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گرفتگى عضالت پا نشانه بیمارى کبدى2 هنرمند پیشکسوت عرصه کودك تجلیل شدندچند بازیگر چهره به «پایتخت» اضافه مى  شوندسرنوشت گندم هاى آغشته به فضوالت حیوانى لزومى نداشت خطا کنم سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

سیب زرد یا سبز؛ 
کدام کالرى 

کمترى دارد؟ 

نزاع دسته جمعى و مسلحانه در شهر گز
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3

3
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بیشترین بیمارى هاى شغلى 
اصفهان چیست؟

ترس از جاسوسى، 
بى احترامى یا خرابکارى؟

منطقه ویژه علم و فناورى 
در اصـفهان 
ایجاد مى شـود

5

اتـهام:
 احتکار شکر

سیب حاوى قند و فیبر طبیعى بوده، به طورى که 
به عنوان یک میان وعده خوب محسوب 

مى شود. 99 گرم از سیب سبز با پوست حاوى 52 
کالرى است. همچنین براساس وزارت کشاورزى 

آمریکا، همین میزان از سیب سبز...

رئیس کل دادگسترى اســتان اصفهان با اشاره 
به بازداشت مدیرعامل کارخانه قند نقش جهان 
و دو نفر از همدســتان وى، گفت: بعد از صدور 

کیفرخواست، دادگاه این پرونده برگزار مى شود.
محمدرضا حبیبى در گفتگو با خبرنگار «تسنیم» 
با اشــاره بــه دســتگیرى مدیرعامل 
کارخانه قند نقش جهــان اصفهان به 
اتهام اخالل در نظــام اقتصادى اظهار 
کرد: براســاس این پرونده، تاکنون مدیرعامل 
کارخانه و دو نفر از همدســتان وى شناسایى و 

دستگیر شده اند و...
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 دو ماهى قرمز و دو ماهى سیاه و... دو ماهى قرمز و دو ماهى سیاه و...
گذرى در اتاق سهراب سپهرى در دل کویرگذرى در اتاق سهراب سپهرى در دل کویر
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این درگیرى به ضرب و شتم و مصدومیت دو تن از مأموران اورژانس شاهین شهر ختم شد

واقعاً از 10 میلیون یورو گذشت؟
 ریوآوه توانســت در لیگ پرتغال با نتیجه پــرگل 5 بر یک آوس را 
شکست دهد که مهدى طارمى با زدن سه گل در این بازى مرد اول 
زمین بود. کارواخال، سرمربى تیم پرتغالى با تمجید از بازیکن ایرانى 
گفت: «من معموًال دوســت ندارم در تیمم عملکرد فنى بازیکنان را 

بســنجم، ولى درباره مهدى این کار را مى کنم. 
او بازیکن بســیار خوبى است. حضور مهدى در 

ریوآوه و حتى لیگ پرتغال...
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در صفحه 3 بخوانید

آخرین جزئیات رسیدگى به پرونده 
متهمان اقتصادى کارخانه قند

روزى که 
میدان تاریخى اصفهان، 
میدان بازى و سرگرمى 

شـد

گزارشى از اختتامیه برنامه «تابستانه» که به همت سازمان 
فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان برگزار شد

تنها سوپر استادبزرگ شطرنج ایران فرانسوى مى شود؟
شایعه تلخ و نگران کننده؛
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بیخـود کردىبیخـود کردى
 نپریـدى! نپریـدى!

 با حضور استانداراصفهان، نماینده مردم فالورجان در مجلس 
شوراى اسالمى ، معاون برنامه ریزى و امور  اقتصادى شرکت 
مهندسى آب وفاضالب کشــور ، مدیرعامل شــرکت آب و 
فاضالب اســتان اصفهان و مدیر عامل شــرکت ذوب آهن 
اصفهان اجراى بزرگترین تاسیســات فاضالب در  روستاهاى 
شهرستان فالورجان اصفهان با سرمایه گذارى شرکت ذوب 
آهن اصفهان و ســرمایه پذیرى شرکت آب و فاضالب استان 

اصفهان آغازشد 
در این مراسم مدیر عامل شرکت  آب و فاضالب استان اصفهان  
با بیان اینکه در آستانه هفته دولت و با تاکید مدیریت استان در 
شرایط خاص اقتصادي کشور پروژه ها به نحو احسن به مردم 
معرفی  مى شوند تا نشاط و امید  به مردم هدیه شود اعالم کرد: 
براى اولین بار در کشور با اعتبارى بالغ بر 91 میلیارد تومان ایجاد  
تاسیسات شبکه فاضالب در روســتاهاى فالورجان عملیاتى 
مى شود. وي تاکید کرد ما باید بار اجراي پروژه هاي فاضالب 
را در قالب تبصره 19 و ورود بخــش خصوصی از دوش دولت 

کم کنیم.
مهندس هاشم امینى گفت: این طرح در حال حاضر جمعیتى بالغ 
بر 16 هزار نفر را شامل مى شود و براى افق طرح در سال 1420 
پیش بینى شــده جمعیتى بیش از 21450 نفر تحت پوشش 

خدمات شبکه فاضالب قرار گیرند.
وى افزود:در این طرح 93 کیلومتر شبکه جمع آورى فاضالب با 
سرمایه گذارى 910 میلیارد تومانى شرکت ذوب آهن اصفهان به 
روش بیع متقابل عملیاتى شده است که بدنبال اجراى این طرح 

در طى 20 سال 46 میلیون مترمکعب پساب از سوى شرکت آب 
و فاضالب در اختیار ذوب آهن اصفهان قرار مى گیرد.

مدیر عامل شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان  با بیان 
اینکه در اســتان اصفهان12 پروژه ســرمایه گذاري به روش 
بیع متقابل در حوزه فاضالب  بــا 1108 میلیارد تومان در حال 
اجرا است،گفت: شرکت ذوب آهن  اصفهان  قرارداد الحاقیه با 
اعتباري 91 میلیارد تومان به قرارداد 210 میلیارد تومانى پیرامون  
اجراى تاسیسات فاضالب شهرهاى ایمانشهر و فوالد شهر را 
منعقد نمود تا طى 26 ماه عملیات اجرایى تاسیسات فاضالب 

این شهرها عملیاتى گردد. 
مهندس امینى  اظهار کرد: با عقد قــرارداد بیع متقابل با فوالد 
مبارکه و ذوب آهن بار هزینه هاي اجراي شــبکه فاضالب از 
دوش دولت برداشته شده است چرا که  از ســال 73 تا 92 در 
حدود 70 کیلومترشبکه فاضالب در شهرستان مبارکه اجرا شده 
در حالیکه  از سال 93 و طی چهار سال درقراردادى  با شرکت 
فوالد مبارکه 334 کیلومتر شبکه فاضالب را دراین شهرستان 

اجرا کرده ایم
وي ادامه داد: از نیمه فروردین 97 عملیات اجراى تاسیســات  
فاضالب ایمانشهر با شــرکت ذوب آهن منعقد شده و تا پایان 

امسال  اجراى این پروژه به اتمام می رسد.
■■■

در ادامه مراســم مدیر عامل شرکت ذوب آهن اصفهان گفت: 
شرکت ذوب آهن اصفهان به حدود یک متر مکعب آب براى 
تولیدات  خود نیاز دارد که در سالهاى اخیر با سرمایه گذارى در 

استفاده از پساب به جاى آب تازه این رقم را هم اکنون به 4 دهم 
کاهش دادیم. یزدى زاده اعالم کرد: بیش از هزار میلیارد تومان 
براى استفاده از پساب به جاى آب تازه سرمایه گذارى کردیم 
تا آب تازه جارى در زاینده رود  در بخش شرب و کشاورزى به 
مصرف برسد. وى یادآور شد: شرکت ذوب آهن اصفهان  بعنوان 
نخستین واحد صنعتى استان براى اولین بار به میزان 60 لیتر در 
ثانیه از پساب زرین شهر استفاده کرد و بهره مندى از پساب را در  

فرایندتولیدات خود باید  توسعه دهیم.
■■■

در ادامه مسعود خشــایی معاون برنامه ریزى و امور اقتصادى 
شرکت مهندسى آب و فاضالب کشور در مراسم آغاز عملیات 
بزرگترین پروژه اجراي تاسیسات فاضالب روستایی کشور در 
شهرستان فالورجان اظهار کرد: دولت منابع کافی براي اجراي 
طرح هاي  فاضالب ندارد،: به همین منظور از توانمندي بخش 

خصوصی استفاده مى نمائیم.
معاون برنامه ریزي و امور اقتصادي شــرکت آب و فاضالب 
کشور گفت: طی 15 سال گذشــته ضریب پوشش فاضالب 
کشــور از 50 درصد عبور کرده و با توجه بــه هدفگذاري آن 
ضرورت پروژه هاي فاضالب در حوزه  بهداشت و محیط زیست 
احساس می شود. خشایی افزود: در کشور 32 طرح فاضالب به 
روش بیع متقابل و با برنامه ریزى  به ارزش هفت هزار میلیارد  

تومان در حال اجرا است.
■■■

 سپس استاندار اصفهان هم با اشــاره به اینکه تحرك افراد در 

زندگى روزمره کم شده و زندگی ها ماشینی شده است، اظهار 
کرد: امروز تحرك الزم است و رمز سالمتی نیز همین افزایش 
تحرك  اســت. هر چه در حوزه فاضــالب کار کنیم، در حوزه 

بیمارستان کمتر دچار مشکل می شویم.
 دکتر عباس رضایى افزود: امروز به دنبال بهداشــت، احداث 
بیمارستان و ایجاد تخت هستیم. باید بدانیم که  هزینه ایجاد 
یک تخت 25 میلیارد تومان است در حالیکه سرمایه گذارى 91 
میلیارد تومانى در مقابل این هزینه سنگین درمانى ناچیز است. 

استاندار اصفهان با بیان اینکه ارزش سالمتی از هر چیزى باالتر 
است، اظهار کرد: استان اصفهان با بی آبی  مواجه است و امسال 
به لطف خدا و به یمن بارش ها، میزان بارندگی خوبی داشتیم که 

باید با مصرف بهینه آب شکرگزار این نعمت باشیم.
■■■

نماینده مردم فالورجان در مجلس شوراى اسالمى نیز در این 
مراسم گفت: استاندار خدمات زیادي به  ویژه در بحث آب داشته 
و اینکه امسال در آب شرب کمتر مشکل داریم ناشی از پیگیري 

مدیریت استان  است.
سید ناصر موسوي الرگانی افزود: جمع آوري فاضالب روستاها  
با حمایت مدیریت استان و آقاي یزدي زاده و شرکت آبفا و ... 
انجام می شود که کمک بزرگى اســت. وى ادامه داد: وظیفه 
صنایع در کشور این اســت که از میزان مصرف آب کم کنند و 
مصوبه شــوراي عالی آب، صنعت باید برنامه ریزي کند که از 
پساب بجاي آب استفاده شــود و امیدواریم با جدیت این کار 

انجام شود.

آغاز عملیات بزرگ ترین پروژه اجراى تأسیسات فاضالب روستایى کشور

عملیاتى شدن 93 کیلومتر 
شبکه جمع آورى فاضالب به روش بیع متقابل

روابط عمومى شرکت آب وفاضالب استان اصفهان در نخستین جشنواره ارزیابى عملکرد روابط 
عمومى هاى صنعت آب و برق موفق شد با کســب  7رتبه اول و یک رتبه سوم  بعنوان روابط 

عمومى برگزیده در بین شرکت هاى تابعه وزارت نیرو معرفى شود.
در نخستین جشنواره ارزیابى عملکرد روابط عمومى هاى صنعت آب و برق، 124 شرکت در 13 

بخش حضور پیدا کردند که از بین آنها 38 شرکت برگزیده شده اند.
فرآیند انتخاب این 38 شرکت، طی سه مرحله صورت گرفته است در مرحله اول و در غربالگرى 
اولیه در دفتر روابط عمومى و اطالع رسانى وزارت نیرو آثار تمامى شرکت کنندگان شامل 33 
شرکت توزیع نیروى برق، 26 شرکت آبفاى شهرى، 26 شرکت آب منطقه اى ، 16 شرکت برق 
منطقه اى، 12 شرکت آبفار و  11 شرکت تولید نیروى برق و نیروگاه به عالوه شرکت مدیریت 
شبکه برق ایران و پژوهشــگاه نیرو ارزیابى و مرحله دوم از سوى شرکت هاى مادر تخصصى 
انجام شد.: رویکرد انتخاب داوران جشنواره عالوه بر سوابق آکادمیک و مدارج علمى، مبتنى 
بر پیشینه عملى در کار روابط عمومى بوده اســت، به گونه اى که هر چهار داور نخستین دوره 
جشنواره ارزیابى عملکرد روابط عمومى هاى صنعت آب و برق داراى سوابق درخشان در حوزه 

علمى و عملیاتى روابط عمومى هستند.
این کمیته، رتبه بندى شرکت هاى برتر از میان 29 شرکت را بر عهده داشت که در نهایت و بر 
اساس نتایج داورى در هر رشته شــرکت هایی حائز مقام هاى اول تا سوم شدند و همچنین در 

مجموع  سه شرکت به عنوان اول تا سوم در صنعت آب و برق معرفى شدند .
اعضاى کمیته داوران نخستین جشنواره ارزیابى عملکرد روابط عمومى هاى صنعت آب و برق 
؛ دکتر مهدخت بروجردى علوى، دکتر حسین افخمى، دکتر محمدمهدى فتوره چى و دکتر داود 
زارعیان بودند و با انتخاب آثار برتر، معیار جدیدى براى فعاالن عرصه روابط عمومى در صنعت 
آب و برق و سایر بخش ها ترســیم کردندکه در نهایت و با داورى هیات داوران روابط عمومى 
شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان با کســب رتبه اول در بخش مستندسازى ، مقام اول 
پژوهش، مقام اول مدیریت و برنامه ریزى ، مقام اول فرهنگ سازى ، مقام اول ارتباط با پاون 
، مقام اول تبلیغات محیطى، مقام اول جشنواره ونمایشگاهها  ونیز کسب مقام سوم در حضور 
در فضاى مجازى توانست در مجموع با کســب 8 مقام در نخستین جشنواره ارزیابى عملکرد

 روابط عمومى هاى صنعت آب و برق به مقام اول این دوره از ارزیابى ها دست یابد.
الزم به یادآورى است شرکت تولید و برق شهید رجایى با کسب یک رتبه اول و 3 رتبه دوم به مقام 
سوم دست یافت و شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان با کسب یک رتبه اول 2 رتبه دوم و یک 
رتبه سوم به مقام سوم این دوره از ارزیابى دست یافت این در حالیست که روابط عمومى شرکت 
آب و فاضالب استان اصفهان با کســب 7 مقام اول با اختالف قابل توجهى مقام اول نخستین 

جشنواره ارزیابى عملکرد روابط عمومى هاى صنعت آب و برق را به خود اختصاص داد .

کسب مقام اول روابط عمومى آبفا 
استان اصفهان در نخستین جشنواره 
ارزیابى عملکرد روابط عمومى هاى 

صنعت آب و برق کشور
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هیچکس به تنهایىهیچکس به تنهایى
 طالیه دار آواز طالیه دار آواز

 در این نسل نیست؛  در این نسل نیست؛ 
حتى شجریانحتى شجریان

و گذشت؟
5ـرگل 5 بر یک آوس را 
ل در این بازى مرد اول 
مجید از بازیکن ایرانى 
بازیکنان را فنى ملکرد

م. 
در 
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تور رالى موتورسوارى پاریس - اصفهان که با هدف 
طبیعت گردى و بازدید از اماکن تاریخى و باســتانى 
از طریق مرز بازرگان وارد کشور شده بود روز جمعه 
پس از گذشتن از شهرهاى مختلف به اصفهان رسید.
تور رالى موتورســوارى پاریس-اصفهــان با هدف 
طبیعت گردى و بازدید از اماکن تاریخى و باســتانى 
ســفر خود را از مبدأ، پاریس آغاز کرد و این سفر در 
اصفهان به پایان رســید و این مسافران خوش ذوق 
فرانســوى پس از اصفهان گردى به دیــار خود باز 

گشتند.
مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى 

اســتان اصفهان در خصوص این هیئت موتورسوار 
اظهار کرد: رالى پاریس-اصفهان هیئتى موتورسوار 
بودند که از سمت آذربایجان غربى وارد کشور شدند 
و مورد استقبال رسمى نیز قرار گرفتند و پس از آن به 

بیشتر استان هاى کشور سفر کردند.
فریدون اللهیارى با اشاره به حضور این هیئت در شهر 
کاشــان گفت: آنها پس از بازدید از کاشان به شیراز 
رفتند و در ایســتگاه آخر خود به اصفهان رســیدند و 
روز شــنبه موتورهاى آنها بارگیرى شد و این فرصت 
خوبى براى آنها بود که در شــهر اصفهان به گردش 

بپردازند و با آثار تاریخى آن آشنا شوند.

حجت االسالم و المسلمین حسن روحانى دیروز شنبه 
در مراسم تجدید میثاق با آرمان هاى امام خمینى (ره) 
اظهار کرد:  گاهى مشکالت به دلیل شرایط ناخواسته 

از سوى دشمنان است.
رئیس جمهور یادآورشد: همه توان خود را براى رابطه 
بسیار خوب با جهان شــرق و غرب به کار گرفتیم اما 
یک دولت تازه کار و ناشــى، یک دشمن ناشى باعث 
شد زحمت فراوانى براى مردم ما، مردم منطقه و ملت 
خودش به وجود آید. اینجا نه قصور است و نه تقصیر، 
بلکه تحمیل شرایط ســخت و ناخواسته براى ملت و 
مردم است. وى اضافه کرد: دولت قوى در کنار ملت 

قوى است، ملت قوى در کنار رهبرى قوى و رهبرى 
قوى در کنار انقالبى قوى است. رئیس دولت دوازدهم 
با بیان اینکه کسى با تضعیف دولت تقویت نمى شود، 
تصریح کرد: تضعیف دولت موجب خوشحالى و آسان 

شدن راه براى دشمنان خواهد بود. 
روحانى ادامه داد: ما نســل اولى ها و نســل دومى ها 
کم کم باید خانــه را تمیز کنیم و جــارو بزنیم و آن را 
به صاحبخانه که نسل ســوم و چهارم است، بسپاریم.  
بنابراین در این مقطع استفاده از نسل جوان و تحصیل 
کرده در اداره و مدیریت کشــور یــک ضرورت براى 

همه است.

تور رالى پاریس - اصفهان
 به مقصد رسید

کسى با تضعیف دولت
 تقویت نمى شود

ارمغان مصرف دخانیات 
   میــزان | عبدالرحمــان رســتمیان، فوق 
تخصص روماتولوژى از اســتفاده بیش از حد 
دخانیات در کشــور انتقاد کرد و گفت: مصرف 
دخانیات در کشــور به افزایــش بیمارى هاى 

مختلف دامن زده است.
 وى با تأکید بر اینکه متأســفانه ســاالنه 55 
هزار مرگ در اثر مصرف دخانیات در کشــور 
رخ مى دهــد، افزود: کاهش مالیــات دریافتى 
از تولیدکننــدگان و واردکننــدگان دخانیات 
معضل اصلى حوزه ســالمت را رقم زده، زیرا 
این امر به افزایش مصرف در کشــور منتهى

 شده است.

جان باختن روزانه 50 نفر 
در جاده ها

   عصر ایران | ســاالنه در سوانح ترافیکى 
با مصدومیت 250 هزار نفر رو به رو هســتیم 
که اگر تنها 10 درصد از این افراد معلول شوند 
ســاالنه 25 هزار نفر به معلوالن کشور اضافه 

مى شوند.
 رئیس ســازمان مدیریت بحران کشور با بیان 
اینکه ساالنه در جاده هاى مواصالتى 15 هزار 
نفر جان خود را از دست مى دهند، گفت: بر این 
اساس، روزانه 50 نفر در جاده هاى کشور جان 

خود را از دست مى دهند.

تعطیلى کارخانجات 
دوچرخه و موتورسیکلت 

   ایمنــا |رئیس اتحادیه خدمات دوچرخه و 
موتور سیکلت کشــور گفت: بیشتر اقالمى که 
در تعمیرات دوچرخه و موتورسیکلت استفاده 
مى شود وارداتى است زیرا بیشتر کارخانه جات 
دوچرخه و موتورســیکلت ایران تعطیل شده 
و علت آن سیاســتگذارى غلــط دولت در این 

حوزه است.
 مصطفى صفرخانى اظهــار کرد: رکود در بازار 
خرید و فروش موتورسیکلت و دوچرخه، رونق 
را از بازار خدمات این دو محصول نیز گرفته و 
تقاضا براى ارائه خدمات این دو وســیله نقلیه 
از ابتداى ســال تاکنون با کاهش چشمگیرى 

مواجه شده است.

رکورد گرماى هوا
 شکسته شد

   ایسنا | کارشناســان آب و هوایى مدعى 
شدند که ماه ژوئیه امسال (10 تیر تا 9 مرداد) 
گرم ترین ماه به ثبت رسیده در تاریخ است. در 
این ماه گرماى بى سابقه هوا در بسیارى از نقاط 
کره زمین به ثبت رســیده و میانگین یخ هاى 
دریاى قطب شمال در ماه ژوئیه به پایین ترین 

حد رسیده است.
 ژوئیــه 2019 از نظر گرما رکــورد گرم ترین 
ماه تاریخ در 140 ســاله گذشــته را شکسته 
اســت. افزایش دماى جهانى از ســال 2005 
آغاز شده است و پنج سال گذشــته به عنوان 
داغ ترین ماه هاى تاریخ با روند صعودى در حال 

گرم تر شدن است. 

کاهش بى حجابى در 
خودرو

   تابناك | سردار حســین اشترى، فرمانده 
نیــروى انتظامــى در گردهمایى سراســرى 
فرماندهان، رؤسا و معاونان ناجا با اشاره به طرح 
ناظر «یک»، گفت: با بى حجابى براساس قانون 
برخورد مى کنیم، با اجراى این طرح، کشــف 
حجــاب در خودرو ها به صورت چشــمگیرى 
کاهش یافته که باید در اماکن و معابر شهرى 
نیز ایــن امر با جدیــت دنبال شــود و تمامى 
دستگاه ها، استان ها و ادارات مربوطه نیز پاى 

کار بیایند.

ترور پناهیان تکذیب شد
   میزان | جمعه شــب گذشــته، خبــرى درباره 
ســوءقصد به حجت االســالم و المســلمین معزى، 
نماینده ولــى فقیه در هالل احمر و حجت االســالم 
پناهیان در برخى از شــبکه هاى اجتماعى مطرح شد، 
سرهنگ مراد مرادى، معاون اجتماعى پلیس تهران 
ضمن تکذیب این شــایعه گفت: از مردم عزیز تقاضا 
مى شود که اخبار را از مبادى رسمى پیگیرى کنند و به 

شایعات توجه نکنند.

موضع واحد در جى7 
   مهر | یک رسانه غربى از تصمیم فرانسه و انگلیس 
براى نشــان دادن موضعى واحد در خصوص ایران در 
نشست جى7 خبر داد. «رویترز» در این رابطه مى نویسد: 
کشورهاى اروپایى براى زنده نگهداشتن برجام تالش 
مى کنند و در این بین باید آلمان را نیز به فرانسه و انگلیس 
اضافه کرد. کشورهاى اروپایى در این رابطه اما با «دونالد 

ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا اختالف نظر دارند. 

قانون نمى خواهد
   عصر ایران | طیبه سیاوشى، رئیس کمیته تربیت 
بدنى کمیسیون فرهنگى مجلس در مورد لزوم تصویب 
قانونى در مجلس در مورد ممانعت نکردن از حضور زنان 
در ورزشــگاه ها گفت: از آنجایى که هیچ منع قانونى در 
بحث ورود زنان به ورزشگاه ها وجود ندارد و در هیچ آیین 
نامه و بخشنامه اى به ممانعت از ورود زنان به ورزشگاه ها 
اشاره نشده است به همین دلیل ما ضرورتى براى اینکه 
بخواهیم قانونى با عنوان عدم ممانعت از حضور زنان در 

ورزشگاه ها به تصویب برسانیم ندیدیم.

90 درصد نمایندگان مى روند
   تابنــاك | رمضانعلى سبحانى فر، سخنگوى حزب 
اعتدال و توسعه گفت: به لحاظ فردى قطعاً بین 80 تا 90 
درصد تغییر در مجلس بعد خواهیم داشت و چرخش به 
سمت افرادى خواهد بود که عملگرا، با سابقه قابل قبول 

و داراى سالمت باشند.

دختر فرمانده بازداشت شد؟
   تسنیم | در حالى که  برخى سایت ها و کانال هاى 
تلگرامى ادعا کرده بودند دختر فرمانده اسبق ارتش به 
دلیل مسائل مالى بازداشت شده است، فاطمه صالحى 
با بیان اینکه «خبر بازداشت بنده کذب محض است»، 
گفت: هدف از اینگونه شایعات مقاصد سیاسى است. وى 
با بیان اینکه، قصدى براى کاندیداتورى در انتخابات آتى 
مجلس شوراى اسالمى ندارد، گفت: با نزدیک شدن به 
ایام انتخابات، برخى براى گمراه کردن افکار عمومى به 

چنین شایعاتى متوسل مى شوند.

چینى ها منع نشده اند
   عصر ایــران | چین از دو ماه پیش به شهروندانش 
توصیه کرده از ســفر به ایران پرهیز کنند، درحالى که 
ایران چند روز پس از انتشــار آن هشــدار، روادیدش را 
براى اتباع چینى یکطرفه لغو کرد اما آن توصیه امنیتى 
هنوز برقرار است و ممکن است در تصمیم چینى ها براى 
سفر به ایران تأثیرگذار باشد. با وجود این، سفیر چین در 
ایران اطمینان داده که «قصد دولت چین از انتشــار آن 
توصیه نامه، منع شهروندان و گردشگران چینى از سفر به 

ایران نبوده است».

پیشنهادات خوب
   ایرنا | محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران روز 
جمعه پس از دیدار با «امانوئل مکرون»، رئیس جمهورى 
فرانسه در پاریس به سئواالت شبکه خبرى «فرانس 24 
» پاسخ داد. این شــبکه خبرى نوشت: ظریف گفته که 
پیشــنهادهاى رئیس جمهورى فرانسه، پیشنهادهاى 

خوبى براى نجات توافق هسته اى است.

خبرخوان

رئیس کل دادگســترى گلســتان با بیان اینکه بدون تأیید 
کارشناسان و اجازه دستگاه قضایى، هیچ محموله گندمى از 
سیلو به کارخانه هاى آرد منتقل نمى شود، گفت: تحقیقات از 
9 نفر دستگیرشده در این پرونده ادامه دارد و احتمال افزایش 

تعداد دستگیرشدگان وجود دارد.
مدیر غلــه گنبد کاووس و تعــدادى از کارکنان ســیلوى 
این شهرستان روز پنج شنبه گذشــته با حضور رئیس کل 
دادگسترى گلستان و دادستان مرکز استان در گنبد دستگیر 
شدند. این افراد نخاله ها و فضوالت حیوانى را با گندم ترکیب 
و سپس روانه  سیلوى دولتى مى کردند و از این راه میلیارد ها 
تومان به جیب زده بودند. این فســاد در یک ماه گذشته و 
به صورت شــبکه اى انجام شــده و تاکنون 200 تن از این 
گندم هاى آلوده در 14 کامیون شناســایى و 9 نفر دستگیر 
شده اند. هادى هاشمیان، رئیس کل دادگسترى گلستان با 
اشاره به نگهدارى 31 هزار تن گندم در سیلوى گنبدکاووس 
گفت: عالوه بر انهدام 200 تن گندم آلوده، براى اطمینان از 
سالمت مابقى گندم ها، دادستان گنبدکاووس در این سیلو 
مستقر شده و با حضور کارشناسان کار پاالیش و جداسازى 

گندم هاى آلوده را آغاز کرده اند.
رئیس کل دادگسترى گلستان با تأکید بر اینکه این گندم هاى 

آلوده وارد چرخه غذایى مردم نشده است افزود: بدون تأیید 
کارشناسان و اجازه دستگاه قضایى، هیچ محموله گندمى از 

این سیلو به کارخانه هاى آرد منتقل نمى شود.
رئیس کل دادگســترى گلســتان خاطرنشــان کرد: این 
سودجویان در فصل خرید گندم به علت استقرار نماینده هاى 
دادستان در مراکز خرید، بخشــى از گندم ها را در مرغدارى 
خارج از شــهر گنبدکاووس انبار کرده بودند تا پس از پایان 
فصل خرید و اتمام مأموریت نماینده هاى دادســتان، این 
گندم ها را که با خاك و فضوالت حیوانى مخلوط کرده بودند 

به سیلو تحویل دهند.

زمزمه هاى نگران کننده اى در محافل خصوصى و حتى 
عمومى شــطرنج مبنى بر تصمیم علیرضا فیروزجا براى 

پذیرفتن تابعیت فرانسه به گوش مى رسد.
فیروزجا 16 ساله، نخستین سوپر استادبزرگ شطرنج ایران 
است که در سال هاى 1394 و 1397 قهرمان مسابقات 
قهرمانى شطرنج ایران شــد. وى از اوت 2019 در صدر 

رده بندى شطرنج بازان زیر 16 سال جهان قرار دارد.
درخشش علیرضا فیروزجا در چند ماه اخیر به حدى زیاد 
بوده که به شدت مورد توجه جهانى قرار گرفته است. در 
بسیارى از گزارش هاى سایت هاى خارجى نام او به عنوان 
یکى از اصلى ترین مدعیان قهرمانى جهان در سال هاى 

آینده برده شده است.
اما چند روزى است که شایعاتى نگران کننده در زمینه تغییر 
تابعیت علیرضا فیروزجا، این نخستین و تنها سوپر استاد 
بزرگ تاریخ شطرنج ایران به گوش مى رسد. در شرایطى 
که همیشه زمزمه هایى در این خصوص مطرح مى شد، 
ظاهراً این بار داستان کمى جدى تر است و گفته مى شود 

فیروزجا با فرانسوى ها به توافق رسیده تا از این پس زیر 
پرچم این کشور به فعالیت شطرنجى اش ادامه دهد.

برخى از نزدیکان فیروزجا این خبر را به شکل غیررسمى 
تأیید کرده اند اما فعًال به شکل رســمى درباره این خبر 
اظهارنظرى صورت نگرفته است. در صورتى که فیروزجا 
تابعیت فرانسه را بپذیرد، پس از «مکسیم واشیه الگراو»، 
سوپر اســتاد بزرگ این کشــور که با ریتینگ 2778 نفر 
چهارم جهان اســت، با 16 سال سن، دومین بازیکن برتر 

فرانسه خواهد بود.
موضوع تغییر پرچم پیش از این هم در شطرنج ایران رخ 
داده است که در مهمترین موارد، استاد بزرگ الشن مرادى، 
پس از مهاجرت از ایران چند سالى است که با پرچم آمریکا 
در مسابقات شرکت مى کند. پیش از آن نیز استاد بزرگ 
امیر باقرى با پرچم فرانسه در مسابقات حضور مى یافت 
و البته مجدداً پرچمش را به ایران تغییــر داد. هنوز هیچ 
مسئولى در فدراسیون شــطرنج حاضر به صحبت در این 

باره نشده است.

شایعه تلخ و نگران کننده؛

تنها سوپر استادبزرگ شطرنج ایران
 فرانسوى مى شود؟

سرنوشت گندم هاى آغشته به فضوالت حیوانى

مهران مدیرى در آخرین شــب کنســرتش در سالن 
اسپینانس پالس نتوانست به درخواست افراد حاضر 
در سالن براى خواندن ترانه «سوغاتى» پاسخ مثبت 
بدهد. در ســه شب اجراى کنســرت، مهران مدیرى 
ترانه هایى که براى ســریال هایش خوانده بود را به 

همراه چند ترانه جدید اجرا کرد. با این حال حاضران در 
این کنسرت چند بار از مهران مدیرى درخواست اجراى 
ترانه «سوغاتى» را کردند. ترانه اى که مدیرى یک بار 
سال گذشته اجرا کرد و جنجال زیادى به همراه داشت. 
مهران مدیرى امســال اما این ترانه را اجرا نکرد و در 
پاسخ به درخواست مردم براى اجراى آن فقط گفت: 

«کاش مى شد.»
این در حالى اســت که روزنامه پر نفــوذ «جمهورى 
اســالمى» دیروز بدون آنکه نامى از مهران مدیرى 
ببرد نوشت: «یک بازیگر طنز که به لطف تلویزیون و 
رانت هاى مختلف مشهور شده، در سال هاى اخیر به 
برگزارى کنسرت هاى مختلف با درآمدهاى نجومى 
نیز روى آورده است.گفته مى شود بلیت کنسرت اخیر 
وى 190 هزارتومان بوده اســت. این بازیگر طنز به 
راحتى به بازخوانى ترانه هاى قبل از انقالب که براى 
خیلى ها ممنوع است مى پردازد و هیچ مانعى در برابر او 
نیست و مجوز کنسرت هم مى گیرد. یک سئوال اینکه 
این بازیگــر با این درآمدهاى نجومــى چقدر مالیات 
مى دهد؟ و ســئوال دیگر اینکه از چه زمانى بازخوانى 

ترانه هاى قبل از انقالب آزاد شده است؟»

ادامه ماجراى مدیرى و «سوغاتى»

فروغ فرخزاد، یک ســناریو 1000 صفحه اى براى 
اولین فیلم بلند خود نوشته بوده است.

این خبر در ماهنامه سینمایى کایه دوسینما نوشته شده 
است. در این شــماره از این ماهنامه معتبر سینمایى 
که به ســینماگران زن در جهان پرداخته است نیم 
صفحه اى هم به فروغ فرخزاد و فیلم «خانه سیاه» 
است پرداخته شده. نویسنده ســپس به فیلم بلندى 
اشــاره مى کند که قرار بوده این شــاعر و سینماگر 
آن را بسازد. یادداشــت بردارى هاى بسیارى کرده 
بوده و ماجراى فیلم سرنوشــت یک زن ایرانى را با 
مسائلش بازگومى کرده اســت. همچنین نویسنده 
اضافه مى کند که فروغ گویا یک ســناریوى 1000 
صفحه اى نیز در این رابطه داشته است اما بیش از این 

توضیح نمى دهد.

این موضوع که مى تواند در تاریخ سینماى ایران بسیار 
مهم قلمداد شود، هیچگاه نه در زمان حیات این شاعر 
از آن سخنى به میان آمده بود و نه در 52 سالى که از 

مرگ فروغ مى گذرد.
افراد گوناگون، چه از نزدیکان وى و چه کســانى که 
روى او تحقیق کرده اند و مطالب بسیارى درباره وى 
نوشته اند هیچگاه در هیچ سندى راجع به نوشتن یک 
سناریو 1000 صفحه اى از فروغ چیزى ننوشته اند. او 
حتى داستان کوتاه یا رمان هم ننوشته بود و بنابراین 
نوشتن یک سناریو 1000 صفحه اى براى یک فیلم 
بلند سینمایى بسیار عجیب مى آید. جالب خواهد بود 
اگر محققان و نزدیکان فروغ مثل ابراهیم گلستان در 
این باره اطالعاتى در اختیار عالقه مندان این شاعر 

بزرگ قرار دهند.

خبرى تازه و عجیب از فروغ فرخزاد

سید مرتضى بختیارى، اســتاندار اسبق اصفهان 
و وزیر دادگســترى دولت احمدى نژاد در برنامه 
«دســت خط» درباره تصمیم وزراى دولت دهم 
براى اســتعفا در جریان قهر 11 روزه احمدى نژاد 
صحبت کرد. او گفــت: در بحث دوران 11 روزى 
که در خانه خود بودند ما در آن قسمت خیلى تالش 
کردیم که به جاهاى باریکى کشــیده نشود. اکثر 

وزرا تصمیم گرفتیم اگر ایشــان برنگشــت همه 
استعفا بدهیم. اینطور نمى شــود؛ اینکه تصمیمى 
مقام معظم رهبرى گرفتند و رئیس جمهور بخواهد 
در برابر آن مقاومت کند، باالخره ما به استناد قانون 
اساســى به این اعتقاد داریم ریاست جمهورى با 
تنفیذ رهبرى حق دخل و تصــرف دارد. به منزل 
ایشان رفتیم و حقیقتًا خیلى دلم شکسته بود. گفتم 

آقاى دکتر اجازه ندهید بسیج سرافکنده شود، بسیج 
خیلى از شما حمایت کرد. نیروهاى حزب اللهى دل 
شکسته نشــوند. در نهایت من سه بار ایشان را به 
حضرت زهرا (س) قسم دادم که اصًال، هم خودم 
گریه ام گرفته بود و هم دوســتانى که آنجا بودند 
برخى گریه کردند؛ نشد! بعد بیرون آمدیم و دست 
به دامن آیت ا... یزدى شــدیم. آنجا هم نشد. بعد 

یکى از دوستان به من گفت نزد آیت ا... شاهرودى 
بروید. آیت ا... شاهرودى بیایند وساطت کنند. من 
با دفتر ایشان در قم هماهنگ کردم و به قم رفتم. 
ایشان در قم بودند. مفصل در آنجا صحبت شد و 
ایشان خیلى قوى گفتند این کار را مى کنم و آمدند و 
الحمدهللا بعد اعالم کردند آقاى رئیس جمهور قرار 

است سرکار بیایند.»

روایت وزیر دولت دهم از ماجراى خانه نشینى احمدى نژاد

روزنامه «کیهان» نوشت: یک زن بازیگر سینما و تئاتر، در 
کنسرت یکى از خوانندگان دست به رفتارى سخیف زد. این 
بازیگر [فرزانه کابلى] که سال هاست به انزوا رانده شده، در 
حین برگزارى کنسرت ساالر عقیلى به روى صحنه رفت و 
دست به انجام حرکاتى مغایر با فرهنگ ایرانى و اسالمى زد!

نکته تأسف آور اینکه خواننده یاد شده، گویا از پیش از قصد 
زن بازیگر مطلع بوده اســت. او در حین اجرا نیز، مانع کار 

زشت زن بازیگر نشد. 
گفتنى است آقاى خواننده سال ها پیش به انگلستان رفت 
و با دعوت شبکه صهیونیستى - بهایى «من و تو»، به دفتر 
این شبکه قدم گذاشت و با چند عنصر بهایى عکس یادگارى 
گرفت. این فرد پس از مراجعت به ایران با گذشت نهادهاى 

فرهنگى و امنیتى رو به رو شد اما ظاهراً وى نه قدر هنر را 
مى داند و نه قدردان خوبى است!

انتقاد شدید «کیهان» از حضور فرزانه کابلى در 
کنسرت ساالر عقیلى
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آسیاب آبى 500 ساله 
بازسازى مى شود

تنها آسیاب آبى شهر زواره به همت یکى از دوستداران 
میراث فرهنگى شهر بازسازى مى شود. سید احسان 
ا... ایزدى گفت: جهت حفظ میراث فرهنگى و توسعه 
گردشگرى شهر زواره، تنها آسـیاب آبى باقیمانده از 
هفت آسـیاب قدیمى شـهر با قدمت 500 سـاله و به 
مسـاحت 700 متر مربع با هزینه 350 میلیون تومان 
بازسـازى خواهد شـد و در دهه مبـارك فجر انقالب 

اسالمى مورد بهره بردارى قرار مى گیرد.

تکثیر 800 قطعه پرنده نادر 
مدیر مجموعه باغ پرندگان اصفهان گفت: از ابتداى 
امسـال حدود 800 گونه نادر شـامل انـواع طاووس، 
قرقاول، اردك و قوى سـیاه در باغ پرندگان اصفهان 
تولید و تکثیر شده است. عبد المهدى نکونام به تکثیر 
سه گونه کاسکو نادر کشور در این مجموعه نیز اشاره 
کرد و افـزود: برخى از این پرنـدگان در مجموعه رها 
سـازى شـدند و برخى هم براى صادرات و فروش به 

دیگر نقاط کشور فرستاده مى شوند.

ایجاد 6 رشته در 
دانشگاه نجف آباد

6 رشـته کارشناسـى جدید به مجموعه رشـته هاى 
دانشـگاه آزاد نجف آباد افزوده شـد. معـاون آموزش 
و تحصیـالت تکمیلى دانشـگاه آزاد اسـالمى واحد 
نجف آباد گفت: با توجه به آخرین اصالحیه رشته هاى 
کارشناسـى بدون آزمون سـال 1398 دانشـگاه آزاد 
اسـالمى این رشـته هاى جدید کارشناسـى به جمع 
رشته هاى مقطع کارشناسـى بدون آزمون این واحد 
دانشـگاهى اضافه شد.  حسین سـلیمانى افزود:  این 
رشـته هـاى جدید شـامل علـوم قضایـى، مترجمى 
زبان انگلیسـى، مدیریت امور بانکى، مدیریت کسب 
و کارهـاى کوچـک، مهندسـى ورزش و مطالعـات 

خانواده است.

برنامه گردشگرى شهردارى 
ادامه دارد

رئیس اداره گردشگرى سـازمان فرهنگى، اجتماعى 
و ورزشـى شـهردارى اصفهـان اظهـار کـرد: برنامه 
گردشـگرى مرکز-پیرامـون، بـه منظـور بازدیـد از 
اماکـن تاریخى و تفریحـى شهرسـتان هاى خمینى 
شـهر و نجف آباد برنامه ریزى شـده اسـت. علیرضا 
مساح با بیان اینکه اولین بازدید این برنامه پنج شنبه 
31 مرداد مـاه برگزار شـد، ادامـه داد: عالقـه مندان 
براى شـرکت در ایـن برنامه مـى توانند بـا تماس با 
شماره هاى 322223663 و 32224994 داخلى 103 

و 104 ثبت نام کنند.

پایان جشنواره خوارزمى
پنجمین دوره جشنواره کشورى خوارزمى به مدت سه 
روز از 31 مرداد تا دوم شـهریور با حضور 352 دانش 
آموزى کـه از مرحله اسـتانى به مرحله کشـورى راه 
یافتـه انـد در دانشـگاه آزاد اسـالمى اصفهـان 
(خوراسـگان) برگزار شـد. در این جشـنواره تیم هاى 
منتخب دانش آموزان مقطع متوسـطه اول از تمامى 
استان هاى کشور در شش محور شامل بازارچه کسب 
و کار، دست سـازه، پژوهش، ادبیات، زبان انگلیسى و 

آزمایشگاه به رقابت پرداختند.

افزایش بیماران مبتال به 
تب مالت

ابتال به بیمـارى تب مالـت در فریدن رو بـه افزایش 
اسـت. صفر بدیع زمانـى، معاون فرمانـدار فریدن در 
جلسـه کارگروه سـالمت و امنیت غذایى با اشاره به 
افزایـش بیمارى تب مالت نسـبت به سـال گذشـته 
گفت: پارسال از ابتداى سال تاپایان تیر 35 نفر مبتال 
به تب مالت در شهرستان شناسایى شدندکه متأسفانه 
امسـال باافزایـش 25درصـدى بـه 47 نفـر رسـیده

 است. 

خبر

مدیر گروه مهندسى بهداشت حرفه اى معاونت بهداشتى 
دانشگاه علوم پزشکى اصفهان گفت: وجود صنایع بزرگ 
و مادِر کشور در استان اصفهان نیازمند غربالگرى بیشتر 
بیمارى هاى شغلى است، در حال حاضر کاهش شنوایى 
با 2/2 درصد بیشترین تعداد بیمارى هاى شغلى را به خود 
اختصاص داده است.  مجید مشایخ در گفتگو با «ایمنا» در 
تعریف بیمارى هاى شغلى اظهار کرد: این نوع بیمارى ها 
معموًال بیمارى هایى است که به واسطه مواجهه با عوامل 

زیان آور و در محیط کار براى شاغلین عارض مى شود.
وى با بیــان اینکه عوامل زیان آور به پنج گروه تقســیم 
مى شود، افزود: این پنج گروه شــامل عوامل شیمیایى، 

فیزیکى، فیزیولوژیک، روانى و ارگونومیک است، همچنین 
حوادث شــغلى که به علت رفتار یا شرایط ناایمن محیط 
کار براى افراد شاغل ایجاد مى شود هم جزو این عوامل 
محسوب مى شود. وى در خصوص وضعیت بیمارى هاى 
شغلى در اصفهان گفت: با توجه به وجود صنایع بزرگ و 
مادر کشور و استقرار آنها در استان اصفهان، کارشناسان 
بهداشت حرفه اى معاونت بهداشتى و شبکه هاى بهداشتى 
با وجود مراکز تخصصى طب کار در استان و با نظارت دائم 
تالش دارند وضعیت سالمت شغلى استان را حفظ کنند 
و ارتقا دهند که به دلیل وجود نظارت ها اســتان اصفهان 

وضعیت بهترى نسبت به دیگر استان ها دارد.

در جریان برگزارى سى ودومین جشنواره بین المللى فیلم 
کودك و نوجوان از دو هنرمند پیشکسوت عرصه کودك 
تجلیل شــد. علیرضا تابش، دبیر این جشنواره گفت: از 
اینکه فرصتى براى جوان تر هــا پیش آمد تا این بزرگان 
را بشناسند بسیار جاى خوشــحالى است. وى ادامه داد: 
سعادت و جواهریان زندگى خود را وقف سینماى کودك 
و نوجوان کردند و هر دو عشق به ایران دارند و آثار آنها 
داراى نشانه هاى هویتى این عزیزان است و عشق آنها را 

به ایران ارج مى نهیم.
دبیر سى و دومین جشنواره فیلم هاى کودك و نوجوان 
بیان کرد: رنگ و بوى طعم ایران در کارهاى این دو عزیز 

دیده مى شود و مخاطبان این دو هنرمند به خوبى انتخاب 
شده اند. آثار جواهریان در جشــنواره هاى بین المللى راه 
پیدا کرده است و سعادت نیز زحمات بسیارى را به ویژه در 

سینماى کودك و عروسک گردانى کشیده است.
در ادامه مریم سعادت به روى صحنه حاضر شد و خطاب 
به حضار گفت: من هنوز خــود را در خور تقدیر نمى بینم 
و این برنامه به منظور خسته نباشید از فعالیت هایمان در 

40 سال اخیر است.
سپس مهین جواهریان اظهار کرد: از بانیان این جشنواره 
تقدیر مى کنم. کشور در شرایط سختى است و برگزارى 

این جشنواره در این شرایط با ارزش است. 

2 هنرمند پیشکسوت
 عرصه کودك تجلیل شدند

بیشترین بیمارى هاى شغلى 
اصفهان چیست؟

رئیس کل دادگســترى اســتان اصفهان با اشــاره به 
بازداشت مدیرعامل کارخانه قند نقش جهان و دو نفر از 
همدستان وى، گفت: بعد از صدور کیفرخواست، دادگاه 

این پرونده برگزار مى شود.
محمدرضا حبیبــى در گفتگو با خبرنگار «تســنیم» با 
اشاره به دستگیرى مدیرعامل کارخانه قند نقش جهان 
اصفهان به اتهام اخــالل در نظام اقتصادى اظهار کرد: 
براســاس این پرونده، تاکنون مدیرعامــل کارخانه و 
دو نفر از همدستان وى شناســایى و دستگیر شده اند و 
اینکه بعد از این، فرد دیگرى شناســایى شود مشخص 
نیست چون اکنون در مرحله  اى نیستیم که در این باره 
صحبت کنیم و پس از گذشــت چند روز و طى کردن 
مراحــل تحقیقــات مقدماتى این موضوع مشــخص 

مى شود.
وى با بیان اینکه این پرونــده فعًال در مرحله تحقیقات 
مقدماتى قرار دارد،  افزود:  باید تحقیقات پرونده تکمیل 

شود و به محض صادر شدن کیفرخواست، زمان دادگاه 
مشخص مى شود.

رئیــس کل دادگســترى اســتان اصفهــان درباره 
پیگیرى هاى دســتگاه قضایى در موضوع احتکار شکر 
بیان کرد: آن چیزى که تاکنون به پرونده تبدیل شده این 

مورد اخیر بوده است.
روابط عمومى دادگسترى کل استان اصفهان شامگاه 
پنج شنبه هفته گذشته اعالم کرد: با تالش و اقدام سریع 
و به موقع ســربازان گمنام امام زمان (عج) مدیرعامل 
کارخانه قند نقش جهــان اصفهان و دو تن از همکاران 
وى که به طور گسترده اقدام به عرضه و توزیع خارج از 
شبکه شکر مى کردند، شناسایى شــده و با صدور قرار 
قانونى توسط بازپرس رسیدگى کننده بازداشت و روانه 

زندان شدند.
 بر اساس تحقیقات اولیه به عمل آمده مشخص شده که 
این افراد در چند ماه ابتدایى سال جارى بیش از 4700 

تن شکر را با قیمت بالغ بر 1600 تومان بیش از قیمت 
مصوب با سندســازى و بهره گیرى از دالالن عرضه 
کرده و در مجموع مبلغى بیــش از 76 میلیارد ریال به 

جیب زده اند.
حبیبى یکى از علــل و عوامل افزایش قیمت شــکر و 
بحران در بازار در چند ماه اخیر را اقداماتى از این دست 
دانســت و خاطرنشــان کرده بود: در بازرسى به عمل 
آمده مقدار حدود 1000 ُتن شــکر آمــاده توزیع خارج 
از شــبکه نیز از انبار این متهمان کشــف و ضبط شده 

است.
وى تصریح کــرد: متهمان این پرونــده در حال حاضر 
در بازداشت موقت به ســر برده و پرونده آنها در شعبه 
ویژه رســیدگى به جرایم اقتصادى دادسراى عمومى و 
انقالب اصفهان در حال رسیدگى است و پس از تکمیل 
تحقیقــات در آینده نزدیــک در دادگاه صالح محاکمه 

خواهند شد. 

آخرین جزئیات رسیدگى به پرونده متهمان اقتصادى کارخانه قند

اتهام: احتکار شـکر رئیس اورژانس شهرستان شاهین شهر و میمه گفت: 
نزاع دســته جمعى در گز برخوار، به ضرب و شــتم و 
مصدومیت دو تن از مأموران اورژانس شاهین شــهر 

ختم شد.
سعید جعفرى در گفتگو با «صاحب نیوز» اظهار کرد: دو 
تکنسین اورژانس 115 شهرستان بامداد روز پنج شنبه 
هفته گذشته در حال امدادرسانى به مصدومان یک نزاع 
دست جمعى و مسلحانه  در شهر گز مورد ضرب و شتم 

قرار گرفتند.
رئیس اورژانس شهرستان شاهین شهر و میمه، با بیان 
اینکه نزاع دسته جمعى و مسلحانه تعدادى از جوانان در 
یکى از باغ هاى شهر گز، منجر به مصدومیت چهار نفر 
شد، خاطرنشان کرد: بر اساس زمان ثبت شده، اورژانس 
115 شهرستان در مدت بسیار کوتاهى خود را به محل 
حادثه رسانده و مشغول مداواى مصدومان مى شوند. 

وى افزود: به دلیل نیاز به مراقبت هاى بیشتر و تکمیل 
درمان مصدومان در بیمارستان، مأموران اورژانس از 
سوى همراهان مصدومان مورد ضرب وشتم و هتاکى 

قرار گرفتند.
جعفرى با اشــاره به بسترى شــدن این دو تکنسین 
اورژانس 115 در بیمارستان گلدیس شاهین شهر، افزود: 
دو نیروى آسیب دیده مرکز فوریت هاى پزشکى در این 
حادثه از نواحى سر، چانه و قفسه سینه به  وسیله قنداق 
تفنگ مورد ضرب و شتم و تهدید با چاقو قرار گرفتند 

که براى درمان در بیمارستان گلدیس بسترى شدند.
رئیس اورژانس 115 شهرســتان شاهین شهر و میمه 
با دعوت از مردم به حفــظ آرامش در حوادث مختلف، 
خاطرنشان کرد: این موضوع از ســوى دفتر حقوقى 
دانشــگاه پزشــکى اصفهان در حال پیگیرى مراحل 

قضایى و قانونى است.

مدیر کل کمیته امــداد امام خمینــى(ره) اصفهان از 
افتتاح صد و هفتمین مرکز نیکوکارى این نهاد خبرداد 
و گفت: امیدواریم تا انتهاى امسال شمار این مراکز به 

245 برسد.
محمدرضا متین پور بــا اعالم این خبــر اظهار کرد: 
شمار این مراکز در انتهاى ســال گذشته 88 مرکز بود 
که با همکارى خیران، معتمــدان محلى و ائمه جمعه 
و جماعت شــمار این مراکز به 107 مرکز رسیده و 38 
مرکز دیگر نیز در شرف راه اندازى هستند. وى برنامه 

کمیته امداد اصفهان براى گسترش مراکز نیکوکارى را 
مبتنى بر افزایش مشارکت اجرایى مردم در عرصه خیر 
و احسان دانست و گفت: امیدواریم تا انتهاى سال جارى 
شمار مراکز نیکوکارى در استان اصفهان به 245 برسد.

متین پور میزان کمک جمع آورى شــده توسط مراکز 
نیکوکارى در پنج ماهه نخست امســال را بیش از 14 
میلیارد و 281 میلیون تومان عنــوان کرد و افزود: این 
میزان کمک در میان 14 هــزار و 600 نیازمند تحت 

پوشش این مراکز توزیع شده است.

در جلسه شوراى اسالمى شهر شاهین شهر محمدعلى 
عزیزى با اکثریت آراء به عنوان سرپرست شهردارى تا 

تعیین شهردار شاهین شهر انتخاب شد.
نایب رئیس شوراى اسالمى شهر شاهین شهر در گفتگو 
با «ایسنا» با اشــاره به رأى کمیته انطباق در خصوص 
برکنارى حمید عشقى از سمت شهردارى شاهین شهر در 
تاریخ 22 مرداد ماه، گفت: ظهر روز شنبه (دیروز) نشستى 
فوق العاده در شوراى اسالمى شــهر با حضور نماینده 
فرماندار شهرستان با موضوع تعیین تکلیف سرپرست 
شهردارى این شهر برگزار شد. سجاد قهرمانى تصریح 

کرد: طبق بخشنامه وزارت کشــور و نامه  ابالغ شده از  
خدمات شهرى استاندارى اصفهان مبنى بر الزام انتخاب 
سرپرست از بین کارمندان رسمى شهردارى، محمدعلى 
عزیزى تا تعیین شهردار شاهین شهر با حفظ سمت به 

عنوان سرپرست شهردارى با حداکثر آراء انتخاب شد.
محمدعلى عزیزى، کارشــناس ارشد حسابدارى است 
و هم اکنون معاون شهرسازى شــهردارى است. پیش 
تر حمید فدایى به عنوان سرپرســت موقت شهردارى 
شاهین شهر انتخاب شــد که به علت مغایرت شرایط 
احراز شغلى وى با دستور استاندارى تأیید صالحیت نشد.

معاون استاندار گفت: ثبت دو قنات بخش میمه در فهرست 
جهانى به عنوان دو میراث ارزشــمند، به معنى جهانى 
شــدن مردم این منطقه است و افق اندیشــه ها باید بر 
این اساس باشد.   حیدر قاســمى در آیین افتتاح سومین 
جشنواره گردشگرى قنات و قالى میمه و یازدهمین المپیاد 
ورزش هاى بومى و محلى اســتان اصفهان اظهار کرد: 
بخش میمه به واسطه اقلیم مناسب و موقعیت جغرافیایى 
ویژه ظرفیت هاى خوبى در زمینه گردشگرى دارد. وى 
قنات را محور و نماد فکر و اندیشــه و ذهن خالق مردم 
ایران عنوان کرد و افزود: گرچه امروز به دلیل ورود نامربوط 
بشر، آب هاى زیرزمینى و قنات ها با مشکل مواجه شده 
است اما ثبت دو قنات بخش میمه در فهرست جهانى به 
عنوان دو میراث ارزشــمند، به معنى جهانى شدن مردم 

این منطقه است و افق اندیشه ها باید بر این اساس باشد.
قاسمى،  قالى میمه را تبلور و جلوه گر هنر ایرانى و مردم 

منطقه میمه اصفهان دانســت و افزود: هنر قالیبافى در 
همه دوران همواره در شکوفایى و رونق اقتصادى کشور 
نقش بسزایى داشته اســت. مدیر کل میراث فرهنگى، 
صنایع دستى و گردشگرى اســتان اصفهان نیز در این 
مراســم با رونمایى از چهار اثر ناملموس فرهنگى شهر 
میمه، اظهار کرد: طبالى ســنتى ویژه مراسم عزادارى 
حضرت اباعبدا... الحسین(ع) (شهر میمه)، شیوه ساخت 
طبل ســنتى، گویش محلــى مردم میمــه و عزادارى 
شاطرهاى نانوایى این شــهر در ایام محرم و صفر چهار 

اثر ناملموسى هستند که در این جشنواره رونمایى شدند.
فریدون اللهیارى، قنات و قالى را به عنوان نماد فرهنگ 
تاریخ و پیشینیه ارزشــمند و سختکوشى مردم منطقه 
دانســت و افزود: هدف از برگزارى این جشنواره زمینه 
سازى براى توسعه گردشگرى و توجه به صنایع دستى و 

میراث فرهنگى با معرفى ظرفیت هاى این منطقه است.

دومین دوره مسابقات فوتبال روى میز قهرمانى کارگران 
کشور با شرکت 11 تیم در بخش مردان و شش تیم در 

بخش بانوان به میزبانى قزوین برگزار شد.
 استان اصفهان در این رقابت ها در هر دو بخش زنان و 
مردان شرکت کرد و در بخش مردان، استان اصفهان با 
شکست تیم هاى قزوین و کرمان به مرحله دوم صعود 
کرد اما در این مرحله با قبول شکست در مقابل نماینده 
تهران از دور مســابقات کنار رفت. در بخش بانوان و با 
برگزارى 12 مسابقه دوره اى، تیم قدرتمند سوره نماینده 

استان در مسابقه فینال مغلوب نماینده تهران شد.
جواد شیرانى، رئیس هیئت و اداره امور ورزش کارگران 

استان اصفهان ضمن تبریک درباره این مسابقات اظهار 
کرد: «جاى هیچ شکى نیست که افتخار بسیار بزرگ و 
ماندگارى توسط بانوان ورزشکار استان اصفهان کسب 
شــده اســت که مایه افتخار و مباهات جامعه  ورزش و 
کار استان خواهد بود. دستیابى ورزشــکاران زن و مرد 
استان اصفهان به ســکوها و رتبه هاى ممتاز استانى، 
کشــورى وجهانى حاصل توانمندى، استعداد و ایمان 
آنان به خداوند متعال اســت که ضرورت دارد با حمایت 
همه جانبه مسئوالن و دست اندرکاران، شاهد استمرار 
ایــن موفقیت ها در عرصــه هاى ملــى و بین المللى

 باشیم.»

نزاع دسته جمعى و مسلحانه در شهر گز 

راه اندازى صد و هفتمین مرکز نیکوکارى 
کمیته امداد 

سرپرست شهردارى شاهین شهر
 باالخره مشخص شد

ثبت قنات هاى میمه مردم این شهر را جهانى کرد

زنان اصفهانى 
نایب قهرمان مسابقات بانوان کارگر شدند

استاندار اصفهان گفت: قرار است شوراى عالى منطقه 
ویژه علم و فناورى در وزارت علوم و تحقیقات و فناورى 
تشکیل شود تا در اســتان هاى مختلف کشور همچون 
اصفهان، یزد، خراســان رضوى، آذربایجان این منطقه 

ویژه تشکیل شود.
عباس رضایى در جلســه ویــژه علمى و فنــاورى در 
اســتاندارى اصفهان اظهار کرد: بیش از 500 شرکت 
دانش بنیان در شــهرك علمــى و تحقیقاتى اصفهان 
مستقر هستند و بیش از 7000 نیروى کار در آن مشغول 

به کار هستند.
وى ادامه داد: مهمتریــن چالش ایجاد منطقه ویژه علم 
و فناورى عدم وجود ساختار متناســب با آن است البته 
مدیریت عالى استان از مشارکت بخش خصوصى در این 

خصوص استقبال مى کند.
اســتاندار اصفهان تصریح کرد: قرار است شوراى عالى 

منطقه ویژه علم و فنــاورى در وزارت علوم و تحقیقات 
و فناورى تشکیل شود تا در استان هاى مختلف کشور 
همچون اصفهان، یزد، خراسان رضوى، آذربایجان این 

منطقه ویژه تشکیل شود.
وى با اشــاره به اینکه شــهرك علمى و تحقیقاتى در 
اصفهان مى تواند براى شــکل دهى منطقه ویژه علم و 
فناورى به بهترین شکل هماهنگى الزم را داشته باشد، 
اظهار کرد: دلیل این امر نیز ظرفیت هاى بســیار خوبى 
اســت که در شــهرك علمى و تحقیقاتى فراهم شده

 است.
رضایى خاطرنشان کرد: مقرر شــد کمیته اى متشکل 
از رئیس شــهرك علمى و تحقیقاتى و چند کارشناس 
مربوطه با مسئولیت معاونت توســعه مدیریت و منابع 
استان تشکیل و مشکالت احصاء و به تهران منعکس 

شود.

منطقه ویژه علم و فناورى در اصفهان ایجاد مى شود

رئیس اورژانس استان اصفهان گفت: در حادثه صبح روز شنبه (دیروز) یک نفر راننده ایرانى و 17 
نفر تبعه افغان مصدوم شدند.

غفور راستین در گفتگو با «صاحب نیوز» بیان کرد: ساعت 6 و 45 دقیقه شنبه خبر واژگونى یک 
دستگاه مینى بوس در محور تیران – داران رو به  روى روستاى افجان به اتاق فرمان اورژانس رسید 
و بالفاصله پنج دستگاه آمبوالنس از اورژانس و سه دستگاه آمبوالنس از هالل احمر به محل حادثه 
اعزام شدند. وى افزود: در این حادثه یک نفر راننده ایرانى و 17 نفر تبعه افغان شامل 9 مرد و 9 زن 
14 تا 70 ساله مصدوم شدند. راستین خاطر نشان کرد: چهار نفر از مصدومان این حادثه از صحنه به 
بیمارستان شهید محمد منتظرى نجف آباد و 14 نفر دیگر به بیمارستان بهنیا تیران اعزام شدند که 

در مجموع 14 مصدوم را اورژانس و چهار نفر دیگر را هالل احمر منتقل کرد.
رئیس اورژانس استان اصفهان در ادامه گفت: از میان 14 نفر اعزام شده به بیمارستان بهنیا تیران، سه 
نفر با آمبوالنس به بیمارستان شهید محمد منتظرى نجف آباد و چهار مصدوم هم با بالگرد اورژانس 

هوایى به بیمارستان 9 دى خمینى شهر منتقل شدند.

حادثه واژگونى مینى بوس 18 نفر را مصدوم کرد
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«راتن تومیتوز» به مناسبت بیست ویکمین سالگرد 
تأسیس خود از خوانندگانش یک نظرسنجى به عمل 
آورده تا به یادماندنى ترین لحظات ثبت شده در سینما 
از سال 1998 تاکنون را انتخاب کنند. بیش از 25 هزار 
کاربر در این نظرسنجى شرکت کرده  و نمایش «هیث 
لجر» در نقش شخصیت «جوکر» در فیلم «شوالیه  
تاریکى» به کارگردانى «کریســتفر نــوالن» را به 
عنوان به یادماندنى ترین لحظه  سینمایى برگزیده اند.

به دنبال مشخص شدن نتایج این نظرسنجى، «راتن 
تومیتوز» به افتخار پیروزى در این رقابت مصاحبه اى 
با عوامل ســهیم در خلق این شــخصیت «جوکر» 
صورت داده و در مورد پشت صحنه هاى شگفت انگیز 

فیلم ها با آنان گفتگو کرده است.
«جــان کالیونه جونیور» که بــر روى گریم و ظاهر 

شــخصیت با بازى بازیگر اســترالیایى کار کرده در 
مصاحبه با «سوزان باندز» یکى از مدیران بازاریابى 
جنجالى «شوالیه  تاریکى» که براى اولین بار «جوکر» 
لجر را به دنیا معرفى کرد مى گوید با کمک «کریستفر 
نوالن» به چهره  نهایى شخصیت «جوکر» رسیده اند. 
این گریمور برنده  اسکار به «راتن تومیتوز»  مى گوید: 
«ما کار بر روى ظاهر هیث را بــا گریمى رنگ و رو 
رفته و ناقص آغاز کردیم. در ابتدا، خطوط بسیار تمیز 
و دلقک گونه بودند. یادم هست که کریس [نوالن] 
کتاب نقاشى هاى "فرانسیس بیکن" را آورد که پر از 
تصاویر محو بود. این بسیار به تعیین لحن یارى رساند 
و ما را به مسیر درست هدایت کرد و از گریم کاست.»

او اضافه مى کند: «روش کار ما این بود که کارى کنیم 
گریم بسیار طبیعى به نظر برسد و مانند کسى باشد که 
خودش گریم را انجام داده و یک هفته لباس هایش را 
عوض نکرده است. موهاى او چرب و ژولیده است و 

گریمش را سه تا پنج روز پاك نمى کند.»
نمایش لجر در این نقش جایزه  اسکار بهترین بازیگر 
مرد نقش مکمل را برایش بــه ارمغان آورد. اما او در 
تاریخ 22 ژانویه 2008 و پیــش از اکران فیلم از دنیا 
رفت. پس از مرگ لجر دو بازیگر دلیر تالش کرده اند 
نقش ضدقهرمان دنیاى بتمــن را بازى کنند: «جرد 
لتو» در فیلم «جوخه  انتحار» و «واکین فینیکس» در 

«جوکر» که به زودى اکران خواهد شد.
پرواز هماى، خواننده معروف موسیقى ایرانى گفتگویى با 
سایت «موسیقى ما» انجام داده که در آن حرف هاى جالبى 
بر زبان آورده اســت. بخش هایى از اظهارات او را در این 

گفتگو مى خوانید.

   «مالقات با دوزخیان» اولین آلبوم  من بود که در آن زمان 
بسیار مورد توجه مردم قرار گرفت. آن اثر را در دوراِن سخِت 
زندگى ام ساختم و فکر مى کنم تمام آن مسائلى که آن روزها 
من و جامعه درگیرش بودیم، در آن اثر آمده است. در واقع 
تالش کردم در «مالقات با دوزخیان» هر آنچه در جامعه 
مى بینم، بازتاب دهم و یک باره پس از خلقش چشمانم را 
باز کردم و دیدم بسیار مورد استقبال قرار گرفته است. این 
اتفاق در شرایطى رخ داد که کسى چندان در این شیوه کارى 
انجام نمى داد، مثًال همه از سعدى، موالنا و خیام مى خواندند 
و کسى روى اشعاِر «خیام» موسیقى نمى   گذاشت؛ اما من 
هم از او مى خواندم و هم ترانه هایى مى نوشتم که در سبِک 
این شاعر بزرگ بود. البته در روزگاِر انتشاِر آن اثر، شوراى 
شعر دفتر موســیقى، مجوزها را آسان تر مى داد و من براى 
شعرهایى مجوز گرفتم که گمان نمى کنم امروز بتواند این 

اتفاق برایش رخ دهد.
   در کنسرت هایى که از آلبوم «مالقات با دوزخیان» روى 
صحنه بردم، چند آواز را بدون آنکه مجوزى داشته باشند، 
خواندم که مى توانم بگویم تحت تأثیر لحظه این کار را انجام 
دادم (البته بسیارى از خوانندگان این کار را مى  کنند) اما حاال 
فکر مى کنم که اى کاش آن کار را نمى کردم؛ مانند اجراى 
شــعرى مثِل «به تو چه؟» چون چندان تناسبى با سبک و 

سیاِق یک خواننده  کالسیک ندارد.
   فکر مى کنــم نقطه  قوت 

کارهاى من ترانه ها 
و معانى و مفاهیمى 

اســت که در آن مستتر 
است. همواره تالش داشته ام تا سوژه  

ترانه هایم مناسِب شرایط روز جامعه باشد و تکرارى 
نباشد؛ ما مدام مى بینیم که آهنگسازان و خوانندگاِن 
مختلف، اشعارى از حافظ و ســعدى را مى سازند و 
خوانندگان مى خوانند. حتى خواننده اى را مى شناسم 
که «با من صنما» را در ســه دوره  مختلف به ســه 

شکِل متفاوت خوانده اســت. من اما از همان ابتداى 
کار تصمیم گرفتم تا از شعرهایى استفاده کنم که تکرارى 
نباشد. نمى دانم چرا با وجود این تعداد شاعر و آهنگسازِ خوب، 
خوانندگان موسیقى ایران تا این اندازه از شعرهاى تکرارى 

استفاده مى کنند؟
   من تقریباً تمام تولیدات موسیقى کشور را گوش مى دهم 
و فکر مى کنم بسیارى از آنان خوب هستند؛ من اگر بخواهم 
از خوانندگان خوب مثال بیاورم، مى توانم اسِم آغاسى و جواد 

یسارى را هم ذکر کنم. بهتر است دیگران نیز به جاى انتقاد 
در حد وسع خود در این زمینه تالش هایى را انجام دهند و 
به این نکته توجه داشته باشند که ذهن کودکان و نوجوانان 
قابلیت هضم شعرهاى ثقیل را ندارد و به گروه ها و خوانندگاِن 
پاپ هم نیاز است. بهتر است جامعه  منتقد ما سکوت کند. 
موزیسین هاى ســنتى که همواره موســیقیدانان پاپ و 
به خصوص ترانه هایشان را زیر سئوال مى برند، بهتراست 
به این سئوال پاسخ دهند که مگر خودشان شعرهاى خوبى 
مى خوانند؟ یک شعر را 15 خواننده  متفاوت خوانده اند. مگر 

شاعر خوب کم داریم؟
   من به چیــزى به عنوان مخاطب عــام و خاص اعتقاد 

ندارم؛ نمى توانیم بگوییم اگر کسى که موسیقى پاپ 
گوش مى کند، حال مخاطب موســیقى 

دیگرى شده است،  آن موسیقى هم 
الزامًا پاپ اســت. اصًال چیزى به 

اســم «مخاطب پاپ» نداریم. 
مخاطب، مخاطب اســت و در 
عین حال بایــد توجه کنیم که 
هر کارى که اثرگذارتر اســت، 
پاپیوالرتــر مى شــود. مثًال 

کارهاى معروف بسیارى 
از خواننــدگان بزرگ و 

اثرگذار، همه  گیر شــده اند و اگر بخواهیم از نگاه منتقدان 
امروز به آن آثار نگاه کنیم، بایــد بگوییم که ارزش کافى 
ندارند (که هرگز اینطور نیســت)  امروز بســیارى گمان 
مى کنند هر قطعه اى که مردم دوست ندارند و آن را گوش 
نمى کنند، موسیقیى به اصطالح «خاص» است. بسیارى از 
آهنگسازان تنها به ذائقه شخصى خودشان فکر مى کنند و 
چون عموم مردم را در نظر نمى گیرند، کارهایشان با هیچ 
استقبالى مواجه نمى شود؛ اما مگر بزرگ تر از استاد شجریان 
کسى را داریم که تا این اندازه پاپیوالر باشد؟ شما در کوچه و 
خیابان هر کسى را که ببینید، یکى از آثار ایشان را اجرا کرده 
است؟ از آن طرف چرا فکر مى کنید سطح سلیقه  مخاطب 
نزول کرده است؟ چرا جوامع رسانه ها به این عالقه دارند که 
به دیگران بقبوالنند سطح سلیقه  مردم پایین آمده 
است؟ مخاطبان موسیقى سنتى امروز ده ها 
برابر موسیقى پاپ است. من از موسیقى 
پاپ حمایت نمى کنم؛ امــا آن را رد هم 
نمى کنم. درست است که پیش از این، 
موسیقى پاپ رنگ و بوى دیگرى داشت 
اما نمى توانیم فراموش کنیم که افشین 
یداللهى هم یکى از شاعرانى است که 
در همین دوران آثار بسیار باشکوهى 

خلق کرد.

   هیچکس به تنهایى طالیه دار آواز در این نسل نیست؛ 
حتى اســتاد شــجریان نیز به تنهایى طالیه دار آواز نسل 
خودشان نبودند؛ ایشان البته قله  موسیقى است؛ اما نمى توان 
کتمان کرد که تکامل یافته  ایرج، گلپا، بنان، جمال وفایى 
و... است؛ اما چون بعد از انقالب تنها کسى بودند که امکان 
فعالیت داشتند، بسیارى گمان مى کنند که ایشان تنها کسى 
هستند که در این زمینه فعالیت داشته اند. البته اگر شما اهالى 
«موســیقى ما» عالقه دارید تا من اعتراف کنم «همایون 
شــجریان» طالیه دار آواز این نسل است، من هم چنان بر 
این اعتقادم که او در کنار دیگران همگى در این ســال ها 

تالش کرده اند.
   سئوال من اینجاست چرا کســانى که مدعى موسیقى 
ایرانى بودند و من  را زیر ســئوال مى بردند حاال همه شان 
شده اند خواننده  پاپ؟ چرا از موسیقى سنتى فاصله گرفته اند؟ 

شــجریان بودى و اگر کسى شما که شاگرد استاد 
شــجریان  را مــى آورد با هــزاران اسم 

انتقاد او را زیر ســئوال 
مى بردى چرا خواننده  
پاپ شــدى؟ کجا 
رفتند پیروان استاد 
شــجریان؟ من آرزو 
داشــتم شــاگرد استاد 
شجریان باشــم؛ اما همین  
افراد نمى گذاشتند. هیچ وقت 
این ســعادت را نداشتم تا در 
محضر ایشان باشم. مشکل 
موســیقى امروز ما این است 
که خوانندگان موسیقى سنتى 
پاپ خوان شــده اند؛ خوانندگان 
پاپ که دارند کار خودشان را انجام 
مى دهند. مخاطــب براى خوانندگان 
خیلى شیرین شده است همه فکر مى کنند 
نباید کم بیاورند. خواننده هایى که خواننده  پاپ مى شــوند 
فکر مى کنند دارند عقب مى مانند. به نظر من این وضعیت 

غم انگیز است.
   استاد افتخارى اصًال مناسب اجرا با ارکستر موسیقى ملى 
نیستند و این ویدیوها هم اصًال در شأن ایشان نیست. 
ایشان ســکوت هم کنند خیلى بهتر است. صداى او 
زیباترین صدایى است که در موسیقى ایران وجود دارد. 
من صداى ایشان را از بچگى دوست داشتم اما وقتى 
ایشان از ردیف حرف مى زنند، بهتر است خودشان بروند 
و آثار گذشته شان چون «راز سر به مهر» 
و «سرو سیمین» را گوش دهند و 
ببینند خودشان چقدر از آن کارها 

فاصله گرفته اند.

جدیدترین تصاویر رسمى از فیلم سینمایى «رمبو 5» با بازى «سیلوستر استالونه»، بازیگر مطرح 
سینماى اکشن هالیوود که حاال نامزدى جایزه اسکار را نیز در کارنامه دارد منتشر شد.

«رمبو 5» یک فیلم اکشــن تریلر به کارگردانى «آدریان گرونبرگ» و نویســندگى «سیلوستر 
استالونه» و «مت سیرولنیک» است که در ســال 2019 اکران مى شود. این فیلم قسمت پنجم و 

آخرین اثر از سرى فیلم هاى «رمبو» است.
«جان رمبو» بیشتر زمان خود را به مزرعه دارى سپرى مى کند، اما زمانى که کارتل هاى مواد مخدر 
مکزیک دختر یکى از دوستانش را مى دزدند، به دنبال آنها به کشور مکزیک مى رود و باید با یکى از 

قدرتمندترین کارتل هاى مواد مخدر دنیا روبه رو شود و با آن مبارزه کند.
گویا باز هم «جان رمبو» از همان روش هاى قدیمى اش اســتفاده خواهد کرد و باید منتظر فیلمى 
خونین و خشن باشیم. از طرفى یک خبرنگار با نام «کارمن دلگادو» که خبرهاى کارتل هاى مواد 
مخدر مکزیک را پوشش مى دهد به مأموریت «رمبو» اضافه شده تا خواهر ناتنى خودش که توسط 

کارتل مواد مخدر مکزیک دزدیده شده است را نجات دهد.
فیلمبردارى این فیلم از دوم اکتبر 2018 تا 4 دسامبر 2018 در جزایر قنارى و کشور بلغارستان انجام 
شد. عالوه بر «سیلوستر اســتالونه»، «آدریانا بارازا»، «پاز وگا»، «یوت منیرال»، «سرجیو پریس 
منچتا»، «اسکار جانادا» و «خواکین کاســیو» از جمله بازیگرانى هستند که در نسخه پنجم فیلم 

سینمایى «رمبو» به ایفاى نقش پرداخته اند.
استالونه در حال حاضر پیشنهادات فراوانى را پیش رو مى بیند که از جمله مهمترین آنها مى توان به 

«نگهبانان کهکشان 3» اشاره کرد.

شمسى فضل اللهى، بازیگر سینما و تلویزیون در خصوص 
ســریال «بوى باران» گفت: فیلمبردارى سریال «بوى 
باران» بــه کارگردانى محمود معظمــى و تهیه کنندگى 
محمدرضا تخت کشیان از آبان ماه ســال 96 آغاز شد و 
بازیگران خوبى در این ســریال ایفاى نقــش کردند و به  
واسطه همین موضوع مخاطبین زیادى جذب این سریال 

شدند.
بازیگر ســریال «بوى باران» در ادامه از قرارگیرى جاى 
اسم خود در تیتراژ سریال «بوى باران» گله کرد و افزود: 
هر سریال براى معرفى یک پیشکسوت در تیتراژ راه خوبى 

انتخاب مى کند، کمترین توقــع بنده این بود که به  عنوان 
پیشکسوت این عرصه اســمم درجایى با احترام خودش 

نوشته شود و من این چیز ها را نباید به کسى آموزش دهم.
این بازیگر سینما و تلویزیون در همین راســتا ادامه داد: 
سریال «بوى باران» به دلیل بازیگران زیاد و لوکیشن هاى 
فراوان، کار پرهزینه اى بود، اما کســانى که در این حرفه 
فعالیت مى کنند همگى متمول نیســتند و زندگى شان به 
سختى مى گذرد و توقع دارند براى زحماتى که مى کشند 
دستمزدشان را دریافت کنند که متأسفانه در خصوص این 

سریال، دستمزد ها به موقع پرداخت نشد.

بازیگر فیلم «یه حبه قند» پیرامون اولویت هاى خود براى 
بازى در نقش هاى متفاوت تصریــح کرد: اولویت پذیرش 

نقش در هر سنى متفاوت است، شاید من آرزو داشته باشم 
نقشى را بازى کنم که تحرکاتى بیش از توان خودم 

نیاز داشته باشد اما  در سن و سال بنده به دور از 
عقل است، بنابراین اولویت من در وهله 

اول نقشى است که به من پیشنهاد 
مى شود و در وهله دوم سابقه 

کارى کارگردان و عوامل 
است.

پرواز هماى:

هیچکس به تنهایى طالیه دار آواز در این نسل 
نیست؛ حتى شجریان

هم و یک باره پس از خلقش چشمانم را
سیار مورد استقبال قرار گرفته است. این 
رخ داد که کسى چندان در این شیوه کارى 
ًال همه از سعدى، موالنا و خیام مى خواندند 
ِر «خیام» موسیقى نمى   گذاشت؛ اما من 
م و هم ترانه هایى مى نوشتم که در سبِک 
ود. البته در روزگاِر انتشاِر آن اثر، شوراى 
قى، مجوزها را آسان تر مى داد و من براى 
رفتم که گمان نمى کنم امروز بتواند این

هد.
ى که از آلبوم «مالقات با دوزخیان» روى 
آنکه مجوزى داشته باشند،  را بدون  آواز
م بگویم تحت تأثیر لحظه این کار را انجام 
اما حاال  ى از خوانندگاناین کار را مى  کنند)
ى کاش آن کار را نمى کردم؛ مانند اجراى 
ه تو چه؟» چون چندان تناسبى با سبک و 

ه  کالسیک ندارد.
م نقطه  قوت 

ه ها 
مى 

مستتر 
ش داشته ام تا سوژه  

 شرایط روز جامعه باشد و تکرارى 
 بینیم که آهنگسازان و خوانندگاِن 
 از حافظ و ســعدى را مى سازند و 
نند. حتى خواننده اىرا مى شناسم

 را در ســه دوره  مختلف به ســه 
نده اســت. من اما از همان ابتداى 

تا از شعرهایى استفاده کنم که تکرارى م
را با وجود این تعداد شاعر و آهنگسازِ خوب، 
ى ایران تا این اندازه از شعرهاى تکرارى 

 تولیدات موسیقى کشور را گوش مى دهم 
ارى از آنان خوب هستند؛ من اگر بخواهم

ب مثال بیاورم، مى توانم اسِم آغاسى و جواد 

منبه چیــزى به عنوان مخاطب عــام و خاص اعتقاد 
ندارم؛ نمى توانیم بگوییم اگر کسى که موسیقى پاپ 

گوش مى کند، حال مخاطب موســیقى 
دیگرى شده است،  آن موسیقى هم 

الزامًا پاپ اســت. اصًال چیزى به 
اســم «مخاطب پاپ» نداریم. 
مخاطب، مخاطب اســت و در 
عین حال بایــد توجه کنیم که 
هر کارى که اثرگذارتر اســت، 
پاپیوالرتــر مى شــود. مثًال 

کارهاى معروف بسیارى
از خواننــدگان بزرگ و

آن طرف چرا فکر مى کنید سطح سلیقه  مخاطب  است؟ از
نزول کرده است؟ چرا جوامع رسانه ها به این عالقه دارند که 
به دیگران بقبوالنند سطح سلیقه  مردم پایین آمده 
است؟ مخاطبان موسیقى سنتى امروز ده ها 
برابر موسیقى پاپ است. من از موسیقى 
پاپ حمایت نمى کنم؛ امــا آن را رد هم 
نمى کنم. درست است که پیش از این، 
موسیقى پاپ رنگ و بوى دیگرى داشت 
نمى توانیم فراموش کنیم که افشین اما

یداللهى هم یکى از شاعرانى است که 
در همین دوران آثار بسیار باشکوهى 

خلق کرد.

تالش کرده اند.
سئوال من اینجاست چرا کســانى که
را زیر ســئوال مى بردن من ایرانىبودند و
شده اند خواننده  پاپ؟ چرا از موسیقى سنتى

شــجریان بوشما که شاگرد استاد 
شــجریان  را مــى آاسم 

انتقاد او
مى برد
پاپ
رفتن
شــج
داشــتم
شجریان باش
افراد نمى گذا
این ســعادت
محضر ایشان
موســیقى ام
که خوانندگان
پاپ خوان شــد
خ پاپ که دارند کار
مى دهند. مخاطــب
خیلى شیرین شده است ه
نباید کم بیاورند. خواننده هایى که خواننده
فکر مى کنند دارند عقب مى مانند. به نظر

غم انگیزاست.
اساستاد افتخارى اصًال مناسب اجرا با ارکس
نیستند و این ویدیوها هم اصًال در شأ
ایشان ســکوت همکنند خیلى بهتر
زیباترین صدایى است که در موسیقى
از بچگىدوست من صداى ایشان را
ایشان از ردیف حرف مى زنند، بهتر است
و آثار گذشته شان چون
و «سرو سیمین»
ببینند خودشان
فاصله گرفته اند

«جوکر» هیث لجر در صدر به یادماندنى ترین 
لحظات سینمایى 2 دهه اخیر

محسن تنابنده در بخشــى از گفتگوى برنامه اینترنتى 
«کافه آپارات» با اجراى فریدون جیرانى به توضیحاتى 
در رابطه با «پایتخت 6» پرداخت و گفت: در «پایتخت» 
واقعًا هیچکس خشایار الوند نمى شود. چرا که او با همه 
شرایطى که داشــتیم و به نوعى بارها داستان را عوض 

مى کردیم، حاضر مى شد بازنویسى کند.
تنابنده در ادامه در رابطه با قصه «پایتخت 6» توضیح داد: 
به نوعى سریال «پایتخت» در هر سرى خود تغییراتى 
داشــت و در فضاى جدیدى روایت شده است. یکى از 
منتقدان مى گفت کارتان راحت اســت، امــا اتفاقاً این 

نقطه اى است که شاید شما زمین بخورید.
او افزود: سرى ششم «پایتخت» قصه محور بوده و تمام 
آدم ها براى خود قصه هاى مجزایى دارند که باز به هم 
ربط پیدا مى کنند. در این فصل مهران احمدى به داستان 
برگشته و علیرضا خمسه که کاپیتان تیم و حرفه  اى ترین 

بود، به دلیل ناتوانى ما که دیگر نتوانستیم او را تعریف 
کنیم، از ما جدا شده است.

تنابنده بیان کرد: یقینًا بازیگران جدیدى به کار اضافه 
خواهند شــد. به نوعى چند چهره بنام به سرى ششم 

«پایتخت» اضافه مى شوند.

چند بازیگر چهره به «پایتخت» اضافه مى  شوند

ویشکا آســایش به فیلم ســینمایى «گورکن» به 
کارگردانى کاظم مالیى پیوست.

با صدور پروانه ساخت فیلم ســینمایى «گورکن»، 
فیلمبردارى این فیلم بــه کارگردانى کاظم مالیى و 
تهیه کنندگى سینا سعیدیان به زودى آغاز مى شود. 
این فیلم که دومین ســاخته مالیى پــس از فیلم 
«کوپال» به حســاب مى آید، روزهاى پایانى پیش 
تولید را پشت سر مى گذارد و ویشکا آسایش نخستین 
بازیگرى اســت که حضورش در «گورکن» قطعى 

شده است.
«گورکن» اولین فیلمى است که آسایش در سال 98 
در آن جلوى دوربین مى رود.  همچنین سینا سعیدیان، 
تهیه کننده «گورکن» نیز پیش از این در فیلم هاى 
«َشنِل» و «بنفشه آفریقایى» به عنوان مجرى طرح 
حضور داشته و تهیه کننده «اینجا کسى نمى میرد» 

بوده است.
 پیش بینى مى شود نخستین نمایش فیلم در سى و 

هشتمین جشنواره فیلم فجر باشد.

ویشکا آسایش بازیگر «گورکن» شد

گالیه شمسى فضل اللهى از عوامل سریال «بوى باران»:

احترام به پیشکسوت را من نباید به دیگران یاد بدهم

تصاویر جدید فیلم «رمبو 5» رونمایى شد

رامین ناصرنصیر، بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون در 
خصوص آخرین فعالیت هاى خود در عرصه بازیگرى 
گفت: در حال حاضر مجموعه تلویزیونى ســریال 
«محکومین» را در حال پخــش دارم، من در یک 
اپیزود از اثر به ایفاى نقش پرداخته ام. نقش متفاوتى 

را در «محکومین» بازى مى کنم.
وى در خصوص وضعیت بد اکران و گیشه محور شدن 
سینما گفت: متأســفانه همه چیز در سینماى ایران 
معطوف به گیشه شده و اکثر آثار صرفاً براى سود مالى 
و گیشه ساخته مى شوند. در سینماى امروز اقتصاد و 

درآمدزایى از طریق گیشه تنها عامل تعیین 
کننده براى تولید آثار ســینمایى 

شده است.
ناصرنصیر با تأکید بر کاهش 

ژانر و گونه در سینما اضافه 
کرد: ســینماى امروز 
کامًال به آثــار کمدى 
تعلــق دارد. وقتى همه 

چیز ســینما گیشــه و اقتصاد 
آن شــود به طور 

کلى مابقى ژانرها از بین مى روند و هیچگونه راهى 
براى بروز خود پیدا نمى کنند. وى در همین راســتا 
ادامه داد: به عنوان مثال یکى از ژانرهایى که من به 
شدت به آن عالقه مند هستم و در این کارزار اجازه 
نمایش پیدا نمى کند ژانر کودك است. این ژانر طى 
سال هاى گذشــته با وجود تولیدات خوب، پخش 

مناسبى دریافت نکرده است.
بازیگر سریال «گمشــدگان» درباره وضعیت فعلى 
تئاتر اذعان کرد: این جریان گیشه محور به تئاتر نیز 
رسوخ کرده اســت. من نمى خواهم از تئاتر آزاد نام 
ببرم و بگویم این تئاترها به هر نحو مى خندانند. ما 
مى بینیم که در بعضى تئاترها که با نام 
تئاتر هنرى روى صحنه مى روند 
هم شوخى هایى انجام مى شود 
که بسیارى از تماشاگران از دیدن 

آنها خجالت مى کشند.
ناصرنصیر با اشــاره به شایعات مبنى 
بر ســاخت «شــهرزاد4» خاطرنشان 
کرد: درباره «شــهرزاد4» در رســانه ها 
صحبت هایى وجود دارد اما از همان ابتدا هم 
هیچوقت قرار نبود «شهرزاد4» 
ساخته شود. البته هیچ چیز 
قطعى نیســت امــا به هر 
صورت هنوز پیشــنهادى 

به من نشده است.

ناصرنصیر:

گیشه، عامل تعیین کننده
 در ساخت فیلم شده است

ى و ر ر ر و و
و گیشه ساخته مى شوند. در سینماى امروز اقتصاد و 

درآمدزایى از طریق گیشه تنها عامل تعیین 
کننده براى تولید آثار ســینمایى 

است. شده
ناصرنصیر با تأکید بر کاهش
ژانر و گونه در سینما اضافه 

کرد: ســینماى امروز 
کامًال به آثــار کمدى 
تعلــق دارد. وقتى همه 

ســینما گیشــه و اقتصاد  چیز
آن شــود به طور 

و ن ر ن ر ن ر
رسوخ کرده اســت. من نمى خواهم از
ببرم و بگویم این تئاترها به هر نحو مى
مى بینیم که در بعضى تئات
تئاتر هنرى روى صح
هم شوخى هایى انج
که بسیارى از تماشاگ
آنها خجالت مى کشند.
ناصرنصیر با اشــاره به ش
بر ســاخت «شــهرزاد4»
کرد: درباره «شــهرزاد4» د
صحبت هایى وجود دارد اما از ه
هیچوقت قرار نبود
ساخته شود. الب
قطعى نیســت
پ صورت هنوز
به من نشده اس

ر فیلم «یه حبه قند» پیرامون اولویت هاى خود براى 
در نقش هاى متفاوت تصریــح کرد: اولویت پذیرش 

 در هر سنى متفاوت است، شاید من آرزو داشته باشم 
ى را بازى کنم که تحرکاتى بیش از توان خودم 

شته باشد اما  در سن و سال بنده به دور از
ست، بنابراین اولویت من در وهله 

شىاست که به منپیشنهاد
ود و در وهله دوم سابقه 

 کارگردان و عوامل 

:

ان یاد بدهم
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بعد از شش سال، عمر مدیریت سعید آذرى در باشگاه 
ذوب آهن به پایان رسید و جواد محمدى از پنج شنبه 
هفته گذشته _31 مرداد ماه_ به عنوان مدیرعامل 
بر روى صندلى مدیریت باشگاه در مجموعه شفق 

نشست.
به گزارش «ایمنا» فقــط  35 روز دیگر زمان الزم 
بود تا عمر دوره دوم مدیریت سعید آذرى در باشگاه 
ذوب آهن به شش سال برسد، اما درست در آستانه 
آغاز رقابت هاى لیگ برتــر دوره نوزدهم مدیریت 
کارخانه ذوب آهن و هیئت مدیره باشــگاه ترجیح 
دادند تا آذرى که در شــهریور ماه سال 92 جانشین 
خسرو ابراهیمى شده بود دیگر به عنوان مدیرعامل 
نقشى در باشگاه نداشته باشد. جانشین سعید آذرى 
هم خیلى زود از دل هیئت مدیره معرفى شد و جواد 
محمدى که در اسفندماه سال گذشته به عنوان عضو 
جدید هیئت مدیره معرفى شده بود به فاصله شش 
ماه باید مدیریت باشگاه را بر عهده بگیرد. جلسه روز 
چهارشنبه هفته گذشــته هیئت مدیره که با حضور 
آذرى و یکى از معاونانش در بیــن اعضاى هیئت 

مدیره برگزار شده بود، در نهایت حکم جدایى آذرى 
را از باشگاه صادر کرده است.

البته این اولین اتفاق مدیریتى براى ســعید آذرى 
نبود و او بعــد از اختالفاتى که با مجموعه مدیریتى 
ذوب آهن پیدا کرد در هشتم اسفندماه 97 از لیست 
اعضاى هیئت مدیره خارج شده بود و فقط به عنوان 
مدیرعامل فعالیت مى کرد، اما پایان هفته پیش پایانى 
بر کار سعید آذرى در مجموعه باشگاه ذوب آهن بود.

اختالفات پنهان و پیــداى آذرى بــا همکارانش 
در ذوب آهن بــراى یک دوره کوتاه باعث شــد تا 
مدیرعامل ســابق ذوب آهن دســت بــه انتقادات 
اینستاگرامى تند از مدیریت کارخانه و هیئت مدیره 
باشــگاه بزند و در همان زمان زمزمه هایى مبنى بر 
جدایى سعید آذرى هم به گوش رسید، اما بعد از مدتى 
اوضاع گل و بلبل شد و توصیه هاى اطرافیان باعث 
شد تا ذوب آهنى ها دست از جنگ علنى علیه یکدیگر 
بردارند و آذرى هم با آرامش بیشترى کار خودش را 

در باشگاه ذوب آهن ادامه دهد.
با این حال مهمترین نکته اى که باعث شــد آذرى 

براى یک دوره حدوداً شش ماهه همچنان مدیریت 
باشــگاه را بر عهده داشته باشــد موقعیت حساس 
ذوب آهن در رقابت هاى لیگ قهرمانان آسیا و فصل 
نقل و انتقاالت لیگ بود کــه مدیر باتجربه اى مثل 
آذرى را نیاز داشــت و با وجود حذف تلخ ذوب آهن 
از لیگ قهرمانان آســیا عملکرد باشــگاه در فصل 
نقل و انتقاالت آنچنان هم بد نبود و امروز ذوب آهن 
مى تواند با تیمى که آذرى و منصوریان جمع و جور 

کرده اند به فکر رقابت با دیگر مدعیان باشد.
نکته امیدوار کننده این اســت که جواد محمدى در 
ابتداى کار عمر مدیریتى خودش با شرایط آرام ترى 
سکان هدایت باشگاه ذوب آهن را در اختیار خواهد 
داشت و الزم نیســت که در این بازار مکاره نقل و 
انتقاالت به دنبال خرید بازیکن جدید براى تیمش 
باشــد. از طرف دیگر محمدى به عنوان یک داور 
باســابقه انتخاب اول مدیریت مجموعه ذوب آهن 
بود و منصور یزدى زاده براى دفاع از انتخاب خودش 
بدون شک در بحث مسائل مالى هواى بیشترى از 

عملکرد ورزشى ذوب آهن خواهد داشت.

مورد دیگر مربوط به هماهنگى و آرامشى خواهد بود 
که در مجموعه هیئت مدیره باشگاه ایجاد شده و با 
جدایى پیمان صداقت نیا امروز ترکیب محمدعلى 
عباسى، اصغر برشان، جواد محمدى، احمد جمشیدى 
و مجتبى فریدونى اعضاى هیئت مدیره باشــگاه 
ذوب آهن را تشکیل مى دهند که حداقل بر روى کاغذ 
اختالفات کمترى نسبت به قبل دارند و همین مسئله 

کمک حال ذوب آهن است.
البته ذوب آهنى ها در ســال 88 هــم تجربه تغییر 
ناگهانى مدیرعامل را در کارنامه دارند و آمدن اصغر 
دلیلى به جاى آذرى که استعفا کرده بود باعث شد تا 
ذوب آهن بتواند روند رو به رشــد خودش را تا فینال 

لیگ قهرمانان آسیا ادامه دهد.
با این حال خدمــات آذرى در مجموعه ذوب آهن و 
افتخاراتى که در دوران مدیریت او به دســت آمده 
بر هیچکس پوشــیده نیســت و بدون شک سایه 
همیشگى عملکرد آذرى در باشــگاه ذوب آهن و 
اعتمادى که فوتبالى ها به آذرى داشــتند مى تواند 
همیشه مدیران بعدى باشگاه را در شرایط مقایسه اى 

قرار دهد.
یکى از مهمترین مواردى که باشــگاه ذوب 
آهن را به نسبت همشــهرى خود سپاهان و 
یا تیم هاى دیگر پایتخــت متمایز مى کند، 
میزان بودجه محدود این باشــگاه اســت که 

یکى از اصلى ترین دغدغه هاى سعید آذرى در 
دوران مدیریت خود بود. باید دید جواد محمدى مى 
تواند با بضاعت فعلى باشــگاه ذوب آهن در چالش 
جدیدى که پیش رو دارد موفق شــود؟ و آیا هیئت 
مدیره و کارخانه باشگاه ذوب آهن از این مدیر جوان 

حمایت هاى الزم را انجام مى دهند یا خیر.
باید منتظر ماند و دید که مدیرعامل 

جدید باشگاه ذوب آهن به عنوان 
یک مدیر تقریبــاً فوتبالى که 
با موضوعــات داخل چمن 
آشــنایى دارد، چگونــه 
مى تواند میراث ماندگار 

ذوب آهــن را به ســر 
منزل مقصود برساند.

هد.
 ز مهمترین مواردى که باشــگاه ذوب 
را به نسبت همشــهرى خود سپاهان و 
 هاى دیگر پایتخــت متمایز مى کند، 
ن بودجه محدود این باشــگاه اســت که 

ز اصلى ترین دغدغه هاى سعید آذرى در 
ن مدیریت خود بود. باید دید جواد محمدى مى 
با بضاعت فعلى باشــگاه ذوب آهن در چالش 
ى که پیش رو دارد موفق شــود؟ و آیا هیئت 
کارخانه باشگاه ذوب آهن از این مدیر جوان ه و

ت هاى الزم را انجام مى دهند یا خیر.
نتظر ماند و دید که مدیرعامل 

باشگاه ذوب آهن به عنوان 
مدیر تقریبــاً فوتبالى که 
ضوعــات داخل چمن 
نایى دارد، چگونــه 
اند میراث ماندگار 

آهــن را به ســر 
 مقصود برساند.

حاال ببینیم جواد چه مى کند

 

در دقیقه 93 بازى استقالل برابر ماشــین سازى سامان نریمان 
جهان با دروازه بان تک به تک شد، در این صحنه محمد دانشگر 
براى اینکه از گل حریف جلوگیرى کند زیر پــاى او تکل زد و از 

زمین بازى اخراج شد.

در دقیقه 94 بازى اما اتفاق اصلى رخ داد، جایى که اتابک زارعى 
پشت ضربه ایستگاهى ایستاد و با یک ضربه نرم توپ را به کنج 
دروازه سیدحسین حسینى فرستاد و آنقدر ضربه اش غیر منتظره 
بود که دروازه بان استقالل نتوانست نسبت به آن واکنشى نشان 

بدهد.
اما بعــد از بازبینى این صحنه یک اتفاق عجیب مشــخص بود، 
اینکه فرشید باقرى برخالف سایر بازیکنان حاضر در دیوار دفاعى 
استقالل اصًال روى هوا نپرید و دقیقًا توپ هم از روى سر او وارد 

دروازه استقالل شد.
این در حالى اســت که حتى اگر باقرى روى پنجه پایش هم بلند 
مى شــد احتماًال ضربه اتابک زارعى وارد دروازه نمى شد اما یک 
تصمیم اشتباه باعث شد استقالل اولین شکست فصل خود را به 

تلخ ترین شکل ممکن و در اولین بازى تجربه کند.
البته در مورد این اتفاق چند احتمال هم وجود دارد، اینکه شــاید 
باقرى بخاطر فشردگى دیوار دفاعى نتوانسته روى هوا بلند شود 
و یا اینکه معموًال بعضى از بازیکنان به تصور اینکه ضربه زمینى 

است روى هوا بلند نمى شوند و مشخص نیست فرشید باقرى به 
چه دلیلى در این صحنه روى هوا بلند نشد.

البته بى تردید بهترین فرد در مورد این صحنه خود فرشید باقرى 
است که باید توضیح بدهد دلیل تصمیمش چه بوده است، شاید او 
توضیح قانع کننده اى در مورد این صحنه داشته باشد. هر چه که 
هست تا این لحظه ویدیوى نپریدن باقرى در فضاى مجازى دست 
به دست مى شود و هواداران استقالل با حمله به او مى گویند بیخود 

کردى که در آن صحنه نپریدى!

بیخود کردى نپریدى!

 در حالى که لیگ برتر فوتبال از پنج شنبه هفته گذشته آغاز شد اما سرمربى 
استقالل مترجمى در کنار خودش نداشت که این موضوع منجر به عصبانیت 
استراماچونى شد. پس از بازى با ماشین سازى استراماچونى در کنفرانس 
مطبوعاتى حضور پیدا کرد که از همان ابتــداى حضورش چهره ناراحتى 
داشت پس از اینکه او دقایقى براى حضور مترجم معطل شد در اظهاراتش 

از نبود یک مترجم روى نیمکت استقالل گالیه کرد.
سرمربى ایتالیایى استقالل معتقد است که فردى در فدراسیون فوتبال یا 
باشگاه اســتقالل قصد «بى احترامى یا به قولى خرابکارى» دارد. باشگاه 

استقالل در مراسم معارفه استراماچونى یک مترجم براى او در نظر گرفت 
که بعدها در تمرینات استقالل مســئول کنترل جى پى اس بازیکنان شد. 
پس از دادن این مسئولیت به مترجم استراماچونى او کمتر فرصت ترجمه 
صحبت هاى استراماچونى را پیدا کرد و بیشتر مشغول وظیفه اى بود که به 

او سپرده شده بود.
از طرفى با توجه به اینکه این مترجم از سوى على خطیر-معاون مستعفى 
استقالل- انتخاب شده است، باشگاه اســتقالل در تالش است که فرد 
دیگرى را به عنوان مترجم اســتخدام کند تا اخبار تیم به بیرون درز نکند. 
البته سرمربى ایتالیایى به این مترجم اعتماد دارد و مى خواهد او به کارش 

ادامه دهد. با این اوصاف به نظر مى رســد که دلیل نبود مترجم یا مسئول 
جى پى اس استقالل روى نیمکت این تیم در بازى با ماشین سازى همین 
موضوع است. حال باید دید مدیران استقالل تا هفته دوم لیگ برتر مى توانند 
این مشکل را حل کنند یا نه، مشــکلى که بدون راه حل به نظر نمى رسد و 

مى توان با انتخاب فردى معتمد این قضیه را حل و فصل کنند.
نکته اى که در حال حاضر مشخص است ناراحتى اســتراماچونى از نبود 
یک مترجم روى نیمکت استقالل است که این موضوع مى تواند باعث بر 
هم خوردن تمرکز تیم و منتقل نشدن درست دستورات سرمربى ایتالیایى 

استقالل به بازیکنان شود.

 لیگ برتر بخاطر مسئله نصب و راه اندازى گیت هاى 
بلیت فروشى و شــماره گذارى صندلى ها سه هفته 
دیرتر شــروع شــد اما در همان بــازى افتتاحه بین 
پرســپولیس و پارس مشخص شــد در اجراى این 

سیستم اشکاالت بسیارى وجود دارد.
جدا از اینکه هــواداران پرســپولیس را به طبقه دوم 
ورزشــگاه راه ندادند، صندلى هــاى طبقه اول هم 
شماره گذارى نشده بود. از سوى دیگر شرکت توسعه 
و تجهیز اعالم کرده 20 هزار هوادار پرسپولیس که به 
قصد خرید بلیت کاغذى در ورزشگاه حاضر شده بودند 

نتوانستند وارد ورزشگاه شوند.
عجیب اینجاست که ســایت بلیت فروشى مسابقات 
دچار مشکل شــده بوده و با وجود کسر هزینه بلیت، 
کد رهگیرى براى خریداران بلیت اعالم نمى شــده 
تا بسیارى از هواداران بعد از ناکامى در خرید اینترنتى 
ناچار به ورزشگاه مراجعه کردند. در این میان عجیب 
اینجاســت که خیلى زود معایب این سیســتم بلیت 
فروشى مشخص شد تا جایى که برخى خبرگزارى ها 
خبر دادند ده هزار هوادار پرســپولیس بدون خریدن 
بلیت راهى ورزشگاه شده اند. در این باره فیلم هایى 
هم در فضاى مجازى منتشر شده که هواداران از زیر 
گیت ها به شکلى عجیب عبور مى کنند که مشخص 
نیســت چگونه چنین اتفاقاتى رخ داده اما بدون شک 
زشــت ترین تصویر افتتاحیه لیگ برتر به حســاب 

مى آید.
خبرگزارى «ایسنا» درباره معایب این بلیت فروشى 
نوشته: «مورد دیگر مربوط به کسر مبلغ هاى مغایر از 
متقاضیان نسبت به ارقام اعالمى بود؛ بدین صورت که 
به جاى کاهش مبلغ 15 هزار تومان براى خریداران 
بلیت پشــت دروازه، رقم 20 یا 25 هزار تومانى کسر 
مى شد. از دیگر نکات قابل اشــاره امکان ورود افراد 
مختلف با یک کارت ملى بــود، به گونه اى که پس از 
عبور یک هوادار از گیت نصب شده این امکان وجود 
داشت کارت ملى اش را به فرد دیگرى بدهد و از همان 
گیت عبور کنــد. در مورد دیگر نیــز مى توان به عدم 
امکان خریــد بلیت اینترنتى براى افــراد کمتر از 15 
سال اشاره کرد، افرادى که هنوز کارت ملى دریافت 

نکرده اند.»

ىى رسیمىاینطورى اعتراض کنید به هیچ جا نمى رسیم

سپاهان با توجه به دیدگاه فنى و استراتژى 
تاکتیکى آقاى قلعه نویى، نســبت به سال 
گذشته ضعف هاى خود را اصالح کرده و در 
پست هاى دفاع هاى کنارى، هافبک دفاعى، 
پلى میکر و مهاجم سرعتى که پایه و اساس و 
شیوه اصلى  تفکرات سرمربى این تیم است 
(بردن توپ به کناره ها و ارسال از جناحین 
توسط دفاع هاى کنارى براى مهاجمین بلند 
قد، استفاده از ضربات ایستگاهى، پر کردن 
میانه هاى زمین به هنگام ضد حمله حریف 
توسط هافبک هاى دفاعى جنگنده) تقویت 
شده است و تقریبًا شاکله اصلى سال گذشته 

را  نیز حفظ کرده است.
 در مورد اینکــه ســپاهان در فصل نقل و 
انتقاالت چقدر موفق بوده اســت فقط کادر 
فنى مى تواننــد اظهار نظر کننــد چرا که 
سلیقه هاى تاکتیکى در فوتبال بسیار متفاوت 
است  و مهمتر از همه این است که کادر فنى 
یکســال در کنار این تیم زندگى کرده اند و 
قطعاً تمام موارد را بهتر  از ما تجزیه و تحلیل 
کرده اند. ما فقط مى توانیم پیش بینى کنیم، 
اما بهتر اســت اجازه دهیم چند هفته اى از 
لیگ بگذرد تا در این مــورد بتوانیم قاطعانه 
صحبت کنیم که ان شاءا... براى تیم محبوب 

شهرمان حاشیه درست نشود.
 قطعًا آقاى قلعه نویى به این موضوع اشراف 
کامل دارد که سال گذشته تیم چهاردهم را 
تحویل گرفته اســت و اکثریت به صعود به 
جام باشگاه هاى آسیا بعد از چند سال غیبت 
رضایت داشتند اما اکنون همه و همه انتظار 
قهرمانى در لیگ و حضــور آبرومند و البته 
قدرتمندانه در جام باشگاه هاى آسیا را از پر 

افتخارترین تیم ادوار لیگ برتر دارند.

امسال سپاهانى ها فقط 
قهرمانى مى خواهند

ترس از جاسوسى، بى احترامى یا خرابکارى؟

فرار از زیر گیت 
حرفه اى سازى را به فنا داد!

علیرضا چراغعلى، بازیکن ذوب آهن با اشاره به شکست تیمش برابر سایپا در 
هفته اول نوزدهمین دوره لیگ برتر گفت: ما بازى بسیار خوبى انجام دادیم 
و در اکثر لحظات بازى ذوب آهن صاحب توپ و میدان بود. با اینکه گل اول 
را خورده بودیم، ولى اخراج من از زمین مسابقه به ذوب آهن صدمه زد و این 
موضوع باعث شد تا سایپا فشار زیادى روى دروازه ما بیاورد. متأسفانه آنها با 
این اتفاق روحیه گرفتند و دو گل زدند تا در نهایت برنده از زمین بیرون بیایند.

وى با بیان اینکه بابت اخراج در این مسابقه به شــدت ناراحت است، خاطر 
نشان کرد: اگر اخراج نمى شدم قطعًا شرایط فرق مى کرد. من در آن صحنه 
مى خواستم توپ را بزنم که بازیکن سایپا زودتر به توپ رسید و در نهایت من 
با آن بازیکن برخورد کردم. داور در آن صحنه قصد نداشت اخطار بدهد، ولى 
شــلوغ کارى بازیکنان سایپا باعث شــد تا کارت زرد دوم را بگیرم و از زمین 
مسابقه اخراج شوم. آقاى منصوریان هم بعد از بازى به من گفت که لزومى 
نداشت در آن منطقه از زمین خطا کنم. مطمئن باشید این اتفاق را در بازى هاى 

آینده جبران خواهم کرد.

کاپیتان ذوب آهن معتقد است به عملکرد خودشان برابر ســایپا باختند ولى داورى نیز 
تأثیرگذار بوده است.

قاسم حدادى فر  در مورد  شکست ذوب آهن برابر سایپا اظهار کرد: بازى را خیلى خوب 
شروع کردیم و موقعیت هاى زیادى داشتیم؛ به گل هم رسیدیم ولى در نیمه دوم اصًال 
تیم خوبى نبودیم و تمرکز نداشتیم؛ اشتباهات فردى زیادى داشتیم و در نهایت بازى 2 

بر صفر برده را 3 بر 2 باختیم.
او ادامه داد: بخاطر باخت خیلى خیلى ناراحت هستیم و باید تالش کنیم تا نقاط ضعف را 

برطرف کرده و در هفته هاى آینده نتایج بهترى کسب کنیم.
کاپیتان ذوب آهن درباره اعتراض نژادمهدى به محمدباقر صادقى در جریان بازى عنوان 
کرد: نژادمهدى با دروازه بان تیم صحبت مى کرد؛ اگر صادقى گل مى خورد، همه مقصر 

هستند و خودمان بى تمرکز بودیم.
حدادى فر تأکید کرد: تماشاگران نباید اینطور حرف بزنند و نیاز است تا سعه صدر داشته 

باشند؛ ما در بازى هاى بعد جبران مى کنیم و جواب زحمات هواداران که به ورزشگاه آمدند 
را مى دهیم؛ هنوز هفته اول هستیم و اگر به این شکل پیش برویم، نتیجه نمى گیریم و 
به هیچ جا نمى رسیم؛ همه ارکان ذوب آهن از مدیریت کارخانه گرفته تا کادر و بازیکنان 

باید در یک مسیر باشیم تا نتیجه بگیریم.
او درخصوص داورى بازى با سایپا گفت: داور در صحنه هاى 50-50 یا حتى 40-60 به 
سود سایپا قضاوت کرد و انگار آنها میزبان بودند؛ اگر باختیم به خودمان باختیم ولى داور 

در بعضى صحنه ها روى اعصاب بازیکنان ما بود.
کاپیتان ذوب آهن درمورد برکنارى سعید آذرى از مدیرعاملى این باشگاه گفت: درباره 
این مسائل سر وقت صحبت مى کنم؛ االن از نظر روحى در شرایط مناسبى نیستم، اما 
آرزو مى کنم مدیریت کارخانه، بازیکنان و کادر فنى همه در یک مسیر باشند؛ نمى شود 
هر کسى یک طرف و دیگرى در جاى دیگر باشد؛ همه باید از باخت و برد باهم خوشحال 

شویم.

 ریوآوه توانســت در لیگ پرتغال با نتیجه پرگل 5 بر یک 
آوس را شکست دهد که مهدى طارمى با زدن سه گل 
در این بازى مرد اول زمین بود. کارواخال، سرمربى 
تیم پرتغالى با تمجید از بازیکن ایرانى گفت: «من 
معموًال دوســت ندارم در تیمــم عملکرد فنى 
بازیکنان را بسنجم، ولى درباره مهدى این کار 
را مى کنم. او بازیکن بسیار خوبى است. حضور 
مهدى در ریوآوه و حتى لیگ پرتغال چیز کوچکى 

نیست. دالیل زیادى براى جذب او وجود داشت.»
کارواخال درباره نحوه جذب طارمى گفت: «فشار من، کمک 
کارلوس کى روش و مترجم او و ســاختار باشــگاه ما خیلى 
در قانع کردن او نقش داشــت. طارمى پیشنهاد ده میلیون 
یورویى داشــت ولى ما با 1/5میلیون یــورو او را جذب 
کردیم. او از تمام این پول گذشــت تا بــه فوتبال اروپا 
بیاید و نشان دهد شــخصیت بزرگى دارد. او اعتماد به 
نفس باالیى دارد و من حتى معتقدم در آینده بازیکن 

بزرگ ترى خواهد شد.»

لزومى نداشت خطا کنم
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مزایده اموال غیرمنقول
اجراى احکام حقوقى شــعبه ششــم اصفهان در نظر دارد جلســه مزایده اى در خصوص 
پرونده اجرایى کالسه 972519 ج/6 له عبدالعلى کاووسى و علیه آقاى بدروس زادوریان 
مبنى بر مطالبه مبلغ 2/815/221/442 ریال بابت محکوم به و هزینه هاى اجرایى و مبلغ 
646/072 /135 و حق االجراى دولتى در تاریخ 98/6/17 ســاعت 12:30 صبح در محل 
اجراى احکام دادگســترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 18 جهــت فروش یک قطعه باغ 
محصور با مستحدثات موجود در آن که                سهم مشاع از یک میلیون و چهارصد هزار 
سهم کل پالك به شماره ثبتى 32246 فرعى از 2187 اصلى بخش 6 ثبتى اصفهان واقع در 
جاده اصفهان شیراز- حجت آباد- محمد آباد که با مشخصات مندرج در نظریه کارشناسى 
که ذیًال درج شده است ملکى آقاى بدروس زادوریان و اکنون در تصرف مالکانه خوانده آقاى 
بدروس زادوریان که با حضور مأمور محل خالى از سکنه و کسى در آن حضور نداشت مى 
باشد توسط کارشناس رسمى دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى شده و نظریه وى مصون از 
تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه 
مزایده به نشانى فوق مراجعه و از ملک بازدید و در روز مزایده با همراه داشتن 10 درصد بها 
به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در جلسه مزایده 
شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. هزینه هاى اجرایى 
بر عهده محکوم علیه مى باشد. و مابقى ثمن را حداکثر ظرف یکماه پرداخت واال ده درصد 
واریزى به نفع دولت ضبط خواهد شد. اوصاف ملک مورد مزایده: مورد مزایده عبارت است از 
پالك ثبتى 32246 فرعى از 2187/1- اصلى بخش 6 ثبت اصفهان متعلق به آقاى بدروس 
زادوریان فرزند پانوس واقع در جاده قلعه شور روبه روى شهر جدید بهارستان مطابق تصاویر 
ماهواره اى یک قطعه باغ محصور با مستحدثات موجود در آن بر اساس سند کاداسترى به 
شماره 477187 مالک مشاعى یک هزار سهم مشاع از یک میلیون و چهارصد هزار سهم 
کل پالك واقع در جاده شیراز اصفهان- حجت آباد- محمد آباد به غیر از اراضى ملى اراضى 
اوقافى موجود در آن پالك مى باشد. تنها نسبت به ارزیابى سهم مشاعى ایشان با توجه به 
میانگین قیمت در پالك ثبتى فوق اقدام گردید. که ارزش یکهزار سهم مشاع آقاى بدروس 
زادوریان از پالك ثبتى ذکر شده از قرار هر سهم مشــاع 2/600/000 ریال مجموعًا براى 
یک هزار سهم مشاع برابر 2/600/000/000 ریال معادل دویست و شصت میلیون تومان 

برآورد مى گردد. م الف: 560404 مدیر و دادورز اجراى احکام حقوقى اصفهان /5/344
مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنى)

شــماره آگهى: 139803902004000144 تاریخ آگهى: 1398/05/03 شــماره پرونده: 
9000400200400083 آگهى مزایده پرونده اجرایى به شماره بایگانى: 9000346- تمامى 
ششدانگ اعیانى یکدستگاه کاشانه واقع در طبقه اول واحد شرقى پالك شماره پنج هزار و 
پانصد و پنجاه و هشت فرعى از پانزده هزارو یکصد و نود و چهار اصلى به مساحت 112/86 
مترمربع که مقدار 7/11 مترمربع آن تراس مسقف جنوبى است به انضمام ششدانگ اعیانى 
انبارى پالك 5564 فرعى با حق عبور از پارکینگ 5571 واقــع در طبقه زیرزمین اول به 
مساحت 4/95 مترمربع به انضمام ششدانگ اعیانى پارکینگ 5572 واقع در طبقه زیرزمین 
به مساحت 12/25 مترمربع با قدرالسهم از عرصه مشاعى و سایر مشاعات مجزى شده از 
یکصد و ســى و دو فرعى واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به آدرس: اصفهان خیابان عالمه 
امینى کوچه شهید توکلى نسب بن بســت حامد پالك 26 مجتمع مسکونى ترنج واحد 5 
شرقى که ســند مالکیت آن در صفحه 505 دفتر امالك جلد 388 ذیل شماره 76208 به 
مالکیت خانم شهره قاسمى فرزند قاسم ثبت و سند مالکیت به شماره چاپى 098206 صادر 
گردیده است. با حدود و مشخصات: حدود آپارتمان: شــماًال اول دردو قسمت که قسمت 
دوم غربى است به طولهاى 3/05 متر و 1/40 متر پنجره و دیوارى است به نورگیر مشاعى 
دوم به طول 3/45 متر دیوارى است به پالك 106 شرقًا به طول 18/10 متر دیوارى است 
به پالك 131 جنوبًا در شش قسمت که قسمت دوم و چهارم شرقى و ششم به صورت نیم 
دایره است به طول هاى 0/65 متر و 0/40 متر و 0/40 متر و 0/75 متر و 2/55 متر و 3 متر 
پنجره و دیوارى است به فضاى حیاط مشــاعى غربًا اول به طول 6/53 متر دیوار اشتراکى 
است با کاشانه 5557 دوم در پنج قسمت که قسمت اول و سوم شمالى است و پنجم جنوبى 
است به طولهاى 0/80 متر و 1/60 متر و 0/70 متر و 4/10 متر و 1/5 درب و دیوارى است 
به راه پله و آسانسور سوم به طول 6 متر دیوار اشتراکى است با کاشانه 5557 حدود انبارى: 
شماًال به طول 3 متر دیوارى است اشتراکى با انبارى 5563 شرقًا به طول 1/65 متر درب 

و دیوارى است به محوطه مشــاعى پارکینگ جنوبًا به طول 3 متر دیوارى است به تحتانى 
عرصه اولیه غرباً به طول 1/65 متر دیوارى است به تحتانى رامپ پارکینگ حدود پارکینگ: 
شماًال و جنوبًا به طول 2/50 متر خط مفروض اســت به محوطه مشاعى پارکینگ شرقًا و 
غربًا 4/90 متر خط مفروض است به محوطه مشــاعى پارکینگ. حقوق ارتفاقى: له و علیه 
طبق قانون تملک کاشانه هاست. طبق نظر کارشناسان رسمى مجتمع مسکونى مورد نظر 
شامل زیرزمین و همکف و سه طبقه روى آن که مشتمل بر هفت واحد مسکونى بوده و بنا 
شده با اسکلت بتونى و سقف هاى تیرچه بلوك و نماى خارجى سنگ و آجر با پنجره هاى 
پى وى سى دو جداره و نماى داخل کاغذ دیوارى و اتاق خواب ها پوشش ام دى اف و سقف 
ها کنافکارى و گچ برى با درب هاى چوبى. ســرویس هاى بهداشتى و آشپزخانه کاشى با 
کف سرامیک و کابینت ام دى اف. سیستم ســرمایش کولر آبى و گرمایش شوفاژ پکیجى 
با رادیاتورهاى آلومینیومى. داراى انشــعابات آب و برق و گاز و آسانسور. مساحت آپارتمان 
112/86 مترمربع به انضمام ششــدانگ اعیانى انبارى به شماره 5564 فرعى به مساحت 
4/90 مترمربع واقع در زیرزمین اول به انضمام ششدانگ اعیانى پارکینگ به شماره 5572 
فرعى به مساحت 12/25 مترمربع واقع در طبقه زیرزمین که طبق سند رهنى شماره 14934 
مورخ 88/11/17 تنظیمى در دفترخانه اسناد رسمى شماره 183 اصفهان که در قبال بدهى 
آقاى محمد زارعان دولت آبادى در رهن بانک مهر اقتصاد واقع مى باشد و ملک فوق فاقد 
بیمه مى باشد و از ساعت 9 الى 12 روز شنبه مورخ 98/06/23 در اداره اجراى اسناد رسمى 
اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شــرقى چهارراه اول شهید صداقتى ابتداى خیابان 
الهور سمت چپ طبقه سوم به مزایده گذارده مى شود. مزایده از مبلغ پایه 6/200/000/000 
ریال (شش میلیارد و دویست میلیون ریال) شــروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین 
قیمت پیشنهادى فروخته مى شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، 
گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشد 
و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض  شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى 
آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت 
وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد مى 
گردد ضمنا این آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان مورخ 98/06/03 
درج و منتشر مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول مى گردد. توضیحًا 
جهت شرکت در جلسه مزایده مبلغ پایه مزایده طى چک تضمین شده بانک ملى در وجه اداره 
اجراى اسناد رسمى بابت پرونده کالسه فوق به همراه تقاضاى کتبى و ارائه کارت شناسایى 
معتبر الزامى است. ضمنًا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا پایان وقت ادارى همان روز 
طى فیش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد و امالك سپرده نماید. م الف: 552229 اداره 

اجراى اسناد رسمى اصفهان /5/346
ابالغ اجراییه

شماره پرونده: 139804002003001411/1 شماره بایگانى پرونده: 9801981/1 شماره 
آگهى ابالغیه: 139803802003000227 تاریخ صدور: 1398/05/14 آگهى ابالغ اجرائیه 
کالسه: 139804002003001411/1 بدینوســیله به قاسم عسکرى فرزند نصرت اله به 
ش ش 228 و کدملى 2971744698 به نشــانى اصفهان خیابــان باهنر کوچه 37 کوچه 
شهید شیرانى بن بست متین 3 سمت راست کدپستى 81937345 بدهکار پرونده کالسه 
139804002003001411/1  که برابر گزارش اداره پست نشاط اصفهان شناخته نگردیده 
اید ابالغ مى گردد که برابر چک شماره 1366/322098/35- 96/05/12 عهده بانک ملت 
شعبه چهارراه نشاط بین شما و آقاى جواد اسماعیلى مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال 
بدهکار مى باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس 
از تشریفات قانونى اجرائیه صادر و بکالسه فوق در این اجراء مطرح مى باشد لذا طبق ماده 
18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در روزنامه نصف جهان آگهى مى شود و طبق 
تبصره دوم ماده 113 قانون برنامه پنجساله ششم توســعه اقتصادى فرهنگى و اجتماعى 
جمهورى اسالمى ایران ظرف مدت بیست روز از تاریخ این آگهى که روز ابالغ محسوب مى 
گردد، نســبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائى جریان خواهد یافت. م 

الف: 570695 اسدى- رئیس  اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /5/397
ابالغ اجراییه

شماره پرونده: 139704002003001035/1 شماره بایگانى پرونده: 9701494/1 شماره 
آگهى ابالغیه: 139803802003000223 تاریخ صدور: 1398/05/13 آگهى ابالغ اجرائیه 

چک 9701494- بدینوسیله به مجتبى مولوى زاده نام پدر: اکبر تاریخ تولد: 1358/10/12 
شــماره ملى: 1287106544 شماره شناسنامه: 2404 به نشــانى: اصفهان هشت بهشت 
شرقى چهارراه پیروزى نبش ك 37 ابالغ مى شــود که مجتبى مولوى زاده باستناد شماره 
چک: 25911/35948255 تاریــخ چک: 1395/04/20 به عهده بانک پارســیان جهت 
وصول مبلغ: 100/000/000 ریال علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائى به شماره 
139704002003001035/1 و کالسه 9701494 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش 
مامور، محل اقامت نامبرده به شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضاى بستانکار طبق 
ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در روزنامه نصف جهان آگهى مى شود و 
طبق تبصره دوم ماده 113 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادى فرهنگى و اجتماعى 
جمهورى اسالمى ایران ظرف مدت بیســت روز از تاریخ این آگهى که روز ابالغ محسوب 
مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائى جریان خواهد یافت. 

م الف: 568042 اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان  /5/398
ابالغ اجراییه

شماره پرونده: 139704002003005012/1 شماره بایگانى پرونده: 9707017/1 شماره 
 آگهى ابالغیه: 139803802003000218 تاریخ صدور: 1398/05/10 آگهى ابالغ اجرائیه 
کالسه: 139704002003005012- بدینوسیله به آقاى سید امیر حجتى ذوالپیرانى فرزند 
سید حسن به شماره شناسنامه 17116 و شماره ملى 1292324317 متولد 1366/09/21 به 
نشانى: اصفهان رباط اول کوى دبیرستان هدایت بن آزادى پ 13 کدپستى 8138764611 
که برابر گزارش مأمور پســت ابالغ اجرائیه به نامبرده میسر نگردیده است ابالغ مى گردد 
که برابر چک بانکى شــماره 942004/675589 مــورخ 1397/05/25 عهده بانک رفاه 
کارگران شعبه اصفهان کد 201، مبلغ شصت و سه میلیارد ریال بابت اصل طلب به بانک 
توسعه تعاون شعبه شمس آبادى اصفهان بدهکار مى باشــید که بر اثر عدم پرداخت وجه 
بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده، پس از تشریفات قانونى اجرائیه صادر و به کالسه 
139704002003005012  و شــماره بایگانى 9707017 در اداره اجراى اســناد رسمى 
اصفهان مطرح مى باشد. لذا بنا بر تقاضاى بســتانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجراى مفاد 
اسناد رسمى به شما ابالغ مى گردد از تاریخ انتشار این آگهى که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب 
است و فقط یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان درج و منتشر مى گردد و طبق 
تبصره دوم ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى 
اسالمى ایران، ظرف مدت بیست روز نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام، در غیر اینصورت 
بدون انتشار آگهى دیگرى عملیات اجرائى طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. م الف: 

568036 اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /5/399
ابالغ اخطاریه ماده 87

شماره پرونده: 139604002129000464/2 شماره بایگانى پرونده: 9700405/1 شماره 
آگهى ابالغیه: 139803802003000226 تاریخ صدور: 1398/05/14 آگهى ابالغ اخطاریه 
ماده 87- ائین نامه اجراى اسناد رسمى- بدین وسیله به آقایان مجید ذوالفقارى نام پدر: جعفر 
و جهانگیر ذوالفقارى نام پدر: جعفر و امیرحســین ذوالفقارى نام پدر: جعفر از وراث مرحوم 
مهرداد ذوالفقارى فرزند جعفر همگى به نشــانى اصفهان خیابان امام خمینى عاشق آباد 
کوى حضرت امام حسن ع پالك 45 که بر اساس گواهى مامور ابالغ مربوطه ابالغ واقعى 
اخطاریه به شما میسر نگردیده و بستانکار نیز آدرس دیگرى معرفى ننموده ابالغ مى گردد 
تمامى نه سهم مشاع از هفتاد و دو سهم عرصه و اعیان پالك ثبتى 187 فرعى از 66 اصلى 
واقع در بخش 14 اصفهان متعلق به آقاى مهرداد ذوالفقارى (مورث شما) در قبال طلب خانم 
مهسا حسین پور سیو کى و 0/05 اجرائى متعلقه بازداشت گردیده لذا طبق ماده 87 آئین نامه 
اجرائى مفاد اسناد رسمى مراتب به شما اخطار مى شود هر گونه واگذارى و نقل و انتقال از 
طرف شما به هر عنوان از عناوین حقوقى (صلح- هبه-.....) نسبت به مورد بازداشت ممنوع 
است و ترتیب اثر داده نمى شود. این آگهى فقط یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ و 
منتشر میگردد. م الف: 568041 اسدى- رییس اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /5/400

ابالغ اجراییه
شماره پرونده: 139704002004000781/1 شماره بایگانى پرونده: 9706671/2 شماره 
ابالغیه: 139805102004002027 تاریخ صدور: 1398/05/17 آگهى ابالغ اجرائیه پرونده 
کالسه: 9706671- بدینوسیله به خانم زهرا یونس پور بهنمیرى فرزند عباسعلى بدهکار 
پرونده که برابر گزارش مامور ابالغ مربوطه نشانى شما: اصفهان، سپاهان شهر خوارزمى 2 

کوچه بسیج کوچه دالور نبش دالور یک پالك 50 کدپستى 8179916719 مورد شناسایى 
واقع نگردیده و بستانکار نیز آدرس دیگرى معرفى ننموده ابالغ مى گردد که برابر سند رهنى 
شماره 31267 مورخ 93/06/04 تنظیمى در دفترخانه شماره 183 اصفهان، بستانکار بانک 
مهر اقتصاد مبادرت به صدور اجرائیه کالسه فوق را نموده که برابر آن مبلغ 325/000/000 
ریال بابت اصل بانضمام حق الوکاله بدهکار مى باشید که خسارت تاخیر تا روز پرداخت نیز 
طبق مفاد ســند رهنى به آن اضافه مى گردد لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجراى مفاد اسناد 
رسمى مراتب فقط یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان جهت اطالع شما درج 
و منتشر و پس از انت شار آگهى در روزنامه اجرائیه ابالغ شــده محسوب مى گردد چنانچه 
ظرف مدت ده روز مقــرر در قانون اصالح ماده 34 اصالحى قانــون ثبت مصوب 1351 و 
حذف ماده 34 مکرر آن مصوب 86/11/29 نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمائید بنا 
به تقاضاى بســتانکار پس از ارزیابى تمامى مورد وثیقه عبارت است از 87/3353 واقع در 
بخش 12 ثبت اصفهان و قطعیت آن حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ قطعیت ارزیابى و 
با برگزارى مزایده نســبت به وصول مطالبات مرتهن و حقوق دولتى اقدام خواهد شد و جز 
آگهى مزایده آگهى دیگرى منتشر نخواهد شد. م الف: 568054 اسدى- رییس اداره اجراى 

اسناد رسمى اصفهان /5/401
مزایده (نوبت اول)

واحد اجراى احکام مدنى در نظر دارد در خصوص پرونده اجرایى کالســه 962686 جلسه 
مزایده اى در روز یکشنبه مورخ 98/06/17 از ساعت 10:30 لغایت 11:30 صبح و به منظور 
وصول محکوم به در حق محکوم له و به جهت فروش میزان (0/21 دانگ) بیســت و یک 
صدم دانگ مشاع از ششدانگ یک ملک کارگاهى تحت پالك ثبتى 38 فرعى از 72 اصلى 
مفروز و مجزا شــده از یک فرعى از اصلى مذکور داراى پروانه ســاختمانى به شماره 113 
مورخه 1383/01/17 از شــهردارى ورنامخواست داراى اعیانى شامل مستحدثات کارگاه 
اتاق مدیریت و اتاق کارگرى با مساحت 43 مترمربع داراى اتاقک قسمت ورودى به مساحت 
6 مترمربع داراى سقف شیروانى به مساحت 55 مترمربع و داراى سالن کارگاه به مساحت 
246 مترمربع با پنج ردیف قالب فلزى واقع در ورنامخواست- بلوار جانبازان- قطب صنعتى- 
خیابان اول (20 مترى) پالك 11 به کدپستى 59378- 84731 که توسط کارشناس رسمى 
دادگسترى به مبلغ 232/904/400 ریال ارزیابى گردیده است، در محل اجراى احکام مدنى 
دادگسترى لنجان برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند به مدت 5 روز قبل از موعد مزایده 
از ملک مورد نظر دیدن نموده و ســپس در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایند. 
مزایده از قیمت کارشناسى شروع و برنده مزایده فرد یا افرادى مى باشند که باالترین قیمت 
را پیشنهاد نمایند. کسانى مى توانند در جلسه مزایده شــرکت نمایند که 10 درصد قیمت 
کارشناسى را  نقداً پرداخت و در صورت برنده شــدن الباقى را ظرف مدت 20 روز پرداخت 

نمایند. م الف: 571557 اجراى احکام مدنى دادگسترى لنجان /6/100
مزایده (نوبت اول)

واحد اجراى احکام مدنى در نظر دارد در خصوص پرونده اجرایى کالســه 962377 جلسه 
مزایده اى در روز یکشنبه مورخ 98/06/17 از ساعت 9 لغایت 10 صبح و به منظور وصول 
محکوم به در حق محکوم له و به جهت فروش میزان 2/17 دانگ (دو دانگ و هفده صدم 
دانگ) مشاع از ششدانگ یک ملک کارگاهى تحت پالك ثبتى 38 فرعى از 72 اصلى مفروز 
و مجز ا شده از یک فرعى از اصلى مذکور داراى پروانه ســاختمانى به شماره 113 مورخه 
1383/01/17 از شــهردارى ورنامخواست داراى اعیانى شامل مســتحدثات کارگاه اتاق 
مدیریت و اتاق کارگرى با مساحت 43 مترمربع داراى اتاقک قسمت ورودى به مساحت 6 
مترمربع داراى سقف شیروانى به مساحت 55 مترمربع و داراى سالن کارگاه به مساحت 246 
مترمربع با پنج ردیف قالب فلزى واقع در ورنامخواســت- بلوار جانبازان- قطب صنعتى- 
خیابان اول (20 مترى) پالك 11 به کدپســتى 59378- 84731 که توســط کارشناس 
رسمى دادگسترى به مبلغ 2/315/775/000 ریال ارزیابى گردیده است، در محل اجراى 
احکام مدنى دادگســترى لنجان برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند به مدت 5 روز قبل 
از موعد مزایده از ملک مورد نظر دیدن نموده و ســپس در صورت تمایل در جلسه مزایده 
شرکت نمایند. مزایده از قیمت کارشناسى شروع و برنده مزایده فرد یا افرادى مى باشند که 
باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند. کسانى مى توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که 10 
درصد قیمت کارشناسى را نقداً پرداخت و در صورت برنده شدن الباقى را ظرف مدت 20 روز 

پرداخت نمایند. م الف: 571564 اجراى احکام مدنى دادگسترى لنجان /6/101

بازده کیفى محصوالت نورد گرم فوالد مبارکه به بیش 
از 99/5 درصد افزایــش یافت. مدیر ناحیــه نورد گرم 
شرکت فوالد مبارکه اصفهان گفت: کارکنان ناحیه نورد 
گرم فوالد مبارکه موفق شــدند عالوه بر ارتقاى کیفى 
محصوالت و بهبود مســتمر و پایدار، ضایعات این خط 

تولید را به حداقل ممکن کاهش دهند.
على حاجیان نژاد افزود: تالشگران نورد گرم موفق شدند 
در تیر امسال با تولید بیش از 460 هزار تن محصول گرم به 
بازده کیفى 99/51 درصد دست یابند. وى دستیابى به این 
میزان رشد کیفى را عالوه بر بهبود مستمر و پایدار ماهانه، 
رکورد جدید باالترین بازده کیفى در مقایسه با تیر پارسال 

دانســت و گفت: این موفقیت صنعتى باتوجه به افزایش 
حساسیت مشتریان و درخواست ضخامت هاى پایین کمتر 
از 2/5 میلیمتر همچنین رعایت الزامات و استانداردهاى 
سخت گیرانه اروپایى در تولید محصوالت گرم با کیفیت 
بهتر و تلورانس هاى ابعادى عرض و ضخامت و شکلى 

محدودتر محقق شده است.
مدیر ناحیه نورد گرم شرکت فوالد مبارکه اصفهان  افزود: 
تثبیت و استمرار بهبود کیفى در محصوالت گرم در کنار 
تولید ابعاد و گریدهاى سخت تر و متنوع تر از نظر نوردى 
تنها از طریق کنترل مستمر فرایندهاى تولیدى و تعمیراتى 

و شناسایى عوامل مؤثر بر آنها به دست آمده است. 

سرپرست کتابخانه هاى عمومى استان اصفهان گفت: با 
حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمى، هفت باب کتابخانه 
عمومى به طور همزمان در اصفهان افتتاح مى شود و مورد 
بهره بردارى قرار مى گیرد. امیر هالکویى در گفتگو با «ایمنا» 
اظهارکرد: آیین افتتاح همزمان هفت باب کتابخانه عمومى 
استان اصفهان روز چهارم شهریور ماه سال جارى در محل 
مجتمع فرهنگى و هنرى استاد فرشچیان برگزار مى شود. 
وى افزود: کتابخانه هاى درحال افتتاح شامل کتابخانه هاى 
اندیشه جوزدان و شــهداى دهق در شهرستان نجف آباد، 
کتابخانه مسجد الرحمان الیادران در شهرستان اصفهان، 
کتابخانه هاى شهید مطهرى ایمان شهر و المهدى جولرستان 

در شهرستان فالورجان، کتابخانه جواداالئمه(ع) سده لنجان 
در شهرستان لنجان و کتابخانه امام صادق(ع) جوى آباد در 

شهرستان خمینى شهر است.
سرپرست کتابخانه هاى عمومى استان اصفهان با بیان اینکه 
برآورد ارزش ریالى کتابخانه هاى درحال افتتاح هفت میلیارد 
و 500 میلیون تومان است، تأکید کرد: اکثر این کتابخانه ها 
خّیرساز بوده است. وى گفت: از 300 باب کتابخانه فعال در 
استان، 182 کتابخانه نهادى، 110 کتابخانه مشارکتى و چهار 
کتابخانه مستقل است. هالکویى تصریح کرد: هم اکنون در 
140 هزارمتر مربع فضاى مفید کتابخانه هاى استان، بیش 

از سه  میلیون و 200 هزار نسخه کتاب نگهدارى مى شود.

دستیابى به رکورد باالترین 
بازده کیفى محصوالت نورد گرم

فردا 7 باب کتابخانه
 افتتاح مى شود

معدوم سازى 18 ُتن تخم مرغ 
رئیس شبکه دامپزشکى شهرستان اصفهان از کشف و 
معدوم سازى بیش از 18 ُتن تخم مرغ فاسد در اصفهان 
خبر داد. حمیدرضا امیرى گفت: این محموله پروتئینى که 
به علت توقف طوالنى مدت در یکى از انبارهاى جنوب 
کشور و نگهدارى در شرایط نامناسب دچار کپک زدگى 
و آلودگى قارچى شده بود با هماهنگى دادستان عمومى 
و انقالب شهرسـتان اصفهـان و همـکارى فرماندهى 

انتظامى از چرخه مصرف انسانى خارج شد.

اتصال ریلى شهرکرد به اصفهان 
محمدباقر نوبخـت، معـاون رئیس جمهـورى و رئیس 
سازمان مدیریت و برنامه ریزى کشور  شامگاه پنج شنبه 
در پایان سـفر یک روزه خود به چهارمحـال و بختیارى 
گفت: دولت براى اتصال شهرکرد به مسیر ریلى اصفهان 

تالش خود را با جدیت انجام مى دهد.

اعطاى مرخصى به 2000 زندانى 
مدیرکل زندان هاى استان اصفهان از اعطاى مرخصى 
به بیـش از 2000 زندانى به مناسـبت عیـد غدیر خم در 
اصفهان خبـر داد. گرجـى زاده بیـان کرد: به مناسـبت 
عید سـعید غدیرخم تاکنون 2087 نفر از زندانیان واجد 
شـرایط در اسـتان اصفهان به مرخصى اعزام شـده اند. 
وى گفـت: این بخشـنامه تا ایام عزاى سـرور و سـاالر 
شهیدان ادامه دارد و به مددجویان واجد شرایط دیگر نیز 

اعطا خواهد شد. 

خبر

1
 1000

اتاق سهراب سپهرى با وسایل شــخصى این هنرمند 
کاشانى در موزه صنعتى شــهر کرمان بازسازى شده و 

اتاق آبى سهراب را در کرمان شکل داده است.
سهراب سپهرى، شــاعر و نقاش معاصر کشورمان در 
15 مهرماه 1307 در کاشــان به دنیــا آمد. پدربزرگش 
میرزا نصرا... خان سپهرى نخستین رئیس تلگراف خانه 
کاشان بود. پدرش اسدا... و مادرش ماه جبین نام داشتند 
که هر دو اهل هنر و شعر بودند. سهراب سپهرى در سال 
1358 به بیمارى سرطان خون مبتال شد و به همین سبب 
در همان سال براى درمان به انگلستان رفت، اما بیمارى 
بسیار پیشرفت کرده بود و وى ناکام از درمان به تهران 
بازگشت. او ســرانجام در غروب اول اردیبهشت سال 

1359 در بیمارستان پارس تهران درگذشت.
پیکر سهراب سپهرى در صحن امامزاده سلطان  على بن 
محمد باقر(ع) روستاى مشهد اردهال در اطراف کاشان 
به خاك سپرده شده است. در ابتدا یک کاشى فیروزه اى 
در محل دفن ســهراب سپهرى نصب  شــد و سپس با 
حضور خانواده وى سنگ سفید رنگى جایگزین آن شد 
که روى آن قسمتى از شعر «واحه اى در لحظه» از کتاب 
«حجم سبز» با خطاطى رضا مافى حکاکى شده  بود. این 
سنگ مهر 1384 با بى دقتى کارگران و به علت سقوط 
مصالح ساختمانى روى آن شکست و با سنگ سفید رنگ 
دیگرى که سعى شده  بود با سنگ قبلى شباهت داشته  
باشد تعویض شد. در 29 اسفند 1387 نیز سنگ بزرگ تر 

سیاه  رنگى بر روى سنگ سفید نصب شد.

امضاى وى روى نقاشــى هایش به خط نستعلیق بوده 
که به نظر مرتضى ممیز، جلــوه اى از روحیه فروتنانه و 
ایرانى اش دارد. از آثار او مى توان به «طبیعت بیجان»، 
«شــقایق ها، جویبار و تنــه درخــت»، «علف ها و تنه 
درخت»، «ترکیب بندى بــا نوارهاى رنگى»، «ترکیب 

بندى با مربع ها» و «منظره کویرى» اشاره کرد.
ســپهرى رکورددار قیمت نقاشى مدرن ایرانى است. در 
سال 1393 دو تابلو وى (تابلو «تنه درختان» و دیگرى 
یک تابلوى انتزاعى) به قیمِت یک میلیارد و 800 میلیون 
به فروش رسید. در ســال 1395 نیز دو تابلوى دیگر از 
مجموعه «تنه هــاى درخت» وى در حــراج تهران به 
باالترین قیمت پیشنهادى (اثر اول سه میلیارد و اثر دوم 
یک میلیارد و 550 میلیون تومان) به فروش رسید. رکورد 
فروش نقاشى در ایران نیز به یکى از چشم اندازهاى این 
نقاش تعلق دارد که در ســال 97 به قیمت پنج میلیارد و 

صد میلیون تومان در حراج تهران به فروش رسید.
حاال اتاق سهراب سپهرى با وسایل شخصى این هنرمند 
در موزه صنعتى شــهر کرمان بازسازى شده و اتاق آبى 
سهراب را در کرمان شــکل داده است. بخش عمده اى 
از مجموعه آثار سهراب ســپهرى که در این موزه وجود 
دارد توســط همایون صنعتى زاده، نوه مرحوم صنعتى 
زاده بزرگ و بخش دیگر آن را از خانواده مرحوم سهراب 
ســپهرى خریدارى کردند یا به این مجموعه اهدا شده 
است. پروانه سپهرى، خواهر سهراب نیز آثارى از وى را 

به موزه کرمان اهدا کرده است.

اگر به این موزه بى نظیر برویــد مى توانید مهمان خانه 
سهراب سپهرى در کرمان شوید و کارهاى گواش و آب 
مرکب او را ببینید. تابلویى که چهار ماهى دارد؛ دو تا قرمز 
و دو تا سیاه... تابلویى که دو گلدان دارد و دو درخت؛ یک 
گلدان خالى – یکى ســبز  و یک درخت خشک – یکى 
ســبز... تابلویى که همه اش سیاه اســت؛ کوه هایش، 

خانه هایش و درخت هایش و...
اتاق ســهراب هم در این موزه شــما را به ســوى خود 
مى کشــاند؛ اتاق آبى ســهراب... اتاقى تاریک و دنج... 
یک تختخواب در آن مى بینید که نقاشى چهره سهراب 
بر باالى آن توجه گردشگران را جلب مى کند. رو به روى 
درب اتاق وسایل شخصى ســهراب و لوح هاى تقدیر و 

نشان هاى بین المللى قرار گرفته اند.
یک تابلو هم روى دیوارش هست که رویش نوشته شده 
است: «من کاشى ام. اما در قم متولد شده ام. شناسنامه ام 
درست نیست. مادرم مى داند که من چهاردهم مهر به دنیا 
آمده ام. درست ساعت 12. مادرم صداى اذان را شنیده. 
من کودکى رنگینى داشــته ام. کودك کــه بودم پدرم 
بیمار شــد و تا پایان زندگى بیمار ماند. پدرم تلگرافچى 
بود. در طراحى دســت داشــت. خوش خط بــود. تار 
مى نواخت. او مرا به نقاشى عادت داد... وقتى در کالس 
اول دبستان بودم یادم هســت یک روز داشتم نقاشى 
مى کردم معلم ترکه انار را برداشت و مرا زد و گفت: همه 
درس هایت خوب است، تنها عیب تو این است که نقاشى

 مى کنى...» 

گذرى در اتاق سهراب سپهرى در دل کویر

  22 ماهى قرمز و  ماهى قرمز و 22 ماهى سیاه و... ماهى سیاه و...
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فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 139885602015002069 تاریخ ارسال نامه: 1398/05/20 نظر به اینکه آقاى 
عباس علیپور به نمایندگى شهردارى باغبادران به استناد 2 برگ استشهادیه محلى که هویت 
و امضاء شهود رسماً گواهى شده، مدعى است که سند مالکیت ششدانگ یک باب خانه پالك 
6 فرعى از 131- اصلى واقع در باغبهادران بخش 9 ثبت اصفهان که در صفحه 322 دفتر 
169- امالك فالورجان ذیل شماره 17452 به نام شهردارى باغبادران ثبت و سند مالکیت 
به شماره چاپى 3/680400 صادر و تســلیم گردیده و مورد معامله اى واقع نشده، به علت 
جابجایى مفقود شده است؛ لذا چون نامبرده درخواســت صدور سند مالکیت المثنى نموده، 
طبق ماده 120 اصالحى آئین نامه قانون ثبت، مراتب آگهى مى شود که هر کس مدعى انجام 
معامله نسبت به ملک موصوف یا وجود ســند مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ انتشار این 
آگهى تا 10 روز پس از آن به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا با مدارك مثبت تسلیم 
نماید و چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد و یا در صورت اعتراض، اصل سند یا سند 
معامله ارائه نشود، اداره ثبت، المثناى سند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضى تسلیم 

خواهد کرد. م الف: 571500 اداره ثبت اسناد و امالك لنجان  /6/102
مزایده اموال منقول 

در پرونده 98 / 159 ن  اجرایى اجراى احکام شــوارى حل اختالف شهرستان شاهین شهر 
اقاى جواد نم نباتى محکوم به پرداخت 592 / 687 / 102 ریال در حق آقاى فرهاد سلطانى 
و مبلغ 379 / 134 / 5 ریال بابت  حق االجراى دولتى در حق صندوق دولت شــده است که 
در جهت وصول مطالبات اقدام به توقیف اموال بدهکار شامل یک دستگاه وانت پیکان  به 
شماره انتظامى 378 ل 74 ایران 43 شده اســت که طبق گزارش مامور کالنترى یازدهم 
شاهین شهر خودرو مورخ 6 / 10 / 94 توقیف شده است و خودرو  در پارکینگ نگهدارى مى 
شود طبق نظریه ارزیابى مشــخصات دقیق اموال به شرح زیر خودرو وانت پیکان به شماره 
انتظامى 378 ل 74 ایران 43 به شماره موتور 11518003405 و شماره شاسى 80908717 
مدل 1380 سفید رنگ الســتیک ها حدودا 40 درصد بود بیمه تمام شده وضعیت ظاهرى 
مطلبو موتور خاموش و   و به میزان 000 / 000 / 85 ریال ارزیابى شده است و نظریه ارزیابى 
پس از ابالغ به طرفین مصون از ایراد و اعتراض بوده و در اجراى ماده 51 قانون اجراى احکام 
مدنى با توجه به احتساب حق االجرا و هزینه هاى اجرایى شامل مبلغ 000 / 000 / 2 ریال 
بابت دستمزد کارشناسى در روز یک شنبه 17/ 6/ 98 از ساعت 9 الى 10 صبح محل برگزارى 
مزایده : اجراى احکام حقوقى  دادگسترى شاهین شهر . مزایده از قیمت کارشناسى شروع 
وبه کسى که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد فروخته خواهد شد . برنده مزایده مى بایست 10 
درصداز ثمن معامله را فى المجلس به همراه داشته باشند تا عند اللزوم به حساب سپرده  واریز 
و تا یک ماه فرصت دارد ما بقى ثمن معامله را به حساب سپرده 21712902777002واریز 

نماید و اال ضمن ابطال مزایده10 درصد اولیه پس از کسر هزینه هاى مزایده به صندوق دولت 
واریز مى گردد . کسانى که مایل ب رکت در مزایده مى باشند مى بایست حداکثر 5 روز قبل 
از مزایده به دایره اجراى احکام مدنى مراجعه تا ترتیب بازدید آنها از اموال داده شود و در روز 
انجام مزایده درخواست کتبى خود به همراه قیمت پیشنهادى را به دایره اجراى احکام مدنى 
تحویل ، تا در مزایده شرکت داده شوند . 571230– مولویان- مدیر  اجراى احکام حقوقى 

شوراى حل اختالف شاهین شهر /6/103 
فقدان سندمالکیت

خانم فریبا چراغى فرزند نصیر  با ستناد دو برگ استشهادیه محلى که هویت و امضاء شهود 
رسما گواهى شده است مدعى است سند مالکیت خود به شــماره چاپى 082220/ الف 87 
را که به میزان ششدانگ  به شــماره پالك ثبتى 9565 / 437 واقع در بخش 16 حوزه ثبتى 
16 اصفهان ( شاهین شــهر ) در صفحه 151 دفتر633 ذیل ثبت 145917  بنام  آقاى  زهرا 
فرودستان دستجردى فرزند میرزا آقا ثبت و صادر و تسلیم گردیده که  بموجب  سند انتقال 
به شماره 6253 مورخ 2  / 8 / 1390 دفتر309 خورزوق اصفهان به خانم فریبا چراغى به او 
انتقال قطعى یافته و معامله ى دیگرى هم انجام نشده  و به موجب سند رهنى 11340 مورخ 
4 / 3 / 1392 دفتر 160 اصفهان در رهن آقاى محمد رضا کرمانى  و نحوه گم شدن جابجائى 
اعالم شده ، چون درخواست صدور ســند المثنى گردیده ، طبق تبصره یک اصالحى ماده 
120آ . ق . ث مراتب آگهى مى گردد که هرکس مدعى انجام معامله یا وجود سند مزبور نزد 
خود باشد از تاریخ انتشــار آگهى تا ده روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل سند را 
ارائه نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراضى نرسد یا درصورت اعتراض اصل ســند ارائه نشود المثنى سند مرقوم صدر و 
به متقاضى تسلیم خواهد شــد . 569743 /م الف ناصر صیادى – رییس اداره ثبت اسناد و 

امالك شاهین شهر/ 6/104 
حصروراثت 

حسینعلى منتظرى نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 258 به شرح دادخواست به کالسه 
868/98 از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
مهدى منتظرى نجف آبادى بشناســنامه 1383 در تاریخ 85/1/24 اقامتگاه دائمى خود را 
بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. حسینعلى منتظرى نجف 
آبادى ش ش 258 (پدر متوفى )، 2. طاهره صالحى ش ش 5 (مادر متوفى )، متوفى به غیر از 
نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 569741/م الف رئیس 

شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/ 6/105

ابالغ رأى
 راى شورا- شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 261/98 شعبه 8 (گلبهار 
غربى) دادنامه 506-98/5/27 مرجع رسیدگى شــعبه هشتم شوراى حل اختالف نجف آباد 
خواهان: میالد رمضانى نشانى نجف آباد بلوار بهارستان خ آویشن پالك 3- 8518864514 
خوانده: احمد بدینى زاده  نشــانى: مجهول المکان، موضوع: الزام به انتقال ســند و مطالبه 
گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خواندگان باال تقدیم داشته که پس 
از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى دروقت مقرر جلسه اى شورا 
به تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به 
شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید.. راى شورا درخصوص دعواى آقاى میالد رمضانى به 
 i طرفیت آقاى احمد بدینى زاده به خواسته الزام به انتقال سند یک دستگاه خودرو وانت پیکان
1600 مدل 86به شماره انتظامى 43-393 م 88مقوم به مبلغ 120/000/000 ریال به انضمام 
کلیه خسارت دادرسى  با توجه به محتویات پرونده از جمله رونوشت مبایعه نامه تنظیمى  بین 
خواهان و خوانده ، با عنایت به عدم حضور خوانــده علیرغم ابالغ قانونى لذا دعوى را محرز و 
ثابت تشخیص مســتنداً به ماده10 و 226 الى 228قانون آیین دادرسى   مدنى و مواد 198 و 
519  قانون آیین دادرسى مدنى ، حکم به حضور خوانده در دفتر اسناد رسمى و انتقال سند یک 
دستگاه خودرو وانت پیکان  i 1600 مدل 86 به شماره انتظامى 43-393 م 88 درحق خواهان 
صادر و اعالم مى نماید. حکم صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى 
درهمین شعبه و ظرف همین مدت قابل تجدیدنظر نزد محاکم عمومى دادگسترى نجف آباد 
مى باشد.در خصوص کلیه هزینه هاى دادرسى با توجه به اینکه دعوى متوجه خوانده نمى باشد 
لذا مستمندا به ماده بند ب ماده 84رد دعوى خواهان صادر و اعالم مى گردد ظرف 20 روز قابل 
اعتراض مى باشد.571590/م الف، قاضى شوراى حل اختالف نجف آباد شعبه هشتم/ 6/106

 اخطار اجرایى
شماره 515/97 به موجب راى شماره 859 تاریخ97/7/26 حوزه دوم شوراى حل اختالف 
شهرســتان نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه محمد رضا بابایى به نشــانى 
مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ 43/000/000 ریال  بابت اصل خواسته  و 
پرداخت مبلغ 660/000 ریال بعنوان هزینه  دادرسى و پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت 
خسارت تاخیردرتادیه از تاریخ سر رسید95/12/26 لغایت اجراى حکم و همچنین محکوم 
علیه محکوم به پرداخت مبلغ 2/150/000 ریال بعنوان نیم عشردولتى .محکوم له: مهدى 
محمدى با وکالت مجید محمدى به نشانى: نجف آباد – جوزدان خ امام کوى عدل  پالك 
24ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه 
مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى 

که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را 
به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید572079/م الف-شعبه دوم 

شوراى حل اختالف نجف آباد/ 6/107
 ابالغ وقت رسیدگى 

آگهى ابالغ وقت دادرســى و ضمائم به خانم فرزانه داودى خواهان اقاى شــهروز عامرى 
دادخواستى مبنى بر مطالبه خسارت به طرفیت شــما  به این شورا تقدیم نموده و به کالسه 
98 / 180 ش 9 ح ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 3/ 7/ 98ساعت 5/30  عصر  تعیین گردیده 
است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به استناد ماده 73 ق . آ. د . م از نامبرده دعوت 
مى شود ، قبل از وقت رسیدگى جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به این شورا 
مراجعه نماید درغیر اینصورت طبق مقررات حکم غیابى صادر خواهد شد 573906 /م الف. 

مسئول دفتر شعبه 9 حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر/ 5/402 
ابالغ اجراییه

شماره پرونده: 139704002003001729/1 شماره بایگانى پرونده: 9702453/1 شماره 
آگهى ابالغیه: 139803802003000075 تاریخ صدور: 1398/02/30 آگهى ابالغ اجرائیه 
پرونده اجرائى شماره 139704002003001729 بدین وسیله به آقاى اکبر باقرهادى، نام 
پدر: حسن ساکن اصفهان شهرك ولیعصر خیابان علویه همایونى خیابان معرفت پالك 686 
کدپســتى 8174873551 که طبق گزارش مامور مربوطه آدرس شما شناسائى نگردیده، 
ابالغ مى شود که باستناد سند ازدواج شماره 11532 مورخ 1392/03/17 تنظیمى دفترخانه 
شــماره 133 ازدواج اصفهان مقدار "مهرالسنه ى حضرت زهرا (س) دویست و شصت و دو 
ریال و نیم تبرکًا و تعداد دویست عدد سکه ى تمام بهار آزادى و مقدار شصت مثقال طالى 
ساخته ى هجده عیار که تماماً بر ذمه ى زوج ثابت است که عندالمطالبه به زوجه خود بپردازد 
و نیز مبلغ سى میلیون ریال بابت هزینه سفر حج عمره بیت اله الحرام و مبلغ یک میلیارد ریال 
بابت خرید منزل مسکونى که بر ذمه زوج اســت که در زمان استطاعت مالى زوج به زوجه 
خود بپردازد" به مرضیه شفیعى على آبادى فرزند مسیح اله بدهکار مى باشید که بر اثر عدم 
پرداخت بستانکار درخواســت صدور اجرائیه نموده، پس از تشریفات قانونى اجرائیه صادر و 
پرونده اجرائى به شماره 139704002003001729 در این اداره مطرح مى باشد. لذا طبق 
ماده 18 آئین نامه اجراى مفاد اسناد رسمى به شما ابالغ مى گردد از تاریخ انتشار این آگهى 
که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است و فقط یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان 
درج و منتشر مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام و چنانچه ظرف مدت بیست روز از 
تاریخ این آگهى که روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید، 
عملیات اجرائى علیه شما جریان خواهد یافت. م الف: 575222 اسدى اورگانى- رییس اداره 

اجراى اسناد رسمى اصفهان  /6/108

سیب حاوى قند و فیبر طبیعى بوده، به طورى که به عنوان یک میان وعده خوب 
محسوب مى شود. 99 گرم از سیب سبز با پوست حاوى 52 کالرى است. همچنین 
براساس وزارت کشــاورزى آمریکا، همین میزان از سیب سبز 

بدون پوست 46 کالرى دارد.

افزایش حس سیرى
مصرف یک سیب ســبز تازه به جاى سیب 
خشک شده ممکن است به کنترل میزان 
کالرى دریافتى کمک کند. سیب حاوى 
آب است و باعث افزایش سریع حس 
سیرى مى شود. برخى از ویژگى هاى 
غذایى این میوه از جمله فیبر در پروسه 

خشک کردن سیب از بین مى رود.

سیب خشک شده
99 گرم ســیب حاوى مقدار کالرى کمترى 
نسبت به همین میزان از سیب خشک شده است. پروسه 
خشــک کردن این میوه باعث افزایش غلظت قند شده، همچنین 
تولیدکنندگان معموًال به محصوالت خشــک شــده افزودنى هاى قندى اضافه 

مى کنند که با این اوصاف میزان کالرى سیب در هر 28 گرم آن افزایش مى یابد.

سیب زرد
ارزش کالرى سیب زرد براســاس اندازه این میوه متفاوت است. یک عدد سیب 
با قطر تقریبى 3 – 5 ســانتیمتر 90 کالرى دارد. این میوه همچنین بدون چربى و 

پروتئین است.

موادمغذى
یک عدد سیب زرد حاوى کربوهیدرات در فرم فیبر و قند طبیعى است. کربوهیدرات 
100 درصد کالرى سیب زرد را تشکیل مى دهد. یک عدد سیب زرد نیز تقریباً 21 

گرم کربوهیدرات دارد که 4 گرم آن مربوط به فیبر است.

ویتامین ها و موادمعدنى
یک عدد سیب زرد حاوى 10 میلى گرم کلسیم، 10 میلى گرم فسفر، 159 میلى گرم 

پتاسیم و 8 میلى گرم ویتامین C است.

 کاهش وزن
مصرف ســیب ســبز در یک رژیم غذایى متعادل نقش مهمــى در کاهش وزن 
دارد. همچنین انواع خاصى از پلى فنول موجود در ســیب ممکن است به کاهش 
وزن کمک کند. پلى فنول ها موادشــیمیایى گیاهى مفیدى بــوده که به عنوان 
آنتى اکســیدان عمل کرده و از ســلول ها در برابر رادیکال هاى آزاد محافظت 

مى کنند.

محققان در مطالعه جدید خود بر تأثیر انجام میزان بیشترى از فعالیت هاى جسمى بر 
کاهش خطر مرگ زودهنگام در دوران میانسالى و پیرى تأکید کردند.

محققان پیش از این در بررسى هاى خود تأکید کرده اند که هر گونه سبک زندگى 
کم تحرك حتى نشستن، براى سالمت ضرر دارد. نداشتن فعالیت جسمى کافى 
براى مدت زمان 9 ساعت یا بیشتر در طول روز، غیر از زمان خواب، با افزایش خطر 

مرگ همراه است.
آشــپزى یا شستشــوى ظروف نمونه اى از فعالیت هاى جسمى سبک به حساب 
آمده، پیاده  روى سریع در دسته فعالیت هاى متوسط و دویدن در گروه فعالیت هاى 

جسمى شدید قرار گرفت.
به گفته محققان، خطر مرگ براى افرادى که فعالیت جسمى  نداشتند در مقایسه با 

افرادى که بیشترین فعالیت جسمى را داشتند، پنج برابر بیشتر بود.

دکتر منوچهــر قارونى، متخصــص قلب و عروق 
گفت: در حال حاضر سکته قلبى، از جمله بیشترین 
مشکالتى است که اغلب بیماران قلبى و عروقى در 
ایران به آن مبتال مى شــوند. پس از سکته قلبى، 
بیمارى هاى میوکاردیت و روماتیســمى از جمله 
مهمترین و شایع ترین مشکالت قلبى و عروقى در 

ایران به شمار مى روند.

این استاد دانشگاه علوم پزشکى تهران به مهمترین 
نشــانه هاى بیمارى قلبى اشــاره کــرد و افزود: 
رگ هاى انســان پس از تولد شروع به تنگ شدن 
مى کنند. در حال حاضر رگ اکثر مردم تنگ است 
اما وقتى این تنگى به 75 درصد برسد، تازه عالیم 

آن ظاهر مى شود.
رئیس پیشــین بیمارســتان امیراعلم اظهار کرد: 
ابتدا فرد تصــور مى کند که معــده اش درد دارد ( 
به خصوص زمانى که با انجام باد گلو، ســبک تر 
مى شــود). او تصور مى کند به علت خوردن آش 
رشــته یا ناپخته بودن لوبیا به این درد مبتال شده 
اســت. درد دســتش را نیز به آرتروز گردن ارتباط 

مى دهد. 
به گفته وى، فرد این نشــانه ها را ابتدا تشخیص 
نمى دهــد اما تمامــى این عالیم هنــگام انجام 
فعالیت،عصبانیــت یــا خوردن غذاى ســنگین، 

روى مى دهد که همگى بــه ناراحتى قلبى مربوط
 است. 

وى ادامــه داد: تابســتان ها هجــوم ریزگردها و 
زمستان ها انتشــار گاز مونواکسید کربن، وضعیت 
بیمارى این بیماران را بــه خطر مى اندازد بنابراین 
بیماران قلبى و عروقى باید مراقب باشند در این ایام 

کمتر از منزلشان خارج شوند.
قارونى بیان کرد: متأســفانه اغلب مردم به اشتباه 
تصور مى کننــد صبح زود (ســاعت 5 تا 6 صبح) 
بهترین زمــان براى انجام ورزش اســت در حالى 
که ورزش باید بین ساعت 12 ظهر تا 4 بعد از ظهر 
انجام شود زیرا قلب هنگام صبح اصًال آمادگى الزم 
را ندارد و فرد در این زمان مى تواند مستعد ابتال به 
سکته قلبى باشد. زمانى هم که هواى کالنشهرها 
آلوده است بیماران قلبى  عروقى حتمًا باید در داخل 

سالن ورزش کنند.

سیب حاوىقند و فیبر طبیعى بوده، به طورى ک
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99 گرم ســ
نسبت به همین میزان
خشــک کردن این میوه باعث افز
تولیدکنندگان معموًال به محصوالت خشــک ش
مى کنند که با این اوصاف میزان کالرى سیب در

محققان در مطالعه جدید خود بر تأثیر انجام میزان بیشترى از فعالیت هاى جسمى بر 
کاهش خطر مرگ زودهنگام در دوران میانسالى و پیرى تأکید کردند.

محققان پیش از این در بررسى هاى خود تأکید کرده اند که هر گونه سبک زندگى
کاف ال ف ا ا ال ا ك ک

سیب زرد یا سبز؛ کدام کالرى کمترى دارد؟ سیب زرد یا سبز؛ کدام کالرى کمترى دارد؟ 

نوشیدن چاى داغ مخاط گوارشى به ویژه مخاط مرى را آماده پذیرش مواد سرطان  زا مى کند 
و به همین علت در کشــورهایى که عادت به مصرف چاى داغ دارند، میزان ابتال به این 
سرطان بیشتر است. سرطان مرى ششمین سرطان منجر به مرگ در میان مبتالیان به انواع 
سرطان ها در جهان و چهارمین سرطان در کشورهاى در حال توسعه است. اما متأسفانه در 

بین کشورهاى پرخطر، ایران داراى باالترین میزان سرطان مرى در جهان است. 
باید توجه داشت که سرعت نوشــیدن چاى و نه میزان مصرف آن در بروز سرطان مرى 
نقش دارد. تاکنون ارتباطى بین مقدار چاى مصرفى و خطر سرطان مرى دیده نشده است. 
نوشیدن یک فنجان چاى در ظرف مدتى کمتر از دو دقیقه پس از ریختن آن، خطر سرطان 
مرى را در مقایسه با چایى که چهار تا پنج دقیقه پس از ریختن نوشیده مى شود، پنج برابر 

افزایش مى دهد. 
پژوهشگران امیدوارند این یافته ها به درك اینکه چرا در میان بعضى از جوامع غیر اروپایى، 
خطر مبتال شدن به سرطان مرى بیشتر است، کمک کند: «نوشیدن چاى بخشى از بسیارى 
فرهنگ هاست. این تحقیقات مسلماً نشان نمى دهد که صرفاً نوشیدن چاى بد است، بلکه 
این تحقیقات فراهم آورنده شواهد بیشترى در این باره است که خوردن و نوشیدن غذاها 
و نوشیدنى هاى داغ به طور منظم، مى تواند خطر ابتال به سرطان مرى را افزایش دهد.» 

«اولیور چایلدز»، سخنگوى مطالعات سرطان در بریتانیا، با بیان این مطلب مى گوید: در 
شمال ایران مردم به صورت عادت روزانه، چاى بسیار داغ مى نوشند. ما بریتانیایى ها هم 
عادت به نوشیدن چاى داریم، ولى معموًال آن را با افزودن کمى شیر سرد مى نوشیم که در 

نتیجه چاى آن قدر داغ نیست که خطر سرطان مرى را افزایش دهد.

چند دقیقه بعد از ریختن چاى آن را بنوشیم؟

متخصصان به افــراد توصیه مى کنند 
درد و گرفتگــى عضالت پــا را جدى 
بگیرنــد، زیرا مى تواند نشــانه بیمارى 
کبدى باشد. معموًال گرفتگى عضالت 
از جمله نشــانه هایى به حساب مى آید 
که در تشخیص بیمارى کبدى نادیده 
گرفته مى شود. هرچند، شواهد پزشکى 
کافى وجود دارد که نشان دهنده شیوع 
گرفتگــى عضــالت در مبتالیان به 

بیمارى سیروز کبدى است.  
به گفته متخصصان، شــیوع گرفتگى 
عضــالت در مبتالیــان بــه بیمارى 
ســیروز بین 22 تا 88 درصــد متغیر 
اســت و به تعاریف متعدد از گرفتگى 
بســتگى دارد. مکانیزم مشخصى که 
باعث مى شود مبتالیان به این بیمارى 
کبدى دچار گرفتگى عضالت شــوند 
به خوبى مورد بررســى قــرار نگرفته

 اســت. هرچند، دالیلى وجود دارد که 
نشان مى دهد سوخت و ســاز انرژى، 
عملکــرد عصب هــا، الکترولیت ها و 
حجم پالســما در گرفتگى غیر ارادى 

عضالت به ویژه در ناحیه پا نقش دارند. 
در ماه مارس گروهى از محققان ژاپنى 
تحقیقاتــى انجــام داده و دریافتند که 
گرفتگى عضالت تقریبًا در مبتالیان به 
بیمارى مزمن کبدى به وفور مشاهده 

مى شود.
یافته ها حاکى از آن اســت که بیماران 
مبتال به بیمارى کبد چرب غیر الکلى نیز 
به دلیل کاهش حجم عضالنى، مستعد 

گرفتگى در این ناحیه هستند.
همچنین گرفتگى عضالت پا مى تواند 
بر اثــر بیمارى ها و شــرایط دیگرى از 
جمله باردارى،  ورزش سنگین و مصرف 
برخى انواع داروها همچون استاتین ها 
باشد اما بهترین راه براى مشخص شدن 
علت دقیق گرفتگى عضالت پا مشورت 

با پزشک است.
 برخــى از موارد گرفتگــى عضالت پا 
نگران کننده نیستند اما درصورتى  که 
بر کیفیت زندگى اثر گذاشته و خواب را 
مختل کند الزم است به پزشک مراجعه 

شود.

نتایج تحقیقات نشان مى دهند افرادى 
که ضریب هوشــى باالترى در کودکى 
داشــتند، خطر ابتال به بیمــارى هایى 
مانند سرطان ریه، بیمارى هاى قلبى و 

سکته هاى مغزى کمترى داشتند.
افراد باهوش مسن و خردمند مخصوص 
داستان ها و افسانه ها نیستند و به نظر 
مى رسد افراد باهوش، عمر طوالنى ترى 
نسبت به سایرین دارند به عنوان مثال 
«اسحاق نیوتن» در ســن 84 سالگى، 
«برتراند راسل» فیلسوف و ریاضیدان 
در 97 سالگى و «ریتالوى مونتالچینى»، 
نوروبیولوژیست برنده جایزه نوبل نیز در 

103 سالگى از دنیا رفتند.
اگرچه خدمــات درمانى بــا طول عمر 

بیشــتر ارتباط دارند  اما نتایج مطالعات 
نشــان مى دهد که ممکن است ارتباط 
ظریف تــرى بین طول عمــر و هوش 

وجود داشته باشد.
نتایج یــک تحقیق نشــان داد افرادى 
که ضریب هوشــى باالترى در کودکى 
داشــتند، خطر ابتال به بیمــارى هایى 
مانند سرطان ریه، بیمارى هاى قلبى و

ســکته هاى مغزى کمترى داشتند که 
این عوامل موجــب افزایش طول عمر 

مى شود.
در واقع این آمار بیانگــر انتخاب هاى 
بهتر در شــیوه زندگى، مانند رژیم هاى 
غذایى سالم و میزان پایین تر از استعمال 

دخانیات باشد.

گرفتگى عضالت پا 
نشانه بیمارى کبدى

تأثیر
 هوش باال 
بـر افزایش 

طول عمر!

صبح زود زمان مناسبى براى ورزش نیست

ى 
ر 
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براى 
به تأخیر انداختن مرگ

 چه کنیم؟
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مشارکت و استقبال بى نظیر شــهروندان اصفهانى و البته 
مهمانانى که از دیگر استان هاى کشور در برپایى اختتامیه 
برنامه «تابستانه» که به همت بخش هاى مختلف سازمان 
فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان در میدان 
امام(ره) اصفهان برپا شــده بود، این میدان تاریخى زیبا را 
در آدینه اى که گذشت، مبدل به میدان بازى بزرگى براى 
خانواده ها در هر سنینى کرده بود و شبى خاطره انگیز را براى 

همشهریان اصفهانى رقم زد.
سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان در 
طول فصل تابستان برنامه هاى اوقات فراغت را براى همه 
اقشار سنى به خصوص نوجوانان و جوانان تدارك دید که 
همواره با استقبال مردم در محالت، پارك ها و فضاهاى مفرح 
همراه بوده است. اما این بار این برنامه هاى بازى و تفریح در 
ابعاد گسترده تر و بازى هاى مختلف بومى، محلى و بازى هاى 
مدرن به عنوان مراسم اختتامیه «تابستانه» با شعار «شهر 
فعال، شهروند شاد» در میدان امام(ره) اصفهان و در غروبى 
مفرح برپا شده بود و دور تا دور میدان امام(ره) اصفهان براى 
بازى هاى مختلف با مربیان کارآزموده، مهیا بود تا هر کسى 

در هر سنى بتواند از این بازى ها استفاده کند.
در این میدان بزرگ تاریخى، فرزندان به همراه والدین خود و 
در کنار هم بازى هاى فکرى، مدرن، بومى- محلى و... را اجرا 
مى کردند و حتى بسیارى از مسئوالن نیز در میدان امام(ره) 
اصفهان، خانواده هاى خود را همراه آورده بودند تا بتوانند از 
این فضاها و بازى ها بهره گیرند و در یک کالم جمعه اول 
شهریور 98، میدان امام(ره) میدان بازى شده بود و مردم در 

هر سنى لبخند به لب، روزى شاد و بانشاط را سپرى کردند.
معاون ســازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى 
اصفهان که چند ساعتى در میدان امام(ره) اصفهان شخصًا 
برنامه ها را زیر نظر داشته و رصد مى کرد به «نصف جهان» 
گفت: این ویژه برنامه آیتم ویژه برنامه هاى اوقات فراغت 

سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان 
در قالب سرفصل تابستانه و نشاط استان برگزار شده است.

محمد عیدى با بیان اینکه در طول تابســتان، برنامه هاى 
اوقات فراغــت در ابعــاد کوچک تــر در مناطق مختلف 
شهردارى هاى 15گانه و محالت مختلف با مشارکت مردم 
انجام شد، افزود: در برنامه میدان امام(ره) اصفهان بیش از 
400 نوع بازى فکرى، حرکتــى، مدرن و بومى- محلى در 
دور تا دور میدان مهیا شده تا خانواده ها و فرزندانشان با این 

بازى ها آشنا شوند و از آنها استفاده کنند. 
وى ادامه داد: با اجراى اینگونه برنامه ها، شهردارى اصفهان 
و سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى نشان داد 

به حقوق شهروندان احترام مى گذارد.
عیدى مى گوید: در این برنامه ها در قالب برنامه هاى اوقات 
فراغت که مى تواند نشاط و شادى را ترویج دهد، کنشگران، 
مردم و شــهروندان حضور دارند و فعالیت هــا و بازى ها با 
مشارکت خودجوش حداکثرى همراه با تفریح آنها صورت 
مى پذیرد و ما با برگزارى این قبیل برنامه ها درب خانه ها را 

کوبیده ایم تا نشاط را در سطح شهر، نهادینه کنیم.
مدیر منطقه 3 شهردارى اصفهان نیز گفت: این برنامه در 
میدان امام(ره) اصفهان در حقیقت مراسم اختتامیه جشنواره 
فرهنگى، ورزشى و تفریحى با شعار «شهر فعال، شهروند 
شاد» است که در چند ماه اخیر با نام «تابستانه» در مناطق 
مختلف از جملــه در محالت منطقه 3 با مشــارکت مردم 

اجرایى شده است.
حســین کارگر با بیان اینکه در یک روز تعطیل، توانستیم 
لحظاتى شــاد براى خانواده ها فراهم کنیم، افزود: اینگونه 
برنامه ها موجب افزایش نشاط، شادى و امید در خانواده ها 

شده و ترویج فرهنگ تفریح در خانواده ها به شمار مى رود.
رئیس شوراى اسالمى شهر اصفهان نیز به «نصف جهان» 
گفت: از اینکه در یک روز تعطیل در میدان امام(ره) اصفهان، 
شاهد حضور گسترده والدین به همراه فرزندانشان بوده که 

بازى هاى مختلفى را با شادى و نشاط انجام مى دهند بسیار 
خوشحالم.

علیرضا نصراصفهانى گفت: اینگونه برنامه ها به همراه خود 
تحرك، نشاط، شادمانى و مشارکت شهروندان را به دنبال 
داشته و حکایت از آن دارد که برنامه منحصر به گروه خاصى 
نبوده، محصور نیست و سراسرى شده و حتى در محله هاى 
مختلف شهردارى هاى 15گانه شهر اصفهان براى مردم به 

اجرا گذاشته شده است.
نصر اصفهانى گفت: برنامه هاى «تابستانه» ابتدا با حدود 
50 تا 60 برنامه و بازى آغاز شد که امروز و در این مکان به 
بیش از 400 بازى رسیده که در هر بخش از میدان امام(ره) 
اصفهان، یک برنامه برپا بوده و خانواده ها در کنار فرزندان 
خود به تفریــح مى پردازند و از برنامه ها بــه نحو مطلوب 

استفاده مى کنند.
رئیس شوراى شهر اصفهان از معاونت سازمان فرهنگى، 
اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان و همه همکارانشان در 
بخش هاى مختلف که با حداقل هزینه، دل در گرو اصفهان 
داشته و براى سرزندگى و پویایى در شهر با اجراى اینگونه 

برنامه ها تالش مى کنند، قدردانى کرد.
وى تقارن برگزارى سى و دومین جشنواره فیلم هاى کودکان 
و نوجوانان و برنامه هاى «تابســتانه» سازمان فرهنگى، 
اجتماعى و ورزشى شــهردارى و اجراى برنامه هاى متنوع 
در گذر چهارباغ را موجب پویایى بیشتر در شهر اصفهان و 
رخدادهاى مطلوب خواند و به همه تالشگران که به مردم 

خدمات ارائه مى کنند دست مریزاد گفت.
نصر در ادامه افزود: مشارکت مردم، انگیزه مسئوالن و دست 
اندرکاران برگزارى اینگونه برنامه هــا را براى انجام کار و 
استمرار آن، دو چندان مى کند و در سایه این اتفاقات، اعتماد 
مردم که ســرمایه بزرگى براى مدیریت شهرى است رقم 

خورده و مى خورد.
معاون ورزشى- تفریحى ســازمان فرهنگى، اجتماعى و 

ورزشى شــهردارى اصفهان نیز به «نصف جهان» گفت: 
برنامه ریزى ویژه برنامه «شــهر فعال، شــهروند شاد» از 
سال 97، در معاونت سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى 
شهردارى اصفهان به معاونت اوقات فراغت محول شد و با 
انجام کار کارشناسى و اینکه کانون هر خانواده، فرزند است 
برنامه هایى طراحى شد و جلسات متعددى هم با شهرداران و 

معاونت هاى فرهنگى شهردارى ها برگزار کردیم.
حبیب ا... ناظریان با بیان اینکه شهردار و شوراى شهر اصفهان 
بر برنامه هاى شاد و بانشاط تأکید داشتند، افزود: در این مدت 
ما برنامه هاى شاد و بانشــاطى را در پارك ها، فضاهاى باز 
و... براى شــهروندان در مناطق و محالت مختلف تدارك 
دیدیم و امروز در اســتمرار این برنامه هــا، این ویژه برنامه 
اصلى «تابستانه» اســت که در میدان امام(ره) اصفهان با 
حضور گسترده مردم برگزار شده که بیشتر شامل بازى هاى 
ورزشى، بومى و... است. این در حالى است که امروز شاهد 
چوگان بازى، بازى هاى روباتیک، بازى هاى بومى- محلى، 

طناب کشى و... بودیم.
وى استقبال مردم در یک روز تعطیل از این بازى ها را بى نظیر 
دانست و گفت: این برنامه اختتامیه اوقات فراغت در حالى رخ 
داد که در آن نه خبرى از سخنرانى و نه از چیده شدن صندلى 
و... بود بلکه مردم و خانواده ها همواره به بازى مورد عالقه 

خود فکر کرده و به آن مى پرداختند.
رئیس اداره امور تفریحى ســازمان فرهنگى، اجتماعى و 
ورزشى شهردارى اصفهان هم گفت: با توجه به اینکه امروزه 
مباحث تفریحى و تا حدى ورزشى از خانواده ها رو گردانده، ما 
با هدف آشنایى خانواده ها با ورزش هاى بومى- محلى نسبت 
به معرفى این بازى ها که در گذشته ترویج داشته و همچنین 
بازى هاى فکرى و... در میدان امام(ره) اصفهان در یک روز 
تعطیل اقدام کردیم، تا خانواده ها بتوانند به همراه فرزندانشان 

با این بازى ها آشنا شوند و از آنها استفاده کنند.
نفیسه گلشــیرازى با بیان اینکه 400 نوع بازى در میدان 

امام(ره) اصفهــان براى خانواده ها آماده شــده بود، افزود: 
کودکان دوساله تا شهروندان 90 ساله مى توانستند از این 

بازى ها استفاده کنند و روزى پرنشاط داشته باشند.
وى خاطرنشــان کرد: این بازى هــا در مدل هاى فکرى، 
جنبشى، مهارتى و جنبشى فکرى بوده و حتى به گونه اى 
«شهر مشــاغل» در محدوده اى از میدان تعبیه شد تا افراد 

بتوانند آنها را فرا گیرند.
رئیس اداره امور تفریحى ســازمان فرهنگى، اجتماعى و 
ورزشى شــهردارى اصفهان گفت: برخى از این بازى ها به 
گونه اى است که مادران این بازى ها را مى توانند در منزل به 
فرزندانشان آموزش دهند و بدینسان در خانواده همبستگى 

بیشترى ایجاد شود.
گلشیرازى مى گوید: با برگزارى اینگونه برنامه ها، ما به دنبال 
جریان سازى در تفریحات سالم و فعال هستیم که مى تواند 
پویایى به ارمغان داشته باشــد تا از آسیب هاى اجتماعى در 

جامعه کاسته شود.
وى برگزارى بازى هاى مختلف در پارك ها را بهترین روش 
براى کاهش آسیب ها مى داند و مى گوید: ما نمونه هایى را 
شاهد بودیم که یک نوجوان بزهکار که شاهد این برنامه ها 
در پارك بوده، به سوى آنها سوق پیدا کرده و حتى در زمره 

لیدرهاى برنامه ما شد و از آسیب مصون ماند.
اما کودکى که در میدان امام(ره) اصفهان از ابتدا تا انتها به 
بازى مشغول بود گفت که دوست ندارد شب تمام شود و به 
خانه بازگردد و از والدینش قول گرفت کــه هر روز او را به 

میدان امام(ره) براى بازى بیاورند.
خانمى تحصیلکرده هم به «نصف جهــان» گفت: امروز 
فرصتى دســت داد تا از میدان انقالب تا میــدان امام(ره) 
اصفهان را پیاده طى کنم که در این مســیر شور و نشاط و 
شادابى را در چهره مردم دیدم و اوج آن در میدان امام(ره) بود.
وى افزود: اینکه مسئوالن شهردارى اصفهان و بخش هاى 
مختلف آن از کمترین امکانات، بهتریــن فضاها را براى 
خانواده ها آماده کــرده و به خانواده ها یادآورى شــد که با 
کمترین هزینه مى توان شــادابى را به خانه ها برد و براى 
خانواده ها محیطى شاد را فراهم کرد کار بسیار شایسته اى 
بود. جوانى ورزشکار هم به «نصف جهان» گفت: ویژه برنامه 
سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان 
براى همه سنین قابل استفاده بود و مربیان راهنمایى هایى 
اصولى براى آشنا کردن شــهروندان داشتند که امید است 
این برنامه ها همچنان در طول ســال در اصفهان استمرار 

داشته باشد. 

تلفنآدرسنام مرکز 
تلفن : 36680022کیلومتر6 جاده شیراز - مرکز آموزش شهید وطن پور اصفهان مرکز علمى کاربردى هوانیروز شهید وطن پور

تلفن : 36616771 پل خواجو ، بلوار آینه خانه ، جنب جمعیت هالل احمرمرکز علمى کاربردى هالل احمر

تلفن: 8-46404656  هرند ، بلوار شهداى قهىمرکز علمى کاربردى هرند

تلفن: 4-42726461 نجف آباد، میدان آزادگان، انتهاى  بلوار طالقانى، جنب شرکت گازمرکز علمى کاربردى نجف آباد

تلفن : 52670900 مبارکه، بلوار خلیج فارس ،محله 1 صفاییه ، میدان فرهنگ، پالك 34667مرکز علمى کاربردى مبارکه

تلفن : 57240051 گلپایگان، میدان دفاع مقدس، ابتداى بلوار سپاهمرکز علمى کاربردى گلپایگان

تلفن : 34475401میدان قدس - ابتداى خیابان مصلى مرکز علمى کاربردى گروه صنعتى انتخاب

تلفن :2-52374061بعد از پلیس راه اصفهان - شیراز، روبروى شهرك صنعتى مبارکه، ضلع غربى شرکت فوالد ماهانمرکز علمى کاربردى فوالد ماهان سپاهان

تلفن:42413344علویجه، بلواردانشگاهمرکز علمى کاربردى علویجه

تلفن :  33339929میدان جمهورى اسالمى ، خیابان  امام خمینى ،قبل از چهار راه رهنانمرکز علمى کاربردى عتیق

تلفن: 36295194 خیابان دانشگاه- جنب مرکز آموزش توپخانه و موشک هاى شهید صیاد شیرازىمرکز علمى کاربردى شهید صیاد نزاجا

تلفن:35248880 خیابان جى - نبش اتوبان شهید آقا بابایى - جنب تاالر شهروند مرکز علمى کاربردى شهردارى هاى استان اصفهان

تلفن :  54402773اردستان، مهاباد، فلکه آقا بزرگ ،خیابان دانش،جنب بیمارستانمرکز علمى کاربردى شهردارى مهاباد

تلفن : 36643088  خیابان ارباب - جنب هیات پزشکى ورزشى اصفهان - پالك 120مرکز علمى کاربردى شرکت مهندسى آسانسور و پله برقى آسمان فراز چهلستون

تلفن: 35244519 میدان احمد آباد، خیابان جى، بعد از هتل نگین،  ابتداى خیابان الله،پالك 20مرکز علمى کاربردى شرکت تولید فرش ایران سپهر

52221851 زرین شهر ،خ فردوسى ،انتهاى خیابان والفجر، پالك 217مرکز علمى کاربردى زرین شهر

تلفن : 52573386میدان قائمیه،ابتداى اتوبان ذوب آهن،بلوار شفق،مجموعه ادارى آموزشى ذوب آهنمرکز علمى کاربردى ذوب آهن اصفهان

خیابان آیت اله کاشانى -روبروى بیمارستان کاشانى - کوچه شهید احمدرضا نعمتى مرکز علمى کاربردى دادگسترى کل استان اصفهان
تلفن : 32372674 مقابل کوچه امامزاده ستى فاطمه (س)

تلفن : 463223559  خور وبیابانک ، بلوار دانشگاه،پالك 161مرکز علمى کاربردى خور و بیابانک

تلفن: 33803972میدان استقالل - کیلومتر یک بزرگراه آزادگان - مجتمع صنعت آب و برقمرکز علمى کاربردى جهاددانشگاهى اصفهان

تلفن : 42227173 تیران، کیلومتر 3 جاده تیران- دارانمرکز علمى کاربردى تیران و کرون

تلفن : 32679018  خیابان بزرگمهر ، جنب بیمارستان شهید صدوقى، کوى آیت اله شهرستانى،پالك 27مرکز علمى کاربردى آموزش جامعه اسالمى کارگران

تلفن : 54721244 آران وبیدگل، میدان حضرت ابوالفضل(ع)-خیابان حضرت ابوالفضل (ع)مرکز علمى کاربردى آران وبیدگل

تلفن : 32222295 چهارباغ پایین ،حد فاصل دروازه دولت و چهارراه تختى، بعد از کوچه مسجد سرخىمرکز علمى کاربردى انصار المهدى

تلفن :  36516834  بزرگراه شهید دستجردى، مجموعه اصفهان سیتى سنتر،طبقه سوممرکز علمى کاربردى اصفهان سیتى سنتر

تلفن : 32371061خیابان طیب روبه روى ارگ جهان نما - خیابان سرلت - نبش کوچه ایمان مرکز علمى کاربردى    خدمات علمى صنعتى اصفهان

تلفن : 372526550 بهاران - بلوار خلیج فارس - جنب شرکت شیمیدارویى امین مرکز علمى کاربردى  خانه کارگر شماره23

تلفن :55437700کاشان-بلوار امام رضا(ع)،انتهاى خیابان پاسگاه،جنب خیابان مخابراتمرکز علمى کاربردى  خانه کارگر 17

تلفن :32215800میدان امام حسین ، خیابان چهارباغ عباسى، ابتداى کوچه کازرونى مرکز علمى کاربردى  بانک ملت

دانشگاه جامع علمى کاربردى استان اصفهان  
در 31 مرکز آموزشى استان  در رشته هاى 

مهارتى و شغل محور در دوره هاى کاردانى و  
کارشناسى ناپیوسته دانشجو مى پذیرد

آدرس دفتر مرکزى : 
اصفهان - خیابان کاوه شمالى-جنب خیابان تربیت معلم- نبش سه راه شهردارى تلفن:36037

 �علمى �شو�کاربردى �شو � علمى �شو�کاربردى �شو

روش گزینش دانشجو درکاردانى و کارشناسى ناپیوسته:
گزینش دانشــجو در هر یک از کدرشته محل هاي تحصیلی براســاس معدل کل مندرج در 
گواهینامه معتبر دیپلم، نوع دیپلم و براى کارشناسى ناپیوسته گواهینامه کاردانى، نوع مدرك 
کاردانى همچنین سهمیه هاي آزاد، شــاغل، رزمندگان، بومی بودن و با توجه به صالحیت هاي 
عمومی داوطلبان براساس ضوابط دانشگاه جامع علمی - کاربردي و مصوبات مربوط صورت 

می گیرد. 

ثبت نام بدون آزمون
گروه هاى آموزشى  :

 صنعت-  مدیریت و خدمات اجتماعى - فرهنگ و هنر - کشاورزى 

برخى رشته هاى جدید درمقطع کاردانى: 
کاردانى حرفه اى موســیقى ، نوازندگى ســاز ایرانى، کاردانى حرفه اى هنرهاى تجســمى - 
گرافیک،کاردانى حرفه اى آرایش زنانه، کاردانى حرفه اى پیرایش زنانه ،کاردانى حرفه اى قنادى 
،کاردانى فنى عمران - شبکه و تصفیه خانه آب،کاردانى فنى عمران -بتن، کاردانى فنى کنترل 
کیفیت مواد غذایى،کاردانى فنى باغبانى - تولیدات گلخانه اى، کاردانى حرفه اى طراحى لباس، 

کاردانى حرفه اى سینما - تدوین فیلم و....

 برخى رشته هاى جدید در مقطع کارشناسى : 
کارشناسى حرفه اى تربیت مربى پیش دبستانى،مهندسى فناورى صنایع بسته بندى - محصوالت 
کشاورزى، مهندسى فناورى عمران - ساختمان سازى،کارشناسى حرفه اى مدیریت تامین و 
فروش محصوالت غذایى، کارشناسى حرفه اى طراحى و تکنولوژى دوخت، کارشناسى حرفه اى 
طراحى و تکنولوژى دوخت، کارشناسى حرفه اى حسابدارى - حسابدارى خدمات و آثار فرهنگى 
و هنرى، کارشناسى حرفه اى نقاشى - نگارگرى و زرنگاره، کارشناسى حرفه اى روابط عمومى 

- الکترونیک و....

براى دیدن لیست سایر رشته ها و مراکز علمى کاربردى مجرى دوره به سایت :
www.es.uast.ac.ir 

مراجعه نمایید.

www.sanjesh.orgثبت نام در سایت

ساسان اکبرزاده

مشارکت و استقبال بى نظیر شــهروندان اصفهانى و البته 
مهمانانى که از دیگر استان هاى کشور در برپایى اختتامیه 
برنامه «تابستانه» که به همت بخش هاى مختلف سازمان 
فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان در میدان 
امام(ره) اصفهان برپا شــده بود، این میدان تاریخى زیبا را 
در آدینه اى که گذشت، مبدل به میدان بازى بزرگى براى 
خانواده ها در هر سنینى کرده بود و شبى خاطره انگیز را براى 

همشهریان اصفهانى رقم زد.
سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان در 
طول فصل تابستان برنامه هاى اوقات فراغت را براى همه 
اقشار سنى به خصوص نوجوانان و جوانان تدارك دید که 
همواره با استقبال مردم در محالت، پارك ها و فضاهاى مفرح 
همراه بوده است. اما این بار این برنامه هاى بازى و تفریح در 
ابعاد گسترده تر و بازى هاى مختلف بومى، محلى و بازى هاى 
مدرن به عنوان مراسم اختتامیه «تابستانه» با شعار «شهر 
فعال، شهروند شاد» در میدان امام(ره) اصفهان و در غروبى 
مفرح برپا شده بود و دور تا دور میدان امام(ره) اصفهان براى 
بازى هاى مختلف با مربیان کارآزموده، مهیا بود تا هر کسى 

در هر سنى بتواند از این بازى ها استفاده کند.
در این میدان بزرگ تاریخى، فرزندان به همراه والدین خود و 
در کنار هم بازى هاى فکرى، مدرن، بومى- محلى و... را اجرا 
مى کردند و حتى بسیارى از مسئوالن نیز در میدان امام(ره) 
اصفهان، خانواده هاى خود را همراه آورده بودند تا بتوانند از 
این فضاها و بازى ها بهره گیرند و در یک کالم جمعه اول 
8شهریور 98، میدان امام(ره) میدان بازى شده بود و مردم در 

هر سنى لبخند به لب، روزى شاد و بانشاط را سپرى کردند.
معاون ســازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى 
اصفهان که چند ساعتى در میدان امام(ره) اصفهان شخصًا 
برنامه ها را زیر نظر داشته و رصد مى کرد به «نصف جهان» 
گفت: این ویژه برنامه آیتم ویژه برنامه هاى اوقات فراغت 

سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان 
در قالب سرفصل تابستانه و نشاط استان برگزار شده است.

محمد عیدى با بیان اینکه در طول تابســتان، برنامه هاى 
اوقات فراغــت در ابعــاد کوچک تــر در مناطق مختلف 
5شهردارى هاى 15گانه و محالت مختلف با مشارکت مردم 
انجام شد، افزود: در برنامه میدان امام(ره) اصفهان بیش از 
400 نوع بازى فکرى، حرکتــى، مدرن و بومى- محلى در 
دور تا دور میدان مهیا شده تا خانواده ها و فرزندانشان با این 

بازى ها آشنا شوند و از آنها استفاده کنند. 
وى ادامه داد: با اجراى اینگونه برنامه ها، شهردارى اصفهان 
و سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى نشان داد 

به حقوق شهروندان احترام مى گذارد.
عیدى مى گوید: در این برنامه ها در قالب برنامه هاى اوقات 
فراغت که مى تواند نشاط و شادى را ترویج دهد، کنشگران، 
مردم و شــهروندان حضور دارند و فعالیت هــا و بازى ها با 
مشارکت خودجوش حداکثرى همراه با تفریح آنها صورت 
مى پذیرد و ما با برگزارى این قبیل برنامه ها درب خانه ها را 

کوبیده ایم تا نشاط را در سطح شهر، نهادینه کنیم.
3مدیر منطقه 3 شهردارى اصفهان نیز گفت: این برنامه در 
میدان امام(ره) اصفهان در حقیقت مراسم اختتامیه جشنواره 
فرهنگى، ورزشى و تفریحى با شعار «شهر فعال، شهروند 
شاد» است که در چند ماه اخیر با نام «تابستانه» در مناطق 
3مختلف از جملــه در محالت منطقه 3 با مشــارکت مردم 

اجرایى شده است.
حســین کارگر با بیان اینکه در یک روز تعطیل، توانستیم 
لحظاتى شــاد براى خانواده ها فراهم کنیم، افزود: اینگونه 
برنامه ها موجب افزایش نشاط، شادى و امید در خانواده ها 

شده و ترویج فرهنگ تفریح در خانواده ها به شمار مى رود.
رئیس شوراى اسالمى شهر اصفهان نیز به «نصف جهان» 
گفت: از اینکه در یک روز تعطیل در میدان امام(ره) اصفهان، 
شاهد حضور گسترده والدین به همراه فرزندانشان بوده که 

بازى هاى مختلفى را با شادى و نشاط انجام مى دهند بسیار 
خوشحالم.

علیرضا نصراصفهانى گفت: اینگونه برنامه ها به همراه خود 
تحرك، نشاط، شادمانى و مشارکت شهروندان را به دنبال 
داشته و حکایت از آن دارد که برنامه منحصر به گروه خاصى 
نبوده، محصور نیست و سراسرى شده و حتى در محله هاى 
5مختلف شهردارى هاى 15گانه شهر اصفهان براى مردم به 

اجرا گذاشته شده است.
نصر اصفهانى گفت: برنامه هاى «تابستانه» ابتدا با حدود 
0 تا 60 برنامه و بازى آغاز شد که امروز و در این مکان به  50
0بیش از 400 بازى رسیده که در هر بخش از میدان امام(ره) 
اصفهان، یک برنامه برپا بوده و خانواده ها در کنار فرزندان 
خود به تفریــح مى پردازند و از برنامه ها بــه نحو مطلوب 

استفاده مى کنند.
رئیس شوراى شهر اصفهان از معاونت سازمان فرهنگى، 
اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان و همه همکارانشان در 
بخش هاى مختلف که با حداقل هزینه، دل در گرو اصفهان 
داشته و براى سرزندگى و پویایى در شهر با اجراى اینگونه 

برنامه ها تالش مى کنند، قدردانى کرد.
وى تقارن برگزارى سى و دومین جشنواره فیلم هاى کودکان 
و نوجوانان و برنامه هاى «تابســتانه» سازمان فرهنگى، 
اجتماعى و ورزشى شــهردارى و اجراى برنامه هاى متنوع 
در گذر چهارباغ را موجب پویایى بیشتر در شهر اصفهان و 
رخدادهاى مطلوب خواند و به همه تالشگران که به مردم 

خدمات ارائه مى کنند دست مریزاد گفت.
نصر در ادامه افزود: مشارکت مردم، انگیزه مسئوالن و دست 
اندرکاران برگزارى اینگونه برنامه هــا را براى انجام کار و 
استمرار آن، دو چندان مى کند و در سایه این اتفاقات، اعتماد 
مردم که ســرمایه بزرگى براى مدیریت شهرى است رقم 

خورده و مى خورد.
معاون ورزشى- تفریحى ســازمان فرهنگى، اجتماعى و 

ورزشى شــهردارى اصفهان نیز به «نصف جهان» گفت: 
برنامه ریزى ویژه برنامه «شــهر فعال، شــهروند شاد» از 
7سال 97، در معاونت سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى 
شهردارى اصفهان به معاونت اوقات فراغت محول شد و با 
انجام کار کارشناسى و اینکه کانون هر خانواده، فرزند است 
برنامه هایى طراحى شد و جلسات متعددى هم با شهرداران و 

معاونت هاى فرهنگى شهردارى ها برگزار کردیم.
حبیب ا... ناظریان با بیان اینکه شهردار و شوراى شهر اصفهان 
بر برنامه هاى شاد و بانشاط تأکید داشتند، افزود: در این مدت 
ما برنامه هاى شاد و بانشــاطى را در پارك ها، فضاهاى باز 
و... براى شــهروندان در مناطق و محالت مختلف تدارك 
دیدیم و امروز در اســتمرار این برنامه هــا، این ویژه برنامه 
اصلى «تابستانه» اســت که در میدان امام(ره) اصفهان با 
حضور گسترده مردم برگزار شده که بیشتر شامل بازى هاى 
ورزشى، بومى و... است. این در حالى است که امروز شاهد 
چوگان بازى، بازى هاى روباتیک، بازى هاى بومى- محلى، 

طناب کشى و... بودیم.
وى استقبال مردم در یک روز تعطیل از این بازى ها را بى نظیر 
دانست و گفت: این برنامه اختتامیه اوقات فراغت در حالى رخ 
داد که در آن نه خبرى از سخنرانى و نه از چیده شدن صندلى 
و... بود بلکه مردم و خانواده ها همواره به بازى مورد عالقه 

خود فکر کرده و به آن مى پرداختند.
رئیس اداره امور تفریحى ســازمان فرهنگى، اجتماعى و 
ورزشى شهردارى اصفهان هم گفت: با توجه به اینکه امروزه 
مباحث تفریحى و تا حدى ورزشى از خانواده ها رو گردانده، ما 
با هدف آشنایى خانواده ها با ورزش هاى بومى- محلى نسبت 
به معرفى این بازى ها که در گذشته ترویج داشته و همچنین 
بازى هاى فکرى و... در میدان امام(ره) اصفهان در یک روز 
تعطیل اقدام کردیم، تا خانواده ها بتوانند به همراه فرزندانشان 

با این بازى ها آشنا شوند و از آنها استفاده کنند.
0نفیسه گلشــیرازى با بیان اینکه 400 نوع بازى در میدان 

امام(ره) اصفهــان براى خانواده ها آماده شــده بود، افزود: 
0کودکان دوساله تا شهروندان 90 ساله مى توانستند از این 

بازى ها استفاده کنند و روزى پرنشاط داشته باشند.
وى خاطرنشــان کرد: این بازى هــا در مدل هاى فکرى، 
جنبشى، مهارتى و جنبشى فکرى بوده و حتى به گونه اى 
«شهر مشــاغل» در محدوده اى از میدان تعبیه شد تا افراد 

بتوانند آنها را فرا گیرند.
رئیس اداره امور تفریحى ســازمان فرهنگى، اجتماعى و 
ورزشى شــهردارى اصفهان گفت: برخى از این بازى ها به 
گونه اى است که مادران این بازى ها را مى توانند در منزل به 
فرزندانشان آموزش دهند و بدینسان در خانواده همبستگى 

بیشترى ایجاد شود.
گلشیرازى مى گوید: با برگزارى اینگونه برنامه ها، ما به دنبال 
جریان سازى در تفریحات سالم و فعال هستیم که مى تواند 
پویایى به ارمغان داشته باشــد تا از آسیب هاى اجتماعى در 

جامعه کاسته شود.
وى برگزارى بازى هاى مختلف در پارك ها را بهترین روش 
براى کاهش آسیب ها مى داند و مى گوید: ما نمونه هایى را 
شاهد بودیم که یک نوجوان بزهکار که شاهد این برنامه ها 
در پارك بوده، به سوى آنها سوق پیدا کرده و حتى در زمره 

لیدرهاى برنامه ما شد و از آسیب مصون ماند.
اما کودکى که در میدان امام(ره) اصفهان از ابتدا تا انتها به
بازى مشغول بود گفت که دوست ندارد شب تمام شود و به
خانه بازگردد و از والدینش قول گرفت کــه هر روز او را به

میدان امام(ره) براى بازى بیاورند.
خانمى تحصیلکرده هم به «نصف جهــان» گفت: امروز
فرصتى دســت داد تا از میدان انقالب تا میــدان امام(ره)
اصفهان را پیاده طى کنم که در این مســیر شور و نشاط و
شادابى را در چهره مردم دیدم و اوج آن در میدان امام(ره) بود.
وى افزود: اینکه مسئوالن شهردارى اصفهان و بخش هاى
مختلف آن از کمترین امکانات، بهتریــن فضاها را براى
خانواده ها آماده کــرده و به خانواده ها یادآورى شــد که با
کمترین هزینه مى توان شــادابى را به خانه ها برد و براى
خانواده ها محیطى شاد را فراهم کرد کار بسیار شایسته اى
بود. جوانى ورزشکار هم به «نصف جهان» گفت: ویژه برنامه
سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان
براى همه سنین قابل استفاده بود و مربیان راهنمایى هایى
اصولى براى آشنا کردن شــهروندان داشتند که امید است
این برنامه ها همچنان در طول ســال در اصفهان استمرار

داشته باشد. 

گزارشى از اختتامیه برنامه «تابستانه» که به همت سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان برگزار شد

روزى که میدان تاریخى اصفهان، میدان بازى و سرگرمى شد


