
www.nesfejahan.net  روزنامه مستقل استان اصفهان

پنج شنبه 4  مهر ماه 1398 / 26  سپتامبر   2019 / 26  محرم 1441
سال شانزدهم /شماره 3589 /  8 صفحه / 2000 تومان

     

با پاى مرغ بوتاکس کنید!براى ساماندهى میدان امام همکارى نشده استروزهاى پرکارى رضا یزدانى بازیگر انگلیسى: ایران برخالف تصویرى بود که  به ما نشان دادند شرط بندى باز هم قربانى مى گیرد؟ سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

لیموترش را 
پس از آبگیرى 

دور نریزید

تاریخ حیات در شرق اصفهان 5000 ساله شد
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کالهبرداري با شگرد 
فروش بلیط هوایی اربعین 

جنجـــال در مجلس

اعزام زائران ایرانى 
به سوریه چه زمانى
 آغاز مى شود؟ 

5
رسیدگى درمانى 
به آرمان 7 ساعت 

طول کشید

دکتر مجید انوشیروانى، استادیار دانشکده طب 
ایرانى و مکمل دانشگاه علوم پزشکى مشهد اظهار 
کرد: بخش گوشتى ترِش میوه لیمو، اثر سردى زا و 

خشکى آور دارد و برخالف آن، پوست و دانه هاى تلخ 
لیمو گرمى بخش  هستند. از این رو...

زن عموى آرمان، پسر 8 ســاله اصفهانى که روز 
جمعه هنگام مسابقه ســنگ نوردى از ارتفاع 8 
مترى سقوط کرد و به کما رفت، اطالعات جدیدى 

درباره وضعیت او داده است.
او درباره جزئیات این حادثه به پایگاه اطالع رسانى
«رکنا» گفــت: روز جمعه آرمان براى شــرکت 
در مسابقات سراســرى ســنگنوردى به سالن 
برگزارى در فوالدشهر رفته بود و ساعت 10:30 با 
سقوط از ارتفاع دچار خونریزى شدید داخلى شد. 

متأسفانه...
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دورنماى اصفهان در ربع قرن آیندهدورنماى اصفهان در ربع قرن آینده
سیاست هاى کلى، استراتژى برنامه ریزى و آینده نگرى شهر تا سیاست هاى کلى، استراتژى برنامه ریزى و آینده نگرى شهر تا 2525 سال آینده برنامه ریزى مى شود سال آینده برنامه ریزى مى شود
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کشف آثار فرهنگى عصر مفرغ در دشت کفرود ورزنه

آغاز اکران
«ماجراى نیمروز 2» 

از روز گذشته

شریفى و یک آزمون بزرگ
تیم ســومقاییت آذربایجان این هفته در دیدارى حساس به مصاف 

قره باغ مى رود.
هفته ششــم لیگ آذربایجــان از روز جمعــه آغاز مى شــود و در 
حســاس ترین بازى یاران مهدى شــریفى در مقابل قره باغ قرار 
مى گیرند. قره باغ مهم ترین تیم لیگ آذربایجان است که فوتبال 
دوســتان ایرانى باتوجه به حضور این تیم در لیگ اروپا و لیگ 

قهرمانان اروپا بر آن شناخت...
3

7

در صفحه 3 بخوانید

ناگفته هایى از سقوط سنگ نورد 8 ساله 
هنگام مسابقه باشگاهى

پیش بینى
 100 هزار هکتار
 کشت پاییزه

 در استان اصفهان

سرمایه گریزى سال هاست گریبان گیر اصفهان است 
فرماندار اصفهان:

3

طرح تشکیل وزارت بازرگانى به درگیرى لفظى 
الریجانى با نماینده مشهد کشیده شد
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کشفى علیه على منصورکشفى علیه على منصور

ز«ماجراى نیمروز 222»»  ن ا روزا ی ى 222«ماجراىنیمروزجر
گذشتهاز روز گذشته روز گذشتهاز روز گذشاز ز از

شهردارى زرین شــهر به اســتناد بودجه عمرانى مصوب سال 1398 
خود در نظر دارد نســبت به اجراى عملیات ترمیم برج کبوتر باغ برجى 
زرین شهر با اعتبار اولیه 2/900/000/000 ریال از محل اعتبارات شهردارى 
از طریق مناقصه عمومى اقدام نماید، لذا از متقاضیان واجد شرایط دعوت 
به عمل مى آید جهت دریافت اسناد مناقصه و کسب اطالعات بیشتر از 
تاریخ انتشار تا پایان وقت ادارى مورخ 98/07/18 به شهردارى زرین شهر 

مراجعه نمایند.

تجدید آگهى مناقصه عمومى نوبت اول

م الف: 611648میثم محمدى- شهردار زرین شهر

جمعیت هالل احمر استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایى پروژه تکمیل ساختمان و محوطه و دیوار پایگاه امداد و نجات 
پشته سمیرم را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت به بخش خصوصى واگذار نماید. کلیه مراحل برگزارى مناقصه اعم 
از خرید و دریافت اسنادتا ارائه پیشنهاد قیمت و بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) 
به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است شرکت هاى واجد شرایط در صورت عدم عضویت قبلى مراحل 
ثبت نام در سامانه مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار در سامانه 

پنجشنبه 98/07/04 مى باشد.
مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سامانه تا ساعت 12 روز چهارشنبه 98/07/10

مهلت زمانى ارائه پیشنهاد و ارائه اصل ضمانتنامه و مدارك مورد نیاز به جمعیت هالل احمر استان اصفهان، تا ساعت 8 صبح روز 
یکشنبه تاریخ 98/07/21

زمان بازگشایى پاکت ها: ساعت 10 صبح روز یکشنبه تاریخ 98/07/21
جمعیت در رد و یا قبول پیشنهادات مختار است و هزینه درج آگهى بر عهده برنده مناقصه مى باشد.

آدرس تحویل ضمانتنامه: اصفهان- بلوار آیینه خانه- جمعیت هالل احمر استان اصفهان- خزانه دارى
ثبت نام از طریق دفاتر ثبت نام استان ها در سامانه (www.setadiran.ir) و همچنین دفاتر پیشخوان دولت منتخب که در 

سامانه مشخص مى باشد امکان پذیر مى باشد.

آگهى مناقصه عملیات اجرایى 
پروژه تکمیل ساختمان پایگاه امداد و نجات پشته سمیرم

 (14- 98) نوبت اول

م الف: 611590معاونت منابع انسانى و پشتیبانى 

شهردارى زرین شهر به استناد مجوز شماره 333 مورخ 98/05/20 شوراى 
اسالمى شهر در نظر دارد نسبت به واگذارى ساختمان متعلق به شهردارى 
واقع در بلوار شهید فهمیده زرین شهر به صورت اجاره براى مدت دو سال 
از طریق مزایده عمومى اقدام نماید، لذا از متقاضیان واجد شرایط دعوت به 
عمل مى آید جهت دریافت اسناد مزایده و کسب اطالعات بیشتر از تاریخ 
انتشار تا پایان وقت ادارى مورخ 98/07/20 به شهردارى زرین شهر مراجعه 

نمایند. 

آگهى مزایده نوبت اول

م الف: 611650میثم محمدى- شهردار زرین شهر

شهردارى پیربکران به استناد مصوبه شوراى محترم اسالمى شهر در نظر دارد نسبت به فروش 5 قطعه زمین 
با کاربرى مسکونى و 3 قطعه زمین با کاربرى تجارى. از طریق مزایده عمومى و بر اساس قیمت کارشناسى 

انجام شده اقدام نماید.
لذا از کلیه متقاضیان دعوت مى شود جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده حداکثر ظرف مدت 

ده روز پس از انتشار آگهى نوبت دوم به دبیرخانه شهردارى مراجعه نمایند.

آگهى مزایده نوبت دوم

متراژ (مترمربع)آدرسکاربرى
173/22خیابان شهید مطهرى کوچه شهید امیر حسین بکرانى پالك شماره 158مسکونى
296/67خیابان شهید مطهرى کوچه شهید امیر حسین بکرانى پالك شماره 177مسکونى
112/56محله فرتخون ضلع جنوب مسجد انتهاى خیابان شهید مطهرى کوچه پرستو پالك شماره 124مسکونى
38/37میدان 14 معصومتجارى
23/23محله فرتخون خیابان شهید صفرعلى مرادى جنب نانوائىتجارى
71/16بلوار معلمتجارى

م الف: 602031محسن جوادى - شهردار پیربکران

گ
ه مصاف 

ود و در 
غ قرار 
تبال 
گ
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مدیر مرکز تحقیقات و مطالعات بارورى ابرها از اجراى 
پروژه بارورى ابرها در ســال آبى جارى خبر داد و گفت: 

احتماال این پروژه در نیمه پاییز اجرایى شود.
فرید گلکار، با بیان این که طرح بارورسازى ابرها از ابتداى 
ســال جارى به شرکت توســعه منابع آب و نیرو منتقل 
شد، اظهار کرد: این طرح در شــرکت مذکور با شکل و 
شمایل اجرایى تر پیگیرى مى شود. البته امور مربوط به 
قراردادها با کمى تأخیر روبرو شد و ظرف یک تا دو هفته 
آینده نهایى خواهد شد.  وى با اشاره به همکارى سپاه در 
طرح بارورسازى ابرها اظهار کرد: سپاه تجهیزات مورد 
نیاز را در اختیار وزارت نیرو قرار مى دهد و امور مربوط به 

اجراى پروژه، هدایت و نظارت توسط وزارت نیرو انجام 
خواهد شد.

 پروژه بارورسازى ابرها در ایران عمرى حدوداً 40 ساله 
دارد اما اولین پروژه اجراى مســتقل توسط کارشناسان 
ایرانى در تابستان 87 در استان گیالن انجام گرفت. مرکز 
تحقیقات و مطالعات بارورى ابرهــا از آن زمان تاکنون 
پروژه هاى متعدد اجرایى و مطالعاتــى بارورى ابرها در 
مناطق مختلف به اجرا گذاشته  است اما دولت دوازدهم و 
وزارت نیرو رویکرد خود را به بارورسازى ابرها تغییر دادند 
و با مطرح شدن کمک ســپاه براى توسعه بارورى ابرها 

جاى پاى این فناورى قرص شد.

رئیس سازمان حج و زیارت درباره اعزام زائران ایرانى به 
سوریه گفت: مهمترین موضوع در سوریه بحث امنیت 
زائران ایرانى است. تا زمانى که هنوز عملیات هاى نظامى 
در قسمت شمال دمشــق و مناطق دیگر در حال انجام 
است، این نگرانى وجود دارد که تروریست ها براى زائران 
ما که بى دفاع ترین و مظلوم ترین قشر هستند مشکلى 

ایجاد کنند. 
 علیرضا رشیدیان ادامه داد: تا زمانى که مسئوالن امنیتى 
سوریه تضمین کامل و جامعى را براى سفر زایران به ما 

ندهند، نسبت به اعزام ها اقدام نمى کنیم.
رئیس سازمان حج و زیارت تصریح کرد: البته در سفرى 

که با معاون اول رئیس جمهور به ســوریه داشتیم، آنجا 
مسئولین ســوریه اعالم کردند که این تضمین را براى 
سفر امن زائران ایرانى دارند اما مسئوالن امنیتى خودمان 
با توجه به عملیات هاى نظامى که در خاك سوریه در حال 
وقوع بود، توصیه کردند که براى آغاز اعزام هاى زائران 

به سوریه عجله نکنیم.
رشــیدیان اظهار کرد: با اینکه مذاکرات الزم با هتل ها 
انجام شده و سیســتم حمل و نقل و تدارکات و تغذیه را 
مهیا کرده ایم و دفتر نمایندگى سازمان حج در سوریه نیز 
آماده شده است اما به دلیل نکته اى که مسئوالن امنیتى 

کشورمان گفته اند، تأمل کرده ایم.

منتظر بارورسازى ابرها
 در پاییز باشید

اعزام زائران ایرانى به سوریه 
چه زمانى آغاز مى شود؟ 

جمعه هاى مرگبار در جاده
فرمانــده پلیــس راه کشــور    ایسنا|
گفت: متأسفانه شــمار جانباختگان تصادفات 
ما در ســر صحنه یک درصد در مقایسه با سال 
گذشته افزایش داشت. به گفته حسینى، تعداد 
جانباختگان ســرصحنه تصادفات رانندگى در 
تابستان امسال 2573 نفر بود. سردار سید تیمور 
حسینى درباره مرگبارترین روز تابستان امسال 
در جاده ها گفت: طبق آمارهــاى ما 16 درصد 
از جانباختگان حوادث رانندگــى در روز جمعه 
جان خود را از دست دادند و بر این اساس جمعه 
مرگبارترین جاده هاى کشــور بوده و کمترین 
مرگ ها نیز مربوط به روز شــنبه است که 11 
درصد از کل جانباختگان صحنه تصادفات جان 

خود را در این روز از دست دادند.

ممنوعه هاى سرویس
  ایسنا| معــاون اجتماعــى و فرهنگ 
ترافیک پلیس راهور ناجا با بیان اینکه رانندگان 
سرویس مدارس باید از گفتگو با دانش آموزان 
پیرامون مسائل حاشــیه اى و بى ارتباط پرهیز 
کنند گفت: اســتعمال ســیگار براى رانندگان 
سرویس مدرســه ممنوع است. همچنین نباید 
از موسیقى نا متعارف و مهیج نیز استفاده شود 
چرا که این مــوارد روى رفتــار دانش آموزان

تأثیر گذار است.

سرقت اموال
 یک توریست آلمانى 

رئیس پلیس آگاهى گلستان از   چمدان|
کشف اموال یک توریست آلمانى که در گرگان 
مورد ســرقت قرار گرفته بود خبر داد. سرهنگ 
مجتبــى مروتى افــزود: متهــم در تحقیقات 
مقدماتى پلیس به سرقت صد میلیون ریال وجه 
نقد، یک عدد لپ تاپ و مدارك هویتى توریست 
آلمانى اعتراف کرد. سارق در کمتر از 15 ساعت 
شناسایى و در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر 
شد. وى گفت: توریســت آلمانى که از رسیدن 
به اموال و مدارکش خوشــحال بود از احساس 

مسئولیت پلیس در کمک به وى تشکر کرد.

محصوالت سایپا گران شد
 ایسنا| قیمت محصوالت سایپا به جز 
ســاینا اتوماتیک، بین 500 هزار تومان تا یک 
میلیون تومان افزایش داشته است. قیمت باقى 

خودروهاى پرتیراژ داخلى ثابت مانده است.

 چند درصد اقتصاد 
دولتى است؟

 تابناك| بررســى و محاســبات نشان 
مى دهد، در ســال 1396 حجم تولید ناخالص 
داخلى 1470 هــزار و 700 میلیارد تومان بوده 
است. سهم بودجه شرکت هاى دولتى از تولید 
ناخالص داخلى، رقمى معــادل 47.6 درصد و 
سهم دولت از تولید ناخالص داخلى 19.5 درصد 
بوده اســت؛ بنابراین، در مجموع سهم دولت از 

اقتصاد ایران بیش از 60 درصد است.

نظر مراجع 
قابل احترام است اما...

وزیر فرهنگ و ارشاد   دیده بان ایران|
اسالمى در جمع خبرنگاران در خصوص پاسخ 
به استفتاء دو تن از مراجع در خصوص ساخت 
سریال شمس تبریزى گفت: به طور کلى مسیر 
استفتاء مسیر کسب نظر مراجع است که قابل 
احترام هستند اما قوانین کشــور مسیر خود را 
طى مى کند. سیدعباس صالحى افزود: گفتگو ها 
با مراجع وجــود دارد اما هرکســى مى تواند از 
مرجع تقلید خودش سئوال کند و مراجع نظرات 
مختلفى را بــر مبناى فقه مطــرح مى کنند اما 
مسیرى که در چهارچوب حکومت و قانون طى 

مى شود مسیر خودش است. 

رشوه هاى بهت آور
 میزان| آیت ا... سید ابراهیم رئیسى در نشست 
نوبت دوم هفتمین اجالسیه خبرگان رهبرى، مبارزه 
قاطع با فساد را دستور کار اصلى قوه قضائیه برشمرد 
و گفت: «در مبارزه با فساد، هیچ خط قرمزى نداریم، 
در خود قوه قضائیه با مواردى مواجه و متوجه شدیم 
رشوه هایى اخذ شــده اســت که بهت آور است؛ از 
آپارتمان هــاى 600 متــرى گرفته تــا ویالهاى 
چهارهزارمترى در شــمال که در نوع خود کم نظیر 
است. البته متهمان بازداشت و اموال نامشروع آنها 

ضبط شده است.»

تفکر فاجعه آمیز 
  عصر ایران| اسحاق جهانگیرى معاون اول 
رئیس جمهورى در جلسه دیدار با زنان فعال اقتصادى 
کشــور گفت: این تفکر که مى توان تنها با نیمى از 
ظرفیت و توانمندى جامعه به تولید و توســعه دست 
یافت و کشــور را اداره کرد، تفکر اشتباهى است که 

نتایج آن براى کشور فاجعه آمیز خواهد بود.

لغو قانون حجاب اجبارى 
وزیر کشور  عربســتان سعودى،   دیده بان|
رســما قانون  حجاب اجبارى را لغو کرد. وزیر کشور 
عربستان ســعودى با صدور ابالغیه رسمى از روز 
سه شــنبه قانون حجاب اجبارى در تمام شهرهاى 
عربستان به جز دو شهر مکه و مدینه را لغو و آزادى 

عمل زنان در پوشش را به رسمیت شناخت.

چرا تخت روانچى نیست؟
  ایرنا | معــاون ارتباطات و اطالع رســانى 
دفتر رئیس جمهــورى گفت: علــت غیبت مجید 
تخت روانچى، نماینده دائم کشــورمان در سازمان 
ملل در دیدارهاى رئیس جمهــورى در نیویورك، 
صرفًا کســالت وى و تجویز پزشک براى استراحت 
کامل طى چند روز اخیر است. پرویز اسماعیلى دیروز 
بیان کرد: مراحل ترخیص از بیمارستان هم درحال 

انجام است.

سردار  باید الگو شود
على اکبر والیتى،   روزنامه فرهیختگان |
مشــاور بین الملل مقام معظم رهبرى گفت: سردار 
ســلیمانى یکى از چهره هاى تابناك تاریخ ماست 
که با اخالص، اعتقاد به مقام معظم رهبرى و به طور 
خالصــه در عرصه هاى سیاســى، نظامى، دفاعى، 
امنیتى و... در جایگاه ویژه اى قرار دارد و به خصوص 
در عرصه مملکــت دارى و اداره حکومــت رفتار او 
باید براى دیگران الگو باشــد که گــوش به فرمان 
رهبرى است و شجاعت، تدبیر و هوشمندى سیاسى 
سردارســلیمانى در اقدامات او نقشى اساسى داشته 

است.

دست رد بحرین!
 نامه نیوز| وزیر خارجه بحرین در حاشیه 
نشســت هاى مجمع عمومــى ســازمان ملل در 
گفت وگو با اسپوتنیک گفت: بحرین در ائتالف امنیتى 
خلیج(فارس) که تهران پیشــنهاد آن را مطرح کرد 
مشارکت نخواهد کرد. خالد بن احمد افزود: ما بر این 
باوریم که این طرح پیشــنهادى در تضاد با ائتالفى 
اســت که ما در تنگه هرمز جزئى از آن هســتیم. 
ما نمى توانیــم در دو ائتالف مشــارکت داشــته

 باشیم.

اردوغان قهر کرد
 خبرگزارى صدا و سیما| رئیس جمهور 
ترکیه ضیافت ناهار ســازمان ملل متحد را به حالت 
قهر ترك کرده اســت. رجب طیب اردوغان پس از 
آنکه دید عبدالفتاح السیســى، رئیس جمهور مصر 
و دونالد ترامپ بر ســر یک میز نشســته اند مراسم 
ناهارى را که در سازمان ملل متحد برگزار شده بود 

ترك کرد.

خبرخوان

به نظر شما بوریس 
جانســون، نخست 
وزیــر انگلیس در 
دیدارش با حســن 
روحانى در حاشــیه 
مجمــع عمومــى 
سازمان ملل متحد  
چه چیزى به او گفته 
که رئیس جمهور ما 
را اینطور به قهقهه 

واداشته است؟!

روزنامه جمهورى اسالمى نوشت:«بى تعارف من به مدیران 
فعلى هیچ امیدى ندارم. ما براى روزى کار مى کنیم که اینها 
با مدیران جوان و انقالبى جایگزین شــوند تا از این خفت 
و گرفتارى که دچارش شده ایم رها شــویم.» این جمله را 
مى توان چون «شــاه بیت»ى که در غزل مى نشیند، «شاه  
کالم» آیت ا... احمد جنتى دانســت که در مراسم افتتاحیه 
هفتمین اجالســیه مجلس خبرگان رهبرى (دوره پنجم) 
بیان فرمودند. رئیس مجلس خبرگان که توامان دبیر شوراى 
نگهبان نیز هست، با این تصریح به ناامیدى، مردم را هم چنین 
به «وظیفه» شان توجه دادند که؛ «اما مردم نباید بى تفاوت 
باشند و نباید اجازه دهیم که ناامید شوند. مردم باید مطالبه گر 
باشند؛ چرا که اگر ایســتادند و مطالبه گرى کردند دیگران 

مجبور مى شوند به حرفشان گوش دهند.»
اگر جناب ایشان، چنان که تصریح فرمودند «ناامید هستند» 
چطور نمى خواهند «اجازه» دهند که مردم «ناامید“ شوند؟ 
این نشدنى است مگر این که مى خواهند بر دوسال پیش رو 
چشم ببندند و مردم را به دور بعد توجه دهند که این هم جاى 
اما و اگر دارد چون رئیس جمهور فعلى و نمایندگان مجلس، 

«کلهم اجمعین»، به امضاى تأیید نهاِد تحت زعامت ایشان 
رسیده اند و این گونه نبوده است که مردم همین طورى با راى 
خود آنان را بر صدر نشانده باشند. اگر ایشان از کسانى که خود 
تأییدشان کرده است، چنین ناامید است چه تضمینى دارد که 
تأیید شدگان دور بعد ایشان، بهتر از این باشند و عملکردى 

چنان داشته باشند که روزگار، به شود از این که هست؟
تجربه فردى که جناب ایشــان به او امید فراوان داشت و 
نامه هاى او را الهام خدا مى دانست و جایش را در کتب درسى 
خالى مى دید را همه مان داریم و دیدیم آنچه دعا مى کنیم 
هیچ ملتى نبیند. ما ”امیدواریم“ امید ایشان به تکرار دوره اى 

چنان نباشد...

ولى تیمــورى، معــاون گردشــگرى وزارت میراث 
فرهنگــى، صنایع دســتى و گردشــگرى در گفتگو با 
میزان، با بیــان اینکه براى رفع چالش گردشــگران با 
نبود سرویس بهداشتى مناســب در مناطق تفریحى، 
تاکنون تالش هاى زیادى کــرده ایم که بتوانیم در این 
حوزه وارد شویم، ولى تاکنون موفق نشده ایم، افزود:  به 
عنوان مثال در یک جلسه با کلیه مسئوالن مربوطه به 
آنها گفتم: فقــط مجوز دستشــویى را به مــا بدهید! 
که ابتدا همه خندیدند و باورشــان نمى شــد، ولى در 

نهایت هم نتوانستیم مجوز ساخت دستشویى در جاده ها 
را بگیریم.

وى در ادامه درباره دلیل مخالفــت گفت: این امر یک 
مسئله پیچیده اســت و در حیطه اختیارات ارکان هاى 
زیادى اســت به عنوان مثال در جاده ها و بزرگراه ها در 
حوزه اختیارات وزارت راه اســت، یک منطقه در حیطه 
اختیارات شهردارى استان و شهرستان مربوطه است، 
یک منطقه جزو اراضى ملى اســت و... به همین دلیل 

گرفتن این اختیار کار سختى است.
معاون گردشــگرى وزارت میــراث فرهنگى، صنایع 
دستى و گردشگرى در ادامه بیان کرد: فقط مى خواهیم 
اختیار دستشــویى را داشته باشــیم، اما این امر قانون 
مى خواهد در یک سال گذشــته انواع و اقسام مسیر ها 
را رفته ایم. اما مســئوالن امر نتوانستند چنین کارى را 
انجام دهند. براساس قانون ایمنى و حریم راه هر کارى 
در سطح جاده بخواهد انجام شود باید از وزارت راه مجوز 
گرفتــه اســت و ایــن وزارت مى گویــد ســرویس 
بهداشــتى باید در کنار یک مجتمــع ارائه خدمات بین 

راهى ایجاد شود. 

جوانا الملى، هنرپیشه  72 ساله انگلیسى که بسیارى وى 
را با بازى در فیلم «جیمز باند» و یا «گرگ وال استریت» 
به خاطر دارند چند وقت پیش براى ســاخت مســتند 

«جاده  ابریشم جوانا» راهى ایران شد.
به گزارش فارس، الملى اخیراً بخشى از تجربیات خود 
درباره سفرش به ایران را بازگو کرده است. این بازیگر 
انگلیسى گفته: تهران کامال شــگفت زده ام کرد چون 
تصور خیلى محدودى از ایران به ما ارائه دادند. خبرها 
همیشه درباره مشکالت ایران است نه اینکه واقعا این 
کشور چه شکلى است. هیچ کس به من نگفته بود  ایران 
کشورى درجه یک، فوق العاده زیبا، از هرجهت سرسبز 

و باشکوه دوست داشتنى است.

وى افــزود: بــا رفتــن بــه مراکــز خریــد و
 غذاخوردن مى شود فهمید ایرانى ها چقدر با سلیقه اند، 
واقعا معرکه بــود. همه چیز تهران مــن را هیجان زده 

مى کرد. 
الملى گفت: درباره یزد باید بگویم که یزد خیلى بیشتر 
از آن چیزى هســت که بتوانم بگویم. از رفتن به شیراز 
هم نگویم که آنجا مرا ذوق زده کــرد. هرچیزى را که 
مى دیدم مى خواســتم بخرم ولى چون پرواز داشــتم 
نمى توانستم زیاد خرید کنم. در ایران بهترین غذاهاى 
گیاهى دنیا را خوردم، هرغذایى که خوردم از قبلى بهتر
 بود، خوردن نوشــیدنى  هاى غیرالکلى آن هم بســیار 

لذت بخش بود.

 جریان بررسى طرح تشــکیل وزارت بازرگانى مشاجره 
لفظى پژمان فر و الریجانى بــراى دقایقى جو مجلس 
را متشــنج کرد. الریجانى با تندى پژمان فر را که به او 
اتهام دیکتاتورى زد، خطاب قرار دارد و گفت که شما با 
دیکتاتورى این بساط را در کشور راه انداختید و تریبون 

یکطرفه دست شماهاست.
به گزارش «انتخاب»، در جریان بررســى طرح تشکیل 
وزارت بازرگانــى تعــدادى از نماینــدگان همچــون 
پژمان فر، حاجى بابایى، سبحانى فر و موسوى الرگانى، 
نماینده فالورجان پشــت تریبون مجلس مقابل رئیس 
مجلس حاضر شده و با فریاد نسبت به تصویب کلیات این 
طرح اعتراض کردند. اعتراض آنها به این طرح این بود 

که این طرح خالف قانون برنامه اســت و نتوانسته رأى 
الزم را کسب کند.

پژمان فر، نماینده مشهد با فریادهایى مدام این موضوع 
را گوشزد مى کرد که الریجانى خطاب به او گفت: «حق 
ندارید این گونه حرف بزنید شــما هم باید ســر جایتان 
بنشینید و همچون سایر نمایندگان صحبتتان را مطرح 

کنید.»
بعد از آن حاجى دلیگانى، نماینده شاهین شهر تذکرى 
داد مبنى بر اینکه این طرح خالف قانون برنامه است که 
رئیس مجلس توضیح داد که چون قرار نیست چیزى به 

دولت اضافه شود اشکال قانون برنامه ندارد.
على رغم این توضیحات، دقایقى بعــد پژمان فر که بر 

روى صندلى اش نشسته بود شــروع به فریاد زدن کرد 
که الریجانى خطاب به او گفت: «آقاى پژمان فر توهین 
نکنید، تذکرتان را ثبت کنید تا جوابتان را همچون سایر 
نمایندگان بدهیم. اینکه فریاد مى زنید و اینجا مى آیید کار 
درستى نیست. در مجلس که فقط شما تشریف ندارید. 
مجلس آیین نامه دارد تذکر دهیــد و صبر کنید.» وى 
افزود:  «عادت کردید با فریاد کارهایتان را جلو ببرید مانند 

بقیه بنشینید و توهین نکنید.»
در این هنگام پژمان فر با فریادهایى الریجانى را دیکتاتور 
خطاب کرد که رئیس مجلس در واکنــش به او گفت: 
«مدام مى گوییــد دیکتاتور، دیکتاتــور، یک چیزى یاد 
گرفته اید. دیکتاتور شما هستید که در کشور این بساط 

را راه انداخته اید.»
در این هنگام از انصارى، معاون رئیس جمهور درخواست 
شد که براى توضیح درباره  طرح پشت تریبون مجلس 
حاضر شــود که على رغم آغاز صحبت هاى او مجدداً 
پژمان فــر با فریاد خطــاب به علــى الریجانى رئیس 
مجلس گفت: «آقاى الریجانى! شــما تریبون یکطرفه 

راه انداخته اید.»
الریجانى هم خطاب به او گفت: «تریبون یکطرفه شما 
هستید. همه تریبون ها دستتان است. هر چه خواستید به 
همه مى گویید کسى هم چیزى به شما نمى گوید که این 
مملکت اینطور شده است. چهار نفر اینطور حرف مى زنند 
و بقیه تسلیم مى شوند، ما چیزى به شما نمى گوییم ولى 

شما هر چه دلتان خواست گفتید.»
این اظهارات الریجانى با تذکر مجدد نماینده مشــهد و 
دفاعیات او از خود همراه شد. پژمانفر خطاب به الریجانى 

گفت: 
« اتفاقا تریبون دست ما نیست که براى اینکه حرف بزنیم 
باید آنقدر داد و بیداد کنیم. تریبون دست من است یا شما؟ 
ده سال اخوى شــما رئیس قوه قضاییه بودند، 12 سال 
است شما رئیس مجلس هستید. در میدان سیداسماعیل 
هم مى گویند بین دیدگاه روحانى و شما تفاوتى نیست، 
مملکت دست شماســت یا ما؟ حرف ما این است که ما 
مســائلى داریم که طبق روال مى خواهیم آن را مطرح 
کنیم شما از وظیفه قانونى تان که براى اجراى آن قسم یاد 
کردید را زیرپا مى گذارید. ما دیکتاتور هستیم یا مدیریتى 

که نمى گذارد وظیفه قانونى را انجام دهیم؟»
الریجانى بعد از اظهارات نماینده مشــهد، خطاب به او 
گفت: «من نگفتم مطلبتان را نفرمایید، گفتم طبق آیین 
نامه بفرمایید. نباید من را متهم به دیکتاتورى کنید. من 
به خاطر دیگرى نمیخواهم به جهنم بروم.» الریجانى 
ادامه داد: «مى گویید این کشور دست شماهاست. کشور 
دست مجلس و دولت است، مجلس یک نفر نیست. شما 
تصمیم مى گیرید من هم یک نفر از شــما ها هســتم.
نماینده تر نیستم. شــما با این حرف ها مجلس را خراب 
مى کنید. کشور ما مردمساالرى دارد، ولى فقیه دارد، همه 
با هم تصمیم مى گیرند. این نیست که سه نفر براى کشور 

تصمیم بگیرند.»
بعد از این صحبت هاى الریجانــى فضاى مجلس آرام 
شد. در رأى گیرى انجام شده، نمایندگان مجلس شوراى 
اسالمى  با 116 رأى موافق، 46 رأى مخالف و سه رأى 
ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضــر در مجلس ماده 

واحده طرح تشکیل وزارت بازرگانى را تصویب کردند.

طرح تشکیل وزارت بازرگانى به درگیرى لفظى الریجانى با نماینده مشهد کشیده شد

جنجـــال در مجلس

طنز اروپایى و خنده آسیایى! 

کنایه روزنامه اصولگرا به حمایت هاى
  آیت ا...جنتى از احمدى نژاد

بازیگر انگلیسى: ایران برخالف تصویرى بود که  
به ما نشان دادند

بروکراسى در  ساخت «سرویس بهداشتى»!
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ورود بانوان به آتش نشانى 
اصفهان

محسـن گالبى، مدیرعامل سـازمان آتش نشانى و 
خدمـات ایمنى شـهردارى اصفهان با بیـان اینکه 9 
نفر از بانوان، جذب آتش نشـانى شهردارى اصفهان 
شـده اند، گفت: همچنین در حال حاضـر 35 نیروى 
بانوى داوطلب آتش نشان در سـطوح یک، دو و سه 

در آتش نشانى اصفهان مشغول به فعالیت هستند.

تحوالت هم چنان ادامه دارد
”علیرضاجهانگیرى“ سـکان دار شـوراى اسـالمى 
شاهین شهر شد. عضو شوراى اسالمى شاهین شهر 
در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: با رفع اتهامات مالى 
و بازگشـت «على فتحى“ به شـوراى اسالمى شهر، 
«نرگس سادات موسـوى“ که عضو علـى البدل بود 
از پارلمان شـهرى خـارج شـد. اسـماعیل فرهادى 
تصریح کرد: «علیرضا جهانگیرى“ پس از انتخابات، 
عهده دار ریاست شوراى اسالمى شهر شد. فرهادى 
ادامه داد: انتخاب شهردار شاهین شهر اولویت بعدى 
شـوراى اسـالمى این شـهر اسـت. حمید عشـقى، 
شهردار شاهین شهر در  دوم مرداد ماه سال جارى به 
دلیل عدم احراز سـکونت وى و خانواده اش در شهر 

محل خدمت از این سمت عزل شد.

توزیع 500 هزار پاکت 
جشن عاطفه ها 

565 مدیـرکل کمیتـه امـداد اصفهان گفـت: بیش 
از 500 هزار پاکت جشـن عاطفه هـا در میان دانش 
آموزان مدارس سراسـر اسـتان اصفهان توزیع شد. 
محمدرضا متین پور بیان داشـت: 565 هـزار پاکت 
مهـر عاطفه ها به منظور آشـنایى با فرهنـگ انفاق و 
مشـارکت در میان دانـش آمـوزان اصفهانى 3178 

مدرسه توزیع و دهم مهرماه جمع آورى مى شود.

تصحیح کتاب 500 ساله
نویسنده آران وبیدگلى، کتاب علم حساب و ریاضى 
قدیم نوشته قوام الدین بیدگلى را تصحیح کرد. رییس 
اداره فرهنگ وارشاداسالمى شهرستان آران وبیدگل 
گفـت: ایـن کتـاب را محمدرضا عرشـى نویسـنده 
آران وبیدگلى تصحیح و انتشـارات ارمغـان ادب در 
هزارجلدچاپ و منتشـر کرده اسـت. سـعیدضابطى 
افـزود: این اثر نشـان مـى دهد بعـد از غیـاث الدین 
جمشید کاشانى ریاضى دانان دیگرى در این منطقه 
به مطالعه و تالیف کتاب در علم ریاضى مى پرداختند.

ضرورت تجهیز
 آتش نشانى اردستان 

شـهردار مهاباد گفت: همکارى مسـئوالن استانى و 
شهرستان درخصوص تجهیز واحدهاى آتش نشانى 
در شهرستان اردسـتان به ویژه شهر مهاباد ضرورى 
است. سامان بردال به مناسـبت هفتم مهر روز آتش 
نشـانى اظهار داشت:آتش نشانى شـهردارى مهاباد 
در 6 ماه اول امسـال 15 مأموریت موفق داشـته که 
چهـار مـورد آن در محدوده شـهرى و 11 مـورد آن 
در محور جـاده ترانزیت و روسـتاهاى همجوار بوده 

است.

اصفهان 
سومین بورس منطقه را دارد

مدیر روابط عمومى و امور بین الملل سازمان بورس و 
اوراق بهادار بیان کرد: استان اصفهان به لحاظ میزان 
سرمایه گذارى سهامداران خرد جزو استان هاى برتر 
کشـور و همچنین به لحاظ تعداد معامالت سـومین 
بورس منطقه بعد از تهران و کیش است. یاسر فالح  
تصریح کرد: در مردادماه جارى قریب به 553 میلیارد 
تومان در بورس منطقه اى اصفهان معامله داشـتیم 
کـه سـه درصـد از حجـم معامـالت را معامله گران 
اصفهان بـه خـود اختصـاص دادنـد از ایـن رو باید 
گفت اصفهان اسـتانى مستعد براى سـرمایه گذارى 

است.

خبر

فرماندار اصفهان در  آیین افتتاح و نشســت هم اندیشى 
پنجمین نمایشــگاه بورس، بانک و بیمه اصفهان، اظهار 
کرد: اصفهان استانى اقتصادى، صنعتى و کشاورزى است 
و به دلیل وجود ظرفیت هاى دانشگاهى و صنایع بزرگ، در 
عرصه  هاى تولید خدمت و سرمایه گذارى شاخص است 
اما براى به ثمر رساندن این ظرفیت حلقه هاى مفقوده اى 

وجود دارد که باید شناسایى شود.
حسین سیســتانى گفت: جاى خالى نمایشگاه بورس در 
اســتان اصفهان به چشــم مى خورد و امیدواریم در ادامه 
راه، این نمایشگاه ها بیشتر برگزار شود و شاهد نقش این 
نمایشگاه در چرخه اقتصادى و تحقق اهداف و برنامه هاى 

توسعه و اجراى پروژه هاى بخش خصوصى، باشیم.
وى با بیان اینکه اصفهان مهد نوآورى، صنعت، پیشرفت و 
توسعه است، گفت: متاسفانه مدت ها است سرمایه گریزى 
در اصفهان افزایش یافته وو سرمایه گذارى در استان، معناى 
خود را از دست داده است، اما تسهیالت و برنامه هایى براى 
جلوگیرى از این اتفاق در دســت اقدام اســت.   فرماندار 
اصفهان افزود: بخشى از این موارد به دلیل مقررات حاکم بر 
سازمان ها است اما در طول 10 ماه گذشته در شرایط جدید 
استان و استاندارى با برگزارى جلسات هفتگى با فعاالن 
حوزه صنعت و بازدیدهاى مدیران استانى از شهرك هاى 

صنعتى، این وضعیت روبه بهبود است.

مدیر منطقه 3 شهردارى اصفهان گفت: على رغم اینکه 
نهادهاى دیگرى متولى اصلى ساماندهى میدان امام(ره) 
هســتند، اما تاکنون در این زمینه همکارى نشده و تمام 

اقدامات از سوى شهردارى صورت گرفته است.
حســین کارگر در گفت و گو با ایمنا تاکید کرد: سازمان 
میراث فرهنگى حاضر نیست نوع شغل صاحبان مغازه هایى 
که متعلق به خود میراث یا اوقاف است را در میدان امام(ره) 

ساماندهى کند.
مدیر منطقه 3 شهردارى اصفهان ادامه داد: با توجه به اینکه 
میدان امام(ره) قدمتى چند صد ساله داشته و توریست هاى 
داخلى و خارجى زیادى در آن تردد مى کنند، باید نوع فعالیت 

مغازه هاى اطراف آن طبق مصوبات، تنها فروش صنایع  
دستى باشد در حالى که در تعدادى از آنها به محل عرضه 
محصوالت بى کیفیت و نامرغوب تبدیل شده و هیچ کس 

بر نوع فعالیت این کسبه نظارتى ندارد.
وى با بیان اینکــه در این ارتباط تاکنــون چندین مرتبه 
جلسه با میراث فرهنگى برگزار شده، اما نتیجه اى نداشته 
است، گفت: ســال گذشــته در خصوص نورپردازى در 
میدان امام(ره) با میراث فرهنگى مذاکره و درخواست شد 
نورپردازى در تمام مکان هاى این میدان یکسان سازى شود 
که على رغم کم توجهى میراث به این موضوع، شهردارى 

منطقه 3 به تنهایى اقدامات الزم را انجام داده است.

براى ساماندهى میدان امام 
همکارى نشده است

سرمایه گریزى سال هاست 
گریبان گیر اصفهان است 

زن عموى آرمان، پسر 8 ســاله اصفهانى که روز جمعه 
هنگام مسابقه ســنگ نوردى از ارتفاع 8 مترى سقوط 
کرد و به کما رفت، اطالعات جدیــدى درباره وضعیت 

او داده است.
او درباره جزئیــات این حادثه به پایگاه اطالع رســانى 
«رکنا» گفت: روز جمعه آرمان براى شرکت در مسابقات 
سراسرى سنگنوردى به ســالن برگزارى در فوالدشهر 
رفته بود و ســاعت 10:30 با ســقوط از ارتفــاع دچار 
خونریزى شــدید داخلى شد. متأســفانه به خاطر نبود 
آمبوالنس اورژانس و امکانات کافــى حدود 20 دقیقه 
طول کشید تا آمبوالنس به محل حادثه برسد. پس از آن 
آمبوالنس به جاى انتقال آرمان به بیمارستان فوالدشهر 
او را به بیمارستانى در زرین شهر که 20 دقیقه فاصله با 
فوالدشهر دارد منتقل کردند اما کادر درمانى کار مؤثرى 
انجام نداده و خونریزى شــدید داخلى باعث تشنج او در 
بیمارستان شد و در نهایت با تالش خانواده موفق شدیم 
تا ساعت 5 عصر او را به بیمارســتان الزهراى اصفهان 

منتقل کنیم.
وى در ادامه گفت: پزشکان بیمارستان در همان معاینات 
اولیه آرمان را به اتاق عمل بردند و طحال او را که به خاطر 
ضربه شدید پاره شده بود از بدنش خارج کرده و پس از 
آن او در بخش مراقبت هاى ویژه در حالت کما و با سطح 
هوشیارى 5 بسترى شــد و هنوز هم در کماست. البته 
خوشبختانه ضربه مغزى نشده اما خونریزى شدید داخلى 
و فاصله زمانى 7 ساعته از زمان حادثه تا رسیدگى درمانى 
مؤثر سبب شده تا خونریزى، مغز آرمان را ملتهب و متورم 
کند و همین مسأله باعث کما شده است. البته ضربه به 
حدى شدید بوده که لگن او هم شکسته و ریه هایش هم 
جمع شده اند. به گفته پزشکان تا زمانى که آرمان به سطح 
هوشیارى طبیعى نرسد و از کما خارج نشود نمى توانند 
کار خاصى براى بهبودى ریه هایش انجام دهند و تنفس 
از طریق دستگاه اکسیژن صورت مى گیرد. با این حال 
پزشکان امیدوار هستند که طى روزهاى آینده آرمان از 

حالت کما خارج شود.

خانم نظرى در جواب این پرسش که آیا آرمان به صورت 
حرفه اى سنگنوردى مى کرده و مربیان حرفه اى داشته 
گفت: آرمان تنها فرزند خانواده است 10 ماهى مى شود 
که ورزش ســنگنوردى را دنبال مى کند. اما مشــکل 
اینجاســت که فرد حمایتى او که باید کارهاى مربوط 
به صعود را انجام مى داد تازه کار بوده و بخوبى نمى دانسته 
که قالب و حلقه حفاظ را کجا گیر دهد. البته مربى او هم 
حرفه اى بوده اما نمى دانم چــرا نظارتى بر عملکرد فرد 
حمایتى آرمان نکرده اند و خطاى آنها باعث آسیب جدى 

به آرمان و شوك شدید به خانواده اش شده است.
وى در پایان در رابطه با شکایت خانواده آرمان از مقصران 
این حادثه خاطرنشــان کرد: پدر آرمان از طریق وکیل 
خود شکایتى را علیه مسئول برگزارى مسابقات تنظیم 
کرده است. با این حال ما از مســئوالن استان که مدام 
متقاضى مالقات با آرمان و عکــس گرفتن با این بچه 
هستند مى خواهیم که اقدامات عملى مثبتى در خصوص 

برگزارى و نظارت بر چنین مسابقاتى انجام دهند. 

ناگفته هایى از سقوط سنگ نورد 8 ساله هنگام مسابقه باشگاهى

رسیدگى درمانى به آرمان
 7 ساعت طول کشید

مدیر موزه هنرهاى معاصر اصفهان اظهار کرد: موزه 
هنرهاى معاصر وابسته به سازمان فرهنگى اجتماعى 
ورزشــى شــهردارى اصفهان با همکارى انجمن 
هنرمندان نقاش اصفهان نمایشــگاه «دیروز نقاش 
امروز هنرمند» را  از روز  پنجشنبه 4 مهرماه (امروز) تا 
10 آبان ماه از ساعت 17 تا 20 برگزار مى کند. مهدى 
تمیزى افزود: در این نمایشگاه به هنرمندانى پرداخته 
مى شود که با نقاشــى کار خود را آغاز کرده اند ولى 
ممکن است امروز به ویدیو آرت، چیدمان، مجسمه 

و ... گرایش پیدا کرده باشند.

وى با بیان اینکه این نمایشــگاه در نــوع خود ویژه 
است، ادامه داد: هرکدام از 72 هنرمند، تعداد چهار اثر 
از آغاز نقاشى، دوره میانى نقاشى و از اکنون خود به 
نمایشگاه ارائه کرده اند که مورد بازدید عالقه مندان 

قرار مى گیرد.
وى خاطرنشــان کرد: انتخاب هنرمندان به صورت 
فراخوان نبوده بلکه هنرمندانى انتخاب شده اند که 
بیش از 15 سال سابقه مستمر هنرى و زندگى در بوم 
اصفهان را داشته و همچنین فعالیت هنرى خود را با 

نقاشى آغاز کرده اند.

حدود دو هزار زنبوردار از اســتان اصفهان به مناطق 
جنوب کشور مهاجرت کردند.

کارشــناس مســوول زنبــور عســل ســازمان 
جهادکشاورزى استان اصفهان گفت: از 10 شهریور 
تاکنون این تعداد زنبوردار براى تولید عسل کنار از این 
استان به استان هاى جنوبى کشور همچون فارس، 

بوشهر ، هرمزگان و خوزستان مهاجرت کرده اند.
سید محمد مهدى طبائیان، شهرستان هاى نجف آباد 
، اصفهان ، شهرضا ، خوانسار وخمینى شهر از عمده 
تولید کنندگان عسل این اســتان برشمرد و افزود: با 

آغاز سرشمارى زنبورداران این استان از 6 تا 19 مهر 
پیش بینى مى شود حدود چهار هزار زنبوردار با 800 
هزار کلنى زنبور عسل در شهرستان هاى مختلف این 

استان در زمینه تولید عسل فعالیت  باشند.
وى به زنبورداران توصیه کرد در روزهاى آمارگیرى 
پیگیرثبت آمارشــان در سامانه باشــند. کارشناس 
مسوول زنبور عسل سازمان جهادکشاورزى استان 
اصفهان گفت: همچنین به زنبورســتان هاى بدون 
مجوز استقرار یا شمارش نشده، هیچگونه خدماتى 

داده نخواهد شد.

اصفهان نخستین شهرى اســت که قرارداد برنامه جامع 
آن با رویکرد جدید توســط اداره راه و شهرسازى استان 
اصفهان منعقد شــده و به تایید وزارت راه و شهرسازى 

رسیده و در دستور کار شهردارى قرار گرفته است.
به گزارش ایمنا، برنامه جامع شهر اصفهان براى نخستین 
بار در کشور و به صورت پایلوت در شهر اصفهان با رویکرد 
مشارکتى تدوین خواهد شد، بدان معنا که در تدوین این 
برنامه، ســهم داران یعنى همه افراد و گروه هایى که چه 
مثبت و چه منفى به طور مستقیم یا غیرمستقیم از برنامه 
تاثیر پذیرفته یــا بر آن تاثیر مى گذارند، دخیل و ســهیم 

خواهند بود.

«سید احمد حســینى نیا»، معاون شهرسازى و معمارى 
شــهردار اصفهان دربــاره برنامه جامع شــهر اصفهان 
با رویکرد نوین اظهــار مى کند: کالنشــهر اصفهان از 
ســوى وزارت راه و شهرســازى به عنوان پایلوت تهیه 
برنامه جامع انتخاب شد و این برنامه سیاست هاى کلى، 
اســتراتژى برنامه ریزى و آینده نگرى شهر را تا 25 سال 
آینده برنامه ریزى مى کند. وى تصریح مى کند: بر اساس 
دستور کار وزارتخانه راه و شهرسازى، تصمیم بر این است 

که در تهیه برنامه جامع یک رویکرد نوین دنبال شود.
معاون شهرســازى و معمارى شهردار اصفهان مى گوید: 
رویکرد تدوین برنامه جامع شهر اصفهان، از پایین به باال 

توأم با مشارکت ذى نفعان به خصوص شهروندان است که 
با تدوین آن به دنبال تعیین سیاســت هاى کالن توسعه 
شهر اصفهان در ابعاد مختلف اقتصادى، اجتماعى، زیست 
محیطى و... بر اساس مشارکت مردم و رسیدن به اجماع 
همگانى هستیم و به نوعى با تهیه این برنامه جامع نظام 

برنامه ریزى شهرى ایران دچار تغییر خواهد کرد.
وى با بیان اینکه اگر برنامه جامع در اصفهان خوب اجرا 
شود، مى تواند الگوى خوبى براى همه کشور باشد، ادامه 
مى دهد: با مشارکت شهروندان این تجربه خوب که براى 
نخستین بار آغاز شده، مى تواند منجر به یک برنامه جامعى 

شود که اصفهان را در مسیر توسعه پایدار قرار خواهد داد.

رئیس کمیســیون حمل ونقل شــوراى اسالمى شهر 
اصفهان با بیان اینکه یک ســوم بودجه شــهر به مترو 
اختصاص یافته اســت، تصریح کرد: 4100 میلیاردى 
اصفهان در مترو هزینه شــده و خط یــک مترو با 21 
ایستگاه فعال و توسط حدود 100 هزار نفر از مردم شهر 

در حال استفاده است.

امیراحمد زندآور  با اشــاره اینکه خط 2 مترو از ایستگاه 
دارك زینبیــه شــروع و به ســمت خیابــان کهندژ و 
خمینى شهر منتهى مى شود، افزود: این خط در دو قسمت 
24.7 کیلومتر خواهد بود که 14.7 کیلومتر آن در اولویت 
کار مدیریت شهرى اســت و در 27 شهریورماه ایستگاه 
دارك تا زینبیه به طول یک هزار و 616 متر حفارى آن 

به بهره بردارى رسید.
زندآور در خصوص اقدام الزم در تسریع کار خط 2 مترو 
گفت: خوشبختانه شهردار اصفهان هم قول مساعد دادند 
تا به موازات کار در ایستگاه زینبیه از سمت خیابان کهندژ 
هم حفارى شروع و در واقع به منظور کاهش زمان احداث 

حفارى ها به صورت دو طرفه انجام شود. 

فردي که با درج آگهی فروش ویژه بلیط هوایی اربعین در 
شبکه هاي اجتماعی تلگرام از شهروندان کالهبرداري 
می کرد توســط پلیس فتا استان شناســایی و دستگیر 

شد. 
سرهنگ «سید مصطفی مرتضوي» گفت: در پی شکایت 
یکی از شــهروندان مبنی بر اینکه فردي در شبکه هاي 

اجتماعی تلگرام مبلغ 20 میلیون ریال بابت فروش بلیط 
هوایی اربعین از وي کالهبرداري کرده اســت بررسی 

موضوع در دستور کار این پلیس قرار گرفت.
این مقام انتظامی بیان داشــت: شاکی با مشاهده آگهی 
فروش بلیط هوایی سفر به کربالي معلی با قیمت نازل 
در تلگرام روبرو شــده و جهت خرید وجه آن را بحساب 

شــخص مربوطه واریز کرده اســت در حالی که هیچ 
کاالیی دریافت نکرده و فروشنده نیز پاسخگوي تماس 

وي نبوده است.
ســرهنگ مرتضوي افزود: با بررسی هاي تخصصی در 
فضاي مجازي متهم دستگیر و جهت سیر مراحل قانونی 

تحویل مراجع قضائی شد.

دبیر هیئت پزشکى ورزشى استان اصفهان از اجراى طرح 
نسخه ورزشى براى کنترل و پیشگیرى از بیمارى هاى 

دیابت و پرفشار خونى در شهر اصفهان خبرداد.
مهدى محمدى در گفت و گو با ایســنا، اظهار کرد: 
با توجه به افزایش آمار شــهروندان مبتال به دیابت و 
بیمارهاى مرتبط با فشار خون که متاسفانه این آمار 
هر روز رو به افزایش اســت به دنبــال طرحى براى 

پیشگیرى و کنترل آن هستیم. 
وى افزود: در فاز اول مرحله نخســت «طرح نسخه 
ورزشى“ که از نیمه مهرماه آغاز و تا پایان سال ادامه 
دارد، مقرر شد تمام شش مرکز بهداشتى شمال شهر 
اصفهان جهت شناســایى و توجیه بیماران دیابتى و 
پرفشار خونى این افراد را به مرکز ارجاع دهند تا مراحل 
اولیه این طرح زیر نظر متخصصان پزشکى ورزشى و 
کارشناسان حرکات اصالحى و فیزیولوژى انجام شود.

دبیر هیئت پزشکى ورزشى استان اصفهان خاطر نشان 
کرد: این افراد تمرینات مرتبط و متناسب با بیمارى خود 
را در این طرح انجام مى دهند، در فاز دوم که به آموزش 
اختصاص دارد به افرادى که داراى مدرك کارشناسى 
در رشته تربیت بدنى هستند فراخوان داده مى شود و 
پس از بررسى و گزینش آنها،  نفرات منتخب انتخاب 
مى شــوند تا زیر نظر متخصصان پزشــکى ورزش، 
حرکات اصالحى و فیزیولوژى در طرح نسخه ورزشى 
قرار گیرند تا بتوانند به صورت مستقیم در مراکز به ارائه 

خدمات بپردازند. 
محمدى خاطر نشان کرد: فاز سوم طرح براى ما بسیار 
اهمیت دارد، و از سال آینده با فعال کردن تمام مراکز 
بهداشتى شــهر اصفهان و اســتان اجرایى مى شود 
تا بتوانیم تحول بزرگى در راســتاى ارائه خدمات به 

بیماران دیابتى و پرفشار خونى داشته باشیم.

مدیر امور زراعت ســازمان جهاد کشــاورزى استان 
اصفهان با پیش بینى کشــت 100 هــزار هکتار غله 
آبى براى کشــت پاییزه جدید، گفت: براى ســال آبى 
جدید 135 هزار هکتار کشت پاییزه در استان اصفهان 

خواهیم داشت.
محمودرضا افالکى در گفت وگو با ایسنا، در خصوص 
کشت تابستانه اســتان اصفهان طى سال آبى گذشته، 
اظهار کرد: در کشت تابســتانه نزدیک به 20 هزار تن 
محصول ذرت و صیفى جات در استان اصفهان کشت 

شد که تا چند روز آینده برداشت آن آغاز مى شود.
وى با بیان اینکه در کشــت تابســتانه حــدود هفت 
شهرستان از آب زاینده رود منتفع شدند، افزود: عملکرد 
کشــت ذرت در اصفهان مناسب بود، 80 درصد کشت 

تابستانه به ذرت اختصاص یافت.
مدیر امور زراعت ســازمان جهاد کشــاورزى استان 
اصفهان با اشــاره بــه برنامه جهاد کشــاورزى براى 

کشت پاییزه در سال آبى جدید، گفت: پیش بینى جهاد 
کشاورزى براى کشــت پاییزه حدود 100 هزار هکتار 

کشت غله آبى است. 
وى افزود: اگر آب زاینده رود باز نشــود، از تولید حدود 
30 هزار هکتار گندم استان که مربوط به شرق اصفهان 
است، کاسته مى شود، اما با توجه به ذخیره سد زاینده رود 
و برنامه ریزى هاى صورت گرفته پیش بینى تأمین آب 

شده تا بتوانیم کشت گندم آبى در استان انجام دهیم.
مدیر امور زراعت ســازمان جهاد کشــاورزى استان 
اصفهان با پیش بینى کشت دیم در ســال آبى جدید، 
گفت: نزدیــک 25 هزار هکتار گندم دیــم و پنج  هزار 
هکتار جو دیم خواهیم داشت. عالوه بر این پیش بینى 
کشت حدود 2 هزار هکتار کلزا و 100 هکتار چغندرقند 
شده است. به گفته افالکى، در مجموع براى سال آبى 
جدید 135 هزار هکتار کشت پاییزه در استان اصفهان 

خواهیم داشت.

موزه هنرهاى معاصر
  میزبان یک نمایشگاه «ویژه» شد  

دلیل  مهاجرت زنبورداران اصفهانى به جنوب

دورنماى اصفهان در ربع قرن آینده

حفارى خط 2 مترو دو طرفه انجام مى شود

کالهبرداري با شگرد فروش بلیط هوایی اربعین 

اجراى طرحى براى 
بیماران دیابتى و پرفشار خونى 

پیش بینى 100 هزار هکتار کشت پاییزه
 در استان اصفهان
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محمد صادقــى در فیلم هایى همچون «زخمــى»، «فرار 
مرگبار»، «پرده عشــق»، «وعده دیــدار»، «پایان نامه»، 
«الله»، «پرچم هاى قلعه کاوه»، «والیت عشق» و... جلوى 
دوربین رفته و بازى در ســریال هاى «دوران سرکشــى»، 
«بهشت گمشده»، «سال هاى مشروطه»، «شهر دقیانوس»، 
«کابوس»، «سایه روشن»، «از جنوب تا شمال»، «عمارت 
فرنگى»، «والیت عشــق»، «تصمیم منطقــى» و «قهر و 

آشتى» را نیز در کارنامه دارد.
وى در گفتگویى با خبرگزارى «تســنیم» درباره ماندگارى 
نقش ها و عالقه اش به سریال هاى پلیسى و معمایى صحبت 
کرده و گفته است که از حضور در نقش هاى تکرارى پرهیز 

مى کند.
آقاى صادقى، هنرنمایى شما را در سریال 
«مختارنامه» و چند صباحى قبل به  عنوان 
«مأمون عباســى» در «والیت عشق» 
نظاره گر بودیــم؛ کمتر جایى خوانده ایم 
که درباره نقش خودتان در «مختارنامه» 
صحبت کرده  باشید؛ ایفاى نقش «عبدا... 
 بن مطیع» چه چالش هایى براى شــما 

داشت؟
اطالعات زیادى درباره این نقش در کتب تاریخى وجود ندارد 
و همین موضوع، یکى از چالش هاى ایفاى این نقش بود؛ به 
هر حال او فردى واقعى در تاریخ است که باید نقشش به خوبى 

درمى آمد؛ «مختارنامه» اثر ارزشمندى است؛ داستان آن در 
مورد برهه و واقعه تاریخى بســیار بااهمیتى مى گذرد و طبعًا 
بازیگر عالقه دارد که در این کار ممتاز مشارکت داشته باشد. 
در دهه هاى 70 و 80 مجموعه هاى خوبى ساخته مى شد؛ تولید 
چنین آثارى حتماً حضور گروهى زبده و ممتاز از هنرمندان را 
مى طلبید؛ حضور در این پروژه ها آنقدر ارزشمند بود که همین 

موضوع براى بازیگر جذابیت داشت.
چطور شد داود میرباقرى شما را انتخاب کرد؟
من سه نوبت به «مختارنامه» دعوت شدم؛ اولین بار در شروع 
کار این اتفاق افتــاد؛ در آن زمان همه نقش ها موجود بود اما 
متأسفانه سر کار دیگرى بودم و نتوانستم به این پروژه ملحق 
شــوم. بار دوم وقتى بود که براى نقش «عمر سعد» با چند 
بازیگر و از جمله من گفتگو شــد که در نهایت مهدى فخیم 
زاده این نقش را با شایســتگى ایفا کرد. در نوبت سوم که به 
کار دعوت شــدم نقش هاى زیادى باقى نمانــده بود؛ در آن 
زمان نقش «عبدا... بن مطیع» به من پیشنهاد شد و چون دلم 
مى خواست در این کار فاخر حضور داشته باشم، آن را پذیرفتم؛ 
این نقش سیاسى است؛ در آن زمان با آقاى میرباقرى گفتگو 
کردم تا تعدیالتى در آن ایجاد و جنبه هاى دراماتیکش برجسته 
شود. البته قسمت هایى از بازى این نقش حذف شد که به نظرم 

بخش هاى پرانرژى و خوبى بود.
چرا این بخش ها حذف شد؟

صالحدید تهیه کننده و کارگردان اینطور بود؛ حتماً آنها دالیل 

موجهى براى این کار داشته اند.
به چه ژانرى عالقه دارید؟

من کارهاى تاریخى و پلیسى را خیلى دوست دارم؛ همچنان 
که مى دانید من در کارنامه ام از این نوع کارها زیاد دارم؛ این 
دو مقوله خیلى هم به یکدیگر مرتبط نیستند اما آنها را دوست 

دارم و به نظرم سرشار از جذابیت هستند.
چرا کارهاى تاریخى و پلیســى برایتان 

جذابیت دارند؟
 وقتى شخصیت هاى تاریخى را بازى مى کنى، 

گویى که در جــاى دیگــرى و دوران دیگرى 
زاده شده اى. به همین دلیل کارهاى تاریخى تجربه 

خاصى اند، زیرا نیاز به تالش دارند؛ بازیگر باید شــکاف 
زمانى و مکانى را به نوعى طى کند، به همین دلیل تجربه 
بدیعى است، البته کارهاى تاریخى به دلیل همان شکاف 
تاریخى دشوارند. کارهاى پلیســى و معمایى هم در همه 
جاى دنیا جزو محبوب ترین ها هســتند؛ مردم این آثار را 
خیلى مى پسندند. مهدى فخیم زاده کارهاى پلیسى خوبى 
مى سازد و همکارى هایى که با او و دیگران در ژانر پلیسى 

داشته ام، بسیار لذت بخش بوده است. 
نقشى هست که ایفا کرده باشید و به طور 

خاصى دوستش داشته باشید؟
نقش «مأمون عباسى» که در سریال «والیت عشق» بازى 
کردم در خاطرم ماندگار و تثبیت شده است؛ مدت زمان زیادى 

سر این کار بودیم و نقش دوست داشتنى بود.
شما هم با مشــکل پیشنهاد نقش هاى 

تکرارى رو به رو هستید؟
بله و به شدت هم از ایفاى نقش هاى تکرارى پرهیز مى کنم؛ 
وقتى یک نقش را ایفا مى کنى و خــوب درمى آید، بعد از آن 
چندین نقش مشابه پیشنهاد مى شــود که به نظر من ایفاى 

آنها لطفى ندارد.
االن مشغول چه کارى هستید؟

مشــغول بازى در فیلم ســینمایى 
«الله» هستم که تا یک ماه دیگر 
تمام مى شود؛  فیلمنامه اى 

را هــم خوانــده ام کــه 
ســریالى تاریخى است و 

به تاریــخ معاصر مى پردازد؛ 
ممکن اســت در ایــن پروژه هــم حضور 

داشته باشم.
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 شــکاف 
لیل تجربه 
مان شکاف 
هم در همه 
م این آثار را 
یسى خوبى 
 ژانر پلیسى 

د و به طور 

شق» بازى 
زمان زیادى 

سر این کار بودیم و نقش دوست داشتنى بود.
شما هم با مشــکل پیشنهاد نقش هاى 

تکرارى رو به رو هستید؟
بله و به شدت هم از ایفاى نقش هاى تکرارى پرهیز مى کنم؛ 
وقتى یک نقش را ایفا مى کنى و خــوب درمى آید، بعد از آن 
پیشنهادمى شــود که به نظر من ایفاى چندین نقش مشابه

آنها لطفى ندارد.
االنمشغول چه کارى هستید؟

مشــغول بازى در فیلم ســینمایى 
«الله» هستم که تا یک ماه دیگر 
تمام مى شود؛  فیلمنامه اى 

را هــم خوانــده ام کــه 
ســریالى تاریخى است و 

به تاریــخ معاصر مى پردازد؛ 
ممکن اســت در ایــن پروژه هــم حضور 

داشته باشم.

محمد صادقى:

 «مأمون عباسى» ماندگارترین نقش در ذهنم شد

اکران فیلم سینمایى «کروکودیل» با بازى رضا یزدانى آغاز شد. این فیلم به نویسندگى و کارگردانى مسعود تکاور در 
هفته اول اکران با فروش خوبى در گیشه همراه بوده است. قرار است به زودى رضا یزدانى دو قطعه اختصاصى براى 
این فیلم منتشــر کند که یکى از ترانه هاى این سریال سروده روزبه بمانى اســت. کورش تهامى، اندیشه فوالدوند، 
الهه حصارى، افسانه چهره آزاد، رامتین خداپناهى و حســین مهرى از جمله همبازى هاى یزدانى در فیلم سینمایى 

«کروکودیل» به تهیه کنندگى عزت ا... جامعى ندوشن هستند. 
از سوى دیگر تور جهانى کنسرت هاى رضا یزدانى قرار است به زودى آغاز شود و اولین مقصد قطعى او شهر تورنتو کانادا 
خواهد بود. خواننده آلبوم «درهم» روز یازدهم آبان برابر با دوم نوامبر در این شهر به دیدار دوستدارانش خواهد رفت. 
رضا یزدانى این روزها با وجود تعطیالت کنســرت هاى داخلى روزهاى پرکارى را ســپرى مى کند. چرا که در حال 

هم هست که هر شب از شبکه اول پخش مى شود و حاضر خواننده تیتراژ سریال «ترور خاموش» 
براى این سریال منتشر مى کند.به زودى یک اثــر جدید هم 

روزهاى پرکارى رضا یزدانى 

پس از انتقادات وارد شده به جوان تر شدن «ستایش» در فصل جدید نسبت به فصل دوم و پاسخ تهیه کننده این سریال 
به مخاطبان رضا رفیع، شاعر طنزپرداز در رابطه با همین موضوع یک شعر سروده است.

فصل سوم سریال «ستایش» در حالى آغاز شد که انتقادهاى وارد شده به گریم نرگس محمدى، بازیگر نقش «ستایش» 
در این فصل بسیار باال گرفت. در پاسخ به این انتقادها آرمان زرین کوب، تهیه کننده این سریال در پاسخ به انتقاد مخاطبان 
که چرا «ستایش» جوان تر شده است گفت: به این دلیل که مشخص است «ستایش» به آرامش رسیده و به  ظاهر خود 
مى رسد. در رابطه با همین موضوع رضا رفیع، شاعر طنزپرداز، براى تغییر گریم «ستایش» در فصل جدید یک شعر طنز 

سروده و در استورى اینستاگرام خود منتشر کرده است او در این متن نوشته:
«یکى را دیدمش نسبت به سابق

زچل سالى به سى سالى پریده
به او گفتم مگر بوتاکس کردى؟

بگفتا نه، به آرامش رسیدم»

رضا رفیع براى جوان تر شدن «ستایش» 
شعر طنز سرود

مجید انتظامى که آهنگســازى پروژه هاى بســیارى را 
در ســینماى ایران برعهده داشــته اســت، در گفتگو با 
«خبرآنالین» از ســاخت موســیقى فیلم «بوى پیراهن 
یوســف» حرف هاى جالبى زده که در ادامه بخشــى از 

اظهارات او را مى خوانید.
براى فیلم «بوى پیراهن یوسف» بارها و بارها نوشتم. مثًال 
براى صحنه تونل هر بار مى نوشتم و آقاى حاتمى کیا روى 
دستگاه مى شنید و مى گفت خیلى عالى است و من همین 
را مى خواهم. باز تا مى رفت خانه من دوباره مى نوشتم تا به 
چیزى که خودم دلم مى خواست برسم. باالخره یک نیمه 
شــبى کار را تمام کردم و همان موقع زنگ زدم که آقاى 
حاتمى کیا گفت مى دانى االن ساعت چند است؟ اصًال روز و 
شب را متوجه نمى شدم و شام و ناهار را فراموش مى کردم. 
یا آنجایى که دور میدان مى چرخند من براى خودم داستانى 
درست کرده بودم. همیشه همین کار را مى کردم. خیلى از 
فیلم ها یک صحنه هایــى از آن درنمى آمد من براى خودم 
تصویرســازى مى کردم و تصویرى که در فیلم درنیامده 
بود در ذهن خودم ترســیم مى کردم و براساس آن ذهنیت 
موسیقى آن را مى نوشــتم. مثًال کارگردان یک پرسوناژ را 
جلوى یک دیوار ایســتانده و دوربین به صورت او نزدیک 
مى شــود، نظر کارگردان این بوده که مثًال این شخصیت 
االن به گذشــته اش در جبهه یا دوران اسارت فکر مى کند 
ولى فالش بکى نداشتیم. من در ذهن خودم آن را مى چیدم 
و سعى مى کردم براســاس ذهنیت خودم جلو بروم و چون 
ذهنیت کارگردان این بوده و درنیامده بود، موسیقى روى 
فیلم مى نشست. گاهى هر کس از درمى آمد، اتود را برایش 

مى گذاشتم. بابا، دوستانم، خانمم.

«خون شد» ساخته جدید مسعود کیمیایى با بازى هومن برق نورد، سعید آقاخانى و سیامک انصارى جلوى دوربین رفت. مسعود کیمیایى، کارگردان سرشناس کشورمان بعد از چند 
سال دورى از سینما با فیلم جدید «خون شد» به سینماها مى آید.

مســعود کیمیایى، کارگردان نامدارى که ســاخت فیلمى چون «گوزن ها» را در کارنامه هنرى اش دارد چند ماه پیش در یک گفتگو درباره داستان فیلم «خون شد» به این موضوع 
اشاره کرد که داستان «خون شد» به مثابه خانه اى قدیمى است که همه چراغ هایش خاموش بوده و هیچکس نیز در اتاق هایش ساکن نیست در این میان یکى از ساکنین این خانه 
مى آید و همه چراغ ها را روشن مى کند. سعید آقاخانى، سیامک انصارى، لیال زارع، نسرین مقانلو، هومن برق نورد، سیامک صفرى و... بازیگران فیلم «خون شد» را تشکیل مى دهند. 
علیرضا زرین دست هم در ششمین همکارى اش با کیمیایى مدیریت فیلمبردارى «خون شد» را بر عهده دارد. مسعود کیمیایى، کارگردانى که ساخت فیلم هاى ماندگارى را در کارنامه 

هنرى اش دارد به احتمال قوى با «خون شد» در سى و هشتمین جشنواره فیلم فجر حاضر مى شود و اولین نمایش این فیلم در این جشنواره خواهد بود.

پیش تولید فیلم ســینمایى «پیتوك» به انتها نزدیک شد و به 
زودى کلید مى خورد. مهتاب کرامتى اولین بازیگرى است که با 

این فیلم قرارداد بسته و جلوى دوربین مى رود .
در خالصه داستان «پیتوك» با موضوع اجتماعى آمده: «وقتى 

میز بیلیارد از توپ ها خالى میشــه، پیتوك وسط 
اون میز تنها مى مونه، تنهاى تنها...»

«پیتوك» اولین فیلم بلند ســینمایى سید مجید صالحى است 
که لوکیشن هاى آن در تهران است و با هدف حضور در سى و 

هشتمین جشنواره فیلم فجر تولید مى شود .
تهیه کنندگى این فیلم ســینمایى بر عهده سید محمد قاضى 
است و نویسندگى آن را امیر رضا نورى پرتو و صادق خوشحال 

انجام داده اند.

علیرضا خمســه با تأکید بر دشــوارى هاى ســاخت 
سریال هاى کمدى، درباره کاهش تولیدات در این 
ژانر تصریح کرد: نیروى انسانى کافى در این ژانر 

پرورش داده نشده است.
این بازیگر درباره  کاهش چشمگیر سریال هاى 
کمدى برغم اســتقبال مردم گفت: علت کمبود 
کار کمدى این است که ساخت آن در همه جاى 
دنیا ســخت تر از کارهاى دیگر است؛ یعنى ژانر 
کمدى بر عکس تصور عموم به هیچ وجه ســاده 

نیست و آدم هاى خودش را نیاز دارد.
او ادامه داد:  در هر کشــورى تعدادى کمدین  وجود 
دارد که با فرهنگ آن کشور آشنا هستند و مى توانند 
مردم سرزمین خودشــان را بخندانند؛ در کل تعداد 
آدم هایى که در همه جــاى دنیا کار کمدى مى کنند 
محدود است. خود انگلستان که مهد کمدى است 
یک «چارلى چاپلین» دارد و با فاصله زیاد «مستر 
بین» پیدا شده اســت تا جاى «چارلى چاپلین» 

را بگیرد.
خمسه خاطرنشان کرد: کمدین هاى تلویزیونى 
هم تعدادشان نســبت به ژانرهاى دیگر محدودتر 
است چون ژانر دشوارى اســت. اگر مى بینیم تعداد 
این تولیدات در تلویزیون یا شــبکه نمایش خانگى 

قطره اى اســت یکى از علت هایش این مسئله است 
و دلیل دیگرش هم این اســت که مــا باید آدم هایى 
را براى کار کمدى پرورش مى دادیم. همه جاى دنیا 
کمدى بر اساس کمدین متولد مى شود؛ یعنى قبل از 
اینکه کمدى یا شاخه اى از کمدى بخواهد متولد شود، 
یک کمدینى باید متولد شده باشد؛ تولد کمدین منظور 
سیستم فرهنگى هنرى کشور است که باید حاصلش 

کمدین هاى تازه اى باشد که وارد این ژانر مى شوند.
او خاطرنشــان کرد: کار کمدى در کشــور ما از بقیه 
کشورها سخت تر اســت؛ چون ویژگى بارز آن انتقاد 
کردن است. اگر کمدى رویکرد انتقادى نداشته باشد 
از معنى و اصالتش خارج مى شود اما در جامعه اى که 
سوءتفاهم پررنگ اســت، اتفاق کمدى کمتر پیش 

مى آید.
او دربــاره  جایگزینــى کارهاى قوى ســالیان قبل 
تلویزیون با کمدى هاى ســخیف این روزها، گفت: 
ساخت کارهاى بى کیفیت و ضعیف راحت تر است؛ در 
حالى که ساخت کمدى هاى اصیل و ارزشمند دشوارتر 
اســت. در همه حرفه ها هم همینطور است شما اگر 
بخواهید یک محصول بى کیفیت ارائه بدهید آسان تر 
اســت تا بخواهید محصولى را ارائه دهید که بتواند با 

دنیا رقابت کند. 

وبى شب ی ب ریخ ر ى ىو ر و ل صالحدید تهیه کننده و کارگردان اینطوربر

پیش تولید فیل
زودى کلید مى
این فیلم قرارد
در خالصه داس
میز بیلیارد از تو
اون میز تنها مى

فیلم سینمایى «ماجراى نیمروز-رد خون» چهارمین ساخته محمدحسین مهدویان در مقام کارگردان اکران 
سراسرى خود در سینماهاى تهران و شهرستان ها را آغاز کرد. 

اکران دومین نسخه از فیلم سینمایى «ماجراى نیمروز» در حالى رخ مى دهد که این کارگردان سینما هم اکنون 
تولید فیلم سینمایى «درخت گردو» را آغاز کرده است، فیلمى که با حضور پیمان معادى مى تواند یکى از آثار 

جنجالى سى و هشتمین جشنواره فیلم فجر لقب گیرد. 
محمدحسین مهدویان بعد از ساخت فیلم «ماجراى نیمروز» که در جشنواره فیلم فجر توانست سیمرغ بلورین 
بهترین فیلم و سیمرغ بلورین بهترین فیلم از نگاه تماشاگران را به دست آورد، سراغ قسمت دوم این فیلم رفت. 
هر چند این فیلم در سى و هفتمین جشنواره فیلم فجر نتوانست موفقیت هاى نسخه اول را تکرار کند اما امید 

زیادى را به اکران پاییزه دارد. 
مهدویان بدون شک یکى از استعدادهاى درخشان سینماى ایران در سالیان اخیر محسوب مى شود که فارغ 
از نقدهاى تخصصى و غیر تخصصى به هیچ وجه نمى توان تأثیر وى را در چهار ســال گذشته سینما کتمان 
کرد. کارگردانى که به خوبى با سینماى مستند آشنایى داشته و حال سبکى تلفیقى از مستند و سینما از خود به 

جا گذاشته است.
محمدحسین مهدویان پس از موفقیت هاى بسیارى که براى ساخت «ایستاده در غبار» و «ماجراى نیمروز» 
کسب کرد به ســراغ فیلمنامه «التارى» رفت. فیلمى که هر چند در جشنواره فیلم فجر نتوانست به موفقیت 
برسد، اما در بخش فروش یکى از پرفروش ترین آثار سال 1397 لقب گرفت. وى بعد از شکست نسبى در سى و 
ششمین جشنواره فیلم فجر حال بار دیگر به سراغ سبک اصلى خود یعنى آثار مستند سینمایى رفته و مى خواهد 

موفقیت هاى «ماجراى نیمروز» و «ایستاده در غبار» را تکرار کند. 
هادى حجازى فر، بهنوش طباطبایى، محسن کیایى، هستى مهدوى ، حسین مهرى، مهدى زمین پرداز، امیر احمد 

قزوینى و با حضور جواد عزتى بازیگران اصلى قسمت دوم «ماجراى نیمروز» هستند.
فیلم سینمایى «ماجراى نیمروز 2» ادامه اى بر نسخه اول این فیلم و این بار درباره عملیات مرصاد خواهد بود. اثر 
با همان حال و هواى «ماجراى نیمروز یک» ساخته شده و مى خواهد به نوعى بازگشت موفقیت آمیزى براى 

کارگردان جوان سینما لقب گیرد.

آغاز اکران «ماجراى نیمروز 2» از روز گذشته

روایت مجید انتظامى
 از ساخت موسیقى «بوى پیراهن یوسف»

نیمه شب به حاتمى کیا زنگ 
زدم و گفتم باالخره تمام شد

ساخته جدید
 مسعود کیمیایى
 جلوى دوربین رفت

مهتاب کرامتى بازیگر «پیتوك» شد

پ ها خالى میشــه، پیتوك وسط 
ى مونه، تنهاى تنها...»

است و نویسندگى آن
انجام داده اند.
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علیرضا خمسه: کار کمدى در کشور ما از تته
بقیه کشورها سخت تر است 
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 شرط بندى پدیده اى شوم است که در سالهاى اخیر به جان فوتبال 
دنیا افتاده و مدتى است به فوتبال ایران هم نفوذ کرده و برخى 
بازیکنان و عوامل تیم ها را درگیر خود کرده اســت. 
شرط بندى در دنیاى فوتبال ساز و کار گسترده اى 
دارد و ترنــور مالى این ســایتها که بعضا در 
ایران با نام انحرافى «پیش بینى» فعالیت 
مى کنند، بسیار باال بوده و گردانندگان آن 
درآمدهاى چند ده میلیاردى ساالنه دارند.
چندى پیــش یکى از فوتبالیســت هاى 
ســابق که به تازگى بــه جرگه 

پیشکسوتان پیوســته، امتیاز یکى از تیمهاى معروف را خریدارى 
کرد تا نقش مالک را در این تیم بازى کند. اما برخى منابع نزدیک 
به این تیم معتقد بودند این مالک جوان از فعاالن در عرصه شرط 
بندى است و ممکن است حضور وى در نقش مالک بى ارتباط به 

فعالیت هاى وى در شرط بندى نباشد.
از یکى دو سال گذشته برخى از ستاره هاى سابق فوتبال ایران که 
خیلى زود با دنیاى بازى کردن تحت تاثیر حاشیه هایى که داشتند 
خداحافظى کرده و کفش ها را آویختند، به صورت رسمى و علنى 
خارج از کشور وارد عرصه شرط بندى شدند و حتى سایتهایى را هم 
با همین محوریت کارى مدیریت مى کنند. این ستاره هاى سابق 
فوتبال ایران این روزها درآمدى سرشار از راه شرط 

بندى در فوتبال دارند.
یکى از لژیونرهاى جوان کشــورمان که به اعتقاد بســیارى از 
کارشناسان مى تواند آینده اى درخشــان در فوتبال دنیا داشته 
باشــد، اخیرا با برخى از ایرانى هاى خارج از کشور که دستى در 
آتش شرط بندى دارند روابط حســنه اى پیدا کرده و حتى گفته 
مى شــود خرده فعالیت هایى را هم در این خصوص آغاز کرده 
اســت. این لژیونر جوان که از یک تیم پرطرفدار با سر و صداى 
زیاد به یک تیم خارجى پیوست، اگر در ارتباطاتش و مسیرى که 
قرار گرفته تجدید نظر نکند، شاید مسیر فوتبالش هم منحرف 
شده و او هم مجبور شود مثل برخى هاى دیگر خیلى زود کفش ها 

را آویزان کند.

ل ب و ن ج ب یر ى ه ر وم ى ی ىپ ب ر
دنیا افتاده و مدتى است به فوتبال ایران هم نفوذ کرده و برخى 
بازیکنان و عوامل تیم ها را درگیر خود کرده اســت. 
و کار گسترده اى شرط بندىدر دنیاى فوتبالساز

دارد و ترنــور مالى این ســایتها که بعضا در 
ایران با نام انحرافى «پیش بینى» فعالیت 
مى کنند، بسیار باال بوده و گردانندگان آن 
درآمدهاى چند ده میلیاردى ساالنه دارند.

فوتبالیســت هاى  چندى پیــش یکى از
ســابق که به تازگى بــه جرگه 

ى ه ی ز ى ی ز ی پیو ن و پی
کرد تا نقش مالک را در این تیم بازى کند. اما

به این تیم معتقد بودند این مالک جوان از فعاال
وى در نقش بندىاست و ممکن است حضور

فعالیت هاى وى در شرط بندى نباشد.
از یکى دو سال گذشته برخى از ستاره هاى سا
خیلى زود با دنیاى بازى کردن تحت تاثیر حاش
خداحافظى کرده و کفش ها را آویختند، به صو
خارج از کشور واردعرصه شرط بندى شدند و ح
با همین محوریت کارى مدیریت مى کنند. این
فوتبال ایران این روزها درآمدى

شرط بندى باز هم قربانى مى گیرد؟

مدیرعامل پیشین باشگاه ذوب آهن اعالم کرد آخرین پرونده 
باقى مانده از دوران مدیریت او در حال حل شدن است.

 ســعید آذرى در دوران مدیریت خود در باشــگاه ذوب آهن 
اقدامات زیادى انجام داد که اکثر آنها به اتمام رســید. او پس 
از حضور در باشگاه فوالد خوزســتان گفت که تنها یک کار 
نیمه تمام در ذوب آهن دارد و آن هم پرونده شــکایت از رضا 

شکارى است.
شکارى چند سال پیش از ذوب آهن به فوتبال روسیه ترانسفر 
شد که از همان زمان باشگاه ذوب آهن نسبت به این انتقال و 
نحوه جدایى این بازیکن معترض شــد و این پرونده کماکان 

مختومه نشده است.
 حاال جدیدترین به روز رســانى مربوط به پست اینستاگرامى 
سعید آذرى اســت. این مدیر پیشــین ذوب آهن در صفحه 
شــخصى خود اعالم کرده کــه راى فیفا بــه زودى صادر 

مى شود. او مى گوید پیروزى در پرونده مربوط به شکارى و 
باشگاه هاى روسیه اى نزدیک است و تیم وکالى به خدمت 
گرفته شده توسط ذوب آهن در آستانه پیروزى نهایى در این 

پرونده هستند.
 به گفته آذرى، براى رضا شکارى و باشگاه 

روبین کازان نامه اى فرســتاده شده و 
تا روز چهارم اکتبــر به آنها فرصت 

ارسال دفاعیات داده شده است.
 آذرى در انتها به شکلى کنایه آمیز 
ابراز امیدوارى کرد که در صورت 
پیروزى نهایــى در این پرونده، 
شخص دیگرى سعى نکند این 

اتفاق را به نام 
خود بزند.

آذرى همچنان علیه شکارى و روس ها

 شکست استقالل در داربى، وضعیت این تیم را براى بازى هفته آینده هم خطرناك تر کرد. فصل 
گذشته آبى پوشان بعد از باختن داربى که در شرایطى شبیه این بازى و با هدر رفتن یک پنالتى رقم 
خورده بود، تا یکى دو هفته درگیر حاشیه هاى این شکست بودند و با افت روحى ناشى از آن باخت 
در بازى بعدى مقابل سایپا هم متوقف شدند تا عمال 5امتیاز حساس را از دست داده باشند. این 
بار هم بدشانسى استقالل این است که در هفته بعد از داربى، بازى سختى در پیش خواهد داشت. 
آبى ها باید به زمین ذوب آهن بروند که خودش هم مثل استقالل بعد از 4هفته هنوز در حسرت 
اولین پیروزى است. تیم علیرضا منصوریان با 3تساوى و یک باخت فقط یک امتیاز دارد و بازى 

پنجشنبه فقط یکى از این تیم ها را مى تواند از بحران خارج کند

بحران با کدامیک وداع مى کند؟

محمد مومنى
جدال ذوب آهن - اســتقالل براى علیرضــا منصوریان 
خاطرات نه چنــدان مطلوبى دارد. در لیــگ هفدهم این 
مربى مقابل ذوبى ها با هدایت امیر قلعه نویى در ورزشگاه 
آزادى با نتیجه 1-1 متوقف شــد تا از اســتقالل برود و 
طوالنى تریــن کنفرانس مطبوعاتى تاریــخ با 80 دقیقه 

رقم خورد. حاال شرایط به گونه اى رقم خورده تا علیرضا 
منصوریان بتوانــد انتقــام آن دوران را از تیم محبوب و 
سابقش بگیرد. استقاللى که از او به عنوان عشق و آرزوى 
کودکى ســخن گفت اما به بدترین شکل ممکن از جمع 
آن ها جدا شــد تا مدت زیــادى را دور از میادین و فضاى 
فوتبالى باشد. حاال اســتقالل از چهار بازى تنها دو بازى 
به دست آورده و دربى حســاس تهران را به رقیب سنتى 
واگذار کرده است. موضوعى که فشار را بر یکى از دو تیم 
بزرگ پایتخت اضافه مى کند. ذوب آهن در صورت برترى 
برابر استقالل مى تواند باعث اتفاقاتى غیر منتظره شود. اما 
از طرفى دیگر نباید شرایط ذوب آهن را دست کم گرفت. 
سبزپوشان اصفهانى تا به اینجا بردى را به دست نیاورده اند 
و در صورت عدم نتیجه گیرى مقابل آبى ها در هفته پنجم 
وارد حاشــیه هاى مختلفى خواهند شــد. به خصوص که 
تغییرات مدیریتى و فنى در این باشگاه زیاد بوده و امکان 

هر تصمیمى وجود دارد

حالشان را بگیر داش على!

جونیور براندائو مهاجم برزیلى پرسپولیس با وجود تمجید کالدرون 
از او اما باز هم نمایش ضعیفــى ارائه کرد و مثل دیدار با صنعت نفت 
آبادان کارى از پیش نبرد. جونیور به صورت کلى اصًال در جریان بازى 
نبود و قطعًا اگر قرار باشد سه بازیکن کم اثر پرسپولیس در این دربى 
را انتخاب کنیم یکى از آنها همین مهاجم برزیلى است که نشانى از 
فورواردهاى قابل و حتى متوسط هموطنش که در فوتبال حوزه 
خلیج فارس سال هاست کار مى کنند، ندارد. جونیور نه موفق شد 
خط دفاع حریف را تحت فشار قرار دهد و از آنها توپگیرى کند، 
نه در کارهاى ترکیبى و پى ریزى حمالت کارى از پیش برد و نه 
ضربه اى به طرف دروازه حریف داشت تا دل مان را خوش کند. 
او در تمام زمانى که در میدان بود عمًال هیچ کار مثبتى انجام 

نداد تا در نهایت تعویض شود.
او نه تنها کار مثبتى براى تیمش انجام نداد بلکه یکى دو بار مانع از 
گلزنى سرخ ها شد. این مهاجم برزیلى هیچ وقت در زمان درست 
و جاى درست نبود و هرگز نتوانست در موقعیت گلزنى قرار 
بگیرد. در واقع خط حمله پرســپولیس باز هم روز بدى را 
پشت سر گذاشت هر چند علیپور با وجود نمایش ضعیفش 
حداقل یک شــوت خوب در این بازى زد اما جونیور هیچ 
کارى از پیش نبرد. در شــروع نیمــه دوم نیز جونیور در 
شرایطى که مى توانست با پاســى دقیق تیمش را در 
موقعیت عالى گلزنى قرار دهد دچار اشتباه شد تا این 
شانس را هم با کم دقتى و کم توانى خود از دست 
داده باشــد. با این نمایش اگر کالدرون به این 
مهاجم مقابل سپاهان بازى دهد باید در دانش 
فنى سرمربى آرژانتینى سرخ ها شک کنیم. هر 
چند ســپاهانى ها خیلى دوست دارند جونیور بازى 

کند تا پرسپولیس به نوعى ده نفره باشد!

سپاهانى ها عاشق 
جونیور هستند!

کاپیتان تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان گفت که در بازى روز پنجشنبه، تساوى به درد آنها و استقالل نمى خورد.
 قاسم حدادى فر با اشاره به شرایط تیمش و بازى فردا با استقالل گفت: وضعیت تیم ما خوب است، درست است که 
خوب امتیاز نگرفتیم ولى خوب فوتبال بازى مى کنیم. این هفته میزبان اســتقالل هستیم و تالش مى کنیم برنده از 
زمین بیرون بیاییم. مى دانیم بازى سختى در پیش داریم چون استقالل تیم باکیفیتى است و بازیکنان بسیار خوبى دارد. 
بازى هاى ذوب آهن و استقالل که در اصفهان برگزار مى شود همیشه جذاب است. سال قبل در اصفهان مساوى کردیم 

و در تهران باختیم و امیدوارم در این بازى برنده از زمین بیرون بیاییم.
 وى در پاسخ به این پرسش که «آیا تیمش مى تواند اولین برد فصل را برابر استقالل به دست بیاورد؟» تاکید کرد: میزبان 
هستیم و باید برنده شویم. تاکنون بردى به دست نیاورده ایم و مساوى در این بازى به دردمان نمى خورد. مساوى به 
درد استقالل هم نمى خورد چون آنها هم از لحاظ امتیازگیرى شرایط خوبى نداشته اند و دنبال برد هستند. امیدوارم برابر 

استقالل نمایش خوبى داشته باشیم و سه امتیاز را بگیریم.
کاپیتان ذوب آهن در ارتباط با انگیزه هاى شخصى علیرضا منصوریان برابر تیم سابقش تصریح کرد: منصوریان یک 
استقاللى تمام  عیار است ولى در حال حاضر هدایت ذوب آهن را بر عهده دارد. منصوریان به ذوب آهن تعصب دارد و 
شبانه روز تالش مى کند تا تیم نتیجه بگیرد. امیدوارم خواسته هاى این مربى را در زمین پیاده کنیم و در بازى با استقالل 

برنده شویم. از هواداران هم مى خواهیم که براى حمایت ذوب آهن به ورزشگاه بیایند.

فرمان کاپیتان
 براى حمله به 
نوار تساوى ها

خرید تابستانى استقاللى ها امشب در نصف جهان تقابل خاصى مقابل استاد 
و به نوعى کاشف اصلى خود در فوتبال ایران خواهد داشت.

آرش رضاوند در حالى امسال توانست صاحب پیراهن شماره 
88 استقالل شود که رسیدن به جایگاه فعلى را به نحوى 
مدیون علیرضا منصوریان در نفت تهران است. کاپیتان 
سابق استقاللى ها بعد از این که استعداد رضاوند را در 
تیم هاى پایه باشگاه کشــف کرد به محض قبول 
مسئولیت فنى نفت زمینه انتقال آرش رضاوند به 
تیمش را فراهم و طى دو سال از او بازیکنى در 

سطح اول باشگاهى ایران ساخت.

منصوریان در خصوص رضاوند اعتقاد داشــت او توانایى تبدیل شــدن به 
مجتبى جبارى دو را دارد به شــرطى که نصایح فنــى را خوب گوش کند. 
کاپیتان سابق آبى ها وقتى سرمربى استقالل شد تالش زیادى کرد تا بتواند 
رضاوند را به جمع شاگردانش در این تیم اضافه کند اما این اتفاق رخ نداد تا 
آرش بعد از دو فصل بازى براى سایپا به تیم محبوبش بازگردد و این روزها 

به یکى از مهره هاى کلیدى استراماچونى تبدیل شود.
رضاوند کــه در دربى 90 تا دقیقــه اى که در میدان بــود عملکرد خوبى از 
خود نشــان داد حاال یکى از امیدهــاى اصلى طرفداران ایــن تیم در نبرد 
حساس فرداشب با استاد سابقش در اصفهان است. آرش که خوب مى داند 
برنامه هاى تاکتیکى منصوریان به چه شکل اســت قطعا مى تواند در کنار 

بازیکنى مثل فرشید اسماعیلى کفه ترازو را به سود استقالل سنگین تر کند.

خرید تابستانى استقاللى ها ام
و به نوعى کاشف اصلى
آرش رضاوند د
88 استقالل
مدیون ع
سابق ا
تیم ه
مس
تی
س

کشفى علیه على منصور

در آستانه جدال حساس و پرحاشیه دو تیم 
مطرح تهران و اصفهان در ورزشگاه آزادى 
کمیته انضباطى به عوامل هر دو باشگاه و 

طرفداران آنها اولتیماتوم داد.
بعد از اتفاقات تلخى که در بازى هاى فصل 
گذشته پرسپولیس با سپاهان رقم خورد و 
حاشیه هاى این اتفاقات دامن گیر فوتبال 
باشگاهى ایران و سالمت طرفداران شد، 
رئیس کمیته انضباطى پیش از رویارویى دو 
تیم در هفته پنجم لیگ برتر به آنها هشدار 
داد که دقت الزم را داشــته باشند تا جدال 

تماشایى و بدون حاشیه اى داشته باشند.
اسماعیل حســن زاده با اشــاره به این که 
کمیته انضباطى به دنبال تامین ســالمت 
بازى هاى لیگ است به عوامل و طرفداران 
دو باشگاه پرسپولیس و سپاهان اولتیماتوم 
داد که تمامى حرکات آنها رصد مى شود. او 
گفت:« ما ماموریم راى منصفانه، عادالنه 
و متناســب بدهیم مســلما در اسپانیا هم 
تمهیدات بازى بارســلونا و رئال مادرید با 
دیگر بازى ها فرق مى کنــد از همین رو 
بــراى بازى ســپاهان و پرســپولیس که 
مهمترین بازى این هفته است و خواهش 
من از عوامل تیم، بازیکنان و هواداران این 
است همکارى کنند تا بازى خوب و بدون 
حاشیه اى داشته باشیم اگر این طور نباشد 

تنبیه شدید خواهیم داشت».

واى به حالتان اگر....

 سیدجالل حسینى که در فاصله دو روز مانده تا دربى 90 از ناحیه شکم دچار آسیب دیدگى 
شده بود، همچنان در تمرینات گروهى تیمش غیبت دارد و به تمرینات اختصاصى مشغول 
اســت. دکتر رضا حقیقت در مورد آخریــن وضعیت او گفت: «خوشــبختانه مصدومیت 
سیدجالل برطرف شده است و او مشــکلى براى بازى و تمرین کردن ندارد. دیروز هم زیر 
نظر کادرپزشکى و مربى بدنساز تیم تمرین خود را انجام داد. سیدجالل مى تواند در بازى با 
سپاهان به میدان برود و این بازیکن مشکلى براى بازى کردن ندارد.» از آنجا که سیدجالل 
در تمرینات گروهى سرخپوشان غیبت داشته، بعید است که کالدرون نام این بازیکن را در 

ترکیب اصلى سرخپوشان براى دیدار مقابل سپاهان قرار دهد.

حال جالل خوب است

تیم سومقاییت آذربایجان این هفته در دیدارى حساس به مصاف قره باغ مى رود.
هفته ششم لیگ آذربایجان از روز جمعه آغاز مى شود و در حساس ترین بازى یاران مهدى 
شــریفى در مقابل قره باغ قرار مى گیرند. قره باغ مهم ترین تیم لیگ آذربایجان است که 
فوتبال دوســتان ایرانى باتوجه به حضور این تیم در لیگ اروپا و لیگ قهرمانان اروپا بر آن 

شناخت نسبى دارند و از پایگاه هوادارى قره باغ در آذربایجان نیز باخبرند.
در جدول لیگ حرفه اى آذربایجان نیز قره باغ صدرنشین است. آن ها 15 امتیاز دارند 

و در واقع تمام امتیازات این فصل را کسب کرده اند. اما یاران مهدى شریفى در تیم 
سومقاییت امیدوارند که با شکســت قره باغ در دیدارى خارج از خانه، شگفتى ساز 

بشوند.
مهاجم سابق پرسپولیس و سپاهان براى این بازى انگیزه هاى شخصى نیز دارد. 
او به همراه سه بازیکن دیگر در صدر جدول گلزنان جاى گرفته و در صورتى که 

فردا گلزنى کند، به صدر جدول صعود خواهد کرد.

شریفى و یک آزمون بزرگ
ى رود.

زى یاران مهدى 
بایجان است که 
مانان اروپا بر آن 

1 امتیاز دارند 
فى در تیم 
فتى ساز

ز دارد. 
ى که 

رگ

خشایار بیدمشکى

محمد احمدى

احمد خلیلى
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مزایده اموال غیرمنقول
اجراى احکام حقوقى شــعبه اول اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده 
اجرایى کالسه 960307 ج/1 له خانم پروانه گنجى و علیهم 1- محمدرضا قاسمى 2- لیال 
قاسمى مبنى بر مطالبه 2/027/081/669 ریال بابت محکوم به و هزینه هاى اجرایى و مبلغ 
116/354/083 ریال و حق االجراى دولتى کــه در اجراى تبصره ماده 34 آقاى محمدرضا 
پورکاظمى ملک خــود را جهت پرداخت بدهى محکوم علیه معرفى نموده اســت در تاریخ 
1398/7/28 ساعت 9/30 صبح در محل اجراى احکام دادگسترى اصفهان طبقه زیرزمین 
اتاق 18 جهت فروش ى 1- شش دانگ پالك ثبتى شماره 4253/140 بخش چهار اصفهان 
2- شش دانگ پالك ثبتى شماره 4253/13 بخش چهار اصفهان حبه مشاع از 72 حبه شش 
دانگ ملکى به پالك ثبتى شماره با مشــخصات مندرج در نظریه کارشناسى که ذیًال درج 
شده اســت ملکى محمدرضا پورکاظمى و اکنون در تصرف استیجارى آقاى حسن هنرجو 
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 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 ظرف حداکثر یک ماه پرداخت و اال ده درصد 
واریزى به نفع دولت ضبط خواهد شد. اوصاف ملک مورد مزایده: در خصوص ارزیابى شش 
دانگ پالك ثبتى شماره 4253/14 واقع در خیابان حافظ کوچه ساروتقى پاساژ جعفرى طبقه 
اول پالك 14 اینجانب کارشناســان منتخب پس از بازدید و انجام معاینات الزم در معیت 
نماینده خواهان نتیجه به شرح ذیل جهت استحضار ایفاد مى گردد. مشخصات ثبتى و محلى 
مطابق تصویر مدارك ابرازى شماره ملک 4253/14 شماره ثبت 50417 دفتر 245 صفحه 
260 بخش 4 ثبت اصفهان شش دانگ اعیانى یکباب مغازه به مساحت 31/04 مترمربع با 
قدرالسهم از عرصه مشاعى و راهرو و راه پله با انشعابات مربوطه متعلق به آقاى محمدرضا 
پورکاظمى محل موردنظر در طبقه اول پاساژ جعفرى کف مغازه سرامیک 40 در 40 دیوارهاى 
پیرامونى اندود گچ سقف تیرآهن درب پنجره هاى فلزى و در قسمت شمال غربى دریچه اى 
جهت دسترسى به طبقه همکف با پله ایجاد شده است و در حال حاضر بعنوان انبار در حال 
بهره بردارى مى باشــد. نتیجه گیر ى و اظهار نظر کارشناسى: با توجه به توضیحات فوق و 
ملحوظ نمودن جمیع جهات و مولفه هاى موثر در قضیه از جمله محل استقرار متراژ اعیانى 
و قدرالسهم عرصه قدمت ســاختمان نوع مصالح مصرفى و کیفیت ساخت ارزش روز شش 
دانگ مغازه فوق بدون در نظر گرفتن حق کسب و پیشــه و سرقفلى مبلغ 867/000/000 
ریال (هشتصد و شصت و هفت میلیون ریال) ارزیابى و اعالم مى گردد. در خصوص ارزیابى 
پالك ثبتى 4253/13 بخش 4 ثبت اصفهان اعالم مى دارد پــس از مطالعه پرونده و طى 
بازدید از ملک مذکور به آدرس خیابان حافظ کوچه ســاروتقى بازار ساروتقى پاساژ جعفرى 
طبقه اول پالك 13 مغازه به صورت انبار مشــاهده گردید ملــک مذکور با کف موزائیک و 
درب و پنجره هاى پروفیلى و شیشه و سقف ضربى (تیرآهن و آجر) با دیوارهاى قفسه بندى 
مشاهده شد ملک داراى یک جلد سند شش دانگ به شماره ملک 4253/13 و شماره ثبت 
50415 دفتر 245 صفحه 257 بخش چهار ثبت اصفهان مى باشــد. با توجه به موارد فوق 
الذکر و در نظر گرفتن جمیع جهات موثر در قیمت گذارى در زمان مباشرت به ارزیابى (عرصه 
و اعیان) به مبلغ 504/000/000 ریال معادل پنجاه میلیون و چهارصد هزار تومان و حقوق 
تجارى اعم از کسب و پیشه و سرقفلى و... به مبلغ 756/000/000 ریال معادل هفتاد و پنج 
میلیون و ششصد هزار تومان تقدیم مى گردد. م الف: 565629 مدیر و دادورز اجراى احکام 

حقوقى اصفهان /5/357
ابالغ اجراییه

شماره پرونده: 139404001013003059/23 شماره بایگانى پرونده: 9401896/2 شماره 
ابالغیه: 139805102004002641 تاریخ صدور: 1398/07/01 آگهى ابالغ اجرائیه پرونده 
کالسه: 9401896- بدینوسیله به بدهکار پرونده شرکت فنى مهندسى رهیاب انرژى سپاهان 
به نشــانى: اصفهان خ هزارجریب کوى امام جعفر صادق مجتمع تجارى دوم پالك 11 که 
برابر گزارش مامور مربوطه مورد آدرس مورد شناسایى واقع نگردیده است ابالغ مى گردد که 
برابر سند رهنى شماره 259704 مورخ 93/9/18 تنظیمى در دفترخانه اسناد رسمى شماره 
309 تهران، بســتانکار بانک دى تهران مبادرت به صدور اجرائیه کالسه فوق را نموده که 

برابر آن مبلغ 49/000/000/000 ریال بابت اصل طلب و مبلغ 6/675/946/106 ریال بابت 
تاخیر تادیه تا تاریخ 1394/07/27 و مبلغ 58/560/931 ریال بابت خســارت روزانه و مبلغ 
7/249/215/068 ریال بابت باقیمانده سود از تاریخ صدور اجرائیه تا وصول کلیه مطالبات 
بانک بدهکار مى باشــید که خســارت تاخیر تا روز پرداخت نیز طبق مفاد سند رهنى به آن 
اضافه مى گردد لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجراى مفاد اسناد رسمى مراتب فقط یک نوبت 
در روزنامه چاپ اصفهان جهت اطالع شما درج و منتشــر و پس از انتشار آگهى در روزنامه 
اجرائیه ابالغ شده محسوب مى گردد چنانچه ظرف مدت ده روز مقرر در قانون اصالح ماده 
34 اصالحى قانون ثبت مصوب 1351 و حذف ماده 34 مکرر آن مصوب 29/11/86 نسبت 
به پرداخت بدهى خود اقدام ننمائید بنا به تقاضاى بستانکار پس از ارزیابى تمامى مورد وثیقه 
ششدانگ 1- پالك 12902 فرعى از 4 اصلى 2- پالك 2617 فرعى از 47 اصلى 3- پالك 
2626 فرعى  از 47 اصلى 4- پالك 2621 فرعــى از 47 اصلى 5- پالك 12206 فرعى از 
4 اصلى 6- پالك 12896 فرعى از 4 اصلى 7- پالك 12898 فرعى از 4 اصلى 8- پالك 
2620 فرعى از 47 اصلى 9- پالك 12201 فرعى از 4 اصلى 10- پالك 12897 فرعى از 4 
اصلى 11- پالك 2616 فرعى از 47 اصلى 12- پالك 2624 فرعى از 47 اصلى 13- پالك 
12894 فرعى از 4 اصلى 14- پالك 12217 فرعى از 4 اصلى 15- پالك 12216 فرعى از 4 
اصلى 16- پالك 2618 فرعى از 47 اصلى 17- پالك 12893 فرعى از 4 اصلى 18- پالك 
2625 فرعى از 47 اصلى 19- پالك 12215 فرعى از 4 اصلى 20- پالك 12202 فرعى از 4 
اصلى 21- پالك 12895 فرعى از 4 اصلى 22- پالك 12207 فرعى از 4 اصلى 23- پالك 
2619 فرعى از 47 اصلى 24- پالك 2622 فرعى از 47 اصلى 25- پالك 12899 فرعى از 4 
اصلى 26- پالك 2623 فرعى از 47 اصلى 27- پالك 12900 فرعى از 4 اصلى 28- پالك 
12208 فرعى از 4 اصلى 29- پالك 12901 فرعى از 4 اصلى  30- پالك 12634 فرعى از 
4 اصلى 31- پالك 12631 فرعى از 4 اصلى 32- پالك 12200 فرعى از 4 اصلى واقع در 
بخش 10 دهستان ناتل حوزه ثبتى نور و قطعیت آن حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ قطعیت 
ارزیابى و با برگزارى مزایده نسبت به وصول مطالبات مرتهن و حقوق دولتى اقدام خواهد شد 
و جز آگهى مزایده آگهى دیگرى منتشر نخواهد شد. م الف: 608624 اسدى اورگانى- رییس 

اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /7/135
فقدان سند مالکیت

شماره: 23012333- 98/6/28 سند مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ پالك ثبتى 1265 
واقع در بخش 4 ثبت در صفحه 469 دفتر 29 امالك ذیل ثبت 1411 بنام منیژه مومن بیک 
خولنجانى با کدملى 1287711219 ثبت و سند بشــماره 612186 صادر و تسلیم گردیده 
اکنون درخواست صدور ســند مالکیت المثنى، ملک فوق را نموده است لذا مراتب به استناد 
تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى میشود چنانچه 
کسى مدعى انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود مى باشد از 
تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت 
یا سند معامله به این اداره تسلیم و رســید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند 
مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا 
در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت 
المثنى طبق مقررات خواهد شد. م الف: 609298 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك 

منطقه مرکزى اصفهان  /7/136
فقدان سند مالکیت

شــماره: 139821702210012996- 98/6/31 تمامت چهار دانگ مشاع از شش دانگ 
پالك 2250/37277 واقع در بخش 6 ثبــت اصفهان به نام طاهره باطنى ســابقه ثبت و 
سند مالکیت کاداسترى به شماره مسلســل 130066- الف/97 و شماره دفتر الکترونیک 
139720302210009282 دارد که به موجب ســند انتقال 18151 مورخ 1397/06/03 
دفترخانه 330 اصفهان به وى انتقال قطعى یافته اســت ســپس نامبرده بارائه درخواست 
کتبى بانضمام دو برگ استشــهادیه که امضاء شهود آن ذیل شــماره 25955 و شناسسه 
یکتاى 139802157137000490 و رمز تصدیق 629966 مورخ 1398/06/11 به گواهى 
دفترخانه 165 اصفهان رسیده است و مالک مدعى است که سند مالکیت آن مفقود شده است 
و درخواست صدور سند مالکیت المثنى ملک فوق را نموده است لذا مراتب به استناد تبصره 
یک اصالحى ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى میشود چنانچه کسى 
مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود ســند مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ 

انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند 
معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به 
ارائه کننده سند  مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنى طبق 
مقررات خواهد شد. م الف: 609147 میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب 

شرق اصفهان /7/137
فقدان سند مالکیت

شماره: 139821702210012996- 98/6/31 تمامت سه دانگ مشاع از شش دانگ پالك 
2250/10295 واقع در بخش 6 ثبت اصفهان در صفحه 418 دفتر 143 به نام طاهره باطنى 
سابقه ثبت و سند مالکیت کاداسترى به شماره مسلسل 990962- ب/93 دارد که بموجب 
سند انتقال 24201 مورخ 1394/02/15 دفترخانه 165 اصفهان و تقسیم نامه 18541 مورخ 
18/12/1383 دفترخانه 107 اصفهان به وى انتقال قطعى یافته است است سپس نامبرده 
بارائه درخواست کتبى بانضمام دو برگ استشهادیه که امضاء شهود آن ذیل شماره 25954 
و شناسسه یکتاى 139802157137000489 و رمز تصدیق 200149 مورخ 1398/06/11 
به گواهى دفترخانه 165 اصفهان رسیده است و مالک مدعى است که سند مالکیت آن مفقود 
شده است و درخواست صدور ســند مالکیت المثنى ملک فوق را نموده است لذا مراتب به 
استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى میشود 
چنانچه کسى مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود مى 
باشد از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل 
سند مالکیت به ارائه کننده سند  مسترد گردد بدیهى اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى 
نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند 
مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد شد. م الف: 609146 میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت 

اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان /7/138
ابالغ رأى

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 282/98 دادنامه 98/6/11-611 
مرجع رسیدگى شعبه 3 شوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: بانک مهر اقتصاد با مدیریت 
آقاى رضا عظیمى نشانى: نجف آباد خ امام چهار راه رجایى بانک مهر اقتصاد شعبه امام وکیل 
خواهان : ژاله رمضانى نجف آباد خ امام چهار راه شهردارى مجتمع نگار طبقه 4 خواندگان: 
1- على پور پیر على آبپونه 2- حمید صفر نوراله نشانى: 1- نجف آباد خ باهنر کوى نیایش 
پ 21 -8519718771  2- مجهول المکان موضوع: مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 
124/320635 جمعا به مبلغ 12/263/000 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 رســیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى 
نماید. راى شورا درخصوص دعواى بانک مهر اقتصاد  به طرفیت 1- على پور پیر على آبپونه 
2- حمید صفر نوراله به خواســته 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 مســتندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و اشــتغال ذمه خواندگان و 
اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانده دفاعى در قبال دعواى مطروحه 
نداشته و دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده اســت لذا مستنداً به مواد 198 و 502 و 515 
و 519 و 522 قانون آیین دادرســى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى 
مطروحه را وارد و ثابت دانسته و حکم بر محکومیت خواندگان به صورت تضامنى پرداخت 
مبلغ 12/263/000 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 3/000/000 ریال به عنوان 
هزینه هاى دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
و پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید 97/7/24 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 بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و پس از ابالغ قابل 
واخواهى در همین شــورا و ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى 
دادگسترى نجف آباد مى باشد.599887/م الف، قاضى شوراى حل اختالف شهرستان نجف 

آباد شعبه سوم/ 7/125

 حصروراثت 
مصطفى حجتى  داراى شناسنامه شماره 389 به شــرح دادخواست به کالسه 1010/98 از 
این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان زهرا آقا 
بابائیان نجف آبادى بشناسنامه 957 در تاریخ 98/4/1 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. مرتضى حجتى ش ش 185 ، 2. عزت 
حجتى ش ش 379 ، 3. مجتبى حجتى ش ش 743 ، 4. عبدالرضا حجتى ش ش 10498 ، 
5. فاطمه حجتى ش ش 4151 ، 6. على حجتى ش ش 1080341390، 7. مصطفى حجتى  
ش ش 389 ، 8. اکرم حجتى  ش ش 2610 (فرزندان متوفى)، 9. محمد حسن حجتى ش 
ش 597 ( همســر متوفى ) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى نــدارد. 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. 600398/م الف رئیس شــعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل 

اختالف نجف آباد /7/126
 حصروراثت 

فاطمه کافى موسوى نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 623 به شرح دادخواست به کالسه 
1080/98 از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
غالمرضا پاینده نجف آبادى بشناسنامه 251 در تاریخ 98/6/1 اقامتگاه دائمى خود را بدرود 
زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. مطهره پاینده نجف آبادى 
ش ش 1080802401 ،  (فرزند متوفى)، 2. فاطمه کافى موسوى نجف آبادى ش ش 623 
(همسر متوفى)، 3. طیبه آقابابائیان نجف آبادى ش ش 5 ( مادر )متوفى به غیر از نامبردگان 
ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى 
مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 605805/م الف رئیس شعبه 

10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/ 7/127
 حصروراثت 

هاجره جمشیدیان قلعه شاهى داراى شناسنامه شــماره 78 به شرح دادخواست به کالسه 
1076/98 از این دادگاه درخواســت گواهــى حصروراثت نموده و چنیــن توضیح داده که 
شــادروان صدیقه صادقى پور نجف آبادى بشناســنامه 707 در تاریخ 92/12/14 اقامتگاه 
دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. هاجره 
جمشیدیان قلعه شاهى ش ش 78 ، 2. بشیر جمشیدیان قلعه شاهى ش ش 413 ، 3. حسین 
جمشیدیان قلعه شــاهى ش ش 129 ، 4. مهدى جمشیدیان قلعه شاهى ش ش 2233 ، 5. 
مجتبى جمشیدیان قلعه شــاهى ش ش 1080019006، 6. محمد باقر جمشیدیان ش ش 
53 ، 7. طیبه جمشیدیان قلعه شاهى ش ش 91 (فرزندان متوفى)، 8. صغرى یوسفى نجف 
آبادى ش ش 573 (مادر 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. 605847/م الف رئیس شــعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل 

اختالف نجف آباد /7/128
 حصروراثت 

مسعود صفرى داراى شناسنامه شماره 993 به شرح دادخواست به کالسه 1087/98 از این 
دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان حسینعلى 
صفرى جالل آبادى بشناسنامه 16 در تاریخ 98/5/8 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. منصوره صفرى جالل آبادى ش ش 1025 
، 2. مسعود صفرى  ش ش 993 ، 3. مصطفى صفرى  ش ش 220 ، 4. محسن صفرى جالل 
آبادى ش ش 10800253051 ، 5. محمد جعفر صفرى  ش ش 2103 ، 6. مرتضى صفرى 
جالل آبادى ش ش 1080162161، 7. مجتبى صفرى ش ش 27602، 8. مهدى صفرى ش 
ش 148،  (فرزندان متوفى)، 9. سکینه ابراهیم جالل آبادى ش ش 5 (همسر 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. 606740/م 

الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/ 7/129

مدیر خرید مواد مصرفى ذوب آهــن اصفهان گفت: ما 
به طور مرتب جلســاتى را دو هفته یک بار و در مواردى 
هفته اى یکبــار برگزار مــى کنیم که با حــوزه مالى 
برنامه ریزى ها صــورت گرفته و اولویت بندى پرداخت 
ارائه شود و مطالباتى که مدت زمان زیادى از آن گذشته 

در اولویت قرار مى گیرند. 
جواد رفیعى افزود: خرید ما در حــوزه مواد مصرفى که 
نسوز و ... لیست شده و  مرتب براى موعد پرداخت چک 
مى شــود. به طور کلى در بخش خریــد در پرداخت ها 
اولویت بندى انجام شده اســت و عدم پرداختى وجود 
ندارد، بلکه طبق اولویت پرداخت مى کنیم. شاید وقفه 

براى پرداخت ایجاد شود و شــاید مطالبات صفر نشده 
باشــد ولى بخش عمده بدهى هاى خرید پرداخت شده

 است.
وى در ادامه به موضوع کمبــود مواد اولیه براى تولید در 
ذوب آهن اشاره کرد و افزود: بهم خوردن زنجیره تامین در 
بخش معدن و افزایش خام فروشى به ویژه خام فروشى 
سنگ آهن موجب شده صنایع فوالدى کشور با مشکل 

تامین مواجه شوند.
رفیعى اضافه کرد : دلیلى ندارد مازاد بر نیاز خرید کنیم و 
هزینه انباردارى را متقبل شویم، بازار صادراتى ما خوب 

است و مخاطب تولید خود را داریم.

استاندار اصفهان گفت: عمق محرومیت و عقب ماندگى 
در این استان زیاد است که باید جبران شود. 

عباس رضایى در نشســت ســرمایه گذاران طرح هاى 
روستایى اســتان  که با حضور معاون توسعه روستایى و 
مناطق محروم ریاســت جمهورى در سالن اجتماعات 
استاندارى برگزار شد افزود: اصفهان استانى است که بر 
خالف آنچه در اذهان شکل گرفته؛ برخوردار نیست.  وى 
اظهارداشت: سالیان ســال است که نمى خواهم بگویم 

ظلم شده اما در حق اصفهان کوتاهى شده است. 
استاندار اصفهان طى ســال هاى گذشته ظرفیت هاى 
این  استان بطور شایسته معرفى نشده و کمبودها و عقب 

ماندگى هاى آن مطرح نشده اســت.  وى ادامه داد: به 
همین دلیل است که مرکز نشینان(دولتمردان ) بر خالف 
حقیقت تصور مى کنند اصفهان استان برخوردارى است. 
رضایى بیان کرد: اصفهان مناطق عقب افتاده و محروم 
زیادى دارد که این محرومیت ها در روســتاها بویژه در 

شرق این استان بیشتر است. 
وى اضافه کرد: شرق اصفهان بخاطر خشکسالى هاى 
متمادى زخم هاى بزرگى بر چهره دارد و این زخم ها در 
دل و جان ساکنان آن رسوخ کرده است.  استاندار ادامه 
داد: مقصر اصلى این محرومیت ها را مدیران مى دانم که 

نتوانسته اند مشکالت را منعکس و چاره اندیشى کنند. 

پرداخت بخش عمده 
بدهى هاى خرید ذوب آهن

سالیان سال در حق اصفهان 
کوتاهى شده است 

درخشش روابط عمومى 
مخابرات اصفهان 

براساس رتبه بندى جدید شرکت مخابرات ایران، روابط 
عمومى مخابرات منطقه اصفهان در  دوره پایانى سال 
97 موفق به کسـب رتبه سـوم ارزیابى عملکرد روابط 
عمومى هاى مناطق سراسر کشور شد. شرکت مخابرات 
ایران امسال براى چندمین دوره به ارائه این رتبه بندى 

برمبناى 10 شاخص پرداخته است.

«ُسبوط» در فرشچیان 
ُسـبوط به کارگردانى امید نیاز تا 19 مهرماه هر شب از 
سـاعت 19 در سـالن اصلى مجموعه فرهنگى هنرى 
استاد فرشـچیان به روى صحنه مى رود. ُسبوط به قلم 
سعید محسنى  قصه واحدى ندارد و روایتگر هفت تابلو 
است که زایمان، مسئولیت پدر و مادر در مقابل فرزندان، 
زاد و ولد سقط جنین را به تصویر مى کشد. تماشاى این 

تئاتر براى کودکان زیر 12سال توصیه نمى شود.

درخشش نجاتگران هالل احمر 
رئیس جمعیت هالل احمر شهرستان شاهین شهر گفت: 
نجاتگران هالل احمر شـاهین شـهر در مسابقات بین 
المللى کاراته در کشور آذربایجان موفق به کسب مقام 
اول و سوم شدند. محسـن امینى هرندى اظهار داشت: 
در مسـابقات بین المللى کیوکشـین کاراته که در باکو 
پایتخت کشور آذربایجان برگزار شد ، دو تن از نجاتگران 

این جمعیت حضور داشتند.

خبر

سرپرست گروه آموزش باستان شناسى دانشگاه هنر اصفهان گفت: با اجراى یک طرح 
باستان شناسى، شــواهد و آثار فرهنگى از عصر مفرغ مربوط به حدود پنج هزار سال 

گذشته در شرق حوضۀ آبریز رودخانۀ زاینده رود اصفهان شناسایى شد.
عصر مفرغ یا برنز، دوره اى در تاریخ پیشرفت بشرى مربوط به هزاره سوم قبل از میالد 
است که در روند آن انسان ها بیشتر به فلزکارى دست زدند و از شیوه هایى براى گداختن 
مس و قلع و فرایند آلیاژسازى آن و قالب ریزى برنز بهره بردند. کهن ترین جایى که در 

آن برنز یافت شده  ایران و کشور کنونى عراق است.
على شــجاعى اصفهانى در گفت و گو با ایرنا افزود: گروه باستان  شناسى دانشکده 
حفاظت و مرمت دانشگاه هنر اصفهان با همکارى پژوهشکده باستان شناسى و اداره 
کل میراث فرهنگى از دو سال گذشته مطالعات خود در پایین دست رودخانه زاینده رود 
در دشت ‹کفرود ورزنه› در شرق اصفهان را آغاز کرد و به شواهد و آثار فرهنگى از عصر 
مفرغ دست یافت. روستاى کفرود در 11 کیلومترى جنوب غرب شهر ورزنه و حدود 

100 کیلومترى شرق شهرستان اصفهان واقع شده است.
وى با بیان اینکه گروه باستان شناسى دانشگاه هنر اصفهان در این منطقه موفق به 
شناسایى بیش از 70 محوطه باستانى مربوط به دوران پیش از تاریخ تا دوران اسالمى 
شد، اظهارداشت: در کاوش اخیر آثار شاخصى از قبیل سفال، فلز، آثار ُمهر، پِیکَرك، 
مهره هاى سنگى و بقایاى معمارى کشف شد که گویاى شکوفایى و رونق منطقه و 
ارتباطات فرامنطقه اى در پنج هزار سال گذشته با مناطق اطراف مانند فارس و جنوب 

شرق کشور است.
این عضو هیات علمى دانشــگاه هنر اصفهان خاطرنشان کرد: دستاوردهاى کاوش 
باستان شناسى در منطقه کفرود ورزنه، شــرایط مساعد زیستى این بخش در فالت 
مرکزى در عصر مفرغ را به ما نشان مى دهد که به واسطه جریان دائمى رودخانه زاینده 

رود، به عنوان تنها رودخانه هاى جارى در فالت مرکزى ایران شکل گرفته است.
شجاعى با بیان اینکه گروه باستان شناســى دانشگاه هنر اصفهان در برنامه اى بلند 
مدت قصد دارد محوطه هاى باستانى در حوضۀ آبریز رودخانه زاینده رود از سرچشمه 
تا تاالب گاوخونى را بررسى کند، اظهار داشــت: در باالدست رودخانه محوطه هاى 

ناشناخته زیادى وجود دارد.

کشف آثار فرهنگى عصر مفرغ در دشت کفرود ورزنه 

تاریخ حیات در شرق اصفهان 5000 ساله شد
رییس مرکز اسناد و کتابخانه ملى اصفهان گفت: 
اسناد ارزشمند و بى نظیرى از دوران دفاع مقدس 
از اســتان هاى اصفهان، چهارمحال و بختیارى، 
مرکزى، کهگیلویــه و بویراحمــد در این مرکز 

موجود است.
مسعود کثیرى  افزود: اســناد دولتى این بخش 
به طور معمــول از طریق ســازمان ها و ادارات 
دولتى مانند استاندارى و زیر مجموعه هاى تابعه، 
نیروى انتظامى، ارتش، آموزش و پرورش، جهاد 
سازندگى و غیره به دست مرکز رسیدند، این اسناد 

داراى اطالعات ادارى و بى نظیر است.
کثیرى اضافه کرد:  گزارشهاى تهیه شده در رابطه 
با بمباران شهرهایى مانند اصفهان و اراك؛ آمار 
دفعات بمباران، شــهدا، جانبازان، کودکان یتیم، 
خرابى خانه هاى مسکونى، ادارات، شرکتها، مراکز 
خرید و غیره، تهیه تجهیــزات و امکانات ایمنى 
مانند دستگاه هاى پخش آژیر خطر و نصب آنها 
در محله ها، تهیه پناهگاه هــا در معابر و مدارس 
و بیمارســتان ها، اقدامات ســازمان یافته در دو 
بعد دولتى و خصوصى به صــورت خودجوش و 
تحت عنــوان نهادهاى مردمى، جمــع آورى و 
ارسال کاالهاى اساسى مانند موادغذایى، دارو و 
پوشــاك به جبهه هاى جنگ و اساس نامه بنیاد 
حفظ آثار و ارزش هاى دفــاع مقدس نمونه اى 
از اســنادى هســتند که در این مرکز نگهدارى

 مى شوند.

اسناد دفاع مقدس موجود 
کتابخانه ملى اصفهان  

بى  نظیر است
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ابالغ اجراییه
 دادنامه- احترامًا مقرراست متن ذیل دریک نوبت یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى 
درج و یک نسخه از آن جهت بهره بردارى در پرونده کالسه 489/97 به این شورا ارسال 
گردد. کالسه پرونده 489/97 شعبه دوم شــوراى حل اختالف مهردشت. موضوع: ابالغ 
اجرائیه خواهان: ابوالفضل شفیعى فرزند جعفر مقیم علویجه اتوبان شهید بهشتى شرکت 
قطران لوله خوانده: حامد باغســتانى مجهول المکان محل حضور: دادگاه مهردشــت)، 
خواسته: صدور اجرائیه. بدین وسیله به موجب درخواست اجراى حکم بشماره 489/97 و 
شماره دادنامه (قطعى شده) صادره از این شورا شــما محکوم هستید 1-به پرداخت مبلغ 
بیست میلیون ریال وجه یک فقره چک در حق محکوم له. 2-خسارت تاخیرتادیه از تاریخ 
چک تا زمان وصول آن بر اســاس محاسبه ى صورت گرفته توســط واحد اجراى احکام 
3-مبلغ یک میلیون و دویســت و پنجاه هزار ریال  ریال بابت هزینه دادرسى و 4- مبلغ 
مطابق اجراى احکام مدنى بعنوان نیم عشر اجرایى درحق صندوق دولت به لحاظ مجهول 
المکان بودن شما به استناد ماده 73 قانون آیین دادرســى دادگاههاى عمومى و انقالب 
درامورمدنى مراتب یک نوبت در روزنامه هاى کثیراالنتشار آگهى میگردد تا ازتاریخ نشر 
آگهى به مدت ده روز مفاد فوق را به موقع اجرا گذارید. 2-ترتیبى براى پرداخت محکوم به 
بدهید. 3-مالى معرفى کنید که اجراى حکم و استیفاى محکوم به از آن میسر باشد اگر مالى 

ندارید صریحًا اعالم نمایید. هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاى مهلت مذکور معلوم شود 
که قادر به اجراى حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن لیکن براى فرار در پرداخت اموال 
خود را معرفى نکنید یا صورت خالف واقع از دارایى خود بدهید به نحوى که اجراى تمام یا 
قسمتى از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس تا ... محکوم خواهید شد. 606270/م 

الف-دبیرشعبه دوم شوراى حل اختالف مهردشت/ 7/130
 ابالغ اجرائیه

شماره پرونده: 139804002133000162/1شــماره بایگانى پرونده: 9800246 شماره 
آگهى ابالغیه: 139803802133000025 بدین وسیله به آقاى حسن ذبحى نجف آبادى  
فرزند ابراهیم مقیم: نجف آباد خیابان امام کد پستى 8514655887  که برابر گواهى مأمور 
مربوط آدرس تعیین شــده ناقص و شــناخته  نگردیده ابالغ مى گردد که مدیریت شعب 
بانک ملت استان اصفهان  با استناد  به سند رهنى شــماره  11106مورخ 1393/09/04 
تنظیمى در دفتر اسناد رسمى شماره 395 نجف آباد براى وصول مبلغ یکصد و نود و شش 
میلیون و شصت و نه هزار و چهارصد و سى و یک ریال بابت اصل طلب و مبلغ چهل و شش 
میلیون و ششــصد و هفتاد و یک هزارو هشــتصد و پنجاه و دو ریال بابت جریمه تاخیر تا 
تاریخ 1397/11/17 و از این تاریخ به بعد روزانه مبلغ یکصد و پنجاه و هزار و چهارصد و ده 
ریال تا تاریخ تسویه حساب درخواست صدور اجرائیه علیه شما را نموده است که اجرائیه به 

کالسه 9800246 در واحد اجراى اسناد رسمى نجف آباد مطرح مى باشد لذا طبق ماده 18 
آئین نامه اجراى مفاد اسنادرسمى الزم االجرا مراتب فقط یک نوبت در این روزنامه جهت 
اطالع شما درج و منتشر تا نســبت به پرداخت بدهى خود اقدام نمائید و از تاریخ درج که 
تاریخ ابالغ محسوب مى گردد باید ظرف مدت ده روز باید نسبت به پرداخت بدهى خودبه 
بســتانکار اقدام نمائید و درغیر اینصورت  ضمن تعلق حقوق دولتى عملیات اجرایى علیه 
شما جریان خواهد یافت و غیراز آگهى مزایده آگهى دیگرى منتشر نخواهد شد608600/م 

الف- فاتحى مسئول واحد اجراى اسنادرسمى نجف آباد/ 7/139
 ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ وقت رســیدگى و ابالغ دادخواست و ضمائم- حبیب اله شــهریارى کله مسیحى با 
وکالت آقاى رضا رضایى دادخواستى به مبلغ 60/000/000 ریال بطرفیت روح اله رمضانى 
بلداجى که اعالم شــده مجهول المکان است تقدیم و به کالســه 339/98 در شعبه یک 
حقوقى شــوراى حل اختالف لنجان ثبت گردیده و به علت مشخص نبودن آدرس محل 
اقامت خوانده براى دفتر شــورا و بنا به تقاضاى خواهان و به تجویــز ماده 73 قانون آیین 
دادرســى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشــار نشر و از نامبرده 
دعوت مى شود در روز دوشنبه مورخ 98/8/13 ساعت 2/5 عصر در جلسه شورا حاضر و در 
همین خالل با مراجعه به دفتر شورا نســخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت نماید در 

غیر این صورت وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و شورا غیابًا رسیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد 
نمود. م الف: 606809 شعبه یک  حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع 

شماره یک) /7/140
حصر وراثت

آقاى / خانم مهین نعمتى تک بعلى به شــماره شناســنامه 1636  با استناد شهادتنامه و 
گواهى فوت و رونوشت  شناسنامه ورثه ، درخواســتى بشماره 98 / 467  تقدیم این شورا 
نموده چنین اشعار داشته است که شــادروان خاور کاعیدى مراد فرزند محمد  بشناسنامه 
شماره 216 در تاریخ 5 / 6/ 1398 درگذشــته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از 
1 – مهین نعمتى تک بعلى  نام پدر فرج اله شماره شناسنامه 1636 نسبت با متوفى فرزند 
2- زهره نعمتى نام پدر فرج اله شماره شناسنامه 1 نسبت با متوفى فرزند 3- شعله نعمتى 
تک بعلى نام پدر فرج اله شماره شناســنامه 632 نسبت با متوفى فرزند 4- فاطمه باجول 
زاده نام پدر نامدار شماره شناسنامه 15517 نسبت با متوفى مادر اینک با انجام تشریفات 
مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هرکسى اعتراضى دارد و یا 
وصیتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشر نخستین آگهى ظرف مدت یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد گردید . 605578م الف - شــعبه ویژه حصر وراثت 

شاهین شهر/  7/122 

پوست پس از گذشــت زمان قابلیت هاى اولیه خود را 
از دســت مى دهد و به اصطالح پیر مى شــود. یکى از 
علت هاى جوانى و شادابى پوست کالژنى است که در 
بدن وجود دارد. بنابراین یکى از مهمترین راه هاى جوان 
نگهداشتن پوست و جلوگیرى از ایجاد چین و چروك در 
پوست استفاده مناســب از کالژن در وعده ها و موادى 

است که مصرف مى کنیم.
در زبان یونانى کالژن به معناى «تولید کننده چسب» 
اســت. این چســب طبیعى در واقع پروتئینى است که 
فیبرهاى ســفید پوســت، تاندون ها، اســتخوان ها، 
غضروف ها و تمام بافت هاى رابط را تشکیل مى دهد. 
این ترکیب همچنین در مواد ژالتینى بدن مانند زجاجیه 
چشم (همان مایع ژله اى مانند و بدون عروق و شفاف کره 
چشم) نیز وجود دارد. کالژن 5 نوع دارد و حدود 80 درصد 
وزن بافت هاى رابط را در بر مــى گیرد. بنابراین چیزى 
بیش از یک ماده ساده در ترکیب کرم هاى زیبایى است.

مزایــاى مصــرف مــواد حــاوى کالژن تنهــا براى 
استخوان ها و قلب نیست بلکه براى پوست به خصوص 
زیبایى و جوانى پوســت بســیار اهمیت دارد و در واقع 
ماده اى براى افزایش استحکام پوست در برابر چروك 
شدن است. سالم تر و جوان تر با پوست صاف تر رابطه اى 
نزدیک دارد و براى داشتن پوستى صاف و سالم بایستى 
بدن شما از لحاظ موادى همچون کلسیم و پروتئین باید 
غنى باشد تا قابلیت انعطاف بیشــترى داشته باشد و در 
نتیجه با گذر زمان و افزایش سن پیرى به سراغ پوست 
شما نیاید. کالژن ماده اى است که براى جوانى پوست 
اهمیت دارد و در واقع هزینه هاى باالیى که براى از بین 
بردن چروك پوســت افراد صورت مى گیرد مربوط به 

تزریق در رابطه با این ماده است.
کالژن - پروتدین و کلسیمى که بدن شما براى جوانى و 

زیبایى نیاز دارد در پاى مرغ وجود دارد.
پاى مرغ منبع غنى از کلسیم و پروتئین و مهمتر از همه 
کالژن است که در واقع با مصرف آن به نوعى بدن خود را 
از لحاظ استحکام و زیبایى بیمه مى کند و این راز عالقه 

 چینى ها به مصرف پاى مرغ است.

دکتر مجید انوشیروانى، استادیار دانشکده طب ایرانى و 
مکمل دانشگاه علوم پزشکى مشهد اظهار کرد: بخش 
گوشتى ترِش میوه لیمو، اثر سردى زا و خشکى آور دارد 
و برخالف آن، پوست و دانه هاى تلخ لیمو گرمى بخش  
هستند. از این رو، پوست لیمو، دانه ها و باقیمانده بخش 
گوشتى آن، زباله نیست و بعد از آبگیرى نباید دور ریخته 

شود.
وى همچنین گفت: مواد تلخ طبیعى موجود در پوســت 
لیمو، چندین اثر دارویى از جمله تقویت معده و کبد، بهبود 
ترشح شیره هاى گوارشــى معده و بهبود تولید و حرکت 
صفرا در مجراهاى صفــراوى  دارد. این اثرات، عملکرد 
گوارش را قوت مى دهند و از پیدایش و انباشت مواد تباه 
بلغمى در بدن پیشگیرى مى کنند. بنابراین توصیه مى شود 
لیمو را پس از آبگیرى، در آفتاب خشک کنید، به صورت 
نیمه درشت آسیاب کنید و پیش و پس از غذا به اندازه سر 

قاشق چای خورى از آن بچشید و نوش جان کنید.
دکتر انوشیروانى خاطرنشان کرد: اگرچه سلیقه چشایى 
بیشــتر ما تلخى را نمى پســندد ولى اگر خودمان با این 
اندازه تلخى کنار بیاییم، از تحمل تلخکامى  بیمارى هاى 
متابولیک دورتر خواهیم ماند. توصیه مى شود همه افراد 
به خصوص بیماران مبتال به دیابت، چاقى، کبد چرب و 
آکنه هاى مزمن مصرف این پودر را قبل و بعد از خوردن 

غذا فراموش نکنند.

سیب میان وعده مغذى است اما آیا قند و کربوهیدرات 
موجود در آن براى مبتالیان به دیابت مضر نیست؟ طبق 
اعالم انجمن دیابت آمریکا، اگرچه ســیب و میوه هاى 
دیگر حاوى قند و کربوهیدرات هستند مصرف آنها براى 

مبتالیان به دیابت نوع یک یا 2  مشکل ساز نیست.
سیب حاوى انواع مختلف قند است و فیبر خوراکى و مواد 
معدنى دیگر در آن وجود دارد. البته الزم است فرد مبتال به 
دیابت از چگونگى تأثیر این میوه بر وضعیت سالمتى اش 
آگاه باشد. عالوه بر این، فرد مبتال به دیابت باید نسبت به 
کربوهیدرات مصرفى خود آگاه باشد تا مطمئن شود سطح 

قند خون بدنش در تمام طول روز ثابت باقى مى ماند.
بیشتر مواد معدنى موجود در سیب، شکل طبیعى فروکتوز 
است و نسبت به دیگر انواع قندها مى تواند تأثیر متفاوتى 
روى بدن داشته باشد. ضمن آنکه فروکتوز با قند فراورى 
شده موجود در خوراکى هاى بســته بندى شده از قبیل 

شکالت و بیسکویت متفاوت است.
یک عدد سیب متوســط حاوى چهار گرم فیبر خوراکى 
اســت که این فیبر جذب قند در بدن را کند و در نتیجه 
به پیشــگیرى از افزایش قند و انسولین کمک مى کند. 
همچنین سیب تأثیر کمى بر سطح قند خون و انسولین 
در بدن دارد و از میوه هاى با شــاخص گلیسمى پایین و 

مناسب براى مبتالیان به دیابت است.
با وجود این، ضرورت دارد افراد پس از مصرف ســیب 

هرگونه تغییر در قند خون را کنترل کنند.

بار ها به شما گفته اند که زشت هستید و چه زن ها 
و چه مرد ها حداقــل از نظر ظاهــرى جذب تان 
نمى شوند. چه مى شــود کرد؟ ژنتیک کار خودش 
را کرده است و البته خوشایند نیست. اما چیزى که 

باید بدانید این است که دنیا به آخر نرسیده است!
هرچند انســان ها ســلیقه هاى متفاوتى دارند و 
استاندارد خاصى براى زیبایى وجود ندارد که 
همه  نژاد ها و فرهنگ ها با آن موافق باشند، 
اما تحقیقات نشــان مى دهــد افرادى که 
«چهر ه  متوسط» دارند جذاب تر محسوب 
مى شــوند و صورت هاى جذاب معموًال 
متقارن اند. در یک صورت متقارن، نیم رخ 

چپ و راست یکسان اند.
ممکن اســت از خودتان بپرسید چرا 
صورتى متقارن ندارید، اما نیاز به این 
سئوال نیست. واقعیت این است که 
ژنتیک، مهمترین فاکتور در زیبایى 
است و چیزى نیســت که بتوانید 
آن را کنترل کنید. به همین دلیل 

اولین کارى که مى توانید انجام دهید این است که 
ظاهرتان را بپذیرید.

اینکه فقط باور کنید و بپذیرید که زیبا نیســتید یا 
راحت تر بگوییم «زشت هســتید» کافى نیست. 
شما باید نسبت به ظاهرى که دارید احساس راحتى 
کنید و از دست پدر و مادرتان بابت ظاهرى که دارید 
عصبانى و شاکى نباشید! لطفًا جورى رفتار نکنید 
که انگار یک قربانى هستید! در عوض مسئولیت 
ظاهرتان را بپذیرید و قبولــش کنید. وقت تان را 

صرف چیز هایى کنید که در کنترل شما هستند.
این را نیز بدانید که این فقط شــما نیســتید که 
احساس مى کنید زشت هســتید. خیلى از افراد به 
دالیل گوناگونى احســاس زشت بودن مى کنند، 
حتى افرادى که شــما آنها را «زیبا» مى دانید. به 
طور کل، احساس تردید نســبت به ظاهر، تقریبًا 
شایع است. طبق یافته هاى علمى، همه  ما در ضمیر 
ناخودآگاه خود تمایلى طبیعى به بى رحمانه قضاوت 
کردن ظاهر خود داریم. چرا؟ دانشمندان مى گویند 
وقتى که در آینه به خود نگاه مى کنیم، عیب ها بسیار 

ُپررنگ به چشم مان مى آیند و معیار هایى که براى 
سنجش زیبایى دیگران به کار مى بریم در نگاه به 

خودمان ناپدید مى شوند.
ضمنًا عیب ها و کاستى هاى ما آنقدر توجه مان را 
به خود جلب مى کنند که مثبت هــا را نمى بینیم؛ 
بنابراین خیلى مهم اســت که اینطور تصور نکنید 
آنهایى که در نظر شــما زیبــا و جذابند، راحت تر 
و شادتر از شــما هســتند. حتى ممکن است آنها 
بیشتر از شما نســبت به خودشــان تردید داشته 
باشند و احساس «زیبا نبودن» کنند. واقعیت این 
اســت که برخى از افراد واقعیت را همانطورى که 
هســت نمى بینند؛ بنابراین اگر بتوانید یاد بگیرید 
احســاس تان را بپذیرید، لطف بزرگــى در حق 

خودتان کرده اید.
بدین ترتیب نه تنها مدام وقت تان را صرف نگرانى 
در مورد ظاهرتان نمى کنید، بلکه احساس ناامنى و 
بیقرارى نیز نمى کنید. پذیرفتنِ خود، به شما اعتماد 
به نفس مى دهد، زیرا مى دانید که چه کسى هستید 

و بیشترین استفاده را از هر آنچه  هستید مى کنید.

محققان هشــدار مى دهند مواد افزودنــى خوراکى که 
معموًال به عنــوان عامل ســفیدکننده در محصوالتى 
نظیر آدامــس و مایونز اســتفاده مى شــوند مى توانند 
منجر به بیمارى التهــاب روده و ســرطان کلورکتال 

(راست روده) شوند.
 E171در این مطالعه، محققــان تأثیرات ماده افزودنى
(نانوذرات تیتانیوم دى اکســید) را بر سالمت بر روى 
موش ها بررســى کردند. این ماده افزودنى معموًال به 
میزان باال در مواد خوراکى و برخــى داروها به عنوان 
ماده سفیدکننده استفاده مى شــود. محققان دانشگاه 
ســیدنى دریافتند مصرف موادغذایى حاوى E171  بر 
میکروبیوم هاى روده تأثیر دارد و مى تواند موجب بروز 
بیمارى هاى نظیر التهاب روده و سرطان کلورکتال شود.
«ووســیچ کرزانووســکى»، عضو تیــم تحقیق، در 
این بــاره مى گویــد: «به خوبى اثبات شــده اســت 
که این ترکیب رژیمى بر فیزیولوژى و ســالمت تأثیر 

دارد.»
وى در ادامه مى افزاید: «یافته هاى مطالعه ما نشــان 
 E171 مى دهد که مصرف مواد خوراکى حاوى افزودنى
بر میکروبیوم هــاى روده و همچنین التهاب روده تأثیر 
گذاشته و مى تواند منجر به بیمارى هاى التهابى روده و 

سرطان کلورکتال شود.»

اگر مى خواهید جوان بمانید 
از این 7 خوردنى دورى کنیــــد

شاید در حال حاضر، مصرف غذاهاى سریع، راحت و خوشمزه براى شیوه زندگى 
شما مناسب باشد اما ممکن است بعدها شما را در وضعیت سالمتى نامناسب و 

وخیمى قرار دهد. اگر رژیم غذایى تان به سمت غذاهاى سالم تغییر ندهید، خیلى 
زود، به فردى جوان در یک کالبد ســالخورده تبدیل خواهد شد و در بهت فرو 

خواهید رفت. در این مطلب به هفت ماده غذایى اشاره خواهیم کرد که باید براى 
جلوگیرى از پیرى زودرس و ابتال به بیمارى، از مصرف آنها خوددارى کنید.

1. على رغم اطالعیه هاى سازمان جهانى غذا و 
دارو مبنى بر ممنوعیت استفاده از چربى هاى 
ترانس و روغن هاى هیدروژنه فراورى شده، 
این دو هنوز هم در سراسر دنیا مورد استفاده 
قرار مى گیرند. از این روغن ها به منظور پخت 

و پز یا به عنوان سس ساالدها استفاده نکنید. این 
روغن ها ارزان تر هستند اما عمرتان را کوتاه کرده و عمر 

قاب عکستان بر روى طاقچه را طوالنى تر مى کنند!
نکته مشــابه: از کره اى به جز مارگارین اســتفاده کنید. در غیر این صورت 
مى توانید از پالســتیک ذوب شده نیز اســتفاده کنید! زیرا پالستیک مذاب 
و کره مارگارین از نظر مولکولى مشابه هســتند. بنابراین کره هاى طبیعى 
بهترند. فقط از روغن هاى سرد فشرده استفاده کنید، اما هرگونه روغن کانوال 

(کلزا) را رد کنید.

2. حــرف از چربى ها شــد، از مصرف 
غذاهاى کم چرب یا بــدون چربى نیز 
اجتناب کنیــد. این تئــورى که همه 
چربى ها و کلســترول موجب چاقى و 
مشکالت قلبى مى شــود جعلى است. 
خودتــان را بخاطر ایــن حرف ها نابود 

نکنید.

3. برخى افراد، شکرهاى 
تصفیه شده یا سوکروز 
نظــر  در  ســم  را 
مى گیرنــد. این ماده 
موجب افزایش قند 

خون و در نهایت پاسخ 
انسولین در بدنتان شده و در 

نهایت به چاقى و دیابت ختم مى شود. 
سوکروز، موجب فرایند اکسیداسیون مى گردد که به طرز عجیب و 
غریبى ســبب پیرى زودرس و همچنین موجب تولید محصوالت 
نهایى گلیکاسیون یا گلیکوتوکســین (نوعى ماده سمى) مى شود. 

پس به نفعتان است که مصرف سوکروز را کم کنید.

4. شیرین کننده هاى مصنوعى از سوکروز هم 
بدتر هستند. از مصرف غذاهاى داراى آسپارتام 
و جوش شــیرین اجتناب کنید. همچنین باید 
مصرف هرگونه نوشابه  حاوى این ماده را نیز 
قطع کنید. آسپارتام یک سم عصبى است که 

مرگ سلول هاى مغزى را تحمیل مى کند.

5. شما همچنین باید شربت ذرت حاوى 
فروکتوز باال (HFCS) را کنار 

بگذارید. شــما مى توانید این 
کار را بــا کنار گذاشــتن 
مصــرف نوشــابه ها و 
آبمیوه انجام دهید. اما این 
کافى نیست. شیرینى ها، 

کوکى هــا و آب نبات ها نیز 
معموًال حاوى HFCS هســتند، 

اما تولیدکنندگان اغلب با استفاده از برچسب 
«شربت ذرت» مسئله را حل مى کنند. فروکتوز، قند 
طبیعى موجود در میوه، به دلیل وجود ترکیبات طبیعى 
دیگر موجود در میوه، به آرامى متابولیزه مى شود. اما 
کنسانتره شربت ذرت با فروکتوز باال موجود در غذاها و 
نوشیدنى هاى فرآورى شده به سرعت به منظور تبدیل 
به ماده انرژى زا مانند گلوکز، متابولیزه نمى شود و نیمى 
از آن به عنوان چربى در کبد ذخیره شــده و موجب، 

چاقى، کبد چرب، دیابت نوع 2 یا سرطان مى شود.

6. امــروزه، گندم نیز در حال طى کردن مســیر تبدیل 
شدن به ماده مضر اســت. زیرا اکنون تبدیل به مقصر 
بیشتر مشکالت گوارشى شده اســت. اما یک مطالعه 
کانادایى نشان داد که بسیارى از افراد داراى حساسیت 
گلوتن مشکل کمترى را با نان مبتنى بر خمیرترش دارند. 
همانطور که در مورد نان گندم گفته شد، مى توان آن را 
به سایر دانه هاى زراعى نیز تعمیم 
داد. بهتر اســت از مصرف 
هرگونــه محصوالت 
گندم فرآورى شده و 
محصوالت دانه اى 
تصفیه شده اجتناب 

کنید.

7. سویا هم یکى دیگر از مواد غذایى بحث 
برانگیز اســت. در حالى که اغلب افراد 
فکر مى کنند ســویا کامًال مفید است، 
تحقیقات نشان مى دهند که چگونه سویا 
سبب مشکالت گوارشــى شده و باعث 
عدم تعادل هورمونى استروژن مى شود .

وعمر

ت حاوى 
نار 

دـتند، به سایر
د

در 

لیموترش را پس از آبگیرى 
دور نریزید

میوه اى مفید براى 
دیابتى ها

بار ها به شما گفته اند که زشت هس
و چه مرد ها حداقــل از نظر ظاهـ
نمى شوند. چه مى شــود کرد؟ ژنت

را کرده است و البته خوشایند نیست
باید بدانید این است که دنیا به آخر
هرچند انســان ها ســلیقه هاى
استاندارد خاصى براى زیبایى
همه  نژاد ها و فرهنگ ها با آ
اما تحقیقات نشــان مى د
«چهر ه  متوسط» دارند جذ
مى شــوند و صورت هاى
متقارن اند. در یک صورت
چپ و راست یکسان اند.
ممکن اســت از خود
صورتى متقارن نداری
سئوال نیست. واقعی
ژنتیک، مهمترین
است و چیزى نیس
را کنترل کنید آن

اگر احساس زشت بودن مى کنید، این مطلب را بخوانید

همه ما ســعى مى کنیم از چیزهایى که به پوســت ما صدمه 
مى زنند دورى کنیم. اما حقیقت آن است که ما در طول روز با 
چیزهایى سر و کار داریم که تصور اینکه مى توانند تأثیر منفى 
بــر ســالمتى و زیبایــى پوســت مــا داشــته باشــند، 

مشکل است. 
افراد همیشه فقط به پاکیزه بودن صورتمان توجه دارند اما باید 

به وسایل شخصى خود هم اهمیت بدهند.

تلفــن همــراه اغلــب نــه تنهــا بــا پوســت صــورت و 
دســت، بلکه بــا مناطــق دیگــرى ماننــد لبــاس، میز و 
کیــف هــم در تمــاس مســتقیم اســت، از ایــن رو تلفن 
همــراه مکانــى بــراى تجمــع انــواع آلودگــى هــا و 
میکروب هاســت و در نتیجه وقتى با صورت مــا تماس پیدا 
مى کند مى تواند باعث مســدود شــدن منافذ پوست و ایجاد

 جوش شود.

بهترین راه براى جلوگیرى از این مشــکل این است که مدت 
زمان تماس تلفن همراه با همان قسمت همیشگى صورتتان 

را به حداقل برسانید. 
براى مثال مى توانید براى اینکه مجبور نباشــید گوشــى را 
به صــورت خود فشــار دهیــد، از هدفــون اســتفاده کنید. 
به عالوه، الزم اســت  به طور منظم تلفن همراه خود را تمیز و 

ضدعفونى کنید.

بالیى که
 تلفن همراه 

بر سرپوستتان 
مى آورد

با پاى مرغ بوتاکس کنید!

عامل افزایش ابتال 
به سرطان روده



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

اکنون ، چنان پندارید که مرگ ناگهان بر شــما تاخته است. همرازانتان 
را خامــوش کــرده و مشــاورانتان را پراکنــده ســاخته و آثارشــان را 
محو کرده است. خانه هایتان را بى صاحب کرده و وارثانتان را برانگیخته 
تا مرده ریگتان را میان خود تقسیم کنند. در آن میان، از خواص شما، مهربانى 
است که سودى نرساند و خویشــاوند محزونى است که دفع بال نتواند یا 

موال على (ع)شماتتگرى است که بر حال زارتان زارى نکند.

مدیر عامل و سردبیر: ایرج ناظمى

مدیر مسئول: هوشنگ غالمى

نشانى: اصفهان، خیابان مدرس، خیابان ادیب

تلفن: 34452005                نمابر: 34452006

چاپ:   رنگین کمان                          

آیین نامه اخالق حرفه اى نصف جهان را در سایت روزنامه مطالعه کنید/امتیاز کیفى در طرح رتبه بندى روزنامه ها: 32/9 
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سرو ابرکوه یزد  سرو ابرکوه یزد  
کهنسال ترین موجود زنده ایرانکهنسال ترین موجود زنده ایران
سرو کهنسال ابرکوهسرو کهنسال ابرکوه  
که ابرقو نیز گفته مى شود،که ابرقو نیز گفته مى شود،
 با سنى با سنى  بیش از بیش از 45004500  سالسال
 به عنـوان  به عنـوان 
سومین اثر طبیعى ملى ایران سومین اثر طبیعى ملى ایران 
در سال در سال 13821382 ثبت شده است.  ثبت شده است. 

www.nesfejahan.net

دانشــمندان عمر این درخت را بین 
4 تا 8 هزار سال تخمین زده اند که 
عنوان مسن ترین موجود زنده ایران 
و دومین درخت کهنسال و ارگانیسم 

زنده جهان را داراست.

 ارتفاع این درخــت 25 متر، قطر تاج 
14,7 متر، قطر تنه 3,14 متر، محیط 
تنه 9,62 متر و سطح تاج پوشش آن 

بالغ بر 210 متر مربع است.

 ایــن درخــت از گونه ســرو شــیراز 
(Cypress) و از سروهاى مدیترانه اى 
 Cuppresus بــا نــام علمــى 

Sempervirens مى باشد.

ســرو ابرکوه با نام پارسیک در تمام 
جهــان نمــادى از زندگــى و زیبایى 
معرفى شده است و از عجایب روزگار 
و دیدنیهاى نادر جهان مى باشــد که 
پس از گذشت این همه سال، هنوز 
سرســبز و پابرجا باقى مانده است و 
بعنوان یکى از درختان شــاخص دنیا 
در تمامى جهان به عنــوان نمادى از 

زندگى و زیبایى معرفى شده است.


