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مایع ظرفشویى باالخره ما را مى کشد!اجراى برنامه هاى روز اصفهان در امتداد «زاینده رود»اسب برنزى در دست پیمان معادىرزق ما دست تحریم کنندگان نیست درخواست قلعه نویى رد شد سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

اگر هر روز 
موز بخوریم 

چه اتفاقى مى  افتد؟

اصفهان در تیررس «سردچال قطبى» 
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گوینده معروف خبر 
وارد دنیاى تبلیغات شد!

گنبد مسجد شیخ لطف ا... 
را خراب کرده اند؟

منتقد منصوریان 
مربى جدید تیم فوتبال 

ذوب آهن!

5

بحران کتاب 
3 هزار دانش آموز 

اصـفهانى 

محققان دانشگاه آالباما دریافته اند که خوردن 
یک موز در روز مى تواند به جلوگیرى از 
حمالت و سکته هاى قلبى کمک کند. 

مطالعه مذکور با هدف تعیین چگونگى تأثیر 
پتاسیم معدنى بر جریان خون و سالمت...

معاون پشــتیبانى اداره کل آمــوزش و پرورش 
استان اصفهان از نحوه توزیع کتب دانش آموزان 
در سال تحصیلى جدید و مشکالت توزیع کتاب 

در استان اصفهان سخن گفت.
اکبر بیــات در گفتگو بــا فارس با بیــان اینکه 
کتاب هاى دانش آموزانى که براى دریافت کتاب 
ثبت نام کرده بودند قبل از آغاز ســال تحصیلى 
در شــهریور ماه تحویل داده شد، افزود: مشکل 
ما با دانش آموزانى است که هنوز در این سامانه 
ثبت نام نکرده یا در دوره متوسطه دوم رشته خود را 
مشخص نکرده اند، ما نمى دانیم این دانش آموزان 

در چه رشته اى...
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گران شدن بنزین خیابان هاى اصفهان را قفل کردگران شدن بنزین خیابان هاى اصفهان را قفل کرد
گزارش خبرگزارى ها از واکنش مردم و مسئولین به سهمیه بندى بنزینگزارش خبرگزارى ها از واکنش مردم و مسئولین به سهمیه بندى بنزین
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شهرهاى ایران در انتظار روزهاى پاییزى برفى شگفت انگیز

حاج صفى دیدار با صدرنشین لیگ 
را از دست داد

بازیکن باتجربه تراکتور به دلیل مصدومیت دیدار بعدى تیمش را 
از دست خواهد داد.

حاج صفى که در اردوى تیم ملى قبل از بازى با عراق مصدوم 
شد و از لیست نفرات تیم ملى نیز خط خورد، طبق هماهنگى با 

مسئوالن باشگاه تراکتور براى طى کردن دوران نقاهتش ...
2
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در صفحه 6 بخوانید

سرانه مطالعه 
در کشور روزانه 
13 دقیقه است

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمى:

نجات تاالب گاوخونى یک مصلحت فرا نسلى است 
مقام ارشد محیط زیست اصفهان:
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انتقاد روزنامه قطرى انتقاد روزنامه قطرى 
از مدافع تیم ملىاز مدافع تیم ملى

اطالعیه معاونت مطبوعاتى درباره یارانه و کاغذ مطبوعات

اداره کل مطبوعات و خبرگزارى هاى داخلى

اداره کل مطبوعات و خبرگزارى هاى داخلى در اطالعیه اى درباره دو موضوع توزیع کاغذ با ارز دولتى براى مطبوعات و نحوه محاسبه یارانه شش ماه نخست سال 98 توضیحاتى ارائه کرد.
در این اطالعیه آمده است:

نظر به اینکه راستى آزمایى در خصوص «میزان توزیع کاغذ با ارز کاالى اساسى متناسب با مصرف واقعى نشریات» و «توزیع یارانه بر اساس شاخص هاى کمى و کیفى» از وظایف اولیه اداره کل مطبوعات و خبرگزارى هاى داخلى معاونت مطبوعاتى وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى 
براى صیانت از بیت المال بوده و دغدغه واقعى همه دست اندرکاران باید باشد و هست؛ به اطالع مى رساند: 

الف) کاغذ مطبوعات
1. در موضوع توزیع کاغذ با ارز دولتى از ابتداى سال 98 که به واسطه اختالل در روند واردات و توزیع، با بحران کمبود کاغذ و افزایش قیمت غیر منتظره مواجه بودیم، سیاست اولیه بر حل مشکل، از طریق توزیع کاغذ و راستى آزمایى همزمان قرار گرفت زیرا در غیر این صورت 

امکان توقف، راستى آزمایى و سپس توزیع کاغذ به دلیل همگانى شدن کمبود، میسر نبود.
2. در این مسیر تالش شد با پنج روش اخذ اعالم وصول در سامانه، خوداظهارى شمارگان گزارش بازرسى میدانى از چاپخانه ها و شرکت هاى توزیع، همچنین نظرات کارشناسى ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان ها، راستى آزمایى- به میزان ممکن- در خصوص نشریات 

و تناسب شمارگان با کاغذ توزیعى صورت گیرد.
3. در مردادماه 98 به تمام نشریات اعالم شد که در صورت دریافت کاغذ با ارز دولتى، با مراجعه به سامانه جامع، فرم خوداظهارى دریافت کاغذ را تکمیل نمایند تا میزان کاغذ توزیع شده با کاغذ دریافتى نشریات تطبیق داده شود که اگر سهمیه اختصاص یافته به هر دلیل 
دریافت نشده، از توزیع کنندگان مطالبه شود و در صورت مغایرت فهرست هاى اعالمى و اقدامى، برخورد مقتضى صورت گیرد تا کمترین ابهامى در خصوص میزان کاغذ توزیع شده باقى نماند. هم اکنون بر اساس اطالعات درج شده در سامانه، میزان کاغذ تحویل شده 840 

نشریه با میزان اعالم شده توسط واردکننده ها برابر است. 445 نشریه نیز علیرغم اطالع رسانى هاى مکرر (سه بار ارسال پیامک و یک بار تماس تلفنى)، اظهارنامه را تکمیل نکرده اند.
4. طبق اعالم قبلى، هر نوع توزیع کاغذ از مهرماه منوط به خوداظهارى دقیق و راستى آزمایى دوره هاى پیشین بوده و نشریاتى که خوداظهارى نداشته اند، در فهرست دریافت کاغذ قرار نخواهند گرفت.

5. کاغذ نوبت سوم نشریات نیز طى هفته جارى به ترتیب اولویت در اختیار آنها قرار خواهد گرفت.
ب) یارانه مطبوعات

1. در خصوص توزیع یارانه مطبوعات در سال 98، ابتدا پیش نویس شیوه نامه جدید محاسبه یارانه در معرض افکار عمومى قرار گرفت و عالوه بر آن، جلسه هم اندیشى با حضور 80 تن از مدیران مسئول رسانه ها برگزار شد، همزمان این پیش نویس براى تشکل هاى مدیریتى 
صنفى در سراسر کشور، ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان ها و برخى کارشناسان و اساتید ارتباطات، جهت اخذ نظرات ارسال شد. پس از دریافت نظرات در مورد پیش نویس مذکور، جلسه اى با حضور مدیران 10 تشکل مدیریتى صنفى برگزار شد. در جمع بندى 

نهایى با مشورت مدیران این تشکل ها مقرر شد که یارانه شش ماه اول سال 98 توسط کارشناسان اداره کل مطبوعات و خبرگزارى هاى داخلى با راستى آزمایى مجدد و مطابق سنوات گذشته، محاسبه و تخصیص داده شود که این امر طى هفته آینده به اتمام خواهد رسید.
2. در نشست مذکور، نمایندگان 10 تشکل مدیریتى صنفى به اتفاق، اعالم کردند مخالفتى با اصل پیش نویس شیوه نامه ندارند اما در مورد جزییات نظراتى دارند که مقرر شد طى چند نشست، همفکرى و نسخه نهایى تهیه و اعالم عمومى شود. جلسات در حال برگزارى و نتیجه 

نهایى اعالم خواهد شد تا از این پس، محاسبه یارانه مطبوعات بر اساس شیوه نامه جدید انجام شود.
3. مطابق ماده 14 آیین نامه نحوه پرداخت یارانه مصوب سال 88 که در آن وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى موظف است عملکرد مالى، عملیاتى خود را هر سال به هیأت وزیران گزارش نماید، تمام رسانه هایى که از این پس یارانه دریافت مى کنند، موظف مى شوند گزارش هزینه کرد 

یارانه دریافتى را به معاونت مطبوعاتى اعالم نمایند تا اجراى قانون محقق شود.
4. در مورد راستى آزمایى چاپ نشریات، مطابق قوانین باالدستى، قواعد اعالم وصول و سامانه جامع رسانه ها اقدام شده و در آینده نیز با همه ظرفیت ممکن اقدام خواهد شد. با این حال، معاونت مطبوعاتى همواره از هر نوع اطالعاتى که بتواند به راستى آزمایى کمک کند، 
استقبال مى کند؛ لذا ضمن آمادگى براى دریافت اطالعات مستند توصیه مى شود از هر گونه گمانه زنى غیرمستند خوددارى شود. اداره کل مطبوعات و خبرگزارى هاى داخلى نیز آمادگى کامل براى بررسى و پاسخگویى به هر ادعا را به صورت مستند دارد؛ مراجعه حضورى، 

مکاتبه و تماس تلفنى با اداره حمایت (84095150 و 84095166) از جمله راه هاى ارتباطى براى پاسخ به سؤاالت و دریافت اطالعات باشد.

م الف: 663317

دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد در نظر دارد در اجراى مصوبه مورخ 98/08/21 کمیسیون معامالت دانشگاه، انجام امورات طبخ و توزیع غذاى دانشجوئى در سلف سرویس مرکزى دانشگاه را با شرایط قید شده در اسناد، از طریق برگزارى مناقصه عمومى براى 
مدت یکسال به شرکت هاى واجد شــرایط واگذار نماید. لذا از متقاضیان محترم دعوت به عمل مى آید جهت دریافت اسناد مناقصه، حداکثر ظرف مدت ده روز کارى پس از تاریخ انتشار این آگهى به ســایت اینترنتى دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد به آدرس

 www.iaun.ac.ir (قسمت مزایده/مناقصه) مراجعه و نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.
شرایط مناقصه:

* هزینه چاپ آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد.
* دانشگاه در رد یا قبول هر کدام از پیشنهادات مختار است.

* مبلغ واریزى بابت خرید اسناد مناقصه مذکور مبلغ 500/000 ریال مى باشد.
* مبلغ ضمانت نامه بانکى جهت شرکت در مناقصه در اسناد مناقصه مشخص شده است.

آدرس دبیرخانه کمیسیون معامالت: نجف آباد، بلوار دانشگاه، دانشگاه آزاد اسالمى نجف آباد، ساختمان کتابخانه مرکزى
تلفن دبیرخانه کمیسیون: 42292020- 031

Email:monaghese@iaun.ac.ir

آگهى تجدید مناقصه واگذارى خدمات طبخ و توزیع غذاى دانشجوئى  در سلف سرویس مرکزى دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد (نوبت دوم)

دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد
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وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمى گفت: میزان سرانه  مطالعه 
در کشور، مطابق پیمایش ملى با 15 هزار و 600 نمونه در 
کشور، حدود یک ونیم ســاعت مطالعه در هفته و روزانه 
13 دقیقه از مجموعه کشورى است. سیدعباس صالحى 
افزود: این آمار تقریبًا مشابه آمار سال 94 ما در ارزش ها و 
نگرش هاى ایرانیان اســت و هنوز مصرف کتاب و سرانه  

مطالعه ما به صورت میانگین تغییرى نکرده است.
صالحى یادآور شد: با وجودى که در چند سال گذشته، روند 
استفاده از فضاى مجازى به شدت افزایش یافته، در طول 
این سال ها رقم مطالعه ، حفاظت شده و کمى هم پیشرفت 
داشته است. وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمى همچنین از روند 

رو به رشد جریان مطالعه کتاب هاى الکترونیک خبر داد و 
گفت: 19/2درصد کل پاسخگویان در سوال هاى صورت 
گرفته، اعالم کرده اند که کتاب الکترونیک مى خوانند. در 
بین افرادى که اهل مطالعه بودند هم بیش از 42/4درصد 

اعالم کردند که این کتاب ها را مى خوانند.
وى در ارتبــاط با اینکه مردم چــه کتاب هایى مى خوانند 
گفت: در کل پاســخگویان، رمان و داستان 16/5درصد و 
در جمعیت کتابخوان، 34/4درصد است و همچنان همان 
آمارهاى پیشــین ما که رمان و داســتان هم در جمعیت 
کتابخوان و هم در جمعیت عمومى رقم اول را دارد، حفظ 

شده است.

فرمانده ســپاه پاســداران انقالب اســالمى گفت: به 
تحریم کنندگان رجوع نمى کنیم چون رزق ما دســت 
آنها نیســت و اگر ایمــان و تقوا را ســرلوحه خود قرار 
دهیم برکات خدا از آسمان و زمین نازل مى شود. سردار 
سرلشکر پاسدار حسین سالمى در مراسم پایانى نهمین 
دوره مســابقات قرآن و مفاهیم خانواده سپاه پاسداران 
انقالب اســالمى افزود: آیا تحریم کنندگان مى توانند 
از نزول برکات الهى از آســمان جلوگیــرى کنند؟ ما 
مى دانیم که حتى به اندازه ذره اى نباید به دشمن تکیه

کنیم.
به گزارش آفتاب  نیوز،  وى ادامه داد: چرا براى گشایش 

رزق ســراغ دشــمنان خدا برویم؟ آنها که بیش از حد 
کارتون خواب دارند نمى توانند براى ما گره گشایى کنند. 

ما باید سراغ خود خدا برویم.
وى ادامه داد: وقتى در برابر دشــمن قرار مى گیریم او 
در ظاهر بزرگ است و ما هم چشــم هاى خود بر روى 
قدرت آنها نمى بندیــم چنانکه مقــام معظم رهبرى 
فرمودند دشــمن را دســت کم نگیرید اما وقتى که با 
نگاه امام(ره) و رهبرى و با جهان بینــى الهى و نگاه از 
زاویه حکمت هاى وحیانى که رهبــران ما به موضوع 
قدرت و دشمنان خدا دارند به دشمن نگاه مى کنیم آرام 

مى گیریم.

سرانه مطالعه در کشور 
روزانه 13 دقیقه است

رزق ما دست تحریم کنندگان 
نیست

ظهور معجزه آساى 
دریاچه  در دل کویر

گردشگران این روزها از ظهور    چمدان |
دریاچه اى در میانه کویر لوت غافلگیر شده اند. این 
دریاچه که «دریاچه جوان» نامیده شــده حوالى 
گرم ترین نقطه زمین در میان کویر ســر برآورده 
که انسان را متحیر مى کند. صدا و سیما نیز پس از 
انتشار گزارش رسانه ها درباره این دریاچه کویرى، 
گزارشى از این جاذبه گردشــگرى حیرت انگیز 
پخش و اعالم کرد: سیالب بهار امسال در استان 
کرمان، دریاچه اى زیبــا در دل کویر و در مجاور 
گرمترین نقطه جهان ایجاد کــرده که پذیراى 

گردشگران و پرندگان مهاجر شده است.

چرا کنسرت مذهبى 
نداریم؟

حسن خانچى، خواننده آوا هاى دینى    ایکنا |
گفت: از موسیقى  مى توان در جهت تقریب مذاهب 
بهره جست، اما متأســفانه این ظرفیت را نادیده 
گرفته ایم و در ایران به عنوان یک کشور اسالمى 
حتى یک کنسرت مذهبى برگزار نمى شود. وى 
با انتقاد کنسرت هایى که برگزار مى شوند تأکید 
کرد: سؤال من این است که چرا در جامعه دینى 
کنسرت مذهبى برگزار نمى شود؟ و چرا با وجود 
گرایش هــاى فراوان مذهبى در کشــور، من به 
عنوان یک خواننده مذهبى نمى توانم کنســرت 

برگزار کنم؟

خواستگارى 
در برنامه زنده!

  رکنا | امیر کربالیــى زاده، مهمان برنامه 
فرمول یک از على ضیا مجرى این برنامه براى 
یکى از بستگانش خواســتگارى کرد چرا که به 
گفته او اگر دست خالى برگردد چکش را به اجرا 
مى گذارنــد ؛ وى بعد از خواســتگارى گفت که 
در واقع احســان علیخانى مدنظر براى این امر 

بوده است.

از «جوکر» خوشش آمد!
در حالــى کــه «جوکر»    مووى مگ|
تاد فلیپس  با ادامه رکوردشــکنى در کشورهاى 
مختلف در حال نمایش است مسعود فراستى این 
فیلم را بهترین جوکر تاریخ سینما دانست و نوشت: 
«جوکر» را هــم دیدم. به نظــرم بهترین جوکر 
سینماســت تا امروز. و بازى «واکین فونیکس» 
از همه جوکرها جلوتر اســت؛ مســتقل از اینکه 
لحظاتى گیج مى زند که مشکل فیلمساز است نه 

بازیگر. جوکر اما فیلم بدى نیست...

واردات 6 تن جوراب 
آمار مقدماتــى گمرك از تجارت    میزان |
خارجى سال 97 نشــان مى دهد که در این مدت 
بیش از 6 تن انواع جوراب از 10 کشور وارد ایران 
شده اســت. بر اســاس واردات این حجم انواع 
جوراب به کشور بالغ بر یک میلیارد و 594 میلیون 
و 361 هزار و 206 تومان در آمار گمرك به ثبت 
رسیده اســت.  انواع جوراب از ده کشور از جمله 
امارات متحده، انگلستان، ایتالیا، ترکیه، بلغارستان، 
سوئیس، یونان، آلمان، چین و فرانسه وارد ایران 
شده است. بنا بر آمار منتشــره از سوى گمرك 

واردات انواع جوراب از کشور سوئیس بوده است.

خانه هاى رکورددار
مهرماه امســال در تهران،     رویداد24 |
خانه اى در محله درختى واقع در ســعادت آباد با 
523 متر مربع متراژ و ارزشى بالغ بر 33 میلیارد و 
200 میلیون تومان، لقب گران ترین خانه را به خود 
اختصاص داده است. از سوى دیگر خانه اى 347 
مترى در محله امام زاده قاسم با قیمت مترى 71 
میلیون و 950 هزار تومان رکورد گرانترین خانه را 

از نظر قیمت هر متر مربع کسب کرد.

هشدارها داده شده بود
سیدامیرحسین قاضى زاده هاشمى، عضو    مهر |
هیات رئیســه مجلس تصریح کرد: بر اساس شنیده ها 
قوه قضائیه رســما با دولت مکاتبه کرده و اعالم کرده 
است که پیش از افزایش قیمت باید تمهیدات رسانه اى

براى اقناع ســازى افکار عمومى انجام شود و با مردم 
صحبت شود تا مردم مطلع باشند. وى ادامه داد: در زمان 
آقاى احمدى نژاد براى افزایش قیمت بنزین 6 ماه دولت 
و وزرا با مردم صحبت کردند. عضو هیئت رئیسه مجلس 
اظهارداشت: استانداران و فرمانداران نیز خواستار به تعویق 
افتادن اجراى این طرح بودند. دستگاه هاى امنیتى نیز 

نسبت به افزایش قیمت بنزین هشدار داده بودند.

رئیسى هم موافق بود
به دنبال انتشــار شایعاتى در    دیده بان ایران|
فضاى مجازى در خصوص مخالفت رئیس قوه قضاییه 
با افزایش قیمت بنزین، سردبیر خبرگزارى قوه قضاییه 
ضمن تکذیب اظهارات منتشر شده گفت: حجت االسالم 
رئیسى در جلسه تصمیم گیرى سران قوا درباره افزایش 
قیمت بنزین موافق بوده است و انتشار هر گونه شایعه در 

خصوص مخالفت ایشان تکذیب مى شود

نمایندگان علیه گرانى بنزین
رئیس کمیســیون امنیت ملى و    آفتاب نیوز |
سیاست خارجى مجلس با ارائه طرح دوفوریتى خواستار 
توقف افزایش قیمت بنزین شد. حجت االسالم مجتبى 
ذوالنور در صفحه شخصى خود نوشت: مجلس شوراى 
اســالمى و نمایندگان ملت هیچگونــه دخالت و حتى 
اطالعى از این اقدام غافلگیرانه دولت نداشــته اند. این 
اقدام در مجموع اقدام غلطى است. در اولین ساعات شروع 
کار مجلس در روز یکشنبه بنده و تعداد قابل توجهى از 
نمایندگان ملت که تلفنى موافقت آنان را گرفته ام، با ارائه 
یک طرح دو فوریتى خواستار توقف و لغو اقدام دولت در 

افزایش قیمت بنزین خواهیم شد.

زنانى که 4 سال حمام نرفتند
  ایسنا| آیت ا... محمدعلــى موحدى کرمانى، 
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: رضاخان 
رسماً به جنگ دین آمد و چادر از سر زنان و دختران کشید. 
خانم هایى را در زمان رضاخان مى شناختم که به همین 
خاطر چهار ســال حمام نمى رفتند چون مجبور بودند 
براى رفتن به حمام عمومى محل از کوچه و بازار عبور 
کنند و پاسبان هاى رضاشاه چادر از سر آنان مى کشیدند 
آنان نیز براى اینکه دین خود را حفظ کنند از خانه خارج 

نمى شدند.

بازداشت مشاور آقاى مدیر
«ش . الف» ، مشــاور رئیس جمعیت    فارس|
هالل احمر در امور ارتباطات به دلیل تخلفات در وزارت 
راه توسط یک نهاد امنیتى بازداشت شد. وى مرداد ماه 
توسط رئیس جمعیت در این پســت منصوب شده بود. 
این اتفاق درحالى رخ داده کــه موضوع تخلفات برخى 
از مســؤوالن جمعیت هالل احمر طى ماه هاى گذشته 
واکنش هاى مختلفى را در پى داشته است. چندى پیش 
نیز پیوندى رئیس جمعیت هالل احمر  در خصوص اتهام 
1,5 میلیارد اختالس بازداشــت و با تودیع قرار وثیقه 3 

میلیاردى آزاد شده بود.

ترسیدند وارد پروژه شوند
صابر شیخ رضائى، طراح دیوارنگاره هاى    تسنیم|
جدید النه جاسوسى آمریکا در توضیح این که چرا برخى 
از طراحان گرافیســت مطرح از همکارى در این پروژه 
سر باز زدند گفت: ظاهراً ازآنجاکه از هر 10 ایرانى 9 نفر 
گرین کارت آمریکا را دارند (مى خندد)  و نگرانند که مبادا 
سفرهاى خارجى شان با مشــکل مواجه شود(!) نسبت 
به حضور در این پروژه ترس هایى داشتند؛ ضمن اینکه 
به دوش کشیدن بار حواشى جانبى عناوینى چون هنرمند 
سیاسى نیز بحث جدى دیگرى است که باعث مى شود 
برخى هنرمندان راغــب به مشــارکت در پروژه هاى 

این چنینى نباشند.

خبرخوان

در روزهاي گذشته ویدئوي تبلیغاتی کوتاهی در شبکه هاي 
اجتماعی پخش شده که حضور محمدرضا حیاتی، گوینده 
باسابقه خبر صداوسیما در آن مورد توجه قرار گرفته است.

در این ویدئو، حیاتی به شیوه معمول اخبار صداوسیما، با 
لحنی جدي شروع به گفتن خبر می کند و در چند ثانیه اول 
بیننده متوجه شوخی و تبلیغاتی بودن ویدئو نمی شود. اما 
بعد از گذشت چند ثانیه، لحن گوینده معروف اخبار تغییر 
می کند و با درآوردن موبایل از جیبش و پاس دادن ادامه 
برنامه به همکارش، بهروز تشکر که او هم از مجریان با 
سابقه صدا و سیما است و در این ویدیو نقش مجرى بخش 
هواشناســی را دارد، به اهمیت محتواي خبري که گفته 

اشاره می کند.

این شیوه تبلیغ در سطح جهان بسیار مرسوم و رایج است و 
مجري هاي باسابقه خبر تلویزیون هاي رسمی، با استفاده 

از قدرت تاثیرگذاري شان به تبلیغ می پردازند.
نکته عجیب اینجاست که تاکنون از چنین شیوه تبلیغی 
در ایران استفاده نشده بود و شرکت دیجیتال مارکتینگ 
هشتگ مدیا، براي یکی از کمپین هاي بزرگ تبلیغاتی اش 

براي اولین بار از این شیوه جالب بهره برده است.
 موسس هاي اســتارتاپ هشــتگ مدیا، با ایده هاي بکر 
و جدیدشــان موفق شــده اند نبض بازار تبلیغات فضاي 
مجازي را به دســت بگیرند و اکنون با شیوه هاي نوین 
تبلیغاتی، ســطح جدیدي از اثرگذاري بر مخاطب را به 

مشتري هاي شان نمایش داده اند.

چهارمین حراج هنرهاى ایرانى اسالمى تحت عنوان حراج «باران»، جمعه 
24 آبان شبى باشکوه و به یادمانى براى هنرهاى ایرانى و اسالمى شد؛ غیر 
از رکورد فروش 26 میلیاردى ، خلق رکورد گران ترین اثر هنرى ایران به 
نام پنج برگ شاهنامه دوره تیمورى به قیمت 9 میلیارد، عبور دو اثر دیگر 
هنر ایرانى اســالمى از مرز میلیارد و فروش 16 اثر باالى یکصد میلیون 

تومان از جمله دستاوردهاى این شب بود.
حراج باران که توســط محبوبه کاظمــى دوالبى تاســیس و مدیریت 
مى شــود در چهارمین دوره خود 94 اثر را به خریداران و مجموعه داران 

هنرى پیشــنهاد داد که در انتها با فروش 69 اثر به مبلغ 26 میلیارد و 26 
میلیون تومان به کار خود پایان داد. 

گرانترین اثر فروخته شده در این حراج پنج برگ از شاهنامه به خط نستعلیق 
متعلق به دوره تیمورى بود که 500 تا 600 میلیون تومان قیمت گذارى 
شده بود و با رشد قیمت شگفت انگیز، 9 میلیارد و 100 میلیون تومان چکش 
خورد. در رتبه بعدى نقاشى مینیاتور و خط، چهره نواب اکبرى بیگم، زوجه 
پادشاه هندوستان اثر هنرمند هندى مربوط به دوره زندیه قرار گرفت که 5 

میلیارد و 700 میلیون تومان چکش خورد.

شرایط جوى که امروز و فردا دوشــنبه، شهرها و مناطق 
شمالى کشورمان تجربه خواهند کرد و با «بارش سنگین 
برف» همراه خواهــد بود، پدیده اى نــادر طى یک دهه 
گذشته است که مردم را شــگفت زده خواهد کرد! این در 
حالى است که کاهش محسوس و شدید دما از صبح روز 
جمعه 24 آبان ماه اکثر مناطق نیمه شمالى کشورمان را 

در بر گرفته است.
دلیل این پدیده جوى به دلیل ورود یک «سردچال قطبى» 
از نواحى شمالى به کشــورمان بوده است که نتیجه آن، 
بارش سنگین و غیرمنتظره برف در اکثر مناطق شمالى 
است به طورى که از جمعه شب، بارش برف در بسیارى 
از مناطق آغاز شده است. همچنین شدت بارش برف در 
ـ سبزوار در خراسان  برخى از مناطق مانند محور ُجوینـ 
ـ شاهرود در استان گلستان به حدى  رضوى و آزادشهرـ 
بوده که تــردد در این مناطــق فقط بــا «زنجیرچرخ» 

امکان پذیر است!
اما ورود «ســردچال قطبى» به کشــورمان بنابر برخى 
پیش بینى ها باعث رقم خوردن پاییزى بسیار نادر طى یک 
دهه گذشته در کشورمان خواهد شد به گونه اى که به  تدریج 
دامنه بارش ها همراه با ریزش هواى ســرد زمستانى به 
دامنه ها و شهرهاى البرز جنوبى امتداد مى یابد و بارش برف 

و سرما در روز دوشنبه به اوج خود خواهد رسید.
اگر شــدت بارش ها ادامه یابد، «تعطیلــى مدارس» در 
روزهاى یکشنبه و دوشــنبه(امروز و فردا) در بسیارى از 
شهرها و روستاهاى شمالى کشور دور از انتظار نخواهد بود.

بارش ها به غرب و مرکز هم مى رسد
اما سازمان هواشناسى کشور از تداوم بارش برف و باران 
در 19 استان تا سه شنبه خبرداد و اعالم کرد: بارش هاى 
گســترده تر در راه اســت. بر اســاس تحلیل نقشه هاى 
هواشناسى، امروز یکشنبه شدت بارش ها در گیالن، شرق 
لرســتان، چهارمحال و بختیارى، کهگیلویه و بویراحمد، 

فارس، بوشهر، خوزستان، غرب و جنوب اصفهان است.

سازمان هواشناســى همچنین اعالم کرده روز دوشنبه 
عالوه بر مناطق ذکر شــده، بارش هاى گســترده ترى 
غرب و مرکز کشــور را فرا خواهد گرفــت و تا حدى به 
شمال غرب هم کشیده مى شود. شدت بارش ها دوشنبه 
براى بخش هایى از گیالن، غرب و مرکزى خلیج فارس، 
چهارمحال و بختیارى، خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد، 

شمال و غرب فارس و جنوب اصفهان است.
روز سه شنبه بارش در نوار غربى کشور به تدریج پایان یافته 
و بارش ها عالوه بر استان هاى واقع در سواحل دریاى خزر، 

دامنه هاى البرز و بخش هایى از مرکز و جنوب کشــور به 
مناطقى از شرق و شمالشرق کشور نیز کشیده خواهد شد. 
روز چهارشنبه بارش ها در نیمه شرقى کشور اتفاق مى افتد.

سهم اصفهان از بارندگى ها
اداره کل هواشناسى استان اصفهان هم اعالم کرد سامانه 
بارش زاى سرد که فعالیت خود را از اواخر روز جمعه از نیمه 
شمالى استان آغاز کرده است؛ روز دوشنبه بیشتر مناطق 
این خطه را تحت تاثیر قرار مى دهد. فعالیت این ســامانه 

به صورت بارش باران و برف، گاهى همراه با کاهش دید 
افقى و مه آلودگى خواهد بود و شدت آن از امروز تا اواسط 
دوشنبه پیش بینى مى شود. اوج بارش ها در سطح استان، 
امروز یکشنبه و شب دوشــنبه و بیشتر در مناطق جنوبى 
اتفاق خواهد افتاد و بارش ها در ارتفاعات غربى، جنوبى و 
شرقى استان بصورت برف خواهد بود. همزمان با فعالیت 
این سامانه، کاهش محسوس بین 6 تا 10 درجه اى دما و 
احتمال یخ زدگى بویژه در مناطق شمالى استان اصفهان 

وجود دارد.

سرپرست فرماندارى ســیرجان توضیحاتى در خصوص 
حوادث جمعه شب در این شهرستان داد.

به گزارش «انتخاب»، محمد محمودآبادى، در خصوص 
تجمعاتى که در شهرستان سیرجان پس از افزایش قیمت 
بنزین رخ داده با اشاره به تجمع مسالمت آمیز مردم سیرجان 
عنوان کرد: متاسفانه عده اى از این تجمع مسالمت امیز سوء 
استفاده کردند و یکسرى اموال عمومى را تخریب و به برخى 
پمپ بنزین ها خسارتى وارد کرده و قصد داشتند به مخازن 
اصلى شرکت نفت دسترسى داشته باشند و آنها را به آتش 
بکشند که با مقاومت نیروهاى امنیتى، انتظامى، سپاه و بسیج 

روبرو و عقب نشینى کردند.
سرپرست ویژه فرماندارى سیرجان ادامه داد: در این میان 
یکسرى افراد مجروح شدند که در حال بررسى این موضوع 
هستیم که این افراد به چه شکل مجروح شدند و نمى توانیم 
با یقین صد در صدى گفت که با تیر مستقیم نیروهاى امنیتى 
یا از جاى دیگر مجروح شدند زیرا برخى ها از پشت و برخى 
نیز از بغل ضربه خوردند ضمن آنکه تاکید داریم که هیچ کدام 
از نیروهاى امنیتى دستور شلیک مستقیم را نداشتند و فقط 
براى حفاظت از مخازن حساس سوخت کشور مجوز شلیک 

تیر هوایى را داشتند که این کار را نیز انجام داده اند.
وى افزود: متاسفانه یک نفر در این ماجراها کشته شده اما 
هنوز دلیل کشته شدن این فرد مشــخص نیست که تیر 
خورده یا خیر و اکنون در پزشکى قانونى شهرستان سیرجان 
در حال بررسى این موضوع هستیم و هر زمانى که دلیل فوت 
این شخص مشخص شود، اعالم خواهیم کرد ضمن آنکه 

باید عنوان کرد که این فرد از مردم عادى بوده است.

شهرهاى ایران در انتظار روزهاى پاییزى برفى شگفت انگیز

اصفهان در تیررس «سردچال قطبى» 

پنج برگ شاهنامه دوره تیمورى، گران ترین اثر هنرى ایران شد 

کشته شدن یک نفر در 
تجمعات س یرجان

گوینده معروف خبر وارد دنیاى تبلیغات شد!

270 میلیون، هزینه کچل کردن!
یکى از بازیگران زن ســینماى ایران بــراى حضور در 
فیلمى سینمایى، وقتى با اصرار کارگردان براى تراشیدن 
موى سرش مواجه شــد، براى انجام این کار مبلغ 500 
میلیون تومان عالوه بر رقم دســتمزدش براى بازى در 

فیلم مطالبه کرد.
این بازیگر زن ســینماى ایران که وارد چهارمین دهه 
زندگى خود شــده و به واســطه والدین هنرمند خود از 
چهره هاى شاخص ســینما و تلویزیون ایران است، به 
تازگى با پیشــنهاد یکى از کارگردان هاى سینما براى 
حضور در نقشى خاص مواجه شــد. نقشى که الزمه آن 
تراشیده شدن موى ســر آن بازیگر بود. بازیگر مذکور 
که پیشتر سابقه همکارى با آن کارگردان را در کارنامه 

کارى خود داشت، خطاب به کارگردان فوق اعالم کرد 
«هر کارى نرخى دارد» و براى تراشیدن موى سر خود 
مبلغ 500 میلیون تومان طلب کرد که عالوه بر دستمزد 
وى باید به او پرداخت مى شــد. نکته جالب توجه اینکه 
سرمایه گذار این فیلم نیز شخصى است که در سال هاى 
اخیر در سینماى ایران به شــدت فعال شده و  به ریخت 
و پاش هاى فراوان و پرداخت دســتمزدهاى کالن در 
سینما شــهرت دارد و البته درباره منشاء سرمایه هاى او 
سوال هاى فراوانى براى اهالى سینما وجود دارد، با این 
بازیگر وارد مذاکره شد و سرانجام موفق شد از وى 230 
میلیون تومان تخفیف بگیرد و با اهداى چکى به مبلغ 270 
میلیون تومان به وى در کمال خونســردى و خرسندى، 

او را مجاب به تراشین موى سرش کند. بازیگر فوق نیز 
این کار را انجام داد و سپس کاله گیس به سر گذاشت؛ 
به گونه اى که اخیراً در یکى از مراســم هاى رســمى 
خانوادگى اش که مشاهده شده، با کاله گیس در مراسم 

حاضر بوده است.
به نظر مى رسد علت عالقه ســازندگان فیلم به کچل 
کردن این بازیگر، این اســت که احتماًال قرار اســت او 
در فیلم بدون حجــاب نمایش داده شــود. ایده اى که 
سال ها قبل توسط مســعود کیمیایى در سرب و درباره 
فریماه فرجامى صــورت گرفت؛ البتــه فرجامى در آن 
زمان طلب چنین دســتمزدى نکرد و براى موى سرش 

«نرخ» نگذاشت.
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استقبال از کناره گیرى سالک 
رئیس شـوراى جبهه پیروان خط امـام و رهبرى اصفهان 
از کناره گیرى حجت االسالم احمد سـالک نماینده مردم 
این شهرستان از یازدهمین دوره انتخابات مجلس شوراى 
اسالمى اسـتقبال کرد و گفت: حجت االسـالم سالک در 
بیانیه اى با صراحت عنوان کرد که بـراى باز کردن میدان 
به روى جوانان در انتخابات پیش رو شـرکت نخواهد کرد.  
رسول حامدیان اظهارداشت: ایشان(حجت االسالم سالک) 
در راستاى عملیاتى کردن منویات رهبرى با انتشار بیانیه اى 
از شرکت در انتخابات پیش رو  انصراف خود را اعالم کرد. 

هزینه ساز شدن
 تونل بویین میاندشت

رئیس شوراى شهر بویین میاندشت با بیان اینکه پیگیر 
اتمام ساخت تونل خوانسـار - بویین میاندشت هستیم، 
گفت: این تونل احداث شـده، اما نیمـه کاره باقى مانده، 
همچنین قسـمت هایى از آن هم ریزش کرده است که 
این براى دولت هزینه ساز است و نباید اجازه دهیم اموال 
بیت المال هدر رود. مجتبى دوست محمدى با تاکید بر 
اینکه پیگیر اتمام ساخت تونل خوانسار - بویین میاندشت 
هستیم، افزود: به همین منظور با استاندار، معاون وزیر راه 

و معاون استاندار، صحبت کردیم. 

راه اندازى فروشگاه 
محصوالت کشاورزى 

فروشـگاه سـالمت محصوالت کشـاورزى در شهرك 
سالمت اصفهان افتتاح شـد. مدیر بهره بردارى شهرك 
سالمت اصفهان گفت: فروشگاه سـالمت اصفهان به 
مسـاحت بیش از هزار مترمربع بعنوان نخسـتین هایپر 
هلس ایـن شـهر راه اندازى شـد تـا محصوالت سـالم  
و طبیعـى را براى سـالمت شـهروندان ارائه کنـد. رضا 
هیبتى افزود: در هایپر هلس شـهرك سالمت اصفهان 
محصوالت سالم  از جمله تولیدات گیاهى بِه ،کلم ،سیب 
زمینى و پیاز و دیگر محصـوالت صنایع تبدیلى غذایى 
داراى نشـان سـیب سـالمت و محصـوالت پروتئینى 

گوشت مرغ ،ماهى و قرمز توزیع مى شود.

تبیین نقش اصفهانى ها در 
کارآفرینى 

کوروش خسـروى، آزرمیدخت فرهیختـه واال و مهدى 
ابوالحسنى یکشنبه 26 آبان ماه از سـاعت 16 تا18:30  
در سـالن کنفرانس کتابخانه مرکزى به بررسى سفرى 
در تاریخ کارآفرینى مـى پردازند. مدیر خانه جوان گفت: 
"سفرى در تاریخ کارآفرینى" با مناسبت هفته کارآفرینى 
و نکوداشت روز اصفهان برنامه ریزى شده است. فاطمه 
اکبرزاده افزود: قرار است در این همایش نگاه و اهمیت 
مردم ایران به ویژه اصفهانى ها در گذشته به کار مشخص 
و  همچنین الگوبردارى از قرض الحسـنه هاى سـنتى 

براى ایجاد کار تببین شود.

بازدید جانبازان از ذوب آهن 
تعـدادى از جانبـازان مجتمع فرهنگى شـهید مطهرى 
اصفهان با حضور در ذوب آهـن اصفهان، از خط تولید و 
پروژه هاى توسعه بازدید کردند. مدیر روابط عمومى این 
شرکت طى سخنانى گفت: بعد از پیروزى انقالب 500 
هزار تن فوالد تولید مى کردیم اما هم اکنون 27 میلیون 
تن فوالد تولید مى کنیم، مقایسـه این اعداد رشد میزان 
تولید را به خوبـى تبیین مى نماید. مدیـر روابط عمومى 
ذوب آهن اصفهـان تصریح کرد: این شـرکت به همراه 
پرسـنل پیمانـکار میزبان 17 هـزار نفراسـت همچنین 
معیشت کارگران معادن زغالسنگ و سنگ آهن کشور 

نیز از طریق این ذوب آهن اصفهان تامین مى شود.

دانشگاه نجف آباد سوم شد
رقابت هاى فوتسال دسـته 2 کارکنان و اعضاى هیئت 
علمى دانشـگاه آزاد اسـالمى با حضور 13 تیـم و 200 
بازیکن در دانشگاه آزاد اسـالمى واحد قائم شهر برگزار 
شـد. در این مسـابقات تیم نجف آباد با سرپرسـتى رضا 
فتاح المنان و مربیگرى رسول ابراهیمیان مقام سوم این 

دوره از مسابقات را از آن خود کرد.

خبر

رمز موفقیت مردم استان اصفهان در همه زمانها بویژه 
دوران دفاع مقدس ریشه در دین باورى و والیت مدارى 
آنها دارد و آمار بیش از 23 هزار شــهید این استان، سند 

زنده این ادعاست.
اســتاندار اصفهان دیروز در آیین گرامیداشت 25 آبان، 
روز حماسه ایثار مردم اصفهان گفت:امروز روز فراموش 
نشدنى در تاریخ حماسه ساز ایران اسالمى است.روزى 
که مردم اصفهان ثابت کردند که عشق واالیى به والیت 
و ولى امر خود دارند و براى حفظ دین و کشور از جان خود 
و عزیزانشان مى گذرند تا محکم در برابر دشمن بایستند.
عباس رضایى افزود:نامگذارى روز 25 آبان به عنوان روز 

حماسه ایثار مردم اصفهان یادى از دالور مردانى است که 
استقالل و سربلندى ایران اسالمى مرهون خون هاى 

پاك آنان است.
وى اظهار امیدوارى کرد مردم فهیم اســتان اصفهان 
همگام با دیگر مردم همچنان در مسیر عدالت طلبى و 

وحدت ، تا رسیدن به اهداف متعالى گام بردارند.
در این آیین دو نفــر از یادگاران دفاع مقــدس به بیان 
خاطراتى از روز 25 آبان ســال 1361 در زمینه تشــییع 
همزمان پیکر 370 شهیداصفهان در عملیات محرم در 
این شهر و همزمان اعزام تعدادى از داوطلبان از استان 

اصفهان به جبهه پرداختند.

سال گذشــته و با تصویب اعضاى شــوراى شهر، اول 
آذرماه به عنوان روز اصفهان و قوس آذر، نگاره تاریخى 
منقوش بر کاشــى کارى هاى ســردر بازار قیصریه که 
با اقتباس از صورت فلکى برج قوس طراحى شــده به 
عنوان نماد اصفهان انتخاب شــد. به گفته مدیر اجرایى 
ویژه برنامه هاى روز اصفهان، امسال دومین سالى است 
که این سازمان با ویژه برنامه هایى به استقبال نکوداشت 

این روز خواهد رفت.
مرتضى رشــیدى در این خصوص اظهار داشت: امسال 
تصمیم گرفتیم برنامه هاى خود را از روز حماســه و ایثار 
مردم اصفهان یعنى 25 آبان ماه آغاز کنیم و تا اول آذرماه 

روز اصفهان ادامه دهیم.
مدیر اجرایى ویژه برنامه هــاى روز اصفهان ادامه داد: 
برنامه هاى نکوداشت روز اصفهان از سى  و سه پل تا پل 
خواجو و در گستره اى به پهنه و امتداد رودخانه زاینده رود 
برگزار مى شود و شهروندان مى توانند به مدت سه روز در 

این ویژه برنامه ها شرکت کنند.
رشیدى با اشاره به تدارك نزدیک به بیش از یکصد عنوان 
برنامه با حدود 400 اجرا در این ایام گفت: تالش کرده ایم 
تا این برنامه ها تمام مخاطبان شهرى، گروه هاى سنى 
و سالیق گوناگون فرهنگى، هنرى، اجتماعى و ورزشى 

شهر اصفهان را در برگیرد.

اجراى برنامه هاى روز اصفهان 
در امتداد «زاینده رود»

والیت مدارى، رمز موفقیت 
مردم استان اصفهان

درحالــى که خبر افزایــش ناگهانى قیمــت بنزین باعث 
بــروز ناآرامى در برخى شــهرهاى کشــور شــد، دفاتر 
خبرگزارى هاى رسمى کشور در اصفهان طى روز جمعه در 
گزارش هاى خود تاکید کردند که اصفهان آرام است و هیچ 
تجمعى در شهرهاى استان برگزار نشده است. این در حالى 
است که خبرگزارى مهر پیش از ظهر دیروز خبر داد که مردم 
اصفهان روز شنبه در واکنش به اصالح بهاى بنزین تجمع 

آرام برگزار کردند.
به گزارش مهر، پیش از ظهر شــنبه مردم اصفهان  نسبت 
به اصالح بهــاى بنزیــن در خیابان ها تجمع داشــته و 
خواسته هاى خود نســبت به بررسى مجدد بهاى بنزین را 
مطرح کردند. در این تجمع مردم شــعارهایى درخصوص 
لزوم اصالح برخى قیمتها مطــرح کردند. تجمع کنندگان 
خواستار رفع ابهامات موجود پیرامون اصالح قیمت بنزین و 
مسائل اقتصادى ناشى از آن شدند که بدون تنش مطرح شد.
خبرگزارى ایمنا هم با انتشار مجموعه تصاویرى از  راه بندان 
در اصفهان به دنبال افزایش قیمت بنزین نوشت که روز شنبه 
اکثر خیابان ها و اتوبان هاى اصفهان شاهد ترافیک سنگین 
بود و برخى رانندگان با خاموش کردن خودروهاى خود به 

این افزایش قیمت اعتراضى آرام نشان دادند.
در همین حال مسئوالن استان  دیروز در گفتگوبا رسانه ها 
تاکید کردند این افزایش قیمت نباید منجر به افزایش بهاى 

خدمات به مردم شود.
قیمت ها نباید باال برود

مهمترین سئوال بعد از گران شدن بنزین این است که آیا 
این گرانى بر قیمت ارائه خدمات هم تاثیر خواهد داشت؟ 

پاسخ مقامات مملکتى به این سئوال منفى است و همزمان 
در اصفهان نیز طى روز گذشته مسئوالن استانى اطمینان 
خاطر دادند که سهمیه بندى و گران شدن بنزین تاثیرى 
بر رشد قیمت ها نخواهد داشت. دیروز مدیرعامل سازمان 
تاکسیرانى شهردارى اصفهان گفت که با توجه به افزایش 

نرخ بنزین و ســهمیه بندى آن، هیچ یک از تاکسیرانان 
اجازه افزایش قیمت خودسرانه نرخ کرایه را ندارند. هادى 
منوچهرى اظهار کرد: بر همین اساس افزایش خودسرانه 
هرگونه کرایه تاکسى و سرویس مدارس در شهر اصفهان 
ممنوع است. مدیرعامل ســازمان تاکسیرانى شهردارى 

اصفهان ادامه داد: براى ناوبران تاکسى 400 لیتر سهیمه 
سوخت ماهیانه در نظر گرفته شده که براى سفرهاى درون 
شهرى مسافران کفایت مى کند و در صورت نیاز به افزایش 
احتمالى نرخ کرایه ها شوراهاى شهر و پس از بررسى هاى 
الزم اقدام خواهند کرد، بنابراین رانندگان تاکسى از افزایش 

خودسرانه نرخ هاى کرایه اکیداً خوددارى کنند.
از طرف دیگر رییس انجمن اولیا و مربیان اداره کل آموزش 
و پرورش اصفهان هم گفت که نرخ سرویس هاى حمل و 
نقل دانش آموزان استان در پى سهمیه بندى بنزین افزایش 
نمى یابد. علیرضا سلطانى به برگزارى جلسه کارگروه ماده 
18 با حضــور نماینده آموزش و پــرورش، نماینده اولیا و 
شهردارى اشاره کرد و گفت مقرر شد تحت هیچ شرایطى 
شرکت ها و سرویس هاى حمل و نقل دانش آموزى اقدام 
به افزایش قیمت نکنند. در این جلسه همچنین مقرر شد که 
موضوع تعیین سهیمه براى سرویس هاى مدارس حتى آن 
دسته که شخصى هستند نیز تا پایان همین هفته مشخص 

و اعالم شود.
در خبرى دیگر، رییس اتاق اصناف اصفهان گفت: هرگونه 
افزایش قیمت اجناس و کاالها در پى افزایش نرخ بنزین 
ممنوع است و مردم اینگونه موارد را گزارش دهند. رسول 
جهانگیرى با اشاره به جدیت این نهاد براى جلوگیرى از 
افزایش احتمالى قیمت ها، ادامه داد: اتاق اصناف اصفهان 
گروه هاى رصد بازار و بازرســى خود را افزایش مى دهد 
و بصورت میدانى و غیر حضورى وضعیت داد و ســتد را 
دنبال مى کند. وى تصریح کرد: صبح روز شــنبه (دیروز)
جلسه اى با حضور روساى اتحادیه هاى برخى از مشاغل 
برگزار شد و هماهنگى هاى الزم صورت گرفت که خود 
اتحادیه ها نیز براى رصد بازار مشارکت کنند. جهانگیرى 
با بیان اینکه سهمیه بنزین وسایلى مانند تاکسى و وانت 
تلفنى، پیک موتورى و آموزشــگاه رانندگــى باید بطور 
مجزا محاسبه شــود، تصریح کرد: در این ارتباط مشغول 

برنامه ریزى هستیم.

گزارش خبرگزارى ها از واکنش مردم و مسئولین به سهمیه بندى بنزین

گران شدن بنزین خیابان هاى اصفهان را قفل کرد

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزى گفت: در جلسه  با مدیران 
شهرى اصفهان مقرر شد با هماهنگى وزارت کشور 500 
میلیارد تومان اوراق مشارکت مازاد بر اعتبارات تصویب 

شده قبلى به متروى اصفهان اختصاص یابد.
ســید على اصغر میرمحمد صادقى در 
حاشیه بازدید از ایســتگاه زینبیه در خط 
2 متروى اصفهان، شــرایط اســتفاده 
از اوراق مشــارکت براى شــهردارى ها 
را در کشــور مطلوب ذکر کــرد و گفت: 
شــهردارى ها براى زیرســاخت تامین 
منابع مالى احداث خطــوط مترو، اوراق 
مشارکت منتشر مى کنند و بانک مرکزى 
نیز حمایت هاى الزم را انجام مى دهد؛ در 
این خصوص قانون بودجه، مجوز الزم را 

صادر و سازمان برنامه و بودجه و وزارت کشور هماهنگى 
الزم را با بانک مرکزى انجام داده است. 

وى با بیان اینکه پس از استان تهران، کالنشهر اصفهان 
پرترافیک ترین شهر کشور به شمار مى رود، تصریح کرد: 
با توجه به شرایط ویژه اى که براى اصفهان در نظر گرفته 
شده، در طول یکسال گذشــته دو مرتبه از متروى این 

کالنشهر بازدید کرده ایم. 
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزى گفت: در جلسه  با مدیران 
شهرى اصفهان مقرر شد با هماهنگى وزارت کشور 500 
میلیارد تومان اوراق مشارکت مازاد بر اعتبارات تصویب 

شده قبلى به متروى اصفهان اختصاص یابد.
میرمحمد صادقى افزود: بانک مرکزى در زمینه اعطاى 
تســهیالت و اوراق مشــارکت نهایت همــکارى را با 
شهردارى ها داشته و مجوزهاى الزم را صادر مى کند؛ به 
ویژه براى زیرساخت هاى مترو حساس هستیم و در این 

زمینه تاکید مى کنیم.

تخصیص 500 میلیاردتومان اوراق مشارکت به مترو

مدیر عامل ســازمان نوسازى و بهســازى شهردارى 
اصفهان گفت: بــراى اجراى طرح ســاماندهى محور 
تاریخى - گردشــگرى دردشت شــش میلیارد و 400 

میلیون ریال اعتبار در نظر گرفته شده است.
محمد فیــض گفــت: بــراى اجراى 
طــرح ســاماندهى محــور تاریخى - 
گردشــگرى دردشت شــش میلیارد و 
400 میلیون ریال اعتبار در نظر گرفته

 شده است.
فیــض افــزود: محــور تاریخــى - 
گردشگرى دردشــت به طول دو و نیم 
کیلومتر حدفاصل ابن سینا، خیابان ابن 
ســینا، بازارچه دردشت، حمام دردشت، 
کاروانسرا، کتابخانه، مسجد، عصارخانه 

شیخ بهایى، بازار بزرگ اصفهان و میدان امام على (ع) 
است.

او گفت: محور دردشــت از محدوده بازارچه پاگلدسته 
شروع و با گذر از مسجد پاگلدسته، مدرس بوعلى سینا 
و مدرسه شفیعیه به خیابان ابن ســینا رسیده و سپس 
با گذر از بازارچه دردشــت به ســمت دو منار دردشت، 

مقبره سلطان بخت آغا رسیده و از آنجا به عصارخانه و 
حمام شیخ بهائى و نهایتًا به میدان امام على (ع) منتهى 

مى شود.
مدیر عامل ســازمان نوسازى و بهســازى شهردارى 

اصفهان افزود: به دنبال ساماندهى بخش هایى از محور 
دردشت در سال هاى گذشــته از جمله کفسازى کوچه 
پاچنار (شفیعیه)، بازار دردشــت و بازار دو منار دردشت، 
ساماندهى بخش دیگرى از این محور که از انتهاى بازار 
دردشت شروع شــده و با گذر از بازار دومنار دردشت به 

بازار شیخ بهایى مى رسد.

محمدرضا متین پور، مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان در 
دیدار با داریوش وکیلى، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران 
استان اصفهان با اشــاره به بنیان انقالبى هر دو نهاد تأکید 
کرد: افزایش همکارى کمیته امداد و بنیاد شهید به تحقق 
اهداف انقالب در زمینه حمایت از مستضعفان و نیازمندان و 

توانمندى آن ها کمک خواهد کرد.
وى با تشــریح خدمات ارائه شــده توســط کمیته امداد به 
نیازمندان اصفهانى، خاطرنشان ســاخت: طرح اکرام ایتام 
و فرزندان محسنین یکى از بسترهاى مناسب براى جذب 
مشارکت مردم و انتقال آن به نیازمندان واقعى است که کمک 
به تقویت این طرح مى تواند بار بزرگى از دوش فرزندان یتیم 

و نیازمند بردارد.
وکیلى در ادامه این دیدار با تأکید بر اینکه خدمت به ایتام نوعى 

ایثار است، گفت: کمیته امداد و بنیاد شهید هر دو در راستاى 
فرمایشــات مقام معظم رهبرى فعالیت دارنــد و تابه حال 

هیچ کدام از کمک به یکدیگر دریغ نکرده اند.
وى ادامه داد: بنیاد شهید استان اصفهان آمادگى دارد که در 
زمینه ثبت نام حامى از میان کارکنان در طرح هر کارمند یک 
حامى و هم چنین تشویق خانواده گران قدر شهدا و ایثارگران 
به مشــارکت در این طرح به نیابت از فرزندان شهید خود، 
اقدامات الزم را انجام دهد. وکیلى افزود: تاکنون ظرفیت هاى 
اماکن در اختیار بنیاد به ویژه گلستان هاى شهدا در اصفهان 
و سایر شهرستان هاى استان براى برپایى پایگاه هاى جذب 
حامى در اختیار کمیته امداد قرار مى گرفته اســت و تالش 
مى کنیم تا پس ازاین نیز در طرح هــا و نوآورى هاى جدید 

کمیته امداد در این زمینه همکارى داشته باشیم.

ساماندهى محور تاریخى - گردشگرى دردشت

همکارى بنیاد شهید و کمیته امداد

رییس اداره گردشــگرى ســازمان فرهنگى، اجتماعى 
و ورزشى شــهردارى اصفهان با اشــاره به یک آذر، روز 
نکوداشت اصفهان گفت: یک نرم افزار واقعیت مجازى 
ویژه تلفن همراه براى شهر اصفهان شامل تصاویر 360 
درجه از جاذبه هاى گردشگرى شهر اصفهان در این هفته 
رونمایى مى شود و اگر کاربران این نرم افزار به اینترنت 
متصل باشــند، قادر خواهند بود این تصاویر با دید 360 
درجه را به صورت فیلم ببینند و در واقع از طریق این نرم 

افزار مى توان عکس 360 درجــه اصفهان را به صورت 
آفالین و فیلم 360 درجــه بناهاى اصفهان را به صورت 

آنالین مشاهده کرد. 
علیرضا مساح، با بیان اینکه این نرم افزار واقعیت مجازى 
در حال به روز شدن اســت، گفت: به زودى قابلیت هاى 
دیگر مانند به اشتراك گذارى تجربیات اشخاص و مکان 
یابى جاذبه هاى گردشگرى بر اساس محل حضور فرد به 

این نرم افزار افزوده مى شود.

اصفهان را 360 درجه ببینید

مانى مهدوى

سرپرســت معاونت پایش و نظارت اداره کل 
حفاظت محیط زیســت اصفهان با اشاره به 
ضرورت تامین حقابه تاالب گاوخونى گفت: 
نجات این تاالب بین المللــى یک منفعت و 
مصلحت فرانسلى، فرامنطقه اى و ملى است.

حسین اکبرى در گفتگو با ایرنا افزود: بر اساس 
ضوابط، تامین حقابه زیست محیطى پس از 
آب آشامیدنى اولویت دوم است ولى متاسفانه 
در طول سال هاى گذشته این حق از تاالب 

بین المللى گاوخونى دریغ شده است. 
وى اظهارداشــت: محیط زیســت اســتان 
اصفهان در سطوح ملى و استانى پیگیرى هاى 
مســتمر و جامعى در خصوص تبیین شرایط 
بحرانى و خشــکیدگى تــاالب  بین المللى 
گاوخونى و زاینده رود بویژه در شرق اصفهان 
داشته است و بر تامین این حقابه هاى زیست 

محیطى به عنوان حقوق عامه تاکید دارد. 
سرپرســت معاونت پایش و نظارت اداره کل 
حفاظت محیط زیست اصفهان اضافه کرد: 
خشیدگى تاالب گاوخونى ناشــى از تامین 
نشدن حقابه آن اســت و یک چالش زیست 
محیطى اساسى محسوب مى شود که ادامه 
آن مى تواند وضعیت بحرانى این اکوسیستم 
طبیعى را وخیم تر کند و آن را در آستانه تبدیل 
شدن به کانون ریزگردهاى سمى قرار دهد. 

وى ادامه داد: اگر حقابه ایــن تاالب تامین 
نشود ممکن است به زودى شاهد تبدیل شدن 
گاوخونى به کانون گرد و غبار سمى باشیم که 
مى تواند محیط زیســت و بهداشت ساکنان 
فالت مرکزى ایران تا شعاع 500 کیلومتر را 

تحت تاثیر قرار دهد. 
اکبرى بیان کرد: تامین حقابــه گاوخونى و 
نجات آن یک ضرورت براى دور شــدن از 
یک فاجعه زیست محیطى در فالت مرکزى 

ایران است. 
وى اظهارداشت: در سایه این همکارى ها از 
11 مهر امسال آب زاینده رود از سد رودشتین 
به سمت تاالب بین المللى گاوخونى رهاسازى 
شــد و تا 15 آبان بیش از پنــج میلیون متر 
مکعب آب به این تاالب رســید کــه از نظر 
حجمى یک ســى و پنجم حقابه ساالنه آن 

است. 

نجات تاالب گاوخونى یک 
مصلحت فرا نسلى است 

نیروگاه حرارتى اصفهان تا پایان مهر امسال ، بیش از یک 
میلیــارد و843 میلیون کیلووات برق تولیدى را به شــبکه 

سراسرى برق کشور تحویل داد.
مدیرعامل شــرکت مدیریت تولید بــرق اصفهان نیروگاه 
حرارتى اصفهــان با بیان اینکه تا پایان مهر امســال ، یک 

میلیارد و843 میلیون و242 هــزار کیلووات برق تولیدى را 
به شبکه سراسرى برق کشور تحویل داد گفت: این میزان 
تولید برق، حدود 30 درصد نسبت به مدت مشابه پارسال ، 

افزایش داشته است.
امیر نریمانى با بیان اینکه واحدهاى مولد برق بخارى نیروگاه 
اصفهان حدود دو سوم برق کالن شــهر اصفهان را تامین 
مى کنند گفت: این میزان تولید برق، با لحاظ متوسط مصرف 
ماهیانه 200کیلووات ساعت براى هر خانوار، معادل مصرف 
برق ســالیانه بیش از 760 هزار خانوار و جمعیتى بیش از دو 
میلیون نفر اســت. نیروگاه اصفهان با پنج واحد مولد برق 
حرارتى، بخارى به ظرفیتهــاى متنوع و با مجموع ظرفیت 
نامى 835 مگاوات در جنوب غربى شهر اصفهان و در حاشیه 

رودخانه زاینده رود واقع شده است.

تولید یک میلیارد و843میلیون کیلووات برق در 
نیروگاه اصفهان
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پرویز پرستویى پس از یک دهه دورى با ایفاى نقش در 
فیلم سینمایى «لس آنجلس-تهران» به نوعى با سینماى 
کمدى آشــتى و ارتباطش را با این سینما حفظ کرد و در 

حال حاضر هم فیلم کمدى «مطرب» را روى پرده دارد.
ســینماى ایران بازیگران اندکى را به خود دیده است که 
توانایى ایفاى نقش در ســینماى کمــدى و درام را توام 
باهم دارا باشند؛ پرویز پرستویى، بازیگر باسابقه سینما و 

تلویزیون یکى از همین بازیگران است. 
در کارنامه هنرى  او بــازى در نقش هاى متنوع کمدى و 
درام بسیار دیده مى شود، از نقش ماندگار رضا مارمولک 
گرفته تا حاج کاظم در «آژانس شیشــه اى». پرستویى 
این روزها با فیلم «مطرب» ســاخته مصطفى کیایى به 
سینماى کمدى بازگشته است، بازگشتى که چندان هم 

به سادگى رخ نداده و داستانش سر درازى دارد.
این بازیگر در سال 87 ، فیلم «کتاب قانون» ساخته مازیار 
میرى را با درون مایه طنز روى پرده داشت؛ فیلمى که باز 

هم پرسروصدا بود و حســابى جنجال به پا کرد. «کتاب 
قانون» تا حدود یک دهه بعــد تنها فیلم کمدى کارنامه 
پرســتویى بود و این بازیگر به نوعى بــا خداحافظى از 

سینماى کمدى به سینماى اجتماعى و درام روى آورد.
در ســال 96 پرســتویى که براى یک دهه با فیلم هاى 
کمدى خداحافظى کرده بود، در «لس آنجلس تهران» 
ســاخته تینا پاکروان دوباره در نقشى کمدى روى پرده 
ســینماها حضور پیدا کرد، نقشــى که از نظر بسیارى از 
تماشاگران در خور او نبود و تجربه چندان موفقى از نظر 

جلب نظر مخاطب براى پرستویى به شمار نیامد.
اما در حال حاضر «مطرب» با بازى او با اقبال گســترده 
مخاطبان همراه شده و گویا تجربه نه چندان موفق «لس 

آنجلس تهران» را جبران کرده است.
مصطفــى کیایــى کارگردانى اســت کــه فیلم هاى 
تماشاگرپسند و پرفروش در کارنامه اش به چشم مى خورد 
اما اینطور که به نظر مى رســد حساب «مطرب» از بقیه 

جداست و این فیلم سوداى رکوردزنى در سر دارد.
«مطــرب» در حالى نخســتین هفته کامل 
اکرانش را پشت سرگذاشــت که توانست به 
فروشــى بالغ بر چهار میلیارد و 299 میلیون 

تومانى دست پیدا کند و فروش کلى خود را به 
شش میلیارد و 135 میلیون تومان برساند. این آمار 

و ارقام حکایت از آن دارد که «مطرب» با ادامه همین 
روند یکى از شانس هاى کســب عنوان پرفروش ترین 
فیلم سال یا شاید سینماى ایران باشد چرا که 470 هزار 
و 162 نفر هم تا به امروز به تماشاى این فیلم در سینماها 

نشسته است.
پرویز پرستویى، محسن کیایى، الناز شاکردوست، مهران 
احمدى، حســین امیدى و امین مقدم بازیگران اصلى 
این فیلم هستند که داســتان زندگى یک خواننده پیش 
از انقالب را در آســتانه و پس از پیروزى انقالب روایت 

مى کند. 

فیلم "جوکر" که با هزینه 60 میلیون دالرى ساخته شــده است، مجموع فروش جهانى خود را به یک 
میلیارد دالر رساند.

"جوکر" با بازى "واکین فینیکس" در حالى فروش جهانى خود را به مرز یک میلیارد 
دالر رسانده که 67 درصد از فروش خود را (حدود 680 میلیون دالر) از محل گیشه 
بین الملل کسب کرده است و بیش از 345 میلیون دالر آن نیز حاصل از فروش 

در سینماهاى آمریکاست. 
این فیلم پس از رونمایى در جشــنواره فیلم ونیز و کسب شیر طالى بهترین 
فیلم و جایزه بهترین بازیگر مرد، توجهات فراوانى را به خود جلب کرد و با آغاز 
اکران در ماه اکتبر تبدیل به پرفروش ترین فیلم تاریخ ســینما با درجه 

سنى بزرگسال شد. 
"جوکر" که با هزینه 60 میلیون دالرى ســاخته شــده با احتساب 
هزینه هاى بازاریابى تاکنون حداقل سود 500 میلیون دالرى را براى 
کمپانى برادران وارنر و دى سى به ارمغان آورده است. این فیلم با 
گذر از فروش "مرد عنکبوتى 3" (895 میلیون دالر)، هم اکنون 
در رتبه ســیزدهم پرفروش ترین فیلم هاى ابرقهرمانى سینما 

قرار دارد. 
داستان فیلم "جوکر" درباره کمدین شکست خورده اى به نام 
"آرتور فلک" است که پس از تجربه هاى تلخ فراوان به یک دلقک 
قاتل و پوچ گراى خشن تبدیل مى شود. "واکین فینیکس" پس از "جک نیکلسون"، 
"هیث لجر" و "جارد تلو"، چهارمین فردى است که در یک فیلم بلند سینمایى در 

نقش جوکر بازى مى کند.

بازیگر نقش حبیب در ســریال "فوق لیسانســه ها" از 
سختى تغییر ذائقه مخاطب نوشت.

هوتن شــکیبا که با بــازى در دو فصل اول ســریال 
"لیسانسه ها" براى مخاطب عام تلویزیون به چهره اى 
محبوب تبدیل شد و پس از آن توانست با کسب سیمرغ 
بلورین بهترین بازیگر مرد سى وهفتمین جشنواره فیلم 
فجر توانایى خود در ســینما را هم نشان داد این شب ها 
بار دیگر در سریال ســروش صحت با کارکتر حبیب به 
تلویزیون برگشته است. فصل سوم "لیسانسه ها" که با 
نام "فوق لیسانسه ها" از هفته گذشته روى آنتن رفته اما 
نتوانسته آنطور که باید نظر مخاطبان را به خود جلب کند 

و انتقاداتى را به دنبال داشته است.
شــکیبا با انتشار تصویرى از قســمت هاى قبلى "فوق 
لیسانســه ها" در صفحه شخصى اینســتاگرام خود، به 
نظر مى رسد در پاسخ به همین انتقادات، نوشت: "عمومًا 
تجربه هاى جدید و تغییر ذائقه  همیشگى، مسیر سختیه و 

عبور از اون ها نیازمنِد رنج شکیبایى..."

فصل جدید برنامه "دورهمى" بــا کارگردانى و اجراى 
مهران مدیرى از ماه آینده روى آنتن شبکه نسیم مى رود.

ســید مصطفى احمدى تهیه کننده برنامــه تلویزیونى 
"دورهمــى" درباره تولیــد و پخش ســرى جدید این 
مجموعه با وجود اعالم قطعى منتفى شدن ساخت این 
برنامه، گفت: با توجه به استقبال کم نظیر بینندگان عزیز 
از چند سرى قبل برنامه "دورهمى"، همچنین پیشنهاد 
سازمان صداوسیما و تأکید مهران مدیرى مبنى  بر آنکه 
برنامه اى تولید شود که همه مردم در سراسر کشور بدون 
پرداخت هزینه امکان دسترســى به آن را داشته باشند و 
باعث بهتر شدن حال مردم شود، تصمیم گروه بر آن شد 
که تولید "دورهمى" براى پخش از تلویزیون را مجدداً 

آغاز کنیم.
احمدى درباره اینکه چه تغییراتى قرار است در این برنامه 
انجام شود، اظهار کرد: "دورهمى" در حال حاضر با همان 

سبک و ساختار قدیمى به آنتن بازمى گردد و با تشکیل 
اتاق فکر  مشــغول ایده پردازى براى اضافه کردن 
بخش هاى جذاب و گوناگون به برنامه هستیم که به 

تدریج در طول کار انجام خواهد شد.
وى همچنین در پاسخ به شروع ضبط این مجموعه 

گفت: به زودى ضبط و تصویربردارى مجموعه را آغاز 
مى کنیم و "دورهمى" طى یک یــا دو هفته آینده روى 

آنتن شبکه نسیم مى رود.
تهیه کننده "دورهمى" در پایان در پاســخ به اینکه این 
مجموعه چه رویکرد جدیدى براى رضایت مخاطبان دارد 
هم عنوان کرد: طى بیش از 30 سال فعالیت هنرى  مهران 
مدیرى، همواره شاهد نوآورى و ارائه سبک هاى گوناگون 
از ایشان در کارهاى مختلف بوده ایم که مورد توجه مردم 
هم قرار گرفته و در سرى جدید برنامه "دورهمى" هم 

این اتفاق تکرار خواهد شد.

پیمان معادى بازیگر ایرانى با حضور در جشنواره بین المللى فیلم استکهلم 
سوئد، جایزه دستاورد سینمایى سى امین دوره این رویداد را دریافت کرد.

پیمان معادى که همراه با سعید روستایى براى نمایش فیلم «مترى شیش 
و نیم» به جشنواره فیلم استکهلم سوئد سفر کرده است، جایزه اسب برنزى 

دستاورد این رویداد سینمایى را طى مراسمى دریافت کرد. 
طبق اعالم جشــنواره فیلم اســتکهلم، معادى که با بازى در فیلم هاى 
«درباره الى» و فیلم برنده اسکار «جدایى» به یک چهره شناخته شده بین 
المللى تبدیل شده است، جایزه اسب برنزى دستاورد جشنواره استکهلم 
سوئد را به پاس نقش آفرینى هاى قدرتمند، عبور از تعصبات و مرزهاى 
جداکننده دریافت کرده است.  معادى اولین بازیگرى است که از خارج از 

اروپا و آمریکا این جایزه را دریافت مى کند.
فیلم «مترى شیش و نیم» امسال در جشــنواره فیلم استکهلم نماینده 
سینماى ایران است و این فیلم دیروز (25 آبان) دومین نمایش خود را این 

جشنواره تجربه کرد. 
سى امین جشنواره فیلم استکهلم سوئد امروز به پایان مى رسد.

آشتى پرویز پرستویى با 
سینماى کمدى، «مطرب» را 

رکوردشکن مى کند؟
ردزنى در سر دارد.
ین هفته کامل 
 که توانست به 
299 میلیون  9 و

ش کلى خود را به 
ن برساند. این آمار 

طرب» با ادامه همین 
ب عنوان پرفروش ترین 
باشد چرا که 470 هزار  ن
شاىاین فیلم در سینماها 

 الناز شاکردوست، مهران
ن مقدم بازیگران اصلى 
ندگى یک خواننده پیش

ز پیروزى انقالب روایت 

تعبیر تازه هوتن شکیبا 
از "فوق لیسانسه ها"

مهران مدیرى و دورهمى به تلویزیون بازمى گردند

سیروس میمنت، بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون پیرامون آخرین فعالیت هاى 
خود در عرصه بازیگرى گفت: سریال «حکایت هاى کمال» به تهیه کنندگى 
محسن شــایان فر و کارگردانى قدرت ا... صلح میرزایى را هر شب از شبکه 
دو ســیما در حال پخش دارم و همچنین حضور در ســریال «نون.خ 2» به 
کارگردانى ســعید آقاخانى و تهیه کنندگى مهدى فرجــى را پذیرفته ام که 
پیش تولید آن به تازگى تمام شده و تصویربردارى آن به  زودى آغاز خواهد شد.

میمنت در ادامه پیرامون ســریال «حکایت هاى کمال» اظهار کرد: سریال 
«حکایت هاى کمال» با روایتى از دهه 40 قرار است در 150 قسمت بر اساس 
150 داستان از کتاب «حکایت هاى کمال» نوشته محمد میرکیانى ساخته 
و در چند فاز تصویربردارى شود، فاز نخست این ســریال براى 31 قسمت 
نگاشته شده و قسمت هاى دیگر براى فاز دوم در نظر گرفته شده است و بنده 

در قسمت 8 یا 9 این مجموعه حضور خواهم داشت.
این بازیگر تلویزیون در خصوص نقش خود در سریال «حکایت هاى کمال» 
اظهار کرد: بنده در این سریال نقش یک خان را بازى مى کنم که در خصوص 
عروسى دخترش مشــکالت خانوادگى رخ مى دهد که با وارد شدن خانواده 
کمال و دخالت هاى آن ها ماجرا به خوبى پیش مى رود، تصویربردارى نقش 

بنده نیز در سریال «حکایت هاى کمال» حدود 12 روز به طول انجامید.
وى در خصوص سختى هاى فیلم بردارى سریال «حکایت هاى کمال» اذعان 
کرد: فیلم بردارى در اوج گرما صورت مى گرفت و  چون لباس ها مربوط به دهه 
چهل بود، شرایط را از لحاظ فیزیکى ســخت تر مى کرد و به لحاظ کارى نیز 
سکانس ها بسیار پر بازیگر و شلوغ بودند، در بعضى سکانس ها تا 200 هنرور 
نیز حضور داشــتند اما تمامى گروه على الخصوص قدرت ا... صلح میرزایى 
بسیار تالش کردند که کار خوبى ارائه شــود و امیدوارم مردم خروجى کار را 

دوست داشته باشند.

بازگشت به تلویزیون
با «حکایت هاى کمال» 

رونمایى از 
فاطمه معتمدآریاى «عامه پسند»

اولیــن تصویــر از فاطمه 
فیلــم  در  معتمدآریــا 
"عامه پسند" به کارگردانى 

سهیل بیرقى منتشر شد.
سهیل بیرقى که ساخت فیلم 
"عرق ســرد" را در کارنامه 
دارد با انتشــار اولین تصویر 
از فاطمــه معتمدآریا در این 
فیلم صفحه شــخصى اش 
در اینستاگرام را به روز کرد. 
باران کوثرى و هوتن شکیبا 

دیگر بازیگران این فیلم هستند که فیلمبردارى آن در شهرضا ادامه دارد.
"عامه پسند" که از تولیدات کامًال مستقل امسال سینماى ایران است براى 
حضور در جشنواره فیلم فجر آماده مى شود. البته این در حالى است که تا امروز 

عوامل فرم حضور در جشنواره فجر را پر نکرده اند.

قرار است جدیدترین سریال شــبکه نمایش خانگى با نام 
«دل» به مرحله پخش برسد.

پروانه پنج قسمت آغازین این سریال دریافت شده و این طور 
به نظر مى رســد که دیگر مانعى براى پخش نداشته باشد، 
البته شرکت سرو رسانه پارســیان به تازگى توزیع سریال 
«کرگدن» را نیز استارت زده اســت و باید دید آیا «دل» را 
پس از کرگدن یا این که همزمان با آن توزیع مى کند. به هر 
حال گفته ها حاکى از این اســت که سریال دل از آذر یا دى 
ماه مهمان خانه هاى عالقمندان به ســریال هاى نمایش 

خانگى مى شود.
از نکات جالب توجه این ســریال همکارى ســه خواننده 
مطرح و تراز اولى با این ســریال مى باشد. شهاب مظفرى، 
محمد علیزاده و رضا بهرام، خوانندگانى هستند که قطعات 

عاشقانه اى را براى دل خوانده اند. در سریال دل به کارگردانى 
منوچهر هادى، بهرام افشارى، بیژن امکانیان، افسانه بایگان، 
حامد بهداد، ســاره بیات، کوروش تهامى، ســعید راد، لیال 
زارع، على سخنگو، مهراوه شریفى نیا، تینو صالحى، مهدى 
کوشکى، نســرین مقانلو و یکتا ناصر بازى کرده اند. هادى 
سابقه ســاخت یک کار دیگر در مدیوم خانگى را با سریال 
عاشقانه دارد. در خالصه داستان این سریال مى خوانیم که: 
جهان دل، جهان ناشناخته اى است. از تاریکى و نور تا کینه 
و بخشش و از عشق و تنفر تا شوق وصال و حسرت و جدایى 
در آن رفت و آمد مى کنند و گاه «دل» را تصاحب مى کنند و 
... قصه سریال «دل» در زمان حال اتفاق مى افتد و سریالى 
عاشقانه است. داستان سریال از این قرار است که بین دو نفر 

جدایى مى افتد و ...

«دل» به زودى مهمان شما خواهد شد

بعد از حضور قطعى ترانه علیدوستى در فیلم «اوراکا»، مهتاب کرامتى نیز 
از بازى در این فیلم خبر داد.

همزمان با شروع فیلمبردارى فیلم سینمایى «اورکا» به کارگردانى سحر 
مصیبى، لیســت کامل بازیگران و عوامل این فیلم، منتشر شد.  سمیرا 
عالیى مدیر تولید فیلم «اورکا» از آغاز فیلمبردارى این فیلم در شــمال 

ایران با پیوستن مهتاب کرامتى به لیست بازیگران آن خبر داد.

ترانه علیدوستى، مســعود کرامتى، مهتاب نصیرپور، عطیه غبیشاوى، 
محمد رشنو و مهتاب کرامتى گروه بازیگران این فیلم را تشکیل مى دهند. 
در خالصه داستان «اورکا» مى خوانیم:« تو اورکایى دختر…چون اونقدر 

مى جنگى تا به اون چیزى که مى خواى مى رسى.»
این فیلم، اولین تجربه سینمایى سحر مصیبى است که پیش از این مستند 

«صفر تا سکو» را درباره زندگى خواهران منصوریان ساخته است.

دو ستاره در یک اقلیم گنجیدند!

اسب برنزى در دست پیمان معادى

جوکر پرطرفدار سینما، میلیاردر شد

کیل
ن
ه

عه
را آغاز 
روى  ه

میلیارد دالر رساند.
" با بازى "واکین "جوکر"
7دالر رسانده که 67 در
بین الملل کسب کر
در سینماهاى آمری
این فیلم پس از ر
فیلم و جایزه بهتر
اکران در م
سنى بزرگ
"جوکر"
هزینه ه
کمپا
گذر
در
قر
داس
"آرتو
قاتل و پوچ گراى خشن
"هیث لجر" و "جارد
نقش جوکر بازى مى
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اگرچه تیم ملى فوتبال کشورمان در مقدماتى جام 
جهانى مقابل عراق متحمل شکست شد اما محمد 
محبى عملکرد بسیار خوبى داشت و تنها پاس گل 

تیم ملى را داد.
محبى بازیکن جوان و آینده دار تیم فوتبال سپاهان 
که به همراه پیام نیازمند براى این بازى به تیم ملى 
دعوت شــده بود، در ترکیب اصلى تیم ملى قرار 
گرفت و 90 دقیقه کامل بازى کرد. محبى پایه گذار 
تنها گل ایران به عراق بود و با یک حرکت انفرادى 
زیبا خود را به محوطه جریمه عراق رساند و با پاس 
به بیرون هوشمندانه احمد نوراللهى را در موقعیت 

گلزنى قرار داد تا پاس گل تیم ملى را داده باشد.
محبى با نمره 6,97 بعد از نوراللهى بهترین عملکرد 
را در بین ملى پوشان داشــت، وى تنها پاس گل 
ایران را داد، یکى از دو شــوت او در چارچوب بود، 
اصال دریبل نخورد و دو توپ گیرى (تکل موفق) 

داشت. 
عملکرد خوب بازیکن جوان تیم ملى نشان مى دهد 
اگر سرمربى تیم ملى بیشتر به جوانان بها دهد و 
بازیکنان پا به سن گذاشته که شاید انگیزه اى نیز 
براى بازى در تیم ملى ندارند را کنار بگذارد، نتیجه 

بهترى خواهد گرفت.

باشــگاه ذوب آهن در ادامه تصمیمات فنى و 
تغییرات ایجاد شده در کادر مربیگرى این تیم، 
محمد صلصالى بازیکن پیشین ذوب آهن را به 
عنوان دستیار علیرضا منصوریان انتخاب کرد. 
این اتفاق در حالى رخ داده که هفته گذشته هم 
حسن استکى به عنوان کمک مربى منصوریان 

انتخاب شده بود.
نکته عجیب اینجاست که محمد صلصالى در 
مدت حضور علیرضــا منصوریان در ذوب آهن 

یکى از منتقدان این مربى بوده و به نظر مى رسد
 باشــگاه ذوب آهن بــا انتخاب ایــن منتقد و 
همچنین انتخاب حسن اســتکى، پیام هایى را 
براى آینده کادر فنى این تیم و تغییرات احتمالى، 

کدگذارى مى کند!
البته احمد جمشــیدى عضو هیــات مدیره و 
سخنگوى باشگاه ذوب آهن در این خصوص به 
مهر گفت: با آقاى منصوریان درباره صلصالى 
صحبت کردیم که ایشــان هم نظرش مثبت 

بوده اســت ولى اینکه صلصالى از چه زمانى و 
به چه شکلى به تیم کمک کند هنوز مشخص

 نیست!
وى درباره اینکه صلصالى قبال یکى از منتقدان 
جدى منصوریان در رسانه ها بوده و حاال چرا به 
عنوان دســتیار وى انتخاب شده است؟ گفت: 
شاید منصوریان آدمى اســت که از منتقدانش 
استفاده مى کند! شاید انتقادات صلصالى سازنده 

بوده است. انتقاد سازنده که مشکلى ندارد!

منتقد منصوریان 
مربى جدید تیم فوتبال 

ذوب آهن!

تیم هاى فوتبال ســپاهان اصفهان و فوالد خوزســتان در 
دیدارى تدارکاتى در ورزشــگاه نقش جهان به مصاف هم 
رفتند که این دیدار در نهایت با نتیجه پر گل 4 بر 2 به سود 

سپاهان به پایان رسید.
شهاب عادلى، محمد ایرانپوریان، عزت ا... پورقاز، محمدرضا 
مهدى زاده، شایان مصلح، مهدى کیانى، علیرضا نقى زاده، 

محمد کریمى، رضا میرزایى، محمدرضا حســینى و سجاد 
شهباززاده 11 بازیکن ترکیب اصلى سپاهان بودند و این تیم 

نیز در نیمه دوم تغییراتى در ترکیبش انجام داد.
گل هاى تیم سپاهان را در این دیدار سید محمد کریمى (2 
بار)، رضا میرزایى و سجاد شهباززاده به ثمر رساندند و هر 2 
گل تیم فوالد خوزستان را امیرحسین باقرپور به ثمر رساند.

تیــم فوتبال بانــوان بانــوان در هفته ششــم و در دربى 
شهراصفهان به پیروزى 4 برصفر مقابل ذوب آهن رسید.

هفته ششــم لیگ برتر فوتبال بانوان باشگاه هاى کشور 
با انجام شش دیدار در شــهرهاى مختلف پیگیرى شد. در 
اصفهان و در ورزشگاه شفق اصفهان، ذوب آهن با هدایت 
فرزانه نصر به عنوان مربى- بازیکن، میزبان ســپاهان با 
هدایت بیان محمودى مربى سابق به همراه دیگر بازیکنان 
کوچ کرده فصل گذشته خود بود که در پایان تن به شکست 

4 بر صفر داد.
شاگردان محمودى که امســال تالش بیشترى مى کنند 
تا از همان ابتداى فصل در قامت یــک مدعى در تعقیب 
حریفان خود باشد، بازى سراســر تهاجمى را از همان ابتدا 

آغاز کرد و موقعیــت هاى زیادى را هم از دســت داد. در 
مقابل ذوبى ها نیز که به دنبال کســب حداقل امتیازات با 
داشــته هاى خود مقابل رقبا هستند ســعى کردند  حریف 
راحتى براى همشهرى خود نباشند. مرضیه فیضى دو گل 
و شقایق روزبهان و رقیه شــهبازى نیز هر کدام یک گل 
براى طالیى پوشــان در این دیدار وارد دروازه ذوب آهن 

کردند.
در پایان هفته ششــم شــهردارى بم در صدر قرار دارد و 
تیم هاى آذرخش کردستان، هیئت فوتبال البرز، پاالیش 
گاز ایالم و ســپاهان، رده هــاى دوم تا پنجــم را به خود 
اختصاص داده اند، ذوب آهن نیــز همچنان در رده هفتم 

باقى ماند.

پنجشنبه صبح یک خبرگزارى خبر عجیبى را روى خروجى 
خودش قرار داد: «عادل فردوسى پور گزارشگر بازى ایران 
و عراق شد.» با اینکه افراد نزدیک به تلویزیون مى دانستند 
در شــرایط فعلى امکان چنین تصمیمى، آن هم در شبکه 
ســه وجود ندارد اما این خبر مانند برق و باد در شبکه هاى 
اجتماعى پیچید. خیلى زود هم برخى از کاربران به شوخى 
نوشتند: «بعید است این خبر حقیقت داشته باشد و احتماًال 
مجبوریم جواد خیابانى را به عنوان گزارشگر تحمل کنیم.» 
شوخى آنها اما واقعیت داشت. صفحه برنامه فوتبال برتر در 
اینستاگرام به ســرعت اعالم کرد جواد خیابانى گزارشگر 
ایران و عراق است و همه متوجه شــدند باید منتظر یک 
گزارش احساســى دیگر باشــند اما واقعیت این است که 
خیابانى این بازى را حتى به ســبک و ســیاق همیشگى 

خودش هم گزارش نکرد.
 او که چندى پیــش از اینکه در صداوســیما برنامه اى را 
اجرا نمى کند گله کرده بــود، این روزهــا بى انگیزه تر از 

همیشــه به کارش ادامه مى دهد. خیابانى در بازى ایران 
و عراق چندین صحنــه را اصًال گزارش نکــرد. از جمله 
گل تعیین کننــده عراق در دقیقه 92. انــگار اصًال صحنه 
را ندید و بعد از چند ثانیه مکث، به بدترین شــکل ممکن، 
دراماتیک ترین صحنه بازى را به اطالع بینندگان رساند. او 
حتى بازیکنان تیم ملى را هم نمى شناخت. در صحنه اى که 
رامین رضاییان آن ضربه آزاد خوب را زد، به اشتباه گفت: 
«محبى عجب کاشــته خوبى زد.» این در حالى است که 
اســتایل ضربه زدن رامین رضاییان در بین بازیکنان تیم 
ملى منحصر به فرد اســت و کامًال مشخص بود که رامین 
راســت پا ضربه را زده و نه محبى. البته او چندین بازیکن 
دیگر را هم با محبى اشتباه گرفت تا نشان دهد حسابى از 
روزهاى اوجش فاصله دارد. به نظر مى رسد شبکه سه که 
داعیه جوانگرایى دارد باید براى سایر بازى هاى ملى به فکر 
گزارشگران جوان، باانگیزه و پرشورى باشد که پشت خط

 مانده اند.

حضور مهاجم برزیلى تیم فوتبال ســپاهان در 
بازى هفته یازدهم این تیم مقابل صنعت نفت 

در هاله اى از ابهام قرار دارد.
 تیم فوتبال سپاهان اصفهان قرار است در هفته 
یازدهم لیگ برتر روز جمعه در آبادان به مصاف 

صنعت نفت برود.
مصدومان تیم فوتبال سپاهان از جمله محمد 
ایران پوریان و محسن مسلمان و ... که تعداد آنها 
هم کم نبود همگى به تمرینات تیم برگشته اند و 
در صورت صالحدید کادرفنى مى توانند از این 

هفته براى تیم خود به میدان بروند.
البتــه مصدومیت کى روش اســتنلى هنوز به 

صورت کامل برطرف نشده و او تا یکى، 
دو روز آینــده به تمرینــات گروهى 
ملحق مى شود. حضور این مهاجم 
برزیلى در بازى با صنعت نفت هنوز 

در هاله اى از ابهام قرار دارد.
از طــرف دیگر حامــد بحیرایى که 

دچار کشیدگى عضله پا شده فعال زیر 
نظر پزشــک تیم تمرینات اختصاصى

 خــود را دنبــال مى کنــد و 
زمان بازگشــت دقیق 
او هنــوز مشــخص

 نیست.

بازیکن باتجربه تراکتــور به دلیل مصدومیت 
دیدار بعدى تیمش را از دست خواهد داد.

حاج صفى که در اردوى تیم ملى قبل از بازى با 
عراق مصدوم شد و از لیست نفرات تیم ملى نیز 
خط خورد، طبق هماهنگى با مسئوالن باشگاه 
تراکتور براى طى کــردن دوران نقاهتش به 

ترکیه سفر کرد.
با نظر مصطفى دنیزلى، این بازیکن باتجربه در 
ترکیه مراحل درمانى اش را سپرى مى کند و با 
اینکه کادر پزشکى تراکتور اعالم رسمى درباره 
میزان مصدومیت حاج صفى انجام نداده اند، 
اما به نظر مى رسد این ستاره مقابل شهرخودرو 

در هفته یازدهم لیگ برتر غایب خواهد بود.
بى تردید در غیاب حاج صفى دســت 

دنیزلى براى بازى حســاس روز 
تراکتور کمى خالى مى شود و او 

باید فکرى به حال جایگزین 
ســتاره تیمــش در این 

مسابقه کند. 
گفتنــى اســت؛ دیدار 
تراکتور و شــهرخودرو 

در  جمعــه  روز   15:30 ســاعت 
ورزشــگاه یادگار امام تبریــز برگزار

 مى شود.

بشار رســن بازیکن ملى پوش عراقى تیم 
پرسپولیس تهران بعد از پیروزى 2 بر یک 
تیمش مقابــل ایران بیان کــرد: پیروزى 
ارزشمندى مقابل ایران کسب کردیم، اما 
برد مقابــل ایران به منزله صعــود به جام 

جهانى 2022 قطر نیست.

او در ادامه عنوان کرد: باید پیروزى 
مقابل ایــران را هــر چه قدر 
هم که مهــم و حیاتى بود را 
فراموش کنیم و به بازى هاى 
بعدى مخصوصــا مقابل تیم 

ملى بحرین فکر کنیم.

پیروزى پر گل سپاهان در مقابل فوالد خوزستان 

سپاهان، پیروز دربى فوتبال بانوان اصفهان 

یک گزارش بد دیگر از خیابانى

مهاجم برزیلى سپاهان به بازى با 
صنعت نفت مى رسد؟

حاج صفى دیدار با صدرنشین لیگ 
را از دست داد

 پیروزى مقابل ایران به منزله
 صعود نیست

ملبرطرف نشده و او تا یکى،
ـده به تمرینــات گروهى 
شود. حضور این مهاجم 
بازى با صنعت نفت هنوز 

ابهام قرار دارد. ز
دیگر حامــد بحیرایى که 

عضله پا شده فعال زیر  دگى
ک تیم تمرینات اختصاصى

نبــال مى کنــد و 
ققیق شــت د
 مشــخص

ملیگ برتر غایب خواهد بود.
یاب حاج صفى دســت 

ازى حســاس روز 
خالى مى شود و او 

حالجایگزین
ـش در این 

ت؛ دیدار 
ـهرخودرو 

در جمعــه  روز  15:
گار امام تبریــز برگزار

صدرنشین لیگ 
ست داد

روزنامه الرایه قطر صریح ترین انتقادهاى فنى را متوجه 
مرتضــى پورعلى گنجى، مدافع ملى پــوش تیم العربى 

دوحه کرد.
این روزنامه الرایه قطر در نسخه چاپى دیروز خود  گزارشى 
پیرامون شرایط تیم العربى پس از ناکامى در چهار بازى 
اخیر لیگ ستارگان منتشر کرد و در بخشى از آن با عنوان 
«پورعلى گنجى؛ نقطه ضعف العربى» نوشــت: هرچند 
مرتضى پورعلى گنجى از تجربه و توانمندى  فنى زیادى 
بهره مند اســت اما تاثیر عینى روى نتایــج تیم العربى 
در فصل جارى نداشــت. او در برخــى بازى هاى لیگ 
ستارگان در خط کنارى ضعیف نشان داد  و اشتباهاتش 
باعث شــد تا تیم العربى بیشــتر از یــک گل دریافت

 کند.
در ادامه این مطلب آمده است: اختالفى درباره تجربه و 
کیفیت بازى تیم مرتضى پورعلى گنجى وجود ندارد اما 
این بازیکن به طور روشــنى در فصل جارى با افت فنى 
مواجه شده اســت. حتى در بازى برابر الغرافه که جاسم 
جابر به جاى مرتضى پورعلى گنجى در خط دفاعى حضور 
یافت برخى ها انتظار داشتند که این بازیکن جایگزین او 

در سایر بازى هاى تیم العربى شود.

در ویژه برنامه «فوتبال به وقت اصفهان» از سید صالحى و 
محمد صلصالى بازیکنان سابق سپاهان و ذوب آهن تقدیر 

صورت گرفت.
سید مهدى ســید صالحى در این برنامه در رابطه با زمانى 
که در ســپاهان بازى مى کرد و اتفاقات آن دوران، اظهار 
کرد: فوتبالم را مدیون سپاهان هستم زمانى که از این تیم 
جدا شدم تقصیر من نبود، ناراحتى بزرگ من این است که  
هشت سال در سپاهان بازى کردم، اما کامنت هاى مردم 
اصفهان دل من را مى سوزاند در صورتى که من در هر تیمى 
بازى کردم تمام توانم را براى آن تیم گذاشتم. ممکن است 
از جانب هواداران دیگر تیم ها مــورد اهانت قرار بگیرم اما 
همه جا گفتم عاشق سپاهان هستم قلبم براى آن مى تپد، با 
سپاهان افتخارات زیادى به دست آوردم که مدیون این تیم 
هستم.  وى در رابطه با مربیگرى، خاطرنشان کرد: مرحله 
اول کالس هاى مربیگرى Bآســیارا گذراندم که مرحله 
دوم آن باقى مانده است. همیشه همه چیز را به خدا واگذار 
مى کنم مثل زمانى که به سپاهان آمدم و افتخارات زیادى 
کسب کردم، در مربیگرى هم اگر خدا بخواهد موفق خواهم 
شد. در ادامه محمد صلصالى در خصوص مربیگرى، تصریح 
کرد: کالس هاى مربیگرى شرکت کردم که بعد از گرفتن 

مدرك به تیمم ذوب آهن باز مى گردم.
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امیر قلعه نویى سرمربى تیم فوتبال سپاهان از بازیکنان خود 
خواست تا بدون توجه به شرایط جدول به کار خود ادامه دهند.

در دیدار معوقه از هفته هشتم لیگ برتر فوتبال، روز جمعه 
تیم هاى شهرخودرو و گل گهر سیرجان به مصاف هم رفتند 
که این بازى با نتیجه یک بر صفر به ســود شهرخودرو به 
پایان رســید. با ثبت این نتیجه، تیم یحیى گل محمدى با 
23 امتیاز و یک امتیاز بیشتر جاى سپاهان در صدر جدول را 

گرفت.
پیش از این بازى صحبت هایى مطرح شــد مبنى بر اینکه 
قلعه نویى و بازیکنان سپاهان اســترس نتیجه این بازى را 
دارند که مبادا صدرنشینى را از دســت بدهند. در شرایطى 
که حاال صدر جدول در اختیار تیم شهرخودرو است، اما به 
نظر مى رسد این اتفاق خیلى هم طالیى پوشان اصفهانى را 

نگران، مضطرب یا شوکه نکرده است.
قلعه نویى و کادرفنى ســپاهان از هفتــه اول بازى ها براى 
برداشتن فشــار از روى بازیکنان به آنها گفته اند که تحت 
هر شرایطى کارى به جدول رده بندى و اینکه چه تیمى در 
کجاى جدول قرار دارد، نداشته باشند. قلعه نویى همچنین به 
بازیکنانش گفته هر بازى براى ما مثل فینال است و باید با 

تمام توان وارد شویم و کارى به جدول هم نداشته باشیم.
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کمیته اســتیناف بررســى پرونده هایى که در دست 
داشــت را به پایــان رســاند و آراء مربــوط به این 

پرونده ها را صادر کرد.
در خصوص درخواســت اســتیناف امیر قلعه نوعى

 مبنى بر محکومیــت تجدید نظرخواهــى به یکصد 
میلیــون ریال به دلیــل مطالب توهین آمیز نســبت 
مقام رســمى در فوتبال (رییس کمیتــه انضباطى)، 

این کمیته اعالم کرد با توجه بــه مجموع محتویات 
پرونــده و اســتدالالت منــدرج در راى صــادره 
ایــراد و اعتــراض موثرى که خدشــه بــر دادنامه 
معترض عنــه وارد نماید بــه عمل نیامده مســتندا

 به ماده 106 آیین نامه انضباطى فدراســیون فوتبال 
ضمن رد اعتراض، دادنامه صادره عینا تایید مى گردد. 

(راى صادره قطعى است)

 مارك ویلموتس بعد از بازى مقابل عراق، با چهره اى 
که شبیه به همان چهره قبل از بازى بود، در رختکن تیم 
ملى حاضر شد و براى بازیکنان دقایقى صحبت کرد. 
منتقدان اعتقاد دارند کال رفتار ویلموتس با بازیکنان 
گرم نیست و هنوز نتوانسته آن یکدلى و اتحاد را در تیم 
ملى ایجاد کند. مربى بلژیکى بعد از باخت هم نتوانست 
روى بازیکنان آنگونه که باید اثربگذارد و برایشان حتى 
حرف هاى حماسى بزند. این مربى با تشکر از بازیکنان 
گفت از این به بعد باید بیشتر کار کنند و محکوم به برد 
تمام بازى هاى پیشرو هستند. بازیکنان هم که  ناراحت 
بودند تنها ســرى تکان دادند. او در صحبت هاى خود 
گفت نباید انگیزه شان را از دست دهند و همانطور که 

بود، این شکست پرونده صعود قبل از بازى هم گفته 
بعد نبسته است.ایران را به مرحله 

درخواست قلعه نویى رد شد بازیکن جوان سپاهان جواب اعتماد 
ویلموتس را داد

ویلموتس بعد از شکست تیم ملى در رختکن
 چه گفت؟
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مزایده اموال منقول
اجراى احکام حقوقى شعبه سوم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده اجرایى 
کالسه 961864 ج 3 له آقاى بهنام رحیمیان علیه 1- محمدحسین بابا احمدى 2- زهرا جمالیان 
نصرآبادى مبنى بر مطالبه مبلغ 5/365/612/319 ریال بانضمام 268/280/611 ریال بابت حق 
االجراى دولتى بابت محکوم به و هزینه هاى اجرایى و حق االجراى دولتى در روز دوشنبه تاریخ 
98/09/11 ساعت 10:30 صبح در محل اجراى احکام دادگسترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 
18 خیابان شهید نیکبخت جهت فروش یک خط موبایل به شماره 09131082834 که توسط 
کارشناس رســمى دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى شــده نظریه وى مصون از تعرض طرفین 
واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلســه مزایده به نشانى 
اصفهان: اداره مخابرات صداقت مراجعه و از اموال بازدید و با همراه داشــتن 10 درصد بها به 
صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در جلسه مزایده شرکت 
نمایند. پیشــنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود تسلیم مال مورد مزایده پس از 
پرداخت تمام بهاى آن صورت خواهد گرفت. هزینه هاى اجرایى بر عه ده محکوم علیه مى باشد. 
و مابقى ثمن ظرف حداکثر یک ماه پرداخت و اال ده درصــد واریزى به نفع دولت ضبط خواهد 
شد. لیســت اموال مورد مزایده: امتیاز یک خط تلفن همراه به شماره 09131082834 (بدون 
گوشى- کارکرده) با توجه به پیش شماره و در نظر گرفتن نرخ عادالنه روز در این مقطع از زمان و 
با توجه به جمیع جهات و عوامل موثر در قضیه و دخیل در تعیین قیمت پایه و مبناى مزایده مبلغ 
دو میلیون ریال (2/000/000 ریال) تعیین و بــرآورد مى گردد. م الف: 620109 مدیر و دادورز 

اجراى احکام حقوقى اصفهان /7/365
مزایده

شعبه دوم اجراى احکام شوراى حل اختالف در خصوص پرونده کالسه 981520 شعبه دوم له 
آقاى یوسف گلشــادى علیه آقاى على بخش بختیارى بلمیرى به آدرس: اصفهان خ زینبیه خ 
دکتر مفتح کوچه نوبهار پالك 154 بابت محکوم به و هزینه هاى اجرایى به مبلغ 245/268/113 
ریال و بابت نیم عشر دولتى 12/263/405 ریال- اموال توقیفى به شرح: ارزیابى یک خط تلفن 
همراه به شماره 09131663745 ارزیابى خط مزبور در شرایط فعلى به مبلغ 3/000/000 ریال 
(ســه میلیون ریال) اعالم مى گردد. که مورد اعتراض هیچ یک از طرفین قرار نگرفته اســت. 
در نظر دارد جلســه ى مزایده اى در مورخ 98/9/12 در ســاعت 10 تا 9 صبح در محل اجراى 
احکام برگزار مى گردد طالبین شرکت در جلســه ى مزایده مى توانند با واریز ده درصد از مبلغ 
پایه به شماره حساب 2171350205001 بانک ملى از اموال بازدید نمایند. پیشنهاد دهنده ى 
باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. م الف: 642979 قاسمى- مدیر اجراى احکام شوراى 

حل اختالف اصفهان /8/183
مزایده اموال غیرمنقول

اجراى احکام حقوقى شعبه دوم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده اجرایى 
کالسه 980057 ج/2 له خانم ایران حدادگر اصفهانى علیه عباسعلى حدادگر اصفهانى مبنى بر 
مطالبه مبلغ 15/486039523ریال بابت محکوم به و هزینه هاى اجرایى و مبلغ 728/534/923 
ریال حق االجراى دولتى در تاریخ 98/9/18 چهارشنبه ساعت 9:30 صبح در محل اجراى احکام 
دادگســترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 18 جهت فروش 35 سهم از 72 سهم (شش دانگ) 
ملکى به پالك ثبتى شــماره 2250/464 بخش 6 ثبت اصفهان با مشخصات مندرج در نظریه 
کارشناسى که ذیال درج شده اســت ملکى آقاى عباسعلى و اکنون در تصرف مالکانه طبقه اول 
در تصرف خانم ایران حدادگر و طبقه دوم در تصرف فرزندان محکوم له و علیه میباشــد 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 جلســه مزایده به نشانى فوق 
مراجعه و از ملک بازدید و در روز مزایده با همراه داشــتن 10 درصــد بها به صورت نقد یا چک 
تضمین شــده بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد 
دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود هزینه هــاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى 
باشد. مابقى ثمن معامله ظرف حداکثر یکماه پرداخت و اال ده درصد واریزى به نفع دولت ضبط 
خواهد شد. اوصاف ملک مورد مزایده: ملک مورد مزایده عبارت است از: یکباب منزل مسکونى 
واقع در اصفهان، کوى سپاهان، خیابان ششم، پالك 14، کدپستى 34781- 81746 مى باشد. 
محل مذکور داراى پالك ثبتى 2250/464 بخش شش ثبت اصفهان طبق سند داراى سیصد 
مترمربع مساحت عرصه و اعیانى به مساحت حدود 650 مترمربع به صورت سه طبقه مشتمل 
بر زیرزمین و همکف و طبقه اول و همچنین در قسمتى از زیر حیاط یک واحد سوئیت با سیستم 

اسکلت فلزى، سقف تیرچه بلوك، بدنه ها گچ و رنگ، کف ها سرامیک، آشپزخانه اپن با کابینت 
فلزى، درب و پنجره هاى خارجى آلومینیوم سرمایش کولر و گرمایش بخارى و داراى اشتراکات 
شهرى مى باشــد. لهذا با توجه به موارد فوق الذکر، موقعیت محل، مساحت و عوامل مؤثر در 
قضیه ارزش شــش دانگ پالك فوق اعم از عرصه و اعیانى به مبلغ 30/450/000/000 ریال 
و ارزش 35 سهم آن به مبلغ 14/802/083/000 ریال (چهارده میلیارد و هشتصد و دو میلیون 
و هشــتاد و ســه هزار ریال) برآورد و اعالم نظر مى گردد. در نتیجه مقدار 35  حبه مشاع آن بر 
مبلغ 14/802/083/000 ریال ارزیابى که مقدار 1000/126 حبه مشاع آن به مبلغ 53473930 
ریال بابت قسمتى از حق االجرا دولتى و مقدار 34/874 حبه مشاع آن به مبلغ 14748609070 
ریال بابت مطالبات محکوم له ارزیابى مى گردد. م الف: 647942 مدیر و دادورز اجراى احکام 

حقوقى اصفهان /8/310
ابالغ اجراییه

شــماره پرونده: 139804002003003293/1 شــماره بایگانى پرونده: 9804641/1 شماره 
آگهى ابالغیه: 139803802003000411 تاریخ صــدور: 1398/08/19 آگهى ابالغ اجرائیه 
کالسه: 139804002003003293: بدینوسیله به آقاى ســجاد قاسمى همامى فرزند عیدى 
محمد به شماره شناسنامه 497 و شــماره ملى 1171181043 متولد 1363/06/14 به نشانى 
مندرج در متن سند: اصفهان خیابان حسین آباد کوچه کتاب فروشى حکمت پالك 143 کدپستى 
8471918547 که برابر گزارش مأمور پســت به علت عدم شناسائى نشــانى ابالغ اجرائیه به 
نامبرده میسر نگردیده اســت ابالغ مى گردد که برابر چک بانکى شماره 1345/752302/47 
مورخ 1393/08/27  عهده بانک ملت شعبه چهارراه حکیم نظامى اصفهان مبلغ پنج میلیارد و 
یکصد میلیون ریال بابت اصل طلب به خانم بتول صادقیان مارنانى بدهکار مى باشید که بر اثر 
عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده، پس از تشریفات قانونى اجرائیه صادر 
و به کالسه 139804002003003293 و شماره بایگانى 9804641 در اداره اجراى اسناد رسمى 
اصفهان مطرح مى باشد. لذا بنا بر تقاضاى بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجراى مفاد اسناد 
رسمى به شما ابالغ مى گردد از تاریخ انتشار این آگهى که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است و 
فقط یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان درج و منتشر مى گردد و طبق تبصره دوم 
ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسالمى ایران، 
ظرف مدت بیست روز نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام، در غیر اینصورت بدون انتشار آگهى 
دیگرى عملیات اجرائى طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. م الف: 661780 اداره اجراى 

اسناد رسمى اصفهان /8/318
ابالغ اجراییه

شــماره پرونده: 139804002141000158/3 شــماره بایگانى پرونده: 9803253/1 شماره 
آگهى ابالغیه: 139803802003000405 تاریخ صدور: 1398/08/18 آگهى ابالغ اجرائیه و 
اخطاریه محاسبه مهریه به نرخ روز پرونده اجرائى شماره 139804002141000158- بدین 
وسیله به ورثه مرحوم حمید شهنى خانم: آوید شــهنى، آدرس متن سند اصفهان ملک شهر خ 
انقالب اسالمى کوچه سرو مجتمع زیتون واحد 3 واحد ابالغ مى شود که خانم روح انگیز حسین 
زاده جهت وصول مهریه ى خود به استناد مهریه مندرج در ســند ازدواج: شماره سند: 9025، 
تاریخ سند: 1386/02/01، دفترخانه صادرکننده: دفترخانه ازدواج 116 و طالق 66 شهر شاهین 
شهر علیه شــما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائى به کالسه 9800281 در این اداره تشکیل 
شــده و طبق گزارش مورخ 1398/06/26 مامور، ابالغ واقعى بشــما میسر نگردیده، ضمنا به 
تقاضاى بستانکار تعداد 500 عدد ســکه تمام بهار آزادى مندرج در ازدو اج صدراالشاره بتاریخ 
1398/08/01 توسط اتحادیه طال و جواهر شــاهین شهر جمعًا به مبلغ 19520000000 ریال 
ارزیابى گردیده (هر عدد سکه 39040000 ریال) لذا بنا به تقاضاى بستانکار طبق ماده 18 آئین 
نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در روزنامه هاى نصف جهان شهر اصفهان چاپ و آگهى 
مى شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهى که روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت 
به پرداخت بدهى خود اقــدام ننمایید، عملیات اجرائى جریان خواهــد یافت. م الف: 662681 

قویدل- کفیل اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /8/319
فقدان سند مالکیت

شماره: 23016013- 98/8/21 سند مالکیت ششدانگ پالك ثبتى 2308/3 واقع در بخش دو 
ثبت در دفتر امالك الکترونیک بشماره 139520302023008999 بنام هوشنگ صفرى ثبت و 
سند بشماره چاپى 486600- د- 94  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 کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید 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 ســند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام 
به صدور سند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد شد. م الف: 662141 صفائى- رئیس منطقه 

ثبت اسناد و امالك منطقه مرکزى اصفهان /8/320
حصروراثت 

بیگم صاحب صالحى حاجى آبادى داراى شناسنامه شماره 169 به شرح دادخواست به کالسه 
769/98 از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
ابراهیم صالحى حاجى آبادى بشناسنامه 166 در تاریخ 1325/9/24 اقامتگاه دائمى خود را بدرود 
زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. بیگم صاحب صالحى حاجى آبادى  
ش ش 169 ، 2. رجبعلى صالحى حاجى آبادى ش ش 26 ، 3. ربابه صالحى حاجى آبادى ش ش 
1090773757  (فرزندان متوفى)، 4. گوهر صالحى حاجى آبادى ش ش 167 (همسر 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 کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از 
تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 661733/ م الف 

رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد /8/321
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان مجید  ایمانیان دادخواستى به خواسته الزام خوانده مطالبه به طرفیت خوانده ابوالفضل 
ابراهیمى  به شوراى حل اختالف شعبه 8شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به 
شماره 752/98 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 98/10/9 ساعت 3/45 عصر 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 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. 662618/ م الف شعبه 8 شوراى حل اختالف نجف آباد/ 8/322

 ابالغ وقت دادرسى
خواهان مجید  ایمانیان دادخواستى به خواســته الزام خوانده مطالبه به طرفیت خوانده ابراهیم 
جعفرى  به شوراى حل اختالف شعبه 8شهرســتان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به 
شماره 753/98 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 98/10/9 ساعت 3/30 عصر 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 دادخواست و ضمائم اقدام نماید 
و در جلسه دادرسى تعیین شــده 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. 662620/ م الف شعبه 8 شوراى حل اختالف نجف آباد/ 

8/323
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان مجید  ایمانیان دادخواســتى به خواســته الزام خوانده مطالبه به طرفیت خوانده مجید 
فیروزه  به شوراى حل اختالف شعبه 8شهرستان نجف آباد تســلیم نموده که پس از ارجاع به 
شماره 756/98 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 98/10/9 ساعت 3 عصر 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 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. 662628/ م الف شعبه 8 شوراى حل اختالف نجف آباد /8/324
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان مجید  ایمانیان دادخواستى به خواسته الزام خوانده مطالبه به طرفیت خوانده سید محمد 
غیور به شوراى حل اختالف شعبه 8 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 
754/98 ثبت گردیده و وقت دادرســى به تاریخ 98/10/9 ســاعت 3/15 عصر 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 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. 662638/ م الف شعبه 8 شوراى حل اختالف نجف آباد /8/325

ابالغ رأى
 راى شورا- شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالســه پرونده 546/98 دادنامه 701-

98/8/1 تاریخ رسیدگى 98/7/28 مرجع رســیدگى شعبه یازده  شوراى حل اختالف نجف آباد 
خواهان: مائده شریفیانا نشانى نجف آباد خ مجاهد شــمالى کوى شهید مهدیه پ 10    وکیل : 
فاطمه انتشارى نشانى : نجف آباد خ امام بعد از چهار راه شهردارى مجتمع پارسیان خواندگان: 
1- امین عبدالهى 2- شهرام گرمه  نشانى:1- نجف آباد خ منتظرى شمالى کوى پیروز مهر پ 
3 2- مجهول المکان، به خواسته: الزام به انتقال سند خودرو به شماره انتظامى 53-57-ن 64 
گردشکار: پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالســه فوق و اخذ نظریه مشورتى اعضاء قاضى 
شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص 
دعواى  خواهان مائده شــریفیانا با وکالت فاطمه انتشارى به طرفیت امین عبدالهى 2- شهرام 
گرمه به خواســته الزام به انتقال یکدستگاه خودرو به شــماره انتظامى 53-57 ن 64 مقوم به 
180/000/000 ریال به انتقال خسارات و هزینه هاى دادرســى و بهاء تمبر اوراق ، با توجه به 
اظهارات خواهان در دادخواست تقدیمى و همچنین جلســه رسیدگى و با توجه به قولنامه ارائه 
شده که به امضاء خواهان و خوانده ردیف اول رســیده و طى بند 1 قولنامه مذکور خوانده ردیف 
اول متعهد گردیده که ثبت به انتقال رسمى ســند اتومبیل مذکور به نام خریدار اقدام نماید و از 
توجه به اینکه طى جوابیه استعالم از راهور خودرو سوارى به شماره انتظامى 53-57 ن 64 به نام 
شهرام گرمه خوانده ردیف دوم مى باشد و دعوا متوجه خوانده ردیف اول نمى باشد و با عنایت به 
اینکه خواندگان ردیف اول علیرغم ابالغ قانونى و ردیف دوم علیرغم نشر آگهى در جلسه حاضر 
نگردیده و الیحه اى ارسال نکرده و دلیلى بر رد ادعاى خواهان ارائه ننموده اند لذا شورا نسبت 
به خوانده ردیف اول طبق بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسى  دادگاههاى عمومى و انقالب در 
امور مدنى قرار رد دعوى صادر کرده ضمن اینکه هزینه هاى دادرسى به مبلغ 2/405/000 ریال 
به عهده خوانده ردیف اول مى باشد و در خصوص خوانده ردیف دوم با توجه به جوابیه استعالم 
از راهور حکم به محکومیت خوانده ردیف دوم شهرام گرمه به حضور در دفترخانه اسناد رسمى  
و انتقال سند اتومبیل به شماره انتظامى 53-57 ن 64  درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. 
راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه و ظرف 
مدت مشابه قابل تجدیدنظرخواهى در کلیه محاکم شهرستان نجف آباد مى باشد.662680/م 

الف، قاضى شوراى حل اختالف نجف آباد شعبه یازده/ 8/326
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان فرشید اقدامى دادخواستى به خواسته الزام خوانده انتقال سند و فک پالك به طرفیت 
خوانده وحید امامى مقدم احمد به شــوراى حل اختالف شعبه سوم  شهرستان نجف آباد تسلیم 
نموده که پس از ارجاع به شماره 98/433 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 98/9/30 ساعت 
3 عصر تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشــانى معینى نمى 
باشد 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 جلســه دادرسى تعیین شــده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم 
حضور شورا به خواسته ابالغ رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز 
به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 662708/ م الف شعبه سوم شوراى 

حل اختالف نجف آباد /8/327

مدیرکل اداره ارشاد اســتان اصفهان در آیین اختتامیه 
سى و یکمین جشــنواره تئاتر اصفهان گفت: اگر مبنا 
را ســال هاى بین 57 تا 97 قرار دهیــم، در این مدت 
تعداد ســالن هاى نمایش در کشــور 13 برابر و تعداد 
نشــریات تخصصى تئاتر حدود 20 برابر شــده است. 
تولید تئاتر در این چهل ســال، 40 برابر شــده است و 
تعداد تولیــدات از حدود 50 عنوان بــه نزدیک 6 هزار 

عنوان رسیده است. 
حجت االسالم  محمدعلى انصارى گفت: خوشبختانه 
اصفهان در بین دیگر اســتان ها در حوزه تئاتر سرآمد 
است، هم گذشــته خوب و امروز پویا و با نشاطى دارد. 

نکته اینکه متاسفانه به زیرساخت هاى تئاتر در اصفهان 
در دوره هاى معاصر و کنونى توجهى که در شأن تئاتر 
اصفهان باشد، نشده اســت. جالب نیست که اصفهان 
یک ســالن تئاتر حرفه اى نداشته باشد اما خوشبختانه 
هنرمند خوب و فعــال در اصفهان زیاد اســت و آمار 
تئاتر ها با وجود تمام مشکالتى که وجود دارد نشان از 

انرژى الزم و الیق در این حوزه است.
طى این مراســم برگزیدگان ســى و یکمین جشنواره 
تئاتر اســتان اصفهان اعالم و تئاترهاى "کالغ ها" و 
"سبوط" به عنوان نمایندگان تئاتر اصفهان به جشنواره 

بین المللى تئاتر فجر معرفى شدند.

فرماندار کاشان گفت: ســاالنه 400 کیلو اسانس گل 
محمدى از گل هاى کشت شده در مزارع کاشان تولید 
مى شود. على اکبر مرتضایى در حاشیه دومین کنفرانس 
بین المللى گل محمدى در جمع خبرنگاران با بیان اینکه 
دو هزار و 500 هکتار از مزارع ســطح شهرستان تحت 
کشت گل محمدى است، اظهار داشت: سالیانه بیش از 
10هزار تن گل محمدى از این مزارع برداشت مى شود. 
وى با اشــاره به اینکه در منطقه کاشان و در سال هاى 
بدون خســارت مى توان در هر هکتار به طور متوسط 
4200 کیلو گل محمدى برداشــت کرد، ابراز داشــت: 
میزان گالب تولیدى در شهرستان کاشان در سال بیش 

از 15 هزار تن گالب درجه یک است.
فرماندار کاشــان تصریح کرد: اغلب کشورهاى هدف 
براى صادرات این محصول از کاشــان اتحادیه اروپا، 

آسیاى شرقى و کشورهاى حاشیه خلیج فارس است.
مرتضایــى از گــردش مالى پنج هــزار میلیــارد ریالى 
اســانس، گالب و عرقیات گیاهى در ســطح شهرستان 
کاشان در ســال خبر داد و افزود: این صنعت حدود پنج 
هزار نفر اشــتغال دائمى در گلســتان ها، یک هزار نفر 
در کارخانجات صنعتى، ســه هزار نفــر در کارگاه هاى 
ســنتى و بیش از  250هــزار نفــر روز کارگــر در ایام 

گل چینى دارد.

جالب نیست که اصفهان یک 
سالن تئاتر حرفه اى ندارد!

تولید ساالنه 400 کیلو 
اسانس گل محمدى در کاشان

واژگونى تریلر روى پراید
دو سرنشـین پراید بر اثر واژگونى تریلر حامل سنگ در 
بزرگراه آزادگان اصفهان (فلکه دانشگاه صنعتى) در دم 
جان باختند. این حادثه ساعت 12 و 57 دقیقه روز شنبه 
به ستاد فرماندهى آتش نشانى اصفهان گزارش شد. در 
این حادثه یک دسـتگاه تریلر حامل سنگ بر روى یک 
دستگاه خودروى پراید واژگون شـد وزن 55ساله و مرد 

60ساله سرنشین پراید جان خود را از دست داده اند.

صف طوالنى مردم 
با آغاز اجرایى شدن قیمت جدید بنزین مردم براى تهیه 
کارت سوخت به مرکز پستى مراجعه میکنند و این باعث 
ایجاد صـف هاى طوالنى در این مراکز شـده اسـت. به 
گزارش خبرگزارى موج، افرادى که فاقد کارت سوخت 
هستند به مراکز پستى مراجعه نمودند و این باعث ایجاد 

صف هاى طوالنى در این مراکز شده است.

کار گاه نظام پیشنهادات 
با حضـور بیـش از 30نفر از پرسـنل آبفا شـاهین شـهر 
وبرخوار، کارگاه آموزشـی نظام پیشـنهادات برگزار شد. 
مدرس این کارگاه آموزشى درباره هدف واهمیت پیشنهاد 
در شرکت، مشارکت حداکثري کارکنان، روشهاي ارائه 
پیشنهاد، آشـنائی با مراحل ارائه پیشـنهاد الکترونیکی، 
توضیحات مبسوطی ارائه کرد. در پایان جلسه حدود 40 
پیشنهاد از حاضرین در جلسه جمع آوري گردید وبه قید 

قرعه به 3 نفر جوائز نفیسی اهداء گردید.

خبر

معــاون پشــتیبانى اداره کل آمــوزش و 
پرورش اســتان اصفهان از نحــوه توزیع 
کتب دانش آموزان در سال تحصیلى جدید 
و مشکالت توزیع کتاب در استان اصفهان 

سخن گفت.
اکبر بیات در گفت وگو با فارس با بیان اینکه 
کتاب هــاى دانش آموزانى که براى دریافت 
کتاب ثبت نام کرده بودند قبل از آغاز ســال 
تحصیلى در شــهریور ماه تحویل داده شد، 
افزود: مشــکل ما با دانش آموزانى است که 
هنوز در این سامانه ثبت نام نکرده یا در دوره 
متوسطه دوم رشته خود را مشخص نکرده اند، 
ما نمى دانیم این دانش آموزان در چه رشته اى 
درس مى خوانند که کتاب هایشان را از باال 

بیاوریم.
معاون پشتیبانى اداره کل آموزش و پرورش 
استان اصفهان در ادامه تصریح کرد: بیش تر 
در رابطه با دانش آموزان هنرستانى در رابطه 
با توزیع کتاب مشکل داریم، چراکه تا رشته 
دانش آموزى مشخص نشــود کتابش آماده 
نمى شــود، البته کتاب هــا در وزارتخانه و 
همچنین در اصفهان موجود است فقط باید 
دانش آموز در سامانه ثبت نام کند که مشخص 
شود در چه رشته و مدرسه اى ثبت نام کرده 
است تا کتابش را به مدرسه مربوطه بفرستیم.

معاون پشتیبانى اداره کل آموزش و پرورش 
استان اصفهان خاطرنشــان کرد: وضعیت 

کاغذ خوب نیست و مثل قبل کتاب فراوان 
نیســت، ما دیگر نمى توانیم 20 تا 30 درصد 
کتاب اضافه بیاوریم چون چند میلیارد کتاب 
مى شــود و بعداً هم اینجا اضافه آمده و باید 

خمیر کنیم.
وى تأکید کرد: از این به بعد کتاب روى اصول 
توزیع خواهد شد، اصول آن هم این است که 
دانش آموزانى که رشته و پایه تحصیلى شان 

مشخص است تا خردادماه ثبت نام خود را در 
سامانه انجام دهند، به محض اینکه کتاب ها 
از مرکز تحویل داده شــود شــهریور ماه به 

دانش آموزان تحویل مى دهیم.
بیات تصریح کرد: مشکل ما با دانش آموزانى 
است که مهر هم گذشــته و هنوز مدرسه و 
کالسشان مشخص نیســت، تقریبًا از بین 
900 هزار دانش آموزى که در اســتان داریم 

حدوداً سه  هزار نفر این مشکل را دارند، مرتب 
هم در رسانه ها اعالم کرده ایم که خانواده ها و 
دانش آموزان تکلیف خود را مشخص کنند که 
در کدام مدرسه و کالس هستند که ما کتاب 

را به آن ها تحویل دهیم.
معاون پشتیبانى اداره کل آموزش و پرورش 
استان اصفهان، با تأکید بر اینکه جهت تأمین 
کتاب مشکلى نداریم، بیان کرد: امسال مثل 

گذشته نیست که کتاب در بازار موجود بوده 
و مثل قبل در کتابفروشــى ها انباشته شده 
باشد و دانش آموز مراجعه کند و کتاب بگیرد، 
مخصوصًا در رشته هاى فنى و کاردانش که 
رشته هاى خیلى متعددى دارد و کتاب هاى 

آن هم اختصاصى است.
وى در ادامه عنوان کــرد: افرادى که کتاب 
به دستشان نرسیده اســت باید به اداره کل 
آموزش و پرورش مراجعه کنند تا ما اســم 
و کد ملى دانش آموز را در سیســتم بزنیم و 
ببینیم که کتابش کجاست، اگر دانش آموزى 
مدرسه اش عوض شده است کتاب در مدرسه 
جدید نبوده و در مدرسه قبلى است که باید آن 

را از آن جا تحویل بگیرد.
وى در ادامه عنوان کرد: کتــاب در انبار ما 
موجود است علت اینکه داخل بازار نمى ریزیم 
این است که توزیع کتاب را مدیریت کنیم و 
کتاب با همان مبلغى که در سامانه ثبت نام 
مى کنند به دانش آموزان تحویل شود و بازار 
سیاه درست نشــود، کتاب براى آموزش و 
پرورش حدود 50 هزار تومــان درآمده که 
ما به قیمت 20 هزار تومــان و با حدود 60 
تا 70 درصد تخفیف در اختیار دانش آموزان 
مى گذاریم، در حال حاضر چند مورد بازار سیاه 
کشف شد که به سراغشان رفته ایم که ببینیم 
این ها کتاب را از کجا به دســت آورده اند که 

این گونه مى فروشند.

بحران کتاب 3 هزار دانش آموز اصفهانى 
رئیس کمیته ملى ایکوموس ایــران که 23 آبان ماه 
به اصفهان آمده بود تا در نشســتى از شیوة مدیریت 
حفاظت از میراث فرهنگى در گذشــته، امروز و فردا 
بگوید، در بخشى از ســخنان خود، نسبت به خراب 
شدن گنبد مسجد شیخ لطف ا... پس از مرمت اخیر، 

اظهار تأسف کرد.
مهدى حجت گفت: گنبد مسجد شــیخ لطف ا... را 
تعمیر و به نظــر من یک تــرك آن را خراب کردند. 
رنگ این ترك با بقیه ترك هــا نمى خورد و اندازه آن 
هم غلط است. وقتى لچکى را باال برده اند نتوانسته اند 
آن را جفت کنند و گنبد خراب شــده است. در همین 
باره فریدون اللهیارى، مدیــرکل میراث فرهنگى، 
صنایع دستى و گردشگرى استان اصفهان ضمن رد 
اظهارات مهدى حجت به ایسنا گفت: چنین چیزى 
نیست. در مســجد شــیخ لطف ا... برخالف مسجد 
امام(ره) و ... کاشــى جدیدى سوار نشده که رنگ ها 
عوض شــده باشــد و تغییر رنگى ایجاد نشده است. 
وى ادامه داد: اســتادان برجسته اى بر روى گنبد این 
مسجد کار مى کنند و افراد ناشى نیستند که از موادى 
استفاده کنند تا رنگ کاشى عوض شود. بخشى ازآنچه 
تغییر رنگ برداشت مى شــود، به خاطر پاك سازى و 
بندکشى هاى انجام شــده است. کاشى قسمت هاى 
دیگر بند ندارد و بــه همین خاطــر پررنگ به نظر 
مى رسد.   اللهیارى تصریح کرد: دکتر حجت شخصیت 
با ارزشى در سازمان میراث فرهنگى است اما به صورت 
عبورى نمى شود براى گنبد اظهارنظر کرد. اگر ایشان 
از نزدیک گنبد را مى دید و در جریان دقیق فرایند کار 

قرار مى گرفت حتماً نظر متفاوتى داشت.

گنبد مسجد شیخ لطف ا... 
را خراب کرده اند؟
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آجیل و انــواع آن یک انتخاب ســالم براى حفظ 
سالمت است و بنا به بســیارى از مطالعات بالینى 
جدید، اضافه کردن روزانــه 30 گرم آجیل به رژیم 
غذایى خطــر ابتال به بیمارى هــاى قلبى را تا 30 
درصد کاهش مى دهد. بهترین گزینه هاى آجیل 
که ارتقا دهنده ســالمت قلب هســتند، معرفى 

شده اند:
بادام؛ کاهنده کلســترول: اضافه کردن بادام به 
رژیم غذایى منجر به کاهش سطوح کلسترول ال 
دى ال یا کلسترول بد مى شود و از تشکیل پالك در 

عروق و خطر ابتال به حمله قلبى تا حد بسیار زیادى 
جلوگیرى مى کند. مطالعات بالینى نشان مى دهد 
که مصرف بادام همچنین خطر ابتال به مقاومت به 
انسولین و دیابت را نیز کاهش مى دهد و منجر به 
بهبود حساسیت به انسولین مى شود. عالوه بر این، 

مصرف بادام راهى براى کاهش وزن است. 
پسته؛ کاهنده فشار خون: اضافه کردن این آجیل 
به رژیم غذایى داراى مزایاى بالقوه براى قلب است. 
در افراد مبتال به دیابت، مصرف پسته باعث کاهش 
کلسترول تام و کلسترول ال دى ال یعنى دو فاکتور 

خطر ابتال به بیمارى هاى قلبى مى شود. 
گردو؛ محافظ سالمت عروق: گردو حاوى غلظت 
باالیى از چربى هاى سالم است و 47 درصد آن از 
اسیدهاى چرب اشباع نشده تشکیل شده است. یک 
نوع اسید چرب اشباع نشده در گردو یعنى اسید آلفا 
لینولئیک به عنوان یک عامــل ضد التهابى عمل 
مى کند و نشــان داده شــده که منجر به کاهش 
تجمع پــالك در عروق کرونر مى شــود. خوردن 
مغز گردو همچنین باعث بهبود ســطح کلسترول 
و عملکرد شــریان هاى کوچک و عروق در بدن 

مى شود. افرادى که روزانه 43 گرم گردو مصرف 
مى کنند، شــاهد کاهش میزان کلسترول تام و ال 

دى ال هستند.
بادام زمینى: بسیارى از مطالعات حاکى از آنند که 
مصرف بادام زمینى خطر ابتال به بیمارى هاى قلبى 
را تا 34 درصد کاهش مى دهد. خوردن روزانه 28 
گرم از این آجیل در مبتالیان به دیابت و یا 16 گرم 
کره بادام زمینى براى پنج بار در هفته، خطر ابتال به 
بیمارى هاى قلبى را تا 44 درصد کاهش مى دهد.  

رئیس انجمن دیابت ایران گفت: بســیارى از افراد در جامعه، دیابت را 
تنها به عنوان یک بیمارى ســاده اختالل در قند خون مى شناسند که 
فرد مى تواند پس از ابتال به آن تا آخر عمر از طریق مصرف قرص هاى 
کاهنده قند خــون و در نوع شــدیدترش تزریق انســولین به زندگى 
عادى اش ادامه دهد. اما واقعیت این است که وجود اختالل در قندخون 
تنها یک بیمارى ساده نیست بلکه در صورت عدم شناسایى و مراقبت 
مى تواند منشا بســیارى از بیمارى هاى غیرواگیر شــده و بسیارى از 
اعضاى مهم و اساســى بدن از جمله قلب، کلیه و چشــم ها را از بین

 ببرد.
کامران نیکوسخن افزود: سن افراد یکى از مهمترین عوامل خطر ابتال 
به دیابت است و توصیه مى شــود افراد باالى 45 سال از لحاظ دیابت 
غربالگرى شــوند و آزمایش قند انجام دهند؛ در صورتى که مشــکلى 

نداشتند باید هر 3 سال یکبار این آزمایش را تکرار کنند.
نیکوسخن گفت: عدم کســب دانش وآگاهى کم در رابطه با بیمارى 
مزمنى، چون دیابت مشکلى رایج در بین افراد مبتال به این بیمارى است. 
این امر مى تواند منجر به عوارض جدى در بیماران شود و هزینه هاى 

سنگینى را به نظام سالمت تحمیل کند؛ بنابراین ضرورى است که 
کارکنان بهداشتى از روش هاى موثر انتقال اطالعات براى این 

افراد استفاده کنند.
مدیرعامــل انجمن دیابت ایــران تصریح کــرد: اضافه وزن، 
ســابقه خانوادگى و کم تحرکــى از دیگر عوامــل مهم ابتال 
به دیابت هســتند کــه متأســفانه در برخى اســتان ها این 
موارد بسیار بیشــتر به چشــم مى خورد. وى افزود: مصرف 
شــیرینى جات ما را به دیابت مبتال نمى کند بلکه این اضافه 
وزن اســت که نقش اصلــى را دارد؛ به طــورى که هر یک 
کیلوگرم اضافه وزن، 5 درصد خطــر ابتال به دیابت را افزایش 

مى دهد.
نیکو سخن تاکید کرد: برخالف گذشته که فقط افراد مسن 

به بیمارى دیابت مبتال مى شدند، امروز به دلیل شیوه 
زندگى و تغذیه اى دیابت دیگر متعلق به یک سن 

و سال نیست و حتى کودکان و نوجوانان نیز 
به آن مبتال مى شوند.

 

محققان دانشگاه آالباما دریافته اند که 
خوردن یک موز در روز مى تواند به جلوگیرى از 

حمالت و سکته هاى قلبى کمک کند. مطالعه مذکور 
با هدف تعیین چگونگى تأثیر پتاسیم معدنى بر جریان 

خون و سالمت شریان ها انجام شده است.
مطالعه دانشگاه آالباما نشان داده است که 

دریافت مقدار کافى پتاســیم به حفظ 
ضربان قلب ســالم کمک مى کند. 

هنگامى که بدن با کمبود پتاســیم 
مواجه اســت ،باعــث آریتمى قلب 
مى شود و به طور بالقوه جریان خون را 

به مغز ، ماهیچه هــا و اندام ها مختل 
مى کند. به گفته متخصصان ، پتاسیم  

با تنظیم ضربان قلب ، هضم کربوهیدرات ها
 و ســاختن عضله باعث بهبود عملکرد قلب شــما 

مى شود.
مطمئنًا خوردن هر روز غذاهاى غنى از پتاسیم ضرورى 

نخواهد بود ، مگر اینکه به شما دستور داده شود میزان مصرف خود را افزایش 
دهید اما این موضوع مى تواند براى پیشگیرى از بیمارى هاى مختلف موثر باشد. براى 

اکثر مردم، خوردن غذاهاى سرشار از پتاسیم مانند موز ، سیب زمینى شیرین ، لوبیا و سبزیجات داراى برگ تیره به رژیم غذایى سالم کمک کرده 
و احتماًال خطر ابتال به بیمارى هاى قلبى عروقى را کاهش مى دهد. 

در حالى که موزها به دلیل داشتن مقادیر زیادى پتاسیم شهرت دارند موارد دیگرى مثل کلم بروکلى ، اسفناج ، هویج ، گل کلم و سایر 
سبزیجات نیز به به بیماران توصیه مى شود. بنابراین اگر از  موز متنفر هستید نگران نباشید ، هنوز روش هاى زیادى وجود 

دارد که پتاسیم بدن شما را تامین کند.

اگر هر روز موز اگر هر روز موز 
بخوریم چه اتفاقى بخوریم چه اتفاقى 

مى افتد؟مى افتد؟

انجام برخى فعالیت هاى ساده، مى تواند چنان اثرات مهمى بر 
سالمتى جسم و روح انسان داشته باشد که حتى فکرش را هم 

نمى توانید بکنید.
باغبانى کار و در واقع تفریحى سرگرم کننده است و چه کسى 
است که عاشق گل هاى زیبا نباشــد؟ اما این فعالیت خوشایند 
اثرات جالبى بر بدن دارد که شاید از آن ها بى خبر باشید. براساس 
مطالعه اى که توسط انستیتوى غذا و علوم کشاورزى دانشگاه 
فلوریدا انجام شــده اســت، افرادى که مهارت باغبانى را یاد 
مى گیرند، اثرات شگفت انگیز این فعالیت را بر سالمتى خود به 

وضوح خواهند دید.
کاهش وزن، عاملى براى تهدید سالمتى بسیارى از افراد است 
و باغبانى مى تواند به شــما در رسیدن به این هدف کمک کند. 
محققان دریافتند که باغداران از شاخص توده بدنى و همچنین 
احتمال چاقى کمترى نسبت به ســایر افراد برخوردار هستند. 
انجام چنین فعالیتى به طور متوسط موجب کاهش وزن حدود 
11 پوندى در زنان و کاهش 16 پوندى در وزن مردان خواهد شد.
شــاید فکر کنید که کار کردن در باغچه خانه فقط کارى است 
که همسایه سالخورده شــما وقتى از تماشاى تلویزیون خسته 
مى شود، انجام مى دهد. مطالعات انجام شده توسط انجمن علوم 
باغبانى آمریکا نشــان مى دهد، انجام این کار در حد انجام یک 

ورزش هدفمند براى سالمت بدن مفید است.
به گفته محققان ناسا، کار با گیاهان باعث کاهش جدى استرس 
و تحریک حسى مثبت مى شود. دانشمندانى که میزان صدمه به 
انسان در فضا را بررسى مى کردند، به این نتیجه دست یافتند که 
باغبانى مى تواند فضانوردان را در محیط مخرب فضاى بیرون 
از زمین شاد نگه دارد. آن ها دریافتند که کاشت و پرورش بذر، 

حتى اگر فقط در گلدان هاى کوچک انجام شود، مزایاى بزرگى 
براى سالمت روان را به همراه دارد و اگر به یک فضانورد کمک 
کند، قطعاً مى تواند براى ساکنان پر استرس زمین هم موثر باشد.

باغبانى فواید قدرتمندى براى ســالمت قلب دارد. در حقیقت، 
طبق تحقیقات منتشر شده در مجله بریتانیایى پزشکى ورزشى، 
باغبانى مى تواند خطر حمله قلبى یا سکته مغزى را کاهش داده و 
عمر فرد را تا 30 درصد افزایش دهد. به نظر مى رسد این مزایا از 
ترکیب ورزش بدنى ناشى مى شود و کار با خاك کاهش استرس 

را در پى دارد.
خاکى که در زیر ناخن هاى شــما نفوذ مى کند شاید نشانه اى از 
بهداشت ضعیف تلقى شود، اما این روز ها دانشمندان مى گویند 
که این یک نشانه سالمتى است. با توجه به باکترى هاى مفید 
موجود در خاك، باغدارى مى تواند سیســتم ایمنى بدن شــما 
را بهبود بخشد و به شــما کمک مى کند کمتر بیمار شوید و با 
عفونت ها راحت تر مبارزه کنید. همچنین براساس مطالعه اى که 
توسط محققان دانشگاه کپنهاگ انجام شده، فعالیت هایى مانند 
باغبانى و پرورش گیاهان مى تواند به جلوگیرى از حساسیت هاى 
خاص و کاهش شــدت واکنش بدن کمک کند و باعث حفظ 

سیستم ایمنى بدن شود.
تحقیقاتى که در مجله بیمارى آلزایمر منتشــر شــده اســت، 
نشان مى دهد باغبانى فقط براى بدن شما یک ورزش نیست، 
بلکه یک تمرین سالم براى مغز شــما هم محسوب مى شود. 
دانشــمندان دریافتند که انجام این کار به طــور منظم ابزارى 
قدرتمند براى محافظت از سالمت شناختى، افزایش حجم مغز 
شرکت کنندگان در مطالعه و کاهش 50 درصدى خطر ابتال به 

بیمارى آلزایمر است. 

یک کارشناس ارشــد تغذیه و رژیم درمانى با بیان اینکه حرارت دیدن کربوهیدرات منجر 
به ایجاد ترکیب آکریالمید مى شود، گفت: این ترکیب بسیار خطرناك و سرطان زا است.

زهرا احدى گفت: خوردن نان برشــته و نیم سوخته، ته دیگ، چیپس و غذاهاى 
ســرخ کردنى به دلیل ایجاد ترکیب آکریالمید سرطانزا هستند. 

احدى افزود: دود سیگار، قهوه حرارت دیده و برشته شده، 
بیسکویت ها، سوســیس و غالتى که باالى 120 

درجه حرارت مى بینند نیز حــاوى آکریالمید 
هســتند.وى تصریح کرد: توصیه مى شود 

مراقب حــرارت دیــدن بیــش از حد 
کربوهیدرات ها باشــیم و از خوردن 
موادغذایى ذکــر شــده مانند نان 
نیم سوخته، چیپس  وســایر منابع 

آکریالمید پرهیز کنیم.

وى در توضیح ترکیب شــیمیایى آکریالمید گفت: اکریالمید یک ترکیب اسیدى و مضر 
اســت که در اثر حرارت دیدن کربوهیدرات ها با دماى باال ایجاد مى شود. وى آکریالمید 
را جزو ترکیباتى برشــمرد که توسط سیســتم ســالمت و غذاى بسیارى از 
کشورها ممنوع شــده اســت و نباید در مواد غذایى وجود داشته

 باشد.
 این کارشــناس تغذیه  تصریح کــرد: این ترکیب 
حتى از طریق پوست جذب مى شود و در ایجاد 
ســرطان هاى غدد آدرنال، تیروئید، ریه ها 

وبیضه و غدد جنسى تأثیر دارد.
احدى ادامه داد: در مواقعى که تماس 
با آکریالمیــد زیاد باشــد در کبد، 
کلیه ها، بیضه هــا و طحال تجمع 

پیدا مى کند و بسیار مضر است.

ته دیگ نخورید!

علت اصلى ابتال به دیابت مشخص شد!
حمیل کند؛ بنابراین ضرورى است که 
ى موثر انتقال اطالعات براى این 

ــران تصریح کــرد: اضافه وزن، 
کــىاز دیگر عوامــل مهم ابتال
برخى اســتان ها این ســفانه در

ـم مى خورد. وى افزود: مصرف 
ت مبتال نمى کند بلکه این اضافه 
طــورى که هر یک را دارد؛ به ى

 خطــر ابتال به دیابت را افزایش 

ف گذشته که فقط افراد مسن 
دند، امروز به دلیل شیوه 

ر متعلق به یک سن 
 و نوجوانان نیز 

مشخص شد!

همیشــه این طور نیســت که میکروب ها، باکترى ها و مواد 
بیمارى زا، باعث بیمارى انســان شــوند. بعضــى اوقات مواد 
آنتى باکتریال، آنتى بیوتیک ها و مواد شیمیایى که براى ایجاد 
بهداشت بیشــتر در زندگى ما مورد اســتفاده قرار مى گیرند، 
خود باعث بروز انواع بیمارى ها در بدن انســان هستند. یکى 
از این مشــکالت، بیمارى هاى مربوط به روده است که در اثر 
وارد شدن تدریجى مایع ظرفشویى به بدن انسان بروز مى کند. 
شاید برایتان عجیب باشد، اما درست فهمیدید؛ همه  ما انسان ها 
در طول زندگى، مقدار متغیرى مایع ظرفشویى مى خوریم و شاید 

خیلى از ما، از این مسئله بى خبر باشیم!
تحقیقات نشان مى دهند که مایع ظرفشویى بعد از آبکشى، به 
بافت سطحى ظروف مى چسبد و روى ظروف تمیز باقى مى ماند. 
در نتیجه وقتى ظروف تمیز روى حرارت قرار مى گیرند، یا غذاى 
گرم در آن ها سرو مى شود، ترکیبات شیمیایى مایع ظرفشویى، 

در اثر حرارت با مواد غذایى ترکیب شده و همراه با غذا، وارد بدن 
انسان مى شوند. به این ترتیب معده و روده به طور مستقیم در 
معرض این مواد شیمیایى قرار مى گیرند و به مرور زمان ممکن 

است، آسیب هاى جبران ناپذیرى به آن ها وارد شود.
مایع ظرفشــویى داراى ترکیبات آلى بســیار قوى است و این 
ترکیبات منجر به نابودى انواع لکه هاى روغن و انواع کثیفى ها 
مى شوند. حاال تصور کنید ماده اى با این قدرت، وارد روده   انسان 
شود و در تماس با سلول ها و مخاط هاى موجود در دیواره ى روده 
قرار بگیرد! اگرچه این مخاط ها از ضخامت کافى براى مقابله 
با مواد مضر برخوردارند، اما ورود مایع ظرفشــویى به روده در 
طوالنى مدت، این نگرانى را به وجود مى آورد که روده انســان 
تا چه حد مى تواند، در برابر چنین ماده  شــیمیایى قدرتمندى 

مقاومت کند؟!
شــاید خیلى از ما آنتى باکتریال بودن مایع ظرفشویى را یک 

مزیت بزرگ بدانیم، اما الزم است بدانید، مایع ظرفشویى هاى 
آنتى باکتریال، داراى ماده اى به نام ترى کلوســان هستند که 
داراى مضرات فراوان براى بدن انسان است که از میان مهم ترین 
آن ها مى توان، به آسیب رســاندن به میکروبیوم (ریزاندامگان 
همزیست) دستگاه گوارش و به طور خاص روده  بزرگ اشاره 
کرد. به این ترتیب ممکن است، روده  انســان به مرور زمان با 
مشکالت عملکردى مواجه شــود و مکانیزم طبیعى آن به هم 

بخورد.
برخى مایع ظرفشویى ها، عالوه بر داشتن مواد شیمیایى که در 
فرموالسیون اکثر آن ها استفاده مى شود، داراى موادى با قابلیت 
سفید کنندگى و براق کنندگى نیز هستند. این قابلیت ها که به 
عنوان ویژگى هاى خاص محصول، به آن اضافه مى شوند، شاید 
باعث استقبال بیشتر از این محصوالت شوند و افراد بیشترى به 
استفاده از آن تمایل پیدا کنند؛ اما حقیقت این است که تمام این 

مواد، آسیب وارد شده به روده و معده را بیشتر مى کنند و در دراز 
مدت اثرات مخربى را بر روى دســتگاه گوارش انسان برجاى 

مى گذارند.
در نهایت الزم اســت بدانید، مواد ســمى وقتى بر بدن ما اثر 
مى گذارند که با غلظت کافى وارد بدن شــوند. به همین دلیل، 
مقدار مایع ظرفشویى که اســتفاده مى کنیم و آبکشى صحیح 
ظروف بعد از شستشو، براى مقابله با این مشکل بسیار مهم است. 
هرچه مایع ظرفشویى کم ترى به هنگام شستن ظرف ها مورد 
استفاده قرار بگیرد و هرچه آبکشى ظرف ها با دقت بیشترى انجام 
شود، غلظت مواد شیمیایى وارد شده به بدن و در نتیجه روده و 
معده، کم تر مى شود. اما این راه کار بازهم نمى تواند جلوى بروز 
مشکالت را به طور کامل بگیرد، زیرا ممکن است ورود تدریجى 
دوز پایینى از این مواد مضر به بدن، در نهایت منجر به آسیب هاى 

جبران ناپذیر براى افراد مختلف شود.

مایع ظرفشویى باالخره ما را مى کشد!
ر دراز 
جاى 

 ما اثر 
دلیل، 
حیح 
ست. 
 مورد 
 نجام 
وده و 
 بروز 
یجى 
 هاى 

محققان دریافتند هورمون اســترس، و نه نورون ها، ریتم ثابت شــبانه روزى بدن را کنترل 
مى کنند.

ریتم شبانه روزى بدن بر بسیارى از فعالیت ها، از جمله نیاز به خوابیدن تا دماى بدن را کنترل 
مى نماید. ساعت درونى ما تحت کنترل برخى ژن هاى ارثى بسیار متمایز موسوم به ژن هاى 
ساعت است. این ژن ها در ناحیه هسته مغز فعال هستند. محققان دانشگاه کپنهاگ دانمارك 

دریافتند این نواحى مغزى ارتباط مستقیمى با نورون ها ندارند.
تیم تحقیق با استفاده از تست هاى آزمایشــگاهى اثبات کردند ریتم شبانه روزى بدن تحت 

کنترل هورمون استرس موسوم به کورتیکواسترون است.

عروق در بدن کوچک و

ن را کنترل

ن را کنترل 
ه ژن هاى 
دانمارك 

دنتحت 

هورمون
 تنظیم کننده 
ساعت شبانه روزى 
بدن  

اثرات شگفت آور به خاطر قلب تان 4 نوع آجیل را هر روز بخورید
یک تفریح ساده 

در تعطیالت آخر هفته



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

ستایش خداوندى را سزاست که سرانجام خلقت و پایان کارها به او 
باز مى گردد. خدا را بر احسان بزرگش و برهان آشکار و فراوانى 
فضل و آنچه بدان بر ما منت نهاده است مى ستاییم، ستایشى که حق او را 
ادا کنــد و شــکر شایســته او را بــه جــا آورد، به ثــواب الهــى مار ا 
نزدیک گرداند و موجب فراوانى نیکى و احســان او شــود. از خدا 
یارى مى طلبیم، یارى خواســتن کســى که به فضل او امیدوار و به 

موال على (ع)بخشش او آرزومند است.
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آئین شــروع عملیات اجرایى قطار حومه اى شهر جدید مجلسى به 
کالن شــهر اصفهان با حضور وزیر راه و شهرسازى، معاون وزیر و 
مدیرعامل شرکت مادر تخصصى عمران شهرها، استاندار، نماینده 
مردم شهرستان مبارکه در مجلس شــوراى اسالمى، مدیرعامل 
شــرکت فوالد مبارکه، امام جمعه و فرماندار شهرســتان مبارکه و 
جمعى از مردم شهرستان مبارکه در شهر جدید مجلسى برگزار شد.

در این آئین وزیر راه و شهرســازى ضمن ارائه گزارشى از وضعیت 
اقدامات انجام شده در حوزه توسعه زیرساخت هاى ریلى، جاده اى و 
حمل ونقل کشور گفت: در سایه راهبردهاى حکیمانه رهبر معظم 
انقالب اسالمى طى سنوات اخیر شاهد بوده ایم که چرخ صنعت و 
تولید کشور حرکت فزاینده اى داشــته و حرکت نویى را آغاز کرده 
است. مهندس اسالمى افزود: در صنعت هوایى این مسیر روبه رشد 
شرایطى فراهم کرده اســت که بنا بر اعالم آمار و جداول مربوطه 
از عملکرد ایرالین ها شــاهد این هســتیم که پروازها با آرامش و 
انضباط بیشترى در حال انجام اســت و در بخش حمل ونقل ریلى 

نیز به دستاوردهاى خوبى دســت یافته ایم. تا جایى که ریل، واگن 
و لکوموتیو موردنیــاز ناوگان حمل ونقل ریلى کشــور در داخل به 
دست توانمند شرکت هاى داخلى در حال ســاخت و عرضه است 
و به هیچ عنوان شاهد توقف در خطوط تولید این بخش ها نبوده ایم. 
همچنین در بخش بنادر نیز با همت تولیدکنندگان ورق هاى فوالدى 
و سازندگان کانتینر، ساخت انواع کانتینر موردنیاز ناوگان حمل ونقل 
دریایى در دستور کار قرار گرفت تا  از  این حیث نیز کشور با مشکل 

مواجه نشود.
وى در بخش دیگرى از ســخنان خود با اشــاره به اهمیت توسعه 
ناوگان ریلى و استفاده از قطارهاى حومه اى در جابه جایى مسافران 
بین شهرى گفت: یکى از مصادیق مصرف درست و بهینه که همواره 
مورد تأکید رهبر معظم انقالب بوده و هست، ایجاد و به بهره بردارى 
رساندن زیرساخت هاى ریلى است که خوشبختانه امروز با همت و 
تالش مســئولین و با حمایت هاى بخش صنعت، عملیات اجرایى 
قطار حومه اى شهر جدید مجلسى به کالن شهر اصفهان شروع شد.

نقش کمک هاى فوالد مبارکه 
در همین خصــوص نماینده مردم شهرســتان مبارکه در مجلس 
شوراى اســالمى آغاز عملیات اجرایى قطار حومه اى شهر جدید 
مجلسى به کالن شهر اصفهان را به مردم شهرستان مبارکه تبریک 
گفت و افزود: خوشبختانه این طرح در سال 96 و 97 داراى ردیف 
اعتبار ملى و ضمانت اجرایى و اعتبارى براى تحقق پروژه شده است. 
این در حالى است که در پایان ســال 1397 نیز جلسه اى با حضور 
ســه معاون وزیر محترم، مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه و رئیس 
کمیسیون عمران و مدیران اســتانى برگزار شد و طى آن هریک 
تعهدات خود را پذیرفتند تا ان شاء ا... این پروژه به بهره بردارى برسد.
زهرا سعیدى تصریح کرد: شرکت فوالد مبارکه نیز در سال 1390 با 
پرداخت تعهد خود به حساب قطار حومه اى کالن شهر اصفهان در 

این طرح مشارکت داشته است.
وى به بهره بردارى رســاندن قطار حومه اى شــهر جدید مجلسى 
به کالن شــهر اصفهان را گامى بلند براى توســعه استان، بهبود 

فرایندهاى زیســت محیطى، رفاه حال هرچه بیشتر شهروندان و 
کارکنان صنایع مستقر در شهرســتان و افزایش ایمنى جاده هاى 

شهرستان مبارکه به مرکز استان دانست.
نگاه فوالد مبارکه به مسئولیت هاى اجتماعى، ملى است
مهندس عظیمیان مدیرعامل فوالد مبارکه نیز در جریان برگزارى 
این آئین با بیــان این که نگاه فــوالد مبارکه به مســئولیت هاى 
اجتماعى، ملى است، گفت: خوشبختانه توســعه متوازن از ابتداى 
دوران ساخت این شرکت در دستور کار بوده و هست. و این شرکت 
با همین رویکرد تاکنون در موضوعات عمرانى، فرهنگى، ورزشى و 
مذهبى همکارى خوبى با منطقه، استان و کشور داشته است. ضمن 
این که در زمان وقوع حوادث و بالیاى طبیعى همواره در کنار مردم 

بوده است.
وى در ادامه با تأکید بر این که توسعه ناوگان حمل ونقل مسافرى و 
بارى از الزامات توسعه پایدار هر کشور محسوب مى شود، تصریح 
کرد: فوالد مبارکه با درك صحیح این مهم و در زمینه احداث قطار 

حومه اى نیز پیشگام بوده و از سال 1390 با انجام تعهدات خود در 
این پروژه ملى مشارکت کرده است.

وى خاطرنشان کرد: بدون شــک با به بهره بردارى رسیدن این 
پروژه شهروندان، کارکنان صنایع و به طورکلى مسافران سفرى 
ایمن تر، ســریع تر و آســوده ترى را تجربه خواهند کرد و فوالد 
مبارکه خرسند است که در این راســتا توانسته است ایفاى نقش 

نماید.
گفتنى است این طرح با صرف بیش از هزار میلیارد تومان از محل 
اعتبارات ملى و همکارى فوالد مبارکه و شهر جدید مجلسى به طول 
52 کیلومتر حد فاصل  این شهر واقع در شهرستان مبارکه تا شهر 

جدید بهارستان اجرا مى شود. 
قطار حومه اى شــهر جدید مجلسى شامل هشت واگن به ظرفیت 

800 نفر است و  120کیلومتر سرعت خواهد داشت. 
این قطار شامل هفت ایستگاه مجلســى، فوالد مبارکه، نصوحى، 

میدان دفاع مقدس، زیباشهر، پلى اکریل و بهارستان است.

در آئین شروع عملیات اجرایى قطار حومه اى شهر جدید مجلسى به کالن شهر اصفهان عنوان شد

کمک هاى فوالد مبارکه، کمک به توسعه استان اصفهان است

رییس مرکز آفرینش هاى ادبى قلمستان و دفتر تخصصى ادبیات و زبان 
با بیان اینکه علیرضا وهاب على زندگى آرام و بى حاشــیه و مرگى آرام و 
سبکبارتر داشت، گفت: وى از جریان سازان شعر سپید بود ولى از آنجایى 
که مردى بسیار ســاده و بى هیاهو بود و زندگى شاعرانه، آرام و ساده اى 

داشت، هرگز معروفیتى به دست نیاورد.
الهه رضایى در حاشیه مراسم یادبود علیرضا وهاب على گفت: " علیرضا 
وهاب على" متولد یکم فروردین ســال 1336 در شهر مسجد سلیمان 
است؛ او در طول زندگى بى آالیش و شاد خود با شاعرانى چون هوشنگ 
چالنگى، هرمز على پور، محمود نائل و بهزاد خواجات دوســتى و مراوده 

داشت.
رضایى افزود: وهاب على ابتدا از راه رانندگى تاکسى امرار معاش مى کرد و 
در پروژه کارون 3 هم حضور داشت و پس از آن به اصفهان نقل مکان کرد.

وى تصریح کرد: وهاب على از سال 86 تا 90 در متروى اصفهان به شغل 
نگهبانى مشغول بود و در طول این سال ها شعر و به عبارتى بیان شاعرانه 

پدیده ها، رکن اصلى زندگى او به شمار مى آمد.
رییس مرکز آفرینش هاى ادبى قلمســتان تصریح کرد: او از سال 1391 

یکى از پایه هاى ثابت جلسات جریان شناسى شعر معاصر و جلسات شعر 
مرکز آفرینش هاى ادبى قلمستان ســازمان فرهنگى اجتماعى ورزشى 
شهردارى اصفهان و حوزه هنرى و کانون مهر بود و تا 2 سال پیش یعنى 
سال 1396 نیز در این جلسات شرکت مى کرد اما پس از اینکه بر اثر چند 
سکته مغزى در خانه بسترى شد، دیگر نتوانست در جلسات حضور پیدا کند. 
وى با بیان اینکه متاســفانه این شــاعر خوب و صمیمى در روز یازدهم 
مهرماه 1398 در اصفهان درگذشت، گفت: وهاب على زندگى آرام و بى 

حاشیه و مرگى آرام و سبکبارتر داشت.
رییس مرکز آفرینش هاى ادبى قلمستان و دفتر تخصصى ادبیات و زبان 
تصریح کرد: چهل روز است که این شــاعر گرانقدر از میان ما رفته است 
لذا به مناسبت چهلمین روز درگذشــت وهاب على، یادبودى را با حضور 
خانواده او و شاعرانى که از نزدیک با وى آشنا بودند در حوضخانه قلمستان 

برگزار کردیم.
گفتنى است؛ مراسم یادبود علیرضا وهاب على بعد از ظهر روز پنج شنبه 
23 آبان ماه در محل حوضخانه قلمستان واقع در مرکز آفرینش هاى ادبى 

قلمستان برگزار شد.

یادبود شاعرى آرام 
و بى حاشیه در اصفهان


