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بهترین مواد غذایى براى مقابله با سرطانمصاف حساس ذوب با تراکتورتبدیل زیرگذر میدان امام على(ع) به بازار  هفتگى تب الغرى در جان سلبریتى ها!رویارویى «ایمن و حرفه اى» ایران و آمریکا  سالمتورزشاستانفرهنگ جهان نما

توزیع یک میلیارد تومان بن تخفیف نمایشگاه کتاب 

بیماران قلبى از مصرف خودسرانه زردچوبه بپرهیزند

الزمه هاى انتخاب  استاندار جدید
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صدور مجوز براى چایخانه ها 
به شرط عرضه نکردن قلیان

تولد 38 هزار اصفهانى 
از ابتداى امسال

عسلویه مى لرزد
لطفاً مراقب باشید

ان شاءا... 5
عناوینى مثل

 پایتخت هنر و فرهنگ
  تعارف نباشد
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علیرضا یارقلى، متخصص طب ایرانى درباره مصرف خودسرانه 
دمنوش ها اظهار کرد: در طب ایرانى مواد غذایى به چهار دسته غذا، 

غذاى دارویى، داروى غذایى و دارو تقسیم بندى مى شوند و باید توجه 
کنیم که مصرف داروها در بدن باعث ایجاد تغییراتى مى شود.

فیلمنامه نویس و کارگــردان تلویزیون با اعالم 
اینکه کاش دانشگاه اســتاد فرشچیان در شهر 
اصفهان که زادگاه ایشــان است مستقر مى شد، 
اظهار کرد: ان شاءا... عناوینى مثل نصف جهان، 
پایتخت هنر و پایتخت فرهنگى و از این حرف ها 
در حد تعارف نباشد! االن بیشتر دانشگاه هاى مهم  
هنرى در تهران است، فیلمسازى، مرکزیتش در 

تهران است.
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افزایش افزایش 22 برابرى زائران اربعین از اصفهان برابرى زائران اربعین از اصفهان
3

نماینده مردم اصفهان در مجلس تشریح کرد

تجربه متفاوت 
پژمان بازغى 
در ترکیه

زهرى که باالخره ریخته مى شود!
 بى دلیل نبود که امیر قلعه نویى وقتى از ذو ب آهن به سپاهان رفت، اصرار داشت که «استنلى کى روش» را 
به تیم جدیدش ببرد. مهاجم بلندقامت برزیلى کامًال مناسب فوتبالى است که قلعه نویى به آن پایبند است و 
خیلى زود توانست در سپاهان هم به مهاجم اصلى تبدیل شود. در بازى حساس ورزشگاه آزادى هم مدافعان 
استقالل کامًال این مهاجم را زیر نظر داشتند، ولى او سرانجام در دقیقه 81 زهرش را ریخت و توانست روى 

یک ضربه سر دروازه میزبان را باز کند.
بازیکنان استقالل بابت یک لحظه غفلت از این مهاجم بهاى سنگینى پرداختند و...
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شهردارى زرین شهر به استناد مجوز شماره 208 مورخ 94/04/04 
شوراى اسالمى شهر در نظر دارد تعداد سه قطعه زمین با کاربرى 
صنعتــى مرتبط با حمل و نقــل واقع در ضلــع جنوبى کارخانه 
ماشین ســازى را از طریق مزایده عمومى به فروش رساند، لذا از 
متقاضیان دعوت به عمل مى آید جهت دریافت اســناد مزایده و 
کسب اطالعات بیشتر از تاریخ انتشار تا پایان وقت ادارى مورخ 

97/08/20 به شهردارى زرین شهر مراجعه نمایند.

تجدید آگهى مزایده

میثم محمدى- شهردار زرین شهر

نوبت اول

این شــهردارى در نظــر دارد به منظور 
واگذارى امور خدماتى و پشتیبانى به بخش 
خصوصى (صرفًا شخص حقیقى) نسبت به 
اجاره 1 دستگاه سوارى الزاما پژو 405، پژو 
پارس، سمند و L90 مدل سال 95 به باال از 

طریق مناقصه عمومى اقدام نماید.
متقاضیان مى توانند جهت کسب اطالعات 
بیشتر و ارائه پیشنهادات خود حداکثر تا 
تاریخ چهارشنبه 97/08/23 به شهردارى 

مراجعه نمایند.
تلفن تماس: 54222119- 031 

آگهى مناقصه
 عمومى

على پیراینده- شهردار نطنز

نوبت اول

شهردارى اردستان در راستاى مصوبات هیئت محترم وزیران و آئین نامه اجرائى وزارت 
محترم کشور و به استناد مصوبه شوراى محترم اسالمى شهر در نظر دارد، تعداد یک 
(1) قطعه زمین با کاربرى تجارى از امالك شهرك شهید بهشتى واقع در ضلع شمالى 
بیمارستان، تعداد دو (2) قطعه زمین با کاربرى مسکونى از امالك شهرك امام حسن(ع) 
واقع در فاز دوم و تعداد چهار (4) قطعه زمین با کاربرى مسکونى از امالك شهرك شهید 
مطهرى (209) را از طریق مزایده عمومى و با بیشترین و بهترین پیشنهاد، واگذار نماید. 
لذا متقاضیان داراى صالحیت حداکثر تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 97/08/12 
جهت دریافت اطالعات و اخذ اســناد مزایده به واحد امور مالى شهردارى اردستان 
مراجعه نموده و قیمت پیشنهادى خود را به دبیرخانه محرمانه شهردارى تحویل نمایند. 

شهردارى در رد یا قبول یک یا تمامى پیشنهادها مختار است.

آگهى مزایده عمومى

محسن حیدرى- شهردار اردستان

نوبت اول

ى ىپژ ز ب ن ىپژ ب پژ
هدر ترکیه ک ت ترکیهد یدر ر

یز بپر چوب ر
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زه
 بى دلیل نبود که امیر قلع
به تیم جدیدش ببرد. مه
خیلى زود توانست در سپ
استقالل کامًال این مهاج
یک ضربه سر دروازه میز
بازیکنان استقالل بابت

جو ورزشگاه جو ورزشگاه 
پنالتى را برگرداندپنالتى را برگرداند

گالیه هاى کارگردان سریال 
«روزى روزگارى» از بى توجهى ها به اصفهان
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در حالى بر اساس داده هاى شبکه لرزه نگارى کشور در یک 
ماه اخیر هشت رخداد لرزه اى در منطقه عسلویه رخ داد که 
به گفته دبیر کارگروه ملى زلزله مشاهدات میدانى حکایت 
از عدم آمادگــى مدیران براى مقاوم ســازى مجتمع ها و 

آسیب پذیرى سازه ها در برابر زلزله دارد. 
دکتر على بیت اللهى با تأکید بر اینکه زمین لرزه هاى یک 
ماه اخیر عســلویه، معّرف لرزه خیزى بــاال و فعال بودن 
گسل هاى منطقه اســت،  اظهار کرد: این گستره، کانون 
تجمع شرکت هاى پتروشیمى و گاز ایران بوده و الزم است 
نسبت به خطر زلزله در این منطقه توجه ویژه اى صورت 
گیرد که متأسفانه تاکنون اقدامى نشده است. دبیر کارگروه 

ملى زلزله یادآور شد: مذاکرات ما با مسئولین شرکت هاى 
مختلف پتروشیمى مستقر در منطقه عسلویه نشان مى دهد 
که حساسیت الزم در مقابل اقدامات پیشگیرانه را ندارند. 
وى دلیل این امر را خصوصى شــدن بخش عمده اى از 
این شرکت ها، عمر ناپایدار و کم دوام مدیریت ها و تمرکز 
مدیران بر کسب در آمد از طریق فروش محصوالت دانست 
و افزود: به نظر مى رسد عیار موفقیت هاى مدیریتى بیشتر 
کسب سود بیشتر باشد، از این رو اقدامات کاهش ریسک 
و کاهش آسیب پذیرى سازه ها و تأ سیسات مجتمع هاى 
صنعتى، درصد ناچیزى از درآمدهاى این شرکت ها را طلب 

مى کند که مدیران تمایلى براى این هزینه کرد ندارند.

دبیر ستاد مرکزى اربعین حسینى در گفتگو با خبرگزارى 
«فارس» با اشــاره به تعداد متقاضیان ســفر پیاده روى 
اربعین حسینى، اظهار کرد: تاکنون یک میلیون و 800 
هزار زائر به منظور حضور در پیــاده روى عظیم اربعین 

حسینى در سامانه سماح نام نویسى کرده اند.
شهریار حیدرى با اشــاره به صدور ویزاى زائران اربعین 
حسینى، افزود: تا امروز ویزاى بیش از 90 درصد زائران 
یعنى یک میلیون و 780 هزار زائر اربعین صادر شده است 
که بسیارى از زائران نیز تاکنون از کشور خارج شده و عازم 
شهرهاى مقدس عراق شــده اند، به همین دلیل تعداد 
زائرانى که در روزهاى پایانى نام نویسى مى کنند، چندان 

تغییر نمى کند. 
وى به خروج یک میلیون و 607 هزار و 879 نفر از زائران 
اربعین از کشور اشاره کرد و گفت: بیشتر زائران اربعین به 
صورت زمینى به سفر پیاده روى اربعین مشرف شده اند 
که 61 درصد از مرز مهران، 17 درصد از مرز شلمچه و 17 

درصد از مرز چذابه از کشور خارج شدند. 
 دبیر ســتاد مرکزى اربعین حســینى با بیــان اینکه 5 
درصد از زائران اربعین حســینى به صورت هوایى وارد 
خاك عراق شدند، خاطر نشــان کرد: زائران تا دیشب 
مى توانســتند براى نام نویسى در ســامانه سماح اقدام 

کنند.

عسلویه مى لرزد
لطفاً مراقب باشید

نام نویسى
 1/8 میلیون زائر اربعین 

دستتان را دراز کنید و...
نماینده سیسـتان و بلوچستان در    رویداد24 |
شـوراى عالى اسـتان ها گفت: مردم شهرستان چابهار 
20 درصد از آب شـرب بهره مندند، آن هم شهرستان و 
استانى که دقیقاً کنار دریاى عمان است و اگر مسئوالن 
دسـت دراز کنند مى توانند از آب این دریا برداشـته و به 

مردم بدهند.

فیسبوك علیه ایران
فیسـبوك اعالم کرد 82 صفحه    افکارنیوز |
متعلق به کاربران ایرانى را حذف کرده است. فیسبوك 
ادعا کـرده صاحبان حسـاب هاى کاربـرى و صفحات 
حذف شده، خودشـان را به عنوان شـهروندان آمریکا و 
در مواردى شهروندان انگلیس معرفى کرده و مطالبى 
درباره نژادپرستى، مهاجرت و مخالفت  با رئیس  جمهور 
آمریکا منتشـر مى کردند. مرداد ماه نیـز صد ها صفحه 
کاربرى مرتبط با ایران و روسیه از فیسبوك و اینستاگرام 

حذف شده بود.

سفر بى سابقه 
سابقه، «بنیامین  بى  اقدامى  در    عصر ایران|
نتانیاهو»، نخست وزیر رژیم صهیونیستى به مسقط 
عمان  سلطان  با «قابوس»،  و  سفر  عمان  پایتخت 
دیدار و گفتگو کرد. رسانه هاى رسمى عمان گفته اند 
میان  صلح  روند  درباره  نتانیاهو  و  قابوس  سلطان 
فلسطینى ها و رژیم صهیونیستى گفتگو کردند.  با 
اینکه سفر روز پنج شنبه آغاز شده بود اما هیچ خبرى 
از آن منتشر نشد و تنها روز جمعه و پس از پایان 
سفر، خبر و فیلم آن پخش شد. فیلم هاى منتشر 
شده از این دیدار نشان مى دهد سلطان قابوس به 
گرمى از نتانیاهو و هیئت همراه استقبال کرده است. 

عمان و اسراییل رابطه رسمى دیپلماتیک ندارند.

هاشمى شهردار مى شود؟
عضو شوراى شهر تهران از آغاز بررسى    فارس|
گزینه هاى شـهردار خبر داد و گفت: محسـن هاشمى 
هم از گزینه هاست. حسـن خلیل آبادى در پاسخ به این 
سئوال که اعضا با حضور هاشمى در شهردارى موافقت 
مى کنند، گفـت: اعضا دوسـت دارند آقاى هاشـمى در 
شورا بماند چرا که این عمل باعث انسجام شورا مى شود.

بازگشایى کانال ارزى 
رئیـس کل بانـک مرکزى    جام جم آنالین |
اعالم کـرد: قـرار اسـت کانـال مالـى جدیـدى براى 
صادرکنندگان اروپایى و ایرانى باز شود که کارکرد این 
کانال نوعى پیمان پولى دو جانبه میان ایران و اروپاست. 
عبدالناصر همتى طى پسـتى در اینستاگرام خود گفت: 
جزئیات کانال مالى اروپا براى انجام تجارت میان ایران 
و اتحادیه اروپا در نشست هفته گذشته در بروکسل مورد 

بررسى و تبادل نظر قرار گرفت.

کشته شدن اشتباهى 
  نامه نیوز | یک منبع امنیتـى در عراق اعالم 
کرد که در نتیجه درگیرى میان یک نیروى وابسـته به 
وزارت کشور و یک راننده تاکسى در بخش «الشوملى» 
استان بابل در مرکز این کشور، یک زائر ایرانى به اشتباه 
کشـته شـد. منبع مذکور در این باره اظهار کرد: راننده 
تاکسى نیروى وزارت کشـور را زد و پا به فرار گذاشت، 
وى نیز به سوى راننده تیراندازى کرد با این حال گلوله 
به یک زائر ایرانى نزدیک محل وقوع حادثه اصابت کرد. 

انتظار نوبل دارد!
  مشرق | فرشـاد مؤمنـى، اقتصـاددان و 
از چهره هـاى نزدیـک بـه دولـت و اصالح طلبـان به 
تازگى طـى اظهاراتى پیرامون جلسـه رئیـس  جمهور 
بـا اقتصاددانان گفته اسـت: شـکل و شـمایل جلسـه 
رئیس جمهورى با اقتصاددانان شـبیه رجزخواندن بود. 
آقاى رئیس جمهورى طورى صحبت مى کند که انتظار 
دارد نوبـل اقتصاد بـه او بدهنـد. با چنین فـردى رابطه 

برقرار کردن سخت است.

خبرخوان
«هزارپا» هنوز مى تازد

  تسنیم| پــس از 114 روز نمایــش، 
«هزارپا» با 37 میلیــارد و 800 میلیون هنوز در 
صدر فروش ســینماى ایران قرار گرفته است. به 
نظر بــا توجه به حفظ کف فــروش فیلم و رغبت 
سینماداران براى نمایش دادن این فیلم، حضورش 
کماکان پابرجاست. این درحالى است که فروش 

کل فیلم هاى دیگر سینما به «هزار پا» نمى رسد.

سیگارها 
یک شکل مى شود؟

رئیــس انجمن حمایــت از    تسنیم|
تولیدکنندگان سیگار درباره موضوع متحدالشکل 
شدن پاکت هاى ســیگار که البته تولیدکنندگان 
چندان با آن موافق نیستند مى گوید: این مسئله 
در چندین کشور اتفاق افتاد ولى نتیجه آن معکوس 
بود؛ شنیده ام یکى از دانشگاه هاى بزرگ و معتبر 
تحقیقى انجام داده که نشان مى داد بعد از یکپارچه 
شدن شکل ظاهرى پاکت هاى سیگار در استرالیا، 
هم نرخ مصرف باال رفت و هم میزان قاچاق سیگار 
در استرالیا افزایش یافت اما متأسفانه برخى از آقایان 

کماکان به اجرایى شدن این موضوع اصرار دارند.

شمارش معکوس 
مرگ جنگل ها!

رئیس انجمن جنگلبانى ایران با    ایسنا|
بحرانى توصیف کردن اوضاع جنگل هاى شمال 
ایران گفت: بحران به این معنا نیست که جنگل 
فروپاشــیده اما اگر همین رونــد را ادامه دهیم تا 
30 سال آینده وضعیت جنگل هاى شمال کشور 
مانند جنگل هاى رشته کوه زاگرس خواهد شد. 
هادى کیادلیرى گفت: گســترش ویالسازى و 
بهره بردارى از جنگل ها و مراتع در کنار یکدیگر 
محیط زیست را به شدت نا امن و حیات وحش و 

زیستگاه هاى آنان را نابود کرده است.

9 استان درگیر سیل 
رئیس سازمان    خبرگزارى دانشجو |
امداد و نجات هالل احمر در ارتباط با وقوع طوفان، 
سیل و آب گرفتگى در کشور، اظهار کرد: استان هاى 
آذربایجان شرقى و غربى، لرســتان،  کرمانشاه، 
خوزستان، خراسان شمالى،  چهارمحال و بختیارى،  

ایالم و اردبیل درگیر این حادثه شده اند.

آغاز بازگشت
رئیس پلیس راهــور ناجا از آغاز    تابناك |
بازگشت جمعى از زائران اربعین به مرزهاى کشور 
به ویژه مهران خبر داد و گفت: تردد وسایط نقلیه به 
مرز مهران نسبت به سال گذشته حدود 11 درصد 

افزایش داشته است.

سلبریتى ها 
یک خانه هم نساختند

مدیرکل بهزیســتى اســتان    تسنیم|
کرمانشاه از عدم کمک سلبریتى ها به افراد صدمه 
دیده در پى زلزله کرمانشاه خبر داد و گفت: حتى 
یک واحد نیز براى این افراد توســط چهره هاى 
معروف ساخته نشده است. امید قادرى اظهار کرد: 
متأســفانه علیرغم اینکه ما از این افراد خواستیم 
کمک هاى جمع آورى شده را بر اساس لیستى که 
سازمان بهزیستى تهیه کرده بود انجام دهند این 

موضوع مورد موافقت قرار نگرفت.

500 آمریکایى در 
راهپیمایى اربعین

«سید ظهیرالحسن نقوى»، امام جمعه     آنا |
کالیفرنیا دیروز در همایــش بین المللى اربعین و 
همگرایى امت اسالمى که در کربالى معلى برگزار 
شد از حضور 500 زائر آمریکایى در اجتماع جهانى 

اربعین حسینى خبر داد. 

فیلمنامه نویس و کارگردان تلویزیــون با اعالم اینکه 
کاش دانشگاه استاد فرشچیان در شهر اصفهان که زادگاه 
ایشان است مستقر مى شد، اظهار کرد: ان شاءا... عناوینى 
مثل نصف جهان، پایتخت هنر و پایتخت فرهنگى و از 
این حرف ها در حد تعارف نباشد! االن بیشتر دانشگاه هاى 
مهم  هنرى در تهران اســت، فیلمسازى، مرکزیتش در 
تهران است. در حوزه تئاتر، اصفهان با این همه عقبه اى 
که دارد و جوان هاى مســتعدى که اکنــون دارند کار 
مى کنند، با کمبود سالن نمایش مواجه است. یعنى اکنون 

ما به سالن ساز و سرمایه گذار احتیاج داریم.
امرا... احمدجــو  در ادامه گفت: این نشــان مى دهد که 
اصفهان مردمى ســختکوش، هنردوست و هنرمند و با 
ذوق دارد اما متأسفانه در این شهر رویدادهاى هنرى فقط 
به جشنواره فیلم کودکان و نوجوانان محدود شده؛ آن را 
هم من خبر دارم که چقدر با مّنت به اصفهان مى آورند! 
اتفاقًا اغلب جشنواره هاى فیلم، نمایشگاه هاى نقاشى، 
نهادهاى آموزش نگارگرى، نشــر انواع نشــریه هاى 
فرهنگى و مرکزیت آنها باید به شکلى واقعى و پرجوش 
در اصفهان باشند تا عنوان پایتخت هنرى در حد تعارف 
نماند. آقاى فرشچیان خودشان اصفهانى هستند. البته 
یک سالن تئاتر در اصفهان به نام ایشــان داریم که به 
نظر من حال و روز خوبى نــدارد و با آن برخورد بازارى و 

تجارى مى شود.
این هنرمند پیشکسوت اصفهانى افزود: درباره دانشگاه 
هنرهاى اســالمى-ایرانى، ســئوال اینجاست که چرا 

تهران؟ این همه شهرهاى فرهنگى در کشور هست. حاال 
اصفهان نشد؛ شیراز، تبریز،کرمان، مشهد و... 

 به گزارش «آنــا»، این گالیه هاى کارگردان ســریال 
«روزى روزگارى» را محمود فرشچیان در آیین گشایش 
دانشگاه هنرهاى اســالمى- ایرانى به شکلى دیگر نیز 
مطرح کرد. وى در صحبت هایش، تنها خواسته خود از 
مسئوالن و به ویژه رئیس جمهور را رسیدگى به هنرستان 
هنرهاى زیباى اصفهان عنوان کرد و افزود: این هنرستان 
اصفهان با همه عظمتش دارد از بین مى رود. زمانى آنقدر 
مرتبت و مقام داشت که شخصیت هاى بزرگ سیاسى 
که مهمان ایران بودند، براى بازدیــد به آنجا مى رفتند. 
فرش هایى که بخاطر ارزش باال قیمتگذارى نمى شوند 
و از طرح هاى مرحوم عیسى بهادرى است، همه دارند از 

بین مى روند. این ها را دریابید!

وزارت امور خارجه ادعاى تازه کریمى قدوسى، نماینده 
مجلس مبنى بر تالش ایران در مذاکره با دولت ایاالت 

متحده آمریکا را تکذیب کرد.
جواد کریمى قدوســى، عضو کمیســیون امنیت ملى و 
سیاست خارجى مجلس در گفتگو با «موج» درباره رفت 
و آمدهاى جدید مسئوالن وزارت خارجه ایران و عمان 
اظهار کرد: عمان به یک خلوتــگاه براى آمریکایى ها و 
انگلیسى ها تبدیل شده است و از این طریق سعى دارند 
تا به ایران دسترســى پیدا کنند. اخیراً هم خبرى مستند 
دریافت کردیم که بعضى از کارشناســان وزارت خارجه 
ایران با همتایان آمریکایى خود در عمان در حال مذاکره 

هستند.
نماینده مردم مشــهد در مجلس شــوراى اسالمى در 
پاسخ به این پرسش که آیا مذاکرات فوق پس از فرمان 
ممنوعیت هر نوع مذاکره با آمریکایى ها و در هر سطحى 
از سوى رهبر معظم انقالب اسالمى انجام شده است؟ 
گفت: بله این خبر جدید است. وى افزود: وزارت خارجه 
قبل از انتخابات ریاســت جمهورى آمریکا به این جمع 
بندى رسیده بود که دموکرات ها پیروز انتخابات هستند. 
بنابراین همه قول و قرارهایشــان را بــا دموکرات ها 
بســته بودند. زمانى که دموکرات هــا رأى نیاوردند و 
جمهوریخواهان در کاخ سفید مستقر شدند، دست آقاى 

ظریف در ارتباط با تیم جدید کامًال خالى بود.
کریمى قدوسى گفت: ظریف با سابقه اى که در آمریکا 
داشت سعى کرد با تیم ترامپ ارتباط برقرار کند. پس از 
آنکه ترامپ از برجام خارج شــد، وزارت خارجه باز هم 
تالشــش بر این بود که به تیم ترامپ وصل شود و حتى 

اصرار داشتند که مذاکره هم انجام شود.
این نماینده مجلس اظهار کــرد: حرفى که زدم مبنى بر 
اینکه به دیدار مراجع مى روند و تالش مى کنند تا از آنها 

براى جلب نظر بزرگان براى مذاکره با آمریکا اســتفاده 
کنند، کامًال موثق و مستدل بود.

در همین حال روابط عمومى وزارت امور خارجه به تازه 
ترین ادعاى کریمى قدوسى پاســخ داد و آن را تکذیب 
کرد. در اطالعیه وزارت خارجه آمده است: «به صراحت 

اعالم مى شود تمام ادعاهاى ایشان در خصوص تمایل 
وزارت امور خارجه به برقرارى تماس و مذاکره با دولت 
آمریکا و نیز انجام مذاکره با طــرف هاى آمریکایى در 
یکى از کشــورهاى همســایه غلط و بى اساس است و 
به شدت تکذیب مى شود. وزارت امور خارجه در تمامى 

سطوح و ارکان مدیریتى و کارشناسى، خود را تابع اوامر و 
سیاست هاى ترسیم شــده از سوى مقام معظم رهبرى 
به ویژه در خصوص چگونگــى تعامل و برخورد با دولت 
ایاالت متحده آمریکا مى داند و قطعاً گامى فراتر یا عقب 

تر بر نخواهد داشت.» 

ادعاى جدید یک نماینده مجلس و تکذیب وزارت خارجه 

عمان دوباره پایگاه مذاکره ایران و آمریکا 
شده است؟

گالیه هاى کارگردان سریال «روزى روزگارى» از بى توجهى ها به اصفهان

ان شاءا... عناوینى مثل پایتخت هنر و فرهنگ 
تعارف نباشد

«بــاراك اوباما»، رئیــس جمهورى ســابق آمریکا در 
سخنرانى هاى انتخاباتى با انتقاد شدید از «دونالد ترامپ»، 
رئیس جمهورى فعلى ایاالت متحده و جمهوریخواهان 
آنها را به دروغگویى متهم کرد. این سخنان شدیدترین 
و مستقیم ترین انتقاد اوباما از ریاست جمهورى ترامپ به 
شمار مى آید، با این حال وى ســعى کرد که اشاره اى به 

نام ترامپ نکند. 
اوباما به مســئله هک ایمیل هاى «هیالرى کلینتون»، 
وزیر خارجه دولتش و انتشار خبر شنود تماس هاى تلفنى 

ترامپ توسط چین و روسیه اشــاره کرد. وى گفت: «در 
انتخابات قبلى، موضوع ایمیل هاى خصوصى هیالرى 
کلینتون بود و مى گفتند این وحشتناك است یا مى گفتند 
که این بحرانى در امنیت ملى است اما حاال چینى ها به 

تلفن آیفون رئیس جمهورى گوش مى دهند.»
انتخابات میانــدوره اى آمریکا ششــم نوامبر (15 آبان) 
برگزار مى شود. پیش بینى مى شود که جمهوریخواهان 
اکثریت در مجلــس نماینــدگان آمریکا را  از دســت

 بدهند.

فرمانــده نیروهــاى آمریکایى در غرب آســیا رویارویى 
قایق هاى ایران با ناوهاى آمریکا در خلیج فارس را «ایمن 

و حرفه اى» توصیف کرد.
روز جمعه «آسوشــیتدپرس» و برخى از دیگر رسانه هاى 
آمریکا مدعى شــدند قایق  هاى تندرو نیــروى دریایى 
ایران به ناو «یو اس اس اسکس» و دستکم یک ناو دیگر 
نزدیک شــدند. ادعا شده ناو اســکس در لحظه نزدیک 
شدن قایق هاى ایرانى حامل «جوزف ووتل»، فرمانده مقر 

مرکزى ارتش آمریکا در غرب آسیا بوده است.
«ان بى سى نیوز» نوشــته ووتل هنگامى که شش قایق 
ایرانى به اسکس نزدیک شده و یکى از آنها در مسیر کشتى 

قرار گرفت از عرشه کشتى در حال تماشا بود.
این رسانه نوشته یکى از ملوان هاى ایران در تماس رادیویى 
درباره اینکه کشتى متعلق به کدام کشور است پرسید. بعد 
از مشخص شدن اینکه ناو مورد نظر متعلق به آمریکاست 
قایق هاى ایرانى به مانوردهى در اطراف کشتى هاى آمریکا 
ادامه دادند. «ان بى سى»  نوشته «برایان ماتى»، ناخداى ناو 

اسکس، این رویارویى را «ایمن و حرفه اى» توصیف کرد.
جوزوف ووتل هم در جمع خبرنگاران این رویارویى را یک 
رفتار «نرمال، طبیعى و حرفه اى» در آب هاى بین المللى 
توصیف کرد. او رفتار قایق هاى ایرانــى را هم «نرمال» 

خواند.

کنایه اوباما به ترامپ

رویارویى «ایمن و حرفه اى» ایران و آمریکا 

اقدامات اخیر کمیته صیانت اتحادیه ناشــران در مبارزه با 
قاچاق کتاب، موجب وارد آمدن ضربه هاى سختى به یکى 

از شبکه هاى بزرگ و گسترده قاچاق کتاب شده است.
به گزارش «مهر»، این شبکه متعلق به دو برادر است که 
سال هاست در کار قاچاق و تکثیر غیرقانونى کتاب هستند. 
شــبکه این دو برادر با همکارى کمیتــه صیانت اتحادیه 
ناشران و پلیس امنیت شناسایى شده و تا به حال، پنج انبار 

غیرقانونى متعلق به آنها توقیف شده است.
طى عملیات هایى که هفته گذشته علیه این شبکه انجام 
شــد، چند میلیون جلد کتاب به ارزش حدود 20 میلیارد 
تومان توقیف شد که از نظر موضوعى به چند دسته تقسیم 
مى شوند. تعداد زیادى از این کتاب ها، نسخه هاى قاچاِق 
چندعنواِن پرفروش ناشران بزرگ کشور هستند. توضیح 
بیشتر آنکه هر ســال تعداد محدودى از عناوین ناشران 
بزرگ، تبدیل به کتاب هاى پرفروش مى شــوند که این 
شبکه با چاپ نسخه هاى قاچاق آنها،  سود عجیبى مى کرده 
است. گروه دیگرى از کتاب هاى توقیف شده دربرگیرنده 
عناوین ضدانقالب هســتند. کتاب هایى که وزارت ارشاد 

اجازه چاپشــان را نمى دهد از دیگر نســخه هایى هستند 
که در شــمارگان باال در عملیات ضربتى علیه این گروه 
غیرقانونى کشف و ضبط شــده اند. نکته مهم درباره این 
شبکه غیرقانونى این اســت که 850 دستفروش را تغذیه 

مى کرده است.
آخرین انبار این شبکه  در محله اتابک تهران قرار داشت که 
حاصل این عملیات استخراج پنج کامیون کتاب از این انبار 
بود اما این دو برادر  حین تخلیه این انبار و به محض اطالع 

از در راه بودن نیروهاى پلیس،  فرار کردند.
تا به حال حدود 30 تا 40 کامیون و وانت نیسان از کتاب هاى 
غیرقانونى این شــبکه کشــف و استخراج شــده است. 
فعالیت هاى این شبکه موجب ضرر هنگفت و میلیونى به 
ناشران نسخه هاى اصلى این کتاب هاى قاچاق بوده است.

نکته جالب دیگر درباره فعالیت این شبکه، همکارى اش با 
چاپخانه هایى است که کتاب هاى قاچاق را با کیفیت عالى 
چاپ کرده اند. این شبکه عالوه بر تغذیه دستفروش هاى 
تهرانى، بــه تعداد وســیع، نســخه هاى قاچــاق را به 

شهرستان هاى کشور هم ارسال مى کرده است.

2 برادر، سرشاخه شبکه اصلى قاچاق کتاب در ایران
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تداوم ناپایدارى جوى در 
استان تا پایان هفته

کارشناس ارشـد پیش بینى اداره کل هواشناسى استان 
اصفهان گفـت: ناپایدارى جوى تا پایـان هفته جارى بر 
روى اسـتان تداوم مى یابد. سـاناز جعفرى افزود: دماى 
هواى بیشـتر مناطق اسـتان در روزهـاى آینده کاهش 

خواهد یافت.

نرخ بیکارى در خوانسار
 15 درصد است

حسین رضا قلیان، بخشدار مرکزى خوانسار گفت: از 135 
طرح ارائه شده اشتغالزایى در سطح روستاهاى شهرستان، 
تنها چهار طرح اجرا شد و بقیه به دلیل بروکراسى ادارى 

بانک ها اجرا نشده است.

مرمت بافت تاریخى 
کاروانسراى زواره

مدیر کل میراث فرهنگى، صنایع دسـتى و گردشگرى 
اسـتان اصفهان از اتمام مرمت بافت تاریخى کاروانسرا 
و حسینیه بزرگ شـهر زواره مربوط به دوره صفوى خبر 
داد.فریدون اللهیارى اظهار کـرد: اقدامات مرمتى بافت 
تاریخى حسینیه بزرگ شـهر زواره شامل مرمت پشت 
بام ها، سبک سازى، کاهگل و اندود و همچنین آجر فرش 

کردن پشت بام ها ست.

معرفى امام جمعه جدید 
گلپایگان 

حجت االسالم و المسلمین محمد تقى کرامتى با حکم 
شوراى سیاستگذارى ائمه جمعه کشـور، به عنوان امام 

جمعه شهرستان گلپایگان معرفى شد.

باید به کیفیت فعالیت هاى 
کانون هاى مساجد توجه شود

مدیر اداره فرهنگ و ارشاد اسـالمى شهرستان تیران و 
کرون گفت: نگاه کمى و گسـترش تعـداد کانون هاى 
مساجد، به اندازه کیفیت فعالیت هاى آنها کارآمد نیست 
و باید نسبت به کیفیت بخشـى فعالیت هاى این مراکز 
توجه و اقدام شود. اقبال صالحى افزود: موفقیت کارآمد 
کانون هاى فرهنگى و هنرى مساجد در ایجاد شبکه به 
هم پیوسته بین این نهادهاسـت، تا اینکه در یک شبکه 
گسترده خدمات فرهنگى و هنرى، انجام و مخاطبان در 
این مجموعه عظیم از برنامه هاى متنوعى استفاده کنند.

امضاى تفاهمنامه آموزشى بین 
اتاق بازرگانى و استاندارد

تفاهمنامـه همـکارى بیـن اتـاق بازرگانـى و اداره کل 
استاندارد استان اصفهان امضا شد.

رئیس اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى اصفهان 
در آیین امضاى ایـن تفاهمنامه گفت: این تفاهمنامه در 
زمینه آموزش، تدوین استاندارد هاى مورد نیاز و دوره هاى 
آموزشى براى تشـکل هاى اقتصادى امضا شده است. 
عبدالوهاب سهل آبادى افزود: بر اساس این تفاهمنامه، 
انجمن ها و تشکل ها مى توانند با همکارى سازمان هاى 
دولتى، زمینه استانداردسازى محصوالت را در کمترین 
زمان با هدف توسعه کسـب وکار فراهم کنند. مدیرکل 
استاندارد استان اصفهان هم در این آیین گفت: به استناد 
این تفاهمنامه، تولیدکنندگان و صنعتگران اطالع دقیق 
از قوانین استاندارد به ویژه در بخش هاي نمونه بردارى، 

آزمایش و آزمون محصوالت کسب مى کنند.

تحویل نوزاد رها شده در 
فوالدشهر به خانواده

نوزاد رها شده در فوالد شهر به آغوش خانواده بازگشت.
معاون پیشـگیرى اداره کل بهزیستى اسـتان اصفهان 
گفت:با پیگیرى مراجع قضائى و انتظامـى، والدین این 
نوزاد پسر سـه ماهه شناسـایى و کودك به آنها تحویل 
داده شـد. وى همچنین گفت: هـم اکنون 47نـوزاد در 

شیرخوارگاه بهزیستى نگهدارى مى شوند.

خبر

مدیر امور سینمایى حوزه هنرى استان اصفهان از افتتاح 
پردیس سینمایى ساحل، بزرگ ترین مجموعه سینمایى 

کشور در آذرماه خبر داد.
مصطفى حسینى با اشاره به زمان افتتاح پردیس سینمایى 
ساحل اظهارکرد: این پردیس سینمایى که بزرگ ترین 
مجموعه سینمایى در کشــور بوده، بعد از ایام صفر در 

آذرماه افتتاح مى شود.
وى با اشــاره به هزینه برآورده شــده هفــت میلیارد 
تومانى براى بازســازى و بهره بردارى از این مجموعه 
ســینمایى گفت: پردیس سینمایى ســاحل با 9 سالن، 
از جمله دو ســالن بــا ظرفیــت 20 و 30 نفــره ویژه 

کودك و یک ســالن روباز 150 نفره بــه بهره بردارى 
مى رسد که توجه به نوســانات ارزى و با توجه به تعداد 
ســالن ها، هزینه هاى بهره بردارى مقدارى باالتر رفته

 است.
مدیر امور سینمایى حوزه هنرى استان اصفهان گفت: این 
نوید را به مردم شهر اصفهان مى دهیم که بزرگ ترین 
مجموعه سینمایى از نظر تعداد سالن، کیفیت و تجهیزات 

به بهره بردارى مى رسد.
وى افزود: همچنین همزمان با افتتاح پردیس سینمایى 
ساحل، سالن سینمایى بهمن نیز در منطقه خوراسگان به 

بهره بردارى مى رسد.

مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان با بیان اینکه تعداد زاد و 
ولد در استان اصفهان در نیمه نخست سال جارى نسبت به 
سال 96 کاهش داشته است، گفت: در شش ماهه نخست 
سال گذشــته، 42 هزار و 40 تولد و در شش ماهه نخست 
ســال جارى، 38 هزار و 597 تولد در استان اصفهان ثبت 

شده است.
حســین غفرانى اظهار کرد: تعداد زاد و ولد نسبت به تعداد 
مرگ و میر در استان، بیش از سه برابر است و در شش ماهه 
نخست سال گذشــته 11 هزار و 30 مورد و در شش ماهه 
نخست ســال جارى 11 هزار و 677 مورد فوتى در استان 
اصفهان ثبت شده است که بیانگر افزایش 647 مورد مرگ 

و میر در سال جارى نسبت به سال گذشته است. وى با بیان 
اینکه اسم هاى منسوخ شده کمترین فراوانى را در انتخاب 
والدین براى فرزندانشان دارند، افزود: ده اسم محبوبى که از 
ابتداى سال جارى تاکنون، والدین براى دختران خود انتخاب 
کرده اند، به ترتیب فراوانى عبارت است از فاطمه، زهرا، حلما، 
آوا، نازنین زهرا، باران، زینب، مرسانا، فاطمه زهرا و ریحانه. 

مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان عنوان کرد: همچنین 
ده اسم پرطرفدارى که از ابتداى سال جارى تاکنون براى 
نوزادان پسر انتخاب شده اســت، به ترتیب فراوانى عبارت 
است از امیرعلى، على، امیرحسین، حسین، محمدحسین، 

ماهان، محمد، امیرعباس، محمدطاها و کیان.

تولد 38 هزار اصفهانى از 
ابتداى امسال

افتتاح پردیس سینمایى ساحل 
در آذر ماه 

 رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان گفت: 
مجوزها و پروانه کسب جدید براى فعالیت چایخانه داران، 
به شرط عرضه نشدن قلیان و نظارت هاى صورت گرفته 

بر آنها صادر مى شود.
اسرافیل احمدیه افزود: در جلسه اخیر کمیسیون نظارت بر 
سازمان هاى صنفى استان مقرر شد، صدور پروانه کسب 
چایخانه داران از سرگرفته شــود و با نظارت بر فعالیت 
آنها، از تخلفات احتمالــى در عرضه قلیان جلوگیرى به 

عمل آید. 
وى با بیان اینکه مشــکالتى در صدور پروانه کســب 
چایخانه داران با مرکز بهداشت در اصفهان وجود داشت، 
تصریح کرد: روند صدور پروانه کسب جدید در چند ماه 
اخیر متوقف مانده بود و مرکز بهداشت در این زمینه اظهار 

نظر نمى کرد. 
وى ادامه داد: ایــن موضوع در کمیســیون نظارت بر 
سازمان هاى صنفى با حضور نمایندگان مرکز بهداشت 
اصفهان بررسى و مقرر شد که ابتدا مرکز بهداشت اقدام 

به بازدید از چایخانه هاى متقاضى پروانه کســب کند و 
پس از آن، براى تأیید یا رد مجوز درخواستى اقدام شود. 

■■■
رئیس اتاق اصناف اصفهان هــم در این باره گفت: روند 
صدور پروانه کســب چایخانه داران در چند ماه اخیر به 
دلیل اینکه مرکز بهداشت همه آنها را رد مى کرد، متوقف 

شده بود. 
رســول جهانگیرى افزود: مرکز بهداشت با این احتمال 
که ممکن است در این چایخانه ها اقدام به عرضه قلیان 
شود، نسبت به تأیید صدور پروانه کسب اقدام نمى کرد. 

وى خاطرنشــان کرد: با مذاکره و بحــث هاى صورت 
گرفته در این زمینه، در جلسه اخیر کمیسیون نظارت بر 
ســازمان هاى صنفى اســتان اصفهان، مقرر شــد که 
نمایندگان مرکز بهداشــت ابتدا نســبت بــه بازدید از 
چایخانه هاى متقاضى پروانه کســب اقدام و پس از آن 

براى صدور مجوز اعالم نظر کنند. 
به گفتــه وى، بین 200 تا 300 تقاضاى پروانه کســب 

چایخانه در اصفهان در انتظار صدور مجوز است. 
■■■

در سه سال گذشــته ممانعت از عرضه قلیان با استناد به 
اینکه چایخانه ها به عنوان اماکن عمومى معرفى شدند، 
صورت مى گرفت اما اواخر سال گذشته بود که فوریت 
استفســاریه تبصره یک ماده 13 قانون جامع کنترل و 
مبارزه ملى با دخانیات، توســط تعدادى از نمایندگان در 

مجلس شوراى اسالمى تصویب شد. 
بر اساس این استفساریه، اماکن عمومى در تبصره یاد شده، 
شــامل چایخانه ها و قهوه خانه هاى سنتى و اتاق هاى 
استعمال دخانیات در فرودگاه ها و پایانه هاى مسافربرى 
نخواهد شد و به عبارتى دیگر چایخانه ها و قهوه خانه ها از 

شمول اماکن عمومى خارج مى شوند. 
بدین ترتیب از خرداد امســال تعدادى از چایخانه هاى 
پلمب شــده که از قبل مجوز داشتند و پروانه کسب آنها 
هنوز از نظر زمانى داراى اعتبار بود، بازگشــایى شدند و 

بسیارى از آنها اقدام به عرضه قلیان کردند. 

صدور مجوز براى چایخانه ها 
به شرط عرضه نکردن قلیان

مدیر درآمد شــهردارى اصفهان گفت: درآمدهاى 
پایدار شهردارى نباید از نظر اقتصادى مخرب باشد 
و باعث شود درآمد نسل آینده در حال حاضر مورد 
استفاده قرار گیرد، بلکه باید به گونه اى اقدام شود تا 

براى نسل آینده نیز درآمدهایى باقى بماند.
نادر آخوندى اظهارکرد: در حــال حاضر مى توان 
گفت 50 درصــد درآمدهاى شــهردارى پایدار و 
50 درصد ناپایدار است، زیرا بخشى از درآمدهاى 

ساختمانى در قالب پایدار محسوب مى شود.
وى افزود: بودجه امسال شــهردارى اصفهان سه 
هزار میلیارد تومان اســت که بخشى از این بودجه 

سیاستى است.
مدیر امور درآمد شــهردارى اصفهان با بیان اینکه 
بودجه در بخش هــاى جــارى و عمرانى تعریف 
مى شــود، ادامه داد: اولویت نخست بودجه جارى 
است، به طورى که وقتى هزینه هاى جارى انجام 
و مشخص شــد، به هزینه هاى عمرانى پرداخته 

مى شود.
آخوندى با بیان اینکه اگر ســه هزار میلیارد تومان 
بودجه سال 97 شــهردارى اصفهان را  تقسیم بر 
365 روز ســال کنیم، مى توان اعالم کرد درحدود 
هشت میلیارد تومان در روز هزینه جارى و عمرانى 
شهر است، افزود: نزدیک به 40 درصد هزینه جارى 
شــهر معادل هزار و 200 میلیارد تومان است که 
روزانه به میزان سه میلیارد تومان براى نگهدارى و 

هزینه هاى جارى شهر هزینه مى شود.

مسئول برگزارى جمعه بازار کتاب اصفهان گفت: 
جابه جایى جمعه بازار کتاب مصوبه شــوراى شهر 
است و پس از بررســى هاى تخصصى تعیین شد 
به زیرگذر میدان امام على(ع) منتقل شــود اما این 

انتقال همچنان اجرایى نشده است.
غالمحسین مرادى اظهار کرد: با توجه به مشکالت 
متعددى که به علت جانمایى این بازار در زیر زمین 
پارکینگ خیابــان طالقانى به وجود آمده اســت، 
شوراى شهر تصمیم به تغییر مکان این بازار گرفت 
ولى متأســفانه هنوز این انتقال صورت نگرفته و 

دستور شوراى شهر روى زمین مانده است.
وى اظهار کرد: برپایى جمعه بازار براى شهردارى 
هیچگونه سودى ندارد و تمام درآمد حاصل از آن، 
صرف ارائه خدمات مى شود ولى با این حال شاهد 

وضع مطلوبى در این بازار نیستیم و براى بازدید ده 
هزار نفر در نصف روز شــرایطى ایجاد مى شود که 

شأن مردم حفظ نمى شود.
مســئول برگزارى جمعه بازار کتــاب ضمن ابراز 
تمایل به جابه جایى این بــازار هفتگى به زیر گذر 
میدان امام على (ع) گفــت: تغییر مکان بازار اتفاق 
فرخنده اى است و پیشنهاد دادم زیر گذر میدان امام 
على (ع) تبدیل به بازارى هفتگى شود و هر روز هفته 
یک بازار در آنجا برپا کنیم که بر اساس این طرح، 
روزهاى شــنبه مختص بازار صنایع دستى، یک 
شنبه فرهنگى مذهبى، دوشنبه بازار تولیدات زنان 
سرپرست خانوار، سه شنبه تولیدات جامعه معلولین، 
چهارشــنبه بازار بهداشت و ســالمت و پنج شنبه 

مختص مناسبت هاى مختلف است.

معــاون بهبــود تولیــدات گیاهــى ســازمان 
جهادکشاورزى استان اصفهان گفت: تمام مطالبات 
گندمکاران این استان به صورت مستقیم به حساب 

هایشان واریز شده است.
اصغر محسن زاده کرمانى، میزان گندم خریدارى 
شــده از کشــاورزان اســتان اصفهان به صورت 
تضمینى را 108 هزار ُتن اعالم کرد و افزود: براى 
خرید این میزان گندم، مبلغ هزار و 320 میلیارد ریال 
از طرف بانک کشاورزى به عنوان بانک عامل به 

حساب کشاورزان گندمکار استان واریز شده است.
به گفتــه وى، به رغــم وجود کم آبى در اســتان 
اصفهان، در ســال زراعى 152 هزار تن گندم در 
این استان تولید شده که از این میزان، 108 هزار تن 
آن به صورت تضمینى از کشاورزان خریدارى شد. 

وى اظهار کرد: 50 درصد مطالبــات گندمکاران 
پس از تحویل محصول به شــرکت غله و خدمات 
بازرگانى استان از طریق بانک کشاورزى پرداخت 

شده بود.

در آستانه اربعین حســینى، بیش از 16 هواپیما از 
اصفهان راهى نجف اشرف شد.

مدیر کل فرودگاه بین المللى شهید بهشتى اصفهان 
گفت: از هفته گذشته تاکنون، درقالب این پروازها  
بیش از 2400 زائر اربعین حسینى از این فرودگاه بین 

المللى به نجف اشرف اعزام شدند.
حســن امجدى از پرواز ویژه 28 هواپیماى دیگر 

هم با میانگین جابه جایى روزانه 150 مســافر از 
این فرودگاه به نجف اشــرف خبر داد و  افزود: این 
پروازهاى ویژه اربعین تا11 آبــان در این فرودگاه 
ادامه دارد. وى گفت: پیــش از آغاز پروازهاى ویژه 
اربعین، هر هفته هشت لگ پروازى شامل پروازهاى  
ورودى یا خروجى از اصفهان به مقصد نجف اشرف 

اعزام مى شد. 

روزانه 8 میلیارد تومان  هزینه شهر مى شود

تبدیل زیرگذر میدان امام على(ع) به بازار  هفتگى 

پرداخت تمام مطالبات گندمکاران استان 

پرواز بیش از 16 هواپیما از اصفهان به نجف اشرف
فرمانده انتظامى شهرســتان خمینى شــهر گفت: یک 
ســارق حرفه اى دریچه هاى فاضالب که مرتکب 25 
فقره سرقت شده بود، در عمالیت مأموران این فرماندهى 

شناسایى و دستگیر شد.
على جعفرى نژاد اظهار کرد: در پى مفقود شدن تعدادى 
از دریچه هاى فاضــالب در برخــى از مناطق خمینى 
شهر، بررسى موضوع در دســتورکار مأموران فرماندهى 
انتظامى این شهرستان قرار گرفت. وى افزود: مأموران 

با فعال کردن گشت هاى انتظامى آشکار و پنهان، حین 
گشــتزنى در نیمه هاى شــب، فردى را در حین سرقت 
دریچه فاضالب مشــاهده و در عملیاتى ضربتى وى را 
دستگیر کردند. فرمانده انتظامى شهرستان خمینى شهر 
خاطر نشان کرد: سارق دستگیر شده در تحقیقات صورت 
گرفته به 25 فقره سرقت دریچه فاضالب اقرار کرد که 
با اعتراف صریح متهم، وى همراه پرونده براى اقدامات 

قانونى تحویل مراجع قضائى شد.

معاون امور فرهنگى اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمى 
استان اصفهان گفت: درحدود 1/5 میلیارد تومان بن کارت 
تخفیف براى نمایشگاه کتاب در نظر گرفته شده که پیش 
فروش این بــن کارت ها از 29 مهرماه آغاز شــده و تا 5 

آبان ماه(دیروز) ادامه داشت.
اصغر مختارى اظهارکرد: این نمایشگاه به عنوان یکى از 
مهمترین رویدادهاى فرهنگى استان به شمار مى رود و از 
اهمیت بسیارى برخوردار بوده و همواره در ایام برگزارى 
نمایشگاه کتاب، عالقه مندان فراوانى از سراسر استان و 

کشور از آن بازدید مى کنند.
وى ادامه داد: با توجه به اهمیت نمایشگاه کتاب اصفهان 
شاهد استقبال پرشور ناشــران براى حضور در نمایشگاه 
هســتیم که به دلیل محددیت فضا، در حدود 500 ناشر 

براى شرکت در نمایشگاه انتخاب شدند.
معاون امور فرهنگى و رسانه اى اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اســالمى اســتان اصفهان تصریح کرد: خوشبختانه با 
تمهیدات اندیشیده شده، شاهد تنوع گسترده کتب ارائه 

شده در نمایشــگاه خواهیم بود، به گونه اى که بیش از 
4000 عنوان کتاب در حوزه هاى مختلف در نمایشــگاه 

عرضه خواهند شد.
وى با اشــاره به طرح پیش فروش بن کارت هاى خرید 
کتاب بیان کــرد: هر شــخص مى تواند بــا خرید این 
بن کارت ها، از تخفیف 20 درصدى بهره مند شود؛ عالوه 
بر این، بن هایى با تخفیف 20 درصدى ویژه دانش آموزان 

در نظر گرفته شــده که مى  توانند از آنها استفاده کنند و 
ناشران نیز تخفیف هاى  10 تا 20 درصدى در غرفه ها به 

مشتریان خود ارائه مى کنند.
گفتنى است؛ سیزدهمین نمایشگاه بزرگ کتاب اصفهان 
از 9 تا 15 آبان ماه از ســاعت 9 تا 20 در نمایشــگاه هاى 
بین المللــى اصفهان واقــع در پل شهرســتان پذیراى 

عالقه مندان است. 

مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان گفت:  تعداد 
زائرانى که از اســتان اصفهان در ســامانه سماح 
ثبت نام کرده اند نسبت به ســال گذشته دو برابر 

شده است.

غالمعلى زاهدى اظهار کــرد: در حدود 148 هزار 
نفر تاکنون در سامانه ســماح ثبت نام کرده اند که 
پیش بینى مى شود طى ساعات باقیمانده، به 160 

هزار نفر برسد.
وى با بیان اینکه براى خروج زائــران از مرزهاى 
مهران، شلمچه و چذابه مشکلى پیش نیامده است، 
افزود: تاکنون مشکلى گزارش نشده و ویزاى زائران 

نیز به روز شده است.
وى با اشــاره به اینکه تعداد زائران نسبت به سال 
گذشته دو برابر شده اســت، گفت: تعداد ثبت نام 
کنندگان از استان اصفهان براى سفر به کربال به 
منظور شــرکت در پیاده روى اربعین حسینى، در 
سامانه سماح در سال گذشــته 60 هزار نفر بود که 

امسال دو برابر افزایش داشته است.

افزایش 2 برابرى زائران اربعین از اصفهان
مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان خبر داد؛

دستگیرى سارق دریچه هاى فاضالب در خمینى شهر

توزیع یک میلیارد تومان بن تخفیف نمایشگاه کتاب 
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«کشــتن مرغ مقلــد» در یک نظرســنجى به 
عنوان محبوب ترین رمان کشور آمریکا شناخته

شد.
طــى یــک نظرســنجى در کشــور آمریــکا 
معلوم شــد مردم این کشور بیشــتر به خواندن

داســتان هاى با موضوع نژادپرستى و بى عدالتى 
عالقه دارند.  

در نظرسنجى که توسط مؤسسه PBS صورت 
گرفت معلوم شد که رمان «کشــتن مرغ مقلد» 
نوشــته «هارپر لى» محبوب ترین رمان کشــور 
آمریکاســت. در این نظرسنجى شش ماهه بیش 
از چهار میلیــون نفر از تمام ایالــت هاى آمریکا 

شرکت داشتند. 
«هارپر لى» این رمان را در ســال 1960 نوشت 
ولى براى اولین بار در سال 1962 منتشر شد. اخیراً 
نسخه مصورى از این رمان در آمریکا منتشر شده 
اســت که این رمان مصور نیز با استقبال فراوان 

مردم روبه رو شد. 
مجموعه داســتان هاى «هرى پاتر و مدرســه 
جادو» نوشــته «جى. کى. رولینــگ» مقام دوم 
این نظرسنجى را کسب کرد. در رتبه هاى بعدى 
این نظرســنجى رمان «غرور و تعصب» نوشته
«جیــن آســتن»، «اربــاب حلقه ها» نوشــته 

«جى.آر.آر. تالکین» قرار گرفتند. 
گفتنى اســت رمان «هارپر لــى» از زمان اولین 
انتشــارش در آمریکا تا کنون بیش از 40 میلیون 
نسخه فروش داشته اســت. «هارپرلى» بخاطر 
نوشــتن این رمان در ســال 1964 جایزه پولیتزر 

را کسب کرد. 
رمــان «کشــتن مــرغ مقلــد» از زبــان 
دخترى به نام «اســکات فینچ» روایت مى شود 
که دختر وکیل سفیدپوســتى اســت کــه دفاع 
از جوان ســیاه پوســتى به نام «تام رابینسون»
را بر عهده دارد. مردم شهر داستان،  مردم خودپسند 

و نژادپرست معرفى شده اند.

 وبسایت سى نما| «اسکارلت جوهانسون» 
بازى در فیلمى بــا ســرمایه گذارى «محمد بن 

سلمان»، شاهزاه سعودى را نپذیرفته است.
بازیگــر گرانقیمت هالیــوود بایــد در یک فیلم 
بیوگرافیــکال به کارگردانى «ریدلى اســکات» 
نقــش «لینزى آداریــو» عکاس خبــرى برنده 
جایــزه پولیتزر ایفــاى نقش مى کــرد اما وقتى 
مى فهمد که یکــى از ســرمایه گذاران فیلم بن 
سلمان سعودى است، از بازى در فیلم کناره گیرى 

مى کند.
«گاردین» مى نویسد، آداریو اخیراً در مصاحبه با 
«نیویورك تایمز» فاش کرده است که اسکارلت 
جوهانســون گفته: «مطلقًا امکان ندارد. این مرد 
آتش جنگ در یمن را شعله ور نگه مى دارد و زنان 

را زندانى مى کند.»
 وى اضافه مى کند: «این مســئله به قبل از قتل 
"جمال خاشقجى" برمى گردد، وقتى که شاهزاده 

یکى از سرمایه گذاران اصلى فیلم بود.»
بن سلمان اخیراً به دست داشتن در قتل «جمال 
خاشــقجى»، خبرنگار «واشــینگتن پست» در 
سفارت عربستان در ترکیه پس از انتقاد از قوانین 

بن سلمان متهم شده است.
آداریو مى گوید: «من او را شخصًا مالقات نکرده ام 
ولى احســاس مى کنم شــاهزاده قصد داشته از 
فیلم من بــراى مقاصد تبلیغاتى اســتفاده کند و 
به غرب نشــان دهد به هالیوود و همه کارهاى 
بزرگ غربى هــا عالقه مند اســت... آیا حاضرم 
او در تولید این فیلم مشــارکت داشــته باشــد؟ 
طبیعتًا نه و خدا را شــکر که مشــارکت نخواهد 

داشت.»
جوهانسون در ماه هاى گذشته به علت  پذیرفتن 
نقش یک شخصیت تراجنسیتى نیز جنجال آفرین 
شــده بود، تصمیمى که اعتراضات گسترده اى را 
به دنبال داشــت و در نهایت باعث شــد او از این 

پروژه جدا شود.

مهرداد غفارزاده فیلم «ترانه اى عاشقانه برایم بخوان» را با عوامل 
ایرانى و ترکیه اى در ترکیه مى سازد.

غفــارزاده، کارگردان ایرانى دربــاره انگیزه خود از ســاخت فیلم 
«ترانه اى عاشــقانه برایم بخوان» به عنوان نخســتین محصول 
مشترك سینماى ترکیه و ایران طى 45 سال گذشته گفت: یکى 
از دالیل آن عالقه ایرانیان، از جمله خودم به سریال هاى 
ترکیه و شهر استانبول اســت. آنها بازیگران ترك را 

مى شناسند و خیلى دوستشان دارند.
وى افزود: استانبول نه یک شهر بلکه کشور 
اســت و دوست داشــتم داستانى را 
در اینجا به تصویر بکشــم. 
مى خواســتم اثرى با 
ستاره هاى سینماى 
ترکیــه داشــته 
باشم. فکر 
مــى کنم 
مــردم هم 

خیلى مشتاقند که این فیلم ســاخته و پخش شود. تمام سعى مان 
را مى کنیم تا ماه ژانویه این فیلم براى اکران در ترکیه آماده شود و 

در ایران نیز بعد از جشنواره ملى فیلم فجر یا نوروز روى پرده بیاید.
کارگردان «گیرنده» توضیح داد: این یک فیلم تجارى و محصول 
مشترك ترکیه و ایران است. 20 درصد فیلمبردارى آن انجام شده و 
حدود 70 درصد داستان فیلم در ترکیه مى گذرد. ستاره هاى سینماى 
دو کشور از جمله پژمان بازغى، افسانه پاکرو، على بوراك جیالن، 

یوسف چیم و حازال تورسان در این اثر ایفاى نقش مى کنند.
وى با اشاره به اینکه پروژه هاى دیگرى نیز در ترکیه انجام خواهد 
داد، گفت: این طرح را به تهیه کنندگان و عوامل سینماى ترکیه ارائه 
کردم که مورد پسند واقع شد. تهیه داســتان و کارگردانى یکى از 
این پروژه ها با خودم است ولى سرمایه گذار و بازیگران آن از ترکیه 
خواهند بود. قصد ساخت سریال مشترك ایران و ترکیه نیز دارم و 

امیدوارم سال آینده بتوانم آن را محقق کنم.
***

پژمان بازغى، بازیگر ســینماى ایران که نقش یک تاجر را در فیلم 
«ترانه اى عاشقانه برایم بخوان» بازى مى کند نیز اظهار کرد: حدود 

هشت سال پیش با غفارزاده در فیلم «روز مالقات» همکارى داشتم 
تا اینکه پیشنهاد این کار را به من داد و احساس کردم تجربه متفاوتى 
خواهد شد زیرا قرار بود این فیلم را در لوکیشن دیگرى و با همکاران 
خارجى از کشورهاى مختلف کار کنم از این رو، برایم بسیار جذاب 

بود و با کمال میل پذیرفتم.
به گفته وى، ساخت این فیلم محدود به فیلمبردارى از ترکیه نبوده 
بلکه با همکارى و مشــارکت عوامل و بازیگران این کشور و ایران 

صورت مى گیرد.
بازغى درباره نقشــش توضیح داد: نقش «حامد صفایى» را در این 
فیلم بازى مى کنم. او یک بازرگان ایرانى ســاکن آلمان است که 
تصمیم مى گیرد به اتفاق خانــواده اش کارخانه جدیدى در ترکیه 
راه اندازى کنند. آنها جایى را براى تأســیس کارخانه خود انتخاب 
مى کنند اما در روند خرید دچار مشکل مى شوند.  این بازیگر سینماى 
ایران خبر داد: براى بازى در فیلم ها و ســریال هاى ترکیه پیشنهاد 
دارم ولى با توجه به اینکه زبان ترکى بلد نیستم قرار شد تمهیداتى در 
نظر بگیرند تا بتوانیم همکارى مجدد داشته باشیم. خودم نیز تالش 

مى کنم تا زبان ترکى و آداب و رسوم ترکیه را یاد بگیرم.

کارگردان «حوالى پاییز» قصه این سریال را که از امروز 6 آبان روى آنتن مى رود، 
عاشقانه و معمایى توصیف کرد.

حسین نمازى بیان کرد: «حوالى پاییز» سریالى است که بیننده باید از قسمت اول 
آن را ببیند تا متوجه قصه شود.

وى ادامه داد: قســمت اول و دوم این مجموعه کامًال عاشقانه و معمایى است 
و اگر مخاطب قسمت هاى ابتدایى را از دســت بدهد ممکن است سئوال هایى 

برایش ایجاد شود.
کارگردان «حوالى پاییز» درباره حال و هواى این کار عنوان کرد: من سعى کردم 
حال و هوایى از زندگى واقعى در ایــن کار جریان یابد و از خرده قصه هایى بهره 
گرفتم که براى مردم آشنا باشد، این یک زندگى ایرانى و معمولى است که تالش 

شد مفهوم «خانواده» که برخى با آن قهریم، در آن معنا پیدا کند.  
وى درباره ویژگى هاى این ســریال اظهار کرد: من هیچگاه از کارهایم راضى 
نمى شوم اما از این کار راضى هستم و فکر مى کنم مخاطبش را جذب مى کند، 
چراکه سعى کردم به شکل سریال سازى متداول نباشد. نمازى که اولین سریال 
خود را ساخته، در پایان توضیح داد: تالش کردم این سریال مثل یک اثر سینمایى 
از میزانسن برخوردار باشد و شــخصیت ها و باقى المان ها را هم سینمایى پیش 

بردم.سریال «حوالى پاییز» از شــبکه 3  سیما روى 
آنتن مى رود.

تب الغرى که مدتى است به جان سلبریتى ها افتاده، هنوز 
فروکش نکرده و هرچند وقت یک بار یکى از آنها با چالش 

کاهش وزن کلنجار مى رود! 
اوایل هفته گذشته بود که رامبد جوان با انتشار عکسى از 
«برد پیت» در اینستاگرامش، از تصمیمش براى الغر شدن 
گفت و اینکه مى خواهد با کم کردن ده کیلو از وزنش، مانند 
این هنرپیشــه مطرح هالیوود، 76 کیلویى و خوش اندام 
شود، چند روز پس از آن هم کمند امیر سلیمانى، باانتشار 
دو عکس متفاوت از خودش، اینستاگرامش را به روز کرد 
و گفت که موفق شده با «عزمى جزم» و در مدت سه ماه 
با «چشم پوشى از خوراکى هاى خوشمزه» شش کیلو از 

وزنش  را کم کند و«عادى» شود!

کاهش وزن تا پاى جان!
مشکل افزایش وزن هنرمندان کشورمان به امروز و دیروز 
مربوط نمى شود به گونه اى که مى توان گفت بیشتر آنها 
در عمر کاریشان با این معضل دست به گریبان مى شوند. 
چاقى چهره هاى مطرح فقط ســالمت آنهــا را به خطر

نمى اندازد بلکه ممکن اســت به قیمت از دســت دادن 
شغلشان هم تمام شود و شــاید به همین دلیل است که 
برخى از آنها براى کم کردن وزن خود دست به هرکارى 

مى زنند.
به عنوان مثال سال گذشته نعیمه نظام دوست که از مشکل 
افزایش وزن 145 کیلویى رنج مى برد براى رهایى از آن 
دو بار تن به جراحى داد. این بازیگر سینما و تلویزیون که با 
گذاشتن بالن در معده اش موفق به کاهش وزن نشده بود و 
حتى وزنش به حدى افزایش یافت که بدنش دچار اختالل 
شد، مانند بهاره رهنما سراغ جراحى «اسلیو معده» رفت و 
باالخره توانست از این راه 23 کیلو از وزن خود را کم کند.  
نظام دوست با توجه به تجربه موفق بهاره رهنما و پس از 
اینکه چاقى به حدى امانش را بریده بود که در راه رفتن هم 
ناتوان شده بود تصمیم گرفت این عمل را انجام بدهد حتى 

اگر به گفته خودش بمیرد.
بهاره رهنما هم که با مشکل افزایش وزن دست و پنجه نرم 
مى کرد براى مبارزه با این معضل دو راه را در پیش گرفت. 
او هم مانند نعیمه نظام دوست در معده اش بالن گذاشت 
و در ابتدا توانست ده کیلو از وزنش را کم کند اما هنگامى 
که بالن را از معده اش در آورد دوباره دچار افزایش وزن شد 
و در نهایت تصمیم گرفت بــراى کاهش اضافه وزنش از 
روش جراحى «اسلیو معده» اقدام کند. این بازیگر مشهور 
که قبل از این عمل جراحى، بیش از 80 کیلو وزن داشت 
با کاهش 40کیلو از وزنش به حدى تغییر کرد که در یکى 
از پست هایش در فضاى مجازى نوشت براى خودش هم 

غریبه شده است. 
اما این فقط نظام دوســت و بهاره رهنما نبودند که براى 
رفع معضل چاقى خود، خطر کردنــد. رضا داود نژاد هم از 
جمله بازیگرانى اســت که با عمل «بایپس معده» و رژیم 
غذایى اى که در پیش گرفت تا پاى مرگ رفت. او که در 
زمان ازدواج وزنش به 187 کیلو رسیده بود  با گذراندن یک 
رژیم شدید توانســت 97 کیلو از وزنش را کم کند اما این 
رژیم غذایى سخت باعث شد این بازیگر معروف کبدش را 

از دست بدهد و کارش به کما و پیوند کبد بکشد.

الغر شدن براى ایفاى نقش 
اما اقدام به کاهش وزن هنرپیشه ها همیشه هم به علت 
چاقى آنها نیســت، در بعضى موارد بازیگران براى بازى 
در بعضى فیلم ها و نزدیک شدن به شخصیت نقشى که 
ایفاى آن را بر عهده مى گیرند مجبور مى شوند از وزن خود 
کم کنند. براى نمونه مى توان به باران کوثرى و اشــکان 

خطیبى اشاره کرد.
باران کوثرى براى بازى در فیلم «عرق سرد» که این روزها 
روى پرده است فقط 40 روز فرصت داشت که 20 کیلو از 
وزن خود را کم کند. این هنرپیشه معروف که در این فیلم در 
نقش یک ورزشکار ظاهر شده با وجود اینکه مشکل اضافه 
وزن ندارد و از تناسب اندام برخوردار است، براى رسیدن به 

وزن مورد نظر یک فوتبالیست، پروسه سخت ورزشى را به 
کمک دو مربى طى کرد تا الغر شود.

اشکان خطیبى هم براى ایفاى نقش یک نوازنده مبتال به 
بیمارى «جوع» مجبور شد وزن خود را از 75 کیلو به 54 
کیلو برساند. از آنجا که افراد مبتال به مرض جوع، حرص 
خوردن دارند اما با وجود این، مدام الغرتر مى شــوند این 
بازیگر مطرح کشورمان براى همذات پندارى با این نقش 
مجبور مى شود در عرض ســه ماه با رژیم هاى سخت و 

طاقت فرسا 21 کیلو از وزن خود را کم کند که این میزان 
کاهش وزن در این مدت کوتاه مى توانست عوارض 

جبران ناپذیرى براى او به همراه داشته باشد. با 
تمام این تالش ها اما فیلم «سینما- نیمکت» 
ســرانجام خوبى پیدا نکرد و پس از ده شب 
اکران آن هم به صورت محدود از روى پرده 
پایین کشیده شد و اشــکان خطیبى نیز به 

همین علت از سینما خداحافظى کرد.

چاقى یا الغرى، مسئله این 
است!

چاق هــاى ســینماى ایــران کم 
نیستند؛ الغرها هم کم نیستند اما
کارگــردان هــا و فیلمنامــه 
نویســان ایرانــى همچنــان در 
حال آفرینش شــخصیت هاى 
چــاق یا الغــرى هســتند که 
متناســب با این شــخصیت ها، 

ســتاره هــاى زن و مــردى هم 
باید باشــند که از نظر ظاهرى به آنها 

نزدیک شــوند؛ حاال اگر چاقند باید الغر 
شــوند و اگر الغر هســتند باید به وزنشان 

اضافه کننــد. از طرفى اگر پــاى کارگردان و 
فیلمنامــه نویس هــم در میــان نباشــد، باز 

چهره هاى مشــهورى هســتند که بخواهند از 

همین طریق خبرســاز شــوند با این تفاوت که این بار کسى
نمى خواهد به چاقى شهره شود بلکه هرچه هست، تالش براى 

ستاره ها عاشــق الغر شدنند الغر شــدن است. 
و همین عالقه است 
که این تب را تا 
باال  همیشه 
نگه مى دارد.     

از بهاره رهنما تا کمند امیرسلیمانى و از رضا داودنژاد تا اشکان خطیبى

تب الغرى در جان سلبریتى هـــا!
مرضیه غفاریان

محبوب ترین رمان ها 
شناخته شدند

«اسکارلت جوهانسن» 
در فیلم  بن سلمان 
حاضر نمى شود

تجربه متفاوت پژمان بازغى در ترکیه

، پروسه سخت ورزشى را به 
ر شود.
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نمى خواهد به چاقى شهره شود بلکه هرچه هست، تالش براى 

ها عاشــق الغر شدنند الغر شــدن است.  ستاره
و همین عالقه است 
که این تب را تا 
باال  همیشه 
نگه مى دارد.     

ـــا!

«حوالى پاییز» را از قسمت اول ببینید

سریال پرطرفدار شبکه 3 با پایان بندى ضعیفش صداى همه را درآورد؛ 
حتى روزنامه هاى اصولگرا که متحدان ســنتى صدا و سیما محسوب 

مى شوند. 
در حالى که روزهاى پنج شنبه و جمعه فضاى مجازى پر بود از انتقادات 
به قسمت آخر سریال «دلدادگان»، دیروز روزنامه ها هم نسبت به این 
موضوع از درانتقاد درآمدند. با توجه به واکنش هایى که روز جمعه عوامل 
سریال به این اعتراض ها نشــان دادند، به نظر مى رسد عدم پرداخت 
دســتمزد پانته آ بهرام و کناره گیرى این بازیگر باعث شده پایان بندى 

سریال تغییر کرده و مخاطبان به پایان آن ایراد وارد کنند.
مرور شماره هاى روز گذشــته روزنامه ها نشان مى دهد که آنها از این 
مجموعه دل پرخونى دارند. بعضى از این روزنامه ها آنقدر نســبت به 
پایان بندى «دلدادگان» معترض بودند که اعتراضشان را با عکس ها 
و تیترهاى بزرگ در صفحات اول نشــان دادند. بقیه هم اگر نه به این 
شــکل اما در صفحات داخلى گریزهایى به این ماجرا زدند و انتقادشان 

را نشان دادند.
در این میان واکنش ســه روزنامه اصولگرا از همه قابل تأمل تر است. 
این سه روزنامه در اتحادى نانوشته، به شکل عجیبى مجموعه شبکه 

سوم را کوبیده اند.     
دیروز روزنامه «جوان» ضمن اختصاص تصویر بزرگ صفحه اولش به 
مجموعه «دلدادگان»، با تیتر کنایه آمیز «رهاکردگان» به استقبال پایان 
یافتن این مجموعه رفت و در عین حال که به جنجال هاى قسمت آخر 
آن پرداخت، کیفیت کل مجموعه را هم زیر ســئوال برد و آن را در حد 
فیلم هاى هندى توصیف کرد. «جوان» نوشت: «سریال "دلدادگان" 
هر چه در فصل اول و دوم رشــته کرده بود در فصل سوم پنبه کرد تا با 
موجى از انتقادات مواجه شود.» به باور این روزنامه، «روند غیرمنطقى 
داستان و بازى هاى باســمه اى بازیگران از "دلدادگان" ترکیبى از یک 

سریال هندى با ته مایه هاى ژانر هاى مختلف اکشن و جنایى ساخت.»
«جوان» معتقد است این سریال «گاف» هاى فراوانى داشته و داستانش 
هم آنطور که باید پیش نرفته است و علت این امر را به گردن منوچهر 
هادى، کارگــردان «دلدادگان» انداخت: «او پیــش از "دلدادگان" در 
سریال "عاشــقانه" ضعف خود را در نوشتن و پیش بردن داستان نشان 
داده بود و حاال این معضل به سریال جدیدش نیز سرایت کرده و باعث 

انتقاد هاى زیادى به پایان بندى سریالش شده است.»
«جوان» همچنین یک متهم دیگر ماجراى «دلدادگان» را پانته آ بهرام 
معرفى مى کند و او را باعث حاشیه سازى هاى اخیر مى داند: «بازیگر 
نقش اصلى سریال ناگهان تصمیم مى گیرد در قسمت آخر حاضر نشود تا 
کارگردان مجبور به تغییر پایان بندى شود؛ اتفاقى عجیب و محیرالعقول 

که فقط در سینما و تلویزیون ایران اتفاق خواهد افتاد.»
اما دیگــر روزنامه اى که آن هم به شــکل برجســته بــه مجموعه 
«دلدادگان» پرداخت، روزنامه «فرهیختــگان» بود که ذیل مطلبى با 
عنوان «قد بلند شعار و دست کوتاه "دلدادگان"»، از خجالت کارگردان و 
بازیگر جنجالى این مجموعه درآمد. «فرهیختگان» هم مثل «جوان»، 

هم به کل مجموعه ایــراد دارد و هم به پایان بنــدى آن منتهى این 
یکى روزنامه معتقد اســت اگر پانته آ بهرام آن پیام جنجالى را منتشر

نمى کرد، اصًال ایرانى ها نمى فهمیدند چنین سریالى هم در حال پخش 
از تلویزیون اســت: «اگر به جاى منوچهر هادى، یک فیلمساز کاربلد 
به آن مى پرداخت، صرفًا با پســت اعتراضى پانتــه آ بهرام درخصوص 
عوض شدن پایان قصه، مردم از وجود چنین سریالى مطلع نمى شدند 
و مخاطب تلویزیــون را با کمک خود قصه درگیــر خودش مى کرد.» 
این موضع تند در حالى اتخاذ شــده که سازمان صداوسیما معتقد است 
مجموعه «دلــدادگان» یکى از پربیننده تریــن برنامه هاى تلویزیون 
بوده اســت. دیروز هم عکس صفحه اول روزنامه «جام جم»-متعلق 

به صداوسیما- از زاویه اى مثبت به همین سریال اختصاص یافته بود.
در همین حــال روزنامه «صبح نو» که نزدیک بــه محمدباقر قالیباف 
است، در شــماره دیروز خود ترجیح داد از جنجال ها بر سر قسمت آخر 
«دلدادگان» بگذرد و در عوض، شــخصیت پردازى  این سریال را مورد 
توجه قرار دهد. اشاره «صبح نو» به یکى از شخصیت هاى این سریال 
است که مأمور امنیتى عاشق پیشه اى است که از نگاه این روزنامه نباید 
عاشق پیشه باشد: «سال ها قبل شاید کمتر کسى تصور مى کرد نیروهاى 
امنیتى اجازه دهند مأموران اطالعاتى  عاشق پیشــه بازنمایى شــوند؛ 
آن هم عشقى ناگهانى در میانه مأموریتى مهم. اما حاال با پخش سریال 
"دلدادگان" مأموران عاشق مى شوند و حتى زندگى حرفه اى شان هم 
عاشقانه مى شود... آیا اوضاع تغییر کرده است؟ مثًال باید بگوییم امنیتى ها 
و نظامى ها به طرز فکر دیگرى رسیده اند و قواعد نظارتشان بر آثار هنرى 

را دقیق تر کرده اند یا ماجرا چیز دیگرى است؟»
ماجرا هر چه باشد، «صبح نو» از این موضوع عصبانى است. این بخش 
از مطلب روزنامه قالیباف را بخوانیــد: «بازنمایى یک مأمور اطالعاتى 
وظیفه شناس به شکل یک عاشق پیشــه کارنابلد و ناتوان، چه آورده اى 

براى نشان دادن اقتدار کشور دارد؟» 

مانى مهدوى

اتحاد مطبوعاتى علیه«دلدادگان»
آنچه روزنامه ها دیروز درباره سریال پرمخاطب شبکه سوم نوشتند
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 بى دلیل نبــود که امیر قلعه نویى وقتــى از ذو ب آهن به 
سپاهان رفت، اصرار داشت که «استنلى کى روش» را به 
تیم جدیدش ببرد. مهاجم بلندقامت برزیلى کامًال مناسب 
فوتبالى است که قلعه نویى به آن پایبند است و خیلى زود 
توانست در سپاهان هم به مهاجم اصلى تبدیل شود. در 
بازى حساس ورزشگاه آزادى هم مدافعان استقالل کامًال 
این مهاجم را زیر نظر داشتند، ولى او سرانجام در دقیقه 
81 زهرش را ریخت و توانست روى یک ضربه سر دروازه 

میزبان را باز کند.
بازیکنان استقالل بابت یک لحظه غفلت از این مهاجم 
بهاى سنگینى پرداختند و استنلى یک بار دیگر توانست 
بازیکن سرنوشت سازى براى ســپاهان باشد. او فصل 
گذشته هم با پیراهن ذوب آهن مدافعان استقالل را خیلى 
آزار داده بود ولى گل او در ورزشگاه آزادى را مدافعان آبى 
به این زودى فراموش نمى کنند. این هفتمین گل مهاجم 

برزیلى در این فصل بود تا در جدول 
گلزنان به یک قدمــى «آنتونى 
استوکس»، مهاجم تراکتورسازى 

برسد.
 اما سایت برنامه «نود» در مورد 

گل اروپایى ســپاهانى ها و آنالیز آن اینچنین نوشــت: 
استقالل در یک دقیقه تمرکز و برنامه اش به هم خورد تا 
با غفلت از مهاجمان سرزن سپاهان باز هم شفر مغلوب 
قلعه نویى و سیستم گلزنى اش شــود.  شفر نزدیک بود 
که این بار موفق شود و از پس سیســتم امیرقلعه نویى 
در گلزنى بربیایــد. این تیم برنامه  ویــژه اى براى مهار 
کى روش و از کار انداختن سیستم هوایى سپاهان داشت، 
برنامه اى که تا دقیقه 80 در اجــراى آن موفق بودند و 
کى روش و مهاجمان سپاهان موقعیت خطرناکى روى 
دروازه حسینى ایجاد نکردند. اگر استقالل مى توانست 
دروازه اش را بســته نگه دارد این اولین بازى در هفت 
هفته گذشــته بود که ســپاهان موفق نمى شد در یک 
بازى گل بزند. کارى که البته شــاگردان شــفر از پس 
آن برنیامدند و در یک صحنه با از دســت دادن تمرکز 

و برنامه تیمى شان یک گل 
مدل سپاهانى را دریافت 
کردند. گلى که سعید آقایى 

ارســال و کى روش با ســر 
وارد دروازه کــرد. اما دیوار دفاعى 

استقالل چطور روى این گل فروریخت؟
اولین اشــتباه از دانشگر شروع شد. جایى که 

شــوت او براى دور کردن توپ تقدیم سپاهانى ها شد و 
حرکت زردپوشان از همینجا اســتارت خورد. بازیکنان 
سپاهان با جا گذاشــتن بازیکنان اســتقالل خود را به 
محوطه جریمــه این تیم نزدیک مى کننــد. زکى پور از 
یارگیرى ساســان انصارى که بازیکن کنارى اش است 

غافل مى شود. 
ساســان انصارى از این موقعیت اســتفاده کرده و فرار 
مى کند و به کى روش مى پیوندد و هر دو مهاجم نزدیک 
دروازه در انتظار توپ قرار مى گیرند. حضور همزمان این 
دو مهاجم، روزبه چشــمى را دچار سردرگمى مى کند و 
کى روش هم با یک ضربه سر کار را تمام مى کند. البته 
از آن سو هم وریا غفورى با حرکت سعید  آقایى از بازى 

محو مى شود تا مدافعان کنارى 
آبى در به ثمررســیدن این 

گل نقشــى بیش از بقیه 
داشته باشند.

فصل بازیکن سرنوشتسازى براى ســپاهان باشد. او
گذشته هم با پیراهن ذوب آهن مدافعان استقالل را خیلى 
آزار داده بود ولى گل او در ورزشگاه آزادى را مدافعان آبى 
به این زودى فراموش نمى کنند. این هفتمین گل مهاجم 

برزیلى در این فصل بود تا در جدول 
گلزنان به یک قدمــى «آنتونى 
استوکس»، مهاجم تراکتورسازى 

برسد.
 اما سایت برنامه «نود» در مورد 

بازى گل بزند. کارى که البته شــاگردانشــفر از پس
آن برنیامدند و در یک صحنه با از دســت دادن تمرکز 

و برنامه تیمى شان یک گل 
مدل سپاهانى را دریافت 
کردند. گلى که سعید آقایى 

ارســال و کى روش با ســر 
وارد دروازه کــرد. اما دیوار دفاعى 

استقالل چطور روى این گل فروریخت؟
اولین اشــتباه از دانشگر شروع شد. جایى که 

مى شود تا مدافعان کنارى  محو
آبى در به ثمررســیدن این 

گل نقشــى بیش از بقیه 
داشته باشند.

زهرى که باالخره ریخته مى شود!
سعید نظرى

رضا حبیب زاده، بازیکــن تیم ذوب آهن که 
در بازى هفته دوم این تیم مقابل استقالل و 
برخورد با وریا غفورى دچار مصدومیت شده 
بود براى اولین بار در ترکیب تیم ذوب آهن 
قرار گرفت. وى پس از بازى این تیم مقابل 
پیکان گفت: شرایطم روز به روز در حال بهتر 
شدن است، 20 روز اســت که در تمرینات 
شــرکت مى کنم و مصدومیتم کامًال بهبود 

یافته است.
بازیکن ذوب آهن در پاسخ به این سئوال که 
آیا در مدت مصدومیت باشــگاه استقالل و 
وریا غفورى خبر از شما گرفتند یا خیر؟ پاسخ 
داد: باشگاه استقالل که هیچ تماسى با من 

نگرفت اما غفورى پیــام براى من 
ارسال کرد و از اتفاق صورت 

گرفتــه عذر خواهى کرد، 
همچنین مردم نیز بسیار 

لطف داشتند.
تیــم  بازیکــن 
ذوب آهن درباره 
بــازى اظهار کرد: 

بازى خوبى بود بســیار خوب بازى کردیم 
و فقط تیم ما حمله مى کــرد. بازى یک گله 
شده بود اما با بدشانســى در حالى که ما از 
موقعیت هاى خود بهره نبردیم تیم پیکان با 
یک حمله به گل رسید. موقعیت هاى خوبى 
خلق مى کنیم اما بدشانس هستیم که توپ ها 

تبدیل به گل نمى شوند.

مهاجم تیم فوتبال ســپاهان اصفهان گفت: داور پنالتى را قاطع گرفت اما 
کمک داور تحت تأثیر جو قرار گرفت.

ساسان انصارى در خصوص پیروزى تیمش مقابل استقالل اظهار 
کرد: بازى خوبى بود، مفید و قدرتمند بــازى کردیم و معتقدم 3 

امتیاز حق ما بود که به آن رسیدیم تا دست پر تهران را ترك کنیم. 
وى افزود: نیمه اول با توجه به نحوه بازى تهاجمى اســتقالل کمى 

عقب نشستیم اما نیمه دوم حمله کردیم و به پیروزى رسیدیم.
مهاجم سپاهان در خصوص پنالتى مشــکوك تیمش اظهار کرد: داور بازى 

اول با قاطعیت پنالتى را گرفت و بعد نظرش برگشت که دلیل آن جو ورزشگاه 
بود. احتماالً  کارشناســان با توجه به فضاى موجود صحنه را پنالتى تشخیص 
نمى دهند اما مطمئنــم پنالتى بود. وى با اشــاره به اینکه بــه پایان فصل فکر

 نمى کنیم بیان کرد: ما نتایج را مى گیریم و به پایان فصل فکر نمى کنیم اما امیدوارم 
قهرمان شویم.

چهاردهمیــن ویــژه برنامه «فوتبــال به وقت 
اصفهان» به همت معاونت فرهنگى ورزشــى 
شــهردارى منطقه 2 اصفهان در فرهنگسراى 

اسوه برگزار شد.
این ویژه برنامه ها با محوریت پخش دیدارهاى 
مهم و جذاب فوتبال داخلى و بین المللى همچون 
رقابت هاى جام جهانى، لیــگ برتر ایران، جام 
ملت هاى اروپا و آســیا، لیــگ قهرمانان اروپا 
و آســیا، دیدارهاى مهم و حســاس لیگ هاى 
معتبر اروپا بــه همراه آیتم هاى جــذاب دیگر، 
میزگردهــاى ورزشــى و تحلیــل و بررســى

بازى ها با حضور ستارگان و بزرگان فوتبال برپا 
شده است.

چهاردهمیــن ویــژه برنامــه این سلســله از 
همایش ها با محوریت پخش دیــدار تیم هاى 
ســپاهان اصفهان و نفت استقالل تهران همراه 

بود.
فریده روشــن، رئیــس کمیســیون فرهنگى 
شوراى اسالمى شهر اصفهان و سپهر محمدى، 
گلر تیــم ملى فوتســال، مهمانان ایــن برنامه 

بودند.

اما حاشیه هاى جالب توجه این برنامه:
 قبل از آغاز این بازى، سپهر محمدى، گلر تیم 
ملى فوتسال در مورد حساسیت این بازى و البته 
مصاف گلرهاى جوان و آتیه دار دو تیم صحبت 
کرد. وى همچنین پیراهن تیم ملى فوتســال را 
به دست اندرکاران ویژه برنامه هاى «فوتبال به 

وقت اصفهان» هدیه داد.

 جالل شــاهزیدى از لیدرهاى سپاهان چند 
دقیقه قبل از شروع مســابقه روى صحنه آمد و 
برخى از شــعارهاى ورزشــگاه را پشت تریبون 
خواند و حاضرین نیز به شکلى مهیج و زیبا با وى 

همراهى کردند.

 هواداران حاضر در فرهنگســرا تبلیغ آرزوى 
موفقیت ایرانسل براى اســتقالل که از شبکه 3 
سیما ثانیه هایى قبل از شروع مسابقه پخش شد 
را به شدت هو کردند و علیه ایرانسل شعار دادند.

 بانوان و خانواده ها استقبال فوق العاده اى از 
این برنامه به عمــل آورده بودند. اهتزاز پرچم و 
شال هاى سپاهان در طول پخش بازى از سوى 

آنها جالب توجه بود.

 هواداران حاضر در فرهنگسرا در طول پخش 
بازى بى وقفه شــعار حمله، حمله، حمله و شعار 
معروف «شهر ما یه تیمى داره» را سر مى دادند.

 در بین دو نیمه، ســپهر محمــدى نظراتش 
را راجــع به نمایــش دو تیم در نیمــه اول ابراز 
کرد. پس از صحبــت هاى او حســین، هوادار 
خردسال سپاهان هم روى صحنه آمد و چند شعر 
سپاهانى خواند که مورد استقبال و تشویق حضار

 واقع شد.

 گل «کى روش استنلى» در نیمه دوم باعث 
شد که فرهنگســرا در حد انفجار پیش برود و تا 
پایان بازى همــه کوبنده تر از قبل ســپاهان را 

تشویق کنند.

 پایان بازى و پیروزى شیرین زردپوشان باعث 
شــد تا حضار با شعار «ســپاهان قهرمان 
مى شــه، خدا مى دونه که حقشه» 
سالن فرهنگسرا را ترك کنند و 
یک شب خاطره انگیز را 
در اسوه سپرى کرده 

باشند. 

بعد از سه فصل کابوس وار بار دیگر طرفداران سپاهان 
شاهد تیمى هســتند که همچون سال هاى طالیى در 
قامت یک مدعــى قهرمانى به مصــاف رقبا مى رود و 

روندى شکست ناپذیر در پیش گرفته است.
ده هفته بدون شکست از ســپاهان تیمى ساخته در حد 
مدعى اول قهرمانى، تیمى که هر روز مدعى تر از روز قبل 
نشان مى دهد و درست با سبک و سیاق مردى مثل امیر 
قلعه نویى پله هاى پیشرفت را طى مى کند تا به هدفى 

که از روز اول ترسیم کرده، برسد.
ســپاهان مقابل اســتقالل در روزى که شروع خوبى 
نداشت، پایانى خوش و دل انگیز رقم زد تا ششمین برد 

این فصل را در پایتخت جشن بگیرد. این نتیجه باعث شد 
تا سپاهان امیر فرمول قهرمانى در رقابت هایى مثل لیگ 
برتر را تا به اینجاى رقابت که یک سوم بازى ها پشت 
سر گذاشته شده است به خوبى اجرا کند تا قلعه نویى به 
عنوان پرافتخارترین مربى لیگ برتر در مسیر رسیدن به 

جامى دیگر قرار بگیرد.
زردپوشان نصف جهان که ســه فصل کابوس وار را در 
لیگ برتر تجربه کردند و در لیگ هفدهم با خوش شانسى 
و ایستادن در پله چهاردهم جدول از سقوط نجات یافتند 
حاال چند مــاه بعد از آن تراژدى توانســتند با چهره اى 
متفاوت دوباره طرفداران پرشمار خود در نصف جهان را 
براى سر دادن شعار همیشگى «ما سپاهانیم و حاال حاال 
قهرمانیم» ترغیب کنند چون این تیم مى تواند رؤیاى 
آنها براى رسیدن به ششــمین قهرمانى را به واقعیت 

تبدیل کند. 

پانزدهمین ویژه برنامه «فوتبال بــه وقت اصفهان» با 
محوریت پخش دیدار تیم هاى رئال مادرید و بارســلونا 

برگزار مى شود.
دیدار تیم هاى رئال مادرید و بارســلونا در الکالسیکوى 

اسپانیا یک شنبه 6 آبان ماه (امروز) برگزار مى شود.
ویژه برنامه «فوتبال به وقت اصفهان» در ادامه پخش و 
کارشناسى مسابقات مختلف فوتبال، از حدود 45 دقیقه 
پیش از آغاز  این دیدار در فرهنگســراى اسوه (خیابان 
صمدیه لباف) پذیراى فوتبالدوستان اصفهانى خواهد بود.

این ویژه برنامه با آیتم هاى جذاب دیگر از ســاعت  18 
آغاز مى شــود و ورود براى عموم و خانــواده ها آزاد و 

رایگان است.
محمد صلصالى(کاپیتان سابق ذوب آهن)، حمید بابایى 
(گلر پیشکسوت فوتبال اصفهان)، ساسان انصارى، حسن 
جعفرى و سیاوش یزدانى (بازیکنان تیم فوتبال سپاهان) 

مهمانان و کارشناسان این برنامه خواهند بود.
برنامــه «فوتبــال به وقــت اصفهــان» بــه همت

معاونت فرهنگى شــهردارى منطقه 2  اصفهان برگزار 
مى شود.

دیدار استقالل و سپاهان سى و چهارمین دیدار این دو تیم در تاریخ رقابت هاى لیگ 
برتر بود. 34 دیدارى که با 13 پیروزى براى استقالل و ده تساوى همراه بوده است 
و 11 بار هم ســپاهان موفق به کسب پیروزى شده اســت؛ آمارى که سپاهان را به 
سخت ترین حریف آبى پوشان در لیگ برتر تبدیل مى کند، چراکه تجربه 11 شکست 

در لیگ برتر براى استقاللى ها تنها برابر سپاهان رقم خورده است.
عــالوه بــر ایــن در روز جمعــه تیــم فوتبــال ســپاهان موفــق شــد دوران 
طوالنــى عــدم کســب پیــروزى برابــر اســتقالل را پشــت ســر بگــذارد.

 در جریان لیگ پانزدهم، ســپاهان توانســت اســتقالل را در فوالد شهر 3بر یک  
شکســت دهد ولى بعد از آن، استقالل و ســپاهان هفت مصاف با یکدیگر داشتند 
که اســتقالل پنج مورد آنان را با برترى ســپرى کرد و دو دیدار دیگر نیز با مساوى 

تمام شد.
پیــروزى اخیــر از چنــد جهــت بــراى ســپاهانى هــا ارزشــمند بــود؛ یکى 
اینکه آنها موفق به پایان دادن عدم موفقیت برابر اســتقالل پس از مدت ها شدند 
و دوم اینکه رکوردى ویــژه برابر تیم آبى پوش پایتخت ثبــت کردند؛ ضمن اینکه 
این 3 امتیاز مى تواند امیر قلعه نویى و تیمش را بیشــتر از گذشــته  به باالنشــینى 

عادت بدهد.

سبزپوشان اصفهانى با توجه به لغو بازى که مى بایست 
در هفته یازدهم مقابل پرسپولیس برگزار مى کردند، 
روز هجدهم آبان ماه در تبریز به مصاف تراکتورسازى 

خواهند رفت.
ذوب آهن که از ده بازى 11 امتیاز را از آن خود کرده 
و در کمرکش جدول مترصد صعود به جمع تیم هاى 
مدعى است، به نظر مى رســد با دو بازى سختى که 
مقابل تیم هاى پرســپولیس و تراکتورسازى دارد، 

بتواند در نقطه موافق یا مقابل موفقیت قرار گیرد.

ذوب آهنى ها که روز پنج شنبه مقابل پیکان 2 امتیاز 
از دســت داده اند، باید جمعه دو هفته بعد به مصاف 
تراکتورسازى بروند و از این رو به نظر مى رسد پس از 
یکى دو روز استراحت، تمریناتشان را از روز دوشنبه 

پیگیرى کنند .
بى تردید عالوه بر ستارگان تراکتورسازى، نکته جذاب 
این مصاف تقابل احسان پهلوان، مهدى مهدى پور و 
دانیال اسماعیلى فر با تیمى است که فصل آینده باید 

به آن بازگردند.

شدن است، 20 روز اســت که در تمرینات 
شــرکت مى کنم و مصدومیتم کامًال بهبود 

یافته است.
بازیکن ذوب آهن در پاسخ به این سئوال که 
آیا در مدت مصدومیت باشــگاه استقالل و 
وریا غفورى خبر از شما گرفتند یا خیر؟ پاسخ 
داد: باشگاه استقالل که هیچ تماسى با من 

نگرفت اما غفورى پیــام براى من 
ارسال کرد و از اتفاق صورت 

گرفتــه عذر خواهى کرد،
همچنین مردم نیز بسیار 

لطف داشتند.
تیــم  بازیکــن 
ذوب آهن درباره 
بــازى اظهار کرد: 

کرد. پس از صحبــت هاى او حســین، هوادار تبدیل به گل نمى شوند.
خردسال سپاهان هم روى صحنه آمد و چند شعر 
و تشویقحضار استقبال سپاهانى خواند که مورد

 واقع شد.

 گل «کى روش استنلى» در نیمه دوم باعث 
شد که فرهنگســرا در حد انفجار پیش برود و تا 
پایان بازى همــه کوبنده تر از قبل ســپاهان را 

تشویق کنند.

 پایان بازى و پیروزى شیرین زردپوشان باعث 
شــد تا حضار با شعار «ســپاهان قهرمان 
مى شــه، خدا مى دونه که حقشه» 
سالن فرهنگسرا را ترك کنند و 
یک شب خاطره انگیز را 
در اسوه سپرى کرده 

باشند. 

 شــد دوران 
ــر بگــذارد.

یک   3شهر 3بر
کدیگر داشتند 
 نیز با مساوى 

د بــود؛ یکى 
دت ها شدند 
؛ ضمن اینکه 
 باالنشــینى 

استقاللى ها تماس نگرفتند

سپاهانى ها 
ایرانسل را هو کردند!

چهاردهمین ویژه برنامه 
«فوتبال به وقت اصفهان» در فرهنگسراى اسوه

مرتضى رمضانى راد

جو ورزشگاه 
پنالتى را برگرداند

رفتاما 

ر

ى

داور بازى 
ورزشگاه  و

ى تشخیص 
ان فصل فکر

نیم اما امیدوارم 

مصاف حساس ذوب با تراکتور

دوباره شعار معروف را سر دهید
احمد خلیلى

وبى روع روزى ر ل بل ن پ
نداشت، پایانى خوش و دل انگیز رقم زد تا ششمین برد 

نر جه ر و ر نپر ر ر ر وب و
براى سر دادن شعار همیشگى «ما سپاهانیم و حاال حاال
قهرمانیم» ترغیب کنند چون این تیم مى تواند رؤیاى
به ششــمین قهرمانى را به واقعیت آنها براى رسیدن

تبدیل کند. 

رئال-بارسلونا را خانوادگى ببینید

تماشاى الکالسیکوى اسپانیا در اصفهان
محسن کدخدایى

طلسم لعنتى شکست!
خشایار بیدمشکى

تراکتورســازى تبریز روز جمعه در یک بازى دیدنى موفق شــد در ثانیه هاى 
آخر سپیدرود رشت را با نتیجه 2-1 شکســت دهد. در پایان این بازى مهرداد 
بایرامى که سابقه بازى در تراکتورسازى را دارد و در ترکیب سپیدرود قرار داشت 

مصاحبه اى کرد و در این مصاحبه ادعاى عجیبى را مطرح کرد.
 او درباره دلیل باخت ســپیدرود به تراکتورســازى گفت: «ســه بازیکن تیم 
تراکتورســازى نزدیک به 30 میلیارد پول گرفتند و باید در این بازى اینچنین به 

پیروزى مى رسیدند.»
 این ادعاى بایرامى به معناى این است که هر کدام از این بازیکنان به طور متوسط 
از این باشــگاه ده میلیارد مى گیرند! هنوز مشخص نیســت بازیکنان موردنظر 
بایرامى چه کسانى هســتند اما سه ملى پوش باســابقه این تیم یعنى احسان 
حاج صفى، اشکان دژآگه و مسعود شجاعى کسانى هستند که مى توان این ادعا 

را درباره آنها مطرح کرد.
 البته احتماالً بایرامى درباره قرارداد این بازیکنان با تراکتورسازى مبالغه کرده 
است و مبلغ قرارداد آنها این قدر نیست اما به هر حال باید پذیرفت که آنها با مبلغ 

نجومى و قابل توجهى به تراکتورسازى پیوسته اند.

3 تراکتورى 30 میلیارد گرفتند!
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى و 
اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

برابــرراى شــماره 139660302035000237 – 30 / 5 / 1396 هیــات دوم و راى اصالحــى بــه شــماره 
1396600302035000380 – 3  / 8 / 1396 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمان 
هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شاهین شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى خانم 
مریم اسکندرى فرزند محمد بشماره شناسنامه 99 صادره از خوانسار در یک باب خانه نیمه ساز به مساحت 180 
متر مربع پالك 116 فرعى از 301 اصلى واقع در بخش 16 خریدارى از مالک رسمى آقاى اکبر اسکندرى محرز 
گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع 
قضایى تقدیم نمایند بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 
صادر خواهد شد تاریخ انتشارنوبت اول : 22 / 7 / 97 تاریخ انتشــار نوبت دوم : 6/ 8 / 97  م الف - 267887 ناصر 

صیادى رییس اداره ثبت اسناد و امالك شاهین شهر /7/547 
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک باب خانه  پالك شــماره 4562 فرعى مجزى شده ازپالك 410 فرعى واقع در 
دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى قدرت اله کوهستانى دهقى فرزند محمد 
در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون 
ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزپنج شنبه مورخ 97/09/01 ساعت 8 صبح در محل 
شروع وبه عمل خواهد آمد و در صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب 
این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین 
یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد.

تاریخ انتشــار: یک شــنبه 1397/08/06- 271981/م الف ابوالفضل ریحانى-کفیل اداره ثبت اسنادوامالك 
مهردشت/ 7/746   

ابالغ افراز
 آگهى ابالغ مفاد قرارداد درخواست افراز پالك ثبتى 172/86 واقع در قطعه 10 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان 
پیرو آگهى دعوت به افراز پالك ثبتى 172/86 واقع در قطعه 10 نجف اباد بخش 11 ثبت اصفهان که در روزنامه 
نصف جهان به شماره 3309 در تاریخ 97/06/14 منتشر گردیده است به اطالع مى رساند نظر به اینکه خواهان 
خانم الهه احمدیان فرزند عبدالغفار درخواست افراز سهام مشاعى خود، از ششدانگ پالك ثبتى شماره 172/86 
قطعه 10 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان را به طرفیت خانم مینا نوریان فرزند سید مصطفى به این اداره تسلیم 
نموده و پالك فوق در جریان ثبت مى باشد و عملیات ثبتى خاتمه یافته است در وقت مقرر شده در آگهى روزنامه 
نصف جهان به شماره 3309-97/06/14 نقشه برادر نقشه افرازى را ترسیم و طى نامه شماره 97/07/08-3975 
به شهردارى نجف آباد ارسال که شهردارى طى نامه شماره 41506ش-97/07/21 افراز ملک را مقدور ندانسته 
لذا با استناد به مواد 5 و 6 آئین نامه قانون افراز و فروش امالك مشاعى مصوب آبان ماه سال 1357 شمسى تصمیم 
به رد درخواست افراز پالك فوق صادر و مقرر مى دارد: نظریه مزبور برابر مقررات به طرفین ابالغ گردد. این تصمیم 
به استناد ماده 2 قانون افراز و فروش امالك مشاع ظرف مدت ده روز از تاریخ ابالغ نظریه فوق الذکر که ضمیمه آن 
است از طرف هریک از شرکاء قابل اعتراض در دادگاه صالح مى باشد.تاریخ انتشار:97/08/06- 274453/م الف 

حسین زمانى- مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد /8/100
ابالغ رأى

آگهى راى شورا - شماره پرونده : 95 / 974 ش 5ح  شماره دادنامه 465– 29 / 7 / 96 درخصوص دادخواست  بانک 
مهراقتصادبه نمایندگى علیرضا زمانى به نشانى پل آذرابتداى خ توحید پ3به وکالت مریم موثق سبحانى به نشانى 
اصفهان خ وحید ابتداى خ حسین آباد مجتمع تجارى ادارى عسگرى طبقه 2واحد 5به طرفیت 1- مرتضى آویژه 
صفت نسب فرزند عزت اله 2- ندامیرزاخانیان (صادرکننده) به خواسته مطالبه مبلغ 161/721/200ریال بخشى 
ازوجه یک فقره چک به عهده بانک سپه به شماره 872521-94/1/10(کل مبلغ چک دویست ونودمیلیون ریال 
است ) ومطالبه مطلق هزینه هاى دادرسى وتاخیرتادیه وحق الوکاله وکیل ، نظربه اینکه نامبردگان باوجود ابالغ 
قانونى نشرآگهى در جلسه مقرر حاضر نگردیده و دلیلى برپرداخت دین وبرائت ذمه خویش ابراز نداشته است شورا 
پس از بررسى پرونده ومستندات ارائه شده باعنایت به گواهى عدم پرداخت بانک محال علیه بااستصحاب  بقاى 
دین استحقاق خواهان رابرمطالبه خواسته ثابت تشخیص داده ومســتندابه 198-519-515-522قانون آیین 
دادرســى مدنى ومواد 313-314ناظربه ماده 249قانــون تجارت وتبصره الحاقى به مــاده 2قانون صدور چک 
و ماده واحده استفســاریه تبصره مذکورمصوب سال 77مجمع تشــخیص مصلحت نظام درخصوص خسارات 
دیرکرد حکم به محکومیت تضامنى خواندگان به پرداخت مبلغ  161/721/200ریال  بابت اصل خواسته  ومبلغ 
2/046/500ریال  بابت هزینه دادرســى و حق الوکالــه وکیل برابرتعرفه قانونى و خســارات تاخیرتادیه ازتاریخ 
سررســید  چک  94/1/10لغایت زمان پرداخت براساس شــاخص اعالمى  بانک مرکزى که حین اجراى حکم 
محاسبه خواهدشددرحق خواهان صادرواعالم مى گردد راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهى در همین مرجع وپس ازآن ظرف بیست روزقابل اعتراض ورسیدگى محاکم عمومى حقوقى شاهین 

شهرمى باشد-270991 /م الف مجتبى رضوانى - قاضى شعبه پنجم شوراى حل اختالف شاهین شهر/  8/145 
ابالغ وقت دادرسى

خواهان ایران چراغى و مریم عفراوى دادخواستى به خواسته مطالبه و خســارت تاخیر در تادیه از زمان سررسید 
لغایت زمان اجراى حکم و مطلق خسارات ناشى از دادرسى و حق الوکاله وکیل به طرفیت آقاى مصطفى معروفى 
به شوراى حل اختالف شعبه 5 امیرآباد شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 42/97 ثبت 
گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 97/09/11 ساعت 08:30 تعیین گردیده. لذا چون خوانده مجهول المکان داراى 
آدرس و نشانى معین نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب 
یکبار در روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت 
یکماه  از تاریخ نشر آگهى به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام و در 
جلسه تعیین شده حضور یابد. بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته 
اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 275050/م الف شعبه 5 

امیرآباد حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/ 8/146
ابالغ رأى

 شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 745/97 دادنامه 97/07/28-991/97 مرجع رسیدگى 
شعبه 5شوراى حل اختالف امیراباد خواهان: رضا محمدى نشانى: نجف اباد-خیابان شریعتى وکیل خواهان: مجید 
محمدى نشانى: جوزدان خ امام پ 43 کدپستى 8585117935 خوانده: خورشید متولیان نشانى: مجهول المکان، 
موضوع: مطالبه وجه یک فقره چک  گردشکار:پس از ارجاع به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات 
قانونى در اخذ نظریه مشورتى اعضاء قاضى شورا ختم رســیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى 
نماید. راى قاضى شورا درخصوص دعواى آقاى رضا محمدى به طرفیت خورشید متولیان به موضوع مطالبه وجه 
یک فقره چک به مبلغ شش میلیون تومان به عهده بانک سینا به شماره 29/441117 و خسارات تاخیر و تادیه از 
زمان 97/05/20 به انضمام هزینه هاى دادرسى، نظر به بقاء اصول مستندات در ید خواهان که حکایت از اشتغال 

ذمه خوانده داشــته و نظربه عدم حضور خوانده علیرغم ابالغ قانونى و عدم ارائه مدرکى مبنى بر برى الذمه بودن 
ایشان یا بطالن دعوى لذا دعوى مطروحه مقرون به صحت تلقى و مستنداً به مواد 198 و 515 و 512 و 522 قانون 
آیین دادرسى  دادگاه هاى  عمومى و انقالب در امور مدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ شش میلیون 
تومان بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ دویست و نود و پنج هزار تومان به عنوان هزینه هاى دادرسى و خسارات 
تاخیر و تادیه از مورخ: 97/05/20 تاریخ لغایت اجراى حکم و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر 
واعالم مى گردد.راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و سپس ظرف 
همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى دادگسترى نجف آباد مى باشد. 275103/م الف، قاضى 

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد شعبه 5 /8/147
ابالغ رأى

 شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد(امیر آباد).کالسه پرونده 743/97 دادنامه 97/07/28-993/97 مرجع 
رسیدگى شعبه 5شوراى حل اختالف نجف اباد خواهان: اســحاق عرب مارکده نشانى: امیرآباد-روبه روى پارك 
ملت فرش فروشى عرب وکیل خواهان: مجید محمدى نشانى: جوزدان جنب بانک ملت دفتر وکالت خوانده: حمید 
امینى نشانى: مجهول المکان، موضوع: مطالبه وجه دو فقره چک  گردشکار:پس از ارجاع به این شعبه و ثبت آن به 
کالسه فوق و طى تشریفات قانونى در اخذ نظریه مشورتى اعضاء قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر 
مبادرت به صدور راى مى نماید. راى  قاضى شورا درخصوص دعواى آقاى اسحاق عرب مارکده به طرفیت حمید 
امینى به موضوع مطالبه وجه دو فقره چک به مبلغ چهارمیلیون و یکصدهزار تومان به عهده بانک رفاه کارگران به 
شماره 124224 مورخه 96/03/20 و 124204 مورخه 96/08/10 و خسارات تاخیر و تادیه از زمان 96/03/20 و 
96/08/10 به انضمام هزینه هاى دادرسى، نظر به بقاء اصول مستندات در ید خواهان که حکایت از اشتغال ذمه 
خوانده داشته و نظربه عدم حضور خوانده علیرغم ابالغ قانونى و عدم ارائه مدرکى مبنى بر برى الذمه بودن ایشان 
یا بطالن دعوى لذا دعوى مطروحه مقرون به صحت تلقى و مستنداً به مواد 198 و 515 و 512 و 522 قانون آیین 
دادرســى  دادگاه هاى  عمومى و انقالب در امور مدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چهارمیلیون و 
یکصدهزار تومان بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ دویســت و دو هزار تومان به عنوان هزینه هاى دادرسى و 
خسارات تاخیر و تادیه از مورخ: 96/03/20 به مبلغ یک میلیون و یکصد هزار تومان لغایت اجراى حکم و حق الوکاله 
وکیل در حق خواهان صادر واعالم مى گردد.راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى 
در همین شورا و ســپس ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى دادگسترى نجف آباد مى 

باشد. 275114/م الف، قاضى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد شعبه 8/148/5
 حصروراثت 

اکرم احمدى داراى شناسنامه شماره 39 به شرح دادخواســت به کالسه 976/97 از این دادگاه درخواست گواهى 
حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سکینه عباسیان بشناسنامه 15646 در تاریخ 89/01/11 اقامتگاه 
دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. مصطفى احمدى ش ش 21 ، 2. 
اکرم احمدى ش ش 39 (فرزندان متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتى درخواست مزبور را درســه نوبت پى درپى ماهى یک مرتبه آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا 
وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 

274162/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/ 8/149
 اخطار اجرایى

شــماره 276/97 به موجب راى شماره 435 تاریخ 97/05/01 حوزه 7 شــوراى حل اختالف شهرستان گلدشت 
که قطعیت یافته است. محکوم علیه حســین نودهى به نشــانى مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 
115/225/000 ریال  بابت اصل خواسته و مبلغ 2/500/000 ریال بابت هزینه هاى دادرسى و حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه و مبلغ 500/000 ریال بابت هزینه نشر اگهى و خسارت تاخیردرتادیه از تاریخ سررسید چک از مورخ 
1396/03/18 لغایت اجراى حکم در حق خواهان و نیم عشر دولتى. محکوم له: عباس سلیمیان به نشانى: نجف 
اباد-خ مرکزى-خ قدس مرکزى پ 8517616777 ؛ ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى 
مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قســمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، 

صریحاً اعالم نماید. 274171/م الف-شعبه 7 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/ 8/150
 اخطار اجرایى

شــماره 272/97 به موجب راى شماره 434 تاریخ 97/05/01 حوزه 7 شــوراى حل اختالف شهرستان گلدشت 
که قطعیت یافته است. محکوم علیه مجید اســتکى به نشانى مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ 
46/300/000 ریال  بابت اصل خواســته و مبلغ 1/630/000 ریال بابت هزینه هاى دادرسى و حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه و مبلغ 500/000 ریال بابت هزینه نشر اگهى و خسارت تاخیردرتادیه از تاریخ سررسید چک از مورخ 
1397/05/30 لغایت اجراى حکم در حق خواهان و نیم عشر دولتى. محکوم له: عباس سلیمیان به نشانى: نجف 
اباد--خ قدس مرکزى پ 8517616777 ؛ ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ 
شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 
یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد 
اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا 

اعالم نماید. 274173/م الف-شعبه 7 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/ 8/151
 اخطار اجرایى

شــماره 274/97 به موجب راى شماره 436 تاریخ 97/05/01 حوزه 7 شــوراى حل اختالف شهرستان گلدشت 
که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه عباس حاتمى به نشــانى مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 
180/000/000 ریال  بابت اصل خواسته و مبلغ 3/420/000 ریال بابت هزینه هاى دادرسى و حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه و مبلغ 500/000 ریال بابت هزینه نشر اگهى و خسارت تاخیردرتادیه از تاریخ سررسید چکها از مورخ 
1396/10/15 و 1396/09/25 و1396/09/12 و 1396/06/27 و 1396/06/31 لغایــت اجــراى حکم در حق 
خواهان و نیم عشــر دولتى. محکوم له: علیمردان اله یارى به نشــانى: نجف اباد-خ مولوى شمالى-کوى شهید 
شیرزادى پ 8514849183 ؛ ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم 
علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى 
کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحاً اعالم نماید. 

274175/م الف-شعبه 7 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/ 8/152
 اخطار اجرایى

شماره 88/97 به موجب راى شــماره 356 تاریخ 97/04/21 حوزه 2 شــوراى حل اختالف شهرستان نجف اباد 
که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه اصغر رضایى به نشــانى مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ 
45/000/000 ریال  بابت اصل خواســته و مبلغ 622/500 ریال بابت هزینه هاى دادرسى و حق الوکاله وکیل و 
خسارت تاخیردرتادیه از تاریخ سررسید چک از مورخ 1396/11/30 لغایت اجراى حکم و همچنین محکوم علیه 
محکوم به پرداخت مبلغ 2/250/000 ریال بعنوان نیم عشر دولتى. محکوم له: عباس سلیمیان با وکالت عظیمه 
صادقى به نشانى: نجف اباد -خ قدس مرکزى پ 8517616777 ؛ ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه 

به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که 
خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قســمت اجرا تسلیم 
کند و اگر مالى ندارد، صریحاً اعالم نماید. 274180/م الف-شعبه 2 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/ 8/153

 اخطار اجرایى
شماره 89/97 به موجب راى شــماره 357 تاریخ 97/04/21 حوزه 2 شــوراى حل اختالف شهرستان نجف اباد 
که قطعیت یافته است. محکوم علیه ســجاد کاظمى به نشــانى مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 
15/000/000 ریال  بابت اصل خواسته و مبلغ 2/935/000 ریال بابت هزینه هاى دادرسى و حق الوکاله وکیل و 
پرداخت خسارت تاخیردرتادیه از تاریخ سررسید چک از مورخ 1396/08/30 لغایت اجراى حکم و همچنین محکوم 
علیه محکوم به پرداخت مبلغ 750/000 ریال  به عنوان نیم عشــر دولتى مى باشد. محکوم له: عباس سلیمیان 
به نشانى: نجف اباد -خ قدس مرکزى ؛ ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، 
محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا 
مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد 
اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا 

اعالم نماید. 274184/م الف-شعبه 2 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/ 8/154
 حصروراثت 

خدیجه بهرامى داراى شناسنامه شماره 14 به شرح دادخواست به کالسه 1000/97 از این دادگاه درخواست گواهى 
حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسن محبى نجف آبادى بشناسنامه 616 در تاریخ 97/06/27 
اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1.آرش محبى نجف آبادى 
ش ش 1080896333 (فرزندمتوفى)، 2. خدیجه بهرامى عادگانى ش ش 14 (همســر متوفى) ، 3. عبدالحسین 
محبى نجف آبادى ش ش 21499 (پدر متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثــه دیگرى ندارد. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 275937/م الف رئیس 

شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/ 8/155
 ابالغ رأى

کالسه پرونده: 125/97 شــماره دادنامه: 97/07/05-743 تاریخ رسیدگى: 97/06/21 مرجع رسیدگى: شعبه 4 
حقوقى شوراى حل اختالف یزدانشهر خواهان: مصطفى خسروى نشانى: یزدانشهر-خ 21 بهار پ15 کدپستى: 
85168440388 خوانده: صالح جمال پور نشانى: مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه به استناد چک. با عنایت به 
محتویات پرونده ختم رسیدگى اعالم و به شرح آنى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دادخواست 
مصطفى خسروى به طرفیت صالح جمال پور به خواسته مطالبه مبلغ صدمیلیون ریال به استناد 1 فقره چک بشماره 
1596/329512/19 بعهده بانک ملت به انضمام خسارات دادرســى (ازجمله هزینه دادرسى، و خسارت تاخیر در 
تادیه)،بدین توضیح که خواهان دردادخواســت تقدیمى اظهار داشته است چک موصوف به لحاظ عدم موجودى 
مواجه با گواهى عدم پرداخت شده است. و خوانده با وصف ابالغ قانونى در جلسه دادرسى حضور پیدانکرده و نسبت 
به خواسته دفاعى معمول نداشته و دلیلى هم بر برائت ذمه خویش ارائه ننموده است، دادگاه با عنایت به محتویات 
پرونده و اصول حاکم بر اسنادتجارى استحقاق خواهان رابر مطالبه خواسته ثابت تشخیص داده و مستندا به ماده 
198 قانون آیین دادرســى مدنى و مواد 313 و 314 ناظر به ماده 249 قانون تجارت، راى بر محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ صدمیلیون ریال بابت اصل خواسته و مســتندا به تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدورچک و ماده 
واحده استفساریه تبصره مذکور، مصوب سال 77 مجمع تشخیص مصلحت نظام به پرداخت خسارت تاخیر تادیه 
برابر تورم شاخص بانک مرکزى از تاریخ چک مذکور تا زمان وصول آن که محاسبه آن بااجراى احکام است درحق 
خواهان صادر و اعالم مى نماید. و به استناد تبصره و ماده اخیر یادشده و قاعده تسبیب و مواد 515 و 519 قانون آیین 
دادرسى مدنى خوانده رابه پرداخت هزینه دادرسى:1/350/000 ریال درحق خواهان محکوم مى نماید. راى صادره 
غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل اعتراض دراین شعبه و ظرف بیست روز پس از انقضاى مهلت واخواهى 
قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى نجف آباد مى باشد. 275184/م الف محمدحسن قلى زاده - قاضى شعبه 

چهارم شوراى حل اختالف نجف آباد/8/156
ابالغ رأى

 شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 674/97 دادنامه 97/07/23-954/97 مرجع رسیدگى 
شعبه 5 شوراى حل اختالف نجف اباد خواهان: منوچهر پدیدار نشانى: نجف اباد-خیابان شهدا-خیابان ازادگان-بن 
بست چترایى-منزل آخر خواندگان: 1.داود شــکراللهى 2.نصرت اله تقى پور نشانى: 1.امیراباد-خیابان مطهرى 
جنوبى-خ خرم-ك پ 8516655951 پ 15 خواسته: انتقال سند گردشکار: پس از ارجاع به این شعبه و ثبت آن به 
کالسه فوق و طى تشریفات قانونى در اخذ نظریه مشورتى اعضاء قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر 
مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا درخصوص دعواى منوچهر پدیدار به طرفیت 1.داود شکراللهى 
2.نصرت اله تقى پور به خواســته تقاضاى صدور حکم الزام خواندگان به حضور در دفتر خانه اسناد رسمى جهت 
انتقال سندرسمى یک دستگاه اتومبیل سمند معمولى نوك مدادى مدل 84 به شماره انتظامى 63-172ص82 به 
انضمام هزینه هاى دادرسى شورا از توجه به محتویات پرونده و اظهارات خواهان و مدارك ارائه گردیده از سوى وى 
منجمله مبایعه نامه مورخ 96/04/15 فى ما بین خواهان و خوانده ردیف اول و استعالم اداره راهور مورخ 97/06/07 
که داللت از مالکیت خوانده ردیف دوم مى نماید و نظر به حضور خوانده ردیف اول در جلسه و عدم دفاع موثرى از 
سوى ایشان و از آنجا که خوانده ردیف دوم علیرغم ابالغ قانونى به شورا مراجعه ننموده والیحه اى نیز ارائه نداده 
على هذا شورا دعوى خواهان را مقرون به صحت تلقى و مستنداً به مواد 219 و 220 و 221 ق م و 519 ق آدم حکم 
به محکومیت خوانده ردیف دوم بحضور در دفترخانه اسناد رسمى و انتقال رسمى وقطعى سند اتومبیل فوق الذکر 
را بنام خواهان صادر و اعالم مى نماید و همچنین محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت مبلغ دویســت و نودو 
پنج هزار تومان به عنوان هزینه هاى دادرسى در حق  خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره نسبت به خوانده 
ردیف دوم غیابى و از تاریخ ابالغ ظرف بیســت روز  قابل  واخواهى در این شورا و سپس ظرف همین مدت قابل 
تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى دادگسترى نجف آباد مى باشــد ونسبت به خوانده ردیف اول حضورى و از 
تاریخ ابالغ بمدت بیست روز قابل تجدید نظر خواهى در محاکم حقوقى دادگسترى نجف اباد مى باشد. 274888/م 

الف، قاضى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد شعبه 8/157/5
ابالغ رأى

 آگهى دادنامــه - شــماره دادنامــه : 9709973760200685 تاریــخ تنظیــم : 15 / 5 / 97 شــماره پرونده : 
9509983761401458 شماره بایگانى : 970310 درخصوص اتهام آقاى على حبیبى فرزند حبیب معروف به عارف 
مجهو ل المکان دایربرخیانت درامانت نسبت به یک دستگاه اتومبیل پژو 405به شماره انتظامى 263ل 68ایران 
77وارسال پیام کوتاه توهین آمیزموضوع شکایت خانم شــب چراغ بخت آورتوجها به محتویات پرونده اظهارات 
شهودتعرفه شده درمرحله تحقیقات مقدماتى مالحظه متون پیامک هاى کوتاه پاسخ استعالم ازاداره مخابرات وعدم 
حضورمتهم درجلسه رسیدگى وعدم تدارك دفاع موثرانتساب بزه محرزومسلم مى باشد ومستندابه ماده 134قانون 
مجازات اسالمى مصوب سال 92و مواد 674 و608قانون مجازات اسالمى مصوب سال 75متهم رابه تحمل سه 
ســال حبس تعزیرى بابت بزه خیانت درامانت وتحمل هفتادوچهارضربه شالق تعزیرى بابت بزه توهین محکوم 
مى نماید . راى صادره غیابى  وظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى درهمین دادگاه و پس از انقضاء 

مهلت واخواهى ظرف مهلت بیست روزازتاریخ ابالغ  قابل تجدید نظر خواهى در محاکم محترم تجدى نظر استان 
اصفهان مى باشد . 272115 /م الف سیدسیروس فتحى فرد – دادرس محاکم عمومى حقوقى  شاهین شهر/ 8/144 

 ابالغ وقت رسیدگى
آگهى ابالغ وقت دادرســى و ضمائم به آقاى 1- امیرحسن زاده 2- فاطمه شــکرى خواهان آقاى داوودخلیلى 
دادخواســتى باموضوع مطالبه به طرفیت شمابه شــوراى حل اختالف شاهین شــهرتقدیم نموده که به کالسه 
437/97ش 10 حقوقى ثبت وبراى روزچهارشــنبه مورخ 97/9/7ســاعت 9صبح  تعیین وقت  گردیده است با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده به استناد ماده 73 ق . آ. د . م مراتب یک نوبت آگهى دریکى ازروزنامه هاى 
کثیراالنتشار درج وبه شماابالغ مى گردد ، قبل از وقت رســیدگى جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم 
به این شورا مراجعه نماید درغیر اینصورت وفق مقررات اقدام خواهدشد  . 275679 /م الف مسئول  دفتر شعبه 10 

حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر/  8/160 
مزایده اموال غیر منقول نوبت اول 

در پرونده 880219 اجرایى  شعبه سوم دادگسترى شاهین شهر آقاى محمداولین چهارسوقى فرزند احمد محکوم 
به پرداخت تعداد 83/5عددســکه بهارآزادى بابت اصل خواسته درحق خانم ســهیال زبارى پور فرزند حرب شده 
که محکوم لها درجهت وصول مطالبات اقدام به توقیف ســهم االرث محکوم علیه ازماترك مرحوم احمداولین 
چهارسوقى (پدرش) شامل : 1- پالك ثبتى 301/28645بخش 16ثبت اصفهان نموده که حسب استعالم واصله 
ازاداره ثبت اسناد وامالك درصفحه 153پرونده به شماره 139785602035001144مورخ 97/5/7میزان شش 
دانگ پالك فوق درمالکیت پدرمحکوم علیه بوده وطبق نظریه صفحه 170پرونده کارشناس دادگسترى پالك 
ثبتى 301/28645واقع درشاهین شهر خ خواجه نصیرالدین طوسى گاراژچهارسوقى چهارمین مغازه سمت راست 
با کدپستى 8314973938داراى مســاحت 27مترمربع داراى بالکن داخل به مساحت حدودا 8مترمربع مغازه به 
صورت دیوار باربروسقف ضربى وپوشش کف موزاییک وداراى قدمت بالغ بر30سال بوده داراى انشعابات برق وآب 
مشترك مى باشد ودرموقع کارشناسى ارزش شش دانگ مغازه فوق مبلغ 1/200/000/000ریال که سهم االرث 
محکوم علیه ازشش دانگ بااحتساب کسربهاى ثمنیه اعیانى سهم همسر متوفى معادل 72حبه به میزان 16حبه 
از72حبه به استثناى بهاى یک هشتم سهم همسر متوفى به ارزش مبلغ 233/000/000ریال ارزیابى شده است 
ووضعیت ملک دراجراى ماده 111قانون اجراى احکام مدنى بررسى شده که طبق گزارش 97/5/9ماموراعزامى 
به محل درتصرف مهدى امین زاده بــوده 2- پالك ثبتى 301/1172111721بخــش 16ثبت اصفهان طبق 
استعالم 1642مورخ 92/11/1به میزان 3دانگ ازشــش دانگ درمالکیت رسمى مرحوم احمداولین چهارسوقى 
بوده وطبق نظریه کارشناس دادگســترى درصفحه 104و143پرونده یک واحدمسکونى به نشانى شاهین شهر 
خ حافظ جنوبى فرعى 2غربى پ 11باکدپستى 8313977151باموقعیت شمالى بامساحت تقریبى 200مترمربع 
عرصه وحدودا306مترمربع اعیانى شــامل زیرزمین به عنوان انبارى وطبقه همکف واول باکاربرى مســکونى 
حدودا16سال قبل بااســتفاده ازمصالح معمولى تیرآهن ودیوارهاى باربر الف : طبقه همکف شامل دواتاق خواب 
وسرویس بهداشتى وآشپزخانه ب: طبقه اول شامل دواتاق خواب باکابینت که ارزش سه دانگ مالکیت پدر مرحوم 
به مبلغ 2/200/000/000ریال وسهم محکوم علیه بااحتساب کسر بهاى ثمنیه اعیانى سهم همسرمتوفى به میزان 
8حبه از36حبه باستثناى بهاى یک هشتم سهم همسرمتوفى به مبلغ 430/000/000ریال مى باشد ارزیابى شده 
ونظریات کارشناسان مصون ازایراد واعتراض بوده ووضعیت ملک دراجراى ماده 111قانون اجراى احکام مدنى 
بررسى شــده که طبق گزارش مورخ 97/2/19ماموراعزامى به محل درتصرف خانم زهراطالکش مادرمحکوم 
علیه بوده وملک موقتابه ایشان تحویل شده است .باتوجه به میزان طلب محکوم له واحتساب حق االجراوهزینه 
هاى اجرایى تمامت مقدارسهم االرث مالکیت محکوم علیه به شرح فوق ازپالکهاى ثبتى مذکوردرروز چهارشنبه 
مورخ 97/8/21ساعت 9دردادگسترى شاهین شــهر طبقه همکف واحداجراى احکام ازطریق مزایده درمعرض 
فروش گذاشته مى شود . مزایده از قیمت کارشناسى شروع و به کسى که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد فروخته 
خواهد شد . برنده مزایده مى بایست 10 درصداز ثمن معامله را فى المجلس به همراه داشته باشند تا عند اللزوم به 
حساب سپرده  واریز و تا یک ماه فرصت دارد ما بقى ثمن معامله را به حساب سپرده واریز نماید و اال ضمن ابطال 
مزایده10 درصد اولیه پس از کسر هزینه هاى مزایده به صندوق دولت واریز مى گردد . کسانى که مایل به شرکت 
در مزایده مى باشند مى بایست حداکثر 5 روز قبل از مزایده به دایره اجراى احکام مدنى مراجعه تا ترتیب بازدید آنها 
از اموال داده شود و در روز انجام مزایده درخواست کتبى خود به همراه قیمت پیشنهادى را به دایره اجراى احکام 
مدنى تحویل ، تا در مزایده شرکت داده شوند . 270022 /م الف محسنى– دادورز اجراى احکام مدنى دادگسترى 

شاهین شهر/ 8/161 
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ دادخواست و ضمائم وقت رسیدگى- نظر به اینکه آقاى ســید نوراله موسوى به طرفیت محمدرضا 
ابراهیمى به خواسته مطالبه تخ تقدیم که به شوراى حل اختالف شعبه دوم حقوقى ارجاع به کالسه 807/97  ثبت 
و براى روز شنبه مورخ 97/09/10 ساعت 08:30 وقت رسیدگى تعیین گردیده و خوانده مجهول المکان معرفى 
نموده است . به تقاضاى خواهان و دستور دادگاه و به استناد ماده 73 ق.آ.م  مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى 
جرى االنتشار رسمى درج و آگهى شود و از خوانده دعوت مى نماید که با مراجعه به دبیرخانه شوراى حل اختالف 
شعبه دوم حقوقى فالورجان و اعالم نشانى و آدرس دقیق خود و دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم براى وقت 
مقرر در شوراى حل اختالف شعبه دوم فالورجان جهت رسیدگى حاضر شوید و در غیر اینصورت این آگهى به منزله 

ابالغ محسوب مى شود . م الف  275677 مدیر دفتر شعبه دوم حقوقى  فالورجان/ 8/141 
حصر وراثت

آقاى / خانم فهیمه طالبى طادى بشناسنامه شــماره  92  به شرح دادخواست کالســه 97/1429  از این دادگاه 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین اشعار داشته که شــادروان علیرضا طالبى طادى بشناسنامه شماره 
14  در تاریخ 14/ 1397/07  درگذشته و ورثه وى درهنگام درگذشت عبارتند از : 1- جهانگیر طالبى طادى شماره 
شناسنامه 20 نسبت فرزند 2- فهیمه طالبى طادى شماره شناسنامه 92 نسبت فرزند 3- فریبا طالبى طادى شماره 
شناسنامه 7481 نسبت فرزند 4- عزت موسوى مدنى طادى شماره شناسنامه 1634 نسبت همسر  ، پس از تشریفات 
قانونى درخواست مزبور را یکمرتبه آگهى مى نماید تا هرکسى هر اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد 
از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد در غیر اینصورت گواهى حصر وراثت صادر خواهد شد م الف 

275680  دبیرخانه شوراى حل اختالف شعبه اول فالورجان/ 8/142 
حصر وراثت

آقاى / خانم تقى محمدى هویه بشناسنامه شماره  3  به شرح دادخواست کالسه 97/1425  از این دادگاه درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنین اشعار داشته که شــادروان غالمعلى محمدى هویه بشناسنامه شماره 167  در 
تاریخ 03/ 1381/10  درگذشته و ورثه وى درهنگام درگذشت عبارتند از : 1- رضا محمدى هویه شماره شناسنامه 
10 نسبت فرزند 2- حسن محمدى هویه شماره شناسنامه 20 نسبت فرزند 3- تقى محمدى هویه شماره شناسنامه 
3 نســبت فرزند 4- صدیقه محمدى هویه شــماره شناسنامه 17 نســبت فرزند 5- ملک محمدى هویه شماره 
شناسنامه 16 نسبت فرزند 6-سعیداله محمدى هویه شماره شناسنامه 6 نســبت فرزند 7- خانم جان  محمدى 
هویه شماره شناسنامه 344 نسبت همسر  ، پس از تشریفات قانونى درخواست مزبور را یکمرتبه آگهى مى نماید 
تا هرکسى هر اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم 
دارد در غیر اینصورت گواهى حصر وراثت صادر خواهد شــد م الف 275682  دبیرخانه شوراى حل اختالف شعبه 

اول فالورجان/ 8/143 

معاون حمل و نقل و ترافیک شــهردارى اصفهان با اشاره 
به راه اندازى کارخانه تولید موتورسیکلت هاى برقى گفت: 
محدوده حرکت موتورسیکلت هاى برقى در شهر اصفهان 
پیش بینى مى شود تا شهروندان بدون دغدغه ترافیک در 

شهر تردد کنند. 
علیرضا صلواتى اظهارکرد: هر چه بتوانیم تردد خودروهاى 
شخصى را در شهر کاهش داده و سهم حمل و نقل عمومى، 
قطار شهرى و حمل و نقل پاك را افزایش دهیم، به کاهش 
آلودگى هواى شــهرى که در آن نفس مى کشیم، کمک 
کرده ایم.وى افزود: حمل و نقل پاك شامل موتورهاى برقى، 
دوچرخه سوارى و پاکروهاست که مى تواند جایگزین وسایل 

نقلیه موتورى باشد.
صلواتى تصریح کرد: سیاســت مدیریت شهرى اصفهان 
توســعه حمل و نقل پاك اســت، به طورى که در بخش 
دوچرخه سوارى اتفاقات خوبى در سطح شهر اصفهان انجام 
شــده که از جمله آنها مى توان به فعال شدن پویش هاى 
مردمى ترافیک، سه شنبه هاى بدون خودرو، اجراى طرح 
بفرمایید دوچرخه، طرح هر هفته هم رکابى اشاره کرد. وى 
تأکید کرد: با مشارکت جدى بخش خصوصى و همراهى 
بانک ها در اعطاى تسهیالت قرض الحسنه که با حمایت 
شهردارى اصفهان ارائه مى شود، سهم استفاده از موتورهاى 

برقى در شهر افزایش خواهد یافت.

مدیر حوادث و فوریت هاى پزشکى استان اصفهان گفت: 
طى شش ماه گذشته، بیش از 20 هزار نفر توسط امدادگران 

اورژانس در محل حادثه درمان سرپایى شدند.
غفور راستین اظهارکرد: در شــش ماهه ابتدایى امسال از 
مجموع مأموریت هاى انجام شــده، 37 هزار و 259 مورد 
مربوط به حوادث رانندگــى و 79 هزار و 457 مورد حوادث 

غیرتصادفى بوده است. 
وى بیان کرد: در نیمه اول امسال بالغ بر 20 هزار و 873 بیمار 
و مصدوم توسط پرسنل فوریت هاى پزشکى درمان سرپایى 

دریافت کردند.
مدیر حوادث و فوریت هاى پزشکى استان اصفهان تصریح 

کرد: در مدت ذکر شده، بیشــترین مأموریت هاى استان 
اصفهان به ترتیب در شهرستان هاى اصفهان، نجف آباد، 

خمینى شهر، شاهین شهر، لنجان، شهرضا و مبارکه بود.
وى گفت: از ابتداى امسال تا پایان شهریور ماه، 116 هزار و 
716 مأموریت اورژانس انجام شد و به 82 هزار و 200 بیمار 
و مصدوم اورژانسى خدمات درمانى فوریت هاى پزشکى 
ارائه شد. راستین با توصیه به شهروندان ادامه داد: شماره 
تلفن 115 مربوط به مرکز فوریت هاى پزشکى است و حتمًا 
این شماره را به خاطر بسپارید تا در صورت مواجهه با وقوع 
حادثه و نیاز به امدادرسانى فورى به مصدومان و بیماران به 

سرعت با این شماره تماس بگیرید.

محدوده تردد موتورسیکلت هاى 
برقى در شهر مشخص مى شود

درمان سرپایى 20هزار نفر 
توسط اورژانس

ثبت و واگذارى معادن در 
شهرضا ممنوع شود

مدیر اداره منابع طبیعى و آبخیزدارى شهرضا گفت: در 
شهرستان شهرضا صد معدن واگذار شده است که 30 
درصد آن غیرفعال اســت و وجود این معادن، سبب بر 
هم خوردن طبیعت در شهرضا شده است. على قبادى نیا 
با تأکید بر اینکه باید جلوى ثبــت و واگذارى معادن در 
شهرضا گرفته شود، تصریح کرد: این معادن سنگ الشه 
تولید مى کنند نه سنگ زینتى و شایسته شهرضا که یک 

شهر نیمه صنعتى است، آلودگى نیست.

پایش 136 واحد صنعتى در آران 
الهیار دولتخواه، مدیر اداره حفاظت محیط زیســت 
آران و بیدگل گفت: در شــش ماهه نخســت سال 
جارى، بیش از 136 واحد صنعتى مورد پایش میزان 

آلودگى قرار گرفت.

فعالیت500 تیم امدادى در 
جاده هاى اصفهان

مدیرکل ستاد مدیریت بحران استاندارى اصفهان گفت: 
500 تیم امدادى در پاییز و زمستان امسال در جاده هاى 
استان اصفهان فعالیت دارند. منصور شیشه فروش در 
خصوص بارش هاى اخیر اظهار کرد: اولین بارش پاییزى 
را طى ســه روز گذشته داشــتیم که خوشبختانه هیچ 

حادثه اى را به دنبال نداشت.

خبر

نماینده مردم اصفهان در مجلس شــوراى اســالمى از 
الزمه هایى که اســتاندار جدید باید داشته باشد گفت و 
نسبت به استخدام رانتى در اصفهان نیز واکنش نشان داد.

حمیدرضا فوالدگر با اشــاره به قانون منع به کارگیرى 
بازنشستگان اظهارکرد: در خصوص تعداد افرادى که در 
استان اصفهان مشمول این قانون مى شوند، آمار دقیقى 
نیست اما اســتاندار و بعضى معاونان را شامل مى شود و 
طبیعتًا باید با دقت وزارت کشور و دولت، افراد جایگزین 

به عنوان گزینه هاى پیشنهادى معرفى شوند.
وى افزود: در امر جایگزینى این افراد، مجمع نمایندگان 
تأثیرى ندارد و بیشتر جنبه مشورتى دارد و نمى شود که 
گزینه هاى مورد نظر را تصویب کرد، البته گاهى ضرورت 
پیدا مى کند آن هم در شرایطى است که افرادى معرفى 
مى شوند که به هیچ وجه صالحیت الزم را ندارند و مجمع 
نمایندگان مى تواند به عنوان یــک ابزار نظارتى قانونى 
ورود کند، اما در واقع دولت تصمیم مى گیرد و استاندار را 

انتخاب مى کند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شوراى اسالمى گفت: 
فردى باید معرفى شــود که تجربه کار اجرایى کافى را 
داشته باشــد، نه به این معنا که حتمًا سن باالیى داشته 
باشد، بلکه باید تخصص الزم را داشته و از مسائل جارى 
استان مطلع باشد و اولویت هاى استان مثل آب، اشتغال، 
سرمایه گذارى، عقب افتادگى ها و شرایط واقعى را بداند و 

براى آنها برنامه داشته باشد.
وى تأکید کرد: به همین دلیل اولویت انتخاب از بین افراد 
و گزینه هاى بومى اســت و اگر ضرورت بر این است که 
فرد استاندار غیربومى باشد، باز هم اولویت با افرادى است 

که نسبت به استان شــناخت کافى و برنامه جدى براى 
رسیدگى به آنها داشته باشد.

فوالدگر در ادامــه تصریح کرد: اســتاندار اصفهان باید 
یک نیروى ارزشى و والیتمدار باشــد، بر جناح خاصى 
تأکیدى نداریم چون معلوم نیســت دولت از چه جناحى 
گزینه هایش را انتخاب کنــد، ولى از هر جناحى انتخاب 

مى شــود باید فردى انقالبى، والیتمدار و آرمان طلب، 
معتقد و مؤمن به مبانى انقالب باشــد، اولویت ها و نیاز 
اسالم را هم بداند و با مدیریت جهادى بتواند مشکالت 

استان را برطرف کند.
وى همچنین در خصوص برخى اخبــار، مبنى بر اینکه 
بعضى از ظرفیت استخدامى کشــور در استان استفاده 

کردند و لیســتى ارائه داده اند، گفت: براى این کارهاى 
اجرایى که در اختیار دولت اســت، توصیه مى کنیم اگر 
ظرفیت اســتخدامى دولتى شــکل مى گیرد، بر اساس 
شایسته ســاالرى و ظرفیت هاى عادالنه باشد، سالیق 
سیاسى غلبه پیدا نکند و افراد بدون سابقه نباشد، تا از این 

موقعیت ها هم درست استفاده شود.

الزمه هاى انتخاب  استاندار جدید

نیمه نخســت امســال 65 هزار و 444 ُتن کک 
دانه بندى شــده از محصوالت فرعى شــرکت 
ذوب آهن اصفهان آماده صدور به خارج ازکشور 

شد.
معاون تولید آگلومراسیون شرکت سهامى ذوب 
آهن اصفهان گفت: همچنین 83 هزار و 726 تن 
کک دانه بندى شده، براى مصرف داخل کشور 
دراختیار قسمت فروش این شرکت صنعتى قرار 

گرفته است.
طاهرى افزود: این محصوالت فرعى، در شــش 
ماهه نخســت امســال با دانه بندى 20 تا 30 و 
10 تا 25 میلیمتر و همچنیــن 10 تا 30 میلیمتر 
در بخش آگلومراسیون این شــرکت تولید شده 

است.

آماده صدور بودن 
بیش از65 هزار ُتن کک 
از ذوب آهن به خارج
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چشم ها پنجره هاى بدن انسان به سوى دنیاى اطراف 
وى هستند و بر همین اساس، بینایى یکى از مهمترین 

حواس انسان است.
چشم ها اندام هایى ظریف و حساس هستند، از این رو، 
رسیدگى و حصول اطمینان از سطح سالمت مطلوب 
آنها اهمیت ویژه اى دارد. چشــم هاى ملتهب، دچار 
خارش و قرمز، مسئله اى نیست که به راحتى بتوان از 
کنار آن گذشت. در ادامه با برخى عوامل که مى توانند 
موجب ناراحتى و خون گرفتگى چشم ها شوند، بیشتر 

آشنا مى شویم.
خشکى چشم

خشکى چشم یکى از شایع ترین دالیل قرمزى و خون 
گرفتگى چشــم هاســت. زمانى که چشم ها خشک 
هســتند، به راحتى تحریک و ملتهب شده و التهاب، 
موجب قرمزى مى شود. خشکى چشم اغلب به واسطه 
آب و هواى خشــک رخ مى دهد و از دالیل دیگر آن 
مى توان به خیره شدن طوالنى مدت به نمایشگر رایانه 
اشاره کرد. استفاده از اشک هاى مصنوعى مى تواند به 

بهبود خشکى چشم کمک کند.
آلرژى ها

افراد بسیارى از این موضوع آگاه نیستند که حیوانات 
خانگى مــى توانند دلیــل قرمزى و خــون گرفتگى 
چشم هاى آنها باشد. اصالح و کوتاه نگهداشتن موى 
حیوانات خانگى مى تواند به پیشــگیرى از خارش و 
التهاب چشم ها کمک کند. آلرژى هاى فصلى و گرد و 
غبار، از دیگر مواردى هستند که موجب خون گرفتگى 
چشم ها مى شوند. خانه خود را به ویژه در فصولى که 
گرده هاى فراوانى در هوا وجود دارند، تمیز نگه دارید. 
استفاده از کفپوش هاى چوبى سخت به جاى فرش ها 

نیز مى تواند مؤثر باشد. آلرژى ها افزون بر التهاب مى 
توانند موجب آبریزش چشــم ها نیز شوند. استفاده از 
کمپرس سرد، روى چشم ها چند بار در روز یا استفاده 
از قطره هاى چشمى مخصوص آلرژى ها مى توانند به 

بهبود این شرایط کمک کنند.
برخى داروها

برخى داروها که افراد روزانه از آنها مصرف مى کنند، 
مــى تواننــد موجــب خــون گرفتگــى و قرمزى 
چشم ها شوند. آنتى هیستامین ها، قرص هاى خواب،
قرص هاى ضد اضطراب و برخى مســکن ها مانند 
ایبوپروفن، به واســطه کاهش جریان خون به بافت 
اطراف چشــم، مى توانند موجب خشــکى و قرمزى 
چشم ها شــوند. اســتفاده از اشــک هاى مصنوعى 

مى تواند به بهبود خشکى چشم کمک کند.
یائسگى

زنان مسن به واسطه یائســگى، هرچه بیشتر مستعد 
ابتال به خشکى و قرمزى چشم هستند. تغییر سطوح و 
عدم تعادل هورمون ها موجب خشکى چشم مى شود 
که مى تواند قرمزى و خون گرفتگى چشم ها را در پى 
داشته باشد. استفاده از روان کننده هاى چشم، اشک 
مصنوعى، یا یک کمپرس داغ براى بهبود این شرایط 

توصیه مى شود.
خواب ناکافى

چشــم ها باید از این فرصت برخوردار باشند تا هنگام 
شب استراحت کنند و قواى خود را باز یابند. اگر کمتر از 
هفت تا هشت ساعت در شب مى خوابید، این شرایط 
مى تواند به خون گرفتگى و قرمزى چشــم ها منجر 
شود. اســتفاده از قطره هاى چشمى مرطوب کننده را 
مى توان به عنوان یک راه حل موقت مد نظر قرار داد اما 

در بلند مدت، تنظیم برنامه خواب و پرهیز از قرار گرفتن 
در معرض نور نمایشــگرها پیش از خواب براى بهبود 

کیفیت خواب توصیه مى شود.
لنزهاى تماسى

لنزهاى تماســى مى توانند موجب خشکى، قرمزى 
و خارش چشم ها شــوند زیرا به طور مداوم با چشم 
در ارتباط هستند. اینکه همواره چیزى در چشم شما 
وجود داشته باشد، مى تواند موجب تحریک آن شود. 
اگر به واسطه تحریک و سوزش چشم ها نمى توانید 
براى بازه هاى زمانى طوالنى، از لنزهاى تماســى 
اســتفاده کنید، با چشم پزشــک خود در این زمینه 

صحبت کنید.
عفونت ها

ابتال به عفونت هاى باکتریایى و ویروسى در چشم ها 
شایع اســت، به ویژه اگر با کودکان در تماس هستید 
یا از لنزهاى تماسى استفاده مى کنید. ورم ملتحمه یا 
چشم هاى صورتى، شناخته شده ترین عفونت چشم 
است. اگر با ترشح از چشــم مواجه هستید، احساس 
درد مى کنید، قدرت بینایى شما کاهش یافته یا چشم 
حساس شده است، احتمال ابتال به ورم ملتحمه زیاد 
اســت و باید در کوتاه ترین زمان ممکن به پزشــک 

مراجعه کنید.
پارگى رگ هاى خونى

پارگى رگ هاى خونى به واسطه وجود فشار زیاد روى 
چشم رخ مى دهد. پارگى رگ چشم، تنها در یک چشم 
ظاهر مى شود و بر همین اساس به راحتى مى توان آن 
را از یک خون گرفتگى و قرمزى ساده چشم تشخیص 
داد. در صورت مواجهه با این شــرایط، در کوتاه ترین 

زمان ممکن به چشم پزشک مراجعه کنید.

چرا چشم ها را خون مى گیرد؟ یک عضو هیئت علمى دانشــگاه گفــت: زانو به دلیل 
اینکه الیه هاى حمایت کننده نظیر بافت چربى ندارد از 

آسیب پذیرترین مفاصل است.
على باقر نظریان اظهــار کــرد: ورزش فوتبال یکى از 
پرطرفدارترین ورزش ها در دنیاى امروز است، به طورى 
که میلیون ها نفر زن و مرد در سراسر جهان به فعالیت در 
این رشته ورزشى مشغول  هستند. وى ادامه داد: فوتبال 
ورزشــى برخوردى و نیازمند مهارت هــاى فیزیکى، 

فیزیولوژیکى، تکنیکى و تاکتیکى است.
نظریان اضافــه کرد: ترکیبى از ایــن عوامل، به همراه 

افزایــش تعداد ورزشــکاران این رشــته و نیز گرایش 
روزافزون به رقابت و مسابقه، شیوع آسیب در این رشته 
ورزشى را افزایش داده است.  این دکتراى آسیب شناسى 
ورزشى و حرکات اصالحى افزود: آسیب، خطر و تهدید 
بالقوه اى در ورزش قلمداد مى شود. وى یادآور شد: زانو به 
علت اینکه الیه هاى حمایت کننده نظیر بافت چربى ندارد 
از آسیب پذیرترین مفاصل است. نظریان خاطرنشان کرد: 
همچنین مچ پا به علت قرار گرفتن در پایین ترین قسمت 
بدن و تحمل وزن بدن، از محل هاى شایع آسیب دیدگى 

در مسابقات است. 

فرهاد صبرى، متخصص طب ســنتى درخصوص 
مضرات مصرف چاى اظهار کــرد: مصرف هر گونه 
مواد خوراکى اگر به اندازه کافى و معقول باشد، نه تنها 
خطرى براى بدن ندارد، بلکه مفید نیز است اما چنانچه 
همین ماده خوراکى بیشــتر از حد معمول و نادرست 

مصرف شود، مضرات بسیارى براى بدن در پى دارد.
وى بیان کرد: چاى نیز از این قاعده مســتثنى نیست 
و مصرف بیش از حد آن، آسیب هاى فراوانى به بدن 
وارد مى کند. این متخصص طب سنتى تصریح کرد: 
اولین نقطه در بدن که موردآسیب مصرف بیش از حد 
چاى قرار مى گیرد، میناى دندان اســت که به عنوان 
یکى از عوامل مهم در تیره شدن و پوسیدگى دندان 

به شمار مى رود.
صبرى تصریح کرد: در چاى  ماده اى به نام «تئین» 
وجود دارد که موجب افزایش ضربان قلب مى شود و 
مصرف بیش از حد آن براى افرادى که ضربان قلب 
آنها بیشتر از 80  است، توصیه نمى شود. وى بیان کرد: 
به دلیل وجود همین ماده در چاى و در صورت مصرف 
بیش از حد، موجب تهییــج اعصاب و بروز عصبانیت 
شده و در برخى خانم ها موجب بروز اضطراب مى شود. 
این متخصص طب سنتى گفت: از آنجا که چاى حاوى 
مقادیر زیادى کافئین و تئین است، به افراد مبتال به زخم 
معده توصیه مى شود که مصرف آن را کاهش دهند و یا 

حداقل سه ساعت بعد از غذا چاى بنوشند.

علیرضا یارقلى، متخصص طــب ایرانى درباره مصرف خودســرانه دمنوش ها اظهار 
کرد: در طب ایرانى مواد غذایى به چهار دسته غذا، غذاى دارویى، داروى غذایى و دارو 
تقسیم بندى مى شوند و باید توجه کنیم که مصرف داروها در بدن باعث ایجاد تغییراتى 

مى شود.
وى افزود: مواد موجود در دمنوش ها بسیار حائز اهمیت هستند، به طور مثال دمنوش ها 
عالوه بر اینکه اثرات غذایى داشته اما دمنوش گزنه اثرات دارویى از خود نشان مى دهد. 
یارقلى با بیان اینکه دمنوش هایى که از اثرات دارویى برخوردار هستند، باید تحت نظر 
پزشک مصرف شود، توضیح داد: ُدز این داروها مى تواند بین یک تا 4 درجه بندى شود 
و همچنین میزان استفاده از دمنوش ها و مدت زمان استفاده از آنها بسیار حائز اهمیت 

است. 
این متخصص طب ایرانى افزود: مصرف بیش از حد خاکشــیر در مدت زمان طوالنى 
مى تواند باعث سقط جنین شود، همچنین مصرف خودسرانه و بیش از حد زردجوبه براى 

بیمارانى که از داروى «وارفارین» اســتفاده مى کنند، مى تواند مضر واقع شود و باعث 
رقیق شدن خون و خونریزى بدن فرد شود.

وجود مقدار فراوان قند در خون در درازمدت مى تواند 
به بخش هــاى مختلف بدن ماننــد قلب، رگ هاى 

خونى،  کلیه ها و دستگاه عصبى آسیب برساند. 
افزایش شیوع دیابت ناشى از تغییرات مستمر در سبک 
زندگى از قبیل رژیم غذایى نامناســب، عدم فعالیت 
فیزیکى و چاقى، مصرف سیگار و استرس است که 
اغلب با شهرنشــینى، مکانیزه شدن و صنعتى شدن 

ارتباط دارد.
درصد قابل  توجهى از این بیمارى با اصالح ســبک 
زندگى قابل پیشگیرى است. حفظ وزن طبیعى بدن و 
پیشگیرى از افزایش وزن، ورزش و تحرك فیزیکى 
کافى، عدم مصرف دخانیات و رژیم غذایى سالم نقش 

مهمى در کاهش ابتال به این بیمارى دارد. 
تأثیرات مختلف دیابت روى بدن به شرح زیر است:

قلب: سکته هاى قلبى حدود دو تا چهار برابر در افراد 
دیابتى شایع تر اســت. این عارضه در مورد بیماران 
مبتال به دیابت غالبًا بدون عالیم هشداردهنده اتفاق 
مى افتد. «آرترواسکلروز» (تصلب شرائین) در عروق 
قلب این بیماران بسیار شایع است. فشارخون باال یکى 
از عوارضى است که بسیارى از افراد مبتال به دیابت با 

آن دست به گریان هستند.
کلیه: دفع پروتئین (پروتئینورى) صدمه دیدن کلیه ها 
در ادامه نارسایى کلیه، دیالیز و در نهایت پیوند کلیه 
مشکالتى اســت که در صورت عدم کنترل مناسب 

قندخون براى افراد مبتال به دیابت به وجود مى آید.
دستگاه دفع ادرار: آستانه جذب قند در ادرار 180 
است. یعنى اگر قند خون در افراد باالتر از این مقدار 
باشد، مقدارى از قند وارد ادرار شده و مى تواند محیط 

مناسبى را براى رشد باکترى ها فراهم آورد.

پا: به طــور کلى بعــد از تصادفات و ترومــا، دیابت 
بیشترین دلیل قطع عضو در دنیا را به خود اختصاص 

داده است.
مغز: یکى از بخش هایى که بــر اثر ابتال به دیابت و 
کنترل نکردن آن مى تواند دچار آســیب جدى شود، 
عروق مغزى است. البته انســداد عروق در بیماران 
دیابتى تقریباً در تمام نقاط بدن دیده مى شود ولى این 
موضوع در عروق مغز به دلیل حساســیت باالى این 
عضو مى تواند موجب بروز سکته هاى مغزى و صدمات 

جبران ناپذیر در فرد شود.
چشــم: عدم توجه به عوارض چشــمى دیابت 
مى تواند مشــکالت زیادى را براى فرد ایجاد کند. 
«آب مروارید» یا کدورت عدســى چشــم، یکى از 
بیمارى هایى است که در افراد مبتال به دیابت بسیار 
شایع تر از افراد عادى است. پرده پشت چشم (شبکیه) 
نیز از قسمت هایى اســت که در معرض آسیب هاى 
چشــمى بیمارى دیابت قرار دارد. شبکیه در صورت 
عدم توجه به کنترل به موقع قندخون مى تواند دچار 

خون ریزى شود.
پوســت: عدم کنترل قندخــون مى تواند موجب 
بیمارى هایى نظیر ریزش موهاى ســاق پا، خارش، 
نازك شدن پوست پا، عفونت هاى قارچى و پیگمانته 
شدن پوست و تغییر رنگ آن شود. دیابت از یک سو 
موجب کاهش تعریق بدن مى شــود که این نقص 
موجب کم شدن رطوبت بدن و ترك خوردن پوست 
و ایجاد عفونت مى شود. از ســوى دیگر، تعریق در 
اندام هاى خاصى مانند کف دست را افزایش مى دهد. 
تعریق زیاد در دســت ها موردى است که بسیارى از 

بیماران از آن شکایت دارند.

یکى از بزرگ ترین مشکالت تغذیه جوامع امروزى این 
است که سدیم زیاد و پتاسیم کمى مصرف مى کنند.

مطالعات نشــان مى دهند که افزایش جذب پتاســیم و 
کاهش نمک و سدیم تا 21 درصد ریسک حمله قلبى را 
کاهش مى دهد. پتاسیم با محافظت از رگ هاى خونى در 
مقابل ضخیم شدن و آسیب اکســیداتیو به بدن کمک 

مى کند.
هر بزرگسال باید روزانه 4700 میلى گرم پتاسیم دریافت 
کند. پتاسیم زیاد مى تواند خطرناك باشد.خوراکى هاى زیر 
به بدن شما کمک مى کنند تا پتاسیم کافى را دریافت کند.

سیب زمینى
سیب زمینى بیشترین 
مقدار پتاســیم را در 
میــان خوراکى هــا 
داراســت. یک عدد 
 694 ســیب زمینى 
میلى گرم پتاســیم و 

فقط 131 کالرى دارد و پر از فیبر و بتاکاروتن است. 
رب گوجه  فرنگى

تازه  گوجه فرنگــى 
بســیار مفید و خوب 
است ولى پوره و رب 
گوجه فرنگــى منبع 
بهتــرى از پتاســیم 
اســت. یک چهارم 

فنجان رب گوجه فرنگى 664 میلى گرم پتاســیم دارد 
و نیم فنجان پوره آن 549 میلى گرم پتاســیم دارد.آب 
گوجه فرنگى بیش از 400 میلى گرم پتاسیم دارد. پس اگر 
مى خواهید با گوجه فرنگى غذا درست کنید، سعى کنید از 

رب گوجه فرنگى استفاده کنید.
حبوبات

لوبیاى سفید پتاسیم 
زیــادى دارد و نیــم 
فنجان از آن درحدود 
600 میلى گرم پتاسیم 
دارد. لوبیا قرمز، لوبیا 
لیما، عدس و لپه هم 

منابع خوبى از پتاسیم هستند. 
ماست

220 گــرم ماســت 
بدون چربى ســاده 
 579 درحــدود 
میلى گــرم پتاســیم 
دارد، در حالــى کــه 
ماست کم چرب، شیر 

و دوغ پتاسیم کمترى دارند. بیشتر محصوالت ماستى 
حاوى پروبیوتیک هســتند. پروبیوتیک باکترى طبیعى 
اســت که به گوارش کمک مى کند و شکم شما را سالم 

نگه مى دارد.
آلو

آب آلو پر از پتاســیم 
است و هر سه چهارم 
فنجــان آن درحدود 
میلى گــرم   530
پتاســیم دارد. نیــم 
فنجان خــورش آلو 

400 میلى گرم پتاسیم دارد. خوردن آلو خشک زیاد باعث 
مى شود که استخوان هاى شما محکم شوند.

ماهى
ماهى هاى پرگوشت 
مانند ماهــى تن در 
هــر 85 گــرم 500 
میلى گــرم پتاســیم 
دارند. ولى پتاســیم 
تنهــا دلیــل اضافه 

کردن ماهى به برنامه غذایى نیست. خوردن دائم ماهى، 
عمر شــما را افزایش مى دهد زیرا چربى هاى سالمى در 
ماهى تازه وجود دارد. به گفته پژوهشگران، برنامه اى که 
در آن ماهى زیاد باشد، ریسک مرگ در اثر بیمارى قلبى 

را نیز تا 35 درصد کاهش مى دهد.
موز

همه وقتــى صحبت 
خوراکى هــاى  از 
پرپتاســیم مى شود، 
به موز فکر مى کنند 
و البته درست است. 
چون یک موز متوسط 

بیش از 400 میلى گرم از این ماده معدنى مفید براى قلب 
را دارد. موز همچنین از بین برنده گرســنگى اســت و 
نشاسته مقاوم و کربوهیدرات سالمى دارد که معده را پر 

مى کند و متابولیسم را تقویت مى کند.

سرطان به یکى از موضوعات نگران کننده در دنیاى امروز 
تبدیل شده اســت. عوامل مختلفى در ابتال به سرطان 
نقش دارند که رژیم غذایى و سبک زندگى، از جمله موارد 
شناخته شده در این زمینه هستند. اما همانگونه که رژیم 
غذایى مى تواند خطر ابتال به سرطان را افزایش دهد، در 
کاهش این خطر یا مقابله با آن نیز مى تواند مؤثر باشد. در 
ادامه با برخى از بهترین مواد غذایى که مى توانند دیوار 
دفاعى بدن در برابر سرطان را هرچه بیشتر تقویت کنند، 

آشنا مى شویم.
بروکلى

بروکلى یکى از سالم ترین سبزیجاتى است که در جهان 
وجود دارد. این گیاه، حاوى سولفورفان است که به 

توقف گسترش سرطان در بدن کمک
 مى کند. بروکلى رشــد و گســترش 

تومورها را کاهش داده و مقدار مواد 
سرطان زا و رادیکال هاى آزاد در 

بدن را نیز کاهش مى دهد.
کلم

کلم از خانواده ســبزیجات 
چلیپایى اســت که سوخت 
مورد نیاز بدن براى دفاع در 

برابر برخى انواع سرطان را 
فراهم مى کنند. همچنین، 

مصرف روزانه کلم مى تواند 
به مدیریت و حفظ وزن مناسب 

کمک کند. کلم را مى توانید به سوپ 

سبزیجات، ساالدها و حتى اسموتى ها اضافه کنید تا از 
فواید آن بهره مند شوید.

انگور
انگورهــاى قرمــز و بنفش حــاوى مقادیر فــراوان 
«رزوراترول» هستند که از خواص ضد التهابى قوى بهره 
مى برد و مى تواند از گسترش سلول هاى سرطانى در بدن 

جلوگیرى کند. 
گریپ فروت

 C گریپ فروت سرشــار از ویتامین
است و نســبت به میوه هاى 
دیگر خانواده مرکبات، از 

قند کمترى نیز برخوردار است. همچنین این میوه حاوى 
مواد مغذى اســت که مى توانند به بــدن در دفع مواد 
سرطان زاى مضر کمک کنند. گریپ فروت را مى توانید در 
وعده غذایى صبحانه مصرف کنید، از آب آن براى افزایش 
سریع ســطوح انرژى بهره ببرید و یا آن را به ساالد میوه 

مورد عالقه خود اضافه کنید.
نخود فرنگى

نخود فرنگــى مغذى تــر از آن چیزى اســت که تصور 
مى کنید. این محصــول حاوى مواد شــیمیایى گیاهى 
است که مى توانند خطر ابتال به سرطان را کاهش دهند. 
همچنین، نخــود فرنگى گزینه اى ارزان و ســریع براى 
افزودن سبزیجات بیشتر به رژیم غذایى محسوب مى شود.

سیب زمینى
ســیب زمینى منبعى عالى بــراى فیبر و 
بتاکاروتن اســت. مصرف پوســت سیب 
زمینى مى تواند 5000 ماده شیمیایى 
گیاهى را به وعده غذایى شما اضافه 

کند. 
هندوانه

هندوانه منبعى عالى براى 
 C و A ویتامین هــاى
است و هر وعده از این 
میوه خوشمزه، لیکوپن 
بیشترى در مقایسه با 
گوجــه فرنگى خــام در 

اختیار شما قرار مى دهد.

علل آسیب زانو در حین ورزش چیست؟

در چه زمانى خوردن چاى ضرر دارد؟

قند خون باال با اعضاى مختلف بدن چه مى کند؟

خوراکى  هاى
 سرشار از پتاسیم

بهترین مواد غذایى براى مقابله با سرطان

بیماران قلبى از مصرف خودسرانه زردچوبه بپرهیزند

رینسبزیجاتى است که در جهان 
حاوىسولفورفان است که به 

ن در بدن کمک
ــد و گســترش 

ه و مقدار مواد 
آزاد در  هاى

دهد.

زیجات 
سوخت 
فاع در 

ن را 
ین،

 تواند 
ن مناسب 

 توانید به سوپ 

Cویتامین Cگریپفروت سرشــار از
است و نســبت به میوه هاى 
دیگر خانواده مرکبات، از 

ش مىکنید. این محصــول حاوى مواد
است که مى توانند خطر ابتال به سرطان
همچنین، نخــود فرنگى گزینه اى ارزا
افزودن سبزیجات بیشتر به رژیم غذایىم

سیب زمینى
ســیب زمینى منبعى عا

بتاکاروتن اســت. مصرف
زمینى مى تواند 000
به وعده غ گیاهى را

کند. 
هند
هندوانه م
ویتامین
و است
میوه
بیشتر
گوجــه
اختیار شما قرار

ن ان فخ ا قل ا ا
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حمد سزاوار خداوندى است که نابخشیدن، بر دارایى اش نیافزاید و اگر 
بخشش کند، بینوا نشود. زیرا هر بخشنده اى جز خداى تعالى اگر ببخشد 
از دارایى اش کاســته شــود و هرکس  جز او از بخشش دســت باز دارد، 
نکوهشش کنند. تنها اوست که بر بندگان خود به اعطاى نعمت ها و سودها 
و نصیب ها منّت تواند نهاد. همه موجودات روزى خوار اویند، روزِى آنها 

موال على (ع)را ضمانت کرده و قوتشان را مقّدر فرموده است.

عبدالوهاب ســهل آبادي، رئیس خانه صنعت، معدن و 
تجارت ایــران با گالیه از تصمیمات و بخشــنامه هاي 
عجوالنه و بعضا متناقض دولت در ماه هاي اخیر گفت: 
مقام معظم رهبرى بارها به دولت تاکید کرده اند که توجه 
ویژه اى به نظرات بخش خصوصى در تصمیم گیرى ها 
داشته باشــند، در دیدار اخیر هیئت دولت نیز بار دیگر بر 
این موضوع تاکید کردند اما متاسفانه دیدگاه هاي بخش 
خصوصی و اتاق هاي بازرگانی، نه در وضع قوانین و نه در 

تغییر یا انتصاب مدیران مورد توجه قرار نمی گیرد.
رئیس اتــاق بازرگانى اصفهان افزود: مــن به آمارهاي 

دقیق و روزانه فضاي کســب و کار دسترسی دارم و هم 
به اقتضاي مسئولیت خود به استان ها و شهرستان هاي 
مختلف کشور سفر  می کنم، اما متاسفانه وضعیت فعلی 
بسیار نامناسب است و اگر دولت شرایط را تغییر ندهد، باید 

منتظر یک بحران جبران ناپذیر بود.
وى در بخش دیگري از ســخنان خود بــه برنامه این 
اتاق براي رســیدگی به وضعیت واحد هاي مســتقر در 
شهرك هاي صنعتی اشاره کرد و گفت: تالش می کنیم 
هر ماه در چند شهرك صنعتی حضور یافته و مشکالت 

واحدها را از نزدیک بررسی و پیگیري نماییم.

رئیس اتاق بازرگانى اصفهان:

 دولت به نظرات بخش خصوصی توجه نمی کند

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایى استان اصفهان 
گفت: چاره اندیشى براى رفع مشکل کم آبى در این استان 
نیازمند مدیریت واحد در پایین و باالدست حوضه آبریز 

زاینده رود است.
محمد حسین قرائتى افزود: بر این اساس باید به موضوع 
کم آبى، خــارج از قومیت ها بنگریم زیرا مشــکل آب 
مختص به یک منطقه نیســت، بلکه بخش وسیعى از 

کشور را درگیر کرده است.
وى همچنین با بیان این که کم آبى مهمترین مشکل و 
چالش ملى و کالن کشــور، به ویژه در این استان است، 
از مسئوالن استان خواست تا بر صدا و سیما تکلیف کنند 
که به عنوان کار ملى به موضوع کم آبى در اســتان نگاه 

ویژه اى خارج از مباحث مادى داشته باشد. 
■■■

وى به برنامه هاى عملیاتى خــوب و تاثیرگذارى که در 
فصل تابستان به ویژه از سوى شــرکت آب منطقه اى 
انجام شد اشاره و اضافه کرد: اگر این برنامه ها همگام با 
باالدست صورت مى گرفت، تا حدود زیادى مى توانست 

به کاهش چالش کم آبى در استان کمک کند. 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایى استان اصفهان 
یادآور شد: استمرار خشکسالى و کاهش بارندگى ها تاثیر 
بسیار زیادى بر آب آشامیدنى روستاها داشته، بطورى که 
در سنوات اخیر در حدود 400 لیتر بر ثانیه از منابع آبى این 

مناطق کاهش یافته است.
وى همچنین به خشک شــدن درحدود 110 حلقه چاه 
که در سنوات گذشــته در مدار بهره بردارى بوده است، 
اشاره کرد و گفت : آب استحصالى از بقیه چاه ها که مورد 
استفاده قرار مى گیرد هم بدلیل استمرار خشکسالى ها به 

شدت کاهش یافته است. 
وى تصریح کرد: در شرایط حاضر، 43 درصد از تامین آب 
آشامیدنى روستاهاى اصفهان از سامانه اصفهان بزرگ 

است و بقیه از منابع آبى دیگر استحصال مى شود. 
به گفته مدیرعامل شرکت آبفار استان اصفهان، در این 
مدت بدلیل تغییرات ذکر شــده، منابع آبى زیرزمینى به 

شدت تحت الشعاع قرار گرفته است. 
وى ارزان بودن نــرخ آب را یکــى از دالیل هدررفت و 

اســراف آن برشمرد و گفت : تجربه نشــان داده که اگر 
کاالیى ارزان ارائه شود، در بلند مدت به ارزش آن اهمیتى 

داده نمى شود. 
قرائتى یادآور شد: قیمت متوســط فروش هزار لیتر آب 
شهرى درحدود 350 تا 360 تومان است که این قیمت در 

روستاها بین 150 تا 175 تومان است. 
وى تاکید کرد: باید تالش شــود تــا قیمت آب نزدیک 
به قیمت واقعى باشــد و این فرهنگ هم در بین مردم 

نهادینه شود. 
■■■

مدیرعامل شــرکت آبفار اســتان اصفهان، مشــکل 
فرسودگى شبکه هاى آب آشامیدنى شهرى و روستایى 
را یکى از عوامل مهم در هدر رفت آب ذکر کرد و افزود: 
هم اکنون 35 تا 40 درصد شــبکه آب روستایى استان 

فرسوده و نیازمند اصالح است. 
قرائتى طول شبکه آب روســتایى استان را حدود هشت 
هزار کیلومتر برشــمرد و گفت: از این طریق باید آب از 

عمق 170 تا 200مترى استحصال و پمپاژ شود. 
■■■

وى تاکید کرد : درصورت تامین اعتبار از محل اعتبارات 
عمرانى مى توان فرسودگى شبکه هاى روستایى استان را 
که به طور تقریبى 40 درصد آن به حدود سه هزار کیلومتر 

مى رسد، اصالح و ترمیم کرد. 
مدیرعامل شرکت آبفار استان اصفهان همچنین با تاکید 
بر اینکه نباید براى تامین منابع آبى به سمت احداث چاه 
پیش برویم، گفت: هر جا چاه زده شود، بطور موقت بین 
یک ماه تا دو ماه آب خواهیم داشت و به این لحاظ، باید 
منابع آب موجود را از عمق یک متر تا90 ســانتى متر از 

سطح استفاده کنیم. 
■■■

وى مشکل تامین آب دام ها را چالش مضاعفى در بخش 
آبفاى روستایى برشمرد و گفت: براى این منظور از یک 
سو اعتبار و امکاناتى به ما داده نشده و از سوى دیگر، در 
گذشته قنات، چاه و چشمه ها جوابگوى آب دام ها بود، 
ولى االن از همین آب پرمشــقت آشــامیدنى براى دام 

استفاده مى شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایى استان:

40 درصد شبکه آب روستایى استان 
فرسوده و نیازمند اصالح است 

طول شبکه آب روستایى استان درحدود 8000 کیلومتر است

استفاده 40 درصد صنایع اصفهان 
از آب به جاى پساب 

سخنگوى شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
گفت: 40 درصد صنایع اصفهان هنوز از آب به جاى 
پساب اســتفاده مى کنند که این روند باید تا سال 

1398 اصالح شود.
اکبر بنى طبا با اشاره به اینکه تخصیص میزان پساب 
به صنعت، کشــاورزى و محیط زیست جزو وظایف 
شرکت آب منطقه اى است، اظهارکرد: آبفاى استان 
به علت اینکه بخش قابل توجهى از مشترکین شبکه 

فاضالب ندارند و از سوى دیگر، منابع دولتى نیز براى 
ایجاد شبکه و تاسیسات فاضالب نیست، بنابراین از 
بخش هاى خصوصى درخواست سرمایه گذارى در 
این حوزه را کرده است تا این بخش به ازاى پولى که 

وارد مى کند، پساب را در اختیار بگیرد.
وى به قرارداد بیع متقابل بین شرکت آبفا و یکى از 
صنایع بزرگ استان در سال 92 اشاره کرد و گفت: 
این شــرکت قرار شــد در قبال 120 میلیارد تومان 
ســرمایه گذارى براى احداث 450 کیلومتر شبکه 
فاضالب، به مدت 20 تا 30 سال از پساب فاضالب 
هفت شهر اصفهان مثل لنجان و مبارکه استفاده کند 

که در مجموع 670 میلیون متر مکعب پساب به آن 
اختصاص مى یابد.

سخنگوى شرکت آب و فاضالب استان اصفهان بیان 
کرد: یکى دیگر از شرکت هاى صنعتى اصفهان، هم 
اکنون به طور جدى بدنبال استفاده از پساب است که 
از پساب لنجان و فوالد شهر و نجف آباد استفاده کند.
وى با بیان اینکه در پى جایگزینى پســاب به جاى 
آب در پاالیشــگاه اصفهان هم هستیم، گفت: هم 
اکنون در حدود 180 لیتر بر ثانیه آب 
توسط پاالیشگاه اصفهان براى تامین 
بنزین، گازوئیل و فرآورده هاى نفتى 
استفاده مى شود که براى دستیابى به 
آب پایدار، تصفیه خانه پساب شاهین 
شهر را براى پاالیشگاه در نظر گرفتیم 
که تا پایان ســال این اقدام صورت 

مى گیرد.
بنى طبا گفت: نیروگاه اسالم آباد که 
درحدود 150 لیتر بر ثانیه آب استفاده 
مى کند، مقرر شــد که تا سال آینده 

پساب را جایگزین کند.
وى با بیان اینکــه حداکثر تا ســال 98 باید تمامى 
صنایع ما تنها از پســاب براى مصارف خود استفاده 
کنند و هم اکنون 40 درصد از صنایع ما هنوز از آب 
اســتفاده مى کنند، اضافه کرد: بدنبال احداث یک 
تصفیه خانه با ظرفیت باال در حدى که پساب را به حد 

آب مقطر برساند، هستیم.
سخنگوى آبفاى استان اصفهان گفت: در حال حاضر 
تصفیه خانه شمال و جنوب را براى تصفیه پساب در 
نظر داریم که مقرر شد با تکنولوژى جدید بازسازى 

شود تا پساب را به حد مطلوبى تصفیه کند.

معرفى سرپرست جدید اداره مشتریان 
ارتباطات سیار

سرپرســت جدید اداره مشــتریان ارتباطات سیار 
(همراه اول) مخابرات منطقه اصفهان معرفى شد.

با صدور حکمى از سوى حیدرى زاده، مدیر مخابرات 
منطقه اصفهان،«بهنام میرزا» به عنوان سرپرست 
اداره مشتریان ارتباطات سیار (همراه اول ) مخابرات 

منطقه اصفهان معرفى شد.
همچنین طــى حکمــى جداگانــه،  از زحمات و

 تالش هاى «فرشته صبایى»، رئیس پیشین اداره 
مشتریان ارتباطات سیار مخابرات منطقه اصفهان 

قدردانى شد.

مدیر درمان تأمین اجتماعى استان اصفهان خبر داد:

 کلنگ بیمارستان میالد 4 به زودى
به زمین مى خورد

على اعتصام پور، مدیر درمان تامین اجتماعى استان 
اصفهان ضمــن تاکید بر اهمیت تشــکیل کمیته 
ذینفعان ســازمان تأمین اجتماعى گفت: با تعامل 
هرچه بیشتر و بهتر مى توانیم به اهداف بلند خود که 
همانا مشترى محورى و عرضه خدمات صحیح به 

بیمه شدگان و آحاد جامعه  است، دست پیدا کنیم. 
وى در ادامه افزود: بیمارســتان میالد 2 قراربود در 
اصفهان کلنگ بخورد، اما بخاطر برخى مســائل با 
شهردارى به تعویق افتاد و با پیگیرى هایى که انجام 
شده، امیدواریم به زودى کلنگ بیمارستان میالد 4 

در اصفهان به زمین بخورد و براى رفاه بیشتر بیمه 
شدگان در امر درمان قدم بزرگى برداشته شود.

آمادگى سرمایه گذاران براى مشارکت
 در قطار شهرى نجف آباد

شــهردار نجف آباد گفت: همزمان با پیگیرى امور 
مربوط به آزادسازى مسیر و توافق با دانشگاه آزاد در 
خصوص اختصاص زمین به دپوى مبدأ پروژه قطار 
شهرى نجف آباد به اصفهان، چندین سرمایه گذار 

بخش خصوصى نیز براى مشــارکت در این طرح 
شاخص استان اعالم آمادگى کرده اند.

مســعود منتظرى بیان کرد: با توجه به آزادسازى 
بخش عمده اى از مسیر پیش بینى شده براى طرح 

و تعامل سازنده مجموعه دانشگاه و شهردارى هاى 
واقع در مسیر براى ایجاد دپوى مبدأ و ایستگاه هاى 
واقع در مسیر، به نظر مى رسد امکان کلنگزنى این 
طرح بزرگ طى شش ماهه دوم سال جارى وجود 

داشته باشد.
منتظــرى به اعــالم آمادگى 
استاندارى اســتان براى انجام 
هر گونه همکارى در مســیر 
اجراى طرح اشاره کرد و افزود: 
همزمان با تاکید کمیســیون 
ماده 5استاندارى در خصوص 
تغییــر کاربرى زمیــن هاى 
مورد نیاز بــراى اجراى طرح، 
با آزادســازى محل بنگاه میوه 
و تره بار و جا بــه جایى محل 
فعلــى اتوبوســرانى نجــف 
آبــاد در آینده اى نزدیــک، عالوه بر آزادســازى 
زمین هاى مورد نیاز براى ایجاد ایستگاه، زمینه ارائه
 بسته هاى پیشــنهادى مختلف براى سرمایه گذار 

طرح نیز فراهم شده است.

کارگاه ماشــین افزار تعمیرگاه مرکزى شــرکت فوالد 
مبارکه شافت اصلى پمپ پوسته زداى واحد نورد گرم را 
براى اولین بار در داخل کشور با موفقیـــت ساختـــ و 

مــــورد بهره بردارى قرار داد.
سرپرست کارگاه ماشین  افزار تعمیرگاه مرکزى شرکت 
فوالد مبارکه با بیان این که پمپ پوسته زدا در واحد نورد 
گرم، وظیفه تامین آب با دبى بسیار باالى مورد نیاز براى 
پوسته زدایى از تختال را، قبل از انجام نورد برعهده دارد، 
افزود: با توجه به دبى باالى ســیال، الزم است تمامى 
قطعات این پمپ از جمله شــافت اصلى نهایت دقت و 

کیفیت الزم را داشته باشند. 
مســیب صفیــان بلداجى با اشــاره به این که شــافت 
اصلى کــه پروانه ها بــر روى آن مونتاژ مى شــوند، در 
حین کار با ســرعت باالى 4200 دور بــر دقیقه دوران 
مى کند، ادامــه داد: وجود هرگونه مغایــرت در رعایت 
تلرانس هاى ابعادى و هندسى، از جمله تلرانس لنگى و 
متریال مى تواند خرابى زود هنگام پمپ و توقف خط را به 

دنبال داشته باشد.
وى در تشریح روند بومى ســازى این شافت در کارگاه 
ماشین  افزار تعمیرگاه مرکزى فوالد مبارکه تصریح کرد: 

طى سال هاى گذشته، بســیارى از شرکت هاى داخلى 
براى ساخت این شافت تالش کردند که هر بار به دالیل 
مختلفى نتیجه مطلوب به دست نیامده بود، تا این که با 
توجه به نیــاز اضطرارى خط تولیــد و مباحث مربوط به 

تحریم، ساخت این قطعه در کارگاه ماشین افزار در دستور 
کار قرار گرفت.

■■■
سرپرست کارگاه ماشین  افزار تعمیرگاه مرکزى در همین 

رابطه خاطرنشــان کرد: با بررسى نقشــه هاى اصلى و 
مهندسى معکوس شده، ابتدا نقشه کامل براساس نمونه 
اصلى با همکارى واحد مهندســى معکوس تهیه شد و 

مراحل ساخت آن آغاز شد.

براى اولین بار در کشور انجام شد؛ 

بومى سازى «شافت پمپ پوسته زدا» در فوالد مبارکه

درختان خشکیده 
 شاهین شهر  جان دوباره

 مى گیرند

على عرب، مدیرعامل ســازمان سیما، منظر و 
فضاى سبز شهردارى شــاهین شهر گفت: این 
سازمان به همت هنرمندان در طرحى ابتکارى، 
به هنر پیکرتراشــى درختان خشکیده شهر در 
همان مکان ها و در قالب مجســمه هاى چوبى 
پرداخته که خوشبختانه با استقبال خوبى از سوى 

شهروندان مواجه شده است.
وى با اشــاره به انتخاب پیکرها در سطح شهر 
گفت: هم اکنون در گلزار شهداى شهر طرحى از 
دو کبوتر و پالك، در بلوار اصلى شهر طرح پرنده 
شاهین در راستاى نماد شاهین شهر و  همچنین 
در جنب یک مؤسسه فرهنگى نوجوانان در شهر، 
یک شــخصیت کارتونى بــر روى درخت پیکر 

تراشى شده است.

انتصاب معاون جدید ادارى 
مالى تأمین اجتماعى استان 

«حمید ایروانى» معــاون ادارى مالى اداره کل 
تأمین اجتماعى استان اصفهان شد. 

ایروانى که قبال در ســمت رئیــس اداره روابط 
عمومى اداره کل تامین اجتماعى استان اصفهان 
مشغول فعالیت بود، به عنوان معاون ادارى مالى 
اداره کل استان منصوب شد.  شایان ذکر است« 
سید ابراهیم حسینى» معاون ادارى مالى سابق 
به سمت رئیس شعبه یک اصفهان منصوب شد.

اقدامات شهردارى اردستان 
در فصل سرما

 با توجه به شــروع فصل هرس درختان فضاى 
سبز، اقدامات ذیل در واحد فضاى سبز شهردارى 

اردستان در دست اجرا مى باشد:
1-هرس و سر بردارى درختان فضاى سبز

2-قطــع درختان مســن واقع در مســیر ها به 
دلیل احتمال شکســتگى و خطر براى عابران و 
رهگذران، هرس نامناســب توسط اداره برق در 
سال هاى قبل و عدم توازن درختان، شکایت و 
نارضایتى مردمى به دلیل برگ ریزى بیش از حد 

با توجه به سن باال و یا خشکى درختان
3- شخم و به هم زدن سطح خاك و کود دهى 

پاییزه درختان
4-جایگزینى درختان فرسوده و مسن با گیاهان 

جدید و سازگار با منطقه


