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 این گوشى
 عاقبت شمـا را

 مى کشد!

3 دلیل مرگ در جاده هاى اصفهان
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تأیید ارسال نامه ظریف 
به رهبر معظم انقالب

خودکشى خانوادگى 
در یـزد

اخـطار 
شناور نیروى دریایى سپاه 

به ناو انگلیسى

5

فکر مى کنند 
نقش بازى مى کنیم

تازه ترین مطالعات پزشکى حاکى از آن 
است که اعتیاد به استفاده از گوشى هاى 
هوشمند اضافه وزن شدیدى را به همراه 

دارد و موجب بروز بیمارى هاى کشنده در فرد 
مى شود.

نماینده مردم شاهین شــهر، میمــه و برخوار در 
مجلس شوراى اسالمى گفت: سیاست مسئوالن 
وزارت نیرو دفع الوقت و ســوزاندن زمان است، 
همواره مســائل را به آینده موکــول مى کنند و 

تصمیمى نمى گیرند.
حسینعلى حاجى دلیگانى در گفتگو با «فارس» 
اظهار کرد: دبى تصفیه خانه باباشیخعلى حداکثر 
11/5 مترمکعب بر ثانیه و افق ترسیمى براى آن 
نیز تا ســال 1386 بوده و اداره آب منطقه اى و 
اداره آب و فاضالب باید پیش از آن سال سامانه 
دیگرى را راه اندازى مى کرده کــه تاکنون این 

اتفاق نیافتاده...
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 به مراحل حاد، زمینگیر شده ان د به مراحل حاد، زمینگیر شده ان د
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جانشین پلیس راه فرماندهى انتظامى استان تشریح کرد

 هنوز مرا با
 «سرنخ» و 
«روزگار

 جوانى» 
مى شناسند

بهزاد خداویسى:

سردار از اسطوره ها عبور کرد
 سردار آزمون در هفته سوم لیگ روسیه تاریخ ساز شد و رکورد 
زد. در حالى که از روز قبل همه در مورد گل ثانیه 11 ســردار 
صحبت مى کنند که سریع ترین گل تاریخ این باشگاه را به ثمر 

رسانده، آزمون به یک رکورد فردى دیگر هم رسید. 
ســردار آزمون با گلى که زد، از رضا قوچان نژاد پیشى گرفت و 

بهترین گلزن ایرانى در لیگ هاى سطح اول اروپا شد.
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در صفحه 3 بخوانید

نماینده مردم شاهین شهر با اشاره به اینکه 
مسئوالن باورشان نمى شود اصفهان 

مشکل آب دارد:

روزانه 10 مرکز 
عرضه قلیان 

پلمب مى شود اما مجدداً 
پروانه مى گیرند!

چرا قیمت گوشت مرغ افزایش یافته است؟
فعاالن بازار اصفهان توضیح مى دهند
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علیرضا نقى زاده:علیرضا نقى زاده:

آدرس: خیابان استاندارى خیابان فرشادى جنب هتل سپاهان 
ساختمان زند واحد 6 - تلفن:3381260 0913

تخفیف ویژه 
10 درصدى 
مراسم هاى 
تخفیف ویژهآبان و آذر

 15 درصدى 
مراسم هاى 

مرداد و شهریور
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ب هنوز مرا با ر باوز ا م باهنوز مرا اهنوز ا
و «سرنخ» و  ونخ«سرنخ» خ ر
رزگا«روزگار «روزگارروز

ى جوانى»  »جو اجوانى»جوان
شناسندمى شناسند ندم ىشنا
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ر فرد 

شیافته است؟
6
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به تازگى فیلمى از یکى از عملیات هــاى نیروى دریایى 
سپاه پاسداران انقالب اسالمى منتشر شده است که در آن 
شناورهاى نیروى دریایى سپاه یک نفتکش انگلیسى را در 
حضور یک رزم ناو این کشــور به کنترل خود در آورده اند و 
زمانى که رزم ناو انگلیسى مى خواهد در مأموریت نیروهاى 
سپاه دخالت کند، شناور نیروى دریایى سپاه به ناو انگلیسى 

دستور مى دهد که در کار او دخالت نکند.
نکته اى که در این بین وجود دارد آن است که این رزم ناو 
انگلیسى همان ناوى اســت که کشتى استنا ایمپرو را هم 
که در تاریخ 28 تیر توسط نیروى دریایى سپاه توقیف شد 
اســکورت مى کرد و در آن مأموریت هم با هشدار نیروى 

دریایى سپاه نتوانســت مانع از توقیف این نفتکش توسط 
نیروى دریایى سپاه شود.

در این مکالمه ابتدا شناور نیروى دریایى سپاه به ناو انگلیسى 
اعالم مى کند: ناو انگلیســى اف236، من شناور نیروى 
دریایى سپاه هستم. روى کانال 08 دریایى با شما صحبت 
مى کنم، آیا صداى من را مى شنوید؟ در پاسخ ناو اف236 
مى گوید: شناور نیروى دریایى سپاه، من ناو اف236 هستم.
شناور نیروى دریایى سپاه مى گوید:  ناو جنگى اف236، من 
شناور جنگى نیروى دریایى سپاه هستم. نفتکش بریتیش 
هریتیج تحت کنترل من قرار دارد، به تو دستور مى دهم در 

مأموریت من دخالت نکن.

ســخنگوى وزارت امــور خارجــه روز دوشــنبه در
 نشست خبرى با خبرنگاران درباره نامه ظریف به رهبر 
درباره ســریال «گاندو» خاطرنشــان کرد: این خبر را 
تأیید مى کنم و چنین نامه اى از ســوى وزیر به رهبرى 
نوشته شــد. صدا وســیما از جمله نهادهایى است که 
زیر نظر رهبرى هســتند و اگر قرار بود گالیه اى باشــد 
باید خدمت ایشان گفته مى شــد. برداشت ما این است 
آنچه تالش مى شــود در ســریال «گانــدو» از وزیر 
و وزارت امــور خارجه نشــان داده شــود، یک چهره 
منفعــل و بى عمل و وا داده اســت. در حالــى که وزیر 
خارجه باید کســى باشــد که همزمان عزت مصلحت 

و حکمت را ســرلوحه کار خود قرار دهــد و از صالبتى 
برخوردار باشــد که زبان گویاى چنین ملت و تاریخى 

باشد.
سیدعباس موسوى با بیان اینکه فکر کردیم اگر چنین 
چیزى وجود دارد، ماندن این وزیــر در وزارتخانه جایز 
نباشــد و عزت، حکمت و مصلحت را سرلوحه خود قرار 
دهد و چنان اقتدارى داشته باشــد که زبان گویاى این 
ملت باشد، ابراز کرد: رهبرى الطاف داشتند و بیان کردند 
مطلقاً  راضى نیستند نســبت به وزیر امور خارجه اهانتى 
صورت بگیــرد. بنابراین ما امیدواریم گوش شــنوایى 

باشد.

اخطار شناور نیروى دریایى 
سپاه به ناو انگلیسى

تأیید ارسال نامه ظریف 
به رهبر معظم انقالب

12 مرداد هیچ طالقى 
ثبت نمى شود

12 مرداد 98 مصادف    دیده بان ایران |
با سالروز ازدواج مقدس حضرت امیرالمؤمنین 
علــى (ع) و حضرت فاطمه الزهــرا (س) هیچ 
طالقى در کشــور ثبت نمى شود. سید علیرضا 
آوایى، وزیر دادگســترى به دنبال درخواســت 
مسعود ســلطانى فر، وزیر ورزش و جوانان در 
نامه اى بــه رئیس حوزه ریاســت قوه قضاییه 
خواســته اســت تا قضات دادگاه هاى خانواده 
سراسر کشــور هیچ واقعه طالقى را در روز 12 

مرداد ماه به ثبت نرسانند.

به سمت سالمندى مى رویم 
بهداشــت  معــاون     اعتماد آنالین |
وزارت بهداشت گفت: جمعیت ایران به سمت 
سالمندى پیش مى رود. سالمندى جمعیت در 
سال هاى آتى یکى از مشــکالت اصلى کشور 
اســت و تا 30 ســال آینده بیش از 25 درصد 

جمعیت ایران را سالمندان تشکیل مى دهند.

آب آلوده 72 گوسفند را 
تلف کرد

  ایسنا| 72 رأس گوســفند در یکى از 
روستاهاى ماهیدشت استان کرمانشاه به دلیل 
استفاده از آب آلوده به ســموم کشاورزى تلف 
شدند. با حضور پلیس در محل و انجام تحقیق 
مشخص شد این گوسفندها که متعلق به یکى 
از عشایر روستا بوده اســت به علت استفاده از 
آب چاه کشاورزى که آغشته به سموم تقویتى 
محصوالت کشــاورزى بوده تلف شده است. 
طبق نظر کارشناسان ارزش احشام تلف شده به 

یک میلیارد و 500 میلیون ریال مى رسد.

800 هزار افغانستانى رفتند
از ســال گذشته و     روزنامه اعتماد |
با کاهش ارزش ریال در برابر ارزهاي خارجی، 
موضوع خروج مهاجران افغانســتانی همواره 
مورد بحث بوده است.آمارهاي ارائه شده توسط 
سازمان بین المللی مهاجرت نشان می دهد که 
در سال 2018 تعداد 1964 پناهنده افغانستانی از 
ایران به کشور خود بازگشته اند و تعداد 773هزار 
و 125 نفر مهاجر فاقد مدرك افغانستانی ایران را 
ترك کرده اند. پیش بینی این سازمان براي سال 
2019 خروج حدود 570 هزار مهاجر افغانستانی 

از ایران است.

بدشانسى جهانگردان 
نروژى 

یک زوج جهانگرد نروژى که     چمدان |
بیش از یک ماه اســت در ایران سفر مى کنند، 
در تهران با حادثه رو به رو شــدند. «اولینا» و 
«فدریک» با یک خودرو دیزلى ســفر خود را 
از نروژ آغاز کرده و از طریــق ترکیه وارد ایران 
شده بودند. آنها که مســیر ماکو تا شیراز را سفر 
کرده اند، در راه برگشت به ســمت مرز کشور 
آذربایجــان، در تهران دچار حادثه شــدند. در 
حالى که ماشــین آنها در یکى از خیابان هاى 
شهر پارك و آنها در حال استراحت بودند، سارق 
شیشه خودروى آنها را به قصد سرقت شکسته 
است. براساس ویدیویى که آنها منتشر کردند، 
این حادثه منجر به سرقت نشده و سارق پس از 

مشاهده آنها فرار کرده است. 

50 درصد ایرانى ها 
فعالیت ندارند

رئیس پژوهشــگاه علــوم غدد     بهار |
و متابولیســم دانشگاه علوم پزشــکى تهران، 
فعالیت هاى فیزیکى را مســئله بزرگ کشــور 
اعالم کرد و گفت: حــدود 50 درصد  جمعیت 

ایران فعالیت فیزیکى کافى ندارند.

تصمیمى براى گفتگونداریم
رئیس شبکه  «پرس تى وى»    جام جم آنالین |
به صحبت هاى سخنگوى دولت براى گفتگو با «مایک 
پمپئو» واکنش نشان داد. على ربیعى، سخنگوى دولت 
در نشست خبرى خود با خبرنگاران گفته بود: پمپئو گفته 
مایل است با خبرنگاران ایرانى گفتگو کند؛ ما مى گوییم 
خانم مرضیه هاشمى را داریم که مى تواند با او  گفتگو کند 
و ما از این  مسئله گریزان نیستیم. پیمان جبلى، معاون 
برون مرزى و رئیس شبکه  «پرس تى وى» در واکنش 
به این صحبت ها گفت: نه درخواست مصاحبه دادیم و نه 

تصمیم و برنامه اى براى گفتگو با پمپئو داشتیم و داریم.

امروز، اعالم حکم نجفى
حکم صادر شــده از ســوى     اعتماد آنالین |
شعبه 9 دادگاه کیفرى اســتان براى محمد على نجفى 
در خصوص اتهام به قتل همسرش میترا استاد به طور 
رسمى امروز سه شنبه از سوى سخنگوى قوه قضاییه 
اعالم خواهد شد. بعدازظهر یک شنبه یک خبرگزارى 
محکومیت محمدعلى نجفى به قصاص را منتشر کرد 
ولى بعد از دقایقــى آن را از روى خروجى هاى خود در 

سایت و شبکه هاى اجتماعى حذف کرد. 

تحریم ها این بار علیه والیبال
  فارس| رئیس کمیسیون فرهنگى مجلس با 
بیان اینکه صداوسیما براى پخش بازى والیبال ایران- 
ایتالیا تمام تالشــش را انجام داد، گفــت: با وجود این 
تالش ها و اقدامات، شــرکت بحرینى متصدى پخش 
بازى، به بهانه تحریم اجازه این اتفاق را نداد. جمشــید 
جعفرپور  افزود: البته بهتر بود صداوسیما چرایى پخش 
نشدن این بازى را در همان زمان پخش مسابقه اعالم 

مى کرد.

افشاگرى
ســردار غالمرضــا    خبرگزارى دانشجو |
جاللى، رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با اشاره 
به اینکه آمریکایى ها از منافقین در جنگ شناختى بهره 
مى گیرند، گفت: بســیارى از کامنت هایى که سرشار از 
نفرت، توهین و استهزاست از سوى منافقین، آن هم با 

اکانت هاى فیک بارگذارى مى شوند. 

سرنوشت جنگ احتمالى آینده 
  جام جم آنالین | سرلشکر غالمعلى رشید، 
فرمانده قرارگاه مرکزى خاتم االنبیا (ص) گفت:  سرنوشت 
جنگ احتمالى آینده را وسعت مناطق نبرد و عنصر زمان 
تعیین خواهد کرد. بنابر این ظرفیت مدیریت جنگ در 
صحنه هاى گسترده جغرافیایى، در زمان طوالنى نتیجه 
نهایى جنگ را مشخص خواهد کرد، نه شدت و قدرت 

تخریب آن.

مجازات ارسال فیلم
  فارس| رئیس دادگاه انقــالب تهران گفت: با 
توجه به قرارداد همکارى مسیح على نژاد با آمریکایى ها، 
کسانى که از خودشان یا دیگران فیلم در رابطه با کشف 
حجاب بگیرند و به این خانم ارسال کنند مشمول ماده 
508 قانون مجازات اســالمى خواهند بود و بین یک تا 
ده سال حبس براى شان در نظر گرفته مى شود. حجت 
االســالم غضنفرآبادى گفت: البته این صرف فیلم در 
حوزه کشف حجاب نیست بلکه هر فیلمى که علیه نظام 
جمهورى اسالمى باشــد و براى این خانم ارسال شود 

مشمول این ماده خواهد بود.

چند یارانه بگیر داریم؟
عضو هیئت رئیســه مجلس اظهار کرد:    ایلنا |
وقتى هنوز ما نمى دانیم سه دهک باال چه کسانى هستند، 
نمى توان همان ها را نیز حذف کرد و دولت نمى تواند این 
کار را عملیاتى کند .احمــد امیرآبادى فراهانى افزود: نه 
تنها از ســال اول که 63 میلیون نفــر یارانه مى گرفتند 
کم نشد، بلکه تاکنون حدود 80 میلیون نفر یارانه بگیر 
شده اند و ساالنه نیز حدود یک میلیون نفر به این جمع 

اضافه مى شود.

خبرخوان

   چمدان | جلوگیرى از خروج شــهروندان براى 
صرف هزینه هاى تفریحى در خارج از کشــور راه هاى 
مختلفى دارد، مى توان از سیاست هایى همانند افزایش 
عوارض خروج از کشور اســتفاده کرد یا با ایجاد مراکز 
اســتاندارد امکان تفریح و گردشگرى را در داخل کشور 
فراهم کرد. عربستان راه دوم را انتخاب کرده  است دقیقًا 

برعکس ایران...
«زمان تفریح است»؛ وبسایت «قدیه» با این جمله آغاز 
مى  شود. شهر قدیه قرار است مرکزى براى تفریح، ورزش 
و فرهنگ در عربستان سعودى باشد و اگر چه گاهى در 
مطبوعات آن را «دیزنى لند» یــا حتى «الس وگاس» 
عربستان خوانده اند اما بى شک قدیه فراتر از اینهاست. 
عربستان، قدیه را اینگونه توصیف مى کند: یک منطقه 
بارز و قطبى براى بازدید، تفریح و برآورده کردن نیازهاى 

اجتماعى و فرهنگى نسل کنونى و نسل آینده.
استراتژى ســاخت این مرکز بر ایجاد و توسعه بیش از 

300 مورد امکانات تفریحى و آموزشــى در پنج بخش 
قرار گرفته  است:

■ پارك، شامل پارك هاى آبى و جاذبه هاى تفریحى
■ ورزش و سالمت، شامل برنامه ها و امکانات ورزشى 
حتى براى ورزش حرفه اى و قهرمانى، ورزشــگاه هایى 
براى میزبانى مسابقات بین المللى، آکادمى هاى ورزشى 

در سطح جهانى و...
■ حرکت و پویایى شامل سرگرمى هاى هیجان انگیز 

مانند موتورسوارى، ورزش هاى هوایى، آفرود و...
■ طبیعــت و محیــط زیســت شــامل فعالیت هاى 
ماجراجویانه در طبیعت و جســتجو و اقامت در فضاى 

آزاد و...
■هنر و فرهنگ شــامل امکانات و برنامه هایى براى 
استفاده تماشــاگران از هنرهاى ســنتى و مدرن مانند 
نمایشگاه هاى هنرى و فرصت هاى آموزشى و فرهنگى

قرار است در قدیه تمام این امکانات به صورت 24 ساعته 

در اختیار بازدیدکنندگان و گردشــگران باشد. در سایت 
این مرکز فرهنگى نوشــته  است که «محمد بن سلمان 
بن عبد العزیز آل ســعود»، ولیعهد عربستان اجازه مدل 
توسعه طوالنى مدت رفاه در عربســتان سعودى را در 
سال 2016 ابالغ کرد و نتیجه آن چشم اندازى در سال 
2030 بود که در آن طرح هایى بلند پروازانه اما شــدنى 
براى پویایى جامعه و نشاط در کشور با رونق اقتصادى 

در نظر گرفته  شد.
صندوق ســرمایه گذارى عمومى عربســتان سعودى 
در برابر چالش هاى جامعه عربســتان شامل تفریحات 
محدود، تغییرات جمعیتى و اجتماعى، سالمت عمومى 
و گذر جهان از مشاغل مربوط به نفت، پروژه هاى بسیار 
بزرگى را تعریف کرده  است که «قدیه» یکى از آنهاست 
تا اهدافى همانند ایجاد هیجان، خالقیت، الهام بخشى، 
کارآفرینى و فرصت هاى سرمایه گذارى را در جامعه ایجاد 

کند.

در برنامه ایجاد این شــهر گفته شــده که با ایجاد قدیه 
ساالنه 30 میلیارد دالر به اقتصاد عربستان کمک مى شود 
چرا که سعودى ها اکنون این مقدار را صرف گردشگرى 
در دیگر کشورها مى کنند و با ساخت این پروژه این مقدار 
پول دیگر در عربستان هزینه خواهد شد.  این پروژه عالوه 
بر حمایت مالى از صندوق ســرمایه گذارى عمومى از 
باالترین سطح حمایت هاى سیاسى هم برخوردار است. 
در اهداف این پروژه عنوان شده است که اکنون دو سوم 
شهروندان عربســتان زیر 35 سال هســتند و به دنبال 
زندگى با کیفیت ترى هســتند و قدیه مى تواند امکانات 

تفریحى در سطح کیفیت جهانى را براى آنها ایجاد کند.
پادشاه عربستان در مراســمى در 28 آوریل سال 2018 
پروژه شــهر قدیه را افتتاح کرد و فاز اول این پروژه قرار 
است در سال 2022 افتتاح شود. شــهر قدیه با اتومبیل 
حدود 40 دقیقــه از مرکز ریاض، پایتخت عربســتان، 

فاصله دارد.

تصاویرى از بنر هاى تبلیغاتى در ســطح شهر زنجان در 
صفحات اجتماعى منتشر مى شود که واکنش هاى متفاوت 

کاربران را در پى داشته است.
کاربران عقیده دارند شهردارى زنجان اگر تمایل به ارائه 
چنین فعالیت هایى دارد بهتر اســت بیلبورد و استند هاى 
تبلیغاتى اش را در اختیار نهاد ها و ســازمان هاى مربوطه 
قرار دهد تا کســانى که در زمینه روابط و شناخت خانواده 
سررشــته اى ندارند نظریه و رهنمود هاى بى اساس ارائه 
ندهند. کاربرانى نیــز در واکنش به ایــن بنر ها جمالت 
بســیارى با محتواى طنز بیان مى کنند و عنوان مى کنند 

ظاهراً روابط عروس و مادر شوهر در شهر زنجان به جا هاى 
باریک کشیده شــده و زمینه ساز نصب چنین بنر هایى در 
سطح شهر شده است و البته این مســئله نباید بى ارتباط 
با نام شهر باشد. همچنین جمعى از کاربران، از طرح ارائه 
شده براى این موضوع انتقاد کردند و موضوع آن را بیشتر 

به تبلیغ کودك همسرى نزدیک تر مى بینند.
گروهى از کاربران نیز عقیده دارند نــه تنها این بنر ها به 
دالیل مختلف جالب نیستند و جلب توجه نمى کنند بلکه 
کمکى به بهتر شدن روابط عروس و مادر شوهر نخواهد 

کرد چرا که غالباً  هر یک حق را به خود خواهند داد.

بدهى بانک ایــران زمین به بانک مرکــزى و صندوق 
توسعه ملى طى سه ماه ابتداى امســال به صفر رسیده  
است. در پایان سال گذشته بدهى به بانک مرکزى 23 
هزار و 590 میلیارد ریال بوده و طى ســه ماهه امسال 

این رقم صفر شــد. در مقابل مطالبات از بانک ها و سایر 
مؤسسات اعتبارى به 1453 میلیارد ریال در فصل نخست 
امسال رسید. مطالبات بانک ایران زمین از بانک مرکزى 
29 هزار و 211 میلیارد ریال شده که نسبت به سال 97 

رشدى نداشته است.
بانک ایران زمین در سه ماهه نخست امسال بالغ بر 28 
هزار و 822 میلیارد ریال تســهیالت پرداخت کرده که 
حدود 5 درصد نســبت به پایان سال گذشته رشد داشته 

است  و رکورد یکساله را طى سه ماه ثبت کرد. درآمد بانک 
یا همان سود وجه التزام بانک در این دوره با پرداخت 28 
هزار میلیارد ریال تسهیالت، بیش از 1052 میلیارد ریال 

شده است.

بانک ایران زمین به بانک مرکزى بدهى ندارد

پرونده اصالحات عربستان به ساخت بزرگ ترین پروژه تفریحى جهان رسید

اینجا الس وگاس سعودى هاست!

رئیس پلیس فرودگاه هاى کشــور توضیحاتى را درباره 
ویدیوى منتشر شده در فضاى مجازى از یک خواننده در 

فرودگاه مهرآباد ارائه کرد.
سردار حســن مهرى با اشاره به حواشــى منتشر شده 
پیرامون دســتگیرى حامد زمانى، گفت: ساعت 7 و 45 
دقیقه روز پنج شنبه ســوم مردادماه، فردى به نام حامد 
زمانى به همراه فرد دیگرى براى پرواز به مقصد کرمان، 
وارد فرودگاه مهرآباد شدند که مأموران گیت ورود پس از 
بازرسى کیف فرد همراه این خواننده متوجه وجود ادوات 

ممنوعه شده و آن را متوقف کردند.

وى با بیان اینکه در این حین این خواننده به علت توجیه 
نبودن ضمــن حمایت بى مورد از فرد مجــرم، در انجام 
وظایف پلیس نیز دخالت کرد، گفت: این خواننده حتى 
اقدام به فیلمبردارى غیر قانونى از اقدامات پلیس فرودگاه 
کرد که مأموران پلیس که متوجه این موضوع شــدند، 

گوشى تلفن همراه وى را ضبط کردند.
مهرى با بیان اینکه بــراى این خواننده و فرد همراهش 
پرونده اى تشکیل شد، گفت: این پرونده به مقام قضایى 

ارجاع شده و با قرار التزام به حضور نامبرده، وى آزاد شد.
رئیس پلیس فرودگاه هاى کشــور با بیــان اینکه این 
خواننده هنگام اخذ گوشــى مقاومت کرده، گفت: هیچ 
گونه درگیرى میان پلیس با حامد زمانى رخ نداده است 
و  مدارك و مستندات تصویرى ا ین حادثه نیز نزد پلیس 

فرودگاه وجود دارد.
مهرى با بیان اینکه این پرونده در حال پیگیرى از سوى 
پلیس است و متهم نیز در پى درگیرى با مأموران فرودگاه 
به دادسرا احضار شــده، گفت: هر کس در هر مقامى که 
باشد اگر مرتکب تخلفى شــود، پلیس موظف است که 
طبق قانون با وى برخورد کند و در این پرونده نیز همین 

رفتار انجام شد.

توضیح پلیس درباره ماجراى حامد زمانى

روزهاى پایانى هفته قبل در یک واقعه شوکه کننده در یزد 
رخ داد. چهار عضو یک خانواده به صورت گروهى دست 
به خودکشى زدند. بنابر اخبار غیررسمى، مادر این خانواده 
غیربومى اما ســاکن یزد با تزریق زیاد انسولین به خود، 
خودکشى مى کند. سه فرزند این خانواده شامل دو دختر 
و یک پسر بعد از اطالع به اورژانس، در یک اقدام عجیب 
و قبل از رسیدن نیروهاى امدادى با مصرف قرص برنج 

دست به خودکشى مى زنند.
وقتى نیروهــاى امدادى بــه محل زندگى ایــن افراد 
مى رسند متوجه خودکشى شــده و بعد از تالش، موفق 

مى شوند پسر این خانواده را نجات دهند.
به دلیل وضعیت نامناسب تنها بازمانده این حادثه، انگیزه 
و دالیل این خودکشى گروهى مشخص نیست و تالش 

کارآ گاهان براى ریشه یابى حادثه همچنان ادامه دارد.

خودکشى خانوادگى در یزد

بیلبورد هایى براى 
بهتر شدن روابط عروس و مادرشوهر! سردار حسن مهرى، فرمانده پلیس فرودگاه هاى کشور 

در واکنش بــه پخش خبرى مبنى بر دســتگیرى اتباع 
ایرانى در تایلند به اتهام حمل مواد مخدر اظهار کرد: این 
موضوع شایعه اى بیش نیســت و هیچ فردى از طریق 
مبادى هوا یى خروج از کشور در فرودگاه هاى تایلند به 

اتهام مواد مخدر دستگیر نشده است.
وى افزود: چند روزى است که خبرى مبنى بر دستگیرى 
150 تبعه ایرانى در ســال 97 در فرودگاه هاى تایلند در 
فضاى هاى مجازى و خبرى منتشر شده که با پیگیرى 

ما از وزارت خارجه این موضوع قویاً تکذیب مى شود.
فرمانده پلیس فرودگاه هاى کشور تصریح کرد: محسن 
محمدى، سفیر جمهورى اســالمى ایران در بانکوك 
اعالم کرده که خوشبختانه با عنایت به اقدامات مؤثر و 
پیشگیرانه پلیس فرودگاه هاى کشور در کنترل و بازرسى 
دقیق مبادى خروجى هوایى با هدف جلوگیرى از خروج 
مواد مخدر از ایران در سال 97 هیچ تبعه ایرانى به اتهام 
مواد مخدر در فــرودگاه هاى تایلند بــه این نمایندگى 

گزارش نشده است.

اصل شایعه دستگیرى چند ایرانى در فرودگاه تایلند
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روایتى  زنانه از
 سینماى اجتماعى 

برنامه «زاویه دید» از امروز 8 مرداد، سـه شنبه هاى هر 
هفته در مرکز تخصصى بانوان آفتاب برگزار مى شـود. 
لیال لنـدى، مدیر مرکز تخصصـى بانوان آفتـاب اظهار 
کرد: اسم این برنامه هدفمند انتخاب شـده و از 8 مرداد، 
سه شنبه هاى هر هفته از ساعت 9 و30 دقیقه تا 12 و30 
دقیقه به اکـران و تحلیل فیلم هاى اجتماعى سـینماى 

ایران ویژه بانوان مى پردازد.

اصفهان بعد از 10 سال
 زنده شد

بعـد از ده سـال خشکسـالى، بـا بارندگـى هاى امسـال، 
کشـاورزى اسـتان اصفهان رونق یافت. رئیس سـازمان 
جهاد کشاورزى اسـتان اصفهان گفت: با تالش باغداران 
اصفهانـى، 15 هـزار هکتار باغ آبیارى شـد و بـا همیارى 
کشـاورزان 30 هزار هکتار زمین زیر کشت رفت. مهرداد 
مرادمند افزود: اسـتان اصفهان 170 هزار کشاورز دارد که 
60 درصد آنها در حوزه زاینده رود به کشـت و کار مشغول 
هستند و با زنده شدن زاینده رود، کشاورزى را از سر گرفتند. 

طعم سفر ارزان
 با «زندگى در سفر»

برنامـه کارگاهى «زندگى در سـفر» روز پنج شـنبه 10 
مرداد در کتابخانه مرکزى برگزار مى شود. علیرضا مساح، 
رئیس اداره گردشـگرى سـازمان فرهنگى، اجتماعى و 
ورزشـى شـهردارى اصفهان پیرامون این کارگاه اظهار 
کرد: کارگاه «زندگى در سفر» به مردم یاد مى دهد چگونه 
ارزان و حرفه اى سفر کنند. وى با بیان اینکه این موضوع 
باید براى مردم فرهنگسازى شـود، افزود: شهروندان با 
حضور در این کارگاه که روز پنج شـنبه 10 مرداد ماه در 
سالن اجتماعات کتابخانه مرکزى برگزار مى شود، از سید 
وحید منافى که سـفرهاى ارزان بسـیارى داشته است، 

تجربه کسب مى کنند.

تخریب کاروانسراى تاریخى 
با سـاخت مجتمع تجارى در کنار کاروانسراى تاریخى 
نجف آباد این کاروانسـرا به مرور در حال تخریب است. 
مدیرعامل انجمن دوستداران میراث فرهنگى نجف آباد 
با اشاره به متصل شدن این کاروانسرا در زمان ساخت به 
تیمچه  تاریخى «نوریان» که در زمان قاجار مرکز خرید 
و فروش بادام بوده است، گفت: تجار هندى براى خرید 
بادام به نجف آباد مى آمدند و این کاروانسرا مکان استقرار 
و استراحت این تجار بود. حسین نجفى پور افزود: در حال 
حاضر نیز ایـن بناى تاریخـى به انبار زباله  کاسـب هاى 

اطراف کاروانسرا تبدیل شده است.

خلق نقش و نگارهاى بدیع 
روى سنگ

گوهرتراشـان فنى و حرفه اى خوروبیابانـک در کارگاه 
گوهرتراشـى بـر روى سـنگ هـاى رنگارنـگ نقش و 
نگارى بدیع خلق مى کنند. رئیس مرکز فنى و حرفه اى 
خوروبیابانک گفت: در این کارگاه در هر دوره سه ماهه ده 
کارآموز، مهارت تراش سنگ هاي قیمتی و نیمه قیمتی 
را فرا مى گیرند. على عشقى افزود: هنرجویان این رشته 
می توانند با گرفتن آموزش هـاي الزم گواهی مهارت را 
کسب کنند و با سـرمایه گذارى 20 میلیون ریالى به کار 

خود ادامه دهند و اشتغال ایجاد کنند.

انتخاب 3 دوبلور اصفهانى 
ابوالقاسـم صفریـزدى، مسـئول دوبلـه همزمان سـى 
و دومین جشـنواره بیـن المللى فیلـم هاى کـودکان و 
نوجوانـان گفـت: در حالى که روز شـمار سـى و دومین 
جشنواره بین المللى فیلم هاى کودکان و نوجوانان آغاز 
شده اسـت، در نهایت سـه نفر از نوجوانان براى اجراى 
دوبله همزمان آثار سینمایى جشنواره فیلم هاى کودکان 
و نوجوانان اصفهان انتخاب شدند. سى و دومین جشنواره 
بین المللى فیلم هاى کودکان و نوجوانـان 28 مرداد تا 4 
شهریور امسال به دبیرى علیرضا تابش در شهر تاریخى 

اصفهان برگزار مى شود.

خبر

نشست مدیر عامل و معاونین بانک رفاه کارگران با هیئت 
نمایندگان اتاق بازرگانى اصفهان در سالن اجتماعات اتاق 

اصفهان برگزار شد. 
رئیس اتاق بازرگانى اصفهان در این نشست گفت: بخش 
ارزى یکى از بخش هاى مهم و اثرگذار هر بانک است و 
بانک رفاه با تقویت این بخش مى تواند در اقتصاد استان 
اصفهان نقش مؤثرى ایفا کند. مسعود گلشیرازى با اشاره 
به سپرده گذارى ساالنه  105 هزار میلیارد تومان در استان 
اصفهان گفت: بانک رفاه کارگران مى تواند سهم بیشترى 

از این سهم را به خود اختصاص دهد.
مدیر عامل بانک رفاه کارگران نیز در این نشست مجموع 

دارایى ها این بانک را 110 هزار میلیارد تومان عنوان کرد 
و گفت: میزان سپرده هاى نزد بانک رفاه بالغ بر 90 هزار 

میلیارد تومان بوده است. 
محمد على سهمانى اصل، معوقات بانکى بانک رفاه در 
استان اصفهان را یک درصد عنوان کرد و افزود: این در 
حالى است که این سهم در سایر بانک ها 11 درصد است 
و این مهم نشان از همراهى مشــتریان بانک دارد. وى 
از افزایش 30 درصد حد اختیارى  سرپرســتى بانک رفاه 
کارگران  استان اصفهان خبر داد و گفت: چنانچه سرپرست 
بانک رفاه استان درخواست افزایش حد اعتبارى داشته 

باشد با موافقت هیئت مدیره رو به رو خواهد شد.

با حضور شهردار، رئیس و اعضاى شوراى شهر، سایر 
مقامات و نیز  بیش از 4400 نفر از قشرهاى مختلف، 
پویش «لبخند آب» در شهرستان دهاقان برگزارشد.

مدیر آبفا دهاقان با ابراز خرســندى از استقبال قابل 
توجه مردم در برگزارى جشــن «لبخند آب» اعالم 
کرد: ایــن پویش «لبخنــد آب» با هــدف تعامل و 
همکارى بیــش از پیش مردم در رابطــه با مدیریت 
مصرف آب از سوى روابط عمومى و آموزش همگانى 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در دستور کار 

قرار گرفت. 
زارعان با اشــاره به کاهش مصرف سرانه آب شرب 

در شهرستان دهاقان اعالم کرد: سرانه مصرف آب 
شرب در سال 97 در  دهاقان نسبت به سال 96 بیش 
از 4 درصد کاهش یافت که این رویداد تنها به دلیل 

مصرف صحیح آب توسط مردم تحقق یافت.
مدیر آبفا دهاقان باتوجه به افزایش بى سابقه دما در 
تابستان سال جارى عنوان کرد: در تابستان سال 98 
دما نسبت به ســال هاى قبل بسیار افزایش یافت بر 
این اساس از مردم مى خواهیم در مصرف درست آب 
بیش از گذشــته دقت کنند به ویژه در زمان پیک به 
مواردى که منجر به مصرف بهینه آب مى شود بیشتر 

توجه کنند.

برگزارى پویش «لبخند آب» 
با حضور 4400 نفر در دهاقان

معوقات بانک رفاه در اصفهان 
فقط یک درصد است

نماینده مردم شاهین شــهر، میمه و برخــوار در مجلس 
شوراى اسالمى گفت: سیاست مســئوالن وزارت نیرو 
دفع الوقت و سوزاندن زمان اســت، همواره مسائل را به 

آینده موکول مى کنند و تصمیمى نمى گیرند.
حسینعلى حاجى دلیگانى در گفتگو با «فارس» اظهار کرد: 
دبى تصفیه خانه باباشیخعلى حداکثر 11/5 مترمکعب بر 
ثانیه و افق ترسیمى براى آن نیز تا سال 1386 بوده و اداره 
آب منطقه اى و اداره آب و فاضالب باید پیش از آن سال 
سامانه دیگرى را راه اندازى مى کرده که تاکنون این اتفاق 

نیافتاده است.
نماینده مردم شاهین شــهر، میمه و برخــوار در مجلس 
شوراى اســالمى ادامه داد: با توجه به افزایش جمعیت، 
على رغــم مدیریت مصــرف، نیاز آب شــرب به 14/5 
مترمکعب بر ثانیه رسیده و نقاطى که در ارتفاع باالترى 

قرار گرفته اند با قطعى آب مواجه مى شوند. از سوى دیگر 
سطح منابع آب زیرزمینى به شدت پایین رفته و در دشت 
برخوار طى 50 سال گذشته ارتفاع آب 250 متر کاهش 
پیدا کرده و آبى براى برداشــت به منظور رفع کمبودها 

وجود ندارد.
حاجى دلیگانى علت اصلى اجرایى نشدن سامانه دوم را 
عدم اراده مسئوالن اجرایى در وزارت نیرو عنوان و تصریح 
کرد: سیاست مسئوالن وزارت نیرو دفع الوقت و سوزاندن 
زمان است، همواره مسائل را به آینده موکول مى کنند و 
تصمیمى نمى گیرند، از سوى دیگر برخى نمایندگان در 
استان هاى همجوار موضعگیرى هاى نادرستى دارند اما 

شاهد برخوردى از سوى دستگاه هاى مسئول نیستیم.
نماینده مردم شاهین شــهر، میمه و برخــوار در مجلس 
شوراى اسالمى اضافه کرد: چیت چیان در دوران تصدى 

وزارت نیرو بر اساس برداشــتى نادرست، دستور توقف 
پروژه ســامانه دوم را صادر کرد امــا راه جایگزینى قرار 
نداد، وزارت نیرو به جاى تصمیم گیرى بر اساس نظرات 
کارشناسى، تحت تأثیر ظاهرسازى ها قرار مى گیرد. وى 
در مثالى عنوان کرد: مثًال گفته مى شود با راه اندازى این 
پروژه آب مازاد بر سهمیه به اصفهان اختصاص مى یابد، در 
حالى که سامانه دوم از محل تخصیص آب شرب استان 

اصفهان است.
نماینده مردم شاهین شــهر، میمه و برخــوار در مجلس 
شوراى اسالمى با اشاره به اینکه مسئوالن باور نمى کنند 
که استان اصفهان هم مى تواند مشکالتى داشته باشد، 
بیان کرد: الزمه حل مشکل باور به وجود مشکل است اما 
مجلس و دولت شناخت درستى از مشکل ندارند و تصور 

مى کنند در حال نقش بازى کردن هستیم.

نماینده مردم شاهین شهر با اشاره به اینکه مسئوالن باورشان نمى شود اصفهان مشکل آب دارد:

فکر مى کنند نقش بازى مى کنیم

آشنا نبودن به فنون شنا باز هم در زاینده رود قربانى 
گرفت. دبیر مدیریت بحران شهرستان لنجان گفت: 
ظهر روز یک شنبه درپى تماس یکى از شهروندان 
با سامانه 125 مبنى بر غرق شــدن پدر و پسرى در 
رودخانه زاینــده رود در محدوده شــهر چمگردان، 

مأموران آتش نشانى به محل حادثه اعزام شدند.  
سعید عابدى با بیان اینکه مأموران آتش نشانى جسد 

این پسر بچه ده ســاله را به همراه پیکر بى جان پدر 
40 ساله اش  از آب خارج کردند، افزود: آشنا نبودن به 

فنون شنا علت این حادثه ناگوار گزارش شد . 
بنابر اعالم پزشکى قانونى در تابستان امسال با جان 
باختن حدود 30 نفر در کانال ها، اســتخرهاى آب 
کشــاورزى و رودخانه زاینده رود، آمار غرق شدگى 
ساکنان استان اصفهان در مقایســه با مدت مشابه 

پارسال دو برابر افزایش یافته است.
در همین حال مدیر حوادث و فوریت هاى پزشــکى 
استان اصفهان گفت: از ابتداى امسال تاکنون 3154 
گزارش غرق شدگى در اســتان گزارش شده که از 
این تعداد 31 نفر بر اثر آشــنا نبودن به فنون شنا در 
رودخانه ها و کانال هاى آب جان خود را از دســت 
دادند. غفور راستین از دو برابر شدن آمار جان باختگان 
بر اثر غرق شدگى در استان خبر داد و افزود: 84 درصد 
غرق شدگان این مدت را مردان و 16 درصد را بانوان 

تشکیل دادند. 

عضو هیئت علمى دانشــگاه علوم پزشکى اصفهان 
گفت: شناسایى و تشــکیل پرونده هاى مبتالیان به 
MS در اصفهان و مقایسه آن با آمارهاى کشورى 
موجب شد بسیارى از متخصصان و صاحب نظران، 

این شهر را پایتخت این بیمارى در ایران بنامند.
فرشته اشترى در گفتگو با «ایرنا» افزود: تالش هاى 
بسیارى براى جمع آورى اطالعات آمار بیماران مبتال 
به MS در سطح استان انجام شده که بر اساس آن 
بالغ بر 8000 نفر بیمار MS در اســتان وجود دارد و 
عالوه بر این تعداد، شمارى دیگر از بیماران هستند 
که در مراکز درمانى منطقه پرونده ندارند و به علت 

ورود بیمارى به مراحل حاد، متأسفانه زمینگیر شدند 
و تحت درمــان قرار نگرفتند. وى افــزود: به اعتقاد 
برخى از پزشــکان متخصص مغز و اعصاب شیوع 
این بیمارى در استان هاى اصفهان، تهران، اراك و 
فارس از دیگر استان ها بیشتر است و علت آن هنوز 

مشخص نشده است.
اشــترى اعالم کرد: میزان ابتــالى خانم ها به این 
بیمارى در تمامى نقاط جهان، بیشتر از آقایان است، 
به عنوان نمونه در اســتان اصفهان زنان ســه برابر 
مردان به MS مبتال مى شوند ولى به طور معمول این 
بیمارى در آقایان با شدت و سرعت بیشترى گسترش 
مى یابد. وى خاطرنشــان کرد: هنوز علت اصلى این 
بیمارى مشخص نشده اســت و فرضیه هایى مانند 
آلودگى برنج لنجان و آلودگى آب استان که پیش از 
این از علل شیوع زیاد این بیمارى در اصفهان اعالم 

شده بود، مبنا و اثبات علمى ندارد.
این پزشک از وجود داروهاى داخلى براى این بیمارى 
خبر داد و اضافه کرد انجمــن MS واقع در خیابان 
باهنر اصفهان با عقد قرارداد با علوم پزشکى اصفهان 
امکانات خوب و همچنین درمان با هزینه پایین را به 

مبتالیان ارائه مى دهد.

جانشین پلیس راه فرماندهى انتظامى استان اصفهان 
گفت: 50 درصد از تصادفات استان اصفهان به دلیل 
خستگى و خواب آلودگى راننده، 30 درصد از تصادفات 
به دلیل رعایت نکردن سرعت هاى مجاز و مقرره و 15 
الى 20 درصد تصادفات به دلیل رعایت نکردن حق 

تقدم اتفاق مى افتد.
سرهنگ زارع در گفتگو با «باشگاه خبرنگاران جوان» 
ادامــه داد: رانندگانى که مســافت هاى طوالنى را 
طى مى کنند بیشــتر در معرض خواب آلودگى قرار 
دارند، همچنیــن آزادراه هــا و بزرگراه هاى اطراف 
اســتان اصفهان داراى مســیر بســیار یکنواخت و 
خسته کننده اى اســت که این امر نقش مهمى در 

تشدید خستگى رانندگان دارد.
جانشین پلیس راه فرماندهى انتظامى استان اصفهان 
با اشاره به اینکه سرعت غیر مجاز، شدت آسیب ها را 
در تصادفات افزایش مى دهد افزود: آســیبى که در 
تصادف ماشین با سرعت 90 کیلومتر در ساعت براى 

سرنشینان اتفاق مى افتد مانند پرت شدن یک فرد از 
طبقه اول ساختمان، آسیب هاى وارده در سرعت 110 
کیلومتر بر ساعت مانند پرتاب شدن از طبقه پنجم و 
صدمات ناشى از تصادف در سرعت 125 کیلومتر در 
ساعت مانند پرتاب شدن راننده از طبقه نهم ساختمان 

به پایین است.
سرهنگ زارع ادامه داد: از دیگر دالیل شدت آسیب ها 
در ســرعت باال مى توان به کند شدن عکس العمل 
راننده اشــاره کرد، چراکه در سرعت هاى غیر مجاز 
راننده فرصت کافى براى تصمیم گیرى درست ندارد.
او تصریح کرد: افزایش وزن اجسام در سرعت هاى 
باال، نکته مهمى است که شدت آسیب هاى وارده در 
تصادفات را افزایش مى دهد، براى مثال، مغز انسان 
در حالت طبیعى 1/5 کیلوگــرم وزن دارد اما همین 
وزن در سرعت 90 کیلومتر در ساعت به 48 کیلوگرم 
و در سرعت 130 کیلومتر در ساعت به 55 کیلوگرم 

افزایش مى یابد.
جانشین پلیس راه فرماندهى انتظامى استان اصفهان 
تأکید کــرد: از دیگر عامل تصادفات که بیشــتر در 
کمربندى ها و 30 کیلومترى شهر هاى بزرگ حادث 
مى شود، رانندگى تحت فشار است، بدین معنى که 
رانندگان اقدام به الیى کشى، رعایت نکردن فاصله 
طولى، تغییر ناگهانى خط حرکت و سرعت هاى غیر 
مجاز مى کنند، که این نوع رانندگى بسیار خطرآفرین 
اســت و نه تنها براى راننــدگان متخلف بلکه جان 
سایر رانندگانى که با رعایت کامل قوانین و مقررات 

رانندگى مى کنند را به خطر مى اندازد.

2 نفر دیگر هم غرق شدند

8000 بیمار مبتال به MS در استان اصفهان
 وجود دارد

3 دلیل مرگ در جاده هاى اصفهان

معاون نظــارت و پایــش اداره کل حفاظت محیط 
زیست استان اصفهان گفت: افزایش جمعیت زاغى 
در اصفهان نگران کننده نیســت، زیرا چرخه طبیعت 
قابلیت خود کنترلى دارد و به مرور اثرات رقابتى این 
گونه بر دیگر گونه هاى زیستى از جمله گنجشکسانان 

کمتر مى شود.
طى سال هاى اخیر جمعیت زاغى در شهر اصفهان و 
دیگر شهرها به حدى زیاد شده که امکان زیست را از 
سایر گونه هاى پرندگان از جمله گنجشک ها گرفته 
است. در برخى موارد دیده شده که زاغى ها به زور النه 
سایر پرندگان را تخریب و تصاحب کرده و جوجه هاى 

آنها را زنده خوارى و تلف مى کنند.
به گفته برخى صاحب نظران افزایش جمعیت زاغى 
یکى از دالیل کاهش جمعیت گنجشکسانان و سایر 
پرندگان کوچک در منطقه است از سوى دیگر افزایش 
جمعیت زاغى ها ســبب نگرانى برخى از شهروندان 
شــده  تا جایى که برخى براى از بین بردن این گونه 

زیستى تالش مى کنند.
در همین ارتباط حسین اکبرى، معاون نظارت و پایش 
اداره کل حفاظت محیط زیست در گفتگو با «ایمنا» 
اظهار کرد: وقتى یک گونه زیســتى زیستگاه امن و 
منابع غذایى خوبى در دسترس دارد، افزایش جمعیت، 

طبیعى است. 
وى افزود: زاغى گونــه اى از خانواده کالغان و همه 
چیز خوار اســت که از منابع غذایى گیاهى، گوشتى و 
پروتئینى تغذیه مى کند. زاغى قابلیت سازگارى با همه 
گونه هاى طبیعى در محیط هاى شهرى و روستایى را 
دارد و گونه اى است که مى تواند با رقابت بر سر مواد 
غذایى، نسبت به گونه هاى دیگر غالب و برنده باشد و 
به نوعى یک رقیب مؤثر براى سایر گونه هاى پرندگان 
است. اما برخى ها از زاغى به عنوان آفت یاد مى کنند 
چرا که وجود آن در مزارع مى تواند به صورت جزیى بر 

محصوالت کشاورزى تأثیر داشته باشد. 
معاون نظارت و پایش اداره کل حفاظت محیط زیست 
اســتان گفت: افزایش جمعیت زاغــى در اصفهان 
مسئله اى نگران کننده نیست زیرا چرخه هاى طبیعت 
قابلیت خود کنترلى دارد و نیاز به دخالت انسان براى 

کنترل این گونه زیستى نیست. 
وى اظهار کــرد: در چرخه طبیعت ســایر گونه هاى 
زیستى در رقابت با زاغى خودشان را با محیط سازگار 
مى کنند و به مرور اثرات رقابتى این گونه بر گونه هاى 
دیگر مانند گنجشکســانان، کبوترها و دیگر گونه ها 
کمتر مى شود براین اســاس هرگونه دستکارى در 

طبیعت به صالح نیست. 

افزایش جمعیت زاغى در اصفهان نگران کننده نیست

مدیر کل گمرك اصفهان گفت: در چهار ماهه نخست سال 
98، بالغ بر 1199 میلیارد و 603 میلیون ریال درآمد توســط 
گمرك اصفهان کســب و به خزانه واریز شده که این عدد 

نسبت به مدت مشابه سال قبل 88 درصد رشد داشته است.
رسول کوهســتانى عمده ترین کاالهاى صادراتى از استان 
اصفهان را آهــن و فوالد بــه ارزش 624 میلیــون دالر، 
محصوالت پتروشــیمى 264 میلیــون دالر، محصوالت 
شیمى آلى 88 میلیون دالر و فرش 54 میلیون دالر برشمرد 
و اظهار کرد: مهمترین کشورهاى مقصد کاالهاى صادراتى 
استان اصفهان عراق با 485 میلیون دالر و 24 درصد، چین 
با 286 میلیون دالر و 14 درصد، افغانســتان با 176 میلیون 
دالر و 9 درصد، پاکســتان با 131 میلیون دالر و 6 درصد و 
امارات متحده عربى با 124 میلیون دالر و 6 درصد ســهم 
از کل صادرات استان هســتند.  وى با بیان اینکه مهمترین 
کاالى وارداتى گمرك اصفهان طى چهار ماه سال جارى، 
ماشــین آالت برقى 48 میلیون دالر، وسایل مکانیکى 33 
میلیون دالر و آهن و چدن 20 میلیون دالر بوده است، افزود: 
عمده ترین کشــورهاى صادرکننده کاال به مقصد گمرك 
اصفهان، چین با 19 درصد، مالزى با 14 درصد، ایتالیا با 13 
درصد، آلمان 13 درصد و کره جنوبــى با 12 درصد، به خود 

اختصاص داده اند.

عراق همچنان مقصد اول 
صادرات اصفهان است

ســال 94 بود که وزارت صمت عرضه قلیــان در اماکن 
عمومى را ممنوع اعــالم کرد و در پــى اقدام هماهنگ 
مسئوالن استان اصفهان از معاونت بهداشتى دانشگاه علوم 
پزشــکى تا قوه قضاییه، تمامى قلیان خانه هاى اصفهان 
جمع شدند اما ســال 96 با تجمع اعتراضى صاحبان این 
قلیان خانه ها و حمایت برخى نمایندگان مجلس، مسئوالن 
پا پس کشیدند. مخالفان تعطیلى قلیان خانه ها معتقدند با 
تعطیلى این واحدها دردى دوا نمى شود، تنها تعدادى شغل 
از بین مى رود و از روى زمین بــه زیرزمین خواهد رفت، 

مى گویند اگر مى خواهید مردم سمت دود نروند باید درباره 
عوارض مصرف قلیان آموزش دهید تا جامعه خودش به 
این ســمت نرود وگرنه با اقدامات قهرى نمى توان با این 

مشکل برخورد کرد.
معاون بهداشــتى دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان نظر 
متفاوتى دارد. کمال حیدرى مى گوید: طبق بررسى  ها 76 
درصد مصرف کنندگان دخانیات از عوارض آن اطالع دارند 

و مشکل اصلى کمبود آموزش نیست.
پیش از این محمدجواد فشــارکى، مدیر بازرسى اصناف 
استان اصفهان هم به «فارس» گفته بود: در پروانه کسب 
متقاضیانى که از فروردین 97 به بعد درخواســت ایجاد 
چایخانه را داشته اند عدم عرضه قلیان به صراحت اعالم 
شده، یعنى این واحدها صرفاً مى توانند چاى و شربت عرضه 
کنند، کمتر از صد واحد صنفى مجوز عرضه قلیان دارند که 

مجوز همه این واحدها تا سال 1402 به پایان مى رسد.

حســین صفارى، رئیس اداره بهداشــت محیط معاونت 
بهداشتى دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان در این رابطه 
اظهار کرد: اتحادیه چایخانه داران در سال 92 منحل شد 
اما درحالى که هیچ کدام از واحدها صالحیت بهداشــتى 
نداشتند با اصرار اصناف 60 پروانه تمدید شد و با یک اقدام 
غیرقانونى به 200 واحد مجوز دادند تا اتحادیه تشــکیل 
شود، بازرسى اصناف موافق ترویج دود نیست اما از آنجا 
که بخشى از اصناف اســت از منافع صنف چایخانه داران 

حمایت مى کند.
شاید استفاده از لفظ رشد قارچ گونه براى گسترش قلیان 
خانه ها را اغراق بدانید اما معاون بهداشتى دانشگاه علوم 
پزشکى اصفهان مى گوید: روزانه حداقل ده مرکز عرضه 
قلیان در استان را پلمب مى کنیم اما مجدداً پروانه مى گیرند، 
تاکنون 11360 قلیان را جمــع آورى کرده ایم و اآلن با 

مشکل فضا براى نگهدارى این قلیان ها مواجهیم.

روزانه 10 مرکز عرضه 
قلیان پلمب مى شود اما 
مجدداً پروانه مى گیرند!
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بهزاد خداویسى، بازیگر سینما وتلویزیون کشــورمان که این شب ها بازپخش سریال 
«سرنخ» را در آى فیلم2 و مختص بینندگان فارســى زبان تاجیکستانى و افغانستانى 
دارد درباره حضورش در این سریال توضیح داد: «سرنخ»، سریال موفقى به ویژه در ژانر 
خودش بود. این مجموعه قصه هایى داشت که نه مطلقاً پلیسى و خشک بودند و نه دور 
از شم و شگردهاى کارآگاهى. یعنى در حالى که شما سریالى پلیسى را دنبال مى کردید، 
قصه هاى مصورى از چگونگى ارتباط عاطفى آدم هــا را در آن مى دیدید. ارتباط میان 
خانواده، مادر، پیچیدگى هاى روحى انسان ها و مواردى از این قبیل نیز در این سریال 
پررنگ بود و همین لطافت ها زمختى قصه هاى پلیسى را نرم مى کرد. به این ترتیب، 
قصه ها نه فقط براى مخاطب عالقه مند به ژانر پلیسى بلکه براى مخاطب به طور عام 
جذاب بود. این موضوع، راز محبوبیت «سرنخ» و سازندگانش است که از شخصیت هاى 
قصه هاى خود خاطرات بصرى پررنگى براى نسل عالقه مند به تلویزیون ساختند. 
همانطور که مى دانید این سریال هنوز هم یکى از بهترین مجموعه هاى ایرانى است.

خداویسى گفت: این سریال از محبوب ترین کارهاى کارنامه بازیگرى من از نگاه مردم 
است. یعنى بعد از مدتى غیبت و کم کارى در عرصه بازیگرى، مردم همچنان مرا به 
نام «مصطفى» سریال «سرنخ» و «مجید» قصه هاى «روزگار جوانى» مى شناسند. 
حتى برخى مرا با اسم «مصطفى» خطاب مى کنند و هنوز هم گاهى برایشان همکار 
جوان «امیرحسین اوصیایى» هستم که ارتباط طنازانه شان با هم حلقه هاى معمایى 
قصه ها را پیش مى برد. شاید باورش برایتان سخت باشد اما گاهى اگر جایى تصادف 
یا دزدى بشــود، برخى به  من که هنوز «مصطفى» قصه هاى «سرنخ» را به یادشان 

مى آورم، مراجعه مى کنند.
این بازیگر درباره انتخاب نقش هایش نیز توضیح داد: همیشه دوست داشته ام نقش هاى 
متفاوتى را تجربه کنم. حتى اگر نقش کوتاه، کمرنگ، منفى یا نقشــى باشد که دیده 
نمى شود، باز هم اگر متفاوت باشــد، آن را انتخاب مى کنم. حتى پیش آمده است که 
نقش اصلى به من پیشنهاد شده و با خواندن فیلمنامه تصمیم گرفته ام نقش کوچک اما 
جذابى را به جاى نقش اصلى بازى کنم. در این نقش کوچک الزم بوده است گریمى 
متفاوت داشته باشم و چندان هم دیده نشده ام اما براى درآوردن آن نقش زحمت زیادى 
کشیده ام. بنابراین، در کارنامه هنرى من از نقش سراسر مثبت تا نقش هاى منفى حتى 
نقش مأمور ساواك هم دیده مى شود. البته در ســال هاى اخیر که اولویتم کارگردانى 
است کمى روى انتخاب نقش ها حساس تر بوده ام. تالش کرده ام نقش هایى را بازى 
کنم که متفاوت تر از قبل است. اما شاید حاال آمادگى این را داشته باشم آن نقش هاى 
مثبت سال هاى پیش را در جایگاه مردى جاافتاده با گذر تجربه هاى پدرانه ایفا کنم. به 
عبارت دیگر، آماده هستم که نقش خودم را در زندگى بازى کنم. کارى که تالش دارم 

در عرصه نویسندگى تجربه اش کنم.
وى همچنین در پاسخ به اینکه کدامیک از نقش هایى که تا به حال ایفا کرده اید، بیشتر 
دوســت دارید نیز عنوان کرد: همه نقش هایم را دوست داشته ام و براى ایفاى شان از 
تمام توانم کمک گرفته ام، اما شــاید به لحاظ عاطفى نقش معلم قصه «خمره» را در 
فیلم موفق و درخشان ابراهیم فروزش که در ســال 70 کار شد، طور خاصى دوست 
داشته باشم. نقشى که تکرار نشد و سادگى و کششــى که در کاراکتر ساده معلم بود، 
براى بســیارى از مخاطبانى که ســریال ها و فیلم هاى مرا دنبال کرده اند، جذاب و 

دلنشین بوده است.
وى با بیان اینکه بازى در بیشتر ژانرها را تجربه کرده ام، اظهار کرد: در فیلم «من زمین 
را دوست دارم»، نقشم طنز بود و در کنار  علیرضا خمسه کار کردم. در سریال «سرنخ» 
نقش پلیس را داشتم و در «روزگار جوانى»، دانشجو و نقاش بودم. نقش «پرویز ثابتى» 

یکى از مهره هاى ساواك را نیز بازى کرده ام. در نتیجه فکر مى کنم هر بازیگرى الزم 
اســت ژانرهاى مختلف را تجربه و  در کارنامه کارى خود ثبت کند. همینطور من در 
مدیوم سینما با فیلم «ضیافت» استاد مسعود کیمیایى، «ایران سراى من» است از استاد 
پرویز کیمیاوى، «خمره» از ابراهیم فروزش و فیلم هاى دیگرى همچون «بانى چاو»، 
«قاصدك»، «عصیان»  و... فعالیت پررنگى داشته ام. آغاز فعالیت هنرى ام نیز با تئاتر 
بوده است و تا سال هاى اخیر همچنان تجربه بازى در صحنه تئاتر را دوست داشته ام 

روى صحنــه خــود را محک و هر چند ســال یک بار 
دیگر، همــه تجربه هاى مى زنــم. از ســوى 
عرصه کارگردانى به کار این ســال ها را در 

مى برم.

نامش با «ارتفاع پست» ابراهیم حاتمى کیا َسِر زبان ها 
افتاد، فیلم هایى چون «مزرعــه پدرى»، «صبحانه 
براى دو نفر» و سریال هایى مثل «معصومیت از دست 

رفته»، «فقط به خاطر تــو»،  «هنگامه»، «پیله هاى 
پرواز» و «خســته دالن» را در کارنامه خودش دارد. 
ســریال «براى آخرین بار» ماه مبارك رمضان ناِم 
رامتین خداپناهى را بیشتر مطرح کرد و بعد از «بانوى 
عمارت» هم مثِل همیشــه، ُپرکار نیست، البته در 
«گسل» و «پریا» و «اولین انتخاب» تلویزیون هم 

حضور داشته ولى بازیگر ُپرکارى نیست.
خداپناهى در این باره توضیح داد: دو ســریال براى 
عید و سریال «تک سواران» راما قویدل هم پیشنهاد 
شــد من نپذیرفتم چون اعتراض دارم؛ چرا باید یک 
دســتمزد 600میلیونى و ارقام افسانه اى به عده اى 
خاص داده شود و ما با این سابقه کار و عضویت در 
هیئت علمى دانشگاه نمى توانیم 
طلب دســتمزدهاى معقول هم 
داشته باشــیم؟ ســریعًا به ما خرده 

مى گیرند و انتقاد مى کنند.
وى تأکید کرد: چــرا ما نباید بگیریم؟ 
آیا سابقه و کار و سواد نداریم یا بد 
کار کردیم؟ چــرا برخى ها ماهانه 
صد میلیون و رقم هاى افســانه اى 
دیگر بگیرند و اگر ما براى سه ماه کار،  
صدمیلیون درخواســت کنیم، اعتراض مى کنند؟ 
اینجا عدالتى در کار نیست؛ البته استثنا هم وجود 
دارد متــن و کارگردان و عوامل خوب هســتند 
و با مبالــغ پایین تر هم پذیرفته ام. براى ســریال 
«بانوى عمارت» این اتفاق افتاد اما آن موقع دالر 
3800 تومان بود و امروز 14هزار تومان و پراید 70 

میلیون تومان.
این بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون تأکید کرد: هیچ 
سیســتم نظارتى نیســت که آنطور که باید و شاید 
بر حوزه دســتمزدها، کارهاى نازل و سخیف دنیاى 
تصویر اشرافى داشته باشد. من 20 سال براى رادیو 

و تلویزیون زحمت کشــیده ام خصوصًا در شبکه 3 
که کارهــاى رمضانى داشــتم 70 میلیون مخاطب 
تماشاگرش بوده اند. چرا با تمام این سابقه و کارنامه، 
نباید ما پیشنهاد کار درجه یک داشته باشیم؟ انگار ما 

بچه زن بابا هستیم!
خداپناهى به بیکارى و کم کار شدن هنرمندان کاربلد 
و حرفه اى اشــاره کرد و گفت: متأسفانه هنرنمایى 
بر فضاى هنرهاى نمایشى غلبه کرده و باعث شده 
هنرمندانى که حرفى براى گفتن دارند بیکار و کم کار 
شوند. آن زمان که کار مى کردم 30 سالم بود و امروز 
48 ساله شده ام اما با این همه سابقه کار بازیگرى و 
فعالیت هاى دانشگاهى، آرامش فکرى ندارم و نگران 
فردا هســتم، چرا باید چنین اتفاقى بــراى امثال ما 
بیافتد؟ و عده اى رقم هاى افســانه اى براى کارهاى 

سخیف بگیرند.
وى خاطرنشان کرد: این روزها از خودم مى پرسم؛ چرا 
این همه کارهاى سخیف با ارقام باال ساخته مى شوند 
و چرا با پدیده اى مثل پولشویى روبه رو شده ایم؟ چرا 
امثال ما نباید سالى 20 پیشــنهاد داشته باشند و سه 
کار درجه یک و خوب از میان آنها انتخاب شــود؟ در 
صورتى که دو پیشنهاد مى شود که یا ناگزیریم برویم 
و یا مثِل من ترجیح مى دهم دوران سخت زندگى را 

انتخاب کنم ولى بازیگِر هر کارى نشوم.
خداپناهى خاطرنشان کرد: به هر حال یک روز تاریخ 
قضاوت مى کند. خیلى از هنرمندان کاربلد و بادانش 
ما چنین روزگار سختى را دارند، هنرمندانى که تالش 
کرده اند ولى با آنها برخورِد غیرحرفه اى شده است. این 
درد و گرفتارى بیشتر عاید بازیگران و برخى از عوامل 
پشت صحنه شده  که بیشتر اوقات هم نادیده گرفته 
مى شوند، اما یک عده به قدرت البى و رفتار مافیایى 
باقى مانده اند. اینها هنرمند را دلسرد کرده و همه را به 

شکوه و شکایت واداشته است.

سهند جاهد، بازیگر جوان تلویزیون است که 
این روزها با سریال هاى «آچمز» و «سالم 
آقاى مدیر» مهمان خانه هــاى مخاطبان 

تلویزیون شده است.
این  بازیگــر جوان یکى از چهــره هاى نام 
آشناى دنیاى هنر است که بسیارى از عالقه 
مندان اجراى او را در کنار «عموپورنگ» در 

برنامه «فوق برنامه» به خاطر دارند.
اگر از مخاطبان تلویزیون باشــید حتمًا این 
شب ها سریال هاى «آچمز» و «سالم آقاى 
مدیر» که از شــبکه هاى 3 و 2 سیما پخش 
مى شوند را دیده اید. ســهند جاهد، بازیگر 
نقش «متین» در سریال «آچمز» است که 
در سریال «سالم آقاى مدیر» هم به ایفاى 

نقش پرداخته است.
این بازیگر جوان که اولین بار با اجرا در کنار 
«عمو پورنــگ» در برنامه کــودك «فوق 
برنامــه» در دنیاى هنر شــناخته شــد در 
سریال هایى چون «مدرســه ما»، «پس از 
سال ها»، «عید امســال»، «روزهاى زیبا»، 
«سرزمین کهن»، «محکومین» و «هیئت 

مدیره» نیز به ایفاى نقش پرداخته است.
سهند جاهد همچنین قرار است به زودى با 
نمایش «اتینا» به کارگردانى حسین دیردار 
روى صحنه برود و با بازیگران سرشــناس 
دنیاى ســینما و تلویزیــون از جمله کامران 
تفتى، لعیا زنگنه، الهام شــعبانى، ندا عقیقى، 
مهدى رحیمى سده، ســمیرا کریمى، نیلوفر 

هوشمند و على مقدم همبازى شود .

پنجمین دوره جشنواره بین المللى فیلم اکشن «جکى چان» در شهر تاریخى داتونگ چین با همکارى تلویزیون ملى چین 
برگزار شد. این جشنواره با هدف تبادل اطالعات براى فیلمسازان و بازیگران اکشن و همچنین ایجاد زمینه هاى همکارى 

براى شکوفایى فیلم هاى اکشن و رزمى در سطح جهان برگزار شد.
بنابر دعوت رسمى جکى چان از مسعود جعفرى یکى از چهره هاى سرشناس هنرهاى رزمى که در سال هاى اخیر در 
سطح بین المللى در بخش سینماى رزمى فعال بوده است، وى به عنوان نماینده کشورمان براى حضور در این جشنواره 
به  عنوان مهمان ویژه در مراسم فرش قرمز حاضر شد. جعفرى، رئیس مؤسسه بین المللى «اژدهاى سرخ» قهرمان 
فستیوال جهانى شائولین در سال 2014 و همچنین برنده تندیس طالیى اولین جشنواره بین المللى فیلم «راه ابریشم» 

براى بازى در فیلم رزمى «اژدهاى سرخ» است.
جکى چان، ستاره پرفروغ فیلم هاى رزمى که تاکنون در بیش از یک صد فیلم به ایفاى نقش پرداخته و تبدیل به چهره اى 
محبوب و جهانى شده است، در تالش است تا با برگزارى این جشنواره، خونى تازه در رگ هاى سینماى اکشن به جریان اندازد .

عبدا... روا، تهیه کننده و مجرى تلویزیون از پخش یک برنامه شاد و مفرح با رویکرد ورزشى خبر داد.
عبدا... روا در خصوص تولید برنامه «از شنبه» گفت: به همراه مجتبى آذرى که تهیه کننده برنامه «ویدیو چک» است، 
کار تهیه این برنامه را بر عهده دارم. برنامه شاد و مفرح «از شنبه» با هدف ترغیب مردم به انجام ورزش هاى همگانى 
با اجراى امیرحسین قیاسى و ابوطالب حسینى هر روز به صورت زنده ساعت 11 و 30 دقیقه پخش مى شود. روزهاى 

جمعه  هم گلچین این برنامه روى آنتن شبکه ورزش سیما مى رود.
وى افزود: این برنامه با رویکرد شاد و طنز و با هدف پر کردن اوقات فراغت جوانان از شبکه ورزش سیما پخش مى شود. 
سعى کردیم در برنامه «از شنبه» به ورزش هاى همگانى با دعوت از مهمانان ویژه، پخش گزارش هاى مردمى، انجام 

تمرینات ورزشى و ... بپردازیم.

سریال نمایش خانگى «عاشقانه» جدیدترین اثرى است که منوچهر هادى کارگردانى و هومن کبیرى تهیه کنندگى 
آن را برعهده خواهند داشت.

این مجموعه در مرحله پیش تولید و انتخاب بازیگر قرار دارد و فیلمبردارى آن نیمه دوم امسال آغاز و توزیعش از 
اواخر امسال (اسفند) شروع مى شود.

اکثر بازیگران «عاشقانه 2» همان  هنرمندانى هستند که در قسمت اول «عاشقانه» حضور داشتند؛ البته احتمال 
دارد از چند بازیگر خارجى دیگر نیز بهره برده شود. 

«عاشقانه 2» در 16 قسمت در شبکه نمایش خانگى توزیع خواهد شد.
محمدرضا گلزار، ساره بیات، مهناز افشار، حسین یارى، هومن سیدى، پانته آ بهرام، بهاره کیان افشار، سارا رسول زاده، 
مسعود رایگان، فرزاد فرزین، حمیدرضا پگاه، شمسى فضل الهى و یکتا ناصر بازیگران قسمت اول «عاشقانه» بودند.

دعوت «جکى چان» از رزمیکار ایرانى

«از شنبه» با حضور کمدین هاى «خندوانه» 

حضور چند بازیگر خارجى در «عاشقانه 2»

ارتباط میان  .
در این سریال 
ه این ترتیب،

ب به طور عام 
خصیت هاى

یونساختند. 
 ایرانىاست.

ن از نگاه مردم 
مچنان مرا به 
» مىشناسند. 
یشان همکار
هاى معمایى

جایى تصادف 
» را به یادشان 

ه ام نقش هاى 
که دیده   باشد
آمده است که 
ش کوچک اما 
 است گریمى 
زحمت زیادى 
ى منفى حتى 
تم کارگردانى 
هایى را بازى 
آننقش هاى 
ه ایفا کنم. به 
ه تالش دارم 

رده اید، بیشتر 
 ایفاى شان از 
«خمره» را در 
خاصى دوست 
اده معلم بود، 
اند، جذاب و  ه

م «من زمین
یال «سرنخ»

«پرویز ثابتى» 

بازى در صحنه تئاتر را دوست داشته بوده است و تا سال هاى اخیر همچنان تجربه
روىصحنــه خــود را محکو هر چند ســال یک بار 

دیگر، همــه تجربه هامى زنــم. از ســوى
عرصه کارگردانى به کاین ســال ها را در 

مى برم.

بهزاد خداویسى:

 هنوز مرا با «سرنخ» و 
ســریال «براى آخرین بار» ماه مباركبراى دو نفر» و سریال هایى مثل «معصومیت از دست «روزگار جوانى» مى شناسند

رامتین خداپناهى را بیشتر مطرح کرد و بعد
عمارت» هم مثِل همیشــه، ُپرکار نیست
تلو انتخاب» «گسل» و «پریا» و «اولین
حضور داشته ولى بازیگر ُپرکارى نیست.
خداپناهى در این باره توضیح داد: دو ســ
عید و سریال «تک سواران» راما قویدل ه
شــد من نپذیرفتم چون اعتراض دارم؛ چ
دســتمزد 600میلیونى و ارقام افسانه اى
خاص داده شود و ما با این سابقه کار و
هیئت علمى دانشگاه
طلب دســتمزدهاى
داشته باشــیم؟ ســریعًا

مى گیرند و انتقاد مى کنند.
وى تأکید کرد: چــرا ما نبا
ن آیا سابقه و کار و سواد
کار کردیم؟ چــرا برخى
صد میلیون و رقم هاى اف
دیگر بگیرند و اگر ما براى س
اعتراض صدمیلیوندرخواســت کنیم،
اینجا عدالتى در کار نیست؛ البته استثن
دارد متــن و کارگردان و عوامل خوب
و با مبالــغ پایین تر هم پذیرفته ام. براى
«بانوى عمارت» این اتفاق افتاد اما آن
4 تومان بود و امروز 14هزار تومان 3800

الزم 
 در

تاد 
و»،

اتر 
ا

میلیون تومان.
تلویزیون تأکید این بازیگر سینما، تئاتر و
سیســتم نظارتى نیســت که آنطور که
بر حوزه دســتمزدها، کارهاى نازل و سخ
تصویر اشرافى داشته باشد. من 20 سال

ه ام 
ک 
ى

کار 

رامتین خداپناهى با انتقاد از دستمزدهاى نامتعارف در حوزه هنر:

انگار ما بچه زن بابا هستیم!

با اعالم رئیس شــبکه «اســتارز»، سریال «جان 
ویــک» پیش درآمــدى بر مجموعــه فیلم هاى 

سینمایى آن خواهد بود.
بعد از موفقیت سه گانه «جان ویک»، اعالم شد که 
یک فیلم دیگر از این فیلم سینمایى ساخته خواهد 
شد؛ حاال سریال آن نیز با عنوان «کانتیننتال» در 
حال ساخت است و اعالم شده که پیش درآمدى بر 
سه گانه «جان ویک» خواهد بود و اتفاقاتى که قبل 

از این فیلم ها روى داده را روایت مى کند.
این سریال روى هتل معروفى که در فیلم سینمایى 
«جان ویک» شــاهد آن بودیــم، تمرکز خواهد 
داشت؛ هتلى که قاتل هاى حرفه اى در آن سکونت 
مى کردند و در مدت اقامتشــان هیچ چیزى آنها را 

تهدید نمى کرد.
«جفرى هرش»، رئیس شبکه «استارز» در برنامه 
منتقدین تلویزیونى درباره این سریال گفت: سریال 
«جان ویک» داســتان قبل از فیلم هــا را روایت 

مى کند.
او در پاسخ به اینکه «کیانو ریوز» هم در این سریال 

حضور دارد، گفت: «ســئوال خوبى است اما به آن 
جواب نخواهم داد.» به همیــن دلیل حضور کیانو 
ریوز در این ســریال به اما و اگر کشــیده شد. این 
در حالى است که پیش از این «چاد استاهلسکى» 
(کارگردان ســه گانه «جان ویک») اعالم کرده 
بود، هم او و هم کیانو ریوز در این ســریال حضور 

دارند.

گفتنى اســت تاریخ اکران قســمت چهــارم این 
مجموعه سینمایى منتشر شــده و به احتمال زیاد 
بعد از اکران آن، پخش سریال نیز آغاز خواهد شد. 
قســمت جدید «جان ویک» در مِ ى  ســال 2021 
(اردیبهشــت 1400) اکران مى شود. گفتنى است 
کیانو ریوز این روزها در حــال ایفاى نقش در فیلم 

سینمایى «بیل و تد» است.

احتمال حضور دوباره «کیانو ریوز» در «جان ویک»

روزهاى شلوغ
 سهند جاهد در 

تلویزیون و تئاتر

احســان علیخانى به   عنوان تهیه کننده براى فیلم 
ســینمایى «برف آخر» به کارگردانى امیرحســین 
عسگرى از سازمان سینمایى پروانه ساخت دریافت 

کرد.
به گزارش روابط عمومى ســازمان امور ســینمایى 
و ســمعى بصرى، فیلمنامه هاى «ریش قرمز» به 
تهیه کنندگى محمدرضا تخت کشــیان، کارگردانى 
و نویســندگى ماکان عاشورى پاشــاکى، «پروا» 
به تهیه کنندگــى محمدرضا مصبــاح، کارگردانى 
و نویســندگى مهران مهدویان و «بــرف آخر» به 
تهیه کنندگى احسان علیخانى، کارگردانى امیرحسین 
عسگرى و نویســندگى سیدحسن حسینى موافقت 

شوراى ساخت سازمان سینمایى را اخذ کردند.
«پروا» پیش از این با نام «ژان» درخواســت پروانه 

ساخت داده بود.
احسان علیخانى پیش از این تهیه کنندگى مشترك 
فیلم ســینمایى «بــدون تاریخ، بــدون امضا» به 
کارگردانــى وحید جلیلوند را در کنــار على جلیلوند 

تجربه کرده بود.

احسان احسان 
علیخانى با علیخانى با 
«برف آخر» «برف آخر» 
به سینما به سینما 
مى آیدمى آید
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هافبک سپاهان در مورد شــرایط این تیم و 
اردوى ترکیه صحبت کرد.

 علیرضا نقى زاده در گفتگویى در خصوص 
پیوستنش به سپاهان اظهار کرد: سپاهان 
تیم خــوب و بزرگى اســت و وقتى به من 
پیشنهاد داد شرایط را بررســى کردم و با 
توجه به حضور آقاى قلعه نویى روى نیمکت 
این تیم که قبًال ســابقه شــاگردى اش را 
داشــتم خیلى راحت تر تصمیــم گرفتم و 
االن خوشــحالم که در خدمــت این تیم و 

هوادارانش هستم.
وى در مورد اینکه قلعه نویى چند سال به دنبال 
جذب او بود گفت: بله ایشان کسى بود که من 
را از جوانان تراکتور به بزرگســاالن آورد و به 
نوعى معرف من به فوتبال رده بزرگســاالن 
بود و همیشــه هم به من لطف داشتند. هم در 
تراکتور، هم در ذوب آهن و هم فصل گذشــته 
براى سپاهان من را خواستند ولى قسمت نبود و 

شرایط همکارى فراهم نشد ولى در حال حاضر در 
خدمت ایشان هستم و امیدوارم بتوانم جواب لطف 

و اعتمادش را بدهم.
نقى زاده در مورد ترافیک خط هافبک ســپاهان و 
کار سختش براى رسیدن به ترکیب اصلى گفت: 
من همیشــه از چالش و رقابت استقبال مى کنم و 
همین موضوع باعث پیشــرفت یک فوتبالیست 
مى شود. اگر رقیب نداشــته باشى و خیالت راحت 
باشد که بازى مى کنى ممکن است دچار افت شوى 
ولى وقتى باید همیشــه در رقابت باشى همیشه 
مجبورى بهتر و بهتر شوى. من در تراکتور هم در 
پستى بازى مى کردم که کلى بازیکن با کیفیت و 
اسم و رسم دار حضور داشتند ولى در نیم فصل اول 
بازیکن فیکس تیم بــودم و در نیم فصل دوم و از 
زمانى که لیکنز آمد کمتر بازى کردم. در کل من 
ترســى از رقابت ندارم و تالش مى کنم تا در بین 

نفرات اصلى قرار بگیرم.
وى در مورد طوالنى شدن انتظار هواداران سپاهان 

براى قهرمانى عنوان کرد: مــن فصل هاى قبل 
اینجا نبودم و نمى دانم چه اتفاقاتى افتاده اســت 
ولى در حال حاضر شــرایط خوبى در تیم داریم و 
مى توانیم یکى از مدعیان قهرمانى باشیم. امیدوارم 
نتایج خوبى کسب کنیم و در جاهایى که الزم است 
شانس با ما یار باشد تا بتوانیم حداقل یک جام در 

فصل بعد به هواداران هدیه دهیم.
هافبک ســپاهان در مورد حضور این تیم در لیگ 
قهرمانان آسیا براى فصل جدید هم گفت: بله در 
فصل جدید ما باید در سه جبهه بجنگیم و عالوه 
بر لیگ و جام حذفى، بازى هاى آســیایى هم در 
پیش اســت. بازیکنان خوبى داریم و کادرفنى ما 
هم تجربه خوبى در ایــن بازى ها دارد و امیدوارم 

نماینده خوبى براى ایران باشیم.
وى در پایان در مورد دلخــورى اش از تراکتور در 
جدایى از این تیم گفت: ماجراى من و تراکتور تمام 
شد و دیگر به آن فکر نمى کنم. تراکتور تیم خوبى 

است و برایش آرزوى موفقیت دارم.

علیرضا نقى زاده:

هافبک
اردوى ت
 علیرض
پیوستن
تیم خـ
پیشنه
ب توجه
این تی
داشــت
االن خ

هوادارانش
وى در مو
جذباو
را از جوان
نوعى مع

بود و همیش
تراکتور، هم
براى سپاهان

بـــاالخره قسمت شد 
به قلعه نویى برسم

رضا فتاحى، سرپرست تیم فوتبال سپاهان اصفهان گفت: 
نکاتى را که مسئوالن روى آن تأکید دارند بسیار درست 

است اما آنها باید بدانند که بالتکلیف هستیم.
 رضا فتاحى درگفتگویى در خصوص شرایط این روز هاى 
تیم فوتبال ســپاهان اصفهان و اردوى این تیم در ترکیه 
اظهار کرد: خداراشکر این روز ها شــرایط خوبى داریم و 
اردوى ترکیه هم بســیار به تیم کمک کرد. ما از یک ماه 
قبل از سفر به ترکیه بازى هاى تدارکاتى خود را در این اردو 
هماهنگ کرده بودیم و قرارداد آن را هم بسته بودیم تا با 

برنامه راهى این کشور شویم.
 AFC وى افزود: هر سه بازى ما در اردوى ترکیه به تأیید
رسیده بود و خداراشکر بازى هاى بسیار با کیفیتى برگزار 
کردیم. امیدواریم که کادرفنى هم از این اردو راضى بوده 
باشــد. همچنین در بازى هاى تدارکاتى که انجام دادیم 
شکستى نداشتیم و این در حالى است که با تیم هاى بزرگى 
مثل بورسا اسپور که امکانات فوق العاده اى داشتند بازى 
کردیم. همچنین تیم ما گلى هم دریافت نکرد و حتى به 

خوبى گل هم زد.
سرپرست تیم فوتبال سپاهان درباره وضعیت مصدومان 
این تیم گفت: فقط حامد بحیرایى در اردوى ترکیه مصدوم 
شد که او هم با تمریناتى که این روز ها انجام مى دهد دارد 

به شرایط ایده آل برمى گردد.
فتاحى در مورد تعویق زمان آغاز لیگ برتر تصریح کرد: 
نکاتى را که مسئوالن روى آن تأکید دارند بسیار درست 
است اما آنها باید بدانند که بالتکلیف هستیم. ما از اول تیر 
تمرینات خود را آغاز کردیم  اما هنوز بازى ها آغاز نشده و 
نمى دانیم کى شروع مى شود. به همین دلیل نمى دانیم باید 
بازى دوستانه انجام دهیم و فشار را کم کنیم یا خیر. البته 

روز جمعه هفته جارى قرار است دیدارى دوستانه 
با گل گهر داشته باشیم.

با نگاهى بــه ارزش گــذارى بازیکنان در ســایت 
«ترانسفرمارکت» متوجه مى شویم این سایت ارزش 
شیخ دیاباته، مهاجم 31 ســاله و اهل کشور مالى را 
3 میلیون یورو تعیین کرده اســت. جالب است که 
بدانید که ارزش او از تمام بازیکنان خارجى که طى 

سال هاى اخیر به فوتبال ایران آمده اند بیشتر است.
مامه بابا تیام که اســتقاللى ها هنوز چشمشــان به 
دنبال او است،  در ترانسفر مارکت یک میلیون یورو 
ارزش گذارى شــده که نصف دیاباته است. استنلى

کى روش، آقاى گل برزیلى فصل گذشته ایران فقط 
700 هزار یورو ارزش دارد. آیاندا پاتوســى هم یک 

میلیون یورو ارزش دارد و یک سوم شیخ مى ارزد.
آنتونى اســتوکس و لى آروین بازیکنــان خارجى 
تراکتورســازى هم به ترتیب 900 و 500 هزار یورو 
ارزش گذارى شده اند. لوسیانو پریرا، مهاجم برزیلى 
فوالد خوزستان و آقاى گل مشترك لیگ هجدهم 
هم 400 هزار یورو ارزش دارد. کریستین اوساگوآنا، 
مهاجم فصل گذشــته ذوب آهن؛ والدمیر کومان، 
هافبک مجارستانى سپاهان و ســرور جباروف هم 

به ترتیب 250، 400 و 200 هزار دالر ارزش  دارند.
درباره کیفیــت و ارزش مهاجم 194 ســانتیمترى 
استقالل جالب است بدانید ارزش او از مهدى طارمى 
(1/7  میلیون یورو)، على علیپور (یک میلیون یورو) و 
رضا قوچان نژاد (یک میلیون یورو) هم بیشتر است. 
در واقع این ارقام نشان مى دهد که شیخ چه بازیکن 
بزرگ و ارزشمندى اســت و هیچ مهاجمى در لیگ 

برتر همتراز او نیست.

کمیته اســتیناف رأى خود را در خصوص دیدار تیم هاى 
نفت مسجد ســلیمان و ذوب آهن اصفهان صادر کرد.  
پس از اعالم رأى کمیته انضباطى در خصوص اتفاقات 
دیدار نفت مسجد ســلیمان و ذوب آهن اصفهان مبنى 
محکومیت تیم نفت مسجد ســلیمان به پرداخت 200 
میلیون ریال بابت فحاشى تماشاگران به داور و پرتاب اشیا 
و نارنجک به داخل زمین و محرومیت وحید محمدزاده، 
بازیکن و علیرضا منصوریان سرمربى تیم ذوب آهن به 
ترتیب به دو و سه جلســه از همراهى تیم خود و حضور 
در مســابقات فوتبال و پرداخت جریمه نقدى بابت رفتار 
غیر ورزشى و اهانت به داور و نماینده فدراسیون، با توجه 
به گزارش مقامات مســئول مسابقه و احراز وقوع تخلف 
از ناحیه ایشــان و مدافعات غیر مؤثر و غیر موجه تجدید 
نظرخواهان ها و با در نظر گرفتن اصل تناسب تنبیهات 
مقرره با تخلفات ارتکابى و نظر به سوابق رفتارى و اخالقى 
تجدید نظرخواهان هاى ردیف ســوم و چهارم النهایه در 
اصل موضوع، با عنایت به مجمــوع محتویات پرونده و 
استدالالت مندرج در رأى صادره ایراد و اعتراض مؤثرى 
که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید، به عمل نیامده 
و مستنداً به ماده 106 آیین نامه انضباطى فدراسیون فوتبال 
ضمن رد اعتراض دادنامه صادره با تعدیل تعداد جلسات 
وحید محمدزاده و علیرضا منصوریان به یک جلســه در 

نتیجه با اصالح مزبور تأیید مى شود.
با توجه به احکام صادره باشــگاه نفت مســجد سلیمان 
200 میلیون ریال جریمه، وحید محمد زاده یک جلسه و 
علیرضا منصوریان دو جلسه 
از همراهــى ذوب آهــن 
محروم هســتند و یک 
جلسه از محرومیت هر 

دو نفر کاسته شده است. 

دیدار تدارکاتى تیم هاى فوتبال فوالد و 
ذوب آهن امشب در اهواز برگزار مى شود.

این دیدار دوســتانه از ســاعت 20 امشب 
در ورزشگاه شــهداى فوالد برگزار مى شود. 

 همچنین با درخواســت تیم ذوب آهن و موافقت 
کادر فنى فوالد این دیدار بدون حضور تماشاگران 

خواهد بود.
شــاگردان جواد نکونام در سه اردوى برگزار شده، هفت 

دیدار تدارکاتى انجام داده اند.

مسئوالن باشگاه سپاهان در سکوت خبرى به دنبال جذب 2 بازیکن هستند 
تا لیست نفرات خود را تکمیل کنند. 

مسئوالن باشــگاه ســپاهان اصفهان بعد از اینکه خیالشان از حفظ 
کى روش استنلى راحت شد به دنبال جذب ســایر بازیکنان مدنظر 
امیر قلعه نویى هستند تا لیســت نفرات خود را تکمیل کنند. به هر 
حال شاهد ثبات و جوانگرایى سپاهان در نقل و انتقاالت هستیم و 
این تیم اصفهانى شاکله اصلى خود را حفظ کرده است و بازیکنان 

جوانى هم به خدمت گرفته که آینده این تیم را مى سازند. 
همچنین ســپاهانى ها چراغ خاموش در نقل و انتقاالت حرکت 

مى کنند تا از افزایش قیمت بازیکنان جلوگیرى کنند. عالوه بر این، 
این تیم اصفهانى دو بازیکن بزرگسال دیگر مى تواند به خدمت بگیرد تا 

لیست نفرات خود را تکمیل کند. زردپوشان اصفهانى در لیست زیر 23 سال 
هم دو  جاى خالى دارند که باید دید چه بازیکنانى را به خدمت مى گیرند.

 سردار آزمون در هفته سوم لیگ روسیه تاریخ ساز 
شــد و رکورد زد. در حالى که از روز قبل همه در 

مورد گل ثانیه 11 سردار صحبت مى کنند که 
سریع ترین گل تاریخ این باشــگاه را به ثمر 
رســانده، آزمون به یک رکورد فردى دیگر 
هم رسید. سردار آزمون با گلى که زد، از رضا 
قوچان نژاد پیشــى گرفت و بهترین گلزن 

ایرانى در لیگ هاى سطح اول اروپا شد.
ســردار در اولین فصل حضورش در لیگ 
روســیه، چهار گل زد. در لیــگ 2015-

2014 افت کرد و فقط یک گل زد. ســپس 
به روستوف رفت و طى ســه فصل به ترتیب 

3، 9 و 7 گل به ثمر رســانده بود. سردار به روبین 
کازان برگشــت و در دو فصل مجموعًا 9 گل زد. 

ســردار در اولین فصل حضور در زنیت هم 9 گل به 
ثمر رساند و با دو گلى که در فصل جدید زد، با 44 گل 

زده بهترین گلزن ایرانى در سطح اول لیگ هاى مختلف 
شده است.

هر چند که هیچ بازیکن ایرانى به اندازه رضا قوچان نژاد 
در اروپا گل نزده اســت ولى گوچى ســال هاى زیادى 
از فوتبالش را در لیگ ســطح پایین تر حضور داشــت و 
گل هایش در لیگ 2 بود. ســنت ترویدنــس اولین تیم 
قوچان نژاد در ســطح اول لیگى اروپایى بــود که در آن 
موفق به ثبت گل شــد. گوچــى در آن فصــل 11 گل 
زد. ســپس در دو فصل حضور در اســتانداردلیژ هم دو 
گل زد. گوچــى به هیرفین برگشــت و بــه ترتیب 19 و 
هشــت گل به ثمر رســاند. دو گل در اپــول و یکى هم 
ســیدنى عملکرد گوچى در فصل گذشته بود که مجموع 
گل هاى او در لیگ هاى ســطح اول اروپــا را به عدد 43 

رساند.
دیگر گلزنان برتر ایرانى در سطح اول فوتبال اروپا علیرضا 
جهانبخش، وحید هاشــمیان و اشــکان دژآگه هستند. 
علیرضا جهانبخش به جز یک فصل، در همه ســال هاى 
حضورش در اروپا در لیگ ســطح اول بازى کرده است. 
جهانبخش با نایمخن پنج گل و 34 گل هم در مجموع سه 
فصل حضورش آلکمار زده بود. هاشمیان 29 گل با بوخوم 
و 9 گل هم با هانوفر به ثمر رسانده بود. اشکان دژآ گه هم 
24 گل زده بود. ضمن اینکه على دایى آقاى گل بازى هاى 

ملى تاریخ هم 22 گل در بوندسلیگا به ثمر رسانده بود.

ویژه برنامه هاى «فوتبال به وقت اصفهان» که پیش تر به پخش و کارشناسى مسابقات فوتبال بر 
روى پرده فرهنگسراها اختصاص داشت، حاال با آیتم هاى جدید به میان طرفدارانش آمد.

در کنار پخش مســابقات مختلف فوتبال که با آغاز رقابت هاى لیگ برتر همچنان پابرجا خواهد 
بود، ویژه برنامه هــاى ماهیانه «فوتبال به وقت اصفهان» با آیتم هایــى جدید و جذاب به میان
 عالقه مندان خود آمد تا اولین میتینگ بزرگ مشترك هواداران و اهالى دو باشگاه سپاهان و 

ذوب آهن برگزار شده باشد.
حضور مدیران ارشد شــهردارى اصفهان، هنرمندان اصفهانى، جمعى از پیشکسوتان و 
اهالى دو باشگاه سپاهان و ذوب آهن، برگزارى آیتم ستارگان دیروز، امروز و فرداى فوتبال 
اصفهان و تجلیل از آنها، اجراى برنامه هاى هنرى بــا موضوع فوتبال با حضور خوانندگان و 
لیدرهاى سپاهان و ذوب آهن و انجام برنامه هایى با ابتکارهاى هوادارى از جمله موضوعات جالب 

توجه این ویژه برنامه بود.
این ویژه برنامــه به همت اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شــهردارى اصفهان با مشــارکت 
شــهردارى منطقه 2 و شــهردارى منطقه 4 اصفهان یک شنبه 6 مرداد ماه ســاعت 18 در سالن 

همایش هاى باغ تجربه برگزار شد.

برخى بازیکنان با وجود قرارداد با باشگاه هاى خود خواهان افزایش بند مالى مندرج در همان قرارداد 
براى ماندن هستند!

پنجره نقل و انتقاالت تابستانى لیگ برتر فوتبال ایران در حالى تا 6 شهریور ماه سال جارى باز است که اکثر 
تیم ها با جذب بازیکنان مد نظر خود در حال گذراندن آخرین روزهاى تمرینات پیش فصل خود هستند.

با این حال برخى بازیکنان باشگاه هاى مطرح لیگ برتر با وجود اینکه براى فصل آینده قرارداد دارند اما 
شروطى را براى ماندن در تیم هاى خود مطرح مى کنند.

بازیکنانى که از طریق برخى واسطه ها سعى مى کنند باشگاه هاى خود را با داشتن پیشنهادات خارجى 
تحت فشار قرار دهند تا بتوانند قرارداد مالى خود را افزایش دهند.

پیشــنهادات خارجى این بازیکنان در حالى مطرح مى شــود که آنها براى رفتن ملزم به جلب رضایت
 باشگاه هاى خود هستند و نمى توانند بدون مجوز باشگاه هاى خود به سایر تیم ها بپیوندند. درخواست 
باشــگاه هاى خارجى براى جذب چنین بازیکنان در حالى بیان مى شــود که نامه هاى رسمى آنها به

 باشگاه هایى که بازیکن مد نظر تحت قراردادش است ارسال نمى شود.
با این حال مدیران باشگاه هاى استقالل تهران و پرسپولیس براى حفظ بازیکنان اصلى و نامدار خود حاضر 

شده اند متمم مالى به قراردادهاى قبلى برخى بازیکنان خود اضافه کنند.
آنها براى اینکه در صفحات مجازى هواداران خود محکوم به از دست دادن احتمالى بازیکنان اصلى نشوند 

حاضر به گنجاندن چنین متمم هایى در قرارداد مى شوند تا تحت فشار کاذب قرار نگیرند.
روندى که نوعى باج خواهى براى ماندن این قبیل بازیکنان در تیم هاى تحت قرارداد خود مى تواند به 
حساب بیاید. طبق قانون فیفا بازیکن تنها در شرایطى مى تواند قرارداد مالى خود را دستخوش تغییر کند 
که این موضوع را در یکى از بندهاى داخل توافق خود با باشگاه متبوعش قرار داده باشد. در غیر اینصورت 

هرگونه متممى وجاهت قانونى و اجرایى ندارد و حتى مى تواند هر دو طرف را با محرومیت رو  به رو کند.

 پرســپولیس در دومین دیــدار خود در جام شــهدا به 
مصاف نیروى زمینى رفت و توانست با چهار گل حریف 
نه چندان قدرتمند خود را شکســت دهد. ســرمربى 
سرخپوشــان که بدون بازى تدارکاتى اردوى ترکیه 
را تمام کرده بود، در بازى اول برابر سایپا از تیم دوم 
خود اســتفاده کرد و در نهایت با دو گل شکســت 
خورد. کالدرون در عین حال از ترکیب اصلى خود 
رونمایى کرد و به تمام ســتاره هاى خود بازى داد. 
سرخپوشان در این بازى با ترکیبى کامًال هجومى 
وارد زمین شدند و با وجود زدن چهار گل در این 

بازى چندین و چند موقعیت را از دست دادند. نکته جالب 
توجه اما قدرت عجیب سمت چپ سرخپوشان است که 
در این فصل مى تواند براى هر حریفى دردسرساز شود. 
کالدرون در سمت چپ پرسپولیس با استفاده از محمد 
نادرى، ترابى و امیرى توانست قدرت عجیبى را در این 
نقطه ایجاد کند. این ســه بازیکن در بازى برابر نیروى 
زمینى بارها با همکارى خود توانســتند حمالت زیادى 
را ایجاد کنند و تقریبًا بیشتر موقعیت هاى پرسپولیس از 
این سمت به وجود آمد. با وجود بدنسازى و سنگین بودن 
بازیکن و البته حریف آسان سرخپوشــان اما مى توان 

حدس زد که با آغاز لیگ، سمت چپ پرسپولیس به نقطه 
قوت سرخپوشان تبدیل خواهد شد و سرمربى آرژانتینى 

مى تواند امید زیادى به موفقیت تیمش داشته باشد.
 سمت راست آماده تعادل

با وجود ســمت چپ قدرتمند سرخپوشــان اما به نظر 
مى رسد پرسپولیس در جبهه راست تعادل خوبى هنوز 
نداشته باشد. البته با اضافه شدن رسن و سیامک نعمتى 
و البته حضور کمال در پست هافبک دفاعى،  سرخپوشان 
مى توانند در سمت راست هم به تعادل خوبى برسند و 

خیال کالدرون را در این نقطه هم راحت کنند.

دیاباته باارزش تر از بالتکلیفیم آقایان
تمام آقاى گل ها

علیمنصور کمى عفو شد!

برتر همتراز او نیست.

 و 
ود.

مشب 
مى شود. 

ن و موافقت 
ر تماشاگران

برگزار شده، هفت 

200 میلیون ریال جریمه، وحید محمد زاده یک جلسه و
علیرضا منصوریاندو جلسه
از همراهــى ذوب آهــن
محروم هســتند و یک
جلسه از محرومیت هر
دو نفر کاسته شده است. 

یکن هستند 

 از حفظ 
مدنظر 
ه هر
م و 
ان

کت
 این، 

ت بگیرد تا 
3 زیر 23 سال 

ى گیرند.

بزرگ ترین گردهمایى مشترك سپاهان و ذوب آهن
«فوتبال به وقت اصفهان» با آیتم هاى جذاب آمد

دیدار فوالد – ذوب آهن 
بدون تماشاگر

جنــاح چپ به شدت ترسناك

اریخ ساز 
همه در 

د که 
ثمر
گر 
ضا 
ن

گ 
-2

س 
رتیب 
ه روبین

9 گل زد. 
9هم 9 گل به 

4 زد، با 44 گل 
گ هاى مختلف 

رضا قوچان نژاد 
ال هاى زیادى 
ضور داشــت و 
متیمم ــس اولین 
نن آننن  بــود که در
فصــل 11 گل

نداردلیژ هم دو 
9ــه ترتیب 19 و 
مم هم ـول و یکى
 بود که مجموععع
444434 3ــا را به عدد 

ال اروپا علیرضا 
ن دژآگه هستند. 
همه ســال هاى 
زى کرده است. 
م در مجموع سه 
29 گل با بوخوم 
شکان دژآ گه هم 
ى گل بازى هاى 

ر رسانده بود.

برخ
براى ما
پنجره نقل
تیم ها با ج
با این حال
شروطى ر
بازیکنانى
تحت فشا
پیشــنهاد
 باشگاه ه
باشــگاه
 باشگاه ها
با این حال
شده اند مت
آنها براىا
حاضر بهگ
روندى که
حساب بیا
که این مو
هرگونه مت

 پرســپول
مصاف نی
نه چندان
سرخپوش
را تمام
خود اس
خورد
رونم
سرخ
وار

سردار از اسطوره ها 
عبور کرد

ترکمنچاى هاى فوتبالى در لواى متمم

سپاهان چراغ خاموش به دنبال 2 بازیکن
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ابالغ اجراییه
شماره پرونده: 139804002003000679/1 شماره بایگانى پرونده: 9801006/1 شماره 
آگهى ابالغیه: 139803802003000164 تاریخ صدور: 1398/04/22 آگهى ابالغ اجرائیه 
کالسه: 139804002003000679 - بدینوســیله به آقاى الیاس شیروانى ناغانى فرزند 
لطف على به شماره شناسنامه 2969 و شــماره ملى 4689383197 متولد 1347/07/01 
به نشانى هاى مندرج در متن ســند: اصفهان خیابان حکیم نظامى کوچه شهید فالح پور 
پالك 8 کدپســتى 8883154731 و اعالمى متعهد له: اصفهان خیابــان کاوه روبروى 
بیمارستان غرضى خیابان خردمند کوچه 12 بهاران 6 شرقى کوچه 9 پالك 274 آپارتمان 
3 طبقه دوم که برابر گزارش مأمور پســت ابالغ اجرائیه به نامبرده میســر نگردیده است 
ابالغ مى گردد که برابر چک بانکى شــماره 9516627401 مورخ 1397/02/10 عهده 
بانک ملى ایران شعبه خیابان حکیم نظامى اصفهان، مبلغ ســیصد و پانزده میلیون ریال 
بابت اصل طلب به آقاى محمدظاهر قیصرى بدهکار مى باشــید که بر اثر عدم پرداخت 
وجه بستانکار درخواســت صدور اجرائیه نموده، پس از تشــریفات قانونى اجرائیه صادر و 
به کالسه 139804002003000679 و شماره بایگانى 9801006 در اداره اجراى اسناد 
رسمى اصفهان مطرح مى باشد. لذا بنا بر تقاضاى بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجراى 
مفاد اسناد رسمى به شــما ابالغ مى گردد از تاریخ انتشار این آگهى که تاریخ ابالغ اجرائیه 
محسوب اســت و فقط یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان درج و منتشر مى 
گرد د و طبق تبصره دوم ماده 113 قانون برنامه پنج ســاله ششــم اقتصادى، اجتماعى و 
فرهنگى جمهورى اسالمى ایران، ظرف مدت بیست روز نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام، 
در غیر اینصورت بدون انتشار آگهى دیگرى  عملیات اجرائى طبق مقررات علیه شما تعقیب 

خواهد شد. م الف: 545642 اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /5/164
ابالغ اجراییه

شماره پرونده: 139804002003000633/1 شماره بایگانى پرونده: 9800951/1 شماره 
آگهى ابالغیــه: 139803802003000180 تاریخ صــدور: 1398/04/26 ابالغ اجرائیه 
چک- بدین وسیله به خانم شهربانو بندرى نام پدر: چاسب تاریخ تولد: 1338/06/08 شماره 
ملى: 1950416488 شماره شناسنامه: 353 به نشــانى: اصفهان خیابان رباط کوى استاد 
شهریار مجتمع شقایق ابالغ مى شــود که مدیریت شعب بانک تجارت اصفهان به استناد 
قرارداد بانکى شماره 959500019 مورخ 1398/01/20 جهت وصول مبلغ 103000783 
ریال بابت اصل و مبلغ 27780525 ریال بابت سود و مبلغ 3902611 ریال بابت خسارت 
تاخیر تادیه تا تاریخ 1398/01/20 بانضمام خسارت تاخیر ر وزانه به مبلغ 85993 ریال از 
تاریخ 1398/01/20 تا روز وصول علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائى به کالسه 
9800951 در این اداره تشکیل شــده و طبق گزارش مورخ 1398/03/08 مامور، محل 
اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضاى بستانکار طبق ماده 18 آئین 
نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در روزنامه نصف جهان آگهى مى شود و طبق تبصره 
دوم ماده 113 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادى فرهنگى و اجتماعى جمهورى 
اسالمى ایران ظرف مدت بیست روز از تاریخ این آگهى که روز ابالغ محسوب مى گردد، 
نســبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائى جریان خواهد یافت. م الف: 

545630 اسدى اورگانى- مسئول شعبه اول اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /5/165
ابالغ اجراییه

شماره پرونده: 139804002003001171/1 شماره بایگانى پرونده: 9801654/1 شماره 
آگهى ابالغیه: 139803802003000185 تاریخ صدور: 1398/04/29 آگهى ابالغ اجرائیه 
کالسه: 139804002003001171: بدینوســیله به: 1- آقاى محسن کوهى اصفهانى 
فرزند اکبر به شماره شناسنامه 640 و شماره ملى 1291054251 متولد 1353/05/19 به 
نشانى اصفهان چهارباغ باال کوچه پپســى کوال، 2- خانم فهیمه شاه زیدى فرزند حسین 
به شماره شناســنامه 465 و شــماره ملى 1288174055 متولد 1358/02/08 به نشانى 
اصفهان خیابان تاالر کوچه خرم 14 کدپستى 8199939681، 3- خانم بتول صدوقى نژاد 
فرزند حسن به شماره شناسنامه 1018 و شماره ملى 1286538661 متولد 1337/07/16 
به نشــانى اصفهان خیابان تاالر کوچه خرم 14 که برابر گزارش مأمور پست به علت عدم 
شناسائى نشــانى مدیونین ابالغ اجرائیه به نامبردگان میسر نگردیده است ابالغ مى گردد 
که برابر قرارداد بانکى شماره 3- 162213- 4000- 207 مورخ 1389/08/30 تنظیمى 
در بانک پاسارگاد شــعبه بزرگمهر اصفهان مبلغ 54101456861 ریال بابت اصل طلب، 

مبلغ 75803937645 ریال بابت خسارت تأخیر تأدیه تا تاریخ 1398/02/30 و ذمه روزانه 
به مبلغ 48841593 ریال به مدیریت امور حقوقى و دعاوى بانک پاســارگاد بدهکار مى 
باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده، پس از تشریفات 
قانونى اجرائیه صادر و به کالسه 139804002003001171 و شماره بایگانى 9801654 
در اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان مطرح مى باشد. لذا بنا بر تقاضاى بستانکار طبق ماده 
18 آئین نامه اجراى مفاد اسناد رسمى به شما ابالغ مى گردد از تاریخ انتشار این آگهى که 
تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است و فقط یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان 
درج و منتشر مى گردد و طبق تبصره دوم ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم اقتصادى، 
اجت ماعى و فرهنگى جمهورى اســالمى ایران، ظرف مدت بیست روز نسبت به پرداخت 
بدهى خود اقدام، در غیر اینصورت بدون انتشار آگهى دیگرى عملیات اجرائى طبق مقررات 

علیه شما تعقیب خواهد شد. م الف: 545623 اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /5/166
حصروراثت 

جواهر سبحانى ملک آبادى داراى شناسنامه شماره 4 به شرح دادخواست به کالسه 163/98 
از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان یداله 
صادقى ملک آبادى بشناسنامه 154 در تاریخ 74/5/3 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. فاطمــه صادقى ملک آبادى ش 
ش 518 ، 2. مصطفى صادقى ش ش 308 ، 3. عبدالــه صادقى نجف آبادى ش ش 51 ، 
4. طیبه صادقى ملــک آبادى ش ش 7 ، 5. مرتضى صادقى ملــک آبادى ش ش 15 ، 6. 
محترم صادقى ملک آبادى ش ش 5 (فرزندان متوفى)، 7. جواهر ســبحانى ملک آبادى 
ش ش 4(همســر 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 شــد. 544185/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل 

اختالف نجف آباد /5/167
 حصروراثت 

مولود نصرالهى داراى شناســنامه شماره 1080042229 به شــرح دادخواست به کالسه 
721/98 از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
محمد رضا نصرالهى بشناســنامه 1 در تاریخ 98/4/1 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. على محمد نصرالهى ش ش 2268 
، 2. مریم نصرالهى ش ش 3825 ، 3. مولود نصرالهى ش ش 1080042229 ، (فرزندان 
متوفى)، 4. کبرى على بیگى بنى ش ش 33 (همســر 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 کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 544235/م الف رئیس شعبه 

10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد /5/168
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان اکبر بهارلویى دادخواستى به خواســته الزام خوانده الزام به انتقال سند پژو پارس 
614ج 77 ایران 23 به طرفیت خوانده مهرى جمشیدیان به شوراى حل اختالف شعبه 6 
حقوقى شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 294/98 ثبت گردیده 
و وقت دادرسى به تاریخ 98/6/16 ساعت 4/30 عصر تعیین گردیده علیهذا چون خوانده 
مجهول المکان داراى آدرس و نشــانى معینى نمى باشــد به تقاضاى خواهان به دستور 
رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى 
کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت 
یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام 
نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به 
خواسته ابالغ رسیدگى نموده و تصمیم شایســته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار 
مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 544786/ م الف شعبه 6 حقوقى شوراى 

حل اختالف نجف آباد/ 5/169
 تحدید حدود اختصاصى

چون ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى پالك شماره 4/2155 اصلى دهق بخش 15 ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام رضا على مومنى دهقى و غیره فرزندان محمد در جریان 

ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت تحدید حدود آن به عمل نیامده اینک بنابه 
دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم 
در روزپنج شنبه مورخ 98/5/31 ساعت 8 صبح در محل شــروع وبه عمل خواهد آمدودر 
صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعــد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این 
آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.

اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس 
تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد.  تاریخ انتشــار: 98/5/8 (هشتم مرداد ماه نود 
و هشت )  536707/م الف   سید روح اله موســوى- کفیل ثبت اسنادوامالك مهردشت/ 

 5/170
اخطار اجرایى

محکوم علیه رود کریمى فرزند بهمن  مجهول المکان و محکوم له منصور احمدى فرزند 
بابا بنشانى شاهین شهر شهرك گلدیس فاز 5 خ سلمان فرعى 10 غربى پالك 9 به موجب 
راى شماره 550 تاریخ 29 / 8 / 97 حوزه دوم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان شاهین 
شهر محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 000 / 000 / 70ریال بابت اصل خواسته و 
پرداخت مبلغ 000 / 920 ریال بابت هزینه دادرسى و بابت هزینه الصاق تمبر به دادخواست 
و ضمائم آن و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 26 / 9 / 96 لغایت زمان پرداخت 
بر اساس شاخص اعالمى از سوى بانک مرکزى که محاســبه آن با اجراى احکام در حق 
خواهان و همچنین پرداخت نیم عشر دولتى به عهده محکوم علیه مى باشد  . ماده 34 قانون 
اجراى احکام همین که اجراییه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده 
روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند 
که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى 
مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم 
کند و اگر مالى ندارد صریحا اعالم نماید   545265 /م الف ایا   -  قاضى شعبه دوم شوراى 

حل اختالف شاهین شهر / 5/171 
اخطار اجرایى

محکوم علیه برات محمــدى  فرزند بابا مجهول المکان و محکــوم له مجید موذن فرزند 
مصطفى بنشانى میمه وزوان خ شهید بهشتى به موجب راى شماره 807 تاریخ 14 / 12 / 
97 حوزه دهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر محکوم علیه محکوم 
است به پرداخت مبلغ 000 / 975 / 4ریال مطلق خسارات و هزینه هاى ناشى از دادرسى 
و خسارات تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 15 / 12 / 97 که در زمان اجراى حکم بر 
اساس شاخص اعالمى از سوى بانک مرکزى محاسبه خواهد شد در حق محکوم له هزینه 
دادرســى 621875 ریال و هزینه تمبر 000 / 20 ریال مى باشد و نیم عشر دولتى در حق 
صندوق دولت . ماده 34 قانون اجراى احکام همین که اجراییه به محکوم علیه ابالغ شــد 
محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و 
در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع 
دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد صریحا اعالم نماید   545165 /م 

الف.  متقى  -  قاضى شعبه اول  حقوقى شوراى حل اختالف میمه /5/172 
مزایده اموال منقول  - نوبت اول 

در پرونده  980285 اجرایى شعبه اجراى احکام مدنى دادگسترى شاهین شهر خانم افسانه 
امیر ابیض فرزند اســماعیل محکوم است به تقســیم ترکه مرحوم امید چهرازى از جمله 
خودورى تیبا به شماره انتظامى 955 د 85 ایران 43 و سپس تقسیم بهاى خودرو بین ورثه 
به میزان سهم االرث  ایشان به درخواست خانم نرگس دیگولى فرزند على محمد و پرداخت 
مبلغ 000 / 000 / 1 ریال بابت حق االجراى دولتى در حق صندوق دولت شــده است که 
محکوم له اقدام به توقیف خودرو شامل یک دستگاه خودروى  سوارى تیبا HBK2 مشکى 
رنگ مدل 1395 شماره انتظامى 955 د 85 ایران 43  و شماره شاسى 1048194 و شماره 
8295685 طبق نامه 460 مورخ 15 / 2 / 1398 از طریق پلیس راهور نموده اســت طبق 
نظریه کارشناس دادگسترى وضعیت فعلى خودرو به جهت متوقف بودن طوالنى خودرو 
آزمایش مکانیکى مقدور نبوده با توجه به وضعیت ظاهرى خودرو و مدل و نحوه نگهدارى 
آن بازدید از کلیه قســمت هاى اطاق و شاسى مشاهده گردید که قسمت هاى درب موتور  
، سپر جلو گلگیر جلو و آینه بغل دچار خسارت جزئى گردیده است با عنایت به شرایط فوق 

و اینکه خدور موصوف فاقد بیمه نامه بوده و الســتیک خدور به علت توقف در پارکینگ 
فرسوده گردیده و باتوجه به شرایط خدور طبق نظریه کارشناس خودرو قیمت  خودرو 000 / 
000 / 36  تومان سى و شش میلیون تومان  ارزیابى شده و نظریه کارشناس مصون از ایراد 
و اعتراض باقیمانده و جهت فروش خدورو با احتساب هزینه هاى اجرایى شامل مبلغ 000 
/ 000 / 2 ریال بابت دستمزد کارشناســى و مبلغ 000 / 000 / 1 ریال بابت على الحساب 
هزینه نشر آگهى خدورى فوق در روز شــنبه مورخ 26/ 5 / 1398 ساعت 9 در دادگسترى 
شاهین شهر طبقه همکف واحد اجراى احکام از طریق مزایده در معرض فروش گذاشته مى 
شود مزایده از قیمت کارشناسى شروع و به کسى که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد فروخته 
خواهد شــد . برنده مزایده مى بایســت 10 درصداز ثمن معامله را فى المجلس به همراه 
داشته باشند تا عند اللزوم به حساب ســپرده 21712902777002 نزد بانک ملى شاهین 
شهر  واریز و تا یک ماه فرصت دارد ما بقى ثمن معامله را به حساب سپرده واریز نماید و اال 
ضمن ابطال مزایده10 درصد اولیه پس از کسر هزینه هاى مزایده به صندوق دولت واریز 
مى گردد . کسانى که مایل به شرکت در مزایده مى باشند مى بایست حداکثر 5 روز قبل از 
مزایده به دایره اجراى احکام مدنى مراجعه تا ترتیب بازدید آنها از اموال داده شود و در روز 
انجام مزایده درخواست کتبى خود به همراه قیمت پیشنهادى را به دایره اجراى احکام مدنى 
تحویل ، تا در مزایده شرکت داده شوند . 541899 /م الف علیرضا خالقى – دادورز احکام 

دادگسترى شاهین شهر/ 5/173 
ابالغ وقت دادرسى

خواهان غالمحســن راهدارى دادخواستى به خواسته به خواســته الزام خوانده طالق به 
طرفیت خوانده فاطمه سلطان لر خالص به شــوراى حل اختالف شعبه 1 شهرستان نجف 
آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 98/497 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 
98/6/11 ســاعت 11 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و 
نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین 
دادرســى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و 
به خوانده اخطار مى گردد که با نشــر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و 
نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین 
شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته ابالغ رسیدگى نموده و 
تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت 

درج خواهد شد. 542622/ م الف شعبه اول شوراى حل اختالف نجف آباد /5/174
 حصروراثت 

زهرا فتحى داراى شناسنامه شماره 1318 به شــرح دادخواست به کالسه 719/98 از این 
دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علمدار فتحى 
هفشجانى بشناسنامه 4203 در تاریخ 98/3/23 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. زهرا فتحى ش ش 1318 ، 2. خســرو 
فتحى هفشجانى ش ش 1100 ، 3. تیمور فتحى هفشجانى ش ش 2012 ، 4. محمد فتحى 
هفشجانى ش ش 145 ، 5. منوچهر فتحى هفشجانى ش ش 202 (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 شد. 547542/م 

الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد /5/175
 اخطار اجرایى

شماره 484/96 به موجب راى شماره 920 تاریخ 96/8/15 حوزه چهارم شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه مهرداد صفرى به نشانى مجهول 
المکان محکوم است به فک پالك خودرو زانتیا به شماره 622 س44 ایران 16 و پرداخت 
هزینه دادرسى به مبلغ 2/100/000 ریال در حق محکوم له اجرایى.محکوم له: محمد حسن 
قلى زاده به نشانى: یزدانشهر نگارســتان 8 ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه 
به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا 
بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء 
محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، 
صریحًا اعالم نماید 546694/م الف-شعبه چهارم شوراى حل اختالف نجف آباد /5/176

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: تعداد 
دانش آموزان استان در مهر آینده 2/5، 5/4 و 4/5 درصد 
در دوره هاى ابتدایى، متوسطه اول و دوم افزایش خواهد 

داشت.
محمد اعتدادى در گردهمایى معاونان آموزشى آموزش 
و پرورش استان اصفهان اظهار کرد: با توجه به حساسیت 
این موضوع از حدود هشــت ماه پیش در جلسات متعدد 
این مشکل بررسى و راهکارهاى اجرایى در جهت رفع 
آن بررسى و اتخاذ شد. وى افزود: رویکردهاى اداره کل 
آموزش و پرورش در بحث پروژه مهر بر سه اصل استوار 
است که کاهش تمرکز، مدرســه محورى و  مشارکت 

درون و برون سازمانى از جمله آنهاست.
مدیرکل آموزش و پرورش اســتان اصفهان با اشاره به 
لزوم مشارکت همه دستگاه ها در رشد آموزش و پرورش 
گفت: توجه به سخنان مقام معظم رهبرى (مدظله العالى) 
که فرمودند تمامى دســتگاه ها باید به کمک آموزش و 
پرورش بیایند بســیار حائز اهمیت است و در این هشت 
ماه سعى شده که این حساسیت ایجاد شود که نشانه آن 
حساسیت و توجه استاندار و نمایندگان مجلس شوراى 
اسالمى است که در اکثر جلسات و نطق هایشان مسائل 
آموزش و پرورش به ویژه کمبود نیروى انسانى را نیز در 

نظر دارند.

عملیات بهسازى بخش هایى از بناى تاریخى سرهنگ آباد، 
مشهور به کاخ چهلستون اردستان که در جریان آتش سوزى 

عمدى تخریب شده بود، به پایان رسید.
رئیس  اداره میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشگرى 
اردستان گفت: کوشک ســرهنگ آباد که از شاهکارهاى 
معمارى دوره قاجار و برگرفته از بناى تاریخى چهلســتون 
اصفهان و باغ عفیف آباد شیراز اســت، در 40 سال گذشته 
مورد بى توجهى قرار داشت و کسى براى حفظ و نگهدارى 
آن کارى انجام نداده بود. مهدى مشهدى افزود: این بناى 
ارزشمند در فروردین 97 از سوى افرادى به آتش کشیده شد 
که آسیب هاى جبران ناپذیرى به آن وارد کرد که موضوع از 

سوى دستگاه قضایى پیگیرى شد و میراث فرهنگى نیز کار 
مقاوم سازى این بناى تاریخى را در چند مرحله انجام داد. 
وى بیان کرد: آخرین قرارداد به مبلغ دو میلیارد و 170میلیون 
ریال از محل اعتبارهاى ملى جذب و عملیات مرمت روى 

بخش هاى مختلف بنا انجام شده است.
مشهدى یکى از مشکالت اثر تاریخى کوشک سرهنگ آباد را 
بحث مالکیت عنوان و اظهار کرد: برخى از روستاییان در این 
زمینه مدعى هستند اما باور داریم که در نهایت این بنا باید 
به دولت واگذار شود تا در کنار بازسازى کامل و نگهدارى، 
به مرکزى براى جذب گردشــگران در شهرستان اردستان 

تبدیل شود.

افزایش تعداد دانش آموزان 
اصفهانى

مرمت کوشک سرهنگ آباد 
اردستان پایان یافت

شایع ترین علت سکته مغزى
سـاالنه حـدود 3000 نفر در اسـتان اصفهان به سـکته 
مغزى مبتال مـى شـوند. رئیـس اداره امور بیمـارى در 
معاونت درمان اسـتان اصفهان گفت: فشارخون عامل 
مهم سکته حاد مغزى و یکى از عوامل اصلى مرگ و میر 
مردم است. شهربانو مظاهرى افزود: در استان اصفهان 
25درصد افراد باالى 18سال به فشـار خون باال و از هر 
چهار نفر یک نفر به آن مبتالسـت. وى گفت: 15درصد 
از افـرادى کـه براثر فشـارخون باال دچار سـکته مغزى 

مى شوند فوت مى کنند.

اسکن مخزن ذخیره نفت خام 
نخسـتین بار با بهره گیرى از توان داخلى امکان اسکن 
کف مخزن اصلى ذخیره نفت خـام در مرکز انتقال نفت 
شهید آل خمیس امیدیه شـماره یک مارون - اصفهان 
فراهم شد. سید کاظم بحرینى، رئیس بازرسى فنى این 
شـرکت گفت: در این طرح حـدود 5000 متر ورق کف 
مخزن نیم میلیون بشـکه اى شـماره T2 مرکز انتقال 
نفت شـماره 1 مارونـ  اصفهان بـا اسـتفاده از فناورى 
جدید بازرسى و به روش غیر مخرب MFL اسکن شد.

فعالیت 12 تیم سیار
معاون پیشگیرى بهزیستى اسـتان اصفهان گفت: 12 تیم 
سیار کاهش آسیب در استان اصفهان فعال است، همچنین 
دو مرکز موبایل سنتر در اصفهان و لنجان خدماتى گسترده تر 

از کاهش آسیب را به معتادان پاتوق ها ارائه مى کنند.

خبر

قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ گرم بر اساس مصوبه ستاد 
تنظیم بازار در زمان حاضر 129 هزار ریال است اما در چند 
روز اخیر شاهد باال رفتن قیمت آن تا 150 هزار ریال در 
استان ها بودیم به طورى که در برخى نقاط به 170 هزار 

ریال نیز رسید.
به گزارش «ایرنا»، در اصفهان قیمت مرغ در بســیارى 
از فروشــگاه ها بین 140 تا 150 هــزار ریال و در برخى 
فروشــگاه هاى بزرگ و زنجیره اى 129 هزار ریال در 
تابلوها درج شده است اما به گفته تعدادى از شهروندان، 
خبرى از عرضه مرغ در شــمارى از این فروشگاه هاى 
زنجیره اى نیســت. با ایــن حال مســئوالن و فعاالن 
اقتصادى معتقدند که مشکلى از نظر فراوانى و عرضه مرغ 
در بازار استان اصفهان وجود ندارد و فقط اختالف بر سر 

قیمت تمام شده گوشت مرغ است.
به گفته معاون بازرگانى و توسعه تجارت سازمان صنعت، 
معدن و تجارت اصفهــان، در زمان حاضر در بازار قیمت 

هر کیلو مرغ حدود 145 تا  148 هزار و 500 ریال است.
اســماعیل نادرى با بیان اینکه مرغداران ادعا مى کنند 
با توجه به افزایش دماى هوا و شیوع بیمارى نیوکاسل، 
متضرر شــده اند و با قیمت 129 هزار ریــال نمى توانند 
مرغ عرضه کنند، اظهار کرد: اگر مــا در این زمینه زیاد 
سختگیرى مى کردیم ممکن بود این محصول به استان 

هاى دیگر عرضه شود.
وى به جلسه هایى که با حضور فعاالن صنعت مرغدارى 
اصفهان برگزار شد، اشاره و اضافه کرد: سازمان صنعت، 

معدن و تجارت استان از مرغداران استان انتظار دارد که 
تا نیمه مرداد امســال قیمت مرغ را تعدیــل کنند و این 
موضوع به آنها اعالم شده اســت. درباره این موضوع در 
جلسه ستاد تنظیم بازار اســتان به زودى تصمیم گیرى 

نهایى خواهد شد.
رئیس اتحادیه مرغداران اســتان اصفهــان نیز با تأکید 

بر اینکه امســال جوجه ریزى در مرغدارى ها نسبت به 
پارسال حدود 20 درصد افزایش یافت و به طور متوسط 
ماهانه هشت میلیون قطعه جوجه ریزى انجام شد، تصریح 
کرد: اما مشکالتى مانند گرماى شدید و بیمارى نیوکاسل 

باعث تلفات زیاد در واحدهاى مرغدارى شد.
فرهاد جعفریان با اشاره به اینکه این تلفات در واحدهاى 

مرغدارى، متفاوت و از 10 تــا 70 درصد بود، افزود: این 
موضوع باعث شد که بســیارى از مرغداران، مرغ هاى 
خود را زودتر از موعد روانه بازار کنند که به دلیل مناسب 
نبودن براى عرضه گوشت مرغ گرم، بیشتر براى گوشت 

منجمد استفاده شد.
وى با بیان اینکه این موضوع از حدود یک ماه پیش اتفاق 
افتاده است، خاطرنشــان کرد: مرغداران با موجود زنده 
ســر و کار دارند و برخى عوامل مانند شیوع یک بیمارى 
مى تواند بیش از نیمى از محصوالت آنها را نابود کند به 
همین دلیل نباید این ذهنیت ایجاد شود که مرغداران به 

دنبال منفعت بیشتر هستند.
عضو هیئت مدیره کانون سراسرى مرغداران گوشتى هم 
کاهش وزن گیرى مرغ به دلیل افزایش دماى هوا، تلفات 
بر اثر بروز بیمارى ها، کاهش کیفیــت نهاده هاى تولید 
همچون واکسن و ریزمغذى ها و افزایش تقاضا به علت 
جایگزینى گوشت مرغ به جاى گوشت قرمز و ماهى را از 

عوامل افزایش قیمت گوشت مرغ برشمرد.
برومند چهارآیین درباره اینکــه در روزهاى اخیر قیمت 
هرکیلو گوشت مرغ از مرز 150 هزار ریال عبور کرده است، 
افزود: از پانزدهم خرداد تا پانزدهم شهریور به دلیل افزایش 
دماى هوا وزن گیرى بین20 تا 25 درصد نسبت به دیگر 

ماه هاى سال کمتر است. 
چهار آیین ادامه داد: همچنین به دلیل پایین بودن قیمت 
گوشت مرغ و ادامه ضرر تولیدکنندگان، احتمال کاهش 

تولید مرغ گوشتى در ماه هاى آتى وجود دارد.

فعاالن بازار اصفهان توضیح مى دهند

چهارمین هفته از جشنواره تابستانى «شهر چرا قیمت گوشت مرغ افزایش یافته است؟
من، خانه مــن» با حضــور معــاون مالى 
ادارى شــهردار فالورجان، اعضاى شوراى 
اسالمى شهر و شهروندان شهر فالورجان با 
موضوعیت «فرهنگ شهرى و شهرنشینى» 
در این شهر برگزار شد. در این مراسم، علیرضا 
کیانى، عضو شــوراى اسالمى فالورجان به 
پروژه هاى نیمه تمام از جمله پروژه احداث 
اولین زورخانه شهر فالورجان با تخصیص 
عمــده اعتبــارات از جانب شــهردارى و 
تخصیص مقدار اندکــى از اعتبارات دولتى 
به آن، اشاره کرد. وى همچنین از ساماندهى 
حاشــیه رودخانــه زاینــده رود از پل قدیم 
فالورجان(ورگان) تا پــل توحید در دو ضلع 

شرق و غرب رودخانه خبر داد.
کیانى در ادامه سخنان خود به طرح و اجراى 
میدان جمهورى و در نظر گرفتن فضاسازى 
با توجه به اینکه این میدان، از میادین اصلى 
شهر اســت، اشــاره داشــت. وى هدف از 
برگزارى جشنواره تابستانى «شهر من، خانه 
من» را ارتقاى نشــاط اجتماعى شهروندان 

عنوان کرد.
در ادامه مراسم، تجلیل از پاکبان نمونه شهر، 
با حضور امین ا... رهنمــا، معاون فرهنگى و 
اجتماعى شــهردارى و هاشم شمس، مدیر 

اجرایى جشنواره انجام شد.

ارتقاى نشاط اجتماعى 
با جشنواره تابستانى 

«شهر من، خانه من»



سالمتسالمت 07073546 سال شانزدهمسه شنبه  8 مرداد  ماه   1398

پیاده روى منظم مى تواند به شــما در حفظ وزن سالم و 
جلوگیرى از بیمارى هاى مختلف از جمله بیمارى هاى 
قلبى، فشار خون باال، تقویت اســتخوان ها و عضالت 
و بهبود خلق و خوى کمک کنــد. بهبود گردش خون، 
کاهش خطر ابتال به بیمارى آلزایمر و داشتن یک زندگى 
طوالنى تر نیز با داشتن یک برنامه ریزى براى پیاده روى 
منظم میسر است. در اینجا 10 مزیت پیاده روى براى بدن 

شما بیشتر معرفى شده است:

1-سوزاندن چربى
قدم زدن بیشــتر با افزایش میزان متابولیسم بدن، چربى 
بیشترى را مى سوزاند و تحقیقات نشان مى دهد پیاده روى 
براى از بین بردن چربى شکمى که با افزایش خطر ابتال به 

بیمارى هاى قلبى در ارتباط است، بسیار مؤثر است.

2-افزایش سوخت و ساز بدن
پیاده روى با شــدت متوســط و براى یک مدت زمان 
طوالنى مى تواند سوخت و ساز بدن شما را تنظیم کند و 

در کنترل وزن تأثیر مثبت داشته باشد.

3-تقویت پاها
پیاده روى براى اســتخوان ها مفید اســت. تحقیقات 
نشــان مى دهد زنانى که یائســگى را پشت ســر گذاشته اند 
و تقریبــًا یــک و نیــم کیلومتــر در روز پیــاده روى 
دارند، چگالى اســتخوان هاى کل بدنشــان نسبت به 
زنانى که مســافت هاى کمترى را مــى پیمایند باالتر
اســت. همچنین پیــاده روى براى کاهش ســرعت

 از دســت دادن اســتخوان هاى پــا نیز بســیار مؤثر 
است.

4-بهبود فرایند هضم
قدم زدن منظم براى هضم آســان مواد غذایى دستگاه 
گوارش را تحریک مى کند و مطالعات نشــان داده اند 
که پیاده روى به خصوص بعد از غذا در هضم زودهنگام 
آن مفید اســت. به عــالوه راه رفتن بعــد از غذا، خطر
 بیمارى هاى قلبى عروقى و دیابت را نیز کاهش مى دهد.

5-کاهش عالئم افسردگى
پیاده روى عالئم افسردگى را تسکین مى دهد. 30 دقیقه 
پیاده روى، سه تا پنج بار در هر هفته به مدت 12 هفته، 

عالئم افسردگى را حدود 47 درصد کاهش مى دهد.

D 6-جذب بهتر ویتامین
 پیاده روى در طبیعت و در روزهاى آفتابى میزان ســنتز 

ویتامین D از طریق نور خورشید را افزایش مى دهد و این 
روند براى سالمت استخوان ها ضرورى است.

7-پیشگیرى از دیابت نوع 2
پیاده روى از ابتال به دیابت نوع 2 پیشــگیرى مى کند. 
برنامه هاى پیشــگیرى از دیابت نشان داده اند که 150 
دقیقه پیاده روى طى هفته و کاهش فقط 7 درصد از وزن 
بدن (حدود 5 تا 7 کیلوگرم) مى تواند تا 58 درصد خطر 

ابتال به دیابت را کاهش دهد.

8-خواب بهتر شبانه
اگر مشکل در خواب شبانه دارید، این را بدانید که قدم زدن 
قبل از خواب به شما در تجربه خواب خوب شبانه کمک 
مى کند و آنهم با افزایش تولید مالتونین، یعنى هورمون 

مرتبط با بهبود فرایند خواب.

9-جلوگیرى از بیمارى قلبى
پیاده روى قلب شــما را نیرومند مى سازد و چون نوعى 
ورزش هوازى به شمار مى رود، منجر به افزایش ضربان 
قلب و بهبود گردش خون مى شود. مطالعه اى که در این 
خصوص بر روى تعدادى پرستار خانم انجام شد، نشان 
داد افرادى که سه ساعت یا بیشــتر در طول هفته پیاده 
روى داشتند، در مقایسه با زنانى که پیاده روى نداشتند، 

35 درصد کمتر دچار مشکالت قلبى شدند.

10-خلق و خوى بهتر
پیاده روى باعث افزایش تولید اندروفین، هورمون مرتبط 

با خلق و خوى بهتر مى شود.

تازه ترین مطالعات پزشکى حاکى از آن است که اعتیاد 
به استفاده از گوشى هاى هوشمند اضافه وزن شدیدى 
را به همراه دارد و موجب بروز بیمارى هاى کشــنده در 

فرد مى شود.
گروهى از متخصصان کلمبیایى در بررســى هاى خود 
مشــاهده کردند جوانانى که در طول روز پنج ساعت یا 
بیشتر به کار کردن با گوشى هاى هوشمند مشغولند، 43 
درصد بیشتر با خطر چاقى و مشکالت جسمى ناشى 

از آن از جمله بیمارى قلبى رو به رو هستند.
به گفته محققان کلمبیایــى، افرادى که مدت 

زمان زیادى را صرف کار کردن با گوشــى  
همراه مى کنند تحرك کافى ندارند و زمان 
الزم را بــه فعالیت هاى بدنــى اختصاص 

نمى دهند که این وضعیت خطر مرگ زود هنگام 
ناشى از ابتال به دیابت، بیمارى قلبى، انواع سرطان و 

مشکالت اسکلتى عضالنى را افزایش مى دهد.
متخصصان تأکید دارند که بررسى رابطه احتمالى بین 
چاقى و تکنولوژى حائز اهمیت است چرا که طبق اعالم 
سازمان جهانى بهداشت در سال 2016 میالدى بیش از 

1/9 میلیارد بزرگسال در جهان دچار اضافه وزن بوده 
و 650 میلیون نفر دیگر به چاقى دچار بوده اند.

نوشیدن چاى سبز در هنگام شب، مى تواند این نوشیدنى 
مفید را به یک نوشیدنى مضر تبدیل کرده و کارایى آن 

در بهبود سیستم خواب افراد را معکوس کند.
چاى سبز مقدار قابل توجهى از مواد معدنى مفید در خود 
دارد، از جمله این مواد آنتى اکسیدان ها و کافئین است 
که مى تواند کارکرد سلول هاى عصبى را تقویت کند و 
موجب آرامش خاطر، بهبود سیســتم واکنش و تقویت 

حافظه شود.
اســید هاى آمینه و به ویژه تیانین موجود در چاى سبز 
استرس را کاهش مى دهد و به افراد کمک مى کند زمان 
طوالنى ترى بخوابند و کیفیت خواب آنها را نیز بهبود 
مى دهد. این عناصر به کمک همدیگر مى توانند باعث 
بهبود کارایى مغز، کاهش وزن، پیشگیرى از سرطان و 

دیابت نوع 2 و همچنین بیمارى هاى قلبى  شوند.
مطالعات نشان داده که مصرف سه چهار لیوان چاى سبز 
در روز مى تواند باعث کاهش خستگى شود. علیرغم همه 
مزایایى که براى چاى سبز ذکر شد، کافئین یک عامل 
محرك طبیعى است و هر لیوان چاى 240 میلى لیترى 
حدود 30 میلى گرم کافئین در خود دارد. تأثیرات کافئین 
20 دقیقه براى آغاز شدن زمان نیاز دارند و یک ساعت 

پس از مصرف به نقطه اوج خود مى رســند. از این رو 
نوشــیدن چاى ســبز پیش از خواب، توان افراد براى 
خوابیدن را مختل مى کند. افراد همچنین در طول شب 
ناچار خواهنــد بود که مثانه خــود را تخلیه کنند و این 

موضوع کیفیت خواب آنها را مى کاهد.
از این رو مى توان گفت که نوشیدن چاى سبز در هنگام 
شب، مى تواند این نوشــیدنى مفید را به یک نوشیدنى 

مضر تبدیل کرده و کارایــى آن در بهبود 
سیســتم خواب افراد را معکوس 

کند.

فشار خون باال یا پایین باعث بروز مشکالتى مى شود که الزم است بدانید در اندازه گیرى فشار خون کدام اعداد مهم هستند، 
در این مطلب به اعداد مهم فشار خون اشاره مى شود.

شاید شما هم جزو افرادى باشید که به تازگى در بسیج ملى اندازه گیرى فشار خون شرکت داشته اید. اگر این 
گونه باشد، مى دانید که در هر بار اندازه گیرى فشار خون، دو عدد به ما گفته مى شود. عددى که به صورت 
معمول زیر 10 است و فشار دیاستولى نامیده مى شود. هر زمان که میزان این عدد، زیر 8 باشد، از دید 
متخصصان فشار خون فرد در وضعیت مناسبى اســت. عدد دیگر اما فشار سیستولى است و در 

غالب موارد باالى 10 است. البته این عدد اگر بیشتر از 12 باشد، مطلوب نیست.
نکته اى که در این بین وجود دارد این است که بسیارى از افراد بعد از اندازه گیرى فشار خون، 
تمام توجه شان به عدد بزرگ تر که مربوط به فشار سیستولى است جلب مى شود، در حالى 
که مطالعه اى جدید نشان مى دهد عدد مربوط به فشار دیاستولى نیز اهمیت دارد و مى تواند 

درباره احتمال بروز مشکالت قلبى به ما اطالعات قابل توجهى دهد.
در نتایج مطالعاتى که به تازگى در کالیفرنیا و روى بیش از 1/3 میلیون نفر انجام شده است، 
محققان دریافتند که هر دو عدد در اندازه گیرى فشــار خون اهمیت دارد و مى تواند درباره 

احتمال بروز بیمارى هاى قلبى به ما اطالعات ارزشمندى دهد.
به عنوان مثال افرادى که فشار دیاستولى آنها بیش از 9/6 است، با افزایش 3/6 درصدى 
احتمال بروز بیمارى هاى قلبى-عروقى مواجه هستند. از سوى دیگر احتمال بروز بیمارى هاى 
قلبى-عروقى براى افرادى که فشار سیستولیک آنها بیش از 16 است، 4/8 درصد بیشتر از افراد عادى است. 

این مطالعه تأکیدى دوباره بر اهمیت داشتن هر دو عدد در زمان اندازه گیرى فشار خون است.
مطالعه اى جدید نشان مى دهد در پیش بینى احتمال بروز خطر بیمارى هاى قلبى-عروقى هر دو عددى 

که در زمان اندازه گیرى فشار خون به ما گفته مى شود، اهمیت دارد.

کارشناس آموزش ســازمان اورژانس 
گفت: هر 10 دقیقه باید دماى بدن فرد 

گرمازده را اندازه گیرى کرده و مراقب بود 
که دماى بدن وى از 38 درجه کمتر نشود.

ایوب صاحب جــم در خصــوص راه هــاى مقابله با 
گرمازدگى گفــت: اگر فردى بر اثــر گرما دچار 
گرمازدگى شده و عالئم گرمازدگى در وى 
مشخص شد، حتمًا بعد از آنکه لباس 
بیمار را ســبک کرده و آب خنک 
به او داده شــد، کمپرس سرد 

دو طرف گردن، کشــاله ران و خیس براى او در 
زیر بغل و پشت زانوهاى وى قرار دهید و اگر وضعیت 
بیمار بد بود مى توانید کمى آب به ســروصورت بیمار

بریزید. 
وى افزود: اگر بیمار شروع به لرزیدن کرد، سرد کردن را 

متوقف کنید تا دماى بدن بیمار زیاد پایین نیاید.
کارشناس آموزش سازمان اورژانس کشور تصریح کرد:  
کسانى که دچار گرمازدگى هســتند احساس تشنگى 
شدید دارند و این موضوع در کودکان و افراد پیر بیشتر 

نمود پیدا مى کنــد. در زمان گرمازدگــى حتمًا به این 
بیماران مایعات بدهید.

 صاحب جم اضافه کرد: در گرمازدگــى باید با باد زدن 
مصدوم و یا اســتفاده از پنکه جریان هوا را افزایش داد 

و او را خنک کرد.
وى افزود: دست ها و پاهاى فرد گرمازده را باید ماساژ 
داد تا خون جریــان پیداکند و به مغز بازگــردد. نباید 
فراموش کرد که در چنین مواقعى نبایــد به فرد بیمار 

قرص یا دارو داد.
کارشــناس آمــوزش ســازمان اورژانــس کشــور 
خاطرنشــان کرد: هر ده دقیقه باید دمــاى بدن فرد 
گرمازده را اندازه گیرى کرد و مراقب بود که دماى بدن
وى از 38 درجه کمتر نشــود، درصورتى که دماســنج 
در دســترس وجود نــدارد، خنک کردن بــدن بیمار
 را باید تا زمانى ادامه داد تا پوســت، در لمس خنک به 

نظر آید.

براى رفع حالــت تهوع در دفعات بیشــتر غــذا بخورید؛ در صورت تمایل نداشــتن به خــوردن غذا از 
میان وعده هایى مثل کیک جو، بیســکویت ترد، موز، نان تســت و نان هاى خشــک و میوه هاى تازه 

میل کنید.
دم کرده هاى گیاهى مثل بابونه، رازیانه، زنجبیل (به میزان کم، درمصرفش افراط نشــود) مفید اســت، 
محصوالت تولید شده از شیر خام، گوشت خام یا نیم پز، ماکیان خام یا نیم پز و تخم مرغ نیم پز، مصرف 

جگر و روغن کبد ماهى براى رفع حالت تهوع مفید است.

یک مطالعه جدید حاکى اســت زنانــى که فکر 
مى کنند به دلیل قــرار داشــتن در طیف عادى 
«شاخص نســبت وزن به قد»، از نظر وزنى سالم 
هستند، ممکن است به دلیل پهناى دور کمرشان 
ناخواســته در باالترین خطر مرگ زودرس قرار 
داشــته باشــند. این پژوهش یادآور مى شود که 
برخى از افرادى که گمان مى کردند وزنشان عادى 
است، ممکن است ناآگاهانه در خطر باالى ابتال به 

بیمارى هاى مرتبط با چاقى باشند.
بر اســاس رهنمود هاى جارى، پزشــکان الزم 
است «شــاخص نســبت وزن به قد» بیماران را 
فقط هنگام ارزیابى احتمال مبتال شــدن آنان به 
ناراحتى هایى از قبیل بیمارى قلبى و سرطان، لحاظ 
کنند. پژوهشگران متوجه شدند که این دیدگاه، به 
این معناست که به اندازه کافى به عامل بسیار مهم 
وزن اضافى بدن در ناحیه کمر، یا چربى مرکزى، 

توجه نمى شود.
آنان دریافتند که این «فرصت از دســت رفته» نه 
تنها به این معناست که بیمارى هاى مرگبار پیش از 
آنکه خیلى دیر شده باشد، تشخیص داده نمى شوند، 
بلکه همچنین این تصور نادرســت بــه زنان القا 

مى شود که سالم و تندرست هستند.
«وى بائو»، استاد واگیرشناسى در کالج بهداشت 
عمومى دانشــگاه آیوا، گفت: «ما باید پزشکان را 
ترغیب کنیم که هنگام ارزیابى خطرات مرتبط با 
سالمتى بیمار، نه فقط به وزن، بلکه به شکل بدن 

آنان نیز توجه کنند.»
معناى این نتیجه گیرى این است که زنان داراى 
دور کمر پهن تر، مانند افراد چاق و کسانى «شاخص 
نسبت وزن به قد» آنها «باال» است، اندکى بیشتر از 
دیگران در برابر ابتال به بیمارى هایى با خطر جانى، 

آسیب پذیرند.
آســتانه دور کمر در زنان 89 سانتیمتر تشخیص 
داده شده اســت که گذر از آن مى تواند خطر ابتال 
به برخى بیمارى هــا را افزایش دهد. بیمارى قلب 
و عروق و ســرطان هاى مرتبط با چاقى، از دالیل 
اصلى مرگ در میان کســانى بود که «شــاخص 
نسبت وزن به قد» آنها عادى بوده اما پهناى دور 

کمرشان زیاد بود.
یافته ها همچنین نشــان داده اســت که نسبت 
ماهیچه به چربى، که در اندازه گیرى «شــاخص 
نسبت وزن به قد» برآورد نمى شود، باید به حساب 

آورده شود.

چرا نباید از پیاده روى منظم روزانه غافل شوید؟

کى حاکى از آن است که اعتیاد 
ى هوشمند اضافه وزن شدیدى 
ب بروز بیمارى هاى کشــنده در 

گروهى از متخصصان کلمبیایى در بررســى هاى خود 
مشــاهده کردند جوانانى که در طول روز پنج ساعت یا 
3بیشتر به کار کردن با گوشى هاى هوشمند مشغولند، 43

درصد بیشتر با خطر چاقى و مشکالت جسمى ناشى 
از آن از جمله بیمارى قلبى رو به رو هستند.

به گفته محققان کلمبیایــى، افرادى که مدت 
زمان زیادى را صرفکار کردن با گوشــى
ههمراه مى کنند تحرك کافى ندارند و زمان 
الزم را بــه فعالیت هاى بدنــى اختصاص 

نمى دهند که اینوضعیت خطر مرگ زود هنگام
ناشى از ابتال به دیابت، بیمارى قلبى، انواعسرطان و

مشکالت اسکلتى عضالنى را افزایش مى دهد.
متخصصان تأکید دارند که بررسى رابطه احتمالى بین 
چاقى و تکنولوژى حائز اهمیت است چرا که طبق اعالم 
6سازمان جهانى بهداشت در سال 2016 میالدى بیش از 

1/9 میلیارد بزرگسال در جهان دچار اضافه وزن بوده 
0و 650 میلیون نفر دیگر به چاقى دچار بوده اند.

 گوشى 
 این

عاقبت
 شمـا را

 مى کشد!

 چرا پهناى دور کمر زنان 
مهم است؟

صاحب جــم در خصــو ایوب
رگرمازدگى گفــت: اگر فر
گرمازدگى شده و
مشخص شد
ببببببییمار را س
د او به

دو طرو خیس براى او در 
زیر بغل و پشت زانوهاى وى
بیمار بد بود مى توانید کمى

بریزید. 
وى افزود: اگر بیمار شروع به
متوقف کنید تا دماى بدن ب
کارشناس آموزش سازمان
کسانى که دچار گرمازدگى
شدید دارند و این موضوع

تازه ترین مطالعات پزشک
به استفاده از گوشى هاى
به همراه دارد و موجب را

فرد مى شود.

 دماى بدن
فرد گرمازده 

باید 
چند باشد؟

 تحقیقات نشان مى دهد پیاده روى
ابتال به  ى شکمى که با افزایشخطر

رتباط است، بسیار مؤثر است.

اســت. همچنین پیــاده روى براى کاهش ســرعت
 از دســت دادن اســتخوان هاى پــا نیز بســیار مؤثر 

است.

ــازمان اورژانس 
اید دماى بدن فرد 

ى کرده و مراقب بود 

ن
ازده 

شد؟

خوووننونونوننونوننونونبون بون باال یا پایین باعث بروز مشکال ررررررررررررار خار خار فشفشفش
این مطلب به اعداد مهم دردر
ششاید شما هم جزو افرا
گگونه باشد، مى دانید
0مممعمول زیر 10ا
ممتخصصان
غغالب موا
نکته اى
ت تتمام
ککهمط
ددرباره
ددر نتایج
مممممحققا
اااحاحتمال
به عنو
احتمال بر
قلبى-عروقى براىاف
ایاین مطالعه تأکیدى دو
مطالعه اى جدید نش
ککه در زمان اندازه گ

ىشى 

 در اندازه گیرى فشار خون کدام عدد مهم است؟ 

وشیدنى 
رایى آن 

د در خود 
ین است 
ت کند و 
و تقویت 

چاىسبز
کند زمان 
یز بهبود 
ند باعث 
سرطان و 

د.
چاى سبز 
رغم همه 
ک عامل 
ى لیترى 
ت کافئین

ک ساعت 

پس از مصرف به نقطه اوج خود مى رســند. از این رو 
نوشــیدن چاى ســبز پیش از خواب، توان افراد براى 
خوابیدن را مختل مى کند. افراد همچنین در طول شب 
ناچار خواهنــد بود که مثانه خــود را تخلیه کنند و این 

موضوع کیفیت خواب آنها را مى کاهد.
از این رو مى توان گفت که نوشیدن چاى سبز در هنگام 
شب، مى تواند این نوشــیدنى مفید را به یک نوشیدنى 

مضر تبدیل کرده و کارایــى آن در بهبود 
سیســتمخواب افراد را معکوس

کند.

 به هیچ عنوان شب ها از این دمنوش نخورید 

 راهى
 براى رفع 
حالت تهوع 

د
م
ج

ع
است.ع ی



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

ســپاس خدایى را کــه هر نهانــى را مى دانــد و هــر موجودى بــر وجود او 
راه نماینده اســت و چشــم بینا دیدنش نتواند و کســى کــه او را نبیند منکر 
وجودش نشود و کسى که به وجود او اعتراف کرده به کنه ذات او نرسد. 
از همه برتر اســت و هیچکس، برتر از او نیســت . به همه نزدیک اســت و 
هیچ چیز نزدیک تر از او نیست. بلندى و برترى اش او را از آفریدگانش 
دور نساخته و نزدیکى اش سبب آن نشده است، که در مکان با آنها برابر باشد.
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8 روش براى مقابله با اعتیاد به قند

پرهیز از 
ترك کامل 
مصرف قند

نوشیدن 
آب

فراگیرى 
نام هاى 

مختلف قند

خواب 
کافى و 
با کیفیت

فعال 
بودن

مصرف 
پروتئین

محدود 
کردن مصرف 

قهوه

توجه به 
 اصطالحات مثبت مانند «تغذیه خوب» گفتار

و «فعالیت بدنى بیشتر» به جاى «محرومیت» 
استفاده کنید

وابستگى عاطفى یا روانى به خوراکى هاى شیرین نیز به عنوان اعتیاد به قند شــناخته مى شود. مصرف قند مى تواند 
افزایش کوتاه مدت و سریع انرژى بدن را موجب شود. برخى مطالعات نشان داده اند که قند مى تواند به اندازه کوکائین 

اعتیادآور باشد. 

5 دلیل براى افزودن زنجبیل 
به صبحانه

کمک به کاهش وزن
بهترین روش مصرف زنجبیل به منظور کاهش 
وزن، جوشــانده زنجبیل یا آب زنجبیل است. 
ابتدا مقدارى آب را جوشانده و سپس دو تکه 
زنجبیل را به آن اضافــه کنید. این 
مخلوط را مدتى بجوشــانید و سپس 

از صافى رد کنید. 

 بهبود سالمت روده ها

با مصرف زنجبیل بیشتر اختالالت گوارشى 
برطرف مى شــود. افزودن این گیاه خوراکى 
به وعده غذایى صبحانه سیســتم گوارشى را 

تقویت مى کند.

حفظ سالمت مو و پوست

 زنجبیل هــر روز صبح به 
مصرف مرتب آب

حفظ سالمت پوســت و مو کمک کرده چرا که 

آنتى اکســیدان ها و ویتامین هاى موجود در آن 

دند. همچنین از عفونت هاى 
براى پوست و مو مفی

پوستى و بیمارى ها جلوگیرى مى کند.

در طوالنى مــدت به کاهــش التهاب منجر شده  است. مصرف مرتب زنجبیل هنگام صبح زنجبیل به دلیل خواص ضدالتهابى نیز شناخته  کاهش التهاب
مى شود.

 کنترل سطح کلسترول

چنین سطح کلســترول را کنترل 
زنجبیل هم

مى کند. افزایش سطح کلسترول بد خطر ابتال 

بــه بیمارى هاى مزمــن را افزایش 

مى دهد و براى ســالمت قلب ضرر 

دارد. با مصرف این چاشنى خوراکى 

مى توان سطح کلسترول 
بد خون را کاهش داد.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد از طریق مناقصه عمومى خرید را مطابق جدول زیر از فروشندگان 
ذیصالح انجام دهد.
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