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خونریزى بینى نشانه چیست؟تجهیزات شهربازى ها استانداردسازى  شدند5 کمدین شکست خورده سینماى 98 یکى از نادرترین زایمان هاى جهان در قم غیر از سپاهان و ذوب آهن از بقیه خبرى نیست سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

14 دلیل 
براى اینکه 

باید شلیل خورد

کالهبردارى 93 میلیارد تومانى در اصفهان
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هشدار معاون سیاسى سپاه 
درباره مذاکره موشکى

تولید ساالنه 70 میلیون
 شاخه گل در اصفهان 

کباب کوبیده 
با طعم همه چیز به جز 

گوشت گوسفند!

5

چاه هاى فلمن 
کم آورده اند

این میوه سرشار از پتاسیم است، ماده اى که عروق 
خونى را گشاد مى کند. این بدان معنى است که 
احتمال اینکه اختاللى در گردش خون به وجود 
بیاید که باعث بروز سکته مغزى یا حمله قلبى 

شود، کاهش پیدا مى کند. پتاسیم...

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
گفت: طى 9 سال گذشته حدود 4000 لیتر برثانیه 
از ظرفیت تأمین آب شــرب و بهداشــتى طرح 

آبرسانى اصفهان بزرگ کاسته شده است.
 هاشــم امینى، فصلى بودن رودخانه زاینده رود 
را یکى از عوامل مؤثر در کاهش ظرفیت تأمین 
طرح آبرسانى اصفهان بزرگ دانست و بیان کرد: 
در دهه گذشته خشکسالى مستمر مانع از جارى 
شدن همیشگى زاینده رود شــد که این رویداد 
تأثیر قابل توجهى بــر آبدهى چاه هاى فلمن که 

یکى از ظرفیت هاى...
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سالک: هدف، سرقت بود نه سوء قصدسالک: هدف، سرقت بود نه سوء قصد
جزئیات حمله جزئیات حمله 44 نفر به خودرو نماینده اصفهان در مجلس نفر به خودرو نماینده اصفهان در مجلس
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6 مفسد اقتصادى با ترغیب مردم به پرداخت وام بدون ضامن توانسته بودند 927 میلیارد ریال کالهبردارى کنند

باالخره دیده شدم!
ســیاوش یزدانى، مدافع تیم ملى فوتبال کشورمان از 
اینکه عملکرد او و دیگر بازیکنــان حاضر در لیگ برتر 

دیده شده و به اردوى تیم ملى دعوت شده اند، ابراز خوشحالى کرد.
 سیاوش یزدانى در حاشیه تمرین تیم ملى فوتبال کشورمان اظهار 
کرد: خیلى از دعوت به تیم ملى خوشحالم و اولین اردوى خود را پشت 

سر مى گذارم. چند سال بود که...
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در صفحه 6 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

چرا در 9 سال گذشته ظرفیت تأمین آب شرب 
اصفهان4000 لیتر برثانیه کاهش یافته است

داود سیدعباسى: 
تا آخر روال قانونى 

پیش مى روم

جزئیات بیشتر از کالهبردارى ملى پوش سابق 
از رفیق و هم تیمى اش

بزرگ ترین مشکل تولیدکنندگان پولک و نبات
باز هم پاى شکر در میان است
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ب دیده شده و
 سیاوش یزد
کرد: خیلى از
سر مى گذارم

ى 

ابق 

این ثبات شاید سپاهان این ثبات شاید سپاهان 
را خوشبخت کندرا خوشبخت کند

وق
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4

پیمان معادى: پیمان معادى: 
«قاتل عنکبوتى» «قاتل عنکبوتى» 

نمى شومنمى شوم

شرکت آب و فاضالب استان اصفهانشرکت آب و فاضالب استان اصفهان

فراخوان مناقصه عمومى یک مرحله اى
«اجراى عملیات لوله گذارى فاضالب بلوار جانبازان و بلوار قانع واقع در شهرضا»

مناقصه شماره 98-2-102/2
1- شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومى اجراى عملیات لوله گذارى فاضالب بلوار جانبازان و بلوار قانع در شــهرضا به شماره 

(2098001434000051) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید.
2- کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت(ستاد) 
به آدرس: www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت  قبلى، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى 

الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 97/04/23 مى باشد.

3- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهاى الف: 
3-1-آدرس: اصفهان، خیابان شیخ کلینى، خیابان جابرابن حیان، دبیرخانه معامالت شرکت آب و فاضالب استان اصفهان، تلفن: 8-36680030-031، اتاق(292)

4- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
4-1- مرکز تماس:021-41934

4-2-دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768
5- اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها، در سایت سامانه(www.setadiran.ir) بخش ثبت نام/پروفایل/تأمین کننده/ مناقصه گر موجود است.

تاریخ روز ساعت عنوان
98/04/26 چهارشنبه 16:00 مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه
98/05/05 شنبه 16:00 مهلت زمانى ارسال پیشنهاد
98/05/06 یک شنبه 08:00 زمان بازگشایى پاکتها

نام روزنامه: نصف جهان
تاریخ انتشار:1398/04/25

نوبت اول



0202جهان نماجهان نما 3535سه شنبه  25 تیر  ماه   1398 سال شانزدهم

معاون سیاسى سپاه پاسداران با اشــاره به اینکه اگر ما 
موشــک و قدرت نظامى نداشتیم دشــمن بر سر هیچ 
مســئله اى با ما مذاکره نمى کرد گفــت: جنگ امروز 
دشمن با ما جنگ اراده هاســت و نگاه خائنانه است که 
بگوییم بر سر موشــک مذاکره کنیم تا معیشت مردم 

حل شود.
سردار یدا... جوانى افزود: امروزه در سه حوزه اصلى که 
آمریکا با ما وارد جنگ است در دو حوزه نشانه هاى امید 
وجود دارد و ما موفق بودیم. وى با عنوان اینکه فشــار 
اقتصادى، روانى و عملى سه حوزه اى است که دشمن بر 
ما روا داشته است، گ فت: دشمن با فشار روانى بر مردم به 

دنبال آن است که ذهن مردم ما را منحرف کند.
سردار جوانى با اشــاره به اینکه دشمن با بهره گیرى از 
رسانه و جنگ نرم به دنبال گرفتن امید از جوانان ماست، 
گفت: مقام معظم رهبرى فرمودند «ما مشــکل داریم 
اما بن بست نداریم» و دشمن مى خواهد به گونه اى القا 
کند که ما هیچ راهى به جز مذاکره با اســتکبار نداریم و 
در بن بست قرار گرفتیم و این توطئه دشمن است. وى 
افزود: داشته هاى ما که مهمترین آن جوانان هستند از 
نشانه هاى امید اســت و امام راحل(ره) با همین جوانان 
انقالب کرد و بــا همین جوانان جنــگ تحمیلى را به 

پیروزى رساند.

مدیرعامل ایران خودرو در مراسم آغاز تولید آزمایشى پژو 
301 اظهار کرد: پس از خروج پژو از ایران، 150 میلیون 
یورو به عنوان خسارت دریافتى از این شرکت در دفاتر ما 

به ثبت رسیده است.
هاشــم یکه زارع ادامه داد: قبل از ســال جلســه اى

 با پژویى ها داشتیم که گفتند شــما اجازه ندارید تولید 
پژو 301 را شــروع کنید، ما نیز به آنها گفتیم شما نباید 
ایران را ترك مــى کردید و حاال ما با ســرمایه گذارى 
خودمــان، کار را جلــو مى بریــم و ایــن کار را انجام 

دادیم. 
وى افزود: پژو 206 و پژو 207 را بدون پژو تولید کردیم و 

حاال پژو 301 را عرضه مى کنیم.
یکه زارع گفت: مــا مالک پلت فرم پژو 301 هســتیم

 و مى توانیم خودروهاى زیــادى را روى این پلت فرم 
تولید کنیم. 

وى تأکید کرد: در خروج پژو از ایران، این بار پژو بازنده 
بوده است. وى با بیان اینکه شهریور امسال اتفاق خوبى 
خواهد افتد، اظهار کرد: مهرماه امســال نیز یک قطعه 
کلیدى که به لولوى صنعت قطعه ســازى معروف است 
در ایران  به تولید خواهد رســید، قطعه اى که هیچکس 
جرأت نمى کرد براى تولید به آن نزدیک شــود و همه 

مى گفتند جیزه!

هشدار معاون سیاسى سپاه 
درباره مذاکره موشکى

تولید«لولوى قطعه سازى»
 در کشور

الزام یونسکو درباره
 میدان تاریخى اصفهان

 چمدان| معاون میراث فرهنگى کشــور 
گفت: ایران ملزم به ارسال گزارش در مورد میدان 
امام(ره) اصفهان شــد. محمدحسن طالبیان در 
نشست خبرى ثبت جهانى جنگل هاى هیرکانى 
گفت: در روزهــاى پیش از جلســات مربوط به 
ثبت هاى جدید، جلسات و کارگاه هاى مختلفى 
از جمله جلســات مربوط به آثار در معرض خطر 
برگزار شــد. در این جلسات گزارشــى در مورد 
میدان امام(ره) اصفهان داده شــد، توصیه نامه 
و پیشــنهادهایى در مورد وضعیت مدیریت این 
سایت مطرح شد که باید تا سال 2020 در این مورد 

گزارشى براى یونسکو ارسال کنیم.

یارانه نقدى
 فردا واریز مى شود

یارانه هاى نقــدى تیر مــاه، روز   ایمنا|
 چهارشنبه ساعت 24 به حساب سرپرستان خانوار 
واریز خواهد شــد. این یکصد و یکمین مرحله از 
پرداخت هاى نقدى اســت که با مبلغ 45 هزار و 
500 تومان پرداخت خواهد شــد. در حال حاضر 
حدود 78 میلیون نفــر در هر مــاه یارانه نقدى 
دریافت مى کنند که هزینه اى نزدیک به 3500 
میلیارد تومان براى این تعــداد به دولت تحمیل 

مى شود.

کشف صدها کیلو 
گوشت فاسد در هتل 5 ستاره! 
2000 کیلوگــرم گوشــت از   چمدان|
سردخانه هتلى 5 ستاره در مشــهد توقیف شد. 
رئیس شعبه ســیار تعزیرات حکومتى خراسان 
رضوى گفت: طى روزهاى شــنبه و یک شنبه 
هفته جارى تعداد چهار هتل 5 ستاره در محدوده 
حرم مطهر رضوى مورد بازرسى قرار گرفت. در 
این بازرسى ها، ســردخانه یک هتل 5 ستاره به 
دلیل شــرایط غیر اصولى انجماد و مجهز نبودن 
به تونــل انجماد، ُمهر و مــوم و 2000 کیلوگرم 
گوشت موجود در این ســردخانه توقیف شد. از 
هتل دیگرى نیز 100 کیلوگرم گوشــت تاریخ 
گذشته و فاســد کشــف و در محل معدوم شد. 
همچنین صد قوطى رنگ غیرمجاز قاچاق نیز از 

این هتل کشف شد.

آغاز طرح تابستانه کتاب از 
امروز

مؤسســه خانــه کتــاب، از آغاز   ایمنا|
یازدهمیــن دوره طــرح توزیع یارانــه کتاب از 
طریق کتابفروشــى ها با عضویت بیش از 600 
کتابفروشى از سراسر کشــور از 25 تیر ماه خبر 
داد. اســتان تهران با ثبت نام 97 کتابفروشــى، 
اصفهان با 80 کتابفروشــى و خراسان رضوى با 
66 کتابفروشى بیشترین مشــارکت را در طرح 
«تابستانه کتاب 98» داشــته اند. عالقه مندان 
مى توانند کتاب هاى تألیفى را با یارانه 25 درصدى 
و کتاب هاى ترجمه را با یارانــه 15 درصدى از 

کتابفروشى هاى عضو طرح خریدارى کنند.

مى روند کنسرت براى پز
  خبرآنالین| رضا مهدوى که پژوهشگر، 
نوازنده سنتور، منتقد و برنامه ساز رادیو و تلویزیون 
است، در یادداشتى نوشــت: «اکنون مردم دیگر 
حاضر نیستند مانند موسیقى پاپ براى موسیقى 
دستگاهى هزینه کنند و فرضًا 150 هزار تومان 
یا 200 هزارتومان بلیت بخرند، چون هزینه اش 
سنگین است و عمومًا طبقه متفکر جامعه دنبال 
این نوع موسیقى دستگاهى هســتند. حاال این 
طبقه متفکر الزامًا طبقه پولدار و باالشهرنشــین 
جامعه نیست، برعکس پولدارها دنبال شادى هاى 
کاذب و دنبال ستاره ها و ســلبریتى ها هستند و 
مى توان گفت بیشتر دنبال ُپز خودشان هستند که 
بگویند چندمیلیون تومان هزینه کرده ایم و فالن 

اجرا را دیده ایم.»

انتصاب 3 عضو فقهاى
 شوراى نگهبان 

  دفتر اطالع رسانى مقام معظم رهبرى |
حضرت آیت ا...  خامنه اى در احکام جداگانه اى آقایان 
آیت ا... یــزدى و آیت ا... آملى الریجانــى را با توجه به 
پایان یافتــن دوره عضویت آنان در شــوراى نگهبان، 
مجدداً براى یک دوره جدید به عنوان عضو فقهاى این 
شورا منصوب کردند. رهبر انقالب اسالمى همچنین در 
حکم دیگرى، حجت االسالم والمسلمین اعرافى را به 
جاى مرحوم آیت ا... مؤمن به عضویت فقهاى شوراى 

نگهبان منصوب کردند.

باز هم امضا مى کنم
محمدجواد ظریف در پاسخ به این سئوال    پانا |
که اکنون در ســالگرد تصویب برجام قرار داریم و اگر 
شما به چهار ســال قبل برگردید باز هم برجام را امضا 
مى کنید، گفت: حتمًا این کار را مى کنم. یکى از اهداف 
اصلى این توافق بین المللى، خارج کردن ایران از اجماع 
امنیتى و طرحى بود که صهیونیســت ها در این ارتباط 
علیه ایران ایجاد کرده بودند. این توافقنامه بین المللى 
این طرح را شــکاند و به همین دلیل صهیونیســت ها 
مهمترین مخالفان برجام بوده و هستند و در همین راستا 

تندروهاى آمریکا نیز این سیاست را دنبال مى کنند.

شفاف سازى کنید
نماینــده اصالح طلــب تهران     خبر آنالین |
به بازداشــت معاون اجرایى ســابق حوزه ریاست قوه 
قضاییه واکنش نشــان داد. محمود صادقى در حساب 
شخصى خود در توییتر نوشت: «جا دارد مسئوالن درباره 
تصرفات مشــارالیه در وجوه امانى مردم که توسط قوه 
سپرده گذارى شده شفاف ســازى کنند.» گفتنى است، 
اکبر طبرى، معاونت اجرایى حوزه ریاست قوه قضاییه 
در زمان آیت ا... آملى الریجانى بر دستگاه قضا، چند روز 
پیش بازداشت شده است. چندى پیش، علیرضا زاکانى، 
نماینده اصولگراى مجلس نهم، مدعى شد اکبر طبرى 

دو رئیس قوه را بیچاره کرده است.

هیچکس مثل ما نیست
مســعود نیلى، مشاور اقتصادى     خبر آنالین |
سابق حسن روحانى مى گوید: کشورهایى در دنیا وجود 
دارند که در زمینه مسائل اقتصادى هیچ ابهامى ندارند 
و پاسخ ها نیز قطعى و روشــن است. این در حالى است 
که بعضى از این کشورها حتى قانون اساسى هم ندارند 
چه رسد به حجم انبوه اسناد سیاستگذارى! اما  کشور ما 
با انباشت اسناد باالدســتى سیاستگذارى مواجه است. 
به طور قطع در هیچ کجاى دنیا به اندازه ایران اســناد 
سیاســتگذارى وجود ندارد و در هیچ کجا هم به اندازه 

ایران ابهام و سردرگمى وجود ندارد. 

معلوم نیست بیاید
در پى انتشار اخبارى مبنى بر سفر قریب    ایسنا|
الوقوع «امانوئل مکرون»، رئیس جمهورى فرانسه به 
تهران، با وجود اینکه او گفتگوهاى پیوسته اى در مورد 
برجام با حســن روحانى، رئیس جمهورى کشورمان 
داشته و عالقه مند به یافتن راهى براى کاهش تنش ها 
و حفظ برجام اســت اما تا کنون برنامه اى براى سفر او 
مورد بحث نبــوده و برنامه ریزى در ایــن زمینه انجام 

نشده است.

میان تهران و قاهره 
چه خبر است؟

  ایسنا| روزنامه فرامنطقه اى «رأى الیوم» در 
یادداشتى به قلم «احمد القاعود»، نویسنده و تحلیلگر 
مصرى با اشاره به اینکه اخیراً  تلنگرى در روابط میان 
تهران و قاهره رخ داده است، نوشت: «وضعیت روابط 
اسفبار دو کشور ایران و مصر در طول 40 سال به یک 
مسئله توجیه ناپذیر و نامفهوم تبدیل شده است و این 
وضعیت باید تغییر یابد؛ مصر یک کشور بزرگى است و 
ایران نیز یک کشور بزرگ در منطقه به شمار مى رود و 
نفوذ خود را دارد بنابراین تبعیت از کشورهاى کوچک به 

سود ملت ها نخواهد بود.» 

خبرخوان

یک زن 35 ساله باردار قمى، نوزاد خود را همراه با توده 
30 کیلویى در بیمارستان فرقانى قم به دنیا آورد، تا یکى 

از نادرترین زایمان ها در جهان رقم بخورد.
رقیه آهنگرى، پزشــک این مادر باردار گفت: از هفته 
دوازدهم بــاردارى متوجه توده اى در رحم مادر شــدم 
که پس از مشــورت قرار بر نگهداشــتن جنین شد. به 
گفتــه وى، وزن تــوده در دوران باردارى مشــخص

نبود اما در زمان زایمان تیم جراحى از حجم توده داخل 
شکم بسیار متعجب شــدند و کار جراحى را با سرعت 

آغاز کردند.
این خانم، نوزاد دختر خود را در شــرایطى به دنیا آورد 

که مســئول اتاق زایمان مى گوید وزن این توده نصف 
وزن مادر در زمــان باردارى بود. دکتــر منیر میرزایى،  
فوق تخصص آنکولوژى هــم مى گوید: تاکنون چنین 
توده اى را در رحم یک خانم باردار ندیده بودم و در جهان 
این حجم از توده رحمى همراه با نوزاد تاکنون مشاهده 
نشده است. دکتر آهنگرى مى گوید: نوزاد مرخص شده 
است و مادر هم که یک دوره پر تالطم را گذرانده شرایط 

جسمى مناسبى دارد.
آخرین بار سال 94 بود که پزشکان ایرانى یک توده 20 
کیلویى از رحم یک بیمار خانــم (که باردار هم نبود) در 

تهران خارج کردند.

از سه ســو میان باغ هاى سر ســبز محصور شده، ســوى دیگر کوه هاى مأمن عشایر 
چادرنشین است. تا مرز عراق کمى بیش از 30 کیلومتر و تا مرز ترکیه حدود 40 کیلومتر 
راه است. اشنویه در استان آذربایجان غربى این روزها که آفتاب پر قدرت مى تابد، دمایش 
از 31 باالتر نمى رود و اگر باد از سر باغ ها بگذرد و به شهر برسد، خنکاى مطبوعى با خود 
مى آورد. باد به میان شاخه و برگ هاى باغ هاى فراوان شهر مى پیچد و خوشه هاى قرمز 

گیالس را به رقص در مى آورد، اشنویه پایتخت گیالس ایران است.
از بلنداى کوه هاى مشرف به شهر خط افق سبز دیده مى شــود. باغ ها شهر را در حصر 
گرفته اند و رو به گسترش هستند. برخى اهالى مى گویند که ازدیاد باغ ها باعث کم شدن 
زمین و باال رفتن قیمت خانه ها در اشــنویه شده است. این حجم سبز خبر از قوت خاك 
و کیفیت آب اشنویه مى دهد و این شهر را مناسب کشاورزى کرده است. چغندر، کلزا و 
باغ هاى میوه هاى مختلف در اشنویه فراوان است اما کشاورزى اشنویه را با یک محصول 

مى شناسند؛ گیالس.
گیالس بر یک نوع نیست و انواع مختلفى دارد که برخى شان حتى سرخ نیستند و رنگ 
صورتى و زرد دارند. گیالس محلى، گیالس تکدانه، گیالس الکچرى، گیالس مجلسى، 
گیالس خوشه اى، گیالس سفید دانشکده (موزى)، گیالس زرد دانشکده (صورتى) و 

آلبالو گیالسى انواع گیالس هایى است که در شهر اشنویه پیدا مى شود.
اشــنویه  11 هزار هکتار باغ دارد که در این بین  8000  هکتار ســیب و 350 هکتار باغ 
گیالس هســتند.  100 هکتار هم به تازگى نهال گیالس کاشــته که تا دو سال آینده 
صاحبانش محصول زحمت خود را با خوشه هاى سرخ گیالس بر سر شاخه ها دریافت 

خواهند کرد.

روزنامه «خراسان» گفتگویى با محمدعلى بهمنى، شاعر 
و ترانه سراى 78 ساله کشــورمان که بیشتر از نیم قرن 
فعالیت شاعرانه دارد انجام داده است. این روزنامه نوشته 
اندوه بهمنى شرکت هاى موسیقى  هستند که سرشان را 
براى پیدا کردن ترانه خوب به درد نمى آورند. او مى گوید: 
بعضى از این شرکت ها افراد را راضى مى کنند و مى گویند 
با 400 هزار تومان ده ترانه برایمان بنویس! او هم مهارتى 
ندارد و ترانه اى سر هم مى کند. این در صورتى است که 
کمترین دستمزد براى یک ترانه خوب، دو میلیون تومان 
اســت و این قیمت با توجه به خواننــده و محل پخش 
آن، بین چهار تا شش میلیون تومان نیز، تغییر مى کند. 

شرکت ها، به دنبال خرید ترانه سرا و خواننده اند.
این شاعر و ترانه سرا اعتقاد دارد، این شرکت ها به وزارت 
ارشاد هم نفوذ کرده اند و به همین دلیل است که با وجود 
رد برخى ترانه ها از سوى دفتر شعر باز هم شاهد منتشر 

شدن آن قطعه ها هستیم. 
او در پایان با ابــراز تعجب از اقبال مــردم به ترانه هاى 
سخیف گفت: عجیب این است که کارهاى سطح پایین و 
حتى مقدارى شرم آور مخاطب بیشترى دارد و شرکت ها 
هم ازاین قضیه نهایت استفاده را مى کنند. حرف شان این 
است که ما دوست داریم مردم را شــاد نگه داریم اما در 
اصل مى خواهند خودشان را از لحاظ مالى شاد نگه دارند.

خبرنگار پایگاه اطالع رسانى «انصاف نیوز» براى کشف 
اینکه چرا کباب بعضى کبابى ها ارزان قیمت است، به 
عنوان مشترى سرى به چند رستوران شهر تهران زده 
که نتیجــه تحقیقات او حقیقتًا تأســف برانگیز و تکان 
دهنده است. این خبرنگار نوشته: «برخى به استفاده از 
گوشت هاى نامرغوب یا گوشت هاى مخلوط با چیزهایى 
دیگر چون زائده هاى کله  گاو، سوســیس و کالباس و 
آشغال گوشت و یا مرغ و... اشــاره کردند و برخى دیگر 
نیز به استفاده از گوشت حیواناتى چون سگ، اسب و خر 
در بعضى رستوران هاى ارزان قیمت!» در اینجا بخشى 
از واقعیت هاى فروش چیــزى به نام کباب کوبیده را از 
گزارش مفصل این خبرنگار انتخاب کــرده ایم که به 

خواندنش مى ارزد:
 2 رستوران کوچک غذاهاى خورشتى را 8000 تومان 
و چلوکباب و جوجه کباب را 9000 تومان مى فروشــند. 
قصاب این محله خنده  تمسخرآمیزى مى کند و مى گوید: 
«یکى از چلوکبابى ها گوشــت کباب هایــش را از من 
مى خرد، البته آشــغال گوشت، که پوســت و سنگدان 
مرغ هم قاطى اش مى شــود. همه را چــرخ مى کند و 
به اســم کباب کوبیده مى فروشــد. گاهى براى اینکه 
کوبیده  خوش رنگ شود، رنگ قرمز خوراکى به گوشت 
چرخکرده مى زند. اگر واقعًا بخواهد گوشت چرخکرده 
درست و حسابى ببرد و کوبیده درست کند باید کوبیده را 

چهارده پانزده هزار تومان بفروشد.»
 اظهارات یک رســتوران دار دیگــر: «قیمت کباب 
کوبیده اگر از گوشت چرخکرده استفاده کنند حداقل بین 
28 هزار الى 34 هزارتومان است و اگر قیمت پایین تر از 
آن باشد یعنى در آن کباب، گوشــت استانداردى مورد 
استفاده قرار نگرفته و کیفیتى ندارد. در کباب کوبیده  بد 
از آشغال گوشت استفاده مى کنند، آن را با مقدار زیادى 
چربى -براى اینکه بوى آن به مشام نرسد- و تخم مرغ 
و مرغ له شده مخلوط مى کنند و با ادویه هاى مخصوص 
آن را به ســیخ مى کشــند و در یخچال قرار مى دهند. 
این کباب ها موقع قــرار گرفتن در منقل به دلیل نبودن 
گوشــت واقعى رنگ آن غالبًا به صورت زرد و داخل آن 
به صورت قرمز درمى آید و کیفیت بســیار بدى از خود 

نشان مى دهد.»
 بعضى رستوران ها گوشت گوسفند و گوساله نمى خرند، 
گوشــت حیوانات دیگــرى را به صــورت غیرقانونى 
مى خرند با درصدهاى متفاوتى از سوســیس، کالباس 
و همبرگرهاى له شــده آنها را مخلوط مــى کنند و به 
اســم کباب کوبیده به مردم مى دهند. رنگ کباب این 
رســتوران ها غالبًا به صورت رنگ قهوه اى روشــن و 
رگه هاى از سبز است و براى اینکه رنگ آنها واقعًا کبابى 
باشد رنگدانه خوراکى مى خرند و موقع پخت آن هم اگر 
دقت داشته باشید کباب بعد از طبخ شدن به شکل پف 
کرده و سوخته شده در مى آید که کیفیت آن خوب نیست.

 کباب نامرغوب بعضى رستوران ها مشخصاً رنگ قرمز 
دارند به دلیل اینکه از گوشــت سگ استفاده مى کنند و 
در این نوع گوشت بعد از کشتار هنوز خون در آن وجود 
دارد و بدون شستشــو با مواد دیگر قاطى مى کنند و به 
داخل فریزر مى گذارند و بعد از مدت طوالنى آن را براى 
کباب بیرون مى آورند و بعد از مدتى نرم شــدن گوشت 
قبل از اینکه بوى آن دربیاید سریعًا با مقدارى از همبرگر 
ترکیب مى کنند و کباب مى کنند به مشترى مى دهند. 
تشخیص آن کار براى مشترى سخت است چون طعم 
گوشت سگ شبیه به گوشت گوســفند و گوساله است 
و به همین دلیل مشــترى نمى فهمد رنگ این گوشت 

به دلیل اســتفاده از ادویه و تخم مرغ رنگ کباب را به 
خود مى گیرد و مشترى در این صورت کًال متوجه این 

کالهبردارى بزرگ نمى شود.
 در کباب کوبیده  بعضى رســتوران ها از گوشت امثال 
حیواناتى مثل خر، سگ و حتى اسب هم استفاده مى کنند 
و این گوشت ها را با مقادیرى چربى مخلوط مى کنند و 
به دست مردم مى رســانند. رنگ این کباب ها به دلیل 
اســتفاده از چربى، ادویه و مواد هاى نگه دارنده بیشتر 
به صورت قهوه اى کمرنگ است، داخل آن به صورت 
قرمز درحالى که داخل کباب هم باید به صورت کامًال 

قهوه اى تیره باشد. 

تفاوت و مزیت بزرگ رقابتى مرکز نوآورى ایران زمین 
با سایر مراکز نوآورى در بهره گیرى از بستر باز خدمات 
بانکى مدرن ایران زمین است. پلتفرم باز خدمات بانک 
ایران زمین با عنوان IZ Boom با داشتن بیش از 200 
نوع سرویس در بستر باز یا OPEN API که در اختیار 
استارتاپ ها قرار مى دهد، در واقع یک اکوسیستم کامل 

بانکدارى باز است.
بانکدارى امروز به طور انکارناپذیرى نیاز به بهره گیرى 

از فناورى ها و ایده هاى نو دارد و بدیهى اســت صنعت 
بانکدارى در آینده بدون اســتفاده هوشــمندانه از فین 
تک ها و ایده هاى نوین در بخــش مالى توان تحرك 
الزم را نخواهد داشــت و بانک هــاى مختلف بدون 
بهره گیرى از ایده هاى نوین و فناورى هاى هوشــمند 
در دنیاى رقابت امکان حضور مؤثر را از دســت خواهند 

داد.
 امــروزه مراکز نــوآورى بــراى بانک هــا تبدیل به 

مکان هاى استراتژیکى شده اند که از بستر این مراکز 
قادر خواهند بــود با جذب ایده هاى نوین، ســهم خود 
را از بــازار رقابتى آینــده بانکدارى دیجیتال توســعه 

بخشند. 
از جمله عواملى که امروزه ایجاد مراکز نوآورى را به یک 
نیاز تبدیل کرده است، به وجود آمدن تغییرات سریع در 
فناورى هاى روز دنیا خصوصًا در بخش مالى از یکســو 
و مسائل اجتماعى جامعه امروز از ســوى دیگر است. 

مراکز نوآورى که با ایده جذب خالقیت ها و نوآورى هاى 
افراد ایجادشــده اند و به دنبال عرضــه یک محصول 
مبتنى بر دانش و پژوهش به بازار هســتند، مى توانند 
آینده بانکدارى را براى نظام بانکى در کشــور متحول 

کنند.
از همین رو ا ســت که بانــک هاى بیشــترى در این 
عرصه گام نهاده و تمایل بیشــترى بــراى حمایت از

 استارتاپ هاى این حوزه دارند.

کباب کوبیده با طعم همه چیز به جز گوشت گوسفند!

یکى از نادرترین زایمان هاى جهان در قمعجیب است مردم از ترانه هاى شرم آور استقبال مى کنند

پایتخت گیالس ایران را بشناسید
سخنگوى هیئت رئیســه مجلس شوراى اسالمى با 
بیان اینکه دو نماینده مجلس از وزرا دریافت آپارتمان 
را درخواست کرده بودند، گفت که این درخواست در 

ازاى انصراف از استیضاح نبوده است.
اســدا... عباسى در حاشیه جلســه علنى صبح دیروز 
مجلس در جمع خبرنگاران با اشــاره بــه اظهارات 
ابوترابى، نماینده نجف آباد در خصوص درخواســت 
آپارتمــان در ازاى انصراف از اســتیضاح وزرا گفت: 
هیئت رئیسه مجلس این موضوع را بررسى و اعالم 
کرد که چنین چیزى صحت ندارد.  وى افزود: دو نفر از 
نمایندگان در دور فعلى مجلس از برخى وزرا درخواست 
دریافت آپارتمان را داده بودند که این نماینده آن را به 
موضوع انصراف از استیضاح ربط داده بود، اما هیئت 

رئیسه این مسئله را تکذیب مى کند.

2 نماینده درخواست
 آپارتمان کرده بودند

ضرورت حمایت هوشمندانه از طرح هاى خالق در فضاى کسب و کارهاى نوپا
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نظر سنجى از مشترکان 
شرکت گاز 

رئیـس روابط عمومى شـرکت گاز اسـتان اصفهـان، از 
اجراى طرح سنجش میزان رضایتمندى مشترکان این 
شرکت براى نخستین بار به صورت کامًال الکترونیکى 
خبر داد. سـید حسـن موسـوى با اشـاره به اینکه یکى 
از اهداف اصلى شـرکت گاز اسـتان اصفهـان، افزایش 
رضایتمندى مشـترکان اسـت اظهار کرد: مشترکان به 
عنوان سرمایه اصلى این شرکت هستند و توسعه کّمى و 
کیفى خدمات، همواره دغدغه این شرکت است. وى بیان 
کرد: مشترکانى که در این نظر سنجى شرکت مى کنند 
مى توانند با ثبت شـماره همراه خود در قرعه کشى این 

طرح نیز شرکت کنند و از جوایز نفیسى بهره مند شوند.

گرامیداشت سالگرد 
سفر انسان به ماه

نشسـت ایـن بـار باشـگاه نجـوم اصفهـان بـه منظور 
گرامیداشـت پنجاهمین سـالگرد اولین سـفر انسان به 
ماه با عنـوان «زندگى در مـاه» فردا چهارشـنبه 26 تیر 
ساعت17  در کتابخانه مرکزى برگزار خواهد شد. شرکت 
در نشست هاى باشگاه نجوم اصفهان براى عموم آزاد و 
رایگان است و عالقه مندان به نجوم مى  توانند در محل 
سـالن اجتماعات کتابخانه مرکزى واقـع در میدان امام 

حسین(ع)، خیابان  باغ گلدسته حضور یابند.

امدادرسانى به
 129 حادثه دیده

معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان اصفهان 
با بیان اینکه در طول سومین هفته از تیرماه 98، پوشش 
امدادى 70 حادثه توسـط امدادگران این جمعیت انجام 
شده اسـت، اظهار کرد: امدادگران و نجاتگران جمعیت 
هالل احمر این استان اقدام به امدادرسانى به 129 حادثه 
دیده کردند. داریوش کریمى بیان کرد: در این بازه زمانى 

30 حادثه جاده اى و 22 حادثه شهرى پوشش داده شد.

کشف پودر آرایشى قاچاق
مدیر بازرسـى و نظارت اصناف اسـتان اصفهـان اظهار 
کرد: در روز 22 تیرماه بازرسى مشترکى توسط بازرسان 
مبارزه با قاچاق کاال این مدیریت به همراه پلیس آگاهى 
از یک واحد صنفـى انبار تخلیه بـار در اصفهـان  انجام 
شـد. محمدجواد محمـدى فشـارکى تصریح کـرد: در 
این بازرسـى مقـدار 800 کیلوگـرم پـودر فرآورده هاى 
آرایشى_بهداشـتى، ساخت کشـور ژاپن به ظن قاچاق، 
به ارزش 400 میلیون ریـال و براى انجام سـیر مراحل 

قانونى توقیف شد.

«جاى خالى سلوچ» نقد مى شود
کتاب «جاى خالى سـلوچ» رمانى رئالیسـتى از محمود 
دولت آبادى در ویژه برنامه ماهانه  «ُرمان محبوب من» 
مورد نقد و بررسـى قرار مى گیـرد. این برنامه از سـوى 
دفتر تخصصى ادبیات و زبان، مرکز آفرینش هاى ادبى 
قلمستان و کتابخانه تخصصى ادبیات وابسته به سازمان 
فرهنگى، اجتماعى و ورزشـى شـهردارى اصفهان و با 
همکارى شهر کتاب فردا چهارشـنبه 26 تیر ساعت 17 
در حوضخانه الغدیر در مرکز آفرینش هاى ادبى قلمستان 
واقع در باغ غدیر با حضـور عالقه مندان به حوزه ادبیات 

مورد نقد و بررسى قرار مى گیرد.

شهرضا 
340 هکتار بافت فرسوده دارد

شـهردار شـهرضا گفت: ایـن شـهر 340 هکتـار بافت 
فرسوده دارد که باید با کمک دولت براى بازآفرینى آنها 
اقدام شود. حبیب قاسمى در جمع خبرنگاران، اظهار کرد:  
48 درصـد از 2479 هکتار بافت شـهرى شـهرضا جزو 
بافت فرسوده است که بازآفرینى 340 هکتار از این مقدار 
مصوب شده است. وى اضافه کرد: قرار بوده به متقاضیان 
نوسازى بافت فرسوده شهرى تا سقف 45 میلیون تومان 
تسـهیالت با کارمـزد 4 درصد و تـا 80 میلیـون تومان 
تسهیالت با نرخ سود 18 درصد پرداخت شود که تاکنون 
این تسهیالت به هیچ یک از متقاضیان واگذار نشده است. 

خبر

جایزه «زاون» یــک هفته پیش از آغاز ســى و دومین 
جشــنواره بین المللى کودك و نوجوان طى مراسمى به 

فیلم برگزیده هیئت داوران اهدا خواهد شد.
دبیر جایزه زاون قوکاسیان در ســى و دومین جشنواره 
بین المللى کودك و نوجوان در ایــن ارتباط اظهار کرد: 
برنامه «شبى با زاون»، حدود یک هفته قبل از جشنواره 
در فضاى باز موزه هنرهاى معاصر اصفهان برگزار خواهد 
شد. سیاوش گلشــیرى با بیان اینکه در این شب، راجع 
به زاون قوکاسیان، پژوهشــگر، نویسنده سینما و منتقد 
صحبت مى کنیم و کلیپى از وى پخش خواهد شد، ابراز 
کرد: قرار است 32 طراح و نقاش، چهره زاون قوکاسیان را 

طراحى کنند. وى درباره رویکرد این دوره از جایزه زاون و 
تفاوتش با دوره قبل اظهار کرد: در شوراى سیاستگذارى 
سال قبل، تصمیم بر آن شــده بود که از پیشکسوتان و 
دوستان زاون براى هیئت انتخاب، استفاده کنیم که در 
نهایت فیلم «ضربه فنى» ســاخته غالمرضا رمضانى، 

موفق به دریافت جایزه زاون شد.
دبیر جایزه زاون قوکاسیان بیان کرد: امسال در شوراى 
سیاست گذارى جشــنواره تصمیم بر این شد که داوران 
این دوره از میان شاگردان و هنرآموزان زاون قوکاسیان 
انتخاب شوند و هیئت داوران این دوره، پنج نفر از میان 

این افراد خواهد بود.

رئیس اتحادیه تولیدکننــدگان پولک و نبات اصفهان با 
بیان اینکه کمبود شــکر همچنان بزرگ ترین معضل 
تولیدات پولک و نبات است گفت: شکر دولتى و شکر آزاد 

هیچ کدام کفاف تولیدکنندگان را نمى دهد.
علیرضا شیروانى در گفتگو با «تسنیم» در مورد مشکالت 
کارگران کارگاه هاى تولیدى اظهار کــرد: کارگاه ها با 
ظرفیت کمترى مشغول به کار هستند تا موجب بیکارى 
کارگران نشوند، هر چند که این موضوع نیز موجب ایجاد 
فشارهاى مختلف بر تولیدکنندگان مى شود، البته زمانى 
که درآمد کمتر است به مراتب نمى توان حقوق کارگران 
را تأمین کرد چون با 100 درصد ظرفیت کار نمى کنند. 

 وى افزود: ظرفیت هاى تولیــدى کارگاه هاى بزرگ ما 
حدوداً 100 الى 150 ُتن است که با 25 تا 30 کارگر کار 
مى کنند و این مفروض بر این است که ما مى توانیم فقط 
20 الى 30 تن بار به کارگاه ها بدهیم و مابقى مواد اولیه به 
عهده خود کارگاه هاست که هیچ کدام از نرخ هاى آزاد و 

دولتى کفاف آنها را نمى دهد.
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان پولک و نبات اصفهان بیان 
کرد: ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان، هر بار به 
میزان ده الى 15 روز سهمیه شــکر تولیدى کارگاه ها را 
تأمین مى کند. وى افزود: نبات بیشترین خرید مصرف 

کنندگان است اما شکر الزم موجود نیست.

بزرگ ترین مشکل 
تولیدکنندگان پولک و نبات

اهداى جایزه «زاون» یک هفته 
پیش از آغاز جشنواره کودك 

خبر تیراندازى به راننده حجت االسالم والمسلمین احمد 
سالک نماینده اصفهان در مجلس، این شائبه را ایجاد کرده 
بود که هدف این سوء قصد شخص سالک بوده است. او اما 
روز گذشته این موضوع را تکذیب کرد و آن را «جوسازى» 
دانست. به گفته نماینده اصفهان، حتى شلیک به راننده 
هم توسط خودش صورت گرفته است. این در حالى بود 
که شامگاه یک شنبه، حسینعلى حاجى دلیگانى، نماینده 
شاهین شهر در اظهاراتى که خبرگزارى صداوسیما آن را 
منتشر کرد، از «سوء قصد» به جان احمد سالک خبر داده 
بود. او گفته بود: « احمد ســالک کاشانى، نماینده استان 
اصفهان مورد سوء قصد چهار موتورســوار قرار گرفت و 
نهایتًا راننده وى بر اثر اصابت گلولــه از ناحیه پا مجروح 

شد.»
حدود ساعت 21  یک شنبه شب، زمانى که حجت االسالم 
والمسلمین احمد سالک براى مصاحبه اى با شبکه افق وارد 
ساختمانى در چهارراه لبافى نژاد شده بود این حادثه رخ داد. 
زمانى که نماینده اصفهان مشــغول مصاحبه بود متوجه 
سر و صدایى در بیرون از آن محل شد و پس از رسیدن به 
محل متوجه شد چهار موتورسوار به خودروى وى حمله 
ور شده اند و در این درگیرى، رضا حبیبى، راننده 48 ساله 
خودروى نماینده اصفهــان از ناحیه پا مورد اصابت گلوله 

قرار گرفته است.
دیدگاه اولیه درباره این تیراندازى، اقدام موتورسواران به 

شلیک گلوله بود اما خود ســالک دیروز در حاشیه جلسه 
علنى مجلس شوراى اسالمى و در جمع خبرنگاران اصل 

ماجرا را اینطور تعریف کرد:
«مسئله سوء قصد به بنده نبوده است. بنده براى مصاحبه 
تلویزیونى دعوت شده بودم و زمانى که در محل مصاحبه 
بودم ناگهان صداى دو شلیک را شنیدیم، مجرى برنامه 
جابه جا شد و گفت که گویا اتفاقى افتاده است. در نتیجه 
ذهن بنده به این سمت رفت که ممکن است براى محافظم 
اتفاقى افتاده باشد و لذا بالفاصله پایین آمدم. قضیه از این 
قرار بود که راکبان دو موتور که بــر روى هر کدام دو نفر 
نشسته بودند طبق گفته شــاهدان عینى به محافظ بنده 
که در ماشین نشســته بود حمله کرده اند. کیف بنده نیز 
در داخل خودرو بــود و محافظ بنده احســاس کرده بود 
که آنان مى خواهند کیف مرا سرقت کنند به همین دلیل 
اسلحه مى کشد و در لحظه اى که مسلح مى شود احتماًال 
به خود شلیک کرده اســت. محافظ من سپس از خودرو 
پایین مى آید و آن ســارقان را تحت تعقیب قرار مى دهد 
و تا ســر چهارراه به دنبال آنها مــى رود. در آنجا یک تیر 
هوایى شــلیک مى کند و بر روى زمین مى افتد و متوجه 
مى شود که مجروح شده است. بالفاصله حراست مجلس 
شوراى اسالمى و نیروى انتظامى در صحنه حاضر شدند 
و با شاهدان عینى صحبت کردند. در جمع بندى مشخص 
شــده که موضوع سرقت بوده اســت البته همچنان این 
موضوع در حال بررسى است تا نتیجه نهایى اعالم شود. 

اکنون محافظ بنده در بیمارستان امام خمینى (ره) بسترى 
شده و خوشــبختانه صدمه جدى به وى وارد نشده است. 
احتماًال آنها به دنبال سرقت کیف بنده بودند، اما سوء قصد 
به بنده نبوده اســت، چرا که اگر کســى بخواهد به بنده 
سوء قصد کند باید خودم را مورد هدف قرار مى داد. یکى از 
دوستان نماینده مصاحبه اى انجام داده است مبنى بر اینکه 
به بنده سوءقصد شده و محافظ بنده مجروح شده است. 
من به صراحت مى گویم که سوء قصد نبوده است و آن را 

تکذیب مى کنم.»

نظر پلیس 
در همین حال مرکز اطالع رســانى پلیس پایتخت حادثه 
حمله افراد ناشناس به خودروى نماینده اصفهان را تشریح 
کرد. این مرکز اعالم کرد: « حوالى ساعت 21 یک شنبه 
شــب در محدوده تقاطع خیابان ولیعصر(عج) و خیابان 
لبافى نژاد، خبر شلیک دو گلوله توسط شهروندان به مرکز 
فوریت هاى پلیسى 110 اطالع داده شد. با حضور مأموران 
در محل مشخص شد، گلوله ها توسط راننده خودروى پژو 
پارسى که در کنار خیابان پارك بوده، شلیک شده است. 
در بررسى هاى بیشتر مشخص شد این فرد راننده یکى از 
نمایندگان مردم اصفهان در مجلس شوراى اسالمى است 
و نماینده در محل حضور نداشــت. دو عدد گلوله شلیک 
شده از اســلحه کمرى نیز موجب مصدومیتش از ناحیه 

پا شده است.»

جزئیات حمله 4 نفر به خودرو نماینده اصفهان در مجلس

سالک: هدف، سرقت بود 
نه سوء قصد

مانى مهدوى

فرمانده انتظامى استان اصفهان از دستگیرى شش 
مفســد اقتصادى که با ترغیب مردم به پرداخت وام 
بدون ضامن توانسته بودند رقمى بالغ بر 927 میلیارد 

ریال کالهبردارى کنند، خبر داد.
ســردار مهدى معصــوم بیگى گفــت: کارآگاهان 
اداره مبارزه با جرائم اقتصادى پلیس آگاهى استان 
اصفهان در پى شکایت تعدادى از شهروندان مبنى 
بر کالهبردارى از آنان در قالب پرداخت وام کم بهره 
و بدون ضامن، موضوع را به صورت ویژه در دستور 
کار خود قرار دادند. در تحقیقات وســیعى که توسط 

کارآگاهان صورت گرفت مشخص شد، شاکیان اقدام 
به دریافت وام کم بهره کرده و در قبال آن چکى با رقم 
باالتر از مبلغ وام به عنوان ضمانت در اختیار افراد وام 

دهنده قرار دادند.
فرمانده انتظامى اســتان اصفهان افــزود: در ادامه 
متهمان عالوه بر دریافت اصل مبلغ بدهى و سود آن 
با تغییر در مفاد قرارداد اقدام به دریافت سودى بیش از 
مبلغ مورد توافق کرده و براى قانونى جلوه دادن کار 
خود چک ضمانت را به مرجع قضایى ارجاع داده و بر 

اساس آن حکم توقیف اموال شاکیان را مى گیرند.
ســردار معصوم بیگى عنوان کرد: با تکمیل شدن 
تحقیقات توســط کارآگاهــان، پرونده ایــن افراد 
توسط کارشناســان به صورت دقیق مورد بررسى و 
محاسبه قرار گرفت که در نهایت کذب بودن ادعاى 
متهمان تأیید و مشــخص شــد افراد مذکور با این 
شیوه توانسته اند رقمى بالغ بر 927 میلیارد ریال را به 

صورت غیر قانونى دریافت کنند.
فرمانده انتظامى استان اصفهان گفت: در این رابطه 
شش مفسد اقتصادى توسط کارآگاهان پلیس آگاهى 

دستگیر و به مراجع قضای ى تحویل داده شدند.

مشاور سازمان صنایع کوچک و شهرك هاى صنعتى 
ایران در زمینه توسعه خوشه هاي کسب و کار و یکى 
از مدرسان این دوره، میزبانى مجدد اصفهان از سى و 
یکمین دوره آموزشى تربیت عاملین توسعه خوشه هاى 
کسب و کار  را نشــان دهنده اهتمام این شرکت براى 
تربیت نیروى انسانى توانمند دانست و بر ضرورت توجه 
به تربیت و توجه به تولید سرمایه انسانى توانمند در همه 

سازمان ها و شرکت هاى استان تأکید کرد.
عزیز محمد لــو در آیین افتتاح ایــن دوره با تقدیر از 
حمایت ها و تالش هاى مجدانه شرکت شهرك هاى 
صنعتى اســتان اصفهان و به ویژه کارکنان معاونت 

صنایع کوچک این شــرکت در برگزارى این دوره؛ 
تالش این شرکت براى میزبانى مجدد از دوره آموزشى 
تربیت عاملین توســعه خوشه هاى کســب و کار را 
نشان دهنده برخوردارى مدیران این شرکت از تفکر 
توسعه اى مناســب و همچنین توجه ویژه به توسعه 

سرمایه انسانى دانست.
الزم به ذکر است دوره آموزشى تربیت عاملین توسعه 
خوشه هاى کسب و کار به مدت یک هفته و با حضور 
35 کارشناس از سراسر کشــور به میزبانى شرکت 
شهرك هاى صنعتى استان اصفهان در حال برگزارى 

است.

رئیس پلیس راهور شهرستان اصفهان در خصوص 
تصادف منجر به فوت موتورســیکلت با کامیون در 
ظهر روز یک شــنبه 23 تیرماه در محدوده خیابان 
امیرکبیر اصفهــان، گفت: در تصادفــى که اتفاق 
افتاد یک دستگاه کامیون در هنگام دور زدن با یک 
موتورســیکلت برخورد مى کند که راکب موتور در 
دم فوت مى کند، در این حادثــه راننده کامیون نیز 

مقصر است.
ابوالقاسم چلمقانى در گفتگو با «ایسنا» اظهار کرد: 
متأسفانه موتورسیکلت ها نه تنها یکى از مشکالت 
کالن استان بلکه یکى از مشکالت مهم کشورى در 

عرصه ترافیک هستند. 

وى ادامــه داد: در منطقه امیرکبیــر، کامیون ها و 
ماشــین هاى ســنگین در هنــگام دور زدن 
با موتورســیکلت ها و یا بعضــًا خودروهاى دیگر 
برخــورد مى کنند کــه تصادفاتــى را بــه دنبال

 دارد.
رئیس پلیــس راهور شهرســتان اصفهان تصریح 
کرد: درخواست جلسه اى با حضور استاندار و تمامى 
مقامات مســئول داشــته ایم تــا در این خصوص 
تصمیمات الزم را اتخاذ کنیم، چراکه منطقه صنعتى 
امیرکبیر تقریبًا به یک شــهر تبدیل شــده است و 
باید مشکالتش هرچه ســریع  تر روى میز مدیران 

قرار گیرد.

مدیر آب و فاضالب منطقه 4 اصفهان با توجه به مهار 
پیاپى حادثه شبکه فاضالب در این منطقه گفت: در 
سه ماه اول سال جارى، حوادث شبکه فاضالب کنار 
گذر اتوبان شــهید چمران، خیابان الله، اوحدى و 

عطار در اسرع وقت مهار شد.
سید محمد حســین صالح طول شبکه فاضالب در 
منطقه 4 را 800 کیلومتر برآورد کرد و خاطر نشان 
ســاخت: بخش زیادى از این شبکه به دلیل قدمت 
بیش از 40 سال نیاز به بازسازى دارد چرا که جنس 
لوله هاى به کار رفته بتنى اســت که به مرور زمان 

دچار خوردگى شده است. وى به یکى دیگر از عواملى 
که منجر به وقوع حادثه شــد پرداخت و اظهار کرد: 
در ماه هاى اخیر که بارندگى قابل  توجهى صورت 
گرفت، آب هاى سطحى ناشى از بارندگى ها به شبکه 
فاضالب هدایت شدند که این امر شوك هیدرولیکى 

به شبکه وارد کرد و حوادثى را رقم زد. 
وى تصریح کرد: عمده تأسیسات فاضالب در عمق 
9 مترى با قطــر 1600 و1000 میلیمتــر بوده که 
فاضالب با دبى بســیارباال در آن جریان داشته اما 
حوادث، با تالش و تخصص کارکنان در کوتاه ترین 

زمان ممکن رفع شد.
مدیر آبفا منطقه 4 وقوع حادثه خیابان الله را یکى 
از بزرگ ترین حوادث شبکه فاضالب دانست و بیان 
کرد: این حادثه به دلیل ریزش منهول فاضالب رخ 
داد و حجم زیادى فاضالب در این شبکه در جریان 
بود اما بدون کوچک ترین پس زدگى با هماهنگى 
پلیس راهور بدون ایجاد ترافیک سنگینى مهار شد.

صالح اعالم کرد: در قالب طرحــى بیش از 5500 
کیلومتر از شبکه فرسوده فاضالب در این منطقه، با 
اعتبارى بالغ  بر 20 میلیارد تومان بازسازى مى شود.

کالهبردارى93 میلیارد تومانى در اصفهان

میزبانى مجدد اصفهان از دوره تربیت عاملین 
توسعه خوشه هاى کسب و کار

جزییات مرگ یک موتورسیکلت سوار در اصفهان 

مهار 4 حادثه فاضالب در 3 ماه

رئیس روابط عمومى شرکت پاالیش نفت اصفهان 
در جلســه خوش آمد گویى و توجیهى دانشجویان 
کارآموز از دانشــگاه هاى مختلف کشور با عنوان 
اینکه پاالیشــگاه اصفهان از معدود شرکت هایى 
است که میزبانى دانشجویان کارآموز را مى پذیرد، 
گفت: کارشناسان این شــرکت تمام تالش خود 
را براى آشــنایى شــما با فعالیت پاالیشگاه انجام 
مى دهند تا در زمان کوتاهى که مهمان صنعت نفت 

هستید، بیشترین توشه را به همراه ببرید.
محمدصادق حاجیان اظهار کرد : دانشــجویان در 
زمان کوتاهى کــه به عنوان کارآموز در شــرکت 
حضور دارند، باید با برنامه ریزى صحیح از این دوره 

آموزشى بیشترین بهره مندى را داشته باشند. 
رئیس آموزش و توسعه سرمایه هاى انسانى شرکت 
پاالیش نفت نیز، با اشــاره به اینکــه بیش از 36 
سال این شرکت میزبان دانشــجویان کارآموز به 
عنوان آینده سازان کشور بوده، گفت: با وجود اینکه 
پاالیشــگاه اصفهان براى پذیرش دانشــجویان 

کارآموز، تعهــد خاصى ندارد و ایــن حرکت براى 
شرکت هزینه به همراه دارد، اما با توجه به اهمیت 
دادن مدیریت به دانشــجویان جوان و آینده سازان 
کشور، در ســال جارى 200 دانشجو در رشته هاى 
مختلف فنى و رشته هاى مرتبط و از دانشگاه هاى 

دولتى و آزاد سراسر کشور پذیرش شده اند.
مســعود ترکان با بیان اینکه دانشــجویان از نظر 
تئورى در دانشگاه اطالعات فراوانى دارند و حضور 
آنها در محیط صنعتى به آنها کمک مى کند که تمام 
ذهنیات خود را ملموس نمایند، به تشریح وظایف 
کارآموزان پرداخت و تأکید کرد: پاالیشگاه مکانى 
براى آشنا شدن دانشــجویان با این صنعت معظم 
است تا بتوانند توشه اى هرچند اندك براى ساختن 

آینده شغلى شان بردارند.
گفتنى اســت در طول تابســتان جارى، 200 نفر 
دانشجو از دانشــگاه هاى مختلف کشور در قالب 
دو گروه، کارآموزى خود را در شرکت پاالیش نفت 

اصفهان مى گذرانند.

کارآموزى 200 دانشجو در پاالیشگاه اصفهان منشأ گرد و غبار هفته گذشته 
در اصفهان معلوم شد

اســتاندار اصفهان با تأکید بر برخورد با واحدهاى صنعتى 
بدون مجوز تولیدکننده مصالح ساختمانى در شرق و شمال 
شــرق اســتان گفت: واحدهاى داراى مجوز باید هر چه 
سریع تر نسبت به رفع آالیندگى خود با نصب فیلتر یا جابه 

جایى مکانى اقدام کنند.
عباس رضایى در جلسه شوراى استاندارد استان اظهار کرد: 
به لحاظ اخالقى و شرعى در قبال سالمتى مردم مسئول 
هستیم و نمى توانیم بگذاریم افرادى براى بهره مندى مالى 

خود، سالمتى دیگران را به خطر بیاندازند.
استاندار اصفهان با اشاره به اینکه منشأ آلودگى و گرد و غبار 
هفته گذشته در استان مربوط به منطقه اردستان بود گفت: 
باید محیط زیست با تشکیل تیمى از کارشناسان امر و بدون 

تعارف در این قضیه وارد عمل شود.
رضایى، همچنین یکى از دالیــل افزایش آلودگى هوا را 
ساختمان هاى در  دســت احداث عنوان کرد و گفت: در 
بیشتر کشورهاى دنیا ساختمان ها در حین ساخت باید در 
اطراف خود کاور و پوششــى نصب کنند ولى این مهم در 

ایران رعایت نمى شود.
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محمد صادقى، بازیگر پیشکســوت ســینما و تلویزیون با 
اشاره به فعالیت هاى سینمایى اش در موضوعات تاریخى و 
مذهبى گفت: من طى این بیست و چند سال همواره به عنوان 
بازیگر فعالیت کرده ام. بازیگرى حرفه سخت و پرمسئولیتى 
است. در مجموعه «والیت عشق» نیز وظایف سنگینى به 
عنوان یکى از بازیگران اصلى مجموعه بر عهده داشتم. این 
مسئولیت ها باعث شده که نتوانم وارد حوزه کارگردانى شوم. 
اما این موضوع هیچگاه بعید و دور از ذهنم نبوده و ممکن است 
در آینده تولید و کارگردانى یک اثر با موضوع امام رضا(ع) را 

تجربه کنم.

بازیگر نقش «مأمون عباسى» در سریال «والیت عشق» 
افزود: چنانچه به یک نوشــته خوب برخورد کنم که حتى 
تاریخى نباشد و در حوزه معاصر با موضوعیت و محور امام رضا 
(ع) تنظیم شده باشد ممکن است این تولید محقق شود. وى 
گفت: به قطع نوشته اى که ارزشمند باشد این انگیزه را در من 
ایجاد خواهد کرد و کارى که تولید مى شود ماندگار و بابرکت 
خواهد بود. خشت اول و پایه از نظر من نوشته خوب است که 
چنانچه نویسنده اى بتواند چنین خروجى ارائه دهد افرادى 

از جمله من را براى ساخت آن نوشته مى تواند جذب کند.
صادقى تأکید کرد: متن خــوب و بودجه خوب در کنار هم و 

مکمل هم هستند که به نظر من مى توانند تخته پرش و یا 
یک پایه خوب براى ســاخت یک فیلم خوب را ایجاد کنند. 
وى در مورد اینکه جشنواره فرهنگى و هنرى بین المللى امام 
رضا (ع) باید بر تولید چه آثار هنرى تمرکز کند تا اثر بخشى 
بیشترى حاصل شود، خاطرنشان کرد: به نظر من در حوزه 
تولیدات ســینمایى و تلویزیونى، فیلم هایى که انسان ها را 
تشویق و ترغیب به سمت و ســوى اخالق مدارى مى کند 
و در عین حال سرگرم کننده اســت، مى تواند انسان ها را 
به لحاظ احساســات و تفکر دچار تحول کند و بسیار خوب 

و ارزشمند است.

صادقى تأکید کرد: از نظر من آثار فرهنگى و هنرى باید به 
مردم اخالق بیاموزند و آنها در این زمینه تشویق کنند. ما در 
جامعه کنونى شــاهد روزمرگى هستیم و مى بینیم که افراد 

جامعه از اخــالق در حال فاصله گرفتن هســتند که این 
اتفاق بسیار بدى است. وى افزود: فیلم هاى متعددى 
مانند امام رضا (ع) کارهاى خوب و کالسیکى هستند 
که شامل مرور زمان نمى شوند و هنوز به قوت خود 
باقى است و براى مخاطب جذابیت دارد. همچون کار 
«والیت عشق» که اثر کاملى بود و توان بازپخش در 

دوره هاى مختلف زمانى را دارد.

حمید فرخ نژاد
حمید فرخ نژاد سال گذشته با سه فیلم «تگزاس»، «خانم 
یایا» و «میلیونر میامى» روى پرده سینما دیده شد. فیلم 
«خانم یایا» با وجود ستاره هایى مانند رضا عطاران و امین 
حیایى تنها سه میلیارد فروخت و فیلم «میلیونر میامى» 
هم تقریبًا یک میلیارد فروش داشت! این میزان فروش 
براى فیلمى با حضور بازیگرانى ماننــد صابر ابر و طناز 
طباطبایى، به معناى واقعى یک فاجعه بود. از بین این سه 
فیلم، تنها «تگزاس» فیلم پرفروشى بود که بخش عمده 
آن به دلیل حضور زوج پژمان جمشیدى و سام درخشانى 
است. شکســت فرخ نژاد امســال با فیلم «سامورایى در 
برلین» ادامه پیدا کرده است. از آنجایى که ژانر فیلم کمدى 
است، بعضى از فاکتورهاى فروش مانند لوکیشن خارج از 
ایران، رقص و آواز و حضور بازیگر زن اروپایى را دارد و از 
بازیگرانى مانند حمید فرخ نژاد و امیرمهدى ژوله استفاده 
کرده است، پیش بینى مى شد این فیلم بین ده تا 15 میلیارد 
بفروشد اما اکنون تقریباً 5/5 میلیارد در گیشه فروش داشته 
است. با توجه به اینکه عوامل فیلم «سامورایى در برلین» 
براى فیلمبــردارى آن به خارج از ایران ســفر کرده اند و 
دستمزد بازیگرى مانند حمید فرخ نژاد هم کم نیست، به 
نظر مى رسد ساخت این فیلم، هزینه زیادى روى دست 

سرمایه گذار فیلم گذاشته و بازنگشته است.

جواد عزتى
جواد عزتى ســال 97 با تنها فیلم کمدى  که روى پرده 
داشــت، حضور بسیار درخشانى در گیشــه داشت. فیلم 
«هزارپا» با 38 میلیارد تومان فروش، لقب پرفروش ترین 
فیلم تاریخ سینماى ایران را از آن خود کرد. او با چند فیلم 
غیرکمدى دیگر هم روى پرده سینما دیده شد و در کل 
روزهاى اوج خود را در سینما سپرى کرد. جواد عزتى در 
ســال 98 تا امروز، دو فیلم «چهار انگشت» و «ما همه 
با هم هستیم» را روى پرده داشــته که هیچ کدام از این 
فیلم ها حتى ذره اى از موفقیتى را که او در سال 97 تجربه 
کرد، نصیب اش نکردند. فیلم «ما همه با هم هســتیم» 
پس از «شبى که ماه کامل شــد» و «سرخپوست»، با 9 
میلیارد فروش، در جایگاه سوم جدول فروش قرار گرفته 
اســت. این در حالى است که چندین ســتاره سینما که 
دستمزدهاى میلیاردى دارند در فیلم جمع شده اند و همین 
کافى  است براى اینکه رقم بودجه اش سر به فلک بکشد. 
این میزان فروش در چنین وضعیتى براى فیلم شکست 
سنگینى محسوب مى شود. با توجه به پرستاره بودن فیلم، 
پیش بینى مى شد در صدر جدول فروش بنشیند و بین 25 
تا 30 میلیارد فروش داشته باشد اما برخالف انتظارها از 
رقیبانش جا مانده و هرچه بیشتر مى گذرد، بیشتر مخاطبان 

ریزش مى کنند.

مهران مدیرى
مهران مدیرى معموًال به عنوان بازیگر در فیلم هایى که 
خود کارگردانش نبوده، موفقیت خاصى نداشــته است و 
کًال حضور کمرنگى در سینما دارد. زمانى که خبر بازى او 
در فیلم هاى «ما همه با هم هستیم» و «رحمان 1400» 
منتشر شــد، انتظار مى رفت او جزو بازیگران پرفروش 
سال 98 باشد. این اتفاق با فیلم «رحمان 1400» افتاد اما 
نکته اینجاست که در این فیلم بازیگرانى مانند محمدرضا 
گلزار و بهرام افشارى نیز حضور داشتند و منوچهر هادى 
هم کارگردان بود، بنابراین نمى توان پرفروش شدن این 
فیلم را به پاى مهران مدیرى نوشــت کــه اتفاقًا حضور 
کوتاهى هم در فیلم داشــت! اما دربــاره «ما همه با هم 
هستیم»، عالوه بر اینکه فیلم بســیار کمتر از حد انتظار 
فروخته، خود مدیرى هــم در فیلم نقش خاص و مؤثرى 
ندارد. در طول کل فیلم، مخاطب مهــران مدیرى را در 
حالى مى بیند که روى صندلى نشســته، مدام خوراکى 
مى خورد و ســئوال مى کند! به همین دلیل این فیلم چه 
از لحاظ کیفیت بازى مهران مدیرى و چه از نظر فروش 
در گیشه، براى او نتیجه اى به همراه نداشته است. شاید 
اگر «رحمان 1400» از پرده پایین نمى آمد، در سال 98 
موفقیتى نصیب مدیرى مى شد و او هم در کنار بازیگران 

پرفروش قرار مى گرفت.

هومن برق نورد
هومن برق نورد معموًال چندان حضور پررنگى در سینما 
ندارد اما جــزو بازیگران محبوب کمدى به حســاب 
مى آید. او ســال 97، تنها یک فیلم کمدى روى پرده 
داشت و آن هم «به وقت خمارى» بود. این فیلم فقط 
یک میلیارد در گیشــه فروخت و باعث شد این بازیگر 
حضور ناموفقى در گیشه داشته باشد. شکست هومن 
برق نورد امسال در اکران نوروزى با فیلم «زندانى ها» 
ادامه پیدا کرد و این فیلم 4/5 میلیارد فروش داشــت. 
نام مسعود ده نمکى به عنوان کارگردان و حضور زوج 
موفق بهنام تشــکر و هومن برق نــورد در فیلم باعث 
مى شد انتظار برود فیلم حداقل ده تا 15 میلیارد فروش 
کند اما با فروش کمتر از پنج میلیارد، در رتبه هاى آخر 
جدول فروش اکران نوروزى قرار گرفت. «زندانى ها» 
نه پروداکشــن عظیم و عجیب و غریبى داشته، نه از 
ســتاره هاى گرانقیمتى اســتفاده کرده، بنابراین فیلم 
گرانى نبوده اســت اما این رقم براى مسعود ده نمکى 
که معموًال آثارش مورد استقبال مخاطبان عام سینما 
بوده، یک شکست به حساب مى آید. شاید اگر این فیلم 
در شرایطى اکران مى شــد که رقیبان سختى نداشت، 
بیشــتر مى فروخت و نتیجه بهترى را نصیب برق نورد 

و ده نمکى مى کرد.

سیامک انصارى
ســیامک انصارى در ســینما و تلویزیون، بیشتر در آثار 
مهران مدیرى دیده شده است. او سال 97، فیلم «خوك» 
را روى پرده داشــت که جنس کمدى اش متفاوت بود. 
حضور لیال حاتمى و پریناز ایزدیار در فیلم، باعث شــده 
بود این فیلم یکى از امیدهاى موفقیت در گیشــه باشد، 
پس نمى توان فروش یک میلیارد تومانى و شکست فیلم 
را به نام سیامک انصارى زد که جزو نقش هاى اصلى نبود، 
همانطور که اگر فیلم پرفروش مى شــد، نمى توانستیم 
بگوییم سیامک انصارى بازیگر پرفروشى بوده است. در 
هر صورت این فیلم هم فرصــت ویژه اى براى او فراهم 
نکرد و اتفاق خاصى در کارنامه اش نیست.  بازى سیامک 
انصارى در فیلم «زهرمــار» به عنوان نقش اصلى باعث 
شد همه کنجکاو شوند ببینند او در فیلم کارگردانانى غیر 
از مهران مدیرى چه مى کند. این فیلم در مدت سه هفته 
اکران تا امروز تقریباً دو میلیارد و 800 هزار تومان فروخته 
است. با توجه به موضوع خاصى که از تیزر فیلم برداشت 
مى شود و اولین ساخته جواد رضویان، پیش بینى مى شد 
«زهرمار» فروش بیشترى داشته باشــد اما اگر اوضاع 
بخواهد همینطور پیش برود، فیلم به فروش زیادى دست 
پیدا نخواهد کرد. «زهرمار» نیز تولید پرهزینه اى نداشته 

و ستاره خاصى با دستمزد باال در آن بازى نکرده است.

در حالى که این روزها بازیگرانى مانند پژمان جمشیدى و سام درخشانى، موفقیتى را که سال گذشته با فیلم «تگزاس یک» به دست آورده بودند، با فیلم «تگزاس 2» ادامه داده اند و جزو بازیگران پرفروش در گیشه هستند، بازیگرانى هم وجود دارند که به عنوان ستاره هاى پرفروش سینماى کمدى شناخته 
مى شوند اما برخالف میزان محبوبیتشان، امسال حداقل یک فیلم کمدى شان در گیشه شکست خورده است.

5 کمدین شکست خورده سینماى 98 

باید به  ههننرى
ققکنند. ما در 
یننیم که افراد 

نند که این
ععددى
سستند 
تخود 
ننکار

شش در 

بازیگر نقش «مأمون عباسى» در مجموعه «والیت عشق»: 

شاید اثرى با موضوع امام رضا (ع) بسازم

پیمــان معادى خبر بــازى اش در نقــش «قاتل 
عنکبوتى» را تکذیب کرد.

در حالى که برخى رسانه ها از حضور پیمان معادى 
در یک فیلم جنایى و بازى او در نقش سعید حنایى 
(قاتل عنکبوتى) خبر داده بودنــد، پیمان معادى 
این خبر را تکذیب کرد و گفت در این نقش ظاهر 

نمى شود.
پیمان معــادى در واکنش به شــایعات 
روزهاى اخیر در صفحه اینستاگرامش 
نوشت: «چند وقتیه که نمى دونم چرا یه 
خبر بى اساس و کذب مبنى بر قصد من 
براى بازى در نقش "قاتل عنکبوتى" در 
فضاهاى مجازى منتشر مى شه. دوست 
داشتم رسمًا اعالم کنم که اصًال چنین 
چیزى نیست و من به هیچ وجه قصد بازى 
در چنین نقشى رو ندارم. در ضمن براى هر 
کدام از همکاران محترم خودم که احیاناً قرار 
است این فیلم را بسازند یا اسامى درجه یکى 
که در همین فضاهاى مجازى خوانده ام که قرار 
است این نقش را بازى کنند از صمیم قلب آرزوى 

موفقیت مى کنم...»
معادى خبر حضورش در نقش «قاتل عنکبوتى» 
را در حالى تکذیب کرد که هفته گذشــته اعالم 
شد محسن تنابنده قرار است در این نقش ظاهر 
شود. محسن تنابنده در فیلمى به کارگردان ابراهیم 
ایرج زاد نقش ســعید حنایى را ایفــا خواهد کرد. 
حنایى یکى از قاتالن زنجیره اى ایران بود که در 
شهر مشهد به انجام قتل زنان مى پرداخت. او در 

فروردین 1381 به جرم قتل 16 زن اعدام شد. 

پیش نمایش فیلم جدید اقمارى از مجموعه «سریع 
و خشمگین» به دلیل جرقه زدن پریز سالن نمایش با 

وقفه اى موقتى رو به رو شد.
در دالبى تئاتر هالیوود افرادى که در ردیف جلو نشسته 
بودند پس از دیدن جرقه ها بالفاصله صندلى هایشان را 
ترك کردند. یکى از کارکنان سینما گفت که این جرقه 
و اتصالى برق به دلیل ریختن نوشابه گازدار روى پریز 
ایجاد شد. این جرقه زدن موجب شد تا نمایش فیلم 

حدود 30 دقیقه متوقف شود.
پس از جرقه بالفاصله آژیر اضطرارى سالن به صدا 
درآمد و تماشاگران سالن را ترك کردند. این اتصالى به 
نظر غیرعمدى بود. گرچه کسى بر اثر این ماجرا زخمى 
نشد اما کمى طول کشید تا برخى از تماشاگران دوباره 

خودشان را جمع و جور کنند و به سالن برگردند.
گزارشگر «آسوشیتدپرس» نوشت: یکى از ستاره هاى 
این فیلم یعنى «دواین جانسون» که در سالن حضور 
داشت نیز جلوى در سینما ایستاد تا به همه اطمینان 
بدهد مشکلى نبوده است. یکى دیگر از گزارشگران 
هم نوشــت «دیوید لیچ» کارگردان گفت یک نفر 

نوشابه اش را روى پریز برق ریخته بود.
«هابز و شاو» با بازى «دواین جانسون» و «جیسون 
استتم» یکى از فیلم هاى اقمارى از مجموعه «سریع 
و خشمگین» اســت. این فیلم به صورت رسمى از 2 

آگوست (11 مرداد) راهى سینماها مى شود.

«سریع و خشمگین»
 با حاشیه اکران شد

اگر سه گانه «پدرخوانده» را دیده باشید، احتماًال همسر 
«مایکل کورلئونه» (آل پاچینو) را به یاد دارید؛ زنى که 
در قسمت دوم با یک عصیان خیره کننده فرزند مایکل 
را سقط کرد و از او جدا شد. این بازیگر «دایان کیتون» 
بود که این روزها در سن 73 سالگى رکورددار مجردى 

طوالنى در هالیوود شده است.
در شرایطى که بســیارى از افراد هالیوودى به ازدواج 
و طالق هاى مکرر مشــهورند، دایان کیتون یکى از 
افرادى است که سال هاى ســال مجرد مانده و این 
مجردى را یک انتخاب خوب مى داند. اما بســیارى 
از ســتاره ها هم هســتند که در مقاطعى مجردند اما 
گاهگاهى خبر قرارهاى عاشقانه آنان که بعضًا منجر 
به ازدواج مى شود نیز منتشر مى شود. دایان بیش از 
سه دهه است که حتى سر یک قرار عاشقانه هم حاضر 

نشده است.
این ســتاره ســینما که براى فیلم «آنى هال» برنده 
اســکار بهترین بازیگر زن شده است، مى گوید بیش 
از 35 سال است که ســر هیچ قرار عاشقانه اى نرفته 
است. نکته جالب در این خصوص را مى توان دوستان 
و نامزدهاى سرشناس او دانست. در واقع چهره هایى 
مثل «وودى آلن»، «جک نیکلسون»، «وارن بیتى» 
و «آل پاچینو» از صمیمى ترین دوستان و نامزدهاى 
ناموفق وى محسوب مى شــوند که هنوز هم با آنان 

صمیمى است.
کیتون در این خصوص مى گوید: «بله درست است که 
من دوستان زیادى دارم اما به زندگى خودم مى رسم 
و تفریح مى کنم و دلیلى براى عاشق شدن و ازدواج 
ندیده و نمى بینم. به نظر من هیچکس واقعاً نمى تواند 
خوشحال و خوشبخت باشد، اگر شما خوشحال هستید، 
به نظر من از لحاظ ذهنى بیمار هستید. منظورم این 
است که چیزهاى غم انگیز بســیار زیادى در زندگى 

وجود دارند.»

همسر «مایکل کورلئونه» 
35 سال است عاشق نشده!

ســریال تاریخى «جیران» به کارگردانى 
حســن فتحى و تهیه کنندگى اسماعیل 
عفیفه در مرحله پیش تولیــد و انتخاب و 

ساخت لوکیشن ها کلید خورد.
اســماعیل عفیفه در گفتگویى اعالم کرد: 
فیلمنامه  ســریال «جیران» در جلســات اخیر 
شــوراى پروانه آثار غیرســینمایى، پروانه ساخت 
گرفته اســت. فیلمنامه این سریال تاریخى 
را احسان جوانمرد و حسن فتحى 
نوشته اند و با کارگردانى 
حسن فتحى ساخته 

خواهد شد.
عفیفه در ادامه افزود: پیش تولید، ســاخت و انتخاب لوکیشن هاى 
«جیران» در تهران آغاز شده است و به زودى عوامل و بازیگران این 
سریال معرفى خواهند شد. همچنین این تهیه کننده ذکر جزییات 
درباره سریال را به اخبارى که به صورت رســمى از سوى روابط 

عمومى پروژه ارسال مى شود، موکول کرد.
حسن فتحى پیش از این سریال هایى چون «شهرزاد»، «در مسیر 
زاینده رود»، «اشک ها و لبخندها»، «میوه ممنوعه»، «مدار صفر 
درجه»، «شب دهم»، «پهلوانان نمى میرند» و فیلم هاى سینمایى 
چون «یک روز دیگر»، «کیفر»، «پستچى سه بار در نمى زند» و 

«ازدواج به سبک ایرانى» را کارگردانى کرده است.

پیمان معادى: 
«قاتل عنکبوتى» نمى شوم

پیمــان معادى خ
عنکبوتى» را تکذی
در حالى که برخى
در یک فیلم جنایى
خ (قاتل عنکبوتى)
این خبر را تکذیب

نمىشود.
پیمان معـ
روزهاى
نوشت:
خبر بى
براى باز
فضاهاى
ر داشتم
چیزى نیس
در چنین نق
کدام از همک
است این فیلم
که در همین فض
است این نقش ر
موفقیت مى کنم
معادى خبر حضو
حالى تکذیب را در
شد محسن تنابن
شود. محسن تنابن
ایرج زاد نقش ســ
قات حنایى یکى از
شهر مشهد به انج
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پیمان معادى
«قاتل عنکبوت

کارگردان «شهرزاد» سراغ «جیران» رفت

بر اســاس اعالم تهیــه کننــده فیلم ســینمایى 
«شــاه ُکش»، این فیلم با بازى هــادى حجازى فر 
اکران خود در ســینماهاى کشور را از اواخر تابستان 

امسال آغاز مى کند.
این فیلم سینمایى پس از دریافت پروانه نمایش هم 
اکنون آماده اکران است. قرارداد اکران «شاه کش» 
با شرکت سینمایى «نمایش گستران» منعقد شده و 
عباس نادران، تهیه کننده اعالم کرده که این فیلم 

براى اکران در اواخر تابستان خود را آماده مى کند. 
هادى حجازى فر، بازیگر پرکار سینماى کشور که این 
روزها تمام دغدغه خود را بر فعالیت در تئاتر گذاشته 
در این فیلم نقش اصلى را بــر عهده دارد و به نوعى 
یکى از متفاوت ترین بازى هاى خــود را ارائه کرده 
اســت، وى هم اکنون فیلم «ماجــراى نیمروز-رد 

خون» را نیز در صف اکران دارد.
«شاه ُکش» دومین ساخته سینمایى وحید امیرخانى 

به تهیه کنندگى عباس نادران است که فیلمبردارى 
آن طى ماه هاى آبان و آذر ســال گذشته انجام شد. 
این فیلم که در لوکیشن هاى متنوعى فیلمبردارى 
شده است در دســته بندى ژانر تریلر - معمایى قرار 
مى گیرد. قابل ذکر اســت که سینماى ایران در این 

ژانر تعداد معدودى فیلم دارد.
عالوه بر هادى حجازى فر، فرید سجادى حسینى، 
علیرضا کمالى، مجید صالحى، مهدى کوشــکى و 
پیمان مقدمى ســایر بازیگرانى هســتند که در این 
فیلم سینمایى به ایفاى نقش مى پردازند. در خالصه 
داستان «شاه ُکش» آمده است: «گوزن قرمز از پشِت 
صخره یخ زده، نگاهى به مرد شکارچى که سیگارى 
دود مى کند مى اندازد. گرگ، مچاله از سرما سرفه اى 
مى کند. گوزن قرمز: مى خــواد چى کار کنه؟ گرگ: 
نمى دونه مى خواد چى کار کنه. گوزن قرمز: اینایى 
که نمى دونن مى خوان چى کار کنن خطرناك ترن.»

هادى حجازى فر در نقش یک شکارچى ظاهر مى شود

ســریال تاریخى «جیران» به
تهیه کنندگ حســن فتحى و
در مرحله پیش تولیــد عفیفه
ساخت لوکیشن ها کلید خورد.
اســماعیل عفیفه در گفتگویى
فیلمنامه  ســریال «جیران» در جل
شــوراى پروانه آثار غیرســینمایى، پ
گرفته اســت. فیلمنامه این سر
را احسان جوانمرد و
ب نوشته اند و
حسن ف

کارگردان



ورزشورزش 053535 سال شانزدهمسه شنبه  25 تیر  ماه   1398

 دست نخوردن کادر فنى سپاهان یک امتیاز بزرگ براى این تیم در فصل پیش رو خواهد بود.
سپاهان فصل گذشته نزدیک ترین رقیب پرسپولیس در راه قهرمانى بود اما در نهایت به رتبه دوم 
رضایت داد. با وجود این، این تیم این فصل با قدرت بیشــتر براى کســب عنوان قهرمانى تالش 

خواهد کرد. آنچه اما براى سپاهان در آستانه فصل جدید و در مقایسه با استقالل، پرسپولیس و حتى 
تراکتورسازى یک مزیت محسوب مى شود، این مسئله اســت که زردپوشان اصفهانى این تابستان 

سرمربى خود را تغییر نداده اند.
امیر قلعه نویى فصل گذشته تیمى خوب و مدعى چیده بود و حاال حتى این تیم را قدرتمندتر هم کرده 
است و فرصت کافى داشته تا نقطه ضعف هاى سپاهان را برطرف کند. با این شرایط، سپاهان به عنوان 

یک مدعى بسیار جدى قهرمانى قدم به مسابقات پیش رو مى گذارد.
این در حالى است که استقالل و پرسپولیس سرمربى هاى خود را تغییر داده اند و با مربیانى که تجربه اى 
در لیگ برتر ایران ندارند، قدم به فصل جدید خواهند گذاشت. در چنین شرایطى قطعاً چه استراماچونى 
و چه کالدرون به زمان نیاز دارند تا خود را با شــرایط لیگ ایران تطبیق دهنــد و بتوانند تیمى مطابق 
ایده هاى خود ایجاد کنند. زمانى که فرصت مناسبى خواهد بود تا سپاهان و قلعه نویى با به دست آوردن 
حداکثر امتیازات از همان ابتداى فصل، راه خود را براى قهرمانى هموار کنند. البته در این میان عالوه بر 
سپاهان، نباید پدیده را هم نادیده گرفت. این تیم فصل گذشته با گل محمدى بسیار خوب نتیجه گرفت 
و این تابســتان هم با خرید چند بازیکن بزرگ و تقویت تیم خود، مى تواند یک مدعى دیگر در مسیر 

سرخابى ها در فصل آتى باشد.

سیاوش یزدانى، مدافع تیم ملى فوتبال کشورمان از 
اینکه عملکرد او و دیگر بازیکنان حاضر در لیگ برتر 
دیده شــده و به اردوى تیم ملى دعوت شده اند، ابراز 

خوشحالى کرد.
 سیاوش یزدانى در حاشــیه تمرین تیم ملى فوتبال 
کشــورمان اظهار کرد: خیلى از دعــوت به تیم ملى 
خوشحالم و اولین اردوى خود را پشت سر 
مى گذارم. چند سال بود که آرزوى 
دعوت به تیم ملى را داشــتم و 
خیلى خوشحالم که در تیم ملى 

حضور دارم.

بازیکن 
جدیــد تیــم 
فوتبــال اســتقالل 
همچنین تصریح کرد: اردوى 
خوبى داریم اما تعداد تمرینات 

کم بوده و فرصت زیادى براى 
نشان دادن خود نداشته ایم. سعى 

مى کنــم در روزهــاى باقیمانده 
بیشــترین بهره را از تمرینات ببرم 

و خود را نشان بدهم.
مدافع تیم ملى فوتبال 

با تأکید بر انگیزه هاى باالى خود عنوان کرد: سعى 
مى کنم بهترین عملکرد را داشته باشم. هر فوتبالیستى 
آرزو دارد براى تیم ملى بازى کنــد و من نیز تالش 
مى کنم خودم را نشــان بدهــم و در اردوهاى آینده 

حضور داشته باشم.
یزدانى در مــورد اینکه آیا کادرفنــى تیم ملى قصد 
ســرمایه گذارى روى جوانان را خواهد داشت، گفت: 
100 درصد هدف کادرفنى از تشکیل اردو همین بوده 
است. بازیکنان دعوت شده به این اردو از خوب هاى 
لیگ برتر بودند و جاى خوشحالى دارد که عملکرد ما 
دیده شده اســت. ما نیز سعى مى کنیم از این 

شرایط استفاده کنیم.

بازیکنان جدید ســپاهان در دیدارهاى تدارکاتى که 
تا کنون برگزار شده از برترین هاى این تیم بوده اند.

سپاهان یکى از تیم هایى بود که هم ورود سریعى به 
بازار نقل و انتقاالت تابستانى داشت و هم دور جدید 
تمرینات و اردوهایش را پیش از سایر رقبا شروع کرد تا 

حضورى قدرتمند در فصل جدید داشته باشد.
سپاهان  دیدارى تدارکاتى با پیکان تهران برگزار کرد 
و با نتیجه 3 بر یک به برترى دســت یافت. گل هاى 
سپاهان را محمدرضا حسینى، رضا میرزایى و یاسین 

سلمانى به ثمر رساندند.
میرزایى و حســینى دو خرید جدید سپاهان هستند و 
قرار است از فصل جدید در جمع طالیى پوشان حضور 

داشته باشند.
این دو نفر در دیدارهاى تدارکاتى عملکرد خوبى داشته 
و امیر قلعه نویى را امیدوار کردنــد. هر دو بازیکن در 
دیدار تدارکاتى مقابل شهر خودرو در مشهد هم براى 

تیمشان گلزنى کرده بودند.
باید دید تغییرات ترکیب اصلى سپاهان در فصل جدید 

چه نتایجى براى این تیم رقم مى زند.

فقط دو باشــگاه اصفهانى لیگ برتر قــرارداد چند 
بازیکن خود را به طور رســمى در سازمان لیگ ثبت 

کردند.
سه باشگاه ســپاهان و ذوب آهن اصفهان و پیکان 
تهران تنها باشــگاه هاى بدون بدهى هســتند که 
مجوز ثبت قرارداد بازیکنان خود را براى فصل آینده 
دارند. از بین این سه باشگاه فقط دو باشگاه اصفهانى 
سپاهان و ذوب آهن قرارداد شمارى از بازیکنان خود 
را در سازمان لیگ ثبت کرده اند و پیکان هم با وجود 
اینکه مشکلى در این زمینه ندارد قرارداد بازیکنانش 

را ثبت نکرده است.
به این ترتیب وقتى 14 باشگاه لیگ برترى قرارداد 
بازیکنانشــان را هنوز به طور رسمى ثبت نکرده اند 
بیانگر این مسئله است که زمان آغاز لیگ برتر قطعًا 
10 مرداد نخواهد بود و احتمال دارد این مســابقات 
با تأخیرى ده تا 20 روزه آغاز شــود. سازمان لیگ و 
فدراســیون فوتبال براى تجهیز ورزشگاه ها منتظر 
اعالم نظر اقدامات باشــگاه ها در این زمینه هستند 
و به همین دلیــل زمان دقیق مســابقات لیگ برتر 

مشخص نیست.

بازیکن تیم سپاهان گفت: تمام تالش ما این است تا بتوانیم نتایج درخور 
نام تیم سپاهان در لیگ نوزدهم کسب کنیم.

علیرضا نقى زاده در خصوص شرایط تیم فوتبال سپاهان در اردوى پیش 
فصل اظهار کرد: در دو نوبت صبح و عصر تمرینات پر فشــار را پشت سر 
مى گذاریم تا بتوانیم به آمادگى الزم دســت یابیم تا با شرایط خوبى وارد 
مسابقات لیگ شویم. قراراست پنج شنبه هفته جارى به اردوى ترکیه برویم 

تا هم تمرین کنیم و هم سه دیدار دوستانه برگزار کنیم.
بازیکن تیم سپاهان در ادامه در خصوص جدایى اش از تیم تراکتور تصریح 
کرد: بروز برخى مسائل موجب شــد تا از تراکتور جدا شوم و به تیم خوب 
سپاهان بیایم. در لیگ نوزدهم براى تیم خوب تراکتور آرزوى موفقیت دارم. 
باالخره فوتبال روز دنیا حرفه اى است و بازیکنان براساس پیشنهاداتى که 
دارند تصمیم مى گیرند به کدام تیم بروند و من هم از این قاعده مستثنى 

نیستم.
نقى زاده در خصوص اینکه با توجه به خریدهایى که ســپاهان در فصل 
نقل و انتقاالت انجام داده آیا مى تواند نسبت به سال گذشته نتیجه بهترى 
کسب کند یا خیر، گفت: امسال از شرایط خوبى برخورداریم و کادرفنى هم 
سعى کرده با توجه به خریدهایى که داشتیم به خوبى بتوانیم در سه جبهه 
حضور داشته باشیم. به نظرم هزینه کردن چندان مهم نیست بلکه مهمتر از 
هر مسئله دیگرى ایجاد همدلى و وفاق در تیم است و ما هم امیدواریم که 

بتوانیم اتفاقات خوبى را براى مردم خوب اصفهان رقم بزنیم.

ماجراى کالهبردارى یکى از ســتاره هاى ملى پوش 
فوتبال ایــران از رفیق و هم تیمى خــود در اواخر دهه 
80 و اوایل دهه 90 به جنجالى ترین سوژه روز فوتبال 
ایران تبدیل شــد. این ماجرا به قدرى عجیب بود که با 
گذشت سال ها هنوز هم تبعات و صداهاى زیادى از آن 
شنیده مى شود به خصوص از جانب طرفى که به عنوان 
کالهبردار باعث شــد تا منزل مادر داود سیدعباسى، 
ستاره ســابق تیم ملى و ســرخابى ها در مزایده بانک 
قرار بگیرد. داود سیدعباسى که روزهاى بسیار سختى 
را تجربه مى کرد با بیان اینکه تنها بخاطر رفاقت و باز 
کردن گره اى از مشکالت دوست صمیمى اش زیر بار 
گرو گذاشتن ســند ملک مادرش رفت اما ضربه بدى 
خورد به باز کردن جزییات ناگفته از این پرونده پرداخت، 
جایى که در مراسم ختم برادر مرحومش با مأمورانى رو 
به رو شد که حکم تخلیه منزل مادرى اش را در دست 
داشــتند. این گفتگوى جالب در عین حال تأسف آور را 

از دست ندهید.
برویم ســراغ یکى از جنجالى ترین 
اتفاقــات فوتبال ایــران، جایى که 
ماجراى کالهبردارى ستاره فوتبال از 

رفیق خود نقل محافل شد و...؟
تاریک ترین نقطه زندگى من در ورزش همان مقطعى بود 

که با این اتفاق رو به رو شدم. 
گویا تجربه خوبى پیدا نکردى چون 

منزل مادرت از دست رفت؟
آن مقطع یکى از این به اصطالح دوستان نزدیک کمکى 
از من خواست که برحسب رفاقت و اطمینان من سند منزل 
مادرم را در گروى بانک گذاشتم. شاید جالب باشد بدانید 
من آن روز اصًال تهران نبودم و در مشهد حضور داشتم. با 
یک تماس تلفنى و درخواستى که از من شد خانه مادرم را 

گروى بانک گذاشتم تا این وام واریز شود اما متأسفانه این 
اعتماد عواقب سنگینى براى من در پى داشت.

از چه زمانى پــى بردید که ماجرا غم 
انگیز شده است؟

از همان ســال اول ماجــرا من فهمیدم که یک قســط 
هم واریز نشــده اســت. با این آدم صحبت مى کردم و 
نگرانى ام را بروز مى دادم اما ایشان مدام وعده مى داد که 
جاى نگرانى نیست، مگر من کالهبردارم، مگر من اصًال 
چنین آدمى هستم و... حتى یک پرداختى نداشت این وام 
و از همانجا بود که من نگران شدم و سه چهار سال درگیر 

این موضوع بودم.
در ادامه چه شد؟

در برهه اى هر روز اخطاریه و حکم مى رفت درب منزل 
مادرم و کلى اســترس به خانواده وارد مى شد. همه این 
اخطاریه ها موجود است و هیچ وقت بدون سند نخواستم 
کســى را قضاوت کنم. آنجا بود که فهمیدم خانه مادرم 

شوخى شوخى به مزایده رفته است.
عاقبت این منزل به کجا کشید؟

خودم منزل مادرم را خریدم. نباید بگویم اما واقعاً این اتفاق 
افتاد و مجبور شدم منزل خودم را دوباره بخرم و وکیلم با 
کلى دوندگى این ملک را از بانک پس بگیرد و از مزایده 

خارج کند.
برحســب اینکه خودت خواســتى 
ضمانت کنــى مى توانســتى جنبه 

حقوقى آن را پیگیرى کنى؟
آن موقع نمى توانستم شکایتى داشــته باشم چون باید 
اول دین به بانک را پرداخت مى کردم. اول باید تســویه 
مى کردم و بعد مى رفتم شاکى مى شدم. آن روز اتفاقاً من 
یک جلســه اى هم با این آقا داشتم به همین دلیل وقتى 
خانه را از بانک خریدم با ایــن آقا توافق کردیم که ظرف 
شش ماه این پول به حساب من برگردد اما از آن شش ماه 
االن چهار سال گذشــته دریغ از یک ریال برگشت از آن 
دین. این ماجرا سواى از پول است و مى خواهم که حق به 
حقدار برسد. این پرونده خدا را شکر به خوبى پیگیرى شد 
و هفته قبل هم اولین حکم بدوى را گرفتم و تا آخر روال 

قانونى آن پیش خواهد رفت.
یعنى حکم جلب و این اتفاقات؟

حاال روال قانون هر چه باشد همان خواهد شد اما امیدوارم 
که به حکم جلب کشیده نشود.

در مقطعى شــایعه شــد بــه علت 
حکم جلب تو این فرد قبل از برنامه 
کارشناسى ســیما بازداشت شده 

است؟
من هم از طریق جرایــد خبر را شــنیدم و اصًال به من 
ارتباطى نداشت. اتفاقاً خودم ناراحت شدم چون واقعاً چهره 

فوتبال ما را مخدوش کرد.
شــنیدیم در مراســم ختــم برادر 
مرحومت نیز اتفاقــات پیرامون این 

کالهبردارى رخ داد؟
غم انگیز بود. همان روزى که بــرادر من به رحمت خدا 
رفت و کلى آدم در منزل ما جمع شــده بودند اخطاریه و 
احضاریه بانک توسط مأموران آمد در خانه ما. اصًال باور 
کردنى نبود و نمى توانستم خودم را ببخشم که چرا چنین 

حماقتى انجام دادم.

 دست نخوردن کادر فنى سپاهان یکک
سپاهان فصل گذشته نزدیک ترینر ر
رضایت داد. با وجود این، این تیم اینن
خواهد کرد. آنچه اما براى سپاهان درر

تراکتورسازى یک مزیت محسوب ممى
سرمربى خود را تغییر نداده اند.

قلعه نویى فصل گذشته تیمى خوخو امیر
است و فرصت کافى داشته تا نقطه ضض
یک مدعى بسیار جدى قهرمانى قدمم
این در حالى است که استقالل و پرسپوپو
در لیگ برتر ایران ندارند، قدم به فصلل
و چه کالدرون به زمان نیاز دارند تا خوو
ایده هاى خود ایجاد کنند. زمانى که ففر
حداکثر امتیازات از همان ابتداى فصلل
سپاهان، نباید پدیده را هم نادیده گرفتت
و این تابســتان هم با خرید چند بازییک

سرخابى ها در فصل آتى باشد.

این ثبات شاید سپاهان 
را خوشبخت کند

باالخره دیده شدم!

 خخواهد بود.
هاایتبه رتبه دوم 
ننقهرمانى تالش 

پ پرسپولیس و حتى 
تابستان این صصفهانى

 ققدرتمندتر هم کرده 
سپاهان به عنوان طط،

رربیانى که تجربه اى 
ططعاً چه استراماچونى 
 ببتوانند تیمى مطابق 
یىیىبا به دست آوردن

درر این میان عالوه بر 
رر خوب نتیجه گرفت 
مددعى دیگر در مسیر 

خوشحالم و اولین اردوى خود را پشت سر 
مى گذارم. چند سال بود که آرزوى 
دعوت به تیم ملى را داشــتم و 
خیلى خوشحالم که در تیم ملى 

حضور دارم.

بازیکن 
جدیــد تیــم 
اســتقالل فوتبــال

همچنین تصریح کرد: اردوى 
خوبى داریم اما تعداد تمرینات 

کم بوده و فرصت زیادى براى 
سعى نداشته ایم. نشان دادنخود

مى کنــم در روزهــاى باقیمانده 
بیشــترین بهره را از تمرینات ببرم 

و خود را نشان بدهم.
مدافع تیم ملى فوتبال 

ســرمایه گذارى روى جوانان را خواهد داشت، گفت: 
100 درصد هدف کادرفنى از تشکیل اردو همین بوده 
است. بازیکنان دعوت شده به این اردو از خوب هاى 
لیگ برتر بودند و جاى خوشحالى دارد که عملکرد ما 
دیده شده اســت. ما نیز سعى مىکنیم از این

شرایط استفاده کنیم.

نند

جزئیات بیشتر از کالهبردارى ملى پوش سابق از رفیق و هم تیمى اش

داود سیدعباسى: تا آخر روال قانونى پیش مى روم
غیر از سپاهان و ذوب آهن از بقیه خبرى نیست

خریدهاى جدید تا اینجا عالى بودند

علیرضا نقى زاده:

آیاندا پاتوســى باالخره به بنى یاس امارات پیوست. البته جایى که او مى رود زیاد بیشتر از پول، همدلى مان مهمه
هم غریب نیست. هافبک اهل آفریقاى جنوبى در باشگاه بنى یاس امارات دوباره 

شاگرد وینفرد شفر شده است. این شفر هم براى خودش 
آدم جالبى است. وقتى او به ایران آمد، مرتب اصرار کرد 
که گرو و نیومایر را برایش بگیرند. نخستین تالش او 
به این منظور با مقاومت افتخارى به جایى نرسید اما در 
پنجره بعدى تغییر مدیریت به کار آمد و شفر توانست 

فتحى را در مورد خریــد این دو بازیکن 
متقاعد کند؛ دو بازیکنى که عملکرد 

تاریخى و حیرت انگیزشــان در 
تاریخ باشگاه استقالل ماندگار 
خواهد بود! حاال اما شفر براى 
بنى یاس حســن سلیقه به 
خــرج داده و جــاى این 
بنجل ها، دنبال پاتوســى 
است. دم شــما گرم آقاى 

شــفر؛ قطعًا االن همه مردم 
آلمان دارند در مورد شیره اى که 

سر استقالل مالیدید حرف مى زنند!

عجب شیره اى سر آبى ها مالیدى!

ست. این شفر هم براى خودش 
ه ایران آمد، مرتب اصرار کرد 
ش بگیرند. نخستین تالش او 
تخارى به جایى نرسید اما در
تبه کار آمد و شفر توانست 

 ین دو بازیکن 
ه عملکرد 

ـان در
دگار 
اى 
ه 
ن 
ى

ى 
ردم

ه اى که 
 مى زنند!

رکوردجهانى اسکیت درشاخه اسپید اساللوم توسط 
رضا لســانى، اســکیت باز نجف آبادى در مسابقات 

جهانى اسپانیا شکسته شد.
رقابت هاى اسکیت قهرمانى سال 2019 جهان که از 
هفتم تیر به میزبانى بارسلون آغاز شد و تا 24 تیر ادامه 
دارد؛ کاروان اعزامى ایران در رشته هاى اسکیت 
هاکى، اسکیت نمایشى، فرى استایل، آلپاین و 

سرعت به مصاف حریفان خود رفتند.
در این رقابت ها ســه ملى پوش نجف آبادى 
موفق به کسب ســه مدال شدند که در رشته 
فرى استایل (اسپیداساللوم) موفق به کسب 
یک مدال نقره و دو مدال برنز و شکست رکورد 
جهان شدند. ورزشکاران نجف آبادى شامل رضا 
لسانى و رومینا ســالک به مقام سوم و امیرمحمد 
سوارى به مقام دوم دست یافتند و رکورد جهان توسط 

لسانى شکسته شد.

رضا لســانى در مرحله مقدماتى با ثبت زمان 4/118 
رکورد جهانى را جابه جا کرد.

اسکیت باز نجف آبادى رکورد جهانى را شکست

سعید نظرى

حمید رضى پور
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ابالغ رأى
شــماره پرونده: 1303/97 شــماره دادنامه: 273- 98/3/8 مرجع رسیدگى: شعبه چهارم 
حقوقى شوراى حل اختالف لنجان خواهان: محمود سلطانى- ساکن: زرین شهر- خیابان 
بهشتى- کوچه شهید سبکتکین- پالك 1 خوانده: 1- حمزه على داتلى بیگى 2- عبدالعظیم 
قربانى- هر دو ساکن: زرین شهر- خیابان بهشتى- نمایشگاه اتومبیل مهدیه خواسته: انتقال 
سند گردشکار: شورا با بررسى جمیع اوراق و محتویات پرونده و با توجه به نظریه مشورتى 
اعضاء ختم رسیدگى را اعالم و بشرح ذیل مبادرت بصدور رأى مینماید. رأى قاضى شورا: در 
خصوص دادخواست آقاى محمود سلطانى کله مسلمانى فرزند خدامراد به طرفیت آقایان 
1- حمزه على داتلى بیگى فرزند اسفندیار 2- عبدالعظیم قربانى بجگردى فرزند عبدالحسین 
مبنى بر انتقال سند رسمى یکدستگاه وانت نیسان به شماره انتظامى 716/43 هـ 34 مقوم به 
20/000/00 ریال به انضمام مطلق خسارات دادرسى و هزینه انتقال سند، شورا با عنایت به 
محتویات پرونده و تصویر مصدق مبایعه نامه مورخ 97/02/24 و همچنین استعالم صورت 
گرفته از پلیس راهور که حاکى از آن است که مالکیت خودرو به نام خوانده ردیف دوم به ثبت 
رسیده خواسته خواهان را محرز تشخیص داده و مســتنداً به مواد 198، 502 و 519 قانون 
آیین دادرسى تشــکیل دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و مواد 10، 219 و 225 
قانون مدنى حکم به الزام خوانده ردیف دوم به انتقال سند خودروى مذکور به نام خواهان 
و پرداخت مبلغ 355/000 ریال بابت خســارات دادرسى در حق خواهان صادر و اعالم مى 
نماید. رأى صادره غیابى و ظرف مدت  بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه 
از شورا و سپس ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى حقوقى 
شهرستان لنجان مى باشد و اما در خصوص خوانده ردیف اول نظر به استعالم صورت گرفته 
از پلیس راهور مستنداً به ماده 89 قانون آیین دادرسى تشکیل دادگاه هاى عمومى و انقالب 
در امور مدنى ناظر بر بند 4 ماده 84 قانون مذکور قرار رد دعوى صادر و اعالم مى گردد و اما 
در خصوص مطالبه هزینه انتقال سند صرفنظر از اینکه خواسته مقوم نگردیده است و نظر به 
اینکه خواهان بدواً مى بایستى هزینه مربوطه را پرداخت و سپس مطالبه نماید، دعوى با این 
وصف و کیفیت قابلیت استماع نداشته و مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسى تشکیل دادگاه 
هاى عمومى و انقالب قرار عدم اســتماع دعوى صادر و اعالم مى گردد. قرارهاى صادره 
حضورى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى 
حقوقى شهرستان لنجان مى باشد. م الف: 529278 یوسفى- قاضى شعبه چهارم حقوقى 

شوراى حل اختالف لنجان /4/325
ابالغ رأى

شــماره پرونده: 62/97 شــماره دادنامه: 270- 98/3/7 مرجع رســیدگى: شعبه چهارم 
حقوقى شــوراى حل اختالف لنجان خواهان: مهدى عباسى- ســاکن: زاینده رود- کله 
مسلمان- جنب مسجد حضرت ابوالفضل (ع) خوانده: 1- رسول صادقى 2- مهرداد شریفى 
منش- هر دو ساکن: مجهول المکان خواسته: انتقال سند گردشکار: شورا با بررسى جمیع 
اوراق و محتویات پرونده و با توجه به نظریه مشورتى اعضاء ختم رسیدگى را اعالم و بشرح 
ذیل مبادرت بصدور رأى مینماید. رأى قاضى شــورا: در خصوص دادخواست آقاى مهدى 
عباسى فرزند رمضان به طرفیت آقایان 1- رســول صادقى کله مسلمانى فرزند على رحم 
2- مهرداد شریفى منش مبنى بر انتقال سند رسمى یک دستگاه اتومبیل پژوپارس به شماره 
انتظامى 854/53 ق 49 با احتساب مطلق خسارات دادرسى مقوم به 195/000/000 ریال 
و هزینه انتقال سند، شورا با عنایت به محتویات پرونده و تصویر مصدق مبایعه نامه مورخ 
97/06/20 و استعالم صورت گرفته از پلیس راهور که حاکى از آن دارد که مالکیت خودرو به 
نام خوانده ردیف دوم به ثبت رسیده است و نظر به عدم حضور خواندگان در جلسه رسیدگى 
و عدم وصول الیحه اى از جانب ایشان خواسته خواهان را محرز تشخیص داده، لذا مستنداً 
به مواد 198، 502 و 519 قانون آیین دادرسى تشــکیل دادگاه هاى عمومى و انقالب در 
امور مدنى و مواد 10، 219 و 225 قانون مدنى حکم به الــزام خوانده ردیف دوم به انتقال 
سند رسمى خودروى مذکور به نام خواهان و پرداخت مبلغ 2/437/500 ریال بابت خسارات 
دادرســى در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. رأى صادره غیابى و ظرف مدت بیست 
روز پس از ابالغ قابل  واخواهى در این شعبه از شورا و سپس ظرف مدت بیست روز پس از 
ابالغ قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى حقوقى شهرســتان لنجان مى باشد و اما 
در خصوص خوانده ردیف اول نظر به استعالم صورت گرفته از پلیس راهور مستنداً به ماده 
89 قانون آیین دادرسى تشــکیل دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى ناظر بر بند 4 

ماده 84 قانون مذکور قرار رد دعوى صادر و اعالم مى گردد و اما در خصوص مطالبه هزینه 
انتقال سند، صرفنظر از اینکه خواسته مقوم نگردیده است، با توجه به اینکه خواهان بدواً مى 
بایستى هزینه مربوطه را پرداخت نماید و سپس مطالبه نماید لذا دعوى با این وصف و با این 
کیفیت قابلیت استماع نداشته و مستنداً به ماده 2 قانون فوق الذکر قرار عدم استماع دعوى 
صادر و اعالم مى گردد. قرار صادره حضورى و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل 
تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى حقوقى شهرستان لنجان مى باشد. م الف: 529279 

یوسفى- قاضى شعبه چهارم حقوقى شوراى حل اختالف لنجان /4/326
ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ وقت رسیدگى و ابالغ دادخواست و ضمائم- حســین نقدى دادخواستى به  مبنى بر 
انتقال ســند خودرو 246 ط 95/25 بطرفیت محمدطیب دهقان که اعالم شــده مجهول 
المکان است تقدیم و به کالسه 487/98 در شعبه چهارم حقوقى شوراى حل اختالف لنجان 
ثبت گردیده و به علت مشــخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر شورا و بنا به 
تقاضاى خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از 
روزنامه هاى کثیراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت مى شود در روز 98/5/28 مورخ دوشنبه 
ساعت 9 صبح در جلسه شــورا حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه ثانى 
دادخواســت و ضمائم را دریافت نماید در غیر این صورت وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و 
شورا غیاباً رسیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 529276 شعبه چهارم حقوقى شوراى 

حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک) /4/327
اخطار اجرایى

شماره 690/97 به موجب راى شماره 1081 تاریخ 97/11/10 حوزه مهردشت شوراى حل 
اختالف شهرستان دهق که قطعیت یافته است. محکوم علیه جواد حیدرى سنجوانمره به 
نشانى مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ سى و پنج میلیون و پانصد هزار ریال 
بابت اصل دین با خسارت تاخیردرتادیه بر مبناى نرخ تورم اعالمى بانک مرکزى جمهورى 
اســالمى ایران از تاریخ چک تا زمان وصول آن بر اساس محاسبه ى صورت گرفته توسط 
اجراى احکام در مرحله اجراى حکم ومبلغ یک میلیون و پانصد و بیست و سه هزار و هفتصد 
و پنجاه ریال بابت هزینه دادرســى در حق محکوم له اجرائى به انضمام نیم عشر اجرائى.
محکوم له: سعید عبدالهى نام پدر عبداهللا به نشانى: دهق – میدان شهدا موبایل باران 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 میسر باشد و در صورتى که خود 
را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبــور صورت جامع دارایى خود را به 
قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 529290/م الف- شوراى حل 

اختالف شهرستان دهق- مهردشت/ 4/329
ابالغ رأى

 شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد. کالســه پرونده : 91/98دادنامه 98/4/9-321 
مرجع رسیدگى شعبه دوم حقوقى شــوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: مجتبى سفرى 
نشانى: نجف آباد-شــهرك آزادگان مســکن مهر ورودى اول مجتمع مسکونى هستى 
وکیل خواهان : مجتبى حقیقى نشــانى : نجف آباد خ امام کوى ارشاد مقابل حسینیه ارشاد 
کوى شهید احمد موحدى مجتمع ارشاد پالك 5 کد پستى 54351-85136 خوانده: امیر 
حسین محمدى نشانى: مجهول المکان موضوع: مطالبه وجه 4 فقره چک به شماره هاى 
700879(96/5/20)و700881(96/7/20)و700882(96/9/20)و700883(96/11/20) 
جمعا به مبلغ 1/000/000ریال گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت 
خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و طى تشریفات 
قانونى دروقت مقرر جلسه اى شــورا به تصدى امضاءکنندگان زیر تشــکیل و باتوجه به 
محتویات پرونده ختم رســیدگى را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. 
راى شورا درخصوص دعواى مجتبى سفرى با وکالت آقاى مجتبى حقیقى  به طرفیت امیر 
حسین محمدى به خواسته مطالبه تقدیمى از سوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک 
محال علیه که داللت بر استقرار دین به میزان خواسته در عهده خوانده داشته و بقاى اصول 
مستندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و اشــتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانده دفاعى در قبال دعواى مطروحه نداشــته و 
دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است لذا مســتنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 

522 قانون آیین دادرســى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه 
را وارد و ثابت دانســته و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 108/000/000 ریال 
بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 2/540/000 ریال به عنوان هزینه هاى دادرسى و ابطال 
تمبر از باب تسبیب و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ 
سررسید چکها لغایت اجراى حکم که توسط اجراى احکام محاسبه و وصول مى گردد، درحق 
خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهى در همین شــورا و پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و ظرف همین مدت 
قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى دادگسترى نجف آباد مى باشد.530013/م الف، 

قاضى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد شعبه دوم حقوقى/ 4/330
 ابالغ رأى

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد. کالســه پرونده :89/98دادنامه 98/4/9-290 
مرجع رسیدگى شعبه دوم حقوقى شــوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: مجتبى سفرى 
نشانى: نجف آباد-شــهرك آزادگان مســکن مهر ورودى اول مجتمع مسکونى هستى  
وکیل خواهان : مجتبى حقیقى نشــانى : نجف آباد خ امام کوى ارشاد مقابل حسینیه ارشاد 
کوى شــهید احمد موحدى مجتمع ارشاد پالك 5 کد پســتى 54351-85136 خوانده: 
یعقوب گرجاســى نشــانى: مجهول المکان موضوع: مطالبه وجه 2 فقره چک به شماره 
301618(91/4/31)و304411(91/6/31)و جمعا به مبلغ 70/000/000 ریال گردشکار: 
خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به 
این شورا و ثبت به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى دروقت مقرر جلسه اى شورا به تصدى 
امضاءکنندگان زیر تشکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر 
مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى مجتبى سفرى با وکالت آقاى 
مجتبى حقیقى  به طرفیت یعقوب گرجاسى به خواســته مطالبه تقدیمى از سوى خواهان 
و گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر اســتقرار دین به میزان خواسته در 
عهده خوانده داشته و بقاى اصول مستندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و 
اشتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانده دفاعى در 
قبال دعواى مطروحه نداشته و دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است لذا مستنداً به مواد 
198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون 
تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانسته و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
70/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 2/005/000 ریال به عنوان هزینه 
هاى دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارات 
تاخیر و تادیه از تاریخ سررسیدچکها لغایت اجراى حکم که توسط اجراى احکام محاسبه و 
وصول مى گردد، درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و پس از ابالغ قابل واخواهى در همین 
شــورا و ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى دادگسترى نجف 
آباد مى باشد.530021/م الف، قاضى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد شعبه دوم 

حقوقى/ 4/331
ابالغ رأى

 شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد. دادنامه 291-98/4/9 مرجع رسیدگى شعبه دوم 
شوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: مجتبى سفرى نشانى: نجف آباد-شهرك آزادگان 
مسکن مهر ورودى اول مجتمع مسکونى هســتى طبقه چهارم واحد 15 وکیل خواهان : 
مجتبى حقیقى نشانى : نجف آباد خ امام کوى ارشاد مقابل حسینیه ارشاد کوى شهید احمد 
موحدى مجتمع ارشــاد پالك 5 کد پســتى 54351-85136 خوانده: اکبر باقرى نشانى: 
مجهول المکان موضوع: مطالبه وجه 1 فقره چک به شماره 524596-93/2/15 جمعا به 
مبلغ 30/000/000 ریال گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده 
باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى 
دروقت مقرر جلسه اى شــورا به تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل و باتوجه به محتویات 
پرونده ختم رســیدگى را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا 
درخصوص دعواى مجتبى سفرى با وکالت آقاى مجتبى حقیقى  به طرفیت اکبر باقرى به 
خواسته مطالبه تقدیمى از سوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت 
بر استقرار دین به میزان خواسته در عهده خوانده داشته و بقاى اصول مستندات مذکور در ید 
خواهان که داللت بر بقاى دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه را 

دارد، لذا چون خوانده دفاعى در قبال دعواى مطروحه نداشته و دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه 
ننموده است لذا مستنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى 
و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانســته و حکم بر 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 30/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 
1/475/000 ریال به عنوان هزینه هاى دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب و نیز پرداخت 
حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید 93/2/15 لغایت اجراى 
حکم که توسط اجراى احکام محاسبه و وصول مى گردد، درحق خواهان صادر و اعالم مى 
نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا 
و پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد 
محاکم عمومى دادگسترى نجف آباد مى باشد.530024/م الف، قاضى شوراى حل اختالف 

شهرستان نجف آباد شعبه دوم حقوقى/ 4/332
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان مجید ایمانیان دادخواستى به خواسته الزام خوانده مبنى بر مطالبه به طرفیت خوانده 
بهمن منتظر وظیفه  به شوراى حل اختالف شعبه 8 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که 
پس از ارجاع به شماره 242/98 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 98/6/9 ساعت 4/15 
عصر تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى 
باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب 
یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شــود 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. 530986/ م 

الف شعبه 8 شوراى حل اختالف نجف آباد /4/335 
 ابالغ رأى

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.  کالســه پرونده : 1303/97 ش 11 ح دادنامه 
263-98/3/28مرجع رسیدگى شعبه یازدهم شوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: مجتبى 
سفرى نشانى: نجف آباد-شهرك آزادگان مسکن مهر ورودى اول مجتمع مسکونى هستى 
طبقه چهارم واحد 15 وکیل خواهان : مجتبى حقیقى نشانى : نجف آباد خ امام کوى ارشاد 
مقابل حسینیه ارشاد کوى شهید احمد موحدى مجتمع ارشاد پالك 5 کد پستى 54351-
85136 خوانده: علیرضا خلج نشــانى: مجهول المکان موضوع: مطالبــه وجه چهارفقره 
سفته به شماره هاى362122(94/6/12)و 362121(94/11/15)و 362120(94/6/12)

و362119(94/6/12)جمعا بــه مبلغ هیجده میلیــون تومان ریال گردشــکار: خواهان 
دادخواستى به خواســته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشــته که پس از ارجاع به این 
شورا و ثبت به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى دروقت مقرر جلسه اى شورا به تصدى 
امضاءکنندگان زیر تشکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح 
زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى مجتبى سفرى با وکالت 
آقاى مجتبى حقیقى  به طرفیت علیرضا خلج به خواسته مطالبه تقدیمى از سوى خواهان و 
گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر استقرار دین به میزان خواسته در عهده 
خوانده داشته و بقاى اصول مستندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و اشتغال 
ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانده دفاعى در قبال دعواى 
مطروحه نداشته و دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است لذا مستنداً به مواد 198 و 502 و 
515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى 
مطروحه را وارد و ثابت دانسته و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ هیجده میلیون 
تومان بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ دویست و چهل هزار تومان به عنوان هزینه هاى 
دادرسى و ابطال تمبر از باب تســبیب و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى و 
پرداخت خســارات تاخیر و تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 97/10/26 لغایت اجراى حکم 
که توسط اجراى احکام محاسبه و وصول مى گردد، درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. 
راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و پس 
از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم 
عمومى دادگسترى نجف آباد مى باشد.530026/م الف، سید امید قاضى عسگر - قاضى 

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد شعبه یازدهم /4/333

مدیرکل اســتاندارد و تحقیقات صنعتى اصفهان گفت: 
به مردم اطمینان داده مى شــود که تمــام تجهیزات و 
دســتگاه هاى فعــال در شــهربازى هــاى اســتان 

استانداردسازى شده و مشکلى ندارند.
غالمحسین شفیعى در گفتگو با «ایرنا» افزود: سازمان 
ملى استاندارد، سامانه اى دارد که تمام تجهیزات واقع در 
شهربازى ها و مراکز تفریحى به تفکیک در آن ثبت شده و 
آنها داراى اعتبار فعالیت هستند. وى اظهار کرد: اگر اعتبار 
و مجوز استاندارد هر کدام از این تجهیزات خاتمه پیدا کند 
ادارات استاندارد نســبت به توقیف آن اقدام مى کنند که 

این موضوع به جد در استان دنبال و رصد مى شود.

مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتى اصفهان ادامه داد: 
در زمان حاضر حدود 20 شهربازى در اصفهان به دلیل 
اســتاندارد نبودن تجهیزات بازى و یا پایان یافتن اعتبار 
استفاده از آنها پلمب است. وى با بیان اینکه هم اکنون 
بیش از 200 دستگاه یا تجهیزات بازى در شهربازى هاى 
اصفهان پلمب و از دور اســتفاده خارج شــد گفت: این 
تجهیزات به محض رفع مشکل و بررسى مجدد و تأیید 
کارشناسان استاندارد و اطمینان از رعایت نکات ایمنى 
براى استفاده رفع پلمب مى شــوند.  شفیعى تأکید کرد: 
تجهیزات و وسایل بازى شهربازى ها، پارك هاى بازى و 

پارك هاى بادى مشمول استاندارد اجبارى است .

مدیر امور باغبانى سازمان جهاد کشاورزى اصفهان گفت: 
ســاالنه نزدیک به 278 هزار تن سبزى و صیفى در این 

استان تولید و روانه بازار مصرف مى شود. 
احمد رضا رئیس زاده افزود: همچنین ساالنه 70 میلیون 
انواع شــاخه گل و 61 میلیون اصله درخت و بوته هاى 
زینتى در اســتان اصفهان تولید مى شــود. وى میزان 
گلخانه هاى اســتان اصفهان را 1841 هکتار برشمرد و 
افزود: 1670 هکتار از این مقدار به کشت سبزى و صیفى 
و بقیه به کشت انواع گل و گیاهان زینتى اختصاص دارد.

مدیر امور باغبانى سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان 
با توجه به سیاست هاى ابالغى وزارت جهاد کشاورزى 

تأکید کرد: میزان گلخانه هاى اســتان اصفهان تا پایان 
سال جارى باید 600 هکتار افزوده شود. وى با اشاره به 
پرداخت 85 درصد هزینه هاى ساخت گلخانه به صورت 
تسهیالت بانکى یادآور شد: از ابتداى سال جارى تاکنون 
درخواست 126 طرح جدید ساخت گلخانه به مساحت 91 
هکتار به جهاد کشاورزى اســتان تحویل شده که براى 
آنها دو میلیارد و 500 میلیون ریال تسهیالت بانکى در 

نظر گرفته شده است. 
 رئیس زاده با بیان اینکــه قیمت محصوالت گلخانه اى 
امسال 300 درصد افزایش یافته اســت، تصریح کرد: 

سیاست دولت توسعه کشت گلخانه اى است.

تجهیزات شهربازى ها 
استانداردسازى  شدند

تولید ساالنه 70 میلیون
 شاخه گل در اصفهان 

راه اندازى خط اتوبوس جدید
به گزارش اداره ارتباطات رسانه اى شهردارى اصفهان، 
حمید شهبازي، مدیر منطقه 10 شـهردارى اصفهان با 
اشاره به اینکه متأسفانه در گذشته حمل و نقل عمومى در 
محله حصه فعال نبوده است، از راه اندازى خط مستقیم 

اتوبوس از حصه تا ترمینال باقوشخانه خبر داد.

بررسى طب عامه و 
جایگاه آن در پزشکى 

موزه عصارخانه شاهى به عنوان مرکز مطالعات فرهنگ 
عامه و یکى از مراکز هنرى وابسته به سازمان فرهنگى، 
اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان فردا چهارشنبه 26 
تیر ساعت 18 در دهمین نشست خود به بررسى مسئله 
فولکور و فرهنگ عامه با موضوع «طب عامه و جایگاه آن 
در نظام پزشکى نوین» مى پردازد. این نشست در محل 
موزه عصارخانه شاهى واقع در میدان نقش جهان، بازار 

عطارها، ورودى سراى مخلص برگزار مى شود.

جلوگیرى از فعالیت نانوایى 
از فعالیت یک واحد نانوایى در شهر نجف آباد  جلوگیرى 
شد. مدیر شبکه بهداشـت و درمان نجف آباد گفت: در 
بازرسـى کارشناسـان بهداشـت محیط، این نانوایى، با 
تخلف استفاده از مواد افزودنى غیر مجاز ُمهر و موم شد. 
علیرضا غیور افـزود: پرونده نانواى متخلف براى سـیر 

مراحل قانونى به مراجع قانونى تحویل داده شد.

خبر

مدیر عامل شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت: 
طى 9 سال گذشته حدود 4000 لیتر برثانیه از ظرفیت تأمین 
آب شرب و بهداشتى طرح آبرسانى اصفهان بزرگ کاسته 
شده است. هاشم امینى، فصلى بودن رودخانه زاینده رود را 
یکى از عوامل مؤثر در کاهش ظرفیت تأمین طرح آبرسانى 
اصفهان بزرگ دانست و بیان کرد: در دهه گذشته خشکسالى 
مستمر مانع از جارى شدن همیشگى زاینده رود شد که این 
رویداد تأثیر قابل توجهى بر آبدهى چاه هاى فلمن که یکى 
از ظرفیت هاى تأمین آب شرب در اصفهان مى باشد داشته 
است. وى با بیان اینکه بیالن منفى سطح آب هاى زیرزمینى 
منجر به کاهش 90 درصدى آبدهى چاه هاى فلمن شــده 
است، تصریح کرد: چاه هاى فلمن یکى از منابع تأمین آب 
شرب طرح آبرسانى اصفهان بزرگ به شمار مى آید که با فقر 
منابع زیر زمینى آبدهى چاه هاى فلمن و متفرقه 90 درصد 
کاهش یافته اســت. وى با بیان اینکه در سال 89 آبدهى 
چاه هاى فلمن بیش از 3200 لیتر برثانیه بوده است اظهار 
کرد: در ســال 89 نیز آبدهى چاه هاى متفرقه هم بیش از 
2650 لیتر برثانیه بوده و به عنوان اصلى ترین منابع کمکى  
طرح آبرسانى اصفهان بزرگ در ایام پیک مصرف در مدار 

بهره بردارى قرار مى گرفتند.
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان افزود: 
در حال حاضر ظرفیت تأمین ده حلقه چاه فلمن حدود 300 
لیتر در ثانیه است که بیانگر کاهش قابل توجه آبدهى این 

چاه هاست.
امینى خاطر نشــان کرد: با توجه به اینکه در سال هاى آبى 
98و97 بارندگى قابل توجهى در حوضه آبریز زاینده رود و 

فالت مرکزى صورت گرفت اما به دلیل فقر شــدید منابع 
آبى زیرزمینى، چاه هاى فلمن و متفرقه آبدهى قابل توجهى 

نداشتند.
وى با اشاره ظرفیت تأمین سامانه آبرسانى اصفهان بزرگ 
در سال 89 تصریح کرد: در سال 89 ظرفیت تأمین سامانه 
آبرسانى اصفهان بزرگ بیش از 17 هزار لیتر در ثانیه بوده 
در حالى که این رقم در تیر ماه ســال 98 به حدود 13 هزار 
لیتر در ثانیه کاهش یافته اســت. مدیر عامل شرکت آب و 
فاضالب استان اصفهان به عوامل کاهش ظرفیت تأمین 
سامانه اول طرح آبرســانى اصفهان بزرگ پرداخت و بیان 
کرد: بدون شک چاه هاى فلمن و متفرقه در فصل تابستان 
یکى از منابع اصلى تأمین کننده آب شهر هاى تحت پوشش 
طرح آبرسانى اصفهان بزرگ به شمار مى آمدند که به دلیل 
خشکسالى خیلى از این چاه ها دیگر در مدار بهره بردارى قرار 

ندارند.
امینى مدیریت مصرف را یکى از مؤلفه هاى توزیع عادالنه 
آب میان مشترکین برشــمرد و اظهار کرد: با اینکه طى 9 
سال گذشته بیش از 4000 لیتر بر ثانیه از ظرفیت تأمین آب 
شرب طرح آبرسانى اصفهان بزرگ کمتر شده اما همچنان 
تأمین و توزیع عادالنه آب در استان اصفهان در دستور کار 

قرار گرفته است.
وى کاهش هدر رفــت آب را در اصفهان مؤثــر در تأمین 
ظرفیت منابع آب شرب  دانست و خاطر نشان کرد: طى 9 
سال گذشته میزان هدر رفت آب از 31 درصد  به 16/1 درصد 
کاهش یافته است و این مهم با اصالح شبکه هاى توزیع آب، 

نشت گیرى شبکه هاى آبرسانى تحقق یافته است.

چرا در 9 سال گذشته ظرفیت تأمین آب شرب اصفهان 4000 لیتر برثانیه کاهش یافته است

چاه هاى فلمن کم آورده اند
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 مزایده
در پرونده کالســه 970496 اجرایى و به موجب دادنامه  صادره از شــعبه 4 حقوقى نجف 
آباد  حکم فروش مال مشــترك بشــرح ذیل از طریق اجراى احکام مدنى  دادگســترى 
شهرستان نجف آباد توسط کارشناسان رسمى دادگسترى  به شماره 12/98 به شرح ذیل 
ارزیابى گردیده است هشتصد و بیست و دو هزارم سهم از 12/5 سهم پالك 391/3004 
و سه و سه چهارم سهم مشاع از 330  ســهم پالك 391/3104 بخش 9 با کاربرى باغ و 
کشاورزى حدود 14000 متر مربع زمین مشــاع و اعیانى از قرار هر متر 700000 ریال و 
جمعا  10150000000 ریال براورد گردیده اســت. باتوجه به مراتب فوق و عدم اعتراض 
طرفین نسبت به نظریه کارشناسى اموال توقیف شده ازطریق اجراى احکام حقوقى نجف 
آباد درتاریخ 1398/05/08 ســاعت 11 صبح و در محل اجراى احکام به فروش میرسد. 
برنده مزایده شخصى است که از قیمت کارشناسى باالترین قیمت را انتخاب که بایستى 
10٪ آن را فى المجلس به حساب شماره 2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت 
مقرر نسبت به واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کسر هزینه به نفع صندوق دولت 
ضبط و مزایده مجدداً تکرار مى گردد. ضمنًا خریدار مى تواند ظرف پنج روز قبل از مزایده 
از مال/اموال/ملک موردنظر بازدید به عمل آورد. 530326/م الف مدیر شعبه اول اجراى 

احکام مدنى نجف آباد/ 4/334
فقدان سندمالکیت

آقاى ابوالفضل محبوبى فرزند حســن  با ســتناد دو برگ استشــهادیه محلى که هویت 
و امضاء شهود رسما گواهى شده اســت مدعى است ســند مالکیت خود به شماره چاپى 
317711 الف 95 را که به میزان ششدانگ آپارتمان  به شماره پالك ثبتى 63037/ 301 
واقع در بخش 16 حوزه ثبتى 16 اصفهان ( شــاهین شــهر ) به شــماره دفتر الکترونیک 
139620302035002511 بنام  آقاى ابوالفضل محبوبى فرزند حسن  ثبت و صادر و تسلیم 
گردیده که  بموجب  شماره ســند 115274 مورخ 19 / 1/ 96 دفتر104 شاهین شهر به او 
انتقال قطعى یافته  نیز بموجب سند شماره  رهنى 115275 مورخ 19/ 1/ 1396 دفترخانه 
104 شاهین شهر در رهن شرکت ســهامى بیمه ایران قرار گرفته وبه موجب نامه شماره 
9700557 مورخ 26 /6 / 1397 اجراى اسناد رسمى شاهین شهر توقیف مى باشدو نحوه گم 
شدن جابجائى اعالم شده ، چون درخواست صدور سند المثنى گردیده ، طبق تبصره یک 
اصالحى ماده 120آ . ق . ث مراتب آگهى مى گردد که هرکس مدعى انجام معامله یا وجود 
سند مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار آگهى تا ده روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و 
اصل سند را ارائه نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر 

ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرســد یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند 
مرقوم صدر و به متقاضى تسلیم خواهد شد . 528665 /م الف ناصر صیادى – رییس اداره 

ثبت اسناد و امالك شاهین شهر/  4/328 
 اخطار اجرایى

شماره 418/97 به موجب راى شماره 827 تاریخ97/6/25 حوزه سوم شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه پوران یزدانیان  به نشانى مجهول 
المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ ســه میلیون تومان بابت اصل خواسته  وپرداخت 
خسارت تاخیردرتادیه از تاریخ سر رسید چک تا زمان اجراى حکم بر اساس شاخص اعالمى 
از ناحیه بانک مرکزى وپرداخت  مبلغ چهل و هفت هزار تومان بابت هزینه دادرسى در حق 
خواهان صادر و اعالم مى گردد و پرداخت نیم عشــر دولتى.محکوم له: ساالر صوفى به 
نشانى: امیر آباد خ مطهرى شمالى خ آیت اله سعیدى کوچه اول پ 13 طبقه همکف ماده 
34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف 
است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 
یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که 
خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را 

به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید531031/م الف-شعبه سوم  
شوراى حل اختالف نجف آباد/ 4/337

 ابالغ وقت دادرسى
خواهان مجید ایمانیان دادخواســتى به خواســته الزام خوانده مبنى بر مطالبه  به طرفیت 
خوانده 1- حسین عباســى 2- ایمان اله وردى  به شوراى حل اختالف شعبه 8 شهرستان 
نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شــماره 243/98ثبت گردیده و وقت دادرسى 
به تاریخ 98/6/9 ســاعت 4/30 عصر تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان 
داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 
73 قانون آیین دادرســى 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 دادخواســت و ضمائم اقدام نماید و در جلسه 
دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى اســت درصورت عدم حضور شورا به خواسته ابالغ 
رسیدگى نموده و تصمیم شایســته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى 
باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 531002/ م الف شعبه 8 شوراى حل اختالف نجف 

آباد/ 4/336

شــلیل یکى از میوه هاى لذیذ و دوست داشتنى 
تابستان است. اما شــلیل هم مانند هر میوه دیگر 
خواص و البته مضراتى دارد که در این مطلب درباره 

آنها صحبت خواهیم کرد.

1- سرشار از مواد مغذى
 A، B1، B2، این میــوه حــاوى ویتامین هــاى
B5، B6، B9، C، E و K اســت و از منابــع 
خوب پتاســیم و دیگر مواد معدنــى اى همچون 
فســفر، منیزیم، آهن، زینک و کلســیم به شمار 
مــى رود. شــلیل میــوه اى کم کالرى اســت، 
هیچ کلســترول مضرى نــدارد و از مقادیر قابل 
توجهى آنتى اکســیدان و فیبر غذایــى برخوردار 

است.

2- کمک به گوارش
برخوردارى از فیبر و قلیایى بودن طبیعت این میوه، 
آن را به ماده غذایى بســیار مناســبى براى حفظ 
سالمت گوارشى تبدیل کرده. فیبر غذایى موجود 
در شلیل، جلوى انباشــت آب در بدن را مى گیرد، 
باعث مى شــود مدت طوالنى ترى سیر بمانید، 
اجابت مزاج را بهبود مى بخشد و از مشکالتى مثل 
یبوست، زخم معده و گاستریت جلوگیرى مى کند.

3- کمک به کنترل دیابت
مصرف این میــوه در کاهش قند خون نقش دارد، 
مســئله اى که در نهایت به کنترل دیابت کمک 
مى کند. فیبر موجود در شــلیل سرعت جذب قند 
در جریان خون را کم مى کند. به عالوه، اگر عالقه 
زیادى به شیرینى جات دارید، با مصرف این میوه 
مى توانید هوس خوردن شــیرینى را از بین ببرید. 
این میوه گزینه بســیار بهترى از مواد غذایى اى 
است که قند مصنوعى دارند و بیشتر مضر هستند 

تا مفید.

4- کمک به کاهش وزن
داشتن یک رژیم غذایى پر فیبر کمک قابل توجهى 
به کاهش وزن مى کند، چون این ماده تأثیر زیادى 
در ســرکوب اشــتها دارد. فیبر آب را در خود نگه 
مى دارد، مســئله اى که باعث مى شود حجم آن 
افزایش پیدا کند و مغز ســیگنال سیرى دریافت 
کند. به این ترتیب، زودتر از معمول دست از خوردن 
خواهید کشــید و کالرى کمترى دریافت خواهید 
کرد. شلیل مانند اغلب میوه ها داراى مقادیر قابل 

توجهى فیبر غذایى است.

5- جلوگیرى از کم خونى
بیمارى کم خونى به دلیل کمبود گلبول هاى قرمز 
خون در بدن رخ مى دهد. مــاده آهن براى تولید 

گلبول هاى قرمز خون ضرورى است. گرچه شلیل 
آهن زیادى ندارد، اما سرشــار از ویتامین C است 
که به جذب بیشــتر آهن در بدن کمک مى کند. 
بنابراین مصرف این میوه به جلوگیرى از کم خونى 

کمک مى کند.

6- داراى خواص ضد سرطان
شــلیل حاوى کلروژنیک اسید اســت، ماده اى 
که ممکن اســت بــه جلوگیــرى از تومورها و 
ســرطان هاى مختلفى از جمله ســرطان روده 
بزرگ، کمک کند. طبق تحقیقــات، کلروژنیک 
اســید داراى خواص بازدارنده در مورد ســرطان 
است که جلوى تکثیر ســلول هاى سرطانى روده 
بزرگ را مى گیرد. همچنین تحقیقات نشان داده 
بتاکاروتن موجود در میوه هاى متعلق به خانواده

 Rosaceae botanical  (شــامل سیب، هلو، 

شــلیل، آلو، گالبى و توت فرنگى) جلوى ابتال به 
سرطان ریه را مى گیرد.

7- تقویت بینایى
شلیل حاوى لوتئین است، ماده مغذى مهمى که 
سالمت چشم ها را بهبود مى بخشد و به کاهش 
ریسک ابتال به تباهى لکه زرد در اثر افزایش سن 

کمک مى کند. طبق تحقیقات، لوتئین نوعى 
آنتى اکسیدان بسیار قوى هم هست 

که به کاهش ریسک ابتال به آب مروارید هسته اى 
کمک مى کند. به عالوه، بتاکاروتن موجود در این 
میوه به ترکیب ویتامین A در بدن کمک مى کند، 
در حفظ سالمت چشم ها نقش دارد و از نابینایى و 

بیمارى خشک چشمى جلوگیرى مى کند.

8- جلوگیرى از هایپوکالمى
هایپوکالمى بــه کمبود پتاســیم در بدن اطالق 
مى شود، مشــکلى که ممکن اســت باعث افت 
سالمت عضالنى و بروز مشکل آریتمى قلب شود. 
شلیل حاوى پتاسیم است که براى عملکرد صحیح 
عصبى و ســلولى و همینطور عضالت ضرورى 
است. پتاسیم موجود در میوه هایى مانند شلیل که 
هسته بزرگى درون خود دارند، به ترکیب پروتئین 
ها در بدن، حفظ تعادل الکترولیتى بدن، استفاده 
بهینه از کربوهیدرات ها و فرآیندهاى ســوخت و 

سازى بدن کمک مى کند.

9- بهبود سالمت قلب
این میوه سرشار از فیبر است، ماده اى که مى تواند 
به کاهش سطح کلســترول خون کمک کند. به 
عالوه، پلى فنول ها و آنتى اکسیدان هاى متعدد 
موجود در شلیل سرعت اکســید شدن اسیدهاى 
چرب را کاهش مى دهد، مســئله اى که احتمال 
رسوب این مواد روى دیواره عروق خونى را کاهش 

مى دهد.

10- تقویت سیستم ایمنى
مصرف شــلیل به دلیــل داشــتن ویتامین هاى 
متعددى که نوعى آنتى اکســیدان هستند، کمک 
زیادى به بهبود سیســتم ایمنى بدن مى کند. این 
مواد مغــذى بــدن را در برابر بیمــارى ها مقاوم 
مى کنند، به سیستم ایمنى در هدفگیرى و از بین 
بردن عوامل بیمارى زا کمک مى کنند و در فرایند 

التیام و بهبود بدن هم نقش دارند.

11- حفظ سالمت پوست
ترکیب ویتامین هاى A و C موجود در شــلیل به 
 A حفظ سالمت پوســت کمک مى کند. ویتامین
خاصیت آنتى اکسیدانى دارد و به مقابله با تأثیرات 
مخرب پرتوهــاى فرابنفش خورشــید هم کمک 
مى کند. ویتامیــن C به ترکیــب کالژن در بدن 
کمک مى کند و به این ترتیب جوانى پوست را حفظ 
مى کند. به عالوه، شــلیل با داشــتن مقادیر قابل 
توجهى آب در خود، به حفظ آب بــدن و در نتیجه 

حفظ سالمت پوست کمک مى کند.

12- کاهش نشانه هاى آسم
شــلیل به دلیــل داشــتن ویتامیــن C و دیگر 

هــا  ئید نو و به بهبود نشــانه هاى آسم فال

کمک مى کند. اهمیت این مواد مغذى از آن جهت 
است که آنها به تنظیم واکنش ایمنى بدن به مواد 

آلرژى زا کمک مى کنند.

13- کمک به کنترل فشار خون
این میوه سرشار از پتاسیم است، ماده اى که عروق 
خونى را گشــاد مى کند. این بدان معنى است که 
احتمال اینکه اختاللى در گــردش خون به وجود 
بیاید که باعث بروز ســکته مغزى یــا حمله قلبى 
شود، کاهش پیدا مى کند. پتاسیم به حفظ خاصیت 
ارتجاعى عروق خونى هم کمک مى کند، به این 
ترتیب عروق قادر خواهند بود خود را با تغییراتى که 
در حجم خون رخ مى دهد و روى فشار خون تأثیر 

مى گذارد، سازگار کنند.

14- حفظ تعادل مایعات بدن
اگر رژیم غذایى شما ســدیم زیادى داشته باشد، 
با این کار نه تنها ریســک باال رفتن فشــار خون 
در خود را افزایــش مى دهید، بلکــه باعث بروز 
مشکل در ســطح مایعات بدن خود هم مى شوید. 
از طرفى دیگر، کمبود پتاســیم باعث تجمع آب 
در بدن مى شود، مســئله اى که فشار مضاعفى 
به کلیه هــا وارد مى کنــد. پتاســیم موجود در 
شــلیل ســدیم و مایعات اضافى بــدن را از بین 

مى برد. 

1414 دلیل براى اینکه باید شلیل خورد دلیل براى اینکه باید شلیل خورد

علیرضا برادران رفیعى متخصص قرنیه و استاد دانشگاه شهید بهشتى درباره بیمارى 
آب سیاه چشم اظهار کرد: آب سیاه چشم (گلوکوم) از جمله اختالالت چشمى است که 
بر اثر فشار چشم به وجود مى آید و به طور معمول درد و نشانه اى ندارد و در صورت درمان 

نشدن به موقع به از بین رفتن کامل دید منجر خواهد شد.
وى ادامه داد:  فشار داخل چشم خارج از محدوده طبیعى، خطراتى جدى به دنبال خواهد 
داشت و در صورت باال بودن در دراز مدت به تدریج به آسیب به عصب بینایى و محدود 
کردن میدان بینایى فرد منجر خواهد شد، این بیمارى در هر سنى ممکن است اتفاق 
بیفتد اما به طور معمول در سنین باالتر از 50 سال بیشتر رخ داده و در برخى موارد به 

صورت مادرزادى و از همان ابتداى تولد وجود دارد.
وى درباره عالئم شایع آب سیاه گفت: در این بیمارى عالئم اختالالت چشمى مانند 
تغییر مدام نمره عدسى عینک، سردرد خفیف یا اختالالت مبهم بینایى یا عدم توانایى در 
تطبیق بینایى از روشنایى به تاریکى دیده مى شود،  در این بین  سفت شدن کره چشم و 
وجود نقاط کور در میدان دید هم از عواملى هستند که نشان دهنده آب سیاه چشم است.
وى ادامه داد: مراحل از دست رفتن دید فرد در دو حالت رخ مى دهد؛ ابتدا از دست رفتن 
دید محیطى در نواحى کوچک و سپس تارى چشم در یک طرف رخ مى دهد و مرحله 

پیشرفته آن بزرگتر شدن نواحى از دست رفته است.
وى گفت:  بستگى به سن و علت بیمارى دارد که پزشک تصمیم مى گیرد چه نوع درمانى 
براى فرد تجویز کند. البته همیشه براى درمان ابتدا از دارو استفاده مى شود اگر با مصرف 

دارو چشم پاسخ مثبت نداد، عمل جراحى صورت مى گیرد.
متخصص قرنیه تاکید داشت: آب سیاه چشم  بیمارى بسیار خطرناکى است که متاسفانه 
دردى هم ندارد اما به خوبى قابل تشخیص است. بهتر است افراد بعد از 40 سالگى هر 
یک الى دو سال یک معاینه کامل چشم انجام دهند و در هر معاینه پزشکى فشارچشم 

حتما اندازه گیرى شود تا عصب بینایى چشم به وسیله لنز هاى مخصوص رویت شود.

درمان نادرست خون ریزى بینى مى تواند همه چیز را خراب تر کند و سبب شود 
که خون ریزى براى مدت طوالنى ترى ادامه پیدا کند. بنابر این براى جلوگیرى 

از خون ریزى بینى، بهتر است مراحل زیر را دنبال کنید.
شایع ترین علل خون ریزى بینى، خشــک بودن آب و هوا و فرو بردن انگشت 
در درون آن است. این عالمت خطرناك مى تواند دلیل خوبى براى آن باشد که 
انگشــت خود را در بینیتان فرو نکنید. با این حال، علل خون ریزى بینى ممکن 
است چیزهاى متفاوتى باشد از آلرژى یا سرماخوردگى گرفته تا گرفتگى مزمن 
بینى یا حتى عفونت هاى سینوسى، مى تواند علل متفاوتى براى خون ریزى بینى 

وجود داشته باشد.
گاهى اوقات، خون ریزى بینى (که اصطالح پزشــکى نام آن خون دماغ است) 
نشــانه اى از یک بیمارى یا آسیب اساسى تر اســت. به ندرت، پیش مى آید که 
خون ریزى بینى خطرناك باشــد و در واقع در موارد معدودى این عارضه نشانه 
یک بیمارى خطرناك است اما در افراد مسن این عالمت، مى تواند نشان دهنده 

خطر باشد.
معموًال بیشــتر مردم براى بند آوردن خون ریزى بینى شــان، تیغه بینى خود را 
محکم فشار مى دهند زیرا معتقدند این کار مى تواند باعث بند آمدن خون ریزى 
شود اما طبق نظر «جیسون مارى آبراموویچ»، متخصص رشته آلرژى این کار 

چندان مؤثر نیست.
آبراموویچ مى گوید کار درستى که باید براى متوقف کردن خون ریزى بینى انجام 
دهید، محکم فشار دادن سوراخ هاى بینى تان است. او مى گوید: «این کار باعث 
اعمال فشــار بر دیواره ســوراخ بینى که احتماًال خون ریزى از آن نشأت گرفته 
مى شود: «سر خود را اندکى به جلو خم کنید، تا خون به سمت عقب رانده شود.» 
به گفته دکتر آبراموویچ، قرار دادن یک کمپرس یخ بر روى پل بینى مى تواند به 
بند آمدن خون ریزى کمک کند و همچنین اســپرى هاى گرفتگى بر بینى نیز 
مى تواند باعث منقبض شدن عروق خونى شود و لذا خون ریزى را متوقف کند. 
کج کردن سر خود به سمت عقب یکى از 12 اشتباه اولى است که مى توانید در 

زمان خون ریزى بینى تان مرتکبش شوید.
اگر دو یا سه بار ســعى کردید خون ریزى بینیتان را بند بیاورید اما موفق نبودید، 

وقت آن است که با پزشک خود تماس بگیرید.
آبراموویچ در ادامه سخنانش مى گوید: «اگر خونى که از بینى تان جارى مى شود 
به رنگ قرمز روشن باشد و به ســرعت جریان یابد نشانه اى از خطر است و باید 
به پزشک مراجعه کنید.» او مى گوید:  «من به تمام بیمارانى که نخستین خون 
ریزى بینى خود را تجربه مى کنند توصیه مــى کنم که حتمًا به  یک متخصص 
گوش و حلق و بینى مراجعه کنند و مورد معاینه قرار گیرند. این کار به این دلیل 
اهمیت دارد که باعث مى شود متوجه علت خون ریزى بینى شوید و تمام مسائل 
و نگرانى هایى که ذهنتان را مشغول کرده تمام شوند. عالوه بر این، اگر به طور 
مداوم دچار خون ریزى بینى مى شوید باید حتمًا توسط پزشک معاینه شوید زیرا 

این خون ریزى، ممکن است نشانى از وجود مشکالت شدیدتر باشد.» 
یک راه ایده آل بــراى جلوگیرى از خون ریــزى بینى این اســت که همواره 
بینى تان را مرطوب نگاه دارید. آبراموویچ مى گوید: «نزدیک شدن بیش از حد 
عروق خونى به سطح و پاره شــدن آنها مى تواند باعث بروز خون ریزى شود که 

معموًال وقتى بینى خشک است اتفاق مى افتد.»
اســپرى محلول نمک مخصوص بینى یا آب نمک گزینه هاى عالى اى براى 

مرطوب نگاه داشتن بینى هستند.
در حالى که خشکى بینى شایع ترین علت خون ریزى بینى است، آلرژى، التهاب، 
عفونت و فشار خون باال مى توانند سایر علل ابتال به این عارضه باشند. عالوه بر 

بیمارى خطرناکى به ناماین ممکن است خون ریزى بینى شما به دلیل تروما باشد.
 آب سیاه چشم  

سرطان ریه یکى از شناخته شده ترین و خطرناك ترین سرطان هاست که ساالنه 
تعداد زیادى از مردم به آن مبتال مى شوند. از طرفى، این سرطان با مصرف دخانیات 
ارتباط تنگاتنگى دارد؛ به طورى که تقریباً 80 درصد از موارد سرطان ریه به استعمال 

قلیان، پیپ و سیگار مربوط است.
دود ناشى از استعمال محصوالت دخانى حاوى بیش از 7000 نوع ماده شیمیایى است 
که بیش از 70 ماده آن سمى و سرطان زا هستند. باید توجه کرد که دخانیات عامل 
اصلى بروز 52 بیمارى، 24 نوع ســرطان و 12 درصد بیمارى هاى غیر واگیر است. 
هر کسى که دود تحمیلى مواد دخانى، یعنى دود ناشى از سوختن ته سیگار، قلیان و 
دود حاصل از بازدم مصرف کننده این مواد را استنشاق کند یا به عبارت دیگر هر فرد 
غیرسیگارى که به صورت غیر داوطلبانه در معرض دود سیگار قرار گیرد، سیگارى 

تحمیلى نامیده مى شود.
انواع دود سیگار

1-دود سیگار اولیه: بخشى از دود است که از درون سیگار و توتون عبور مى کند 
و سپس وارد دهان و ریه فرد سیگارى شــده و موجب بروز بیمارى در فرد سیگارى 

مى شود.
2-دود ثانویه: دودى که مستقیماً از نوك روشن و مشتعل سیگار به وجود آمده و 
همچنین دود حاصل از بازدم فرد سیگارى که از ریه فرد سیگارى خارج و وارد محیط 
مى شود و توسط اطرافیان فرد سیگارى استنشاق مى شــود، است که زیان بارتر از 

دود اولیه است.
3-دود ثالث: ذرات و سموم دود سیگار در هوا منتشر مى شود و روى اشیا، لباس و 
موى فرد سیگارى مى نشیند. حال اگر کودك در تماس با این اشیا باشد یا در آغوش 

فرد سیگارى قرار گیرد، آالینده ها وارد بدن کودك مى شود.
بسیارى از مردم بر این باورند که استعمال قلیان خطر کمترى نسبت به سیگار دارد. در 
حالى که قلیان نه تنها به اندازه سیگار اعتیاد آور است، بلکه به دلیل شیوع استفاده از 
آن بسیار مضرتر از سیگار است. با کشیدن قلیان افراد در هر دم و بازدم دود زیادترى 
را با نفس هاى عمیق تر نسبت به ســیگار فرو مى دهند و این روند ممکن است تا 
یک ساعت به طول انجامد. همچنین استفاده مشترك از لوله هاى قلیان و افزودن 
اســانس هاى معطر و میوه اى، بیمارى هاى عفونى مانند تبخال، ســل، هپاتیت، 
حساسیت و آلرژى را ایجاد مى کند. باید توجه کرد که هر نخ سیگار برابر با 12 پک 
است و هر پک سیگار 30 میلى لیتر دود وارد ریه مى کند. همچنین در هر بار مصرف 
قلیان و با هر پک قلیان 400 میلى لیتر دود وارد ریه مى شود. یک بار مصرف قلیان 

مساوى با مصرف صد نخ سیگار است.

 دود سیگار مضرتر است یا قلیان؟

3 کمک به
مصرف این م
مســئله اى
مى کند. فیبر
در جریان خو
زیادى به شیر
مى توانید هو
این میوه گزی
است که قند

تا مفید.

4- کمک به
داشتن یک رژ
به کاهش وزن
ســرکوب در
مى دارد، مسـ
افزایش پیدا
کند. به این تر
خواهید کشــ
کرد. شلیل ما
غ توجهى فیبر

5- جلوگیر
بیمارى کم خ
در بدن خون

باال مى توانند سایر علل ابتال به این عارضه باشند. عالوه بر  عفونت و فشار خون
این ممکن است خون ریزى بینى شما به دلیل تروما باشد.

 خونریزى بینى
 نشانه چیست؟



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

ایزد تعالى بندگانش را که مرتکب اعمال ناشایست شوند، به کاسته شدن 
میوه هایشان و نگهداشتن برکات از ایشان و فرو بستن خزاین خیرات 
به روى آنان مى آزمایــد، تا توبه کنندگان توبه کننــد و گناهکاران از 
گناه کردن باز ایســتند و پندگیرندگان پند گیرند. و آنکه اراده گناه 
کرده است، منزجر شود. خداوند، آمرزش خواستن را سبب فراوانى 

موال على (ع)روزى و رحمت بر آفریدگان قرار داده  است.
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