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همه چیز درباره باال و پایین رفتن از پلههشدار درباره احتمال شیوع بیمارى آنفلوآنزاى پرندگانماجراى «عمو پورنگ» و ازدواج با دختر هندىمدارس غیرانتفاعى اجاره اى بسته مى شوند برخى گزینه ها به ذوب آهن برنامه دادند سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

سرتان را 
گرم نگه دارید

صادرات مواد خام کمک به طراحان تحریم است
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سرنوشت کاخ جهان نما 
حین کف سازى چهارباغ

جزئیات خبر
 دستگیرى هنجارشکنـان 

در یک هتل اصفهان

مجلس افزایش 
15 درصدى حقـوق را 

نمى پذیرد
پیشنهاد

 تعطیلى مدارس 
در 2 بازه 15 روزه

یکى از مهمترین روش هاى پیشگیرى از سرما خوردگى، به ویژه در کودکان 
پوشاندن سر و گردن است. یکى از پزشکان عمومى در مهاباد مى گوید: 

پوشاندن سر یکى از ساده ترین روش هاى پیشگیرى از سرما خوردگى 
است.  ناحیه سر و گردن یکى از راه هاى ورود سرما به بدن...

مدیرکل ســتاد مدیریت بحران استان اصفهان 
درباره تعطیلى مدارس به علــت آلودگى هوا با 
بیان اینکه اداره کل هواشناســى موظف است 
از 96 ســاعت قبل وضعیت کلى هــوا را اعالم 
کند، افزود: میــزان آالینده هاى جــوى نیاز به 
پایش لحظه اى دارد کــه در کارگروه اضطرار و 
با بررسى برآوردهاى سه ســازمان هواشناسى، 
محیط زیســت و مرکز بهداشــت نتیجه گیرى 
خواهد شــد و بر همین پایش لحظه اى تعطیلى 
مدارس اعالم مى شــود که گاه ایــن نتیجه تا 
دیروقت تعیین و گروه هاى سنى خاصى را شامل 

مى شود و...

4 زیر پل شیخ صدوق زیر پل شیخ صدوق 33 متر فرو نشست متر فرو نشست
فرسودگى خطوط فاضالب در خیابان میر حادثه آفریدفرسودگى خطوط فاضالب در خیابان میر حادثه آفرید
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انتقادهاى تند معاون خرید ذوب آهن اصفهان از سیاست صادرات سنگ آهن مورد نیاز این شرکت: 

سارا بهرامى
 دبل مى کند؟

سپاهان با اینها مى خواهد قوى تر شود
قبل از باز شدن پنجره زمستانى نقل و انتقاالت لیگ برتر گمانه زنى 
و شایعات جابه جایى مهره هاى مشهور حاضر در این رقابت ها نقل 
محافل شــده بود. در این بین شــایعات داغ بار دیگر اطراف اردوى 
تیم هاى بزرگ و پرطرفدار که دست بر قضا از مدعیان قهرمانى این 
فصل نیز هستند، بیشتر از همه تیم ها شنیده شد از جمله جابه جایى 

بازیکن میان دو رقیب دیرینه و سنتى در اتوبان تهران - اصفهان.
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

2درصد اصفهانى هاى 
10 تا 49 سال 
 بى سوادنـــد

معاون آموزش و پرورش خبر داد

«دورهمِى» میلیاردِى مهران مدیرى در تلویزیون!
افشاگرى روزنامه اصولگرا
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او حاال از این القاب او حاال از این القاب 
عبور کرده استتترکروععبور کرده استعبور کرده است

آگهى تجدید مزایده
سازمان عمران زاینده رود به استناد آیین نامه معامالت سازمان و مصوبه هیأت مدیره محترم در نظر دارد نسبت به فروش 9 پالك زمین ویالیى واقع در دهکده فرهنگى تفریحى زاینده 
رود چادگان  بر اساس صرفه و صالح سازمان از طریق مزایده عمومى اقدام نماید لذا متقاضیان میتوانند از تاریخ انتشار آگهى و در ساعات ادارى جهت بازدید از پالك هاى مزایده به 

واحد فنى دهکده فرهنگى تفریحى زاینده رود واقع در دو کیلو مترى شهر چادگان مراجعه نمایند.  
بدین وسیله از کلیه متقاضیان حقیقى و حقوقى دعوت مى شود در صورت تمایل و دارا بودن شرایط الزم با در نظر گرفتن مراتب زیردر مزایده شرکت نمایند.

1-موضوع مزایده عبارت است از فروش 9  پالك زمین ویالیى طبق شرح  زیر:

2-محل دریافت اسناد مزایده دفتر امور حقوقى و قراردادهاى سازمان: اصفهان، خیابان 22 بهمن، مجموعه ادارى امیرکبیر، ساختمان ادارى است.
3- زمان دریافت اسناد مزایده از تاریخ  نشر آگهى در روزنامه تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ98/10/14 است.

1-3- پیشنهاد دهندگان براى دریافت اسناد، نقشه و مشخصات مبلغ 2,000,000 ریال به     حساب شماره 0105526752002 نزد بانک ملى شعبه غدیر اصفهان واریز و فیش مربوطه را 
به امور مالى سازمان ارائه تا اسناد، نقشه و مشخصات مربوطه تحویل گردد.

4-تسلیم پیشنهادها: پیشنهاددهندگان باید پیشنهادهاى خود را تا پایان ساعت اداري روز شنبه مورخ 98/10/14به آدرس: اصفهان، خیابان 22 بهمن، مجموعه ادارى امیرکبیر، 
ساختمان ادارى سازمان به دبیرخانه سازمان تسلیم نمایند. 

5- تاریخ گشایش پیشنهادها: کمیسیون عالى معامالت درساعت  15 روز یکشنبه مورخ 98/10/15جهت گشایش پیشنهادها در محل دفتر مدیر عامل سازمان تشکیل مى شود.
6- مبلغ تضمین شرکت در هر کدام از مزایده ها ى مذکور معادل 5٪ درصد قیمت کل پایه کارشناسى مزایده مربوطه مى باشد که باید  به حساب شماره 0108615001000 نزد بانک ملى 

شعبه غدیر اصفهان واریز و فیش مربوطه را طبق دستورالعمل داخل پاکت (الف) اسناد مزایده قرار دهند.
7- به پیشنهادهاى فاقد سپرده، سپرده هاى مخدوش، سپرده هاى کم تر از میزان مقرر، چک شخصى و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.

8-کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه  پیشنهادها مختار است.
9- سایر  اطالعات و جزییات در  اسناد مزایده مندرج است.

10- هزینه آگهى به عهده برنده مزایده است. 
11-این آگهى تابع قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتى مصوب دیماه 1337 مى باشد.

نوبت دوم

توضیحاتقیمت پایه کارشناسى (ریال)متراژشماره زمین ردیف
125-23665/238,650,000,000
226-20766/6312,200,000,000
332-61015/8818,200,000,000
432-7894/5714,300,000,000
528-31917/8816,500,000,000
632-19112915,800,000,000
732-201173/30.15,300,000,000
832-21843/6111,800,000,000
932-221237/8519,800,000,000

   حمیدرضا جوادى-مدیر عامل سازمان عمران زاینده رود

www.sozi.ir  :آدرس سایت سازمان
info@sozi.ir :ایمیل سازمان

تلفن سازمان:32673080 -031و031-32673010

www.sozi.ir  :آدرس سایت سازمانr
info@sozi.ir :ایمیل سازمانr

تلفن سازمان:32673080-031و031-32673010

ر ب
ى دبل مى ک کبل کدبلمىکدبلم ل

دکان 
 :

آگهى مناقصه
شهردارى نجف آباد در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 98/2452 مورخ 98/08/12 شوراى محترم اسالمى شهر، 
عملیات پیاده روسازى معابر شهردارى منطقه یک را با برآورد تقریبى اولیه به مبلغ 5/500/000/000 ریال بدون تعدیل 
و مابه التفاوت، از محل اعتبارات عمرانى سال 1398 شهردارى نجف آباد و بر اساس فهرست بهاء ابنیه و راه و باند سال 

1398 به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. 
شرایط شرکت در مناقصه: شرکت کنندگان باید داراى رزومه کارى مرتبط و تجهیزات و ماشین آالت متناسب با موضوع 
مناقصه بوده و همچنین داراى صالحیت و رتبه بندى الزم (حداقل پایه پنج در رشته هاى ابنیه و راه و ترابرى) از معاونت 

برنامه ریزى و نظارت راهبردى ریاست جمهورى باشند.
مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: از واجدین شرایط دعوت مى شود جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد 
مناقصه، با همراه داشتن مدارك و  رزومه شرکت، تا پایان وقت ادارى روز سه شنبه مورخ 98/10/17 به امور قراردادهاى 

شهردارى نجف آباد مراجعه نمایند.
شرکت کنندگان باید مبلغ 275/000/000 ریال را طى فیش واریزى به حساب سپرده شماره 0104544150002 شهردارى 
نجف آباد و یا معادل آن را ضمانتنامه معتبر بانکى به عنوان ضمانت شرکت در مناقصه ارائه نمایند. برندگان اول، دوم و 

سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.
ســایر اطالعات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است و شــهردارى نجف آباد در رد یا قبول یک یا کلیه 

پیشنهادات مختار مى باشد.
م الف: 704387محمد مغزى نجف آبادى- شهردار نجف آباد

نوبت اول
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شماییم همراه 
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یک عضو کمیسیون اقتصادى مجلس شوراى اسالمى 
گفت: شاید افزایش 40 درصدى حقوق کارکنان متناسب 
با نرخ تورم در توان دولت با توجه به تحریم هاى گسترده 
نباشد اما این افزایش حقوق باید حداقل 25 درصد باشد.

سید ناصر موسوى الرگانى در خصوص متناسب نبودن 
افزایش حقوق کارمندان با نرخ تورم، اظهار کرد: دولت 
باید متناســب با نرخ تورم که هم اکنون بر اساس اعالم 
مرکز آمار و بانک مرکزى باالى 40 درصد است حقوق 
کارمندان را افزایش دهد. چگونه است که باید به حقوق 
کارکنان دولت 15 درصد اضافه شود؟ وى ادامه داد: سال 
گذشته در بودجه گفتند به حقوق همه 400 هزار تومان 

اضافه شود و 10 درصد هم بر اساس حقوق و مزایایى که 
دریافت مى کنند اضافه شود که به همین قانون هم على 
رغم تصویب مجلس عمل نشد. نباید به حقوق کسى که 
پایین ترین حقوق را مى گیرد 15 درصد اضافه شود و به 
حقوق کسى هم که باالترین حقوق را دریافت مى کند 

همین 15 درصد اضافه شود.
نماینده مردم فالورجان در مجلس گفت: قطعاً مجلس در 
پیشنهاد هایى که در بودجه دارد این رقم افزایش حقوق 
را نخواهد پذیرفت و نمایندگان نظرشان براى افزایش 
حقوق کارمندان بیشتر از 15 درصد است که امیدواریم با 

رأى باال به تصویب برسد.

رئیس ســازمان مراکز و مــدارس غیردولتــى وزارت 
آموزش و پرورش درباره اجاره دادن مجوز مدارس غیر 
دولتى توسط مؤسســان این مدارس گفت: این مشکل 
از قدیم وجود داشــته اســت ولى االن روى آن بیشتر 

حساس شده ایم.
مجتبى زینى وند در ادامه افزود: رویه به این صورت است 
که برخى از افرادى که مجوز مدرســه غیردولتى دارند 
مجوز را اجاره مى دهند و فردى که فضا را اجاره مى کند 
برایش مهم نیســت که تخلفى هم انجام بدهد، چون 

کسى که با آن برخورد مى شود مؤسس است. 
وى گفت: اگر متوجه شویم که مجوزى از طرف مؤسسى 

به یک سرمایه گذار واگذار شده به عنوان مصداق تخلف 
با آن برخورد مى کنیم و جزو مواردى اســت که مدرسه 

حتماً باید تعطیل شود.
زینى وند درباره شیوه اجاره این مدارس گفت: یا شراکتى 
است و یا ماهیانه اجاره مى دهند مثًال ماهى 500 میلیون 
مدرسه را اجاره مى دهند که بســتگى به مدرسه و توان 
طرف مقابل براى اجاره مدرسه دارد. اگر پذیرش دانش 
آموز خوب باشد مبلغ اجاره مجوز باال مى رود. وى در ادامه 
تأکید کرد: به عنوان یک امر خالف قانون به شدت با این 
موضوع مخالفیم حتى اگر مدرسه آغاز به کار کرده باشد 

مجبور به تعطیلى آن هستیم.

مجلس افزایش 15 درصدى 
حقوق را نمى پذیرد

مدارس غیرانتفاعى اجاره اى 
بسته مى شوند

«اینفانتینو» به ایران مى آید
   ایسنا | رئیس فدراسیون فوتبال فیفا از سفر 
خود به ایران براى تماشاى لیگ ایران و اطمینان 
از حضور زنان در ورزشــگاه سخن گفت. «جیانى 
اینفانتینو» گفت: من به زودى در اوایل سال جدید 
میالدى به ایران خواهم رفت تا بازى هاى لیگ را 

ببینم که زنان مى توانند به ورزشگاه بروند. 

فعالً وقت هست
   جام جــم آنالین | روابــط عمومى بانک 
مرکزى اعالم کرد رمز دوم ایستا براى هموطنانى 
که تاکنون رمز دوم پویاى خود را فعال نکرده اند 
قابل استفاده است. این دسته از مشتریان الزم است 
طى روزهاى آینده نسبت به نصب اپلیکشین و یا 
تأیید شماره همراه خود براى دریافت پیامک رمز 
دوم از طریق بانک خود اقدام کنند. بانک مرکزى 
همچنین خبر داد که استفاده از «سرویس پیامک» 
براى دریافت رمز دوم پویا از هفته دوم دى ماه سال 
جارى آغاز و به تدریج با اتصال بانک هاى مختلف 

تا انتهاى دى ماه به انجام مى رسد. 

بنزین ها آالینده نیست
   ایرنــا | رئیس سازمان ملى اســتاندارد ایران 
گفت: مطابــق آزمایش هاى انجام شــده، بنزین 
تولیدى کشور از نظر شــاخص هاى گوگرد، بنزن 
و آروماتیک هــا که مى تواننــد روى آلودگى هوا 
تأثیرگذار باشد، هیچ مشکلى ندارد. نیره پیروزبخت 
افزود: آزمایش هاى اســتاندارد در همه شهرهاى 
کشور و در دو فصل گرم و سرد سال انجام مى شود 
و مطابق آزمایش ها، تاکنون کیفیت بنزین تولیدى 

هیچ مشکلى نداشته است.

مراقب باشید نسوزید!
   فــارس | رئیــس جمعیت پیشــگیرى از 
ســوختگى ایران مى گوید: بیمارانى که زیر 10 
درصد مى سوزند و سوختگى در نقاط حساس بدن 
آنها نبوده و سن خاصى ندارند، هزینه هاى زیادى 
را متحمل نمى شوند. اما وقتى میزان سوختگى از 
10 درصد باالتر مى رود، هزینه ها زیادتر مى شود؛ 
چرا که سوختگى روى کل بدن تأثیر مى گذارد. 
محمدجواد فاطمى خاطرنشان کرد: هر یک درصد 
ســوختگى، اگر فرد بیمار بخواهد خوب درمان 
شــود، پنج میلیون تومان هزینــه دارد و حداقل 
هزینه اى که براى درمان یک بیمار ســوختگى 
در صورتى که در بیمارســتان بسترى شود، 50 

میلیون تومان است.

گندمکاران
 به روحانى نامه نوشتند

   اعتماد آنالین | رئیس بنیاد ملى گندمکاران 
ضمن انتقاد از تصمیم دولت براى واردات گندم به 
کشور گفت: امسال حدود 13/5 میلیون تن گندم در 
کشور تولید شده که از این میزان 7/8 میلیون تن 
تحویل دولت شده است. عطاءا... هاشمى تصریح 
کرد: حدود ده الى 15 روز قبل ما نامه اى به رئیس 
جمهور نوشتیم و اعالم کردیم که در مدت 15 روز 
مى توانیم کسرى کشــور را تأمین کنیم و نیازى 
به واردات نیســت. اما هنوز پاسخى به این نامه و 

درخواست دریافت نکرده ایم.

چقدر بر وسعت 
دریاچه ارومیه افزوده شد؟

   تابناك | رئیس دفتر اســتانى ســتاد احیاى 
دریاچه ارومیه با اشــاره به اینکه وسعت دریاچه 
ارومیه به بیش از 2794کیلومتر مربع رسیده است، 
گفت: وســعت این دریاچه نسبت به سال گذشته 
747 کیلومتر مربع افزایش دارد. فرهاد سرخوش 
بیان کرد: تراز دریاچه نیز هم اکنون در ارتفاع 1271 
متر و 25 سانتیمترى تثبیت شده و نسبت به سال 

گذشته 71 سانتیمتر افزایش دارد. 

دولت سقوط نمى کند
   خبر آنالین |صادق خرازى، دبیرکل حزب نداى 
ایرانیان مــى گوید: رهبرى انقــالب نمى گذارند که 
دولت ســقوط کند. من احتمال این موضوع را یک 
در هزار هم نمى بینم که رهبرى اجازه دهند مجلس 
وارد استیضاح رئیس جمهورى شود مگر اینکه شرایط 
کشور به گونه اى شــود که آقاى روحانى بخواهد در 

مقابل همه چیز بایستد.

مقصر شما هستید!
   برتریــن هــا | روزنامه «کیهــان» از مواضع 
رضا رشــیدپور به شــدت انتقاد کرد. این روزنامه 
نوشــت: «رضا رشــیدپور بدون اینکه به یاد بیاورد 
او و امثــال او بــراى رأى آورى دولــت فعلــى در 
نقش یک مبلغ تمام عیار ظاهر شــدند، با چهره اى 
محزون، معضــالت کنونى را بر شــمرد و تالش 
کرد از خود چهره اى مردمى  و غمخوار نشــان دهد! 
باید خطاب به ایــن مجرى مدعــى همه چیزدانى 
گفت یکى از دالیل وجود معضالت کنونى، شــما و 
امثال شما هســتید که در انتخابات بدون مطالعه و 
صرفًا براى زدن نامزد رقیــب، به فریب دادن مردم 
و به حمایت از فرد و طیفى پرداختید که کارنامه اى

 قابل دفاع نداشتند!»

ان شاءا... قطع نمى شود
   ایلنا | معاون رئیس جمهورى با بیان اینکه قطعى 
اینترنت و اتصال آن در اختیار ما نبود، گفت: ان شــاءا... 
اینترنت جهانى قطع نمى شود. سورنا ستارى تأکید کرد: 
قطعى اینترنت مسئله اى نیست که کسى بخواهد از آن 
لذت ببرد و وقوع شرایطى که پیش آمد- قطع و وصل 
اینترنت - در اختیار ما هم نبود و سعى مى کنیم پس از 

این دیگر قطعى اینترنت نداشته باشیم.

اتهام قاچاق
 به 2 خودروساز 

   فــارس | 2 شرکت بزرگ خودروسازى و برخى 
قطعه سازان و واردکنندگان وابسته به آنها به قاچاق از 
طریق اغفال مشترى متهم شدند. پرونده قضایى این 
دو قطعه ساز سهام دار شرکت هاى بزرگ خودروسازى 
در حالى در دادگاه باز شــده اســت که برخى از این 
شرکت ها روى قطعات وارداتى چینى نام تجارى خود 
را ثبت کرده اند که طبق قانون مبارزه با قاچاق و امور 
گمرکى مصداق قاچاق و اغفال مشــترى محسوب 

مى شود. 

مردم 
دنبال تغییر نظام نیستند

   جماران | محمد هاشمى رفسنجانى گفته است: 
نارضایتى مردم از اصل نظام نیســت. این نارضایتى 
جنبه اقتصادى دارد و برداشتم این است مردم به علت 
شرایط معیشتى خود ناراضى هستند ولى اینکه فکر 
کنیم کسانى که ریختند در خیابان و شعار دادند و حتى 
ممکن است وقتى داشتند از مسیرى عبور مى کردند و 
متوجه اعتراضات شدند با آن همراهى کردند، اگر از 
خودشان هم بپرسید گمان نمى کنم که به دنبال تغییر 

نظام و حکومت بوده باشند. 

«نانسى» دیوانه است!
   آفتــاب نیــوز | رئیــس جمهــور آمریــکا در 
تازه ترین سخنرانى خود نشــان داد که تا چه اندازه از 
رأى مجلس نمایندگان براى استیضاحش خشمگین 
است او «نانسى پلوســى»، رئیس مجلس نمایندگان 
را «دیوانه» و کســانى که از او حمایــت نمى کنند را 
«احمق ترین انسان هاى روى زمین» خواند. «دونالد 
ترامپ» در ســخنانى در میان محافظــه کاران جوان 
به شــدت از مخالفان بالقوه خود انتقــاد کرد و آنان را 
«چپ گرایان افراطى» و «تندروتر از سوسیالیست ها» 

دانست.

خبرخوان

مســیح مهاجرى، مدیرمســئول روزنامــه «جمهورى 
اسالمى» در سرمقاله این روزنامه با تیتر «آیا خبر دارید» 
نوشــت: «در گرماگرم دســت و پنجه نرم کردن اقشار 
ضعیف مردم با گرانى ها و درمانــدن در پیچ و خم هاى 
دشــوار زندگى، عده اى در جلسات شــبانه، عرصه هاى 
رقابت انتخابات، کانال ها و سایت هاى فضاى مجازى و 
مجالس و محافل مذهبى، مسابقه بزرگى را براى کسب 

بیشتر قدرت و ثروت و شهرت آغاز کرده اند.
مسابقه براى ورود به مجلسى که دیگر در هیچ جاى امور 
نیســت، ولى ابزار خوبى براى رسیدن به منافع شخصى 
است و سال هاست درگیر ساختن ساختمان هاى مفصل 
است درحالى که به یک دهم آنها هم نیاز ندارد. مسابقه 
براى افزودن بر مقدار بودجــه اى که در ردیف ها به ویژه 
ردیف هاى دستگاه هاى آویزان ریخته مى شود درحالى 
که کشور در بحران اقتصادى به سر مى برد و بسیارى از 
طرح هاى عمرانى تعطیل شده اند و هنوز کپرنشینى در 
چند اســتان و محروم ماندن کودکان از مدارس و پدران 

و مادرانشــان از ابتدایى ترین امکانات زندگى همچون 
زخم هایى کارى بر پیکر نظام اسالمى به مثابه وصله هاى 

ناجور خودنمایى مى کنند...
این مردم فقیر اگر به خیابان بریزند و به کسانى که در این 
مسابقه ها شرکت کرده اند اعتراض کنند و بپرسند چرا حق 
ما را خورده اید و به این مسابقه بى پایان ادامه مى دهید، آیا 

نباید به آنها حق داد؟!
در ماهشــهر همین اتفاق افتاد ولى ما فقط کســانى را 
مى بینیم که بر موج اعتراضات مردمى ســوار شدند و با 
فرمان گرفتن از دشمنان براى به آتش کشیدن تأسیسات 
پتروشــیمى توطئه کردند. چرا آن همــه محرومیت را 
نمى بینیــم؟ چرا از خود نمى پرســیم در کنــار آن همه 
تأسیسات ثروت آفرین و خانه هاى ســازمانى برخوردار 
از امکانات کامل، هزاران خانواده محروم محتاج به نان 
شب چگونه مى توانند این همه گرانى و سختى معیشت 
را تحمل کننــد؟ آیا بازهم ادامه این مســابقه ها را جایز 

مى دانید؟!

معاون ســرمایه گذارى و گردشــگرى اداره کل میراث 
فرهنگى، گردشگرى و صنایع دستى اصفهان خبر انجام 

اعمال هنجارشکنانه  و غیراخالقى توسط یک باند در هتلى 
در شهر اصفهان را تکذیب کرد.

سیدعلى صالح درخشان گفت: متأسفانه در روزهاى اخیر 
شاهد انتشار خبرى در فضاى مجازى مبنى بر رهگیرى 
و دستگیرى اعضاى یک باند توســط نیروهاى امنیتى 
بودیم که در هتلــى در اصفهان اقدام بــه انجام اعمال 
هنجارشکنانه  غیراخالقى مى کردند. نتایج بررسى ها نشان 
مى دهد که اعضاى این باند در چند هفته گذشته در یک 

منزل مسکونى در جنب یکى از هتل هاى اصفهان، جنب 
ساحل زاینده رود اقدام به تجمع و مبادرت به انجام اعمال 
غیراخالقى و هنجارشکنانه مى کردند. وى تصریح کرد: 
مأموران امنیتى پس از رهگیرى اعضاى باند  و احراز وقوع 
جرم توسط اعضاى این باند، با حکم قضایى پس از ورود به 

این منزل مسکونى اقدام به دستگیرى کردند.
علیرضا رئیسى، نایب رئیس جامعه هتلداران اصفهان نیز 
درباره چگونگى دســتگیرى تعدادى از اعضاى این باند 

در یک هتل اصفهان گفت: مأموران امنیتى با رهگیرى 
اعضاى این باند متوجه شدند که تعدادى از اعضاى آن از 
شهرهاى دیگر به اصفهان سفر کرده و سپس در یکى از 
هتل هاى این شهر اقامت کرده بودند. او  افزود: با توجه به 
اینکه در زمان دستگیرى اعضاى باند، تعدادى از آنها در 
خانه مذکور حضور نداشــتند و به هتل محل اقامت خود 
رفته بودند، توسط مأموران دســتگیر و تحویل مقامات 

قضایى شدند.

آیا از اوضاع مردم فقیر خبر دارید؟
اپل با تشــکیل یک تیــم مخفى در حــال کار روى 
فناورى هــاى ماهواره اى اســت تا با ارســال  دیتا از 
ماهواره ، به طور مســتقیم دســتگاه ها را به اینترنت 
متصل کند و شبکه هاى بى ســیمى مانند واى فاى را 

پس بزند.
ده ها مهندس از صنایح مختلفى مانند هوافضا، ماهواره 
و آنتن ها استخدام شــده اند تا در یک طرح تحقیقاتى 
 Beam Data مخفى پنج ساله بتوانند روى پروژه
کار کنند. اگرچــه تالش ها به تازگــى در این پروژه 
آغاز شــده و هنوز معلوم نیســت اولین گزارش هاى 
رسمى از ســوى اپل چه زمانى اعالن مى شود یا حتى 
آیا این پروژه به نتیجه مى رســد یا خیــر؛ گزارش ها 
نشــان مى دهد تیم کوك، مدیرعامل اپل به شــدت 
عالقه مندى خود را به پروژه نشــان داده و آن را جزو 

اهداف اصلى اپل در آینده مى داند.
هدف اپل به طور واضح پرتاب اطالعات از ماهواره ها 
به سوى دستگاه هاى کاربران است تا دیگر وابستگى 

به اپراتورهاى موبایل براى اتصال به اینترنت نباشد. 
همچنین، اپل مى خواهد وابســتگى به شــبکه هاى 
بى سیم سنتى (مانند واى فاى) براى تبادل اطالعات 

میان دستگاه ها را از بین ببرد.
البته، تمام چشــم انداز اپل فقط به اینترنت ماهواره اى 
خالصه نمى شود و این شرکت زیاده خواه دنبال اهداف 
دیگرى مانند یافتن دقیق مکان دستگاه ها و کاربران 
یا دستیابى به نقشــه هاى پیشرفته و دقیق تر از طریق 

سرویس ها و ارتباطات ماهواره اى است.
اپــل در ماه هــاى اخیر ده هــا کارشــناس نرم افزار 
و ســخت افزار در حوزه هــاى مختلــف مرتبــط با 
تجهیــزات ارتباطى اســتخدام کرده اســت. چندین 
مدیــر موفــق و باتجربــه در زمینه هــاى هوافضا و 
ماهــواره هم به تیم مخفــى اپل پیوســته اند. بودجه 
تحقیقاتى اپل در ســال 2019 نزدیک به 16 میلیارد 
دالر بوده است که 14 درصد نســبت به سال گذشته

 افزایش داشت.

اینترنت ماهواره اى به واقعیت مى پیوندد؟

روزنامه اصولگراى «فرهیختگان» از قرارداد اعجاب انگیز 
ســرى جدید برنامه «دورهمى» مهران مدیرى و معاونت 
سیما خبر داده است. این روزنامه مى نویسد:  گفته مى شود 
مصطفى احمدى، تهیه کننده «دورهمى» ابتدا براى ساخت 
این ســرى از برنامه مبلغ یک میلیارد و 200 میلیون تومان 
براى هر قســمت را پیشــنهاد داد که با موافقت مرتضى 
میرباقرى، معاون ســیما همراه بود. پس از آن مسئوالن 
رده باالتر ســازمان صداوسیما نســبت به باال رفتن نرخ 
برنامه سازى در این مجموعه، متعاقب عقد چنین قراردادى، 
حساسیت نشان دادند و قرار شد این مبلغ یا حتى مبلغى باالتر 
از آن به شکلى دیگر در اختیار سازندگان «دورهمى» قرار 
بگیرد. شنیده ها حاکى از این است که قرارداد ساخت سرى 
تازه «دورهمى» در معاونت سیما به شکلى تنظیم شده است 
که براى هر قسمت حدوداً 350 میلیون تومان به تهیه کننده 
پرداخت شــود و عالوه بر آن، 30 درصد از درآمد تبلیغات 

بازرگانى قبل، حین و بعد برنامه هم به آنها تعلق بگیرد.
حاال سئوال مهم این است که عقد چنین قرارداد سنگینى 
براى «دورهمى» که برنامه اى هزینه بر نیست با چه معیارى 

صورت گرفته است؟ 

«دورهمِى» میلیاردِى مهران مدیرى در تلویزیون!

شبکه 3 سیما براى شب یلدا، ویژه برنامه 2 قسمتى با نام 
«شب آرام» را با اجراى رضا رشیدپور تدارك دیده بود که 

از همان ابتداى راه دستخوش حواشى شد.
بنا بر این گزارش، رشــیدپور در ایــن برنامه، کمپینى 

براى آزادى زندانیان با بدهى زیر 10 میلیون تومان راه 
انداخت که به مذاق برخى خوش نیامده و براى مخدوش 
کردن این کمپین دســتاویز شــایعات عجیب و غریب

 شده اند. 
در یکى از این شــایعات که متعلق به یک توئیت است، 
آمده: «آقاى رشــیدپور که داره از پولدارها براى کمک 
به زندانیان زیر ده میلیون تومن سکه جمع مى کنه یک 
میلیارد تومن دستمزد براى دو شب اجراى ویژه برنامه 

شب یلدا گرفته! خودش حاال باید چند تا سکه بده؟»
اما در همین رابطه کورش کمره اى، روابط عمومى شبکه 
3 سیما اعالم کرده است: «خبر نادرست نه تنها با آوردن 
گزاره منبع موثق اعتبار نمى گیرد بلکه اعتبار رســانه را 
خدشــه دار مى کند. براى برنامه "شب آرام" هنوز هیچ 
قراردادى با تهیه کننده بسته نشده و شایعه مبلغ دستمزد 

آقاى رشیدپور با واقعیت فاصله بسیارى دارد.»

رضا رشیدپور دستمزد میلیاردى مى گیرد؟ 

جزئیات خبر
 دستگیرى هنجارشکنان 

در یک هتل اصفهان

اسماعیل حاللى را طرفداران پرسپولیس خوب یادشان 
اســت. او متولد 1352 در تبریز است و در 118 بازى که 
در دهه 70 با لباس این تیم به زمین رفت 10 گل به ثمر 
رساند. حاللى سابقه بازى در باشگاه هاى تراکتورسازى، 
صنعت نفت، پیکان، اســتقالل اهواز و شاهین بوشهر 
را نیز دارد. در کارنامــه او  15 بازى ملى نیز به چشــم 
مى خورد. اما اشتباه نکنید؛ امروز قرار نیست به عملکرد 
ایــن بازیکن قدیمــى بپردازیم بلکه بهانــه نام آوردن 
از اســماعیل حاللى، مطلبى اســت که روزنامه «خبر 
ورزشى» دیروز منتشــر کرد؛ مطلبى در ارتباط با خاطره 
اسماعیل حاللى از «خفاش شــب» یا همان غالمرضا 
خوشرو، قاتل ســریالى که در دهه 70 چندین زن را به 
قتل رساند و ســر و صداى زیادى در رسانه ها به پا کرد. 
خوشرو مى گفت دستیارى به نام حمید رسولى دارد که به 
ادعاى خودش در قتل ها و سرقت ها کنار دستش بوده اما 
هیچگاه این فرد پیدا نشد و «خفاش شب» به دروغگویى 

براى انحراف در پرونده متهم شد.
اما این خاطره اسماعیل حاللى که به قول «خبرورزشى»، 
هم ترسناك است و هم شنیدنى، نشان مى دهد ظاهراً 
چنین فردى وجود داشته است. خاطره حاللى را بخوانید 
با این توضیح که بازیکن اسبق پرسپولیس گفته آن را تا 

به حال جایى تعریف نکرده است: 
«اوایل دهه 70 من تازه یک خانه خریده بودم در آن طرف 
دهکده المپیک. خانه خواهرم در غرب تهران بود و من 
شب آنجا بودم، ولى تصمیم گرفتم به خانه خودم بروم. 
خواهرم چند بار گفت: بمان، ولى مى خواســتم بروم. آن 

وقت ها غرب تهران خانه هاى زیادى نداشت. یادم هست 
وقتى از خانه خواهرم بیــرون آمدم همه جا تاریک بود و 
خالصه من لب خیابان رفتم تا تاکسى سوار شوم. خیلى 
منتظر ماندم تا اینکه یک پیکان درب و داغان جلویم نگه 

داشت. تا سوار ماشین شدم فهمیدم این ماشین داستان 
دارد. یادم هســت قدیم یک بچه محل داشتیم شر بود. 
او دستگیره هاى در ماشــین را از داخل کنده بود. یعنى 
شما وقتى سوار مى شدى، نمى توانستى پیاده شوى مگر 

اینکه خودش پیاده مى شــد و در را از بیرون باز مى کرد. 
آن پیکان هم دقیقًا همینطور بود. دو نفر جلو نشســته 
بودند. من سعى کردم خودم را نبازم. راننده از آیینه مدام 
به من نگاه مى کرد. لباس پرسپولیس تنم بود، ساکم هم 
همراهم. راننده به من گفت: فوتبال بازى مى کنى؟ بدون 
اینکه مکثى کنم گفتم من بازیکن پرســپولیس هستم. 
حاال هیچ وقت این را نمى گفتم ولى یک لحظه احساس 
کردم این را بگویم به نفعم مى شــود. به من گفت: چى 
همراهــت دارى؟ من خودم را به کوچــه على چپ زدم 
ولى دوباره ادامه داد. جیبم را بیرون ریختم و گفتم فقط 
چند هزار تومان پــول دارم، همین. زیاد پول تو جیبمان 
نمى گذاشتیم. رفیقش گفت: ساکت را باز کن. ساك را باز 
کردم دید لباس تمرینى ام است و بو مى دهد، گفت: ببند. 
قشنگ چهره راننده در ذهنم هست. رفتیم تا به میدانى 
رســیدیم که با خانه من حدوداً دو سه کیلومترى فاصله 
داشت. همدست راننده پیاده شد، در را باز کرد و من هم 
پیاده شدم. باورتان نمى شود، اینقدر ترسیده بودم که یک 
نفس تا دم در خانه ام دویدم. گفتم خدایا عجب اشتباهى 
کردم. بنده خدا خواهرم چند بار به من گفت بمان. فکر 
کنم حول و حوش یک ماه و خرده اى بعد از این ماجرا بود 
که گفتند "خفاش شــب" را گرفتند. من عکسش را که 
دیدم درجا شــناختم. دقیقًا همان کسى بود که من سوار 
ماشینش شدم. قشنگ چهره اش در یادم بود و هست. آنها 
دنبال خانم ها بودند ولى آن شب فکر مى کردند مى توانند 
از من دزدى کنند. چندى بعد هم او را اعدام کردند و یادم 

هست که چقدر ماجرا سر و صدا کرد.»

خاطره بازیکن سابق پرسپولیس و اشاره او به همدست قاتلى که هیچ وقت پیدا نشد

حاللى: من سوار ماشین «خفاش شب» شدم



استاناستان 03033655 سال  شانزدهمدوشنبه  2 دى  ماه   1398

گاز گرفتگى 6 عضو
 یک خانواده 

سـخنگوى مرکـز اورژانـس اسـتان اصفهـان از 
مسمومیت شـش نفر بر اثر گازگرفتگى در نجف آباد 
خبرداد. عباس عابدى اظهار کرد: این حادثه در ساعت 
19:11 دقیقه عصر روز شـنبه به مرکز اورژانس 115 
اعالم شد. وى گفت: این حادثه به دلیل مسمومیت بر 
اثر نشتى لوله بخارى در منزل مسکونى در نجف آباد 
اتفاق افتاده است که شش نفر از اعضاى یک خانواده 
مسـموم شـدند که دو نفر از آنها به صورت سـرپایى 
درمان شدند. وى اضافه کرد: مسمومین این حادثه دو 
زن 35 و 58 ساله، دو کودك 9 و 5 ساله و دو شیرخوار 

9 ماهه بوده اند.

17 حادثه ناشى از 
نصب کپسول خودروها 

مدیرعامـل سـازمان آتش نشـانى و خدمـات ایمنى 
شـهردارى اصفهان با اشـاره به وقوع حوادث مرتبط 
با انفجار در خودروهاى گازسوز غیراستاندارد در شهر 
اصفهان، اظهار کرد: در سه ماهه سوم امسال 17 مورد 
حادثه ناشى از نصب و اسـتفاده غیراسـتاندارد از گاز 
خودروها داشـتیم که 12 مورد آن نشتى گاز و 5 مورد 
انفجار داخل خودرو را شامل مى شود. محسن گالبى 
تصریح کرد: در این مدت به دلیل نصب غیراستاندارد 
کپسول گاز در خودروها، سـه نفر مجروح و به مراکز 

درمانى شهر تحویل شده اند.

فرسودگى شبکه آب شرب 
منظریه

شـهردار منظریه با اشـاره به فرسـودگى شـبکه آب 
شرب این شـهر از اختصاص بیسـت میلیارد ریال به 
طرح تعویض، بهسازى و نوسـازى آن خبر داد. على 
مرتضوى با اشـاره به شـروع طرح تعویض، بهسازى 
و نوسازى شـبکه فرسـوده آب شـرب، اظهار کرد: با 
مشـارکت شـهردارى و اداره آب و فاضالب استان و 
شهرسـتان، مبلغ 20 میلیارد ریال به پروژه تعویض، 
بهسـازى و نوسازى شـبکه آب شرب شـهر در سال 
98 تخصیص داده شـد و عملیات اجرایـى این طرح 

آغاز شد.

همه بانک هاى اصفهان به 
چرخه فعالیت بازگشته اند

معاون هماهنگى امور اقتصادى اسـتاندار اصفهان با 
اشـاره به خسـارت دیدن تعدادى از شعب بانک هاى 
اسـتان اصفهـان در جریـان اعتراضات اخیـر در پى 
افزایش نرخ بنزین، اظهار کرد: خسارت وارده به تمام 
شعب بانک هاى مختلف در جریان اعتراضات اخیر، 
احصاء شده اسـت. همچنین خسارت بانک هایى که 
پیش از شـکل گیـرى اعتراضـات بیمه شـده بودند، 

توسط بیمه ها پرداخت شده است.
سید حسن قاضى عسگر با بیان اینکه تمام بانک هاى 
آسیب دیده در روند اعتراضات اخیر به چرخه فعالیت 
بازگشته اند، تصریح کرد: قصد داریم با عبرت گرفتن 
از اتفاقات اخیـر و بکارگیرى شـیوه هاى نوین تامین 
امنیت و حفاظـت اماکـن عمومى در نظـام حفاظت 
فیزیکى شعبه هاى بانکى استان اصفهان، از تکرار این 

حوادث در اصفهان جلوگیرى کنیم.

بازدید 140 دانش آموز از 
دانشگاه آزاد واحد اصفهان

در ادامـه سلسـله بازدیدهـاى دانـش آمـوزى 
دبیرسـتان هاى اسـتان اصفهان، بیش از 140 نفر از 
دانش آموزان دبیرسـتان امام صادق(ع) در راسـتاى 
آشنایى با دانشـگاه آزاد اسالمى، رشـته ها، امکانات 
و تجهیزات و فرصت هاى شـغلى آن از دانشگاه آزاد 
اسـالمى واحد اصفهان(خوراسـگان) بازدید کردند.  
اصغر عالمیان مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومى 
واحد اصفهان در ایـن خصوص گفت ایـن بار دانش 
آموزان دبیرسـتان امـام صادق(ع) وابسـته بـه بنیاد 
فرهنگى امام صادق(ع) از کارگاه ها، مجموعه گلخانه هاى 

تحقیقاتى و آزمایشگاه هاى واحد بازدید کردند.

خبر

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان گفت: با 
هر بار تردد از مقابل سامانه هاى هوشمند، براى متخلفانى 
که طرح زوج و فرد را رعایت نکرده  و یا برچسب معاینه 

فنى ندارند، مبلغ 50 هزار تومان جریمه ثبت مى شود.
داریوش امانى با اشاره به اجرایى شدن طرح زوج و فرد 
خودروها از در منازل، اظهار کــرد: در حال حاضر طرح 
ممنوعیت ترافیکى زوج و فرد با 22 ســامانه فعال، تردد 
خودروها در  منطقه مرکزى شــهر را بررســى مى کند. 
وى ادامه داد: در اواخر هفته، ســه سامانه فعال دیگر به 
سامانه هاى فعال در محدوده مرکزى شهر اضافه خواهد 
شد. وى با اشــاره به مصوبه کمیته اضطرار آلودگى هوا 

در اســتاندارى اصفهان گفت: براســاس این مصوبه، 
قرار است از تمامى دوربین هاى ســطح شهر به عنوان
 سامانه هوشمند ترافیکى استفاده شود، با اجرایى شدن 
این مصوبه مى توانیم طرح زوج و فرد را از در منازل اجرا 

کنیم.
معاون حمــل و نقــل و ترافیک شــهردارى اصفهان 
خاطرنشان کرد: بر اساس برآوردهاى پیش بینى شده، 
اقدامات سخت افزارى و نرم افزارى در راستاى اجرایى 
شدن طرح زوج و فرد در حال پیگیرى است و در تالش 
هستیم در حداقل زمان ممکن با اجراى این طرح، کیفیت 

هواى شهر را بهبود دهیم.

مدیرکل ستاد مدیریت بحران اســتان اصفهان درباره 
تعطیلى مدارس به علت آلودگــى هوا با بیان اینکه اداره 
کل هواشناسى موظف است از 96 ساعت قبل وضعیت 
کلى هوا را اعالم کند، افــزود: میزان آالینده هاى جوى 
نیاز به پایش لحظه اى دارد کــه در کارگروه اضطرار و با 
بررسى برآوردهاى سه سازمان هواشناسى، محیط زیست 
و مرکز بهداشت نتیجه گیرى خواهد شد و بر همین پایش 
لحظه اى تعطیلى مدارس اعالم مى شــود که گاه این 
نتیجه تا دیروقت تعیین و گروه هاى سنى خاصى را شامل 

مى شود و به اطالع عموم رسانده مى شود.
منصور شیشه فروش با بیان اینکه آلودگى هوا تا بهمن 

ماه ادامه خواهد داشت به درخواست و پیشنهادى که به 
معاونت پیش بینى و پیشگیرى سازمان مدیریت بحران 
کشور داشت اشــاره اى کرد و افزود: در این درخواست 
پیشنهاد شــد براى شهرســتان هاى متأثر از آلودگى 
هوا طرح تعطیالت زمســتانه به مدت یــک ماه در دو 
بــازه 15 روزه در فصول پاییز و زمســتان براى مقاطع 
تحصیلى آموزش و پرورش پیش بینى شود و به جاى آن 

از تعطیالت تابستانى به همان میزان کسر شود.
وى گفــت: ایــن موضــوع در حد پیشــنهاد اســت

 و به منظور کارشناســى به وزارت آمــوزش و پرورش 
منعکس مى شود.

پیشنهاد تعطیلى مدارس 
در 2 بازه 15 روزه

مقدمات ثبت تخلف
 طرح زوج و فرد از در منازل 

«به مناسبت هفته ســوادآموزى(7- 1 دى) ، همایش 
تجلیــل از دســتگاه ها، مســئوالن ســوادآموزى، 
آموزش دهندگان برتر شرکت کننده در جشنواره تدریس 
برتر با حضور معاون وزیر آموزش و پرورش، چهارم دى 
ماه سال جارى در خانه معلم شــماره 3 برگزار خواهد 

شد.»
معاون ســوادآموزى اداره کل آموزش و پرورش استان 
اصفهان در جمع خبرنگاران ایــن مطلب را اعالم کرد 
و گفت: بر اساس سرشمارى سال 95، جمعیت بى سواد 
کشور 2/7 میلیون نفر بود که سهم استان اصفهان 102 
هزار نفر بود که البته این میزان امروز به کمتر از 60 هزار 
نفر رســیده و در حقیقت امروز در اســتان اصفهان 98 
درصد مردم باسواد و کمتر از 2 درصد در جامعه هدف که 

سنین ده تا 49 سال است بى سواد هستند.
بهمن امیدقائمى با بیان اینکه باســوادى کل جمعیت 
به علت تــرك تحصیل، عــدم انگیزه مناســب براى 
یادگیرى، مهاجرت و... میسر نیست، افزود: 18 دستگاه 
در سوادآموزى با ما تفاهمنامه دارند اما آنگونه که باید در 

این راستا همکارى نمى کنند. البته ما شوراى پشتیبانى 
ســوادآموزى با ریاســت اســتاندار و در شهرستان ها 
با ریاســت فرمانــداران را داریم که تاکنــون به لطف 
استانداران و فرمانداران، استان اصفهان در سوادآموزى 
رتبه برتر کشور در شوراى پشتیبانى سوادآموزى کشور 

را به خود اختصاص داده است.
معاون ســوادآموزى اداره کل آموزش و پرورش استان 
اصفهان گفت: امسال چهلمین سالروز تأسیس نهضت 
سوادآموزى در کشــور بوده و ما باید امروز سواد را که 
خواندن و نوشتن و حساب کردن براى جامعه هدف که 
سنین ده تا 49 سال است در جامعه ترویج دهیم. این در 
حالى است که میزان باسوادى از 47 درصد در گذشته و 
امروز به بیش از 95 درصد در کشور و 98 درصد در استان 

اصفهان رسیده است.
امیدقائمى استان اصفهان را جزو پنج استان برتر باسواد 
کشور خواند و گفت: 80 درصد سوادآموزان ما زنان و 20 
درصد مردان هستند که البته اشتغال، بى انگیزگى و... از 
جمله دالیل عدم استقبال مطلوب مردان از کالس هاى 

نهضت سوادآموزى است.

وى مى گوید: با اقدامات انجام شده نهضت سوادآموزى 
در کشور تاکنون یک میلیون و 329 هزار و 320 نفر از 
افراد الزم التعلیم بازمانده از تحصیل، طى 14 سال اخیر، 

مدرك گرفته و ادامه تحصیل دادند.
معاون ســوادآموزى اداره کل آموزش و پرورش استان 
اصفهــان از راه انــدازى 14 مرکز یادگیــرى محلى 
در اســتان اصفهان خبر داد و گفت: یکــى از اقدامات 
مؤثر در کشور و به تبع آن در استان اصفهان، راه اندازى
 مراکز یادگیرى محلى بوده اســت و در ســطح کشور
 بیــش از 350 مرکــز یادگیــرى محلى ایجاد شــده 

است.
امیدقائمى گفت: در مراکز یادگیــرى محلى عالوه بر 
ســوادآموزى، فراگیرى مهارت، حرفه و اشتغال انجام 
مى شود. بنابراین مى طلبد تا دستگاه هاى اجرایى استان 
همکارى کنند. این در حالى اســت که مراکز یادگیرى 
محلى در استان اصفهان نسبت به دیگر استان ها داراى 

کیفیت مطلوب ترى است.
وى خاطرنشــان کرد: با واگذارى فعالیت ها به بخش 
خصوصى، امــروز فعالیت هاى نهضت ســوادآموزى 

در 28 مؤسســه آموزشــى با 685 آموزش دهنده و 98 
نفــر از معلمان، ســوادآموزى به بى ســوادان صورت

 مى پذیرد.
معاون ســوادآموزى اداره کل آموزش و پرورش استان 
اصفهان گفت: امسال از سهمیه استان اصفهان در جذب 
14 هزار نفر بى سواد براى سوادآموزى تاکنون 60 درصد 
تحت پوشــش قرار گرفته و پیش بینى مى شود تا پایان 

سال جارى به بیش از 80 درصد برسد.
امیدقائمــى بــا بیــان اینکه در ســال جــارى و در 
دوره هاى آمــوزش ایرانیان، اتباع و کمیســاریا و دوره 
انتقال در مجمــوع 7710 نفر آمــوزش دیدند، افزود: 
ســوادآموزى اســتان اصفهان در کنــار فعالیت هاى 
اصلى، ده طرح مکمل هم شــامل خواندن با خانواده، 
طرح اولیاى بى ســواد، طــرح عشــایر و... را اجرایى

 مى کند.
وى افــزود: نهضت ســوادآموزى تاکنون 14 شــهید 
آموزشیار را تقدیم انقالب اسالمى کرده که ما براى آنها 

یادمان هم برگزار کردیم.
معاون ســوادآموزى اداره کل آموزش و پرورش استان 

اصفهان، از اجراى طرح کلید بهشــت خبر داد و گفت: 
طرح کلید بهشت با هدف روان خواندن، صحیح خواندن 
و یادگیرى آداب و احکام نماز در نهضت ســوادآموزى 
اســتان بوده و 100 درصد در کالس هاى سوادآموزى 

استان اجرا مى شود.
امیدقائمى عدم استقبال بى ســوادان براى شرکت در 
دوره هاى آموزشــى، عدم وجود اطالعات رســمى از 
بى سوادان و ارائه آن از سوى ســازمان برنامه و بودجه 
و آمار، عدم پشــتیبانى بــراى تأمین اعتبــارات براى
 تشــویق و ترغیــب ســوادآموزان و... را از جملــه 
مشکالت برشــمرد و گفت: در راســتاى شناسایى و 
جــذب اولیــاى بى ســواد دانش آمــوزان، نهضــت 
سوادآموزى فعالیت هاى خوبى داشته است به گونه اى 
که تعداد اولیاى بى ســواد دانش آموزان در ســال 94، 
هفده  هزار اولیا بود که این تعداد در حال حاضر به کمتر 
از 2000 نفر رسیده اســت. البته از این به بعد نیز به نظر 
مى رسد جذب بى سواد براى سوادآموزى باید یک الزام 
باشــد و از طرق قانونى این امر مدنظر قــرار گیرد تا به 

دانایى در کشور بیش از پیش کمک شود. 

صد و هفتمین جلسه علنى شوراى شهر اصفهان صبح 
دیروز (یک شنبه 1 دى) در حالى برگزار شد که آلودگى 
این روزهاى هواى شــهر اصفهان کــه باعث تعطیلى 
مدارس براى دومیــن روز متوالى شــده، محور اصلى 

نطق ها و تذکرات اعضاى شوراى شهر اصفهان بود.

پیشــنهاد اجراى طرح زوج و فرد از در منــازل، انتقاد 
از نبــود آمادگــى الزم و ناهماهنگى مدیــران براى 
مواجهه با شرایط آلودگى هوا و اعالم تعطیلى مدارس، 
توقف اجراى طــرح جامع کاهش آلودگــى هوا که در 
مدیریت گذشــته استان دنبال مى شــد و گالیه از بى 
توجهى و عادى شدن معضل آلودگى هواى کالنشهر 
اصفهان از دغدغه هاى اصلى شورایى ها در این جلسه 

بود.
گفتنى اســت؛ بى توجهى به آلودگى هوا و منابع خاکى 
شهر، نگرانى از وضعیت واگذارى موزه علیقلى آقا، نبود 
گوش شنوا براى تهدیدات آلودگى هوا و عادت کردن به 
این شرایط از تذکرات اعضاى شوراى شهر اصفهان در 

جلسه این هفته بود.

نایب رئیس هیئت موتورســوارى و اتومبیلرانى استان 
اصفهــان گفــت: رشــته موتورســوارى هزینه هاى 
ســنگینى دارد که یکــى از بزرگ ترین مشــکالت و
 چالش هاى این رشته ورزشى براى بانوان موتورسوار 

اصفهانى است.
زهرا پیکان پور افزود: رشــته موتورســوارى در بخش 
بانوان نوپاســت و حدود دو ســال اســت که شــکل 
گرفته و تنها ده بانوى اصفهانى در این رشــته فعالیت 

دارند. 
وى با بیان اینکه موتورسوارى حتى بیش از اتومبیلرانى 
در میان بانوان مورد اســتقبال قرار گرفته است ادامه 
داد: بــه دلیل باال بــودن هزینه هاى فعالیــت در این 
رشــته پرهیجان، مــا در ایــن بخش ریــزش داریم 

و بانوان پس از گذشــت مدتــى از این رشــته خارج
 مى شوند.

نایــب رئیــس هیئــت موتورســوارى و اتومبیلرانى 
اســتان اصفهان تصریــح کــرد: با کمــک یکى از 
مربیــان موتورســوارى و با هزینه شــخصى وى، در 
بخش کراس حرفه اى یک  دســتگاه موتورســیکلت 
در اختیار فراگیران این رشــته قرار گرفتــه تا بتوانند

چندیــن جلســه با ایــن موتورســیکلت بــه تمرین 
بپردازند. 

وى با تأکید بر اینکه این موتورســیکلت براى استفاده 
همه بانــوان فراگیــر کفایت نمى کنــد و بانوان براى 
حضور در مسابقات باید داراى موتورسیکلت شخصى 
باشند عنوان کرد: موتورسیکلت هاى قانونى و سنددار 

بــاالى 200 میلیون تومــان  هزینه دارد کــه بانوان 
توان تهیه آن را ندارند.

نایــب رئیــس هیئــت موتورســوارى و اتومبیلرانى
 اســتان اصفهان، نجف آباد را در میان شهرستان هاى 

استان در موتورسوارى بانوان فعال دانست.

ساسان اکبرزاده

2درصد اصفهانى هاى 10 تا 49 سال  بى سوادند

فقط 10 زن اصفهانى در رشته موتورسوارى فعالیت مى کنند جلسه شوراى شهر، تحت تأثیر آلودگى هوا

فرسودگى خطوط فاضالب اصفهان که در ساعت 3 بامداد 
روز گذشته موجب نشســت عمیقى در خیابان میر شد، به 
گفته مسئوالن آتش نشــانى، اورژانس و پلیس راه استان 
اصفهان به هیچ شــهروندى آسیب نرســانده است. این 
حادثه در تقاطع خیابان شــیخ صدوق و میر و زیر پل شیخ 

صدوق رخ داد.
نشســت خیابان میر اصفهان به دلیل فرسودگى شبکه 
فاضالب این شهر براى نخستین بار در سال 1391 اتفاق 
افتاد و پس از آن طى سال هاى گذشته تاکنون چندین بار 

ساکنان این منطقه شاهد نشست این خیابان هستند.
فرهاد کاوه آهنگران، ســخنگو و رئیــس اداره ارتباطات
 آتش نشانى اصفهان در گفتگو با «ایسنا»، ابعاد فرونشست 
زمین را 4 متر در پهنه 6 متر اعالم کرد و گفت: خوشبختانه 

این فرورفتگى در قســمت جدول وســط خیابان و چراغ 
راهنمایى بوده به همین دلیل خودرویى در آن سقوط نکرده 
و به هیچکس آسیبى نرسیده است، گروه امداد و نجات نیز 

محل را نوارکشى و ایمن سازى کرده و به پایگاه برگشتند.
این در حالى اســت که برخى گزارش ها حاکى از سقوط 
حداقل یک دســتگاه اتومبیل به داخل این حفره است. از 
طرف دیگر مدیر منطقه 6 شــهردارى اصفهان ابعاد این 
حفره را  8 متر با عمق 3 متر تخمین زد و گفت: خیابان میر 
در یکسال گذشته در چندین نوبت و بیشتر هنگام بارندگى 
دچار فرونشست شده است. به گفته محمدرضا برکت در 
بودجه سال جارى شهردارى منطقه 6، یک میلیارد تومان 
اعتبار براى روکش آسفالت خیابان میر در نظر گرفته شده اما 
به دلیل تکمیل نشدن ترمیم لوله هاى شبکه آب و فاضالب 

این اقدام انجام نشده است.

در همین حال رئیس پلیس راهور اســتان اصفهان نیز از 
اعمال محدودیت هاى ترافیکــى در این منطقه خبر داد 
و افزود: حادثه صبح روز یک شــنبه به ما گزارش شــد و 
بالفاصله، در مسیرهاى شرق به غرب و غرب به شرق پل 

میر محدودیت هاى ترافیکى اعمال شد. 
سرهنگ محمدرضا محمدى با اشــاره به عمق زیاد این 
فرونشست به شهروندان توصیه کرد تا اطالع ثانوى براى 
رفت و آمد در جنوب غرب اصفهان از مســیر شیخ مفید 
اســتفاده کنند و گفت: چون امکان تعمیــر لوله و خیابان 
در بازه زمانى کوتــاه وجود ندارد، تا زمان حل مشــکل، 
محدودیت هــاى ترافیکى نیز ادامه خواهد داشــت. وى 
بازگشایى خیابان میر را بسته به سرعت عمل شرکت آب 
و فاضالب استان اصفهان دانست و ادامه داد: اگر شرکت 
آب و فاضالب با مشــکل اساســى روبه رو شود ممکن 

است تا دو ســه روز این کار طول بکشــد اما ما پیگیرى 
مى کنیم کــه ایــن کار با ســرعت انجام شــود چون

 نمى توانیم خیابان هاى دیگر را درگیر کنیم و بار ترافیکى 
خیابان میر را روى دوش آنها بیاندازیم.

رئیس پلیس راهور شهرستان اصفهان نیز در پى این حادثه 
به «ایرنا» گفت: ریزش 3 مترى زمین صبح یک شنبه در 
خیابان میرفندرسکى تردد در این نقطه از شهر را مختل کرد. 
سرهنگ ابوالقاسم چلمقانى افزود: پنج شنبه و جمعه گذشته 
نیز همین نقطه دچار ریزش شده بود که با هشدار به سازمان 
آب و فاضالب ترمیم این قسمت توسط آن سازمان انجام 
شده  بود ولى  روز یک شنبه در حوالى همان نقطه و در اثر 

ریزش جدید این حادثه اتفاق افتاده است.
در همین حال سخنگوى شــرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان گفت: فرسودگى خطوط فاضالب اصفهان موجب 

نشست دوباره خیابان میر شده است.
على اکبر بنى طبا در گفتگو با «ایسنا» در خصوص نشست 
دوباره خیابان میر، اظهار کرد: متأسفانه فرسودگى لوله هاى 
فاضالب گریبانگیر شبکه فاضالب اصفهان است و در حال 
حاضر به دلیل این نشســت به دنبال هدایت فاضالب به 
صورت باى پس هستیم. وى افزود: البته خط جدید فاضالب 
خیابان میر اصالح شده اما با توجه به اینکه انتهاى این خط 
به سمت محور آبشار و تصفیه خانه در حال نصب است، به 
دلیل اختالف ارتفاع با خط جدید باید به صورت همزمان 

وارد مدار شود.
سخنگوى شرکت آب و فاضالب استان اصفهان خاطرنشان 
کرد: تا دو ماه آینده اصالح ایــن خط فاضالب به صورت 
کامل انجام و وارد مدار خواهد شد. بنى طبا در خصوص عمق 
این نشست، گفت: عمق این نشست قابل توجه بوده اما به 
طور دقیق مشخص نیست، البته عمق کل لوله فاضالب 
حدود 4 متر است. وى با تأ کید بر اینکه نشست خیابان میر 
ارتباطى با پدیده فرونشست زمین در اصفهان ندارد، توضیح 
داد: به دلیل اینکه گاز فاضالب، خورنده بتن است به مرور 
بعد از بین رفتن سیمان، شن به همراه فاضالب داخل شبکه 
مى شود و به مرور لوله هاى انتقال از بین مى رود و حفره اى 
ایجاد مى شود که به دلیل فشار و بار تردد خودروها از روى 

زمین، شاهد نشست زمین هستیم.

فرسودگى خطوط فاضالب در خیابان میر حادثه آفرید

زیر پل شیخ صدوق 3 متر فرو نشست

آرمان کیانى

ماجراى انتشار بوى اسید ناشى از فعالیت یک واحد صنعتى در 
خوانسار پس از مطالبه محیط زیستى شهروندان با پیگیرى و 
واکنش مدیران شهرستان همراه شده است. چند روزى است 
که بوى نامطبوع  اسید از شهرك صنعتى شهرستان و مربوط به 
کارخانه صنایع فلزى در هوا انتشار پیدا کرده و موجب رنجش 

خاطر دوستداران محیط زیست در این شهرستان شده است.
گفته مى شود این بوى نامطبوع ناشى از رهاسازى اسیدهاى 
مصرفى این کارخانه است که بدون خنثى شدن یا با درصد کم 
خنثى شــدن داخل طبیعت به طور مخفیانه رها مى شود. به 
نظر مى رسد اگر روند رهاسازى اسیدهاى خنثى نشده ادامه 
داشته باشد یک فاجعه زیست محیطى رخ مى دهد که تبعات 
آن جبران ناپذیر خواهد بود. گفته مى شود گاز و بخارات اسید 
متصاعد از این کارخانه به حدى زیاد است که هر چند وقت یک 
بار اداره برق ترانس هاى برق منطقه را با فشار زیاد آب شستشو 
مى دهد. این در حالى است که بنا بر گزارشات مردمى داخل 
این کارخانه چند گودال بزرگ حفر کرده و اسیدها را به داخل 
آن انتقال مى دهند که از آنجا به صورت مستقیم وارد محیط 

زیست مى شود.
البته موضوع خطرناك تر این است که حدود 200 متر پایین تر از 
محل این کارخانه قنواتى وجود دارد که اگر این جریان به داخل 
این قنوات نفوذ پیدا کند قطعًا به آب هاى زیر زمینى سرایت 

مى کند و موجب آلودگى مى شود.
هر چند گفته مى شــود طى روزهاى اخیر براى این موضوع 
چاره اى اندیشیده شده و مشکل در حال مرتفع شدن است اما 
على نجاتیان، رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت خوانسار در 
این خصوص مى گوید: در شرکت پیش تنیده خوانسار براى 
شستشوى مخازن از نوعى مواد شــیمیایى اسیدى استفاده 
مى شود که در استفاده از نوع جدید بوى اسید متصاعد مى شده 
است. وى در ادامه مى  افزاید: مدیران کارخانه به محض اطالع 
از این موضوع اســتفاده از آن را ممنوع اعالم کردند و اکنون 
مشــکلى وجود ندارد. این در حالى است که شهاب برهانى، 
رئیس اداره حفاظت از محیط زیست خوانســار در این باره 
مى گوید: شهرك صنعتى خوانسار خارج از محدوده شهرى 
است اما چون براى محیط زیست آالیندگى به وجود مى آورد 
به صورت هفتگى پایش مى شود که در سال جارى 130 مورد 
پایش داشــته ایم. وى مى افزاید: در پى این گزارش به محل 
رفتیم اما انتشار بوى اسید به حدى نبوده که سرسام آور باشد 
اما مجدداً موضوع پیگیرى مى شود و در صورت تخلف از راه 

قانونى وارد مى شویم.

ماجراى انتشار بوى اسید 
در خوانسار
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رحیم نوروزى، بازیگر ســینما، تئاتــر و تلویزیون درباره 
آخرین فعالیت هاى خود در عرصه بازیگرى گفت: در حال 
حاضر سریال «وارش» به کارگردانى احمد کاورى و تهیه 
کنندگى محمودرضا تختشید را هر شب از شبکه 3 سیما در 
حال پخش دارم، همچنین در سریال «دخترم نرگس» به 
نویسندگى و کارگردانى باقر حبیب پیران و تهیه کنندگى 
داود سلیمان پور به ایفاى نقش پرداخته ام که آماده پخش 
بوده و قرار است به زودى از شبکه ارومیه و شبکه 3 سیما 

پخش شود.
بازیگر سریال «وارش» در همین راستا ادامه داد: سریال 
34 قسمتى «وارش» که نویســندگى آن بر عهده جابر 
قاسمعلى است، یک درام تاریخى عاشقانه و اقتباسى از 
رمان مطرح «مهاجران» اثر «هاوارد فاست» محسوب 

مى شود.
وى در همین راســتا ادامه داد: «وارش» در گویش هاى 
مختلف معانى متفاوتى دارد، امــا در زبان محلى مناطق 
شمال کشور به معناى باران و باریدن باران است، قصه این 
مجموعه تلویزیونى در دو بخش روایت مى شود، بخش 
اول در دهه هاى 30 و 40 خورشیدى و بخش دوم به دهه 
50 بر مى گردد اما در آن به اتفاقات انقالب اسالمى ایران 
و تأثیرات آن بر فضاى داستان و سرنوشت شخصیت ها 

اشاره مى شود.

بازیگر ســریال «وارش» در خصوص لوکیشن هاى این 
سریال اذعان کرد: تنوع جغرافیایى لوکیشن هاى سریال 
«وارش» از جمله ویژگى هــاى این مجموعه تلویزیونى 
است، فیلمبردارى این سریال نیز در لوکیشین هایى واقع 
در شهر ساحلى چمخاله، بندر کیاشهر، ارتفاعات سیاهکل، 

الهیجان و مناطقى دیگر در شمال کشور انجام شد.
وى در ادامه در مورد سختى هاى تولید سریال «وارش» 
افزود: به دلیل بســتر تاریخى داستان، سریال «وارش» 
مراحل تولید سختى داشت و فیلمبردارى سکانس هاى 
بنده نزدیک به هشــت ماه زمان برد. کار در شهرستان 
معموًال ســختى هاى خود را دارد و چند سالى است که 
بنده به علت عالقه خودم به ایرانگردى، بیشتر کار هاى 
شهرستان را قبول مى کنم و به بهانه کار تجربه هاى خوبى 

را نیز در این حوزه کسب مى کنم.

سارا بهرامى، بازیگر اصفهانى ســینما و تلویزیون پس از 
حضور موفق در ادوار پیشین جشنواره فیلم فجر امسال با 
فیلم سینمایى «لتیان» راهى مهمترین رویداد سینمایى 
کشور شده تا شانس خود براى کسب دومین سیمرغ بلورین 

جشنواره را بیازماید. 
وى اولین کار سینمایى خود را در سال 1388 با فیلم ایرانى 
فرانســوى «تهرون» به کارگردانى نادر تکمیل همایون 
تجربه کرد. او براى اولین بار براى بــازى در فیلم «ایتالیا 

ایتالیا» به کارگردانى کاوه صباغ زاده، نامزد دریافت سیمرغ 
بلورین بهتریــن بازیگر نقش اول زن در ســى و پنجمین 
دوره از جشنواره فیلم فجر و جشن منتقدین و نویسندگان 
سینماى ایران شد. همچنین وى توانست در سى و ششمین 
دوره جشــنواره فیلم فجر براى بازى در فیلم «دارکوب» 
موفق به کسب ســیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول 
زن شود. بهرامى امسال بیشــترین زمان خود را براى بازى 
در ســریال شــبکه نمایش خانگى «کرگدن» صرف کرد 

و به همین واسطه نســبت به ســال هاى گذشته حضور 
کمرنگ ترى در سینما داشــت و تنها با یک فیلم شانس 
حضور در جشنواره فیلم فجر در دوره سى و هشتم را پیدا کرد. 
فیلم سینمایى «لتیان» نخســتین تجربه على تیمورى 
محسوب مى شود، وى تاکنون ســال ها به عنوان دستیار 
کارگردان در این عرصه فعالیت کــرده و حاال مى خواهد 
شــانس خود را در مقام کارگردان امتحــان کند، وى در 
«لتیان» به سراغ فیلمنامه اى از اکتاى براهنى رفته و سارا 

بهرامى را به عنوان نقش اول زن اثر انتخاب کرده است.
بهرامى در فیلم سینمایى «لتیان» با بازیگرانى همچون 
امیر جدیدى، پریناز ایزدیار، حسن معجونى، ستاره پسیانى 
و علیرضا ثانى فر همکارى داشته است. نکته قبل توجه در 
مورد این فیلم آنجاست که هر سه بازیگر اصلى این فیلم 
یعنى ایزدیار، جدیدى و بهرامى در ادوار گذشته جشنواره 
فیلم فجر هر کدام یک بار ســیمرغ بلورین این جشنواره 

را به خانه برده اند.

بازیگر اصفهانى به دومین سیمرغ خود مى اندیشد

سارا بهرامى دبل مى کند؟

تریلر فیلم ســینمایى «انگاشــته» بــه کارگردانى 
«کریستوفر نوالن» چند روز پیش منتشر شد و توجه  
بسیارى از مردم را به خود جلب کرد. پوستر این فیلم 

هم اخیراً رونمایى شده است.
کریستوفر نوالن در ســال 2010 با فیلم سینمایى 
«تلقین» مخاطبان خود را با رؤیا و خواب به چالش 
کشــید. حاال در ســال 2020 او دوباره به مقابله با 
واقعیت رفته است. این بار با یک داستان جاسوسى 
بین مرگ و زندگى که نام آن را «انگاشته یا عقیده» 

(Tenet ) گذاشته است.
این فیلم در ژانر علمى تخیلى و اکشن است و ذائقه 
«نوالن» براى ساخت فیلم هایى از ترکیب ژانر هاى 
مختلف را ثابت مى کند. «انگاشته» که در تاریخ 17 
جوالى 2020 (27 تیر 99) اکران مى شــود، همانند 
دیگر فیلم هاى نوالن («شوالیه تاریکى»، «تلقین»، 
«شوالیه تاریکى برمى خیزد» و «دانکرك») در هفته 

سوم ماه جوالى نمایش داده خواهد شد.
نوالن شاید تنها کارگردانى در جهان باشد که درباره 
فیلم هاى خود محتاط اســت. ســال 2010 با فیلم 
سینمایى «تلقین» و 2014 با فیلم «میان ستاره اى» 
قبل از اکران در ابهام راز آلودى بودند و کمپین هاى 
بازاریابى هــم از دادن اطالعات زیــاد در مورد این 

فیلم ها جلوگیرى مى کردند.
این اتفاق هم تا کنون براى فیلم «انگاشــته» افتاده 
و تیزر جدید آن ابهامات زیادى را در ذهن مخاطبان 
ایجاد کرده است. در این تیزر شخصیتى بدون نام با 
بازى «کنت برانا» مى گویــد: «تنها چیزى که براى 

شما دارم یک کلمه است، "انگاشته".»
حدس داستان «انگاشــته» کمى سخت است چرا 
که حتى وبسایت رســمى این فیلم هم چیزى ارائه 
نکرده اســت. اما از روى تیزر منتشر شده چیز هایى 
مشخص شده اســت. نام گردان «Tenet) که در 

تیزر دیده مى شــود از هر طرف خوانده مى شــود و 
چرخش آن نشانگر عقربه ساعت و گذر زمان است. 
با گمانه زنى هاى برخى سایت ها، این فیلم داستان 
یک مأمور مرده با بازى «جان دیوید واشنگتن» است 
که به زندگى پس از مرگ پرداخته اســت. در فیلم 
شــخصیت ها مى خواهند از یک حادثه بدتر از یک 
هولوکاست هسته اى جلوگیرى کنند که در ادامه آن 

را جنگ جهانى سوم معرفى مى کنند.
این فیلم، ســتارگان تازه اى را بــه خدمت گرفته 
و برخالف دیگر فیلم ها که از بازیگران مشــهور 
استفاده مى کنند او از بازیگران جدیدى بهره گرفته 
است. «مایکل کین»، بازیگر همیشگى کریستوفر 
نوالن و «الیزابت دبکى» بازیگران دیگر این فیلم 

هستند.
مشخص نیست این فیلم سینمایى در کدام منطق و در 
کدام زمان روى مى دهد، اما نوالن براى فیلمبردارى 
به هفت کشور از جمله انگلســتان، ایاالت متحده، 
دانمارك، استونى، هند، نروژ و ایتالیا سفر کرده است. 
کریستوفر نوالن این فیلم را جاه طلبانه ترین فیلمى 
نامید که تاکنون ساخته است. وظیفه آهنگسازى این 
فیلم برعهده «لودویگ گورانسون» است که در سال 
2018 براى ساخت موســیقى فیلم «پلنگ سیاه» 

برنده جایزه اسکار بهترین موسیقى فیلم شد.
نوالن با فیلم هایى شــناخته مى شــود که همیشه 
مخاطب را دچار سردرگمى عجیب، اما لذت بخشى 
مى کند. فیلم سینمایى «میان ســتاره اى» در ژانر 
علمى تخیلى و فضایى، فیلم ســینمایى «تلقین» 
در ترکیب ژانر هاى اکشن، دزدى و علمى تخیلى و 
«حیثیت» هم در ژانر درام و علمى تخیلى ســاخته 
شد که هر ســه آنها در عین پیچیدگى و زمان هایى 
تقریبًا طوالنى تا ثانیه پایانى مخاطب را پاى فیلمش 

نگه مى دارد.

کمى درباره یکى از مهمترین فیلم هاى سینماى جهان در سال جدید میالدى

جاه طلبى هاى «کریستوفر نوالن»
 پایان ناپذیر است

بد ندیدیم امروز مرورى بر بازى هاى یکتا ناصر در آثارى به 
کارگردانى همسرش منوچهر هادى داشته باشیم.

یکتا ناصر، بازیگر ســینما و تلویزیون کشورمان همسر 
منوچهر هــادى، کارگردان جوان سینماســت. این زوج 
هنرى 20 اسفند سال 94 زندگى مشترکشان را آغاز کردند 
و حاصل این ازدواج یک دختر به نام سوفیاست. یکتا ناصر 
بازیگرى در سینما را از سال 1380 آغاز کرد و در چندین 
فیلم به کارگردانى همسرش منوچهر هادى به ایفاى نقش 

پرداخت.
   «یکى مى خــواد باهات حرف بزنــه» دومین تجربه 
کارگردانى منوچهر هادى در سینماست که سال 90 ساخته 
شد و یکتا ناصر به عنوان بازیگر در این فیلم به ایفاى نقش 
پرداخت. این فیلم که مربوط به قبل از ازدواج یکتا ناصر و 
منوچهر هادى است سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش 

مکمل زن را براى یکتا ناصر به ارمغان آورد.
   «زندگى جاى دیگرى اســت» چهارمیــن فیلم بلند 
سینمایى منوچهر هادى است که سال 92 ساخته شد و یکتا 
ناصر در تجربه اى دیگر بازیگر این فیلم آقاى کارگردان 
شد. این فیلم که در جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد 

مربوط به پیش از ازدواج یکتا ناصر با منوچهر 
هادى است و خانم بازیگر در این فیلم با 

پارســا پیروزفر، حامد بهداد و نیکى 
کریمى همبازى بود.

   «من سالوادور نیستم» یکى 
از پرفــروش تریــن فیلم هاى 
منوچهر هادى است که سال 94 
ساخته شد و یکتا ناصر در نقش 
«الهام» در این فیلم ایفاى نقش 
کرد. یکتا ناصر و رضا عطاران، 

زوج بازیگــر فیلــم 

«من سالوادور نیســتم» بودند که یکى از پرفروش ترین
 فیلم هاى سینما را با نقش آفرینى موفق خود رقم زدند.

   «کارگر ساده نیازمندیم» فیلم دیگرى از منوچهر هادى 
است که سال 94 ساخته شد و ســال 96 اکران شد. یکتا 
ناصر که چندین تجربه همــکارى با منوچهر هادى را در 
کارنامه هنرى اش داشت باز هم در فیلم جدید همسرش 
ایفاى نقش کرد و با آتیال پسیانى، مهران احمدى، بهرام 

افشارى و... همبازى بود.
   «آینه بغل» به کارگردانى منوچهر هادى آذر ماه سال 
96 در سینماهاى کشور اکران شد و یکتا ناصر باز هم ایفاگر 
نقشى در فیلم جدید همســرش بود. یکتا ناصر در «آینه 
بغل» بازیگر نقش «شهرزاد» است و با بازیگرانى چون 

محمدرضا گلزار، جواد عزتى و نازنین بیاتى همبازى بود.
   «رحمان 1400» جدیدترین ساخته سینمایى منوچهر 
هادى اســت که یکتا ناصر در آن ایفاگــر نقش متفاوت 
«شراره»، همسر «رحمان» بود. اگرچه این ساخته منوچهر 
هادى توقیف شد اما در کمتر از یک ماه توانست به فروش 
قابل توجهى دست یابد و یکتا ناصر در این فیلم با سعید 
آقاخانى، بهرام افشارى، محمدرضا گلزار، مهران مدیرى، 

ساره بیات و... همبازى بود.
   سریال «دل» جدیدترین تجربه منوچهر 
هادى در نمایش خانگى است که یکتا ناصر 
در این ســریال ایفاگر نقش «آوا» است. 
یکتا ناصر که در ســریال «عاشقانه» به 
عنوان بازیگر افتخارى حضور داشت این 
بار در سریال جدید همسرش ایفاگر نقشى 
ثابت شد و با بازیگرانى چون ساره بیات، حامد 
بهداد، نسرین مقانلو، بیژن امکانیان، افسانه 

بایگان و... همبازى است.

محسن امیر یوسفى با اعالم اینکه یک بازیگر جدید 
در نسخه متفاوت فیلم «آشغال هاى دوست داشتنى 
اصل» حضور دارد خبر از ارائه فیلم به دفتر جشنواره  

فیلم فجر داد.
این کارگردان سینماى ایران گفت: جشنواره فیلم فجر 
بخاطر شش سال بى احترامى و نادیده گرفتن «آشغال 
هاى دوست داشتنى»، یک  معذرت خواهى به من و 
عوامل فیلمم بدهکار اســت که مى تواند امسال با 
حضور نسخه «آشــغال هاى دوست داشتنى اصل» 

در جشنواره جبران شود.

امیریوسفى در پاسخ به اینکه این نسخه چه فرقى با 
نسخه  اولیه دارد، گفت: این نسخه دلخواه کارگردان 
است که دقیقًا مطابق فیلمنامه پروانه ساخت گرفته 
از سازمان سینمایى در ســال 91 است. نسخه جدید 
55 دقیقه با نسخه اکران شــده تفاوت دارد که این 
پالن ها جداگانه در پاییز 91 فیلمبردارى شــده ولى 
در نســخه اکران نبود. در این نسخه جدید که هفت 
سال آماده اکران بوده بازیگرى جدید هم حضور دارد 
که از نقش هاى اصلى است و در نسخه اکران شده 

حضور نداشت.

بیست ودومین دوره جشنواره بین المللى قصه گویى 
کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان، همزمان 
با شــب چله و با حضور قصه گویــان، هنرمندان و 
عالقه مندان به کار خود پایــان داد. تجلیل از ایرج 
طهماسب به عنوان یکى از خالقان مجموعه «کاله 

قرمزى» از جمله بخش هاى این مراسم بود.
براى اجراى این بخــش، مرضیه برومند با همراهى 
موســیقى برنامه عروســکى «خونه مادر بزرگه» 
وارد صحنه شــد. برومند که براى تجلیــل از ایرج 
طهماســب روى صحنه آمده بود، ادامــه داد: اینجا 
کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان است و من 
کارم را از اینجا با رضا بابک و بهرام شاه محمدلو شروع 
کردم. جوانى محجوب در آن سال ها در کالس هاى 

تئاتر شــرکت مى کرد و امروز یکــى از بزرگ ترین 
هنرمندان این مملکت است. او در «مدرسه موش ها» 
عروسک گردان و صداپیشه بود و در سریال «آرایشگاه 
زیبا» با هم همکارى کردیم. این بازیگر بداخالق و 
«الیتچسبک»(!) اســت اما برایم عجیب است که 
مردم تا این حد او را دوست دارند. اکنون هم خبر ندارد 

که قرار است از او تقدیر شود!
سپس با پخش موسیقى فیلم «کاله قرمزى»، ایرج 
طهماســب روى صحنه آمد که ورود او با تشــویق 
پرشور و پى درپى حاضران همراه شد. طهماسب در 
صحبت هایى کوتاه گفت: خجالت مى کشم که روى 
صحنه مى ایستم و شما تشویقم مى کنید و از این بابت 

بسیار ممنونم.

شوخى  مرضیه برومند با ایرج طهماسب

یکتا ناصر و ایفاى نقش در آثارى به 
کارگردانى همسرش

یک بازیگر جدید در «آشغال هاى دوست داشتنى»!

ربوط به پیش از ازدواجیکتا ناصر با منوچهر
اینفیلم با  دىاست و خانم بازیگر در

رســا پیروزفر، حامد بهداد و نیکى 
ریمى همبازى بود.

 «من سالوادور نیستم» یکى
 پرفــروش تریــن فیلم هاى 
4وچهر هادى است که سال 94
نقش اخته شد و یکتا ناصر در
لهام» در این فیلم ایفاىنقش
رد. یکتا ناصر و رضا عطاران، 

وج بازیگــر فیلــم 

ساره بیات و... همبازى بود.
سسریال «دل» جدید
هادى در نمایش خانگ
در این ســریال ایف
یکتا ناصر که در سـ
عنوان بازیگر افتخا
در سریال جدیده بار
ثابت شد و با بازیگرانى
بهداد، نسرین مقانلو،

بایگان و... همبازى اس

داریوش فرضیایى در ویژه برنامه یلدایى «فرمول یک» از 
ماجراى ازدواج خود با یک دختر هندى سخن گفت.

سیدعلى ضیاء در ویژه برنامه «فرمول یک» که به مناسبت 
شب یلدا پخش شد، میزبان داریوش فرضیایى، مجرى برنامه 

کودك و سیده فاطمه گیالنپور مادر او بود.
داریوش فرضیایى که در رشته گرافیک تحصیل کرده درباره 
فراز و نشیب دوران کارى اش اظهار کرد: اکثر هنرمندان ما 
از همینجا شروع کرده اند وگرنه باید به آنها شک کنید. من از 
خیلى پایین تر از اینها شروع کرده ام. مادرم مى داند. او یک 
کتابچه از خاطرات من است. من از جاى پایین و با سختى 

شروع کرده ام. 
فرضیایى ادامه داد: من از مهدکودك شــروع کردم و از آن 
زمان با بچه ها انس دارم و به اینکه از جاى پایین کارم را آغاز 

کردم، افتخار مى کنم. 
«عمو پورنگ» با انتقاد از وضعیت فعلى تصریح کرد: االن 
کودك محلى از اعراب ندارد. هوا هم با کودك لج اســت. 
کودك مریض اســت و حالش خوب نیســت. کتاب هاى 
کودکمان، برنامه ســازى کودکمان، داریــم با خودمان چه 
مى کنیم؟!  وى با بیــان اینکه نباید اصــًال تبلیغاتى براى 
کودکان پخش شود، یادآور شد: ما عناصر فرهنگى هستیم و 
پتانسیل هاى ما نباید خرج شود. من یک برند هستم که دارم 
از خودم حراست و على رغم همه پیشنهادهاى سینمایى و 

تلویزیونى از خودم مراقبت مى کنم.
«عمو پورنگ» درباره این پیشــنهادها توضیــح داد: مدام 
پیشنهاد دارم. من داریوش فرضیایى هستم اما به هر حال 
«عمو پورنگ» را یدك مى کشم. هرجایى مى توانم باشم 
اما «عمو پورنگ» یک سرمایه است که نباید آن را از دست 
بدهم حتى به بهاى پیشنهادهاى باالیى که به من مى شود.

«عمو پورنگ» با بیان اینکه زمانى به جشنواره هایى رفته 
که با جمعیت پانصد ششصد نفرى روبه رو شده است، تأکید 
کرد: آن زمان برنامه ها محتوا داشت و برنامه سازان با انگیزه 
بیشترى کار مى کردند. چرا باید پس زده بشوند و بى انگیزه 
شوند؟ چرا باید دل سرد شــوند؟ دولت بودجه صداوسیما را 

بدهد. خیلى ها هستند که تمکن مالى ندارند و تلویزیون همه 
زندگى شان است. وى درباره شایعاتى که مبنى بر مهاجرت 
او شنیده مى شود، با اشاره به مادرش گفت: من وقتى مادرم 

را دارم کجا باید بروم! 
مادر «عموپورنگ» نیز اظهار کرد: جــرأت هم ندارد برود. 
مى دانى چرا؟ چون من غیر از این کسى را ندارم. پنج تا پسر 
داشتم خدا یکى را از من گرفته است. چهار تا پسر دارم، دو تا 
هم دختر دارم. پسرهاى من همه عین داریوش خوب و اهل 
هستند. گیالنپور درباره شایعه ازدواج «عمو پورنگ» با یک 
دختر هندى گفت: بگذار بگویند من که نمى دانم. آن دختر با 

من صحبت کرد و با هم سالم علیک کردیم.
فرضیایى هم در پاسخ به پرســش مجرى برنامه مبنى بر 
واقعیت داشــتن این موضوع گفت: به هر حال کســى که 
بخواهم با او ازدواج کنم باید ننه مرا ببیند، من هم باید ننه او 
را ببینم ولى ما به توافق نرسیدیم. مامان من که هندى بلد 

نیست، من هم دست و پا شکسته با او حرف مى زدم.
وى درباره نحوه آشــنایى خود این دختر هندى توضیح داد: 
ایشان یکى از زیردست هاى آقاى دکتر ایرانى از دوستان من 
در بیمارستانى در هند است. اصًال پیشنهاد ازدواج با او را آقاى 
دکتر ایرانى به من دادند. من هم او را دیدم و بدم نیامد؛ ایشان 
مسلمان و آدم افتاده و خاکى است ولى من نمى توانم آنجا 

بروم و او هم مى گوید من نمى توانم اینجا بیایم.

ماجراى «عمو پورنگ»
 و ازدواج با دختر هندى

رحیم نوروزى: 

سریال «وارش» تجربه 
سخت اما شیرینى بود
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محرومان مرحله یک چهارم نهایى جام حذفى فوتبال مشخص شدند.
به گزارش روابط عمومى سازمان لیگ فوتبال ایران، اسامى محرومان مرحله یک 

چهارم نهایى جام حذفى اعالم شد.
اسامى محرومان به شرح زیر است:

رضا یادگارى (مربى شهردارى ماهشهر)
ابوذر صفرزاده، دانیال مومنى (شاهین شهردارى بوشهر)

مرتضى منصورى (سپاهان اصفهان)
مهران امیرى (مس کرمان)

منصورى، غایب بزرگ

مدیرعامل ذوب آهن مى گوید هنوز تصمیم قطعى درباره سرمربى جدید این باشگاه 
گرفته نشده است.بعد از جدایى علیرضا منصوریان از باشگاه ذوب آهن، مسئوالن این 
باشگاه در تالش هستند تا جایگزین این مربى را انتخاب کنند. از این رو آنها با بررسى 

همه جوانب قصد دارند بهترین تصمیم ممکن را اتخاذ کنند.
در این شرایط اما گفته مى شود مهدى تارتار سرمربى کنونى نفت مسجدسلیمان که با 
این تیم در لیگ نوزدهم عملکرد فوق العاده اى داشته و منصور ابراهیم زاده سرمربى 
سابق ذوب آهن که با این تیم به فینال لیگ قهرمانان رسیده دو گزینه نهایى ذوبى ها 
هستند اما مدیرعامل باشگاه همچنان پرابهام در این باره حرف مى زند. جواد محمدى 
در این خصوص به  خبرگزارى فارس گفته اســت: «زمانى که یک تیم تغییر مربى 
مى دهد یا در ابتداى فصل است، مطمئنا یکسرى اسامى مطرح مى شود. خیلى اسامى 
مطرح شده و برخى برنامه دادند. با هیات مدیره باشگاه در حال بررسى تمام موارد ارائه  
شده هستیم. تمام شرایطى را که وجود دارد چه در باشگاه، چه در تیم فوتبال و چه براى 
آینده درخشان نام ذوب آهن مدنظر قرار مى دهیم و به این سمت و سو مى رویم که 

بهترین و عاقالنه ترین تصمیم را بگیریم تا آینده ذوب آهن تامین شود.»

برخى گزینه ها به ذوب آهن 
برنامه دادند

 قبل از باز شدن پنجره زمســتانى نقل و انتقاالت لیگ برتر 
گمانه زنى و شایعات جابه جایى مهره هاى مشهور حاضر در 
این رقابت ها نقل محافل شده بود. در این بین شایعات داغ بار 
دیگر اطراف اردوى تیم هاى بزرگ و پرطرفدار که دست بر 
قضا از مدعیان قهرمانى این فصل نیز هستند، بیشتر از همه 
تیم ها شنیده شد از جمله جابه جایى بازیکن میان دو رقیب 

دیرینه و سنتى در اتوبان تهران - اصفهان.
سپاهان و پرسپولیس که در فصل جارى هم رقابت نزدیک 
و فشرده اى در کورس قهرمانى دارند حاال با ورود به پنجره 
زمستانى در محاصره اخبار و شایعاتى قرار داشتند که از تالش 
یکى از این دو باشگاه براى جذب مهره اى سرشناس از اردوى 
رقیب بود، اقدامى که هم تیم خودشان را تقویت مى کرد هم 
باعث تضعیف یکى از رقباى اصلى در کورس قهرمانى مى شد. 
از جمله این اخبار داغ و شایعات پیرامون بازیکنى مى گشت 
که با وجود روزهاى نه چندان خوب در نیم فصل اول با پیراهن 

پرسپولیس حاال سپاهان را مشترى خود مى دید.
شــایعات از قــرار گرفتــن نــام امیــد عالیشــاه یکى از 
کاپیتان هاى این فصل پرسپولیس در سبد خریدهاى زمستانى 
جنجال ها و درگیرى هاى لفظى زیادى میان دو باشگاه رقم 
زد، اتفاقى که سال ها همگان شاهد آن بودند اما این بار با شعله 
بیشترى همه نگاه ها را به خود معطوف کرد. در این بین اما 

هم برنامه اى ســپاهانى ها که از ابتدا 

براى جذب بازیکن از تیم هاى تهرانى نداشتند به خصوص از 
پرسپولیس در اولین گام با انتشار توئیتى در رسانه رسمى این 
باشگاه به گمانه زنى ها و شــایعات اخیر واکنش نشان دادند 

بلکه کمى از سروصداها بخوابد.
 توئیتر رســمى باشگاه ســپاهان در واکنش به این شایعات 
نوشت: « ما در سپاهان بر اســاس نیاز تیم و دستور سرمربى 
دست به تغییر مى زنیم. بنا به نظر امیرقلعه نویى هیچ بازیکنى 
در لیست خریدهاى نیم فصل سپاهان از تیم پرسپولیس حضور 
ندارد.» این اظهار نظر رسمى عمال آب پاکى بود روى دستان 
کسانى که شایعه کوچ عالیشاه از تهران به نصف جهان را به راه 
انداختند ضمن این که با این واکنش مشخص شد قلعه نویى 
براى تقویت تیم پرستاره اش در زمستان نقشه هاى زیادى هم 
در سر دارد، نقشه هایى که کشف آن مى توانست گره بسیارى 
از معادالت مجهول نقل و انتقاالتى لیگ برتر ایران را باز کند.

ژنرال براى تقویت تیم براســاس نیازهایى که توئیتر رسمى 
باشگاه سپاهان به آن اشــاره کرده بود روى جذب حداقل دو 
تا سه ستاره نسبتا معروف برنامه ریزى کرده از مدت ها قبل 
تحرکات براى توافق با آنها را آغاز کرد. از این جمع دو خرید 
قطعا داخلى و یک نفر هم در صــورت امکان و تامین بودجه 
ارزى از خارج از ایران خواهد بود تا فهرست سپاهان براى نیم 
فصل دوم و ورود به ACL2020 کامل شود. اولین نام با توجه 
به ضرورت تقویت ســاختار تدافعى پژمان منتظرى کاپیتان 

سابق استقالل و تیم ملى است، مدافعى که در چند مقطع با 
قلعه نویى کارکرده و امیر اعتقاد خاصى به توانایى هاى او براى 
سروسامان دادن به خط دفاع سپاهان در غیاب عزت پورقاز 
مصدوم دارد. اما دیگر نامى که این روزهــا خیلى به اردوى 
سپاهان نزدیک شده است از رقیب همشهرى یعنى ذوب آهن 
به گوش مى رسد. دانیال اسماعیلى فر، بازیکنى که این روزها 
مشتریان زیادى دارد دومین ستاره اى خواهد بود که قلعه نویى 
در نظر دارد تا همچون محمدرضا حسینى از ذوب روانه سپاهان 
کند تا از این بازیکن چندپسته براى تقویت تیمش نهایت بهره 
را ببرد. اسماعیلى فردر تالش است تا نیم فصل دوم را با پیراهن 
تیمى دیگر آغاز کند مسلما با اضافه شدن به سپاهان مى تواند 
به یکى از بمب هاى زمستانى فوتبال ایران تبدیل شود. هر 
چند مدیر ذوبى ها نمیخواهد او را از دست بدهد. یک بازیکن از 

شرق آسیا هم در تیرس زردها قرار گرفته است.
حال با این تفاســیر مى توان گفت قلعه نویى نه تنها نگاهى 
به جذب بازیکن از تیم هاى مدعــى و رقیب در راه قهرمانى 
ندارد بلکه به دنبال جذب بازیکنانى است که بتوانند در پازل 
تاکتیکى او به تقویت زردها براى عبور از پیچ دشوار قهرمانى در 
نیم فصل دوم همین طور چالش هیجان انگیز آسیایى کمک 
کنند، تورنمنتى که سپاهانى ها بعد از غیبتى غیرمنتظره دوباره 
رویاى درخشش در آن این بار در ورزشگاهى به زیبایى نقش 

جهان هستند.

سپاهان با اینها مى خواهد قوى تر شود

کمیته اضطرار آلودگى هوا تهــران عصر جمعه با حضور نمایندگان دســتگاه ها و 
سازمان هاى مختلف در محل استاندارى تهران تشکیل شد و این کمیته با توجه به 
افزایش شاخص هاى آلودگى هوا، تصمیماتى براى روز شنبه 30 آذر و یکم دى اتخاذ 
کرد. بر همین اســاس محمد تقى زاده معاون عمرانى استاندارى تهران پس از اتمام 
جلسه کمیته اضطرار آلودگى هوا گفت: «بر اســاس پیش بینى سازمان هواشناسى 
مبنى بر پایدارى وضعیت جوى طى روزهاى آینده و افزایش غلظت آالینده ها، تمامى 
مدارس شهر تهران و جنوب شرق استان تهران شامل رى، ورامین، قرچک، پیشوا و 
پاکدشت در تمامى مقاطع تحصیلى در دو نوبت صبح و عصر براى روزهاى شنبه و 
یکشنبه تعطیل خواهند بود. بنابر تصمیم کمیته اضطرار آلودگى هوا فعالیت معادن شن 
و ماسه و همچنین صنایع نظیر آن تا اطالع ثانوى متوقف خواهد بود.همچنین بر اساس 
تصمیم کمیته اضطرار آلودگى هوا طرح زوج و فرد در روزهاى شنبه و یکشنبه از مقابل 
درب منازل انجام شد. عالوه بر این تردد کامیون ها در شب هنگام ممنوع خواهد بود.»

على رغم اینکه در جلسه اخیر کمیته اضطرار آلودگى هوا، هیچ تصمیمى مبنى بر لغو 
برگزارى مسابقات ورزشى در فضاى باز براى روزهاى شنبه 30 آذر و یکم دى اخذ نشده 
است اما سازمان لیگ طى اطالعیه  کرده است که مسابقه فوتبال بین دو تیم استقالل 
و سپاهان از سرى مسابقات جام حذفى لغو شده است. در حالى که مسئوالن استاندارى 
حتى این احتمال را هم داده بودند که با بهبود شرایط جوى، تعطیلى یکشنبه مدارس 
هم لغو شود، به یک باره سازمان لیگ در اقدامى عجیب و بدون هماهنگى استاندارى 

تهران از لغو بازى استقالل و سپاهان خبر داد.
سازمان لیگ در حالى این اطالعیه را صادر و در آن اعالم کرد تمام مسابقات لیگ برتر 
و سایر رده هاى لیگ، جام حذفى و مسابقات رده هاى سنى مختلف سراسر کشور که در 
استان تهران برگزار مى شود، لغو شده است که در نهایت فقط بازى استقالل و سپاهان 
لغو مى شود و اساسا غیر از این بازى، قرار نبوده بازى دیگرى برگزار شود. همچنین 
بابایى، سخنگوى استاندارى تهران نیز در واکنش به لغو مسابقه فوتبال استقالل و 
سپاهان در لیگ برتر و از جام حذفى گفت: «استاندارى تهران اطالعیه اى براى لغو 

بازى ها صادر نکرده است.»

کسى از لغو بازى سر در نیاورد

هرچند قلعه نویى همواره از تعداد کم هواداران حاضر در ورزشگاه نقش جهان گالیه 
مى کند ولى فضاى حاکم بر این ورزشگاه یکى از مهیج ترین ها در فوتبال کشور است.

 پس از دیدار سپاهان و استقالل که در یک بازى مهیج، تماشایى و البته بحث برانگیز 
و جنجالى به تساوى 2 بر 2 دست یافتند، کمیته انضباطى اقدام به جریمه 100 میلیون 
ریالى باشگاه سپاهان کرد. در حکم کمیته انضباطى دلیل این جریمه اینطور تشریح 
شده بود:«  در دیدار تیم هاى ســپاهان اصفهان و استقالل تهران از هفته دوازدهم 
رقابت هاى لیگ برتر فوتبال از ســوى تماشاگران سپاهان اصفهان تخلفاتى مبنى 
بر مشتعل کردن فشفشه دودزا رخ داد و براساس اعالم کمیته انضباطى این تیم به 

پرداخت 100 میلیون ریال جریمه نقدى محکوم شد.»
پس از دیدار برابر استقالل، شــاگردان امیرقلعه نویى با پیکان و شاهین شهردارى 
بوشهر در نقش جهان بازى کردند؛ دو دیدارى که سپاهانى ها 7 گل زدند و دروازه پیام 
نیازمند هم باز نشد. جالب اینکه در این دو مسابقه هم هواداران سپاهان به استفاده از 
فشفشه هایى که سوژه مناسبى براى عکاسان ورزشى فراهم مى کند، ادامه دادند.  
البته باید به بى خطر بودن و زیبایى بصرى این فشفشه ها اشاره کرد، ولى استفاده 

مکرر و زیاد از آنها باعث کاهش دید بازیکنان و اختالل در بازى مى شود.

عشق است فشفشه!

برخــى از بازیکنان ذوب آهــن مخالف حضــور مهدى رجب زاده در ســمت 
سرمربیگرى این تیم هستند.

علیرضا منصوریان، سرمربى تیم فوتبال ذوب اصفهان با درخواست خودش و به 
علت برخى از اختالف نظر ها چندى پیش از این تیم جدا شد و حاال مدیران باشگاه 

ذوب آهن به دنبال مربى جدیدى هستند.
گفته مى شود، منصور ابراهیم زاده گزینه جدى هدایت سبزپوشان اصفهانى است. 
این مربى سابقه خوبى روى نیمکت ذوب آهن دارد و با این تیم به نایب قهرمانى 

لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا رسیده است و هواداران عالقه زیادى به او دارند.
البته پیش از این بیان شده بود که مهدى رجب زاده نیز گزینه حضور روى نیمکت 
ذوب آهن است، اما برخى از بازیکنان فعلى و با تجربه ها مخالف حضور او روى 
نیمکت سبزپوشان اصفهانى هستند و به همین دلیل نام او از بین گزینه ها خارج 
شده است. اختالف رجب زاده با برخى از این بازیکنان به گذشته بازمى گردد و به 
همین دلیل شانس ابراهیم زاده بیشتر از او براى نشستن روى نیمکت ذوب آهن 
است.این تیم در حال حاضر با کسب 15 امتیاز از 16 بازى در رده یازدهم جدول 

رده بندى قرار دارد.

از فکر آقا مهدى بیرون بیایید

عملکرد ضعیف مهاجمان پرسپولیس در این فصل از رقابت هاى لیگ برتر باعث 
شده تا کادرفنى این تیم به فکر جذب یک مهاجم تمام کننده بیافتد. در همین راستا 
گزینه هاى مختلف خارجى مورد بررسى قرار گرفتند و در نهایت گابریل کالدرون 
به مهاجم گران قیمت ساحل عاجى سابق منچسترسیتى رسید. این بازیکن براى 
حضور در پرسپولیس خواهان دریافت 3 میلیون و پانصد هزار یورو شده و این در 
حالى است که مدیران پرسپولیس به دنبال جذب مهاجمى با قیمت حدود 500 
هزار یورو هستند و در شرایط فعلى بعید به نظر مى رسد مدیران باشگاه حاضر به 
پرداخت مبلغ درخواستى مهاجم ساحل  عاجى باشند. در کنار این بازیکنان خارجى 
چهار بازیکن ایرانى نیز مد نظر پرسپولیسى ها هستند و  با نظر کالدرون، مدیران 

باشگاه فردا براى مذاکره با 2 نفر از آنان اقدام خواهند کرد.
شهریار مغانلو مهاجم پیکان و حسین مالکى مهاجم شاهین بوشهر از جدى ترین 
گزینه هاى مد نظر باشگاه براى ترمیم خط آتش پرسپولیس هستند. مسووالن 
باشگاه با وجود تکذیب مذاکرات، صحبت هایى را با مدیران پیکان براى جذب 
مغانلو انجام داده اند و توافقاتى نیز حاصل شده است. به نظر مى رسد مهاجم بلند 
قامت پیکان نیم فصل دوم شانس زیادى براى پوشیدن پیراهن پرسپولیس دارد.

از گزینه سابق منچسترسیتى به 
مهاجم پیکان رسیدند

 در لیگى که به نیم فصل رسیده، انتخاب فقط یک بازیکن 
با عنوان «بهترین بازیکن لیگ» کار دشــوارى است، اما 
اگر بخواهیم به ســراغ یک فهرســت چهار پنج نفره از 
بهترین ها برویم، حتمًا یکى از نام هاى تکرارشــونده 
در این لیســت، مهدى ترابى است. ترابى 4 فصل است 
که در فوتبال ایران مطرح شده. او پیش از اینکه پیراهن 
پرسپولیس را بر تن کند، به تیم ملى هم رسیده بود اما آنچه 
که امســال از ترابى دیده ایم، فراتــر از کیفیتى بوده که در 
فصل هاى گذشته از او سراغ داشــتیم. حاال مهدى در 25 
سالگى، به سطح جدیدى رسیده و از لقب هایى مثل «پدیده» 
و «آینده ساز» عبور کرده است. او در پرسپولیس که بیشتر 
از هر تیم دیگرى، با ترافیک هافبــک مواجه بود خیلى زود 
توانست اعتماد گابریل کالدرون را جلب کند و این هافبک 
185 سانتى تبدیل به مهره غیرقابل تعویض پرسپولیس در 
میانه میدان شود. فراتر از آن، مهدى ترابى با کیفیتى که در 
این فصل بروز داده، مى تواند خودش را به ترکیب اصلى تیم 
ملى تحمیل کند. او در هر لحظه مى تواند سرنوشــت یک 

تیم را تغییر دهد و مربى آینده تیم ملى (هرکسى باشد) قطعًا 
روى توانایى هاى ترابى مثل قدرت حمل توپ، دریبلینگ، 
فرارهاى سریع، شوت هاى دقیق و شــم گلزنى او حساب 
ویژه اى باز کند. مهدى ترابى با روندى که پیش گرفته، این 
قابلیت را دارد که تا جام جهانى 2022 به یکى از ستاره هاى 

تیم ملى تبدیل شود.
تاثیرگذارى مهدى ترابى در پرســپولیس، فقط این عالمت 
ســوال را در میان اهالى فوتبال پررنگ تــر کرد که مارك 
ویلموتس چطور در بازى حســاس با بحرین از او چشــم 
پوشید و چرا در دیدار سرنوشت ساز مقابل عراق که با اکراه 
ترابى را به تیم ملى دعوت کرده بــود، 90 دقیقه او را روى 
نیمکت نشاند. گابریل کالدرون در نیم فصل به 31 امتیاز در 
15 بازى رســید. یعنى دقیقًا همان امتیازى که برانکو فصل 
گذشته با پرســپولیس گرفت و در پایان، قهرمان لیگ هم 
شــد. اینکه پرســپولیس در پایان نیم فصل، یکى از دو تیم 
صدرنشین لیگ اســت، قبل از هرچیز باید ممنون گل هاى 
ســه امتیازى، پاس گل هاى حســاس و نمایش درخشان

 مهدى ترابى باشد.

او حاال از این القاب عبور کرده است

پرسپولیس هفته ها بدون کاپیتان هاى اول تا سومش بازى 
کرد اما هیچ کدام از این کاپیتان ها به اندازه حســین ماهینى 
بیرون از ترکیب و حتى لیست تیم شان نبوده اند. این روزها 
همه از بیرون ماندن هاى امید عالیشاه مى گویند و مى نویسند 
اما عجیب اســت که هیچ کس از بیرون ماندن هاى متوالى 
حسین ماهینى کاپیتان دوم و باتجربه تیم چیزى نمى گوید. 
شاید جالب باشد بدانید که حســین ماهینى در این فصل و 
طى 15 بازى گذشــته لیگ فقط 13 دقیقه (به اندازه شماره 
پیراهنش) بازى کرده آن هم در دقایق پایانى دو مسابقه مقابل 
سپاهان و شهر خودرو که پرســپولیس در دقایق پایانى دو 
شکست تلخ مقابل حریفان مستقیمش در راه تکرار قهرمانى 
متحمل شد و البته ماهینى به نوعى غیر  مستقیم در ثبت دو 

گل از سه گل خورده در این دو بازى نقش داشت!
حاال به نظر مى رسد ماهینى کًال از دید کالدرون خارج شده و 
مرد آرژانتینى دیگر روى او حتى به عنوان بازیکن ذخیره هم 

حساب نمى کند اما عجیب اینجاست که دیگر این مسأله 
براى هیچ رســانه و هوادارى مهم نیســت و این براى 
شماره 13 ســرخ ها مى تواند کامًال نگران کننده باشد. 
ماهینى که در تمام این هفته ها سعى کرده کنار تیم باشد 
و همواره از پیروزى ها خوشحال شده و خوشحالى اش 
را ابراز کرده در بازى هاى اخیر حتى به لیســت مسابقه 

هم نمى  رســد و تنها یک بار در شرایطى که عالیشاه 
و نعمتى به خاطر درگیرى در لیســت نبودند روى 

نیمکت نشست. با این وضعیت شرایط ماهینى 
براى ادامه حضــورش در پرســپولیس اصًال 

روشن نیست و اگر شــایعات درباره حضور 
این بازیکن در لیســت مازاد درست باشد 

شأن این بازیکن باتجربه، با سابقه ملى و 
حضور در جام جهانى لطمه خواهد خورد 
هر چند به نظر مى رسد کارى از دست 

او ساخته نیست.

بازیکنى که به اندازه شماره پیراهنش بازى کرده!

به ضرورتهم برنامه اى ســپاهانى ها که از ابتدا 
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مفاد آرا
 هیات موضــوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند 
رسمى- آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى برابر راى شماره 139860302035000142 
– 1398/7/6 هیات اول 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 آقاى سید ابراهیم میر اکبرى فرزند سید قاسم  بشماره شناسنامه 30 
صادره از فریدون شهر در یک باب خانه به مســاحت 102/65متر مربع قسمتى از پالك 
301 اصلى به آدرس شاهین شهر حاجى آباد خ والیت فرعى 3 کوچه شهید عابدى پالك 
18 خریدارى مع الواسطه از مالک رســمى آقاى غالمحسین رحیمى محرز گردیده است 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدورســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهى به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند 
بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 
صادر خواهد شد.تاریخ انتشار نوبت اول : 17 / 9 / 98 و تاریخ انتشار نوبت دوم 2 /10 /98 م 
الف  نوبت دوم 686718 عباسعلى عمرانى رییس ثبت اسناد و امالك شاهین شهر /9/353 

مزایده اموال غیرمنقول
اجراى احکام حقوقى شعبه دوم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده 
اجرایى کالســه 980022 ج/دوم له خانم صدیقه صادق زاده علیــه آقاى مهدى دهقانى 
مبنى بر مطالبه  فروش پالك ثبتى شــماره 14458/7503 بخــش 5 اصفهان در تاریخ 
98/10/21 ساعت 11:30 صبح در محل اجراى احکام دادگسترى اصفهان طبقه زیرزمین 
اتاق 18 جهت فروش شش دانگ ملکى به پالك ثبتى فوق با مشخصات مندرج در نظریه 
کارشناسى که ذیًال درج شده اســت ملکى طرفین و اکنون در تصرف مالکانه خوانده مى 
باشد توسط کارشناس رسمى دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى شده و نظریه وى مصون از 
تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه 
مزایده به نشــانى فوق مراجعه و از ملک بازدید و در روز مزایده با همراه داشتن 10 درصد 
بها به صورت نقد یا چک تضمین شــده بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در جلسه 
مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد شد. هزینه هاى 
اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشد. و مابقى ثمن حداکثر ظرف یکماه پرداخت واال ده 
درصد واریزى به نفع دولت ضبط خواهد شد. اوصاف ملک مورد مزایده: آدرس- اصفهان- 
خیابان رزمندگان- کوچه میالد (کوچه شــماره 19)- بن بست شادى پالك 58 کدپستى 
14- 8194856915 مورد بازدید قرار گرفت. پس از معاینه و بررســى بعمل آورده نتیجه 
کارشناسى به شرح زیر به استحضار مى رســاند. محل مورد بازدید عبارتست از یک باب 
خانه مسکونى به مساحت عرصه 101/8 مترمربع و مساحت اعیانى آن حدود 174 مترمربع 
در سه طبقه مى باشد. داراى دیوار باربر و سقف تیرچه بلوك است در طبقه منهاى شصت 
داراى آشپزخانه اپن، دیوار کاشى، کف سرامیک، کابینت زمینى و هوائى فلزى، کف اتاق 
خواب و سالن موزائیک، دیوارها گچ و رنگ، سیستم گرمایش بخارى و آبگرمکن، سیستم 
سرمایش کولر آبى و این طبقه در سال 1370 ساخته شده است. طبقه اول داراى آشپزخانه 
اپن، دیوار کاشى، کف سرامیک، کابینت زمینى و هوائى فلزى، کف دو اتاق خواب و سالن 
موزائیک، دیوارها گچ و رنگ، سیستم گرمایش بخارى و آبگرمکن، سیستم سرمایش کولر 
آبى و این طبقه در سال 1380 ساخته شده اســت. در طبقه دوم یک اتاق 1 مترى با سقف 
تیرآهن و آجر، بدون سرویس، دیوار گچ و خاك، کف موزائیک، بدون کولر و داراى نما آجر 
زبره مى باشد. این اتاق در سال 1391 ساخته شده است. کف حیاط موزائیک، دیوار حیاط 
آجر نما، داراى دو کنتور برق، دو کنتور گاز، آب مشترك مى باشــد. نتیجه کارشناسى: با 
توجه به مشخصات ملک، مصالح مصرفى، موقعیت محلى، و جمیع عوامل موثر در قضیه 
کارشناسى قیمت ششدانگ منزل مســکونى فوق الذکر به مبلغ 4/800/000/000 ریال 
(چهار میلیارد و هشــت صد میلیون ریال) تعیین و اعالم مى گردد. مطابق استعالم انجام 
شده خانم صادق زاده 13/495 سهم و آقاى دهقانى 58/505 سهم مشاع مالک بوده و وفق 
ماده 10 آیین نامه فروش امالك مشاع وجوه حاصل از فروش پس از کسر هزینه عملیات 
اجرایى به نسبت سهم هر یک از مالکین تقسیم خواهد شد. م الف: 682740 مدیر و دادورز 

اجراى احکام حقوقى اصفهان/9/365
ابالغ اجراییه

نظر به اینکه در پرونده کالسه 1374/97 اجراى احکام شوراهاى حل اختالف شهرستان 
لنجان حســب مفاد دادنامه شماره 70- 98/1/28 صادره از شــعبه حقوقى محکوم علیه 
پریسا منتظمى محکوم به پرداخت مبلغ 55/812/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 
1/587/650 ریال بابت خســارت دادرســى و پرداخت تاخیر تادیه ازتاریخ سررسید چک 
98/7/28 در حق محکوم له م حســن خسروى گردیده است و حســب محتویات پرونده 
محکوم علیه مذکور مجهول المکان مى باشــد علیهذا مراتب یک نوبت آگهى میگردد تا 
نامبرده ظرف مهلت ده روز پس از انتشــار آگهى نســبت به اجراء مفاد حکم اقدام نماید و 
اال وفق مقررات اقدام میگردد. م الف: 701299 شعبه چهارم اجراى احکام شوراهاى حل 

اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک) /9/535
اصالحیه فقدان سند مالکیت

شــماره: 23016827- 98/9/27 عطف  به نامه شــماره 23016827 مورخ 98/09/10 
در خصوص فقدان ســند مالکیت خانم فرناز رحیم زاده خراسانى نسبت دو دانگ مشاع از 
ششــدانگ پالك 2740/32 واقع در بخش یک ثبت اصفهان است که قبال شماره پالك 
3740/32 بخش یک د اعالم شده بود. م الف: 680652 صفائى نائینى- رئیس ثبت منطقه 

مرکزى اصفهان /9/536
مزایده

اجراى احکام شــعبه 17 مدنى اصفهان در نظر دارد مزایده اى با مشــخصات زیر برگزار 
نماید. پرونده کالســه: 971871 محکوم له: مجتبى طباخى محکوم علیه: اصغر ســمیع 
عادل مورد مزایده: 11/85 حبه از 24 حبه از 72 حبه (دو دانگ از شــش دانگ) بنام اصغر 
سمیع عادل میباشد که مزایده در روز 98/10/15 از ساعت 10:30 صبح در محل این اجرا 
صورت مى گیرد. اوصاف مورد مزایده طبق نظر کارشــناس: از محل مورد نظر به آدرس 
خیابان زینبیه خیابان فروردین پالك 316 شهردارى بازدید بعمل آمد محل م ورد نظر یک 
باب منزل قدیمى ساز متروکه است که داراى دو طرف ساخت قدیمى ساز با سازه و ساختار 
دیوارهاى خشت و گل و آجر و ضلع شــمالى و سقف هاى تیر و توخالى چوبى و در قسمت 
جنوب نیز داراى دو اتاق با سازه و ســاختار دیوارهاى آجرى و سقف و آجر و آهن میباشد 
مجموع زیربناى دو طرف معادل 145 مترمربع و داراى اشتراکات آب و فاضالب و برق و 
گاز شهرى میباشد دو برگ سند مالکیت مشاع هر کدام به میزان دو دانگ به ترتیب بشماره 
هاى چاپى 91/د- 663649 متعلق به آقاى اصغر سمیع عادل و 91/د- 663650 متعلق 
به خانم محبوبه سمیع عادل (همسر آقاى اصغر) با نام خانوادگى دارالضیاء توسط نامبرده 
ارائه گردید پالك در بخش 5 ثبت اصفهان بوده و داراى شماره فرعى 148 از اصلى 15177 
میباشد که سند آقاى اصغر به تاریخ 1362/11/12 داراى شماره دفتر امالك 86 و ص 147 
و شماره ثبت ملک 109184 با وضعیت خاص طلق میباشد و سند خانم محبوبه دارالضیاء 
داراى شماره فرعى 148 از اصلى 15177 به میزان دو دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و 
اعیان است حدود اربعه پالك ثبتى طبق مندرجات ظهر سند بشرح زیر است شماًال در دو 
قسمت اول دیوارى است بطول 12 متر بشماره 147 فرعى از 15177 اصلى دوم دیوارى 
است بطول 10 متر بشماره 149 فرعى از 15177 اصلى شرقًا خط فرضى است بطول 32 
متر به جاده بعرض 10 متر جنوبًا فاقد حد است و غربًا خط فرضى است بطول 34/4 به زمین 
60 فرعى از 15177 اصلى حقوق ارتفاقى معرفى نشده است در ضلع شرقى خانه خانه مورد 
معاینه منزل کوچک دیگرى با همین ساختار وجود دارد که عرصه آن جزو پالك ثبتى یاد 
شده است ولى اعیان ان داراى درب مستقل میباشد و حسب اظهار خواهان مابقى تا شش 
دانگ پالك ثبتى یاد شده مربوط به همین خانه است میزان مساحت شش دانگ آن بدون 
احتساب عقب نشینى که میبایست در ضلع شرقى صورت گیرد معادل 340 مترمربع اندازه 
گیرى گردید و ارزش شش دانگ عرصه و اعیان یاد شده معادل شش میلیارد ریال و ارزش 
4 دانگ مشاع از شش دانگ یاد شده معادل چهار میلیارد ریال برآورد مى گردد که توسط 
کارشناس رسمى دادگســترى ارزیابى و نظریه به مصون از تعرض طرفین واقع گردیده 
مزایده برگزار میگردد لذا طالبین خرید مــى توانند 5 روز قبل از مزایده ضمن هماهنگى با 
این اجراء از ملک دیدن کرده و با سپردن ده درصد ارزش اموال و ارائه فیش به این اجراء در 
جلسه مزایده شرکت کنند. مزایده از قیمت پایه شروع مى شود. پیشنهاد دهنده ى باالترین 
قیمت برنده مزایده خواهد بود. م الف: 703551 شــریفى مقدم- اجراى احکام شعبه 17 

مدنى اصفهان /9/538
ابالغ رأى

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 98/683 شعبه 8 ( گلبهار غربى) 
دادنامه 793-98/8/29 مرجع رســیدگى شــعبه هشتم شــوراى حل اختالف نجف آباد 
خواهان: مجید ایمانیان نشــانى: نجف آباد چهار راه بازار پاساژ منوچهرى کفش فروشى 
مرحوم حاج اسداله ایمانیان خوانده: مصطفى داتلى بیگى  نشانى: مجهول المکان موضوع: 
مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 221322جمعا به مبلغ 4/740/000 ریال گردشکار: 
خواهان دادخواستى به خواســته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع 
به این شورا و ثبت به کالسه فوق و طى تشــریفات قانونى دروقت مقرر جلسه اى شورا به 
تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و 
به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى مجید ایمانیان 
به طرفیت مصطفى داتلى بیگى به خواسته به خواسته مطالبه تقدیمى از سوى خواهان و 
گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر اســتقرار دین به میزان خواسته در 
عهده خوانده داشته و بقاى اصول مستندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و 
اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، نظر به اینکه خواندگان دلیلى 
بر برائت ذمه یا بطالن دعوى اقامه و ابراز نداشته دعوى و مســتندات مصون از هرگونه 
ایراد و انکار باقیمانده اســت دعواى مطروحه را وموجه و ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 
198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون 
تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانســته و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ 4/740/000 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 2/770/000ریال به عنوان 
هزینه هاى دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت 
خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررســید 92/10/20 لغایت اجراى حکم که توسط اجراى 
احکام محاســبه و وصول مى گردد، درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره 
غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و پس از ابالغ قابل 
واخواهى در همین شــورا و ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى 
دادگسترى نجف آباد مى باشــد.700564/م الف، قاضى شوراى حل اختالف شهرستان 

نجف آباد شعبه هشتم/ 9/541
ابالغ رأى

 شــوراى حل اختالف شهرســتان نجف آباد.کالســه پرونــده 98/682 دادنامه838-
98/9/20مرجع رسیدگى شعبه هشــتم شــوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: مجید 
ایمانیان نشانى: نجف آباد چهار راه بازار پاساژ منوچهرى کفش فروشى مرحوم حاج اسداله 
ایمانیان خوانده: احمد رضا برنا منش نشانى: مجهول المکان موضوع: مطالبه وجه یک فقره 
چک به شــماره 221322جمعا به مبلغ 4/740/000 ریال گردشکار: خواهان دادخواستى 
به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به 
کالسه فوق و طى تشریفات قانونى دروقت مقرر جلسه اى شورا به تصدى امضاءکنندگان 
زیر تشــکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 
صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى مجید ایمانیان به طرفیت احمد رضا برنا 
منش به خواسته به خواسته مطالبه تقدیمى از سوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک 
محال علیه که داللت بر استقرار دین به میزان خواسته در عهده خوانده داشته و بقاى اصول 
مســتندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه را دارد، نظر به اینکه خواندگان دلیلى بر برائت ذمه یا بطالن دعوى 
اقامه و ابراز نداشته دعوى و مستندات مصون از هرگونه ایراد و انکار باقیمانده است دعواى 
مطروحه را وموجه و ثابت تشــخیص و مســتنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 
قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد 
و ثابت دانسته و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 3/290/000 ریال بابت اصل 
خواسته و پرداخت مبلغ 2/660/000ریال به عنوان هزینه هاى دادرسى و ابطال تمبر از باب 
تسبیب و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید 
92/12/28لغایت اجراى حکم که توسط اجراى احکام محاسبه و وصول مى گردد، درحق 
خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ 
قابل واخواهى در همین شــورا و پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و ظرف همین 
مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى دادگسترى نجف آباد مى باشد.700625/م 

الف، قاضى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد شعبه هشتم /9/542
ابالغ رأى

 شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 98/698 دادنامه 98/9/25-950 
مرجع رسیدگى شعبه سوم شــوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: مجید ایمانیان شغل 
آزاد  نشــانى: نجف آباد خ منتظرى جنوبى بن گلها پ 1 - 8517716896 خوانده: مهدى 
جمشیدیان شــغل آزاد  نشــانى: مجهول المکان موضوع: مطالبه وجه یک فقره چک به 
شماره 635856-96/5/5 جمعا به مبلغ 50/000/000 ریال گردشکار: خواهان دادخواستى 
به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به 
کالسه فوق و طى تشریفات قانونى دروقت مقرر جلسه اى شورا به تصدى امضاءکنندگان 
زیر تشــکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم رســیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت 
به صدور راى مى نماید. راى شــورا درخصوص دعواى مجید ایمانیان به طرفیت مهدى 
جمشیدیان به خواسته به خواسته مطالبه تقدیمى از سوى خواهان و گواهى عدم پرداخت 
از بانک محال علیه که داللت بر اســتقرار دین به میزان خواسته در عهده خوانده داشته و 
بقاى اصول مســتندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و اشتغال ذمه خوانده 
و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، نظر به اینکه خواندگان دلیلى بر برائت ذمه یا 
بطالن دعوى اقامه و ابراز نداشته دعوى و مستندات مصون از هرگونه ایراد و انکار باقیمانده 
است دعواى مطروحه را وموجه و ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 
و 522 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه را 
وارد و ثابت دانسته و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بابت 
اصل خواسته و پرداخت مبلغ 4/035/000 ریال به عنوان هزینه هاى دادرسى و ابطال تمبر 
از باب تســبیب و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ 
سررسید  لغایت اجراى حکم که توســط اجراى احکام محاسبه و وصول مى گردد، درحق 
خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ 
قابل واخواهى در همین شــورا و پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و ظرف همین 
مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى دادگسترى نجف آباد مى باشد.700646/م 

الف، قاضى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد شعبه سوم/ 9/543
ابالغ رأى

 شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 681/ 98 شعبه 8 ( گلبهار غربى) 
دادنامه 801-98/8/29 مرجع رسیدگى شعبه هشتم شوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: 
مجید ایمانیان نشانى: نجف آباد چهار راه بازار پاساژ منوچهرى کفش فروشى مرحوم حاج 
اسداله ایمانیان خوانده: اکبر قدیرى  نشــانى: مجهول المکان موضوع: مطالبه وجه یک 
فقره چک به شماره 4381006816جمعا به مبلغ 150/000/000 ریال گردشکار: خواهان 
دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشــته که پس از ارجاع به این 
شورا و ثبت به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى دروقت مقرر جلسه اى شورا به تصدى 
امضاءکنندگان زیر تشکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح 
زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى مجید ایمانیان به طرفیت 
اکبر قدیرى به خواسته به خواسته مطالبه تقدیمى از سوى خواهان و گواهى عدم پرداخت 
از بانک محال علیه که داللت بر اســتقرار دین به میزان خواسته در عهده خوانده داشته و 
بقاى اصول مســتندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و اشتغال ذمه خوانده 
و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، نظر به اینکه خواندگان دلیلى بر برائت ذمه یا 
بطالن دعوى اقامه و ابراز نداشته دعوى و مستندات مصون از هرگونه ایراد و انکار باقیمانده 
است دعواى مطروحه را وموجه و ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 
و 522 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه 
را وارد و ثابت دانسته و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 150/000/000 ریال 
بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 3/300/000 ریال به عنوان هزینه هاى دادرسى و ابطال 
تمبر از باب تســبیب و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از 
تاریخ سررسید 94/8/1 لغایت اجراى حکم که توسط اجراى احکام محاسبه و وصول مى 
گردد، درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شــورا و پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و 
ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى دادگســترى نجف آباد مى 
باشد.700467/م الف، قاضى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد شعبه هشتم/ 9/544

مدیرکل دامپزشکى استان اصفهان با توجه به فرارسیدن 
فصل ســرما و مهاجرت پرندگان، درباره احتمال شیوع 
بیمارى آنفلوآنزاى فوِق حاد پرندگان در استان هشدار داد.
شهرام موحدى اظهار کرد: از یکسال پیش تاکنون هیچ 
موردى از بروز این بیمارى در عرصه هاى طبیعى استان، 
مشاهده و گزارش نشده است اما امکان بروز آن وجود دارد 
به همین دلیل باید مراقبت ها و اقدام هاى پیشگیرانه الزم 
انجام شود.به گفته موحدى، با توجه به فصل مهاجرت 
پرندگان آبزى و کنارآبزى و اتراق آنها در زیستگاه هاى 
استان، این مناطق به منظور پیشگیرى از شیوع بیمارى 
آنفلوآنزا به طور مُدام رصد و پایش مى شود.  وى تصریح 

کرد: با توجه به مهاجرت پرندگان مهاجر به استان احتمال 
انتقال بیمارى آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان به مرغدارى ها وجود 
دارد و براى جلوگیرى از انتقال این بیمارى، تولیدکنندگان 
باید همکارى الزم را با بازرسان داشته باشند و از هرگونه 
جابه جایى طیور و کود مرغى بدون مجوز دامپزشــکى 
و خرید پرندگان زنــده از دوره گردها خــوددارى کنند. 
مدیرکل دامپزشــکى اصفهان گفت: با توجه به اینکه 
پرندگان آزادپرواز و مهاجر عامل اصلى انتقال این بیمارى 
هستند، براى کنترل و جلوگیرى از انتقال آن باید از خرید 
و فروش هر نــوع پرنده آزادپرواز، زینتــى، آبزى پرور و 

پرندگان بومى خوددارى شود.

سیزدهمین نمایشــگاه بین المللى صنعت نساجى و دومین 
نمایشگاه مداِکس (مد، لباس و کفش) دو نمایشگاهى هستند 
که به صورت همزمان در اصفهان برپا خواهند شــد.این دو 
نمایشگاه طى روزهاى سوم تا ششم دى ماه امسال در محل 
برپایى نمایشگاه هاى بین المللى استان واقع در پل شهرستان 
برپا خواهند شد و بیش از 8500 مترمربع فضاى نمایشگاهى را 
به خود اختصاص خواهند داد.سیزدهمین نمایشگاه بین المللى 
صنعت نساجى که 58 شــرکت را گرد هم جمع خواهد کرد، 
فضایى را فراهم مى آورد تا شــرکت هاى فعال در حوزه هاى 
صنایع نساجى شامل ریسندگى، بافندگى، بى بافت، رنگرزى و 
چاپ و تکمیل کاالهاى نساجى، تولید مواد اولیه، ماشین آالت 

و تجهیزات وابسته، دستگاه هاى ریسندگى و بافندگى، خط 
تولید و تعمیرات و نگهدارى این صنعت کاالها و خدمات خود 
را به نمایش بگذارند.درکنار این نمایشگاه، دومین نمایشگاه 
مداِکس اصفهان برگزار خواهد شد که به نمایش توانایى هاى 
63 مشارکت کننده از جمله طراحان و تولیدکنندگان پارچه 
و لباس، ماشین آالت دوخت و برش، اکسسورى و تزئینات، 
استودیوهاى عکاسى و صنعتى، آموزشگاه ها و مراکز آکادمیک 
و فروشــگاه هاى اینترنتى مى پردازد.مشارکت کنندگانى از 
استان هاى تهران، اصفهان و گیالن در این نمایشگاه حضور 
خواهند داشت و همچنین فعاالن صنعت مد از ترکیه نیز در 

نمایشگاه مداِکس اصفهان حضور مى یابند.

هشدار درباره احتمال شیوع 
بیمارى آنفلوآنزاى پرندگان

اصفهان، میزبان 2 نمایشگاه 
نساجى و مداِکس مى شود

آغاز کمپین «ماندگار»
 جهت کلیه متقاضیان اینترنت 

رئیس روابط عمومى مخابرات منطقه اصفهان با اعالم 
این خبر گفت : این کمپین با شعار «بى نهایت ماندگار» به 
همراه ترافیک رایگان بامدادى در زیرساخت هاى مختلف 
 FTTH و ADSL، VDSL باند پهن ثابت ماننــد
در دو دسته ســرویس هاى“حرفه اى“ و ”اقتصادى“ به 

مشتریان اینترنت استان عرضه مى شود.
ملک زاده  جامعه مخاطب این طرح را کلیه مشترکین تلفن 
ثابت دانست و افزود : مشتریان موجود که درخواست خرید 
یا تغییر سرویس موجود خود را دارند ،مشتریان جدیدى و 
مشتریان منقضى شده که درخواست خرید سرویس هاى 
موجود در طرح را دارند مى توانند از طریق کانالهاى فروش 
مربوطه اقدام و با توجه به بستر ارتباطى خود نسبت به خرید 

سرویس طرح اقدام نمایند.
رئیس روابط عمومى مخابرات اصفهان  خاطر نشان کرد : 
عالقمندان به پیوستن به این کمپین مى توانند به صورت 
24 ساعته از طریق مراجعه به وب سایت شرکت مخابرات 
ایران به آدرس www.tci.ir  ، تماس تلفنى با 2020 یا 
مراجعه به مراکز و دفاتر خدمات مخابراتى استان در ساعات 
ادارى نسبت به دریافت اطالعات و ثبت در این کمپین 
اقدام کنند.رئیس روابط عمومى مخابرات منطقه اصفهان  
با برشمردن مزایاى خرید این کمپین براى مشتریان بیان 
کرد : سرعت،حجم  و قیمت مناسب سرویس هاى طرح 
از جمله مزایاى این کمپین است که در آن سرویس هاى 
مختلف با سرعت 512 کیلوبیت بر ثانیه تا 200 مگابیت بر 
ثانیه در بستر هاى مختلف باند پهن ثابت به مشتریان  به 

صورت پس پرداخت و پیش پرداخت ارائه مى شود. 

خبر

چند روزى است که حصارهاى فلزى شهردارى اصفهان، 
دورتادور بقایاى کاخ ثبت ملى شده جهان نما در چهارباغ 
عباسى را پوشانده اند و این اقدام، نگرانى هایى را در پى 

داشته است.
بقایاى کاخ جهان نما مربوط به دوره  صفویه است و سال 
1395 در فهرست میراث ملى کشــور به ثبت رسیده. 
پیش تر، دوِر بخش کاوش و مرمت شــده محدوده کاخ 
جهان نما، حصارى شیشه اى کشــیده شده بود و مردم 
مى توانستند شاهد بقایاى این کاخ، در نخستین سایت 

موزه شهرى اصفهان باشند.
ناصر طاهرى، معاون میراث فرهنگى، صنایع دستى و 
گردشگرى اســتان اصفهان درباره چرایى حصارکشى 
دور بقایــاى این کاخ به «ایســنا» مى گویــد: در حال 
حاضر فقط حصارکشــى انجام و محــدوده کارگاهى 
شهردارى اصفهان مشــخص شده است. هدف اجراى 
کاِر کف ســازى محور میانى بود اما مــا آن را متوقف 

کردیم. 
او خاطــر نشــان مى کند: ما بــا شــهردارى اصفهان 
مکاتبــه کرده ایــم تــا طــرح خــود را بــراى اداره 
کل میراث فرهنگى اصفهان ارسال کند و بعد از بررسى، 
اگر طرح مورد تأیید بود کار ادامــه پیدا مى کند و اگرنه 
باید طبق نظر ما بــراى این محــدوده تصمیم گیرى 
شود.  معاون میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى 
استان اصفهان در پاسخ به ســئوالى مبنى بر چگونگى 
حفظ حریم و عرصه  این اثر ثبت ملى شده اظهار مى کند: 
عرصه بقایــاى کاخ جهان نما ثبت اســت و قطعًا حفظ 
مى شــود اما تمهیدات و راهکارهاى نجات بخشى هم 
داریم که اگر خواســتند روى آن را ســنگفرش کنند، 
محدوده را پوشــانده و عایق مى کنیم تا حفاظت شود و 

بعد مى توانند کار خود را انجام بدهند.

سرنوشت کاخ جهان نما 
حین کف سازى چهارباغ

معاون خرید ذوب آهن گفت: آغوش گرم و نرم صادرات مواد 
خام که الزمه تولید و رونق تولید اســت، کمک ناخواسته به 

خواسته نامشروع و غیرانسانى طراحان تحریم است.
محمد جعفر صالحى اظهار کرد: ما قبول داریم که وضعیت 
امروز ذوب آهن به دلیل تصمیمات گذشــته اســت اما نه 

تصمیماتى که توسط ذوب آهن گرفته شده باشد.
معــاون خرید ذوب آهــن گفت: اما چــرا اصرار بــه تداوم 
سیاست هاى غلط گذشته داریم؛ معادن بزرگ امروزى بخش 
خصوصى در منطقه سنگان به خوبى حمایت هاى ذوب آهن را 
به یاد دارند و کم و بیش هم بر آن عهد قدیمى هستند و جاى 
قدردانى دارد. وى افزود: در جلســه با اعضاى هیئت مدیره 
سنگ آهن ایران در پاسخ به ادعاى ارباب منشى و امپراتورى 
ذوب آهن هم بیان کردیم کــه ذوب آهن پدر توانمندى بوده 
و خدمات ارزنده اى به صنعت این مملکت داشــته و دارد و 
همچنان هم صبورانه بار سنگین محرومیت از یارانه انرژى را 
به دوش مى کشد و همچنان قامت استوار خود را تکیه گاه قابل 

اتکاى صنعت زغال سنگ کرده است.
صالحى ادامه داد: ما هم بر ایــن باوریم که با محدود کردن 
صادرات سنگ آهن مشکل ذوب آهن حل نمى شود چرا که 
صادرات چنان جذاب و قدرتمند است که هیچ قانونى را یاراى 
مقابله با آن نیست و بى اثر بودن این عوارض بر صادرات مورد 
اذعان اعضاى هیئت مدیره سنگ آهن در جلسه هم بوده است، 
از همین رو باور داریم که این میزان عوارض حداقل باید به 
40 درصد افزایش داده شود.معاون خرید ذوب آهن خاطرنشان 
کرد: بر این باوریم که نه کنستانتره سازان، نه گندله سازان نه 
فوالدسازان داخلى، هیچیک رقیب ما نیستند و تنها رقیب ما در 

این برهه خاص از زمان که به راستى در جنگ اقتصادى به سر 
مى بریم، بهانه تأمین ارز مورد نیاز کشور است که ادعا مى شود 
بخشى از آن با صادرات سنگ آهن تأمین مى شود، اگر واقعًا 
هدف از صادرات سنگ آهن، تأمین ارز مورد نیاز کشور است که 
با صادرات فوالد ارزآورى آن چندین برابر مى شود. چرا حمایت 

نمى شود تا این مهم عملیاتى شود؟
وى بیان کرد: مشکل در روش خرید ذوب آهن و یا در مدیریت 
خرید ذوب آهن نیســت بلکه مشــکل در توقع و انتظارات 
صادرکنندگان سنگ آهن است که انتظار دارند و به صراحت 
هم بیان مى کنند که با محاسبه معکوس قیمت سنگ آهن 

دانه بندى مندرج در سایت PLATTS اعداد نجومى مطالبه 
مى کنند؛ وى ادامه داد: همان گونه که بارها هم بیان شده است 

اعتقاد کامل داریم که سود باید در چرخه فوالد توزیع شود. 
صالحى خاطرنشان کرد: مگر هزینه هاى استخراج، حقوق 
دولتى، انرژى، زیرســاخت و... به نرخ صادراتــى و به دالر 
محاسبه و پرداخت مى شود که ســنگ آهن تولیدى معادن 
(دسترنج معدنکار و معدندار) توســط عده اى تاجر به قیمت 
صادراتى در داخل کشور در جهت رونق تولید داخل خریدارى 
و مصرف کننده را وادار به تمکین قیمت صادراتى نمایند؟ اى 
کاش عایدات حاصل از صادرات چند ده میلیون تنى در سال 

صرف توسعه معدنى شــده بود تا امروز ما هم شرکت هاى 
معدنى همرده Vale،BHPو... مى داشتیم.

معاون خرید ذوب آهن تصریح کرد: آیا خرید سنگ آهن معادن 
و انبار آن در معدن به امید حذف عوارض صادراتى سنگ آهن 
و ایجاد انحصار و احتکار، حاصلى جز وارد ساختن ضربه هاى 
مهلک بر پیکر اقتصاد این کشور عایدى دیگر براى جامعه 

خواهد داشت؟
وى اذعان کرد: آیا در شرایطى که اســتکبار جهانى از هیچ 
کوششــى در جهت وارد کردن ضربه به نظام دریغ نمى کند 
و روزانه رصد مى کنند که چه تحریم جدیدى اعمال کنند و 
چنان کفگیرشان به ته دیگ تحریم خورده که به ناچار براى 
گرم نگهداشتن تنور تحریم، دست به تکرار همان اقالم قبلى 
مى زنند، آغوش گرم و نرم صادرات مواد خام که الزمه تولید 
و رونق تولید است، کمک ناخواســته به خواسته نامشروع و 

غیرانسانى طراحان تحریم نیست؟
معاون خرید ذوب آهن اظهار کرد: اعضاى انجمن سنگ آهن 
حاضر در جلسه یاد شده به جز خانم معصومى، حتى یک گرم 
سنگ آهن به ذوب آهن نفروخته اند ولى همه جا با صداى بلند 
از مشکالت داد و ستد با ذوب آهن مى گویند، آیا این منصفانه 
است؟ در شرایط اقتصادى امروز کشور کدام شرکت بزرگ در 
مقیاس ذوب آهن ســراغ داریم که مشکل کمبود نقدینگى 
نداشته باشد؛ آیا بدهى معادل یک دوازدهم قرارداد یک ساله، به 

منزله عدم ایفاى تعهدات است؟
وى تصریح کرد: جاى بسى تعجب دارد که انجمن سنگ آهن 
ایران، به جاى اینکه در سال رونق تولید حامى و پشتیبان تولید 

داخل باشد سنگ صادرات را به سینه مى زند.

انتقادهاى تند معاون خرید ذوب آهن اصفهان از سیاست صادرات سنگ آهن مورد نیاز این شرکت:  

صادرات مواد خام کمک به طراحان تحریم است
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ابالغ رأى
 شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 98/684  شعبه 8 ( گلبهار غربى) 
دادنامه 794-98/8/29 مرجع رسیدگى شعبه هشتم شوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: 
مجید ایمانیان نشانى: نجف آباد چهار راه بازار پاساژ منوچهرى کفش فروشى مرحوم حاج 
اســداله ایمانیان خوانده: جلیل صادقى کله مسلمانى نشــانى: مجهول المکان موضوع: 
مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 404272جمعا به مبلغ 30/000/000 ریال گردشکار: 
خواهان دادخواستى به خواســته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع 
به این شورا و ثبت به کالسه فوق و طى تشــریفات قانونى دروقت مقرر جلسه اى شورا به 
تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به 
شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى مجید ایمانیان به 
طرفیت جلیل صادقى کله مسلمانى به خواسته به خواسته مطالبه تقدیمى از سوى خواهان 
و گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر استقرار دین به میزان خواسته در 
عهده خوانده داشته و بقاى اصول مستندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین 

و اشتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، نظر به اینکه خواندگان 
دلیلى بر برائت ذمه یا بطالن دعوى اقامه و ابراز نداشته دعوى و مستندات مصون از هرگونه 
ایراد و انکار باقیمانده اســت دعواى مطروحه را وموجه و ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 
198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون 
تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانســته و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ 30/000/000 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 3/100/000ریال به عنوان 
هزینه هاى دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت 
خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررســید 92/09/20 لغایت اجراى حکم که توسط اجراى 
احکام محاســبه و وصول مى گردد، درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره 
غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و پس از ابالغ قابل 
واخواهى در همین شــورا و ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى 
دادگسترى نجف آباد مى باشــد.700618/م الف، قاضى شوراى حل اختالف شهرستان 

نجف آباد شعبه هشتم/   9/545

یک متخصص تغذیــه و رژیم درمانى گفــت: افرادى که دچار افســردگى
 شده اند، مى تواند با مصرف روزانه 5 گرم شکالت تلخ به بهبود روند بیمارى 

خود کمک کنند.
محمدتقى انوشــه اظهار کرد: شــکالت تلخ یک آنتى اکسیدان قوى است و 
سالمت سیستم قلبى عروقى را بهبود مى بخشد.این متخصص تغذیه و رژیم 
درمانى افزود: مصرف متعادل شــکالت تلخ به عنوان یک آنتى اکسیدان در 
رژیم غذایى روزانه مى تواند، مفید باشــد اما این نکته را به یاد داشته باشند که 
نباید در مصرف این شکالت زیاده روى کرد. انوشه تأکید کرد: معموًال شکالت 
تلخى که درصدش باالى 70 باشد، حساسیت بدن به انسولین را افزایش داده 

و موجب کاهش احتمال ابتال به دیابت در افراد مى شود.
این متخصــص تغذیــه و رژیــم درمانــى افزود: شــکالت تلــخ حاوى
 یک سرى فالونوئید هایى است که افراد با مصرف روزانه آن مى توانند به تنظیم 
عملکرد سیستم قلب و عروق و بهبود عملکرد رگ ها و مویرگ ها کمک کند که 

این باعث تسریع خونرسانى به سلول هاى بدن و مغز مى شود. 
انوشه بیان کرد: افرادى که دچار افسردگى شده اند، مى تواند با مصرف روزانه 
5 گرم شــکالت تلخ به بهبود روند بیمارى خود کمک کننــد. باتوجه به اثر 
آنتى اکســیدانى و ضد التهابى که دارد، مى تواند با پیرى زودرس سلول هاى 

بدن مقابله کند.
وى گفت: مصرف زیاد شــکالت تلخ باعث اضطراب، عصبانیت، یبوســت 
مى شود. توصیه مى شود افرادى که مشــکالت گوارشى، آلرژى و بى خوابى 
دارند و یا اسید اوریک خونشان باالســت؛ از مصرف این شکالت خوددارى 

کنند.

یک کارشناس ارشد تغذیه و رژیم درمانى گفت: نان سبوس دار براى افرادى 
که مى خواهند رژیم بگیرند و یا دیابت دارند، بسیار مفید است.

مهشید سلیمانى گفت:  نان جزو اصلى ترین وعده هاى غذایى و تأمین کننده 
اصلى انرژى روزانه هر فرد اســت بنابراین افراد در انتخاب نوع نان باید دقت 
کنند. او گفت: انتخاب نان سبوس دار براى افرادى که مى خواهند رژیم بگیرند و 
یا دیابت دارند بسیار مهم است؛ نان جو به دلیل فیبر باالیى که دارد باعث کاهش 
قند خون و کلسترول مى شود، همچنین ســیرى طوالنى مدت براى افراد ایجاد 

مى کند؛ بنابراین در کنترل وزن افراد تأثیر دارد.
این کارشناس ارشد تغذیه تأکید کرد: نان جو به دلیل داشتن خواص 
شــگفت انگیزى که دارد توصیه شده در ســبد غذایى روزانه 
خانواده قرار بگیرد؛ این نان به دلیل داشــتن ســبوس در گروه 

کربوهیدرات هاى پیچیده قرار مى گیرد.
سلیمانى تصریح کرد: نان جو درمیان افراد مبتال به دیابت نیز بسیار محبوب 
است. افراد دیابتى با مصرف نان جو به بهبود کنترل نوسانات قند خون خود کمک 
مى کنند؛ همچنین این نــان بر روى پروفایل لیپیدى افراد نیــز مى تواند تأثیرات 

چشمگیرى داشته باشد و به کاهش چربى خون کمک کند
این کارشناس ارشد تغذیه و رژیم درمانى افزود: نان جو به دلیل داشتن فیبر باعث پر 
شدن معده و احساس ســیرى طوالنى مدت و جلوگیرى از نوسانات شدید قند خون 
مى شود که همین ویژگى ها باعث شــده به مناسب ترین گزینه براى افرادى باشد که 

مى خواهند رژیم هاى کاهش وزن بگیرند.
سلیمانى ادامه داد: یکى از مشکالت شایع گوارشى در میان سنین مختلف، یبوست است 

که با مصرف روزانه نان جو مى توان تا حد زیادى از بروز آن پیشگیرى کرد.
او بیان کرد: نان جو به دلیل دارا بودن ویتامین هاى گروه B و مواد معدنى تأثیر شگفت 
انگیزى از جمله تأمین کننده انرژى روزانه بــدن و جلوگیرى از ریزش مو و هم چنین 

بهبود عملکرد سیستم عصبى و خلق و خو را دارد.
سلیمانى توصیه کرد: افراد مبتال به اختالالت متابولیک، کبد چرب و سندروم تخمدان 

پلى کیستیک و... در برنامه غذایى خود نان جو را جایگزین سایر نان ها کنند.

یک فوق تخصص کبد و گوارش درباره خطر بروز هپاتیت C در معتادان تزریقى و 
افرادى که خالکوبى مى کنند، هشدار داد.

علویان درباره احتمال ابتال به هپاتیت با انجام خالکوبى گفت: سوراخ کردن پوست با 
یک سوزن به منظور خالکوبى یکى از راه هاى شناخته شده انتقال هپاتیت C است. 
زنان باید توجه داشته باشند که گرچه انجام خالکوبى ابرو در جهت زیبایى چهره شان 
مؤثر اســت، اما آیا این اقدام را به قیمت ابتال به هپاتیت انجام مى دهند؟ البته تأکید 
مى کنم که در صورت رعایت بهداشت و استفاده از وسایل یکبار مصرف نباید نگران 

ابتال به هپاتیت C بود.
وى با اشاره به ارتباط اعتیاد با بروز هپاتیت نیز گفت: متأسفانه اعتیاد به مواد مخدر 
تزریقى از علل مهم ابتال به هپاتیت C محسوب مى شود. استفاده از سرنگ به صورت 

مشــترك در بین معتادان به مواد مخدر مى تواند به انتقال انواع عفونت ها از جمله 
هپاتیت هاى  B و C و ایدز منجر شود. البته اعتیاد به موادى مانند کوکائین و استنشاق 
از راه بینى راه دیگر انتقال این بیمارى است. بر این اساس خطر بزرگى که معتادان به 
مواد مخدر را تهدید مى کند، ابتال به گونه هاى مختلف ویروس هپاتیت C است که 

موجب بروز بیمارى با شدت بیشتر مى شود.
علویان گفت: تنها یکبار استفاده اشتراکى در وسایل تزریقى کافى است تا شخص 
به ویروس هپاتیت آلوده شــود. وى با بیان اینکه برخى گمان مى کنند تعویض سر 
سوزن سرنگ هاى مورد استفاده مانع از انتقال ویروس هپاتیت مى شود،  گفت: نه تنها 
اینطور نیست بلکه اشتراك در کلیه وسایل مورد استفاده در تزریق مانند سرنگ و سر 
سوزن که به خون آلوده مى شوند، موجب انتقال ویروس ها از فردى به فرد دیگر است. 

همه چیز درباره
 باال و پایین رفتن از پلــه

تفکرات زیادى در رابطه با استفاده از پله وجود دارد. عده اى استفاده 
از آن را براى زانو مضر مى دانند و عده اى آن را براى تحرك مفید. 
براى اســتفاده از پله ها دو راه وجود دارد: باال رفتن و پایین آمدن 
از آنها. شاید تصور کنید باال رفتن از پله ها بیشترین فواید را براى 
سالمتى دارد چون بیشتر کالرى مى سوزاند اما فواید پایین آمدن 
از پله ها را نیز نباید دســتکم بگیرید. در این مورد دو نکته را باید 
بدانید: اول اینکه وقتى شما از پله ها پایین مى آیید، دو سوم کمتر 
از زمانى که از پله ها باال مى روید کالرى مى سوزانید. باال رفتن از 
پله ها از نظر تأثیرات قلبى و عروقى، چالش برانگیزتر است و نکته 
دوم این که وقتى از پله ها باال مى روید، درست مانند وقتى که از 
تپه ها باال مى روید، قلبتان مجبور است سخت تر کار کند و بیشتر 

تحت فشار قرار مى گیرد.
اما پایین آمدن از پله ها فوایدى فراتر از کالرى ســوزى دارد و از 
جهات گوناگونى براى ســالمتى مفید اســت. باال رفتن از پله ها 
عضالت ســرینى تان را به کار مى گیرد اما پایین آمدن از پله ها 
عضالت سرینى را به میزان زیادى فعال نمى کند. با پایین آمدن از 

پله ها، عضالت چهار سر ران فعال مى شوند.
باال رفتــن از پله ها حرکتى درونگراســت یعنى عضلــه در برابر 
مقاومت منقبض مى شود در حالى که پایین آمدن از پله ها حرکتى 
برونگراســت. یک حرکت برونگرا حرکتى است که عضله، بارى 

استراحت و همچنین فشارخون شان پایین آمده بود.
پایین رفتن از پله ها شاید سخت تر از آنچه به نظر مى رسد باشد اما 
فواید خوبى براى سالمتى دارد ضمناً پایین رفتن از پله ها نسبت به 
باال رفتن از پله ها بهتر توانسته بود مارکرهاى سالمت متابولیکى 
را افزایش بدهد. مارکرهاى کنترل گلوکز از جمله ســطح گلوکز 
و انســولین و هموگلوبین A1C، در این افــراد بهبودهاى قابل 

توجه ترى داشت و سطح لیپیدشان نیز بهتر شده بود.
مى توانید انتظار داشته باشید که پیشرفت هایى اینچنینى بتوانند 
ریسک دیابت نوع دوم و بیمارى هاى قلبى را پایین بیاورند. ضمنًا 
استفاده از پله ها در دسترس همه است و شما مى توانید در محل 

کار یا زندگى تان از آنها استفاده کنید. 

فواید پایین آمدن از پله ها براى سالمتى
باال رفتن از پله ها، گروه هاى عضالنى اصلى در پایین تنه را به کار 
مى گیرد که شامل عضالت چهار سر، همسترینگ ها و عضالت 
سرینى مى شود. اگر سرعتتان را باال ببرید، به نفع قلب و عروقتان 
نیز است در واقع، توانایى باال رفتن از پله ها بدون اینکه خیلى به 
نفس نفس زدن بیفتید، یکى از مارکرهاى سالمت قلب و عروق 
است. پزشــکان اغلب در مورد توانایى باال رفتن از پله ها از بیمار 

سئوال مى کنند.

را در وضعیت طوالنى تر شــده اى تحمل مى کند. هر بار که شما 
از پله اى به پله دیگر به ســمت پایین قدم مى گذارید، عضالت 
چهار ســر رانتان کشــیده مى شــوند تا پایتان به سطح بعدى

 برسد.
تحقیقات نشــان مى دهد تمرین برونگرا منجر به تخریب بیشتر 
عضله شده و عضله بیشتر رشد خواهد کرد اما فقط با پایین آمدن 
از پله ها نمى توانید عضله بسازید و باید روى تمرینات قدرتى تان 
نیز تمرکز کنید با این حال با پایین آمدن از پله ها فوایدى نصیبتان 

مى شود.
هر بار که پاى شما روى پله پایینى قرار مى گیرد، همزمان با قدم 
گذاشتن، استخوان پایتان ضربه اى مى خورد. همین ضربه محرکى 
براى رشد استخوان است یعنى درست همان کارى که تمرینات 

پر شدت انجام مى دهند.
برخالف چیزى کــه احتماًال فکر مــى کنید، وقتى کــه افراد از 
پله ها پایین مى آمدند در مقایســه بــا زمانى کــه از پله ها باال 
مى رفتند، شاخص هاى سالمتى شان بهتر شده بود. همانطور که 
فکر مى کنید، تراکم بافت امالح استخوانى شان نیز افزایش یافته 

و تعادلشان نیز تقویت شده بود.
باال و پایین رفتن از پله ها به مهارت هــاى تعادلى نیاز دارد، مگر 
اینکه نرده ها را بگیریــد. ضمنًا ضربان قلب ایــن افراد در زمان 

اگر بیمار بگوید بعد از یک ردیف باال رفتن از پله به نفس نفس زدن 
مى افتد، این عالمتى هشداردهنده براى یک بیمارى قلبى عروقى 
اســت. شــما مى توانید باال رفتن از پله ها را با افزایش یا کاهش 

سرعتتان سخت تر یا ساده تر کنید.
همچنین مى توانید با دو پله یکى کردن، چالش را بیشــتر کرده و 
عضالت سرینى تان را فعال کنید. البته مراقب باشید! اول در باال و 
پایین کردن یکى یکى پله ها به مهارت برسید و سپس دو تا یکى 

کردن را شروع کنید. 
از پله ها براى افزایش تحرك و کمتر نشســتن اســتفاده کنید. 
تحقیقات نشان مى دهد تحرك هاى کوتاه مدت مانند باال و پایین 
کردن از پله ها براى سالمتى مفید است ضمناً باعث مى شود زمان 
نشستن هایتان را کوتاه تر کنید. ســه دقیقه باال و پایین کردن از 
پله ها مى تواند ضربان قلب و متابولیسم را افزایش داده و حساسیت 
به انسولین را تقویت کند ضمناً راه خوبى است تا در محل کارتان نیز 
تحرك هایى داشته باشید. باال و پایین رفتن از پله ها چه عضالتى 

را درگیر مى کند؟
باال و پایین رفتن از پله هــا از راه رفتن روى یک ســطح صاف

سخت تر است و فشار بیشــترى به مفاصل وارد مى کند بنابراین 
براى همه افراد، مناسب نیست.

اگر زانو درد دارید، مــچ پایتان درد مى کند و یــا مبتال به آرتروز 

هستید، بهتر اســت روى ورزش هاى آبى که فشــار کمترى به 
مفاصلتان وارد مى کنند، تمرکز کنید و در صورت نیاز به استفاده از 

پله حتمًا نظر پزشکتان را جویا شوید.
قبــل از راه رفتن بر روى پله هــا ابتدا با پیاده روى در ســطحى 
صاف و یا انجام چند حرکت کششــى، بدنتان را گرم کنید تا دچار 

آسیب هاى احتمالى نشوید.
اطمینان حاصل کنید ســطحى که روى آن راه مى روید، لغزنده 
یا ناامن نیست. ســطوح پله هاى ادارى معمولى احتماًال به اندازه 
کافى زبرى دارند و محکم هســتند تا پایتان بــه خوبى روى آنها 
قرار بگیرد اما اگر مثال در پله هاى تزی ینى یک ساختمان تاریخى 
قدم مــى زنید مراقب باشــید ممکن اســت لغزنده یا فرســوده 

باشد.
اگر خسته اید و شرایط بدنى خوبى ندارید بهتر است به پیاده روى 
روى یک سطح صاف اکتفا کنید چرا که ممکن است تعادل خوبى 

نداشته باشید و این شرایط براى بدنتان استرس زا باشد.
 کفش مناسب بپوشــید. اطمینان حاصل کنید کفشى که پایتان 
کرده اید، تعادل شما را به خوبى حفظ مى کند و کفى آن به گونه اى 

است که مانع لیز خوردنتان مى شود.
براى شروع از جاهایى شروع کنید که مورد عالقه تان است: مثًال 
براى باال و پایین رفتن از طبقات یک مرکز خرید از پله ها استفاده 
کنید. اگر منزلتان یا محل کارتــان در طبقات خیلى باال قرار دارد 
مى توانید در ابتدا قسمتى از راه را با آسانسور و مابقى را با پله ها طى 

کنید و با گذشت زمان این کار را به تدریج افزایش دهید.
یادتان باشد باال و پایین کردن از پله ها نباید تنها ورزش و تحرکى 
باشد که انجام مى دهید. شما همیشه به تمرینات قدرتى نیاز دارید 
اما استفاده از پله ها نیز یک تمرین افزوده است که به سالمت قلب 

و عروق و متابولیسم تان کمک مى کند.

یک کارشناس ارشد تغذیه و رژیم
که مى خواهند رژیم بگیرند و یا دی
مهشید سلیمانى گفت:  نان جزو اص
اصلى انرژى روزانه هر فرد اســت
کنند. او گفت: انتخاب نان سبوس دار
یا دیابت دارند بسیار مهماست؛ نانجو
قند خون و کلسترول مى شود، همچنین
مىکند؛ بنابراین در کنترل وزن اف
یاینکارشناس ارشد تغذیه
ششــگفت انگیزى که
خانواده قرار بگیرد؛ این
کربوهیدرات هاى پیچیده قرا
سلیمانى تصریح کرد: نان جو درمی
است. افراد دیابتى با مصرف نان جو به ب
مى کنند؛ همچنین این نــان بر روى پرو
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هپاتیت C سراغ چه کسانى مى آید؟

6 نوع بى خوابى که از آن بى خبر هستید
بى خوابى یکى از مشکالتى است که همه ما آرزو مى کنیم 
هرگز به آن دچار نشویم اما واقعیت این است که 50 درصد 
از مردم دنیا حداقل براى یک بار هم که شده در عمرشان 
با این مشکل دست و پنجه نرم کرده اند. اما بى خوابى در 
نزد همه مردم مشابه نیست، در واقع انواع آن با هم متفاوت 
است. اگر بى خوابى ندارید که چه بهتر، اما اگر جزو آن 50 
درصدى هستید که با بى خوابى دست و پنجه نرم مى کنند 
باید بدانید که این مشکل انواع مختلفى دارد. بدان معنا نوع 
بى خوابى شما با بى خوابى یک فرد دیگر متفاوت است. در 

واقع شش نوع بى خوابى وجود دارد. 

1- بى خوابى حاد
این نوع بى خوابى ســه ماه بیشــتر طول نمى کشد و در 

صورتى که روند درمانى طى شود از بین خواهد رفت. 
این نوع بى خوابى جنبه هاى مختلف زندگى را 

تحت الشعاع قرار مى دهد و آزاردهنده 
اســت. بى خوابى حاد نتیجه یک 

عامل استرس زا همانند از دست 
دادن شغل و یا یک عزیز است. 
در صورتى که مشــکل رفع 

شود این مشکل نیز به خودى خود از بین مى رود اما اگر 
آزاردهنده و طوالنى شد فرد باید تحت درمان قرار بگیرد.

2- بى خوابى مزمن
بى خوابى مزمن به آن نوعى مى گویند که بیشــتر از سه 
ماه طول مى کشد و در هفته حداقل سه بار سراغ شخص 
مى آید. از دارو براى درمان این نوع بى خوابى اســتفاده 

مى شود که البته براى مدت زمان کوتاهى است.

3- بى خوابى همراه
این نوع بى خوابى در نتیجه برخى بیمارى هاى دیگر اتفاق 
مى افتد؛ همانند مقابله با اضطراب یا افسردگى یا داشتن 
ریفالکس اسیدى و یا حتى کمردرد. با رفع شدن بیمارى 
این نوع بى خوابى نیز از بین مى رود. در واقع این 
نوع مشکل فقط همراه بیمارى ها مى آید و 

با رفتن آنها از بین مى رود.

4- بى خوابى آغازین
این به معناى تالش شــما براى خوابیدن تا لحظه اى که 
به خواب مى روید است. در افرادى که مبتال به بى خوابى 
آغازین هستند 30 دقیقه طول مى کشد تا به خواب بروند. 
این نوع عارضــه نیز در کوتاه مدت با مصــرف دارو رفع 

مى شود.

5- بى خوابى نگهدارى
این نوع بى خوابى بدان معناســت که شــما به راحتى به 
خواب مى روید اما نیمه هاى شب از خواب مى پرید و دیگر 
نمى توانید بخوابید. شاید هم عارضه اى مثل خروپف باعث 
بیدارى شما مى شــود. افراد مبتال به این نوع بى خوابى 
با ورزش بیشــتر و البته کم کردن زمان ســپرى شده در 

رختخواب مى توانند بر این عارضه غلبه کنند.

6- بى خوابى روانى
خواب کامًال مهم است و اگر هر شب در ساعت خوابیدن 
خود مشــکل دارید ، این واقعیت به تنهایى مى تواند شما 
را تحت فشــار قرار دهد. افرادى که از خواب خود نگران 
هستند با بى خوابى روانى مبارزه مى کنند. حاال دلیل آن 
هر چیزى مى تواند باشد. اغلب درمان هاى آرامش بخش 
مى تواند به درمان آن کمک کند. این مى تواند به معناى 
گذر از تصاویر هدایت شــونده براى هدایت افکار خود به 
مکانى راحت باشــد، مانند پیاده روى در جنگل یا شنا در 
اقیانوس. همچنین آرام سازى پیشرونده عضالت مى تواند 

کمک کننده باشد.
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 اى بندگان خدا! شــما را به پرهیزکارى ســفارش مــى کنم، که 
عامل کنترل و مایه اســتوارى شماســت. پس به رشــته هاى تقوا 
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پرعــزت برســاند، در روزى کــه چشــم هــا خیره مى شــود و 
همه جا در نظر انسان تاریک و گله هاى شتر و مال و اموال فراوان 
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موزه گرمابه على قلى آقا، 28 آذرمــاه میزبان آیین افتتاح 
«عروسک خانه هورشید» بود. ضیافتى که در آن استادان 
و پژوهشگران عروسک هاى بومى و محلى، درباره «حفظ 
و بازآفرینى عروسک هاى شــرق اصفهان»، «خورشید و 
اسطوره» و «عروسک و صلح» ســخن گفتند و نیز، احمد 
رضایى دارافشــانى را به عنوان مدیر جدید دفتر یونیماى 
اصفهان (شعبه اى از اتحادیه جهانى نمایشگران عروسکى) 

به جاى امید نیاز معرفى کردند.
رئیس ایکوم (کمیته ملى موزه هاى ایران) با حضور در این 
مراسم با بیان اینکه شــهر اصفهان نسبت به دیگر شهرها 
مســئولیت مضاعفى بر دوش دارد، توضیح داد: اصفهان 
به علت گذشــته فرهنگى و تاریخى دیرینــه اى که دارد 
تأثیرگذارتر است و در حوزه هاى مختلف از جمله عروسک 
گردانى داراى پیشینه است و شاخص ترین موزه هاى کشور 
را دارد. سید احمد محیط طباطبایى خاطرنشان کرد: مخاطب 
اصلى موزه، نســل آینده هســتند و براى انتقال فرهنگ 
موزه ها بهترین مى توانند باشند. وى با تأکید بر اینکه وظیفه 
موزه حفاظت از میراث، شناخت و معرفى به مخاطب است، 
افزود: کودك و نوجوان مخاطب اصلى اســت و عروسک 

براى انتقال مفاهیم به کودك بهترین راه است.
■■■

عضو هیئت علمى دانشگاه پردیس هنرهاى زیباى اصفهان 
نیز در این مراسم با بیان اینکه در تهران در سال 96 اولین 
عروسک خانه ایرانى را افتتاح کردیم و بعد از آن عروسک 
خانه هاى متعدد در سراسر ایران باز شدند، گفت: این باعث 
افتخار من است که عروسک خانه هورشید، خواهرخوانده 
عروسک خانه ماه گنج در تهران اعالم مى شود و از این به 
بعد ما سفیر فرهنگى و مبلغ فرهنگى عروسک خانه هورشید 
هم در کنار بقیه عروسک خانه هایى که معرفى و حمایت 

مى کنیم خواهیم بود.
پوپک عظیم پور اظهار کرد: عروسک ها یکى از وجهه هاى 
فرهنگى هستند و نه تنها در تمدن ایران که در اغلب تمدن ها 
در حفارى ها از اولین نمونه هایى هستند که یافت مى شوند 
چون همراه  با کودکان که زود از دنیا مى رفتند بازیچه آنها 

نیز همراهشان دفن مى شد.
وى بیان کرد: در آیین ها عروســک ها ظاهر شدند و زمان 
بسیار طوالنى طى کردند تا در صحنه هاى تئاتر حکم فرمایى 
و اجراى نقش کردند. وى افزود: عروسک ها قدرت جادویى 
و اسرارآمیزى دارند؛ این چهره هاى به ظاهر ساده و سرشار از 
سکوت، دعوایى با هم ندارند، حامل خصلت هاى بد انسانى 
نیستند، حسادت نمى کنند، بخل نمى ورزند و عاشق هیچ 

میز و صندلى اى نیستند.
عظیم پور با بیان اینکه عروســک ها در قدیم سنگ صبور 
بسیارى از نو عروسان بودند، خاطرنشان کرد: عروسک ها 
به راحتى به خلوت کودکان نفوذ پیدا مى کنند و سنگ صبور 

بسیارى از نو عروسان در قدیم بودند. اغلب بازیچه بچه ها 
و سنگ صبور بچه ها بودند تا دق نکنند و با عروسک خود 

درد دل مى کردند.
وى تصریح کرد: عروســک ها ســینه اى ماالمال از درد 
شنیده ها دارند و حتى ارامنه عروســک هایى که در ادوار 
گذشته به دخترانشان مى دادند دهان نداشت و وقتى جویاى 
این کار شدم که  چرا عروسک ها دهان ندارند متوجه شدم 
که  اعتقاد  به آن دارند که این عروسک ها رازدار بسیار سفت 
و سختى هستند زیرا دیگر دهان ندارند که بخواهند همان 

رازى را که شنیدند را بر مال کنند. 
عضو هیئت علمى دانشگاه پردیس هنرهاى زیباى اصفهان 
در ادامه گفت: عروسک ها یکى از بى نظیرترین سفیرهاى 

صلح در جهان هستند.
وى اظهار کرد: مادرى که عروســک مى دوزد صرفًا کاال 
تولید نمى کند و ما به ازاى بخشى از انرژى، عشق، آرزوها و 
اشتیاق براى دخترى که عروسک را در آغوش خواهد کشید 

را مى سازد.
عظیم پور ادامه داد: حتى در برخى از ایالت و عشــایر مادر 
براى آرامش فرزندش چند طره از موى سر خود را به جاى 
موى سرعروسک مى دوزد تا بوى مادر همراه این عروسک 
باشــد تا  زمانى که دختر دور از خانه است این عروسک در 

آغوش بچه باشد و حس آرامش به او بدهد. 
عضو هیئت علمى دانشگاه پردیس هنرهاى زیباى اصفهان 
افزود: عروسک ها بسیار با متانت و به آرامى وارد عرصه هاى 
سیاسى مى شــوند، به تلویزیون راه پیدا مى کنند، تصاویر 
یا گفته هاى کاریکاتورى از نمادهاى سیاســى مى شوند و 
به راحتى مى توانند نقد کنند و زبان نقد مردم باشــند. وى 
ادامه داد: همچنان که مبارك ســیه چهره قرمزپوش ما در 
خیمه شــب بازى این کار را مى کرد و به راحتى مى آمد و 
چون از مرگ هراسى نداشت به راحتى مى تواند هر نقدى 

را انجام دهد.
عظیم پور با اشاره به زمان جنگ گفت: وقتى آژیر قرمز به 
صدا در مى آمد و مردم به پناهگاه ها مى رفتند براى مدت 
طوالنى نمایشگران عروســکى بچه ها و خانواده ها را در 

پناهگاه ها به روحیه صبر و استقامت دعوت مى کردند.
عضو هیئت علمى دانشگاه پردیس هنرهاى زیباى اصفهان 
در همین راستا اضافه کرد: نمایشگران عروسکى در سال 
1929 تصمیم گرفتند اتحادیه جهانى غیردولتى تأســیس 
کنند که رســالت اصلى آن بیش از آنچه به تئاتر عروسکى 
بها بدهد دوستى انسان ها، نزدیک شدن دل ها، از طریق 

هنر عروسکى بود. 
■■■

رئیس یونیما (اتحادیه بین المللى نمایشــگران عروسکى) 
هم در ادامــه ضیافت عروســک ها بــا بیــان اینکه ما 
توانسته ایم بخشى از هویت فرهنگ این کهن شهر را متجلى 
کنیم، ابراز کرد: اصفهان فقط میدان نقش جهان، چهار باغ، 

صنایع دستى، منبت کارى ومیناکارى نیست بلکه بخش 
میراث فرهنگى آن، همان آیین ها، عروسک ها، سنت ها 
و آواهاســت که هویت فرهنگى این شهر هنردوست را به 

پایتخت فرهنگى ایران تبدیل کرده است. 
اردشیر صالح پور با اشاره به اینکه چرخه اصفهان از آنجا که 
زاینده رود مى رود تا به تاالب گاوخونى برســد داراى آب و 
آفتاب است و همین نشان مى دهد که این فرهنگ ایرانى 
چقدر ذوق و تجلى دارد، گفت: اصفهان این شایســتگى، 
منزلت و شأنیت را دارد که باید با تالش جلوه و صورت هاى 

مختلف آن را ابراز کنیم. 
وى بیان کــرد: هنــر اصفهان را مــى تــوان در همین 
عروســک ها که ما مهمان در ضیافت آنها هستیم دید که 

چقدر این عروسک هاى هورشیدى زیبا طراحى شدند. 
■■■

در ادامه برنامه مدیر هنرمندسراى بوم گردى هورشید با بیان 
اینکه عروسک، کانسپتى است که از طریق آن با جهان بومى 
محلى مرتبط مى شــوى، گفت: عروسک مثل یک سفیر 
است که قصه ها،  الالیى ها و  لباس هاى محلى و سنتى 
مردم یک منطقه را نشان مى دهد و به دنبال خود قصه هاى 

تازه اى را شکل مى دهد. 
فرزانه ســلیمانى با بیان اینکه عروسک هاى متعددى را با 
کمک زنان روستا احیا کرده  ایم توضیح داد: عروسک هایى 
که جمع آورى کرده ایم هر کدام نماد مانعى براى چشم و 

نظر بوده که در هر نقطه از کشور به سبک ویژه و مرتبط با 
فرهنگ و آداب مردم آن منطقه تهیه مى شده است. وى ادامه 
داد: مدل چشم و ابرو، لب ها، ابروها، فرم صورت، لباس ها 
و... همه برگرفته از نمادهاى محلى و سنتى هر منطقه است.

سلیمانى در همین راستا ادامه داد:  نماد خورشید خانم هم به 
صورت رودوزى تهیه شده است. بیش از صد مدل رودوزى 
داریم که این نوعى از آن اســت. انجام این کار براى زنان 
روستا راحت نبود، چون انگیزه و جذابیتى برایشان نداشت. 
براى ایجاد انگیزه از آنها خواستم تکه ها را روى مانتو بدوزند 
و اگرچه کارهاى تمیز و خوبى انجام نمى دادند کارها را از آنها 
خریدم. بعد آرام آرام خواستم آثار دیگرى را با استفاده از نماد 
خورشید خانم درست کنند که منجر به خلق آثار بهترى شد. 
مدیر هنرمندســراى بوم گردى هورشــید بــا بیان اینکه 
عروسک ها توسط زنان خانه دار و یا حتى دخترهاى نوجوان 
انجام شده اســت، تأکید کرد: باید زنان روستایى بدوزند تا 
اصالت و هویت اصلى عروسک احیا شود، چون آنها دغدغه 
ساخت این عروسک ها را داشته اند و اگر ما بنشینیم و بدوزیم 
کار زیاد از حد تمیز و غیرواقعى مى شــود و این مورد نظر 

من نیست.
و در آخر و در دقایقى کوتــاه، گرمابه على قلى آقا با نمایش 
عروسکى، عروسک هاى دست ساز دختران نوجوان غزل 
رمضانى، نیلوفر شــیرازى، زینب ابوالحسنى، زینب موال 

گرماى بیشترى به خود گرفت.  

چند سالى است که شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
به منظور نهادینه کردن مصرف صحیح آب میان گروه هاى 
مختلف مردم، راهکارهاى بسیارى را در دستور کار قرار داده 
که در این میان مى توان به استفاده از ظرفیت هنرمندان که به 
شیوه هاى کامًال هنرمندانه مردم را ترغیب به مصرف صحیح 
آب مى کنند اشاره کرد. براین اساس 40 نفر از هنرمندان که 
در زمینه کاریکاتور، گرافیک، تصویرگر، نویسنده، شاعر و 
ایده پرداز فعال هستند و به منظور ارائه طرح ها و برنامه هاى 
مؤثرتر در ترغیب مردم به مصرف صحیح آب از تصفیه خانه 

آب باباشیخعلى دیدن کردند.
پیام پورفالح، مدیر خانه کاریکاتور اصفهان آشنایى با فرایند 
تصفیه آب را منجر به فهم دقیق تر کیفیت آب شرب اصفهان 
دانست و گفت: از نزدیک که با فرایند تصفیه آب آشنا شدیم 
موجب شد که  به درك صحیح تر در خصوص کیفیت آب 
شرب اصفهان دست یابیم و در این زمینه طرح هایى مد نظر 
قرار دادیم تا آن باورهاى غلط که بعضًا میان مردم پیرامون 

کیفیت آب اصفهان وجود دارد را کمرنگ کنیم.
وى ادامه داد: فرایند تصفیه آب بسیار پیچیده بود و بسیارى از 
مردم هنوز به خوبى نمى دانند براى اینکه آب شرب با کیفیت 
مطلوب به دست آنها برسد چه دشوارى هایى مسئوالن امر 
متحمل مى شــوند و در این میان اعضاى خانه کاریکاتور 
اصفهان درصددند با ارائه طرح هاى جدید ضرورت مدیریت 

مصرف آب را در میان مردم پر رنگ کنند.
محمد خوشکام، مدیر گروه هنرى اصفهان که کارتونیست 
اســت برگزارى این تور را براى هنرمندان بسیار ضرورى 
برشمرد و افزود: برخى از مردم همچنان معتقد هستند که 
آب شرب اصفهان سختى باالیى دارد و کلر باقیمانده در آب 
شرب اصفهان بسیار زیاد است به طورى که نیاز به استفاده 
از دستگاه هاى تصفیه آب خانگى را ضرورى مى دانند و از 
دستگاه تصفیه خانگى آب هم استفاده مى کنند در صورتى 
که عدم اطالعات کافى از فرایند تصفیه آب منجر به چنین 
تصمیمى شــده اگر براى مردم محرز شــود که آب شرب 
اصفهان یکى از کیفى ترین آب هاى شرب در ایران و دنیاست 
شاید دیگر ضرورتى براى استفاده از دستگاه تصفیه خانگى 
آب شرب نبینند این درحالى است که گروه هنرى اصفهان 
درصدد است براى به دست آوردن  اطمینان 100 درصدى 

مردم از کیفیت آب شرب طرح هاى جدیدى را بنا نهد. 
سعیده سیاحیان دیگر هنرمندى که از فرایند تصفیه در تصفیه 

خانه آب باباشیخعلى دیدن کرد گفت: این بازدید براى من 
بسیار نوستالژیک بود چرا که پدر من شاغل در تصفیه خانه 
آب تهران بود من در کودکى به تصفیه خانه آب تهران رفته 
بودم آن تصفیه خانه در فضایى بسیار کوچک تر از تصفیه 
خانه باباشیخعلى بود و به صورت باغ کوچکى بود اما تصفیه 
خانه باباشیخعلى بســیار مدرن تر با حوضچه هاى بیشتر و 
وسیع تر، که به نظر مى رسد تکنولوژى به کار رفته در این 
تصفیه خانه بسیار پیشرفته است. من به عنوان یک داستان 
نویس هرگز نمى دانستم براى تصفیه آب تا این حد هزینه 
مى شود و تالش هاى شــبانه روزى براى تأمین پایدار آب 
شــرب در دســتور کار قرار دارد و این روزها که بعضاً مردم 
نگران آلودگى هوا و کیفیت آب هستند این وظیفه هنرمندان 
است که شک وشــبهه اى که پیرامون کیفیت آب در بین 
مردم وجود دارد را برطرف کرده و آنها را به مصرف درست 
آب ترغیب کنند چرا که براى کیفیت آب شرب هزینه هاى 
هنگفتى صرف شده و نیز از نظر کمى هم محدود است، به 
نظر من مطمئن ترین روش انتقال پیام سینه به سینه است. 
از این طریق مردم به محتواى پیام بیشتر اطمینان دارند اما 
این روش براى نهادینه کردن مصرف بهینه آب میان مردم 
امکانپذیر نیست. بنابراین من سعى مى کنم در داستان هایى 
که براى کودکان که آینده متعلق به آنهاست مى نویسم، آب 
شرب را عارى از هرگونه آلودگى میکروبى و شیمیایى معرفى 
کنم و مبناى داستان بر محور «آب جایگزین ندارد» باشد تا 
بتوانیم آینده تقریباً مطمئنى براى کودکان و نوجوانان بسازیم 
اما متأسفانه این روزها برخى از مردم به اطالعات نادرستى 
که از طریق شبکه هاى مجازى به دست آنها مى رسد توجه 
مى کنند در حالى که این اطالعات دم دستى که پایه و اساس 
درستى ندارند آسیب جدى است که جامعه را تهدید مى کند. 
امیدوارم بتوانیم با اطالعات دقیق و درســتى که از طریق 
داســتان براى مردم بازگو مى کنیم آنها را به واقعیت هاى 

موجود نزدیک کنیم.
این روزها بعضى از مردم چه بى محابا و بدون اندیشــه آب 
را  نادرســت مصرف مى کنند در صورتى که باید با مصرف 
بهینه، این مایه حیات را  قدر بدانیــم و امانتدار خوبى براى 

آیندگان باشیم.
امیرمالک صالحى دیگــر هنرمندى کــه در زمینه هاى 
کاریکاتور،تصویرسازى و مجسمه سازى مشغول به فعالیت 
است در پاسخ به اینکه آشنایى از نزدیک با فرایند تصفیه آب 

چه تأثیرى بر فعالیت هنرى شما دارد؟ گفت: من تا قبل از 
اینکه از تصفیه خانه آب باباشیخعلى دیدن کنم نمى دانستم 
که این تصفیه خانه یکى از پیشرفته ترین تصفیه خانه هاى 
کشور است و از سویى تصور مى کردم فرایند تصفیه آب بسیار 
پیچیده است.  همچنین در حین این بازدید بر این امر واقف 
شدم که براى ارتقاى کیفیت آب شرب بسیار تالش مى شود. 
براین اساس اگر کسى درباره کیفیت آب شرب اصفهان دچار 
تردید شد در مقام مدافع حاضر مى شوم و از کیفیت آب شرب 
اصفهان دفاع مى کنم و مطمئناً در تولید آثار هنرى هم این 
دیدگاه را لحاظ مى نمایم. واقعیت این است مردم هنوز به 
خوبى نمى دانند براى اینکه آب شرب با کیفیت مطلوب و 
به میزان کافــى در اختیار آنان قرار گیــرد چه تالش هاى 
شبانه روزى در دســتور کار قرار دارد و ما سعى مى کنیم در 

فرهنگسازى مصرف بهینه آب کوشا باشیم. 
سجاد حمزه که در زمینه طراحى، گرافیک و تدوین فیلم و 
پودنمایى مشغول به فعالیت است تولید فیلم هاى آموزشى 
در راســتاى کیفیت و کمیت آب شرب اصفهان را ضرورى 
دانست و گفت: در حال حاضر برخى از مردم اطالعات دقیق و 
صحیحى از کیفیت و کمیت آب شرب اصفهان ندارند و بعضًا 
برخى ها اعتقاد دارند که کیفیت آب شرب تهران از اصفهان 
بهتر است در حالى که طى بازدیدى که از تصفیه خانه آب 
باباشیخعلى داشتیم به این نتیجه رسیدیم کیفیت آب شرب 
اصفهان مطابق با استانداردهاى تعریف شده و کامًال کیفى 
است بنابراین پیشنهاد مى شود با تولید فیلم هاى آموزشى در 
قالب طنز اطالعات مربوط به کیفیت آب شرب را در اختیار 
مردم قرار دهیم. زیرا هنوز هستند افرادى که بر این باورند 
که آب شرب اصفهان گچ دارد و براى سالمت مضر است که 
این نظریه کامًال اشتباه اســت ولى از سویى نمى توان تک 
تک جمعیت استان را براى آشنایى بهتر و بیشتر به تصفیه 
خانه آب دعوت کرد اما مى توان به وســیله هنرمندان و در 
قالب ابزارهاى هنرى مــردم را آگاه به چگونگى کیفیت و 

کمیت آب کرد.
ندا زمانى، گرافیست با بیان اینکه من تصور مى کردم فقط  
خودم دغدغه کیفیت و کمیت آب اصفهان را دارم، گفت: من 
تا قبل از اینکه از تصفیه خانه باباشیخعلى بازدید کنم تصور 
مى کردم خودم به تنهایى فقط دغدغه و نگرانى چگونگى 
کیفیت وکمیت آب را دارم. همیشــه بر ایــن باور بودم که 
مســئوالن آنچنان دغدغه اى براى آب اصفهان ندارند اما 

وقتى از تصفیه خانه آب باباشیخعلى بازدید کردم متوجه شدم 
به غیر از من هم مسئوالن امر بسیار دغدغه کیفیت و کمیت 
آب شرب را دارند و تالش بسیارى مى کنند تا آب شرب با 
کیفیت مطلوب و پایدار در اختیار مردم قرار بگیرد و االن به 
این نتیجه رسیدم که من در داشتن دغدغه آب اصفهان تنها 
نیستم مسئوالن شــرکت آبفا اصفهان هم دغدغه تأمین و 
توزیع آب شرب سالم و بهداشتى براى مردم دارند. و به نظر 
مى رسد مسئوالن باید با اســتفاده از ظرفیت هنرمندان به 
تک تک افراد جامعه القا کنند که آب را درست مصرف کنند 
چرا که برخى ها اعتقاد دارند تا هنگامى که شیر آب را باز مى 
کنند و آب هست ضرورتى بر مصرف درست آن نمى بینند 
و این سنت قدیمى باید از میان افراد جامعه برچیده شود و با 
آموزش هاى نوین، افراد جامعه به ویژه کودکان و نوجوانان 

را به مصرف صحیح آب راهنمایى کرد.
سعید شعبانى، دیگر هنرمندى که به تصویرسازى مشغول 
اســت گفت: خیلى ها هنوز نمى دانند که چقدر آب شیرین 
در دســترس بســیار محدود است و این آب شــرب که با 
هزینه هاى هنگفت به دســت آنها مى رســد را به راحتى 
هدر مى دهند در حالى که صرف هزینه هاى تبلیغى براى 
فرهنگسازى مصرف بهینه آب بسیار محدود است اما اگر در 
این زمینه تولیدات فرهنگى و هنــرى جامع و کاملى تولید 
شود قطعاً از میزان مصرف بى رویه آب جلوگیرى مى شود و 
هزینه هاى هنگفتى که براى تولید آب شرب صرف مى شود 

به این راحتى به هدر نمى رود. 
الزم به یادآورى اســت؛ تصفیه خانه بابا شیخعلی یکی از 
بزرگ ترین تصفیه خانه هاي آب ایران به شــمار می رود 
که در کیلومتر 45 جاده اصفهان- شهرکرد و در جوار شهر 

زاینده رود واقع شده است. 
این تصفیه خانه عالوه بر شهر اصفهان، آب 55 شهر و 300 
روستاي دیگر و تعداد زیادي از صنایع بزرگ و کوچک استان 
اصفهان را تأمین می کند. این تصفیه خانه آب شرب جمعیت 
بیش از  چهار میلیون نفر را تأمین می کند. در این تصفیه خانه 

آب به دو روش فیزیکی و شیمیایی تصفیه می شود.
مراحــل تصفیه آب در ایــن تصفیه خانه، برابــر با آخرین 
استانداردهاي دنیاست. فاز اول این تصفیه خانه درسال 68 با 
ظرفیت 5 متر مکعب بر ثانیه به بهره بردارى رسیده و فاز دوم 
تصفیه خانه بزرگ آب اصفهان در سال 86 و با ظرفیت 7/5 

متر مکعب بر ثانیه راه اندازى شد. 

بازدید هنرمندان از فرایند تصفیه در یکى از 
بزرگ ترین تصفیه خانه هاى  آب کشور
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ضیافتى با حضور عروسک ها
محیا حمزه


