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چه کنیم در میانسالى پوکى استخوان نگیریم؟استفاده از مینى بوس در خیابان هاى کم عرضامین حیایى«آقازاده» مى شود؟«ریــال» پول خرد ایران مى شود نقل و انتقاالتى که بمب و تلفات نداشت سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

عینک آفتابى
از دستفروشان

 نخرید

چرا هیئت رئیسه شوراى شهر انتخاب نشد؟
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توقف راهبرد فشار 
حداکثرى با تحریم ظریف 

اصلى ترین دالیل طـالق
 در اصفـهان

ایرانى ها چقدر خانه 
در ترکیه خریده اند؟
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زنجیر بست نشینى 
مسجد حکیم را 

دزدیدند!

رئیس انجمن اپتومترى ایران هشدار داد: براى خرید 
عینک آفتابى نباید مردم به دستفروش کنار خیابان 

مراجعه کنند چرا که 90 درصد فروشندگان عینک هاى 
آفتابى توان نسخه خوانى چشم پزشک و اپتومتریست را 

ندارند. على میرزاجانى با بیان اینکه افراد باالى 40 سال ...

بیش از یک هفته از دزدیده شــدن زنجیرهاى 
بست نشینى مسجد حکیم اصفهان مى گذرد اما 
کسى اطالع دقیقى از وضعیت و چگونگى دزدیده 

شدن آنها ندارد.
مسجد حکیم از مســاجد چهار ایوانى مربوط به 
پایان دوره صفوى در اصفهان است. این مسجد 
در دوره شاه عباس دوم به دست پزشک او حکیم 
محمد داود در محل ویرانه هاى مســجد جامع 
دیلمى جورجیر یا مســجد صاحب اســماعیل 
بن عباد از قرن چهارم هجرى بنا شــده  اســت. 
کتیبه هاى سردرها و ایوان هاى داخل این مسجد 

به سال هاى 1067 تا ...
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به آن بغض خفته پایان بدهبه آن بغض خفته پایان بده
به االتحاد رحم نکنیدبه االتحاد رحم نکنید
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ماجراى یک جلسه غیر رسمى و یک جلسه غیر علنى در روز گذشته

«صبح جمعه با شما» 
بشکن و باال بنـداز نیست!

لیگ، فردا قرعه کشى مى شود
تاریخ دقیق برگزارى مسابقات مشخص نیست

با اعالم حیدر بهاروند رئیس سازمان لیگ مراسم قرعه کشى نوزدهمین دوره لیگ برتر 
فردا سه شنبه  در شهر مشهد برگزار مى شود.

محمدرضــا داورزنى معــاون وزارت ورزش و جوانــان چند روز قبل اعــالم کرد که 
رقابت هاى لیــگ برتــر روز 23 مردادماه آغاز خواهد شــد هرچند ســازمان لیگ 

برتردیروزاعالم کرد که برگزارى مسابقات منوط به...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

دانشگاه 
علمى کاربردى اصفهان 

از 27 مرداد 
دانشجو مى پذیرد

بازگشایى سالن آمفى تئاتر روباز و ساختمان ادارى باغ نور 
در مراسمى که شامگاه شنبه برگزار شد صورت گرفت
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مهدى طارمى مهدى طارمى 
با گلزنى در لیگ کاپ با گلزنى در لیگ کاپ 
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ده» مى شود؟
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ینکهاى 
ست را

رىباغ
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علیرضا جاویدنیا:
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تبشکن و باال بنـداز نیست ن داز بن باال یبشکنو ب ب نو نب از اال نیستشک بنـداز باال بشکنو

نوبت اول

شرکت عمران شهر جدید مجلسى در نظر دارد مناقصه اجراى عملیات خاکى و احداث ابنیه فنى قطعه اول قطار حومه اى شهر جدید مجلسى- مجتمع 
فوالد- مبارکه- بهارستان کیلومتر 000+0 الى 000+10 را به صورت یک مرحله اى همراه با ارزیابى کیفى از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت 

(ستاد) به نشانى www.setadiran.ir برگزار نماید:

- تاریخ انتشار مناقصه در سایت مذکور: 98/05/12
- شرایط زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت: حداکثر تا ساعت 13 روز پنج شنبه مورخ 98/05/17

- مهلت زمانى ارائه پیشنهادات: حداکثر تا ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 98/05/27
- زمان بازگشائى پاکات: پاکات ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 98/05/28 بازگشایى و در صورت اخذ امتیاز ارزیابى پاکت پیشنهاد قیمت بازگشایى 

خواهد گردید.
- تأمین مالى پروژه: از محل اعتبارات عمرانى، اسناد خزانه اسالمى، اوراق مشارکت و تهاتر با زمین در شهر جدید مى باشد.

- نشانى کارفرما: اصفهان- کیلومتر 20 جاده مبارکه بروجن- شهر جدید مجلسى- بلوار ارم شرکت عمران مجلسى
www.majlessi-ntoir.gov.ir تلفن: 03152472733    دورنگار: 52472214- 031   کدپستى 45775- 86316      سایت اینترنتى

م الف: 555309شرکت عمران شهر جدید مجلسى

آگهى تجدید فراخوان مناقصه عمومى
 یک مرحله اى همراه با ارزیابى کیفى

مبلغ ضمانتنامه شرکت برآورد اولیه (ریال)عنوان پروژهشماره فراخوان ستاد
در مناقصه (ریال)

مدت زمان 
شرایطقرارداد

2098001397000012

اجراى عملیات خاکى و احداث ابنیه 
فنى قطعه اول قطار حومه اى شهر 
جدید مجلسى- مجتمع فوالد- 

مبارکه- بهارستان کیلومتر 000+ 0 
الى 10+000

199/803/389/186
بر اساس فهرست بهاى 

راه، راه آهن و باند و 
فرودگاه سال 1398

5/965/000/000
18 ماهضمانتنامه بانکى

داراى حداقل پایه 
سه راه و ترابرى 
و کسب حداقل 
امتیاز ارزیابى

شهردارى رضوانشهر به استناد مصوبه شماره 575 و 658- 5- ش- 97 شوراى محترم 
اسالمى شهر رضوانشهر در نظر دارد تعداد 10 پالك مسکونى واقع در رضوانشهر بلوار 
امام على(ع) شمال مسکن مهر طبق نقشه تفکیکى با قیمت پایه کارشناسى رسمى 
دادگســترى به صورت 50 درصد نقد و 50 درصد اقساط چهار ماهه موضوع ماده 13 
آئین نامه ى مالى شهرداریها، از طریق مزایده عمومى به فروش رساند. از عموم مردم 
دعوت مى شود جهت کسب اطالعات بیشــتر و آگاهى از شرایط شرکت در مزایده 
و اخذ اوراق، حداکثر تا پایان وقت ادارى مــورخ 98/05/27 به واحد امور قراردادها 
این شهردارى مراجعه نمایند. این شــهردارى در رد یا قبول پیشنهاد مختار است و 

شرکت کنندگان باید نیم درصد مبلغ پایه را جهت شرکت در مزایده سپرده نمایند.
م الف: 546284هومن شیروانیان- شهردار رضوانشهر 

آگهى مزایده (نوبت دوم)
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در صورت تصویب الیحه حذف چهار صفر از پول ملى 
در مجلس شوراى اسالمى، هر 1000 تومان فعلى معادل 
یک تومان خواهد شد و ریال تبدیل به پول خرد مى شود؛ 
با این تفاوت که در نظام جدید پولى کشور، هر 100 ریال 

معادل یک تومان خواهد بود.
حذف چهار صفر از پول ملى تغییراتى در روند پولى کشور 
ایجاد مى کند که ممکن است بسیارى از مردم با آن آشنا 
نباشند اما مهمترین نکته این است که هر 1000 تومان 
فعلى پس از اجراى این طرح برابر با یک تومان خواهد بود 
و در صورت تصویب این طرح، واحد پولى ایران به طور 

رسمى از ریال به تومان تغییر پیدا مى کند.

اما پول خرد نیز در این فرایند نقش مهمى دارد و آنطور 
که بانک مرکزى اعالم کرده، به نظر مى رســد که قرار 
است هر تومان جدید برابر با 100 ریال باشد؛ به عبارت 
دیگــر واحد اصلى پول ایــران تومــان و واحد خرد آن 
ریال خواهد بــود که هر 100 ریال برابــر با یک تومان 

خواهد شد.
حال باید دید که نمایندگان مجلس شــوراى اسالمى 
که ایــن روزها نظرات متفاوتى نســبت به این موضوع 
دارند، به اجــراى این الیحــه رأى مثبــت مى دهند،
 یا اینکه این الیحه در همین دولت بــه کار خود پایان 

خواهد داد؟

دریابان على شــمخانى، نماینده مقــام معظم رهبرى و 
دبیر شوراى عالى امنیت ملى در یادداشتى ابعاد شکست 
«راهبرد فشار حداکثرى» آمریکا علیه ایران را تشریح کرد:
شمخانى در این یادداشــت عنوان مى کند: «راهبرد فشار 
حداکثرى با تمرکــز بر تضعیف پایه هــاى اصلى قدرت 
جمهورى اســالمى ایران یعنى رهبرى، مردم، ســپاه و 
دستگاه دیپلماسى طراحى شد و ابزار تحریم به عنوان کم 
هزینه ترین اقدام براى ضربه زدن به مبانى اقتدار ایران مورد 
بهره بردارى قرار گرفت.»  در این یادداشــت آمده است: 
«واکنش ســرد و مقابله جویانه مردم و تثبیت روزافزون 
شرایط اقتصادى کشــور، افزایش تحرك مؤثر منطقه اى 

و بین المللى و مواضع قاطع و غیر قابل خدشه رهبر معظم 
انقالب، ضمن مأیوس ســازى ترامپ از مسیر آغاز شده، 
فشارهاى داخلى رقبا و جامعه بین الملل را بر وى به صورت 
بى ســابقه اى افزایش داد.» شــمخانى در این یادداشت 
خاطرنشان مى کند: «تحریم وزیر محترم امور خارجه ایران 
پس از مخالفت با پیشنهاد ترامپ براى گفتگوى حضورى 
با ایشان، نشان داد که قطار "فشار حداکثرى" در "ایستگاه 
ناکامى" متوقف شده و سرنشینان آن چاره اى جز تغییر ریل 
به سمت اجراى تعهدات و احترام به حقوق قانونى جمهورى 
اسالمى ایران ندارند. دیپلماســى فعال و مؤثر جمهورى 

اسالمى ایران تحریم پذیر نیست...»

«ریــال» 
پول خرد ایران مى شود

توقف راهبرد فشار حداکثرى 
با تحریم ظریف 

ایرانى ها چقدر خانه 
در ترکیه خریده اند؟

   خبر آنالین | در ماه ژوئــن 61 هزار 
و 355 واحد مســکونى در ترکیه فروخته شده 
اســت که اتباع عراقــى با خریــد 429 خانه

بزرگ ترین گروه خریدار مسکن ترکیه بوده اند 
و ایرانى ها با 415 واحد، روس ها با 190 واحد، 
آلمانى ها با 126 واحد، انگلیسى ها با 113 واحد 
و کویتى ها با 112 واحد بــه ترتیب دومین تا 
ششمین گروه بزرگ خریدار مسکن در ترکیه 
بوده اند. طبــق قوانین جدیــد، اتباع خارجى 
با خریــد خانه اى بــه ارزش 250 هزار دالر و 
باالتر مى توانند شــهروندى و تابعیت ترکیه را 

به دست آورند. 

اصًال نگران نباشید!
 خانه ملت| رئیس کمیسیون آموزش 
و تحقیقات مجلس شوراى اسالمى از کمبود 
صد هزار معلم در آستانه سال تحصیلى جدید 
در سراسر کشــور خبر داد و گفت: البته وزارت 
آموزش و پرورش تمهیداتى در این راستا دارد 
و سرپرســت این وزارتخانه قــول داده که در 
مهرماه هیچ گونه کمبــود معلمى در مدارس 

احساس نشود.

وصیت مصدق نسوخته
 چمدان| ســر دفتر 39 تهران که پیش 
از این اعالم کرده بود اسناد تاریخى مربوط به 
مصدق و کاشــانى و 700 دفتر دیگر در آتش 
سوزى میدان حســن آباد تهران سوخته این 
بار از ســالم بودن این اســناد خبر داد. احمد 
مسجد جامعى، عضو شــوراى شهر تهران در 
بازدید از میدان حســن آباد گفــت: قبًال گفته 
بودند که اســناد ســوخته اما اکنون مشخص 
شــده که اســناد به جاى امن منتقل شــده 
و از بین نرفته اســت. عضو شــوراى شــهر 
تهران همچنین از پیگیــرى از طریق خاندان 
مصدق نیز خبــر داد اما تأکید کرد که اســناد

 نسوخته اند.

زمان اعالم نتایج کنکور
مشــاور عالى ســازمان    آفتاب  نیوز|
ســنجش آموزش کشــور اظهار کرد: نتایج 
اولیه آزمون سراســرى ســال 98 دانشگاه ها 
و مؤسســات آمــوزش عالــى بــه صورت 
کارنامــه تنظیم شــده و کارنامــه اولیه این 
داوطلبان روز چهارشنبه 16 مرداد ماه از طریق 
سایت سازمان سنجش آموزش کشور منتشر 

خواهد شد.

سرقت با همکارى مادر!
رئیس کالنتــرى 161 ابوذر    میزان|
در تهران از دســتگیرى ســارقى جــوان در 
رابطه با سرقت هاى ســریالى دوچرخه در این 
محدوده خبر داد. ســرهنگ حسین شمسایى 
فرد ابراز کرد: این سارق 21 ساله است و تمامى 
سرقت ها را با همدستى مادر 40 ساله اش انجام 

داده است.

فاصله سنى 50 ساله
 جماران| معصومــه ابتــکار، معــاون 
رئیس جمهــورى در امور زنــان و خانواده در 
گفتگــو بــا روزنامه «ایــران» گفته اســت: 
کودك همســرى بیشــتر در مناطق مرزى و 
روستایى اتفاق مى افتد. این اواخر مى بینیم که 
دادستان هاى قوه قضاییه هم ورود مى کنند و 
جلــوى چنیــن ازدواج هــاى غیرمتعارفى را 
مى گیرنــد. در برخــى موارد فاصله ســنى تا 
50 ســال هم مى رســد و در مواردى مردان 
با دخترانــى زیر 13 ســال ازدواج مى کنند. از 
نظر وزارت بهداشــت میانگین سن کودکى، 

13سال است. 

تالش 2 ساله احمدى نژاد 
حجت االســالم عباس امیرى فر    انتخاب|
نزدیک ترین روحانى به احمدى نژاد در دوران ریاست 
جمهورى، مى گوید: «احمدى نژاد دو سال است که هر 
کسى را مى بیند تا از مقام معظم رهبرى وقت مالقات 
بگیرد ولى به او وقت نمى دهند!» امیرى فر در واکنش 
به ادعاها درباره  ائتالف میان احمدى نژاد و محمدباقر 
قالیباف، نوشت: «کذب محض است، قالیباف براى 

عیادت به دیدارش رفته است.»                  

ایران هنوز نفت مى فروشد
 بهار| به رغم تحریم هاى آمریکا براى از بین 
بردن منبع اصلى درآمد ایران، چین و سایر کشورها 
محموله هاى نفتى بیشترى را از نفتکش هاى ایرانى 
مى گیرند. حداقــل 12 نفتکش ایرانــى از دوم ماه 
ِمى بارگیرى شــده اند و نفت خود را در سراسر آسیا 
و مدیترانــه تحویل داده اند. حداقل شــش تا از این 
کشتى ها بار خود را در بنادر چین تخلیه کرده اند. سایر 
کشتى ها از طریق کانال ســوئز به مدیترانه رفته اند. 

احتماًال این نفت به سوریه یا ترکیه برده شده است.

صدور گواهینامه موتور
 براى زنان؟

  روزنامه هفت صبح| ماجراى گواهینامه 
موتورســیکلت براى زنان از آن دست داستان هاى 
پیچیده و با ابعاد حقوقى گســترده اســت که هنوز 
نتوانسته به مرحله مشخصى برسد. در همین رابطه 
حکم یکى از شــعبات دیوان عدالت ادارى منتشــر 
شده که نشان مى دهد این شعبه در پاسخ به شکایت 
یک زن از اصفهان نسبت به عدم صدور گواهینامه 
موتورسیکلت حق را به شاکى داده و پلیس را ملزم به 
صدور گواهینامه موتورسیکلت براى زنان کرده است. 
دیوان عدالت ادارى در بخشــى از حکم خود نوشته 
است: رانندگى براى زنان جامعه ایران اعم از رانندگى 
خودرو هاى سبک و سنگین و یا موتورسیکلت و سایر 
وسایل نقلیه موتورى در هیچیک از مقررات موضوع 

منع نشده است.

دیدار فوق محرمانه
  تابناك | «رند پال»، ســناتور جمهوریخواه 
و یکى از سناتور هاى حامى «دونالد ترامپ»، دیدار 
اخیرش با محمــد جواد ظریف، وزیــر خارجه ایران 
در نیویورك را «فــوق محرمانه» خوانــد و گفت: 
«نمى توانــم هیچ حرفــى در این بــاره بزنم». این 
مصاحبه در حالى انجام شــده که پیــش تر مجله 
«نیویورکر» گزارش داده بــود که رند پال طى دیدار 
با وزیر خارجه ایران در نیویورك، ظریف را براى دیدار 
با ترامپ به کاخ سفید دعوت کرد اما او این دعوت را 

نپذیرفت.

توقیف یک کشتى خارجى
فرمانده منطقه دوم نیروى دریایى   انتخاب |
سپاه اظهار کرد: شامگاه چهارشنبه 9 مرداد نیروهاى 
گشــتى پایگاه منطقه دوم دریایى ســپاه با اشراف 
اطالعاتى یک کشتى خارجى حامل سوخت را توقیف 
کردند. سردار رمضان زیراهى اظهار کرد: این شناور 
خارجى که از کشتى هاى دیگر سوخت دریافت کرده 
بود و در حال انتقال این سوخت به کشورهاى عربى 
حوزه خلیج فارس بود در حوالى جزیره فارسى توقیف 
شــد. در این رابطه 700 هزار لیتر سوخت توقیف و 

هفت خدمه که تبعه خارجى بودند دستگیر شدند.

زن و مرد نداریم!
   خبر آنالین | على ربیعى، سخنگوى دولت 
درباره زمان معرفى وزیر آموزش و پرورش به مجلس 
براى اخذ رأى اعتماد گفت: در این زمینه هنوز فرصت 
باقى است و رئیس جمهور به هر جمع بندى که برسند 
به سرعت اعالم خواهند کرد. وى در پاسخ به اینکه 
دولت برنامه اى براى معرفى وزیر زن در دستور کار 
دارد، گفت: براى دولــت وزیر زن یا مرد هیچ تفاوتى 

ندارد و منعى هم وجود ندارد. 

خبرخوان

انتشــار ویدیوى برگزارى مراســم تولد براى فرماندار 
شمیرانات در یک جلسه رســمى و اهداى یک هدیه به 
او به دست رئیس آموزش و پرورش منطقه اخیراً حاشیه 

ساز شده است. 
محسن هاشمى، رئیس شــوراى شهر تهران که در این 
جلسه حضور داشت، پس از اتمام جلســه با انتقاد ازاین 
اقدام گفت: مردم مشــکالت را بحق از چشم مسئوالن 
مى بینند و در شرایط سختى هستند، این کارها معنا ندارد.

محمد قمى، یکى از نمایندگان استان تهران در مجلس در 
واکنش به برگزارى جشن تولد براى فرماندار شمیرانات 
در یک جلسه رسمى و اهداى هدیه به او به دست رئیس 
آموزش و پرورش منطقه گفت که هــم فرماندار و هم 
کســانى که به او هدیه دادند باید تذکر و اخطار دریافت 

کنند.
قمى در گفتگو با خبرنگار «انتخاب» درباره این موضوع 
گفت: ابتدا بــه فرماندارى که تولدشــان بوده، تبریک 

مى گویم! جشن تولد گرفتن اشکالى ندارد به شرط اینکه 
در جا، مکان و زمان مناسب باشد. نه اینکه در اداره و در 
یک جلسه این اتفاق رخ دهد و وقت آن جلسه گرفته شود.

او همچنین افزود: اینکه از آمــوزش  و پرورش و ادارات 
دیگر بیایند و هدیه بدهند، این کار در کشــور رسم بدى 
مى شود و به صالح نیست. نماینده پاکدشت در مجلس 
اضافه کرد: در این شــرایط که مردم به سختى زندگى
مى کنند و از نظر اقتصادى مشکالت زیادى دارند، انجام 

این کارها مناسب نیست.

شرایط حاکم بر کشور ســوییس براى ما ایرانى ها مثل 
یک ضرب المثل شــده اســت! هرجا مى خواهیم بین 
شــرایط خودمان و جاهاى دیگر مقایسه کنیم یا درباره 
تحولى در ایران حرف بزنم، زود از این جمله اســتفاده 
مى کنیم که «مگر اینجا ســوییس اســت؟!» اما مگر 
سوییس چه چیزى دارد که به واژگان ادبى ما هم وارد 
شده است؟ یک گزارش جدید نشان مى دهد اوضاع این 
کشور نشســته در زیر «آلپ» الاقل در حوزه اقتصاد از 

ما بهتر است. 
آنطور که در این گزارش آمده، نرخ تورم ســوییس در 
12 ماه منتهى بــه ژوییه به 0/3 درصــد یعنى نزدیک 
«صفر»کاهش یافت که پایین ترین نرخ تورم این کشور 
از ژوئیه 2017 محسوب مى شود. این نرخ تورم که 0/2 

درصد کمتر از نرخ پیش بینى شده توسط کارشناسان بود 
بیش از همه تحت تأثیر کاهش قیمت ها در بخش حمل 
و نقل، رستوران و هتلدارى، مواد غذایى و لباس و کفش 

قرار گرفته است.
تورم در سه بخش نیز وارد حوزه منفى شده است. تورم 
نوشــیدنى ها و غذا تا پایان ماه ژوییه منفى 0/4 درصد، 
مراقبت هاى درمانى منفى 0/3 درصد و فرهنگ منفى 

0/8 درصد اندازه گیرى شده است.
الزم به ذکر است که متوسط  نرخ تورم سوییس دربازه 
زمانــى 1956 تا 2019 معــادل 2/38 درصــد بوده و 
باالترین نرخ ثبت شــده مربوط به تورم 11/92 درصد 
دســامبر 1972 و کمترین تورم ثبت شده نیز مربوط به 

تورم منفى 1/4 درصدى اوت سال 2015 بوده است.

یک فعال محیط زیست با اشاره به 1300 مورد لغزش زمین 
در سیل اخیر لرستان گفت: در این زمین لغزش ها هزاران 
بلوط چند صد ساله از میان رفت و در بارندگى بعدى جنگلى 

نیست که جلوى سیل را بگیرد.
رضا ســاکى مى گوید: رســانه ها با گل خانه هــاى پلدختر 

از زمیــن لغزش غافل شــدند اما با قاطعیت، ســند و مدرك
مى گویم که خسارت سیل استان لرســتان نه به جاده و نه به 
روستا بود بلکه فقط به جنگل هاى بلوط بود. این سیالب بالیى 
به ســر طبیعت آورد که تا ابد جبران پذیر نیست. آبخیزدارى 
رسمًا اعالم مى کند که هر اصله درخت بلوط 500 ساله، 200 

هزار دالر ارزش اکولوژیکى دارد. در پایین شــهر معموالن، 
کنده درختى را آب با خود آورده بود که حداقل 800 ســاله 
بود، درختى که دو برابر چنارهاى خیابان ولیعصر تهران است 
و ســیل این درخت ها را از بین برده است و این یک درخت 
200 هزار دالر  است و جمع موارد دیگر محاسبه پذیر نیست.

رئیس کمیسیون امنیت ملى و سیاست خارجى مجلس 
شوراى اسالمى با اشاره به تصویر منتشرشده از این دیدار 
که وى در هنگام مالقات با سفیر انگلیس با لبخند برخورد 
مى کند، گفــت: غالبًا وقتى مــراوده مى کنید مى خندید 
و دلیلى نــدارد که اخم کنید ضمــن اینکه انگلیس جزو 
کشورهاى قطع رابطه شده با ایران نیست و دلیلى نداشت 
که با حالت قهر برخورد کنم. ذوالنورى بابیان اینکه این 
دیدار به درخواست ســفیر انگلیس و در مجلس شوراى 

اسالمى برگزار شــد،  اظهار کرد: در این دیدار با منطق و 
اســتدالل از منافع و مواضع جمهورى اسالمى به شدت 
دفاع کردیم و این لبخندها منافاتى با اتخاذ مواضع قوى در 

برابر عملکرد انگلیس علیه ایران ندارد.
حجت االسالم  و المسلمین مجتبى ذوالنورى ادامه داد: 
اى کاش عالوه بر تصاویر، متن صحبت ها نیز منتشــر 
مى شد که نشــان مى داد که در آن دیدار الحمدهللا پرچم 
جمهورى اسالمى برافراشــته بود و با منطق و استدالل 
قوى از منافع جمهورى اسالمى دفاع شد. وى تأکید کرد: 
در این دیدار اقدام هاى چند صدساله اخیر انگلیس علیه 

ملت ایران را بازگو و آنها را محکوم کردیم.
ششم مرداد ماه سال جارى،  «راب مک ایر»، سفیر انگلیس 
در تهران با انتشار تصاویرى از دیدار خود با حجت االسالم 
ذوالنورى در حســاب شــخصى خود در توییتر نوشت: 
«جلسه خوب و مفصلى درباره مســائل زیادى با رئیس 
جدید کمیســیون امنیت ملى و سیاست خارجى مجلس 

شوراى اسالمى، حجت االسالم ذوالنورى داشتم.» 

رئیس جمهور آمریکا در راستاى حمله مجدد به «صادق 
خان» اقدام به بازنشــر توییتى در تمســخر قد و تبار 

پاکستانى این شهردار شهر لندن کرد. 
«دونالد ترامــپ»، رئیس جمهور آمریــکا یک توییت 
متعلق به «کیتى هاپکینز»، یک فعال راســت افراطى 
کــه در آن به صادق خان به ســبب افزایــش جنایات 
با چاقو در شــهر لندن حمله کرده بود را بازنشــر کرد. 
هاپکینز در این توییت که چند روز پیش منتشــر کرده
 بود نوشت: «شــهردار "فینگیلى" شــهر "لندنستان" 
هرگز تا بدین حد محبوبیتش را از دســت نداده بود. او 
اکنون نرخ محبوبیت منفى دارد چون شــهر ما شــهر 
چاقوکش ها شــده اســت.» او در ادامه این توییتش 
نوشت: «لندن لیاقت یک شــهردار بهتر را دارد. خان را 

بیرون بیاندازید!»
در ماه هاى اخیر دونالد ترامپ چند بار دیگر نیز به تمسخر 
صادق خان هم از بابت ســابقه عملکــردش به عنوان 
شهردار شــهر لندن و هم از بابت قد تقریبًا کوتاهى که 

دارد، پرداخته بود.
در ماه ژوئن گذشته ترامپ در توییتى که در حین سفرش 
به انگلیس علیه صادق خان منتشــر کرده بود نوشت: 

«خان، خیلى زیاد من را یاد شــهردار بســیار احمق و 
بى کفایت شــهر نیویورك کشــورمان، "دى بالسیو" 
مى اندازد که به نوبه خودش کارش را وحشتناك انجام 

داده و قدش نیز نصف او است.»
اواخر همان ماه نیز ترامپ یک توییت هاپکینز را علیه 
صادق خان بازنشر کرده بود که در آن پایتخت انگلیس 
را «لندنستان» خطاب کرده بود؛ عبارتى که در عین حال 
حمله به جامعه مسلمانان این شهر نیز محسوب مى شود. 
صادق خان که یک مسلمان اســت، از جمله منتقدان 
دونالد ترامــپ و همچنین از مخالفــان رویکرد دولت 
انگلیس در خوددارى از انتقــاد کردن از ترامپ به علت 

مواضع نژادپرستانه و توهین آمیزش است.
صادق خان نیز در مــاه ژوئن در اظهاراتــى ترامپ را 
با فاشیســت هاى قرن بیســتم مقایســه کــرده و از 
او با عبارت «یک کودك 190 ســانتى در کاخ سفید»  

یاد کرده بود.
آمارها نشــان مى دهند که اگرچه چاقوکشــى در شهر 
لندن افزایش یافته اما در مجموع چاقوکشى در سراسر 
انگلیس به طرزى بى سابقه افزایش یافته و این مشکل 

تنها محدود به شهر لندن نبوده است.

ایاالت متحده آمریکا در آخرین فقره از اقدامات ضد ایرانى 
خود اقدام به قرار دادن نام محمد جواد ظریف در فهرست 
تحریم هاى خود کرد. بر اساس بیانیه وزارت خزانه دارى 
آمریکا، با این اقدام همه دارایى هاى وزیر خارجه ایران 
در آمریکا بلوکه خواهد شد. این خبر حواشى اى را درباره 
اموال وزیر خارجه ایران در ایاالت متحده به وجود آورده 

که او را مجبور به واکنش کرده است.
محمدجواد ظریف در واکنش به این تحریم ها رسمًا در 
بیانیه اى توییترى اعالم کرد این تحریم ها هیچ تأثیرى بر 
او و خانواده اش نخواهد گذاشت چرا که آنها هیچ دارایى 
یا منافعى خارج از ایران ندارند. با این حال یکى از کاربران 
توییتر نتیجه جســتجو هاى خود در سایت «زابا سرچ» 
که یک وبســایت آمریکایى براى جستجوى اطالعات 
مربوط به ساکنان در آمریکاست را در اکانت رسمى خود 
به اشتراك گذاشت. جســتجو ها در این وبسایت نشان 
مى داد دو خانه در نیویورك به فــردى به نام «جواد.ام. 
ظریف» تعلق دارد. یکى از این خانه ها در خیابان چهل و 
هفتم نیویورك و دیگرى در نزدیکى سنترال پارك این 
شهر قرار گرفته است. عکس هاى ماهواره اى زیر حوالى 
آدرس هایى که در این وبسایت به عنوان خانه هاى جواد 

ظریف داده شده است را نشان مى دهد.
کاربران شــبکه هاى اجتماعى نســبت به این تصاویر 
واکنش نشان داده بودند و نتیجه گرفته بودند که ظریف 
در آمریکا دارایى دارد؛ با این حال محمد جواد ظریف در 
اینستاگرام خود به شبهات ایجاد شده در مورد خانه هایى 
که در نیویورك به نام او ثبت شده پاسخ داد و گفت: «نه 
خانه اى در آمریکا دارم و نه ملک یا حتى حساب بانکى 
خارج از ایران. یکى از مواردى که افشاگرى فرمودند به 
اضافه ده دوازده مورد دیگر آپارتمان هاى اســتیجارى 
است که در دوران تحصیل و کار در آمریکا در آن سکونت 
داشته ام. مورد دیگر هم اصًال ربطى به من ندارد و اقامتگاه 

سفراى نمایندگى ایران در ســازمان ملل است که من 
هیچگاه در آن حتى سکونت نداشته ام. همسر و فرزندانم 

هم هیچ دارایى خارجى از ایران ندارند.»
در پى اعالم احتمال اخراج فرزنــدان مقامات ایرانى از 
آمریکا از زبان «بریان هوك» رئیس گروه موســوم به 
گروه اقدام ایــران در وزارت خارجه آمریکا، محمد جواد 
ظریف گفته بود فرزندان تعداد محدودى از مقامات ایرانى 

در آمریکا هستند که آنها هم شخصًا و بر اساس شرایط 
زندگى و کارشان این تصمیم را اتخاذ کرده اند.

وزیر خارجه ایران پیش از این درباره وضعیت خانواده خود 
گفته بود دخترم طراح داخلى است و با همسر و دخترش 
در تهران زندگى مى کنند و بیشــتر به تربیت فرزندش 
مشغول است و برخى اوقات طراحى داخلى براى دوستان 
و اقوام انجام مى دهد. دامادم فوق لیسانس مدیریت دارد 

و مدیر یک شرکت خصوصى اســت. عروسم دکتراى 
نانوتکنولوژى دارد و بیشــتر به تربیت فرزندش مشغول 
است و به طور پاره وقت در دانشــگاه فعالیت دارد. خدا 
را شــاکرم که فرزندانم به دنبال خاتمه مأموریت من در 
سازمان ملل متحد، تحصیالتشان را فوراً به اتمام رسانده 
و بیش از شش سال است که به ایران بازگشته اند و همراه 
خانواده هایشان در تهران ساکن و مشغول به کار هستند.

ماجراى خانه هاى ظریف در نیویورك

صادق فینگیلى!

کمى هم درباره تورم در سوییس بدانید!

جشن تولد گرفتن در مراسم رسمى!

نابودى بلوط 800 ساله در سیل معموالن

دلیلى نداشت با حالت قهر با سفیر انگلیس برخورد کنم
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برخورد پراید با 6 عابر پیاده
برخورد یک دستگاه خودروى سـوارى پراید در خیابان 
آتشـگاه اصفهان با عابران پیـاده بامداد دیـروز موجب 
آسیب شش نفر شد. مدیر حوادث و فوریت هاى پزشکى 
استان اصفهان گفت: این حادثه ساعت یک و 51 دقیقه 
بامداد روز یک شنبه مقابل کوه آتشگاه رخ داد که چهار 
واحد آمبوالنـس به محل اعزام شـدند. غفور راسـتین 
افزود: در این حادثه شـش مرد مصدوم شـدند که پس 
از بررسى و رسـیدگى اولیه در محل، چهار نفر از آنها به 
بیمارستان آیت ا... کاشانى اصفهان و دو تن دیگر نیز به 
بیمارستان 9 دى خمینى شهر منتقل شدند. این حادثه 

هیچ فوتى نداشت.

بررسى متدهاى تفکر خالق 
کارگاه یـک روزه «ایده پـردازى از خانه تـا کارخانه»، 
16 مـرداد مـاه از سـاعت 8 و 30 دقیقـه تـا 17 برگزار 
مى شـود. ایـن کارگاه در چهـار جلسـه یک سـاعت و

 30 دقیقه اى برنامه ریزى شده که قصد دارد ایده پردازى 
را به مخاطب آموزش دهد و به ترویج کسب و کارهاى 
نوپا بپردازد تا افراد بتوانند کسـب و کارشان را پردازش 
کنند و به آن تنوع و رونق دهند. عالقه مندان براى ثبت 
نام و شرکت در این مدرسه تابستانه یک روزه تا امروز 14 

مرداد مهلت دارند.

«تاب ستانه» 
به باغ غدیر رسید

ویژه برنامه هاي تابسـتانی منطقه 4 با جشنواره «تاب 
سـتانه» از 14 مـرداد در باغ غدیـر آغاز می شـود. رضا 
اخوان مدیر منطقه 4 گفت در جشـن «تاب ستانه» که 
با همکاري اداره تفریحی سـازمان فرهنگی، اجتماعی 
و ورزشی شهرداري برگزار می شود بازي هاي دومینو، 
بازي هاي توپی، ابربازي ها و بـازي هاي آبی و... براي 
خانواده ها در همه سـنین و در فضایی به وسعت 1000 
متر مربع در نظر گرفته شده که امیدواریم مورد استقبال 

خانواده ها قرار گیرد. 

ورود پنجمین نیروگاه 
خورشیدى به مدار 

پنجمیـن نیـروگاه خورشـیدى اسـتان اصفهـان بـه 
ظرفیت یک مگاوات در شـهرضا به شـبکه سراسـرى 
برق متصل شـد تا با بهره بردارى از ایـن واحد، مجموع 
ظرفیت نیروگاه هاى تجدیدپذیر استان به 16 مگاوات 
برسـد. با اضافه شـدن ایـن نیروگاه به شـش نیـروگاه 
تجدیدپذیر دیگر استان اصفهان تاکنون ظرفیت تجمعى 
نیروگاه هاى مگاواتى تجدیدپذیر در این اسـتان به 16 

مگاوات رسیده است.

رستم و سهراب 
به اصفهان آمدند

پیشـنهاد نامگذارى پنج بن بسـت، دو ورزشـگاه، یک 
بوستان و یک ایسـتگاه قطار شـهرى دیروز در هشتاد 
و هشتمین جلسه علنى شوراى اسالمى شهر اصفهان 
مورد بررسى قرار گرفت. در این جلسه یک ورزشگاه در 
انتهاى خیابان آیت ا... دسـتغیب، جنب پارك ارزنان به 
نام رستم و نیز ورزشگاهى دیگر در خیابان الله شمالى، 
چهارراه عاشق اصفهانى، انتهاى شانزده مترى طالقانى 

به نام سهراب نامگذارى شدند.

افتخارآفرینى 
یک خمینى شهرى در آمریکا

سـجاد احمـدى، مختـرع خمینـى شـهرى موفق به 
کسـب یک مدال نقره و یک مدال برنز در مسـابقات 
نمایشـگاهى اختراعات سـیلیکن ولى آمریکا شد. در 
این مسـابقات طرح تولید بـرق از باکترى با اسـتفاده 
از روش نوین مدال نقره، و طرح پرینتر زیسـتى مدال 
برنز را کسب کردند. نمایشگاه بین المللى و تخصصى 
اختراعـات آمریـکا در منطقـه سـیلیکن، بـا حضـور 
مخترعـان دانشـگاه هاى معتبـر آمریکا و مؤسسـات 
علمى و تحقیقاتى بیش از 25 کشور برتر جهان در این 

حوزه برگزار شد.

خبر

معاون آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: علیرغم 
تجهیز بیــش از 50 درصد مدارس اســتان اصفهان به 
سیستم هوشمند هنوز برخى از این مدارس پس از گذشت 
چند ســال مورد اســتفاده قرار نگرفته اند، سن خدمت 
معلمان باالست و تمایل به استفاده از این سیستم ندارند.

غالمحسن سخایى در گفتگو با «ایمنا» با اشاره به اینکه 
هوشمندسازى مدارس فقط به معناى تجهیز کالس هاى 
درس نیست، اظهار کرد: به روز رسانى اطالعات معلمان 
یکى از اصلى ترین نیازهاى اجراى این طرح است. وى 
با بیان اینکه علیرغم تجهیز بیش از 50 درصد مدارس 
استان اصفهان به سیستم هوشــمند هنوز برخى از این 

مدارس پس از چند سال مورد اســتفاده قرار نگرفته اند، 
اضافه کرد: در این مدارس تجهیزاتى مانند تابلو هوشمند، 
دیتاشو و پرده هاى هوشــمند وجود دارد و اگر معلمان 
اطالعات به روز داشته باشند، مى توانند به آسانى از این 

تجهیزات استفاده کنند.
ســخایى درباره برنامه الکترونیکى شدن کارنامه دانش 
آموزان از سال آینده اظهار کرد: این برنامه قرار است که از 
سوى وزارت آموزش و پرورش به طور عمومى اجرا شود 
و اصفهان هم از این قاعده مســتثنى نیست و با تصمیم 
نهایى وزارت آموزش و پرورش اجــراى این برنامه در 

استان ها هم عملى مى شود.

معــاون خدمات شــهرى شــهردارى اصفهــان گفت: 
آرامستان هاى محلى در برخى مناطق 15 گانه شهردارى 
اصفهان وجود دارد. حسین امیرى با بیان اینکه آرامستان باغ 
رضوان در 12 کیلومترى شرق شهر اصفهان امروز در جایگاه 
یکى از مجهزترین آرامستان هاى کشور قرار دارد، تصریح 
کرد: آرامســتان باغ رضوان با مساحت بیش از 600 هکتار 
یکى از بزرگ ترین آرامستان هاى کشــور است که انجام 

دقیق امور شرعى متوفیات را برعهده دارد.
امیرى با بیان اینکه عالوه بر آرامســتان بــاغ رضوان 23 
آرامستان محلى در شــهر اصفهان وجود دارد، خاطرنشان 
کرد: آرامســتان هاى محلــى در برخى مناطــق 15 گانه 

شــهردارى اصفهان از جمله آرامســتان بابوکان و ولدان 
در منطقه 2، آرامســتان کوجان و مارچیــن در منطقه 8 و 
آرامســتان هاى محلى دیگر در مناطــق 9، 11، 12 و 13 
وجود دارد. وى با بیان اینکه براساس آمارهاى اعالم شده 
در سال گذشــته متوســط مرگ و میر روزانه 14 نفر بوده 
است، خاطرنشان کرد: در سال گذشــته در شهر اصفهان 
بیش از 5000 نفر در آرامســتان باغ رضوان و 426 نفر در 
آرامستان هاى محلى شهر اصفهان دفن شــده اند و البته 
نزدیک به 1000 نفر نیز پس از انجام امور تغسیل و تکفین 
در باغ رضوان، براى خاکسپارى به شهرهاى اطراف اعزام 

شده اند.

وجود 23 آرامستان محلى
 در شهر اصفهان

معلمان تمایل به استفاده
 از تجهیزات هوشمند ندارند

بیش از یک هفته از دزدیده شدن زنجیرهاى بست نشینى 
مسجد حکیم اصفهان مى گذرد اما کسى اطالع دقیقى از 

وضعیت و چگونگى دزدیده شدن آنها ندارد.
مسجد حکیم از مساجد چهار ایوانى مربوط به پایان دوره 
صفوى در اصفهان است. این مسجد در دوره شاه عباس دوم 
به دست پزشک او حکیم محمد داود در محل ویرانه هاى 
مسجد جامع دیلمى جورجیر یا مسجد صاحب اسماعیل 
بن عباد از قرن چهارم هجرى بنا شــده  است. کتیبه هاى 
سردرها و ایوان هاى داخل این مسجد به سال هاى 1067 تا 
1073 هجرى قمرى مورخ است و آنها را محمدرضا امامى، 
خوشنویس معروف عصر صفویه نوشته است. سردر مسجد 
جورجیر در شمال غربى این مسجد قرار دارد. مسجد دیلمى 
جورجیر «مسجد جامع صغیر» نام داشته و در نیمه دوم قرن 

چهارم هجرى مسجدى زیبا و باشکوه بوده  است.
حدود یک هفته پیش ســارقان به مسجد حکیم اصفهان 
مى روند و زنجیر بســت نشینى این مســجد تاریخى را 
مى دزدند. حاال بیش از یک هفتــه از این اتفاق مى گذرد 
و مدیــرکل اداره کل میراث فرهنگى، صنایع دســتى و 
گردشــگرى اســتان اصفهان با تأیید دزدیده شدن این 
زنجیرها از نبود اطالعات تکمیلــى در این خصوص خبر 

مى دهد.
فریدون اللهیارى به «ایلنا» گفته اســت: با توجه به آنکه 
مسجد حکیم اصفهان یکى از مساجدى است که هیئت 
امنایى اداره مى شــود و در اختیار سازمان میراث فرهنگى 
نیست از این رو در جریان جزییات آن نیستیم اما این روزها 
یگان حفاظت میراث فرهنگى اصفهان درصدد بررســى 

و پیگیرى دزدیده شــدن زنجیرهاى در ورودى مســجد 
حکیم است.

هر چند برخى از کارشناســان معتقد هســتند قدمت این 
زنجیرها به دوره شاه عباس دوم و دوره صفوى بازمى گردد 
اما اللهیارى معتقد است قدمت این زنجیرها به دوره متأخر 
بازمى گردد. چند ســال پیش نیز براى دزدیدن این زنجیر 
بست نشینى اقدام شــده بود و حتى قیچى هاى آهن برى 
براى بریدن آن به مکان مسجد برده شده بود اما سارقان 
موفق به دزدیدن آن  نشده بودند هرچند جاى قیچى ها روى 

این زنجیرها باقى مانده بود.
گفته مى شود این زنجیرها در زیبایى و ظرافت بى نظیر بودند 
و روى آنها مملو از جزییات و پرداخت هاى ظریف و نقوش 

بسیار زیبا بوده است.

زنجیر بست نشینى مسجد حکیم را 
دزدیدند!

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانى اصفهان و حومه 
گفت: با توجه به عرض بسیار محدود خیابان میرداماد 
و وجود شــاخ و برگ درختان در هر دو طرف مسیر 
آن، تردد اتوبوس براى جابه جایى شــهروندان بسیار 

دشوار است.
قدرت افتخارى در گفتگو با «ایمنا» اظهار کرد: مشکل 
ترافیکى معابر کم عرض به گونه اى اســت که تردد 
اتوبوس نه تنها موجب شــرایط بهتر نمى شود، بلکه 

مشکالت ترافیکى زیادى را به وجود مى آورد.
وى با بیان اینکه خیابان میرداماد داراى عرض آسفالت 
بسیار محدود است، افزود: وجود شاخ و برگ درختان 

در هر دو طرف مسیر این خیابان موجب  خسارت به 
اتوبوس ها مى شــود؛ حتى اتوبوس هاى دربستى یا 
اتوبوس هاى مربوط به شهرهاى دیگر نیز هنگام تردد 

از این مسیر با مشکالتى مواجه مى شوند.
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانى اصفهان و حومه 
خاطرنشان کرد: سال گذشــته تالش کردیم یکى از 
خطوط اتوبوسرانى را از خیابان میرداماد عبور دهیم که 
به دلیل مسائل عنوان شده و حذف برخى ایستگاه ها 
در خطوط، تحقق این هدف با مشکالتى رو به رو شد.

وى ادامــه داد: با توجه بــه اینکه عبــور اتوبوس از 
خیابان هاى کم عرض امکانپذیر نیست، براى اینگونه 
مسیرها استفاده از مینى بوس در دستور کار قرار گرفته 
که امیدواریم با همکارى و حمایت شهردارى اصفهان 

عملیاتى شود.
افتخارى تأکید کرد: در نهایــت اگر این راهکارها به 
نتیجه نرسید، حوزه حمل ونقل و ترافیک راهنمایى 
خواهد کرد تا در جلســه کمیته خطوط اتوبوسرانى، 
تصمیم گیرى براى پوشــش حمــل و نقل عمومى 
خیابان هاى کم عرض بــه ویژه خیابــان میرداماد 

انجام شود.

استفاده از مینى بوس در خیابان هاى کم عرض

دومین برنامه «کارنامه» از سوى فرهنگسراى تخصصى 
رسانه به بررسى هفته نامه «جام» اختصاص دارد.

کارنامه عنوان سلسله برنامه هایى است که به بررسى 
نشــریات محلى اصفهان از گذشــته تا امروز با همت 
فرهنگسراى رسانه وابسته به سازمان فرهنگى، اجتماعى 
ورزشى شهردارى اصفهان مى پردازد. در اولین برنامه 
«کارنامه» هفته نامــه «نوید اصفهــان» با حضور و 
یادآورى خاطرات پیشکسوتان و خبرنگاران آن نشریه 

بررسى شد.
مدیر فرهنگسراى تخصصى رسانه اظهار کرد: «نوید 
اصفهان» یکى از مؤثرترین نشریات اصفهان در دهه 
60 است که به عنوان نخستین برنامه «کارنامه» در نظر 
گرفته شد. در این برنامه  فضل ا... صلواتى، مدیر مسئول 

هفته نامه «نوید اصفهان» و فعاالن این نشریه در محل 
بنیاد فرهنگى امیرقلى امینى در فضاى صمیمى به گفتگو 

و مرور خاطرات پرداختند.
فاطمه شــفیعى با بیان اینکه اولویت فرهنگســراى 
تخصصى رسانه شهردارى اصفهان در برنامه «کارنامه» 
بر کانون هاى روزنامه نگاران جوان و پیشکسوت استوار 
اســت تصریح کرد: در حال حاضر لیستى از نشریات و 
روزنامه هاى محلى اصفهان تهیه شده و مطابق با آن 

برنامه کارنامه مشخص مى شود.
وى افزود: دومین برنامه «کارنامه» به نشســت هفته 
نامه «جام» اختصاص دارد. این در حالى است که هفته 
نامه «تندر و اولیا» از نشریات محلى دیگرى است که در 

دستور کار برنامه هاى «کارنامه» قرار دارد. 

بررسى هفته نامه «جام» در دومین برنامه «کارنامه» 

به گفته مسئوالن، در 9 ماهه ســال گذشته 20 هزار و 
789 ازدواج در استان اصفهان انجام شد. این تعداد واقعه 
ازدواج در مقایسه با زمان مشابه سال قبل 3 درصد رشد 
داشته است. مســئوالن نرخ ازدواج به ازاى هر 1000 
نفر در اســتان اصفهان را 5/9 اعالم کرده اند. این نرخ 
در مقایسه با میانگین کشــورى برابر است و اصفهان 
رتبه هفدهم ازدواج جوانان را در بین سایر استان هاى 
کشور دارد. بیشترین فراوانى سن ازدواج در دخترها در 
گروه سنى 24-29 ســال و در بین پسرها بین 34-29 

سال است.
در سال 1395، به ترتیب اعتیاد، مســائل اقتصادى و 
موضوعات اخالقى دلیل اول تا ســوم طالق در استان 
اصفهان از سوى مسئوالن عنوان شد. این در حالى است 
که بر اســاس تازه ترین اظهارات مسئوالن، بیشترین 

دالیل طالق در اصفهان به ترتیب 5 درصد بى توجهى 
مرد، 4 درصد بى احترامى، 4 درصد پایین بودن آستانه 
تحمل مرد، 3/5 درصد بددهنى مــردان و 2/5 درصد 
ضرب وشتم، 4/14 عدم سازگارى مردان، 2 درصد اعتیاد 
و 2/7 درصد ناتوانى در مسائل زناشویى بوده است. در این 
میان کارشناسان بر این باورند علت هاى دیگر طالق که 
از ســوى زوجین اعالم مى شود ممکن است به مسئله 
اعتیاد بر گردد، به این معنا که همسران بیشتر به تبعات 
ناشى از اعتیاد و بدفتارى ها و ناهنجارى هاى حاصل از 
آن اشاره داشته اند از این رو جامعه شناسان معتقدند اعتیاد 
همچنان در پستوى گسست هاى خانوادگى پنهان است.
بر اســاس آمارهاى منتشر شده رســمى، در سال 95 
وضعیت طالق استان اصفهان در بین استان هاى کشور 
رتبه 18 را احراز کرده است. به تعبیرى در مقابل هر 37 
ازدواج ثبت شده قریب به ده مورد طالق به ثبت رسیده 
است و این شاخص تا حدودى نگران کننده و حاکى از 
کاهش آمار ازدواج ها نسبت به طالق ها در استان است.
آمارها حاکى از آن است که 3/9 درصد افرادى که درسال 
95 در اصفهان طالق گرفته اند، سابقه ازدواجى آنها زیر 
یکسال بوده است. یعنى فاصله ثبت ازدواج تا ثبت طالق 
این زوج ها 12 ماه طول کشیده است و این اتفاق نشان 
مى دهد که این زوج ها در دوران عقد هستند که طالق 

مى گیرند و هنوز ازدواجى صورت نگرفته است.

اصلى ترین دالیل طالق در اصفهان

«دانشگاه جامع علمى کاربردى اســتان اصفهان از 27 
مرداد ماه سال جارى در کد رشته هاى مختلف و جدید در 
دو مقطع کاردانى و کارشناسى براى مهرماه 98، دانشجو 

مى پذیرد.»
سرپرست دانشگاه جامع علمى کاربردى استان اصفهان 
در مراسمى که به مناسبت روز خبرنگار در تاالر شهروند 
برگزار شــده بود با بیان این مطلب و تبریک روز خبرنگار 
گفت: 31 مرکز علمى کاربردى فعال استان اصفهان در 
226 کد رشــته در مقطع کاردانى و در 150 کد رشته در 
مقطع کارشناسى براى مهر ماه سال 98، پذیرش دانشجو 

مى کند.
مهدى قیصرى با بیان اینکه در مهر 98 نســبت به مدت 
مشابه، 16 درصد افزایش رشته داریم که خبر خوبى است 
افزود: نکته ظریف اینکه ما در سال تحصیلى جارى، عالوه 
بر افزایش رشته ها، رشــته هایى را که عالقه مند نداشته، 
حذف و رشته هاى دیگرى را جایگزین کردیم. وى ادامه 
داد: در پذیرش دانشجو در مقطع کاردانى براى مهر امسال، 
15 هزار و 690 نفر و در مقطع کارشناسى ده هزار و 465 
نفر و در مجمــوع دو مقطع تحصیلى، بیــش از 26 هزار 

دانشجو در 376 کد رشته، تحصیالت را آغاز مى کنند.
سرپرست دانشگاه جامع علمى کاربردى استان اصفهان 
اظهار کرد: پذیرش دانشــجو براى مهر 98 بر اســاس 
مأموریت گرایى و خوشه هاى شغلى است و خوشبختانه 
با توجه به انسجام واحدهاى ما در سطح استان اصفهان، 
توانستیم رشته هاى جذاب مهارتى را حفظ کنیم و 46 کد 

رشته محل جدید داشته باشیم.
وى در ادامه افزود: همه ســازمان ها، شرکت ها و بخش 
خصوصى که محیط واقعى کار دارند مى توانند در صورت 
تمایل در حوزه هاى کشاورزى، طیور و گلخانه، براى ایجاد 
مرکز علمى کاربردى آموزش درخواست دهند و ما از آن 

استقبال مى کنیم. 
سرپرست دانشگاه جامع علمى کاربردى استان اصفهان 
اذعان کرد: علیرغم اینکه در کشور در زمینه آبیارى تحت 
فشار، فعالیت هاى خوبى تاکنون انجام شده، اما به بهره ورى 
مطلوب نرسیدیم چرا که سیستم خوب اجرا شد، تجهیزات 
خوب بود ولى بــراى بهره بردارى، کارشناســان کاردان 
نداشته ایم و هیچ دانشــگاهى رسالت تربیت کارشناسان 
را ندارد که اگر بخش خصوصى بخواهد، ما تربیت نیروى 

مهارتى را مى توانیم بر عهده بگیریم.

قیصرى با بیان اینکه دانشــجویان ما پــس از گذراندن 
واحدهاى درسى ظرف مدت یک هفته تا ده روز مى توانند 
گواهى موقت دریافت کنند، افزود: این دانشگاه، دانشگاهى 
کارآفرین بوده و مسئوالن بر این امر تأکید دارند و در این 
راستا تالش مى کنیم تا با برگزارى رویدادها، مشاوره شغلى 

و... به این مهم دست یابیم.
سرپرست دانشگاه جامع علمى کاربردى استان اصفهان به 
حوزه مدرسان هم اشاره کرد و گفت: اساتید دانشگاه جامع 
علمى کاربردى استان اصفهان که داراى کد مدرسى از ما 
هستند فراخوان جدید شده و باید در سامانه جذب دانشگاه 
جامع علمى کاربردى اطالعات خود را بارگذارى کنند و 
ما پس از پاالیش مدرســان داراى تخصص و مهارت و 
مستندات آنها را بررسى مى کنیم و تصمیم به جذب یا عدم 

جذب آنان مى گیریم.
قیصرى گفت: شهریه دانشــگاه جامع علمى کاربردى 
نسبت به سایر دانشگاه ها کمتر است و این فرصت بسیار 
خوبى براى ادامه تحصیل افراد بى بضاعت است. همچنین 
ما در ستاد مرکزى دفترى با عنوان «کارامش» کارآموزى 
و مشاوره شغلى، دایر کردیم که وظیفه کارآفرینى و مشاوره 
شغلى دانشــجویان را دارد و افراد عالقه مند به خدمت به 
جوانان نیز به صورت رایگان، ارائه خدمت مى دهند. البته 
این دفتر راه اندازى شده، اما هنوز به دلیل برخى ابهامات 
براى آن فراخوان نشده، که امید اســت تا یک ماه آینده 
فراخوان و جذب دانشــجو صورت پذیرد و به کارآفرینان 
جوان، کمک شود. ضمن اینکه در حال حاضر ما سه مرکز 

نوآورى فعال در استان داریم. 
سرپرست دانشگاه جامع علمى کاربردى استان اصفهان در 
عین حال یکى از رسالت ها در حوزه گسترش در دانشگاه 
جامع علمى کاربردى استان اصفهان را، نیازسنجى شغلى 
و آموزش بیان کرد و افزود: اقدامات بسیار خوبى تاکنون 
در این راستا انجام شده و سعى شده تا دو ماه آینده عملیاتى 

شود. 

دانشگاه علمى کاربردى اصفهان از 27 مرداد دانشجو مى پذیرد

ساسان اکبرزاده

اداره کل کمیته امداد و پست اصفهان به منظور استفاده از 
شبکه گسترده حمل ونقل پست و خدمات پستى، خدمات 
تجارت الکترونیک پست و همچنین ظرفیت پست براى 
ثبت نام متقاضیان تسهیالت اشتغال به ویژه در مناطق 

روستایى تفاهمنامه همکارى امضا کردند.
محمدرضا متیــن پور، مدیــرکل کمیته امــداد امام 
خمینى(ره) اســتان اصفهان با اعــالم این خبر گفت: 
استفاده از همه ظرفیت هاى استان براى بهبود شرایط 

مددجویان و نیازمندان در دستور کار این نهاد است.

وى اداره کل پست را داراى ظرفیت هاى مفید زیادى در 
جهت تسهیل خدمت رسانى به نیازمندان دانست و گفت: 
این تفاهمنامه همکارى با حضور مدیرکل پست استان 
اصفهان به منظور استفاده از شبکه گسترده حمل ونقل 
پست و خدمات پســتى، اســتفاده از خدمات تجارت 
الکترونیک پســت براى فروش تولیــدات مددجویان 
و همچنین اســتفاده از ظرفیت پســت براى ثبت نام 
متقاضیان تسهیالت اشتغال به ویژه در مناطق روستایى 

به مدت یکسال امضا شد.

امضاى تفاهمنامه همکارى 
اداره کل کمیته امداد و پست اصفهان
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تلویزیون روسیه قرار است نســخه اى جدید از سریال 
«چرنوبیل» کــه ظاهراً تفاوت هاى فراوانى با نســخه 

آمریکایى آن دارد را به  زودى به روى آنتن ببرد.
ســریال پنج قســمتى «چرنوبیل» محصول شــبکه 
«HBO» آمریکا پس از نمایش با بازخوردهاى بسیار 
مثبتى روبه رو شد؛ گرچه این ســریال چندان به مذاق 
روس ها خوش نیامــد و اعالم کردند کــه قصد دارند 
روایت خود را از فاجعه اتمى در نیروگاه چرنوبیل در قالب 
یک ســریال جدید ارائه کنند.  قرار است نسخه روسى 
این سریال از شــبکه دولتى «NTV» روسیه به روى 
آنتن برود و ظاهراً در آن به نقش جاسوســان آمریکایى 
در این فاجعه بزرگ اتمى پرداخته شده است و داستان 
درباره یک مأمور سرویس جاسوســى آمریکاست که 
براى کســب اطالعات از نیروگاه اتمــى چرنوبیل به 
در قالب مأموریت راهى روسیه مى شــود و یک مأمور 
ضدجاسوس روس نیز وظیفه رویارویى با او را دارد.   به 
گفته «الکسى مورادوف»، کارگردان این سریال، نسخه 
جدید «چرنوبیل» به مردم نشان مى دهد که «واقعًا چه 
چیزى اتفاق افتاده اســت». این کارگردان در گفتگو با 
یک روزنامه روسى عنوان کرده یک تئورى وجود دارد 
که بر اساس آن آمریکایى ها به نیروگاه اتمى چرنوبیل 
نفوذ کرده بودند و بســیار از مورخان نیز این موضوع را 
انکار نکرده اند که در روز انفجار یکى از عوامل جاسوسى 
دشــمن در محل حادثه حضور داشته اســت.  سریال 
آمریکایى «چرنوبیل» توانسته تاکنون باالترین امتیاز 
را در میان تمام سریال هاى ســاخته شده در آمریکا در 
وبسایت «IMDb» به خود اختصاص دهد و در سایت 
«راتن تومیتوز» نیز امتیاز درخشان 96 درصد را کسب 
کرده است. این ســریال در جوایز تلویزیونى امى در 19 
شاخه نامزد کسب جایزه اســت.  نسخه روسى سریال 
«چرنوبیل» در بالروس فیلمبردارى شده است و اخیراً 
 «NTV» یک تریلر از آن منتشر شده اســت. شبکه
روسیه هنوز تریلر این مجموعه را به طور رسمى رونمایى 

نکرده است.

روزنامه «خراســان» گــزارش جالبى تهیه کــرده از 
هنرمندانى که براى گذاشــتن تبلیغات شما در صفحات 
اینستاگرامشــان پول هاى میلیونى مى گیرند. خبرنگار 
«خراســان» براى تهیه این گزارش با مدیران صفحات 
رامبد جــوان، بهنوش بختیارى، پوریا پورســرخ و على 
صبورى، کمدین «خنداننده شو»  تماس گرفته و نتیجه 

را اینطور انعکاس داده است:
بهنوش بختیارى چقدر فالوور دارد؟ 1/8 

میلیون. 
مســئول صفحه بهنوش بختیارى در ارتباط با ما هزینه 
تبلیغ در صفحه او را 20 میلیون اعالم مى کند. او مى گوید: 
«این مبلغ براى حضور ایشــان درکنار شما و تهیه یک 
ویدیوى تبلیغاتى است که به مدت سه روز در اینستاگرام 
مى ماند. اما اگر بخواهید خودتان یک ویدیوى تبلیغاتى 
بفرســتید، باید ده میلیون بپردازید تا 24 ساعت آن را در 

پست آخر قرار بدهیم.»
پوریا پورسرخ چقدر فالوور دارد؟ 2/4 

میلیون.
مدیر برنامه هاى پورسرخ در ارتباط تلفنى با ما مى گوید 
که آقاى بازیگر براى هر اســتورى تبلیغاتى مبلغ هفت 
میلیون تومان مى گیرد اما شــرایط براى پست تبلیغاتى 
داخل صفحه فرق مى کند و اگر بخواهید داخل صفحه، 
پســت یا ویدیو بگذارید باید 15 میلیون بپردازید. مدیر 
برنامه پورسرخ البته پیشنهاد دیگرى هم دارد. او مى گوید: 
«ما مى توانیم با آقاى پورسرخ هماهنگ کنیم تا جاى شما 
بیایند و ویدیوى حضور ایشان را در استورى اینستاگرامى 

بگذاریم که در شرایط عادى 25 میلیون هزینه دارد.
على صبــورى چقــدر فالــوور دارد؟ 

1/6میلیون .
مدیر برنامه على صبورى در ارتباط تلگرامى با ما مى گوید 
که نفر اول فصل دوم «خنداننده شو» براى آگهى هایى که 
در استورى کار مى شود، حداقل سه میلیون مى گیرد. البته 
ما مى توانیم ویدیوى تبلیغاتى بسازیم و براى او بفرستیم 
که در این صورت دستمزد آقاى کمدین هم متفاوت است. 
این مبلغ از 30 میلیون شروع مى شود و با توجه به شرایط 
ما و مدتى که ویدیوى مد نظرمان در اینستاگرام مى ماند 

به این رقم اضافه خواهد شد.
رامبد جــوان چقدر فالــوور دارد؟ 8/9 

میلیون. 
مسئول صفحه رامبد جوان مى گوید مجرى «خندوانه» 
براى هرپست تبلیغاتى داخل صفحه 22 میلیون مى گیرد 
که این مبلغ براى یک پست تبلیغاتى 24 ساعته است و اگر 
بخواهید پست تبلیغاتى را داخل استورى بگذارید، باید 12 

میلیون تومان دیگر هم بپردازید.

با اضافه شــدن شــش بازیگر تازه بــه فیلم 
سینمایى «پیشى میشى»، فهرست بازیگران 

این فیلم تکمیل شد.
به گزارش مشــاور امور رسانه اى این اثر، فیلم 
ســینمایى «پیشى میشــى» به تهیه کنندگى 
احمد احمــدى و کارگردانى حســین قناعت، 
آخرین مراحل پیش تولید را پشت سر مى گذارد 
و یوسف صیادى، على کاظمى، ساعد هدایتى، 
محمد شیرى، عباس محبوب و صدیقه کیانفر 

شش بازیگر جدیدى هستند که به این پروژه 
پیوسته اند.

پیش تر، رضا شفیعى جم، بهاره رهنما، ارژنگ 
امیرفضلى و نفیسه روشن براى ایفاى نقش در 
این  فیلم که یک کمــدى خانوادگى پربازیگر 

است انتخاب شده و قرارداد بسته بودند.
فیلم هاى قبلى احمد احمدى، تهیه کننده این 
اثر، «ردکارپت» (رضا عطــاران) و «الزانیا» 

(حسین قناعت) بودند.

خبر همــکارى على نصیریــان و داریــوش مهرجویى در 
«المینور» بعد از 40 سال حواشــى زیادى را به وجود آورد. 
بسیارى این همکارى را تکذیب کردند و بسیارى هم معتقدند 
که یکى از مهمترین رویداد هاى تاریخى سینما بعد از سال ها 
در حال شکل گیرى است. اما در این میان داریوش مهرجویى 
و على نصیریان تا این لحظه سکوت کرده و واکنشى از خود 

نشان ندادند.
به گزارش «اعتماد آنالین»، دومین فیلم داریوش مهرجویى 
با نام «گاو» که اقتباسى از رمان غالمحسین ساعدى بود در 
سال 1348 ساخته شــد و در معرض دید عموم قرار گرفت. 
اولین همکارى نصیریان و مهرجویى در فیلم «گاو» شکل 
گرفت؛ فیلمى که نه تنها در ایران بلکه در کشــور هاى حوزه 
خلیج فارس، اروپا و آمریکا نیز مورد تحسین قرار گرفت و حتى 
«فدریکو فلینى»، کارگردان مطرح ایتالیایى از بازى نصیریان 

و فیلم «گاو» مهرجویى تمجید کرد.
سال 1359 فیلمنامه اى توسط مهرجویى و فریدون دوستدار 
به کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان ارسال مى شود 
که موضوع آن معضالت و اعتراض دانش آموزان در مدارس 
بود. کانون پرورش فکرى نیز با ساخت چنین اثرى موافقت 

مى کند و آخرین همکارى نصیریان و مهرجویى دو سال بعد از 
انقالب اسالمى شکل مى گیرد. همکارى عزت ا... انتظامى و 

داریوش مهرجویى در این فیلم نیز حائز اهمیت بود.
در سال 1365 «اجاره نشین ها» ســاخته شد و توانست لقب 
پر فروش ترین فیلم ســینمایى ایران در آن ســال را به خود 
اختصاص دهد. عزت ا... انتظامى نقش اول این فیلم را بازى 
کرد در صورتى که بسیارى بعد از سال ها روایت مى کنند نقش 
اول به على نصیریان پیشنهاد شده بود و او به دلیل حضور در 
«ناخدا خورشید» ناصر تقوایى پیشنهاد داریوش مهرجویى 
را براى بازى در «اجاره نشــین ها» رد کرد. على نصیریان در 
مصاحبه اى درباره این موضوع گفته بود: «داریوش مهرجویى 
حتمًا از من ناراحت شده که چرا پیشنهاد "اجاره نشین ها" را 
قبول نکردم چون دیگرهیچ وقت به من پیشــنهاد همکارى 
نداد. البته آن زمان در حال بازى در فیلم "ناخدا خورشــید" 

بودم و به آقاى تقوایى قول بازى داده بودم.»
على نصیریان بیش از 60 سال اســت که در حوزه نمایشى 
فعالیت مى کند. او قبل از حضور در مقابل دوربین مهرجویى 
در فیلم «گاو» تجربه بازى در سینما را نداشته است. نصیریان 
بعد از بازى در فیلم «گاو» و به واســطه اولین حضورش در 

سینما گفته بود: «مهرجویى سبب آشنایى ما با سینما شد. قبل 
از "گاو" من تئاتر کار کرده بودم و آشنایى با لنز و نور و حرکات 

دوربین نداشتم و مهرجویى این چیزها را به ما آموزش داد.»
مهرجویى و نصیریان در فیلم هاى «گاو»، «پستچى»، «آقاى 
هالو» و «دایره مینا» چهار همکارى داشــتند و باید دید که 
همکارى پنجم این دو هنرمند با سابقه سینماى ایران در فیلم 
«المینور» شکل مى گیرد یا نه؟ «المینور» به تهیه کنندگى 
رضا درمیشیان، کارگردانى داریوش مهرجویى و نویسندگى 
مشترك داریوش مهرجویى و وحیده محمدى فر با موافقت 

شوراى ساخت سازمان سینمایى قرار است کلید بخورد.

در دهه 60 و 70 که «جمعه ایرانى» روى آنتن رادیو مى رفت نقش «خان خان» را اجرا 
مى کرد. البته در ســال هاى اخیر این برنامه را با نام جدید «رادیو صبح جمعه با شما» 
مى خوانند و هنرمندان و بازیگران مطرح کشور در قالبى طنز به بررسى موضوعات روز 
کشور مى پردازند. او اعتقاد دارد مردم با شنیدن «رادیو صبح جمعه با شما» از دریچه رادیو 

ایران آرامش توأمان با شادى و نشاط پیدا مى کنند.
او امروز کارگردان برنامه رادیویى «صبح جمعه با شما» است که به قول خودش ریشه 
رسانه اى با قدمتى طوالنى میان مردم ایران زمین دارد که مملو از بازیگران و گویندگان 
صاحبنام و با سوادى است که بســیارى از آنها را مردم در قاب تلویزیون بارها دیده اند. 
البته از سال گذشته بیوك میرزایى، عباس محبى، مرتضى تبریزى و اصغر سمسارزاده و 
هنرمندان دیگر رادیو، حسین محب اهرى را در کنار خود ندارند که از دنیا رفته و به تعبیر 
علیرضا جاویدنیا، کارگردان این برنامه رادیویى، داود منفرد هم چند ماهى است به دلیل 

کهولت و بیمارى مادرش، در کنار گروه «صبح جمعه با شما» نیست.
جاویدنیا گفت: ما همیشه ســعى کرده ایم موضوعات روز را در دستور کار خودمان قرار 
دهیم و این دوستان هم براى بهترین آواها، صداها و محتواها از هیچ تالشى دریغ ندارند. 
بسیارى مى گویند «صبح جمعه با شما» برنامه اى است که توانسته در میان مردم جایگاه 
خودش را پیدا کند اما قدر مسلم براى حفظ و توسعه آن نیازمند برنامه ریزى جامع و وزینى 

هستیم که در عرصه پیشروى رسانه هاى نوین از صف آرایى رسانه اى عقب نمانیم.
جاویدنیا درباره تغییرات در عوامل و هنرمندان «صبح جمعه با شما» تصریح کرد: باالخره 

باید یک خانه تکانى هایى انجام شود. فعًال کسى اضافه نشده و برنامه کار خودش را انجام 
مى دهد. هنوز صحبتى هم نشــده ولى براى تقویت گروه نیازمند هنرمندان توانمند 

و کاربلد حوزه طنز در رادیو هســتیم. البته باید در عین حال به فکر مشــکالت 
بودجه اى این برنامه هم باشیم.

وى تأکید کرد: باید برنامه ریزى داشته باشــیم براى تربیت و پرورش و 
استفاده از نیروهاى کارآمد و کاربلد حوزه طنز رادیو که اگر افراد نفس کار 

طنز را نداشته باشند طنز پیام خودش را به مخاطب القا نخواهد کرد. 
قرار نیست طنز کاریکاتورى تحویِل مخاطب دهیم. در واقع طنز، 
بشکن و باالبنداز نیست و برنامه صبح جمعه هم باید از خصوصیات 

و ویژگى هاى وزین طنز برخوردار باشد.
کارگردان برنامه «صبح جمعه با شما» در خصوص اجراى زنده 
همراه با مردم گفت: فعًال با این شــرایط بودجه اى صداوسیما 
خبرى از رفتن و بیرون بردن اجــراى برنامه «صبح جمعه با 

شما» در خارج از صداوسیما نیست.
جاویدنیا در پایان درباره ناراحتى قلبى خود گفت: پیش از این 
برنامه رادیویى «راه شب» را هم اجرا مى کردم ولى به دلیل 
مشــکالت قلبى نمى توانم در آن برنامه باشــم و فقط در 

خدمت «صبح جمعه با شما» هستم.

علیرضا جاویدنیا:

«صبح جمعه با شما» 
بشکن و باالبنداز نیست!

ننگننگ

مشود. فعًال کسى اضافه نشده و برنامه کار خودش را انجام 
شـــده ولى براى تقویت گروه نیازمند هنرمندان توانمند 

سســتیم. البته باید در عین حال به فکر مشــکالت
م..

پرورش و ىى داشته باشــیم براىتربیت و
رربلد حوزه طنز رادیو که اگر افراد نفس کار 

 خخودش را به مخاطب القا نخواهد کرد. 
تحتحویِل مخاطب دهیم. در واقع طنز، 
مههصبح جمعه هم باید از خصوصیات 

رددار باشد.
شما» در خصوص اجراى زنده  ه با
نن شــرایط بودجه اى صداوسیما 
اججــراىبرنامه «صبحجمعه با 

سست.
ىى قلبى خود گفت: پیش از این 
ولىبه دلیل مى کردم اجرا ههم
رر آن برنامه باشــم و فقط در 

ههستم.

انتشار عکسى از مهدى پاکدل در کنار رعنا آزادى ور، بازیگر کشورمان موج جدیدى از خبر ازدواج 
مجدد مهدى پاکدل را در فضاى مجازى و رسانه ها به راه انداخت.

مهدى پاکدل یکى از بازیگران آرام و بى حاشیه دنیاى هنر اســت که اولین بار با فیلم «آبى» 
حمید لبخنده در سال 79 به دنیاى ســینما راه یافت و با بازى در نقش هایى موفق راهش را در 

دنیاى هنر هموارتر کرد. 
اگرچه پاکدل همواره سعى مى کند که از حواشى به دور باشد اما انتشار یک عکس در کنار خانم 

بازیگر و فاصله کمى که بین آنها وجود دارد حواشى را براى آقاى بازیگر رقم زد.
انتشار عکسى از مهدى پاکدل در کنار رعنا آزادى ور بازیگر کشورمان ماجراهایى از ازدواج مجدد 
آقاى بازیگر را در فضاى مجازى و رسانه ها به راه انداخت و باعث شکل گیرى حواشى تازه اى 
شد. رعایت نشدن فاصله بین آقا و خانم بازیگر در این عکس موجب گمانه زنى هایى از ازدواج 
مجدد مهدى پاکدل با رعنا آزادى ور شد اما این موضوع تا به این لحظه مورد تأیید یا تکذیب هیچ 

کدام از این چهره هاى مشهور قرار نگرفته است.
مهدى پاکدل بازیگرى که با نقش «طاهر» در سریال «ستایش» بیشتر از قبل در میان مخاطبان 
تلویزیون به شهرت رسید نقش هاى زیادى را در سینما، تلویزیون و تئاتر بازى کرده است. رعنا 
آزادى ور هم یکى از بازیگران سینماست که اولین بار با فیلم «مارمولک» در سال 82 به دنیاى 
سینما راه یافت و «سونامى» به کارگردانى میالد صدرعاملى جدیدترین تجربه بازیگرى او در 
سینماست. نمایش «خانه بوشاسپ درازدست» به کارگردانى على اتحاد که سال 96 روى صحنه 

رفت اولین تجربه تئاترى رعنا آزادى ور بود که در این نمایش با مهدى پاکدل همبازى شد.
مهدى پاکدل و بهنوش طباطبایى سال 89 با هم ازدواج کردند اما این زندگى مشترك چند سالى 

بیشتر دوام نیاورد و این زوج سال 95 از هم جدا شدند.

ازدواج مجدد مهدى پاکدل با 
بازیگر معروف، شایعه یا واقعیت؟!

امین حیایى در سریال «آقازاده» نقشى را بازى مى کند 
که چالشــى جدید براى دوران امــروز بازیگرى او به 

حساب مى آید.
امین حیایى پیش از این در نخســتین ســریال شبکه 
نمایش خانگى یعنى «قلب یخى» با ایفاى نقشى که 
مرموزترین و چندوجهى ترین شخصیت این سریال به 

حساب مى آمد با عنقا کار کرده بود و حاال براى ایفاى 
نقشى پر فراز و نشیب که چالشــى جدید براى دوران 
امروز بازیگرى او به حســاب مى آید به کار تازه عنقا 
پیوســته اســت تا در این مجموعه نیز توانمندى خود 

را محک بزند.
این بازیگر بعد از دومیــن و البته آخرین تجربه اش در 
شــبکه نمایش خانگى، ایفاى نقش در دیگر آثار این 
رســانه را على رغم پیشــنهادات مختلف نپذیرفت و 
ترجیح داد ســومین تجربه اش همکارى دوباره اى با 
حامد عنقا باشد، البته او در چند ماه گذشته با حضور به 

عنوان داور در مسابقه «عصر جدید» بر محبوبیت خود 
افزوده و به کانون توجهات برگشته است.

حیایى که با درخشــش در فیلم «شــعله ور» ساخته 
حمید نعمت ا... و دریافت دیپلم افتخار بهترین بازیگر 
جشــنواره فجر، دوران جدیدى از بازیگــرى خود را 
آغاز کرد، نقش پرفراز و شــیبى را در «آقازاده» تجربه 

مى کند.
بازیگر جدید «آقازاده» تاکنون شش نامزدى براى آثار 
مختلف و پنج جایزه از جمله یک سیمرغ و یک دیپلم 
افتخار از جشنواره فجر، سه تندیس جشن حافظ و یک 

دیپلم افتخار از جشن منتقدین را به ثبت رسانده است 
و عالوه بر ســابقه همکارى با عنقا، با بهرنگ توفیقى 
کارگردان «آقازاده» نیز در سریال «آمین» همکارى 

کرده بود.
پیش از این از حضور یک بازیگر ناشــناخته به عنوان 
نقش اصلى زن این سریال و احتمال حضور «کیوانچ»، 
سوپراستار ترك در این سریال خبر رسیده و همچنین 
اعالم شــده بود مهدى ســلطانى و امین تارخ نقش 
پدر هاى قصه را کــه مقابل یکدیگر قــرار دارند ایفا 

مى کنند.

امین حیایى
«آقازاده» مى شود؟

«چرنوبیل»، این بار 
به روایت روس ها

نان درآوردن
 از اینستاگرام!

بازیگران «پیشى میشى» تکمیل شدند

چرا مهرجویى و نصیریان 40 سال از هم دور بوده اند؟ 

جواد هاشمى، کارگردان و تهیه کننده سینما از حضور «دونالد 
ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا در داســتان فیلم ســینمایى 

«شهر گربه ها» خبر داد.
سیدجواد هاشمى با اشاره به فیلم سینمایى «شهر گربه ها» 
گفت: پیش تولید این پروژه ســینمایى آغاز شده و قرار است 
شــهریور ماه جلوى دوربین برود و تا امروز حضور بازیگرانى 
چون فرهاد آییش، امین زندگانى، الیــکا عبدالرزاقى و امیر 

غفارمنش در این پروژه قطعى شده است. وى بیان کرد: البته 
تعداد دیگرى از بازیگران هســتند که در حال مذاکره براى 

پیوستن آنها به این پروژه هستیم.
این کارگردان ســینما تأکید کرد: «شــهر گربه ها» یکى از 
پروژه هاى پر از ویژوآل افکت است چرا که داستان این فیلم 
خیال انگیز اســت و باید یک فانتزى همراه با دکور، لباس، 
گریم و ویژوآل افکت عجیب داشته باشد که مى توان گفت در 

سینماى فانتزى ایران تقریباً کم نظیر است.
وى ادامه داد: یک شخصیت انیمیشــن خاص در این فیلم 
سینمایى حضور دارد که از چهره هاى شناخته شده جهانى به 
شمار مى رود؛ در واقع قرار است ترامپ رئیس جمهور آمریکا 

نیز در «شهر گربه ها» نقشى داشته باشد.
هاشمى گفت: این پروژه یک فیلم موزیکال است و قرار است 

خواننده هاى حرفه اى در این فیلم بخوانند.

«ترامپ»، بازیگر یک فیلم ایرانى مى شود!

رضا فیاضى معتقد است، برخى از رسانه ها تنها به دنبال چند 
کلیک هستند و براى کسب آن حاضر هستند دست به هر کارى 

بزنند و صداقت کارى براى آنها مهم نیست.
این بازیگر، نویسنده و کارگردان ایرانى که طى هفته هاى اخیر 
اظهارنظرهایش در اعتراض به تفاوت عمیق دستمزد بازیگران 
باسابقه ســینما و تئاتر و برخى چهره هاى جوان پسند عرصه 
بازیگرى خبرساز شده بود گفت: چند وقتى است که برخى افراد 
و رسانه ها ســعى دارند اینطور وانمود کنند که من با همکاران 
بازیگرم برخــورد دارم و از تیترهایى براى این کار اســتفاده 
مى کنند؛ مثًال «حمله شدید رضا فیاضى به نوید محمدزاده... یا 
مهران مدیرى...» که این تیترها به خواننده القا مى کند که من 
رودرروى همکارانم قرار گرفتم. در حالى که واقعاً اینطور نیست.

وى درباره اظهارنظر اخیر خود درباره تفاوت فاحش دستمزدهاى 
بازیگران اظهار کرد: من در آن صحبت ها از آقاى بهزاد فراهانى 

نقل قول مى کردم که ایشــان به تفاوت دســتمزد میلیاردى 
با بازیگرى جوان معترض بودند. حرف مــن این بود که چرا 
استادى مثل بهزاد فراهانى، یا دیگر قدیمى هاى سینما و تئاتر و 
تلویزیون، دستمزد چنان پایینى مى گیرند که حتى بعضى اوقات 

ما از به زبان آوردن رقم دستمزد شرم مى کنیم.

فیاضى که ســال هاى حضورش در عرصه ســینما، تئاتر و 
رادیو تلویزیون ایران کارنامه درخشانى براى او رقم زده است 
مى افزاید: هدف ما اعتراض به شــخص یا اشخاص نیست. 
ما از این تفاوت ها و تبعیض ها گله مندیم وگرنه به اشــخاص 

کارى نداریم.
بازیگر ســریال «معماى شــاه» و «کیمیا» درباره اظهارنظر 
اخیرش درباره مهران مدیرى و برنامه «دورهمى» گفت: آن 
صحبت ها در واقع اظهارنظر من بعد از تماشــاى یک نمایش 
با موضوع «دروغگویى» بود و اصًال مصاحبه نبود. من در آن 
ویدیو ابداً نامى از آقاى مدیرى نیاوردم. مدیرى همکار و رفیق 
چندساله من است. چرا باید به همکارم حمله کنم؟ صحبت از 
دروغگویى بود و من مثال هایى از دروغگویى در تریبون هاى 
عمومى مطرح کردم. مــن از همینجا اعــالم مى کنم که با 

هیچکس سر دعوا ندارم.

رضا فیاضى: چرا باید به مهران مدیرى و نوید محمدزاده حمله کنم

امین حی
که چالش
حسابم
امین حی
نمایش
مرموزتر

امین
«آقا
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حل مشکل خانم گل فوتسال بانوان

منصوریان حاال در لبه دو تیغه قرار دارد. برد برابر االتحاد او را در آستانه دستیابى 
به آرزوى دیرینه قرار مى دهد و باختى که شاید پایانى بر رویا پردازى اش باشد.

وقتى با علیرضا منصوریان صحبت مى کنید خودش به فعال بودن کودك درونى 
که دارد و بیش از حد فعال است اقرار مى کند. ادعایى که وقتى با او به گشت و گذار 
مى روید ثابت مى شود؛ از شرکت در گل کوچک خیابانى گرفته تا بازى با حیوانات 
که به نوعى عشق براى منصوریان محسوب  مى شود. همین کودکى فعال باعث 
شده تا سرمربى ذوب آهن بیش از حد رویا پردازى کند. اما على منصور فوتبال ایران 
یک تفاوت دارد. او با استفاده از علم و تجربه اى که به دست آورده رویایى را در سر 
مى پروراند که با اتکا به دو عنصر ذکر شده قابل دسترسى است. رویایى مثل صعود 
به فینال آسیا و حتى قهرمانى با سبزپوشان اصفهانى که به گفته خودش راه را براى 

مربیگرى در کشورى جز ایران هموار مى کند.
 منصوریان هنوز بغض خفته اى از بازى العین و استقالل در گلو دارد. به خصوص 
وقتى در مصاحبه اى در مورد این مسابقه تلخ از او پرسیده شد، او به سمت راست 
و سى و سه پل نگاه کرد و با نفسى حبس شده گفت: بهتر است بگذریم! گویا آنقدر 
براى منصوریان ناگــوار بوده که او حتى نمى  خواهد صحبتــى در موردش انجام 
دهد. باالخره یکى از دالیلى بوده که شــماره 10 محبوب استقاللى ها را از عشق 

بچگى اش دور کرده است.
منصوریان در طول مصاحبه اش چند بار تاکید کرد بعد از دیدن مسابقات استقالل 
تا پل امامزاده معصوم با اتوبوس مى رفته و بعد از آن پیاده تا شیشه مینا مى رفته تا 
به خانه برسد. پالس هایى که مى خواهد بگوید شناسنامه من صادره از جنوب شهر 
تهران است. شاید به همین دلیل است که منصوریان با جسارت تمام از صعود به 
فینال آسیا با ذوب آهن صحبت مى کند. جسارتى مثل اینکه پاشنه کفش را کشیده 
و با قلدرى مى خواهد پرچم ایران را باال نگه دارد. درست به مانند بازى با الغرافه که 
با استفاده از پرچم سه رنگ ایران و تحریک غرور بازیکنان در رختکن بازى باخته را 

با برد عوض کرد و حاال تنها نماینده فوتبال ایران در آسیاست.
ذوبى ها حاال با پرواز به ســوى امارات آماده بازى با االتحاد عربســتان شده اند. 
تیمى که ســورپرایز دیگر تیم هاى قدرتمند غرب آســیا بــود. بگذارید نام باقى 
تیم ها را بیاوریم؛ الهالل، االهلى و النصر از عربستان، السد و و الدحیل از قطر و از 
الوحده امارات که هر کدام پول دو بازیکنى که دارند بودجه کل ذوب آهن را تأمین 
مى کند. تیمى که پول آنچنانى نداشت اما به قدرى کافى بود تا جلوتر از استقالل 
و پرسپولیس با قدرت از نام فوتبال ایران دفاع کند. منصوریان از آمادگى بدنى و 
هماهنگى تاکتیکى که بین بازیکنان وجود داشت به عنوان بلیت بخت آزمایى 
اســتفاده کرد و حاال در جمع ســوپر میلیاردرهاى عرب زبــان حضور دارد و 

مى خواهد آقایى کند. 
منصوریان از حضور در این مرحله و رویارویى با نماینده عربســتان خاطره 
خوشى دارد. او چهار ســال قبل همراه با نفت تهران در مرحله یک هشتم 
نهایى لیگ قهرمانان برابر االهلى عربستان قرار گرفت و توانست با خلق 
شگفتى شاگردان کریستین گروس سوئدى را در جده حذف کرده و پا به جمع 
هشت تیم برتر بگذارد. درست به مانند موقعیتى که در حال حاضر دارد. او با 
تیمى متشکل از سربازان ایران عالوه بر دو بازیکن آفریقایى به جنگ نابرابر 
با االتحاد مى رود. نماینده عربســتان که پول چهار بازیکنش برابر با بودجه 
کل باشگاه ذوب آهن است. اما سبزپوشان همراه با سرمربى پر انرژى خود 
عنصرى به نام امید و انگیزه دارند که مى تواند هر حریفى را زمینگیر کند؛ 

از پولدار تا قدرتمند.

به االتحاد رحم نکنید
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 تیم فوتبال ذوب آهن در مرحله یک شــانزدهم باید برابر االتحاد 
عربستان قرار بگیرد، دیدار رفت امشب در شهر دبى و در ورزشگاه 
زعبیل برگزار مى شود و بازى برگشت نیز درشهر دوحه و به میزبانى 

تیم ایرانى برگزار خواهد شد.
شاگردان منصوریان در صورت موفقیت در این دو بازى باید در مرحله 
بعد به مصاف یکى از نمایندگان دیگرعربســتان برود، برنده دیدار 
الهالل و االهلى عربستان حریف آینده ذوب آهن در صورت صعود 
خواهند بود. این پایان کار ذوبى ها و تیم هاى عربستانى نیست و تیم 
النصر که در این مرحله کار نسبتا راحتى برابر الوحده امارات دارد که 
برنده این دیدار با برنده دیدار الســد و الدحیل بازى مى کنند. النصر 
مى تواند در صورت صعود ذوب آهن به مرحله نیمه نهایى سومین 

حریف نماینده ایرانى نیز باشد.
ذوبى ها در چهار فصل اخیر لیگ قهرمانان آسیا حضور داشته و سه 
بار تا این مرحله نیز صعود کرده که هیچگاه در این ســه سال اخیر 
نتوانســته به مرحله یک چهارم راه پیدا کند.آنها در فصل 2010 تا 
فینال مسابقات توانستند پیش بروند و در آن مرحله برابر سئونگنام 
کره جنوبى شکست خوردند. سبزهاى اصفهانى در فصل 2011 نیز 
تا مرحله یک چهارم نهایى صعود کردند و بعد از یک تساوى و یک 

شکست از صعود به مرحله نیمه نهایى باز ماندند.
اهالى فوتبال ایران امیدوارهستند که تنها نماینده فوتبال ایران حاضر 
در این مرحله بتواند براى ســومین بار به مرحله یک چهارم نهایى 

موفقیت بیشتر تالش کند.صعود کند و براى 

  تیم فوتبال سپاهان   در شرایطى به مصاف امیدهاى باشگاه رفت 
که امیرقلعه نویى بیشــتر به بازیکنانى فرصت بازى داد که مقابل 
گهر بازى نکرده بودنــد یا مدت زیادى در زمین مســابقه حضور 

نداشتند.
این دیدار در نهایت با پیروزى 2 بر 1 تیم بزرگساالن سپاهان خاتمه 
یافت تا امیر قلعه نویى و شاگردانش هشتمین دیدار تدارکاتى پیش 

فصل لیگ نوزدهم را تجربه کرده باشند.
با احتساب این نتیجه، طالیى پوشان 7 پیروزى و یک تساوى به 

دست آورده اند تا در دیدارهاى دوستانه 22 امتیازى شوند. 
گل هاى این مسابقه براى سپاهان توســط على قربانى و محمد 
محبى به ثمر رسید، که در بازى هاى قبلى و به خصوص در اردوى 

ترکیه هم براى تیمشان، گل هاى مهمى ثبت کرده بودند.

باشــگاه کارون ارونــد خرمشــهر از ابوالفضــل عکاشــه بازیکــن ســابق این تیم
 شکایت کرد.

وکیل باشگاه کارون اروند خرمشهر در گفت و گویى اظهار داشت:ابوالفضل عکاشه بازیکن 
فصل گذشته ى کارون اروند خرمشهر قرارداد خود را به صورت یک طرفه و غیر قانونى 

فسخ کرد و به تیم سپاهان اصفهان پیوست.
وى افزود:طبق قراردادى که عکاشه با باشگاه کارون اروند خرمشهر دارد و این بازیکن 
نمى تواند یک طرفه قرارداد خود را فسخ کند و طبق این قرارداد او باید به تیم کارون اروند 

خرمشهر برگردد. 

با اعالم حیدر بهاروند رئیس ســازمان لیگ مراسم 
قرعه کشى نوزدهمین دوره لیگ برتر فردا سه شنبه  

در شهر مشهد برگزار مى شود.
محمدرضا داورزنى معاون وزارت ورزش و جوانان 
چند روز قبل اعالم کرد که رقابت هاى لیگ برتر 
روز 23 مردادماه آغاز خواهد شد هرچند سازمان 
لیگ برتردیروزاعالم کرد که برگزارى مسابقات 

منوط به آمادگى کامل ورزشگاه ها خواهد بود.
بــا ایــن وصــف امــا ســازمان لیــگ تاریخ 

قرعه کشى مســابقات را اعالم کرد؛ بر این اساس  
روز  سه شنبه در شهر مشهد مراســم قرعه کشى این 

رقابت ها برگزار خواهد شــد. حیدربهاروند رئیس سازمان 
لیگ برتر فوتبال ایــران در ارتباط با برگزارى مســابقات گفت:« 

شروع مسابقات لیگ منوط به ایجاد الزامات ایمنى 
و امنیتى در ورزشــگاه ها و انجام شماره دار شدن

 صندلى ها، فروش الکترونیکى بلیت مســابقات، 
نصب گیت هــا و دوربیــن هاى مداربســته در

 ورزشگاه ها خواهد بود.»
نکته قابل توجه اینجا است که سازمان لیگ هنوز 
ساعت و محل دقیق مراســم و همچنین شرایط 
برگزارى آن را اعالم نکرده اســت. لیگ نوزدهم 
با توجــه به مســایل گوناگون مى توانــد یکى از 
عجیب ترین ادوار مســابقات باشــد. حاال باید دید 
برگزارى مراســم قرعه کشــى بدون اینکــه تاریخ 
برگزارى آن مشخص باشد در ادامه چه نقد و تحلیل هایى 

را به خود خواهد دید.

سارا شیربیگى ستاره تیم فوتسال بانوان ایران از 
حل مشکل قراردادش با باشگاه نامى نو خبر داد.

 در روزهاى اخیر اخبار زیادى در خصوص مشکل 
خانم گل فوتبال ایران و آسیا با باشگاه قبلى اش 
یعنى نامى نوى اصفهان منتشر شد. سال قبل سارا 
شیربیگى قراردادى دو ساله به ارزش 50 میلیون 
تومان با نامى نو بست اما امسال تصمیم گرفت که 
این تیم را ترك کند. نکته عجیب این که باشگاه 
اصفهانى براى صدور رضایت نامه این بازیکن مبلغ 
50 میلیون تومان را طلب کرد که در صورت پرداخت 

آن، در واقع شیربیگى باید دریافتى یک سال گذشته 
خود را به نامى نو مى پرداخت!

با این حال او روز گذشــته به اصفهــان رفت و 
مذاکراتى را با مدیران این باشــگاه داشــت. در 
نهایت قرار و توافق شد که تیم آینده شیربیگى با 

پرداخت مبلغى رضایت نامه این بازیکن را بگیرد.
به نظر مى رسد خانم گل فوتسال در آینده به تیمى 
مشهدى خواهد پیوست. هیئت خراسان رضوى 
تنها تیم فوتسال فعال در لیگ برتر فوتسال بانوان 

است.

دوباره باید ” ال“ ها را به زمین بزنى

22  امتیاز از دیدارهاى دوستانه

اروند شکایت مى کند

لیگ، فردا قرعه کشى مى شود، تاریخ دقیق برگزارى 
مسابقات مشخص نیست

ىراى موفقیت بیشتر تالش کند.د و ب
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آتیال حجازى درباره شرایط تیم فوتبال استقالل اظهار 
داشت: استقالل بازیکنان زیادى از دست داده و به جاى 
آنها نفرات جدیدى آمده اند و تا بخواهند با شرایط استقالل 
آشنا شوند، به زمان نیاز دارند. شرایط کمى سخت است، 
آن هم با توجه به اینکه بیشتر تیم ها از جمله پرسپولیس، 
سپاهان و تراکتورسازى اســتخوان بندى فصل گذشته 

خود را حفظ کرده اند.
وى با اشاره به حضور استراماچونى در استقالل تصریح 
کرد: همه چیز مثل هندوانه در بسته است. استراماچونى 
کارنامه خیلى قوى نداشته و در تیم هاى مثل اینترمیالن، 
اسپارتاپراگ و ... نتایج درخشانى نگرفته است. برخى ها 
مى گویند او ســرمربى اینتر بوده؛ بله او آنجا مربیگرى 
کرده، اما چه نتایجى گرفته اســت؟ امیدوارم اســتارت 
موفقیتش در استقالل باشد و بتواند نتایج خوبى بگیرد. 
اگر چه استقالل بازى هاى تدارکاتى اش را با برد پشت 
سر گذاشته، اما برد و باخت در این بازى ها مهم نیست. 
در بازى هاى رسمى از استقالل جدید رونمایى مى شود. 

امیدوارم اســتقالل با مربى جدید بتواند هوادارانش را 
خوشحال کند.

بازیکن و مربى پیشین تیم استقالل در خصوص جدایى 
مهدى رحمتى و پژمان منتظرى گفت: جدایى رحمتى 

از استقالل اشــتباه بود. رحمتى هر زمان درون دروازه 
قرار مى گرفت، عملکرد خوبى نشــان مــى داد. برخى 
حواشى باعث جدایى رحمتى شد و امیدوارم این مسئله 
لطمه اى به اســتقالل نزند. وجود سیدحسین حسینى 
آماده مى تواند اتفاق مثبتى براى استقالل باشد، اما اگر 
رحمتى مى  ماند، شرایط بهتر بود. منتظرى نیز سال ها 

براى استقالل زحمت کشیده و نمى دانم جدایى او با میل 
خودش بود یا باشگاه او را نمى خواســت. فوتبال امروز 

حرفه اى شده و با کسى تعارف ندارد.
حجــازى در خصوص اینکــه آیا پیشــنهادى براى 

مربیگرى به او رســیده یا نه، خاطرنشان کرد: یک 
پیشنهاد از لیگ دسته اول دارم و در روزهاى آینده 

تکلیفم مشخص خواهد شد.

مهمترین ترانســفر تابستانى لیگ نوزدهم چه کســى بود؟ جواب این 
ســوال، نیاز به زمان زیادى براى فکر کردن دارد. این فصل بر خالف 
همیشه، سرخابى هاى پایتخت سورپرایزى براى هواداران شان نداشتند. 
در سال هاى گذشــته، طرفداران این دو تیم عادت داشتند با چند خرید 
بزرگ، به استقبال فصل جدید بروند. پرسپولیس فصل پیش که از نقل و 
انتقاالت محروم بود، مهدى ترابى یکى از مهمترین بازیکنان لیگ برتر 
را خرید. فصل قبل از آن با خرید منشا، نفر سوم جدول گلزنان و گذاشتن 
او کنار طارمى یک ســورپرایز جذاب به هوادارانــش هدیه داد. خرید 
بیرانوند و وحید امیرى، مهمترین خریدهاى آن ها در لیگ شانزدهم بود 
و رامین رضاییان و محسن مسلمان، به اندازه کافى براى لیگ پانزدهم 

جذاب بودند.
در اســتقالل بمب ها، معموًال پر ســر و صداتر از پرســپولیس منفجر 
مى شدند. فصل پیش آنها با سر و صداى زیاد، على کریمى و تبریزى را 
خریدند و فصل قبل از آن آبى پوش شدن داریوش شجاعیان با رقمى 
رکورد شکن، مدت ها تیتر رسانه ها بود. لیگ شــانزدهم با ورود کاوه 
رضایى، وریا غفورى، بختیار رحمانى و فرشید باقرى، شلوغ تر از همیشه 
براى استقالل دنبال شــد. لیگ پانزدهم هم آنها عالوه بر برگرداندن 
رحمتى با خریــد جابر انصارى و پــرو پییچ آقاى گل فوتبــال آلبانى، 

امیدهاى زیادى براى هواداران شان ایجاد کردند.
امسال اما خبرى از هیچ خرید پر ســر و صدایى نشد. برگرداندن وحید 
امیرى و فرشــاد احمدزاده، شاید روى نتایج پرســپولیس تأثیر بگذارد 

اما چیزى بود کــه همه از ماه ها قبــل، پیش بینــى اش را مى کردند. 
پرسپولیســى ها در خرید دوباره طارمى هم موفق نبودند. در استقالل 
ســیاوش یزدانى را مى توان سرشــناس ترین خرید این تیم دانست. 
بازیکنى که هیچ شباهتى، به یک بمب تابستانى ندارد. شاید بزرگترین 
تاثیر استقالل در نقل و انتقاالت، فروش مهدى رحمتى بود که یکى از 

کاندیداهاى مهمترین نقل و انتقال این فصل لیگ برتر است.
وظیفــه داغ کردن نقل و انتقاالت ســال قبل بیشــتر از اســتقالل و 
پرسپولیس، روى دوش تراکتورسازى بود. آن ها با خرید دژاگه، شجاعى 
و حاج صفى، یک تابســتان رویایى براى هواداران شان ساختند. امسال 
انگار تراکتورى ها هم بخاطر حاشــیه هاى فصل پیش، حســابى آرام 
شده اند. رشید مظاهرى و رضا اســدى را مى توان بزرگترین خریدهاى 
فصل آن ها دانست. بازیکنانى که هیچکدام، نمى توانند یک شکار بزرگ 

و پر سر و صدا در نقل و انتقاالت باشند.
سپاهان هم اوضاع متفاوتى با ســایر مدعیان نداشت. فصل پیش تیم 
قلعه نویى با آوردن کى روش، ایرانپوریان و کیانى فعالیت زیادى در نقل 
و انتقاالت داشت. سال هاى قبل از آن هم ساســان انصارى و مهرداد 
محمدى را خریده بود. با این حال آن ها هم ترجیح دادند این فصل، بجز 
محمدرضا حسینى خرید بزرگى نداشته باشــند. حسینى مثل رحمتى، 
جزو کاندیداهاى مهمترین خرید فصل است. با این تفاوت که نداشتن 
هیچ بازى ملى و قهرمانى لیگ در سن 29 سالگى، باعث شده کاریزماى 
الزم براى تبدیل شدن به داغ ترین چهره نقل و انتقاالت را نداشته باشد.

ستاره ایرانى ریو آوه پرتغال در نخستین بازى رســمى براى این تیم موفق به 
گلزنى شد.

در چارچوب مســابقات دور دوم لیگ کاپ پرتغال، تیم ریو آوه که همانند دیدار 
تدارکاتى اخیرش مهدى طارمى را بین نیمکت نشــیان داشــت، در استادیوم 
اختصاصى خود میزبان تیم اولیِویرنسه دسته اولى بود. نیمه اول این مسابقه با 
برترى 3 بر صفر یاران طارمى به پایان رسید و در دقیقه 57 توسط نونو سانتوز 
گل چهارم را به ثمر رساند تا درآســتانه صعود به مرحله سوم 

لیگ کاپ قرار بگیرد.
مهدى طارمى در دقیقه 63 به عنوان دومین تعویضى 
ریو آوه وارد زمین شد و جاى سانتوز به میدان رفت، اما 
پنج دقیقه بعد اولیِویرنســه یکى از گل هاى خورده را 

جبران و نتیجه را 4 بر یک کرد.
ستاره ایرانى ریو آوه که در دیدار تدارکاتى اخیرشان برابر 
فامالیسائو حضور تعویضى داشت  هم در 
حالى که به عنوان بازیکن جانشــین 
وارد زمین شده بود، عملکرد موثرى 
نشان داد و توانست در دقیقه 70 و 
کمتر از 10 دقیقه بعد از ورودش به 
زمین، پنجمین گل تیمش را به 

ثمر رساند.
یــاران طارمــى در دقیقه 87 
یک گل دیگر وارد دروازه تیم 
اولیِویرنسه کردند تا به برترى 
6 بر یک دست یابند و به مرحله 
ســوم لیگ کاپ پرتغال صعود 

کنند.

نقل و انتقاالتى که بمب و تلفات نداشت
آتیال حجازى:

استخوان بندى سپاهان و پرسپولیس حفظ شده است

مهدى طارمى با گلزنى در لیگ کاپ 
شــروع کرد

سال بانوان 

هوادارانش را

وص جدایى 
ایى رحمتى 

درون دروازه 
ـى داد. برخى 
م این مسئله 
سین حسینى

باشد، اما اگر 
ى نیز سال ها 

دایى او با میل 
زززروز  فوتبال ام

هادى براى 
کرد: یک
ى آینده 

57 تو رسید و در دقیقه 7 بر صفر یاران طارمى به پایان 3برترى 3
گل چهارم را به ثمر رساند تا درآســتانه صعو

لیگ کاپ قرار بگیرد.
63 به عنوان 3مهدى طارمى در دقیقه
ریو آوه وارد زمین شد و جاى سانتوز به
پنج دقیقه بعد اولیِویرنســه یکى از گ

4جبران و نتیجه را 4 بر یک کرد.
ستاره ایرانى ریو آوه که در دیدار تدارکات
فامالیسائو حضور تعویض
حالى که به عنوان باز
وارد زمین شده بود،
نشان داد و توانست
0کمتر از 10 دقیقه
زمین، پنجمین

ثمر رساند.
یــاران طارمـ
یکگل دیگر
اولیِویرنسه کر
6 بر یک دست
ســوم لیگ کا

کنند.

 است
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه اجرایى قانون تعیـین 
تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر آراء صادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى شهرستان فالورجان تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است لذا مشــخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر 
به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصلــه 15 روز در روزنامه هاى نصف جهان و عصر 
اصفهان آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضى داشــته باشــند ، مى توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تســلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواســت خود را به مرجع صالح قضایى تقدیم نمایند .بدیهى 
اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض ، طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد .
1 - راى شماره 139760302007003443 مورخ 97/12/05 سلطنت سدهى فرزند حسین  
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 187,20 مترمربع قسمتى از  پالك شماره 15 
اصلى واقع در فالورجان  بخش 9 ثبت فالورجان مع الواسطه  خریدارى شده از مالک رسمى 

علیرضا رستگارى فرزند رضا مى باشد 
2 - راى شماره 139860302007004180 مورخ 98/03/25 کبرى جمالى قهدریجانى 
فرزند امیر قلى نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 200 مترمربع قسمتى از پالك 
شماره 385 اصلى واقع در قهدریجان  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از 

مالک رسمى غالمعلى جوانمردى فرزند على آقا 
3 - راى شماره 139860302007004136 مورخ 98/03/22اقاى صفر شاه سنائى گنیرانى 
فرزند رحیم  در ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 18,85 مترمربع  قسمتى از پالك شماره 
356 فرعى از یک اصلى واقع در کارالدان  بخش 9 ثبت فالورجان که مالک اصلى شخص 

متقاضى مى باشد  
4 - راى شماره 139860302007004143 مورخ 98/03/22 خانم بتول شجاع فالورجانى 
فرزند حسین در ششــدانگ یکباب خانه  نیمه تمام  به مساحت 86,43 مترمربع قسمتى از  
پالك شماره683 فرعى از  15 اصلى واقع در فالورجان  بخش 9 ثبت فالورجان مع الواسطه 

خریدارى شده از مالک رسمى ابراهیم رهنما فرزند علینقى
5 - راى شــماره 139860302007004138مــورخ 1398/03/22 علــى اصغر کیانى 
فالورجانى  فرزند  رمضان نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 193,43 مترمربع 
قسمتى از پالك شماره 15 اصلى واقع در فالورجان  بخش 9 ثبت فالورجان مع الواسطه 

خریدارى شده از مالک رسمى عبدااله کیانى فالورجانى مى باشد
6 - راى شــماره 139860302007004173 مــورخ 98/03/25 خانم محترم شــفیعى 
فالورجانى فرزند غالمحسین در ششــدانگ از یکباب خانه  به مساحت 167,42 مترمربع 
قسمتى از پالك شماره 961فرعى از  15 اصلى واقع در فالورجان بخش 9 ثبت اصفهان که 

مالک رسمى شخص متقاضى مى باشد
7 – راى شماره 139860302007004137مورخ 98/03/22 رضا قلى دهقان فالورجانى 
فرزند حسن  در ششدانگ یکباب ساختمان تجارى مسکونى به مساحت 89,68 مترمربع  
قسمتى از پالك شــماره 15 اصلى واقع در فالورجان  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریدارى شده از مالک رسمى حسن احمدى فرزند قاسمعلى 
8 - راى شما 139860302007004152مورخ 3/23 /98 محسن توکلى گارماسه فرزند 
على نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 152,80 مترمربع قسمتى  پالك شماره 
149 فرعى از 406 اصلى واقع در گارماسه بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده 

از مالک رسمى محمود کال نتر معتمدى
9 - راى شــماره 139860302007004175 مــورخ 98/03/25 زهراکیانى فالورجانى 
فرزند محمدعلى نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 250,15 مترمربع پالك 15 
اصلى واقع در فالورجان  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى 

مظاهررهنما.
10 - راى شــماره 139860302007003284ورخ 98/01/24 عباس شفیعى دارافشانى 
فرزنداسماعیل نسبت به ششــدانگ یکباب بهاربند به مســاحت 110,74 مترمربع536 
اصلى  واقع در دارافشان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى 

عبدالحسین شفیعى دارافشانى
11 - راى شــماره 139860302007004142 مورخ 98/03/22 محسن شفیعى  فرزند 
قدرت اهللا نسبت به ششــدانگ یکباب خانه نیمه تمام به مساحت 166,81 مترمربع پالك 
شماره8فرعى از 21 اصلى واقع در سودرجان  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى 

شده از مالک رسمى عباس یزدى فرزند شیرعلى
12 - راى شــماره 139860302007004178 مورخ 98/03/25 زهرااســدى اجگردى  
فرزندغالمعلى نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت    150,69مترمربع قسمتى از 
پالك 32اصلى واقع در اغچه بدى بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک 

لطف اهللا راستى فرزند محمدحسن.
13 - راى شماره 139860302007003445  مورخ 98/02/03 محسن فالحیان  کلیشادى  
فرزندحسین نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 623,26مترمربع پالك شماره 41 
اصلى واقع درسهلوان  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده از مالک رسمى 

براتعلى نوروزى فرزندکریم
14 - راى شماره 139860302007004151 مورخ 98/03/23 اعظم زارع الرگانى  فرزند 
قاسمعلى نسبت ششدانگ یکباب خانه نیمه تمام به مساحت 164,77 مترمربع پالك شماره 
449اصلى واقع در الرگان  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده ازمالک رسمى 

حسن اسماعیلى الرگانى فرزندغالمرضا.
15 - راى شماره 139860302007004150 مورخ 98/03/23 محمدشفیعى فالورجانى 
فرزندابراهیم نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 295,73 مترمربع پالك شماره 
فرعى  از 14اصلى واقع در موسیان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده ازمالک 

رسمى ابراهیم شفیعى فرزندعلى محمد
16 - راى شماره 139860302007004328 مورخ 98/04/02 علیرضارحمانى فرزندعباس 
نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 170,67 مترمربع پالك شماره 672فرعى 
از53اصلى واقع در یزدآباد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده ازمالک رسمى 

سیدحسین نکوئى.
17 - راى شماره 139860302004056 مورخ 98/03/13 افسانه کشاورز فرزند نعمت اهللا 
نسبت به ششدانگ یکباب  خانه به مساحت 219,60مترمربع پالك شماره 17فرعى از667 
اصلى واقع دربلوارشفق  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى 

فضل اهللا هدایت فرزندسراج
18 - راى  شــماره 139860302007004165  مورخ 98/03/25 سردارعباسى تشنیزى  
فرزندبهرام نسبت به 40سهم مشاع از 160ســهم ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 160 
مترمربع پالك شماره 2707فرعى از667 اصلى واقع در بلوارشفق  بخش 9 ثبت اصفهان 

مالک رسمى خود شخص متقاضى است
19 - راى شــماره 139860302007004163 مورخ 98/03/25 مرتضى باقرى طادى 
فرزندیداهللا نسبت به 40سهم مشاع از160سهم ششــدانگ  یکباب خانه به مساحت 160 
مترمربع پالك شماره 2707فرعى از667 اصلى واقع در بلوارشفق  بخش 9 ثبت اصفهان 

مالک رسمى خودشخص متقاضى است
20 - راى شماره 139860302007004166 مورخ 98/03/25 مصطفى اسماعیلى شاهزاده 
على اکبرى فرزندرحمت اهللا نسبت به 40سهم  مشاع  از160سهم ششدانگ یکباب  خانه به 
مساحت 160مترمربع  فرعى2707  واصلى 667 واقع در بلوارشفق   بخش 9 ثبت اصفهان 

مالک  رسمى خود متقاضى است   
21 - راى شــماره 139860302007004167 مورخ 98/03/25 سحرسعیدى  والشانى 
فرزندعنایت اله نسبت به 20سهم مشاع از 160 سهم ششدانگ یکباب خانه به مساحت 160 
مترمربع پالك شماره 2707فرعى از667 اصلى واقع در بلوارشفق  بخش 9 ثبت اصفهان 

مالک رسمى  خود متقاضى است
22 - راى شماره 139860302007004168 مورخ 98/03/25 ولى اله دهقان فرزندرحمت 
اله نسبت به 20سهم مشاع از160 سهم ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 160 مترمربع 
پالك شماره 2707فرعى از667 اصلى واقع در بلوارشــفق  بخش 9 ثبت اصفهان  مالک 

رسمى  خود متقاضى است
23 - راى شماره 139860302007003874 مورخ 98/03/01 بهمن رضایى فرزند امراله 
نسبت به ششدانگ یکباب مرغدارى  به مســاحت 7287/09مترمربع پالك شماره فرعى 

از496اصلى واقع در جوچى بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شــده از مالک 
رسمى امراله رضایى

24-راى شــماره 139860302007004560 مــورخ 98/04/18 بتــول جهانبخــش 
فرزندحیدرعلى نسبت به ششــدانگ یکباب مغازه  به مساحت 18,2مترمربع پالك شماره 
356فرعى ازیک اصلى واقع در کارالدان بخش 9 ثبت اصفهان مالک رسمى خودمتقاضى 

است.
25-راى شماره 139860302007004141 مورخ 98/03/22 ابراهیم نصرى نصرآبادى 
فرزندرضا نسبت به ششــدانگ یکباب خانه  به مســاحت 103,43مترمربع پالك شماره 
287فرعى ازیک اصلى واقع در کارالدان بخش 9 ثبت اصفهان مالک رسمى خودمتقاضى 
است. تاریخ انتشار نوبت اول :  روز  یکشنبه  مـورخ 30 / 04 /1398تاریخ انتشار نوبت دوم : 
روز   دوشنبه مورخ   1398/05/14م الف: 538108 حسین زمانى- رئیس اداره ثبت اسناد و 

امالك  شهرستان فالورجان/4/367
تحدید حدود اختصاصى

شماره: 139821702023002328- 98/5/9 چون تحدید حدود ششدانگ یک باب خرابه 
پالك شماره 2709/4 واقع در بخش چهار ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام دولت 
جمهورى اسالمى ایران به نمایندگى وزارت آموزش و پرورش در جریان ثبت است و به علت 
عدم امکان حضور و مسدود بودن محل به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 
15 قانون ثبت و طبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود پالك مرقوم در روز شنبه 98/06/09 
ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد  آمد لذا به موجب این آگهى به کلیه مجاورین 
اخطار مى گردد که در روز و ســاعت مقرر در این آگهى در محل حضور یابند و اعتراضات 
مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود 
تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشــار: 98/05/14 م الف: 552245 صفایى- رئیس 

منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /5/207
ابالغ اخطاریه ماده 102

شماره پرونده: 139604002004000280/1 شماره بایگانى پرونده: 9601059/2 شماره 
ابالغیه: 139805102004001850 تاریخ صدور: 1398/05/03 آگهى ابالغ اخطاریه ماده 
102 پرونده کالســه: 139604002004000280/1- چون از طرف بانک رفاه کارگران 
نسبت به ارزیابى ششــدانگ پالك 2036/18 بخش چهار ثبت شمال اصفهان متعلق به 
مرتضى پاك منش در مقابل طلب بانک مذکور بازداشت شده واخواهى گردیده لذا طبق ماده 
102 آئین نامه اجرائى بقید قرعه حمید کثیرى عسکرانى بعنوان کارشناس انتخاب گردیده 
لذا مراتب بدینوسیله بشما اعالم مى شود که طبق مقررات کارشناس مذکور نسبت به ارزیابى 
اقدام خواهد نمود. این آگهى یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان منت شــر مى 

گردد. م الف: 553436 اسدى اورگانى- رئیس اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /5/208
ابالغ اجراییه

شماره پرونده: 139704002003004902/1 شماره بایگانى پرونده: 9706876/1 شماره 
آگهى ابالغیــه: 139803802003000084 تاریخ صــدور: 1398/03/02 ابالغ اجرائیه 
قرارداد بانکى به کالســه 9706876/1- بدینوسیله: - مســعود جوادى سبدانى نام پدر: 
عبدالرســول تاریخ تولد: 1368/05/24 شــماره ملى: 1130059464 شماره شناسنامه: 
1130059464 به نشــانى: اصفهان خ امام- مارچین- ك گلســتان ك مهدیه کدپستى 
8194673153 – مسعود مزروعى سبدانى نام پدر: على تاریخ تولد: 1364/06/01 شماره 
ملى: 1292197013 شماره شناسنامه: 4420 به نشــانى: مارچین- خ اسماعیلى- پ 23 
کدپســتى 8196984893 – داریوش میزبانى نام پدر: محسن تاریخ تولد: 1371/03/08 
شماره ملى:  1271156768 شماره شناســنامه: 1271156768 به نشانى: خانه اصفهان- 
خیابان زعفرانیه کوچه اطلس کد پستى 8194645491 ابالغ مى شود که بانک ملى شعبه 
خیابان طالقانى اصفهان به اســتناد قرارداد بانکى شماره 9407024083- 1394/03/24 
جهت وصول اصل طلب: مبلغ 76/599/561 ریال، سود 21/490/270 ریال، خسارت تاخیر 
تادیه: مبلغ 44/295/999 ریال، خسارت تاخیر روزانه: مبلغ 117/029 ریال، تاریخ مبناى 
محاسبه خسارت: 1397/09/25 مى باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست 
صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونى پرونده اجرائى به کالسه 9706876/1 در این 
اداره تشکیل شــده و طبق گزارش مورخ 97/10/29 به آقایان مسعود مزروعى سبدانى و 
مسعود جوادى سبدانى و مورخ 1397/10/30 به آقاى داریوش میزبانى توسط مامور، محل 

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

553364 اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /5/209
ابالغ اجراییه

شماره پرونده: 139804002003000912/1 شماره بایگانى پرونده: 9801319/1 شماره 
آگهى ابالغیه: 139803802003000166 تاریخ صــدور: 1398/04/23 آگهى ابالغیه 
اجرائیه قرارداد بانکى- بدینوســیله به – ســهراب رضائى نام پدر: نظرعلــى تاریخ تولد: 
1354/01/09 شماره ملى: 1092024549 شماره شناسنامه: 11 به نشانى: اصفهان خیابان 
جى سه راه شهید رجایى کوچه شــهید زمانى بن بست عقیق آخر بن بست منزل سه طبقه 
سمت راست کدپستى 8163833131 ابالغ مى شــود که بانک ملى شعبه سروستان جى 
اصفهان به استناد قرارداد بانکى شماره 6602937901006 ، تاریخ سند: 1395/01/25، 
جهت وصول مبلغ 174770083 ریال بابت اصل طلب و مبلغ 39342960 ریال خسارت 
تاخیر تادیه تا تاریخ 1398/02/26 و خسارت روزانه به 116/513 ریال تا روز تسویه کامل 
بدهى بانضمام کلیه هزینه هــاى قانونى و اجرایى و حق الوکاله طبق مقررات علیه شــما 
اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائى به کالسه 9801319 در این اداره تشکیل شده و طبق 
گزارش مامور پست، محل اقامت شما به آدرس متن سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضاى 
بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا  مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکى از روزنامه محلى 
آگهى مى شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهى که روز ابالغ محسوب مى 
گردد، نســبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائى جریان خواهد یافت. م 

الف: 553334 اسدى- رییس اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /5/210
ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ وقت رسیدگى و ابالغ دادخواست و ضمائم- خانم جواهر حصیرى دادخواستى به مبلغ 
122/200/000 ریال بطرفیت آقاى رضا خزایى که اعالم شده مجهول المکان است تقدیم 
و به کالسه 235/98 در شعبه چهارم حقوقى شوراى حل اختالف لنجان ثبت گردیده و به 
علت مشخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر شورا و بنا به تقاضاى خواهان 
و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى 
کثیراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت مى شود در روز شنبه مورخ 98/6/23 ساعت 8/30 در 
جلسه شورا حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را 
دریافت نماید در غیر این صورت وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و شورا غیاباً رسیدگى و اتخاذ 
تصمیم خواهد نمود. م الف: 553380 شعبه چهارم  حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

لنجان (مجتمع شماره یک) /5/216
اخطار اجرایى

محکوم علیه حســن محمودى صاحبى مجهول المکان و محکوم له مسعود حاتمى زاده 
باوکالت رسول حق شناس  بنشانى شــاهین شهر خ شهرك میالد خ معراج فرعى 6 غربى 
پ 15  به موجب راى شــماره 340 تاریخ 28 / 9 / 97 حوزه 7 حقوقى شوراى حل اختالف 
شهرستان شاهین شهر محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 000 / 000 / 150 ریال 
بابت اصل خواسته و مبلغ 000 / 875 / 2 ریال هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل مطابق 
تعرفه و پرداخت خسارت تاخیر تادیه وفق شاخص اعالمى بانک مرکزى با محاسبه دایره 
اجراى احکام از تاریخ سررسید 28 / 10 / 96 لغایت زمان پرداخت در حق محکوم له و حق 
الوکاله وکیل طبق تعرفــه در حق محکوم له و پرداخت هزینه دادرســى و هزینه عملیات 
اجرایى نیز به عهده محکوم علیه اســت 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 بــه بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و اســتیفاء 
محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجراییه نداند باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قســمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد 
صریحا اعالم نماید   550697 /م الف.  قاضى شــعبه هفتم  حقوقى شوراى حل اختالف 

شاهین شهر/ 5/211 

سرپرست امور کنترل کیفى شــرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان درباره چگونگى سنجش میزان سالمت 
آب آشــامیدنى و چگونگى رصد آن اظهــار کرد: آب 
آشامیدنى اصفهان به طور روزانه در 50 نقطه مختلف 

شهر در شاخص هاى متعدد آزمایش مى شود.
محمود نجفى در گفتگو بــا «ایرنا» با بیان اینکه مرکز 
آزمایشگاه تصفیه خانه آب اصفهان(باباشیخعلى) واقع 
در غرب اصفهان و شبکه بهداشــت زیر نظر دانشگاه 
علوم پزشــکى متولى امر ســالمت مردم نیز به طور 
مجزا بررســى شــاخص هاى کیفى را بر عهده دارند، 
افزود: بنابراین مى توان نتیجه گرفت که آزمایش هاى 

اندازه گیرى سالمت آب در سه مجموعه مستقل انجام 
مى شود و بى شک سالمتى و کیفیت آب در حد باالیى 

است.
به گفته این مقام مسئول این روزها حداکثر از 42 چاه در 
مناطق گوناگون شهر مانند قائمیه، درچه، آتشگاه، وحید، 
نظر غربى و توحید به صورت دوره اى و بر حســب نیاز 
استفاده و حدود 1200 تا 1300 لیتر بر ثانیه وارد شبکه 
آب آشامیدنى مى شــود. وى تصریح کرد: در روزهاى 
گرم با اضافه شــدن آب چاه ها به آب حاصل از تصفیه 
خانه اصفهان (باباشــیخعلى) میزان کیفیت آب کمى 

تغییر مى کند.

آیین بازگشــایى ســالن آمفى تئاتر روباز و ساختمان 
ادارى باغ نور همزمان با جشــن بزرگ «شهر یادت 

نره» شامگاه شنبه 12 مرداد 98 برگزار شد.   
مجموعه باغ نور اصفهان در زمینى به مساحت 2100 
مترمربع واقع شده است که 1950 مترمربع آن فضاى 
روباز و صحنه نمایــش و 150 مترمربع آن به فضاى 
ادارى اختصاص دارد؛ پروژه بازسازى باغ نور خرداد ماه 
سال جارى با اعتبار ده میلیارد ریال آغاز شد و اکنون بعد 
از گذشت حدود دو ماه زودتر از برنامه زمانبندى شده 
بهره بردارى شــده و در اختیار شهروندان قرار گرفت. 
در طرح جدید این مکان، اصول ایمنى، نورپردازى و 

نماسازى با توجه به همجوارى مجموعه با پل تاریخى 
سى و سه پل رعایت شده است.  

احمد رضایى، مدیر منطقه 5 شــهردارى اصفهان در 
این آیین با بیان اینکه این اقدام گامى در جهت افزایش 
نشاط اجتماعى است، گفت: همزمان با بازگشایى باغ 
نور ویژه برنامه «شهر یادت نره» به مدت چهار شب در 

این مجموعه براى شهروندان اجرا خواهد شد.  
رضایى ابــراز امیــدوارى کرد شــهردارى منطقه 5 
اصفهان بتواند براى شــهروندان فضایى در مســیر 
امید ایجاد کند که افزایش نشاط اجتماعى را به همراه 

داشته باشد. 

ورود آب از 42 چاه 
به شبکه آب شرب اصفهان

بازگشایى سالن آمفى تئاتر 
روباز و ساختمان ادارى باغ نور 

جمع آورى سگ هاى ولگرد
 در فوالدشهر

مدیر ناحیـه 2 شـهردارى فوالدشـهر از جمع آورى 
سگ هاى ولگرد وحشى تا دو ماه آینده خبر داد. 

ناصر شـهبازى راد گفت: در طرح بلند مدت با ایجاد 
دهکده مهربانى و زنده گیرى سـگ ها، مناطقى که 
داراى فراوانى سـگ هاى ولگرد هسـتند، پاکسازى 

مى شوند.
 وى افـزود: در طـرح پاکسـازى هیچ سـگى تلف یا 
کشـته نمى شـود و به روش هاى روز، زنـده گیرى 

انجام خواهد شد. 
گزارش هـاى میدانى از ایـن حکایـت دارد که تعدد 
سگ هاى ولگرد در شاهین شهر و میمه، بهارستان، 
سـپاهان شـهر، درچـه، ورزنه و حاشـیه هاى شـهر 

اصفهان دردسرساز شده اند.

کمک به 458 حادثه دیده 
معاون امـداد و نجـات جمعیـت هالل احمر اسـتان 
اصفهان با بیان اینکه در طول هفته گذشـته پوشش 
امدادى 75حادثه توسط امدادگران این جمعیت انجام 
شـده اسـت افزود: امدادگـران و نجاتگـران جمعیت 
هالل احمر این اسـتان اقدام به امدادرسانى به 458 

حادثه دیده کردند. 
داریوش کریمـى تصریح کرد: 238 نیـروى امدادى 
این جمعیت در قالب 82 تیم عملیاتى با همراه داشتن 
تجهیزات الزم امدادى در عملیات هاى یاد شـده به 

خدمت رسانى به حادثه دیدگان پرداختند.

خبر

                                       هشــتاد و هشتمین جلسه علنى شوراى 
شــهر اصفهان دیروز با حضور 12 نفر از اعضا برگزار شد، 
در این جلسه به مناســبت در پیش داشتن روز خبرنگار از 
خبرنگاران حاضر در جلسه علنى شورا تقدیر شد و بعد از آن 
تنفس 20 دقیقه اى به اعضاى شوراى شهر داده شد که بعد 
از تنفس به آخرین دستورکار این هفته شورا یعنى انتخاب 

هیئت رئیسه رسیدگى شود.
اما نکته تأمل برانگیز این جلسه این بود که بعد از گذشت 
حدود یک ساعت از ترك صحن علنى شورا تنها هفت نفر 
از اعضا حاضر شدند که این مسئله موجب شد که رئیس 
شورا به این مسئله اشاره و اعالم کند اگر تعداد به نصاب 

نرسد نمى توان به دستورکار آخر پرداخت.
علیرضا نصراصفهانى، اصغر برشــان، شیرین طغیانى و 
کورش خسروى اعضاى غایب شــورا بعد از تنفس بودند 
که این مسئله موجب اعتراض پورمحمد شریعتى نیا عضو 
دیگر شورا شد؛ همچنین سئوال از چرایى عدم حضور این 
افراد نیز مطرح شد که رئیس شورا اعالم کرد شاید جلسه اى 
دارند، این پاسخ رئیس شورا موجب اعتراض شریعتى نیا شد. 
شریعتى نیا در ادامه گفت: اعضاى شوراى شهر خادم مردم 
هستند، وقتى همه اعضاى شوراى شهر اطالع دارند که 
یک شنبه ها جلسه علنى شوراى شهر برگزار مى شود، نباید 
قرار جلسه اى بگذارند. وى خطاب به یکى از اعضاى تیم 
رسانه اى گفت که این لحظات باید در تاریخ ثبت شود و اگر 

این امکان را ندارید خبرنگار از بیرون بیاورید.
بعد از گذشت یک ساعت علیرضا نصراصفهانى در جلسه 

حاضر و بعد از گذشــت دقایقى اعالم کرد که نیم ساعت 
جلسه غیرعلنى برگزار خواهند کرد و از خبرنگاران خواستند 
که از جلسه خارج شوند و فیلم هم از جلسه گرفته نشود. 
شنیده ها حاکى از این است که طبق گفته یکى از اعضاى 
اجرایى شوراى شهر این جلسه غیرعلنى نیاز بود تا اعضاى 

شورا به بیان نظرات خود بپردازند و نامه اى آمده است که 
اگر انتخابات هیئت رئیسه انجام نشود مصوبات بعدى شورا 

غیرقانونى است.
گفتنى است حدود یک ماه پیش علیرضا نصر اصفهانى، 
نایب رئیس پیشین شورا به دلیل نقص در مدیریت شهرى 

اصفهان از سمت خود استعفا کرد و گمان این مى رود که 
وى به عنوان رئیس جدید شوراى شهر اصفهان انتخاب 
شود؛ موضوعى که گفته مى شود با ناراحتى معین همراه 
شده است، به نظر مى رســد از حد نصاب انداختن جلسه 

دیروز شورا بى ارتباط به این موضوع نباشد.

ماجراى یک جلسه غیر رسمى و یک جلسه غیر علنى در روز گذشته

رئیس شوراى اسالمى شهر اصفهان پیش از ظهر چرا هیئت رئیسه شوراى شهر انتخاب نشد؟
دیروز از تعویق 48 ســاعته(24 ساعته) برگزارى 
انتخابات هیئت رئیســه شــوراى اسالمى شهر 

اصفهان خبر داد.
فتح ا... معین دیروز در خصوص آخرین بند از جلسه 
علنى شــوراى اسالمى شــهر اصفهان مبنى بر 
برگزارى انتخابات هیئت رئیسه شوراى اسالمى 
شهر اصفهان، اظهار کرد: به منظور ایجاد هماهنگى 
بیشــتر در انتخاب هیئت رئیسه و همچنین براى 
نتیجه گیرى واحد به منظور برخوردارى از پشتوانه 
الزم هیئت رئیســه بــه این نتیجه رســیدند که 
برگزارى این انتخابات نیازمند زمان بیشتر براى 
تصمیم گیرى بهتر است. وى با بیان اینکه نحوه 
رأى گیرى در قانون آمده است، افزود: بر این اساس 
در جلسه غیر علنى رایزنى هایى را براى جمع بندى 
نهایى داشتیم و به این نتیجه رسیدیم که براى رأى 
گیرى نهایى جلسه دیگرى را ظرف 48 ساعت(24 
ساعت) آینده و بر اســاس آیین نامه وزارت کشور 

داشته باشیم.
رئیس شوراى اسالمى شهر اصفهان با بیان اینکه 
جلسه علنى بعدى در روز سه شنبه(فردا) و پس از 
جلسه تلفیق شوراى شهر برگزار خواهد شد، افزود: 
آنچه طى دو سال گذشــته در شوراى شهر شاهد 
بودیم تنوع آراء اعضاى شورا به لوایح و پیشنهادات 
ارائه شده در شوراى شــهر بود که این امر نشان 
دهنده این است که اعضاى شــورا همه جوانب 
رأى ها را مى بینند و مى دانند که این آراء به صورت 

قانونى ثبت و جارى مى شود.

 هیئت رئیسه جدید 
فردا انتخاب مى شود

  فارس|
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نوشیدن آب کافى و فراوان بسیار اهمیت دارد اما تشنگى 
مکرر و همیشگى ممکن اســت عالمتى از اشکال در 

سبک زندگى یا یک مشکل پزشکى باشد.

رژیم غذایى پرنمک
زمانى که شما نمک بیشــترى از رژیم غذایى دریافت
مى کنیــد، ادرار کمترى دارید و ســلول هایتان از آب 
محروم مى شوند. ســلول هاى محروم از آب پیام هاى 
شیمیایى را به مغز براى درخواســت آب بیشتر ارسال 
مى کنند و شما احساس تشنگى مداوم مى کنید. کاهش 
مصرف نمک از طریق رژیم غذایى و نوشــیدن آب به 
اندازه کافى مى تواند این احساس تشنگى را از بین ببرد.

پیاده روى در صبح
راه رفتن بیش از حد و با ریتم تند در هنگام صبح منجر 
به تعریق بیشتر نسبت به زمان هاى دیگر روز مى شود. 
تعریق بیش از حد نیز یعنى از دست دادن بیشتر مایعات 

بدن. بهتر اســت زمان هاى دیگرى را براى پیاده روى 
تند در طول روز انتخاب کنید و یا اینکه مطمئن شــوید 
قبل از ورزش به میزان کافى آب نوشــیده اید. میزان 
کافى آب نسبى اســت و باید در این مورد به زبان بدن 

خود گوش دهید.

ابتال به دیابت
در افراد مبتال بــه دیابت نیز افزایــش میزان قند خون 
مى تواند منجر به افزایش ادرار و در نتیجه کم آبى شود. 
به همین دلیل است که ادرار مکرر و تشنگى بیش از حد 
به عالوه تارى دید از جمله عالئم بیمارى دیابت هستند. 
در صورت بروز هر سه عالمت باید با پزشک تان حتمًا 

مشورت کنید.

خشکى دهان
 هنگامى که غدد بزاقى بــه اندازه کافى بــزاق تولید

 نمى کنند، شما ممکن است نیاز به نوشیدن آب بیشتر 

براى رهایى از خشکى دهان داشته باشید. خشکى دهان 
مى  تواند عارضه جانبى داروهاى تجویز شده براى شما و 
یا داروهاى بیمارى آلرژى و داروهاى بیمارى سرگیجه 
باشد. همچنین چندین بیمارى وجود دارد که مى  تواند 
علت خشکى دهان باشــد بنابراین، این مشکل ارزش 

مشورت با پزشک را دارد.

کم خونى
بدن شما متکى به سلول هاى سالم براى حمل خون به 
سراسر بدن است. کم خونى خفیف در این میان معموًال 
با احساس تشنگى بیش از حد همراه مى شود. در مورد 
راه هاى تشــخیص و درمان کم خونى با پزشــک تان 

مشورت کنید.

دیابت بى مزه
اگرچه دیابت بى  مزه با آن دیابتى که ما مى  شناســیم 
مرتبط نیســت اما دیابت بى  مزه نیز برخى از نشانه  ها و 

عالئم مشابه دیابت از قبیل از دست دادن آب و مشغولیت 
مثانه را دارد. دیابت بى  مزه یک عدم تعادل هورمونى در 
بدن است که جذب آب را تحت تأثیر قرار مى  دهد. در این 
اختالل، از آنجا که شما مقدار زیادى آب از طریق ادرار از 
دست مى  دهید، بدن شما تالش مى  کند که مایعات از 
دست داده را جبران کند. از آن جا که انواع مختلفى دیابت 
بى  مزه وجود دارد و دیابت بى  مزه مى  تواند با شــرایط 
دیگرى نیز ایجاد شود، پزشک شــما انواع آزمون  ها را 
براى تعیین اینکه کدام گزینه درمانى براى شــما بهتر 

است درخواست مى  کند.

مصرف داروها
برخى از داروها مى توانند منجر به احساس تشنگى دائمى 
شــوند از جمله داروهاى آنتى کولینرژیک و دیورتیک ها 
براى درمان فشار خون. در صورت ادامه دار بودن تشنگى 
ناشــى از مصرف این داروها، حتماً  با پزشــک تان براى 

معرفى درمان هاى جایگزین در تماس باشید.

دفعه بعد که قصد دارید از الك ناخن استفاده کنید، 
بهتر است دوباره درباره انجام این کار فکر کنید. سه 
ماده شیمیایى که براى انسان به شدت سمى در نظر 
گرفته مى شوند در بیشتر الك هاى ناخن وجود دارند 
و برخالف باور برخى افــراد مى توانند به درون بدن 
نیز نفوذ کنند.اگر به دلیل سخت بودن ناخن ها فکر

 مى کنیــد آنهــا در برابر مــواد شــیمیایى مقاوم 
هستند و این مواد وارد بدن نمى شــوند، در اشتباه

 هستید.
بســتر کوتیکول که اطراف ناخن هــا را فرا گرفته 
اســت به نرمى دیگر بخش هاى پوســت است و 
حالل هاى موجود در الك هاى ناخن به گونه اى طراحى 
شده اند تا میزان جذب توسط ناخن ها افزایش یابد. 
بر همین اســاس اســت که الك ناخن براى مدت 
زمان طوالنى مى تواند روى ناخن هــا باقى بماند 
و البته احتمال نفوذ مواد مضر بــه بدن نیز افزایش 
مى یابد. اما آیا ارزشــش را دارد؟ زمانى که متوجه 
شوید الك ناخن سرشار از مواد شیمیایى سمى است، 
به احتمال زیاد پاسخ منفى خواهد بود. یکى از مواد 
شیمیایى ســمى موجود در الك ناخن در رنگ ها و

 آفتکش ها نیز یافت مى شود و به عنوان یک عامل 
سرطانزا شناخته مى شود.

یک ماده سمى دیگر با دیابت و اختالل تیروئید پیوند 
خورده اســت، در شــرایطى که ماده دیگر در آتش 
خاموشکن ها یافت مى شــود و طى یک پژوهش 
با حضور ســوژه هاى حیوانى نشان داد که مى تواند 

موجب ناهنجارى هاى استخوانى شود.
تنها بوى الك ناخن مورد عالقه شــما نیز مى تواند 
به شما بگوید که حاوى مواد شیمیایى مختلفى است 
که هیچ کدام از آنها نه تنها سودى براى سالمت شما 

ندارند، بلکه مضر نیز هستند.

فرمالدئید
ســازمان حفاظت از محیط زیست آمریکا فرمالدئید 
را به عنوان «یک ماده ســرطانزاى احتمالى» براى 
انسان طبقه بندى کرده اســت. بر اساس مطالعات 

آزمایشگاهى و انسانى، مؤسسه ملى سرطان آمریکا 
اعالم کرده است که فرمالدئید ممکن است موجب 
لوسمى (سرطان خون)، به ویژه لوسمى میلوئید حاد 
در انسان شود. لوسمى میلوئید حاد نوعى از سرطان 

است که مغز استخوان را درگیر مى کند.

تولوئن
تولوئن یکى از پر استنشاق ترین مواد مخدر محسوب 
مى شود. تولوئن در چسب ها و رنگ ها نیز وجود دارد. 
مسمومیت با این ماده شــیمیایى مى تواند موجب 
رابدومیولیز شــود. در این بیمــارى، الیاف ماهیچه 
تخریب شــده و محصوالت زائد آنهــا وارد جریان 
خون مى شود و این در شــرایطى است که کلیه ها 
نمى توانند به اندازه اى سریع کار کنند تا آنها را از بین 
ببرند. بیمارى کلیوى یا نارسایى کلیوى مى توانند در 

نتیجه این شرایط رخ دهند.
بر همین اساس، اســتفاده از الك ناخن، به ویژه در 
فضاهاى بسته، مى تواند خطرناك باشد. اگر فردى 
مشغول به کار در یک سالن زیبایى هستید و روزانه با 
الك ناخن در تماس هستید، توجه داشته باشید که 

در معرض خطر بیشترى قرار دارید.

ترى فنیل فسفات
ترى فنیل فسفات براى چسبندگى بهتر الك به ناخن 
به این محصول اضافه مى شود. چندین مطالعه نشان 
داده اند که این ماده شــیمیایى به شــکلى مخفیانه 
محرکى براى چاقى است. این ماده سلول هاى تمایز 
نیافته را از تبدیل شدن به ســلول هاى استخوانى 
باز داشته و موجب تبدیل شــدن آنها به سلول هاى 

چربى مى شود. 
طى یک مطالعه در دانشــگاه دوك، پژوهشــگران 
ایــن موضــوع را مــورد بررســى قــرار دادند که 
ترى فنیل فســفات موجود در الك ناخن به صورت 
مستقیم از ناخن جذب مى شــود یا امکان ورود آن 
به بــدن از طریق هوایــى که تنفس مى شــود نیز 

وجود دارد.

انجمن پوکى اســتخوان آمریکا اعالم کــرده که از هر 
دو زن باالى ســنین 50 ســال، یک نفر شکســتگى 
استخوان هاى مچ دست، ستون فقرات یا لگن را تجربه 
کرده اســت، آن هم به علــت ابتال به بیمــارى پوکى 

استخوان.
 این در حالى اســت کــه اتخــاذ راهکارهاى ســالم
 قبل از 50 ســالگى باعث به تأخیر انداختن این بیمارى 
و تقویت استخوان ها در ســنین میانسالى و سالمندى 

مى شود.

مصرف غذاهاى غنى از کلسیم
بسیارى از آسیب هاى استخوانى ناشى از اتخاذ یک رژیم 
غذایى کم کلسیم اســت. این اتفاق زمانى که با کمبود 
استروژن در دوران میانسالى و یائسگى همراه مى شود، 

خطر ابتال به پوکى استخوان را افزایش مى دهد.
 براى بــه تأخیر انداختن پوکى اســتخوان در ســنین 
سالمندى شــما نیاز به دریافت 1200 میلى گرم کلسیم 
در روز داریــد. این میزان کلســیم را از طریق ماســت

 کم چرب، ســبزیجات برگــدار، غالت غنى شــده و 
ماهى هایى مانند ســاردین و ماهى تن مــى توانید به 

بدنتان برسانید.

اجتناب از رژیم هاى الغرى
به گزارش انجمــن ملى تغذیــه در ایــاالت متحده، 
رژیــم هــاى غذایــى الغــرى باعــث محرومیت
اســتخوان ها از پروتئین و کلسیم شده و منجر به نازك 
شدن استخوان ها و خطر پوکى اســتخوان در مراحل 
بعدى زندگى خواهد شد. این انجمن توصیه مى کند که 
بهترین راه براى کاهــش وزن، اتخاذ رژیم هاى غذایى 

سالم و فعالیت بدنى است.

D مصرف کافى ویتامین
ویتامین D براى جذب مؤثر کلســیم در بدن ضرورى 
اســت و ایــن در حالى اســت کــه بســیارى از زنان
 باالى 50 ســال به میزان کافى از ایــن ویتامین یعنى
 600 تــا 800 واحــد بیــن المللــى در روز را دریافت 

نمى کنند.
 مصرف ماهى قــزل آال، زرده تخم مرغ، ماســت غنى 
شــده با ویتامین D و شــیر عالوه بــر قرارگیرى ده
 تا 20 دقیقــه در برابر نــور خورشــید، روزانه ضرورى

 هستند.

دریافت تست تراکم استخوان
سریع ترین راه براى تشــخیص پوکى استخوان انجام 
آزمایش تراکم اســتخوان است. با پزشــک تان درباره 
غربالگرى پوکى استخوان مشورت کنید؛ اگر باالى 65 
سال سن دارید و یا اینکه ســابقه ابتال به این بیمارى در 

خانواده شما وجود دارد.

اجتناب از سیگار
ســیگار عالوه بر اینکه به قلب و ریه هاى شــما آسیب 
مى رســاند، نیکوتیــن موجــود در آن خطــر ابتال به 
شکســتگى هــاى اســتخوان را افزایش مــى دهد. 
خبر خوب براى زنان سیگارى این است که حتى ترك آن 

در سنین 50 تا 60 سالگى، خطر ابتال به پوکى استخوان 
را کاهش مى دهد و باعــث بهبود تراکم اســتخوانى

 مى شود.

اجتناب از مصرف بیش از حد کافئین
مطالعات نشــان مــى دهد زنانــى که بیــش از حد از
 نوشیدنى هاى کافئین دار و شکالت استفاده مى کنند، 
سریع تر از دیگر زنان شکستگى استخوان لگن را تجربه 

مى کنند.

انجام ورزش هاى مقاومتى
کار با وزنه نه تنها باعث تقویت اســتخوان ها مى شود 
بلکه بهبود تعادل بــراى جلوگیرى از ســقوط را نیز به

 همراه دارد.

مصرف چربى هاى مفید
مصــرف اســیدهاى چــرب امــگا 3 و چربــى هاى 
اشــباع نشــده اى که در روغن زیتون، لوبیا، حبوبات، 
ماهى و... وجود دارد، بهبود تراکم استخوانى را به همراه

 دارد.

تغییر در رژیم دارویى
اگر در حال مصرف داروهایى ماننــد مهار کننده هاى 
بازجذب سروتونین براى کاهش نشانه هاى افسردگى 
هستید و یا اینکه داروهاى استروئیدى مصرف مى کنید، 
بدانید که در معرض خطر ابتال به پوکى استخوان هستید. 
براى کنترل سالمت خود و اینکه این داروها به سالمت 
استخوان هایتان صدمه زده اند یا نه، مدام با پزشکتان در 

تماس باشید.

رئیس انجمن اپتومتــرى ایران هشــدار داد: براى 
خرید عینک آفتابى نباید مردم به دســتفروش کنار 
خیابان مراجعه کنند چرا که 90 درصد فروشــندگان 
عینک هاى آفتابى توان نسخه خوانى چشم پزشک 
و اپتومتریست را ندارند. على میرزاجانى با بیان اینکه 
افراد باالى 40 سال در معرض خطر فشار چشم و ابتال 
به آب سیاه هستند، تأکید کرد: افراد باالى 40 سال 

باید مورد معاینه قرار گیرند.
میرزاجانى افزود: آب سیاه به مثابه دزد مخفى بینایى 
اســت و چون بدون عالمت اســت تا 50 درصد به 
میدان بینایى چشم آسیب مى  زند، افراد 40 سال به 
باال از سنجش فشار چشم خود با مراکز به اپتومترى 
اطمینان حاصل کنند. وى گفت: آب ســیاه بیمارى 

جدى براى چشم محسوب مى شود که با تشخیص 
و درمان به موقع مى توان جلوى آســیب رساندن به 

بینایى را گرفت.
وى با بیان اینکه تجویز عینک براى کودکان بسیار 
مهم است، گفت: کودکانى که چشم آنها مشکل دارد، 
بر اساس تجویز پزشــک یا اپتومتریست باید عینک 
بزننند در غیر این صورت سیستم بینایى آنها آسیب 

مى بیند که قابل درمان نیست. 
دانشیار دانشگاه علوم پزشــکى ایران تصریح کرد: 
اگر والدین نسبت به بینایى کودك مشکوك هستند 
باید فرزند خود را براى معاینه نزدیک چشم پزشک 
یا اپتومتریست ببرند و عینک از مراکز مطمئن تهیه 

شود.

علت اینکه 
مدام احساس تشنگى 

 3 حقیقت سمى درباره الك ناخنمى کنید 

 عینک آفتابى از دستفروشان نخرید

 چه کنیم در میانسالى پوکى استخوان نگیریم؟
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مقوم که برابر مقررات نرخ روز محاســبه خواهد شد به خانم فرشیده عربشاهى همسر متوفى 
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دردفترخانه  309 خورزوق اصفهان  رسما گواهى شده است مدعى است سند مالکیت خود به 
شــماره چاپى 282600 / ب 80 را که به میزان ششدانگ  به شماره پالك ثبتى 4053 / 437 
واقع در بخش 16 حوزه ثبتى 16 اصفهان ( شــاهین شهر ) به شماره ص 242 دفتر 421 ذیل 

شماره 90107 به نام موسسه آل آلبیت ( ع ) ثبت و صادر و تسلیم گردیده که  بموجب  شماره 
سند 98122 مورخ 26 / 9 / 81 دفترخانه اسناد رسمى شماره 10 اصفهان به نامبرده انتقال یافته 
و معامله ى دیگرى هم انجام نشده  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 ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد 
یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مرقوم صدر و به متقاضى تسلیم خواهد 

شد . 550691 /م الف ناصر صیادى – رییس اداره ثبت اسناد و امالك شاهین شهر/ 5/213 
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به آقاى محمد صدیق خداپرست   دادخواستى به خواسته 
مطالبه  وجه اقســاط وام به طرفیت وراث مرحوم فاطمه کریمى ( سمیه – حسین – عباس 
هرسه ذوالفقارى )  به این شورا تقدیم نموده و به کالسه 98 / 249 ش 5 ح ثبت و وقت رسیدگى 

به تاریخ 20 / 6 / 98ساعت 45 / 4 عصر تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده به اســتناد ماده 73 ق . آ. د . م از نامبرده دعوت مى شود ، قبل از وقت رسیدگى جهت 
دریافت نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم به این شــورا مراجعه نماید درغیر اینصورت طبق 
مقررات حکم غیابى صادر خواهد شد . 550683 /م الف مدیر دفتر شعبه 5 حقوقى شوراى حل 

اختالف شاهین شهر  /5/214 
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به عبدالعلى جمالى دادخواستى به خواسته مطالبه به طرفیت 
شما به این شورا تقدیم نموده و به کالســه 97 / 684ش 8 ح ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 
23/ 6 / 98 ساعت 30/ 5عصر تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
ردیف اول و دوم به استناد ماده 73 ق . آ. د . م از نامبرده دعوت مى شود ، قبل از وقت رسیدگى 
جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به این شورا مراجعه نماید درغیر اینصورت طبق 
مقررات حکم غیابى صادر خواهد شد . 549888/م الف مدیر دفتر شعبه 8 حقوقى شوراى حل 

اختالف شاهین شهر  5/215 

محققــان در مطالعــات جدیــد خــود دریافتنــد که 
«بى عالقگــى» یکى دیگر از نشــانه هاى بروز بیمارى 

آلزایمر است. 
محققان در مطالعات جدید خود دریافتند که بى عالقگى 
در حدود نیمى از افراد مبتال به زوال عقل دیده شده است.

این تحقیق که به سرپرســتى دانشگاه اکستر انجام شد، 
اطالعاتى از حدود 4320  بیمــار مبتال به آلزایمر را مورد 

بررسى قرار داد تا در مورد شیوع بى عالقگى در طول زمان 
اطالعاتى را به دست بیاورند.

گفتنى است؛ 62 درصد شرکت کنندگان زن و 38 درصد 
دیگر مرد با میانگین ســنى 60 سال بودند. در شروع این 
مطالعه محققــان اعالم کردند کــه 45 درصد آنها دچار 
بى عالقگى هستند که از 38 درصد آنها مرد و و 62 درصد 

آن زنان هستند.

 از  نشانه  هاى عجیب آلزایمر

ی ر بی ن ز ى ی یز ز بریقبیش ن ی و ب ز ی ن ى



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

چون رشته کارها از هم گسست و روزگاران سپرى شد و رستاخیز مردم 
فرا رسید، خداوند آنها را از درون گورها یا آشیانه هاى پرندگان یا کنام 
درندگان یا هر جاى دیگر که مرگ بر زمینشان زده است ، بیرون آورد، 
در حالى که در انجام فرمان هاى خداوندى شتابان اند و بیدرنگ به سوى 
بازگشــتگاه او به پیش   مى روند و خاموش ، صف در صــف ، در منظر الهى 
ایستاده . آنگاه بانگ منادى حق به گوششان رسد. جامه خضوع و فروتنى و 

موال على (ع)فرمانبردارى و ذلّت و خوارى بر آنان پوشیده شود. 
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نوبت اول

شهردارى طالخونچه در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره 861 مورخ 97/12/27 و 520 مورخ 97/09/06 شوراى اسالمى شهر تعداد 5 
پالك زمین در شهر طالخونچه به شرح زیر از طریق مزایده به واجدین شرایط واگذار نماید.

مشخصات:

1) مهلت دریافت اسناد: تا ساعت 14:30 روز چهارشنبه مورخه 1398/05/30
2) نوع و مبلغ تضمین سپرده مزایده: به صورت نقد واریز به جارى ملى سیبا 3100003303003 به نام شهردارى طالخونچه یا به صورت 

ضمانتنامه بانکى بابت 5 درصد سپرده قیمت پایه کارشناسى
3) نشانى محل دریافت اسناد: طالخونچه ابتداى بلوار امام(ره) ساختمان شهردارى- امور مالى 

4) هزینه انتشار آگهى روزنامه: به عهده برنده مزایده مى باشد.
5) هزینه تهیه اسناد و نحوه تحویل آن: واریز مبلغ 218/000 ریال به حساب ملى سیبا به شماره 3100000905009 به نام شهردارى 

طالخونچه

م الف: 554848سید محمد اطیابى- شهردار طالخونچه

آگهى مزایده 

مبلغ ٪5 سپرده مزایده (ریال)قیمت کارشناسى هر مترمربع (ریال)موقعیت محلمتراژنوع کاربرىشماره پالك
3/000/00029/000/000خ ولى عصر193/81مسکونى7

1/500/00015/000/000محله خاراب200مسکونى703
1/500/00015/000/000محله خاراب200مسکونى706
1/500/00015/000/000محله خاراب200مسکونى709
1/500/00015/000/000محله خاراب200مسکونى710


