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دانشگاه آزاد اسالمى واحد خمینى شهر در نظر دارد، مکان هاى زیر را به اشخاص واجد شرایط طبق اسناد مربوطه 
واگذار نماید. 

1- مزایده رستوران آزاد (زیتون)
2- مزایده بوفه دانشجویى (سیب)

3- مناقصه سلف سرویس دانشجویى
لذا از متقاضیان واجد شرایط که تمایل به شرکت در مناقصه و مزایده هاى یاد شده را دارند دعوت به عمل مى آید 

جهت دریافت اسناد به آدرس ذیل مراجعه فرمایند:
نشانى: اصفهان خمینى شهر- منظریه- انتهاى بلوار دانشجو دانشگاه آزاد اسالمى واحد خمینى شهر- ساختمان 

ادارى- امور قراردادها
داخلى: 2246- 2237 تلفن: 14- 33660011- 031  

مدت دریافت و تحویل اسناد: از زمان درج آگهى به مدت 10 روز مى باشد.
(ضمناً هزینه درج آگهى به عهده برنده مناقصه/ مزایده مى باشد)

دانشگاه در رد یا قبول هر یک یا تمامى پیشنهادها مختار است.

آگهى مناقصه/ مزایده

     

فشار خون باال مغز را کوچک مى کندآب 92 حلقه چاه، اصفهان را از تشنگى نجات دادستاره هاى سینما از اسپانسرها پورسانت مى گیرند!باستى هیلز از اول تا آخرش تخلف بوده است روزهاى بهتر نادرى در راه است سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

10 نشانه که 
مى گویند 

رژیم غذایى تان 
سالم است 

افتتاح 1734 پروژه، عیدى دولت به مردم اصفهان
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سهل انگارى عجیبى که 
7 خودرو را در آتش سوزاند

عذرخواهى رسمى ایران 
از زن عراقى

افــزایش عجیب
 نرخ تورها 

در روزهاى شلوغ ترکیه 

5

5 شب است 
مرغ در اصفهان 
کشتـار مى شود

همانطور که موهاى شکننده و خشک و نازك 
مى  تواند عالمت این باشد که مشکلى در بدن وجود 
دارد (مثًال کم کارى تیروئید، استرس یا عدم جذب 

مواد مغذى)، عکس این قضیه هم صادق است: 
موهاى سالم هم نشانه  اى از بدن سالم هستند.   

رئیس انجمن صنفى کشتارگاه هاى صنعتى مرغ 
اســتان اصفهان گفت: در حال حاضر مشکلى 
براى کشــتار مرغ وجود ندارد امــا قیمت مرغ 
زنده بســیار باالست و کشــتارگاه ها دچار ضرر 
مى شوند.حمیدرضا شیخان در گفتگو با «ایسنا» 
در خصوص وضعیت کشــتار مــرغ در اصفهان 
اظهار کرد: بعد از اینکه طى هفته گذشته سه شب 
در اصفهان کشــتار مرغ انجام نشد، اکنون طى 
پنج شب گذشته کشــتار مرغ در اصفهان انجام 
مى شــود. وى با بیان اینکه هر شب بین 400 تا 

600 تن مرغ در اصفهان کشتار مى شود...
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مهدى یراحى: متأسفــم...!مهدى یراحى: متأسفــم...!
واکنش خواننده «پاره سنگ» به صادر نشدن مجوز کنسرتش در اصفهانواکنش خواننده «پاره سنگ» به صادر نشدن مجوز کنسرتش در اصفهان
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استاندار و معاونان او به تشریح جزئیات برنامه هفته دولت پرداختند

رامبد جوان 
با تئاتر 
برمى گردد

سپاهان یک ستاره جدید رو کرد
محمد محبى، بازیکن زیر 23 سال سپاهان در بازى این تیم در برابر 
شــاهین پارس جنوبى در ترکیب ثابت تیمش به میدان رفت و زننده 

گل دوم سپاهان بود.
 محبى بعد از گشودن دروازه تیم فصل گذشــته اش شادى نکرد و 
این طبیعى بود. بازى هاى درخشان او در ترکیب شاهین شهردارى 
بوشهر بود که موجب دعوتش به اردوى تیم ملى و در نهایت حضور 

در سپاهان شد.
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در صفحه 3بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

لباس تولید اصفهان 
در آستانه رقابت با 
پوشاك خارجى

 اســـت

رئیس اتحادیه فروشندگان پوشاك:

من کاره اى نبودم؛ کارکنان تبانى کردند
مدیر بازداشتى اداره غله گنبدکاووس بعد از آزادى با 20 میلیون وثیقه:
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خیزش مرد نارنجى خیزش مرد نارنجى 
در فوالدشهردر فوالدشهر

امور قراردادهاى دانشگاه آزاد اسالمى واحد خمینى شهر 

(مرحله دوم)

جرامبد ج ب دجر رامبدجرام
بااببابا
ىبرمى گ گبر گبرمىگب

 وجود 
جذب 

ت: 
   .
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قیمت  تورهاى استانبول همزمان با  آغاز شهریور ماه باال رفت 
به طورى که قیمت هاى فعلــى برابر قیمت برخى تورهاى 

اروپایى در یکسال گذشته است.
همزمانى تعطیالت، هواى خنک و برنامه هاى فرهنگى در 
استانبول، این شهر معروف ترکیه را این روزها گزینه سفر 
بسیارى از ایرانى ها کرده است. در کنار افزایش قیمت عجیب 
پروازهاى این مسیر در حال حاضر تورهاى گردشگرى به 
این شهر نیز قیمت هاى خود را به طور قابل توجهى افزایش 
داده اند. بررسى ها نشان مى دهد تورهاى سه روزه که انتخاب 
مناسبى براى سفر به استانبول اســت این روزها بین چهار 
تا پنج میلیون تومان قیمت مى خورد که در صورت ســفر 

انفرادى و درخواست هتل هاى با کیفیت این قیمت افزایش 
پیدا خواهد کرد.

همچنین تورهاى چهار روزه استانبول نیز این روزها بین پنج 
تا شش میلیون تومان قیمت مى خورد و تورهاى پنج روزه نیز 

قیمتى در همین محدوده دارند.
با توجه به وضعیت قیمت هاى رفت و برگشت پرواز تهران به 
استانبول به نظر مى رسید که تورها در حال حاضر به صرفه تر 
هستند. با وجود این، قیمت هایى که این روزها روى تور هاى 
ترکیه زده مى شود، زمانى قیمت تورهاى اروپایى بوده است 
و حتى با در نظر گرفتن گرانى هاى سال هاى اخیر نیز در حال 

حاضر قیمت هاى باالیى دارند.

امام جمعه لواسان گفت: ساخت شــهرك باستى هیلز 
اولش همراه با تخلف بوده، وسطش تخلف بوده و آخرش 

نیز با تخلف به پایان رسیده است.
سید ســعید لواســانى در گفتگو با «میزان»، در رابطه 
با شــهرك الکچرى باســتى هیلز اظهار کــرد: قضیه 
باستى هلیز با سایر مناطق لواســان فرق مى کند. اکثر 
مالکان شهرك باستى هیلز ســاکنان دائم آن نیستند و 

بیشتر در ایام تعطیل و آخر هفته ها به اینجا مى آیند.
وى افزود: طبق آمارى که خود مسئوالن شهرك باستى 
هیلز داده اند، تنها 16 ویال در این شــهرك، ساکن دائم 
دارد و سایر ویال ها براى افرادى است که در جاى دیگر 

سکونت دارند و براى تفریح به این شهرك مى آیند. امام 
جمعه لواسان تأکید کرد: مسئله باستى هیلز خیلى پیچیده 
اســت و از همان زمانى که پروانه ساخت براى شهرك 

باستى هیلز صادر شده، تخلف صورت گرفته است.
در مورد باستى هیلز و عجایب آن زیاد گفته و نوشته اند. 
از مالک اولیــه آن که از بزرگان صنعت پتروشــیمى و 
ثروتمندان ایران است، تا فرزند مالک که به جاى خیل 
عظیم جوانان ایرانى، یک تنه خــرج مى کند و دنیا را به 
هیچ مى انگارد. از تخلفات عجیب و غریب تا ویال هایى 
که قیمت برخى از آنها تا 700 میلیارد تومان نیز تخمین 

زده مى شود.

افزایش عجیب نرخ تورها 
در روزهاى شلوغ ترکیه 

باستى هیلز از اول تا آخرش 
تخلف بوده است

دستگیرى 52 نفر در پارتى 
  فارس| یک منبع آگاه از دستگیرى 52 دختر 
و پسر در پارتى شبانه در سارى خبر داد که از این 
تعداد 29 نفر پسر و 23 نفر هم دختر بودند. این منبع 
آگاه با بیان اینکه این افراد عموماً دختران و پسران 
جوان بودند، افزود: وضع ظاهرى این افراد نیز بسیار 

نامناسب بوده است.

مرگ در کاروان عروسى
  ایمنــا| ســرهنگ عظیمى، جانشین رئیس 
پلیس راه استان زنجان از وقوع یک فقره تصادف 
منجر به فوت در  جاده فرعى قیدار خبر داد و افزود: 
این حادثه جمعه شــب در یک کاروان عروســى 
رخ داد. به گفته این مقام مســئول در این سانحه 
واژگونى پژو پارس منجر به مصدومیت دو نفر شد 
که مصدومان پس از انتقال به بیمارستان به علت 
شدت جراحات جان خود را از دست دادند. همچنین 
در این تصادف عروس و داماد نیز مصدوم و روانه 

بیمارستان شدند.

کشف 100 الشه   گوشت
  میــزان| دادســتان عمومى و انقالب مرکز 
استان همدان از کشف یکصد الشه  گوشت تاریخ 
مصرف گذشته از فروشگاه هاى رفاه همدان خبر 
داد. خانجانى با بیان اینکه پرونــده در حال طى 
کردن مراحل قانونى است، گفت: با دستور قضایى 
گوشــت هاى تاریخ مصرف گذشته جمع آورى و 
به محل مناسب منتقل شده است تا از فروش آن 

جلوگیرى شود.

زنان در راه «آزادى»
  انتخاب| جمشید تقى زاده، معاون حقوقى 
و امور اســتان هاى وزارت ورزش و جوانان از 
ورود زنان به ورزشگاه ها خبر داد و گفت: زنان 
18 مهرماه امسال براى تماشاى دیدار تیم ملى 
ایران و کامبوج در مرحله مقدماتى جام جهانى 

قطر مى توانند به ورزشگاه آزادى بروند.

فقط 2 یوز در یزد داریم
  تسنیم| مدیرکل حفاظت محیط زیست یزد 
به این پرسش که براساس کدام تحقیقات و پایش 
مستند، ادعا مى شود در اســتان یزد فقط دو یوز 
باقى مانده و در نتیجه باید آنها را زنده گیرى و به 
محوطه اى محصور منتقل کرد پاسخ داد: مأموران 

دو یوز دیده اند؛ پس فقط دو یوز وجود دارد!

هر ایرانى 
چند کارت بانکى دارد؟

  تســنیم| تازه ترین گــزارش هاى آمارى 
اداره نظام هاى پرداخت بانک مرکزى از تعداد کل 
کارت هاى صادر شده توسط شبکه بانکى کشور تا 
پایان خرداد ماه 98 نشــان مى دهد که بانک ها و 
مؤسسات مالى و اعتبارى 342 میلیون و 982 هزار 
کارت بانکى در قالب کارت برداشــت، اعتبارى، 
هدیه و کارت پول الکترونیک تا پایان خرداد ماه 
صادر کرده اند. با این حساب و توجه به جمعیت 80 
میلیونى ایران مى توان گفت که هر ایرانى حداقل 

چهار کارت بانکى در جیب دارد.

داریوش اسدزاده درگذشت
  انتخاب| داریوش اسدزاده، بازیگر تئاتر، سینما 
و تلویزیون که مدتى قبل هم در بیمارستان بسترى 
بود دیروز یک شــنبه سوم شــهریور ماه در منزل 
خود چشم از دنیا فروبســت. او در سن 96 سالگى 
درگذشت. داریوش اسدزاده متولد یکم آذرماه 1302 
در کرمانشاه است. او در 20 ســالگى وارد عرصه 
بازیگرى شد و سال ها در مقام بازیگر، نویسنده و 

کارگردان در تئاتر تهران (نصر) فعالیت کرد. 

هاله نور و موش
  عصــر ایران| «مایــک ایوانــس»، روزنامه نگار 
آمریکایى خاطره اى از مصاحبه خود با احمدى نژاد (در 
نیویورك) در دوران ریاست جمهورى او نقل کرده است. 
او نوشــته اســت: «احمدى نژاد به من گفت در جریان 
سخنرانى در سازمان ملل نورى به مدت 28 دقیقه او را 
در حصار خود گرفته بود و هیچیک از حاضران در سالن 
حتى پلک نمى زدند. او همچنین به من گفت دلیل اینکه 
ایرانى ها 62 سال عمر مى کنند و صهیونیست ها 82 سال، 
این است که اسرائیل موش هایى آلوده به سم را به مزارع 
ما مى فرستد تا محصوالت کشاورزى ایرانیان را مسموم 
کنند. من گفتم آیا شوخى مى کنید؟ گفت به هیچ وجه. 
اگر پروتکل هاى بزرگان صهیونیست را بخوانید، خودتان 

مى فهمید.»

خودسوزى فرزند شهید
  تابناك| معاون بهداشت و درمان بنیاد شهید و امور 
ایثارگران استان قم گفت: متأسفانه یک فرزند شهید 47 
ساله که در این اســتان اقدام به خودسوزى کرده بود در 
بیمارستان مطهرى تهران جان سپرد. الزم است بگویم 
این فرزند شهید به دلیل اختالالت روانى و دو قطبى بودن 
حکم مهجوریت نیز داشته است و پیش از این چندین 
مرتبه در منزل تهدید به خودسوزى کرده بود، همچنین 
به دلیل شرایطى که داشت چندین بار در بیمارستان هاى 

اعصاب و روان بسترى شده بود.

عقب نشینى پاریس
  روزنامه ایــران| بنابر اطالعاتى که منابع آگاه در 
اختیار «ایران» قرار دادند، در  گفتگوهاى اخیر مقام هاى 
ایرانى و فرانســوى، پاریس از شــروط اولیه خود یعنى 
درخواست براى مذاکره درباره فعالیت هاى موشکى ایران 
عقب نشینى کرده است و تمام توجه مسئوالن تصمیم گیر 
سیاست خارجى فرانسوى بر یافتن راهکار مالى جهت 
محقق کردن منافع اقتصادى تهران متمرکز شده است. 

اظهارات جدید مصلحى
  آفتاب نیوز| حجت االســالم  و المسلمین حیدر 
مصلحى، وزیر اسبق اطالعات گفته: تمام سرمایه گذارى 
دشمن بر روى نفوذ است که طى آن دشمن عده  اى را 
براى اهداف مختلف جاسوس مى  کند. هنوز تیم مهدى 
هاشمى در کشور و آمریکا با سازمان سیا در حال همکارى 
است. دشمن تالش مى کند همانگونه که انقالب از قم 
شروع شد، مقابل انقالب را هم از قم شروع کند و از راه 

نفوذ مى  خواهد این کار را انجام دهد. 

فقط احمدى نژاد مانده! 
  ایلنا| عبدالرضا داورى، فعال سیاســى منتسب به 
جریان بهار و محمود احمدى نژاد مى گوید: جریان آقاى 
احمدى نژاد جریان سوم نیست، جریان دوم است؛ چراکه 
اصالح طلبان و اصولگرایان در واقع دو بال جریان حاکم 
هستند. اصالح طلبى تا آقاى عارف و اصولگرایى تا آقاى 
حداد عادل افول کرده و باعث شده وضعیت کنونى کشور 
رقم بخورد. خیلى راحت بگویم مردم از اصالح طلبان و 
اصولگرایان به حالت تهوع رسیده اند، خودشان باید این 
را بفهمند که مردم مى خواهند آنها را از سیستم «قى» 
کنند. تنها جریانى که مى تواند درون نظام پرچم تغییر را 
بلند کند، جریان نزدیک به آقاى احمدى نژاد است، هیچ 

جریان دیگرى وجود ندارد.

معجزه
  انتخاب| حجت االسالم و المسلمین سید محمود 
علوى، وزیر اطالعات گفته اســت: در شــرایطى که 
صادرات نفت دو میلیون و 500 هزار بشکه و قیمت هر 
بشــکه 120 دالر بود، پرداخت 52 هزار میلیارد تومان 
یارانه کار سختى نبود، اما در شرایطى که صادرات نفت 
با کمترین قیمت به کمترین حد خود رســیده پرداخت 
52 هزار میلیارد تومان یارانه شبیه معجزه است که البته 

دولت این کار را انجام داده است.

خبرخوان

سیروس آبادى، رئیس اداره غله و بازرگانى گنبدکاووس 
در گفتگــو با «تســنیم» در ارتباط با بازداشــت خود و 
همکارانش و ورود خاك و فضــوالت حیوانات به گندم 
در این شــرکت اظهار کرد: اکنون آزاد هستیم و در کنار 
نماینده دادستانى در حال بررسى گندم هاى مشکوك به 

آلودگى هستیم.
وى افزود: دوشنبه هفته گذشــته به همراه هشت نفر از 
کارکنان شرکت غله فراخوانده شــدیم و بنده یک شب 
بازداشت شــدم؛ فرداى آن روز نزد قاضى کشیک رفتم 
و با وثیقه ملکى 20 میلیون تومانى کپى برابر اصل شده، 

آزاد شدم.
سیروس آبادى گفت: اسامى چهار نفر از پرسنل پیمانکار 
اداره غله و بازرگانى گنبــدکاووس در این ارتباط اعالم 
شــد که این افراد زمانى که بنده در اداره نبودم با تبانى 
با یکدیگر کامیون هاى گنــدم آلوده به خاك و فضوالت 

حیوانى را به شرکت وارد مى کردند.
رئیس اداره غله و بازرگانى گنبدکاووس با بیان اینکه 14 
کامیون آلوده به خاك و فضوالت حیوانات به محصول 
شرکت غله وارد شده است ادامه داد: این گندم هاى آلوده 
به میزان 700 تن در یکى از کندوهاى سیلوى گندم ریخته 
شده است. وى در پاسخ به اینکه سرنوشت گندم هاى آلوده 
چه شد؟ گفت: گندم هاى تمام کندوها در حال تخلیه است 
و کنترل مى شود و با گرفتن افت در کندوى دیگر ذخیره 

مى شود.
سیروس آبادى با بیان اینکه گندم هاى این شرکت در سه 
مجموعه نگهدارى مى شــود گفت: سیلوى بتنى دست 
نخورده است و آلودگى ندارد. انبار مکانیزه نیز مورد بررسى 
قرار گرفت که موردى نداشت، اما سیلوى بتنى 12 کندو 
دارد که یکى از آنها آلودگى داشت که حجم آن 700 تن 

است و اکنون نیز در حال بررســى است. وى در پاسخ به 
اینکه این 700 تن گندم دور ریز مى شود گفت: خیر؛ این 

گندم ها خاك دارند و بوجارى مى شوند.
این مقام مســئول در واکنش به آلودگى این گندم ها به 
فضوالت حیوانات گفت: گندمى که به فضوالت حیوانات 
آلوده بود مربوط به یکى از کامیون هاست که تخلیه نشده 
و قبل از تخلیه جلوى آن گرفته شد و در بار بقیه کامیون ها 

هنوز آلودگى مشاهده نشده است.
سیروس آبادى در پاســخ به اینکه ماجراى آلوده بودن 

گندم 14 کامیون چیست گفت: جلوى تخلیه یک کامیون 
آلوده گرفته شد و درباره آلوده بودن 14 کامیون نیز افراد 
بازداشت شــده اعتراف کردند، اما هنوز آلودگى در میان 
گندم هاى تخلیه شــده مشاهده نشــده است و کندوى 
11 (سیلوى فلزى) که 500 تا 700 تن گندم دارد در حال 

بررسى است.
سیروس آبادى در پاســخ به اینکه پیمانکار از طریق این 
تخلف، کسب سود داشته است اظهار کرد: خود پیمانکار 
خیر، اما کارگــران وى این تخلف را انجــام مى دادند و 

گندمى که توسط دالل براى فروش گندم آورده مى شد 
را ســختگیرى نمى کردند و نمونه گندم آورده شده را با 

کیفیت نشان مى دادند.
سیروس آبادى گفت: به دلیل اینکه شرکت غله در لیست 
خصوصى سازى قرار دارد چند ســال است که استخدام 
ندارد و کلیه کارهاى تخصصى این شرکت، توسط پرسنل 
پیمانکار انجام مى شــود و این کارگــران به صورت روز 
مزد فعالیت مى کنند و بعد از یک یا دو ماه فعالیت عوض 

مى شوند و اعتبار کافى ندارند.

مدیر بازداشتى اداره غله گنبدکاووس بعد از آزادى با 20 میلیون وثیقه:

من کاره اى نبودم؛ کارکنان تبانى کردند

2 نماینده مجلس کــه پیش از این اعالم 
شده بود به زندان اوین رفته اند، در جلسه 
علنى دیروز مجلس شــوراى اســالمى 
حضور یافتند. فریــدون احمدى، نماینده 
مردم زنجان و محمد عزیــزى، نماینده 
مردم ابهر با تعدادى از نمایندگان در حال 

رایزنى بودند.
یک نماینده مجلس گفــت: پیش از آغاز  

جلسه رســمى مجلس، على الریجانى 
رئیس مجلس شوراى اسالمى در جلسه 
غیرعلنــى در خصوص دســتگیرى دو 

نماینده مجلس و آزادى آنها توضیحاتى را ارائه کرد.
وى افزود: الریجانى اعالم کرد که ما به آقاى رئیسى گفته ایم چون آقاى عزیزى و آقاى 
فریدون احمدى نماینده مجلس هستند براى آنها اعالم وثیقه کنید که زندان نروند تا 
بررسى پرونده انجام شود. این نماینده مجلس تصریح کرد: آقاى الریجانى اعالم کرد از 

محتواى پرونده دو نماینده اطالعى ندارد.

مهدى پازوکى، اقتصاددان و استاد دانشگاه درباره 
مبارزه صادقانه با فســاد در کشــور با خبرگزاى 
«برنا» گفتگو کرده که بخشــى از اظهارات او را 

مى خوانید: 

    خانه احمدى نــژاد در نارمک بود اما در دوران 
ریاست جمهورى شــنیده شده که یک خانه چند 
طبقه در میدان هفتاد و دو ساخته است. به عنوان 
یک شهروند، سئوالم از قوه قضاییه این است که 
احمدى نژاد براى ساختن این خانه یقیناً وام گرفته 
چون با حقوق دولتى نمى توان این خانه را ساخت. 

سئوال این است که این پول را از کجا آورده؟ 
    متأسفانه در ایران با یک طبقه نوکیسه جدیدى 
رو به رو هستیم. براى مثال در دادگاه بانک سرمایه 
متوجه شدیم به همسر یکى از وزراى احمدى نژاد 
یعنى پرویز کاظمى که رئیس هیئت مدیره بانک 
سرمایه بوده، ســه میلیارد حق مشاوره داده شده 
است.  اگر سیستم بانکى شــفاف بود این اتفاق 
رخ نمى داد. اگر در غرب ایــن اتفاق رخ مى داد و 
سه میلیارد به حساب خانمى واریز مى شد صبح 
روز بعد آن حساب مسدود مى شــد و از آن خانم 
مى خواســتند مدرك ارائه دهد؛ مبنــى بر اینکه 
این خانم چه مشــاوره اقتصادى ارائه کرده و در 
کدام دانشــگاه و مؤسســه به ارزیابى و  فعالیت 

پرداخته است. 
    بابــک زنجانى که اکنون در زندان اســت به 
صورت روزانــه میلیاردها تومــان هزینه آگهى 
تلویزیون مى داد و یک ربــع پربیننده ترین زمان 
تلویزیون در اختیار وى بود اما هیچکس سئوال 
نکرد که این پول ها را از کجا به دســت مى آورد؟ 
بابک زنجانى که یک ســرباز در دهــه 60 بوده 
چگونه در هفته میلیاردها پول آگهى به صداوسیما 

پرداخت مى کرده است؟ 

یک دیپلمات ایرانى در عراق، با حضور در منزل زن عراقى که گفته مى شود در ایران مورد 
ضرب و شتم قرار گرفته است، از او دلجویى کرد.

 اخیراً فیلمى در شــبکه هاى اجتماعى در عراق منتشر شد که نشان مى دهد یک مأمور 
نیروى انتظامى ایران زن سید 50 ساله زائر عراقى را در فرودگاه مشهد مورد ضرب و شتم 
قرار داده است. این فیلم بازتاب گسترده اى در شبکه هاى اجتماعى عراق داشت و حتى 

وزارت خارجه عراق هم به آن واکنش نشان داد.
«احمد الصحاف»، سخنگوى وزارت خارجه عراق، در واکنش به ماجراى این زن اعالم 
کرد که وزارت امور خارجه عراق، موضوع ضرب و شتم زن زائر عراقى را با جدیت دنبال 
مى کند. وى با صدور بیانیه اى از کشــور هاى جهان خواست که با عراقى هاى مقیم در 

قلمروى آنها به خوبى و با احترام رفتار کنند.
در ادامه واکنش ها به این ماجرا، معاون سرکنسول ایران در نجف با حضور در منزل این 

شهروند عراقى، از او رسماً عذرخواهى کرد.

نوکیسه هاى جدید

رضا اســتادى، روزنامه نگار و منتقد سینما و تلویزیون با اشــاره به بازتاب هاى برنامه 
«عصر جدید» در رســانه ها گفت: تجلیل هایى که این روزها از برنامه «عصر جدید» 
توسط مسئوالن فرهنگى کشور صورت مى گیرد این ســئوال را ایجاد مى کند که آیا 
در این برنامه مخاطبان شاهد کار ویژه اى بوده اند که اینگونه عده اى را سر ذوق آورده 
است؟ واقعیت این است که این برنامه صرفًا یک کار شسته و رفته تلویزیون و برگرفته 
از الگوهاى مرسوم و رایج در دیگر شبکه هاى تلویزیونى است و هیچ چیز خاصى را در 

حوزه برنامه سازى ابداع نکرده که اینگونه برخى مسئوالن را هیجان زده کرده است.
وى تصریح کرد: ایراد برنامه هایى از جنس عصر جدید این است که محدود و منحصر 
به یک تیم و به عبارت صریح تر باند و کریدور خاص برنامه سازى است. در این شرایط 
اگر فردى هم پیشنهاد خوبى داشته باشد از طرف تلویزیون مورد پذیرش قرار نمى گیرد 

چراکه برنامه هاى خوب را فقط تیم هاى خاص باید بسازند! 
این منتقد اظهار کرد: برنامه «عصر جدید» براى صداوسیما تخم دو زرده نگذاشته که 
برخى اینگونه ذوق زده شدند. این برنامه باید 20 سال پیش در دهه 70 ساخته مى شد؛ 
یعنى سال هاى پس از جنگ و باید تا امروز تداوم مى یافت نه اینکه پس از تکرار مکرر این 

الگو در شبکه هاى ماهواره اى، تلویزیون به یاد ساخت آن بیافتد.
اســتادى در مورد انتخاب فاطمه عبادى به عنوان نفر اول این مسابقه نیز گفت: قطعًا 
برنامه هایى از این جنس، احساســات مخاطب را درگیر خود مى کنند. به نظر من علت 
مهم انتخاب فاطمه عبادى زن بودن اوســت. در اینجور مواقع که احساسات مخاطب 
درگیر مى شود، توجه ویژه جامعه به ســمت جنسیت مى رود و قطعاً در این شرایط زنان 

اولویت بیشترى نسبت به مردان دارند. 

سردار محمدمسعود زاهدیان، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر در گفتگو با روزنامه «اعتماد» 
با بیان اینکه 70 بار «مترى شش و نیم» را دیده است تأکید کرد: البته بعضی قسمت هاي فیلم 
«متري شیش و نیم» غیرواقعی بود ولی پلیس ما با این مشکل مواجه شده که محموله مواد 
مخدر کشف کرده اما قاچاقچی ناپدید شده و حاال پلیس باید ثابت کند که این محموله چطور 

به دست او رسیده و این ضعف قانون است.
سردار زاهدیان خاطرنشان کرد: همین حاال، پلیسی داریم که در عملیاتی شرکت کرده، با 
قاچاقچیان درگیر شده و تیري هم به سمت یکی از قاچاقچیان شلیک شده اما معلوم نیست 
تیر از کدام اسلحه شلیک شده. مأمور ما که فرمانده عملیات هم بوده، به قصاص محکوم شده 
و خانواده متهمی که سابقه دار قاچاق مواد مخدر بوده، از درخواست قصاص کوتاه نمی آید و 
ما در تالشیم که با خواهش و تمنا، به خانواده قاچاقچی بگوییم اشتباه کردیم تا مأمور ما را 
ببخشد و قصاص نکند. امروز وقتی در برخی نقاط، پست ایست و بازرسی برپا می کنیم، باید 
جوابگو باشیم. چند وقت قبل، سگ موادیاب ما در یک محله پارس کرده بود و خانمی که در 
همان لحظه داخل خودرو بوده، از شنیدن صداي پارس سگ، ترسیده و شکایت کرده و حاال 
مربی سگ موادیاب ما، مســیر هر روزه دادگاه را می رود چون باید پاسخگوي شکایت این 

خانم باشد. این آسیب پذیري ها در عملیات مان وجود دارد. 

عذرخواهى رسمى ایران از زن عراقى

درخواست قصاص مأمور پلیس
 از جانب خانواده قاچاقچى!

«عصر جدید» براى صداوسیما 
تخم دو زرده نگذاشته!

درخواست الریجانى از رئیسى
 درباره 2 نماینده بازداشتى
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نمایش عکس هاى اعضاى 
کانون عکس

نهمین نمایشگاه سالیانه کانون عکس انجمن سینماى 
جوانان اصفهان در موزه هنرهاى معاصر اصفهان گشایش 
یافت. این نمایشگاه از 31 مرداد آغاز شده و تا 25 شهریور 
ماه در گالرى شماره یک موزه هنرهاى معاصر اصفهان 
برپاست و شامل برترین عکس هاى منتخب سال گذشته 
اعضاى کانون عکس اصفهان است که در دو گروه تک 

اثر و مجموع عکس براى عموم به نمایش درآمده است.

صعود به قله 6000 مترى
 محمد عظیمى، کوهنورد شهرستان نجف آباد موفق شد 
به قله 6153 مترى استوك کانگرى منطقه لَدخ هیمالیا 
(مرز هند و نپال) صعود کند. این کوهنورد نجف آبادى به 
همراه دو کوهنورد اسپانیایى و یک راهنماى محلى پس 
از چهار روز و عبور از یخچال و تیغه هاى خطرناك و یخ 
زده در 9 آگوســت 2019 ( 18 مرداد 98) به قله استوك 

کانگرى صعود کرد.

56 طرح میراثى
 به بهره بردارى مى رسد

مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دســتى وگردشگرى 
اســتان اصفهان از بهره بردارى 56 طرح در حوزه هاى 
سرمایه گذارى و گردشگرى و اجراى 16 برنامه فرهنگى 
بخش صنایع دســتى این خطه در هفته دولت خبر داد. 
فریدون اللهیارى افزود: براى بهــره بردارى 44 طرح در 
حوزه ســرمایه گذارى گردشــگرى و  12 طرح در حوزه 
گردشگرى  1500 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است. 
وى اظهار کرد: این طرح ها شــامل یک هتل در آران و 
بیدگل، 12 اقامتگاه ســنتى با نجات بخشى خانه هاى 
تاریخى در شــهر ابوزید آباد آران و بیدگل و روســتاى 
فوداز در نایین، شهر تودشک در شرق شهرستان و شهر 

اصفهان است.

برپایى نمایشگاه
 صنایع دستى تا فردا

نمایشگاه صنایع دستى، در شرکت عمران شهر مجلسى 
گشایش یافت. مدیر عامل شرکت عمران شهر مجلسى 
گفت: در این نمایشگاه هنرمندان در 32 غرفه 200 اثر 
هنرى خود را در زمینه هــاى قلمزنى، میناکارى، کار بر 
روى مس، آینه کارى، نقاشــى روى آینــه، نمد بافى و 
فرش یلمه به تماشا گذاشته اند. شهرام مجیدى افزود: 
این نمایشگاه تا 5 شهریور در بلوار استاد فرشچیان شهر 

مجلسى دایر است.

پرداخت 30 درصد دیه 
جانباختگان سقوط مینى بوس

دادســتان عمومى و انقالب شهرستان خوانسار گفت: با 
برگزارى جلساتى با حضور مسئوالن استانى و کشورى 
و بیمه آسیا، با پرداخت 30 درصد دیه جانباختگان حادثه 
ســقوط مینى بوس (معادل 90 میلیــون تومان با توجه 
به وقوع تصادف در مــاه حرام) موافقت شــد. محمود 
خلیلیان افزود: پرداخت مابقى دیه به محض قطعیت نظر 
کارشناسان در خصوص علت کامل این تصادف پرداخت 
خواهد شد. به دنبال ســقوط یک دستگاه مینى بوس در 
محور حادثه خیز بویین میاندشت–خوانســار در 25 تیر 
امسال،  14 سرنشین این خودرو جان باختند و هشت نفر 

نیز به شدت مصدوم شدند.

دستگیرى 70 شکارچى 
غیرمجاز 

فرمانده یگان حفاظت اداره کل حفاظت محیط زیست 
استان اصفهان از دستگیرى 70 شکارچى غیرمجاز در پنج 
ماهه نخست امسال خبر داد. مرتضى جمشیدیان شمار 
متخلفان شکار و صید که سال گذشته توسط محیط بانان 
دستگیر و به مراجع قضایى معرفى شدند را 271 نفر اعالم 
کرد. وى با اشاره به آمار شکار غیرمجاز پرندگان افزود: در 
سال گذشته 192 مورد شکار غیرمجاز پرندگان گزارش 
شد که این شمار در پنج ماهه نخست امسال شش مورد 

بوده است. 

خبر

هشتمین برنامه پویش ملى «ایران به لبخند تو زیباست» 
با حضور بیش از 5700 نفر در پــارك الله در منطقه 4 

اصفهان برگزار شد.
مدیر آبفا منطقه 4 با اشــاره به هــدف از برگزارى این 
برنامه اعالم کرد: ترویج فرهنگ مصرف بهینه آب بین 
مردم یکى از راه هاى تأمین پایدار آب شرب مشترکین

 است. 
صالح، بارندگى هاى اخیر را دلیل بر رفع بحران کم آبى 
در اســتان ندانست و عنوان کرد: در ســال آبى 98و97 
بارندگى هاى مطلوبى  در کشور و به دنبال آن  در استان 
صورت گرفت اما این امر دلیل بر رفع بحران کم آبى در 

کشور و استان نمى شود باید همچنان مصرف بهینه آب 
را در دستور کار قرار داد.وى افزود: برخى از مردم بر این 
باورند که چون آب در بســتر رودخانه زاینده رود جارى 
است و آب به حد کفایت پشت سد ذخیره شده است دیگر 
مدیریت مصرف بهینه آب آنچنــان ضرورتى ندارد در 
حالى که چه در ترسالى چه در زمان خشکسالى باید آب 

به روش درست مصرف شود.
مدیــر آبفــا منطقــه 4 تصریح کــرد: تبعات ناشــى
 از پدیده خشکسالى هاى متوالى که در دهه اخیر صورت 
گرفت به حدى گسترده است که با بارش هاى اخیر رفع 

نمى شود. 

جشن عاطفه ها امسال در دو مرحله براى حمایت از 20 
هزار و 492 دانش آموز و دانشجوى نیازمند تحت حمایت 
کمیته امداد امام خمینى(ره) اصفهان در سراســر استان 
برگزار خواهد شد.مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان 
گفت: امسال این جشن با شــعار «با رنگ مهر، رؤیایى 
را بسازیم» به صورت دو مرحله اى در شهریور و مهر ماه 
برگزار مى شود. محمدرضا متین پور تعداد دانش آموزان 
و دانشجویان تحت حمایت کمیته امداد اصفهان را 20 
هزار و 492 نفر اعالم کرد و افزود: هرســاله در آستانه 
مهرماه کمک هزینه در اختیار دانش آموزان و دانشجویان 
نیازمند قرار مى گیرد که کفاف همه مخارج آنها را نداده 

و به مشارکت گسترده مردم نیکوکار استان نیازمندیم. 
وى ادامه داد: این نهاد براى آغاز سال تحصیلى به دنبال 
فراهم کردن یک بســته حمایتى بــه ارزش 400 هزار 
تومان است که این مهم نیازمند مشارکت گسترده مردم 
نیکوکار اصفهان در جشن عاطفه هاست. مدیرکل کمیته 
امداد اصفهان  خاطرنشــان کرد: مرحله اول این جشن 
امسال از هفتم شهریور ماه آغاز مى شود و مردم نیکوکار 
اصفهان مى توانند کمک هاى خود را از طریق 200 پایگاه 
این نهاد که در میدان ها و چهارراه هاى اصلى شــهر و 
میعادگاه هاى نماز جمعه بر پا مى شــوند به دست دانش 

آموزان و دانشجویان نیازمند برسانند.

آغاز جشن عاطفه ها از
 7 شهریور

تبعات خشکسالى با 
بارندگى هاى اخیر رفع نمى شود

عده اى مى گویند پختن غذاهاى سالم سخت و وقتگیر است، 
اما بانوانى که در همایش «نشاط و تندرستى» با محوریت 
پخت غذاهاى ســالم و گیاهى در باغ بانوان طلوع اصفهان 
شرکت کرده بودند، نظر دیگرى داشتند. در حالى که نواى 
موسیقى سنتى با صداى فواره هاى حوض باغ بانوان مخلوط 
شده، 165 غذاى سالم و گیاهى دستپخت بانوان اصفهانى 
روى میزها به بازدیدکنندگان چشمک مى زنند. دلمه، آش، 
سوپ، کتلت، الویه، حلوا، انواع دم کنى برنج، خورشت، ساالد، 

نان، کیک و شیرینى، خوراکى هایى است که در این جشنواره 
مهیا شده، هیچ کدام سرخ کردنى نیست، برنج ها آبکش نشده 
و از گوشت، روغن نباتى، شکر و آرد سفید هم خبرى نیست، 
اما عطر آنها بازدیدکنندگان را تنها چند ساعت پس از صرف 
ناهار ظهر جمعه به فکر چشیدنشان مى اندازد. زهرا سمعى، 
مربى کودکان کم توان ذهنى یکى از شرکت کنندگان است 
که مى گوید: بانوان حاضر در این همایش در ســه دوره 40 
روزه شــرکت مى  کنند و این همایش در واقع اختتامیه دوره 

دوم است.
این همایش به همت و همکارى مجموعه شهر شاد و سالمت 
اصفهان و باغ بانوان طلوع وابســته به ســازمان فرهنگى، 
اجتماعى و ورزشى شــهردارى اصفهان و با استقبال 3000  
نفرى شهروندان برگزار شد. قرار است همایش دیگرى نیز 
در آبان ماه برگزار و 365 غذاى سالم گیاهى بدون گوشت در 
آن طبخ شود و در معرض دید شهروندان اصفهانى قرار گیرد.

بى توجهى به سامانه هاى غیر فعال ایمنى ساختمان ها، 
خطر و خسارت حریق در کالنشهر اصفهان را چند برابر 

کرده است.
جانشین معاون عملیات سازمان آتش نشانى و خدمات 
ایمنى شــهردارى اصفهان گفت: در پى آتش سوزى 
بامداد پنج شنبه در پارکینگ یک مجتمع مسکونى در 
شــهرك امیریه، هفت خودروى سوارى طعمه حریق 
شد  که  خسارات سنگینى به ساختمان و پارکینگ این 

مجتمع وارد کرد.
سر آتشیار سلطانى گفت: ساکنان این مجتمع مسکونى 
ســامانه اعالم حریق را به دلیل آژیر، که ناشى از بوى 

غذا، دود اسفند و... بوده اســت از مدار خارج مى کنند 
و موقع بروز حریق این ســامانه عمــل نمى کند. وى 
گفت: درپوش سنسورهاى اعالم حریق در این مجتمع 
مســکونى بعد از تحویل به خریداران، برداشته نشده 
است و ســاکنان نیز از برداشــتن درپوش خوددارى 

کرده اند.
سرآتشیار سلطانى با اشــاره به اینکه متأسفانه الزامى 
براى شــرکت هاى ایمنى براى بازدیدهاى دوره اى 
وجود ندارد گفت: مدیران ســاختمان از این شرکت ها 
بخواهند که شش ماهه یا یکساله سامانه اعالم و اطفا را 
چک و کنترل کنند.  وى افزود: شرکت هاى ایمنى هم 

باید مثل شرکت هاى بیمه، ساختمان هاى اجرا شده و 
زمان ســرویس و کنترل را  از طریق پیامک یا هر راه 

دیگرى اطالع دهند.

میزبانى اصفهانى ها از یک همایش پر از غذا

سهل انگارى عجیبى که 7 خودرو را در آتش سوزاند

رئیس اتحادیه فروشندگان پوشاك اصفهان در خصوص وضعیت بازار پوشاك اصفهان 
اظهار کرد: در حال برچیدن اجناس خارجى از بازار هستیم. این کار از سال گذشته کلید 

خورد و کاالى ایرانى جایگزین کاالى خارجى مى شود. 
ابراهیم خطابخش در گفتگو با «ایسنا» تصریح کرد: در حال حاضر به جز تعداد اندکى که 
از قبل باقى مانده، کاالى قاچاق در مغازه ها نداریم و به دنبال جایگزینى پوشاك ایرانى 
هستیم. لباس تولید اصفهان نسبت به گذشــته از نظر کیفیت بهبود یافته و در آینده اى 
نزدیک توانایى رقابت با پوشــاك خارجى را دارد. وى با اشــاره به اینکه زمانى در بین 
خانواده هاى ایرانى پوشاك خارجى حرف اول را مى زد، گفت: امروز در تولید کت و شلوار، 
مانتو و لباس هاى مجلسى بسیار قوى عمل مى کنیم، اما براى جایگزینى کامل پوشاك 

ایرانى در بین مردم نیازمند فرهنگسازى هستیم که این کار زمانبر است.
رئیس اتحادیه فروشندگان پوشــاك اصفهان در رابطه با تأثیر تحریم ها بر بازار پوشاك 
اصفهان، گفت: تحریم ها در بحث تولید مى توانند باعث کاهش وابستگى به خارج شوند. 
تحریم ها در بازار پوشاك اصفهان تأثیر محسوسى نداشته، البته ماشین آالت کارخانجات 
نساجى باید به روز شود. وى در خصوص تأمین مواد اولیه صنعت پوشاك، اظهار کرد: از 
سال 96 تاکنون تولید ایرانى رونق گرفته، اما در زمینه مواد اولیه هنوز مشکالتى وجود دارد 
و اگر تولیدکنندگان و سرمایه گذاران در این بخش جدى تر کار کنند، مى توانیم در تمام 

بخش ها خودکفا شویم. 

خطابخش با بیان اینکه 50 درصد مواد اولیه پوشــاك مردانه از جنس ایرانى و بقیه آن 
خارجى است، اظهار کرد: متأسفانه در تولید پوشاك زنانه بیشتر از مواد اولیه خارجى استفاده
مى شود که واردات آن با مشکالتى از جمله هزینه باال همراه است.  رئیس اتحادیه فروشندگان 
پوشاك اصفهان افزود: پیش از تحریم ها 99 درصد پوشاك موجود در بازار، وارداتى بود، اما 
در حال حاضر کمتر از 10 درصد پوشاك کشور خارجى است که دلیل آن بازرسى اتحادیه و 

برچیدن کاالى خارجى از بازار بود که موجب فروش پوشاك ایرانى شده است.

رئیس انجمن صنفى کشــتارگاه هاى صنعتى مرغ استان 
اصفهان گفت: در حال حاضر مشکلى براى کشتار مرغ وجود 
ندارد اما قیمت مرغ زنده بسیار باالست و کشتارگاه ها دچار 
ضرر مى شوند.حمیدرضا شــیخان در گفتگو با «ایسنا» در 
خصوص وضعیت کشتار مرغ در اصفهان اظهار کرد: بعد از 
اینکه طى هفته گذشته سه شب در اصفهان کشتار مرغ انجام 
نشد، اکنون طى پنج شب گذشته کشــتار مرغ در اصفهان 
انجام مى شود. وى با بیان اینکه هر شب بین 400 تا 600 تن 
مرغ در اصفهان کشتار مى شود، افزود: در حال حاضر مشکلى 
براى کشتار مرغ وجود ندارد اما قیمت مرغ زنده بسیار باالست 

و کشتارگاه ها دچار ضرر مى شوند.
رئیس انجمن صنفى کشــتارگاه هاى صنعتى مرغ استان 
اصفهان گفت: با توجه به مصوبات ستاد تنظیم بازار استان، 
قیمت هر کیلو مرغ براى مصرف کننده 13 هزار و 545 تومان، 

مرغ در کشتارگاه 12 هزار و 650 تومان و نرخ مرغ زنده 9000  
تومان است. وى با بیان اینکه در حال حاضر کشتارگاه ها هر 
کیلو مرغ زنده را با قیمت ده هزار تومان از مرغداران خریدارى 
مى کنند، تأکید کرد: در این شرایط کشتارگاه ها بر روى هر 
کیلو مرغ 1200 تومان ضرر مى دهند، اما بخاطر رفاه مردم و 

فراوانى محصول در بازار کشتار مى کنند. 
شیخان با اشاره به اینکه علیرغم نرخ هاى مصوب، مرغ در 
ســطح عرضه با قیمت متفاوت عرضه مى شود، گفت: در 
حال حاضر فروشگاه هاى رفاه، کوثر، تعاونى هاى کارگرى 
و کارمنــدان و... مرغ را بــا نرخ مصوب ســتاد تنظیم بازار 
مى فروشند، اما مرغ درب مغازه ها با نرخ کیلویى 14 هزار و 
500 تومان فروخته مى شود. وى یادآور شد: طى چند روزى 
که مرغ در اصفهان کشتار نمى شد، مرغداران، مرغ زنده را در 

سایر استان ها همچون تهران و قم عرضه کردند.

استاندار اصفهان به همراه معاونین خود به مناسبت هفته 
دولت در جمع خبرنگاران در سالن اجتماعات استاندارى 
حاضر شد و از اجرا و افتتاح 1734 پروژه در 24 شهرستان 

استان اصفهان با اعتبار 2930 میلیارد تومان خبر داد.
عباس رضایى در این نشست صمیمانه، با گرامیداشت 
یاد و خاطره شهیدان رجایى و باهنر و هزار شهید کارمند 
استان اصفهان گفت: شــهیدان رجایى و باهنر دو یار 
صدیق و قهرمان مبارزه با کفــر و نفاق بودند و امروز با 
توجه به ارتباطى که با دولت دارم صادقانه مى گویم اگر 
بزرگداشتى براى پاسداشــت امروز خدمات دولتمردان 
بگیریم جاى دورى نرفته، به خصوص اینکه کشــور با 
تحریم ها و مشکالت اقتصادى روبه رو است و باید اذعان 
کرد که استکبار نیز به دنبال تحریم شرکت به شرکت 
است با این حال دولت و در رأس آن رئیس جمهور، تمام 
هّم و غم خود را به رفع مشــکالت اقتصادى-معیشتى 
مردم و اقشار آسیب پذیر معطوف داشته و گام هاى بسیار 
مثبتى هم در این راستا برداشته اســت و این گام هاى 

دولت، شایسته قدردانى است. 
وى افزود: اگر 600 پــروژه از پروژه هاى افتتاحى هفته 
دولت در اســتان اصفهان را بخــش خصوصى انجام 
مى دهد نشان از همراهى دولت با مردم و مردم با دولت 
داشته، که امید است این پیوند عمیق روز به روز استمرار 

داشته باشد.
رضایى افتتــاح 1734 پروژه در هفته دولت در اســتان 
اصفهان را، عیدى خدمتگزاران دولت در استان به مردم 
اصفهان عنوان و اظهار امیدوارى کرد مردم شهیدپرور 

آن را بپذیرند.
اســتاندار اصفهان مى گوید: مبارزه با بیمارى سالک از 
اولویت ها بوده و اولین بار در کشور این امر داراى ردیف 
بودجه ملى است که معاونت بهداشــت استان باید به 
دنبال اخذ آن باشد. ما نیز کمک هاى الزم را انجام داده و 
جلسه اى هم به منظور هماهنگى با ادارات و سازمان ها 

برگزار خواهیم کرد تا در این زمینه همکارى کنند.
استاندار گفت: متأسفانه در استاندارى و فرماندارى چند 
سال اســت نیروپرورى نشــده و ما نیز مجوز استخدام 
نداریم، ولى باید قانونمند کار کنیم و در حقیقت شایسته 
ســاالرى و توانمندسازى براى پســت هاى مدیریتى 

مدنظر باشد.
وى با بیان اینکه براى همه اســتانداران قبلى اســتان 

اصفهان احترام قائل ه ســتم و از زحمات آنان تشــکر 
مى کنم، افزود: کارهاى کارشناســى شده را مى پذیریم 
و بعضى از دیدگاه ها مورد پذیرش نیســت و الزم است 

کارشناسى شود.
اســتاندار اصفهان اولویت اول اســتان را آب دانست و 
گفت: تا پایان شهریور ماه ســال جارى الینینگ تونل 
سوم به اتمام مى رســد و کارگاه سد تونل سوم نیز فعال 

است.
***

معاون امور عمرانى اســتاندار اصفهــان نیز گفت: در 
شرایط سخت اقتصادى در کشور، اجرا و افتتاح پروژه ها 
کار بسیار سختى است اما علیرغم همه این سختى ها، 
امسال در هفته دولت در اســتان اصفهان 1734 پروژه 
در 24 شهرستان اســتان با اعتبار 2930 میلیارد تومان 
افتتاح مى شود که نســبت به هفته دولت سال گذشته 
که 1300 پروژه با اعتبار 1800 میلیارد تومان بود رشد 

خوبى داشته است.
حجت ا... غالمى به تشــریح این پروژه هــا پرداخت و 
گفت: از پروژه هاى هفته دولت، 26 پروژه ملى با 268 
میلیارد تومان، 185 پروژه استانى با 102 میلیارد تومان، 
620 پروژه بخش خصوصى و تعاونى ها با 2270 میلیارد 
تومان، 497 پروژه شهردارى ها با 246 میلیارد تومان، 
171 پــروژه دهیارى ها با 40 میلیــارد تومان و معادل 
همین میزان تســهیالت بانکى به پروژه ها تزریق شد. 
وى ادامه داد: شهرستان اصفهان با 473 پروژه، کاشان 
با 106 پروژه و تیران و کرون با صد پــروژه به ترتیب 
بیشترین پروژه ها را داشــته و در بقیه شهرستان هاى 
اســتان نیز 15 تا 50 پروژه افتتاح مى شود به گونه اى 
که در خور و بیابانک 56 پروژه و فریدونشــهر و بوئین 

میاندشت 38 پروژه اجرایى شده است.
معاون امور عمرانى اســتاندار اصفهان بــا بیان اینکه 
سرجمع اعتبارات عمرانى استان اصفهان در سال جارى 

375 میلیارد تومان است که حدود 9/5 درصد نسبت به 
سال قبل رشد داشت، گفت: بودجه پروژه هاى استانى 
ویژه 306 میلیارد تومان با 54 درصد رشــد، پروژه هاى 
ملى متمرکــز 910 میلیارد تومان با 39 درصد رشــد، 
پروژه هاى متوازن منطقه اى کــه 389 میلیارد تومان 
اختصاص یافت و عدد بودجه عمرانى امسال به 2017 
میلیارد تومان رسید که در مجموع 11 درصد نسبت به 
سال گذشته رشد دارد و البته ما مشوقاتى هم در بخش 
اعتباراتى در قطار شهرى و... داریم. این در حالى است 
که مشــارکت بخش خصوصى با استفاده از تبصره 19 
در پروژه هاى عمرانى را داشته ایم که با سرمایه گذارى 
بخش خصوصى به بهره بردارى مى رسد تا از محل درآمد 
پروژه، سرمایه گذار استفاده کند. همچنین در پروژه هاى 
آبرسانى نیز دولت خرید تضمینى را مدنظر داشته است.

***
معاون اقتصادى اســتاندار اصفهان هم در این نشست 

گفت: ما در حوزه معاونت اقتصــادى به دنبال احصاى 
مشــکالت اقتصادى و رفع آنها بوده و ســعى داریم به 

سرمایه گذاران کمک کنیم.
حسن قاضى عسگر افزود: در سه ماهه اول سال جارى 
نرخ بیکارى استان از 14/1 به 10/7 درصد کاهش یافت 
و امید است این رقم در پایان سال جارى تک رقمى و به 
هدف ما که 5 درصد است برسد که اقداماتى هم در این 

راستا براى دستیابى به این هدف مدنظر قرار مى گیرد.
وى با بیان اینکه در گذشته در حوزه گردشگرى اقداماتى 
پراکنده انجام شــد، گفت: در حوزه گردشگرى کارها 
ســامان یافته و تاکنون کارهاى خوبى هــم به انجام 

رسیده است.
قاضى عسگر گفت: البته مهمترین کار با ابتکار استاندار 
اصفهان، راه اندازى کلینیک درمان مشکالت اقتصادى 
بود که بــه صورت هفتگى در اســتاندارى مســائل و 
مشکالت بررسى و نسبت به درمان دردهاى اقتصادى 
اقدام مى شود که تاکنون رهاوردهاى خوبى داشته است.

***
معاون سیاسى، امنیتى و اجتماعى اســتاندار اصفهان 
نیز، هفته دولت را فرصتى مناســب براى ارائه خدمات 
نظام، دولت و تبیین شرایط کشــور خواند و گفت: این 
هفته، ظرفیتى براى بیان دســتاوردها و مشــکالت و 

محدودیت ها براى ایجاد جامعه اى پویاست. 
حیدر قاسمى از تشکیل خانه احزاب در آینده نزدیک در 
اســتان اصفهان خبر داد و گفت: جانمایى خانه احزاب 
در اصفهان انجام شده تا با انسجام و هماهنگى بتوانند 
مأموریت خود را براى مشــارکت اجتماعى در سالى که 

انتخابات برگزار مى شود به نحو مطلوب دنبال کنند.
وى همچنین از تأسیس بخشــدارى مهاباد که امسال 
در هیئت دولت تصویب شــد در هفته دولت خبر داد و 
افزود: روستاهاى ده سرخ مبارکه و فتح آباد سمیرم نیز 
در اولین فرصت به شهرهاى استان، اضافه خواهند شد. 
همچنین بخشدارى بخش بیاضه در شهرستان خور و 
بیابانک و بخش موگویه در فریدونشهر در آینده نزدیک 

مصوب خواهد شد.
قاسمى اظهار کرد: استان اصفهان بیشترین تشکل ها 
را با پیشینه قوى داشــته، اما امروز بسیارى از آنها فعال 
نیستند و یا مقطعى فعالیت مى کنند. البته نقش تشکل ها 
و سازمان هاى مردم نهاد از اهمیت زیادى برخوردار بوده 

و به آن توجه خواهیم داشت. 

ساسان اکبرزاده

رئیس اتحادیه فروشندگان پوشاك:5 شب است مرغ در اصفهان کشتار مى شود

لباس تولید اصفهان در آستانه رقابت با پوشاك خارجى است

افتتاح 1734 پروژه، عیدى دولت به مردم اصفهان
استاندار و معاونان او به تشریح جزئیات برنامه هفته دولت پرداختند
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ســریال «ترور خاموش» به کارگردانى احمد معظمى 
و تهیه کنندگى ابوالفضل صفــرى به زودى روى آنتن 
مى رود. مازیار فالحى خواننده موسیقى پاپ کشورمان 

تیتراژ سریال «ترور خاموش» را خواند و تیزرى از 
این سریال با صداى این خواننده رونمایى شد.«ترور 

خاموش» سریالى است که با هدف کاهش آسیب هاى 
اجتماعى موضوعاتى چون طالق، مواد مخدر و معضالت 
حاشیه نشــینى را به تصویر مى کشد.بازیگران سریال 
«ترور خاموش» عبارتند از سعید راد، جالل فاطمى، حمید 
عطایى، امیرمحمد زند، پرویز فالحى پور، پریوش نظریه، 
ستاره اسکندرى، رضا موالیى، ســامیه لک، مهدخت 
موالیى، ژیال آل ارشاد، مریم بوبانى، نازنین فراهانى، رؤیا 
میرعلمى، حمید شــریف زاده، حسین سحرخیز، سمیرا 
حسینى، آناهیتا افشار، سپیده خداوردى و شایسته ایرانى.
«ترور خاموش» سریالى براى شبکه یک سیماست که 

در 31 قسمت به زودى روى آنتن این شبکه مى  رود.

«مجوز کنسرت اصفهان هم صادر نشد متأسفم...!» صبح 
دیروز مهدى یراحى، خواننده جنوبى کشورمان با اعالم 
این خبر پیج اینستاگرامش را به روز کرد. این در حالى بود 
که او روز جمعه در صفحه شخصى اش به عالقه مندان 
اصفهانى مژده داده بود آخر هفته جارى آخرین کنسرت 
قبل از ماه محرم خودش را در «اصفهان دوست داشتنى» 
برگزار خواهد کرد؛ البته با تأکید بــر این نکته که «اگر 

مشکلى پیش نیاید».
اما صبح دیروز مشــخص شد «مشــکلى» پیش آمده 
و مجوز برگزارى کنســرت مهــدى یراحــى در دیار 
نصــف جهان صــادر نشــده اســت و اصفهانى هاى 
عالقه مند به این خواننده جــوان براى اینکه از نزدیک 
به صداى خواننده محبوبشان گوش بسپارند باز هم باید 
صبورى پیشــه کنند. آنها حدود یکسال است که براى 

چنین روزى لحظه شمارى مى کردند.
مهدى یراحى در اواسط آخرین ماه تابستان سال گذشته با 
مشتاقانش در پایتخت فرهنگ و هنر دیدار داشت و پس از 
آن دیگر هرگز فرصت برگزارى کنسرت در این شهر براى 
او فراهم نشد. او حدود سه چهار ماه پس از اجراى کنسرت 
در اصفهان ممنوع الفعالیت شد که علت آن هم پخش 
کلیپ جنجالى «پاره سنگ» و پوشیدن لباس کارگران 

بازداشتى فوالد اهواز در یکى از اجراهایش در 
خوزستان توسط او و گروهش اعالم شد.

این خواننده عرصه پاپ از زمســتان سال پیش تا 
تابستان امسال از هرگونه فعالیت رسمِى هنرى منع 

شده بود. اما اواســط تیر ماه سال جارى وزارت فرهنگ 
و ارشاد اســالمى اعالم کرد که او اگر اثر جدیدى براى 
ارائه دارد، مى تواند به اداره امور موسیقى مراجعه کند و 
براى انتشارش در صورت تأیید، مجوز بگیرد. و این یعنى 

فرصت دیدار دوباره براى یراحى با طرفدارانش.
حدود ده روز بعد از اعالم این خبر، مهدى یراحى در برج 
میالد تهران در حضور پرشمار عالقه مندانش به روى 
سن رفت، با مشــتى گره کرده بر روى لباس و باز هم 
شیطنت این خواننده و گروهش و شایعه ممنوع الفعالیت 
شدن مجددش. ماجرا از این قرار بود که برگزار کنندگان 
کنســرت یراحى پس از پایان کنســرت و در حالى که 
مخاطبان مشغول خروج از سالن بودند، موسیقِى قطعه 
«پاره سنگ» را پخش کردند و برخى از مخاطبان هم در 
سالن ماندند و این قطعه را همخوانى کردند. همه اینها 
دست به دست هم داد تا یراحى و گروهش از سوى دفتر 
موسیقى براى پاسخگویى به این مسائل فراخوانده شوند.
 این بار اما گویا به خیر گذشت چرا که این خواننده جوان 
باز هم در تهران و شهرهایى مثل رفسنجان و کرمان و 

سیرجان به روى صحنه 
رفت و به اجراى کنسرت 
پرداخت. اما علت اینکه چرا 
براى برگزارى کنسرت او در 

اصفهان مجوز صادر نشده 
در هاله اى از ابهام قرار دارد. 

اینطور که از نظــرات مردم در 
صفحه شخصى مهدى یراحى بر 

مى آید، این خواننده جوان به تازگى قصد 
داشته در زادگاهش اهواز هم به روى سن 
برود که علیرغم تمام تالش هایش موفق 

به کسب مجوز نشده است. یراحى در پاسخ به 
یکى از فالوورهایش که پرسیده بود چرا براى برگزارى 
کنســرت در اهواز «مقاومت» نکرده با ابراز تأسف و به 
تندى گفته بود که وقتى از محدودیت ها و پشت پرده ها 

خبر ندارد قضاوت نکند و حکم ندهد.
آیا همان محدودیت ها و پشت پرده ها مانع از برگزارى 

کنسرت این خواننده حاشیه ساز در اصفهان شده؟ 

روزنامه «فرهیختگان» در گزارشى درباره دستمزد 
بازیگران ســینماى ایران عالوه بر انتشار جدول 
دســتمزدها، ادعاهایى هم درباره شیوه پرداخت 
این دستمزدها مطرح کرده اســت. بر اساس این 
گزارش، برخى ستاره هاى سینما با معرفى اسپانسر 
به سازندگان فیلم، عالوه بر دستمزد خود پورسانت 

هم مى گیرند.
در این گزارش درباره فرایند اسپانسر و پورسانت 
آمده است: «بازیگر یک اسپانسر را به تهیه کننده 
معرفى مى کند و پورســانت خــود را همان اول 
برمى دارد. عرف بر آن اســت که 20 درصد از کل 
بودجه اى که قرار است اسپانسر به پروژه اى تزریق 
کند، در همان ابتداى کار به حساب آن بازیگر واریز 
مى شود. این درحالى است که این رقم، ارتباطى با 
دستمزد آن بازیگر ندارد و وى، دستمزد مرسوم خود 
را نیز دریافت مى کند. مثًال اگر بازیگرى یک میلیارد 
سرمایه براى فیلمى جذب کند، معادل 20 درصد 
این مبلغ یعنى 200 میلیون را به عنوان پورسانت 
دریافت مى کند و مثًال 600 میلیون دستمزد معمول 
خود را هم مى گیرد که با حساب کلى، عایدى او از 

آن فیلم، 800 میلیون تومان مى شود.»
«فرهیختگان» در ادامه زمان بندى پرداخت را هم 
اینگونه توضیح داده: «طبق عرف، بازیگر پورسانت 
خود را همان ابتداى عقد قرارداد دریافت مى کند. 
درمورد دستمزد هم عرف بر این است که یک سوم 
به  هنگام عقد قرارداد، یک ســوم در زمان شروع 
فیلمبردارى و مابقى، قبــل از اینکه کار آن بازیگر 

جلوى دوربین تمام شود، تسویه مى شود.»

بهمن دان، بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون پیرامون 
فعالیت هاى خود در عرصه بازیگرى گفت: به لطف 
خدا پیش تولید فیلم ســینمایى «خواستگاران» 
را آغاز کرده ایم، این فیلم ســینمایى اثرى جمع 
و جور اســت که به زودى فیلمبــردارى آن کلید 

خواهد خورد. 
وى دربــاره نقــش خــود در فیلــم ســینمایى 
«خواستگاران» اضافه کرد: در این فیلم من عالوه 
بر بازیگرى، کارگردانى پروژه را نیز بر عهده دارم، 
تمام سعى من این است که این فیلم خوب و تمیز 

ساخته شود.
بازیگر ســریال «معماى شــاه» درباره مضمون 
این فیلم سینمایى اذعان کرد: بر خالف بسیارى 
از آثار قبلى ام که حال و هواى اکشــن و پلیســى 
داشتند، «خواســتگاران» اثرى کمدى با فضاى 
سینماى اجتماعى است و این فیلم را براى پخش 

در تلویزیون خواهم ساخت.
وى دلیل کم کار شــدن خود در سینما را اینگونه 
توصیف کرد: سینما در هر دهه پوست مى اندازد، 
سینماى امروز هم گذراســت و این نوع تولید آثار 
که شاید من در آنها کم کار هستم فصلى است، از 
نظر من این اتفاقات و فصلى بودن تولیدات سینما 

طبیعى است.
این بازیگر پیشکســوت درباره کم شدن ساخت 
آثار پلیسى و اکشن در سینما افزود: از نظر من کم 
شــدن این دو ژانر به دلیل نگاه 
مدیران ســینمایى کشور 
است، آنها به سینما جهت 
مى دهند وگر نه خود من 
چندین فیلمنامه اکشن دارم 
اما هیچوقت کسى نمى گوید 
که این فیلم را بساز، اما کافى 
ا ست یک فیلمنامه 
ســطح پاییــن 
کمــدى وجود 
داشــته باشد تا 
ســریعًا دستور 
ســاختش به 
بهانه عالقه 
داده  مردم 

شود.

43 سال پس از بازى درخشــان «رابرت دنیرو» در فیلم 
«راننده تاکسى»، این بار «راسل کرو» در نقشى تقریبًا 

مشابه دیده خواهد شد.
راسل کرو که جدیدترین نقشش را در فیلم «قاطى کرده» 
بازى کرده؛ با نمایش اولین تریلر فیلم در این نقش دیده 
شد. او در این فیلم شخصیت راننده اى را ایفا مى کند که 

خشمش از رانندگى را به سطح دیگرى مى رساند.
کرو در این فیلم که به کارگردانى «دریک بورت» سازنده 
«رؤیاپرداز آمریکایى» ســاخته شــده در برابر «کارن 
پیستوریوس» که در نقش «راشل» بازى مى کند، جلوى 
دوربین رفته است. «راشل»، مادرى است که در ترافیک 
و در زمانى نامناسب بوق مى زند. در اولین تصاویرى که از 

این فیلم منتشر شده کرو خشمى هزار برابر «ماکسیموس 
گالدیاتور» را در برابر این بوق بروز مى دهد.

تولید فیلم که بر مبنــاى فیلمنامه اى بــه قلم «کارل 
الس ورث»، نویسنده «چشم قرمز» ساخته شده، دیروز  
در نیوراورلئانز به پایان رســید و فیلم قرار اســت در سه 
ماهه سوم سال 2020 طبق برنامه ریزى هاى قبلى روى 

پرده هاى نقره اى برود.
استودیوى ســازنده فیلم یعنى «سولستیس استودیوز» 
کارش را از اکتبر پیش شــروع کرد و این نخستین فیلم 
بلندى است که این استودیو ساخته و قصد دارد سه تا پنج 
فیلم بلند هر سال تولید کند. بیشتر این فیلم ها با بودجه اى 

بین 20 تا 80 میلیون دالر ساخته مى شوند. 

تنها در فاصله چند روز پس از تأیید ساخت فیلم سنیمایى «ماتریکس 4»، سازندگان این فیلم در پى تکمیل عوامل، یک 
تصویربردار برنده اسکار را براى فیلمبردارى انتخاب کردند.

«جان تــول» که دو اســکار پیاپى براى فیلم ســینمایى «افســانه هاى خزان» بــه کارگردانــى «ادوارد زوئیک»
 در ســال 1994 و فیلم سینمایى «شــجاع دل» به کارگردانى «مل گیبسون» در ســال 1995 را کسب کرده است، 

در حال مذاکره براى پیوستن به فیلم بعدى «ماتریکس» است.
«النا واچوفکســى» که به همراه 
«لیلى واچوفسکى» سه گانه قبلى 
ایــن مجموعه فیلم ســینمایى را 
ســاخته بود، به عنوان کارگردان 
«ماتریکس 4 » حاضر خواهد شد. 
او قصد دارد همراه دیرینه خود در 
تصویربردارى فیلم هاى سینمایى 
«اطلس ابرى»، «صعود به سیاره 
مشترى» و سریال «حس هشتم» 

از نتفلیکس را هم بازگرداند.
در این فیلم «کیانو ریوز» و «کرى 
ماس» براى ایفاى نقش هاى قبلى 

خود به نام «نئو» و «ترینتى» باز مى گردند و کمپانى «برادران وارنر» نیز مسئولیت ساخت و توزیع آن را بر عهده دارد.
فیلم هاى دیگرى که تول تصویربردارى کرده است، شــامل «خط باریک سرخ» به کارگردانى «تورنس مالیک»  (که 
سومین نامزدى اسکار را برایش رقم زد)، «آخرین ســامورایى»، «مرد آهنى 3» و هچنین سریال «افسار گسیخته» 

مى شود. او در سال 2016 جایزه دستاورد هنرى جامعه تصویربرداران آمریکا را دریافت کرد.
فیلم بعــدى تول با نــام «هریــت» بــه کارگردانى کاســى لمونــدز در تاریخ یکــم نوامبــر (10 آبــان) اکران

 مى شود.

ســریال «مانکن» به کارگردانى حسین سهیلى زاده و 
تهیه کنندگى ایرج محمدى از دوم شــهریورماه وارد 
شبکه نمایش خانگى شــد. این مجموعه نمایشى قرار 
اســت در 26 قســمت هر هفته روزهاى شنبه توسط 
مؤسســه تصویر دنیاى هنر در شــبکه نمایش خانگى 
توزیع شود و تماشــاى آنالین آن نیز از طریق فیلیمو، 

نماوا و هابینا انجام خواهد شد.
محمدرضا فروتــن، مریــال زارعى، نازنیــن بیاتى و 
امیرحسین آرمان، فرزاد فرزین، حسین پاکدل، بهشاد 
شریفیان، نفیسه روشــن، على فرهنگى، رابعه مدنى، 
پانته آ کیقبادى، بهزاد محســنى، بهزاد خلج و با حضور 
الهام پاوه نژاد، رضــا توکلى و همایون ارشــادى و با 
هنرمندى لیندا کیانى و شبنم قلى خانى و معرفى محمد 
صادقى و عارفه معماریان در این سریال نقش آفرینى 

دارند.
گفتنى اســت، اکران افتتاحیه «مانکن» نیز در پردیس 

ســینمایى کورش با اســتقبال مخاطبان برگزار شــد 
و حســین ســهیلى زاده، کارگردان این سریال گفت: 
20 ســال اســت که با ایرج محمدى همــکارى دارم 
و قطعًا او از من ســتون تر اســت و من باید به او تکیه

کنم.
وى با بیان اینکه ســریال «مانکــن» روزهاى پایانى 
فیلمبردارى را مى گذراند افزود: نکنه مهم این است که 
در بازار فیلم هاى نمایش خانگى مردم نسبت به این آثار 
بدبین شده اند زیرا تصورمى کنند که ممکن است برخى 
سریال ها پایان نداشته باشــد و همین موضوع موجب
مى شود تا بازار کار سریال هاى نمایش خانگى خراب 
شــود.کارگردان این مجموعه نمایشــى تأکید کرد: از 
 طرف همه عوامل سریال «مانکن» قول مى دهم که 
پایان بندى سریال را ببینید زیرا هفته آینده فیلمبردارى 
آن به پایان خواهد رسید و به وزارت ارشاد تحویل داده 

مى شود.

واکنش خواننده «پاره سنگ» به صادر نشدن مجوز کنسرتش در اصفهان

مهدى یراحى: متأسفــم...!

فرهنگفرهنگ

ش تا 
ىمنع 

فرهنگ 
ى براى 
ه کند و
ن یعنى

ى در برج 
روى   به
و باز هم 
لفعالیت 
کنندگان 
حالى که 
ِى قطعه 
ن هم در 
مه اینها
ى دفتر
ده شوند.
ده جوان 
کرمان و 

سیرجان به روى صحنه 
رفت و به اجراى کنسرت

پرداخت. اما علت اینکه چرا 
براى برگزارى کنسرت او در 

اصفهان مجوز صادر نشده 
در هاله اى از ابهام قرار دارد. 

اینطور که از نظــرات مردم در 
صفحه شخصى مهدى یراحى بر 

مى آید، این خواننده جوان به تازگى قصد 
داشته در زادگاهش اهواز هم به روى سن 
برود که علیرغم تمام تالش هایش موفق

پاسخ به  به کسب مجوز نشده است. یراحى در
یکى از فالوورهایش که پرسیده بود چرا براى برگزارى 
کنســرت در اهواز «مقاومت» نکرده با ابراز تأسف و به 
تندى گفته بود که وقتى از محدودیت ها و پشت پرده ها 

خبر ندارد قضاوت نکند و حکم ندهد.
آیا همان محدودیت ها و پشت پرده ها مانع از برگزارى 

اصفهان شده؟  کنسرت این خواننده حاشیه ساز در

مجوز کنسرتش در اصفهان

سفــم...!
مرضیه غفاریان 

ستاره هاى سینما
 از اسپانسرها 

پورسانت مى گیرند!

دان: فیلمنامه هاى 
سطح پایین کمدى به 
راحتى مجوز مى گیرند

آثار پلیسى و اکشن در سینما افزود: از نظر من
شــدن این دو ژانر به دلیل
مدیران ســینمایى ک
است، آنها به سینما ج
مى دهند وگر نه خود
چندین فیلمنامه اکشن
اما هیچوقت کسى نمىگ
که این فیلم را بساز، اما ک
ا ست یک فیلم
ســطح پایی
کمــدى و
داشــته باش
ســریعًا دس
ســاختش
بهانه عال

مردم 
شود.

«راسل کرو» 
مانند «رابرت دنیرو» 
راننده تاکسى شد

مــژگان بیات از آن دســته بازیگران اســت که طى «مانکن» وارد مى شود
ســال هاى اخیر در کنار حرفه بازیگرى به فیلمسازى 
پرداخته و تا امروز تولید سه فیلم کوتاه و یک فیلم بلند 
را در کارنامه هنرى خود دارد. این فیلمساز جوان که 
این روزها در مقام کارگردان و با اولین فیلم بلند خود 
«فرزند زمین» در سى و دومین جشنواره فیلم کودك 
و نوجوان اصفهان حضــور دارد، درباره دغدغه هاى 
خــود در حــوزه فیلمســازى مى گوید: بــه عنوان

 فیلمســاز مایلــم بــه مســائل و معضالت قشــر 
آسیب پذیرجامعه یعنى زنان و کودکان بپردازم. البته 
من از ابتدا قصد نداشتم فیلم کودك بسازم و «فرزند 
زمین» طى چند مرحله بازنویســى و به تدریج تبدیل 

به فیلم کودك شد.
بازیگر فیلم «جانــان» و «پریناز» در پاســخ به این 
پرســش که آینده خود را در مقام بازیگر مى بینى یا 
کارگردان مى گوید: من سال هاست که بازیگرم ولى 
در فضاى امروز ســینماى ایران سقف پیشرفت براى 
یک بازیگر چندان بلند نیست و نهایت پیشرفت براى 

یک بازیگر در ایران گرفتن جایزه سیمرغ است. دنیاى 
کارگردانى دنیایى وسیع تر است و من در خودم مى بینم 
که به عنوان فیلمساز پله هاى ترقى را طى و روزى در 

رقابت اسکار شرکت کنم.
وى دربــاره پروژه بعدى خــود در مقــام کارگردان 
گفت: شــاید فیلم بعدى من فیلــم در ژانر کودك و 

نوجوان نباشــد؛ چون ســینماى کــودك حمایت 
نمى شــود، پیداکردن سرمایه گذار ســخت است و 
شما باید با سرمایه شخصى کار کنید؛ اما آسیب هاى 
اجتماعى همیشــه جزو دغدغه هاى من بوده اســت 
و قطعاً  کار بعــدى هم درباره یک آســیب اجتماعى 

خواهد بود.

رامبد جوان که هفته گذشــته در گفت گویى با یکى 
از خبرگزارى ها از بازگشــت قریب الوقوعش خبر 
داده بود و البته پروانه ســاخت یک فیلم جدید را 
هم گرفته، پیش از همه اینهــا تهیه کنندگى یک 
تئاتر را برعهده خواهد گرفــت. تئاترى که به گواه 
صفحه اینســتاگرامش کمتر از 20 روز دیگر روى 
صحنه خواهــد رفت. کارگردانى ایــن تئاتر را که 
نام آن «زیبایى گاهى زن است» سهراب حسینى 

برعهده دارد.
باید دید مجرى برنامه «خندوانه» براى شــروع 
اجراهاى این نمایش به ایــران برمى گردد یا از راه 

دور تهیه کنندگى این کار را انجام مى دهد.

حســن توکل نیا، تهیه کننده فیلم سینمایى «چند 
مى گیرى گریه کنى 2» درباره آخرین وضعیت فیلم 
«چند مى گیرى گریه کنى2» گفت: کاراکتر الناز 
شاکردوســت در فیلمنامه جدید حذف شده و وى 
دیگر در فیلم حضور ندارد. در حال حاضر نیز منتظر 
یک بازیگر زن و یک بازیگر مرد هستیم که در یک 
پروژه دیگر حضور دارند. با برخى از بازیگرانى که 
در قسمت اول فیلم حضور داشتند مذاکراتى انجام 
و حضورشان تقریبًا قطعى شــده است. ابوالفضل 
پورعرب، حمید لوالیــى، هومن حاجى عبداللهى، 
اسدا...  یکتا، حسین عابدینى، گیتى معینى و آناهیتا 
همتى از جمله بازیگرانى هستند که با آنان رایزنى 
کرده ایم و در قسمت دوم به طور قطع حضور دارند.

رامبد جوان 
با تئاتر برمى گردد

«چند مى گیرى گریه کنى2» 
بدون الناز شاکردوست 

مژگان بیات: سقف پیشرفت براى بازیگرى چندان بلند نیست

مازیار فالحى خواننده سریال «ترور خاموش» شد

تازه ترین خبرها از فیلم پرطرفدار «ماتریکس 4»

 معظمى 
وى آنتن 
شورمان

ى از 
«ترور 

یبهاى 
معضالت 
ن سریال 
ى، حمید 
ش نظریه، 
 مهدخت 
هانى، رؤیا 
ز، سمیرا 
ته ایرانى.
است که 

1در 31 قسمت به زودى روى آنتن این شبکه مى  رود.
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محمد محبى، بازیکن زیر 23 سال سپاهان در بازى این تیم در برابر شاهین پارس 
جنوبى در ترکیب ثابت تیمش به میدان رفت و زننده گل دوم سپاهان بود.

 محبى بعد از گشودن دروازه تیم فصل گذشته اش شــادى نکرد و این طبیعى 
بود. بازى هاى درخشان او در ترکیب شاهین شــهردارى بوشهر بود که موجب 
دعوتش به اردوى تیم ملى و در نهایت حضور در ســپاهان شد. اما این بازیکن 

حکایت جالبى دارد.
محمد محبى که فصل گذشته گل صعود شاهین شهردارى بوشهر به لیگ برتر در 
بازى با سرخپوشان پاکدشت را زد دو بار توسط کرانچار به اردوى تیم امید دعوت 
شد و خط خورد و در نهایت نتوانست این تیم را در بازى هاى مقدماتى قهرمانى 
زیر 23 سال آسیا در تهران همراهى کند. در ادامه با وجود بازى هاى خوب براى 
شاهین و گلزنى در ترکیب این تیم توسط فرهاد مجیدى هم به اردوى تیم امید 
دعوت نشد! اما مارك ویلموتس روى این بازیکن دست گذاشت و در بازى دوستانه 
با تیم امید به وى میدان داد. محمد محبى در این بازى که در نیمه دوم به میدان 
آمد آنقدر خوب بازى کرد که سرمربى تیم ملى براى بازى با هنگ کنگ وى را در 
لیست بازیکنان دعوت شده قرار داده است و دور از ذهن نیست که از این بازیکن 
در سفر به هنگ کنگ و در نهایت بازى با این تیم بهره ببرد. البته به بهانه درخشش 
این بازیکن در بازى دوستانه با تیم امید احتمال دارد فرهاد مجیدى 
این بازیکن را به اردوى تیــم امید فرا بخواند و در 
نهایت از او در بازى هاى قهرمانى زیر 23 ســال 
آسیا که بهمن ماه در تایلند با حضور شش تیم برگزار 

مى شود، استفاده کند.
تیم شاهین شهردارى بوشهر فصل گذشته چند بازیکن 
جوان خوب به فوتبال ایران معرفــى کرد که در کنار 
محمد محبى مى توان از محمد مشایخ، هافبک دفاعى 
این تیم نام برد که در تعطیالت تابستانى راهى ذوب آهن 
شد اما هنوز شــانس حضور در ترکیب ثابت این تیم در 
بازى هاى رسمى را پیدا نکرده است. از دیگر ستاره هاى 

سال هاى اخیر مى توان از محمد شریفى هم نام برد که در جوان بوشهر در 
بازى ذوب آهن-  سایپا در ترکیب تیم تهرانى به میدان آمد. بوشهر در سال هاى 
اخیر به خوبى نشان داد که داراى استعدادهاى خوبى است و اگر از نظر مالى 
حمایت شود مى تواند باز هم معرف چهره هاى خوبى به فوتبال کشور 
باشد. در ســال هاى پیش از این هم مهدى طارمى از فوتبال بوشهر به 

فوتبال کشور معرفى شد.

3محمد محبى، بازیکن زیر 23 سال سپاهان در بازى این تیم در بر
جنوبى در ترکیب ثابت تیمش به میدان رفت و زننده گل دوم سپا
 محبى بعد از گشودن دروازه تیم فصل گذشته اش شــادى نک
بود. بازى هاى درخشان او در ترکیب شاهین شــهردارى بوشه
دعوتش به اردوى تیم ملى و در نهایت حضور در ســپاهان شد

حکایت جالبى دارد.
محمد محبىکه فصل گذشته گلصعود شاهین شهردارى بوشه
بازى با سرخپوشان پاکدشت را زد دو بار توسط کرانچار به اردوى
و خط خورد و در نهایت نتوانست این تیم را در بازى هاى مق شد
23 سال آسیا در تهران همراهى کند. در ادامه با وجود بازى 3زیر
شاهین و گلزنى در ترکیب این تیم توسط فرهاد مجیدى هم به
دعوت نشد! اما مارك ویلموتس روى این بازیکن دست گذاشت و
تیم امید به وى میدان داد. محمد محبى در این بازى که در نیم با
ه سرمربى تیم ملى براى بازى با هنگ
از ذهن نیستک داده است و دور ه قرار
هایت بازى با این تیم بهره ببرد. البته به
ر بازىدوستانه با تیم امید احتمال دار
این بازیکن را به اردوى تیــم امی
نهایت از او در بازى هاى قهرمانى
آسیا که بهمن ماه در تایلند با حضور

استفاده کند. مى شود،
تیم شاهین شهردارى بوشهر فصل گذ
جوان خوب به فوتبال ایران معرفــى
حمد محبى مىتوان از محمد مشایخ
ن تیم نام برد که در تعطیالت تابستانى
ما هنوز شــانس حضور در ترکیب
 هاى رسمى را پیدا نکرده است. از د

سالهاى اخیر مى توان از محمد شریفىهجوان بوشهر در 
بازى ذوب آهن-  سایپا در ترکیب تیم تهرانى به میدان آمد. بوش
اخیر به خوبى نشان داد که داراى استعدادهاى خوبى است
حمایت شود مى تواند باز هم معرف چهره هاى خوبى
ف باشد. در ســال هاى پیش از این هم مهدى طارمى از

فوتبال کشور معرفى شد.
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آمد آنقدر خوب بازى کرد که
لیست بازیکنان دعوت شده
در سفر به هنگ کنگ و در نه
این بازیکندر سپسس
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 رو کرد رو کرد

محمد احمدى

 وقتى سوت آغاز لیگ در حال زدن بود، همه از مربى هاى خارجى و جدالشان با بزرگانى 
مثل قلعه نویى و فرکى و گل محمدى حرف مى زدند اما همین که سوت بازى ها خورد، 
مشخص شــد در لیگ نوزدهم باید دنبال چهره هاى جوان تر و جذاب ترى هم باشیم. 
چهره اى مثل ابراهیم صادقى، جوان ترین ســرمربى لیگ. صادقى و سایپا در روز اول 
مقابل روى فرم ترین تیم لیگ قرار گرفتند؛ ذوب آهن که به دلیل مســابقات آسیایى از 
هفته ها قبل در شرایط مسابقه قرار داشت. آنها در 60 دقیقه ابتدایى دو گل خوردند اما 
جادوى جوانى به کمکشان آمد. خودروســازان که نه تنها جوان ترین مربى لیگ را در 
اختیار دارند، بلکه یکى از جوان ترین تیم ها را هم روانه مسابقات کرده اند، در 13 دقیقه 
نتیجه بازى را از این رو به آن رو کردند. این قطعاً یک شروع رؤیایى براى ابراهیم صادقى 

بود که نامش همیشه با سایپا گره خورده.
رکورددار بازى در لیگ با یک تیم، حــاال مى تواند به فکر ثبت رکورد در حوزه هاى تازه 
باشد. جالب اینجاست که قبل از شروع لیگ، خیلى ها به ابراهیم صادقى مشاوره دادند 
که سرمربیگرى سایپا را قبول نکند و دســتیار بماند. خیلى ها اعتقاد داشتند این ترفیع 
مى تواند باعث قطع همکارى همیشگى ابراهیم از ســایپا شود اما حاال همه چیز تغییر 
کرده. نارنجى ها بازى اول را از تیم منصوریان برده اند، یک کامبک اساسى کرده اند و به 
فکر هفته هاى آتى هستند. صادقى در این بین البته باید سپاسگزار محمدرضا سلیمانى، 
مهاجم 24 ساله اش باشد که دو گل اول و آخر سایپا را به ثمر رساند. محمدرضا که بیشتر 
با آن شادى گل جنجالى اش بعد از به تساوى کشیدن بازى سایپا و پرسپولیس در فصل 
پیش به یاد مى آید، پارسال تنها سه گل زده بود اما در نخستین بازى فصل جدید دو  گل 
زد تا نشــان دهد مى خواهد روزهاى تازه اى را تجربه کند. گل دوم سایپا هم که توسط 
معین عباسیان تعویضى به دست آمد قطعًا یکى از بهترین گل هاى هفته اول (و شاید 

هم بهترین گل) رقابت ها بود. 
ابراهیم 40 ساله فوتبال ایران، آتش هفته اول لیگ در اصفهان را تبدیل به گلستان 
کرده و قطعًا دوست ندارد شادى تیمش مقطعى باشد. آیا مى تواند ابراهیم وار بقیه 

هفته هاى لیگ را هم سپرى کند؟

سى و هشتمین ویژه برنامه «فوتبال به وقت 
اصفهان» با محوریت پخش دیدار تیم هاى 
فوتبال ســپاهان اصفهان و شاهین بوشهر 

برگزار شد.
کریــم قنبــرى و على لســان فــوالدى 
پیشکســوتان باشــگاه ذوب آهن، سپهر 
محمدى گلــر تیم ملى فوتســال و محمد 
مصطفایــى معاونت فرهنگى شــهردارى 
منطقه 2 اصفهــان مهمانان ایــن برنامه 
بودند. پیش از آغــاز این دیــدار قنبرى و 
لسان فوالدى در مورد وضعیت سپاهان در 

رقابت هاى امسال صحبت کردند.
همچنین قبل از آغاز مسابقه توسط محمد 

مصطفایــى، معاونــت فرهنگى 
شــهردارى منطقــه 2 از  ســپهر 
محمدى، گلر تیم ملى فوتسال که 
به تازگى در لیگ فوتسال روسیه 
لژیونر شــده تقدیر و قدردانى 

شد.
در طــول برگــزارى برنامــه و بــا 

گل هــاى ســپاهان حاضران در ســالن 
ســرود قهرمانى ســر دادنــد و  در پایان 
با خاطره اى شــیرین باغ تجربــه را ترك 

کردند.
این ویژه برنامه به همت شــهردارى هاى 

منطقه 8 و 4 اصفهان برگزار شد.

هدایت ممبینى، داور باســابقه فوتبال ایران 
که اکنون در کمیته انضباطــى حضور دارد 
در برنامه «ســالم صبح بخیر» حاضر شد. 
ممبینى در رابطه بــا قلعه نویى که قبًال گفته 
بود چهار داور از جمله او را هرگز نمى بخشد، 
گفت: ما بیرون از زمین رابطه دوســتانه اى 
داریم اما در زمین بحث برد و باخت و کارت 
زرد و قرمز اســت و این کــرى خوانى ها و 
گالیه ها همیشــه وجود دارد. حضور ذهن 
ندارم که چــرا قلعه نویى از مــن دلخورى 
داشته است اما این مســائل در ذهن مربیان 
مــى ماند. تصمیمات ســختى کــه داوران 
مى گیرند مثل کارت قرمزى که تیمى را ده 
نفره مى کند اما بپذیریم کــه داور به عنوان

 اجرا کننــده قانون باید تصمیمات ســختى 
را بگیرد.

رئیــس کمیتــه داوران درباره ســخنان 
قلعه نویــى مبنى بر اینکــه قهرمانى لیگ 
مهندسى شده بود، تصریح کرد: ایشان واقعًا 
انسان خوب و آدم باشخصیتى است. اصًال 
مهندسى در فوتبال به اعتقاد من که 25 سال 
در این عرصه هســتم نمى تواند هیچوقت 
وجاهت داشــته باشد. یادم هســت درباره 
بازى هاى استقالل و پرسپولیس در دورانى 
که مساوى مى شد این حرف ها بود. مگر مى 
شود به مجموعه دو باشگاه که با کادرشان 
صد نفر مى شوند بگویید شما بروید مساوى 
کنید؟ اصًال چنین چیزى نمى شــود. این، 
قدرى بــه علت ذهنیــت مــردم در  مورد 
مساوى هاى استقالل و پرسپولیس است و 
براى هیچکس در فدراسیون فوتبال اینکه 

چه کسى قهرمان شود فرقى نمى کند.

همانطور که انتظار مى رفت در ســمت چپ 
خط دفاعى پرســپولیس، محمــد نادرى به 
محمد انصارى ترجیح داده شد. نادرى مثل 
سال گذشــته در نفوذها و حرکات پا به توپ 
عملکرد بســیار موفقى داشــت. او مثل آب 
خوردن از مدافع مســتقیمش عبور مى کند 
و مخصوصــًا دریبل هــاى دوطرفه را خوب 
مى زند. عیب نادرى که پارســال هم زیاد به 
او گوشزد مى شد، ناتوانى در انجام سانترهاى 
موفق یا دادن پاس هــاى دقیق بود. در بازى 

اول لیگ امسال هم نادرى در حرکات زمینى 
همان مهارت قبلى را بروز داد، اما در پاس هاى 
آخر سعى مى کرد با چشم باز عمل کند. او دو 
ســه پاس خوب داد که پارسال مشابهش را 
کمتر از این بازیکن دیــده بودیم. نادرى که 
به نظر مى رسد آگاهانه در صدد رفع این عیب 
برآمده، یک گام رو به جلو برداشــته اما هنوز 
ســانترهایش جاى بحث دارد و براى تبدیل 
شــدن به یک دفاع ملى ششدانگ، باید این 

عیب را هم برطرف کند. 

سـرود قــهرمانى
 در باغ تجربه

قلعه نویى آدم خوبیه ولى مهندسى 
حرف غلطیه!

روزهاى بهتر نادرى 
در راه است
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او یک مربى نامدار مى شود؟

خیزش مرد نارنجى در فوالدشهر

خشایار بیدمشکى

تیم فوتبال سپاهان با پیروزى پر گل در خانه شاهین 
بوشهر، صدرنشین لیگ در پایان هفته نخست شد.

 در چارچوب رقابت هاى هفته نخســت لیگ برتر 
فوتبال، تیم هاى شاهین شهردارى بوشهر و سپاهان 
در ورزشگاه شهید مهدوى شــهر بوشهر به مصاف 
هم رفتند که این دیدار با پیروزى 3 بر صفر سپاهان 

به پایان رسید.
آخرین دیدار هفته نخســت لیگ برتر در حالى در 
ورزشگاه تازه تأسیس شهید مهدوى بوشهر برگزار 
مى شد که هواى گرم و شــرجى بوشهر تا حدودى 
روى کیفیت و سرعت بازى تأثیر گذاشته بود. در نیمه 
نخست اما سپاهان بهتر از میزبان خود بازى کرد و 
چند موقعیت بسیار خوب به خصوص روى ارسال ها 
ساخته شد که درخشش دروازه بان شاهین و البته بى 
دقتى در ضربات سر توســط بازیکنان سپاهان مانع 

گلزنى این تیم شد.
ســپاهان نیمه دوم را هم خوب آغاز کرد و با تسلط 
کامل روى توپ و میدان، آهســته آهســته به زدن 
گل برترى نزدیک شد تا اینکه قبل از اتمام یک ربع 
از شــروع نیمه دوم، روى ارسال یار تعویضى، یعنى 
نورافکن و ضربه تمام کننــده کومان گل برترى را 
به ثمر رساند. برترى ســپاهان چند دقیقه بعد روى 

فــرار در عمق 
محبى و ضربه تمام کننده بــه دو گل افزایش پیدا 
کرد تا خیال ســپاهان بابت پیروزى در اولین دیدار 

راحت شود.
در دقایــق باقیمانده بازى شــاهین براى زدن گل 
برترى بازى هجومى ارائه کرد اما شاگردان ویسى 
زور نزدیک شدن به دروازه ســپاهان را نداشتند و 
این ســپاهان بود که روى یک ضد حمله گل سوم 
را هم توســط رضا میرزایى که تنهــا چند دقیقه از 

زمیــن  در  حضــورش 
مى گذشت به ثمر رساند. سپاهان در ادامه نیمه دوم 
با تجربه بیشتر بازیکنانش دقایق باقیمانده را کنترل 

کرد و 3  امتیاز مهم اولین دیدار را مال خود کرد.
سپاهان با پیروزى 3 بر صفر در این دیدار با تفاضل 
گل بهتر نسبت به سایر تیم هاى پیروز هفته نخست، 

صدرنشین لیگ در پایان اولین هفته شد.

عجب شروعى بود

رسول مجیدى

 رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال ایران زمان تقریباً رونمایى 
از سیستم VAR در فوتبال ایران را اعالم کرد. هدایت ممبینى در 
حاشیه مراسم معرفى بهترین هاى فوتبال ایران در لیگ هجدهم 
گفت: «بار ها در این باره صحبت شده است چند کالس آموزشى 
ترتیب داده شده و استارت این کار که یک زمان شش  تا 9 ماهه را 
 VAR مى طلبد زده شده و فکر مى کنم بعد از گذشت این پروسه
با آموزش هایى که براى داوران صــورت خواهد گرفت در لیگ 

قابل استفاده شود.

 مراسم انتخاب بهترین هاى فوتبال ایران در فصل فوتبالى اخیر 
برگزار شــد و مطابق معمول اتفاقات عجیب همراه با حواشى 
فراوانى حول آن مشاهده شد. یکى از این اتفاقات عجیب حذف 
فوتسال از مراســم بهترین ها بود. در حالى که کاندیداها از دو 
هفته پیش از مســئوالن برگزارى رقابت هاى فوتسال حضور 
در این مراسم را اســتعالم کرده بودند بخش فوتسال از مراسم 
انتخاب بهترین ها حذف شــد. اتفاقى عجیــب که تصور آن را 
کســى نداشــت. پس از اعالم این خبر گمانه زنى ها در رابطه 
با چند و چون حذف فوتسال باال گرفت و در این میان بسیارى 
معتقدند که استعفاى انصارى فرد از مدیریت فوتسال و به نوعى 
بدون مدیر بودن این رشته در حال حاضر باعث شده تا به راحتى 
بهترین  هاى فوتسال از مجلس انتخاب بهترین هاى فوتبال در 

فصل گذشته حذف شوند.

سایت فوتبال 24 بلژیک اعالم کرد باشگاه شارلوا با وجود جذب 
شامار نیچوسلون، مهاجم 22 ساله اهل جامائیکا همچنان نیازمند 
یک بازیکن دیگر در خط حمله است و این مهاجم مى تواند کاوه 
رضایى باشد. این مهاجم ایرانى که روزهاى درخشانى را در شارلوا 
گذرانده است شــرایط خوبى در کلوب بروژ ندارد و در بازى اخیر 
لیگ قهرمانان اروپا برابر حریف اتریشى یک فرصت مسلم گلزنى 

را در دقایق کوتاه حضورش در میدان از دست داد.
براساس این گزارش، سران دو باشگاه شارلوا و کلوب بروژ شاید در 
روزهاى آینده براى انتقال کاوه رضایى به صورت قرضى به توافق 
نهایى دست یابند. هر چند مهدى بیات، مدیرعامل شارلوا پیش از 
این بازگشت کاوه رضایى را رد کرده بود اما این گزینه با توجه به 
اخبار روزهاى اخیر همچنان جدى و عملى به نظر مى رسد. شاید 
سران دو باشگاه کلوب بروژ و شارلوا خیلى زود پاى میز مذاکره 

به تفاهم برسند. 

در حالى که هنوز یک هفته از رقابت هاى لیگ برتر برگزار شده 
است، مدیران عامل دو باشگاه از تیمشــان جدا شده اند که این 

اتفاق عجیبى در لیگ برتر است.
برخالف ادوار گذشته لیگ برتر، این بار مدیران به جاى مربیان در 
چرخه قربانیان فوتبال قرار گرفته اند تا از این نظر شاهد یک سنت 
شکنى در فوتبال ایران باشیم. فصل جدید لیگ برتر با برکنارى 
یک مدیر با سابقه به اسم سعید آذرى آغاز شــد تا ذوب آهن با 

شوك مدیریتى بزرگى مواجه شده باشد.
تنها به فاصله چنــد روز از برکنــارى آذرى، دومین مدیر لیگ 
برترى هم از سمت خود کناره گیرى کرد. بهرام رضاییان با سابقه 
پنج ســال مدیریت در پارس جنوبى جم و در حالى که این تیم با 
مدیریت وى از لیگ 2 به لیگ یــک و از لیگ یک به لیگ برتر 
صعود کرد، به دلیل مشکالت مالى از سمت خود استعفا کرد که 

این استعفا مورد پذیرش هیئت مدیره قرار گرفت.
شواهد و قرائن نشان مى دهد رضاییان نمى تواند آخرین مدیرى 
باشد که قربانى شرایط باشگاهش مى شــود و احتمال اینکه به 
زودى مدیر یا مدیران دیگرى ضلع ســوم مدیران جدا شــده را 

تشکیل دهند وجود دارد.
در حال حاضر برخى باشگاه هاى لیگ برترى از مدیرانى استفاده 
مى کنند که روى لبه تیغ قرار داشــته و هر آن ممکن اســت از 

مدیریت باشگاهشان کنار بروند.
با اضافه شــدن مربیان برکنار شده و یا اســتعفا دهنده، به نظر 
مى رسد این فصل از مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران تغییرات 

زیادى را شاهد خواهد بود. 

سیستم VAR، چند ماه دیگه

چرا خبرى از فوتسال نبود؟

چه خبر از کاوه

قلع و قمع مدیران هر روز 
بیشتر مد مى شود
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مزایده نوبت دوم
واحد اجراى احکام شــوراى حل اختالف لنجان در نظر دارد در خصوص پرونده کالســه 
980059 جلسه مزایده اى در روز شنبه 98/6/30 در ساعت 9:00 لغایت 10:30 به منظور 
وصول محکوم به در حــق محکوم له خانم اکرم منصورى به جهت فروش یک دســتگاه 
سوارى دوو سى یلو مدل 1381 به شماره انتظامى ایران 43- 32 ه 152 سیستم دوو رنگ 
بژ روغنى چهار سیلندر نوع سوخت بنزین شماره موتور G 15 MFOO 4557 H و شماره 
شاســى IR 1165042389 وضعیت موتور در حد معمول وضعیت اتاق در حد معمول که 
توسط کارشناس رسمى دادگســترى به مبلغ 250000000 ریال ارزیابى گردیده در محل 
اجراى احکام شوراى حل اختالف لنجان برگزار مى نماید. طالبین خرید مى توانن د به مدت 
پنج روز قبل از موعد مزایده از خودروى موصوف واقع دیدن نموده و سپس در جلسه مزایده 
شرکت نمایند. مزایده از قیمت کارشناسى شــروع و برنده مزایده فرد یا افرادى مى باشند 
که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید کسانى مى توانند در جلسه مزایده شرکت کنند که 10 
درصد قیمت کارشناسى را نقداً پرداخت و در صورت برنده شدن الباقى را ظرف مدت بیست 

روز پرداخت نمایند. م الف: 573846 اجراى احکام شوراى حل اختالف لنجان /6/109
ابالغ تجدیدنظر خواهى

نظر به اینکه در پرونده کالسه 1171/97 شعبه چهارم حقوقى خواهان آقاى/ خانم مهدى 
طاهرى نســبت به دادنامه 84- 98/1/31 درخواســت تجدیدنظر خواهى نموده است لذا 
بدین وســیله به خوانده/ خواندگان معصومه قربانى ابالغ مى شــود ظرف مدت 10 روز 
چنانچه پاســخى به تجدیدنظر خواهى خواهان دارند با مراجعه به دبیرخانه شــعبه چهارم 
حقوقى شوراى حل اختالف لنجان واقع در جنب دادگســترى زرین شهر اعالم نمایند. م 
الف: 574452 شعبه چهارم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره 

یک)  /6/110
فقدان سند مالکیت

شماره نامه: 139885602015002053 تاریخ ارسال نامه: 1398/05/20 نظر به اینکه آقاى 
سید عباس موسویان فرزند سید ابراهیم به اســتناد 2 برگ استشهادیه محلى که هویت و 
امضاء شهود رسماً گواهى شده، مدعى است که سند مالکیت المثنى به شماره چاپى 964047 
نسبت به 78. 66 سهم مشاع از 56. 223 سهم ششدانگ یک باب خانه پالك 2953 فرعى از 
107- اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان که در صفحه 490  دفتر 63- امالك 
زرین شهر ذیل شــماره 4775 به نام آقاى سید عباس موســویان فرزند سید ابراهیم ثبت 
گردیده و مورد معامله اى واقع نشده، به علت جابجایى مفقود شده است؛ لذا چون نامبرده 
درخواست 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 سند 
مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا 10 روز پس از آن به این اداره مراجعه و 
اعتراض خود را کتباً 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: 573664 محمدرضا رئیسى 

زاده- واحد ثبتى حوزه ثبت ملک زرین شهر (لنجان) از طرف مصطفى شمسى/6/111
تحدید حدود اختصاصى

شــماره: 984202511971820- 98/5/31 نظر به اینکه به موجب راى شماره 20462- 
94/12/20 قانون تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند مالکیت رسمى ششدانگ 
یکدرب باغ با بناى احداثى پالك شماره 1804/1 مجزى شده از 1804 اصلى بخش شش 
ثبت اصفهان در مالکیت اقاى علیرضا غالمى چریانى فرزند حسین مستقر گردیده و پرونده 
ثبتى فاقد سابقه تحدید حدود میباشد لذا به استناد ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضاى مالکت 
تحدید حدود ملک مرقوم در روز: شنبه مورخه: 1398/6/30 ساعت 9 صبح در محل شروع و 
به عمل خواهد آمد و به موجب این آگهى به کلیه مالکین و مجاورین اعالم میگردد تا در روز 
و ساعت مقرر در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین و مجاورین مطابق ماده 20 قانون 
ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود و فقط تا (30) روز پذیرفته خواهد شــد و 
معترض طبق ماده 86 آئیننامه قانون ثبت باید از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره، ظرف 
یکماه دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضائى تسلیم و گواهى تقدیم دادخواست را أخذ 
و به این واحد ثبتى ارائه نماید، در غیر اینصورت متقاضى ثبت یا نماینده قانونى وى میتواند 
به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهى عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم 

نماید و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتــى را با رعایت مقررات ادامه میدهد. 
تاریخ انتشار:  1398/6/4 م الف: 575030 میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك 

جنوب شرق اصفهان /6/112
ابالغ اجراییه

شماره پرونده: 139704002003005956/1 شماره بایگانى پرونده: 9708272/1 شماره 
آگهى ابالغیه: 139803802003000242 تاریخ صدور: 1398/05/19 آگهى ابالغ اجرائیه 
پرونده اجرائى شماره 139704002003005956 بدین وســیله به آقاى مسعود شیروانى 
دســتگردى، نام پدر: محمدعلى ساکن ملک شــهر خیابان آزادگان کوى اطلس 2 یاس 3 
که طبق گزارش مامور مربوطه آدرس شما شناســائى نگردیده، ابالغ مى شود که باستناد 
سند ازدواج شماره 16720 مورخ 1385/06/15 تنظیمى دفترخانه 99 اصفهان مقدار مبلغ 
262/5 ریال بعنوان مهرالسنه و هزینه ســفر عمره مبلغ پنج میلیون ریال و طاقه شال ترمه 
و نقره جمعا معادل مبلغ بیســت ودو میلیون ریال و تعداد 100 مثقال طالى ساخته هجده 
عیار بانضمام تعداد 214 عدد ســکه ازادى کامل و بهاى خانه مسکونى مبلغ سیصد میلیون 
ریال به سارا قائدان فرزند اصغر بدهکار مى باشید که بر اثر عدم پرداخت بستانکار درخواست 
صدور اجرائیه نموده، پس از تشــریفات قانونــى اجرائیه صادر و پرونده اجرائى به شــماره 
139704002003005956 در این اداره مطرح مى باشد. لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجراى 
مفاد اسناد رسمى به شما ابالغ مى گردد از تاریخ انتشــار این آگهى که تاریخ ابالغ اجرائیه 
محسوب است و فقط یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان درج و منتشر مى گردد، 
نســبت به پرداخت بدهى خود اقدام و چنان چه ظرف مدت بیست روز از تاریخ این آگهى که 
روز ابالغ محسوب مى گردد، نســبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائى 
علیه شما جریان خواهد یافت.  م الف: 571912 اســدى اورگانى- رییس اداره اجراى اسناد 

رسمى اصفهان /6/113
فقدان سند مالکیت

شــماره: 23010833- 98/5/28 سند مالکیت سه دانگ مشــاع از ششدانگ پالك ثبتى 
4347/3 اصلى بخش 4 ثبت در صفحه 554 دفتر 219 امالك ذیل ثبت 45790- بنام حسن 
على موحدنیا فرزند على- ثبت و سند بشــماره 936415 صادر و تسلیم گردیده درخواست 
صدور سندمالکیت المثنى، ملک فوق را نموده است و در رهن بانک صادرات است لذا مراتب 
به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى میشود 
چنانچه کسى مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود مى 
باشد از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل 
سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید 
یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت 
المثنى طبق مقررات خواهد شد. م الف: 571602 صفائى  - رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك 

منطقه مرکزى اصفهان /6/114
فقدان سند مالکیت

شــماره: 23010833- 98/5/28 سند مالکیت سه دانگ مشــاع از ششدانگ پالك ثبتى 
4347/3 اصلى بخش 4 ثبت در صفحه 464 دفتر 152 امالك ذیل ثبت 3277 بنام حسن 
على موحدنیا فرزند على- ثبت و سند بشــماره 185522 صادر و تسلیم گردیده درخواست 
صدور سندمالکیت المثنى، ملک فوق را نموده است و در رهن بانک صادرات است لذا مراتب 
به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى میشود 
چنانچه کسى مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود مى 
باشد از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل 
سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید 
یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت 
المثنى طبق مقررات خواهد شد. م الف: 571612 صفائى  - رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك 

منطقه مرکزى اصفهان /6/115
مزایده

شماره پرونده :  9709983730100806 شماره بایگانى : 980460در پرونده کالسه 980460 
اجرایى و به موجب دادنامه 1009-970 صادره از شعبه اول عمومى نجف آباد محکوم علیه 

اجرایى عبدالحسین کاویانى محکوم است به پرداخت201/428/099 ریال بابت محکوم به 
و هزینه هاى دادرســى و غیره در حق محکوم له و مبلغ 1/000/000 ریال نیم عشر دولتى 
درحق صندوق دولت که از طریق اجراى احکام مدنى شهرستان نجف آباد اموال ذیل توقیف 
و توسط کارشناس رسمى دادگسترى منتخب آقاى مهندس حسین پیرمرادیان به شرح ذیل 
ارزیابى گردیده است: ششدانگ یک باب واحد تجارى تحت پالك 864 واقع در قطعه 1 نجف 
آباد بخش 11 ثبت اصفهان ب آدرس نجف آباد خ منتظرى شمالى بعد از کوچه شکوه جنب 
انبار خیریه قمر بنى هاشم مغازه بتن آماده احمدیان پالك 132 کد پستى 8513793847 که 
مساحت عرصه و اعیان آن حدود 19 متر مربع که با مصالح ، سقف آهن آجر ، کف موزائیک ، 
سطوح داخلى PVC ، دربها خارجى فلزى نما خارجى آجر سرمایشى کولر آبى داراى انشعابات 
برق مى باشد که با توجه به موارد فوق و موقعیت و محل ملک و مساحت عرصه و اعیانى نوع 
بنا و مشترکات جمعا شش دانگ ارزشى معادل 2/850/000/000 ریال براورد مى گردد.که 
باتوجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسى اموال توقیف شده 
ازطریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد درتاریخ 1398/06/26 ساعت 10 صبح و در محل 
اجراى احکام به فروش میرسد. برنده مزایده شخصى است که از قیمت کارشناسى باالترین 
قیمت را انتخاب که بایستى 10٪ آن را فى المجلس به حساب شماره 2171290354001 
واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نســبت به واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کسر 
هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً تکرار مــى گردد. ضمنًا خریدار مى تواند 
ظرف پنج روز قبل از مزایده از مال/اموال/ملک موردنظر بازدید به عمل آورد. 572169/م 

الف مدیراجراى احکام حقوقى دادگسترى نجف آباد/6/116
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان عباس سلیمیان با وکالت خانم عظیمه صادقى دادخواستى به خواسته الزام خوانده 
مطالبه به طرفیت خوانده بهرام غالمى به شوراى حل اختالف شعبه 11 دادگسترى نجف 
آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شــماره 484/98 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 
98/7/13 ساعت 9/30 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و 
نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین 
دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به 
خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به 
دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد 
بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته ابالغ رسیدگى نموده و تصمیم شایسته 
اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 

573641/ م الف شعبه 11 شوراى حل اختالف نجف آباد/ 6/117
ابالغ رأى

 دادنامه-  شوراى حل اختالف شهرستان فالورجان - پرونده کالسه 233/98 شماره دادنامه 
840-98/5/7 تاریخ رسیدگى 98/5/9مرجع رسیدگى شعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف 
شهرستان فالورجان - خواهان آقاى عبدل محمدى فرزند خیر محمد نشانه مبارکه خیابان 
سلمان ابتداى خیابان اباذر غفارى پالك 296   خواننده آقاى غالمحسین و محمدرضا وزینب 
جعفرى فرزندان مرحوم خان محمد نشانى فالورجان قهدریجان خیابان شریعتى کوچه 20 
خواسته مطالبه مبلغ 65/000/000 ریال به انضمام خسارات قانونى هزینه دادرسى و تاخیر 
تادیه .گردش کار پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به خواسته فوق و طى تشریفات 
قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضا زمان اعالم ختم رسیدگى با استعانت از خداوند متعال به 
شرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا در خصوص دعوى خواهان آقاى 
عبدل محمدى فرزند خیرمحمد به طرفیت غالمحسین و محمدرضا و زینب همگى جعفرى 
فرزند مرحوم خان محمد به خواســته مطالبه مبلغ 65/000/000 ریال به انضمام خسارات 
قانونى و هزینه دادرسى و تاخیر تادیه شورا توجاً به رسید عادى که خواهان ارائه داده و مرحوم 
مورث خواندگان طى یک فقره رسید به مورخ 96/10/24 اعالم نموده که مبلغ  65/000/000 
ریال به خواهان بدهکار است وجود رسید مذکور که مصون از اعتراض مانده و نشانه طلبکار 
بودن خواهان است به عالوه خوانده در جلسه رسیدگى حاضر نگردیده هیچگونه الیحه اى 
که موید برائت ذمه خود باشد ارائه نموده و دفاع موثر و موجهى از خود به عمل نیاورده است 
مستند به ماده 198 قانون آیین دادرســى مدنى دعوى خواهان را محرز و ثابت دانسته و با 
عنایت به اینکه در رسید موصوف خواهان قبول نموده است که مبلغ 65/000/000 ریال از 
وجه را دریافت نموده است حکم به محکومیت ورثه خوانده به پرداخت مبلغ 65/000/000 

ریال صادر و اعالم مى نماید این راى غیابى و ظــرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در 
همین شعبه و ســپس  ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهى نزد دادگاه عمومى فالورجان 

مى باشد. م الف: 570555 قاضى شوراى حل اختالف شعبه اول حقوقى فالورجان/6/118 
فقدان سند مالکیت

شــماره نامه : 139885602007002037 – تاریخ 1398/05/26 – آقاى محمد قاسمى با 
ارائه تصویر وکالت نامه 14607 مورخ 1398/05/20 دفترخانه 216 کهریزسنگ  به  استناد 2 
برگ استشهادیه محلى که هویت و امضاى شهود رسما گواهى گردیده مدعى هستند که سند 
مالکیت تک برگ ششدانگ خانه و مغازه متصله پالك ثبتى 15/2131 واقع در فالورجان 
بخش 9 ثبت اصفهان به شماره ســریال 034802 ب 94 به شماره دفتر امالك سیستمى  
139520302007000696 که به نام احمد قاسمى فرزند على ثبت و سند مالکیت صادر و 
تسلیم  و سپس مفقود شده است بنابراین چون نامبرده درخواست صدور سند مالکیت المثنى 
نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که  هرکس 
مدعى انجام معامله نسبت به ملک مزبور و یا وجود سند مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ 
انتشــار این آگهى تا 10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت جلسه و اصل سند به ارائه کننده مسترد 
گردد . و در صورت انقضاى مدت مذکور و عــدم وصول اعتراض و یا وصول اعتراض بدون 
ارائه سند مالکیت المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد . – م/الف 

571541- رئیس اداره ثبت اسناد و امالك فالورجان / 6/119 
فقدان سند مالکیت

شماره نامه : 139885602007001989 – تاریخ 1398/05/24 – ورثه آقاى عشقعلى کتانى 
نجف آبادى فرزند یداهللا به  استناد 2 برگ استشهادیه محلى که هویت و امضاى شهود رسما 
گواهى گردیده مدعى هستند که یک جلد سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین به پالك 
ثبتى 219 فرعى از 24 اصلى واقع در شهر ابریشم بخش 9 ثبت اصفهان بسریال 425988/2 
که در صفحه 508 دفتر 132 امالك ذیل شماره 14288 به نام نامبرده ثبت و سپس مفقود 
شده است بنابراین چون نامبرده درخواست صدور سند مالکیت المثنى نموده طبق تبصره یک 
اصالحى ماده 120 آیین قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که  هرکس مدعى انجام معامله 
نسبت به ملک مزبور و یا وجود ســند مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا 
10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله 
تسلیم نماید تا مراتب صورت جلسه و اصل ســند به ارائه کننده مسترد گردد . و در صورت 
انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض و یا وصول اعتراض بدون ارائه ســند مالکیت 
المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد . – م/الف 569745- رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالك فالورجان / 6/120 
مزایده اموال منقول

شماره : 980006- اجراى احکام حقوقى دادگسترى فالورجان در نظر دارد در پرونده شماره 
980006 اجرائى موضوع علیه حسنعلى میرزایى یزدآبادى فرزند رجبعلى و له 1- داریوش 
2- سکینه 3- فاطمه 4- یوسف میرزایى فرزندان رجبعلى  در تاریخ 1398/06/20 به منظور 
فروش 1- یک دستگاه کمباین با خرمن کوب کوچک دو چرخ با شاسى و بکسل بند 2- یک 
عدد مرزبند فنرى کشاورزى 3- یک عدد شیارزن ( دنده نهرکن) کشاورزى دو ردیفه و 15 
شاخه 4- یک عدد خیش زن 3 پره (گاوآهن سه پره) 5- یک عدد دنبرك کشاورزى (صاف 
کن زمین کشاورزى) 6- یک عدد مرزبند زمین کشاورزى دست ساز یا ساخت کارگاه و قابل 
استفاده در کشاورزى  از ساعت 10 الى 11 صبح جلسه مزایده در دفتر اجراى احکام حقوقى 
فالورجان اتاق 318 برگزار نماید . اموال موضوع مزایده توسط کارشناس رسمى دادگسترى 
به مبلغ جمعاً 53/350/000 ریال ارزیابى شده است . متقاضیان خرید مى توانند پنج روز قبل 
از مزایده با حضور در محل این اجرا از موقعیت اموال مطلع شوند . مزایده از قیمت ارزیابى شده 
شروع و برنده کسى است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. ضمناً کلیه هزینه هاى مزایده 
برعهده برنده خواهد بود و کسانى مى توانند در جلســه مزایده شرکت نمایند که حداقل ده 
درصد قیمت ارزیابى شده را  به حساب سپرده دادگسترى به شماره 2171290288005  ایداع 
نموده باشند و درصورت برنده شدن فى المجلس ما به التفاوت تا ده درصد از قیمت پیشنهادى 
را ایداع نمایند و در صورت انصراف برنده یا عدم پرداخت مابه التفاوت قیمت پیشنهادى در 
مهلت مقرر ده درصد ایداعى به نفع دولت ضبط خواهد شد  م/الف : 570303  اجراى احکام 

حقوقى فالورجان/  6/121 

رئیس اتحادیه عمده فروشــان میادین میــوه و تره بار 
اصفهان گفت: موز داراى قیمت جهانى اســت و قیمت 
عمده فروشــى این کاال در ایران نیز تابع همین قیمت 
جهانى است.  ناصر اطرج ادامه داد: به دلیل نزدیک بودن 
ایام محرم تعداد مراســم  عقد و عروسى افزایش یافته و 
همین افزایش تقاضا منجر به افزایش قیمت موز شــده 
است. وى در گفتگو با «فارس» تصریح کرد: این افزایش 
تقاضا را در همه میوه هاى مجلسى شــاهد بودیم اما از 
آنجا که در سایر محصوالت با محدودیت عرضه مواجه 
نیستیم افزایش قیمت محســوس نبود اما واردات موز 

محدود و مشخص است.

اطرج خاطرنشــان کرد: قیمت موز در تهران و اهواز روز 
پنج شنبه به 16 هزار تومان رسید اما در همان زمان این 
محصول با قیمت 14 هزار تومــان در اصفهان عرضه 
مى شد. رئیس اتحادیه عمده فروشان میادین میوه و تره 
بار اصفهان افزود: قیمت دالر در چنــد هفته اخیر روند 
کاهشى داشــته اما بارهایى که امروز در بازار به فروش 
مى رسد چند ماه قبل خریدارى و با قیمت دالر در همان 
زمان پرداخت شده است.  وى در پایان خاطرنشان کرد: 
قیمت فعلى هر کیلو موز بســته به کیفیت آن 12 و 14 
هزار تومان است و با ورود به ماه محرم قیمت آن کاهش 

خواهد یافت.

رئیس اداره توسعه فرهنگ شهروندى سازمان فرهنگى، 
اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان گفت: ما امسال در 
بخش جنبى جشنواره به یک مدل رسیدیم که در این مدل 
جذب کننده جمعیت هستیم ضمن اینکه مانع از حضور 

آنها براى دیدن فیلم هاى جشنواره نخواهیم شد.
احمد رضایى بــا بیان اینکه برنامه «اصفهان شــهرى 
براى کودکان» یکى از برنامه هاى جنبى سى و دومین 
جشنواره بین المللى فیلم هاى کودکان و نوجوانان است، 
گفت: این برنامه شامل دو بخش است که در یک بخش 
با مشارکت معاونت اجتماعى و اداره امور مشارکت هاى 
فرهنگى-اجتماعى سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى 

شــهردارى اصفهان برگزار مى شــود و شامل حضور 
سازمان هاى مردم نهاد است که هم کارگاه دارند و هم 
از ساعت 18 و 30 دقیقه تا 20 برنامه استیج توسط آنها 
برگزار مى شود؛ بخش دوم نیز که شامل برنامه استیج و 
کارگاه است از سوى اداره توسعه فرهنگ شهروندى این 

سازمان برگزار مى شود.
وى ادامه داد: یک استیج بزرگ برنامه «اصفهان شهرى 
براى کودکان»  در خیابان شیخ بهایى از ساعت 18 و30 
دقیقه تا 20 توسط ســازمان هاى مردم نهاد و دو استیج 
دیگر از ساعت 18 و30 دقیقه تا 20 اجراى برنامه خواهند 

داشت.

 موز چگونه پیشتاز افزایش 
نرخ مجلسى ها شد؟

مدلى جدید در برگزارى بخش 
جنبى جشنواره فیلم کودك

مهمترین مشکل دانشگاه 
فریدن

محمد رضا نادرى، رئیس دانشــگاه آزاد اســالمى 
فریدن گفــت: مهمترین مشــکل دانشــگاه آزاد 
اسالمى فریدن نبود آسفالت اطراف دانشگاه و تأمین
 ســرویس ایاب و ذهــاب دانشــجویان این واحد 
دانشــگاهى اســت. انتظــار داریم که نســبت به 
آســفالت ریزى این جاده تا ســال تحصیلى جدید 

اقدام شود.

پیگیرى تغییر مرز اصفهان 
موجب اختالف مى شود

نماینده مردم شاهین شهر در مجلس از طرح دوباره 
موضوع مرز اصفهان از ســوى وزیر کشــور انتقاد
 کرد.  حســینعلى حاجى دلیگانــى در اخطار میان 
دســتور جلســه علنى دیروز مجلس بیــان کرد: 
وزارت کشور بحث نادرســتى را دنبال مى کند که 
موجب ایجاد اختالف  خواهد شــد، آقاى رحمانى! 
به چه حقى موضــوع تغییر مرز بین دو اســتان را 
دنبال مى کنید؟ آیا شما خبر از مشکالت تأ مین آب 
شرب پنج میلیون جمعیت اســتان اصفهان دارید؟ 
چرا با آتش بازى مى کنید؟ از شــما بعید اســت که 
چنین مباحثــى را دنبال مى کنید،  به شــما اخطار 
مى دهم که با مردم اســتان اصفهان اینطور رفتار 
نکنید، پس از ســال ها، بحث کهنــه اى را مطرح

مى کنید، مردم اصفهان حق داشــتن آب شــرب 
ندارند؟

خبر

شامگاه شنبه مراســم افتتاح و بهره بردارى خیابان منتظر المهدى و کلنگزنى 
ایستگاه آتش نشانى در منطقه 14 با حضور مسئوالن برگزار شد. در این جشن 
محلى مدیر منطقه با اشاره به پیشــرفت و آبادانى منطقه، اظهار کرد: منطقه 
14 دیگر عقب نگه داشته شده نیست و به منطقه اى کامًال عمرانى و کارگاهى 
تبدیل شده است. على شمس افزود: کلمه محروم از منطقه زینبیه حذف شده و 
به منطقه در حال توسعه تبدیل شده است.در ادامه رئیس شوراى اسالمى شهر 
اصفهان تصریح کرد: روزى در دفتر شوراى شهر سوم با صحنه اى مواجه شدم، 
عده اى از مردم منطقه 14 طومار بزرگى در دست داشتند و از من خواستند که 
اسم خیابان زینبیه عوض شود و اسامى پیشنهادى را هم آورده بودند، در پاسخ 
به سئوال علت تغییر نام خیابان زینبیه، دالیلى را مطرح کردند و گفتند نام زینبیه 
بیانگر فقر، نیاز و محرومیت است و با تغییر نام شاید بتوانیم اتفاقات خوبى را در 
این منطقه رقم بزنیم. علیرضا نصراصفهانى ادامه داد: در آن روز وقت زیادى 
براى توجیه آنان صرف کردم که درمان درد شما تغییر نام خیابان نیست و باید 
به دنبال احقاق حق خود باشید به جاى اینکه به دنبال تغییر نام خیابانتان باشید، 
تغییر رویکرد ایجاد کنید و از مسئوالن بخواهید حقوقتان مورد توجه قرار گیرد. 
 وى با اشاره به اینکه افراد از تغییر نام خیابانشــان منصرف شدند، اظهار کرد: 
قدم هاى خوبى در این راستا برداشته شد و مدیریت شهرى به این منطقه توجه 
خاص و ویژه داشت و تا به امروز شهردار جوان و سختکوش منطقه 14 با بانگ 

بلند اعالم مى کند منطقه زینبیه از محرومیت خارج شده است.

زینبیـــه محروم نیست
 در حال توسعه است

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت: در تابستان 
نزدیک به 92 فقره چاه آب وارد مدار بهره بردارى شد.

هاشــم امینى در نشســتى که با حضور مدیر کل مدیریت بحران 
استاندارى و مدیران بحران دستگاه هاى اجرایى، فرماندارى ها و 
نیروى انتظامى و نظامى پیرامون اقدامات مصرف بهینه آب شرب 
در دستگاه ها تشکیل شد، اظهار کرد: سازگارى با کم آبى به عنوان 
راهبرد وزارت نیرو، جهادکشاورزى، صنعت، معدن و تجارت و در 
نهایت دولت براى کاهش تبعات خشکسالى در کشور است. وى با 
گالیه از برخى از دستگاه ها در خصوص استفاده از آب شرب براى 
آبیارى فضاى سبز، اظهار کرد: متأسفانه برخى از دستگاه ها از آب 
شــرب براى آبیارى فضاى سبز اســتفاه مى کنند، در حالى که در 
تابستان سال جارى براى تأمین پایدار آب شرب مشترکین با کمبود 

3000 لیتر در ثانیه مواجه بودیم.
مدیر عامل شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان با اشاره به 
تأمین آب شرب مردم در تابســتان، گفت: در تابستان سال جارى 
با توجه به ظرفیــت محدود تصفیه خانــه آب اصفهان نزدیک به 
92 فقره چاه آب در مدار بهره بردارى قــرار گرفت تا از طریق این 
منابع کمبود تأمین آب شرب جبران شود. وى افزود: چاه هاى آبى 
که در مدار بهره بردارى قرار گرفت ســالمت 100 درصد آن مورد 
تأیید مراکز ذیصالح بوده و مردم به هیچ عنوان نگران سالمت آب 
شرب نباشند.  امینى تأمین پایدار آب شــرب را مستلزم راه اندازى 
سامانه دوم آبرسانى دانســت و گفت: براى راه اندازى سامانه دوم 
آبرسانى در اصفهان به 3000 میلیارد تومان سرمایه نیاز است که 
شرکت آب منطقه اى چندین سال است به دنبال ردیف دار کردن 

این پروژه است. 
مدیرکل مدیریت بحران اســتاندارى نیز در این جلسه گفت: این 

جلسه با هدف بررســى اقدامات دســتگاه هاى اجرایى و خدماتى 
در راســتاى مصرف بهینه آب در تابســتان تشکیل شــد، چرا که 
طبق دســتور اســتاندار، دســتگاه هاى اجرایى مکلف شــدند در 
تابستان ســال جارى 20 درصد در مصرف انرژى به ویژه آب و برق 
صرفه جویى کنند. منصور شیشــه فروش افــزود: در مهرماه نتایج 
اقدامات دستگاه هاى اجرایى پیرامون مصرف بهینه آب مورد بررسى 
قرار مى گیرد و دستگاه هایى که موفق به کاهش 20 درصدى آب 

شدند مورد تقدیر قرار مى گیرند.
معاون بهره بردارى شرکت آب و فاضالب استان اصفهان نیز در این 
نشست گفت: در تابستان سال جارى با افزایش بى سابقه دما مواجه 

شدیم که این امر نیاز آبى مشترکان را افزایش داد، اما با وجود کمبود 
3 متر مکعب در ثانیه توانستیم آب شرب مورد نیاز مردم را تأمین کنیم.

ناصر اکبرى افزود: از 28 خرداد ماه تــا 15 مرداد ماه موج گرما در 
استان اصفهان پدید آمد این در حالى اســت که در تابستان سال 
جارى بیش از هفت تا هشت ساعت دماى هوا بیش از حد متعارف 
بود، اما در سال هاى گذشته نهایت سه ساعت در طول شبانه روز 
مردم با دماى بیش از 40 درجه مواجه شدند. وى ادامه داد: با اینکه 
دماى هوا در تابستان ســال جارى افزایش چشمگیرى داشت، اما 
توانســتیم با وجود محدودیت منابع آبى با کنترل فشار، مدیریت 

مصرف و تقاضا آب شرب پایدار مردم را تأمین کنیم.

در نشست مقامات ارشد استان تبیین شد

آب 92 حلقه چاه، اصفهان را از تشنگى نجات داد
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برخى از خوراکى ها در ظاهر خوش طعم هستند اما براى افراد مضطرب آسیب زا خواهد بود. رژیم غذایى 
حاوى برخى از مواد غذایى مى تواند به افزایش سطح استرس مزمن کمک کند و زمینه ساز بسیارى از 

بیمارى هاى مرگ آور باشد.
هنگامى که در شرایط استرس زا، زندگى پر مشغله و حتى در شــرایط درخواست براى یک شغل قرار 
مى گیریم، بدن ما گروهى از هورمون ها به نام گلوکوکورتیکوئید ها را آزاد مى کند که کار آنها بازگرداندن 

منابع انرژى از دست رفته در هنگام مواجهه با استرس است که دوباره نیرو را به بدن ما بازگرداند.
به غذا هاى شــیرین و پر چربى پیدا مى کنید در نتیجه، سریع گرسنه مى شوید و میل 

با آزادکردن هورمون هاى شادى بخش که مغز را تحریک مى کند تا 
دهد و به سرعت انرژى از دست رفته بتواند تنش را کاهش 

این غذا هاى پــر کالرى نه تنها در را جبــران کند؛ 
و  متعاقب آن افزایش وزن نقش پرخورى 

دارند بلکــه حتى مى توانند 
استرس شما را بدتر کنند.

در حالى که خوردن برخى 
موادغذایى خاص به شما 
کمک مى کنند با سهولت 
و بــدون افزایش وزن، از 

استرس دور شوید.

استرس زاترین مواد غذایى کدام اند؟
یک پژوهش جدید حاکى از آن است که فشار خون باال در میانســالى و افزایش سریع آن در سال هاى 
میان 30  و 40 به سالمت مغز در دوره بازنشستگى لطمه مى زند. نتیجه این پژوهش که در نشریه علمى 
«النست» چاپ شده، حاکى از آن است که هرچه فشار خون در سال هاى میان 36 و 43 سریع تر باال برود، 
احتمال کوچک تر شدن حجم مغز بیشتر مى شود. حجم درست مغز یکى از نشانه هاى سالمت آن است.

تحقیقات نشان داده درجه فشار خون حتى در 30 سالگى مى تواند 40 سال بعد، تأثیر بسیارى بر سالمت 
مغز داشته باشد. اکنون مى دانیم لطمه هاى ناشى از فشار خون باال عامل وجود پروتئین آمیلوئید در مغز 
بیمار مبتال به آلزایمر نیست اما رگ هاى داخل مغز و ساختار آن را تغییر مى دهد. این پژوهش نشان مى دهد 
که زیرنظر داشتن فشار خون و تنظیم آن براى حفظ کارکرد مغز در سالمندى، باید پیش از میانسالى آغاز 
شود. این پژوهش به روشنى نشان مى دهد که فشار خون باال یکى از عوامل زخم هاى بخش سفید مغز 
و کوچک شدن حجم آن در سالمندى اســت. این تحقیقات، همچنین، تأثیرات فشار خون باال را بر دو 
عامل شناخته شده «زوال عقل» نشان مى دهد بیمارى رگ هاى کوچک مغزى با فشار خون باال افزایش 
مى یابد، اما ارتباط چندانى میان فشــار خون باال و حضور پروتئین آمیلوئید در نسج مغز بیماران مبتال به 

آلزایمر، وجود ندارد.

فشار خون باال مغز را کوچک مى کند

محققان در دانشگاه ایالتى واشــنگتن تحقیقى را انجام دادند تا این فرضیه را آزمایش کنند که 
افرادى که سلفى هاى زیادى مى گیرند و در شبکه هاى اجتماعى مانند اینستاگرام، فیسبوك و 

توییتر مى گذارند نسبت به کسانى که این کار را نمى کنند خودشیفته تر هستند.
در این ارزیابى مشخص شد که افراد به سلفى ها به طور مرتب نظر منفى دادند در حالى که شرکت 
کنندگان در این تحقیق نسبت به عکس هاى افراد در حال ژســت گرفتن که محققان آنها را 

عکس هاى «ژستى» نامیدند نظر مثبت داشتند.
«کریس برى»، استاد روان شناســى دانشگاه ایالتى واشنگتن و نویســنده مقاله این تحقیق 
مى گوید: حتى وقتى دو پست داراى محتواى مشــابه بودند مثًال تصویر موفقیت هاى افراد یا 
عکس هاى مربوط به ســفر را نشان مى داد، احساس شــرکت کنندگان در تحقیق، نسبت به 
کسانى که عکس هاى سلفى پست کرده بودند منفى و نسبت به عکس هاى ژستى، مثبت بود. 
این امر نشان مى دهد دریافت هاى دیدارى، مستقل از محتوا در  واکنش مثبت یا منفى مردم در 

رسانه هاى اجتماعى مؤثر است.
کسانى که تصاویر غیر سلفى را پســت کرده بودند نسبت به سلفى بگیران داراى حرمت نفس 
باالتر و ماجراجوتر و نیز کمتر منزوى، بیشتر اجتماعى، قابل اتکا و موفق تصور شدند. همچنین 

شرکت کنندگان، آنها را بیشتر از دیگران دوستان خوبى تصور مى کردند.
دانشجویانى که مسن تر به نظر مى رسیدند و کسانى که ظاهر جسمى خود را به نمایش گذاشته 

بودند -مثًال عکس از خود در آینه- نیز با دیدگاه منفى افراد روبه رو شدند.
محققان مى گویند ممکن است تصور منفى نسبت به عکس هاى سلفى به این دلیل باشد که 
شرکت کنندگان به سلفى هاى کمترى نسبت به عکس هاى ژستى نظر دادند. همچنین ممکن 

است عکس هاى ژستى به نظر بینندگان، طبیعى تر جلوه کند.

سلفى بگیران
 خودخواه اند 

ابالغ وقت رسیدگى
آگهى ابالغ دادخواست و ضمائم وقت رسیدگى- شــماره : 999/98 – 98/05/26 نظر به 
اینکه آقاى سید نوراله موسوى به طرفیت محمدرضا میرزائى به خواسته مطالبه  تقدیم که به 
شوراى حل اختالف شعبه دوم حقوقى ارجاع و به کالسه 999/98 ثبت و براى روز چهارشنبه 
مورخ 98/07/10 ساعت 08:30 صبح وقت رسیدگى تعیین گردیده و خوانده مجهول المکان 
معرفى نموده است. لذا به تقاضاى خواهان و دستور شورا و به استناد ماده 73 ق.آ.م مراتب یک 
نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار رسمى درج و آگهى مى شود و از خوانده دعوت مى نماید 
که با مراجعه به دبیرخانه شوراى حل اختالف شعبه دوم حقوقى فالورجان و اعالم نشانى و 
آدرس دقیق و دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم براى وقت مقرر در شوراى حل اختالف 
شعبه دوم فالورجان جهت رسیدگى حاضر شوید در غیر این صورت این آگهى به منزله ابالغ 
محسوب مى شود. م/الف  570267 رئیس شوراى حل اختالف شعبه دوم فالورجان/ 6/122 

مزایده
شماره پرونده : 9509983730401054 در پرونده کالســه 972229 اجرایى و به موجب 
دادنامه 366-960 صادره از شــعبه 4 عمومى نجف آباد محکوم علیه اجرایى آقاى بهمن 
غفارى محکوم است به پرداخت 240000000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 5850000ریال 
بابت هزینه دادرسى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 1395/11/24 لغایت اجرا در حق محکوم 
له و مبلغ 12/000/000 ریال نیم عشــر دولتى درحق صندوق دولــت که از طریق اجراى 
احکام مدنى شهرســتان نجف آباد اموال ذیل توقیف و توسط کارشناس رسمى دادگسترى 
منتخب آقاى مهندس حیدر حیدرى به شرح ذیل ارزیابى گردیده است: پالك ثبتى به شماره 
902/150 بخش 11واقع در نجف آباد آزادگان فاز 2 بوستان 2 پالك 8 جنوبى و 11 شمالى با 
کدپستى 46186-85139 محل مورد نظر داراى حدود 245 متر مربع عرصه و حدود 320 متر 
مربع بنا در طبقه اول و زیر زمین با سقف تیرچه کف موزائیک دربهاى بیرونى آلومینیم داخلى 
چوبى سرویس MDF و فلزى نماى سرامیک و گچ و خارجى انجام نگرفته مشترکات آب و 
برق و گاز و تلفن مى باشد ارزش عرصه و اعیان بدون در نظر گرفتن انشعابات و کلیه عوامل 
موثر مبلغ 4/300/000/000 ریال برآورد گردیده است و ارزش انشعابات مبلغ 70/000/000 
ریال براورد گردید که باتوجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسى 

اموال توقیف شــده ازطریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد درتاریخ 1398/06/25 ساعت 
11 صبح و در محل اجراى احکام به فروش میرسد. برنده مزایده شخصى است که از قیمت 
کارشناســى باالترین قیمت را انتخاب که بایستى 10٪ آن را فى المجلس به حساب شماره 
2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز مابقى آن اقدام ننماید 
مبلغ سپرده با کسر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً تکرار مى گردد. ضمنًا 
خریدار مى تواند ظرف پنج روز قبل از مزایده از مال/اموال/ملک موردنظر بازدید به عمل آورد. 

574806/م الف مدیراجراى احکام حقوقى دادگسترى نجف آباد/ 6/123
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان حسن میرزاى با وکالت خانم مرضیه امیر نیرومند دادخواستى به خواسته الزام خوانده 
تنظیم سند رسمى یک دستگاه خودروى سوارى 405 به طرفیت خوانده 1- مهدى چویلى 
فرزند عبدالعباس 2- محمدرضا محمدى به شوراى حل اختالف شعبه 11 نجف آباد واقع در 
دادگسترى  شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 98/497 ثبت گردیده 
و وقت دادرسى به تاریخ 98/7/9 ساعت 9 صبح تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول 
المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر 
ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى 
آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا 
مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى 
تعیین شده حضور یابد بدیهى اســت درصورت عدم حضور شورا به خواسته ابالغ رسیدگى 
نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک 
نوبت درج خواهد شد. 574906/ م الف شعبه یازدهم شوراى حل اختالف نجف آباد/ 6/124

 ابالغ وقت رسیدگى
آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به آقاى امین رفیعى با وکالت اکرم معطرى  دادخواستى 
به خواسته الزام به انتقال ســند  به طرفیت خواندگان 1 – غالمحسین خسروى به این شورا 
تقدیم نموده و به کالسه 98 / 282 ش 5 ح ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 10 / 7 / 98 ساعت 
5 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 . 574594/م الف مدیر دفتر شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر/ 6/125  

ابالغ وقت رسیدگى
آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به آقاى امین رفیعى با وکالت اکرم معطرى  دادخواستى 
به خواسته الزام به انتقال سند  به طرفیت خواندگان 1 – غالمحسین خسروى 2 – منوچهر 
شیردل به این شورا تقدیم نموده و به کالسه 98 / 283 ش 5 ح ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 
10 / 7 / 98 ساعت 15 / 5 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 شــورا مراجعه نماید درغیر اینصورت طبق مقررات 
حکم غیابى صادر خواهد شد . 574595 /م الف مدیر دفتر شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف 

شاهین شهر/ 6/126 
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به آقاى میثم مختارى خواهان امید امیرخانى دادخواستى 
به خواسته مطالبه به طرفیت شما به این شورا تقدیم نموده و به کالسه 98 / 232 ش 10 ح 
ثبت و وقت رســیدگى به تاریخ 13 / 7 / 98ســاعت 9 صبح  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 . 574602 /م الف مدیر دفتر شعبه 10 

حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر / 6/127 
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به آقاى محسن دهقانیان  و آقاى نوید حبیبیان دادخواستى 
به خواسته صدور دستور موقت مبنى بر توقیف خودرو  به طرفیت شما به این شورا تقدیم نموده 
و به کالسه 98 / 279 ش 4 ح ثبت و وقت رسیدگى روز 4 شنبه به تاریخ 10 / 7 / 98 ساعت 
30 / 4 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 . 574589 /م الف مدیر دفتر شعبه 4 حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر / 6/128 
اخطار اجرایى

محکوم علیه 1- محمد اســتکى زاده  مجهول المکان 2 – احســان التون شاهین شهر خ 
مخابرات فرعى 15 شرقى مجتمع کوروش واحد 6 پالك 6 محکوم له على منتشلو شاهین 
شهر ردانى پور خ معاد روبروى تقاطع اسپرت مهدى به موجب راى شماره 131 تاریخ 11 / 3 / 
98 حوزه دهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر محکوم علیه محکوم است 
به خواندگان به صورت تضامنى به پرداخت مبلغ 000 / 000 / 64 ریال بابت اصل خواسته و 
مبلغ 000 / 590 / 4 ریال هزینه دادرسى و پرداخت خسارت تاخیر تادیه وفق شاخص اعالمى 
بانک مرکزى با محاسبه دایره اجراى احکام از تاریخ دادخواســت 21 / 1 / 98 لغایت زمان 
پرداخت در حق محکوم له و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق محکوم له و پرداخت هزینه 
دادرسى و هزینه عملیات اجرایى نیز به عهده محکوم علیه است ماده 34 قانون اجراى احکام 
همین که اجراییه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به 
موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم 
و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجراییه نداند 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد 
صریحا اعالم نماید   574609/م الف.  مجتبى رضوانى  -  قاضى شعبه دهم  حقوقى شوراى 

حل اختالف شاهین شهر/ 6/129  
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به آقاى امین رفیعى با وکالت اکرم معطرى  دادخواستى 
به خواسته الزام به انتقال ســند  به طرفیت خواندگان 1– غالمحسین خسروى به این شورا 
تقدیم نموده و به کالسه 98 / 281 ش 5 ح ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 10 / 7 / 98 ساعت 
4/45 عصر تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به اســتناد ماده 
73 ق . آ. د . م از نامبرده دعوت مى شــود ، قبل از وقت رسیدگى جهت دریافت نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم به این شــورا مراجعه نماید درغیر اینصورت طبق مقررات حکم غیابى 
صادر خواهد شد . 574591/م الف مدیر دفتر شــعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف شاهین 

شهر/6/130 

افسردگى در نوجوانان مشکل جدى سالمت روان به حساب مى آید که موجب احساس ناراحتى 
مداوم و بى انگیزگى مى شود. افســردگى مى تواند در نحوه تفکر، احساس و رفتار نوجوانان اثر 
بگذارد و بروز مشکالت احساسى، کارکردى و جســمى را به همراه داشته باشد. اگرچه ممکن 
است افراد در تمامى سنین دچار افسردگى شــوند اما عالئم آن در میان نوجوانان و بزرگساالن 

متفاوت است.
موضوعاتى از قبیل انتظارات تحصیلى و تغییرات ظاهرى از جمله مشکالتى هستند که نوجوانان 
را دچار چالش مى کنند. در بسیارى از نوجوانان عالئم افسردگى با درمان هایى از قبیل مشاوره و 

مصرف دارو بهبود پیدا مى کند.
نشانه هاى افسردگى در نوجوانان شامل بروز تغییرات در نوع نگرش و رفتار پیشین وى مى شود که 
با احساس ناراحتى و مشکل در خانه یا مدرسه، مشکل در فعالیت هاى اجتماعى یا دیگر جنبه هاى 
زندگى خود را نشان مى دهد. احساس ناراحتى، عصبانیت، ناامیدى، زودرنج شدن، بى انگیزه شدن، 
از دست دادن عزت نفس، احساس بى ارزش بودن، مشکل در تمرکز کردن و تصمیم گیرى از 

عالئم این عارضه ُخلقى در بیشتر نوجوانان است.
همچنین بروز عالئمى از قبیل احساس خستگى و نداشتن انرژى کافى، بى خوابى، تغییر اشتها،  
گرایش به مواد مخدر، احساس بى قرارى، شــکایت از دردهاى بى دلیل در نقاط مختلف بدن، 

انزواى اجتماعى، افت عملکرد تحصیلى، خودزنى و خودکشى باید جدى گرفته شود.
عالئم افسردگى به خودى خود بهتر نمى شود و امکان تشدید آنها وجود دارد. درصورتى که عالئم 
و نشانه هاى افسردگى ادامه پیدا کند و زندگى نوجوان را مختل سازد یا احتماِل خودکشى او وجود 

داشته باشد، مراجعه به متخصص ضرورت پیدا مى کند.
علت دقیق افسردگى شــناخته شــده نیســت اما موضوعات مختلفى مى توانند در بروز این 

از آن جملــه مى توان به موارد زیر اشــاره کرد: اختــالل دخیل باشــند که 
هورمون ها، رفتارهاى ارثى، آســیب هاى ترکیب شیمیایى مغز، 

یادگیرى الگوهاى تفکر منفى.دوران کودکــى و 
فاکتورهاى دیگرى نیز وجود دارند که همچنیــن 
ابتال  به افسردگى در نوجوانان را افزایش خطر 

مى دهند، از جمله وجود مشــکالتى 
که تأثیر منفى بر عزت نفس دارند، 
قربانیان خشونت هاى فیزیکى و 
جسمى،  ابتال به دیگر مشکالت 
ســالمت روان از جمله اختالل 
دو قطبى،  ابتال به بیمارى هاى 
مزمن از قبیل سرطان و دیابت 

و مصرف مواد مخدر.

عالیم مهم افسردگى
پیروى از یک دستور غذایى سالم، با ده عالمت مشخص در بدن همراه است: در نوجوانان

1-موهاى قوى و درخشان
همانطور که موهاى شکننده و خشــک و نازك مى  تواند عالمت این باشد 
که مشکلى در بدن وجود دارد (مثًال کم کارى تیروئید، استرس یا عدم جذب 
مواد مغذى)، عکس این قضیه هم صادق است: موهاى سالم هم نشانه  اى 
از بدن سالم هستند. موهاى شما نمودار سالمت عمومى  تان هستند. تغذیه 
خوب، بهترین شرایط را براى داشتن موهایى قوى و درخشان فراهم مى  کند. 
تغذیه با عناصر کلیدى غذایى مانند پروتئین، ویتامین  ها و چربى هاى سالم، 
در موهاى شما انعکاس پیدا کرده و نشان مى  دهد که بدنتان قادر است تمام 

مواد غذایى مفید را جذب کند.
2-سطوح انرژى ثابت

سطح انرژى شما مى تواند وابسته به تغذیه شما باشد. دریافت مواد مغذى براى 
تأمین انرژى به ویژه آهن را نادیده نگیرید. به یاد داشته باشید که نگهداشتن 
سطح قند خون در محدوده سالم آن هم با مصرف فیبر و چربى هاى سالم، 

سطح انرژى را باال نگه مى دارد.
3-عملکرد ذهنى مؤثر

اینکه چطور رژیم غذایى روى عملکرد روانــى تأثیر مى گذارد، هنوز درك 
نشــده اســت با این حال این نکته ثابت شــده که تغذیه ضعیف و بدون 
چربى هاى ضرورى یا سایر ویتامین ها مى تواند منجر به افت عملکرد ذهنى و 
حتى افسردگى شود. جالب است بدانید که عدم تعادل باکترى هاى مفید روده 
نیز بر عملکرد ذهنى تأثیر مى گذارد. در عوض افزایش سطح پروبیوتیک ها 

با افزایش خلق و خوى و کاهش استرس همراه است.
4-سطح چربى خون سالم

کلسترول و ترى گلیســیرید، چربى هاى اصلى در خون شما هستند و 
آنچه مى خورید، ورزش و ژنتیک مى تواند روى آنها تأثیر بگذارد. ترى 
گلیسیرید باال و کسترول ال دى ال هر دو مى توانند خطر ابتال به 
بیمارى هاى قلبى عروقى را افزایش دهند و منجر به کاهش 
کلسترول خوب خون شــوند. این در حالى است که مصرف 
اسیدهاى چرب امگا 3 صرف نظر از دریافت بیش از حد کالرى، 
مى تواند کلسترول و ترى گلیسیرید را در محدوده سالم نگه 
دارد. مصرف فیبر نیز در پایین نگه داشتن ال دى ال مؤثر است.

5-قند خون در محدوده طبیعى
حفظ وزن در محدوده سالم، انتخاب یک رژیم غذایى متعادل و 
ورزش در کاهش قند خون مؤثر است. محدود کردن غذاهاى با 
قند باال و کم فیبر یکى از راه هاى مؤثر کنترل قند خون به شــمار 
مى رود. مصــرف غذاهاى پرفیبر و چربى هاى ســالم مى تواند به 

نوسانات قند خون کمک کند.

6-فشار خون سالم
داشتن فشــار خون باال به معناى افزایش خطر ابتال به بیمارى هاى قلبى 
عروقى و سکته مغزى است. خبر خوب این است که شما مجبور نیستید براى 
کاهش فشار خون، رژیم غذایى پیچیده اى را دنبال کنید. پیروى از یک رژیم 
غذایى سالم به شما در کنترل فشار خون باال کمک مى کند. این رژیم غذایى 
سرشار از میوه ها، سبزیجات، غالت کامل، پروتئین و لبنیات کم چربى است. 
غذاهاى شیرین، چرب و گوشت قرمز در این رژیم محدود است. این رژیم 
غذایى، پرپتاسیم و کم سدیم است و مى تواند در کاهش فشار خون مؤثر باشد.

7-حرکات منظم روده
یکى از مشخصه هاى اصلى سالمت بدن، حرکات منظم روده است. مصرف 
کافى فیبر و مایعات دو عامل اصلى تنظیم حرکات روده هســتند. مصرف 
غذاهاى کم فیبر خطر ابتال به یبوست را در شما تقویت مى کند. داشتن یک 
رژیم متعادل حاوى محصوالت پروبیوتیک نیز به تنظیم دستگاه گوارش و 
حرکات روده کمک مى کند. ماست، برخى از انواع پنیر، محصوالت تخمیر 
شده و... از محصوالت پروبیوتیک هستند. اگر به یبوست مزمن مبتال هستید، 
با پزشکتان در تماس باشید چون یبوســت مزمن خطر ابتال به هموروئید و 

اختالالت اورولوژى را افزایش مى دهد.
8-سالمت پوست

آنچه مى خورید، به طور مستقیم بر روى پوست شما تأثیر مى گذارد. پوست 
به دریافت آنتى اکسیدان هایى از جمله ویتامین هاى C، E و A براى کاهش 
آسیب به سلول ها ناشى از اشعه ماوراء بنفش خورشــید، آلودگى، افزایش 
سن و... نیاز دارد. رژیم غذایى سرشار از میوه ها و سبزیجات، آجیل، دانه ها 
و حبوبات طیف وسیعى از آنتى اکسیدان ها را به بدن مى رساند. مصرف آب 

کافى نیز بر روى پوست شما تأثیرگذار است.
9-سیستم ایمنى قوى

حتى اگر یک رژیم غذایى سالم داشته باشید، هنوز هم مى توانید بیمار شوید. با 
این حال، تقویت سیستم ایمنى بدن شما را قادر به مبارزه مؤثرتر با بیمارى ها 
مى کند. به گفته محققان دانشکده پزشکى دانشــگاه هاروارد، سوء تغذیه و 
استرس شما را در معرض ابتال به انواع عفونت ها، ناشى از ضعف سیستم ایمنى 
بدن قرار مى دهد. دنبال کردن یک رژیم غذایى سرشار از آنتى اکسیدان ها، 

پروبیوتیک ها، روى و سلنیوم براى تقویت سیستم ایمنى بدن ضرورى است.
10-استخوان هاى سالم

دریافت مواد مغذى کافى مانند کلسیم، منیزیم، پتاسیم، ویتامین D و ویتامین 
K در تقویت سالمت استخوان ها مهم اســت. متخصصان تغذیه توصیه 
مى کنند که براى جلوگیرى از پوکى استخوان بعد از سنین میانسالى و یائسگى، 
یک رژیم غذایى سرشار از میوه ها، ســبزیجات و حبوبات را انتخاب کنید و 

مصرف ویتامین D را به همراه غذاهاى سرشار از کلسیم فراموش نکنید.

10 نشانه که مى گویند 
رژیم غذایى تان سالم است 

ملــه مى توان به موارد زیر اشــارهاختــالل دخیل باشــند که  آن جآ از
هورمون ها، رفتارهاى ارثى، آســیب هترکیب شیمیایى مغز، 

یادگیرى الگوهاى تفکر منفى.دوران کودکــى و 
فاکتورهاى دیگرى نیز وجود دارننهمچنیــن 
ابتال  به افسردگى در نوجوانان را افزاخطر 

مى دهند، از جمله وجود مشــکالال
که تأثیر منفى بر عزت نفس دد
قربانیان خشونت هاى فیزیکک

جسمى،  ابتال به دیگر مشککال
ســالمت روان از جمله اختت
دو قطبى،  ابتال به بیمارى ه
مزمن از قبیل سرطان و ددی
و مصرف مواد مخدر

دانها هاا ، آج، آجیل،ل
مصرف آب  انند.

یدد بیمار شوید. با 
رتتر با بیمارى ها 
تغذیه و سوء ررد،

ففسیستم ایمنى 
ىىاکسیدان ها، 

ضضرورى است.

DننD و ویتامین 
تغذیه توصیه  نن
سسالى و یائسگى، 
 انتخاب کنید و

وشش نکنید.

ربى خخ 44-سطح چط
کلسترول و ترى گلی
آنچه مى خورید، ور
گلیسیرید باال و
بیمارى ه
کلسترول
اسیدهاىچ
مى تواند ک
دارد. مصرف
5-قند خو
حفظ وزن در
ورزش در کاه
قند باال و کم فی

مى رود. مصــرف
نوسانات قند خونک
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تغییر سبک زندگى براى مقابله با فشار خون باال
اگر به پرفشارى خون مبتال هستید، انجام 
ورزش یکى از بهترین روش ها براى مقابله 
با این شرایط اســت. ضربان قلب و نرخ 
تنفس طى فعالیت بدنى افزایش مى یابند 
که به تقویت قلب کمک کرده و از این رو 
دشوارى کمترى در پمپاژ خون دارد. بر 
همین اساس، ورزش مى تواند براى کاهش 

فشار خون مفید باشد.
مطالعه اى کــه در ســال 2013 انجام 
شد، نشان داد ســالمندان کم تحرکى 
که انجام تمرینات هــوازى را آغاز کرده 
بودند، کاهش 3,9 درصدى فشار خون 
سیستولیک و 4,5 درصدى فشار خون 

دیالوستیک را تجربه کردند.
سه یا چهار جلســه ورزشى حداقل 40 
دقیقه اى در هفته توصیه شــده است. 
شــدت تمرینات ورزشــى مى تواند از 
متوسط یا شدید باشد که این به سطوح 
سالمت و آمادگى جسمانى فرد بستگى 
دارد. اگــر به یک مشــکل قلبى مبتال 
هستید، بهتر اســت زیر نظر یک فرد 

متخصص ورزش کنید.

قندها و کربوهیدرات هاى پاالیش شده اثر چشمگیرى بر افزایش وزن و فشار خون کنترل نشده 
دارند. اگرچه این مواد از اجزا رایج در بیشتر رژیم هاى غذایى هستند، بهتر است مصرف آنها محدود 
شود. مطالعات علمى نشان داده اند که یک رژیم غذایى با محتواى کم قندها و کربوهیدرات هاى 

پاالیش شده مى تواند به کاهش فشار خون باال کمک کند.
از سوى دیگر، یک رژیم غذایى با محتواى محدود قندها و کربوهیدرات هاى پاالیش شده مى تواند 
به احساس ســیرى براى مدت زمان طوالنى تر کمک کند زیرا گزینه هاى بهتر مانند پروتئین ها، 

چربى هاى سالم و کربوهیدرات هاى کامل جایگزین آنها شده اند.

بخشى از بهبود سبک زندگى شامل تغییر در عادات غذایى مى شود. در همین راستا و براى مقابله با فشار خون 
باال بهتر است میزان مصرف پتاسیم خود را افزایش داده و سدیم کمترى مصرف کنید. پتاسیم به کاهش تنش 

در رگ هاى خون کمک مى کند و آثار نمک را نیز کاهش مى دهد.
با این وجود، رژیم هاى غذایى با محتواى پتاسیم بیش از حد نیز مى توانند براى سالمت کلیه هاى انسان مضر 

باشند. از این رو، پیش از افزایش مصرف این ماده معدنى با پزشک خود مشورت کنید.
از جمله منابع غذایى خوب براى پتاسیم مى توان به موارد زیر اشاره کرد:

- محصوالت لبنى کم چرب
- ماهى هاى چرب، مانند سالمون

- میوه ها، مانند موز، زردآلو، آووکادو، و پرتقال
- سبزیجات، مانند سیب زمینى شیرین، سیب زمینى، گوجه فرنگى و اسفناج

سدیم در بسیارى از غذاهاى موجود در بازار وجود دارد. برچسب غذاها را پیش از خرید مطالعه کرده تا از میزان 
سدیم موجود در آنها آگاه شده و در صورت نیاز محصول دیگرى را انتخاب کنید.

دالیل بى شــمارى براى ترك سیگار وجود 
دارند. اگرچه بسیارى از افراد سیگارى آنها را 
نادیده مى گیرند، اما این عادت مضر موجب 
افزایش فشــار خون و ضربان قلب مى شود. 
سموم موجود در ســیگار دیواره رگ هاى 
خونى را تخریب مى کنند که موجب التهاب 

و تنگ شدن سرخرگ ها مى شود.
افرادى که در معرض دود دست دوم سیگار 
قرار مى گیرند نیز از آثار مخرب آن در امان 
نیستند. بر همین اســاس، پرهیز از سیگار 
از اهمیــت ویژه اى براى کمــک به کاهش 
فشار خون باال یا پرهیز از ابتال به این شرایط 

برخوردار ست.

در صــورت ابتــال به 
خــون،  پرفشــارى 
برخوردارى از مهارت 
هاى مدیریت استرس 

عاملــى کلیــدى براى 
ایجــاد تغییر در ســبک 

زندگى است. اگرچه ممکن 
است افراد بسیارى آن را دست 

کم بگیرند، اما استرس مى تواند موجب 
تشدید بسیارى از بیمارى ها شود.

شــما مى توانید اســترس خود را با کمک 
برخى تکنیک هاى تن آرامى کنترل کنید 
که از آن جمله مى توان به موارد زیر اشاره 

کرد:
- یوگا و مدیتیشتن

- تمرینات تنفس عمیق
- مطالعه یک کتاب

- طب سوزنى و ماساژ
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گگددگدگدگدگدددزندگدگدگى بخشى از بهبود سبک 
ففففففف مصرففف باال بهتر است میزان
در رگ هاى خون کمک مى

رژیمهاى غذایى با این وجود،
باشند. از این رو، پیش از افزا
از جمله منابع غذایى خوب
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ازسوىد

ورت ابتــال به 
خــون،  رى 
رى از مهارت 
یریت استرس 

 کلیــدى براى 
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پر مصرف پتاسیم بیشتر و سدیم کمتر

کاهش مصـــــــــــــرف قندها

افزایش 
ر همین راستا و براى مقابله با فشار خون فعالیت بدنى

ى مصرف کنید. پتاسیم به کاهش تنش 

انند براى سالمت کلیه هاى انسان مضر
د مشورت کنید.

رد:

 اسفناج
 را پیش از خرید مطالعه کرده تا از میزان 

ببخاباخابخابخخخاخابخابکنید.

دارند. اگرچه بسیارى از اف
نادیده مى گیرند، اما این

افزایش فشــار خون و ضر
سموم موجود در ســیگا
خونى را تخریب مى کنند
و تنگ شدن سرخرگ ها
افرادى که در معرض دود
قرار مى گیرند نیز از آثار

نیستند. بر همین اســاس
از اهمیــت ویژه اى براى
فشار خون باال یا پرهیز از

برخوردار ست.

دالیل بى شــمارى براى سدیم کمتر
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استرسکن
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شهردارى سده لنجان باستناد مجوز شماره 423/ش/98 مورخ 1398/05/28 شوراى محترم اسالمى شهر در 
نظر دارد پالك زمین هاى ذیل را طبق مشخصات اعالم شده در جدول زیر را از طریق مزایده به متقاضیان واجد 

شرایط واگذار نماید.

آگهى مزایده نوبت اول

حسین ناظم الرعایا- شهردار سده لنجان

چاپ اول

لذا کلیه متقاضیان حداکثر تــا پایان وقت ادارى روز یکشــنبه مورخ 98/05/17 مهلــت دارند جهت اخذ 
اسناد مزایده به ساختمان شــهردارى و نیز جهت کســب اطالعات بیشتر به سایت شــهردارى به نشانى

 www.sh-sedehlenjan.ir مراجعه نمایند.
 م الف: 577083

قیمت پایه هر کاربرىمساحتشماره پالكردیف
مترمربع

قیمت پایه کل 
(ریال)

3/000/000600/000/000مسکونى- شهرك نگین127200
3/000/000600/000/000مسکونى- شهرك نگین228200
4/000/000792/000/000مسکونى- اراضى تفکیکى غرب342198
4/000/000796/000/000مسکونى- اراضى تفکیکى غرب477199


