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جعفرى وزن را 
کاهش مى دهد

ماجراى ربوده شدن دختر 5 ساله گلدشتى
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ارسال ویدیو به
 دایرکت ترامپ!

خشم خانم نامدارى 
از تلویزیونى که

 دیگر در آن نیست!

برخورد پلیس با 
خودروهاى شخصى 

داراى چراغ  چشمک  زن دفاع دستگاه قضا 5
از رأى پرونده 
پورشه اصفهانى

جعفرى از سبزى هاى بسیار پرخاصیت است که 
خواص درمانى زیادى دارد و همینطور جوشانده 

آن در الغرى و درمان سنگ کلیه تأثیر دارد و 
براى کاهش وزن مصرف مى شود اما فراموش 

نکنید که قبل از اضافه کردن مقدار ...

غالمحسین اسماعیلى، سخنگوى قوه قضاییه 
روز سه شنبه در سیزدهمین نشست خبرى خود 
به شــائبه هاى به وجود آمده درباره رأى دادگاه 
در پرونده اى اشــاره کرد که ابتداى امســال در 

اصفهان و سپس در کشور جنجال زیادى آفرید.
حدود ســاعت یک بامداد 26 اردیبهشت امسال 
یک فقره تصــادف رانندگى بین یک دســتگاه 
خودروى پورشه و یک دســتگاه پراید در خیابان 
کارگر در جنوب کالنشــهر اصفهــان به پلیس 

4گزارش شد و...

نداشتن معدننداشتن معدن
 درد مزمن ذوب آهن است درد مزمن ذوب آهن است

مدیر عامل ذوب آهن اصفهان با اشاره به مدیر عامل ذوب آهن اصفهان با اشاره به 
مصادیق پدافند غیرعامل:مصادیق پدافند غیرعامل:
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48 ساعت دلهره یک خانواده و عملیات پلیس اصفهان

ماجراى بازگشت بازیگر «قالده هاى طال» به تلویزیون

 پگاه: همیشه مراقب خودم 
و کارنامه  بازیگرى ام هستم!

نمازى همچنان در چرخش است
سایت باشگاه هیوستون دینامو آمریکا از انتخاب امید نمازى به عنوان 

مربى این تیم خبر داد.
امید نمازى به عنوان مربى تیم فوتبال هیوستون دینامو آمریکا 

انتخاب شد.
بر اساس اعالم  سایت رســمى این باشگاه امید نمازى 

و پابلو ماســترونى به عنوان مربیــان جدید این تیم 
انتخاب شدند و...
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در صفحه 6 بخوانید

سخنگوى قوه قضاییه در نشست خبرى 
تشریح کرد

اهـداى ملک 
به ارزش 

بیش از 2 میلیارد تومان 
به آموزش و پرورش

رونمایى از بسته حمایتى کشاورزى در استان اصفهان
در نشستى با حضور معاون استاندار و رئیس سازمان جهاد کشاورزى صورت گرفت
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تا تا 2424 آبان  آبان 
پول پول 
مى خواهممى خواهم
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!و کارنامه  بازیگرى ام هستم! ت ىامه بازیگ کارنامه مو م بازیگرىامهستم!ر کارنامه و

بدینوسیله به اطالع مى رساند مهلت خرید و تحویل اسناد و ارائه پیشنهاد براى شرکت در مناقصه خدمات رفت و روب و 
نگهدارى فضاى سبز و نگهبانى و انتظامات سازمان عمران زاینده رود به شرح ذیل تمدید مى گردد.

1- زمان دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ نشر آگهى در روزنامه تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 98/08/25 است.
پیشنهاد دهندگان براى دریافت اسناد، نقشه و مشخصات اســناد مناقصه باید مبلغ 1/000/000 ریال به حساب شماره 
0105526752002 نزد بانک ملى شعبه غدیر اصفهان واریز و فیش مربوطه را به امور مالى سازمان ارائه تا اسناد و مشخصات 

مربوطه تحویل گردد.
2- تسلیم پیشنهادها: پیشنهاد دهندگان باید پیشنهادهاى خود را تا پایان ساعت ادارى روز شنبه مورخ 98/08/25 به 

آدرس: اصفهان، خیابان 22 بهمن، مجموعه ادارى امیرکبیر، ساختمان ادارى سازمان به دبیرخانه سازمان تسلیم نمایند.
3- تاریخ گشایش پیشنهادها: کمیسیون عالى معامالت در ساعت 14:30 روز یک شنبه مورخ 98/08/26 جهت گشایش 

پیشنهادها در محل دفتر مدیرعامل سازمان تشکیل مى شود.
www.sozi.ir :آدرس سایت سازمان

info@sozi.ir :ایمیل سازمان
تلفن سازمان: 32673080- 32673010

آگهى تمدید مهلت شرکت در 
مناقصه عمومى (به صورت حجمى)

حمیدرضا جوادى- مدیرعامل سازمان عمران زاینده رود حمیدرضا جوادى- مدیرعامل سازمان عمران زاینده رود 

نوبت اول

ش است
ید نمازى به عنوان

ینامو آمریکا

مازى 
تیم 

در صفحه 5 بخوانید
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کارگزار رســمى ســازمان حج و زیارت از توقف اعزام 
کاروان زیارتــى ایرانــى به عــراق تا اطــالع ثانوى

 خبر داد.
مدیرعامل شمسا گفت: پس از اربعین وضعیت هتل ها 
و ناوگان حمل و نقل کشور عراق براى پذیرش زائران 
ایرانى از یازدهم آبان ماه آماده بود ولى چون شــرایط 
عراق مساعد نبود و از سویى، وزارت خارجه کشورمان 
اطالعیه اى مبنى بر به تأخیر انداختن سفر به این کشور 
صادر کرد، سازمان حج و زیارت نیز تصمیم گرفت اعزام 

کاروان ها را تا اطالع ثانوى به تعویق اندازد.
مصطفى قاسمى در عین حال گفت: ما براى اعزام روزانه 

2000 زائر آمادگى کامل داریم اما شــرایط عراق مهیا 
نیست. راه ها در پشت مرزهاى خسروى، مهران، چذابه و 
شلمچه مسدود شده است و زائران امکان تردد در جاده ها 
را ندارند. او درباره وضعیت زائرانى که پیش تر براى سفر 
عتبات عالیات عراق ثبت نام کرده اند اما به دلیل اوضاع 
داخلى آن کشور سفرشان به تعویق افتاده است، گفت: 

نوبت سفر این زائران محفوظ است. 
مدیرعامل شمســا درباره بازگردانــدن هزینه ثبت نام 
سفر عتبات به زائرانى که از این سفر انصراف مى دهند، 
توضیح داد:  مــا هزینــه را کامل به زائــران انصرافى 

برمى گردانیم.

معاون عملیات ترافیک پلیس راهور ناجا از برخورد با آن 
دسته از خودروهاى شــخصى خبر داد که از چراغ هاى 

چشمک زن مشابه پلیس استفاده مى کنند.
ســرهنگ داود قاســمیان در این باره گفت: استفاده از 
تجهیزات و ابزارهــاى ترافیکى مانند آژیر، چــراغ گردان هاى 
ثابت و ســیار و... همواره براى باال بردن راندمان توان 
عملیاتى از ضروریات اســت که پلیس با اســتفاده از 
این ابزارها مأموریت خــود را به نحــو مطلوب انجام 
مى دهد، به طورى کــه این ابزارها از ســوى مردم و 
رانندگان قابل شناســایى اســت.  وى بیان کرد: اخیراً 
برخى از شــهروندان تعمداً و یا در اثر عــدم آگاهى از 

عواقب قانونى آن، خودروهاى شــخصى خــود را به 
چراغ گــردان هاى آبــى و قرمــز تجهیز کــرده و یا
چراغ هاى خــودرو را به صورت چشــمک زن تنظیم 
مى کنند که برخــالف قوانین و مقررات بــوده و بعضًا 

پیگرد انتظامى و امنیتى دارد.
معاون عملیات ترافیک پلیس راهــور ناجا اضافه کرد: 
ممکن است برخى شــهروندان، آن را به عنوان زیبایى 
و اسپرت خودروى خود تلقى کنند اما باید توجه داشته 
باشــند که این تجهیزات انحصــاراً در اختیار پلیس و 
نیروهاى امدادى اســت و هرگونه ســوء استفاده از آن 

پیگرد قانونى خواهد داشت.

همچنان زائرى به عراق 
اعزام نمى شود

برخورد پلیس با خودروهاى 
شخصى داراى چراغ  چشمک  زن

فرونشست برج آزادى 
صحت دارد؟

 برنا| شهردار منطقه 9 شهردارى تهران، 
در رابطه با احتمال فرونشست زمین در میدان 
آزادى با بیــان اینکه درباره فرونشســت برج 
آزادى نمى توان اظهار نظر کــرد، گفت: باید 
اندازه گیرى هــاى دقیقى انجام شــود. در آن 
نقطه فرونشســت ندیده ایم و ســاختمان از 
پایــدارى برخوردار بوده و پایه آن ســاختمان 
مهندسى شــده اســت. بنابراین فرونشست

 در آن معنا نــدارد اما در کل، در ســال حدود 
35 سانتیمتر فرونشســت در تهران را تجربه 

مى کنیم.

حذف ایرانى ها از کار
 در ژاپن 

 چمدان| «سایتو میتسوگو»، سفیر ژاپن 
در ایران در زمینه مشــکل روادیــد کار براى 
ایرانى هــا در ژاپن گفت: کارگــران ایرانى به 
دالیل کنسولى از فهرســت دریافت کنندگان 
روادید جدید کار در ژاپن حذف شــده اند. وى 
افزود: کارگران ایرانى زیادى در گذشته در ژاپن 
کار مى کردند و کارشــان براى کشور ما بسیار 
باارزش بود. اطالع دارم که اکنون هم بخشى 
از نیروى کار ایرانى عالقه مند به اشــتغال در 
ژاپن هستند. ژاپن پذیرش نیروى کار خارجى 
را افزایش داده اســت و من امیــدوارم بتوانم 
تسهیالتى براى اشتغال نیروى کار ایرانى در 

ژاپن فراهم کنم.

مهریه را بى حرمت کردند
  اعتماد آنالین| محمــد بادامچــى، 
عضو کمیسیون اجتماعى مجلس درباره حذف 
ضمانت اجرایــى زندان بــراى مهریه گفت: 
متأسفانه طى چند سال اخیر تعیین مهریه هاى 
سنگین و خارج از عرف مشکالتى براى زوج ها 
ایجاد کــرد و با باال رفتن قیمت ســکه زمینه 
سوءاستفاده برخى افراد باز شــد و توانستند با 
این رفتارهاى خــارج از عرف فضاى جامعه را 
به هــم بریزند که نیاز به اصالح داشــت. وى 
تأکید کرد: برخى از افراد تازه به دوران رسیده 
با تعیین مهریه هاى ســنگین، مثًال سکه طال 
به تعداد تاریخ تولدشــان، موضــوع مهریه را 

بى حرمت کردند.

مالیات بر سود سپرده 
منتفى است

رئیس کمیســیون برنامه، بودجه   پانا|
و محاســبات مجلس تأ کید کــرد که دریافت 
مالیات از سود سپرده هاى بانکى به طور کامل 
منتفى اســت زیرا باعث خروج پول از سیستم 
بانکى مى شــود. غالمرضا تاجگردون افزود: 
نرخ تورم در ایران 40 درصد اســت و ســود 
سپرده بانکى نیز بین 15 تا 18 درصد است؛ اگر 
بخواهیم از سود سپرده ها مالیات بگیریم پول ها 
از سیستم بانکى خارج مى شود و بنابراین این 

کار انجام نمى شود. 

بانک ها خودشان را 
تطبیق دهند

پیرو انتشــار برخى اخبار    خبرآنالین|
در مورد عدم امــکان بارگــذارى ایران چک 
جدیــد در دســتگاه هاى خودپــرداز، روابط 
عمومى بانک مرکــزى اعالم کــرد: طبیعتًا 
فرایند تنظیم و تطبیق کاِســت دستگاه هاى 
خودپرداز با نوع اسکناس مورد نظر، پیش نیاز 
بارگذارى هر نوع اسکناس و ایران چک جدید 
است. لذا به منظور بارگذارى ایران چک جدید، 
ضرورت دارد آن دسته از شــعب بانک ها که 
تنظیمات مذکور را اعمال نکرده اند، نســبت 
به تطبیق خودپردازهاى خــود اقدام الزم به 

عمل آورند.

توجه دشمنان به پوشک بچه 
مجتبــى  حجت االســالم   آفتاب نیوز|
ذوالنور، رئیس کمیســیون امنیت ملى و سیاســت 
خارجــى مجلــس در همایــش ملــى پدافنــد 
غیرعامل با بیــان اینکه امروز یکى از بســترهاى 
آســیب به جمعیت، عرصه بیوتروریســم اســت 
که  متأ ســفانه کمتر مــورد توجه قــرار مى گیرد، 
گفت: گاهى دشــمنان پنبه هایى که با آنها پوشک 
بچه یا مشابه آن تولید مى شــود را به گونه اى تهیه 

مى کنند که موجب عقیم سازى مى شوند.

محاکمه تاریخى برجامیان 
 انتخاب| حجت االســالم علیرضا پناهیان 
در مراســم 13 آبان در تاالر مرکزى دانشگاه امام 
خمینى (ره) قزوین گفته اســت: آنهایى که اســیر
 FATF  هستند یقیناً به طاغوت باور ندارند و فلسفه 
برجام مبتنى بر قائل شــدن به قدرت کدخداست. 
محاکمه تاریخى ســنگینى علیــه برجامیان انجام 
خواهد شــد وامیدواریــم این محاکمه با ســرعت 

انجام شود.

معدن طالى اطالعات
  فارس| یک مقــام امنیتى ترکیــه بامداد 
سه شنبه گفت خواهر بزرگ تر «ابوبکر البغدادى» 
ســرکرده گروه تروریســتى داعش را در شــمال 
غربى سوریه بازداشــت کرده اند. او این عملیات را 
مانند کشــف «معدن طالى اطالعاتى» توصیف 
کرد. این مقام ترکیه اى مى گویــد خواهر بزرگ تر 
ســرکرده داعش با نام «رســمیه عواد»، 65 سال 
سن دارد و در عملیاتى در روز دوشنبه در کانتینرى 
نزدیک شــهر «اعــزاز» در ســوریه بازداشــت 
شــده اســت. خواهر البغدادى به همراه همسر و 
پنج فرزنــد خود بــه صــورت مخفیانــه زندگى 

مى کرد.

تکذیب، آن هم به شدت!
 چمدان|  سیدعباس موســوى، سخنگوى 
وزارت امــور خارجه ادعــاى منتشــره در روزنامه 
«وال اســتریت ژورنــال» بــه نقل از یــک مقام 
آمریکایــى مبنى بر اینکــه ایران خواســتار ایجاد 
یک بخش خدمات کنســولى آمریکا در ســفارت 
سوئیس در تهران شده اســت را به شدت تکذیب 

کرد.

پالکارد ها علیه دولت
قریب صد روز پس از آنکه   روزنامه ایران|
یک پــالکارد در تجمع طالب مدرســه فیضیه قم 
جنجال ساز شــده بود، حاال نهضت پالکارد هایى با 
مضمون مشــابه علیه دولت در قم راه افتاد؛ آن هم 
در مراسم ملى 13 آبان. «اى مدعى بهشت برجام/ 
استخر فرح تو را سرانجام»، «اى لرزه بر اندام تو از 
فیضیه؛ استخر فرح نماد بدعاقبتى است»، «قیامى 
که مانده هنوز/ تســخیر النه نفوذ»، «از دولت پیر 
پــر هزینــه/ دل ها همــه گشــته پــر زکینه»، 
«اینکــه میگــه رفرانــدوم/ دروغ میگــه بــه 
مــردم»، «اى کــه برجامــت شــده در گــور و 
گیــر/ کارپــاکان را قیــاس از خــود مگیــر» و 
«اى کدخداپرســتان/ لعنت به برجامتــان» تنها 
بخشى از شــعار هایى بود که در دســت تعدادى از 
مــردم و طالب دیــده مى شــد. پالکارد هایى که
 بر تالش هــاى گذشــته مبنى بر اینکــه پالکارد 
«استخر فرح» حرکتى انفرادى و غیر سازمان یافته 

بود، خط باطل کشید.

هاشمى کاندیدا مى شود؟
  میزان | محســن هاشــمى، رئیس شوراى 
شــهر تهران در پاسخ به ســئو ال خبرنگارى مبنى 
بر اینکه شنیده مى شود شــما در حال فعالیت براى 
حضور در مجلس آینده هســتید گفت: جوســازى 

نکنید.

خبرخوان

شاید باورتان نشــود اما در یک آگهى عنوان شده که افراد 
داراى خط هاى 0912 مى توانند روى خط خود بدون ضامن 
و چک وام بگیرند. خبرنگار خبرگزارى «میزان» براى آنکه 
از چند و چون این آگهى عجیب و غریب ســردربیاورد با 
شماره تماسى که پاى آگهى اعالم شده بود تماس مى گیرد 
که شرح اتفاقات بعدى را به نقل از همین خبرنگار بخوانید:

پاسخ دهنده در واکنش به کنجکاوى ما گفت: «در عرض 
ده دقیقه قرارداد مى نویســیم و پول به حساب شما واریز 

مى شود. همچنین به سفته، چک یا ضامن نیازى نیست.»
البته ماجرا به همین ســادگى نبود؛ این فرد یک شــرط 
مهم براى درخواســت کنندگان وام مطرح مى کند؛ «سند 
خط تلفن همراه خــود را به نام من بزنید اما خط دســت 
صاحب شــماره مى ماند، پس از پایان اقساط مجدداً سند 
به نام صاحب خط زده مى شــود.» او درباره میزان وام نیز 
مى گوید: «به اندازه 80 تا 90 درصد ارزش خط، به شما وام 

مى دهیم. به کد هاى 1 تــا 5 وام تعلق مى گیرد که حداقل 
شروع مبلغ وام براى کد یک، ده میلیون تومان است». او 
البته توضیح بیشترى نداد که با توجه به اینکه تنها به اندازه 
80 درصد ارزش خط، وام مى دهد چه تضمینى اســت که 
پس از پایان پرداخت اقســاط دوباره سند سیمکارت را به 
نام صاحب اصلى، بزند. او ادامه داد: «به کد هاى باالى 5 
وام نمى دهیم، تنها در صورتى که کد 6، بسیار رند و ارزشى 

باشد، به آن وام داده مى شود.»
از او خواســتیم درباره مقدار وام به کــد 4 توضیح دهد، او 
افزود: «حداقل میزان وام دو میلیون تومان اســت اما این 
مبلغ تا 15 میلیون قابل افزایش است.» این آگهى دهنده 
درباره نحوه بازپرداخت گفت: «اقساط چهار تا 12 ماهه با 

سود ماهیانه 3 درصد دریافت مى شود.»
او درباره بیشترین میزان مبلغ گفت: «تاکنون به یک خط 

کد یک، 120 میلیون تومان وام داده ام.» 

 خبرآنالین| خبرنــگار بخش خبــرى 20:30 
گزارشى تهیه کرده از حاشیه راهپیمایى روز 13 آبان که 
نماد استکبارستیزى مردم ایران است. این گزارشگر اما 
احتماًال براى نمایش ایده هاى خالقانه اش با اینستاگرام 
براى اکانت رئیس جمهور آمریکا ویدیویى از شعارهاى 
جوانان را مى فرستد. ویدیوهایى که همان روز از بسیارى 
از رسانه هاى دنیا پخش شــده اند. نکته جالب تر تعداد 

زیاد پیام هایى اســت که او پیش تر هم فرستاده و دیده 
نشده. احتماًال او هم مى داند که این تعداد زیاد پیام هاى 
باز نشده به این دلیل اســت که حتى درخواستش براى 
تماشــاى این پیغام ها اصالً  از ســوى اکانت مقصد با 
موافقت همراه نشده! درحالى که این پیام ها بدون چنین 
رفتارهاى گل درشت نمایشى سال هاست در تمام دنیا 

مخابره مى شوند!

روزنامه «ایران» با پســر 18 ســاله اى که در شهرك 
شاهدشــهر شــهریار تهران در اقدامى جنون آمیز پدر 
45 ساله، برادر 13 ساله و مادر 44 ساله اش را با چاقو به 
قتل رسانده بود به گفتگو پرداخت. بر اساس اعترافات 
این پسر نوجوان، او بخاطر کینه، حسادت، سرخوردگى 
و تبعیض رفتارى و فرقى که پدر و مادرش بین او و برادر 
کوچک ترش مى گذاشتند، نقشه این قتل را کشیده بود.

خبرنگار «ایران» نوشته «امیرعلى» که دانش آموز سال 
آخر دبیرستان است، حتى ذره اى نسبت به این جنایت 
ابراز پشیمانى نداشــت، چنان درباره روز جنایت حرف 
مى زد که انــگار روباتى آدمکش پیش رویت نشســته 
اســت. او به روزنامه «ایران» گفته: «آنها مرا دوســت 
نداشــتند، اما عاشــق برادرم بودند. از همه شان متنفر 

بودم. البته براى قتل مادر و برادرم برنامه نداشــتم اما 
یکسالى بود که درباره کشــتن پدرم تحقیق مى کردم. 
یک بار خواستم داخل نوشابه اش الکل صنعتى بریزم اما 
ترسیدم زنده بماند. حتى آن موقعى که قتل «خاشقجى» 
مطرح شــد، فکر کردم کــه او را همانطور بکشــم تا 
اثرى از او نماند اما بعد منصرف شــدم، حتى یک لباس 
در زیرزمین گذاشــته بــودم که تیزى هــر چاقویى را 
که براى قتل او مناســب مى دیــدم، روى آن امتحان 
مى کردم تا باالخره چاقوى مورد نظــرم را پیدا کردم. 
او همیشــه به من مى گفــت مفت خــور بى خاصیت. 
هیچ وقت دوستم نداشــت. مادر و برادرم را هم کشتم 
چون نمى خواستم کســى از خانواده ام به عنوان شاکى 

مقابلم باشد.» 

اگر تا امروز رمان «ملت عشــق» اثر «الیف شافاك» 
را نخوانده اید، حتمًا در جریان فروش بســیار باالى آن 
در بازار کتاب ایران هســتید. شــافاك نویسنده ترك 
تبار، این کتاب را  بر اســاس داســتان شمس و موالنا 
نوشته که خوانندگان زیادى در ایران پیدا کرده جورى 
که حتى کســانى که معموًال  کارى به حــوزه کتاب و 
کتابخوانى هم ندارند، اما این رمان را مطالعه کرده اند.  
حاال یک ســایت اصولگرا، حمله تندى به این کتاب و 
نویسنده اش کرده و ضمن اینکه الیف شافاك را فردى 
داراى انحرافات اخالقى معرفى کرده، «ملت عشق» را 
نیز هم پاى «آیات شــیطانى» سلمان رشدى  و برآمده 
از همین صفات او دانسته اســت. پایگاه اطالع رسانى 
«سینما پرس» از وزارت ارشــاد هم انتقاد کرده که چرا 

اجازه چاپ این اثر را داده است.
«سینما پرس» نوشته: «در یکى دو سال اخیر، رمانى با 
عنوان «ملت عشق» (با نام اصلى «40 قاعده  عشق»)، 
نوشــته  نویســنده زن ترکیه اى تبار، الیف شافاك، که 
برداشــتى آزاد از داستان شــمس و موالنا در ترکیب با 
داستان یک زن امروزى است، با ترجمه هاى مختلف به 
چاپ هاى باالى 50 رسیده است. نکته جالب اینجاست 
که الیف شــافاك، که در کشــور خود ترکیه، نویسنده  
چندان محبوبى نیســت (و حتى بین اقشــارى از ملت 
ترکیه، نامحبوب هم هســت) آنچنان بازار پررونقى در 
ایران پیدا کرده که تقریبًا همه رمان هاى او به فارســى 
ترجمه شده است. اما نگاهى گذرا به جهان داستان هاى 
شــافاك، به خوبى نشــان مى دهد که این نویســنده 
دوتابعیتى، جهان -وطن، الئیک و صراحتًا ضددین، نه 

صرفًا یک نویسنده، که یک «پروژه» سیاسى-فرهنگى 
اســت و همین مســئله، مجموعه عواملى را که دست 

در دســت هم، به رونق عجیب آثار او در ایران، کمک 
کرده اند، مشکوك مى ســازد... این در حالى است که 

رمان «حرامزاده  استانبول» این نویسنده، که قبًال با نام 
«ناپاك زاده  استانبول» در ایران منتشر شده بود، بار دیگر 
و توسط یک ناشر دیگر و به قلم مترجمى دیگر، با عنوان 
«شــرم» به بازار آمد... عنوان دومى کــه براى ترجمه 
کتاب شافاك، انتخاب شده، یعنى عنوان «شرم»، اهل 
فن و آگاهان حوزه کتاب و ادبیات را به یاد اثر معروفى 
از یک نویســنده  دوتابعیتى دیگر (باز هم مقیم لندن) 
مى انــدازد که در دهــه 1980، تبدیل بــه بدنام ترین 
رمان نویس تاریخ در بین مسلمانان جهان شد. منظور، 
رمان «شرم» ســلمان رشدى، نویســنده هندى تبار 
بریتانیایى است که خالق کتاب ضاله «آیات شیطانى» 

هم هست.
اما شباهت ها میان «پروژه» سلمان رشدى و «پروژه»  
الیف شــافاك، بســیار بیش از تعلق تبارى و ریشه اى 
آن دو به یک جامعه  مســلمان (یکى جامعه مسلمانان 
هند و دیگرى ترکیه)، ســکونت و اســتقرار هر دو در 
لندن (به عنــوان پایتخت نویســندگان جهان وطن و 
خداناباورگریزان از ریشــه و تبار خود)، نفرت نه چندان 
پنهان هر دو از جوامع اســالمى که بــه آن تعلق دارند 
و پشــتیبانى همه جانبه  مالى و رســانه اى و تبلیغاتى و 
بررسى این شــباهت ها باید در مجالى مســتقل و به 
صورت تفصیلى از ســوى اهل فن صورت گیرد. [اگر] 
عالقه مندى و انگیزه هاى او براى پرداختن به داستان 
موالنا و شــمس تبریزى را در پازل آثار پیشین، وجوه 
شخصیتى و گرایش هاى جنســى و انحرافات اخالقى 
شــخصى او قرار دهیم، آن گاه هم نیت پشــت نوشتن 
«ملت عشق» و هم روایت شافاك از داستان شمس و 

مولوى قابل تأمل مى شود.»

حمله سایت اصولگرا به رمان پرفروش بازار کتاب ایران

«ملت عشق» هم پاى «آیات شیطانى» است
مانى مهدوى

مى خواستم پدرم را مثل «خاشقجى» بکشم!عجیب ترین پرداخت وام در پایتخت

رئیس اتحادیه گرمابه داران، سونا و ماســاژ با اشاره به 
غیرقانونى بودن هرگونه ماساژ در منزل و اعزام ماسور 
(ماساژور) به خانه ها، از طرحى خبر داد که بر اساس آن 
مراکز داراى مجوز، به دنبال عقد قرارداد با ادارات براى 

ماساژ کارمندانشان در پشت میز کارشان هستند.
سید مهدى ســجادى، با اشــاره به تبلیغات عجیب و 
غیرقانونى برخى از مراکز ماساژ در شهر تهران از جمله 
ماساژ در منزل و اعزام ماسور (ماساژور) به منزل اظهار 
کرد: ما بارهــا اعالم کرده ایم که چنیــن مواردى قطعًا 

غیرقانونى است و مراکز اینچنینى به هیچ وجه مجوزهاى 
قانونى براى فعالیت در این زمینه را ندارد. وى ادامه داد: 
البته ما به دنبال آن هستیم که با توجه به تأثیر ماساژ در 
رفع خستگى، در قرارداد با ادارات، خدمات ماساژ را براى 
کارمندان این ادارات درحالى که پشت میزشان نشسته اند 
ارائه دهیم ولى ارائه این خدمــات نیز کامًال ضابطه مند 
خواهد بود به طورى  که ماسورهاى مرد براى آقایان در 
یک روز مجزا و ماســورهاى خانم براى کارمندان خانم 

این ادارات در روز دیگرى خدمات ماساژ را ارائه بدهند.

مصطفى هاشمى طبا، رئیس پیشــین سازمان تربیت 
بدنى درباره حواشــى ایجاد شــده در بازى تراکتور و 
استقالل که در آن برخى از هواداران تراکتور شعارهاى 
نژادپرســتانه داده بودنــد، بیان کرد: فدراســیون باید 
بازى را قطع مى کرد، باشــگاه ها باید خودشان بازى را 

قطع مى کردنــد. مگر برابر تماشــاچیان خطاکارى که 
آنجا به قرآن، مملکت و کردهاى ســرزمین ما اهانت 
مى کنند باید ساکت باشیم؟ همان موقع که به آیات قرآن

 اهانت شد باید بازى را قطع مى کردند و تیم ها به رختکن 
مى رفتند.

ارسال ویدیو به دایرکت ترامپ!
مطهرى: پاسخم به «دانشجوى گستاخ» درخور بود!

طرح ماساژ کارمندان تهرانى پشت میز محل کارشان!

باید بازى را قطع  مى کردند

على مطهرى، نماینده مردم تهران در مجلس شوراى اسالمى 
که توهینش به یک دانشجو در فضاى مجازى منتشر شد، 
در خصوص آن ویدیوى حاشیه ســاز به سئواالت خبرنگار 

«مهر» پاسخ داد.
شما که عضو کمیسیون فرهنگى هستید، 

چرا باید این گونه صحبت مى کردید؟
این یک اقدام رذیالنه اى از طرف دو خبرگزارى بود.

یعنى شــما چنین توهینــى را به یک 
دانشجو نکرده بودید؟

خیر.
صدا و تصویر شما موجود است؟

نه  این گونه نبود. یک دانشــجوى پســر از ابتداى جلســه 
مى خواست جلســه را به هم زند، در بخش پرسش و پاسخ 
تا من مى خواستم صحبت کنم، شروع به داد و فریاد مى کرد.

صداى یک دانشجوى دختر در آن ویدیو 
وجود دارد نه دانشجوى پسر!

اجازه بده من حرف بزنــم، چرا تندتند حرف مى زنى؟ گوش 
بده بگذار من حرف بزنم، آنقــدر تندتند حرف نزن. تحمل 
ندارند من صحبت کنم. مگر من مى گویم صداى من نیست؟ 
اول گوش بده موضوع چه بوده بعد صحبت کن. هر سئوالى 
که مى شد، شروع مى کردند به فریاد زدن، در آخر جلسه داد 
زد که شما باید قرص ضد فراموشى بخورید، من هم از باب 
مزاح و شوخى گفتم من انواع و اقسام قرص ها را دارم، قرص 
ضدباردارى هم براى شما دارم. همه خندیدند و به عنوان یک 
شوخى تلقى کردند. ما بیرون آمدیم و دیدیم یک ویدیو پخش 
کردند مبنى براینکه «توهین على مطهرى به یک دانشجوى 
دختر» این در حالى است که این دانشجو پسر بود، اگر دختر 
بود همانجا اعتراض مى کردند. من از دو خبرگزارى که این 

ویدیو را منتشر کردند شکایت مى کنم.
اگر ادعاى شما صحیح باشد هم تفاوتى 
در اصل توهین نمى کند که به دانشجوى 
دختر گفته باشــید یا پسر، به نظر شما 
این صحبت در شــأن عضو کمیسیون 
فرهنگى مجلس بود؟ استادان  دانشگاه 
شهید بهشتى گفته اند که «مى خواهیم از 
آقاى مطهرى به هیئت نظارت شکایت 

کنیم».
اشتباه مى کنند، موضوع را نمى دانند.

آقاى دکتر! وقتى در مراسم دانشجویى 
شرکت مى کنید، باید سعه صدر باالیى 
داشته باشــید و خود را آماده انتقادات 

تند کنید.
نه باید به دانشجوى گستاخ، پاسخ درخور داد.

آیا این پاسخ شــما درخور یک عضو 
کمیسیون فرهنگى مجلس بود؟

بله در مقابل صحبت هایى که او کرد، این پاسخ براى تأدیبش 
الزم بود.
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کارگاه آموزشى پیشگیرى و 
درمان صرع

به گزارش روابـط عمومى مخابـرات منطقه اصفهان، 
پیرو هماهنگى صـورت گرفته با انجمـن خیریه صرع 
اصفهان در راستاى ارتقاى سـالمت همکاران و انجام 
مسئولیت هاى اجتماعى، کارگاهى آموزشى در زمینه 
شـناخت، پیشـگیرى و درمان بیمارى صـرع از طریق 
ویدیوکنفرانـس در مخابـرات منطقه اصفهـان برگزار 
شـد. در این جلسـه دکتر خلیقى نژاد متخصص مغز و 
اعصاب و دکتر میردامادى روانپزشک به بررسى و ارائه 

راهکارهاى پیشگیرى و درمان این بیمارى پرداختند.

آغاز محوطه سازى ُرزلند 
عملیات عمرانى و محوطه سـازى شـهرك مسکونى 
ُرزلندآران وبیدگل آغاز شد. رئیس اداره راه و شهرسازى 
شهرستان آران وبیدگل گفت: براى اجراى این عملیات 
شامل خاك ریزى، خاکبردارى، جدولگذارى و ساخت 
راه دسترسى این شـهرك به جاده اصلى کاشان-آران 
وبیدگل 30 میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته اسـت. 
مجتبى آراسـته افزود: شهرك مسـکونى ُرزلند داراى 
400 واحد سـاختمان بـا ظرفیت بیـش از 1000 نفردر 

غرب شهرآران وبیدگل قراردارد.

گشت و مراقبت از 
عرصه هاى طبیعى 

رئیـس اداره منابـع طبیعـى و آبخیزدارى شهرسـتان 
اصفهان گفت: طرح گشـت و مراقبـت از یک میلیون 
و 300 هـزار هکتار عرصه هاى طبیعـى این خطه اجرا 
مى شـود. امیرحسـین ولى زمان اجراى طرح را افزون 
بر یکسـال و هدف از اجراى آن را حفاظت از عرصه ها، 
کنترل عوامل تخریب و پیشگیرى از تخریب برشمرد. 
وى گفت: شش گروه در این طرح با استفاده از خودرو و 
موتورسیکلت عملیات گشت و مراقبت را در عرصه هاى 
مختلف به ویژه در مناطقى که طرح هاى بیابان زدایى در 

حال اجراست، انجام خواهند داد.

تهیه طرح هادى 97 درصد 
روستاهاى باالى 20 خانوار 

طرح هادى 911 روسـتا (معادل 97 درصد) از مجموع 
935 روستاى باالى 20 خانوار استان اصفهان تهیه شده  
است. مدیرکل بنیاد مسکن استان اصفهان اظهار کرد: 
از این تعداد، تاکنون طرح هادى 705 روسـتاى باالى 
20 خانوار با حدود 76 درصد پیشرفت فیزیکى اجرا شده 
است. غالمحسین خانى افزود: سال گذشته 447 میلیارد 
ریال براى تهیه و اجراى این طرح ها از محل اعتبارات 
استانى و ملى به تصویب رسید که تا پایان شهریور سال 
جارى 287 میلیارد ریال آن تخصیص یافت و در 365 

روستاى استان هزینه شد.

نتیجه توزیع تسهیالت 
مشاغل خانگى

مدیر تعـاون، کار و رفاه اجتماعى شهرسـتان اصفهان 
گفت: طرح نوین مشاغل خانگى با ورود جهاددانشگاهى 
به عنوان تسهیلگر در این حوزه توسعه خواهد یافت. رضا 
برزوئیان با اشـاره به همکارى با دفتر تجارى سـازى و 
اشتغال جهاد دانشـگاهى واحد اصفهان گفت: از سال 
1390 تا 1394 تسـهیالت مسـتقل در حوزه مشـاغل 
خانگى توزیع شـد. وى گفت: بخشى از این تسهیالت 
در بخش مشاغل خانگى هزینه نشد  اما نوعى تحریک 

بخش تقاضا را ایجاد کرد. 

اعزام از مزار شهید حججى
 آئین افتتاح استانى اردوهاى راهیان نور دانش آموزى در 
یادمان شهداى شهرستان نجف آباد برگزار شد که طى 
آن نخستین گروه از دانش آموزان دختر استان به اردوى 
فرهنگى زیارتى راهیان نور اعزام شدند. در این مراسم 
بیش از 400 دانش آموز دختر از سراسـر استان پس از 
حضور بر مزار شهید محسـن حججى و اداى احترام به 
مقام شامخ شهدا با بدرقه مسئوالن به اردوى فرهنگى 
زیارتى راهیان نور در منطقه غرب و جنوب غرب کشور 

اعزام شدند.

خبر

رئیس دانشگاه صنعتى اصفهان خواستار آغاز همکارى هاى 
پایدار بین دانشگاه صنعتى اصفهان و دانشگاه آزاد اسالمى 
واحد خمینى شهر شــد. پیمان داورى، رئیس دانشگاه آزاد 
اسالمى واحد خمینى شهر در دیدار با رئیس دانشگاه صنعتى 
اصفهان اظهار کرد: دانشگاه آزاد اسالمى واحد خمینى شهر بین 
دانشگاه هاى آزاد اسالمى استان اصفهان به عنوان یک واحد 
دانشگاهى صنعتى شناخته شده است.  وى با معرفى تعدادى از 
دستاوردهاى پژوهشى آن گفت: خوشبختانه بسیارى از اعضاى 
هیئت علمى این دانشگاه از دانش آموختگان ممتاز دوره هاى 
دکتراى تخصصى دانشگاه صنعتى اصفهان هستند که همین 
موضوع موجب شده ارتباط مســتحکمى به لحاظ آموزشى 

بین دو دانشگاه برقرار باشد. رئیس دانشگاه صنعتى اصفهان 
نیز با ابراز خرسندى از ســطح علمى و آموزشى دانشگاه آزاد 
اسالمى واحد خمینى شهر و کسب رتبه هاى برتر توسط این 
واحد دانشگاهى گفت: خوشبختانه به لحاظ آموزشى دانشگاه 
آزاد اسالمى واحد خمینى شهر داراى اعضاى هیئت علمى 
پرانرژى و قوى بوده و در حوزه پژوهش نیز بسیار باانگیزه ظاهر 
شده است. سیدمهدى ابطحى در این دیدار خواستار آغاز یک 
همکارى پایدار در قالب تفاهمنامه مشترك بین دو دانشگاه شد 
و گفت: در حوزه خوشه هاى فناورى به ویژه در حوزه صنایع 
سنگ و حوله اى که از امتیازات شهرستان خمینى شهر است 

آماده انجام فعالیت هاى مشترك هستیم.

مدیر عامل شــرکت ذوب آهن اصفهــان در همایش 
مسئوالن شهرستان لنجان و ذوب آهن که به مناسبت 
هفته پدافند غیرعامل برگزار شــد گفــت: ذوب آهن 
اصفهان همراه با پیمانکاران، میزبان 17 هزار نفر پرسنل 
در این مجموعه و معادل همین عدد در کلیه معادن زغال 
سنگ کشور است که حیات آنها وابسته به این شرکت 
است. اگر بخواهیم سایر مشاغل جانبى را نیز به این ارقام 
اضافه کنیم، معیشت بیش از چندین میلیون نفر از این 

کارخانه تأمین مى شود.  
منصور یزدى زاده افزود: سال گذشته در خرداد ماه، ذوب 
آهن اصفهان به دلیل بحران آب شرایط بسیار سختى را 

تجربه کرد اما از بحران عبور کردیم.  مدیرعامل شرکت 
ذوب آهن تصریح کرد: امروز نداشــتن معدن یک درد 
مزمن براى ذوب آهن اصفهان است. این موضوع یکى 
از مصادیق پدافند غیرعامل اســت که مغفول مانده و 

کمتر به آن توجه شده است.
این مقام مســئول بیان کرد: وضع تعرفه 25 درصدى 
بر صادرات ســنگ آهن باز دارنده نیســت و همچنان 
صادرات این ماده اولیه اســتراتژیک را شاهد هستیم، 
بنابراین نیاز اســت با تالش همه جانبــه براى تأمین 
پایدار مواد اولیه و استمرار تولید برنامه ریزى مؤثر داشته 

باشیم.

نداشتن معدن، درد مزمن 
ذوب آهن است

دیدار رئیس دانشگاه صنعتى 
با رئیس دانشگاه خمینى شهر

در اقدامى شایســته و به همت روابط عمومى استاندارى 
اصفهان با هدف هم راستایى و تعامل مدیران با رسانه ها، 
معاونان اســتاندار اصفهان به همراه مدیران دستگاه هاى 
اجرایى هر چند وقت یکبار، جلساتى را در تاالر اجتماعات 
اســتاندارى با خبرنگاران برگزار خواهند کرد و بسته هاى 
حمایتى سازمان مربوطه، براى اطالع رسانى بیشتر، تشریح 
مى شــود که این بار، بعد از ســازمان امور مالیاتى استان، 
معاون هماهنگــى امور اقتصادى اســتاندارى اصفهان و 
رئیس سازمان جهاد کشاورزى اســتان اصفهان میزبان 

خبرنگاران بودند.
معاون هماهنگى امور اقتصادى اســتاندار اصفهان در این 
نشست صمیمى که بیش از دو ســاعت به طول انجامید، 
گفت: خوشبختانه تیم هماهنگ استاندارى و دستگاه هاى 
اجرایى استان، مصمم به اجرا و عملیاتى کردن رونق تولید 
بوده و در این راستا امسال بسته هاى حمایتى امور مالیاتى و 
بیمه تأمین اجتماعى تشریح شد که راهگشا بود و امروز بسته 
حمایتى سازمان جهاد کشاورزى استان و در آینده نزدیک، 

بسته حمایتى گمرك، ارائه خواهد شد.
حسن قاضى عسگر اظهار کرد: براى رونق تولید، ما اصالح 
سیستمى دستگاه ها را در دستور کار قرار داده ایم که اصالح 
فرایندها و روال کارى از آن جمله بوده و توسعه الکترونیک 
نیز باید به رسمیت شناخته شــده و استفاده شود و سیستم 
پاسخگوى مردم باشــد که با برگزارى جلســات در اتاق 
بازرگانى، صنایع، معادن و کشــاورزى این امر کلید خورد 
و مســئوالن در حضور معاون امور اقتصادى استاندارى، 
سئواالت را گوش داده، پاســخگو بوده و ایرادات برطرف 

خواهد شد.
وى با بیان اینکه نبض اقتصاد استان در جلسات اورژانس 
فعاالن اقتصادى هر یک شــنبه از ســاعت 15 تا 18 در 
تاالر اجتماعات اســتاندارى به صدا درآمده و مورد بررسى 
و رســیدگى قرار مى گیرد و تصمیم گیرى مى شود، گفت: 
مجموعه این فعالیت ها، حل برخى از مشــکالت فعاالن 
اقتصادى را به دنبال دارد و مى تواند به سهولت کار مردم در 

ادارات و سازمان ها کمک کند.
قاضى عسگر با بیان اینکه سازمان جهاد کشاورزى استان 
اصفهان تاکنون پیشرفت بسیار خوبى داشته است، گفت: 
گروه توسعه صادرات تشکیل شــده تا در راستاى تقویت 

صادرات بخش کشاورزى، اقدامات الزم صورت پذیرد. 
معاون هماهنگى امور اقتصادى اســتاندار اصفهان با ارائه 
آمارى گفت: از 313 روز پیش که فعالیــت را آغاز کردیم 
تاکنون، نرخ بیکارى در اســتان اصفهان از 14/1 درصد 
به 10/4 درصد کاهش یافته اســت، این در حالى است که 

امسال اشتغال در صنعت 2/5 درصد افزایش داشته است.
قاضى عسگر از اجراى طرح بیمه سالمت در استان اصفهان 
براى افرادى که بیمه نیســتند خبر داد و گفت: افرادى که 
تاکنون تحت پوشــش بیمه نبوده اند مى توانند با مراجعه 
به پیشخوان دولت نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند. البته 
بیمه سالمت براى افراد نیازمند دهک هاى یک تا 3 با انجام 

آزمون وسع، پوش بیمه اى مجانى و براى دهک هاى دیگر 
هزینه هاى اندکى خواهد داشت تا همه تحت پوشش بیمه 

سالمت قرار گیرند.
معاون هماهنگى امور اقتصادى استاندار اصفهان به رسانه ها 
یادآور شد: مجموعه مدیریت دســتگاه هاى اجرایى که با 
رسانه ها تعامل ندارند را معرفى کنند تا اقدامات بعدى براى 

تعامل بیشتر آنان با رسانه ها صورت پذیرد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان هم که به 
همراه معاونان و چند تن از مدیران خود در جمع خبرنگاران 
حاضر شده بود با تشریح 25 سرفصل بسته حمایتى جهاد 
کشاورزى استان اصفهان از فعاالن اقتصادى در راستاى 
تحقق شعار رونق تولید گفت: بخش کشــاورزى از تنوع 
بسیارى برخوردار بوده و سال گذشته استان اصفهان از نظر 
میزان تولید، تنوع کشت، اشتغال، کاهش سرانه بیکارى و... 

وضعیت خوبى داشت.
مهرداد مرادمند با بیان اینکه در سال رونق تولید، قرار شد 
از فعاالن اقتصادى در بخش هاى مختلف حمایت شود و ما 
در تعامل بخش خصوصى، بسته اى حمایتى تهیه کرده ایم 
تا فعالیت ها شفاف و گشایش و تسهیلگرى مدون شده و 
همه از استاندارى تا بخش خصوصى اطالع یابند که در این 
راستا پیشنهادات ارائه و جلسات برگزار شد و در نهایت این 
امر تصویب و بسته حمایتى تأیید شد. وى ادامه داد: بسته 
حمایتى سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان از فعاالن 
اقتصادى در راستاى رونق تولید بوده و در 25 سرفصل تهیه 

شده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان اظهار کرد: 
در این بسته حمایتى به منظور حمایت از طرح هاى احداث 
گلخانه و صرفه جویــى در مصــرف آب، در صدور مجوز 
گلخانه ها تسهیل و با همکارى سایر دستگاه ها، استعالمات 
اضافى حذف شد و افراد داراى پروانه بهره بردارى آب، نیاز 
به استعالم مجدد ندارند. همچنین تأمین اعتبار تسهیالت 
مورد نیاز براى متقاضیان احداث گلخانه انجام شده است. 
این در حالى است که حمایت از گسترش تولید محصوالت 
سالم که عمده سفره مردم است از صفر تا صد آن تا زمان 
برداشت به صورت دستورالعمل است و با اطمینان مى توان 
به مردم نوید داد امروز این محصوالت در حد تجارى تولید و 

به بازار عرضه مى شود.
مرادمند در تشریح دیگر سرفصل هاى این بسته حمایتى 
گفت: با توجه به کم آبى در استان، سعى شد پرورش دام به 
سوى دام سبک و پرتولید با اصالح نژاد انجام شود که قابلیت 
توسعه داشته و با پرداخت تسهیالت و با مصرف کم آب، به 
تولید شیر و گوشت کمک شود. همچنین گسترش و پرورش 
شترمرغ به خصوص در مناطق شمالى و کویرى استان، که 

سرمایه گذارى چندانى هم نیاز ندارد مدنظر است.
رئیس ســازمان جهاد کشاورزى اســتان اصفهان، از رفع 
ممنوعیت صدور مجــوز براى پــرورش بوقلمون در این 
بسته حمایتى خبر داد و گفت: بوقلمون جزو طیورى است 
که گوشت قرمز و ســفید تولید کرده و بهره ورى داشته و 

مورد توجه جهاد کشاورزى استان اســت. البته ما هدایت 
بهره برداران به منظور توسعه آبزى پرورى را مدنظر داریم 

و براى آنان مجوز در این زمینه صادر مى شود.
مرادمند حمایت از تشــکل هاى تولیدى بخش کشاورزى 
براى تأمیــن نقدینگى را از دیگر ســرفصل هاى بســته 
حمایتى خواند و افزود: این تشکل ها مى توانند از تسهیالت 
قرض الحســنه با حمایت دولت و بخش خصوصى براى 

تأمین نقدینگى بهره گیرند.
وى ادامه داد: فراهم کردن ابزارهاى تولید باکیفیت و فرآورى 
محصوالت دامى و امکان صدور این محصوالت از استان به 
کشور روسیه و... فراهم شده و امید است گام هاى بلندترى 

برداشته شود که در حال انجام بوده و مورد حمایت است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان اظهار کرد: 
طرح اراضى واگذارى بخش کشــاورزى براى فعالیت این 
بخش بوده و اگر فرد طرحى ارائه دهد که با اشتغالزایى به 
ثمر رسیده باشد تا 90 درصد اجاره بهاى اراضى ملى تخفیف 
و به طرح هاى غیر کشــاورزى نیز 80 درصد اراضى ملى 

تخفیف تعلق مى گیرد.
همچنین در راســتاى حمایــت از ســرمایه گذارى براى 
طرح هایى که 30 درصد پیشــرفت فیزیکى داشته باشند 
با صدور سند موافقت شــده و تسهیالت دریافت مى کنند 
و مجوز صدور اراضى کشــاورزى، بدون دریافت عوارض 

کاربرى است.
مرادمند گفت: بهره برداران اراضى دولتى که تا پایان سال 

جارى نســبت به پرداخت اجاره بها اقدام و تسویه کنند از 
پرداخت خسارت تعدیه، معاف خواهند بود و از جرایم معاف 

مى شوند.
وى با بیان اینکه پنجره واحدى در قالب سامانه اى راه اندازى 
شده و صدور مجوز تأسیس براى صنایع تبدیلى و... ظرف 
مدت 48 ساعت انجام مى شود، گفت: اعطاى کمک هاى 

بالعوض براى مرمت قنوات مدنظر است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان خاطرنشان 
کرد: سازمان جهاد کشــاورزى براى توسعه آبیارى نوین 
در طرح هاى تجمیعى، 85 درصــد هزینه ها را به صورت 
بالعوض تخفیف مى دهد و 15 درصد سهم خودیارى که 
باید نقدى پرداخت شود اگر روستاییان با کمبود نقدینگى 
مواجه باشند، امکانى فراهم شده تا این میزان سهم از طریق 
انجام کار به صورت یدى تأمین شود. این در حالى است که 
در بسته حمایتى سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان 
براى نوسازى ادوات کشاورزى، تسهیالت براى افزایش 
ضریب مکانیزاسیون از 2/2 درصد به 2/26 درصد در اختیار 

کشاورزان قرار گیرد.
مرادمند به ســرفصل دیگرى از بســته حمایتى سازمان 
جهاد کشاورزى استان اصفهان اشاره کرد و گفت: اعطاى 
تسهیالت در گردش ویژه تولید و صادرات به فعاالن بخش 
کشاورزى از منابع صندوق ملى با نرخ ترجیحى براى توسعه 
صادرات محصوالت کشاورزى است.  همچنین با مساعدت 
و همکارى استاندار تسهیل در فرایند مدنظر قرار گرفته و اگر 
ظرف 15 روز به استعالمات پاسخ داده نشود، این به منزله 

موافقت بوده و کار متقاضى انجام خواهد شد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان، دعوت از 
نماینده بخش خصوصى در کمیســیون هاى کشاورزى و 
تسهیالت بانکى، راه اندازى پرتال سازمان جهاد کشاورزى 
اســتان براى دسترســى فعاالن این بخش به اطالعات 
تخصصى مــورد نیاز، ارائــه خدمات مشــاوره اى بخش 
کشاورزى با آموزش هاى توجیهى به صورت رایگان و... را از 
دیگر سرفصل هاى بسته حمایتى برشمرد و گفت: اطالعات 
جامع مالى و فنى مربوط به 41 فقره طرح کشــاورزى که 
عمدتاً صنایع تکمیلى و گلخانه اى و قابل ســرمایه گذارى 
است در درگاه اینترنتى سرمایه گذارى استاندارى بارگذارى 
شده و مجوزها براى استفاده سرمایه گذاران بدون نام است.

مرادمند ادامه داد: نیاز آبى الگوى کشــت ارائه داده شده و 
در صورت ارائه آب قابل برنامه ریزى هر دشت از سوى آب 

منطقه اى، الگوى کشت ارائه خواهد شد.
وى به صادرات بخش کشــاورزى اشــاره کــرد و گفت: 
اگر فعال بخش کشــاورزى محصولى  را صــادر کرد ولى 
بعد به دلیل سیاســت ها، صــدور این محصــول ممنوع 
شد پیشــنهاد شــده فعاالن اقتصادى مطابق سال قبل 
از آن، که صادرات انجام شــده، بتواننــد محصول صادر 

کنند.
رئیس سازمان جهاد کشــاورزى استان اصفهان مى گوید: 
ضمانت اجرایى این بســته حمایتى براى فعاالن بخش 

کشاورزى به عهده سازمان جهاد کشاورزى است.

در نشستى با حضور معاون استاندار و رئیس سازمان جهاد کشاورزى صورت گرفت

رونمایى از بسته حمایتى کشاورزى در استان اصفهان
ساسان اکبرزاده

خّیر اصفهانى ملک خود در اصفهان کــه بالغ بر دو میلیارد 
تومان ارزش مالــى دارد را به آمــوزش و پرورش اصفهان 

اهدا کرد.
احمدرضا ضیایى، مدیر ناحیه 5 اصفهان با اعالم این خبر از 
اقدام ارزشمند و شایسته تقدیر این نیکوکار تقدیر کرد و در 
تشریح مشخصات ملک اهدا شده گفت: این ملک به متراژ 
483 متر مربع با ارزش بالغ بــر دو میلیارد تومان در منطقه 
8 شهردارى اصفهان در منطقه کوجان قرار داشته و توسط 
خیر نیکوکار به نام آقاى سید احمد محمدى شیخ شبانى به 
این سازمان اهدا شده است. محمد کاظم علیخانى،  معاون 
پرورشــى ناحیه 5 اصفهان نیز در دیدار با این خیر نیکوکار 
اصفهانى در سخنانى ضمن تقدیر از نیت خیر او گفت: تعهد، 
روحیه مشارکت و احساس مسئولیت موجب گردیده این خیر 
نیکوکار نیمى از سرمایه خود را در قالب این ملک به سازمان 

آموزش و پرورش اهدا نماید. 
شایان ذکر است «سید احمد محمدى شیخ شبانى»  متولد 
سال 1325 در اصفهان داراى هفت فرزند شامل شش دختر و 
یک پسر است. وى که هم اکنون مستمرى بگیر و بازنشسته 
ســازمان تأمین اجتماعى بوده عمر کارى خود را در صنف 

قنادى، تولیدى گز، کیک و شیرینى طى کرده است.
 محمدى در توصیف این اقدام خود گفت: به هنگام تصمیم 
براى اهداى ملک به آموزش و پرورش، نگاهى به کودکان و 
نوجوانان آن منطقه داشتم که باید مسافتى را طى مى کردند و 

باید کارى کنم مخاطرات براى دانش آموزان به حداقل برسد. 
وى افزود: احساس مسئولیت در برابر فرزندان همشهریان 
به ویژه دختران دانش آموز، یکى از عوامل مهم در قطعیت 
تصمیم براى اهداى این ملک بــود. وى ادامه داد: در هفته 
گذشته، پس از اقامه نماز صبح به همسرم گفتم مى خواهم 
ملک خود را براى آموزش و پرورش اهدا کنم و همسرم هم 
بدون اندك درنگى پذیرفت. هنگامى که کلید منزل و سند آن 
را در محضر انتقال به آموزش و پرورش دادم، فرزندم تماس 
گرفت و به من تبریک گفت، وقتى به منزل برگشــتم هم 

همسر و فرزندانم تبریک گفتند. 
 محمدى در ادامه به ازدواج شش فرزند دختر خود و تحصیالت 
عالیه آنان اشاره کرد و گفت: بزرگ ترین سرگرمى من هم 

اکنون زندگى کنار خانواده، همراهى و مودت بین فرزندان، 
بودن در کنار نوه ها و نتیجه هاســت و این مهم برایم بسیار 
ارزشمند است. وى ادامه داد: شرایط را براى زندگى فرزندانم 
با تأمین مسکن مناســب به یک میزان فراهم کردم و خدا 
را شــاکرم که با این اقدام جدید، مى توانم شــاهد تحول، 
هنر آموزى و کمک به اشــتغال و تعالى آموزش و پرورش 

هموطنانم باشم.
گفتنى است ملک اهدایى در موقعیت مناسب آموزشى در کنار 
کتابخانه عمومى و داراى حیاط مناسب براى دانش آموزان و 
ساختمانى با استقامت و استاندارد بوده که در دفترخانه اسناد 
رسمى، در نیمه اول آبان ماه، رسماً به ناحیه 5 اداره آموزش و 

پرورش استان منتقل شد.

کودك پنج ساله گلدشــتى بعد از 48 ساعت، از دست 
ربایندگان رهایى یافت و به آغوش خانواده اش بازگشت.
فرمانده نیروى انتظامى اســتان اصفهــان در توضیح 
این ماجرا گفــت: نیروهاى پلیس آگاهــى ظرف 24 
ســاعت موفق شــدند ربایندگان «فاطمــه» را که در 
یکى از شهرســتان هاى اطراف اصفهان مخفى شده 
بودند شناســایى و طى یک عملیات ضربتى دســتگیر

 کنند.
ســردار مهدى معصوم بیگى اظهار کرد: روز یک شنبه 
«فاطمه هاشم زاده» دختربچه پنج ساله گلدشتى همراه 
با مادر خود عازم مهد کودك بوده که دو نفر از سرنشینان 
یک سوارى پراید با حمله به سمت این مادر و دختر، اقدام 
به ربایش دختربچه پنج ســاله کرده و از محل متوارى 
مى شوند. با تماس مادر دختربچه اکیپ هاى تخصصى 

پلیس آگاهى نجف آباد به سرعت در محل حاضر شده 
و اقدامات تخصصى و اطالعاتى براى به دست آوردن 
ســرنخ از ربایندگان را آغاز مى کنند.  وى تشریح کرد: 
نیروهاى پلیس آگاهى ظرف 24 ســاعت موفق شدند 
ربایندگان فاطمه را کــه در یکى از شهرســتان هاى 
اطراف اصفهان مخفى شده بودند شناسایى و طى یک 
عملیات ضربتى دستگیر کنند. معصوم بیگى اظهار کرد: 
ربایندگان فاطمه را به خانواده اى سپرده بودند که پس 
از دستگیرى محل اختفاى دختربچه مشخص شد و به 

آغوش خانواده بازگشت.
فرمانــده نیروى انتظامى اســتان اصفهــان گفت: در 
تحقیقات اولیه پلیس آگاهى مشــخص شد که انگیزه 
آدم ربایان خصومت شــخصى بــا پدر فاطمــه بوده

 است.

ماجراى ربوده  شدن دختر 5 ساله گلدشتىاهداى ملک به ارزش بیش از 2 میلیارد تومان به آموزش و پرورش
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آلبوم جدید محسن چاوشى که قرار بود بهار امسال منتشر شود سرانجام پس از ماه ها 
در آستانه انتشار قرار گرفت. دهمین آلبوم 
رسمى محسن چاوشى که با همکارى دفتر 
موسیقى وزارت ارشاد بدون هیچ تغییرى 
موفق به اخذ همه مجوزهاى انتشــار شد، 
در تاریخ 5 آذر روانه بازار موســیقى کشور 

خواهد شد.
آلبوم «بى نام» که پیش تر قرار بود تخت 
عنوان «قمارباز» با صداى محسن چاوشى 
روانه بازار موسیقى کشور شود، با 11 قطعه و 
اشعارى از موالنا و سعدى تهیه و تولید شده 
است و در این بین از اشعار برخى شاعران 
دیگر نیز به صورت ترکیبى و در تجربه اى 

جدید استفاده شده است.
قطعه جنجالى «قمارباز» با همین نام در لیست قطعات آلبوم هست و این اثر بدون 

تبلیغات میدانى روانه بازار موسیقى کشور خواهد شد.
انتشــار و لو رفتن دموهایى بى کیفیت و چند ثانیه از چند قطعــه این آلبوم از جمله 
قطعات: «باز آمدم»، «قوم به حج رفته» و «بحر تفکر» در روزها و هفته هاى گذشته 
در فضاى مجازى باعث شده چاوشى تنظیم هایى جدید و مدرن را روى این قطعات 

امتحان کند.
هادى حسینى،  تهیه کننده دهمین آلبوم محسن چاوشى است و این اثر با تیراژ باال 

در تاریخ 5 آذر روانه بازار موسیقى کشور خواهد شد.

آزاده نامدارى از برنامه صبحگاهى «ســالم 
صبح به خیر» و مجریانش انتقــاد کرد. او در 
صفحه خود نوشــت: «خداراشــکر نمى بینم 
تلویزیون را و گرنه هــرروز باید لب مى گزیدم 
و شــرم مى کــردم. این برنامــه صبحگاهى 
کــه از قضــا (خوشــحال باشــند) خیلى در 
فضاى مجــازى دیده مى شــود آدم را متحیر 
مى کند،چند بار به قیمت دیده شــدن، نامى از 
کســى به بدى و تحقیر برده اند،کاش الاقل 

به نیکى یادکنید مطمئن باشــید شــما پشت 
اسم هرکســى قایم بشــوید دیده مى شوید 
بس که صاحب ســبکید!  ســه نفر نشسته اند 
سبزى پاك مى کنند و کلمات بى ادبانه به کار 
مى برند، طرف نیست از خودش دفاع کند و بدتر 
اینکه او بزرگ تر شماست. نشسته اید به خنده 
که فالنى گربه رقصانى مى کند؟ که اخالقش 
فالن اســت،که زور ما رسید؟ شــما مجریان 
نســبتًا محترم با آن لبخند نابجایتان که آبرو 

براى مجرى و شبکه و تلویزیون نگذاشته اید 
درحــدى هســتید کــه از ناصــر تقوایى و 
داریوش ارجمند بگویید؟ شــرم برشما باد که 
نــه حــد خودتان نــه بزرگــى آنکــس که 
درباره اش صحبت مى کنید را نمى شناســید. 
وااســفا به این روزگارى که بر جعبه جادویى 
مى گذرد. اخالق چطور اینگونه بى مقدار شده؟ 
حقا که همه شما بدنامى را به گمنامى ترجیح 

دادید.»

پریناز ایزدیار به ســریال «جیران»، جدیدترین ساخته 
حســن فتحى پیوست که قرار اســت در شبکه نمایش 

خانگى به تولیــد برســد. او اولین 
بازیگرى است که حضورش در این 
سریال قطعى شــده است. فیلمنامه 
این سریال تاریخى را احسان جوانمرد 
و حسن فتحى نوشته اند. حسن فتحى 
کارگردان و اســماعیل عفیفه تهیه 
کنندگى این سریال را به عهده دارند.
پیــش تولیــد، ســاخت و انتخاب

 لوکیشــن هاى «جیران» در تهران 
ادامه دارد و به زودى عوامل و دیگر بازیگران این سریال 

معرفى خواهند شد.
در خالصه داستان این ســریال آمده است: «زنهار که 

طراز و طریقت گم شده و مجاز و حقیقت به هم آمیخته. 
سهم رعیت کابوس است و سهم سلطان تخت طاووس. 
کجاســت تدبیر کریم خان که تاج 
شاهى پس بگیرد از ما ندانم کارها؟ 
کجاست شمشیر نادر که انتقام بکشد 
از ما خراب کارها؟ مملکت آشــفته 
است و امیرکبیر در گور خفته است. 
هر نامى آبســتن ننگ اســت و هر 
صلحى آبستن جنگ. آدمیزاد قبله 
عالم هم که باشــد پناه مى خواهد. 
قلعه اى مى خواهد که جان پناهش 
باشــد. براى اوالد آدم هیچ قلعه اى محکم تر از عشــق 
نیست. بدهید همه جا جار بزنند که: ایهاالناس! دیروز در 

حوالى تجریش پادشاه شما عاشق شد...» 

در هفته اى که فــروش جهانى «جوکــر» از مرز 900 
میلیون دالرى گذشت، فیلم جدید «آرنولد شوارتزنگر» 

در گیشه شکست سختى خورد.
فیلم سینمایى «نابودگر: سرنوشــت تاریک» با فروش 
ناامیدکننده 29 میلیــون دالرى در افتتاحیه آمریکاى 
شمالى روبه رو شد. فروش بین المللى فیلم جدید آرنولد 
شــوارتزنگر هم  آنقدر نیست که جلوى شکست تجارى 

مالکان فیلم را بگیرد.
این فیلم که با بودجه 185 میلیون دالرى ســاخته شده 
تا اینجاى کار اندکى بیش از 123 میلیون دالر از گیشه 
جهانى نصیب برده است که به باور کارشناسان فروش 

سینما خبر از زیانى 120 میلیون دالرى مى دهد.
این زیــان عظیم میــان کمپانى هــاى «پارامونت»، 
«اسکاى دنس» و «فاکس  قرن بیستم» تقسیم خواهد 
شد. از آنجا که دیزنى ســال پیش در معامله اى نجومى 
مالک  «فاکس قرن بیســتم» شــد، از این زیان سهم 

خواهد شد.
زیان بزرگ «نابودگر» در هفته اى ثبت شــد که فروش 
فیلــم «جوکر» از 900 میلیون دالر هم بیشــتر شــد.
 به این ترتیب مالکان این اثر ســینمایى که با بودجه اى 
کمتر از 70 میلیون دالر ســاخته شده است، سود زیادى 

کرده اند.

فیلم کوتاه «اکو» بــا کارگردانى مهین صدرى و 
بازى ترانه علیدوستى در جشنواره فیلم کوتاه تهران 
به نمایش درمى آید. این نخستین فیلمى است که 
بازیگر نقش اول «شــهرزاد»، پس از آن سریال 
جلوى دوربین رفته است.«اکو» دومین فیلم کوتاه 
مهین صدرى، بازیگر، نویسنده و کارگردان تئاتر 
در بخش سینماى داستانى سى وششمین جشنواره 
فیلم کوتاه تهران پذیرفته شد. در این فیلم کوتاه، 
ترانه علیدوستى، امیر احمد قزوینى، آدرین شنتیائى 
و آرین شنتیائى به ایفاى نقش مى پردازند.«اکو»، 

نیمه خرداد امسال در تهران جلوى دوربین رفت و 
براى نخستین بار در سى وششمین جشنواره فیلم 
کوتاه تهران که از 18 تــا 24 آبان 98 در پردیس 
سینمایى ملت برگزار مى شود، به نمایش درخواهد 
آمد.  فیلم «اکو» نخستین حضور ترانه علیدوستى، 
بازیگر مطرح ســینماى ایران در یک فیلم کوتاه 
است، همچنین اولین حضور سینمایى او پس از 
بازى در ســریال پرمخاطب «شهرزاد» به شمار 
مى آید؛ فیلم کوتاهى که در خالصه  آن آمده: «زن 

راه گریزى از خود پیدا نمى کند.»

محسن تنابنده در سومین  نمایش فیلمش در جشنواره فیلم توکیو گفت: هنوز برایم ارجحیت با بازیگرى است اما اگر احساس کنم بعضى قصه ها را 
مى توانم خوب تعریف کنم، کارگردانى مى کنم.

در واپسین روزهاى جشنواره فیلم توکیو در 13 آبان ماه، فیلم «قسم» به نمایش درآمد و پس از نمایش، جلسه کوتاه پرسش و پاسخ با حضور محسن 
تنابنده، کارگردان فیلم برگزار شد.

در ابتداى نشست رئیس بخش فیلم هاى آسیایى جشنواره فیلم توکیو با بیان اینکه محسن تنابنده در ایران به عنوان بازیگر چهره محبوبى است، از 
او پرسید کارگردانى برایش اولویت دارد یا بازیگرى، که این هنرمند گفت ترجیحش بازیگرى است.

او که همچنان در فستیوال فیلم توکیو درباره موضوع فیلمش «قسامه» مورد پرســش قرار مى گیرد در بخشى از نشست با اشاره به اینکه تنها دو 
بازیگر فیلم، حسن پورشیرازى و مهناز افشار بازیگر حرفه اى هســتند، ادامه داد: سختى کار در این است که بازیگران حرفه اى در کنار نابازیگرها، 

بازى شان به چشم نیاید و همه بازیگران بازى هاى شان با هم هماهنگ باشد.
محسن تنابنده با اشاره به موضوع فیلم اظهار کرد: قسم در اسالم مهم است و قسم الکى نخوردن هم خیلى مهمتر است، اما در این فیلم قسم خورهاى 

ما به دالیل خیلى جزیى هم قسم هاى دروغ خوردند.
در بخش دیگرى از نشســت پرســش و پاســخ فیلم «قســم»، این هنرمند درباره اینکه چرا فیلم هاى ایرانى اخیراً در لوکیشــن هاى محدود 
ساخته مى شــوند، مورد پرســش قرار گرفت که پاســخ داد: در جشنواره گذشــته فیلم کن ما شــاهد نمایش فیلم «دزد فروشــگاه» از کشور
 ژاپــن بودیم کــه در فضاى محــدودى فیلمبــردارى مى شــد، بنابرایــن ذات قصه اســت که مشــخص مى کند فــرم قصه چگونــه باید

 باشد.

ماجراى بازگشت بازیگر «قالده هاى طال» به تلویزیون

 پگاه: همیشه مراقب خودم و کارنامه  بازیگرى ام هستم!
عده اى هنوز او را با نقش «غیبیش» در سریال «تفنگ سرپر» به یاد 
مى آورند اما حمیدرضا پگاه، بازیگرى است با کارنامه اى جالب. او را هم 
در تجربه هاى سینماى مستقل دیده ایم، هم فیلم هاى کارگردان هاى 
فیلم اولى. گاهى در مجموعه هاى تلویزیونى ظاهر شده که در یک 
سطح از کیفیت نبوده اند. حمیدرضا پگاه با وقار و خوش چهره است و 
چند نقش به یادماندنى هم در کارنامه دارد. به حافظه  که رجوع کنیم 
تصویرش در «شــبانه روز»، «چند تار مو»، «یکى مى خواد باهات 
حرف بزنه»، «قالده هاى طال» و «عاشــق مترســک» را به خاطر 
خواهیم آورد. خبرگزارى «تسنیم» با این بازیگر از تجربه حضورش 
در ســریال هاى تلویزیونى صحبت کرده که این  روزها «گیله وا» را 

روى آنتن دارد.  
شــما بازیگر گزیده کارى هستید، این ویژگى 
را همیشه حفظ کرده اید و آهسته و پیوسته به 

مسیرتان در بازیگرى ادامه مى دهید.
من طراحى از پیش تعیین شده براى کارم ندارم، حتى شاید نخواهم 
گزیده کار باشم، این تصویرى است که از بیرون دیده مى شود. شرایط 
به گونه اى است که من کم کار مى شوم، اگر پیشنهاد خوبى باشد، اگر 
نقش متفاوتى پیشنهاد شود، اگر پروژه اى ارزش ریسک کردن داشته 
باشد حتمًا آن را مى پذیرم. اما هرچه پیش مى روم شرایط براى انجام 

کار خوب کمتر مى شود.
باز هم نمى شود این موضوع را نادیده گرفت 
که گزیده کار هستید. بعضى بازیگرها تقریباً 
هر پیشنهادى را مى پذیرند. اما شما معیارهایى 

دارید که تالش مى کنید از آنها عدول نکنید.
با این تعریف شاید بشــود از گزیده کارى حرف زد. فکر مى کنم هر 
بازیگرى ایده آلى دارد و تالش مى کند به آن پایبند باشــد. در ضمن 
من از پرکارى بدم نمى آید، اگر شرایط به نحوى باشد که پرکار باشم، 
گزیده کارى نخواهم کرد. از بازیگرى لذت مى برم، این حرفه را دوست 
دارم، سعى مى کنم به عنوان بازیگر مراقبت هاى الزم را از خودم و 
کارنامه ام داشته باشم، اما همیشه به فرصت هایى فکر مى کنم که از 
دست مى روند. عمر مى گذرد و شما به عنوان بازیگر نمى توانید همیشه 

هر نقشى را بازى کنید.
چطور شد «گیله وا» را انتخاب کردید؟ فیلمنامه 

و نقش چه جذابیتى براى شما داشت؟
بعد از سریال «تفنگ سرپر» (امرا... احمدجو) سال ها بود کار تاریخى 
نکرده بودم؛ اولین جذابیت این سریال برایم همین بود، دوست داشتم 
کار تاریخى انجام دهم. قصه استناد تاریخى داشت و مقطع مهمى 
از تاریخ سیاسى ایران معاصر را روایت مى کرد. شخصیت «محمود 
خان» خوب نوشــته شده و جاى کار داشــت. مجموعه این عوامل 
ترغیبم کرد در «گیله وا» بازى کنم. آقاى عاشــورى، کارگردان این 
پروژه درباره این موضوع سال ها تحقیق کرده و روى آن مسلط بود، 

این دانش و آگاهى برایم مهم بود.

یک بازیگر باید داشــته باشــد؛ هیچ پروژه اى به خاطر آماده شدن 
بازیگر معطل نمى ماند و شما زمانى براى رسیدن به فرم دلخواه بدنى 
ندارید، پس بهترین راه حفظ آمادگى بدنى است. آمادگى بدنى براى 
بازى در پروژه اى روستایى، پرتحرك و از جنس «گیله وا» را داشتم. 
براى بازیگر، جذاب است که فارغ از معیارهاى سریال ها و فیلم هاى 
آپارتمانى گاهى در شــرایطى قرار بگیرد که کمى دشوار است، اما 
همین دشوارى کار در دل طبیعت در گرماى تابستان، لذت بازیگرى 

را براى من دو برابر مى کند.
در «گیله وا» بازى هاى خوبى از شــما و اغلب 
بازیگرها دیدیم، یکى از امتیازهاى مجموعه 

ترکیب بازیگرهاست.
من سابقه همکارى با خانم ستاره اسکندرى داشتم و به جنس کار هم 
آشنا بودیم، با امیرحسین هاشمى (احمد) و حسین (مهدى زمین پرداز) 
کار نکرده بودم، اما همکارى بسیار خوبى در این پروژه داشتیم. با بهروز 
شعیبى دوستى داشتم اما همبازى نشده بودیم که در «گیله وا» این 
فرصت پیش آمد. خوشبختانه فضاى کارى خوبى بین ما حاکم بود و 

همه به دنبال ارائه یک کار باکیفیت بودند.
در یکى از مصاحبه هایتــان خواندم که گفته 
بودید ســینما به من یک نقــش درجه یک 
بدهکار اســت. ویژگى هاى این نقش درجه 

یک چیست؟
بیشــتر از اینکه به نقش درجه یک فکر کنم، به یک فیلم سینمایى 

خوب فکر مى کنم. مختصات یک فیلم خوب کامًال مشخص است.
بعضى بازیگرها تصورى از نقش خاص دارند، 
مثًال نقش معتاد یا نقــش دیوانه. نقش هایى 

سخت که خیلى دیده مى شوند.
سلیقه من اینطور نیست؛ من شخصیت ها را بیشتر از تیپ ها دوست 
دارم. بازى کردن در نقشــى که درست و مســتحکم نوشته شده، 

لذت بخش و هیجان انگیز است.
بازیگرى حرفه اصلى شماســت؟ هیچ شغل 

دیگرى ندارید؟
نه متأسفانه.  در همه این سال ها مشغول بازیگرى بوده ام.

اگر باز هم نقش تاریخى به شما پیشنهاد شود 
و به اندازه «گیله وا» شــرایط کار دشوار باشد 

قبول مى کنید؟
با کمال میل، همین دشوارى هاســت که بازیگــرى را لذت بخش 
مى کند، این سختى ها شیرین است. «گیله وا» در تابستان و گرماى 
طاقت فرسا تصویربردارى شد، ماه ها درگیر این پروژه بودیم. امیدوارم 
بینندگان وقتى این ســریال را مى بینند همان احساس ما را داشته 
باشند، با اثرى ســرگرم کننده و با کیفیت رو به رو شوند و از تماشاى 

«گیله وا» لذت ببرند.

این سال ها بیشتر در تلویزیون کار کرده اید، 
چهره هاى زیادى از تلویزیون و سینما به سمت 
تئاتر رفته اند. شما پیشنهادى براى حضور در 

تئاتر داشته اید؟ اصًال تئاتر را دوست دارید؟
من تئاتر را خیلى دوست دارم، گاهى پیشنهادهایى داشته ام اما درگیر 
پروژه اى بوده ام و نتوانسته ام روى صحنه بروم. گاهى هم پیشنهادها 
طورى نبوده که بتوانم کار خوبى انجام بدهم. حتماً اگر پیشنهاد خوبى 
از حوزه تئاتر داشته باشم و شرایط فراهم باشد، درنگ نخواهم کرد 

و مى پذیرم.
در سینما چطور؟ فیلمنامه ها و نقش ها مطابق 

سلیقه شما نیست؟
در بازیگرى شما نمى توانید همه شرایط را مهیا کنید تا به کار خوب 
برسید، شرایط از بیرون به شما تحمیل مى شود. همانطور که گفتم 
من از نفس بازیگرى لذت مى برم، دوست دارم در سینما و تلویزیون 
نقش هاى خوب بازى کنم. اما وقتى پیشــنهادها و شــرایط همانى 
نیست که خروجى نهایى مثبت باشد، کم کار مى شوم. من حتى بازى 
در فیلم  کوتاه را هم دوست دارم، فضاى تجربى حاکم بر این فیلم ها، 
برایم جذاب است. درباره بازى در این حوزه هم مقاومتى ندارم، اگر 

نقش خوب باشد.

با کارگردان هاى جوان و فیلــم اولى هم کار 
مى کنید. سال ها پیش با امید بنکدار و کیوان 
على محمدى در «شــبانه» همکارى کردید، 
سال گذشته در «دیدن این فیلم جرم است» 
مقابل دوربین یک کارگردان اول رفتید و اردالن 
عاشــورى در «گیله وا» هم نخستین مجموعه 

تلویزیونى اش را ساخته است.
همانطور که گفتم تسلّط ایشان روى موضوع و دغدغه اى که درباره 
روایت تاریخ معاصر و موضوع قحطى ایران و نهضت جنگل داشت 
برایم جذاب و قابل احترام بود. کارگردان هاى کار اول، ممکن است 
کم تجربه باشند، اما یک دنیا انگیزه دارند. با دقت و عشق کار مى کنند 
و نسبت به خروجى کارشان، وسواس و حساسیت بیشترى دارند. این 

احساسات و نگرش، براى من باارزش است.
بازى در نقش «محمود خان» توانایى و فیزیک 
خاصى مى طلبیده اســت. مهارت هایى مثل 
سوارکارى بخشى از این توانایى است. تمرین 

ویژه اى داشتید؟
من از زمانى که بازیگرى را به شــکل جدى دنبال کردم، همیشــه 
مراقب شــرایط فیزیکى ام بوده ام. این یکى از مهارت هایى است که 
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محسن تنابنده: ترجیحم همچنان بازیگرى است

اعالم تاریخ انتشار آلبوم «بى نام» محسن چاوشى
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شــرکت آفاق پوشــش نقش جهان ســهامى 
خاص به شــماره ثبت 56363 و شناســه ملى 
14005917879 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1398/07/30 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : مرکز اصلى شــرکت به استان 
اصفهان ، شهرســتان اصفهان ، بخش مرکزى ، 
شــهر اصفهان، محله طالقانى ، خیابان میرداماد، 
خیابان آیت الــه طیب، پالك -68 ، ســاختمان 
110، پالك قدیمى 32 ، طبقه منفى 1 کدپســتى 
8136747575 تغییر یافت و مــاده مربوطه در 
اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (651381)

آگهى تغییرات

 فوالد خوزســتان دوازدهمین بازى رسمى خود در 
فوالد آرنا را برگزار کرد و سومین باخت خود در این 
ورزشگاه را برابر پرســپولیس متحمل شد ولى نکته 
جالب توجه در این بازى باز هم به طلسم یک دروازه 
استادیوم برمى گردد. فوالد فصل قبل شش بازى در 
استادیوم اختصاصى خود انجام داد و اخیراً نیز پنجمین 
مسابقه خود در ورزشگاه شــهداى فوالد را برگزار 
کرد، اما با وجود شکست شاگردان جواد نکونام برابر 
پرسپولیس، همچنان دروازه شمالى این استادیوم به 

طرز عجیبى بسته ماند.

پرســپولیس که انگیزه زیادى براى جبران تساوى 
هفته گذشته برابر ماشین سازى، در بازى اخیر مقابل 
فوالد داشــت، با پنالتى دقایق ابتدایى مهدى ترابى 
موفق به شکست حریف خوزســتانى خود شد ولى 
تالش قرمزهــاى پایتخت بــراى زدن گل دوم در 
نیمه دوم ثمرى نداشــت تا دروازه شمالى استادیوم 

فوالد باز نشود.
 فوالد پیش از دیدار برابر پرســپولیس ده مسابقه در 
ورزشگاه فوالد آرنا انجام داده و در حالى که 11 گل 
در این استادیوم دریافت کرده بود، تنها دو شکست 
داشت که اخیراً نیز سومین باخت را متحمل شد و یک 

بار دیگر دروازه اش را باز شده دید.
 با احتســاب گلى که مهدى ترابى برابر فوالد زد، 
هر 12 گلى که این تیم خوزســتانى در استادیوم 
اختصاصى خود دریافت کرده، وارد دروازه جنوبى 
این تیم شده و در 11 مســابقه برگزار شده فوالد 
در این ورزشــگاه، آنها هیچ گلى از دروازه شمالى 
دریافت نکرده اند. اما دقایقى قبل از شروع نخستین 
بازى هفتــه دهم لیــگ برتر، یکــى از اعضاى 
تدارکات تیم فوالد به سمت دروازه جنوبى فوالد 
آرنا رفت و در زمان راه رفتن، مایعى را از داخل یک 
بطرى آب روى خط دروازه ریخت که این حرکت 

او بازتاب زیادى را در رسانه هاى مجازى به همراه 
داشت و شایعه شد او قصد داشته به نوعى دروازه 
جنوبى را نیز مثل دروازه شــمالى طلسم کند که 
البته حرکت او بى ثمر بــود و گل ترابى به دروازه 

جنوبى زده شد!
 البته در نیمه دوم این بازى، محسن ربیع خواه و احمد 
نوراللهى دو شــوت زمینى زدند که توپ با اختالف 
کمى از کنار دروازه عبور کرد و یک شــوت محکم 
مهدى شیرى را هم شــهاب گردان به کرنر فرستاد 
تا براى یازدهمین مســابقه متوالى دروازه شــمالى 

استادیوم فوالد آرنا بسته بماند.

دروازه شمالى و مایع معروف

«پرسپولیس و اســتقالل فرقى ندارد ولى تراکتور 
چرا، استقالل یک تیم خوب "شهرستانى" را برد» 
این جمله را ســیاوش اکبرپور جمعــه پس از غلبه 
تیم محبوبش برابر چشمان هواداران فوتبال ایران 
به زبــان آورد؛ حرفى که بعید به نظر مى رســد بر 
زبان شخصى جارى شــود که رقابت هاى لیگ را 
در دو دهه اخیر دنبال کرده باشــد! کاش امکانش 
بود ســیاوش اکبرپور و امثالهم که از تفاوت میان 
سرخابى هاى پایتخت و سایر تیم هاى به قول شما 
شهرستانى با غلظت حرف مى زنند را کنار بکشیم 
و بخواهیم برایمان یک دلیل بیاورند که ماهم علت 

این فرق را بفهمیم! 
مگر امروز پرافتخارترین تیم لیگ ما شهرســتانى 
نیست؟ یا همین بچه شهرستانى ها نبودند که ورود 
ایرانى ها را به فینال لیگ قهرمانان آســیا پا گشــا 
کردند؛ همان سپاهان و ذوب آهنى که بى هیاهوى 
رســانه اى زودتر از پایتخت نشین ها غرب و شرق 
آسیا را به هم مى دوختند؛ اگر چند سال پیش هم کم 
هوادار بودن تیم هاى شهرستاتى را بهانه مى کردید 
حاال سرخ هاى تبریز و طالیى هاى اصفهان مهر رد 

بر سینه ادعاهاى تان زده اند!
اى کاش کسى در اســتودیو پخش زنده کنار آقاى 
کارشناس مى نشست و از او سئوال مى کرد که اگر 
این تیم یک شهرستانى خوب است و قیاس اش با 
تیم هاى تهرانى اشتباه، پس چرا اینچنین از بردش 
خوشحال مى شوید! و چرا هشت سال بردن در تبریز 
برایتان طلسم شــده بود؟ یا مگر سال گذشته را از 
یاد برده اید که یک تیم شهرستانى و این بار از نوع 
مشهدى در هفته هاى پایانى جام را از دستانتان ربود 
و بلیت برگشت سرمربى سابقتان به آلمان را صادر 
کرد! شاید حق با شما باشد و ادعاى گزارشگر تبریزى 
مضحک، اما آنچه او گفت اولیــن و آخرین اغراق 
فوتبال ما بود؟ آیا آمار و ارقام و اعداد عجیب دیگرى 
را تاکنون نشنیده اید؟ کالدرون، سرمربى پرسپولیس 
تنها چند روز پس از جمله جنجالى گزارشگر تراکتور 
اســتقالل مبنى بر رده پنجم تراکتور از نقطه نظر 
پرهوادار بودن، در نشست خبرى خود در اهواز براى 
دومین بار از زمان حضورش در ایران بیان کرد که 
پرسپولیس سومین تیم پرطرفدار  جهان است! اما 
این جمله بر عکس حرف گزارشــگر هیچ بازخورد 
و جنجالى را بــه پا نکرد ! این هــم بماند که حرف

 آذرى ها الاقل سندى همچون «ترانسفر مارکت» 
داشت اما سخن مربى پرسپولیس نه!

امروز باور داریم که لفظ «شهرســتانى» در فوتبال 
غلیظ تر و پرمقصودتر از ســایر امور به کار گرفته 
مى شــود تا ســایه بر موفقیت هاى بیشــمار این 
تیم ها در سال هاى اخیر بیاندازد. حاال «دوقطبى» 
تنها یک خاطره از غریبانه ترین سال هاى تبعیض 
آمیز فوتبال ایران است و کاربردى در فرهنگ لغات 
لیگ ندارد. دوستان عاجزانه مى خواهیم که دست از 
جنگیدن با تیم هاى غیر سرخابى بردارید و  به فوتبال 
اجازه تنفس در اقلیم هاى متفاوت کشور را بدهید 
تا طرح فرهنگ هــاى مختلف نقش و نگار لیگ را 

خوشرنگ تر سازد.

از این واژه دست بردارید

 برد ارزشــمند در اهواز برابر فوالد باعث شــد 
پرسپولیس با 19 امتیاز و تفاضل گل کمتر نسبت 
به سپاهاِن صدرنشــین به رده دوم جدول لیگ 
برتر ایران برسد. سرخپوشــان در فصل جارى 
نزدیک به 2 امتیــاز در هر بــازى گرفته اند که 
نسبت به فصل پیش در همین مقطع که 17 امتیاز 
داشتند، شــرایط بهترى دارند. مشخصًا با چنین 
آمارى نمى توان گفت عملکرد گابریل کالدرون 
در پرسپولیس بد بوده است و 
او تیمش را بین مدعیان 
قهرمانى قرار داده است.

هافبک عراقى پرسپولیس این باشگاه را تهدید به جدایى کرد.
بشار رسن، هافبک عراقى پرسپولیس که این روزها کمتر در ترکیب 
اصلى سرخپوشان به کار گرفته مى شود، در گفتگو با تلویزیون ملى 

عراق از مشکالت مالى باشگاه تهرانى گالیه کرده است.
بشــار که همچون دیگر بازیکنان دریافتى بسیار کمى داشته، در 
گفتگو با تلویزیون ملى عراق گفته است: اگر تا 15 نوامبر پرسپولیس 
حقوقم را پرداخت نکند قراردادم با این تیم لغو مى شود. تاریخى که 

بشار رسن اعالم کرده به روز 24 آبان مربوط مى شود.
رسن در ادامه همچنین افزود: تا االن بخاطر هواداران و به احترام 
آنها در تیم ماندم اما معقوالنه نیست که با چنین وضعى ادامه دهم، 
مخصوصاً اینکه از نیم فصل دوم فصل گذشــته هیچ دریافتى اى 
نداشته ام. بشار با اشاره به پیشــنهاداتش اظهار کرد: پیشنهاداتى 
از تیم هاى عربى حاشــیه خلیج فارس دارم و مقصدم یکى از این 

تیم ها خواهد بود.
این صحبت هاى رسن در رســانه هاى عراقى نیز بازتاب زیادى 
داشته و کاربران عراقى به آن واکنش نشان داده اند. وى همچنین 
درباره بازى با ایران نیز صحبت کــرده و از لزوم برخورد صحیح 

هواداران در استادیوم حرف زده است.

تا 24 آبان پول مى خواهم
ه

ع

گ
ح

ت

شــرایط اقتصادى ایران و البته تحریم هاى بانکى ســفت و سخت 
آمریکا، اوضاع دشوارى را پیش روى فدراســیون فوتبال ایران قرار 

داده است.
 دو روز پیش یک وبســایت بلژیکى با انتشــار خبرى درباره احتمال 
جدایى مارك ویلموتس از تیم ملى ایران اعالم کرد: باتوجه به اینکه 
او از زمان عقد قرارداد با ایران هنوز حتى یک سنت هم بابت دستمزد 
خود دریافت نکرده، احتمال دارد این ســرمربى بلژیکى قرارداد خود 
را به صورت یکجانبه با ایران فســخ کرده و به باشگاه رویال انتورپ 

بلژیک بپیوندد.
مرد بلژیکى که در اردیبهشت ماه سال گذشــته به عنوان جانشین 
کارلوس کى روش به رسانه هاى ایران معرفى شد، در دوران حضور در 
ایران در پنج مسابقه حضور داشته و در آخرین تجربه، با یک گل مغلوب 
بحرین شده است. در عین حال مسابقه پیش روى تیم ملى ایران مقابل 
عراق خواهد بود که یک مسابقه بسیار سرنوشت ساز در دور اول مرحله 

مقدماتى جام جهانى محسوب مى شود.
در این شرایط انتشــار خبر قطع احتمالى همکارى، به نظر اخطارى 
از ســوى او و وکالى وى به فدراســیون فوتبال ایران است که به 
دستمزدهاى پرداخت نشده رسیدگى کنند. بنابر اخبارى که «ورزش 
سه» از فدراسیون فوتبال دریافت کرده، سه قسط از دستمزد ویلموتس 
تهیه و به مقصد یک بانک خارجى ارسال شده تا از آن طریق به دست 

ویلموتس برسد.
همانطور که مى دانید ایران در تحریم بانکى شدید است و در ارسال 
مبالغى در حد دریافت سرمربى تیم ملى ایران به دشوارى امکانپذیر 
است. اگر چه مدتى است که صرافى هاى دو کشور منطقه براى انتقال 
پول با ایران همکارى مى کنند. با این حال مسئله اینجاست که شاید 
براى ویلموتس همکارى از مسیرهاى مدنظر ایران براى ارسال پول 

چندان مطلوب نباشد.
با وجود همه این مشکالت، یک منبع آگاه در فدراسیون اعالم کرد 
مارك ویلموتس حداکثر تا جمعه آینده به ایران خواهد رسید و اردوى 
تیم ملى را براى دیدار حســاس مقابل عراق تشکیل خواهد داد. در 
عین حال ایران بعد از بازى با عراق، در فیفادى بعدى نیز یک مسابقه 

دوستانه در نظر گرفته که هنوز حریف بعدى اعالم نشده است.
اردوى تیم ملى فوتبال ایران از 18 آبان ماه براى دیدار با عراق آغاز 
مى شود. البته هنوز دیدار عراق و ایران در بصره باتوجه به ناآرامى هاى 
این کشــور قطعیت نیافته و تالش هایى براى تعویق آن در دســت 

انجام است.

تحریم ها علیه فوتبال

ر ن ق و ر ى ش و ور ن
انجام است.

 در فیلم مستند «آبى به رنگ آسمان» ادعایى مطرح 
شده اســت مبنى بر اینکه تیم پرسپولیس هم مثل 
اســتقالل در دسته ســوم فوتبال ایران بازى کرده 
است. على فتح ا...  زاده، مدیر عامل اسبق استقالل 
که تهیه کننده این مستند اســت در این باره گفته: 
«این موضوع وجود داشــته ما که تاریخ را تحریف 
نکرده ایم. با سند و مدرك در این فیلم نشان دادیم که 
پرسپولیس از دسته سوم به فوتبال ایران آمده است. 

امیدوارم دوستان ما در پرسپولیس این مسئله را قبول 
کنند.» على فتح ا...  زاده سابقه زیادى در کرى خوانى 
با پرسپولیسى ها دارد. او در سال هایى که مدیرعامل 
استقالل بوده، کرى خوانى هاى بامزه اى با مدیران 
عامل این دو باشــگاه مثل امیــر عابدینى و محمد 
رویانیان داشــته و انصافًا هر کارى را بلد نباشد این 
یکى را خوب بلد اســت و هرگز هــم از حیطه ادب 
خارج نشده است. به نظر مى رسد این بارهم او فقط 
براى کرى خوانى است که مدعى شده پرسپولیس به 
دسته سوم سقوط کرده و اسناد و مدارکش هم موجود 
است. به خصوص اسناد و مدارکى که فتح ا... زاده و 
همکارانش ما را به آنها ارجاع مى دهند خیلى معتبر 
است! ماجراى فتوشاپ تصویر لحظه گلزنى محمد 

نورى در دربــى را که فرامــوش نکرده اید! همان 
عکســى که همکاران فتح ا... زاده زحمت کشیدند 
و با جلو کشیدن محمد نورى توســط فتوشاپ، او 
را وارد محوطه آفساید کردند! ادعاى 8 تایى شدن 
پرسپولیس توسط استقالل هم آنقدر تخیلى و عجیب 
بود که هیچکس آن را جدى نگرفت و همه فقط به 
آن خندیدند. جالب اینکه حتى خود استقاللى هایى 
هم که فتح ا...  زاده مدعى بــود در آن بازى حضور 
داشتند این ادعا را تأیید نکرده اند. حاال آدمى با این 
سابقه درخشان از جور کردن مدارك و اسناد معتبر(!) 
مدعى اســت که تاریخ را تحریف نکرده و با سند و 
مدرك نشان داده که پرســپولیس از دسته سوم به 
ایران آمده اســت. آقاى فتح ا... زاده ما که اســناد و 

مدارك شما را ندیده ایم اما به خدا  سابقه شما در این 
جور داستان ها آنقدر خوب است که حتى اگر ادعاى 
اخیرتان صحت هم داشته باشد، چون توسط شما و 

دوستانتان مطرح شده باور کردنش آسان نیست.

کالدرون بهتر از برانکو

ستاره سوریه اى تیم االهلى عربســتان جدیداً صحبت هایى درباره 
دوران حضور برانکو ایوانکوویچ در این تیم و اختالفات و ماجراهاى 

حاشیه اى کرده است.
عمر السوما، مهاجم سرشناس سوریه اى تیم فوتبال االهلى عربستان 
مصاحبه اى مفصل با رسانه هاى عربى انجام داده است. او در بخشى 
از صحبت هاى خود به موضوع حضور برانکو ایوانکوویچ در االهلى و 

جدایى این مربى از جمع سبزپوشان پرداخته است.
عمر السوما درباره برانکو گفت: برانکو یک اشتباه در دیدار ما با الهالل 
در لیگ قهرمانان آسیا مرتکب شد که باعث شکست 4 گله ما در خانه 
شد. من بعد از مشاجره مفصلى با او قبل از مسابقه گفتم که اگر صالح 

بداند، حاضر هستم روى نیمکت بنشینم.
این مهاجم سوریه اى ادامه داد: برانکو مربى اى بود که حرف هیچکس 
را گوش نمى داد. او از بازیکنان در جاهاى غیر تخصصى شان استفاده 
مى کرد. من قبل از دیدار آســیایى با برانکو مالقات داشــتم و از او 
خواستم که من و جانینى را همزمان بازى ندهد. زمانى که ما به ریاض 
رسیدیم، برانکو به من گفت که به نظر مى رسد آماده بازى نیستى. ما 
با برانکو بازى برگشت آسیا را بردیم اما از لیگ قهرمانان حذف شدیم.

او افزود: قبل از دیــدار ما با العدالــه، برانکو به من گفــت که تو را 
بازى نمى دهم تا بقیه بازیکنان عصبانى نشــوند. او دنیل الکسیچ، 

بازیکنــان و همه هــواداران بازیکن صربســتانى تیم را به ما 
نبود اما با همه دشمنى تحمیل کــرد. برانکو بد 
متناســب با االهلى داشــت. روش کارى او 
شاید براى همگان نبود. نکتــه اى هم که 
که تمــام بازیکنان مخفــى ماند، ایــن بود 
برانکو برود.االهلى مى خواســتند 

حرف گوش کن نبود

چون شما مى گویید 
باورش سخت است

بازیکن پیشین تیم ملى فوتبال قطر خواهان اخراج مرتضى پورعلى گنجى 
از فهرست بازیکنان خارجى تیم العربى دوحه شد.

 ماجد الصایغ درباره عملکرد بازیکنان خارجى تیم العربى در فصل جارى 
لیگ ستارگان قطر گفت: الســوگا، بازیکن آلمانى هیچ چیزى براى ارائه 
دادن ندارد و باید بازیکن دیگرى را در نقل وانتقال هاى زمستانى جایگزین او 
کنند. مرتضى پورعلى گنجى، بازیکن ایرانى هم تاکنون هیچ چیزى از خود 
نشان نداده و نباید به کارش در تیم العربى ادامه دهد. این بازیکن پیشین 
تیم ملى فوتبال قطر افزود: العربى نیاز به یک بازیساز برجسته دارد تا کنار 

حمدى الهرباوى از تونس بازى کند.
العربى همچنین با مصدومیت گونارسون، مدافع ایسلندى دچار مشکل شد.
تیم العربى در ســه بازى اخیرش در لیگ ستارگان قطر دو شکست و یک 

تساوى کسب کرد و با 14 امتیاز پنجم است.

در پرسپولیس بد بوده است و 
او تیمش را بین مدعیان 
فدراسیون فوتبال بحرین در نامه اى به فیفا نسبت به حضور قهرمانى قرار داده است.

تیم ملى این کشور در عراق با توجه به شرایط امنیتى آن، 
ابراز نگرانى کرد.

 تیم هاى ملى فوتبال بحرین و عراق در گروه C جام جهانى 
فوتبال 2022 با هنگ کنگ و ایران هم گروه هستند. تیم 
فوتبال بحرین قرار است 28 آبان  در عراق مهمان تیم ملى 
این کشور باشد و بر این اساس فدراسیون فوتبال بحرین در 
نامه اى به فدراسیون جهانى فوتبال نسبت به حضور در این 

کشور ابراز نگرانى کرده است.
کشور عراق هفته هاست که درگیر اعتراضات خیابانى است 
و شرایط امنیتى در این کشور قابل پیش بینى نیست. تیم 
ملى فوتبال بحرین نیز قرار است با تیم ملى عراق در خاك 
این کشور دیدار کند، فدراسیون فوتبال بحرین اکنون در 
نامه اى به فیفا از وضعیت امنیتى این کشــور و حضور تیم 

ملى شان در عراق ابراز نگرانى کرده است.
فدراســیون فوتبال بحرین از فیفا خواسته که دغدغه ها و 
نگرانى هاى فدراسیون فوتبال بحرین را مدنظر قرار دهد 
و تصمیم منطقى براى حضور تیــم ملى بحرین در عراق 

اتخاذ کند.
 تیم ملى فوتبال ایران نیز قرار است طبق برنامه فیفا، 23 
آبان در بصره به مصاف تیم ملى عراق برود و فدراســیون 
جهانى فوتبال تاکنون درباره حضور یا عدم حضور تیم ملى 

کشورمان در خاك عراق اظهار نظرى نکرده است.

مرتضى را  اخراج کنیدبحرین هم شاکى شد
سایت باشگاه هیوســتون دینامو آمریکا از انتخاب امید نمازى به عنوان 

مربى این تیم خبر داد.
امید نمازى به عنوان مربى تیم فوتبال هیوستون دینامو آمریکا انتخاب شد.

بر اساس اعالم  سایت رسمى این باشــگاه امید نمازى و پابلو ماسترونى 
به عنوان مربیان جدید این تیم انتخاب شــدند و این ســایت ورود آنها را 

خوشامد گفت.
او جانشین تب راموس، ستاره تیم ملى آمریکا در دهه 90 میالدى شد که 

همراه این تیم به نتایج مناسبى دست نیافت.
نمازى سابقه دستیارى کارلوس کى روش در تیم ملى فوتبال ایران را دارد و 
مدتى دستیار فرهاد مجیدى در تیم امید بود. این مربى ایرانى همچنین در 
لیگ برتر فوتبال ایران براى مدتى هدایت تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان 

را در کارنامه خود دارد.
تیــم هیوســتون دینامو در 
 MLS فوتبــال  لیــگ 
آمریکا حضــور دارد و در 
لیگ کنفرانس غرب با 40 
امتیاز در لیــگ 12 تیمى 

ایــن منطقه بــه کار 
خود پایان داده 

است.

نمازى همچنان در چرخش است

مه خود دارد.
ســتون دینامو در 
MLS وتبــال 
ضــور دارد و در
انس غرب با 40
2یــگ 12 تیمى 

طقه بــه کار 
 داده 

نبود اما با همه دشمنىمیل کــرد. برانکو بد 
متناســب با االهلىشــت. روش کارى او
نکتــه اى هم که  شاید براى همگاند.
که تمــام بازیکنانخفــى ماند، ایــن بود
برانکو برود.هلى مى خواســتند

سروش فدایى

محمد مؤمنى

سعید سرافراز
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فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 139885602210002948 تاریخ ارســال نامه: 1398/08/04 تمامت شش 
دانگ پالك 13/1 واقع در بخش 22 ثبت اصفهان در صفحه 540 دفتر 36 ذیل ثبت 494 
به نام آقاى حسینعلى ملک پور فرزند على سابقه ثبت و سند مالکیت دفترچه اى به شماره 
مسلسل 193934- دارد که در اجراى ماده 147 مکرر اصالحى قانون ثبت و بموجب راى 
شــماره 1955 مورخ 1379/11/20 به نامش مفروز گردیده است ســپس نامبرده بارائه 
درخواست کتبى بانضمام دو برگ استشهادیه که امضاء شــهود آن ذیل شماره 38894 و 
شناسه یکتاى 139802155687000807 و رمز تصدیق 947928 مورخ 1398/06/27 به 
گواهى دفترخانه 110 بهارستان اصفهان رسیده است و مالک مدعى است سند مالکیت آن 
مفقود شده است و درخواست صدور سند مالکیت المثنى ملک فوق را نموده است، لذا مراتب 
باســتناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى مى 
شود 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 کتب ًا ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تســلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورتمجلس 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: 651092 ناصر صیادى صومعه- مدیر واحد 

ثبتى حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان از طرف هما یزدانى بابوکانى/8/224
مزایده اموال غیرمنقول

اجراى احکام حقوقى شعبه پنجم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده 
اجرایى کالسه 980159 ج/5 له آقاى سید حسن متفقى علیه آقاى مهدى هنرمند مبنى بر 
فروش پالك ثبتى 75/7210 بخش 14 اصفهان بابت محکوم به در تاریخ 98/9/11 ساعت 
12 صبح در محل اجراى احکام دادگسترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 18 جهت فروش 
شــش دانگ ملکى به پالك ثبتى شماره فوق با مشــخصات مندرج در نظریه کارشناسى 
که ذیًال درج شده اســت ملکى طرفین و اکنون در تصرف مالکانه طرفین مى باشد توسط 
کارشناس رسمى دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى شده و نظریه وى مصون از تعرض طرفین 
واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانى 
فوق مراجعه و از ملک بازدید و در روز مزایده با همراه داشتن 10٪ درصد بها به صورت نقد یا 
چک تضمین شده بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در جلسه مزایده شرکت نمایند. 
پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم 
علیه مى باشد. و مابقى ثمن را ظرف حداکثر یک ماه پرداخت و اال ده درصد واریزى به نفع 
دولت ضبط خواهد شــد. اوصاف ملک مورد مزایده:  اصفهان واقع در خیابان امام خمینى 
خیابان بسیج (دستگرد قداره) کوچه مهران بن بست وحدت انتهاى بن بست که فاقد پالك 
و کدپستى است مورد مالکیت آقاى سید حســن متفقى و غیره باستحضار مى رساند پس 
از اطالع و آگاهى از دستور مقام محترم قضایى در معیت آقاى هنرمند احدى از مالکین به 
محل وقوع ملک موصوف که به صورت یک قطعه زمین داراى حدود 565 مترمربع عرصه 
و فنداسیون و ســتونهاى طبقه اول نیمه تمام اجرا شــده و داراى پروانه ساخت به شماره 
12/2824 مورخ 86/3/8 و کد نوســازى 029- 12439 بنام آقاى مهدى هنرمند با حدود 
اربعه شماًال بطول 15/40 متر به پالك مجاور و شرقاً بطول 37/5 متر به پالك مجاور جنوبًا 
15/5 متر به پالك مجاور و غربًا بطولهاى 3/35 + 33/5 متر به پالك مجاور و قسمتى به 
بن بست احداثى در 3/5 سقف و اعیانى پروانه حدود 1442/4 مترمربع صادر گردیده است 
که طبق تماس تلفنى با آقاى سید حسن متفقى مالک کپى اسناد مالکیت ارائه گردیده است 
و اظهار داشته که اسکلت بتونى اجرا شده قســمتى از آن تخریب شده و نیز از لحاظ سازه 
ایستائى اخذ تأییدیه مجدد از سازمان نظام مهندسى اصفهان جهت ساخت و ساز مورد نیاز 
مى باشد. مراجعه و مورد بازدید و معاینه قرار گرفت. لذا ارزش شش دانگ پالك مذکور با 
توجه به موقعیت و بافت منطقه و میــزان عرصه و اعیان و همچنین لحاظ نمودن امتیازات 
مربوطه و با در نظر گرفتن سایر شرایط و عدایل موجود و موثر در قضیه در زمان مباشرت به 
کارشناســى مبلغ (15/120/000/000 ریال) پانزده میلیارد و یکصد و بیست میلیون ریال 
برآورد و اعالم میگردد و ارزش 62/26 حبه مشاع مورد مالکیت آقاى سید حسن متفقى به 

مبلغ 13/074/600/000 ریال معادل سیزده میلیارد و هفتاد و چهار میلیون و ششصد هزار 
ریال مى باشد و ارزش 9/74 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ مورد مالکیت آقاى هنرمند نیز 
بالغ بر 2/045/400/000 ریال معادل دو میلیارد و چهل و پنج میلیون و چهارصد هزار ریال 
مى باشد و در زمان بازدید و مباشرت در صورت عدم تعارض اعالم نظر مى گردد. در نتیجه 
مطابق استعالم ثبتى مقدار 9/74 حبه مشاع آن بنام مهدى هنرمند و مابقى متعلق به آقاى 
سید حسن متفقى مى باشد و وفق ماده 10 آئین نامه فروش امالك مشاع وجوه حاصل از 
فروش پس از کسر هزینه ى اجرائى به نسبت سهم هر یک از مالکین  تقسیم خواهد شد. م 

الف: 647912 مدیر و دادورز اجراى احکام مدنى دادگسترى اصفهان /8/229
ابالغ اخطاریه

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به خانم شوکت شــیخى خواهان اقاى مجید قدیریان 
با وکالت یاسر صیادپور دادخواستى به خواســته مطالبه وجه چک 000 / 000 / 40 ریال به 
طرفیت شما به این شورا تقدیم نموده و به کالسه 98 / 459 ش 10 ح ثبت و وقت رسیدگى 
به تاریخ 23 / 9 / 98 ساعت 11 صبح  تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده به استناد ماده 73 ق . آ. د . م از نامبرده دعوت مى شود ، قبل از وقت رسیدگى جهت 
دریافت نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم به این شورا مراجعه نماید درغیر اینصورت طبق 
مقررات حکم غیابى صادر خواهد شد . 649490/م الف - مدیر دفتر شعبه 10 حقوقى شوراى 

حل اختالف شاهین شهر/ 8/225 
اخطار اجرایى

محکوم علیه سید احمد مردیها فرزند سید محمد مجهول المکان و محکوم له آقاى روح اله 
محمدى فرزند اردشیربنشانى شاهین شهر ردانى پور خ نبوت فرعى 9 جنوبى پ 1 واحد3 
به موجب راى شــماره 264 تاریخ 31 / 4 / 98 حوزه یازدهم حقوقى شوراى حل اختالف 
شهرستان شاهین شهر محکوم علیه محکوم است به تنظیم انتقال سند رسمى یک دستگاه 
خودروى پژو پارس به شماره انتظامى ایران 13 – 955 ه 22 بنام محکوم له پرداخت مبلغ 
000 / 005 / 2 ریال بابت هزینه دادرســى و الصاق تمبر در حق محکوم له ضمنا پرداخت 
هزینه اجراى حکم به عهده محکوم علیه مى باشد .  ماده 34 قانون اجراى احکام همین که 
اجراییه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و 
استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجراییه نداند 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قســمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى 
ندارد صریحا اعالم نماید   645065 /م الف  -  قاضى شــعبه یازدهم  حقوقى شوراى حل 

اختالف شاهین شهر/ 8/226 
ابالغ رأى

آگهى راى شورا - شماره پرونده : 98 / 266ش10ح   شــماره دادنامه 466 – 22 / 7 / 98 
درخصوص دادخواست محسن جهانگیرى فرزند اسحاق بنشانى شاهین شهر خانه کارگر خ 
کوثر غربى بیدرام 7 پ 12 به طرفیت آقاى ادهم ابوصالحى فرزند محمد ابراهیم  مجهول 
المکان  به خواســته مطالبه مبلغ 000 / 140/000 ریال به استناد یک فقره چک به شماره 
62/ 003749 / 1705به تاریخ 16 / 2 / 98  و هزینه هاى دادرسى و تاخیر تادیه ، خوانده با 
وجود ابالغ نشر آگهى در جلسه مقرر حاضر نگردیده و دلیلى بر پرداخت دین یا برائت ذمه 
خویش ارائه ننموده . شورا پس از بررسى پرونده و مستندات ارائه شده با عنایت به گواهى 
عدم پرداخت بانک محال علیه با استصحاب بقاى دین استحقاق خواهان  بابت اصل خواسته 
ثابت تشخیص داده و مستندا به مواد 198 و 519 و 522 و 515 قانون ایین دادرسى مدنى 
و مواد 313 و 314  ناظر به ماده 249 قانون تجارت و تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدور 
چک  و ماده واحده استفساریه تبصره مذکور مصوب سال 77 مجمع تشخیص مصلحت نظام 
در خصوص خسارت دیرکرد حکم به محکومیت خوانده به پرداخت  مبلغ 000 /000 / 140 
ریال بابت اصل خواسته  و مبلغ 000 / 980 / 2 ریال بابت هزینه دادرسى و خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ سر رسید چک 1 / 12 / 97 لغایت زمان پرداخت وفق شاخص اعالمى بانک 
مرکزى جمهورى اســالمى ایران که حین اجراى حکم محاسبه خواهد شد از تاریخ صدور 
چک 16 / 2/ 98 لغایت زمان پرداخت در حق خواهــان صادرو اعالم  مى دارد راى صادره 
غیابى و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین مرجع و سپس ظرف 

همین مدت قابل تجدید نظر خواهى در دادگاه محترم تجدید نظر خواهى در محاکم عمومى 
حقوقى دادگسترى شاهین شهر مى باشد. 645066 /م الف مجتبى رضوانى- قاضى شعبه 

دهم شوراى حل اختالف شاهین شهر / 8/228 
مزایده اموال غیرمنقول

شماره : 9801913656000009 – شــماره پرونده : 9309985613300175 – شماره 
بایگانى شــعبه 953303 – تاریخ تنظیم 1398/08/11 - شعبه اول اجراى احکام کیفرى 
دادســراى عمومى و انقالب فالورجان در نظر دارد در پرونده شــماره 953303  اجرائى 
موضوع علیه آقاى مختار درازى و له آقاى حسن محمدزاده وطن چى در تاریخ 98/09/04  
به منظور فروش یک باب منزل مسکونى در سه طبقه به مساحت عرصه  151/12 مترمربع 
(طبق سند مالکیت) و حدود 329 متر مربع اعیانى شامل الف-انبارى تجارى در زیر زمین 
به مساحت حدود 20 متر مربع در حد سفت کارى ب - مغازه به مساحت حدود 20 متر مربع 
که فقط پروانه تجارى آن از شهردارى قهدریجان اخذ شده ولى ساخته نشده است ج- سه 
طبقه مسکونى شامل همکف و اول نازك کارى آن تکمیل و طبقه دوم آن در حد سفتکارى 
میباشد اسکلت ساختمان بتنى و سقف هاى آن تیرچه بلوك و کف سالن و اتاق ها سرامیک 
بدنه کاغذ دیوارى و دیوارکوب کف آشپزخانه سرامیک بدنه تا سقف کاشى کابینت ام دى 
اف همراه با گچ برى و نورپردازى داخلى ســرمایش کولر آبــى گرمایش بخارى گازى و 
پنجره هاى بیرونــى آلومینیومى در هاى داخلى چوبى نماى بیرونى آجرى میباشــدملک 
داراى انشــعابات آب و برق و گاز و تلفن و همچنین و پروانه ساختمانى تجارى مسکونى 
به شماره 5449-202مورخ87/09/13 از شــهردارى قهدریجان میباشد آقاى محمد نقى 
زاده فرزند قاسمعلى واقع در فالورجان قهدریجان خیابان شریعتى کوچه مسجد شماره 1 
کوچه فجر 25 جوانمردى پالك 3 کد پستى 8461635440 که داراى سابقه ثبتى به شماره  
1382/385 مى باشد و ملک مذکور مشاع/ مفروض میباشــد و متعلق حق غیر مى باشد/ 
نمیباشد از ساعت 10 الى 11 صبح مورخ 1398/09/04 جلســه مزایده در دفتر شعبه اول 
اجراى احکام کیفرى دادسراى عمومى و انقالب فالورجان اطاق 124 برگزار نماید ملک 
موضوع مزایده توسط کارشناس رسمى دادگسترى به مبلغ شش میلیارد و هشتصد میلیون 
ریال ارزیابى شده است . متقاضیان خرید مى توانند پنج روز قبل از مزایده با حضور در محل 
این اجرا از موقعیت اموال مطلع شوند . مزایده از قیمت ارزیابى شده شروع و برنده کسى است 
که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. ضمنًا کلیه هزینه هاى مزایده برعهده برنده خواهد بود 
و کسانى مى توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که حداقل ده درصد قیمت ارزیابى شده را 
به همراه داشته باشند. م الف: 648809 مدیر دفتر شعبه اول اجراى احکام کیفرى دادسراى 

عمومى و انقالب فالورجان/ 8/230 
مزایده اموال غیر منقول

شماره : 980256  اجراى احکام حقوقى دادگسترى فالورجان در نظر دارد در پرونده شماره 
980256 اجرائى موضوع علیه حســنعلى محمدى فرزند فرهاد و لــه نرگس غفارپور گل 
سفیدى فرزند سلیم در تاریخ یک شنبه 1398/09/10 به منظور فروش سه دانگ مشاع از 
شش دانگ یکباب منزل مسکونى واقع در فالورجان – روستاى زفره خیابان مولوى کوچه 
شهید ناصر حسنى کوچه معلم پ 34 کدپســتى 8464154311 داراى حدود 59 مترمربع 
عرصه و حدود 70مترمربع اعیان و ساخت یک و نیم طبقه ( زیرزمین و همکف) ملکى آقاى 
حسنعلى محمدى فرزند فرهاد که داراى سابقه ثبتى نمى باشد و ملک مذکور مشاع مى باشد 
و متعلق حق غیر مى باشد /نمى باشد از ساعت 10 الى 11 صبح جلسه مزایده در دفتر اجراى 
احکام حقوقى فالورجان اطاق 318  برگزار نماید . ملک موضوع مزایده توسط کارشناس 
رسمى دادگســترى به مبلغ 290/000/000 ریال ارزیابى شده است . متقاضیان خرید مى 
توانند پنج روز قبل از مزایده با حضــور در محل این اجرا از موقعیت اموال مطلع شــوند . 
مزایده از قیمت ارزیابى شده شروع و برنده کسى است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. 
ضمنًا کلیه هزینه هاى مزایده برعهده برنده خواهد بود و کسانى مى توانند در جلسه مزایده 
شرکت نمایند که حداقل ده درصد قیمت ارزیابى شــده را  به حساب سپرده دادگسترى به 
شماره  2171290288005  ایداع و فیش آن را ارائه و در صورت برنده شدن فى المجلس 
مابه تفاوت ده درصد قیمت پیشنهادى را ایداع نماید. با انصراف برنده یا عدم پرداخت مابه 
تفاوت قیمت پیشنهادى در مهلت مقررده درصد پیشنهادى ایداعى به نفع دولت ضبط خواهد 

شد. م/الف : 650765  مدیر اجراى احکام حقوقى دادگسترى شهرستان فالورجان/ 8/231 
مزایده اموال غیر منقول

شماره : 980595- اجراى احکام دادگاه حقوقى شهرستان فالورجان در نظر دارد در پرونده 
شــماره اجرائى  980595 موضوع علیه آقاى علیرضا محمدى آغچه بدى فرزند فتح اله و 
له خانم  شیرین جعفرى فرزند اصغر در تاریخ 1398/09/04 به منظور فروش دو دوازدهم 
از هفت هشتم یک قطعه زمین زراعى با کاربرى کشاورزى به مساحت حدود شصت و پنج 
هزار مترمربع واقع در فالورجان حد فاصل مینادشــت به طرف اشترجان روبروى شهرك 
صنعتى اشترجان با فاصله حدود 100 متر از جاده داراى یک حلقه چاه آب کشاورزى و یکباب 
استخر ذخیره آب سنتى سهم االرث علیرضا محمدى از ملک مرحوم فتح اله محمدى ، ملک 
مذکور مشاع مى باشد و متعلق حق غیر مى باشد ملک توسط کارشناس رسمى دادگسترى 
به مبلغ 3/266/666/666 ریال ارزیابى شده است از ساعت  10 الى 11 صبح جلسه مزایده 
در دفتر اجراى احکام حقوقى فالورجان اتاق 315 برگزار نماید .متقاضیان خرید مى توانند 
پنج روز قبل از مزایده با حضور در محل این اجرا از موقعیت اموال مطلع شــوند . مزایده از 
قیمت ارزیابى شده شروع و برنده کسى اســت که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. ضمنًا 
کلیه هزینه هاى مزایده برعهده برنده خواهد بود و کسانى مى توانند در جلسه مزایده شرکت 
نمایند که حداقل ده درصد قیمت ارزیابى شده را  به حســاب سپرده دادگسترى به شماره 
2171290288005  ایداع و درصورت برنده شــدن فى المجلس ما به التفاوت تا ده درصد 
از قیمت پیشنهادى را به حساب مذکور واریز و فیش آن را ارائه نمایند و در صورت انصراف 
برنده ده درصد ایداعى به نفع دولت ضبط خواهد شد  م/الف : 645155  قاضى اجراى احکام 

مدنى دادگسترى فالورجان /8/232   
ابالغ اخطاریه ماده 87

شماره پرونده: 139704002003002242/1 شماره بایگانى پرونده: 9703162/1 شماره 
آگهى ابالغیــه: 139803802003000364 تاریخ صــدور: 1398/07/13 آگهى ابالغ 
اخطاریه ماده 87 پرونده شــماره 139704002003002242/1 حســب پرونده اجرائى 
کالسه فوق له خانم سعیده قاسمى درچه و علیه شما تمامت سه دانگ مشاع از ششدانگ 
پالك 2249/176 واقع در بخش 6 ثبت اصفهان متعلق به رضا ترابى نیا در قبال طلب خانم 
سعیده قاسمى درچه و ٪ 5 اجرائى متعلقه بازداشت گردیده لذا طبق ماده 87 آئین نامه اجراى 
مراتب بشما اخطار میشــود ضمنًا هرگونه نقل انتقالى از طرف شما نسبت بمورد بازداشت 
ممنوع است و ترتیب اثر داده نمى شــود. اخطاریه ممنوعیت خروج از کشور پرونده شماره: 
139704002003002242/1 به موجب این اخطاریه به شــما اخطار مى گردد که مورخ 
1398/03/07 بابت بدهى به سعیده قاسمى درچه ممنوع الخروج از کشور گردیده اید. در 
ضمن ا ین اگهى در یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ و منتشر گردیده است.  م الف: 

653906 اسدى اورگانى- رئیس اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /8/233
ابالغ قرار تأمین

قرارتامین خواسته- کالســه پرونده :98 / 500 ش 10 ح شماره قرار: 484- 4 / 8 / 98 در 
خصوص درخواست اقاى / خانم الله کمائى فرزند حسین بنشانى شاهین شهر شهرك میالد 
خ میعاد 20 شرقى پالك 13 خوانده آقا / خانم مرتضى چالکشالهى مجهوالمکان گردشکار 
: خواهان دادخواستى به خواســته فوق به طرفیت خوانده در این شعبه اقامه و در خواست 
رسیدگى و صدور قرار تامین خواسته  به استناد مدارك موجود در پرونده را نموده است که 
پس از قبول دادخواست در وقت فوق العاده با توجه به محتویات و مستندات پرونده به شرح 
زیر مبادرت به صدور قرار مى نماید با توجه به محتویات پرونده و نظریه مشــورتى شورا و 
مالحظه مستندات خواهان و با عنایت به این که خواهان به موجب فیش سپرده به شماره 
327870 مورخه 1/ 8 / 98 به مبلغ 000 / 000 / 30ریال خســارت احتمالى طرف دعوى 
را تودیع نموده است لذا درخواســت وى وارد تشخیص و مستندا به ماده قانون شوراى حل 
اختالف مصوب 10 / 8 / 1394 و بند ج ماده 108 –116 – 117 قانون آئین دادرسى دادگاه 
هاى عمومى و انقالب در امور مدنى قرار تامین خواسته معادل مبلغ 000 / 000 / 30 ریال 
توقیف از اموال بال معارض خوانده صادر و اعالم مى دارد قرار صادره ظرف مدت ده روز از 
ابالغ قابل اعتراض در این شعبه مى باشد645064/م الف مجتبى رضوانى – قاضى شعبه 

دهم حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر /8/227 

مدیرعامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان 
از ایجاد نخســتین «شیمى پارك» اســتان اصفهان در 

شهرستان شهرضا خبر داد.
 محمدجواد بگى با اشــاره به ایجاد این پارك تخصصى 
تبدیالت گازى به مساحت حدود 2000 هکتار در مجاورت 
منطقه صنعتى پاتله شهرضا گفت: در استان اصفهان براى 
ایجاد این شهرك چندین مکان را برنامه ریزى و مطالعه 
کردند و در نهایت این نقطه براى ایجاد شهرك تخصصى 
تبدیــالت گازى به دلیل مزیت هاى فنــى، اقتصادى و 

زیست محیطى مشخص شد. 
وى با بیان اینکه بزرگ ترین خط انتقال گازرسانى کشور 

از کنار منطقه پاتله شهرضا گذشته است، افزود: نیاز این 
شیمى پارك به گاز طبیعى براى خوراك واحدهاى صنعتى 
است که از این نظر با توجه به عبور خط لوله انتقال گاز 56 
اینچ سراسرى (خط 4) و وجود شبکه هاى انتقال برق 400 
و 63 کیلوولت در منطقه، عبور ریل آهن و همجوارى با 
بزرگراه هاى شهرضا، بوشهر و شهرضا، شیراز و به ویژه 
وجود نیروهاى متخصص و دانشگاهى در مراکز آموزش 
عالى فعال شهرضا که از آمار باالیى در فارغ التحصیالن 
رشته ها و گرایش هاي مختلف شیمى و مهندسى شیمى 
و پاالیش برخوردار است، سبب توجیه پذیرى ایجاد این 

شهرك تخصصى در این منطقه شده است.

4958 بیمار خاص، صعب العــالج و زمینگیر تحت حمایت 
کمیته امداد اصفهان 30 درصد بیشتر از سایر مددجویان از 

کمک هزینه هاى درمانى بهره مند مى شوند.
مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان بابیان اینکه این نهاد 
براى همه مددجویان تحت حمایت خود پوشش بیمه تکمیلى 
درمان ایجاد کرده است، گفت: خدمات این بیمه تکمیلى در 
دو سطح به مددجویان ارائه مى شود که سطح اول به همه آنها 
و سطح دوم به 4958 بیمار خاص، صعب العالج و زمینگیر 

تحت حمایت ارائه مى شود.
محمدرضا متین پور خاطرنشان کرد:  بیماران صعب العالج 
30 درصد بیشتر از ســایر مددجویان تحت حمایت، کمک 

هزینه هاى درمانى دریافت مى کنند.  وى بابیان اینکه کهولت 
سن جامعه تحت حمایت کمیته امداد اصفهان خطر ابتال به 
بیمارى صعب العالج را در میان آنها افزایش مى دهد، افزود: 
بیشترین بیمارى صعب العالج در بین مددجویان کمیته امداد 
اصفهان زمینگیر شدن به علت پیرى، بیمارهاى مادرزادى و 
بیمارى هاى مزمن روانى است. مدیرکل کمیته امداد اصفهان 
بابیان اینکه عالوه بر بیماران صعب العــالج، 1243 بیمار 
زمینگیر نیازمند مراقبت، تحت حمایت این نهاد هستند، عنوان 
کرد: ماهیانه مبلغى به عنوان کمک هزینه پرستارى به این 
نیازمندان پرداخت مى شود و اقالمى مانند دستگاه اکسیژن 

ساز، ویلچر و تخت طبى، رایگان در اختیار آنها قرار مى گیرد.

نخستین «شیمى پارك» استان 
در شهرضا ایجاد مى شود

حمایت کمیته امداد اصفهان از 
بیماران صعب العالج

شناسایى مدارس خطرپذیر از 
مواد مخدر 

سرپرسـت شـوراى هماهنگى مبارزه با مـواد مخدر 
اصفهان گفت: مدارس خطرپذیر از جهت گرایش به 
مواد مخدر در استان شناسایى و برنامه هاى آموزشى 
براى دانش آموزان، معلمان و والدین برگزار مى شود. 
رسـول خرمیان تأ کید کـرد: برنامه ریـزى هدفمند و 
علمى براى کاهش گرایش به مصرف مواد مخدر در 

بین تمامى اقشار جامعه، رویکرد مهم این شوراست.

28 پروژه پیشگیرى از سیل
منصور شیشـه فـروش، مدیـرکل مدیریـت بحران 
اسـتاندارى اصفهان گفت: امسـال با اعتبارى بالغ بر 
55 میلیارد تومان قرار اسـت منابع طبیعى استان 28 
پروژه را براى طرح هاى پیشگیرى از سیل در استان 
اصفهـان اجرا کنـد، همچنیـن سـاماندهى و اجراى 
طرح هاى آزادسـازى رودخانه ها در دسـتور کار آب 

منطقه اى قرار گرفته است.

کشف یک میش وحشى زنده  
رئیس اداره حفاظت محیط زیسـت لنجان گفت: یک 
میش وحشى زنده از منزل یک متخلف شکار و صید در 
شهرستان لنجان اصفهان کشف شد. فاطمه محمدى 
افزود: میش وحشـى کشف شـده جهت رهاسازى در 
مناطق تحت مدیریت حفاظت محیط زیسـت استان 
بـه اداره کل حفاظت محیط زیسـت اسـتان اصفهان 

تحویل داده شد.

خبر

غالمحسین اسماعیلى، ســخنگوى قوه قضاییه روز سه 
شنبه در سیزدهمین نشســت خبرى خود به شائبه هاى 
به وجود آمده درباره رأى دادگاه در پرونده اى اشــاره کرد 
که ابتداى امســال در اصفهان و سپس در کشور جنجال 

زیادى آفرید.
حدود ساعت یک بامداد 26 اردیبهشت امسال یک فقره 
تصادف رانندگى بین یک دســتگاه خودروى پورشــه و 
یک دســتگاه پراید در خیابان کارگر در جنوب کالنشهر 
اصفهان به پلیس گزارش شــد و پس از حضور مأموران 
پلیس مشخص شــد که راننده پورشه که یک مرد جوان 
بوده از محل حادثه متوارى شــده اســت. در این حادثه 
خودروى پورشــه از جلو به پهلوى پرایــد برخورد کرد و 
راننده جوان پراید به دلیل جراحات وارد شده در بیمارستان 
جان باخت که نیروى انتظامى اعالم کرد که بر اســاس 
بررسى هاى اولیه، سرعت زیاد و عدم رعایت فاصله طولى 

دلیل تصادف بود.
در مجموع در این حادثه، خودروى پورشــه با دو دستگاه 
پراید و یک دستگاه پژوى 206 برخورد و به آنها خسارت 
وارد کرد و راننده خودروى پورشــه چند روز پس از حادثه 

دستگیر و تحویل مراجع قضایى شد.
این حادثــه و تصاویر و فیلــم هایى که پــس از آن در 
شبکه هاى اجتماعى منتشر شــد، در بین مردم و افکار 
عمومى بسیار خبرساز شد. برخى شاهدان عینى این حادثه 
این گونه نقل کردند که پــس از حادثه دخترى در محل 
حاضر شد و گفت: «کشــتیم، دیه اش را مى دهیم» که 
این جمله واکنش بسیارى از مردم را در فضاى حقیقى و 

مجازى به دنبال داشت.
محاکم قضایى به مــردم وعده دادند که ایــن پرونده را 

در اسرع وقت و با حساســیت پیگیرى مى کنند و نیروى 
انتظامى استان اصفهان نسبت به برخورد با پدیده دور دور 
کردن خودروها در برخى از خیابان ها اقدام کرد. اواخر مهر 
ماه حکم این پرونده از سوى دادگاهى در اصفهان اعالم 
شــد که اعالم راى اولیه انعکاس بسیارى در شبکه هاى 

اجتماعى داشت و عده اى با اشاره به جزییات حادثه تصادف 
و برخى حواشى آن از جمله حساس شدن افکار عمومى به 
ویژه نســبت به صحبت هایى که ادعا مى شود دخترى 
در محل حادثه درباره پرداخت دیه مى زند، ســوال هایى 
را مطرح کردند و خواهان توضیح بیشتر درباره چگونگى 

راى صادره شدند.  در برخى از این مطالب عالوه بر تشکر 
از سرعت عمل قوه قضاییه در رسیدگى به پرونده جنجالى 
پورشه این سوال مطرح شد که آیا به این حساسیت ها و 
حواشى به ویژه  جمله اى که درباره پرداخت دیه مطرح شد، 

رسیدگى شده است.

حاال سخنگوى قوه قضاییه مى گوید، رأى دادگاه در این 
پرونده، رأى شایسته اى بوده که جاى تحسین دارد و به 
گفته او براى سایر همکاران قضایى در بخش هاى دیگر 

الگو است.
 غالمحسین اسماعیلى روز سه شــنبه به خبرنگاران در 
تهران گفت: «در حاشیه این تصادف  فردى مصاحبه کرد 
که دیه را پرداخت مى کند و آنطور عنوان شــد که دادگاه 
اصفهان به پرداخت دیه و مجازات جایگزین حبس او را 
محکوم کرده که بازدارنده نیست. این خبر صحت نداشت 
و مستندش را آوردم. دادگاه اصفهان رأى بسیار شایسته اى 
صادر کرده اســت. طبق حکم صادره راننده به یک فقره 
دیه کامله براى قتل و ده فقره دیه جراحات وارد شــده به 
مصدوم قبل از فوت که غیرمؤثر در قتل بوده و دیگر اینکه 
راننده مقصر به سه سال حبس محکوم شده که دو سال آن 
قطعى است و دادگاه یکسال را تعلیق کرده است. همچنین 
دادگاه دستوراتى صادر کرده و از آنجا که راننده پولدار و اهل 
مسافرت خارج از کشور بود او را دو سال ممنوع کرده که از  
کشور خارج شود و دیگر اینکه راننده آگاه به شأن و منزلت 
کرامت نیست و برهمین مبنا در حکم صادره آمد که او  دو 
جلد کتاب در کرامت انســانى مطالعه کند و گزارش را به 
اجراى احکام بدهد. راننده که در یکسال که مجازات تعلیقى 
دارد باید در هر ماه چهار شبانه روز در مراکز بهزیستى که 
محل نگهدارى از معلوالن و معلوالن ناشى از تصادفات 
است به خدمت رســانى به معلوالن مبادرت کند لذا این 
حکم جاى تحسین دارد و براى سایر همکاران قضایى در 
بخش هاى دیگر الگو است که بتوانند از الگوى این دادنامه 
در بخش خدمت رســانى به معلوالن مراکز توانبخشى 

بهزیستى استفاده کرده و کمک کنند.»

سخنگوى قوه قضاییه در نشست خبرى تشریح کرد

دفاع دستگاه قضا از رأى پرونده پورشه اصفهانى
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جویدن ناخن عالوه بر ایجاد احســاس خجالت و 
داشتن ناخن هاى زشت، اثرات خطرناك دیگرى 
نیــز دارد، باعث عفونت هاى دهانى، مشــکالت 
دندانى، ناتوانى اســتفاده از دســت ها و عفونت
 ناخن هــا خواهد شــد. اگــر به بافــت اطراف
 ناخن هایتان آســیب بزنید ممکن اســت رشــد
 ناخن ها را براى همیشــه متوقف کنید و این کار 
هم، شکل ناخن ها را غیر طبیعى نشان مى دهد و 
یا حتى مى تواند لبخند شما را نیز خراب کند، چرا 
که باعث تراشیده شدن، ترك خوردن و یا شکستن 

دندان ها مى شود.
ترکیب شــیمیایى بزاق این امکان را مى دهد که 
چربى ها و سایر مولکول هاى غذایى از بین بروند، 
در حالى که به هضم آنها کمک مى کند، اگر همواره 
ناخن هایتان را در دهان خود قرار دهید، پوســت 
انگشــت مى تواند از نوك انگشتان  آسیب ببیند و 

باعث سوزش شود.

پزشکان در تحقیقات جدید خود به این نتیجه رسیده اند که خیره شدن به تلفن همراه در 
تاریکى باعث لخته شدن خون در چشم و نابینایى مى شود.

«وانگ» که در شمال غرب چین زندگى مى کند، بر اثر کار کردن با تلفن هوشمند خود 
به مدت طوالنى در تاریکى، بینایى خود را از دست داد. با مراجعه وانگ به پزشکان، آنها 
متوجه انسداد شریان شبکیه مرکزى چششم او شــدند؛ از این عارضه با عنوان «سکته 
چشمى» یاد مى شود؛ این وضعیت در اثر انســداد شریان هایى که اکسیژن را به شبکیه 

حمل مى کنند ایجاد مى شود که سیگنال هایى را به مغز مى فرستد.
«لى تائو» پزشــک وانگ، گفت که نابینایى موقت وانگ ناشى از استفاده بیش از حد از 

وسایل الکترونیکى است که مى تواند منجر به فشار بیش از حد در بینایى شود.
دکتر تائو با مشــاهده حدود 20 جوان مبتال به این بیمارى گفت: «انسداد شریان ها در 
شبکیه چشم به طور ناگهانى، جدى اســت و منجر به نابینایى مى شود؛ ما معموًال آن را 

سکته چشمى مى نامیم.»
اما برخى از پزشکان درباره علت نابینایى موقت وانگ تردید دارند، چرا که آنها معتقدند 
سکته چشمى بیشتر در افراد مسن که داراى سابقه بیمارى قلبى مى باشند رخ مى دهد؛ بر 

همین اساس آنان معتقدند وانگ دچار میگرن چشمى شده است.

پزشــکان توضیح دادند کــه میگرن چشــمى  نوعــى نابینایى موقت اســت که به
 دلیل گرفتگى رگ هاى خونى در پشــت کره چشــم یا شــبکیه رخ مى دهد؛ به طور 
کلى افرادى که به صــورت بى وقفه به یک نقطه نگاه مى کنند دچار میگرن چشــمى 

مى شوند.

یک کارشناس ارشد تغذیه و رژیم درمانى مصرف 
بیش از حــد ویتامین هــاى B6 و B12 را باعث 
کاهش جذب کلسیم، پوکى استخوان و افزایش50 

درصدى احتمال شکستگى لگن در زنان دانست.
زهرا احدى تصریح کرد: مطالعات جدید نشــان 
داده که مصرف زیاد این ویتامین ها با افزایش خطر 

شکستگى استخوان لگن مرتبط است.
این  کارشناس ارشد تغذیه، مصرف زیاد ویتامین 
B6 را باعث ایجاد آتاکسى (شلى دست وپا) عنوان 
کرد که احتمال عدم تعادل و افتادن و شکســتن 
لگن را در زنان بیشتر مى کند. وى افزود: همچنین 
به دلیــل کاهش تأ ثیر اســتروژن برگیرنده هاى 
استروئیدى و در نتیجه کاهش جذب کلسیم، باعث 
پوکى استخوان و افزایش احتمال شکستگى لگن 

مى شود.

خطر خیره شدن به تلفن همراه در تاریکى   B مصرف زیاد ویتامین
خطرناك است

جویدن ناخن 
چه عوارضى دارد؟

نکته اى که مردان باید بیشتر به آن توجه کنند این است 
تالش کنند از اشتباهات خودشان در رابطه آگاهى پیدا 
کنند و براى برطرف کردن آنها کوشــش کنند. به این 
صورت همسرشــان هم براى تبدیل شدن به شخصى 
بهتر انگیزه پیدا مــى کند و رابطه روزبه روز ســالم تر 
مى شــود. در ادامه این مطلب، برخى از اشتباهات شایع 
مردان را برخواهیم شــمرد تا شــاید به شما براى پیش 

گرفتن این رویکرد کمکى کرده باشیم.

مردها پیشنهاد کمک نمى دهند
خانم هاى شاغل بیشتر وقت ها روزشان را در دفتر کار 
ســپرى مى کنند و بعد هم باید مشغول آشپزى کردن و 
رسیدگى به منزل شوند، آیا به نظر شما این توقع زیادي 
است که زنى انتظار داشته باشد بدون اینکه از همسرش 
بخواهد، او ظرف ها را بشوید؟ هنگامى که یک زن کمک 
مى خواهد یا به کمک احتیاج دارد، ممکن است به طور 
مستقیم خواسته اش را مطرح نکند و هیچکس هم انتظار 
ندارد که یک زن هیچ وقت به کمک نیاز نداشته باشد و 
مثل یک شیرزن از کســى انتظارى نداشته باشد. قبول 
کنید که این فراتر از توانایى یک زن معمولى است، مردى 
که قدرت جارو کردن در استحکام یک رابطه را متوجه 
نشود به احتمال زیاد با همسرش مشکل خواهد داشت، 
مردها باید بدانند که امور خانه در روحیه همسرشــان به 

شدت تأثیر مى گذارد.

مردها دالیلشان را توضیح نمى دهند
ایــن یــک شــکایت شــایع زن هــا نســبت بــه 
مردهاســت، چرا همســرم آنچه فکر مى کند، به من 
نمــى گویــد. در عصــر حجــر مردها براى شــکار 
نیاز داشــتند تا جایى که مــى توانند کالــرى ذخیره 
کنند، امــا امروز مردهــا، کلمات را براى خودشــان 
نگه مــى دارند و تالش مــى کنند احساساتشــان را 
مخفــى کنند. وقتى خانمى به همســرش پیشــنهاد 
مى دهد که به ســینما بروند ممکن اســت مرد بدون 
هیچ توضیحى تنها بگوید« نه!» هرچند در ذهن خود 
دالیل روشنى دارد مثل اینکه جاى پارك پیدا نمى شود 
یا خیلى خسته اســت و... اما چون خانم ها این علل را 
نمى دانند دچار سوء تفاهم مى شوند. به عنوان مثال زن 
فکر مى کند که همسرش دوستش ندارد و نمى خواهد 

با وى وقت بگذراند.

مردها فکر مى کننــد حضور فیزیکى در 
منزل کافى است

یک مرد فکر مى کند همین که در منزل باشــد بیانگر 
صمیمیت وى با همسرش است، آنها حساب نمى کنند 
که در زمــان حضور در اتاق یا پاى کامپیوتر هســتند یا 
فیلم مى بینند یا خواب هستند یا...  زن براى اینکه حس 
آرامش پیداکند باید مطمئن شود که همسرش به لحاظ 

احساسى، فیزیکى و ذهنى با وى همراه است.

مردها بیشتر به خودشان توجه مى کنند تا 
همسرشان

یکى از رایج ترین اشــتباهات مردان این است که اصًال 
به نیازهاى عاطفى متفاوت همسرشان توجه نمى کنند 
و بیشتر توجه آنها به احساسات خودشان است. از طرف 
دیگر براى زنان هم آنقدر مهم نیست که مردان در مورد 
آنها چه فکر مى کنند، همه آنچه براى آنها اهمیت دارد 
حس خودشان نسبت به مرد زندگى شان است. یک زن 
آنقدر توجه نمى کند که شــما چقدر مى خواهید وى را 
تحت تأثیر قرار دهید. چنانچه شما خودتان فکر مى کنید 
همسر یا نامزد خوبى هســتید، در احساسات وى تأثیر 
خاصى ندارد. وى آنقدر توجه نمى کند که شما در دلتان 

به چه فکر مى کنید.

نداشتن آشــنایى کافى از همسر و درك 
نکردن وى

آدم ها را مى توانیم بــه دانه هاى برف تشــبیه کنیم: 
هیچکــدام مثــل یکدیگــر نیســتند و خصوصیت و 
ویژگى هاى مختلفى دارند. به همین دلیل، درك کردن 
آنها و شناختن شان اصًال کار ساده اى نیست و به زحمت 
زیادي نیاز دارد. مردان زیادي هستند که همسرشان را 
خوب نمى شناسند و بسیاري از آنها به این مسئله واقف 
نیستند. بیشــتر درباره این مســئله فکر کنید. اگر حس

 مى کنید از این گروه از مردان هســتید، با همســرتان 
وقــت بگذرانید، بــا وى حــرف بزنید و با پرســیدن 
ســئوال هاى مختلف، تــالش کنیــد درك بهترى از 
شــخصیت او پیدا کنید. چنانچه با چنین صحبت هایى 
باز هم نتوانســتید وى را بهتر بشناســید، سر کردن به 
این امید که ســرانجام اتفاقى خواهد افتاد و وى را بهتر 
خواهید شناخت، رویکرد خوبى نیست و باید به فکر راه 

حل دیگرى باشید.

اولویت ندادن به رابطه با همسر
برخى از مردها به کارشــان بیش از همسرشان اهمیت 
مى دهند و برخى به طى کردن وقت کنار دوستانشان؛ به 
همین روش، مردهایى هستند که اولویت هاى دیگرى 
پیش از همسرشــان دارند. هر زنى، چنانچــه در چنین 
موقعیتى قرار بگیرد، آزرده و غمگین مى شود. هر دفعه که 
قرارى را با همسرتان به هم مى زنید تا به کارهاى دیگرتان 
برسید، وى آزرده مى شود. اینها روى هم تلمبار مى شود 
و در بلندمدت به روابط آســیب مى زند. البته منظور این 
نیست که به کلى از کار یا عالیق تان دست بکشید، ولى 
بهتر است رفتارتان با همسرتان به گونه اى باشد که زمانى 
که وضعیت زندگى سخت شــد و به قولى به تِه تلخ خیار 
رسیدید، بداند که در این دنیا هیچ چیز دیگرى به اندازه وى 
براى تان اهمیت ندارد و همپاى شما در سختى ها شریک 
باشد. در غیر این صورت، مشــخص نیست چه واکنشى 

نشان خواهد داد.

حرف نزدن به اندازه کافى با همسر
یکى از دالیلى که ازدواج مى کنیم این است که تنها زندگى 
نکنیم و کسى را به عنوان همراه داشــته باشیم. یکى از 
شاخصه هاى همراهى، حرف زدن و داشتن تعامل است. 
پس حتى چنانچه خیلی اهل حرف زدن نباشــیم، پس از 
پذیرفتن مسئولیت رابطه و آغاز زندگى مشترك باید رویه 

مان را تغییر بدهیم.

به وضعیت ظاهرى خویش نمى رسند
بعضى از مردان بعداز گذشت چند وقتى از زندگى مشترك، 
به خودشــان نمى رســند و در رعایت بهداشت بى دقتى 
مى کنند. این مردان مى پندارند با رعایت نکردن نظافت 
فردى به کسى آسیب نمى رسانند ولى باید بدانند این کار 
به رابطه بین شما و همسرتان آسیب وارد مى کند چرا که 
خانم احساس مى کند براى همسرش مهم نیست و به او 

اهمیت نمى دهد. 

مقایسه کردن همسر با مادر 
زنان شاید خودشــان گاهى مواقع همسرشــان را با مرد 

دیگرى مقایسه کنند اما از مقایسه شدن به شدت متنفرند 
زیرا مقایسه کردن، احساس حقارت به زن مى دهد و فکر 
مى کند مهمترین زن در زندگى همسرش نیست. مردى 
که همسر خود را با مادرش مقایسه مى کند سبب مى شود 
همسرش حس بى ارزش بودن بکند حتى اگر این مقایسه 

کامًال بى منظور باشد و تنها در حد قیاس دستپخت باشد.

شلختگى و به هم ریختن منزل
شــلختگى مرد در منزل، اهانت مستقیم به زن است زیرا 
کوشش هاى وى در حفظ تمیزى و نظم منزل نادیده گرفته 
مى شود. پس اگر مى خواهید همسرتان را عصبى نکنید 

نظافت را رعایت کنید و وسایلتان را از روى زمین بردارید.

تاریخ هاى مهم را فراموش مى کنند
بسیارى از مردان همیشــه تاریخ هاى مهم زندگى خود 
را فراموش مى کننــد و بدین طریق حــرص زنان را در 
مى آورند. هیچــگاه در زندگى حتى ســال هاى پیرى
 تاریخ هاى خاص زندگى مشترکتان را فراموش نکنید چرا 
که با فراموش کردن این تاریخ ها، همسرتان حس مى کند 
به او اهمیت نمى دهید و او در زندگى شما نقش یک خادم 
را دارد که باید صبح تا شب کار کند و هیچ وقت از او تقدیر 
نشود. به یادتان باشد همیشه، مناسبت هاى خاص را به 
همسرتان تبریک بگویید و با خرید یک کادو کوچک و یا 
یک شاخه گل از اینکه سال ها در غم و شادى در کنار شما 
بوده قدردانى کنید، باور کنید یک هدیه کوچک هم کافى 
است زیرا بعد مالى هدیه زیاد مهم نیست، این کار باعث 

پایدارى محّبت و صمیمیت مى شود.

قفل دل همســرتان بــا ایــن کلیدها
 باز مى شود!

اگر مى خواهید همیشه شریک زندگیتان را شاد و مسرور 
نگه دارید درحضور ســایرین از توانایى هاى او تعریف و 
تمجید کنید وبه او احترام بگذارید و از وى قدر دانى کنید و 
به صحبت هاى وى گوش کنید، آن  وقت است که خواهید 
دید همسرتان عاشق شما خواهد شد و یک زندگى بدون 

تنش خواهید داشت.

یک کارشناس ارشــد روانشــناس بالینى گفت: علت ابتال به 
اضطراب تا حدود 50 درصد ممکن اســت مربوط به ژنتیک و 
وراثت باشــد، مثًال بیماران اعصاب و روان و یا  اسکیزوفرنى 
ممکن است از طریق ژن هاى خود اختالل اضطراب را به فرزند 

خود انتقال دهند.
فاطمه رسولى افزود: اســترس در حد نرمال و معمول براى هر 
فردى الزم است و عاملى پیش برنده براى شخص است براى 
مثال اگر ما استرس تصادف با ماشــین را نداشته باشیم هرگز 
هنگام عبور از خیابان به آنها توجه نداریــم و بى محابا در آن 
حرکت مى کنیم، البته اگر اســترس فرد در هر زمینه اى بیش 
از یک ماه مداوم ادامه داشته باشد، استرس از حد معمول خود 

خارج و تبدیل به اختالل اضطراب مى شود.
وى در ادامه در خصوص عالیم اختالل اســترس و اضطراب 
گفت: افرادى که استرس و در ســطوح باالتر اضطراب دارند 
عالیمى مانند گوش به زنگ بودن دائمــى، مترصد اتفاق بد 
بودن، ضربان قلب باال، تنگى نفس، کاهــش کیفیت و ریتم 
خواب، پرخورى هاى عصبى یا کاهش اشــتها و معده دردهاى 

عصبى در خود حس مى کنند.
این کارشناس ارشد روانشناسى بالینى ادامه داد: البته عالیمى 
مانند درد در قفسه سینه، مشکل در گوارش و حتى مشکل در 
دفع هم ممکن است منشــأ در روان داشته باشد، حتى بیمارى 

MS هم ریشه در  استرس و اضطراب هاى ما دارند.
کارشناس ارشد روانشاس بالینى در خصوص راهکارهایى  براى 
کاهش استرس گفت: تغذیه و ســبک زندگى سالم تأثیر قابل 
توجهى بر اســترس فرد دارد، تغذیه در دوران باردارى اهمیت 
و تأثیرات فراوانى بر جنین و مادر  دارد که یکى از  این تأثیرات 

تأثیر بر روان و استرس است.
وى در ادامه به راهکارهاى جسمى کاهش استرس اشاره کرد 
و گفت: تنفس شــکمى یکى از راهکارهاى معروف و جهانى 
کاهش استرس اســت البته اگر همین تنفس به طرز صحیح 
صورت نگیرد خود باعث ایجاد اســترس مى شود مثًال برخى 
تصور مى کنند که تنفس هاى سریع و پى در پى باعث کاهش 
استرسشان مى شود درحالى که تنفس ســریع باعث افزایش 
ضربان قلب و این افزایش سبب ایجاد استرس بیشتر مى شود.

رسولى در خصوص روش صحیح تنفس گفت:  روش صحیح 
تنفس به این صورت است که اکســیژن را ظرف مدت 4 ثانیه 
از بینى خود داخل کنید، ســپس 4 ثانیه اکسیژن را نگه دارید و 

پس از آن به آرامى و در عرض 4 ثانیه از راه دهان خارج کنید.
وى راهکار بعدى را فعالیت هاى بدنى و در کنار آن تن آرامى یا 
ریلکسیشــن عنوان کرد و گفت: فعالیت بدنى همان تأثیرى را 
بر بدن دارد که داروهاى ضد افسردگى دارد، البته تن آرامى یا 
همان ریلکسیشن به صورت روزانه قبل و بعد از خواب مى تواند 
بسیار تأ ثیرگذار باشد، به این صورت که در 15 ثانیه اندام هاى 
خودرا منقبض ســپس در آرامــش کامل و عــرض 15 ثانیه 

عضالت خود را منبسط کنید.
وى توضیــح داد: زمانــى که فرد دچار اســترس مى شــود 
هورمون هاى بدن تغییر مى کند و براى بازگشت به حالت قبل 
نیازمند مصرف دارو درکنار مشــاوره هاى روانشناســى است، 
نکته قابل توجه در این باره همزمانى مصرف دارو و شرکت در 
جلسات مشاوره اســت که همزمانى این دو مى تواند فرد را به 

حالت نرمال برساند.

تیرنگ  نیستانى،  متخصص تغذیه  اظهار کرد: با طى شدن روند طبیعى زندگى، پیرى و عوارض آن به سراغ افراد 
مى آید اما با رعایت برخى نکات مى توان روند پیرى را به تأخیر انداخت. وى ادامه داد: خواب مناسب و کافى سد 
بزرگى در برابر پیر شدن زود هنگام است به طورى که هر فرد بزرگسال باید روزانه بین هفت تا 9 ساعت بخوابد تا 

در طول روز دچار خستگى، بى حالى و سستى  نشود.
نیستانى با اشاره به اینکه در هنگام خواب مالتونین که نوعى هورمون  خواب است در بدن ترشح مى شود، عنوان 
کرد: هورمون  خواب مالتونین در هنگام اســتراحت افراد باعث ترمیم  سلول و DNA مى شود و همین مسئله 

مانع از پیرى زود هنگام بدن مى شود.
وى عنوان کرد: رژیم غذایى مناسب همراه با مصرف میوه و ســبزیجات مانع از پیرى مى شود و اکسیدان هاى 
موجود در انواع میوه از بروز بسیارى از بیمارى ها از جمله عارضه سرطان جلوگیرى مى کند، در حدود 60 درصد از 
کل بدن ما را آب تشکیل داده است که بر اثر فعالیت هاى مختلف  این مایه حیاتى  کاهش پیدا مى کند به همین 
دلیل بنا بر توصیه پزشکان باید حداقل هشت  لیوان آب در روز مصرف  شود تا عالوه بر کارکرد مناسب بدن روند 

پیرى هم کاهش پیدا کند.
نیستانى تأکید کرد: افراد باید از مصرف فست فود، غذاى چرب و سرخ کردنى پرهیز کنند زیرا این مواد غذایى باعث 

گرفتگى رگ هاى قلب  و اشباع  چربى  در بین اعضاى حیاتى  بدن از جمله قلب  و کبد مى شود.
وى یادآور شد: براى پیرى دیرهنگام  باید سبک زندگى مناسبى را انتخاب کنیم و برنامه غذایى روزانه براى خود 

تنظیم کنیم البته نباید فعالیت هاى فیزیکى را فراموش کنیم .

جویدن آدامس به برخى از افراد به هیچ وجه توصیه نمى شود چرا که نتیجه تحقیقات و مطالعات ثابت کرده که 
برخى از باورها در مورد جویدن آدامس کامًال اشتباه و برعکس است. 

به عقیده پزشکان جویدن مداوم آدامس به مفصل فکى گیجگاهى فشار وارد کرده و حرکت مداوم و بیش از حد 
این مفصل موجب سردرد به ویژه در مبتالیان به میگرن مى شود.

جویدن آدامس به دلیل داشتن نوعى شــکر میل فرد را به خوردن غذاهاى نشاسته دار مانند برنج و نان افزایش 
مى دهد اما میل به مصرف میوه و سبزیجات را در انسان کاهش مى دهد و در نتیجه منجر به مصرف مواد غذایى 

بیشتر و افزایش وزن مى شود.
اگر آدامس تان شیرین و در واقع حاوى شکر باشد، با هربار جویدن درست مانند این است که شما  دندان تان را حمام 
شکر مى دهید و باعث پوسیدگى دندان مى شوید. حتى اگر آدامس عارى از قند مصرف کنید، بازهم دندان هایتان 
در معرض خطر است. زیرا آدامس هاى بدون قند حاوى طعم دهنده هاى اسیدى و نگهدارنده هستند که ممکن 
است در نهایت به فرسودگى دندانى منجر شوند. تصور نکنید که آدامس هاى حاوى «زایلیتول» که ماده ضد فساد 
دندان است چیزى را عوض مى کند. با مصرف آدامس، خوردگى دندان که طى آن کلسیم زدایى مى شود، آغاز شده 

و به مرور دندان ها حل مى شوند و شما حفره هایى در دندان هایتان مشاهده خواهید کرد.

جعفرى از سبزى هاى بسیار پرخاصیت است که خواص درمانى زیادى دارد و همینطور 
جوشانده آن در الغرى و درمان سنگ کلیه تأثیر دارد و براى کاهش وزن مصرف 

مى شــود اما فراموش نکنید که قبل از اضافه کردن مقدار کمى جعفرى در 
رژیم غذایى خود، با پزشک خود مشورت کنید.

جعفرى مى تواند با داروهاى خاص (مثًال رقیق کننده خون) واکنش 
نشان دهد و مى تواند برخى بیمارى ها را دشوارتر کند. استفاده 

از جعفرى براى کاهش وزن براى افرادى که دچار مشکالت 
کلیوى هستند مناسب نیست و حتمًا باید با مشورت و اجازه 
پزشــک مصرف کنند. جعفرى براى درمان کیســه صفرا  و 

بیمارى هاى کبدى دارویى اثربخش اســت. جوشــانده 
جعفرى به ترمیم بافت هاى آســیب دیده بدن و رشــد

 رگ هاى خونى جدیدکمک مى کند و جریان گردش خون 
را بهبود مى بخشد.

اشتباهات مردانه اى که 
حرص زنان را

 در مـى آورد!
وقتى آدامس جویدن خطرناك مى شود 

رمانى زیادى دارد و همینطور
راى کاهش وزن مصرف 
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اگر این کارها را 
انجام دهید 

دیرتر پیر مى شوید
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هند بخش بزرگى از جنوب آســیا 
و شــبه قاره هند را تشکیل مى دهد. 
این کشور از شمال غربى با پاکستان، 
از شمال با چین، بوتان، نپال و تبت و 
از شمال شــرقى با برمه و بنگالدش 
همسایه و هم مرز است. همچنین در 
غرب، شرق و جنوب هند نیز به ترتیب 
دریاى عرب، خلیج بنگال و اقیانوس 

هند قرار گرفته اند. 
از مهمترین شــهرهاى این کشور نیز 
به دهلــى به عنوان پایتخــت و بمبئى 
به عنوان پرجمعیت ترین شــهر هند 

مى توان اشاره کرد.

از عادات غذایى خاص هندى ها به مصرِف کِم گوشت 
که ریشه در باورهاى دینى و مقررات خاص کشورشان دارد، 
مى توان اشاره کرد. حتى در فست فودهاى بسیار معتبر بین 
المللى در هند نیز به دلیــل قوانین خاصى مثل ممنوعیت 
پختن گوشت گاو، غذاهایى که براى پخت نیاز به این گوشت 

داشته باشند، سرو نمى شوند.
 همچنین از دیگر عادات غذایى هندى ها استفاده زیاد از 
ادویه جات و بخصوص ادویه تند است که هنگام سفارش 

غذا بهتر است حتما به میزان تندى غذا توجه کنید .
مرغ کره اى یا باتر چیکن جزو محبوب ترین غذاهاى هندى 
است که در رستوران هاى هند معموال جزو منوى هاى غذایى 
قرار مى گیرد. با توجه به رتبه بندى بهترین رستوران هاى 
هند در سایت لست سکند و نظرات کاربران این سایت از 

بهترین رستوران ها مى توان به 4 مورد زیر اشاره کرد:
پرستوران بریتانیا و کمپانى

رستوران بن باربیکیو
فست فود برگر کینگ

رستوران ساهاکارى بندر

هند، دومین کشــور پــر جمعیت 
جهان اســت که به دلیل تنوع بســیار 
زیاد فرهنگى، تاریخــى، تمدن غنى و 
چشم انداز هاى طبیعى بکر به عنوان 
یکى از جذاب ترین و ارزانترین مقاصد 

گردشگرى جهان شناخته مى شود.

در هند طیف بسیار وســیعى از گزینه هاى اقامت براى 
گردشگران با عالیق و سطح بودجه متفاوت وجود دارد. از 
اقامت در یک کاخ قدیمى مرمت شــده تا تجربه لذت بخش 
حضور در هتلى لوکــس، همراه با طراحى مدرن یا هاســتل 
و خوابگاهى اشــتراکى قابل دســترس اســت. با توجه به 
رتبه بندى سایت لست سکند و نظرات کاربران این سایت از 

بهترین هتل هاى هند مى توان به 4 هتل زیر اشاره کرد:

هتل جیپور ماریوت

هتل جى پى پاالس

قاضى آبادهتل رادیسون بلو 

هتل لیال امبیانس 
کانونشن

موقعیت جغرافیایى

رستوان هاى هند

هند چهار فصل؛ ســرد و خشک 
(نیمه هاى آذر تا میانه اسفند)، گرم 
و خشــک (میانــه اســفند     تامیانه 
خرداد)، فصل بــارش (میانه خرداد 
تانیمه هاى مهــر) و فصــل معتدل 
(میانه مهر تا نیمه هاى آذر) را تجربه 

مى کند. 

بهتریــن زمــان براى ســفر به 
هند نیمه هــاى آذرماه تا میانه 

فروردین است

جاهاى دیدنى هندآب و هوا

زبان هاى اصلى مورد اســتفاده 
در کشــور هند انگلیســى و هندى 
هســتند و با هر دو زبان بــه راحتى 
امکان ارتباط برقــرار کردن وجود 

دارد.

ى رایج
زبان ها

اگر به شناخت مذاهب گوناگون عالقمندید 
احتماال هند یکى از بهترین و جذابترین مقاصد 
براى بازدید از اماکن مقدس مذاهب گوناگون 
اســت.  همچنین اگر مقصد گردشگرى مورد 
نظر شما با محوریت طبیعت و یا حیات وحش 
معنا پیدا مى کند، باز هم طبیعت بکر، کوه هاى 
سر به فلک کشیده هیمالیا، پارك هاى طبیعى 
سرسبز و پناهگاه هاى حیات وحش بى نظیر این 
کشور زیبا پاسخگوى حس کنجکاوى و اکتشاف 

شما خواهند بود.
از تاج محل در آگرا گرفتــه تا معبد طالیى در 
شهر امریتسار ایالت پنجاب و مسجد مکه در 

ایالت حیــدر آباد جزو گنجینــه هاى معنوى، 
فرهنگى و تاریخى هند محســوب مى شــود.  
همچنین سواحل هند یکى دیگر از جاذبه هاى 
گردشگرى – تفریحى این کشــور هستند که 
عالقمندان به ورزش ها و تفریحات آبى را به خود 
جذب مى کنند. از جمله این سواحل مى توان به 
ساحل باگا، ساحل ماندارمانى و ساحل کوواالم 

اشاره کرد. 
با توجه به رتبه بندى بهترین جاهاى دیدنى هند 
در سایت لست ســکند و نظرات کاربران این 
سایت از بهترین جاهاى دیدنى هند مى توان به 

4 مورد روبرو اشاره کرد:

تاج محل

موزه آلبرت هال

قلعه آگرا فورت (قلعه سرخ)

معبد سوامینارایان آکشاردام

زبان ه
ر

هتل هاى  هندمعرفى

10 مورد از 
خاص  ترین 
هتل  هاى 
جـهان!

هتل اى سى ماریوت بِال اسکاى کپنهاگ
هتل اى سى با 814 اتاق ضد صدا، 5 رستوران، 30 اتاق جلسه و یک 
فضاى سالمتى 850 مترمربعى شامل وان آب گرم، ماساژ، سوناى 
خشک و بخار بزرگ ترین هتل اسکاندیناوى محسوب مى شود. این 
هتل در نزدیکى فرودگاه کپنهاگ و مرکز شهر قرار دارد و دسترسى 
از طریق آن به مرکز شهر و جاذبه هاى پایتخت دانمارك به آسانى 

امکان پذیر است.

کاسندا، جاکارتا
سبک معمارى هتل کاســندا اندونزى ترکیبى از 
معمارى محلى اندونزى با استانداردهاى بین المللى 
اســت. این هتل 8 طبقه که در فاصله 400 مترى 
مراکز خرید بزرگ اندونزى قرارگرفته است، از 60 
اتاق، مرکز فیتنس و تراس باالى پشت بام تشکیل  

شده است.

هتل دابلیو بارسلونا
هتل دابلیو بارسلونا که به دلیل شکل ظاهرى اش به هتل 
وال (Vela، به معنى بادبان) معروف است. این هتل از 473 
اتاق مدرن، رستورانى شیک و جذاب، اسپا به همراه وان 
آبگرم، سوناى بخار و خشک و استخر ساخته  شده است.  
 (Barceloneta) موقعیت هتل دابلیو در منطقه بارسلونتا
بارسلونا و در نزدیکى ساحل و با چشم انداز دریاى مدیترانه 

قرار دارد.

هتل پاساژ، بازل
هتل پاساژ، هتلى 4 ســتاره در مرکز شهر 
بازل کشور سوئیس اســت. دلیل این نام 
حضور هتل پاساژ در قسمت باستانى شهر 
بازل (مرز بین شهر قدیم و شهر جدید) است 
که پلى را بین دوره ها ایجاد مى کند.. هتِل 
تازه ساِز پاساژ که در سال 2014 افتتاح  شده 
است از 52 اتاق بزرگ، یک سوئیت مجلل 
همراه با تراس و بالکن اختصاصى به همراه 

یک مرکز فیتنس تشکیل  شده است.

هتل هانسار، بانکوك
هتل هانسار در قلب بانکوك پایتخت تایلند واقع  شده است.  
حدود 30 درصد مســاحت هتل از باغ آسمانى تشکیل  شده 
است که پنج طبقه از هتل را شامل مى شود. هر واحد و اتاق نیز 
یا داراى ورودى مستقیم به باغ آسمانى است یا چشم اندازى 
به آن دارد. هتل هانســار از 94 اتاق لوکس به همراه استخر، 

جکوزى، اسپا و مرکز فیتنس تشکیل  شده است.

هتل اى آى پاالس بارسلونا 
هتل اى آى پاالس در سال 2009 
کامال مورد بازسازى قرار گرفت و 
بازگشایى شد. هتل اى آى از 120 
اتاق تشکیل  شده است که 42 واحد 
آن به صورت سوئیت است. از جمله 
امکانات تفریحى و ورزشــى هتل 
مى توان به اســتخر سرپوشیده و 
روباز، مرکز اســپا و ریلکس، سونا، 
ماســاژ و مرکز فیتنس اشاره کرد. 
هتــل اى آى تنهــا 20 دقیقــه با 

فرودگاه فاصله دارد.

هتــل ُرِزوود جورجیا، 
ونکوور

طراحى مجدد هتل رزوود توســط 
موسسه مونژ صورت گرفته است 
کــه از جهــت بازســازى در نوع 
خود بســیار خیره کننده است. این 
بازطراحى به قدرى دقیق و باکیفیت 
صورت گرفته اســت که موسسه  
طراح آن، جایــزه  افتخارى میراث 
شهرى ونکوور را کسب کرده است. 
هتل رزوود 156 اتاق و سوئیت دارد.

هتل بوتیک اَندرونیس، سانتورینى
این هتــل زیبا با طراحى خــاص در منطقه اى 
ساکت و آرام از شهر ســانتورینى با فاصله  ى 4 
کیلومتر از ساحل پارادیسوس قرار گرفته است. 
مناظر دیدنى منطقه کالــدرا به همراه امکاناتى 
مثل اسپا، استخر و رســتوران ارگانیک از جمله 
فرصت هاى گذراندن اوقــات فراغت مهمانان 
ساکن در این هتل به شمار مى روند. همچنین 
بعضى تراس هاى اختصاصــى آن به جکوزى 

مجهز است. 

پورتا فیرا، بارسلونا
ساختمان هتل پورتا فیرا با فرمى ارگانیک و به رنگ قرمز در نزدیکى مرکز 
نمایشــگاه هاى فیرا بارسلونا و توســط تویو ایتو معمار ژاپنى طراحى  شده 
است. هتل پورتا فیرا با ارتفاع 110 متر و ساختمانى 24 طبقه به عنوان یکى 
از نمادهاى منطقه محسوب مى شود. همچنین این هتل فاصله بسیار کمى 

با مراکز خرید و فاصله اى ده  دقیقه اى با فرودگاه دارد.

 هتل مارکوس دریسکال، السیگو
این هتل مدرن در دهکده السیگو اسپانیا که به دهکده انگور مشهور 
اســت قرار دارد. عالوه بر طراحى بیرونى هتل، طراحى داخلى آن 
نیز بســیار مدرن و هنرمندانه طراحى  شده اســت. دیوارهاى کج 
و پنجره هاى نامنظم یکى از جنبه هــاى طراحى بیرونى و خاص 
این هتِل لوکِس 48 اتاقه اســت. از امکانات آن مى توان به کافه، 
کتابخانه، 8 تراس با دید پانوراما، استخر سرپوشیده، خدمات اسپا، 

سونا فنالندى و امکانات ورزشى بدن سازى اشاره کرد.
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