاه 
فروش اقساطى 

برنامه ریزى براى اشغال سفارت آمریکا در سلف سرویس 
روایت کمال تبریزى از تسخیر النه جاسوسى به دست دانشجویان پیرو خط امام(ره) در سال 1358 
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مدیریت امور ادارى
معمارى شهرى

عمران- امور پیمان ها
اطفاى حریق شهرى

معمارى- طراحى و نوسازى
 بافت هاى فرسوده

مدیریت و فرماندهى عملیات 
در حریق و حوادث

فرصت ویژه جهت تحصیل کلیه پرسنل محترم وزارت کشور

امتیاز ویژه جهت افرادى که عضو خانواده پرسنل محترم 
وزارت کشور مى باشند

کالس هاى درسى بعد از وقت ادارى مناسب براى شاغلین

اخذ شهریه به صورت اقساط

امکان اخذ پروانه اشتغال به کار دانشجویان مهندسى عمران و معمارى از 
سازمان نظام مهندسى

برگزارى دوره هاى آموزشى کوتاه مدت مورد تایید دفتر امور شهرى
 (ضمن خدمت) در طول دوره تحصیل

استفاده از اساتید مجرب و نخبه کشورى

معرفى به بازار کار

برگزارى کارگاه هاى آموزشى به همراه گواهینامه معتبر از وزارت علوم
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فرا رسیدن عید سعید غدیر خم  جشن بزرگ امامت و والیت را تبریک مى گوییم

کاهش بیکارى در اصفهان
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رئیس حوزه علمیه اصفهان در مراســم افتتاح ســال 
تحصیلى جدید حوزه علمیه اصفهان، در مدرســه صدر 
بازار گفت: ما طلبه ها باید سه مرحله را طى کنیم؛ مرحله 
اول ادبیات است که باید در ســال هاى ابتداى طلبگى 
به جایى برســیم که عبارات عربى را بى غلط بخوانیم. 
متأسفانه تســلط بر ادبیات عربى در ســال هاى اخیر 
افت کرده اســت و حوزه علمیه اصفهان که در گذشته 
در ادبیات عرب ســرآمد بوده، باید جبران این خسارت 

را بکند.
آیت ا... مظاهرى عنــوان کرد: مرحلــه دوم که الزم 
اســت طالب به آن توجه داشته باشــند، مرحله سطح 

یعنى روخوانى اســت؛ مــا باید چند ســالى روخوانى 
این فقــه و اصــول را داشــته باشــیم چــون وقتى 
مى خواهیم وارد مرحله سوم بشــویم باید آشنا به فقه 

امام صادق(ع) باشیم.
رئیس حوزه علمیه اصفهان اذعان کرد: مرحله سومى که 
طالب باید بگذرانند، درس خارج فقه و اصول است که 
کار بسیار مشکلى است، چرا که اوًال استاد باید تخصصى 
در فقه و اصول داشته باشد و ثانیًا طلبه درس خارج باید 
پیش مطالعه داشته باشد. وى افزود: در درس خارج طلبه 
باید حرف بزند و مستمراً مباحثه کند، درس بدون مباحثه 

چون مال بى تجارت و بدون سود است.

معاون اول قوه قضاییه از حجم بسیار زیاد پرونده هاى مربوط 
به بانک ها در دســتگاه قضا و محاکم قضایى کشور سخن 
گفت و عنوان کرد: بانک ها و متولیان آن باید براساس یک 
قانون و ضابطه مشخص اقدام به پرداخت تسهیالت کنند 
زیرا در غیر این صورت جرائم و تخلفات عدیده اى در مورد 
معوقات بانکى و نحوه هزینه کرد تسهیالت ایجاد مى شود. 

حجت االسالم غالمحسین محســنى اژه اى با بیان اینکه 
عمده ذخایر طالى کشور به دســت خودمان بر باد رفته و 
حیف ومیل شده است، اظهار کرد: وقتى که این تخلفات و 
جرائم بزرگ رخ مى دهد همه از دستگاه قضایى توقع دارند 
که با عوامل و مفاسد اقتصادى و مالى برخورد کند در حالى 

که در درجه نخست دستگاهى که چنین تسهیالتى را داده 
باید مؤاخذه شود. وى با اشاره به اینکه تنها یک فرد توانسته 
به یک بهانه دیگر مقدار زیادى تسهیالت از بانکى بگیرد و 
با آن بیش از 38 هزار سکه خریدارى کند، افزود: براى اینکه 
واقعًا با چنین پدیده ها و مفاسدى برخورد کنیم باید به سراغ 
کســى برویم که پس از پرداخت تســهیالت، بانک هیچ 
نظارتى بر نحوه هزینه آن نداشته است. محسنى اژه اى گفت: 
دستگاه قضایى مسئول جاده سازى، انجام کارهاى عمرانى 
و یا اعطاى تسهیالت نیســت اما در صورت بروز هرگونه 
مفســده اى از تمام عوامل این حوزه ها انتظار پاسخگویى 

شفاف دارد.

تسلط بر ادبیات عربى در 
سال هاى اخیر افت کرده است

خرید 38 هزار سکه 
با وام بانکى

خیلى فحش خوردم!
  کافــه ســینما | حجت االسالم شهاب 
مرادى، از جمله کارشناســان برنامه هاى مذهبى 
صداوســیما، در شــبکه  2 از بى توجهى به شعائر 
مذهبى گله کرد و خاطره اى از محســن تنابنده 
یکى از سازندگان مجموعه  «پایتخت» نقل کرد. او 
گفت در جلسه اى از تنابنده پرسیده که به خاطر نماز 
[در مجموعه  «پایتخت»؟] چقدر فحش خورده. 
و تنابنده به او پاســخ داده: خیلى. به گفته  مرادى، 
فرجى از جمله مدیران سازمان هم در این جلسه 

حضور داشته است.

بررسى تعطیلى روزهاى 
پنج شنبه 

  خانه ملت | عضو هیئت رئیسه کمیسیون 
اجتماعى مجلس، از بررســى طــرح تعطیلى 
روز پنج شــنبه کلیه مراکز ادارى، آموزشــى و 
قضایى در کلیه اســتان ها در نشست روز شنبه 
این کمیســیون خبــر داد. روح ا... بابایى صالح 
گفت: ادامه بررسى این طرح به نشست آتى این 

کمیسیون موکول شد.

ادعاى عجیب خبرنگار سیما 
  دیده بان ایران | حسن شمشادى، خبرنگار 
پیشین صداوســیما در ســوریه و عراق مى گوید 
اینستاگرام پیجش را به علت مطلبى درباره فعالیت 
بازنشسته ها بسته و این ارتباط با بچه هاى باال در 
داخل دارد! درحالى این ادعا از سوى این خبرنگار 
بازنشسته مطرح شده که اینستاگرام قوانین خاص 
خودش را درباره پست هایى دارد که باعث ترویج 
خشونت مى شوند یا کپى رایت را رعایت نمى کنند 
و یا توجهى به مسئولیت هاى اجتماعى و قوانین 

اخالقى ندارند.

حاال عراقى ها
 با ماشین مى آیند 

  ایســنا | محمد اســماعیلى، سخنگوى 
کنسولگرى جمهورى اسالمى ایران در بصره 
در گفتگو با پایگاه خبرى «المربد» اعالم کرد 
که مسافران عراقى از این پس مجاز هستند با 
وسایل نقلیه خود از تمام گذرگاه هاى مرزى از 
جمله مرز شلمچه وارد ایران شوند. وى افزود 
که شرط ورود وســایل نقلیه عراقى به ایران 
این اســت که راننده باید مالک خودرو باشد 
و صاحب وســیله مبلغ 250 دالر براى بیمه 

پرداخت کند.

مرگ 13 زائر در حج 
  ایســنا | معاون مرکز پزشکى حج و زیارت 
جمعیت هالل احمر ایران از انتقال 43 زائر ایرانى 
حج به کشــور براى درمان خبر داد. محمودرضا 
فقیهى گفت: این زائــران به دالیل بیمارى هاى 
مختلف و ناتوانى جسمانى با نظر کمیسیون اعزام 
به همراه شــش پزشک و پرســتار با هواپیمایى 
جمهورى اســالمى به ایران بازگردانده شدند. 
وى گفت: از آغاز عملیات حــج تاکنون، 13 زائر 
ایرانى در مدینه منوره و مکه مکرمه جان باختند 
که بیشترشان مشــکالت و بیمارى هاى قلبى و 

ریوى داشته اند.

آسیب رسان هاى سال 98
  فــارس | وزیر بهداشت، درمان و آموزش 
پزشــکى فهرســت کاالهاى آســیب رسان 
سالمت در سال 98 را اعالم کرد. نوشابه هاى 
گازدار، نوشــابه انرژى زا، انواع نوشیدنى میوه 
اى گازدار یا بدون گاز با محتواى آبمیوه کمتر 
از 25 درصد، چیپس سیب زمینى، فرآورده هاى 
حجیم شده غالت و فرآورده هاى گوشتى اعم 
از سوســیس، کالباس و ژامبون در این لیست 

قرار دارند.

پیام رهبرى پس از انهدام 
پهپاد و توقیف نفتکش

  تســنیم | نماینده ولى فقیه در سپاه در نشست 
دیروز خود جریان ابالغ پیام شــفاهى فرمانده کل قوا 
به رزمندگان ســپاه را روایت کرد. حجت االسالم حاج 
صادقى در ادامه به بیان خاطــره اى از بازدید اخیرش از 
منطقه نازعات در خلیج فارس پرداخت و خاطر نشــان 
کرد: پیش از اینکه براى بازدید از جزایر خلیج فارس بروم، 
خدمت مقام معظم رهبرى رسیدم و از ایشان خواستم تا 
رهنمود هایى را در باره این سفر بفرمایند. ایشان فرمودند: 
«سالم من را برسانید و بگویید دســتتان درد نکند کار 

خیلى بزرگى انجام دادید.»

تکذیب واگذارى بندر چابهار
 به روسیه

  خانه ملت | عضو هیئت رئیسه کمیسیون عمران 
مجلس، گفت: ایران از فعالیت اقتصادى روسیه و انتقال 
کاال از مسیر بندر چابهار استقبال مى کند اما واگذارى 
بندر چابهار به روسیه شایعه است. علیم یارمحمدى اظهار 
کرد: روسیه به خوبى اهمیت جغرافیایى و ژئوپلتیکى بندر 
چابهار را درك مى کند و از این رو به دنبال بهره گیرى 
از ظرفیت هاى این بندر اقیانوسى براى انتقال کاالهاى 

خود است.

ماجراى حسینیه کاخ سفید! 
  انتخــاب |حجت االســالم و المســلمین مسیح 
مهاجرى، مدیر مسئول روزنامه «جمهورى اسالمى» 
نوشــت: توســل به عناصرى که تملــق مى گویند، 
معجزه ســازى هاى مضحک مى کنند، به عوام الناس 
مى گویند عزادارى تاسوعا و عاشوراى آینده را در حسینیه 
کاخ سفید واشنگتن برگزار مى کنیم، مسئوالن دولت را 
آدم هاى آمریکا مى دانند که آمریکا براى ترور نشدن آنها 

حاضر است پول خرج کند... راه به جایى نمى برد.

دغدغه هاى ترامپ!
  باشگاه خبرنگاران جوان | «واشنگتن پست» 
در گزارشى نوشت: بعد از هفته اى که در آن تهدید رکود 
بازار هاى مالى جهان را به لــرزه درآورد، جنگ تجارى 
آمریکا با چین نشانه اى از پیشرفت از خود نشان نداد و 
اسرائیل نیز وارد مشــاجره اى کثیف با دو تن از اعضاى 
کنگره شد، «دونالد ترامپ» پنج شنبه شب در حالى سر 
بر بالین گذاشت که ذهنش درگیر مسائل سنگین دیگرى 
بود. او در توییتى نوشــت: «خبر خوب. ما امشب رکورد 
دائمى میزان حضور در دانشگاه سادرن نیوهمشایر را که 

قبًال در اختیار "التون جان" بود شکستیم!»

آمار عجیب قاچاق تلویزیون
  مهر | عضو هیئت مدیره انجمــن تولیدکنندگان 
لوازم صوتى و تصویرى با بیان اینکــه تلویزیون هاى 
قاچاق داراى گیرنده ماهواره بــه راحتى در بازار عرضه 
مى شــوند، گفت: قاچــاق کاال افزایش یافته اســت. 
بابک ثقفى خاطرنشــان کرد: از 1/4 میلیون دســتگاه 
تلویزیون که در بازار داخلى به مصرف مى رسد، 600 هزار 
دستگاه به صورت قاچاق وارد مى شود که برخى از این 
تلویزیون ها داراى گیرنده هاى ماهواره هستند و متأسفانه 
بدون نظارت دستگاه هایى همچون ستاد مبارزه با قاچاق 

کاال و ارز، به راحتى در بازار عرضه مى شوند.

تالفى سر ظریف
  خبرآنالین | صادق زیباکالم مى گوید: تا حدودى 
میان تندروها از اینکه آقاى سردار قاسم سلیمانى اینگونه 
از آقاى ظریف حمایت مى کند اختالفاتى به وجود آمده 
است. وى گفت: این ماجرا باعث به وجود آمدن بغض و 
کینه تندروها و کسانى که ظریف رقیب آنهاست و چندان 
دل خوشى از سردار قاسم ســلیمانى ندارند، شده است. 
لذا از آنجا که نمى توانند به سردار قاسم سلیمانى چیزى 

بگویند، تالفى اش را سر ظریف در مى آورند. 

خبرخوان

کمال تبریزى را همه با برند سینمایى اش مى شناسند اما 
او در ماجراى اشغال سفارت آمریکا هم حضور داشته است. 
تبریزى مــى گوید حضورش در این ماجــرا بابت انعکاس 
تصویرى رویداد در قالب فیلم و عکس بود و جنبه سیاسى 
نداشــت و گردانندگان اصلى هم در همین حد از او انتظار 
داشــتند. اما به هر حال او مشاهدات دســت اولى از داخل 
سفارت وقت آمریکا در تهران دارد. این کارگردان مشهور 
سینما درباره رویداد اشغال ســفارت آمریکا در 13 آبان 58 
با «خبرآنالیــن» گفتگوى مفصلى انجام داده اســت که 

بخش هایى از آن را مى خوانید.
عده اى از دانشجویان دانشــگاه هاى مختلف اعم از 
صنعتى، پلى تکنیک، تهران، بسیارى از دانشگاه هاى معروف 
در قالب انجمن هاى اسالمى ایده اى را طراحى کردند که در 
روز 13 آبان سفارت آمریکا را اشغال کنند. البته در این ماجرا 
تنها دانشگاهى که همراهى نکرد دانشگاه علم و صنعت بود 
که آقاى احمدى نژاد در انجمن اسالمى آن دانشگاه بود زیرا 
آنها بر این باور بودند باید از سفارت شوروى شروع کنیم. البته 
آقاى عــزت ا... ضرغامى هم با اینکه جــزو بچه هاى پلى 
تکنیک بود مخالف این حرکت بود، مى گفت این کار درست 

نیست و حاضر به شرکت در ماجراى اشغال سفارت نشد.
تصمیم دانشجویان در زمینه اشغال سفارت آمریکا از 
این قرار بود که طبق برنامه ریزى قبلى صبح زود روز 13 آبان 
همه دانشجویان به دانشگاه پلى تکنیک آمده بودند، دانشگاه 
پلى تکنیک سلف سرویسى داشت که در قسمت باالى آن 
محوطه بزرگى بود که همه دانشــجویان آنجا تجمع کرده 
بودنــد و توضیحاتى از ســوى اعضاى شــوراى مرکزى 
دانشگاه هاى مختلف شامل آقاى میردامادى از پلى تکنیک، 
آقاى سیف از صنعتى شریف و بیطرف از دانشگاه تهران و... 
به دانشجویان ارائه مى شد با این مضمون که «براى اشغال 
سفارت از خیابان طالقانى حرکت و به سمت سفارت مى رویم 
به آنجا که رسیدیم از دیوار باال مى رویم، قفل و زنجیر سفارت 
را با قفل شکن مى شکنیم، وارد سفارت مى شویم، احتماًال به 
دلیل مقاومت ها درگیرى هایى مى شــود زیرا تفنگداران 
دریایى آنجا مستقر هستند که احتماًال شلیک و تیراندازى 
مى کنند، یک عده اى از بچه ها شهید مى شوند و ما  شهدا را 
روى دســت بر مى داریــم و مى گوییم این ســند جنایت 
آمریکاست و از سفارت بیرون مى آییم و تمام». اصًال بنا نبود 

دانشجویان در سفارت بمانند چون این ذهنیت در دانشجویان 
وجود داشــت که ما با دســت خالى در مقابــل تفنگداران 
آمریکایى کارى از پیش نخواهیم برد ضمن اینکه سفارت 

بخشى از خاك آمریکاست و امکان ورود به آن وجود ندارد.
وقتى دانشجویان وارد سفارت شدند با اتفاقى رو به رو 
شدند که خیلى عجیب بود چون آمریکایى ها از داخل سفارت 
با واشنگتن در تماس بودند و به آنها گفته شده بود که اصًال 
مقاومت نکنید، فقط هر چه مدرك و سند وجود دارد از بین 
ببرید که آنها هم همه اسناد را داخل دستگاه خردکن ریخته 
بودند و بعد از آن تسلیم شدند، البته این موضوع را وقتى با 

گروگان ها صحبت کردند متوجه شدند.
دانشــجویان اصًال فکر نمى کردند کــه تفنگداران 
سفارت مقاومت نکنند، آمریکایى ها بعد از اینکه همه چیز را 
از بین بردند و تقریبًا همه اســناد را خــرد کردند، درهاى

 بسته اى را که دانشجوها نمى توانستند باز کنند باز کردند. 
نکته جالب این بود که تفنگداران دریایى با جثه هاى ورزیده 
وتفنگ هایى که داشتند بیرون آمدند، در آن زمان یکى از 
عکس هاى جالبى که گرفته شــد عکســى بود از یکى از 
دانشجویان به نام شهید على صبورى که قد بسیار کوتاهى 

داشت در کنار یکى از تفنگداران آمریکایى که دستگیر کرده 
بود که در واقع قدش تا کمر تنفگــدار آمریکایى بود که در 
یکى از مجالت آمریکایى، احتماًال مجله «نیوزویک» هم 

چاپ شد.
اینگونه نبود که گروگان ها دست بسته باشند بلکه با 
دانشــجوها تخته نرد بازى مى کردنــد، کتاب هاى دکتر 
شریعتى را مى خواندند، مثًال یکى از دانشجویان را به خاطر 
دارم که براى یکــى ازگروگان ها کتاب دکتر شــریعتى را 
مى خواند و تحلیل مى کرد. حتى با هم نقاشى مى کشیدند و 
غذا مى خوردند و در واقع گروگان ها و دانشجویان کامًال با 

هم رفاقت و همنشینى داشتند.
دانشجویان هیچ تجهیزاتى نداشتند و حتى بلد نبودند 
چگونه از اسلحه استفاده و از خود دفاع کنند. در واقع همه چیز 
در سفارت نمایشى بود و واقعى نبود، هیچ نیروى نظامى در 
سفارت نبود فقط دانشجویان بودند که به همین دلیل بعد از 
ماجراى طبس همه گروگان ها را به شهرســتان ها منتقل 

کردند.
*جالب است بدانید که دانشجویان حتى بلد نبودند از دوربین 
استفاده و عکاسى کنند به همین دلیل بود که براى طراحى 

ماجراى حمله به ســفارت، دانشجویان ســوار اتوبوس دو 
طبقه مى شدند و به داخل سفارت نگاه مى کردند و هرچه 
مى دیدند را روى کاغذ مى کشیدند تا مختصات سفارت را 

داشته باشند.
البته داخل سفارت هم فضاى جالب و عجیبى و در 
واقع براى خودش دخمه اى بود. اتاقى به نام اتاق شیشه اى 
وجود داشت که دور تا دور آن شیشه بود و وقتى وارد آنجا 
مى شدیم همه چیز از کار مى افتاد و وقتى حرف مى زدید 
هیچ صدایى بیرون نمى آمد البته کســانى که داخل اتاق 
مى نشستند از بیرون قابل مشــاهده بودند ولى وقتى وارد 
اتاق مى شــدید ارتباط با بیرون قطع مى شد و کارکرد آن 
ضدجاسوســى بــود و در آنجــا مطالــب و مکالمــات

 top secret مطرح مى شد.
در زیرزمین سفارت هم البراتوارى پیدا کردیم که بسیار 
مجهز و در نوع خود منحصر به فرد بود، آرشــیو فیلم بسیار 
جالب همراه با پروژکتور داشتند که فیلم هاى روز دنیا را آنجا 
مى دیدند، البراتوار عکاسى و تجهیزات مرتبط با آن هم در 
دوران خودش به قدرى پیشــرفته بود که مــا تا آن زمان 

نمونه اش را ندیده بودیم.

روایت کمال تبریزى از تسخیر النه جاسوسى به دست دانشجویان پیرو خط امام(ره) در سال 1358 

برنامه ریزى براى اشغال سفارت آمریکا در سلف سرویس 

ضمیمه «قاب کوچک» روزنامه «جام جم» در گزارشى 
نوشت: خیلى ها مسئله مالى را مهمترین دلیل مهاجرت 
مزدك میرزایى مى دانند. شــبکه «ایران اینترنشنال» 
که دفتر آن در لندن قرار دارد توجه ویژه اى به دستمزد 
گزارشــگران و مجریانش دارد و براى کارکنان مطرح 
شــبکه، حقوقى معادل 75 هزار پوند در سال مى پردازد 
که اگر آن را تقســیم بر تعداد ماه هاى سال کنید و طبق 

ژن ایرانى تان آن را ضربدر قیمت پوند کنید، به عدد قابل 
توجه 93 میلیون تومان در ماه مى رســید. خود میرزایى 
ســال قبل در مصاحبه اى از وضعیــت درآمدش گالیه 
کرده بود: «در مورد دستمزدم همین را بگویم که هنوز 
خودروى پژو 206 سوار مى شوم. به نظرم همین کفایت 
مى کند که مشــخص شــود وضعیت ما به چه صورت 

است.»

بحث حضور و همراهى ایران با کشــور قطر در میزبانى از 
بخشــى از رویدادهاى جانبى جام جهانى فوتبال 2022 از 
مدت ها قبل مطرح شد. به علت نزدیکى روابط دیپلماتیک 
دو کشــور ایران و قطر، چنین اتفاقى به علت فاصله بسیار 
کم کیش و دوحه و وجود زیرساخت هاى مناسب براى بحث 
هتل و حمل و نقل، امکانپذیر به نظر مى رسید اما اکنون که 
سه سال تا شروع این رویداد بزرگ باقى مانده به نظر کمتر 

امیدى براى اجراى این مهم باقى مانده است.
محمدرضا داورزنى، معاون قهرمانى وزارت ورزش که طى 
هفته هاى اخیر بازدیدى از این جزیره داشت، در نشستى با 
حضور مسئوالن جزیره کیش و اهالى رسانه بدون تعارف با 
مسئوالن جزیره کیش، اعالم کرد که در شرایط کنونى این 
جزیره قادر به مشارکت و همراهى با قطر در برگزارى جام 

جهانى نیست. 
این در حالى است که غالمحسین مظفرى، مدیرعامل منطقه 
آزاد کیش در واکنش به اظهارات داورزنى، گفت که مى تواند 
در یکسال شرایط الزم براى مشارکت کیش در رویدادهاى 
جانبى جام جهانى قطر را فراهم کند. وى ادامه داد: ساختن دو 

سه کمپ تمرینى خوب در فاصله یکسال آینده میسر است.

با این حــال مظفرى تئورى جدیدى را مطــرح مى کند. او 
معتقد است اگر اماکن ورزشى کیش آماده میزبانى از بخشى 
از رویدادهاى حاشیه اى این مسابقات نشد، مى تواند شرایطى 
براى بازدید توریست ها از این جزیره در خالل جام جهانى 
فراهم کند. مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش گفت: البته 
مى توانیم هواداران و تماشــاگران جام جهانى را در کیش 
هم اسکان دهیم چرا که فاصله هر مسابقه بیش از سه روز 
است و هواداران به راحتى مى توانند براى تماشاى بازى ها 

به قطر بروند.

با توجه بــه افزایش حجم ســفر ها در آخرین ماه فصل 
تابستان و باال رفتن میزان تردد در جاده هاى کشور، آمار 
حوادث رانندگى و تلفات ناشى از آن نیز در این ماه افزایش 
مى یابد، آنچنان که در ماه هاى شهریور 10 سال گذشته 
(1388 تا 1397) 19 هزار و 992 نفر در حوادث رانندگى 
جان خود را از دست دادند که این رقم 10/7 درصد از کل 

تلفات رانندگى این سال ها را در برمى گیرد. 
بر اساس این آمار هر چند از ســال 1389 تا سال 1395 
به طور تقریبى شاهد کاهش تلفات حوادث رانندگى در 
شهریور بودیم؛ اما متأســفانه این آمار طى دو سال اخیر 
با افزایش مواجه بوده و رقم تلفات در شــهریور ماه سال 

گذشته به 1863 کشته رسیده است.
بررسى هاى صورت گرفته نشــان مى دهد که میانگین 
مرگ روزانه افراد در حوادث رانندگى شهریور ماه از ایام 

نوروز نیز بیشتر است. 
بنا به آنچه آمار هاى ســازمان پزشــکى قانونى کشور 
نشــان مى دهد فصل تابســتان و به ویژه ماه شهریور 
پرتصادف ترین و به دنبال آن پرتلفات ترین ماه سال است 
و این موضوع حداقل در ده سال گذشته ثابت بوده است. 
این ماه همواره رقم قابل توجهى از تلفات حوادث رانندگى 
را به خود اختصاص مى دهد و تعــداد تلفات آن بیش از 

ماه هاى دیگر سال است.

سهم ما از جام جهانى قطر چقدر خواهد بود؟

حجت االســالم علیرضا پناهیان شنبه شب در نشستى 
که پیرامون زنان و خانواده در مشــهد برگزار شده بود، 
اظهاراتى دربــاره این قشــر از جامعه انجــام داده که 

بخش هایى از آن رابه نقل از «خبرآنالین» مى خوانید:
انعطــاف پذیرى 
شوهر نســبت به همسر 
خود امرى ضرورى است 
امــا در مقابل، مردى که 
مطیع زن خود شــود و از 
ترس از او فرمانبردارى 
کند، ملعون است و خود 
زن نیــز از چنین مردى 

لذت نمى برد.
مردان براســاس 
قانون نظــام اجتماعى 
مقتــدر و حاکــم خانه 
هســتند و در برابر زن و 
فرزندانشان انعطاف پذیر 
مى شوند، به طورى که 

هر زمان همسرشان شروع به گالیه کردن، ناسازگارى و 
فریاد زدن کرد، با او مدارا مى کنند. 

همانگونه که مرد نیازمند نوازش همسر است، زن 

نیز به محبت همسر خود نیاز دارد و گاهى این نیاز را با داد 
و فریاد و ناسازگارى نشان مى دهد. 

زنان بازیگران بســیار خوبى هستند به طورى که 
نقش هاى متفاوتى را در قالب همســر، مادر و یک فعال 
اجتماعى در محل کار خود 
به خوبى و به طور همزمان 
ایفا مى کنند، این استعداد 
منحصر به زنان اســت و 

نباید از آن غافل شد.
مردانى که به راحتى 
همســران خود را طالق 
مى دهند یــا زنانى که به 
آسانى دل شوهران خود را 
مى شکنند، مسئولیت پذیر 

نیستند.
گناه زن در استفاده 
بد از زبان چنــد برابر گناه 
مردان اســت و در روایات 
مهمترین عامل ورود زنان 
به جهنم زبانشان دانسته شده است نه حجابشان. اغلب 
دختران بى بند و بار مادران دهان دریده اى دارند که در 

برابر شوهر خود زبانشان را نگه نداشته اند.

مردى که بخاطر ترس از زنش فرمانبردارى کند
 ملعون است

ماه «مرگ در جاده ها» از راه مى رسد

دستمزد بسیار باالى مزدك در لندن
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گرامیداشت کمال الملک 
به مناسـبت سـالروز درگذشـت استاد نقاشـى ایران 
-کمال الملک- آیین بزرگداشـتى در روسـتاى کله 
کاشـان برگزار شـد. در این آییـن سـیامک غفارى 
آخریـن بازمانده این اسـتاد برجسـته نقاشـى گفت: 
محمد غفارى معروف به کمال الملک از چهره هاى 
ماندگار هنر ایران به شمار مى آید که با تحولى که با 
هنر خویش پدید آورد، در فرهنگ عمومى کشـور به 
مثابه اسـطوره اى ملى جلوه گر است. در حاشیه این 
بزرگداشـت چند اثر از اسـتاد کمال الملک به تماشا 
گذاشته و از شـجره نامه خاندان غفارى استاد کمال 
الملک رونمایى شـد. کمال الملک هفتم مهر سـال 
1224 شمسـى در روسـتاى کله شهرسـتان کاشان 

دیده به جهان گشود. 

اختصاص8000 متر زمین به 
شهردارى نایین 

عباسـعلى پوربافرانـى، نماینـده مـردم ناییـن و خور و 
بیابانک به همراه فرماندار، شـهردار و رئیس  شـوراى 
شـهر ناییـن بـا موسـى رضایـى، مدیرعامـل بـرق 
منطقه اى اصفهـان دیدار کردند. در این دیدار موسـى 
رضایى با تبریک عید قربان، گزارشـى از وضعیت برق 
شهرسـتان نایین ارائه کرد و در مورد  زمین سـاختمان 
قدیم بـرق نایین نیز بحـث و تبادل نظر شـد. در پایان 
مقرر شـد 8000 متر از زمین مذکور بـه منظور احداث 
باغ بانوان پس از تشریفات قانونى در اختیار شهردارى 

نایین قرار گیرد.

افزایش ظرفیت انتقال نفت خام 
مارون

حشـمت ا... امیرى، معاون عملیات شرکت خطوط لوله 
و مخابرات نفت ایران، منطقه اصفهان گفت: با نصب و 
راه اندازى هفت دستگاه پمپ تزریق مواد روان کننده در 
مراکز انتقال نفت منطقه اصفهـان، ظرفیت انتقال نفت 
خام از میدان نفتى مارون در استان خوزستان به اصفهان 

حدود 13 درصد افزایش یافت.

مخابرات اصفهان برتر شد
مخابرات منطقـه اصفهان حائـز رتبه برتـر در ارزیابى 
بهارانه مناطق مخابراتى شـد. شاخص هاى گزارشات 
تحلیلى جامـع فصلى عملکرد منطقـه و ارزیابى مراکز 
شهرى و شهرستان هاى منطقه از جمله شاخص هاى 
ارزیابـى عملکردى مناطق بـر اسـاس کارت امتیازى 
مى باشند که پایش و گزارش دهى فصلى آنها در سال 
98 در دسـتور کار مناطـق قـرار دارد و پس از بررسـى 
گزارشات ارسـالى به معاونت راهبرد و توسعه کسب و 
کار شـرکت مخابرات ایران در خصوص ارزیابى مراکز 
شـهرى و شهرسـتان هاى منطقه، منطقه اصفهان (از 
منظـر تعامل با شهرسـتان ها) بـه عنـوان منطقه برتر 

فصل بهار انتخاب شد.

حریق روى کامیون حمل کاه
روابط عمومى سـازمان آتش نشـانى و خدمـات ایمنى 
شهردارى نجف آباد اعالم کرد چهارشنبه  23 مردادماه 
سـاعت 18 و 22 دقیقه یک مورد حریق کامیون کاه به 
سامانه 125 سازمان اعالم شد که بالفاصله آتش نشانان 
ایستگاه هاى شماره 2، 3 و5 به محل حادثه اعزام شدند. 
آتشـپاد اصغر مهدى پور، رئیس سازمان آتش نشانى در 
این باره افزود: آتش سوزى در کامیون حمل کاه  به علت 
رعایت نکردن ارتفاع مناسـب بار و برخورد با سیم هاى 

برق رخ داده بود.

نقش مهم خبرنگار
شـهردار ورنامخواسـت با اشـاره به بـازار داغ شـایعه 
سـازى و دروغ پراکنـى در فضاى مجـازى گفت: در 
این شرایط سـخت و پیچیده خبرنگاران با خبررسانى 
شفاف، دقیق و بدون جنانجال سازى سبب ایجاد امید 
در جامعه مى شـوند. علیرضـا اطهرى فـر اظهار کرد: 
در مقابل شـبکه هاى مجازى نقش رسانه هاى معتبر 
و خبرنگاران دلسـوز و واقعى بسـیار مهم و تأثیرگذار 

است.

خبر

هفتمین برنامه پویش ملى «ایران به لبخند تو زیباست» 
با حضور حدود 7000 نفر در پاك کوهستانى صفه برگزار 
شــد، این برنامه مورد استقبال بســیارى از گردشگران 

استان اصفهان هم قرار گرفت. 
مدیر آبفا منطقه 2 اصفهان در این برنامه گفت: دستیابى 
به چشم انداز مصرف صحیح آب  شرب در کشور مستلزم 
فرهنگسازى در این زمینه اســت که در سال هاى اخیر 
آبفاى استان اصفهان با رویکرد نهادینه نمودن مصرف 
صحیح آب در بین افراد جامعه، موفق به کاهش 30 لیتر 
مصرف سرانه آب شهروندان اصفهانى در شبانه روز شد.

رحیمى به تأثیر آمــوزش مصرف صحیح آب پرداخت و 

اظهار کرد: در گذشــته اهمیت الزم به آموزش مصرف 
صحیح آب به کودکان و نوجوانان داده نمى شــد، شاید 
به همین دلیل است که فرهنگ صحیح مصرف آب در 
جامعه ما نهادینه نشده اســت در حالى که در سال هاى 
اخیر به موضوع آموزش مصرف صحیــح آب در میان 

دانش آموزان پرداخته شد.
مدیرآبفا منطقه 2 اصفهان با توجه به شرایط آب و هوایى 
کشور و اســتان اصفهان تصریح کرد: کشور ایران و نیز 
استان اصفهان داراى اقلیم گرم و خشک است پس در 
چنین شــرایطى مردم باید با مصرف درست آب با اقلیم 

گرم و خشک سازگار شوند.

معاون حفاظت و بهره بردارى شرکت آب منطقه  اى اصفهان 
گفت: آب تا نیمه دوم شــهریور ماه در رودخانه زاینده رود 

جارى خواهد بود.
حسن ساسانى در گفتگو با «تسنیم» درباره آخرین وضعیت 
ســد و رودخانه زاینده رود اظهار کرد: حجم آب پشت سد 
زاینده رود هم اکنون 706 میلیون مترمکعب اســت که در 
چنین روزى در سال گذشــته 229 میلیون مترمکعب بود. 
وى افزود: این میزان در متوســط بلندمــدت 860 میلیون 

مترمکعب است.
معاون حفاظت و بهره بردارى شرکت آب منطقه اى اصفهان 
میزان آب ورودى به سد زاینده رود را 35 مترمکعب بر ثانیه 

و میزان خروجى را 84 مترمکعب بر ثانیه دانست و گفت: آب 
تا نیمه دوم شهریور ماه در رودخانه زاینده رود جارى خواهد 
بود. وى درباره وضعیت جریــان آب در رودخانه زاینده رود 
پس از این تاریخ و در پاییز امسال بیان کرد: در این خصوص 
در جلسه آینده شــوراى هماهنگى حوضه آبریز زاینده رود 
تصمیم گیرى مى شود و این موضوع اطالع رسانى خواهد 
شد. به گزارش «تسنیم»، به منظور انجام کشت تابستانه 
در تابستان امسال، آب در سه دوره 18 روزه براى کشاورزان 
غرب و ســه دوره 20 روزه براى شرق رهاسازى شد و مابه 
التفاوت آن نیز با هدف تأمین حقابه زیست محیطى هم اکنون 

در رودخانه زاینده رود جریان دارد.

آب تا نیمه دوم شهریور ماه 
در زاینده  رود جارى است

هفتمین پویش «ایران به لبخند 
تو زیباست» در پارك صفه 

سخنگوى سازمان آتش نشانى اســتان اصفهان گفت: 
آتش سوزى درختان خیابان پروین، مقابل هیچ مغازه اى 

نبوده و بعید است این آتش سوزى عمدى بوده باشد.
فرهاد کاوه آهنگــران در گفتگو با «ایســنا» در خصوص 
آتش سوزى تعدادى از درختان در خیابان پروین اعتصامى 
اصفهان، اظهار کرد: شنبه شب ســاعت 21 و55  دقیقه، 
ســه اصله درخت روبه روى خیابان عسگریه واقع در بلوار 
وســط خیابان پروین آتش مى گیرد که ایســتگاه شماره 
4 آتش نشــانى ظرف دو دقیقــه در محــل حادثه حاضر

 مى شود و آتش را اطفا مى کنند. وى افزود: علت آتش سوزى 
به احتمال قوى آتش گرفتن مواد قابل اشتعال بوده است. 
مثًال ته سیگار عابر پیاده شاید عامل آتش سوزى بوده است و 
به نظر نمى رسد این آتش سوزى عمدى بوده باشد. در ضمن 

این سه اصله درخت جلوى هیچ مغازه اى نبوده است. 
سخنگوى سازمان آتش نشانى استان اصفهان خاطرنشان 
کرد: بدون شک علت حادثه رسیدن حرارت به مواد قابل 
اشتعال بوده و متأسفانه این سه اصله درخت کامًال سوخته 

است.

آیت ا... سیدیوسف طباطبایى نژاد، نماینده ولى فقیه در استان 
و امام جمعه اصفهان در دیدار با مدیرعامل صندوق احیا و 
بهره بردارى از اماکــن و بناهاى تاریخى و فرهنگى گفت: 
با توجه به اینکه نگهدارى، حفــظ و احیاى همه خانه ها و 
بناهاى قدیمى از توان سازمان میراث فرهنگى خارج است، 
بهتر است تعدادى از این خانه ها به صورت کامل حفظ شود.
او با اشاره به برخى از اشکاالت مبنایى در عملکرد سازمان 
میراث فرهنگى اظهار کرد: به جاى اینکه هر خانه قدیمى 
توسط سازمان میراث فرهنگى نگهدارى شود بهتر است 
تعــدادى از این خانه هــا و بناها را حفظ کــرد تا عملکرد 

گذشتگان در ساخت خانه براى آیندگان باقى بماند.
آیت ا... طباطبایى نژاد افزود: بودجه اى براى نگهدارى همه 
این بناها وجود ندارد و از توان میراث فرهنگى خارج است 
که بتواند همه این بناها را احیا کند، از سوى دیگر اجازه خرید 
و فروش این بناها به مالکان آن داده نمى شــود و آنان نیز 
توان نگهدارى و مرّمت بنا را ندارند بنابراین باید راهکارى 
را در نظر گرفت و در حفظ همه خانه هاى تاریخى و قدیمى 

تجدید نظر شود.
او گفت: در یک اثر تاریخى هندسه و شیوه ساخت اثر، بسیار 
مهم است نه اینکه اگر یک عدد آجر آن، که فرسوده شد، آن 

را نتوان با نمونه جدید جایگزین کرد، در حال حاضر میراث 
فرهنگى اجازه تعویض یک قطعه سنگ ساده و معمولى را 
نمى دهد درحالى که مى توان این مصالح قدیمى را با نمونه 
امروزى آن جایگزین کرد و به تقویت و احیا بنا کمک کرد. 
نماینده ولى فقیه در اســتان اصفهان با اشاره به فراموش 
شدن برخى از مشاغل و ســاخت تعدادى از محصوالت 
صنایع دستى قدیمى بیان کرد: پیشنهاد مى شود موزه دائمى 
راه اندازى شود که در آن برخى از رشته هاى صنایع دستى 
گذشتگان همچون کوزه هاى قدیمى، سفال ها و پوستین ها 

در آن نگهدارى شود.
هادى میرزایى، مدیر عامل صندوق احیــا و بهره بردارى 
از اماکن و بناهاى تاریخى و فرهنگــى، نیز در این دیدار با 
اشاره به واگذارى هفت بنا از مجموعه بناهاى در مالکیت 
دولت در اصفهان اعالم کرد: تعداد بناهاى اصفهان براى 
واگذارى به 94 بنا افزایش یافته است که از این میزان 24 
بنا در مالکیت نهادهاى عمومى غیردولتى نظیر اوقاف است 
که با هماهنگى هاى صورت گرفته و انعقاد تفاهمنامه هاى 

مرتبط این بناها نیز احیا خواهند شد.

در حالى که باالخره حکم انفصال مهدى مقدرى از شوراى 
اسالمى شــهر اصفهان مورد تأیید قرار گرفت، حاال همه 
چشم ها به کرسى خالى او دوخته شــده که آیا در فاصله 
دو سال تا پایان کار شوراى شهر پنجم، به یک عضو على 
البدل خواهد رسید یا شوراى شهر اصفهان با همین ترکیب 

به کارش ادامه خواهد داد.
این موضوع از آنجا چالش برانگیز شده که پس از انصراف 
عباس مقتدایى به عنوان نخســتین عضو على البدل، با 
ورود رضا امینى به عنوان رئیس اصولگراى شوراى شهر 
اصفهان در دوره گذشته به شوراى دوره پنجم، ترکیب تمام 
اصالح طلب 13 نفره شوراى شهر دستخوش تغییر مى شود.

دیروز علیرضا نصر اصفهانى، رئیس جدید شوراى شهر در 
پاسخ به خبرگزارى اصولگراى «فارس» که بارها از ورود 
امینى به این شورا حمایت کرده اســت گفت که در روند 
اضافه شــدن عضو اختالف نظر وجود دارد، با وجود این 
در حال حاضر نمى تواند اعالم نظر کند چون منتظر اعالم 

فرماندارى در این باره است.

اما نقش فرماندارى از آنجا اهمیت پیدا کرده که این دستگاه 
اجرایى باید مســیر قانونى انفصال مقدرى و اضافه شدن 
یا نشدن فرد جدید به شوراى شــهر را به این شورا ابالغ 
کند. نصر اصفهانى مى گوید هر اقــدام ما منوط به اعالم 
فرماندارى است و فرماندارى هم تا دیروز ظهر واکنشى به 

این فعل و انفعاالت نشان نداد.
نکته مهم اما این است که خبرگزارى صداوسیما دیروز در 
خبرى که منتشر کرد، از الزامى خبر داد که شعبه یک دادگاه 
تجدیدنظر استان اصفهان، در تأیید حکم انفصال مقدرى در 
نظر گرفته است: «الزامى شد شوراى اسالمى شهر اصفهان 
و فرماندارى شهرستان اصفهان در اولین فرصت بر اساس 
قانون نســبت به ورود عضو على البدل شوراى شهر، رضا 
امینى به عنوان این عضو منفصل شــده براى دو ســال 

باقیمانده از عمر شوراى پنجم اقدام کنند.»
اگر به این خبر استناد کنیم، تکلیف کرسى خالى مقدرى 
روشن شده و فقط مسئله زمان اجراى حکم در میان است. 
بنابر این به احتمال قریب به یقین، فرماندارى اصفهان نیز 
حکم به ورود عضو على البدل به ترکیب اعضاى شوراى 

شهر خواهد داد تا رضا امینى تنها اصولگرایى باشدکه باید 
دو سال را در میان 12 عضو اصالح طلب بگذراند؛ ترکیبى 
جالب که البته بعید است در روند اجرایى امور شوراى اصالح 

طلب تغییرى به وجود آورد. 
*زندان، نه؛ تعلیق، آرى

اما سرنوشــت مهدى مقدرى چه خواهد شد؟ آنطور که 
روابط عمومى سازمان عدالت و آزادى ایران اسالمى که 
مهدى مقدرى هم عضو آن است دیروز اعالم کرد، حکم 
یکسال حبس تعزیرى این عضو جدا شده از شوراى شهر 
به اتهام تشــویش اذهان عمومى در دادگاه تجدیدنظر به 
مدت پنج سال تعلیق شــد اما مجازات هاى تکمیلى آن 
شــامل دو ســال انفصال از عضویت در شوراى اسالمى 
شهر اصفهان، دو ســال ممنوعیت حضور در احزاب و دو 
سال ممنوعیت فعالیت در فضاى مجازى به تأیید دادگاه 
تجدیدنظر رســید. همچنین، در بخش دیگر حکم دادگاه 
تجدیدنظر، حکم دادگاه بدوى پرونده حمایت توییترى از 
کنشگران محیط زیســتى که مبتنى بر تبرئه مقدرى بود، 

مجدداً تأیید شد.

مهدى مقدرى به حکم دادگاه تجدید نظر از شوراى شهر اصفهان کنار گذاشته شد

1+12 همین نزدیکى هاست!
آتش سوزى درختان خیابان پروین عمدى نیست

معاون بازآفرینى شــهرى و مســکن اداره کل راه و 
شهرســازى اصفهان گفت: 40 هزار واحد مســکونى 
در راســتاى رونق تولید در این استان به مدت دو سال 

احداث مى شود. 
ایمان طاهر در گفتگو با «ایرنا» افزود: 30 هزار واحد از 
این تعداد سهمیه مسکن استان اصفهان در شهرهاى 
جدید و سایر آن در شهرستان ها با مشارکت انبوه سازان 
ساخته خواهد شــد. وى اضافه کرد: احداث مسکن بر 
اساس سیاســت هاى کلى وزارت راه و شهرسازى و 
رونق تولید در این عرصه است که بر این اساس 400 
هزار واحد مسکن امسال و سال آینده در سراسر کشور 
احداث مى شود که ســهم استان اصفهان 10 درصد از 

این تعداد است.
طاهر یادآور شد: این اقدام در راستاى رفع نیاز مسکن و 
همچنین ایجاد فرایند اقتصادى در هر منطقه به سبب 
انجام فعالیت هاى ساخت و ساز مؤثر است که اطالع 
رسانى آن در همه شهرستان هاى استان که سهمیه اجرا 

داشتند اعالم شده است.

40 هزار واحد مسکونى در اصفهان احداث مى شود

جلســه پدافند غیر عامل خط یک متروى اصفهان با 
حضور دســتگاه هاى امدادى، انتظامى، آتش نشانى و 

سایر دستگاه هاى استان اصفهان برگزار شد.
معاون خدمات شهرى شهردارى اصفهان در این جلسه 
گفت: مترو از نقاط استراتژیک شهرها به شمار مى رود 
و این سیســتم حمل و نقل ریلى که جدید است، باید 
الزامات ایمنى و پدافند غیرعامل را فراهم کند. حسین 
امیرى ادامه داد: خوشبختانه در خط 2 مطالعات کاملى 
در حوزه پدافند غیرعامل صورت گرفته و تمام اقدامات 
مناســب در این زمینه همزمان با ســاخت، صورت 
مى گیرد. وى گفــت: پیگیرى هاى جدى در این حوزه 
براى خط یک متروى اصفهان نیز صورت گرفته است. 
مدیرعامل سازمان قطار شــهرى اصفهان نیز در این 
جلسه گفت: متروى اصفهان به نسبت سایر شهرهاى 
کشور، بر اساس شــاخص هاى ایمنى، از ایمن ترین 
متروهاى کشور به شمار مى رود. محمدرضا بنکدار با 
بیان اینکه خط یک متروى اصفهان 21 کیلومتر خط 

و 20 ایستگاه را شامل مى شود، اضافه کرد:  تالش ما 
ارائه خدمات مناسب به مردم شــهر اصفهان است تا 
نهایت استفاده را از خطوط مترو ببرند بنابراین در تالش 
هستیم که تا پایان سال به صورت جدى تر زمینه ارتقاى 

ایمنى مترو را فراهم کنیم.
مدیرکل مدیریت بحران اســتاندارى اصفهان هم در 
این جلســه با بیان اینکه اعتماد مردم به این سیستم 
از اهمیت بسیارى برخوردار اســت و توجه به مسائل 
ایمنى در حمل و نقل عمومى اهمیت دارد، اظهار کرد: 
خوشبختانه با افتتاح مترو، 75 هزار نفر سفر خودرویى 
روزانه در شهر اصفهان کم شــده و این سفرها به زیر 
زمین منتقل شده اســت. منصور شیشه فروش با بیان 
اینکه خوشحالم که این اتفاق در شهر اصفهان صورت 
گرفته و خط یک آن تکمیل شده، ادامه داد:  در شرایط 
آلودگى هوا، مترو بهتریــن گزینه براى کاهش میزان 
آلودگى و کاهش ســفرهاى خودرویى شهر به شمار 

مى رود.

سومین نمایشــگاه لیزینگ و فروش اقســاطى کاال، 
مجموعه متنوعى از کاالهاى مورد نیــاز خانواده هاى 
اصفهانــى را به صورت اقســاطى در اختیــار آنها قرار 

خواهد داد.
این نمایشــگاه طى روزهــاى 31 مردادمــاه تا چهارم 
شــهریور ماه بــه مــدت پنــج روز در محــل برپایى 
نمایشگاه هاى بین المللى استان واقع در پل شهرستان 
برپا خواهد شــد تــا تمامى اقشــار جامعــه بتوانند از 
شرکت هاى حاضر در آن، کاالها و خدمات مورد نیاز خود 

را به صورت لیزینگ و اقساطى تهیه کنند.

این نمایشگاه کاالها و خدمات صد شرکت از استان هاى 
اصفهان، آذربایجان شــرقى، تهران، البرز و فارس را در 
قالب 333 غرفه در معرض بازدید و فروش قرار مى دهد.

مبلمان و صنایع چوبى، لوستر و روشنایى، فرش ماشینى 
و دستباف، منسوجات و کاالى خواب، وسایل مربوط به 
خانه و آشپزخانه، لوازم خانگى، چینى و بلور، لوازم صوتى 
و تصویرى، لوازم الکترونیکى، تلفن همراه، رایانه، تبلت 
و لپ تاپ، مســکن، امالك و واحدهاى تجارى از جمله 
گروه هاى کاالیى به شمار مى روند که در این نمایشگاه 

عرضه خواهند شد.

همچنین شرکت هاى عرضه کننده وسایل نقلیه شامل 
خودرو، موتورسیکلت و دوچرخه، خدمات بیمه، مؤسسات 
مالى و اعتبــارى و بانک هــا، شــرکت هاى لیزینگ، 
آژانس هاى مسافرتى و فعاالن عرصه دکوراسیون داخلى 
نیز در نمایشگاه حضور خواهد داشت تا طیف خدمات و 

کاالهاى خود را بیش از پیش به مردم معرفى کنند.
عالقه مندان بــه بازدید از این نمایشــگاه مى توانند از 
ساعت 17 تا 23 روزهاى 31 مرداد تا چهارم شهریور به 
محل برپایى نمایشگاه هاى بین المللى استان اصفهان 

واقع در پل شهرستان مراجعه کنند.

منتقل کردن روزانه 75 هزار سفر خیابانى به زیر زمین

عرضه کاالهاى اقساطى در نمایشگاه فروش اقساطى 

فرمانده انتظامى اســتان از دســتگیرى اعضاى باند 
خانوادگى رمالى خبر داد. 

ســردار مهدى معصــوم بیگى گفت: اعضــاى باند 
خانوادگى رمالى که تنها از یک نفر بالغ بر 40 میلیارد 
ریال کالهبردارى کرده بودنــد، در عملیات مأموران 
پلیس امنیت عمومى شاهین شهر دستگیر شدند. وى 
افزود: در پى شکایت یکى از شهروندان تهرانى مبنى بر 
کالهبردارى یک خانواده ساکن در شهرستان شاهین 
شهر از طریق فالگیرى و رمالى موضوع به صورت ویژه 
در دستور کار مأموران پلیس امنیت عمومى فرماندهى 

انتظامى این شهرستان قرار گرفت. 
این مقام انتظامى گفت: فرد شاکى در تحقیقات صورت 
گرفته عنوان کرد، حدود یکسال گذشته به وسیله یکى 
از دوســتانش با خانواده اى که ادعاى حل مشکالت 
افراد از طریق دعانویســى، فالگیرى، رمالى و ارتباط 
با اجنه داشــتند آشنا شــده و در این مدت بالغ بر 32 
میلیارد ریال وجه نقد به حساب آنان واریز کرده است. 
سردار معصوم بیگى خاطر نشان کرد: مالباخته عالوه 
بر این مقادیرى طالجات و زیور آالت به ارزش هشت 
میلیارد ریال را نیز به متهمان ارائه کرده بود اما نه تنها 
مشکل وى حل نشده بلکه روز به روز بر مشکالتش 

افزوده مى شد.
فرمانده انتظامى اســتان اصفهان تصریح کرد: نهایتًا 
اعضاى این باند که شــامل مادر به همــراه دو فرزند 

دختر و پســرش بود، پس از اقدامات علمى و پلیسى 
ویژه در مخفیگاه خود دستگیر شدند و در مجموع به 
کالهبردارى 40 میلیارد ریالى از فرد شــاکى اعتراف 

کردند.
ســردار معصوم بیگى با اشاره به کشف آالت و ادوات 
رمالى و فالگیرى از منزل متهمان، گفت: اعضاى این 
باند در اعترافات خود عنوان کردند که ادعاى ارتباط 
آنان با اجنه از اساس دروغ بوده و فقط سعى مى کردند 
به وســیله فال گرفتن، دعانویســى و مواردى که در 
کتاب هاى مربوط به رمالى بود، فرد شــاکى را فریب 
دهند و هر بار به بهانه هــاى مختلف پول و طالجات 

وى را دریافت مى کردند.

کالهبردارى 4 میلیاردى باند خانوادگى رمالى در 
شاهین شهر 

راهکار آیت ا... طباطبایى نژاد براى حفظ خانه هاى تاریخى اصفهان

مانى مهدوى
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ارســالن قاســمى طى چند وقت اخیــر دو ترانه 
«آفرین» و «اى کاش» را به همراه سینا دست خوش 

با تنظیم محمد جواندر خواند. 
وى در مصاحبه با سایت ایران کنسرت گفت دوست 
دارم زمینه فعالیت موســیقى ام را گسترش دهم و 
کارهاى جدیدى را به همراه ســینا و محمد عرضه 

کنم.
ارسالن قاســمى، بازیگر خوش  سیماى کشورمان 
متولــد 1 خرداد 1374 در تهران اســت. قاســمى 
نخســتین بــار در ســال 1382 زمانــى که هفت 
ســال  بیشــتر نداشــت در مجموعــه تلویزیونى 
«در چشــم بــاد» در نقــش کودکــى «بیــژن» 

(پارسا پیروزفر) به بازى پرداخت. وى بعدها 
در نقش کودکى «بنیامین» در مجموعه 
«یوسف پیامبر(ع)» نیز به ایفاى نقش 

پرداخت. پدر ارســالن قاســمى مدیر 
عامل شرکت کشــتیرانى «پرشیا اهرام»

 اســت و مادرش هم مدیر مهد کودك است. 
او دو خواهر دارد که یکى ده سال و دیگرى 12 

سال از ارســالن بزرگ ترند و ارسالن فرزند آخر 
خانواده است.

ورود ارسالن قاسمى به ســینما از طریق بهاره 
رهنما کــه از دوســتان صمیمى مادر 

ارسالن است انجام شــد. ارسالن 
قاســمى با اینکه به واســطه کار، 

گاهى از رفتن به مدرســه و حضــور در کالس ها 
باز مى ماند جزو شــاگردهاى زرنــگ کالس بوده 
است. ارســالن قاســمى از بین بازیگران همسن 
و ســالش با ترالن پروانــه، على شــادمان و پوریا 
ابراهیم پور رفت و آمد خانوادگى دارد. پدر ارسالن 

مدیر برنامه هایش است.
تاکنون شایعات زیادى در رابطه با ازدواج وى با ترالن 
پروانه در شبکه هاى اجتماعى منتشر شده است، که 
هیچ کدام حقیقت ندارد. وى ازدواج نکرده و به همراه 

پدر و مادرش زندگى مى کند.

دوست دارم زمینه فعالیت موسیقى ام را 
گسترش دهم

ارسالن قاسمى:

 مى کند.

ش کودکــى «بیــژن» 
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 مجموعه 
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ــمى مدیر 
پرشیا اهرام»

هد کودك است. 
و دیگرى 12 2سال

ارسالن فرزند آخر  و

ینما از طریق بهاره 
یمى مادر 

سالن
 کار، 

فینال برنامه «عصر جدید» با رقابت پنج شرکت کننده 
نهایى امشب دوشنبه 28 مرداد ماه همزمان با شب عید 
غدیر از ساعت 21 و 30 دقیقه روانه آنتن شبکه 3 سیما 

مى شود.
از میان بیش از 300 گروه شــرکت کننده در مســابقه 
«عصر جدید»،  محمد زارع (اکربات باز)، پارســا خائف 
(خواننده)، ســعید فتحى روشن (شــعبده باز)، فاطمه 
عبادى (نقــاش) و گروه دختران نینجــا (رزمى کار) به 

فینال «عصر جدید» راه یافتند. 
فینال «عصر جدید» با تنوعى چشــمگیر اتفاق خواهد 
افتاد، تنوعى که موسیقى سنتى، سیرك، نقاشى با ِشن، 
شعبده ذهن خوانى و نمایش هاى رزمى را شامل مى شود 
و این فینالیســت ها تمام تالش خود را خواهند کرد تا 
برنده جایزه قهرمانى مسابقه مهیج «عصر جدید» شوند.

اعتبارات تخصصى براى نفر اول تا پنجم 
مجرى برنامه «عصر جدیــد» پیرامون تصمیماتى که 
براى برندگان این برنامه در نظر گرفته شده است بیان 
کرد: ما خیلى درباره این موضوع فکر کردیم و تصمیم 
داریم تا از نفر اول تا پنجم اعتبارات تخصصى اختصاص 
بدهیم. کار سختى بود و ما چند شعار در برنامه داشتیم که 
یکى از آنها همین موضوع بود که فقط در حوزه استعداد 
و مهارتشــان باشــد و خود من به صورت برنامه ساز 
عالقه مندم که این برگزیدگان در فصل بعدى همراه ما 
باشند. احسان علیخانى درباره فصل بعدى برنامه «عصر 
جدید» نیز عنوان کرد: این کار با اختالف ســخت ترین 
برنامه اى است که تا به حال تولید کرده ام و فکر مى کنم 

در زمستان 98 آماده تولید فصل جدید باشیم.
علیخانى گفت: فراتر از ارسال ویدیو چند مرحله داریم و 

تصویر ارسالى یک شخص تا تصویر او در فینال نشانگر 
تفاوت چشمگیر است. وى با بیان اینکه تیمى هفت نفره 
در استودیو، راســتى آزمایى ویدیو را با واقعیت تطبیق 
داده و زیر نظر مربى جلو مى رفتند، افزود: ما دو باشگاه 
مهارت براى بچه ها گذاشتیم و اینکه تصور شود کسى 
یک ویدیو ارسال کند و روى صحنه بیاید، اینطور نبوده 
است. علیخانى ادامه داد: بســیارى از این بچه ها تا به 
حال تهران نیامده و جلــوى دوربین قرار نگرفته بودند، 
روى آنها کار شد تا شرایط آنها براى روى صحنه رفتن 
فراهم شود. وى گفت: برنامه «عصر جدید» یک برنامه 
استعدادیابى عمومى است و من تصور مى کنم براى این 
برنامه فراتر از ضبط یک برنامه تلویزیونى وقت گذاشته 

شده است.
علیخانى افزود: به عنوان تهیــه کننده این برنامه قول 

مى دهم که برگزیدگان در فصل جدید هم با ما همکارى 
کنند.

احسان علیخانى درباره تأثیر برخى اظهارنظراتش بر نظر 
داوران نیز گفت: کامًال این حرف درست است و جا هایى 
این اتفاق افتاده است و منکر آن نیستم. علیخانى افزود: 
ما زمان مفصل و طوالنى با شــرکت کنندگان همراه 
بودیم و براى اینکه داوران اجراى جذابى را ببینند سعى 
مى کردم خیلى ارتباطى بین شرکت کنندگان و داوران 

شکل نگیرد.
مجرى با ســابقه تلویزیون گفت: گاهى دوستان ما را با 
آموزش و پرورش و وزارت علوم اشتباه مى گیرند  اما این 
عزیزان مى توانند در محیط خود محصولشان را داشته 
باشند و نتایج آن را به ما اعالم کنند و این استعداد هاى 

کشف شده را معرفى کنیم.

شــهرزاد کمال زاده، بازیگر ســریال «بوى باران» در 
خصوص نقش «مرجان» در این ســریال گفت: نقش 
«مرجان» از ابتدا تا قسمت هاى میانى موقعیت خاص و پر 
رنگى نداشت اما بعد از چند قسمت شکلى متفاوت به خود 

گرفت و ابعاد شخصیتى آن بیشتر دیده شد.
وى در خصوص ســایر کارهاى خود در عرصه سینما و 
تلویزیون اظهار کرد: در حال حاضر در یک فیلم 
سینمایى به کارگردانى على ایزدخواه به ایفاى 
نقش پرداخته ام که آماده اکران اســت و هنوز 

براى حضور در پروژه 
خــاص دیگــرى 

صحبتــى 
نکرده ام.

کمال زاده درباره شــرایط حاکم بر تلویزیــون ابراز کرد: 
تلویزیون به دلیل کمبود بودجه با تولیدات کمترى مواجه 
شــده و این امر بر حضور بازیگران مقابــل دوربین تأثیر 
گذاشته است و بعضاً بازیگران کم کار شده اند اما امیدوارم با 
وجود ساخت پروژه هاى خوبى که چند وقتى است در رسانه 
ملى تولید مى شود و روند رو به رشــدى را شاهد هستیم 
شرایط بهترى براى تهیه و تولید فیلم و سریال ایجاد شود.

وى در خصوص هوشمندى مخاطبان امروز در خصوص 
تشــخیص بازیگر خوب از بد عنوان کرد: مخاطب امروز 
هوشمند اســت و بازیگرى که کار بلد نباشــد را به خوبى 
تشخیص داده و نمى پذیرد، البته این موضوع کلى نیست 
چراکه شاید برخى در ابتداى راه کم تجربه باشند اما با این 
همه بتوانند موفق عمل کنند و به تدریج پیشرفت کنند و 

مشابه این مثال کم نداشته ایم.
کمال زاده در همین راســتا اظهار کرد: اما بدون شک اگر 
کسانى اســتعداد بازیگرى و تجربه کافى نداشته باشند، 
مخاطب هوشــمند امروز و چرخه هنر این افراد را حذف 
مى کند، بــه همین دلیل هــم نمى توان در مــورد برخى 
بازیگران قضاوت کرد و  هــم نمى توان یک بازیگر که به 
خوبى از عهده ایفاى نقش بر نمى آید را همچنان در عرصه 
بازیگرى نگه داشــت. وى درباره برخى استثنائات در هنر 
بازیگرى نیز خاطرنشان کرد: یکســرى از بازیگران هم 
هستند که شاید بازى خوبى نداشته باشند ولى گیشه خوبى 
دارند و همچنین یک سرى دیگر از بازیگران خوبى هستند 
که به خوبى کارشان را بلدند اما گیشه خوبى ندارند و این 

از مسائلى است که به هر حال در هنر بازیگرى وجود دارد.

از سال گذشته که عروســى مجلل و الکچرى الهام 
حمیدى تا مدت ها نقل محافل هنرى شده بود. کسى 
همسر او را نمى شناخت. هرچند این بازیگر 41 ساله 
عکسى از چهره همســرش علیرضا صادقى منتشر 
نکرده بود اما حاال عکسى از این زوج لو رفته است که در 

رستوران مشغول خوردن غذا هستند.
الهام حمیدى در برنامه «دورهمى» درباره ازدواجش 
اعالم کرد که تا کنون ازدواج نکرده است؛ در حالى که 
این مسئله حقیقت نداشت. این ماجرا جنجال فراوانى را 
در فضاى مجازى درست کرد که باعث شد او در یک 

مصاحبه ویدیویى پاسخ این ماجرا را بدهد.
او فارغ التحصیل لیسانس رشته حسابدارى از دانشگاه 
آزاد رودهن است و عالوه بر بازیگرى مدتى هم طراحى 
مزون لباس داشت و تا به امروز دوبار نیز ازدواج و عروسى 
کرده است. پدرش در جوانى بازیگر تئاتر و عموى پدرى 
او نیز گوینده رادیو بود و این اســتعداد هنرى به نوعى 
در خانواده آنها ارثى است. تمام این مسائل باعث شد 
حمیدى در هفت سالگى بازیگرى را تجربه کند. بازى 
در سینما را در سال 1380 با فیلم «دنیا» تجربه کرد اما 
شروع شهرت او با سریال پر مخاطب «مسافرى از هند» 

به کارگردانى قاسم جعفرى در سال 1382 بود.
در همان شروع هفت سالگى اولین جایزه بازیگرى خود 
را در منطقه گرفت و از اول دبستان چند نوبت بازیگرى 
را تجربه کرد تا اینکه کنار کشید و البته دوباره با کالس 
هاى بازیگرى بازگشت. در سال 1379 وقتى 23 ساله 
بود از همیــن کالس هاى بازیگرى به ســریال طنز 
«معجزه ازدواج» به کارگردانى علیرضا خمسه معرفى 

شــد و اولین بار جلوى دوربین رفت. در سال 83 به 
دلیل بازى در فیلم سینمایى «خیلى دور خیلى 

نزدیک» تندیس زرین بهترین بازیگر نقش 
مکمل زن را از خانه سینما به دست آورد.
الهام حمیدى اولین بار در سال 1376 در 
سن 20 سالگى قبل از ورود به عرصه 
بازیگــرى ازدواج کرد اما این رابطه 
دوام چندانى نداشت و خیلى زود به 

طالق ختم شد.
 عروسى دوم بعد از نزدیک به 
21 سال مجردى در 13 بهمن 
97 اتفاق افتــاد. در حالى که 
حمیدى خبــر ازدواج مجدد 
خود را منتشــر کــرد اما 
اطالعاتى از همســر خود 

نداده است.

بهتر دیده شدنم کمک بسیارى کرد.و جامعه بیشتر مورد توجه قرار گرفتم و معروف تر شدم. عصر جدید به بیشتر و  تنها مرا از وادى هنر و مرکز توجه مردم دور نکرد، بلکه با این برنامه در میان مردم وى در ادامه صحبت هاى خود یاد آور شد: حضورم در برنامه «عصر جدید» نه دوست داشتنى اش را قبول کنم.حضور در تیم داورى برنامه «عصر جدید» و همکارى با احسان علیخانى و تیم دریافت کردم که دســتمزد بسیار قابل توجه و باالیى داشــت اما ترجیح دادم کردم، همزمان از یکى از آن برنامه ها به عنوان مجرى پیشنهاد وسوسه انگیزى «عصر جدید»، بیان کرد: زمانى که پیشنهاد داورى در «عصر جدید» را دریافت هنرمند شناخته شــده ســینما و تئاتر و یکــى از داوران برنامــه تلویزیونى حضورم در این برنامه به عنوان داور این تجربه را نیز برایم فراهم کرد.جدید» تنها قضاوت مى شــدم و فرصتى براى قضاوت کردن پیدا نکرده بودم؛ در حوزه داورى برنامه هاى استعدادیابى تجربه کسب کنم. قبل از برنامه «عصر خوبى بود که برایم رقم خورد. در عصر جدید توانســتم به صورت حرفه اى «عصر جدید» شبکه 3 ســیما گفت: حضورم در این برنامه، اتفاق بسیار امین حیایى در گفتگو با «آنا»، درباره حضور خود به عنوان داور در برنامه «عصر جدید»، از تجربه هاى حضور خود در این برنامه مى گوید.هنرمند شناخته شده سینما و تئاتر و یکى از داوران برنامه تلویزیونى 

برنده فینال 
«عصر جدید»

 امشب اعالم مى شود
احسان علیخانى: به نفر اول تا پنجم اعتبارات تخصصى 

اختصاص داده مى شود 

کارت خودرو و برگ ســبز خودرو ســوارى 
سیســتم پراید تیپ دى. ام (هاچ بک) مدل 
1376 رنگ سفید- سفید روغنى به شماره 
انتظامــى 53 ایران 967 ب 85 و شــماره 
موتــور 00030973 و شــماره شاســى 
S 1442276133517 به نام احسان قنبرى 
باغنى به شــماره ملى 6- 325862077 
فرزند هم ت مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط مى باشد. 

آگهى مفقودى

شخصیت «مرجان» از اواسط سریال «بوى باران» دیده شد
شــهرزاد کمال زاده،
خصوص نقش «مرجا
«مرجان» از ابتدا تا قسم
رنگى نداشت اما بعد از چن
گرفت و ابعاد شخصیتى آن
ىدر خصوص ســای
ظهار

شخص

حمیدى در هفت سالگى بازیگرى را تجربه کند.
0در سینما را در سال 1380 با فیلم «دنیا» تجربه

شروع شهرت او با سریال پر مخاطب «مسافرى از هند»
2به کارگردانى قاسم جعفرى در سال 1382 بود.

در همان شروع هفت سالگى اولین جایزه بازیگرى خود 
را در منطقه گرفت و از اول دبستان چند نوبت بازیگرى 
را تجربه کرد تا اینکه کنار کشید و البته دوباره با کالس 
3 وقتى23 ساله  9هاى بازیگرى بازگشت. در سال 1379
بود از همیــن کالس هاى بازیگرى به ســریال طنز 
«معجزه ازدواج» به کارگردانى علیرضا خمسه معرفى 

3شــد و اولینبارجلوى دوربینرفت. درسال83 به 
دلیل بازى در فیلم سینمایى «خیلى دور خیلى 

نزدیک» تندیس زرین بهترین بازیگر نقش 
مکمل زن را از خانه سینما به دست آورد.
6الهام حمیدى اولین بار در سال1376 در
به عرصه 0سن 20 سالگىقبلاز ورود
بازیگــرى ازدواج کرد اما این رابطه 
دوام چندانى نداشت و خیلى زود به 

طالق ختم شد.
 عروسى دوم بعد از نزدیک به 
3 سال مجردى در 13 بهمن  21
97 اتفاق افتــاد. در حالى که 
حمیدى خبــر ازدواج مجدد 
خود را منتشــر کــرد اما 
اطالعاتى از همســر خود 

نداده است.

هنرمند شناخته شده
«عصر جدید»، از تج
امین حیایى در گفتگ
«عصر جدید» شبک
خوبى بود که برایم
در حوزه داورى برن
جدید» تنها قضاو
حضورم در این بر
هنرمند شناخته ش
ب «عصر جدید»،
کردم، همزمان
ک دریافت کردم
حضور در تیمد
دوست داشتنى
وى در ادامهص
 تنها مرا از وادى
و جامعه بیشت
بهتر دیده شد

باالخره از
 شوهر الهام حمیدى 

رونمایى شد 

منوچهر هادى، کارگردان سریال «دل» عکس جدیدى 
از ســاره بیات بازیگر این ســریال را با همراهانش به 

اشتراك گذاشت. 
منوچهر هادى، کارگردان جوان و پــرکار این روزهاى 
تلویزیون و شــبکه نمایش خانگى است که به زودى با 

سریال «دل» به شبکه نمایش خانگى مى آید.
ســاره بیات، بازیگرى که در ســریال «عاشــقانه» و 
«رحمان 1400» با منوچهر هــادى همکارى کرده بود 
بار دیگر در سریال «دل» به همکارى با منوچهر هادى 
پرداخت.  ساره بیات بعد از دو همکارى موفق با منوچهر 
هادى در سریال «دل» براى سومین بار به همکارى با 
این کارگردان جوان پرداخت و در ســریال «دل» براى 

شبکه نمایش خانگى جلوى دوربین رفت.
بهرام افشــارى، بیژن امکانیان، افســانه بایگان، حامد 
بهداد، ســاره بیات، کورش تهامى، سعید راد، لیال زارع، 
على سخنگو، مهراوه شــریفى نیا، تینو صالحى، مهدى 
کوشکى، نســرین مقانلو و یکتا ناصر بازیگران سریال 

«دل» را تشکیل مى دهند.
محمد علیزاده، خواننده جوان موسیقى پاپ تیتراژ سریال 

«دل» را با آهنگسازى بابک زرین مى  خواند.

ساره بیات با سریال «دل» 
به شبکه نمایش خانگى 

مى آیــد

دف نواز و عضو گروه «کامکارها» که طى سال ها فعالیت 
خود نقش مهمى در ورود ساز دف به اجراهاى عمومى 
داشته است درباره سازهاى اصیل ایرانى و سیر تحول 
آنها در آثار موسیقایى ایران مى گوید: دوران خوب 
موسیقى ایرانى، که ما آن دوره را با نام موزیسین هایى 
چون باربد و نکیســا و رامتین به خاطر داریم، دوره 
ساســانى بود که در آن زمان وســعت صدا چندان 
گسترده نبود و تعداد سازها بسیار محدود و انگشت شمار 
بود. آن زمان موسیقى شامل ســازهاى دف، عود، چنگ 

(هارپ) و ارغنون یا همان کمانچه امروزى بود.
بیژن کامکار در گفتگو با «پانا» درباره ورود برخى سازهاى ملى از 
حصار خانقاه ها به اجراهاى عمومى گفت: متأسفانه در دوره صفویه 
بود که انگ حرام بودن به پیشانى موسیقى و سازهاى اصیل ایرانى 
خورد. این دوره تاریخى یکى از بدترین دوره ها براى هنر موسیقى 
بود و از آن زمان موســیقى ایرانى لطمه خورد و موزیســین ها به 

زیرزمین رفتند. به همین علت است که امروز موسیقى ما صحنه اى 
نیست و بیشتر مجلسى است.

وى ادامه داد: ما توانستیم ساز دف را از خانقاه به میان مردم بیاوریم 
و انگ حرام بودن را از آن برداریم. یا ساز کمانچه که وارد موسیقى 

لُرها شد و از حرام و حالل بودن رها شد.

کرد:
کارگردانى على ایزدخو

ه ام که آماده اکران اســت و هنوز
 در پروژه 

گــرى 
هوشمند اسـ
تشخیص دا
چراکه شا
همه بتو

ى
عى
ث شد
از

وى در خصو
تلویزیون اظهار
سینمایى به کا
نقش پرداخته
براى حضور
خــاصدیگ
صحبتــى 

نکرده ام.

د. بازى
ه کرد اما 
ى از هند» 

دف نواز و عضو
خود نقش
داشتها
آنها
مو
چ

گ
بود
(هارپ
بیژن ک
حصا
بود
خ

دوره صفویه بدترین 
دوره براى موسیقى 

ایرانى بود

اوران برنامه تلویزیونى 
» و همکارى با احسان علیخانى و تیم وجه و باالیى داشــت اما ترجیح دادم عنوان مجرى پیشنهاد وسوسه انگیزى هاد داورى در «عصر جدید» را دریافت کــى از داوران برنامــه تلویزیونى جربه را نیز برایم فراهم کرد.راى قضاوت کردن پیدا نکرده بودم؛ ربهکسب کنم. قبل از برنامه «عصر د توانســتم به صورت حرفه اى رم در این برنامه، اتفاق بسیار خود به عنوان داور در برنامه ن برنامه مى گوید.

و معروف تر شدم. عصر جدید به بیشتر و دور نکرد، بلکه با این برنامه در میان مردم شد: حضورم در برنامه «عصر جدید» نه 

با «عصر جدید» بیشتر 
شناخته شدم

امین حیایى: 
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مثل تمام ادوار گذشــته لیگ برتر ســپاهان به عنوان 
یکى از فعال ترین باشــگاه ها در بازار تابســتانى لیگ 
برتر خریدهاى زیادى انجام داد تــا همچنان با تقویت 
خود به صورت جدى تــر در زمره مدعیان قهرمانى این 

فصل قرار بگیرد.
امیر قلعه نویى در دومین سال متوالى که سکان هدایت 
زردپوشان را در دست دارد با شناخت کامل از ضعف هاى 
تیم وارد بازار تابستانى شــد و حاال قصد دارد در آخرین 
گام براى تقویت تیم محکم تر از همیشــه اقدام کند. 
آخرین اخبار از نصف جهان از امضاى قرارداد با دو ستاره 
سرشناس فوتبال ایران ظرف امروز یا فردا حکایت دارد، 

بازیکنانى که امیر قلعه نویى اعتقاد خاصى به آنها دارد.

سپاهانى ها در حال حاضر سه نام در فهرست خریدهاى 
خود دارند که از این بیــن دو نفر قطعًا زردپوش خواهند 
شد. نام هایى که همگى سابقه پوشیدن پیراهن استقالل 
و حضور در جمع شاگردان امیر قلعه نویى را دارند و عالوه 
بر سپاهان این روزها مشتریان دیگرى هم در داخل دارند 

تا کار امضاى قرارداد با آنها چندان آسان نباشد.
اولین نام امید نورافکن، کاپیتان تیم ملى امید و بازیکن 
باشگاه شارلروا است. این بازیکن که مثل نیم فصل دوم 
سال گذشــته در پى جدایى قرضى از باشگاه بلژیکى و 
بازگشت به لیگ ایران است مذاکرات بسیار مفصلى با 
سپاهان داشته و آخرین شنیده ها از سفر به نصف جهان 
براى حضور در تست هاى پزشــکى و امضاى قرارداد 

حکایت دارد.

روزبــه چشــمى دومیــن نامى اســت کــه از جمع 
استقاللى هاى سابق در ســبد خریدهاى سپاهان دیده 
مى شود. این بازیکن که خیلى دوست داشت فوتبالش 
را در خارج از ایران دنبال کنــد از چند روز قبل با منتفى 
شــدن حضورش در جمــع لژیونرها مذاکراتى با ســه 
باشگاه استقالل، شهرخودرو و سپاهان داشت که گفته 
مى شود اصفهانى ها شرایط بهترى به او براى همکارى 

پیشنهاد داده اند.
امــا آخریــن و در عیــن حال جــدى تریــن گزینه 
ســپاهانى ها براى عقد قرارداد امید ابراهیمى نام دارد. 
ملى پوش سرشناسى که با همین ســپاهان به فوتبال 
ایران معرفى شد و سال هاى بســیار خوبى را با آنها در 
لیگ برتر تجربه کرد و به پیراهن تیم ملى رسید. امید که 

از جمله کشف هاى کریم قنبرى است که به واسطه او به 
قلعه نویى معرفى شد و ارتباط نزدیکى با قلعه نویى دارد 
در صورتى که بتواند رضایتنامه اش را از االهلى دریافت 
کند قطعاً به عنوان بازیکن آزاد شانس بسیار زیادى براى 
سپاهانى شــدن دارد، هرچند او عنوان کرده اولویتش 

حضور در لیگ قطر است.
با این شرایط باید منتظر ماند و دید ظرف 24 تا 48 ساعت 
آینده طرفداران ســپاهان با چه اخبارى در اردوى تیم 
محبوب شان روبرو خواهند شــد. موضوعى که تابش 
مدیرعامل باشــگاه نیز به صراحت آن را تایید و مدعى 
شد از این جمع سه نفره قطعا دو بازیکن در تور سپاهان 
خواهند افتاد تا تیم از همه جهت تقویت و آماده رسیدن 

به جام ششم تاریخ خود در لیگ برتر شود.

آخرین روزهاى تحرکات نقل و انتقاالتى سپاهان

بزن به سیم آخر

تاکنون قانون خاصى درباره سوپرجام تصویب نشده بود و همین 
مورد باعث شــده بود تا حرف و حدیث هاى زیادى در این باره 
شنیده شود اما فدراسیون فوتبال ایران، آیین نامه جدید مسابقات 
را اخیراً تدوین و ارائه کرد. در بخشى از این آیین نامه به موضوع 
سوپرجام پرداخته شده و نکته این است که آنچه امسال درباره 
پرسپولیس اتفاق افتاد تبدیل به قانون شده است. قوانین آیین 

نامه جدید درباره سوپرجام به شرح زیر است:
     بعد از مشخص شدن قهرمان مســابقات لیگ برتر و جام 
حذفى، سازمان لیگ پیش از شروع فصل آینده یک مسابقه بین 
قهرمان هر دو سرى مسابقات برگزار مى کند و برنده مسابقه به 

عنوان قهرمان سوپر جام معرفى مى شود.

      تاریخ و محل برگزارى مســابقه سوپر جام را سازمان لیگ 
مشخص مى کند.

     دیدار سوپر جام به صورت تک بازى است و با شرایط یک 
مسابقه حذفى برگزار مى شود.

     تعیین میزبان دیدار سوپر جام با قید قرعه مى باشد.
     در صورتى کــه قهرمان لیگ برتر و جــام حذفى یک تیم 
باشد، مسابقه سوپر جام برگزار نمى شود و تیم مذکور به عنوان 

قهرمان سوپر جام نیز معرفى مى شود.
     عدم حضور هر یک از تیم هاى حاضر در ســوپر جام زمان 
انتظار براى شــروع بازى، دو مدت نیم ساعت است در صورت 
عدم حضور تیم غایب، برنده توســط ســازمان لیگ مشخص 

مى شود.

2تا بخر 3 تا ببر قانون رسمى شد

حضور امید ابراهیمــى در تیم فوتبــال ذوب آهن اصفهان 
تکذیب شد. 

پس از اینکه مدیران باشگاه االهلى قطر، مدافع استرالیایى 

را جذب و او را جایگزین امید ابراهیمى کردند، باشــگاه هاى 
ایرانى سپاهان، پدیده شهر خودرو و... درصدد جذب او هستند 
تا هافبک ملى پوش را در اختیار بگیرند اما او اعالم کرد هدفش 
حضور در فوتبال قطر اســت و درحال حاضر تصمیمى براى 

حضور در ایران ندارد.
در روز هاى قبل شایعه شده بود که باشگاه ذوب آهن اصفهان 

نیز خواستار جذب امید ابراهیمى است که تکذیب شد.

احمد جمشیدى، سخنگوى باشگاه ذوب آهن اصفهان در این 
باره بیان کرد: این خبر شــایعه است و ما خواستار جذب امید 
ابراهیمى نیستیم. در رسانه ها شنیدم باشگاه سپاهان خواستار 
جذب این بازیکن است اما اینکه ما به دنبال ابراهیمى هستیم 
را تکذیب مى کنم. خبر دیگر از باشگاه ذوب آهن اینکه احسان 
پهلوان که دچار مصدومیت شده، وضعیت مبهمى براى دیدار 
با سایپا تهران دارد. این دیدار جمعه اول اردیبهشت از ساعت 

20 و 15 دقیقه آغاز مى شود و طبق اعالم فدراسیون فوتبال، 
محل برگزارى مسابقه اعالم خواهد شد.

همچنین با تصمیم علیرضا منصوریان، در روز هاى مانده تا 
مسابقه با سایپا، تمرینات تاکتیکى ذوب آهن بیشتر بر منطقه 
دفاعى معطوف مى شــود تا نقاط ضعف آنها کــه در بازى با 
االتحاد بیشتر بود، برطرف شــود و مقابل سایپا مشکل ساز 

نشود.
مهاجم ذوب آهن در دیدار مقابل ســایپا حضور 

نخواهد داشت.
 ذوب آهن در هفته نخســت رقابت هاى لیگ 
برتر باید روز پنج شنبه از ساعت 20 و 15 دقیقه 
از سایپا میزبانى کند. ذوبى ها در این دیدار مهاجم 
خود ارسالن مطهرى را به دلیل مصدومیت در 

اختیار ندارند.
مطهــرى در دیــدار مقابل 
االتحاد در مرحله یک هشتم 

نهایى لیگ قهرمانان آســیا از ناحیــه زانو دچار 
مصدومیت شــد و با وجود تالش کادر پزشکى 
و اینکه گفته مى شد ممکن اســت براى هفته 
نخست رقابت ها آماده شــود ولى در نهایت این 

بازى را از دست داد.
حضور مطهــرى براى دیدار هفتــه دوم مقابل 
پارس جنوبى هم هنوز مشــخص نیست و کادر 
پزشــکى در تالش اســت او را براى این دیدار 

آماده کند.

در روزهایى که فدراسیون فوتبال به دلیل مشکالت استادیوم ها شروع 
لیگ برتر را به تعویق مى اندازد، برگزارى ســوپرکاپ اروپا در کشور 
همسایه بار دیگر میزان پیشرفت دیگر کشورها و درجا زدن فوتبال 
ایران را به خوبى نمایان کرد. ترکیه در سال هاى اخیر گام هاى بزرگى 
براى پیشرفت در فوتبال برداشته که ثمره آنها اکنون کامًال مشخص 
شده و عقب افتادن ما از همسایه شمال غربى دیگر بر کسى پوشیده 
نیست. ما از نظر امکانات در مقایسه با کشورهایى چون چین، ژاپن، 
قطر، کره جنوبى، عربستان و حتى امارات هم فرسنگ ها عقب هستیم 
و این فاصله روز به روز بیشــتر و بیشتر مى شود و در چنین شرایطى 
طبیعى است که تیم ملى بزرگساالن و همینطور تیم هاى باشگاهى 
ما سالیان طوالنى در حسرت قهرمانى آسیا مانده باشند؛ اساساً با این 

وضع امکانات، داشتن توقع قهرمانى کمى از واقع بینى به دور است!
با این حال تنها نکته آزاردهنده عقب افتادن ما از سایر کشورها نیست، 
بلکه مشکل اصلى درجا زدن و در برخى موارد عقبگرد فوتبال ماست 
که باعث شده این گونه دچار مشکل شویم. اگر نگاهى به روزنامه هاى 
ده سال پیش بیاندازیم، ممکن است به گزارش ها و یادداشت هاى 
زیادى درباره لزوم بهبود امکانات سخت افزارى دست پیدا کنیم و حاال 
مى بینیم همه آن مشکالت حل نشده باقى مانده اند. مى توان تمامى 
آن مطالب را تنها با تغییر نام مسئوالن ورزش دوباره منتشر کرد بدون 

اینکه کسى متوجه آن شود.
در ســال هاى اخیر که ما درگیر دعواها و درگیرى هاى فراوان بوده 
ایم و به جز ســاخت دو اســتادیوم امام رضا(ع) و فوالد آره نا تغییر 
دیگرى نداشته ایم، امارات و ژاپن جام باشگاه هاى جهان را میزبانى 

کرده اند، عربستان و چین میزبان ســوپرکاپ ایتالیا بوده اند و قطر 
میزبانى جام جهانى 2022 را کسب کرده است. استقالل و پرسپولیس 
که دو باشگاه بزرگ با طرفداران میلیونى هستند، با وجود هزینه هاى 
هنگفت هنوز اســتادیوم اختصاصى ندارند و حتى با مشــکل زمین 
تمرین هم مواجه شده اند؛ فراموش نکرده ایم که استراماچونى پیش 
از ورود به ایران اول دستیارانش را فرستاد تا از وضعیت زمین تمرین 
آبى ها مطمئن شود. موضوعى که فصل قبل هم پیش از دربى گریبان 

استقالل را گرفت و این تیم را با مشکل مواجه کرد.
در نهایت واضح اســت که حل این مشــکالت به آسانى امکانپذیر 
نیست و یک عزم جدى مى خواهد تا وضعیت فوتبال کشورمان از نظر 
امکانات سخت افزارى تغییر کند و به سطح دیگر کشورهاى آسیایى 

فقط نزدیک شود.

در جا زدنمان بیشتر نمایان شد

بنابر اعالم مدیرعامل باشــگاه ذوب آهــن، پرونده 
شکایت از رضا شــکارى در مرحله تحقیق نهایى فیفا 

قرار دارد.
باشگاه ذوب آهن از رضا شکارى بخاطر فسخ یکطرفه 
قراردادش شکایت کرده و این پرونده در فیفا باز است. 
سعید آذرى که پیش تر با هشدار به مدیران پرسپولیس 
مانع عقد قرارداد این بازیکن با سرخپوشــان پایتخت 
شده بود با انتشار پستى اینستاگرامى اعالم کرد که این 
پرونده در مراحل نهایى خود قرار دارد. او نوشت: قابل 
توجه عالقه مندان به مســائل انضباطى بین المللى، 
پرونده انضباطى بازیکن ســابق این باشگاه در مرحله 

تحقیق نهایى است.
گفتنى است شــکارى در حال حاضر بازیکن تراکتور 

تبریز به شمار مى رود.

سعیدآذرى، مدیرعامل باشــگاه ذوب آهن روى 
خط رادیو جوان آمــد و درباره مســائل مختلف 

صحبت کرد.
او درباره آغاز مسابقات و شرایط میزبانى گفت: ما 
همیشه آماده مبارزه هستیم. از دیروز هم مراحل 
پایانى دوربین ها و گیت ها را شــروع کرده ایم و 
ان شاءا... عصر پنج شنبه ساعت 20 که هوادارها 
مى آیند، هم از گیت رد مى شوند و هم از دوربین ها 
عبور مى کنند و در جاى خودشان مستقر خواهند 

شد.
او در این رابطه افزود: ورزشــگاه فوالدشهر قبًال 
سیســتم کنترل الکترونیکى و ویدیویى داشــته 
و ما  باید فقط گیت ها را نصــب مى کردیم. این 
کار   تشــریفات ادارى داشــت چرا که  مالکیت 
استادیوم متعلق به شرکت سهامى ذوب آهن  است 
و براساس موازین مالى و آیین نامه اى که وجود 
دارد باید کارهایى را انجام مى دادیم و کمى زمان 
برد. با این حال روز پنج شنبه مطمئناً هواداران ما با 
توجه به اینکه استادیوم را تحویل مقام هاى امنیتى 
و سازمان لیگ مى دهیم مى توانند در اولین بازى 

شاهد بازى تیم محبوبشان باشند.
آذرى درباره وضعیت ســکوهاى فوالدشهر هم 
گفت: فکر مى کنــم در خوشــبینانه ترین حال 
سکوهاى فوالدشــهر در اواخر شهریور ماه آماده 
خواهد شد. مدیرعامل ذوب آهن درباره شرایط تیم 
هم افزود: تیم ما خداراشکر آماده است. به هرحال 
دو مسابقه  بزرگ بین المللى داشتیم و  قبل از آن 
هم چهار بازى تدارکاتى انجام دادیم. تیم وضعیت 
خوبى دارد تنها کمى ســرخوردگى حذف از لیگ 
قهرمانان بود که در این روزها با بچه ها حرف زدیم 
و امیدواریم با آمادگى کامل وارد مسابقات شویم. از 
نظر فنى مشکلى نداریم. دو بازیکن خارجى جذب 
کردیم که یکى از آنها در لیگ قهرمانان گل زد و 
مدافع خارجى مان هم در این بازى به میدان خواهد 
رفت. همه چیزخوب است و آماده حضور در لیگ 

برتر هستیم.
او درباره شــرایط این تیم در ادامه نقل و انتقاالت 
گفت: دنبال یــک بازیکن دیگر هســتیم و اگر 
شرایط خوب پیش برود تا قبل از پایان تاریخ نقل 
و انتقاالت او را جذب مى کنیم. آذرى در پاسخ به 
اینکه آیا ذوب آهن با مشــکل دروازه بان رو به رو 
است، گفت: من به آراء کارشناســان و منتقدان 
احترام مى گذارم و فکر مى کنم که کارشناســان 
یک نیمه بازى و شاید فقط آن صحنه را دیده اند. 
محمدباقر صادقى محصــول آکادمى ذوب آهن 
اســت و ما به او اعتماد کامل داریم. همانطور که 
خیلى از دروازه بان هاى بزرگ دنیا مثل پیترشیلتون 
یا زوبى زارتا و یا کاریــوس دروازه بان لیورپول در 
لیگ قهرمانان اشتباه هاى بزرگى داشته اند. این 
اشتباه ها اجتناب ناپذیر هستند و بازهم مى گویم 

که فکر مى کنم منتقدان نیمه اول بازى را ندیدند 
چرا که صادقى در 20 دقیقه اول با واکنش هایش 
مانع از خوردن چند گل شــد. در این بازى فشار 
زیادى روى دروازه ما بود؛ محمدباقر صادقى لیاقت 
اعتماد ما را دارد و ما پاى دروازه بانمان مى ایستیم؛ 
مثل قبل کــه دروازه بان هایــى آمدند که خیلى 
مشهور نبودند ولى زحمت کشیدند و تالش کردند 
و با کمک باشگاه و مربیان بهترین دروازه بان هاى 
ایران شــدند. باقر صادقى لیاقت اعتماد را دارد و 

علیرضا منصوریان هم با من هم عقیده است.
آذرى همچنین به جذب بازیکن مد نظر باشــگاه 
اشاره کرده و گفت: آقاى منصوریان یک بازیکن 
را خواســته که ما دنبال جذب او هســتیم و فکر 
مى کنم با جذب او کارمــان در نقل و انتقاالت به 
پایان برسد. موضوعى که مى خواهم در اینجا اشاره 
کنم این است که قراردادهایى که بسته مى شود 
نباید اعداد و ارقامش توسط رسانه ها در بوق و کرنا 
شود؛ چرا که ممکن است این رقم ها در نیم فصل 
بشکند یا خیلى از بازیکنان بعد از گرفتن بیست سى 
درصد از مبلغ قراردادشان جدا مى شوند. در واقع 
اعداد قرارداد که گفته مى شود رقم نهایى نیست. 
با این وصف لیســت تیم ما با بستن یک بازیکن 

بسته مى شود.
مدیرعامــل ذوب آهــن در بخــش پایانــى 
صحبت هایش هم گفت: من االن لیست سازمان 
لیگ را مى بینم. این لیست را روز 11 جوالى یعنى 
یک ماه قبل به ما دادند و براساس آن آخرین پولى 
که سازمان لیگ به باشــگاه ها داده در 27 اسفند 
سال 97 بوده اســت و از آن زمان تا االن که شش 
ماه گذشــته هیچ ســند دیگرى به نام ذوب آهن 
نخورده است. سئوال من این است که آیا تا امروز 
ســازمان لیگ هیچ مطالباتى را جذب نکرده که 
به حساب بستانکار باشــگاه ها بنشاند. شش ماه 
است هیچ سندى به نام باشگاه ها نزده اند چطور 
مى گویند باشگاه ها بدهکار هستند. تمام پول هایى 
که داده اند على الحساب اســت. من از همینجا از 
سازمان لیگ مى خواهم که اسناد جدید را تا تاریخ 
27 مرداد به جاى مطالبات باشــگاه ها بنشانید تا 

ببینید آیا ذوب آهن بدهکار است یا طلبکار.

همیشه آماده مبارزه هستیم

بى ارسالن شروع کنید

لیگ قهرمانان 2019 در حالى پیگیرى خواهد شد که تیمى 
از ایران در ادامه مســابقات حضور ندارد. این در حالى است 

که فصل گذشته نیز عربســتان در یک چهارم نهایى
 نماینده اى نداشــت و بنابراین تیم هاى ایرانى 

بدون ترس از بــازى در زمین بــى طرف به 
استقبال قرعه کشى رفتند.

حاال رسانه هاى سعودى خبر داده اند که شیخ 
سلمان رییس کنفدراسیون فوتبال آسیا بین دو 

فدراسیون ایران و عربستان میانجى گرى مى کند 
تا مشــکل بازى در زمین بى طرف حل 

شــود. این خبر را برخى از 
خبرنگاران معتبر سعودى 
نیز تایید کردند. به طور 
مثــال ســعد الحارثى 

نوشته است:
شیخ سلمان رئیس کنفدراسیون آسیا دســتور داد در اسرع 
وقت کلیه اختالفــات فیمابین فدراســیون ایران و 
فدراسیون عربستان حل شــود تا در مسابقات 
لیگ قهرمانان آســیا 2020 بازى هاى بین 
باشگاههاى دو کشور در زمین بى طرف برگزار 
نشود! احتماال پایین آمدن میانگین تماشاگران 
در دیدار بین ایرانى ها و عربستانى ها مهم ترین 
عاملى بوده که کنفدراســیون فوتبال آسیا را بر 
آن داشته تا این مشــکل را حل کند. البته طبیعتًا 
حضور عربســتانى ها در ایران نیازمند 
حل مشکالت دیپلماتیک است و 
باید دید آیا این مشــکل پس از 4 

سال حل مى شود یا نه.

ابراهیمى در ذوب آهن؟
 نه ممنون!

در مرحله تحقیق نهایىشیخ سلمان وارد دعوا شد

بســتان در یک چهارم نهایى
بنابراین تیم هاى ایرانى 

ر زمین بــى طرف به 
ند.

ىخبر داده اند که شیخ 
ون فوتبال آسیا بین دو 

ان میانجى گرى مىکند 
ن بى طرف حل 

ى از 
ى

وقت کلیه اختالفــات فیمابین
فدراسیون عربستان حل
لیگ قهرمانان آســیا
باشگاههاى دو کشور د
نشود! احتماال پایین آمد
در دیدار بین ایرانى ها وع
عاملى بوده که کنفدراسـ
آن داشته تا این مشــکلر
حضور عربســتا

حل مشکالت
باید دید آیا
سال حلم

سعید نظرى

احمد خلیلى

سپهر ستارى
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ابالغ افراز
آگهى ابالغ مفاد راى افرازى- نظر به اینکه آقا / خانم لیال نصر اصفهانى فرزند قاسم به شماره 
ملى 1285125681 صادره از اصفهان با وکالت خانم فرشته سررشته دار دادخواستى افراز 
سهام مشاعى خود از ششدانگ پالك 43 / 301 اصلى بخش 16 ثبت اصفهان را نموده اند 
که بموجب راى شماره 980602071965502 – 17 / 5 / 1398 تصمیم به افراز پالك فوق 
صادر گردیده است . خواندگان : فاطمه پور چهارلنگ ، اصغر گرسیوز جزى ، صدیقه گرسیو 
جزى ، محمد على گرسیوجزى ، حسین کاظمى ، گلعزار کشاورز وکیلى ، عبدالرضا کنعانى ، 
عباسعلى آقا بابایى جزى ، قربانعلى آقا جانى ، ابراهیم آقا جانى جزى ، عباسعلى آقا جانى جزى 
، على آقا جانى جزى ، محمد کمانکش ، فرهاد آقا جانى جزى ، جهانبخش احمد سمالى ، امام 
بخش احمد سمالى ، علیرضا گرسیوز ، هواکم ارتونیان ، على ایزد پناه جزى ، عباس باقرى ، 
محسن باقرى گورتانى ، میالد باقرى گورتانى ، علیرضا بشیرى خوزستانى ، کشور بال بادى ، 
جعفر بنى طاهر ، محمد رضا بهروز کوشک قاضى ، داود بهروزیان ، علیرضا بهمئى ، اسماعیل 
بیدرام ، افسر تدریسى امیر آباد ، حسن تقیان جزى ، محمد رضا تقیان جزى ، محمد على تقیان 
جزى ، ناد على تقیان جزى ، توران جزى جزى ، قربانعلى جمشیدیان ، حجت اله حکیمیان 
جزى نسرین حکیمیان جزى ، اســداله حکیمیان جزى ، توران حکیمیان جزى ، حبیب اله 
حکیمیان جزى ، نیما حکیمیان جزى ، احمد حکیمیان جزى ، امراله حکیمیان جزى ، صدیقه 
حکیمیان جزى ، عزت اله حکیمیان جزى ، عزیزالــه حکیمیان جزى ، قدرت اله حکیمیان 
جزى ، عزت حاتم پور جزى ، رضا حاتم پور جزى ، فاطمه حاج هاشمى ورنوسفادرانى ، کامبیز 
حاجت پور ، میترا حاجت پور ، غالمحسین طایفه قشقایى ، محبوبه حسینى خولنجانى ، حبیبه 
حمصى ، اقدس خاکسار ، رحمان خاکسار ، حســین خلیل جزى ، حسین آقا جانى ، محمد 
حســین خلیلى جزى ، مصطفى خلیلى جزى ، اصغر ذکاوتمند ، ناد على دهقان جزى ، على 
رحمانى ، حسین رسولى ، رضا قلى اورنگ ، حیدر على زمانیان جزى ، رمضان على زمانیان 
جزى ، عباس زمانیان جزى ، سید على سجادى ، زهر سعادت ، اله داد سلیمانى فارسانى ، عزیز 
اله شریفیان جزى ، صغرى شریفیان جزى ، آرارات مغیاسکانیان میالد گرى ، بهنام مهران 
خسرو مهران ، اسداله موسویان جزى ، فاطمه مواویان ، سهیال موسوى ، ملک السادات نژاد 
حسینى سورانى ، زهرا نکوئیان ، لیال نصر اصفهانى ، نصرت صالح جزى ، فتح اله نظر پور  ، 
فاطمه نظرى ، معصومه نقاشى ، بهرام هادیان ، زهرا هادیان ، محمد رضا یزدان پناه جزى ، 
معصومه یزدان پناه جزى ، زهرا یزدانى ، صدیقه یزدانى ، علیرضا یزدانى ، محمد على یزدانى 
، منصور یزدانى ، شرکت گاز استان اصفهان شهرام قالى کار ، میترا قجاوندى ، هاشم قنبرى 
، اشرف متقى زاده ، امراله متقى زاده ، رسول متقى زاده ، حمید رضا محبتیان ، ایران محمدى 
فرتخونى ، مهدى مرادمند جزى ، فردوس مرادیان ، مهــدى متقى زاده ، رجبعلى مزروعى 
سبالنى ، زهرا مسیبى حسین مسیبى جزى ، اقدس مسیبى جزى ، احمد رضا مسیبى جزى 
، اقدس مسیبى جزى ، عباس مســیبى جزى ، فاطمه مسیبى جزى ، نادعلى مسیبى جزى ، 
سعید مظفرى ، مرتضى علمدارى ، عبداله على بیگى بنى ، شاهرخ على جانى على جان وند ، 
محمد على على مرادى جزى ، حسینعلى ملکى ، عباسعلى غفارى ، عزت الهى غفارى ، محمد 
على غفاریان ، عباس غفاریان جزى ، عزیز الــه غفاریان جزى ، محمد غفاریان جزى ، رضا 
غالمى گل سفیدى ، ناد على غالمیان جزى ، محترم جزى مرتضى فروتن جزى ، على فروهر 
خورزوقى ، فاطمه شریفیان جزى ، على فروهر خورزوقى ، فاطمه شریفیان جزى ، رجبعلى 
شیانى ، زهرا شیر جزى ، مریم شیر جزى جزى ، مصطفى شــیر جزى ، مهدى شیرجزى ، 
حسن شیر جزى ، طاهره شیر جزى ، طاهره گرسیوز ، مرتضى شیر جزى ، صدیقه صادقى پور 
، حسین صادقیان ، همایون صادقیان ، امیر صالح ، جواهر صالح ، ابراهیم صالح جزى ، بتول 
صالح جزى ، زهرا صالح جزى ، عباس صالح جزى ، عباس صالح جزى ، عزیزاله صالح جزى 
، فاطمه صالح جزى ، محمد رضا صالح جزى ، محتــرم صالح جزى ، معصومه صالح جزى 
،مریم صالح جزى ، محمد صحرایى ، بلقیس ضیائى ، مهدى طایفه قشقایى ، حبیب صدیقى 
، محسن ذکاوتمند جزى ، الهه عارفیان جزى ، بهرام عارفیان جزى ، محمد عارفیان جزى 
، محمد صحرایى ، بلقیس ضیائى ، مهدى طایفه قشــقایى ، حبیب صدیقى ، بهرام عارفیان 
جزى ، محمد عارفیان جزى ، خانم جهان عرفانى ، سعید عرفانى ، شهردارى شاهین شهر ، 
محمد عسکرزاده ، حسین تقیان جزى ، نصرت عرفانى و همچنین افرادى که در پالك مزبور 
ذینفع هستند و یا نام آنان که در اســامى مالکین ذکر نگردیده است ، در پالك مزبور ذینفع 
هستند لذا افراز سهام مشاعى قسمتى از ششدانگ پالك 43 / 301 اصلى واقع در بخش 16 
ثبت اصفهان که سند مالکیت آن در صفحه 205 دفتر 588 امالك بنام لیال نصر اصفهانى 

سابقه ثبت و سند دارد که باتوجه به گزارش ماده 2 قانون افراز و فروش امالك مشاع مصوب 
1357مشخص گردیده که عملیات ثبتى ملک خاتمه یافته و با مجاورین تعارضى ندارد به 
موجب راى شماره 980602071965502 مورخ 17 / 5 / 1398 تصمیم به افراز پالك فوق 
صادر گردیده است و ششدانگ قطعه زمین به مساحت 200 متر مربع که محدود است شماال 
بطول 10 متر درب و دیواریست به کوچه شرقا بطول 20 متر به دیوار پالك 63044 / 301 
اصلى جنوبا بطول 10 متر به دیوار پالك 43 / 301 اصلى غربا بطول 20 متر به دیوار پالك 
75360 / 301 اصلى حقوق ارتفاقى معرفى نشد . سهم خواهان و باقیمانده با حدود و مساحت 
مندرج در صورت مجلس مذکور متعلق به خواندگان است این تصمیم با اختیار حاصله از ماده 
2 قانون ارفاز و فروش امالك مشاع مصوب 1357 و ماده 5 آیین نامه مربوطه صادر گردیده 
لذا طبق ماده 6 آئین نامه  و ماده 18 آئین نامه اجرائى مفاد اسناد رسمى  الزم االجرا به کلیه 
افراد ذینفع ابالغ تا در صورتیکه بین شــرکا و مالکین مشــاعى محجور ( صغیر ، مجنون و 
غیر رشــید ) و یا غایب مفود الثر وجود دارد با اســتناد ماده 313 قانون  امور حسبى و طبق 
راى وحدت رویه شــماره 3530 مورخ 15 / 01 / 60 هیات  عمومى  دیوان  عالى  کشور به 
نامبردگان و نمایندگان  آنها ابالغ گردد تا چنانچه اعتراضى نســبت به نظریه افراز شماره  
970602071965502 مورخ 17 / 5 / 1398 داشــته ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابالغ  و 
درج در روزنامه طبق ماده مذکور به دادگاه صالح محل وقوع مراجعه و گواهى مربوطه را به 
واحد ثبتى ارائه نمائید . 566222 /م الف ناصر صیادى – رییس اداره ثبت اســناد و امالك 

شاهین شهر/  5/364 
مزایده اموال غیر منقول ( اسناد رهنى) 

شــماره آگهى : 139803902141000024 تاریخ آگهى : 22/ 5 / 1398 شــماره پرونده : 
139704002004000004 آگهى مزایده پرونده شــماره بایگانى : 9700018 یک قطعه 
خانه نوع ملک طلق به پالك ثبتى  25451/ 301 فرعى از 301 اصلى مفروز و مجزا شده از 
فرعى اصلى 301 مفروز و مجزار شده از فرعى از اصلى مذکور قطعه واقع در بخش 16 ناحیه 
00 حوزه ثبت ملک شاهین شهر استان اصفهان به مســاحت 92/ 493 متر مربع مالکیت 
ابراهیم افشارى فرزند یوسف به شماره شناســنامه 721 تاریخ تولد 6 / 11 / 1334 صادره 
از بندر ماهشهر داراى شماره ملى 1950384861 ســابقه ثبت و صدور سند مالکیت دارد و 
بموجب ســند رهنى 20205 – 15 / 6 / 1395 دفتر 152 اصفهان در قبال بدهى نزد پست 
بانک در رهن است به حدود شماال درب و دیوار به طول 64 / 17 هفده متر و شصت و چهر 
سانتى متر به خیابان شرقا : دیواریست مشترك به طول 00 / 28 بیست و هشت متر به شماره 
بیست و پنج هزار و چهار صدو پنجاه و دو فرعى جنوبا : دیواریست مشترك به طول 64 / 17 
هفده متر و شصت و چهر سانتى متر به شماره بیست و پنج هزار و چهار صدو پنجاه و هشت 
فرعى غربا : دیواریست مشترك به طول 00 / 28 و هشت متر به شماره بیست و پنج هزار و 
چهار صدو پنجاه فرعى طبق نظر کارشناس رسمى دادگسترى : محل معرفى شده واقع در 
شاهین شهر میدان امیر کبیر مجتمع مسکونى امیر کبیر معروف به خانه هاى چوبى خیابان 
فرعى 13 شرقى پالك 87 با کد پستى 83491 – 83198 محل مورد نظر حسب استعالم 
شماره 11707 مورخ 12 / 5 / 1395 پست بانک از شــهردارى ناحیه 2 شاهین شهر داراى 
5 / 166 متر مربع زیر بنا واحد مسکونى 3 خوابه با هال و پذیرایى و آشپزخانه ساخته شده با 
اسکلت چوبى و سقف شیروانى پوشــیده با آردواز کف واحد کفپوش بدنه کچ و رنگ آمیزى 
کف حمام و سرویس بهداشتى سرامیک و بدنه گچ و رنگ آمیزى ، نماى خارجى سیمانى با 
رنگ تگرى کف محوطه موزاییک و دیوارهاى جانبى حصار به صورت پرچین و قاب طورى 
فلزى پارکینگ با سقف سبک فلزى سیستم گرمایش هواساز و سرمایش کولر آبى و داراى آبا 
و برق  و گاز مجزار مى باشد و هم اکنون به عنوان یک واحد مسکونى و یالیى یک طبقه در 
حال بهر بردارى مى باشد . نظریه : با عنایت به مراتب فوق الذکر و کلیه عوامل موثر در قیمت 
گذارى و با توجه به موقعیت محلى نوع دسترسى ، قدمت و کیفیت ساخت و مصالح مصرفى 
مساحت عرصه و اعیان و انشعاب موجود محل مذکور جمعا به  به مبلغ 000/000/000 / 16 
ریال ( شانزده میلیارد ریال) ارزیابى شده است بنابر اعالم بستانکارفاقد  بیمه مى باشد که از 
ساعت 9 الى 12 روز چهارشنبه 27 / 6 / 1398 واحد اجراى اسناد رسمى شاهین شهر واقع در 
شاهین خیابان مدرس به مزایده گذارده مى شود مزایده از مبلغ 000 / 000 / 000/ 16 ریال ( 
شانزده میلیارد ریال ) شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته 
مى شود . الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب ، برق ، گاز اعم از حق انشعاب و 
یا حق اشتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى آنها با شد و نیز بدهى هاى مالیاتى و 

عوارض  شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشد 
به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد وجوده پرداختى 
بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مســترد مى گــردد ضمنا این آگهى در 
یک نوبت در روزنامه چاپ اصفهان مورخ 28/ 5 / 1398 درج و منتشر مى گردد و در صورت 
تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول مى گردد توضیحا جهت شرکت در جلسه مزایده برنده 
باید مبلغ ده در صد از پایه مزایده طى فیش مخصوص اداره اجرا به همراه تقاضاى کتبى و ارائه 
کارت شناسائى معتبر الزامى است ضمنا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تاپایان وقت ادارى 
همان روز طى فیش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد و امالك سپرده نماید . 566073 / 

م الف سلطانیان – مسئول واحد اجراى اسناد رسمى شاهین شهر/  5/360 
مزایده اموال منقول 

در پرونده 95 / 2126 اجرایى اجراى احکام شوارى حل اختالف شهرستان شاهین شهر خانم 
زینب مجرد فرزند نوراله  محکوم به تحویل گرفتن اقالم جهیزیه خود به شــرح لیست ارائه 
شده توســط محکوم له آقاى محمد قهرمان پور در 27 قلم که از فرش 9 مترى ( 2 تخته ) 
شروع و به رختخواب ختم مى شود در حق اقاى محمد قهرمان پور فرزند احمد و مبلغ 000 / 
250 / 6 ریال بابت حق االجراى دولتى در حق صندوق دولت شده است که در جهت وصول 
مطالبات اقدام به توقیف اموال بدهکار شامل 1 – فرش 9 مترى 2تخته 2 – فرش آشپزخانه 
4 مترى 1 تخته 3 – لباس شویى یک دستگاه 4 – اجاق گاز یک دستگاه 5 – مبل 7 نفره با 
میزکامل 6 – تختخواب با روتختى 7- بوفه یک دستگاه  8 – جاکفشى یک دستگاه  9 – 
جارو برقى یک دستگاه  10 – سرویس آرکوپال 11- سرویس پالستیکى 12 – سرویس 
چدن 13 – چاى ساز یک دستگاه  14 – آبمیوه گیرى یک دستگاه  15 – سماور گازى یک 
دستگاه  16 – کترى و قورى 17 – پکنیک 18 – سرویس قاشق چنگال19- ساعت دیوارى 
یک دستگاه  20 – اتوبرقى با میز 21- قاشق چنگال دم دستى 22 – جارودستى 23 – پیاله 
ماست خورى یک دست 24 – پتوى مسافرتى یک تخته 25 – کترى روى26 – جاى سیخ 
و سیخ کباب 27 – رختخواب شده است که طبق گزارش مامور اجراى احکام اموال در محل 
نگهدارى اقالم جهیزیه در آدرس شاهین شهر خ بهدارى فرعى 4 شرقى پ 70 نگهدارى 
مى شود و طبق نظریه ارزیابى مشخصات دقیق اموال به شرح فوق و به میزان 000 / 000 / 
125 ریال ارزیابى شده است و نظریه ارزیابى پس از ابالغ به طرفین مصون از ایراد و اعتراض 
بوده و در اجراى ماده 51 قانون اجراى احکام مدنى با توجه به احتساب حق االجرا و هزینه 
هاى اجرایى شامل مبلغ 000 / 000 / 200 ریال بابت دستمزد کارشناسى و 000 / 050 / 1 
ریال هزینه نشر آگهى مقدار 27 تعداد از اموال فوق در روز سه شنبه 12/ 6/ 98 از ساعت 9 
الى 10 صبح محل برگزارى مزایده : اجراى احکام حقوقى  دادگسترى شاهین شهر . مزایده 
از قیمت کارشناسى شروع وبه کسى که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد فروخته خواهد شد . 
برنده مزایده مى بایست 10 درصداز ثمن معامله را فى المجلس به همراه داشته باشند تا عند 
اللزوم به حساب سپرده  واریز و تا یک ماه فرصت دارد ما بقى ثمن معامله را به حساب سپرده 
21712902777002واریز نماید و اال ضمن ابطال مزایده10 درصد اولیه پس از کسر هزینه 
هاى مزایده به صندوق دولت واریز مى گردد . کسانى که مایل ب رکت در مزایده مى باشند 
مى بایست حداکثر 5 روز قبل از مزایده به دایره اجراى احکام مدنى مراجعه تا ترتیب بازدید 
آنها از اموال داده شود و در روز انجام مزایده درخواست کتبى خود به همراه قیمت پیشنهادى 
را به دایره اجراى احکام مدنى تحویل ، تا در مزایده شرکت داده شوند . 566017 مولویان– 

مدیر  اجراى احکام حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر/ 5/361 
مزایده

اجراى احکام شعبه 17 مدنى اصفهان در نظر دارد مزایده اى با مشخصات زیر برگزار نماید. 
پرونده کالسه 972485 ج 17 خواهان على یزدانى بخش خوانده منصور ابراهیمى اوصاف 
مورد مزایده طبق نظریه کارشناســى: در اجراى قرار صادره اینجانبان کارشناسان منتخب 
ضمن هماهنگى با آقاى على یزدانى بخش و آقاى منصــور ابراهیمى از محل متنازع فیه 
به آدرس اصفهان- خیابــان بزرگمهر- خیابان 22 بهمن- کوچــه نورباران- نبش کوچه 
شهید همایونى- پالك 1 شهردارى- کدپســتى 8158615911 مراجعه و نسبت به بازدید 
وضعیت و بررسى موقعیت و مالحضه اسناد و مدارك ابرازى و انجام تحقیقات محلى الزم 
اقدام و نتایج به شرح ذیل گزارش مى گردد. الف، مشــخصات پالك ثبتى مورد نظر طبق 
تصاویر اسناد مالکیت ارائه شده مشــخصات ملک واقع در بخش 4 ثبتى اصفهان به شماره 
ملک فرعى 9 از 5357 اصلى قطعه 1 تفکیکى مســاحت مندرج در اسناد 323/04 مترمربع 

مى باشــد. در وضعیت فعلى تاریخ بازدید پالك فوق الذکر شامل یک باب منزل مسکونى 
یک طبقه قدیمى با دیوارهاى آجرى و سقف تیرآهن و طاق ضربى و کف موزائیک و درب 
و پنجره پروفیل آهنى با زیربناى حدود 181 مترمربع به صورت مخروبه و در شــرایط فعلى 
غیرقابل بهربردارى مى باد. طبق مشــخصات حدود مندرج در برگ تعهد ابعاد ارائه شده به 
شهردارى مساحت عرصه موجود در تصرف حدود 301/52 مترمربع قید شده است و به شرح 
مندرجات فرم اطالعات جامع ملک از پالك مورد نظر از حد شمال به عمق حدود 60 سانتى 
متر و از حد شرق به عمق حدود 1/5 متر در مسیر تعریض گذرهاى شمالى و شرقى قراردارد. 
ب: گزارش ارزیابى با عنایت به مشخصات فوق الذکر و موقعیت محل استقرار پالك ثبتى 
موصوف شامل مشخصات ابعاد و مســاحت عرصه و عرض گذر هاى مجاور و دسترسى به 
خیابان اصلى و کاربرى زمین و ضوابط شهرسازى تراکم مجاز و ارتفاع ساخت و سایر عوامل 
موثر در امر قیمت گذارى در شرایط کنونى تاریخ مباشرت به ارزیابى 6 دانگ عرصه و اعیان 
و امتیاز مشــترکات و ملحقات پالك ثبتى 9 فرعى از 5357 اصلى قطعه 1 تفکیکى بخش 
4 ثبتى اصفهان جمعًا به مبلغ 33/000/000/000 ریال معادل مبلغ (ســه میلیارد و سیصد 
میلیون تومان) به عنوان قیمت پایــه برآورد و ارزش یابى مى گــردد. ضمنًا طبق گزارش 
945/98 مورخ 98/03/18 کالنترى دادگسترى اصفهان ملک در تصرف خواهان مى باشد. 
زمان: 98/06/11 ساعت 9 صبح مکان: خیابان جى- خیابان شهداى ستار- مجتمع قضائى 
شهید بهشتى- طبقه دوم- شــعبه 17- اجراى احکام مدنى. طالبین خرید مى توانند 5 روز 
قبل از مزایده ضمن هماهنگى با این اجرا از ملک دیدن کرده و با ســپردن 10 درصد ارزش 
ملک به شماره حساب 2171290210008 بانک ملى دادگسترى اصفهان و ارائه فیش به 
این اجرا در جلسه مزایده شرکت کنند. مزایده از قیمت پایه شروع مى شود. پیشنهاددهنده 
باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. م الف: 558091 داد ورز اجراى احکام شعبه 17 مدنى 

اصفهان /5/342
ابالغ اجراییه

شماره پرونده: 139804002133000089/2 شماره بایگانى پرونده: 9801494/1 شماره 
آگهــى ابالغیــه: 139803802003000212 تاریخ صــدور: 1398/05/08 آگهى ابالغ 
اجرائیه پرونــده شــماره 139804002133000089/2 کالســه 9801494 مطروحه در 
اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان و شــماره پرونده 139804002133000089/1 کالسه 
9800155 مطروحه در اداره اجراى اســناد رســمى نجف آباد- بدین وسیله آقاى مهدى 
نیک پى نجف آبادى نام پــدر: ابراهیم کدملى 1080374833 ســاکن: اصفهان- اتوبان 
چمران- خ ال محمد- کوچ بهشت- 12- پالك 3 کدپستى 8193663517 برابر گزارش 
مأمور مربوطه، آدرس مربوطه شناســائى نگردیده اســت، ابالغ مى گردد که برابر ســند 
ازدواج شــماره 18885 مورخ 1395/11/21 دفترخانه ازدواج شــماره 31 شهر نجف اباد 
اصفهان بابت مهریه به شــرح ((12 مثقال طالى ساخته و پرداخته 18 عیار و تعداد 50 عدد 
سکه تمام بهار آزادى و هزینه سفر حج عمره)) به خانم سیده امنه حیدرى دوپالنى بدهکار 
مى باشید که بر اثر عدم پرداخت دین، بستانکار (زوجه) درخواست صدور اجرائیه علیه شما 
را  نموده است که پس از تشریفات قانونى اجرائیه صادر و به کالسه فوق در این اداره مطرح 
مى باشــد. لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجراى مفاد اسناد رسمى به شــما ابالغ مى گردد از 
تاریخ انتشار این آگهى که تاریخ ابالغ اجرائیه محســوب است و فقط یک نوبت در روزنامه 
نصف جهان چاپ اصفهان درج و منتشر مى گردد، ظرف مدت بیست روز نسبت به پرداخت 
بدهى خود اقدام و در غیر اینصورت بدون انتشار آگهى دیگرى عملیات اجرائى طبق مقررات 
علیه شــما تعقیب خواهد شــد. م الف: 569802 رییس اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان 

5/365/
ابالغ وقت رسیدگى

آگهــى ابالغ وقــت دادرســى و ضمائم به خانــم نرگــس نصوحى و آقاى ســیدجالل 
متولى دادخواستى به خواســته الزام به تنظیم ســند خودرو به طرفیت شــما به این شورا 
تقدیم نموده و به کالسه 98 / 140 ش 4 ح ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 30 / 6 / 98 ساعت 
5 عصر تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به استناد ماده 73 ق . آ. 
د . م از نامبرده دعوت مى شود ، قبل از وقت رسیدگى جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم به این شــورا مراجعه نماید درغیــر اینصورت طبق مقررات حکــم غیابى صادر 
خواهد شد . 566068 /م الف مدیر دفتر شــعبه 4 حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر 

 5/362 /

همزمان با عید سعید قربان، کارخانه تولید بنتونیت شرکت 
فوالد ســنگان با ظرفیت 100 هزار ُتن در سال و با اتکا به 
توانمندى شرکت صنعتى و معدنى آتیه فوالد نقش جهان 

افتتاح شد.
در این آیین، معاون خرید شــرکت فــوالد مبارکه ضمن 
قدردانى از فعالیت هاى انجام شــده افــزود: این کارخانه با 
توجه به راهبردهاى فوالد مبارکه و به منظور تکمیل زنجیره 
فوالد احداث شده است. محمدیاسر طیب نیا تصریح کرد: در 
منطقه سنگان سرمایه گذارى زیادى در بخش تأمین مواد 
اولیه صورت گرفته اســت و پیش بینى مى شود در چند ماه 
آینده با بهره بردارى از این کارخانه، بخشى از زنجیره تأمین 

تکمیل شود. به  طور قطع بهره بردارى از پروژه پنج میلیون 
ُتنى کنسانتره فوالد سنگان نقش مهمى در تأمین مواد اولیه 
و کاهش ریسک تأمین مواد اولیه براى فوالد مبارکه به دنبال 
خواهد داشت. وى میزان نیاز بنتونیت را 100 هزار تن در سال 
اعالم کرد و گفت: این کارخانه در سال رونق تولید، على رغم 
وجود تحریم ها، به مدار تولید اضافه شــد. حسین کفعمى، 
مدیرعامل آتیه فوالد نقش جهان هم در مراسم افتتاح پروژه 
تولید پودر میکرونیزه بنتونیت فوالد سنگان گفت: سرمایه 
این طرح 14 میلیارد تومان بود و چنانچه این طرح امسال 
آغاز مى شــد، قطعاً به دلیل تورم و افزایش هزینه ها میزان 

سرمایه گذارى حتى به بیش از 20 میلیارد تومان مى رسید.

منصور یزدى زاده، مدیرعامــل ذوب آهن اصفهان به 
همراه تنى چند از مسئوالن شــرکت با سرتیپ پاسدار 
فدا، فرمانده سپاه صاحب الزمان (عج) اصفهان دیدار و 

گفتگو کرد.
در این دیدار که سرهنگ محمدى، فرمانده ناحیه سپاه 
لنجان و سرهنگ مختارى فرمانده بسیج ذوب آهن نیز 
حضور داشتند، ســرتیپ فدا ضمن قدردانى از خدمات 
ذوب آهن اصفهان در عرصه هاى مختلف این شرکت 
را پیشگام در اشــتغالزایى و کارآفرینى معرفى کرد. وى 
تولید ریل ملى و سایر محصوالت جدید و داراى ارزش 
افزوده در ذوب آهن اصفهان را بسیار مؤثر برشمرد و خاطر 

نشان کرد: امیدواریم با برطرف شدن چالش هاى مالى و 
همچنین تأمین پایدار مواد اولیه این شرکت مادر صنعتى 

مانند گذشته در اوج قرار گیرد.
در ادامه یزدى زاده حمایت از ارزش ها و دســتاوردهاى 
نظام و انقالب اســالمى را وظیفه اصلى شرکت عنوان 
و تصریح کرد: امید اســت بتوانیم بــا همدلى و حمایت 
همه جانبه کارکنان شــرکت وظیفه اى که امروز رهبر 
معظم انقالب اســالمى براى واحدهاى تولیدى معین 
کردند که همان تولید حداکثرى است را محقق کنیم و 
در رفع تنگناهاى اخیر که استکبار جهانى ایجاد کرده به 

سهم خویش نقش آفرین باشیم.

افتتاح کارخانه تولید بنتونیت 
در شرکت فوالد سنگان

تحقق تولید حداکثرى در 
برنامه ذوب آهن اصفهان است

کاهش بیکارى در اصفهان
سید حسـن قاضى عسـکر، معاون اقتصادى استاندارى 
اصفهان گفت: در سه ماه امسـال نرخ بیکارى در استان 
اصفهـان از 14/1 درصد به 10/7 درصد کاهش داشـته 
اسـت و این رقـم را باید تا پایان سـه ماهه دوم سـال به

 5 درصد برسانیم.

تأمین جهیزیه 110 زوج 
نجف آبادى 

رئیس اداره اوقـاف و امور خیریه شهرسـتان نجف آباد 
گفت: در راسـتاى اجراى نیـات واقفیـن خیراندیش و 
برنامه هـاى ابالغـى سـازمان در رابطه با طـرح پیوند 
آسـمانى با مشـارکت نهادهـاى خدماتـى، حمایتى و 
خیریه هـا جهیزیه 110زوج جـوان در این شهرسـتان 

تأمین شد.

اجراى پروژه هاى گازرسانى 
14پـروژه بـزرگ گازرسـانى بـا هزینـه اى بالـغ بـر
 260 میلیـارد ریـال در سـطح اسـتان اصفهـان افتتاح 
مى شود و به بهره بردارى مى رسد. سید مصطفى علوى 
با اعالم اینکه رسالت شرکت گاز استان اصفهان توسعه 
گازرسـانى اسـت، تأکید کرد: در بخش تعالى و کیفیت 
باید اقدامات زیادى انجام شـود، از این رو تا پایان سـال 
جارى 22 خدمت قابل ارائه به مشترکین عزیز استان را 

الکترونیکى خواهیم کرد.

خبر

از امروز همزمان با سى و دومین جشنواره بین المللى فیلم هاى 
کودکان و نوجوانان، ده ها اثر سینمایى بر پرده نقره اى سینماهاى 
شهر اصفهان اکران مى شــود. در این دوره از این رویداد بزرگ 
فرهنگى کشور بیش از 190 اثر ســینمایى ایرانى و خارجى در 
سینماهاى ساحل، بهمن، چهار باغ و مجموعه سیتى سنتر براى 

عالقه مندان به هنر سینما نمایش داده مى شود.
همچنین در این دوره فیلم هاى خاطره انگیز سال هاى گذشته 
براى کودکان و نوجوانان و خانواده هاى آنان به صورت رایگان 
در پردیس روباز هنر اصفهان پخش مى شود و براى نخستین 

بار نظر ســنجى آثار جشــنواره پس از اکران هر فیلم را شاهد 
خواهیم بود.

امسال 80 فیلم خارجى از کشورهاى روسیه، ایتالیا، کره جنوبى، 
هند، مالزى، ارمنستان و پاکستان نیز در جشنواره حاضر هستند و 
به منظور معرفى آثار سینمایى بخش کودکان و نوجوانان کشور 
و بازاریابى و فروش این آثار، کتابخانه ویدیویى جشنواره براى 

اولین بار تأسیس شد.
شعار جشنواره امسال رؤیاى کودکان سیل زده  است و به همین 
دلیل در 143 منطقه محروم و سیل زده کشور به مدت پنج شب 

آثار سینمایى راه یافته نمایش داده مى شود.
اما ســى و دومین جشــنواره بین المللى فیلم هاى کودکان و 
نوجوانان محدود به اصفهان نخواهد ماند و این جشنواره همزمان 
با اصفهان به 34 شهر کشور نیز خواهد رفت. امسال همچنین با 
حضور مدرسان ایرانى و خارجى 15 کارگاه تخصصى فیلمسازى 

ویژه کودکان و نوجوانان برگزار مى شود.
سى و دومین جشنواره بین المللى فیلم هاى کودکان و نوجوانان 
از امروز تا 4 شــهریور به دبیرى علیرضا تابش در شهر تاریخى 

اصفهان برگزار مى شود.

ازامروز 190 فیلم از 8 کشور جهان در 4 مجموعه سینمایى شهر نمایش داده مى شود

سینماها یک هفته دست کودکان است
شــهردار نطنز گفت: فیلم منتشر شده در 
فضاى مجازى در مــورد جمع آورى لوازم 
یک فروشنده در بازار نطنز، به علت رفع سد 

معبر بوده است.
على پیراینده در گفتگو با «ایســنا» اظهار 
کرد: اخیراً در فضاى مجازى فیلمى منتشر 

شــده که نشان مى دهد 
درگیــرى و بحثى بین 
یک فروشــنده و مأمور 
سد معبر شهردارى نطنز 
رخ داده کــه علت این 
موضوع رفع ســد معبر 

بوده است. 
شــهردار نطنز گفت: در 
مــورد ادعاهاى صورت 
گرفتــه، هیــچ گفتار و 
رفتار نامناسبى از مأمور 

شهردارى نطنز سر نزده و صدق این گفتار 
نیز صحبت هاى شخص فروشنده بوده که 
بعد از نزدیک 30 دقیقه مطالبه و خواهش، 
مأمور شهردارى طبق مقررات به سد معبر 
اقدام کرده است. وى تصریح کرد: در ادامه 
این موضوع، مکان جایگزین و مناســب 
براى فروش لوازم شخص نامبرده پیشنهاد 
شده اما وى از پذیرش این موضوع سر باز 

زده است.
پیراینده خاطرنشان کرد: از ابتدا به وى در 

مورد ممنوع بودن اســتقرار در این مکان 
اطالع داده شده است و در مورد ادعاى این 
موضوع که دو نفر دیگر کنار وى بوده اند و 
کسى کارى با آنها نداشته اند باید گفت، دو 
نفر مورد اشــاره در فیلم نیز یک نفر قبل از 
وى و یک نفر بعد از وى براى تسهیل تردد 

و دسترسى بهتر به آبســرد کن موجود در 
پشت سر این فروشندگان جا به جا شده اند.

وى با اشــاره به اینکه لوازم این فروشنده 
به وى پس داده شــده و توقیف نشــده، 
خاطرنشــان کرد: ســالیان متمادى است 
کشاورزان از شهرها و روستاهاى گوناگون 
محصوالت کشــاورزى خود را در بازار روز 
نطنز عرضــه مى کنند و همچنــان نیز با 
احترام متقابل این رفتار ادامه خواهد یافت و 

قومیت ها براى ما هیچ تفاوتى ندارند.

واکنش شهردار نطنز به انتشار فیلم 
برخورد با یک فروشنده
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ابالغ وقت رسیدگى
نظر به اینکه خواهان خانم الله آریان دادخواستى به خواسته مبنى مطالبه نفقه  به طرفیت 
خوانده آقاى رضا آریان مهربه این شــورا تقدیم نموده و به کالسه 98 / 164 ش 1 ح ثبت 
و وقت رسیدگى به تاریخ 31 / 6 / 98 ســاعت 16/15 عصر تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده به استناد ماده 73 ق . آ. د . م از نامبرده دعوت مى شود ، قبل 
از وقت رسیدگى جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به این شورا مراجعه نماید 
درغیر اینصورت طبق مقررات حکم غیابى صادر خواهد شــد . 565814 /م الف مدیر دفتر 

شعبه 1 حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر  /5/363 
مزایده

شماره: 980070- 17ج اجراى احکام مدنى شــعبه 17 مجتمع شهید بهشتى در نظر دارد 
یک باب منزل مسکونى قدیمى واقع در اصفهان خیابان کهندژ خیابان مدرس نجفى کوچه 
ى شهید ماهرانى کوچه 23 پالك 159 که به طور مشاع و غیرقابل افراز بوده و طبق نظر 
کارشناس ملک داراى پالك ثبتى 16/1080 از بخش 14 اصفهان بوده داراى 177/64 متر 
عرصه شماال برگذر مابقى صدور به پالك محدود مى باشد عینا به دو قسمت واقع در شمال 
و جنوب ملک به صورت قدیمى با ســقف تیر و چوب با درب و پنجره پروفیل شیشه داراى 
اشتراك شهرى و از ضلع شمال داراى بر اصلى میباشد که شش دانگ آن 4/200/000/000 
ریال ارزیابى شده است از طریق مزایده در تاریخ 98/6/23 ساعت 9 در محل اجراى احکام 
مدنى مجتمع شهید بهشتى خیابان جى به فروش برســاند طالبین مى توانند 5 روز قبل از 

مزایده از ملک نماین د خریدار کسى است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید و برنده مزایده 
بایستى 10 درصد بها مزایده را بپردازد در روز مزایده به حساب واریز نماید و مابقى را طرف 
یک پرداخت نماید ملک در تصرف صدیقه صادقى مى باشــد. م الف: 567639 شریفى- 

دادورز اجراى احکام مدنى شعبه 17 اصفهان /5/343
مزایده

بر اساس پرونده اجرائى کالســه 9600305 تمامت ششدانگ عرصه و اعیان پالك ثبتى 
دو هزار و ششصد و پنجاه و دو فرعى مجزى شــده از هفتصد و نود اصلى (مفرز و مجزى 
شده از 1298-1246) واقع در قطعه هشــت نجف آباد بخش یازده ثبت اصفهان بانضمام 
کلیه توابع ولواحق عرفیه و انشعابات و اشتراکات منصوبه و غیر منصوبه در آن ملکى آقاى 
علیجان عیدى وندى فرزند فریدون که موجب سند شماره 38624 مورخ 95/3/4 تنظیمى 
در دفتر اسناد رسمى شــماره 199 نجف آباد در رهن مدیریت شعب بانک مهر مهر اقتصاد 
استان اصفهان قرار دارد و برابر نامه شماره 139685602030000310 مورخ 96/12/17 
اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد بنامش ســابقه ثبت و سند مالکیت دارد و ششدانگ آن 
به مساحت دویست و پنجاه و سه متر مربع محدود اســت به : شماال دیواریست بطول 11 
متر به پیاده رو خیابان احداثى به عرض ده متر شــرقا دیوار به دیوار بطول 23 متر به زمین 
شنى شماره دو هزار و ششصد و پنجاه و سه فرعى جنوبا دیواریست بطول 11 متر به پیاده رو 
خیابان احداثى به عرض 10 متر غربا دیوار بدیوار بطول 23 متر به شماره دو هزار و ششصد و 
پنجاه و یک فرعى حقوق ارتفاقى معرفى نشده است. از ساعت 9 صبح تا 12 روز چهارشنبه 

مورخ 1398/06/20 در محل واحد اجراى اسناد رسمى اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان 
نجف آباد واقع در خیابان منتظرى شمالى از طریق مزایده حضورى به فروش مى رسد و مورد 
مزایده از مبلغ دو میلیارد و هشتصد و سیزده میلیون و یکصد و بیست هزار ریال قیمت ارزیابى 
شده توسط کارشناس رسمى شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى 
فروخته مى شود و کلیه هزینه ها و بدهى هاى احتمالى و همچنین بدهى هاى مربوط به آب ، 
برق و گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و 
غیره تا تاریخ مزایده اعم از قطعى یا غیر قطعى به عهده برنده مزایده مى باشد. طبق گزارش 
کارشناس مربوطه مورد مزایده بصورت یک باب منزل مسکونى داراى قدمت باالى بیست 
و پنج ســال و احداثات آن از نوع دیوار باربر با سقف تیر آهن و طاق ضربى شامل مجموعه 
هاى خواب و پذیرایى آشپزخانه و ســرویس بهداشتى پارکینگ و تراس میباشد. آشپزخانه 
PVC نماى داخلى تا ارتفاع یک متر سنگ پالك و بقیه اندود گچ بهمراه گچبرى ساده 
سقف با کفپوش موزائیک و سرامیک و دربهاى داخلى چوبى و درب و پنجره هاى قسمت 
جنوبى ساختمان آلومینیومى شیشه خور و نماى حیاط آجر لفتون قدیمى و نماى شمالى آجر 
سه سانتى مى باشد داراى انشعاب آب، برق و تلفن و گاز مى باشد و طبق اعالم بستانکار مورد 
مزایده در حال حاضر تحت پوشش هیچگونه بیمه اى قرار ندارد. کسانى که مایل به خرید و 
شرکت در مزایده مى باشند میتوانند از مورد مزایده به آدرس: نجف آباد ویالشهر بلوار آیت 
اله سعیدى خیابان 123 اصلى پالك 15 کدپستى 56731-85819 دیدن نمایند. این آگهى 
در یک نوبت در تاریخ 1398/05/28 در این روزنامه درج و منتشر مى گردد. در ضمن چنانچه 

روز مزایده مصادف با تعطیل رسمى باشد روز بعد از تعطیلى روز برگزارى مزایده خواهد بود.  
561175/م الف فاتحى - مدیر واحد اجراى اسناد رسمى نجف آباد/5/341 

اخطار اجرایى
شــماره:530/97 به موجب رأى شــماره 69 تاریخ 98/2/31 حوزه 1 حقوقى شوراى حل 
اختالف شهرستان باغبهادران که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه شرکت زرین پخش 
سایمان جنوب به مدیریت على نظرى فرزند رضا و محمدباقر خدایاروش فرزند حسینعلى 
نشانى: بوشهر- شهرك نیایش شــرقى- بلوك 15 محکوم است به: حکم به محکومیت 
خواندگان متضامنًا به پرداخــت مبلغ 70/000/000 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت 
مبلغ 1/875/000 ریال بابت هزینه دادرسى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 
لغایت اجراى حکم در شعبه اجراى  احکام طبق شــاخص قیمتها محاسبه و اجراى احکام 
مکلف است نســبت به اســتیفاى حقوق خواهان رضا میرنظامى فرزند مصطفى نشانى: 
کرچگان- ســوپرمارکت نجف مختارى اقدام نماید و پرداخت مبلــغ 3/500/000 ریال 
بابت نیم عشردولت در حق صندوق دولت. ماده 34 قانون اجراى احکام: همینکه 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 استیفا 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 قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم 
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براى اینکه ســالم باشــیم و بدنمان هم فعالیت هاى 
طبیعى خودش را به درستى انجام بدهد، الزم است یک 
رژیم غذایى متعادل داشته باشیم. اما براى برخى افراد 
داشــتن یک رژیم غذایى متنوع و گسترده امکانپذیر 
نیست. براى مثال افرادى که دچار روده تحریک پذیر 
هستند، بسیارى از غذاها را نمى توانند بخورند. چون 
بالفاصله بعد از خوردن بعضى غذاها عالیم بیمارى 
آنها تشدید پیدا مى کند. بنابراین این افراد باید از خوردن 
برخى مواد غذایى اجتناب کنند. در این بین برخى غذاها 
بیشتر باعث تحریک روده و شــروع عالیم IBS یا 
همان سندروم روده تحریک پذیر مى شوند. مصرف 
این مواد غذایى باعث نفخ، گاز و درد شکمى مى شود. 
در ادامه 10 مورد از مواد غذایى که براى افراد با سندروم 

روده تحریک پذیر مضر هستند را بررسى کرده ایم:
1 . فیبر نامحلول

فیبر ها مواد ارزشمندى براى بدن و دستگاه گوارش 
هستند. فیبر در دانه هاى کامل، سبزیجات و میوه ها 
وجود دارد. اگر چه تحمل فیبر در افراد مختلف متفاوت 
است، اما فیبر نامحلول ممکن است باعث اسهال در 
برخى افراد مبتال به IBS شــود یا آن را بدتر کند. به 
جاى فیبرهاى نامحلول، روى فیبر محلول تمرکز کنید. 
به یاد داشته باشید که هرچند فیبر نامحلول یبوست را 

از بین مى برد اما همچنین مى تواند باعث نفخ شود.
غذاهاى حاوى فیبر محلــول عبارتند از غالت: مانند 
بلغور جو دوسر و جو، سبزیجات ریشه دار: مانند هویج، 
میوه ها: مانند انواع توت هــا، پرتقال و گریپ فروت و 

حبوبات: مانند نخود فرنگى.
2 . گلوتن

گلوتن یک نوع پروتئین اســت. برخى از افراد به این 
پروتئین حساســیت دارند. افرادى که تحمل گلوتن 
ندارند به بیمارى ســلیاك مبتال هســتند. گلوتن در 
افرادى که IBS دارند مى تواند باعث اســهال شود. 
خبر خوب این است که امروزه محصوالت بدون گلوتن 
زیادى در مراکز خرید وجود دارد. اگر عالقه زیادى به 
پیتزا، ماکارونى، کیک و یا کلوچه ها دارید و نمى توانید 
از آنها بگذرید در عوض جایگزین هاى بدون گلوتن 

آنها نیز در بازار قابل تهیه است.
3 . لبنیات

مصرف لبنیات بــراى افراد مبتال به ســندروم روده 
تحریک پذیر مناسب نیست. اول به علت وجود مقادیر 
باالى چربى در آنهاســت. دوم به دلیل اینکه لبنیات 
باعث افزایش اسهال مى شود. اگر به خوردن لبنیات 
عادت دارید، ســعى کنید که لبنیات با حداقل چربى 
میل کنید. تحمل الکتوز براى این افراد مشکل است، 
بنابراین بهتر اســت فرآورده هاى لبنى بدون الکتوز 

مصرف کنند.
4 . غذاهاى سرخ شده

غذاهاى با چربى زیاد، خصوصًا آن دسته از موادى که 
 IBS با روغن زیاد تهیه شده اند، براى افراد مبتال به
به شدت خطرناك است و باعث تحریک بیشتر روده 
مى شوند. ترکیب هاى ســالم در مواد غذایى که سرخ 
مى شوند تغییر مى کنند. و هضم آنها را با مشکل مواجه 
مى کند. به جاى سرخ کردن، کباب کردن یا آبپز کردن 

گزینه مناسبى براى طبخ غذا خواهد بود.
5 . لوبیا و حبوبات

شکى در مفید بودن لوبیا و سایر حبوبات نیست. حبوبات 
در کل سرشــار از پروتئین و فیبر هستند. اما حبوبات 
باعث ایجاد عالیم IBS مى  شوند و به راحتى با تولید 
گاز موجب تحرك بیشتر روده نیز خواهند شد. عالوه 
بر تولید گاز، حبوبات باعــث ایجاد کرامپ و گرفتگى 
شکمى و همچنین التهاب مى شود. اگر شما بیمارى 
روده تحریک پذیر دارید لوبیا و حبوبــات را از برنامه 

غذایى خود کم کنید.
6 . نوشیدنى هاى کافئین دار

برخى افراد هر روز مقدارى قهوه و یا هر نوشــیدنى 
کافئین دارى که به دستشان برسد را مى نوشند. تمام 
فرآورده هاى کافئین دار بدون استثنا باعث تحریک 
روده مى شــوند. تحریک روده نتایج نامطلوبى براى 
افرادى که مشکالت گوارشى دارند (خصوصًا مربوط 

به روده دارند) در بر خواهد داشت.
7. شیرین کننده هاى فاقد شکر

وقتى صحبت از بدون شــکر مى کنیــم، منظور این 

نیست که چون قند یا شــکر ندارند مى توانیم از آنها 
اســتفاده کنیم، مخصوصًا زمانى که ســندروم روده 
تحریک پذیر هم داشته باشــیم. این شیرینى ها، به 
عنوان الکل هاى شکر، پلیول ها، شیرینى کننده هاى 
مصنوعى و جایگزین هاى شکر شناخته مى شوند. این 
شــیرین کننده ها اغلب در آبنبات بدون قند، آدامس، 
اکثر نوشیدنى هاى رژیمى و حتى دهانشویه ها یافت 
مى شــوند. بنابراین مصرف فرآورده هــاى غذایى و 
خوراکى هاى حاوى شیرین کننده هاى فاقد شکر براى 

افراد مبتال به IBS اصًال توصیه نمى شود.
8. شکالت

شکالت در هر شکلى به دلیل وجود کافئین و محتواى 
باالى قند باعث تحریک شدید افراد مبتال به سندروم 
روده تحریک پذیر مى شود. برخى از افراد پس از خوردن 
شکالت، یبوست را نیز تجربه مى کنند. براى آن دسته 
از افرادى که با IBS دســت و پنجه نرم مى کنند و 
عاشق شکالت هستند، جایگزین هاى گیاهى مناسبى 
وجود دارد که برایشان قابل تحمل تر از شکالت است.

9. سیر و پیاز
سیر و پیاز بدون شک حاوى مواد مغذى فراوانى براى 
بدن هستند و مى توانند به سالمتى بدن کمک کنند. اما 
اگر سندروم روده تحریک پذیر دارید توصیه مى شود، 
که سیر و پیاز مصرف نکنید. اگر اصرار به مصرف سیر و 
پیاز دارید، دستکم به صورت خام آنها را مصرف نکنید 
چون عالوه بر مشــکل هضم، موجب تولید گاز روده 
مى شوند. حتى اگر در شکل پخته شده مصرف شوند 

باز هم گاز تولید مى کنند.
10. بروکلى و گل کلم

بروکلى و گل کلم مواد غذاى دیر هضمى هســتند. 
افرادى که دچار ســندروم روده تحریک پذیر هستند 
معموًال با مشکالت سوء هاضمه نیز مواجه مى شوند. 
بنابراین هضم بروکلى و یا گل کلم براى آنها با دردسر 
همراه است. مصرف این مواد غذایى در نهایت موجب 
ایجاد گاز و حالت نفخ مى شود. در برخى موارد نیز پس 
از مصرف این گونه مواد، افــراد مبتال به IBS دچار 

یبوست مى شوند.

اگر IBS دارید
رئیس انســتیتو بین المللى طب و ورزش  10 ماده غذایى را نباید بخورید 

دربــاره دالیــل گز گز یا مورمور شــدن 
انگشتان دســت اظهار کرد: این عارضه 
مى تواند ناشــى از تنگى کانــال در مچ 
دست باشــد، در صورت سهل انگارى در 
درمان این مشکل قدرت عضالت دست 
و انگشتان به تدریج کاهش پیدا مى کند 
و با پیشــرفت آن بیمار مجبور به جراحى 

مى شود.
عارف ســعیدى دلیل دوم گزگز انگشتان 
دست را ناشى از دیسک گردن دانست و 
گفت: در این حالت فاصله بین مهره هاى 
گردنى کاهش پیدا مى کند و به ریشه هاى 
عصبى که از نخاع بیرون مى آید و به دست 
و انگشتان مى رسد، فشــار وارد مى کند. 
براى رفع ایــن عارضه بایــد مهره هاى 

گردنــى معاینه شــود و در صــورت نیاز 
عکســبردارى و MRI صــورت گیرد، 
درمان این مشــکل در مراحل ابتدایى به 
کمک تمرینات توانبخشى و فیزیوتراپى 
انجام مى شود و در مراحل پیشرفته نیاز به 

جراحى وجود دارد.
رئیس انســتیتو بین المللى طب و ورزش 
افزود: گزگز یا مورمور شــدن انگشــتان 
دست هم مى تواند به علت 
قند یا چربى خون باال باشد، 
بنابراین مبتالیان به دیابت 
باید قند خونشان را با دارو 
کنتــرل کنند و از ســوى 
دیگر درمان هاى فیزیکى 
که فیزیوتــراپ مى دهد، 
براى کاهــش درد بیماران 
مفید است. سعیدى تأکید 
کرد: گزگز یا مورمور شدن 
انگشــتان پا  هم مى تواند ناشى از دالیل 
گفته شــده در باال باشــد، همچنین این 
عارضه به علت دیسک مهره هاى کمر هم 
اتفاق مى افتد که در این حالت باید معاینه 
بالینى و  در صورت نیاز عکس بردارى و 
MRI انجام شود تا اگر مهره هاى کمر به 
فتق دیسک دچار بودند، حرکات اصالحى 

و تمرینات فیزیوتراپى الزم داده شود.

وقتى انگشتان دست و پا گزگز مى کنند

اگر شما هم از آن دســته افرادى هستید 
که بــه زود خوابیدن عــادت ندارید، بعید 
نیست هر چقدر هم که سرزنش تان کنند، 
باز به شــب زنده دارى ادامــه دهید. تمام 
روز احســاس خســتگى مى کنید و چون 
نمى توانید صبــِح اول وقت از خواب بیدار 
شوید، بســیارى از فرصت هاى شغلى از 
کف تان مى رود امــا همچنان اصرار دارید 
شــب ها تا دیروقت بیدار بمانید؛ انگار زود 

خوابیدن در ذات تان نیست.
بســیارى از افرادى که با خواب به موقع 
مشــکل دارند، معتقدند هیچ کار خاصى 
نیســت که ترغیبشــان کند بابت آن زود 
بیدار شوند، در عوض خیلى کار ها هست 
که ارزش بیدار ماندن دارد. این قبیل افراد 
ادعا مى کنند شب ها ایده هاى خالقانه به 
سرشان مى زند، دیروقت که مى شود تازه 
حس مى کنند پرانرژى تر شده اند و سرشار 

از آرامشند.
وقتى دلیل این همه حال خوب را بپرسید، 
احتماًال در جوابتان مى گویند شب ها هیچ 
چیزى حواسشان را پرت نمى کند و به قول 

خودشان، جز نورى که کم کم از افق پیدا 
مى شود و نوید صبح را مى دهد، هیچ مانع 

دیگرى پیش روى خود حس نمى کنند.
جالب است بدانید بر اساس نتایج پژوهشى 
که منتشر شده، افرادى که الگوى خواب 
طبیعى ندارند و در ایجاد الگو هاى خواب 
تکاملى پیشقدم مى شوند، باهوش ترند و 
ذهن بازترى دارند. بر اساس این پژوهش، 
افرادى که شــب ها دیرتر از ســایرین به 
رختخواب مى رونــد، خالق ترند. در نقطه 
مقابل، کارآمدى افراد ســحرخیز بیشتر 
اســت. البته، همه چیز بســتگى به این 
دارد که چطور از اوقــات بیدارى تان بهره 

مى برید.
افراد ســحرخیز، ســاعات آغازین صبح 
را به انجــام فعالیت هــاى روزمره مثل 
ورزش، تهیه صبحانه و آماده شــدن براى 
رفتن به ســر کار اختصاص مى دهند، اما 
شب زنده دار ها بهره به مراتب باکیفیت ترى 
از اوقات بیدارى شان در طول شب مى برند 
و این زمان را به نوآورى و طرح ایده هاى 

خالقانه مى گذرانند.

تأثیر دیر خوابیدن روى هوش و خالقیت

سیب هر چه باشد سیب اســت. این میوه 
بیمارى هاى زیادى را از شــما دور مى کند 
و حاال تحقیقات نشان مى دهد هر آنچه در 
گذشته درباره سیب گفته اند نه تنها درست 
است که حتى حاال خواص جدیدى هم براى 

آن کشف مى شود.
یکــى از نتایج تحقیقات دانشــمندان این 
اســت هر فردى که روزانه 500 میلى گرم 
فالونوئید را در رژیــم غذایى خود گنجانده 
کمتر از هر فرد دیگرى به دلیل بیمارى هاى 
قلبى و یا ســرطان مرده است. منابع خوب 
فالونوئیدها شامل مرکبات، توت ها، پیاز، 
جعفرى، حبوبات، چاى، شــکالت سیاه (با 
درصد کاکائوى 70 درصــد و باالتر) و البته 

سیب است.
خوردن سیب، پرتقال، بخشى از کلم بروکلى 
و زغال اخته 500 میلى گرم فالونوئید وارد 
بدن شما مى کند. فالونوئید رگ هاى خونى 
شما را سالمت نگه مى دارد و التهاب بدنى 
را مهار مى کند. این عوامل در جلوگیرى از 
بیمارى هایى نظیر سرطان و بیمارى هاى 

قلبى و مرگ در اثر آنها تأثیر زیادى دارد.
دکتر «نیکوال بوندوننو» از محققان اصلى 
این پروژه تحقیق و بررســى گفت: «این 
یافته ها مهم هســتند زیرا آنها با تشــویق 
مصرف غذاهاى غنى از فالونوئید، پتانسیل 

جلوگیرى از سرطان و بیمارى هاى قلبى را 
برجســته مى کنند. مصرف انواع ترکیبات 
مختلف فالونوئید موجود در مواد غذایى و 
نوشیدنى هاى مختلف گیاهى حائز اهمیت 
اســت. فالونوئید به راحتى از طریق رژیم 
غذایى قابل دستیابى اســت. یک فنجان 
چاى، یک ســیب، یک پرتقال، 100 گرم 
زغال اخته و 100 گــرم کلم بروکلى طیف 
گسترده اى از ترکیبات فالونوئید و بیش از 
500 میلى گرم از کل فالونوئیدها را فراهم 

مى کند.»
کســانى که روزانه حــدود 500 میلى گرم 
فالونوئید مصرف کرده انــد، تا 36 درصد 
کمتر از دیگران در معرض ابتال به سرطان 
و بیمارى هاى قلبى قرار داشتند. این میزان 
مصرف از فالونوئیدها که در ســیب یافت 
مى شــود به طور خاص خطر مرگ و میر 
ناشى از قلب و عروق را تا 38 درصد و مرگ 
و میر ناشى از سرطان را تا 36 درصد کاهش 

مى دهد. 
فالونوئیدها نشــان داده اند که ضد التهاب 
بوده و عملکــرد رگ هاى خونــى را بهبود 
مى بخشند که این مى تواند براى ما توضیح 
دهد که چرا کســانى که این مــاده را زیاد 
مصرف مى کنند با خطــر کمترى از مرگ 

در اثر بیمارى قلبى و سرطان همراه هستند.

سیب مهمترین میوه دنیاست

آیا اغلب مواقع قبــل از رفتن به رختخواب 
سرى به آشــپزخانه مى زنید و در یخچال 
به دنبال یک خوراکى مى گردید؟ شما تنها 
نیستید! تحقیقات نشــان مى دهد تمایل 
به غذاهاى شــیرین معموًال شب ها بیشتر 
مى شود. البته خوردن خوراکى هاى شیرین 
و ُپرقند در هیچ زمانى از روز خوب نیست اما 
قبل از خواب، خوردن شکالت و بستنى و 
دونات و... خیلى بدتر از این است که چنین 

چیزهایى را طى روز بخورید.
پژوهش ها نشــان مى دهند افــرادى که 
نزدیک به زمان خواب، خوراکى هاى ُپرقند 
و ُپرکالرى مصرف مى کنند بیشتر در معرض 

اضافه وزن و چاقى اند. هر چند این تنها یک 
ارتباط است اما منطقى به نظر مى رسد. چون 
نزدیک به ساعت خواب، شما فرصت زیادى 
براى سوزاندن کالرى که دریافت کرده اید 
ندارید. ضمنًا پژوهش ها نشــان مى دهند 
توانایى بدن براى مدیریت غذاى شیرین در 
ساعات پایانى روز افت مى کند. حساسیت 
به انســولین در شــب کاهش مى یابد و 
کالرى هایى که دریافت کرده اید بیشتر به 
عنوان چربى ذخیره مى شــوند تا اینکه به 

عنوان سوخت مصرف شوند.
محققان عقیده دارند این الگوى احساس 
گرسنگى در شب ریشــه در ساعت شبانه 
روزى درونتــان دارد. ریتم شــبانه روزى 
بــدن، ریتمى طبیعى اســت کــه خیلى 
از عملکردهــاى فیزیولوژیکى شــامل 

گرسنگى، خواب و ترشــح هورمون ها و 
کنترل خلق و خو و متابولیســم را شامل 
مى شود. براى انسان هاى اولیه غذا کمیاب 
بود و براى همین منطقــى و ضرورى به 
نظر مى رسید که شب ها بیشــتر هم غذا 
بخورند؛ اما حاال غذا در هر مکان و زمانى 
در دسترس است و دستورالعمل چاقى را به 

ما ارائه مى دهد!
براى برخى از افراد، نادیده گرفتن اشتها کار 
خیلى سختى است. مخصوصاً اگر دسترسى 
به خوراکى هاى شیرین داشــته باشید به 
سختى مى توانید این تمایل را نادیده بگیرید. 
دلیل دیگر اینکه هوس شــیرینى شب ها 
بیشتر مى شــود مربوط به 
فعالیت هایى است که مردم 
شب ها انجام مى دهند مثًال 
تلویزیــون تماشــا کردن. 
یخچال هم مقصر اســت! 
انواع و اقسام خوراکى ها را در 
خود جاى مى دهد و جلوى 
چشممان نیز هست! اما طى 
روز، فعال تریم و مشــغول 
رســیدگى به کار و خانواده 
و... هستیم. اگر روزى ُپر از استرس داشته 
باشیم و این اســترس ها را با خود به خانه 
بیاوریم، آشپزخانه جاى خوبى براى تسکین 

این استرس ها خواهد بود!
حاال چرا شیرینى اینقدر لذت بخش است؟ 
مصرف یک خوردنى شــیرین، ترشــح 
دوپامین را به دنبال دارد که هورمونى مرتبط 
با مرکز پاداش مغز است. چه کسى دوست 
ندارد احساس خوب داشته باشد؟ بنابراین به 
دنبال غذاهایى مى رویم که ترشح دوپامین 
را افزایش مى دهند. افرادى که بیشتر میل 
به خوردن شیرینى دارند، ممکن است دچار 
یک عدم تعادل در سیســتم دوپامین خود 
باشند. برخى مطالعات نشان مى دهند مغز 
افراد چاق در واکنش به شــیرینى بیشتر 

برانگیخته مى شود.

چرا هوس خوردن شیرینى در شب ها 
بیشتر مى شود؟

کیوى میوه اى بسیار سالم است اما مى تواند براى کسانى که به کیوى آلرژى دارند، 
خطرناك باشد. واکنش آلرژیک افراد به کیوى ناشى از اختالل عملکرد سیستم 
ایمنى بدنشان است. عالیم آلرژى کیوى مى تواند در افراد مختلف متفاوت باشد 
که مى تواند با عالیم خفیف آغاز شود اما هر عالیمى از آلرژى شدید باید فوراً درمان 
شود. افراد مبتال به آلرژى غذایى ممکن است در ابتدا متوجه عالیم خفیفى شوند. 
اما این عالیم مى تواند بدتر شود زیرا بیشتر در معرض مواد غذایى قرار مى گیرند.

اولین عالیم آلرژى کیوى اغلب عالیم خفیف، از جمله بثورات پوستى و احساس 
خستگى، خارش یا احساس ســوزش در دهان، گلو، زبان و لب هاست. عالیمى 
مانند اینها اغلب در کنار هم قرار مى گیرند که به آن ســندروم آلرژى دهان گفته 

مى شود. عالیم این بیمارى توسط بسیارى از آلرژن ها مانند گرده، میوه ها و گرد 
و غبار ایجاد مى شود.

واکنش به آلرژى کیوى جدى است و در صورت عدم درمان ممکن است کشنده 
باشد. عالیم واکنش شدید کیوى شامل موارد زیر است: سوزش دهان و گلو که 
منجر به تورم مى شود، بى حســى در زبان، لب ها یا گلو، مشکل تنفسى، درد و 
گرفتگى شدید شکم، حالت تهوع، اســتفراغ یا اسهال، افت ناگهانى فشار خون، 
ضربان سریع قلب و سرگیجه یا از دست دادن هوشیارى. این واکنش هاى شدید 
ممکن است نشانه هاى شوك آنافیالکسى باشد  که نیاز به مراقبت فورى پزشکى 

دارند.

عالیمى که به شما مى گویند نباید کیوى بخورید 
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اى خداوند، اى گســتراننده زمین ها و اى نگهدارنده آسمان ها و اى آنکه 
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