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این بار ظاهراً مى خواهند سر حرف خود بمانند متهم ردیف اول کبد چرب چیست؟تفاهمنامه اى براى آموزش تولید و عرضه قهوه و بستنی«سهراب سپهرى» به صف اکران تابستان اضافه شدروحانیت شیعه  امتیاز طبقاتى ندارد سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

چگونه میل به 
شیرینى را
 کم کنیم؟

تقسیم 76 میلیارد تومان بین 400 پروژه
3

3

2
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مافیاى پشت پرده افزایش 
400 درصدى قیمت چادر

یازدهمین جشنواره 
مطبوعات برگزار مى شود

قتل عام خانــوادگى 
در آران و بیدگل

نوسانات قیمتى 5
مستأجران اصفهانى 
را متضرر  مى کند

قند، به خودى خود سمى نیست و بدین منظور ساخته نشده 
است. قند ماده  اى است کامًال کاربردى در بسیارى از 

غذاها، کاربرد آن محدود به شیرین کردن غذاها
 نمى شود، بلکه نقش یک ماده  نگهدارنده  طبیعى در 

غذاهایى مانند مربا را ایفا مى کند و    ...

رئیس اتحادیه مشاوران امالك اصفهان اظهار 
کرد: افزایش بیــش از حــد و تصاعدى قیمت 
مسکن بر اســاس هیجانات بازار بوده که شاهد 
قیمت هاى غیــر منطقى و حبابــى بودیم، این 
در حالى اســت که افزایش قیمت طــال و ارز بر 

قیمت هاى حبابى مسکن بى تأثیر نبوده است.
رســول جهانگیرى در گفتگو با «تسنیم» افزود: 
همانطور که بازار سکه و ارز بر اقتصاد کشور تأثیر 
گذاشــت به مراتب در قیمت خانه و مسکن نیز 
تأثیرگذار بوده که این اثرگذارى مربوط به عوامل 

ساخت و ساز  ...

4

بیلیارد در اصفهان خانوادگى مى شودبیلیارد در اصفهان خانوادگى مى شود
تمهیدات ویژه براى حضور بیشتر زنان در یک ورزش نوپاتمهیدات ویژه براى حضور بیشتر زنان در یک ورزش نوپا

3

اعتبار موردنیاز دستگاه هاى اجرایى شهرستان اصفهان دیروز تعیین شد

اینها میوه هاى 
تلویزیون 
بودنــد

واکنش حمید گودرزى به حذف گلزار و 
فردوسى پور و مدیرى و جوان از تلویزیون:

کالدرون، سپاهانى ها را خوشحال کرد
قرار دادن نام مهدى شــریفى در لیســت مازاد پرســپولیس از سوى گابریل 
کالدرون، حسابى سپاهانى ها را خوشــحال کرد تا در فضاى مجازى وى را 
متلک باران کنند. روزنامه هوادارى صداى ســپاهان هم حسابى به  مهدى 

شریفى کنایه زد و نوشت:
مهدى شریفى که پارسال در لیست خروج ســپاهان قرار داشت،  پس از ترك 
اصفهان حرمت سال هاى حضور خود در جمع پسران طالیى را نتوانست نگه 

دارد ...
3

7

در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

رئیس اتحادیه مشاوران امالك اصفهان:

اتوبوس هاى 
حامل مواد مخدر 

در نایین 
توقیف شــدند

مالکان اشرافى ترین منازل ایران چه کسانى هستند؟
مرد کت و شلوارى مرموز از «باستى هیلز» مى گوید

2

دستگاه مناقصه گزار: اداره کل منابع طبیعى و آبخیزدارى استان اصفهان

(http://etend.setadiran.ir) 1- محل دریافت اسناد مناقصه: سامانه تدارکات الکترونیکى دولت
زمان انتشار مناقصه در سامانه ستاد ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 1398/05/05 مى باشد.

مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت 19 روز چهارشنبه مورخ 1398/05/09 
مهلت زمانى ارسال پیشنهاد: تا ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 1398/05/22

زمان بازگشایى پیشنهادها: ساعت 8 صبح روز چهارشنبه مورخ 1398/05/23 در محل سالن جلسات اداره کل منابع 
طبیعى و آبخیزدارى استان اصفهان مى باشد.

2- محل تحویل اسناد مناقصه: سامانه تدارکات الکترونیکى دولت به نشانى (http://etend.setadiran.ir) و در موارد 
خواسته شده در اسناد، دبیرخانه اداره کل منابع طبیعى و آبخیزدارى استان اصفهان مى باشد.

3- پیمانکاران واجد شرایط: کلیه اشخاص حقوقى واجد شرایط و تأیید صالحیت شده توسط نظام فنى و اجرائى کشور.
 (http://sajar.mporg.ir) 4- صالحیت کلیه اشخاص حقوقى مى بایست در سامانه اطالعات عوامل نظام فنى و اجرائى کشور

به ثبت رسیده باشد. در غیر این صورت پیشنهاد مناقصه گر مردود اعالم خواهد شد.
5- ســپرده شــرکت در مناقصه: ضمانت نامــه بانکى یا واریز وجه به حســاب تمرکز وجوه ســپرده به شــماره 
4061042107670242 و شماره شناسه 944139061234567891012131415617 نزد بانک مرکزى ایران به نام اداره 

کل منابع طبیعى و آبخیزدارى استان اصفهان.
6- هزینه آگهى بر عهده برنده مناقصه مى باشد.

بدینوسیله اداره تصفیه امور ورشکستگى اصفهان به قائم مقامى از ورشکسته هرمز ذوالفقارى در نظر دارد سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یک واحد آپارتمان واقع در شهر جدید بهارستان- خ ایثار جنوبى- خیابان بالل- کوچه دامنه- 
پالك 23- کدپستى 54142- 81431 مجتمع مسکونى پنج واحدى طبقه  همکف را از طریق مزایده به فروش برساند: 

مشخصات واحد آپارتمان: 
1- واحد مذکور داراى پالك ثبتى 2187/8469 بخش 6 اصفهان مى باشد.

2- مساحت کل واحد 191 مترمربع
3- سه دانگ مورد مزایده داراى یک جلد سند رسمى مالکیت به شماره ثبت 31042 صفحه 183 دفتر 102 با مالکیت 

آقاى هرمز ذوالفقارى سیچانى
 قیمت پایه مزایده: 

ارزش پایه مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ مبلغ 3/100/000/000 ریال (سیصد و ده میلیون تومان) مى باشد.
زمان مزایده: روز چهارشنبه مورخ 1398/06/06 ساعت 11

مکان مزایده: چهارباغ باال- خیابان شهید نیکبخت- اداره تصفیه امور ورشکستگى اصفهان
شرایط مزایده: 

1- فروش نقدى و اقساطى مى باشد. (اقساط حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ مزایده خواهد بود.)
2- کلیه شرکت کنندگان در مزایده مى بایست 5٪ از مبلغ مزایده را به حساب سپرده دادگسترى اصفهان به شماره 
2171290210008 نزد بانک ملى شعبه دادگسترى اصفهان واریز و اصل فیش واریزى را همراه با درخواست شرکت 

در مزایده تا قبل از جلسه مزایده به اداره تصفیه ارائه نمایند.
3- پیشنهادات در ساعت 11 صبح روز مقرر بررسى خواهد شد. حضور پیشنهاددهندگان در جلسه مزایده بالمانع 
است و در صورت لزوم در همان جلسه مزایده حضورى به عمل خواهد آمد و برنده کسى است که باالترین قیمت را 

پیشنهاد دهد.
4- اداره تصفیه در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

5- در صورتی که برنده مزایده در انقضاء مهلت پرداخت از پرداخت ثمن مزایده خوددارى نماید، مسؤول کسر احتمالى 
قیمت و خساراتى که از تجدید مزایده حاصل شود خواهد بود که بدواً از سپرده او استیفا و سپرده تا تعیین کسر قیمت 

و خسارات وارده مسترد نخواهد شد.
6- هزینه هاى نشر آگهى مزایده به عهده برنده مزایده خواهد بود.

متقاضیان براى کسب اطالعات بیشتر مى توانند به اداره تصفیه امور ورشکستگى اصفهان مراجعه نمایند.
تلفن: 36611086- 031

شهردارى رضوانشهر به استناد مصوبه شماره 575 و 658- 5- ش- 97 و 334- 5- ش- 98 شوراى محترم اسالمى شهر 
رضوانشهر در نظر دارد تعداد 7 پالك مسکونى واقع در رضوانشهر بلوار امام على شمال مسکن مهر طبق نقشه تفکیکى با 
قیمت پایه کارشناسى رسمى دادگسترى به صورت 50 درصد نقد و 50 درصد اقساط چهار ماهه موضوع ماده 13 آئین نامه ى 
مالى شهرداریها، از طریق مزایده عمومى به فروش رساند. از عموم مردم دعوت مى شود جهت کسب اطالعات بیشتر و 
آگاهى از شرایط شرکت در مزایده و اخذ اوراق، حداکثر تا پایان وقت ادارى مورخ 98/05/27 به واحد امور قراردادها این 
شهردارى مراجعه نمایند. این شهردارى در رد یا قبول پیشنهاد مختار است و شرکت کنندگان باید نیم درصد مبلغ پایه 

را جهت شرکت در مزایده سپرده نمایند.

آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى

آگهى مزایده

آگهى مزایده (نوبت اول)
نوبت دوم

م الف: 544755 اداره کل منابع طبیعى و آبخیزدارى استان اصفهان- امور پیمانها

امیریان- مستشار قضائى و رئیس اداره تصفیه امور ورشکستگى اصفهان

هومن شیروانیان - شهردار رضوانشهر

محل انجام موضوع مناقصهردیف
کار

مدت انجام 
مبلغ برآورد (ریال)مبناى برآوردکار (ماه)

مبلغ سپرده 
شرکت در 

مناقصه (ریال)
حداقل رتبه 
موردنیاز

1

اجراى عملیات جنگلکارى 
با بذر به مساحت 795 
هکتار حوضه آبخیز سه 

(شماره نیاز در سامانه ستاد: 
(2098003457000028

شهرستان 
شاهین شهر و 

میمه
6 ماه

فهرست بهاى 
آبخیزدارى و منابع 

طبیعى سال 98
7/284/871/074364/250/000

5 کشاورزى 
براى اشخاص 

حقوقى

2

اجراى عملیات توسعه جنگل 
با بذر به مساحت 740 هکتار 

حوضه آبخیز تنگ خشک 
(شماره نیاز در سامانه ستاد: 

(2098003457000029

شهرستان 
6 ماهسمیرم

فهرست بهاى 
آبخیزدارى و منابع 

طبیعى سال 98
5/573/331/109278/700/000

5 کشاورزى 
براى اشخاص 

حقوقى

3

اجراى عملیات جنگلکارى با 
بذر به مساحت 1053 هکتار 
حوضه آبخیز مرغ و دنبى 

(شماره نیاز در سامانه ستاد: 
(2098003457000030

شهرستان 
6 ماهبرخوار

فهرست بهاى 
آبخیزدارى و منابع 

طبیعى سال 98
9/629/036/680481/460/000

5 کشاورزى 
براى اشخاص 

حقوقى

م الف: 546284
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کهولت سن بـــراى کهولت سن بـــراى 
دیپورت حنیفدیپورت حنیف



0202جهان نماجهان نما 3544یک شنبه  6 مرداد  ماه   1398 سال شانزدهم

عضو فراکسیون زنان مجلس با اشــاره به افزایش 400 
درصدى قیمت چادر از وجود مافیا و دست هاى پشت پرده 

در این حوزه صحبت مى کند.
زهرا سعیدى مبارکه در گفتگو با خانه ملت با انتقاد از گرانى 
قیمت چادر گفت: با توجه به گرایش مردم و بســیارى از 
بانوان کشور به چادر مشــکى و اینکه آن را به عنوان یک 
پوشش مطلوب برگزیده اند اما متأسفانه اخیراً گالیه هاى 
بسیارى در مورد قیمت چادر شده تا جایى که شاهد افزایش 

400 درصدى قیمت چادر بوده ایم.
نماینده مردم مبارکه در مجلس شــوراى اسالمى افزود: 
آنچه پذیرفتنى نیســت این اســت که پیشنهاد و تالشى 

براى قرار دادن پارچه چادرى در لیســت ارز دولتى انجام 
نپذیرفته است.

سعیدى همچنین با اشاره به وجود مافیا در حوزه چادر گفت: 
من به اســتناد بررسى هاى خود این برداشــت را دارم که 
مافیایى در حوزه چادر است؛ اصًال دولت پاسخ منطقى دهد 
که چرا با وجود آن که مصرف چادر در کشــور زیاد است اما 
تولید ژاپنى و سوئیسى وارد مى شود و کارخانه تولید چادر با 

کیفیت در کشور وجود ندارد.
وى توضیح داد: مطلع هســتم زمانى ژاپنى ها و کره اى ها 
حاضر بودند در کشور ما این سرمایه گذارى را انجام دهند و 

آن را به تولید برسانند اما دست هاى پشت پرده اجازه نداد.

فرمانده سپاه قدس با اشاره به اینکه دوره 40 ساله انقالب 
پیوســته بوده اســت، گفت:  نظام ایران متفاوت از همه 
نظام هاى دنیا در اســتقالل و آزادى و استکبارستیزى 

است و دشمنان فراوانى از این جهات داریم.
سردار سرلشکر پاسدار قاسم سلیمانى با اشاره به اینکه 
در تمام ادیان عموماً روحانیت وجود دارد و از یک جایگاه 
ویژه اى برخوردار است، گفت: عموماً این افراد از یکسرى 
امتیازات طبقاتى خاصى برخوردارند که بعضى از آنها حتى 
وراثتى است. وى با بیان اینکه به عنوان مثال در آل سعود 
این روحانیت به افراد خاصى از خانواده خودشــان تعلق 
دارد افزود: تنها جایى که اختالف طبقاتى ندارد روحانیت 

شیعه است.
سرلشکر سلیمانى با اشاره به اینکه در اهل سنت رئیس 
االظهر را حکومت تعیین مى کند که تابع حکومت است 
اما این موضوع در روحانیت شیعه وجود ندارد بیان کرد: 
سیســتم تربیتى در حوزه هاى علمیــه روحانیت را اگر 
بررسى کنیم تنها جایى که نسبت به سایر سیستم هاى 
تربیتى اســت در شیعه اســت که طلبه خودش استاد را 
انتخاب مى کند و تربیت او در درس و مباحثه و احترام به 
استاد مى گذرد.  وى با بیان اینکه همه علوم غیر از علوم 
دینى علم خود را در جهت کار و معیشت به کار مى گیرند، 

افزود: اما در روحانیت شیعه اینگونه نیست.

مافیاى پشت پرده افزایش 
400 درصدى قیمت چادر

روحانیت شیعه
 امتیاز طبقاتى ندارد

کجایند مسئوالن؟
رضا کیانیان بــا 76 نفر     خبر آنالین |
از فعاالن فرهنگى اســتان اصفهــان همراه 
شــد و درخواســت کرد تا عالوه بر جلوگیرى 
از اصرار بر احداث خیابــان آقانجفى به بهانه 
کاهش ترافیک و رونق محله با هر بهانه ناموجه 
و فریبنــده، حیثیت فرهنگى ایــران و حرمت 
تاریخى میــدان نقش جهان اصفهــان را زیر 
ســئوال نبرند. او همچنین بعد از امضاى این 
نامه در صفحه شخصى خود در اینستاگرام، با 
انتشار هفت تصویر از تخریب هایى که در پشت 
میدان نقش جهان و با هــدف احداث خیابان 
آقانورا... نجفى در حال انجام اســت، نوشــت 
و تأکید کرد: «همه جــاى دنیا رفت وآمدهاى 
عمومى را در اطــراف مکان هــاى تاریخى، 
به حداقــل مى رســانند، امــا اکنــون دارند
رفت وآمد وسایل را تشــدید مى کنند، کجایند 

مسئوالن؟»

فرود اضطرارى
جمعه    باشگاه خبرنگاران جوان | 
شــب خلبان یک فروند هواپیماى مسافربرى 
به شماره پرواز 747 از تهران به مقصد مشهد، 
هنــگام تیک آف از فــرودگاه تهــران متوجه 
ترکیدگــى یکى از الســتیک هــاى هواپیما
مى شــود. پس از اطالع برج مراقبت فرودگاه 
مقصد از این اتفاق، با هماهنگى صورت گرفته 
و آماده باش نیروهاى آتش نشانى فرودگاه این 
پرواز در ساعت 21 و30 دقیقه با مهارت خلبان 
در فرودگاه مشهد ســالم بر زمین نشست. در 
این فرود اضطرارى به هیچیک از مســافران 

آسیب نرسید.

حساب  4 میلیاردى 
مادر و پسر دوره گرد!

مادر و پســر تبهکار    روزنامه ایران|
که در پوشش نان خشــکى از خانه ثروتمندان 
در قائمشهر ســرقت مى کردند از سوى پلیس 
شناسایى و دستگیر شــدند. تحقیقات تکمیلى 
پلیس حکایت از آن داشت که این زن 50 ساله 
اهل یکى از اســتان هاى جنوب غربى کشور 
است که همراه پسر 33 ساله خود از پنج ماه قبل 
به این شهر آمده و به بهانه خرید نان خشک و 
فروش اقالم خرد به در خانه شهروندان مراجعه 
کرده و پس از شناســایى خانه افــراد ثروتمند 
در فرصتى مناســب با ورود به خانه ها اقدام به 
سرقت طال و اشــیاى قیمتى آنان مى کنند. با 
بررسى هاى صورت گرفته در حساب بانکى آنها 
مشخص شد که در کمتر از دو ماه حدود چهار 
میلیارد تومان از طریــق فروش طالها پول به 

دست آورده بودند.

بودجه براى شهرهاى
 بدون سینما 

  تسنیم| مهدى جمالى نــژاد، معاون 
عمران و توسعه امور شــهرى و روستایى وزیر 
کشور گفت: در شهرهایى که سینما وجود ندارد 
در صورت اختصاص پالتو، زمین و پروانه، 500 
میلیــون تومان کمک خواهیم کــرد و وزارت 
ارشاد نیز در این راه 700 میلیون تومان کمک 

مى کند.

بازیکن معروف
 فیلمبردار شد!

حنیف عمران زاده، ستاره     خبر آنالین |
سابق استقالل در یک برنامه تلویزیونى  حاضر 
شــد و بعد از مصاحبه حرکــت جالبى را انجام 
داد. عمران زاده دیروز در برنامه «سالم، صبح 
بخیر» شرکت کرد و بعد از پایان مصاحبه، چند 
دقیقه پشت دوربین به یادگیرى تصویربردارى 
مشغول شــد. عمران زاده بعد از امتحان کردن 
این موضوع، اعالم کرد که خیلــى از این کار 

خوشش آمده.

بابک زنجانى 
از زندان گریخت؟

جمعــه  روز    باشگاه خبرنگاران جوان |
خبرى در فضاى مجازى با این مضمون منتشــر شد که 
بابک مرتضى زنجانى، بــازرگان میلیاردر معروف که به 
اتهام مسائل اقتصادى بازداشت شده بود، با گریم چهره از 
بازداشتگاه اوین فرار کرده و در حال خروج از کشور و آن هم 
از راه هاى دریایى است. در همین ارتباط یک مقام مسئول 
درباره این شایعه گفت: این موضوع صرفاً یک شایعه کذب 
بوده و هیچ اساس و ریشه اى ندارد. او گفت: متهم در حال 
حاضر در بازداشتگاه به سر مى برد و فرار وى صحت ندارد.

جایگاه ما در عزت
  فارس| حجت االسالم محسن قرائتى با تأکید 
بر اینکه جاهایى وجود دارد که خدا در لحظه آخر کمک 
مى کند، خاطرنشان کرد: روى کره زمین یک رهبر است که 
به رئیس جمهور آمریکا مى گوید با تو صحبت نمى کنم،  ما 
در مسائل اقتصادى مشکل داریم اما در عزت کجا هستیم؟ 
آمریکا در ایران یک کدخدا را نمى تواند عوض کند، اما در 

جهان رئیس جمهورها را عوض مى کند.

ماکرون احمق است!
«دونالد ترامــپ» در تازه ترین اظهارات    مهر |
جنجالى خود، رئیس جمهور فرانسه را احمق توصیف کرد! 
رئیس جمهور آمریکا در پیامى توییترى به شدت از اقدام 
پاریس در اعمال مالیات اضافى بر شرکت هاى بین المللى 
فناورى اطالعات مستقر در فرانسه مانند گوگل، آمازون و 
فیس بوك انتقاد کرد و گفت: «حماقت "امانوئل ماکرون"، 
اقدامات متقابل علیه این کشور را به همراه خواهد داشت.» 
ترامپ در همین ارتباط هشدار داده ممکن است بر تعدادى 

از محصوالت فرانسوى مالیات وضع کند.

پمپئو خواهان سفر 
به تهران شد!

وزیر خارجه آمریکا بامداد جمعه مدعى شد    ایمنا|
براى رساندن پیام به ایرانیان خواهان سفر به تهران است. 
«مایک پمپئو» در مصاحبه با شبکه «بلومبرگ» گفت: 
«خواهان سفر به تهران هستم تا در آنجا خطاب به مردم 
ایران در مورد سیاست خارجه دولت "دونالد ترامپ" سخن 
بگویم.» وزیر خارجه آمریکا پیش از این نیز گفته بود که 
وى مانند محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران مى خواهد 

با رسانه هاى ایرانى مصاحبه کند.

رئیس جمهور بعدى
 نظامى است

   خبر آنالین | روزنامه «شــرق» در سرمقاله 
دیروز خود با اشاره به اینکه دولت بعدى، منتسب به جریان 
سوم خواهد بود، نوشت: بعید است این جریان سوم از میان 
اصالح طلبان و اصولگرایان ســر بلند کند. جریان سوم، 
جریانى است که هویت ملى در آن معناى دفاع از سرزمین 
در برابر تعرض بیگانگان را دارد. هویتى مبتنى بر جغرافیا و 
حفظ تمامیت نقشه ایران، فارغ از اینکه این جغرافیا در خطر 
باشد یا نباشد. همه مردم و همه احزاب مى توانند مدافع 
جغرافیاى ایران باشــند؛ اما این گفتمانى صرفًا سیاسى 
نیست، بلکه بیشتر ماهیِت ژئوپلیتیک دارد و در آن کسانى 
دست باال را پیدا خواهند کرد که بتوانند در خط مقدم این 
دفاع حضور داشته باشــند. حضور نظامى که تبعات آن 

سیاسى خواهد بود.

جزییات تیراندازى به 
یک اتوبوس

  فارس|  مدیر حوادث دانشــگاه علوم پزشکى 
ایرانشهر گفت: تیراندازى جمعه شب  افراد ناشناس به یک 
دستگاه اتوبوس در مسیر ایرانشهر - خاش دو مجروح برجا 
گذاشت. محمود رضا ناصح گفت: این دو نفر براى مداوا 
به بیمارستان خاتم االنبیا(ص) ایرانشهر منتقل شدند و 
حال عمومى آنان رو به بهبود است. به گفته سردار قنبرى،  
فرمانده انتظامى سیستان و بلوچستان این حادثه به دلیل 
اختالفى که بین صاحب اتوبوس و ضاربین وجود داشته 

اتفاق افتاده بود.

خبرخوان

آیت ا... ســیداحمد علم الهدى در بخشى از خطبه هاى 
نماز جمعه مشهد گفت: برادرى که مسئولیت مدیریت 
شهرى را عهده دار است باید توجه کند هویت امام هشتم 
حفظ شود نه به عنوان شهرى که از سویى گردشگر دارد 
و از سوى دیگر شهروند و مجاور و گردشگر؛ اینها تعبیر 
ضدامام رضا(ع) است؛ این شهر گردشگر ندارد زائر امام 
رضا(ع) دارد. چه کسى مى گوید براى گردشگرى به این 

شهر آمده؟ ما اینجا زائر داریم نه گردشگر.
آیت ا... علم الهدى اظهار کرد: آقایى از مدیران شهرى 
گفت این شهر شهروند دارد و باید مطالباتشان تأمین و 
نشاط و شادى داشته باشند و باید آزادى هایى وجود داشته 
باشد چون اینها شهروند این شهر هستند. به او گفتم برو 
به منزل و از مادرت بپرس که شهروند این شهر است یا 
مجاور امام رضا(ع)؟ مطالبه این شهر از امام رضا(ع) مقدم 

بر سایر مطالبات است.
وى گفت: بنده شفاف بگویم؛ جریان هاى قدرت و ثروتى 
هستند که براى ســودجویى در این شهر آمده اند و فکر 

کرده اند شهرى که 32 میلیون زائر داخلى و چهار میلیون 
زائر خارجــى دارد بهترین جا براى ســودجویى و مرکز 
عیاشى است و لذا آمده اند شادى جوان را بهانه کرده اند 
تا یک سلسله حرکات ناهنجار و مراکز منکر غیرشرعى 
براى سود و درآمد نامشــروع خود ایجاد کنند و شهروند 
مشهدى را جلو مى اندازند. فکر نشاط جوان هستید؟ اگر 
واقعاً فکر شادى جوان هستید دست این آقا پسر 22 ساله 
و دختر خانم 18 ســاله را در دست هم بگذارید تا زندگى 
آرام بخش شروع کنند و نشاط و شادى آنها به اندازه یک 

میلیون کنسرت و حرکات ناهنجار بیشتر مى شود.
آیت ا... علــم الهدى گفت: جوان مشــهدى به تو آقاى 
مســئول پیام دارد و مى گوید زندگى و سرمایه و اشتغال 
و کارم را درســت کن. بــا دو تا تار زدن و ســنتور زدن 
مى خواهید جوان را شاد کنید؟ با این حرف ها هویت این 
شهر زیر ســئوال مى رود. به این مسئله مدیران شهرى 
توجه کنند که امام رضا(ع)  از این شهر قابل حذف شدن 

نیست و مردم این اجازه را نمى دهند.

 روزنامه «جــوان» درباره مهاجرت مــزدك میرزایى 
نوشت: 

مزدك جزیى از تیم عادل در برنامه «نود» بود؛ تیمى که 
نزدیک 20 سال از عواید درآمدهاى نجومى این برنامه 
بهره برد و وقتى این عواید مادى ســلب شــد دوستان 
سیاسى شان شروع به کشــیدن جیغ بنفش کردند. این 
جیغ هاى بنفش هنوز هم ادامه دارد اما پول پرستى همکار 
عادل غیرمستقیم دم خروس برنامه «نود» را هم عیان 
کرد. چند روز پیش از رســانه اى شدن ماجراى مزدك، 
یک روزنامه درباره درآمدهاى نجومى «نود» دست به 
افشاگرى زد و پشت بند این موضوع خبر مزدك تیتر اول 
بسیارى از رسانه ها شد. واضح است که آن بخش آگاه و 
فهمیده افکار عمومى این اتفاقات را در ذهن خود مانند 

یک پازل کنار هم مى چیند و متوجه اصل ماجرا مى شود.
مزدك میرزایى را کســى از کار بیکار نکــرده بود. او 
همچنان به عنوان گزارشگر سیما به کار خود مشغول بود 
و حتى براى ساختن چند مستند تاریخى درباره فوتبال با 
شبکه مستند قرارداد بسته و سه چهارم از مبلغ قرارداد را 
هم دریافت کرده بود اما ظاهراً درآمد برنامه «نود» براى 
او و دیگر اعضاى تیم فردوسى پور آنقدر قابل توجه بوده 
که قطع شدنش باعث شود یکى از آنها به همه چیز پشت 
کند. همکار و رفیق سابق و احتماًال حال و آینده عادل به 
چند چیز خیانت کرد؛ اول به کشورش، بعد به رسانه اى 
که بســتر همه پیشــرفت هایش بود و ســوم به عادل 
فردوسى پور. این سومى براى ظریف اندیشان مى تواند 

جاى عبرت و تأمل زیادى داشته باشد.

شــهرك «باســتى هیلز» که در دامنه  کوه هاى شمال 
لواسان واقع شده، با منظره اى بى نظیر رو به شهر لواسان 
و سد لتیان، یکى از جنجالى ترین شهرك هایى است که به 
دلیل خاص بودن امالك موجود در آن، در روزهاى اخیر 
مشهور شده است. حدود 50 واحد مسکونى با متراژهایى 
بیشتر از 2000 متر به چشــم مى خورد. خبرنگار پایگاه 
اطالع رســانى «انصاف نیوز» در روز اول مرداد ماه 98 
به باســتى هیلز رفت که گزارش او در این پایگاه منتشر 
شده اســت. او در گزارش خود از جمله با نگهبان یکى 
از این خانه ها گفتگو کرده که ایــن بخش از گزارش را 

مى خوانید:
مردى کت و شلوارى و درشت اندام با ریش هایى کوتاه 
به سراغم آمد؛ اول دست داد و بعد از یک سالم و احوال 
پرسى به شــرطى که اسمى و نشــانى نیاورم حاضر به 
گفتگو درباره  خانه هاى باســتى هیلز شد. اطالعاتى که 
البته رد یا تأیید آن براى من ممکن نیست. به من توصیه 
کرد عکاسى در داخل ملک ممنوع اســت و پس از آن 
مرا به داخل یکى از ســاختمان ها برد. این بنا معمارى 
فوق العاده اى داشت! سنگ ها و مرمرهاى سفید درهاى 

تمام چوب با قفل هایى که روکش نقره داشتند.
او گفت: «تمام نقره ها از کشورهاى اروپایى مثل اسپانیا و 
آلمان و ایتالیا آمده است.» پس از آن به من گفت: «یک 
لحظه پشت سر من بایست»؛ براى باز کردن در جلوى 
یک سنسور ایستاد و در به صورت اتومات باز شد. سنسور 
تشــخیص چهره راهى براى ورود به این خانه بود. کف 
تماماً پارکت چوبى بود و یک البى بسیار بزرگ داشت که 
همان البى نیز خود براى زندگى کردن در حدى بسیار 
فراتر از استاندارد کافى بود. خانه دو طبقه بود اما راه پله اى 
براى رفتن به طبقه دوم نبود بــراى اینکه باال رویم از او 
خواهش کردم مسیر را نشــان دهد، کنار یکى از پریزها 
دکمه اى را فشار داد و یکباره راه پله اى از کف شروع به باز 
شدن کرد. براى من لحظه اى حیرت انگیز بود و به فیلمى 
علمى تخیلى شبیه بود! مقابل چشمانم پله اى تشکیل شد 
که تا قبل از باز شدن نماى پارکتى آن کامًال با کف زمین 

همسطح بود و قابل تشخیص نبود.
وارد طبقه  دوم که شدم یک محوطه باز با نورگیرى جذاب 
پیش روى چشمانم بود. استخر در تراس طبقه  دوم بود، 
تعدادى مبل هم براى نشستن گذاشته بودند. لواسان و 
ســد لتیان کامًال از تراس دیده مى شد؛ از او پرسیدم که 
«چقدر براى ســاختن این ملک هزینه  شده؟»، گفت: 

«حدود 80 الى 90 تومان هزینه شده.» فهمیدم این رقم 
به میلیارد است اما لفظى که به کار برد انگار واقعاً این رقم 
براى او پول کالنى به حساب نمى آمد. او در ادامه با نام 
بردن از چند مقام مسئول از جمله چند مسئول دولت فعلى 
و دولت احمدى نژاد و دیگر مراکز حاکمیتى، گفت آنها در 
اینجا ملک دارند و اینکه حدود ده ملک هم خالى است.»

از او دربــاره  قیمت ایــن ملک ها پرســیدم، گفت: کم 
قیمت ترین ملک حدود 50 میلیارد اســت که در اولین 
چهارراه شهرك سر نبش است؛ گران ترین شان هم نماى 
چوب به صــورت عمودى دارد که حــدود 450 میلیارد 

تومان خرج داشته است.»
او درباره  ملکى که نماى چوب ها به صورت عمودى در آن 
کار شده است، با ادعاى اینکه مالک آن یکى از مسئوالن 
است، گفت: «این ملک دو زیرزمین دارد که حدود 20 تا 
ماشین در آنجا مى گیرند و دو تا استخر در داخل محوطه و 

یک استخر با تمام امکانات در داخل این مجموعه است. 
محوطه  خانه 1500 متر و دو طبقه است؛ مبل ها سفارشى 
از آلمان اســت. معموًال روزهایى که تعطیل هستند به 
همراه خانواده در اینجا مســتقر مى شوند. سیستم زلزله 
و حریق پیشرفته دارد که در برابر 9 ریشتر هم مقاومت 

مى کند.»
از او درباره  ساختمانى که نماى بتنى دارد پرسیدم که با 
ادعاى اینکه آن ملک هم براى یکى از مقامات است، از 
آوردن اســمش صرف نظر کرد ولى گفت: «آن ملک از 
لحاظ امنیتى یکى از پیشرفته ترین امالك در این منطقه 
است، بتن به این دلیل است که در الى بتن سنسورهاى 
امنیتى کار گذاشته شده است که از فاصله نزدیک به یک 

کیلومترى آالرم هشدار مى دهد.»
او ادامــه داد: «خانــه  آقــاى [ش...] یکــى از 
لوکس ترین هاســت که حدود 200 میلیارد قیمت دارد. 

این ملک دو نبش است و یک پل رابط براى رفتن به این 
دو خانه وجود دارد. یک دیوار تمام شیشه دارد که فقط از 
داخل مى توان بیرون را تماشا کرد و تماماً رادار کشى شده 
است. زیرزمین آن دوطبقه است و وسایل تفریحى در آن 

وجود دارد.»
از تراس پایین وارد خانه شدیم و از راه پله پایین آمدیم. 
دکمــه  آن را زد و راه پله دوباره صاف و همســطح کف 

خانه شد.
سئوال بعدى من از او درباره شناسنامه  ملک هاى نیمه ساز 
بود؛ در کمال تعجب گفت: «رد گم کنى هستند و فقط 
براى اینکه کار راه بیا فتد زدیم؛ بعضى به اسم نسبت هاى 
فامیلى آقایان و بعضى هم یک اسم ساختگى براى اینکه 
کسى متوجه نشود براى کیست.» وقتى اصرار کردم که 
در این ماجرا چه کسانى نقش دارند گفت: «من بیشتر از 

این اطالع ندارم.»

مرد کت و شلوارى مرموز از «باستى هیلز» مى گوید

مالکان اشرافى ترین منازل ایران چه کسانى هستند؟

محمــود احمدى نــژاد روز جمعه در جمــع گروهى از 
طرفدارانش در رودســر گیالن گفت: مقامات کشــور 
در گوش هایشان چه گذاشته اند؟ در برابر انتقادات به اتهام 
تبلیغ علیه نظام براى افراد پرونده سازى مى کنند،  مگر 
نظام چه کسى اســت؟ براى کسب مناصب قدرت پول 
خرج مى کنند، با میلیاردها تومــان تبلیغات مى خواهید 
بروید در مجلس به چه کســى خدمت کنید؟ مسئوالن 
چطور مى توانند شــب راحت بخوابند؟ فقط یک بیستم 
درآمد نفت را بین مردم تقسیم کردیم اما یک جورى در 
این شش سال به یارانه نقدى حمله کردند که انگار مال 

پدرشان بوده! آنقدر در کشور پول هست که مى شود چند 
کشور همسایه را هم با آن اداره کرد. مى گوید پول نیست 
باید سرمایه خارجى بیاید، آقا! تو پول خودت را دارى نفله 
مى کنى و سرمایه گذار هم مى بیند، خب او هم عقل دارد 
و نمى آید! مى گویند نمى شــود کار کرد، مى گوییم کار

 نمى شود کرد، کنار هم نمى شود رفت؟! وقتى نمى توانى 
انجام بدهى، چه مسئولیتى؟! من مى خواهم از طرف شما 
یک قولى به آنها بدهم. آنهایى که نمى توانند وظیفه شان 
را انجام بدهند، اعالم کنند، بروند کنار، من از طرف مردم به 
آنها قول مى دهم این مردم از آنها تشکر مى کنند. به مردم 
بدبین هستند و مى خواهند مردم را قفل و زنجیر کنند! هر 
بدى در جامعه دیده شود از مسئوالن کشور سرایت کرده 
است! نمى خواهند مردم قوى باشند، مى گویند اگر مردم 
قوى باشند دیگر اجازه نمى دهند امثال ما سر کار باشیم، 
براى برداشتن اموال مردم کلید دارند! بدخواهان یا در ملت 
جذب مى شوند یا ملت دفنشان مى کند، حالت سومى وجود 

ندارد، داخلى و خارجى هم ندارد!

انتقادهاى تند احمدى نژاد از وضعیت اقتصادى

پیام جوان مشهدى به تو آقاى مسئول روزنامه «جوان»: مزدك به عادل هم خیانت کرد

خطیب نماز جمعــه تهران گفت: امــروز دل متدینین 
از بدحجابى هــا، شــل حجابى هــا و بى حجابى هاى 
گسترده خون اســت؛ این مردم متدین نظام و انقالب 
را حفاظــت و پایــدارى کردند و همچنان پاســدارى

 مى کنند.
به گزارش خبرگزارى حوزه، آیت ا... سیداحمد خاتمى 
با اشــاره به اقدام انقالبى نیروى انتظامــى در مقابله با 
بى حجابى، اظهارکرد: بى حجابــى در نظام جمهورى 
اسالمى جرِم مشهود اســت و وظیفه نیروى انتظامى 

است که در برابر جرم مشهود بایستند.
وى ادامــه داد: این روزها خیلى صحبت مى شــود که 
کار فرهنگى کنید؛ بنده به عنوان یک کارشناس دینى 
مى گویم باید کار فرهنگى و اجرایى با هم باشد، از کسانى 
که به وظیفه خود عمل نمى کنند تقاضا مى کنم الاقل 

به این خدمتگزاران خسته نباشید بگویند و با اظهارات 
نسنجیده خود قانون شکنان را جرى نکنند.

عضو هیئت رئیســه مجلس خبرگان رهبرى ادامه داد: 
سخن از تقابل با بدحجابى نیست، برخى مى گویند اینها 
را در تقابل نیا ندازید؛ این گونه نیســت، سخن از امنیت 
اخالقى و روانى  جامعه اســت؛ امنیت در سایه رعایت 

حجاب است.

دل متدینین از بى حجابى خون است
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یک تئاتر، یک آموزش 
مدیر خانه کودك سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى 
شـهردارى اصفهان اظهـار کـرد: تئاتر «خرگوشـک و 
رودخانه» به کارگردانى مرضیه اشرفیان و زهرا طباطبایى 
از 5 تـا 10 مرداد مـاه از سـاعت 19 و 45 دقیقـه در خانه 
کودك واقع در بوستان ملت مورد تماشاى کودکان قرار 
مى گیرد. زهرا کاظمى افـزود: این تئاتر بـراى کودکان 
جذاب و قابـل فهم بـوده و با مضمـون «غلبـه بر ترس 
و مشـارکت دوسـتانه» از سـوى خانه کودك وابسته به 
سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان 
اجرا مى شود. وى خاطرنشـان کرد: تئاتر «خرگوشک و 
رودخانه» منتخب جشـنواره بین المللى تئاتـر کودك و 

نوجوان همدان است.

تصویب طرح ساخت شهرك 
ماهیان زینتى

فرماندار کاشان با بیان اینکه طرح شهرك ماهیان زینتى 
کاشان تصویب شد، گفت: 50 هکتار اراضى جنب آزاد راه 
کاشان-قم براى ساخت این شهرك صنعتى اختصاص 
یافت. على اکبر مرتضایى اظهار کرد: این طرح در کارگروه 
تخصصى امور زیربنایى و شهرسـازى اسـتان اصفهان 
تصویب شـد؛ بـا بهـره بـردارى از این شـهرك صنعتى 
مى توان شـاهد تحولى شـگرف در حوزه ماهیان زینتى 
این شهرستان بود چراکه پرورش و تکثیر ماهیان زینتى، 

صنعتى نوپاست.

انتصاب رئیس شوراى 
هماهنگى تبلیغات اسالمى

با حکم آیـت ا... احمد جنتى، محمدعلـى احمدى رئیس 
جدید شوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى استان اصفهان 
شـد. محمدعلى احمدى دانش آموخته کارشناسى ارشد 
حقوق و هم اکنون دبیر کنگره ملى سـرداران و 24 هزار 
شهید استان اصفهان اسـت. پیش از این جعفر عسکرى 
مسـئولیت شـوراى هماهنگى تبلیغات اسـالمى استان 

اصفهان را بر عهده داشت.

تندیس سلمان فارسى 
نصب مى شود

مدیرعامل سازمان زیباسازى شهردارى اصفهان گفت: 
تا چنـد روز آینده تندیس سـلمان فارسـى در منطقه 15 
شهردارى اصفهان نصب مى شـود. حسن مؤذنى اظهار 
کرد: این تندیس در میدان اصلى منطقـه 15 در ورودى 
شهر اصفهان و میدان امام خمینى(ره) این منطقه نصب 
مى شود. وى با اشاره به مشخصات تندیس سلمان فارسى، 
تصریح کرد: این مجسمه برنزى بوده و ارتفاعى 6 مترى 
دارد که توسط اساتید انجمن مجسمه ایران و استاد نعمت 

الهى و سایر مجسمه سازان برتر ایران ساخته شده است.

مرگ در گرمابه عمومى 
آتش نشانان پیکر بى جان مرد 35 سـاله اى را از گرمابه 
عمومى در اصفهان بیرون کشیدند. مدیرعامل سازمان 
آتش نشانى و خدمات ایمنى شـهردارى اصفهان گفت: 
پنج شنبه شب با تماس یکى از شهروندان با سامانه 125 
مبنى بر محبوس شدن مردى از اتباع خارجه در گرمابه اى 
در خیابان شـمس آبادى اصفهان مأموران آتش نشـانى 
ایسـتگاه 14  به محل حادثه اعزام شدند. محسن گالبى 
افزود: آتش نشـانان ده دقیقه پس از این تماس به حمام 
وارد شدند که متأسفانه این مرد 35 ساله، جان باخته بود 
و عملیات احیا بـر روى وى بى ثمر مانـد. علت حادثه در 

دسترس بررسى است.

تولید 4000 ُتن قارچ دکمه اى
به گزارش سـازمان جهاد کشاورزى اسـتان اصفهان از 
ابتداى امسـال تاکنون بیش از 4000 ُتن قارچ دکمه اى 
در اسـتان تولید شـده که این میزان در مقایسـه با مدت 
مشابه پارسـال 20 درصد افزایش داشته است. بنا  بر این 
گزارش، شهرستان هاى برخوار، خمینى شهر، چادگان، 
فالورجان، مبارکه، لنجان، سمیرم و شاهین شهر و میمه 
از مراکز تولید قارچ استان هستند و درحال حاضر 87 واحد 
تولیدى با ایجاد اشـتغال براى بیـش از 5000 نفر در این 

حوزه فعالیت مى کنند. 

خبر

رئیس اتحادیه مشــاوران امالك اصفهان اظهار کرد: 
افزایش بیش از حد و تصاعدى قیمت مسکن بر اساس 
هیجانات بازار بوده که شاهد قیمت هاى غیر منطقى و 
حبابى بودیم، این در حالى است که افزایش قیمت طال 

و ارز بر قیمت هاى حبابى مسکن بى تأثیر نبوده است.
رسول جهانگیرى در گفتگو با «تسنیم» افزود: همانطور 
که بازار ســکه و ارز بر اقتصاد کشــور تأثیر گذاشت به 
مراتب در قیمت خانه و مســکن نیز تأثیرگذار بوده که 
این اثرگذارى مربوط به عوامل ساخت و ساز و بسیارى 
از قسمت هایى است که مواد اولیه آنها از خارج از کشور 

تهیه و وارد مى شود.

وى بیان کرد: پیش بینى ما این است که اگر روال ثبات 
بازار سکه و ارز به همین ترتیب ادامه پیدا کند، طى دو ماه 

آینده شاهد کاهش قیمت مسکن خواهیم بود.
وى با اشاره به این موضوع که در نوسانات قیمت مسکن، 
مستأجران بیشترین ضرر را کردند، گفت: از طرف قانون 
هیچ برخوردى با کســانى که قیمت هاى حبابى وضع 
مى کردند صورت نگرفت، چون هیچ قانونى براى تعیین 
قیمت اجاره خانه ها از طرف قانون گذار وجود ندارد و تعیین 
اجاره بهاى خانه ها بر اساس میل و عالقه صاحب خانه ها 
انجام مى شــود که این موضوع نیز بر اســاس عرضه و 

تقاضاى جامعه شکل مى گیرد.

اصحاب رســانه اصفهان تا 18 مرداد مــاه فرصت دارند در 
یازدهمین جشنواره مطبوعات و رسانه هاى الکترونیک استان 

اصفهان شرکت کنند. 
دبیر کمیته اطالع رسانى یازدهمین جشــنواره مطبوعات 
اصفهان در گفتگو با «ایسنا» ضمن اعالم این خبر اظهار کرد: 
آخرین جشنواره مطبوعات اصفهان سال 1396 برگزار شد و 
امسال پس از یکسال وقفه، یازدهمین دوره این جشنواره در 

دو بخش اصلى و جنبى برگزار مى شود.
نفیسه یزدانى با اشاره به آغاز فرایند ثبت نام متقاضیان گفت: 
عالقه مندان به شرکت در این جشنواره تا 18 مردادماه فرصت 
دارند در سایت http://isfahan.pressfestival.ir/  ثبت نام و 

مطالب خود را بارگذارى کنند. وى افزود: قول مى دهیم که تا 
پایان شهریور ماه سال جارى طى مراسمى نتایج این جشنواره 

را اعالم و برگزیدگان را معرفى کنیم.
یزدانى،  با اشاره به شیوه داورى آثار ارسال شده به این جشنواره 
تصریح کــرد: برایند تصمیم گیرى ها این بود که امســال، 
برخالف دوره دهم جشــنواره، داورى جداگانه اى در تهران 
و اصفهان نداشته باشیم و به بیانى دیگر جداسازى صورت 
نگیرد. به همین دلیل از نظر برترین کارشناسان خبره در زمینه 
روزنامه نگارى، اساتید دانشگاهى و معتمدین و رتبه هاى برتر 
کشورى در حوزه رسانه در کنار هم استفاده مى کنیم تا خواسته 

همه اصحاب رسانه را برآورده کرده باشیم. 

یازدهمین جشنواره مطبوعات 
برگزار مى شود

اعتبار مورد نیاز دستگاه هاى اجرایى شهرستان اصفهان دیروز تعیین شد

تقسیم 76 میلیارد تومان بین 400 پروژه

نوسانات قیمتى، مستأجران 
اصفهانى را متضرر  مى کند

3 دســتگاه اتوبــوس مســافربرى حامــل بیــش از 
105کیلوگرم مواد مخدر در ایســتگاه بازرســى شهید 
شرافت نایین شناسایى و توقیف شدند. فرمانده انتظامى 
نایین گفت: مأموران مستقر در ایستگاه شهید شرافت 
جمعه شب حین کنترل خودروهاى عبورى، سه دستگاه 

اتوبوس مسافربرى را متوقف کردند. 

ســرهنگ ایرج کاکاوند افزود: مأموران پس از بازرسى 
از این اتوبوس ها که در مســیر یکى از اســتان هاى 
جنوبى به ســمت مرکز کشــور در حرکت بــود، 105 
کیلــو و 290گرم تریاك و حشــیش کشــف و ضبط 

کردند. 
وى گفت: در اتوبوس اول 80 کیلو و 430 گرم تریاك، در 

اتوبوس دوم 10 کیلو و 130 گرم حشیش و در اتوبوس 
ســوم 14 کیلو و730 گرم تریاك  که ماهرانه جاسازى 

کرده بودند کشف شد.
سرهنگ کاکاوند افزود: در این رابطه چهار  تن دستگیر 
و براى ســیر مراحــل قانونى تحویــل مراجع قضایى 

شدند. 

تفاهمنامه اي بین آرش اخــوان، مدیر کل آموزش فنى 
و حرفه اى اســتان اصفهــان و محمــود رنجبر، رئیس 
اتحادیه بستنی و کافی شاپ اصفهان به امضا رسید. این 
تفاهمنامه در راستاي گســترش همکاري هاي متقابل 
آموزشی و استفاده از پتانســیل ها و ظرفیت هاي بالقوه 

و بالفعل، کمک به ارتقاى بهــره وري، کیفیت تولیدات 
ملی،  باالبردن سطح کیفی آموزش م نابع انسانی فنی و 
تخصصی در حوزه مهارت هاي راهبردي مورد نیاز صنعت 

کشور امضا شد.
بر اساس این گزارش، موضوع این تفاهمنامه در خصوص 

برنامه ریزي  و اجراي دوره هاي آموزشی مهارتی مورد نیاز 
شاغلین اتحادیه و افرادي که قصد ورود به عرصه تولید 
و عرضه قهوه و بستنی را دارند اعم از نوآموزي و ارتقاي 
مهارت شغلی و ایجاد کارگروه مشترك به منظور برگزاري 

آزمون هاي عملی  و تعیین صالحیت حرفه اي است.

جلسه کمیته برنامه ریزى شهرستان اصفهان به منظور 
بررسى و تصویب پروژه هاى پیشنهادى و تعیین اعتبار 
موردنیاز دســتگاه هاى اجرایى از محل اعتبارات تملک 
دارایى هاى سرمایه اى به ریاســت فرماندار اصفهان و 
با حضور نمایندگان مردم اصفهان در مجلس شــوراى 
اســالمى، مدیران کل شهرستان و اســتان، در سالن 

اجتماعات فرماندارى اصفهان برگزار شد.
در ابتداى این جلسه معاون استاندار و فرماندار اصفهان 
گفت: قانون بودجه هر سال در موعد مقرر با جمع بندى 
دولت و تقدیم الیحه به مجلــس، تصویب و براى اجرا 
از طریــق دولت به اســتان ها اعالم شــده و در کمیته 
برنامه ریزى براى اجــرا و تصمیم گیــرى مدنظر قرار 

مى گیرد.
حسین سیستانى با بیان اینکه بر اساس قانون بودجه با 
توجه به شرایط کشور تغییراتى حاصل شد، گفت: از یک 
ماه و نیم پیش، بودجه اســتان اعالم و در آن سهمى نیز 
براى شهرستان اصفهان منظور شد که اعتبارات امسال 
شهرستان اصفهان نسبت به سال گذشته به رغم وجود 
تحریم ها 40 درصد افزایش دارد که امید است به همین 

میزان نیز اختصاص داده شود.
وى در ادامه افزود: با توجه به الزامات قانونى و محدودیت 

در توزیع بودجه، این توزیع به سختى صورت گرفت.
فرماندار اصفهان اظهار کرد: بــراى توزیع اعتبارات به 
دســتگاه هاى مختلف، اســتاندارى و فرماندارى ها با 
مشارکت مدیران دستگاه هاى اجرایى، جلسات مختلفى 
برگزار کردند و 600 نفر ساعت کار انجام شد و توانستیم 

در نهایت به جمع بندى نهایى در توزیع اعتبارات برسیم.
وى ادامه داد: حجم تقاضاهاى اعتبارى مدیران پنج تا ده 
برابر معمول بوده است. این در حالى است که در کل کشور 
منابع اندك و تقاضا زیاد است ولى با حسن تدابیر، اتفاقات 

بسیار خوبى افتاده است.

فرماندار اصفهان با تأکید بر اینکه اولویت اول ما، اتمام 
پروژه هاى نیمه تمام بوده اســت، گفت: بودجه عمرانى 
کشــور در کل کشور امســال 9 درصد افزایش داشته و 
بودجه عمرانى استان هم به همین میزان است اما بودجه 
جارى کشــور 18 درصد افزایش یافته، که سهم استان 
28 درصد است که البته ممکن است در بودجه عمرانى، 

تخصیص ها نیز کاهش یابد.

سیستانى افزود: میزان اعتبار امسال شهرستان اصفهان 
76 میلیارد تومان بین 400 پروژه بوده که تأکید مى کنم 

به سختى توزیع شده است.
وى با بیان اینکه مدیران شهرســتانى و استانى نباید به 
بودجه شهرستان اکتفا کنند گفت: استفاده از منابع ملى 
اســتانى، ملى، تکیه بر منابع محلى و مشارکت مردم و 
جذب و جلب ســرمایه گذار و تکیه بر توانمندى بخش 

خصوصى نیز همواره باید مدنظر قرار گیرد و پیگیرى از 
این منابع صورت گیرد.

معاون اســتاندار اصفهــان اذعــان کــرد: الزامات و 
محدودیت ها، دســت را براى توزیع اعتبارات بســته و 
تصمیم گیرى براى تصویب بودجه در کمیته برنامه ریزى 
صورت مى گیرد و هرگونه تغییرات فقط از طریق کمیته 
برنامه ریزى بوده و هیچ دستگاهى نمى تواند جابه جایى 

اعتبار داشته باشــد و در حقیقت توزیع اعتبارات، ماراتن 
بسیار سنگینى است که انجام شد.

سیستانى گفت: امســال دچار محدودیت هستیم ولى 
همچنان نقطه نظرات مطرح شده مسئوالن دستگاه ها 
در این جلسه، در حد مقدورات مدنظر قرار خواهد گرفت 
و در صورت گشــایش اعتبار، در صورت لزوم و بررسى، 

اقدام خواهد شد. 
فرماندار اصفهان، گریزى هم به انتخابات در سال جارى 
زد و گفت: در سال برگزارى انتخابات، رویکرد دستگاه ها 
باید به ســوى امیدبخشــى به مردم براى مشــارکت 

حداکثرى در انتخابات باشد.
■■■  

نماینده مردم اصفهان در مجلس شــوراى اسالمى هم 
گفت: با تشدید تحریم ها، ما در سال جارى با محدودیت 
درآمدى مواجه بوده ایم و راهبــرد مقاومت نظام نیز به 

تدریج آثارش مشخص خواهد شد.
حمیدرضا فوالدگــر اظهار کــرد: بر اســاس مصوبه 
مجلــس، 90 درصد اعتبارات باید بــه اتمام پروژه هاى 
نیمه تمام اختصاص یابــد بنابراین مانورى براى اجراى 
پروژه هاى جدیــد نخواهد بــود. وى افــزود: در مورد 
اعتبارات در خصوص شهرستان اصفهان ظلم شده  و این 
محدودیت ها، امروز به شدت کارها را سخت کرده است 
اما امروز دیگر نباید منتظر بودجه هاى دولتى بود بلکه باید 

از دیگر ظرفیت ها استفاده شود.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شوراى اسالمى یادآور 
شد: سه سال اســت که اعتباراتى براى نمایندگان براى 
هزینه کــرد در حوزه انتخابى در نظر گرفته شــد که در 
سال 96، این کار عملیاتى نشد. در سال 97، این اعتبار از 
سوى نمایندگان اصفهان به آب اصفهان اختصاص یافت 
و در سال جارى نیز براى دســتگاه هاى اجرایى استان 
مدنظر اســت. ضمن اینکه من اصًال با این کار موافق

 نیستم.

ساسان اکبرزاده

مسئول روابط عمومى فرماندهى انتظامى آران و بیدگل 
گفت: شامگاه پنج شنبه مردى در آران و بیدگل، همسر و 

دو فرزند خود را به قتل رساند.  
محسن مشــتاق با اعالم این خبر در گفتگو با «ایسنا» 
اظهار کرد: در آخرین ساعات شامگاه پنج شنبه، یک مورد 
قتل در محدوده خیابان اما م شهرســتان آران و بیدگل 

گزارش داده شد که مردى، همسر و دو فرزند خود را به 
قتل رسانده است. 

وى افزود: در این حادثه فرد متهم که اعضاى خانواده اش 
را به قتل رســانده بود خود را مجروح و صدماتى به خود 

وارد کرده بود.
 وى افزود: با بررسى صورت گرفته مشخص شد این فرد 

از افراد غیربومى ساکن آران و بیدگل بوده که دست به 
چنین عملى زده است، پس از این اتفاق مرد صدمه دیده 
از سوى پلیس تحت نظر به بیمارستان منتقل شد تا پس 
از بهبودى براى تکمیل پرونده مورد بازجویى قرار گیرد. 
طبق بررسى هاى اولیه اختالفات خانوادگى علت بروز 

این قتل اعالم شده است.

قتل عام خانوادگى در آران و بیدگل

بیلیارد در اصفهان خانوادگى مى شود

اتوبوس هاى حامل مواد مخدر در نایین توقیف شدند

تفاهمنامه اى براى آموزش تولید و عرضه قهوه و بستنی

مرد جوانى با نزدیک به 26 ســال ســن روز جمعه از کوه 
صفه سقوط کرد و در نتیجه این حادثه جان خود را از دست 

داد.
مدیر روابط عمومى و ســخنگوى ســازمان آتش نشانى و 
خدمات ایمنى شهردارى اصفهان شــامگاه جمعه اظهار 
کرد: ساعت 7و 30 دقیقه صبح این روز مرد جوانى به دلیل 
بى احتیاطى و نداشتن وسایل ایمنى از کوه صفه در باالى 

چشمه سقوط کرد.
فرهاد کاوه آهنگران افزود: تیم امداد و نجات کوهســتان 
مستقر در این منطقه گردشگرپذیر، پس از دریافت گزارش 
حادثه در محل حضور یافت و شــخص آسیب دیده پس از 
انجام عملیات احیا به بیمارستان الزهرا (س) اصفهان اعزام 
شد. وى بیان کرد: بر اساس آخرین اطالعات دریافتى، فرد 

حادثه دیده به علت شدت آســیب هاى وارده در بیمارستان 
جان باخته است.

مدیر روابط عمومى آتش نشانى اصفهان با اشاره به میانگین 
ماهانه دو مورد حادثه ســقوط از کوه اظهار کرد: سه نفر از 
ابتداى سال جارى تا کنون در این کالنشهر بر اثر سقوط از کوه 
جان باختند. بنابر اعالم سازمان آتش نشانى و خدمات ایمنى 
شــهردارى اصفهان، همه نقاط کوه صفه پیش تر با کمک 
شهردارى منطقه5 و مدیریت این مجموعه گردشگرى ایمن 

سازى، تابلوزنى و طناب کشى شده بود.
کوه صفه با ارتفاع 2257  متر یکى از تفرجگاه هاى اصلى مردم 
اصفهان به شمار مى آید که در جنوب این کالنشهر واقع شده 
اما در چند سال گذشته به دلیل رعایت نکردن موارد ایمنى 

کوهنوردى، شاهد بروز حادثه هاى ناگوارى بوده است.

سقوط از کوه صفه جان  جوانى را گرفت

با توجه به اســتقبال بانوان اصفهانى از ورزش بیلیارد، 
فعالیت خانوادگى در این رشــته نوپا براى نخستین بار با 

تمهیداتى ویژه در این استان تسهیل مى شود.
رئیس هیئت بولینگ، بیلیارد و بولس اصفهان در گفتگو 
با «ایرنــا»، بر لــزوم در نظر گرفتن تســهیالتى براى 
خرید تجهیزات و امکانات رشــته ورزشى بیلیارد تأکید 
کرد و افزود: براى خانوادگى کردن این رشــته ورزشى 
برنامه ریزى  صورت گرفته و بر این اساس باشگاه هاى 

داراى فضاهاى اختصاصى شناسایى شدند.
سید مســعود داودى بیان کرد: چهار باشــگاه در شهر 
اصفهان که مدیریت قوى دارنــد، براى آغاز کار در نظر 
گرفته شده و سایر باشگاه ها نیز در صورت تمهید شرایط 

مورد نظر مى توانند براى ترویج این ورزش با استفاده از 
ظرفیت خانواده ها فعالیت کنند.

 وى برخوردارى از مجوز بانــوان و حضور مربى بانو را از 
جمله شرایط برشمرد و اضافه کرد: باشگاه ها باید شرایط 
و فضا را بــراى راه اندازى بخش خانوادگى این رشــته 
فراهم کنند که البته با مجوز این هیئت، این تسهیل براى 

باشگاه ها فراهم مى شود.
رئیس هیئت بولینگ، بیلیارد و بولــس اصفهان اظهار 
کرد: 50 درصد جامعه بانوان با خانوادگى کردن بیلیارد، 
در این رشــته فعالیت خواهند کرد و با توجه به ظرفیت 
خوبى که داریم، در صورت فراهم شدن شرایط و تجهیز 
باشگاه ها به میزهاى اســتاندارد، در رویدادهاى برون 

مرزى مى توانند جایگاه قهرمانى به ارمغان آورند.
رئیس هیئت بولینگ، بیلیارد و بولس اصفهان در ادامه 
نیز وارداتى بودن 90 درصد میزهاى این رشته ورزشى 
را یادآور شد و تشــریح کرد: تأ مین بخشى از تجهیزات 
ورزشى که باید از کشورهاى دیگر وارد مى شد، در شرایط 
اقتصادى کنونى با مشکل روبه رو شده و از سوى دیگر در 
بحث ترخیص گمرکى، لوازم مرتبط رشته ورزشى بیلیارد 

جزو کاالهاى غیرضرور محسوب مى شود.
وى اضافه کرد: قیمت میز و سایر تجهیزات بیلیارد چند 
برابر افزایش یافته که این شرایط کار را سخت کرده اما 
براى توسعه این رشته ورزشى به ویژه در بین خانواده ها 

تالش ها ادامه خواهد داشت.

یکى از تفریحات پر مخاطره در روزهاى تابســتان، شنا 
در رودخانه است و طى هفته گذشــته دو کودك چهار و 
شش ساله در حوالى باغبادران مفقود شدند که تیم هاى 
آتش نشــانى در حال جســتجو براى یافتن اجساد آنها 

هستند.
طى حادثه رخداده در آخر هفته گذشــته، آتش نشــانى 
باغبادران موفق به خروج جسد مردى 40 ساله از زاینده 
رود شد، همچنین آتش نشانى اصفهان براى پیدا کردن دو 
کودك غرق شده دیگر وارد عمل شد. تا بعد از ظهر دیروز 
حدود 30 نقطه در مسیر رودخانه، شامل دریچه ها، نزدیک 
گرداب ها، پایه پل ها و محل تجمع شاخ و برگ ها تحت 
بررسى براى خروج اجساد از آب است اما هنوز جستجوها 

به نتیجه نرسیده است.
 به گزارش «ایســنا»، در حال حاضر زاینــده رود بحث 
ویژه اى است که اســتان بر روى آن نظر دارد؛ با توجه به 
فصل گرما، بسیارى از مردم توانایى استفاده از استخرها را 
ندارند و در گشت و گذارهاى خود در طبیعت اقدام به شنا و 
تفریح مى کنند. ابتداى رودخانه کم عمق است و سطح آب 
سرعت کمى دارد اما در عمق بیشتر، سرعت جریان آب 
بیشتر و نزدیک به 100 کیلومتر در ساعت است و  کنترل 
افراد با اسپاسم عضله بر اثر دماى پایین آب، ورود به شیب 
و عمق رودخانه کمتر مى شــود و حادثه رخ مى دهد. در 
این شرایط، اگر فرد وارد شده کودك باشد بى شک غرق 

مى شود و افراد دیگر به دنبال نجات او خواهند بود.

بررسى 30 نقطه رودخانه براى پیدا کردن 2 کودك
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«تام کروز»، ستاره بزرگ سینماى آمریکا تقریبًا نزدیک بود نقش «برد 
پیت» را در فیلم «روزى روزگارى...در هالیوود» از آن خود کند.

به گزارش «ایندیپندنت»، «کوئنتین تارانتینو» در جدیدترین مصاحبه خود 
از این موضوع پرده برداشت که در فیلم «روزى روزگارى...در هالیوود» 

تقریباً تام کروز نقش برد پیت را از آن خود کرده بود.
برد پیت در ایــن فیلم نقش «کلیــف بوث» بدلکار و بهترین دوســت 

شخصیت «ریک دالتون» با بازى «دى کاپریو» را بازى مى کند.
تصور دیدن  کسى دیگر غیر از برد پیت در نقش «کلیف بوث» بعد از دیدن 
تصاویر مختلفى از فیلم و پوستر آن تقریباً سخت است، با این حال تارانتینو 
در گفتگویى تازه اعالم کرد که تام کروز دیگر ستاره بزرگ هالیوود ممکن 

بود نقش برد پیت را از آن خود کند.
تارانتنیو در یک پادکست دراین باره گفت: ما در مورد آن با هم حرف زدیم، 

او (تام کروز) آدم معرکه اى است. ما واقعاً مجذوب همدیگر شدیم.
اگرچه تارانتینو و کروز در نهایت با هم به توافق نرسیدند اما تارانتینو تأکید 

مى کند که در پروژه آینده احتمال دارد با هم همکارى کنند.
در پایان البته تارانتینو گفت که زوج بــرد پیت و دى کاپریو یک انتخاب 
عالى  بوده و به نظرش آنها بهترین زوج این دهه سینما را تشکیل داده اند.

در فیلــم «روزى روزگارى... در هالیوود»، «مارگــو رابى» نیز در نقش 
«شارون تیت»، «آل پاچینو»، «کرت راسل»، «بروس درن»، «دیمین 

لوییس» و «لوك پرى» ایفاى نقش کرده اند.
فیلم «روزى روزگارى... در هالیوود» روز جمعه 26 جوالى (4 مرداد) در 
آمریکا اکران شد. بنا به گفته هاى منتشر شده تا به اکنون، فیلم در همان 
نمایش پیش از اکران خود توانسته 5/8 میلیون دالر فروش داشته باشد. 
پیش بینى مى شــود این جدیدترین فیلم تارانتینو در نخستین آخر هفته 

اکران خود بین 30 تا 40 میلیون دالر بفروشد.

نقش «تام کروز» 
چطور به «برد پیت» رسید؟

ترانه علیدوستى پس از مدت ها سکوت در حوزه حرفه اى، تصویرى از خود 
را در فیلم کوتاه «اکو»، ساخته مهین صدرى به اشتراك گذاشت. آخرین 

حضور او در سینما به فیلم «فروشنده» اصغر فرهادى باز مى گردد.
ترانه علیدوســتى به تازگى تصویرى از خود را در حالى که ظاهرى چون 
دکترهاى داروساز دارد، در اینستاگرام منتشر کرده و در توضیح آن نوشته 

است: «نمایى از فیلم کوتاه "اکو"، ساخته مهین صدرى.»
این در حالى است که مدتى است خبرى از او در اخبار سینمایى و همچنین 
فیلم هایى که روى پرده مى روند، نیست. حال به نظر مى رسد که او تصمیم 
گرفته تجربه تازه اى را در حوزه فیلم کوتاه پشت سر بگذارد. با این حال 

هنوز اطالع دقیقى درباره جزییات فیلم «اکو» منتشر نشده است.
علیدوستى همچنین به همراه فرهاد اصالنى در فیلم سینمایى «ملخ» 

ساخته فائزه عزیزخوانى به ایفاى نقش خواهد پرداخت.

ترانه علیدوستى داروساز شد 

امین تارخ روبه روى مهدى سلطانى در سریال «آقازاده» قرار مى گیرد.
این بازیگر باســابقه ســینما و تلویزیون پس از مهدى سلطانى دومین 
بازیگرى اســت که حضور او در ســریال جدید شــبکه نمایش خانگى 
«آقازاده» اعالم مى شود. بر این اســاس امین تارخ در اولین همکارى با 
حامد عنقا -کارگردان سریال «آقازاده»- نقش روبه روى سلطانى را بازى 
مى کند. سلطانى و تارخ نقش پدرهاى داستان این سریال را بر عهده دارند 

که در قصه روبه روى هم قرار مى گیرند.
همچنین بناست نقش اول زن «آقازاده» را یک بازیگر ناشناس ایفا کند و 
عوامل مشغول رایزنى با یک بازیگر ترك نیز براى حضور در این سریال 

هستند.

امین تارخ رودرروى مهدى سلطانى

بر اساس اعالم شــوراى صنفى پروانه نمایش فیلم سینمایى 
«رؤیاى ســهراب» به کارگردانى على قوى تن توانست براى 
اکران این فیلم در ســینماهاى کشــور مجوزهاى مربوطه را 
دریافت کند تا این فیلم هم به صف اکران تابستان اضافه شود.

«رؤیاى سهراب» نخستین بار براى حضور در جشنواره فیلم 

فجر اقدام کرد اما نتوانســت نظر هیئت انتخاب را جذب کند، 
باید دید این اثر خاص ســینمایى که به نوعى به زندگى شاعر 
معاصر مى پردازد، مى تواند مخاطبان سینما را راضى از سالن 

خارج کند یا نه. 
این فیلم با وجود مضمون خاص خود که درباره شــاعر نامى 
و محبوب ایران ســهراب سپهرى اســت، از حضور بازیگران 
سرشناسى بهره مى برد، بازیگرانى که شاید حضورشان در کنار 

یکدیگر باعث فروش مناسبى براى این اثر سینمایى شود.
عالوه بر على قوى تن در نقش سهراب سپهرى، بهاره کیان 

افشــار، ترالن پروانه، الله اســکندرى، 
مهدى سلطانى، ابوالفضل میرى، مینا 

جعفرزاده، محمد برسوزیان، فروغ 
امجدى، حسین محمدیان، حسن 
علیرضایى، داود خلیلى، مرتضى 
مرتضایى، شادى عزیزى، فاطمه 
کرمپور، مهرداد داورى، ســمیه 

آقایى، ریحانــه بابارضایى در این 
فیلم به ایفاى نقش پرداخته اند. 

«سهراب سپهرى» به صف 
اکران تابستان اضافه شد

 الله اســکندرى،
ضل میرى، مینا 

زیان، فروغ 
یان، حسن 
ى، مرتضى 
ى، فاطمه 
ى، ســمیه 
این ضایى در

خته اند. 

«مسافرى از هند» با بازى شیال خداداد و حمید گودرزى در سال 1381 از تلویزیون 
پخش شد و 96 درصد مخاطبان را به خود جذب کرد تا یکى از سریال هاى محبوب 
رسانه ملى لقب بگیرد. گودرزى نیز یکى از بازیگران پرکار دهه 80 سینما و تلویزیون 
لقب گرفت اما این پرکارى و حضور مستمر مقطعى بود و چند سالى است که گودرزى 
کم کار شده و حضور چشــمگیرى از او در سینما و تلویزیون مشــاهده نمى کنیم. 
حمید گودرزى، درباره فســاد در ســینما، محمدرضا گلزار و تلویزیون در گفتگو با 

«اعتمادآنالین» موضوعاتى را مطرح کرده است که در ادامه مى خوانید:
حمید گودرزى سال هاى زیادى است که در حوزه فرهنگ و 

به خصوص تلویزیون فعالیت مى کند. 
آخرین اثر نمایشــى شــما در 

این حــوزه در برنامه «برنده 
باش» و فیلم ســینمایى 

«نیوکاســل» در ذهــن 
مخاطبان نقش بســته 
اســت. این چندگانگى 
و تضاد حضور از سوى 
حمید گودرزى چه پیامى 
را به مخاطب ارســال 
مى کند؟ فکر نمى کنید 
کمى ایــن بى ثباتى 
در یــک حــوزه واحد 

آسیب زننده است؟
برایم فرقى نمى کند. تمام ســعى من این 

اســت که در هر فیلم، ســریال یا 
مســابقه اى که حضور پیدا 

مى کنــم، مخاطب 
را شگفت زده 

کنم و ماحصل کارم مورد پسند عام قرار گیرد. من تضادى نمى بینم. یک هنرمند باید 
در هر حوزه اى که فعالیت مى کند، رسالت شخصى و اجتماعى خود را به گونه اى که 

مقبول جامعه و شخص است ابراز کند.
به  هر حال شما هنرپیشه نام آشنایى در تلویزیون و سینماى 
ایران هستید. اما با توجه به اتفاقاتى که در چند سال اخیر 
رخ داده، حضور افرادى شــبیه به حمید گودرزى در سینما 
کمرنگ شده است. آیا شما هم به شکل گیرى یک مافیا یا 

بهتر بگویم دورهمى محدود در سینما معتقدید؟ 
به مطلب مهم و قابل  تأملى اشاره کردید. یادتان مى آید زمانى آقاى شریفى نیا را رئیس 
تمام باندهاى سینمایى معرفى مى کردند؟ اما با گذر زمان مى بینیم که مشکل ما 
آقاى شریفى نیا نبود، بلکه تمام معضالت در نگرش و تفکر ما شکل گرفته 
است. امروز هم همان اتفاق رخ داده است. تعدادى بازیگر هستند که در 
همه فیلم ها حضور پیدا مى کنند و تعیین مى کنند که چه کسى در کجا 
و در چه اثرى حضور یابد. معضل این افراد نیستند، اما راه حل قطعًا 
مردم هستند، که مطالبه گر باشند و بابت آسیب ها در حوزه فرهنگ 
سئوال بپرسند و چرایى موضوعات را پیگیر شوند. این روزها همه 

چیز در همه جا بر اساس رابطه شکل مى گیرد.
یعنى نقش ها بر اســاس تجربه و تخصص انتخاب 

نمى شوند؟
بله، متأسفانه همینطور است. به نظرم خیلى نمى شود کارى برایش 

انجام داد.
«برنده باش» با مردم ارتباط خوبى برقرار کرد. همینطور 
رقابت شــما با آقاى گلزار. فکر مى کنید قطع  شدن این 
برنامه و نمایش ندادن آن عده اى از مخاطبان را گیج نکرد؟ 
فکر نمى کنید رقابت با چنین سوپراستارى بسیار سخت بود؟
طبیعتًا از ابتدا مى دانســتم رضا سوپراستار اســت و پرطرفدار و رقابت با او 
معنایى ندارد. منتها در شبکه 5 هم این مسابقه ساخته شده بود و مجرى 
دیگرى داشت، بعد به من پیشنهاد شــد. دیدم بد نیست با توجه به 
اینکه «برنده باش» در شبکه 3 پخش مى شود، من هم در شبکه 
دیگرى این کار را انجام دهم. تلویزیون را مثل یک سبد میوه 
مى بینم که ما باید میوه هاى متنوعى در آن بگذاریم. هر چقدر 
از این میوه هاى سبد کم کنیم، نهایتاً مهمان ها از اطراف این 
سبد کنار مى روند و دنبال سبدى مى روند که تنوع بیشترى 

داشته باشد.
منظورتان حذف عادل فردوسى پور، رامبد 

جوان و... است؟
بله دقیقًا. هیچ وقت هم نفهمیدم چرا این دوســتان 
از تلویزیون حذف شدند. برنامه هاى فردوسى پور، 
رضا رشیدپور و «خندوانه» رامبد یا «دورهمى» 
مهران مدیرى مانند همان میوه هاى تلویزیون 
بودند که امروز دیگر در این ســبد حضور ندارند. 
امروز مى بینیم که سبد بسیار خالى است و تقریبًا 

میوه قابل  توجهى در آن وجود ندارد.

واکنش حمید گودرزى به حذف گلزار و فردوسى پور و مدیرى و جوان از تلویزیون:

اینها میوه هاى تلویزیون بودند

محمدرضا گلزار براى حضور در فصل دوم 
سریال «عاشقانه» قرارداد امضا کرد.

پس از پایان فصل اول «عاشــقانه» اخبار 
زیادى درباره ساخت فصل دوم این سریال 
به کارگردانى منوچهر هادى و تهیه کنندگى 
هومن کبیرى شنیده مى شد که واکنشى از 
سوى عوامل و ســازندگان این سریال به 
همراه نداشت، با این حال شنیده ها حاکى 
از آن بود که عوامل براى ســاخت فصل 
دوم قرارداد بســته اند و تنهــا حضور رضا 
گلزار بازیگر اصلــى فصل اول، در هاله اى 
از ابهام قــرار دارد. چندى پیش این بازیگر 
در اســتورى اینســتاگرام خود تصویرى 
از فیلمنامه «عاشــقانه 2» را به اشــتراك 
گذاشــت که به نظر مى رســید حکایت از 
قطعى شدن حضورش در این سریال و در 
نتیجه قطعى شدن ساخت فصل دوم این 

سریال دارد. 
اما رضا گلزار با انتشار تصویرى از لحظه ثبت 
قراردادش با هومــن کبیرى براى بازى در 
«عاشقانه2» از جدى تر شدن ساخت فصل 
دوم این سریال خبر داد. گلزار در این عکس 
به سبک فوتبالیســت ها در حال امضاى 

قراردادش است.
فصل اول «عاشقانه» یکى از سریال هاى 
پرحاشیه شــبکه نمایش خانگى بود که در 
میانــه راه کارگردان آن تغییــر کرد اما در 
نهایت توانست به ایســتگاه پایانى برسد و 
حاال با تهیه کننده اى که در نیمه راه فصل 
اول تهیه کنندگى این ســریال را برعهده 
گرفته است براى ساخت فصل دوم پیش 

مى روند.

قرارداد «عاشقانه» گلزار به سبک 
فوتبالیست ها

پیش تولید ســریال «نفوذ» به کارگردانى 
جواد شــمقدرى که چند ماه پیش به دلیل 
مشکالت مالى متوقف شده بود، از دیروز 

شنبه 5 مرداد از سر گرفته شد.
در پیگیرى خبرنــگار خبرگزارى «صبا» 
از سرنوشــت این سریال مشخص شد که 
پیش تولید این ســریال از دیروز آغاز شده 
و با برنامه ریزى هاى انجام شــده تا یک 
ماه دیگر تصویربردارى پروژه شــروع مى 
شــود. گروه تولید در نظر دارند همزمان 
با تصویربردارى مراحــل فنى را نیز انجام 

دهند.
حدود 500 دقیقه از تصویربردارى «نفوذ» 
باقى مانده که طبق برنامه ریزى انجام شده 
قرار است حداکثر تا پنج ماه دیگر به پایان 
برســد تا در بهمن ماه ســال جارى روى 

آنتن برود.

در این 15 قســمت باقیمانده پنج بازیگر 
خارجى به جمع بازیگران اضافه مى شوند.

سریال «نفوذ» در سه فاز پیش بینى شده 
اســت؛ فاز یک از پیش از انقالب شروع 
مى شود و تا تسخیر النه جاسوسى را روایت 
مى کند. فاز هاى بعدى هم به حوادث حین 
گروگانگیرى تا کودتاى نوژه و آغاز جنگ 
تحمیلى که بــا حمایت آمریــکا صورت 
گرفت، مى پردازد و تولید فاز اول دو سال 
به طول مى انجامد. تصاویر مربوط به فاز 
اول در تهران، فاز دوم در روســتاى قرق 
آباد، فاز 3 در خجیر، فاز 4 در گنبد و مشهد 
و همچنین فاز 5 در تهران ضبط خواهد شد. 
سرى دوم این سریال هم قرار است ساخته 
شــود و در این سرى داســتان از تسخیر 
النه جاسوسى آغاز شــده و تا پایان جنگ 

تحمیلى ادامه دارد.

مشکل مالى سریال «نفوذ» حل شد

بازیگر ســریال «زمانه» و «رهایم نکن» 
از بستن قرارداد خود در سریال «مهربانو» 
و ایفاى نقش در ســریال تولیدى شــبکه 

آى فیلم خبر داد.
فریبا متخصص اعالم کرد که قرار اســت 
جلوى دوربین ســعید ســلطانى و سریال 
«مهربانو» قرار بگیرد. او تأکید کرد: من در 
این سریال تلویزیونى قرارداد بسته ام نقش 

همسر تیمسار سریال را بازى کنم.
فریبا متخصــص در خصوص بــازى در 
سریال تولیدى شبکه آى فیلم تأکید کرد: 
«ملکوان» به کارگردانــى احمد معظمى 
و تهیه کنندگى محمــد مصرى پور در 30 
قسمت روزهاى آخر تصویربردارى خودش 

را مى گذراند. من «پَرى» داستان را 
بازى مى کنم که مــادِر «امیر» 

(امین زندگانى) است.
ایــن مجموعــه تلویزیونى 
بعد از ســریال «یادآورى» 

دومین کار تولیدى شبکه آى فیلم محسوب 
مى شــود که احتماًال براى پاییز و زمستان 
آماده پخش خواهد شد. این روزها گروه در 
شمال روزهاى آخر تصویربردارى را سپرى 
مى کنند. «ملکوان» هم نــام یک ملکى 
در چالوس و منطقه اى در چالوس اســت. 
عالوه بر فریبا متخصص، بازیگرانى چون 
امین زندگانى، داریــوش فرهنگ، پرویز 
فالحى پور و نازنین فراهانى جلوى دوربین 
احمد معظمى حاضر شده اند. گفته مى شود 
«ملکوان» ســریالى متفاوت از کارهایى 
است که روى آنتن رفته و مخاطب شاهد 
فضاهــا و موقعیت هاى وحشــت هم در 

جریان پخش خواهد بود.
فریبا متخصص این روزها 
در رادیــو نمایــش کار 
گویندگى سریال هاى 
نمایشــى را انجــام 

مى دهد.

فریبا متخصص:

 جلوِى دوربین «مهربانو» مى روم

لم «روزىروزگگارىارى فیلف
ب آمریکا اکران شد. بنا
نمایش پیش از اکرانن
پیش بینى مى شــودد
0اکران خود بین 30 تا

ترانه علیدوستى پسا
در فیلم کوتاه «اکو» را

ترانه علل

ىى ىى رر رر ب ن نو و
و تهیه کنندگى محمــد مصرى پور در 30

قسمت روزهاى آخر تصویربردارى خودش 
را مى گذراند. من «پَرى» داستان را 

بازى مى کنم که مــادِر «امیر» 
(امین زندگانى) است.

ایــن مجموعــه تلویزیونى 
بعد از ســریال «یادآورى» 

ب وو ر رن ن روروى
فضاهــا و موقعیت هاى وحشــت هم در 

جریان پخش خواهد بود.
فریبا متخصص این روزها 
در رادیــو نمایــش کار 
گویندگى سریال هاى 
نمایشــى را انجــام 

مى دهد.

دوبلور پیشکســوت گفت: این روزها که همه چیز هم 
گران شــده اســت، نبود کار اکثر دوبلورها را در امرار 
معاش زندگى دچار مشــکل مى کند و من نیز از این 
قاعده مستثنا نیســتم و حتمًا با مشکالت مالى رو به 

رو هستم.
منوچهر والى زاده در خصوص فعالیت هاى اخیر خود در 
عرصه دوبله گفت: راستش را بخواهید کارى در دست 
ندارم چراکه اصًال کارى نیست که بخواهم انجام بدهم. 
وى در همین راستا ادامه داد: در تلویزیون نیز یکسرى 
دوبلور جوان وارد شــده اند و با انجام کار به نوعى آنها 
را پرورش و آماده مى کنند تا آینده این هنر پس از من 

و همکارانم ادامه خوبى داشته باشد و به خطر نیافتد.
والى زاده افزود: شــغل دوبله همیشــه فصلى بوده و 
هست، یعنى در برخى از ماه هاى سال کار وجود دارد و 
از ما دعوت مى شود که حضور داشته باشیم و در برخى 
از ماه ها اصًال کارى وجود ندارد کــه بخواهیم انجام 
دهیم، مانند این روزهاى مــن و همکارانم که مدت 

زیادى است که به دلیل نیامدن فیلم و سریال خارجى 
جدید کارى در دست نداریم و اکثراً به اوقات 

زندگى شخصى خود مشغولیم.
این دوبلور پیشکســوت در خصوص 
امرار معاش دوبلورها با وجود کم کارى 
که وجود دارد تصریح کرد: این روزها 
که همه چیز هم گران شده است، نبود 
کار اکثر دوبلورهــا را در امرار معاش 

زندگى دچار مشــکل مى کند و من نیز 
از این قاعده مســتثنا نیســتم و حتمًا با 

مشــکالت مالى رو به رو 
هستم.

 وى بــــه ظهـور 
دوبلــه  هـــــاى 
زیر زمینى اشاره و 
خاطـرنشان کرد: 

اصًال دوســت 

ندارم حتى در مــورد دوبله زیر زمینى حرف 
بزنم چراکه از این حرکت تنفر دارم، 
در شــرایط فعلى به خودى خود 
شــرایط هنر دوبله در وخامت 
اســت و زیرزمینى انجام شدن 
این هنر توسط عده اى جوان بى 
تجربه قطعــًا آینده خوبى براى 

عرصه دوبله رقم نخواهد زد.
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به خخصوصتلتلویزیون فعالیت مى کند. 
آخرین اثر نمایشــى شــما در 

این حــوزه در برنامه «برنده 
باش» و فیلم ســینمایى 
«نیوکاســل» در ذهــن
مخاطبان نقش بســته 
اســت. این چندگانگى 
و تضاد حضور از سوى 
حمید گودرزى چه پیامى 
را به مخاطب ارســال 
مى کند؟ فکر نمى کنید 
کمى ایــن بى ثباتى

در یــک حــوزه واحد 
آسیب زننده است؟

این  برایم فرقى نمى کند. تمام ســعى من
اســت که در هر فیلم، ســریال یا 

مســابقه اى که حضور پیدا 
مى کنــم، مخاطب 

را شگفت زده 

به مطلب مهم و قابل  تأملى اشاره کردید. یادتان مى آید زم
تمام باندهاى سینمایى معرفى مى کردند؟ اما با گذر
آقاى شریفى نیا نبود، بلکه تمام معضالت در نگ
ت است. امروز هم همان اتفاق رخ داده است.
همه فیلم ها حضور پیدا مى کنند و تعیینم
و در چه اثرى حضور یابد. معضل این اف
مردم هستند، که مطالبه گر باشند و بابت
پ سئوال بپرسند و چرایى موضوعات را
در همه جا بر اساس رابطه شکل مى چیز
یعنى نقش ها بر اســاس تجر

نمى شوند؟
بله، متأسفانه همینطور است. به نظرم خ

انجام داد.
«برنده باش» با مردمارتباط خوبى
رقابت شــما با آقاى گلزار. فکر مى
برنامه و نمایش ندادن آن عده اى از م
فکر نمى کنید رقابت با چنین سوپراست
طبیعتًا از ابتدا مى دانســتم رضا سوپراستار اســ
این مسابق 5معنایى ندارد. منتها در شبکه 5 هم
دیگرى داشت، بعد به من پیشنهاد شــ

3اینکه «برنده باش» در شبکه 3 پخش
تلوی دیگرى این کار را انجام دهم.
مى بینم که ما باید میوه هاى متنو
ن اینمیوه هاى سبد کمکنیم، از

سبد کنارمى روند و دنبالسبدى
داشته باشد.

منظورتان حذف عادل
جوان و... است؟

ن بله دقیقًا. هیچ وقت هم
از تلویزیون حذف شدن
رضا رشیدپور و «خند
مهران مدیرى مانند
بودند که امروز دیگر
امروز مى بینیم که س
میوه قابل  توجهى در

ارژنگ امیرفضلى و نفیسه روشن به عنوان تازه ترین بازیگران فیلم سینمایى «پیشى میشى» به کارگردانى حسین 
قناعت و تهیه کنندگى احمد احمدى انتخاب شدند. پیش از این حضور رضا شفیعی جم و بهاره رهنما نیز در این فیلم 

قطعى شده بود و قرار است بعد از کامل شدن بازیگران و عوامل پشت دوربین فیلمبردارى آن آغاز شود.
 فیلم سینمایى «پیشى میشى» یک کمدي خانوادگى است.

همکارى ارژنگ امیرفضلى و نفیسه روشن
 در «پیشى میشى» 

منوچهر والى زاده:

دوبلور ها در امرار معاش به مشکل خورده  اند
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زیادى است که به دلیل نیامدن فیلم وسریال خارجى
جدید کارى در دست نداریم و اکثراً به اوقات 

زندگى شخصى خود مشغولیم.
این دوبلور پیشکســوت در خصوص 
امرار معاش دوبلورها با وجود کم کارى 
که وجود دارد تصریح کرد: این روزها

که همه چیز هم گران شده است، نبود 
کار اکثر دوبلورهــا را در امرار معاش 

زندگى دچار مشــکل مى کند و من نیز 
از این قاعده مســتثنا نیســتم و حتمًا با 

مشــکالت مالى رو به رو 
هستم.

 وى بــــه ظهـور 
دوبلــه  هـــــاى 
زیر زمینى اشاره و 
خاطـرنشان کرد: 

اصًال دوســت 

دوبله زیر زمینىحرف ندارم حتى در مــورد
اینحرکت تنفر دارم،  بزنم چراکه از
به خودى خود  در شــرایط فعلى
شــرایط هنر دوبله در وخامت 
اســت و زیرزمینى انجام شدن 
توسط عده اىجوان بى اینهنر

تجربه قطعــًا آینده خوبى براى 
عرصه دوبله رقم نخواهد زد.

وورر لل ششبب رر رر رر
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مدیران ارشد فوتبال ایران حرف زده اند و این بار تصمیم 
گرفته اند که ســر حرف خود بمانند. این تصمیم آنها هم 
فوتبال ایران را به اوج بالتکلیفى رســانده است. به هر 
حال طبق برنامه قبلى لیگ برتر نوزدهــم باید از تاریخ 
دهم مرداد آغاز مى شد ولى به خاطر عدم استاندارد کردن 
ورزشگاه ها و اجراى شــروط تعیین شده از سوى مهدى 
تاج، لیگ قطعا با تاخیر شروع خواهد شد. البته در شرایط 
کنونى مدیران نه تنها هیچ تاریخى بــراى زمان دقیق 
شروع مسابقات اعالم نکرده اند ، بلکه مراسم قرعه کشى 
لیگ برتر هم برگزار نشــده و آخرین خبر حکایت از این 
مساله دارد که مهدى تاج به سازمان لیگ دستور داده تا 
وقتى تکلیف حداقل 6 تا 7 ورزشگاه میزبان مسابقات لیگ 
مشخص نشده، حتى مراسم ساالنه بهترین هاى لیگ را 

هم برگزار نکنند. 
مدیران ســازمان لیگ از چند هفته قبل فرم نظرسنجى 
تعیین بهترین هاى فوتبال کشور را به رسانه ها،  باشگاه ها 
و کارشناسان ارسال کردند و از راهروهاى این مجموعه 
هم خبر مى رسد که به خاطر پر بودن کنداکتور میزبانى 
مرکز همایش هاى برج میالد از مراســم هاى مختلف، 
 سالن بزرگ هتل اسپیناس تهران براى برگزارى مراسم 
بهترین هاى سال در نظر گرفته شده و تاریخ تعیینى براى 
برگزارى این مراسم هم سیزدهم مرداد بوده است. با این 
وجود آخرین خبر حکایت از این مســاله دارد که مهدى 
تاج به مدیران ســازمان لیگ دســتور داده تا زمانى که 
ورزشــگاه هاى تیم هاى لیگ برترى سه شرط اعالمى 
از ســوى فدراســیون را اجرایى نکرده اند، حتى مراسم 
بهترین هاى سال که هنوز حامى مالى آن هم مشخص 

نشده برگزار نشود. 
ابهام بعدى هم مربوط به زمان نامشــخص قرعه کشى 
مسابقات لیگ برتر اســت و مدیران ســازمان لیگ از 
برگزارى مراســم قرعه کشــى به خاطر آماده نشــدن 
ورزشــگاه ها خوددارى کرده اند. این برنامه قرار بود دهم 
تیرماه برگزار شود و به دالیلى که به آن اشاره کردیم، لغو 
شــد و حاال هیچ اظهارنظر رسمى و شفاف سازى دقیقى 
درباره زمان قرعه کشى لیگ انجام نشده است. در روزهاى 
اخیر صداى اعتراض باشگاه ها نسبت به عدم مشخص 
شدن تقویم لیگ و برگزار نشدن قرعه کشى هم در آمده 
تا اینکه دیروز حیدر بهاروند نایب رییس دوم فدراسیون و 
رییس سازمان لیگ هم با اشاره به این مساله اعالم کرد: 
«ما هنوز قرعه کشى لیگ برتر را هم انجام نداده ایم و البته 
این هم براى تیم ها خوب نیســت چرا که آنها بالتکلیف 
هســتند. هر چند که تا االن هم باشــگاهى به ما اعالم 
نکرده که ورزشــگاه ما آماده اســت. مطمئنا به محض 
اینکه باشگاهى به ما اعالم آمادگى کند و به حداقل تعداد 
ورزشگاه هاى الزم برسیم کار را آغاز مى کنیم. برگزارى 
قرعه کشى هم ملزم به استانداردسازى ورزشگاه ها است.» 
جالب اینجاست که بدانید روز گذشته که مدیران هیات 
فوتبال اســتان خراســان رضوى خبر از میزبانى مراسم 
قرعه کشى لیگ در تاریخ پانزدهم مرداد در مشهد دادند، 
 از سازمان لیگ با آنها تماس گرفته شده و نسبت به این 
سیاست ها انتقاداتى جدى از مسووالن هیات فوتبال شده 
و به آنها تاکید کرده اند تا زمانى که تکلیف ورزشــگاه ها 
مشخص نشده و سازمان لیگ خبرى را به صورت رسمى 

اعالم نکرده،  از هر گونه اعالم برنامه خوددارى کنند. 
اهالى فوتبال ایران شــاید این روزها به دنبال رسیدن به 
جواب این سوال باشند که چرا مدیران فدراسیون فوتبال و 
سازمان لیگ براى آماده شدن ورزشگاه ها تا این حد دارند 
سختگیرى  مى کنند. در این رابطه بد نیست بدانید که یکى 
از دالیل این سختگیرى اختالفات اساسى فدراسیون و 

سازمان لیگ با نیروى انتظامى براى برگزارى مسابقات 
بوده است که نمونه آن را در فینال جام حذفى شاهد بودیم 
و تمام مدیران فوتبالى خودشــان را از هرگونه تقصیر به 
خاطر اتفاقات اهواز مبرا کردند و تاکید داشتند که وظیفه 
برقرارى امنیت و کنترل جمعیت با نیروى انتظامى بوده 
است نه آنها! نکته قابل توجه اینجاست که در طول سال 
هم فاصله داشتن ورزشگاه ها از استانداردهاى بین المللى 
و ضعف هاى ســاختارى و امکاناتى ، مشکالتى اساسى 
براى نیروى انتظامى به وجود مــى آورد. مثال واضح آن 
هم کنترل تعداد تماشاگران براى ورود به ورزشگاه است. 
نیروى انتظامى به درســتى مدت ها بود کــه به مدیران 
فدراسیون اعالم مى کرد وقتى صندلى هاى ورزشگاه ها 
شماره ندارد و در بیرون ورزشــگاه ها ورودى و خروجى 
تماشــاگران،  تیم ها و عوامل برگزارى مسابقه مشخص 
نیست،  چگونه مى تواند کنترل جمعیت را بر عهده بگیرد 
و مقدماتى را فراهم کند که افراد روى صندلى اختصاصى 

خودشان قرار بگیرند؟!
مهدى تــاج رییس فدراســیون فوتبال هم در حاشــیه 
کنفرانس خبرى قبلى خود به صورت رسمى اعالم کرد 
نیروى انتظامى در نامه اى به آنهــا اعالم کرده تا زمانى 
که بلیت فروشى اینترنتى به شــکلى کامال استاندارد و 
شفاف اجرا نشود و گیت هاى ورود و خروج تماشاگران در 
استادیوم ها نصب نشوند، هر تعداد جمعیت که وارد محوطه 
ورزشگاه شــوند، براى جلوگیرى از تجمع و درگیرى به 
داخــل راه خواهد داد. به همین ترتیب تا همیشــه براى 
بازى هاى بزرگ شاهد حضور جمعیت بیشتر از گنجایش 

سکوها در استادیوم هاى مختلف ورزشى خواهیم بود. 
وقتى ورزشگاه ها اســتانداردهاى الزم را ندارند و مجهز 
به دوربین مدار بسته و گیت ورود و خروج و صندلى هاى 
شماره دار نیستند ، طبیعى است که مدیران فوتبال ایران 
هم نمى توانند در زمانى که حاشیه و درگیرى و بحرانى به 
وجود مى آید مقابل نیروى انتظامى قرار بگیرند. آنها هیچ 
چاره اى ندارند که براى کاهش خشــونت ها و مشکالت 
ورزشگاه ها بستر مناســب براى فعالیت نیروى انتظامى 
را فراهم کننــد و به همین ترتیب بــه خاطر درگیرى ها 
و حاشــیه هاى فصل قبل فوتبال ایران کــه به بحران و 
آبروریزى اصفهان و اهواز ختم شد، مدیران فوتبال ایران 
تصمیم گرفتند این دندان لق را بکننــد و یک بار براى 

همیشه تکلیف نامناسب بودن شرایط میزبانى ورزشگاه ها 
را روشن کنند. 

به همین ترتیب تاج ســه شــرط بســیار مهم را براى 
شــروع لیگ اعالم کرد: راه اندازى و اســتقرار سیستم 
بلیــت الکترونیک به همراه نصــب گیت هاى ورودى و 
شماره دار شــدن صندلى ها، تجهیز ورزشگاه به سیستم 
اتاق کنترل و دوربین هاى مدار بسته از مبادى ورودى تا 
سکو ها، جداسازى و تفکیک فضا هاى بیرونى تا سکو ها 
و مسیر هاى تردد تماشاگران میهمان، میزبان و عوامل 
اجرایى! البته این را هم فراموش نکنید که شوراى امنیت 
ملى کشور هم رسما در نامه اى اعالم کرده مجوز شروع 
لیگ در شرایطى صادر مى شــود که این شروط در تمام 

ورزشگاه هاى میزبان مسابقات لیگ اجرایى شود. 
بررسى شرایط کنونى ورزشگاه ها اما نشان مى دهد که 
خیلى بعید است لیگ با بیش از دو روز تاخیر شروع شود. 
ورزشگاه هاى آزادى تهران و امام رضا (ع) مشهد آمادگى 
کامل براى میزبانى را دارند. در ورزشــگاه نقش جهان 
جاده جدیدى تاسیس شده و قسمت هاى خاکى را هم 
آسفالت کرده اند و به زودى گیت هاى بلیت فروشى هم 
نصب خواهند شد تا مشکل میزبانى سپاهان حل شود. 
فوالدشهر ورزشگاه اختصاصى ذوب آهن هم عالوه بر 
نصب دوربین هاى مدار بسته باید پروسه شماره گذارى 
صندلى ها و نصب گیت هایش رفع شــود که تمام این 
مراحل در حال اتمام است. ورزشــگاه فوالد آره نا هم 
کامال مجهز اســت و به زودى گیت هاى ورود و خروج 
آنجا هم نصب خواهد شد. شرکت توسعه و تجهیز اماکن 
ورزشى هم آماده سازى ورزشگاه شهید بهشتى بوشهر 
محل برگزارى بازى هاى شاهین بوشــهر را به دست 
گرفته و در شهرســتان جم هم پروسه صندلى گذارى 
سکوها و اجراى سیستم بلیت فروشى بعد از درست شدن 
چمن در حال انجام است. ورزشــگاه یادگار امام تبریز 
هم در روزهــاى آینده بعد از شــماره گذارى صندلى ها 
رســما آماده خواهد شــد و ورزشــگاه بنیان دیزل هم 
صندلى هایش شماره گذارى شــده و گیت در آنجا هم 

نصب خواهد شد.
به این ترتیب تــا چند روز آینده به صورت رســمى خبر 
آمادگى کامل ورزشــگاه هاى میزبان مسابقات لیگ در 
شهرهاى تهران، اصفهان، مشــهد، تبریز و اهواز اعالم 

خواهد شــد. به این ترتیب تکلیف شروع لیگ با آمادگى 
این ورزشگاه ها مشخص خواهد شــد و به زودى تاریخ 

دقیق شروع مسابقات اعالم مى شود. 
با تصمیم فدراسیون و ســازمان لیگ، اگر ورزشگاه هر 
تیم لیگ برترى استانداردهاى مورد نظر را نداشته باشد، 
مسابقات آن تیم در استان مجاور بدون حضور تماشاگر 
برگزار خواهد شد. با این حال در شــهر تهران تیم هاى 
پیکان و سایپا باید برخى اقدامات را براى شماره گذارى 
صندلى و نصب گیت ورودى و خروجى به تعداد استاندارد 
در ورزشــگاه هاى شهداى شــهر قدس و دستگردى با 
رایزنى با مسووالن ورزشگاه انجام دهند. ورزشگاه تختى 
هم توسط شرکت توسعه ایراداتش برطرف مى شود. این 
وسط مى ماند ورزشگاه هاى چهار تیم لیگ برترى صنعت 
نفت آبادان، نفت مسجد سلیمان، نســاجى قائمشهر و 

پارس جنوبى جم! 
ورزشــگاه تختى آبادان عالوه بر ایمن سازى سکوها و 
بیشتر شدن تعداد ورودى و خروجى، باید مجهز به دوربین 
مدار بسته باشد و در برخى قسمت ها صندلى نصب شود. 
چمن ورزشگاه نیاز به ترمیم دارد و سیستم بلیت فروشى 
اینترنتى هم آنجا راه اندازى شــود که هنوز این کارها به 

صورت کامل انجام نشده است. 
ورزشگاه هاى تختى جم، شــهید بهنام محمدى مسجد 
سلیمان و شــهید وطنى قائمشــهر هم عالوه بر زمین 
چمن و صندلى دار شدن تمام سکوها، نیاز به اجراى تمام 
شروط اعالمى از سوى فدراسیون داشتند و مدت هاست 
که اقدامات براى اجراى شــروط در آنجا آغاز شده ولى 
کارها هنوز به اتمام نرسیده است و میزبانى تیم هاى پارس 
جنوبى جم، نساجى و نفت مسجد سلیمان و صنعت نفت 

آبادان در خطر است.
ورزشگاه امام على (ع) سیرجان هم بدترین شرایط را در 
بین تمام ورزشــگاه ها دارد. دیروز هم که خبر آمد بخش 
قابل توجهى از سکوهاى استادیوم در اتفاقى حیرت انگیز 
ریزش کرد. وضعیت ورودى و خروجى، شماره دار شدن 
صندلى و نصب دوربین مدار بســته هم که هنوز در این 
استادیوم مشخص نیست و گل گوهر تیم تازه صعود کرده 
به لیگ برتر با یک بحران بزرگ رو به رو است و خیلى بعید 
است که با شروع لیگ شرایط ورزشــگاه خانگى آنها به 

استانداردهاى مدنظر برسد.

مدیرعامل باشگاه ذوب آهن مى گوید مدافع راست این این بار ظاهراً مى خواهند سر حرف خود بمانند
تیم فروشى نیست.

دانیــال اســماعیلى فر بعــد از دو ســال حضــور در 
تراکتورســازى براى پشــت ســر گذاشــتن دوران 
ســربازى اش به ذوب آهن برگشته است و چند روزى 
اســت در تمرینات این تیم شرکت مى کند.نکته مهم 
ماجرا این است که مدیران باشگاه تراکتورسازى قصد 
دارند هرطور که شده رضایت نامه این بازیکن را بگیرند 
تا او فصل بعد هم در جمع پرشورهاى تبریزى بازى کند.  
بــا ایــن حــال آذرى آب پاکــى را روى دســت 
تراکتورى ها ریخت و گفت که اســماعیلى فر فروشى 
نیست: تا یک سال و نیم آینده دانیال اسماعیلى فر با ذوب 
آهن قرارداد دارد و این بازیکن به هیچ عنوان فروشــى 

نیست. تراکتورى ها اگر او را مى خواهند باید یک سال و 
نیم صبر کنند و فعال دست از سر ذوب آهن بردارند.

فروشى نیست، دست از سرمان بردارید

قرار دادن نام مهدى شریفى در لیست مازاد پرسپولیس 
از ســوى گابریل کالدرون، حسابى ســپاهانى ها را 
خوشحال کرد تا در فضاى مجازى وى را متلک باران 
کنند. روزنامه هوادارى صداى سپاهان هم حسابى به  

مهدى شریفى کنایه زد و نوشت:
مهدى شریفى که پارســال در لیست خروج سپاهان 
قرار داشــت،  پس از ترك اصفهان حرمت سال هاى 
حضور خود در جمع پســران طالیى را نتوانست نگه 

دارد و در پست هاى اینستاگرامى، به تیمى که در 
آن بزرگ شده بود مستقیم و غیر مستقیم بارها 

توهین کرد.
او در پرســپولیس یک نیمکت نشــین 

محض بود و نیــم فصل کابوس وارى 
را در این تیم سپرى کرد. بعد از برانکو 
که متوجه خرید اشتباهش شده بود، 
این بار نیز گابریل کالدرون متوجه 
شد که او به کار تیمش نمى آید و 
در خبرى که اخیرا رسانه ها منتشر 

کردند وى در لیست مازاد پرسپولیس 
قرار گرفته است.

او در پایان دیدار پرســپولیس- ســپاهان 
در نیمــه نهایى جــام حذفى و در ورزشــگاه 
نقش جهان  پیراهن پرســپولیس را در حضور 

سپاهانى ها بوسید و بارها فریاد زد، حاال هم دوباره او 
را دعوت به فریاد مى کنیم، فریادى از جنس دیگر!

کالدرون، سپاهانى ها را خوشحال کرد

لیستلیست ماز مازاد پاد پرسپورسپولیسلیس ىىى در در
نن، حسابى ســپاهانى ها را 
م مجازى وى را متلک باران 
دداىسپاهان هم حسابى به  

وشت:
در لیست خروج سپاهان  لل
اصفهان حرمت سال هاى 
اانطالیى را نتوانست نگه 

تااگرامى، به تیمى که در 
و و غیر مستقیم بارها 

ممکت نشــین 
کاابوس وارى 

دد از برانکو 
 ششده بود، 
ن متوجه 
ىى آید و 
هاا منتشر 

رسسپولیس 

سس- ســپاهان 
ففى و در ورزشــگاه 
ـپپولیس را در حضور 

ررا دعا دعوت بوت به فره فریادیادمى کمى کنیم،نیم، فری فریادىادىاز جاز جنس دنس دیگر!یگر!

 

مدیریت باشگاه پرسپولیس در فصل نقل و انتقاالت با 
یک پیشنهاد از اکثر بازیکنان این تیم مواجه شد آن هم 
افزایش رقم قرارداد بود. در این بین برخى از بازیکنان 

هستند که هنوز خواســته ملى شان برآورده نشده و از 
این موضوع ناراحتند. على علیپور، امید عالیشاه و احمد 
نوراللهى که هر سه نفر قرار است ظرف روزهاى آتى 
تکلیف شان مشخص شــود. اما اینکه چه موضوعى 
باعث تحریک اکثر بازیکنان در این زمنیه شد یکى از 

دالیلش قرارداد عجیب یکى از بازیکنان بود.
مهدى شریفى که فصل پیش خیلى کم فرصت بازى 
در پرسپولیس را پیدا کرد بعد از بازى برابر نیرو زمینى 
از این تیم کنار گذاشــته شــد اما باعث جنجال بین 
بازیکنان پرسپولیس شد. مبلغ قرارداد شریفى با این 
باشگاه یک میلیاردو نیم است. این موضوع وقتى به  
گوش بازیکنان دیگر این تیم رسیده حسابى تعجب 
کرده و براى افزایش رقم دســتمزد خود اقدام کردند. 
اقداماتى که موثر واقع شد و عرب تقریبا رقم قرارداد 
اکثر بازیکنــان تیمش را چند صــد میلیونى و بعض 
چند میلیاردى بــاال برد تا کار بــراى مدیریت آینده 
پرسپولیس براى پرداخت این مبلغ بسیار سخت شود.

یک و نیم میلیارد براى این؟

 حنیف عمران زاده  میهمان برنامه سالم صبح بخیر 
شبکه سوم سیما بود و در این برنامه دست به افشاگرى 
جالبى زد. مدافع تنومند استقالل از جمله بازیکنانى 
بود که در دوران منصوریان از استقالل کنار گذاشته 
شــد. این بازیکن  در برنامه سالم صبح بخیر براى 

اولین بار پرده از یک نامه در باشــگاه استقالل 
برداشت. او که با دیدن تصویرى از رحمتى 
مشــغول صحبت درباره این موضوع بود 
که آیا مهدى در جدایى اش نقش داشت، 
گفت: «رحمتى کاپیتان، عشق، دوست و 
هم اتاقى من اســت. من از او گله داشتم 

ولى با هم صحبت کردیم و سوء تفاهمات 
بر طرف شــد. من نامه اى را در باشگاه از 
آقاى منصوریان دیدم که براى من نوشته 
بودند بــه علت کهولت ســن عمران زاده 

را نمى خواهیم. جالب اســت همان ســال 
جباروف 36 ســاله را آوردند و سپس پادووانى 
را. امیدوارم پول ما را که نمى دهند حداقل پول 
پادووانى را بدهند.» نکته اینجاســت که در 
دوران منصوریان قــرارداد مهدى رحمتى و 

خسرو حیدرى به مدت دو فصل با استقالل 
تمدید شــد و پژمان منتظرى هم به این 

باشگاه آمد.

کهولت سن براى دیپورت حنیف

عوض کردن پست براى وحید امیرى، یک اتفاق عادى شده است. او در 
نفت تهران وینگر چپ و هافبک تهاجمى بود، در پرسپولیس مقطعى به 
عنوان مهاجم نوك بازى کرد و در جام جهانى 2018، بهترین بازى هاى 
دوران بازى اش را در پستى جدید انجام داد. کى روش که در پست وینگر 
از بازیکنانى مثل جهانبخش، طارمى و انصارى فرد استفاده مى کرد، 
امیرى را یک خط عقب تر برد و به عنوان هافبک میانى تیم ملى، در کنار 
امید ابراهیمى گذاشت. امیرى فراتر از انتظار، در جام جهانى توانست 
یکى از بهترین بازیکنان تیم ملى باشــد و با درخششــى فوق العاده، 

تصاویر ماندگارى براى طرفداران تیم ملى بسازد.
بعد از سه بازى جام جهانى، امیرى یک سال به ترکیه رفت و حاال در 
بازگشت، به نظر مى رســد باید براى یک فصل کامل بازى در پستى 

مشابه جام جهانى آماده شود. پرسپولیس 
که فصــل پیش ترابــى، نعمتى و 

عالیشاه را در پســت وینگر در 
اختیار داشت، این فصل امیرى 

و احمدزاده را هم به آن ها اضافه 
کرده است. کالدرون هم براى استفاده از بیشترین 

پتانسیل ممکن، فعال امیرى را در پست هافبک میانى جلوتر از 
هافبک دفاعى تیم گذاشته و بازى با نیروى زمینى، عالیشاه در کنار 
او بازى کرد. امیرى در این بازى با نمایشــى خوب، یک پاس گل داد. 
با این ترکیب، جا براى فرشــاد احمدزاده و ترابى در پست وینگر هم 
باز شده اســت. البته امروز، کامیابى نیا در ترکیب پرسپولیس نبود و با 

بازگشــت او، نوراللهى مى تواند یک خط جلوتر بیاید و زوج امیرى در 
خط هافبک بشود.

بازیکنى که 266 دقیقه در جام جهانى، بازى 
در این پست را تجربه کرد و بهترین موقعیت 
ایران مقابل اسپانیا را ساخت، بعید است 
فصل آینده مشــکلى با جــا افتادن در 
پست جدیدش داشته باشــد. عالوه بر 
اینکه او در این پست، درست پشت سر 
ترابى به عنوان وینگر چپ بازى 
خواهد کــرد و مى تواند، زوج 
ویرانگرى با او بســازد. 
به خصــوص که در 
دفاع هم با حضور 
همزمان نادرى و 
انصارى، دست 
پرسپولیسى ها 
پر  حســابى 

است

مأموریت کالدرون براى امیرى

وحید حمله کن!
ررنامه سالم صبح بخیر 
ناامه دست به افشاگرى 
اللل از جمله بازیکنانى 
سستقالل کنار گذاشته 
سالالم صبح بخیر براى 

اششــگاه استقالل 
ىى از رحمتى 
مووضوع بود 
شش داشت، 
ق،، دوست و 
گ گله داشتم 
تفاهمات سووء
 ددر باشگاه از 
ى من نوشته
ع عمران زاده

 ههمان ســال 
 سپس پادووانى 
ههند حداقل پول 
جااســت که در 
ددىرحمتى و 
ل با استقالل
 ههم به این 

تتحننیفیف بربراىاى ددیپیپورو

8كبازى کرد و در جام جهانى 2018، بهترین بازى هاى 
دررپستى جدید انجام داد. کى روش که در پست وینگر 
ججهانبخش، طارمى و انصارى فرد استفاده مى کرد، 
عقعقب تر برد و به عنوان هافبک میانى تیم ملى، در کنار 
در جام جهانى توانست  انتظار، ششت. امیرى فراتر از
العاده،  یکیکنان تیم ملى باشــد و با درخششــى فوق

برراى طرفداران تیم ملى بسازد.
مم جهانى، امیرى یک سال به ترکیه رفت و حاال در 
ىى رســد باید براى یک فصل کامل بازى در پستى 

 آآماده شود. پرسپولیس 
تررابــى، نعمتى و 

ـــت وینگر در 
 فصل امیرى 

آن ها اضافه  ب به
بیشترین  ررون هم براى استفاده از

 فعال امیرى را در پست هافبک میانى جلوتر از 
یمم گذاشته و بازى با نیروى زمینى، عالیشاه در کنار 
ىىدر این بازى با نمایشــى خوب، یک پاس گل داد. 
رراى فرشــاد احمدزاده و ترابىدر پست وینگر هم

کامیابى نیا در ترکیب پرسپولیس نبود و با  بتته امروز،

در این پست را تجربه کرد و بهترین موقعیت 
ایران مقابل اسپانیا را ساخت، بعید است 
فصل آینده مشــکلى با جــا افتادن در 
پست جدیدش داشته باشــد. عالوه بر 
این پست، درست پشت سر  در اینکه او
چپ بازى ترابى به عنوان وینگر

خواهد کــرد و مى تواند، زوج 
ویرانگرى با او بســازد. 
به خصــوص که در

دفاع هم با حضور 
همزمان نادرى و 
دست  انصارى،
پرسپولیسى ها 
پر  حســابى 

است

الدحیل به دنبال یک رئالى
 الدحیل فصل قبل نتوانست در  لیگ ستارگان قطر عنوان قهرمانى را به دست  
آورد. این تیم قطرى که به یک هشتم نهایى لیگ قهرمانان آسیا راه پیدا کرده 
به دنبال تقویت خود در تابستان است. الدحیل مذاکرات خوبى با فابیو کونترائو 
مدافع سابق رئال مادرید داشته و به احتمال خیلى زیاد او را جذب کند. کونترائو 
در حال حاضر با هیچ تیمى قرارداد ندارد و الدحیل در صورت جذب او رقمى را به 
هیچ باشگاهى پرداخت نخواهد کرد. این مدافع پرتغالى از لیگ چین، آمریکا و 
روسیه پیشنهاد دارد و پیش از این هم خبرهاى زیادى درباره احتمال بازگشت او 

زیزیبه پورتو به گوش رسید اما در نهایت این انتقال منتفى شد. ب بز ز
امیرىى
امید ابربر
یکى ازز
تصاویریر
سس بعد از
بازگشتشت
مشابهه
که فصص
عالیشاا
اختیار

و احمد
کرده
سنس پتا

هافبکک
او بازىى
تت با این
شدده باز

سعید نظرى

محمد احمدى
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

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

خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- پیرو رأى اصالحــى شــماره 139860302023000273 مورخ 98/04/01 و 
برابر رأى شــماره 139860302023000159 مورخ 98/02/28 آقــاى مجید بیگى به 
شماره شناســنامه 2915 کدملى 1292421908 صادره از اصفهان فرزند على نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 167/34 مترمربع مفروزى از پالك شماره 3 فرعى از 
6559- اصلى واقع در بخش 2 ثبت اصفهان که به صورت عادى از طرف على بیگى واگذار 
گردیده است. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/4/22 تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1398/5/6 م الف: 526056 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى 

اصفهان /4/268 
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

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

خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شــماره 139860302023000198 مــورخ 98/02/30 آقاى اکبر 
فروتن قهجاورستانى به شماره شناسنامه 1168 کدملى 1287547801 صادره از اصفهان 
فرزند عباس نسبت به چهل و ســه و یازده نوزدهم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ مشاع 

از ششدانگ یکباب مغازه به مســاحت 23/48 مترمربع مفروزى از پالك شماره 1 فرعى 
از 6379- اصلى واقع در بخش 2 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت رســمى مشاعى اولیه 

محرز گردیده است. 
ردیف 2- برابر رأى شماره 139860302023000200 مورخ 98/02/30 خانم زهره مقاره 
عابد به شماره شناسنامه 770 کدملى 1285523199 صادره از اصفهان فرزند على نسبت 
به یازده و هفت نوزدهم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه به 
مساحت 23/48 مترمربع مفروزى از پالك شماره 1 فرعى از 6379- اصلى واقع در بخش 

2 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت رسمى مشاعى اولیه محرز گردیده است.
ردیف 3- برابر رأى شــماره 139860302023000202 مــورخ 98/02/30 آقاى اصغر 
فروتن قهجاورستانى به شماره شناسنامه 2592 کدملى 1288132514 صادره از اصفهان 
فرزند اکبر نسبت به هفده و یک نوزدهم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب مغازه به مساحت 23/48 مترمربع مفروزى از پالك شماره 1 فرعى از 6379- اصلى 
واقع در بخش 2 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت رســمى مشــاعى اولیه محرز گردیده 
است. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1398/04/22 تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 05/06 /1398 م الف: 526189 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى 

اصفهان /4/270
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

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

خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شــماره 139860302023000277 مــورخ 98/04/01 آقاى رضا 
رضوى به شماره شناسنامه 80 کدملى 1287523099 صادره از اصفهان فرزند سید حسین 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 169/72 مترمربع مفروزى از پالك شماره 
5040- اصلى واقع در بخش 4 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت رسمى مشاعى اولیه محرز 
گردیده است. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/4/22 تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1398/5/6 م الف: 527717 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى 

اصفهان /4/286 
حصروراثت 

ابوالقاسم صفرى داراى شناسنامه شــماره 1092034188 به شرح دادخواست به کالسه 
98/270 از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
على صفرى بشناسنامه 13 در تاریخ 98/4/5 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. مدینه باقرى حسین آبادى فرزند رضاقلى متولد 
1323ش ش 16 نسبت با متوفى همسر ، 2. احمد صفرى فرزندعلى  متولد 1352ش ش  
2 نسبت با متوفى فرزند ، 3. محمود صفرى حســین آبادى فرزندعلى  متولد1349ش ش 
22 نسبت با متوفى فرزند، 4. خسرو صفرى حسین آبادى فرزند على  متولد 1359ش ش  
8 نسبت با متوفى فرزند ، 5.  ابوالقاسم صفرى حســین آبادى  فرزند على متولد 1355 ش 
ش 56 نسبت با متوفى فرزند ، 6. صدیقه صفرى حسین آبادى  فرزند على متولد 1347 ش 
ش 1نســبت با متوفى فرزند ، 7. محمد صفرى فرزند على متولد 1343 ش ش 20 نسبت 
با متوفى فرزند متوفى به غیــر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشــریفات 
مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد یا 
وصیتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد 
واالگواهى صادرخواهد شد. 540766/م الف رئیس شعبه 2 شوراى حل اختالف مهردشت 

 5/122/
 حصروراثت 

محمد رجائى نجف آبادى داراى شناسنامه شــماره 24155 به شرح دادخواست به کالسه 
700/98 از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
مهرانگیز خانم صمیمى نجف آبادى بشناســنامه 800 در تاریخ 96/2/22 اقامتگاه دائمى 
خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. ملوك رجائى 
نجف آبادى ش ش 445 ، 2. پروانه رجائى نجف آبادى ش ش 819 ، 3. فرشته رجائى نجف 
آبادى ش ش 777 ، 4. فرزانه رجائى نجف آبادى ش ش 42 ، 5. احمد رجائى نجف آبادى 
ش ش 156 ، 6. محمود رجائى نجف آبادى ش ش 83 ، 7. محمد رجائى نجف آبادى  ش 
ش 24155 ، (فرزندان متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى 
دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
واالگواهى صادرخواهد شد542613/م الف رئیس شــعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل 

اختالف نجف آباد/ 5/123

 مزایده
در پرونده کالسه 970918 اجرایى و به موجب نیابت 961338 مورخ 1397/03/30 صادره 
از شعبه سوم اجراى احکام اصفهان دســتور ضبط وثیقه آقاى احمد قلى اسکندرى  بابت 
محکوم به و هزینه هاى دادرســى و غیره در حق محکوم له از طریق اجراى احکام مدنى 
شهرستان نجف آباد اموال که توسط هیئت کارشناسان رسمى دادگسترى منتخب به شماره  
25-3-98 به شرح ذیل ارزیابى گردیده است: ملک بصورت مشاعى است که مقدار 312/4 
سهم مشاع از 2116000 سهم ششــدانگ از پالك ثبتى 374 فرعى مجزى از 391 اصلى 
بخش 9 به آدرس گلدشت خ امام رضا پشت ورزشگاه نرسیده به بن بست وصال به کد پستى 
33647-85831 به مســاحت عرصه به مقدار حدود 312 متر مربع و داراى 244 متر مربع 
اعیانى با مصالح سقف تیرچه بلوك سطوح داخلى گچ اندود و سنگ سقف گچبرى کابینت 
آشپزخانه آلومینیم کف موزائیک میباشد . با توجه به موارد فوق ارزش ملک بدون انشعابات 
2/830/000/000 ریال براورد و ارزش انشعابات 70/000/000 ریال محاسبه گردید. که 
باتوجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسى اموال توقیف شده 
ازطریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد درتاریخ 1398/5/30 ساعت 11 صبح و در محل 
اجراى احکام به فروش میرسد. برنده مزایده شخصى است که از قیمت کارشناسى باالترین 
قیمت را انتخاب که بایستى 10٪ آن را فى المجلس به حساب شماره 2171290354001 
واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کسر 
هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجــدداً تکرار مى گردد. ضمنًا خریدار مى تواند 
ظرف پنج روز قبل از مزایده از مال/اموال/ملک موردنظر بازدید به عمل آورد542636/ م 

الف مدیراجراى احکام حقوقى دادگسترى نجف آباد /5/124
 حصروراثت 

مهدى نظرى داراى شناسنامه شماره 34 به شرح دادخواست به کالسه 708/98 از این دادگاه 
درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان طاهره ابراهیم نجف 
آبادى بشناســنامه 624 در تاریخ 98/1/31 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. عفت نظرى نجف آبادى ش ش 1132 ، 2. زهرا 
نظرى نجف آبادى ش ش 377 ، 3. کبرى نظرى ش ش 322 ، 4. اکرم نظرى نجف آبادى 
ش ش 949 ، 5. مهدى نظرى  ش ش 34 (فرزندان متوفى)، 6. غالمرضا نظرى نجف آبادى 
ش ش 574 (همسر متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى 
دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
واالگواهى صادرخواهد شد. 543137/م الف رئیس شــعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل 
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درآمد حاصل از فروش امسال محصوالت در بزرگ ترین 
تولیدکننده فوالد کشور بیش از دو برابر رشد داشته است.

مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه اصفهان، فروش سه 
ماهه امسال این شرکت بزرگ فوالدى را یک میلیون و 
953 هزارتن انواع محصول برشمرد و گفت: این شرکت 
با فروش این میزان محصــوالت فوالدى بیش از 9594 
میلیارد تومان در آمد کسب کرده که در مقایسه با سه ماهه 
ابتدایى پارسال از رشد بیش از دو برابرى برخوردار است. 
 حمیدرضا عظیمیان، برنامه ریزى مدون براى برخوردارى 
از منابع پایدار سنگ از طریق تملیک طرح هاى موجود و 
اکتشاف، تالش براى بهره بردارى و تسریع در اجراى تمام 

طرح هاى مصوب در شــرکت اصلى و شرکت هاى گروه 
به منظور افزایش سود و خلق ارزش افزوده را از مهمترین 
برنامه هاى امسال این شرکت دانست و افزود: از جمله این 
طرح ها، اجراى خط نورد گرم 2، تأمین الکترود مصرفى 
مورد نیاز به  عنوان راهبردى ترین ماده اولیه شرکت حداقل 
براى سه سال، مشارکت در افزایش سرمایه شرکت هاى 
سرمایه پذیر به ویژه شــرکت هاى معدنى و تأمین مالى 
از طریق افزایش ســرمایه، انتشــار اوراق بدهى و ورود 

شرکت هاى گروه به بازار سرمایه است.
شــرکت فوالد مبارکه تولیدکننده بیش از نیمى از فوالد 

کشور است.

اســتاندار اصفهان گفــت: نــوآورى در درآمدها براى 
شهردارى ها ضرورى است و دیگر نباید فقط به فروش 

تراکم یا بودجه هاى دولتى تکیه داشت.
عباس رضایى در همایش شــهرداران و دهیاران استان 
اصفهان اظهار کرد: امروز مدل هاى سنتى براى مدیریت 
جوابگو نیست و دیگر نمى توان گفت شهردارى موفق 
است که طول تراکم بیشترى بگیرد. وى افزود: اکنون 
باید به فناورى هاى برتر، اســتارتاپ هــا، بنگاه هاى 

اقتصادى و کریدورهاى علم و فناورى توجه کرد.
استاندار اصفهان با اشاره به اینکه ما شکایت هایى درباره 
فساد ادارى به ویژه در برخى شهردارى ها داریم، تأکید 

کرد: شهردارى موفق نیست که فقط خیابان بسازد بلکه 
رضایتمندى مردم مهم است. وى با اشاره به نزدیک شدن 
انتخابات مجلس شوراى اســالمى که مقرر است دوم 
اسفند امسال برگزار شود، خاطرنشان کرد: از شهرداران 
و بخشــداران مى خواهم که هر گرایشى که دارند آن را 
در کار اجرایى دخالت ندهند و اگر ذره اى خطا مشاهده 
کردم همان روز با آن برخورد خواهم کرد.  رضایى با انتقاد 
از چهره نامناسب ورودى هاى برخى شهرها و روستاها 
به دلیل تخلیه نخاله هاى ساختمانى، تصریح کرد: الزم 
است ظرفیت هاى گردشــگرى در شهرها و روستاهاى 

استان شناسایى شود.

افزایش در آمد فروش 
محصوالت فوالد مبارکه

نوآورى در درآمدهاى 
شهردارى ها ضرورى است

تعمیرات واگن برگردان
معاون تولیـد بخش آگلومراسـیون شـرکت ذوب آهن 
اصفهـان گفت: بـا برنامـه ریزى مناسـب بـراى حفظ 
سرمایه هاى کارخانه تعمیرات اساسـى واگن برگردان 
جدید که در روند تخلیه بهتر و مناسب مواد اولیه مؤثر بوده 
و تضمینى براى تداوم تولید در این بخش تولیدى است، 
در هفته گذشته اجرا شد. محمدجواد ذبیحى خاطر نشان 
کرد: در بخش آگلومراسیون دو دستگاه واگن برگردان 
با ظرفیت تخلیه هرکدام صد واگن در شیفت و 6 میلیون 
ُتن مواد اولیه در سال و مجموعاً توان تخلیه به حدود 12 

میلیون تن در سال پیش بینى شده است.

جمع آورى 1112 ماینر 
مدیر روابط عمومى شرکت توزیع برق استان اصفهان 
اظهار کرد: در سـه شهرستان شاهین شـهر، نجف آباد 
و شهرضا، 1112 دسـتگاه اسـتخراج بیت کوین از 18 
کارگاه، جمع آورى شـده که در اختیار نیـروى انتظامى 
قرار گرفته است و صاحبان این دستگاه ها براى پیگیرى 
موارد مربوط به دستگاه باید به این ارگان ها مراجعه کنند. 
امیر رمضانى افزود: انشعاب برق متخلفان نیز قطع شده 
و این افراد، مى توانند با پرداخت مابه التفاوت قیمت برق 

مصرفى، نسبت به وصل مجدد انشعاب اقدام کنند.

پروژه جدید تعریف نمى شود
معاون هماهنگى امور عمرانى استاندار اصفهان با بیان 
اینکه نمى توان پروژه  جدیدى تعریف کرد، گفت: باتوجه 
به وضعیت فعلى اعتبارات، باید از پروژه هاى غیر مفید و 
زماندار پرهیز کرد و به سمت پروژه هاى باالى 50 درصد 
پیشـرفت رفت. حجت ا... غالمى اضافه کـرد: باید در 
پروژه ها از سرمایه گذارها استفاده کنیم  و در اختیار مردم 
قرار دهیم و برون سپارى امور و چابک سازى سیستم را 

باید در دستور کار قرار داد.

افزایش تولید محصوالت باغى
محصوالت باغى اسـتان اصفهـان امسـال 30 درصد 
افزایش داشته است. احمدرضا رئیس زاده، مدیر بخش 
باغبانى سازمان جهاد کشاورزى اسـتان اصفهان، این 
استان را در  جایگاه دهم کشت محصوالت باغى کشور 
دانسـت و گفت: پیش بینى مى شـود امسـال از 8351 
هکتار باغ گیالس، آلبالو، هلو، شـلیل، زردآلو، قیسـى، 
شـاه توت و آلو بیش از 64 هزار تن محصول برداشـت

 شود. 

خبر

نخســتین پیســت دوچرخه ســوارى ویژه بانوان شهر 
اصفهان در مجموعه گردشگرى فدك افتتاح شد.

در چهارمین روز از ماه مرداد، جمع پرشورى از شهروندان 
که بیشتر آنها را بانوان تشــکیل مى دهند، در یک صبح 
جمعه تابستانى گردهم آمده اند تا شــاهد بهره بردارى 
از نخســتین پیست دوچرخه ســوارى ویژه بانوان شهر 
اصفهان به طول یک کیلومتر در مجموعه گردشگرى 

باغ فدك اصفهان باشند. 
این اتفاق به همت معاونت ورزشى، تفریحى و معاونت 
اجتماعى سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى 
اصفهان، معاونــت حمل و نقل و ترافیک، شــهردارى 
منطقه 7 و هیئت دوچرخه سوارى اصفهان رقم خورد تا 
بانوان اصفهانى و دوچرخه سواران حرفه اى بتوانند از این 

پس در محیطى امن به دوچرخه سوارى بپردازند.
در آغاز این مراسم رئیس کمیسیون فرهنگى و ورزشى 
شوراى اسالمى شهر اصفهان پشت تریبون قرار گرفت 
و از اینکه به یکى از نیازهاى بانوان شهر توجه شده، ابراز 

خوشحالى کرد.
فریده روشن تأکید کرد: در گذشته ورزش زنان به نوعى 
مظلوم بود، اما این نگاه امروزه متفاوت شده و هر جا به 
بانوان فرصت داده شود، اســتعدادها و توانمندى هاى 
آنها به خوبى ظهور و بروز مى یابــد. وى گفت: با توجه 
به مباحثى که اخیراً درباره دوچرخه سوارى زنان مطرح 
بود، جلساتى تشکیل و این پیســت یک کیلومترى در 
عرض یک ماه آماده شد. امیدوارم شــرایط امنى براى 
دوچرخه سوارى بانوان و سایر ورزش ها در سایر مناطق 

شهر نیز فراهم شود.
روشــن تصریح کرد: ما کشورى اســالمى داریم ولى 
مى توان با رعایت تمام جوانب، به نیازهاى زنان توجه کرد 
و نباید صورت مسئله را پاك کنیم بلکه باید مسئله را به 

درستى حل کرد.
مدیر توسعه حمل و نقل پاك شــهردارى اصفهان که 

ریاست هیئت دوچرخه سوارى شهرستان اصفهان را نیز 
بر عهده دارد، در حاشــیه مراسم افتتاح نخستین پیست 
دوچرخه سوارى ویژه بانوان در باغ فدك از استقرار مربیان 
بانو در این پیست خبر داد که قرار است آموزش هاى الزم 

را به عالقه مندان ارائه دهند.
محمد پورابوطالب در پاسخ به اینکه آیا دوچرخه سواران 
حرفه اى نیز مى توانند از این پیست براى انجام تمرینات 

آمادگى خود استفاده کنند، گفت: قطعاً؛ این پیست از نظر 
فنى کامًال براى دوچرخه سوارى سرعت و جاده و حتى 
دوچرخه سوارى استقامت مناســب است. وى ادامه داد: 
پیست به صورت مناسب و استاندارد اندازه گذارى شده 
و به اندازه اى ایمن است که هیچ دوچرخه سوارى دچار 
مشکل نشود. پیســت به صورت یکطرفه طراحى شده 
و قهرمانان هیئ ت دوچرخه ســوارى نیز مى توانند در آن 

تمرین کنند.
مدیر توســعه حمل و نقــل پاك شــهردارى اصفهان 
گفت: متأسفانه در شــهر اصفهان محلى براى تمرین 
و مسابقه دوچرخه ســواران حرفه اى وجود ندارد و این 
پیســت، نخســتین محل براى تمرین و مسابقه براى 
دوچرخه ســواران حرفــه اى اصفهانى نیز محســوب

 مى شود. 

بانوان اصفهانى صاحب پیست دوچرخه سوارى 
اختصاصى شدند

خبرگزارى اصولگــراى «فارس» که معمــوًال منتقد 
سیاست هاى شهردارى و شوراى شهر اصفهان است، از 
نامه اى خبر داده که به نوشته این خبرگزارى، «جمعى 
از چهره هاى شــاخص علمى و فرهنگى اصفهان» به 
شــکل «محرمانه» به یکى از مقامات عالیرتبه کشور 
در تهران نوشــته اند و در آن «مراتب اعتراض خود را 
نسبت به عملکرد مدیریت شــهرى اصفهان» اعالم 

کرده اند. «فارس» نوشــته که 60 نفر پاى این نامه را 
امضا کرده اند. 

به نوشــته «فارس»، از مهمترین محورهاى این نامه 
مى توان به عملکرد سیاســى و حزبى مدیریت شهرى 
اصفهان در جذب و اســتخدام عوامل فاقد تخصص و 
مؤثر در فتنه 88 و همچنین تعدیــل و اخراج نیروهاى 
کارآمد و متخصص به بهانه هاى مختلــف نام برد. در 

دیگر محورهاى این نامه به مــواردى چون برگزارى 
جشن ها و فســتیوال هاى مختلف با هزینه هاى گزاف 
و حواشى بسیار اشاره شده که موجبات انتقاد و ناراحتى 
مردم و نخبگان را فراهم کرده که بعضاً به نتایج مطلوبى 

هم نرسیده است.
این خبرگزارى نوشته: مواردى مانند برگزارى مراسمات 
سیاسى و حزبى و همچنین میتینگ ها و برنامه هایى با 

حضور عوامل فتنه 88 با هزینه بیت المال و در فضاهاى 
عمومى شهر و توهین و تخریب علما در جلسات شوراى 
شهر و تقدس زدایى از فضاى عمومى شهر با اقداماتى 
چون تعویض نام خیابان ها و معابر از نام صحابه پیامبر 
(ص) و علما بــه نام هاى متفرقه و حــذف هزینه هاى 
مذهبى مانند تعمیر مســاجد و اماکن مذهبى و تبلیغات 
محرم و صفر و ایام مذهبــى از دیگر موضوعات مطرح 

شده در این نامه است.
 در بخش دیگرى از این نامه به اصرار بر ترویج مسائل 
خالف شرع از سوى مدیریت شهرى اصفهان و سفرهاى 
خارجى مسئوالن شهرى بدون اخذ مجوزهاى الزم از 

دستگاه هاى امنیتى اشاره شده است.
خبرگزارى «فارس» در پایان پیش بینى کرده ارســال 
این نامه به تهران به زودى با واکنش هایى همراه باشد.

خبرگزارى اصولگرا ادعا کرد

نامه محرمانه 60 چهره شاخص درباره عملکرد شهردارى اصفهان

معاون تولید شــرکت پاالیش نفت اصفهان 
گفت: شرکت پاالیش نفت اصفهان به منظور 
بارگیــرى فرآورده هاى ویژه خــود، اقدام به 
ساخت 18 سکوى بارگیرى کرده که تاکنون 
دو ســکوى بارگیرى فرآورده هاى سبک به 

بهره بردارى رسیده است.
حامــد آرمان فر پیشــرفت این پــروژه را 95 
درصد عنــوان کــرد و افزود: ســکوها که با 
هدف بارگیرى محصوالت طراحى و ســاخته 
شــده، در زمینى به مســاحت 1/5 هکتار و با 
هزینه اى بالــغ بر 40 میلیــارد تومان احداث 
شده اســت. وى پایان نهایى پروژه را شهریور 
ماه اعالم کرد و گفــت: در نظر داریم با تالش 
بیشــتر و بهره گیرى از تیم تخصصى موجود، 
این زمــان را کاهش دهیــم و در زمان پیش 
از تاریــخ پیش بینــى شــده کار را بــه اتمام

 برسانیم.
آرمان فر با اظهار این مطلب که به علت اختالف 
ارتفاع محل پمپ و سکوهاى بارگیرى، با هدف 
کاهش مصرف انــرژى، بارگیرى ها بدون در 
ســرویس قرار گرفتن پمپ انجام مى شــود، 
تصریح کرد: در صورت لزوم و نیاز به سرعت 
عمل مى توان با در ســرویس قرار دادن پمپ، 

زمان بارگیرى را کاهش داد.
وى ادامه داد: ایجاد خطوط انتقال برق، سیستم 
آتش نشــانى، مخابرات، فیبر نورى و سیستم 
دیتا از سطح پاالیشگاه به سمت سکوها (شامل 
زیرســاخت حفارى براى عبور کابل تا محل 
ســکوها و...) از فعالیت هاى جانبى این پروژه 
محسوب مى شــود که اکنون خطوط انتقال 
مرتبط  بــا واحدهاى ســوخت در حال نصب

 است.

احداث سکوهاى 
بارگیرى در 

شرکت پاالیش نفت 
اصفهان



سالمتسالمت 07073544 سال شانزدهمیک شنبه  6 مرداد  ماه   1398

نخوردن صبحانه و عادت داشتن به صرف شام قبل از خواب، خطر مرگ 
پس از سکته قلبى را افزایش مى دهد.

با نخوردن صبحانه، خطر ابتال به بیمارى ها دیابت نوع 2 و بیمارى هاى 
قلبى بسیار باال مى رود. خوردن صبحانه براى نوجوانان بسیار ضرورى 
است. همانطور که دانشمندان برزیلى مى گویند، نخوردن صبحانه مى تواند 
باعث بروز چاقى در نوجوانان شود. نخوردن صبحانه و عادت داشتن به 
صرف شام قبل از خواب، خطر مرگ پس از سکته قلبى را افزایش مى دهد.

متخصصان به این نتیجه رسیدند که ادغام این عادت ها باعث وخیم شدن 
روند بهبود سالمتى بیمار پس از سکته قلبى مى شود. خوددارى از صرف 
صبحانه به همراه صرف شام قبل از خواب، چهارپنج بار احتمال مرگ یا 

سکته قلبى دیگر را افزایش مى دهد.
محققان متذکر شــدند که تصحیح رژیم غذایى به شکل ارزان و ساده، 
مى تواند شاخص هاى سیســتم قلب و عروق را بهبود بخشید. صبحانه 
خوب باید شامل شیر کم چربى، ماست شیرین و پنیر، نان و میوه باشد. 
مقدار کالرى آن باید از 15 تا 35 درصد مقدار کالرى مصرفى روزانه باشد. 

شام را باید حداقل دو ساعت قبل از خواب صرف کرد.

اگر مستعد آکنه هســتید، مى دانید که پیدا 
کردن یک شوینده و شــیر پاك کن خوب 
براى پوست حساســتان کار بسیار دشوارى 
است. شــوینده هاى نامناسب ممکن است 
پوستتان را زبر و خشک کنند، رطوبت پوست 
را از بین ببرند یا بر روى پوســت چرب شما 

کامًال بى اثر باشند!
ممکــن اســت براى خــالص شــدن از 
شــر جوش هــا و باکترى هــا وسوســه 
شــوید کــه صورتتــان را لیف بکشــید. 

اما این کار را نکنید! شستشــوى شــدید و 
سایشــى صورت، باعث تحریک پوست و 
بدتر شدن جوش ها مى شود. علت به وجود 
آمدن آکنــه، پایین بودن بهداشــت فردى 
نیســت. به جاى اینکه صورتتــان را  لیف 
بزنید، ســعى کنید پوســتتان را هیدراته و 
مرطوب نگــه دارید و الیه هــاى محافظ 
صورت را از بین نبرید. لیف زدن پوســت، 
باعــث تحریــک و التهــاب بیشــتر آن 

مى شود!

نتایج تحقیق جدید دانشمندان دانشگاه میسورى حاکى از 
آن است که اســترس مى تواند باعث بم شدن صدا، لکنت 

زبان و مشکالت کنترل صدا در انسان شود.
تیم تحقیقاتى به این نتیجه رســید که فعالیت هاى ذهنى 
ناشى از استرس مى تواند به اختالالت صوتى مانند تنش 
عضالنى در انسان منجر شود. اختالل تنش عضالنى نوعى 

اختالل اســت که عضالت درون یا اطراف جعبه صدا را 
درگیر مى کند و باعث ایجاد تغییراتى در صداى فرد مى شود.

براى بسیارى از افراد صحبت کردن در جمع استرس زاست. 
اســترس مى تواند تغییرات فیزیولوژیکــى از جمله تنش 
عضالنى را در انسان ایجاد کند. این تغییرات فیزیولوژیک 
مى تواند بر نحوه صحبت کردن انسان تأثیر بسزایى داشته 

باشد.
نتایج مطالعه جدید مى تواند درك دانشــمندان از ارتباط 
میان اســترس و کنترل بر صدا را بهبود ببخشد و شناخت 
فعالیت هاى مغزى که بر کنترل صــدا تأثیر مى گذارند را 
آسان تر کند و همچنین موجب مى شود روش هاى نوینى 

براى درمان اختالالت صوتى کشف شود.

بنابر بررسى هاى محققان دانشگاه مونترآل کانادا، ضربه 
به ســر مى تواند به حس بویایى صدمــه بزند و همچنین 
فرد را به اضطراب و افسردگى مبتال کند. محققان پیش از 
این مى دانستند که ضربه به سر مى تواند حس بویایى فرد 
صدمه دیده را موقتاً از بین ببرد و او را به مشکالت اضطراب 
و افسردگى مبتال کند. اما اکنون محققان کانادایى متوجه 
شده اند که حتى ضربه هاى جزیى به سر هم مى تواند چنین 

اثرى داشته باشد.
افتادن از روى دوچرخه و ضربه به کاله ایمنى، ضربه به سر 

ناشــى از تصادف هاى جزیى خودروها یا سر خوردن روى 
یخ و با ســر به زمین خوردن و مانند این، از سوانح جزیى 
هستند که مى توانند منجر به مشکالت بویایى و اضطراب 
در فرد شوند. محققان دانشگاه مونترآل در بررسى هاى خود 
دریافتند بیشتر افرادى که دچار ضربه به سر شد ه اند، اولین 
شکایتشــان کاهش حس بویایى است. بنابراین پزشکان 
بخش اورژانس هنگام معاینه فرد سانحه دیده بهتر است از 
آنها وضعیت حس بویایى جویا شوند. این افراد معموًال پس 
از ســانحه به اضطراب هم مبتال مى شوند. بنابه گفته این 

محققان، درمان نشدن حس بویایى و اضطراب تا چند هفته 
پس از سانحه، مى تواند شــدت صدمه به سر را پیش بینى 
کند و پزشکان معالج بتوانند با بررسى این عالیم بهترین و 

مؤثرترین درمان را به هر فرد ارائه دهند.
محققان کانادا در بررسى هاى خود متوجه شدند حس بویایى 
بیشتر افرادى که دچار ضرب دیدگى خفیف شده بودند، پس 
از یکسال بهبود یافت اما متأسفانه عالیم اضطراب در آنها 
بادوام باقى ماند. این افراد بیشتر مواقع نگران بودند، آرامش 

نداشتند و دچار ترس هاى ناگهانى مى شدند.

قند، به خودى خود سمى نیست و بدین منظور ساخته نشده 
است. قند ماده  اى است کامًال کاربردى در بسیارى از غذاها، 
کاربرد آن محدود به شــیرین کردن غذاها نمى شود، بلکه 
نقش یک ماده  نگهدارنده  طبیعــى در غذاهایى مانند مربا 
را ایفا مى کند و یا بخشیدن رنگى قهوه اى و زیبا به سطح 
نان. ریشه مشــکل از جایى نمایان مى شود که ما بیش از 
نیازمان قند مصرف  کنیم. در اینجا به سه گام آغازین براى 
برگرداندن قند به جایگاه مناســبش در برنامه غذایى شما 

اشاره مى کنیم:

گام اول: یاد بگیرید میزان قند را بر حسب 
قاشق چایخورى مجسم کنید

میزان قند مواد غذایى بر حسب گرم روى برچسب آنها حک 
شده است، که البته براى بسیارى از مردم چندان فایده اى 
ندارد. ما معموًال تصور دقیقى از این محاسبات نداریم، زیرا 
با استفاده از پیمانه هاى اســتاندارد مانند فنجان و قاشق 
چایخورى آشــپزى مى کنیم. انجام یــک معادله ریاضى 
سریع با این فرمول بســیار مفید است و حقایقى را برایتان 

روشن مى کند:
4 گرم شکر= یک قاشق چایخورى شکر

وقتى شــما این معادله را به یاد بیاورید، تجسم اینکه چند 
قاشق چایخورى قند ممکن است مصرف کرده باشید خیلى 

آسان مى شود. 

گام دوم: هر جا که میســر اســت قند را
 حذف کنید

علیرغم برخى از هشــدارهاى رژیم هاى غذایى محبوب و 
مرسوم، لزومى ندارد قند را به طور کل از رژیم غذایى خود 
حذف کنید. با این حال، بیشــتر ما باید مقدار مصرف خود 
را کنترل کنیم، میزان مجاز قند توصیه شــده را در مواقع 
ضرورى و با دقت بیشترى استفاده کنیم. گاهى برخى جابه 
جایى هاى ساده مؤثر واقع مى شــود، انتخاب آب به جاى 
یک قوطى ســوداى معمولى، بدین ترتیب 140 کالرى را 

کمتر مصرف مى کنید.
انتخاب غالت صبحانه کم شکر، محدود کردن خامه هاى 
طعم دار در قهوه و بادام هاى بى نمک را جایگزین بمب هاى 
انرژى زایى کنیــم که به عنوان اســنک و میــان وعده 
مى خوریم، همگــى اینها روش هاى بدون دردســر  براى 
کاهش قند از برنامه غذایى اســت بى آنکه خــود را از آن 

محروم کرده باشیم.

گام سوم: ذائقه  خود را آموزش دهید
اولویت هاى ذائقه  ما از قابلیــت تنظیم و آموزش برخوردار 
است. اگرچه همه انسان ها با میل ذاتى براى طعم شیرین 

به دنیا مى آیند اما این خودمان هستیم که میل به شیرینى 
بیشتر را بر اساس آنچه به  طور معمول مى خوریم افزایش 
مى دهیم. به عالوه مى توانیم با صبر و شکیبایى عالقه خود 
را نسبت به غذاهاى کم شیرین تقویت کنیم. تعداد معدودى 
از  افراد هستند که براى اولین بار عالقه اى به مزه  قهوه  سیاه 
یا چاى تلخ داشته باشند اما آنها در طول زمان ذائقه شان را 
به انواع تلخ عادت مى دهند. اگر طعم غذاهاى کم شیرین را 
دوست ندارید، باید آگاهانه به ذائقه  خود یک برنامه آموزشى 
بدهید. براى مثال، چنانچه معموًال به زور مقدار زیادى عسل 
را در اسموتى صبحگاهى جا مى دهید. چند روز اسموتى خود 
را با نیمى از مقدار معمول عسل درست کنید، با این روش به 

خودتان فرصت مى دهید تا میزان شیرینى را تعدیل کنید.
بخش دیگرى از این برنامه آموزشى تالش آگاهانه براى 
آشنایى ذائقه و دهان با ســایر انواع مزه هاست، غذاهاى 
خوش طعم دیگــرى، گاهى تلخ یا ترش میــل کنید. اگر 
ماست طعم دار دوست دارید، براى مثال، سعى کنید ماست 
شیرین نشــده بخرید و خودتان مقدار کمى میوه و عسل 
به آن بیافزایید تا طعم ترش طبیعى ماســت ســاده را نیز 

چشیده باشید.

چگونه میل به شیرینى را کم کنیم؟

فوق تخصص بیمارى هاى گوارش و کبد با اشــاره به علل بروز کبد 
چرب گفت: در اکثر موارد چاقى، اختــالل در چربى هاى خون و کم 

تحرکى از علل کبد چرب است. 
دکتر ســید مؤید علویان با بیان اینکه بیمارى کبــد چرب یکى از 
بیمارى هاى شایع در جامعه است، افزود: در اکثر موارد چاقى، اختالل 
در چربى هاى خون و کم تحرکى از علل کبد چرب اســت اما موارد 
دیگرى مانند بیمارى دیابت، مصرف مشروبات الکلى، بد غذایى و سوء 
تغذیه، مصرف برخى دارو ها مانند دارو هاى ضدتشنج و بیمارى هاى 
مزمن نیز در بروز کبد چرب مؤثرنــد. از طرفى کبد نقش مهمى در 
سوخت و ساز و شکستن چربى ها در بدن دارد. در صورت بروز اختالل 
در آن، چربى در کبد رسوب کرده و موجب ایجاد کبد چرب مى شود. 
در عین حال تجمع چربى در کبد، نتیجه اختالل در یکى از چرخه هاى 

گردشى بین سلول هاى کبد و بافت هاى چربى حاصل مى شود.
علویان همچنین اظهار کرد: همه فکر مى کنند که فشار خون باال، 

دیابت قندى و کبد چرب خاص بزرگساالن است. این در حالى است 
که این عوارض در نتیجه وجود سندروم متابولیک از سال ها قبل است. 
متأسفانه بزرگساالن توجه کافى به سالمت کودکان خود ندارند و به 
راحتى غذا هاى آماده، پفک و تنقالت غیرسالم را در اختیار کودکان 
خود قرار مى دهند. ریشه بیمارى هایى مانند فشار خون باال، دیابت 

قندى و کبد چرب در بزرگسالى، در سنین کودکى است.
وى ادامه داد: معموًال مردم معتقدند که متهم اصلِى چاقى، مصرف مواد 
چرب است اما باید دانست که چربى مقصر اصلى نیست و در عوض 
رژیم هاى غذایى غنى از نظر قند ها به صورت مخفیانه چربى ذخیره 
مى کنند و دور کمر را افزایش مى دهند و باعث شیوع چاقى مى شوند. 
مصرف چربى هاى خوب مانند اسید هاى چرب اشباع نشده در روغن 
زیتون و آجیل، مى تواند چربى هاى اشباع شده گوشت ها یا در برخى 
غذا ها را از بین ببرد. منابع دیگر چربى هاى خوب مانند اسید هاى چرب 
ماهى و روغن آن، بدن را در برابر چربى هاى مضر محافظت مى کند.

 متهم ردیف اول کبد چرب چیست؟

بارها و بارها در مورد بوســیدن نوزادان هشدارهایى از 
سوى متخصصان داده شده اســت و براى شفافسازى 
این هشدارها علت نیز بیان شده اما چقدر به آن اهمیت 
مى دهیم؟ از نوزادى که با بوسه اى دچار آنفلوآنزا و مرگ 
شد تا نوزاد دیگرى که تا آخر عمر به بیمارى ایدز مبتال 
گشت تنها مواردى از عوارض بوسیدن کودکان کم سن 

و سال است.
دکتر «ریچارد مارکس» به والدین در مورد فوت کردن 
غذا و اســتفاده از کارد و چنگال بچه ها به طور مشترك 
هشدار مى دهد و تأکید مى کند که از بوسیدن لب نوزاد و 

کودك خوددارى کنند.
براســاس اظهارات دکتر مارکس، دندانپزشک مشهور، 
دندان هــاى بچه قــادر به مبــارزه با اثــرات مخرب 
باکترى ها نیستند و این باعث مى شود نسبت به عفونت 
آسیب پذیر شــوند. دکتر مارکس بیان کرد: دندان هاى 
کودکان نســبت به جوانان عاج و میناى متفاوتى دارد، 
میناى دندان کودکان بســیار نازك اســت و به اندازه 
میناى بزرگساالن قوى نیست، بنابراین به احتمال زیاد با 

هرگونه تماس با باکترى ها خیلى زود مى پوسد.
او هشدار مى دهد والدین باید مراقب انتقال بزاق دهانشان 
به دهان کودك باشند چون باکترى هاى استرپتکوس از 
بزرگسال به کودك منتقل مى شود. این باکترى باعث 
پوسیدگى دندان بچه مى شود و روى بافت و زبان بچه 
تأثیر مى گذارد حتى قبل از اینکه دندان رشد کند؛ بنابر 
گفته دکتر مارکس بچه ها با این رفتار اشتباه بزرگ ترها 
مى توانند آنفلوآنزا، سرما خوردگى و ویروس هایى مثل 

تبخال بگیرند.
او همچنین توصیه مى کنــد والدین تالش کنند کارد و 
چنگال و قاشــق را با فرزند خود مشترك استفاده نکنند 
غذایشــان را فوت نکنند و یا لب هاى آنها را نبوسند. او 
اضافه مى کند: کودك را به طور مرتب به دندانپزشکى 
ببرید (آنها مى توانند تا شــش ماه بعد از اولین دندان به 

دندانپزشکى مراجعه کنند).

 بوسیدن کدام قسمت از 
صورت کودك ممنوع است؟

 فرق بین چاى کهنه و تازه دم

چرا ساعت 10 صبح تا 4 بعد ازظهر 
نباید از خانه خارج شویم؟

 صورتتان را لیف نزنید

 چاقى باعث پیرمغزى مى شود

بسیارى از افراد چاى تازه دم را دوست دارند 
اما آنهایى که به طور مداوم چاى مى نوشند 
گاهى یــا حتى اغلــب اوقــات از چاى به 
اصطالح کهنه هم رویگردان نیســتند. آن 
چاى و این چاى چه اثرى بر بدن مى گذارد؟ 
یک متخصص تغذیه در ایــن باره توضیح 

داده است.
چایى که بیشتر از ده دقیقه دم بکشد، کهنه 
به شمار مى رود و نوشــیدن این چاى کهنه 
موجب افزایش خستگى در فرد خواهد شد. 
ساعدى متخصص تغذیه مى گوید: مصرف 
چاى به  عنوان نوشیدنى در زندگى ضرورى 
است و هر فرد در روز مى تواند به اندازه چهار 

تا شش لیوان چاى بنوشــد. مصرف چاى 
به صورت یخ چاى بهتر اســت و چاى رقیق 
و تقریبًا کمرنگ در یک تا دو ســاعت بعد از 
مصرف غذا نیز مناسب است. چاى تازه حس 
خســتگى را از تن خارج مى کند، برعکس، 
چاى کهنه خستگى را افزایش مى دهد. زمان 
ماندگارى برگ چاى در آب جوش ده دقیقه 
است و بیش از ده دقیقه موجب تلخى چاى 
شده و چاى پررنگ موجب مى شود که آب 
بدن کشیده شــود و بدن کم آب تر از حالت 
عادى شــود. چاى نمى تواند جایگزین آب 
باشــد و باید هر فرد به صورت جداگانه آب 

بنوشد.

در تابستان نور خورشــید قوى تر مى شود و 
تأثیر آن بر پوست شــدیدتر مى شود اما در 
ساعات خاصى از روز بهتر است از خانه خارج 
نشوید که در این مطلب به این ساعات خاص 

اشاره مى شود.
پرتو هاى فرابنفش نور خورشــید افزون بر 
تأثیراتى که بر پوست افراد دارد، مى تواند به 
چشم ها نیز آسیب رسان باشد. گورانى، مدیر 
برنامه بهداشت پرتوهاى وزارت بهداشت با 
تأکید بر حضور نیافتــن در فضاهاى بیرونى 
در ســاعات 10 تا 4 بعداز ظهر، گفته است: 
ایران به دلیل همین تابش ها در مدار فرضى 
کاتاراکت قرار گرفته اســت.  قرار گرفتن در 
ســایه نیز تنها از تابش 50 درصد از اشعه به 

افراد جلوگیرى مى کند.
این مدیر وزارت بهداشت استفاده از وسایل 
حفاظتى مناسب در برابر خورشید مانند کاله، 
عینک آفتابى، کرم ضد آفتاب و لباس مناسب 
را بسیار مهم دانسته و اضافه کرده است که 
پرتــو فرابنفش مى تواند حتــى تا عمق 40 
ســانتیمترى آب نفوذ کند. بــه همین دلیل 
است که افراد کنار ساحل و هنگام شنا آفتاب 

سوخته مى شوند. 
بــه دلیل نزدیکــى پرتو فرابنفش و اشــعه 
ایکس، قدرت این پرتو نیز باال بوده اســت 
و ســبب مى شــود تا رعایــت فاکتورهاى 
حفاظتــى از اهمیــت ویــژه اى برخوردار

 باشد.

نتایج یک بررســى نشــان مى دهد: داشتن 
اضافه وزن مغز را ضعیف مى سازد. محققان 
در بررسى هاى خود اظهار کردند اضافه وزن و 
باال بودن سایز کمر، مغز را ضعیف مى کند. در 
حقیقت، چاقى باعث مى شود روند پیر شدن 

مغز ده سال یا بیشتر تسریع پیدا کند.
به گفته محققان در افــرادى که دور کمر و 
شاخص توده بدنى آنان باالست قشر مغزى 
نیز باریک تر است که در گذشته ارتباط بین 

باریک بودن قشر مغزى با افت عملکرد مغز 
تأیید شده است.

محققان آمریکایى اظهار کردند این ارتباط 
در افرادى که کمتر از 65 ســال دارند بیشتر 
دیده مى شــود. در حقیقت، وضعیت بدن به 
لحاظ وزن به خصوص پیش از افزایش سن 
با کاهش ماده خاکســترى مغز ارتباط دارد. 
قشر مغز خارجى ترین الیه مغز است و نقش 

کلیدى در حافظه دارد.

 ضربه به سر و از دست دادن حس بویایى

 استرس باعث لکنت زبان مى شود 

 عوارض خطرناك عوارض خطرناك
 نخوردن صبحانه  نخوردن صبحانه 
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هزار و یک خاصیت
 گیاه آلوئه ورا

ژل آلوئــه ورا کامــال 
شناخته شده است و مى تواند 

براى جلوگیرى از آفتاب ســوختگى 
و التیام زخم مؤثر باشــد، اما عالوه بر این 

کارکردها اثرات چشــمگیر دیگرى هم براى 
ســالمت بدن دارد که از جملــه آن مى توان به 

جلوگیرى از بروز سرطان سینه، بهبود بیمارى هاى 
گوارشــى، کاهش قند خون، مراقبت از پوســت 
و حفظ تازگى میوه ها و ســبزیجات اشاره کرد.
این گیــاه تاریخچــه طوالنــى دارد و معموال 

براى اهــداف دارویى مورد اســتفاده قرار 
گرفته اســت، امروز آلوئه ورا در مناطق 

گرمسیرى سراســر جهان رشد 
مى کند.

رفالکس معده یک اختالل رایج گوارشى است که اغلب باعث سوزش سر 
دل مى شود، بررسى هایى در سال 2010 نشان داد که مصرف 1 تا 3 اونس 
ژل آلوئه ورا در هنگام غذا به کاهش این مشکل مى انجامد؛ به عالوه این 

گیاه دارویى به طور کلى در هضم بهتر غذا مؤثر است.

مطالعه اى در ســال 2014 نشــان داد زمانى که گیاه گوجه فرنگى با ژل 
آلوئه ورا پوشش داده شده نه تنها رشد این گیاه افزایش پیدا کرده بلکه 
باکترى هاى مضر هم اطراف گیاه گوجه فرنگى مشاهده نشده است؛ عالوه 
بر این نتایج مشابه دیگرى براى گیاه سیب یافت شد و در نهایت محققان 
به این نتیجه رسیدند که ژل آلوئه ورا مى تواند به حفظ تازگى سبزیجات و 
میوه جات کمک کند بنابراین نیاز به مواد شیمیایى خطرناك که طول عمر 

سبزیجات و میوه جات را افزایش مى دهد کاهش پیدا مى کند.

آلوئه ورا همچنین به آبرسانى و پاکسازى پوست 
کمک مى کند، علت این خاصیت آلوئه ورا ،رشــد 
این گیاه در آب و هواى خشک و ناپایدار است چرا 
که برگ آلوئه ورا براى زنده ماندن در آب و هواى 
خشک باید آب ذخیره کند، این برگ هاى آب دار 
با ترکیبات گیاهى خاصى مى تواند به عنوان یک 

مرطوب کننده مؤثر براى پوست شناخته شود.

مطالعات جدید نشــان مى دهد آلوئه ورا به 
دلیل ویژگــى درمانى خــاص مى تواند اثر 
درمانى در مقابله با ســرطان سینه داشته 
باشد؛ محققان پیشنهاد مى کنند که ترکیبات 
خاص برگ این گیاه مى توانــد در مبارزه با 

سرطان سینه مؤثر واقع شود.

محققان عصاره آلوئه ورا را به عنوان یک گزینه مناسب براى شستشوى 
دهان در نظر مى گیرند به طور کلى مواد گیاهى که داراى ویتامین C هستند 
مى توانند پالك هاى دندانى را از بین ببرند؛ همچنین از عصاره گیاه آلوئه ورا 
مى تواند براى جلوگیرى از خونریزى لثه و دیگر بیمارى هاى دهان و دندان 

جلوگیرى کرد.

بر اساس مطالعات انجام شده استفاده از 2 قاشق آب آلوئه ورا 
در روز مى تواند به کاهش قند خون افراد مبتال به دیابت نوع 2 
منجر شود، این نتایج نشان مى دهد که حتى مى توان در آینده 

از آلوئه ورا به عنوان درمانى براى دیابت بهره گرفت.

آلوئه ورا، تسکین دهنده بیمارى هاى گوارشىآلوئه ورا، تسکین دهنده بیمارى هاى گوارشى

نقش آلوئه ورا در حفظ تازگى میوه ها و سبزیجاتنقش آلوئه ورا در حفظ تازگى میوه ها و سبزیجات
محافظت از پوست با گیاه آلوئه ورامحافظت از پوست با گیاه آلوئه ورا

نقش آلوئــه ورا در مبــارزه با نقش آلوئــه ورا در مبــارزه با 
سرطان سینهسرطان سینه

محافظت از دندان ها با عصاره آلوئه ورامحافظت از دندان ها با عصاره آلوئه ورا

کاهش قند خون با مصرف آلوئه وراکاهش قند خون با مصرف آلوئه ورا
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سریال

فیلم سینمایى

تئاتر

مرورى بر کارهاى 
پژمان جمشیــدى

توقف در الس وگاس (1398) 
دوزیست (1398)   

خوب، بد، جلف 2 (1398) 
جهان با من برقص (1397) 

تگزاس 2  (1397) 
ایده اصلى  (1397) 

دینامیت (1397) 
البیرنت  (1397) 

ما همه با هم هستیم  (1397) 

سوءتفاهم (1396) 
تگزاس (1396) 

لونه زنبور(1396) 
من دیوانه نیستم (1395) 

آذر (1395) 
خوب، بد، جلف(1395) 

50 کیلو آلبالو (1394) 
آتش بس 2 (1393) 

 پیمان قاسمخانى 
نویسنده و کارگردان 

سینما و تلویزیون 
در دومین تجربه 
کارگردانى خود در 
عرصه سینما به سراغ 

ساخت نسخه دوم 
فیلم سینمایى

 خوب بد جلف 
با بازى 

پژمان جمشیدى 
رفته است

بادى که تو را خشک کرد مرا 
برد (1392)

آرسنیک و تور کهنه (1393)
آرامسایش (1393)

وقتى مــا برگردیم دو پاى 
آویزان باقى مانده اســت 

(1393)

گنجفه (1393)
پلیس (1394)

پپرونى براى دیکتاتور (1394)
بى نوایان (1395)

نمایش خوانى «الد سیبروك» (1395)
یادم تو را فراموش(1395)

دو باره اون آهنگ رو بزن َسم (1395)
حکومت نظامى (1395)
پوست انداختن (1395)

پپرونى براى دیکتاتور (1396)
آنسوى آینه (1396 و 1397)

مادر (1398 )

ساختمان پزشکان(1390) 
پژمان(1392)

سال هاى ابرى(1393)
دیوار به دیوار 1(1396)

نفس(1396)
دیواربه دیوار 2(1397)
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پرسپولیس تهران   2005–2000
پاس تهران    2007–2005
استیل آذین    2008–2007

فوالد خوزستان   2009–2008
ابومسلم خراسان  2010–2009

تیم ملى  ایران  2002–2000

دوران مربیگرى
پاراگ(2012)
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 (دستیار)(2013)




