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علت سرگیجه در سالمندان چیست؟آزادسازى 211 هکتار از کل حوضه آبریز زاینده رود8 نقش آفرینى فراموش نشدنى لیال حاتمىبازنشستگان آموزش و پرورش رکورد مى زنند! نحوه خرید بلیت دیدار سپاهان و ذوب آهن سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

بینایى خود را 
با شکالت

تقویت کنید

حمام شیخ بهایى را به مزایده گذاشتند!
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سریع ترین
 مرسوله هاى پستى چه زمانى 

به مقصد مى رسنــد؟

تغییر پنهانى
 نحوه محاسبه قیمت برق؛ 

شایعه یا واقعیت؟!

مهار آتش سوزى درختان 
در حاشیه زاینده رود

5

مسئـوالن
 برگزارى مسابقات 

مقصرنــد

بزرگساالنى که شکالت تلخ مى خورند بعد از دو ساعت به وضوح 
بصرى و کنتراست باالى دید دست پیدا مى کنند.

«جف سى رابین» و همکاران از مدرسه اپتومترى دانشگاه 
سان آنتونیوى تگزاس در تحقیقات جدید خود متوجه شدند که 

خوردن شکالت تلخ مى تواند به بینایى چشمان انسان ...

نتیجه بررسى کارشناسان اداره کل تربیت بدنى 
اســتان اصفهان در خصوص پرونــده «آرمان 

غیاثى» اعالم شد.
جمعه 29 شــهریور آرمان غیاثى هشــت ساله 
بر اثر سقوط در حین مســابقه سنگ نوردى در 
باشگاه ایثار فوالدشهر از توابع شهرستان لنجان 
در غرب اصفهان، مصدوم شــد و هــم اکنون با 
درجه هوشیارى 4 تا 6 در ُکما به سر مى برد و در 
بخش آى سى یو بیمارستان الزهرا(س) اصفهان 
بسترى است. پزشکان پارگى طحال این کودك 

را در همان ابتدا ...
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ارتقاى زیرساخت هاى توریسم اقتصادى با احداث شهرك طال و جواهر اصفهان
رئیس اتحادیه طال و جواهر در نمایشگاه بین المللى صنعت فلزات گرانبها، طال و سنگ هاى قیمتى اعالم کردرئیس اتحادیه طال و جواهر در نمایشگاه بین المللى صنعت فلزات گرانبها، طال و سنگ هاى قیمتى اعالم کرد
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لیست اعالم شده توسط صندوق احیا و بهره بردارى از بناها و اماکن تاریخى و فرهنگى نشان مى دهد

ایراد یک خبرگزارى به داش على
  تیم فوتبال ذوب آهن توانست پس از 120 دقیقه تالش با نتیجه 2 بر یک 
پارس جنوبى را شکست دهد و راهى یک هشتم نهایى جام حذفى شود. اتفاق 
عجیب اما برخورد فیزیکى سرمربیان دو تیم بود؛ اتفاقى که حتى در فوتبال 

سراسر اعتراض و برخورد ایران هم نادر است.
زمانى که بازى با نتیجه تســاوى یک بر یک در جریان بود، فراز کمالوند به 

رعایت نکردن بازى جوانمردانه بازیکنان ذوب آهن اعتراض داشت که...
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در صفحه 6 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

اعالم نتیجه بررسى سقوط سنگ نورد خردسال اصفهانى

شرایط جوى اصفهان 
تا اوایل هفته آینده 

ناپایدار است

سلبریتى پر سر و صدا مجرد شــد!
مهناز افشار از یاسین رامین طالق گرفت
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مى رویم براى برد دربىمى رویم براى برد دربى

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

مراجعه نمایند.

تجدید آگهى مناقصه عمومى نوبت دوم

م الف: 611648میثم محمدى- شهردار زرین شهر

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

مراجعه نمایند. 

آگهى مزایده نوبت دوم

م الف: 611650میثم محمدى- شهردار زرین شهر

شــرکت فوالد مبارکه اصفهان جهت برنامه ریزى اســتفاده از همه 
ظرفیت هاى معدنى موجود در داخل کشور، جلوگیرى از خام فروشى و 
بررسى فرصت هاى همکارى قصد دارد کلیه معادن سنگ آهن در حال 
استخراج و یا پهنه هاى داراى ذخیره سنگ آهن را شناسایى نماید لذا 

از:
الف) کلیه معادن داراى توان استخراج سنگ آهن حداقل به میزان 

20,000 تن ماهانه و داراى تجهیزات خردایش و دانه بندى
ب) کلیه شخصیت هاى حقیقى و یا حقوقى داراى گواهى کشف ذخایر 

سنگ آهن با حداقل ذخیره قطعى 2 میلیون تن
ج) کلیه شرکت هاى داراى توان تولید کنسانتره سنگ آهن

دعوت به عمل مى آید که کلیه اســناد و مدارك (پروانه بهره بردارى، 
آگهى تأســیس و آخرین تغییــرات، ســوابق کارى مرتبط، توان 
تولید ســاالنه، مشــخصات فنى تولیدات و... را بــه آدرس ایمیل 

h.farahmand@msc.ir ارسال نمایند.
عالقه مندان مى توانند جهــت دریافت اطالعات بیشــتر با تلفن 

03152735300 آقاى حمید فرهمند تماس برقرار نمایند.

 «آگهى شناسایى معادن سنگ آهن و 
یا پهنه هاى معدنى سنگ آهن در داخل کشور»
 موضوع فراخوان: شناسایى معادن سنگ آهن و
 یا پهنه هاى معدنى سنگ آهن داخل کشور

شرکت فوالد مبارکه اصفهان
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مسئول کانون بازنشستگان آموزش وپرورش گفت: تا پایان 
سال 98 تعداد 12 باشــگاه رفاهى فرهنگیان بازنشسته در 

استان ها به بهره بردارى خواهد رسید. 
احمد صافى در گردهمایى جمعى از ســالمندان بازنشسته 
فرهنگى حوزه ســتادى و شــهر تهران که با حضور وزیر 
آموزش وپرورش در باشگاه فرهنگى و رفاهى پیشکسوتان 
فرهنگى تهران برگزار شد، اظهار کرد: 850 هزار بازنشسته 
فرهنگى در سطح کشــور داریم و پیش بینى مى شود تا چند 
سال آینده آمار بازنشستگان از تعداد شاغلین پیشى بگیرد. وى 
افزود: تعداد 350کانون بازنشستگى درکشور داریم، به طور 
متوسط ساالنه بین50 تا 60 هزار معلم بازنشسته مى شوند. 

صافى گفت : ده مشکل بازنشستگان فرهنگى شامل تبعیض 
در پرداخت حقوق و مزایا، پاسخگو نبودن بیمه سالمتى، عدم 
به  کارگیرى فرزندان بازنشستگان، عدم بهره مندى از ظرفیت 
و تجارب بهینه بازنشستگان درآموزش وپرورش، عدم امکان 
اســتفاده از امکانات آموزش وپرورش و عدم امکان استفاده 
رایگان بازنشســتگان از مکان هاى تاریخى مى شــود. وى 
افزود: نبود زمینه نشرآثار پیشکســوتان، ناچیز بودن حقوق 
بازنشستگان و عدم امکان استفاده از امکانات سازمان هایى 
مانند شــهردارى ها و ظرفیت هاى موجود کشــور در سایر 
دستگاه ها ازجمله مشکالتى است که بازنشستگان فرهنگى 

با آن روبه رو هستند.

عمر قبوض کاغذى برق در حالى ابتداى مهر ماه امسال 
به پایان رســید که شــایعاتى در مورد تغییر پنهانى نحوه 
محاســبه قیمت برق با حذف قبــوض کاغذى به گوش 
مى رسد؛ شایعاتى که برقى ها آن را رد و توضیحاتى در این 

باره ارائه کردند.
بر این اساس شایعاتى مطرح شده مبنى بر اینکه مبلغ برق 
مشترکان 70 درصد افزایش پیدا کرده و اگر مشترك قبض 
خود را مشــاهده کند، متوجه خواهد شد که نرخ پله هاى 
مصرف 30 روزه و تخفیف کم بارى حذف شده و درعوض 

عوارض برق و مالیات دو برابر شده است.
در این باره مصطفى رجبى مشــهدى، سخنگوى صنعت 

برق با تأکید بر اینکــه هیچ تغییرى در نحوه محاســبه 
قبض برق اتفاق نیافتاده است، گفت: قبض برق بر اساس 
ابالغیه اى که اردیبهشت ماه از ســمت هیئت وزیران و 
وزارت نیرو انجام شد، محاسبه مى شــود. وى با اشاره به 
شایعاتى که در مورد تغییر محاسبه بهاى برق صورت گرفته 
است، گفت: همه این شایعات کذب است و دستگاه هاى 

نظارتى بر نحوه صدور قبض نظارت هاى الزم را دارند.
ســخنگوى صنعت برق گفت: جزیی ات قبض براى همه 
مشــترکان فراهم است و مشــترکان مى توانند از طریق 
سامانه هاى شرکت هاى توزیع برق شهرستان مربوطه به 

اطالعات قبض خود دست پیدا کنند.

بازنشستگان آموزش و 
پرورش رکورد مى زنند!

تغییر پنهانى نحوه محاسبه 
قیمت برق؛ شایعه یا واقعیت؟!

چه کرده ایم؟
 عصر ایران | معــاون هماهنگى امور 
اقتصادى و توســعه منطقه اى وزارت کشور با 
تأکید بر رســیدگى به طرح جامع ســاماندهى 
رودخانه کارون خاطرنشــان کرد: باید به فکر 
نجات این رودخانه باشید، با رودخانه اى به این 
زیبایى که موهبتى الهى اســت چه مى کنیم؟ 
متأسفانه 27 شعبه فاضالب با افتخار به کارون 

ریخته مى شود. 

حضور در نماز مدارس 
اختیارى است

مدیرکل قرآن، عترت و نماز آموزش   بهار|
وپرورش گفت: ما به عنوان خادمین نماز وظیفه 
داریم بستر نماز جماعت مدارس اعم از تجهیز 
نماز خانه ها، تعیین امام جماعت و تعیین زنگ 
اذان را فراهم کنیم اما حضور دانش آموزان در 
نماز جماعت مدارس کامًال اختیارى است زیرا 
معتقدیم باید در این زمینــه از هر گونه اجبار و 

اکراه خوددارى شود.

اصفهانى ها
 کجاى فضاى مجازى اند؟

 ایرنا | بر اســاس نتایج آمارگیرى سال 
96، افراد 15 ســاله و بیشــتر در کشور به طور 
میانگین یک ســاعت و چهار دقیقه در هر روز 
در شبکه هاى اجتماعى حضور دارند که استان 
اصفهان در این شــاخص با  59 دقیقه در رتبه 
11 قــرار دارد. بیشــترین میزان اســتفاده از 
شبکه هاى اجتماعى در اســتان تهران با یک 
ســاعت و 31 دقیقه در هر روز و پس از آنها در 
استان هاى هرمزگان و گیالن است. همچنین 
این مطالعات نشان مى دهد 94 درصد از افرادى 
که در سال 96 در شبکه هاى اجتماعى عضویت 
داشتند عضو شبکه تلگرام بودند. تلگرام در سال 

97  به دستور قضایى فیلتر شد.

10 مورد آدم ربایى 
در 6 ماه

فرمانده انتظامى هرمزگان   شبستان|
گفت: هرمزگان در رتبه پنجم کمترین میزان 
وقوع جرائم قرار دارد. سردار ملکى با بیان اینکه 
سرقت هاى هنجار شکن در هرمزگان به صفر 
رسیده است، افزود: در شش ماهه امسال ده مورد 
آدم ربایى که همگى مرتبط با مواد مخدر است 
در ان استان اتفاق افتاد و در همین مدت 13 مورد 

رهایى گروگان داشتیم.

2000 بوقلمون سوختند
فرمانده انتظامى شهرســتان   میزان|
ســراب گفت: بر اثر وقوع آتش ســوزى یک 
مرغدارى در شهرستان ســراب 2000 قطعه 
بوقلمون تلف شد. سرهنگ توحید فارسى اظهار 
کرد: پس از حضور مأموران و بررســى به عمل 
آمده مشــخص شــد این مرغدارى به دالیل 

نامعلومى، مورد حریق واقع شده است.

خواننده مفسد فى االرض
یک وکیل دادگسترى از صدور    ایسنا|
کیفرخواست براى محسن لرستانى، خواننده و 
ارجاع پرونده او به  دادگاه انقالب اسالمى تهران 
خبر داد. سید کاظم حســینى گفت: موکلم 12 
اسفندماه سال 97 در منزل مادرش در سعادت 
آباد بازداشت شد و از آن زمان تاکنون در زندان 
است. در کیفرخواست صادره براى موکل بنده 
و یک متهم دیگر درخواســت مجازات افساد 
فى االرض و  ســه نفر دیگر معاونت در افســاد 
فى االرض شده اســت. موضوع اتهامى موکلم 
در رابطه با مسائل اخالقى و خصوصى بود که 
در فضاى مجازى منتشــر کرده بود و او شاکى 

خصوصى ندارد.

هر کس سفر مى رود 
ارز در خانه دارد اما... 

عباس عبدى در واکنش به خبر دزدیده   چمدان|
شــدن 250 هزار یورو از خانه یک نماینده مجلس در 
توییتى نوشت: «در خانه افرادى که سفر خارجى مى روند 
کم وبیش ارز هســت، البته نه250هزار یورو که خیلى 
خیلى زیاد است. ولى وجود پول نقد، آن هم 400 میلیون 
تومان غیرممکن است. پول نقد کالن بیشتر از طریق 
پولشویى رد و بدل مى شود.  خوب است پلیس این وجه 

را پیگیرى کند.»

دولت فشار نیاورد
 ایسنا| على ربیعى، سخنگوى دولت در حاشیه 
جلســه هیئت وزیران در جمع خبرنگاران در پاسخ به 
پرسشى درباره ادعاى برخى رسانه ها در خصوص فشار 
دولت به قوه قضاییه براى تبدیل حکم هفت سال حبس 
حسین فریدون به پنج سال با طرح این پرسش که اصًال 
کسى باور مى کند دولت به قوه قضاییه فشار بیاورد؟ اظهار 
کرد: این ادعا از بنیان دروغ است و رئیس جمهورى هیچ 
دخالتى در این فرایند نداشته همچنین بحثى نیز در این 

خصوص تاکنون مطرح نشده است.

تذکر ابطحى به وزیر کشور
ســید محمد جواد ابطحى،   دیده بان ایران|
نماینده خمینى شــهر در مجلس در جلسه علنى دیروز 
پارلمان در تذکرى به وزیر کشور بیان کرد: از مهندسى 
انتخابات بپرهیزید، عزل و نصب هاى خلق الساعه و یا 
حتى خالف قانون انجام مى شود، ما این را رصد کردیم، 
امیدواریم وزیر دستور دهد تا جلوى این موضوع گرفته 

شود.

این ادغام جدى است
فرهاد دژپســند، وزیــر اقتصــاد دیروز    ایلنا|
چهارشنبه در پایان جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران 
درباره ادغام بانک ها اظهارکرد: پدیده ادغام بانک هاى 
دولتى خیلى جدى است و در مجامع بانک ها از بانک ها 
گزارش گیرى شــده و آخر امســال نیز از بانک ها این 

موضوع و عملکردشان خواسته خواهد شد.

دشمن خواب و خوراك ندارد 
ســردار على فدوى، جانشــین    آفتاب  نیوز|
فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمى گفت: امروز 
دشمنان اســالم تهى از قدرت و ضعیف تر از هر زمانى 
هســتند، آنها روزى توهم قدرت داشــتند و مى گفتند 
حزب ا... ناچیز است و نابود مى شود ولى شیطان صفتى 
آنها که باعث ایجاد جنگ هایى در منطقه شد و تشکیل 
حرام زاده هایى همچون داعش سبب شد خودشان عامل 
شکست خود باشــند و امروز مى بینیم حزب ا... و جبهه 
مقاومت در باالترین سطح از اقتدار خود قرار دارد. امروز 
دشــمن یک لحظه هم از ترس جبهه مقاومت خواب و 

خوراك ندارد.

چرا در مهدها مى رقصند؟
سردار جان نثارى، جانشین فرمانده    تسنیم|
یگان هاى ویژه ناجا با اشاره به وضعیت مهدهاى کودك 
در تهران خاطرنشان کرد: خواهران و مادران چرا امروز در 
کودکستان هاى پایتخت کشور دست دختر پنج ساله را در 
دست پسر بچه قرار مى دهند و به بهانه جشن، موسیقى 
مى گذارند و مى رقصند، آیا این فرهنگ مادر شهیدى است 
که فرزندنش را در دامن پاك خود بزرگ کرد؟ باید بدانیم 

که امروز دشمن، دین ما را مورد هدف قرار داده است.

درباره بیمارى نماینده ایران
وزیر امور خارجه در خصوص بیمارى   انتخاب|
مجید تخت روانچى،  نماینده ایران در سازمان ملل متحد، 
گفت: درباره آقاى تخت روانچى بعد از رفتن ایشان به 
نیویورك تشخیص سرطان داده شد، اگر اینجا تشخیص 
داده مى شد همینجا درمان مى شدند، مرحله اول شیمى 

درمانى را انجام داده اند.

خبرخوان

سخنگوى ســتاد تبصره 14بودجه درباره آخرین وضع 
ثبت اعتراض  از سوى سرپرستان خانوارهایى که یارانه 
آنها در شهریور قطع شد، گفت: از بین کمتر از 200 هزار 
خانوارى که یارانه نقدى آنها به تازگى قطع شده است، تا 
انتهاى روز دوشنبه (هشتم مهر) 32 هزار سرپرست خانوار 
معادل 17 درصد از کل حذف شدگان، به دفاتر پیشخوان 
دولت براى تکمیل و ارائه رضایتنامه مجوز دسترسى به 

حساب هاى بانکى خود مراجعه کردند.
حسین میرزایى افزود: تمامى 32 هزار مراجعه کننده به 
دفاتر پیشخوان پس از تکمیل فرم رضایتنامه دسترسى 
به حساب هاى بانکى، براى ورود به سامانه «یارانه 10» 
کد رهگیرى دریافت کردند که از این میزان فقط 7200 
نفر وارد سامانه یارانه شدند و پس از مشاهده گزارش از 
وضع تراکنش بانکى اعضاى خانوارشان، اعتراض خود 

را ثبت کردند.
سخنگوى ستاد اجرایى تبصره 14 بودجه 98 ادامه داد: 
این آمار نشــان مى دهد از 32 هزار سرپرست خانوارى 
که به دفاتر پیشــخوان مراجعه کردند 26 هزار معترض 
به قطع یارانه نقدى کــه خود را محــق دریافت یارانه 
مى دانستند، پس از مراجعه به دفتر پیشخوان و دریافت 
کد رهگیرى، به ســامانه «یارانه 10» مراجعه کردند اما 
پس از مشــاهده گزارش وضعیت تراکنش هاى بانکى 
خود، از ثبت اعتراض در سامانه منصرف شده اند. بنابراین 
فقط حدود 4 درصــد از کل خانوارهایى که یارانه آنها در 
شهریور ماه حذف شده اســت، پس از مراجعه به سامانه 
و دریافت وضعیت گزارش تراکنش ها و حساب بانکى، 
اعتراض شان نسبت به قطع یارانه برقرار ماند و بقیه از ثبت 

اعتراض انصراف دادند.

دوبى با ساخت هتلى 1/4 میلیارد دالرى سطح جدیدى از 
الکچرى را وارد دنیاى گردشگرى مى کند.

هتل آتالنتیس پالم یکــى از هتل هاى لوکس دوبى در 
ســال 2008 افتتاح شــد. این هتل که از مجلل ترین و 
گرانقیمت ترین هتل هاى امارات اســت در جزیره پالم 
جمیرا قــرار دارد و در این مدت مثل آهــن رباى افراد 
مشهور عمل کرده  است. اما این هتل قصد دارد از آنچه 
هست فراتر برود، اقامتگاه رویال آتالنتیس، مگاپروژه اى 
1/4 میلیارد دالرى اســت که مجموعه هتل آتالنتیس 

دوبى از سال 2014 آغاز کرده  است و در سال 2020 آن را 
افتتاح مى کند. این اقامتگاه جدید در کنار ساحل است و از 
دو برج که توسط یک «پل اسپا» به هم متصل مى شود، 

تشکیل شده  است.
خبرگزارى هاى بزرگ دنیا نوشته اند که این پروژه نسل 
جدید و متمایــزى از الکچرى را به دنیــا ارائه مى کند. 
این اقامتگاه شامل 795 اتاق و سوئیت، بار، رستوران و 
کالب هاى خصوصى در 43 طبقه است بیشتر سوئیت ها 
در این اقامتگاه داراى باغ، تراس و اســتخر خصوصى 

هستند، در ســمت اقامتگاهى هتل، 231 آپارتمان دو تا 
پنج خوابه وجود دارد و قیمت ها از حدود دو میلیون دالر 
شروع مى شود. در سمت دیگر هتل 17 رستوران تحت 
نظر بهترین سرآشــپزان دنیا وجود دارد. در پل اسپا هم 
امکانات اســپا، اتاق هاى درمانى، حمام سنتى، وسایل 

ورزشى و تناسب اندام و... قرارگرفته  است.
این هتل تم اقیانوســى دارد و در البى آن سه آکواریوم 
بسیار بزرگ از جمله بزرگ ترین مخزن عروس دریایى 

دنیا قرار خواهد گرفت.

شــکایت مــردم مبنــى بــر فعالیت یک پزشــک 
بدون مجــوز در تهران پاى پلیس را بــه این مطب باز 

کرد.
سروان علمدار، افسر پرونده دکتر قالبى گفت: مردى 
حدوداً 58 ساله که داراى مدرك تحصیلى دکتراست اما 
بدون مجوز پزشکى به ویزیت و تجویز داروى گیاهى 

مشغول بود، بازداشت شد.
 وى افزود: مردم منطقه شــکایت هاى بسیارى از این 
پزشک داشتند و به داشتن مجوز پزشکى وى شک کرده 
بودند، زیرا این فرد در گذشته منشى یک پزشک بوده و 
از محل کار قبلى خود اخراج شده بود. با تجسس هاى 
نامحســوس پلیس مشخص شــد این فرد هیچگونه 

مدرك و پروانه پزشکى ندارد.
ســروان علمدار گفت: این فرد 25 شــاکى خصوصى 
دارد و احتمــال افزایــش تعداد شــکات نیــز وجود 
دارد. همچنین تجویز وى به مرگ دو ســالمند منجر 
شــده  که پرونــده در دســت بررســى هاى تکمیلى

 است.
افســر پرونده دکتــر قالبــى ادامه داد: این پزشــک 
قالبى چند ماه یــک بار اقدام بــه تعویض مطب خود 
مى کرده تــا از شناســایى در امان بمانــد. همچنین 
چندین ســال در کشورهاى آســیایى مانند افغانستان 
و تاجیکستان نیز در حوزه طب ســنتى مشغول به کار 

بوده است.

یک شهروند فردیســى با رها کردن دو موش در محل 
دفتر شهردار این شهر نسبت به افزایش شمار این حیوان 
موذى در این شهر اعتراض کرد. شاهدان این ماجرا به 
«ایرنا» گفتند: وقتى این شــهروند معترض وارد دفتر 
شهردار فردیس شــد، از داخل یک گونى دو تله موش 
بیرون آورد و با باز کردن آن، موش ها را در دفتر شهردار 
رها کرد. گفته مى شــود این شــهروند براى اینکه به 
شهردار فردیس به طور عملى ثابت کند  وجود موش در 

محل زندگى آنها، سالمت او و خانواده اش و کل مردم را 
تهدید مى کند، مبادرت به این کار کرده است.

در ادامه این ماجــرا کارکنان حاضر در دفتر شــهردار 
فردیس این شهروند معترض را به بیرون هدایت کردند 
و درصدد گرفتن موش هاى رها شــده در دفتر شهردار 
برآمدند. البته گویا سرپرســت شــهردارى فردیس در 
زمان وقوع این ماجرا مهمان داشته و از اتاق خود خارج 

نشده است.

مهناز افشار، بازیگر جنجالى ســینماى ایران با انتشار 
پســتى در صفحــه اینســتاگرام خود، خبــر طالق و 
جدایى اش از یاسین رامین را اعالم کرد. افشار با انتشار 
استورى در صفحه اینستاگرامش اینگونه خبر جدایى از 
یاســین رامین را علنى کرد: «هر آدمى ضعیف یا قوى 
یک وجودى داره. ولى وقتى تصمیم مى گیرى یک مادر 
مجرد باشى باید دوتا وجود داشــته باشى و اونارو براى 

خودت و فرزندت قوى تر هم بکنى.»
حاشــیه ها براى افشار از ســال 93 و پس از ازدواجش 
با یاســین رامین، فرزند محمدعلى رامین سیاستمدار 
نه چندان خوشــنام اصولگرا، زندگى تقریبًا آرامش بر 
هم ریخــت. محمدعلى رامین، پدر یاســین رامین در 
دوران مدیریتش بر معاونت مطبوعاتى وزارت ارشاد در 
زمان ریاست جمهورى محمود احمدى نژاد بسیارى از 

روزنامه ها را به تعطیلى کشانده بود.
اولین حاشیه این بود که در مراسم عقدش پدر همسرش 
حضور نداشت. ظاهراً او از ازدواج پسرش با مهناز افشار 
راضى نبود. حواشى دیگرى نیز درباره ازدواج آنها مطرح 
شد از اختالف ســنى او با یاسین رامین گرفته تا شرایط 
مالى ازدواجش. گفته مى شد یاسین رامین حدود ده سال 
از مهناز افشار کوچک تر است اما بعد ها مشخص شد که 
این ادعا صحت نداشته و رامین متولد سال 1360 است 

یعنى اختالف سنى او با مهناز افشار چهار سال است.
درباره شــرایط مالى ازدواج آنها نیــز مرضیه برومند، 
کارگردان سینما ادعایى علیه افشار مطرح کرد و گفت 
که 22 میلیارد تومان پشت قباله ازدواج مهناز افشار بوده 
است. ادعاى برومند بازتاب گسترده اى داشت اما مهناز 

افشار این ادعا را رد کرد.
حاشــیه هاى ازدواج و پس از ازدواج افشار به همینجا 
ختم نشد. یاســین رامین پس از روى کار آمدن دولت 
حســن روحانى با اتهاماتى روبه رو شد. جمعیت هالل 

احمر از او شــکایت کرد. رامین مسئولیت اداره شرکت 
رشد وابســته به هالل احمر در آلمان را برعهده داشته
 است. ظاهراً دلیل شکایت از رامین به اختالف حساب 
پس از واردات تجهیزات پزشکى از آلمان توسط شرکت 
رشــد باز مى گردد. هالل احمــر دو میلیــون یورو به 
شــرکت رشــد داده تا تجهیزات پزشــکى خریدارى 
کند، این تجهیزات خریدارى شــده و به داخل کشــور 

آمده، پول از جانــب هالل احمر پرداخت شــده اما به 
فروشنده نرسیده است. یاســین رامین به دلیل «عدم 
توانایى در تودیع وثیقه 29 میلیــارد تومانى» 26 مرداد 
سال 95 بازداشت شــد و پس از حدود هفت ماه زندان 
در اسفند 95 آزاد شد. دادگاه رامین همچنان در جریان 
اســت و تاکنون حکمى براى پرونده او صادر نشــده 

است.

با اینکه موضوع شکایت هالل احمر از رامین مسئله مالى 
بوده است اما در رسانه ها و افکار عمومى این تصور وجود 
دارد که واردات شیر خشک آلوده در جریان تحریم هاى 
ایران از سوى غرب موضوع شــکایت از او ست. مهناز 
افشار و یاســین رامین بار ها اتهام واردات شیر خشک 
آلوده را تکذیب کرده اند، با این حال این اتهام در فضاى 

مجازى همچنان پررنگ است.

مهناز افشار از یاسین رامین طالق گرفت

سلبریتى پر سر و صدا مجرد شد!

دوبى، سطح جدیدى از الکچرى را به دنیاى گردشگرى وارد مى کند  

حضور ناطق نورى در جلســه جامعه روحانیت مبارز با 
مخالفت عده اى از اعضاى این تشکل مواجه شد.

به گزارش «خبرآنالین»، آخرین بارى که ناطق نورى در 
جلسه جامعه روحانیت مبارز شرکت کرد به ده سال پیش 
برمى گشت. اما بعد از یک دهه، روز سه شنبه ناطق نورى 
با دعوت کتبى آیت ا... موحدى کرمانى در جلسه جامعه 
روحانیت مبارز شــرکت مى کند و با اعضاى این تشکل 

دیدار تازه مى کند.
این دیدارى با استقبال بســیارى از اعضاى این تشکل 
روبه رو شد و آنگونه که مصباحى مقدم و اکرمى روایت
کرده اند، خوشحالى اعضا از حضور ناطق نورى در جلسه 
جامعه روحانیت مشهود بود و حتى برخى شعار دادند «یار 
امام خوش آمد» اما آنطور که شــنیده مى شود گویا این 

دیدار به مذاق عده اى دیگر خوش نیامده است.
شنیده ها حکایت از آن دارد وقتى زمزمه دعوت از ناطق 
نورى مطرح بوده است برخى اعضاى این تشکل روحانى، 
تمام تالش خود را به کار بسته اند تا موحدى کرمانى را 
از این اقدام منصرف کنند که البتــه او در برابر این عده 
مقاومت مى کند و بــا تالش اکثریــت اعضاى جامعه 

روحانیت مبارز، نهایتاً  جلسه تشکیل  مى شود.

تالش براى جلوگیرى از 
حضور ناطق نورى 

در جلسه جامعه روحانیت

رها کردن موش در محل کار شهردار!

آقاى دکتر قالبى 2 سالمند را کشت!

80 درصد معترضان 
به قطع یارانه 

 منصرف شدنــد!
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نمایشگاه «آوات» از 13 مهر
نمایشـگاه گروهـى آثـار نقاشـى «آوات» از 13 تـا 20 
مهرماه در عمارت هنرمند مورد بازدید عالقه مندان قرار 
مى گیرد. مدیر  عمارت هنرمند گفت: پنج نقاش با بیش از 
30 اثر با موضوعات مختلف در  نمایشگاه «آوات» حضور 
دارند. فرید صلواتى افزود: این نمایشگاه توسط مجموعه 
امیـران آرت و با همـکارى عمارت هنرمند وابسـته به 
سـازمان فرهنگـى، اجتماعـى و ورزشـى شـهردارى 
اصفهان افتتاح مى شـود. عمـارت هنرمنـد در خیابان

 ابن سینا واقع است.

تجلیل از خانواده شهدا
همزمان با گرامیداشـت هفتـه دفاع مقـدس از خانواده 
معظم شهداى بخش باغبادران در نماز جمعه تجلیل شد. 
به گزارش روابط عمومى شـوراى اسالمى و شهردارى 
باغبـادران، روز جمعه پنجم مهر ماه  به مناسـبت هفته 
دفاع مقدس و گرامیداشـت یاد و خاطره  شـهدا در نماز 
جمعه با حضور فرماندار، شـهردار، امام جمعه، بخشدار، 
ریاست بنیاد شهید شهرستان لنجان، فرماندهى حوزه 
مقاومت بسـیج و جمعى از مسـئوالن ادارات از خانواده 
معظم شهدا بخش باغبادران تجلیل کردند و یاد و خاطره 

شهدا را زنده کردند. 

آغاز به کار راویان قصه گو 
مدیر کل کانون پرورش فکرى اصفهان گفت: بیسـت 
و دومین جشنواره  قصه گویى، مرحله اسـتانى کار خود 
را در دو بخش قصه گویى صحنه اى و قصه  نود ثانیه اى 
آغاز کرد. مهدى قربانى اظهار کرد: آثار منتخب به بخش 
اسـتانى راه یافتند که از بین ایـن آثار پنج اثـر برگزیده 
انتخاب مى شوند و به بخش منطقه اى راه پیدا مى کنند.

نظافت کردن معابر کربال 
معاون خدمات شـهرى شـهردارى کاشـان از تنظیف 
تعدادى از معابر کربال در ایام اربعین براى چهارمین سال 
متوالى خبر داد و گفت: 35 نفر از پرسنل شهردارى کاشان 
براى این منظـور به کربال اعزام مى شـوند. محمدرضا 
خالدى افزود: نیروهاى خدماتى شهردارى ده روز قبل از 
اربعین حسینى به کربال اعزام مى شوند و به صورت 24 
ساعته و در سه شیفت و تا یک روز بعد از اربعین در کربال 

مشغول انجام وظیفه هستند.

بازدید مدیرعامل شستا
 از ذوب آهن 

محمد رضوانى فر، مدیرعامل شـرکت سـرمایه گذارى 
تأمین اجتماعى (شسـتا) و هیئت همـراه ضمن حضور 
در ذوب آهن اصفهان، از خط تولید و پروژه هاى توسعه 
این شرکت بازدید کرده و با مدیرعامل و مسئوالن این 
شـرکت گفتگو کردند. طـى ایـن دیـدار، رضوانى فر از 
پروژه هاى مهم تزریق پودر زغال به کوره بلند که مرحله 
تست نهایى را مى گذراند، پروژه زیست محیطى نصب 
درهاى فلکسیبل باترى هاى کک سازى که پروژه اى 
100 در صد بومى محسوب مى شـود، پروژه تولید ریل 

ملى، تولید شمش ریل و... بازدید کرد.

بیشترین تخلفات در طرح 
نظارتى بازگشایى مدارس 

مدیر بازرسى و نظارت اصناف اصفهان گفت: 814 پرونده 
در پى اجـراى طرح بازرسـى و نظارت ویژه بازگشـایى 
مدارس در این اسـتان بـراى واحدهاى متخلف صنفى 
تشکیل شده اسـت. جواد محمدى فشـارکى بیشترین 
تخلفـات شناسـایى شـده را گرانفروشـى، درج نکردن 
قیمت، ارائه نکردن فاکتور خریـد، تداخل صنفى و نبود 

صدور صورتحساب جزء  اعالم کرد.

معدوم سازى مواد غذایى فاسد
1700 کیلوگـرم مواد غذایى فاسـد و تاریخ گذشـته در 
شهرسـتان نجف آباد معدوم شـد. علیرضا غیـور، مدیر 
شبکه بهداشت و درمان نجف آباد گفت: انواع مواد غذایى 
فاسد از جمله انواع نوشیدنى ، کیک وکلوچه کشف شده 

در محل دفن زباله این شهرستان معدوم شد.

خبر

معاون اجتماعى ســازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى 
شهردارى اصفهان در خصوص برگزارى «روز اصفهان» 
گفت: سال گذشته براى نخستین بار روز اصفهان در تاریخ 
یکم آذر ماه برگزار شد اما تفاوت روز اصفهان امسال با 
سال گذشته این است که امسال این رویداد فرهنگى از 

25 آبان ماه آغاز مى شود و تا یکم آذر ماه ادامه مى یابد.
مرتضى رشیدى در رابطه با اجراى برنامه ها به مناسبت 
«روز اصفهــان»، گفت: توجــه به فرهنــگ و خرده 
فرهنگ هاى شــهرى از فعالیت هاى این روز اســت. 
همچنین فضاهاى گردشگرى و فرهنگ اصفهان مورد 
توجه قرار مى گیرد. وى افزود: فعالیت هاى شهروندان به 

برگزارى هرچه بهتر ایــن رویداد کمک مى کند. تالش 
شده تمام ســالیق شــهروندان مورد توجه قرار گیرد و 
برنامه ها به گونه اى اجرا شــود که تمام مناطق شهر را 

پوشش دهد.
دبیر برگزارى روز اصفهان گفت: تــا کنون صد عنوان 
برنامه از 13 اداره فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى 
به دبیرخانه ارســال شــده است. رشــیدى اعالم کرد: 
فراخوانى به تمام سمن ها، نهادها و ارگان هاى فرهنگى 
ارسال شــده که در این برنامه شــرکت کنند. تا کنون 
نزدیک به ده  جلسه برگزار شده و امیدواریم تا اول آبان 

ماه نیز بسته برنامه هاى مختلف روز اصفهان ارائه شود.

35 پروژه راه روستایی در سطح استان اصفهان به طول 
178 کیلومتر و با قراردادي بالغ بر 60 میلیارد تومان در 

حال اجراست.
رئیس اداره نظارت بر راه هاي اصلی، فرعی و روستایی 
اداره کل راه وشهرسازي استان در توضیح پروژه هاي راه 
روستایی در سطح اســتان بیان کرد: تعداد 35 پروژه راه 
روستایی در شهرهاي مختلف استان همچون اصفهان، 
فالورجان، شهرضا، بویین و میاندشت، دهاقان، سمیرم، 
نایین، خوروبیابانک، نطنز، اردستان، برخوار و دولت آباد، 
خوانسار، تیران و کرون، چادگان، فریدونشهر، گلپایگان، 

لنجان، مبارکه و فریدونشهر در حال اجراست.

سعید خدابخشــی اظهار کرد: پروژه احداث، تکمیل و 
آسفالت محورهاي روســتایی مزرعه عرب در اصفهان، 
قصر چم -دولت آباد و هونجان- گرموك در شــهرضا، 
احداث باند دوم محور تلک آباد– زواره در اردستان، محور 
دولت قرین و محور زمان کهریز- خسرو شیرین و شهید 
 دژکرد و گرموك– هونجان و احداث باند دوم سه راهی 
مروك–مهرگرد  در سمیرم، آقاگل –مغاندر در بویین و 
میاندشت، زمستانه–پشندگان–کلوسه در فریدونشهر، 
مبارك آباد-ا... آباد در لنجان، سیانک-جاده شهراب در 
اردستان و جندق–مصر در خوروبیابانک جمعاً به طول 98 

کیلومتر در حال اجراست. 

178 کیلومتر راه روستایی 
استان اصفهان در دست اجراست

اعالم تاریخ اجراى 
برنامه هاى «روز اصفهان» 

صندوق احیا و بهره بردارى از بناهــا و اماکن تاریخى و 
فرهنگى اسامى 54 اثر که براى بهره بردارى در فهرست 
مزایده قرار گرفتند را اعالم کرد. بر این اساس نام بناهاى 
مهمى چون حمام شــیخ بهایى نیز در این لیســت دیده 
مى شود، حمامى که حاشیه هاى زیادى داشته و مدیرکل 
میراث فرهنگى، گردشگرى و صنایع دستى استان در 15 
تیر سال جارى اعالم کرد که عملیات مرمت در این حمام 

آغاز شده است.
به گزارش «ایمنا»، فریدون اللهیارى در آن تاریخ اعالم 
کرد که «بخش هــاى مختلف این حمام در ســال هاى  
1385، 1387، 1389 و همچنین 1394 مرمت شــده و 
جدیدترى فاز مرمت نیز با بودجه اى صد میلیون تومانى به 

مدت سه ماه آغاز شده است.»
اکنون حدود ســه ماه از اعالم این خبر مى گذرد و نام این 
موزه در لیست آثارى که براى مزایده در صندوق احیا و بهره 
بردارى دیده مى شود. این صندوق وظیفه تشویق، حمایت 
و هدایت سرمایه گذاران همچنین تعیین کاربرى و اعطاى 
مجوز بهره بردارى از اماکن تاریخى و فرهنگى کشور را 

دارد و تا کنون 20 محل را واگذار کرده است.

در لیست منتشر شده نام بناهاى مهم دیگرى چون خانه 
پروین اعتصامى در تبریز، خانه بهشتیان و خانه یدالهى در 
اصفهان، خانه جالل آل احمد در تهران و منزل جواهرى 
سنندج نیز دیده مى شــود. هرکدام از این بناها رسالت و 
تاریخ خاص خود را دارند و امید است که پس از واگذارى 

این رسالت زیر انبوه خاك دفن نشود.
اگرچه وزارت میــراث فرهنگى  متولــى اصلى مرمت و 
احیاى بناها تاریخى اســت اما کمبود بودجه و همچنین 
سیاست هاى اقتصادى اجازه انجام عملیات هاى مرمتى 
در تمام بناهاى ثبت ملى را به ایــن نهاد نمى دهد. جدا از 
این مسئله درگیر کردن سرمایه گذاران در عملیات مرمت 
و بهره بردارى از بناهاى تاریخى در صورتى که با نظارت 
درست وزارت میراث فرهنگى همراه باشد، به حفظ بافت 

تاریخى کمک خواهد کرد.
با در نظر گرفتن تمــام ابعاد، برخــى از بناهاى تاریخى 
داستانى جدا از بقیه دارند، چراکه با روح، تاریخ و سرگذشت 
شهروندان یک تمدن گره خورده اند. حمام شیخ بهایى نیز 
یکى از آخرین بازمانده هــاى این عالم بزرگ در اصفهان 
است که صیانت از آن خواسته هر شهروند اصفهانى است.

فرمانده انتظامى استان اصفهان از جزئیات رفع توقیف 
خودروهاى متخلف به مناســبت هفته نیروى انتظامى 

خبر داد.
سردار مهدى معصوم بیگى در نشست خبرى با اصحاب 
رسانه درباره اقدامات فرماندهى انتظامى استان در شش 
ماه گذشته اظهار کرد: در شش ماه گذشته 62 باند سرقت 
شناسایى و با آنها برخورد شده است. آمار سارقان دستگیر 
شده نیز 29 درصد نسبت به ســال گذشته افزایش پیدا 
کرده است. قدرت کشف در این شش ماهه با افزایش 12 
درصدى همراه بوده و فاصله بین وقوع و کشف کمتر شده 
است. همچنین بالغ بر 330 میلیارد تومان اموال مسروقه 

کشف شده است.
وى بیان کرد: در حوزه جعل بــا کاهش 30 درصدى رو 
به رو بوده ایم و در حوزه کالهبردارى 26 درصد کاهش 
آمار داشته ایم، در این راه 23 باند کالهبردارى دستگیر 

شده اند.
فرمانده انتظامى استان اصفهان با اشاره به اقدامات انجام 
شده در زمینه مقابله با احتکار بیان کرد: در حوزه مبارزه 
با احتکار بزرگ ترین انبــار احتکار برنج با 430 تن برنج 
کشف شد و در راســتاى مقابله مؤثر با جرائم اقتصادى 
به زودى پلیس مبارزه با جرائم اقتصادى در قالب پلیس 
امنیت اقتصادى در اصفهان راه اندازى خواهد شــد تا با 

جرائم اقتصادى مقابله کند.
وى درباره آمار حــوزه پلیس راه اظهار کــرد: 9 درصد 
کاهش جانباختگان ناشــى از تصادف در شــهرها در 
شش ماه گذشــته را شــاهد بوده ایم و آمار جانباختگان 
موتورسیکلت 22 درصد کاهش داشته است، اما در بخش 
جانباختگان عابر پیاده با افزایش 8 درصدى مواجه بودیم 
و در حوزه پلیس راه نیز با کاهش جانباختگان در جاده ها 
مواجه هســتیم، اما در عین حال 431 نفر در شش ماه 
گذشته جان خود را در جاده هاى استان از دست داده اند. 

پیام این آمارها این اســت که باید احتیــاط در رانندگى 
افزایش پیدا کند و مقررات و قوانین بیشتر رعایت شود.

ســردار معصوم بیگى گفت: 35 درصد تصادفات سهم 
موتورسیکلت هاســت و پر حادثه ترین روز در اســتان 
اصفهان روز چهارشنبه و پر حادثه ترین ساعت روز ساعت 
18 و بیشترین علت تصادفات نیز عدم توجه به جلو است. 

اگر مردم در زمان رانندگى دقت کنند همین عامل سبب 
کاهش 40 درصدى تصادفات مى شود.

وى تصریح کرد: در مجموع تخلفات حادثه ساز با کاهش 
مواجه هستیم و بیشــترین تخلف موتورسواران عبور از 
پیاده رو است. در بخش آلودگى هوا با چهار مؤلفه برخورد 
شده است و بیش از 120 هزار خودروى فاقد معاینه فنى، 

26 هزار خودروى دودزا متوقف شــده و بیش از 6500 
خودروى نیاز بــه تعمیر به تعمیرگاه اعزام شــده اند و با 
کامیون هاى غیر مجاز نیز برخورد شــده است. در حوزه 
مربوط به دور دور کردن و الیى کشــیدن بالغ بر 5000 

خودرو توقیف شده است.
فرمانده انتظامى اســتان اصفهان ادامه داد: به مناسبت 

هفته نیــروى انتظامى که از شــنبه هفتــه آینده آغاز 
مى شود رانندگانى که خودروى آنها توقیف است به جز 
خودروهایى که دســتور قضایى دارند خودروى آنها رفع 
توقیف مى شود و 30 درصد نیز تخفیف پارکینگ براى 
آنها لحاظ خواهد شد. وى گفت: رانندگانى که مدارك و 
یا پالك آنها توسط پلیس توقیف شده است با مراجعه به 
پلیس راهور مدارك خود را تحویل بگیرند. البته این طرح 
شامل افرادى که به دلیل مستى دستگیر شده اند، افرادى 
که داراى نمره منفى بوده انــد و رانندگى غیرمجاز براى 

افراد داراى گواهینامه پایه سوم نمى شود.
وى درباره کشفیات در حوزه مواد مخدر بیان کرد: در این 
حوزه بیش از 23 ُتن مواد مخدر کشــف شده است که با 
افزایش 20 درصدى نسبت به سال گذشته همراه بوده 
است و سه باند بزرگ مواد مخدر در ماه گذشته دستگیر 
شده اند. در حوزه مربوط به دستگیرشدگان مواد مخدر 19 
درصد افزایش دســتگیرى وجود داشته است و در حوزه 
اجراى پاك سازى نقاط آلوده طرح هاى مختلفى انجام 
شده اســت که در راســتاى امنیت اجتماعى، مدارس و 
محورهاى مواصالتى بوده است. متأسفانه 711 درصد 
افزایش کشفیات ماده مخدر شیشه در شش ماه گذشته 

صورت گرفته که این موضوع نگران کننده است.
فرمانده انتظامى اســتان اصفهان تصریح کرد: در حوزه 
فضاى مجازى 148 درصد در شش ماه گذشته افزایش 
جرم وجود داشــته که افزایش کشــف جرم در فضاى 
مجازى با رشد 108 درصدى همراه بوده است. بالغ بر دو 
میلیون و 200 هزار بار زنگ پلیس 110 به صدا درآمده 
است و روزانه بیش از 12 هزار تماس با پلیس 110 برقرار 
شده اســت که اکثر آنها مربوط به تصادفات، درگیرى و 
نزاع هاى خیابانى بوده است همچنین شکایت از نیروى 
انتظامى در شش  ماه گذشته با کاهش 4 درصدى همراه 

بوده است.

فرمانده انتظامى استان اصفهان در نشست خبرى اعالم کرد 

پلیس مبارزه با جرائم اقتصادى راه اندازى مى شود

شرایط جوى اصفهان تا اوایل هفته آینده ناپایدار است

رعایت حریم خطوط لوله نفت خام الزامى است

آزادسازى 211 هکتار از کل حوضه آبریز زاینده رود

حمام شیخ بهایى را به مزایده گذاشتند!
کارشناس مسئول پیش بینى اداره کل هواشناسى استان 
اصفهان از ناپایدارى شرایط جوى اســتان که از دیروز 

چهارشنبه آغاز شده تا اوایل هفته آینده خبر داد. 
حجت ا... على عســگریان گفت: آسمانى قسمتى ابرى 
گاهى افزایش ابر و وزش باد به نســبت شدید تا شدید و 

بارش هاى ســبک به ویژه در مناطق غربى استان پیش 
بینى مى شود.   کارشناس مســئول پیش بینى اداره کل 
هواشناسى اســتان اصفهان اظهار کرد: وضعیت جوى 
مناطق شرقى استان در این مدت وزش باد به نسبت شدید 

تا شدید همراه با گرد و خاك پیش بینى مى شود.  

على عســگریان بیان کرد: براى دو روز آینده پدیده غبار 
صبحگاهى و کاهش دید افقى در مناطق مرکزى استان 

پیش بینى مى شود.
به گفته وى دماى هوا 2 تا 3 درجه ســانتی گراد کاهش 

خواهد داشت.  

مدیر شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه اصفهان 
در دومین جلسه مجمع نمایندگان این استان که به میزبانى 
شهرستان خمینى شهر برگزار شد، گفت: صیانت از حریم 
خطوط لوله نفت خام و فرآورده هاى نفتى به عنوان ثروت 

ملى وظیفه تمامى افراد جامعه است. 
ســیاوش اورنگى اظهار کرد : خط لوله نفت خام مارون-

اصفهان که بخشى از آن از حوزه استحفاظى شهرستان 
خمینى شهر عبور مى کند یکى از مهمترین شریان هاى 
انرژى است که نقش مهمى در توسعه و آبادانى کشور بر 
عهده دارد. وى بیان کرد: این خط لولــه با انتقال روزانه 
600 هزار بشکه نفت خام ضمن انتقال حدود 40 درصد از 
نفت خام کشور پس از تأمین خوراك پاالیشگاه اصفهان 

بخشى از خوراك مورد نیاز پاالیشگاه هاى تهران و تبریز 
را نیز تأمین مى کند.

مدیر منطقه اصفهان گفت: تداوم انتقــال ایمن و پایدار 
مواد نفتى، همراه با حفظ محیط زیست از اهداف و الزامات 
شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران است که تحقق 
آن نیازمند مشارکت همه مجاوران حریم خطوط لوله است.

مدیر دفتر طرح هاى توسعه منابع آب شرکت آب منطقه اى 
استان اصفهان در نشست خبرى ساماندهى رودخانه زاینده 
 رود اظهار کرد: رسالت سازمان آب منطقه اى، سقایى ات 
است و طرح ساماندهى از سال 95 با همین هدف در غرب 

اصفهان انجام شد.
به گزارش «فارس»، مجید پهلوانى نژاد ادامه داد: کشاورزان 
به عنوان رکن اصلى و مقام قضایى و مشاوران مهندسى 
در اجراى این طرح مطابق تبصــره 4 ماده 2 قانون توزیع 
عادالنه آب همکارى داشتند، یکى از عوامل موفقیت طرح 
تا این لحظه همکارى کشاورزان و توجیه شدن آنها درباره 

اثر انجام این طرح براى کشاورزى استان است.
وى بیان کرد: حوضه آبریز زاینده رود 31 هزار کیلومترمربع 
مساحت دارد، طول این رودخانه از خروجى سد زاینده رود 
356 کیلومترمربع است که در اثر تجاوزها مشکالتى در 

حریم و بستر رودخانه ایجاد شده است.
مدیر دفتر مهندســى رودخانه ها و ســواحل شرکت آب 
منطقه اى اســتان اصفهان نیز در ادامه این نشست اظهار 
کرد: پهنه 105 هزار کیلومترمربعى استان اصفهان آبراه ها 
و مسیل هاى زیادى دارد که 6000 کیلومتر از آنها شناسایى 

شده و 4000 کیلومتر قابلیت مطالعه دارد.
احمدرضا صادقى ادامه داد: مطالعات و نقشه بردارى براى 
تعیین حریم و بستر زاینده رود از سال 78 در چند بازه زمانى 
از کوهرنگ تا تاالب گاوخونى انجام و در اواسط دهه 80 
به میزان 50 هزار کیلومتر مربع با اســتفاده از جدیدترین 

روش هاى نقشه بردارى مطالعه شد.
صادقى با اشاره به اینکه نتایج نقشــه بردارى ها در اختیار 
سازمان ثبت اسناد و امالك قرار گرفته است، اضافه کرد: 
تاکنون 2500 کیلومتر از رودخانه هاى اســتان اصفهان 
نقشه بردارى و مصوب شــده که از لحاظ طول و کیفیت 

نقشه بردارى در کشور نمونه است.
مدیر دفتر مهندســى رودخانه ها و ســواحل شرکت آب 
منطقه اى استان اصفهان با بیان اینکه ساماندهى اعتبار 
زیادى نیاز دارد تأکید کرد: هر متر ساماندهى یک میلیون 
تومان اعتبار نیاز دارد که در شرایط فعلى اعتبارات به سختى 
در اختیار این بخش قرار مى گیرد، با وجود این، حدود 90 
کیلومتر از طول رودخانه را دیوارســازى و 150 کیلومتر را 

الیروبى کردیم. وى با اشاره به این که در سال هاى گذشته 
نسبت به حفاظت از زاینده رود کم کارى شده، عنوان کرد: 
از سال 93 رویکرد حفاظتى را تغییر دادیم و قراردادهایى 
براى حفاظت منعقد کردیم که در نتیجه آن اتفاقات خوبى 

در سال 95 رقم خورد و تخلفات کاهش پیدا کرد.
مدیر دفتر مهندســى رودخانه ها و ســواحل شرکت آب 
منطقه اى استان اصفهان یادآور شد: اجراى حکم سراسرى 
در روستاى زردخشــوییه و رفع تصرف از جزیره مهربان 
در باغبادران با وجود فشارهاى گســترده اجتماعى براى 
ممانعت از اجراى احکام از جمله آزادسازى هاى سراسرى 
در استان اصفهان بود و تاکنون 211 هکتار از کل حوضه 

آبریز زاینده رود آزادسازى شده است.

حادثه آتش ســوزى تعدادى درخت در حاشیه زاینده رود 
حوالى پل غدیر اصفهان مهار شد.

سخنگوى سازمان آتش نشانى و خدمات ایمنى شهردارى 
اصفهان گفت: در پى گزارش مردمى از وقوع این حادثه 
در ساعت 10 و 41 دقیقه صبح روز چهارشنبه (دیروز) به 
آتش نشانى نیروهاى آتش نشــان ایستگاه هاى 5 و 20  

مجهز به خودروهاى اطفاى حریق به محل حادثه اعزام 
شدند.

فرهاد کاوه آهنگران افزود: سهل انگارى در روشن کردن 
آتش موجب حریق این تعداد درخت اطراف پل غدیر شد 
که با تالش  مأموران آتش نشانى آتش اطفا و از بروز آن به 

اطراف جلوگیرى شد.

مهار آتش سوزى درختان در حاشیه زاینده رود
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امین حیایى در ســال هاى اخیر بار دیگر موفق به 
جلب توجه تماشــاگران و منتقدین سینما شده 
است و دارد دوران موفقى را در سینما مى گذراند.

حیایى درباره ایفاى نقشــش در فیلم هایى که 
اخیراً مورد توجه قرار منتقــدان گرفته، بیان 
کرد: علت موفقیت هاى چند فیلم اخیرم این 
بود که خودم را به متــن و کارگردان و فیلم 
واگذار کردم و  سعى کردم واو به واو فیلمنامه 
را بگویم و حس و حالش را به بهترین نحو 

بیرون بیاورم.
حیایى درباره رسیدن به شخصیت «رضا» 
و حساس بودن آن براى پرهیز از تکرارى 
شدن در آخرین فیلمش به نام «درخونگاه» 
به کارگردانى سیاوش اسعدى هم گفت: 
واقعًا هرچه بود از فیلمنامه و با هماهنگى 
اسعدى اتفاق افتاد و واقعًا لب مرز حرکت 
کردیم اما اینکه بخواهم از بیرون دنبال این 

نقش بگردم چنین نبود.

«بنکســى»، هنرمند مرموز انگلیسى 
که هر از چند گاهى ســر از رســانه ها 
درمى آورد، این بار با بــاز کردن یک 

مغازه در لندن خبرساز شد.
بنکســى، هنرمنــد مرموز بــى نام و 
نشان انگلیســى بارها با گرافیتى هاى 
اعتراضــى، هتل متفاوتــش در کرانه 
باخترى و حتى پاره کردن اثر خودش 
در حراجى خبرســاز شده است. گرچه 

کسى نام واقعى او را نمى داند اما واژه 
«بنکسى» تبدیل به یک برند ارزشمند 

شده است. 
در حقیقت بنکســى بــراى حفاظت 
از برنــد خود مغازه باز کرده اســت. او 
چند وقــت پیش متوجه مى شــود که 
یک کمپانــى احتماًال قصد اســتفاده 
تجارى از این برنــد را دارد. در پى این 
رویداد بنکسى با مشورت اطرافیانش 

تصمیم به باز کردن این مغازه و فروش 
اجناســش مى  گیرد.  بنکسى گفته که 
قصد دارد اجناس مغــازه را آنالین به 
فروش بگذارد. البته مردم در دو هفته 
آینده مى توانند از ایــن مغازه در لندن 

بازدید کنند. 
او در این باره اعالم کرد: «یک کمپانى 
کارت هــاى تبریک قصــد تصاحب 
نامــى را داشــت که بــراى کارهاى 
هنرى ام اســتفاده کرده ام تا پس از آن 
بتواننــد اجناس قالبى خــود را به نام 
بنکسى بفروشند. احتماًال آنها را روى 
این موضوع حســاب کرده اند که من 
حاضر نیســتم براى گرفتــن حقم در 
دادگاه حاضر شــده و هویتم را آشکار 

کنم.»
تا چندى دیگر نقاشى مشهور بنکسى 
کــه در آن مجلس عوام انگلســتان 
پــر از شــامپانزه به تصویر کشــیده 
شــده  نیز حراج مى شــود. این نقاشى 
«مجلس واگذار شــده» نامیده شده 

است.

ترانه علیدوستى، بازیگر جوان سینما بعد از چند سال دورى از 
سینما با فیلم جدید کارگردان «صفر تا سکو» به دنیاى سینما 
بازگشت. سحر مصیبى، کارگردان مستند موفق «صفر تا 
سکو» درباره خواهران منصوریان با فیلم متفاوت «اورکا» 

به سینماها مى آید.
طال معتضدى، نویسنده فیلم ســینمایى «اورکا» با انتشار 
پستى خبر از بازگشت ترانه علیدوستى به سینما با بازى در 

فیلم «اورکا» داد.
طال معتضدى با انتشار این عکس از ترانه علیدوستى نوشت: 
«پیش تولید اولین فیلم سینمایى سحر مصیبى آغاز شد. ترانه 

علیدوستى، با «اورکا» به سینما بازمى گردد.»
پیش تولید فیلم ســینمایى «اورکا» به کارگردانى ســحر 
مصیبى، تهیه کنندگى طهورا ابوالقاســمى و نویســندگى 
طال معتضدى آغاز شد و به زودى بازیگران دیگر این فیلم 

سینمایى معرفى خواهند شد.
اولین تجربه فیلمسازى سحر مصیبى مربوط به فیلم مستند 
«صفر تا سکو» بود که روایتى از زندگى خواهران ووشوکار 

منصوریان را به تصویر کشید.
جایزه بهترین فیلم اول فســتیوال فیلــم ریندنس و جایزه 
بهترین کارگردانى از جشنواره بین المللى فیلم ایتالیا از جمله 

مهمترین جوایز فیلم مستند «صفر تا سکو»  است.

ســتاره آمریکایى تنها چنــد روز بعد از آغــاز تحقیق و 
تفحص درباره مکالمه تلفنى جنجالى «دونالد ترامپ» 
رئیس جمهور آمریکا با «والدیمیر زلنسکى» درباره فیلم 

جدید خود با رئیس جمهور اوکراین صحبت کرد.
«تام کروز» به دیدار والدیمیر زلنســکى رئیس جمهور 
اوکراین رفت تا در مورد لوکیشن هاى یک فیلم جدید با 
او صحبت کند. تصاویر تلویزیونى دیدار کروز و زلنسکى 
در حالى منتشر شد که رئیس جمهور اوکراین در چند روز 
اخیر در مرکز یک جنجال بزرگ قرار دارد که طرف دیگر 

آن دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکاست.        
در پى افشــاگرى هاى یک مقام اطالعاتى آمریکا، متن 
مکالمه تلفنى ترامپ با زلنسکى منتشر شد. رئیس جمهور 
آمریکا در این مکالمه از زلنســکى مى خواهد تا احتمال 
فســاد اقتصادى پســر «جو بایدن» رقیب احتمالى او 
در دوره پیش رو انتخابات ریاســت جمهورى آمریکا را 
پیگیرى کند. پسر بایدن زمانى براى یک شرکت انرژى 

در اوکراین کار مى کرده است.
شکایت این مقام اطالعاتى این است که ترامپ در برابر 
دریافت اطالعات علیه رقیب سیاسى خود، وعده افزایش 
کمک نظامى به اوکراین را داده اســت. افشاگرى علیه 
رئیس جمهور آمریکا باعث شده است اعضاى دموکرات  
کنگره آمریکا به طور رسمى روند استیضاح او را در مجلس 

نمایندگان آغاز کنند.

در تصاویر منتشرشده از کروز، بازیگر 57 ساله در حالى 
که پلیور مشکى و شلوار جین به تن دارد با زلنسکى گپ 
مى زند. زلنسکى 41 ساله که خود قبًال بازیگر و کمدین 
تلویزیونى بوده است اوایل سال جارى میالدى به عنوان 
رئیس جمهور کشور وابسته به شوروى سابق انتخاب شد. 
در تصاویر تلویزیونى دو مرد را مى بینیم که آرام و با روى 
خوش با هم صحبت مى کنند. زلنسکى به کروز مى گوید 

که چقدر «خوش تیپ» است و کروز پاسخ مى دهد «پول 
اجاره در مى آید !»

طرفــداران اوکراینى کروز از دیــدن او در مترو کى یف 
شگفت زده شدند و در شبکه هاى اجتماعى این احتمال 
مطرح شــده اســت که او براى فراهم کردن مقدمات 
فیلمبردارى هفتمین فیلم مجموعه سینمایى «مأموریت: 

غیرممکن»  به این کشور سفر کرده است.

کارگردان و بازیگر نامدار سینماى اسپانیا که با فیلم 
مشترك خود امسال به عنوان نماینده کشورشان به 
اسکار مى روند در جشنواره فیلم نیویورك از مسائل 

مختلفى سخن گفتند.
در حالى که «پدرو آلمادوار» 70 ســاله شــد، در 
جشــنواره فیلم نیویورك با نمایــش جدیدترین 
فیلمش «درد و افتخار» با مخاطبان صحبت کرد. 
این کارگردان که دوازدهمین فیلمش را در جشنواره 
فیلم نیویورك روى صحنه مى برد از لذت کار کردن 
با «آنتونیو باندراس» صحبت کرد و گفت که این 
یک موهبت است که با او کار مى کند و تأکید کرد 

که رابطه بسیار نزدیکى با هم دارند.
این دو که به عنوان فیلمســاز و بازیگر تاکنون با 
هم در هشت فیلم همراهى کرده اند، پس از سکته 
قلبى باندارس در سال 2017 قوى تر از همیشه در 
کنار هم هستند. باندراس توضیح داد که به خطر 
افتادن سالمت جسمى اش برایش نقطه عطفى بود 
و موجب شد تا زندگى هر دوى آنها به نوعى مورد 

رحمت واقع شود.
وى از دوره اى گفت که در بیمارستان بسترى بود 
و افــزود: وقتى پدرو به من زنگ زد، مى دانســت 
که در من تغییــرى به وجود آمــده و گفت خیلى 
خوشحال مى شــود اگر همین تغییر را براى نشان 
دادن شــخصیت فیلم هم به کار بگیرم. او گفت  
پنهانش نکن و من دقیقًا مى دانستم او دارد درباره 
چه چیزى حرف مى زند. او درى را براى من باز کرد 
که بتوانم خودم را کامًال به روشى دیگر روى پرده 

بزرگ ببینم.
باندراس افزود: به شیوه اى استعارى من این فرصت 
را یافتم تا با این فیلم آنتونیو باندراس را بکشــم، 
آنتونیو باندراسى که همه او را مى شناختند. باندراس 
که با این فیلــم برنده جایزه بهتریــن بازیگر مرد 
جشنواره فیلم کن شد انتظار مى رود در فصل جوایز 
ســینمایى این موفقیت را بیشتر هم بکند. «درد و 
افتخار» به عنوان نماینده اسپانیا براى اسکار 2020 

معرفى شده است.

نهم مهر ماه ســالروز تولد لیال حاتمى، بازیگر هنرمند 
کشــورمان بود. ســایت «برترین ها» به بهانه این روز 
تعــدادى از ماندگارتریــن نقش هاى لیــال حاتمى در 

فیلم هاى سینمایى را مرور کرده  است.

لیال
اولین بازى سینمایى برجسته لیال حاتمى به عنوان یک 
بازیگر؛ هرچند پیش ازاین او را بر پرده ســینما دیده ایم! 
حضور او در کودکى در «دلشــدگان» و «کمال الملک» 
بیش از اینکه جنبه بازیگرى داشــته باشد، جلوه اى زیبا 
و کودکانه دارد از حضور دختــرى در فیلمى که پدرش 
کارگردان آن بوده است؛ اما «لیال» را مى توان اولین بازى 
مهم حاتمى دانست که درست بعد از مرگ على حاتمى 
فقید و به پیشنهاد داریوش مهرجویى با آن دست وپنجه 
نرم مى کند. «لیال» زنى عاشق پیشــه و آرام اســت که 
به دلیل مشــکالت فیزیولوژى نمى تواند باردار شــود و 
خانواده شوهرش او را تحت فشار مى گذارند و این اندوهى 
درونى در او به وجود مى آورد که مادام سعى مى کند از آن 

بگذرد.
یکى از بهترین بازى هاى لیال حاتمى! در حدى که هنوز 
خیلى از تماشاگران ایرانى لیال را با لیالى تماماً سیاه پوش 

فیلم «لیال» به خاطر مى آورند.

شیدا
«شــیدا»  هم یکى از بازى هاى اولیه او در سینماست. 
«شیدا» آن دختر کم حرف، درونگرا، خجالتى و معصوم 
است که لیال حاتمى هم به واســطه چهره اش به راحتى 
به آن نزدیک مى شــود و در قالب «شــیدا» خود را حل

مى کند: پرســتارى که در زمان جنگ، حس محترمانه 
و عاشــقانه اى نســبت به رزمنــده اى کــه در جبهه 
بینایى اش را ازدست داده اســت پیدا مى کند و این شاید 
به یادماندنى ترین تصویــر و آوا از فیلم باشــد: «دختر 
جوان و زیبارویى که براى رزمنده اى نابینا سوره مزمل 

را مى خواند.»

ارتفاع پست
حضور لیال حاتمى در «ارتفاع پست» جالب توجه است. 
چراکه زنان همیشه در سینماى ابراهیم حاتمى کیا نقشى 
منفعالنه داشــته اند. البته منفعل صرفــًا به لحاظ اکت 
فیزیکى چراکه همیشه مأمن و همراه مردان سرسخت 
داستان بوده اند. در «ارتفاع پست» لیال حاتمى عالوه بر 
آن پناه و مأمن امن همیشگى که پشتوانه مردان خسته 
و بى دفاع سینماى حاتمى کیاســت، کنشى فیزیکى و 
انفرادى هم در دفاع از مــردش از خود بروز مى دهد که 
تبدیل به مونولوگى ماندگار مى شود که بار ها و بار ها آن 
را شــنیده ایم. جلوتر وقتى که به داخل کابین رفته است 
تا با شــوهر دربندش صحبت کند، بهترین لحظه بازى 
در کارنامه کارى لیال حاتمى ثبت مى شود؛ محال است 
که تماشاگرى بازى یکه حاتمى در آن صحنه عاطفى و 

اندوهناك را از یاد ببرد.

آب و آتش
فیلمى که پوســته معصومانه «دختر خوب و آرام» را از 
چهره لیال حاتمى کنار مى کشــد. تا پیش ازاین بازى در 
نقش دختر هایى معصــوم و آرام تصویرى اینچنینى از 
لیال حاتمى ساخته که به واسطه نقشش در «آب وآتش» 
دستخوش تغییرى اساسى مى شــود و روى دیگرى از 
خانم بازیگر را نشانمان مى دهد. او نقش یک روسپى را 
بازى مى کند که به واسطه جوانى سختش تن به ازدواجى 
اجبارى داده است و با ورود نویســنده اى به زندگى اش 

تصمیم مى گیرد شرایط را تغییر دهد.

رگ خواب
بازى لیال حاتمــى در «رگ خــواب» بى اغراق یکى از 
مهمترین نقش آفرینى هاى کارنامه کارى او محســوب 
مى شود. نه تنها خود لیال حاتمى بسیار در نقشش نشسته 
که کاراکترى هم کــه بازى مى کنــد را مى توان یکى 
از کاراکتر هاى زن ماندگار در ســینماى بعد از انقالب 
دانست. «رگ خواب» یک تراژدى تمام عیار زنانه است و 

خب برآمدن از پس ایفاى چنین نقش تراژیکى کار بسیار 
سختى مى نماید و حاتمى به خوبى از پسش برآمده است. 
ضجه هایش را در دستشویى یا پشت فرمان به یاد بیاورید. 
کجا لیال حاتمى را چنین پریشــان و گریــان به خاطر 
مى آوریم؟ البته اوج این برون گرایى در سکانس مجادله 
نهایى بروز پیدا مى کند. جایى که لیــال حاتمى آواره و 
سرگردان بدون اینکه دیگر چیزى برایش اهمیت داشته 
باشد به سمت رستوران مى رود و جلوى همه واقعیت را 
برمال مى ســازد. بازى حاتمى در این صحنه تنها نمونه 

اینچنینى است که از او سراغ داریم.

حکم
«حکم» را مى توان عصیانگرانه ترین نقش آفرینى لیال 
حاتمى دانست. زنى که انگار به آخر خط عشق و عاشقى 
رسیده اســت و دیگر هیچ چیز برایش اهمیتى ندارد جز 

گرفتن انتقــام از مردى که رئیســش بوده و 
به نوعى هستى اش را به باد داده. فیلم 

باهمین انتقام شروع مى شود.
جایى کــه لیــال حاتمــى در 

لباس هایــى تمامًا مشــکى 
ســمت  بــه  را  اســلحه 
رئیس ســابق خود نشانه 
گرفتــه و دارد یکــى از 
بهتریــن و خاص ترین 
مونولوگ هــاى زنانه 
آثار مســعود کیمیایى 
را ادا مى کنــد.  در 
سکانس پایانى، جایى 
که عاشــقانه این دو به 
خداحافظى  لحظــه 
رسیده است، میمیک 

صورت لیــال حاتمى و 
آن بــازى چهره اش با 
پوالد کیمیایى، غربت 

صحنه را دوچندان مى کند و بغضش، تماشاگر را غرق تر 
و غرق تر در فضاى عاشقانه ازدست رفته.

بى پولى
یک نقش آفرینى متفاوت. شکوه «بى پولى» را مى توان 
یکــى از مهمتریــن کاراکتر هاى زن ســینماى حمید 
نعمت ا... دانســت. زنى که انگار در 
هرکدام از فیلم هاى نعمت ا... 
تکرار مى شــوند و سویه 
خاص روایــت را به خود 
مى گیرند. ایــن زنان 
به هــم متصل اند. از 
اتى «بوتیــک» که در 
هیبت نوجوانانه اى ظاهر 

مى شود تا شکوه «بى پولى» تا طناز طباطبایى «آرایش 
غلیظ» تا درنهایت به «رگ خواب» مى رسند که انگار 
نمونه تکامل یافته و بسط داده شده همه این زنان است؛ 
اما آن ویژگى بارزى که از شکوه به بعد در زنان نعمت ا... 
مى بینیم و شکوه آغازگرش است، یک خنگى خاص و 
منحصربه فرد اســت که بیش از هر چیز از سر سادگى 

بیش ازاندازه در کاراکتر به وجود آمده.

جدایى نادر از سیمین
اصغر فرهادى بازى ویژه اى از لیال 

حاتمى گرفته. آنچه درباره بازى 
حاتمــى در «جدایى نــادر از 
ســیمین» جالب توجه است 
باالنس میــان برونگرایى و 

درونگرایى کاراکتر اســت. زنى که در تــراس خانه در 
سکوت به خیابان خیره شده و سیگار مى کشد و درست 
چند لحظه بعدترش در یک هیسترى عصبى و زنانه بر سر 
همسرش فریاد مى کشد و کنترلش را از دست مى دهد. 
ایستادن در این نقطه، یعنى اوج تشویش و پریشانى زنانه 
به غایت سخت است  اما لیال حاتمى به خوبى توانسته آن 
را حتى در لرزش صدا و دستانش هم به تماشاگر منتقل 
کند. سیمین یکه و تنهاست و دارد حتى دخترش را هم از 
دست مى دهد و این تنهایى بیش از هر چیز در پرخاشگرى 

او دیده مى شود.
حاتمى از پس اجراى این حال پرخاشجویانه و ناآرام 
هم به خوبى برآمده اســت. ایفاى نقش به مراتب 
ســخت تر او، از باقى گروه بازیگــرى بیش از 
هر چیز تماشــاگر را به بحران میان این زوج 
نزدیک مى کند و دلش را به تشویش و دلهره 

مى اندازد.

آگهى تغییرات 
خیریــه کوثر بهشــت نور موسســه غیر 
تجارى به شــماره ثبت 4907 و شناســه 
ملــى 14006481013 بــه اســتناد 
صورتجلســه مجمع عمومى فــوق العاده 
مــورخ1398/02/16 و نامــه شــماره 
20/24/53851 مــورخ1398/06/10 
اســتاندارى اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : به ماده 9 اضافه میگردد : کمکهاى مالى 
و همیارى به برنامه هاى مذهبى فرهنگى و 
ورزشى و عمرانى مسجدالنور الف) ماده 9 بند 
4 : برنامه ریزى در جهت اشتغال افراد آسیب 
پذیر و ایجاد و راه اندازى مراکز اشــتغال و 
توانمند ســازى (اصالح گردید) بند 5 ماده 
9 : تامین هزینه هاى بهداشــتى و درمانى 
و تجهیزات پزشــکى براى جامعه هدف و 
مشارکت و کمک به مراکز درمانى (اصالح 
گردید) ماده 24 تبصره 2 : انجام معامالت تا 
سقف ششصد میلیون تومان (اصالح گردید) 
مــاده 10 اضافه میگــردد : مجمع عمومى 
میتواند با اکثریت آراء نسبت به عضو پذیرى 
و یا سلب عضویت اعضاء تصمیم گیرى نماید 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (613610)

ستاره سینماى ایران 47 ساله شد

8 نقش آفرینى فراموش نشدنى لیال حاتمى
پسشبرآمده است.  ماید و حاتمى به خوبى از
 را در دستشویى یا پشت فرمان به یاد بیاورید. 
مى را چنین پریشــان و گریــان به خاطر 
بته اوج این برون گرایى در سکانس مجادله 
یدا مى کند. جایى که لیــال حاتمى آواره و 
ون اینکه دیگر چیزى برایش اهمیت داشته 
ت رستوران مى رود و جلوى همه واقعیت را 
این صحنه تنها نمونه ـازد. بازى حاتمى در

ت که از او سراغ داریم.

ى توان عصیانگرانه ترین نقش آفرینى لیال 
ت. زنى که انگار به آخر خط عشق و عاشقى 
ت و دیگر هیچ چیز برایش اهمیتى ندارد جز

ـام از مردى که رئیســش بوده و 
تى اش را به باد داده. فیلم

م شروع مى شود.
لیــال حاتمــى در 

ى تمامًا مشــکى 
ســمت  بــه   
بق خود نشانه 
رد یکــى از 
 خاص ترین 
ـاى زنانه 
د کیمیایى 
نــد.  در 
نى، جایى 
ه این دو به 
احافظى 
، میمیک 

ال حاتمى و 
چهره اش با
ى، غربت 

و غرق تر درفضاى عاشقانه ازدست رفته.

بى پولى
یک نقش آفرینى متفاوت. شکوه «بى پولى» را مى توان 
یکــى از مهمتریــن کاراکتر هاى زن ســینماى حمید 
نعمت ا... دانســت. زنى که انگار در 
هرکدام از فیلم هاى نعمت ا... 
تکرار مى شــوند و سویه

خاص روایــت را به خود 
مى گیرند. ایــن زنان 
به هــم متصل اند. از 
اتى «بوتیــک» که در 
هیبت نوجوانانه اى ظاهر 

رگ خواب مى رسند که انگار غلیظ تا درنهایت به 
نمونه تکامل یافته و بسط داده شده همه این زنان است؛ 
اما آن ویژگى بارزى که از شکوه به بعد در زنان نعمت ا... 
مى بینیم و شکوه آغازگرش است، یک خنگى خاص و 
منحصربه فرد اســت که بیش از هر چیز از سر سادگى 

بیش ازاندازه در کاراکتر به وجود آمده.

جدایى نادر از سیمین
اصغر فرهادى بازى ویژه اى از لیال 

حاتمى گرفته. آنچه درباره بازى 
حاتمــى در «جدایى نــادر از 
ســیمین» جالب توجه است
باالنس میــان برونگرایى و

سیگار مى کشد و درست سکوت به خیابان خیره شده و
چند لحظه بعدترش در یک هیسترى عصبى و زنانه بر سر
همسرش فریاد مى کشد و کنترلش را از دست مى دهد.
ایستادن در این نقطه، یعنى اوج تشویش و پریشانى زنانه
به غایت سخت است  اما لیال حاتمى به خوبى توانسته آن
را حتى در لرزش صدا و دستانش هم به تماشاگر منتقل
کند. سیمین یکه و تنهاست و دارد حتى دخترش را هم از
دست مى دهد و این تنهایى بیش از هرچیزدر پرخاشگرى

او دیده مى شود.
حاتمى از پس اجراى این حال پرخاشجویانه و ناآرام
هم به خوبى برآمده اســت. ایفاى نقش به مراتب
ســخت تر او، از باقى گروه بازیگــرى بیش از
هر چیز تماشــاگر را به بحران میان این زوج
دلش را به تشویشو دلهره نزدیک مى کند و

مى اندازد.

امین حیایى د
جلب توجه
است و دار
حیایى در
اخیراً مو
کرد: عل
بود که
واگذار
را بگو
بیرون
حیایى
و حس
شدن
به کا
واقعًا
اسعد
کردیم
نقشبگ

دانست. «ررا مى خواند.»

امین حیایى دلیل 
موفقیت هایش را فاش کرد

من «آنتونیو باندراس» «تام کروز» از اوکراین سردرآورد! 
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پایان غیبت 3 ساله
 ترانه علیدوستى در سینما

«بنکسى» مغازه دار شد!
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خبرگزارى «ایسنا» نوشت: تیم فوتبال ذوب آهن 
توانست پس از 120 دقیقه تالش با نتیجه 2 بر 
یک پارس جنوبى را شکست دهد و راهى یک 
هشتم نهایى جام حذفى شود. اتفاق عجیب 
اما برخورد فیزیکى ســرمربیان دو تیم بود؛ 
اتفاقى که حتى در فوتبال سراسر اعتراض 

و برخورد ایران هم نادر است.
زمانى که بازى با نتیجه تساوى یک بر یک 
در جریان بود، فراز کمالوند به رعایت نکردن 
بازى جوانمردانه بازیکنان ذوب آهن اعتراض 
داشت که منصوریان، کمالوند را فرا خواند 
و پس از چند ثانیه برخورد دوســتانه! 
در حرکتى عجیب سرمربى 
پــارس 

جنوبى را ُهل داد و دو مربى درگیر شــدند. این پایان کار 
ســرمربى ذوبى ها نبود و او حتى با سایر اعضاى نیمکت 
پارس جنوبى درگیر شد و یک تنه مى خواست از خجالت 

همه در بیاید.
البته لشکر تک نفره منصوریان را مرد اخالق اصفهانى ها 
یعنى قاسم حدادى فر کنترل کرد و او را به آرامش دعوت 
کرد. چگونه ســرمربى ذوب آهن که بایــد الگویى براى 
بازیکنانش باشــد، زمین چمن فوتبال را تبدیل به میدان 
رزم مى کند؟ چگونه خالق صحنه درام و رمانتیک ورزشگاه 
آزادى - همان که منصوریان در دقایق آخر دیدار استقالل 
و پدیده، دست در دســت رضا مهاجرى در کنار زمین قدم 
مى زد- در ورزشــگاه تختى جم تبدیل بــه راکى بالبوآ 

مى شود؟
این اتفاق در فوتبال ایران طبیعى نیست و به نظر مى رسد 
جنجال و التهاب در حال رسوخ به نیمکت هاست. هنوز دعوا 
و حمله هاى فرشاد احمدزاده به بازیکن استقالل فراموش 
نشده که باعث شد فضاى دربى 90 در دقایق پایانى خراب 
شــود اما به هر حال دعواى دو یا چند بازیکن در زمین 
مســابقه به دالیل مختلف، طبیعى و اجتناب ناپذیر 
است اما دعواى فیزیکى ســرمربیان دو تیم لیگ 
برترى چیزى نیست که بشود ساده از کنارش 
گذشت. اگر بخواهیم داستان جم را براى 
کســى تعریف کنیم، حدس زدن نام 

علیرضا منصوریــان براى هواداران فوتبــال جزو آخرین 
گزینه هاســت اما منصوریان هم گاهــى اوقات این گونه 

مى شود!
البته از این نباید گذشت که شاید کمالوند هم در صحبتش 
با منصوریان شــیطنتى کرده اما آیا بازى، ناظر، داور یا 
نیروهاى انتظامى و امنیتى ندارد؟ آیا هر کسى شیطنت 
کرد، سزایش هل دادن و مشت و لگد است؟ پس وظیفه 
مربیانى که مدعى اخالق هستند چه مى شود؟ هیچ هوادار 
فوتبالى انتظار چنین حرکتى را از ســرمربى ذوب آهن 
و اسطوره استقاللى ها نداشــت اما این مواقع است که 
کلمه «اخالق» را کنار کلمه «اسطوره» قرار مى دهند. 
این زمان هاســت که تاریخ تصمیم مى گیرد از یک نفر، 
اسطوره و الگو بســازد، این بزنگاه هاست که انسان ها، 
بزرگى مى کنند و شــیطنت را با اخــالق و صبر جواب 

مى دهند.
اگر قرار باشد خشــونت در فوتبال ایران ریشه کن شود و 
اگر قرار باشد بازیکنان دیگر جنگ و دعوا نکنند و سر هر 
مســئله اى به هم نپرند، امثال منصوریان هستند که باید 
آغازگر این کار باشــند و براى امثال احمدزاده ها و عارف 
غالمى ها و ســعید آقایى ها الگو باشــند. پس لطفًا آقاى 
منصوریان، حاال که همه شــما را با خوش اخالقى هایتان 
مى شناسند، زمین فوتبال را با جایى دیگر اشتباه نگیرید و 

تصور ما را از خود خراب نکنید!

ایراد یک خبرگزارى به داش على

مدافع تیم سپاهان گفت: من یک اشتباه قبل از بازى با پرسپولیس کردم و محروم شدم. کمیته انضباطى 
هم بخاطر یک بازى نمى آید خودش را زیر سئوال ببرد.

 سعید آقایى درمورد اینکه برخى مدعى هستند که چون شایان مصلح دچار مشکل شده بود، سعید 
آقایى را بخشیدند گفت: دوست ندارم در این مورد صحبت کنم اما اصًال اینطور نیست. کمیته انضباطى 
به صورت دقیق این مسائل را بررســى مى کند و همه اینها حرف و حدیث است که بعضى ها مطرح 

مى کنند. من یک اشتباه قبل از بازى با پرسپولیس کردم و محروم شدم. کمیته انضباطى هم بخاطر یک 
بازى نمى آید خودش را زیر سئوال ببرد. حرف خاصى در این مورد ندارم تصمیم گرفتم از این به بعد کار 

خودم را انجام دهم و براى تیمم مفید باشم. 
آقایى درمورد دربى اصفهان گفت: بازى سختى پیش رو داریم ذوب آهن تیم خیلى خوبى است اما ما یک هدف داریم 
و آن هم این است که هوادارانمان را شاد کنیم. تمام توانمان را در این بازى مى گذاریم،. نتیجه دست خداست و هرچه 
قسمت باشد همان مى شود اما ما 100 در صد براى برد به مصاف ذوب آهن مى رویم و ان شاءا... بتوانیم از این بازى 

هم دست پر بیرون بیاییم.

ضباطى 

سعید 
طى 
طرح 

ر یک 
ه بعد کار 

ما ما یک هدف داریم
ست خداست و هرچه 
.. بتوانیم از این بازى 

مى رویم براى برد دربى

بدشانس مثل نقى زاده

احسان پهلوان بعد از مدت ها در یک مسابقه 
داخلى با پیراهن ذوب آهن به میدان رفت.

ماجراى سربازان ذوب آهن در ماه هاى گذشته 
یکى از بحث هاى روز فوتبال ایران بوده است. 
مهــدى  مهدى پور، دانیال اســماعیلى فر و 
احسان پهلوان سه بازیکنى بودند که دو سال 
پیش با جنجال هاى فراوان براى گذراندن 
خدمت ســربازى به تراکتور رفتند و با پایان 
این دوران مشکالت زیادى براى بازگشت 

به ذوب آهن را تجربه کردند.
در این بین احسان پهلوان طى دو سال گذشته 
شرایط سخت ترى داشت. او در تراکتور مدت 
زیادى نیمکت نشین شــد و فرصتى براى 
بازى پیدا نکرد. حاال با مشقت هاى فراوان 
روزهاى سخت را گذرانده و اخیراً نیز بعد از 
مدتى طوالنى توانست در یک مسابقه داخلى 

پیراهن ذوب آهن را بر تن کند.
هافبک خوش تکنیک ذوبى ها در مصاف با 
پارس جنوبى در یک شــانزدهم نهایى جام 
حذفى به عنوان یار تعویضى به زمین رفت و 
عملکرد تقریبًا خوبى نیز از خود ارائه داد که 
این مسئله نوید روزهاى خوشى را در آینده 

براى او مى دهد.
پهلوان 26 ســاله امید زیادى دارد همانطور 
که در ذوب آهن روزهاى خوشى را پشت سر 
مى گذاشــت و یکى از بازیکنان کلیدى این 
تیم به شمار مى رفت حاال بار دیگر با پیراهن 
سبز این تیم بتواند به دوران اوجش برگردد 
و یکى از ســتاره هاى تیم تحت امر علیرضا 

منصوریان باشد.

احسان اسلحه على منصور

مرتضى منصورى در شــش بازى گذشــته 
طالیى پوشان توانسته آمار متفاوتى نسبت به 

فصل گذشته در شهرخودرو ثبت کند.
مرتضى منصورى فصل گذشته و در شرایطى 
که دو سال در شــهر خودرو بازى کرده بود، 
با حضور یحیى گل محمــدى و اعتمادى که 
این مربى جوان به او داشت، به ترکیب اصلى 
رســید و یکى از نفرات کلیدى شهرخودرو در 
کسب سهمیه آسیایى بود. با این حال منصورى 
که توانســته بود، نمایش هاى خوبى در لیگ 
هجدهم ارائه کند، مورد توجه یکى از تیم هاى 
مدعى فوتبال ایران قرار گرفت و امیرقلعه نویى 
او را به عنوان یکى از خریدهاى خود براى لیگ 
نوزدهم به باشگاه سپاهان معرفى کرد. تابش 
هم بالفاصله وارد عمل شــد و منصورى به 

عنوان اولین خرید طالیى پوشان معرفى شد.
نکته جالــب توجه در مورد منصــورى اینکه 
او توانسته عملکرد بســیار بهترى نسبت به 
دوران حضورش در شــهر خودرو ارائه کند. او 
که در سه فصل و 52 بازى براى شهرخودرو 
تنها یک گل زده بود، در مقابل خیبرخرم آباد 
اولین گل تیمش را در دقیقه ده با یک والى زیبا 
ثبت کرد تا پس از انجام شش بازى با پیراهن 
سپاهان، یک گل زده باشد و یک پاس گل هم 
به نام او ثبت شده باشد. عالوه بر این منصورى 
توانسته استحکام بیشــترى به بخش دفاعى 
سپاهان ببخشد و آنها هنوز هیچ گلى در شش 
دیدار قبلى دریافت نکرده اند و این در شرایطى 
بوده که مرتضى منصورى بازیکن 27 ســاله 
سپاهانى ها، در تمامى این دیدارها در ترکیب 

اصلى حاضر بوده است.

او حاال یک ستاره است

 در اواســط دیدار دو تیم فوتبال ذوب آهن 
اصفهان و پارس جنوبى جم، اتفاق عجیبى 
رخ داد و فراز کمالوند با عصبانیت به سمت 
علیرضا منصوریان رفــت. درگیرى این دو، 
با زورآزمایى و دخالت تیــم داورى به پایان 
رسید اما این اتفاق در نوع خود عجیب بود. 
ماجــرا از زمین خــوردن بازیکن ذوب آهن 
شــروع شــد. یکى از بازیکنان تیم مهمان 
به علت مصدومیت روى زمیــن افتاد و در 
همین زمــان، فراز کمالونــد از بازیکنانش 
خواســت توپ را به اوت بفرســتند اما در 
ادامه، یاران ذوب آهن به بازى ادامه دادند و 
فرصت خطرناکى روى دروازه پارس جنوبى 
ساختند. منصوریان وقتى صداى اعتراض 
کمالوند را شــنید، به او حق داد. در ادامه، بار 
دیگر صحنه اى تقریبًا شــبیه به این ماجرا 
رقم خورد و منصوریان از بازیکنانش خواست 
به بازى ادامه بدهند. وقتــى توپ از جریان 
بازى خارج شــد، فراز کمالوند با عصبانیت 
به سمت نیمکت ذوب آهن رفت و به او بابت 
دستوراتش هنگام مصدومیت بازیکنان تذکر 
داد. منصوریان که توقع این برخورد را نداشت، 
دستش را روى کمر کمالوند گذاشت و او را 
به سمت دیگرى هل داد. از آن لحظه به بعد، 
کمالوند هم از شــاگردانش خواست هرگاه 
بازیکنان ذوب آهن روى زمین افتادند، توپ 
را بیرون نزنند و بدون رعایت فیرپلى (بازى 

جوانمردانه) به کارشان ادامه دهند.

علت دعوا

 این چند روز در مورد کیفیت اســفبار جونیور 
براندائو زیاد حرف زده شده است. حتى آنهایى 
که همیشــه مى گویند باید صبورى کرد و به 
بازیکنــان جدید وقت کافى بــراى تطبیق با 
شرایط را داد هم خیلى با کارآمدى این نظریه 
در مورد مهاجم برزیلى سرخپوشــان موافق 
نیستند. قشــنگ از صد فرسخى معلوم است 
در این گور هیچ مرده اى نخوابیده و اگر تا قیام 
قیامت هم منتظر بمانیــم، آبى از جونیور گرم 
نخواهد شد. در عین حال نکته اى که عجیب 
به نظر مى رســد پیام ویدیویى منتشر شده از 
جونیور، پیش از حضورش در پرسپولیس است؛ 
پیامى که او در آن گفته بود: «آنقدر براى تان 
گل مى زنم که خسته شــوید.» معلوم نیست 
برخى از این رفقا در مورد کیفیت لیگ ایران چه 
فکرى مى کنند. مرد حسابى تو در همه عمرت 

ده تا گل نزدى، خط و نشان هم مى کشى؟

در این قبر مرده اى نیست

علیرضا نقى زاده، هافبک سپاهان قبل از دیدار با پرسپولیس دچار مصدومیت شد و مدتى دور از میادین خواهد بود.
علیرضا نقى زاده، هافبک تیم سپاهان که سابقه بازى در ماشین سازى، ذوب آهن و تراکتور را نیز در کارنامه دارد، قبل از دیدار با پرسپولیس دچار مصدومیت 
شد. نقى زاده که یکى از هافبک هاى تکنیکى فوتبال ایران در سال هاى گذشته بوده، در ابتداى فصل با هدف درخشش در سپاهان راهى این تیم شده بود 

اما با نظر امیر قلعه نویى در هفته هاى ابتدایى براى این تیم بازى نکرد.
او قبل از دیدار با پرسپولیس در هفته پنجم لیگ برتر بدشانسى آورد و دچار مصدومیت شد. به همین دلیل نقى زاده جایى در لیست 18 نفره سپاهان در 

بازى هفته گذشته نداشت.
بر اساس نظر پزشکان این بازیکن 26 ساله حدود دو هفته دیگر باید دوران نقاهتش را سپرى کند و به همین علت در مسابقه روز جمعه تیمش مقابل 
ذوب آهن هم حضور نخواهد داشت. نقى زاده در تعطیالت لیگ برتر فرصت رســیدن به شرایط مطلوب و بازگشت به تمرینات گروهى سپاهان را پیدا 

خواهد کرد.

علیرض
علیرض

شد. نقى
اما با نظ
او قبل
بازى ه

بر اساس
ذوب آه
خواهد

یکى از دیدارهاى حســاس هفته ششم لیگ 
برتر فوتبال، شــهرآورد اصفهان است که روز 
جمعه از ساعت 17 و 5 دقیقه سپاهان میزبان 

همشهرى خود ذوب آهن است.
عالقه مندان به خرید بلیت براى تماشــاى 
دیدارهاى تیم سپاهان و ذوب آهن در ورزشگاه 
نقش جهان مــى توانند به ســایت اینترنتى

 www.sepahanscticket.com 
مراجعه و  بلیت تهیه کنند.

براى خرید بلیــت الکترونیکى وارد کردن کد 
ملى ضرورى اســت و براى ورود به ورزشگاه 
همراه داشــتن تصویر بلیت (ترجیحا ً پرینت 

تصویر) و کارت ملى الزامى است.

چهل و دومین ویژه برنامه "فوتبال به وقت اصفهان" با محوریت پخش دیدار 
تیم هاى  فوتبال سپاهان و ذوب آهن برگزار مى شود.

 دیدار تیم هاى هاى  سپاهان و ذوب آهن در هفته ششم رقابت هاى لیگ برتر 
ایران جمعه 12 مهرماه ساعت 17:05 برگزار مى شود.

ویژه برنامه "فوتبال به وقت اصفهان" در ادامه پخش و کارشناسى مسابقات 
مختلف فوتبال، از حدود 45 دقیقه پیش از آغاز  این دیدار در  سالن اجتماعات 
باغ تجربه( واقع در اصفهان- چهارراه عالمه امینى- ابتداى بزرگراه شهید 
آقابابایى- بعد از بنیاد حفظ آثار و ارزشــهاى دفاع مقدس- انتهاى پارکینگ 
شماره6 باغ غدیر- سالن همایش هاى باغ تجربه(حکمت) ) پذیراى فوتبال 

دوستان اصفهانى خواهد بود.
این ویژه برنامه با حضور مهمانانى شاخص  ساعت 16:15  آغاز میگردد و ورود 

براى عموم و خانواده ها به صورت رایگان است.
 ویژه برنامه هاى "فوتبال به وقت اصفهان" به همت شهردارى هاى  منطقه 
8 و 4 اصفهان و همراهى اداره کل ارتباطات و روابط بین الملل شــهردارى 

اصفهان برگزار مى گردد.

مشــهورترین مربى پرتغالى حال حاضر دنیاى فوتبال براى حضور در ســمینار 
مربیگرى از یکى دو روز پیش در جده عربستان حضور دارد.

فدراســیون فوتبال عربســتان با صرف هزینه اى کالن از چند روز پیش میزبان 
خوزه مورینیو در شهر جده است تا از این مربى مشهور پرتغالى در سمینار آموزش 

مربیان داخلى خود بهره ببرد. حضور آقاى خاص در عربستان باعث شد تا برخى 
رسانه هاى داخلى این کشور گفتگوهاى اختصاصى با مورینیو داشته باشند 

از جمله تلویزیون ملى سعودى ها که در این گفتگو آقاى خاص در 
پاسخ به سئوالى غیرمنتظره، صحبت هاى جالبى به زبان آورد.
خوزه مورینیو وقتى با سئوالى درباره اینکه همین االن اگر از 

او بخواهند هدایت تیمى ملى یا باشگاهى در خاورمیانه را 
بپذیرد، قبول مى کند یا نه؟ گفت: «مسلماً هر مربى دوست 
دارد بهترین پیشنهاد را داشته باشد و جایى کار کند که 
کارآیى الزم براى موفقیــت را ارائه بدهد. من هم یک 
مربى حرفه اى هســتم و همین االن چون قراردادى 
ندارم اگر پیشنهاد مناسبى دریافت کنم بدون درنگ به 
آسیا و خاورمیانه مى آیم حتى اگر این پیشنهاد وسوسه 

کننده از سوى باشگاهى در عربستان سعودى باشد.»
جالب اینکه طــى دو روز خوزه مورینیــو در بیش از ده 
برنامه تبلیغاتى و آموزشــى از پیش تعیین شده در جده 

شرکت کرده اســت ضمن اینکه قرار اســت در سمینار 
کالس توجیهى مربیان براى بیش از صد داوطلب ســعودى 
سخنرانى داشته باشد. این سفر نزدیک به 300 تا 400 هزار 
یورو براى طرف قرارداد با آقاى خاص هزینه در برداشته گرچه 
رسانه هاى سعودى مدعى هستند سود سرشارى نیز نصیب 

طراحان این برنامه شده است.

تماشاى خانوادگى دربى 
اصفهان در باغ تجربه

مورینیو: 

شاید بیایم عربستان
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سپاهان و ذوب آهن
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آیت ا... حســین مظاهــرى از مراجع تقلیــد گفت: هنگام 
بهره گیرى از بناهــاى تاریخى به ویژه مســجد امام(ره) 
اصفهان، حفاظت از میراث فرهنگى بایــد در اولویت قرار 

بگیرد.
آیت ا... مظاهرى در دیدار مدیرکل میراث فرهنگى اصفهان 
با وى، اظهار کرد: باید تالش کنیم تا این بناهاى تاریخى و 
ارزشمند به عنوان سندى از فرهنگ و تمدن ایران اسالمى، 
به زیبایى تمام به جهانیان معرفى شــود. وى اضافه کرد: 
استفاده بهینه از مجموعه هاى جدیدى همچون مصالى 
اصفهان مى تواند به بهره برداران مذهبــى از این فضاها، 
امکانات بهترى را در راستاى انجام فرایض ارزشمند دینى 

بدهد. آیت ا... مظاهرى ادامه داد: امروزه قضیه گردشگرى در 
جهان از اهمیت ویژه اى برخوردار است لذا بر همه ما واجب 
است که با توجه به اهمیت فرهنگى و اقتصادى این صنعت، 
همگى در ایران به ویژه اصفهان که از شهرهاى سرآمد جهان 
در حوزه گردشگرى به شمار مى رود، به این حوزه بیش از 
گذشــته بپردازیم. این مرجع تقلید با ابراز خرسندى از روند 
روبه رشد گردشگرى در اصفهان نسبت به سال هاى گذشته 
تأکید کرد: معتقدیم که گردشــگرى یکى از ارکان اساسى 
اقتصاد مقاومتى در ایران به شــمار مى رود، لذا به صراحت 
تأکید مى کنم که امروزه گردشگرى در رونق اقتصاد کشور 

ما از مقوالتى همچون صنعت و کشاورزى مهمتر است.

کمیسیون حقوقى و پارلمانى اتاق بازرگانى، صنایع، معادن 
و کشاورزى اصفهان به منظور بررسى موادى از کتاب دوم 

الیحه تجارت کارگروه ویژه اى تشکیل داد.
در این جلسه رئیس اتاق بازرگانى اصفهان با ابراز خرسندى 
از اینکه کمیســیون حقوقى اتاق بازرگانى توانسته است 
همگرایى الزم بین قضات، فعاالن اقتصادى و وکال ایجاد 
کند، گفت: با ایجاد همگرایى مذکور مى توان موضوعات 
مبتال به حقوقى را که اساس قوام یک جامعه مدنى است، 

به نتیجه رساند. 
مسعود گلشیرازى بهره مندى از قانون جامع، کامل و صحیح 
را در کنار قوه قضاییه مستقل، مستحکم و عادل سبب توسعه 

جامعه مدنى دانســت و افزود: متأســفانه به نظر مى رسد 
کتابچه اى که در زمینه اصالح قانون تجارت تصویب شده، 
داراى نواقصى است و از جامع نگرى کافى برخوردار نیست. 
رئیس اتاق بازرگانى اصفهان تصریح کرد: متأسفانه کتاب 
قانون تجارت بر مبناى رویه هاى حقوقى نگاشته شده که با 
توجه به جامع و مانع نبودن آن از یک سو و قابلیت تفسیر به 
رأى داشتن آن از سوى دیگر، از اشکاالت زیادى برخوردار 
است. گلشــیرازى تأکید کرد: تصویب این قانون به روش 
حقوق عرفى بــا رویه هاى حقوقى کشــور تطابق ندارد و 
اجراى آن مستلزم بازنگرى در ساختار کلى حقوقى و قوانین 

کشور است.

حفظ میراث فرهنگى اصفهان 
اولویت دارد

قانون تجارت از جامع نگرى 
کافى برخوردار نیست

عیادت از آیت ا.. فقیه ایمانى
نماینـده ولى فقیـه در اسـتان و امام جمعـه اصفهان به 
درخواسـت رهبر معظم انقالب به عیادت آیت ا... سـید 
کمال فقیه ایمانـى رفت و جویاى وضع جسـمى و روند 
درمان وى شد. آیت ا... طباطبایى نژاد گفت: آیت ا... فقیه 
ایمانى، انسانى خدوم و محورى براى کارهاى خیر است و 
از مؤسسان بیمارستان هاى الزهرا(س)، امیرالمؤمنین(ع) 

و امام موسى کاظم(ع) نیز است. 
آیت ا... فقیه ایمانى به دلیل بیمارى روز پنج شنبه هفته 

پیش در یکى از بیمارستان هاى اصفهان بسترى شد.

شهادت مأمور انتظامى
 شاهین شهر 

مأمـور انتظامـى شـاهین شـهر کـه حیـن خدمـت در 
تیراندازى سـارقان مسلح مجروح شـده بود به شهادت 
رسید. اسـتوار یکم میالد امینى حدود سـاعت 3 بامداد 
هفتم مهر به همراه یک سـرباز وظیفه هنگام گشتزنى 
در آزادراه آزادگان (محورشـاهین شـهر_اصفهان) بـه 
خودرویى مشکوك مى شوند و دستور توقف مى دهند 
که در تعقیب و گریز، هدف تیراندازى سارقان قرارگرفتند 
و مجروح شدند. دو سرنشـین وانت مزدا که بعداً معلوم 
شد سارقان مسلح هسـتند متوارى شدند و تالش براى 
دسـتگیرى آنها ادامه دارد. در این گشتزنى استوار یکم 
امینى از ناحیه دسـت و شـکم تیر خورد و سرباز وظیفه 
میالد فالحتى هم مجروح شد و به بیمارستان گلدیس 
شاهین شهر منتقل شدند. استوار امینى یک دختر حدود 

یکسال و نیمه دارد.

خبر

درهاى سیزدهمین نمایشــگاه بین المللى صنعت فلزات 
گرانبها، طال، ســنگ هاى قیمتى، ساعت و ماشین آالت 
وابسته با بریدن روبان مخصوص، به روى عالقه مندان 
این رویداد باز شــد و آنان مى توانند این نمایشگاه تا فردا 
12 مهر ماه سال جارى از ســاعت 15 تا 21 در محل پل 

تاریخى شهرستان بازدید کنند.
رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران در مراســم افتتاحیه 
این نمایشگاه که جمعى از مسئوالن، مشارکت کنندگان، 
مهمانان خارجى و... حضور داشتند، گفت: علیرغم همه 
موانعى که در چند سال اخیر براى این صنعت وجود داشت 
نگاه هاى صنفى به آینده این صنعت با تالش هاى انجام 

شده در یکسال گذشته، مثبت است.
ابراهیم محمدولــى با بیان اینکه باید از ظرفیت بســیار 
باالى طال و جواهر به خصوص در استان اصفهان، به نحو 
مطلوب تر استفاده شود، اظهار کرد: طال و جواهر مى تواند 
در ارزآورى براى کشور نقش داشته باشد و به اشتغالزایى 
کمک کند و این هنر ایران و فرهنگ ایران را در صورت 

رفع موانع مى توان صادر کرد.
وى با بیان اینکه صنعت طال در کشور حرف براى گرفتن 
دارد و نبایــد زیر پا بمانــد، افزود: ما به مســئوالن قول 
مى دهیم هیچ پولى از دولــت نخواهیم چرا که معتقدیم 
صنعت طال و جواهر نیازمند پول دولت نیست ولى نیاز به 

جاده صاف کردن و رفع موانع دارد.
رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران طول کشــیدن زمان 
صدور شمش طال در گمرك را از دست دادن بازار جهانى 
دانست و گفت: بســیارى از کشــورها خواهان این هنر 
صنعت ما هستند اما موانع موجب شده تا ما در این گردونه 

عقب بمانیم.
محمدولى افزود: گردن اصناف ما در اجراى قانون از مو 
نازك تر است اما از ســلیقه اى عمل کردن در این راستا، 

ناراحت هستند.
وى ادامه داد: در سال 98 توانستیم در بازار اقتصاد، ارز، طال 
و... آرامش ایجاد کنیم و ما معتقدیم مسئوالن مى توانند 
گره ها را باز کنند و ما ید واحده شــده و از همه ظرفیت و 

هنرى که داریم براى رشد این صنعت استفاده کنیم. 
■■■

معاون هماهنگى امور عمرانى استاندار اصفهان هم مزیت 
بزرگ این صنعت را، خصوصى بودن آن دانست و گفت: 
مسئوالن دستگاه هاى اقتصادى استان، عزم در تسهیل 
کسب و کار دارند و هر کمکى براى رفع موانع و مشکالت 

باشد انجام مى دهند.

حسن قاضى عسگر از تشــکیل کنسرسیوم سنگ هاى 
قیمتى که هم اکنون نیز در حال بالندگى در استان اصفهان 
است خبر داد و افزود: همه دســت اندرکاران این تشکل 
توانمند هستند و مى توانند مشــکالت را احصا کنند و با 

همکارى مسئوالن، رفع نمایند.
وى اظهار امیدوارى کرد صنعــت طال و جواهر، با روابط 
تجارى با ایتالیا افزایش یابد و زمینه همکارى هاى بیشتر 

با این کشور از جمله گردشگرى و... فراهم شود.
معاون هماهنگى امور اقتصادى استاندار اصفهان با تأکید 
بر اصالح ساختار داخلى فرایندها، بهره گیرى از فناورى و 
اطالعات و به روز کردن و شناخت نقاط قوت و رفع نقاط 
ضعف گفت: گردشگرى، صنایع نساجى و طال و جواهر از 
اولویت هاى استان بوده و ما در این مدت، به صنعت طال 
توجه داشته ایم و الزم است تشکل هاى اقتصادى دست 
به دســت هم دهند و براى رفع مشکالت بکوشند و اگر 
هم دستگاهى در رفع مشکالت کوتاهى کرد ما مداخله 

مى کنیم.
■■■

ســفیر ایتالیــا در جمهــورى اســالمى ایــران نیز از 
برگزارکننــدگان ایــن نمایشــگاه و حضــور ایتالیا در 
سیزدهمین نمایشگاه بین المللى صنعت فلزات گرانبها، 
طال، سنگ هاى قیمتى، ساعت و ماشین آالت وابسته در 
اصفهان ابراز خرسندى کرد و گفت: بعضى از شرکت ها 
قبًال نیز با ایران همکارى داشتند و برخى دیگر براى اولین 
بار در این نمایشگاه شرکت کردند و تمایل به همکارى 

با ایران دارند.
ژوزفه پرونه افزود: مایه مباهات اســت که شرکت ها و 

متخصصان در کشــور مى توانند در این نمایشگاه با هم 
تبادل نظر و اطالعات کنند و امید اســت این نمایشگاه 

رهاوردهاى بسیار خوبى براى دو کشور داشته باشد. 
■■■

رئیس اتحادیه طال و جواهر اصفهــان به عنوان میزبان 
هم هدف از برگزارى ســیزدهمین نمایشگاه بین المللى 
صنعت فلزات گرانبها، طال، ســنگ هاى قیمتى، ساعت 
و ماشین آالت وابسته اصفهان که با حضور 114 شرکت 
داخلى، هفت شرکت ایتالیایى و نمایندگانى از کشور ترکیه 
برگزار مى شود را نهادینه کردن اندیشه توسعه بازار و به 
دنبال آن اســتعدادیابى، توانمندسازى و شبکه سازى در 
قالب ارتقاى طالیى ترین صنعت ایران زمین دانســت 
و گفــت: رویکردى کــه در 12 دوره قبلــى و خصوصًا 
در دوره جارى مورد توجــه برنامه ریزان ایــن آوردگاه 
تخصصى و علت اصلى عامل وجه تمایز این رویداد با همه 
نمایشگاه هاى مشابه در ایران زمین است آن است که این 
رویداد تخصصى یک نمایشگاه تجارى صرف نیست اینجا 
غرفه به غرفه اش بوى دغدغه و تعهد مى دهد و در میزهاى 
تعامل و گفتگوى این نمایشگاه، اقتصاد مقاومتى و تکیه 
بر دانش ایرانى با بهره از دانش جهانى هویداست و در الیه 
الیه تفکر شــرکت کنندگانش فکر دانش محور و دانش 

تعهدگرا به سمت اهداف متعالى جارى است.
هوشنگ شیشه بران ادامه داد: یکى از دستاوردهاى امسال 
نمایشگاه که پیش از چیده شدن روبان افتتاحش محقق 
شد همدلى و همگامى با بخش خصوصى است که مفتخرم 
اعالم کنم در این دوره، بهره گیرى از دریاى ظرفیت هاى 
غنى و قوى بخش خصوصى در صنعت طال با مشارکت 

این بخش در برپایى نمایشگاه امسال شکل عینى به خود 
گرفت تا در کنار همراهى مؤثر شــرکت نمایشگاه هاى 
بین المللى اصفهان شاهد یک جهش تعاملى در همراهى 
بخش خصوصى با اتحادیه طال و جواهر استان اصفهان 
باشیم. اتفاقى که اگر آن را گام اول افق آینده بدانیم قطعاً به 
گام هاى بلند و مؤثر بعدى که همانا ساخت پردیس باشکوه 

شهرك طال در اصفهان خواهد بود، مى رسد.
شیشــه بران خاطرنشــان کرد: براى تحقق اهداف این 
رویداد تخصصى و باشــکوه باید بدانیم جهانى شــدن 
صنعت طــال و جواهر با ملحوظ نمودن اســتانداردهاى 
هویت بومى، رویکردى اســت که مى تواند سپهر روابط 
مبتنى بر مبــادالت اقتصادى را در فراســوى مرزهاى 
جغرافیایى شــکل دهد. این گام با احداث شهرك بزرگ 
طال و جواهر اصفهان به تحقق اهدافش بســیار نزدیک 
خواهد بود. اقدامى که نه تنها به اصلى ترین هدفش که 
توســعه مبادالت کالن اســت مى پردازد، که زمینه ساز 
معرفى طال و جواهر به عنوان یک هویت هنرى برآمده 
از فلسفه اصفهان را فراهم مى کند و این آرزویى است که 
تا تحققش راه زیادى باقى نمانده اســت و با مساعدت و 
همگامى مسئوالن استانى زمینه یک جهش رویکردى و 

هویتى را در این صنعت فراهم مى کند.
رئیس اتحادیه طال و جواهر اصفهان گفت: شهرك طال و 
جواهر اصفهان در کنار کارکردهاى اقتصادى و بازرگانى 
بر پایه بوم گردشــگرپذیرى اصفهان طراحى شده تا با 
احداثش زمینه ارتقاى زیرساخت هاى توریسم اقتصادى 
بر پایه طال و جواهر را نیز محقق کند و گام هاى طالیى 
براى تثبیت این صنعت با استعانت از ظرفیت هاى دانش 

بنیان و ســرمایه گذارى مردم دغدغه مند ایران زمین و 
نصف جهان بردارد.

شیشــه بران افزود: باید توجه داشــته باشیم که حرکت 
اتحادیه طال و جواهر اصفهان به سمت سوق دادن صنعت 
طال و جواهر نصف جهان در مســیر تعامالت تجارى و 
انعقاد قراردادهاى همکارى و توسعه اى بین المللى مانع 
بومى بودن نیست بلکه این امکانى اســت تا ما بتوانیم 
ظرفیت هاى بومى خود در این صنعت دیرینه اما نوین را 

تبدیل به امرى جهانى کنیم.
وى خاطرنشــان کرد: در این مســیر بازگشت به تجربه 
صادرات 750 میلیون دالرى طال در اصفهان که در سال 
91- 90 محقق شد امر سخت و غیرممکنى نیست فقط 
الزمه اش تعاملى است که امروز قدم اولش با همنشینى 
تخصصى همه مؤثران توسعه صنعت طال برداشته شده 
اســت. از این جهت این افق را روشــن مى بینیم که در 
دو سال اخیر هم گام هاى روشــنى در اصفهان برداشته 

شده است.
شیشه بران ادامه داد: امروز اختراعات و ابداعات ارزشمندى 
براى تولید طالى سبز در اصفهان اتفاق افتاد. با توجه به 
اینکه از طالى ســبز گفتم باید حق را به جا آورد و پیوند 
مبارك علم روز با طال را که منجر به تولید طالى ســبز 
شده را به بانگ بلند اعالم کنم. تولیدى که باعث شده تا 
طالیى به نرمى عیار 24 و سختى 18 بدون هرگونه فرایند 
تولید شود. اتفاقى که با ســال ها ممارست و به کارگیرى 
تجربه محقق شده و به خلق طالیى با عیار و نرمش پذیرى 
خاص منجر شده، به نرمى عیار 24 و به سختى عیار 18 
با خلوصى کامل، که در آینده نزدیک از ارزش این اتفاق 

بیشتر خواهید شنید.
■■■

مدیرعامل شــرکت نمایشــگاه هاى بین المللى استان 
اصفهان هم با بیان اینکه یکى از کیفى ترین نمایشگاه ها 
در استان اصفهان برگزار شــد، گفت: در این نمایشگاه، 
114 شــرکت از اســتان هاى مختلف کشــور و هفت 
مشارکت کننده از کشــورهاى ایتالیا، ترکیه و... حضور 

داشتند.
علــى یارمحمدیــان مى گوید: بــا پیگیرى شــرکت 
نمایشــگاه ها، ســازمان صمت، اتاق بازرگانى، اتحادیه 
طال و جواهــر و همکارى ســازمان مالیاتى اســتان، 
مشارکت کنندگان در ســیزدهمین نمایشگاه بین المللى 
صنعت فلزات گرانبها، طال، سنگ هاى قیمتى، ساعت و 

ماشین آالت وابسته از پرداخت مالیات معاف شدند.
وى افزود: بیش از 60 درصد ماشــین آالت صنعت طال 
در اســتان اصفهان تولید مى شود و این نمایشگاه بیست 
و نهمین رویداد اقتصادى برپا شده، نمایشگاه بین المللى 
استان اصفهان در سال جارى است و مى توان گفت اکثر 
نمایشگاه هاى برگزار شده در سال جارى، توانسته رضایت 

مشارکت کنندگان را فراهم سازد.
■■■

مجــرى برگزارى ســیزدهمین نمایشــگاه بین المللى 
صنعت فلزات گرانبها، طال، ســنگ هاى قیمتى، ساعت 
و ماشین آالت وابســته هم گفت: برپایى این نمایشگاه، 
فرصت بســیار خوبى براى تحقق اقتصــاد مقاومتى در 
شرایط اقتصادى کنونى بوده و نسخه اى شفابخش است.

على شالباف از همه کسانى که در برپایى نمایشگاه حمایت 
کرده و تالش کردند قدردانــى کرد و گفت: صنعت طال 
مى تواند جایگزین بسیار مناسبى براى نفت و فرآورده هاى 
نفتى باشد و برندسازى، رقابت در تولید، بازاریابى و فروش 
از جمله مزیت هاى نوینى است که دست اندر کاران این 

صنعت، به آن اهتمام دارند.
■■■

مسعود گلشیرازى، رئیس اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و 
کشاورزى اصفهان نیز در سخنانى با بیان اینکه تشکیل 
کنسرسیوم هاى تخصصى به منظور حضور در بازارهاى 
بین المللى، آمار قابل اتکایى است، گفت: نقطه قابل اتکا در 
سند چشم انداز 1404، گردشگرى است و مصنوعات طال 
مهمترین کاالى مسافر بوده که مى تواند با برنامه ریزى 
و رفع نقایص، نتیجه مطلوب داشــته باشد. این در حالى 
است که از مزیت هاى طال در کنار تکنولوژى و ارتباط با 

شرکت هاى دانش بنیان باید بهره گرفت. 

رئیس اتحادیه طال و جواهر در نمایشگاه بین المللى صنعت فلزات گرانبها، طال و سنگ هاى قیمتى اعالم کرد

ارتقاى زیرساخت هاى توریسم اقتصادى با  احداث شهرك طال و جواهر اصفهان
ساسان اکبرزاده

نتیجه بررسى کارشناســان اداره کل تربیت بدنى اســتان اصفهان در 
خصوص پرونده «آرمان غیاثى» اعالم شد.

جمعه 29 شهریور آرمان غیاثى هشت ساله بر اثر سقوط در حین مسابقه 
سنگ نوردى در باشگاه ایثار فوالدشهر از توابع شهرستان لنجان در غرب 
اصفهان، مصدوم شد و هم اکنون با درجه هوشیارى 4 تا 6 در ُکما به سر 
مى برد و در بخش آى سى یو بیمارســتان الزهرا(س) اصفهان بسترى 
اســت. پزشــکان پارگى طحال این کودك را در همان ابتدا تشخیص 
داده اند و تاکنون در خصوص خونریزى مغزى وى مورد جدى را مشاهده 

نکرده اند.
مدیرکل ورزش و جوانان اســتان اصفهان گفت: در بررســى  مشترك 
کارشناسان حقوقى اداره کل تربیت بدنى استان و فدراسیون کوهنوردى 
و صعودهاى ورزشى، قصور و سهل انگارى مسئوالن برگزارى مسابقات 
سنگ نوردى از عوامل مؤثر در بروز این حادثه دلخراش اعالم شده است.

 محمدســلطان حســینى با بیان اینکه داور این دیدار به برخى از موارد 
اِشراف کامل نداشته و طناب حمایتى ورزشــکار دچار مشکل بوده و از 
تشک مناسبى براى برگزارى مسابقه سنگ نوردى استفاده نشده است، 
افزود: باشگاه ایثار فوالدشهر بدون کسب مجوز اقدام به برپایى مسابقات 
سنگ نوردى داخل سالن کرده و هم اکنون سالن برگزارى این رویداد 
مهر و موم شده است. وى با اشاره به اینکه این مسابقات سنگ نوردى 
برخالف گفته مسئوالن برگزارى داخلى نبوده و ورزشکاران سنگ نورد 
سه استان کشور با یکدیگر رقابت کردند گفت: در خصوص این مسابقات 
هیچگونه اطالع رسانى به مسئوالن هیئت کوهنوردى داده نشده است.

سلطان حســینى ادامه داد: پرونده عامالن مؤثر در حادثه سقوط آرمان 
غیاثى هشت ساله هم اکنون براى بررسى بیشتر به مراجع قضائى ارسال 

شده است.

اعالم نتیجه بررسى سقوط سنگ نورد خردسال اصفهانى

مدیر روابط عمومــى اداره کل پســت اصفهان در مسئوالن برگزارى مسابقات مقصرند
خصوص تنوع ســرویس هاى پســتى اظهار کرد: 
شهروندان براى ارسال مرســوله هاى خود بسته به 
نوع مرســوله، قیمت و زمان مدنظرشان مى توانند از 
پست عادى، سفارشى، پیشتاز و یا ویژه استفاده کنند.

بیژن حقیقــى در گفتگو با «فارس» بــا بیان اینکه 
کمترین هزینه مرسوالت پستى مربوط به عادى است، 
افزود: پست عادى معموًال شامل نامه ها و مطبوعاتى 
که فرستنده روى آنها تمبر الصاق مى کند و در صندوق 
پستى مى اندازد، مى شود؛ در این سرویس بر خالف 

سایر سرویس ها نیازى به امضاى گیرنده نیست.
وى ادامه داد: پست سفارشى هزینه بیشترى نسبت 
به عادى دارد و بیشــتر ارائه دهنده خدمت از طریق 
باجه هاى پســتى دولتى، آژانس هاى پستى و دفاتر 
خدمات ارتباطى و دفاتر پیشخوان دولت است؛ هزینه 

پست پیشتاز از عادى و سفارشى بیشتر بوده و توزیع 
مرسوله ها را در سطح کشور حداقل در 24 ساعت و 

حداکثر در 48 ساعت انجام مى دهد.
حقیقى پســت ویژه را ســریع ترین سرویس پستى 
دانست و توضیح داد: مرســوله اى که با پست ویژه 
ارسال شود بنا به درخواست مشــترى تا ساعت 22 
همان شب به دست شــهروندان مى رسند، البته در 
برخى شهرها بنا به موقعیت مقصد تا 10 صبح فرداى 

آن روز نهایتاً بسته به مقصد مى رسد.
مدیر روابط عمومى پست اصفهان در خصوص قیمت 
دقیق هر کدام از انواع پســت گفت: با توجه به وزن 
مرسوله، پاکت یا بســته بودن، مقصد و نوع مرسوله 
قیمت ها متفاوت خواهد بود که از سامانه «محاسبه 
نرخ مرسوالت» مى توان براى تعیین قیمت استفاده 

کرد.

سریع ترین مرسوله هاى پستى
 چه زمانى به مقصد مى رسند؟

آمار اقالم ساخته شــده در جهت تداوم بومى سازى، 
هزینه انجام شده و میزان صرفه جویى به عمل آمده 
در شش ماه نخست سال جارى در شرکت پاالیش 
نفت اصفهان، نویدبخش تالش بى وقفه براى استفاده 
از توانمندى هاى ساخت داخل کشــور و همچنین 
جایگزینى اقالم خارجى بوده و بنــا بر اظهار رئیس 
پشتیبانى ساخت داخل شرکت پاالیش نفت اصفهان، 
در کنار صرفه جویى اقتصادى شاهد تداوم چرخه تولید 

شرکت و کاهش خروج ارز از کشور نیز بوده ایم.
ســعید احترامیــان افزود: در شــش ماه نخســت 
ســال جارى، اقالم ساخته شــده 198 قلم به تعداد 
26 هــزار و 821 قطعه بوده که هزینه ســاخت آنها 
32/922/572/355 ریال بوده اســت. این در حالى 
است که اگر مى خواستیم از خارج از کشور آنها را وارد 
کنیم مى بایست افزون بر 197/000/000/000 ریال 

هزینه مى کردیم.

نتیجه رویکرد شرکت پاالیش نفت به داخل
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سرگیجه بیمارى نیســت ولى مى تواند نشانه اختالالت 
دیگرى باشد. سرگیجه در ســالمندان بسیار رایج و یکى 
از مهمترین دالیل زمین خوردن و شکســتن اســتخوان 

آنهاست.
سرگیجه معموًال شامل عالئمى مانند احساس سبکى 
سر، گیجى، تارى چشــم و عدم تعادل است. معموًال 
هنگام سرگیجه، فرد حس مى کند اتاق به دور سرش 
مى چرخد. بر اساس آمار، حدود 40 درصد افراد باالى 
40 سال، حداقل یک بار تجربه سرگیجه را در طول 
زندگى خود دارند. احتمال بروز سرگیجه در افراد 65 
سال به باال به دلیل فرآیند طبیعى انحطاط برخى 

سلول ها بیشتر دیده مى شود.
علل سرگیجه در سالمندان متفاوت است. سرگیجه 
یکى از مهمترین دالیل زمین خوردن در سالمندان 
و شکستن استخوان ها و حتى مرگ است. پوکى 
اســتخوان، ضعف ماهیچه ها، کاهــش بینایى، 
مشــکالت عروقى، تجویز عینک جدید و سبک 
زندگى بى تحرك برخى دالیل سرگیجه هستند. 
ممکن است ســرگیجه از عوارض جانبى داروهاى 

سالمند باشد. یکى از مهمترین دالیل سرگیجه، مشکالت مربوط 
به گوش داخلى است.

  تغییر وضعیت ســر، بدن و چشــم یکى از مهمترین دالیل 
سرگیجه در سالمندان است. سرگیجه ناشــى از تغییر وضعیت 
معموًال به دو دلیل سرگیجه وضعیتى حمله اى خوش خیم یا بى 

پى پى وى و فشارخون آرتواستاتیک رخ مى دهد.
  سرگیجه وضعیتى حمله اى خوش خیم یا «بى. پى. پى. وى» 
عارضه اى اســت که در آن، بیمار پس از حرکات سر یا تغییرات 
سریع وضعیتى، از سرگیجه هاى کوتاه مدت شکایت دارد. عالئم 
بى پى پى وى به ویژه هنگام جابجا شدن به سمت دیگر در حین 
خواب یا خمیده شدن سر به سمت عقب رخ مى دهد. دوره زمانى 
رخ دادن عالیم بسیار کوتاه است و اگر بیمار بدون حرکت باشد، 
عالیم به سرعت مرتفع مى شوند. معموًال پس از برطرف شدن 

عالیم، فرد مى تواند فعالیت هاى روزمره خود را ادامه دهد.
  افت «ارتواستاتیک» فشارخون به صورت کاهش فشارخون 
سیســتولى به میــران 20 میلیمتر جیوه یا کاهش فشــارخون 
دیاســتولى به میزان 10 میلیمتر جیوه ظرف مدت 3 دقیقه پس 
از قرار گرفتن در وضعیت ایستاده نســبت به مقادیر فشارخون 
در حالت هاى نشسته یا خوابیده تعریف مى شود. یکى از دالیل 

فشارخون ارتو استاتیک مى تواند کم آبى باشد. اختالالت سیستم 
عصبى شامل پارکینســون یا بیمارى تیروئید و مشکالت قلبى 
نیز از دیگر عالیم این عارضه هستند. دو سوم سالمندان پس از 
صرف یک وعده سنگین غذایى به دلیل کاهش فشارخون دچار 

سرگیجه مى شوند.
  سرگیجه ناشــى از میگرن یکى دیگر از معضالتى است که 

سالمندان مبتال به این عارضه به آن دچار مى شوند.
  آماس گوش درونى از دیگر دالیل سرگیجه است. این بیمارى 
اغلب توســط ویروس ایجاد مى شــود اما عوامل دیگرى مانند 
عفونت ناشى از باکترى، آسیب به ســر، استرس شدید و آلرژى 

و عوارض جانبى برخى داروها نیز مى توانند علل بیمارى باشند.
  اســترس و واکنش هاى عصبى نیز از دیگر دالیل سرگیجه 

هستند.
  سکته مغزى و آسیب به ماده سفید مغز از دیگر دالیل سرگیجه 

هستند.
  اختالالت متابولیک از قبیل کم آبى بدن، دیابت، قند خون باال 

و کاهش قند خون از دیگر دالیل سرگیجه هستند.
  کمبود ویتامین هــاى B6 و B12 نیز از دالیل ســرگیجه 

محسوب مى شوند.

علت سرگیجه در سالمندان چیست؟

بزرگساالنى که شکالت تلخ مى خورند بعد از دو ساعت به وضوح بصرى و کنتراست باالى دید دست پیدا مى کنند.
«جف سى رابین» و همکاران از مدرسه اپتومترى دانشــگاه سان آنتونیوى تگزاس در 

تحقیقات جدید خود متوجه شدند که خوردن شــکالت تلخ مى تواند به بینایى 
چشمان انســان کمک مؤثرى کند و دید را بهبود بخشد. شکالت تلخ 

حاوى آنتى اکسیدان فالنوئید اســت که مصرف متعادل آن 
به گفته محققان اثرات مثبتــى روى کاهش التهاب، 

عملکرد شــناختى بهتر و بهبود ســالمت 
قلب دارد.

 30 تحقیــق مذکــور روى 
بزرگســال انجام شــد و از آنها 
خواسته شــد تا شــکالت تلخ 

حاوى 316/3 میلى گرم فالنوئید 
یا شکالت شیرى حاوى 40 میلى گرم 

فالنوئید را مصرف کننــد. نتیجه، بهبود 
کنتراست بصرى را نشان داد: آنهایى 
که شــکالت تلخ خورده بودند قادر به 
خواندن حروف ریزودرشت در متن هاى 
مختلف بودند اما چنین چیزى پس از 

خوردن شکالت شیرى دیده نشد.
ایــن محققان مى گویند براى توســعه 
یافته هایشان نیاز به تحقیق بیشتر درباره 

مدت تأثیر این ماده روى بینایى دارند.

سبک سالم زندگى مى تواند به جلوگیرى از ابتال به انواع معین سرطان کمک 
کند. اما تمام توصیه ها مفید نیستند و به اثبات نرسیده اند. آیا باید از قهوه و موبایل 

بگذریم تا مبتال به سرطان نشویم؟
نمونه اى که ذکر مى شود آلومینیوم موجود در دئودورانت هاست. هرچند 
نوعى ارتباط بین آلومینیوم در دئودورانت ها که جذب بدن مى شــود و 

سرطان سینه مى تواند وجود داشته باشد اما این ارتباط هنوز به اثبات نرسیده است. 
محققان در بیماران مبتال به سرطان سینه مقدار بیشتر آلومینیوم در مقایسه با افراد 

سالم را به ثبت رساندند. ولى این ســئوال همچنان بى جواب مانده 
است که آیا این فلز موجب بیمارى مى شود و یا در بافت بدن به 

عنوان عواقب بیمارى سرطان جمع مى شود.
تا کنون متخصصان نتوانستند ارتباط جذب آلومینیوم 
موجود در اسپرى هاى ضدتعریق با بروز بیمارى سرطان 

سینه را به اثبات برسانند.

خرمالو میوه پاییزى خوش طعم که کالرى مناسب و چربى بسیار 
کمى دارد. خرمالو سرشار از ویتامین هاى C ،B3 ،B2 ،B1 و مواد 
معدنى مانند کلسیم، گوگرد، آهن، فسفر، پتاسیم و مقدارى سلولز 
است. این میوه طبیعت گرم و تر دارد و از جمله میوه هایى است که 
کالرى زیاد دارد.یعنى هر 100 گرم خرمالو 70 کالرى انرژى دارد. 
فواید و خاصیت درمانى خرمالو سرشار از کاروتن یا همان پیش 
سازویتامینA و همچنین لیکوپن اســت. این دو آنتى اکسیدان 
باعث خنثى شدن رادیکال هاى آزاد آسیب رسان مى شود و شما را 
در برابر بیمارى هاى گوناگونى مانند بیمارى هاى قلبى، عروقى 

و برخى از سرطان ها ایمن مى کند.
خرمالو سرشار از فیبر و پکتین است. منیزیم در خرمالو 
سبب مى شــود که هضم خوراکى در بدن بهتر انجام 
شود، بینایى بهبود یابد و سیستم ایمنى بدن بهتر عمل 
کند. همچنین آهن موجود در خرمالو به خون ســازى 
در بدن کمک مى کند. مصرف آن بــراى مبتالیان به 
نقرس، بیماران کبدى و کلیوى توصیه شده است. از بروز 
التهابات بدن جلوگیرى مى کند. در بند آوردن خون ریزى، 
پس از عمل جراحى، مناسب است. در بهبود بیمارى هایى 

مانند تیفوس و تیفوئید، مؤثر است.

ماده پرکننده دندان 
که سرطان به جانتان مى اندازد

ریق با بروز بیمارى سرطان
را به اثباتبرسانند. سینه

خرمالو میوه پ
کمى دارد. خرم
معدنى مانند کل
است. این میوه
کالرى زیاد دار

فواید و خاصیت
Aسازویتامین
باعث خنثى شد
در برابر بیم
و برخى
خرم
سب
شو
کند
ب در

نقرس
التهابات
پس از
مانند ت

خواص یک میوه پاییزى 
خوشمزه

تنها ده دقیقه خواب کوتاه باعث مى شود تا جزییات چیزى که یاد گرفته ایم را به خوبى به خاطر بیاوریم.
محققان دانشگاه هریوت-وات در ادینبوروى انگلیس به این نتیجه رسیدند که سیستم حافظه با «فعال سازى مجدد» قوى 

مى شود و براى این کار استراحت کوتاه پس از یادگیرى مى تواند نقش مؤثرى در این زمینه داشته باشد.
به گفته «مایکل کرایگ» و «میکائیال ِدِور» استراحت نه تنها حافظه را آماده یادگیرى چیزهاى جدید مى کند، بلکه اجازه مى دهد 

تا مطالب آموخته شده را با ذکر جزییات، مجدداً به خاطر بیاوریم.
البته به گفته کرایگ مکانیسم بازیابى خاطره هنوز مشخص نیست و نیاز به تحقیق بیشتر در این زمینه است.

خوب بخوابید تا همه چیز را بعداً به خاطر بیاورید

آیا اسپرى هاى ضدتعریق 
سرطان زا هستند؟

 معین سرطان کمک 
یللللیلیللیلیلللللیلیلللیلیلایل . آیا باید از قهوه و موب

هاست. هرچند 
ن مى شــود و 

....ست. نوز به اثبات نرسیده ا
فففا افررررادرادراد ههسه ب مینیوم در مقای

جواب مانده 
ن به 

دتعریق 
ند؟

بینایى خود را با شکالت تقویت کنید
درسه اپتومترى دانشــگاه سان آنتونیوى تگزاس در

خوردن شــکالت تلخ مى تواند به بینایى که
دید را بهبود بخشد. شکالت تلخ  د و

ـت که مصرف متعادل آن 
وى کاهش التهاب، 

ــالمت 

رم
، بهبود 

ایى
ر به 
هاى

س از 

ــعه 
رباره

ند.

آذر کیوان، جراح عمومى با اشاره به آمدن فصل پاییز و بروز 
برخى بیمارى ها گفت: در فصل پاییــز به دلیل تغییرات آب 
و هوایى ممکن اســت بیمارى هاى مختلفى ظاهر شوند که 
بسیارى از افراد به آن مبتال خواهند شد؛ یکى از شایع ترین 
این ویروس ها،  ســرماخوردگى است. او درباره عوامل مؤثر 
در بروز سرماخوردگى بیان کرد: مهمترین عوامل تأثیرگذار 
باران، باد هاى شــدید و تغییرات رطوبت هوا هستند که در 
کاهش قدرت سیســتم ایمنى بدن نقش دارند، بنابراین به 

راحتى ویروس ها مى توانند به بدن راه پیدا کنند.
این جراح عمومى افزود: خوشــبختانه سرماخوردگى هاى 
پاییزى به شدت ســرماخودگى هاى زمستانى نیست. با این 
حال مراجعه به پزشک و درمان این بیمارى براى پیشگیرى از 
ابتال به عفونت هاى ویروسى و سرماخوردگى هاى زمستانى 
ضرورى است. وى درباره پیشــگیرى این عارضه بیان کرد: 
براى جلوگیرى از ســرماخوردگى در فصل پاییز بهتر است 
لباس هاى کمى ضخیم تر بپوشــید و ورزش را هم فراموش 
نکنید. در این فصل نســبت به فصول دیگر بیشتر از میوه ها 
و سبزیجات اســتفاده کنید. شستشوى صورت در این فصل 

مى تواند به پیشگیرى سرماخوردگى کمک کند.
کیوان درباره راه هاى درمان این عارضه گفت: این بیمارى  
باید مدت زمان خود را طى کند تا فرد سالمتى خود را کامًال 
به دست آورد. اینطور نیســت که با یک دارو ظرف یک روز 
سالمتى به دســت آید، بلکه باید دوره  آن بگذرد. تنها زمانى 
باید به پزشک مراجعه کرد که سرماخوردگى چند روز بدون 
هیچگونه بهبودى ادامه داشــته باشــد. اگر از لحاظ تنفس 
دچار مشکل شــدید هســتید بالفاصله به پزشک مراجعه 

کنید. زیرا رطوبت و سرما 
این مشکل را تشدید 
و تحریــک مى کند. 
پس بهتر است تمام 
شرایط رعایت شود تا 
مانع ایجاد این عارضه 

شویم.

عوامل مؤثر 
در بروز سرماخوردگى

پزشک مراجعه مشکل شــدید هســتید بالفاصله به
 زیرا رطوبت و سرما 

مشکل را تشدید 
یــک مى کند. 
هتر است تمام 
ط رعایت شود تا 
یجاد این عارضه 

.

یکى از شکایت  هاى افرادى که در حال کاهش وزن هستند، 
خوراکى هاى بى طعم و بى مزه است که خوردن آنها به افراد 
چاق توصیه مى شود. خوشبختانه در این میان، بادام، هم مزه 
خوبى دارد و هم حاوى مقادیــر قابل توجهى ویتامین و مواد 
معدنى است که در حفظ ســالمت بدن و شادابى پوست نیز 

مؤثر است.
هر کدام از انواع آجیل ها خصوصیات منحصربه فرد خودشان 
را دارند و خوشبختانه تمام انواع آن در کشور ما یافت مى شود. 
در مورد افرادى که فشار خون باال دارند، عمدتاً توصیه مى شود 
که از انواع بدون نمک و خام آن استفاده کنند. آنتى اکسیدان 
موجود در بادام، اسید هاى چرب تک اشباعى، منیزیم و مس 
موجود در بــادام، از قلب و رگ هــاى آن محافظت به عمل 
مى آورد. براى جلوگیرى از ابتال به «بیمارى هاى ایسکمیک 
قلب» توصیه مى شود که حتماً بادام را با پوست آن میل کنید.

آجیلى که 
از قلبتان محافظت مى کند 

الکا ک ا اف ا شکا ا ک

که سرطان به جانتان مى اندازداز قلبتان محافظت مى کند 

بهزاد غریب زاده، جراح دندانپزشک درباره پر کردن دندان 
و عوارض آن اظهار کرد: پرکننده هاى دندان ها خواص، 
فواید و ضررهایى دارند، آمالگام یکــى از مواد پرکننده 
دندانى است که به صورت ترکیبات جیوه اى و ملغمه اى از 
پودر فلزات وجود دارد و اگر این مواد ملغمه اى به صورت 

جیوه آزاد شود، به تنهایى عاملى خطرناکى خواهد بود.
وى در ادامه افزود: ترکیب جیوه و فلزات دیگر نمى تواند 
براى فرد و طبیعت ضررى داشــته باشد، آمالگام به مواد 
نقره اى هم معروف اســت. البته نباید در دهان بیش از 
پنج عدد آمالگام وجود داشته باشد. دالیلى که براى این 
موضوع وجود دارد این است که مواد فلزى داخل آمالگام 
نقش گیرنده امواج را دارند، افزون بر آمالگام ایمپلنت هایى 
که در دهان به کار مى روند هم نقش گیرنده امواج براى 
فرد را بازى مى کنند و امواجــى را که در فضا وجود دارد 
دریافت مى کنند و مى توانند عوامل خطرسازى براى فرد 

از نظر تومور مغزى باشند.
غریــب زاده تصریح کــرد: ضریب انبســاط حرارتى 
کامپوزیت هاى دندان برابر نیستند و اندکى با هم فاصله 
دارند، ده سال است که پزشکان از مواد پرکننده سفید و 
آکریلیک استفاده مى کنند. در حالى که آمالگام در جایگاه 

خودش تقریبًا عقب مانده اســت اما تحمل و مقاومتش 
نســبت به مواد دیگر بسیار خوب اســت ولى به دالیلى 
که گفته شد اخیراً مصرف نمى شــود و از طرفى آمالگام 
به دالیل زیبایى به کار نمى رود. در کل آمالگام عارضه  
بیشترى نسبت به پر کننده هاى سفید دارد ولى به دلیل 

مقاومت آمالگام در گذشته مصرف آن باالتر بوده است.
وى در ادامه گفت: امروزه بیشتر دندانپزشک ها به سوى 
مواد سفید روى آورده اند و از این ترکیبات بیشتر استفاده 
مى کنند، بررسى هاى انجام شده نشــان داده است که 
ترکیبات آمالگام، پودر و جیوه اى که در دستگاه آمالگامتور 
مخلوط مى شوند، غالبًا خوب ترکیب نمى شوند و باعث 
آزاد شدن جیوه و بخارات مى شوند که عوارض خطرناکى 
را به همــراه دارد و باعث ریزش مو و ســرطان در افراد 

مى شوند.
غریب زاده تأکید کــرد: اگر بیش از پنج عــدد آمالگام 
در دهان وجود داشــته باشــد و ما بقى را از مواد سفید 
کننده اســتفاده کنیم براى فرد مشــکلى پیش نخواهد 
آمد. پر کردگى هاى ســفید داراى چند نوع هســتند که 
سرامیک از جمله آنها است، امروزه از مواد سرامیکى در 

دندانپزشکى ها استفاده بیشترى مى شود.
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رییس سازمان فرهنگى اجتماعى ورزشى شــهردارى اصفهان راه حل عبور از مشکالت 
اقتصادى را افزایش مشارکت اجتماعى دانســت و گفت: برخى گمان مى کنند منظور ما از 
نشاط اجتماعى و فرهنگى برگزارى کنسرت است، اما باید سطح مشارکت جویى اجتماعى به 

اندازه اى باال برود که شهروندان مولد فرهنگ باشند نه مصرف کننده آن.
محمد عیدى در نشست خبرى خود در برنامه سه شنبه ها با رســانه، با تبریک روز جهانى 
سالمند اظهار داشت: امیدوارم روزى برســد که در فرآیند توسعه پایدار، سالمندان کارگزار 

توسعه پایدار باشند.
وى افزود: از سال 96 که آغاز اجراى چارت وزارت کشور درباره ساختار سازمان ها بود، معاونت 
فرهنگى، سازمان فرهنگى تفریحى و سازمان ورزش در ساختار شهردارى اصفهان وجود 
داشت. همچنین هرکدام از شهردارى هاى مناطق معاونت فرهنگى داشتند که البته اقدام 
درستى بود. در ادامه، چارت ابالغى وزارت کشور موجب شد این ساختارها بهم بریزد و ساختار 

حجیمى به نام سازمان فرهنگى اجتماعى ورزشى به وجود آید.
رییس سازمان فرهنگى اجتماعى ورزشى شهردارى اصفهان با اشاره به اینکه این ساختار 
هنوز اساسنامه ندارد، ادامه داد: خوشبختانه به همت شهردار و شوراى شهر قرار است تکلیف 

این امر مشخص شود. 
وى گفت: بودجه ســازمان فرهنگى اجتماعى ورزشى شــهردارى اصفهان براى اجراى 
برنامه هاى خود در سال هاى 95 و 96 به ترتیب 11 میلیارد و 14 میلیارد تومان بود که در سال 
97 به 4 میلیارد و 584 میلیون تومان کاهش یافت که کاهشى 67 درصدى را نشان مى دهد 

که این بودجه در سال 98 به حدود 5 میلیارد و 800 میلیون تومان رسید.
عیدى با اشاره به افزایش چندبرابرى هزینه ها تصریح کرد: با این وضعیت باید در راستاى 
تحقق شــهر فرهنگى رویکردهاى جدیدى تبیین مى کردیم. از طرفى، شــهر فرهنگى 
حاصل موازنه انسان و کالبد در شهر است که داراى سه شاخص زیست پذیرى، معناگرایى 

و انسان محورى باشد.
وى با بیان اینکه راهکار ما براى غلبه بر مشکالت ذکرشده افزایش میزان مشارکت جویى 
اجتماعى بود، اضافه کرد: این امر در دو سطح رسمى و غیررسمى اتفاق افتاد؛ در سطح رسمى 
دست نیاز به سوى تمام ارگان ها شامل اداره ارشــاد، حوزه هنرى و آموزش و پرورش دراز 

کردیم تا بر سر اهداف فرهنگى نوعى اجماع ایجاد کنیم.
رییس سازمان فرهنگى اجتماعى ورزشى شــهردارى اصفهان ایجاد این توافق و افزایش 
مشارکت جویى اجتماعى را شرط تحقق نشــاط اجتماعى دانست و بیان کرد: برخى گمان 
مى کنند منظور ما از نشــاط اجتماعى و فرهنگى برگزارى کنسرت است، در حالى که باید 
سطح مشارکت جویى اجتماعى به اندازه اى باال برود که شهروندان مولد فرهنگ باشند نه 

مصرف کننده فرهنگ.

وى ادامه داد: با اجراى این سیاست، 53 درصد از برنامه هاى اداره رویدادهاى فرهنگى، 80 
درصد برنامه هاى اداره سالمت، 47 درصد برنامه هاى اداره گردشگرى، 70 درصد برنامه هاى 

اداره مشارکت ها و 45 درصد رویدادهاى اداره اجتماعى به صورت مشارکتى برگزار شد.
عیدى اظهار داشت: مســابقات ورزشى جام موالى عرشــیان و بانوى قدسیان امسال با 
مشارکت 18 هیأت ورزشى و در 35 رشته آقایان و 25 رشته بانوان برگزار شد و رشته هاى 

معلوالن نیز به آن اضافه شد. 
وى تقویت خالقیت فرهنگى و ورود شهروندان به فرآیند تولید فرهنگ را دیگر راه حل این 
سازمان براى عبور از مشکالت دانست و اظهار داشت: مزیت اصفهان براى جهانى شدن 
تأکید بر اقتصاد فرهنگ است. در سال 2018 سهم آلمان از اقتصاد فرهنگ 66 میلیارد یورو 
با اشتغال زایى براى 980 هزار نفر بوده است، درحالى که درآمد این کشور از صنعت خودرو 

55 میلیارد یورو بوده است.
رییس سازمان فرهنگى اجتماعى ورزشى شهردارى اصفهان با بیان اینکه براى رشد اقتصاد 
فرهنگ باید به سمت مردم ساالرى فرهنگى برویم، افزود: احترام به تنوع و تکثر، رعایت 
حق تصمیم گیرى و حق دسترسى به خدمات فرهنگى براى شهروندان و تقویت مسئولیت 

اجتماعى سه شاخص مردم ساالرى فرهنگى است. 

وى توسعه برنامه هاى عرصه محور را سومین راه برون رفت از محدودیت هاى مالى دانست و 
ادامه داد: با آن بودجه دیگر نمى توانستیم تنها بر سطح محدودى از شهروندان تأثیر بگذاریم و 
برنامه هاى عرصه محور امکان تأثیرگذارى بیشتر را به ما مى داد. از طرف دیگر، امروزه با وجود 
رسانه هایى مانند ماهواره در منازل مردم برنامه ها باید به سراغ مردم بروند و نمونه موفقى از 

این برنامه، محله عمودى است. 
عیدى خاطرنشان کرد: سازمان فرهنگى تفریحى از ســال 82 یا 83 وارد فاز برنامه ریزى 
شد و اهداف راهبردى داشت و در هر دوره به تناسب تقاضا و سالیق مخاطبان، برنامه هاى 
راهبردى اصالح شد. باید براى ساختار جدید نیز برنامه اى تدوین مى کردیم و براى تحقق 
شهر فرهنگى، برنامه شهروندى فرهنگى را در دستور کار قرار دادیم. در ایران تنها اصفهان 

چنین برنامه اى دارد که سایر شهرها نیز در این زمینه از ما مشاوره مى گیرند. 
وى با اشــاره به اجراى 1422 عنوان برنامه با حدود 15 هزار اجرا توسط سازمان فرهنگى 
اجتماعى ورزشى شهردارى در سال 97 گفت: برنامه هاى مناسبتى سازمان بسیار گسترده 
اســت و از عید نوروز، هفته اصفهان، ماه مبارك رمضان، دهه والیت، دهه کرامت، اوقات 
فراغت تابستان، ویژه برنامه بازگشایى مدارس، هفته دفاع مقدس، روز ایثار اصفهان، روز 
اصفهان، شب یلدا، دهه فجر و روز درختکارى اســت. همچنین طرح هاى ویژه اى چون 

جایزه جمالزاده، جشنواره صنعت سینما، طرح توان هفت، جایزه امیرقلى امینى و هفته آب 
برگزار شد.

رییس ســازمان فرهنگى اجتماعى ورزشــى شــهردارى اصفهان بیان کرد: هفته آینده 
تفاهم نامه اى با وزارت امور خارجه امضا خواهیم کرد. همچنین در گذشته با سازمان بهزیستى، 
دفتر جمعیت سازمان ملل متحد، دانشگاه آزاد، اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان 
پارك ها، اداره پست، اداره کل آموزش فنى و حرفه اى، اداره کل آموزش و پرورش و دانشگاه 

علوم پزشکى تفاهم نامه امضا کرده ایم.
وى افزایش برنامه هاى مشارکتى، توسعه و ترمیم 38 مرکز فرهنگى، اجتماعى و ورزشى، 
راه اندازى سامانه یکپارچه کتابخانه هاى شهردارى اصفهان، ایجاد شبکه تسهیل گران، رشد 
کیفى فعالیت ها در مراکز واگذارشده، صرفه جویى در آب مصرفى استخرهاى شهردارى، 
کسب عنوان رتبه برتر کشور توسط واحد روابط عمومى، واگذارى 20 درصد ظرفیت آموزشى 
به بخش خصوصى، سهم 33 درصدى از اخبار شهردارى، رشد کمى و کیفى مخاطبان تئاتر 
در اصفهان، راه اندازى سامانه ثبت نام اینترنتى کالس هاى آموزشى مراکز، برگزارى جایزه 
ملى جمالزاده و امیرقلى امینى را از جمله موفقیت هاى سازمان سازمان فرهنگى اجتماعى 

ورزشى شهردارى اصفهان دانست.
عیدى تصریح کرد: یکى از برکات کمبود بودجه، صرفه جویى در هزینه ها است و براى نمونه 
در چاپ 60 هزار متر تبلیغات شهرى صرفه جویى کردیم که مبلغى حدود یک میلیارد تومان 

صرفه جویى شد.
وى تحقق شــهروندى فرهنگى را در گرو داشتن شــهروندان مطالبه گر، مشارکت جو، 
هویت مدار، اخالق مدار، سالم و خالق دانست و گفت: راهکارهاى رسیدن به هرکدام از این 
شاخص ها را در برنامه هاى خود مشخص کرده و به 241 مسأله شهرى رسیدیم. نمى توانیم 
همزمان به 241 مسأله بپردازیم و چون در عرصه فرهنگ تکثر برداشت هم وجود دارد، روى 
تعریف هر مسأله و برداشت خود و برداشت سایر مجریان موازنه ایجاد کردیم و مشخص 
کردیم که براى پیاده سازى هر هدف چند مرکز سازمان داراى مسئولیت هستند و در کل به 

26 مسأله رسیدیم. 
رییس سازمان فرهنگى اجتماعى ورزشى شهردارى اصفهان بیان کرد: تا کنون 491 عنوان 
برنامه اجرا شده که شــامل 24 برنامه در فروردین، 47 برنامه در اردیبهشت، 76 برنامه در 
خرداد، 94 برنامه در تیر، 160 برنامه در مرداد و 99 برنامه در شهریورماه بوده است. همچنین 
66 برنامه مناسبتى در عید نوروز، 109 برنامه در ماه رمضان، 63 و 50 برنامه در دهه کرامت 
و والیت و 648 برنامه در اوقات فراغت تابستان برگزار کردیم و از 270 برنامه هفته اصفهان 
نیز پس از اینکه رویکرد این هفته به دلیل حادثه ســیل به سمت همدلى با ایران رفت، 49 

برنامه اجرا شد.

رییس سازمان فرهنگى اجتماعى ورزشى شهردارى اصفهان با اشاره به افزایش مشارکت اجتماعى:

شهروندان باید مولد فرهنگ باشند نه مصرف کننده آن




