
www.nesfejahan.net  روزنامه مستقل استان اصفهان

شنبه 13  مهر ماه 1398 / 5  اکتبر   2019 / 6  صفر 1441
سال شانزدهم /شماره 3596 /  8 صفحه / 2000 تومان

     

احتمال حمله قلبى را تا 80 درصد کاهش دهیدزندگى در 100 مترى معدن«قانون مورفى» به شبکه نمایش خانگى رسیدسردار سالمى: براى ساختن  کشور عجله داریم «جوگو»، سپاهانى ها را معروف کرد سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

با معده خالى
 چه بخوریم 
و چه نخوریم

ضیافت دائمى آالینده ها در میدان احمدآباد
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افشاى مبلغ نجومى قرارداد 
سرمربى تیم ملى فوتبال

در خواست اصفهانى ها
 از ایتالیایى ها

 افزایش قیمت نان
 در اصفهان

 تا 40 درصـــــد
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اندیمشک 
نقطه ورود زائران   

به اصفهان

اینکه چه زمانى یک مواد غذایى را بخوریم، در نوع خود براى 
سالمتى شما حایز اهمیت است.  این مطلب به شما کمک مى کند 
که بایدها و نبایدها در مصرف مواد غذایى در اصطالح عمومى با 

شکم خالى را بدانید. مصرف آبمیوه هاى حاوى شکر با معده خالى 
از آنجا که با شکر تصفیه شده پر شده اند، ...

مدیرکل راهدارى و حمل  و نقل جاده اى استان 
 اصفهان گفت: امسال زائران اربعین در بازگشت 
از مرز مهران باید از طریق پســکرانه شهرهاى 
اندیمشک، همدان و کرمانشاه راهى شهرهاى 

خود شوند.
مهدى خضــرى در گفتگــو با «ایرنــا» افزود: 
این پســکرانه ها به دلیل قفل شدن محورهاى 
مواصالتى به ویژه در مرز مهران که سال گذشته 
شــاهد آن بودیم پیش   بینى شــدند که براساس 
جدول اعالمــى، زائران اســتان هاى اصفهان، 

چهارمحال و بختیارى،  ...
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چالش کنترل بیمارى هاى طیور در اصفهانچالش کنترل بیمارى هاى طیور در اصفهان
تراکم واحدهاى مرغدارى مشکل ساز شده استتراکم واحدهاى مرغدارى مشکل ساز شده است
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درباره کیفیت هواى نقطه مهمى از شهر اصفهان که در روزهاى زیادى از سال ناسالم است 

سرنوشت 
دست نوشته هاى 
داریوش اسدزاده

مهدى کیانى: مگر آن آقا را دوباره نبینم
مهدى کیانى در مورد اتفاقات دیدار برابر خرم آباد و بازیکنى حرف مى زند که در 

طول بازى به او بى احترامى کرده است.
مهدى کیانى در مورد پیروزى 3 بر صفر سپاهان در جام حذفى مقابل خیبر خرم 
آباد گفت: واقعًا مقابل تیم هاى لیگ دویى و لیگ یکى فوتبال بازى کردن خیلى 
سخت است، چون انگیزه هاى زیادى دارند و بازیکنان خوب و با کیفیتى در این 

تیم ها مى توان پیدا کرد، تا به تیم هاى دیگر کمک کنند. 
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

مدیرکل راهدارى و حمل  و نقل جاده اى خبر داد

اهداى 912 بسته
 نوشت افزار 

به کمیته امداد 
توسط فوالدمبارکه

حرف روحانى را باور نکردند و به خانه شان برگشتند !
روایتى جدید از افطارى دادن رئیس جمهور به اصالح طلبان
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بزن زیرش تهوع آورهبزن زیرش تهوع آوره

شهردارى کمشچه به استناد صورتجلسه شماره 46 مورخ 98/04/21 شوراى 
اسالمى شهر در نظر دارد نســبت به اجاره یک دستگاه کانکس فروش مواد 
غذائى واقع در ورودى پارك گل نرگس به مدت یک سال از طریق مزایده اقدام 

نماید.
متقاضیان مى توانند جهت شرکت در مزایده به شهردارى کمشچه مراجعه و یا 

جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 45480430 تماس حاصل نمایند.
آخرین مهلت دریافت پیشنهادات تا پایان وقت ادارى روز یکشنبه 98/07/21 

مى باشد.
هزینه چاپ آگهى بر عهده برنده مزایده مى باشد.

آگهى مزایده (اجاره کانکس)

على عباسى- شهردار کمشچه

نوبت دوم

م الف: 609829 

متقاضیان شرکت در مزایده مى توانند جهت کسب اطالعات 
بیشتر به ســایت دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان به آدرس 
poshtibani.mui.ac.ir مراجعــه و یــا با شــماره تلفن 

37924005- 031 تماس حاصل فرمایند.

آگهى مزایده عمومى واگذارى غرفه مواد غذایى
  و فست فود و کافى شاپ مرکز آموزشى درمانى

 الزهرا (س) به صورت اجاره بهاى ماهیانه

روابط عمومى دانشگاه علوم پزشکى و خدمات بهداشتى درمانى استان اصفهان
م الف: 619484

به استناد آیین نامه انتخابات رؤساى هیأت هاى ورزشى استان ها، مقرر است نسبت به تشکیل مجمع 
انتخابى هیأت هاى کاراته- کبدى- نابینایان و کم بینایان- ووشو

به منظور انتخاب رئیس هیأت در استان اصفهان اقدام گردد. بدینوسیله از کلیه افراد واجد شرایط 
عالقمند به احراز پست ریاست هیأت دعوت مى نماید جهت دریافت فرم ثبت نام و ارائه مدارك 
مورد نیاز از تاریخ 98/7/13 لغایت 98/7/20 به مدت 7 روز کارى از ساعت 8 الى 14 به دبیرخانه 

مجمع واقع در اداره کل ورزش و جوانان استان مراجعه و با تحویل مدارك، رسید دریافت نمایند.
این اداره کل به استناد قانون اصالح ممنوعیت بکارگیرى بازنشستگان مصوب مورخ 97/06/06 
مجلس شوراى اسالمى از ثبت نام و پذیرش بازنشســتگان محترم به عنوان کاندیداى ریاست 

هیأت هاى ورزشى معذور است.
فرزندان شهدا و جانبازان باالى 50٪ و آزادگان باالى سه سال از شمول این قانون مستثنى مى باشند.
طبق نامه شماره 32/9715/ص مورخ 94/04/30 وزارت ورزش و جوانان مقرر گردیده است افراد 
معترض به فرایند انتخابات حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از برگزارى انتخابات شکایت خود را به 
همراه مستندات مربوطه جهت رسیدگى به امور مجامع وزارتخانه مربوطه ارسال نمایند. بدیهى 

است به شکایات دریافتى پس از مهلت اعالم شده ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
آدرس: اصفهان- آبشار سوم- بعد از پل غدیر- اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان

شرایط ثبت نام و احراز پست ریاست هیأت:
1- اعتقاد به نظام جمهورى اسالمى ایران

2- تابعیت جمهورى اسالمى ایران
3- معتقد به یکى از ادیان رسمى کشور

4- نداشتن سوء سابقه کیفرى
5- دارا بودن حداقل 25 سال تمام

6- دارا بودن حداقل مدرك تحصیلى لیسانس (براى کسانى که قبًال یک دوره ریاست استان را بر 
عهده داشته اند مدرك فوق دیپلم قابل قبول خواهد بود.)

مدارك مورد نیاز:
1. اصل و تصویر کارت ملى و شناسنامه (تمام صفحات)

2. اصل و تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دائم یا عضویت رســمى در نیروهاى مسلح (فقط 
آقایان)

3. یک قطعه عکس جدید
4. اصل و تصویر آخرین مدرك تحصیلى معتبر

5. تصویر آخرین حکم کارگزینى در صورت اشتغال در دیگر نهادها و سازمان ها و ارگان هاى دولتى 
و یا غیردولتى

6. ارائه مدارك و مستندات مدیریتى مورد نیاز
7. ارائه اصل مدارك به هنگام ثبت نام الزامى مى باشد.

اطالعیه

هیأت کاراته- کبدى- نابینایان و کم بینایان- ووشو استان اصفهان
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وزیر میراث فرهنگى صنایع دستى و گردشگرى مى گوید: 
الواح تاریخى نشان مى دهد 2550 سال پیش در کشور ما 

حقوق تمامى کارگران به موقع پرداخت مى شده است.
على اصغر مونسان در حاشیه مراسم برگزارى نمایشگاهى 
از 110 لوح از مجموع 1783 لوح هخامنشــى که چندى 
پیش به کشــور بازگشــت، به خبرنگاران گفت: این الواح 
حدود 84 ســال پیش توســط دولت ایران به شکل امانى 
به دانشگاه شیکاگو براى مطالعات داده شده بود و امروز با 
تالش وزارت میراث فرهنگى، گردشگرى و صنایع دستى، 
وزارت امور خارجه و معاونت حقوقى ریاســت جمهورى، 
پس از 84 سال به کشور بازگردانده شد. او افزود: متن این 

الواح به خط میخى و زبان ایالمى اســت و  عالوه بر اینکه 
به لحاظ قدمت اهمیت دارد، نشــان دهنده تمدن بیش از 
2550 ساله کشورمان است. در این الواح موضوعات راه ها، 
مبادالت مالى آورده شده و حتى در خصوص میزان کارکرد 
کارگران در آن زمان نیز اطالعاتى ثبت کرده که در اختیار 

ما مى گذارد.
مونسان خاطرنشان کرد: این موضوع نشان مى دهد 2550 
ســال پیش در کشــور ما برده دارى نبوده و حقوق تمامى 
کارگران ثبت و به موقع پرداخت مى شده است، حتى ناظران 
در آن زمان میزان کارکرد این قشر را تأیید مى کردند، البته 

این رعایت حقوق کارگران اکنون نیز انجام مى شود. 

فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمى با بیان اینکه 
ما براى ساختن  کشور عجله داریم، گفت: در این راه نباید 

کوتاه بیاییم و سستى کنیم.
سردار حسین ســالمى اظهار کرد: ظرفیت هاى کشور 
وسیع و اســتعدادها فوق العاده باالست و در عین حال 

نیازها زیاد و انگیزه ها قوى است.
 وى اظهار کــرد: انگیزه و تالش ما فقــط براى اینکه 
چشمان دشــمنانمان بى رمق و دل هاشان ناامید شود 
نیست، اگر دشمن هم نداشــتیم باید کشورمان را آباد 
مى کردیم. ما مى توانیم جزو قدرت هاى چشــم نواز 
عالم باشیم. شــهرها و روســتاهاى ما باید آباد، زیبا و 

درخشان و مردمان ما باید عزیز و شریف و سربلند باشند. 
 وى با بیان اینکــه امروز محرومیــت زدایى و خدمات 
اجتماعى و کمک به مردم نیازهاى اساســى ماســت 
و براى رفع ایــن نیازها نباید زمان را از دســت بدهیم 
چراکه مى توانیم بر روى قله هاى بلند بایستیم، افتخار 
کنیم و مســائلمان را خودمان حل کنیم، اظهار کرد: در 
شرایطى که دشــمن تالش کرده همه دروازه ها را به 
روى ما ببنــدد، مردم ما با صبر، نجابــت، فهم، آگاهى
 و موقعیت شناسى شان به دشــمن نشان مى دهند که 
ما مى توانیم مشــکالتمان را با تکیه بر توان خودمان 

رفع کنیم.

2550 سال پیش حقوق کارگران 
در ایران رعایت مى شد

سردار سالمى: براى ساختن 
 کشور عجله داریم

ما و ترکیه و بنزین
  تسنیم| محسن دالویز، مدیرعامل 
شرکت بهینه سازى مصرف سوخت گفت: در 
همین کشور هاى همسایه مثل ترکیه با همین 
تعداد خودرو و جمعیتى مشابه ما تقریباً روزى 15 
میلیون لیتر بنزین مصرف مى شود اما این رقم 

در کشور ما نزدیک به 100 میلیون لیتر است.

تورم در کره منفى شد!
  ایسنا| نرخ تورم کره جنوبى به منفى 
0/4 درصد رسید. بنا بر این گزارش براى نهمین 
ماه متوالى نرخ تــورم در کــره جنوبى در ماه 
سپتامبر نیز کاهش یافت تا با رسیدن نرخ تورم 
به سطح کمتر از صفر درصد در 12 ماه منتهى 
به ســپتامبر، رکورد کمترین نرخ تورم به ثبت 
رسیده در این کشور از زمان ثبت داده هاى تورم 
در ســال 1965 شکسته شــود. آخرین رکورد 
تورم در کره جنوبى مربــوط به ماه قبل با صفر 

درصد بود.

تغییر مهمى براى کنکور
 در راه است؟

وزیر علوم درباره تغییرات کنکور    مهر |
براى ســال آینده گفت: معموًال تصمیم گیرى 
در رابطه بــا کنکورها و کنکور سراســرى 99 
و تغییرات جزیى اگر باشــد، بر عهده شوراى 
سنجش و پذیرش دانشجو است. منصور غالمى 
ادامه داد: باید صبرکرد تا جلسه شوراى سنجش 
و پذیرش دانشجو برگزار شود، اگر برنامه خاصى 
در این زمینه باشــد اعالم مى شود. وزیر علوم 
یادآورشد: ولى تا جایى که من مى دانم، تغییر 

مهمى اتفاق نخواهد افتاد.

1600 هکتار جنگل سوخت
  ایسنا| طى تابســتان امســال بیش 
از 1600 هکتــار از جنگل هاى کشــور در پى 
آتش سوزى دچار خســارت شدند که بیشترین 
آتش ســوزى ها در منطقه زاگرس و بیشترین 
این خســارت ها در اســتان هاى کردســتان، 
مرکزى و خوزســتان رخ داد. علت وقوع 90 تا 
95 درصد این آتش سوزى هاى عوامل سهوى و 
عمدى انسانى بود همچنین برخى افراد به قصد 
تصرف زمین و یا اختالفاتى که درباره موضوع 
مرتعدارى دارند اقدام به آتش زدن جنگل ها و 

مراتع کردند.

افزایش تولید 
فرش ماشینى

جدیدترین آمار منتشــر شده از    ایسنا|
ســوى وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان 
مى دهد که در پنج ماهه نخســت امسال 34 
میلیون و 901 هزار متر مربع فرش ماشــینى 
تولید شده که نسبت به تولید 33 میلیون و 961 
هزار متر مربع از این کاال در مدت مشابه سال 

گذشته 2/8 درصد افزایش داشته است.

چادر و تقلب در آزمون
حسین توکلى، مشــاور عالى    میزان|
سازمان ســنجش و آموزش کشور در پاسخ به 
اینکه آیا در جلسات کنکور امکان اینکه دختران 
با حجاب چادر را مجبــور کنند چادر را به دلیل 
امکان تقلب از سر بردارند وجود دارد، گفت: در 
برخى از مناطق آموزش و پرورش امکان این 
امر وجود دارد ولى سازمان سنجش به هیچ وجه 
نمى تواند به داوطلبان کنکور بگوید که چادر از 
سرشان بردارند  یا برندارند.  توکلى گفت: ممکن 
اســت، حوزه اى این تصمیم را بگیرد که همه 
چادر بردارند، ولى در مجموع هر کس مى تواند 
خودش براى پوشــش تصمیم بگیرد. گفتنى 
است در شــبکه هاى اجتماعى آمده بود که در 
آزمونى، از شرکت افرادى که چادر به سر کرده 

بودند به بهانه  شائبه تقلب ممانعت شده است.

برخى دهه غارت راه انداختند
 بهار| آیت ا... جوادى آملى گفت: در کشــور 
دهه هاى مختلف فرهنگى همچون دهه کرامت، دهه 
والیت و امثالهم وجود دارد. برخى در مقابل این دهه ها، 
دهه غارت و چپاول کشور را داشــتند که از آنها غفلت 
شده بود. وى افزود: باید یک تقویم سیاسى باشد که در 
آن غارت هاى کشور ثبت شــود تا هرگز از یادها نرود 
چه کسانى و چه هنگامى، به کشــور و نظام آسیب زدند. وى 
خاطرنشان کرد: غافل شدن از غارت بیگانه و از اختالس هاى 
نجومى که چیزى جز غارت نیست، سبب شد تا عده اى 

از این فرصت براى غارت کشور استفاده کنند.

یاللعجب!
  عصر ایران| اعضــاى کمیســیون صنایــع 
مجلس، اعضاى هیئت تحقیــق و تفحص از عملکرد 
سازمان گسترش و نوســازى صنایع ایران را مشخص 
کردند. محمــد عزیزى، نماینده مــردم ابهر، خرم دره 
و سلطانیه در اســتان زنجان که اواخر مرداد به  اتهام 
«معاونت در اخالل بازار خودرو» بازداشت و بعد با وثیقه 
ده میلیاردى آزاد شد، یکى از اعضاى این هیئت است. 
دو شرکت بزرگ خودروسازى کشور یعنى ایران خودرو 
و سایپا، زیر مجموعه سازمان گسترش هستند و حاال 
آقاى عزیزى قرار است از این سازمان تحقیق و تفحص 
کند. براى شما هم جالب اســت نه؟ کسى که متهم به 
اخالل در بازار خودرو اســت، به عنوان عضو تحقیق 
کننده از ســازمان باالدستى شرکت هاى خودروسازى 

انتخاب مى شود!

فرانسه همچنان 
در پى آشتى دادن

  ایسنا| وزیر امور خارجه فرانســه خواســتار 
مذاکره ایران و آمریکا پیش از برداشتن گام بعدى تهران 
در کاهش تعهدات برجامى اش شد. «ژان ایو لودریان» 
در جمع قانونگذاران در پاریس یادآور شــد که ایران و 
آمریکا تا برداشتن گام بعدى تهران در راستاى کاهش 
تعهدات برجامى اش بیش از یک مــاه فرصت دارند تا 

گفتگو براى کاهش تنش ها در خاورمیانه را آغاز کنند.

یک میلیون تُ ن غله، پشت مرز
خبرگزارى «رویتــرز» به نقل از منابع   انتخاب|
مطلع ادعا کرده است که 20 کشتى با محموله هایى در 
حدود یک میلیون تن غله به دلیل تحریم ها و مشکالت 
پرداختى خارج از بنادر ایران متوقف شده اند و نمى توانند 
بار خود را تخلیه کننــد. منابع تجــارى در این زمینه 
گفته اند، پرداخت به شرکت هایى مانند بانگ و شرکت 
بین المللى کافوکو به دلیل تحریم هاى جدید آمریکا با 
تأخیر مواجه شده است و اکنون باید روزانه 15 هزار دالر 

هزینه اضافى به دلیل دیرکرد پرداخت شود.

حضور متهم در دادگاه 
با ماشین میلیاردى 

  تسنیم| نخستین جلسه دادگاه رسیدگى به 
پرونده قاچاق قطعات خودرو برگزار شــد. این پرونده 
هفت متهم دارد که سه نفر از آنان اعضاى اصلى گروه 
«عظام» بودند. متهمان گــروه «عظام» پس از خروج 
از در اصلى دادگاه انقالب به سمت ماشین شاسى بلند 
فولکس واگن لوکس خود حرکت کردند؛ فردى که در 
پشت فرمان این ماشــین به انتظار آنها نشسته بود، با 
باز کردن در جلوى خــودرو، مدیرعامل «عظام» را به 
داخل راهنمایى کرد! سپس اعضاى این گروه با ماشین 

میلیاردى خود از دادگاه دور شدند.

در بوق نارضایتى ندمید
محمدرضــا باهنــر، دبیــرکل جامعه   ایلنا|
اسالمى مهندســین گفت: این نگرانى وجود دارد که 
احزاب و نامزدهــا تصور کنند اگر در بــوق نارضایتى 
بدمند مى توانند چند رأى حــالل بگیرند. یک فضاى 
سنگینى در کشور حاکم مى شود که در بوق نارضایتى
 مى دمنــد. اولین مســئله در انتخابات پیــش رو باید 
مشارکت باشد، مشــارکت با همگرایى شکل مى گیرد 

نه واگرایى. 

خبرخوان

یک منبع موثق، دستمزد مارك ویلموتس و دستیارانش 
در تیم ملى ایران را فاش کرد.

روزنامه «جام جــم» در این باره نوشــت: پس از آنکه 
ویلموتس با ایران قرارداد بســت، رســانه هاى بلژیکى 
رقم هاى جدیــدى درباره دســتمزد او اعــالم کردند. 
آخرین بار کارلوس کى روش براى یکسال با فدراسیون 
1/4 میلیــون یورو قرارداد بســته بود. ابتــدا بلژیکى ها 
اعالم کردند رقم قرارداد ویلموتــس 1/6 میلیون دالر 
است. بعد رســانه دیگرى نوشــت او 1/2 میلیون یورو 
براى هر سال مى گیرد. خیلى ها در ایران اعتقاد داشتند 

کى روش به مراتب مربى بزرگ ترى نسبت به ویلموتس 
است، بنابراین باید رقم قرارداد آنها بسیار متفاوت باشد. 
کارلوس، ســرمربى تیم ملى پرتغال و رئال مادرید بود. 
سال ها هم کنار فرگوسن روى نیمکت منچستریونایتد 
نشســت؛ بنابراین در بازار مربیان کارلــوس به مراتب 
گران تر از ویلموتس اســت. بعضى ها اعتقاد داشــتند 
ویملوتس باید نصف کى روش حقــوق بگیرد. منتهى 
وقتى رسانه هاى بلژیکى نوشتند دستمزد او 1/2 میلیون 
یورو است همه فهمیدند حداقل فدراسیون فوتبال چنین 

دیدگاهى ندارد.
اما اگر تصور مى کنید رقم همان رقمى است که از سوى 
رسانه هاى بلژیکى اعالم شده سخت در اشتباه هستید. 
یک منبع موثق خبرى فاش کرد مبنى بر اینکه دستمزد 
مارك ویلموتس و دستیارانش در تیم ملى ایران ساالنه 
سه میلیون دالر اســت! یعنى رقمى بالغ بر 34 میلیارد 
تومان در سال. قطعاً  مغز شما هم از شنیدن این رقم سوت 
مى کشد، ولى فدراســیون فوتبال خود را متعهد کرده تا 
این پول را به مارك ویلموتس بپردازد که حداقل از زمان 
امضاى قرارداد با ایران بیشتر در خارج از کشور بوده است.

خشم، اســتیصال و ناراحتى عالقه مندان سینما نسبت 
به بســته شــدن ســایت هاى دانلود فیلم در چند روز 
گذشــته، همچنان در فضاى مجــازى ادامه دارد. این 
در حالى اســت که فعًال امکانى براى تماشاى فیلم ها 
از طریق فضاى مجازى وجود ندارد. طى روزهاى اخیر 
اغلب سایت هاى دانلود فیلم و ســریال فیلتر شده اند و 
وزیر ارتباطات هم توضیح داده کــه در این ماجرا هیچ 

نقشى نداشته است.
طبق گزارش ها، سایت هاى «نماوا»، «فیلیمو»، «آیو»، 
«لنز» و... علیه سایت هاى دانلود فیلم و سریال شکایت 
کرده و در پى آن به هاست ها دستور قضایى داده شده 
که سرور تمام سایت هاى دانلود فیلم و سریال مسدود و 
خاموش شوند به نحوى که حاال با فیلترشکن هم امکان 

دسترسى به آنها وجود ندارد! 
در این زمینه وزیــر ارتباطات به انتقــاد تند یک کاربر 
توییتر درباره بســته شدن این ســایت ها چنین پاسخ 
داده است: «وا... بسته شدن ســایت هاى دانلود فیلم
 به من مربوط نیســت. دادســتانى به ارائه دهندگان 
خدمات میزبانى وب دســتور داده، این وسط من هیچ 

کاره ام!»

پاسخ وزیر به این مشکل، اعتراض یکى دیگر از کاربران 
را به دنبال داشته است: «کًال مقام شما تشریفاتى است 
پس؟» و پاسخ آذرى جهرمى:«مسئولیت ما وصله، در 
قطع همان مقام تشریفاتى هم نیستیم.» این گفته وزیر 
هم بدون پاســخ نماند:«پس براى چى وزیر شدى؟ از 
اختیارات وزیر بودن اســتفاده کن. ما هم که مى تونیم 

بگیم مقصر نیستیم.»
و توضیــح وزیــر جــوان: « وزیــر ارتباطــات در 
فیلترینگ اختیاراتى نداره که ازش اســتفاده کنه. باور 
کنید اگر داشــتم، از این اختیار مدت ها پیش استفاده 

مى کردم.»

در حالى که خبر بازداشت محسن لرستانى روى خروجى 
رسانه ها قرار گرفته است، خبرنگار «باشگاه خبرنگاران 
جوان» به اطالعــات جدیدى از علت بازداشــت این 

خواننده معروف دست پیدا کرده است.
از همان زمانى که خبر ارسال پرونده این خواننده معروف 
به اتهام افساد فى االرض به دادگاه انقالب منتشر شد، 
رسانه هاى مختلف شروع به گمانه زنى در مورد جرائم 
مرتکب شده از ســوى او پرداختند. در این میان وکیل 
لرستانى در گفتگو با رسانه هاى مختلف داخلى و خارجى 
با تأکید بر اینکه موکلش شاکى خصوصى ندارد، علت 
بازداشــت را چت هاى خصوصى ایــن خواننده عنوان 

کرده است.
اما بر اساس پیگیرى ها و بر اســاس شنیده ها از دادگاه 
انقالب، اتهام لرستانى به موضوع دیگرى باز مى گردد 
که در آن پرونده عده زیادى از دختران جوان نیز حضور 

دارند. بر اساس شنیده ها اخیراً تعدادى از رقصنده هاى 
اینستاگرامى و فعال در فضاى مجازى که در قالب باند و 
شبکه فعال بودند، بازداشت یا احضار شده اند و لرستانى 

نیز در همین ارتباط بازداشت شده است.
البته تا این لحظه هیچ مقام رســمى ایــن موضوع را 
تأییــد نکرده اســت امــا شــنیده ها حکایــت از آن 
دارد کــه پرونده هــاى رقصنده ها و لرســتانى داراى 
بازپرس مشــترك و زمان رسیدگى یکســانى است. 
محســن لرســتانى 12 اســفند مــاه ســال 97 در

 سعادت آباد بازداشت شد و از آن زمان تاکنون در زندان 
است. در این میان حتى طى چند روز اخیر شایعات زیادى 
از به قتل رسیدن این خواننده معروف در زندان منتشر 

شده بود. 
در قانون مجازات اســالمى اتهام  افســاد فى االرض 

اعدام است.

رئیس اســبق بنیاد مستضعفان به حواشــى ایجاد شده 
توسط صدرالساداتى، روحانى معروف اینستاگرام واکنش 
نشان داد و گفت: این آقا در دادگاه ویژه روحانیت محکوم 

شد و حکمش دیر یا زود اجرا مى شود.
محسن رفیق دوســت در گفتگو با «ایســنا»، با اشاره 
به حواشــى به وجود آمده بــه دلیل برخــى اظهارات 
صدرالساداتى، گفت: بنده از آقایى که درباره حقوق بنده 
ســر و صدا راه انداخت به دادگاه ویژه روحانیت شکایت 

کردم و حکم مجرمیتش صادر شده است.
رفیق دوست یادآور شــد: وى در جریان مصاحبه اى که 
علیه بنده انجام داد، اعالم کــرد بنده ماهى 19 میلیون 
تومان حقــوق مى گیــرم. در مصاحبه اى کــه یکى از 
خبرنگاران با بنده داشت از من پرسید «حقوق 19 میلیون 
تومانى» یا «زیرمیزى»؟ بنده هم بى خبر از مصاحبه این 

آقا گفتم حقوق 19 میلیون تومانى البته بالفاصله گفتم 
«اما حقوقى دریافت نمى کنم».

وى که در آستانه بازنشستگى از سپاه پاسداران انقالب 
اسالمى در پایان چهارمین دهه خدمتش قرار دارد، ادامه 
داد: این آقاى بى تقوا نخواســت این جمله بنده را بشنود 
و مملکت را بر فرض حقوق 19 میلیون تومان بنده، چند 
روزى به ه م ریخت به همین دلیل از ایشان به دادگاه ویژه 
روحانیت شکایت کردم. از دادگاه خواستم این آقا ثابت 
کند که 19 میلیون تومان حقوق مى گیرم همچنین اعالم 
کردم اگر این فرد متوجه اشتباه و دروغش شد در همان 
فضاى مجازى به اشتباهش اقرار کند و از اشتباهش به 
مردم بگوید اما چون ایــن کار را نکرد، دادگاه هم وى را 
«مجرم» شناخت. بنده از حکمش اطالع دارم اما دادگاه 

به زودى حکم ایشان را اجرا خواهد کرد.

اعتدال و توسعه اى ها از ماه هاى ابتدایى سال براى به 
دست آوردن دل اصالح طلبان آستین باال زدند. جلسه 
افطارى حســن روحانى با فعاالن اصالح طلب گرچه 
چهار ماه پیش رسانه اى نشد اما خبرش به بیرون درز 
کرد. جلسه اى مهم که رئیس دولت اصالحات هم در 
آن حضور داشت و اصالح طلبان دغدغه هاى انتخاباتى 

خود را به اطالع روحانى رساندند.
اصولگرایان با شــنیدن خبر این جلســه بیش از پیش 
تحرکات انتخاباتى جناح رقیب را زیر نظر گرفتند چون 
معتقدند «دولت براى راحتى در سال پایانى مسئولیتش 
تالش دارد مجلسى شــکل بگیرد که ســهم جریان 
اصالحات و اعتدال در آن قابل توجه باشد بنابراین همه 
امکانات و ابزارها و منابعش را براى نیل به مقصود خود 

به کار مى گیرد».
حســین طالیى، فعال سیاســى نزدیک به محمدباقر 
قالیبــاف در گفتگو بــا «نامه نیوز» گفــت: «روحانى 
در ماه مبــارك رمضــان ضیافت افطــارى با حضور

آقاى خاتمى داشــت، آنجــا گفتگوهایــى انجام و به 
جریان هــاى حاضر اطمینان داده شــد کــه نگرانى 
چندانى براى انتخابات آتى مجلس و نتایج آن نداشته

 باشند».
اما روایت اصالح طلبان هم از مراسم افطارى با روحانى 
شنیدنى اســت. عضو شوراى مشــورتى رئیس دولت 
اصالحات گفت: «در مراســم افطارى به دعوت آقاى 
روحانى خیلى از اصالح طلبــان بودند، مباحث زیادى 
درباره فراهم سازى بسترى براى شکل گیرى رقابتى 
برابر با جریان رقیب مطرح شد. آقاى روحانى نیز گفت 
درباره برگزارى انتخابات و روند بررســى صالحیت ها 

خاطر جمع باشید. همانجا دوستان اعالم کردند اصالح 
طلبان قبل از شــوراى نگهبان، نگــران هیئت هاى 
اجرایى هســتند کــه آقــاى روحانى گفــت نگران 

نباشند.»

این فعال اصالح طلب یادآور شــد: «اتفاقًا نگرانى ما از 
هیئت هاى اجرایى محرز اســت و چون اصالح طلبان 
تجربه این نوع قول ها را از آقاى روحانى داشــتند که 
در مقام اجرا برعکــس آن عمل شــده بنابراین هیچ 

کدام حرف هاى آقاى روحانى را بــاور نکردند. در واقع 
در آن جلســه افطارى رئیس جمهور به طور تشریفاتى 
صحبت هایى را مطرح کرد و بعد هم همه بلند شدند و به 

خانه و زندگى خودشان رفتند.»

به گزارش «تسنیم»، حجت االسالم والمسلمین حسین 
طائب، رئیس سازمان اطالعات سپاه در بیست و سومین 
مجمع عالى فرماندهان ســپاه از طراحى و برنامه ریزى 
چندین ساله سرویس هاى امنیتى عبرى-عربى براى 
ترور سرلشکر حاج قاسم سلیمانى، فرمانده نیروى قدس 
ســپاه و ایجاد جنگ مذهبى در ایام فاطمیه و محرم و 
ناکامى و شکست آنان و نهایتًا دستگیرى اعضاى تیم 

ترور پرده  برداشت.

رئیس سازمان اطالعات ســپاه در خصوص ابعاد این 
طرح شوم گفت:  در این طراحى قرار بود تیم تروریستى 
وابسته و اجیر شــده با ورود به کشــور در ایام فاطمیه، 
محلى در جوار حســینیه مرحوم پدر سردار سلیمانى را 
خریدارى کــرده و با اســتقرار در آن 350 تا 500 کیلو 
مواد منفجره را تهیه کنند و از طریق ایجاد کانال در زیر 
حسینیه قرار دهند تا زمانى که این سردار عزیز به رسم 
همه ساله در ایام تاســوعا و عاشورا در این حسینیه و در 

جمع عزاداران حســینى حضور مى یابند، آن را منفجر 
کنند.

حجت االسالم والمســلمین طائب افزود: اما با الطاف 
الهى و کار دقیق و هوشــمندانه اطالعاتى با دســتور 
سردار فرمانده محترم کل سپاه قبل از تاسوعا و عاشورا 
موفق شــدیم با دستگیرى این تیم ســه نفره توطئه و 
برنامه ریزى چند ساله سرویس هاى عبرى-عربى براى 
ارتکاب چنین جنایتى را خنثى و با شکست مواجه کنیم .

روایتى جدید از افطارى دادن رئیس جمهور به اصالح طلبان

حرف روحانى را باور نکردند و به خانه شان برگشتند !

شکایت رفیق دوست از روحانى معروف اینستاگرامافشاى مبلغ نجومى قرارداد سرمربى تیم ملى فوتبال

آوار فیلتر سایت هاى دانلود فیلم بر سر «وزیر جوان»

جزئیات جدید از بازداشت محسن لرستانى 

شکست طرح ترور 
سرلشکر قاسم 
سلیمانى
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برنامه اى براى بهبود روابط 
مادر و دختر  

«چترى براى یک حس خوب» با هدف بهبود روابط مادر 
و دختر از اوایل مهر ماه روزهاى پنج شــنبه در بانوسراى 
آفتاب میزبان عالقه مندان است. مدیر مرکز تخصصى 
بانوان آفتاب گفت: «چترى بــراى یک حس خوب» به 
این موضوع تأکید مى کند که چگونه گوش کنم تا دختر 
نوجوانم حرف بزند و چگونه حرف بزنم تا نوجوانم گوش 
کند. لیال لندى گفت: بخــش اول برنامه «چترى براى 
یک حس خوب» شامل 16 جلسه شامل آموزش مهارت 
هاى ارتباطى همراه با کالس هایى به عنوان زنگ تفریح 
هدفمند بود که براساس نظرسنجى ها با رضایت مخاطبان 

مادر و دختر مواجه شد.

مقابله با ریزگرد 
در 11 هزار هکتار 

رئیس اداره امور بیابان اداره  کل منابع طبیعى و آبخیزدارى 
اصفهان از برنامه ریزى براى اجراى طرح هاى پیشگیرى 
و مقابله با ریزگرد و گرد و غبار در 11 هزار هکتار از اراضى 
استان خبر داد. حسینعلى نریمانى اظهار کرد: این طرح ها 
مشتمل بر نهالکارى، آبیارى سنواتى و مراقبتى نهال ها، 
مدیریت روان آب ها، نهالکارى روى مالچ، مالچ پاشــى، 
احداث بادشکن، مدیریت چراى دام و ُقرق مراتع، از اول 
آبان امسال آغاز مى شود و تا پایان مهر سال آینده به اتمام 

مى رسد.

اعزام نیروهاى هالل احمر
 به عراق 

معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان اصفهان 
گفت: هماهنگى هــاى الزم بــراى اعــزام نیروهاى 
متخصص، آمبوالنس، خودروى نجات و سایر تجهیزات 
درخواست شده در قرارگاه مرزى انجام شده و این نیروها 
عازم عراق مى  شوند. داریوش کریمى اظهار کرد: جمعیت 
هالل احمر استان مسئول کمیته امداد و نجات است و با 
برگزارى جلسات با اعضاى کمیته، برنامه هاى مختلفى از 
جمله هماهنگى مصوبات اجرا در خود استان، آمادگى و 
آماده باش تمام دستگاه هاى عضو کمیته امداد و نجات 
و راه، پوشــش امدادى اتوبوس ها و زائرانى که از استان 
اصفهان عبور مى کنند، اسکان اضطرارى زائران و سایر 

اقداماتى که در حوادث نیاز هست را پشتیبانى مى کند.

بازگرداندن کیف پول 
گردشگر خارجى 

پلیس اصفهان کیف گردشگر عراقى را بازگرداند. یکى 
از مأموران کالنترى 35 بازار اصفهان حین گشتزنى در 
محدوده عمارت تاریخى عالى قاپو یک کیف زنانه را درکنار 
نیمکتى پیدا کرد. این کیف حاوى 51 قطعه اسکناس100 
دالرى، 58 قطعه اسکناس25 هزار دینار عراقى، پنج قطعه 
اسکناس50 هزار دینارعراقى، 15 میلیون و 600 هزار ریال 
وجه نقد، یک دستگاه تلفن همراه سامسونگ و یک رشته 
گردنبند تزیینى بود. با توجه به اینکه یک سیمکارت کشور 
عراق در کیف بود، مالک آن، که از اتباع کشور عراق بود 
شناسایى شد. این توریست براى مداواى چشمانش این 

پول را تهیه و به کشور ما مسافرت کرده بود.

تعطیلى بازار روز کوثر یک
مدیر بازارهاى ســازمان ســاماندهى مشاغل شهرى و 
فرآورده هاى کشاورزى شهردارى اصفهان از تعطیلى دو 
هفته اى بازار روز کوثر شماره یک اصفهان واقع در خیابان 
کاوه خبر داد. ایرج حیدرى گفت: این بازار روز براى بهینه 
سازى بازار روز و فعالیت مدیریت جدید به مدت دو هفته 

تعطیل است.

سقوط مرد 35 ساله از کوه صفه
سخنگوى سازمان آتش نشانى و خدمات ایمنى شهردارى 
اصفهان از حادثه سقوط مرد 35 ســاله از کوه صفه خبر 
داد. فرهاد کاوه آهنگــران با بیان اینکه ایــن حادثه در 
محدوده باالى آبشار کوه صفه اتفاق افتاده است، اضافه 
کرد: در این حادثه مرد حدوداً  35 ساله جان خود را از دست 

داده است.

خبر

در دیدار رئیس اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى 
اصفهان با ســفیر ایتالیا در ایران بــر نقش مؤثر بخش 

خصوصى در تعامل کشورها در زمان تحریم تأکید شد.
در این دیدار مسعود گلشــیرازى با تأکید بر این نکته که 
ایتالیا باوجود تحریم ها همکارى خوبى با ایران داشــته، 
گفت: در شرایط تحریم تنها بخش خصوصى مى تواند به 

ارتباط بین کشورها کمک کند.
جوزپه پرونه، سفیر ایتالیا در ایران نیز در این دیدار از عالقه 
شرکت هاى ایتالیایى براى همکارى با شرکت هاى ایرانى 
همچون گذشته خبر داد و گفت: شرایط سخت ناشى از 
تحریم ها براى ما یک چالش بوده و کوشــش خواهیم 

کرد که بهتــر عمل کنیم. وى افــزود: تحریم ها به نفع 
کشــورهاى اروپایى نیز نخواهد بود. پرونه همچنین از 
افتتاح یک شرکت مشــترك ایرانى و ایتالیایى تا  هفته 

آینده خبر داد. 
در ادامه فرشته امینى، عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانى 
اصفهــان، از تمایل ســرمایه گذاران ایرانى براى انجام 
مبادالت با شرکت هاى ایتالیایى خبر داد و طوالنى بودن 
فرایند اخذ ویزا براى ورود به ایتالیا را موجب از دست رفتن 
زمان شرکت در نمایشگاه هاى این کشور دانست و افزود: 
الزم است براى فعاالن اقتصادى که مایل به شرکت در 
نمایشگاه ها هستند، در کوتاه ترین زمان ویزا صادر شود. 

مدیرکل راهدارى و حمل  و نقل جاده اى استان  اصفهان 
گفت: امســال زائران اربعین در بازگشت از مرز مهران 
باید از طریق پسکرانه شــهرهاى اندیمشک، همدان و 

کرمانشاه راهى شهرهاى خود شوند.
مهدى خضرى در گفتگو با «ایرنا» افزود: این پسکرانه ها 
به دلیل قفل شدن محورهاى مواصالتى به ویژه در مرز 
مهران که سال گذشته شاهد آن بودیم پیش   بینى شدند 
که براساس جدول اعالمى، زائران استان هاى اصفهان، 
چهارمحال و بختیارى، یزد، مرکزى و لرستان مى توانند 
از پسکرانه اندیمشک به شــهرهاى خود عزیمت کنند. 
وى تأکید کــرد: عزیمت یک مرحلــه اى از مرز مهران 

به استان ها قبل و بعد از تاریخ  24 تا 29 مهر آزاد است و 
زائران مى توانند به صورت مستقیم راهى استان هاى خود 
شــوند.  مدیرکل راهدارى و حمل  و نقل جاده اى استان 
اصفهان خاطرنشان کرد: هرساله بیشتر زائران اربعین به 
عنوان یکى از استان هاى حمل  و نقلى و مرکزى کشور به 
استان اصفهان آمده و از این استان به استان هاى همجوار 
باز مى گردند که این موضوع مشکالت حمل  و نقلى را در 
اصفهان به همراه دارد. خضــرى گفت: از 17 مهر ماه تا 
سوم آبان ماه به مدت 17 روز تمامى ناوگان حمل  و نقل 
عمومى در استان اصفهان به ستاد اربعین و اعزام زائران 

اختصاص مى یابد.

اندیمشک نقطه ورود زائران   
به اصفهان

در خواست اصفهانى ها
 از ایتالیایى ها

میدان احمد آباد در مقایسه با سایر میادین شهر اصفهان 
یک ویژگى منحصر به فرد دارد. ایــن میدان که یکى 
از نقاط کلیــدى و از مهمترین حلقه هــاى اتصال در 
شهر به حساب مى آید، به شــکل عجیبى مورد حمله

 آالینده ها قرار دارد به طورى که در تابســتان به دلیل 
هجوم گردوغبار و در پاییز و زمستان به علت وارونگى 
دما، روزهاى زیادى را با هواى آلوده ســپرى مى کند. 
البته آالینده ها در هیچ خیابــان و محله اصفهان جاى 
سالم باقى نگذاشته اند اما ماجراى میدان احمد آباد یک 

جور دیگر است.
به این اطالعات درباره کیفیــت هوا در میدان احمدآباد 
توجه کنید: هواى این میدان از اول مهر تا همین روزهاى 
پایانى هفته گذشته، «ناسالم براى گروه هاى حساس» 
بود و در شهریور هم هواى 24 روز میدان «ناسالم براى 
گروه هاى حســاس» و یک روز «ناسالم براى عموم» 
بود. به ایــن ترتیب هواى احمد آباد فقط شــش روز از 
شهریور در محدوده «ســالم» بوده آن هم در حالى که 
هواى پنج روز از این شش روز به لحاظ شاخص کیفى 
با اختالف بســیار اندکى تنه به تنه هواى «ناســالم» 
مى زده است (روز22 شهریور دســتگاه هاى سنجش 
کیفیت هواى کالنشــهر اصفهان به هر دلیل نتوانست 
اطالعات مشــخصى را در این منطقه ثبت کند اما هوا 

سالم بوده است).
مطابق اطالعات جدول شاخص کیفى هوا، محدوده 51 
تا 100 نشان دهنده هواى «سالم» (با رنگ زرد) و 101 
تا 150 بیانگر هواى «ناسالم براى گروه هاى حساس» 
(با رنگ نارنجى) است. در شش روز یاد شده شهریور که 
هواى میدان احمد آباد، در محدوده «ســالم» بود، این 

شاخص ها به شرح زیر است:
اول شهریور: 95، دوم شهریور: 100، سوم شهریور: 87، 
هشتم شهریور: 95، بیست و دوم شــهریور: خاموشى 

دستگاه و بیست و سوم شهریور: 100. 
روند صعودى و نزولى این اعداد نشان مى دهد که تقریبًا 
در تمام این شــش روز هواى احمد آباد بیشــتر از آنکه 
«سالم» باشد، «ناسالم» بوده که با توجه به آلوده بودن 
هواى 25 روز دیگر شهریور در این نقطه از شهر، هوا در 
تمام روزهاى ماه آخر تابستان در میدان احمدآباد ناسالم 
بوده است؛ و اگر چند روزى که از مهر ماه گذشته را هم 
به آن اضافه کنید، به بیش از 40 روز آلوده بودن مستمر 
و بدون وقفه هوا در این منطقه مى رســید که در دیگر 

مناطق اصفهان با این شدت شاهدش نیستیم.

2 ماه دیگر تابستان
در بین ماه هاى تابستان، وضعیت هواى میدان احمدآباد 
در مرداد ماه بهتر از دو ماه دیگر بوده است. در این ماه، 
شاهد 12 روز هواى «ناسالم براى گروه هاى حساس» و 
یک روز هواى «ناسالم براى عموم» بودیم. 18 روز هم 
هوا «سالم» بود که محدوده آالینده ها در این 18 روز، 
به مراتب در موقعیت بهترى نسبت به روزهاى مشابه در 
شهریور ماه قرار داشت (روزهاى هشتم و یازدهم مرداد 
دستگاه هاى سنجش کیفیت هواى کالنشهر اصفهان 

به هر دلیل نتوانست اطالعات مشخصى را در این منطقه 
ثبت کند اما هوا سالم بوده است).

اما تیر ماه در این میدان در حالى آغاز شد که 18 روز ابتدایى 
آن هوا «ناســالم» بود؛ 13 روز از این 18 روز در محدوده 
«ناسالم براى گروه هاى حســاس»(نارنجى) و پنج روز 
در محدوده «ناســالم براى عموم»(قرمز). به جز این، دو 
روز دیگر هم در تیرماه هوا در محدوده نارنجى قرار گرفت 
تا میدان احمدآباد در مجموع، 20 روز از تیرماه را با هواى 

آلوده بگذراند. 
مجموع این آمار نشان مى دهد که هواى میدان احمدآباد 
در تابستان امسال، 35 روز «سالم» (با این توضیح که در 
بعضى از این روزها حجم آالینده ها به قدرى افزایش یافته 
که هوا در مرز «ناسالم» قرار گرفته است)، 51 روز «ناسالم 
براى گروه هاى حساس» و هفت روز هم «ناسالم براى 
عموم» بوده است. به این ترتیب تابستان در حالى به انتها 
رسید که ساکنان محدوده میدان احمدآباد حدوداً دو برابر 
میزان هواى سالم، هواى ناسالم به ریه هایشان فرستادند!

مقایسه با دیگر نقاط شهر
اما در روزهاى گرمــى که هواى احمدآبــاد در محدوده 
نارنجى (ناسالم براى گروه هاى حساس) و قرمز (ناسالم 
براى عموم) قرار داشت، سایر نقاط شهر چه هوایى را تجربه 
کردند؟ براى پاسخ به این سئوال باید باز هم سرى به جدول 
کیفیت هواى کالنشهر اصفهان بزنیم و روزهاى مشخصى 
را به جهت مقایســه هواى میدان احمدآباد با هواى نقاط 

دیگر شهر بررسى کنیم. 
ابتدا به روز شنبه 30 شهریور بر مى گردیم. در این روز میزان 

آالینده ها در هواى شهر به حدى رسید که تمام نقاط شش 
گانه که دستگاه سنجش آالیندگى هوا در آن نقاط نصب 
شده، هوا را آلوده نشــان مى داد. بر این اساس، شاخص 
کیفى هوا در خیابان دانشــگاه معــادل 106، در خیابان 
پروین119، در خیابان رودکى101، در خیابان استاندارى 
114 و در بزرگراه خرازى 107 بود که نشان مى دهد هوا در 
همه این نقاط در موقعیت نارنجى«ناسالم براى گروه هاى 
حساس» قرار داشته است. این در حالى است که همان روز، 
شاخص آالیندگى در میدان احمدآباد 158 بوده است؛ یعنى 

موقعیت قرمز و هواى «ناسالم براى عموم».
در چهار روز چهارم تا هفتم شــهریور هم در حالى که هوا 
در نقاط پنجگانه یاد شده در وضعیت «سالم» قرار داشت، 
هواى میدان احمدآباد از نظر شاخص کیفى با فاصله از نقاط 
دیگر، آلوده بوده اســت. در روزهاى آلوده تیر و مرداد نیز 
همین نسبت برقرار بود و آالینده هاى جوى به هر میزان 
که در سایر نقاط شهر جوالن مى دادند، در احمدآباد سیطره 

بیشترى داشته و شاخص آالیندگى را باالتر برده بودند.
البته این بدان معنا نیســت که هواى این میدان در همه 
روزهاى تابستان نسبت به نقاط دیگر شهر اصفهان ساز 
مخالف مى زده اما اعداد و ارقام نشان مى دهد که میزان 
نفوذ آالینده ها به این نقطه از شــهر از هر جاى دیگرى 

بیشتر بوده است.

روشن شــدن چشــم ها به رنگ آبى و
 قهوه اى

مى رسیم به بررسى هواى میدان احمدآباد در فصل بهار. از 
خرداد آغاز مى کنیم که آنالیز شاخص کیفیت هوا در شش 

نقطه شهر اصفهان، محدوده اى گســترده از «پاك» تا 
«خطرناك» را در طول 31 روز ماه پوشش مى داد. در این 
میان باز هم طبق معمول، هواى میدان احمدآباد با سایر 

نقاط شهر متفاوت بود. 
جدول کیفیت هواى کالنشــهر اصفهان نشان مى دهد 
که چهــار روز از خرداد ماه هوا در چنــد نقطه از اصفهان 
«پاك»(سبز) بوده است. این در حالى است که در همین 
روزها، وجود آالینده ها در هــواى میدان احمدآباد باعث 
شد ساکنان این منطقه تجربه هواى «پاك» را با هواى 
«سالم» عوض کنند. از طرف دیگر وقتى هواى شهر در 
روز 30 خرداد ماه در همه نقاط به محدوده بحرانى نزدیک 
شد و شاخص کیفیت روى رنگ آبى (بسیار ناسالم) قرار 
گرفت، هواى میدان احمدآباد، آبى را هم رد کرد و قهوه اى 
شد؛ یعنى آخرین و «خطرناك» ترین محدوده در جدول 
شــاخص کیفى هوا. این در حالى است که پنج روز پیش 
تر، احمدآباد هم مانند دیگر نقاط شــهر از هواى «بسیار 
ناسالم» برخوردار بود و اگرچه با کاسته شدن تدریجى از 
غلظت آالینده ها، هوا رو به سالم شدن گذاشت ولى بعد 
در اتفاقى کم سابقه، رنگ قهوه اى نیز در جدول کیفى 
هواى اصفهان مشاهده شد؛ آن هم در کجاى جدول؟ 
مقابل نام میدان احمدآباد. اما در مجموع، 20 روز هواى 
سالم در خرداد ماه باعث شد تا 11 روزى که این میدان 
با هواى آلوده و خطرناك دســت به گریبان بود چندان 

به چشم نیاید.
در اردیبهشــت و فروردین وضعیت فــرق مى کرد. در 
اردیبهشــت ماه هواى میدان احمدآباد تنها هفت روز 
در محدوده «نارنجى» (ناسالم براى افراد حساس) قرار 

گرفت در حالى که 21 روز هوا «سالم» بود و سه روز هم 
«پاك». فروردین اما رؤیایى ترین روز در میان روزهاى 
شش ماهه ابتدایى ســال 1398 بود. در این ماه هواى 
میدان احمدآباد یا «پاك»(سبز) بود و یا «سالم»(زرد) 
بدون آنکه خبرى از رنگ هــاى «نارنجى»، «قرمز»، 

«آبى» و یا «قهوه اى» باشد.  

فصل تغییر کرد، اوضاع تغییر نکرد
جدول شاخص کیفى هوا در شش ماهه اول سال نشان 
مى دهد که میدان احمدآباد جمعًا 9 روز هواى «پاك» 
داشته، 98 روز هواى «ســالم»، 67 روز هواى «ناسالم 
براى گروه هاى حســاس»، هفت روز «ناســالم براى 
عموم»، یک روز «بسیار ناسالم» و یک روز هم داراى 
هواى «خطرناك» بوده اســت (که این آخرى در هیچ 
کجاى دیگر شهر مشاهده نشــد). سه روز از این مدت 
هم وضعیت مشخصى در ایســتگاه پایش دائم میدان 
ثبت نشد که با توجه به روزهاى قبل و بعد هر کدام از این 
سه روز، مى توان حدس زد هواى میدان در هر سه روز 

«سالم» بوده است.
تجربه ســال هاى قبل ثابت کرده که داســتان هجوم 
آالینده ها به احمدآباد با گذر از تابستان به پایان نخواهد 
رسید. هر چند ورود به فصل پاییز به معناى خداحافظى 
موقت با گردوغبارهاى تابســتانه است اما نباید یادمان 
برود که مشکل بزرگ وارونگى هوا که نتیجه تجمع انواع 
و اقسام آالینده ها در آسمان سرد دو فصل پایانى است، 
از همین یکى دو ماه اول فصل خــزان (و به خصوص 
از آبان ماه) رونمایى خواهد شــد که این یعنى استمرار 
مشــکل دامنه دار آلودگى هوا در چهارگوشــه شــهر 
اصفهان و باالخص در میدان احمدآباد از بهار و تابستان 

تا پاییز و زمستان. 
شاخص کیفى هواى کیفیت هواى کالنشهر اصفهان 
در سال 97 نشان مى دهد که اولین وارونگى هوا در آن 
ســال از آبان و از میدان احمدآباد آغاز شد اما آیا امسال 
هم این روند با آغاز فصل ســرما ادامه پیداخواهد کرد؟ 
آیا میدان احمدآباد در پاییز و زمســتان امسال هم مانند 
تابستان، روزها و شــب هاى آلوده دیگرى را پیش رو 

خواهد داشت؟   
اگر مالك را کیفیت هواى ماه مهر بگیریم که پاســخ 
ناامید کننده است. این ماه با غلبه آالینده هاى جوى در 
میدان احمدآباد آغاز شده و هنوز هم این روند «ناسالم» 
ادامه دارد آن هم در حالى که عدد و رقم شــاخص ها، 
فاصله آالیندگى میدان احمدآباد با دیگر نقاط شهر(حتى 
نقاط آلوده) را در نیمه اول نخستین ماه پاییز، زیاد نشان 

مى دهد. 
پس شــاید حاال زمان آن رســیده باشــد کــه بعد از
 نزدیک به صــد روز غلبه هواى آلوده از ابتداى ســال 
جارى تا امروز در میدان احمدآباد و همچنین مشــاهده 
موارد مشابه در ســال هاى گذشــته، مطالعه جامعى 
روى دلیــل آالیندگــى ســنگین و طوالنــى مدت
 این نقطه از شــهر و پیدا کــردن راه حلــى براى آن 
صورت گیرد. هر چه باشــد پاى سالمتى هزاران نفر در

 میان است.    

درباره کیفیت هواى نقطه مهمى از شهر اصفهان که در روزهاى زیادى از سال ناسالم است 

ضیافت دائمى آالینده ها در میدان احمدآباد
مهران موسوى خوانسارى

مدیر باغبانى ســازمان جهاد کشــاورزى اصفهان گفت: پیش بینى 
مى شود تا پایان فصل برداشت حدود 3450 ُتن پسته از باغات استان 
اصفهان برداشت شود.احمدرضا رییس زاده با اشاره به برداشت 3450 

تن پسته از باغات استان بیان کرد: برداشت پسته ازسطح 5829 هکتار 
از باغات بارور اســتان از اوایل مهر ماه آغاز شد. وى ادامه داد: سطح 
باغات پسته اســتان اصفهان 8354 هکتار است که 2525 هکتار آن 

قبل از مرحله بارورى قرار دارد. 
رییس زاده گفت: پیش بینى مى شــود تا پایان فصل برداشت، حدود 
3450 تن پسته برداشت شــود و این میزان برداشت که در اثر شرایط 
اقلیمى مساعد در ســال زراعى جارى و زحمات بى وقفه باغداران به 
دست مى آید، نسبت به سال گذشته بیش از 90 درصد افزایش نشان 

خواهد داد.
 مدیر باغبانى سازمان جهاد کشاورزى اصفهان بیان کرد: عمده ارقام 
پسته تولیدى در باغات شهرستان هاى اصفهان، شهرستان هاى آران 

و بیدگل، اردستان، نایین، کاشان و شاهین شهر است.

فعالیت معدن ســرب و روى زندگى اهالى روستاى امین آباد فریدونشهر را 
مختل کرده است.

به گزارش خبرگزارى «صدا و ســیما»، محمدى، بخشدار بخش مرکزى 
فریدونشهر گفت: در روستاى امین آباد فریدونشهر(تنگ دزدان)دو معدن 
باریت وسرب و روى فعال است که ســابقه فعالیت معدن باریت به قبل از 
انقالب برمى گردد اما معدن سرب و روى حدود هشت سال است که مجوز 

بهره بردارى دریافت کرده است.
به گفته اهالى روستا در زمان گمانه زنى و اکتشاف معدن شرکت مربوطه قول 
داده بود چنانچه این معدن به نتیجه رسید روستا را جابه جا کنند اما متأسفانه 
هیچ اقدامى در این خصوص صورت نگرفته اســت. یکى از اهالى روســتا 
مى گوید فاصله معدن تا روستا حدود 100متر بیشتر نیست و گرد و غبار ناشى 

از فعالیت آن عالوه بر تأثیر سوء بر کشاورزى موجب بیمارى مى شود. 
یکى دیگر از مشکالت ناشى از فعالیت این معدن انفجارهاى گاه و بى گاهى 
است که در معدن انجام و عالوه بر ترس و وحشت موجب تشدید گرد و خاك و 
آلودگى هاى زیست محیطى مى شود. از بین بردن مرز زمین هاى کشاورزى و 
مسدود شدن مسیرسیالب ها و کانال هاى کشاورزى از دیگر مشکالت ناشى 

از فعالیت این معدن است که کشاورزان و اهالى روستا به آنها اشاره کردند.
حبیب ا... شمس، نماینده حقوقى معدن نیز گفت: این معدن پروانه بهره بردارى 
از اداره صنایع و معادن دارد و مطابق پروانه اجازه اکتشاف و بهره بردارى به 

صورت انفجار به معدن داده شده است.

بخشدار بخش مرکزى فریدونشهر با اشاره به اینکه روستاى امین آباد جزو 
روستاهاى فصلى است و کمتر از 20 خانوار جمعیت دارد گفت: این معدن دو 
فلز استراتژیک کشور یعنى سرب و روى را تولید مى کند و عمده تولیدکننده 
نیاز کشور اســت که در نزدیکى حریم روســتاى امین آباد قرار دارد. آرش 
محمدى افزود: طبق استعالمات صورت گرفته شرکتى که معدن را مدیریت 
مى کند تمام مجوزهاى الزم را دارد و زمانى که قصد انجام عملیات آتشبارى 

دارد مجوز الزم را از اداره صنعت و معدن فریدونشهر دریافت مى کند.
محدوده اکتشافى معدن7/5 (هفت ونیم )کیلومترمربع است که ذخیره قطعى 
آن یک میلیون و436 هزار ُتن ســرب و روى برآورد شده است و ساالنه 95 

هزار ُتن تولید دارد.

نفس اهالى روستاى امین آباد فریدونشهر به شماره افتاده است

زندگى در 100 مترى معدن

پیش بینى برداشت 3450 ُتن پسته از باغات استان اصفهان

مدیرکل کمیته امداد امام(ره) استان اصفهان از اهداى 912 بسته نوشت 
افزار توسط شرکت فوالد مبارکه به کمیته امداد در اصفهان خبر داد. 

محمدرضا متین پور  گفت: شــرکت فوالد مبارکه در آســتانه ســال 
تحصیلى با پیوستن به رویداد بزرگ جشن عاطفه ها، 912 بسته نوشت 
افزار به ارزش 146 میلیون تومان براى کمک به دانش آموزان نیازمند 
در اختیار کمیته امداد اصفهان قرار داد. وى با بیان اینکه شرکت فوالد 

مبارکه همکارى خوبى در زمینه کمک به نیازمندان دارد، اهتمام شرکت 
فوالد مبارکه به مسئولیت هاى اجتماعى خود را مثال زدنى توصیف کرد 
و گفت: در کنار کمک هاى این شرکت به نیازمندان در مناسبت هاى 
مختلف، 3400 نفر از کارکنان این مجموعه عظیم تولیدى نیز ماهیانه 
مبلغى بیــش از 115 میلیون تومــان در طرح اکرام ایتــام و فرزندان 

محسنین در اختیار این فرزندان نیازمند قرار مى دهند.

اهداى 912 بسته نوشت افزار به کمیته امداد توسط فوالدمبارکه
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تعداد کمى از بازیگران سینماى مدرن به اندازه «برد پیت» به عنوان 
ستاره فیلم هاى هالیوودى محســوب مى شوند؛ هر فیلمى با وجود 
برد پیت جذاب و هیجان آور مى شود. در حالى که او مطمئنًا یکى 
از محبوب ترین بازیگران حال حاضر است و ثابت کرده که تمایل 

زیادى براى بازى در فیلم هاى متفاوت دارد.
با وجود اینکه او یکى از بزرگ ترین ستاره ها در این صنعت است اما 
او همیشه به جاى اینکه در بزرگ ترین فیلم هاى هالیوود بازى کند، 
بیشتر به نقش آفرینى در شخصیت هاى منحصر به فرد عالقه داشته 
است. شــخصیت هایى که مورد توجه ترین آنها در فیلم سینمایى 

«باشگاه مشت زنى» حضور داشت.
در ادامه فیلم هاى معروفى که ایــن بازیگر در آن ایفاى نقش کرده 
را معرفى مى کنیم. این رتبه بندى از سوى سایت «اسکرین رنت» 

اعالم شده بود.
تروآ

داستان جنگ «تروآ» یک داستان کالسیک و افسانه اى است که 
بار ها در مورد آن گفته شده است. این فیلم ماجراجویى که در سال 
2004 منتشر شد جنبه اســاطیرى را رها مى کند و بیشتر مبتنى بر 

جنگ هاى متوالى است. در مرکز داستان شخصیت «آشیل» 
با بازى برد پیت حضور دارد که جنگده ترین جنگجوى 

جهان است.
مخاطبان به ندرت پیت را در یک فیلم حماسى با 

بودجه فراوان مى بینند و او ثابت کرده به خوبى 
مى تواند ستاره یک فیلم اکشن هم باشد.

مانیبال
فیلمى در مورد بیسبال و موارد مربوط به آن 
ممکن اســت جزو فیلم هاى سرگرم کننده 
تاریخ قــرار نگیرند اما فیلــم «مانیبال» به 
این موضوع اهمیت مى دهد و یک داستان 

واقعى لذت بخش را رقم مى زند. حتى 
کسانى که بیســبال و یا حتى 

فیلم هاى ورزشى دوست ندارند به این فیلم عالقه مند خواهند شد، 
مخصوصاً بازى برد پیت که بــراى آن چندین جایزه دریافت کرده 
است. پیت با بینشى قابل تحسین روشى جدید از بازیگرى را در این 

فیلم به نمایش مى گذارد.
یازده یار اوشن

فیلم «یازده یار اوشن» فیلمى است که از توانایى هاى بازیگرى برد 
پیت به خوبى استفاده کرده است. این فیلم در مورد دزدى یک گروه 
است که تصمیم گرفته اند از سه مکان به طور همزمان دزدى کنند. 
جمع بازیگران این فیلم که شامل «مت دیمون»، «جولیا رابرتس» و 
«جرج کلونى» مى شود شاید موفق ترین گروه بازیگرى باشد. پیت در 
این فیلم نقش راستى و به نوعى مغز متفکر گروه بعد از جرج کلونى را 

برد پیت براى این فیلم دارد. نکته جالبى که در مورد 
او در فیلمبردارى به وجود آمد این است که 
نداشت و به همین هیچگاه وقت غذا خوردن 
زیادى شــاهد آن دلیل در ســکانس هاى 

هستیم که او همه چیز مى خورد.
هفت

رابطه حرفه اى و موفقیت آمیز برد پیت با «دیوید فینچر» در این فیلم 
رقم خورد که به ساخت این فیلم هیجان انگیز منجر شد. این فیلم 
داســتان دو کارگاه را روایت مى کند که به دنبال یک قاتل سریالى 
هســتند که قربانى هاى خود را بر اساس هفت گناه کبیره مجازات 
مى کند. پیت در این فیلم نقش یک کارگاه محلى را دارد که در کنار 
«مورگان فریمن» با تجربه حضور دارد. او یک مرد مغرور اما درستکار 

است که به طور ناگهانى او را به یک شخص دلسوز تبدیل مى کند.
حرامزاده هاى لعنتى

اولین همکارى برد پیت با «کوئنتین تارانتینو»، این فیلم است که 
پیت در نقش «آلدو رین»، فرمانده یک گروه مبارزان آمریکایى است 
و دشمنان خود را به بدترین نحو از بین مى برند. پیت در این فیلم یک 
شگفتى دیگر را مى آفریند در حالى که تصور مى شود رین و جوخه اش 
قرار است قهرمان داستان باشند، اما مشخص مى شود که کلید اصلى 
داستان در جاى دیگرى نهفته است. تالش برد پیت براى صحبت 
با لهجه ایتالیایى که صحنه هاى خنده دارى را خلق کرد بسیار مورد 

توجه قرار گرفت.
باشگاه مشت زنى

اما جنجالى ترین فیلم برد پیت که بر ضد نظام ســرمایه دارى 
آمریکا بود سر و صداى زیادى را به همراه داشت. این فیلم از 
آثار منحصر به فرد 1990 میالدى و دومین همکارى برد پیت 
و فینچر است. کمپانى توزیع کننده این فیلم براى جلوگیرى 
از ضرر دادن بیشتر کمپین فروش براى این فیلم ایجاد نکرد 
و در گیشه شکست نســبى خورد. این فیلم یکى از 
جنجالى ترین اما تأثیرگذار تریــن فیلم هاى دهه 
90 بود. «گاردین» این فیلم را امیدى براى تغییر در 
زندگى سیاسى آمریکا دانست. این فیلم اگرچه در گیشه 
شکســت خورد اما در فروش DVD به شدت با استقبال رو به 

رو شد.

6 نقش آفرینى درخشان «برد پیت»

از  «تروآ» تا «باشگاه مشت زنی»

قسمت هفدهم ســریال «ترور خاموش» در حالى روى آنتن شبکه یک 
رفت که بخشــى از صحنه هاى مربوط به مرگ یکى از شخصیت هاى 
قصه، حذف شد. این سانسور بخشى از زندگى کاراکتر «نیلوفر» با بازى 
سمیرا حسینى را شامل مى شد که در سریال «ترور خاموش» نقش یک 
بادى پَکر را بازى مى کند. بادى پکر کسى است که با بلعیدن مواد مخدر، 

این مواد را جا به جا مى کند. 
اما حذف این صحنه ها کــه حدود پنج دقیقه اســت، واکنش کارگردان 
را به همراه داشــت. احمد معظمى در گفتگویى با «ایســنا» با انتقاد از 
حذف ســکانس هاى مربوط به کاراکتر «نیلوفر» تصریح کرد: به شکلى 
غیرحرفه اى ســکانس را برش دادند. کات به شدت بى ربط بود و من آن 
را توهین تلقى مى کنم. سکانسى که حذف شــد، صحنه  مهمى بود. در 
اصالحیه اى که به ما داده بودند، عنــوان کرده بودند یکى دو پالن را کم 
کنیم و ما هم کم کردیم که به یک باره سکانس کامل حذف شد و سیستم 

صداگذارى کار هم به هم ریخت. 
در قســمت هفدهم که صحنه هاى ممیزى شده هم به آن مربوط است، 
مواد موجود در شــکم «نیلوفر»، باعث مرگ او مى شود. روابط عمومى 
سریال «ترور خاموش» اعالم کرده است حذف این صحنه ها باعث شده 
مخاطب این اتفاق را به شکل نه چندان تأثیرگذار ببیند. کمى بعد از پخش 
سریال، سمیرا حســینى، بازیگر نقش «نیلوفر» ویدیویى در اینستاگرام 
خود به اشتراك گذاشت و مشخص شد، «ترور خاموش» با سانسور روى 

آنتن رفته است.
کلیپ حذف شده «سایه نشــو» نام دارد و رضا یزدانى ترانه آن را خوانده 
است. در این کلیپ زندگى «نیلوفر» به طور فشرده مرور مى شود و بیننده 
مى داند او به اجبار وارد کار قاچاق شده است، همسرش به زندان افتاده و 

پسرش بیمار است و او چاره را در حمل مواد مخدر دیده است.

«ترور خاموش» سانسور شد!

حسام منظور، بازیگر نقش «شازده ارسالن» در سریال «بانوى عمارت» 
به فیلم «مست عشق» پیوست و همبازى شهاب حسینى و پارسا پیروزفر 

شد.
حســن فتحى، کارگردان سریال «شهرزاد» با ســاخت فیلمى متفاوت 
به سینماها مى آید. «مست عشق» ســاخته جدید حسن فتحى به تهیه 
کنندگى مهران برومند است که روایتگر داستانى متفاوت از دوران زندگى 

موالنا و شمس تبریزى است.
بعد از معرفى شهاب حسینى و پارســا پیروزفر به عنوان بازیگران نقش 

اصلى، بازیگر جدید این فیلم هم معرفى شد.
حسام منظور، بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون که با بازى در سریال «بانوى 
عمارت» در میان مردم شناخته شــد به عنوان بازیگر جدید به «مست 

عشق» پیوست.
«مست عشق» تولید مشترك ایران و ترکیه است و برشى از دوران زندگى 
شمس و موالنا در شــهر قونیه را به تصویر مى کشد. پیش از این شهاب 
حسینى به عنوان بازیگر نقش «شمس تبریزى» و پارسا پیروزفر به عنوان 

بازیگر نقش «موالنا» معرفى شدند.

شازده ارسالن «بانوى عمارت» 
بازیگر «مست عشق» شد

رامبد جوان با فیلم ســینمایى «قانون مورفى» به شبکه نمایش خانگى 
آمد. «قانون مورفى» آخرین ساخته سینمایى رامبد جوان بود که دى ماه 
سال گذشته در سینماها اکران شد و مورد استقبال مخاطبان قرار گرفت.

«قانون مورفى» به تهیه کنندگى محمد شایســته با فروشى بیش از 9 
میلیارد تومان در شبکه نمایش خانگى توزیع شد. فیلم «قانون مورفى» 
که قرار بود شهریور ماه در نمایش خانگى توزیع شود روز چهارشنبه 10 

مهرماه 98 در شبکه نمایش خانگى توزیع شد.
داستان فیلم «قانون مورفى» داســتان اخراج یک پلیس از اداره آگاهى 
است که بعد از اخراج با مشــکالت زیادى رو به رو مى شود و در همین 
حین همکار قبلى اش از او براى پیدا کردن دخترش درخواســت کمک 
مى کند و داستان این فیلم رقم مى خورد... امیر جدیدى، امیر جعفرى، 
مهسا طهماسبى، دانیال غفارزاده، سروش صحت، سیروس گرجستانى، 
آناهیتا درگاهى، ارشا اقدســى، محمد معتضدى، بهزاد قدیانلو، حسین 
شاهرخ نیا و رامبد جوان با حضور هادى کاظمى گروه بازیگران «قانون 

مورفى» را تشکیل مى دهند.

«قانون مورفى» 
به شبکه نمایش خانگى رسید

سریال تلویزیونى «فوق لیسانسه ها» به کارگردانى سروش صحت  و تهیه 
کنندگى رضا جودى جایگزین فصل سوم سریال «ستایش» مى شود.

این روزها عوامل و بیشــتر بازیگران این مجموعه مشغول تصویربردارى 
هستند. همه بازیگرانى که در دو فصل گذشته بازى کردند، در سریال «فوق 
لیسانســه ها» نیز حضور دارند. گفتنى است «لیسانســه ها» به نویسندگى 
ســروش صحت و ایمان صفایى و کارگردانى سروش صحت، در دو فصل 
به تولید رسید و از شبکه 3 ســیما پخش شد. فصل ســوم آن با نام «فوق 
لیسانسه ها» براى تولید در این شــبکه تصویب و اواخر فروردین ماه کلید 
خورد تا براى پخش از شبکه 3 سیما آماده شود. هوتن شکیبا، امیر کاظمى، 
امیرحسین رستمى، عرفان برزین، بهنام تشــکر، بیژن بنفشه خواه، مهران 
رجبى، متین ستوده، رؤیا میرعلمى، کاظم سیاحى، عزت ا... مهرآوران و آتنه 

فقیه نصیرى از بازیگران مشترك در دو فصل گذشته این سریال هستند.

«فوق لیسانسه ها» 
جایگزین «ستایش 3» مى شود

تبر «جک نیکلسون» در فیلم «درخشــش»، اثر ترسناك و کالسیک 
«اســتنلى کوبریک» در حراجى واقع در لندن به مبلغ 170 میلیون پوند 

فروخته شــد. این تبر چهار برابر قیمت تخمینى اش فروخته شــد. 
این تبر مشــهور به «تبر آتش»، تقریبًا سه فوت (نزدیک به 90 

سانتیمتر) طول دارد و دسته آن چوبى و تیغه اى با ضخامت 
یک اینچ دارد.

گذشــته از چند خراش ناشــى از روزهاى 
طوالنــى فیلمبــردارى در صحنه معروف 

شکستن در با این تبر، گفته مى شود این 
تبر در وضعیت بسیار خوبى قرار دارد.

تبر فیلم «درخشــش» یکــى از 900 
قطعه اى بود که بین 30 ســپتامبر تا یکم 

اکتبر به حراج گذاشته شد.

مهران رجبى به تازگى قرارداد بازى در فیلم سینمایى جدید على عطشانى را پذیرفته است.
این بازیگر سینما و تلویزیون، درباره آخرین فعالیت هاى هنرى خود گفت: پیشنهادهاى مختلفى داشته ام؛ اما به تازگى 

بازى در سینمایى «سلفى با دموکراسى» به تهیه کنندگى و کارگردانى على عطشانى را قبول کردم.
وى افزود: این روزها همچنین، مشغول بازى در سریال «87 متر» کیانوش عیارى هستم؛ 

تصویربردارى این سریال حدود  هشت ماه دیگر ادامه دارد.
گفتنى است «سلفى با دموکراسى»، فیلمى درباره جانبازان و شهداى هشت 

سال دفاع مقدس و داســتان فیلم در ادامه داســتان فیلم «دموکراسى 
تو روز روشــن» اســت. على عطشــانى، کارگــردان فیلم هاى 

سینمایى «کاتیوشا»، «اولین تولد»، «یادم تو رو فراموش»، 
«پارادایس»، «نقش نگار»، «آقاى الف»، «تلفن همراه 

رئیس جمهور» و «در امتداد شهر» است.
تبر معروف فیلم «درخشش» 

به فروش رسید

افشین اسدزاده، فرزند زنده یاد داریوش اسدزاده درباره سرنوشت دست نوشته هاى به جا مانده از 
پدرش و اینکه امکان چاپ آنها فراهم است یا خیر، به «صبا» گفت: پدرم در تألیفاتش به دنبال 
ثبت و روایت تاریخى بود به همین دلیل آنچه از دست نوشته هایش به جا مانده متون تخصصى 

محسوب مى شود که من نمى توانم آنها را تکمیل و یا ساماندهى کنم.
وى افزود: همچنین اگر قرار باشد کسى دیگر این نوشته ها را بررسى و کامل کند باید فردى 
باشد که به اندازه پدرم به تاریخ تسلط داشته باشد زیرا او فردى بود که اگر کسى سئوال تاریخى 
داشت از وى مى پرسید. همچنین باید فردى دنبال این کار را بگیرد که در کنار اطالعات تاریخى 
اندازه زنده یاد اسدزاده صداقت داشته باشد زیرا پدرم به 
دقت به جزییات مى پرداخت و قلم محتاطى 
داشت؛ محتاط بدین معنا که مراقب روایت 

درست، صادقانه و منصفانه تاریخ بود.
پسر زنده یاد داریوش اســدزاده با اشاره 
به اینکه شاید این دست نوشته ها براى 
همیشه منتشرنشده باقى بمانند، عنوان 
کرد: ممکن است قسمت این باشد که 
این دست نوشــته ها ناتمام 
باقى بماننــد و پدرم 
بخشى از خاطرات 
را بــا خــودش به 

یادگار ببرد.

سرنوشت دست نوشته هاى 
داریوش اسدزاده
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درست، صادقانه و منصفانه تاریخ بود.
پسر زنده یاد داریوش اســدزاده با اشاره
به اینکه شاید این دست نوشته ها براى
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مهران رجبى 
بازیگر فیلم «سلفى با دموکراسى» شد

ج جججدید على عطشانى را پذیرفته است.
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موش»، 
مراه

ىىىى با دموکراسى» شد

«مت دیمون» پیشنهاد «جیمز کامرون» براى بازى در نخستین فیلم «آواتار» که تا 
چندى پیش پرفروش ترین فیلم تاریخ بود را رد کرده است. او در مصاحبه اى تازه با مجله  

«بریتیش جى کیو» از این رویداد پرده برداشت. 
دیمون در این گفتگو فاش کرد که کامرون به او پیشــنهاد داد که با بازى در این فیلم 
10 درصد فروش فیلم را به عنوان دستمزد دریافت کند. او در این باره مى گوید: «جیمز 
کامرون این پیشنهاد را به من داد و گفت،  ببین من براى این نقش دنبال بازیگر مشهور 
نیستم. اگر تو این نقش را نپذیرى، نقش را به یک بازیگر گمنام مى دهم. اما اگر نقش را 

بپذیرى، 10 درصد از درآمد مال تو مى شود.»
در نهایت نقشى که بازیگر «نجات سرباز رایان» رد کرد، به «سم ورتینگتون» رسید. 

دیمون از نپذیرفتن این نقش به عنوان بزرگ ترین حسرت کارى خود یاد کرد اما نه به 
دلیل پولى که مى توانست به دست آورد. او متأسف است که شانس همکارى با جیمز 
کامرون را از دست داده است و احتماًال دیگر شانسى براى همکارى با این کارگردان 
نخواهد داشت. چرا که کامرون فیلمساز گزیده کارى است و تا اینجاى کار فقط هفت 

فیلم ساخته است. 
نخستین قســمت «آواتار» با فروش حیرت انگیز دو میلیارد و 700 میلیون دالرى 

مدتى طوالنى پرفروش ترین فیلم تاریخ سینما بود.

«مت  دیمون»:

 پشیمانم پیشنهاد بازى در «آواتار» را نپذیرفتم
» که تا » ک

 مجله  

ن فیلم 
«جیمز
مشهور

قش را 

سید. سی
 نه به ما نه

یمز  جیمز
ردان 
فت 

رى 
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مهدى کیانى در مورد اتفاقات دیدار برابر خرم آباد و بازیکنى حرف مى زند که 
در طول بازى به او بى احترامى کرده است.

مهدى کیانى در مورد پیروزى 3 بر صفر ســپاهان در جام حذفى مقابل خیبر 
خرم آباد گفت: واقعاً مقابل تیم هاى لیگ دویى و لیگ یکى فوتبال بازى کردن 
خیلى سخت است، چون انگیزه هاى زیادى دارند و بازیکنان خوب و با کیفیتى 
در این تیم ها مى توان پیدا کرد، تا به تیم هاى دیگر کمک کنند. خدا را شکر 

توانستیم این بازى را با برد تمام کنیم.
سئوال بعدى از کیانى در رابطه با جو ورزشگاه تختى خرم آباد بود که در طول 
بازى مدام به تشویق کاپیتان سپاهان مى پرداختند. شماره 6 طالیى پوشان 
در این رابطه مى گوید:  خب من لک زبان هســتم و بچــه نهاوند. از قبل که 
مى خواســتیم به خرم آباد برویم، خیلى خوشــحال بودم که همزبان هایم را 
مى بینم. من همیشــه تعصب لرها و لک ها را دارم. باید از آنها تشکر کنم که 
من را تشویق کردند؛ با این حال شعارها و حرف هایى هم از سوى عده اى کم 

شنیده شد که در شأن و شخصیت مردم لرستان نیست.
در دیدار سپاهان و خیبرخرم آباد شــاهد درگیرى فیزیکى میان کاپیتان تیم 
میزبان و مهــدى کیانى بودیم. مهدى کیانى در مــورد این درگیرى اینگونه 
توضیح مى دهد: درگیرى آنچنانى نبود. اســمش (بازیکــن خیبر) را نمى 

دانم. دوباره مى گویم، من افتخار مى کنم که لر و لک هســتم و همشهرى 
هایم هرچقدر پیشرفت کنند، من خوشــحال مى شوم. ولى بعضى ها بدشان 
مى آید. ببینید تا کوچکى نکنید، بزرگ نمى شوید. من از همین زمین ها شروع 
کرده ام. اما بعضى ها سرشــان گیج مى رود؛ این بنده خدا از اول بازى توهین 
مى کرد. آخر بازى خیلى بد محبــى را زد و ممکن بود مصدومیت خیلى بدى 
براى او به وجود بیاورد. من باید از بازیکنانم دفاع کنم. بعد به او گفتم داداش 
آرام تر بازى کن، ممکن است رباطش پاره شود؛ گفت پاره بشه که بشه؛ به درك 
و شروع کرد به بى ادبى کردن. بعد هم دستش را آورد توى صورت من. دوست 
نداشتم بى ادبى کنم. دســتش را زدم کنار. من این کارها را بوسیدم، گذاشتم 

کنار و دنبال حاشیه نیستم.
کیانى حرف هایش در مورد بازیکن خیبر را از ســر گرفت و گفت: کار این آقا 
خیلى ها را زیر سئوال مى برد. او به بچه هاى ما در زمین در طول بازى مدام بى 
ادبى مى کرد. ما همیشه به بزرگ تر از خودمان احترام مى گذاریم. من کوچکى 
کرده ام، تا بزرگ شده ام ولى بعضى ها حسادت مى کنند. خیلى بى ادبى کرد؛ 

کوه به کوه نمى رسد ولى آدم به آدم مى رسد؛ این آقا را دوباره مى بینم.
کاپیتان سپاهان که از رفتار بازیکن خیبر ناراحت بود، حرف هایش را در مورد 
او و بى احترامى اش اینگونه ادامه داد: من تا حاال در زندگى ام به کســى باج 

نداده ام. شانس آورد که در شهر خودش بود و به احترام همشهرى هایم سکوت 
کردم. آن چیزى که شایســته خودش و خانواده اش بود به من گفت. خیبرى 
ها تیم خوبى داشتند ولى تیمى که مى خواهد پیشــرفت کند باید بازیکنانى 
داشته باشد که در شأن و شــخصیت تیم بازى مى کنند، تا از آنها به نیکى یاد

 شود.
کیانى افزود: هر جا نشستم گفته ام بچه نهاوند هستم و تعصب هر چه لک و لر 
بوده را کشیده ام. خادمى (مربى خیبر) زنگ زد و معذرت خواهى کرد ولى امثال 
این آقا فوتبال را زیر سئوال مى برند. من همیشه حرف هایم را در زمین زده ام و 
وظیفه ام این است که از بازیکنان تیمم دفاع کنم. محبى جوان آینده دارى است 

و مصدومیت او خبر بدى است. من هیچ وقت باج نمى دهم.
از کیانى در مورد تعصبش به همشهرى ها و همزبان هایش پرسیدیم. او بیان 
کرد: همیشه تعصب همشهرى ها و همزبان هایم را کشیده ام و مى کشم. اولین 
تعطیلى که داریم، مى روم خدمت پدر و مادر و همشهرى هایم. تا همین چند 
وقت پیش همه فکر مى کردند، من ت رکم. همیشه نان و نمکى که مى خوردم 
را پایش هستم ولى اگر کسى بخواهد نمک نشناســى کند مثل این آقا که با 
تکل مى خواهد زندگى حرفه اى یک فوتبالیســت جوان و آینده دار را خراب 

کند، باج نمى دهم.

مهدى کیانى: مگر آن آقا را دوباره نبینم
به من گفت به درك که رباطش پاره مى شه!

سرمربى استقالل از آن دســت مربیانى است که با 
ورودش به فوتبال ایران در تالش براى تغییر دیدگاه 
تاکتیکى بازیکنانش بود. آندره آ اســتراماچونى که با 
ســبک و ســیاق مربیان ایتالیایى نزدیک به سه ماه 
است زمام امور فنى اســتقالل را در دست گرفته در 
تمام این مدت تمرینات متنوعى براى شــاگردانش 
در نظر گرفت که بیشــتر این تمرینات براى آبى ها 

تعجب آور بود.
اســتراماچونى که با وجود این تمرینات در نتیجه 
گیرى چندان موفق ظاهر نشــده بود با پافشارى 
روى افکار خود همچنان بر انجام تمرینات براى 
تغییر دیدگاه ها تالش کــرد و از چند بازى قبل 
دگرگونى گسترده اى در پالن تاکتیکى استقالل 

ایجاد کرد.
در این دگرگونى پست بازیکنان هم با تغییرات زیادى 

روبه رو و شرح وظایف به صورت کامل تغییر کرد تا 
تعدادى از آنها با سردرگمى زیادى روبه رو شوند از جمله 
یکى دو بازیکن که در آنالیزهاى صورت گرفته نشان 

دادند هنوز انتظارات کادر فنى را برآورده نکرده اند.
از همین رو سرمربى اســتقالل که از نوع فوتبال این 
بازیکنان ناخشنود بود در یکى از جلسات تمرینى هفته 
پیش با اولتیماتوم نسبت به عملکرد فنى مدعى شد از 
بازیکنى که به جاى بازیسازى فوتبال «بزن زیرش» 
را ارائه بکند، خوشش نمى آید. چون از این مدل بازى 
کردن تنفر دارد و براى او تهوع آور است. شنیده مى شود 

اگر بازیکنانى که استراماچونى به آنها بابت نوع فوتبال شان 
هشــدار داده در بازى هاى آتى خواسته هاى او را برآورده 

نکنند، از ترکیب خارج مى شوند.

نشریه معتبر پرتغالى «جوگو» به عملکرد خوب نیازمند اشاره کرده که در فصل 
جدید با مربیگرى تاوارس به نمایش هاى خوب خود ادامه مى دهد. این نشــریه 

نوشت:
روى تاوارس فصل گذشــته به همراه امیرقلعه نویى از ذوب آهن به ســپاهان 
نقل مکان کرد و در لیگ نوزدهم دومین فصل حضورش در ســپاهان را تجربه 
مى کند. تاوارس که توســط اولیویراى پرتغالى به تراکتور آورده شــد و سپس 
با امیرقلعه نویى به حضــورش در ایران ادامه داده، توانســته بــا تمریناتى که 
براى دروازه بــان هایش ترتیب مى دهد، در هر ســه تیم تراکتــور، ذوب آهن 
و ســپاهان، شــرایط خوبى در خــط دروازه تیم هایــش رقم بزنــد. در فصل 
جدید فوتبال اروپــا، دو بازیکــن از فوتبال ایــران یعنى مهــرداد محمدى و 

مهدى طارمى به لیگ پرتغال اضافه شده اند و اتفاقًا نمایش هاى بسیار خوبى در 
تیم هاى خود داشته اند.

درخشش ایرانى هاى لیگ پرتغال و همینطور پرتغالى فوتبال ایران یعنى مربى 
گلرهاى سپاهان سبب شده تا نشریه پرتغالى «جوگو» به سراغ تاوارس برود و از او 
در مورد شرایطش در ایران بپرسد و همینطور اطالعاتى در مورد بازیکنان ایرانى 

در اختیار آنها قرار بدهد.
تاوارس در این مصاحبه در رابطه با شرایط نیازمند و موفقیت هاى او در سپاهان 
صحبت کرده و بخشى از حرف هایش نیز به مهرداد محمدى اختصاص دارد که 
سال گذشته در سپاهان بازى مى کرد و از این تیم به فوتبال اروپا رسید و امسال 

 در تیم ریوه آ بازى مى کند.

«جوگو»، سپاهانى ها را معروف کرد

سرمربى استقالل از آن دســت مربیانى است که با 
ورودش به فوتبال ایران در تالش براى تغییر دیدگاه 
تاکتیکى بازیکنانش بود. آندره آ اســتراماچونى که با 
ســبک و ســیاق مربیان ایتالیایى نزدیک به سه ماه 
است زمام امور فنى اســتقالل را در دست گرفته در 
تمام این مدت تمرینات متنوعى براى شــاگردانش 
ا ها در نظر گرفت که بیشــتر این تمرینات براى آبى

تعجب آور بود.
اســتراماچونى که با وجود این تمرینات در نتیجه 
گیرى چندان موفق ظاهر نشــده بود با پافشارى 
روى افکار خود همچنان بر انجام تمرینات براى 
تغییر دیدگاه ها تالش کــرد و از چند بازى قبل 
دگرگونى گسترده اى در پالن تاکتیکى استقالل 

ایجاد کرد.
در این دگرگونى پست بازیکنان هم با تغییرات زیادى 

روبه رو و شرح وظایف به صورت کامل تغییر کرد تا 
تعدادى از آنها با سردرگمى زیادى روبه رو شوند از جمله 
یکى دو بازیکن که در آنالیزهاى صورت گرفته نشان 

دادند هنوز انتظارات کادر فنى را برآورده نکرده اند.
از همین رو سرمربى اســتقالل که از نوع فوتبال این 
هفته بازیکنان ناخشنود بود در یکى از جلسات تمرینى ه
پیش با اولتیماتوم نسبت به عملکرد فنى مدعى شد از

بازیکنى که به جاى بازیسازى فوتبال «بزن زیرش» 
را ارائه بکند، خوشش نمى آید. چون از این مدل بازى 
کردن تنفر دارد و براى او تهوع آور است. شنیده مى شود 

اگر بازیکنانى که استراماچونى به آنها بابت نوع فوتبال شان 
هشــدار داده در بازى هاى آتى خواسته هاى او را برآورده 

نکنند، از ترکیب خارج مى شوند.

بزن زیرش
 تهوع آوره

سعید نظرى

پس از اتفاقات روى داده و کوچ دســته جمعى سپاهانى ها 
به همراه سمیه شهبازى به آذرخش کردستان، زردپوشان 
اصفهانى ســکان هدایت تیمشــان را به بیان محمودى

 دادند.
پنج شــنبه هفته پیش سپاهانى ها روز شــلوغى را پشت 
سرگذاشتند که بیشتر بازیکنان جذب شده همراه محمودى 

از ذوب آهن به این تیم نقل مکان کردند.
بازیکنان و کادر جدید که با سپاهان 
قرارداد بستند:  ساره پورحیدر، 
پریســا گراونــدى، 

صفورا جعفرى، رقیه شهبازى، ســیما محمدپور، فاطمه 
متولى، سحر رمضانى، مینا امینى، سمیه مصطفى پور، یلدا 
کیانى و نگین زندى هفته پیش با حضور در هیئت فوتبال 
قرارداد خود را با سپاهان به ثبت رساندند.  همچنین فروزان 

 ، ن مهناز شاهمرادى، نجمه محققیا
لطیفــى، شــقایق 
روزبهــان، مریــم 
رهیــده و فرنوش 
اکبرى قرارداد خود را 
با سپاهان تمدید کردند.

کلى دختر سپاهانى شدند! در چارچــوب رقابت هاى هفتــه دوم لیگ 
قهرمانــان اروپــا در گروه G، تیــم زنیت 
سنت پترزبورگ که مثل دیدار با لیون سردار 
آزمون را به عنوان مهاجــم نوك در ترکیب 
داشت،  در ورزشگاه گازپروم آرنا مقابل بنفیکا 

پرتغال قرار گرفت.
زنیت در شروع مسابقه نبض بازى را در دست 
داشت اما در ادامه بنفیکا توپ و میدان را در 
اختیار گرفت ولى در حالــى که تیم پرتغالى 
ســوار بر میدان بود، روى اشتباه خط دفاعى 
این تیم و پاس اوزدوئف، آرتم زیوبا در دقیقه 
21 گلزنى کرد و یاران آزمون را پیش انداخت. 
زنیت که در نیمه دوم نیز سوار بر بازى بود، در 
دقیقه 70 با گل به خودى روبن دیاز اختالف 
را بیشتر کرد تا امیدهاى بنفیکا صفر امتیازى 
براى کسب امتیاز در روســیه کمرنگ تر از 

قبل شود.
در دقیقه 78 اوزدوئف پــاس بلند زیبایى از 
میانه زمین فرستاد تا حمله خطرناکى براى 
زنیت ســنت پترزبورگ شــکل بگیرد که با 
رها کردن توپ توســط زیوبا، سردار آزمون 
در موقعیــت گلزنى قرار گرفــت و با دریبل 
اودیسیاس والچودیموس، گلر بنفیکا، بدون 
نگاه کردن به دروازه خالى و به سبک فیرمینو 
ستاره برزیلى لیورپول گل سوم تیمش را به 

ثمر رساند.
ســردار آزمون ســه دقیقــه پــس از این 
گل به عنــوان ســومین تعویضــى زنیت 
ســنت پترزبورگ جاى خود را به الکســاندر 
اروخیــن داد که خروج او براى تیم روســى 
خوش یمن نبــود و در دقیقه 85 بنفیکا یکى 
از گل هاى خورده را توســط رائول د توماس 

جبران کرد.
در نهایت یاران آزمون موفق شدند به برترى 
3 بر یک خانگى مقابل بنفیکا برســند تا 4 
امتیازى شــود و با احتســاب گل زده بیشتر 
نســبت به لیون 4 امتیازى کــه تفاضلش 
همانند زنیت 2+ اســت ولى یک گل کمتر 
به ثمر رسانده، در صدر جدول گروه G لیگ 

قهرمانان اروپا قرار بگیرند.
سردار آزمون که در اولین بازى این رقابت ها 
برابر لیون فرانسه یک گل زیبا به ثمر رسانده 
بود، با بــاز کــردن دروازه بنفیــکا پرتغال، 
چهارمین گل خــود در تاریخ لیگ قهرمانان 
اروپا را به ثمر رســاند تا باالتر از على دایى 
و مهدى مهدوى کیا کــه پیش از این در این 
مسابقات سه  گل زده بودند، تبدیل به بهترین 

گلزن ایرانى تاریخ لیگ قهرمانان شود.

سردار از همه ایرانى ها عبور کرد
 مرحله یک شــانزدهم نهایى جام حذفى ایران به پایان رسید.در 
این دوره برخالف سال هاى اخیر شگفتى هاى مهمى رقم نخورد. 
فوالد خوزســتان تنها تیم لیگ برترى بود که توســط یک تیم از 
دسته پایین تر حذف شــد. به غیر از این بازى، در سایر دوئل هاى 
لیگ برترى ها با تیم هاى دســته هاى پایین تر این لیگ برترى ها 
بودند که موفق تر عمل کردند. البته بر اساس قرعه در چهار بازى 
مرحله یک شــانزدهم نهایى دو تیم لیگ برتــرى به مصاف هم 
رفتند که این دوئل ها باعث شــد تا چهار تیم نســاجى مازندران، 
ماشین سازى تبریز، پارس جنوبى جم، گل گهر سیرجان خیلى زود 

از گردونه جام حذفى کنار بروند.
■ ترکیب 16 تیم حاضر در مرحله یک هشتم نهایى

لیگ برتر: پرسپولیس، سپاهان، پیکان، شاهین بوشهر، استقالل، 
ذوب آهن، ســایپا، صنعت نفت آبادان، تراکتور، شهرخودرو و نفت 

مسجدسلیمان.
لیگ دسته اول: فجرسپاسى شیراز، مس کرمان و نود ارومیه.

لیگ دسته دوم: شهردارى ماهشهر.
لیگ دسته سوم: استقالل ماهشهر.

■ صعود تیم دسته سومى استقالل ماهشهر به یک هشتم نهایى 
از اتفاقات عجیب جام حذفى است. این تیم چهار مرحله باال آمده 
و حاال در جمع 16 تیم برتر جام حذفى اســت. این تیم در مراحل 
قبلى دو تیم دسته پایینى را حذف کرد، یک حریفش هم انصراف 
داد و به یک شانزدهم نهایى رسید و حریف مس نوین کرمان شد. 
اســتقالل ماهشــهر، مس نوین کرمان که یک تیم دسته دومى 
اســت را در خانه برد و خود را در جمع بزرگان جــاى داد. به این 
ترتیب یک تیم از سطح چهارم فوتبال ایران به یک هشتم نهایى

 رسید.
■ در مرحله یک هشتم نهایى دو تیم دسته دومى هم دیده مى شود. 
در مرحله یک هشــتم نهایى جام حذفى با دو نماینده قدرتنمایى 

خواهد کرد.
■ برخالف سال گذشته تیم هاى دســته اولى نتوانستند به خوبى 
خود را به یک هشــتم نهایى برســانند و تنها فجــر، مس و نود 
ارومیه از یک شــانزدهم عبور کردند. نود و مــس از قرعه خوبى 
بهره بردند. فجر اما دســت بــه کار بزرگى زد و فــوالد را حذف 
کرد. در فصل گذشــته تیم دســته دومى داماش گیالنیان موفق 
شد به فینال برســد و این توقع ایجاد شــده بود که در این فصل 
هم تیم هاى غیــر لیگ برترى حریفــان نامدار خــود را غافلگیر 

کنند.
باتوجه بــه اینکه مرحله بعــدى جام حذفى قرعه کشــى خواهد 
شــد احتمال شــکل گرفتن دوئل هاى بزرگ وجــود دارد. هیچ 
تیم بزرگى حذف نشــده و احتمال برخورد مدعیــان به یکدیگر 
وجود خواهد داشت. قرعه کشــى دور بعدى امروز انجام مى شود 
و بازى ها هم قــرار اســت در روزهــاى 24 و 25 مهــر برگزار

 شوند.

خیلى خبرى از شگفتى نبود
  تا حاال

محمد احمدى
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مزایده
شعبه هفتم اجراى احکام شوراى حل اختالف اصفهان، در خصوص پرونده کالسه 976017 
ش 7/ا/ا/م ش له آقاى روح اله فیروزبخش و علیه محمد کاظمى به آدرس اصفهان- خ امام 
خمینى عاشق آباد- خیابان گلزار شــهدا- کوچه مخابرات- کوچه شهید ابراهیمى- داخل 
کوچه درب 8 سمت چپ کدپستى 8195659741، بابت محکوم به و هزینه هاى اجرایى به 
مبلغ 349/047/818 ریال و نیم عشر 17/452/390 ریال مى باشد که اموال به شرح یک 
دستگاه روکش چوب و نئوپان به طول حدود 7 متر و عرض کارکرد 140 تا 120 سانتیمتر 
به رنگ نارنجى و داراى پمپ واکیوم با الکترو موتور به توان 2/2 کیلووات) و دور 2850 دور 
در دقیقه و با مارك کیان پارس و مخزن خأل آب و همچنین المنت هاى گرم کننده (دمتر) 
همراه با تابلوى برق و کلیه تجهیزات مربوطه و سال ساخت 1395 شمسى ساخت کارخانه 
نوین چوب (SCH Nell) که قیمت پایه باتوجه به فاکتورهــاى مؤثر و لحاظ نمودن کلیه 
عوامل و با توجه نوع و کیفیت دستگاه زمان ساخت و لوا زم تجهیزات به مبلغ 260/000/000 
ریال دویست و شصت میلیون ریال مى باشــد که مورد اعتراض هیچ یک از طرفین قرار 
نگرفته است در نظر دارد جلسه ى مزایده ایى در مورخ 98/7/30 در ساعت 12- 11 صبح در 
محل اجراى احکام واقع در خیابان آتشگاه روبروى پمپ بنزین ساختمان شماره 2 شوراى 
حل اختالف اصفهان برگزار مى گردد طالبین شرکت در جلسه ى مزایده مى توانند با واریز 
ده درصد از مبلغ پایه پنج روز قبل از جلسه ى مزایده به شماره حساب 2171350205001 
بانک ملى و ارائه آن فیش به اجراى احکام از اموال بازدید نمایند. پیشنهاد دهنده ى باالترین 
قیمت برنده مزایده خواهد بود. م الف: 593442 قاســمى- مدیر اجراى احکام شوراى حل 

اختالف اصفهان /6/370
مزایده اموال غیرمنقول

اجراى احکام حقوقى شعبه سیزده اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده 
اجرایى کالسه 960977 ج/13 له خانم شراره مددیان چالشترى و علیه آقاى محمودرضا 
جهان نما مبنى بر مطالبه مبلغ 600 عدد ســکه بهار آزادى کــه در روز مزایده ارزیابى مى 
گردد و ســایر مطالبات بابت محکوم به در تاریخ 98/8/6 روز دوشنبه ساعت 11 صبح در 
محل اجراى احکام دادگســترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 18 جهت فروش 1- شش 
دانگ پالك ثبتى 21961 فرعــى از 2250 اصلى بخش 6 اصفهــان 2- امتیاز یک واحد 
آپارتمان به شــماره 240 جزء پالك ثبتى 13041 فرعى از 11896 فرعى از 4999 اصلى 
بخش 5 اصفهان متعلق بر شرکت تعاونى ارتش جمهورى اسالمى به صورت سه دانگ آن 
حبه مشاع از 72 حبه شش دانگ ملکى به پالك ثبتى شماره فوق با مشخصات مندرج در 
نظریه کارشناسى که ذیًال درج شده است ملکى محمودرضا جهان نما و اکنون در تصرف 
مستأجرین مى باشد توسط کارشناس رسمى دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى شده و نظریه 
وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز 
قبل از جلسه مزایده به نشانى فوق مراجعه و از ملک بازدید و در روز مزایده با همراه داشتن 
10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در 
جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. هزینه 
هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشد و مابقى ثمن را ظرف حداکثر یک ماه پرداخت 
واال ده درصد واریزى به نفع دولت ضبط خواهد شد. اوصاف ملک مورد مزایده: مشخصات 
ملک اول: به آدرس: اصفهان- سپاهان شهر- خیابان توحید- خیابان سعادت- نبش کوچه 
ابوذر یک- مجتمع مسکونى مریم طبقه ســوم جنوب غربى واحد 308 میباشد ملک فوق 
یک باب آپارتمان 2 خوابه با مساحت اعیانى 109/23 مترمربع با قدمت ساخت 22 سال به 
شماره پالك فرعى 21961 و شماره پالك اصلى 2250 و شماره صفحه 240 و شماره دفتر 
231 بخش شش اداره ثبت اصفهان که شش دانگ آن متعلق به آقاى محمود رضا جهان 
نما میباشد آپارتمان فوق با اســکلت بتنى سقف تیرچه بلوك و نماى خارجى آجرى- درب 
هاى داخلى و کمد چوبى- بدنه گى پرداختى نقاشــى شده- آشپزخانه بدنه تا 40 سانتیمتر 
مانده به سقف کاشى با کابینت MDF و پشت کابینت پایین پالستر سیمان سفید پنجره ها 
upvc- کف ها همه سرامیک- داراى سرویس کامل- سیستم گرمایش پکیج و رادیاتور- و 

سیستم ســرمایش کولر آبى انشعابات برق مستقل، آب و گاز مشــترك با پارکینگ 12/5 
مترمربع و انبارى 5/97 مترمربع و بدون آسانســور میباشد. نظریه کارشناسى ملک اول: با 
توجه به موقعیت محل و قدمت ساخت و قیمت متعارف روز و کلیه جهات و عوامل موثر در 
قضیه و داشتن مســاحت اعیانى 109/23 مترمربع قیمت پایه هر مترمربع 40/000/000 

ریال و کل ارزش شش دانگ آپارتمان فوق بالغ بر 4/369/200/000 ریال (چهار میلیارد و 
سیصد و شصت و نه میلیون و دویست هزار ریال) تعیین و اعالم مى گردد. مشخصات ملک 
دوم: به آدرس: اصفهان شهرك ولى عصر- خیابان علوى همایونى- خیابان هدایت- کوچه 
شماره 14 پالك 240 میباشد. ملک فوق یک باب منزل مسکونى با مساحت عرصه حدود 
171 مترمربع با قدمت ساخت 8 سال و مســاحت اعیانى حدود 335 مترمربع در سه طبقه 
شامل (طبقه همکف با کد منهاى 60 - به مســاحت 70 مترمربع و طبقه اول 90 مترمربع 
و طبقه دوم 90 مترمربع و طبقه سوم بصورت ســوئیت 85 مترمربع) بدون سند و بصورت 
قولنامه اى که 3 دانگ آن متعلق به آقاى محمود رضا جهان نمــا و 3 دانگ آن متعلق به 
خانم شراره مددیان میباشد. مشخصات کلى طبقات مشابه بوده و بصورت اسکلت بتونى و 
سقف تیر بلوك- نما سنگ- دربها رینجرهاى خارجى الومینیومى با شیشه دو جداره و درب 
داخل چوبى- کفها همه سرامیک- بدنه دیوار اندود گچ پرداختى نقاشى شده و سقف کاذب 
کناف و نور مخفى- بدنه آشپزخانه تا سقف کاشى با کابینت MDF - داراى سرویس کامل و 
انشعابات آب مشترك، کنتور برق 3 عدد، کنتور گاز 3 عدد مستقل- سیستم گرمایش پکیج با 
رادیاتور و سیستم سرمایشى کولر آبى و کولر اسپیلت دستگاه پله نرده استیل و بدنه سرامیک 
و بدون آسانسور میباشند. نظریه کارشناسى ملک دوم: با توجه بدون سند و بصورت قولنامه 
اى بودن و موقعیت محل و قدمت ساخت و قیمت متعارف روز و کلیه جهات و عوامل موثر در 
قضیه و داشتن با مساحت عرصه حدود 171 مترمربع و مساحت اعیانى حدود 335 مترمربع 
کل ارزش شش دانگ منزل فوق بالغ بر 150/000/000/000 ریال (پانزده میلیارد ریال) 
تعیین و اعالم مى گردد مطابق استعالم انجام شده از شرکت تعاونى مسکن مرکز آموزش 
توپخانه اصفهان پس از فروش انتقال آن به برنده مزایده بالمانع خواهد بود و پالك 21961 
فرعى از 2250 اصلى بخش 6 اصفهان مطابق نامه شرکت مرتهن از رهن خارج شده است. 

م الف: 598319 مدیر و دادورز اجراى احکام حقوقى اصفهان /7/119
مزایده اموال غیرمنقول

اجراى احکام حقوقى شعبه سوم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده 
اجرایى کالسه 980181 ج/ســوم له خانم بهاره قاضى زاهدى و علیه خانم وجیهه نادرى 
مبنى بر فروش پالك ثبتــى 19 فرعى از 3443 اصلى بخش 5 اســتان اصفهان در تاریخ 
98/8/11 ساعت 12 صبح در محل اجراى احکام دادگسترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 
18 جهت فروش ششدانگ ملکى به پالك ثبتى شماره فرعى با مشخصات مندرج در نظریه 
کارشناسى که ذیًال درج شده است ملکى طرفین و اکنون در تصرف استیجارى مستاجر دارد 
مى باشد توسط کارشناس رسمى دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى شده، نظریه وى مصون از 
تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز  قبل از جلسه 
مزایده به نشانى فوق مراجعه و از ملک بازدید و در روز مزایده با همراه داشتن ده درصد بها به 
صورت نقد و یا چک تضمین شده بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در جلسه مزایده 
شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. هزینه هاى اجرایى 
بر عهده محکوم علیه مى باشد و مابقى ثمن را ظرف حداکثر یک ماه پرداخت و اال ده درصد 
واریزى به نفع دولت ضبط خواهد شد. اوصاف ملک مورد مزایده: ساختمان مورد نظر یک 
آپارتمان داراى 5 طبقه روى پیلوت با نماى آجرى با درب ورودى فلزى دو نبش که ملک 
مورد نظر در طبقه 5 واقع بود ساختمان داراى آسانســور و راه پله با کف سنگ و نرده هاى 
فلزى مى باشد. کف پیلوت سنگ و موزاییک مى باشد. هر طبقه داراى یک واحد و آپارتمان 
مورد نظر داراى دو خواب با کف سرامیک و دیوارها با پوشش گچ و رنگ شده که هر دو داراى 
پنجره به کوچه و نور از خیابان و کوچه مى گرفتند. یکى از خوابها داراى کمد جوبى مى باشد. 
کلیه پنجره ها آلومینیومى و شیشه دو جداره مى باشند. داراى یک هال با پنجره مشرف به 
خیابان و داراى یک تراس با کف سنگ حدود 2 متر مربع و داراى یک آشپزخانه اُپن با کابینت 
زمینى و دیوارى ام دى اف و داراى سرویس بهداشتى و حمام با کف و دیوار سرامیک که هر 
دو نور از کوچه مى گیرند. کلیه دربهاى داخلى چوبى و داراى چهارچوب فلزى مى باشــند. 
داراى یک انبار واقع در همکف و پیلوت و یک پارکینگ واقع در همکف داراى اشــتراکات 
آب برق و گاز، اسکلت ساختمان بتن آرمه و سقف تیرچه بلوك و داراى مساحت 140/68 
مترمربع سیستم سرمایشى کولر آبى گرمایشى رادیاتور و پکیج مى باشد. مطابق استعالم 
انجام شده خانم قاضى زاهدى یک دانگ مشاع و خانم نادرى 5 دانگ مشاع مالک بوده و 
وفق ماده 1 آیین نامه افراز و فروش امالك مشاع وجوه حاصل از فروش پس از کسر هزینه 
عملیات اجرایى به نسبت سهم هر یک از مالکین تقسیم خواهد شد. ب) نظریه کارشناسى: با 

توجه به موارد فوق و میزان عرصه و اعیانى و مشاعات و موقعیت جغرافیایى ملک و کاربرى 
آن و استحکام و متریال استفاده شده و انشــعابات و عمر بنا، ارزش ششدانگ ملک مذکور 
شــامل عرصه و اعیانى و عرف بازار تقریبًا برابر 11/250/000/000 ریال (یک میلیارد و 
یکصد و بیست و پنج میلیون تومان) برآورد مى گردد. ارزش یک دانگ آپارتمان مزبور برابر 
با 1/875/733/333 ریال مى باشد. م الف: 613809 مدیر و دادورز شعبه اول اجراى احکام 

دادگاه شهرستان اصفهان /7/232
مزایده

اجراى احکام شعبه 17 مدنى اصفهان در نظر دارد مزایده اى با مشخصات زیر برگزار نماید. 
پرونده کالسه 970914 ج 17 محکوم له: خانم سکینه کریمى نیسیانى فرزند غالمرضا و 
محکوم علیه: حمید خلیلى فرزند رمضانعلى اوصاف مورد مزایده طبق نظریه کارشناســى: 
ارزیابى اموال منقول سرامیک توفیقى، با مراجعه به محل انبار سرامیک هاى مورد نظر واقع 
در اصفهان، اتوبان فرودگاه، محله دینان، خیابان امام خمینى، انبار یاعلى حاضر و در حضور 
آقاى سعید محمدى انباردار و امین اموال نسبت به بازدید از 363/6 مترمربع سرامیک روشا 
50*25 بژ معرفى شده توسط ایشان در انبار مذکور اقدام گردید. پس از بررسى هاى الزم 
و در نظر گرفتن جمیع جهات و وضعیت روز بازار قیمت پایه هر مترمربع ســرامیک مذکور 
118800 ریال  و براى 363/6 مترمربع آن 43200000 ریال (چهل و سه میلیون و دویست 
هزار ریال) ارزیابى و بــرآورد مى گردد. زمان: 98/07/18 ســاعت 9 صبح مکان: خیابان 
جى- خیابان شهداى ستار- مجتمع قضائى شهید بهشتى- طبقه دوم- شعبه 17- اجراى 
احکام مدنى. طالبین خرید مى توانند 5 روز قبل از مزایده ضمــن هماهنگى با این اجرا از 
اموال دیدن کرده و با سپردن 10 درصد ارزش اموال به شماره حساب 2171290210008 
بانک ملى دادگسترى اصفهان و ارائه فیش به این اجرا در جلسه مزایده شرکت کنند. مزایده 
از قیمت پایه شروع مى شود. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. م الف: 

613454 دادورز اجراى احکام شعبه 17 مدنى اصفهان /7/252
فقدان سند مالکیت

شماره: 23013088- 98/7/8 سند مالکیت سى حبه مشــاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ 
پالك ثبتى 5149 واقع در بخش 4 ثبت در صفحه 521 دفتر 130 امالك ذیل ثبت 19977 
بنام سید ســعید صابرى (که ورثه وى با وکالت خانم فخرالســادات میر طاوس یان ورثه 
درخواســت المثنى نموده اند) ثبت و سند بشــماره چاپى 278992 صادر و تسلیم گردیده 
اکنون درخواست صدور سند مالکیت المثنى، ملک فوق را نموده است لذا مراتب به استناد 
تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى میشود چنانچه 
کسى مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود مى باشد از 
تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت 
یا سند معامله به این اداره تسلیم و رســید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند 
مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا 
در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت 
المثنى طبق مقررات خواهد شد. م الف: 614829 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك 

منطقه مرکزى اصفهان /7/253 
وقت اجراى قرار تحریر ترکه

مرجع رسیدگى: شعبه 20 شوراى حل اختالف اصفهان بدینوسیله اعالم مى نماید به موجب 
درخواست تحریر ترکه به طرفیت محمدعلى و سید احمد و سید محمو د و مسعود و سید على 
و زهره و مینا همگى شفیعى قرار تحریر ترکه مرحوم سلطان آقا صابرى و محمدعلى شفیعى 
طى شماره 970837 در شوراى حل اختالف شهید حججى صادر و وقت اجراى قرار ساعت 
16/30 روز 2 شنبه مورخ 98/8/27 تعیین گردیده است لذا از ورثه یا نماینده قانونى آن ها، 
بستانکاران و مدیونین به متوفى و کسان دیگرى که حقى بر ترکه متوفى دارند دعوت مى 
شود در موعد مذکور در محل این شورا واقع در شهرستان اصفهان با آدرس خ ارباب حاضر 
شوند عدم حضور مدعوین مانع اجراى قرار نخواهد بود. م الف: 614833 شعبه 20 شوراى 

حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /7/254
فقدان سند مالکیت

شــماره: 23013441 - 98/7/8 ســند مالکیت ششــدانگ پالك ثبتى 4529/4 واقع در 
بخش 2 ثبت در صفحه 23 دفتر 177 امالك بنام عباس صالحى ثبت و سند بشماره چاپى 
140053- 91- الف صادر و تسلیم گردیده که طى ســند رهنى در رهن بانک رفاه است 

اکنون وکالتا از طرف وى درخواست صدور ســند مالکیت المثنى (بموجب تفویض وکالت 
72967- 97/09/15 دفترخانه 55 اصفهان با وکالت خانم فاطمه احمدى درخواست المثنى 
شده)، ملک فوق را نموده است لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آئین 
نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى میشود چنانچه کسى مدعى انجام معامله نسبت به ملک 
مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز 
اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید 
اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد 
بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت 
یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد شد. م 
الف: 615175 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك منطقه مرکزى اصفهان /7/255

ابالغ اجراییه
شماره پرونده: 139604002003002571/1 شماره بایگانى پرونده: 9604301/1 شماره 
آگهى ابالغیه: 139803802003000229 تاریخ صدور: 1398/05/15 آگهى ابالغ اجرائیه 
پرونده شماره 139604181771000030- بدینوسیله به آقاى على افشارى فرزند پالونى 
به نشانى: اصفهان اصفهان خیابان امام خمینى محل فردوان کساره کوچه شهید دستغیب 
که برابر گزارش مأمور مربوطه آدرس متن سند شناسائى نگردیده و امکان ابالغ واقعى در 
آدرس اعالمى (اصفهان- زندان دستگرد قسمت کارگرى) به شما مقدور نگردیده ابالغ مى 
گردد که برابر سند ازدواج شــماره 1242- 1369/03/30 تنظیمى دفترخانه ازدواج شماره 
97 شهر اصفهان استان اصفهان بابت مهریه به شــرح (یک جلد کالم ا... مجید به هدیه 
یکهزار تومان و مهرالسنه حضرت زهرا (س) دویست شصت دو ریال نیم و مقدار پنج مثقال 
طالى ساخته شده هجده عیار مقوم بمبلغ بیست و پنج هزار تومان و مبلغ پنج میلیون ریال 
معادل پانصد هزار تومان پول رایج دولت جمهورى اسالمى ایران) به خانم زهرا زمین پرداز 
بدهکار مى باشید که بر اثر عدم پرداخت مهریه زوجه درخواست صدور اجرائیه نموده پس 
از تشریفات قانونى اجرائیه صادر و پرونده به شــماره 139604002003002571 در اداره 
اجراى اسناد رسمى اصفهان (شماره بایگانى 9604301 اصفهان) مطرح مى باشد لذا طبق 
ماده 18 آئین نامه اجرائى مفاد اسناد رسمى بشما ابالغ مى گردد از تاریخ انتشار این آگهى 
که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان 
درج و منتشر مى گردد، ظرف مدت بیست روز نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام و در غیر 
اینصورت بدون انتشار آگهى دیگرى عملیات اجرائى طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد 

شد. م الف: 614819 اسدى اورگانى- رییس اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان  /7/256
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به خواهان آقاى اصغر فتحیان  دادخواستى به خواسته 
مطالبه  چک به طرفیت خواندگان خانم معصومه کرکى عابد و آقاى على شایگان  به این 
شورا تقدیم نموده و به کالسه 98 / 186 ش 5 ح ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 22 / 8/ 98 
ساعت 45 / 4 عصر تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به استناد 
ماده 73 ق . آ. د . م از نامبرده دعوت مى شــود ، قبل از وقت رسیدگى جهت دریافت نسخه 
ثانى دادخواست و ضمائم به این شــورا مراجعه نماید درغیر اینصورت طبق مقررات حکم 
غیابى صادر خواهد شــد . 613492/م الف مدیر دفتر شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف 

شاهین شهر / 7/259 
حصروراثت 

مهین کارشناس نجف آبادى داراى شناسنامه شــماره 456 به شرح دادخواست به کالسه 
1142/98 از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنیــن توضیح داده که 
شادروان عبدالعباس سامرى بشناسنامه 1563 در تاریخ 84/10/23 اقامتگاه دائمى خود را 
بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. علیرضا سامرى ش ش 
1697 ، 2. حمید رضا سامرى ش ش 828 ، 3. پریسا سامرى ش ش 7859 ، 4. غالمرضا 
سامرى ش ش 1080132651 ، (فرزندان متوفى)، 5. مهین کارشناس نجف آبادى ش ش 
456 (همسر متوفى)، 6. قمر قاسمى نوآبادى ش ش 353 ( مادر متوفى ) متوفى به غیر از 
نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 614220/م الف 

رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد /7/260

رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجــارت اصفهان از 
تصویب و ابالغ افزایش قیمت نان در این استان خبر داد. 
ایرج موفق اظهــار کرد: افزایش قیمت نان در اســتان 
اصفهان در جلسه مشترك ستاد تنظیم بازار و کارگروه 
آرد و نان در اســتاندارى، مصوب و از هشتم مهر امسال 

ابالغ شد. 
در همین حال رئیــس اتاق اصناف اصفهــان در مورد 
افزایش قیمت نان مى گوید: بیش از سه تا پنج سالى است 
که دولت تالش کرد تا افزایش قیمت نان را براى مردم 
نداشته باشیم اما افزایش قیمت آب، برق، دستمزدها و 

سایر هزینه ها سربار واحدهاى نانوایى است.

رسول جهانگیرى افزود: براى اصالح قیمت ها حداقل ها 
لحاظ شــده و افزایش میانگینى حدود 30 تا 40 درصد 
براى نانوایى هاى یارانه اى و افزایش 15 تا 25 درصدى 
براى نانوایى هاى نیمه یارانه اى و آزادپز اعمال شــده 

است.
گفتنى است قیمت نان تافتون با آرد دولتى از 250 به 400 
تومان رسیده و قیمت همین نوع نان با آرد غیر یارانه اى 
از 550 به 700 تومان (نان ساده) و از 700 به 850 تومان 
کنجددار رسیده است. همچنین قیمت نان سنگک نیمه 
سهمیه اى ساده از 1100 به 1300 تومان و کنجد دار از 

1500 به 1800 تومان رسیده است.

رئیــس اداره فروش تلفــن ثابت مخابــرات منطقه 
اصفهان گفت: حدود 15 درصــد از تلفن هاى ثابت در 
این استان بدون کارکرد و استفاده است که باید نسبت 

به انتقال آنها به متقاضیان اقدام شود. 
مسیح محمدى در گفتگو با «ایرنا» افزود: درصد قابل 
توجهى از تلفن هــاى ثابت در اســتان اصفهان فقط 
کارکرد حداقل حق اشتراك (آبونمان) را دارد و مالکان 
از آنها استفاده نمى کنند. وى با بیان اینکه فقط هزینه 
آبونمان براى این تلفن ها منظور مى شود، اظهار کرد: 
الزم اســت مالکان این تلفن هــا در صورتى که هیچ 
نیازى به این خطوط ندارند نسبت به انتقال یا واگذارى 

حق اشــتراك آنها اقدام کنند تا افرادى که نیاز به این 
تلفن ها دارند از آن بهره مند شوند.

محمدى گفت: زیرســاخت هــاى خوبى بــا وجود 
همه مشــکالت و تحریم هــا در بخــش تلفن ثابت
 در اســتان اصفهــان از جمله ســرویس فیبرنورى 
تــا در  منزل (ftth) ایجاد شــده اســت. رئیس اداره 
فروش تلفــن ثابــت مخابــرات منطقــه اصفهان 
اضافه کرد: در این ســرویس امکان اســتفاده از خط

 تلفن ثابــت و فیبرنورى بــا پهناى باند بــاال به طور 
همزمان وجود دارد و زیرســاخت هــاى آن در حال 

گسترش در استان است.

 افزایش قیمت نان
 در اصفهان تا 40 درصد

15 درصد تلفن هاى ثابت 
در اصفهان بدون کارکرد است

شهادت فرمانده گروه تفحص 
فرمانده گروه تفحص لشکر 14 امام حسین علیه السالم 
بر اثر انفجار مین به جا مانده از دوران دفاع مقدس در 
منطقه پنجوین به شــهادت رسید. سرهنگ محمود 
توکلى از بعد از جنگ فرماندهى گروه تفحص لشکر 
14 را بر عهده داشت و موجب التیام مادران و بسیارى از 
خانواده هاى شهدا در تفحص فرزندان شهیدشان شد.

7 مصدوم در آتش سوزى 
خمینى شهر 

7 تن بر اثر آتش سوزى ســوله کارتن شرکت پمپ و 
کشت و صنعت اصفهان واقع در خمینى شهر مصدوم 
شدند. این حادثه ساعت 16 و 21 دقیقه روز چهارشنبه 
در این واحد تولیدى واقع در بلوار الغدیر خمینى شهر رخ 
داد و هفت مرد 25 تا 35 سال مصدوم شدند که پنج نفر 
از آنها به صورت ســرپایى درمان و دو نفر دیگر براى 
تکمیل مراحل درمانى به بیمارســتان آیت ا... اشرفى 

خمینى شهر منتقل شدند.

جمع آورى 400 متر تور ماهیگیرى 
محیط بانان اداره حفاظت محیط زیســت شهرستان 
گلپایگان 400 متر تور غیر مجاز ماهیگیرى را از داخل 
سد کوچرى گلپایگان کشف و جمع آورى کردند. گفتنى 
اســت؛ صید ماهى تنها با قالب آن هم در زمان  هاى 
مشخص و با مجوز ســازمان حفاظت محیط زیست 

مجاز است.

خبر

رئیس اداره بهداشــت و مدیریــت بیمارى هاى طیور، 
آبزیان، زنبورعسل و کرم ابریشم اداره کل دامپزشکى 
اصفهان گفت: از ابتداى آذر سال گذشته تاکنون هیچ 
مورد آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان در اســتان اصفهان 

ثبت نشده است.
مصطفى کردآبادى در نشست خبرى به مناسبت هفته 
ملى دامپزشکى در جمع خبرنگاران در اصفهان، با بیان 
اینکه کنترل مرغدارى هاى کشــور با چالش هایى رو 
به رو است تصریح کرد: تراکم واحدهاى مرغدارى در 
منطقه اصفهان و همچنین تبادالتى که از نظر خوراك 
طیور بین کشــورهاى مختلف وجود دارد، امر کنترل 

بیمارى هاى میان طیور را بسیار پیچیده کرده است.
رئیس اداره بهداشــت و مدیریــت بیمارى هاى طیور، 
آبزیان، زنبورعسل و کرم ابریشم اداره کل دامپزشکى 
اصفهــان اظهار کــرد: در اســتان اصفهــان بیش از 
2000 واحد مرغدارى وجود دارد کــه عمدتًا در مرکز 
و مناطــق با تراکم انســانى بــاال متمرکز شــده اند 
و همین امر کنتــرل بیمارى ها و کاهــش تلفات را با 
مشــکل مواجه مــى کنــد. وى افزود: طى یکســال 
گذشته در اســتان اصفهان، بیش از 65 میلیون قطعه 
جوجه ریزى در 3259 واحد مرغدارى ثبت شده و استان

 اصفهان از نظر تولید گوشت سفید جزو سه استان برتر 
کشور است.

کردآبادى  با اشاره به پرورش بوقلمون در استان، گفت: 
سال گذشــته 733 هزار بوقلمون پرورش یافت که با 
کسب رتبه نخست در کشــور، حدود نیمى از بوقلمون 

کشور در استان اصفهان تولید مى شود.
رئیس اداره بهداشــت و مدیریــت بیمارى هاى طیور، 
آبزیان، زنبور عسل و کرم ابریشم اداره کل دامپزشکى 
اصفهان در مورد مزارع مرغ تخمگذار و جوجه ها، گفت: 

حدود 12 میلیون تولید مرغ تخمگذار انجام شده است 
که این تراکم نیازمند نظارت و مدیریت بیشــتر است. 
کردآبادى با اشاره به افزایش ســاختار مرغدارى ها از 
دهه 60 تاکنون، تصریح کرد: در دو ســال اخیر پس از 

مواجهه با آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان، ممیزى مزارع 
با دقت بیشترى انجام شد که عالوه بر افزایش کیفیت 
تولیدات موجب کنترل بیمارى هــاى واگیر طیور نیز 
مى شود. وى افزود: بالغ بر هشــت میلیون ُدز واکسن
آنفلوآنــزاى فوق حاد پرندگان طى ســال جارى براى 
پیشگیرى از این بیمارى زده شد و تاکنون هیچ گزارشى 
از ابتال به این بیمارى در هیچیک از طیور داده نشــده 

است.
کردآبادى با بیــان اینکه بیش از 700 هــزار کلونى زنبور 
عســل در اســتان وجود دارد، اظهار کرد: بــا بارش هاى 
ســال جارى تولید عســل افزایــش یافتــه و کاهش 
بیمارى ها موجب صادرات عســل به دیگر کشــورها 

شده است.
 وى همچنین در خصوص آبزى پرورى در استان، گفت: 
اســتان اصفهان جزو مناطق کم برخوردار آبى کشــور 
اســت اما در این حوزه در شهرســتان هاى فریدونشهر 
و سمیرم مزارع خوبى وجود دارد. در این بخش نیز صادرات 
به خصوص در حوزه ماهیان زینتى در شهرســتان هاى 

کاشان، خمینى شهر و نجف آباد انجام مى شود.
رئیس اداره بهداشــت و مدیریــت بیمارى هاى طیور، 
آبزیان، زنبور عسل و کرم ابریشم اداره کل دامپزشکى 
اصفهان درخصوص تولید کرم ابریشــم در اســتان، 
گفــت: در نطنز منطقــه اى براى تولید کرم ابریشــم 
وجود دارد که خوشــبختانه امســال از نظــر بیمارى

 به جز چند مورد مســمومیت، بیمــارى خاصى ثبت 
نشده است.

 تراکم واحدهاى مرغدارى مشکل ساز شده است

مدیرعامل سازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى چالش کنترل بیمارى هاى طیور در اصفهان
اصفهان با ابراز تأســف از اینکــه در حادثه آتش 
ســوزى که در حاشــیه زاینده رود اتفاق افتاد ده 
اصله درخت کاج مشــهد و ده اصلــه درختچه در 
آتش سوخت، گفت: خوشبختانه با حضور به موقع 

نیروهاى آتش نشانى، حریق کنترل شد.
فروغ مرتضایى نژاد در گفتگو با «ایمنا» اظهار کرد: 
صبح  روز چهارشنبه در پارك ایثارگران حادثه آتش 
سوزى براى تعدادى از درختان حاشیه زاینده رود 
در حوالى پل غدیر اتفاق افتاد. وى افزود: با توجه 
به اینکه درختان کاج ُرزین دارند و قابل اشــتعال 
اســت، با برخورد تاج درختان در کنار هم و ممتد 
بودن آنها آتش بالفاصله منتقل و شعله ور مى شود 
اما با حضور به موقع نیروهاى آتش نشانى، حریق 

کنترل شد.
مرتضایى نژاد با اشاره به ده اصله درخت کاج مشهد 
و ده اصله درختچه اى که دچار حریق شــد، گفت: 
درختچه ها جایگزین و درختان کاج نیز بازکاشت 
خواهد شد.  وى تصریح کرد: کاج ها درختان همیشه 
سبز هستند، اگر درخت خزان کننده بود، سال آینده 
شــاخ و برگ جدیدى پیدا مى کــرد، اما اگر برگ 
درختان کاج و  ســوزنى برگ از بین برود، برگ ها 
بار دیگر و در کوتاه زمان ایجاد نمى شود و منظره 

نازیبایى به خود مى گیرد.
مدیرعامل سازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى 
اصفهان گفت: بررســى مى کنیم که تا حد امکان 
این درختان را حفظ کنیم اما درختان سوزنى برگ 
نه هرس پذیر بوده و نه ســریع برگ مجدد ایجاد 
مى کنند از این رو اگر منظره نازیبایى ایجاد کنند، 

درختانى را جایگزین آنها خواهیم کرد.

جزئیات آتش گرفتن
 20 اصله درخت
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ابالغ رأى 
شــوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالســه پرونده96/546 دادنامه 1477/96-
96/8/8 مرجع رسیدگى شــعبه پنجم شــوراى حل اختالف نجف آبادخواهان: قاسمعلى 
رحیمى نشــانى: نجف آباد- حاجى آباد خ امــام غربى مغازه جوشــکارى الیاس رحیمى 
خواندگان: 1- مهدى اکبرى نشانى: تهران – لویزان مجتمع پامچال کد پستى 8635811 
2- رسول زراعتى نشــانى اصفهان خ کاوه جنب ترمینال کاوه فروشــگاه رنگ فابریک 
اصفهان، خواسته: مطالبه گردشکار: پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کالسه فوق و طى 
تشریفات قانونى  و اخذ نظربه مشورتى اعضاء قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح 
زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى آقاى قاسمعلى رحیمى به 
طرفیت 1- مهدى اکبرى 2- رسول زراعتى به خواسته صدور حکم الزام خواندگان بصورت 
تضامنى به پرداخت وجه یک فقره چک بمبلغ شش میلیون و هفتصد هزار تومان به شماره 
179-13/24 مورخ 95/10/21 به انضمام هزینه هاى دادرسى و تاخیر تادیه شورا با توجه 
محتویات پرونده و اظهارات خواهان و مدارك تقدیمى ایشــان که همگى داللت بر بقاى 
اصول مستندات بقاى دین براشتغال ذمه خواندگان مى نماید و نظر به عدم حضور خوانده 
ردیف اول على رغم ابالغ قانونى و عدم ارائه الیحه توسط وى و با عنایت به اینکه خوانده 
ردیف دوم در جلسه حاضر گردیده است، لذا شورا دعوى خواهان را وارد و ثابت تشخیص 
و مستنداً به مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى  حکم بر محکومیت خوانده 
اول به پرداخت مبلغ شش میلیون و هفتصد هزار تومان بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 
دویست و بیست و پنج هزار تومان به عنوان هزینه هاى دادرسى و خسارات تاخیر و تادیه 
از زمان سررســید 96/3/3 لغایت اجراى حکم درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. و 

نسبت به خوانده ردیف دوم مســتنداً به ماده 315، قانون تجارت و نظر به اینکه خواهان 
ظرف فرجهء قانونى مقرر نسبت به ایشان اقدامى ننموده شورا حکم به رد دعوى خواهان 
صادر و اعالم مى نماید راى صادره غیابى و و از تاریخ ابالغ  ظرف مدت بیســت روز قابل 
واخواهى در این شورا و سپس ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم حقوقى 
دادگسترى نجف آباد مى باشــد.614249/م الف، قاضى شوراى حل اختالف شهرستان 

نجف آباد شعبه پنجم/ 7/261
 حصروراثت 

بتول جمشیدیان قلعه شاهى داراى شناسنامه شماره 1044 به شرح دادخواست به کالسه 
1148/98 از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نمــوده و چنین توضیح داده که 
شادروان مهدى گلشادى قلعه شــاهى بشناســنامه 1080705228 در تاریخ 98/4/22 
اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 
1. ناصر گلشادى قلعه شــاهى ش ش 31 (پدر متوفى ) ، 2. بتول جمشیدیان قلعه شاهى 
ش ش 1044(مادر متوفى) ، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى 
دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
واالگواهى صادرخواهد شــد. 614296/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل 

اختالف نجف آباد/ 7/262
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان مجتبى سفرى با وکالت مجتبى حقیقى دادخواستى به خواسته الزام خوانده مبنى بر 
مطالبه به طرفیت خوانده امید کولى وند به شوراى حل اختالف شعبه 2 حقوقى شهرستان 

نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شــماره 655/98 ثبت گردیده و وقت دادرسى 
به تاریخ 98/9/3 ساعت 09:30 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى 
آدرس و نشانى معینى نمى باشــد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 
قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى 
مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا 
مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى 
تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته ابالغ رسیدگى 
نموده و تصمیم شایســته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط 
یک نوبت درج خواهد شد. 614777/ م الف شــعبه 2 حقوقى  شوراى حل اختالف نجف 

آباد/ 7/263
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان مجتبى سفرى با وکالت مجتبى حقیقى دادخواستى به خواسته الزام خوانده مبنى 
بر مطالبه به طرفیت خوانده مسلم اسماعیل پور به شــوراى حل اختالف شعبه 2 حقوقى 
شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 656/98 ثبت گردیده و وقت 
دادرسى به تاریخ 98/9/3 ساعت 10  تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان 
داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 
73 قانون آیین دادرســى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى 
آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه 
شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم اقدام نماید و در جلسه 
دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى اســت درصورت عدم حضور شورا به خواسته ابالغ 

رسیدگى نموده و تصمیم شایســته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى 
باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 614778/ م الف شعبه 2 حقوقى  شوراى حل اختالف 

نجف آباد/ 7/264
 فقدان سندمالکیت

خانم سحر باران زاده تختى با ســتناد دو برگ استشهادیه محلى که هویت و امضاء شهود 
در دفترخانه 26 شــاهین شهر رسما گواهى شده است مدعى اســت سند مالکیت خود به 
شــماره چاپى 94061077/ ب را که به میزان سه دانگ مشاع از  ششــدانگ  به شماره 
پالك ثبتى 67978 / 301 واقع در بخش 16 حوزه ثبتى  اصفهان ( شــاهین شــهر ) به 
شــماره دفتر الکترونیک 139505302035004273 بنام خانم ســحر باران زاده تختى 
ثبت و صادر و تسلیم گردیده که بموجب سند صلح شــماره 19827 مورخ 9 / 4 / 1395 
دفترخانه 408 شاهین شهر به نامبرده انتقال شــده است و نیز بموجب سند شماره  7289 
مورخ 1391/11/26 دفترخانه 408 شاهین شهر به نفع بانک مسکن شعبه حافظ شاهین 
شهر در رهن قرار گرفته و معامله دیگرى هم انجام نشده  و نحوه گم شدن جابجائى اعالم 
شده ،طبق تبصره 5 ماده 120آق ث  چون درخواست صدور ســند المثنى گردیده ، طبق 
تبصره یک اصالحى ماده 120آ . ق . ث مراتب آگهــى مى گردد که هرکس مدعى انجام 
معامله یا وجود ســند مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشــار آگهى تا ده روز اعتراض خود را 
به این اداره اعالم و اصل ســند را ارائه نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه 
کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا درصورت اعتراض اصل سند 
ارائه نشود المثنى سند مرقوم صدر و به متقاضى تسلیم خواهد شد . 613803 /م الف ناصر 

صیادى – رییس اداره ثبت اسناد و امالك شاهین شهر/ 7/258 

از زمان هــاى قدیم در میان عموم مــردم این اعتقاد 
وجود داشت که مى توان سالمتى یک فرد را از طریق 
ناخن هاى آن فرد تشخیص داد. مردم معتقد بودن که 
یک ناخن سالم باید رنگ صورتى روشن و شفاف داشته 
باشد و اگر فردى ناخن هاى دســت و پا سالم داشت، 
نشان از ســالمتى فرد مى داده است. به همین علت 
در گذشته برخى از الك هاى ناخن فقط رنگ صورتى 
کمرنگ بوده و افراد براى تظاهر به سالمتى بدن از آن 
استفاده مى کردند.  اما در حال حاضر انواع الك هاى 
ناخن در رنگ ها و طرح هاى مختلــف در بازار ارائه 
مى شود که براى هر نوع سلیقه اى جوابگو است. در 
برخى از انواع الك هاى ناخن نیز  مواد ســمى افزوده 
مى شود. همانطور که همه ما مى دانیم نباید از الك 
ناخن بیش از حد اســتفاده کرد، چون استفاده بیش از 
حد باعث خشک شــدن و زرد شدن ناخن ها مى شود 
و در ضمن این نوع لوازم آرایشــى آسیب هاى جدى 
ترى به سالمتى افراد وارد مى کند. ما نمى خواهیم که 
شما الك ناخن را براى همیشه کنار بگذارید، ولى در 
این مطلب تأثیرات مخربى که مواد آن روى بدن شما 

خواهد گذاشت را بیان مى کنیم.
خطرات الك ناخن در سمیت آن نهفته است. بعضى 
از لوازم آرایشى مدرن شامل موادى است که مى توانند 

آسیب جدى به سالمت شما وارد کنند.

TPHP الك ناخن

تعدادى از مطالعات آزمایشــگاهى نشــان داده اند 
که TPHP باعث اختالل غدد درون ریز مى شــود. 
در مطالعات مربوط به حیوانات، این مســئله باعث 
مشکالت زایمان و رشد شده است. این ماده شیمیایى 
به عنوان پالستیسیزر در الك ناخن عمل مى کند، که 

آن را انعطاف پذیرتر و بادوام مى کند.

تولوئن 
یک حّالل اســت که ناخن ها را یکدست مى کند و 
رنگدانه آن را حفظ مى کنــد. تولوئن مى تواند روى 
سیستم عصبى مرکزى تأثیر بگذارد وباعث اختالالتى 
در بارورى مى شود، همچنین سردرد، ضعف، غش و 
حالت تهوع از آســیب هاى احتمالى استفاده از الك 

ناخن است.

نیتروسلولوز الك ناخن
همان اجزاى مورد استفاده در رنگ خودرو، همچنین در 
برخى مواد منفجره مانند آتش بازى و دینامیت. با این 
حال، این ماده شیمیایى بیش از حد سمى نیست، اما 

مى تواند موجب سمى شدن اندام ها شود. 

بوتیل/ اتیل استات الك ناخن
این ماده شیمیایى بســیار قابل اشتغال است و وقتى 
استنشاق یا بلعیده مى شــود، سمى است. همچنین 
مى تواند به طور جدى به اندام هاى داخلى در طوالنى 
مدت آسیب برساند (مثًال زمانى که به مدت چند ماه یا 

چند سال بدون وقفه الك دارید).

فرمالدئید
یک گاز بى رنگ است که به افزایش ماندگارى پولیش 
کمک مى کند. اگر از آلــرژى رنج مى برید، تماس با 
فرمالدئید مى تواند باعث درماتیت و سوختگى هاى 
احتمالى شیمیایى شود. در موارد شدیدتر، این بیمارى 
باعث ایجاد اختالالت ریتم قلب، تشــنج و سرطان 

مى شود.

دیبوتیل فتاالت
به عنوان عطر الك استفاده مى شود. وجود این مؤلفه 
خطرناك ممکن است باعث اختالالت غدد درون ریز، 

بیمارى هاى زنان و زایمان و دستگاه تنفسى شود.

پارابن در الك ناخن
انواع مختلفى از پارابن ها وجود دارند که مى توانند در 
تولید الك مورد استفاده قرار گیرند و باید از آنها اجتناب 
شــود. وظیفه آنها عمل کردن به عنوان نگهدارنده 
عمل است و آنها با سرطان سینه مرتبط هستند. عالوه 
بر این، آنها از دریافت ویتامین طبیعى از نور خورشید 
(مانند ویتامین D) و اکســیژن جلوگیرى مى کنند 
که هر دو براى داشــتن ناخن هاى سالم و شاد مورد 

نیاز هستند. 

کافور موجود در الك ناخن
کافور به عنوان پالستیزر هم استفاده مى شود، دافع 
زنگ زدگى است و براى جلوگیرى از فساد حشرات 
مرده در مجموعه هاى حشرات استفاده مى شود. این 
عنصر سمى است و مى تواند موجب تشنج، تحریک 

پذیرى و سمى شدن بدن شود.
بعضــى از الك ناخــن هــا داراى مــارك هــاى 
ویژه اى هســتند که نشــان مى دهد بعضى از این 
مواد در آنها به کار نرفته اســت. پــس قبل از خرید 
الك ناخن، پیش از هر چیز به مــواد اولیه آن توجه 
کنید و به یاد داشته باشید  ســالمتى شما در دستان

 شماست!

اینکــه چــه 
زمانى یــک مواد 

غذایى را بخوریم، در نوع 
خود براى ســالمتى شما حایز اهمیت 

است.  این مطلب به شما کمک مى کند که بایدها و نبایدها 
در مصرف مواد غذایى در اصطالح عمومى با شکم خالى 

را بدانید.
آبمیوه هاى حاوى شکر: مصرف این نوشیدنى ها با 
معده خالى از آنجا که با شکر تصفیه شده پر شده اند، میل 
شما را به پرخورى در طول روز افزایش داده و باعث ایجاد 

التهاب در بدن مى شوند.
گوجه فرنگى: اگر از رفالکس معده یا زخم معده رنج 
مى برید، قطعاً نباید گوجه فرنگى را به وعده صبحانه خود 
اضافه کنید. گوجه فرنگى حاوى اســید تانیک است که 
میزان اسیدیته معده شــما را افزایش داده و عالئم تان را 

وخیم تر مى کند.
چاى و قهوه: مصرف این دو نوشــیدنى در وعده اى 
که هنوز معده شما خالى اســت، باعث تهوع و درد معده 
مى شود. نوشیدن قهوه با معده خالى عالی م گاستریت و 

رفالکس را تا حد زیادى تشدید مى کند.
مرکبات: خاصیت اســیدى دارند و مصرف آنها با معده 
خالى، اســیده معده را به مقدار بسیار زیادى افزایش داده 
و روى غشاى مخاطى معده اثر نامطلوبى گذاشته و منجر 
به نارحتى هاى گوارشى و استفراغ مى شود. به همین دلیل 
هم توصیه مى شــود آب پرتقال را با شکم خالى مصرف 
نکنید و پیش از خوردن آنها، حتماً لقمه اى نان یا بخشى از 

صبحانه را میل کنید.
نوشــیدنى هاى ســرد: اگر با معده خالــى انواع 
نوشــیدنى هاى سرد مصرف کنید، ســرماى آن معده و 
روده ها را تحریک کرده و باعث انقباض آنها مى شــود. 
این انقباض ها پس از مدتى، بدن را به سمت اختالل در 
واکنش هاى شیمیایى آنزیمى متفاوت پیش برده و موجب 

بیمارى هاى دستگاه گوارش مى شود.
موز: موز غنى از منیزیم است. خوردن موز با معده خالى، 
به شدت و به طور ناگهانى مقدار منیزیم در بدن را افزایش

 مى دهد و منجر به به هم خــوردن تعادل بین منیزیم و 

کلسیم 
در خون فرد 
مى شود و ممکن است 
اثرات بازدارنــده اى روى قلب و 
عروق داشته باشــد و در نهایت سالمت انسان را به خطر 

اندازد.
ماست: خوردن ماســت با معده خالى، در بدن واکنش 
ایجاد مى کند. بهترین کار مصرف آن، دو ساعت پس از 
شام یا قبل از خواب است. این روش نه تنها باعث طراوت 
بدن و بهبود هضم غذا شده، بلکه مى تواند یبوست را نیز 

برطرف سازد.
آدامس جویــدن: هنگامى که آدامــس مى جوید، 
اسیدهاى معده ترشح مى شوند و مى توانند پرزهاى معده 
را از بین ببرند. جویدن طوالنى مدت آدامس به مشکالتى 

همانند ورم و التهاب معده منجر مى شود.
داروهاى مسکن: این کار باعث مى شود در بلند مدت 

مشکالت گوارشى براى فرد ایجاد شود. 

مواد غذایى که خوردن آن با شکم خالى 
مفید است:

تخم مرغ: شــما باید این ماده غذایى را با معده خالى 
مصرف کنید تا در طول روز احساس گرسنگى به سراغتان 

نیاید.
زغال اخته: کم کالرى و غنى از مواد مغذى براى تعادل 

فشار خون، بهبود متابولیسم و بهبود سطح حافظه است.
هندوانه: این میوه خوشمزه عالوه بر اینکه مقادیر زیادى 
آب را در خود جاى داده، غنى از لیکوپن اســت و سالمت 
قلب و عروق و سالمت چشم شما را تا حد زیادى تضمین 

مى کند.
آجیل: هیچ غذایى مانند آجیل براى مصرف با معده خالى 
مفید نیست. انواع آجیل حاوى پروتئین و چربى هاى سالم 
است که منجر به کاهش اسید معده و پیشگیرى از زخم 

معده مى شود.
فرنى: مصرف این گزینه غذایــى در وعده صبح باعث 
احساس سیرى طوالنى مدت مى شود و در از بین بردن 
سموم بدن و افزایش باکترى هاى خوب روده مؤثر است.

اینکــه چــه 
زمانى یــک مواد
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امروزه بیشتر انســان ها روزانه زمان زیادى را به اســتفاده از موبایل خود اختصاص 
مى دهند و به ندرت پیش مى آید که آن را زمین بگذارند. هرچند به کار بردن این ابزار، 
مشکالت زیادى از زندگى انسان را مرتفع مى کند اما فارغ از تمام مزایاى آن، این وسیله 

بر سالمت ذهنى و عملکرد انسان اثرات منفى بسیار زیادى دارد.
مطالعه پژوهشگران مؤسسه تحقیقاتى IDC نشــان مى دهد که حدود 80 درصد از 
کاربران گوشى هوشمند حدود 15 دقیقه پس از بیدار شدن در رختخواب موبایل خود 

را چک مى کنند که این معضل بزرگى است. منع انجام این کار سه دلیل اصلى دارد.
1-وقتى پس از باز کردن چشــم هایتان در ســاعات اولیه روز،  موبایل خود را چک 
مى کنید، با انواع پیام ها، خبرها و لیست کار هاى در دست انجام رو به رو مى شوید و در 
نتیجه استرس و نگرانى شدیدى به شما منتقل مى شود. رصد کردن اخبار و پیغام ها در 
رختخواب فرصت براى آرامش و شادى را از شما مى گیرد و باعث مى شوید مشغولیت 

فکرى زیادى برایتان ایجاد شود.
2-بررسى ها نشان داد که استفاده مداوم از تلفن همراه رابطه مستقیمى با افزایش 
سطح افسردگى در جامعه دارد و در این رابطه هیچ تفاوتى بین زنان و مردان وجود ندارد 
و هر دو به یک اندازه در خطر افسردگى قرار دارند. نکته قابل اشاره این است که شمار 
زیادى از کاربران رابطه عشق و نفرت با شبکه هاى اجتماعى دارند؛ اما همانند اعتیاد 
به هر چیز دیگرى حتى در مواقعى که از شبکه هاى اجتماعى متنفر هستند، نمى توانند 
آن را ترك کنند. دلیل را شاید بتوان در این دانست که شبکه هاى اجتماعى به فضایى 
براى ایجاد روابط، شکل دادن به هویت، بیان احساسات، عقاید و آموختن درباره جهان 

اطراف تبدیل شده است. چنین موضوعاتى اساساً با سالمت روان مرتبط است.
3-وقتى بعد از بیدار شدن ســریعاً موبایل به دست مى گیرید و محتواى شبکه هاى 
اجتماعى، ایمیل ها، پیغام هاى دیگران و عکس ها و فیلم ها را چک مى کنید در واقع 

خود را به دست نظرات و عقاید دیگران مى سپارید و ذهن و فکر خود را آلوده مى کنید.
هر پیغام و ایمیل و عقیده جدیدى که روى موبایل ظاهر مى شود یک بخش بزرگ از 
تمرکز، توجه و قدرت ایده پردازى شما را مى رباید. به زبان ساده تر، شما با چنین کارى 
ذهن خود را در اختیار افکار دیگران مى گذارید؛ این در حالى است که باید به افکار و 

اهداف خود بیا ندیشید نه دیگران!
به جاى اینکه صبح را با فکر کردن به اینکه چه کســى چه چیزى گفته، چه پستى 
گذاشته، کجا رفته و چه کرده ســپرى کنید، بدون نگاه کردن به موبایل بیدار شوید، 
صبحانه بخورید و بیرون بروید و اجازه دهید کار هــاى اصلى زندگى و کار در کمال 
آرامش انجام شوند. بدون شک شما به هیچ عنوان دوست ندارید در ابتداى صبح صد ها 
نفر وارد خانه شما بشوند و با نظرات و درخواست هایشان خانه را منفجر کنند. پس چرا 

اجازه مى دهید از طریق موبایل وارد ذهنتان شوند و همه جا را اشغال کنند؟!

چرا نباید بالفاصله بعد از بیدار شدن موبایل خود را چک کنید؟

 چند ساعت بعد از 
در پس میل شــدید غذایى شــما و اتفاقاتى که در  الك زدن…

شکمتان و نیز مغزتان رخ مى دهد یک توضیح علمى 
وجود دارد. تحقیقات اخیر نشان مى دهد که این 
مسئله مى تواند به علت وجود یک باکترى 
در شکمتان باشد که کنترل خوراك، 
سیستم هاضمه و حتى خلق و خویتان 

را عوض کرده و برهم مى زند.
در واقــع این عدم تعــادل در بین 
میلیون هــا باکتــرى موجــود در 
شــکمتان باعث تولید ســمومى 
مى شود که شــما را بیشتر بدخلق و 
زودخشم مى کند، و زودخشمى، ریشه  
بدغذایى یا هاضمه  نادرست است (مثل 

خوردن کیک شکالتى).
این باکترى هاى مشابه مى توانند تغییراتى 
در گیرنده هاى مزه  ما ایجــاد کنند که باعث 
مى شود غذاهاى خاصى براى ما خوشمزه تر از سایر 
غذاها به نظر بیایند. تحقیقات نشان مى دهد که این 
باکترى ها مى توانند عصب واگوس را گول بزنند. 
عصب واگوس دهمین زوج اعصاب مغزى از 12 

جفت عصب مغز است که در بلعیدن غذا، 

صحبت کردن، فعالیت هاى پاراسمپاتیک و هاضمه 
نقش دارد.

اما شما مى توانید با این میل شدید مبارزه کنید، آنها 
قابل کنترل هستند. ســالح مرموز شما این است: 
باکترى خوب، مثــل پروبیوتیک ها و پریبیوتیک ها. 
درحالى که پروبیوتیک ها باکترى هاى زنده اى هستند 
که به طور طبیعى در غذاهایى مانند ماســت یافت 
مى شوند، پریبیوتیک ها، که در غذاهایى مانند غالت 
کامل و برخى میوه ها و گیاهان یافت مى شوند، جزو 

غذاهاى غیرقابل هضم هستند.
مصرف این نوع پریبیوتیک ها و پروبیوتیک ها به طور 
روزانه باعث افزایش تنــوع باکترى هاى موجود در 
شکم مى شود که نه تنها به کاهش منفى میل شدید 
غذایى کمک مى کند، بلکه باعث ارتقاى  سیســتم 
ایمنى بدن، سالمت روانى و سیستم هاضمه مى شود.

علت اشتهاى بسیار زیاد شما چیست؟

یک تحقیق تازه منتشر شده توسط بنیاد قلب بریتانیا 
یک ســطح پایین و پایدار از فشار خون و کلسترول 
خون در طول عمر مى تواند احتمال اختالالت مرگبار 
قلبى و بیمارى هاى قلبى مانند حمله قلبى و سکته را 

کاهش دهد. 
محققان دریافته اند کــه یک کاهش بلندمدت یک 
میلى موالرى در «لیپوپروتئین کم چگال» (LDL) یا 
همان کلسترول بد  خون، همراه با 10 میلیمتر جیوه 
کاهش بلندمدت فشار خون در طول عمر مى تواند 
خطر توسعه بیمارى هاى قلبى و عروقى را به میزان 

قابل توجه 80 درصد کاهش دهد.
این تعامــل همچنیــن احتمال مــرگ در نتیجه 
اختالالت قلبــى را تا 67 درصــد کاهش مى دهد. 

این تیم مطالعاتى فهمیده اند کــه حتى یک تغییر 
کوچک از این نظر مى تواند مزایایى براى سالمتى 
انسان به دنبال داشته باشد. مثًال یک کاهش تنها 3 
میلى موالرى در کلسترول LDL در خون و 3 میلیمتر 
جیوه کاهش فشــار آن همراه اســت با 50 درصد 
کاهش خطر ابتال بــه بیمارى هاى قلبى عروقى در 

سراسر طول عمر.
محققان پیش از این نیــز دریافته بودند که کاهش 
کلســترول بد و فشــار خون دو راهى هســتند که 
مى توانند از بیمارى هاى قلبــى عروقى در یک فرد 
پیشــگیرى کنند. با این حال این خطر که در طول 
زمان افزایش پیدا مى  کند، هرگز پیش از این به لحاظ 

کمى اندازه گیرى نشده بود.

احتمال حمله قلبى را تا
 80 درصد کاهش دهید
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 ابزارهاى 2
غیرمستقیم

 نسبت سپرده قانونى از جمله ابزارهاى سیاست پولى 
بانک مرکزى مى باشد. بانکها موظفند همواره نسبتى از  
بدهیهاى ایجاد شده و بطور اخص سپرده هاى اشخاص 
نزد خود را در بانک مرکزى نگهدارى کنند. بانک مرکزى 
از طریق افزایش نسبت سپرده قانونى حجم تسهیالت 
اعطایى بانکها را منقبض و از طریق کاهش آن، اعتبارات 
بانکها را منبسط مى نماید. بر طبق ماده (14) قانون پولى 
و بانکى نسبت سپرده قانونى از 10 درصد کمتر و از 30 
درصد بیشــتر نخواهد بود و بانک مرکزى ممکن است 
برحسب ترکیب و نوع فعالیت بانکها نسبتهاى متفاوتى 

براى آن تعیین نماید.

 نسبت سپرده قانونى

 ابزارهاى مستقیم1
در کشــور ما با اجراى قانون عملیات بانکى بــدون ربا و معرفى عقود با بازدهى ثابت و مشــارکتى، ضوابط 
تعیین سود و یا نرخ بازده مورد انتظار ناشى از تســهیالت اعطایى بانکها و حداقل و حداکثر سود و یا بازده 
مورد انتظار بر طبق ماده (2) آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکى بدون ربا بر عهده شوراى پول و اعتبار 
مى باشد. همچنین بر طبق ماده (3) آیین نامه فصل چهارم قانون مذکور بانک مرکزى مى تواند در تعیین حداقل 
نرخ سود(بازده) احتمالى براى انتخاب طرحهاى سرمایه گذارى و یا مشارکت و نیز تعیین حداقل و یا عنداللزوم 

حداکثر نرخ سود مورد انتظار و یا نرخ بازده احتمالى براى سایر انواع تسهیالت اعطایى بانکى دخالت نماید.

کنترل نرخ هاى سود بانکى
این نوع ابزارهاى پولى با ایجاد محدودیتهاى اعتبارى و اعطاى اعتبارات مستقیم به همراه منظور کردن اولویت 
در امر اعطاى اعتبارات بانکى در مورد بخش هاى خاص اقتصادى عمًال اقدام به جهت دهى اعتبارات به ســمت 
بخش هاى مورد نظر مى نماید. براساس ماده 14 قانون پولى و بانکى کشور، بانک مرکزى مى تواند در امور پولى 
و بانکى دخالت و نظارتهایى داشته باشــد که از جمله مفاد آن محدود کردن بانکها، تعیین نحوه مصرف وجوه 

سپرده ها و تعیین حداکثر مجموع وامها و اعتبارات در رشته هاى مختلف است.

سقف اعتبارى

اجراى بهینه سیاستهاى پولى توسط بانک مرکزى، توســط ابزار اصلى و محورى عملیات بازار باز صورت 
مى گیرد که به بانکها انعطاف الزم را در مدیریت نقدینگى و مداخلــه در بازار پولى اعطاء مى نمایند. به منظور 
توسعه و بسط عملیات بازار باز و اجراى سیاســتهاى پولى از حیث مدیریت نقدینگى و تاثیر بر بازار پول و 
سرمایه، یافتن بدیلهاى مناسب در قالب موازین شرع مقدس اسالم بعد از اجراى قانون عملیات بانکى بدون ربا 
از جایگاه ویژه اى برخوردار گردید. اوراق قرضه به جهت مبتنى بودن بر بهره،  اصوالً در اسالم پذیرفته شده  
نیست. لیکن اوراق مشارکت و سهیم نمودن سرمایه گذاران در فعالیتهاى اقتصادى و پرداخت سودهاى واقعى 
نه تنها با مانع مواجه نیست بلکه مورد تشویق نیز مى باشــد. براى اولین بار، براساس ماده 91 قانون برنامه 
سوم به بانک مرکزى اجازه داده شد که با تصویب شوراى پول و اعتبار، از اوراق مشارکت بانک مرکزى استفاده 
نماید. شایان ذکر است که براساس برنامه چهارم توسعه، انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزى با تصویب مجلس 

شوراى اسالمى مجاز خواهد بود.

 اوراق مشارکت بانک مرکزى

در اجراى سیاست پولى، بانک مرکزى مى تواند 
مستقیمًا از قدرت تنظیم کنندگى خود استفاده نموده و 

یابه طور غیرمستقیم از اثرگذارى بر روى شرایط بازار 
پول به عنوان انتشار دهنده پول پرقدرت (اسکناس و 
مسکوك در جریان و سپرده هاى نزد بانک مرکزى) 
استفاده نماید.  بر همین اساس دو نوع ابزارسیاست 

پولى قابل تفکیک مى باشد که ابزارهاى مستقیم 
(عدم اتکا بر شرایط بازار) و غیرمستقیم (مبتنى بر 

شرایط بازار) سیاست پولى نامیده مى شوند.

 یکى از مهمترین اقداماتى که در جهت اســتفاده 
مطلــوب از ابزارهــاى غیرمســتقیم پولى در 
چارچوب قانون عملیات بانکى بدون ربا صورت 
گرفت، اجازه افتتاح حساب سپرده ویژه بانکها 
نزد بانک مرکزى است که در اواخر سال 1377 به 
تصویب شوراى پول و اعتبار رسید. هدف اصلى 
از اجراى این طرح، اعمال سیاستهاى پولى مناسب 
جهت کنترل و مهار نقدینگى از طریق جذب منابع 
مازاد بانکها بوده است. الزم به ذکر است که بانک 
مرکزى به سپرده ویژه بانکها نزد خود براساس 

ضوابط خاصى سود پرداخت مى کند.

 سپرده ویژه بانکها نزد بانک مرکزى


