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عوامل ابتال  به آب مرواریداصفهان  3 مرکز اهداى خون کم دارد8  دقیقه از «کامیون» براى اکران عمومى کوتاه شدسرقت بنز2017  طى 30 ثانیه! پتک تعدیل بر سر تیم هاى ذوب آهن سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

میوه هاى خوشمزه 
با هسته هاى

کشـنده

ناشنیده هاى «تاج» رونمایى مى شود
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اتباع خارجى اصفهان
 امکان سفـر پیدا مى کنند

دیگر شبیه هیچکس نیستى!

صدور دستور 
رئیس جمهور درباره 
قیمت نان؛ به زودى
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ناامنى غذایى 
در اصـفهان

 بررسى مى شود

گیالس یک میوه بسیار خوش طعم و پرطرفدار 
در میان مردم است، از خواص مصرف گیالس 

مى توان به خون سازى، کاهش دهنده 
میگرن، جوان سازى پوست و تقویت مو ها 

اشاره کرد؛  برخى افراد عادت دارند این میوه را...

رئیس گروه بهبود تغذیه مرکز بهداشت اصفهان 
در گفتگو با «ایرنا» اظهار کرد:  طرح بررســى 
الگوى مصرف مواد غذایى در دســتور کار دفتر 
بهبود تغذیــه جامعه معاونت بهداشــتى وزارت 
بهداشــت قرار گرفت و در آن داده هاى الگوى 
مصرف مواد غذایى خانوارها توسط کارشناسان 
تغذیه مراکز بهداشت و از طریق مراجعه حضورى 
به در منازل شهروندان و مصاحبه مستقیم با افراد، 

جمع آورى مى شود.
سکینه جعفرى با بیان اینکه مرحله دوم این طرح 

نیز همزمان با کشور...
4

نمایش نمایش 158158 فیلم در  فیلم در 88 روز در  روز در 1111 سالن سینما  سالن سینما 
پوستر سى و دومین جشنواره بین المللى فیلم هاى کودکان و نوجوانان رونمایى شدپوستر سى و دومین جشنواره بین المللى فیلم هاى کودکان و نوجوانان رونمایى شد

فردا در قالب برنامه «نغمه هاى زنده رود1» در هنرسراى خورشید،

خمسه را دوست داریم 
اما  «باباپنجعلى» 
حذف مى شود

سیر تا پیاز «پایتخت» از زبان سیروس مقدم

شمارش معکوس تا مبارزه بزرگ قـاره
ذوب آهن اصفهان تنها نماینده باقى مانــده فوتبال ایران در لیگ 
قهرمانان آســیا در حالى براى دیدار حذفــى مقابل االتحاد 
عربستان آماده مى شود که لیگ برتر تا آن زمان آغاز نخواهد 
شد. بنابراین سبز پوشــان بدون بازى رسمى در مرحله یک 
هشــتم نهایى لیگ قهرمانان 2019 آســیا روز دوشنبه 14 

مردادماه در ورزشگاه زعبیل شهر ابوظبى ...
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در صفحه 6 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

مصوبه
 کارت سوخت 

به تغییر نرخ بنزین 
منجر مى شود

شـهردار شاهـین شهر برکنار شـد
با رأى اعضاى شوراى شهر در شامگاه سه شنبه؛
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حمله تند سحر قریشى به مهناز افشار 
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منتظرتیم  ”ماکالى“منتظرتیم  ”ماکالى“

کارنامه ذوب آهن در خرید خارجى هاکارنامه ذوب آهن در خرید خارجى ها
 ستودنى است ستودنى است

(www.setadiran.ir) سامانه ستاد ایران
شماره مزایده در سامانه ستاد ایران:

موضوع تجدید مزایده:
1300 KVA فروش 3 دستگاه موتور ژنراتور مستعمل مدل روستون

A 120 -98 -5 -2 آگهى تجدید مزایده عمومى شماره

اداره کل فرودگاه هاى استان اصفهان

نوبت دوم

م الف: 550602

زمان انتشار در سامانه ستاد ایران: از روز چهارشنبه مورخ 1398/05/09
مهلت دریافت اسناد: از روز چهارشنبه مورخ 1398/05/09 ساعت 10:00 صبح لغایت روز چهارشنبه مورخ 1398/05/16 ساعت 19:00 

آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت در سامانه ستاد: روز پنج شنبه مورخ 1398/05/31 ساعت 19:00
تاریخ بازدید: روز سه شنبه مورخ 1398/05/22 ساعت 10:00 صبح، همراه داشتن معرفى نامه و کارت شناسایى معتبر الزامیست.

زمان بازگشایى پاکات: روز شنبه مورخ 1398/06/02 ساعت 10 صبح                 زمان اعالم به برنده: روز یکشنبه مورخ 1398/06/03 ساعت 10 صبح
مبلغ تضمین: مبلغ تضمین شرکت در پارت مربوط به مزایده 3 دستگاه موتور ژنراتور مستعمل مدل روستون kva 1300 به مبلغ 150/000/000 ریال مى باشد، که به 
صورت واریز سپرده نقدى شماره حساب شباى IR 870100004001068406371896 به نام تمرکز وجوه سپرده نزد بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران، به شناسه 

واریز 955280520100000000000030900109 یا به صورت ضمانت نامه بانکى در وجه اداره کل فرودگاه بین المللى شهید بهشتى اصفهان.
• برگزارى مزایده صرفاً از طریق سامانه الکترونیکى دولت به آدرس: www.setadiran.ir مى باشد و کلیه مراحل خرید و دریافت اسناد مزایده ((در صورت 
وجود هزینه مربوطه)) پرداخت تضمین شرکت در مزایده ((ودیعه))، ارسال پیشنهاد قیمت، بازگشایى پیشنهادها، اعالم به برنده، واریز وجه مزایده در بستر 

سامانه امکان  پذیر مى باشد.
• شرکت کنندگان عالوه بر بارگذارى ضمانت نامه در سامانه نسبت به تحویل اصل ضمانت نامه بانکى حداکثر تا روز پنج شنبه تاریخ 1398/05/31 ساعت 12:00 به 

امور مالى اداره کل فرودگاه هاى استان اصفهان واقع در فرودگاه بین المللى شهید بهشتى اصفهان- ساختمان برج مراقبت طبقه همکف اقدام نمایند.
• عالقمندان به شــرکت در مزایــده در صورت عــدم عضویت قبلى، مى بایســت جهت ثبت نــام و دریافت گواهــى امضاى الکترونیکــى ((توکن)) 

با شماره تلفن 41934- 021 تماس حاصل نمایند.
• هزینه نشر آگهى روزنامه بر عهده برنده مزایده مى باشد.

آگهى تجدید مناقصه

اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

نوبت اول

م الف: 552204

اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان در نظر دارد چاپ کتب پیش دبستانى، 
سبک زندگى و آداب شهروندى و دفاتر ثبت فرآیند مدیریت کالس مورد نیاز 
خود را در ســال 99- 98 از طریق برگزارى مناقصه عمومى یک مرحله اى به 
اشــخاص ذی صالح واگذار نماید. لذا متقاضیان واجد شرایط مى توانند جهت 
دریافت اسناد و شــرایط مناقصه تا تاریخ 98/05/14 از طریق درگاه سامانه 
تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir مراجعه 

نمایند.
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فرا رسیدن سالروز شهادت امام محمد تقى(ع) را  تسلیت مى گوییم
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معاون بازرگانى داخلى وزارت صمت در همایش معاونین امور 
بازرگانى و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت 
اســتان ها در محل وزارت صنعت، معــدن و تجارت گفت: 
برنامه هاى مختلفى براى تنظیم قیمت نان مطرح شده است 
و به زودى با هماهنگى وزارت کشور براى تنظیم بازار این کاال 

از رئیس جمهور دستورات الزم را مى گیریم.
عباس قبادى افزود: در تأمین اکثر قریب به اتفاق کاالها توفیق 
داشتیم که باید این اقدامات به درستى به اطالع مردم برسد. 
وى با بیان اینکه اطالع از میــزان تولید هم در محصوالت 
صنعتى و هم کشــاورزى براى رصد به  موقع بازار ضرورى 
است، تأکید کرد: معاونان بازرگانى سازمان هاى صمت استانى 

در جهت پیش بینى و رصد و گــزارش میزان تولید و میزان 
کاالهاى استانشان بکوشند تا بتوانیم تصمیمات کارشناسى 
و به موقع بگیریم. قبادى گفت: نظــارت بر قیمتگذارى در 
زمان هاى خاص باید مدنظر قرار بگیــرد، مثًال االن زمان 
بازگشــت حجاج است که نظارت بر رســتوران هایى که از 
مهمانان حجاج پذیرایى مى کنند باید در نظر گرفته شــود. 
وى اضافه کرد: شرایط تأمین برخى کاالها مانند الستیک 
حساس بود که با پیگیرى هاى الزم به حالت عادى بازگشت 
و کمبودى نداریم. معاون وزیر صمت همچنین گفت: قیمت 
مصوب سبوس 1250 تومان است، با همین قیمت که مصوبه 

تنظیم بازار است جلو مى رویم.

معاون توســعه منابع و پشتیبانى ســازمان پژوهش و 
برنامه ریزى آموزشى گفت: 95 درصد کاغذ کتب درسى 
ما از خارج تأمین مى شود. اگر نیمى از کتب فعلى در قطع 
رحلى، از این پس با قطع وزیر ى چاپ شوند، 1500 تا 

200 تن کاغذ ضایعاتى کمتر شود.
على باقرزاده درباره آخرین وضعیت کاغذ کتب درسى 
گفت: مشــکل کاغذ کتب درسى ســال 98 حل شده 
و کتاب ها در حــال چاپ هســتند.وى در ادامه درباره 
وضعیت کاغذ کتب درسى سال تحصیلى آینده گفت: 
مشکل کنونى ما تأمین کاغذ کتب درسى سال تحصیلى 
آینده است که در تالشیم بتوانیم نقدینگى الزم از طریق 

ارز دولتى را تأمین کنیم تا بتوانیم به این وسیله مشکل 
کاغذ در سال تحصیلى سال آینده را حل کنیم اقدامات 

الزم براى خرید کاغذ در حال انجام است.
باقرزاده در ادامه بیان کرد: براى سال تحصیلى 99-98 
اندازه چهار کتــاب دوره ابتدایى کوچک تر شــده و از 
قطع رحلى به قطع وزیرى تغییــر مى کند. وى گفت: 
براى ســال تحصیلــى 1399-1400 در حال مطالعه 
هســتیم تا بخشــى دیگر از کتب ابتدایى که امکان 
تغییر قطع دارند را به این فهرست اضافه کنیم و شاید 
حدود نیمــى از کتاب ها که قطع رحلــى دارند به قطع 

کوچک تر تبدیل شوند.

صدور دستور رئیس جمهور 
درباره قیمت نان؛ به زودى

95 درصد کاغذ کتب درسى ما 
از خارج تأمین مى شود

4 صفر حذف شد
   فارس | هیئت دولت حذف چهار صفر از پول 
ملى را در جلسه دیروز خود تصویب کرد. عبدالناصر 
همتى، رئیس کل بانک مرکزى در حاشیه جلسه 

امروز هیئت وزیران این موضوع را تأیید کرد.

ممنوعیت اسکان مسافر در 
خانه هاى «بانه» 

   ایسنا | رئیس اداره میراث فرهنگى، صنایع 
دستى و گردشگرى شهرســتان بانه اعالم کرد: 
با دستور مقام قضایى، اســکان مسافر در «منازل 
اســتیجارى غیر مجاز» در این شهر ممنوع شد. 
سعدا... رحیمى خواه گفت: حضور افراد تابلو به دست 
در بلوار و میادین ورودى و نصب بنر روى اتومبیل ها 

با عنوان «منزل استیجارى» هم ممنوع است.

رکوردداران رشد تورم 
   بهار | بر اساس اعالم مرکز آمار ایران از نرخ 
تورم استان ها، بیشترین نرخ تورم 12 ماهه مربوط 
به استان کردســتان با 48/8 درصد و کمترین آن 
مربوط به استان قم با 34/1 درصد است. اما در تیر 
ماه 1398 بیشــترین نرخ تورم ماهانه خانوارهاى 
روستایى مربوط به اســتان هاى اصفهان و البرز 
با 3/8 درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه 
مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد با 1/1 درصد 

کاهش است.

آمار افسردگى در جامعه 
   آفتــاب نیــوز | رئیــس انجمــن علمى 
روانپزشکان ایران با اشاره به شیوع 12/5 درصدى 
افسردگى در جامعه گفت: دو سوم این افراد افکار 
خودکشى دارند و 15 درصد آنها اقدام به خودکشى 
مى کنند؛ بنابر این پیشگیرى و درمان این بیمارى 

بسیار حائز اهمیت است.

قیمت حبابى گوشت
   خبرگزارى صداوســیما| معاون امور 
تولیدات دامى وزارت جهاد کشــاورزى در حاشیه 
بازدید از مجتمع کشت و دامپرورى فکا اصفهان 
با اشاره به حباب قیمت گوشت قرمز گفت: قیمت 
هرکیلو گوساله پروار شده زنده در دامدارى ها 27تا 
30 هزار تومان است بنابراین عرضه هرکیلو گوشت 
قرمز با قیمت بیشتر از 75 تا 80 هزار تومان حباب 

قیمتى است.

ما چقدر آب
 مصرف مى کنیم؟

   ایرنا | متوسط مصرف آب یک خانواده چهار 
نفره ایرانى در روز 620 لیتر است که 207 لیتر آن 
به مصرف در بخش حمام اختصاص دارد. آشپزخانه 
منازل شامل ظرفشویى، پخت و پز و آشامیدن و 
همچنین دستشویى و توالت هر کدام سهم 124 
لیترى در مصرف آب بخش خانگى دارند.  نگاهى 
به سایر مصارف آبى منازل نشان مى دهد: سهم 
لباسشویى 81 لیتر، کولر و تهویه مطبوع 21 لیتر 
و مصارف متفرقه مانند آبیارى فضاى ســبز 63 

لیتر است.

صابون  تقلبى در 
بسته  هاى هالل احمر 

   جام جم آنالین | مأموران پلیس پایتخت 
بیش از 9000 قالب صابون آرایشــى و بهداشتى 
تقلبى را در بیش از 200 کارتــن از یک کارگاه در 
جنوب تهران کشف و ضبط کردند. بخشى از این 
صابون ها در جعبه ها و کارتن هایى با آرم هالل 
احمر قرار داشت که به نظر مى رسد این افراد قصد 
داشتند با سوءاستفاده از اعتبار این سازمان اجناس 

تقلبى خود را به فروش برسانند.

دوران قهر گذشته است!
   مهر | مجتبى امینى، تهیه کننده سریال «گاندو» 
با انتشار متن کوتاهى در صفحه شخصى خود در توییتر 
خطاب به جواد ظریف، وزیر امورخارجه، توضیحاتى را 
ارائه کرد. در این متن آمده اســت؛ «جناب آقاى دکتر  
ظریف! در سریال "گاندو" نه کســى به شما توهینى 
کرده است نه جسارتى... شما از ارادت ما به حضرتعالى 
و همکارانتان آگاه هستید. حیف نیست که براى مسائل 
حاشیه اى و کم اهمیت اینقدر وقت مقام معظم رهبرى را 

بگیرید؟ دوران قهر کردن دیگر گذشته است...»

پایان مشکالت اقتصادى
   جماران | معاون رئیس جمهور یادآور شد: کشور در 
سخت ترین نوع تحریم هاى جهان قرار دارد و اینچنین 
تحریمى براى هیچ کشورى تاکنون در نظر گرفته نشده 
و استکبار جهانى اعالم کرده است که صادرات نفتى 
باید به صفر برســد و اجازه ورود هیچگونه تجهیزات 
بهداشــتى، غذایى و صنعتى وجود ندارد. محمد باقر 
نوبخت گفت: مشــکالت اقتصادى رو به پایان است، 
ســختى به زودى به پایان مى رســد و از مشکالت با 

سربلندى عبور خواهیم کرد.

شهردار شهریار دستگیر شد
   فارس | یک منبع آگاه از دســتگیرى شــهردار 
شهریار در روز سه شــنبه توسط دستگاه هاى امنیتى 
با حکم قضایى خبر داد. در هفته هاى اخیر تعدادى از 
افراد شاغل در شهردارى شهریار دستگیر شده بودند 
که در ادامه این دستگیرى ها یک عضو شوراى شهر 
شهریار نیز دستگیر شد. روز دوشنبه نیز نورا... طاهرى، 
فرماندار شهرستان شــهریار از دستگیرى یک عضو 
شوراى شــهر و دو مسئول شهردارى شــهریار خبر 
داد. وى افزود: به همراه این عضو شوراى شهر، یک 
مدیر منطقه و یکى از معاونان شــهردارى شهریار نیز 

دستگیرشده است.

توطئه نیسان «قشقایى»
   خبرگزارى حــوزه | حجت االسالم والمسلمین 
سید محى الدین طاهرى، دبیر جامعه روحانیت شیراز با 
اشاره به فعالیت هاى دشمن براى جدایى عشایر از کشور و 
نظام مقدس اسالمى، گفت: یکى از فعالیت هاى دشمنان 
براى جدایى عشایر از نظام، طراحى و تولید ماشین نیسان 
به نام «قشقایى» توطئه اى انگلیسى بود، براى اینکه 
بگویند قشقایى ها از ما هستند. خودروى نیسان قشقایى 
از سال 2006 براى فروش در بازارهاى خاورمیانه و سایر 

نقاط جهان نیز در نظر گرفته شده است.

ادعایى درباره صادرات نفت
   بهار | منابع صنعتى به «رویترز» گفته اند ایران در 
ماه جارى روزانه به  طور متوسط 100 هزار بشکه نفت 
فروخته است. شــرکت ردیابى نفتکش ها به «رویترز» 
گفته است ارزیابى آنها این اســت که صادرات روزانه 
نفت و میعانات گازى ایــران در مجموع طى ماه ژوئیه 
120 هزار بشکه بوده اســت. اگر این آمار تأیید شود، به 
معناى کاهش 95 درصــدى صادرات نفت ایران ظرف 

یکسال گذشته است.

پیامک کشف حجاب براى
 دبیر ستاد امربه معروف!

   روزنامه خراســان | دبیر ستاد امر به  معروف از 
پیامکى که براى کشف حجاب در خودرو برایش آمده 
در توییتر نوشت. جلیل محبى ضمن حمایت از پلیس، 
نوشــت: «براى من هم پیامک اشتباه فرستادند اما این 
اشــتباهات موجب نمى شــود کار پلیس متوقف شود. 
ضمنًا این کار به ستاد احیا ربطى ندارد و وظیفه قانونى 
پلیس اســت.» طى ماه هاى اخیر ارسال پیامک هاى 
کشف حجاب خبرساز شــده بود. در برخى موارد افراد 
احضار شده ادعا کرده اند که در آن روز و ساعت در حال 

رانندگى نبوده اند.

خبرخوان

حتماً تاکنون بار ها توصیه هاى پلیسِى دزدان را شنیده اید: 
توصیه هایى که تمامًا تجربى است! یکى از آنها مى گفت 
«به هیچ وجه از قفل فرمان استفاده نکنید» قفل فرمان، 
ابزار دزد محسوب مى شود چرا که مانند «دیلم» عمل کرده 
و حرکت دورانى ایجاد مى کند براى همین اگر مى خواهید 
«قفل» بزنید «قفل پدال» بزنید. یا دزد دیگرى مى گفت: 
«سرقت خودرویى که در نزدیکى یک مغازه پارك کرده 
براى ما سخت تر است؛ و اگر مى خواهید کار هم صنفان ما 

را سخت کنید در مقابل مغازه ها پارك کنید». 
 «امن ترین جاى پارك، جایى است که خودرویى در پشت 
خودروى شما قرار گیرد و صندوق عقب ماشینتان مماس با 
خودرویى دیگر شود و خودرو هایى که پشت آنها خودروى 
دیگرى توقف نکرده بهترین انتخاب براى سرقت هستند 
چرا که به راحتى مى توان آنها را سرقت کرد و با دنده عقب 
از محل به سرعت دور کرد» این هم توصیه فرد دیگرى 

است که زمانى خودرو سرقت مى کرد.
اما خبرنگار خبرگزارى «میزان» به ســراغ دو ســارق با 
حوزه هاى کارى متفاوت رفته؛ اولى خودرو هاى داخلى و 
دومى بنز سرقت مى کرده؛ هر دو در تهران. در این گفتگو 
این دزدان توصیه هایى نیز به مردم داشته اند که خواندن 

آن خالى از لطف نیست:
50 فقره خودرو ســرقت کرده؛ مى گوید بیشتر در «صالح 
آباد» و «خانى آباد» فعالیت مى کرده اســت؛ از او درباره 
ابزار هاى کارش پرسیدیم، او گفت: یک «پیچ گوشتى» 
و یک عدد «فنر». سئوال بعدى ما از این سارق این بود که 
«چگونه خودرو ها را براى سرقت انتخاب مى کردى؟» او 
اینگونه پاسخ داد: خودرو هایى که چشمانم را مى گرفت را 
مى دزدیم؛ خودرو هایى که سیستم هاى صوتى دارند مرا 

بیشتر ترغیب مى کردند!
«ســاعت کارى خاصى هم داشــتى؟ یا هر ساعتى که 

حوصله داشتى سرقت را شروع مى کردى؟» این سئوال 
را هم از او پرســیدم و او با نگاهى حق به جانب گفت: بله 
ساعت کارى مشــخص بود و هر شب ساعت 10 سرقت 

را شروع مى کردم.
او در ادامه مى گوید که بیشتر «پراید» و «پرشیا» سرقت 
مى کرده است؛ از او پرســیدیم که پراید و پرشیا را در چه 
زمانى مى توانى سرقت کنى؟ او پاســخ داد که بازکردن 
در و وسایل جانبى این خودروها نهایت دو الى سه دقیقه، 
وقت او را مى گیرد. این سارق، وســایل جانبى پراید را به 
اصطالح خوش فروش تر مى داند و مى گوید: «وســایل 

پراید مشترى هاى بیشترى دارد.»

او که روش هاى ســرقت را پیش دوست کلیدسازش یاد 
گرفته در پاســخ به این درخواست ما که چه توصیه اى به 
مردم دارى مى گوید: «حواستان به مالتان باشد» او البته 
در خاتمه یک توصیه هم به ایران خودرو داشت: «فنرى 
زرد رنگ و بلند در پشت قفل پرشیا وجود دارد اگر فکرى 

به حال آن کنید دیگر به سختى مى توان آن را باز کرد.»
خبرنگار خبرگزارى «میزان» در ادامه به ســراغ ســارق 
دیگرى رفت که به قول دوستانش «خودروى خارجى باز» 
بوده است؛ از او پرسیدم چه خودرو هایى سرقت مى کنى؟ او 
پاسخ داد: پراید، پژو، بنز؛ هر چه دلتان بخواهد! با تعجب از 
او پرسیدم مگر بنز را هم مى شود به سرقت برد؟ او لبخندى 

زد گفت «بله؛ هر آنچه این شــرکت تا سال 2017 تولید 
کرده را مى توان بــه راحتى دزدیــد!» از او در مورد نحوه 
سرقت خودرو هاى بنز پرسیدم او طفره رفت و در واکنش 
به اصرار من گفت هر مدل از آن روش هاى خاص خودش 

را دارد.
فکر مى کنید این ســارق بنز مدل 2017 را در چه مدت 
زمانى سرقت مى کرده است؟ این سئوال را از او پرسیدیم 
و او پاسخ داد اگر ضد ســرقت نداشته باشد در کمتر از 30 
ثانیه و اگر ضد سرقت داشــته باشد در عرض یک دقیقه! 
از او پرسیدیم که «سرقت یک پراید براى تو چقدر زمان 

مى برد؟» و او پاسخ داد: زیر 20 ثانیه.

على دایى را همه مى شناسند اما شاید شما هم از خیلى هاى 
دیگر از ریز جزییات زندگى او خبر نداشــته باشید. اینجا بد 
نیســت کمى اطالعات غیر معمول درباره اسطوره فوتبال 
ایران را با شما به اشتراك بگذاریم. اطالعاتى درباره زندگى 

خصوصى این فوتبالیست تاریخ ساز:
  على دایى بعد از فوت پدرش در ســال 81 با دخترى به 
نام مریم که از آشنایان دورشــان بود ازدواج کرد و صاحب 
دخترى به نام دنیز شــد امــا این وصلت ســرانجام بعد از 
مدت کوتاهى به طالق منجر شــد. دنیز به همراه مادرش 
سال هاست در آمریکا زندگى مى کند. در سال 1384 با مونا 
فرخ آذرى، طراح جواهرات ازدواج کرد. مراسم عروسى آنها 
در اردیبهشت 84 که یکى از مجلل ترین ازدواج هاى آن زمان 
بود در باشگاه فرمانیه برگزار شد که بیش از صد میلیون تومان 
هزینه برداشت. على دایى از ازدواج دوم نیز صاحب دختر شد 
که نامش را نورا گذاشت و دختر او در سال 90 متولد شد. مونا 
فرخ آذرى که همانند على دایى اصالتاً اهل اردبیل است سال 
1356 در تهران به دنیا آمده و کارشــناس ارشد مهندسى 

صنایع غذایى است.
  على دایى عــالوه بر اینکه صاحب برند «دایى» اســت 
نمایندگى آدیداس و نایک را هم دارد در ساختمان سازى و 
بساز بفروش بسیار فعال است. شعبات مختلفى از فروشگاه 
جواهرات خاص و نمایندگــى برند هاى معروف در لباس را 
هم دارد، او وارد رستوراندارى هم شده است و رستوران هاى 
«پدرخوب» متعلق به وى مى باشد. او به عنوان سلبریتى در 
انواع تبلیغات بیلبوردى هم حضــور دارد و جدیداً در زمینه 
صنایع غذایى با یکى از دوستان فرانسوى خود نیز همکارى 

مى کند.
  على دایى به پنج زبان عربى، آلمانى، انگلیســى، ترکى 

آذرى و البته فارسى تســلط دارد. او تا حدودى هم با زبان 
فرانسه آشناست، اما یادگیرى این زبان را نیمه کاره رها کرد.

  دایى در طول سال حداقل به ده کشور سفر مى کند. مقاصد 
ثابت او در طول هر سال آمریکا، آلمان، اسپانیا، فرانسه و البته 

ترکیه هستند و تاکنون به 50 کشور سفر کرده است.
  بار اولى که در دانشگاه صنعتى شــریف پذیرفته شد در 
گزینش همان دانشگاه رد شد دلیل آن هم ساندویچ خوردن 
در هنگام اذان ظهر و پوشــیدن کاپشــن چرمى در هنگام 

گزینش بوده است.
  عاشق بستنى است، دوستانش مى گویند او هنگام رانندگى 
هر کجا بستنى فروشــى ببینند توقف مى کند. او بیلیارد باز 

قهارى است!
  على دایى راســت دست اســت، اما با دست چپش هم 
مى تواند بدون هیچ مشکلى بنویسد، به کوهنوردى عالقه 

بسیار زیادى دارد اما بیشتر از آن سوارکارى را دوست دارد.
  على دایى در دهــه 70 و با کمک یکــى از دوبلور هاى 
مطرح قصد داشــت لکنت زبان خود را درمان کند اما وقتى 
دید نتیجه اى نمى گیرد درمان لکنت خود را براى همیشــه 

رها کرد.

خســرو معتضد گفت: چند روز است که «مایک پمپئو» 
خواســتار مصاحبه با یک رســانه ایرانى شده ولى هیچ 
استقبالى در داخل ایران از این مصاحبه نشده است. این 
در حالى است که مى توان از این فرصت براى منافع ملى 
و تاریخى بهره بردارى بسیار خوبى کرد.  معتضد گفت: 
من به شخصه آماده ام مصاحبه اى چالشى با پمپئو داشته 
باشم و با مســتندات تاریخى مســلم از حقانیت ایران و 

ایرانیان دفاع کنم.
به گفته معتضد، پمپئو بر خالف وزیر خارجه اسبق آمریکا، 
«مادلین آلبرایت»، از ســواد تاریخى چندانى برخوردار 
نیست و شبیه رئیس اش «دونالد ترامپ» حرف مى زند و 
مى توان با استنادات تاریخى مسلّم از زمان قاجار تا امروز، 

با وى گفتگو کرد.

وى در پایان به رسانه هاى کشور و مشخصًا صدا و سیما 
توصیه کرد به جاى انفعال و در خــود ماندگى، از چنین 
فرصت هایى براى رســاندن صداى ایران به جهانیان 

استفاده کنند.

خبرگزارى «دانشجو»، ارگان رسمى بسیج دانشجویى 
کشور نوشت که گویا شهرك «باستى هیلز» لواسان در 
تمامى کشور پخش شده و کم کم جلب توجه مى کنند. 
به نوشــته این خبرگزارى، این بار دانشجویان بسیجى 
دانشــگاه آزاد الهیجان متوجه منطقه اى شخصى در 

یکى از روستاهاى اطراف شهر شدند. 
جعفرى، مسئول بسیج دانشجویى دانشگاه آزاد الهیجان 
گفته صبح روز سه شــنبه تیمى از دانشجویان همراه با 
دادســتان در این محل حضور یافتند؛ اما تابلوى «ورود 
افراد متفرقه ممنــوع» در کار نبود. گویا برخى از حضور 
دادستان در منطقه خبردار شدند و حاال این تابلو از این 
محل برداشته شده. اینکه چه کسى این کار را انجام داده 
و اینکه توسط اهالى منطقه و یا مالکان صورت گرفته، 

مشخص نیست!
دانشجویان با همراهى دادســتان و یکى از افراد مطلع 
روستا، سرى به دیگر محل هاى این روستا زدند. کوچه 
دیگرى هم با تابلو، از مردم جدا شــده بود. این کوچه به 
دلیل اینکه یکى از افراد غیربومى که گیالنى هم نیست، 
مقدار باالیى از این زمین ها را خریدارى کرده و البته نه 
همه زمین ها، با تابلو از روستا جدا شده؛ این در حالى است 
که این کوچه محل رفت و آمد مردم روستاست و برخى 
مردم روســتا در این منطقه زمین دارند. حاال دادستان 
دســتور پایین آوردن تابلو را داده و دانشجویان بسیجى 

در حضور نماینده نیروى انتظامى ایــن تابلو را از محل 
درآوردند و این کوچه نیز همانند دیگر کوچه هاى روستا 

براى رفت و آمد اهالى آزاد است. 
مسئول بسیج دانشــگاه آزاد الهیجان از ادامه همراهى 
دانشجویان با دادستان در شــهر گفت. او مى گوید: در 
همین گشــت و گذار در شهر دانشــجویان از باغ هاى 
چایى سخن گفتند که بدون علت مى ســوزند و بعد از 
مدتى تبدیل به یک ویالى شیک مى شوند؛ زمین هاى 
کشاورزى که با یک آتش سوزى صورى، تغییر کاربرى 
مى دهند. دادســتان هم از این نگاه تیزبین دانشجویى 
تشکر کرد و از آنها خواســت این مورد را به طور جدى 

پیگیرى کنند. 

در راستاى ارتقاى سطح کیفى خدمات و توسعه و تسهیل 
در ارائه خدمت تنخواه کارت رفاه، همچنین افزایش میزان 
رضایتمندى مشــتریان، امکان اخذ گزارش از عملکرد 
تنخــواه کارت، در ســامانه معین بانک رفــاه کارگران 

ایجاد شد.
به گــزارش روابــط عمومى بانــک رفــاه کارگران، 
گزارش هاى مذکور با ســه زیرمنوى «گزارش لیست 
کارت هاى مشترى حقوقى»، «دریافت مانده محدودیت 
کارت» و «دریافت ریز تراکنش هاى کارت در بازه زمانى 

مشخص» در سامانه یادشده آماده بهره بردارى است.

خدمت تنخواه کارت رفاه، ویژه مشتریان حقوقى بانک 
طراحى و از سال 1395 به جامعه مذکور ارائه شده است. با 
استفاده از این خدمت، شرکت ها یا سازمان ها مى توانند 
به افراد مورد نظر خود (کارپردازان شرکت) این اختیار را 
بدهند تا با استفاده از کارت هاى تنخواه، نسبت به مدیریت 

نقدینگى شرکت تا سقف مبلغ تعیین شده اقدام کنند.
گفتنى است، مشتـــرى حقوقى با استفـاده از این کارت 
قـادر خواهد بود، از تمامـــى خدمات کارت هاى شتابى 
اعم از برداشت نقدى، خرید، انتقال وجه، پرداخت قبوض 

و... بهره مند شود.

گفتگو با 2 سارق اتومبیل

سرقت بنز2017  طى 30 ثانیه!

تویى که نمى شناختمت!

اخذ گزارش از عملکرد تنخواه کارت بانک رفاه

خسرو معتضد: آماده ام با پمپئو مصاحبه کنم

دانشجویان بسیجى، تابلوى «باستى هیلز» 
الهیجان را پایین آوردند 
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«شهر یادت نره» از 12 مرداد
مرتضى رشیدى، معاون اجتماعى سازمان فرهنگى، 
اجتماعى و ورزشى شــهردارى اصفهان اظهار کرد: 
برنامه «شهر یادت نره»، جشن بزرگ شهروندى است 
که از 12 تا 15 مرداد هر شب از ساعت 20 و 30 دقیقه 
در باغ نور برگزار مى شود. وى ادامه داد: در راستاى تولید 
آثارى با موضوع شهروندى فرهنگى کارهایى تولید 
شده که در این برنامه براى اولین بار اجرا مى شود. این 
تولیدات در سه حوزه نمایش خیابانى، نمایش صحنه اى 
و آیتم کودك آماده شده است که در چهار روز به همراه 
اســتندآپ کمدى امیر کربالیى زاده و اجراى مسعود 

روشن پژوه اجرا مى شود.

نجات از چاه
یک کارگر ساکن نوش آباد شهرستان آران و بیدگل در 
شمال استان اصفهان پس از 24 ساعت از عمق یک 
حلقه چاه نجات داده شد. رئیس اورژانس 115 آران و 
بیدگل  به «ایرنا» گفت: حدود  ســاعت 10 صبح روز 
چهارشنبه ســقوط فردى در چاه، واقع در نوش آباد به 
ســامانه 115 آران و بیدگل اعالم شد. علیرضا راحتى  
افزود: فرد مصدوم که از زمان گرفتار شــدنش در چاه 
24 ســاعت مى گذشــت از داخل چاه بیرون آورده و 
تحویل پرسنل اورژانس شد. وى که داراى خراشیدگى 
و کوفتگى سطحى بود به بیمارستان منتقل و وضعیت 

عمومى اش رضایت بخش اعالم شده است.

معدوم سازى 400 کیلو عسل تقلبى 
400 کیلوگرم عســل تقلبى در اصفهان معدوم شد. 
منصوره ابوفاضلى، مدیر مرکز بهداشــت شــماره 2 
اصفهان گفت: کارشناسان واحد بهداشت محیط مرکز 
بهداشت با هماهنگى کارشناسان معاونت غذا و دارو 
این مقدار عســل تقلبى را در بازدید از فروشگاه هاى 
بزرگ مواد غذایى توقیــف و در نمونه گیرى مطابقت 
نداشتن عسل هاى توزیع شده با استانداردهاى الزم 

مشخص شد. 

چاپ آثار 2 کاریکاتوریست 
در کتاب جهانى 

آثار دو کاریکاتوریست اصفهانى در یکى از معتبرترین 
کتاب هاى جشــنواره جهانى کارتون «ورلد پرس» 
پرتغال چاپ شد. مدیر خانه کاریکاتور اصفهان گفت: 
آثار حامد بذر افکن و پیام پور فــالح با موضوع آزاد و 
مهاجرت در کتاب جشنواره جهانى کارتون مطبوعاتى 
«ورلدپرس 2019» پرتغال چاپ شده است. کتاب این 
جشنواره به صورت ســاالنه آثار برگزیده مطبوعات 
جهان در سه بخش  کارتون شــوخ طبعانه، کارتون 

مطبوعاتى و کاریکاتور (چهره) را چاپ مى کند.

کاشت 88 هکتار زعفران
 در کاشان

مدیــر اداره جهاد کشــاورزى کاشــان از اختصاص 
88 هکتــار از اراضى زراعى این شهرســتان واقع در 
روستاهاى علوى و حسنارود به کاشت زعفران خبر داد. 
مجید کافى زاده با اعالم این خبر، اظهار کرد: هر هکتار 
از مزارع زعفران زمینه اشتغال پنج نفر را فراهم مى کند. 
وى ادامه داد: پیش بینى مى شود در سال زراعى جارى 
450 کیلوگرم زعفران خشک از مزارع این شهرستان 

برداشت شود.

اصفهان اول شد
در مسابقات کشــورى قرآن کریم کمیته امداد امام 
خمینى(ره) استان اصفهان با کسب شش رتبه ممتاز 
و 14 امتیاز در رتبه اول و خراســان جنوبى و استان 
اردبیل دوم و سوم شــدند. منصور برقعى،  قائم مقام 
کمیته امداد کشور در آیین اختتامیه سومین مسابقات 
کشــورى قرآن کریم کمیته امداد امام خمینى(ره) 
تحت عنوان «رهپویان والیــت» اظهار کرد: از 42 
هزار نفر که در خانواده بزرگ کمیتــه امداد در این 
مسابقات شرکت کردند حدود 400 نفر در اختتامیه 
شرکت کردند، این کار مایه رشد کار قرآنى در خانواده 

کمیته امداد است.

خبر

آثار منتشر نشده استاد تاج اصفهانى رونمایى مى شود.
سرپرست هنرسراى خورشید سازمان فرهنگى، اجتماعى 
و ورزشى شــهردارى اصفهان با اعالم این مطلب اظهار 
کرد: برنامه استاد جالل تاج اصفهانى با عنوان «نغمه هاى 
زنده رود1» روز جمعه 11 مردادماه از ســوى ســازمان 
فرهنگى، اجتماعى و ورزشــى شــهردارى اصفهان و با 
مشارکت شرکت هنر پارتاك ســاعت 20 و30 دقیقه در 
هنرسراى خورشید برگزار مى شــود.زهرا شجاعى منش 
افزود: در این برنامه از پوســتر آثار منتشر نشده استاد تاج 
اصفهانى مربوط به ســال هاى 1305 تا 1312 رونمایى 
خواهد شد و این آثار به فروش مى رسد. وى با بیان اینکه 

در این برنامه شــاگردان اســتاد تاج اصفهانى هم حضور 
دارند تصریح کرد: آثار منتشر نشده استاد تاج اصفهانى از 
صفحات سنگى در موزه تهران جستجو و خریدارى شده 

و به DVD منتقل شده تا به دست عموم مردم برسد.
 شجاعى منش ادامه داد: اســتاد میرعلى نقى، پژوهشگر 
حوزه موســیقى و جواد کســایى در این برنامه سخنرانى 
مى کنند همچنین استاد شاهزیدى با نواى نى و تنبک آثارى 
را اجرا خواهد کرد. سرپرست هنرسراى خورشید وابسته به 
سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان 
در پایان گفت: در این برنامه به طور نمادین قطعاتى از آثار 

منتشر نشده استاد تاج اصفهانى پخش خواهد شد.

رئیس انجمن جایگاهداران ســوخت اســتان اصفهان 
گفت: اجراى مصوبه کارت ســوخت در مرحله نخست 
به ســهمیه بندى و ســپس به تغییر نــرخ بنزین منجر 

خواهد شد.
پیمان کامران در خصوص اجراى مصوبه کارت سوخت 
از 20 مرداد ماه تنها در چهار کالنشهر کشور، اظهار کرد: 
به طور قطع اجبارى شدن استفاده از کارت سوخت نوعى 
عقبگرد و بازگشت به شیوه سهمیه بندى دهه 60 است. 
وى افزود: به دلیل عدم ارسال به موقع کارت هاى سوخت 
ثبت نام کنندگان و همچنین فرســوده بودن زیرساخت 
سامانه و نبود بودجه کافى دولت فعًال اجراى این طرح را 

به چهار کالنشهر تهران، کرج، اصفهان و تبریز محدود 
کرده است. رئیس انجمن جایگاهداران سوخت استان 
اصفهان همچنین اضافه کرد: با وجودى که از ابتدا قرار 
بود تمام هزینه هاى سهمیه بندى بنزین توسط دولت اجرا 
شود اما در عمل جایگاهداران را مجبور به تعویض مودم 
سامانه به ارزش حدود 20 میلیون ریال کردند. کامران 
با بیان اینکه به اعتقاد مجریان طرح اســتفاده از کارت 
سوخت به منظور جلوگیرى از قاچاق سوخت است، اظهار 
کرد: اگر این فرض را بپذیریم، بهتر بود این طرح با اولویت 
استان هاى مرزى اجرا مى شــد  که قطعًا میزان انحراف 

فرآورده بیشتر از تهران، کرج و اصفهان است .

مصوبه کارت سوخت به تغییر 
نرخ بنزین منجر مى شود

ناشنیده هاى«  تاج» 
رونمایى مى شود

دبیر سى و دومین جشــنواره بین المللى فیلم کودکان و 
نوجوانان گفت: نمایش فیلم براى کودکان ســیل زده و 
برگزارى نمایشگاه عکس این کودکان از برنامه هاى جنبى 

جشنواره فیلم هاى کودك و نوجوان است.
علیرضا تابش شامگاه سه شنبه در آیین رونمایى از پوستر 
سى و دومین جشنواره بین المللى فیلم کودکان و نوجوانان 
و پوستر سومین المپیاد فیلمسازى نوجوانان کشور که در 
گالرى موزه سر در قیصریه برگزار شد، اظهار کرد: پوستر 
جشنواره فیلم کودك و نوجوان و سومین المپیاد فیلمسازى 
نوجوانان کشور با طراحى دو تن از بزرگان عرصه گرافیک 
کشور یعنى  فرشید مثقالى و حمیدرضا بیدقى در میدان امام 

خمینى (ره) اصفهان و در عمارت قیصریه رونمایى مى شود.
وى با اشاره به اهمیت محورهاى در نظر گرفته شده پوستر 
جشنواره و المپیاد توسط دو تن از هنرمندان مطرح کشور 
یعنى فرشــید مثقالى و حمیدرضا بیدقــى، تصریح کرد: 
مضامین نشــاط و فانتزى هاى کودکانه و اشاره به جهان 
کودکان، جهانى بودن و اشاره به پنج حلقه المپیک، اشاره 
به اصفهان و استفاده از نقوش سقف مسجد شیخ لطف ا... 
و وفادارى به ســنت هاى نگارگرى ایرانى و نحوه رعایت 
پرسپکتیو و ساخت و ســاز صورت ها و تمثیل سینمایى 
تماشایى تصویر توســط کودکان از یک روزن و آسمان 
الجوردى و زمین اخرایى اصفهان و ایران در این پوســتر 

نظر گرفته شده است.
تابش با ابراز خرسندى از استقبال هنرمندان داخلى و خارجى 
از جشنواره مذکور اظهار کرد: تعداد فیلم هاى ارسال شده 
به این جشــنواره در خور توجه بوده است. عالوه بر اکران 
فیلم هاى اروپایى و آسیایى و تولید مشترك نیم نگاهى به 
کشورهاى همسایه داشتیم و بخش جنبى طلوع از تفلیس و 
مرور فیلم هاى کوتاه تاتارستان از بخش هاى جنبى سى و 

دومین جشنواره فیلم کودك و نوجوان است.
وى با اشــاره به شناســایى و دعوت از فعاالن سینمایى 
شــهرهاى خواهر خوانده اصفهان ابراز کــرد: مهمانان 
شهرهاى خواهرخوانده در قالب داوران نوجوان و بزرگسال، 

مدرس ورکشاپ و سخنران و فیلمساز از شهرهاى ایروان 
ارمنستان، الهور پاکستان، کوآالالمپور مالزى، حیدرآباد 
هند، کره جنوبى، سن پترزبورگ روسیه و فلورانس ایتالیا 

به جشنواره مى آیند.
اما تابش در حاشیه مراسم رونمایى از پوستر سى و دومین 
دوره جشــنواره بین المللى فیلم هاى کودکان و نوجوانان 
اصفهان و در جمع خبرنگاران نیز اظهار کرد: در هشــت 
روز  جشنواره بیش از 11 سالن ســینما میزبان 158 فیلم 
هستند. وى در پاسخ به ســئوالى مبنى بر اینکه آیا محور 
اصلى جشــنواره گذر فرهنگــى چهارباغ خواهــد بود یا 
خیر؟ پاسخ داد: محور اصلى جشــنواره چهارباغ عباسى 
است. وقتى که شــهرى مانند اصفهان به عنوان میزبان 
جشنواره اى مطرح مى شود، ترجیح برگزارکنندگان بر این 
است که سینما اصلى و مرکزى جشــنواره که رسانه ها و 
مهمانان در آن حضور دارند در قطب تاریخى و محور اصلى 
شهر باشد. البته در دو نقطه دیگر شهر یعنى سینما بهمن و 

سینما سیتى سنتر نیز برنامه هایى خواهد بود.
شهردار اصفهان هم در این مراسم با بیان اینکه جشنواره 
فیلم کودك و نوجوان فرصتى در تقویت فرهنگ همدلى در 
کشور است، گفت: جشنواره فیلم کودك و نوجوان رؤیاى 

کودکان سیل زده را محقق کند.
قدرت ا... نوروزى با اشاره به پیام ویژه سى و دومین جشنواره 
فیلم کودك و نوجوان خطاب به کودکان سیل زده کشور 
تصریح کرد: پیام این جشــنواره به رؤیاى کودکان سیل 
زده اختصاص دارد؛ امیدواریم با هنرنمایى ها، نمایش ها،
 فیلم ها و تالش هاى شما شــاهد این باشیم که دل همه 

کودکان ایران شاد شود.
نوروزى بیان کرد: این جشنواره دستاوردهاى مهمى اعم 
از شــکوفایى اســتعدادها و ظهور خالقیت و نوآورى در 
تولید فیلم را به همراه دارد و پله اى براى صعود هنرمندان 
اصفهانى خواهد شد؛ امیدواریم جشــنواره امسال رؤیاى 

کودکان سیل زده را  نیز محقق کند.
گفتنى اســت این جشــنواره از 28 مرداد تا 4 شهریور در 

اصفهان برگزار مى شود.

استاندار اصفهان گفت: دو مرکز انتقال خون در شهر 
اصفهان فعال است که در صدد تأمین اعتبار براى 
راه اندازى چند مرکز دیگر به منظور رفاه حال مردم 

این شهر هستیم.
عباس رضایى در حاشیه بازدید از مرکز انتقال خون 
اصفهان که به منظور 9 مرداد روز اهداى خون انجام 
شد، در خصوص توسعه مراکز انتقال خون در استان 
در گفتگو با «ایمنا»، اظهار کرد: دو مرکز انتقال خون 
در شهر اصفهان فعال است که در صدد تأمین اعتبار 
براى راه اندازى چند مرکز دیگر به منظور رفاه حال 

مردم این شهر هستیم.
وى با تأکید بر اینکه دو یا سه مرکز انتقال خون دیگر 
در اصفهان مورد نیاز است، افزود: حداقل در چهار 
نقطه شهرى باید این مراکز را داشته باشیم.  از این رو 
راه اندازى مراکز جدید اهداى خون را در دستور کار 

استان قرار دادیم.
اســتاندار اصفهان در خصوص ایجاد مراکز انتقال 
خون در شهرســتان ها تصریح کرد:  توســعه و یا 
افزایش تعداد مراکز انتقال خون در شهرســتان ها 
باید از ســوى فرمانداران پیگیرى و در شــوراى 

برنامه ریزى استان مطرح شود.
وى با اشاره به اینکه براى اهداى خون فاکتورهایى 
وجود دارد، اظهار کرد: توصیه مى کنم کسانى که 
فاکتورهاى الزم اهداى خون را دارند براى این کار 
اقدام کنند، اهداى خون هم نوعى چکاپ است که 
گروه خونى و بیمارى هاى خاص شخص مشخص 
مى شود و این امر بسیار خوبى در راستاى سالمتى 

افراد دارد.

معاون اجتماعى بهزیستى استان اصفهان گفت: خانواده ها 
تهدید به خودکشــى را جدى بگیرند و در کمترین زمان 

ممکن اورژانس اجتماعى را در جریان قرار دهند.
مجتبى ناجى در گفتگو با «ایمنا» در خصوص چگونگى 
برخورد با افرادى که تمایل به خودکشى دارند، اظهار کرد: 
یکى از خدمات اورژانس اجتماعى که در قالب خط 123 
در دسترس مردم قرار دارد ارائه مشاوره به افرادى است 
که قصد خودکشــى دارند. وى در خصوص کسانى که 
براى مشاوره خودکشى با 123 تماس مى گیرند، افزود: 
اختالالت خلقى این افراد هنوز به مرحله شدید نرسیده 
که ممکن اســت این افراد خود یا خانواده آنها تهدید به 

خودکشى را اعالم کنند.
ناجى با بیان اینکه اطرافیان کسانى که تصمیم قطعى به 
خودکشى دارند، مى توانند از مشاوره این خطوط مشاوره 
اســتفاده کنند، اظهار کرد: اطرافیان، دوستان یا خانواده 
چنین افرادى که افکار خودکشى دارند مى توانند به خط 
123 یا 1480 تماس بگیرند و در مورد چگونگى برخورد با 

این افراد اطالعات الزم را به دست آورند.
ناجى با تأکید بر اینکــه نباید تهدیدات افــراد مبنى بر 

خودکشــى را نادیده گرفت، گفت: خانواده هــا نباید با 
نوجوانان یا افــرادى که تهدید به خودکشــى مى کنند، 
لجبازى کنند و این گفته ها یا هر اقدامى در این زمینه را 
باید جدى بگیرند و حتماً به 123 یا اورژانس اطالع دهند. 
وى با بیان اینکه در افرادى که اقدام ناموفق به خودکشى 
داشته اند احتمال اقدام مجدد وجود دارد، تصریح کرد: اگر 
عضوى از یک خانواده اقدام به خودکشــى کند احتمال 
اینکه عضو دیگرى از خانواده هم این اقدام را تکرار کند، 
وجود دارد بنابراین چنین خانــواده اى همواره در معرض 

خطر بوده و نیازمند خدمات حمایتى است.
معاون اجتماعى بهزیستى استان اصفهان عمده ترین علت 

اقدام به خودکشى را افسردگى دانست و افزود: اگر کسى 
زمینه افسردگى دارد حتى اگر تا به حال افکار خودکشى 
هم نداشــته براى پیشــگیرى اولیه باید علت زمینه اى 
افسردگى آنها درمان شود و این بیماران نباید به حال خود 
رها شوند. وى با بیان اینکه وضعیت خودکشى در ایران 
نسبت به دیگر کشورها بهتر است، افزود: مسائل اعتقادى 
و فرهنگى خود عامل پایین بودن میزان خودکشى است و 
در اصفهان هم میزان خودکشى نسبت به دیگر استان ها 

کمتر است.
ناجى با تأکید بر اینکه اقدام به خودکشى در زنان بیشتر 
اســت، اظهار کرد: اما خودکشى موفق که باعث نابودى 
فرد مى شود در مردان بیشتر اســت چرا که خودکشى را 
به عنوان یک فرایند تعریف مى کنند که از افکار شــروع 

مى شود و به تصمیم، اقدام و عمل نهایى منجر مى شود.
ناجى در خصوص آمار افــرادى که در خص وص موضوع 
خودکشى خدمات مشاوره اى دریافت کرده اند، تصریح 
کرد: در سه ماهه 98 حدود 143 نفر از خدمات مشاوره اى 
در خصوص موضوع خودکشى استفاده کرده اند که آمار 

کل سال 97 در این زمینه 562 مورد بوده است.

پوستر سى و دومین جشنواره بین المللى فیلم هاى کودکان و نوجوانان رونمایى شد

نمایش 158 فیلم در 8 روز در 11 سالن سینما 
اصفهان

 3 مرکز اهداى خون کم دارد

توصیه معاون اجتماعى بهزیستى استان اصفهان:

تهدید به خودکشى را جدى بگیرید

جلســه کارگروه تخصصى امداد و نجات و آموزش همگانى استان اصفهان در سالن کنفرانس 
مرکز کنترل و هماهنگى عملیات امداد و نجات هالل احمر برگزار شد.

مدیر عامل جمعیت هالل احمر استان اصفهان در این جلسه با اشاره به اینکه موضوع آموزش 
زیربنا و مبناى مباحث امداد و نجات اســت، تصریح کرد: ســطح آمادگى جوامع و پاسخگویى 
سازمان هاى دخیل در مدیریت بحران ارتباط مستقیمى با آموزش هاى مربوط به سوانح و نحوه 

رویارویى با آنها دارد.
 مؤمنى افــزود: در موازات گســترش و تعمیم آمــوزش همگانى امداد و نجــات قصد داریم 
خانه هاى هالل را در مراکز ادارى و نیز محالت و روستاها تشکیل دهیم که یکى از مهمترین 
کارکردهاى این واحدها ارتقاى سطح پاسخگویى به سوانح و بالیا و باال بردن آمادگى شهروندان 

است.   
رئیس کارگروه تخصصى امداد و نجات و آموزش همگانى استان در بخش دیگرى از سخنان 
خود با اشاره به طرح ملى دادرس به عنوان یکى از طرح هاى کاربردى و مفیدجمعیت هالل احمر 
در مدارس اظهار کرد: این طرح در استان با مشارکت و همکاریآموزش و پرورش در سه مرحله 
شهرستانى، استانى و کشورى برگزار مى شود که امسال هفتمین دوره آن با قوت تمام برگزار شد 
و بیش از 12 هزار و 500 دانش آموز دختر و پسر در 354 مدرسه در سطح استان به صورت تئورى 

و عملى با مبانى امداد و کمک هاى اولیه آشنا شده و سرفصل آموزشى مصوب را فراگرفتند.

ششمین نمایشــگاه لوازم و تزیینات خانه و آشپزخانه 
و بیستمین نمایشــگاه تخصصى مادر، نوزاد، کودك و 

نوجوان در اصفهان گشایش یافت.
بیســتمین نمایشــگاه تخصصى مادر، نوزاد، کودك و 
نوجوان در 4300 مترمربع فضاى نمایشگاهى با حضور 
660 شرکت از اســتان هاى اصفهان، فارس، خراسان 

رضوى و تهران برپاست.
در این نمایشگاه توانمندى هاى مراکز پزشکى-درمانى، 
فعاالن عرصه پوشاك نوزادان و کودکان، شرکت هاى 
خدماتى آموزشــى و مهدهاى کودك ، تولیدکنندگان و 
فروشندگان اسباب بازى ها و وسایل سرگرمى، انتشارات، 
نوارها و فیلم هاى آموزشى و سرگرمى و تمامى خدمات 

اطالعاتى مرتبط با مادر، کــودك و نوجوان به نمایش 
درآمده است. در کنار این نمایشگاه، ششمین نمایشگاه 
لوازم و تزیینات خانه و آشــپزخانه برپا شــده است که 
66 شــرکت در 4200 مترمربع فضاى نمایشگاهى از 
استان هاى اصفهان، تهران، آذربایجان شرقى، گیالن، 
یزد و همدان تجهیــزات خانه و آشــپزخانه، تزئینات 
خانگى، گالرى ها و صنایع چوبى و دکوراسیون خانگى را 

به نمایش درآورده اند.
عالقه  مندان به بازدید از این دو نمایشــگاه مى توانند 
تا دوازدهم مرداد از ســاعت 17 تا 23 به محل برپایى 
نمایشگاه هاى بین المللى اســتان اصفهان واقع در پل 

شهرستان مراجعه کنند.

طرح ملى دادرس نقش مهمى در آمادگى جامعه دارد 

گشایش 2 نمایشگاه در اصفهان

نشســت مدیر عامل و معاونین بانک کشاورزى ایران با 
فعاالن اقتصادى بخش کشــاورزى استان اصفهان در 
سالن اجتماعات اتاق اصفهان برگزار شد. در این نشست 
40 مسئله فعاالن بخش کشــاورزى استان اصفهان با 
بانک کشــاورزى به صورت مکتوب و شــفاهى مطرح 
و تصمیمات الزم از سوى مســئوالن بانک براى حل 

مسائل اتخاذ شد.
رئیس اتــاق بازرگانى اصفهان در این نشســت گفت: 
بر اساس شاخص هاى کسب و کار در استان اصفهان، 
سختى تأمین مالى در ردیف ســه چالش اصلى فضاى 
کسب و کار اســتان قرار گرفته اســت. وى با اشاره به 
افزایش هزینه بنگاه هاى اقتصــادى به ویژه در بخش 
کشاورزى گفت: افزایش حد اختیارات سرپرستى بانک 
کشاورزى اســتان مى تواند روند تأمین مالى این بخش 
را تسریع بخشد. مسعود گلشیرازى با تمجید از عملکرد 
بانک کشاورزى اســتان اصفهان در ارائه تسهیالت به 
فعاالن اقتصادى گفت: نسبت مصارف این بانک در استان 
با منابع حاصله متناسب بوده و منابع مالى جذب شده در 

خود استان هزینه شده است.
مدیر عامل بانک کشــاورزى ایران هم در این نشست 
از موافقت با تأمین مالى بیش از  300 طرح کشــاورزى 
اســتان اصفهان با برآورد   250 میلیارد تومان خبر داد 
و گفت: بانک کشــاورزى  طرح هاى کارشناسى شده، 
اقتصادى و موجه بخش کشاورزى را مورد حمایت مالى 

قرار مى دهد.
روح ا... خدارحمى با اشــاره به افزایش 30 درصدى حد 
اختیارات سرپرستى بانک کشــاورزى  استان اصفهان 
گفت: پرداخت تا سقف هشت میلیارد تومان تسهیالت 
در اختیار سرپرستى استان اصفهان است و چنانچه طرح 
بیش از این میزان باشد ظرف یک هفته از تهران تعیین 
تکلیف مى شود. وى سهم تسهیالت استان اصفهان را 
درســال جارى، 111 میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: 
 کشاورزان استان اصفهان مى تواند از سهمیه  50 میلیارد 
تومان تسهیالت اشتغالزایى این بانک نیز استفاده کنند.  

تأمین مالى 315 طرح بخش کشاورزى در اصفهان

مدیرکل اداره کل میراث فرهنگى استان اصفهان درباره راه اندازى دفتر 
گردشــگرى اتباع خارجه در اصفهان اظهار کرد: در این زمینه پیشنهاد 
شــد تا اتباع خارجى که در ایران اقامت دارند، امکان حضور در تورهاى 

گردشگرى خاص را پیدا کنند.
 اتباع خارجى که در ایران هســتند خصوصًا افغان ها مجوزهاى حضور 
و اقامت شهرســتانى دارند و براى سفر به ســایر نقاط نیازمند سازوکار 
و مجوزهاى خاص اســت. فریدون اللهیارى ادامه داد: در جلســه اى با 
مسئوالن اداره کل امور اتباع و مهاجران خارجى استان اصفهان این بحث 
مطرح و  امکان وجود دفتر یا آژانسى براى انجام فعالیت هاى گردشگرى 
مختص اتباع خارجى بررسى شد. این دفتر تحت نظارت دفاتر قانونى این 
امکان را براى اتباع خارجى فراهم مى کند تا از جاذبه هاى گردشــگرى 
شهرستان هاى مختلف استان بازدید کنند. وى افزود: این پیشنهاد اکنون 
در سطح استان اصفهان مطرح شــده اما این احتمال وجود دارد که این 

طرح در سطح ملى نیز اجرایى شود.

اتباع خارجى اصفهان
 امکان سفـــر پیدا مى کنند
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ســیروس مقدم از حواشــى حــذف «باباپنجعلى» از 
«پایتخت»، چگونگى بازگشــت شخصیت «بهبود»، 
احتمال اضافه شدن یک کاراکتر کهنسال و اتفاقات و 

خبرهاى تازه این سریال سخن گفت.
کارگردان سریال «پایتخت» که در برنامه «سالم صبح 
بخیر» حاضر شده بود، درباره نحوه شکل گیرى سریال 
«پایتخت» توضیح داد: «پایتخت» یک طرح خالصه 
دو سه صفحه اى داشــت که تورج اصالنى ارائه کرده 
بود آقاى تنابنده قرار بود آن را بنویسد و اصالنى بسازد. 
سال 89 تنابنده این طرح را به من معرفى کرد، ما قبل 
از آن سریال «چاردیوارى» و «پیامک از دیار باقى» را با 
هم کار کرده بودیم. یک خطى قصه «پایتخت» خیلى 
به نظرم جذاب و عزیز آمد. این طرح یک جمله کلیدى 
داشــت که خانواده اى بخاطر تعطیالت عید مجبورند 
14 روز پشت کامیون زندگى کنند. این موضوع خیلى 
براى من جذاب بود که آنها مى آیند خانه شان را تحویل 
بگیرند اما مجبور مى شــوند کنار هم در پشت کامیون 
قرار بگیرند و این طرح من و خانم غفورى را جذب کرد 

و تصمیم گرفتیم آن را بخریم.
مقدم یادآور شــد: تورج به دفتر ما آمد، لطف 

کرد و طرح را در اختیار ما قرار داد و مبلغى 
به او پرداخت شــد. طرح دچار تغییرات 
مختلفى شــد مثًال این خانواده در ابتدا 
حاشیه نشین بودند و همه چیز خیلى 
تغییر کــرد. خیلى فکــر کردیم که 
اینها را به کدام نقطه از ایران مرتبط 
کنیم. یزد، کردســتان، همدان و 
لرستان هم مدنظرمان بود اما وقتى 
موسیقى مازندران را شنیدیم دیدیم 
چقدر مهجور اســت و غنا دارد. در 

بازبینى هایمان به مازندران رسیدیم 
که آنقدر مردم خونگرمى داشت که حتى 

ساعت 6 صبح که به یک روستا وارد شدیم 
در هر خانه اى را مى زدیم بــه زور ما را داخل 
مــى بردنــد و تخم مــرغ محلــى جلویمان 

مى گذاشتند.

وى تأکید کرد: اوایل قدرى بین شــمالى ها سوءتفاهم 
ایجاد شد ولى هرچه کار جلو رفت بیشتر همه فهمیدند 
که در راستاى شناساندن فرهنگ شمال پیش مى رود.

این کارگردان درباره دشــوارى هویــت پردازى براى 
شــخصیت ها در ابتدا و امروز تصریح کرد: این بخش 
از یک نظر ســخت و از نظر دیگر ســهل شده است. 
آسان از این نظر که نویســنده ها دیگر روحیات و لحن

شــخصیت ها را مى شناســند. اما در پنج فصل سراغ 
همه ویژگى هاى این خانواده رفته ایــم و پیدا کردن 
چیزهاى جدید خیلى سخت 
است. حاال دو ماه است 
محســن تنابنده و 
قــادرى  آرش 

دنبال ظرفیت هاى جدید هستند.
مقدم ماجراى حذف «باباپنجعلى» را اینگونه شرح داد: 
این اتفاق نه به دیروز و نه یک هفته پیش مربوط است 
اما برخى آن را به اتفاقاتى ربط دادنــد که واقعًا ربطى 
نداشت. وقتى «پایتخت 5»  تمام شد با روزنامه «هفت 
صبح» مصاحبه جدى داشــتیم و تنابنده هم در برنامه 
رشیدپور اعالم کرد که ظرفیت نقش «باباپنجعلى» به 
نظر مى رسد تمام شده است یا باید راه دیگرى براى بقاى 

آن پیدا و آن را به شکل دیگرى 

وارد قصه کرد مثًال تبدیل به روحى شود که هرازگاهى 
بیاید و چیزى از گذشته تعریف کند یا او برود و برادرى 
به قصه اضافه شود که کار «باباپنجعلى» را انجام دهد. 
این صحبت براى یکسال پیش است و مصاحبه هایش 
هم موجود اســت و وقتى با ســازمان قرارداد بستیم 
تبدیل به یک تصمیم جدى شــد و ما تصمیم بر حذف 

«باباپنجعلى» گرفتیم.
وى موضوع بى اطالعى خمســه را تأیید نکرد و گفت: 
اینطور که او را صدا بزنند و بگویند قرارداد اینگونه شده و 
«باباپنجعلى» حذف شده نبوده اما او از قبل خبر داشته 

است. درباره خمسه 
بگویم کــه ما ده 
سال یک زندگى 
را  تنگاتنگــى 

بــا هم داشــتیم. 

همه بچه هاى «پایتخت»، آقاى خمســه را دوســت 
دارند. حتى حین «پایتخت 5» ناخوشى مشکوکى پیدا 
کردند که همه ما به هم ریخته بودیم و خانم غفورى به 
سرعت شرایط را فراهم کرد که او زودتر به تهران برود 
و با بیمارستان نیکان هماهنگ شــد تا چکاپ شود. ما 
ایشان را دوست داریم ولى به لحاظ حرفه اى قرار است 
همکارى مان به شکل دیگرى ادامه پیدا کند و ایشان 
براى کار بعدى من دیروز دفتر بودند و صحبت کردیم تا 

یکى از نقش هاى «خواب زده» را ایفا کند.
کارگردان «پایتخت» درباره «بهبود» نیز توضیح داد: 
درباره «بهبود» در قســمت قبلى اعالم کردیم اتفاقى 
مى افتد او حین آموزش و پرورش فیل فوت کرده و جسد 
او را آتش زده اند. اما او برمى گردد و چگونگى برگشتن 
او هم بامزه اســت. ما آفریقا را به ســریال مى آوریم و 
قصه جذابى دارد که خود «بهبود» هم در آن هســت 

و روح نیست.
مقدم یادآور شد: متن هاى سریال دارد نوشته مى شود، 
همین حاال در کیفم قسمت دو را دارم که در راه داشتم 
آن را مى خواندم. اوایل آذرمــاه تصویربردارى را 
شروع مى کنیم و از پانزده بیست روز قبل دیدن 
لوکیشن ها و پیش تولید را خواهیم داشت؛ ضمن 
اینکه ممکن است کاراکتر مسنى وارد قصه کنیم 
تا طیف کهنسال هم از ما راضى باشند اما بازیگر 

این نقش هنوز مشخص نشده است.
وى در ایــن زمینه که آیا درســت اســت به جز 
همسرش سختش اســت با تهیه کننده دیگرى 
کار کند، گفت: از زمانــى که به عنوان تهیه کننده 
و کارگردان مشــترك کار مى کنیم، هرچیزى از 
شیر مرغ تا جان آدمیزاد که در قصه الزم بوده 
فراهم شده. خدا خشایار الوند را رحمت کند او 
مى گفت در قصه قرار است فولکس واگن زیر 
آب ببریم و آیا این کار در قشــم شدنى است؟ 
خانم غفورى هم به راحتى شــرایط را فراهم 
کرد و ما در قشم این صحنه ها را گرفتیم. با او 
لحظه اى از کیفیت کار کم نمى شود و واقعیت دارد 

که سختم است با تهیه کننده دیگرى کار کنم. 

کامبوزیا پرتوى فیلمش را براى اکران عمومى در ایران و حضور 
در جشنواره هاى خارجى آماده کرده است.

این کارگردان سینما، درباره آخرین وضعیت اکران فیلم سینمایى 
«کامیون» گفت: حدود هشــت دقیقه از فیلم را کوتاه کردیم. 
طبیعتًا کارهاى اصالح رنگ، نور و صدا باید انجام مى شــد تا 
به اکران فکر کنیم. به زودى براى تعیین زمان اکران عمومى 
فیلم اقدام خواهیم داد و امیدوارم پاییز اکران شود.او در خصوص 
حضور این فیلم در جشــنواره هاى جهانى اظهار کرد: این فیلم 
در افتتاحیه و بخش مسابقه جشــنواره دهوك کردستان عراق 
نمایش داده خواهد شد و این آغاز نمایش ها و حضور بین المللى 

«کامیون» است. قطعاً فیلم را به دیگر جشنواره هاى معتبر پیش 
رو نیز ارائه مى دهیم.

گفتنى است؛ فیلم ســینمایى «کامیون» به نویسندگى، تهیه 
کنندگى و کارگردانى کامبوزیا پرتوى در سى و ششمین جشنواره 
فیلم فجر حضور داشــت و در شــش بخش فیلمنامه، فیلم، 
کارگردانى، بازیگر نقــش اول مرد، تدویــن و چهره پردازى 
کاندیداى دریافت جایزه شد که در نهایت سیمرغ بلورین بهترین 
فیلمنامه را از آن خود کرد. در «کامیون» سعید آقاخانى، نیکى 
کریمى، رامین راستاد، شایســته ایرانى، تروسکا جوال، نسرین 

مرادى و یعقوب پرسا بازى کردند.

«روزى روزگارى... در هالیوود» نه تنها آغاز موفقى در گیشه داشته 
و نظر منتقدان را جلب کرده بلکه به نظر مى رسد سینماگران مطرح 
هالیوود هم از تماشاى فیلم تازه «کوئنتین تارانتینو» به وجد آمده اند 

و در شبکه هاى اجتماعى آن را تحسین کرده اند.
سرشناس ترین چهره اى که در نخستین روزهاى اکران این فیلم 
زبان به تمجید آن باز کرده، «گیرمو دل تورو»، کارگردان مکزیکى 
برنده اسکار است. او در توییتر با اشــاره به اینکه تماشاى «روزى 
روزگارى... در هالیوود» براى او «تجربه اى زیبا» بوده، در توصیف 
فیلم نوشت: «چشم نواز ساخته شده و تکان دهنده است. به شدت 
حسرت آمیز است. داستان دورانى که شاید هرگز وجود نداشته ولى 
با این حال حسى شبیه خاطره را منتقل مى کند. مشتاقم که هفته 

بعد دوباره آن را ببینم. دلم براى وقت گذراندن با شــخصیت هاى 
فیلم تنگ شده است.»

«ارى استر»، کارگردان فیلم هاى تحسین شده «موروثى» و «میانه 
تابستان» هم فیلم نهم تارانتینو را «به شــکل دردآورى خوب» 
توصیف کرده و «جردن هاروویتز»، تهیه کننده فیلم «ال ال لند» 

این فیلم را «شاهکار» خوانده است.
«جولیا هارت»، کارگردان فیلم هاى «خانم اســتیونز» و «رنگ 
فورى» نوشته که در آخرین لحظات این فیلم به شدت احساساتى 

شده: «هنوز نفسم باال نیامده.»
همچنین «ددالین» گزارش داده اولین نمایش «روزى روزگارى... 
در هالیوود» براى اعضاى آکادمى اسکار در سالنى با گنجایش هزار 

صندلى چنان شلوغ بوده که عده اى از رأ ى دهندگان 
نتوانستند وارد سالن شوند و قرار است سانس 

دیگرى به نمایش این فیلم اختصاص یابد.
استقبال گسترده از فیلم تارانتینو از سوى 

سینماگران مى تواند شانس آن براى 
موفقیت در اسکار 2020 را به شکل 

قابل توجهى افزایش دهد.

فیلم سینمایى «عرق سرد» با بازى سحر دولتشاهى، باران 
کوثرى و امیر جدیدى به زودى در شــبکه نمایش خانگى 

توزیع مى شود.
«عرق ســرد» فیلمى به کارگردانى ســهیل بیرقى و تهیه 
کنندگى مهدى داورى اولین بار در سى و ششمین جشنواره 
فیلم فجر به نمایش درآمد و سیمرغ بلورین بهترین بازیگر 
نقش اول مرد و سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل 

زن را براى امیر جدیدى و سحر دولتشاهى به ارمغان آورد.
این ساخته سهیل بیرقى که مهرماه سال گذشته در سینماهاى 
کشور اکران شد به نمایش خانگى مى آید. سحر دولتشاهى 
بازیگر فیلم سینمایى «عرق سرد» صفحه اینستاگرامش را 

با انتشار عکسى از بازیگران این فیلم سینمایى به روز کرد.
«عرق سرد» یکى از فیلم هایى اســت که حضورهاى بین 
المللى زیادى در جشنواره هاى مختلف فرانسه، کانادا، سوئد 
و ژاپن را تجربه کرده است و جوایزى را از این جشنواره هاى 

خارجى براى عواملش به ارمغان آورد.
در خالصه داستان فیلم «عرق ســرد» آمده است: این فیلم 
درباره کاپیتان تیم ملى فوتسال بانوان است که در حال اعزام 
به مسابقات آسیایى متوجه مى شود از سوى همسرش ممنوع 
الخروج شده اســت. باران کوثرى در این فیلم در نقش یک 
دختر فوتبالیست به نام «افروز اردستانى» ظاهر مى شود و لیلى 
رشیدى در این فیلم نقش وکیل شخصیت اصلى فیلم (افروز 

اردستانى) را ایفا مى کند.
بازیگران فیلم «عرق ســرد» عبارتند از باران کوثرى، امیر 
جدیدى، لیلى رشیدى، هدى زین العابدین و سحر دولتشاهى. 

«جکى چان»، بازیگر معروف ســینماى رزمى 
جهــان در پنجمیــن دوره این جشــنواره
 بیــن المللى کــه از 24 تــا 29 جوالى 
2 تــا 7 مــرداد 1398 ) در  ) 2019
شــهر تاریخى داتونگ و با همکارى 
تلویزیون ملــى چین برگزار شــد در 
نشستى اختصاصى با مهمانان ایرانى،

ضمن ابــراز خوشــحالى از حضور آنان 
در این جشــنواره، براى سفر به ایران ابراز 

عالقه کرد.
ایــن بازیگــر چینــى که بیــش از صــد فیلم 

در ســابقه بازیگــرى اش دارد اکنون بــا برگزارى 
این جشــنواره بــا حضــور بازیگــران، بدلــکاران رزمى و

چهــره هــاى سرشــناس از سراســر جهــان قصــد دارد خونى تــازه در
 رگ هاى سینماى اکشن و رزمى بدواند.

از ایران نیز استاد مسعود جعفرى، رئیس مؤسسه بین المللى «اژدهاى سرخ» و 
بازیگر فیلم هاى رزمى که در جشنواره بین المللى فیلم «راه ابریشم» نیز موفق 

به دریافت جایزه تندیس طالیى شده بود و حسین خلیفى کیوى، نماینده 

دفتر بازاریابى و تبلیغات سازمان میراث فرهنگى، 
صنایع دستى و گردشگرى حضور داشتند.

در این جلسه موضوع ساخت فیلم مشترك 
رزمى بین ایران و چین مورد بحث قرار 
گرفــت و مقدمات اولیه براى بررســى 
طــرح فیلمنامه انجام شــد و حســین 
خلیفى کیــوى آمادگى ایــران را براى 
هر گونه همکارى براى تولید مشــترك 
با جکــى چان اعــالم کرد. جکــى چان
نیز از مسعود جعفرى، بازیگر رزمى ایران براى 

حضور در تیمش دعوت کرد.
در پایان این نشســت هدیه اى نفیس از صنایع دستى، 
آثار هنرمندان ایرانى، بــه نمایندگى از طرف ســازمان میراث 
فرهنگى و ســینماى اکشــن و رزمى ایران (ســازمان «اژدهاى ســرخ») 
به جکى چان اهدا شــد. همچنین یک جلد کتاب «زبان چینى در ووشــو» و 
یک نســخه از فیلم رزمى «اژدهاى سرخ» به 

 وى اهدا شد.

سیر تا پیاز «پایتخت» از زبان سیروس مقدم

خمسه را دوست داریم اما  «باباپنجعلى» حذف مى شود

آگهى تغییرات شــرکت فنى مهندسى 
مبین برق اصفهان شــرکت ســهامى 
خاص به شماره ثبت 40314 و شناسه 
ملــى 10260579931 بــه اســتناد 
صورتجلســه مجمع عمومــى عادى 
مــورخ1398/04/25 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد : آقاى محمدطاهر کاظمى 
1091909571 و خانــم محیــا لطفى 
0075953781 و آقاى مسعود کاظمى 
1288368518 بــه ســمت اعضاى 
اصلى هیئت مدیره براى مدت دو ســال 
انتخاب شدند. موسسه امین تدبیر بصیر 
10103512680 و آقاى مهدى نجفى 
1289612129 به ترتیب به ســمت 
بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى 
مدت یک ســال انتخاب شدند. روزنامه 
نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت 
تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها 
و موسســات غیرتجــارى اصفهــان 

(549230)

آگهى تغییرات

شــرکت فنى مهندســى مبین برق اصفهان شــرکت 
ســهامى خاص به شــماره ثبت 40314 و شناسه ملى 
10260579931 به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره 
مورخ1398/04/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : آقاى 
محمدطاهر کاظمى1091909571 به عنوان رئیس هیأت 
مدیره خانم محیا لطفى0075953781 به عنوان نایب 
رئیس هیأت مدیره آقاى مسعود کاظمى1288368518 
به عنوان مدیرعامل براى مدت دو سال انتخاب شدند . کلیه 
اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاى مدیرعامل 
و رئیس هیات مدیره و با مهر شــرکت معتبر است. ضمناً 
مدیرعامل شــرکت مجرى مصوبات هیأت مدیره خواهد 
بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (549218)

آگهى تغییرات

ت که تورج اصالنى ارائه کرده 
ن را بنویسد و اصالنى بسازد. 
 را به من معرفى کرد، ما قبل 
» و «پیامک از دیار باقى» را با 
 خطى قصه «پایتخت» خیلى 
د. این طرح یک جمله کلیدى 
مجبورند خاطر تعطیالت عید

دگى کنند. این موضوع خیلى 
ها مى آیند خانه شان را تحویل 
وند کنار هم در پشت کامیون 
جذبکرد ن و خانم غفورى را

ریم.
به دفتر ما آمد، لطف 

 قرار داد و مبلغى 
تغییرات  دچار
انواده در ابتدا 
ه چیز خیلى 
 کردیم که 
ان مرتبط 
همدان و 
د اما وقتى 
یم دیدیم 
نا دارد. در 

ان رسیدیم 
داشت که حتى

روستا وارد شدیم 
م بــه زور ما را داخل 
رغ محلــى جلویمان

شــخصیت ها را مى شناســند. اما در پنج فصل سراغ 
همه ویژگى هاى این خانواده رفته ایــم و پیدا کردن 
چچچچچچیزهاى جدید خیلىسخت 
است. حاال دو ماه است 
محســن تنابنده و 
قــادرى  آرش

نظر مى رسد تمام شده است یا باید راه دیگرى براى بقاى 
آن پیدا و آن را به شکل دیگرى 

وى موضوع بى اطالعى خمســه را تأیید نکرد و گفت: 
اینطور که او را صدا بزنند و بگویند قرارداد اینگونه شده و 
«باباپنجعلى» حذف شده نبوده اما او از قبل خبر داشته 

است. درباره خمسه 
بگویم کــه ما ده 
سال یک زندگى 
را  تنگاتنگــى 
بــا هم داشــتیم.

براى کار بعدى من دیروز
یکى از نقش هاى «خواب
کارگردان «پایتخت» در
درباره «بهبود» در قســم
پ مى افتد او حین آموزش و
او را آتش زده اند. اما او بر
بامزه اســت. ما آفر او هم
قصه جذابى دارد که خود

و روح نیست.
مقدم یادآور شد: متن هاى
همین حاال در کیفم قس
آن را مى خواندم. اوا
شروع مى کنیم و ا
لوکیشن ها و پیش
اینکه ممکن است
تا طیف کهنساله
این نقش هنوز مش
وى در ایــن زمینه
همسرش سختش
کار کند، گفت: از زم
کارگردان مشــت و
آ شیر مرغ تا جان
فراهم شده. خد
مى گفت در قصه
آب ببریم و آیا ای
خانم غفورى هم
کرد و ما در قشم
لحظه اى از کیفیت
ت که سختم است با

«عرق سرد» به زودى 
در شبکه نمایش خانگى

وده که عده اى از رأ ى دهندگان
شوند و قرار است سانس 

ن فیلماختصاص یابد.
یلم تارانتینو از سوى 

 شانس آن براى 
202 را به شکل 

دهد.

جعفرى، رئیسمؤسسه بین المللى «اژدهاى سرخ» و 
ه در جشنواره بین المللى فیلم «راه ابریشم» نیز موفق 

طالیى شده بود و حسین خلیفى کیوى، نماینده 

یکنســخه از فیلم رزمى «اژدهاى سرخ» به
 وى اهدا شد.

«روزى روزگارى... در هالیوود» تکان دهنده است

سحر قریشى گفت: یک زمانى هوادار مهناز افشار بودم اما االن او از حضور 
من در سینما مى ترسد!

سحر قریشى این روزها بار دیگر سلطان حاشیه اســت. او یک ماه پیش با 
پوشــش متفاوتش در اکران فیلم «ایکس الرج» خبرساز شد و بعد خبرى 
که در مورد اولین تجربه کارگردانى اش اعالم شــد واکنش هاى مختلفى را 
به همراه داشت و حاال نیز در یک مصاحبه بســیار تند و تیز به مهناز افشار 

حمله کرده است. 
قریشــى که پیش تر از نیکى کریمى نیز به تندى انتقاد کرده بود، در گفتگو 

با یکى از برنامه هاى اینترنتى درباره مهناز افشــار گفت: واقعًا دلم مى سوزد 
که براى پنهان کردن اشــتباهات خودمان و خانواده هاى مان ســوار موج 
صحبت هاى یک آدم مى شویم، ایشان آمدند روى موج لطف و محبت مردم 
به نفع خودش سوار شــده اند، با تخریب من یکسرى اتفاقات نسبت به این 
خانم فراموش شــد. من مى گویم چه انقالب درونى باالتر از اینکه یک زن 
هویت خود را زیر ریش، گریم و... پنهان کند و زیبایى بدنش را که در آینده 
تبدیل به یک مادر خواهد شد، مخفى کند، سپس در استادیوم حاضر شود و 

فیلم بگیرد و زیر پستش من را تگ کند، بگوید منقلب نشدیم.

او ادامه داد: من روزى در خانه ام مى نشستم و فیلم ایشان و بازیگران آن نسل 
را مى دیدم و کیف مى کردم و دوست داشتم از نزدیک ببینم شان اما االن از 
حضور من در سینما مى ترسند. چرا  ســنت باال رفته و دیگر شبیه هیچکس 

نیستى این همه به در و دیوار چنگ مى زنى؟
مهناز افشار زمانى که سحر قریشى از منقلب شدنش به دلیل حضور در کنار 
مردم در استادیوم گفته بود، در یک توییت اعالم کرد: «نمى شه خیلى راحت 
حق نیمى از جامعه را انــکار کرد، چون یک نفر وقتــى در کنار مردان قرار 

مى گیره "منقلب" مى شه! ورود به ورزشگاه ها حق زنان است. والسالم.»

حمله تند سحر قریشى به مهناز افشار 

دیگر شبیه هیچکس نیستى!

8  دقیقه از «کامیون» براى اکران عمومى کوتاه شد

«جکى چان»: عالقه مند به سفر به ایران هستم
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مه ذوب آهن در خرید خارجى ها ستودنى است
کارنا

منتظرتیم  ”ماکالى“
 باشگاه ذوب آهن اصفهان که همیشه چراغ خاموش و 
به دور از جنجال با بازیکنان قرارداد مى بندد پاى یک 
بازیکن جدید را به لیگ ایران باز کرده که مى تواند یکى 
از ســورپرایزهاى لیگ برتر جدید باشد. مهاجم سابق 
مورســیا و هامبورگ و الس پالماس بــا نظر عیلرضا 
منصوریــان در فصل جدید لباس گاندوهــا را خواهد 

پوشید.
 نام باشگاه ذوب آهن اگرچه در جریان پرونده هاى نقل 
و انتقاالت با کلیدواژه شکایت و حق رشد در میان اهالى 
فوتبال ایران شناخته مى شود اما در میان باشگاه هاى 
ایرانى فوتبال جز معدود باشــگاه هایى است که پاى 
خارجى هاى بى کیفیت را به فوتبــال ایران باز نکرده 
و در انتخاب بازیکن خارجــى و هزینه کردن براى آن 
همیشه وســواس مثال زدنى داشته است. در روزگارى 
که باشگاه ها گویا براى پر کردن سبد باشگاه شان حتما 
باید یکى دو خارجى بى کیفیت هم روى نیمکت داشته 
باشند و چند سال بعدش تاوان این خریدهاى بنجل را با 
مبالغ هنگفت ترى بدهند بى شک مدل باشگاه ذوب آهن 
ستودنى اســت. خرید بازیکن خارجى در فوتبال ایران 
همیشــه از قانون هندوانه در بســته پیروى مى کرده. 
به این ترتیــب که بازیکنى با کارنامه اى نامشــخص 
وارد باشگاهى مى شــود و اگر بختش مثل تیام بگیرد 
در یک نیم فصل به ســتاره باشــگاه تبدیل مى شود و 

اگر نگیرد مثــل نمونه هاى بیشــمارى که در 
فوتبال ایران سراغ داریم ممکن است موجب 
هدر رفت سرمایه هاى تیم شود. اگرچه در 
یکى دو سال اخیر تالش شده تا این روش 
نامطمئن ریشه کن شــود اما همچنان در 
باشگاه هاى مثل استقالل و پرسپولیس و 
در کنار خریدهاى خوبى مثل پاتوسى و تیام 
و بشار رسن شاهد خریدهایى مثل نومایر 

و بودیمیر و گرو هســتیم. در این میان شاید 
بتوان گفت ذوب آهن پاك ترین کارنامه را دارد. 

آنها طى دو فصل قبل دو تن از بهترین مهاجمان 
لیگ را در خط حمله خود مى دیدند. دو فصل قبل 

با حضور کى روش استنلى که او را در فصل نقل و 
انتقاالت به سپاهان باختند و فصل گذشته با حضور 
کریستین اوسانگوى نیجریه اى که در این تابستان 
راهى جى لیگ کره شــد. با این حال تنها نماینده 

ایران در لیگ قهرمانان از پا ننشست و حاال یک مهاجم 
نیجریه اى 28 ساله را در ترکیب خود مى بینید.  ماکالى 
کریستانوس که با کارنامه اى درخشان راهى اصفهان 
شده تا عالوه بر لیگ در دو بازى حساس ذوب آهن برابر 
االتحاد یاریگر ایم تیم باشد. اگر نسخه هاى مدیریتى در 
ذوب آهن دستخوش تغییر نشده باشد به نظر مى رسد 
سبزهاى اصفهانى این فصل یک سورپرایز دیگر براى 

لیگ برتر داشته باشند.

 کنفدراسیون فوتبال آســیا با حضور 2 بازیکن دو 
تابعیتى االتحاد براى دیدار بــا ذوب آهن در لیگ 

قهرمانان آسیا موافقت کرد.
نشریه «المدینه» عربســتان مدعى شد و خبر داد 
که کنفدراسیون فوتبال آسیا با حضور جابر عیسى 

و هارون کمارا دو بازیکن دو تابعیتى االتحاد براى 
دیدار با ذوب آهن در لیگ قهرمانان آسیا موافقت 

کرده است.
این درحالى اســت که بنا به قانــون AFC هر 
بازیکنى که تغییر تابعیت مى دهد باید حداقل 5 سال 

در این کشور زندگى کرده باشد تا به عنوان سهمیه 
بازیکن داخلى در لیگ قهرمانان آســیا حضور پیدا 
کند. این دو بازیکن تیم سعودى تابعیت عربستان را 
گرفتند و هارون کمارا هنوز 5 سال از حضورش در 

عربستان نمى گذرد.

 یکى از مربیان و کارشناسان فوتبال بحرین معتقد 
است سابقه بازى هاى ملى این کشور نشان مى دهد 
که فاصله قابل توجهى با حریفان قدرتمندى مانند 
ایران و عراق ندارند. صدیق زوید درباره حضور تیم 
ملى بحرین در مسابقات فوتبال غرب آسیا گفت: 
«مســئله مهم در این رقابت ها ارائه عملکرد خوب 
است که باید نتایج اردوى آماده سازى تیم در پرتغال 
را به خوبى نشــان دهد. در این تورنمنت نباید به 

دنبال نتیجه باشیم بلکه در درجه اول شکل بازى و 
هماهنگى تیم اهمیت دارد. از سویى فراموش نکنیم 
که در صورت صعود از مرحله گروهى ممکن است 
با عراق بازى کنیم که یکى از حریفان ما در مرحله 

مقدماتى جام جهانى 2022 خواهد بود.»
زوید اضافه کرد: «فاصله زیادى بین تیم ما و عراق 
وجود ندارد. پیش از این در بازى هاى رو در رو بار ها 
مقابل آن ها موفق بودیم و در دو بازى آخر به تساوى 

رســیدیم بر این اســاس در تقابل با عراق شانس 
برابرى خواهیم داشــت. در خصوص ایران هم که 
یکى دیگر از حریفان ماســت باید بگویم نتایج ما 
مقابل این تیم همیشــه نزدیک بوده و با آن ها هم 
فاصله زیادى نداریم. مسئله مهم این است که روى 
تیم و کادر فنى فشار روانى ایجاد نکنیم و اجازه دهیم 
با آرامش کار خودشان را دنبال کنند تا براى حضور 

در مسابقات رسمى مرحله مقدماتى آماده شوند. 

سخنگوى هیئت مدیره باشگاه ذوب آهن گفت: باید 
به بودجه اى که داریم نگاه کنیم و امسال تیم هایى 
را تعدیل خواهیم کرد که ایــن موضوع را به بعد از 

برگزارى بازى االتحاد موکول کرده ایم. 
احمد جمشیدى در گفت وگو با خبرنگار ایسنا-منطقه 
اصفهان، در خصوص جلسه هیئت مدیره و مشخص 
شدن تیم هاى تعدیل شده باشگاه، اظهار کرد: باید 
به بودجه اى که داریم نگاه کنیم و امسال تیم هایى 
را تعدیل خواهیم کرد که ایــن موضوع را به بعد از 

برگزارى بازى االتحاد موکول کرده ایم. 
وى در پاسخ به اینکه آیا جانشین پیمان صداقت نیا 
در هیئت مدیره مشخص شــده است یا خیر، گفت: 
مشخص کردن جانشــین ایشان از سوى مدیریت 

کارخانه است و به  زودى اعالم خواهد شد. 
سخنگوى هیئت مدیره باشــگاه ذوب آهن درباره 
محل برگزارى بازى هاى تیــم فوتبال بانوان نیز، 
تصریح کرد: ابتدا باید مشخص شود چه تیم هایى 
خواهیم داشــت. هنوز وضعیت تیم ها مشــخص 

نیست. بنده یک رأى در هیئت مدیره دارم و تکلیف 
این موضوع با تصویب رأى تمامى اعضا مشخص 

مى شود. 
جمشــیدى پیرامون آخرین وضعیت تیم هندبال 
ذوب آهن که در حال حاضر تمرین مى کند، اظهار 

کرد: به طور قطع در هندبال تیمدارى خواهیم کرد. 
امسال انتظار کسب مقام از این تیم را داریم. سال 
گذشته به دلیل دیر بسته شدن تیم انتظارى نداشتیم، 
اما اکنون تمرینات خود را به  موقع آغاز کرده اند و تیم 

مناسبى بسته شده است. 

ذوب آهن اصفهان تنهــا نماینده باقى مانده 
فوتبال ایران در لیگ قهرمانان آسیا در حالى 
براى دیدار حذفى مقابل االتحاد عربســتان 
آماده مى شــود که لیگ برتر تا آن زمان آغاز 
نخواهد شد. بنابراین سبز پوشان بدون بازى 
رســمى در مرحله یک هشــتم نهایى لیگ 
قهرمانان 2019 آسیا روز دوشنبه 14 مردادماه 
در ورزشگاه زعبیل شــهر ابوظبى به میدان 
خواهد رفت. البته پیش از ایــن قرار بود این 
دیدار در ورزشگاه آل مکتوم برگزار شود که به 
درخواست میزبان (فدراسیون فوتبال امارات) 

محل برگزارى این مسابقه تغییر یافت.
ذوبى هــا که تاکنــون در قالــب دیدارهایى 
دوستانه مقابل شــاهین بوشهر، شهر خودرو 
(2 بازى) و فجر سپاسى به میدان رفته اند، یک 
بازى دیگر هم با تیم لیــگ برترى گل گهر 
سیرجان خواهند داشت تا با 6 بازى تدارکاتى 
مقابل االتحاد قرار بگیرند. ذوب آهن اصفهان 
براى این دیــدار نیما طاهــرى و محمدرضا 
خلعتبرى را به دلیل مصدومیت در اختیار ندارد.

رومارینیــو مهاجــم برزیلى، لوئیــز آنتونیو 

خیمنز هافبک شــیلیایى ، مانوئل دو کاســتا 
مدافــع مراکشــى و الکســاندر پریجوویچ 
مهاجم صربســتانى 4 بازیکنى هســتند که 
لوئیزسیرا براى لیگ قهرمانان در نظر گرفته

 است.  
رومارینیو برزیلى که نقش مهاجم دوم را بازى 
مى کند یک بازیکن تکنیکى 28 ساله است 
که فصل گذشته 7 گل در 20 بازى براى این 
تیم به ثمر رساند. او بیشتر نقش سازندگى و 
فضاســازى را براى مهاجم نوك صربستانى 

این تیم مهیا مى کند.
خوزه آنتونیــو خیمنز هافبک شــیلیایى تیم 
االتحاد یک هافبک با تجربه  و با سابقه بازى 
در تیم ملى شیلى، التزیو، اینترمیالن، پارما و 
فیورنتیناست و امســال از تیم پالستینو شیلى 
به االتحاد آمده است. البته او سابقه بازى در 
تیم هاى عربى مثل الغرافه ، النصرو العربى را 
هم دارد. او در فصل قبل در 21 بازى 5 گل زد 

و 4 پاس گل داد.
مانوئل داکوستا مدافع 33 ســاله و مراکشى 
متولد فرانســه اســت که عالوه بر تیم ملى 
مراکش ســابقه بازى در تیم هاى ملى پایه 

کشــور پرتغال را دارد. این بازیکن سه ملیتى 
با ســابقه بازى در پــى اس وى ، فیورنتینا، 
سامپدوریا، وستهم یونایتد و لوکوموتیو مسکو 
در خط دفاعى االتحاد بازى خواهد کرد. او در 
این فصل از تیم باشاکشــهیر به تیم االتحاد 

پیوسته است.
الکســاندر پریجوویچ مهاجم 29 ساله و ملى 
پوش صربستانى یک گلزن خطرناك است که 
از تیم پائوك یونان به االتحاد پیوسته است. او 
در سه فصل گذشته با حضور در 87 بازى این 

تیم یونانى، 55 گل به ثمر رساند.
اســم بزرگ االتحاد بســیار مهم است از آن 
مهمتر و خطرناك تر اما بازى نکردن بازیکنان 
جدید ذوب آهن کنار هم است در دیدار هاى 

رسمى. 
با این حــال امــا ذوب آهن نا امید نیســت. 
منصوریان هم نشان داده از نظر فنى کارش 
خوب است، مخصوصا در تیم هاى بى حاشیه 

تر و کم تماشاگر تر.
تیم منصوریان در دور اول مســابقات هم 12 
امتیاز گرفت و صعود کرد در حالى که کســى 

فکرش را هم نمى کرد.

فرشید آقاباالزاده هوادار تیم پرسپولیس که در جریان دیدار سپاهان 
و پرسپولیس در نیمه نهایى جام حذفى از ناحیه چشم به شدت آسیب 
دید این روزها پیگیر وضعیت مصدومیتش و همچنین پیگیرى قضایى 

این اتفاقات است.
آقاباالزاده در گفت وگویى در این خصوص گفت: متاســفانه اتفاقات 
عجیبى در حال رخ دادن است و واقعا نمى دانم که باید چه کارى انجام 
دهم. همه از اتفاقاتى که براى من در اصفهان رخ داد با خبر هستند ولى 
وقتى وکیلم براى پیگیرى شکایت از باشگاه سپاهان به اصفهان رفته 
بود به او گفته اند که هیچ فیلمى از اتفاقات رخداده توســط دوربین ها 
ضبط نشــده و این یعنى اینکه این دوربین ها روشن نبوده و فقط به 
صورت فرمالیته در استادیوم وجود داشته است و شاید مى خواستند با 
این کار نمایندگان AFC را گول بزنند. به خاطر همین مسئله هیچ 

فیلمى از کتک خوردن و سایر هواداران پرسپولیس وجود ندارد. 

وى ادامه داد: قبل از آغاز بازى با ســنگ دست من را زدند به طورى 
که دســت من خیلى باد کرد و اورژانس به خاطر همین مسئله روى 
دست من آتل گذاشت. بعد از بازى هم که از ناحیه چشم مورد آسیب 
شدید قرار گرفتم باز هم به اورژانس رفتم و چه قبل از بازى و چه بعد 
از بازى مسئوالن اورژانس اسم و مشخصات من را نوشتند. اما جالب 
اســت که االن وکیل من که به اصفهان رفته متوجه شده که نام من 
در لیست مصدومان بازى با ســپاهان و پرسپولیس ثبت نشده است.

مگر مى شود اسم من را دوبار بنویســند اما نام من در لیست نباشد؟ 
شاید به همین خاطر بود که مدیرعامل سپاهان مصاحبه کرد و گفت 
4 نفر مصدوم شدند! مسئوالن اورژانس ورزشگاه اسم من را در لیست 
خود وارد کردند اما حاال هیچ اسمى از من در لیست مصدومان نیست 
و دیگر نمى دانم چه باید بکنم. این مســائل فاجعه است و دیگر اسم 
این اتفاقات را نمى شود حاشیه هاى فوتبالى گذاشت بلکه این جنگ 

قومى قبیله اى است! 
این هوادار مصدوم درباره اینکه بحث شکایت او کجا رسیده،  تصریح 
کرد: من به کمیته انضباطى فدراسیون فوتبال شکایت کردم اما آنها 
گفتند که این شکایت، کیفرى اســت و در صالحیت آنها نیست و به 
همین خاطر از باشگاه سپاهان به دادگاه شکایت کردم چرا که ضارب 
من مشخص نیست. واقعا عجیب است که ضارب من مشخص نیست، 
اورژانس اصفهان نام من را در بین مصدومانش ننوشــته و باشــگاه 
سپاهان هم همه چیز را تکذیب مى کند! در همین شرایط هیچ کسى 
پاسخگوى من نیست و اگر به شــکایت من در ایران رسیدگى نشود 
شک نکنید به دادگاه CAS شکایت مى کنم. من چشمم را از دست 
دادم و هیچ کسى پاسخى به من نمى دهد. یک موضوع جالب هم رخ 
داده و آن این است که تابلوى ورودى مجموعه ورزشى نقش جهان 
اصفهان را کنده اند تا اعالم کنند که آن قسمتى که من مصدوم شدم 

جزو ورزشــگاه نبوده است! وقتى این مســئله را به کمیته انضباطى 
فدراســیون فوتبال گفتم آنها فقط مى خندیدند که مگر مى شود این 
اتفاقات رخ دهد. حتى برخى دوستانم که به این ورزشگاه رفتند تا از این 
مسائل عکس و فیلم بگیرند هم مورد حمله قرار گرفته و کتک خوردند. 
آقاباالزاده خاطرنشان کرد: من سه عمل روى چشم راستم انجام دادم 
و االن این چشم بینایى ندارد اما پزشکان گفته اند شاید تا سه سال دیگر 

امکان داد که بینایى چشم من برگردد. 
وى افزود: مدارك پزشکى قانونى خودم را ترجمه کرده و به تائید وزارت 
امور خارجه هم رساندم و مطمئن باشید حقم را از مجامع بین المللى 
پیگیرى خواهم کرد. با دو وکیل در هلند (این هوادار ساکن هلند است) 
در این باره مذاکره کردم و آنها گفتند اگر در ایران به مشکل تو رسیدگى 
نشد از طریق دادگاه هاى بین المللى آن را پیگیرى کنم و مطمئن باشید 

این کار را انجام خواهم داد تا حق خودم را بگیرم.

جى ها ستودنى است

کالى“
ه هاى بیشــمارى که در 

یم ممکن است موجب 
ى تیم شود. اگرچه در 
شروش ش شده تا این 
ــود اما همچنان در 
الل و پرسپولیس و 
ى مثل پاتوسى و تیام 
یدهایى مثل نومایر 

تیم. در این میان شاید 
اك ترین کارنامه را دارد. 

دو تن از بهترین مهاجمان 
ود مى دیدند. دو فصل قبل 

تنلى که او را در فصل نقل و 
ختند و فصل گذشته با حضور 
یجریه اى که در اینتابستان

شــد. با این حال تنها نماینده 
ن از پا ننشست و حاال یک مهاجم 
 در ترکیب خود مى بینید.  ماکالى 
نامه اى درخشان راهى اصفهان 
ر دو بازى حساس ذوب آهن برابر 
 باشد. اگر نسخه هاى مدیریتى در 
تغییر نشده باشد به نظر مى رسد 
ن فصل یک سورپرایز دیگر براى 

سعید نظرى

از سپاهان و فدراسیون به از سپاهان و فدراسیون به CASCAS  شکایت مى کنمشکایت مى کنم

کنفدراسیون به االتحاد OK داد
 حاال چه عجله اى بود؟ 

پس کجاست آن پروژه ها؟

با ایران فاصله اى نداریم!

پتک تعدیل بر سر تیم هاى ذوب آهن

  لیگ برتر هنوز نه تاریخ قرعه کشى اش معلوم شده و نه تاریخ 
آغازش، نه برنامه اى دارد و نه حســاب و کتابى. فدراسیون 
فوتبال به دالیلى که برخى از آنها پوشیده مانده، لیگ را به 
تعویق انداخته تا ورزشــگاه ها تجهیز شوند اما واقعیت این 
است که استانداردسازى بســیارى از ورزشگاه هاى ایران 
فقط در حد گیت، بلیت فروشــى اینترنتى، شماره دار شدن 
صندلى ها و نصب دوربین هاى امنیتى شاید ممکن باشد و 
اغلب ورزشگاه ها از بنیان استاندارد نیستند و حتى سازه هاى 
نامناسب و غیراستاندارد و زشــتى دارند، موضوعاتى که با 

شماره گذارى صندلى و نصب دوربین فراموش نمى شوند.
براى دانستن چرایى این ماجرا مى توانیم به یک دهه پیش 
برگردیم، به دوره ریاســت محمد على آبادى بر ســازمان 
تربیت بدنى ایران. او 4 سال بر صندلى ریاست این سازمان 
نشســت و معاون رییس جمهور بود. در 4 سال ریاستش بر 
سازمان تربیت بدنى همواره از پروژه هاى عمرانى حرف زد، 
با ادعاهایى بزرگ و فراموش نشدنى. على آبادى آنطور که 
اعالم مى کرد کارشناس ارشد معمارى بود و در تمام دوره 
ریاستش روى پروژه هاى عمرانى در ورزش متمرکز شده بود. 
محصول دوران او که به قول خودش با ساخت و ساز گذشت، 
امروز اما نتوانسته براى فوتبال ایران چند ورزشگاه استاندارد 

باقى بگذارد که دست کم لیگ برتر به تعویق نیفتد.
ادعاهاى محمد على آبادى را مرور کنیم. او شهریور 88 گفته 
بود: «کل مکان هاى ورزشى ساخته شده در طول 70 سال 
تاریخ ورزشى کشــور 3 هزار و 750 مکان ورزشى بوده که 
با عنایت به افزایش بودجه هاى عمرانى ورزشى این تعداد 
به 7500 مجموعه یعنى 2 برابر تمام دارایى هاى ورزشــى 
کشــور در 70 سال گذشته رسیده اســت. در حال حاضر 3 
هزار مجموعه ورزشــى که در دوره قبل کلیــد خورده بود 
ساخته شده و 3 هزار و 750 مکان ورزشى در حال ساخت و 
تکمیل است که میانگین بهره بردارى از پروژه هاى ورزشى 
تکمیل شدن روزى دو پروژه در سطح کشور است. همچنین 
هزار پروژه ورزشى نیز در حال واگذارى به پیمانکاران براى 

ساخت است.»
این اعــداد و ارقام بزرگ و باشــکوه به نظر مى رســند اما 
واقعیت را خودتان مى توانید تماشــا کنید. ســرى بزنید به 
ورزشــگاه هاى 15 هزار نفرى کــه در آن دوران پى در پى 
افتتاح مى شدند، سازه هاى بدقواره اى که هرگز زیبایى یک 
ورزشگاه را نداشتند، چمن شان حتى نامناسب بود و زود از بین 
مى رفت، در بعضى از آن ورزشگاه ها بعدها چمن مصنوعى 
نصب کردند، در ورزشگاه ها هیچ امکاناتى براى تماشاگران 

وجود نداشت، رختکن ها خیلى زود به مخروبه تبدیل شدند، 
سکوهاى تماشاگران در اغلب این ورزشگاه ها از زمین دور 
بود و حس جذاب فوتبال را نابود مى کرد، حتى محاسباتى 
مثل میزان بارندگى در شهر یا گردش باد در ورزشگاه انجام 
نشده بود، فقط مى ساختند و روبان را با قیچى مى بریدند و به 
کارنامه افتتاحیه ها مى افزودند. از ورزشگاه هاى فوتبال که 
در دوره على آبادى ساخته شد حتى یک ورزشگاه که همین 
استانداردهاى حداقلى مورد نیاز را داشته باشد، پیدا نمى کنید 
و لیگ برتر به تعویق افتاده تا امکاناتى ساده که باید از روز 

اول در هر ورزشگاهى بود، ساخته شود.
بسیارى از ورزشگاه هاى فوتبال در دوران محمد على آبادى 
در شهرهایى ساخته مى شد که گرایش عمومى به فوتبال 
چندان زیاد نبود و هرگز تیم فوتبال مطرحى نداشتند و هرگز 

آن شهرها 15 هزار نفر را در ورزشگاه ندیدند.
برداشــت جناحى از اشــاره به آن دوران بدترین برداشت 
است. مســاله ورزش اســت که براى برگزارى لیگ برتر 
فوتبال ورزشگاه استاندارد ندارد، در حالى که یک دهه پیش 
رییس سازمان تربیت بدنى چهار ســال اعداد و ارقامى را 
به رســانه ها تحویل مى داد و از پروژه هاى عمرانى حرف 

مى زد

شمارش معکوس 
تا مبارزه بزرگ 

قـاره

على ضیایى

  على کریمى که 2 ماه استقاللى ها را ســر دواند و بعد از پیچاندن فصل بدنسازى 
قراردادش را تمدید کرد، گفته: «20 دقیقه اى در استقالل ماندم». آقا شما را به خدا 
اینقدر با عجله تصمیم نگیرید. حاال درست است که جماعت فوتبالیست از شدت 
عرق و تعصب در حال انفجار هستند  اما انصافا شرایط هم نباید طورى باشد که این 
عزیزان دل ضرر کنند. آقاى کریمى کمى بیشتر فکر مى کردى، االن شما تصمیم 
عجوالنه بگیرى و ضرر کنى، چه کسى پاسخگو خواهد بود؟ نکنید این کارها را. البته 
ایشان در ادامه همین مصاحبه فرموده اند: «پیشنهادهایم طورى نبود که از استقالل 
بروم». احتماال آقاى کریمى سایر پیشنهادهایش را در 15دقیقه اول بررسى کرده 
و در 5دقیقه پایانى با استقالل به توافق رسیده است. شاید هم منظور واقعى على آقا 

این بود که «20دقیقه به لیگ استقاللى ماندم!
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اخطار اجرایى
شماره:97/ 1078 ش 3 ح- به موجب رأى شماره 218 تاریخ 98/2/31 شعبه سوم شوراى 
حل اختالف شهرستان لنجان که قطعیت یافته است. محکوم علیه 1- میترا صیفورى فرزند 
محمد شفیع 2- رسول صیفورى نشانى: مجهول المکان محکوم است به: بصورت تضامنى 
به پرداخت مبلغ 153/230/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 495/000 ریال 
بابت خسارت دادرسى و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک (94/4/5) لغایت 
زمان وصول محکوم به وفق شاخص اعالمى از ناحیه بانک مرکزى و حق الوکاله وکیل آقاى 
رضا رضائى نشانى: اصفهان- خیابان ارتش- ساختمان کیش- طبقه دوم واحد 5 طبق تعرفه 
در حق محکوم له سبزمراد کریمى فرزند مختار و نیز نیم عشر اجرائى در حق صندوق دولت. 
رأى صادره غیابى است. ماده 34 قانون اجراى احکام: همینکه اجرائیه به محکوم علیه ابالغ 
شد، 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 استیفا محکوم به از آن میسر 
باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارایى خود را قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 
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اخطار اجرایى

شماره:97/ 1077 ش 3 ح- به موجب رأى شماره 217 تاریخ 98/02/31 شعبه سوم شوراى 
حل اختالف شهرستان لنجان که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه غالمرضا بیدآبادى 
فرزند حسین نشانى: مجهول المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ 180/000/000 ریال 
بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 680/000 ریال بابت خسارت دادرسى و پرداخت خسارت 
تأخیر تأدیه ازتاریخ سررسید چک (95/10/01) لغایت زمان وصول محکوم به وفق شاخص 
اعالمى از ناحیه بانک مرکزى در حق محکوم له رمضان فرهمند دهقانپور فرزند عباس و نیز 
حق الوکاله وکیل آقاى رضا رضائى نشانى: اصفهان- خیابان ارتش- ساختمان کیش- طبقه 
دوم- واحد 5 طبق تعرفه در حق محکوم له و نیز نیم عشــر اجرائى در حق صندوق دولت. 
رأى صادره غیابى است. ماده 34 قانون اجراى احکام: همینکه اجرائیه به محکوم علیه ابالغ 
شد، 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 استیفا محکوم به از آن میسر 
باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارایى خود را قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 

548557 شعبه 3  شوراى حل اختالف شهرستان لنجان /5/189
اخطار اجرایى

شماره:97/ 1079 ش 3 ح- به موجب رأى شماره 219 تاریخ 98/2/31 شعبه سوم شوراى 
حل اختالف شهرســتان لنجان که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه 1- میترا صیفورى 

فرزند محمد شفیع 2- رسول صیفورى نشانى هر دو: مجهول المکان محکوم است به: به 
صورت تضامنى به پرداخت مبلغ 190/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 
850/000 ریال بابت خسارت دادرسى و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک 
(94/4/5) لغایت زمان وصول محکوم به وفق شاخص اعالمى از ناحیه بانک مرکزى و حق 
الوکاله وکیل آقاى رضا رضائى نشــانى: اصفهان- خیابان ارتش- ساختمان کیش- طبقه 
دوم- واحد 5 طبق تعرفه در حق محکوم له ســبزمراد کریمى فرزند مختار و نیز نیم عشر 
اجرائى در حق صندوق دولت. رأى صادره غیابى است. ماده 34 قانون اجراى احکام: همینکه 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به 
موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهــد یا مالى معرفى کند که اجراى 
حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه 
نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى 
ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف: 548556 شعبه 3  شوراى حل اختالف شهرستان لنجان 

5/190/
ابالغ رأى

شماره پرونده: 962/97 شماره دادنامه: 258- 98/4/24 مرجع رسیدگى: شعبه دوم حقوقى 
شــوراى حل اختالف لنجان خواهان: ســیامک فروغى و الیاس حبیبى- نشــانى: هر دو 
فوالدشهر خ استقالل پارکینگ 6 پ 41 خوانده: عاطفه سلیمیان- نشانى: مجهول المکان 
خواسته: مطالبه چک گردشکار: شورا با بررسى جمیع اوراق و محتویات پرونده و با توجه به 
نظریه مشورتى اعضاء ختم رسیدگى را اعالم و بشرح ذیل مبادرت بصدور رأى مینماید. رأى 
قاضى شورا: در خصوص دادخواست آقایان سیامک فروغى و الیاس حبیبى بطرفیت خانم 
عاطفه سلیمیان بنى بخواسته مطالبه وجه 1 فقره چک بالمحل به شماره 9668/868207- 
12 بانک ملى به مبلغ 50/000/000 ریال بانضمام تاخیر تادیه و خسارات دادرسى به شرح 
تقدیمى شــورا با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمى و مســتندات ابرازى خواهان منجمله 
رونوشت مصدق چک شماره فوق الذکر و گواهى عدم پرداخت شماره 052616 صادره از 
بانک محال علیه اینکه خوانده در جلسه شورا حضور نیافته و دفاع و ایرادى نسبت به دعوى 
خواه ان و مستندات ابرازى وى به عمل نیاورده اســت نتیجتًا شورا دعوى خواهان را ثابت 
تشخیص و مستنداً به مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسى مدنى و ماده 2 قانون صدور چک 
مصوب 1376/3/10 حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال وجه 
چک فوق الذکر بابت اصل خواسته و مبلغ 1/275/000 ریال بابت هزینه دادرسى و پرداخت 
خسارت تأخیر تأدیه وجه چک از تاریخ سررســید آن در تاریخ 97/9/7 لغایت زمان اجراى 
حکم بر اساس شاخص اعالمى از ناحیه بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران (که زمان 
اجراى حکم توسط دایره اجرا محاسبه مى گردد) در حق خواهان صادر و اعالم مینماید. رأى 
صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شورا و سپس ظرف بیست 

روز قابل تجدیدنظر در محاکم حقوقى شهرســتان لنجان مى باشد./ش م الف: 548146 
امیریان- قاضى شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف لنجان /5/191

اخطار اجرایى
شماره:97/ 453 ش 3 ح- به موجب رأى شماره 702 تاریخ 97/9/28 شعبه سوم شوراى 
حل اختالف شهرستان لنجان که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه ابراهیم حسینى سده 
فرزند سید مصطفى نشانى: مجهول المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ 75/000/000 
ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 967/500 ریال بابت خسارات دادرسى و پرداخت 
خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک (90/2/1) لغایت زمان وصول محکوم به وفق 
شاخص اعالمى از بانک مرکزى و حق الوکاله وکیل خانم الله رمضانى طبق تعرفه در حق 
محکوم له احمدرضا هادیان قلعه میرى فرزند امیرقلى نشانى: کاشان- بلوار امام رضا- خ 
کاج انتهاى یاس 15- ســاختمان موحانا واحد 3 و نیز نیم عشــر اجرائى در حق صندوق 
دولت. رأى صادره غیابى اســت. ماده 34 قانون اجراى احکام: همینکه اجرائیه به محکوم 
علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف اســت 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 استیفا محکوم 
به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایى خود را قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم 
نماید. م الف: 550297 شعبه 3  شوراى حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک) 

5/196/
ابالغ وقت دادرسى

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به آقاى على محمودى کالسه پرونده: 241/98 وقت 
رسیدگى: 98/7/8 ســاعت 5:30 خواهان: محمد صالحى خوانده: على محمودى خواسته: 
انتقال ســند احترامًا خواهان دادخواســتى با موضوع تامین دلیل داشته که به شوراى حل 
اختالف شعبه اول ارجاع گردیده و پس از صدور قرار کارشناسى و انتخاب کارشناس نظریه 
کارشناســى اخذ گردیده لذا با توجه به مجهول المکان بودن خوانده  به درخواست خواهان 
و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 ائین دادرســى مدنى مراتب یک نوبت در روزنامه هاى 
کثیراالنتشار ایران آگهى گردد تا خوانده از تاریخ نشــر اخرین اگهى ظرف مدت ده روز به 
دبیرخانه شورا جهت رویت و اخذ نظریه کارشناسى اقدام نماید. م الف: 550526 کریمى- 

رئیس شعبه 1 حقوقى شوراى حل اختالف بخش باغبادران /5/197
ابالغ رأى

شوراى حل اختالف شهرســتان نجف آباد.کالســه پرونده 174/98 دادنامه 301/98-
98/05/01 مرجع رسیدگى شعبه ششم شوراى حل اختالف ویالشهر خواهان: امیرحسین 
چترایى نشانى: نجف آباد خ دلگشا خ ابوالقاسمى ك چهارده معصوم پ 108  وکیل : امین 
سبحانى  نشــانى : نجف آباد خ 17 شــهریور نبش تقاطع خ 22 بهمن دفتر وکالت قدیرى 

خوانده: على احمدى نشانى: مجهول المکان خواسته: مطالبه فاکتور  گردشکار: پس از ارجاع 
پرونده به این شعبه و ثبت به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء 
قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید . راى شورا 
درخصوص دعواى خواهان امیر حسین چترایى با وکالت امین سبحانى به طرفیت خوانده 
على احمدى  به خواسته مطالبه  مبلغ 16/303/500 ریال بابت فاکتور مورخ 98/2/29 به 
انضمام کلیه خسارات و هزینه هاى دادرسى و تاخیر در تادیه و حق الوکاله وکیل ، از توجه 
به محتویات پرونده و از جمله صورتحساب ارائه شده مورخه 98/2/29 از بنیاد بتن اصفهان 
و نیز نظر به احدى از شهود تعرفه شده خواهان واتیان سوگند تکمیلى از سوى خواهان لذا 
چون خوانده دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است لذا مستنداً به ماده 198 قانون آیین 
دادرسى مدنى دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانسته و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 
1- مبلغ 16/303/500 ریال بابت اصل خواسته2- خســارات تاخیر و تادیه بند 1 از تاریخ 
تقدیم دادخواست مورخ  (98/3/4) لغایت اجراى حکم 3- پرداخت حق الوکاله وکیل طبق 
تعرفه اجراى احکام 4- پرداخت مبلغ 160/000 تومان به عنوان هزینه هاى دادرسى و ابطال 
تمبر از باب تسبیب را صادر و اعالم مى نماید. راى صادر غیابى و ظرف مدت بیست روز  پس 
از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و پس از انقضاء مهلت مذکور ظرف همین مدت قابل 
تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى حقوقى نجف آباد مى باشد.549027/م الف، قاضى 

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد شعبه ششم 5/195
 اخطار اجرایى

شماره:97/ 1060 ش 3 ح- به موجب رأى شماره 170 تاریخ 98/2/21 شعبه سوم شوراى 
حل اختالف شهرستان لنجان که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه غالمرضا بیدآبادى 
فرزند حســین نشــانى: مجهول المکان محکوم اســت به: پرداخت مبلغ یکصد میلیون 
ریال (100/000/000 ریال) بابت اصل خواســته و پرداخت مبلــغ 640/000 ریال بابت 
خسارت دادرسى و پرداخت خســارت تأخیر تأدیه از زمان تقدیم دادخواست (97/12/15) 
لغایت زمان وصول محکوم به وفق شــاخص اعالمى ازناحیه بانک مرکزى و حق الوکاله 
وکیل آقاى رضا رضائى نشانى: اصفهان- خیابان ارتش- ساختمان کیش- طبقه دوم- واحد 
5 طبق تعرفه در حق محکوم له رمضان فرهمنــد دهقانپور فرزند عباس و نیز پرداخت نیم 
عشر اجرائى در حق صندوق دولت. رأى صادره غیابى است. ماده 34 قانون اجراى احکام: 
همینکه اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد 
آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى بــراى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که 
اجراى حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد 
اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را قسمت اجرا تسلیم کند و 
اگر مالى ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف: 548486 شعبه 3  شوراى حل اختالف شهرستان 

لنجان /5/188

فرمانده سپاه صاحب الزمان (عج) گفت: امروز دشمنان 
انقالب به قدرت مطلق جمهورى اسالمى ایران اذعان 
دارند.سردار مجتبى فدا در آیین تکریم و معارفه فرمانده 
ناحیه مقاومت بسیج امام صادق (ع) با گرامیداشت یاد و 
خاطره شهداى اســتان اصفهان اظهار کرد: 40 سال از 
انقالب اسالمى سپرى شــده است و نهال اولیه انقالب 
اسالمى به برکت حضور امام(ره) کاشته شد و پس آن به 
پیروزى رسید اما دشمنان 20 روز پس از پیروزى انقالب 
اسالمى پادگان مهاباد را غارت کردند و نخستین نطفه را 

براى نابودى جمهورى اسالمى آغاز کردند.
وى ادامه داد: ســرهنگ مقواســاز تالش هاى فراوانى 

را در جهت اعتالى بســیج در یکى از مهمترین نواحى 
مقاومت بسیج در مرکز شــهر اصفهان انجام داد که از 
همه اقدامات وى در این شش سال کمال تشکر و تقدیر 
را داریم و سرهنگ محمد نصر نیز به عنوان فرمانده این 
ناحیه منصوب مى شود و امیدواریم مسئوالن و بسیجیان 
همکارى و پشتیب انى و حمایت خود را از سرهنگ نصر نیز 
ادامه دهند. در آیین تکریم و معارفه ناحیه مقاومت بسیج 
امام صادق (ع) سرهنگ پاســدار محمد نصر به عنوان 
فرمانده این ناحیه منصوب شــد و سرهنگ مقواساز نیز 
در سمت جانشــین فرمانده ســپاه صاحب الزمان (عج) 

فعالیت مى کند.

مدیرکل ثبت احوال اســتان اصفهــان گفت: جمعیت 
این اســتان به لحاظ آمــارى وضعیت خوبــى دارد اما 
پیش بینى ها آینده اى نامطلــوب را براى جمعیت این 

خطه نشان مى دهد.
حسین غفرانى  افزود: در دوره حاضر شاهد جوانى جمعیت 
هستیم و این براى امروز شــرایط خوبى است اما در سه 
دهه گذشته تعداد سالمندان دو برابر شده و جمعیت زیر 
15 سال نیز به نصف کاهش یافته است. وى خاطر نشان 
کرد: برآوردهاى آمارى حکایت از این دارد که از ســال 
1394 تا به امروز جمعیت به مرور کمتر شــده و حتى در 

چهار ماه اول امسال نیز این روند ادامه داشته است.

مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان با بیان اینکه در سال 
1404 افزایش ناگهانى ســالمندى در استان اصفهان را 
شاهد خواهیم بود، ادامه داد: در این شرایط باید هر پدر و 

مادرى دو فرزند و بیشتر داشته باشند.
غفرانى کجانى همچنین در باره صدور کارت هاى ملى 
هوشمند در اســتان اصفهان گفت: صدور این کارت ها 
در کل کشــور 84 درصد و در استان اصفهان 85 درصد 

محقق شده است.
وى ادامه داد: افزون بر سه میلیون و 415 هزار نفر تا امروز 
براى صدور کارت هوشمند ملى خود به مراکز و اداره هاى 

ثبت احوال مراجعه کرده اند. 

دشمنان به قدرت ایران
 اذعان دارند

پیش بینى آینده جمعیتى 
اصفهان مطلوب نیست

اجراى 3500 متر مربع 
شبکه آبیارى 

معاون توسعه مدیریت و منابع شهردارى مبارکه از اجراى 
3500 متر مربع آبیارى تحت فشار در فضاى سبز و پارك ها 
و بوستان هاى این شــهر خبر داد. سعید باقرى با تأکید بر 
اهمیت صرفه جویى در مصرف آب در بخش هاى ادارى، 
فضاى سبز و  شرب عنوان کرد: در حال حاضر از آب شرب 
براى آبیارى فضاى سبز شهرى مبارکه استفاده نمى شود. 
باقرى از اجراى 3500 مترمربع آبیارى تحت فشار در فضاى 

سبز و پارك ها و بوستان هاى این شهر خبر داد. 

مصرف باالى پارچه چادر مشکى 
احمد تقى زاده، رئیس اتحادیه پارچه فروشان اصفهان 
گفت: ساالنه نزدیک به 75 میلیون متر چادر مشکى 
در کشور مصرف مى شــود و تنها یک کارخانه تولید 
این پارچه در کشــور وجود دارد که ظرفیت تولید آن 

پاسخگوى تمام نیاز جامعه نیست. 

احتمال خیزش دوباره گرد و خاك
کارشناس مســئول پیش بینى هواى استان اصفهان با 
اشاره به تداوم جوى پایدار طى دو روز آینده، از افزایش 
شدت وزش باد در مناطق شرق و غرب استان و احتمال 
وقوع گــرد و خاك محلى در این مناطــق خبرداد. رضا 
کریمیان اظهار کرد: بر این اساس آسمان در بیشتر مناطق 
استان صاف تا قسمتى ابرى، گاهى وزش باد تقریباً شدید 
پیش بینى مى شــود. وى با بیان اینکه پنج شنبه (امروز) 
وزش باد در مناطق شرق، شمال غرب و جمعه در مناطق 
غربى استان شدید خواهد بود، ادامه داد: وقوع گرد و خاك 

محلى در این مناطق دور از انتظار نیست.

پلمب 147 واحد صنفى اصفهان 
رئیس پلیس امنیت عمومى اســتان اصفهان از نظارت 
پلیس بر فعالیت 1053 واحد صنفى در طول هفته گذشته 
خبر داد و گفت: 147 واحد صنفى به علت تخلفات مختلف 
پلمب شدند. سرهنگ محمد حسن اســماعیلى اظهار 
کرد: به تعداد 756 واحد تذکرهاى مربوطه ارائه شــد  و 
147 واحد صنفى نیز به علت تخلفاتى پلمب شدند. رئیس 
پلیس امنیت عمومى اصفهان با اعالم تداوم و تشدید این 
گونه برنامه ها و اقدامات کنترلى و نظارتى پلیس، از عموم 
شهروندان خواست، در صورت مشاهده هرگونه تخلف، 

موضوع را به مرکز فوریت هاى پلیسى 110 اطالع دهند.

خبر

اعضاى شوراى شهر شاهین شهر، در جلسه علنى شورا، 
حمید عشقى، شــهردار این شــهر را به علت سکونت 
نداشتن در محل خدمت خود برکنار و حمیدرضا فدایى را 

به عنوان سرپرست انتخاب کردند.
یکصد و بیست و نهمین جلســه علنى شوراى اسالمى 
شهر شاهین شهر، شــامگاه سه شنبه، با حضور اعضاى 

شورا، شهردار و معاون فرماندار و طرح سئوال دو نفر از 
اعضاى شوراى شهر از شهردار در ساختمان نگارستان 

تشکیل شده بود.
حمید عشقى، شــهردار ســابق شاهین شــهر براى 
پاسخگویى به سئواالت دو نفر از اعضاى شوراى شهر، 
مبنى بر علت عدم اخذ مصوبه شــوراى اسالمى شهر 

پیرامون معامالت و مناقصات شــهردارى مستند بند 9 
ماده 55 قانون شهردارى ها و بند 80 قانون تشکیالت 
و وظایف آن و همچنین علت عدم اســتعفاى شهردار 
شاهین شهر از عضویت در هیئت مدیره شرکت پسماند 
در مهلت مقرر با توجه به نامه ســازمان بازرسى که در 
اردیبهشت ماه سال جارى ارسال شــده بود و به علت 

بر زمین ماندن پروژه هاى عمرانى شهردارى با گذشت 
چهار ماه از ســال و علت سکونت نداشــتن شهردار در 

محل خدمت به ساختمان نگارستان آمده بود.
به گزارش «صاحب نیوز»، عشــقى، که حدود یکسال 
سکان شهردارى شــاهین شــهر را در دست داشت، 
موفق شد به سئواالت طرح شــده پاسخ قانع کننده اى 
به اعضاى شوراى شهر دهد اما در نهایت به دلیل عدم 
احراز شــرایط تصدى شهردار یعنى ســکونت نداشتن 
در محل خدمت بــا چهار رأى اعضاى شــورا برکنار و 
حمیدرضا فدایى، معاون خدمات شــهرى شهردارى به 

عنوان سرپرست شهردارى انتخاب شد.
پرستو جهانگیرى، منشى شوراى اسالمى شاهین شهر، 
در خصوص علت عزل شــهردار، اظهار کرد: بر اساس 
بند دال تبصــره 4 بند یک، ماده 80 و مــاده 90 قانون 
تشکیالت و وظایف شوراهاى اسالمى کشور و انتخابات 
شهرداران مصوب اول خرداد سال 75 و اصالحات بعد 
از آن، شهرداران موظف هستند در محدوده شهر محل 
خدمت خود اقامت داشته باشند در غیر اینصورت شرایط 
الزم براى احراز این مســئولیت را نمى توانند داشــته 
باشند، بر همین اساس در جلسه علنى شورا، صالحیت 
شهردار سابق شاهین شــهر براى این سمت احراز نشد 
و با رأى اکثر اعضا از این ســمت عزل و تا جایگزینى 
شــهردار جدید، حمیدرضا فدایى، معاون فعلى خدمات 
شهرى شهردارى که در گذشته شــهردار دولت آباد و 
یزدان شهر بوده با حفظ سمت به عنوان سرپرست فعلى 

شهردارى منصوب شد.
 برکنارى حمیدعشــقى، شهردار پیشــین شاهین شهر 
با رأى چهار نفر از اعضاى شــوراى اسالمى این شهر 
صورت گرفت و سه نفر دیگر از اعضاى شورا با استناد به 
سکونت شــهردار از دو ماه پیش در این شهر، از صحن 
شورا به نشانه اعتراض خارج و مانع خواندن سایر لوایح 

شدند.

با رأى اعضاى شوراى شهر در شامگاه سه شنبه؛

شهردار شاهین شهر برکنار شد
رئیس ســتاد زکات اســتان اصفهان گفت: سال 
گذشــته 28 میلیارد تومــان زکات در اســتان 
جمع آورى و بین نیازمندان توزیع شــد و امسال 
نیز بیش از 15 میلیارد تومــان زکات جمع آورى 
شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 20 درصد 

افزایش داشته است.
غالمحســین رنجبر با بیان اینکه شوراى زکات 
در آینده  نزدیک مرجع بســیارى از امور در روستا 
خواهد شد، افزود: شــوراى زکات به تدریج همه 
فعالیت هــاى کمیته امداد ماننــد تخلیه صندوق 
صدقات، جذب حامى براى ایتام روستا و نظارت 
بر توزیع درســت نذورات در ایام مختلف سال و 
جمع آورى زکات و تقســیم آن بین فقراى روستا 

را انجام مى دهند.
رئیس ستاد زکات اســتان اصفهان با بیان اینکه 
طرح شجره طیبه براساس آموزه هاى قرآنى اجرا 
و در هر باغ پنج درخت به فقرا اختصاص مى یابد، 
اضافه کــرد: 6000 درخت در اســتان اصفهان 
براى کمــک به فقرا اختصــاص یافته که 2000 
درخت پسته در اردســتان و 2000  درخت سیب 
در سمیرم و مابقى در سایر شهرستان هاى استان 

است.
رنجبر گفت: ســال گذشــته 28 میلیارد تومان 
زکات در اســتان اصفهــان جمــع آورى و بین 
نیازمندان توزیع شــد و امســال نیز بیش از 15 
میلیارد تومان زکات جمع آورى شــده که نسبت 
به مدت مشابه سال قبل 20 درصد افزایش داشته 

است.

افزایش 20 درصدى 
پرداخت زکات

 در استان اصفهان

رئیس گروه بهبود تغذیه مرکز بهداشت اصفهان در گفتگو با 
«ایرنا» اظهار کرد:  طرح بررسى الگوى مصرف مواد غذایى 
در دستور کار دفتر بهبود تغذیه جامعه معاونت بهداشتى وزارت 
بهداشــت قرار گرفت و در آن داده هاى الگوى مصرف مواد 
غذایى خانوارها توسط کارشناســان تغذیه مراکز بهداشت و 
از طریق مراجعه حضورى به در منازل شهروندان و مصاحبه 

مستقیم با افراد، جمع آورى مى شود.
سکینه جعفرى با بیان اینکه مرحله دوم این طرح نیز همزمان 
با کشور از 12 مرداد تا 12شهریور سال جارى در استان اصفهان 
اجرا خواهد شــد، گفت: در این مرحله اطالعــات مربوط به 

الگوى غذایى در مناطق روســتایى، شــهرى و حاشیه شهر 
در 9 شهرستان تابعه دانشــگاه علوم پزشکى اصفهان شامل 
اصفهان، فالورجان، لنجان، خمینى شهر، نجف آباد، مبارکه، 
سمیرم، شاهین شهر و فریدن با روش یکسان انجام مى شود.

جعفرى از جمله اهداف اجراى این طرح را کمک به شناسایى 
گروه ها و جمعیت هاى در معــرض ناامنى غذایى به تفکیک 
استان، مناطق روستایى، شــهرى و حاشیه شهرها، شناسایى 
عوامل خطــر تغذیه اى مرتبــط با بیمارى هــاى غیرواگیر، 
شناسایى روند تغییرات در الگوى مصرف مواد غذایى و پایش 
و اصالح سیاست ها، مداخالت و برنامه هاى حوزه غذا و تغذیه 

عنوان کرد.
رئیس گــروه بهبود تغذیه مرکز بهداشــت اصفهــان افزود: 
داده هاى جمع آورى شده از این طرح به تهران ارسال و پس از 

تجزیه و تحلیل، نتایج آن اعالم مى شود.
وى تأکید کرد: نتایج حاصل از ایــن طرح مى تواند به تدوین 
سیاست ها و برنامه هاى اجرایى و تخصیص بودجه در حوزه 
غذا و تغذیه با هدف ایجاد هماهنگى بین الگوى تولید، عرضه 
و مصرف در راستاى تأ مین نیازهاى تغذیه اى و سالمت جامعه 
براى بسیارى از دستگاه هاى اجرایى مانند وزارت بهداشت و 

برنامه ریزى و مدیریت کمک کند.

ناامنى غذایى در اصفهان بررسى مى شود
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وقتى بدنتان از نظر هورمونى و ســطح PH تنظیم است، همه چیز 
خوب پیش مــى رود. گوارش، انرژى و حس و حــال و خلق وخویتان 
اغلب اوقات مثبت است و مشــکلى ندارید. اما اگر سطح PH بدنتان 
متعادل نباشد، یعنى بدنتان در وضعیت بهینه اى نیست و ممکن است 
احساس ناخوشى کنید. نگه داشــتن بدن در وضعیت متعادلى از نظر 
PH، مى تواند عملکرد روزانه تان را بهتر کند و سالمتى و شادى را در 

بلندمدت داشته باشید.
در بدن انسان، PH که به آن قدرت هیدروژن نیز مى گویند، به میزان 
تراکم یون هاى هیدروژن در بدن گفته مى شــود که نشــان مى دهد 
محلول هاى بدن ما تا چه اندازه اســیدى یا قلیایى هستند. بدن انسان 
براى اینکه حال خوشى داشته باشــد، متعادل باشد و دچار مشکالت 

سالمتى نشود، باید PH آن 6/5 تا 7/5 و اندکى قلیایى باشد.
اگر PH بدن متعادل نباشد، خوب غذا نمى خورید، استرس دارید و یا 
نمى توانید غذا را خوب گوارش کنید. بنابراین باید سراغ غذاهایى بروید 
که کمتر اسیدى و بیشتر قلیایى اند. گفته مى شود که PH بیش از اندازه 
اسیدى مى تواند براى سالمت استخوان ها، حفظ مواد مغذى و ترمیم 
سلولى مضر باشد. مطالعه اى دریافته است در پیش گرفتن رژیم غذایى 
قلیایى براى کاهش ریسک مرگ ناشــى از بیمارى هاى مزمن مفید 
است. ضمناً یک رژیم غذایى که بیشتر قلیایى است، به طور کلى شامل 

غذاهاى مغذى تر و سالم ترى است.
عالیمى که نشان مى دهند سطح PH بدنتان متعادل نیست

1-کم انرژى بودن
اگر بى دلیل احساس خســتگى و بى حالى مى کنید، اسیدى شدن بدن 
مى تواند عامل آن باشد. زیرا قرار گرفتن بدن در وضعیت اسیدى باعث 
مى شود بدن نتواند مواد معدنى و سایر مواد مغذى را خوب جذب کند. 
این مواد مغذى و امالح چیزهایى هستند که بدنتان براى تولید انرژى 
از آنها استفاده مى کند. اگر خیلى احساس خستگى مى کنید، بیشتر از 
مواد غذایى سالم و مغذى استفاده کنید مانند انواع میوه و سبزى، تا مواد 

مغذى در بدنتان متعادل شوند.
2-ضعف استخوان ها

اگر زیاد زمین مى خورید و آســیب مى بینیــد، مى تواند عالمت به هم 
خوردن تعادل PH در بدنتان باشد. وقتى بدن خیلى اسیدى مى شود، 
ســعى مى کند با دزدیدن مواد معدنى قلیایى مانند کلسیم و منیزیم از 
اســتخوان ها، خودش را تعدیل کند، در نتیجه موجب ضعیف شــدن 
استخوان ها مى شوند. سعى کنید کلسیم بیشترى در رژیم غذایى تان 

بگنجانید تا از پوکى استخوان پیشگیرى کنید.
3-بد هضمى

اگر رژیم غذایى تان خیلى اسیدى باشد، ممکن است متوجه شوید اغلب 
ناراحتى معده دارید. غذاهاى سالمى مانند گوجه فرنگى، مرکبات، سیر و 
پیاز یا سایر غذاهاى اسیدى مى توانند ایجاد ریفالکس کنند یا منجر به 

سایر ناراحتى هاى گوارشى شوند.
4-بى خوابى

اگر سطح PH بدنتان متعادل نباشد و بدن اسیدى شود، بیشتر ممکن 
است دچار اختالالت خواب شوید. بى خوابى هاى شبانه مى توانند ناشى 

از کمبود برخى از مواد مغذى مانند کلسیم و منیزیم باشند.

5-افت سالمت دندان ها
طبق یافته هاى علمى، افت ســالمت دندان ها و تباهى میناى دندان 
مى تواند عالمت زیاد اســیدى بودن بدن باشــد. اگر پوسیدگى هایى 
در دندان هایتان دارید یا نمى توانید غذاهاى خیلى گرم یا خیلى ســرد 
بخورید (چون دندان هایتان دردناك مى شوند)، ممکن است علت آن، 
اسیدى شدن بدنتان باشد. سعى کنید نوشابه هاى گازدار و آبمیوه هایى 

که اسیدى هستند مصرف نکنید.
6-استرس زیاد

این روزها دیگر همــه  ما مى دانیم چطور باید از اســترس هایمان کم 
کنیم اما گاهى واقعًا گرفتارش مى شویم. استرس، فشار بسیار زیادى 
به بدنمان وارد مى کند و تمام جنبه هاى زندگى مان را تحت تأثیر قرار 
مى دهد. استرس باعث مى شــود به طور کل، عملکرد خوبى نداشته 
 PH باشیم. استرس درست به اندازه  تغذیه نادرست مى تواند بر سطح
نیز اثر بگذارد. اگر احساس مى کنید خیلى استرس و اضطراب دارید، حتمًا 
چاره اى بیاندیشید زیرا به سالمتى و تعادل هورمون هایتان آسیب خواهد 
زد. تکنیک هایى مانند مدیتیشــن و ورزش از روش هاى ثابت شده اى 

هستند که از استرس کم مى کنند.
مواد غذایى که به قلیایى شدن بدن کمک مى کنند

1-سبزیجات قلیایى
بهترین راه براى قلیایى کردن بدن یا بهتر است بگوییم براى رفع حالت 
اسیدى بدن استفاده از میوه ها و سبزیجات تازه است. نیمى از بشقاب 
غذاى هر وعده تان را با سبزیجات برگ دار، بروکلى، گل کلم، بادمجان، 
کرفس، پیاز، فلفل و تربچه ُپر کنید. اسفناج و رازیانه جزو قلیایى ترین 
سبزیجات هستند. استثنا در این دسته شامل لوبیاها و عدس است، مگر 

اینکه جوانه زده باشند.
2-میوه هاى قلیایى

با پرتقال تازه، کیوى، انگور، ســیب، ملون، تمشــک و هلو مى توانید 
ساالدى درست کنید که به قلیایى شدن بدنتان کمک مى کند. کشمش 
و انجیر نیز بســیار قلیایى انــد. زغال اخته و آلو در این دســته از موارد 

استثنایى هستند که داراى اثر اسیدى بر بدن مى باشند.
3-دانه ها و آجیل هاى قلیایى

بعضى از مغزها و دانه ها نیز خاصیت قلیایــى دارند در حالى که برخى 
دیگر اسیدى اند. بادام، شاه بلوط، نارگیل تازه و دانه کاج، بدن را در حالت 
قلیایى قرار مى دهند اما گردو، پسته، نارگیل خشک شده و بادام زمینى، 
بدن را در وضعیت اســیدى قرار مى دهند. دانه چیا و دانه کنجد جوانه 

نزده نیز قلیایى اند.
4-دیگر مواد غذایى قلیایى

بیشتر فرآورده هاى لبنى اسیدى اند اما پروتئین وى یا همان آب پنیر که 
از محصوالت جانبى پنیر است، قلیایى است. کره  تازه بدون نمک، شیر 
بُز و ماست ساده نیز قلیایى اند. بیشتر گیاهان و ادویه ها نیز قلیایى هستند. 

در نهایت اینکه:
 PH اگر متوجه هر یک از عالئم باال در بدنتان شدید، حتماً از نظر سطح
بدنتان، وضعیت و سبک زندگى تان را نیز بررسى کنید. خوردن غذاهاى 
مغذى، ورزش، خواب و استراحت کافى و مراقبت عمومى از خود به شما 

کمک مى کنند سطح PH بدنتان را تنظیم کنید.

سعى کنید سر میز شــام تلفن همراه نداشته باشید. این 
وسیله هوشمند مانع لذت بردن شما از همراهى با دوستان 
و خانواده هنگام صرف غذا مى شود. تلفن همراه هوشمند 
حواسپرتى و بى حوصلگى را براى شما به ارمغان مى آورد 
و باعث تضعیف کیفیت مکالمه و صمیمیت در میان جمع 

مى شود.
در حالى که مطالعات قبلى نشان داده بود که تنها حضور 
موبایل مى تواند کیفیت مکالمات شخصى را کاهش دهد، 
مطالعه جدید نشان مى دهد که استفاده از آن طى صرف 
غذا با خانواده و دوستان اثرات منفى ناخواسته به همراه 
دارد. گوشى هاى هوشــمند براى افراد راحتى به ارمغان 
مى آورند تا با عزیزان خود ارتباط برقرار کنند. اما استفاده 
از این دستگاه ها در هنگام صرف شام با خانواده و دوستان 

ایده خوبى نیست.
یافته هاى یک مطالعه جدید نشان مى دهد افرادى که در 
حال غذا خوردن با خانواده و دوستان خود از موبایل استفاده 
مى کنند، در مقایســه با کسانى که گوشــى خود را کنار 
مى گذارند، کمتر لذت مى برند. کسانى که از موبایل خود در 
طول غذا استفاده مى کردند، احساس پریشانى کرده و این 
موضوع، لذت بردن آنها را از همراهى با دوستان و خانواده 
خود کاهش داده بود. محققان در مطالعه خود نوشتند: در 
محیط واقعى یک کافه نیز، ما متوجه شدیم که مردم زمانى 
گوشى به دست هستند، کمتر از کسانى که موبایل را کنار 
گذاشته اند از حضور دوستان خود لذت مى برند. افرادى که 
تلفن هاى همراهشان در طول غذا کنارشان است، در طول 

غذا خوردن احساس بى حوصلگى مى کنند.

لوازم آرایشى یکى از موارد مورد عالقه خانم هاست که 
البته رعایت برخى نکات در مصرف آنها بسیار مهم است، 
یکى از مهمترین آنها تاریخ مصرف لوازم آرایشى است.

خانم ها بخشى از بودجه ماهانه خود را به لوازم آرایشى و 
زیبایى اختصاص مى دهند و به دلیل دلبستگى به لوازم 
آرایشى خود، دوست ندارند هیچ کدام را دور بیاندازند اما 
باید بدانید بعد از مدتى این مواد آرایشى، کیفیت خود را از 
دست مى دهند و دشمن سالمت و زیبایى شما مى شوند.
مدت زمان استفاده از محصوالت معموًال روى کاال درج 

مى شود و برچسب شــبنم تا حدودى به مصرف کننده 
کمک مى کند تا از زمان تولیــد، انقضاى محصوالت 
و قاچاق نبودن آن مطلع شــود اما هنــوز هم خیلى از 

محصوالت آرایشى برچسب شبنم ندارند.
رنگ بعضى از لوازم آرایشــى حتى بعد از فرا رســیدن 
تاریخ انقضا هم تغییر نمى کند اما بیشتر آنها مثل رژ لب 
وکرم پودر هم معموًال پس از مدتى بوى روغن اشــباع 
 شده مى دهند. محصوالت پودرى نیز خشک مى شود و 

بافتشان تغییر مى کند.

ریمل، خطرناك ترین ماده آرایشى 
ریمل فاســد بوى گازوئیل مى دهــد و روى مژه ها به 
سختى مى نشیند. این ماده آرایشى محل زندگى انواع 
باکترى هایى است که در محیط گرم و تاریک جا خوش 

کرده اند و باعث عفونت هاى چشمى مى شوند.
کرم پودر، عامل التهاب پوست

تغییر رنگ و بوى کرم پودر، اولین نشانه فساد آن است، 
بهتر است کرم پودر را در محیط خشک و خنک نگهدارى 
کنید تا کیفیت اش حفظ شود. یادتان باشد که وقتى کرم 

پودر روغن پس مى دهد یا سفت مى شود باید حتماً دور 
انداخته شود.

رژلب را با کسى شریک نشوید
در رژلب ها آبى وجود ندارد بنابراین دیرتر فاسد مى شود اما 
اگر به تازگى بیمار بوده اید بهتر است آن را دور بیاندازید. 
هیچگاه رژلب خود را به کسى قرض ندهید یا از رژ کسى 

استفاده نکنید چون احتمال انتقال بیمارى زیاد است.
طول عمر لوازم آرایشى

رژ و مداد لب: یکســال، کرم پودر: 12 ماه، ریمل مژه و 

ابرو: 5 ماه، رژگونه: 2-3 ســال، سایه چشم: 
2-3 سال، پنکک: 2-3 سال، مداد ابرو: 
2 سال، ژل دوش و شــامپو: 2-3 سال، 
لوسیون بدن: 12 ماه، کرم صورت: کاسه 

اى 9 ماه و تیوپى 12 ماه، الك ناخن: 3-2 
سال، پوشاننده سیاهى دور چشم: 6 ماه، کرم روز 
و شــب: 6 الى 9 ماه، پاك کننده آرایش چشم و 

صورت: 9 ماه، اســکراب و الیــه بردارها: 9 ماه و 
ماسک هاى صورت: 9 ماه.

شاید بدن شما هم
 اسیدى شده باشد

این مورد را از میز غذا حذف کنید 

گیالس یک میوه بسیار خوش طعم و پرطرفدار در میان مردم است، از 
خواص مصرف گیالس مى توان به خون سازى، کاهش دهنده میگرن، 
جوان سازى پوست و تقویت مو ها اشاره کرد؛  برخى افراد عادت دارند این 
میوه را با هسته بخورند که کارى 100 در صد اشتباه است؛  دانه گیالس 
داراى سمى به نام سیانید است که با اختالل در سیستم اکسیژن رسانى 
به سلول ها مى تواند سبب مرگ تدریجى سلول شــده و در مقادیر باال 
سبب مرگ فرد شود، دفعه دیگر هسته گیالس را ِمک نزنید و آن را دور 
بى اندازید. اما اگر به طور تصادفى یک هسته گیالس را قورت دادید، دچار 
نگرانى نشوید. این سم تنها در صورت شکستن یا خرد کردن هسته آزاد 

مى شود. پس از این کار پرهیز کنید.
اما هسته هاى سیب نیز حاوى سیانید هســتند. البته هسته هاى سیب 
زمانى خطرآفرین مى شوند که به میزان زیاد مصرف شوند اما آگاهى از 
خطرناك بودن آنها همچنان خوب است. سیانید مى تواند موجب تنفس 

سریع، تشنج و احتماًال مرگ شود.

یک چشــم پزشــک عوامل ابتال بــه آب مروارید را 
برشــمرد و گفت:  آب مروارید در مراحل ابتدایى خود 
باعث کورى نمى شــود و پس از آن هم تا مدتى قابل 

برگشت است.
بهروز خسروى، جراح و متخصص چشم پزشکى گفت: 
آب مروارید یکى از شــایع ترین بیمارى هاى چشــم 
محسوب مى شــود که برخالف تصور عموم که باور 
دارند تنها افراد مســن دچار این عارضه مى شوند باید 
اذعان کرد که تمامى گروه هاى سنى از جمله کودکان، 
جوانان و میانساالن نیز در معرض ابتال به آب مروارید 
هستند. حتى نوزادان هم گاه در بدو تولد آب مروارید 
دارند که در صورت تشــخیص داده نشــدن و درمان 

نشدن مى تواند براى همیشه باعث تنبلى چشم شود.
وى تصریح کرد: سابقه خانوادگى ابتال به آب مروارید، 
بیمارى قند و دیابت، ضربه به چشم، مصرف طوالنى 
داروى کورتن، قــرار گرفتن طوالنى مدت در معرض 
نور آفتاب، سابقه جراحى چشــم و البته افزایش سن 
مجموعه عواملى هستند که باعث ابتال به آب مروارید 
مى شوند، در واقع آب مروارید زمانى رخ مى دهد که لنز 
داخل چشم انسان ها که مثل منشور وظیفه فوکوس 
کردن نور روى شبکیه را دارد به دالیلى دچار تغییراتى 
در پروتئین هاى تشــکیل دهنده خود شود و در نتیجه 
کدر مى شود این کدورت که نور را به خوبى از خود عبور 

نمى دهد باعث تارى دید مى شود.
خســروى ادامه داد: آب مروارید برعکس آب ســیاه 
که تا مراحل آخر بى عالمت اســت در همان مراحل 
ابتدایى خود را به شــکل تارى نشان مى دهد که البته 
چون انسان با دو چشــم به محیط پیرامون خود نگاه 
مى کند اغلب به دلیل کم دقتــى این عارضه با تأخیر 

شناسایى مى شود.
وى با بیان اینکه باورهاى غلط بسیارى در خصوص 
آب مروارید در جامعه وجود دارد افزود: آب مروارید در 

مراحل ابتدایى خود باعث کورى نمى شــود بلکه اگر 
به مراحل انتهایى برســد و بیمار بــه آن توجه نکرده 
و مراجعه نکند ابتدا باعث کورى برگشــت پذیر و در 
صورت تأخیر بیشــتر در مراجعه با تبدیل شدن به آب 

سیاه باعث کورى برگشت ناپذیر مى شود.
خسروى گفت: برخى موارد آب مروارید ارثى است ولى 
علت اصلى آن افزایش سن اســت که باعث مى شود 
همه افراد در معرض ابتال به آن باشند، به همین دلیل 
پیشنهاد مى شود افراد ســالخورده به صورت دوره اى 

معاینات چشم را انجام دهند.
این جراح چشــم اضافه کرد: وقتى تارى دید ناشى از 
آب مروارید باعث اختالل در عملکرد فرد شــود نیاز 
به جراحى اســت مثًال یک راننده که نیاز به دید دقیق 
دارد از یک خانم خانه دار که خیلى هم تلویزیون نگاه 
نمى کند معموًال زودتر نیاز بــه عمل پیدا مى کند چرا 
که عملکرد آن زودتر مختل مى شــود. وى ابراز کرد: 
در بیشتر موارد، جراحى آب مروارید اورژانسى نیست 
یعنى اینطور نیست که تا فردى دچار آب مروارید شد 
همان فردا نیازمند جراحى باشــد بلکه جراح چشم با 
بررسى شــدت آب مروارید، باال رفتن یا نرفتن فشار 
چشم ناشــى از آب مروارید، ســن فرد، شغل، میزان 
اختالل در عملکــرد و فاکتورهاى دیگــر تصمیم به 

جراحى مى گیرد.
بهروز خسروى خاطرنشان کرد: افراد با باال رفتن سن 
خود باید تحت نظر جراحان و متخصصان چشم باشند و 
در مورد آب مروارید و دیگر مشکالت چشمى به حرف 
هیچکس جز جراحان و متخصصان چشم توجه نکنند 
و حتى چون نظر برخى چشم پزشکان در مورد زمان 
جراحى آب مروارید با یکدیگر متفاوت است افراد مبتال 
به آب مروارید جز موارد نادر اورژانسى که آب مروارید 
به آب سیاه تبدیل شــده، مى توانند نظر چشم پزشک 

دیگرى را نیز در مورد جراحى خود جویا شوند.

عوامل ابتال  به آب مروارید

هرساله با آغاز فصل گرم و ازدیاد دماى هوا، شاهد بسترى شدن برخى از 
بیماران قلبى و عروقى در بیمارستان ها هستیم؛ بیمارانى که اغلب نسبت 
به توصیه هاى پزشــکى در این فصل گرم سال بى اطالع بوده یا کمتر 

توجهى به آن داشته اند.
دکتر منوچهر قارونى، متخصص قلب و عروق گفت: همانطور که سرماى 
زیاد در زمستان دشمن قلب اســت، گرماى زیاد در فصل تابستان نیز 
براى قلب ضرر دارد و باعث تشدید ضایعات قلبى مى شود؛ گرماى زیاد 
خطر شوك، زمین خوردن و سرگیجه را در مبتالیان قلبى و عروقى زیاد 

مى کند.
این استاد دانشگاه علوم پزشکى تهران افزود: هواى گرم تابستان باعث 
مى شود که فعالیت قلب بیشتر شــود و به علت تعریق زیاد، قلب مایع 
زیادى از دســت بدهد، در نتیجه تعداد ضربان قلب افزایش مى یابد. از 
اینرو بیماران قلبى که رگ هاى قلبشان تنگ شده است، بر اثرى گرماى 

زیاد هوا، دردشان تشدید مى شود.
وى اظهار کرد: توصیه مى شود بیماران قلبى و عروقى در گرماى خیلى 
زیاد فصل تابستان از منزل شان خارج نشوند و اگر هم ناچار به خروج از 
منزل هستند و کارشان در مقابل آفتاب است، باید مایعات زیاد بخورند و 
از خوردن نمک پرهیز کنند زیرا نمک باعث افزایش فشار خون مى شود و 
اگر فردى مبتال به نارسایى قلبى باشد، نارسایى قلبش را بیشتر مى کند.

وى بیان کرد: اگر این افراد در تماس مســتقیم آفتاب هســتند و عرق 
زیادى مى کنند، باید یک وعده غذاى معمولى بخورند تا مقدار نمکى که 
از طریق عرق کردن از دســت داده اند، جبران شود. این افراد حتمًا باید 
همراه خودشان یک شیشه آب معدنى داشته باشند و از خوردن غذاهاى 
سنگین پرهیز کنند و خوردن گوشــت و غذاهاى پر چرب را به حداقل 
میزان برسانند. خوردن ماست و خیار براى آنها بسیار مفید است. سعى 
کنند مختصر عصرانه اى بخورند تا وعده غذایى شام شان سنگین نباشد.

وى ادامه داد: بیماران قلبى بهتر اســت در فصل تابســتان در زیر سایه 
حرکت کنند و فعالیتشــان را در مقابل تابش نور آفتاب کمتر کنند یعنى 
در آفتاب ورزش نکنند. ســر باالیى ها را آرام تر بروند. بیمارانى هم که 
سکته قلبى کرده اند، سعى کنند پیش از خروج از منزل، قرص زیر زبانى 
نیتروگلیسیرین (Nitroglycerin) یا ان تى جى (NTG) مصرف 
کنند تا درد قلبى شان کاهش یابد. این افراد حتماً باید مایعات بدون نمک 

مصرف کنند.
قارونى، سرگیجه، خشکى آب دهان، عرق سرد و کاهش بینایى را از جمله 
مهمترین عالیم هشدار دهنده برشمرد وگفت: هنگامى که افراد دچار 
این عالیم هشدار دهنده شوند، باید حتمًا بنشینند و از ادامه فعالیتشان 
بپرهیزند زیرا ادامه فعالیت آنها منجر به زمین خوردن و سنگ کوب آنها 

مى شود.

احتماالمرگ  و

صصصصصصصز فصل گرم و ازدیاد دماى هوا، شاهد بسترى شدن برخىا غآغا با اله
مارستانها هستیم؛ بیمارانى که اغلب نسبت

یا ک ى اطالع بوده ال

میوه هاى خوشمزه با هسته هاى کشنده

دشمن قلب را بشناسید 

کدام لوازم آرایشى را از کیف آرایش خود دور بریزیم؟

ن 
ى 

بدنتان، وضعیت و سبک زندگى تان را نیز بررسى کنید. خوردن غذاهاى 
مغذى، ورزش، خواب و استراحت کافى و مراقبت عمومى از خود به شما 

Hکمک مى کنند سطحPH بدنتان را تنظیم کنید.
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صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان
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اعمال نوشته اند بزداید، هر آینه، در برابر ثوابى که براى شما امید مى دارم یا 
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روز ســه شــنبه 8مرداد98 از خودروبنز بى بن 1927آب رسان 
13000لیترى شهردارى نیاسر رونمایى شد. 

احمدامینى نیک سرپرست شهردارى نیاسر در خصوص خریدارى 
این خودرو گفت: باپیگیرى هــاى به عمل امده در زمان تصدى 
شهردارى از طریق سازمان شهردارى ها ودهیارى هاى کشور 
باهماهنگى نماینده محترم مردم کاشان وآران و بیدگل در مجلس 
شوراى اسالمى جناب آقاى دکتر ساداتى نژاداز طریق کمک هاى 
بالعوض سازمان خودروبنز بى بن 1927آب رسان 13000لیترى 

تحویل شهردارى نیاسر گردید .
به گزارش روابط عمومى شهردارى نیاســر، وى در ادامه بیان 
داشت: فضاى ســبز شــهردارى نیاسر در چند ســال گذشته 
کمبودهایى را شــاهد بوده که طى یک ســال گذشته سعى در 
برطرف نمودن این نواقص را داشتیم که به حول و قوه الهى در 
سال جارى باساخت استخر ذخیره آب و خرید این خودرو به تجهیز 
و بروز رسانى فضاى سبزشــهر کنیم که در اینجا شایسته است 
که از سازمان شهردارى هاى کشور ،استاندارى استان اصفهان 
که در این امر همراهى الزم را با اینجانب داشتندتقدیر و تشکر 

بعمل آورم.
 امینى در ادامه افزود: نیاسراز لحاظ وســعت، جزو  وسیع ترین 
شهرهاى کاشان و با توجه به اینکه فضاى سبز شهر نیاسر بیش 
از 70 درصد این اراضى را پوشش مى دهد و حتى در مواقعى به 
بیرون از مرزهاى شهر هم خدمات رسانى مى نماید مى بایست 
تجهیزات و خودروهاى الزم را در اختیار داشته باشد. سرپرست 
شهردارى نیاسر در رابطه با نحوه خرید خودروبنز بن بى 1927آب 
رســان گفت: ارزش خودرو فوق 950میلیون تومان است که با 
پیگیرى هاى انجام شده خودرو فوق به صورت بالعوض از طریق 
سازمان شهردارى هاى کشور  به شهردارى نیاسر تحویل گردید.

خریدارى خودروبنز بى بن 1927آب رسان 
13000لیترى از طریق کمک هاى بالعوض 
سازمان شهردارى ها ودهیارى هاى کشور

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان خوانسار گفت: 
ســنگ فرش  امامزاده ســلطان امیراحمد(ع) خوانسار با 
اعتبارى بالغ بر 1 میلیارد ریال از محل کمک هاى خیرین و 

مردمى در حال انجام است .
حسن عمادى اظهار داشت: در راستاى تبدیل بقاع متبرکه به 
قطب هاى فرهنگى و در راستاى زیبا سازى آستان مقدس 
امامزاده سلطان امیر احمد(ع) ســنگ فرش  این امامزاده 
عظیم الشــان براســاس طرح جامع مصوب این امامزاده 

آغاز شد.
وى در ادامه افزود: این پروژه عمرانى  که شــامل ســنگ 
فرش صحن حرم مطهر این امامزده جلیل القدر مى باشد  به 
مساحت 500متر مربع و با اعتبارى بالغ بر 1میلیارد ریال از 
محل جمع آورى کمک هاى مردمى و کمک هاى خیرین 

در حال اجرا است .
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان خوانسار گفت: 
آستان امامزاده سلطان امیر  احمد (علیه السالم) در شهرستان 

خوانسار، شهر خوانسار واقع شده است. این زیارتگاه داراى 
گنبد دوپوش است که روى بقعه قرار گرفته و در دو طرف 
گنبد دو گلدسته ساخته شــده که با ورق زرد رنگ کامًال 
پوشیده شده که بر زیبایى و جالل معنوى آن افزوده است. در 
داخل حرم ضریحى زیبا و با ابعاد 3×2 روى سنگ مزار قرار 
گرفته که در سال 1363 ساخته شده است و اضالع دیوارهاى 
جوار ضریح تا سقف به طرز هنرمندانه اى آینه کارى شده 

است. این بقعه متبرکه داراي کتابخانه و موزه می باشد

نیروگاه حرارتی اصفهــان در چهار ماهه اول 
ســال جارى بیش از 1/1 میلیارد کیلووات، 
انرژي الکتریکی تولید و  به شبکه سراسري 

برق کشور منتقل کرده است.
 به گزارش روابط عمومى شــرکت مدیریت 
تولید برق اصفهان، واحدهاى بخارى مولد برق 
نیروگاه اصفهان از ابتداى سال جارى، تا پایان 
تیرماه، مقدار یک میلیارد و 167 میلیون و744 
هزار کیلووات ساعت، برق خالص تولیدي را به 
شبکه سراسري برق کشور تحویل داده است 
که این میزان تولید برق در نیروگاه اصفهان 
حدود 3 برابر تولید مدت مشابه سال قبل است.
گفتنى اســت مقدار 271میلیون و735 هزار 
کیلووات ساعت برق در تیرماه  تولید شده است.

سنگ فرش امامزاده سلطان امیر  احمد(ع) خوانسار 
با هزینه اى بالغ بر 1میلیارد ریال

تولید بیش از1/1  میلیارد کیلووات برق 
در نیروگاه اصفهان

آیین تکریم و معارفه رئیس شوراي هماهنگی تبلیغات 
اسالمی استان اصفهان برگزار شد. در آیینى محمد على 
احمدى به عنوان رئیس جدید شوراى هماهنگى تبلیغات 
اســالمى اســتان اصفهان معرفى و از خدمات جعفر 

عسگرى رئیس قبلى این شورا قدردانى شد.

زدن پهپاد آمریکایى از مصادیق شــعائر 
الهى است

آیت ا... سید یوســف طباطبایى نژاد در مراسم تکریم و 
معارفه ریاست شوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى استان 
اصفهان اظهار کرد: شــوراى هماهنگى از ضرورتهاى 
پیشروى انقالب براى ترویج شعائر الهى است. نماینده 
ولى فقیه در استان اصفهان ادامه داد: هرکس شعائر الهى 
را بزرگ بدارد متقى است، مصادیق شعائر الهى در چند 
جاى قرآن تکرار شده البته هر چیزى که مردم را به خدا 

نزدیک کند از شعائر است.
وى عنوان کرد: زدن پهپاد آمریکایى از مصادیق شعائر 
الهى است، انگلیس و آمریکا بدانند دوران قدیم گذشته 
است و ایران تحت سیطره غرب و شرق نیست بلکه بر 

تمام طاغوتیان پیروز خواهد شد.
آیت ا... طباطبایى نژاد خاطرنشــان کرد: شعائر مربوط 
به امور ظاهرى است و شــامل اعمال باطنى نمى شود، 
زنده نگه داشتن ظواهر دین ناشى از ایمان قلبى است، 
هر کس در راهپیمایى مشــارکت مى کند در این راستا 
مؤثر است اما هماهنگى نیاز به مسؤول دارد، خانواده که 
گروهى دونفره است نیاز به مسؤول دارند پس برگزارى 
راهپیمایى عظیم نیــاز به هماهنگ کننــده دارد. وى 
یادآورى کرد: بســیارى از نهادهاى انقالب که با تدبیر 
امام خمینى پیــش از انقالب برنامه ریزى شــده بود از 

دوران حکومت امام على (ع) الگو گرفته بود.
طباطبایى نــژاد در پایان تصریح کرد: بــراى کارهاى 

مذهبى گدا مى شویم اما براى بسیارى از فعالیت ها هزینه 
مى کنیم، در کشور اسالمى براى رسیدگى به امور مساجد 
یک ریال هم نداریم اما براى سفرهاى خارجى مسئوالن 

هزینه مى کنیم.

الزمه تحقق گام دوم انقالب 

قائم مقام شــوراي هماهنگی تبلیغات اسالمی کشور 
هم در این آیین افزود: هــر نظامی را با هر توان، قدرت 
مالی و امکاناتی را به جــز نظام متکی بر مردم می توان 

شکست داد.
نصرت ا... لطفی با بیان این کــه تجلی حضور مردم در 
انتخابات ها و راهپیمایی ها به نمایش گذاشته می شود، 
اظهارداشــت: انتخابات ها ویژگی خاص خود را دارد و 
گاهی منافع حزبی، قبیله اي و گروهی در آن تاثیرگذار 
اســت ولی راهپیمایی ها و آیا اختیاري بودن و مردمی 
بودن محض نشان از اخالص واقعی شرکت کنندگان و 

پیوند ناگسستنی ملت با امام همین است.
قائم مقام شــوراي هماهنگی تبلیغات اسالمی کشور 
ادامه داد: راهپیمایی ها تجلی هدایت قلوب مردم توسط 
خداوند و احســاس تکلیف مردم براي حضور در مقاطع 

گوناگون دفاع از نظام اسالمی است.
وي خاطرنشان کرد: بعد از 40 سال توطئه ها برغم وجود 
مشکالت، مردم هر ساله با شــکوه تر از قبل در صحنه 

حضور پیدا می کنند.
لطفی تصریح کرد : شوراي هماهنگی تبلیغات اسالمى 
یعنی همه مسووالن نهادهاي انقالبی و اداري و در واقع 
ستاد نماز جمعه، سپاه، ارشاد اسالمی، تشکل هاي مردم 
نهاد و برخی دستگاه هاي دیگر در این نهاد فرا سازمانی 
گردهم می آیند تا براي برگزاري چنین مراسمی با هدف 

خدمت به مردم تصمیم گیري کنند.
وي با بیان اینکه شــوراي هماهنگی تبلیغات اسالمی 

یک نهادي است که در غربت به سر می برد، افزود: برغم 
رایزنی هاي بسیار امسال تازه توانستیم ردیف اندك در 

بودجه براي برنامه هاي شورا در نظر بگیریم.
قائم مقام شــوراي هماهنگی تبلیغات اسالمی کشور 
با اشــاره به خدمات جعفر عســکري در دوران تصدي 
مسئولیت این شــورا در اصفهان، گفت: هر کجا رفتیم 
همه به اتفاق آقاي احمدي را پیشنهاد کردند و من اینجا 

اعالم می کنم آقاي احمدي بازنشسته نیستند.

استقبال اصفهانى ها از رهبر انقالب هنوز 
هم بى سابقه است

رئیس سابق شوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى استان 

اصفهان هم در این آیین اظهار کرد: واقعه ســال 74 در 
مسجد سید اصفهان موجب ناراحتى در سطح استان و 
کشــور در عرصه هاى مختلف شد و شوراى هماهنگى 
تبلیغات اسالمى در آن شرایط بحران سیاسى اصفهان 

تشکیل شد.
جعفر عسکرى ادامه داد: جمعیتى که در سفر مقام معظم 
رهبرى به اصفهان و حضور ایشان درمیدان امام حاضر 
شــدند به حدى بود که اصفهان تاکنون چنین جمعیتى 
را به خود ندیده، نماینــدگان هماهنگى از بیت رهبرى 
عنوان کردند تاکنون این سطح از هماهنگى در برگزارى 
برنامه را هیچ کجا ندیده اند. وى یادآور شــد: برگزارى 
مراسم تشییع پیکر شهدا از ســال 74 با هماهنگى این 
نهاد بوده که تشییع شهداى غواص و شهید حججى از 

قله هاى آن هستند.
عســکرى افزود: برگزارى ســه دوره مراسم تجلیل از 
چهره هاى ماندگار استان اصفهان در حوزه هاى مختلف 
براى معرفى به جوانان و هماهنگى دیدارهاى 25 آبان 
با رهبر انقالب از دیگر برنامه هاى شــاخص این نهاد 

بوده است.
وى تصریح کرد: راهپیمایى هاى 13 آبان، 22 بهمن، روز 
قدس و مراسم سالگرد ارتحال امام از برنامه هاى ثابت 

شوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى هستند که مردم با 
وجود همه مشکالت حضور پرشورى در آن ها داشتند.

عسگرى عنوان کرد: بنابر پیشنهاد اینجانب روز 8 دى 
مردم اصفهان راهپیمایى عظیمى رقم زدند که البته پس 
از آن برخالف مصوبه مربوطه روز 9 دى براى راهپیمایى 

اعالم شد.
رئیس ســابق شــوراى هماهنگى تبلیغات اســالمى 
اســتان اصفهان اظهار کــرد: زمانى که مســؤولیت 
شــوراى هماهنگى تبلیغات را بر عهــده گرفتم یک 
وانت، یک میز چوبــى و یک تلفن داشــتیم و در یک 
ساختمان استیجارى در کاخ سعادت آباد اصفهان فعالیت 
مى کردیم اما امروز اصفهان تنها استان کشور است که در 
شهرستان ها مسؤول هماهنگى تبلیغات تعیین شده اما 
در سایر شهرها این مسؤولیت به ائمه جمعه واگذار شده 

است.
وى افزود: در طول خدمت درس هایــى را آموختم که 
یکى از آن ها صادق بودن در پیروى از والیت اســت، 
نباید براى منافع شخصى رنگ عوض کرد، گرامیداشت 
و پاسدارى از خون شهیدان در عمل دیگر این درس ها 
بود، شهیدان به ما آموختند در شرایط فعلى باید مدیریت 

جهادى را اعمال کرد.

رئیس سابق شوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى استان 
اصفهان بر اعتماد به جوانان و اســتفاده از ظرفیت آنان 
تأکید کرد و گفت: آیت ا... جنتــى از رهبرى براى ادامه 
فعالیت من مجوز گرفت اما تصمیم گرفتم براى پیروى 
از تأکیدات رهبرى کنار بروم تــا نیروى جوانى هدایت 

مجموعه را بر عهده بگیرد.

عمق بخشــى به نگاه مــردم پیش نیاز 
فعالیت هاى فرهنگى

رئیس جدید شوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى استان 
اصفهان هــم با بیان اینکه از رئیس ســابق شــوراى 
هماهنگى تبلیغات اسالمى اســتان بابت تالش هاى 
شبانه روزى تشکر مى کنم، اظهار کرد: فعالیت در شوراى 
هماهنگى تبلیغات اسالمى سخت و در استان اصفهان 

سخت تر است.
محمدعلى احمدى گفت: امروز به این فکر بودم که چه 
چیزى مى تواند به من امید دهد، مدتى در تبلیغات جبهه 
و جنگ فعال بودم اما توفیق پیــدا نکردم که به آرمان 
خود برسم امیدوارم در این مســئولیت بتوانم به آرمان  

خود نزدیک شوم.
وى افزود: در این مسئولیت سربازى کشور را مى کنیم، 
رهبر انقالب رهنمودهاى متعددى را در بیانیه گام دوم 
انقالب اســالمى تاکید کردندکه یکى از آنها مقابله با 
جریان رسا نه اى دشــمن و پیروان آنها در داخل کشور 

است.
احمدى اضافه کرد: شوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى 
با توجه به تأکیدات رهبر انقالب باید با یأس و ناامیدى 

در جامعه مقابله کند.
وى تصریــح کــرد : امیــدوارم بــا کمــک همدلى 
شــما، گام هــاى بزرگــى را بــراى اهــداف انقالب 

برداریم.

در آیین تکریم و معارفه رئیس شوراي هماهنگی تبلیغات اسالمی استان اصفهان تأکید شد

زنده نگه داشتن ظواهر دین ناشى از ایمان قلبى است


