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اسفناج را 
با ماست بخوریم 

یا نه؟

آزادراه اصفهان-شیراز؛ 8 سال بعد
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ویلموتس رفت و 
حاالحاالهـا نمى آید

واردات قطعات خودرو 
در انحصار 6 نفر است

تکذیب فروش 
استامینوفن هاى مرگبار 

در داروخانه ها  باشگاه ذوب آهن 5
42 میلیارد تومان 

بدهى سنواتى 
دارد

اسفناج یکى از سبزى هاى مقوى و پرخاصیت پاییزى 
است که غذاهاى بسیارى مى توانید با آن درست کنید. 
یکى از غذاهاى ســنتى ایرانى بورانى اسفناج یا همان 
ترکیب اسفناج با ماست است. اما باید بدانیم این ترکیب 

غذایى درست است یا غلط؟ آیا فیبر و اگزاالت....

مدیرعامل باشــگاه فرهنگى ورزشى ذوب آهن 
اصفهان در اولین نشست با رســانه ها، کامران 
شــیرزادى را به عنوان سرپرســت جدید روابط 
عمومى باشــگاه فرهنگى ورزشــى ذوب آهن 
معرفى و از خدمات مهدى رمضانى در چند سال 
اخیر که او هم از افراد آشــنا به کار بود قدردانى 

کرد.
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جشنواره گل هاى داوودى در باغ گل هاجشنواره گل هاى داوودى در باغ گل ها
از هفته آینده آغاز مى شوداز هفته آینده آغاز مى شود
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درباره یکى از بزرگ ترین آزادراه هاى کشور که اوایل دهه 90 وارد فاز اجرایى شد اما هنوز ناتمام است

کدام گزینه کم خطرتـر است؟
 «من و یکسرى از استقاللى ها پارسال بدون یک ریال چشمداشت مالى 
به کمیته فنى رفتیم، ولى آخر خودتان دیدید چه اتفاقاتى رخ داد. االن 
هم به صراحت مى گویم تا وقتى این مدیریت باشــند، حاضر نیستم به 
کمیته فنى استقالل برگردم.» این حرف هاى پرویز مظلومى است که 
مدتى پیش عضو کمیته فنى باشگاه استقالل بود و حاال مدتى است که 
رفته و مى گوید تا وقتى فتحى و همکارانش در اســتقالل باشند حاضر 

نیست به کمیته فنى...
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در صفحه 5 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

مدیر عامل جدید باشگاه ذوب آهن 
در اولین نشست خبرى:

مـوزه 
هنرهاى معاصر اصفهان 

میـزبان
 آثار هنرمندان چینى

کشف هیجان انگیز در شمال شرق کشور
ردیابى روابط اقتصادى پیچیده مردم هخامنشى با دیگر جوامع
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او در حداو در حد
 لیگ دو ایران  لیگ دو ایران 
2هم نیستهم نیست

4

روایتى دست اول ازروایتى دست اول از
 ناصر تقوایى درباره  ناصر تقوایى درباره 

مستندى کهمستندى که
 دراصفهان  ساخت دراصفهان  ساخت

نوشیدنى
 براى 

خواب راحت

شیــر5

دمنوش دارچین

دمنوش بابونه

آب انگور

آب شنبلیله

نوشیدن یک لیوان شیر پیش از خوابیدن به خواب خوب 
و راحت کمک مى کند که بــه گفته متخصصان علت آن 
تریپتوفان و کلسیم موجود در شیر است. خواب خوب در 

شب از پرخورى در روز بعد پیشگیرى مى کند. 
دارچین سرشار از ترکیب هاى مفید براى بدن 
است. آنتى اکسیدان ها و خواص ضد التهابى این 
ادویه گزینه مناســبى براى کاهش وزن است. 
مصرف این ادویه به شــکل دمنــوش پیش از 

خواب سوخت و ساز بدن را افزایش مى دهد. 

نوشیدن یک فنجان دمنوش بابونه داغ، خواب آور است. این نوع 
دمنوش سطح "گلیسین" بدن را که نوعى انتقال دهنده عصبى 

است و به آرام شدن اعصاب کمک مى کند، باال مى برد.

نوشیدن یک لیوان آب انگور پیش از خوابیدن 
نه تنها کیفیت خواب را بهبود مى دهد بلکه به 

چربى سوزى در شب کمک مى کند. 

مصرف مرتب آب شنبلیله موجب 
تولید حــرارات در بدن شــده و به 
کنترل وزن کمک مى کند. هرچند 
باید دقت داشت که این نوشیدنى 
نیم ساعت پیش از خوابیدن مصرف 

شود.

بابا   نصف جهاننصف جهان
جـهانى شوید....جـهانى شوید....
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عضو هیئت رئیسه کمیســیون صنایع و معادن مجلس 
درباره نایاب شدن قطعات الکترونیکى خودرو ، گفت: از 
آنجایى که واردات قطعات تنها در اختیار پنج یا شش نفر 
است نایاب شدن برخى قطعات در بازار امر دور از انتظارى 
نیست چراکه انحصار، فساد ایجاد مى کند به طور مثال 
در برخى موارد قطعه وارد کشور مى  شود اما افراد از توزیع 
آن خوددارى مى کنند در واقع مافیاهاى قدرت، واردات 

را در اختیار دارند.
سیدجواد حسینى کیا در گفتگو با خبرگزارى «خانه ملت» 
با بیان اینکه وزارت دفاع براى کاهش واردات قطعه وارد 
میدان شده اســت، افزود: اگرچه خودرو از حدود 1200 

قطعه تشکیل شده است که 471 قطعه آن وارداتى است 
اما وزارت صنعت، معدن و تجارت به دنبال بومى سازى 

این قطعات است.
وى درباره کیفیت ارائه خدمات پس از فروش، اظهار کرد: 
براى راحتى مشتریان باید نمایندگى هایى که خدمات پس 
از فروش بهترى ارائه مى کنند شناسایى شوند تا با معرفى 
آنها به مردم، زمینه بهبــود عملکرد نمایندگى هاى ارائه 

کننده خدمات پس از فروش نیز فراهم شود.
حســینى کیا اضافه کرد: کیفیت ارائــه خدمات پس از 
فروش در برخى نمایندگى ها مناسب بوده و برخى دیگر 
هنوز نتوانستند رضایت نسبى مشتریان را به دست آورند.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در نشست خبرى 
طى سخنانى اظهار کرد: در چند ســال اخیر ابزار رسانه 
شــکل تهدید و جنگ را تغییر داده و مــردم را به محور 
جنگ ها تبدیل کرده اســت، دشــمن در این روش با 
تحریک مردم ســعى دارد آنها را در مقابل حکومت ها 

قرار دهد. 
سردار غالمرضا جاللى افزود: سال گذشته 380 رزمایش 
در مدارس داشــته ایم و 1000 رزمایش قطع مولد برق 
برپا کردیم که البته برخى ســازمان ها دچار ایراد بودند. 
امسال دو رزمایش هسته اى در نیروگاه بوشهر بر اساس 
ابالغیات آژانــس بین المللى انرژى اتمى داشــتیم که 

رسانه اى نشد و امســال همین رزمایش را در نیروگاه 
تهران هم خواهیم داشت. 

ســردار جاللى در بخش دیگرى از سخنان خود گفت: 
آمریکایى ها تا کنون دو مرتبه گفتند که پاسخ حمله ایران 
به پهپاد آمریکایى را با حمله سایبرى داده اند اما ما هیچ 
نشانه اى از حمله سایبرى ندیده ایم.  وى درباره تهدیدات 
بیوتروریسم گفت: براى اینکه بتوان اثبات کرد که کسى 
مورد بیوتروریسم قرار گرفته باید پرونده پزشکى او مورد 
بررسى دقیق قرار بگیرد. دو سه مورد به ما ارجاع شد که ما 
پرونده آنها را بررسى کردیم که چیزى درباره بیوتروریسم 

اثبات نشد.

واردات قطعات خودرو 
در انحصار 6 نفر است

آمریکایى ها به ما 
حمله سایبرى نکرده اند

تهران، رکورددار شد
ســید ابراهیم امینــى، نایب رئیس   ایلنا|
شوراى شهر تهران با بیان اینکه از ایران بیش از سه 
و نیم میلیون زائر در مراسم اربعین شرکت کردند، 
گفت: تهران با بیش از 500 هزار زائر، بیشترین زائر 

حسینى را به خود اختصاص داد.

تکذیب 
جذب پرستار خارجى

معاون پرستارى وزارت بهداشت با    تابناك |
تکذیب اخبارى مبنى بر جذب پرستاران اتباع بیگانه 
در کشور گفت: اساسًا این موضوع صحت ندارد و 
متأسفانه افرادى که خود را به ظاهر مدافع پرستارى 
قلمداد مى کنند با اهداف مشخص چنین اخبارى 
را عنوان مى کنند و بدتر از آن این است که برخى 
رسانه ها بدون اطالع از صحت موضوع و پیگیرى 

از مراجع رسمى، آن را منتشر مى کنند.

آب معدنى
 ارزان تر درمى آید!

  میزان | محمد درویش، عضو هیئت علمى 
مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع و آبخیزدارى به 
بیان توضیحاتى در مورد طــرح انتقال آب خزر به 
سمنان و عوارض و پیامد هاى مخربى که مى تواند 
داشته باشد پرداخت و گفت: هر متر مکعب آب با 
اجراى این طرح 60 هزار تومان مى شود که اگر آب 
معدنى به سمنان بدهیم به مراتب ارزان تر درمى آید 
تا بخواهیم این پروژه را با هزینه گزاف انجام دهیم.

واردات 6 میلیاردى ژاکت 
  میزان | براساس آمار گمرك در سال 97 
بیش از 67 تن ژاکت ورزشى از کشور هاى مختلف 
وارد ایران شده اســت. براساس واردات این حجم 
ژاکت ورزشى به کشور، بالغ بر 63 میلیارد و 933 
میلیون و 272 هزار و 860 ریــال در آمار گمرك 
به ثبت رسیده است. گفتنى است ژاکت ورزشى از 
9 کشور جهان از جمله ایتالیا، آلمان، ترکیه و چین 

وارد ایران شده است.

قربانیان زلزله احتمالى
رئیس سازمان    خبرگزارى دانشجو |
پیشگیرى و مدیریت بحران شهر تهران گفت: در 
تهران 4/5 میلیون نفر در مناطقى زندگى مى کنند 
که اگر زلزلــه اى با قدرت 6 تا 7 ریشــتر به وقوع 
بپیوندد این افــراد زیر آوار خواهنــد ماند. کرمى 
محمدى گفت: اگر در تهــران زلزله اى رخ بدهد 
در شب هنگام هشــت میلیون نفر و در طول روز 
12 میلیون نفر تحت تأثیر قرار خواهند گرفت و این 

بسیار مهم خواهد بود.

لوازم آرایش  از جنس ادرار!
  جام جم آنالین | بررســى هاى دقیق 
نشان مى دهد محصوالت تقلبى آرایشى و بهداشتى 
به ویژه محصوالت رنگى آرایشــى مانند رژ لب و 
ریمل حاوى مقادیر باال و ســمى فلزاتى از جمله 
آلومینیوم، جیوه، آرسنیک، سیانید و حتى با تأسف 
فراوان حاوى ادرار موش و انسان بوده است. محمد 
بقایى، داروساز تأکید کرد: محصوالت آرایشى تقلبى 
متأسفانه منجر به بروز انواع عفونت هاى چشمى، 
واکنش هاى آلرژیک، کهیر هاى پوستى، تورم لب و 

سوختگى هاى شیمیایى مى شود.

آمار جنگل سوزى
  میزان | ســرهنگ على عبــاس نژاد، 
فرمانده یگان حفاظت ســازمان جنگل ها، مراتع 
و آبخیزدارى کشورگفت: در شش ماه گذشته در 
سطح جنگل هاى طبیعى 330 مورد حریق داشتیم 
که به 2300 هکتار از جنگل ها آســیب وارد شد. 
در جنگل هاى دست کاشــت هم 118 فقره آتش 
سوزى داشــتیم که در آنها  هم حدود 600 هکتار 

صدمه دید.

او تا 11 شب کار مى کند
محمــود واعظــى، رئیــس دفتــر    مهر |
رئیس جمهور در پاســخ به ســئوالى مبنى بر اینکه 
رئیس جمهور طى شش سال گذشته جلسه اى با خانه 
احزاب نداشته است و چه زمانى مى خواهد براى این 
نهاد صنفى وقت بگذارد؟ اظهار کرد: من از این قرارى 
که مى فرمایید خبر ندارم؛ رؤســاى جمهور دیگر هم 
این جلسه را نداشــتند. به هر حال هر جلسه اى خوب 
است که برگزار شود به شرط اینکه وقت رئیس جمهور 
را «االهــم فاالهم» کنیم، زیرا قطعــًا رئیس جمهور 
هم مانند همــه ما صبح ســاعت 7 و30 دقیقه الى 8 
که مى آید تا ســاعت 10 الى 11 شــب به یک مقدار 
از کارهاى کشــور مى رســد و توقعات از ایشان هم 

الى ماشاءا... است.

فیلتر مى ماند
محمد جواد کولیوند، رئیس کمیسیون    ایسنا|
امور داخلى کشور و شوراها در خصوص احتمال رفع 
فیلتر تلگرام با توجه به اتفاقــات اخیر در ارتباط با این 
پیام رسان گفت: فعًال این احتمال وجود ندارد، بحثى 
هم در خصوص تلگرام مطرح نشده و مسدود است و 

فعًال کارى نمى توان کرد.

بدحجابى سازمان یافته نداریم
معاون اجتماعــى فرماندهى انتظامى    ایکنا |
استان قم با بیان اینکه در قم بى حجابى نداریم تأکید 
کرد: گرچه بدحجابى در ســال هاى اخیر زیاد شــده 
ولى ترویج بدحجابى ســازمان یافته نداریم. مهرداد 
حاجى زاده گفت: اینکه عده اى مروج بدحجابى و بى 
حجابى در قم هستند، به صورت فردى این کار را انجام 
مى دهند یا حداقل تاکنون گــزارش خاصى در مورد 

سازمان یافته بودن این مسئله سراغ نداریم.

مثل نیاز به آب و غذا 
امام جمعه اسالم با تأکید بر     اعتماد آنالین |
لزوم ارتباط با فضاى مجــازى گفت: فضاى مجازى 
براى روحانیــت و ائمه جمعه بــراى ارتباط با جوانان 
اهمیت دارد. محمدجواد باقرى ارومى درباره اهمیت 
فضاى مجازى گفت: در تلگرام، هم کانال دارم و هم 
شخصًا آن را دنبال مى کنم. گهگاهى هم یک توییت 
مى زنم. این روزها اهمیــت فضاى مجازى مانند نیاز 
ضرورى انســان به مایحتاج روزانه خودش است. هر 
مقدارى که انســان به آب و غذا و خواب و آگاهى نیاز 

دارد؛ همان مقدار به فضاى مجازى نیاز دارد.

واکنش آشنا به ادعاى قدوسى
حسام الدین آشنا، مشاور رئیس     رویداد24  |
جمهورى به ادعاى کریمى قدوسى واکنش نشان داد و 
نوشت: «چه بسا یکى هم بگوید نقش کریمى قدوسى، 
مأمور اتاق عملیات روانى ضد دولت در ماجراى آمدنیوز 
باید مورد توجه واقع شود.» جواد کریمى قدوسى، عضو 
کمیســیون امنیت ملى و سیاست خارجى مجلس در 
توییتى نوشته بود: «دستگیرى هاى صورت گرفته در 
حوزه نهاد ریاست جمهورى در ارتباط با آمدنیوز باید 
براى مردم روشن شود. نقش حسام الدین آشنا، مسئول 
اتاق عملیات روانى دولت در ماجراى آمدنیوز باید مورد 

توجه قرار گیرد.»

من پدرم نه پدر خوانده!
غالمحسین کرباسچى، دبیرکل     خبر آنالین |
حزب کارگزاران سازندگى به روزنامه «اعتماد» گفته: 
« ما از پدرخواندگى اســتعفا کرده ایم امــا گویا این 
فرزندخوانده ها هســتند که این استعفا را نمى پذیرند. 
من خودم را ممکن اســت پدر بدانم ولى پدرخوانده 
نمى دانم اما به هر حال پدرخوانده هم بد نیست. اینها 
که مسئله کشور و شهروندان نیست. شهروندان به این 
حرف ها گوش نمى دهند؛ آنها آنقدر مشکل دارند که 
اصًال روزنامه نمى خوانند. ضمن آنکه آنقدر بین افکار 
بدنه جامعه با ما و اصالح طلب و اصولگرا فاصله و زاویه 
ایجاد شده که واقعیت جامعه و مسائل شهروندان دیگر 

مسائلى از این دست نیست.»

خبرخوان

سرپرست هیئت باستان شناسى ایرانى تپه « ریوى» مانه 
و سملقان در استان خراسان شمالى گفت: باستان شناسان 
ایرانى و آلمانى، موفق به یافتن شــمارى ُمهرهاى گلى 

مربوط به عصر هخامنشى در این تپه شدند.
محمدجواد جعفرى، سرپرست هیئت باستان شناسى ایرانى 
تپه «ریوى» مانه و سملقان، اظهار کرد: این مهرها در کنار 
خمره هایى در یک ســالن بزرگ پیدا شده، که هر یک از 
این مهرها منقوش به یکى از اشــکال مختلف هندسى، 
گیاهى، حیوانى و انسانى اســت که مطالعه آن  مى تواند 
اطالعات بســیار مهمى در خصــوص اقتصاد، فرهنگ، 
هنر و پدیده هاى اجتماعى جوامــع تاریخى را بازگو کند. 
وى افزود: این مهرها نشــان از وجــود روابط اقتصادى 
گســترده و پیچیده مردم آن دوران با دیگر جوامع است 
که آنان را نیازمند ذخیره و انبار کــردن کاالها مى کرده 

است.
جعفرى بیان کرد: از ظواهر امر چنین برمى آید که ساکنان 
این منطقه بعد از ذخیره سازى کاالها در خمره ها، آن را با 
اثر این مهرهاى گلى مهر و موم و به نوعى امضا کرده و 

سپس خمره ها را به وسیله طناب مى بسته اند.
وى یافتن این مهرها را کشــفى مهم بــراى تاریخ خطه 
شمال خراسان خواند و اظهار کرد: هر یک از نشان هاى 
حک شده بر روى مهرها، یک اثر خیلى شاخص است که 
مى توان از روى آنها شــبکه اقتصادى آن دوران را مورد 
مطالعه قــرار داده و مراتب اجتماعــى را از روى امضاها 

بازشناسى کرد.
رئیس مؤسسه باستان شناســى آلمانى نیز در خصوص 
این کشفیات گفت: کشف این مهرها و خمره هاى گلى 
در جریان فصل هفتم کاوش بین  المللى باستان شناسى 
در محوطه تاریخــى «ریوى» مانه و ســملقان، در یک 
ساختمان خشتى بزرگ، نشان از وجود شبکه انباردارى و 

تبادالت اقتصادى گسترده میان ساکنان محوطه «ریوى» 
با سایر سکونتگاه هاى تاریخى منطقه است. «تومارسکى» 
اظهار کرد: در قسمت مرکزى این محوطه با سالنى بزرگ 
روبه رو شــدیم که محل انبار و خزانه بوده و خمره هاى 
بزرگ آذوقه را در آنجا نگهدارى مى کرده اند. وى افزود: 
خود گل مهرها که ما امروزه صورت توسعه یافته آن را به 

عنوان مهر و موم براى مهر کردن و مراقبت از برخى اسناد 
مهم و بسته هاى پستى استفاده مى کنیم، در واقع ریشه در 
اتفاق پیش از تاریخ تا امروز براى طبقه بندى کاالها دارد.

محوطــه تاریخــى «ریــوى» یکــى از مهمتریــن 
اســتقرارگاه هاى تاریخى شمال شــرق کشور است که 
بقایاى باستان شناسى از دوره هاى مفرغ، آهن، هخامنشى، 

اشکانى، ساسانى و اسالمى را در خود جاى داده است. این 
محوطه تاریخى واقع در 3 کیلومترى غرب شهر آشخانه 
و یک کیلومترى غرب روستاى نجف از توابع شهرستان 
مانه و سملقان، بر اســاس پژوهش هاى باستان شناسى 
یک استقرارگاه کهن در دشت ســملقان با قدمت حدود 

3500 سال است.

ردیابى روابط اقتصادى پیچیده مردم هخامنشى با دیگر جوامع

کشف هیجان انگیز در شمال شرق کشور

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره سرانجام 
طرح تشکیل وزارت بازرگانى گفت: روزى که این طرح 
در مجلس مطرح شد بنده استخاره اى گرفتم و استخاره 
نیز بد بود. از این رو مرخصى گرفتم و آن روز به مجلس 

نرفتم.
فریدون احمدى، به «برنا» گفت: دلیل بنده این است که 
تشکیل وزارت بازرگانى یقینًا به ضرر کشور است و هر 
فردى که در این باره تصمیــم گیرى کند باید در آخرت 

پاسخگو باشد چراکه در دنیا جواب نخواهد داد.
او افزود: اینکه هر روز بخواهیم یک وزارتخانه تأسیس 
کنیم یا به ادغام وزارتخانه اقدام کنیم یا یک روز بخواهیم 

به تفکیــک وزارتخانه ها بپردازیم چــون از جیب ملت 
بدبخت است، قاعدتاً براى کسى هزینه اى ندارد. بنابراین 
این تصمیمات عاقالنه نیســت و در هیچ کشــورى در 
دنیا، حاکمیت هــا بدین گونه تصمیــم نمى گیرند. اگر 
این سیستم، یک سیســتم خصوصى بود به این راحتى 

تصمیمات ادغام و تفکیک را نمى گرفت.
احمدى درباره علــت اصلى مخالفت ها ادامــه داد: در 
واقع تأسیس این وزارتخانه ها کار نادرستى نیست. خدا 
پدر شوراى نگهبان را بیامرزد که  درســت ایراد گرفته 
اســت. امیدواریم این ایراد شــوراى نگهبان برطرف

 نشود.

توزیع قرص هاى استامینوفن مرگ آور در فضاى مجازى 
بار دیگر خبرساز شد. 

به گزارش «آنا»، انتشار خبر کذب توزیع استامینوفن هاى 
مرگبار در داروخانه ها بعد از گذشت شــش سال موجى از 
نگرانى را در جامعه ایجاد کرده اســت. در حالى که مهر ماه 
سال 92 خبرى به صورت پیامکى منتشر و در آن از مرگ آور 
بودن قرص استامینوفن جدید با نام «دگلوفین یا باکلوفن» 
سخن گفته شده بود، بار دیگر این خبر در فضاى مجازى با 
اهدافى نامشخص منتشر شد. با پیگیرى هاى صورت گرفته از 
مسئوالن پلیس فتا مشخص شد که متن این خبر جعلى است 
و براى تشویش اذهان عمومى در فضاى مجازى و تحت 

تأثیر قرار دادن آنها منتشر مى شود. نکته جالب اینکه این بار 
منتشرکنندگان این خبر جعلى براى آنکه خبرشان واقعى به 
نظر برسد، نام یک سرهنگ ناجا به همراه شماره تلفن این فرد 
را در متن خبر گنجانده اند. همین متن سال 92 نیز به صورت 
پیامک منتشر و دست به دست میان مردم چرخید تا اینکه ده 

روز بعد عامل انتشار دهنده آن بازداشت شد.
اولین بار این خبر اول مهر ماه ســال 92 منتشر شد و در آن 
حتى به آمار جانباختگان نیز اشاره شده بود. این خبر در سال 
92 موجب تشویش اذهان عمومى و رعب و وحشت در جامعه 
شد. موضوع به قدرى حساس شد که وزارت بهداشت با صدور 

اطالعیه اى اعالم کرد که این پیامک ها کامًال کذب است. 

رئیس ســازمان حج و زیارت اظهار کرد: سامانه سماح با 
مصوبه ستاد اربعین کشور تعطیل شد. 

علیرضا رشیدیان گفت: این ســامانه براى ثبت نام زائران 
اربعین باز بود. در ایــن مدت بالغ بر ســه میلیون و 330 
هزار نفر براى ســفر اربعین ثبت نام کردنــد و از روز یک 
شــنبه (28 مهر ماه) به طورکامل فعالیت سامانه متوقف 

شد.
 وى با اشاره به رشد ثبت نام در این سامانه نسبت به سال 
گذشته، افزود: سال گذشــته بالغ بر دو میلیون نفر در این 

سامانه ثبت نام کردند و به سفر اربعین رفتند.
 امسال آمارها حاکى از آن اســت که از ابتداى ماه صفر در 
مجموع بالغ بر سه میلیون و 64 هزار زائر از نقاط مختلف 

کشور به عراق و کربال عازم شده اند.
رئیس ســازمان حج و زیارت با اشــاره به روند کاهشى 
بازگشت زائران از عراق،  اظهار کرد: حدود 400 هزار زائر 
دیگر در عراق هستند و به مرور در روزهاى آینده به کشور 
بازمى گردند. رشیدیان همچنین از فوت 124 نفر از زائران 
ایرانى در موســم اربعین به دالیل مختلف از جمله ایست 

قلبى و سوانح رانندگى خبر داد.

سال 98 تا اینجاى کار ســال پر تغییرى بوده است؛ از 
تغییر در ســطح عالى ترین مدیران کشــور تا تغییراتى 
که صحنه اقتصاد کشور به خود دیده است. با این همه، 
بى اغراق مى توان گفت که بیشترین تغییرات در عرصه 
اقتصادى کشــور، مربوط به تغییــر و تحوالت صورت 
گرفته در میان مدیران نظام بانکدارى کشور بوده است؛ 
تغییراتى که از ابتداى ســال آغاز شد، هنوز ادامه دارد و 
شنیده ها حاکى از ادامه دار بودن آن است. ترکیب مدیران 
جدیدى که بر باالترین صندلى بانک ها نشسته اند نشان 
مى دهد در انتخاب  صورت گرفته تا اندازه زیادى معیار 
«جوانگرایى» مورد توجه قرار گرفته است. اما پرسش 
اصلى این روز ها این است که ایســتگاه تغییر مدیران 

بانکى باالخره کجا از حرکت بازمى ایستد؟

 بنا بر این گزارش، از 24 فروردین به این ســو، مدیران 
عامل پست بانک، بانک ســرمایه، بانک اقتصاد نوین، 
بانک شــهر، بانک قوامین، بانک مهــر اقتصاد، بانک 
ســینا، بانک حکمت ایرانیان، مؤسســه کوثر،  بانک 
انصار و رئیس هیئــت مدیره بانک کشــاورزى تغییر 

کرده اند.

معاون راه آهن شرکت ســاخت و توسعه زیرساخت ها و 
امــور زیربناهاى حمل و نقل کشــور از تحویل گرفتن 
حدود 20 هزار ُتن ریل ملــى براى احداث خطوط ریلى 
در دســت اجرا خبر داد و گفت: در قرارداد نخســت با 
شرکت ذوب آهن براى ســاخت و تحویل 15 هزار تن 
ریل ملى توافق کرده بودیم که با توجه به ادامه داشتن 
مذاکرات، این عدد مى تواند تا 50 هزار ُتن براى یکسال 

نیز افزایش یابد.
عباس خطیبى اظهار کرد: از اواخر ســال گذشــته این 
موضوع را پیگیرى کردیم تا ریل مورد نیاز کشــور در 
داخل ساخته شود. در این راســتا شرکت ذوب آهن در 
مناقصه ما حضور یافت و نهایتًا قرارداد 15 هزار ُتن ریل 

ملى 60UIC با استاندارد 60E1 را منعقد کردیم و امسال 
ساخت آن آغاز شده است.

وى با بیان اینکه شــرکت ذوب آهن از سال هاى قبل 
بســترهاى تولید ریل ملى را فراهم کــرده بود، افزود: 
این شرکت از ابتداى امسال شروع به کار کرد و شرکت 
ساخت نیز نظارت هاى خود را در حین فرایند تولید اعمال 
کرد. نهایتًا تا امروز دو پارت از ریل ملى شامل 1300 ُتن 
را تحویل گرفتیم که براى خط ریلى آستانه-میانه مورد 

استفاده قرار گرفت.
معاون راه آهن شرکت ســاخت و توسعه زیرساخت ها و 
امور زیربناهاى حمل و نقل کشور با اشاره به اینکه مجدداً 
مناقصه براى خط ریلى میانه-اردبیل برگزار کرده ایم تا 

بخشى از ریل آن را از این محل تأمین کنیم، ادامه داد: 
اگر مشــکلى در این زمینه به وجود نیاید و ضمن انعقاد 
قرارداد جدید بتوانیم هزینه مورد نیاز شرکت ذوب آهن 
را براى تولید ریل ملى را پرداخت کنیم، امسال تا حدود 
20 هــزار ُتن مى توانیــم ریل از این شــرکت تحویل

 بگیریم. 
خطیبى اعالم کرد: قیمت تمام شده ریل ملى نسبت به 
نرخ هایى که از منابع خارجــى تأ مین مى کردیم، قدرى 
تفاوت دارد و ارزان تر است، اما آنچه بیش از این اهمیت 
دارد این اســت که بدون نیاز به تخصیص و انتقال ارز 
در شــرایط تحریم کنونى ریل مــورد نیازمان تأمین 

مى شود. 

تکذیب فروش استامینوفن هاى مرگبار در داروخانه ها استخاره کردم، خوب نیامد، رأى ندادم

تغییر مدیریتى در 11 بانک طى 6 ماهفوت 124 زائر اربعین

تحویل 20 هزار ُتن ریل ایرانى تا پایان سال
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پلیس مانع خودکشى
 یک جوان شد

مأموران انتظامى صبح دوشنبه مانع اقدام به خودکشى 
یک جوان 23 سـاله در اصفهان شدند. سـرهنگ جواد 
درستکار، رئیس مرکز اطالع رسانى فرماندهى انتظامى 
استان اصفهان به «ایرنا» گفت: صبح روز دوشنبه فرد یاد 
شده با ادعاى شکست در یک رابطه احساسى تصمیم به 
پرت کردن خود از پل خیابان خواجـه عمید در محدوده 
شـرق این کال نشـهر را داشـت که مأموران انتظامى با 
حضور به موقع، مانع وى شدند. وى اظهار کرد: این جوان 
تحویل اورژانس اجتماعى بهزیستى داده شد تا اقدامات 

روان درمانى مورد نیاز براى او صورت گیرد.

افتتاح نمایشگاه عکس 
«همنوا با نینوا»

نمایشگاه آثار منتخب عکس «همنوا با نینوا» با موضوع 
محرم و اربعین حسـینى افتتاح شـد. عکس هـاى این 
نمایشـگاه که به صورت رنگـى و در قطـع 50 در 70 به 
نمایـش در مـى آیند بـه موضوع محـرم، سـوگوارى و 
عزادارى براى اباعبدا... الحسین(ع) و پیاده روى اربعین 
حسینى مى پردازد. نمایشگاه فوق تا 4 آبان ماه در گالرى 
شماره 2 سعدى واقع در خیابان استاندارى، گذرسعدى، 
عمارت سعدى (ساختمان مرکزى حوزه هنرى اصفهان) 
بـراى بازدید عمـوم دایر اسـت، سـاعات بازدیـد از این 

نمایشگاه 16 الى 19 خواهد بود.

آغاز طرح حذف قبوض گاز
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان با بیان اینکه طرح 
حذف قبوض کاغذى گاز بها در استان اصفهان آغاز شده 
اسـت، گفت: صورتحسـاب مشـترکین گاز در اصفهان 
همگام با اجراى این طرح ملى در کشور به روش پیامکى 
ارسـال مى شـود. سـید مصطفى علوى افـزود: مرحله 
نخست این طرح، با دریافت شماره تلفن همراه مشترکین 
شروع شده است و مشـترکین مى توانند شماره اشتراك 
خود را به سامانه پیام کوتاه 1000194 با الگوى (شماره 

اشتراك*1)ارسال کنند. 

جمع آورى مرکز مخابرات 
ولیعصر(عج)

شرکت مخابرات منطقه اصفهان در اطالعیه اى اعالم 
کرد از روز یک شنبه 28 مهر ماه سال جارى پاسخگویى 
در امور مشترکان مرکز حضرت ولیعصر(عج) امکانپذیر 
نیست و مشترکان مى توانند براى پیگیرى امور به مراکز 
مجاور (مراکز شهید ردانى پور، شـهید خرازى و عالمه 

مجلسى) و دفاتر پیشخوان خدمات دولت مراجعه کنند.

بهینه سازى سامانه کنترلى 
واحد اسیدشویى 

به همت متخصصان فوالد مبارکه بهینه سازى سامانه 
کنترلى اسکراپ چاپر واحد اسیدشویى شماره یک اجرا 
شـد. سرپرسـت تعمیرات تخصصـى نورد سـرد گفت: 
اسکراپ چاپر اسیدشویى شماره یک از تجهیزات اصلى 
خط تولید فوالد مبارکه است که کناره هاى ورق را برش 
مى دهد. سید محمدحسن امامى با اشاره به کارکرد باالى 
موتور و سیستم کنترلى این تجهیز و توقفات زیاد که واحد 
را در رسیدن به اهداف ساالنه با مشکل رو به رو کرده بود 
گفت: تمام مراحل بهینه سازى این سیستم شامل امکان 
سـنجى، طراحى، نقشـه کشـى، تأمین قطعات، نصب 

تنظیم، تست و راه اندازى با موفقیت اجرا شد.

آغاز کشت پاییزه گندم 
کشـت پاییزه گنـدم در مزارع مناطق سردسـیر اسـتان 
اصفهـان آغاز شـد. مدیر امـور زراعـت سـازمان جهاد 
کشاورزى استان اصفهان گفت: تاکنون 1000 هکتار از 
مزارع شهرستان هاى غربى این استان از جمله فریدن، 
فریدونشهر، چادگان و سـمیرم زیرکشت این محصول 
زراعى رفته که 70 درصد آن به روش کشـت دیم است. 
محمودرضا افالکى پیش بینى کرد تا پایان آبان وسعت 
مزارع زیرکشت آبى به حدود 60 هزار هکتار و زیر کشت 

دیم به حدود 25 هزار هکتار برسد.

خبر

در سال 98 اجراي احکام قضایی و رفع تصرف از اراضی 
دولتی متعلق به ســازمان ملی زمین و مسکن با ارزش 
حدود 1500 میلیارد ریــال در اســتان اصفهان انجام 

شده است.
حمیدرضا امیرخانی، مدیرکل راه و شهرسازي استان با 
ارائه گزارشــی از رفع تصرف از اراضی دولتی طی شش 
ماهه اول سال 98 و احکام اجرایی در این خصوص گفت: 
اداره کل راه و شهرسازي در سال 98 نسبت به تعداد 55 
فقره اجراي احکام، خلع ید و قلــع و قمع به متراژ 610 
هزار و 718 مترمربع به ارزش بیش از 362 میلیارد ریال 

کرده است.

امیرخانی بیان کرد: طی شش ماه گذشته تعداد 51 فقره 
زمین به متراژ 122 هزار مترمربع و به ارزش حدود 1200 
میلیارد ریال با همت حوزه امالك و حقوقی این اداره کل 
و هوشیاري عوامل یگان حفاظت از اراضی سازمان ملی 

زمین و مسکن در استان رفع تصرف فوري شده است.
گفتنی است این اراضی عمدتاً در شهرستان هاي کاشان، 
آران و بیدگل، فریدن، بویین و میاندشــت، نجف آباد، 
خوانسار، مبارکه، اردستان، لنجان، شاهین شهر و میمه، 
دهاقان، نطنز، گلپایگان، شــهرضا، سمیرم، نجف آباد، 
نیک آباد و کوهپایه و نایین رفع تصرف شــده و احکام 

قضایی اجرایی شده است.

منزل مسکونى 120 خانوار نیازمند سمیرمى در سیالب هاى 
بهار امسال آســیب دید که با همکارى کمیته امداد استان 

اصفهان و خیران در حال بازسازى و احداث هستند.
مدیر تأمین مســکن و امور مهندسى ســاختمان کمیته 
امداد استان اصفهان با بیان اینکه 120 خانوار از نیازمندان 
و مددجویان سمیرمى در ســیالب هاى بهار امسال دچار 
خسارت هاى اساسى شدند، گفت: از زمان وقوع این حادثه 
طبیعى تمام امکانات کمیته امداد در ســمیرم براى سامان 
دادن مجدد به زندگى این نیازمنــدان به کار گرفته و براى 
هم افزایى در روند بازســازى و احداث 120 واحد مســکن 
مددجویى آســیب دیده با انجمن خیریه مسکن ســاز مهر 

تفاهمنامه همکارى امضا شــد که بر اساس آن این خیریه 
یک میلیارد تومان به ساخت منازل مسکونى این نیازمندان 
کمک مى کند. عباسعلى زارعان با بیان اینکه تاکنون عملیات 
بازسازى و ساخت 96 واحد مسکونى مددجویى شروع شده 
است، گفت: تاکنون به هر خانوار 17 میلیون تومان کمک 
بالعوض از محل اعتبارات ســتاد حــوادث غیرمترقبه و 
همچنین 2 ُتن سیمان از محل عنایات مقام معظم رهبرى 
پرداخت شده است و مابقى هزینه هاى مربوط به ساخت نیز 
باهم افزایى کمیته امداد، خیران و نیکوکاران تأمین خواهد 
شد. وى یادآور شد: تاکنون 600 میلیون تومان لوازم ضرورى 

زندگى نیز به این خانوارها اهدا شده است.

ساخت 120 واحد مسکونى 
براى مددجویان سیل زده

رفع تصرف به ارزش
 1500 میلیارد ریال 

عضو شوراى اسالمى شهر شهرضا گفت: طرح متروى 
بین شهرى، اصفهان-شــهرضا و درون شهرى شهر 

شهرضا مصوب شد.
مهدى صالح پور در گفتگو با «تســنیم» با بیان اینکه 
امروزه یکــى از دغدغه هاى اصلــى در حوزه مدیریت 
شهرى، استفاده از سامانه هاى حمل و نقل با آالیندگى 
حداقل است، اظهار کرد: در دویست و پنجمین جلسه 

دوره پنجم شوراى اسالمى شهرضا طرح متروى بین 
شهرى، اصفهان-شهرضا و درون شهرى شهر شهرضا 
به تصویب رسید. وى افزود: بر اساس این طرح مصوب، 
ریل قطار سریع السیر اصفهان-بهارستان تا شهرضا، به 
صورت ریل روگذر با دیواره حفاظتى و ایستگاه هایى در 
نقاطى همچون پلیس راه، مهیار، امامزاده سید على اکبر، 
شهرك رازى (در دو نقطه شمالى و جنوبى، میدان گاه 
متصل به محالت جرم افشار-منوچهرآباد و پارك آبشار 
و در تداوم آن به صورت ریل زیرگذر، از ایستگاه شمالى 
به صورت پیشنهادى براى مطالعات اولیه، براى مسیر 
ریل و ایستگاه هاى مورد نیاز و تعیین آن در نقشه جامع 

شهر و طرح تفصیلى، مطرح و تصویب شد.
عضو شوراى اسالمى شهرضا بیان کرد: پس از مطالعات 
اولیه، تسریع در این طرح، مشارکت بخش خصوصى و 
تعاونى هاى مردمى و حمایت و پشتیبانى دستگاه هاى 

اجرایى را مى طلبد.

احداث خط متروى شهرضا- اصفهان تصویب شد

 مدیر پردیس ســینمایى اصفهــان گفت: فضاهاى 
تاریخى و جدید شهر کهن این خطه امکان گسترده اى 
براى ساخت فیلم هاى ســینمایى در اختیار فعاالن 

عرصه هنر هفتم قرار مى دهد.
محمد پناهى نــژاد بــه «ایرنا» گفــت: مجموعه 
«عاشقان» و  فیلم ســینمایى  «هزار سال با تو» ماه 
جارى در اصفهــان مقابل دوربین رفت  که نشــان 
مى دهد این خطه قابلیت تبدیل به لوکیشن شمارى 

از تولیدات ســینمایى و مجموعه هاى تلویزیونى را 
داراســت. وى افزود: پیش از این نیز آثار ســینمایى 
زیادى در استان و شــهر اصفهان تولید شده است و 
فیلمسازان کشور از زیبایى اصفهان در تولید آثارشان 

بهره برده اند.
در استان اصفهان 17 ســالن فعال سینمایى در کنار 
پردیس ســینمایى اصفهان با هفت ســالن نمایش 

مشغول به فعالیت است.

اصفهان فضاى مناسبى براى پروژه هاى سینمایى است

آزادراه اصفهان-شــیراز بــه عنوان یکــى از بزرگ ترین 
آزادراه هاى کشور سال ها در انتظار تکمیل است اما حرکت 
این پروژه ُکند و مسافران شمال به جنوب کشور را بیش از ده 

سال چشم انتظار نگاه داشته است.
به گزارش «تســنیم»، آزادراه اصفهان-شــیراز از جمله 
طرح هایى است که مطالعات آن از حدود 40 سال پیش آغاز 
شــد و در حالى که قرار بود اوایل دهه 90 تکمیل شود و به 
شبکه راه هاى کشور بپیوندد اینگونه نشد و حاال که نزدیک به 
ده سال از ورود این پروژه به مرحله اجرایى مى گذرد همچنان 

تا تکمیل آن راه زیادى باقى مانده است.
اهمیت پروژه آزادراه اصفهان-شیراز در اتصال این دو شهر 
گردشگرپذیر به یکدیگر خالصه نمى شود، مسیر ترانزیتى 
شمال به جنوب کشــور از خط اتصال این دو کالنشهر به 
هم مى گذرد و بهره بردارى از ایــن آزادراه مى تواند عالوه 
بر کوتاه کردن مسیر سفر از شمال به جنوب کشور، مصرف 
سوخت را کاهش دهد و آمار تصادفات ناشى از تردد در جاده 
کنونى مواصالتى میان دو اســتان اصفهان و فارس را نیز 

کاهش دهد.
در اطالعاتى که شرکت پیمانکار این پروژه منتشر کرده، آمده 
است: «آزادراه اصفهان-شیراز به منظور کوتاه شدن فاصله 
بین دو شهر تاریخى و توریستى اصفهان و شیراز به میزان 
140 کیلومتر و کاهش مدت ســفر به میزان 1/5 ساعت، 
کاهش مصرف سوخت به میزان 136 میلیون لیتر در سال، 
کاهش تصادفات در مسیر کریدور شمال به جنوب در دو باند 
مجزا به طول 222 کیلومتر در حال احداث است. با احداث این 
آزادراه در دو استان اصفهان و فارس و شرایط مالى ساکنان 
دو استان فوق از یک سو و اقتصادى بودن حرکت در آزادراه 

براى خودروهاى عمومى سبب استفاده غالب مسافران بین 
دو استان مى شود.»

در بیان تأخیــر در اجراى پــروژه همین بس کــه از زبان 
مسئوالن، هر ســال زمان بهره بردارى از آن تمدید شده 
است! آنچه به عنوان مانع بر ســر راه تکمیل این پروژه در 
صحبت هاى مسئوالن دو استان شنیده مى شود منابع مالى 

و اعتبارى است.
معاون ســاخت و توسعه آزادراه هاى کشــور، مرداد 96 در 
اصفهان، با بیان اینکه سرمایه گذار پروژه آزادراه اصفهان-
شیراز از ایزدخواست تا اصفهان مشخص شد، گفت: با عقد 
این قرارداد و درپى آن اخــذ مصوبه دولت کریدور تهران-

اصفهان-شیراز کامل مى شود.
سید حسین میرشفیع درباره روند احداث آزادراه اصفهان-

شیراز اظهار کرد: با مطالعات انجام  شده در مورد احداث آزادراه 
اصفهان-شیراز، سعى مى شود این آزادراه در نزدیک ترین 
فاصله با شهرضا احداث شود تا این شــهر به حاشیه نرود. 
عملیات ساخت این آزادراه از ســمت شیراز تا ایزدخواست 
در حال اجراست و تا شهریور ماه سال آینده به بهره بردارى 

مى رسد.
این وعده اما محقق نشد تا مسئوالن زمان دیگرى را براى 
تکمیل پروژه اعالم کنند. چندى پیش خیرا... خادمى، معاون 
وزیر راه و شهرسازى و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه 
زیربناهاى حمل و نقل کشــور با بیان اینکه هفت آزادراه 
تا پایان سال 99 در کشــور به بهره بردارى مى رسد، گفت: 
در این بین آزاد راه اصفهان-شــیراز به طول 224 کیلومتر 
طوالنى ترین آزاد راه کشور است، بخشى از اعتبارات ساخت 
از این آزادراه ها از منابع مالى دولت و مابقى از سرمایه هاى 

بخش هاى خصوصى مشــترك با وزارت راه و شهرسازى 
تأمین مى شود.

اما جدیدترین اظهارنظر درباره این پروژه مربوط به معاون 
هماهنگى امور عمرانى استاندارى فارس است. رضایى تأمین 
منابع اعتبارى براى تکمیل پروژه آزادراه شیراز-اصفهان را 
از مسائل مهم در این پروژه دانست و گفت: با توافقاتى که 
وزارت راه و شهرسازى و وزارت دفاع انجام داده اند این منابع 

به زودى تأمین مى شود.
وى افزود: با تکمیل این پروژه شاهد کاهش دو ساعته زمان 
سفر از شیراز به اصفهان و همچنین صرفه جویى 200 میلیارد 

تومانى در مصرف سوخت در سال خواهیم بود.
رضایى اثرات مثبت اقتصادى و تأثیر در هزینه هاى حمل و 
نقل را از دیگر ویژگى هاى این آزادراه برشمرد. وى با بیان 
اینکه قطعه 7 آزادراه شیراز-اصفهان از قطعات بزرگ پروژه 
است که عملیات اجرایى آن با کندى روبه رو است، افزود: در 
این بازدید پیمانکار مکلف شد با افزودن بر تعداد ماشین آالت 

و تجهیزات به تسریع روند عملیات در این قطعه بپردازد .
وى تأمین منابع اعتبارى براى تکمیل پروژه آزادراه شیراز-

اصفهان را از مســائل مهم در این پروژه دانست و افزود: با 
توافقاتى که وزارت راه و شهرســازى و وزارت دفاع انجام 
داده اند این منابع به زودى تأمین شده و امیدواریم در سال 

آینده شاهد تکمیل و بهره بردارى این آزادراه باشیم.
تلفات جانى ناشى از تصادفات رخ داده در مسیر اصفهان-

شــیراز نام این جاده را به عنوان یکــى از حادثه خیزترین 
جاده هاى مواصالتى کشــور مطرح کرده اســت، ارتباط 
ترانزیتى شمال به جنوب کشور نیز از جمله دالیلى است که با 
تکیه بر آن باید به تکمیل هرچه زودتر این پروژه سرعت داد.

درباره یکى از بزرگ ترین آزادراه هاى کشور که اوایل دهه 90 وارد فاز اجرایى شد اما هنوز ناتمام است

آزادراه اصفهان-شیراز
 8 سال بعد

مدیر امور برق شــمال غرب از تجهیز پست زمینى 
تعاونى مسکن دانشگاه علوم پزشکى خبرداد و گفت: 
81 واحد مسکونى در خیابان کاوه شهرك نگین برق 
دار شدند و در این پروژه پست زمینى به ظرفیت 500 

کیلوولت آمپر تجهیز شد و در مدار قرار گرفت.
داریوش باروتى اظهار کــرد: در این پروژه بر زیبایى 
مبلمان شهرى نیز تأکید شد به طورى که یک دستگاه 
ترانس هوایى جمع آورى و پست زمینى جایگزین آن 
شد. وى به شاخص هاى این پروژه اشاره کرد و گفت: 
240 متر کابل کشى فشــار متوسط و 576 متر کابل 
کشى فشار ضعیف در این پروژه اجرایى شد و همچنین 
بهینه سازى شبکه فشار ضعیف هوایى به طول 150 
متر و احداث کابل خودنگهدار از دیگر اقدامات صورت 

گرفته در این پروژه بوده است.
باروتى به دیگر پروژه برق رسانى به مجتمع مسکونى 
در خیابان کاوه خیابان نگارستان اشاره کرد و افزود: 
در این پروژه نیز 125 واحد مسکونى در سه ساختمان 
مجزا برق دار شدند که در آن یک پست 400 کیلوولت 
آمپر تجهیز شده و در مدار قرار گرفت و همچنین در 
این پروژه نیز 400 متر کابل کشــى فشار متوسط و 
ضعیف زمینى احداث شد و پایانه RTU نیز تمامى 
اطالعات را از نقاط مختلف که مورد نیاز است، جمع 
آورى کرده و بعد از پردازش، آنها را به مرکز کنترل از 

طریق سیستم هاى مخابراتى ارسال مى کند.
گفتنى اســت هزینه این دو پروژه بالغ بر یک میلیارد 

تومان است.

کیفیت باالى برق رسانى در
 خانه هاى کارکنان دانشگاه علوم پزشکى اصفهان

نمایشگاه «سمفونى دوستى راه ابریشم» با تعداد 50 اثر 
از کودکان هنرمند چینى فردا چهارشنبه اول آبان ساعت 
10 و 30 دقیقه صبح در موزه هنرهاى معاصر اصفهان 

افتتاح مى شود.
مدیر موزه هنرهاى معاصر اصفهان در این رابطه گفت: 
در دو سال گذشــته موزه هنرهاى معاصر اصفهان آثار 
کودکان اصفهانى را به مســابقه بین المللى «سمفونى 
دوستى راه ابریشم» شانگهاى فرســتاده که این اتفاق 
براى نخستین بار در کشور در سال هاى پس از انقالب 

رخ داده است.
مهدى تمیزى افزود: این کودکان در ســال 2018 سه 
جایزه بین المللى و در سال 2019 دو جایزه بین المللى 
کسب کردند که جوایز و لوح افتخار آنها روز چهارشنبه 
در افتتاحیه نمایشگاه «ســمفونى دوستى راه ابریشم» 

در اصفهان اهدا مى شــود. وى ادامه داد: در بیســت و 
پنجمین سال تأســیس موزه هنرهاى معاصر وابسته به 
سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان 
با همکارى بنیاد هنرى بردبار، بنیاد توســعه آموزش و 
پرورش شانگهاى و موزه هنرهاى کلکسیونى شانگهاى 

نمایشگاه «سمفونى دوســتى راه ابریشم» در اصفهان 
برگزار مى شود.

وى با بیان اینکه موزه هنرهاى معاصر اصفهان میزبان 
18 هنرمند برجسته و هفت مدیر موزه هنر از چین است، 
بیان کرد: در این مراســم نمایشــگاهى از آثار کودکان 
هنرمند چینى با موضوع «سمفونى دوستى راه ابریشم» 
از ساعت 10 و 30 دقیقه صبح در گالرى شماره 2  افتتاح 
مى شود. تمیزى با بیان شرح برنامه گفت: در این مراسم 
دو مدیر ارشــد موزه هاى هنر چین سخنرانى مى کنند 
و پس از آن یک اثر از هنرمند شــاخص چینى به موزه 
هنرهاى معاصر اصفهان اهدا خواهد شــد. وى در پایان 
خاطرنشان کرد: حدود 50 اثر از کودکان هنرمند چینى 
در این نمایشگاه تا 17 آبان ماه از ساعت 9 تا 13 و 16 تا 

19 مورد بازدید  عالقه مندان قرار خواهد گرفت.

موزه هنرهاى معاصر اصفهان میزبان آثار هنرمندان چینى

محور میانى شهر بهارستان به مساحت 322 هکتار از 
ورودى شهر بهارستان آغاز شده و پس از اتصال به باغ 
بهارستان در ادامه تا انتهاى مرز محدوده شهر در شرق 

بهارستان امتداد مى یابد. 
به گزارش روابط عمومى شرکت عمران بهارستان، از 
سال 94 تا کنون کاربرى هاى محور میانى گردشگرى 

بهارستان شــامل مجموعه هاى شــاخص شهرى، 
جانمایى و تعریف شــده اســت و در مرحله تصویب 
کمیسیون ماده 5 قرار دارد. کاربرى هاى بزرگ تجارى 
و فرهنگى در مقیاس شــهرى و محور پیاده راه شبیه 
چهار باغ اصفهان به عنوان فضاى شــهرى فعال در 
محور میانى به عرض 46 متر در شهر بهارستان ایجاد 

مى شود.
انتهاى محور میانى به باغ بهارســتان ختم مى شود، 
پروژه باغ بهارستان با وســعت 100 هکتار در هسته 
مرکزى شــهر واقع شــده و شامل ســطوح بزرگ 
گردشگرى، فضاى سبز شهرى و مجموعه هاى ویژه 

مسکونى، تجارى و ادارى است.

الگوگیرى در بهارستان از چهارباغ اصفهان

صاحبان 80 واحد طالفروشى به علت فروش کاالى 
غیراستاندارد به مراجع قضایى معرفى شدند.

مدیرکل استاندارد اســتان اصفهان با بیان اینکه این 
واحدهاى متخلف شناسایى شده در یکسال گذشته 
تا 90 میلیون تومان جریمه شدند گفت: همچنین کد 

تولیدى900 واحد کاال (مصنوعات طال) باطل شد.
غالمحسین شفیعى افزود: استاندارد طالى جهانى 
که همان طالى 18 عیار اســت، براى طال شــماره 
750 اســت و به صاحب واحد صنفــى داراى طال با 
عیار 745 و بیشــتر اخطار مى دهیــم و پایین تر از 

745 هم به عنــوان کم فروش معرفى مى شــوند. 
وى با بیان اینکه خرید و فروش هرگونه مصنوعات 
طالى بدون کد شناسایى کارگاه تولید یا مصنوعات 
طالى داراى کدهاى شناسایى ابطال شده ممنوع و در 
صورت مشاهده، مصنوعات توقیف و افراد خاطى به 
مراجع قضایى معرفى مى شوند، از عرضه کنندگان و 
خریداران طالى ساخته، خواست به کدهاى استاندارد 

مصنوعات طال توجه کنند.
575 واحد تولیدى طال در استان اصفهان داراى کد 

معتبر هستند.

برخورد قانونى با عرضه کنندگان طالى غیر استاندارد 

با ادامه جریان آب در رودخانه زاینده رود تولید گل و گیاه 
در گلخانه هاى شرق اصفهان 15 درصد افزایش یافت.
مســئول روابط عمومى جهادکشــاورزى شهرستان 
اصفهان سطح زیر کشت گلخانه هاى تولید گل و گیاه 
شرق اصفهان را 63 هکتار بیان کرد و گفت: با توجه به 
بارندگى هاى اخیر و جریــان آب رودخانه زاینده رود 

امسال کشاورزان ترغیب به تولید انواع گل و گیاهان 
فصلى، زینتى و آپارتمانى شده اند.

شــکرانه با اشــاره به اینکه در برخى تولیــدات این 
گلخانه ها به بازارهاى جهانى صادر مى شــود افزود: 
جهاد کشاورزى 80 درصد هزینه ساخت واحد گلخانه 
را در قالب ارائه تسهیالت وام در اختیار کشاورزان قرار 

مى دهد.
مدیر امور باغبانى جهاد کشــاورزى استان هم گفت: 
بیــش از 1700 هکتار گلخانه در قالــب 3500 واحد 
تولیدى در استان احداث شده که در 1500 هکتار آن 
انواع سبزى و صیفى کاشت مى شود و 200 هکتار آن 

مربوط به گل و گیاه زینتى است.
احمدرضا رییسى زاده افزود: 50 درصد از 300 هزار ُتن 
محصول گلخانه هاى این استان به کشورهاى همسایه 

صادر مى شود.

افزایش تولیدات گلخانه هاى گل و گیاه شرق اصفهان
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                                                 اگر خســرو نشــان، رئیس مرکز 
هنرهاى نمایشــى ایران نبود و از ناصــر تقوایى براى 
ساخت مســتندى در مورد تعزیه دعوت نمى کرد، حاال 
فیلمى مثل «تمرین آخر» ســاخته نشــده بود، فیلمى 
که نقشــى تعیین کننده در ثبت تعزیه به عنوان میراث 
معنوى ایرانیان در یونسکو داشت. با این حال نه راهى به 
شبکه نمایش خانگى پیدا کرد و نه از شبکه هاى مختلف 
صدا و سیما پخش شد. تقوایى پیش از این هم به سراغ 
آیین هاى نقاط مختلف ایران رفته بود و در دوران جوانى 
مستندهاى درخشانى از این آیین ها ساخته بود. روایت 
او از این هنر ملى و آیینى ایرانیان 9 سال پس از ساخت 
مستند «تمرین آخر» در زواره اردستان با حضور جمعى از 

بهترین تعزیه خوان هاى ایران خواندنى است:
مجلس اول؛ فیلم

«تمرین آخر» یکى از بهترین فیلم هاى من است. شاید 
اگر این فیلم نبود یونســکو تعزیه را در فهرست میراث 
معنوى ثبت نمى کرد. این کار (ثبت تعزیه در فهرســت 
میراث جهانى یونســکو) خیلى طول کشید و آدم هاى 
زیادى دنبال این کار بودند و ســال ها براى آن دویدند و 
زحمت کشیدند، کشورهاى عربى هم مخالف ثبت تعزیه 
بودند، چون این مراسم یک مراسم شیعى بود. سال 1383 
بود که آقاى خسرو نشان، رئیس مرکز هنرهاى نمایش 
وقت از من خواست تا این فیلم را بسازم. یادم هست که 
زمان کمى براى ساخت فیلم در اختیار داشتیم. ما باید دو 
فیلم مى ساختیم، یک مستند یک ساعته از اجراى تعزیه 
و یک فیلم ده دقیقه اى در مورد عناصر تعزیه مثل لباس، 
موسیقى و... براى فیلم دوم یونسکو زمانبندى را هم داده 

بود و مشخص کرده بود که باید معرفى لباس در تعزیه 
یک دقیقه و نیم باشد و موسیقى تعزیه یک دقیقه و... ده 
روز از زمانى که در اختیار داشتیم صرف رفت و برگشت 
به زواره شد. چون من تصمیم گرفتم که این مستند را در 

زواره کار کنم. 
مجلس دوم؛ معمارى مکان

در اجراى تعزیه جدا از متن و بازیگــر خود تکیه ها هم 
مهم هستند. تکیه ســالن تئاترى است که دورتا دور آن 
تماشاچى تئاتر مى نشیند و اجرا را مى بیند. هیچ کدام از 
تماشاگران هم زاویه دیدشان با هم و یا حتى با نفر بغل 
دستشان یکى نیست. همین باعث مى شود که تکیه به 
محل اجراى یک جور تئاتر استثنایى در عالم تبدیل شود. 
در تکیه هر کس از زاویه دید خودش اجرا را مى بیند؛ یکى 
از باال، یکى از پایین، یکى از رو به رو یکى از کنار. تکیه ها 
ساختمان فنى بى نظیرى هم دارند که تکنیک نورپردازى 
در آن باالست. معموًال تکیه ها یا گرد هستند یا هشت 
پر، روى سقف تکیه ها هم رو به سه جهت نورگیر هست. 
خورشید در هر نقطه اى که باشد از یکى از این نورگیرها 
نورش به صحنه مى تابد و مثل یک پروژکتور قوى عمل 
مى کند. همه ســالن غرق در تاریکى است اما سکو که 
محل اجراست روشــن اســت. در تکیه جاى مردها و 
زن ها جداست، مردها همیشه در طبقه پایین مى نشینند 

و زن ها در طبقه باال.
من «تمرین آخــر» را در زواره ســاختم. زواره به لحاظ 
معمارى مرکز تکیه است. تکیه هاى تابستانى و زمستانى 
و بیرونى و اندرونى دارد. تکیه هاى تابستانى سقف ندارند، 
اندرونى ها اما سقف دارند. یک اتفاق دیگر هم در این بین 

مى افتد؛ در تکیه هاى سقف دار به اصطالح مجلس هاى 
داخلى کار مى شــود، مثًال داخل قصر یزید یا... در تکیه 
هاى بیرونى هم مجلس هاى خارجى کار مى شود، در 
معمارى تکیه هم نوعى فاصله گذارى هست و من دارم 
در مورد فاصله گذارى در معمارى حرف مى زنم و کارى 

به اجرا ندارم.
مجلس سوم؛ باور پذیرى

تکیه تابستانى زواره، یک سکویى دارد که بى نظیر است. 
ارتفاع این ســکو از زمین حدود یک متر و 80 سانتیمتر 
است. همین سکو یک در دارد و پله مى خورد و مى رود 
پایین. آن پایین اتاق گریمور و رختکن است. بازیگر مى 
رود توى اتاق لباس یا گریمــش را عوض مى کند و بر 
مى گردد. همه اتفاقات تعزیه هم جلوى چشم مردم رخ 
مى دهد. نکته مهم باورپذیرى در این هنر اســت. مثًال 
بازیگر یک تیــر را بر مــى دارد، روى آن را مرکورکروم 
مى زند، نوك تیر قرمز مى شــود و بعد آن را مى برد، مى 
گذارد، روى گهواره على اصغر، همه تماشــاچى ها هم 
باور مى کنند که این طفل شــیرخواره در این لحظه تیر 
خورده است. ما در سینما هزار مشــکل داریم تا بتوانیم 
چنین چیزى را به تماشــاچى بباورانیم و یک چیز شبه 
واقعى خلق کنیــم، اما در تعزیه ایــن اتفاقات به راحتى 
مى افتد، مثًال تماشــاچى مى بیند که بازیگر یک ظرف 
آب مى آورد، روى صحنه و مى گوید این رود فرات است، 
همه هم مى پذیرند و کسى هم تردید نمى کند که این 
ظرف آب، رودخانه فرات نیست. در برخى جاها هم من 
دیده ام که یک چاله مى کنند و توى آن آب مى ریزند و 
همین چاله براى تماشاگر تبدیل مى شود به رود فرات. 

تعزیه هنرى است که مى تواند با این زبان سخن بگوید 
و ریزترین مسائل خودش را به تماشاچى منتقل کند. این 
ارتباط بین هنرمندان و بینندگان یک سابقه طوالنى دارد.

مجلس چهارم؛ گویش
بعضى از تعزیه خوان ها از هنرمندان ســینما 

هم در این روســتاها مشهورترند و همه آنها 
را با نقشــى که بازى مى کنند مى شناسند، 
یک مســئله دیگر هم در تعزیه هست که 
به گویش در این هنــر بر مى گردد. گویش 
تعزیه شعر است، حاال یا به مفهوم تغزلى یا 
به صورت نظم. نظم در واقع یک متنى است 
که بین نثر و شعر است. مثًال «شاهنامه» نظم 
اســت، نظم هم زبان روایت است. همیشه 
داستان ها به نظم گفته مى شوند. هر داستانى 
را در ادبیات کالسیک مى بینید به نظم گفته 
شده. مثل داســتان هاى «خمسه نظامى». 
زبان اشقیا در تعزیه نظم است، به شعر نزدیک 
است اما اولیا با شعر حرف مى زنند، گویش آنها 
موسیقى دارد. نوشــتن چنین متنى هم سخت 
است. من آن تعزیه را بر اساس متن میرعزاى 
کاشــى کار کردم، این متن تحریف شده بود و 
شعرهاى شاعران دیگرى هم در آن آمده بود. 
من یک مدتى روى متن کار کردم و کارم هم 
پاکسازى متن بود. اما به لحاظ ساختارى هیچ 
دخل و تصرفى در آن متن نکردم. هر دو فیلم 
را هم با یک گروه کارکردم و این کار براى 

خود من هم تجربه خیلى خوبى بود.

اکران «مــرد ایرلنــدى» نهمین همــکارى «مارتین 
اسکورسیزى» و «رابرت دنیرو» را رقم زده است. ساخته 
شدن آثارى که هرکدام براى خود شناسنامه اى خاص به 
حساب مى آید باعث شده که براى همیشه نام این دو غول 

سینما در کنار هم قرار بگیرند.
به گزارش «همشــهرى آنالین»، رابــرت دنیرو در 75 
ســالگى هم هماوردى در عرصه بازیگرى ندارد. بعد از 
موفقیت هاى کالنش در دهه هــاى 70 و 80 و بازى در 

جاودانه هایى مانند «پدر خوانــده 2» (1974)؛ «راننده 
تاکسى» (1976)، «شــکارچى گوزن» (1987) و «گاو 
خشــمگین» (1980)، رابرت دنیروى افسانه اى در هر 
فیلمى بازى کرد، تماشاگران و منتقدان نسبت به بازى او 
پرتوقع تر  شدند. «رونین» در 1998 و «امتیاز» در 2001 
و حتى «قتل عادالنه» در 2008 آنچنان تماشــاگران را 
بهت زده نکرد و به اینها حدود یک دوجین فیلم کمدى 

خانوادگى نظیر «مالقات با والدین» را نیز اضافه کنید.
ســاخت و تولید «مرد ایرلندى» محصــول 2019 اما 
نقطه عطفى در کارنامه حرفه اى هر دو غول ســینماى 
جهان است. نهمین پروژه ســینمایى مشترك دنیرو و 
اسکورســیزى یک فیم جنایى اســت که در آن به روند 
کارنامه حرفه اى اسکورســیزى و بازیگران سال هاى 

قدیم اش اداى دین مى شــود. آغاز همــکارى مارتین 
اسکورســیزى با رابرت دنیرو با فیلم «نو آر خیابان هاى 
پایین شهر» (1974) بود؛ دو سال بعد «راننده تاکسى» 
(1976) ساخته شد که به تعبیرى مهمترین فیلم این دو 
اسطوره به حســاب مى آید. در واقع اثرات جهانى فیلم 
«راننده تاکســى» و فرهنگى که ارائه کــرد، در زندگى 
مردم عادى به قدرى زیاد بود که حتى فیلم هاى شاخص 
دیگر این دو نیز نتوانست به تأثیر «راننده تاکسى» برسد. 
حال چهــار دهه از همــکارى این دو 
مى گذرد. در ذیل مــرورى داریم بر 9 

پروژه مشترك اسکورسیزى و دنیرو:
1. «خیابان هــاى پاییــن شــهر»/

محصــول1973، بازیگــران: رابرت 
دنیرو، هاروى کیتل و امى رابینسون.

2. «راننده تاکسى»/ محصول1976، 
بازیگران: رابرت دنیرو، هاروى کیتل 

و جودى فاستر.
نیویــورك»/ 3.«نیویــورك، 

محصــول1977، بازیگــران: رابرت 
دنیرو، لیزا مینه لى و لیونل استندر.

4. «گاو خشمگین»/محصول1980، بازیگران: رابرت 
دنیرو، جو پشى و کتى موریارتى.

5. «پادشاه کمدى»/محصول1983، بازیگران: رابرت 
دنیرو، جرى لوئیس و ساندرا برنهارد.

6. رفقاى خوب»/محصول1990، بازیگران: رابرت دنیرو، 
جو پشى و رى لیوتا.

7. «تنگه وحشــت»/محصول1991، بازیگران: رابرت 
دنیرو، نیک نولتى، رابرت میچم و جولیت لوئیس.

8. «کازینو»/محصول1995، بازیگران: رابرت دنیرو، جو 
پشى و  شارون استون.

9. «مرد ایرلندى»/محصــول2019، بازیگران: رابرت 
دنیرو، آل پاچینو و جو پشى.

ژانر سرقت یکى از مهمترین ژانر هاى سینمایى است 
که مخاطبان زیادى دارد. این فیلم ها همیشه جنبه 
سرگرم کردن مخاطب را تضمین مى کنند. بیشتر 
اوقات از دیدن آنها لذت مى بریم و پیدا کردن یک 
فیلم در این ژانر که جذاب نباشد سخت است. گاهى 
فیلم هایى مثل «شوالیه تاریکى» نیز سکانس هاى 
سرقتى قابل تحسینى دارند، اما چون به طور خاص 
فیلم بر روى سرقت تمرکز ندارند از معرفى آنها چشم 
پوشى شده است. در ادامه موفق ترین فیلم هاى این 

ژانر را معرفى مى کنیم.
بچه راننده 

«بچه راننده» به کارگردانى «ادگار رایت» که بخاطر 
کارگردانى «سه گانه سه طعم کورنتو» ساخته و در 
سال 2017 منتشر شده بود. این فیلم داستان یک 
جوان را روایت مى کند که نقــش راننده فرار را ایفا 
مى کند. کسى که بعد از سرقت، سارقان را از محل 
جرم دور مى کند. این فیلم سکانس هاى اکشن را با 
احساســات ترکیب مى کند و موسیقى هایى که در 
این فیلم استفاده شده صحنه هاى تعقیب و گریز را 
سرگرم کننده کرده است. شایعاتى هم براى ساخت 

دنباله این فیلم مطرح شده است.
نفوذى 

«اسپایک لى» که براى ساخت فیلم هاى سینمایى 
«مالکوم ایکس» و «کلنزمن سیاه پوست» شناخته 
مى شــود، این فیلم را کارگردانى کرده و بازیگرانى 
مثل «دنزل واشینگتن»، «کلیو اوون» و «چیوتل 
اجیفور» در آن ایفاى نقــش مى کنند. در این فیلم 
عده اى با لباس نقاش وارد یک بانک مى شوند و همه 
افراد داخل آن را گروگان مى گیرند و به شــیوه اى 

خاص خود را از چنگ پلیس ها رها مى کنند.
یازده یار اوشن

«استیون سودربرگ» سه گانه «اوشن» را ساخته 

است که دو قســمت دیگر آن با نام هاى «دوازده 
یار اوشن» و «سیزده یار اوشن» شناخته مى شوند 
که به جز قسمت ســوم همگى از جذابیت باالیى 
بهره مند بودند. «اوشن» (جرج کلونى) که به تازگى 
از زندان آزاد شده به همراه «رایان» (برد پیت) قصد 
دارند، خزانه کازینو هاى الس وگاس را خالى کنند. 
بر خالف فیلم هاى معرفى شــده قبلى در «یازده 
یار اوشن» شاهد صحنه هاى اکشــن و تیراندازى 
نیستیم، اما نقشه هاى این سرقت حتى مخاطب را 

نیز متعجب و شگفت زده مى کند.
بعد از ظهر نحس 

«بعد از ظهر نحس» به کارگردانى «سیدنى لومت» 
که آخرین فیلم خود را در ســال 2007 کارگردانى 
کرده بود، ساخته شده اســت. این فیلم به نام «بعد 
از ظهر سگى» نیز شناخته مى شود و «آل پاچینو» 
در نقش اصلى آن حضور دارد. این فیلم بر اســاس 
یک داستان واقعى ساخته شــده و روایتگر زندگى 
مردى است که براى خرج عمل دوستش به سرقتى 
بزرگ از یک بانک دســت مى زند. از این نوع ژانر 
انتظار زیادى براى حضور در اسکار نمى رود، اما این 
فیلم توانســت در پنج بخش از جمله بهترین فیلم 
نامزد شود و جایزه بهترین فیلمنامه اورجینال را نیز 

دریافت کند.
مخمصه

فیلمى به کارگردانى «مایکل مان» است که یکى 
از موفق ترین فیلم هاى او محســوب مى شود. در 
این فیلم هم دوباره «آل پاچینــو» حضور دارد، اما 
در نقش یک پلیس و «رابرت دنیرو» نقش ســارق 
را بازى مى کند. دنیرو و گروهش دســت به سرقت 
یک بانک مى زنند و آل پاچینو به دنبال آنهاســت. 
این فیلم بخاطر صحنه گفتگــو بین پاچینو و دنیرو 

معروف شده است.

روایتى دست اول از ناصر تقوایى درباره مستندى که دراصفهان  ساخت

نقش «زواره» در ثبت تعزیه به نام ایران در یونسکو
 مى تواند با این زبان سخن بگوید 
ش را به تماشاچى منتقل کند. این 
 بینندگان یک سابقه طوالنى دارد.

م؛ گویش
ها از هنرمندانســینما 

مشهورترند و همه آنها 
مى کنند مى شناسند، 
در تعزیه هست که  م
ر بر مى گردد. گویش 
 یا به مفهوم تغزلى یا

ر واقعیک متنىاست 
 مثًال «شاهنامه» نظم 
 روایت است. همیشه 
 مى شوند. هر داستانى 
 مى بینید به نظم گفته 
هاى «خمسه نظامى». 
ظم است، به شعر نزدیک 
رف مىزنند، گویش آنها
ن چنین متنى هم سخت
 بر اساس متن میرعزاى 
ن متن تحریف شده بود و 
گرى هم در آن آمده بود. 
کارم هم تن کار کردم و
ه لحاظ ساختارى هیچ 
تن نکردم. هر دو فیلم 
کردم و این کار براى 

ى خوبى بود.

در یونسکو

از «راننده تاکسى» تا «مرد ایرلندى»

9 همکارى ماندگار «رابرت دنیرو» و «اسکورسیزى»
5 فیلم شاخص هالیوود در ژانرى پرطرفدار با انبوهى ستاره 

سرقت هاى دوست داشتنى 

محسن تنابنده، بازیگر و کارگردان شناخته شده کشور این 
روزها فیلم «قسم» که دومین ساخته سینمایى اش است 
را روى پرده سینماها دارد که تاکنون نزدیک به سه میلیارد 
تومان فروش کرده اســت. مهناز افشار، سعید آقاخانى، 
مهران احمدى و حسن پورشیرازى بازیگران اصلى این 
فیلم هستند. فیلم «قسم» یکى از آثار پر سروصداى سى 
و هفتمین جشنواره فیلم فجر بود و در چند بخش  نامزد 
دریافت سیمرغ شــد اما در هیچ کدام از این بخش ها به 
جایزه اى نرسید. این فیلم درباره قتل زنى به نام «رضوان» 
اســت که خانواده و اقوامش به دنبال ثابت کردن قاتل 
بودن «خسرو»، شــوهر او به دادگاه هستند. تنابنده در 
گفتگویى که به تازگى با محمدمهدى مقدسیان در مجله 
«بیست وچهار» انجام داده، درباره حضور مهناز افشار در 

این فیلم صحبت کرده است. 
   با توجه بــه اهمیت نقش و متفاوت بــودن کاراکتر 
«راضیه»(خواهر «رضوان»)، تالش کردیم بازیگرى را 
براى نقش اول فیلم انتخاب کنیم که هم خودش انگیزه 
زیادى براى بازى در آن نقش داشــته باشد و هم اینکه 
بتواند به خوبى این نقش را ایفا کند. از طرفى برایم مهم 
بود که بازیگر نقش «راضیه»، کاریزماى باالیى داشته 
باشد که بتواند آن همه آدم را در اتوبوس راضى کند براى 
هدفى که دارد و هم اینکه بار اصلى درام را باید به دوش 
بکشد. به همین دلیل مهناز افشار براى من درست ترین 

انتخاب بود.
   افشــار با اینکه در آن مقطع در آلمان بــود و دوران 
تحصیلى خودش را مى گذراند، اما وقتى فیلمنامه را خواند 
خیلى عالقه مند شــد به ایران بیاید و نقش «راضیه» را 
بازى کند. چیزى که براى او جذاب بود این بود که شمایل 
این نقش را تا به حال در فیلمى تجربه نکرده بود و کامًال 

متفاوت با نقش هاى قبلى خودش محسوب مى شد.
   مهناز واقعاً آدم شجاعى است. خیلى راحت  مى توانست 
بدون هیچ ریسکى در همان نقش هاى قبلى خودش بماند 
اما حاضر شد خطر کند و این نقش را بازى کند. خیلى از 
ســتاره ها وقتى در اوج اند حاضر نیستند ریسک کنند و 
نقش متفاوتى را بازى کند، ممکن اســت این ریسک 
به قیمت باالیى برایشان تمام شــود. درباره سکانسى 
که اتوبوس به آب افتاد کار خیلى ســختى داشــتیم. ما 
در گروه مان از دختر و پسر داشــتیم تا پیرمرد و پیرزن. 
مهناز تبش به 40 درجه رسیده بود و حالش اصًال مناسب 
فیلمبردارى نبود. ما حتى آمبوالنس را آوردیم کنار استخر. 
یادم مى آید به او گفتم به دلیل شــرایط پیش آمده فردا 
فیلمبردارى را ادامه مى دهیم اما مهناز گفت الزم نیست 

فردا بگیریم، همین امروز ادامه مى دهیم.

تصویربردارى فیلم سینمایى «سلفى با دموکراسى» به 
کارگردانى و تهیه کنندگى على عطشانى به نیمه رسید و 
از جدیدترین تصاویر بازیگران این ساخته على عطشانى 

رونمایى شد. 
«سلفى با دموکراسى» دهمین فیلم على عطشانى است 
که با بازى پژمان بازغى، پوالد کیمیایى، کورش تهامى و 
دیگر بازیگران سرشناس مقابل دوربین رفت و داستانى 

ماورایى را به تصویر مى کشد.

«سلفى با دموکراسى» روایتگر داستانى درباره جانبازان و 
شهداى هشت سال دفاع مقدس است و داستان آن تقریبًا 

در ادامه داستان فیلم «دموکراسى تو روز روشن» است.
دنیا مدنى، بازیگر سینما و تلویزیون کشورمان جدیدترین 
بازیگرى اســت که به جمع بازیگران فیلم «ســلفى با 
دموکراسى» پیوســت و همبازى پوالد کیمیایى، پژمان 
بازغى، آتیال پسیانى، امیرعباس گالب، سیما تیرانداز و 

کورش تهامى در این فیلم سینمایى شد.

محسن تنابنده:

 مهناز افشار را 
براى کاریزمایش 

از آلمان آوردم 

ا

فیلم جدید کمپانى «برادران وارنر» به کارگردانى «تاد فیلیپس»، همچنان در پى جا 
به جا کردن رکورد هاى گیشه است.

«جوکر» همچنان با لبخند خود رکورد هاى گیشــه را جابه جا مى کند. فیلم جدید 
کمپانى «برادران وارنر» به کارگردانى تاد فیلیپس و با بازى «واکین فینیکس» در 
نقش تبهکار، راه زیادى تا تبدیل شدن به پرفروش ترین فیلم تاریخ که در رده سنى 

بزرگسال تولید شده، ندارد.
در گیشه روز یک شنبه فروش جهانى فیلم «جوکر» بعد از سه هفته به 737 میلیون 
دالر رسید و فراتر از حد انتظار ظاهر شد. فروش این فیلم از 18 تا 20 اکتبر 29 میلیون 
دالر بوده و گیشه داخلى آن به 247 میلیون دالر رسید. «ددپول» رکورد فیلم هاى 

پرفروش رده سنى بزرگسال را فعًال در دست خود نگه داشته است.
«جوکر» در گیشه هاى داخلى نیز 77 میلیون دالر بلیت فروشى داشت تا در نهایت 
به فروش 490 میلیون دالر برسد و به چهارمین فیلم پرفروش دى سى در گیشه هاى 
بین المللى تبدیل شود و پشت سر فیلم هایى مثل «آکوامن» با 818 میلیون، «شوالیه 
تاریکى بر مى خیزد» با 636 میلیون دالر و «بتمن علیه سوپرمن» با 537 میلیون 

دالر قرار بگیرد.
پیش بینى مى شود «جوکر» بتواند خود را به فروش کلى 900 میلیون دالر برساند. 
برخى منابع نیز اعالم کرده اند عبور از مرز یک میلیــارد دالر را هم نباید براى این 

فیلم دور از دسترس دید. 
در میان دیگر پرفروش  ها مى توان به «ماتریکس» با 738 میلیون دالر، «آن» با 697 

میلیون دالر و «مصائب مسیح» با 622 میلیون دالر اشاره کرد.

به نیمه رسید 
«سلفى با دموکراسى»

تصویربردارى

«جوکر» پرفروش ترین فیلم تاریخ مى شود؟

   خبر آنالین |
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فقدان مدارك
برگ ســند کمپانى خــودرو 206 
مــدل 1396 به شــماره شاســى

 NAAP 03 EE 0 HJ 080631 بــه 
شــماره موتور A 0112091 165 و 
شماره پالك 994/13 هـ 91 به نام 
خانم زهرا برقى کار مفقود گردیده و 

فاقد اعتبار مى باشد.

مدیرعامل باشگاه فرهنگى ورزشى ذوب آهن اصفهان 
در اولین نشست با رسانه ها، کامران شیرزادى را به عنوان 
سرپرست جدید روابط عمومى باشگاه فرهنگى ورزشى 
ذوب آهن معرفى و از خدمات مهدى رمضانى در چند سال 

اخیر که او هم از افراد آشنا به کار بود قدردانى کرد.
جواد محمدى تعامل ســازنده با اصحاب رسانه ها را رمز 
موفقیت باشــگاه خواند و گفت: از زمانــى که به عنوان 
ســرباز در زیر پرچم ذوب آهن مأمور به خدمت شــدم 
تالش در شناخت بیشــتر برند ذوب آهن که بیش از 50 
سال قدمت داشته و داراى ســرمایه هاى عظیم مادى و 
معنوى و سخت افزارى است داشته ام و همه اینها نشان از 
امپراطورى ذوب آهن دارد و باشگاه ذوب آهن نیز بخشى 

از این امپراطورى و افتخار است.
وى با بیان اینکه مجموعه باشگاه، نیازمند تالش جدى، 
برنامه ریزى و پیگیرى در این شرایط است، افزود: قطعًا 
موفقیت در سایه تعامل، همدلى، انجام کار تیمى و... است 
و در این راستا، توجه به مسائل فرهنگى، رعایت مقررات، 
هم افزایى با افراد توانمند و هواداران نیز از سرمایه هایى 

هستند که مدنظر خواهد بود.
مدیرعامل باشــگاه فرهنگى ورزشــى ذوب آهن با ارائه 
گزارشى از فعالیت دو ماهه خود گفت: امروز سیاست باشگاه 
اســتفاده از نیروهاى بومى اصفهان و مجموعه خانواده
ذوب آهن که کم ظرفیتى هم نیســت بوده تا استعدادها 
که بیشتر در نقاط محروم بروز مى کند شکوفا شود که این 

تصمیمات در آینده عملى خواهد شد.
محمدى با بیان اینکه وضعیت تیــم فوتبال ذوب آهن 
اصفهان باصالبت و موفق تر خواهد شد، گفت: تیم فوتبال 
ذوب آهن از نظر کادر فنى بســیار خوب است و حمایت 
رسانه ها نیز در موفقیت این تیم مى تواند مؤثر باشد. البته 
در بدنه باشگاه هم مشکالتى هست و ما قصد تخریب و 
انتقاد و پشت سر کسى حرف زدن را نداریم بلکه واقعیت 

را به مردم و رســانه ها مى گوییم و براى این گفته ها سند 
ارائه مى دهیم.

وى اضافه کرد: باشــگاه فرهنگى ورزشــى ذوب آهن 
اصفهان امروز 42 میلیارد تومان بدهى ســنواتى دارد و 
اعتبار مصوب باشگاه 25 میلیارد تومان است در حالى که 
تیم فوتبال ذوب آهن با 45 میلیارد تومان بسته شد و ما هم 
در بسته شدن تیم نقشى نداشتیم اما به طور قطع پاى کار 
ایستاده و پاسخگو هم هســتیم اما مردم بدانند مدیریت 
فعلى در بســته شــدن هیچ تیمى به جز تیم بسکتبال
ذوب آهن که مربى آن را انتخاب کردیم نقشى نداشته و 
سیاست ما نیز در بسکتبال میدان دادن به جوانان بومى 

است و آبرومندانه در لیگ بسکتبال شرکت خواهیم کرد.

مدیرعامل باشگاه فرهنگى ورزشى ذوب آهن اصفهان 
اظهار کرد: با در نظر گرفتن فعالیت 26 تیم ورزشــى در 
باشگاه و هزینه هاى جارى در مجموع صد میلیارد تومان 
تعهد باشگاه است که تأمین آن در شرایط فعلى کار ساده اى 
نیست و نیازمند فعالیت هاى جدى است. این در حالى است 
که در دو ماه گذشته، بیش از 500 طلبکار به باشگاه براى 
دریافت طلب خود مراجعه کرده اند. به تیم هاى پایه تاکنون 
پولى پرداخت نشده، حساب باشگاه مسدود بود و بدهى ها 
باید پرداخت مى شد که با تالش هاى انجام شده در چندین 
مورد با طلبکاران توافق شــد و 10 درصد طلب فوتبال، 
بخشى از طلب پیمانکاران و... پرداخت شد و حتى با همه 

مشکالت، فعالیت هیچ تیمى متوقف نشد.

محمدى از قرار گرفتن تیم هاى بســکتبال و فوتبال در 
بالك لیست فیبا و فیفا خبر داد و افزود: با اقدامات انجام 
شده طى دو ماه گذشته و توافق با طلبکاران این مشکل در 

حال حل شدن است.
وى خاطرنشان کرد: در بخش سخت افزارى نیز بر اساس 
دستورالعمل، اقدامات بسیار خوبى در خصوص ورزشگاه 
فوالدشهر انجام داده و در آینده نزدیک محوطه کارگاهى 
فوالدشهر جمع مى شود و قرارداد ژنراتور برق ورزشگاه 
فوالدشــهر نیز به امضا رســید و نصب فیدر دوم باعث 

مى شود شاهد خاموشى در ورزشگاه نباشیم.
محمدى از اصالح ســاختار باشــگاه فرهنگى ورزشى

ذوب آهن اصفهان خبر داد و گفت: امروز ما در باشــگاه 

فرهنگى ورزشــى ذوب آهن اصفهان، تغییرات را با خرد 
جمعى انجام مى دهیم و کمتر تصمیم گیرى فردى صورت 

مى پذیرد.
مدیرعامل باشگاه فرهنگى ورزشى ذوب آهن اصفهان با 
قدردانى از اعضاى هیئت مدیره، پیشکسوتان، هواداران 
و... گفت: طى دو ماه گذشــته دو جلســه با هــواداران 
و پیشکســوتان، جوانان و... داشــته ام چرا که معتقدم 

بزرگ ترین منبع انسانى کارآمد را در باشگاه داریم که باید 
از این ظرفیت ها به نحو مطلوب استفاده شود.

محمدى انتخاب محمدرضا کربکنــدى به عنوان مدیر 
ســازمان فوتبال ذوب آهن را باعث دلگرمى دلسوزان و 
حامیان و هویت بخشى به تیم ها دانست و افزود: تمام هم و 
غم، بهره گیرى از افراد توانمند است و اصوالً تغییرات در این 
راستا انجام مى شود که نمونه بارز این تغییرات که رسانه ها 
هم با آنها آشــنایى دارند، حضور مهــدى قانونى، جوان 
توانمند داراى سابقه کار بسیار مفید و کامران شیرزادى 
فردى داراى تخصص و تفکر در روابط عمومى است و در 
حقیقت هدف ما ترسیم آینده اى روشن تر براى دستیابى 
به موفقیت و بهبود شــرایط در باشگاه فرهنگى ورزشى 

ذوب آهن است.
وى افزود: هر زمان تیم هاى باشــگاه فرهنگى ورزشى 
ذوب آهن اصفهان سرحال باشند همچون زاینده رود، حال 
مردم شهر هم خوب مى شود. بنابراین حمایت محکم از 
تیم هاى رشته هاى مختلف، امروز وظیفه ماست و یکى از 
دالیل عدم حضورم در رسانه ها و صدا و سیما آن است که 
درگیر جواب  دهى و جواب بگیرى نباشم تا از متن کار جدا 

نشوم و بتوانم به فعالیت در باشگاه بپردازم.
در این نشســت خبرى که محمدرضا کربکندى،  مدیر 
سازمان تیم فوتبال ذوب آهن هم حضور داشت سخنگو 
و عضو هیئت مدیره باشگاه فرهنگى ورزشى ذوب آهن 
اصفهان هم گفت: رمز موفقیت هر مدیر، تعامل سازنده 
با رسانه هاست که اگر مدیر با ســازمان قهر باشد، ضرر 

خواهد دید.
احمد جمشیدیان بهره گیرى از انتقادات سازنده را موجب 
رشد باشگاه دانست و گفت: رسول کربکندى که امروز در 
باشگاه فرهنگى ورزشى ذوب آهن اصفهان به کار گرفته 
شده، گل سرسبد فوتبال کشــور مى باشد که امید است 
با بهره گیرى از تجربیــات وى، تیم هاى ما بیش از پیش 

موفق باشند.

مدیر عامل جدید باشگاه ذوب آهن در اولین نشست خبرى:

باشگاه ذوب آهن 42 میلیارد تومان بدهى سنواتى دارد
ساسان اکبرزاده

,,

تیم فوتبال ذوب آهن از 
نظر کادر فنى بسیار خوب 
است و حمایت رسانه ها 
نیز در موفقیت این تیم 
مى تواند مؤثر باشد. 
البته در بدنه باشگاه هم 
مشکالتى هست و ما قصد 
تخریب و انتقاد و پشت 
سر کسى حرف زدن را 
نداریم بلکه واقعیت را به 
مردم و رسانه ها مى گوییم 
و براى این گفته ها سند 
ارائه مى دهیم

1- چهارمیــن پیروزى پرســپولیس مقابــل پیکان 
به دســت آمد. 2-1 در ورزشــگاه خالــى آزادى. در 
هفته هاى گذشــته چندین تیم به دلیــل بى  انضباطى 
تماشاگران شان به بازى بدون تماشــاگر محکوم شده اند 
و بازى  اخیر نشــان داد تا چه حد نبود تماشاگران مى تواند 
یک بازى را از چشــم بیندازد. حتى اگر مثل بازى  پیکان 
و پرسپولیس جاندار باشــد. بدون شک هیچکس مخالف 
برخورد با بى انضباطى هاى روى ســکو نیست اما بازى 
بدون تماشاگر شــاید بدترین تنبیه براى فوتبال نحیف 
ایران باشد. فوتبال ما سال هاست که جذابیت هایش کم 
شده و حاال با سکوهاى خالى همین اندك زیبایى را هم از 

دست خواهد داد. 
2- نیمکت نشینى ســیدجالل حسینى، عجیب ترین خبرى 
بود که یک ساعت قبل از بازى به رسانه ها رسید. در شرایطى 
که شجاع خلیل زاده در لیســت 18 نفره پرسپولیس حضور 
نداشت و خیلى ها فکر مى کردند با محرومیت او - که البته 
صبح بازى بخشیده شد! - ســیدجالل دوباره جایگاه 
ثابتش در ترکیب را به دست مى آورد، کالدرون نشان 
داد که اهل کوتاه آمدن نیســت و باز هم سیدجالل 
را روى نیمکت قــرار داد و زوج محمــد انصارى و 
محمدحســین کنعانى زادگان را به زمین فرستاد. 
سیدجالل که از ابتداى فصل تنها در یک بازى به 
صورت فیکس بازى کرده، در اواخر بازى و بعد 
از جلو افتادن پرسپولیس به عنوان یار جانشین 
به زمین آمد. باید دید ماجراى او و کالدرون 

در هفته هاى آتى به کجا مى رسد. 
3- جونیــور براندئو واقعــًا مهاجم بدى 
است. اگر تا قبل از بازى با پیکان کسى 
با این گزاره مشکل داشت، قطعًا بعد از 
تماشاى نیمه اول دیدار پرسپولیس و 
پیکان، به آن باور قلبى پیدا کرد. او 
در 45 دقیقه اول چندین و چند بار 
نشان داد حتى در حد دسته 2 

فوتبال ایران هم نیســت و یک موقعیت مسلم گلزنى را با یک استپ 
ناشیانه هدر داد تا خیلى از هواداران پرســپولیس از شدت عصبانیت 

خنده شان بگیرد! 
4- هر چقدر شماره 7 پرســپولیس تاریخچه این شماره را زیر سؤال 
برده، شماره 8 این فصل دارد به روزهاى اوجش نزدیک مى شود. احمد 
نوراللهى  گل سه امتیازى تیمش را به ثمر رســاند؛ با یک ضربه سر 
فوق العاده. او که در غیاب سیدجالل حســینى بازوبند کاپیتانى را به 
دست دارد و یکى از قدیمى هاى پرسپولیس محسوب مى شود، مى تواند 
ستاره این فصل پرسپولیس باشد. احمد با بازى هاى خوبش در چند 

هفته گذشته حســابى مورد توجه مارك ویملوتس هم قرار گرفته 
و شاید به زودى به عنوان یار فیکس ایران هم به زمین برود. 

5- گلى که پرســپولیس از پیکان خورد، تماشایى بود. سعید 
واســعى که در هفته هاى قبل هم تبحــرش روى ضربات 
شروع مجدد را نشــان داده بود، در بازى با پرسپولیس هم 
دوباره هنرنمایى کرد اما نباید از یاد برد که علیرضا بیرانوند 
در به ثمر رسیدن این گل نقشــى کلیدى داشت. دروازه بان 

شــماره یک فوتبال ایران، دقیقًا هنگام ضربه زدن واســعى 
پاى تکیه گاهش را به اشــتباه تغییر داد و همین باعث شــد تا به 

توپ نرسد. بیرو البته از اول جاگیرى اشــتباهى هم داشت و خودش
 دقیقًا پشت سر دیوار دفاعى اش ایستاده بود تا سمت راست دروازه اش 
جان بدهد براى دریافت یک گل زیبا که واســعى از پسش به خوبى 

بر آمد.
6- آقاى گل لیگ برتر در لیگ هفدهم و بهترین گلزن پرسپولیس در 
لیگ گذشته، در لیگ نوزدهم هنوز گلى نزده! 7 هفته از لیگ مى گذرد 
و طلسم علیپور تمام شدنى نیست. او که بعد از رفتن مهدى طارمى از 
پرسپولیس با حمایت برانکو ایوانکوویچ تبدیل به گلزن درجه یکى شده 
بود، حاال و بعد از رفتن برانکو، برگشته به روزهاى بدش در فصل هاى 
شانزدهم و قبل از آن. پرسپولیس براى تکرار قهرمانى هایش نیاز به 
مهاجمان بدون اشتباه دارد و به نظر ترکیبش از داشتن چنین بازیکنانى 

خالى ا ست. 
7- پیکان وضعیت خوبى در جدول ندارد. 7 بازى و 5 امتیاز. فرکى باید 
از همین حاال آماده نبرد براى نیفتادن باشــد اما بازى اخیر آنها اصًال 
ربطى به جایگاه شان نداشت. به قول یک خبرنگار پرسپولیسى، انگار 
ترس رقبا از مدافع عنوان قهرمانى ریخته. آنها  بازى بســیار خوب و 
منظمى انجام دادند و مى توانســتند از تیم کالدرون حداقل یک امتیاز 
بگیرند. بازى هفته بعد آنها با ذوب آهن  براى شان تعیین کننده خواهد 

بود.

 «من و یکسرى از استقاللى ها پارسال بدون یک ریال 
چشمداشت مالى به کمیته فنى رفتیم، ولى آخر خودتان 
دیدید چه اتفاقاتى رخ داد. االن هم به صراحت مى گویم 
تا وقتى این مدیریت باشند، حاضر نیستم به کمیته فنى 
استقالل برگردم.» این حرف هاى پرویز مظلومى است 
که مدتى پیش عضو کمیته فنى باشگاه استقالل بود و 
حاال مدتى اســت که رفته و مى گوید تا وقتى فتحى و 
همکارانش در استقالل باشــند حاضر نیست به کمیته 
فنى برگردد. االن استقاللى ها بر سر دوراهى عجیبى گیر 
کرده اند. از یک طرف مدت هاست که به هر بهانه اى علیه 
فتحى شعار مى دهند و با فریاد «حیا کن رها کن» از او 
مى خواهند از استقالل برود و جایش را به مدیر دیگرى 
بدهد. آنها معتقدند فتحى یکى از ضعیف ترین مدیران 
استقالل در سال هاى اخیر بوده است! البته که قبلى ها 
هم آش دهان سوزى نبودند اما ببینید فتحى چه کرده 
که هواداران استقالل دل شان براى افتخارى و توفیقى 

و افشارزاده و ... تنگ شــده است! از سوى دیگر 
هم هواداران استقالل مى دانند که تا وقتى 

فتحى هست خیال شان راحت است که مظلومى دور و بر 
باشگاه پیدایش نمى شود اما اگر او برود هر لحظه ممکن 
است مظلومى در یک پست جدید وارد باشگاه شود! حاال 
آنها دارند فکر مى کنند که کدام گزینه کم خطرتر است 
و مشکالت کمترى براى اســتقالل به وجود مى آورد. 
ماندن فتحى یا رفتن او و احتمال بازگشت مظلومى! اما 
از نتایج اخیر استقالل این طور به نظر مى رسد که شاید 
اگر فتحى بماند، اوضاع کم کم بهتر شــود. به هر حال 
استراماچونى روى نیمکت هســت و یواش یواش دارد 
اوضاع تیمش را درست مى کند. حاال بگذارید فتحى هم 
بماند و یک گوشه اى کار خودش را بکند. اما اگر فتحى 
برود و مدیرعامل بعدى با استراماچونى حال نکند چه؟  
ممکن است خیلى زود و به هر بهانه اى او را کنار بگذارد و 
آن وقت است که دوباره باید منتظر حضور امثال مظلومى 
و ... در استقالل باشیم. پس آقاى فتحى بمان! بمان و هر 
جور دوست دارى کار کن. الاقل این جورى خیال مان از 

بابت بعضى ها راحت است!

کمیته استیناف ساعاتى پیش از شروع بازى پرسپولیس و پیکان، حکم محرومیت شجاع خلیل زاده به حالت تعلیق درآورد تا او 
فرصت بازى در این مسابقه را داشته باشد. اما با توجه به این که او جزو برنامه هاى کالدرون براى این بازى نبود و در روزهاى 
اخیر نیز مشغول تمرینات بدنسازى بود، پرسپولیسى ها نسبت به تعلیق حکم این بازیکن اعتراض کردند و دامنه این اعتراض 
نیز از مدیریت باشگاه تا هواداران رسید. مهدى دادرس اما در گفتگو با باشگاه خبرنگاران در این خصوص گفت: «مسئوالن 
باشگاه پرسپولیس 10 بار هم به صورت تلفنى خواستار تعلیق یا بخشش محرومیت خلیل زاده شدند و حتى ساعت 23 شب 
قبل از بازى با فرشاد سپهر (دبیر کمیته استیناف) تماس گرفته و کلى خدا را قسم دادند جلسه رسیدگى به پرونده او امروز زودتر 
تشکیل شود. محمد حسن انصارى فرد بار ها از من و سایر اعضاى کمیته استیناف به صورت شفاهى درخواست کرد پرونده 
خلیل زاده را بار دیگر بررسى کنیم، اما درخواست کتبى باشگاه پرسپولیس پنج شنبه هفته پیش در اختیار ما قرار گرفت. مدیرى 
که براى بازیکن محرومش درخواست استیناف مى دهد، باید 50 درصد احتمال بدهد که احتمال بخشش یا تعلیق حکم او 

وجود دارد. آقایان، سر هوادار را کاله نگذارید و با مردم صادق باشید. 

از زمان حضور مارك ویلموتس روى نیمکت تیم ملى ایران، این تیم مشکالت زیادى را تجربه 

کرده است اما مهم ترین مشکل این تیم، از دســت رفتن فیفادى هاى متوالى است. تیم ملى 

امسال به غیر از دیدار هاى دوستانه با سوریه و کره جنوبى در خرداد ماه بازى دوستانه دیگرى 

برگزار نکرده و تاکنون هم خبر خاصى درباره احتمال برگزارى دیدار تدارکاتى در نوامبر منتشر 

نشده است. اگر خبرى از بازى دوســتانه در فیفادى بعدى نباشد، باید گفت چهارمین فیفادى 

هم در این مدت کوتاه بدون بازى تدارکاتى براى تیم ملى ایران از دست خواهد رفت! این در 

حالى است که هم در فیفادى هاى قبلى و هم در فیفادى بعدى، بیشتر تیم هاى آسیایى که 

در مسابقات انتخابى جام جهانى اســتراحت دارند، بازى هاى تدارکاتى خوبى را تدارك 

دیده اند. مثال ژاپن قرار است با ونزوئال بازى کند و کره جنوبى هم در ابوظبى با تیم 

ملى برزیل روبرو خواهد شد. عربستان هم اگرچه هنوز حریفش را انتخاب نکرده اما 

قطعا یک بازى تدارکاتى خوب را انجام خواهد داد. این تیم ها در فیفادى هاى 

قبلى هم بازى هاى فوق العاده اى برگزار کرده اند. کره با گرجستان، استرالیا، 
کلمبیا و بولیوى بازى کرده، ژاپن با پاراگوئه، اکوادور، اروگوئه و شیلى 

روبرو 
و آرژانتین شــده و حتى تیم هایى مثل عربســتان و عراق هم با امثال برزیل 
بازى کرده اند. اما تیم ملى ایران بعد از دو بازى مقابل سوریه و کره 

جنوبى، فقط 
یک بازى تدارکاتى با تیم امید ایران داشته است که البته در آن هم 

با تیــم دوم 
خودش به مصاف حریف رفته است! با توجه به برنامه مسابقات مقدماتى 

جام جهانى، 
ایران قبل از بازى با عراق فرصتى براى بازى تدارکاتى ندارد ولى چند روز بعد از این بازى مى تواند 

یک حریف مناســب پیدا کند که آن هم با توجه به این که بازى رسمى بعدى تیم ملى در سال 

99 خواهد بود، احتماال فدراسیون فوتبال لزومى به برگزارى آن نخواهد دید! به این ترتیب باید 

گفت بازى با عراق به احتمال زیاد آخرین بازى تیم ملى در سال 98 خواهد بود و البته بعد از این 

بازى ویلموتس هم به بلژیک خواهد رفت و حاالحاالها به ایران برنخواهد گشت.

 حاالحاالهـــــا نمى آید
محمد احمدى

محمد مومنى

رسول مجیدى

ر ىچ و وز ن شش م
که هوواداران استقالل دل شان براى افتخارى و توفیقى 

و افشاارزاده و ... تنگ شــده است! از سوى دیگر
هم ههواداران استقالل مى دانند که تا وقتى 

ز ن ل ور ن ل ن ر ر و ور
ببابت بعضى ها راحت است!

م ملى ایران، این تیم مشکالت زیادى را تجربه 
ــت رفتن فیفادى هاى متوالى است. تیم ملى
کره جنوبى در خرداد ماه بازى دوستانه دیگرى ى
تمال برگزارى دیدار تدارکاتى در نوامبر منتش منتشر 
ادى بعدى نباشد، باید گفت چهارمینین فیفادى 
ررررررررررررر دردر ى تیم ملى ایران از دست خواهد رهد رفت! این

 فیفادى بعدى، بیشتر تیم هاى هاى آسیایى که
كارك ند، بازى هاى تدارکاتىختى خوبى را تد

د و کره جنوبىهمهم در ابوظبى با تیم 
هنوز حریفشش را انتخاب نکرده اما 

ىهاى  این تیم هیم ها در فیفادى 
،یا،، کره باره با گرجستان، استرال

ىىىىىىىىىىىىىىىیلى روبرو دور، اروگوئه و ش
و آرژانتینهم با امثال برزیل 
جنوبى، فقط بل سوریه و کره 
با تیــم دوم ه البته در آن هم

جججججججججججاجاجام جهانى، ه مسابقات مقدماتى
ى ندارد ولى چند روز بعد از این بازى مى تواند 
 این که بازى رسمى بعدى تیم ملى در سال 
برگزارى آن نخواهد دید! به این ترتیب باید 
8ملى در سال 98 خواهد بود و البته بعد از این 

الها به ایران برنخواهد گشت.

ـــــا نمى آید
ویلموتس رفت و

کدام گزینه
 کم خطرتـر است؟

1- چهارمیــن پیروزى پرســپولیس مقابــل
2به دســت آمد. 2-1 در ورزشــگاه خالــى آز
هفته هاى گذشــته چندین تیم به دلیــل بى  ان
تماشاگران شان به بازى بدون تماشــاگر محکوم
م و بازى  اخیر نشــان داد تا چه حد نبود تماشاگران
یک بازى را از چشــم بیندازد. حتى اگر مثل بازى
پرسپولیس جاندار باشــد. بدون شک هیچکس و
ا برخورد با بى انضباطى هاى روى ســکو نیست
بدون تماشاگر شــاید بدترین تنبیه براى فوتبال
ایران باشد. فوتبال ما سال هاست که جذابیت ها
شده و حاال با سکوهاى خالى همین اندك زیبایى

دست خواهد داد. 
2- نیمکت نشینى ســیدجالل حسینى، عجیب ترین
ش بود که یک ساعت قبل از بازى به رسانه ها رسید. در
8که شجاع خلیل زاده در لیســت 18 نفره پرسپولیس
نداشت و خیلى ها فکر مى کردند با محرومیت او -
بخشیده شد! - ســیدجالل دوباره صبح بازى
ثابتش در ترکیب را به دست مى آورد، کالدرو
داد که اهل کوتاه آمدن نیســت و باز هم سی
را روى نیمکت قــرار داد و زوج محمــد انص
محمدحســین کنعانى زادگان را به زمین
سیدجالل که از ابتداى فصل تنها در یک
صورتفیکس بازى کرده، در اواخر باز
جلو افتادن پرسپولیس به عنوان یار از
ک به زمین آمد. باید دید ماجراى او و
در هفته هاى آتى به کجا مى رسد. 
3- جونیــور براندئو واقعــًا مهاج
تا قبل از بازى با پیکا است. اگر
با این گزاره مشکل داشت، قط
تماشاى نیمه اول دیدار پرسپ
پیکان، به آن باور قلبى پیدا
45 دقیقه اول چندین و 5در
نشان داد حتى در حد

رسولمجیدى

او در حد لیگ دو ایران هم نیست

کلى خدا را قسم دادند
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مزایده اموال غیرمنقول
اجراى احکام حقوقى شــعبه اول اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده 
اجرایى کالسه 960288 ج/1 له شرکت هم یار دشت آبرون و علیه سید جمال طباطبائى و 
مفخر السادات طباطبائى وثیقه گذار مبنى بر مطالبه مبلغ 1821263707 ریال بابت محکوم 
به و هزینه هاى اجرایى و حق األجــراى دولتى که در اجراى تبصره مــاده 3 قانون نحوه 
محکومیت هاى مالى خانم فخرالسادات طباطبایى ملک خود را به عنوان وثیقه براى اعسار 
محکوم علیه معرفى نموده و به علت رد شدن اعسار وى عدم معرفى نامبرده دستور وصول 
محکوم به و حق االجرا از محل وثیقه صادر شده است در تاریخ 98/8/25 ساعت 8:30 صبح 
روز شنبه در محل اجراى احکام دادگسترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 18 جهت فروش 
6/334 حبه مشاع از 72 حبه شش دانگ ملکى به پالك ثبتى 6281 فرعى از 15191 اصلى 
بخش 5 ثبت اصفهان با مشخصات مندرج در نظریه کارشناسى که ذیال درج شده است ملکى 
خانم فخر السادات طباطبایى و اکنون در تصرف مالکانه فخرالسادات طباطبایى مى باشد که 
توسط کارشناس رسمى دادگسترى به شــرح ذیل ارزیابى شده است و نظریه وى مصون از 
تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه 
مزایده به نشــانى فوق مراجعه و از ملک بازدید و در روز مزایده با همراه داشــتن 10 درصد 
بها به صورت نقد یا چک تضمین شــده بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در جلسه 
مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. هزینه هاى 
اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشــد و مابقى ثمن را ظرف حداکثر یک ماه پرداخت واال 
ده درصد واریزى به نفع دولت ضبط خواهد شد. اوصاف ملک مورد مزایده: محل ملک مورد 
نظر به آدرس اصفهان- خیابان الهور- کوچه مدائن (شماره 62)- پالك 39 بازدید و پس 
از انجام معاینات و تحقیقات محلى، نظریه و مشاهدات بشرح زیر اعالم میگردد: مشخصات 
ملک: - ملک موردنظر به آدرس فوق الذکر به پالك ثبتى 15191/6281 داراى چهار جلد 
سند دفترچه اى به شــماره هاى چاپى 333888، 333889، 333890 و 333891 و همگى 
بنام خانم فخرالسادات طباطبائى دستجردى و جمعا به میزان شش دانگ واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان مى باشد. – ملک مورد نظر جنوبى و به مساحت 230 مترمربع عرصه و 188 
مترمربع اعیانى (همکف به مســاحت 135 مترمربع مسکونى و 18 مترمربع تجارى و طبقه 
اول 30 مترمربع سرپله و اتاق و 15 مترمربع انبارى در زیرزمین) میباشد. ساختمان با اسکلت 
نیمه فلزى و دیوارهاى آجرى باربر، ســقف تیرآهن و طاق ضربى،  نما خارجى سنگ و آجر، 
کف حیاط موزائیک ایرانى و بدنه آجرنما مى باشد. -  طبقه همکف با کاربرى مسکونى داراى 
سالن با کف و دیوارها سرامیک- آشپزخانه OPEN با کابینت MDF، بدنه کاشى و دو 
اتاق خواب با بدنه داخلى سفیدکارى نقاشى و سقفها نیز سفید کارى و نقاشى و گچ برى گوشه 
و پارکینگ ساختمان که تبدیل به یک واحد تجارى شده است با کف و بدنه سرامیک و درب 
شیشه اى ســکوریت با حفاظ آکاردونى اجرا گردیده است. – عمر ساختمان حدود 40 سال 
بوده ولى حدود 10 سال پیش بازسازى شده و همچنین انشعاب آب و فاضالب و گاز مشترك 
و دو انشعاب برق و تلفن دارد. با عنایت به موارد موصوف فوق الذکر و با توجه به موقعیت وقوع 
ملک و همچنین ابعاد اندازه ها و مساحت آن کم و کیف اعیانى و نوع کاربریها و سایر شرایط 
مترتب بر قیمتها، ارزش کل شش دانگ پالك مذکور اعم از عرصه و اعیان و انشعابات جمعا 
به مبلغ 20/700/000/000 ریال معادل دو میلیــارد و هفتاد میلیون تومان ارزیابى و تعیین 
مى گردد. در نتیجه مقدار 6/334 حبه مشاع به مبلغ 1821263507 ریال ارزیابى که مقدار 
429/1000 حبه مشــاع آن به مبلغ 123600000 ریال بابت حق االجراى دولتى و مقدار 
5/905 حبه مشاع به مبلغ 1697663507 ریال بابت مطالبات محکوم له ارزیابى مى گردد. 

م الف: 591175 مدیر و دادورز اجراى احکام حقوقى اصفهان /6/357
مزایده اموال غیرمنقول

اجراى احکام حقوقى شعبه پنجم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده 
اجرایى کالسه 970203 ج/5 له حمید حبیب الهى و علیه سید رفیع الدین رضویى الغروى 
مبنى بر مطالبه مبلــغ 7734366753 ریال بابت محکوم به و هزینــه هاى اجرایى و حق 
االجراى دولتى در تاریخ 98/8/19 ساعت 10/30 صبح در محل اجراى احکام دادگسترى 
اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 18 جهت فروش 1/5 دانگ مشاع از شش دانگ ملکى به پالك 
ثبتى شماره 5000/23370 بخش ثبتى 5 اصفهان با مشخصات مندرج در نظریه کارشناسى 
که ذیال درج شده است ملکى آقاى سید رفیع الدین رضوى الغروى اکنون در تصرف مالکانه 
مالکین مى باشد توسط کارشناس رسمى دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى شده و  نظریه وى 

مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل 
از جلسه مزایده به نشــانى فوق مراجعه و از ملک بازدید و در روز مزایده با همراه داشتن 10 
درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در جلسه 
مزایده شرکت نمایند. پیشــنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود هزینه هاى 
اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشــد. مابقى ثمن را ظرف حداکثر یکماه پرداخت واال ده 
درصد واریزى به نفع دولت ضبط خواهد شد. اوصاف ملک مورد مزایده عبارت است از آدرس 
اصفهان، خیابان آپادانا دوم، کوچه شاداب، بن بست وحید، پالك 59 بازدید بعمل آورده که 
پس از استماع اظهارات ایشان، معاینه محل، برداشتها و بررسى ها و تحقیقات الزم، نتیجه به 
شرح ذیل مى باشد: به استناد نامه بازداشت ملکى حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به شماره 
139705802024000657 مورخ 97/4/4، ملک مورد نظر داراى ســند مالکیت به شماره 
چاپى 434993 و شماره ثبت 280851 در صفحه 539 دفتر 1493 بخش ثبتى پنج اصفهان 
با مالکیت آقاى سید رفیع الدین رضوى الغروى به میزان یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ 
عرصه و اعیان یک واحد آپارتمان مسکونى (ســوئیت) به مساحت 43/56 مترمربع واقع در 
پشت بام است بالطبع با قدرالسهم از عرصه و سایر مشــاعات طبق قانون تملک آپارتمانها 
و آئین نامه اجرایى آن). این آپارتمان که در پنجمیــن طبقه (از روى زیرزمین) یک مجتمع 
مسکونى پنج واحدى با اسکلت بتنى و ســقف تیرچه بلوك قرار دارد، داراى آسانسور، یک 
فضاى سالنى با کابینت ام دى اف و سینک در یک طرف آن و همچنین کمد و اسپلیت و با 
ارتفاع مفید از کف تمام شده تا زیر سقف حدود 2/45 متر و سرویس بهداشتى و حمام توأم، 
کفها از سرامیک، بدنه ها سنگ و کاشى، سقف اندود گچ و رنگ، در و پنجره هاى آلومینیومى 
و با اشــتراکات آب و فاضالب و برق و فاقد پارکینگ در سند (طبق اظهار مالک) مى باشد. 
الزم به ذکر است تراس غیرمسقف قابل اســتفاده نسبتا بزرگى در شمال واحد صدراالشاره 
قرار دارد و در حال حاضر این واحد در اضالع شمالى و جنوبى دید و منظر مطلوبى دارد. نظریه 
کارشناسى: با توجه به مراتب فوق و لحاظ عوامل مؤثر در ارزیابى از جمله موقعیت، کاربرى، 
قدمت و کیفیت ساخت، شرایط روز بازار و بدون در نظر گرفتن تعهدات و دیونى که ممکن 
است وجود داشته باشد، ارزش روز ششدانگ ملک موصوف به مبلغ 5/360/000/000 ریال 
معادل پانصد و سى و شش میلیون تومان و بالطبع ارزش یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ 
آن 1/340/000/000 ریال معادل یکصد و سى و چهار میلیون تومان تعیین و اعالم نظر مى 

گردد. م الف: 586640 مدیر و دادورز اجراى احکام حقوقى اصفهان /6/366
مزایده اموال غیرمنقول

اجراى احــکام حقوقى شــعبه اول اصفهان در نظر دارد جلســه مزایــده اى در خصوص 
پرونده اجرایى کالسه 962945 ج/ اول له آقاى رســول قاسمى و علیه آقاى اکبر فرهادى 
زاده- فاطمه شکرچى زاده مبنى بر 33 سهم مشــاع پالك 14039/4 بخش 5 اصفهان در 
تاریخ 1398/08/20 ساعت 11/30 صبح در محل اجراى احکام دادگسترى اصفهان طبقه 
زیرزمین اتاق 18 جهت فروش ملکى به پالك ثبتى شــماره فوق با مشخصات مندرج در 
نظریه کارشناسى که ذیًال درج شده است ملکى طرفین و اکنون در تصرف مالکانه طرفین 
مى باشد توسط کارشناس رسمى دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى شده و نظریه وى مصون 
از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه 
مزایده به نشانى فوق مراجعه و از ملک بازدید و در روز مزایده با همراه داشتن 10 درصد بها 
به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در جلسه مزایده 
شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. هزینه هاى اجرایى 
بر عهده محکوم علیه مى باشــد. و مابقى ثمن حداکثر ظرف یکماه پرداخت واال ده درصد 
واریزى به نفع دولت ضبط خواهد شــد. اوصاف ملک مورد مزایده: عبارت است از: واقع در 
خیابان کاوه، خیابان بهارستان غربى نزدیک بانک قوامین به درخواست آقاى رسول قاسمى، 
باستحضار میرساند: اینجانبان کارشناسان منتخب در رشته هاى ثبتى و نقشه بردارى ضمن 
قرائت دستور محترم آن مقام قضایى، با بررســى هاى الزم، معاینه محل و همچنین نقشه 
بردارى محل مورد درخواست، نتیجه بررسى بعمل آمده مطابق ذیل گزارش میگردد: محل 
مورد درخواست یک قطعه زمین به مساحت 330 مترمربع و با ابعاد 30 متر در 11 مى باشد 
که موقعیت آن به کمک دوربین نقشه بردارى برداشت گردیده و با توجه به مختصات یو تى 
ام آن (3619822 و 562461) و بررسى هاى انجام شده در اداره ثبت اسناد و امالك شمال 
اصفهان مشخص گردید که زمین فوق الذکر قسمتى از اراضى پالك 14039 اصلى بخش 5 
ثبت اصفهان میباشد و با توجه به اینکه در نزدیکى مرز و پالك ثبتى فرعى به شماره هاى 4 

و 5 مجزى شده از پالك 14039 اصلى واقع گردیده است با بررسى نقشه هاى هوایى محل 
و جانمایى دو پالك 4 فرعى با مساحت 48000 مترمربع که حدود آن مطابق نقشه پیوست 
بدین شرح مى شد: (شماًال بطول 360 متر به مرز مشترك با اراضى مهدى آباد، شرقًا بطول 
245 متر پالك 5 فرى از 14039 اصلى، جنوبًا بطول 210/6 متر خیابان (بهارستان شرقى 
فعلى) و غربًا بطول 245 متر به پالك 4 فرعى از 14039 اصلى) مشخص گردید محل مورد 
درخواست قسمتى از پالك 4 فرعى از 14039 اصلى مى باشد و میزان سهم مشاعى آن 330 
سهم مشاع از 48000 سهم ششدانگ پالك 14039/4 مى باشد. نظریه کارشناسى: محل 
معرفى شده از سوى خواهان (آقاى رسول قاسمى) قطعه زمینى است که حد فاصل دو مغازه 
تجارى واقع گردیده و مطابق نقشه پیوست با ابعاد 30 متر در 11 متر عرض، مساحتى موازى 
330 مترمربع دارد و مطابق سند انتقال شماره 100861 مورخ 87/3/25 دفتر 30 اصفهان به 
طور مشاعى، تمامت 330 سهم مشاع از 48000 سهم شش دانگ پالك 14039/4 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به آقایان اکبر فرهادى زاده فرزند عبدالوهاب و رسول قاسمى فرزند 
ابراهیم بالمناصفه (هر کدام نسبت به 165 سهم مشاع) انتقال اجرایى (قطعى) گردیده است 
و به نامشان در جریان ثبت مى باشد و مطابق نامه شماره 89/4614/س مورخ 1389/4/10 
اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان سهم آقاى اکبر فرهادى زاده به موجب سند شماره 
102902 مورخ 87/10/5 دفترخانه فوق به نام خانم فاطمه شکرچى زاده منتقل گردیده است. 
عطف به ابالغ کارشناسى شماره 152/2846 مورخ 1398/1/31 و پیرو نظریه کارشناسى 
شماره 98/114 مورخ 1398/2/7 در خصوص اظهار نظر کارشناسى پرونده اجرایى شماره 
962945 مطروح در آن شعبه و با عنایت به نظریه کارشناسى همکاران ثبتى و نقشه بردارى 
نظریه تکمیلى اینجانب به شرح ذیل ارائه مى گردد: ارزش پایه تمامیت 330 سهم مشاع از 
زمین مورد نظر به مالکیت آقایان اکبر فرهادى زاده فرزند عبدالوهاب و رسول قاسمى فرزند 
ابراهیم هر کدام 165 سهم مشاع (به آدرس: خیابان بهارستان غربى (جاده ملک شهر) جنوب 
چلوکبابى نارین) به مساحت 330 مترمربع (به ابعاد شرق و غرب 30 متر و جنوب و شمال 11 
متر) برابر با 16/000/000/000 ریال (معادل یک میلیارد و شش صد میلیون تومان) برآورد 
مى گردد مراتب جهت استحضار و هر گونه اقدام مقتضى به حضور ارسال مى شود در نتیجه: 
مطابق استعالم انجام شده خانم شکرچى زاده 165 سهم مشاع و آقاى قاسمى نیز 165 سهم 
مشاع مالک بوده و وفق ماده 10 آیین نامه فروش امالك مشاع وجوه حاصل از فروش پس 
از کسر هزینه عملیات اجرایى به نسبت ســهم هر یک از مالکین  تقسیم خواهد شد. م الف: 

593436 مدیر و دادورز اجراى احکام حقوقى اصفهان /6/369
مزایده اموال منقول

شــماره آگهى: 9810466881100002 تاریــخ تنظیم: 1398/07/09 شــماره پرونده: 
9609986836300201 شــماره بایگانى پرونده: 970885 اجراى احکام حقوقى شــعبه 
11 اصفهان در نظر دارد جلســه مزایده اى در خصوص پرونده کالسه 970885 ج/11 لها 
صغرى محمد رفیعى علیه علیرضا رمضانى مبنى بر مطالبه مبلغ 14 عدد ســکه بهار ازادى 
که در روز مزایده ارزیابى میگردد و مبلغ 1/263/999/460 ریال بابت سایر مطالبات و مبلغ 
71/779/425 ریال بابت محکوم به و هزینه هــاى اجرایى و حق االجراى دولتى در تاریخ 
1398/08/14 ساعت 11 صبح در محل اجراى احکام دادگسترى اصفهان طبقه زیرزمین 
اتاق 18 جهت فروش یک دستگاه پراید به شماره انتظامى 96 س 271 ایران 53 که توسط 
کارشناس رسمى دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى شده ونظریه وى مصون از تعرض طرفین 
واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانى 
پارکینگ تمرکزى جنوب اصفهان نزد حافظ امــوال پارکینگ مراجعه و از ام وال بازدید و در 
روز مزایده با همراه داشتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملى در وجه 
اجراى احکام حقوقى در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده 
مزایده خواهد بود . تسلیم مال پس از پرداخت تمام بهاى آن صورت خواهد گرفت و هزینه 
هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشد و مابقى ثمن ظرف حداکثر یک ماه پرداخت واال 
ده درصد واریزى به نفع دولت ضبط خواهد شد. لیست اموال مورد مزایده: 1- سوارى پراید 
تیپ جى تى ایکس مدل 1388 به رنگ سقید روغنى و به شماره انتظامى 96 س 271 ایران 
53. وضعیت اتومبیل از نظر رنگ و صافکارى قابل قبول است الستیک ها 40 درصد کارایى 
مفید تودوزى نسبتا خوب موتور فاقد عیب فنى و زیربند احتیاج به تعمیر دارد. با توجه به نوع 
مدل و وضعیت قیمت روز بازار پایه کارشناسى 260/000/000 ریال (بیست و شش میلیون 
تومان) ارزیابى میگردد. م الف: 625421 مدیر و دادورز شــعبه یازدهم اجراى احکام مدنى 

شهرستان اصفهان (مجتمع قضائى شماره 2) /7/371
ابالغ اجراییه

شماره پرونده: 139704002003001674/1 شماره بایگانى پرونده: 9702395/1 شماره آگهى 
ابالغیه: 139803802003000362 تاریخ صدور: 1398/07/13 ابالغ اجراییه چک- بدین 
وسیله به آقاى اکبر شریفى ریگى فرزند قاسمعلى به شناســنامه شماره 36 صادره از اصفهان 
و کدملى 4669693530 متولد 1361/06/16 ســاکن اصفهان خیابان رباط محله درویشى 
کوچه استوار بن بست اســتوار طبقه 3 کدپســتى 8896153311 ابالغ مى شود که مؤسسه 
قرض الحسنه پرستارى سخاوت جهت وصول مبلغ 27/000/000 ریال به استناد چک شماره 
932024/538232 عهده بانک رفاه کارگران شعبه میدان جمهورى اصفهان (کد 751) علیه 
شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائى به کالسه 9702395 در این اداره تشکیل شده و طبق 
گزارش مورخ 1397/05/09 مامور، محل اقامت شما به شــرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا 
 تقاضاى بســتانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در روزنامه نصف 
جهان آگهى مى شود و طبق تبصره دوم ماده 113 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادى 
فرهنگى و اجتماعى جمهورى اسالمى ایران ظرف مدت بیست روز از تاریخ این آگهى که روز 
ابالغ محسوب مى گردد، نســبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائى جریان 
خواهد یافت. م الف: 637348 اسدى اورگانى- رئیس اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /7/449

ابالغ راى
شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 161/98 دادنامه98/4/26-456 
مرجع رسیدگى شعبه 3 شوراى حل اختالف نجف آباد گلبهار غربى خواهان: على سروشان 
نشــانى: نجف آباد بلوار ولیعصر خ قائم نبش کوچه آفتاب پ 2 کدپستى 8517846351، 
خوانده: کیومرث گروهى نشانى: ویالشهر خ منتظرى شرقى – ورودى 7 پ 23- کد پستى 
6469118577 ، موضــوع: مطالبه وجه یک فقره چک به شــماره 965437 جمعا به مبلغ 
110/000/000 ریال گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال 
تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى دروقت 
مقرر جلسه اى شورا به تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم 
رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى 
على سروشان به طرفیت کیومرث گروهى به خواســته به خواسته مطالبه تقدیمى از سوى 
خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر استقرار دین به میزان خواسته 
در عهده خوانده داشته و بقاى اصول مستندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و 
اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، نظر به اینکه خواندگان دلیلى 
بر برائت ذمه یا بطالن دعوى اقامه و ابراز نداشته دعوى و مستندات مصون از هرگونه ایراد و 
انکار باقیمانده است دعواى مطروحه را وموجه و ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 198 و 502 
و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى 
مطروحه را وارد و ثابت دانسته و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 110/000/000 
ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 2/805/000 ریال به عنوان هزینه هاى دادرسى و 
ابطال تمبر از باب تسبیب و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارات تاخیر و تادیه 
از تاریخ سررسید 95/12/20 لغایت اجراى حکم که توسط اجراى احکام محاسبه و وصول 
مى گردد، درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیســت 
روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا 
و ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى دادگســترى نجف آباد مى 

باشد.590923/م الف، قاضى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد شعبه سوم /7/456 
حصروراثت 

منظر مهدور داراى شناسنامه شماره 141 به شــرح دادخواست به کالسه 1209/98 از این 
دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان امیدعلى مهدور  
بشناسنامه 867 در تاریخ 98/4/30 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به : 1. مریم مهدور  ش ش 1080904204 ، 2. امیرحسین مهدور 
ش ش 1081039426)فرزندان متوفى)، 3. منظر مهدور ش ش 141 (مادر متوفى)، متوفى 
به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از 
تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 637376/م 

الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد /7/458 

مدیرعامل سازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى 
اصفهان گفت: در نمایشگاه و جشنواره اى که از 10 
تا 20 آبان ماه در محور میانى باغ گل هاى اصفهان 
برگزار مى شــود، 30 هزار گلــدان داودى در 200 
نوع براى نمایش عموم عرضه خواهد شــد. ساعت 

برگزارى این نمایشگاه از 8 صبح تا 20 است.   
فروغ مرتضایى نژاد اظهار کرد: این گونه ها در مرکز 
تحقیقات محمودآباد وابســته به سازمان پارك ها و 
فضاى سبز شهردارى اصفهان پرورش یافته اند و در 
حال حاضر در این مرکز موفق به تولید 300 رقم گل 

داودى شده ایم.  

وى با بیان اینکه از ســال گذشــته به دنبال گلدانى 
کــردن گل هــاى داودى و نمایــش آنهــا براى 
شهروندان بودیم، گفت: در شهر نیز اقدام به کاشت 
گل هاى داودى کردیم چراکه گل هاى داودى، جزو 

گونه هاى مقاوم و با نیاز آبى کم است. 
مرتضایى نــژاد در مــورد امکان خریــد گل هاى 
داودى در نمایشــگاه آتــى، افزود: در نمایشــگاه 
امســال امکان خریــد و فــروش وجود نــدارد و 
امیدواریم در نمایشــگاه ســال آینده این ظرفیت با 
توجه به تولیدات مرکز تحقیقات محمودآباد فراهم

 شود.

مدیرکل ورزش و جوانان اصفهان گفت: همزمان با هفته 
تربیت بدنى، هشت طرح ورزشى در پنج شهرستان این 

استان به بهره بردارى رسید.
محمد سلطان حســینى در گفتگو با «ایرنا»، مساحت 
طرح هاى ورزشــى مذکــور را 9200 متــر مربع و در 
شهرســتان هاى اصفهان، فالورجان، تیران و کرون، 
مبارکه و نجف آباد ذکر کرد. وى شــروع ســاخت این 
طرح  ها را سال 91 تا 94 اعالم و اضافه کرد: 34 میلیارد 
ریال از محل اعتبارات ملى و اســتانى براى آنها هزینه 
شده است. مدیرکل ورزش و جوانان اصفهان ادامه داد: 
بهره بردارى از زمین چمن مصنوعى حیدرآباد و بازسازى 

سالن کشتى شهید نصر اصفهان، زمین چمن مصنوعى 
پیربکران و طاد در شهرســتان فالورجان و زمین چمن 
سوران شهرستان تیران و کرون از جمله طرح هاى یاد 
شده است. سلطان حســینى تصریح کرد: افتتاح سالن 
رزمى 22 بهمن شهرستان مبارکه و زمین چمن مصنوعى 
نهضت آباد شهرستان نجف آباد دیگر طرح هاى امسال 

هفته تربیت بدنى در این استان به شمار مى رود.
هفته تربیت بدنى همه ســاله از 26 مهر تا دوم آبان به 
منظور آشنایى جامعه با اهمیت و اثرات کاربرد ورزش در 
زندگى فردى و اجتماعى، با برنامه هاى مختلف برگزار 

مى شود.

جشنواره گل هاى داوودى 
در باغ گل ها

بهره بردارى 8 طرح ورزشى 
در اصفهان آغاز شد

کشف محموله میلیاردى
 آرد قاچاق 

فرمانده انتظامى شهرســتان نجف آباد از کشــف 
محموله آرد قاچاق بــه ارزش 300 میلیون ریال در 

نجف آباد خبر داد. 
ســرهنگ محمد حســین باباکالنى اظهــار کرد: 
مأموران کالنترى 15 دهق به یک دســتگاه نیسان 
مشکوك شدند و در بازرسى از این خودرو 50 کیسه 
آرد قاچــاق بــه ارزش 300 میلیون ریال کشــف

 کردند. 
در این خصوص، راننده دســتگیر و بــراى اقدامات 

قانونى به مراجع قضایى تحویل داده شد.

نشست مشترك شوراى شهر 
با دانشگاه سپهر

نشست مشترك شوراى دانشگاه سپهر با تعدادى از 
اعضاى کمیسیون فرهنگى شــوراى شهر اصفهان 

برگزار شد. 
به گفته حمید رنجبر، مدیر روابط عمومى دانشــگاه 
سپهر، این جلسه با هدف تعامل و همکارى بیشتر در 
زمینه فعالیت هاى هنرى و ارتقاى فرهنگ عمومى در 

شهر اصفهان برگزار شد.
 در این جلســه خانم ها دکتر روشــن و خانم معین 
دینى و آقایان دکتر روحانــى، دکتر نصرآبادى، دکتر 
محمودآبادى، حجت االسالم و المسلمین خیرالهى 

و دکتر گل آور حضور داشتند.

خبر

مدیر کل میراث فرهنگى استان اصفهان امروز از آغاز مرحله 
دوم بهسازى سرویس هاى بهداشتى مسجد تاریخى امام(ره) 
اصفهان واقع در مجموعه جهانى میــدان امام(ره) (نقش 

جهان) خبر داد.
فریدون اللهیارى اظهار کرد: با توجه به بروز 
رطوبت هاى بسیار گسترده در محور شمال 
غرب مسجد تاریخى امام(ره)، کار بهسازى 
فضاهاى ســرویس هاى بهداشتى مسجد 
امام(ره) با نزدیک به صد چشــمه سرویس 

بهداشتى از سال گذشته آغاز شد.
مدیر کل میراث فرهنگى اســتان اصفهان با 
اشاره به اتمام مرحله اول این طرح همزمان 
با هفته دولت امسال تصریح کرد: کارشناسان 
ایــن اداره کل در راســتاى دفــع رطوبت از 
بخش هاى مختلف این مســجد که از حدود 
سه سال گذشته آغاز شــده بود، کار خود را در 
بخش هاى مختلف این مسجد اعم از پاکسازى 
تمامــى کانال ها و آبراهه هاى این مســجد 

تاریخى که در مدت 400 سال گذشته انجام نشده بود آغاز 
کردند، همچنین در یک عملیات گسترده، مرحله اول عملیات 
بهسازى سرویس هاى بهداشتى این مسجد که اکثراً در سه 
دهه گذشته به صورت غیر علمى ایجاد شده بود براى رفع 
رطوبت از جبهه شمال غربى مســجد آغاز شد و همزمان با 

هفته دولت امسال به اتمام رسید.

وى درباره مرحله دوم اجراى این طرح گفت: با اتمام عملیات 
بهسازى سرویس هاى بهداشتى بخش بانوان این مسجد، از 
مهر ماه امسال، مرحله دوم عملیات بهسازى سرویس هاى 
بهداشتى این مسجد، شــامل تخریب اتاق هاى چسبیده به 

بدنه و آزادسازى بدنه هاى تاریخى، مرمت بدنه هاى آسیب 
دیده، بازسازى نماچینى و کفسازى سرویس هاى بهداشتى 

بخش آقایان در این مسجد آغاز شد.
مدیر کل میراث فرهنگى استان اصفهان همچنین تصریح 
کرد: با توجه به کشف بخشــى از آبراهه هاى زیرزمینى در 
این مسجد در زمستان سال 1396، در نیمه دوم سال جارى 

مرمتگران در آغاز فصل دوم بهسازى سرویس هاى بهداشتى 
مسجد امام(ره) اصفهان و در حین خاکبردارى و برداشتن کف 
الحاقى به کانال هاى دفع فاضالب دست یافتند که به عمق 
یک متر و عرض 70 سانتیمتر بوده و در برخى بخش ها با طاق 
رومى تزیین یافته که در برخى بخش ها کف 

این کانال ها آجر فرش بوده است.
اللهیارى همچنین گفت: همزمــان با ادامه 
عملیات بهسازى سرویس هاى بهداشتى، در 
حال حاضر کارشناسان باستان شناسى پایگاه 
حفاظتى میدان امام(ره) اصفهان، کار حفارى 
و کاوش این کانال ها را در دستور کار خود قرار 
داده اند و هم اینک توانســته اند بخش هاى 
دیگرى از این آبراهه ها را که مسیر آب تمیز با 
بدنه هاى سنگى است را کشف کنند که متعلق 

به دوران پس از صفوى بوده است.
وى ادامه داد: هم اکنون کارشناســان ارشد 
این اداره کل کلیه عناصر فضاى وضوخانه و 
سرویس هاى بهداشتى مسجد را پس از اتمام 
حفارى هاى باستان شناسى، مستند نگارى کرده و در پایگاه 

جهانى میدان امام(ره) اصفهان بایگانى خواهد شد.
مدیر کل میراث فرهنگى استان اصفهان خاطرنشان کرد: 
مرحله دوم عملیات بهسازى سرویس هاى بهداشتى مسجد 
امام(ره) اصفهان با اعتبارى بالغ بر دو میلیارد و 300 میلیون 

ریال صورت مى پذیرد.

آغاز مرحله دوم بهسازى سرویس هاى 
ناظر برگزارى مسابقات مهارت هاى فنى و تخصصى بهداشتى مسجد امام(ره)

بهره بردارى شــرکت هاى آب و فاضالب کشــور در 
اصفهان گفت: این دوره از مســابقات به بهترین شکل 
ممکن و به صورت عینى و واقعى در اســتان اصفهان 

برگزار شد.
على اکبر پورقاســمى اعالم کرد: در سال هاى گذشته 
در دیگر استان ها اصوًال مســابقات مهارت هاى فنى و 
تخصصى در سالن هاى سرپوشیده برگزار مى شد که این 
امر بیانگر غیر واقعى بودن محیط براى انجام مسابقات 
بوده است. وى افزود: براى سنجش واقعى مهارت شرکت 
کننده در مســابقات مهارت هاى فنى و تخصصى باید 
زمینه هاى مورد نیاز مهیا شود که خوشبختانه آبفا استان 
اصفهان توانست با ایجاد سایت دائمى آموزش مهارت 

این امکان را فراهم کند.

پورقاسمى ایجاد ســایت دائمى آموزش در اصفهان را 
مزیتى برشمرد که دیگر استان ها از آن برخوردار نیستند 
و بیان کرد: این دوره از مسابقات در فضایى کامًال واقعى 
برگزار مى شود به طورى که نصب انشعاب و تعمیرات 
خطوط لوله در حالى انجام مى شــود که آب در شبکه 

جریان دارد.
ناظر برگزارى مسابقات مهارت هاى فنى وتخصصى بهره 
بردارى شرکت هاى آب و فاضالب کشور در اصفهان با 
بیان اینکه تیم هاى شــرکت کننده در مسابقات نکات 
ایمنى را به خوبى رعایت کردند اظهــار کرد: تیم هاى 
شرکت کننده در این مسابقات نکات ایمنى را به خوبى 
رعایت کردند اما عدم حضور ماشین آتش نشانى در محل 
برگزارى مسابقات شاید تنها نقطه ضعف برگزارى این 

دوره از مسابقات در استان اصفهان بوده است.

با اعالم معاون درمان دانشــگاه علوم پزشکى اصفهان، 
بیمارســتان و کلینیک تخصصى خانــواده از دو جهت 
مرتکب تخلف شده است، اول اینکه بدون مجوز، خدمات 
بارورى و نابارورى را ارائه کرده و دوم اینکه هزینه بیشترى 
نسبت به تعرفه قانونى براى انجام iui از مراجعه کنندگان 
دریافت کرده است. بهروز کلیدرى، معاون درمان دانشگاه 
علوم پزشکى اصفهان در رابطه با دریافت هزینه اضافى 
براى خدمات بارورى و نابارورى در بیمارستان و کلینیک 
تخصصى خانواده اصفهان، اظهار کرد: براى بررسى این 
موضوع یک تیم کامل ارزیابى فرستادیم و مشخص شد 

که این بیمارستان بدون مجوز درمان بارورى و نابارورى، 
این کار را انجام  داده که این اقدام تخلفى آشــکار است. 
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکى اصفهان در ادامه با 
بیان اینکه این بیمارســتان اصًال مجوز درمان بارورى و 
نابارورى را نگرفته بوده و به اختیار خودش این کار را انجام 
داده است، افزود: پس از بازرسى بیمارستان، روز گذشته 
با آنها مکاتبه اى انجام شــد که بخش درمان بارورى و 
نابارورى این مرکز را تعطیل و براى دریافت مجوز اقدام 
کنند و اگر تعطیل نشود، با دستور قضایى کل مجموعه 

پلمب مى شود.

برگزارى مسابقات مهارت هاى فنى بهره بردارى 
شرکت هاى آب و فاضالب کشور در اصفهان

توقف فعالیت بخش نابارورى بیمارستان خانواده
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اگر بادام بدون پوست مصرف  شود، معده قادر است مواد مغذى موجود در آن را هضم و جذب 
کند. بادام خیس خورده و بدون پوست، راحت  ترجویده مى شود.

بادام سرشار از مواد معدنى مثل منیزیم، فسفر، روى و کلســیم است. عالوه برآن حاوى 
ویتامین E نیز است. همچنین 
بادام حاوى فیبر، اسیدهاى چرب 

امگا و پروتئین است.
پوســت بادام حاوى تانن نوعى 
آنزیم بازدارنده است که ممکن 
است مانع جذب مواد مغذى شود. 
اگر بادام بدون پوســت مصرف 
 شود، معده قادر است مواد مغذى 

موجود در آن را هضم و جذب کند. بادام خیس خورده و بدون پوست، راحت  ترجویده مى شود. 
هنگام درست کردن شیربادام، مغزراحت تر در شیر حل مى شود.  خوردن ناشتا بادام خیس  
خورده و بدون پوست، اسید معده را تنظیم مى کند. این امر از بازگشت اسید به مرى جلوگیرى 
مى کند. بادام خیس خورده حاوى اسید فولیک نوعى ماده مغذى است که براى مادران باردار 
بسیار مهم است.نکته: پوست بادام میزان جذب آهن وروى را کاهش مى دهد. البته ناگفته 
نماند یکى از مزایاى خوردن بادام باپوست این است که فیبر موجود در پوست آن به کولون 

مى رسد و به مواد غذایى براى باکترى تبدیل مى شود که فرایندى مفید است.

اسفناج یکى از سبزى هاى مقوى و پرخاصیت پاییزى است که غذاهاى بسیارى مى توانید با آن 
درست کنید. یکى از غذاهاى سنتى ایرانى بورانى اسفناج یا همان ترکیب اسفناج با ماست است. 
اما باید بدانیم این ترکیب غذایى درست اســت یا غلط؟ آیا فیبر و اگزاالت اسفناج، مانع جذب 

کلسیم ماست مى شود؟
البته ممکن اســت چنین اتفاقى 
بیافتد و تا حدودى جذب کلسیم 
کمتر شــود اما جذب کلسیم به 
عوامل دیگرى نظیر مقدار کلسیم 
در وعده غذایى، نیاز بدن، ویتامین 
D و ترشــح کافى اسید معده  نیز 
بستگى دارد. مقادیر معمول فیبر 
غذایى عمومًا تأثیر چندانى بر جذب کلســیم ندارند. بد نیست بدانید که اسفناج منبع خوبى از 
ویتامین هاى A، C، E، K، اسید فولیک، B6 ،B2، نیاسین و نیز امالحى چون مس، فسفر 

و منگنز است.
بنابراین، به نظر مى رســد آمیزه ماست کم چرب و اســفناج، ترکیب متنوعى از مواد معدنى، 
ویتامین ها و مواد زیستى را براى بدن فراهم کند. البته تردید داریم که با خوردن آن مانند «ملوان 
زبل» ُپرزور شوید، ولى مطمئنیم به سالمتى خود کمک کرده اید و این هم خود ممکن است 
تعبیر تازه اى از زورمندى باشد... به حداکثر رساندن توان جسمى و روحى از طریق تغذیه سالم!

تردمیل یکى از تجهیزات ورزشــى اســت که مورد 
استقبال بسیارى از ورزشکاران قرار مى گیرد اما استفاده 
بیش از اندازه از تردمیل خطرتى دارد که در ادامه به آن 

اشاره مى شود.
اکثریت کاربران تردمیل براى الغرى و تناسب اندام 
از آن استفاده مى کنند ،  گروهى هستند که خیلى زود

 مى خواهند الغر شوند و بى محابا از تردمیل استفاده 
مى کنند و این موضــوع موجب مى  شــود تا فرد در 

معرض آسیب قرار بگیرد.
اصوًال هر حرکت تمرینى که بدون آمادگى جسمانى و 
با شدت زیاد در مدت زمان کم انجام شود، موجب بروز 
آسیب ورزشى مى شــود. زانو بیشترین جایى است که 
هم در معرض آسیب اســت و هم نقطه  اى از بدن که 
بیشــترین بار و وزن را تحمل مى  کند و هنگامى که 
در مدت زمان طوالنى فشــار زیادى به آن وارد شود 
دچار تغییرات شبیه آرتروز مى شود یعنى غضروف آن 
ساییده شده و درد و مشکالت دامنه حرکتى مفصل به 

وجود مى آید.
از دیگر مشکالتى که ممکن است تردمیل 
براى بدن به وجود آورد، آسیب عضالت اندام 

على  تحتانى 

الخصوص پشت ران، ران و ساق پاست؛ این موضوع 
هم به دلیل کار کشیدن بیش از حد از عضالت هنگام 
کار با تردمیل است زیرا هنگام کار با تردمیل، مسافت 
پیموده شــده از نظر ظاهرى مخفى مى  ماند به همین 
دلیل مقدار شدت ورزش و مسافت پیموده شده، کمتر از 
حد واقعى تخمین زده مى  شود. با شدت بیشتر ورزش، 

فرد بیشتر در معرض آسیب قرار مى گیرد.
یکى دیگر از آسیب هایى که ممکن است توسط تردمیل 
به بدن وارد شود، استفاده از آن با شیب است. افرادى 
که از انواع شیب  دار آن به شــکل نا مناسبى استفاده 
مى کنند، هم به آسیب مفاصلى مثل مفصل لگن و مچ 
پا و زانو دچار مى شوند و هم به شکل غیر ارادى شدت 
ورزش کردن را بیشتر مى  کنند و به خود آسیب مى زنند.

هنگامى که شیب یا سرعت تردمیل 
مناسب نباشد، ممکن است با فشار 
بر دستگاه قلبى-عروقى، باعث بروز 
عوارض قلبى ماننــد اختالل خون 
رسانى به قلب و حتى سکته قلبى 
بشود؛ ســرعت زیاد و نامناسب 
با وضعیت آمادگى جســمانى 
فرد، موجب زمیــن خوردن و 
یا بدتر شدن وضعیت بیمارى 

او مى شود.
در ضمن پیش از اســتفاده از 
تردمیل کاربر باید مطلع شود 
که دچار مشکالت ارتوپدى 
هســت یا نه تا مشخص 
شــود مجاز به استفاده از 
تردمیل هست  یا خیر و یا 
با چه سرعتى مى تواند از 
این دستگاه استفاده کند.

خدیجه رحمانى، متخصــص تغذیه درباره 
خوردن ماست و ســاالد همراه  با غذا اظهار 
کرد: وعــده غذایى بر مبناى بشــقاب غذا 
گذاشته مى شود که توصیه مى شود شامل 
چهار گروه اصلى غالت، گوشت و سبزى ها 
و لبنیات باشد. البته حضور ساالد هم با غذا 
توصیه مى شود. تمام سنین مى توانند هنگام 
غذا خوردن از ماست و لبنیات کًال در حد کم 

مصرف کنند.
وى در ادامه افزود: استفاده از این مواد غذایى 
به همراه غذا نه تنها ایرادى ندارد بلکه توصیه 
مى شــود در تمام وعده هاى غذایى مصرف 
شود. البته ماست و دوغى که مصرف مى شود 
نباید بیشــتر از یک لیوان باشد زیرا موجب 
افزایش حجم معده شده و خلل هایى در شیره 
معده ایجاد مى کنند. الزم است حتماً میوه ها 
بین وعده هاى غذایى خورده شود و معموًال 
میان وعده هاى خود را با انواع میوه ها پر کنید.

این متخصص تغذیه اظهار کــرد: افرادى 
که از لحاظ معده مشکالتى دارند مى توانند 
غذاهاى خود را با کمى نعناع خشــک،  پودر 
ســیر یا آویشــن مصرف کنند. افرادى که 
مشــکالت ارتوپدى و بیمارى هاى معده اى 
دارند بهتر است از مواد سرد همراه غذا اجتناب 
کنند. وى تأکید کرد: خوردن ماست و ساالد 
همراه مواد غذایى آبکى مانند سوپ و آش 
توصیه نمى شود. زیرا باعث درد آوردن معده 
مى شــوند. البته افراد هنــگام مصرف باید 
مراقب باشند و سعى کنند همراه گوشت از 
ماست اســتفاده نکنند زیرا در این صورت 
تمام مواد مقوى آن جذب نخواهد شد. تأکید
 مى شــود که  مصرف 
ساالد و لبنیات همراه 
غذا باید بســیار کم 
باشد، زیرا مصرف بیش 
از حد آن موجب بیمارى هاى 

معده خواهد شد. 

10 نکته درباره اسرارآمیزترین عضو بدن انسان

بیشتر از اینشتین 
از مغزمان

 استفاده مى کنیم؟

1- عضوى بدون حس
با اینکه مغز پر از رگ هاى خونى و دریافت کننده هاى درد است 
اما درد در خودش را حس نمى کند. حتى بعضى از جراحى هاى 
مغز، در زمان هوشیارى بیمار انجام مى شود و بیمار هم دردى 
را حس نمى کند. زمانــى که فردى ســردرد مى گیرد تصور

 مى شود که ریشــه این درد مغز اســت اما واقعیت این است 
که عضالت و پوســتى که مغز را احاطه کرده اند علت سردرد 

هستند.

2- پرمصرف ترین عضو بدن
مغز در مقایســه با دیگر اعضاى بدن، زیاده خواه تریــن عضو بدن و در 
عین حال کارآمدترین آنهاســت. مغز حدود 3 درصــد از وزن بدن را به 
خود اختصاص داده است اما براى ادامه کار خود حدود 30 درصد از حجم 
خون بدن را الزم دارد. این حجم از خون باعث مى شــود که مغز همواره 
سرزنده و البته ســرعت واکنش هایش هم در باالترین حد ممکن باشد.
 محققان مى گویند که مغز در یک ده هــزارم ثانیه به محرك ها واکنش 

نشان مى دهد.

3- استفاده از مغز، حتى بیشتر از اینشتین!
بیشتر مردم باور دارند که تنها از بخش کوچکى از مغز خود استفاده مى کنند. اما 
این مسئله تصورى است که به دلیل فیلم هاى علمى- تخیلى و گزارش هاى غیر 
علمى در اکثر مردم پدید آمده است. جالب اســت بدانید که در اکثر اوقات ما در 
حال استفاده از حداکثر ظرفیت مغز خود هستیم. واقعیت این است که مغز انسان 
دائماً در حال فعالیت است. احساس کردن، پردازش کردن، حرکت کردن و حتى 
خواب دیدن، همه محصول فعالیت هاى مغز است. مغز ما حتى هنگامى که ما در 

خواب عمیق هستیم، شدیداً در حال کار کردن است.

4- مصرف زیاد انرژى
نتایج یک تحقیق نشــان مى دهد که بخش زیادى از انرژى 
کودکان پیش دبستانى صرف رشد مغزشان مى شود. محققان 
نشــان دادند زمانى که مغز کودکان در حال رشد است، رشد 
جسمانى کمتر مى شود تا انرژى بیشــترى به مغز اختصاص 
پیدا کند. اما در دوران بلوغ که رشــد جسمى بیشتر مى شود، 
مغز با سرعت کمترى رشــد مى کند. مغز براى اینکه کار خود 
را درست انجام بدهد، نیاز به تغذیه و مواد غذایى مناسبى دارد. 
کودکان کم سن وسالى که هنوز مراحل رشدشان کامل نشده و 
در حال یادگیرى و رشد هستند نیاز بیشترى به انرژى و تغذیه 

خوب دارند.

5- تغییر کار عصب ها
توانایى هاى مغز در طول زمان و با توجه به نیازهاى ما 
تغییر مى کند و خود را با شــرایط جدید زندگى تطبیق 
مى دهد. مطالعات نشان مى دهد که شبکه هاى عصبى 
مغز که مرتبط با دیدن هستند در افرادى که نابینا متولد 
مى شوند تغییر مى کند. عصب هاى حسى بینایى در مغز 
افراد نابیناى مادرزاد، براى پردازش صداها، تغییر شکل 
مى دهند. به همین دلیل افرادى که دچار مشکل در یکى 
از اندام هاى حسیشان مى شــوند اندام هاى دیگرشان 

قوى تر مى شود تا این ناتوانى را جبران کنند.

6- منحصربه فرد، مثل اثر انگشت!
تحقیقات نشان مى دهند که شیوه کار مغز هر نفر مختص خودش بوده 
و با دیگران تفاوت مى کند. محققان از الگوهاى نوار مغزى متوجه شدند 
که مغز هر فردى الگوى عملکرد مخصوص به خودش را دارد و شاید 
به همین دلیل اســت که هر فرد با فرد دیگر از نظر شخصیت و رفتار 

متفاوت است. محققان از این مسئله اینطور نتیجه گرفته اند که اگر 
فعالیت هاى مغزى هر فردى مختص به خودش است احتماًال 

هر فردى الگوى مراقبــت و درمان مخصوص به خودش 
را هم دارد.

7- مغزى کوچک تر از انسان اولیه
خیلى ها تصور مى کنند که مغز انســان امــروزى بزرگ تر از 
مغز انسان هاى اولیه است اما مطالعات باستان شناسى نشان 
مى دهد که مسئله کامًال برعکس اســت. محققان با بررسى 
اسکلت انسان هاى اولیه متوجه شدند که با گذشت زمان حجم 
مغز انسان ها کمتر و کمتر شده اســت. بعضى از دانشمندان 
تصور مى کنند که دلیل این مسئله تغییر شکل بدن و کوچک تر 
شدن بدن انسان امروزى است. بدن انسان امروزى در طول 
ده هزار سال گذشته، نسبت به اجدادش کوچک تر شده است 
و به همان نسبت مغز کوچک ترى هم دارد. اما دلیل کوچک تر 
شدن مغز چیســت؟ هرچه بدن بزرگ تر باشد سیستم عصبى 
بیشتر و بزرگ ترى هم دارد. به همین دلیل به میزانى که بدن 

کوچک تر مى شود حجم مغز هم کم مى شود.

8- تولید برق، به اندازه روشن کردن یک المپ
سلول هاى عصبى مغز همیشه در حال تولید الکتریسیته هستند. محققان 

علوم رایانه اى نشان داده اند که یک روبات با یک پردازشگر مجازى که به اندازه 
مغز انسان باهوش باشد حداقل به 10 مگاوات الکتریسیته نیاز دارد. حدود صد 
میلیارد سلول در مغز در حال تولید الکتریسیته هستند. هرچه مغز سریع تر کار 

کند تولید الکتریسیته هم بیشتر مى شود. سرعت فعالیت مغز 
بسیار بیشــتر از بزرگ ترین کامپیوترهاى دنیاست. میزان 
پردازش مغز به دلیل فعالیت هــاى الکتریکى اش به حدى 

است که مى تواند با سرعت 240 کیلومتر بر 
ساعت اطالعات را از همه نقاط بدن به مغز 

منتقل کند. این فعالیت هــاى مغز در هنگام 
بیدارى مى تواند میزانى از الکتریسیته را تولید کند که با آن 

مى توان یک المپ کوچک را روشن کرد.

10- ذخیره  اطالعات تا بى نهایت
حافظه کامپیوترها همیشه گنجایش مقدار مشخصى از اطالعات 

را دارد، اما مغز مى تواند تا بى نهایت اطالعات را درون خود ذخیره 
کند اما کمبود خواب مى تواند بر این توانایى اثر بگذارد و قابلیت 

ذخیره سازى اطالعات را کاهش دهد.

9- هماهنگ شدن امواج مغز آدم ها
محققان مى گویند، امواج مغزى نوازندگان یک گروه موسیقى 
با هم هماهنگ مى شود. آن ها با نصب گیرنده هاى امواج مغزى 
روى سر 16 عضو از یک گروه موسیقى، متوجه شدند که شیوه 
عمل ناقل هاى عصبى و حتى ضربان قلــب نوازندگانى که 
در یک گروه موســیقى همنوازى مى کنند، به یکدیگر شبیه 

مى شود.

شــاید بارها شنیده 
باشــید که اینشــتین 
فقط از فالن درصد مغزش 
استفاده کرده و ما از مقدارى 
بســیار کمتر از آن. اما آیا واقعاً ما 
از مقدار کمى از توانایى هاى مغز خود 
استفاده مى کنیم؟ دانشمندان مى گویند 
که اینطور نیست و مغز ما پر مصرف ترین 
و پیچیده ترین بخش بدن ماست که کارهاى 
زیادى از آن برمى آیــد، از توانایى تولید جریان 

الکتریسیته گرفته تا ذخیره اطالعات تا بى نهایت.
در این مطلب با 10 نکته جالب درباره مغز و توانایى هاى 

آن آشنا مى شوید.

 تغییر شکل 
شکل در یکى

ى دیگرشان 
د.

ال فعالیت هاى مغزى هر فردى مختص به خودش است احتماال
ش هر فردى الگوى مراقبــت و درمان مخصوص به خودش 

هم دارد. را

 کردن یک المپ
ید الکتریسیته هستند. محققان

 با یک پردازشگر مجازى که به اندازه 
وات الکتریسیته نیاز دارد. حدود صد 
کار  مغزسریع تر سیتههستند. هرچه

سرعت فعالیت مغز 
ى دنیاست. میزان 
ریکى اش به حدى 

ر بر 
مغز

گام 
ن ولید کند که با آن 

یت
ر مشخصى از اطالعات 

ت را درون خود ذخیره
یى اثر بگذارد و قابلیت 

و پی
زیادى
الکتریسی
در این مطلب
آن آشنا مى شوی

عوارض استفاده بیش از حد از تردمیل

اخطار اجرایى
شماره 261/98 به موجب راى شماره 506 تاریخ 98/5/27 حوزه هشنم شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه احمد بدینى زاده به نشانى مجهول 
المکان محکوم است به حضور خوانده در دفتر اسناد رسمى و انتقال سند یک دستگاه خودرو 
وانت پیکان i 1600 مدل 86 به شماره انتظامى 43-393 م 88 در حق خواهان صادر و هزینه 
نیم عشر دولتى محکوم له: میالد رمضانى به نشانى: نجف آباد بل بهارستان خ آویشن پالك 
3 - 8518864514 ماده 34قانون اجراى احکام: همیــن که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ 
شد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر 
باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحاً اعالم نماید638917/م 

الف-شعبه هشتم شوراى حل اختالف نجف آباد /7/457 
حصروراثت 

مجید کاظمى نجف آبادى داراى شناســنامه شماره 378 به شــرح دادخواست به کالسه 
1221/98 از این دادگاه درخواســت گواهــى حصروراثت نموده و چنیــن توضیح داده که 
شادروان حسن کاظمى نجف آبادى بشناسنامه 26 در تاریخ 4/31//98 اقامتگاه دائمى خود 
را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. عباس کاظمى نجف 
آبادى ش ش 1827 ، 2. محبوبه کاظمى نجف آبادى ش ش 26264 ، 3. رســول کاظمى 
ش ش 2170 ، 4. مجید کاظمى نجف آبــادى ش ش 378 ، 5. کبرى کاظمى نجف آبادى 
ش ش 387 (فرزندان متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى 
دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
واالگواهى صادرخواهد شد. 637423/م الف رئیس شــعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل 

اختالف نجف آباد /7/459 
فقدان سند مالکیت

شماره: 139885602030007614 اقاى فتح اله پیرمرادیان نجف آبادى فرزند رضا باستناد 
یک برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند که سند 

مالکیت ششدانگ پالك ثبتى شماره 4973 فرعى از شماره 189 از 790 اصلى واقع در قطعه 
8 نجف آباد بخش یازده ثبت اصفهان که درصفحه 428 دفتر 611 امالك ذیل ثبت 140165 
بنام نامبرده ثبت و سند بشماره چاپى 050260 سرى الف /89 صادر و تسلیم گردیده و معامله 
دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شــدن یا ازبین رفتن: به علت جابجائى مفقود شده 
است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى 
ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز 
آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ 
انتشــار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد 
گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرســید یا درصورت اعتراض اصل ســند ارائه نشود 
المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 1398/07/30 
636818/م الف- مهدى صادقى وصفى مدیر واحد ثبتى ملک نجف آباد از طرف محســن 

نساج نجف آبادى /7/453 
مزایده

اجراى احکام مدنى شوراهاى حل اختالف دادگاه عمومى بخش مهردشت در نظر دارد در 
خصوص پرونده کالسه 980314 اجرایى جلســه مزایده اى برگزار نماید. موضوع مزایده 
عبارت از فروش تعداد 26780 آجر با مشخصات آجر نسوز 2/7*6/5*26 سانتى متر که ( 
هر قالب آجر به مبلغ 7500 ریال ارزیابى گردیده است) که واقع در شهرك صنعتى علویجه 
انتهاى خیابان ششم کارخانه آجر نسوز آرا میباشد  جلســه مزایده اى در  تاریخ 98/8/6 از 
ساعت 9 الى 11 صبح در دفتر اجراى احکام مدنى شــوراهاى حل اختالف دادگاه عمومى 
بخش مهردشت برگزار نماید که طالبین شرکت در مزایده مى توانند 5 روز قبل از تاریخ مزایده 
به دفتر  اجراى احکام مراجعه تا دستور بازدید صادر گردد. ضمنا مزایده از مبلغ ارزیابى شده 
و برنده کسى است که ده درصد مبلغ ارزیابى را نقدا به همراه داشته باشد به فروش میرسد. و 
باالترین قیمت را  پیشنهاد نماید توضیحات کلیه هزینه هاى جانبى مربوط به مزایده به عهده 
برنده مزایده مى باشد ( ضمنا پرداخت مبلغ نیم عشر اجرایى که به عهده برنده جلسه مزایده 
مى باشــد. 639172/م الف . زهرا کریمى - مدیر اجراى احکام مدنى شوراى حل اختالف 

دادگاه عمومى بخش مهردشت /7/455 

خوردن ماست و ساالد 
همراه با غذا مجاز است؟

اسفناج را با ماست بخوریم یا نه؟ مزایاى خوردن بادام پوست کنده 

بیشــترین بار و وزن را تحمل مى  کند و هنگامى که 
در مدت زمان طوالنى فشــار زیادى به آن وارد شود 
دچار تغییرات شبیه آرتروز مى شود یعنى غضروف آن 
ساییده شده و درد و مشکالت دامنه حرکتى مفصل به 

وجود مى آید.
از دیگر مشکالتى که ممکن است تردمیل
براى بدن به وجود آورد، آسیب عضالت اندام 

على  تحتانى 

هنگامى که شیب یا سرعت تردمیل 
مناسب نباشد، ممکن است با فشار 
بر دستگاه قلبى-عروقى، باعث بروز 
عوارض قلبى ماننــد اختالل خون 
رسانى به قلب و حتى سکته قلبى

نامناسب  بشود؛ ســرعت زیاد و
با وضعیت آمادگى جســمانى 
فرد، موجب زمیــن خوردن و 
یا بدتر شدن وضعیت بیمارى 

او مى شود.
در ضمن پیش از اســتفاده از 
شود تردمیلکاربر باید مطلع
که دچار مشکالت ارتوپدى

هســت یا نه تا مشخص 
شــود مجاز به استفاده از 
تردمیل هست  یا خیر و یا 
با چه سرعتى مى تواند از 
این دستگاه استفاده کند.

ى رو ر چه
و لبنیات باشد. البته ح
توصیه مى شود. تمام س
غذا خوردن از ماست و

مصرف کنند.
وى در ادامه افزود: استف
به همراه غذا نه تنها ایر
مى شــود در تمام وعد
شود. البته ماست و دوغ
نباید بیشــتر ازیک لی
افزایشحجممعده شد
معده ایجاد مى کنند. ال
بین وعده هاى غذایى
میان وعده هاى خود را
این متخصص تغذیه
از لحاظ معده مشک که
غذاهاى خود را با کمى
ســیر یا آویشــن مص
مشــکالت ارتوپدى و
دارند بهتر است از موادس
کنند. وى تأکید کرد: خ
همراه مواد غذایى آبک
توصیه نمى شود. زیرا
مى شــوند. البته افراد
مراقب باشند و سعىک
ماست اســتفاده نکنن
تمام مواد مقوى آن جذ
 مى

غ
باش
از حد آن
معده خواهد
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کســى که کیفیتى براى خدا قائل شــد یگانگــى او را انکار کــرده و آنکس 
که هماننــدى براى او قــرار داد به حقیقت خدا نرســیده اســت. کســى که 
خدا را به چیزى تشــبیه کــرد به مقصد نرســید. آنکــس که به او اشــاره 
کند یــا در وهــم آورد، خــدا را بى نیاز ندانســته اســت. هرچه کــه ذاتش 
شناخته شــده باشــد آفریده اســت و آنچه در هســتى به دیگرى متکى باشد 
داراى آفریننده اســت. ســازنده اى غیر محتاج به ابزار، اندازه گیرنده اى 

موال على (ع)بى نیاز از فکر و اندیشه و بى نیاز از یارى دیگران است.

صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

ھان    ده اھی ا وا ھان   وارـھ ده اھی ا وا پیمان خواهر خواندگى رابطه اي دوستانه و هدفمند است که به منظور تبادل اطالعات و تجارب و توسعه مناسبات وارـھ
فرهنگى، اجتماعى، اقتصادي، شهري، فنى و سیاسى میان یک جامعه شهري با جامعه شهري مشابه خارجى 
برقرار مى شود. در اروپا این پیوند را « شهرهاي دوقلو » و در آمریکا آن را « خواهر خواندگى » مى نامند؛ در 
شوروي سابق هم به این پیوند«  برادر خواندگى » مى گفتند. خواهرخواندگى پیمان همکاري بلند مدت و رسمى 

دو شهر است که بین شهرداران آنان براي ایجاد همبستگى و اتحاد بیشتر انسانى و فرهنگى منعقد مى شود.

1111  سن پترزبورگ / روسیه
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2سن پترزبورگ دومین شهر بزرگ روسیه است. سن پترزبورگ مجموعه اى از 42 جزیره گلى است که از طریق
5 پل با همدر ارتباطهستند. یکدانشکده خاورشناسى در سال1855 در سن پترزبورگ بنا شد که در آن زبان 560
فارسى نیز تدریس مى شود. در واقع پس از تدریس زبان فارسى در این دانشکده، این شهر به عنوان خواهرخوانده
اصفهان انتخاب شد. محورهاى خواهرشهرى این دو شهر، توسعه پتانسیل هاى اقتصادى، علمى، فنى و فرهنگى

هستند.

شى آن بخش مرکزى و میانى چین قرار دارد. اصفهان در مسیر 
راه ابریشم قرار دارد و شى آن نقطه آغاز آن است که از این رو اولین 

مسیر تجارت بین المللى به حساب مى آید.
 این شهر با 11 شــهر دیگر در جهان پیمان خواهرخواندگى 

بسته است. 
این پایتخت باســتانى حدود 3600 سال قدمت دارد .شى آن 
داراى 4000 اثر تاریخى، 314 واحد آثار باســتانى و 120 هزار 

بقایاى فرهنگى است.

شى آن/ چین
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کواالالمپور/ مالزي
کواالالمپور، پایتخت مالزى است که یکى از قطب هاى مهم 

گردشگرى در جنوب شرقى آسیا به شمار مى آید. 
این شهر دیدنى هاى زیادى دارد، از جمله: مسجد شاه علم، باغ 

گل، مسجد جامع، کوزه ملى و .... 
مهم ترین نماد آن، برج دوقلوى پتروناس اســت که به عنوان 

بلندترین برج هاى دوقلوى جهان شناخته شده اند. 
این شهر عالوه بر اصفهان با آنکارا، کازابالنکا و اوزاکا نیز پیوند 

خواهرخواندگى دارد.

22

گی
اند

خو
هر 

خوا
د 
 عق
یخ

تار
گی

اند
خو

هر 
خوا

د 
 عق
یخ

تار
13

76
13

76
یر 

 ت
یر 

22 ت

شهرى سرسبز با آب و هواى بسیار 
عالى که در سال 1992 به عنوان پایتخت 

محیط زیستى آلمان برگزیده شد. 
آثار فرهنگى و تاریخى، چشمه هاى آب 
معدنى، دریاچه و پارك هاى زیادى در 

این شهر وجود دارند.
 اصفهان اولین خواهرخوانده فرایبورگ 
اســت و به دلیل جمعیــت باالیش 
بزرگ ترین خواهرخوانده آن به حساب 

مى آید.
 بر اساس توافق بین این شهر و اصفهان، 
فرایبورگى ها در نوســازى و تجهیز 
سیستم حمل و نقل عمومى و پروژههاى 
انرژى خورشیدى، اصفهان را حمایت 
کردند. همچنین تعدادى از آتش نشانان 
اصفهانى براى دوره ى آموزشى به این 

شهر اعزام شدند.

فرایبورگ/ آلمان
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فلورانس مهد تمدن و فرهنگ اروپا و زادگاه 
لئوناردو داوینچى، رافائل و میکل آنژ نیز است. 
بیشتر از 60 درصد آثار هنرى جهان در ایتالیا 
نگهدارى مى شوند و بیش از نیمى از آنها در 

فلورانس جاى گرفته اند. 
مهم ترین محورهاى قرارداد خواهرخواندگى 
اصفهان و فلورانس همکارى هاى اقتصادى، 
همکارى هاى کارشناسى، فرهنگى و تبادل 
هیات هاى فرهنگى و توریســم بوده است. 
همچنین چند سال پس از عقد این قرارداد 
کلیســاى جلفا اصفهان توسط ایتالیایى ها 

مرمت شد.

فلورانس/  ایتالیا 44
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یاش/ رومانی

یاش شــهرى باســتانى و 
با قدمتى طوالنیســت که 
پایتخــت تاریخى مولداوى 
بوده و از لحــاظ تاریخى به 

اصفهان شبیه است. 
کلیساهاى زیادى در سبک 
بیزانس در این شــهر وجود 
دارند. این شــهر تاریخى به 
همراه اصفهان و چند شهر 
دیگر جزو اتحادیه شهرهاى 

تاریخى جهان مى باشند. 55
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بارسلونا/  اسپانیا
این شهر دومین شهر بزرگ 
اسپانیا است که قدمت آن 
به ســده اول میــالدى باز 

مى گردد.
 3 محوطه میــراث جهانى 
اسپانیا در بارســلونا قرار 
دارنــد و داراى 7 اثر میراث 

جهانى ثبت شده است.
 محورهاى خواهرشــهرى 
اصفهان با این شهر از لحاظ 
فرهنگى، ورزشى و تجارى 

هستند.
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ایروان/  ارمنستان
قلعه ى نظامى رومیان، آثار مربوط 
به اقوام اوراتورها و برج و باروهاى 
ترکى بناهاى باســتانى این شهر 

هستند. 
به دلیل وجود اقلیــت ارمنى در 
اصفهان، این شــهر بــه عنوان 
خواهرخوانــده اصفهان برگزیده 
شد. محورهاى این پیمان، مسائل 
فرهنگى و تامین نیاز اتباع دو کشور 

را شامل مى شوند. 
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بعلبک/ لبنان
در این شــهر آثار مهمى از دوره 
رومیها وجود دارند. از جمله مى توان 
نیایشــگاه هاى رومى را یادآور شد 
زیــرا در آن زمان بعلبک را شــهر 

خورشید مى نامیدند. 
هدف از بســتن قرارداد و انتخاب 
این شــهر به عنوان خواهرخوانده 
اصفهان انجام مبادلــه اطالعات، 
توسعه ارتباطات و گردشگرى بین 

آن دو بوده است.
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داکار/ سنگال
داکار در اقیانوس اطلس واقع شده و پایتخت 
شهرسنگال است. موقعیت این شهر باعث شده 

که نقطه اى براى سفرهاى بین قاره اى باشد. 
براى از ظرفیت هاى اصفهــان و داکار بنابراین
بوم شناسى، مذهبى و ورزشى مبادالت فرهنگى،

استفاده مىشود.
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کویت/ کویت
این شهر در کشور کویت واقع شده 
است که آب و هواى گرم و خشکى 

دارد. 
شهر کویت آثار تاریخى زیادى ندارد 
ولى در جزیره فیلکا در 20 کیلومترى 
آن، بناهاى باقى مانــده از دوران 
عباسیان دیده مى شوند. مردم این 
شهر ثروتمند هستند و درآمد آن ها 

از فروش نفت تامین مى گردد.
 به دلیل رابطه ى همجوار، بین کویت 
و اصفهان پیمان خواهرشهرى بسته 

شد. 
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هاوانا / کوبا

هاوانا در ســواحل شمالى 
کوبا واقع شده و بیش ترین 
درآمدش از گردشــگرى 

است.
 آثار باستانى و دیدنى هاى 
بســیارى از جمله کلیسا، 
موزه، گالرى هنر در این شهر 

قرار دارند.
 در کل هاوانا کشورى فقیر 
و تحریم شده است و امکان 
برقرارى رابطــه مطلوب با 

99اصفهان را ندارد.
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1818ا الهور/ پاکستان

الهور یکــى از کهن ترین شــهرهاى 
4پاکستان است که قدمتى بیش از 4 هزار
سال دارد و از آن به عنوان قلب پاکستان
یاد مى کنند. این شــهر داراى باغ هاى 
سرسبز و فراوان است. مشاهیر زیادى در 
این شهر زندگى مى کرده اند. الهور شهر 
تاریخى و دانشگاهى مسلمان است ولى 
به دلیل مشکالت سیاسى زیاد، زمینه ى 

گیفعالیت زیادى در آن میسر نشده است.
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نوشیدن به اندازه 
آب و مایعات

دریافت منظم 
لبنیات به خصوص 

شیرشیر

عدم خوردن 
فست فود و فست فود و 
ساندویچساندویچ

مصرف مصرف 
مواد غذایى مواد غذایى 
سبوس دار

مصرف مواد غذایى 
پروتئینىپروتئینى

مصرف مواد غذایى مصرف مواد غذایى 
پروتئینى گیاهى و پروتئینى گیاهى و 

دریافت مقدار کافى فیبر

مصرف مصرف 
میوه و میوه و 

مواد غذایى مواد غذایى 
طبیعىطبیعى

ذایىغذایىغذایىغذایى

رررر

سبسبسبوسبو

ها شششآ دورانن تحصیل داننشنشش آموزا ین یکى از حساسس ترین دوورره
ج چچ ششچ شششش اسمانىنىش اظحاظ رش رشدد ج لز ل چو چه اه از ش رشد شد شششخخصیتتى اظحاظ اه از لز ل چ

د به ط باشد  بب انش آم تغذیه  رىورى باشدمى باشباشد. بنابرا باباید به ط تغذیه ى دى دانش آموز مى باشباشد. بنابراییننن
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