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پیتزاى 
ضد سرطـان 

هم داریم!

دعوا بر سر تملک  ورزشگاه تختى
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مأموریت هاى اورژانس اصفهان 
در روزهاى آلوده افزایش یافت

بازیگر «پایتخت» در ترکیب 
تیم فوتبال نساجى مازندران!

تولید محصوالت 
«ارگانیک» در ایران 
کالهبردارى است

5

دفتر تسهیلگرى 
و توسعه محلى 

شهردارى اصفهان 
افتتاح مى شود

امروزه پیتزا یکى از غذاهاى پرطرفدار است که روزانه به تعداد زیادى 
خریدارى یا پخته مى شود. قطعاً بیشترین اخبارى که از پیتزا
 به گوشتان خورده است، در رابطه با مضرات آن است اما پیتزا

 فوایدى هم دارد. براى مثال پیتزاى سبزیجات به دلیل
 وجود سبزیجات تازه، گوجه فرنگى و سبوس هایى ...

نخســتین دفتر تســهیلگرى و توســعه محلى 
شــهردارى اصفهــان، 10 دى مــاه در محله 

هفتون(معراج) افتتاح مى شود. 
رئیــس اداره امور اجتماعى ســازمان فرهنگى، 
اجتماعــى و ورزشــى شــهردارى اصفهان با 
بیان اینکه دفاتر تســهیلگرى و توسعه محلى، 
فرهنگسراهاى محالت آسیب خیز و حاشیه اى 
هستند، اظهار کرد: توسعه محلى حتمًا با توسعه 

فیزیکى و کالبدى حاصل نمى شود ...
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چرا اداره محیط زیست اصفهان کیفیت هوا را اعالم نمى کند؟چرا اداره محیط زیست اصفهان کیفیت هوا را اعالم نمى کند؟
تعمدى بودن قطع دسترسى به سایت و اپلیکیشن اطالع رسانى کیفیت هوا تکذیب شد تعمدى بودن قطع دسترسى به سایت و اپلیکیشن اطالع رسانى کیفیت هوا تکذیب شد 
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کشمکش اداره کل ورزش و جوانان با هیئت فوتبال اصفهان 

جنجال جدید
 مهران مدیرى، این بار
 در خیابان هاى پاریس!

خاطرخواهانم نامه بزنند!
ارسالن مطهرى مى گوید باشگاه هاى خواهان او باید به ذوب آهن نامه 

زده و با آن ها مذاکره کنند.
هرچند که برخى بازیکنــان ذوب آهن به دنبال بازگشــت علیرضا 
منصوریان هستند، اما مدیران باشــگاه به دنبال مربى دیگرى  براى 
نشستن بر روى نیمکت سرمربیگرى تیم هستند. شرایط ذوب آهن 

که بازیکنان خوبى دارد باعث شده  ...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

نیروگاه هاى 
استان اصفهان از 
سوخت مازوت 
استفاده نمى کنند

وقتى ناچاریم موش یخ زده بخریـــم!
دردسرهاى گرانقیمت همزیستى مسالمت آمیز با حیوانات

2
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تراکتور با گجت تراکتور با گجت 
ذوب آهن را قلقلک دادذوب آهن را قلقلک داد

4

ى زی

ارسالن مطهرى از احتمال ترك ذوب آهن مى گوید
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رئیس بیمارستان دامپزشکى تهران مى گوید: باشرایط 
آلودگى هوا و محیط زیستى که بر ایران حاکم است، هر 
موادغذایى که به نام ارگانیک عرضه مى شود، دروغ است 
و هیچ محصول ارگانیکى در ایــران وجود ندارد. برخى 
فکر مى کنند محصوالتى که حاصل پرورش روستایى 
است ارگانیک است در حالى که آلودگى محیط زیست بر 

محصوالت روستایى نیز تأثیر مى گذارد.
پیام محبى  با بیان اینکه بســیارى از آلودگى ها در بدن 
موجودات ماندگار مى شــود، ادامه داد: به عنوان مثال 

آلودگى جیوه در بدن ماهى کامًال تهدید کننده است.
رئیس بیمارستان دامپزشکى تهران افزود: آلودگى هوا در 

بارورى، تولید، میزان شیر و... دام و طیور تأثیر مى گذارد 
و هر چیزى که از طریق خوراك یا هوا وارد بدن حیوانات 
مى شود، در فرآورده هاى گوشتى مى ماند. وقتى آلودگى 
از طریق تنفس یا خوراك به بدن دام و طیور وارد مى شود، 

انسان ها آن آلودگى را مى خورند.
محبى افــزود: براى تولید محصــوالت دامى ارگانیک 
باید ژن و محیط ارگانیک وجود داشــته باشد و خوراك 
ارگانیک بــه دام داده شــود. مگر با این شــرایط آب و 
هوا (آلودگى هوا، محیط زیســت و آب) حاکم بر ایران 
مى توانیم محصول ارگانیک کشاورزى داشته باشیم تا 

خوراك ارگانیک شود؟

رئیس اتحادیه فروشــندگان تلفن همراه گفت: به دلیل 
رکودى که در بازار وجود دارد در حال حاضر بازار نیازمند 
ماهانه 700 تا 750 هزار گوشــى اســت اما در برخى از 
زمان ها مانند ایام عید و تابســتان ایــن میزان افزایش 

مى یابد.
ابراهیم درستى درباره قیمت گوشى تلفن همراه اظهار 
کرد: بازار موبایل به ارز وابسته است و فروشندگان نهایت 
همکارى را در این باره انجــام مى دهند. وى افزود: 95 
درصد بازار موبایل در گذشته توسط قاچاق تأمین مى شده 
است با اجراى طرح رجیسترى در حال ساماندهى شدن 
اســت و هرچه این طرح جلوتر برود بــراى افرادى که 

قانونى فعالیت مى کنند، ســودمند خواهد بود و در آینده 
وضعیت گوشى همراه بهتر خواهد شد. 

رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه گفت: اگر پروسه 
زمانى واردات کم شود و اجازه داده شود شرکت هاى وارد 
کننده، گوشى وارد و سهم بازار را تأمین کنند مشکلى در 
بازار نخواهیم داشت. درســتى بیان کرد: در گذشته به 
دلیل وجود قاچاق ساالنه 2000 میلیارد تومان به جیب 
قاچاقچیان مى رفت اما اکنون این مبلغ به خزانه دولت 
واریز مى شود. وى تأکید کرد: فروشندگان حتمًا کاالیى 
که خریدارى مى کنند شناسنامه دار و اصالت داشته باشد 

تا با مشکلى مواجه نشوند.

تولید محصوالت «ارگانیک» 
در ایران کالهبردارى است

ماهانه چند تلفن همراه
 به فروش مى رسد؟ 

تولید بنزین بى کیفیت 
   جام جم آنالین | نماینده مردم گلپایگان 
با تأکید بــر اینکه ســوخت مصرفى خودروها 
استاندارد نیست و باعث تشدید آلودگى هواى 
کالنشــهرها شــده، گفت: متأســفانه برخى 
پاالیشگاه ها در کشور براى اینکه تولید بنزین 
برایشان به صرفه نیســت از کاتالیست هاى 
مناســب در چارچوب اســتانداردهاى محیط 
زیستى اســتفاده نمى کنند و همین امر منجر 
به آلودگى هوا شده و زندگى را بر مردم سخت 
کرده اســت. على بختیار گفت: گازوئیل تولید 
شده نیز ازکیفیت مناســبى برخوردار نیست و 

استاندارد زیست محیطى ندارد.

واردات 
89 ُتن کاغذ کارُبن 

   میزان | در ســال 97 بیش از 89 ُتن کاغذ 
کاربُن از کشــور هاى مختلف وارد ایران شده 
است. بر اساس واردات این حجم کاغذ کاربُن 
به کشــور 239 هزار و 986 دالر ارز از کشور 
خارج شــد که بالغ بر ده میلیارد و 15 میلیون 
و 830 هــزار و 597 ریال در آمــار گمرك به 
ثبت رســیده اســت. این حجم کاغذ کاربُن از 
کشــور هاى ترکیه، هند، چین و جمهورى کره 

وارد ایران شده است.

آمار صداوسیما 
قابل اعتنا نیست

   انتخــاب | مهــدى محســنیان راد، 
جامعه شناس و استاد علوم ارتباطات در ارتباط با 
ادعاى ارائه شده از سوى صدا و سیما بر این مبنا 
که 81 درصد مردم مخاطب و بیننده آنها هستند 
گفت: چه صدا و ســیما و چه هر نهاد دیگرى 
که چنین ادعایى را مطرح کند، نمى تواند قابل 
اســتناد باشــد؛ زیرا در ایران، هراسى از آنچه 
خوشایند قدرت نیســت وجود دارد. بدین معنا 
اگر شما به هر خانه اى مراجعه کنید و در ارتباط 
با گیرنده ماهواره اى از آنها پرسش کنید، با این 
تصور که شما از طرف نیروى انتظامى آمده اید 
و امــکان دارد تجهیــزات آن را جمع کنید، به 
شــما واقعیت را نخواهند گفت و بهره گیرى از 

ماهواره را انکار مى کنند. 

توصیه تلویزیون به 
دخترها و پسرها!

   برترین ها | محمدرضا یزدانپرست، مجرى 
برنامه «از من بپرس» از کارشناس روانشناس 
مهمــان پرســید: پیشــنهادتان بــه دخترها 
چیســت؟ پســرها دنبال یک دختر باالبلند، 
سیه چشــم و پرى پیکر باشند یا منتظر دخترى 

با پدر پولدار؟ 
حسین ابراهیمى مقدم هم در جواب گفت: دختر 
خانم ها زیــر گوش عمه و خالــه بگویند مورد 
خوبى اگر سراغ داشــتى، معرفى کن! پسرها 
هم بدانند پیکر و پول و... خوشبختى نمى آورد. 

واقعى تر نگاه کنند!

قاتلى به نام فشار خون 
   فارس |معاون وزیر بهداشت گفت: ساالنه 
97 هزار مرگ به دلیل مشــکل فشار خون در 

کشور رخ مى دهد. 
علیرضا رئیســى گفت: در کشــور ما در سال 
2017 حدود 300 هزار مرگ بر اثر بیمارى هاى 
غیرواگیر رخ داده است و این بیمارى ها بیش 
از 76 درصد از بار بیمارى ها را در کشور به خود 
اختصاص مى دهند. یعنى اگر در ســال حدود 
380 هزار مرگ در کشــور داریــم، 300 هزار 
موردش بــر اثر بیمارى هــاى غیرواگیر اتفاق 
مى افتد. در عین حال اگــر برنامه ریزى نکنیم 
تا ســال 2040 حدود 390 هــزار مرگ دیگر 
در مرگ هاى ناشــى از بیمارى هاى غیرواگیر 

اضافه خواهد شد.

همه راضى از...!
   عصرایران | عضو کمیســیون برنامــه و بودجه 
مجلس در مورد احتمال تک ترخى شدن قیمت بنزین 
در بودجه 99 گفت: مجلس  درســال 98 بخاطر حکم 
حکومتى در مــورد بنزین نمى توانســت ورود پیدا کند 
اما درسال 99 با چند شــرط مى تواند به موضوع بنزین 
ورود داشته باشــد. غالمعلى جعفرزاده افزود: با بنزین 
تک نرخى یعنى نرخى ثابت بین 1700 تومان تا 2000 
تومان، هم مردم رضایت دارند و هم درآمد دولت تأمین 
و در عین حال جلوى رانت و فساد هم گرفته مى شود. 
دولت نیز دلیلى براى مخالفت ندارد مگر اینکه بخواهد 

مردم را اذیت کند.

امیر قطر FATF را امضا کرد
   عصرایران | «شیخ تمیم بن حمد آل ثانى»، امیر 
قطر مصوبه کابینه این کشور مبنى بر صدور قانون مبارزه 
با پولشویى و حمایت از تروریسم (FATF) را امضا کرد. 
در این قانون مجازات هاى سختى از جمله جریمه نقدى 
براى مؤسسه هاى مالى، مشاغل، حرفه هاى غیرمالى 
متخلف و همچنین حبس بــراى فرد محکوم به تأمین 

مالى تروریسم وضع شده است. 

پیام دادن به سبک داعش
   انتخــاب | شاخه گروه تروریستى داعش در غرب 
آفریقا فیلمى ویدیویى از اعدام 11 مســیحى در شمال 
شرق نیجریه در انتقام از کشته شــدن ابوبکر بغدادى، 
سرکرده سابق این گروه تروریســتى منتشر کرد. این 
فیلم مردانى را نشــان مى دهد که لحظه تیراندازى به 
آنها چشمبند به چشم داشــتند و نقابدارى در این فیلم 
مى گوید: «این پیامى به مناسبت میالد حضرت مسیح به 
مسیحیان سراسر جهان است. این مردان براى انتقام از 

کشته شدن بغدادى اعدام شدند.» 

آغاز مبارزه با قضات فاسد 
   فــارس | رئیس دیوان عالى کشور از آغاز برنامه 
مبارزه با قضات فاسد در بدنه دســتگاه قضا خبر داد. 
حجت االسالم مرتضوى مقدم گفت: دستگاه قضایى 
مصمم است نسبت به ســالمت خود اقدامات الزم را 
مورد توجه قرار دهد و برنامه خــود را براى برخورد با 
قضات فاسد آغاز کرده و رئیس قوه قضاییه نیز پیگیر 

این برنامه است.

مسافرت تفریحى 
چه لزومى دارد؟

   آفتاب نیــوز | آیت ا... علم الهدى در خطبه هاى 
نماز جمعــه مشــهد تصریح کــرد: دو چیــز امروز 
خانواده هاى ما را از مرز کفاف فراتر برده اســت؛ یکى 
مســافرت هاى تفریحى کــه بــراى خانواده ها یک 
جریان روزافزون شده است؛ متأســفانه دستگاه هاى 
تبلیغاتى نیز به عنوان ترویج گردشگرى این مسئله را 
ترویج مى کنند؛ اینکه در دستگاه هاى رسانه اى تبلیغ 
گردشگرى مى کنید صحیح است؟ یک پارك رفتن در 
یک روز براى یک خانواده چه هزینه اى دارد؟ مسافرت 
تفریحى چه مقدار هزینه و چقــدر هزینه دارد و چقدر 
ضرورى است؟ از نظر نظام اقتصادى این اشتباه است. 
پدر خانواده وام بگیرد و قرض کنــد براى اینکه زن و 
بچه اش را به مسافرت تفریحى ببرد؟ این چه لزومى در 
زندگى دارد؟ این فروشگاه هاى رنگارنگى که در حال 
توسعه است هم آفت اســت. اینها همه مسائلى است 

که جامعه ما را از بستر تقواى اقتصادى خارج مى کند.

اسباب بازى هاى تحریم  شکن
   پانــا | معاون اقتصادى رئیس جمهورى تأکید کرد 
مى توانیم به صنعت اسباب بازى به عنوان راه حلى براى 
گذر از تحریم ها نگاه کنیم. محمد نهاوندیان گفت: چین 
از صادرات بیش از سه میلیارد دالر در ماه اسباب بازى گذر 
کرده که این میزان بیش از فروش ساالنه صادرات نفت 

ایران در وضعیت کنونى است.

خبرخوان

مرحله اول حذف علف هاى هرز از قســمت مخروطى برج 
ثبت جهانى شــده قابوس با روش قطع کردن توسط قیچى 
باغبانى آغاز شد. مرحله دوم حذف علف هاى هرز با بازکردن 
بندهاى آســیب دیده و مرمت آن با مصالح سنتى مثل کچ 

نیم کوب و شیرآهک ادامه خواهد یافت. البته در این خصوص 
راهکارهاى دیگرى هم مطرح شد که یکى از آنها سمپاشى 
به وسیله پهپاد بود، اما با توجه به اینکه امکان ماندگارى سموم 
بر روى برج و آسیب رســاندن به مالط و آجرهاى بنا وجود 

داشت، این طرح به مرحله اجرا نرسید.
در شــهریور ماه ســال جارى انتشــار عکس هایى از برج 
گنبد کاووس که بر فــراز آن بوته هاى علــف هرز درآمده 

بود واکنش ها و انتقادات بســیارى ایجاد کرد. عبدالمجید 
نورتقانى، سرپرست پایگاه میراث جهانى گنبد قابوس گفته  
بود که گنبد قابوس یک بناى آجرى است و بخاطر نوع بنا، 
این اثر تاریخى در معرض رویش انواع گیاهان قرار دارد که 
علت آن نیز حضور پرندگان در باالى برج است که دانه هایى 
را با خود حمل مى کنند که این دانه ها بعداً باعث رویش انواع 

گیاهان مى شود.

شــرکت داده پردازى ایران درباره گزارش منتشر شده در 
شماره 3651 روزنامه «نصف جهان» مورخ 27 آذرماه سال 
جارى مبنى بر دریافت حقوق نجومى توسط یکى از اعضاى 
هیئت مدیره این شرکت که به نقل از خبرگزارى «آنا» در 
این روزنامه منتشر شده بود، جوابیه اى را به طور همزمان 
براى روزنامه «نصف جهان» و خبرگزارى «آنا» ارســال 
کرده است. با این توضیح که خبرگزارى «آنا» به بندهاى 
منتشرشده در جوابیه شرکت داده پردازى ایران پاسخ داده 

است، متن جوابیه به شرح زیر است:
1. در بخشى از خبر عنوان شده آقاى َهللاِ گانى مدیرعامل 
اســبق بانک صادرات بود که در فرایند حذف حقوق هاى 
نجومى به دلیل دریافت ماهانــه 57 میلیون تومان بابت 
مدیریت این بانک با حکم طیب نیا، وزیر سابق اقتصاد در 
سال 95 از سمت خود عزل شد. در این خصوص باید توضیح 
داد که ایشان در موضوع حقوق هاى نجومى از دادگاه بدوى 
و دادگاه تجدید نظر حکم برائت گرفتنــد. عالوه بر این 
نامبرده از دیوان محاسبات کشور نامه دریافت کردند که 
در پرداخت حقــوق وى هیچ گونه تخلفى از قوانین جارى 

صورت نپذیرفته است.
2. در بخش دیگرى از خبر آمده است که پاداش ناخالص 
هیئت مدیره این شرکت هم براى ســال مالى 97 مبلغ 
3900 میلیون ریال بوده که مجموعاً حکایت از دریافت هاى 
نجومى اعضاى هیئت مدیره شــرکت داده پردازى ایران 
دارد که از قضا ریاســت آن بر عهده َهللاِ گانى است. در این 
خصوص نیز بایــد توضیح داد که پــاداش هیئت مدیره 
شرکت داده پردازى به اعضاى حقوقى هیئت مدیره تعلق 
مى گیرد که بر این اساس مبلغ پاداش به حساب بانک رفاه و 
شــرکت هاى زیرمجموعه آن بانک که اعضاى حقوقى 
هیئت مدیره مى باشــند، واریز شــده و هیچ گونه وجهى 
به اعضاى حقیقى هیئت مدیــره و از جمله آقاى َهللاِ  گانى 
به عنوان پــاداش پرداخت نگردیده اســت. الزم به ذکر 
اســت طبق آنچه در کدال آمده اســت، این موضوع در 
بند 7 صورت جلســه مجمع ســالیانه داده پردازى که در 

تاریخ98/3/7 برگزار شده نیز تصریح شده است.

جوابیه

حجت االسالم على امینى اطهر، نماینده 
طالب و فضالى یاســوج و گچساران در 
مجمع نمایندگان طالب و فضالى حوزه 
علمیه قم بــا تأیید خبر اســتعفاى حجت 
االسالم و المسلمین سیدشرف الدین ملک 
حسینى «نماینده ولى فقیه در کهگیلویه و 
بویراحمد» و حجت االسالم والمسلمین 
ســیدعلى اصغر حســینى، «امام جمعه 
یاسوج»، گفت: امام جمعه یاسوج به دلیل 
کهولت سن و نماینده ولى فقیه در استان نیز 
در راستاى تجمیع دو منصب «نمایندگى 
ولى فقیه» و «امامت جمعه شهر یاسوج» 

از سمت خود استعفا کرده اند.
وى ادامه داد: تجمیع و سپردن دو منصب 
«نمایندگى ولى فقیه در کهگیلویه و بویر 
احمد» و «امامت جمعه شــهر یاسوج» به 
یک نفر همچون دیگر استان ها مورد تأکید 
شوراى سیاســتگذارى ائمه جمعه کشور 
است و حجت االســالم والمسلمین ملک 
حسینى نیز به دلیل اینکه حسب ضرورت 
فعالیت هاى علمى و حوزوى، همواره بین 
یاسوج، شیراز و قم در تردد است و نمازش 
در یاسوج شکسته است، لذا امامت جمعه 

شهر یاسوج را نپذیرفت.

دلیل استعفاى نماینده ولى فقیه در 
کهگیلویه و بویراحمد

حال «هانى خمانه» معروف به «هانى 
کرده» وضعیت ثابتى دارد و تغییر چندانى 
در وضعیت او حاصل نشده و جز مادرش 
کسى اجازه مالقات با او را ندارد.  «هانى 
کرده» از اراذل و اوباش معروف تهران 
که سوم دى ماه در درگیرى میان اراذل 
و اوباش از نواحى مختلف بدن و به علت 
اصابت ضربات قمه مجروح شده بود، هم 
اکنون در بیمارستان بسترى است. روز 
گذشته «باشــگاه خبرنگاران جوان» به 
نقل از مرکز اطالع رسانى پلیس تهران 
اعالم کرد که ضارب هانى کرده دستگیر 

شده است.
این اما در حالى است که پشت در اتاقى 
که او بسترى اســت اطالعیه اى نصب 
شــده که در فضاى مجازى خبرســاز

شده است. 
متن اطالعیه به این شــرح است: «بر 
اساس دستور ریاست محترم بیمارستان 
ســینا، بیمار، آقاى هانى خمانه مالقات 
ممنوع مى باشــند (به اســتثناء مادر). 
الزم بــه ذکر اســت، بســتگان درجه 
یک بیمار، وکیل بیمار و حتى پرســنل 
محترم بیمارســتان نیز اجازه مالقات

 ندارند.»
پایگاه اطالع رسانى «دیده بان ایران» 
نوشته علت صدور این اطالعیه و ممنوع 
المالقات کردن کامــل او به طورى که 
حتى برادرش هم حق عیــادت از او را 
ندارد، «تالش رئیس بیمارســتان سینا 
بــراى جلوگیرى از تــرور هانى کرده» 

بوده است.

چرا «هانى کرده» به طور کامل 
ممنوع المالقات شده است؟

اکثر ما داشــتن حیوان خانگى را با جوجه هاى رنگى زمان 
بچگى تجربه کردیم. جوجه هــاى ارزان قیمتى که به جز 
خریدشــان، هزینه دیگرى نداشــتند و البته غالبًا زود هم 
مى مردند. «خبرآنالین» با ذکر این مقدمه، گزارشى منتشر 
کرده از بازار حیوانات خانگى در ایران. در این گزارش نشان 
داده شده که ایرانى ها حاضرند در شرایط اقتصادى فعلى تا 
چه میزان پول پاى حیوانات و هزینه نگهدارى از آنها بریزند. 

تکه هایى از این گزارش را بخوانید.
   از گران ترین نژادهاى سگ مى توان به پامرین خرسى 
اشاره کرد که قیمتى بین چهار تا 30 میلیون دارد. قیمت این 
نژاد وابسته به وزن و اندازه آنهاســت و هرچقدر کوچک تر 
و کم وزن تر باشند، قیمت بیشترى دارند. از معروف ترین و 
پرطرفدارترین نژادهاى گربه نیز اسکاتیش است که گران 
ترین آنها هم بوده و تا حداکثر پنج میلیون تومان قیمت دارد.

   انواع همستر و خرگوش که بیشتر مورد عالقه کودکان و 
جزو حیوانات کم دردسرتر محسوب مى شوند در بازار خرید 
و فروش جایــگاه جدى دارند. خرگوش ها بــا توجه به نژاد 
قیمتگذارى مى شوند و از 30 هزار تومان براى خرگوش هاى 
معمولى و مینیاتورى به باال تا حداکثر 500 هزار تومان براى 
نژاد لوپ هلندى قیمت دارند. نژاد کمپل نیز بهترین و گران 
ترین نژاد همستر اســت که تا 250 هزار تومان قیمت دارد. 

باقى نژادها از ده هزار تومان به باال هستند.
   بیشتر هزینه  سگ ها، براى غذاى خشک ماهیانه است 
که هر بسته 15 کیلویى آن تا یک میلیون تومان و هر بسته 
غذاى تشــویقى هم تا 50 هزار تومان قیمت دارد. البته اگر 
نیاز به دکتر و اسکن هم داشته باشند، هزینه هربار آن تا 200 
هزار تومان است. سایر هزینه هاى پزشکى مانند هزینه عقیم 
ســازى و یا هزینه مربى براى تربیت سگ ها هم یک تا دو 

میلیون تومان است. 
   برخى به طور افراطى براى حیواناتشان هزینه مى کنند؛ 

مثًال براى لباس، کرم کف دســت و پا، اســباب بازى هاى 
گرانقیمت و یا کفش هاى زمســتانى هزینه زیادى پرداخت 
مى کنند. جالب است بدانید که هر دست لباس تا حدود 200 
هزار تومان و هر چهار جفت کفش تا صد هزار تومان و باالتر 
و کرم و شامپو هم از 60 تا صد هزار تومان قیمت دارد. لوازم 
جانبى گربه و سگ تقریباً مشابه هستند. هرچند که گربه براى 
دستشویى رفتن به خاك گربه و ظرف دستشویى خاص نیاز 

دارند که هزینه جداگانه اى دارد. 
   غذاى خانگى براى سگ و گربه ها هم یکى از شغل هایى 
اســت که این روزها در نتیجه عالقه منــدى ایرانى ها به 
حیوانات به وجود آمده است. این غذاها منو و انواع مختلفى 
دارند که از کیلویى 6000 تومان که با سبزیجات و استخوان 
مرغ تهیه مى شــود تا کیلویى 36 هزار تومان که از گوشت 

گوساله تهیه مى شود، متفاوت است.
   طوطى ها و عروس هاى هلندى نژادهاى مختلفى دارند 

که از 500 هزار تومان تا دو میلیون متغیر است و این اختالف 
قیمت به جنسیت، سخنگو بودن، نژاد و سن بستگى دارد.

   اگر کسى بخواهد خیلى اشرافى براى پرنده خود هزینه 
کند، تنها باید هزینه قفس که از 50 هزار تومان تا 500 هزار 
تومان است، ظرف آب و غذا که حدود 30 هزار تومان است و 
هزینه غذاى خشک (یا سرالك) که بین 20 تا 60 هزار تومان 
است را بپردازد. البته بخواهد از سالمت دائمى پرنده خودش 
مطمئن باشد، هزینه دامپزشکى و واکسن هم به این مجموعه 

اضافه مى شود.
   جغدهایى که به طور غیرقانونى در ایران خرید و فروش 
مى شوند، جغدهاى مینیاتورى، شاخدار و جغد سفید هستند، 
که به ترتیب از 200 تا 300 هــزار تومان، 300 تا 400 هزار 
تومان و 700 تا یک میلیون و 200 هزار تومان قیمت دارند. 
البته اگر کسى تمایل به خرید انواع دیگرى مانند جغد سفید 
مینیاتورى داشته باشد باید تا پنج میلیون براى آن هزینه کند. 

همه این هزینه ها براى این پرنده در حالى است که ساعت 
بیدارى و فعالیت، نیاز به فضاى زیاد، گوشتخوار و شکارچى 
بودن جغد، نگهدارى آن را در خانه تبدیل به کارى سخت و 
حتى خطرناك مى کند اما این موارد، مانعى براى دوستداران 

آن نیست.
   براى خرید خزندگان باید از 600 هزار تومان تا 50 میلیون 
هزینه کرد و گران ترین خزنده، نوعى مار کمیاب است. بعضى 
از خزندگان در محیط زندگى خود نیاز به رطوبت دارند و این 
رطوبت توســط تراریوم هاى دربســته تأمین مى شود. این 
تراریوم ها با توجه به ســایز قیمت گذارى مى شوند و از 300 
هزار تومان به باال قیمت دارند. به عنوان مثال مار پیتون توپى 
که قیمتى بین یک میلیون و500 تا سه میلیون دارد، به عنوان 
متداول ترین مار خانگى محسوب مى شود، به 60 تا 80 درصد 

رطوبت نیاز دارد.
   مارهایى که در خانه نگهدارى مى شــوند، گوشتخوارند 
و نمى توان براى تغذیه به آنها گوشــت معمولى داد. اغلب 
از موش و پســتانداران کوچک و برخــى از پرندگان تغذیه 
مى کنند و صاحب آنها باید موش را به صورت زنده یا یخ زده 
از فروشگاه هاى مخصوص خزندگان تهیه کند و به حیوان 
خانگى خود بدهد. قیمت موش و رت(نوعى موش صحرایى) 
در این فروشگاه ها با توجه به سایز متغیر است و از سه تا هفت 
هزار تومان براى موش هاى زنده و تا شش هزار تومان براى 

موش هاى فریز شده به فروش مى رسد.
   خرید یک توله شــیر یا توله ببر دستکم چیزى در حدود 
25 میلیون هزینه در بردارد اما مسئله اصلى تنها خرید این 
حیوانات نیست چرا که یک توله شــیر یا ببر هر دو روز یک 
بار براى تغذیه به حدود 17 الى 18 کیلوگرم گوشت نیاز دارد، 
عالوه بر اینکه به گفته متخصصان، گوشتى که این حیوانات 
مى خورند نباید هر روز تکرارى باشد و باید در غذاى آنها تنوع 

وجود داشته باشد.

دردسرهاى گرانقیمت همزیستى مسالمت آمیز با حیوانات

وقتى ناچاریم موش یخ زده بخریم!

دویست  و شانزدهمین شــماره  هفته نامه  
نشــریه «خط حزب ا...»، ده روایت کمتر 
شنیده شده از اقدامات رهبر انقالب در فتنه 
88 را منتشر کرد. به گزارش «خبرآنالین»، 

در بخشى از این روایت آمده است: 
به گفته یکى از معاونین دبیر وقت شوراى 
عالى امنیت ملى، قبل از حادثه کهریزك 
گزارشــى به رهبر انقــالب مى دهند که 
وضع آنجا نامناســب است؛ ایشان دستور 
بررسى مى دهند. این دستور، به دبیرخانه 
شوراى عالى امنیت ملى و قوه قضاییه براى 
پیگیرى ارجاع مى شــود. آقاى مرتضوى 
دادســتان وقت تهران مدعى مى شود که 

ما بررســى کردیم، اینطورى نبوده است؛ 
ولى بعدها کمیته اى کــه آقاى وحیدى، 
وزیر اســبق دفاع هم عضوش بوده، پس 
از بررسى موضوع اعالم مى کنند وضعیت 
کهریزك نامناسب اســت. با این سابقه، 
پس از انتقال برخى از بازداشت شــدگان 
تظاهرات 18 تیــر 88 به کهریزك، وقتى 
آقا از موضوع مطلع مى شــوند، بالفاصله 
از طریق آقاى حجازى به آقاى جلیلى دبیر 
شوراى عالى امنیت ملى پیغام مى دهند: 
«شنیدم عده اى در آنجا هستند، بگویید ولو 
اینکه جاى دیگر هم براى نگهدارى ندارند، 

همه را آزاد کنند.»

سعید مرتضوى گزارش خالف داده بود؟

آیت ا... سید یاسین موســوى، امام جمعه 
بغداد در خطبه هاى نماز جمعه این شــهر 

گفته است: 
«در این شــرایط ما هنوز مشکل نخست 
وزیر را حل نکرده ایم کــه رئیس جمهور 
هم بر خالف قانون استعفا مى کند. تو بقال 
هســتى یا رئیس جمهور؟ تو عامل ارتباط 
میان قوا و نهادهاى کشــورى و باید میان 
تمام طرف ها هماهنگى برقــرار کنى اما 
همه را رها کرده و مى خواهى بروى؟ نواب 
صفوى یکى از مبارزان انقالبى ایران بود 
که الگوى ملت ایران اســت. او یک جوان 
بیست و چند ســاله بود که توانست نقشه 
و معادالت سیاســى ایران را تغییر دهد و 
شاه را به چالش بکشاند و آوازه او در جهان 
عرب نیز پیچید و طرفدارانــى پیدا کرد و 
در آن زمان به مصر ســفر کرد و سخنرانى 

نمود و پس از آن ســخنرانى همه دنبال او 
دویدند؛ اما ما چه شــیعه و چه سنى نواب 
صفوى نداریم. در آن سفر که نواب صفوى 
در مصر بود کسى نزد او آمد و خود را معرفى 
کرد و گفت من یاسر عرفات یک فلسطینى 
هستم. سید به او گفت اینجا چه مى کنى؟ 
گفت: در حوزه درس مى خوانم و منظور او 
دانشگاه االزهر بود. سید به او گفت: کشورت 
توسط اسرائیل اشغال شــده و تو مشغول 
درس خواندن هســتى؟ از خودت خجالت 
نمى کشى؟ یاســر عرفات مى گوید این 
ســخن مرا اندوهگین کرد و ســپس به 
فلسطین رفت و یاسر عرفاتى شد که شما 
مى شناسید؛ اما شــخصیت هاى عراقى 
امروز یکى به ســلیمانیه و یکى به اربیل و 
یکى به لندن رفته. مگر نه این است که شما 

باید کشور را نجات دهید؟!»

مشکل عراق این است که نواب صفوى ندارد

چیدن علف هاى برج قابوس 
با قیچى باغبانى!
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اجراى قطعات نوستالژى 
قدیمى 

مدیر بـاغ تجربه گفت: کنسـرت گـروه ُکر شـهروندان 
ارشـد با عنوان "آواى نصف جهان" از سوى باغ تجربه 
وابسته به سازمان فرهنگى اجتماعى ورزشى شهردارى 
اصفهان، 10 دى ماه سـاعت 18 در هنرسراى خورشید 
به اجـراى برنامه مى پردازنـد. فهیمـه کدخدایى اظهار 
داشت: این گروه 42 نفره به همراه 3 خواننده و 8 نوازنده با 
شناخت موسیقیایى الزم، 10 قطعه از شعرهاى نوستالژى 
قدیمى را اجرا مى کنند. وى افزود: ورود به این کنسرت 
براى عموم رایگان است و عالقه مندان به منظور برنامه 
ریزى درست برنامه باید براى شرکت در آن از باغ تجربه 
واقع در کنارگـذر اتوبان صیاد شـیرازى جنب پارکینگ 

شماره 4، بلیط ورودى تهیه کنند.

برگزارى جلسه کارگاه 
آموزشى خالقیت سازمانى

جلسه کارگاه اموزشى خالقیت سازمانى به همت پایگاه 
بسیج مخابرات منطقه اصفهان برگزار شد.

در این جلسـه که بـا حضور جمـع کثیرى از بسـیجیان 
حوزه شـهید رجایى بسـیج ادارات سـپاه صاحب الزمان 
(عج ) استان اصفهان برگزار شد، ملک احمدى از اساتید 
دانشگاه در یک محیط کارگاهى چهار ساعته به بررسى 
تکنیک هاى خالقیت فردى،گروهى و سـازمانى براى 
حضـار پرداخت. حضـار در این جلسـه بـا مفاهیم تفکر 
خالق،شیوه هاى  حل مساله با بکارگیرى متدها و اصول 
تعریف شـده، خالقیت و مکانیزم صحیح فکر کردن به 
مساله، مهارتهاى اساسـى در تفکر خالق،مهارت هاى 
تفکر بر اسـاس رهیافت هـاى نوین علمـى و کمک به 
یافتن ایده هاى جدید در حل خالقانه مسائل آشنا شدند.

جایگاه خاص مقوله فرهنگ 
فرماندار شهرسـتان شـاهین شـهر و میمه ، امام جمعه 
و شهردار شـاهین شـهر با رئیس ، معاونان و مسؤوالن 
سازمان فرهنگى،اجتماعى و ورزشى شهردارى شاهین 
شـهر دیدار و گفـت  و گو کردنـد. حمیدرضـا فرهنگ، 
شهردار شاهین شـهر در این نشسـت گفت: شهردارى 
جداى از دغدغه هـاى عمرانى بـه موضوعات مختلف 
فرهنگـى، اجتماعـى، هنرى و ورزشـى در شـهر توجه 
خاصى دارد که تأسـیس سـازمان فرهنگـى، اجتماعى 
و ورزشـى شـهردارى و پیرو آن احداث فرهنگسـراها و 
ورزشـگاه ها در شهر گویاى این مهم اسـت. وى افزود: 
از آنجایى که مقوله فرهنـگ از جایگاه خاصى برخوردار 
اسـت ضرورى اسـت بیـش از پیـش هماهنگـى هاى 
ویـژه اى بـا مسـؤوالن و متولیـان فرهنگـى بـه ویژه 

فرماندارى شهرستان و امام جمعه صورت گیرد.

شستشوي شبکه فاضالب 
نایین

درراسـتاي وافزایش عمرشـبکه فاضـالب، جلوگیري 
ازپـس زدگـی و گرفتگی، طـی چهارمـاه گذشـته  بالغ 
بر40کیلومترازشـبکه فاضالب نایین شستشـو گردیده  
وپیش بینی می شود با روند فعلی، پیش بینی بودجه بهره 
برداري منطقه در زمینه شستشـوي  شـبکه جمع آوري 

فاضالب  تاپایان سال عملیاتی گردد.

آغاز آسفالت کنارگذر 
دانشگاه خمینى شهر

عملیات آسـفالت کنارگذر دانشـگاه آزاد اسـالمى واحد 
خمینى شـهر از جـاده کمربندى خمینى شـهر - نجف 
آباد آغاز شد. رئیس دانشـگاه آزاد اسالمى واحد خمینى 
شـهر گفت: با تکمیل و بهره بردارى از این مسیر عالوه 
بر تسهیل عبور و مرور و ایمنى بیشتر خودروها و وسایل 
نقلیه، راه ارتباطى دانشگاه آزاد اسالمى واحد خمینى شهر 
با شریانهاى اصلى جاده اى گشوده مى شود. پیمان داورى 
افزود: مسیر جدید، موجب کوتاه شدن مسافت، مجاورت 
درب ورودى شـهرك علمـى و تحقیقاتـى اصفهـان و 
دانشگاه صنعتى اصفهان با دانشـگاه آزاد اسالمى واحد 
خمینى شـهر شـده و دانشـجویان و اسـاتید مى توانند 
فاصله بین شهر اصفهان تا دانشـگاه آزاد اسالمى واحد 

خمینى شهر را در کمتر از نیم ساعت طى کنند.

خبر

مدیرعامل فــوالد مبارکه اصفهان که بــه همراه جمعى 
از معاونان خــود و فرمــــاندار شهرستــــــــــان از 
شرکــــــــت فــــــــوالد سفیددشت چهار محال و 
بختیارى بازدید مى کرد، بر کامل شــدن زنجیرة تولید در 
تمامى بخش هاى گروه فوالد مبارکه به ویژه در شــرکت 

فوالد سفیددشت چهارمحال و بختیارى تأکید کرد.
عظیمیان با تأکید بــر اهمیت تولید مولــد و نقش آن در 
اشتغال زایى و چرخۀ اقتصادى کشور تصریح کرد: منفک 
شدن از اقتصاد متکى به نفت هر روز بیشتر از پیش احساس 
مى شود؛ ازاین رو فوالد مبارکه به منظور اجراى کامل چرخۀ 
فوالد در گروه خود و به ویژه در این شرکت آمادگى کامل دارد 

و انتظار مى رود دولت و مسئوالن محترم استان چهارمحال 
و بختیارى نیز این شرکت را در این زمینه یارى کنند؛ چراکه 

این استان قابلیت چرخۀ کامل زنجیرة فوالد را دارد.
در جریان این بازدید محمود ارباب زاده  مدیرعامل شرکت 
فوالد سفیددشــت نیز ضمن ارائه گزارشــى از روند تولید 
این شرکت گفت: شــرکت فوالد سفیددشت چهارمحال 
و بختیارى، شــامل فاز احیا (تبدیل گندلــه آهن به آهن 
اسفنجى) و فوالدســازى (تبدیل آهن اسفنجى به اسلب) 
با ظرفیت تولید ســاالنه 800 هزار تن تا یک میلیون تن، 
در 35 کیلومترى شــهرکرد مرکز اســتان چهارمحال و 

بختیارى است.

مدیر تولیدات کک و مواد شیمیایى ذوب آهن اصفهان 
با بیان اینکه گام دوم جمع آورى و حذف آالینده هاى 
باترى شماره 3 کک سازى با موفقیت به اتمام رسید 
گفت: با رگالژ باترى شــماره 3، درهاى کامًال بومى 
سازى شده فلکسیبل در ســمت جنوبى نصب شد و 

مورد بهره بردارى قرار گرفت.
علیرضا رضوانیــان این پروژه را ســنگین و قطعات 
به کار رفته در هــر در را بیــش از 738 قطعه عنوان 
کرد و افزود: بیش از 1000 نفر در طراحى، ســاخت و 
نصب درهاى فلکســیبل در کارگاه هاى مدل سازى، 
ریخته گرى، اســکلت فلزى، ماشین کارى، عملیات 

حرارتى و... مشارکت داشــتند. وى تأکید کرد: همه 
ما به متخصصان و نیروهــاى توانمند و کارآمد ذوب 
آهن مى بالیــم که از عهــده چنین پــروژه بزرگى

 به خوبى بر آمدند.
ســید وحید رضوى، مدیر برنامه ریــزى و نظارت بر 
نگهدارى و تعمیرات (مهندســى نــت مکانیک) هم 
در این خصــوص گفت: بخش عمــده اى از قطعات 
و تجهیــزات مکانیکــى ذوب آهن اصفهــان بومى 
سازى شده اســت و مابقى نیز به جز اندکى، از طریق 
سازندگان توانمند داخل کشــور بومى سازى و تأمین

 مى شوند.

گام دوم حذف آالینده هاى 
باترى شماره 3 ذوب آهن

تکمیل زنجیرة تولید در کل 
گروه فوالد مبارکه

نخستین دفتر تسهیلگرى و توسعه محلى شهردارى 
اصفهان، 10 دى ماه در محله هفتون(معراج) افتتاح 

مى شود. 
رئیس اداره امور اجتماعى سازمان فرهنگى، اجتماعى 
و ورزشــى شــهردارى اصفهان با بیان اینکه دفاتر 
تسهیلگرى و توسعه محلى، فرهنگسراهاى محالت 
آسیب خیز و حاشیه اى هســتند، اظهار کرد: توسعه 
محلى حتمًا با توســعه فیزیکــى و کالبدى حاصل
 نمى شــود و باید با رویکرد فرهنگــى و اجتماعى 

دنبال شود.
مســعود مهدویــان فر با بیــان اینکــه 200 دفتر 
تسهیلگرى و توسعه محلى در کشــور وجود دارد، 
بیان کرد: نخســتین دفتر تســهیلگرى و توســعه 
محلى شــهردارى اصفهان 10 دى مــاه در محله 
هفتون(معراج) بــا حضور محبوبى، مشــاور وزیر 
کشور و معاون اجتماعى ســازمان اجتماعى وزارت 

کشور افتتاح مى شــود که در این روز تفاهمنامه اى 
در این زمینه بین شهردارى و شوراى اسالمى شهر 
اصفهان، استاندارى و وزارت کشور نیز منعقد خواهد 
شد. وى افزود: با برنامه ریزى هاى صورت گرفته تا 
چند ماه آینده سه دفتر تسهیلگرى و توسعه محلى 
در شهر اصفهان راه اندازى مى شود. این دفاتر قرار 
است تا سه سال فعالیت خودشان را در محالت هدف 
و سکونتگاه هاى غیر رســمى که منجر به حاشیه 
نشینى در شــهرها شــده با هدف ارتقاى وضعیت 
اجتماعى و فرهنگى، کاهش آسیب هاى اجتماعى، 
خدمت رســانى، آمــوزش مردم و توانمندســازى 

گروه هاى هدف ادامه دهند.
مهدویان فر خاطرنشــان کرد: مــددکار اجتماعى، 
روانشناس، کارشناس اقتصادى، کارشناس حقوق، 
کارشناس جامعه شناسى و کارشناس برنامه ریزى و 

توسعه شهرى در این دفاتر حضور دارند.

هیچ کدام از  پنج نیروگاه حرارتى تولید برق استان 
اصفهان از سوخت مازوت استفاده نمى کنند.

به گفته سعید محســنى، دو نیروگاه بزرگ محدوده 

کالنشهر اصفهان شــامل نیروگاه هاى اصفهان و 
شــهید محمد منتظرى صرفًا از سوخت گاز طبیعى 
اســتفاده مى کنند و نیروگاه هاى کاشــان، زواره و 
جنوب اصفهان هم فقــط در مواقعى که محدودیت 

دریافت گاز طبیعى داشــته باشــند از سوخت دوم 
که گازوئیل است اســتفاده مى کنند، لذا هیچیک 
از نیروگاه هاى اســتان اصفهان از سوخت مازوت 

استفاده نمى کنند.
مدیرعامل شــرکت تولید نیــروى برق 
اصفهان گفت: اساســًا امکان استفاده از 
مازوت در نیروگاه هاى اســتان اصفهان 
وجود ندارد زیرا از ســال 1393 شیرهاى 
مازوت پلمب شده و نیروگاه ها هم به لحاظ 
فنى و اقتصادى و هم به لحاظ اجتماعى و 
زیست محیطى هیچ تمایلى به استفاده از 

مازوت ندارند.
محسنى همچنین گفت: ســازمان حفاظت محیط 
زیســت بر گازهــاى خروجــى از دودکــش هاى 
نیروگاه ها نظارت کامل دارد و خروجى آنها در محدوده 

مجاز استانداردهاى زیست محیطى است.

دفتر تسهیلگرى و توسعه محلى شهردارى اصفهان 
افتتاح مى شود

نیروگاه هاى استان اصفهان از سوخت مازوت 
استفاده نمى کنند

در نخســتین روزهاى زمســتان، شهرستان هاى 
خوانسار و فریدونشهر سفید پوش شد. بارش برف از 
بامداد روز شنبه در این شهرستان هاى غربى استان 
آغاز شد. همچنین صبح دیروز بارش پراکنده در شهر 

نطنز هم گزارش شده است. 
این ســامانه بارشــى ضعیف ظهر دیروز از  مناطق 
غربى این اســتان عبور کرد و غبار ومه صبحگاهى 
براى امروزدر مناطق غربى پیش بینى مى شــود.  

همچنین تا فردا شرایط ناپایدارى هاى ضعیف همراه 
با وزش باد دراین استان مهیاست. به سبب گذر امواج 
ناپایدار در الیه هاى میانى جو، امروز شرایط استقرار و 
انباشت غلظت آالینده هاى جوى انتظار نمى رود اما 
روز دوشنبه ممکن است هوا براى گروه هاى حساس 
در وضعیت ناسالم قرار بگیرد.. این در حالى است که 
دماى هوا در اکثر مناطق استان اصفهان بین یک تا 

3 درجه کاهش خواهد داشت.

بارش نخستین برف زمستانى در خوانسار و 
فریدونشهر

 مدیر حوادث و فوریت هاى پزشکى استان اصفهان 
گفــت: ماموریت هاى اورژانس پیش بیمارســتانى 
اصفهان براى بیماران داخلى از جمله قلبى و ریوى 

در روزهاى آلوده اخیر از پنــج به 22 درصد افزایش 
یافته اســت. غفور راســتین در گفت و گــو با ایرنا 

افزود: ســهم بیماران داخلى و موارد غیر ترومایى از 
ماموریت هاى اورژانس اصفهان به طور معمول پنج 
درصد اســت اما در دو هفته اخیر که هواى اصفهان 
در وضعیت آلوده و ناسالم قرار داشت، این 

ماموریت ها به 22 درصد رسید.
راستین با اشــاره به افزایش 17 درصدى 
ماموریت هــاى اورژانــس اصفهان براى 
بیماران داخلى از جملــه قلبى و ریوى در 
2 هفته اخیر خاطرنشــان کرد: این روند 
در زمان حاضر رو به کاهش اســت. مدیر 
حوادث و فوریت هاى پزشــکى اصفهان 
خاطرنشان کرد: روزانه به طور متوسط 350 
تا 400 بیمار داخلى از اورژانس اصفهان امدادخواهى 

دارند.

مأموریت هاى اورژانس اصفهان در روزهاى آلوده 
افزایش یافت

زمین چمن ورزشــگاه تختى اصفهان به محل اختالف 
اداره کل ورزش و جوانان اســتان و هیئت فوتبال استان 
اصفهان تبدیل شــده اســت. اداره کل ورزش و جوانان 
اســتان اصفهان قصد دارد زمین چمن ورزشگاه تختى 
اصفهان و محوطه آسفالت اطراف آن را که سال ها است 
در اختیار هیئت فوتبال استان قرار دارد به بخش خصوصى 

واگذار کند.
نمایندگان این اداره کل یک بــار در تاریخ چهارم دى ماه 
جهت تحویل و تحول در ورزشگاه تختى اصفهان حضور 
پیدا کرده و با خوددارى مسئوالن هیئت فوتبال استان از 
تحویل زمین چمن، پس از ارسال اخطاریه به هیئت فوتبال 

مجدداً روز گذشته به این ورزشگاه مراجعه نموده اند.
دبیر هیئت فوتبال استان اصفهان در گفت وگو با تسنیم در 
این خصوص اظهار داشت: طبق ماده 88 قانون واگذارى 
اماکن ورزشــى به بخش خصوصى، اماکن مازاد باید به 

بخش خصوصى واگذار شود.
حمیدرضا دادخواه افزود: مدتى پیــش اداره کل ورزش و 
جوانان اســتان براى واگذارى ورزشگاه تختى مزایده اى 
برگزار کرد که هیئت فوتبال استان نیز در آن شرکت کرد 
و فردى در مزایده برنده شد اما انصراف داد، بنابراین باید 
مجدداً مزایده برگزار شود اما عنوان مى کنند که مى خواهیم 
زمین تختى را به صورت اجرت المثل به هیئت فوتبال یکى 

از بخش هاى اصفهان واگذار کنیم.
وى ادامه داد: نظر ما این است که طبق قانون مزایده برگزار 
شود و هرکس در آن برنده شد هیئت فوتبال مطیع قانون 
است و خالف آن عمل نمى کنیم، اما مى خواهند زمین را به 
شخص غیر که اصًال در مزایده شرکت نکرده و شخصیت 
حقوقى ندارد واگذار کنند. اصًال هیئت فوتبال خوراسگانى 

وجود ندارد که بخواهند زمین را به آن واگذار کنند.
دبیر هیئت فوتبال استان اصفهان با بیان اینکه زمین چمن 
ورزشگاه تختى از قدیم در اختیار هیئت فوتبال بوده است، 
گفت: هیئت فوتبال استان با دید درآمدزایى به این زمین 
نگاه نمى کند. مى توانستیم این زمین را واگذار کنیم و به 
ارگان ها و تیم ها اجاره دهیم اما محدودیت هایى مشخص 

کرده بودیم و مسابقات زیادى در آن برگزار مى کنیم.
دادخواه بیان کرد: ما را تهدید کرده اند که زمین را تحویل 
دهیم وگرنه این امر را از طریــق مراجع قضایى پیگیرى 
مى کنند. روز شنبه (دیروز) هم به ورزشگاه تختى مراجعه 
کرده اند که هنوز نامــه اداره کل را ندیده ایم. تمایل داریم 
به صورت قانونى در مزایده شــرکت کنیم، اما جایى که 
بى قانونى باشد هیئت فوتبال به عنوان مدعى العموم 90 
هزار فوتبالیست ســازمان یافته در استان اصفهان از حق 

قانونى خود پا پس نمى کشد.
وى در پاسخ به اینکه آیا زمین چمن ورزشگاه تختى این 
ظرفیت را دارد که یک شــخص حقیقــى از پس تأمین 
اجاره بهاى آن بربیاید، تصریح کرد: اگر این ظرفیت وجود 
داشت فردى که با پیشنهاد 560 میلیون تومان در مزایده 

برنده شده بود، انصراف نمى داد.
دبیر هیئت فوتبال استان اصفهان گفت: خوراسگان یک 
منطقه از شهر اصفهان اســت. رئیس هیئت شهرستان 
اصفهان مى تواند براى بسط و توسعه فوتبال در آن براى 
بخش ها رئیس هیئت مشخص کند، اما طبق اساسنامه 
فدراسیون فوتبال که به تأیید هیئت وزیران و فیفا رسیده 
است، یک منطقه نمى تواند هیئت فوتبال مستقل داشته 

باشد.
مدیر روابط عمومى هیات فوتبال استان اصفهان هم در 

این باره گفــت: اداره کل ورزش و جوانان بدون برگزارى 
مزایده دوم اخطاریه صــادر کرده که اگر مجموعه تختى 
توسط هیات فوتبال تحویل داده نشود، به مراجع قضایى 

شکایت مى کنیم.
سپهر ابراهیمى در گفت گو با باشــگاه خبرنگاران جوان 
گفت: طى سال هاى گذشته، ورزشــگاه تاریخى تختى 
اصفهان در اختیار هیات فوتبال اســتان بود و این مکان 

به محلى براى گردهمایى خانواده فوتبال مبدل شده بود.
مدیر روابط عمومى هیات فوتبال استان اصفهان تصریح 
کرد: اداره کل ورزش و جوانان استان طى سال هاى اخیر 
سیاست خود را بر واگذارى اماکن ورزشى به افراد حقیقى 
و بخش خصوصى بنا نهاده است و همین امر اعتراض و 
انتقاد شدید سایر هیات هاى ورزشى را بدنبال داشته است. 
این امر که تنها با هدف درآمد زایى صورت گرفته، باعث 
میشود افراد فاقد اهلیت و صالحیت ورزشى مدیریت اماکن 
ورزشى را بدست گرفته و هزینه نجومى اجاره بها را از جیب 

خانواده ورزش تامین کنند.
ابراهیمى در توضیح چگونگى مزایده برگزار شده براى 
مجموعه تختى گفت: در اولین نوبت مزایده مجموعه 
ورزشى تختى که هیات فوتبال نیز در آن شرکت کرد، 
شخصى حقیقى و فاقد اهلیت فوتبال صرفا بدلیل ارائه 
پیشنهاد مالى ســنگین در این مزایده پیروز شد. بعد از 
مدتى، از این مســئله انصراف داد و اداره کل ورزش و 
جوانان بدون برگزارى نوبــت دوم مزایده براى هیات 
فوتبال استان اخطاریه صادر کرد که اگر در تاریخ 7 دى 
ماه این مجموعه جهت تحویل مجموعه ورزشى تختى 
به اداره کل ورزش و جوانــان اقدام نکند، باید به مراجع 

قضایى پاسخگو باشد.

کشمکش اداره کل ورزش و جوانان با هیئت فوتبال اصفهان 

دعوا بر سر تملک ورزشگاه تختى

مدیرکل امور مشترك فدراســیون هاى ورزشى گفت: 
حسب دستور و تأکید وزیر ورزش و جوانان نتایج تحقیق 
حادثه سنگ نوردى اســتان اصفهان کامل و آراى الزم 
توســط کمیته انضباطى فدراســیون کوهنــوردى و 

صعودهاى ورزشى صادر شد.
سیدمحمدشروین اسبقیان در این باره اظهار داشت: بر این 
اساس، مسئول برگزارى، سرداور و مسئول ایمنى مسابقه 
به لحاظ تخطى از شــیوه نامه برگزارى مسابقات و عدم 
اقدام به اخذ مجوز به 18 ماه محرومیت قطعى و یک سال 
محرومیت تعلیقى محکوم شدند. همچنین مدیر برگزارى 
به یک سال محرومیت قطعى، شخص حمایتچى نونهال 
مصدوم شده به یک سال محرومیت قطعى، داور مسیر 

به 6 ماه محرومیت قطعى و باشگاه ورزشى اژکهن هم به 
شش ماه محرومیت قطعى محکوم شدند.

اســبقیان تاکید کرد: برخى افراد از جمله رئیس، نایب 
رئیس، مســئول کمیتــه صعودهاى ورزشــى هیئت 
کوهنوردى استان اصفهان و مدیر ســالن ورزشى ایثار 
ذوب آهن هم به دلیل عدم نظارت الزم بر حسن اجراى 
شیوه نامه مسابقات به تذکر کتبى و درج در پرونده محکوم 
شدند. او در پایان در خصوص اقدامات الزم در خصوص 
پیشگیرى از وقوع حوادث مشابه گفت: اعضاى کمیته 
انضباطى فدراسیون ضمن تذکر جدى به مقامات مسئول 
در هیئت ورزشى استان اصفهان مبنى بر نظارت بیشتر و 
جلوگیرى از برگزارى مسابقات بدون مجوز تاکید کردند 

ریاست هیئت استان هم باید اطالع رسانى الزم در این 
خصوص به تمام اماکن ورزشى مربوطه را به عمل آورد.

29 شهریورماه امســال بود که کودکى 8 ســاله به نام 
آرمان غیاثى در جریان مسابقه سنگ نوردى داخل سالن 
که بدون اخذ مجوزهاى الزم در ســالن ایثار فوالدشهر 
اصفهان برگزار شــد، به دلیل قصور دست اندرکاران از 
ارتفاع زیاد سقوط کرد و دچار آســیب جدى شد. آرمان 
که دچار شکســتگى از چند ناحیه و آسیب شکمى شده 
بود به حالت کما فرو رفت و در بخش مراقبت هاى ویژه 
بیمارستان الزهرا(س) اصفهان بســترى شد اما پس از 
حدود 3 هفته از کما خارج و چند روز بعد نیز از بیمارستان 

مرخص شد.

احکام مسببان حادثه سقوط سنگ نورد خردسال اصفهانى اعالم شد

رییس جمعیت هــالل احمر شهرســتان خمینى 
شهرگفت: جوان 18 ســاله از مناطق صعب العبور 
کوههاى منطقه گردشــگرى الدر درخمینى شهر 

نجات یافت.
محمدعلى تاجــدار اظهار داشــت: 30 تیم امدادى 
عملیاتــى واکنش ســریع جمعیت هــالل احمر 
شهرســتان خمینى شــهر بــا همــکارى عوامل 
آتش نشانى، جوان 18 ساله اى که در مناطق صعب 

العبور کوه هاى منطقه گردشگرى الدر گرفتار شده 
بود را نجات داد.

این جوان 18 ساله روز جمعه بدون وسایل تخصصى 
کوهنوردى به رشــته کوههاى الدر خمینى شــهر 
رفته و به دلیل آشنا نبودن با مســیر و صعب العبور 
بودن کوهستان گرفتار شده بود که پس از 4 ساعت 
جستجو این جوان نجات یافت و به آغوش خانواده 

بازگشت.

نجات جوان 18 ساله از کوه هاى الدر
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چند روز پس از آنکه «دونالد ترامپ» از فیلم «تنها در خانه 2: گمشده در نیویورك» ستایش کرد، 
یکى از شبکه هاى تلویزیونى کانادا حضور کوتاه او در فیلم را حذف کرد. 

بعضى از کاربران شــبکه هاى اجتماعى گزارش داده اند که متوجه حــذف نقش کوتاه ترامپ در 
این فیلم از شــبکه  CBC کانادا شــده اند. با توجه به تمجید رئیس جمهور آمریــکا از فیلم در 
چند روز گذشته، بســیارى تصور کردند که این اقدام شبکه سیاسى اســت اما CBC این ادعا 

را رد مى کند.
ســخنگوى شــبکه در این خصوص مى گوید: «همانگونه کــه اغلب براى فیلم هــاى بلند در 
تلویزیون اتفاق مى افتد، "تنها در خانه 2" کوتاه شــد تا وقت بیشــترى به آگهى هاى بازرگانى

 برسد.»
دونالد ترامپ هفته پیش در کنفرانسى ویدیویى براى نیروهاى نظامى آمریکا در پاسخ به یکى از 
گروهبانان که مى پرسد فیلم محبوب او براى تعطیالت سال نو چیست، مستقیمًا از فیلمى نام نبرد 
اما از این مسئله سخن گفت که چگونه فیلم دیدن بخشــى از زندگى او را تشکیل مى داده است. 
ترامپ مى گوید: «من در "تنها در خانه 2" نقشــى بازى مى کنم. بسیارى از مردم از این فیلم یاد 
مى کنند، به ویژه در ایام کریسمس. آنها –به خصوص کودکان– [در برخورد با من] به این نقش 
اشاره مى کنند. فیلمى خوبى بود و من هم کمى جوان تر به نظر مى رسیدم. باعث افتخار من بود.»

ترامپ در ادامه مى گوید: «سپس تبدیل 
به یک فیلم پرفروش شــد. یک فیلم 
پرفروش براى کریســمس. یکى از 
پرفروش ترین ها. بنابراین مشارکت 
در این فیلم باعث افتخار من اســت، 

آدم همیشــه دوســت دارد موفقیت را 
ببیند.»

در فیلم «تنهــا در خانه  2» کــه در تعطیالت 
شکرگزارى ســال 1992 عرضه شد «مکالى 
کالکین» نقش «کوین مک کالیستر» را بازى 

مى کند و بار دیگر از خانواده اش که به تعطیالت 
رفته اند جدا مى افتد. او به جاى ســفر به جنوب میامى 

سوار هواپیماى دیگرى مى شود و سر از نیویورك درمى آورد. 
او بالفاصله پــس از ورود بــه نیویورك به هتل پــالزا مى رود و به 

ترامپ برخورد مى کند. ایــن فیلم 359 میلیون دالر در سراســر دنیا فروخت 
و ســومین فیلم پرفروش سال 1992 شــد. قســمت اول فیلم 476 میلیون دالر فروش

 کرده بود.

طالق رضا رشیدپور از همسرش در برخى از شبکه هاى اجتماعى منتشر شده در حالى که این خبر 
تا کنون تأیید نشده است.

رضا رشیدپور در مرداد سال 1382 با نغمه مهرپاك، مجرى برنامه «تصویر زندگى» که فوق لیسانس 
روانشناسى دارد ازدواج کرد و در حال حاضر یک دختر 13 ســاله به نام هلن دارد. خبر جدایى رضا 
رشیدپور از همسرش نغمه مهرپاك را ممکن است در اینترنت دیده باشید اما هچیک از سایت هاى 
معتبر از جدایى رضا رشیدپور و نغمه مهرپاك خبرى را منتشر نکرده اند و تاکنون این خبر تأیید نشده 

است. 
آشنایى این دو مجرى از یک اجراى مشترك در رادیو شروع شد و سپس به ازدواج ختم شد. این زوج 

جوان پس از چهار سال زندگى مشترك باهم بچه دار شدند و امروز هلن رشیدپور 13 ساله است.
 نغمه مهرپاك پس از ازدواج با رضا رشیدپور در صدا و سیما به عنوان مجرى و به طور کلى در هیچ 
حوزه اى از رسانه فعالیتى ندارد. همسر رضا رشیدپور قبًال گفته است که شوهرش رضا اصًال در خانه 
انسان پر حرفى نیست و بر خالف اینکه در قاب تلویزیون خیلى زیاد صحبت مى کند اما وقتى به خانه 

مى آید نشاط و تحرك پشت دوربین را نداشت.
نغمه مهرپاك همسر رضا رشیدپور پیش از این هم اعالم کرده است که بسیارى از اطرافیان به من 
گفته اند با این همسر شوخ طبع و پر سر و صدا هیچ وقت حوصله ات سر نمى رود، در صورتى که اصًال 

چنین نیست و رضا در منزل کامًال آرام و بى سر و صداست. 

تهیه کننده سینما یکى از دالیل شکست «شاخ کرگدن» را انتخاب 
پژمان بازغى براى ایفاى نقش اصلى دانست و تأکید کرد براى فیلم 

تازه اش «فروپاشى» این اشتباه بزرگ را تکرار نمى کند!
محسن محسنى نسب درباره زمان ساخت این اثر گفت: حدود دو 
ماهى مى شود که پیش تولید این فیلم را آغاز کرده ایم چراکه 
به دلیل وضعیت لوکیشــن و نوع قصه، باید «فروپاشــى» 
را در فصل زمســتان کلید بزنیم. ضمن اینکه بخشــى از 
ســکانس هاى این فیلــم در فضاى برفى مى گــذرد به همین 
دلیل در ایــن هفته به انتخاب بازیگران مى پردازیم تا به ســرعت 
آن را کلید بزنیم. این تهیه کننده با اشاره به اینکه دقت مى کنند تا 
«فروپاشى» به سرنوشت «شاخ کرگدن» دچار نشود، توضیح داد: در 
«شاخ کرگدن» چند اشتباه بزرگ 
داشــتم که اشتباه 
اولم انتخاب 
پژمــان 

بازغى به عنوان نقش اول بود. او متأسفانه هر نقشى را بازى مى کند. 
به قول یکى از کارگردانان حتى موقع مســواك زدن در برابر آینه 
ممکن است تصویر پژمان بازغى را ببینید(!) چراکه در همه فیلم ها 
به ایفاى نقش مى پــردازد. حتى در تلویزیون هــم در برنامه هاى 
مختلفى حضور دارد و این موضوع روى ســینماداران تأثیر بسیار 

زیادى مى گذارد.
کارگردان « شــاخ کرگدن » ادامه داد: در آن زمان به علت حضور 
پژمان بازغى در فیلم هــا و برنامه هاى مختلف ســینماداران با ما 
قرارداد نمى بستند. اشتباه دیگرم این بود که پخش فیلم را به شرکت 
«آفتاب عالم تاب» با مدیریت امیر سماواتى سپردم. آقاى سماواتى 
براى اکران «شاخ کرگدن» حتى نتوانست با یک سینما هم قرارداد 
ببندد، به طورى که فیلم به صورت تک سانس اکران مى شد و کسى 
نتوانست آن را ببیند. بنابراین سعى مى کنم در «فروپاشى» دچار این 
اشتباهات نشوم و اگر قرار است یک فیلم فرهنگى بسازم از عناصر 
خاص آن استفاده مى کنم و اگر هم قرار است یک فیلم تجارى بسازم 
با توجه به اینکه سرمایه گذار فیلم یک فرد غیرسینمایى است و باید 

به سرمایه او وفادار باشیم، سعى مى کنم یک فیلم خوب بساز م.

در حالى که پیش از این گفته مى شــد بهرام افشارى در نقش 
«بهتاش فریبا» در مجموعه «پایتخت» به نقش دروازه بان تیم 
نساجى مازندران در آمده است، حاشیه جالبى که در حین دیدار 
این تیم با پرسپولیس در روز جمعه به وجود آمده، این خبر را تأیید 
مى کند. عوامل ساخت سریال «پایتخت» قبل از دیدار حساس 
این تیم مقابل سرخپوشان تهران در جمع بازیکنان و کادر فنى 
نساجى حاضر شدند. بر اساس این خبر سیروس مقدم کارگردان 
و بهرام افشارى بازیگر نقش «بهتاش فریبا» در این سریال از 

جمله نفراتى بودند که در اردوى نساجى حاضر شدند.
در دیدار معوقه از هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال، عصر جمعه 6 
دى 1398 تیم پرسپولیس با یک گل مقابل نساجى مازندران به 

پیروزى رسید تا موقتاً قهرمان نیم فصل شود. 
در حاشیه این مسابقه، عوامل ســریال «پایتخت» با حضور در 
استادیوم آزادى چند سکانس از این سریال را فیلمبردارى کردند 
که قسمتى از داستان آن لو رفت. ماجرا از این قرار است که بهرام 
افشارى که نقش «بهتاش فریبا» را در سریال «پایتخت» بازى 
مى کند، دروازه بان تیم نساجى است. در حین بازى یک ضربه 
پنالتى براى پرسپولیس به دســت مى آید که شجاع خلیل زاده 
پشت توپ مى ایستد و «بهتاش» ضربه پنالتى را دفع مى کند. 
همین واکنش باعث مى شود که پیشــنهاداتى از خارج براى او 

برسد و «بهتاش فریبا» در راه لژیونر شدن قرار مى گیرد.
افشارى با محافظ ســر معروف «پتر چک»، دروازه بان اسبق 
تیم هاى آرسنال و چلسى در این نقش ظاهر شد و به همین دلیل 
با لقب «پتر چک»، از سوى هواداران مورد تشویق قرار گرفت و 

متقابًال براى آنها چندین دسته گل پرتاب کرد.
ششمین ســرى از ســریال «پایتخت»  براى عید نوروز آماده 
مى شود و قرار است نقش تیم نساجى در این سریال پر رنگ تر 
باشد و به همین دلیل تدارك ویژه اى براى جذاب شدن در نظر 

گرفته شده است.

رضا بنفشه خواه، بازیگر پیشکسوت و قدیمى سینما، تئاتر و تلویزیون و پدر بیژن بنفشه 
خواه درباره نبودنش در سریال هاى امروز تلویزیون تأکید کرد که یا پیشنهادى نمى شود، 
یا نقش ها تکرارى اند و یا این پیشنهادها به گونه اى است که نمى توانیم قرارداد ببندیم؛ یا 
معضل دیگر این است که تهیه کنندگان متعهد به پرداخت دستمزد بازیگران خصوصًا 

پیشکسوت ها نیستند.
او مى گوید: زد و بند بازى آنقدر فراگیر شده که چهره اى را مى گذارند و از بقیه پول 
مى گیرند؛ یا نقش هاى کوتاه و بدون کاربرد به بازیگران پیشکسوت پیشنهاد 
مى شود یا از ما مى خواهند کمتر بگیریم؛ بســیارى از بازیگران هم سه روز و 
چهار روز کار مى کنند، سه ماه و چهار ماه باید دنبال حق و حقوقشان باشند. 
جالب است بدانید هنوز دنبال برخى از دستمزدهایم مى روم که کار کرده ام 

و نگرفته ام.
وى تأکید کرد: بسیارى از کاربلدهاى ما با چشم خودشان مى بینند چطور 
تهیه کنندگان پسرخاله ها و پسرعمه هایشان را مى آورند و به آنها نقش 
مى دهند؛ سئوالشان این اســت که اینها نه استحکام و سوژه و بازى 
دارند و نه حس بازیگرى و کاراکترپذیرى را به مخاطب القا مى کنند 
پس چرا هستند؟! براى اینکه متأسفانه برایشان فرقى نمى کند چه 
کسى این نقش را بازى کند؛ فقط گیشــه برایشان اهمیت دارد. به 
آن چهره اى که اصطالحًا گیشه را برایشــان تأمین مى کند مبلغى 

مى دهند و از بقیه مبلغى هم مى گیرند. یادم نرفته کســانى را دیده ام که چندین میلیون 
داده اند و نقش گرفته اند.

بنفشه خواه به ماجراى جوانى اشاره کرد که بعد از شش ماه 
به او زنگ زد و ماجراى پول دادن و نقش گرفتنش را 

تعریف کرد؛ او گفت: یادم نمى رود جوانى بعد از شش 
ماه با من تماس گرفت و اصًال نام و صدایشان را 
فراموش کرده  بودم؛ گفت:  مــن فالنى ام! به جا 

نمى آورید. گفتم: شــما را ببینم یادم مى آید. 
گفــت: مى دانید بابــت همان 

سکانســى که بــازى کردم 
چقــدر از مــن گرفته اند؟ 
ایــن موضوع براى ســه 

سال پیش است؛ گفتم: 
گرفتند؟ گفــت: بله، 
29 میلیــون تومان؛ 
یکــى دیگر گفت: 

11میلیون تومان.

درســت پس از جنجال هاى فراوانى که 
مســئله دســتمزد میلیاردى 
مهــران مدیــرى در ویژه 
برنامــه شــب یلــداى 
«دورهمــى» بــه پــا 
کرد، از جمعه شــب 
تصاویرى از مدیرى 
شــبکه هاى  در 
اجتماعى دست به 
دست مى شود که 
او را همراه با یک 
زن ناشــناس و 
بــى حجــاب در 
پاریــس نشــان 
مى دهــد. در حال 
حاضــر هیــچ خبــر 
تکمیلى درباره این تصاویر و 
ســفر مهران مدیرى به فرانسه 
منتشر نشده و مشخص نیست 

این تصاویر توسط چه کسانى ثبت شده و آیا اصًال آنطور 
که مى گویند، این عکس هــا در خیابان هاى پاریس 

گرفته شده یا جایى دیگر در اروپا. 
البته برخى پایگاه هاى اطالع رســانى هم نوشــته اند 
که این عکس ها براى اولین بار یکسال و نیم پیش در 
توییتر منتشر شده بود. به ادعاى یکى از این پایگاه ها، 
کاربرى به نام «شکفته» در روز شنبه، 12 اسفند 1396 
براى اولین بار در توییتر عکس هایى از مهران مدیرى در 
پاریس را منتشر کرده بود؛ عکس هایى که نوع پوشش 
مدیرى و همراهش در آن با عکس هاى تازه منتشــر 

شده یکى است.
مهران مدیرى در روزهاى گذشته با اجراى ویژه برنامه 
«شــب یلدا» در تلویزیون بار دیگر خبرســاز شده بود 
وحاال برخى این گمانه را مطرح مى کنند که انتشار این 
تصاویر ممکن اســت در اجراى برنامه «دورهمى» که 
قرار است از یازدهم دى ماه سه روز در هفته روى آنتن 

برود، اخالل به وجود بیاورد.  
در سال هاى اخیر تصاویر لو رفته زیادى از بازیگران و 
چهره هاى هنرى کشــورمان در خارج از کشور منتشر 
شده اســت که براى هر کدام از آنها تبعاتى را به همراه 

آورده است. از تصاویر آزاده نامدارى و ستاره اسکندرى 
تا رامبد جوان و نگار جواهریان که حســابى خبرســاز 

شده اند.

دخترش است یا همسرش؟!
انتشــار عکس هاى جنجالى مهران مدیرى و یک زن 
بى حجاب در خارج از کشور، شایعات زیادى براى این 
هنرمند به وجود آورده است. برخى حتى خبر ازدواج دوم 
این سلبریتى مشهور را پیش کشیده اند و کاربرانى هم 
هستند که احتمال مى دهند زن همراه مهران مدیرى، 
دختر او بوده است. این در حالى است که چهره این زن 
که در یکى از این عکس ها مشخص است، شباهتى با 

دختر مهران مدیرى ندارد. 
اما در کنار تمام این گمانه زنى ها، شوخى و نظر کاربران 
توییتر هم در پى انتشــار این عکس ها جاى خودش را 

دارد: 
 *از نظر مهران مدیرى این دنیا دیگه جاى زندگى نیست 
به جز پاریس (اشاره به صحبت هاى مدیرى در گفتگو 
با رامبد جوان در برنامه «خندوانه» که گفته بود این دنیا 

دیگر جاى زندگى نیست). 

 *االن مهران مدیرى مى گه من خــودم جمعه صبح 
فهمیدم رفتم پاریس.

 *یه جورى مى گن مهران مدیرى با پول «دورهمى» 
رفته پاریس انگار قبل از این برنامه تو مترو دستفروشى 

مى کرده یا بار اولشه رفته سفر.
 *دوســتان! زود قضاوت نکنید شــاید مهران مدیرى 
رفته پاریس بچشــو به دنیا بیاره (اشــاره به سفر رامبد 
جوان و نــگار جواهریان به کانادا بــراى به دنیا آوردن

 فرزندشان). 
 *مى دونى تنها فرق رامبد جوان و مهران مدیرى چیه؟ 
رامبد تو حمل وســایل کمک مى کنــه ولى مهران نه 
(اشاره به انتشار تصویرى از رامبد جوان و نگار جواهریان 
در کانادا که رامبد جوان در حال حمل وسایل شخصى 

شان بود).

این هم سیاسى شد!
جالب تر از هر چیزى، سیاســى شــدن انتشار تصاویر 
مدیرى در پاریس اســت. بعد از خبرســاز شــدن این 
عکس ها، علــى قلهکى، فعال رســانه اى اصولگرا در 
این باره توییت کرد: «انتشار تصاویر مهران مدیرى در 

خارج از کشور آن هم از جهات مختلف هشدارى براى 
تمام سلبریتى هاست و پیغام مهمى دارد؛ هزینه نقد از 
دولت آن هم از لسان ســلبریتى جماعت، یا انزوا را به 
همراه دارد (بیکارى و ترور شــخصیت) و یا تاراِج آبرو! 
سلبریتى ها باید بفهمند شوخى با دولِت امنیتى، تبعات 

سنگین دارد!»
على اصغر شفیعیان، فعال رســانه اى اصالح طلب هم 
در توییتى درباره  موضوع این عکس ها و انتشــار فایل 
منتســب به یکــى از نمایندگان اصولگــراى مجلس 
نوشته اســت: «به این دو تا توجه کنید: انتشار عکس 
آنچنانى سلبریتى اصولگرا در اروپا و انتشار فایل صوتى 
فعال سیاسى اصولگرا با پارتنر غیررسمى. اینها را ترور 
شخصیت مى خوانند ولى اگر کسى غیر از "اصولگرایان  
انقالبى  ارزشى" باشد، تمام تالششــان را مى کنند تا 

افشا بفرمایند!».
احتماًال االن که شما این مطلب را مى خوانید، اطالعات 
بیشترى درباره مدیرى و زن همراهش در اروپا منتشر 
شده اما اگر هم این طور نبود، نباید نگران باشید؛ کاربران 
فضاى مجازى 24 ساعته بیدارند و در حال رصد اخبار و 

اطالعات و بازنشر آنها!

جنجال جدید مهران مدیرى، این بار در خیابان هاى پاریس!
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درســت پس از جنجال هاى ف
مســئله دســتمزد

مهــران مدیــرى
برنامــه شــب
«دورهمــى»
کرد، از جم
ا تصاویرى
شــ در 
اجتماعى
دست مى
او را هم
زن ناش
بــى حج
پاریــس
مى دهــد
حاضــر هیـ
درباره این تکمیلى
ســفر مهران مدیرى

منتشر نشده و مشخص

جنجال ج
مانى مهدوى

بخش هایى از فیلم سینمایى «آتاباى» به کارگردانى نیکى کریمى، 
به زبان ترکى است و جواد عزتى در تجربه اى متفاوت و سخت، براى 

اولین بار در این فیلم به زبان ترکى ایفاى نقش کرده است.
هادى حجازى فر، جواد عزتى، سحر دولتشــاهى، دانیال نوروش، 
یوســفعلى دریادل و مه لقا مى نــوش بازیگران اصلــى «آتاباى» 

جدیدترین ساخته نیکى کریمى هستند.
فیلمبردارى پنجمین فیلم نیکى کریمى، تابستان امسال در شهر 
خوى، یکى از تاریخى ترین شهر هاى آذربایجان غربى به پایان 

رسید.
«آتاباى»، که فیلمنامه آن به قلم هادى حجازى فر و براساس 
طرحى از نیکى کریمى نوشته شده، این روز ها با سپرى کردن 
مراحل فنى، براى نمایش در سى و هشتمین «جشنواره فیلم 

فجر» آماده مى شود.

جواد عزتى در «آتاباى» 
براى اولین بار

 ترکى حرف مى زند

بازیگر «پایتخت» در ترکیب 
تیم فوتبال نساجى مازندران!

ش گرفته اند.
 به ماجراى جوانى اشاره کرد که بعد از شش ماه 

اا را ماجراى پول دادنو نقش گرفتنش زد و
؛ او گفت: یادم نمى رود جوانى بعد از شش
ماس گرفت و اصًال نام و صدایشان را 
رده  بودم؛ گفت:  مــن فالنى ام! به جا 

 گفتم: شــما را ببینم یادم مى آیید.
ننننننمان ى دانید بابــت ه

مممردم ى که بــازى ک
مــن گرفته اند؟ 
ضوع براى ســه

 است؛ گفتم:
فــت: بله،
؛ان؛ ن توم
گر گفت: 

تومان.

روایت رضا بنفشه خواه
 رضا رشیدپور و همسرش از بازیگرانى که براى بازى کردن پول مى دهند

 از هم جدا شده اند؟

پژمان بازغى را هنگام مسواك زدن هم مى بینید!
تهیه کننده سینما یکى از دالیل شکست «شاخ کرگدن» را انتخاب 
پژمان بازغى براى ایفاى نقش اصلى دانست و تأکید کرد براى فیلم 

نمى کند! تازه اش «فروپاشى»ایناشتباه بزرگ را تکرار
محسن محسنى نسب درباره زمان ساخت این اثر گفت: حدود دو 
مممممماهىمى شود که پیش تولید این فیلم را آغاز کرده ایم چراکه 
به دلیل وضعیت لوکیشــنو نوع قصه، باید «فروپاشــى»

را در فصل زمســتان کلید بزنیم. ضمن اینکه بخشــى از 
به همین  ســکانس هاى این فیلــم در فضاى برفى مى گــذرد
دلیل در ایــن هفته به انتخاب بازیگران مى پردازیم تا به ســرعت 
آن را کلید بزنیم. این تهیه کننده با اشاره به اینکه دقت مى کنند تا 
«فروپاشى» به سرنوشت «شاخ کرگدن» دچار نشود، توضیح داد: در 
«شاخ کرگدن» چند اشتباه بزرگ 
داشــتم که اشتباه 
اولم انتخاب 
پژمــان 

بازغى به عنوان
به قول یکى از ک
ممکن است تص
به ایفاى نقش م
مختلفى حضور
زیادى مى گذارد
کارگردان « شــ
پژمان بازغى در
قرارداد نمى بستن
«آفتاب عالم تاب
براى اکران «شا
ببندد، به طورىک
نتوانست آن را بب
اشتباهات نشوم
خاص آن استفاد
با توجه به اینکه
به سرمایه او وفاد

کند. 
ى او 

سبق 
 دلیل

فت و 

ماده

فجر» آماده مى شو

پژمان بازغى را هنگام مسواك ز
ش ن ن و ن و وص ه س
من بود.» باعث افتخار بتر به نظر مى رسیدم. ر نوان  نو نننننو جمى ج  و منهم ک

لدیل س تب
ممیلم  ف
ى ازز
کت

ــت، 
فقیت را 

تیالت ـه در تعط
ىىىىالى ه شد «مک
ستر» را بازى 

که به تعطیالت 
ســفر به جنوب میامى 

 و سر از نیویورك درمى آورد.
یویورك به هتل پــالزا مى رود و به 
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 در برخى از شبکه هاى اجتماعى منتشر شده در حالى که این خبر 

 با نغمه مهرپاك، مجرى برنامه «تصویر زندگى» که فوق لیسانس 
3حال حاضر یک دختر 13 ســاله به نام هلن دارد. خبر جدایى رضا 
ك را ممکن است در اینترنت دیده باشید اما هچیک از سایت هاى 
مه مهرپاك خبرى را منتشر نکرده اند و تاکنون این خبر تأیید نشده 

ى مشترك در رادیو شروع شد و سپس به ازدواج ختم شد. این زوج 
13 ساله است. هلنرشیدپور 3شترك باهم بچه دار شدند و امروز

رشیدپور در صدا و سیما به عنوان مجرى و به طور کلى در هیچ  ضا
مسر رضا رشیدپور قبًال گفته است که شوهرش رضا اصًال در خانه 
 ینکه در قاب تلویزیون خیلى زیاد صحبت مى کند اما وقتى به خانه 

ین را نداشت.
است که بسیارى از اطرافیان به من پیشاز این هم اعالم کرده ر

ر سر و صدا هیچ وقت حوصله ات سر نمى رود، در صورتى که اصًال 
 آرام و بى سر و صداست. 

پایتخت  براى عید نوروز آ ششمین ســرى از ســریال 
مى شود و قرار است نقش تیم نساجى در این سریال پر رنگ
باشد و به همین دلیل تدارك ویژه اى براى جذاب شدن در

گرفته شده است.

رضا بنفشه خواه، بازیگر پیشکسوت و قدیم
خواه درباره نبودنش در سریال هاى امروز تل
یا نقش ها تکرارى اند و یا این پیشنهادها به
معضلدیگر این است که تهیه کنندگان

پپیشکسوت ها نیستند.
او مى گوید: زد و بند بازى آنقدر فراگ
بد ممى گیرند؛ یا نقش هاى کوتاه و
مممممممىمى شود یا از ما مى خواهند کمتر
چچچچچچچچچچچهار روز کار مى کنند، سه ماه
جالب است بدانید هنوز دنبال

و نگرفته ام.
وى تأکید کرد: بسیارى از
تهیه کنندگان پسرخاله ه
مى دهند؛ سئوالشان این
دارند و نه حسبازیگر

پس چرا هستند؟! براى
کسى این نقش را بازى
آن چهره اى که اصطال

شیدپور و همسرش از باز
هم جدا شده اند؟

ماده 
گ تر 
 نظر 

«ترامپ» در «تنها در خانه»!
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ارســالن مطهرى مى گوید باشــگاه هاى خواهان او باید به 
ذوب آهن نامه زده و با آن ها مذاکره کنند.

هرچند که برخــى بازیکنان ذوب آهن به دنبال بازگشــت 
علیرضا منصوریان هســتند، اما مدیران باشــگاه به دنبال 
مربى دیگرى  براى نشستن بر روى نیمکت سرمربیگرى 
تیم هستند. شرایط ذوب آهن که بازیکنان خوبى دارد باعث 
شده چند بازیکن به دنبال جدایى و رفتن به تیم دیگر باشند. 
یکى از این افراد ارسالن مطهرى است که روى فرم ایده آلى 

قرار دارد.
مطهرى در گفت و گویى در مورد جدایى و اینکه گفته مى شود 
یکى از بازیکنانى است که شاید اصفهان را ترك کند، 
گفت: من با ذوب آهن قرارداد دارم و هر تیم و 
باشگاهى که خواهان جذب من است 
بدون شک باید با مدیران باشگاه 
نامه نــگارى و توافق کند و 
در این زمینه من نمى توانم 

صحبتى کنم.
وى در ادامه گفــت: حرف و حدیث معمــوال در زمان نقل و 
انتقاالت ابتــدا و نیم فصل لیگ زیاد اســت و در مورد من هم در 
این مدت خبرهاى زیادى منتشر شد. با این حال به طور مستقیم 
پیشنهادى به دست من نرسیده و قانوناً هم اگر تیمى خواهان جذب 
من باشد با توجه به قراردادى که با ذوب آهن دارم باید درخواست 

رسمى به باشگاه بدهد چون بازیکن این تیم هستم و بدون شک 
تمام تمرکزم روى موفقیت آن در نیم فصل دوم است.

مهاجم ذوب آهن درباره اینکه آیــا این تیم مى تواند در نیم فصل 
دوم شــرایط را تغییر دهد و این که آیا بهتر نبود منصوریان بازهم 
کارش را دنبال مى کرد، گفت: در مورد ادامه کار على آقا که باشگاه 
تصمیم گیرنده بود و در نهایت خودشان به این نتیجه رسیدند که 
قطع همکارى کنند و ما بازیکنان تنها تمرکزمان روى تمرینات و 
موفقیت تیم است. با این حال به نظرم اگر کمى فرصت بیشتر داده 
مى شد،  با زحمتى که کادرفنى و بازیکنان مى کشیدند این توانایى 
را داشتیم که به روزهاى خوبمان برگردیم.  با این حال تیم خوبى 
داریم و مطمئن هســتم در نیم فصل دوم حق مان را که در نیمه 
اول لیگ به آن نرسیدیم، خواهیم گرفت و ذوب آهن را به جایگاه 
اصلى اش در باالى جدول بر مى گردانیم. خود من به شــخصه 

انگیزه زیادى براى نیم فصل دوم با ذوب آهن دارم.
ارسالن مطهرى در پاسخ به این ســوال که آیا با توجه به فاصله 
کمش با رقباى مدعى آقاى گلى این احتمــال را مى دهد به این 
عنوان برسد، گفت: خوشبختانه در این دو فصل ذوب آهن شرایطى 
را براى من فراهم کرده که بتوانم بازهم توانایى هاى خودم را بیش 
از پیش نشــان دهم. قطعا به فکر آقاى گلى هســتم و با توجه به 
بازى هاى باقى مانده و تقویت تیم در نیم فصل دوم خودم را مى 
خواهم یکى از رقباى کسب این عنوان نشان بدهم و براى من این 

موضوع خیلى مهم است.

ارســالن مطهرى مى گوید باشــگاه هاى خواهان او باید به 
ذوب آهن نامه زده و با آن ها مذاکره کنند.

هرچند که برخــى بازیکنان ذوب آهن به دنبال بازگشــت 
علیرضا منصوریان هســتند، اما مدیران باشــگاه به دنبال 
مربى دیگرى  براى نشستن بر روى نیمکت سرمربیگرى 
تیم هستند. شرایط ذوب آهن که بازیکنان خوبى دارد باعث 
شده چند بازیکن به دنبال جدایى و رفتن به تیم دیگر باشند. 
یکى از این افراد ارسالن مطهرى است که روى فرم ایده آلى 

قرار دارد.
مطهرى در گفت و گویى در مورد جدایى و اینکه گفته مى شود 
یکى از بازیکنانى است که شاید اصفهان را ترك کند، 
گفت: من با ذوب آهن قرارداد دارم و هر تیم و 
باشگاهى که خواهان جذب من است 
بدون شک باید با مدیران باشگاه 
توافق کند و نامه نــگارى و
در این زمینه من نمى توانم

صحبتى کنم.
وى در ادامه گفــت: حرف و حدیث معمــوال در زمان نقل و 
انتقاالت ابتــدا و نیم فصل لیگ زیاد اســت و در مورد من هم در 
این مدت خبرهاى زیادى منتشر شد. با این حال به طور مستقیم 
پیشنهادى به دست من نرسیده و قانوناً هم اگر تیمى خواهان جذب 
من باشد با توجه به قراردادى که با ذوب آهن دارم باید درخواست 

ارسالن مطهرى از احتمال ترك ذوب آهن مى گوید

خاطرخواهانم 
نامه بزنند!

باشگاه تراکتور براى خرید ستاره تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان پیشنهاد جالبى را آماده کرده است.
در روز هایى که دوران سربازى دانیال اســماعیلى فر در تیم فوتبال تراکتور رو به اتمام بود، باشگاه 

تراکتور تالش هاى گسترده اى براى حفظ این بازیکن کرد.
با این حال، سعید آذرى، مدیرعامل وقت باشــگاه ذوب آهن اصفهان اجازه نداد اسماعیلى فر و دو 
بازیکن دیگر تیمش پس از پایان ســربازى در تراکتور بمانند و به همین دلیل آنها را به تیم اصلى 

ذوب آهن برگرداند.
در شرایطى که اسماعیلى فر مدت ها اســت از تراکتور جدا 

شده، اما عملکرد درخشان این بازیکن در ذوب آهن باعث 
شده تا دوباره تراکتورى ها به دنبال جذب او بروند. هرچند 
که در این میان شنیده مى شود این بازیکن با پرسپولیس 

هم مذاکراتى داشته است.
تراکتور براى خرید این بازیکن پیشنهاد جالبى به ذوبى ها 

داده اســت. آنها قصد دارند براى جلب رضایت باشــگاه 
ذوب آهن نسبت به فروش اسماعیلى فر، محمدرضا اخبارى 

دروازه بان دوم خود که تبریزى ها به او گجت میگویند 
را با او معاوضه کنند. پیشــنهادى که با توجه به 

نیاز مبــرم ذوب آهن به خرید یــک دروازه بان 
ممکن اســت با موافقت باشــگاه اصفهانى 
روبرو شود.با این حال، اما تراکتور براى خرید 
اسماعیلى فر بدون رقیب نیست. چند باشگاه 
از جمله استقالل هم براى جذب این بازیکن 
پیشنهاد معاوضه او با مرتضى تبریزى را داده 

و این کار باشگاه ذوب آهن را براى 
بررسى پیشــنهادات سخت کرده 
اســت. همه اینها در حالى است 
که مدیران ذوب آهــن بار ها از 
عدم عالقه خود نسبت به فروش 
اســماعیلى فر صحبت به میان 

آورده اند.

ت ها اســت از تراکتور جدا 
کن در ذوب آهن باعث 
جذب او بروند. هرچند 
ن بازیکنبا پرسپولیس

شنهاد جالبى به ذوبى ها 
ى جلب رضایت باشــگاه 
یلى فر، محمدرضا اخبارى 

 به او گجت میگویند 
ى که با توجه به 

ک دروازه بان 
گاه اصفهانى 
ر براى خرید 
 چند باشگاه 
 این بازیکن 
یزى را داده 

ى 
ه

تراکتور با گجت، 
ذوب آهن را قلقلک داد

امینى دروازه بان پیشــین تیم فوتبال سپاهان پس از 
گذراندن یک دوره طوالنى بیمارى به دلیل ســرطان 

خون، به دیار حق شــتافت. امینى سابقه حضور در 
تیم فوتبال بزرگساالن سپاهان در زمان مربیگرى 
انگین فیرات و همچنین تیم فوتبال سپاهان نوین 

را داشت.
این دروازه بان همچنین در تیم هاى پیکان تهران، 

شاهین بوشهر ، فوالد نطنز، نساجى مازندران، صنعت 
سارى و شهردارى بندرعباس سابقه بازى داشت.

عقاب جوان آسمانى شد

باشگاه ذوب آهن همچنان در حال بررسى گزینه هاى سرمربیگرى 
تیم فوتبال این باشگاه است.

 پیش از دیدار تیم فوتبال ذوب آهن با ســایپا در هفته شــانزدهم 
لیگ برتر بود که علیرضا منصوریان ســرمربى این تیم از ســمت 
خود کنار رفت و سبزپوشــان اصفهانى نیم فصل دوم لیگ برتر را 
با مربیگرى موقت حســن استکى آغاز کردند.مســئوالن باشگاه 
ذوب آهن که امیدوار هســتند در نیــم فصــل دوم نتایج بهترى 
بگیرند و به رده هاى باالى جدول صعــود کنند، هنوز در پیدا کردن 
جانشین علیرضا منصوریان و معرفى سرمربى جدید خود به نتیجه

 نرسیده اند.
از اصفهان خبر مى رسد بین اعضاى هیات مدیره باشگاه ذوب آهن 
اختالفاتى در پیدا کردن سرمربى بعدى و مذاکره با گزینه ها ایجاد 
شده است. پیگیرى ها حاکى از این است که دو عضو هیات مدیره 
بدون هماهنگى با دیگر اعضا کار مذاکره با مربیان را پیش برده اند 
و در بعضى موارد حتى ســه عضو دیگر هیات مدیــره را در جریان 

مذاکرات و نتیجه آن قرار نداده اند.
آخرین نمونه این اتفاق چهارشــنبه هفته گذشته رخ داد که این دو 
عضو در تهران با نماینده دراگان اسکوچیچ سرمربى ُکروات صنعت 

نفت مذاکراتى داشتند. اما اســکوچیچ پس از دریافت مطالباتش از 
باشــگاه صنعت نفت آبادان به مدیران ذوب آهن اعالم کرده قصد 
ترك تیمش را ندارد. به این ترتیب حضور اسکوچیچ هم در اصفهان 

منتفى است.
 در همین حال شنیده شد جواد محمدى و عباسى مدیرعامل و عضو 
هیئت مدیره باشگاه ذوب آهن از سوى مدیرعامل کارخانه مامور شده  
بودند تا ظهر دیروز (شنبه) با نماینده یکى از گزینه هاى سرمربیگرى 
این تیم که گفته مى شــود على دایى اســت جلســه اى را برگزار 

کنند.

همچنین شنیده مى شود برشان، جمشــیدى و فریدونى که دیگر 
اعضاى هیئت مدیره باشگاه هستند دخالتى در روند مذاکرات ندارند 
و مامور مذاکرات محمدى و عباسى هســتند. البته پیش از این هم 
على دایى بعد از جدایى منصوریان یک بار پیشنهاد ذوبى ها را رد کرد، 
اما به نظر مى رسد قرار است مدیران ذوب آهن بار دیگر تالش خود 

را براى جذب او انجام دهند.
گفته مى شود مشکل اصلى باشگاه ذوب آهن براى انتخاب سرمربى 
جدید مالى است و آنها با گزینه هاى مختلف بر سر این مورد هنوز به 

توافق نهایى نرسیده اند.

یک عالمه اختالف نظر 
براى یک جمع بندى

از لحظه اى که هیات مدیره اســتقالل در یک جلســه 
محرمانه راى به مربیگرى فرهــاد مجیدى داد تا وقتى 
فرهاد در اینســتاگرام از پذیرش این پست انصراف داد، 
حدود 20 ساعت طول کشــید. اینکه چه اتفاقى مى افتد 
که فرهاد مجیدى فقط بعد از20 ســاعت از قبول پست 
سرمربیگرى در استقالل پشیمان مى شود، یک پیام ویژه 
دارد؛ مناســبات فوتبال ایران به شدت دچار تغییر شده و 
دیگر نمى شــود بدون نظر موافق هواداران، در یک تیم 

پرهوادار تغییرى ایجاد کرد.
فرهــاد مجیدى یکــى از محبــوب تریــن بازیکنان 
تاریــخ اســتقالل اســت و در شــرایط طبیعــى، 

مهم تریــن آلترناتیــو براى 
جانشینى استراماچونى به 
شمار مى رود. اما هواداران 

خشمگین که همچنان به بازگشت مربى ایتالیایى امیدوار 
هستند، چنان جو سنگینى در شبکه هاى اجتماعى و رسانه 
هاى فضاى مجازى ایجاد مى کنند که «7 محبوب آبى 
ها» و مهم ترین عامل ایجاد عدد 4 که سالهاست به نماد 
کرى خوانى آبى ها تبدیل شده هم از تبعات و آسیب هاى 

آن در امان نمى ماند.
آیا آغاز یک دوره جدید در فوتبال ایران را تجربه مى کنیم؟ 
احتماًال بله! بخش قابل توجهــى از «قدرت» در فوتبال 
ایران به شبکه هاى اجتماعى، صفحه هاى اینستاگرام 
و کانال هاى تلگرام منتقل شــده. در روزهایى که تعداد 
هواداران حاضر در اســتادیوم ها، به مراتب کمتر از دهه 
شصت و هفتاد است، هواداران مجازى با شدت و قدرت 
مشــغول کارند. بى هیچ خط قرمز و هیچ مالحظه اى. 
آنقدر که یکى از محبوب ترین ستاره هاى تاریخ استقالل 

به خاطر حمله هاى ســهمگین، تند و تیز و بعضاً توهین 
آمیز همین هواداران، از حضور روى نیمکت اســتقالل 
و پذیرش یکى از جذاب ترین شــغل هاى فوتبال ایران 

منصرف مى شود.
 گفته مى شود فرهاد مجیدى که براى جانشینى 

اســتراماچونى با چند بازیکــن قدیمى 
اســتقالل مثل مجید نامجومطلق و 

پیروز قربانى که عالقه داشت آنها را 
بعنوان دستیار انتخاب کند صحبت 
کرده اما آن ها هم با توجه به جو 
به او توصیه کــرده اند که در 
شرایط فعلى از نشستن روى 
نیمکت استقالل خوددارى 

کند.

در حالى که نیم فصل رقابت هاى لیگ برتر فوتبال ایران به پایان رســید، 
اتفاقى جالب و شــاید غیر قابل باور در باالترین ســطح فوتبال کشورمان 
رخ داده است. پنج تیم از 16 تیم حاضر سرمربى ندارند و به جز نفت مسجد 
سلیمان بقیه با مربى موقت و حتى بازیکن اداره مى شوند. استقالل سردمدار 
تیم هاى بدون سرمربى است. آنها سه بازى اخیر خود در لیگ را با سرپرست، 
آنالیزور، مترجم و بازیکن سپرى کردند و هنوز مشخص نشده که استراماچونى 

برمى گردد یا شخص دیگرى هدایت این تیم را به عهده مى گیرد.
پارس جنوبى جم دیگر تیمى است که بعد از رفتن فراز کمالوند جانشینى برایش 
مشخص نکرده اســت. آنها در 2 دیدار اخیر با کمک مربیان سابق کمالوند کار 
مى کنند و دست بر قضا به یک برد هم دســت پیدا کرده اند. ذوب آهن پس از 

جدایى منصوریان مقابل سایپا با مربى موقت خود یعنى حسن استکى به میدان 
رفت و شکست خورد. آنها هم قرار است تا آخر هفته سرمربى جدید خود را معرفى 
کنند اما هنوز چنین اتفاقى رخ نداده است. تراکتور تبریز مانند استقالل در سه 
دیدار اخیر بعد از جدایى مصطفى دنیزلى، بدون سرمربى به مصاف رقبا مى رود و 
6 امتیاز نیز تا به اینجا به دست آورده است. احد شیخ الرى و ساکت الهامى مربیان 
تى تى ها در این روزها بوده اند. نفت مسجد سلیمان نیز بعد از صعود به نیمه نهایى 
جام حذفى مهدى تارتار را از دست داد. تالش هاى آنها براى بازگشت او بى ثمر 
بوده و باید به دنبال سرمربى براى نیم فصل دوم باشند. آنها تنها تیمى هستند که 
بدون سرمربى بازى را انجام ندادند. حال باید دید طى روزهاى آتى صاحب پنج 

نیمکت بدون سرمربى چه کسانى خواهند بود .

از مدت هــا قبل زمزمه هــاى اختالف 
کالدرون با عالیشاه به گوش مى رسید 
اما رفتارهایى که کالدرون از خود 
نشان مى دهد حکایت از به واقعیت 
تبدیل شــدن این موضوع دارد. 
البته که کالدرون با توجه به اینکه 
نســبت به پرداختــى مطالباتش 
با باشــگاه اختــالف دارد و حتى 
حضورش در ایران بعد از ســفرش 
به آرژانتین را منوط به حل شدن این 
مســائل مالى کرده باید دید اگر خودش در 
جمع سرخپوشان ماندنى شد روى نام عالیشاه 
در واقعیت هم خط قرمز مى کشــد؟ عالیشاه 

ست هفته گذشــته بعد از اینکه در  فهر
شخصى 18 نفره قرار نگرفت در صفحه 

موضوع تاکید کرد خود ضمن بیان ناراحتــى اش از این 
به نظر سرمربى تیم احترام مى گذارد و تالش مى کند نظر او را در 
تمرینات تغییر دهد اما کالدرون در یکى از نشست هاى خبرى خود 
تاکید کرد که او تصمیم مى گیرد بازیکنان در چه پستى بازى کنند 
و به صراحت اعالم کرد در پستى که عالیشاه دوست دارد بازى کند 
پرسپولیس سه بازیکن به نام هاى امیرى، رسن و ترابى دارد. او حتى 
تاکید کرد امیرى و رسن قبول کرده اند که در پست هاى دیگر بازى 
کنند. در واقع سرمربى پرســپولیس به این موضوع اشاره کرده که 
عالیشاه حاضر به بازى در پست دیگر نیست. در هر صورت باید دید 
بعد از بازى مقابل نساجى کالدرون نام عالیشاه را در فهرست مازاد 

قرار مى دهد یا خیر.

جزییات انصراف فرهاد مجیدى از شغل رؤیایى

پرسپولیس بى امید مى  شود

 اگر چه لیگ کوثر لیگ حرفه اى است و دستمزد بازیکنان باید در 
قراردادها قید شود اما خیلى از قراردادها در لیگ برتر بانوان سفید 

است که این خالف رفتار حرفه اى است.
در فوتبال حرفه اى چه آقایان و چه خانم ها مى بایســت قرارداد 
خود با باشــگاه ها را شــفاف امضا کنند که یک نســخه از این 
قراردادها براى اخذ مالیات به اداره مالیات فرســتاده مى شود اما 

خیلى از قراردادهایى کــه اکنون در لیگ برتر بانــوان به امضاء 
مى رسد سفید است و بازیکنان براى بازى هایى که ارایه مى دهند 
دستمزدى دریافت نمى کنند و این به خاطر شرایط مالى باشگاه ها

 است.
زهرا خواجوى دروازه بان تیــم فوتبال بانوان وچان کردســتان 
که موفق شــد 953 دقیقه دروازه خود را در لیگ برتر بسته نگه 

دارد و ازاین حیث در فوتبــال ایران رکورددار شــود در این باره 
مى گوید:« ســقف قرارداد در زنان 100 میلیون اســت که شاید 
فقط یکى دو نفر این قرارداد را داشــته باشــند، در ایران خیلى ها 
با قــرارداد هیچ بازى مى کنند. اسپانســرها هم چــون تبلیغاتى 
نیســت، کمتر از بانوان حمایت مى کنند. اسپانسر ما اوایل فصل 
نتوانست به تعهدات خود عمل کند، به همین دلیل هیأت فوتبال 

تصمیم به قطع ارتبــاط گرفت و وچان کردســتان از ما حمایت
 مى کند.»

قراردادهاى صفر یا قراردادهاى هیچ نه فقــط در فوتبال بانوان 
بلکه در فوتســال بانوان هم وجود دارد و خیلى از تیم هاى بانوان 
در شرایطى آماده حضور در بازى ها مى شوند که هزینه حضور در 
بازى ها را هم بازیکنان از جیب مى دهند و این بیانگر نبود عدالت 

در توزیع پول دولتى در فوتبال آقایان و فوتبال خانم ها است. این 
در حالى است که فوتبال بانوان در سال هاى اخیر پیشرفت قابل 
توجهى داشته و از سویى فوتســال بانوان هم قهرمانى در آسیا را 
یدك مى کشد. رکورددار کلین شیت در فوتبال بانوان در مصاحبه 
خود به نکته اى اشاره کرده که یک رفتار غیر حرفه اى در فوتبال 

بانوان است.

قراردادهاى هیچ در فوتبال دختران

فرهــاد مجیدى یکــى از محبــوب تریــن بازیکنان 
رــرایط طبیعــى، در ش اســت و تاریــخ اســتقالل

تریــن آلترناتیــو براى مهم
جانشینى استراماچونى به 
شمار مى رود. اما هواداران 

و کانال هاى تلگرام
هوادارانحاضر در

هفتاد است شصت و
مشــغول کارند. بى
آنقدر که یکى از مح

از مدت هــا قب
ع کالدرون با
اما رفتاره
نشان مى
تبدیل ش
البته که
نســبت
باشــگ با
حضورش
ر به آرژانتین
مســائل مالى کرد
جمع سرخپوشان ما
واقعیت هم خط در

پر

 سبک مدیریت محمدحســن انصارى فرد در این چند ماه طورى 
بوده که هر شهروند ســاده اى مى تواند با خودش فکر کند: «من 
چرا نباید مدیرعامل پرسپولیس باشم؟» داســتان ساده است. از 
او مى پرســید: کالدرون چرا پول نگرفته؟ او جواب مى دهد: داریم 
تالش مى کنیم پولش را بدهیم. شما مى پرسید: طلب برانکو کى 
پرداخت مى شود؟ در جواب مى شنوید: مذاکرات در حال انجام است 
و به زودى نتایجش روشن خواهد شد. از او مى پرسید: واگذارى چه 

شد؟ او پاسخ مى دهد: فرایندش در حال انجام است. از او مى پرسید: 
بازیکنان از پارسال طلبکار هســتند. او جواب مى دهد: به زودى از 
خجالت شــان درمى آییم. دیدید چقدر کار آسانى است! فقط کافى 
است به قول کالدرون در کنار کلیدواژه «ان شاءاهللا توماروو»، گاه و 
بیگاه هم از بى پولى، بدهکارى و مشکالت مالى باشگاه گله کنید؛ 
به همین ســادگى شــما یک مدیرعامل خوب براى پرسپولیس 

خواهید بود

ان شاءا... تومارو!

این همه تیم بدون سکاندار

سامان قدوس، ستاره ایرانى آمیان، در مصاحبه اى
پیرامون مسائل مختلف صحبت کرده است.

بازیکن 26 ســاله و ایرانى آمیان، پس از 4 ماه 
غیبت در بازى بعدى این تیم فرانســوى مقابل 
مون پولیه به میادین بازخواهد گشت. او حاال بعد 
از 4 ماه سخت، مصاحبه اى انجام داده و پیرامون 

مسائل مختلف صحبت کرده است.
قدوس مى گویــد: دلم براى همــه چیز تنگ 
شده است. من مانند همیشــه از فوتبال بازى 
کردن لذت مى برم و خوشحال خواهم شد. من 
سخت تر از همیشه تمرین کردم. من روزى دو 
الى سه بار تمرین مى کردم تا بدنم را آماده نگه 
دارم و منتظر بودم تا زمان بازگشتم فرا برسد. من 
مصدومیت جدیدى از ناحیه پشت پا داشتم اما 

چیز خیلى جدى و مهمى نیست.
قدوس گفت: ایــن بزرگ ترین مشــکل در 
حرفه من بوده اســت. در ابتدا از لحاظ ذهنى 
محرومیت از چیزى که دوستش داشتم، برایم 
فوق العاده دشــوار بود. با این وجود اما من 
حمایت تمام هم بازى ها، دوستان و البته 

باشگاه و هواداران را حس کردم.
ســتاره ایرانى آمیان تصریح کرد: من مشتاقانه 
منتظر سال 2020 هســتم و مى خواهم نسخه 

ارائه دهــم. باید از بهتــرى از خود 
و نظــر روحى،  تاکتیکــى 
به  سطح جدیدى جســمى 
همه را غافلگیر برسم. مطمئنا 

مى کنم.

قدوس: در 2020  همه را غافلگیر مى کنم

اینهنه

ى مقابل 
حاال بعد 
پیرامون 

چیز تنگ
ل بازى
 شد. من
وزى دو
ماده نگه
رسد. من
شتم اما

ـکل در 
 ذهنى 
 برایم
ا من 
 البته 

باید از بهتــرى از خود ارائه دهــم.
و نظــر روحى،  تاکتیکــى 
به  سطح جدیدى جســمى 
همه را غافلگیر برسم. مطمئنا 

مى کنم.
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مزایده 
شــماره آگهى: 139803902004000323 تاریخ آگهى: 1398/10/02 شماره پرونده: 
139804002004000268 آگهى مزایده پرونده اجرایى شــماره بایگانى: 9803321- 
تمامى ششدانگ عرصه و اعیان خانه ســمت غربى پالك شماره 3953 باقیمانده که یک 
شماره فرعى از آن مجزى شده به مســاحت 177 مترمربع واقع در دروازه نو بازارچه احمد 
کور واقع در بخش 2 ثبت اصفهان آدرس: خیابان چهارباغ پایین- کوچه شهید بانکى (محله 
دروازه نو)- مقابل کوچه آدم زاده- پالك 123 و کدپســتى 8148646863 داراى دو جلد 
سند مالکیت مجموعًا ششدانگ به شــماره ثبت 15981، دفتر 121، صفحه 511 و شماره 
ثبت 14243، دفتر 113، صفحه 64 به نام اقدس حاجى باقرى فروشانى فرزند محمدعلى 
نسبت به دو دانگ و سید عباس مصطفوى فروشانى فرزند سید ابوالحسن نسبت به 4 دانگ 
ثبت و صادر شده است با حدود: شماًال: به طور 5/70 دیواریست اشتراکى با پالك 3957 
شرقًا: به طور 19/20 دیواریست اشتراکى با خانه 3953/1 جنوبًا: در سه قسمت که قسمت 
دوم غربى به ترتیب به طول هاى 6/20 و 1/75 و 4/45 به دیوار خانه 3591 غربًا: یک: در 
دو قسمت دوم جنوبى است به طول هاى 5 متر و 3/18 متر تحتانى دیواریست مشترك و 
فوقانى به دیوار دکان 3952 دوم: درب و دیواریست به طول 4/80 متر به بازارچه سوم: در 
دو قسمت اول شمالى است به طول هاى 8/80 متر و 7/20 متر تحتانى دیواریست مشترك 
و فوقانى به دیوار دکان 3954 حقوق ارتفاعى: یک میزاب بدن شــوى براى دکان 3954 
گواهى شده است. که طبق نظر کارشناس رسمى پالك فوق ساختمانى احداث شده در دو 
طبقه (زیرزمین، همکف و اطاق روى راه پله) با قدمتى بالغ بر 35 سال و حدود 200 مترمربع 
اعیانى با مشــخصات دیوارهاى آجرى باربر، ســقف تیرآهن و آجر، نماى خارجى از آجر، 
دربهاى داخلى از دیوار حیاط از سنگ و کف از موزائیک است یک واحد پارکینگ مسقف 
در محل ورودى پیش بینى شــده، سیستم ســرمایش کولر ابى و گرمایش بخارى گازى 
است. ملک داراى انشعابات آب، برق و گاز مى باشــد که طبق سند رهنى شماره 21860 
مورخ 1386/9/18 و سند متمم رهنى 66872 مورخ 1391/12/27 تنظیمى در دفترخانه 
اسناد رسمى شماره 129 اصفهان در رهن بانک پارسیان واقع مى باشد و طبق اعالم بانک 
بســتانکار ملک تا تاریخ 1399/8/23 بیمه مى باشد از ساعت 9 الى 12 روز یکشنبه مورخ 
98/11/6 در اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقى چهارراه 
اول ”شهید صداقتى" ابتداى خیابان الهور سمت چپ طبقه ســوم به مزایده گذارده مى 
شود. مزایده از مبلغ پایه 5/800/000/000 (پنج میلیارد و هشتصد میلیون 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 باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى 
و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده 
مزایده اســت ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه 
هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد مى گردد ضمنا این آگهى در یک نوبت در 
روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان مورخ 98/10/8 درج و منتشــر مى گردد و در صورت 
تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول مى گردد. توضیحًا جهت شرکت در جلسه مزایده باید 
مبلغ پایه پس از اخذ شناســه واریز از این اداره طى فیش سپرده در وجه اداره اجراى اسناد 
رسمى بابت پرونده کالسه فوق پرداخت گردد و ارائه اصل فیش واریزى به همراه تقاضاى 
کتبى و ارائه کارت شناسایى معتبر الزامى اســت. ضمنًا برنده مزایده باید مابقى مبلغ خرید 
را تا پایان وقت ادارى همان روز طى فیش مخصوص در اداره ثبت اسناد و امالك پرداخت 

نماید. م الف: 709800 اداره اجراى اسناد  رسمى اصفهان /10/140
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
برابر آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى 
فاقد سند رسمى مستقر در منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان  تصرفانه مالکانه 
و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا 
به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود و در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى دارند میتوانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى نســبت به ردیف (الف) به مدت دو ماه و نسبت به ردیف (ب) به مدت یک ماه 
اعتراض خود را به این منطقه تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض دادخواســت خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند و گواهى طرح دعوا را به این 
منطقه ثبتى ارائه نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
1 راى شماره 139860302210001720- 1398/09/28 خانم معصومه عباسى پور به 
شماره شناسنامه 3 اصفهان و کد ملى 4911378931 فرزند عباس ششدانگ قسمتى از یک 
باب انبار به مساحت 1919/91 مترمربع مفروزى از پالك 116 فرعى از 2251 اصلى واقع 

در بخش 6 ثبت اصفهان انتقال عادى مع الواسطه از طرف کاظم قلیجانى. 
2 راى شــماره 139860302210001644- 1398/09/17 آقاى حسین جمشیدى قهه 
به شماره شناسنامه 16 شهرضا و کد ملى 5129766156 فرزند حیدر ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت 150/35 مترمربع مفروزى از پالك 99 اصلى واقع در بخش 6 ثبت 
اصفهان انتقال عادى مع الواسطه از طرف آقایان سیف ا... سلیمانى فر به شماره شناسنامه 

6059 و محمدقاسم ورنامخواستى بشناسنامه 1877.
3 راى شــماره 139860302210001645- 1398/09/17 آقاى حسین جمشیدى قهه 
به شماره شناسنامه 16- شــهرضا و کد ملى 5129766156 فرزند حیدر ششدانگ یک 
باب ساختمان به مساحت 274/40 مترمربع مفروزى از پالك 99 اصلى واقع در بخش 6 
اصفهان. انتقال عادى مع الواسطه از طرف آقایان سیف ا... سلیمانى فر به شماره شناسنامه 

6059 و محمدقاسم ورنامخواستى بشناسنامه 1877. 
4 راى شماره 139860302210001710- 1398/09/24 آقاى منصور صالحى به شماره 
شناسنامه 3725 و کد ملى 2410445128 فرزند منوچهر ششدانگ یک باب باغ ویال به 
مساحت 1350/24 مترمربع مفروزى از پالك 7 فرعى از 1762 اصلى واقع در بخش 6 ثبت 
اصفهان. انتقال عادى مع الواســطه از طرف سید عبدالرسول رحیم زاده و پالك 1762/8 

انتقال عادى مع الواسطه از طرف محمد صیام پور.
5 راى شماره 139860302210001741- 1398/09/30 آقاى اصغر ملک پور به شماره 
شناسنامه 1250 و کد ملى 4650222524 فرزند اکبر ششــدانگ یک باب ساختمان به 
مســاحت 249/70 مترمربع مفروزى از پالك 1098 فرعى از 2248 اصلى واقع در بخش 

6 ثبت اصفهان. انتقال عادى مع الواسطه از طرف خانم طاهره طائبى فرزند غالمرضا.
6 راى شــماره 139860302210001635- 1398/09/14 آقاى ســید محمد اخالقى 
به شماره شناســنامه 26 و کد ملى 1287008641 فرزند محمد سه دانگ یک باب سوله 
تجارى انبار مواد غذایى به مســاحت 1207/80 مترمربع مفــروزى از پالك 86 فرعى از 
2251 اصلى واقع در بخش 6 ثبت اصفهان. انتقال عادى مع الواسطه از طرف مهدى حاجى 

علیزاده فرزند رضا.
7 راى 139760302210001636- 1398/09/14 هیــات آقاى امیــد میرمقتدائى به 
شماره شناســنامه 55 کد ملى 1286944082 فرزند ســید محمد بر سه دانگ یک باب 
سوله تجارى انبارى مواد غذایى به مساحت 1207/80 مترمربع مفروزى از پالك شماره 
86 فرعى از 2251 اصلى واقع در بخش 6 حوزه ثبت ملک جنوب شــرق اصفهان. انتقال 
عادى مع الواسطه از طرف آقاى مهدى حاجى علیزاده فرزند رضا. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1398/10/08 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/10/23 م الف: 711650 منطقه ثبت اسناد و 

امالك جنوب شرق اصفهان /10/148
 اخطار اجرایى

شماره 284/98 به موجب راى شماره 422 تاریخ 98/5/9 حوزه یازدهم شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه عیسى بوستان افروز به نشانى 
مجهول المکان محکوم است به خوانده محکوم به پرداخت مبلغ شانزده میلیون و دویست 
و شصت و شــش هزار تومان (162660000 ریال)  بابت اصل خواسته و همچنین هزینه 
دادرسى مبلغ دویست و هفت هزار و پانصد تومان  (207500 تومان ) و حق الوکاله ى وکیل 
طبق تعرفه  و خســارت تاخیردرتادیه از تاریخ دادخواست  98/3/25 بیست و پنجم خرداد 
ماه نود و هشــت لغایت اجراى حکم در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتى.محکوم 
له: عبدالرسول نوراله با وکالت حمید محمد کبیرى به نشــانى: نجف آباد جاده کمربندى 
جنوبى روبروى کشتارگاه دام کاروانسراى عشایر ماده 34قانون اجراى احکام: همین که 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع 
اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهــد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم 
و استیفاء محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه 

نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قســمت اجرا تسلیم کند و اگر 
مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 710229/م الف-شعبه یازدهم شوراى حل اختالف نجف 

آباد /10/143
 اخطار اجرایى

شماره 283/98 به موجب راى شماره 424 تاریخ 98/5/9 حوزه یازدهم شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه عیسى بوستان افروز به نشانى 
مجهول المکان محکوم است به خوانده محکوم به پرداخت مبلغ هفت میلیون و دویست 
و شصت و یکهزار تومان  بابت اصل خواســته وهزینه دادرسى 965000 نود و شش هزار 
و پانصد تومان و حق الوکاله ى وکیل طبق تعرفه  و خســارت تاخیردرتادیه از تاریخ ثبت 
دادخواســت  98/3/26 لغایت اجراى حکم در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتى.
محکوم له: على پاســبانى با وکالت حمید محمد کبیرى به نشانى: نجف آباد خ امام غربى 
چهارباغ مقابل تاالر چهارباغ جنب مسجد امام حسن 34583-85186 ماده 34قانون اجراى 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده 
روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى 
کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میســر باشد و در صورتى که خود را قادر به 
اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا 
تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 710240/م الف-شعبه یازدهم شوراى 

حل اختالف نجف آباد /10/144
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان سمانه حسینى دادخواستى به خواسته الزام خوانده به مطالبه نفقه به طرفیت خوانده 
على آقا حسینى به شوراى حل اختالف شعبه نهم شهرســتان نجف آباد تسلیم نموده که 
پس از ارجاع به شماره 842/98 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 98/11/16 ساعت 11 
تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد 
به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب 
یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشــار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى 
گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه 
ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است 
درصورت عدم حضور شورا به خواسته ابالغ رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد 
نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 710302/ م 

الف شعبه نهم شوراى حل اختالف نجف آباد/ 10/145
 اخطار اجرایى

شماره 1169/98 به موجب راى شماره 1169/96 تاریخ 96/8/1 حوزه 5 امیر آباد  شوراى 
حل اختالف شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه 1- یداله سورانى 
2- روح اله شمسى به نشانى 1- آزادگان فاز 2 خ آزادى کوى وحدت پالك 1 کد پستى 
8513949564 2- مجهول المکان محکوم اســت به محکومیــت خوانده ردیف دوم 
بحضور در یکى از دفاتر اسناد رسمى و انتقال ســند ماشین پژو پارس به شماره انتظامى 
493 د 48  ایران 53 به نــام خواهان و محکومیت خوانده ردیــف اول که پرداخت مبلغ 
صد و شــصت و پنج هزار تومان  بابت هزینه هاى دادرسى و پرداخت هزینه هاى انتقال 
اتومبیل فوق الذکر در حق خواهان.محکوم له: سید جواد هاشمى به نشانى: ویالشهر بل 
باهنر خ پاسداران والفجر 5 پالك 33 ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به 
محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا 
بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالــى معرفى کند که اجراى حکم و 
استیفاء محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه 
نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر 
مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 710315/م الف-شعبه پنجم شوراى حل اختالف نجف 

آباد/ 10/146
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان امید غالمى دادخواستى به خواسته الزام خوانده 20/000/000 به طرفیت خوانده 
اکبر جعفرى تهرانى به شوراى حل اختالف شعبه دوم شهرستان نجف آباد تسلیم نموده 
که پس از ارجاع به شــماره 963/98 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 98/11/20 
ســاعت 9/30 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى 

معینى نمى باشــد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شــورا برابر ماده 73 قانون آیین 
دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و 
به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و 
نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین 
شده حضور یابد بدیهى اســت درصورت عدم حضور شورا به خواســته ابالغ رسیدگى 
نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط 
یک نوبت درج خواهد شد. 710646/ م الف شــعبه دوم شوراى حل اختالف نجف آباد/ 

10/147
 مزایده اموال منقول

اجراى احکام حقوقى شعبه سوم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده 
اجرایى کالســه 971113 ج/3 له آقاى فریدون رضازادگان علیه آقاى مهران سعادتمند 
مبنى بر مطالبه 11645432462 بابت محکوم به و هزینــه هاى اجرایى و حق االجراى 
دولتى در تاریخ 98/10/22 ساعت 8/30 صبح در محل اجراى احکام دادگسترى اصفهان 
طبقه زیرزمین اتاق 18 جهت فروش 1/2 دانگ از 6 دانگ ملکى به پالك ثبتى شــماره 
3475/123 بخش 5 ثبتى اصفهان که عرصه آن وقف مى باشد ملکى مرحوم عبدالحمید 
رضازادگان و اکنون در تصرف محکوم له و خالى از سکنه مى باشد که توسط ورثه محوم 
به انتقال رســمى به محکوم به محکوم علیه شده است با مشــخصات مندرج در نظریه 
کارشناسى که ذیًال درج شده است که توسط کارشــناس رسمى دادگسترى به شرح ذیل 
ارزیابى شده و نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید 
مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشــانى اصفهان پل وحید کوى جاللى بن 
بست پوریا پالك 141 مراجعه و از ملک بازدید و در روز مزایده با همراه داشتن 10 ٪ درصد 
بها به صورت نقد یا چک تضمین شــده بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در جلسه 
مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. تسلیم ملک 
مورد مزایده پس از پرداخت تمام بهاى آن صورت خواهــد گرفت. هزینه هاى اجرایى بر 
عهده محکوم علیه مى باشد. و مابقى ثمن را ظرف حداکثر یک ماه پرداخت واال ده درصد 
واریزى به نفع دولت ضبط خواهد شد. اوصاف ملک مورد مزایده: ملک مورد نظر واقع در 
اصفهان خیابان وحید کوچه شهید جاللى غربى انتهاى بن بست پوریا پالك 141 بازدید 
و معاینات الزم انجام و با استفاد و بررسى هاى بعمل آمده نتیجه شرح گزارش ذیل اعالم 
مى گردد: مورد بازدید ششدانگ یکباب خانه مسکونى قدیمى بموجب سند ثبتى و استعالم 
از شهردارى منطقه عرصه آن موقوفى به مســاحت حدود 262/31 مترمربع تحت پالك 
ثبتى 3475/123 در بخش 5 ثبتى به شماره ثبت 96189 در دفتر 539 صفحه 496 مسبوق 
به ثبت بوده با اعیانى دو طبقه شــامل زیرزمین و فوقانى مســکونى که در تصرف وراث 
رضازادگان مى باشد و با دیگر مشخصات به شرح دیوارهاى آجر و ستون فلزى سقفها آهن 
و آجر قسمتى هم سیمانى و تیرچه و با پوشش داخلى گچ و رنگ قدیمى طبقه فوقانى رنگ 
بلکا در و پنجره هاى  فلزى فرش کفها موزائیک و ســیمان نماى بیرونى سنگ 7 سانتى 
قدیمى و سرامیک حیاط موزائیک و بدنه سنگ 7 ســانتى طبقه فوقانى سمت حیاط فاقد 
نما با سرویسهاى بهداشتى و آشپزخانه کاشى و سرامیک قدیمى با کابینت فلزى سیستم 
گرما سرما آبگرمکن و بخارى و کولر داراى اشــتراکات شهرى مربوطه و با زیربناى جمعًا 
حدود 260 مترمربع و با قدمت ساختمانى باالى 35 سال مى باشد در بخش شمالى ملک 
یکباب مغازه به مساحت تقریبى حدود 30 متر مربع با راه دسترسى از طریق چندین پله در 
پیاده رو خیابان کنار گذر (بلواز میرزا کوچک خان) فاقد مجوز بصورت بال استفاده و بسته 
روئت گردیده است. نظریه کارشناســى: اکنون با عنایت به شرح فوق الذکر و قرار صادره 
و نیز با لحاظ نمودن کلیه عوامل موثر در موضوع باالخص موقعیت محل چ گونگى ســند 
و مالکیت نوع کاربرى مساحت شکل و قواره عقب نشــینى شرایط عرضه و تقاضا و غیره 
ارزش روز پالك ثبتى فوق الذکر (حق تملک اعیانــى و حقوق به وراث رضازادگان) برابر 
11/250/000/000 یازده میلیارد و دویست و پنجاه میلیون ریال ارزیابى و بر این اساس 
ســهم 1/2 دانگ از 6 دانگ آن بمیزان 2/250/000/000 دو میلیارد و دویســت و پنجاه 
میلیون ریال محاسبه و اعالم مى گردد. با توجه به نامه اداره اوقاف باید مبلغ23/326/000 
ریال بابت اجور معوقه پرداخت و هنگام تنظیم سند اجاره پذیره انتقال به اخذ 15 درصد مابه 
التفاوت بر اساس نظر کارشــناس آن اداره اخذ خواهد شد. م الف: 699746 مدیر و دادورز 

اجراى احکام حقوقى اصفهان/9/510

رئیس پلیس راهور استان اصفهان گفت: در آذرماه 98 هشت 
هزار و 500 گواهینامه صادر شده که در 9 ماهه امسال، حدود 

99 هزار و 600 گواهینامه صادر شده است.
سرهنگ محمدرضا محمدى در گفت وگو با ایمنا، اظهار کرد: 
در استان اصفهان 180 آموشگاه فعال پایه یک، پایه 2 و 3، 

موتور سیکلت و ویژه فعال هستند.
وى با بیان اینکه 65 آموزشــگاه رانندگى در شهر اصفهان 
فعال است، افزود: مابقى این تعداد در کل استان فعال هستند 
و به دلیل اینکــه آزمون کتبى با ناجاســت در آزمون هاى 
عملى بازرسى هاى الزم صورت مى گیرد. محمدى تصریح 
کرد: بازرســى ها به طور هفتگى از همه آموزشگاه ها انجام 

مى شود. وى با اشاره به اینکه اگر تعداد کشته هاى هنرجویان 
آموزشگاهى باال باشد بررسى هاى الزم صورت مى گیرد، 
گفت: سوابق آموزشگاه هایى که فوتى هاى بیشترى داشته 
باشند بررسى مى شود و با آموزشگاه هایى که تلفات بیشترى 
در هنرجویان شان داشته باشند برخوردهاى الزم طبق ماده 
14 صورت مى گیرد و سهم تقصیر هم ممکن است به آنها 

تعلق بگیرد که خوشبختانه موارد اینچنینى نداشتیم.
وى در خصوص صــدور گواهینامه ها در ســال 98 گفت: 
در آذرماه 98 هشــت هزار و 500 گواهینامه صادر شده که 
در 9 ماهه امســال، حدود 99 هزار و 600 گواهینامه صادر 

شده است.

رئیس شوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى اصفهان با اشاره 
به تبیین ابعاد 9 دى در 10 مسجد شاخص اصفهان گفت: 
مراسم این روز از ســاعت 9 و 30 دقیقه صبح در میدان 

انقالب برگزار مى شود.
محمد على احمــدى با اشــاره به برنامه هاى ســتاد 
بزرگداشت 9 دى در اســتان اصفهان افزود: براى این 
روز حماســى برنامه هاى تبیینــى مختلفى پیش بینى 
شده است که از آن جمله مى توان به تبیین عبرت هاى 
9 دى در بیش از 150 مسجد استان اصفهان و استفاده 
از ظرفیت هاى صدا و سیما، رسانه ها، مساجد، مدارس، 
دانشگاه ها، مراکز فرهنگى، ادارات و سایر تشکل هاى 

مردمى اشاره کرد و در راهپیمایى و تجمع نهم دى ماه 
یکى از شاخصه هایى که به آن توجه شده است بیانیه گام 

دوم انقالب اسالمى است.
رئیس شوراى هماهنگى تبلیغات استان ادامه داد: در شهر 
اصفهان عالوه بر فعالیت هاى ذکر شــده در 10 مسجد 
شاخص به صورت ویژه برنامه هاى تبیینى برگزار مى گردد 
و در این راستا تولیدات و محتواهاى مناسبى تهیه شده که 

در اختیار سخنرانان و روحانیت معزز قرار گرفته است.
محمد على احمدى هم چنین به برنامه هاى 9 دى در سایر 
شهرستان هاى استان نیز اشاره کرد و گفت: مراسم 9 دى 

در تمامى شهرستان ها نیز برگزار خواهد شد.

صدور 100 هزار گواهینامه 
رانندگى در 9 ماه

برنامه هاى گرامیداشت 9 دى 
در اصفهان اعالم شد

دلیل یک فرود اضطرارى 
پرواز یکى از شرکت هاى هواپیمایى در مسیر تهران - 
بوشهر 45 دقیقه بعد از پرواز، ساعت 7 و 40 دقیقه صبح 
روز شنبه در فرودگاه بین المللى اصفهان به زمین نشست. 
دلیل این فرود اضطرارى بدحالى یکى از مسافران اعالم 
شد و این مسافر بالفاصله به بیمارستان منتقل شد، اما 
آنطور که اعالم شــده، ضعف و بدحالى بوده و مشکل 
خاصى نداشته است. پس از پیاده شدن مسافر، هواپیما 
فرودگاه شــهید بهشــتى اصفهان را به مقصد بوشهر 

ترك کرد.

امدادرسانى برفى
معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان اصفهان 
از امدادرســانى به 54 حادثه دیده گرفتــار در برف در 
اصفهان خبر داد. داریوش کریمى گفت: درنخستین هفته 
زمستان نجاتگران جمعیت هالل احمر استان اصفهان 
به 54 حادثه دیده جاده اى گرفتار در برف و امدادخواهى 

شهرى امدادرسانى کردند.

توصیه به مسئولیت پذیرى 
اســتاندار اصفهان  به بحــران آلودگى هوا  اشــاره اى 
داشت و گفت: در هفته گذشــته با تشدید آالینده هاى 
جوى و کمبود گاز در کشــور اجازه استفاده مازوت را به 
صنعت پاالیشگاه ندادم. عباس رضایى   تاکید کرد: اگر 
شهروندان نسبت به مسئولیت هاى فردى و اجتماعى 
هوشیار باشند مى توان به عبور از این بحران امیدوار شد.

خبر

سامانه پایش کیفى هواى اداره کل حفاظت محیط زیست 
اصفهان از صبح روز چهارشنبه چهارم دى از کار افتاد و 

همچنان غیرفعال است.
از کار افتادن ســامانه پایش کیفى هواى اصفهان از روز 
چهارشنبه که کالن شــهر اصفهان و شهرهاى بزرگ و 
نواحى صنعتى این اســتان هواى آلوده اى را پشــت سر 
گذاشــتند از موضوع هاى مورد توجه مردم و شبکه هاى 

اجتماعى در چند روز اخیر بود.
بسیارى از مردم با انتقاد از فعال نبودن این سامانه به ویژه 
در این روزهاى آلوده، خواهان توجه بیشــتر مسووالن 
و مدیریت بحران استان به رفع مشــکالت این چنینى 
و اطالع رسانى به موقع و شــفاف به مردم شدند و حتى 
عده اى عنوان کردند که اطالع رســانى نیز دچار بحران 

شده است.
از طرفى در این روزها که ســامانه پایــش کیفى هواى 
اصفهان از کار افتاده بود، بسیارى از مردم به سامانه مرکز 
پایش و کنترل کیفیت هواى شهر اصفهان که متعلق به 
شهردارى اســت، مراجعه کردند و آمار آن را مالك خود 

قرار دادند.
بابک صادقیــان رییس امور آزمایشــگاه هاى اداره کل 
حفاظت محیط زیست اصفهان پیش از این درباره فعال 
نبودن ســامانه پایش کیفى هوا به ایرنا گفته بود که  به 
دلیل اختالل ها و قطعى ســرویس یکى از اپراتورهاى 
مخابراتى، امکان دریافت اطالعــات و داده هاى کیفى 
هوا از ایستگاه هاى مستقر در سطح شهرها وجود نداشت. 

در این مطلب عنوان شد که با توجه به استمرار پایدارى و 
انباشت آالینده ها، استخراج اطالعات ایستگاه هاى شهر 
اصفهان روز پنجشنبه پنجم دى با حضور کارشناسان در 

محل ایستگاه ها به صورت غیر مکانیزه انجام گرفت.
در این خصــوص کارشــناس اداره کل حفاظت محیط 
زیســت اســتان اصفهان در گفت وگو با ایســنا، با رد 
شــائبه هاى به وجود آمده مبنى بر تعمــدى بودن قطع 
دسترسى به سایت و اپلیکیشــن اطالع رسانى کیفیت 
هوا، به دلیل شــرایط آلودگى هواى ایــن روزها، اظهار 
کرد: به دلیل قطعى اینترنت ایســتگاه هاى ســنجش 
کیفیت هوا، فعًال قادر به اعالم وضعیت هواى اصفهان و 

شهرستان هاى استان نیستیم.
محمــود مزارع با اشــاره بــه اینکه از ســاعت 10 صبح 
روز چهارشــنبه هفتــه گذشــته، اتصــال اینترنــت در

 ایســتگاه هاى محیط زیست اســتان که تحت پوشش 
APN۴G ایرانسل است قطع شده، گفت: ایرانسل قطعى 
اینترنت را به اداره کل حفاظت محیط زیست استان اطالع 

داد، اما ما از زمان اتصال مجدد اینترنت اطالعى نداریم.
وى همچنین با رد موضوع بدهى اداره کل حفاظت محیط 
زیست استان به ایرانسل که چندى پیش مدیرکل حفاظت 
محیط زیست استان اعالم کرده بود، گفت: درحال حاضر 
بحث بدهى اصال مطرح نیســت، همچنین بدهى قبلى 

مبلغ ناچیزى بود که آن هم پرداخت شد.
وى تصریح کرد: اینکه گفته مى شود اداره کل حفاظت 
محیط زیست اصفهان به صورت تعمدى این سایت را از 

دسترس خارج کرده به هیچ عنوان درست نیست و اتصال 
و عدم اتصال اینترنت در اختیار ما نیســت که بخواهیم 
ســایت ها را از دســترس خارج کنیم و به محض اینکه 
ایرانسل اینترنت را برقرار کند ما اطالعات ایستگاه ها را به 

روز کرده و در اختیار مردم قرار مى دهیم.
از کار افتادن سامانه مرکز پایش کیفیت هواى اصفهان 
از چهارشنبه گذشــته در حالى اتفاق افتاد که از چند روز 
قبل، شــاخص هاى کیفى هوا در برخى از ایستگاه هاى 
کالنشهر اصفهان مانند رودکى و احمدآباد در این سامانه 

ثبت نمى شد.
کانال اطالع رسانى "پنج میلیون محیط بان" روز سه شنبه 
سوم دى، مطلبى با موضوع " پیگیرى رفع مشکالت فنى 
ایستگاه هاى ســنجش کیفیت هواى استان در نشست 
مشترك با معاون سیاسى امنیتى استاندارى اصفهان " 
منتشر کرد که به نظر مى آید براى پیگیرى این موضوع 

بود.
رییس امور آزمایشگاه هاى اداره کل حفاظت محیط زیست 
اصفهان نیز درباره غیر فعال شــدن برخى از ایستگاه هاى 
پایش کیفى هــوا در گفت و گو با ایرنا اظهار داشــت: این 
دستگاه ها به دلیل مشکالت فنى از مدار خارج شد و در تالش 
هستیم مشکالت فنى، برطرف و این ایستگاه ها فعال شوند 

البته این کار نیازمند هزینه هاى سنگین مالى است.
درحالیکه مســووالن اداره کل حفاظت محیط زیســت  
اصفهان از پیگیرى براى رفع مشکالت سامانه مرکز پایش 
کیفیت هوا خبر مى دهند، برخى از مردم و کارشناســان 

عنوان مى کنند که چگونه چنین سامانه اى داراى پشتیبان 
خدمات رســانى در مواقع بحرانى یا مشکالت مخابراتى 

نیست و آیا براى این موضوع، تدبیر و چاره اندیشى شده 
است.

تعمدى بودن قطع دسترسى به سایت و اپلیکیشن اطالع رسانى کیفیت هوا تکذیب شد

چرا  اداره محیط زیست اصفهان کیفیت هوا را اعالم نمى کند؟
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اســکى بازانى که در بزرگ ترین مســابقات اسکى دنیا 
شرکت مى کنند در معرض خطر مشکالت ضربان قلب 
هستند یعنى ضربان قلب آنها نامنظم مى شود. تحقیقاتى 
در این زمینه بر روى 53 هزار اسکى باز انجام شده و در 

مجله قلب به چاپ رسیده است.
خطر گسترش مشکل ضربان قلب تند و نامنظم یا ضربان 
قلب بسیار کند در میان اسکى بازانى که در مسابقات زیاد 
و طوالنى مدت شرکت مى کنند و باید با سرعت بیشترى 

حرکت کنند، زیاد است.
دکتر «کاسپر آندرسن»، متخصص قلب در بیمارستان 
دانشگاه آپساالى سوئد مى گوید: اســکى بازانى که در 
پنج مسابقه یا بیشتر شرکت مى کنند، 30 درصد بیشتر در 
معرض خطر مشکالت ضربان قلب هستند. اسکى بازانى 
که سریع تر به خط پایان مى رسد نیز 30 درصد بیشتر از 

دیگران در معرض این مشکالت هستند. از کل اسکى 
بازانى که در این مطالعات شرکت داشتند، 1/74 

درصد آنها دچار مشکالت ضربان قلب شدند.
دکتر اندرسن بیان کرده است 

که این تحقیقات بسیار مهم هســتند زیرا تعداد کمى از 
مطالعات به بررســى تأثیرات ورزش هاى استقامتى بر 
اختالالت ضربــان قلب پرداخته اند. ایــن تحقیقات بر 
روى افرادى انجام شده اســت که قاعدتاً  باید سالم تر از 

افراد عادى باشند.
محققان از معیارهایى همچون میــزان رقابت هایى که 
اسکى بازان در آنها شرکت کرده اند و زمان رسیدن به خط 
پایان استفاده کردند. همچنین فاکتورهایى از جمله سن، 

تحصیالت و شــغل این افراد نیز مورد تجزیه 
و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشــان داد که هر 

چقدر اسکى بازان سریع تر و در مدت 
کمترى پیست مسابقه را بپیمایند 

بیشــتر در معرض خطرات 
قلبــى 
هستند.

افزایش مصرف قند منجر به افزایش آکنه، افزایش وزن 
و نوسانات خلقى مى شود و جالب است بدانید افزایش 

مصرف قند باعث ایجاد سردردهاى دردناك مى شود.
 مصرف زیاد قند ناشى از نوسان ســریع در سطح قند 
خون شماست. بنابراین در واقع خود قند نیست که باعث 
سردرد مى شود بلکه تغییر سریع مصرف است که این 

مشکل را ایجاد مى کند.
این مى تواند توضیح دهد که چرا شما ممکن است بعد 
از گرسنگى چند ساعته و مصرف یک ماده پر از قند مثل 
بستنى دچار سردرد شوید. به گفته پزشکان؛ نوسانات 
سطح گلوکز بیش از سایر ارگان ها روى مغز شما تأثیر 
مى گذارد و طبیعى است که فردى بدون شرایط پزشکى 

خاص در این نوع شرایط دچار سردرد شود.
سردردهاى مربوط به قند همچنین مى تواند با عالیم 

مربوط به کمبود قند خون همراه باشــد. افت قند خون 
بیش از حد به عنوان هیپوگلیســمى شناخته مى شود، 
که مى تواند ناشــى از از رژیم غذایى بسیار سخت (به 
ویژه هنگامى که رژیم شــامل رد کــردن وعده هاى 
غذایى) اســت  و وعده هاى غذایى با تأخیر یا نامنظم 

باشد.
مشکل قند ناشى از خستگى نیز گاهى با عالیمى مانند 
میگرن دیده مى شود و این مهم اســت که بدانید اگر 
بدن شما بیش از مدت طوالنى هیپوگلیسمى را تجربه 
کند، در معرض خطــر ابتال به اغما و مرگ هســتید. 
هیپوگلیســمى اغلب با درمان دیابت همراه اســت و 
همچنین مى تواند یک عارضــه جانبى (هر چند نادر) 
ناشى از دارو، مصرف الکل، بیمارى هاى شدید کبدى 

یا کمبود هورمون باشد.

اگر فکر مى کنید کــه حمله هیپوگلیســمى را تجربه 
کرده اید، باید سریعاً به پزشک مراجعه کنید. افراد مبتال 
به دیابت یا نقص هورمونى نیز باید با پزشــکان خود در 
مورد برنامه هاى طوالنى مدت تسکین عالئم مشورت 
کنند، که معموًال شامل یک رژیم غذایى ساختارى است.

برخى از افراد نیز دچار خمارى قند هستند یعنى هنگامى 
که ما یک وعده غذایى سنگین یا قند سنگین را مصرف 
مى کنیم به خصوص اگر بدن ما بــا آن گلوکز زیادى 
آشنا نباشــد، یک انســولین را براى کمک به مقابله با 
آن قند اضافى که بدن ما را شــوکه مــى کند، فراهم 
مى کند. به طور کلى اگر ســردردهاى شما با افزایش 
تشــنگى، افزایش ادرار و تارى دید همراه است ، باید 
با پزشــک خود صحبت کنید تا سطح قند خون شما را 

کنترل کند.

امروزه پیتزا یکى از غذاهاى پرطرفدار است که روزانه به 
تعداد زیادى خریدارى یا پخته مى شــود. قطعاً بیشترین 
اخبارى که از پیتزا به گوشــتان خورده است، در رابطه با 
مضرات آن اســت اما پیتزا فوایدى هم دارد. براى مثال 

پیتزاى ســبزیجات به دلیل وجود سبزیجات تازه، گوجه 
فرنگى و سبوس هایى که در خمیر آن وجود دارد باعث 
پیشگیرى از سرطان مى شود. نرگس جوزدانى، متخصص 
تغذیه گفت: یکى از پر طرفدارترین و خوشمزه ترین غذا 
هاى موجود در جهان پیتزاســت که طرفــداران زیادى 
در بین کــودکان و بزرگســاالن دارد. او در ادامه افزود: 
مواد به کار برده شــده در تهیه پیتزا زمانى که به صورت 
صحیح در کنار هم چیده شوند، داراى فوایدى براى بدن 

خواهند بود. جوزدانى اظهار کرد: پیتزا به دلیل دارا بودن 
مواد مغذى مانند گوجه، فلفل دلمه اى، قارچ، گوشــت 
و... باعث به وجود آمدن انــرژى کامل براى انجام دادن 
کارهاى روزانه در بدن انســان مى شود. افراد با مصرف 
یک چهارم پیتزا نصف انــرژى الزم براى فعالیت هاى 
روزانه را کسب مى کنند. او گفت: فروشگاه ها و مراکز تهیه 
فست فود معموًال پیتزا هاى یخ زده را به فروش مى رسانند 
که حاوى روغن و نمک بســیار فراوان هستند. روغن و 

پیتزاهاى یــخ زده باعث افزایش نمــک فــراوان 
کلسترول و فشار خون افراد مى شود. این متخصص تغذیه 
ادامــه داد: برخى از انواع پیتزا مانند پیتزاى ســبزیجات به 
دلیل وجود ســبزیجات تازه، گوجه فرنگى و سبوس هایى 
که در خمیر آن وجود دارد باعث پیشــگیرى از ســرطان 
مى شوند.جوزدانى در پایان یادآورى کرد: توصیه مى شود 
افراد از پیتزا هایى که از مواد تازه و سالم تهیه شده، استفاده 

کنند.

یک مطالعه جدیــد در آمریکا نشــان مى دهد که یافتن 
هدف و معنایى در زندگــى مى تواند خطر مرگ زودرس 

را کاهش دهد.
محققان دریافتند افرادى که احساس مى کردند معناى 
زندگى را پیدا کرده اند، بهزیستى جسمى و روانى بهترى را 
گزارش داده و تمایل به داشتن عمر طوالنى ترى دارند اما 
افرادى که هنوز به دنبال معناى زندگى بودند، بهزیستى 
روانى بدتر و همچنین عملکرد ضعیف تر شناختى داشتند.

یافته هاى این تیم تحقیقاتى از دانشــگاه کالیفرنیاى سن 
دیگو حاکى از آن است که عدم دستیابى به هدف زندگى 
به خودى خود یک عامل خطر براى مرگ زودرس بوده و 
یافتن آن ممکن است به افزایش سال هاى عمر کمک کند.

به گفته یک استاد روانپزشکى و علوم اعصاب دانشکده 
پزشکى سن دیگوى آمریکا، بســیارى از افراد از منظر 
فلسفى به معنى و هدف در زندگى فکر مى کنند. نکته آن 
است که افرادى که به این معنا دست مى یابند نسبت به 
اشخاصى که در یافتن آن موفق نیستند، زندگى شادتر و 

سالم ترى دارند.

همچنین اثرات دستیابى به این معنا در افراد کمتر و بیشتر 
از 60 ساله متفاوت بوده اســت. در دهه دوم زندگى افراد 
به طور معمول در مورد شغل، شریک زندگى و هدف خود 
مطمئن نیستند. با ورود به دهه سوم و چهارم زندگى امکان 
دارد افراد شغل و شریک زندگى خود را پیدا کنند و جستجو 
براى یافتن معناى زندگى کاهش یافته و در عوض معنا 

افزایش مى یابد. 
بعد از 60 ســالگى معموًال این روند تغییر مى کند. افراد 
در این سن اغلب بازنشسته شــده اند. درست همانطور 
که داشتن شغلى ثابت منجر به شــفافیت هدف زندگى 
مى شود، از دست دادن آن منجر به ایجاد حسى مبهم در 

مورد هدف زندگى مى شود. 
بسیارى تصور مى کنند با از دست دادن شغلشان، بخشى 
از هویت خود را از دست داده اند. همچنین در این سنین 
مشکالت ســالمتى آغاز مى شــود و احتمال دارد افراد 
بسیارى از اعضاى خانواده و عزیزان خود را از دست بدهند. 
از همین رو با تغییر معناى قبلى افراد شروع به جست جوى 
دوباره براى یافتن معنایى جدید در زندگى خود مى کنند. 

پژوهشگران مى گویند نوجوانان چاق نسبت 
به همســاالن خود بیشــتر در خطر کاهش 

شنوایى در تمامى فرکانس ها، هستند.
دکتر «آنیل اللوانى»، مجرى این تحقیقات 
از مرکــز پزشــکى دانشــگاه کلمبیا در 
نیویورك،  مى گویــد چاقى در نوجوانان 
با بروز کاهش شنوایى حسى به تمامى 
فرکانس ها یا گســتره فرکانســى که 
انســان توانایى شــنیدن آنها را دارد، 
مرتبط اســت. به گفتــه وى کاهش 
شنوایى حســى، به دلیل آسیب دیدگى 

سلول هاى مویى گوش داخلى ایجاد مى شود.
ایــن مطالعات حاکــى از باالترین نرخ بــراى کاهش 
شنوایى فرکانس پایین اســت؛ یعنى 15/16 درصد از 
نوجوانان چــاق دچار کاهش شــنوایى فرکانس پایین 
هستند این مشــکل در 7/89درصد نوجوانانى که چاق 

نبودند دیده شد. 
افرادى که دچــار کاهش شــنوایى در فرکانس پایین 
هستند نمى توانند صداهایى را در فرکانس هاى 2000 
هرتز و پایین تر بشــنوند. این افراد ممکن اســت هنوز 
بتوانند صداهایى را در فرکانس باالتر که گستره شنوایى 
معمولى است یعنى از 20 هرتز تا 20 هزار هرتز را بشنوند. 

اغلب این افراد هنوز مى توانند صداى حرف زدن انسان 
را بشنوند اما ممکن اســت در شنیدن صداها در جاهاى 

شلوغ دچار مشکل شوند.
به گفته دانشــمندان این نتایج از نظر سالمت عمومى 
اهمیت بســزایى دارد. چرا که تحقیقات پیشین نشان 
داده بود 80 درصد از نوجوانان دچار کاهش شــنوایى، 
از مشکالت شنوایى خود بى اطالع هستند و نوجوانان 
چاق باید تحت غربالگرى منظم شــنوایى قرار داشته 
باشــند از این رو این مشــکل آنها مى تواند به منظور 
پیشــگیرى از بروز مسائ ل شــناختى و رفتارى به طور 

مناسب درمان شود.

مصرف قند چه وقت باعث سردرد مى شود؟
به
بتال
ود در
شورت 
ىاست.
ى هنگامى 
نرا مصرف 
گلوکز زیادى 
ک به مقابله با 
ـى کند، فراهم
ى شما با افزایش
د همراه است ، باید

طح قند خون شما را 

ان پیتزاهاى یــخ زده باعثا
اینمتخص اید

مى شو

حصروراثت 
مهدى چاوشــى نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 730 به شــرح دادخواست به کالسه 
1522/98 از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنیــن توضیح داده که 
شادروان خدیجه سلیمان نژاد نجف آبادى بشناسنامه 212 در تاریخ 94/8/28 اقامتگاه دائمى 
خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. مهرى چاوشى 
نجف آبادى ش ش 2148 ، 2. مهدى چاوشى نجف آبادى ش ش 730 (فرزندان متوفى)، 
متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 

708229/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد /10/142
مزایده اموال منقول

اجراى احکام حقوقى شعبه یازده اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده 
 کالسه 980040 ج/11 له خانم معصومه شهســوار و علیه 1- صدیقه کمائى 2- عصمت 
حاجى شفیعى 3- بهناز 4- الهام و میثم و بهنام شــهرت همگى یخچالى مبنى بر مطالبه 
مبلغ 709922800 ریال بابت محکوم به و هزینه هاى اجرایــى و حق االجراى دولتى در 
تاریخ 98/10/25 ساعت 8 صبح در محل اجراى احکام دادگسترى اصفهان طبقه زیرزمین 
اتاق 18 جهت فروش یک دستگاه سمند به شماره انتظامى 139 ن 11 ایران 13 که توسط 
کارشناس رسمى دادگسترى به شــرح ذیل ارزیابى شــده و نظریه وى مصون از تعرض 
طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده 
به نشــانى اصفهان پارکینگ فجر نزد حافظ اموال مراجعه و در روز مزایده از اموال بازدید و 
با همراه داشتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملى در وجه اجراى 
احکام حقوقى در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده 
خواهد بود هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشد و مابقى ظرف حداکثر یک ماه 
پرداخت واال ده درصد واریزى به نفع دولت ضبط خواهد شد. لیست اموال مورد مزایده: یک 
دستگاه سوارى سمند دوگانه سوز مدل 1394 اینجانب کارشناس منتخب ضمن حضور در 
دفتر شعبه و مطالعه پرونده به کالسه 980040 مربوط به خودرو به شماره انتظامى 139 ن 
11 ایران 13 به شماره موتور 161642 و شاسى 515507 به شرح ذیل اعالم نظر مى گردد 
1- اسناد و مدارك رویت شد 2- خودرو داراى بیمه نامه معتبر مى باشد 3- موتور خاموش بود 
4- وضعیت ظاهرى خودرو، الستیکها، خوب بود لذا قیمت آن برابر قیمت روز بازار ششصد 
میلیون ریال معادل شصت میلیون تومان برآورد و ارزیابى مى گردد مراتب جهت استحضار به 
حضور اعالم مى گردد. م الف: 702713 مدیر و دادورز اجراى احکام حقوقى اصفهان/9/521

مزایده اموال غیرمنقول
اجراى احکام حقوقى شــعبه دوم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده 
اجرایى کالسه 980463 ج/2 له سیما کلینى علیه مهران- نسرین- سیمین- شهرت همگى 
کلینى و خانم فاطمه یزدخواستى مبنى بر سه دانگ مشاع پالك ثبتى 234- 26 بخش 14 

اصفهان به تاریخ 98/10/22 ساعت 12:30 صبح در محل اجراى احکام دادگسترى اصفهان 
طبقه زیرزمین اتاق 18 جهت فروش سه دانگ ملکى به پالك ثبتى شماره فوق با مشخصات 
مندرج در نظریه کارشناسى که ذیل درج شده است ملکى طرفین و اکنون در تصرف مالکانه/ 
مستاجر خانم فاطمه یزدخواستى مى باشد توسط کارشناس رسمى دادگسترى به شرح ذیل 
ارزیابى شده و نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید مى 
توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانى فوق مراجعه و از ملک بازدید در روز مزایده 
با همراه داشتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملى در وجه اجراى 
احکام حقوقى در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده 
خواهد بود. هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشد. و مابقى ثمن را ظرف حداکثر 
یک ماه پرداخت واال ده درصد واریزى به نفع دولت ضبط خواهد شــد. اوصاف ملک مورد 
مزایده: وقوع ملک به نشانى اصفهان خیابان امام خمینى کوچه 12 پالك 4، بازدید و معاینه 
بعمل آمد اسناد ابرازى مالحظه و با محل تطبیق که نتیجه معاینات و بررسى ها به شرح ذیل 
اعالم مى گردد: محل مورد بازدید عبارت از یک باب منزل مسکونى که بصورت سه دانگ 
مشاع (36 حبه) از ششدانگ (72 حبه) به شماره 26/234 واقع در بخش 14 اصفهان ثبت 
گردیده، به مالکیت خانم فاطمه یزدخواســتى مالک 27 و 7/15 حبه (بیست و هفت حبه و 
هفت پانزدهم حبه از هفتاد و دو حبه) خانمها نسرین و سیما و سیمین هر سه کلینى هر کدام 
م الک 2 حبه و 2/3 حبه (دو حبه و دو سوم حبه از 72 حبه) و آقاى مهران کلینى 8/15 حبه 
(هشت پانزدهم حبه از 72 حبه جمعاً 36 حبه. که حدود آن عبارتست از: شماال یطول 14/25 
متر درب و دیواریست به کوچه عمومى شرقًا به طول 36/30 متر  دیواریست بدیوار پالك 
234 باقیمانده، جنوبًا طول 11/50 متر دیواریست بدیوار پالك، 230 و غربًا بطول 36/30 
متر به منزل مسکونى بشماره ملک 26/5912 مجرى شده از ملک 26/234، داراى حدود 
460 مترمربع عرصه بدون عقب نشینى و حدود 270 مترمربع اعیانى در یک طبقه و داراى 
زیرزمینى به مساحت تقریبى 400 مترمربع با اســکلت دیوار باربر و سقف طاق ضربى کف 
هال موزائیک، سطوح داخلى گج کشى درب و پنجره هاى خارجى فلزى درب هاى داخلى 
چوبى و فلزى سرویس و حمام و آشپزخانه کاشى و سرامیک، کابینت آشپزخانه فلزى نماى 
خارجى سنگ و فاقد نماسازى حیاط، کف حیاط موزائیک و درختکارى شده، اشتراکات گاز 
و آب و برق سیستم گرمایش بخارى، سیستم سرمایش کولر آبى، با قدمت حدود 38 سال با 
عنایت به مراتب فوق و موقعیت محل و مساحت عرصه و اعیان وقوع بنا نوع کاربرى، قدمت 
مشترکات و متعلقات شــرایط عرضه و تقاضا در بازار ارزش عرصه و اعیان منزل مسکونى 
ذکر شده مبلغ 14/280/000/000 ریال معادل چهارده میلیارد و دویست و هشتاد میلیون 
ریال معادل یک میلیارد و چهارصد و بیست و هشت میلیون تومان ارزیابى و تعیین مى گردد. 
مطابق اســتعالم ثبتى خانم ها نسرین و ســیمین هر کدام 2 و ده پانزدهم حبه و مهران 8 
پانزدهم حبه و خانم فاطمه یزدخواستى 27 هفت پانزدهم حبه مشاع مالک بر وفق ماده 110 
آیین نامه فروش امالك مشاع از مالکین تقسیم خواهد شد. م الف: 704252 مدیر و دادورز 

اجراى احکام حقوقى اصفهان/9/537

یواش تر اسکى کنید

کنند و باید با سرعت بیشترى 

خصص قلب در بیمارستان 
گوید: اســکى بازانى که در 
0 مى کنند، 30 درصد بیشتر در 
ن قلب هستند. اسکى بازانى 
ى رسد نیز 30 درصد بیشتر از

الت هستند. از کل اسکى 
4شرکتداشتند، 1/74

ضربان قلب شدند.
ت 

از جمله سن،  پایان استفاده کردند. همچنین فاکتورهایى
تحصیالت و شــغل این افراد نیز مورد تجزیه 

و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشــان داد که هر 
چقدر اسکى بازان سریع تر و در مدت 

کمترى پیست مسابقه را بپیمایند 
بیشــتر در معرض خطرات 

قلبــى 
دتند. هس

خون ش
سردرد
مشکل
این مى
از گرس
بستنى
سطح
مى گذ
خاص
سردرد

شرکت مجتمع کارخانجات تولیدى ماکان صنعت شتابان سهامى خاص به شــماره ثبت 61776 و شناسه ملى 14008086767 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ1398/04/05 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سید محمد طباطبایى به کدملى 1287184081 و سید حسین 
طباطبایى کوپایى به کدملى 5659394698 و مسعود اعرابى به کدملى 1292930616 بعنوان اعضاى اصلى هیات مدیره براى مدت دوسال 
انتخاب گردیدند. مصطفى هرندى فصیح به کدملى 1292129077 و ســید محمدرضا طباطبایى به کدملى 1287307787 بترتیب بسمت 
بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب شــدند. روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین 

گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (710921)

آگهى تغییرات

آگهى تغییرات
شرکت مجتمع کارخانجات تولیدى ماکان صنعت شتابان سهامى خاص به شــماره ثبت 61776 و شناسه ملى 14008086767 به استناد 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ1398/04/05 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : سید محمد طباطبایى کدملى 1287184081 بعنوان رئیس هیئت 
مدیره -مسعود اعرابى کدملى 1292930616 بعنوان مدیر عامل - سید حسین طباطبایى کوپایى کدملى 5659394698 بعنوان نائب رئیس 
هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسالمى و 
اوراق عادى و ادارى با امضاء ثابت مدیرعامل به همراه یکى از اعضاى هیئت مدیره متفقاً و با مهر شرکت معتبر است. مدیر عامل مجرى مصوبات 

هیئت مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (710922)

پژوهشگران مى
به همســاالن
شنوایى در تمام
دکتر «آنیل ال
از مرکــز پز
نیویورك، م
با بروز کاه
فرکانس ه
انســان ت
مرتبط اس

شنوایى حس

کاهش شنوایى سراغ چه کسانى بیشتر مى آید؟

با حضور رئیس هیئت مدیره، مدیر عامل و معاونان گروه 
سرمایه گذارى مسکن در شهر اصفهان، مراسم کلنگزنى 
آغاز فعالیت دو پروژه جدید بــه نام هاى باغ جنت و گل 
نرگس و بهره بردارى از پروژه مســکونى سایدا (سایه 

مادر) در این شهر صورت گرفت.
شــرکت ســرمایه گذارى مســکن زاینده رود یکى از 
شرکت هاى تابعه گروه ســرمایه گذارى مسکن است 
که  در سه استان اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیارى 
فعالیت دارد. چهارشــنبه 27 آذر مــاه 1398 با حضور 
فرشــچیان، رئیس هیئت مدیره گروه سرمایه گذارى 
مسکن، روزبه ظهیرى هاشمى، مدیر عامل و معاونین 
گروه، ضمــن کلنگزنى و اعالم آغــاز عملیات اجرایى 
پروژه هاى مسکونى گل نرگس و باغ جنت و همچنین 
افتتاح پروژه مســکونى ســایدا (بهار آزادى)، از پروژه 

تجارى فیروزه اصفهان نیز بازدید به عمل آمد.
در این مراســم که اعضــاى هیئت مدیره شــرکت 
سرمایه گذارى مسکن زاینده رود  به همراه مدیر عامل و 
مدیران این شرکت نیز حضور داشتند، مدرس هاشمى، 
مدیر عامل شرکت در سخنرانى خود گفت: پرسنل این 
شرکت با جدیت و پشتکار بر این باورند که پروژه هاى در 
دست اجراى این شرکت در برنامه زمانبندى تعریف شده 
با بهترین کیفیت اجرایى به پایان برسد و شاهد اجراى 
پروژه هاى جدید در سطح استان اصفهان و استان هاى 
همجوار باشــیم. در این مراســم تعدادى از مسئوالن 
شــهردارى و امور ســرمایه گذارى و مشــارکت هاى 

شــهردارى اصفهان که در پروژه گل نرگس به عنوان 
شریک با این شرکت همراه مى باشند نیز حضور داشتند.

مــدرس هاشــمى در ادامــه تأکیــد کرد: شــرکت 
سرمایه گذارى مسکن زاینده  رود سابقه طوالنى در امر 
ساخت و ســاز دارد و در طى سه دهه فعالیت خود بیش 
از 8000 واحد مسکونى، تجارى و ادارى در سه استان 
اصفهان یزد و چهارمحال و بختیارى احداث کرده است. 
وى گفت: معمارى و اجراى پروژه ها توسط این شرکت 
زبان زد خاص و عام است و خوشبختانه  مشارکت هاى 
خوبى نیز در اجــراى پروژه ها با امور مشــارکت هاى 
شهردارى، استاندارى و سایر ادارات و ارگان ها داشته ایم. 
در این راستا مشارکت با شــهردارى اصفهان در اجراى 

پروژه گل نرگس نیز گویاى این مطلب است.
مدیر عامل شرکت سرمایه گذارى مسکن زاینده رود در 
معرفى دو پروژه جدید این شرکت افزود: پروژه مسکونى 
گل نرگس و همچنین باغ جنت با طراحى ویژه و منحصر 
به فرد از جمله پروژه هاى مربوط به طرح آباد است که 
قرار اســت با اجراى این طرح، اتفاقى بزرگ در صنعت 
ساختمان کشور رقم بخورد. پروژه گل نرگس در قالب 
مشارکت با امور مشــارکت هاى شهردارى اصفهان در 
خیابان صفه اصفهان، جنوب مجموعه اتکاء که از نظر 
موقعیت دسترسى به مناطق خدماتى از قبیل مراکز خرید، 
تفریحى، بیمارستان و اتوبان داراى موقعیت بسیار عالى 
مى باشد در زمینى به مساحت 4270 متر مربع واقع شده 
که  2406 متر از آن به صورت L قرار دارد. 17 هزار متر 

مربع مساحت ناخالص پروژه است و 10 هزار متر مربع 
متراژ مفید واحدهاى مســکونى است. تعداد واحدهاى 
این پروژه 89 واحد است که میانگین متراژ واحدها حدوداً 
120 متر مربع است البته مساحت واحدها بین 80 تا 170 

متر مربع مى باشد.
مدیر عامل گروه و هیئت همراه پس از مراسم کنلگزنى با 
حضور در محل پروژه فیروز (چهار باغ)، در شهر اصفهان 
از این پروژه بازدید به عمــل آوردند و در جریان آخرین 
وضعیت اجرایى این پروژه قــرار گرفتند که در همین 
زمینه، توصیه  هــا و نظرات مدیر عامــل و تیم همراه 
به مدیران شرکت ســرمایه گذارى مسکن زاینده رود

 ارائه شد.
پروژه تجارى فیروزه در ابتداى خیابان چهارباغ اصفهان 
در زمینى به مســاحت 2537 متر مربع با زیر بناى 16 
هزار و 370 متر مربع در چهار طبقه روى همکف با چهار 
طبقه زیرزمین طراحى شده است. همچنین این شرکت 
سال گذشته با حضور در دومین کنفرانس بین المللى و 
هفتمین کنفرانس ملى سازه و فوالد و ارائه طرح سازه 
فلزى پروژه تجارى چهار باغ بــاال، موفق به اخذ رتبه 
تقدیر شده کشــورى شــد. اجراى این پروژه تجارى 
درست در 30 قدمى سى و سه پل نقطه عطفى خواهد بود 
و مطمئناً با استقبال چشم گیر مردم مواجه خواهد شد. در 
حال حاضر بیش از 85 درصد اجراى این پروژه عظیم به 
پایان رسیده و پیش بینى مى شود در شهریور سال 1399 

به بهره بردارى برسد.

آغاز عملیات اجرایى 2 پروژه و بهره بردارى 
از پروژه سایدا در اصفهان

پیتزاى ضد سرطان 
هم داریم! تأثیر یک عامل روانشناختى بر طول عمر



شهردارى شاهین شهر باستناد مصوبه شــماره 2139/ش مورخ 98/09/05 
شوراى محترم اسالمى شــهر در نظر دارد نسبت به فروش یک دستگاه وانت 
پیکان سفید رنگ مدل 1388 به شماره انتظامى 247 د 94 ایران 43 با قیمت 

پایه 200/000/000 ریال اقدام نماید.
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشــتر و اخذ اوراق مزایده مى بایستى در 
ساعات ادارى به واحد حسابدارى شــهردارى مراجعه و پیشنهادهاى خود را 
حداکثر تا پایان وقت ادارى روز یک شنبه مورخ 98/10/29 به دبیرخانه حراست 

تحویل نمایند. شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.

آگهى مزایده عمومى(نوبت اول) چاپ اول 

صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

 قــرآن معدن ایمــان و اصل آن اســت، چشــمه هــاى دانــش و دریاهاى 
علوم اســت، سرچشــمه عدالــت و نهر جــارى عدل اســت، پایــه هاى 
اســالم و ســتون هاى محکم آن اســت، نهرهاى جــارى زالل حقیقت و 
سرزمین هاى آن است. دریایى است که تشنگان آن، آبش را تمام نتوانند 
کشید و چشمه اى اســت که آبش کمى ندارد، محل برداشت آبى است 
که هرچه از آن برگیرند کاهش نمى یابد، منزلى اســت که مسافران 

موال على (ع)راه آن را  فراموش نخواهند کرد.

مدیر عامل و سردبیر: ایرج ناظمى
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6 راه حل براى مبارزه باکلسترول بد

 اضافه وزن موجب تمایل 
بدن به افزایش ال دى ال در خون 

مى شود. این نوع از کلسترول با 
بیمارى هاى قلبى ارتباط مستقیم دارد. دقیقًا 

این که چه مقدار ورزش براى کاهش کلسترول 
خون مورد نیاز است، هنوز مورد بحث است. 
به طور کلى سازمان جهانى بهداشت حداقل 

30 دقیقه ورزش را با شدت متوسط به باال 
در طول روز توصیه مى کند.

بردارى وزنه 

یوگا

روى پیاده 

دویدن

شـنا

دوچرخه 
سوارى

تمرینات قدرتى مى  تواند سالمت قلب را از چند راه ممکن بهبود بخشد، از 
جمله با کاهش کلسترول بد، افزایش کلسترول خوب و کاهش فشارخون. 
با افزودن تمرینات قلبى عروقى به روال ورزشى خود مى  توانید از فواید 

بیشترى بهره مند شوید.

تنها نیم ساعت شنا 240 کالرى مى سوزاند. شنا باعث افزایش میزان کلسترول 
خوب مى شود. به ازاى هر یک درصد افزایش HDLدر خون، خطر مرگ 
ناشى از بیمارى هاى قلبى تا سه و نیم درصد کاهش مى یابد. مطالعات نشان 
داده اند ورزش هاى هوازى مثل شنا، باعث حفظ شکل مناسب آندوتلیوم 
مى شوند. آندوتلیوم، الیه نازکى از سلول هاست که دیواره سرخرگ ها را 

مى پوشاند و با افزایش سن، انعطاف پذیرى و کش سانى آن کم مى شود.

دقیقا مانند پیاده روى، با افزایش ضربان قلب منجر به کاهش سطح کلسترول 
مى شود. اینکه دویدن دو و نیم برابر راه رفتن انرژى مصرف مى کند دور 
از انتظار نیست و واضح است که هرچه انرژى بیشترى استفاده کنید کالرى 

بیشترى خواهید سوزاند. 
حتى با سوزاندن انرژى یکسان با دویدن وزن بیشترى مى توان کم کرد. 

با دویدن مى توان سطح حجم بدن را ثابت نگه داشت.

تحقیقان نشان داده است که دوچرخه سوارى یک ورزش هوازى بى خطر 
و موثر براى سوزاندن کالرى و کاهش کلسترول بد است. کارشناسان توصیه 
مى کنند که از دوچرخه به عنوان یک ابزار براى رفتن به محل کار و انجام امور 
روزمره استفاده کنید. با این حال اگر این کار برایتان مقدور نیست، مى توانید 
از دوچرخه هاى ثابت براى سودبردن از منافع آنها استفاده کنید. هدف انجام 
حداقل 30 دقیقه دوچرخه سوارى براى 5 روز در هفته است و این میزان را 

مى توانید به 45 تا 60 دقیقه در بیشتر روزهاى هفته افزایش دهید.

خون  کلسترول  دفع  به  شایانى  کمک  تواند  مى  منسجم  و  پیوسته  تنفس 
شما نماید. در این تمرین شما بر روى تنفس خود تمرکز مى کنید دم و 
بازدم. تمرین منظم تنفس موجب افزایش خونرسانى و اکسیژن رسانى و نیز 
موجب  امر  شد.همین  خواهد  بدن  هاى  ارگان  به  غذایى  مواد  رساندن 
کاهش تشکیل پالك در شریان ها شده و سالمت عروقى را بدنبال خواهد 

داشت.

انجمن قلب آمریکا اعالم کرده که پیاده روى موثرترین ورزش براى کاهش 
دهد.  انجام  را  آن  تواند  مى  کسى  هر  که  ورزشى  است.  کلسترول  سطح 
ورزش هاى هوازى باعث بهبود استفاده از اکسیژن و تقویت قلب و ریه ها 
مى شوند. از آنجا که این ورزش ها صرف بیشتر انرژى را به همراه دارند، 
منجر به کاهش کلسترول نیز خواهند شد. پیاده روى سریع خود عاملى براى 

پیشگیرى از تصلب شرائین و لخته شدن خون است.
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