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چرا پاهایم ورم مى کند؟بیمه وکالت براى نخستین بار در اصفهان اجرایى مى شودماه در سیستان و بلوچستان هم کامل شدظریف: در آمریکا یک انتخابات رخ داده نه یک انقالب این همه ناز براى کویت بود سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

افزایش 
هورمون استرس 
چه تبعاتى دارد؟

اصفهان، چشم انتظار چشم بادامى ها
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ورود دانشگاه به حل مشکل 
آلودگى هواى اصفهان

اصفهان باید پایلوت پروازى 
ایران و روسیه شـود

تقسیم بندى استان ها 
در مجموع 

به نفع کشور نیست

5
به نامزد شدن
 از اصـفهان
 فکر نکرده ام

هورمون کورتیزول در تنظیم فشار خون، سوخت و 
ساز مناسب قند خون، آزادسازى هورمون انسولین 
براى حفظ سطح مناسب قند خون، سیستم دفاعى 

بدن، واکنش تحریکى و التهابى نقش دارد. 
کورتیزول به طور طبیعى صبح  ها در...

محســن مهرعلیزاده که تا همین سال گذشته 
اســتاندار اصفهان بود، این روزها بخاطر قانون 
منع به کارگیرى بازنشســتگان، ســمت هاى 
دولتى را کنار گذاشته اما مى گوید بیکار نیست و 
فعالیت هاى خود را دنبال مى کند. او که روزگارى 
حتى سوداى ریاســت جمهورى هم داشته شاید 
نیم نگاهى هم به انتخابات مجلس و کاندیداتورى 
داشته باشــد گرچه صریح پاســخ این سئوال را 

نمى دهد. مهرعلیزاده...

روستاى ابیانه نمادى از جهانى سازى در دل سنت استروستاى ابیانه نمادى از جهانى سازى در دل سنت است
ایران از نگاه کارگردان جوان فرانسوى، آنطور که کمتر خوانده ایدایران از نگاه کارگردان جوان فرانسوى، آنطور که کمتر خوانده اید
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مدیرکل میراث فرهنگى مى گوید لغو روادید در افزایش ورود گردشگران چینى به اصفهان تأثیر دارد

همچنان مانند کوه یخ
منصوریان و رحمتى در استقالل روزهاى پر فراز و نشیبى 
داشــتند ولى حاال همه دیگر مطمئن شــده اند حداقل 

رحمتى با منصوریان قهر است.
ذوب آهن و تیم پدیده مشــهد یک دیدار دوســتانه را 
برگزار کردند. نکته این بازى تقابــل منصوریان و گل 

محمدى نبود، بلکه به تقابل سرمربى سابق استقالل ...
5

7

در صفحه 2 بخوانید

پاسخ محسن مهرعلیزاده به شایعه
 کاندیدا شدنش در انتخابات مجلس 

قرارداد نقش جهان 
را بدهید تا 

کار را تمام کنیم

آقایان! کارى نکنید مردم به ماهواره ها پناه ببرند
محمد کاسبى از دالیل سینما نرفتن مردم مى گوید

4

نوبت دوم

سازمان حمل و نقل جمعى شهرستان لنجان در نظر دارد نسبت به فروش و اجاره امالك خود مطابق لیست زیر 
از طریق مزایده اقدام نماید. متقاضیان شرکت در تجدید مزایده جهت بازدید و دریافت اسناد مى توانند از تاریخ 
نشر آگهى به سازمان حمل و نقل جمعى شهرستان لنجان واقع در زرین شهر- بلوار جانبازان- جنب پلیس 
راهور مراجعه و پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى مورخ 98/05/10 به دبیرخانه سازمان تحویل 
نمایند و یا با شماره 03152236973 داخلى 1 تماس حاصل فرمایند. الزم به ذکر است سایر اطالعات و جزئیات 

مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج است. 
1- بهره بردارى از پارکینگ ماشین آالت سنگین شهردارى واقع در زرین شهر- بلوار جانبازان در قالب قرارداد 

اجاره به اشخاص حقیقى و حقوقى
2- فروش یک قطعه زمین با کاربرى مسکونى واقع در ورنامخواست- بلوار شهید شاهمرادى کوچه اقبال

3- فروش پژو پارس مدل 90

آگهى تجدید مزایده

سازمان حمل و نقل جمعى شهرستان لنجان

چاپ دوم

شهردارى شاهین شهر به استناد مجوز شــماره 59/ش مورخ 98/01/24 شوراى 
محترم اسالمى شهر در نظر دارد عملیات اجرایى روکش آسفالت معابر سطح شهر را 

با مبلغ 17/003/837/232 ریال به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق مناقصه مى بایستى در ساعات 
ادارى به واحد عمران شهردارى مراجعه و پیشنهادهاى خود را حداکثر تا پایان وقت 
ادارى روز شنبه مورخ 98/05/12 به دبیرخانه حراست تحویل نمایند. شهردارى در 

رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است. 

آگهى مناقصه عمومى (نوبت اول)

م الف: 531597حمید عشقى- شهردار شاهین شهر

نوبت دوم

مدیریت بانک کشاورزى استان اصفهان در نظر دارد ساخت - حمل و نصب و تعمیر تابلو کامپوزیت با 
حروف از جنس چنلیوم ساختمان هاى ادارى و شعب سطح استان را با اخذ استعالم قیمت از طریق 
سامانه تدارکات الکترونیکى دولت ( ستاد ) به پیمانکاران واجد شرایط و داراى سوابق کارى واگذار 

نماید. 
نام و نشانى کارفرما: اصفهان ، خیابان مطهرى حدفاصل پل آذر و پل فلزى جنب آتش نشانى مدیریت 

بانک کشاورزى استان اصفهان  تلفن 32331030 - 031داخلى 249 - 250
برآورد اولیه  : 800000000 ریال

زمان دریافت اسناد: از ساعت 10 مورخ 98/4/26 لغایت 10 مورخ 98/5/3 به آدرس  سامانه تدارکات 
الکترونیکى دولت ( ستاد )

تحویل پیشنهادها: تا ساعت     10   مورخ 98/5/3 به آدرس سامانه تدارکات الکترونیکى دولت ( ستاد )

استعالم واگذارى ساخت - حمل و نصب
 و تعمیر تابلو کامپوزیت با حروف از جنس چنلیوم

 شعب بانک کشاورزى

م الف: 537104مدیریت شعب بانک کشاورزى استان اصفهان
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مصیبت وارده را به جنابعالى و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، 
از درگاه ایزد منان براى آن مرحوم غفران و  علو درجات و براى شما و 

بازماندگان صبر و اجر مسئلت مى نماییم.  

جناب آقاى محمدرضا پوریان زاده

 روزنامه نصف جهان

عاشقانه هاى عاشقانه هاى 
مجید اخشابىمجید اخشابى
  از راه مى رسد  از راه مى رسد
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میلیاردها تومان براى میلیاردها تومان براى 
جشن تولد گرفتجشن تولد گرفت

ه یخ
ى پر فراز و نشیبى 
شــده اند حداقل 

ر دوســتانه را
نصوریان و گل 

ق استقالل ...
در صفحه 5 بخوانید

معاون اجراى پروژه هاى شرکت 
فوالد مبارکه:



0202جهان نماجهان نما 3539دوشنبه  31  تیر  ماه   1398 سال شانزدهم

فرید زکریا، خبرنگار شــبکه CNN، در صفحه توییترش 
قسمت هایى از گفتگوى خود با محمدجواد ظریف، وزیر 

امور خارجه ایران را منتشر کرد.
محمدجواد ظریف درباره نامه  مکتوبى که گفته مى شــد 
«آبه شینزو»، نخست وزیر ژاپن در سفرش به ایران براى 
تحویل به مقام معظم رهبرى به همراه داشته توضیح داد: 
رئیس جمهور ترامپ نامه اى نفرستاد اما نخست وزیر آبه، 
پیام ترامپ را که پیامى شفاهى بود، منتقل کرد. رهبرى 
با دقت گوش سپردند. مشکل این است که ما نمى توانیم  
با هر دولت جدید آمریکایى [دوبــاره] مذاکره کنیم. هر 
کشورى بر این اساس با کشورى دیگر تعامل مى کند که 

هر دولت، نماینده کشورش است. اخیراً فقط یک انتخابات 
[ریاست جمهورى] در آمریکا رخ داده است، نه یک انقالب. 
 وى افزود: نمى توان به راحتى گفت که من دولت قبلى را 
دوست ندارم مى خواهم بر سر هر آنچه انجام  داده اند دوباره 
مذاکره کنم. این ممکن است یک مســئله داخلى براى 
شما باشد اما ما سال ها، ساعت ها، روزها، هفته ها، ماه ها و 
شب ها [براى این مذاکرات] صرف کردیم. یکى از جلسات 
مذاکره ما با «جان کرى» [وزیر امور خارجه پیشین آمریکا] 
ساعت 9 شب شروع شــد و بدون وقفه  در ساعت 6 صبح 
فردا پایان یافت. این چیزى نیست که بتوان دوباره بر سر 

آن مذاکره کرد. 

معاون محیط زیست انسانى سازمان حفاظت محیط زیست 
با اشاره به تشکیل کنسرسیوم دانشگاهى براى تهیه طرح 
فهرست انتشــار آالینده هاى هوا گفت: تا آخر شهریور ماه 

نتیجه مطالعات این کار مشخص مى شود.
مسعود تجریشى اظهار کرد: مصوبات کارگروه آلودگى هواى 
تهران به سمت کالنشهرها سوق داده شده است و اقدامات 
الزم از کالنشهر کرج آغاز شده و پس از آن در تبریز، اصفهان، 
مشهد، اهواز و کرمانشاه نیز در حال انجام است. وى با اشاره 
به تشــکیل کنسرسیوم دانشــگاهى براى کنترل آلودگى 
هواى کالنشهرها ادامه داد: در زمینه کاهش آلودگى هواى 
کالنشهر مشهد، از دانشکده نفت تهران کمک گرفته ایم 

چون در شهر مشهد 80 درصد مشکل آلودگى هوا مربوط 
به نیروگاه هاست. تجریشى گفت: براى کنترل آلودگى هواى 
کالنشهر اصفهان و اهواز کنسرسیوم دانشگاهى فعال است. 
قرار است این کنسرسیوم دانشگاهى کلیه منابع تولید ذرات 
را شناسایى کنند و تا آخر شهریور ماه نتیجه مطالعات این کار 
مشخص مى شود و راهکارهاى الزم ارائه خواهد شد تا قبل 
از اینکه فصل سرما شروع شود از راهکارهاى این کنسرسیوم 
دانشگاهى استفاده شود.  وى تأکید کرد: دانشگاه ها در این 
کنسرسیوم مأمور شده اند طرح فهرست انتشار آالینده هاى 
هوا در کالنشــهرها شامل کالنشــهرهاى تهران، کرج، 

اصفهان، تبریز، اراك، اهواز و شیراز را تهیه کنند.

ظریف: در آمریکا یک انتخابات 
رخ داده نه یک انقالب

ورود دانشگاه به حل مشکل 
آلودگى هواى اصفهان

استاندار اسبق اصفهان 
رئیس کمیته امداد شد

  باشگاه خبرنگاران جوان | مراسم 
تکریم و تودیع ســید پرویز فتاح و معارفه سید 
مرتضى بختیارى، رئیس جدید کمیته امدادامام 
خمینى (ره) صبح فردا ســه شنبه (1 مردادماه)  
برگزار مى شود. این درحالى است که سیدپرویز 
فتــاح به ریاســت بنیاد مســتضعفان انقالب 
اسالمى منصوب مى شــود. بختیارى در دولت 
اول محمود احمدى نژاد از سال 1384 تا 1388 

به عنوان استاندار اصفهان خدمت مى کرد.
 

«نود» سوژه تئاتر شد
نمایــش «علیه من   سینما سینما |
شهادت نده 90» در تهران روى صحنه مى رود. 
این نمایش به ماجراى دورى عادل فردوسى پور 
از تلویزیون و حذف برنامــه «نود» مى پردازد. 
حســین حیدرى پــور در نمایــش «علیه من 
شهادت نده 90» به دورى عادل فردوسى پور 
از تلویزیون و حذف برنامــه «نود» مى پردازد. 
حیدرى پور که پیش از این نمایش «چه مى کنه 
این! عادل فردوســى پور» را در سال 94 روى 
صحنه برده بود، واکاوى و آسیب شناسى فوتبال 
را از چندین جهت و زاویه مختلف در این نمایش 
بررسى مى کند و تعطیلى برنامه «نود» را بعد از 
20 سال یکى از دالیل روى صحنه بردن این 

نمایش مى داند.

اشکال فنى بوده
وزیر تعــاون، کار و رفاه اجتماعى    بهار |
درباره علت واریز نشــدن یارانه برخى افراد در 
ماه هاى اخیر و احتمال در دستورکار قرار گرفتن 
حذف یارانه پردرآمدها گفــت: برنامه ویژه اى 
براى حذف یارانه پردرآمدها آغاز نشده است. 
اگر یارانه اى واریز نشــده حتمًا اشــکال فنى 

بوده است.

چند درصد معتادان
 زن هستند؟

مدیر درمانگاه مرکز ملى مطالعات    برنا |
اعتیاد ایران گفت: در آخرین مطالعاتى که ستاد 
مبارزه با مواد مخدر انجام داده و به عنوان آمار 
رسمى آن را منتشر کرده است، تعداد معتادان 
کشــور بالغ بر دو میلیون و 800 هزار نفر است 
که 10 درصد از این میزان را زنان معتاد تشکیل 

مى دهند.

واردات 2 میلیون دالر 
حباب فالسک

  میزان | آمار مقدماتى گمرك از تجارت 
خارجى 12 ماهه سال 97 نشان مى دهد که در 
این مدت بیش از 1642 تن حباب شیشــه اى 
براى فالسک از کشور هاى مختلف جهان وارد 
ایران شده است. بر اســاس واردات این حجم 
حباب، دو میلیــون و 847 هزار و 749 دالر ارز 
از کشور خارج شــد. الزم به ذکر است که این 
حباب هاى شیشــه اى 97 از کشور هاى چین، 
تایوان، هند، لهستان و امارات متحده عربى وارد 

ایران شده است.

اسناد مهمى که سوخت
  مهر | ســردفتر 39 تهران با اشاره به 
حادثه آتش سوزى روز چهارشنبه میدان حسن 
آباد، تعــداد دفاترجارى ایــن دفترخانه را که 
در این حادثه از بین رفته اســت بیش از 700 
دفتر برشمرد و گفت: عالوه براین تعداد، اسناد 
ارزشمندى از جمله سندهاى مربوط به آیت ا... 
کاشــانى و دکتر مصدق نیز طعمه حریق شد. 
علیرضا پناهى تعــداد دفاتر قدیمى در تهران و 
کل کشــور را قابل توجه دانست و افزود: خطر 

بروز حریق و آتش سوزى همیشه وجود دارد.

پهپاد سرنگون شده
 اماراتى است

  برنا | برخى رسانه هاى عربى منطقه گمانه زنى 
مى کنند که پهپاد مورد هدف قــرار گرفته که «دونالد 
ترامپ» مدعى بود ایرانى است متعلق به کشور امارات 
بوده اســت. درباره این خبر هنوز هیــچ مدرك یا منبع 
موثقى وجود ندارد. اما خبر اینکه آمریکایى ها به اشتباه 
پهپاد اماراتــى را زده اند هر لحظه دارد بیشــتر از پیش 

رسانه اى مى شود.

سپاه جوابشان را داد
حسینعلى حاجى دلیگانى، نماینده مردم    ایسنا|
شاهین شهر در مجلس شوراى اسالمى در جلسه علنى 
صبح دیروز یک شنبه مجلس خطاب به رئیس مجلس 
گفت: انتظار داشتیم بر اساس ماده 110 آیین نامه داخلى 
مجلس در خصوص افتخارات سپاه و نیروى دریایى در 
خصوص توقیف نفتکش انگلیسى صحبت مى کردیم 
که الریجانى در واکنش به او گفت: (انگلیسى ها) دزدى 

کردند، (سپاه) جوابشان را داد.

خانم نماینده، وزیر مى شود؟
چندین گزینه احتمالى براى وزارت آموزش    برنا |
و پرورش در بین رسانه ها مطرح شده که در  این بین، اسم 
فاطمه سعیدى، نماینده مردم تهران در مجلس، توجهات 
را به خود جلب کرده. او درپاسخ به سئوالى مبنى بر اینکه 
آیا شما گزینه پیشنهادى آموزش و پرورش هستید؟ گفت: 
«این موضوع درخواست بانوان و فعاالن سیاسى است.» 
سعیدى در پاسخ به اینکه آیا این موضوع فقط درخواست 
خانم هاى مجلس اســت؟ گفت: «نه؛ این در خواست 
جامعه زنان است.» این نماینده مجلس در ادامه تأکید 

کرد:«بیش از این صحبت نخواهم کرد.»

چرا نجفى تأیید صالحیت شد
  فارس| محمدعلى پورمختــار، نماینده مردم 
بهار و کبودرآهنگ در مجلس شــوراى اسالمى درباره   
نشست دیروز  فراکسیون نمایندگان والیى مجلس با 
حضور حجت االسالم سیدمحمود علوى، وزیر اطالعات 
در محل کمیسیون برنامه و بودجه گفت: در این نشست 
نمایندگان درباره مسائل مختلف از جمله موضوع تأیید 
صالحیت نجفى براى شــهردارى تهران،  سئواالتى را 
مطرح کردند که وزیر در پاسخ به سئوال مربوط به تأیید 
صالحیت نجفى عنوان کرد در آن شرایط هر کسى جاى 
نجفى و با شرایط وى بود طبق روال معمول از ما در وزارت 

اطالعات تأیید صالحیت را مى گرفت.

تا دى صبر کنید
محســن رضایى، دبیــر مجمع    آفتاب  نیوز |
تشــخیص مصلحت نظام در گفتگوى ویژه خبرى در 
خوزستان با بیان اینکه عمر تهدیدات ترامپ دى امسال 
به سر مى آید گفت: «رئیس جمهورى آمریکا به دنبال 
خودنمایى است اما از دى ماه به بعد درگیر جریان هاى 

انتخاباتى مى شود.»

هیچکدام جنگ نمى خواهند
«ســید أحمد الخضر» در «الجزیره»    انتخاب |
نوشت: «به موازات افزایش تنش ها در تنگه هرمز بین 
ایران از یک سو و آمریکا و بریتانیا از سوى دیگر، عمًال 
کانال هاى تماس بین دو طرف گشوده شده و این بدان 
معناست که هر دو طرف تالش مى کنند فتیله این بحران 

را بکشند تا مانع از شعله ور شدن جنگى بزرگ شوند.» 

خودش مى افتد!
عباس عبدى، تحلیلگر مسائل    اعتمادآنالین|
سیاســى گفت: آقــاى روحانى فکر مى کنــد که ایده 
جهانگیرى درباره انرژى مى خواهد دولتش را زمین بزند و 
این در حالى است که دولت اصالً  با این وضعیت مى افتد 
و احتیاجى نیست که کسى دولت را بیندازد. با وضعیت 
فروش نفت و درآمدهاى ریالى و انواع و اقسام مشکالت 

بودجه هزار مسئله وجود دارد.

خبرخوان

«شارلوت بالنشار»، ســینماگر جوان فرانسوى که در پى 
ساخت مستندى فرهنگى از ایران است، مى گوید درخشش 
سینماى ایران در جهان قابل توجه است و تأکید مى کند: 
ایران زبان متفاوتى دارد که باید آن زبان را شناخت؛ زبانى که 
با آن مى شود فکر کرد، غذا خورد، لباس پوشید، خوشحال 
شد، عصبانى شد، ازدواج کرد و حتى جان باخت. او معتقد 

است ایران زبان متفاوتى دارد که باید آن زبان را شناخت.

بالنشار که کارگردانى فیلم «خوشه گندم» را در کارنامه 
خود دارد، هم  اکنون براى پروژه  اى سینمایى در شیلى به 
سر مى برد. او سال گذشته ســفرى به ایران داشت و قصد 
دارد به زودى از مجموعه عکس هایش یک گالرى در ایران 
ترتیب دهد و همینطور یک مستند فرهنگى از فیلم هایش 

در مورد ایران تهیه کند.
شارلوت بالنشار معتقد است سینماى ایران چیزهاى زیاد 

براى گفتن دارد و خاطرنشان مى کند: درخشش سینماى 
ایران در دنیا قابل توجه است. بالنشار از عباس کیارستمى 
به عنوان فیلمسازى جهانى و شناخته شده نام برد و گفت: 
«کپى برابر اصل» با بازى «ژولیت بینوش» نشان دهنده 
تفکر عمیق کارگردانى مثل عباس کیارســتمى است و 
«طعم گیالس» این کارگردان هــم طرفداران زیادى در 

فرانسه دارد.

این فیلمساز جوان به نام اصغر فرهادى هم اشاره کرد که 
جمع هاى روشنفکرى و مردم عادى فرانسه با نام او آشنا 
هستند و گفت: ایران پر از ســوژه هاى سینمایى است که 

ممکن است در هیچ کجاى دنیا با آن مواجه نشوید.
بالنشــار با تأکید بر اینکه ایران پر از فرصت هایى است 
که یک هنرمند مى تواند به دنیاى آن وارد شــود، گفت: 
فرهنگ هاى متفاوت، وجود عشایر، معمارى نشأت گرفته 
از دیــن و زبان همگى ویژگى هاى کم نظیــر ایران براى 

هنرمندان جهان به شمار مى روند.
کارگردان «خوشه گندم» اشــاره اى هم به روستاى ابیانه 
به عنوان یکى از زیباترین نقاط ایران داشــته و مى گوید: 
وقتى به ابیانه مى روید خانه ها را قرمز مى بینید و روسرى ها 
را سفید. در این شهر، راه رفتن مردم فرهنگ دیگرى دارد و 
قلب هاى مردم حرف هایى مى زند که مرز نمى شناسد؛ گویى 

جهانى سازى در دل سنت به وجود آمده است.
بالنشار با اشاره به لباس هاى یکدستى که عشایر بختیارى 
مى پوشند، گفت: با اینکه لباس یکدست رهاورد مدرنیته 
بوده است، ولى گویى یکدســتى لباس عشایر ایران جزو 
سنت آنها بوده است. این زیبایى ها به اندازه اى است که اگر 
دوربین دست بگیرى و فیلم و عکس آن را ثبت کنى هم 

کافى نیست، بلکه باید سال ها در میان عشایر زندگى کرد.
او خاطرنشان کرد: من در یک بســتر و زمینه فرهنگى و 
اجتماعى دیگر بزرگ شــده ام؛ زمینه اى که آدم ها در آن 
حرف هاى زیادى براى گفتن دارند ولى تنها هســتند. در 
ایران ممکن است نتوانم با کسى فارسى صحبت کنم ولى 

ساعت ها حرف داریم که با مردم رد و بدل کنیم.
این فیلم ساز جوان ادامه داد: ایرانى ها به صورت پیش فرض 
مى خواهند به تو کمک کنند. در صورتى که در اروپا فرض بر 
این است که به کسى اعتماد نکنى. بالنشار با ذکر خاطره اى 
از سفرش به ایران، گفت: کنار خیابان منتظر تاکسى بودیم 
که یکى از ساکنان همان خیابان، وقتى مى خواست وارد 
خانه اش شــود ســر صحبت را با ما باز کرد و بسیار با هم 
شوخى کردیم و در نهایت من و دوستم را به خانه دعوت کرد 
و چند ساعتى را آنجا مهمان بودیم. به نظرم اینکه در ایران 
آنقدر به ســرعت با یک غریبه صمیمى مى شوند موضوع 

جالبى است.

دبیــرکل مجمــع جهانى تقریــب مذاهب 
اسالمى در مراسم  بزرگداشت حجت االسالم 
و المســلمین حائرى، رئیس مؤسسه دائره 
المعارف فقه اســالمى که در قم برگزار شد، 
بیان کرد: گالیه از وضعیت حجاب مهمترین 
نکته اى بــود که مرحوم حجت االســالم 
والمســلمین حائرى در آخرین جلسه جامعه 
مدرسین حوزه علمیه قم با ناراحتى مطرح کرد، 
وى از برخى از مسئولین ناراحت بود و همسر 

این عالم فقید مى گفت که در اثر این ناراحتى ها سکته مغزى کرد.
به گزارش خبرگزارى حوزه، آیت ا... محسن اراکى مطرح کرد: ما هشت سال براى 
ارزش هاى اسالمى شهید داده ایم و شهداى ما در مورد این موضوع وصیت هاى 
فراوانى کرده اند؛ نباید در صداوسیماى ما چهره افراد هنجار شکن نشان داده شود 

و این باید تبدیل به قانون شود.
دبیرکل مجمع جهانى تقریب مذاهب اسالمى تأکید کرد: این غیرت اسالمى را 
همه باید داشته باشند، رسانه ها و نهادهاى ما باالخص در قم باید از این غیرت 
برخوردار باشند و نباید ما در این شهر شاهد گستاخى بعضى ها با هنجارشکنى ها 
باشیم، نباید شاهد جوالن افرادى در خیابان ها باشیم که به عمد به ارزش هاى 

اسالمى پشت مى کنند.
آیت ا... اراکى ادامــه داد: در دوران رضاخان بى حجابى را با ســرنیزه بر جامعه 
تحمیل کردند و آنچه بر جامعه ما تحمیل مى شود، بى حجابى و بد حجابى است و 
ما امیدواریم به این مسئله توجه جدى داشته باشند، چرا که مى توان گفت مرحوم 

حائرى در غم این فاجعه از دنیا رفت.

محسن مهرعلیزاده که تا همین سال گذشته استاندار اصفهان بود، این روزها 
بخاطر قانون منع به کارگیرى بازنشستگان، سمت هاى دولتى را کنار گذاشته 
اما مى گوید بیکار نیست و فعالیت هاى خود را دنبال مى کند. او که روزگارى 
حتى سوداى ریاست جمهورى هم داشته شــاید نیم نگاهى هم به انتخابات 
مجلس و کاندیداتورى داشته باشد گرچه صریح پاسخ این سئوال را نمى دهد. 
مهرعلیزاده گفتگوى مفصلى با «خبرآنالین» انجــام داده که دیروز در این 

پایگاه اطالع رسانى منتشر شد.
آقاى مهرعلیزاده! شما جزو اســتاندارانى بودید که 
مشمول قانون بازنشستگى شدید.  واقعاً بازنشسته اید 

یا به کار خاصى مشغول هستید؟
بیکار که نمى نشینیم. از نظر قانونى بازنشسته هستم؛ اما بیکار نمى نشینم و کار 

مى کنم؛ اما کار دولتى نیست.

به دنبال این نیستید که کاندیداى مجلس شوید؟
امروز خیر. باید چند ماه جلوتر برویم، وضعیت را ببینیم، شرایط را بسنجیم و 
تصمیم بگیریم. ما از تیپ آدم هایى هستیم که همواره در صحنه بودیم. بنابراین 
تا زمانى که زنده هستیم نمى توانیم از مسائل انقالبى و نظام دست برداریم. 
این فعالیت ها  مى تواند در قالب مطالعه، تدریس، فعالیت هاى NGO باشد و 
یا  مى تواند در حوزه هاى متصل تر به نظام، مانند مجلس باشــد. باید ببینیم 

شرایط چگونه است.
پس به کاندیدا شــدن مثًال از حوزه انتخابیه اصفهان 

فکر کردید.
خیر، از اصفهان یا هر جاى دیگر خیر؛ اما بــه طور کلى در خصوص اینکه در 
مسائل انتخابات مجلس فعالیت کنیم، اعم از اینکه خودم کاندیدا شوم یا خیر، 

مصمم هستم که فعال باشم. 

جلیل رحیمى جهان آبادى، نماینده اصالح طلب تربت جام در مجلس شوراى 
اسالمى در تذکرى به شدت به کریمى قدوســى نماینده مشهد انتقاد کرد و 
گفت: طالبان یک قیف داشت و ریش مردم را اندازه مى گرفت تا ببیند استاندارد 
است یا نه. شما چه کاره مملکت هســتید که به وزیر و رئیس جمهور و حاال 
نماینده مجلس مى تازید. شما به شــهر تربت جام آمدید و به مردم گفته اید 
نماینده شما انقالبى نیست و نامه جمع کنید تا رد صالحیت شود. آقاى کریمى 

قدوسى! آن زمانى که اجداد شما، بستگان شــما از افغانستان به ایران حمله 
مى کردند ما ایرانى بودیم.

این عضو حزب کارگزاران ادامه داد:چه کســى به شما شناسنامه ایرانى داده 
است، چه کسى به شما اجازه داده است به ارکان نظام بتازید، چند روز سابقه 
جبهه دارید، چن دتا عملیات شرکت کرده اید که به درجه سردارى رسیدید؟ کى 

شما ایرانى شدید که ما ایرانى نبودیم.

سرلشکر محمد على جعفرى، فرمانده قرارگاه فرهنگى و اجتماعى بقیه ا... (عج) 
در چهارمین دوره آموزشى اسالم ناب که به مناسبت سالگرد پذیرش قطعنامه 
598 برگزار شد، عملیات کربالى 5 را اثرگذارترین عملیات دفاع مقدس توصیف 
کرد و گفت: شب قبل از عملیات فرماندهان به انجام این عملیات اشکال گرفته 
بودند، از بس درباره آن ابهام وجود داشت. مى گفتند آیا موفق خواهیم شد، تلفات 
چقدر است، اگر بتوانیم خط را بشکنیم فوقش 5 کیلومتر پیشروى مى کنیم و به 

بصره نمى رسیم، آیا مى ارزد.
به گزارش «انتخاب»، جعفرى تأکید کرد: قرار شــد از امام(ره) استعالم بشود. 
حضرت امام(ره)، آقاى هاشمى را فرستادند که ایشــان بررسى کند و به همراه 
کارشناسان ارتش و شهید صیاد و دیگران تصمیم بگیرند که این عملیات انجام 
بشود یا نه. شب قبل از عملیات تا ساعت 4 صبح یک جلسه تشکیل شد. نزدیک 
اذان صبح آقاى هاشمى به این نتیجه رســید که نباید عملیات انجام شود چون 
ریسک عملیات باال بود. محاســبات مادى هم مى گفت که نباید این عملیات 

انجام شود.
جعفرى تصریح کرد: بعد از نماز صبح فرماندهان به آقاى هاشــمى گفتند این 
عملیات اگر انجام نشــود، ما دیگر نمى توانیم در خوزستان عملیات کنیم. آقاى 

هاشــمى دائم دنبال این بود که یک عملیات موفق بکنیم و یک جاى بزرگى را 
بگیریم و با مذاکره و صدور قطعنامه، جنگ را به پایان برسانیم.

فرمانده قرارگاه فرهنگى و اجتماعى بقیه  ا... تصریح کرد: ما عملیات خیبر را انجام 
دادیم، به هدف نرســیدیم. عملیات بدر را انجام دادیم، نشد. عملیات والفجر8 را 
انجام دادیم، قطعنامه به نفع ما صادر نشد. قطعنامه هاى ناقص صادر مى کردند و 
حقوق ایران داده نمى شد. باالخره آقاى هاشمى با محاسبات سیاسى حاضر شد 
این عملیات انجام شود. همانطور که پیش بینى مى شد، تلفات باال بود. تا 5 کیلومتر 
بعد از خط شلمچه پیشروى کردیم؛ اما دشــمن حدود دو سه ماه فشار مى آورد و 
پاتک هایى مى زد که منطقه را پس بگیرد. تا اوایل ســال 66 این حرکات ادامه 

داشت؛ اما این زمان دیگر تثبیت شد.
سرلشکر جعفرى درباره اوضاع پذیرش قطعنامه پایان جنگ گفت: قطعنامه 598 
در 23 تیر 1366 صادر شد. وقتى ایرانى ها توانستند از دژ مستحکم شلمچه عبور 
کنند، همه گفتند ایرانى ها مى توانند از موانع دیگر هم عبور کنند. قطعنامه به این 
دلیل به نفع ایران صادر شد و صدام محکوم شد و این قطعنامه یک مقدار بهتر از 
قطعنامه هاى قبلى بود؛ اما از نظر حضرت امام(ره) این قطعنامه هنوز قانع کننده 

نبود و در آن سال نپذیرفتند. یک سال طول کشید تا قطعنامه قبول شود. 

ایران از نگاه کارگردان جوان فرانسوى، آنطور که کمتر خوانده اید

روستاى ابیانه نمادى از 
جهانى سازى در دل سنت است

پاسخ محسن مهرعلیزاده به شایعه کاندیدا شدنش در انتخابات مجلس 

به نامزد شدن از اصفهان فکر نکرده ام

علت فوت حجت االسالم حائرى
وضعیت حجاب بود 

کربالى 5 چگونه به قطعنامه 598 رسید

ما خیلى وقت است ایرانى هستیم!
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جان باختن 4 سرنشین خودرو 
واژگونى سـوارى پژو پارس در شـاهین شـهر چهار 
کشته برجاى گذاشـت. رئیس سازمان آتش نشانى و 
خدمات ایمنى شهرستان  شـاهین شهر گفت: بامداد 
روز یک شـنبه بر اثر واژگونى خودروى پژو پارس در 
جاده شهرك فناورى و صنایع نوین اصفهان شاهین 
شهر، سه سرنشین این خودرو به بیرون پرتاب شدند 
و در  دم جان باختند. مجتبى رسـتمى  افـزود: راننده 
این پژو نیز که در داخل خودرو حبس شـده بود بر اثر 
سوختگى جان خود را از دست داد. سرهنگ میرزایى 
رئیـس پلیـس راه اصفهان-کاشـان علـت حادثه را 

سرعت غیرمجاز خودرو اعالم کرده است.

بررسى هنر گل و مرغ
 در اصفهان 

همایش نمادشناسى عرفانى گل ها و پرندگان، امروز 
31 تیرماه ساعت 18 و30 دقیقه در کتابخانه مرکزى 
برگزار مى شـود. این همایش با تأکید بر معناشناسى 
هنـر گل و مـرغ در اصفهان عصـر صفـوى از منظر 
عزالدین مقدسى عارف قرن 7 از سوى مرکز اصفهان 
شناسـى و خانه ملل وابسـته بـه سـازمان فرهنگى، 
اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان با حضور دکتر 
جلیل جوکار عضو هیئت علمى دانشـگاه هنر برنامه 

ریزى شده است.

برداشت 300 ُتن آلبالو 
300 ُتـن آلبالـو از 50 هکتـار بـاغ هاى شهرسـتان 
کاشـان برداشـت شـد. رئیـس اداره بهبـود تولیدات 
گیاهى جهـاد کشـاورزى کاشـان گفت: سـطح زیر 
کشـت ایـن محصـول 50 هکتار اسـت کـه بیش از 
45 هکتـار آن در منطقه سـده بخش برزك کاشـان 
قرار دارد. سـید عباس معینى فر با اشـاره به اینکه در 
موقع برداشت آلبالو بیش از 200 خانوار فعالیت دارند 
افزود: با برداشت آلبالو افزون بر 30 میلیارد ریال عاید 

کشاورزان مى شود.

«باران بازى» در منطقه 14
«باران بازى» تا 15 مردادماه در ده بوستان منطقه 14 
شهردارى اصفهان برگزار مى شود. محمد تورجى زاده، 
رئیس اداره اجتماعى و فرهنگى منطقه 14 شهردارى 
اصفهان مى گویـد: «باران بـازى» با همـکارى اداره 
تفریح سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى 
اصفهان تا 15مردادماه، دوشـنبه ها و سـه شـنبه ها از 
سـاعت 18 و30 دقیقه تا 20 و30 دقیقه در ده بوسـتان 
این منطقه برگزار مى شـود و خانواده ها در ده ایستگاه 

این برنامه با هم به رقابت مى پردازند.

بازدید از پروژه هاى راه سازى
آیت ا... سـید محمد موسـوي، امام جمعه و اسـماعیل 
بایبـوردي، فرمانـدار شهرسـتان آران و بیـدگل از 
پروژه هاي راه وشهرسـازي شهرسـتان بازدید کردند. 
مجتبی آراسته، رئیس اداره راه وشهرسازي شهرستان 
آران وبیدگل با اعالم این خبـر گفت: با حضور مقامات 
شهرسـتانی و  امام جمعـه شهرسـتان از پـروژه هاي 
کنارگذر کاشان - آران وبیدگل، باند دوم کاشان - سفید 
شـهر و مجموعه 400 واحدي رزلند بازدید شد. وى از 
جمله پروژه هاي مورد بازدید را مجموعه 400 واحدي 
خود مالـک رزلند عنوان کـرد و اظهار کـرد: این پروژه 
مسکن ساز پس از هفت سال توقف به دالیل مختلف 

توسط اداره کل راه وشهرسازي در حال اجراست.

کشف سوخت قاچاق
 در یک پژو 

در اجراى طرح هاى مبارزه با قاچاق فرآورده هاى نفتى و 
جلوگیرى از هدر رفتن سرمایه ملى، مأموران کالنترى 
32 تودشک حین گشتزنى به یک دستگاه خودروى پژو 
405 مشکوك و جهت بررسى موضوع وارد عمل شدند. 
مأموران در بازرسى از خودرو متوقف شده مقدار 1000لیتر 
سـوخت گازوئیل قاچاق که از اصفهان به مقصد شـرق 

کشور بارگیرى شده بود ، کشف کردند.

خبر

دوره آموزشــى «تربیت عاملین توســعه خوشه هاى 
کسب و کار » با حضور 35 کارآموز از سراسر کشور به 
میزبانى شرکت شــهرك هاى صنعتى استان اصفهان 

پایان یافت.
مدیر عامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان 
با بیان اینکه خوشــه هاى صنعتى و  کسب و کار یکى 
از ظرفیت هاى مناسب اســتان براى حمایت و توسعه 
صنایع کوچک و متوســط است، تصریح کرد: اصفهان 
با شناسایى 53 خوشه رتبه نخست خوشه هاى صنعتى 
کشور را داراست که تاکنون فعالیت 11 خوشه در استان 
خاتمه یافته و خوشــه هاى لبنى گلپایــگان و فرش 

دستباف نایین نیز در حال پیاده سازى است. 
محمد جواد بگى ایجاد تشــکل هــا و نهادهاى مردم 
نهاد بخش خصوصى همسو با خوشــه ها را به منظور 
کمک به استمرار فعالیت هاى خوشه هاى کسب و کار 
ضامن موفقیت و به ثمر نشستن فعالیت هاى حمایتى از 

خوشه هاى صنعتى و کسب و کار دانست.
وى با اشــاره به برنامه این شرکت براى فعالسازى سه 
خوشه کسب و کار در ســال جارى ابراز امیدوارى کرد 
برگزارى این دوره آموزشى بتواند نیروى انسانى مناسب 
براى اجراى موفق خوشــه هاى کسب و کار در کشور 

را تأمین کند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست چادگان گفت: بیش 
از 2500 متر تورماهیگیرى از سطح دریاچه زاینده رود 

جمع آورى شد. 
مجتبــى حاجتى اظهار کــرد: محیط بانــان این اداره 
طى گشــت وکنترل، نورکشــى و قالب کشى از تمام 
قسمت هاى دریاچه سدزاینده رود (منطقه حفاظت شده 
داالنکوه و سد زاینده رود) با قایق موتورى سازمانى بیش 
از 2500 متر دام از قســمت هاى مختلف دریاچه جمع 
آورى کردند. وى گفت: گشت و کنترل و قالب کشى از 
تمام قسمت هاى دریاچه به عمل آمد و با توجه به اینکه 
گشت به صورت شبانه و به وسیله قایق موتورى انجام 

مى شود، متخلفین در محل حضور ندارند و در صورت 
حضور به محض شنیدن صداى قایق موتورى اقدام به 

فرار مى کنند و متوارى مى شوند.
حاجتى افزود: همچنین تعــدادى از ادوات صید که از 
متخلفین در سواحل دریاچه زاینده رود به جا مانده بود نیز 
جمع آورى و به پاسگاه محیط بانى چادگان منتقل شدند.

الزم به ذکر اســت؛ با توجه به پایین رفتن ســطح آب 
دریاچه، گاهى جزایر به طور کامل از ســطح آب خارج 
نمى شود و در تاریکى شب، امکان برخورد قایق با این 
جزیره ها وجود دارد که این موضوع گشت هاى شبانه را 

با خطرات بسیارى همراه مى کند.

جمع آورى 2500 متر دام از 
زاینده رود

اصفهان رتبه نخست 
خوشه هاى صنعتى را داراست 

دانشــجوى رشــته روانشناســى واحــد اصفهان 
(خوراسگان) موفق به کسب رتبه دو رقمى کشورى 

در آزمون کارشناسى ارشد رشته روانشناسى شد.
پوریا مقیمى در باب کســب این موفقیت و برنامه 
مطالعاتى خود گفت: از مرداد ماه ســال گذشــته با 
روزى پنج ساعت مطالعه، کار خود را آغاز کردم و در 
ماه هاى پایانى منتهى به آزمون، ساعت مطالعه خود 

را به 15 ساعت رساندم.
وى افزود: زمان آغاز مطالعه و اینکه فرصت خوبى 

براى مرور داشتم باعث شد که با کمترین اضطراب و 
فشار روحى، به مطالعه بپردازم و البته نقش حمایتى 

خانواده نیز مزید بر علت شد.
ایــن دانشــجوى رشــته روانشناســى با اشــاره 
به تحصیل خود در دانشــگاه آزاد اســالمى واحد 
اصفهان(خوراسگان)، خاطر نشــان کرد: میانگین 
نمرات لیسانس من 19/22 اســت و تاکنون در دو 
نیمسال، موفق به کسب رتبه اول در بین دانشجویان 

ورودى همدوره شده ام.

کتابخانه مرکز آفرینش هاى ادبى قلمستان با توجه 
به اســتقبال از کتاب کاغذى و صوتى، کتاب هایى 
که مجوز صوتى دارند را به صورت رایگان دراختیار 

مراجعان قرار مى دهد.
لیال اکبریان، کتابدار کتابخانــه تخصصى ادبیات 
اظهار کرد: استفاده از کتاب هاى مکتوب و یا صوتى 
به روحیه افراد بستگى دارد برخى با لمس کردن کاغذ 
با موضوع کتاب نیز ارتباط برقرارا مى کنند و برخى به 

دلیل فرصت اندك خود درحین انجام کارهاى روزانه 
به کتاب صوتى گوش مى کنند. تجربه ما نشان داده 
که استقبال از کتاب کاغذى و صوتى برابر بوده لذا 
کارى که مرکز آفرینش هاى ادبى قلمستان سازمان 
فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شــهردارى اصفهان 
انجام مى دهد این اســت که کتاب هایى که مجوز 
صوتى دارند را به صورت رایگان دراختیار مراجعان 

قرار مى دهد.

راز موفقیت دانشجوى برتر اصفهانى 

ارائه رایگان کتاب هاى صوتى

همزمان با هفته اول مرداد ماه، دو نمایشگاه تخصصى 
«آرایشى و بهداشتى» و «سالمت، ورزش و تغذیه» در 

اصفهان برپا مى شوند.
این دو نمایشــگاه، از جمله رویدادهاى نمایشــگاهى 
غیرتجارى و اجتماعى- فرهنگى به شمار مى روند که 
در دوره هاى گذشته موفق شده اند بسیارى از نیازهاى 

مخاطبان خود را پاسخ دهند و نظر تعداد قابل توجهى از 
بازدیدکنندگان را به خود جلب کنند.

هشتمین نمایشــگاه تخصصى صنایع و محصوالت 
بهداشتى، آرایشى و پوســت و مو یکى از دو نمایشگاه 
تخصصى اســت. در این نمایشگاه 55 شرکت فعال در 
زمینه هاى تولید و پخش لوازم آرایشى و بهداشتى، تولید 
تجهیزات آرایشى و بهداشتى، خدمات زیبایى، مراقب 
زیبایى، آموزشگاه هاى مرتبط با این بخش، واردکنندگان 

لوازم آرایشى و بهداشتى و شرکت هاى داروسازى حضور 
خواهند داشت. در این نمایشــگاه شرکت هایى هم از 

استان هاى اصفهان، تهران و کرمانشاه حضور یافته اند.
در کنار این نمایشــگاه، هفتمین نمایشگاه تخصصى 
سالمت، ورزش، تغذیه و خدمات وابسته برگزار مى شود 
که توانمندى هاى فعاالن این بخش به ویژه در زمینه 
باشــگاه هاى ورزشــى، هیئت هاى 
ورزشى، تجهیزات ورزشى، استخرها، 
مکمل هاى ورزشى، مؤسسات تغذیه 
و الغرى و رژیم، تفریحــى، بازى و 
سرگرمى و فروشــگاه هاى ورزشى را 

به نمایش مى گذارد.
ایــن نمایشــگاه 1800 مترمربــع 
وسعت خواهد داشــت و 40 شرکت 
را از اســتان هاى اصفهان و خراسان 
رضوى گرد هم جمــع  خواهد کرد. از 
جمله مهمترین مشارکت کنندگان این نمایشگاه مى توان 
به باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، باشگاه ذوب آهن، هیئت 
آفرود، هیئت جودو، آرمان اسپرت، وورتکس و کوك شو 

اشاره کرد.
عالقه مندان به بازدید از این دو نمایشگاه مى توانند از 
ساعت 17 تا 23 روزهاى یکم تا چهارم مردادماه به محل 
برپایى نمایشگاه هاى بین المللى استان اصفهان واقع در 

پل شهرستان مراجعه کنند.

با حضور 95 شرکت مطرح؛

2 نمایشگاه آرایشى بهداشتى و سالمت و ورزش
 در اصفهان برپا مى شوند

صنعت گردشگرى اصفهان امیدوار است با برقرارى لغو 
روادید براى ورود اتباع چین که دوم تیر امسال به تصویب 
هیئت وزیران رسید، ســهم دیار گنبدهاى فیروزه اى از 

گردشگران چینى افزایش چشمگیرى یابد. 
مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشگرى 
اســتان اصفهان در این باره به «ایرنــا» اظهار کرد: در 
گذشته صنعت گردشگرى کشور توجه کمترى به جذب 
گردشگران چینى داشت در حالى که چین افزون بر یک 
میلیارد و 400 میلیون نفر جمعیت دارد و ســاالنه حدود 
150میلیون گردشگر چینى از کشورهاى مختلف جهان 
دیدن مى کنند که سهم ما از این آمار ناچیز است. فریدون 
اللهیارى افزود: در سال هاى اخیر چین یکى از بازارهاى 
هدف صنعت گردشــگرى ایران قرار گرفت و در سال 
گذشته و سه ماه نخست امسال شاهد حضور گردشگران 

بیشترى از کشور چین در ایران بوده ایم.
وى بدون ارائه آمار ورود گردشگران چینى به اصفهان 
بیان کرد: آمارهاى سه ماه نخست امسال نشان مى دهد 
که ورود گردشگران چینى به اســتان اصفهان افزایش 
یافته ودر فهرســت باالترین گردشگران خارجى که به 
اصفهان ســفر کرده اند، این کشور پس از ایتالیا، آلمان، 

فرانسه و اسپانیا در رده پنجم قرار گرفته است.
مدیرکل میراث فرهنگى اظهار کرد: لغــو روادید تأثیر 
بسزایى در ورود گردشــگران چینى به اصفهان خواهد 
داشــت و با گام بلندى که دولــت تدبیــر و امید (لغو 
روادید) براى جذب گردشــگران چینى برداشت صنعت 
گردشگرى اســتان اصفهان امیدوار اســت با تبلیغات 
گســترده در بازار چین بتواند ســهم خود از این بازار را 

افزایش دهد.

وى تصریح کرد: اســتان اصفهان در جذب گردشگران 
اروپایى و چینى مأموریت ویژه اى یافته اســت و با لغو 
روادید براى گردشگران چینى انتظار مى رود آمار ورود 
این گردشگران به اصفهان طى ســال جارى نسبت به 
سال گذشته افزایش یابد و رتبه چین در فهرست باالترین 
گردشگران خارجى که به اصفهان سفر کرده اند ارتقا یابد. 
اللهیارى با بیان اینکه آمار ورود گردشگران خارجى وارد 
شده به اصفهان در سه ماه نخست امسال تاکنون از سوى 
اتحادیه هتلداران این اســتان اعالم نشده است گفت: 
براساس آمار گردشگران خارجى بازدید کننده از بناهاى 
تاریخى اصفهان، این آمار نســبت به مدت مشابه سال 
گذشته 20 درصد افزایش یافته است و بیشتر گردشگران 
خارجى بازدید کننــده از بناهاى تاریخــى اصفهان از 

کشورهاى اروپایى، عراق و چین بوده اند.

اصفهان، چشم انتظار چشم بادامى ها
مدیرکل میراث فرهنگى مى گوید لغو روادید در افزایش ورود گردشگران چینى

 به اصفهان تأثیر دارد

مدیرعامل شرکت گاز اســتان اصفهان اظهار کرد: 
گازرسانى در شرق استان در قالب CNG در دست 
اقدام است که در تالش هستیم عملیات گازرسانى 
این مناطق را در هفته دولت به بهره بردارى برسانیم، 
با تفاهمنامه اى که  بین شــرکت گاز، فرماندارى و 

نماینده مجلس در منطقه امضا شده است به زودى 
در غرب استان هم شاهد گازرسانى به روستاهایى با 

جمعیت و امکانات بیشتر خواهیم بود.

 ســید مصطفى علوى در گفتگو با «تسنیم» درباره 
توســعه گاز صنعتى افــزود: با همــکارى و کمک 
ارگان هــاى ذیربط ماننــد فرماندارى هــا، جهاد 
کشــاورزى و اداره راه، گازرسانى به صنایع در قالب 
بند قاف با سرعت در حال پیشبرد است که امیدواریم 
ســوخت مایع مــورد اســتفاده را 

جایگزین گاز طبیعى کنیم.
علوى درباره گازرســانى به مناطق 
صعب العبور فریدونشــهر تصریح 
کرد: به جز روســتاهاى پیش کوه 
و پشــت کوه مانند روستاى کلوسه 
که بســیار صعب العبور است همه 
روستاهاى فریدونشهر و اطراف آن 
از گاز بهره مند هستند که البته گاز 
CNG را براى روستاهاى صعب 
العبور منتفى دانستیم و با استفاده از ظرفیت مازاد خط 
لوله شرکت گاز اســتان لرستان از روستاى فرسش 
در تالش هستیم تا گاز را براى آنها نیز فراهم کنیم.

گاز لرستان به مناطق صعب العبور اصفهان مى رسد

استاندار سابق اصفهان گفت: اگر روال توزیع بودجه میان استان ها و نحوه بهره بردارى از استعدادها 
و مزیت هاى نسبى مناطق به شکل مطلوبى انجام شود، آن وقت هیچ درخواستى براى تبدیل یک 

منطقه به استان جدید مطرح نمى شود.
محسن مهرعلیزاده در گفتگو با «ایسنا» در خصوص طرح تشکیل استان اصفهان شمالى، اظهار کرد: 
با این شیوه بودجه بندى که در کشور داریم این درخواست هایى که خواهان تشکیل استان مستقل 
هستند به حق ارزیابى مى شود. بنده زمانى که استاندار خراسان بودم این درخواست ها مطرح مى شد و 
بعد از دوره مسئولیت من این تقسیم انجام شد و شبیه چنین موضوعى براى استان اصفهان هم مطرح 
مى شود. استاندار سابق اصفهان تصریح کرد: اگر برنامه ریزى اقتصادى استان ها و استفاده از امکانات 
به شکل درستى باشد تقسیم آن استان کار درستى نیست، اما اگر به شکل وضعیت امروز که بودجه 
برخى استان ها هر روز محدودتر مى شود پیش برویم نمى توان به درخواست برخى از مناطق مبنى بر 
تشکیل یک استان جدید ایراد گرفت.  وى ادامه داد: اعتقاد بنده این است که اگر شیوه بودجه بندى 
علمى و منطقى باشد تقسیم بندى استان اصفهان کار درستى نیست، اما اگر نحوه بودجه بندى همینى 

باشد که هم اکنون است خواسته آنهایى که خواهان تقسیم هستند، منطقى است.
استاندار ســابق اصفهان در همین خصوص افزود: البته منطقى در حیطه خواسته هاى یک منطقه 

محدود. بنده در مجموع این نوع تقسیم بندى استان ها در بُعد کالن را به نفع کشور نمى دانم. 

رئیس اتاق بازرگانى اصفهان گفت: اتــاق بازرگانى اصفهان آماده تقویت و 
توسعه روابط بازرگانى،گردشگرى و کشاورزى با سن پترزبورگ روسیه است. 
مسعود گلشیرازى در دیدار سرکنسول روسیه در اصفهان تصریح کرد: روسیه 
به عنوان یکى از بازارهاى هدف صادراتى استان محسوب مى شود و بازرگانان 

استان اصفهان همکارى نزدیکى با این کشور دارند.
وى خواستار معرفى شرکت هاى فعال سن پترزبورگ روسیه براى آشنایى 
شرکت هاى استان اصفهان شد و گفت: برگزارى میزهاى مشترك دو طرف 

مى تواند به تقویت روابط تجارى دو طرف منجر شود.
گلشیرازى خواستار راه اندازى خطوط هوایى بین اصفهان و شهرهاى روسیه 
شد و گفت: اصفهان به عنوان صنعتى ترین استان کشور و همچنین یکى 

از استان هاى گردشگر پذیر مى تواند پایلوت پروازى ایران و روسیه باشد.
«بوریس بورمیستروف»، سرکنسول روسیه در اصفهان در این دیدار گفت: 
بیستمین سالگرد خواهرخوانندگى سن پترزبورگ روسیه و اصفهان ایران 
در قالب رویداد فرهنگى، هنرى و اقتصادى در شهر سن پترزبورگ برگزار 

مى شود.
وى اراده سیاسى دو کشور را بر تقویت و تعمیق روابط اقتصادى برشمرد و 
گفت: برگزارى متعدد دیدارهاى سران دو کشور نقش مؤثرى در توسعه روابط 

سیاسى و اقتصادى خواهد داشت.
سرکنسول روسیه  در اصفهان از اعزام هیئت بلند پایه سیاسى و اقتصادى 
از استان اصفهان به سن پترزبورگ طى چند ماه آینده خبر داد و گفت: این 
هیئت با هدف تقویت روابط سیاسى،فرهنگى و اقتصادى بین اصفهان و سن  

پترزبورگ به این شهر سفر مى کنند.   
وى خواستار تدوین برنامه اقتصادى از سال 2019 تا 2022 با هدف توسعه 
روابط اقتصادى و فرهنگى اصفهان  و سن پترزبورگ شد و افزود: برنامه ریزى 
دقیق بین دو شهر مى تواند حجم مبادالت تجارى دو شهر را چندین برابر کند.

اصفهان باید پایلوت پروازى 
ایران و روسیه شود  

تقسیم بندى استان ها 
در مجموع به نفع کشور نیست

مدیر امور ســینمایى حوزه هنرى استان اصفهان 
گفت: هیچ کدام از ســینماها حق افزایش قیمت 
بلیت  را به طور سلیقه اى و نظر شخصى ندارند و 
سینماها موظف به اجراى بخشنامه ابالغى هستند.
سید مصطفى حســینى در گفتگو با «تسنیم»  در 
مورد بهاى بلیت سینماى روباز پردیس سینمایى 
ساحل اظهار کرد: شرایط امکاناتى و محیطى این 
سینما خاص بوده و براى نخســتین بار در کشور 

این سیســتم طراحى و اجرا شده است و به تبع آن به دلیل شــرایط موجود و سرویس دهى متفاوت 
بهاى بلیتى که براى این ســینما در نظر گرفته شــده اســت متفاوت خواهد بود و طبق بخشنامه 
ابالغى قیمتگذارى شده اســت و روزانه دو ســانس به صورت ویژه در این مکان با امکان پذیرایى
 برگزار مى شود. وى پیرامون گروه هنر و تجربه و فیلم هاى این حوزه گفت: این گروه در سال جارى 
صرفاً با مجموعه سیتى سنتر انعقاد قرارداد کرده و با توجه به اینکه گروه هنر و تجربه در سینماهاى 
مجموعه حوزه هنرى شــکل گرفته اســت در صورتى که مجدداً با این مجموعه انعقاد قرارداد کند 

فیلم هاى هنر و تجربه کماکان در سینماهاى تحت پوشش به اکران خود ادامه مى دهد.

چرا بلیت سینما ساحل با بقیه سینماها 
متفاوت است
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محمد کاسبى، بازیگر پیشکسوت ســینما و تلویزیون 
در پى اظهارات ســیدعباس صالحى، وزیر فرهنگ و 
ارشــاد اســالمى مبنى بر اینکه 88 درصد مردم کشور 
به ســینما نمى روند، گفت: دالیــل دورى مخاطبان 
از سینما بســیار زیاد اســت و به یکى دو مورد بسنده
نمى شود و اگر وضعیت به همین منوال پیش برود سال 
به سال شاهد کاهش شــدیدتر میزان مخاطبان سینما 

خواهیم بود.
بازیگر فیلم هاى ســینمایى «دیوار» و «مریم مقدس 
(س)» افزود: یکى از مسائل مهمى که مى توان میزان 
بیشترى از مخاطبان را به سالن هاى سینما کشاند پایین 
آمدن هزینه بلیت است؛ در کشور ما قطعًا افراد فراوانى 
وجود دارند که دوست دارند به سینما بروند اما مشکالت 
شــدید مالى به آنها اجازه نمى دهد که بخشى از درآمد 
خود را صرف سینما رفتن کنند. وى در همین راستا ادامه 
داد: وقتى روى حقوق کارگران و کارمندان رقمى ناچیز 
حدود 400 هزار تومان اضافه شــده اما قیمت اقالم و 
مایحتاج روزانه ضرورى خانوار چند ده برابر افزایش پیدا 

کرده، معلوم است که مرد خانواده نمى تواند براى رفتن 
به سینما هزینه کند و تنها به فکر این است که مایحتاج 
روزانه خود و خانــواده اش را تأمین کنــد. این وظیفه 
مدیران فرهنگى و سینمایى است که قیمت بلیت ها را 
کاهش دهند تا همه اقشار جامعه بتوانند به سینما بروند 

و از کاالى فرهنگى استفاده کنند.
کاسبى با هشدار به مدیران فرهنگى تصریح کرد: آقایان! 
کارى نکنید که مردم به ماهواره ها پناه ببرند؛ اگر امروز 
بخشى از مردم شبکه هاى ترکیه اى مانند «جم» را نگاه 
مى کنند به دلیل قیمت باالى بلیت سینماها و تولیدات 
بسیار نازل و سردستى سینماســت. مردم موقعى براى 
سینما رفتن هزینه مى کنند که آثار فاخر و ارزشمندى 
در آن نمایش داده شود اما وقتى اکثریت تولیدات سینما 
«بزن در رویى» شده و هیچ محتواى ارزشمند و ساختار 
قوى در آنها مشاهده نمى شود مردم تماشاى ماهواره را 

ترجیح مى دهند.
این سینماگر خاطرنشان کرد: ســینماى ایران نیاز به 
تولید فیلم هاى ارزشــمند بر اســاس ذائقه و نیازهاى 

روز مردم دارد، ما باید فیلم هایى بر اســاس موضوعات 
روز کشــور تولید کنیم تا مردم به ســمت سینما جذب 
شوند. امروزه سینماى ما بسیار تکرارى شده، در اغلب 
فیلم ها چند هنرپیشــه تکرارى مشــغول بازى کردن 
هســتند، موضوعات همه کســالت بار و نخ نما شــده
و همین باعث مى شــود تا مخاطبان از ایــن فیلم ها 

خسته شوند.
وى در پایــان این گفتگــو تأکید کرد: ســینما نیاز به 
حرف هاى جدید دارد، سینما تنوع مى خواهد، سینما تنها 
وسیله اى براى سرگرم کردن مردم نیست و باید چیزى 
به آنها اضافه کند اما افسوس که جاى خالى همه اینها در 
سینماى امروز به شدت احساس مى شود؛ من نمى دانم 
واقعًا با این شرایط چرا برخى از بازیگران دستمزدهاى 
آنچنانى مــى گیرند و در فیلم ها جــوالن مى دهند در 
صورتى که دیگر حضورشان باعث فروش فیلم ها هم 
نمى شود، واقعًا چرا برخى تهیه کنندگان حاضرند چنین 
دستمزدهاى نجومى به این بازیگران کارنابلد پرداخت 

کنند، ا... اعلم!

آقایان! کارى نکنید مردم به 
ماهواره ها پناه ببرند

محمد کاسبى از دالیل سینما نرفتن مردم مى گوید

هنگهنگ

مدیریت سلیقه اى رســانه ملى در پخش تیزرهاى آثار 
سینمایى سبب ساز آن شده که گاهى تیزر یک فیلم بدون 
درجه در رســانه ملى با ذکر درجه بندى سنى روى آنتن 
برود و گاهى حتى تیزرى که مجوز پخش گرفته هنگام 

پخش سانسور شود.
محسن قصابیان، کارگردان «نیوکاسل» که تیزرهاى 
فیلمش به علت سحر قریشى گرفتار سانسور شده، بیان 
کرد: در حالى که تیزرهاى فیلم ســینمایى «نیوکاسل» 
پس از ســه بار اصالحیه و رفت و برگشــت به ســیما، 
سرانجام به تأیید مدیران بخش بازرگانى تلویزیون رسید 
و اجازه پخش دریافت کرد اما شاهد سانسورهاى مجددى 
از سوى شبکه هاى مختلف هستیم. این اتفاقى عجیب 
و بى سابقه است که وقتى تیزر شــما تأییدیه بازرگانى 
سازمان را دارد، مجدد توسط هر شــبکه تلویزیونى به 

دلخواه اصالح شود.
کارگردان «نیوکاسل» عنوان کرد: تیزرى که هم اکنون 
از سوى برخى شبکه هاى تلویزیونى پخش مى شود، تیزر 
ما نیست و شاهد اصالحیه روى نسخه نهایى آن هستیم. 
به طور مثال در تیزرهاى پخش شده از شبکه یک سیما، 
حتى یک پالن از سحر قریشى باقى نمانده این در حالى 
است که با وجود محدودیت هاى تلویزیون در نسخه تأیید 
شده بازرگانى ســازمان، اجازه پخش چند پالن از بازى 
این بازیگر داشــتیم.  قصابیان افزود: این شیوه ممیزى 
تعجب برانگیز است که یک شــبکه اجازه پخش سحر 

قریشى را دارد اما یک شبکه دیگر ندارد!
این نخستین بار نیســت که تلویزیون دست به سانسور 
برخى از بازیگــران فیلم هاى ســینمایى در تیزرهاى 
تبلیغاتى شان زده اســت، تازه ترین مورد این اتفاق هم 
سانسور چهره و نام امیرمهدى ژوله در تیزرهاى تلویزیونى 
فیلم «سامورایى در برلین» به کارگردانى مهدى نادرى 
بوده است. باران کوثرى و پگاه آهنگرانى را مى توان دیگر 

چهره هایى دانست که این اتفاق برایشان رخ داده است.
وقتى فراســتى، منتقد نام آشناى ســینما در نقد فیلم 
«شبى که ماه کامل شــد» آن را ضد ملى و ضد امنیتى 
خواند و خانواده ریگى را «لعنتى» خطاب کرد و پس از 
آن کارگردان و تهیه کننده این فیلم به گفته هاى وى 
واکنش نشان دادند و الناز شاکردوست، بازیگر نقش اول 
فیلم در حمایت از «شــبى که ماه کامل شد» هشتگ 
«#بلوچ_ لعنتى_ نیست» را به کار برد، هیچیک از مردم 
سیســتان و بلوچستان هنوز نمى دانســتند دعوا بر سر 
چیست و در کجاى این فیلم به آنها توهین شده یا نشده 
چرا که در یک ماه و نیمى که از آغــاز اکران این فیلم 
گذشت، اداره ارشاد استان سیستان و بلوچستان مجوز 

اکران فیلم نرگس آبیار را صادر نکرد.
گرچه چند روزى است که با مجوز اداره ارشاد این استان، 
باالخره «شبى که ماه کامل شد»، آخرین ساخته نرگس 
آبیار به سینماهاى سیســتان و بلوچستان راه پیدا کرده 
اســت اما دلیل این تأخیر که تهیه کننده و کارگردان 

توضیحى براى آن نداشتند و پاسخ اداره ارشاد سیستان 
و بلوچســتان چیزى جز ســکوت نبود، هنوز بر کسى 

روشن نیست.
آنچه «شبى که ماه کامل شــد» به آن مى پردازد سیر 
تبدیل یک عشــق به نفرت و جنون اســت در ســایه 
تکفیر، که قربانى اش عشق اســت،  اما به نظر مى رسد 
اکثر مخاطبان در تالشند تا «عبدالمالک ریگى» را در 
این فیلم ببینند و همین موضوع ســبب شــد تا در این 
مدت که فیلم روزهاى پرفروشــى را در گیشه تجربه 
مى کند، نقدهــاى مثبت و منفى زیادى بــه فیلم وارد

 شود. 
شــاید بهتر بود از همان ابتدا و قبــل از ایجاد تمام این 
حواشــى، مجوز اکران این فیلم صادر مى شد تا مردم 
سیستان و بلوچستان به تماشــاى فیلمى بنشینند که 
بیش از همــه و از نزدیک ســوژه اش را لمس کرده  و 
دیده اند و خود قضاوتگر خوبــى و بدى ماجراى فیلمى 

باشند که در محل زندگى شان گذشته است.

واپسین ساعات روز شنبه بود که خبر درگذشت دالرام 
هاشمى، بازیگر جوان تئاتر ایران مخابره شد. خانه تئاتر 
طى متنى این ضایعه را به خانواده او و هنرمندان تسلیت 
گفت اما رسانه هاى رسمى هنوز علت درگذشت ناگهانى 
این هنرمند جوان را اعالم نکرده اند. در عین حال، چند 
صفحه اینستاگرامى نوشته اند که علت مرگ، خودکشى 
بوده است. اما همچنان این ادعا تأیید و تکذیب نشده 
است در حالى که برخى خبر خودکشى هاشمى را درست 

عنوان کرده اند.  
دالرام پهلوان هاشــمى بیشــتر در تئاتر فعــال بود و 
کارگردانى یک اثر کوتاه سینمایى به نام «مثلث» را نیز 
بر عهده داشته است. صفحه شخصى او در اینستاگرام 
که حاال حدود 1200 دنبال کننده دارد، پر از پیغام هاى 
دردناك دوستانش است. از جمله این که او تنها چند روز 
پیش نوید به روى صحنه آمدن نمایشى با عنوان «کات 
داگ» را داده اســت که یکى از دوستانش کیمیا کاوند 
در آن قرار اســت بازى کند. کاوند حاال در صفحه اش 
ویدیویى از عکس هاى مشــترکش با هاشــمى را به 
اشتراك گذاشته و نوشته: «به شوخى همیشه مى گفتى 

ما هیچ! ما نگاه! دلى ما هیچ، ما نگاه. مبهوت و گیج».
در صفحه اینستاگرام هاشمى 69 پست دیده مى شود که 
بیشتر فعالیت هاى سینمایى و تئاترى او را پوشش داده 
است. از جمله حضور اخیرش در یک فیلم کوتاه با نام 
«عسل» به عنوان بازیگر که در بخش رقابتى جشنواره 

دیجیتال گریفیک کانادا نیز حضور داشته است.

رضا شــفیعى جم و بهاره رهنما به فیلم سینمایى جدید 
حسین قناعت پیوستند.

«پیشــى میشــى» به تهیه کنندگى احمــد احمدى و 
کارگردانى حســین قناعت مراحل پایانى پیش تولید را 
طى مى کند و به زودى فیلمبردارى آن آغاز مى شود. رضا 
شفیعى جم و بهاره رهنما نخستین بازیگرانى هستند که 
براى ایفاى نقش هاى اصلــى در این فیلم قرارداد امضا 

کرده اند. «پیشى میشى» یک کمدى خانوادگى است.
در خالصه داستان این فیلم آمده است: «هیچ عشقى به 
اندازه عشق فرهاد به ملوس، پرشور و دردسرساز نیست، 
شاید ب خاطر شباهت فرهاد به آلن دلونه که همه رو عاشق 

خودش مى کنه.»

فیلــم ســینمایى «سمپاشــى» هفتــه آینــده کلید
 مى خورد.

فیلمبردارى فیلم سینمایى «سمپاشى» نخستین ساخته 
سینمایى على یاور که در ژانر اجتماعى روایت مى شود 
به تهیه کنندگى محمدعلى ســجادى از هفته آینده در 

تهران آغاز مى شود.
امیر جعفرى، امیــر آقایى، رضا یزدانــى، لیال اوتادى، 
هدیه بازوند، نازلى رجب پور، هدایت ا... سجادى، بهزاد 
هاشمى، بازیگر نوجوان محمد حسین مهدوى و مهدى 

ماهانى بازیگران اصلى «سم پاشى» هستند.
پیش بینى مى شــود اولیــن نمایش فیلم در ســى و 

هشتمین جشنواره فیلم فجر باشد.

مجید اخشابى خواننده باسابقه پاپ از انتشار چند اثر 
عاشقانه جدید خود در ماه مرداد خبر داد.

مجید اخشابى، خواننده، نوازنده و آهنگساز موسیقى 
با اشاره به تازه ترین فعالیت هاى موسیقایى خود بیان 
کرد: طبق برنامه ریزى هایى که از قبل انجام شــده 
بود به سفارش دست اندرکاران جشنواره بین المللى 
امام رضــا (ع) قطعه اى با عنوان «زیــارت» با ترانه 
روزبه بمانى و آهنگسازى و خوانندگى بنده در مراسم 
اختتامیه این رویداد به شیوه «آکاپال» اجرا و تقدیم به 

ساحت حضرت امام رضا (ع) شد.
وى ادامــه داد: در کنــار فعالیت هایى کــه در حوزه 
آموزش و پژوهش داشــتم چند قطعــه جدید نیز در 
قالب هاى عاشقانه آماده شده که مردادماه امسال به 
تفکیک زمانبندى که بــراى آن در نظر گرفته ایم به 
شکل مستقل منتشر مى شود و در اختیار مخاطبان 
قرار خواهد گرفت. ایــن قطعات غیر از انتشــار در 
فضاى مجازى از شــبکه هاى مختلــف رادیویى و 

تلویزیونى نیز پخش خواهد شد.
این خواننده در بخش دیگــرى از صحبت هاى خود 
گفت: سلسله کتاب هاى آموزشى را در باب موسیقى 
تألیف و گــردآورى کرده ام که به زعــم خودم متد و 

شیوه هاى جدیدى در حوزه آموزش موسیقى است که 
مشغول پیاده سازى و آزمایش آن هستم و خوشبختانه 
در همین مدتــى که روى این پــروژه کار کرده ام، با 
واکنش هاى بسیار مثبتى مواجه شده ام که نتیجه آن 
فراگیرى سریع تر هنرجویان با مهارت هاى مقدماتى 
نوازندگى و خوانندگى است و امیدوارم بتواند در قالب 
چند مجموعه نوشتارى در دســترس عالقه مندان 

موسیقى قرار گیرد.
اخشــابى عنوان کرد: هــم اکنون مشــغول اجرا، 
پیاده سازى و تنظیم این متدهاى آموزشى هستم که 
واقعاً کار سخت و دشوارى است اما خوشبختانه فضاى 
کار به گونه اى است که انگیزه فراوانى براى اجراى 
این متد آموزشى دارم و امیدوارم به زودى شاهد انتشار 

آنها در قالب کتاب هاى چند جلدى باشم.

فرهاد جم، بازیگر سینما و تلویزیون درباره فعالیت هاى خود در عرصه بازیگرى گفت: در حال حاضر کار خاصى 
در دست ندارم، پیشنهادات تقریباً زیادى داشتم اما به دالیل مختلف فعًال در هیچکدام از آنها حضور ندارم، 
آخرین فعالیتم به سریال «ستایش 3» باز مى گردد که فعالً در نوبت پخش است.  وى درباره کیفیت سریال 
«ستایش 3» افزود: در مجموع در مورد کیفیت اثر، کارگردان نظر نهایى را مى دهد اما با توجه به فیلمنامه اى 
که خواندم احتمال مى دهم که مخاطب با سریال ارتباط خوبى برقرار مى کند، از نظر من مردم این سریال را 

دوست خواهند داشت.
بازیگر «ستایش 3» درباره نقش خود در این سریال تأکید کرد: تجربه بازى در نقش یک روحانى به شدت 
متفاوت بود و البته سختى هاى خودش را داشت، بازى در «ستایش 3» براى شخص من اتفاق جذابى بود و 
حال باید دید مردم چه نظرى در مورد نقش خواهند داشت. وى درباره تجربه بازى در آثار پرمخاطب تلویزیونى 
تصریح کرد: من در سریال پرمخاطب «همسران» به ایفاى نقش پرداختم اما هیچ قاعده اى وجود 
ندارد که به فرض مثال بازیگرى که در یک اثر پرمخاطب بازى کرده آینده بازیگرى اش تأمین 
مى شود، البته نگاه مخاطب بى تأثیر نیست، زیرا در هر صورت بعد از دیده شدن تهیه کنندگان 
و کارگردانان بیشتر سراغ مخاطب مى روند اما واقعاً چارچوب خاصى را نمى توان براى آن 
ترسیم کرد. بازیگر سریال «همسران» در همین راســتا ادامه داد: تجربه سالیان سال 
بازیگرى به من ثابت کرده توانایى یک بازیگر تضمین کننده و موفقیت و انتخاب وى 
نیست و خیلى اتفاقات در انتخاب بازیگران دخیل است که شاید همه آنها استاندارد و 
کیفى نباشد، البته این اتفاق هم هست که بعد از دیده شدن در یک اثر پربازدید خود 
بازیگر هم سختگیر تر مى شود، این اتفاق براى من هم افتاد. وى افزود: همواره طى 
این سال ها سعى کردم که در اثرى بازى کرده و کارى را انتخاب کنم که صرفاً براى 
دیده شدن نباشــد، کیفیت اثر، متن و کارگردان مهمترین اتفاق بوده و براى من 
مالك حضور در یک اثر است، متأسفانه در حال حاضر انتخاب بازیگران و کًال همه 
چیز به شکلى غیرمنطقى اتفاق مى افتد. جم درباره احتمال حضور خود در سینما 
خاطرنشان کرد: اینطور نیستم که منتظر یک نقش خیلى خوب بوده و منتظر باشم 
تا آن نقش در خانه ام را بزند، همین که کارگردانى خوب به من پیشنهاد دهد و 

نقش قابل بیانى باشد آن را خواهم پذیرفت.

سحر قریشى در شبکه یک 
سانسور شد ولى در دیگر 
شبکه ها روى آنتن است!

همکارى رضا شفیعى جم
 و بهاره رهنما 

«سمپاشى» امیر آقایى
هفته آینده کلید مى خورد؛

 سمانه جهانگیرى

ماه در سیستان و بلوچستان هم کامل شد

 

 

 

و و ی ر زی ب جم ر
در دست ندارم، پیشنهاداتت
آخرین فعالیتم به سریال «س
در مجمو 3«ستایش 3» افزود:
که خواندم احتمالمى دهمک

دوست خواهند داشت.
ن 3بازیگر «ستایش 3» درباره
متفاوت بود و البته سختى ها
حال باید دید مردم چه نظرى
س تصریح کرد: من در
ندارد که به فرض
مى شود، البته
و کارگردانا
ترسیم کر
بازیگرى
نیست
کیفى
بازیگ
این
دید
مال
چ
خ
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فرهاد جم:

رى در
ان» تأثی

بازى در سریال «همسر

رى در
ان» تأثی

بازى در سریال «همسر

آینده کارى من نداشت
آینده کارى من نداشت

مرگ دالرام هاشــمى 
خودکشى بود؟

مچ ش و شو و
قالب هاى عاشقانه آماده شده که مردادماه امسال به 
تفکیک زمانبندى که بــراى آن در نظر گرفته ایم به 
مخاطبان و در اختیار شود شکل مستقل منتشر مى

قرار خواهد گرفت. ایــن قطعات غیر از انتشــار در 
فضاى مجازى از شــبکه هاى مختلــف رادیویى و 

تلویزیونى نیز پخش خواهد شد.
بخش دیگــرىاز صحبت هاى خود  این خواننده در
گفت: سلسله کتاب هاى آموزشى را در باب موسیقى 
تألیف و گــردآورى کرده ام که به زعــم خودم متد و 

ى و و
این متد آموزشى دارم و امیدوارمبه زودى شاهد انتشار 

تآنها در قالب کتاب هاى چند جلدى باشم.

چ

عاشقانه هاى مجید اخشابى  از راه مى رسد
تهیه کننده مینى ســریال «گیلــه وا» درباره دلیل 
پخش نشدن این ســریال با بازى ستاره اسکندرى 
در زمان مقرر توضیح داد. مینى سریال «گیله وا» به 
کارگردانى اردالن عاشورى یکى از تولیدات سازمان 
هنرى رســانه اى «اوج» بوده که بر اســاس اطالع 
رسانى قبلى قرار بود بعد از پخش سریال «گاندو»، 
از شبکه 3 سیما پخش شــود. اکنون اما به جاى این 
ســریال، مجموعه «آچمز» در حال پخش از شبکه 
3 سیماست. این در حالى است که هیچ اطالع رسانى 
در این باره از سوى شبکه و روابط عمومى مجموعه 

انجام نشده است.
مینى سریاِل تاریخى «گیله وا» در شهرهاى کیاشهر، 
ســیاهکل و تهران تصویربردارى شده و حمیدرضا 
پگاه، ستاره اسکندرى، امیرحســین صدیق، بهروز 
شــعیبى، مهدى زمین پرداز، امیر حسین هاشمى، 
مهران رجبى و پریــا مردانیان ازجملــه بازیگرانى 
هستند که در این مجموعه به ایفاى نقش پرداخته اند.

با توجه به حواشى پیش آمده براى ستاره اسکندرى، 
اینطور به نظر مى رسد که پخش «گیله وا» به دلیل 
حضور این بازیگر عقــب افتاده اســت. امیر بنان، 
تهیه کننده ســریال «گیله وا»، دربــاره عدم پخش 
این ســریال گفت: نمى دانم دلیل پخش نشدن این 
سریال چه چیزى اســت. وى همچنین در پاسخ به 
این پرسش که آیا پخش نشــدن سریال به حواشى 
ستاره اســکندرى در مدت اخیر مرتبط است، گفت: 
بعد از پخش نشــدن ســریال، دلیل آن را پیگیرى 
کردیم ولى مسئله اى را به عنوان عامل اصلى به ما 

اعالم نکرده اند.
بنان تصریح کرد: اینطور که پیداست، با توجه به اینکه 
مینى سریال «گیله وا» درباره جنگ منجیل است و به 
نوعى تطابق زمانى آن از بین رفته بود، این طور تصمیم 

گرفته شده که در موقعیت مناسب ترى پخش شود.

ممنوع التصویر شدن ستاره 
اسکندرى کار دست یک سریال داد!
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مسئوالن باشگاه سپاهان و فوالد مبارکه انتقال قطعى 
ورزشگاه نقش جهان به این شــرکت را راه حل تسریع 
عملیات تکمیل نهایى ورزشــگاه نقش جهان دانست و 
گفت: تکمیل ورزشگاه نقش جهان نیازمند 15 میلیارد 

تومان است.
 از زمانى که رئیس فدراسیون فوتبال اعالم کرد تا زمانى 
که ورزشگاه هاى کشور مطابق با دستورالعمل سازمان 
لیگ استانداردسازى نشــود لیگ نوزدهم آغاز نخواهد 
شد، بحث لزوم استانداردســازى ورزشگاه هاى میزبان 

لیگ نوزدهم به نقل محافل تبدیل شده است.
هر چند دو ورزشگاه فوالدشهر و نقش جهان اصفهان در 
مقایسه با برخى ورزشگاه هاى کشور، وضعیت به مراتب 

بهترى دارند و از جمله ورزشگاه هایى به شمار مى روند 
که به گفته داورزنى معاون وزیر ورزش و جوانان با نصب 
گیت هاى ورودى مشکل خاصى براى برگزارى فصل 
جدید لیگ برتر ندارند، زمان تکمیل نهایى و همچنین 
انتقال ورزشــگاه نقش جهان به شرکت فوالد مبارکه و 

باشگاه سپاهان هنوز مورد سئوال است.
معاون اجراى پروژه هاى شــرکت فــوالد مبارکه در 
گفتگویى در ایــن رابطه اظهار کــرد: برنامه مدیریت 
شــرکت فوالد مبارکه تکمیل تمام نواقص ورزشــگاه 
نقش جهان است و تاکنون نیز این کار را انجام داده ایم 
اما حرفمان این بوده که در قبال پرداخت این هزینه ها 

باید مستندات آن را نیز به ما بدهند.

احمد ســعیدبخش افزود: تمــام هزینه هایى که انجام 
داده ایم را اعالم کرده و خوشبختانه براى انتقال نهایى 
ورزشگاه نقش جهان به توافقاتى نیز رسیده ایم و این کار 
مراحل پایانى خود را طى مى کند و امیدواریم به زودى 

قرارداد ورزشگاه را به ما بدهند.
وى ادامــه داد: اگر این قرارداد را به مــا بدهند به جاى 
اینکه مشکالت ورزشگاه را مرتب به آنها اعالم کنیم، 
خودمان پیمانکار مى گیریم و تمام کارهاى باقیمانده را 
انجام مى دهیم و یا به باشگاه اعالم مى کنیم نواقص را 

برطرف کند و هزینه ها را از شرکت دریافت کند.
معاون اجراى پروژه هاى شرکت 
فوالد مبارکه گفت: در حال حاضر 

شرکت فوالد مبارکه هزینه تکمیل ورزشگاه را به شرکت 
توسعه و نگهدارى اماکن ورزشى پرداخت مى کند تا در 
جایى ثبت شود تا در مقابل بتوانیم سال هاى بهره بردارى 
از ورزشگاه را افزایش دهیم و گرنه خودمان مى توانیم 
پیمانکار بگیریم و تمام کارهاى باقیمانده را انجام دهیم.

وى با اشاره به تســریع در تکمیل ورزشگاه نقش جهان 
از زمان حضــور مدیرعامل فعلى شــرکت توســعه و 
نگهدارى اماکن ورزشــى در پاســخ به اینکه تکمیل 
تمام و کمال این ورزشــگاه چقدر هزینــه الزم دارد، 
خاطرنشان کرد: فکر نمى کنم بیشتر از ده  تا 15 میلیارد 
تومان نیاز باشــد و هزینه هاى عمده این ورزشگاه قبًال 

انجام شده است.

معاون اجراى پروژه هاى شرکت فوالد مبارکه:

قرارداد نقش جهان را بدهید تا کار را تمام کنیم

بازیکن جوان ذوب آهن با پاره کردن رباط صلیبى شش ماه خانه 
نشین شد و همینطور خلعتبرى تا یک ماه دیگر به میادین باز 

خواهد گشت.
نیما طاهرى که در اردوى تیم امید رباط صلیبى پاره 

کرده بود، تحت عمل جراحى قرار گرفته اســت. 
طاهرى قرار است از هفته آینده تمرینات فیزیوتراپى 

خود را آغاز کند. حدود شــش ماه طول مى کشد تا این 
بازیکن بار دیگر بتواند براى تیم ذوب آهن به میدان برود.

محمدرضا خلعتبرى، دیگر بازیکن مصدوم ذوب آهن اســت. 
او حدود یک ماه دیگر به میادیــن برمى گردد  اما قادر به همراهى 

تیمش مقابل االتحاد عربستان نخواهد بود.

مسئوالن باشگاه ذوب آهن با توجه به پر شدن لیست 18 نفره تیم قصد تمدید قرارداد با 
رحیم زهیوى را ندارند و او چهارمین بازیکن خارج شده از این تیم است.

رحیم زهیوى ابتداى فصل گذشته با عقد قراردادى به ذوب آهن پیوست تا 
به عنوان مهاجم عصاى دســت امید نمازى در تیم باشد. اما او در بدو ورود 
علیرضا منصوریان با مصدومیت شدید از ناحیه زانو مواجه شد و پس از پارگى 

رباط صلیبى ادامه فصل را از دست داد.
حاال او بعد از پشت سر گذاشــتن دوران نقاهت به تمرینات بازگشته و 

زیر نظر کادر فنى ذوب آهن کارهاى ابتدایى خود را انجام 
مى دهد. در این بین اما لیست 18 نفره بازیکنان 

بزرگسال سبزپوشان اصفهانى تکمیل شده 
و به همین دلیل جــاى خالى براى باقى 
ماندن زهیوى وجود ندارد. به همین دلیل 
باید این مهاجم خوزستانى را چهارمین 

بازیکن جدا شــده از جمع ذوبى ها بدانیم. 
همچنین قرار اســت زهیوى تا ارائه پیشنهاد 

جدید تمرینات خود را با تیم ســابقش ادامه دهد  و 
آمادگى خود را در سطح باال نگه دارد.

ذوب آهن در خــط حمله عالوه بر ارســالن مطهرى، 
کریســتانتوس نیجریه اى را جذب کــرده و محمدرضا 
خلعتبرى هم در آستانه بازگشت به میادین بعد از پشت 

سر گذاشتن دوران مصدومیت است و مشکل زیادى از 
این بابت نخواهد داشت.

 ابتداى لیگ هجدهم بود کــه مرتضى آقاخان به 
اســتقالل پیوســت؛ بازیکنى که بعد از گلزنى به 
پرســپولیس و شــادى اغراق آمیزش بین آبى ها 
محبوب شــد و با وجود شــایعاتى کــه در مورد 
مصدومیتش وجود داشت سر از استقالل درآورد. 
با شروع فصل مطابق انتظار آقاخان نتوانست براى 
تیم جدیدش به میدان برود. در مورد او مدام گفته 
شــد یک یا دو ماه دیگر مى رسد اما اول اسمش را 
از لیســت نیم فصل اول و بعد نیم فصل دوم لیگ 
هجدهم درآوردند و حاال خبر رســیده آقاخان در 
نیم فصل اول لیگ نوزدهم هم به میدان نخواهد 
رفت. در مورد او کًال ســالى دو تــا اتفاق مى افتد؛ 
یکى برگزارى یک جشن تولد و دومى انتشار خبر 
حذف نامش از لیســت تیم! به این ترتیب آقاخان 
سهمیه امســالش را هم ادا کرد و دیگر باید منتظر 
رسیدن جشن تولد و فوت کردن شمع ها باشد. البته 
که این بچه بى گناه اســت و مصدومیت براى هر 
بازیکنى ممکن اســت اتفاق بیافتد  اما خوب است 
بابت میلیاردهاى مفتى که به حساب آقاخان واریز 
مى شود، کسانى پاسخگو باشــند که با جوزدگى 
تمام، او را با وجود مصدومیت خریدند. چرا؟ چون 
به پرسپولیس گل زده و لخت شده! قابل ذکر اینکه 
آقاخان اواخر حضــورش در پیکان مدتها مصدوم 
بود و بعد از ثبت قرارداد اولیه ســه ساله و خروج از 
فهرست آبى پوشــان، قراردادش براى یک فصل 

دیگر هم با استقالل تمدید شد!

ماکالى کریستانتوس، مهاجم سابق مورسیا و هامبورگ 
آخرین خرید منصوریان بــراى ذوب آهن بود. مهاجم 
نیجریه اى که در الس پالماس همبازى مسعود شجاعى 
بود و آمار خوبى در ثبت گل دارد. همچنین بووى باکر 
دیگر بازیکن اهــل نیجریه که در پســت دفاع به کار 
گرفته مى شود و سابقه پوشیدن پیراهن القادسیه کویت 
را در کارنامه دارد، دومین بازیکنى بود که با نظر مثبت 
کادر فنى به تیم اضافه شد و حاال براى دیدار با االتحاد 

آماده مى شود.
به جز این دو بازیکن یوســف بهزادى، گلر تیم پدیده و 
محمد مشایخ بازیکن 21 ساله شاهین بوشهر دو خرید 
دیگر ذوب آهن در بازار تابستانى بودند. عالوه بر این باید 
به حضور سه ستاره سرباز تراکتور نیز اشاره کرد. مهدى 
مهدى پور، احســان پهلوان و دانیال اسماعیلى فر نیز 
براى لیگ نوزدهم به لیست ذوب آهن اضافه شده اند تا 
سبزپوشان دیار زاینده رود در این مقطع از فصل هفت 

ورودى داشته باشند.
اما باید به بازیکنانى که از این تیم جدا شده اند نیز اشاره 
کرد. رشید مظاهرى با انتقال به تراکتور اولین جدا شده 
رسمى بود. سیدمحمدرضا حسینى به تیم رقیب یعنى 
سپاهان رفت. کریستین اوســاگوآنا پس از عدم توافق 
مالى در اندیشــه حضور در کشــورهاى حاشیه خلیج 
فارس اســت و حاال رحیم زهیوى که در فصل پیش با 
مصدومیت از ناحیه زانو مواجه شده بود، دیگر بازیکن جدا 
شده این تیم اصفهانى است تا این تیم با هفت ورودى و 
چهار  خروجى به حضور خود در نقل و انتقاالت پایان دهد. 
پیش از این شایعاتى در خصوص احتمال حضور برخى از 
ستاره هاى جدا شده از استقالل و پرسپولیس در ذوب آهن 
مطرح شده بود که همه این صحبت ها با مخالفت علیرضا 
منصوریان در حد شایعه ماند. سرمربى ذوبى ها در حال 
حاضر به توازن خوبى در لیســت خود رسیده است و به 
همین دلیل نمى خواهد این را بر هم بزند و با ترکیبى از 
بازیکنان جوان و با تجربه به دنبال این حضور موفق در 
لیگ برتر و مسابقات آسیایى است. همانگونه که قبالً  
نوشتیم کار ذوبى ها در نقل و انتقاالت تابستانى تمام شد 
و شاید ادامه کار موکول شود به نقل و انتقاالت زمستانى.

مهاجم نیجریه اى فصل گذشــته ذوب آهن با پیشــنهاد وسوســه 
کننده اى از لیگ کویت رو به رو شــده و به دنبال حضور در حاشیه 

خلیج فارس است.
 باشگاه «الکویت» کویت براى جذب کریستین اوساگوآنا نیجریه اى 
اقدام کرده و با ارائه پیشــنهاد مالى خوبى به دنبال جذب مهاجم و 

ستاره سابق ذوب آهن است.
اوساگوآنا فصل گذشــته در نقل و انتقاالت زمستانى با جدایى از

 ام صالل قطر به ذوب آهن آمد و توانســت درخشــش خوبى در 
مسابقات آسیایى و همچنین لیگ برتر براى تیمش داشته باشد. این 

مهاجم در بازى پلى آف برابر الکویت تک گل ذوب آهن را به ثمر رساند 
و باعث صعود آنها به مرحله باالتر شد.

حاال این مهاجم پس از عدم توافق مالى با مســئوالن ذوب آهن از این 
تیم جدا شد و با دریافت پیشنهاد مالى خوب از الکویت به دنبال حضور 
در فوتبال کشور حاشیه خلیج فارس اســت. الکویت در دور بعد لیگ 
قهرمانان آسیا حضور پیدا مى کند و احتمال دارد در مرحله پلى آف  

برابر یکى از دو تیم استقالل تهران یا پدیده مشهد قرار بگیرد.

منصوریان و رحمتى در استقالل روزهاى پر فراز و نشیبى داشتند ولى حاال همه 
دیگر مطمئن شده اند حداقل رحمتى با منصوریان قهر است.

ذوب آهن و تیم پدیده مشهد یک دیدار دوستانه را برگزار کردند. نکته این بازى 
تقابل منصوریان و گل محمدى نبود، بلکه به تقابل ســرمربى ســابق استقالل

 با کاپیتان آن روزهاى تیمش بازمى گشت. منصوریان و رحمتى با ناراحتى از هم 
جدا شدند. منصوریان در دوره اى حتى این بازیکن را کنار گذاشت ولى در نهایت
قصــد  منصوریــان  وقتــى  شــنبه  روز  نــد.  بازگردا را  او  دوبــاره   
داشــت بــا نیمکــت پدیــده دســت دهــد ، مهــدى رحمتــى تــا او 
را دیــد راهــش را کــج کــرد تــا مبــادا بــا ســرمربى ذوب آهــن 
دست بدهد. در دیدار اول دوستانه دو تیم نیز اتفاق مشابهى افتاد و هر دو نفر به 

هم کم محلى کردند.

خلعتبرى به دیدار با االتحاد نمى رسدهمچنان مانند کوه یخ

8مسئوالن باشگاه ذوب آهن با توجه به پر شدن لیست 18 نفره تیم قصد تمدید قرارداد با 
رحیم زهیوى را ندارند و او چهارمین بازیکن خارج شده از این تیم است.

رحیم زهیوى ابتداى فصل گذشته با عقد قراردادى به ذوب آهن پیوست تا 
به عنوان مهاجم عصاى دســت امید نمازى در تیم باشد. اما او در بدو ورود

علیرضا منصوریان با مصدومیت شدید از ناحیه زانو مواجه شد و پس از پارگى 
رباط صلیبى ادامه فصل را ازدست داد.

وووووه و حاال او بعد از پشت سر گذاشــتن دوران نقاهت به تمرینات بازگشت
مجام زیر نظر کادر فنى ذوب آهنکارهاى ابتدایى خود را ان

8مى دهد. در این بین اما لیست 18 نفره بازیکنان 
بزرگسال سبزپوشان اصفهانى تکمیل شده 

و به همین دلیل جــاى خالى براى باقى 
ماندن زهیوى وجود ندارد. به همین دلیل 
باید این مهاجم خوزستانى را چهارمین 

بازیکن جدا شــده از جمع ذوبى ها بدانیم. 
همچنین قرار اســت زهیوى تا ارائه پیشنهاد

جدید تمرینات خود را با تیم ســابقش ادامه دهد  و 
آمادگى خود را در سطح باال نگه دارد.

ذوبآهن در خــط حمله عالوه بر ارســالن مطهرى،
کریســتانتوس نیجریه اى را جذب کــرده و محمدرضا 
خلعتبرى هم در آستانه بازگشت به میادین بعد از پشت 

  مصدومسر گذاشتن دوران مصدومیت است و مشکل زیادى از 
 داشت.این بابت نخواهد داشت.

خلیج فارس اس
 باشگاه «الکو
ب اقدام کرده و
ستاره سابق ذ
اوساگوآنا فص
 ام صالل قطر
مسابقات آسیا
مهاجم در بازى
و باعث صعود
حاال این مها
و جدا شد تیم
در فوتبال کش
قهرمانان آ
برابر یک

رحیم لحیم شد!
سعید نظرى

احمد خلیلى

میلیاردها تومان
 براى جشن تولد گرفت

پرسپولیس و سپاهان 
شطرنج باز مى شوند

فعالً تمام تا زمستان

محمد احمدى

ن
د.

ســت. 
ه همراهى 

ش ماه خانه
ینباز 

مى رسد

اد وسوســه
ر در حاشیه 

 نیجریه اى 
ب مهاجم و

 جدایى از
ش خوبى در 

ا انجام داده ایم 
ت این هزینه ها 

برطرف کند و هزینه ها را از شرکت دریافت کند.
معاون اجراى پروژه هاى شرکت 
فوالد مبارکه گفت: در حال حاضر 

خاطرنشان کرد: فکر نمى کنم بیشتر از د
تومان نیاز باشــد و هزینه هاى عمده این

انجام شده است.

ه باشد. این 
 به ثمر رساند

ذوب آهن از این 
 به دنبال حضور 
ر دور بعد لیگ 
رحله پلى آف 

 قرار بگیرد.

این همه ناز 
براى 
کویت بود

باشگاه هاى پرسپولیس، ســپاهان، ذوب آهن، سایپا و 
سپیدرود رشت در فصل جدید سوپر لیگ شطرنج حضور 
خواهند داشت.در فاصله دو ماه تا آغاز سوپر لیگ شطرنج 
ایران (جام اندیشمندان) حضور پنج باشگاه شناخته شده 

کشورمان در این مسابقات قطعى شده است.
پس از رایزنى و توافق مسئوالن فدراسیون شطرنج با 
باشگاه هاى پرسپولیس، سپاهان، ذوب آهن، سایپا و 
سپیدرود رشت حضور این پنج باشگاه در رقابت هاى 
سوپر لیگ شطرنج ایران قطعى شده و آنها فصل آینده 

در این مسابقات تیمدارى خواهند کرد.
طبق برنامه ریزى صورت گرفته به احتمال زیاد قرعه 
کشــى رقابت هاى سوپر لیگ شــطرنج، شهریور ماه 

برگزار مى شود.
فصل گذشته در رقابت هاى سوپر لیگ شطرنج هشت  
تیم حضور داشتند و در نهایت سایپاى تهران موفق شد 

عنوان قهرمانى را به خود اختصاص دهد.

 استقالل چطور توانســت از خطر محرومیت رها شود؟ شکایت 
پروپئیچ و پایان مهلــت فیفا بابت پرداخت طلــب 430 هزار 
دالرى اش مى توانست همین حاال به محرومیت استقالل 
از دو پنجره نقل و انتقاالتى منجر شود؛ اگر تاریخ شکایت 
پروپئیچ به بعد از به روزسانى آیین نامه انضباطى مربوط 
مى شــد. ماده چهارى که خبرگزارى «ایسنا»  در اعالم 
خبر محرومیت استقالل به آن استناد کرده بود، در حقیقت 
بخشــى از آیین نامه جدید کمیته انضباطى بود که مى گفت: 
«اگر مبلغ بدهى به طلبکار پرداخت نشــود و رســید آن براى 
کمیته انضباطى فیفا و فدراسیون فوتبال ایران تا زمان معین شده 
(60 روز بعد از ابالغ این حکم یعنى 26 اردیبهشــت) مشخص 
نشود، محرومیت از جذب بازیکن جدید چه ایرانى و چه خارجى 
براى دو پنجره نقل و انتقاالت اعمال مى شود که این محرومیت 
از روز اول پنجره نقل و انتقاالت بعدى اعمال مى شود. در صورتى 
که تاریخ این مهلت به پایان برسد محرومیت از جذب بازیکن 

در سطح داخلى و بین المللى از طرف فدراسیون فوتبال ایران 
و فیفا به صورت خودکار، اعمال مى شــود، بدون تصمیم 
رســمى دیگر یا ابالغ دیگرى از طرف کمیته انضباطى 
فیفا یا دبیرکل آن. این محرومیت شامل تمام رده هاى 

سنى باشگاه از بزرگساالن تا نونهاالن مى شود.»
آیین نامه پیشین انضباطى فیفا اما این مهلت را 

به باشگاه ها مى دهد که بعد از پایان مهلت 
مقرر شده، همچنان براى پرداخت بدهى 
خود زمان داشته باشند. شکایت پروپئیچ 

هم در زمان آییــن نامه قبلى به فیفا 
رســیده و مطابق با آیین نامه قبلى 
با آن برخورد شــده است. باشگاه 
استقالل در واقع بابت زمان این 
شکایت شانس آورده بود چرا که 
اگر قرار بود بــراى همین پرونده، 

مطابق آیین نامه جدید انضباطى رأى صادر شود، بى تردید 
باشــگاه اســتقالل در حال حاضر از دو پنجــره نقل و 
انتقاالتى محروم بود و هیچ راه جبرانى هم براى باشگاه 

وجود نداشت.
اینکه باشگاه استقالل توانسته از خطر محرومیت 
عبور کند و پرونده ســنگین پروپئیچ را از ســر 
بگذراند، نمى تواند باعث شــود که سایر 
باشگاه ها هم به امید از سر گذراندن این 
محرومیت ها نسبت به بدهى هاى خود 
بى تفاوت باشند. پرونده پروپئیچ و 
آیین نامه  انضباطى به روز شده فیفا، 
زنگ خطرى جدى براى مدیران 
باشــگاه هاى فوتبال اســت که 
بى توجهى به آن مى تواند به بهاى 

نابودى شان تمام شود.

از این تن لرزه ها خسته نشدید؟
اخلى و بین المللى از طرف فدراسیون فوتبال ایران 

صورت خودکار، اعمال مى شــود، بدون تصمیم
دیگر یا ابالغ دیگرى از طرف کمیته انضباطى 
رکل آن. این محرومیت شامل تمام رده هاى 

بزرگساالن تا نونهاالنمى شود.» گاه از
پیشین انضباطى فیفا اما این مهلت را 

ها مى دهد که بعد از پایان مهلت 
 همچنان براىپرداخت بدهى 
 داشته باشند. شکایت پروپئیچ 

ن آییــن نامه قبلى به فیفا 
مطابق با آیین نامه قبلى و
رد شــده است. باشگاه 
در واقع بابت زمان این 
شانس آورده بود چرا که 
ود بــراى همین پرونده، 

مطابق آیین نامه جدید انضباطى رأى صادر شود، بى
از دو پنجــره باشــگاه اســتقاللدر حال حاضر
انتقاالتى محروم بود و هیچ راه جبرانى هم براىب

وجود نداشت.
محر خطر اینکه باشگاه استقالل توانسته از
عبور کند و پرونده ســنگین پروپئیچ را از
بگذراند، نمى تواند باعث شــود که
باشگاه ها هم به امید از سر گذراند

ىهاى محرومیت ها نسبت به بدهى 
بى تفاوت باشند. پرونده پرو
آیین نامه  انضباطى به روز شد
زنگ خطرى جدى براى مد
باشــگاه هاى فوتبال اســ
بى توجهى به آن مى تواند به

نابودى شان تمام شود.
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مفاد آرا
برابرآراءصادره هیئتهــاى اول ودوم موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مســتقردرواحدثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه وبالمعارض 
متقاضیان محرزگردیده است. لذا مشخصات متقاضیان وامالك موردتقاضا به شرح زیربه 
منظوراطالع عموم دردونوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود درصورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سندمالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانندازتاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خودرادراداره ثبت اسنادوامالك محل تسلیم وپس ازاخذ رسید،ظرف 

مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خودرابه مرجع قضایى تقدیم نمایند
1- رأى شــماره 11318 مورخه 1397/12/5 خانم مهناز فاضل نجف آبادى به شناسنامه 
شماره 3604 کدملى 1091349940 صادره نجف آباد فرزند محمد قلى در سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 174/64 مترمربع قسمتى از پالك 949 قطعه 7 بخش 

11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
2- رأى شــماره 11316 مورخه 1397/12/5 آقاى داود عبدالعظیمى به شناسنامه شماره 
9 کدملى 1091543275 صادره نجف آباد فرزند حسین در ســه دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 174/64 مترمربع قســمتى از پالك 949 قطعه 7 بخش 11 ثبت 

اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
3- رأى شماره 1719 مورخه 1398/2/22 خانم سهیال نجفى پور نجف آبادى به شناسنامه 
شــماره 120 کدملى 1091570108 صادره نجف آباد فرزند محمود در دو دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 143/67 مترمربع قسمتى از پالك ثبتى 301 واقع در قطعه 

4 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
4- رأى شماره 1718 مورخه 1398/2/22 آقاى حمیدرضا پزشکى نجف آبادى به شناسنامه 
شماره 521 کدملى 1091108102 صادره نجف آباد فرزند محمد على در چهاردانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 143/67 مترمربع قسمتى از پالك ثبتى 301 واقع در 

قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
5- رأى شماره 2550 مورخه 1398/3/7 آقاى مجید لطفى به شناسنامه شماره 1702 کدملى 
1091409668 صادره نجف آباد فرزند غالمحســین در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
113/15 مترمربع قسمتى از پالك شماره 6 اصلى واقع در بخش 12 ثبت اصفهان – متقاضى 
نسبت به ملک مورد تقاضا داشــته و طبق قولنامه عادى از طرف رضا عرب احدى از وراث 

محترم عرب به متقاضى منتقل شده 
6- رأى اصالحى شماره 1715 مورخه 2/22/ 1398پیرو رأى شماره  749 مورخه 1397/2/2 
آقاى محمدرضا نصیران نجف آبادى به شناسنامه شماره 785 کدملى 1091121818 صادره 
نجف آباد فرزند رجبعلى در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 186/75 
مترمربع قســمتى از پالك شــماره 942 اصلى واقع در قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان – 

متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
7- رأى شــماره 10644 مورخه 1397/11/16 خانم اعظم ایوبى نجف آبادى به شناسنامه 
شــماره 2428 کدملى 1091286310 صادره نجف آباد فرزند علیرضا در ششدانگ یکباب 
مغازه به مساحت 27/10 مترمربع که قسمتى از پالك ثبتى 998 به مساحت 23/10 مترمربع 
و قسمتى از پالك 999/1 به مساحت 4 مترمربع واقع در در قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان 

– متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
8- رأى شماره 2533 مورخه 1398/3/7 آقاى محمد حسن علیان نجف آبادى به شناسنامه 
شــماره 154 کدملى 1091456909 صادره نجف آباد فرزند یداله در ششــدانگ یک باب 
مجتمع مسکونى وتجارى به مساحت 70/10 مترمربع قسمتى از پالك 151 قطعه 1 بخش 

11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
9- رأى شماره 1928 مورخه 1398/2/26 خانم طاهره حبیب الهى نجف آبادى به شناسنامه 
شماره 1372 کدملى 1090979657 صادره نجف آباد فرزند ابوالقاسم در ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 239/40 مترمربع قسمتى از پالك شماره 1376 واقع در قطعه 10 بخش 11 

ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
10- رأى شــماره 17 مورخه 1398/1/7 آقاى مظاهر آرحیمى به شناسنامه شماره 1256 
کدملى 1091199159 صادره نجف آباد فرزند مجید در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
296/60  مترمربع قســمتى از پالك 1432 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد 

11- رأى شــماره 10973 مورخه 1397/11/25 آقاى محمد على کرباسى نجف آبادى به 
شناسنامه شماره 891 کدملى 1091014396 صادره نجف آباد فرزند ابوالقاسم درسه دانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 288/64 مترمربع قسمتى از پالك 448 قطعه 5 

بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
12- رأى شماره 11292 مورخه 1397/12/4 خانم فاطمه غالمى قراتپه به شناسنامه شماره 
361 کدملى 1091067392 صادره نجف آباد فرزند حسین در سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 288/64 مترمربع قســمتى از پالك 448 قطعه 5 بخش 11 ثبت 
اصفهان –مالکیت  متقاضى طبق قولنامه عادى از طرف مالک رســمى آقاى محمد على 

کرباسى به متقاضى منتقل شده است  
13- رأى شــماره 10645 مورخه 1397/11/16 آقاى احسان کرباسى به شناسنامه شماره 
13695 کدملى 1092221336 صادره نجف آباد فرزند محمد على در ســه دانگ مشــاع 
ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 287/30 مترمربع قسمتى از پالك 448 قطعه 5 بخش 

11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
14- رأى شماره 10646مورخه 11/16//1397 خانم نسرین فاضل نجف آبادى به شناسنامه 
شماره 1080076557 کدملى 1080076557 صادره نجف آباد فرزند مرتضى در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 287/30 مترمربع قسمتى از پالك 448 قطعه 5 

بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
15- رأى شماره 1397 مورخه 1398/2/11 آقاى ابراهیم کافیان موسوى به شناسنامه شماره 
441کدملى 1091490813 صادره نجف آباد فرزند محمد در ششــدانگ یک باب  خانه به 
مساحت 89/93 مترمربع قسمتى از پالك 948 قطعه 7بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد 
16- رأى شماره 91 مورخه 1398/1/7 خانم الهه قدوسى نجف آبادى به شناسنامه شماره 
26097 کدملى 1090258917 صادره نجف آباد فرزند باقر در سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 205/52 مترمربع قســمتى از پالك 472 قطعه 6 بخش 11 ثبت 

اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
17- رأى شماره 74 مورخه 1398/1/7 آقاى على قاســمى  به شناسنامه شماره 6 کدملى 
5499772101 صادره تیران وکرون  فرزند محمود  در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 205/52 مترمربع قسمتى از پالك 472 قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - 

متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
18- رأى شــماره 10559 مورخــه 1397/11/13 آقاى مرتضى ابراهیــم نجف آبادى به 
شناســنامه شــماره 1075 کدملى 1090893191 صادره نجف آباد فرزند حســینعلى در 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 122/63 مترمربع قسمتى از پالك 90 قطعه 6 بخش 11 

ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
19- رأى شماره 1436 مورخه 1398/2/14 آقاى نعمت اله صفرنوراله به شناسنامه شماره 
16 کدملى 1090922310 صادره نجف آباد فرزند حسینعلى در ششدانگ یکباب کارگاه به 
مساحت 4844/33 مترمربع قســمتى از پالك 6 اصلى واقع در بخش 12 ثبت اصفهان - 

متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
20- رأى شماره 1396 مورخه 1398/2/11 آقاى احمدرضا محمودى به شناسنامه شماره 
1080084061 کدملى 1080084061 صادره نجف آباد فرزند غالمحســین در ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 147/50 مترمربع قسمتى از پالك ثبتى 152/1 واقع در قطعه 11 

بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
21- رأى اصالحى شــماره 21 مورخــه 1398/1/7 پیــرو رأى شــماره 10508 مورخه 
1397/11/10 آقاى نصراله بهنامى به شناســنامه شــماره 491 کدملى 1090999781 
صادره نجف آباد فرزند حســین در ششدانگ یک باب مغازه به مســاحت 46/25 مترمربع 
قســمتى از پالك 3/6 قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رســمى مشاعى 

مى باشد 
22- رأى شماره 10577 مورخه 1397/11/14 آقاى حمیدرضا محمد باقرى به شناسنامه 
شماره 10348 کدملى 4172789455 صادره الیگودرز فرزند علیرضا در ششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 200 مترمربع قسمتى از پالك 1531/1 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان 

- متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
23- رأى شماره 6290 مورخه 1397/6/22 خانم مهین شریعتى نجف آبادى به شناسنامه 

شماره 743 کدملى 1090340397 صادره نجف آباد فرزند سید محمد در ششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 125/62 مترمربع قسمتى از پالك شماره 1164/12 واقع در قطعه 10 بخش 

11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
24- رأى شماره 10436 مورخه 1397/11/9 آقاى عبدالکریم لسانى به شناسنامه شماره 
521 کدملى 1090927363 صادره نجف آباد فرزند محمد على در ششــدانگ یکباب خانه 
به مساحت 112 متر مربع قسمتى از پالك 683 قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد 
25- رأى شــماره 2676 مورخه 1398/3/11 خانم الهه سرمدى نجف آبادى به شناسنامه 
شــماره 1055 کدملى 1091272611 صادره نجف آباد فرزند اصغردر دودانگ مشــاع از 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 175 مترمربع قسمتى از پالك 409 قطعه 6 بخش 11 

ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
26- رأى شماره 2419مورخه 1398/3/4 آقاى مجید ســرمدى نجف آبادى به شناسنامه 
شــماره 392 کدملى 1091137676 صادره نجف آباد فرزند خسرو در چهاردانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 175 مترمربع قسمتى از پالك 409 قطعه 6 بخش 11 

ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
27- رأى شــماره 2515 مورخه 1398/3/7 آقاى غالمحســین وســائلى نجف آبادى به 
شناسنامه شــماره 724 کدملى 1091041180 صادره نجف آباد فرزند رحیم در ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 187/45 مترمربع قسمتى از پالك شماره 229 واقع در قطعه 4 بخش 

11 ثبت اصفهان -  متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
28- رأى شــماره 9496 مورخه 1397/10/17 آقاى مهدى عمو على اکبرى به شناسنامه 
شماره 107 کدملى 1091006555 صادره نجف آباد فرزند على محمد در سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 140/75 مترمربع قسمتى از پالك 471/1 واقع درقطعه 

6 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
29- رأى شماره 9498 مورخه 1397/10/17 خانم اشرف مرتضوى کاونانى به شناسنامه 
شماره 6 کدملى 1111408971 صادره فالورجان فرزند عباســعلى در سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 140/75 مترمربع قسمتى از پالك 471/1 واقع در قطعه 

6 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
30- رأى شماره 2584 مورخه 1398/3/8 آقاى محمد انتشارى نجف آبادى به شناسنامه 
شماره 682 کدملى 1091157103 صادره نجف آباد فرزند مصطفى در ششدانگ قسمتى 
از یک باب خانه به مساحت 21/20 مترمربع قســمتى از پالك 152/13 قطعه 3 بخش 11 
ثبت اصفهان که با پالك 152/1 توام و تشکیل یک باب خانه را داده است – متقاضى طبق 
قولنامه عادى با واسطه از مالک رســمى آقاى محمود شفیعى نجف آبادى خریدارى نموده 

است 
31- رأى شــماره 2539 مورخه 1398/3/7  آقاى على طاهرى به شناسنامه شماره 9057 
کدملى 1092175148 صادره نجف آباد فرزند فتح اهللا در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 
باب خانه به مســاحت 167/41 مترمربع قســمتى از پالك 471/1 قطعه 6 بخش 11 ثبت 

اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
32- رأى شــماره 2541 مورخه 1398/3/7 خانم ســمیرا کاظمى به شناســنامه  شماره 
1080300732 کدملى 1080300732 صادره نجف آباد فرزند محمد حســن در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 167/41 مترمربع قسمتى از پالك 471/1 قطعه 
6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد. تاریخ انتشارنوبت اول 
:1398/4/16 تاریخ انتشارنوبت دوم :1398/4/31 م الف: 520447 ابوالفضل ریحانى- رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد /4/224 
مزایده اموال غیرمنقول

اجراى احکام حقوقى شــعبه دوم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده 
اجرایى کالسه 970065 ج/2 له آقاى رضا جعفرى علیه 1. شهناز جعفرى 2. فرشته کشاورز 
3. مهین جعفرى 4. صمد جعفرى 5. بنفشه جعفرى 6. بهاره جعفرى 7. بهادر جعفرى مبنى 
بر فروش پالك ثبتى 15190/5660 بخش 5 اصفهان در تاریخ 98/5/28 ســاعت 11/30 
صبح در محل اجراى احکام دادگسترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 18 جهت فروش 333 
شش دانگ ملکى به پالك ثبتى شماره فوق با مشخصات مندرج در نظریه کارشناسى که 
ذیًال درج شده است ملکى طرفین و اکنون در تصرف مالکانه طرفین (تخلیه) مى باشد توسط 

کارشناس رسمى دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى شده و نظریه وى مصون از تعرض طرفین 
واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانى 
فوق مراجعه و از ملک بازدید و در روز مزایده با همراه داشتن 10 درصد بها به صورت نقد یا 
چک تضمین شده بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در جلسه مزایده شرکت نمایند. 
پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم 
علیه مى باشــد و مابقى ثمن را ظرف حداکثر یک ماه پرداخت واال ده درصد واریزى به نفع 
دولت ضبط خواهد شد. اوصاف ملک مورد مزایده: محل مورد نظر واقع در اصفهان- خیابان 
بزرگمهر- خیابان شــهید مفتح بعد از مسجد امام حســن- نبش کوچه باربد داراى سند به 
شماره فرعى 5660 از اصلى 15190 بخش ثبتى 5 اصفهان به مساحت 121/5 مترمربع که 
طبق تحریر فرم اطالعات جامع ملک درخواست پروانه ساختمان ملک داراى عقب نشینى 
مى باشد و متراژ باقى مانده 54/60 پنجاه و چهار و شصت و صدم مترمربع باقى مانده ملک 
است. ملک مورد نظر به صورت منزل مسکونى قدیمى (کلنگى) با اسکلت دیوار باربر و ستون 
فلزى وسط سقف آهن پنجره هاى فلزى، کف موزاییک و سیمان، کف حیاط موزاییک و با 
احتســاب زیرزمین انبارى حدود یکصد مترمربع اعیانى دارد. طبق رونوشت سند ارائه شده 
مقدار 1/5  دانگ مشاع به نام آقاى رضا جعفرى مى باشد و مابقى آقاى صمد جعفرى 3 دانگ، 
آقاى محمد جعفرى نیم دانگ، خانم فرشته کشــاورز نیم دانگ، و خانمها شهناز جعفرى و 
مهین جعفرى هر کدام ربع دانگ و جمعًا شش دانگ مى باشد و قیمت اعالم شده نیز قیمت 
شش دانگ مى باشد با توجه به مشخصات فوق و بررسى محلى و در نظر گرفتن شرایط بازار 
و قیمت روز ارزش شــش دانگ ملک مورد نظر برابر 3/850/000/000 ریال سه میلیارد و 
هفتصد و پنج میلیون تومان مى باشد. مطابق ماده 10 آئین نامه فروش امالك مشاع وجوه 
حاصل از فروش پس از کسر هزینه عملیات اجرایى به نسبت سهم هر یک از مالکین تقسیم 

خواهد شد. م الف: 496854 مدیر و دادورز اجراى احکام حقوقى اصفهان /4/168
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
شماره: 139821702023002484- 98/4/26 برابر آراء صادره هیأت/ هیأت هاى موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد 
ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا 
مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضى داشته باشند. مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شماره 139760302023001152 مورخ 97/12/28 و راى اصالحى 
شماره 139860302023000320 مورخ 98/04/22 آقاى محمدرسول کاظمى به شماره 
شناسنامه 42818 کدملى 1280316926 صادره از اصفهان فرزند احمد نسبت به ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 7/97 مترمربع مفروزى از پالك شماره 1 فرعى از 5414- اصلى واقع 
در بخش 4 ثبت اصفهان که به صورت عادى از طرف غالمحسین سلیمانى واگذار گردیده 
است. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/4/31 تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1398/05/15 م الف: 537083 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان 

 4/368/
حصروراثت 

زینب مهرابى کوشکى داراى شناسنامه شــماره 55 به شرح دادخواست به کالسه 665/98 
از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان کبرى 
گلشادى قلعه شاهى بشناســنامه 49 در تاریخ 98/4/8 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. محمد مهدى گلشادى قلعه شاهى ش 
ش 18(پدر متوفى) ، 2. زینب مهرابى کوشــکى  ش ش 55 (مادر متوفى )، متوفى به غیر از 
نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 537651/م الف رئیس 

شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/4/375        

معاون وزیر صمــت و رئیس هیئت عامــل ایمیدرو 
در بازدیــد از غرفه ذوب آهن اصفهان در نخســتین 
نمایشگاه فرصت هاى ســاخت داخل و رونق  تولید از 
عملیاتى شدن قریب الوقوع مصوبه دولت در خصوص 
تخصیص سنگ آهن به این شرکت خبر داد و گفت: با 
توجه به اینکه قیمت سنگ آهن اختصاص داده شده 
به ذوب آهن نیز مشخص شد، به زودى این مواد اولیه 
توسط مجتمع سنگ آهن سنگان به ذوب آهن تحویل 

داده مى شود.
خــداداد غریب  پــور افــزود: ذوب آهن بــه عنوان 
پیشکسوت صنایع کشــور نباید مشکل تأمین سنگ 

آهن داشته باشد. تالش ما این است که این مشکل را 
حل کنیم و در این راستا گام اول برداشته شده است و 

به زودى گام هاى دیگر هم برداشته مى شود.
رئیــس هیئت عامــل ایمیــدرو تصریــح کــرد: 
ذوب آهــن از دیربــاز در صنعــت کشــور اقدامات 
مؤثــرى انجــام داده و در مدیریت دانــش عملکرد 

خوبى دارد.
مطابق گزارش ها، دو شــرکت بزرگ ســنگ آهنى 
متعهد به تأمین سنگ آهن ذوب آهن اصفهان به جاى 
صادرات شــده اند. این دو شرکت بزرگ ترین تأمین 

کننده سنگ آهن در شرق کشور هستند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینى (ره) اســتان اصفهان از 
ساماندهى صندوق هاى صدقه و الکترونیکى شدن پرداخت 

صدقه در استان اصفهان خبر داد.
محمدرضا متین پور گفت: کمیته امداد اســتان اصفهان از 
ابتداى سال جارى طرحى در دست اجرا دارد براى جمع آورى 
تعدادى از صندوق هاى صدقــه معابر که در محل هاى کم 
تردد و همچنین در معرض خطر ســرقت قرار دارند. وى 
با بیان اینکه در حال حاضر نزدیــک به 458 هزار صندوق 
صدقه بزرگ، متوسط و کوچک در معابر، اماکن عمومى و 
منازل شهروندان اصفهانى توزیع شده است، افزود: از ابتداى 
سال جارى طرحى براى ساماندهى تعدادى از صندوق هاى 

معابر که در محل هاى کم تردد و همچنین در معرض خطر 
سرقت قرار دارند، آغازشده است.

متین پور با تأکید بر اینکه کلیه هزینه هاى مربوط به تخلیه، 
گسترش و تعمیر و نگهدارى صندوق هاى صدقه از محل 
بودجه دولتى کمیته امداد اصفهان تأمین مى شود و ریالى از 
صدقه پرداختى توسط مردم در این زمینه هزینه نمى شود، 
گفت: الکترونیکى شــدن پرداخت صدقه به صرفه جویى 
در هزینه هاى عملیاتى و همچنین افزایش سرعت انتقال 
کمک هــاى مردمى بــه نیازمندان کمــک مى کند. وى 
تأکید کرد: جمع آورى صدقه به روش ســنتى و بر مبناى 

صندوق هاى فیزیکى به قوت خود باقى است.

سنگ آهن به زودى 
تحویل  ذوب آهن مى شود

صندوق هاى صدقه در اصفهان 
ساماندهى مى شود

تصفیه خانه هاى دیگر 
به کمک بیایند

محسـن کوهکن، نماینده مردم لنجـان در مجلس 
با ارائه پیشـنهادى براى حل مشـکل اضافه شـدن 
بـار تصفیه خانه بابـا شـیخعلى و نیاز بـه راه اندازى 
سـامانه دوم بـه منظـور عدم اختـالل در آبرسـانى 
به مـردم اصفهـان بیـان کـرد: به جـز تصفیه خانه 
بابا شیخعلى تصفیه خانه هاى دیگرى نیز در استان 
اصفهان هستند که آب شرب آنها به جاهاى دیگرى 
مـى رود، هیچ اشـکالى ندارد کـه تا زمـان حل این 
مشـکل حتى به صورت موقت و تا زمان راه اندازى 
سامانه دوم، از ظرفیت خالى دیگر تصفیه خانه ها نیز 

استفاده کنیم.

اصفهان 
بیشترین چندقلو را دارد

مدیرکل بهزیسـتى اسـتان اصفهـان با بیـان اینکه 
شـهر اصفهـان بیشـترین سـرانه چنـد قلوزایـى 
کشـور را دارد، گفـت: در حـال حاضـر چهـار مـورد 
پنج قلوزایى و 14 مورد چهار قلوزایى، 646 مورد سه 
قلوزایـى و 796 مـورد دو قلوزایى در شـهر اصفهان 

داریم.
مرضیه فرشـاد که دیـروز در جلسـه علنى شـوراى 
شهر سـخن مى گفت، اظهار کرد: در سـه ماهه اول 
امسـال براى 25 بیمـار داراى اختالل جنسـیتى در 
دفتر امور آسـیب دیدگان اجتماعى پرونده تشـکیل

شده است.

خبر

روز شنبه هفته جارى، جسد حداقل پنج نفر که قربانى ناآگاهى 
با فنون شنا شده و در آب غرق شده بودند توسط مأموران امداد 
و نجات کشف شد. در یکى از این دو حادثه، جسد یک مرد 
44 ساله، دختر 11 و پسر هشت ساله از اعضاى یک خانواده 
در سد خاکى روستاى آغچه بویین میاندشت کشف شد. جسد 
این سه نفر، صبح روز شنبه و در حالى که  بیش از 12 ساعت 
از غرق شدن آنها مى گذشت به دنبال گزارش هاى مردمى 

کشف شد. علت دقیق این حادثه در دست بررسى است.

اما در حادثه دوم، استخر دانشــگاه آزاد نجف آباد دو قربانى 
گرفت. این دو نفر، کارگران پیمانکار خصوصى فضاى سبز 
دانشگاه آزاد واحد نجف آباد بودند که ساعت 16 روز شنبه در 
اســتخرى که به منظور جمع آورى آب باران حفرشده بود، 
غرق شدند. از آب این استخر براى آبیارى استفاده مى شود 
و آنطور که دانشــگاه آزاد اعالم کرده، تمامى موارد ایمنى 
و فنس کشى به ارتفاع 2 متر براى آن انجام  شده و درب آن 
قفل است ولى کارگر فضاى سبز با گرفتن کلید از کارکنان 

دانشگاه وارد قسمت ممنوعه استخر شده در حالى که براى 
آبیارى چند درخت موجود در فضاى استخر از پشت حفاظ هم 
مى توان اقدام کرد و نیازى به ورود نیست، اما این دو کارگر با 
سهل انگارى به محوطه استخر واردشده اند؛ پاى یکى از آنها 
لیز خورده و به داخل آب سقوط مى کند و شخص دوم براى 
نجات او وارد آب مى شود که هر دو غرق مى شوند. جسد هر 
دو کارگر در ساعت 20 توسط واحد حراست، آتش نشانى و 

اورژانس از آب خارج شده است.

3 عضو یک خانواده و 2 کارگر در 2 نقطه مختلف اصفهان غرق شدند

رئیس کانون وکالى دادگســترى اصفهان گفت: بیمه کشف 5  جسد در یک روز
وکالت براى اولین بار در کشور به صورت آزمایشى در این 

استان اجرا مى شود. 
لیال رییسى اظهار کرد: بیمه وکالت مى تواند زمینه ساز 
برخوردارى هرچه بهتر آحاد جامعه از خدمات مشــاوره 
قضایى و وکالت باشد. وى افزود: این بیمه بر دو پایه آحاد 
جامعه به عنوان شهروندان و وکالى جوان استوار است 
و در این بیمه بحث آموزش و اطالع رسانى حقوقى مورد 
توجه قرار گرفته که به آگاهى بخشى در خصوص حقوق 

شهروندى کمک مى کند.

رئیس کانون وکالى دادگســترى اصفهان با تأکید بر 
ضرورت بیمه وکالت در کشور خاطرنشان کرد: به رغم 
جدید بودن این نوع بیمه در کشور، استفاده از آن در سایر 
کشورها مسبوق به سابقه بوده و اجراى آن تجربه خوبى 
در سایر کشــورها داشت و نقش بســزایى در بهداشت 

قضایى افراد جامعه دارد.
وى ورود بیمه وکالت را زمینه ســاز حرکت به ســمت 
تخصصى شدن وکالت دانســت و اضافه کرد این طرح 
مى تواند به کاهش جرایمى ماننــد تظاهر به وکالت که 

توسط قانونگذار جرم انگارى شده است، منجر شود.

بیمه وکالت براى نخستین بار در اصفهان اجرایى مى شود

مدیرکل آموزش و پرورش اســتان اصفهان گفت: مدارس 
غیردولتى به کمک مدارس دولتى و بــا نگاهى کلى تر به 

کمک آموزش و پرورش آمده اند.
محمد اعتدادى دیروز یک شنبه در گردهمایى کارشناسان 
مشارکت هاى مردمى و رؤساى شوراى هماهنگى مدارس 
و مراکز غیر دولتى استان اصفهان، گفت: اتفاقاتى در سطح 
اســتان رخ داده است که از رســیدن مدارس غیر دولتى به 
اهدافشان جلوگیرى مى کند، براى مثال از سال 1390 به بعد 
مدارس غیر دولتى با کمبود دانش آموز مواجه شدند و در واقع 

کل کشور فرایند کمبود دانش آموز را در پیش دارد.
مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان با اشاره به علت 
کمبود دانش آموز در سطح کشور تصریح کرد: دلیل این امر در 
چند بخش خالصه مى شود، بخش اول مربوط به عملکردها 
در حوزه مدارس غیر دولتى است که باعث مى شود دانش 
آموزان در این مدارس حضور کمرنگ ترى داشته باشند و اما 
بخش دوم مرتبط با تعهداتى است که دولت در انجام دادن 

آنها موظف به کار است.
اعتدادى افزود: همچنان که مــدارس غیر دولتى با کمبود 
دانش آموز مواجه هستند باید به این امر اشاره کرد که همه 
زیرساخت ها فراهم نشده و در نتیجه انتظارات از آنان برآورده 
نشده است، با همه این مشکالت باید گفت جایگاه اصفهان 
نســبت به میانگین کشــورى با 17/5درصد از کل دانش 
آموزانى که در مدارس غیر دولتى تحصیل مى کنند جایگاه 

خوبى است.

کشور، فرآیند کمبود دانش آموز را در پیش دارد
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فقدان سندمالکیت
آقاى حســین حیدربزرگ فرزند عزیز اله  با ستناد دو برگ استشــهادیه محلى که هویت 
و امضاء شهود رسما گواهى شده اســت مدعى است ســند مالکیت خود به شماره چاپى 
484341 د / 91  را که به میزان ششدانگ  به شــماره پالك ثبتى 60698 / 301 واقع در 
بخش 16 حوزه ثبتى اصفهان ( شاهین شــهر ) در ص 160 دفتر 657 بنام  آقاى  حسین 
حیدربزرگ فرزند عزیز اله  ثبت و صادر و تســلیم گردیده که  بموجب  سند قطعى شماره 
35803  مورخ 4 / 8 / 1392 دفرتخانه 143 شاهین شهر به او انتقال قطعى یافته و معامله 
دیگر هم انجام نشده و سابقه رهن و بازداشــت هم ندارد 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 انتشــار آگهى تا ده روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل سند را ارائه 
نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل ســند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراضى نرسد یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مرقوم صدر و 
به متقاضى تسلیم خواهد شــد . 536706/م الف ناصر صیادى – رییس اداره ثبت اسناد و 

امالك شاهین شهر/ 4/373 
فقدان سند مالکیت

شماره: 139821702210004682- 98/4/26 سند مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ 
پالك ثبتى شماره 20229 فرعى از 2187 اصلى واقع در بخش 6 ثبت اصفهان بنام خانم 
صدیقه کرمى تحت سند کاداسترى به شماره 940054- ب/97 و شماره دفتر الکترونیک 
139720302210020046  ثبت و صادر و تســلیم شده اســت و طبق سند رهنى 1639 
مورخ 1390/02/24 و ســند رهنى 3114 مورخ 1391/09/23 و سند رهنى 3119 مورخ 

1391/09/25 دفترخانه 373 اصفهان در رهن بانک مسکن شعبه بهارستان اصفهان قرار 
دارد سپس نامبرده با ارائه درخواست کتبى به انضمام دو برگ استشهادیه که امضاء شهود 
آن ذیل شماره 4748 و 4750 و شناسه یکتاى 139802155811000090 و رمز تصدیق 
766939 مورخ 1398/03/07 به گواهى دفترخانه 373 بهارستان اصفهان رسیده مدعى 
است که سند مالکیت آن بعلت جابجایى مفقود شده است و درخواست صدور سند مالکیت 
المثنى ملک فوق را نموده است لذا مراتب به اســتناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 
آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى میشود چنانچه کسى مدعى انجام معامله نسبت 
به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت 
ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و 
رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد 
گردد بدیهى اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند 
مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد 
شد. م الف: 536731 میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان 

4/370/
فقدان سند مالکیت

شماره: 139821702210004682- 98/4/26 سند مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ 
پالك ثبتى شــماره 20229 فرعى از 2187 اصلى واقع در بخش 6 ثبــت اصفهان بنام 
خانم کبرا خضرى قهه تحت سند کاداسترى به شــماره 940055- ب/97 و شماره دفتر 
الکترونیک 139720302210020048 ثبت و صادر و تسلیم شده است و طبق سند رهنى 
1639 مورخ 1390/02/24 و سند رهنى 3114 مورخ 1391/09/23 و سند رهنى 3119 
مورخ 1391/09/25 دفترخانه 373 اصفهان در رهن بانک مسکن شعبه بهارستان اصفهان 

قرار دارد سپس نامبرده با ارائه درخواســت کتبى به انضمام دو برگ استشهادیه که امضاء 
شهود آن ذیل شــماره 4748 و 4750 و شناسه یکتاى 139802155811000090 و رمز 
تصدیق 766939 مورخ 1398/03/07 به گواهى دفترخانه 373 بهارستان اصفهان رسیده 
مدعى است که سند مالکیت آن بعلت جابجایى مفقود شده است و درخواست صدور سند 
مالکیت المثنى ملک فوق را نموده است لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 
120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى میشــود چنانچه کسى مدعى انجام معامله 
نســبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود مى باشــد از تاریخ انتشار این آگهى 
ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این 
اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده 
سند مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض 
اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنى طبق مقررات 
خواهد شد. م الف: 536737 میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب شرق 

اصفهان  /4/371
اخطار اجرایى

محکوم علیه مهدى حســین پور مجهول المکان و محکوم له علیرضا غریب فرزند حسن 
على بنشــانى گز خ فردوســى انتهاى خ بقیه اله کوچه پیروز پ 24 به موجب راى شماره 
13تاریخ 17 / 1/ 98حوزه ششــم حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر 
محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ هشتاد میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 
دومیلیون ریال هزینه دادرسى و پرداخت خسارت تاخیر تادیه وفق شاخص اعالمى بانک 
مرکزى با محاســبه دایره اجرا از تاریخ 2/ 2/ 95 لغایت زمــان پرداخت در حق خواهان و 
پرداخت نیم عشر اجرایى در حق صندوق دولت  محکوم علیه است ماده 34 قانون اجراى 

احکام همین که اجراییه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز 
مفاد آنرا 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 اجراییه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم 
کند و اگر مالى ندارد صریحا اعالم نماید   535368 /م الف.  مجتبى رضوانى  -  قاضى شعبه 

دهم  حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر/ 4/372 
فقدان سندمالکیت

آقاى محمد على آزادى فرزند ابراهیم  با ســتناد یک برگ استشهادیه محلى که هویت و 
امضاء شهود رسما گواهى شده است مدعى است سند مالکیت خود به شماره چاپى 356199 
را که به میزان 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ  به شماره پالك ثبتى 4 / 410...واقع در بخش 
16 حوزه ثبتى  اصفهان ( شاهین شهر ) در ص 494 دفتر 404 ذیل ثبت 98648 بنام  آقاى  
محمد على آزادى فرزند ابراهیم  ثبت و صادر و تســلیم گردیده که  بموجب  سند قطعى / 
صلح / سایر 26537 مورخ 11 / 3 / 1367 دفترخانه 54 گز به  او انتقال قطعى یافته در رهن 
قرارگرفته و معامله ى دیگرى هم انجام نشــده  و  طبق تبصره 5ماده  120آق ثنحوه گم 
شدن جابجائى اعالم شده ، چون درخواست صدور سند المثنى گردیده ، طبق تبصره یک 
اصالحى ماده 120آ . ق . ث مراتب آگهى مى گردد که هرکس مدعى انجام معامله یا وجود 
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 
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وجود تورم در پاى شما مى تواند به علت مشکالت گردش 
خون یا احتباس مایعات باشد. این وضعیت معموًال زنان 
را گرفتار خود مى کند و حرکت را در اغلب موارد دشــوار 
مى ســازد. تورم در پاها با درد طوالنى مدت همراه است 
و تنها با استراحت از بین مى رود. اگرچه این وضعیت در 
بسیارى از موارد بدون نیاز به درمان دارویى از بین مى رود 

اما در موارد خاص نیاز به تسکین هرچه سریع تر دارد.
علل دیگر پاهاى متورم

همانطور که گفته شد، مشکالت گردش خون و احتباس 
مایعات، از علل تورم در پاها هســتند. احتباس مایعات به 
علت مشکالت کلیه و اغلب در نتیجه افزایش سطح سدیم 
در بدن رخ مى دهد. از علل دیگر تورم در پاها مى توان به 
موارد زیر اشاره کرد: نشستن یا ایستادن طوالنى مدت، 
باردارى، اضافه وزن و یا چاقى، مصرف داروهاى دیابت 
یا پرفشارى خون، نارســایى قلب یا کلیه، بیمارى هاى 
خودایمنى مانند آرتریت روماتوئید، کفش هاى نامناسب 

(پاشنه دار) وآسیب هاى فیزیکى.
شایع ترین نشــانه هاى ایجاد تورم در پاها عبارت اند از 
احساس خستگى و سنگینى در پاها، خارش و گرفتى پاها، 
قرمزى و حساسیت به لمس، ایجاد درد با هر گونه فعالیت 

فیزیکى و ایجاد وریدهاى واریسى در پاها.
ضرورى اســت براى کاهش این عالئم از داروهاى ضد 
درد و ضد التهابى استفاده کنید. همچنین شما مى توانید 
با دنبال کــردن راهکارهایى تــورم و درد در پاى خود را 

کاهش دهید:
پاهاى خود را بلند کنید

زمانى که در رختخواب هســتید پاهاى خــود را به دیوار 

تکیه دهید. این کار باعث بهبود گردش خون مى شــود 
و خون به آســانى به ســمت قلب بازمى گردد. عالوه بر 
این، این کار ساده عضالت را شــل کرده و تنش در پاها 

را کاهش مى دهد.
کفش راحت بپوشید

استفاده از کفش راحت و حاوى تهویه مى تواند عود تورم را 
کاهش دهد. به جاى پوشیدن کفش هاى پاشنه دار و تنگ، 

کفش هاى راحت را براى استفاده روزانه انتخاب کنید.
مصرف آب را افزایش دهید

نوشیدن بین شش تا هشت لیوان آب در روز خطر التهاب 
در اندام هاى تحتانى را کاهش مى دهد. آب باعث کاهش 

احتباس مایعات در بافت این اندام ها مى شود.
دوش سرد بگیرید

یکى از بهترین گام ها براى از بین بردن تورم پاها، دوش 
آب سرد است. دماى پایین آب، جریان خون را تحریک 
کرده و از شرایطى مانند رگ هاى واریسى جلوگیرى مى 
کند. عالوه بر این، دوش آب سرد عضالت را نیز شل کرده 

و درد را کاهش مى دهد.
دیورتیک هاى طبیعى مصرف کنید

خوراکى هایى مانند آناناس، کنگر فرنگى و کرفس براى 
مبارزه با احتباس مایعات در پاها مفید هستند. این غذاها 
به بهبود عملکرد کلیه ها کمک مى کنند و تولید ادرار را 

افزایش مى دهند.
ورزش کنید

انجام یکسرى حرکات ورزشى از التهاب کنترل ناپذیر در 
پاها جلوگیرى مى کند. ورزش همچنین به شــما کمک 
مى کند وزن خود را کنترل کنید. چون افزایش وزن عامل 
مهمى در بروز التهاب در پاهاســت. ورزش همچنین به 

بهبود گردش خون کمک مى کند.
از نمک حمام استفاده کنید

این نمک ها که به نمک هاى اپســوم نیز شهره هستند، 
یک درمان کالســیک براى کاهش تورم پاها محسوب 
مى شوند. عالوه بر این، استفاده از نمک هاى حمام باعث 
آرامش عضالت و شل شــدن آنها مى شود. نمک حمام 

خاصیت ضد درد دارد.
ماساژ بگیرید

ماســاژ با روغن هاى ضرورى، باعث تحریک عملکرد 
لنفاوى و بهبود گردش خون مى شود و به کاهش التهاب 
پاها کمک مى کند. ماســاژ باعث حذف سموم مى شود. 

سموم، خود عامل ایجاد تورم در بدن هستند.

شاید براى پوشــیدن کفش بدون جوراب دلیلى داشته 
باشید. شــاید بگویید پاهایم احساس ســبکى و راحتى 
مى کند و دوست ندارم جوراب هاى خفه کننده پاهایم را 
در بر بگیرند. شاید هم به دالیل دیگرى مثل زیبا به نظر 
آمدن از پوشیدن جوراب صرف نظر کنید. البته شاید برخى 
افراد مطلع باشند که نپوشیدن جوراب مى تواند مضر باشد و 
به دالیل و بهانه هایى باز هم از پوشیدن جوراب خوددارى 
کنند. البته گفتنى است افرادى که کفش را بدون جوراب 
مى پوشند شاید در ابتدا متوجه هیچ ایراد و اشکالى نشوند 

اما باالخره روزى با مشکالت آن رو به رو خواهند شد.
در واقع افراد هر چقدر هم که احساس کنند پا هاى تمیزى 
دارند، باید بدانند که اگر جوراب نمى پوشــند در اشــتباه 
هستند. نکته قابل توجه این است که پا هاى شما مى تواند 
500 میلى لیتر (نیم لیتر) عرق در هر روز از خود تولید کند. 
به عبارتى دیگر یعنى پا هاى ما روزانه بیشتر از یک قوطى 
نوشابه یک نفره (هر قوطى نوشابه یک نفره حدود 300 تا 
330 میلى لیتر است) عرق مى کند که مقدار زیادى است.

الزم به ذکر است حتى اگر عرق پا یک مایع استریل بود، 
باز هم وجود این مقدار مایع در کفش انسان مى توانست 

نتیجه خیلى بدى در پى داشته باشد. حال باید توجه داشت 
که عرق داراى باکترى اســت و همانطــور که مى دانید 
باکترى ها در محیط هاى مرطوب و تاریک به سرعت رشد 
مى کنند و تکثیر مى شــوند؛ بنابراین اگر جوراب نپوشید 
ممکن است بعد از مدتى پا هایى که شــاید روزى زیبا و 
متناسب بودند و از داشتن آنها خوشحال بودید، حالتى بد و 

متعفن به خود بگیرند.
نپوشــیدن جوراب مى تواند صدماتى بیشــتر از بوى بد 
پا به وجود آورد. بســیارى از کفش هایى که ما استفاده 
مى کنیم متناسب برخورد و تماس مستقیم با پاى ما ساخته 
نشده اند. نپوشیدن جوراب و برخورد مستقیم پوست پا با 
کفش حتى براى یک روز هم به راحتى مى تواند منجر به 

ایجاد تاول و یا زخم بر روى پا شود.
یک تاول روى پا دردناك است اما نکته مهمتر این است 
که اگر باز هــم با وجود تاول و زخم از پوشــیدن جوراب 
خوددارى کنید، آن وقت یک زخم باز را در کفشى مملو از 
باکترى فرو خواهید برد و باکترى ها را به روى زخم خود 
خواهید چسباند. حاال باکترى هایى که در کفش شما رشد 
کرده اند راه بسیار آسانى از طریق زخم روى پاى شما به 

داخل جریان خون شــما خواهند داشت و اینجاست که 
باید خود را براى یک عفونت که مى تواند بسیار شدید نیز 

باشد آماده کنید.
باید توجه داشــت که حتى اگر بتوان پــا را بدون آنکه 
صدمه اى ببیند بدون جوراب در کفش جا داد، موجوداتى 
که در الیه هاى کفش شما زندگى مى کنند مى توانند باعث 
به وجود آمدن مشکالتى براى شما شوند. پوشیدن کفش 
بدون جوراب مى تواند شــما را در معرض خطر عفونت 
قارچى به نام اونیکومیکوز قرار دهد. همانطور که مى دانید 
عفونت قارچى بسیار بد است و به سختى مى توان از شر 
آن خالص شــد و همچنین مى تواند به ناخن هاى پا نیز 

صدمه بزند.
زمانى که بدن انســان در تالش اســت تا خود را خنک 
نگه دارد، شــروع به تعریق مى کند. پاى عرق کرده نیز 
به سرعت بد بو مى شود و برطرف کردن بوى بد از کفش 
هم کار سختى است. البته کارشناسان استفاده از جوش 
شــیرین، کفى هاى مخصوص، در معــرض هواى آزاد 
گذاشتن کفش ها و استفاده متناوب و نوبتى از کفش را به 

علت رفع بوى بد از کفش ها پیشنهاد مى دهند.

مضرات پوشیدن کفش 
بدون جوراب

هورمون کورتیزول در تنظیم فشار خون، سوخت و ساز 
مناسب قند خون، آزادسازى هورمون انسولین براى حفظ 
سطح مناسب قند خون، سیســتم دفاعى بدن، واکنش 
تحریکى و التهابى نقش دارد. کورتیزول به طور طبیعى 
صبح  ها در باالترین سطح و شب  ها در پایین ترین سطح 

وجود دارد.
کمى افزایش کورتیزول در بدن، تأثیرات مثبتى به دنبال 
دارد از جمله افزایش سریع انرژى به منظور مقابله بدن، 
افزایش فعالیت  هاى حافظه، بــاال رفتن ناگهانى توان 
دفاعى بدن، حس کمتر نســبت به درد، کمک به حفظ 
تعادل حیاتى در بدن. اما وجود سطح باال و طوالنى مدت 
کورتیزول در جریان خون (آنچنان که در استرس مزمن 

پیش مى  آید) داراى اثرات منفى مختلفى است:
احساس خستگى بعد از استراحت کامل

گاهى اوقات کورتیزول باال منجر به بروز خستگى مزمن 
مى شود به طورى که حتى بعد از استراحت کامل، فرد 

دوباره احساس خستگى مى کند.
کمردرد و سردرد

سطح کورتیزول باال منجر به افزایش حساسیت بدن و 
مغز به درد مى شود. بنابراین شما ممکن است احساس 

کمردرد، سردرد و دردهاى عضالنى کنید.
افزایش وزن غیر قابل توضیح

تحقیقات نشان مى دهد که کورتیزول باعث افزایش 
چربى در بدن به خصوص در ناحیه شکم خواهد شد. 
تغذیه سالم و ورزش در این میان به تنظیم سطح 

کورتیزول کمک مى کند.
ابتال به عفونت

کورتیزول بیــش از حد منجر 
به تضعیف سیســتم ایمنى 
بدن و ابتالى ســریع به 
سرماخوردگى و آنفلوآنزا 

خواهد شد.

افزایش هوس مواد غذایى نامناسب
مطالعات مختلف ارتباط بین ســطح کورتیزول باال و 
افزایش میل به غذاهاى نامناســب را در مردان و زنان 

نشان داده است.
احساس اضطراب همیشگى

سطح اضطراب و البته بدگمانى هنگام افزایش میزان 
کورتیزول بیشتر است.

کاهش کیفیت خواب
همانطور که گفته شد، ســطح کورتیزول هنگام خواب 
کم مى شود اما اگر سطح کورتیزول باال باشد، فرد دچار 
کاهش کیفیت خواب خواهد شد و لذت خواب عمیق از 

او سلب خواهد شد.
ناراحتى هاى مکرر معده

روده ها به استرس مزمن بسیار حساس هستند و سطح 
کورتیزول باال مى تواند منجر به یبوست، سوزش معده و 

گرفتگى عضالت گوارشى شود.
مشکالت قلبى

تحقیق محققان هلندى بیانگر آن است که میزان باالى 
کورتیزول با مــرگ در اثر بروز عــوارض قلبى ارتباط 
تنگاتنگى دارد. در تحقیقى که به مدت شش سال روى 
860 نفر از افراد باالى 65 سال که داراى 
باالترین میــزان کورتیزول در 
خونشــان بودند، انجام شد، 
مشخص شد که این افراد در 
معرض فزاینده خطر مرگ 
در اثر ابتال به بیمارى هاى 
قلبــى و عروقى قرار 

دارند.

مثانه یکى از حساس ترین اندام هاى بدن 
شماســت و به هر گونه ویروس یا باکترى 
مى تواند ســریعًا واکنش نشان دهد. براى 
مراقبت از سالمت مثانه شما باید حداقل هر 
دو ماه یک بار، گام هایى براى سم زدایى 
این عضو بدن برداریــد. بهترین گزینه ها 

براى پاکسازى مثانه از این قرارند:
1-نوشیدن آب کرفس

این نوشــیدنى یکى از بهترین راه ها براى 
بهبود مشکالت مثانه است. کرفس حاوى 
مقادیر قابــل توجهى ویتامیــن C، آنتى 
اکسیدان ها و فیبر است که سیستم ایمنى 
بدن را تقویت مى کند و قــادر به مبارزه با 
ویروس ها و باکترى هاســت. آب کرفس 
یک دیورتیک و پاك کننده سموم است و 
هنگامى که آن را با معده خالى مى نوشید، 
ســببب تقویت دیواره هاى مثانه، کاهش 
التهاب و کاهش میزان رســوب کلســیم 

مى شود.
2-مصرف آب بیشتر

مصرف آب براى حفظ یک سیستم ادرارى 
ســالم و بدون عفونت ضرورى است. این 
مایع حیاتى، براى خروج ادرار کافى و کنترل 
التهاب مؤثر است. و از بروز بیمارى هایى 
مانند سیستیت یا عفونت مثانه پیشگیرى 
مى کند. با این حال از این نکته غافل نشوید 
که نوشیدن بیش از حد آب باعث افزایش 
کار مثانه شــده و عملکــرد آن را به خطر 

مى اندازد.
3-مصرف هندوانه

مصرف هندوانــه براى چند بــار در هفته 
باعث پاکسازى مثانه از سموم ذخیره شده 
مى شــود. محتــواى بــاالى آب و آنتى 
اکســیدان هاى موجود در هندوانه منجر 

به دفع مایعات و ترکیبات اضافه مى شود.
4-نوشیدن چاى قاصدك

خواص دیورتیک قاصدك بــراى از بین 
بردن عفونت ها و التهاب مثانه، ثابت شده 
است. مصرف چاى قاصدك مازاد مایعات 
بدن را دفع کرده و به دفــع باکرتى هایى 
که به سالمت مثانه آسیب مى زنند، کمک 

مى کند.
5-مصرف پتاســیم قبل از وعده 

غذایى
نوشــیدنى هاى غنى از پتاسیم مى توانند 
اثرات محافظتى بر روى مثانه و کلیه داشته 
باشند. با مصرف این گونه نوشیدنى ها قبل 
از وعده هاى غذایــى، فرایند هضم بهبود 

مى یابد و حذف سموم سریع تر مى شود.
آنچه نباید مصرف کنید

براى داشــتن یک دوره پاکسازى خوب با 
روش هاى ذکر شــده بهتر است مصرف 
برخى مواد غذایى را حداقل به مدت دو تا سه 
روز از برنامه غذایى حذف کنید. از آنجایى 
که این مواد غذایــى باعث احتباس آب در 
بدن مى شود بهتر اســت مصرف آنها را تا 
حد امکان کاهش دهیــد. این مواد غذایى 
عبارتند از نمک، قهوه، محصوالت لبنى، 
قند، نوشیدنى هاى شیرین، گوشت قرمز 

و مواد غذایى فراورى شده.

5 گام سالم 
افزایش هورمون استرس چه تبعاتى دارد؟براى سم زدایى مثانه!

چرا پاهایم ورم مى کند؟

مطالعات جدید دانشــمندان نشان مى دهد پیاز منافع 
زیادى براى بدن دارد و استفاده از آن در رژیم غذایى 
ضرورى اســت. گنجاندن یک 
پیــاز در رژیــم غذایى 

روزانه مى تواند مشکالت و بیمارى ها را درمان کرده و 
سرطان را از شما دور کند. برخى از خواص پیاز به شرح 
زیر هستند: پیاز ضد انعقاد خون است. پیاز ضدسرطان 
است. پیاز خون ساز است. پیاز استخوان ساز است. پیاز 

ضد درد است. پیاز ضد فشارخون است.
دانشــمندان با انجام مطالعات و آزمایشاتى بر روى 
داوطلبان دریافتند آن دســته از افــرادى که پیاز در 
برنامه غذایى شــان وجود دارد ســریع تر وزن کم 
مى کنند و چربى انباشــته شده کمترى در بدنشان 

وجود دارد.

پیاز همه فن حریف!

خطر ابتال به ســرطان ریه، تغییر رنگ دندان ها و بروز 
زودهنگام عالیم پیرى از جمله پیامدهاى شــناخته 
شده استعمال سیگار هستند. اما مصرف سیگار خطرات 
دیگرى را نیز براى سالمت افراد سیگارى به دنبال 

دارد که معمــوًال کمتر به آنها پرداخته مى شــود. به 
طور مثال بد نیست اشاره کنیم، استعمال سیگار موجب 
مى شــود کیفیت دید چشــم ها ضعیف شود. همچنین 
بررســى ها نشــان مى دهد ترکیب هاى موجود در دود 
سیگار فعالیت بخشى از مغز را که دید چشم ها را پردازش 
مى کند، کاهش مى دهد. در ادامه باز چیزهایى عجیب در 

آشنا شــوید که احتماًال مورد سیگارى ها 
نمى دانید:

سیگارى ها به طور 
متوســط ده سال کمتر 

از افراد غیر ســیگارى زندگى 
مى کنند. آمار مرگ در اثر سیگار کشیدن 

بیشتر از مرگ هاى ناشى از ایدز، مصرف الکل، 
تصادف موتورسیکلت، خودکشــى، سوءمصرف مواد 

و قتل در جهان است. هر نخ ســیگار بیش از 20 درصد 
قند در خود دارد، واقعیتى که شاید هرگز نمى دانستید. 
اکثر دیابتى ها هم نمى دانند. هنگامى که ســیگار 
مى کشــید، نیکوتین در عرض 10 ثانیه به مغز 
مى رســد. نیکوتین در هر عضوى از بدن وارد 
مى شود و این شامل شیر سینه زنان نیز هست. 
فرزندان افراد سیگارى 15 برابر بیشتر از فرزندان 
افراد غیرسیگارى به سمت مصرف مواد مخدر 
گرایش دارند. به گفته کارشناسان بیشتر مصرف 
کنندگان سیگار از این موضوع آگاهى ندارند 
که ترکیب هــاى مضر این مــاده دخانى 
در خون جذب مى شــوند، از کلیه ها عبور 
مى کننــد و در ادرار ذخیره و در مثانه جمع 
مى شــوند. این ترکیب ها مثانه را تحریک 
مى کند و موجب تکرر ادرار مى شــود. دود 
سیگار حاوى 700 ماده شــیمیایى مختلف 
است که دانشمندان ثابت کرده اند دستکم 
70 ماده از آنها عامل اصلى سرطان است.

چیزهایى عجیب در مورد سیگارى ها 
که احتماالً نمى دانید

د دردهاى عضالنى کنید.
وزن غیر قابل توضیح

ىىدهد که کورتیزول باعث افزایش 
صصوص در ناحیه شکم خواهد شد. 
شش در این میان به تنظیم سطح 

ممىکند.
فونت

شش از حد منجر
ــتم ایمنى 
ـــریع به 
ننفلوآنزا

5 نفر از افراد باالى 65 سال که داراى 860
باالترین میــزان کورتیزول در
شد، خونشــان بودند، انجام
مشخص شد که این افراد در
معرضفزاینده خطر مرگ
در اثر ابتال به بیمارى هاى
قلبــى و عروقى قرار

دارند.
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صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

 رویاروى شما گردنه اى اســت که از آن به سختى توان گذشت. منزل هایى 
است وحشتناك و هول انگیز، که به ناچار بر آنها داخل خواهید شد و در آنجا 
درنگ خواهید کرد. بدانید، که مرگ از نزدیک به گوشــه چشــم در شما 
مى نگرد و چنانکه پنــدارى، در چنگال هــاى آن گرفتار آمده ایــد، ناخن در 
تنتان فرو برده است. کارهاى بس دشوار و رنج هاى کمر شکن آن، شما را 
در برگرفته اســت. پس پیوند خود با دنیا بُِبرید و به توشــه تقوا پشت خود 
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ترکیه

چین

فرانسه  تأمین 9٫7 درصد از تولید ناخالص

 دیوار بزرگ چین، کوهستان مقدس فیور، معبد شائولین، آبشار هوآنگشو، 

 به دلیل بناهاى تاریخى گسترده به جامانده از دوره  امپراتورى بیزانس و دوره اسالمى

 بناهاى تاریخى دوره امپراتورى رم و عصر نوزایى به عالوه طبیعت شگفت انگیز و سواحل تفریحى وسیع
س سفر به سرزمین هاى گرمسیرى را القا مى کند و

ش ح
مقصدى در اروپا که به گردشگران

ص ملى این کشور
همین مسئله سبب شده که ساالنه 11 درصد از تولید ناخال

 از راه گردشگرى تأمین شود

 این شبه جزیره مدیترانه اى از جاذبه هاى آن به شمار مى روند

 و همچنین اقامتگاه هاى مجلل در سواحل نیلگون دریاى مدیترانه یکى از

شهر ممنوعه و «سه ژرف دره» ازجمله جاذبه هاى مهم گردشگرى

این کشور آسیاى شرقى به شمار مى روند

کشورهاى پربازدید جهان است

ملى اش از راه گردشگرى

سه

www.nesfejahan.net

شیرین کننده   مصنوعى؛

 ساخارین
 آسپارتام

 سوکرالوز 
آ سه سولفام

                                       نئوتام

انواع شیرین کننده  هاى مصنوعى:

 آسپارتام
 براى مصارف دارویى 

نوشابه  هاى گازدار 

به عنوان شیرین  کننده  
بدون کالرى به فروش 

مى  رسد

با مصرف هر یک گرم از 
این ماده، فرد چهار کالرى 

انرژى دریافت مى  کند.
1 گرم

چهار کالرى انرژى

- کاهش کنترل در دیابت که موجب افزایش قند 
و در بعضى مواقع کاهش قابل توجه و شــدید قند 

خون مى شود
- اختالالت قاعدگى

- ریزش مو و نازکى قابل توجه موها
- کاهش وزن قابل توجه ناگهانى و بیمارگونه

- افزایش وزن تدریجى

- خارش بدون ضایعه هاى بثورى
- حساسیت هاى دور لب و دهان
- کهیر و واکنش حساسیتى شدید

- تپش و افزایش ضربان قلب
- تنفس هاى کوتاه کوتاه

- افزایش فشارخون بعد از شروع مصرف 
آسپارتام

- افسردگى شدید، تحریک پذیرى و اضطراب
- تغییرات شخصیت

- بى خوابى هاى شبانه
- ترس هاى بى دلیل و بیمارگونه

- حمالت صرع
- سردرد، میگرن

- گیجى، عدم تعادل، کاهش حافظه و خواب آلودگى
- بى حسى و خواب رفتگى در اندام و مورمور شدن آن

- بى قرارى و بیش فعالى شدید
- دردهاى غیرمعمول در صورت

- اشکال در صحبت کردن و ناتمام گذاشتن جمله

- نابینایى در یک یا هر دو چشم
- کاهش دید و یا اشکاالت در چشم

- درد در یک یا هر دو چشم
- کاهش اشک

- ایجاد اشکال با لنز هاى تماسى

گرسنه نگه داشتن فرد
ممانعت از انتقال پیام سیرى و دست کشیدن از غذا

افزایش اشتها با طعم شیرین کاذب خود
ذخیره خارج از محدوده چربى ها

افزایش وزن

- تهوع و اسهال که گاهى همراه خون است
- دردهاى شکمى
- درد هنگام بلع

- وزوز گوش، یا همهمه و صداى زنگ در گوش
- عدم تحمل صداى شدید

عوارض آسپارتامعوارض آسپارتام
در سیستم گـــوارشىدر سیستم گـــوارشى

عوارض آسپارتام در گوشعوارض آسپارتام در گوش

عوارض آسپارتام در چشمعوارض آسپارتام در چشم عوارض آسپارتام در سیستم عصبىعوارض آسپارتام در سیستم عصبى عوارض روانى آسپارتامعوارض روانى آسپارتام

عوارض آسپارتام در پوستعوارض آسپارتام در پوست

عوارض آسپارتام در قلب و ریهعوارض آسپارتام در قلب و ریه

عوارض آســپارتام در سیستم عوارض آســپارتام در سیستم 
غدد درون ریزغدد درون ریز

عوارض 
مصرف 
{آسپارتام

1
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