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از خودت دفاع کن بزرگوار! چرا وقتى مردد هستیم سر خود را مى خارانیم؟ اطعام 200 هزار نفرى عید غدیر در اصفهان«خندوانه» ساخته مى شودجایگاه اصفهان در مبادالت چکى تیرماه سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

راز سالمتى 
و طول عمــر 

ژاپنى ها

30 نفر، 20 دقیقه، 45 درجه معلق 
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هشدار جانشین فرمانده
 کل سپاه به دشمنان

برپایى جشنواره گل وگیاه 
با تخفیــف

چرا مرغ فروشى ها 
چیزى براى عرضه 

ندارنــد
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«خبر بزرگ» 
هزاران اصفهانى را 
به باغ فدك کشاند

بسیارى از مردم ژاپن از سطح سالمت جسمانى باال و طول 
عمر زیاد برخوردار هستند. این مسئله موجب مى شود 

تا افراد بسیارى درباره اینکه چرا رژیم غذایى ژاپنى
به این اندازه سالم است و غذاهاى مصرفى آنها فکر

 کنند. ژاپنى ها به میزان فراوان غذاهاى سالم ...

در ایام خجسته دهه والیت، ســازمان فرهنگى، 
اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان برنامه هاى 
بسیار متنوع و متعدد فرهنگى، هنرى، مذهبى و... را 
براى مردم و شهروندان اصفهانى تدارك دیده بود 
که در بین این برنامه ها، «ویژه  برنامه ترکیبى عید 
غدیر» با استقبال بى نظیرى از سوى شهروندان 

همراه بود.
این برنامه با عنوان «خبر بــزرگ» طى روزهاى 
24 تا 26 مرداد ماه برگزار شــد و در اولین شــب 
برگزارى آن که با مجریگرى على ضیاء از مجریان 

شایسته و... 

4
800800 چاه آب غیرمجاز در اصفهان مسدود مى شود چاه آب غیرمجاز در اصفهان مسدود مى شود
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یکى از دستگاه هاى شهربازى صفه براى بار دوم در 3 سال گذشته ده ها نفر را در معرض خطر قرار داد 

به عقب برگردم 
باز هم

 همیــــن مدل 
زندگى
خواهم کرد

در انتظار تصمیم نهـــایى 
آقاى آر.پى.جى زن 

جدایى بد موقع از تیــم فوتبال االهلى قطر از ســوى امید ابراهیمى 
باعث شــد تا سرنوشــت او در فوتبال ایران در هاله اى از ابهام قرار 
بگیرد و حدس زدن تیم بعدى او کار سختى باشد. ابراهیمى که با تغییر 
سرمربى االهلى از ستون این تیم به مهره مازاد تبدیل شد، در فوتبال 

قطر خواهان زیادى دارد و...
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در صفحه 4 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

گزارشى از ویژه برنامه بى نظیر سازمان فرهنگى، 
اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان

3000 میلیارد تومان 
براى طراحى 

صندوق پژو هزینه شد!

فاش  گویى سخنگوى کمیسیون اصل 90 مجلس از
 فساد مافیاى خودروسازى

ساخت بزرگ ترین و تخصصى ترین مدرسه اوتیسم کشور
سرپرست بنیاد نیکوکارى دست هاى مهربان شعبه اصفهان خبر داد
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به صادقى همه جوره به صادقى همه جوره 
اطمینان داریماطمینان داریم

اال و طول 
 شود 

ى
کر
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ببربه عقب بر عقببرب به
ببب
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رضا صادقى:

جدایى
باعث ش
بگیرد و
سرمربى
قطر خو
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بر اســاس تازه ترین آمار بانک مرکــزى، حدود هفت 
میلیون و 800 هزار فقره چک بــه ارزش حدود 1006 
هزار میلیارد ریال در تیرماه 98 در کل کشور مبادله شد 
که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب18/5 
درصد و 19/5 درصد افزایش نشان مى دهد. 51/9 درصد 
از تعداد چک هاى مبادله اى کل کشــور در ســه استان 
تهران، اصفهان و خراســان رضوى مبادله شده که به 
ترتیب با 34/3 درصد، 10 درصد و 7/6 درصد بیشترین 
سهم را در مقایسه با سایر استان ها دارا بوده اند. همچنین 
65/5 درصد از ارزش این چک ها در ســه استان تهران 
(52/2 درصد)، اصفهان (7/3 درصد) و خراسان رضوى 

(6 درصد) مبادله شده که بیشترین سهم را در مقایسه با 
سایر استان ها دارا بوده اند.

در همین حال حدود 717 هزار فقره چک به ارزش حدود 
112 هزار میلیارد ریال در تیرماه 1398، در کل کشــور 
برگشت داده شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد 
و مبلغ به ترتیب 16/3 درصــد و 19/2 درصد افزایش 

نشان مى دهد.
بالغ بر هفت میلیون فقره چک به ارزشى بالغ بر 894 هزار 
میلیارد ریال در تیرماه 1398 در کل کشور وصول شد که 
نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ 19/5 درصد افزایش 

نشان مى دهد. 

جانشین فرمانده کل ســپاه پاسداران گفت: توصیه ما به 
دشمنان این است که حتى فکر و اندیشه توطئه و حمله 
علیه ایران را به مخّیله خود راه ندهند که دچار پشیمانى 
سختى مى شوند. دشمنان درحال تست  کردن ایران بوده 

و باید از امتحانات خود درس بگیرند.
ســردار على فدوى با بیان اینکه اقتدار سپاه در منطقه 
تنگه هرمز افزایش داشته اســت، اظهار کرد: وضعیت 
سپاه در پاسدارى از تنگه  ه رمز با توجه به اتفاقات اخیر 
قوى تر و بااقتدارتر از گذشته شده و دنیا نیز به این موضوع 

اذعان دارد.
جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران خطاب به دشمنان 

ایران اسالمى، افزود: توصیه ما به دشمنان این است که 
حتى فکر و اندیشه توطئه و حمله علیه جمهورى اسالمى 
ایران را به مخیله خود راه ندهند که دچار پشیمانى سختى 
مى شوند. دشمن 40 سال است که درحال تست  کردن 
جمهورى اسالمى ایران بوده و باید از این امتحانات خود 

درس بگیرند.
ســردار فدوى تأکید کــرد: وضعیت ســپاه در تمامى 
عرصه هاى دفاع از انقالب اسالمى بسیار عالى و روبه جلو 
است و در همه زمینه هایى که مردم در آن دچار مشکل 
هستند ورود جدى خواهیم داشــت. ملت ایران منتظر 

خبرهاى بسیار خوبى در آینده نزدیک باشند.

جایگاه اصفهان در 
مبادالت چکى تیرماه

هشدار جانشین فرمانده کل 
سپاه به دشمنان

پدر طبیعت 
در گلستان آرام گرفت

مراسم تشییع پیکر دکتر غالمعلى    چمدان |
بسکى، دوستدار معروف طبیعت بعدازظهر جمعه 
25 مرداد ماه از مقابل بیمارســتان بســکى شهر 
گنبدکاووس انجام و پیکر وى به روستاى تنگراه 
منتقل شد. در این مراسم خبرى از مقامات کشورى 
خصوصاً مدیران محیط زیست نبود و تنها استاندار 
گلستان در آیین تشییع پدر طبیعت حاضر شده بود. 
دوستداران پدر طبیعت با عزیمت به روستاى تنگراه 
به فاصله بیش از 60 کیلومترى گنبدکاووس، او را 
در خانه ابدى اش به خاك سپردند. در این روز عالقه 
مندان به طبیعت براى آرامش روح دکتر بســکى 
در طبیعت و جنگل هاى اطــراف نهال و یا درخت 

غرس کردند.

محک اورژانس 
با لباس مبدل

امام جمعه   باشگاه خبرنگاران جوان |
شهرســتان زابل با لبــاس مبدل براى بررســى 
خدمات رسانى به وضعیت بیماران تنفسى ناشى از 
طوفان هاى شدید اخیر سرکشى کرد. حجت االسالم 
والمســلمین کیخا با این لباس به دو اورژانس شهر 
رفت تا وضعیت رسیدگى به بیماران تنفسى ناشى از 

طوفان هاى شدید اخیر را بررسى کند.

این هم دلیل!
سرپرست سازمان توسعه تجارت    بهار |
ایران گفت: علت حذف صفر از پول ملى این است 
که در حقیقت واحد پول کشور باید معادل یک صدم 
گرم قیمت طال باشد و قابلیت تجزیه داشته باشد. 
محمدرضا مودودى تصریح کــرد: حذف صفر از 
پول ملى سبب کاهش حجم پول مى شود زیرا در 
حال حاضر هزینه چاپ اسکناس از ارزش اسکناس 
بیشتر است و هزینه حذف صفر از پول ملى کمتر از 

هزینه چاپ اسکناس است.

آب معدنى   50 هزار تومانى 
جمع شد!

  تسنیم| نایب رئیس اتحادیه کشورى 
فروشگاه هاى زنجیره اى با بیان اینکه عرضه برخى 
کاالهاى لوکس با قیمت هاى بسیار باال، ذهن مردم 
را مشــوش مى کند، از جمع آورى آب معدنى هاى 
فرانسوى 50 هزار تومانى که در برخى فروشگاه ها 

عرضه مى شد خبر داد.

کوپن الکترونیکى در مجلس
عضو هیئت رئیسه کمیسیون قضایى و    پانا |
حقوقى مجلس از تدوین طرح پرداخت ماحصل ارز 
کاالهاى اساسى به طور مستقیم به مردم در قالب 
کارت الکترونیکى یا کوپــن الکترونیکى خبر داد. 
جلیل رحیمى جهان آبادى گفت: با ادامه روند پیگیرى 
طرح کوپن الکترونیکى در مجلس انتظار مى رود 
طى هفته آینده تدوین این طرح به پایان برســد و 
امیدواریم با موافقت دولت و مهیا بودن زیرساخت ها 
از سوى بانک مرکزى، وزارت صمت و دستگاه هاى 
مسئول این طرح به مرحله اجرایى و عملیاتى برسد.

حضور در ایران قطعى شد
  چمدان | نتایج پژوهش جدیدى توســط 
متخصصین موزه ملى، پژوهشگاه میراث فرهنگى، 
آزمایشگاه باستان سنجى دانشــگاه تهران و چند 
دانشگاه فرانسوى ازجمله دانشگاه پواتیه و دانشگاه 
بوردو، وجود انســان نئاندرتال در ایران را به اثبات 
رســاند. جبرئیل نوکنده، رئیس مــوزه ملى ایران 
گفت: نتایج مطالعات یک  دندان انسان کشف  شده 
در غرب ایران که ایــن هفته در ژورنال بین المللى 
« تطور انسان» منتشر شد به  طور قطع ثابت مى کند 
انسان نئاندرتال در زاگرس مى زیسته است. دندان 
یافت شده به  زودى در موزه ملى ایران به نمایش 

درخواهد آمد.

رایزنان نجات نجفى
محمود حاجلوئــى، یکى از    دیده بان ایران |
وکالى خانواده میترا اســتاد درباره اینکه غیر از وکال و 
دختر محمدعلى نجفى آیا افراد دیگرى هم مثل رجال 
سیاسى در این مذاکرات نقشى داشتند گفت: در این مهم، 
نقش بزرگان کرمانشاه، خانواده و برادران و دختر وکالى 
آقاى نجفى و دولتمردانى در حد وزرا از هیئت دولت فعلى 
و دولتمردانى از دولت اصالحات و همکاران سابق نجفى 
بى تأثیر نبود که به دلیل اینکه شاید رضایتى از اعالم نام 

آنها در این کار نداشته باشند از اعالم نامشان معذوریم.

کالهبردارى بعد از عالفى
آیت ا... سیداحمد علم الهدى گفت: در قصه    ایلنا |
برجام عالف شدیم و تحریم ها افزون تر شد. برجام را ما 
چهار ســال تجربه کردیم و االن نوبت اینستکس شده 
است. این برنامه که رئیس جمهور فرانسه 100 دقیقه 
با رئیس جمهور ما صحبت مى کند برنامه کالهبردارى 
اســت. آنها در خصوص کاهش تعهــدات برجامى ما 
آبرویشان در دنیا رفته اســت و با پیمان شکنى خود را 

بى حیثیت کردند.

نیروى سوم واقعى نداریم
حسین شریعتمدارى، مدیر مسئول روزنامه     ایسنا|
«کیهان» در پاسخ به این پرسش که آیا نیروى سوم در 
انتخابات آتى مجلس شکل خواهد گرفت گفت: از ابتداى 
انقالب همیشه صحبت از یک نیرو یا جریان سوم بوده 
است. گویى نیروى ســوم واقعیت بیرونى ندارد. بعضى 
اوقات تابلوهایى به اسم نیروى سوم برمى خیزد اما پس 
از مدتى متوجه مى شویم که این تابلوها، همان تابلوهاى 

قدیمى اند، منتها رنگ و لعابشان فرق کرده است.

توییت کنایه آمیز مدیر جوان
درحالى که على ربیعى، ســخنگوى    فارس|
دولت، دستور رئیس جمهور براى برکنارى رئیس صندوق 
بازنشســتگى را تکذیب کرده بود، صالحى در توییتى 
کنایه آمیز، دخالت حسن روحانى در این برکنارى را تأیید 
کرد. صالحى 37 ســاله پس از فقط چهار ماه مدیریت، 
هفته گذشته از سمت خود عزل شد. جمعه شب سیدمیعاد 
صالحى، مدیر عزل شــده وزارت رفاه در توییتى اعالم 
کرد که به تصمیم رئیس جمهور بــراى برکنارى اش 

احترام مى گذارد.

آذربایجان سوم!
  تسنیم| عضو هیئت رئیسه مجلس شوراى 
اسالمى طرح تشکیل استان آذربایجان مرزى با مرکزیت 
شهر خوى را اعالم وصول کرد. على اصغر یوسف نژاد 
دیروز در جلسه علنى قوه مقننه این موضوع را اعالم کرد.

تخفیف 26 هزار میلیاردى!
  تسنیم| رئیس کمیســیون آموزش مجلس 
شوراى اسالمى با اشاره به اینکه سال گذشته واگذارى 
اردوگاه شهید باهنر تهران متعلق به آموزش و پرورش 
را به یک شرکت دولتى به قیمت 4000 میلیارد تومان 
داشتیم افزود: برآورد ما این است که این اردوگاه حداقل 

30 هزار میلیارد تومان قیمت دارد.

چرچیل! ببخشید
حشــمت ا... فالحت پیشــه از     خبر آنالین |
نمایندگان قدیمــى مجلس درباره توییتــى که در آن 
از چرچیل هاى مجلس انتقاد کرده بــود گفت: یکى از 
دوستان مجلس که رئیس یکى از فراکسیون هاى سه 
گانه بود آمد پیش من و گفت چرا ظلم کردى به چرچیل؟ 
گفتم چرا؟ گفت بعضى ها از چرچیل بدتر هستند. به هر 
صورت این افراد در مجلس مشخص هستند حداقل براى 
من که کامالً  مشخص است. البته من مى خواهم اینجا از 
چرچیل عذرخواهى کنم چون ایشان(چرچیل) حداقل در 
خدمت جایگاه خودش و دولتش عمل مى کرد. کاش این 
چرچیل ها مجلس را قوى مى کردند اما متأسفانه مجلس 
را تضعیف مى کنند آن هم در راستاى منافع شخصى شان.

خبرخوان

در روزهاى اخیر ویدیویى از جدال لفظى شــهردار و عضو 
شوراى شهر ارومیه در حاشیه ســخنرانى شهردار منتشر 
شده که در آن خالد حاتمى، عضو ُکرد شوراى شهر ارومیه 
از محمد حضرت پور، شهردار این شهر مى خواهد در جلسه 
رســمى برابر قانون به جاى زبان محلى به زبان فارســى 

سخنرانى کند تا او که ترکى نمى داند نیز متوجه شود.
شــهردار ارومیه اما در جواب او مى گوید تسلط کافى براى 
انتقال مفهوم به زبان فارســى ندارد و اگر کســى ترکى 
نمى فهمد، باید بیرون برود؛ او در بخشــى از حرف هایش 
مى گوید همیشه این بحث وجود دارد که در جلسات فارسى 
حرف بزنیم یا ترکى. در نهایت این مشاجره که با تمسخر 
شهردار و همراهى جمعى از حضار شدت گرفت، به خروج 

حاتمى از جلسه ختم مى شود.
پس از جلسه، انتشــار این فیلم واکنش هاى زیادى را در 
فضاى مجازى به همراه داشت که باعث توضیح حضرت پور 
شد، او گفته است «ما از این شوخى ها با هم داریم. بسیارى 
از اعضاى کرد زبان شوراى شهر با ما ترکى حرف مى زنند و 
ترك هاى ما هم در اغلب موارد کردى متوجه مى شوند، اما 
آقاى حاتمى معموًال اصرار دارند که به زبان فارسى صحبت 
شــود و ما همیشــه درباره این موضوع با ایشان شوخى 
داریم. این بار ایشان بیشــتر تأکید کرد که وقتى در جلسه 
از قومیت هاى مختلف حضور دارند، باید فارسى حرف زده 
شود. من هم گفتم آخر بعضى از کلمه هاى ترکى را نمى توان 

به فارسى ترجمه کرد، خندیدیم و بعد هم شوخى کردیم!» 

روزنامه «خبر ورزشــى» پرده از یک آبرو ریزى جدید در 
فوتبال ایران برداشته اســت. آبروریزى اى که به معضل 
قدیمى ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه ها مربوط مى شود. 

این روزنامه نوشت: 
 فیفا تأکید دارد اگــر براى مقدماتــى جام جهانى خانم ها 
به اســتادیوم نروند، فوتبال ایران تعلیق مى شــود. اخیراً 
فدراسیون جهانى فوتبال با یک نامه مهم به یکى از مقامات 
ایرانى نشــان داد چقدر روى این موضوع تأکید دارد. این 
مقام مسئول در مصاحبه اى تلویحاً گفته بود وزارت ورزش 
و فدراسیون فوتبال در این زمینه تصمیم گیرنده نیستند و 
در واقع تصمیم باید جاى دیگرى اتخاذ شود. تنها چند روز 
بعد از این مصاحبه، اتفاق عجیبى رخ داد. فیفا در نامه اى به 

فدراسیون فوتبال که خطاب به این مقام مسئول بود، اعالم 
کرد در صورتى که حرف هایش را رسماً تکذیب نکند، فوتبال 
ایران به صورت رســمى تعلیق خواهد شد! یکى از مقامات 
ایرانى در این باره مى گوید: «بله، متأســفانه این اتفاق رخ 
داده. هر چند تأکید ما این اســت که مسئوالن فعًال درباره 
ورود بانوان مصاحبه نکنند تا کار بى سر و صدا جلو برود... 
فیفا به طور دقیق تمام مصاحبه هاى ایرانى ها را مى بیند و 
مى شــنود. حتى مترجم دارند که تمام صحبت هاى آنها را 
ترجمه مى کند.» در نامه اى که فیفا ارسال کرده از آن مقام 
مسئول دو سئوال پرسیده؛ «اگر این حرف را زده اید فوتبال 
شما به صورت رسمى تعلیق شده است، اگر ادعا دارید نزده اید 
و چنین اعتقادى ندارید، باید بانوان وارد ورزشگاه ها شوند».

فرید مدرســى روزنامه نگار در کانال شــخصى خود به 
نقل از ارگان اساتید و نخبگان بســیجى حوزه نوشت: 
آیــت ا... محمد یزدى، رئیس جامعه مدرســین و عضو 

فقهاى شــوراى نگهبان یک شــنبه هفته گذشــته با 
مســئوالن مرکز بسیج اســاتید و نخبگان حوزه علمیه 
قم دیدار کرده است. به گزارش «عصر ایران»، آیت ا... 
یزدى، رئیس اسبق قوه قضاییه در انتقاد به رئیس جمهور 

و آیت ا... آملى الریجانى گفت:
[خطاب به حسن روحانى:] چطور کسى که تنفیذ والیت 
را دارد، جرأت کرده و کارهاى خالف امر رهبرى مى کند؛ 
مثل مخالفت درباره فضــاى مجازى و... اگر نمى توانى 
مملکت را اداره کنى، برو کنار. این برو کنار را چه کسى 
باید بگوید؛ در درجه اول حوزه بایــد بگوید. بعد از نظر 
قانونى باید دیوان عالى قضایى بگوید. بعدش هم مجلس 
بگوید ولى متأســفانه مى بینیم مجلــس هم وضعیت 

دیگرى دارد!
[خطاب به صادق الریجانى:] هرچند در مسئله اى نظر 
ولى فقیه خالف عقیده من باشد، موظفم که اطاعت کنم؛ 
چون ضررش کمتر از شکستن حرمت والیت و حاکمیت 
است. فالنى مى گوید اگر این کار را نکنید نجف مى روم! 
خوب بروید، آیا با رفتن شما قم به هم مى خورد؟ شما در 
قم بودنتان هم خیلى مؤثر نبود؛ چه رسد که نجف بروید. 
رئیس دفترى که ده ســال، جاى مهمــى را اداره کرده 
دستگیر مى شود، بعد اعتراض مى کند که چرا گرفتید؟! 
به اسم مدرسه علمیه، کاخ ساختند! آیا ارث پدرت بود؛ از 

کجا آوردى ساختى؟
[خطاب به محمدجواد علوى بروجردى:] بعضى اگر یک 

روزى رسمًا اعالم مرجعیت کنند، اگر زنده باشم، رسمًا 
جلویش را مى گیرم و اعالم رســمى هم مى کنم؛ واقعًا 
در حوزه چه کسى باید با این مســئله برخورد کند؟! نوه 
مرجع بودن که دلیل شرعى براى مرجعیت نیست؛ کسى 
نگفته هرجا فالنى نوه مرجع شد، مى تواند مرجع باشد...
مگر مى شــود هر روز یک نفر ادعاى مرجعیت کند. اگر 
چنین فردى تابلو هم بزند، تابلویش را پایین مى آوریم؛ 
هیچ تعارفى هم نداریم، چون مرجعیت نمى تواند بازیچه 
باشــد. چهار پنج مرجع داریم که از طرق شرعى مرجع 
شده اند، کافى هستند. همه که نباید فقیه و مرجع بشوند... 
متأســفانه گرایش به عناوین، ظواهر و القاب [در حوزه] 

زیاد شده است... 

سخنگوى کمیسیون اصل 90 مجلس شوراى اسالمى 
از هزینه 250 میلیون دالرى طراحى صندوق خودروى 

پژو 206 خبر داد.
بهرام پارسایى در گفتگو با «ایســنا»، با اشاره به تهیه 
گزارش مربوط به صنعت خودرو در کمیسیون اصل 90 
گفت: در جریان تهیه این گزارش آنچه براى من اثبات 
شده فساد کالن و عدم نظارت بر خودروسازى و تبدیل 

خودروسازان به یک مافیاى قدرتمند است.
وى اضافه کرد: یکى از مواردى که ما در این گزارش به 
آن رسیدیم و من چند بار این موضوع را ناباورانه مطالعه 
کردم هزینه سنگین طراحى صندوق خودروى پژو 206 
اســت. همانطور که مى دانید پژو 206 ساخت فرانسه و 
طراحى شده در فرانسه است و در ایران تنها یک صندوق 
به آن اضافه شــده و تبدیل به پژو SD شده است. این 
نماینده مجلس شوراى اسالمى گفت: طبق اسناد فقط 
بابت طراحى صندوق پژو 206، 250 میلیون دالر هزینه 
شــده که با ارز امروز قیمت آن به 3000 میلیارد تومان 
مى رسد. این در حالى است که با این میزان پول مى شد 

یک خط کامل تولید خودروى جدید را طراحى کرد.
پارســایى درباره  طراحى 120 میلیارد تومانى خودروى 
سمند در دهه 70 نیز اظهار کرد: در آن زمان بزرگ ترین 
اختالس کشــور، اختالس 123 میلیارد تومانى بود. در 
چنین شرایطى این میزان هزینه براى طراحى خودروى 
سمند آن هم با ارز 400 تومانى صورت گرفت در حالى 
که استاندارد جهانى در این طراحى رعایت نشده و براى 

مصرف کننده هم جذابیتى نداشت.
وى ادامــه داد: بین ســال هاى 84 تا 93 نیــز به دلیل 
غیراســتاندارد بودن و جذاب نبودن ســمند سه مرحله 
تغییرات در آن ایجاد کردند کــه آن هم مجموعًا 110 

میلیارد تومان هزینه داشته اســت، یعنى براى طراحى 
خودروى ســورن 22 میلیــارد تومان، بــراى طراحى 
خودروى دنــا 49/5 میلیــارد تومان و بــراى طراحى 
خودروى دنا پالس 39/5 میلیارد تومان هزینه شــده 

است. 
سخنگوى کمیسیون اصل 90 مجلس همچنین مدعى 
شــد: در دولت دهم هم ایران خودرو را وادار کردند در 
یکى از کشــورها خط تولید راه بیاندازد به همین منظور 

90 میلیون دالر در آنجا هزینه شد که بعد از صرف این 
هزینه کشور مقصد گفت که تا ده سال دیگر به آنها برق 
نمى دهد و این حجم سرمایه ملى در آنجا از دست رفت 

هیچکسى هم مؤاخذه نشد.

فاش  گویى سخنگوى کمیسیون اصل 90 مجلس از فساد مافیاى خودروسازى

3000 میلیارد تومان 
براى طراحى صندوق پژو هزینه شد!

انتقاد آیت ا... یزدى از رئیس جمهور و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام

بانوان نیایند، تعلیق مى شویدشوخى ُترکى خبرساز شد

قرتى بازى و گربه رقصانى جدید!کمک 10 میلیون تومانى به شجریان!
پس از انتشار لیســت اعتبارات و کمک هاى تخصیصى 
وزارت ارشاد در روزهاى گذشته و بروز ابهامات فراوان 
پیرامــون نام هاى منتشــره، مدیــرکل روابط عمومى 
وزارت ارشــاد به ابهامات پایان داد. تشابه اسمى یکى 
از دریافت کننــدگان کمک هاى وزارت ارشــاد، به نام 
محمدرضا شجریان، با استاد آواز ایران، اصلى ترین دلیل 

این ابهامات بود.
همایون امیرزاده، مدیرکل روابط عمومى وزارت ارشاد 
با بیان اینکه این صرفًا یک تشابه اســمى  بوده، افزود: 
حتى نام پدر (حســن) و محل فعالیت هنرمند یاد شده، 

با استاد شجریان، در لیست منتشره نیز تفاوت دارد. وى 
خاطرنشان کرد: البته که باید در این جدول منتشره توسط 
کمیته شفافیت وزارتخانه، شفافیت الزم به عمل مى آمد، 

با این حال، این صرفاً یک اشتباه بوده است.
امیرزاده در رابطه با کمک هاى تخصیصى به فرد مذکور، 
اظهار کرد : محمدرضا شجریانى که کمک هاى وزارت 
ارشــاد را دریافت کرده اســت، هنرمند 60 ساله تئاتر و 
صداوســیماى استان یزد اســت و کمک هاى پرداخت 
شده از جانب ارشــاد، هیچ ارتباطى با استاد محمدرضا 

شجریان ندارد.

امام جمعه اســالم در خطبه هاى نماز جمعه این شهر به 
موضوع تصدى وزارت آموزش و پرورش توسط بانوان 
اشاره کرد و افزود: این روزها خبرهایى به گوش مى رسد 
که براى تصدى وزارت آموزش و پرورش گزینه وزیر زن 
هم مطرح است. البته ما با وزارت زنان مخالفتى نداریم 
و تجربه خوبى از تصدى وزارت بهداشت توسط یک زن 
داریم. اما موضوع مورد نظر این است که اکنون و در این 

برهه حساس واقعاً مسئله این است؛ وزیر مرد یا زن؟!
حجت االسالم محمدجواد باقرى ارومى ادامه داد: واقعًا 
همه مشکالت آموزش و پرورش تمام شده که دولت در 

این ایام کم باقیمانده از عمر خــود بخواهد بحث مرد یا 
زن بودن وزیر را مطرح کند؟ مسئله زن بودن وزیر گربه 
رقصانى جدید انتخاباتى است. به جاى این قرتى بازى ها 

به فکر حل مشکالت اساسى آموزش و پرورش باشید.
حجت االسالم باقرى ارومى عنوان کرد: به فکر ارتقاى 
جایگاه و شأن معلم و فرهنگیان باشید، بعضى از معلمان 
به علت مشکالت عدیده مالى بعد از بازنشستگى افسوس 
عمر از دست رفته را مى خورند و به جاى تأ سیس مدرسه 
به دنبال راه اندازى دامدارى هستند، آقایان! چه کردید 

با علم و فرهنگ که حال و روزمان اینگونه شده است؟
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قول مساعد وزیر به اصفهانى ها
وزیـر امور اقتصـاد و دارایـى گفت: پیگیرى مشـکالت 
اقتصادى استان در دسـتور کار وزارت اقتصاد قرار دارد. 
فرهاد دژپسـند در نشسـت شـوراى راهبردى مدیریت 
اقتصاد مقاومتى اسـتان از تالش براى حل مشـکالت 
فعاالن اقتصادى اسـتان خبر داد و گفت: برخـى از این 
مشکالت در این جلسـه حل و فصل و سایر موضوعات 
نیز براى پیگیـرى در دسـتور کار قرار مى گیـرد. وى با 
اشاره به ظرفیت هاى گسـترده صنعتى استان اصفهان 
گفت: اصفهان مى تواند بـه یک نماد اقتصاد مقاومتى و 

پرتحرك تبدیل شود.

تجهیز اتوبوس ها به 
سامانه هاى خودکار

اتوبوس هاى شهر اصفهان به سامانه هاى خودکار جمع 
آورى کرایه و مکان یاب وسـیله نقلیه مجهز مى شـود. 
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسـرانى اصفهان و حومه با 
بیان اینکه شرکت واحد اتوبوسـرانى اصفهان نخستین 
شرکتى است که سامانه پرداخت مکانیزه راه اندازى کرده 
گفت: سامانه هاى جمع آورى خودکار کرایه و مکان یاب 
خودکار وسیله نقلیه تا شش ماه آینده نصب و راه اندازى 
مى شود. قدرت افتخارى افزود: در این سامانه ها حذف یا 
کاهش حداکثرى پرداخت نقدى و تشویق بیشتر مردم به 
استفاده بیشتر از خطوط اتوبوسرانى، پیش بینى شده است.

فردا، اولین پرواز 
حجاج اصفهانى

مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان از اولین پرواز حجاج 
اصفهانى از 28 مردادماه خبر داد. غالمعلى زاهدى گفت: 
بازگشت حجاج تا 16 شهریور ماه ادامه دارد. وى افزود: 
تعداد مجموع حجاج دو اسـتان اصفهان و چهارمحال و 
بختیـارى 7695 نفر اسـت که آمار حجـاج اصفهانى به 
تفکیک 7256 نفر اسـت و حـدود 400 نفـر از حجاج از 
اسـتان چهارمحال و بختیارى و مابقى عوامل اجرایى و 

پزشکان کاروان هستند.

تصادف زنجیره اى 15 مصدوم 
داشت

تصادف زنجیره اى پنج خودرو در بزرگراه اقارب پرسـت 
شهر اصفهان عصر روز جمعه 15مصدوم بر جا گذاشت. 
مدیـر حـوادث و فوریت هاى پزشـکى اسـتان اصفهان 
گفـت: سـاعت 18 و 12 دقیقـه روز جمعـه دو دسـتگاه 
خودروى سـوارى پراید، یک پژو 206، یـک پژو 405 و 
یک پژو پارس در بزرگراه اقارب پرست اصفهان به سمت 
شـهرك ولى عصر(عج) با یکدیگر برخورد کردند که در 
این سانحه رانندگى سه مرد، هفت زن، سه پسر و دو دختر 

دچار مصدومیت از نواحى مختلف بدن شدند.

ایجاد مسیر خودروى برقى و 
دوچرخه در چهارباغ 

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان گفت: 
بـا توجه به پیـاده راه سـازى محـور چهارباغ عباسـى و 
فرهنگسـازى براى اسـتفاده از دوچرخـه و خودروهاى 
برقى به منظور کاهش آلودگى هوا، مسیر ویژه براى این 
وسایل نقلیه پاك ایجاد مى شود. علیرضا صلواتى با بیان 
اینکه طراحى این مسیر در حال انجام است، اظهار کرد: 
راه اندازى مسـیر ویژه دوچرخه و خودروهـاى برقى در 
چهارباغ باعث ساماندهى و نظم بیشتر جهت تردد آنها و 
تأمین رفاه و آسایش بیشتر مردم و گردشگران مى شود.

انهدام باند 
حفاري چاه غیرمجاز 

باند حرفـه اي حفـارى چاه هاى غیـر مجـاز در فریدن 
شناسایى و دستگیر شدند. سرپرست فرماندهی انتظامی 
شهرسـتان فریدن گفت: در بازرسـى مأموران انتظامى 
از نهـر خلج این شهرسـتان، ایـن افراد در حـال حفاري 
غیرمجاز در حیاط منزلى شـخصى شناسایى و دستگیر 
شدند. سـرهنگ مختاربهارلو افزود: پرونده اعضاى این 
باند هشـت نفره براى بررسى بیشـتر به مراجع قضایى 

ارسال شده است. 

خبر

رئیس انجمن صنفى کشتارگاه هاى صنعتى مرغ استان 
اصفهان دیروز گفت: در حال حاضر مرغ زنده با نرخ 8500 

تومان تحویل کشتارگاه ها نشده است.
حمیدرضا شــیخان در گفتگو با «ایســنا» در خصوص 
افزایش نرخ مرغ و عدم کشــتار مرغ در کشتارگاه هاى 
استان، اظهار کرد: متأسفانه جمعه شب گذشته کشتار مرغ 
در اصفهان انجام نشد چراکه طبق آخرین مصوبه ستاد 
تنظیم بازار کشور قیمت هر کیلو مرغ براى مصرف کننده 
12 هزار و 900 تومان تعیین شد و در این شرایط قیمت هر 
کیلو مرغ زنده باید 8500 تومان باشد اما این قیمت در کل 

کشور به ده هزار و 200 تومان رسیده است.  

وى با اشاره به اینکه یکى از دالیل افزایش قیمت مرغ به 
وزن مطلوب نرسیدن مرغ زنده براى کشتار است، توضیح 
داد: مرغى که به طور میانگین براى مرغدار باید با وزن 2 
کیلو و 500 گرم به کشتارگاه عرضه شود اکنون به یک 
کیلو و 800 تا 900 گرم رســیده است و در هر الشه مرغ 
حدود 500 تا 600 گرم اختالف وزن داریم که این عامل 

موجب کم شدن عرضه مرغ زنده شده است.
وى با تأکید بر اینکه روزانه به طور میانگین 500 ُتن کشتار 
مرغ در استان اصفهان انجام مى شــود، گفت: به دلیل 
شرایط موجود، کشتار مرغ در اصفهان انجام نشده و مرغ 

فروشى ها مرغى براى عرضه ندارند.

ســى و دومین جشــنواره بین المللى فیلم هاى کودکان و 
نوجوانان، میزبان بخشى با عنوان نمایش فیلم هاى ترمیم 
شده سینماى کودك ایران است. در جشنواره امسال هفت اثر 
در بخش فیلم هاى مرمت شده سینماى کودك و پنج اثر در 

بخش فیلم هاى خاطره انگیز به نمایش در مى آید.
«ســاز دهنى» به کارگردانى امیر نادرى، «خانه دوســت 
کجاست» ساخته عباس کیارستمى، «نیاز» به کارگردانى 
علیرضا داودنژاد، «داستان هاى شاهنامه» ساخته على اکبر 
صادقى، «شهر موش ها» اثر مرضیه برومند، «دزد عروسک 
ها» به کارگردانى محمدرضا هنرمنــد و «پاتال و آرزوهاى 
کوچک» ساخته مسعود کرامتى در بخش فیلم هاى ترمیم 

شده سینماى کودك جشنواره امسال در دو سینماى پردیس 
سینمایى چهارباغ (سالن چهلستون) و اصفهان سیتى سنتر 
4 به نمایش در مى آید. در جشــنواره امسال بخشى هم به 
عنوان نمایش فیلم هاى خاطره انگیز در نظر گرفته شده که 
شــامل فیلم هاى «یکى بود یکى نبود» به کارگردانى ایرج 
طهماسب، «خواهران غریب» ســاخته کیومرث پوراحمد، 
«کاله قرمزى» به کارگردانى ایرج طهماسب، «گربه آوازه 
خوان» ساخته کامبوزیا پرتوى و «شهر موش ها» اثر مرضیه 
برومند مى شود. این فیلم ها قرار است در پردیس هنر اصفهان 
به نمایش دربیاید. سى و دومین جشنواره بین المللى فیلم هاى 

کودکان و نوجوانان 28 مرداد تا 4 شهریور برگزار مى شود.

نمایش فیلم هاى خاطره انگیز 
سینماى کودك در اصفهان

چرا مرغ فروشى ها 
چیزى براى عرضه ندارند

سرپرست بنیاد نیکوکارى دست هاى مهربان شعبه 
اصفهان گفت: بنیاد نیکوکارى دست هاى مهربان 
اقدام به ساخت بزرگ ترین و تخصصى ترین مدرسه 

اوتیسم کشور در استان اصفهان کرده است.
صفارى درگفتگو با «باشــگاه خبرنگاران جوان» 
گفت: بنیاد دســت هاى مهربان با پیشنهاد سازمان 
آموزش و پرورش و هماهنگــى این دو ارگان اقدام 
به ساخت بزرگ ترین و تخصصى ترین مدرسه در 

سطح کشور براى مبتالیان به اوتیسم کرده است.
او گفت: از بهمن ماه ســال 1395 کلنگ ســاخت 

این مدرسه زده شــده و از فروردین 1396 عملیات 
ساخت به طور رسمى آغاز شده و تاکنون این پروژه 
80 درصد پیشرفت داشته است. مدرسه اوتیسم واقع 
در شهرك ولیعصر اصفهان و جنب بیمارستان میالد 
واقع است. این مدرســه 24 کالس درسى، ده اتاق 
ادارى، چهار اتاق هواساز موتورخانه مرکزى سالن 
ورزشى و سالن اجتماعات دارد. صفارى تأکید کرد: 
طبق آمار حــدود 2000 بیمار مبتال به اوتیســم در 
اصفهان وجود دارد که این فقط تعداد افرادى است 

که شناسایى شده اند. 

ساخت بزرگ ترین و تخصصى ترین
 مدرسه اوتیسم کشور

کارگاه تولیدي میوه جات و ســبزیجات خشک به 
مربیگري مژگان اکلیلی در منطقه زردنجان اصفهان 
افتتاح شــد. در این کارگاه با هدف گسترش و رونق 
تولید در منطقه شرق استان به همت مژگان اکلیلى، 
مربى  مرکز کشاورزى یک دستگاه خشک کن میوه 

و سبزى خریدارى و در روســتاى زردنجان نصب و 
راه اندازى شد.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه اي اســتان اصفهان 
در مراســم افتتاحیه این کارگاه بیان کرد: با توجه به 
خشکسالی منطقه شرق اصفهان و به تبع آن فقر و 
آسیب هاي اجتماعی، باید ضمن برنامه ریزي صحیح 
به سمت مشــاغل ســبز حرکت کنیم. آرش اخوان 
ضمن ابراز خرسندي از چنین اقدامی گفت: با عنایت 
به سال رونق تولید، ضروري است در این مناطق در 

حوزه هاي مختلف، مشاغل خانگی ایجاد کنیم.
اکلیلی، مربى این کارگاه هــم اظهار کرد: در کارگاه 
تولیدي میوه و سبزیجات خشــک، 17 نفر از زنان 
این روستا مشغول آموزش وکار همزمان هستند که 
با فروش محصوالت خود باعث رونق اقتصاد خانوار 

روستایى شده اند.

افتتاح کارگاه تولیدي میوه جات خشک 
در منطقه زردنجان

ششــمین برنامه پویــش ملى ایران بــه لبخند تو 
زیباست با حضور شــهردار، اعضاى شوراى شهر 
و حــدود 3000 نفر از اقشــار مختلف مــردم در 

قهجاورستان برگزارشد.
مدیر بهره بردارى آبفا منطقــه 6 در جمع مردم به 
اهداف برگزارى این مراســم اشاره کرد و گفت: در 
چند ســال اخیر اجراى متعدد برنامه هاى فرهنگى 
که به منظور ترغیب مردم به مصرف درست آب در 
دســتور کار قرارگرفت در مصرف بهینه آب بسیار 
مؤثر بوده به طورى که مصرف ســرانه آب در این 
منطقه نسبت به سال گذشــته 12 درصد کاهش 

یافته است.
مهدى قاســمى افــزود: مثمرثمر بــودن اجراى 

برنامه هاى فرهنگى در تشــویق مردم به مصرف 
صحیح آب باعث شد که برنامه پویش ملى ایران به 
لبخند تو زیباست براى مردم قهجاورستان اجرا شود، 
انتظار مى رود حاضریــن در این برنامه به نکاتى که 
پیرامون مصرف بهینه آب گفته مى شود توجه کنند و 
موارد یاد شده را در زندگى روزمره خود در نظر گیرند.

وى با تأکید بر کاهــش 20 درصدى مصرف بهینه 
آب توسط مردم اعالم کرد: در حال حاضر آب شرب 
جمعیت تحت پوشش طرح آبرسانى اصفهان بزرگ 
تنها از طریق یک سامانه تأمین مى شود بنابراین تا 
راه اندازى دومین ســامانه آبرسانى در اصفهان اگر 
مردم 20 درصد در مصرف آب صرفه جویى کنند، 

تأمین پایدار آب شرب مردم مقدور خواهد بود.

پویش «ایران به لبخند تو زیباست»
 به قهجاورستان رسید

با افتتاح کنار گذر ورودى دانشگاه آزاد اسالمى خمینى 
شهر مسیر دسترسى دانشجویان به دانشگاه از سمت 

شهر اصفهان بیش از 5 کیلومتر کوتاه تر مى شود. 
رئیس دانشگاه آزاد اسالمى واحد خمینى شهر گفت: 
با تالش و همت شهردارى خمینى شهر در روزهاى 
آینده عملیات زیرســازى رمپ ورودى دانشگاه آزاد 

اسالمى خمینى شهر به اتمام خواهد رسید.

پیمان داورى با اشــاره به حجم زیــاد خاکبردارى و 
زیرسازى و جدولگذارى انجام شده توسط شهردارى 
خمینى شهر گفت: بیش از سه ماه است که شهردارى 
خمینى شهر در تالش اســت تا بتواند مسیرى ایمن 
بــراى خودروهاى ورودى به دانشــگاه و شــهر در 
مجاورت جــاده کمربندى خمینى شــهر-نجف آباد 

ایجاد کند.

وى گفت: تا پیش از این خودروهاى عبورى از سمت 
شهر اصفهان در مسیر جاده کمربندى خمینى شهر-

نجف آباد مجبور بودند که فاصلــه 5 کیلومترى را تا 
تقاطع چشمه الدر براى ورود به شــهر طى کنند اما 
با بهره بردارى از این طرح عالوه بر افزایش ضریب 
امنیتى خودروها و رفع مخاطرات پیمودن مسیر قبلى، 

راه دسترسى به دانشگاه و شهر تسهیل مى شود.

دانشگاه خمینى شهر به اصفهان نزدیک تر مى شود

مؤسســه آموزش عالى نور دانش واقع در بلوار دانش میمه به منظور رفاه دانشــجویان به 
خصوص دانشجویان دختر، اقدام به راه اندازى خوابگاه خودگردان کرده که مجهز به امکانات 
رفاهى است و براى دانشجویان دختر در مقطع کارشناسى ارشد خوابگاه به مدت شش ماه 
رایگان است. ضمنًا سرویس رفت و آمد دانشجویان به اصفهان، شاهین شهر و شهرهاى 
اطراف نیز به طور منظم و با سرویس دهى مناســب در طول روز دایر است. در این مؤسسه 
هم اکنون 1000 دانشجو در مقاطع مختلف مشغول به تحصیل هستند ضمن اینکه تاکنون 

بیش از 1000 دانشجو نیز از این مؤسسه فارغ التحصیل شده اند.
مؤسسه آموزش عالى نور دانش طبق آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهاى درخشان 
در دوره تحصیلى کارشناسى ارشد و به منظور فراهم کردن زمینه جذب برگزیدگان علمى 
و مستعد از بین دانشجویان مقطع کارشناسى پیوسته سایر دانشگاه ها و مؤسسات آموزش 
عالى نسبت به پذیرش در مقطع کارشناسى ارشد در رشته هاى تعیین شده و با شرایط اقدام 

کرده است.

راه اندازى خوابگاه خودگردان در 
مؤسسه نور دانش

800 حلقه چــاه آب غیرمجــاز به منظــور ممانعت از 
بهره بردارى بى رویه و غیرقانونى از منابع آب در اســتان 

اصفهان تا پایان امسال مسدود مى شود.
مدیر حفاظت و بهره بردارى آب منطقه اى استان اصفهان 
در گفتگو با «ایرنا» اظهار کرد: پر و مسدود کردن چاه هاى 
غیرمجاز به طور جدى در دســتور کار این شرکت است، 
زیرا استفاده عادالنه و حساب شده از منابع آبى زیرزمینى 

حیاتى و مهم است.
سید مهدى میرباقرى افزود: پایین رفتن بى سابقه سطح 
آب هاى زیرزمینى، اهمیت نظارت و اســتفاده حســاب 
شده از ســفره هاى آب زیرزمینى را گوشزد مى کند و بر 

همین اســاس اســتفاده عقالنى از چاه هاى مجاز نیز از 
جمله برنامه هاى آب منطقه اى به شــمار مى رود. وى 
خاطرنشان کرد: در سال هاى اخیر 1690 چاه غیر مجاز پر 
و مسدود شد و جلوگیرى از مصرف بیش از 71 میلیون متر 

مکعب آب به صورت غیرقانونى را رقم زد. 
به گفته میرباقرى بیشــتر این چاه ها در حاشیه رودخانه 
زاینده رود حفر شده اند و شمار دیگر نیز در مناطق دیگر 
وجود دارند. وى تصریح کرد: تعداد چاه هاى غیرمجاز و 
مجاز در سال 57، شصت هزار حلقه بود اما هم اکنون 800 
تا 900 هزار حلقه چاه در کشور وجود دارد که 40 درصد از 
آنها غیر مجاز است و شمار چاه هاى فراوان هرساله مقادیر 

زیادى از آب هاى زیرزمینى را استخراج مى کنند.
وى با بیان اینکه در استان افزون بر 16 هزار و 800 چاه 
غیر مجاز وجــود دارد، اظهار کــرد: 9500 حلقه از آنها 
فعال است و ساالنه 432 میلیون مترمکعب آب برداشت 

مى کنند.
مدیر حفاظت شــرکت آب منطقه اى تأکیــد کرد: افت 
سطح آب هاى زیرزمینى معضلى جدى به شمار مى رود 
و فرونشست دشــت ها و زمین را در پى دارد، در استان 
اصفهان متولى 35 دشت هستیم که از این تعداد هشت 
دشت آزاد، 18 دشت ممنوعه و 9 دشت به صورت بحرانى 

دچار معضل یاد شده هستند.

800 چاه آب غیرمجاز در اصفهان 
مسدود مى شود

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان اصفهان از خدمت 
رسانى کاروان سالمت هالل احمر استان اصفهان به 
بیش از 4800 نفر در سیســتان و بلوچستان در قالب 

دومین طرح ملى نذر آب خبر داد.
محسن مؤمنى با اشــاره به حضور کاروان سالمت و 
نیکــوکارى جمعیت هالل احمر اســتان اصفهان در 
شهرستان ایرانشــهر استان سیســتان و بلوچستان ، 
اظهار کرد: طى این کاروان که با حضور 49 نفر داوطلب 
متشکل از پزشک و پیراپزشک با تخصص هاى داخلى، 
عفونى، جراح عمومى، روانپزشک، روانشناس، مشاور، 
دندانپزشک، دامپزشــک، پزشک عمومى، کارشناس 
شنوایى سنجى، کارشناس غربالگرى و آموزش دیابت 

در قالب تیم هاى درمانى، فرهنگــى، حمایت روانى، 
خبرنگار، مستند ساز و کارآفرین از روز دوشنبه 14 مرداد 
ماه کار خدمت رســانى در منطقه را آغاز کرد، بیش از 
1950 نفر از ساکنان شهرستان ایرانشهر توسط پزشکان 
متخصص، عمومى و دندانپزشک داوطلب هالل احمر 

به طور رایگان معاینه و درمان شدند.
مؤمنى تصریح کرد: از زمان اســتقرار کاروان سالمت 
و نیکوکارى اعزامى هالل احمر استان اصفهان تعداد 
1031 نفر توسط پزشــکان عمومى، 533 نفر توسط 
پزشکان متخصص، 53 نفر توسط دندانپزشکان ویزیت 
رایگان شده  و 515 نفر نیز از خدمات پیراپزشکى کاروان 

بهره مند شدند.

خدمت رسانى هالل احمر اصفهان
 در سیستان و بلوچستان

سومین المپیاد فیلمسازى نوجوان با حضور ده فیلمساز برتر سینماى کودك و نوجوان 
به میزبانى اصفهان برگزار مى شود.

رئیس حوزه هنرى اســتان اصفهان گفت: این المپیاد یکى از رویدادهاى مهم سى و 
دومین جشنواره بین المللى فیلم هاى کودکان و نوجوانان است که در دو بخش ایده و 

فیلم براى نوجوانان رده سنى 12 تا 16 سال برگزار مى شود.
مهدى احمدى فر افزود: مرضیه برومند، رسول صدر عاملى، وحید نیکخواه آزاد، على 
اکبر قاضى نظام، کامبوزیا پرتوى، همایون اسعدیان، ایرج طهماسب، ابوالفضل جلیلى، 
پوران درخشنده و علیمراد(انیماتور)، از جمله فیلمســازانى هستند که در کارگاه هاى 

آموزشى این المپیاد به آموزش مباحث این حوزه مى پردازند.
وى گفت: این المپیاد پنج روزه با هدف آموزش اصول فیلمســازى کودك و نوجوان 
از  دیروز 26 مرداد در مجتمع فرهنگى و هنرى سوره اصفهان آغاز شده و تا 30 مرداد 

ادامه دارد.

حضور 10 فیلمساز برتر سینماى 
کودك و نوجوان در اصفهان
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در ایام خجسته دهه والیت، سازمان فرهنگى، اجتماعى و 
ورزشى شهردارى اصفهان برنامه هاى بسیار متنوع و متعدد 
فرهنگى، هنرى، مذهبى و... را براى مردم و شــهروندان 
اصفهانى تدارك دیده بود که در بین این برنامه ها، «ویژه 
 برنامه ترکیبى عید غدیر» با استقبال بى نظیرى از سوى 

شهروندان همراه بود.
این برنامه با عنوان «خبر بزرگ» طى روزهاى 24 تا 26 
مرداد ماه برگزار شد و در اولین شــب برگزارى آن که با 
مجریگرى على ضیاء از مجریان شایسته و شناخته شده 
کشور همراه بود، در شبى به یاد ماندنى در محیط مفرح باغ 
فدك اصفهان همه آمده بودند؛ از کودك، نوجوان، جوان 
و حتى مردان و زنان سالمند تا نظاره گر برنامه هایى چون 
موسیقى، تشریح وقایع عید غدیر، شــوخى با کودکان و 

برنامه هاى مفرح باشند.
البته باید اذعان کرد که همه در سازمان فرهنگى، اجتماعى 
و ورزشى شــهردارى اصفهان، شــرکت هاى وابسته به 
شهردارى و در مجموع مسئوالن در شهردارى اصفهان 
با تالش شــبانه روزى چند هفته اى، امکان برگزارى این 
ویژه برنامه را مهیا ســاختند و علیرغم اینکه هزاران نفر 
پذیرش شده بودند اما نظم خاصى در محیط حاکم بود که 

رضایتمندى مردم را به ارمغان داشت.
معاون ســازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى 
اصفهان در زمینه برپایى ویــژه برنامه ترکیبى عید غدیر 
با عنوان «خبر بزرگ» به «نصف جهان» گفت: یکى از 

ارکان هویتى ما شیعیان عید غدیر است و براى شناسایى 
هویت هاى دینى، برجسته سازى اینگونه اعیاد ضرورى 

است.
محمد عیدى اظهار کرد: یکى از ابزارها براى برجسته سازى 
این مهم، استفاده از ابزار هنر براى انتقال آمیزه هاى دینى 
اســت و ما براى ارتقاى هویت و فضاى دینى در شــهر 
اصفهان باید از ظرفیت هنر استفاده کنیم که از قوى ترین 

ابزارهاست.
وى ادامه داد: مقرر بود در بازه زمانى این اعیاد، وقایعى که 
در فضاى خاص در اسالم شکل گرفته با زبان هنر براى 
مردم بیان شود که خلق اینگونه برنامه ها، نیازمند همت 

همه دستگاه هاست.
معاون ســازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى 
اصفهان افزود: براى برگزارى ویــژه برنامه ترکیبى عید 
غدیر که عنوان «خبر بــزرگ» را دارد همه معاونت هاى 

شهردارى تالش گسترده اى داشتند.
عیدى اظهار امیــدوارى کرد این برنامــه، آغازى براى 
کارهاى بزرگ تر و بیشــتر و درك صحیــح آمیزه هاى 

دینى باشد.
وى به عنوان یک شــهروند اصفهانى که به تماشاى این 
برنامه آمده گفت: ما به عنوان جزیى از شهروندان هستیم 
و به نظر من این امر مى تواند اتفاق بزرگى در فعالیت هاى 
فرهنگى در شهر اصفهان به شمار آید و بسیار تأثیرگذار 
باشــد و به نظر مى آید اینگونه برنامه ها ســطح سالیق 
شهروندان را افزایش مى دهد و مطالبات را بیشتر مى کند.

عیدى ابراز امیدوارى کرد برگزارى برنامه «خبر بزرگ» 
طى سه شب پیام آور نشاط، شادى و امید در شهروندان بوده 
و لحظاتى خاطره انگیز را براى آنان به یادگار گذاشته باشد.

■■■ 
معاون اجتماعى و مشارکت هاى مردمى سازمان فرهنگى، 
اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان هم به عنوان میزبان 
علیرغم اینکه مشغول رتق و فتق امور در محل برگزارى 
این ویژه برنامه در باغ غدیر بود در گفتگو با «نصف جهان» 
شــرکت و توضیحاتى را در این خصــوص ارائه کرد که 

خواندنى است.
مرتضى رشیدى، برنامه «خبر بزرگ» را یکى از رویدادهاى 
بزرگ در شهر اصفهان خواند و گفت: «خبر بزرگ» یکى 
از کم نظیرترین برنامه ها بود که براى برگزارى این رویداد 
همکاران در مجموعه شهردارى اصفهان بیش از 15 روز 
به صورت 24 ســاعته فعالیت کردند و حتى سه معاونت 
شهردارى و شهردارى منطقه 7 نیز زحمات زیادى کشیدند.
وى ادامــه داد: «خبر بــزرگ»، یک برنامــه ترکیبى با 
جلوه هاى ویژه، کار نمایشــى ترکیبى و... و در نوع خود 
کم نظیر بود و به نظر مى رسد تاکنون اینچنین برنامه اى 
به مناسبت عید سعیدغدیر در کشور با این رویکرد، به اجرا 

در نیامده باشد.
معاون اجتماعى و مشارکت هاى مردمى سازمان فرهنگى، 
اجتماعى و ورزشــى شــهردارى اصفهان با بیان اینکه 
برنامه هاى ویژه برنامه «خبر بــزرگ» با دیگر برنامه ها 
تفاوت دارد، گفت: برنامه هایى کــه در طول ویژه برنامه 

ترکیبى عید غدیر با عنوان «خبر بزرگ» به اجرا درآمد با 
محتواى فرهنگى- مذهبى، همراه بود و بیش از دو ساعت 

برنامه هاى متنوعى براى هزاران شهروند به اجرا درآمد. 
رشیدى در خصوص انتخاب باغ فدك براى برگزارى این 
برنامه نیز گفت: مجموعه باغ فدك، فضاى بکر مناسبى در 
منطقه 7 شهردارى اصفهان براى برپایى این رویداد بزرگ 

ملى مذهبى بود.
وى خاطرنشان کرد: اجراى برنامه هاى بزرگ شهرى، در 
حقیقت نیازمند همدلى و هم افزایى است که این توان در 
مجموعه شهردارى اصفهان است که از ظرفیت و انسجام 
برخوردار بوده و خلق این رویداد بزرگ براى شــهردارى 

اصفهان میسر شده است.
معاون اجتماعى و مشارکت هاى مردمى سازمان فرهنگى، 
اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان گفت: تالش داریم با 
برگزارى رویدادهاى ملى مذهبى، حس همبستگى دینى را 
تقویت کنیم تا به هویت شهرى، ملى و مذهبى کمک شود.

رشیدى به همه شهروندان اصفهان توصیه کرد مسئوالن 
را بیش از پیش به استمرار اینگونه برنامه ها ترغیب کنند.

وى خاطرنشــان کرد: بــا توجه به اهمیــت برنامه هاى 
فرهنگى، شوراى شــهر اصفهان ردیف بودجه اى براى 
برنامه هاى فرهنگى در شهردارى اصفهان مصوب کرده 
اســت که ما نیز با بهره گیرى از ایــن منابع مالى تعریف 
شــده، مبادرت به انجام رویدادهــاى فرهنگى، ملى و 
مذهبى مى کنیم و البته دست یارى و مشارکت به سوى 

سازمان هاى مختلف هم دراز مى کنیم.

رشیدى از همه کسانى که مجموعه شهردارى و سازمان 
فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شــهردارى اصفهان را در 
برگزارى این رویداد بزرگ یارى دادند به ویژه شهردارى 

منطقه 7 اصفهان تشکر و قدردانى کرد.
■■■ 

مدیر شهردارى منطقه 7 اصفهان نیز به «نصف جهان» 
گفت: از ســال قبل در نظرم بود که براى عید سعید غدیر 
در منطقه 7 شهردارى اصفهان برنامه ویژه داشته باشیم. 

على اصغر شاطورى افزود: در حال بررسى این مهم بودیم 
که از معاونت فرهنگى، اجتماعى و ورزشــى شهردارى 
اصفهان خبر رســید در نظر دارند به مناسبت عید غدیر، 
جشن بزرگى برگزار کنند. در نتیجه ما هم استقبال کردیم 
و باغ فدك که دسترسى خوبى هم براى مردم به همراه دارد 
براى این کار در نظر گرفته و تجهیز شد و اعالم کردیم هر 
کمکى در منطقه 7 براى برگزارى این جشن بزرگ الزم 

باشد انجام مى دهیم.
وى با بیان اینکه همه همکاران در ســازمان فرهنگى، 
اجتماعى و ورزشــى شــهردارى اصفهــان و منطقه 7 
شهردارى اصفهان با تالش شبانه روزى مداوم و مستمر 
فضا را آماده کردند و پیگیرى دعوت از هنرمندان و... را به 
عهده داشتند و با موفقیت به سرانجام رساندند، گفت: امید 
است در این رویداد بزرگ، توانسته باشیم درخور عید غدیر 
و شأن و جایگاه مردم اصفهان، فعالیت ها را عملى کرده 
باشیم و رضایت حضرت امیر علیه السالم و شهروندان را 

فراهم آورده باشیم.

مدیر منطقه 7 شهردارى اصفهان اظهار کرد: رکن اصلى 
برنامه هاى ما، مردم و شهروندان هستند و شهردارى به این 
دلیل و به علت حضور آنان، این برنامه ها را تدارك مى بیند 
و در حقیقت حضور گســترده مردم در اینگونه برنامه ها، 
مشوق برگزارکنندگان براى اســتمرار آنهاست و مردم با 
حضور خود موجب دلگرمى مسئوالن براى انجام اینگونه 

کارها مى شوند.
شــاطورى با اشــاره به همکارانى که در محل برگزارى 
این رویداد با نشــاط خاصى مردم را راهنمایى مى کردند، 
گفت: برپایى اینگونه برنامه هــا در اعیاد ملى و مذهبى، 
براى همکاران خســتگى ندارد که این خود از معجزات 
اینگونه برنامه هاســت و شــما به عینه آن را مشــاهده 

مى کنید.
■■■ 

در پایان اولین شب این رویداد بى نظیر که تا پاسى از شب 
به طول انجامید چند تن از خانواده هایى که این برنامه ها را 
شاهد بودند به «نصف جهان» گفتند که ویژه برنامه ترکیبى 
عید غدیر که با عنوان «خبر بزرگ» در باغ فدك برگزار 
شد اوقات بسیار خوشى را با برنامه هاى متنوع برایشان به 

ارمغان داشته و بسیار خاطره انگیز بوده است.
آنها با قدردانى از برگزارکنندگان، خواستار استمرار اینگونه 
برنامه ها شدند و اذعان کردند  که این رویداد بزرگ، با نظم 
و انضباط بسیار خوبى برپا شده و حتى نفراتى که در آخرین 
ردیف ها نشســته بودند به نحو مطلــوب و به طور کامل 

توانستند برنامه ها را ببینند و لذت ببرند.

گزارشى از ویژه برنامه بى نظیر سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان

«خبر بزرگ» هزاران اصفهانى را به باغ فدك کشاند

ساسان اکبرزاده

سوگل طهماسبى با انتشار عکسى در حرم امام رضا (ع) 
خبر از ازدواجش داد.

طهماســبى،  بازیگر ســریال هاى «بچه مهندس» و 
«کیمیا»، یکى از چهره هاى جوان دنیاى هنر اســت 
که بازیگرى در تلویزیون را از سال 83 با فیلم «مروارید 
ســرخ» آغاز کرد و به عنوان یکى از چهره هاى پرکار 

سینما و تلویزیون شناخته مى شود. 
این بازیگر جوان ســینما و تلویزیون با انتشار عکسى 
در حرم امام رضا (ع) به خبرهــاى مربوط به ماجراى 
ازدواجش دامن زد و با تبریک هوادارانش مواجه شــد. 
سوگل طهماسبى صفحه اینســتاگرامش را با انتشار 
عکسى از دســتش در کنار دست همســرش در حرم 
امام رضا (ع) به روز کرد. تصاویر منتشــر شده توسط 
رسانه ها از مراسم عقد سوگل طهماسبى خبر ازدواجش 

را تأیید مى کند.

خانم بازیگر در مصاحبه هاى قبلى اش با اشاره به فکر 
کردن به موضوع ازدواج و عالقــه اش به ادامه دادن 
زندگى در کنار فــردى که مهربان باشــد و بتواند با او 
درباره هنر صحبت کند اذعــان کرده بود که تا به حال 
موقعیت هاى زیادى داشــته است اما بخاطر وضعیت 

شغلى اش نتوانسته به آن فکر کند.
سوگل طهماسبى 25 بهمن ماه 1364 در اهواز متولد 
شد و 16 سال بیشــتر نداشــت که براى ادامه دادن 
هنر و بازیگــرى راهى تهران شــد و مهمترین اتفاق 

زندگى اش را رقم زد.
این بازیگر جوان بازى در سریال هایى چون «برادر»، 
«کیمیا»، «بچه مهندس»، «گاندو»، «ســالم آقاى 
مدیر»، «دنــگ و فنــگ روزگار»، «روزهاى بهتر»، 
«شکوه یک زندگى»، «گشت ویژه»، «فاصله ها» و... 

را در کارنامه هنرى اش دارد.

رضا صادقى در آســتانه 40 ســالگى در پایتخت روى 
صحنه رفت. کنســرت این خواننده 16 مرداد 1398 با 
همراهى گروه «مشکى پوشــان» و به همت مؤسسه 
«آراد» طى دو ســانس در تاالر وزارت کشــور برگزار 
شد. رضا صادقى در حاشــیه این کنسرت به مناسبت 
چهل سالگى اش دقایقى با «موسیقى ما» گفتگو کرد. 

اظهارات او را بخوانید:
■ بچه کــه بودم، وقتى مى گفتیــم 40-30-20-10 

روزى وقتــى به عدد 40 و...، فکرش را نمى کردم 
منقلب شود. برسم، حالم 

حاال که به این عدد رســیده ام، احســاس مى کنم عدد 
پرهیجان و پر قلیانى است.

■ خوشحالم حاال در آستانه کامل شدِن 40 ساِل از عمرم، 
در بزرگ ترین سالن کنسرت کشــور کنسرت برگزار 
کرده ام و بزرگ ترین انرژى را در کنار خودم حس کردم.

■ خدا را شــکر مى کنم از این چهار دهه  عمر، حدود دو 
دهه اش را با افتخار کنار مردم روى صحنه بوده ام و این 
کنار مردم بودن، منتى است که تا آخر عمر هرگز فراموش 

نخواهم کرد.
■ از مردم خیلى ممنونم که تا سفید شدن ریش هایم، کنار 
من بودند و قطعاً از این به بعد، اگر بتوانم این ریش سفیدى 
را براى آنهایى خواهم گذاشــت که روزهاى سختى در 

دنیاى هنر دارند.
■ االن مى گویم دوســت دارم کمتر باشم تا یک عده 

فرصت داشته باشند تا بیشتر روى صحنه بیایند.
■ بابت هر روز زندگى ام خدا را شکر مى کنم. اگر به عقب 
برگردم، باز هم همین مدل زندگى خواهم کرد. با همه  
اشتباه ها و درستى ها، زندگى کردم و تا امروز از آن لذت 
بردم و با همه خوبى ها و بدى ها به آن افتخار مى کنم. از 
این سن به بعد فقط مى خواهم باعث شرمندگى خودم و 

آن 40  سالى که به آن افتخار مى کنم، نشوم.

مجرى و کارگردان برنامه «خندوانه» گفت: چرا مى گویند 
«خندوانه» ساخته نمى شود و ما مهاجرت کرده ایم؟

«خندوانه» بیست و یکم خردادماه سال 93 شروع شد و 
در سوم آبان ماه همان سال به پایان رسید. استقبال مردم 
از این برنامه باعث شد تا رامبد جوان به فکر فصل هاى 
بعدى باشد. او همیشه بر خالقیت و نوآورى و حرف جدید 
داشتن در برنامه و ســریال و فیلم تأکید داشته است. به 
همین  دلیل رفته رفتــه در فصل هاى بعــدى اتفاقات 
جدیدى به برنامه «خندوانه» اضافه شد. فارغ از خنده هاى 
25 ثانیه اى براى باال بردن اعتماد به نفس، بارقه امید و 
شادى آفرینى در جامعه، خواندن آهنگ هاى ملى گرایى و 
وحدت آفرینى، گزارشى از صاحبان مشاغل و کارآفرینى، 
گپ و گفت با مهمانان متنوع برنامه، اجراى نمایش طنز 
توســط «جناب خان» و بازیگران دیگر، ورود استندآپ 
کمدى به تلویزیون، مســابقه «خنداننده برتر» بین 16 
کمدین، اتفاقات جدیدى مثل «لباهنگ»، «ادابازى»، 
«خنداننده شــو»، «نى نى رو» و مســابقه «روبیکیو»، 

مخاطب را با تنوع در برنامه سازى رو به رو مى کرد.
اتفاقات جالب توجه و استقبال مردم از «خندوانه»، رامبد 

جوان را بیــش از فضاى کارگردانى در ســریال و فیلم 
سینمایى، در ُقُرِق ساخِت فصل هاى بعدى «خندوانه» 
قرار داد. زیرا «خندوانه» تا ایستگاه ششم ادامه پیدا کرد 
و تا شــانزدهم فروردین ماه امسال روى آنتن بود. همان 
روزها شــایعه هایى در فضاى مجازى دســت به دست 
مى شــد که رامبد جوان دیگر قصِد ساختن «خندوانه» 
هفتم را ندارد. اما در آخرین قسمت از برنامه «خندوانه» 
که ایام نوروز روى آنتن مى رفت حبیب رضایى، بازیگر 
ســینما و تلویزیون در جریان گپ و گفــت از مجرى و 
کارگردان این برنامه خواســت تا بخاطر مردم و خنده ها 
و شادى ها که الزمه طراوت و شادابى این جامعه است، 

شاهد «خندوانه» هاى بعدى باشیم.
رامبد جوان هم این قول و وعده را داد که بعد از یک دوره 
استراحت و تغییر و ابتکار جدید، دوباره «خندوانه» را روى 
آنتن ببرد. البته همین چندى پیش که شایعه سازى ها به 
اوج خودش رسید موانعى ایجاد شده که  فعًال از «خندوانه» 
خبرى نیســت و تهیه کننده این برنامه اعالم کرد فصل 
جدید این برنامه بنابر توافق با شبکه نسیم پس از محرم 
و صفر روى آنتن مى رود. البته پیش از این هم در جریان 

ساخت بخش هایى از برنامه «قاچ» در مناطق سیل زده 
خوِد رامبد جوان، تهیه کننده و عوامل دیگر این وعده را 

دادند و مردم هم از این حضور دوباره خوشحال شدند.
رفتِن رامبد جوان به کانادا براى به دنیا آوردن فرزند خود، 
دوباره حاشیه ها و موج سازى ها را به اوج خودش رساند. 
تا جایى کــه برخى از تلویزیون خواســتند دیگر به این 
حضور خاتمه دهد. در همه این جریانات هیچ واکنشى 
از مجرى و کارگردان برنامه «خندوانه» و البته بازیگر و 

کارگردان سینما و تلویزیون شنیده نشد.
تا اینکه هفته گذشته حاشــیه ها مسیر دیگرى گرفت و 
این  بار ادعا کردند که «ســاخت فصل جدید این برنامه 
در هاله اى از ابهام است. آنطور که شنیده مى شود رامبد 
جوان تا آخر امسال قطعاً به ایران برنمى گردد. یا جمالت 
دیگر که: حواشى پیرامون مهاجرت رامبد جوان به کانادا 

هم در این وضعیت بى تأثیر نیست.»
قبل از هر نوع پاســخى باید به این نکته اشاره کرد این 
روزها تصویر رامبد جوان در آیتم هاى کوتاه و پشــت 
صحنه هاى شوخى و طنِز شبکه نسیم روى آنتن مى رود. 
منابع موثق در سازمان صداوسیما هم از اراده رسانه ملى 

بر ادامه «خندوانه» خبر مى دهنــد و هیچ منعى براى 
حضور رامبد جوان در برنامه هاى صداوســیما خصوصًا 
«خندوانه» نیست. به تعبیر تهیه کننده «خندوانه» هم 

قرار نبوده که این برنامه بازپخش شود.
اما رامبــد جوان به همه این شــایعات پایــان داد و به 
«تسنیم»،  گفت: این شایعات بى اساس و بى مبنا هستند 
و این مطالب مهاجرت و ساخته نشدن «خندوانه» هفتم 
هم به دنبال موج سازى هاى عوام فریبى دیگر است. او 
تصریح کرد: چرا این فرض به وجود آمده که ما مهاجرت 

کردیم و دیگر هم «خندوانه» نمى سازیم؟
مجرى و کارگردان این برنامه تلویزیونى درباره شروِع 
«خندوانه» جدید، گفت: مقدمات کار و پیش تولید شروع 
شده و زمان شروع االن معلوم نیست. اما بعید مى دانم 
بالفاصله بعد از محرم و صفــر، «خندوانه» هفتم آغاز 

شود.
ســیدعلى احمدى، تهیه کننده «خندوانه» هم از شروع 
پیش تولید قســمت هفتم این برنامه خبــر داده و گفته 
اســت: رامبد جوان فقط براى زمان مشخصى به کانادا 

سفر کرده و به زودى به ایران برمى گردد.

رامبد جوان: چرا مى گویند 
مهاجرت کرده ام؟

«خندوانه» 
ساخته 
مى شود

سوگل طهماسبى ازدواج کرد؟! 

رضا صادقى: به عقب برگردم 
باز هم همین مدل زندگى خواهم کرد

«آراد» طى دو ســانس در تاالر وزارت کشــور برگزار 
شد. رضا صادقى در حاشــیه این کنسرت به مناسبت 
چهل سالگى اش دقایقى با «موسیقى ما» گفتگو کرد. 

اظهارات او را بخوانید:
0بچه کــه بودم، وقتى مى گفتیــم 40-30-20-10 ب■

0روزى وقتــى به عدد 40و...، فکرشرا نمى کردم 
منقلب شود.برسم، حالم

د
ک

د
ک

د



ورزش 05053560 سال  شانزدهمیک شنبه  27 مرداد  ماه   1398

سرپرست باشگاه شاهین گفت: مشکالت زیادى داشته ایم ولى براى 
مصاف با سپاهان آماده ایم.

سعید مسیگر روز شــنبه درگفتگویى اظهار کرد:  امیدواریم هفته 
آغازین لیگ هفته خوبى براى شاهین بوشهر و هوادارانش باشد. 
وى بیان کرد: تیم سپاهان بیش از 9 هفته است که تمرین هاى 
خود را آغاز و دوران بدنسازى خود را سپرى کرده که بدون شک 

با چنین روندى آنها نیز با آمادگى کامل لیگ را آغاز مى کنند.
مســیگر ادامه داد: در این بین شــاهین نیز تیمى جوان و با 
انگیزه اى اســت که از شــانس زیادى براى کسب موفقیت 
برخوردار است.   سرپرست باشگاه  شاهین بوشهر تأکید کرد: 
از هواداران انتظار داریم روز بازى با ســپاهان با حضور خود 
تیم را حمایت کنند و به صبر و حوصله آنها براى گذراندن 

فصلى خوب بسیار نیاز داریم.
شاهین بوشهر و سپاهان اصفهان روز جمعه 31 شهریور 
ماه در نخستین هفته لیگ برتر فوتبال کشور در ورزشگاه 

شهید مهدوى بوشهر به مصاف یکدیگر مى روند.

آگهى مفقودى
بــرگ ســبز خــودرو و ســند کمپانى خــودرو 
کامیون کشــنده- سیســتم فائــو (FAW) تیپ
 J6- CA  4180/36- 4*2 مدل 1396 رنگ سفید-
روغنى به شــماره انتظامى 43 ایران 271 ع 61 و 
شــماره موتور CA6DM242E352577442     و 
شماره شاسى N5T6CA418HDT02500   به نام 
الهه بیابان گرد اصفهانى به شماره ملى 1270324586 
فرزند علیرضا مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

مى باشد. 

جدایى بد موقع از تیم فوتبال االهلى قطر از سوى امید 
ابراهیمى باعث شد تا سرنوشــت او در فوتبال ایران در 
هاله اى از ابهام قرار بگیرد و حــدس زدن تیم بعدى او 

کار سختى باشد.
ابراهیمى که با تغییر سرمربى االهلى از ستون این تیم 
به مهره مازاد تبدیل شد، در فوتبال قطر خواهان زیادى 
دارد و دو تیم السیلیه و الوکره به دنبال جذب او هستند اما 
در فوتبال ایران نیز وضع براى او به همین شکل است و 
تیم هاى زیادى براى جذب او پا پیش گذاشته اند؛ تفاوت 
اصلى اما در این مقطع براى ابراهیمى با گذشته این است 
که او تیم هایى را به دنبال خود مى بیند که همگى ترکیب 
اصلى خود را بسته اند و امید براى رسیدن به ترکیب تیم 

جدید خود، یک رقابت جدى را پیش رو دارد.
امیر قلعه نویى در برنامــه «ورزش و مردم» به صراحت 
به این موضوع اشــاره کرد که به جذب شاگرد قدیمى و 
محبوب خود عالقه مند است و سپاهان تالش مى کند 
تا ابراهیمى را بعد از سال ها به اصفهان برگرداند تا رسمًا 
زردهاى اصفهانى که مدعى قهرمانى هستند، براى جذب 

این بازیکن وارد رقابت شوند.
ســپاهان اما در این رقابت تنها نیست؛ حمیداوى مالک 
پدیده روز شــنبه اعالم کرد این باشــگاه منتظر جلسه 
روز دوشــنبه ابراهیمى و االهلى است و از روز سه شنبه 
و با مشخص شــدن وضعیت امید ابراهیمى وارد رقابت 
براى جذب او خواهد شــد تا یکى دیگر از مدعیان لیگ 
نیز حاال در کورس رقابت بــراى جذب مهره ملى پوش 

فوتبال ایران باشد.
سئوال مهم اما درباره آینده ابراهیمى مربوط به شرایط 
استقالل اســت؛ خبرها پیرامون اســتقالل و ابراهیمى 
حاکى از این اســت که باشــگاه براى جذب او بســیار 
عالقه مند است اما استراماچونى با حضور ریگى و کریمى 
در این پســت او را نمى خواهد؛ ادعایى کــه با اخبارى 
پیرامون منتفى شــدن قرار مالقات دو طرف بیشتر به 
حقیقت نزدیک شد اما ابراهیمى مطمئنًا همچنان گزینه 

استقالل است.
او با توجه بــه چهــره کاریزماتیک و ســابقه خود مى 
تواند کاپیتان اول تیم اســتراماچونى باشــد و مطمئنًا 
مهره اى جذاب براى هواداران خواهد بود اما وضعیت او 

با استقالل متفاوت تر از دیگر 
گزینه هاست.

بــا توجه به فاصلــه کوتاه 
تا شــروع لیــگ برتر، 

ابراهیمــى احتماًال 
هفتــه اول لیگ 

را در صــورت 
در  حضــور 
ایران از دست 

مى دهد اما به نظر مى رســد سرنوشــت این 
بازیکن ملى پوش خیلى سریع مشخص شود و 
ابراهیمى به زودى در کنار پیراهن تیم جدید خود 
عکس بگیرد تا مهمترین نقل و انتقال فوتبال در 
تابســتان 98 را در کنار چهره هاى جذاب دیگر 

مانند وحید امیرى، مهدى رحمتى، سروش رفیعى 
و چند نام مطرح دیگر رقم بزند.

باید دید ابراهیمى که در مدت حضور در سپاهان و 
استقالل با شعار امید آر.پى.جى زن تشویق مى شد 

در نهایت چه تصمیمى مى گیرد  . 

شش
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ستقالل متفاوت تر از دیگر 
ینه هاست.

ا توجه به فاصلــه کوتاه 
شــروع لیــگ برتر، 

اهیمــى احتماًال
تــه اول لیگ 

در صــورت 
در  ضــور 
ان از دست 

ى دهد اما به نظر مى رســد سرنوشــت این 
یکن ملى پوش خیلىسریع مشخص شود و

هیمى به زودى در کنار پیراهن تیم جدید خود 
کسبگیرد تا مهمترین نقل و انتقال فوتبال در 
8ســتان 98 را در کنار چهره هاى جذاب دیگر 

ند وحید امیرى، مهدى رحمتى، سروش رفیعى 
چند نام مطرح دیگر رقم بزند.

دید ابراهیمى که در مدت حضور در سپاهان و  د
تقالل با شعار امید آر.پى.جى زن تشویق مى شد 

 نهایت چه تصمیمى مى گیرد  . 

در انتظــار تصمیم نهایى 
آقاى آر.پى.جى زن 

احمد خلیلى

مدیر ورزشــگاه نقش جهان گفت: قراردادهــاى الزم با 
شرکت پیمانکار ورزشــگاه نقش جهان بسته شده و کارها 

در حال انجام است.
على نکویى با بیان این مطلب اظهار کرد: خبرى که درباره  
ورزشگاه نقش جهان اعالم شده، درست است و ورزشگاه 
تا هفته دوم لیگ آماده مى شود، قراردادهاى الزم با شرکت 
پیمانکار بسته شده و کارها در حال انجام است، شرکتى که 
با ما براى الزامات خواسته شده قرارداد بسته، قول داده است 

که ورزشگاه را تا هفته دوم لیگ آماده کند.
وى تصریح کرد: حال اگر مشکل خاصى پیش آید که سد 
راه این کار شود، بحث آن جداست، اما بر طبق قراردادهایى 
که بسته ایم و تاریخى که از قبل تعیین شده است، قرار شد 

که ورزشگاه سر موعد مقرر تکمیل شود.
مدیر ورزشگاه نقش جهان با اشاره تکمیل شدن ورزشگاه 
تا زمان آغاز لیگ برتــر گفت: تمام تالش  ما این اســت 
که ورزشــگاه به موقع آماده شــود چون اگــر بخواهند 

بازى هــا را در جاى دیگــرى برگزار کنند، قطعــًا تبعات
 داشته و هزینه مضاعفى را به باشگاه تحمیل خواهد کرد.

وى پیرامون شــرایط فعلى این ورزشــگاه خاطرنشــان 
کــرد: مــوارد خواســته شــده شــامل شــماره گذارى 
صندلى هــا، بلیت فروشــى الکترونیکــى و گیت هــاى 
ورودى بود که هر ســه مورد در حال تکمیل است، تقریبًا 
بیشــتر دوربین هاى داخل کاســه ورزشــگاه نصب شده 
و در حال نصــب دوربین هاى خارج از کاســه هســتند، 
شــماره گذارى صندلى هــا در حال انجام بوده و شــماره 
تعدادى از صندلى ها اصالح شده است. گیت ها نیز در حال 
ساخت بوده و قرار است حداقل ده گیت نصب شود. نکویى 
ادامه داد: اگر ورزشگاه نقش جهان تا هفته دوم لیگ تکمیل 

نشود،  این مســئله دیگر به مدیران باشگاه فوالدمبارکه 
سپاهان و تصمیمات آنها برمى گردد که در کدام ورزشگاه 
میزبان حریفان باشــند اما هدف این اســت که ورزشگاه 
نقش جهان حتمًا تا آن زمان تکمیل شــده و بازى در آنجا 
برگزار شود، سپاهان در هفته نخســت مهمان است و به 

احتمال زیاد ورزشگاه تا هفته دوم آماده خواهد شد.
وى با بیان اینکه تمام تالش ها بر آن اســت که ورزشگاه 
به موقع آماده شــود، افزود: اگر بخواهند بازى را در جاى 
دیگرى برگزار کنند، قطعًا تبعــات دارد و هزینه مضاعفى 
را به باشــگاه تحمیل خواهد کرد، از طــرف دیگر از نظر 
گنجایش ورزشگاه، هیچکدام از ورزشگاه هاى دیگر استان 
و حتى استان هاى همجوار گنجایش نقش جهان را ندارند. 

قاسم حدادى فر ضمن بیان آخرین وضعیت تیم فوتبال ذوب آهن در 
آستانه شروع لیگ برتر فوتبال، صحبت هایى را درباره باخت این تیم 

مقابل االتحاد عربستان مطرح کرد. 
زمان زیادى تا شــروع لیگ برتر باقى نمانده 
است. ذوب آهن چقدر براى شروع پرقدرت در 

لیگ آماده است؟
به طور کلى دوســت داشــتیم قبل از مرحله یک هشتم نهایى لیگ 
قهرمانان آسیا، لیگ برتر شروع شــود تا حداقل در کوران مسابقات 
و آمادگــى کامل به آســیا برویم که اینطــور نشــد. در نهایت اگر 
استانداردهاى مدنظر فدراسیون فوتبال پیاده شــود، به نفع فوتبال 
است. ما هم این هفته با ســایپا بازى داریم. دو بازى خوب با االتحاد 
عربستان انجام داده ایم که براى آماده سازى تیم خوب بود. ان شاءا... 

با شرایط خوبى وارد لیگ مى شویم.
در بازى با االتحاد ناهماهنگى هاى زیادى در تیم 
ذوب آهن دیده مى شد. فکر مى کنید رفع این 

مشکالت چقدر زمان مى خواهد؟

در پایان فصل گذشته ســه چهار بازیکن تأثیرگذار که مدت زیادى 
در ذوب آهن بازى مى کردند از تیممان جدا شــدند. نفرات خوبى به 
جاى آنها به تیم آمدند اما نیاز به زمان داریم. بازیکنان خارجى ما باید 
با نفرات دیگر هماهنگ شوند. چند بازیکن مصدوم هم داریم که به 
تیم ملحق خواهند شد. هرچه زمان هماهنگى کوتاه تر باشد، به نفع 

ماست.
محمدباقر صادقى در بازى برگشت با االتحاد 
اشــتباهى را مرتکب و حتــى انتقاداتى به وى 
مطرح شد. آیا بعد از بازى صحبت خاصى با این 

بازیکن داشتید؟
اگر صادقى نبود در نیمه اول سه گل خورده بودیم. برابر االتحاد، روِز 
خوب صادقى بود. اتفاقى هم که براى او افتاد ممکن است براى هر 
بازیکنى رخ بدهد. اگر صادقى اشتباهى کرده، مقصر تمام بازیکنان 
هستند از نوك حمله گرفته تا بازیکنان نیمکت نشین و سکونشین. 
همه ما یک تیم هستیم. به صادقى اطمینان کامل داریم و مى دانیم 
که در مسابقات بعدى جبران مى کند. بازهم مى گویم اگر اشتباهى 

بوده اول از خود من بوده و تمام بازیکنان را شامل مى شود.
سازمان لیگ اعالم کرده ورزشگاه فوالدشهر 
اصفهان شرایط میزبانى از بازى هاى ذوب آهن 
را ندارد. آیا اطالعات جدیدى درباره شــرایط 

میزبانى دارید؟
من هم این خبر را در رسانه ها خواندم ولى گویا قول داده اند که تا آخر 

هفته، ورزشگاه آماده شود.
بحثى هم مبنى بر احتمال آســیایى شدن ذوب 
آهن در صورت رد مجوز حرفه اى اســتقالل و 
پرسپولیس از سوى AFC مطرح شده است. 

ذوب آهن چقدر این بحث را دنبال مى کند؟
این خبر را هم در رسانه ها خواندم. مسلمًا آسیایى شدن حق تیم هایى 
است که نتیجه گرفته اند و ســهمیه را از آن خود کرده اند. ان شاءا...  
که مشکل آنها حل شود ولى اگر نشــد ما هم دوست داریم در آسیا 
باشــیم. در کل حق و اولویت با همان باشگاه هایى است که سهمیه 

را کسب کرده اند.

فدراسیون فوتبال با انتشــار اطالعیه اى از احضار امیر 
قلعه نویى به کمیته انضباطى خبر داد.

امیر قلعه نویى که از ســوى کمیته انضباطى فدراسیون 
فوتبال به علت اتفاقات دیدار پرسپولیس و سپاهان یک 
جلسه محروم شده است، یکبار دیگر انتقادات تند و تیز 
خود علیه فدراســیون فوتبال و به خصوص اسماعیل 
حســن زاده، رئیس کمیته انضباطى را در آستانه شروع 
لیگ برتر نوزدهم آغاز کرده و طى هفته گذشــته در دو 
مصاحبه اى که با صدا و سیما به صورت زنده داشته است با 
بیان این جمله که «آقاى حسن زاده! اگر فحاشى صد هزار 

نفر خوب است، تقدیم به شما» حمله به حسن زاده را 
شدیدتر کرده است.

در همین راستا فدراسیون فوتبال به صورت 
رسمى وارد این ماجرا شد و در سایت رسمى 

خود با صدور اطالعیه اى از امیر قلعه نویى خواست که طى 
دو روز دفاعیات خود درباره توهین و اهانت به مقام رسمى 
را به کمیته انضباطى بیاورد. البته در این بین نکته جالب 
اینجاست که قلعه نویى باید دفاعیاتش را به مجموعه اى 
ارائه  کند که یک طرف دعوى است و سرمربى سپاهان 

علیه رئیس این مجموعه اظهار نظر کرده است.
در اطالعیه فدراسیون فوتبال آمده است:

به دلیل تخلفات امیر قلعه نوعى، سرمربى تیم سپاهان 
اصفهان به دلیل عدم رعایت ماده 71 مقررات انضباطى 
مبنى بر توهین و اهانت نســبت به مقام رسمى فوتبال 
از طریق مصاحبه با اصحاب رســانه، کمیته انضباطى 
اعالم کرد بر اســاس بند 2 مــاده 20 از مقررات 
انضباطى و با توجه به شکایت واصله علیه قلعه 
نوعى، به وى ابالغ مى شود چنانچه دفاعیاتى 

دارد ظــرف مدت دو روز 
از تاریخ این ابالغیه 
 ، (9 8 /0 5 /2 4 )
دفاعیات خــود را 
به کمیته انضباطى 

ارسال کند.

براى مبارزه با سپاهان
 آمــاده ایم
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مى باشد. 

ى شود.
گاه فوالدشهر 
هاى ذوب آهن 
باره شــرایط 

 داده اند که تا آخر 

یىشدن ذوب
ى اســتقالل و 
ح شده است. 

ل مى کند؟
دن حق تیم هایى 
رده اند. ان شاءا...  
ست داریم در آسیا 
ى است که سهمیه 

ى حسن زاده! اگر فحاشى صد هزار 
به شما» حمله به حسن زاده را

یون فوتبال به صورت 
 شد و در سایت رسمى

مبنى بر توهین و اهانت نســبت به مقام رسمى
طریق مصاحبه با اصحاب رســانه، کمیته ان از
2اعالم کرد بر اســاس بند 2 مــاده 20 از
انضباطى و با توجه به شکایت واصله ع
نوعى، به وى ابالغ مى شود چنانچه د

حدادى فر: 
به صادقى همه جوره اطمینان داریم

باشــگاه ســپاهان با دعوت باشــگاه کویتى 
بــراى حضــور در این کشــور مواجه شــده

است.
 باشگاه سپاهان براى برگزارى دیدار دوستانه با 
تیم العربى کویت از سوى این باشگاه دعوتنامه 

دریافت کرده است.
تاریخ ایــن دعوتنامه روز 5 ســپتامبر مصادف 
با 14 شــهریورماه اســت که به احتمــال زیاد

رقابت هاى لیگ به دلیل اردوى تیم ملى تعطیل 
است.

باشگاه ســپاهان هنوز پاســخ دعوت کویتى ها 
را نداده اســت و باید دید چــه تصمیمى در این 

خصوص خواهد گرفت.
العربى یکى از تیم هاى خواهرخوانده ســپاهان 
است که در گذ شته با سپاهان قرارداد همکارى 

امضا کرده است.

بفرمایین کویت

سعى مى کنیم 
به هفته دوم 
برسیم

مدیر ورزشگاه نقش جهان:

از خودت دفاع کن بزرگوار!
ت که طى 
ام رسمى 
کته جالب 
جموعه اى 
ى سپاهان

.

 سپاهان
نضباطى

زززززززززززوزروز دارد ظــرف مدت دو 
از تاریخ این ابالغیه 
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انضباطى به کمیته

ارسال کند.

ى فوتبال
نضباطى 
ز مقررات

علیه قلعه 
دفاعیاتى

ملى پوش عراقى مد نظر اســتقاللى ها براى 
دومین بار از زمستان گذشته در کوچ به تهران 
ناکام ماند تا این بار راهى تیم قهرمان کشــور 

خودش شود.
درســت قبل از آغاز جام ملت هاى آسیا 2019 
در امارات بود که گمانــه زنى ها پیرامون انتقال 
صفا هادى، ملى پوش جوان و 20 ســاله عراق 
به استقالل ایران بر ســر زبان ها افتاد. در آن 
مقطع باشگاه تهرانى که حضور فعالى در بازار 
داشت این ستاره باشگاه الزورا را مد نظر قرار 
داد تا به نحوى با او قرارداد ببندد اما بروز برخى 
مشکالت همینطور پر شدن لیست استقالل مانع 

این اتفاق شد.
با گذشت چندماه دوباره صفا هادى به استقالل 

لینک شد به خصوص که مدیربرنامه هاى ایرانى 
االصل او نیز تمایل زیادى به این انتقال نشــان 
داد اما روز گذشته رســانه هاى عراقى با اشاره 
به توافق نهایى ســتاره الزورا با الشرطه براى 
امضاى قراردادى دو ساله به ارزش سالیانه 500 
میلیون دینار از پیوستن صفا هادى به قهرمان 

این فصل عراق خبر دادند.
گفته مى شود یکى از مهمترین دالیلى که مانع 
ترانسفر صفا هادى به باشــگاه هاى خارجى 
مى شود مشکالت گذرنامه این بازیکن است که 
اجازه خروج از عراق را به او نمى دهد. هادى جزو 
همان 150 بازیکن و ورزشکارى قلمداد مى شود 
که به دلیل مشکالت صغر  سن و جعل اسناد تمام 

مدارکشان باطل شد.

 فاصله 15 امتیــازى با صدر جدول، فصــل پیش پایان 
تلخى براى االهلى ساخت. به همین دلیل هم آنها، براى 
بازگشت به روزهاى خوبشان سراغ سرمربى پرسپولیس 
رفتند و او را به جده بردند. مأموریت برانکو در عربستان، 
رســاندن االهلى به صدر جدول اســت اما 
اوضاع فعًال براى او و تیمش، خوب 

جلو نمى رود.
النصر، مدافع عنــوان قهرمانى 
که با ارزش 58 میلیون یورویى 
بازیکنانش در ســایت ترانسفر 
مارکــت، گران تریــن تیم این 
محسوب  کشــور 

مى شود نسبت به سال گذشته تقویت هم شده است. آنها 
عبدالفتاح آدم را به تیمشــان اضافه کرده اند تا عبدالرزاق 
حمدا... آقاى گل فصل پیش، در خط حمله پشتیبان خوبى 
داشته باشــد. به جز برونو یووینى در خط دفاع، آنها همه 
ستاره هاى شان را هم نگه داشته اند. الهالل، براى بازگشت 
به اوج هزینه زیادى کرده و کاریوى 9 میلیونى، مهمترین 
ورودى تیمشان بوده اســت. عمر خریبین هم به الهالل 
برگشته تا خاطرات خوب گذشــته را تکرار کند. االهلى 
برانکو، با خرید الکسیچ و ساریچ کم هزینه نکرده اما جدایى 
استانچیو، دیاز، بائزا و حاال شایعه جدایى سوما، مى تواند 

اوضاع را به ضرر تیم پروفسور تغییر دهد.
برانکو و سوما، پیش از بازى برگشت با الهالل درگیر شدند. 
درخواست سوما از برانکو درباره تغییر تاکتیک تیم، پروفسور 
را عصبانى کرد و باعث شد او را کنار بگذارد. البته برانکو بنا 
به عادت قدیمى، بخاطر حساسیت دقایق پایانى و احتمال 
صعود االهلى با زدن دو گل دیگر، در 15 دقیقه پایانى سوما 
را به زمین فرستاد. ستاره االهلى، حاال درخواست خروج 
داده و باشگاه قرار اســت این موضوع را بررسى کند. اگر 
االهلى، سوما را هم از دست بدهد با بودن جانینى به بحران 
جدى برنخواهد خورد. جانینى فصل پیش در 21 بازى براى 
االهلى 20 گل زد. با این حال رفتن یکى دیگر از ستاره هاى 
االهلى، شاید النصر را براى آنها دور از دسترس تر کند. تیمى 
که ستاره از دست نمى دهد و هر سال، کامل تر مى شود. فعالً  
ادامه قهرمانى هاى پى در پى براى برانکو، به یک چالش 

سخت تبدیل شده است.

رســاندن االهلى به صدر جدو
اوضاع فعًال براى او و

جلونمى رود.
عنــ النصر، مدافع
8که با ارزش58 می
بازیکنانش در ســ
مارکــت، گران تر
کشــ

چه زود 
دیر شد

 آقاى برانکو

محمد احمدى

قصه «صفا» به سر رسید
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 آگهى مفاد آراء صادره توسط هیأت حل اختالف موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 

مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مبارکه 
 نظر به اینکه طبق آراء صادره توســط هیأت فوق الذکر تصرفات مفروزى یا مشاعى افراد 
مشروحه ذیل به استناد اسناد مالکیت رسمى مشاعى یا قباله انتقال عادى مورد تأیید قرار 
گرفته است لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد 
سند رســمى ، مفاد آراء صادره در دو نوبت به فاصله 15 روز در دو روزنامه عصر اصفهان و 
نصف جهان  چاپ و منتشر مى گردد تا چنانچه شــخص یا اشخاصى نسبت به آراء مذکور 
معترض باشند از تاریخ انتشــار نوبت اول آگهى روزنامه موخراالنتشار ظرف مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف 
یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومى محل نمایدو 
گواهى تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد. در اینصورت اقدامات ثبت موکول 
به ارائه حکم قطعى دادگاه خواهد بود .و چنانچه اعتراض در مهلت قانونى واصل نگردد یا 
معترض ، گواهى تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومى محل را ارائه نکند، اداره ثبت محل 
مبادرت به صدور سند مالکیت بنام متصرف مى نماید. لیکن صدور سند مالکیت جدید مانع 

مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .   
« امالك و ابنیه واقع در بخش  8 و9 ثبت اصفهان 

1- رأى شماره 139760302009002858 مورخ 1397/11/30 آقاى اکبر صالحى لنجى 
فرزند کریم ، در ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 37/57مترمربع واقع در شریف آباد مجزا 

شده از  پالك 15 -اصلى بخش9 انتقالى با واسطه از مالک رسمى فتح اله باقرى
2- رأى شــماره 139760302009000276 مــورخ 1398/01/31 آقاى محمد عالمى 
طالخونچه فرزند حسن ، در ششدانگ یکباب ساختمان   به مساحت 160/45مترمربع مجزا 
شده از  پالك  48-اصلى بخش8 انتقالى با واسطه از مالک رسمى محمد کریم عالمى ولد 

حاج عباس طالخونچه 
3- رأى شــماره 139860302009000877 مورخ 1398/04/22  آقاى محسن اورش 
محمودصالحى فرزند محمد، در ششدانگ یکباب خانه   به مساحت 455/50مترمربع مجزا 

شده از  پالك 16-اصلى بخش8 انتقالى از مالک رسمى یداله گودرزى سرارودى  
4- رأى شــماره 139860302009000707 مورخ 1398/03/25 آقاى جمشید اکبرى 
کوشــکچه فرزند نعمت اله ، درسه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه  به مساحت 
213مترمربع مجزا شده از  یک -اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى 

حیدرعلى آقاجانیان    
5- رأى شــماره 139860302009000708 مورخ 1398/03/25 آقاى فضل اله اکبرى 
کوشــکچه فرزند نعمت اله ، در سه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه  به مساحت 
213مترمربع مجزا شده از  پالك  یک -اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک 

رسمى حیدر على آقاجانیان  
6- رأى شــماره 139760302009000256 مورخ 1398/01/29 آقاى اله بخش بختیار 
تل محمدى فرزند رضاقلى ، در ششــدانگ یکباب خانه   به مســاحت 189/35مترمربع 
مجزا شده از  پالك9-اصلى بخش8انتقالى با واســطه از مالک رسمى محمدعلى ایرانى 

نهچیرى  
7- رأى شــماره 139860302009000500 مــورخ 1398/02/30  خانم بتول عابدى 
لنجى  فرزند ابراهیم ، در ششــدانگ یکبــاب خانه   به مســاحت 116/78مترمربع مجزا 
شده از  پالك19-اصلى بخش 9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى جالل خلیلى 

لنجى  
8- رأى شماره 139860302009000501 مورخ 1398/02/30 آقاى غالمرضا شاطرى 
مبارکه  فرزند محمدتقى، در ششــدانگ یکباب خانه   به مساحت 220مترمربع مجزا شده 
از  پالك 105 فرعى از دو-اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى  از مالکین رســمى 

محمدتقى شاطرى و عزیزاله و جعفرقلى و فاطمه جعفرزاده
9- رأى شــماره 1398603020090006641 مورخ 1398/03/22 خانم فریبا شاطرى 
مبارکه  فرزند محمدتقى، در ششدانگ یکباب خانه   به مساحت 205مترمربع مجزا شده از  
پالك 105 فرعى از دو-اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى  از مالکین رسمى عزیزاله 

و جعفرقلى و فاطمه جعفرزاده

10- رأى شماره 139760302009001080 مورخ 1397/04/30 آقاى حجت اله صالحى 
مبارکه فرزند اسداله ، در ششدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 241/72مترمربع مجزا 
شــده از  پالك یک -اصلى بخش9انتقالى  بموجب قباله عادى از مالک رسمى مصطفى 

فخارى مبارکه
11- رأى شماره 139860302009000839 مورخ 1398/04/17 آقاى اکبر جبارى فرزند 
نوروز ، در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 271/50مترمربع مجزا شده از  پالك 7 -اصلى 

بخش9انتقالى  با واسطه از مالک رسمى رضا صریریان
12- رأى شماره 139860302009000853 مورخ 1398/04/18 آقاى مرتضى ایرانپور 
مبارکه فرزند مصطفى ، درسه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 243مترمربع 
مجزا شــده از  پالك38 فرعى از دو -اصلى بخش9انتقالى  بموجب قباله عادى از مالکین 
رســمى زهرا احمدپورمبارکه و فردوس قاصر مبارکه و علیرضا ایرانپور مبارکه و حســین 

ایرانپور مبارکه
13- رأى شــماره 139860302009000852 مورخ 1398/04/18 خانم بهجت ایرانپور 
مبارکه فرزند عباسعلى ، درسه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 243مترمربع 
مجزا شــده از  پالك38 فرعى از دو -اصلى بخش9انتقالى  بموجب قباله عادى از مالکین 
رســمى زهرا احمدپورمبارکه و فردوس قاصر مبارکه و علیرضا ایرانپور مبارکه و حســین 

ایرانپور مبارکه
14- رأى شماره 139860302009000726 مورخ 1398/03/27 آقاى رحمت اله صادقى 
ســرارودى فرزند مصطفى ، در  چهار دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
231مترمربع مجزا شده از  پالك 373 فرعى از 3 -اصلى بخش8انتقالى با واسطه  از مالک 

رسمى محمد حسن حسن روغنى
15- رأى شــماره 139860302009000725 مورخ 1398/03/272 خانم سکینه کیانى 
شــیخ آبادى  فرزند محمد، دردو دانگ مشــاع از شــش دانگ یک باب خانه به مساحت 
231مترمربع مجزا شده از  پالك 373 فرعى از 3 -اصلى بخش8انتقالى  با واسطه از مالک 

رسمى محمدحسن حسن روغنى
16- رأى شــماره 139860302009001003 مورخ 1398/05/09 آقاى خلیل طاهرى 
فرزند مهدى  ،در ششــدانگ یکباب خانه   به مســاحت 292/71مترمربع مجزا شــده از 
پالك یک -اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رســمى مصطفى فخارى 

مبارکه
17- رأى شــماره 139860302009000840 مورخ 1398/04/17 آقاى ولى اله برومند  
فرزند مختار،در ششدانگ یکباب خانه   به مســاحت 169/50مترمربع مجزا شده از پالك 
343/1 فرعى از 19 -اصلى بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى از مالکین رسمى رمضانعلى 

خلیلیان و سید محمد حسینیان
18- رأى شــماره 139860302009000894 مورخ 1398/04/25 خانم فاطمه حیدرى 
فرزند مختار ، در ششدانگ یکباب خانه   به مساحت 170مترمربع مجزا شده از  پالك  11 

-اصلى بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى بهادرخان نهچیرى
19- رأى شــماره 139860302009001002 مورخ 1398/05/09 آقاى ابراهیم بیگى 
طالخونچه فرزند حسین  ، در ششدانگ یک درب باغ  به مساحت 26/ 9036مترمربع مجزا 
شــده از پالك 27-اصلى بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رســمى حاجى آقا 

کاظمى طالخونچه 
20- رأى شــماره 139860302009000895 مورخ 1398/04/25 خانم اعظم السادات 
امیرى فرزند سیدمسیح اله ، درسه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان  به مساحت 
75/ 95مترمربع مجزا شده از پالك یک-اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک 

رسمى کاظم آقاجانیان
21- رأى شماره 139860302009000896 مورخ 1398/04/25 آقاى على اکبر آقایارى 
فرزند رحمت اله ، درسه دانگ مشــاع از ششدانگ یک باب ســاختمان  به مساحت 75/ 
95مترمربع مجزا شــده از پالك یک-اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک 

رسمى کاظم آقاجانیان
22- رأى شماره 139860302009000893 مورخ 1398/04/25 آقاى نجف نجفى فرزند 
محمد ، درششدانگ یک باب خانه  به مساحت   247مترمربع مجزا شده از پالك 11-اصلى 
بخش8انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى بهادرخان نهچیرى تاریخ انتشار نوبت 

اول : 1398/5/13 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/5/27م الف: 552967 مظاهر نصرالهى-  
رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مبارکه/ 5/204 
ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ وقت رسیدگى و ابالغ دادخواست و ضمائم- آقاى سجاد شیخى دادخواستى به مبلغ 
21/250/000 ریال بطرفیت آقاى شهاب قرهحسن لو که اعالم شده مجهول المکان است 
تقدیم و به کالسه 646/98 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 98/6/30 ساعت 8/45 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: 567589 شعبه چهارم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

لنجان (مجتمع شماره یک) /5/329
ابالغ تجدیدنظرخواهى

نظر به اینکه در پرونده کالسه 82/97 شعبه یک حقوقى خواهان آقاى محمد فرزاد نسبت 
به دادنامه 26- 98/1/25 درخواســت تجدیدنظر خواهى نموده اســت لذا بدین وسیله به 
خواندگان ســعید نظرى مدیر شــرکت گوهرســازان آمل و مرتضى یحیى پور ارجمندى 
نایب رئیس شرکت گوهرسازان آمل ابالغ مى شود ظرف مدت 10 روز چنانچه پاسخى به 
تجدیدنظر خواهى خواهان دارند با مراجعه به دبیرخانه شعبه یک حقوقى شوراى حل اختالف 
لنجان واقع در زرین شهر- خ  کاشانى- خ فردوسى مجتمع قضایى شوراها اعالم نمایند. م 

الف: 568018 شعبه یک حقوقى شوراى حل اختالف لنجان /5/330
مزایده (نوبت دوم)

واحد اجراى احکام مدنى در نظر دارد در خصوص پرونده اجرایى کالســه 980186 جلسه 
مزایده اى در روز یک شنبه مورخ 1398/06/24  از ســاعت 9:00 لغایت 10:30 صبح و به 
منظور وصول محکوم به در حق محکوم له و به جهت فروش تعداد 355 عدد ادکلن با برند 
استرلینگ که توس کارشناس رسمى دادگســترى هر کدام به مبلغ 2/196/000 ریال و 
مجموعا به مبلغ 779/580/000 ریال ارزیابى گردیده است. در محل اجراى احکام مدنى 
دادگسترى لنجان برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند به مدت 5 روز قبل از موعد مزایده 
از اقالم مورد نظر واقع در زرین شهر- خیابان شریعتى- جنب شبکه بهداشت دیدن نموده و 
سپس در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایند. مزایده از قیمت کارشناسى شروع و 
برنده مزایده فرد یا افرادى مى باشند که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند. کسانى مى توانند 
در جلسه مزایده شرکت نمایندکه 10 درصد قیمت کارشناسى را نقدا پرداخت ودر صورت 
برنده شده الباقى را ظرف مدت 20 روز پرداخت نمایند. م الف: 568461 اجراى احکام مدنى 

دادگسترى لنجان /5/331
ابالغ رأى

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 1540/97 دادنامه 98/3/2-174 
مرجع رسیدگى شعبه دوم شــوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: حسن شفیعى نشانى: 
نجف آباد- شهر گلدشت- خیابان امام-نمایشگاه اتومبیل شفیعى، وکیل خواهان : مهدى 
سوادکوهى نشانى : نجف آباد – خ امام – روبروى ســینما الله دفتر وکالت خوانده: ملیحه 
امینى نشانى: مجهول المکان موضوع: مطالبه وجه 1 فقره چک به شماره 1738و97/136-
97/11/12 جمعا به مبلغ 60/000/000 ریال گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق 
به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و طى 
تشریفات قانونى دروقت مقرر جلسه اى شورا به تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل و باتوجه 
به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى 
شورا درخصوص دعواى حسن شفیعى با وکالت آقاى مهدى سوادکوهى  به طرفیت ملیحه 
امینى به خواسته مطالبه تقدیمى از سوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه 
که داللت بر استقرار دین به میزان خواسته در عهده خوانده داشته و بقاى اصول مستندات 
مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و اشــتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در 
مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانده دفاعى در قبال دعواى مطروحه نداشته و دلیلى بر برائت 
ذمه خود اقامه ننموده است لذا مستنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین 
دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانسته 

و حکم بر محکومیــت خوانده به پرداخت مبلغ 60/000/000 ریال بابت اصل خواســته و 
پرداخت مبلغ 1/860/000 ریال به عنوان هزینه هاى دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب و 
نیز پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک مورخ 
97/11/12 لغایت اجراى حکم که توسط اجراى احکام محاسبه و وصول مى گردد، درحق 
خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهى در همین شــورا و پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و ظرف همین مدت 
قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى دادگسترى نجف آباد مى باشد.565551/م الف، 

قاضى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد شعبه دوم /5/332
ابالغ رأى

 شوراى حل اختالف شهرســتان نجف آباد.کالسه پرونده 236/98 دادنامه 98/5/8-429 
مرجع رسیدگى شعبه دوم حقوقى شــوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: مجتبى سفرى 
نشانى: نجف آباد-شهرك آزادگان-مســکن مهر-ورودى اول-مجتمع مسکونى هستى 
طبقه چهارم- واحد 15 وکیل خواهان : مجتبى حقیقى نشــانى : نجف آباد-خ امام کوى 
ارشاد مقابل حســینیه ارشاد- کوچه شــهید احمد موحدى مجتمع ارشــاد پ5 کدپستى 
54351-85136خواندگان: 1- هادى رضا نژاد کژدهى 2- محمد ایران نژاد  نشانى: هردو 
مجهول المکان موضوع: مطالبه وجه 1 فقره چک به شــماره 025155- 96/8/30 جمعا 
به مبلغ 200/000/000 ریال گردشکار: خواهان دادخواســتى به خواسته فوق به طرفیت 
خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و طى تشریفات 
قانونى دروقت مقرر جلسه اى شــورا به تصدى امضاءکنندگان زیر تشــکیل و باتوجه به 
محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى 
شورا درخصوص دعواى مجتبى ســفرى با وکالت آقاى مجتبى حقیقى به طرفیت آقایان 
1- هادى رضا نژاد کژدهى 2- محمد ایران نژاد به خواسته مطالبه تقدیمى از سوى خواهان 
و گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر اســتقرار دین به میزان خواسته در 
عهده خوانده داشته و بقاى اصول مســتندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین 
و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانده دفاعى در 
قبال دعواى مطروحه نداشــته و دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است لذا مستنداً به 
مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 
قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانسته و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ 200/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 3/600/000 ریال به عنوان 
هزینه هاى دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت 
خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک مورخ 96/8/30 لغایت اجراى حکم که توسط 
اجراى احکام محاسبه و وصول مى گردد، درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره 
غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و پس از ابالغ قابل 
واخواهى در همین شــورا و ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى 
دادگسترى نجف آباد مى باشد.567450/م الف، قاضى شوراى حل اختالف شهرستان نجف 

آباد شعبه دوم حقوقى /5/339
ابالغ رأى

شماره پرونده: 82/97 شــماره دادنامه: 26- 98/1/25 مرجع رسیدگى: شعبه اول حقوقى 
شــوراى حل اختالف لنجان خواهان: محمد فرزاد فرزند زین العابدین- نشــانى: مبارکه 
طالخونچه خوانده: اردالن ارجمندى به مدیریت شــرکت گوهر ســازان آمل- نشــانى: 
شهرستان آمل نبش دریایى 21 شرکت گوهرسازان آمل خواسته: مطالبه چک گردشکار: 
شــورا با بررســى جمیع  اوراق و محتویات پرونده و با توجه به نظریه مشورتى اعضاء ختم 
رسیدگى را اعالم و بشرح ذیل مبادرت بصدور رأى مینماید. رأى قاضى شورا: در خصوص 
دادخواســت آقاى محمد فرزاد فرزند زین العابدین به طرفیت آقــاى اردالن ارجمندى به 
مدیریت شرکت گوهرسازان آمل به خواســته مطالبه مبلغ 65/000/000 ریال طبق چک 
شماره 574540 و خسارات دادرسى و خســارت تاخیر تادیه، قاضى شورا با بررسى جمیع 
اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه دعوا متوجه خوانده نمى باشــد مستنداً به بند 4 ماده 
84 و ماده 89 قانون آیین دادرسى مدنى قرار رد دعوى خواهان صادر و اعالم مى نماید. قرار 
صادره ظرف مهلت بیست روز ازتاریخ ابالغ قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم ى حقوقى 
لنجان مى باشد./ش م الف: 568017 بهمن پور- قاضى شــعبه اول حقوقى شوراى حل 

اختالف لنجان /5/340

جلســه کمیته مدیریت شــرکت فوالد مبارکه با حضور 
عظیمیان مدیرعامل، معاونان و مدیران نواحى بهره بردارى 

و پشتیبانى این شرکت برگزار شد.
در این جلسه مدیرعامل فوالد مبارکه ضمن تأکید بر اهمیت 
کیفیت محصوالت گفت: به یقین کیفیت مواد اولیه ورودى 
به شرکت مى تواند تأثیر  انکارناپذیرى بر محصوالت نهایى 
داشــته باشــد؛ از این رو باید براى همه موارد با استفاده از 
کارشناسان زبده و کنترل هاى دقیق به روند رو به  رشد کیفیت 

محصوالت شرکت کمک کرد.
عظیمیان با اشاره به اهمیت ایجاد یک واحد پایلوت براى 
تولید برخى محصوالت جدید در نواحى اظهارکرد: همان گونه 

که این واحد پایلوت در ناحیه آهن سازى شرکت وجود دارد، 
باید با مطالعه طرح و بررســى هاى دقیق به سمتى حرکت 
کنیم که در واحدهاى پایلــوِت کوچک تر از خطوط اصلى، 
ابتدا محصوالت جدید تولید شود تا بتوان با صرف کمترین 
هزینه در مواد اولیه، نیروى انســانى و وقت، به اطالعات 
عدم و نفع تولید محصول جدید دست یافت. در این صورت 
تصمیم گیرى براى ورود به تولید انواع محصوالت بســیار 
به صرفه تر است و با خطاى کمترى مواجه خواهد بود. وى 
افزود: نباید فراموش کرد که فوالد مبارکه سرمایه ملى است 
و از این رو همه باید به دور از هرگونه نگاه منطقه اى و قومى از 

دل و جان براى حفظ و ارتقاى آن همت کنند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینى (ره) استان اصفهان گفت: 
کمیته امداد با همکارى خیران و نیکوکاران طرحى براى 
اطعام 200 هزار مددجوى اصفهانى تحت حمایت این نهاد 

در عید غدیر خم اجرا مى کند.
محمدرضا متین پور سیره عملى امام على(ع) را سرمشق 
نیکوکاران و خیران دانست و اظهار کرد: اطعام نیازمندان و 
به ویژه رســیدگى به ایتام از نقاط برجسته زندگى موالى 
متقیان اســت و کمیته امداد به عنوان نهادى حمایتى که 
برخاسته از معارف اهل بیت(ع) است، طرح هاى زیادى براى 
ترویج و تسهیل در اطعام نیازمندان و اکرام ایتام دارد. وى 
اطعام نیازمندان در روز عید غدیر را فریضه اى توصیه شده 

از طرف ائمه اطهــار(ع) عنوان کرد و افــزود: در صورت 
مشارکت نیکوکاران و خیران، برنامه اى براى اطعام 200 
هزار مددجوى کمیته امداد اصفهان در حال پیگیرى است.

متین پور در ادامه تصریح کرد: کلیــه دفاتر کمیته امداد 
اصفهان در سراسر اســتان، این آمادگى را دارند که غذاى 
طبخ شده توسط مردم را در میان مددجویان تحت حمایت 
این نهاد توزیع کنند. وى همچنین به اجراى طرح اکرام ایتام 
و فرزندان محسنین توسط کمیته امداد اصفهان اشاره کرد 
و گفت: پایگاه هاى کمیته امداد اصفهان در روز عید غدیر 
به شکل ویژه، آماده ثبت نام نیکوکاران گرانقدر در این طرح 

بزرگ حمایتى هستند.

طرح ایجاد واحدهاى پایلوت 
در دستور کار فوالد مبارکه

اطعام 200 هزار نفرى
 عید غدیر در اصفهان

پروژه مترو
 نیازمند مدیران بزرگ است

مدیرعامل سازمان قطار شهرى اصفهان گفت: پروژه 
قطار شـهرى اصفهان نیازمند مدیران بزرگ اسـت. 
محمدرضا بنکدار در مراسـم تقدیر از خدمات ماجد، 
معاون سـابق مالى ادارى و پشتیبانى سـازمان قطار 
شهرى اصفهان با اشاره به تالش هاى صورت گرفته 
در پـروژه قطار شـهرى اصفهـان اظهار کـرد: بارها 
عنوان کرده ام که اَبَرپروژه قطار شـهرى، مهمترین 
پروژه عمرانى شهر اصفهان به شمار مى رود و حضور 
مدیران بـزرگ در این پـروژه، زمینـه تکمیل هرچه 

سریع تر آن را فراهم مى کند.

برپایى جشنواره گل وگیاه
 با تخفیف

مدیرعامل سـازمان سـاماندهى مشـاغل شـهرى از 
برپایى جشـنواره «عید تـا عیـد» بـازار گل وگیاه در 
اصفهان خبـر داد. محمد مجیرى گفت: به مناسـبت 
دو عیـد قربان و عید غدیـر اقدام به فـروش ویژه گل 
و گیـاه، ماهیان زینتـى و برپایى غرفه هاى مشـاغل 
خانگـى در بـازار مرکـزى گل و گیـاه اصفهـان

 شده است.
 در جشنواره «عید تا عید» انواع گل هاى شاخه بریده 
و آپارتمانى، کاکتوس، درختـان و درختچه هاى مثمر 
و غیر مثمر، گل هـاى فصلى، بذر و انـواع گلدان هاى 
سفالى و پالستیکى با تخفیفات ویژه 5 تا 20 درصدى 

عرضه مى شود.

خبر

دومین جشــنواره ملى کباب و اولین جشنواره 
لبنیات گلپایگان با حضور مردم و مســئوالن 
در بوستان جنگلى گلپایگان برگزار شد. در این 
جشــنواره با برپایى صد غرفه توانمندى هاى 
شهرستان همچون شــیوه پخت کباب و مواد 
غذایى تولیدى گلپایگان، لبنیات، صنایع دستى 
و ســوغات در معرض دید مردم و گردشگران 

قرار گرفت.
عباس رضایى، استاندار اصفهان حضور با نشاط 
مردم در جشنواره کباب و لبنیات را نشان دهنده 
همدلى و هم نوایى با مسئوالن دانست و گفت: 
مردم با وجود مشکالت معیشتى که به واسطه 
تحریم ها ایجاد شده به کورى چشم دشمنان 
انقالب و نظام اسالمى همچنان امید، شادابى 

و نشاط دارند.
رونمایى از تمبر جشــنواره کبــاب گلپایگان 
با حضور معاون گردشــگرى ســازمان میراث 
فرهنگى، صنایع دســتى و گردشگرى کشور 
و اســتاندار اصفهان از برنامه هاى جانبى این 
جشنواره بود. مسئول میراث فرهنگى، صنایع 
دستى و گردشگرى گلپایگان هم سابقه پخت 
کباب سنتى درگلپایگان را بیش از دو قرن بیان 
کرد و گفت: کباب گلپایگان داراى شــهرت و 

معروفیت خاص در کشور است.
مصطفى قانونى افزود: مهــارت پخت کباب 
شهرســتان گلپایگان، 4 تیر امسال به شماره 
1863 در فهرســت میراث ناملموس کشور به 

ثبت رسید.

جشنواره اى که
 دل ها را کباب کرد!

حادثه دلهره آور شامگاه پنج شنبه هفته گذشته در شهربازى 
صفه، کار را به پلمب دستگاه رنجر این شهربازى از سوى اداره 
استاندارد کشاند. این دومین بار در سه سال گذشته است که این 

وسیله بازى، جان ده ها نفر را به مخاطره جدى انداخته است.
ساعت 23 و 46 دقیقه پنج شــنبه شب، 30 نفر از کسانى که 
براى گذراندن ســاعات خنک اواخر مــرداد ماه اصفهان به 
شهربازى صفه رفته و وسیله بازى رنجر را براى تفریح انتخاب 
کرده بودند، به دلیل خرابى این دســتگاه، حدود 20 دقیقه به 
صورت واژگون در حالت زاویه 45 درجه بین زمین و هوا قرار 
گرفتند. با وقوع این حادثه بالفاصله سازمان آتش نشانى در 
جریان قرار گرفت و واحدهاى امداد و نجات براى کمک به 

محبوسین در دستگاه رنجر به شهربازى صفه اعزام شدند.
فرهاد کاوه، سخنگوى سازمان آتش نشانى و خدمات ایمنى 
شــهردارى اصفهان در این باره به خبرگزارى «تســنیم» 
مى گوید: «به ســرعت گروه هاى امداد و نجــات در ارتفاع 
سازمان آتش نشانى از ایستگاه هاى 1،12،13 و 23 به محل 
وقوع حادثه اعزام شــدند و هر چند کار سختى بود، توانستند 
جان افرادى را که در دســتگاه رنجر گیر کرده بودند نجات 
دهند. با توجه به اینکه زاویه گیر کردن دستگاه به حالت 45 
درجه بود، کار براى نیروهاى آتش نشان بسیار سخت بود، با 
این حال به ســرعت و با یک عملیات تخصصى دستگاه را از 

حالت قفل درآوردند و افراد پیاده شدند.»
این حادثه تلفات جانى در پى نداشت اما یکى از زنانى که سوار 
رنجر شــده بود به دلیل ترس و هیجان زیاد توسط نیروهاى 
اورژانس تحت درمان قرار گرفت در حالى که ســخنگوى 

سازمان آتش نشانى مى گوید براى سایرین که اکثراً هم جوان 
بودند مشکل خاصى پیش نیامده است.

اما حادثه پنج شنبه شب این سئوال را باقى گذاشت که آیا یکى 
از پرطرفدارترین وسایل شهربازى صفه، در دوره هاى زمانى 
الزم مورد بررسى هاى فنى قرار مى گیرد یا خیر؟ به هرحال 
قرار نیست این وسیله یا هر وسیله دیگرى در شهر بازى حتمًا 
تلفات جانى به بار بیاورد تا الزامات فنى درباره آن مورد توجه 
قرار گیرد به خصوص که این دومین بار در سه سال گذشته 
است که دستگاه رنجر صفه با همین اشکال مواجه شده است.

یک یادآورى تلخ
ساعت 22 و 21 دقیقه شــامگاه 29 تیر 1395، دستگاه رنجر 

شهر بازى صفه از حرکت باز ایستاد و ده ها نفر را بین زمین و 
هوا معلق کرد. در آن حادثه هــم مأموران امداد و نجات آتش 
نشانى اصفهان بالفاصله در محل حاضر شدند و افرادگیر افتاده 
در رنجر را بدون کوچک ترین صدمه اى در زمانى کمتر از 30 
دقیقه به پایین دستگاه منتقل کردند. حادثه سه سال پیش نیز 
مانند حادثه سه شــب قبل تلفاتى به بار نیاورد و علت آن هم 
ظاهراً  شکسته شدن دستگاه گیربکس و معلق شدن رنجر بوده 
است؛ همان دلیلى که پنج شنبه شب هفته پیش براى بار دوم 

جان ده ها سرنشین رنجر را در معرض خطر جدى قرار داد.
گیربکس نامتعادل

دیروز مدیرکل استاندارد استان اصفهان با بیان اینکه احتمال 

دلیل توقف دستگاه رنجر شهربازى صفه مربوط به گیربکس 
آن بوده اســت، گفت: در حال حاضر تا تعیین تکلیف نهایى، 
دستگاه رنجر شــهربازى صفه از سوى اداره استاندارد پلمب 

و متوقف است.
غالمحسین شفیعى که با خبرگزارى «ایسنا» گفتگو مى کرد 
توضیح داد: به دلیل اینکه روى این دستگاه فشار زیادى وارد 
مى شود، امکان خرابى آن در حین حرکت وجود دارد، براى 
چنین دستگاه هایى در شــهربازى همیشه باید دو گیربکس 
یدك وجود داشته باشد. البته در همه جا این حادثه ها وجود 
دارد. مدیرکل استاندارد استان اصفهان گفت: علت توقف این 
دستگاه احتماًال شکستن یکى از چرخ دنده هاى گیربکس آن 
بوده که موجب قفل شدن دستگاه شده که باید سریعاً از سوى 
مسئوالن شــهربازى جابه جا و تعویض و دستگاه به سمت 

پایین هدایت مى شد.
شفیعى در پاسخ به این ســئوال که دستگاه رنجر شهربازى 
صفه یک بار دیگر در سال 95 هم دچار خرابى و توقف در حین 
حرکت شده بود، گفت: دستگاه از سوى اداره استاندارد مورد 
بررسى قرار گرفته تا علت تکرار این حادثه بررسى شود و اگر 
ایرادى از آلیاژ آن باشد باید تغییراتى عمده اى بر روى دستگاه 
انجام شود. مدیرکل استاندارد استان اصفهان با بیان اینکه در 
حادثه سال 95 دستگاه رنجر شهربازى صفه، دستگاه حدود 
20 دقیقه در هوا متوقف بود، گفت: در آن زمان تنها گیربکس 
تعویض و مشکل حل شد و به نظر مى رسد در حادثه اخیر نیز 
چنین اتفاقى رخ داده اما قرار است بررسى الزم از سوى اداره 
استاندارد صورت گیرد و تا زمانى که مشکل مرتفع نشود اجازه 

فعالیت به دستگاه رنجر داده نخواهد شد. 

یکى از دستگاه هاى شهربازى صفه براى بار دوم در 3 سال گذشته ده ها نفر را در معرض خطر قرار داد 

30 نفر، 20 دقیقه، 45 درجه معلق 
سهیل سنایى
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 ابالغ وقت دادرسى
خواهان مرضیه عبدالهى دادخواستى به خواسته طالق به طرفیت خوانده عزت اله قاسمى 
به شوراى حل اختالف شعبه نهم خانواده شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع 
به شماره 98/529 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 98/7/1 ساعت 9 تعیین گردیده. 
لذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان 
به دستور شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در روزنامه هاى رسمى 
کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت 
یکماه  از تاریخ نشر آگهى به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم اقدام نماید و در جلسه تعیین شده حضور یابد. بدیهى است درصورت عدم حضور 
شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار 
مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 565554/ م الف شعبه نهم حقوقى شوراى 

حل اختالف نجف آباد/ 5/333
 ابالغ وقت رسیدگى

آقاى فاطمه خسروى دادخواستى به طرفیت محمد مختارى – گشتاسب مختارى  به خواسته  
استرداد  تقدیم که جهت رسیدگى به این شعبه ارجاع و به کالسه 1228/97  ثبت گردیده 
اســت . نظر به اینکه خوانده فوق الذکر مجهول المکان اعالم گردیده است مراتب حسب 
درخواست خواهان و موافقت شورا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى دادگاهاى 
عمومى و انقالب یک مرتبه در یکى از جراید کثیراالنتشار درج و از خوانده فوق دعوت مى 

گردد که در جلسه رسیدگى روز یکشنبه مورخ98/6/31 ســاعت 4/30 جهت رسیدگى و 
استماع شهادت شهود حاضر شوند واال نســخه ثانى دادخواست و ضمائم و وقت رسیدگى 
ابالغ شده محسوب و از طرف شورا تصمیم قانونى اتخاذ خواهد شد. 565608/ م الف دبیر 

شوراى حل اختالف شعبه چهارم حقوقى نجف آباد- مستقر در یزدانشهر/ 5/334
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان مجتبى سفرى دادخواستى به خواســته الزام خوانده به خواسته مطالبه وجه چک 
به طرفیت خوانده میر هدایت موسوى  به شوراى حل اختالف شعبه دوم شهرستان نجف 
آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 509/98 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 
98/7/22 ساعت 10 صبح تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس 
و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شــورا برابر ماده 73 قانون 
آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود 
و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و 
نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین 
شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته ابالغ رسیدگى نموده و 
تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت 

درج خواهد شد. 567417/ م الف شعبه دوم شوراى حل اختالف نجف آباد/ 5/335
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان مجتبى سفرى دادخواستى به خواســته الزام خوانده به خواسته مطالبه به طرفیت 

خوانده میر هدایت موسوى  به شوراى حل اختالف شعبه دوم شهرستان نجف آباد تسلیم 
نموده که پس از ارجاع به شماره 508/98 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 98/7/22 
ساعت 9/30 صبح تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى 
معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى 
مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده 
اخطار مى گردد که با نشــر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به 
دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور 
یابد بدیهى اســت درصورت عدم حضور شورا به خواســته ابالغ رسیدگى نموده و تصمیم 
شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشــار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج 

خواهد شد. 567443/ م الف شعبه دوم شوراى حل اختالف نجف آباد /5/336
ابالغ وقت دادرسى

خواهان مجتبى سفرى دادخواستى به خواسته مطالبه چک و خسارت تاخیر در تادیه از زمان 
سررسید لغایت زمان اجراى حکم و مطلق خسارت ناشى از دادرسى و حق الوکاله وکیل به 
طرفیت آقاى غالمحسن مرادى به شوراى حل اختالف شعبه 5 شهرستان نجف آباد تسلیم 
نموده که پس از ارجاع به شماره 417/98 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 98/6/30 
ســاعت 9/30 صبح تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المــکان داراى آدرس و 
نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین 
دادرســى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و 

به خوانده اخطار مى گردد که با نشــر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و 
نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین 
شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته ابالغ رسیدگى نموده و 
تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت 

درج خواهد شد. 567445/ م الف شعبه 5  حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/ 5/337
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان مجتبى ســفرى با وکالت مجتبى حقیقى دادخواســتى به خواسته مطالبه چک و 
خسارت تاخیر در تادیه از زمان سررســید لغایت زمان اجراى حکم و مطلق خسارت ناشى 
از دادرسى و حق الوکیل به طرفیت خوانده محمد آجرلوئى به شوراى حل اختالف شعبه 5 
شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 463/98 ثبت گردیده و وقت 
دادرسى به تاریخ 98/6/30 ساعت 9 صبح تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان 
داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 
قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى 
شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه 
و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین 
شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته ابالغ رسیدگى نموده و 
تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت 

درج خواهد شد. 567448/ م الف شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد /5/338

خاراندن ســر نمونه اى از رفتارى اســت که زیست 
شناســان آن را «رفتار جایگزینى» مى خوانند یعنى 
وقتى یک حیوان که قادر نیست بین دو گزینه چالش 
برانگیز یکى را انتخاب کند، تصمیم مى گیرد هیچیک 
را انتخاب نکند و به جاى آن رفتارى نامربوط را انجام 

دهد.
مثًال یک پرنده که تردید دارد آیا به رقیب خود حمله 
یا از دســت او فرار کند، ممکن اســت ناگهان شروع 
به نوك زدن به زمین کنــد. در اصل، این رفتارها که 
مى تواند شامل آراســتن بال و پر یا نظافت هم باشد 
ممکن است به این دلیل به وجود آمده باشد که انجام 
رفتارهاى فیزیکى آرامش بخش یا مأنوس بودن یک 
رفتار روزمره به کاهش استرس حیوان کمک مى کند.

اما این رفتارها به بخشــى از زبان غیرکالمى تبدیل 
شده اند که حیوانات براى نشان دادن حالت احساسى 

خود از آن استفاده مى کنند.
تحقیقى در دانشگاه پورتسموث در سال 2017 نشان 
داد که میمون هاى ماکاك وقتى اســترس دارند سر 
خود را مى خارانند. این رفتار عالمتى است که باعث 
کاهش احتمال حمله یا بروز خشونت دیگر ماکاك ها 

نسبت به آنها مى شود.
بنابر این ممکن است ما این رفتار اجتماعى را از اجداد 
خود به ارث برده باشیم؛ شــاید این رفتارها به عنوان 
راهى براى هشــدار دادن به دیگران باشد که به آنها 
مى گوید وقتى غرق در افکار خود هســتیم ما را تنها 

بگذارند.

نتایج یک پژوهش جدید نشان داد که ماده شیمیایى 
تریکلــوزان که در برخــى مواد بهداشــتى از قبیل 
خمیردندان ها و شامپوها یافت مى شود، عامل بروز 

سرطان و التهاب است.
تریکلوزان در اوایــل دهه 70 میــالدى به عنوان 
یک ترکیب آنتى باکتریال وضد قارچ مؤثر در تولید 
طیف گســترده اى از محصوالت مورد استفاده قرار 
گرفت. بالفاصله پس از آنکه ســروکله این ترکیب 
در محصوالت مورد استفاده خانوار پیدا شد، سازمان 
غذا و داروى آمریــکا تحقیق در مــورد آن را آغاز 
کرد و سرانجام در سال 2016 اســتفاده از این ماده 
شیمیایى و 18 ترکیب دیگر را در ساخت محصوالت 
ضدعفونى کننده چون صابون هــا، ممنوع کرد در 
حالى که اســتفاده از آن در ســاخت دستمال هاى 
مرطــوب، ضدعفونــى کننده هــا و خمیردندان ها 

همچنان مجاز بود.
طى این سال ها شــواهد زیادى به دست 
آمده که نشان مى دهد تریکلوزان نه 
تنها براى انسان مضر است بلکه 
به محیط زیست نیز آسیب مى زند. 
مطالعات اولیه انجام شده در 
این باره بــه نگرانى هاى 
موجود در مــورد نقش 
این ماده شــیمیایى به 
عامل  عنــوان 
ایجاد اختالل 
در غدد درون 
ریــز بــدن و 
افزایش مقاومــت آنتى بیوتیکى 

در باکترى ها پرداختند.
تأثیر شیمیایى مســتقیم این ماده بر سالمت انسان 
محور بحث و تبادل نظرهاى جنجالى بوده اســت. 
به عنوان نمونه، بازبینى هاى اخیر دولت کانادا نشان 
داد که اســتفاده از تریکلوزان در غلظت پایین براى 
سالمت انســان مضر نیســت. یعنى همان غلظتى 
که در مواد آرایشى، شامپوها و خمیردندان ها به کار 
برده مى شــود. حال محققان دانشگاه ماساچوست 
در مطالعه جدیدى رابطه احتمالى میان اســتفاده از 
تریکلوزان و التهاب روده را که این روزها مشــکل 
شایعى است، مورد بررسى قرار داده و بر تأثیر مثبت 

آن بر این ارتباط تأکید کرده اند.

آیا از جمله افرادى هستید که صبح پس از بیدار شدن از 
خواب، فوراً به کار هاى پیش رویتان فکرمى کنید و مدام 
از استرس رنج مى برید؛ بدون شک این گونه تفکرات 

بسیار وقت گیر، غیرکاربردى و خسته کننده هستند.
قبول کنید که انسان از فکرکردن ناگزیر است؛ عدم 
تمرکز، نوعى عادت محسوب مى شود، فارغ از اینکه 
چه نوع شــخصیتى دارید و آیا ذاتاً انســان مستعدى 
هستید یا خیر، باید بدانید که با تکرار پیاپى و صحیح 

مى توانید ذهن خود را دوباره از نو تربیت کنید.
هر زمانى که حواستان پرت شد، فقط کافى است یک 
نفس عمیق بکشــید و دوباره به موضوعى که از آن 
منحرف شده اید، برگردید؛  نفس عمیق و تمرکز را هر 
روز تمرین کنید و  با نگرانى هایتان کنار بیایید؛ افکار 
نگران کننده باعث حواس پرتى افراد شده و انرژى آنها 

را تحلیل مى برد.
تمام توان و قدرت هر فــردى در زمان حال او جارى 
است؛ از این رو  اگر دایم روى اتفاق هاى آینده تمرکز 

کنید، در واقع زمان و انرژى خود را هدر مى دهید که 
براى پرهیز از چنین مشکلى، هر زمان که نگرانى از 
آینده به ســراغ تان آمد، از خود بپرسید آیا الزم است 

االن به آن فکر کنم؟
در طول روز و دائماً تمرین کنید که افکارى که  به شما 
مربوط نیستند از ذهنتان بیرون بریزید؛ نگرانى هاى 
آینده را به همان آینده موکول کنید و با این تمرینات 

شب ها خواب راحت ترى خواهید داشت.

بسیارى از مردم ژاپن از سطح ســالمت جسمانى باال 
و طول عمر زیاد برخوردار هســتند. این مسئله موجب 
مى شود تا افراد بســیارى درباره اینکه چرا رژیم غذایى 
ژاپنى به این اندازه سالم است و غذاهاى مصرفى آنها فکر 
کنند. ژاپنى ها به میزان فراوان غذاهاى ســالم مصرف
مى کننــد. مصرف میــوه ها و ســبزى هاى تــازه از 
عوامل کلیدى در افزایش ســطح سالمت رژیم غذایى 
ژاپنى هاســت. افزون بر این، میزان مصرف ماهى بین 
ژاپنى ها نسبت به دیگر کشورهاى آسیایى بیشتر است. 
از دیگر مواد غذایى پر مصرف در رژیم غذایى ژاپنى ها 
مى توان به سویا، جلبک دریایى، خرمالو و چاى سبز اشاره 

کرد که همگى فواید سالمت مختلفى ارائه مى کنند. 
استفاده از مواد غذایى تازه یکى از عوامل کلیدى سالم 
بودن رژیم غذایى ژاپنى است. ژاپنى ها به میزان فراوان 
ماهى تازه مصرف مى کنند و البته غذاهاى کم ارزش، 
مانند فســت فودها و چیپس در رژیم آنها جاى چندانى 
ندارند. ماهى نقشــى کلیدى در رژیم غذایى مردم ژاپن 
دارد. آنها ماهى تازه مصرف مى کنند و این ماده غذایى را 
در دستورالعمل هاى مختلف استفاده مى کنند. در نتیجه، 
مواد مغذى موجود در مواد غذایى در بهترین حالت خود 
هستند. ویتامین ها و مواد معدنى به طور کامل در مواد 
غذایى وجود دارند و بدن مى تواند از فواید سالمت آنها 

بهره مند شود.
یکى دیگر از جنبه هاى ســالمت رژیــم غذایى ژاپنى 
مصرف کم شکر است. این به معناى آن است که سطح 
قند خون بدن پایدار باقى مانــده و خطر ابتال به دیابت 
کاهش مى یابد. در نتیجه، اگر قصد دارید سالمت خود را 
حفظ کنید، رژیم غذایى ژاپنى یکى از بهترین گزینه ها 

براى شما خواهد بود.
افراد بســیارى قصد دارند تا یک رژیم غذایى متعادل را 
دنبال کنند. براى این کار، آنها ممکن است نیازمند کنترل 
سطح کالرى در مواد غذایى مصرفى خود باشند. در این 
مورد، رژیم غذایى ژاپنى به واسطه محتواى کالرى کم 

خود شناخته شده است.
همــان گونه که پیش تر اشــاره شــد، رژیــم غذایى 
ژاپنى ســطح کالرى کمــى دارد و همچنین یک منبع
آنتى اکســیدانى اســت. از این رو، رژیم غذایى ژاپنى

 مى تواند به کنترل وزن بــدن کمک کند. در این مورد، 
به طور خاص مى توان به مصرف جلبک دریایى و چاى 

سبز اشاره کرد.
ســویا یکى از محصوالت پر اســتفاده در رژیم غذایى 
ژاپنى است. مصرف محصوالت تهیه شده از سویا، مانند 
ادامامه روش خوبى براى تأمین پروتئین مورد نیاز بدن 

است.
 پروتئین ماده مغذى است که نقش مهمى در بازسازى 
سلول هاى آسیب دیده در بدن و تولید سلول هاى جدید 
ایفا مى کند. همچنین، پروتئین در ساخت ماهیچه نقش 
دارد. دنبال کردن رژیم غذایى ژاپنى و مصرف ســویا و 
محصوالت تهیه شده از آن مى تواند به پایین نگهداشتن 

سطوح کلسترول و فشار خون نیز کمک کند.
برنج یکى از ارکان اصلى رژیم غذایى ژاپنى را تشکیل 
مى دهد. در این مورد، برنج منبع خوبى براى کربوهیدرات 
است که به عنوان ســوخت براى بدن عمل مى کند. بر 
همین اســاس، رژیم غذایى ژاپنى مى تواند به افزایش 

سطوح انرژى بدن انسان کمک کند.
ژاپنى ها در رژیم غذایى خود از سبزى هاى سالم مانند 
کلم، بروکلى، جوانه هاى بروکســل، کیل، کلم چینى و 
گل کلم استفاده مى کنند که منابع خوبى براى ویتامین 
C هســتند. مصرف این ماده مغذى به میزان کافى به 
 C تقویت سیســتم ایمنى کمک خواهد کرد. ویتامین
به عنوان یک آنتى اکســیدان قدرتمند عمل مى کند و 
در پیشگیرى از حضور باکترى ها، ویروس ها و عوامل 

بیمارى زا در بدن نقش ایفا مى کند.
براى تقویت ســالمت گوارش ممکن است به مصرف 
مقدار زیاد فیبر نیاز داشته باشید. رژیم غذایى ژاپنى یکى 
از گزینه هایى است که مى توانید براى تحقق این هدف 
مد نظر قرار دهید. رشته سویا که از آرد گندم سیاه تهیه 
مى شود یکى از مواد غذایى پر مصرف در رژیم غذایى 
ژاپنى است. این رشته سرشــار از فیبر است و مى تواند 
به کاهش کلســترول و همچنین تنظیــم اجابت مزاج 

کمک کند.
تقویت ســالمت قلب یکى دیگر از فواید سالمت رژیم 
غذایى ژاپنى است. مصرف غالت و سبزى ها از عوامل 
اصلى در این زمینه است. همچنین، یک مطالعه نشان 

داد که رژیم غذایــى ژاپنى که شــامل مصرف غالت
 و ســبزى هاى فراوان مى شــود با کاهش خطر مرگ 
زودرس ناشى از بیمارى قلبى یا ســکته مغزى مرتبط 

بوده است.
مصرف ماهــى هایى مانند تن و ســالمون مى تواند به 
تقویت ســالمت مغز کمک کند. این نــوع از ماهى ها 
سرشار از اسیدهاى چرب امگا3 هســتند. مصرف آنها 
فواید تقویت کننده ســالمت مغز و قلــب را به همراه 
دارد. افزون بر این، مصرف ماهى مــى تواند حافظه و 

مهارت هاى تفکر را نیز بهبود ببخشد.
به واســطه محتواى آنتى اکســیدان هاى زیاد، رژیم 
 غذایى ژاپنى گزینه اى مفید براى پیشــگیرى از برخى

بیمارى ها از جمله سرطان اســت. مواد غذایى موجود 

در رژیــم غذایــى ژاپنــى داراى فیتواســتروژن ها یا
 اســتروژن هاى گیاهى هســتند که ممکن اســت به 
محافظت در برابر سرطان هاى وابســته به هورمون، 

مانند سرطان پستان کمک کند.
چاى سبز یکى از نوشیدنى هاى اصلى در رژیم غذایى 
ژاپنى است. این نوشیدنى به روش هاى مختلف عملکرد 
بدن را بهبود مى بخشــد. به عنوان مثال، چاى ســبز 
سرشار از آنتى اکسیدان هاست که از بدن در برابر آسیب 
رادیکال هاى آزاد و عفونت محافظت مى کنند. در واقع، 
این نوشیدنى سیســتم ایمنى بدن را تقویت مى کند. از 
سوى دیگر، چاى سبز براى تنظیم فشار خون، کاهش 
قند خون، کاهش کلســترول، و کند کردن روند پیرى 

مفید است.

چرا باید رژیم غذایى چشم بادامى ها را الگو قرار دهیم

راز سالمتى 
و طول عمر ژاپنى ها

 چرا وقتى مردد هستیم سر خود را مى خارانیم؟ 

خمیردندان هم
مى تواند 

سرطان زا باشد

آگهى تغییرات
شــرکت نگین نقش جهــان پارتیکان 
شرکت ســهامى خاص به شماره ثبت 
1773 و شناسه ملى 10260611971 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1397/11/25 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شد: خانم ساغر وزیرى 1270830376 
به سمت رئیس هیات مدیره ، آقاى امیر 
وزیرى1111817294 به سمت مدیر 
عامل وعضو هیات مدیره ، خانم گلنوش 
دانش1293020222 بســمت نایب 
رئیس هیات مدیره براى مدت دو ســال 
انتخاب شــدند.کلیه اوراق و اسناد مالى 
و تعهدات شــرکت با امضاء مدیرعامل 
منفرداً و با مهر شرکت معتبر است . هیات 
مدیره کلیه اختیارات خود را در ماده 40 
اساسنامه به مدیر عامل شرکت تفویض 
نمود . اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى فالورجان (567961)

آگهى تغییرات
شرکت پرنیان نخ ســهامى خاص به شماره 
ثبت 13765 و شناسه ملى 10260347781 
به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1398/03/30 حمیدرضــا محزونیــه به 
شــماره ملى 1281746053 به ســمت 
رئیس هیئت مدیره - محمدعلى ســمائیان 
به شــماره ملى 1290957207به ســمت 
نایب رئیس هیئت مدیره - اکبر مشکاتى به 
شــمارملى 1285397401به سمت عضو 
هیئت مدیره - رسول احمدى به شماره ملى 
1285251121خارج از سهامداران به سمت 
مدیر عامل براى مدت 2 سال انتخاب گردیدند 
. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با 
دو امضاء از سه امضاى (رئیس هیئت مدیره ، 
حمیدرضامحزونیه )،(نایب رئیس هیئت مدیره 
، محمدعلى سمائیان ) ، (مدیرعامل ، رسول 
احمدى ) همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد . 
مدیرعامل مجرى مصوبات هیئت مدیره خواهد 
بود اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (568026)

آگهى تغییرات
شرکت پرنیان نخ ســهامى خاص به شماره 
ثبت 13765 و شناسه ملى 10260347781 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
ســالیانه مورخ 1398/03/30 حمیدرضا 
محزونیه به شــماره ملى 1281746053 
و محمدعلــى ســمائیان به شــماره ملى 
1290957207 و اکبرمشــکاتى به شماره 
ملى 1285397401 براى مدت دو ســال 
بعنوان اعضاى اصلى هیــات مدیره انتخاب 
گردیدند . موسسه حسابرســى امجد تراز 
به شــماره ثبت 41947 و شــماره شناسه 
10260117975 بســمت بازرس اصلى و 
مریم مشکوتى شماره ملى 1284808191 
به سمت بازرس على البدل براى مدت یک 
ســال مالى انتخاب شــدند . روزنامه نصف 
جهان جهت نشرآگهیهاى شرکت انتخاب 
شد . ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت 
منتهى به سال1397 تصویب شد . اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(568046)

ژوهش جدید نشان داد که ماده شیمیایى 
ن که در برخــى مواد بهداشــتى از قبیل 

ل ا ش اف ا شا ا

همچنان مجاز بود.
طى این سال ها شــواهد زیادى
آمده که نشان مى دهد تریک
ا تنها براى انسان مضر

به محیط زیست نیز آسیب
مطالعات اولیه انجا
این باره بــه نگ
موجود در مــ
این ماده شــ
عنــو
ایجا
در غ
ریــز
آنت ت قا ش افزا

ردندان هم
واند 

طان زا باشد

چپ دســت ها باهوش و خالقند. این یک 
تعارف نیســت.آدم هاى چپ دست براى 
انجام کارها مجبورند از دو نیمکره مغزشان 
اســتفاده کنند براى همین باهوش ترند. 
راست دست ها که در اکثریت هستند فقط 
از یک نیمکره مغزشان استفاده مى کنند و 
تقریباً نصف مغزشان دست نخورده باقى 
مى ماند و اگر هم اســتفاده مى کنند به آن 
آگاه نیســتند براى همین باعث رشد آنها 
نمى شود. اما چپ دست ها وقتى به اجبار از 
دست راست استفاده مى کنند، به رفتار خود 
آگاهند به همین دلیل، هم خالقیت بیشترى 
از خود نشــان مى دهند و هم باهوش لقب 

مى گیرند.
قرار گرفتــن نام شــخصیت هایى مانند 
ارســطو، افالطــون، اینشــتین، نیوتن، 
پیکاسو، شکســپیر، نیچه،  گاندى، چارلى 
چاپلین، استیو مک کویین، نیکول کیدمن، 
بیل گیتس، آمیتاب باچان، نوشاد عالمیان، 
محســن تنابنده، الله اســکندرى و ... در 
فهرست چپ دســت ها به قبول این باور 
که این گروه از انسان ها باهوش و خالقند 

کمک کرده است.

چرا به چپ دست ها 
باهوش مى گویند؟

 راه هایى براى غلبه بر افکار منفى
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همانا بهترین چیزى که انسان ها مى توانند با آن به خداى سبحان نزدیک 
شوند، ایمان به خدا و ایمان به پیامبر(ص) و جهاد در راه خداست، که 
جهاد قله بلند اسالم و یکتا دانستن خدا بر اساس فطرت انسانى است. 
بر پا داشتن نماز آیین ملت اسالم و پرداختن زکات، تکلیف واجب الهى 
و روزه ماه رمضان، ســپرى برابر عذاب الهى اســت و حج و عمره، 

موال على (ع)نابودکننده فقر و شستشودهنده گناهان است.

مدیر عامل و سردبیر: ایرج ناظمى
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شرکت حمل و نقل توکا (سهامى عام) در نظر دارد فعالیت هاى مربوط به کارگاه هاى 
آهنگرى، شاسى کشى، صافکارى، نقاشــى خودروهاى دیزلى خود را با در اختیار 
گذاشتن مکان و ابزارآالت الزم به صورت امانى از طریق مناقصه عمومى به پیمانکاران 
واجد شــرایط واگذار نماید. از کلیه متقاضیان دعوت مى گردد، ازتاریخ 98/05/26 
لغایت 98/06/06 (به جز روزهاى پنج شنبه و تعطیالت رسمى) از ساعت 8 الى 16 جهت 
هماهنگى با واحد تعمیرگاه شرکت به شماره تلفن 03152735075 داخلى 168 تماس 
حاصل نموده و جهت بازدید و دریافت اوراق مناقصه به محل شرکت واقع در مبارکه، 

جنب شرکت فوالد مبارکه، شرکت حمل و نقل توکا مراجعه نمایید.

برگزارى مناقصه عمومى

شرکت حمل و نقل توکا (سهامى عام)شرکت حمل و نقل توکا (سهامى عام)

نوبت دوم


