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شلغم کمر سنگ کلیه را مى شکندکشف 2 میلیون دالر تقلبى قبل از توزیع در بازارمهدى سلوکى: دلیلى بر ساخت «ستایش 4» وجود نداردبسته شدن حساب  بانکى برخى ایرانیان مقیم مالزى امتیاز ها را در جم، جمع کنید سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

نان مصرفى ایرانى ها 
ارزش تغذیه اى 

نــدارد 

جزئیات برگزارى 3 رویداد مهم فرهنگى 
3
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ایرانى هاى میلیاردر 
مالیات نمى دهند

رشد 91 درصدى 
سود فوالد مبارکــه

توقیــف 
فرش هاى تاریخى 
در فرودگاه اصفهان

5

تحویل 
کیسه طال و دالر 

به صاحبش 

با وجود اینکه متخصصان تغذیه در سراسر جهان، 
جوامع را به استفاده از نان کامل تشویق مى  کنند، 

نان مصرفى ایرانى  ها، نان سفید و فاقد ارزش  هاى 
تغذیه  اى است؛ مصرف نان کامل حاوى سبوس و 

فاقد افزودنى ها مانع ابتال به بسیارى از بیمارى هاست.

در اقدامى خداپسندانه، پرسنل بازیافت معاونت 
خدمات شــهرى منطقه 11 شهردارى اصفهان 
کیســه اى محتوى طال و دالر بــه ارزش 150 
میلیــون تومان را بــه صاحبــش بازگرداندند. 
روز دوشــنبه هفته جــارى -ششــم آبان ماه- 
محمدحسین چلمغانى و بهمن عاشقى، مأموران 
خودروى حمل پسماند خشک شهردارى منطقه 
11 پس از جمع آورى پســماندها و بازگشت به 
محوطه ساختمان خدمات شهرى منطقه در میان 
پســماندهاى جمع آورى شده کیسه اى محتوى 

مقدارى طال و دالر ...

4

بازداشت بازداشت 3838 شکارچى غیرمجاز در اصفهان طى یک ماه شکارچى غیرمجاز در اصفهان طى یک ماه
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان اعالم کردفرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان اعالم کرد

3

مدیرکل ارشاد استان اصفهان در نشست خبرى تشریح کرد

هنر «سیمین» 
سینماى ایران 
در یک نگاه

به خودتان بیایید پسران سبز
تیم فوتبال ذوب  اصفهان در هفته نهم رقابت هاى لیگ برتر میزبان 

تیم شاهین شهردارى  بوشهر است.
 هفته نهم رقابت هاى لیگ برتر فوتبال، جام خلیج فارس، روز جمعه 
10 آبان ماه با برگــزارى 3 دیدار خاتمه مى یابد کــه در یکى از این 
رقابت ها ذوب آهن اصفهان در ورزشگاه فوالدشهر میزبان تیم شاهین 

شهردارى  بوشهر است.
3
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در صفحه 6 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

انبارهاى 
غیرمجاز زباله گردها 

در نوبت دریافت 
حکم قضایى است

سریال هاى جدید تلویزیون همزمان با شروع ماه ربیع االول
4 مجموعه در 3 شبکه 

4

5

مـعراج مـعراج 
فرشته نجات مى شود؟فرشته نجات مى شود؟

شرکت خدماتى حمایتى کشاورزى استان اصفهان وابسته به وزارت جهاد کشاورزى در نظر دارد واگذارى امور خدماتى و پشتیبانى (نظافت، آبدارخانه و ادارى) 
خود را از طریق برگزارى مناقصه عمومى یک مرحله اى به پیمانکاران واجد شرایط از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) واگذار نماید. کلیه مراحل 
برگزارى مناقصه از "دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد" از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام 
خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى (توکن) را جهت شرکت 

در مناقصه محقق سازند.
1- شماره فراخوان و تاریخ انتشار آگهى مناقصه در سامانه: 2098001553000002 روز چهارشنبه مورخ 98/08/08

2- نام و نشانى مناقصه گزار: شرکت خدمات حمایتى کشاورزى استان اصفهان به آدرس: اصفهان شهرك امیریه روبروى خیابان پنجم
3- هزینه خرید اسناد مناقصه: مبلغ 500/000 ریال مى باشد که از درگاه بانکى موجود در سامانه تدارکات الکترونیکى دولت انجام مى گیرد.

4- مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سامانه: از روز چهارشنبه 1398/08/08 ساعت 9 صبح الى دوشنبه 98/08/13 ساعت 18
5- آخرین مهلت ارائه پاکت هاى پیشنهادى، بارگزارى در سامانه به صورت pdf: تا ساعت 18 روز شنبه مورخ 98/08/25

* الزم به ذکر است پیشنهادات ارسالى باید حداقل 30 روز از تاریخ آخرین روز تسلیم پیشنهادها اعتبار داشته باشند.
6- تاریخ گشایش پیشنهادها: روز یکشنبه مورخ 98/08/26 ساعت 9 صبح در سالن جلسات استان مى باشد.

7- مبلغ و نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: مبلغ 253/477/917 ریال است که به دو صورت ضمانتنامه بانکى و یا فیش واریزى به شماره حساب شباى 
IR 870100004001039706374385 نزد بانک مرکزى از طریق دستور پرداخت ساتنا با شناسه واریز 30 کاراکترى 936263500100000000000000000061 قابل 

ارائه مى باشد.
8- آدرس و زمان تحویل اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع (الف) عالوه بر بارگزارى در سامانه، مى بایستى به صورت 
فیزیکى و در پاکت دربسته و ممهور، حداکثر تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 98/08/25 به دبیرخانه کمیسیون معامالت مناقصه گزار در آدرس فوق الذکر 

تحویل و رسید دریافت شود.
ضمناً جهت کسب اطالعات بیشتر مى توانید ضمن تماس با شــماره تلفن 37811070- 031 به آدرس اینترنتى شرکت www.assc.ir و آدرس پایگاه ملى 

اطالع رسانى مناقصات http://iets.mporg.ir نیز مراجعه فرمائید.
- شماره تماس پشتیبانى سامانه: 41934- 021 (تماس با دفتر ثبت نام در سامانه اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان، بشماره 09162998433)

مناقصه عمومى یک مرحله اى
شرکت خدماتى حمایتى کشاورزى استان اصفهان

شماره: 55/33/98/1105/5 تاریخ: 98/08/06
شرکت خدمات حمایتى کشاورزى

نوبت دوم
وزارت جهاد کشاورزى

شهردارى ورزنه به استناد مصوبه شــماره 20 مورخ 97/07/28 شوراى اسالمى شهر 
ورزنه در نظر دارد ساختمان موزه مردم شناسى شهر ورزنه را جهت تشکیل کالس هاى 
فرهنگى، اجتماعى، هنرى، کافى شــاپ و... از طریق آگهى مزایده عمومى به بخش 
خصوصى واگذار نماید، لذا متقاضیان مى توانند براى کسب اطالعات بیشتر و دریافت 
اوراق مزایده و همچنین بازدید از محل مذکور در ساعات ادارى به واحد خدمات شهرى 
شهردارى ورزنه مراجعه و پیشنهاد خود را حداکثر تا پایان ساعت ادارى روز پنج شنبه 

مورخ 98/08/16 به دبیرخانه محرمانه شهردارى تحویل و رسید دریافت نمایند.
تلفن تماس: 03146482221

WWW.VARZANEH.IR :سایت شهردارى

آگهى مزایده عمومى مرحله اول- نوبت اول

غالمحسین رضایى- شهردار ورزنه

م الف: 647173

نظر به اینکه مجوز فعالیت دفتر خدمات مسافرت هوایى جهانگردى 
رز پرواز با صاحب امتیازى خانم عراقى زاده در شهر اصفهان در شرف 
تبدیل وضعیت از حقیقى به حقوقى مى باشد، از کسانى که از دفتر 
مذکور ادعا و یا شــکایتى دارند دعوت به عمل مى آید که مراتب را 
حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ این آگهى به طور کتبى به سازمان 
هواپیمایى کشورى دفتر نظارت بر شرکت هاى حمل و نقل هوایى و 

امور فرودگاه ها اعالم نمایند.

آگهى تبدیل وضعیت دفتر خدمات مسافرت 
هوایى جهانگردى رز پرواز

دفتر خدمات مسافرت هوایى جهانگردى رز پرواز

آگهى جذب نیرو
شرکتهاى تعاونى ســفیران نور کوثر و صیانت ظفر سپاهان براى 
تکمیل نیروى انسانى خود جهت مشــاغل اپراتورى و نگهبانى 
ایستگاه هاى فشار قوى برق ، از واجدین شرایط  دیپلم ، فوق دیپلم 
ولیسانس در رشته ها و گرایش هاى مختلف از طریق آزمون و طى 
مراحل قانونى، دعوت به همکارى مى نماید .داوطلبان مى توانند  
جهت اطالع ازشرایط شرکت در آزمون و ثبت نام تا تاریخ 98/8/14 

به سایت www.azmoongroup.ir مراجعه نمایند.
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خبرگزارى «رویترز» به نقــل از چند منبع آگاه از جمله 
یک مقام دیپلماتیک در سفارت ایران در مالزى مدعى 
شده که در ماه هاى اخیر حساب تعدادى از حساب هاى 
بانکى مربوط به ایرانیان مقیم این کشــور مسدود شده 
است. اتفاقى که مى تواند نشاندهنده تشدید فشارهاى 
تحریمى آمریکا بر روابط بانکى شهروندان ایرانى خارج 

از این کشور باشد.
بهرنگ صمدى که یکى از ده هزار ایرانى مقیم مالزى 
اســت مى گوید در ماه اوت (مرداد) متوجه شــده است 
بانک «CIMB» حساب بانکى 14 ساله وى را مسدود 
کرده است. وى افزود: در کشــورهاى غربى، مشکلى 

براى افتتاح حســاب وجود ندارد بلکــه آنها معموًال به 
انتقال وجوه باال حساسیت نشان مى دهند. به گفته این 
شهروند ایرانى، به دنبال اخطار قبلى بانک وى موجودى 
حســاب خود را زودتر از مسدود شــدن برداشت کرده 

است.
بنابر ادعاى «رویترز»، سفارت ایران در کوآالالمپور در 
ایمیلى به «رویترز» گفتــه که در حال تالش براى حل 
این مسئله اســت. پیش  تر گزارش هایى درباره مسدود 
شدن حســاب برخى ایرانى ها در دیگر کشورها مانند 
عمان و گرجستان نیز منتشر شده بود که پس از مدتى 

اوضاع به شرایط نرمال بازگشت.

رئیس دستگاه مالیاتى کشــور اظهار کرد: آمار دریافتى 
مربوط به سال گذشــته از سیستم بانکى نشان مى دهد 
300 هزار نفر بیش از یک میلیارد تومان درآمِد مشمول 
مالیات دارند که 52 درصد ایــن میلیاردرها به هیچ وجه 

پرونده مالیاتى ندارند.
امیدعلى پارسا در مصاحبه با رادیو گفت: آنچه به عنوان 
درآمد مالیاتى از مجموع درآمدهاى اقتصاد ایران اعم از 
اشــخاص حقیقى و حقوقى در اختیار دولت و نظام قرار 
مى گیرد عدد بســیار ناچیزى اســت. وى افزود: اعالم 
خبرى مبنى بر اینکه نیمى از میلیاردرهاى کشور مالیات 
نمى دهند دیگر برآورد و تخمین نیست بلکه یک حقیقت 

مسلم است. رئیس دستگاه مالیاتى کشور تصریح کرد: 
بانک مرکزى و سیســتم بانکى کشور در شرایط حاضر 
تراکنش هاى بانکى تمامى مؤدیان را در اختیار سازمان 
امور مالیاتى قرار مى دهد اما تمرکز سازمان در حال حاضر 
بر روى گردش مالى باالى پنج میلیارد تومان و یا درآمد 
مشــمول مالیات از یک میلیارد تومان به باال معطوف 

شده است.
رئیس دستگاه مالیاتى کشور گفت: اکنون سازمان مالیاتى 
با این ریز داده هایى که در اختیار دارد فرایند شناسایى و 
وصول مالیات از میلیاردرهاى داراى فرار مالیاتى و بدون 

پرونده مالیاتى را به شدت آغاز کرده است.

بسته شدن حساب  بانکى 
برخى ایرانیان مقیم مالزى

ایرانى هاى میلیاردر 
مالیات نمى دهند 

کاهش سن سکته مغزى
  ایسنا| مدیــر آموزش ســازمان نظام 
پزشــکى ســکته مغزى را یکى از شایع ترین 
علت هاى مرگ و میر در ایــران معرفى کرد و 
گفت: بر اساس بررســى هاى انجام شده روزانه 
400 نفر در کشورمان دچار سکته مغزى مى شوند 
که ســاالنه 15 درصد آن منجر به مرگ شده و 
حدود 30 درصد از این افراد زیر 50 ســال سن 
دارند. دکتر محمدرضا عزیزى میانگین ســن 
ابتال به سکته مغزى در ایران را 50 سال دانست 
و اظهار کرد: این رقم ده ســال کمتر از میانگین 

جهانى است. 

احمدى هم ممنوع کار شد؟!
محمدرضــا     روزنامه خبرورزشى |
احمدى، گزارشگر تلویزیون پس از گزارش بازى 
ایران و کامبوج هنوز گزارشــى به او داده نشده 
و شایعه شــده او به دلیل حمایت از فردوسى پور 
ممنوع کار شــده اســت. وقتى در بازى ایران و 
کامبوج گروهى از تماشاگران حاضر در استادیوم 
آزادى شروع به تشویق عادل فردوسى پور کردند، 
احمدى لحظاتى ساکت شد و این صدا به وضوح 
به مردم رســید. از آن روز به بعــد فعالیت هاى 
احمدى که فعًال استانداردترین گزارشگر موجود 
سازمان است محدود شد تا به طور جدى شایعه 

ممنوع کارى اش به گوش برسد. 

و حاال، ضیاء و عادل!
   خبر آنالین | برنامــه شــب اول ربیع 
«فرمول یک» و مهمان کمدین و مقلد صداى 
این برنامه، در شرایطى که در برنامه هاى سیما 
حتى گزارش هاى قبلى عادل فردوســى پور را 
بدون صــدا روى آنتن مى برند، شــروع کرد به 
تقلید صداى عادل فردوسى پور که این کارش 
با واکنش دستپاچه على ضیاء همراه شد. او هر 
طورى بود این کمدین را از مقابل دوربین دورکرد!

پربارش ترین استان 
رئیس مرکز ملى خشکسالى و    ایسنا|
مدیریت بحران با اشاره به اینکه استان گیالن 
از ابتداى مهر ماه تا 6 آبان بیشترین بارش را در 
کشور داشت، اظهار کرد: مقدار بارش ها در این 
استان نسبت به سال گذشــته حدود 30 درصد 
کاهش داشته است. به گفته احد وظیفه، میانگین 
بارش ها در کل کشــور نیز از ابتداى مهر ماه تا 
6 آبان، 16/8 میلیمتر اســت که نسبت به مدت 
مشابه سال گذشــته 7 درصد کاهش و نسبت 
به بارش بلنــد مدت حــدود 70 درصد افزایش 

داشته است.

تهیه کننده  فرارى!
به تازگى امیر غفارمنش،     سینما روزان |
بازیگر آثــارى همچون «ســاعت خوش» و 
«دردســرهاى عظیم» ادعاهایى را درباره یک 
تهیه کننده تلویزیون مطرح کرده است. غفارمنش 
به «جام جم» مى گوید: سال گذشته متأسفانه 
در سریالى به اسم «همسرایى» بازى کردم که 
تهیه کننده اش فرارى ا ســت و بودجه تلویزیون 
را برداشــته و ناپدید شــده و خود تلویزیون هم 

نتوانسته پیدایش کند!

گران ترین خانه در تهران 
مترى چند؟

   خبر آنالین | آخریــن آمارهــاى ارائه 
شده از سوى مرکز آمار ایران نشان مى دهد در 
بهار امســال از مجموع واحدهاى فروخته شده 
در تهران، قیمت هر متــر مربع گران ترین واحد 
مسکونى فروخته شده بیش از 72 میلیون تومان 
بوده است. این در حالى است که متوسط قیمت 
زمین مسکونى یا ساختمان کلنگى در تهران در 
بهار ســال جارى برابر با 16 میلیون و 956 هزار 

تومان بوده است.

امنیت کشور به دلیل 
وجود والیت است

  باشگاه خبرنگاران جوان |حجت االسالم 
محمدحسین صابرى اراکى، استاد حوزه و دانشگاه در 
جمع عزاداران امام رضا (ع) در کاشان با اشاره به وجود 
گرانى و اوضاع بد اقتصادى در جامعه گفت: با وجود همه 
مشکالت، نعمت امنیت در جامعه را نباید نادیده گرفت. 
او با اشاره به آشوب هاى رخ داده در بعضى از کشور هاى 
همسایه و منطقه اظهار کرد: امنیت کنونى کشور ما به 

دلیل وجود والیت است. 

رفتن زنان به ورزشگاه
بى مباالتى بود

  تسنیم| جامعه مدرســین حوزه علمیه قم 
با صدور بیانیه اى اعالم کرد: متأســفانه مقارن با ایام 
اربعین حسینى و نمایش باشــکوه ابراز ارادت جهانى 
به ساحت قدسى سید الشهداء (علیه السالم) و تجلّى 
همگرایى اسالمى دو ملت عزیز ایران و عراق، شاهد 
برخى بى مباالتى ها در کشور در قالب سوق دادن بانوان 
به ورزشــگاه هاى آقایان بودیم، امرى که بى شک در 
مسیر احیاى دین و عمل به ارزش هاى اسالم و انقالب 
نیست. امروز وظیفه اصلى مسئوالن نظام اسالمى حل 
مشــکالت اقتصادى و تأمین عزت و سربلندى ملت 
ایران است. مع األسف به نظر مى رسد برخى مسئوالن 
مى کوشند به جاى حل مشکالت یادشده در هر فرصتى 

حاشیه سازى کرده و فضاى کشور را دوقطبى کنند.

دولت از مجلس شاکى است
محمدجــواد جمالــى نوبندگانــى،    فارس|
سخنگوى هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس 
شوراى اسالمى اظهار کرد: تعداد کمى از افراد حقیقى 
از نمایندگان شکایت دارند ولى بیشتر شکایات از سوى 
دولت صــورت مى گیرد. وى افــزود: معاون حقوقى 
ریاست جمهورى، شــوراى عالى امنیت ملى کشور و 
دبیرخانه آن و همچنین دادســتانى معموًال به هیئت 

نظارت، اعالم جرم علیه نمایندگان مى کنند.

زمان تقدیم الیحه بودجه
  تسنیم| رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور 
گفت: پانزدهم آذر، الیحه دوساالنه بودجه مربوط به 
ســال هاى 1399 و 1400 به مجلس ارسال مى شود 
که در این الیحه، ریالى از منابع فروش نفت براى امور 

جارى، صرف نخواهد شد.

2 سفارتخانه را بگیرید
حسین شریعتمدارى، مدیرمسئول    جماران |
روزنامه «کیهان» در تازه ترین شــماره این روزنامه 
نوشت: امروزه تمامى اسناد و شواهد موجود به وضوح 
حکایــت از آن دارند که فتنه اخیر در عراق از ســوى 
سفارتخانه هاى آمریکا و عربستان مدیریت مى شود، 
بنابراین بدون کمتریــن تردیدى مى تــوان نتیجه 
گرفت که تسخیر این دو کانون فساد و فتنه، اولین و 
ضرورى ترین گام براى مقابله با ناآرامى هاى اخیر عراق 
است و از توده هاى عظیم جوانان مؤمن و انقالبى عراق 
که سپاه حماسه آفرین حشد الشعبى یکى از نمادهاى 
آن است انتظار مى رود که در انجام این مهم لحظه اى 

را هم از دست ندهند.

دفع 33 میلیون حمله سایبرى 
  تابناك | محمدجــواد آذرى جهرمــى، وزیر 
ارتباطات در جلســه صبحانه کارى کنفرانس امنیتى 
مونیخ با موضوع امنیت ســایبرى با اشــاره به اینکه 
تهدیدات سایبرى امروز امنیت شــهروندان و طیف 
گسترده اى از خدمات مربوط به زندگى شهروندان را 
تهدید مى کند، گفت: ایران به عنوان یکى از قربانیان 
حمالت سایبرى، پوشــش دفاعى خود در برابر این 
حمالت را از طریق ســامانه دژفا ارتقا داده است و از 
همین راه توانسته 33 میلیون حمله سایبرى در یک سال 

گذشته را دفع کند.

خبرخوان

کیومرث کالنترى، معاون محیط زیست طبیعى سازمان 
حفاظت محیط زیست که سال گذشته در توجیه صدور 
مجوز شــکار 200 هزار پرنده در استان تهران گفته بود 
«غرایز شکارچیان باید ارضا شود»، حاال در واکنش به 
انتشار فیلمى از شکار در کشورمان که افکار عمومى را 
جریحه دار کرده، نسخه اى جدید پیچیده و تأکید کرده 
که شــکار با مجوز بى اشکال اســت اما انتشار فیلم و 
عکس از آن ممنوعیت دارد و مستوجب برخورد قانونى 

خواهد شد!
به گزارش «تابناك»، طى روز هاى اخیر انتشار فیلمى 
از شــکار یک کل جوان در «قرق على آباد چهل گزى» 
واقع در اســتان یزد، موجى از اعتراضــات را در فضاى 
مجازى به همراه داشته است. فیلمى که در آن شکارچى 
حظ وافــرش از تبدیل گونه حیات وحش به الشــه را 
به شــکارچیان دیارش هدیه مى دهد و ابراز امیدوارى 
مى کند این لذت نصیب همه شان شود! روایتى که ظاهراً 
به خودى خود براى جریحه دار کــردن افکار عمومى 
کافى نبوده و معاون عیســى کالنترى، معاون رئیس 
جمهور و رئیس ســازمان حفاظت محیط زیست هم به 
مددش شتافته و با واکنشى عجیب، از یکسو تأکید کرده 
که شکار صورت گرفته قانونى و با مجوز ایشان بوده و از 
سوى دیگر تأکید مى کند که انتشار فیلم و عکس از آن 
اقدامى نکوهیده، مورد اعتراض سازمان حفاظت محیط 

زیست و مستحق برخورد است!
این واکنشى تأمل برانگیز و عجیب این سئوال را هم به 
دنبال دارد که اگر انتشار فیلم و عکس از شکار حیوانات 
نکوهیده و ممنوع اســت، اساســًا چرا براى انجام این 

امر نکوهیده مجوز صادر مى شــود؟ به راستى چگونه 
ممکن است انتشار فیلم و عکس از اقدامى که براى آن 
مجوز قانونى صادر شده ممنوع باشد؟! آیا بناست شکار 

حیوانات به صورت پنهانى و دور از چشم جامعه صورت 
گیرد تا از تعداد حیوانات شکار شده و مشخصات و سن 

آن ها آمارى در دست نباشد؟!

در حاشیه اظهارنظر عجیب معاون سازمان حفاظت محیط زیست

شکار کنید، اما پنهانى! خبرگــزارى CNN  فهرســتى از 50 نوع از 
بهترین نان هاى دنیا منتشــر کرده  است. در 
این فهرســت، نان ســنگک ایرانى هم قرار 

دارد.
 این خبرگزارى در مورد نان سنگک ایرانى ها 
مى نویســد: « براى پخت نان سنگک به دو 
نانواى ماهر نیاز است، این نان اعتیادآور، صاف 
و نازك، مســتقیم بر روى سنگریزه هاى داغ 
پخته  مى شود. خمیر آرد گندم روى این سطح 
داغ برشته و طالیى مى شــود. اگر به اندازه 
کافى خوش شانس باشید که سنگک داغ را 
بعد از در آمدن از تنــور امتحان کنید، از تضاد 
میان پوســته ترد و خرده هاى نرم لطیف آن 
لذتى بهشتى مى برید. مى توانید نان سنگک 
را به تنهایى بخورید یــا آن را مانند صبحانه 
ایرانى  امتحان کنید: نان سنگک را با پنیر شور 

و سبزیجات معطر میل کنید.»
اگرچه نان لواش هم در این فهرســت قرار 
دارد اما نام کشور ارمنستان در مقابل آن دیده  
مى شــود. چرا که نان لواش در سال 2014 
به نام ارمنستان در فهرســت میراث غذایى 
یونســکو در پرونده اى با نام «نقش فرهنگى 
سنتى لواش» ثبت شده  اســت. البته پس از 
این ثبت، در سال 2016 ایران در پرونده پخت 
نان هاى صاف، نان لــواش را در کنار دیگر 
نان هاى سنتى کشــورهاى منطقه همراه با 
کشورهاى ترکیه، قزاقســتان، قزقیزستان و 

جمهورى آذربایجان ثبت کرده  است.

سنگک ایرانى 
  CNN به روایت

باستان شناسان موفق شدند غارى را در روستاى سرهه شهرستان ساوجبالغ 
استان البرز کشف کنند که بقایاى ارزشمند از استقرار انسان در حدود 70 هزار 

سال پیش در این منطقه را نشان مى دهد.
سرپرســت هیئت کاوشــگر پژوهشکده باســتان شناســى و پژوهشگاه 
میراث فرهنگى کشــور گفت: پناهگاه صخره اى ســرهه داراى داده هاى 
بســیار غنى از دوره پارینه سنگى میانى اســت که یک بازه زمانى 50 هزار 
ســال تا 400 هزار ســال را در برمى گیرد. الهام قصیدیان افزود: بر اساس 
یافته هاى کاوش پناهگاه صخره اى ســرهه، مى توان گفت براى نخستین 
بار است که ما آثارى از دوره پارینه سنگى میانى در این منطقه از البرز میانى

 به دست آورده ایم.
سامان حیدرى گوران، استاد دانشگاه و پژوهشگر میراث فرهنگى نیز گفت: 
در زمان حاضر عمق کاوش در این محوطه به 180 ســانتیمتر رسیده و در 
فصول بعد نیز ادامه پیدا خواهد کرد.  وى با بیان اینکه ابزارهاى به دست آمده 
در غار سرهه استان البرز شامل مصنوعات ســنگى، استخوان و زغال بوده 
که این سبک از ابزارسازى از 125 هزار سال پیش رایج بوده است به «ایرنا» 
گفت: اگر بتوان از نمونه هاى زغال و اســتخوان با آزمایش هاى تخصصى 
گاه نگارى کرد این احتمال وجود دارد که تاریخ گذارى سرهه به 75 هزار سال 

پیش یا حتى 125 هزار سال پیش نیز برسد.

کشف ردپاى انسان هاى 70 هزار سال پیش در البرز

مدیر کل دفتر حقوقى و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد 
مخدر کشور با اشاره به اینکه مواد روانگردان صنعتى یا 
گیاهى جدید اثرات مخرب بدترى دارند، به معرفى برخى 
مخدرهاى جدیدى که در ایران وجــود دارد پرداخت و 
گفت: کانابینوئیدهاى صنعتى که شاخه شاهدانه هستند در 
حدود 108 نوع مختلف دسته بندى مى شوند اما 90 درصد 
کانابینوئیدهاى صنعتى جدید، تدخینى و براى انسان بسیار 
مضر هستند. ترحمى ادامه داد: فنیل آفرین، کاتینون هاى 
صنایعى و موادى با منشأ گیاهى و کتامین ها (داروهاى 
بیهوش کننده دامى) نیز که در حال حاضر 9 نوع از آنها در 

زمینه روانگردان ها مورد استفاده قرار مى گیرند از موادى 
هستند که براى مصرف کنندگان خطر باالیى دارند.

محمد ترحمى ادامه داد: همچنین شمال کشور ایران نیز 
که مستعد رشد گیاه مریم گلى است به مراتب گیاهانى 
مانند سالویا کشت و براى معرفى به جوانان، در فضاهاى 
مجازى تبلیغ مى شود. مصرف کنندگان مخدر سالویا به 
محض مصرف دچار جنون آنى شــده و دست به قتل و 
جنایت ها مى زنند، در واقع این ماده ریشه جنایى دارد به 
طورى  که حرکات فرد پس از مصرف شبیه به زامبى ها 

و آدم خوارها مى شود.

«زامبى» نداشتیم که پیدا کردیم! بخاطر 25 میلیون دالر

وندال ها به نقش شاپور ساسانى هم رحم نکردند 

وندال ها دست از ســر آثار تاریخى ایران بر نمى دارند. 
تصاویر تازه منتشر شده از نقش برجسته ساسانى شاپور 
در داراب نشان مى دهد عده اى به تازگى این اثر معروف 
ساسانى را تبدیل به دیوار یادگارى نویسى خود کرده اند.

گفتنى است برخى از این نوشــته ها از قبل وجود داشته 
و به تازگى بر تعداد آنها افزوده شــده اســت. مشــکل 

یادگارى نویسى یکى از معضالت ثابت در محوطه هاى 
تاریخى و باستانى کشور است.

نقش شاپور نقش برجســته اى مربوط به دوره ساسانى 
است که پیروزى شاپور یکم بر والرین امپراتور روم را به 
تصویر مى کشد. این نقش برجسته در چهار کیلومترى 

جنوب داراب و در دامنه کوه پهنا جاى گرفته است.  

روزنامه آمریکایى «واشنگتن پست» در مطلبى نوشت: 
عملیات نظامى ارتش آمریکا که ادعا مى شود به کشته 
شــدن «ابوبکر البغدادى»، ســرکرده گروه تروریستى 
داعش منجر شــد بدون اطالعات مخبر داعش ممکن 
نبود. بر اســاس گــزارش این روزنامــه، عامل نفوذى 
آمریکایى ها در گروه تروریستى داعش نه تنها از مخفیگاه 
البغدادى اطالع داشت بلکه بر چیدمان اتاق به اتاق این 

مجموعه مشرف بود.
این عامل نفوذى که از عناصر داعش بود در طول عملیات 
حضور داشــت اما دو روز بعد به همــراه خانواده اش به 

صورت کامًال مرموز فرار کرد. ملیت این جاسوس اعالم 
نشده است اما گفته مى شــود او براى دریافت جایزه 25 
میلیون دالرى که دولت آمریکا براى البغدادى گذاشته 

بود، حاضر شد محل اختفاى او را لو دهد.
گفته مى شــود او با پیوســتن به نیرو هاى دموکراتیک 
سوریه، چندین هفته در خدمت آنها و نیرو هاى آمریکایى 
بود. این رویه از تابستان ســال جارى آغاز شده بود اما 
اعتماد به او طى چند هفته گذشته فراهم شد. یک مقام 
آمریکایى گفت: طى دو هفته گذشته اعتماد به او کامالً  

جدى شد.

نام هاى خانوادگى که مى شود دوستشان نداشت!
ســخنگوى ســازمان ثبت احــوال گفــت: از ابتداى 
فروردین تا پایان شــهریور امســال 76 هــزار و 462 
ایرانى نــام خانوادگى خــود را تغییــر داده یا اصالح 

کردند.
ســیف ا... ابوترابى اظهار کرد: اشــخاص مى توانند در 
مواردى که پیش بینى شده اســت درخواست تغییر نام 
خانوادگى کنند، مانند نام خانوادگى بیش از دو کلمه و یا 
بیش از یک کلمه و یک حرف یا عدد یا پسوند و یا به طور 
مطلق یا مضاف نام محل باشد، مانند دو اصل تهرانى، 
على نژاد مطلق، عدنان تکان تپه تهرانى، آحسینى پور، 
طباطبائى ط. وى افزود: همچنین اینکه نام خانوادگى 
از واژه هاى مستهجن و ناپسند ترکیب شده باشد، مانند 
گداپور، پدر ســوخته، لش و یا اینکه نــام خانوادگى از 
واژه هاى خارجى باشد، مانند على اف براى ایرانیان غیر 

مهاجر یا آراکلیان براى مسلمانان.
ابوترابى در ادامه شــرایط تغییر نام خانوادگى به اینکه 
نام خانوادگى هاى مذموم که مغایر ارزش هاى فرهنگ 
اسالمى است هم اشــاره و تأکید کرد: اسامى محل به 

طور مطلق و مضاف، مانند کرجــى، افخمى و تبریزى 
نیز جزو نام هــاى خانوادگى قابل تغییر هســتند. وى 
اعالم کرد: در این مورد تبصره هایى نیز مانند حذف نام 
محل از نام خانوادگى اشــخاص بدون رعایت مقررات 
مربوط به دارنده حق تقدم نــام خانوادگى انجام خواهد 
شد، مانند حسینى شیرازى به حســینى یا اکبرى على 

آبادى به اکبرى.
ابوترابى خاطرنشــان کرد: حذف نام ایالت و عشــایر 
و ِحرف و مشــاغل از نــام خانوادگى اشــخاص بدون 
رعایــت مقررات دارنده حــق تقدم نیز انجــام خواهد 
شــد، ماننــد کوراوند به رســولى و محمــدى نقاش 
به محمدى.  ســخنگوى ســازمان ثبت احوال گفت: 
واژه هایــى که از القاب و اســامى مربــوط به عناوین 
علمى اعم از درجات و مؤسســات علمــى مانند دکتر، 
دانشــگاه و یا مناصب دولتى از لشــکرى و کشــورى 
به صورت مطلق باشــد مانند ســرهنگ و شــهردار 
نیز از دیگر شــرایط تغییــر نام خانوادگى محســوب

 مى شود.
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تیم دو و میدانى امروز و فردا 
بسته مى شود

 مسابقات دو صحرانوردى قهرمانى استان اصفهان و 
انتخابى تیم اســتان، امروز و فردا برگزار مى شود. به 
گزارش هیئت دو و میدانى استان اصفهان، این مسابقات 
امروز پنج شــنبه در بخش زنان و فردا جمعه در بخش 

مردان برگزار خواهد شد. 
بنابراین گزارش، زنان ورزشــکار امروز از ساعت 8 و 
30 دقیقه تــا 10 و 30 دقیقه، به ترتیــب در رده هاى 
بزرگساالن، جوانان و نوجوانان به میدان خواهند رفت و 
فردا در همین ساعات، مسابقات مردان در رده هاى یاد 
شده برگزار مى شود. اهداى جوایز نیز از ساعت 11 این 

دو روز برنامه ریزى شده است.

سفرى جادویى
 روى صحنه نمایش

2 تئاتر موزیکال «ســفر جادویى» و «خاله سوسکه» 
به کارگردانى امیر شــیخ جبلى تا 13 آبان در ســالن 
اصلى مجتمع فرهنگــى هنرى فرشــچیان به روى 
صحنه مى رود. تئاتر «سفر جادویى» درباره دخترکى 
به نام «دوروتى» اســت که با همه چیز و همه کسى 
اختالف دارد و هر شب از  ســاعت 19 در سالن اصلى 
مجتمع فرهنگى هنرى فرشچیان اجرا مى شود. «خاله 
سوسکه» هم هر روز از ساعت 17 و30 دقیقه در همین 

سالن به روى صحنه مى رود.

دیدار نوجوانان در 
«به وقت نوجوانى»

همایش بزرگ نوجوانان با عنوان «به وقت نوجوانى» 
امروز پنج شنبه 9 آبان از ساعت 15 در تاالر ادب برگزار 
مى شــود. این همایش در جشــن پایان دوره اول، به 
مناســبت روز دانش آموز با اجراهاى متفاوت و جذاب 

نوجوانان برگزار خواهد شد.

بازدید از پمپاژ 
تصفیه خانه فاضالب 

شوراي فنی استان اصفهان با حضور در سایت تصفیه 
خانه فاضالب از پمپاژ ایــن تصفیه خانه بازدید کردند. 
شوراي فنی استان اصفهان شامل 17 نفر کارشناسان با 
حضور در تصفیه خانه فاضالب شهر نجف آباد از مراحل 
ساخت و تکمیل پمپاژ تصفیه خانه مطلع شدند. در این 
بازدید کارشــناس و پیمانکار پروژه با اشاره به اهمیت 
ساخت پمپاژ که انتقال فاضالب شرق شهر هاي نجف 
آباد و شهرك ویالشهر را در بر می گیرد، گفت: تاکنون 
بیش از 99 درصد پیشــرفت فیزیکی داشته و با نصب 
سیول الکترونیکی مکانیکال و دیگر تأسیسات به زودي 
این پمپاژ و انشعاب متصل به آن در مدار خواهد گرفت.

پرواز اصفهان-رامسر 
برقرار شد

مدیرکل فرودگاه هاى استان اصفهان از برقرارى پرواز 
اصفهان-رامسر و برگشت در این مسیر خبر داد. حسن 
امجدى اظهار کرد: این پرواز ساعت 9 صبح روزهاى 
یک شنبه هر هفته از اصفهان صورت مى گیرد و ساعت 
13 همان روز از رامســر وارد فرودگاه بین المللى شهید 
بهشــتى مى شــود. به گفته وى، پرواز چهارشنبه هم 
ساعت 7 و 20 دقیقه از اصفهان به مقصد رامسر انجام 
مى شود و ســاعت 11 و 20 دقیقه به فرودگاه اصفهان 

بازمى گردد.  

زمان باز شدن دوباره آب
دبیر اجرایى نظام صنف کشــاورزى استان اصفهان با 
اعالم تاریخ دقیق بازگشایى آب در آینده نزدیک براى 
کشت بهنگام پاییزه اظهار کرد: پیش بینى مى شود آب 
در بازه زمانى پانزدهم تا بیستم آبان ماه براى کشت غله 
رهاسازى شود. اسفندیار امینى با اشاره به اینکه آبان  ماه 
زمان مناسبى براى کشت غله اســت، ادامه داد: پیش 
بینى مى شود مجموع برداشت محصوالت کشاورزى 
در سال زراعى گذشته، در شهرستان اصفهان بالغ بر دو 

میلیون تن باشد.

خبر

فرمانده انتظامى استان اصفهان گفت: کارآگاهان پلیس 
آگاهى اصفهان در یک عملیات سنجیده و ضربتى از توزیع 
20 هزار 100 دالرى تقلبى در بازار جلوگیرى کردند. سردار 
مهدى معصوم بیگى با اشاره به وصول اطالعاتى مبنى بر 
اینکه افرادى دالرهاى تقلبى تولید کرده و قصد توزیع آنها 
را دارند، اظهار کرد: یک گــروه مجرب از کارآگاهان اداره 
جنایى پلیس آگاهى اصفهان در این خصوص وارد عمل 
شدند. وى افزود: تیمى از کارآگاهان پس از هماهنگى هاى 
الزم در یک عملیات غافلگیرانه به محل مورد نظر اعزام 
شــدند و در بازرســى 20 هزار عدد 100 دالرى تقلبى را 

کشف کردند.

فرمانده انتظامى استان اصفهان با اشاره به اینکه اقدام به 
موقع کارآگاهان اداره عملیات ویژه پلیس اصفهان از ورود 
این دالرها به بازار و اختالل در سیســتم اقتصادى کشور 
پیشگیرى کرد، گفت: در این عملیات سه مفسد اقتصادى 
نیز دستگیر و براى اقدامات قانونى تحویل مراجع قضایى 
شدند. معصوم بیگى تصریح کرد: نیروى انتظامى در یک 
اقدام هوشمند، پلیس امنیت اقتصادى را راه اندازى کرده که 
این پلیس با تمام توان از وقوع جرائم اقتصادى پیشگیرى 
مى کند. وى افزود : مشــارکت و تعامــل مردمى با پلیس 
و اعالم به موقع موضوع هاى مشــکوك مى تواند نقش 

بسزایى در پیشگیرى از وقوع بسیارى جرائم داشته باشد.

معاون پژوهش و فناورى دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد 
از پذیرش واحد تحقیق و توسعه شرکت پیشرو دیزل آسیا در 
مراکز رشد این واحد دانشگاهى خبر داد.حمید منتظرالقائم 
با بیان این مطلب اظهار کرد: به منظور رفع نیازهاى موجود 
در صنایع کشــور تفاهمنامه همکارى بین شــرکت پیشرو 
دیزل آسیا و این واحد دانشگاهى به امضا رسید که پذیرش 
واحد تحقیق و توسعه شرکت پیشــرو دیزل آسیا در مراکز 
رشد این واحد دانشگاهى و بهره مندى از خدمات پشتیبانى 
و همکارى در راستاى تعهدات از موضوعات این تفاهمنامه 
است. وى اضافه کرد: شرکت پیشرو دیزل آسیا از شرکت هاى 
موفق در زمینه تولید و ساخت وسایل نقلیه عمومى از قبیل 

اتوبوس ها، میدل باس و مینى بوس هاى شهرى و نیز نخستین 
تولیدکننده اتوبوس هاى فرودگاهى است. منتظرالقائم عنوان 
کرد: برگزارى دوره هاى آموزشــى کوتاه مدت، میان مدت و 
بلندمدت و نیز دوره هاى معادل مورد نیاز مدیران و کارشناسان 
شــاغل در شــرکت، اجراى پروژه هاى تحقیقاتى مورد نیاز 
شــرکت و ارائه خدمات فنى و تخصصى از قبیل استفاده از 
آزمایشــگاه ها و کارگاه ها و تجهیزات نرم افزارى موجود در 
این واحد دانشگاهى، برگزارى همایش هاى ملى و بین المللى 
مشترك، برگزارى کارگاه هاى آموزشى و سخنرانى هاى علمى 
مشترك و ارائه خدمات مشاوره حقوقى، مدیریتى و بازاریابى از 

محورهاى همکارى این تفاهمنامه به شمار مى رود. 

استقرار یک واحد تحقیق  
دردانشگاه نجف آباد

کشف 2 میلیون دالر تقلبى 
قبل از توزیع در بازار

مدیرعامل شرکت شــهرك هاى صنعتى اصفهان 
گفت: تا پایان ســال آینــده تعداد ایســتگاه هاى 
آتش نشانى شهرك ها و نواحى صنعتى استان به 40 

واحد افزایش مى یابد.
محمدجواد بگى در مراسم افتتاح ایستگاه آتش نشانى 
و خدمات ایمنى ناحیه صنعتى سروش بادران افزود: 
هدف ما افزایش تعداد ایســتگاه هــا و خودروهاى 
آتش نشانى مستقر در شهرك هاى صنعتى و نواحى 
صنعتى استان تا پایان سال 1399 است. وى گفت: 
اکنون 150 نیروى آتش نشان خبره و آموزش دیده 
در شهرك ها و نواحى صنعتى استان فعال هستند و 

این تعداد تا سال آینده به 200 نفر افزایش مى یابند.

مدیرعامل شرکت شــهرك هاى صنعتى اصفهان 
اظهــار کــرد: پیشــگیرى از وقــوع حــوادث در 
شهرك هاى صنعتى یکى از اهداف مهم ماست اما در 
صورت وقوع حادثه و آتش سوزى باید خدمات الزم را 

به سرعت ارائه کنیم. 
وى ادامه داد: ایستگاه آتش نشانى و خدمات ایمنى 
ناحیه صنعتى ســروش بادران بــا 15میلیارد ریال 
اعتبار با دو دهنه ســاختمان ویژه خودروهاى آتش 
نشــانى و یک دســتگاه خودروى  اطفاى حریق از 
محل اعتبارات اســتانى و اعتبارات داخلى شرکت 
شــهرك هاى صنعتى اســتان به بهــره بردارى

 رسید.

مجمع مؤسسان انجمن صادرکنندگان استان اصفهان 
با حضــور رئیــس و اعضــاى هیئت رئیســه و هیئت 
نمایندگان اتاق بازرگانى اصفهــان، نماینده اتاق ایران 
و صادرکنندگان اســتان اصفهان تشکیل شد و اعضاى 

هیئت مدیره آن انتخاب شدند. 
رئیس اتاق بازرگانى اصفهان در این جلسه با بیان اینکه 
انجمن صادرکنندگان یکى از مهمترین تشــکل هاى 
اقتصادى استان است، گفت: در شرایط جنگ اقتصادى 
موجود، فعاالن اقتصادى به شیوه هاى گوناگون درصدد 
مقابله با ایــن تحریم هــا برآمده اند اما متأســفانه آثار 

اقتصادى این تحریم ها در بودجه کشــور قابل مشاهده 
است. 

مسعود گلشیرازى تأکید کرد: در جنگ اقتصادى پیش 
رو، فعالیت هرچه بیشــتر بخش خصوصى در کمرنگ 
کردن آثار تحریم ها بســیار مؤثر اســت. وى توجه به 
شاخص مدارى و تعریف این مقوله در رفتار صنفى را براى 
هدفدار کردن اقدامات صورت گرفته بسیار حایز اهمیت 
دانست و تصریح کرد: ایجاد حلقه ارتباطى میان بنگاه هاى 
اقتصادى که داراى منافع صنفى مشــترك هســتند، 
احصاى مشــکالت و ارائه راه حل به مراجع ذیربط در 

ایجاد جریان مثبت اقتصادى بسیار تأثیرگذار خواهد بود. 
رئیس اتــاق بازرگانــى اصفهان اظهار کــرد: در حوزه 
صادرات، صادرکنندگان بخــش خصوصى در مدیریت 
مشکالت ارزى کشــور بســیار تأثیرگذار بوده اند و در 
یکسال گذشته بیش از 80 درصد تعهدات ارزى آنها ایفا 
شده است. وى اعضاى انجمن صادرکنندگان استان را 
شامل بیش از 60 شرکت با کف صد هزار دالر صادرات 
محقق شــده عنوان کرد و افــزود : در گام بعدى ایجاد 
انجمن صادرکنندگان خدمات نیز در دستور کار قرار دارد. 

معاون اجرایى سازمان مدیریت پسماند شهردارى اصفهان گفت: زباله گردها عمومًا 
انبارهاى غیرمجاز را براى نگهدارى پسماندهاى خشک اجاره مى کنند که این انبارها 

در نوبت دریافت حکم قضایى است.
محمد منوچهرى در گفتگو با «مهر» با اشاره به علل بروز پدیده زباله گردى در سطح 
شهر اظهار کرد: مشــارکت نکردن برخى از شــهروندان و واحدهاى تجارى با طرح 
تفکیک از مبدأ و همکارى نکردن با ایستگاه ها یا خودروهاى مجاز جمع آورى سبب 
مى شود تا افراد غیرمجاز دسترسى بیشترى به پسماندهاى خشک داشته باشند و در 
فرایند غیرمجاز با عنوان زباله گردى، این پسماندها را جمع آورى کنند. وى در خصوص 
روند فعالیت زباله گردان و آسیب هاى ناشى از این فعالیت ها، ابراز کرد: این افراد عمومًا 
انبارهاى غیرمجاز را براى نگهدارى و ذخیره سازى پسماندهاى خشک اجاره مى کنند 
و در فرایندى غیربهداشــتى و محیطى آلوده  اقدام به جداسازى پسماندهاى خشک 

مى کنند و آنها را براى تبدیل به کارگاه هاى غیرمجاز، تحویل مى دهند.
معاون اجرایى سازمان مدیریت پسماند شهردارى اصفهان در خصوص نحوه برخورد 

شهردارى با این اقدام غیرمجاز بیان کرد: شهردارى طى حکمى که از سوى دادستان 
محترم اصفهان صادر شده، مى تواند با افرادى که اقدام به جمع آورى پسماند خشک 
مى کنند، برخورد کند اما انبارهاى غیرمجاز نیاز به دریافت احکام جداگانه براى برخورد 
قانونى دارند که در این زمینه هم پس از شناسایى انبارها و اخطارهاى قانونى و حکم 

دادستانى اقدام به پلمب صورت مى گیرد.
38 متخلــف شــکار و صیــد در یک مــاه اخیر در 
زیســتگاه ها و مناطق حفاظت شده استان اصفهان 

شناسایى و دستگیر شدند. 
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان اصفهان 
به «ایرنــا» گفت: از متخلفان دســتگیر شــده در 
مناطق حفاظت شده این اســتان سه قبضه سالح 
غیرمجاز، 16 قبضه ســالح مجاز، یک قبضه سالح 
جنگى، انواع فشــنگ، هفت دســتگاه دوربین، تور 
ماهیگیرى، چاقو، یــک دســتگاه پروژکتور، یک 
قایق بادى و سایر ادوات شکار و صید کشف و ضبط

شد.

 مرتضى جمشــیدیان اظهــار کــرد: در این مدت 
همچنین به 49 مورد صید غیر مجاز آبزیان، 56 مورد 
شکار غیرمجاز پرندگان  و 11 مورد شکار غیرمجاز 
پستانداران رسیدگى و برخورد قانونى شد. وى تعداد 
شروع به شکار متخلفان شکار و صید شناسایى شده 
را شــش مورد عنوان کرد و افزود: در این مدت یک 

رأس بزغاله وحشى نیز کشف و ضبط شد.
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان اصفهان 
افزود: در در یک ماه گذشــته، 251 اخطاریه   زیست 
محیطى توســط یگان حفاظت محیط زیست صادر 

شد.

انجمن صادرکنندگان استان اصفهان تأسیس شد

انبارهاى غیرمجاز زباله گردها در نوبت دریافت حکم قضایى است

افزایش تعداد ایستگاه هاى آتش نشانى 
شهرك هاى صنعتى اصفهان 

بازداشت 38 شکارچى غیرمجاز در اصفهان طى یک ماه

«مراســم اختتامیه یازدهمین جشــنواره مطبوعات و 
خبرگزارى ها و رسانه هاى الکترونیک استان اصفهان، 12 
آبان ماه سال جارى ساعت 14 در مجتمع فرهنگى هنرى 
فرشچیان با حضور معاون مطبوعاتى وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمى برگزار مى شود و از 59 نفر از برگزیدگان 

در بخش هاى مختلف، تجلیل خواهد شد.»
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمى در نشستى خبرى که در 
مجتمع مطبوعاتى اصفهان با حضور گسترده خبرنگاران 
برپا شــده بود با بیان این مطلب به تشریح برگزارى سه 
رویداد جشنواره مطبوعات اســتان، نمایشگاه کتاب و 
جشنواره تئاتر اســتان در آبان ماه سال جارى پرداخت 
و گفت: استان اصفهان در زمینه فرهنگ و هنر همواره 
پیشتاز بوده و در طول ســال در این حوزه فعالیت هاى 
زیادى انجام مى شــود و در حقیقت پرترافیک بوده، اما 
برنامه هاى متعددى امســال در آبان ماه پیش بینى شده 

است که برخى ملى و برخى استانى است.
حجت االسالم و المسلمین محمدعلى انصارى با اشاره 
به نقش رسانه ها در توسعه کشــور به خصوص توسعه 
فرهنگى افزود: بخش هاى فرهنگى کشــور همچون 
رسانه ها امروز نیازمند توجه، ارتقا، بازبینى و آموزش بوده 
که اگر رسانه ها بتوانند نقش آفرین خوبى باشند موجب 
پیشرفت و توسعه کشور خواهند شد که یکى از برنامه ها 

در این راستا، برگزارى جشنواره به شکل صحیح است.
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمى اســتان اصفهان از 
واگذارى 100 درصدى برگزارى جشــنواره مطبوعات 
و خبرگزارى استان در سال جارى به بخش خصوصى، 
«خانه مطبوعات اســتان» خبر داد و گفت: انصافًا خانه 
مطبوعات نیز نگاه کیفى ســازى و توانمندى را مدنظر 
داشته و سیاست آن بود تا داورى هم در استان انجام شود 
و یکى از بهترین داورى ها که برنامه ریزى شده، علمى و 

پخته بود و امسال صورت پذیرفت.
حجت االسالم و المسلمین انصارى گفت: شعار امسال 
جشــنواره مطبوعات و خبرگزارى هاى استان اصفهان 
«رســانه در گام دوم انقالب» بوده و آثار در چهار محور 
حرفه اى، ویژه، جنبى و موضوعى است و حدود 800 اثر 
به دبیرخانه در بخش هاى مختلف رسید و در اختتامیه، 

برترین آثار معرفى خواهند شد.
وى در ادامه در خصوص بهره گیرى از داوران بومى در 
جشــنواره مطبوعات و خبرگزارى هاى استان اصفهان 
گفت: اصوًال قضاوت کار بســیار سختى است و مالك 
باید وجدان داوران و ترس از خدا باشد و هم داوران بومى 
و هم غیربومى مى توانند اشــتباه داشته باشند. بنابراین 
ما باید با رعایت اصــول بتوانیم از ظرفیت هاى بومى در 
داورى استفاده کنیم تا عدالت نسبى رعایت شده و باید 
اصل فرهنگسازى رعایت شود و در حقیقت باید اعتماد 

کرد و اگر در زمان اعالم اســامى برترین ها، مشــکلى 
بود مى توان آن را در یک فضاى دوســتانه و تعاملى و با 

بهره گیرى از تجربیات حل کرد.
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمى اســتان اصفهان با 
بیان اینکه نمایشــگاه کتاب نیز 18 آبان ماه سال جارى 
ساعت 15 افتتاح مى شود و عالقه مندان تا 23 آبان ماه 
مى توانند از این نمایشگاه در محل دائمى نمایشگاه هاى 
استان اصفهان در پل شهرستان بازدید کنند، گفت: یکى 
از شاخصه هاى هر کشــور، میزان مطالعه مردم است و 
استان اصفهان در این راستا نیز نیاز به توجه بیشتر دارد و 
برنامه ریزى هایى صورت گرفته تا سرانه مطالعه در استان 
افزایش یابد، اما با همه این اوصاف در سال 97 علیرغم 
همه مشــکالت نامطلوب اقتصادى، نمایشگاه کتاب 
اصفهان میدان پررونق مردم و خرید کتاب بود و بهترین 
سال از نظر بازدیدکنندگان و از نظر رقم کتاب به شمار 
مى رود و امسال نیز سعى شده تا با کیفیت تر برپا شود که 

این نیز کمک مسئوالن و مشارکت مردم را مى طلبد.
حجت االســالم و المســلمین انصارى اظهار کرد: در 
نمایشگاه کتاب امسال، 50 ناشر و کتابفروش از استان 
و 600 ناشر از سطح کشــور در 4500 مترمربع فضاى 
نمایشــگاهى و بیش از یکصد هزار عنــوان کتاب، به 

عالقه مندان خدمت ارائه مى کنند. این در حالى اســت 
که کتاب ها با تخفیف 30 درصد شــامل 20 درصد بن 
تخفیف و 10 درصد که ناشــران بــه آن اضافه کردند 
عرضه خواهد شد. ضمن اینکه تمهیداتى به کار گرفته 
شده تا دستگاه هاى اجرایى عالقه مند به تهیه کتاب براى 
همکارانشان بتوانند با ارائه بن تجمیعى، رونق بیشترى 

به نمایشگاه بدهند.
وى خاطرنشان کرد: امسال براى اولین بار کتابفروشى ها 
در سطح استان با نمایشگاه مشارکت دارند و به صورت 
غرفه دارى در نمایشگاه، اقدام به فروش کتاب همزمان با 
نمایشگاه با ارائه بن خرید و دریافت نمایندگى از ناشران 
مى کنند و مى توانند فعال باشند و با این برنامه ها سعى 

داریم رونق بیشتر در این صنف را ایجاد کنیم.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان اصفهان گفت: 
امسال نمایشــگاه کتاب به بخش خصوصى و تعاونى 
ناشران اســتان واگذار شــده که مجرى آن خواهد بود 
اما این به معناى کناره گیرى اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمى اســتان اصفهان از کارها نیســت و نظارت بر 
کارها صورت مى پذیرد. همچنین 23 تا 30 آبان  ماه سال 
جارى هفته کتاب در کشور بوده که فرصت خوبى براى 
متولیان فرهنگى به منظور توجه بیشتر و ارائه خدمات 

مطلوب تر به مردم است.
حجت االسالم و المســلمین انصارى با بیان اینکه 20 
تا 24 آبان ماه ســال جارى نیز به برپایى جشنواره تئاتر 
اســتان اصفهان اختصاص دارد، گفت: امسال 30 کار 
تئاترى به دبیرخانه جشنواره رســید که پس از بازبینى 
داوران که در این بخش هم داوران بومى بودند در نهایت 
ده اثر براى شرکت در بخش اصلى از هفت شهر منتخب 
استان انتخاب شد که امید است این جشنواره بتواند به 

پیشبرد در حوزه فرهنگ استان کمک کند.
وى با بیان اینکه به زودى جشنواره تصویرگرى رضوى 
که به صورت ملى است به میزبانى اصفهان به صورت 
کاربردى و کارگاهى برپا خواهد شــد، افــزود: وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمى براى رونق کسب و کار فرهنگ 
و شناسایى بیشتر آن، طرح شهرهاى خالق را طراحى 
کرده که همه شــهرها مى توانند در آن شرکت کنند و 
هر شهرى مى تواند سه رشته اصلى در قالب یک طرح 

مطرح کند که داورى خواهد شد.
وى ادامه داد: استان اصفهان براى اولین بار، هفته قرآن 
و عترت را در زمستان امسال با حمایت وزارت فرهنگ 
و ارشاد اســالمى برپا کرده و استان اصفهان به نهضت 
بزرگ فعالیت هاى قرآنى تبدیل مى شود و کنگره تبیین 

ابعاد شــخصیتى امیرالمؤمنین على علیه السالم نیز در 
اسفند ماه سال جارى به عنوان هزار و چهارصدمین سال 

شهادت امیر مؤمنان(ع) برپا خواهد شد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمى اســتان اصفهان از 
برگزارى دوره هاى آموزشى و حرفه اى براى خبرنگاران 
عالقه مند به این بخش هم خبــر داد و گفت: معاونت 
فرهنگى و اداره مطبوعات و خانه مطبوعات نســبت به 
برگزارى دوره هاى آموزشــى براى خبرنگاران استان 
اقدام کرده اند که با اســتقبال خوبى هــم همراه بود و 
تالش داریم تا دوره حرفه اى را در اسفند ماه سال جارى 

برگزار کنیم.
حجت االسالم و المسلمین انصارى در این نشست که 
بیش از دو ســاعت به طول انجامید آمادگى اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمى اســتان را در واگذارى طرح ها 
و پروژه هاى نیمــه تمام فرهنگى و هنــرى به بخش 
خصوصى با مشــوقاتى که کم هم نیستند اعالم کرد و 
گفت: اگر با واگذارى طرح هــا و پروژه هاى نیمه تمام 
به بخش خصوصى، بتوانیم ایــن پروژه ها را به نتیجه 
برســانیم 100 درصد بــه وظیفه خود در این شــرایط 

اقتصادى عمل کرده ایم.
زهره والى پــور، جانشــین دبیر یازدهمین جشــنواره 
مطبوعات و خبرگزارى هاى استان اصفهان نیز گفت: 
یازدهمیــن جشــنواره مطبوعــات و خبرگزارى ها و 
رسانه هاى الکترونیک استان اصفهان با مشارکت اداره 
کل فرهنگ و ارشاد اسالمى برپا شده و حدود 800 اثر به 
دبیرخانه رسید که شامل 461 اثر در بخش حرفه اى، 66 
اثر در بخش ویژه، 266 اثر در بخش موضوعى و 41 اثر 
در بخش جنبى بوده و 317 نفر شرکت کرده بودند که از 
59 نفر به عنوان منتخب، تجلیل خواهد شد و این آثار از 

سوى 17 داور، ارزیابى شده است. 
مرتضى ثابت قدم، نایب رئیس تعاونى ناشــران استان 
اصفهان هم گفت: در ایام برگزارى نمایشــگاه کتاب، 
فروش کتابفروشى ها بر اســاس آمار بیشتر مى شود و 
برگزارى این نمایشــگاه در افزایش شوق کتابخوانى 
در مردم بسیار مؤثر اســت و امیدواریم امسال بتوانیم با 
برگزارى پرشکوه نمایشگاه کتاب، رضایت مردم را بیش 

از پیش فراهم سازیم.
حمید شهرانى، دبیر اجرایى جشنواره تئاتر استان اصفهان 
نیز گفت: سى و یکمین جشــنواره تئاتر استان اصفهان 
با توجه به سیاســت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمى 
فعالیت خود را با فراخوان، از تیر ماه سال جارى آغاز کرد 
و تاکنون 30 اثر از هفت  شهرســتان استان به دبیرخانه 
واصل شــد که در نهایت ده اثر به صــورت قطعى به 

مسابقه جشنواره راه یافته است.
در پایان این نشست صمیمانه، از پوستر نمایشگاه کتاب 

اصفهان رونمایى شد.

جزئیات برگزارى 3 رویداد مهـم فرهنگى 
مدیرکل ارشاد استان اصفهان در نشست خبرى تشریح کرد

ساسان اکبرزاده
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سیامک انصارى و جواد رضویان این روزها درباره 
انتخاب بازیگران سریال مشترکشان همفکرى 

مى کنند.
در ماه هاى گذشته خبرى از ساخت سریالى به 
کارگردانى ســیامک انصارى و جواد رضویان 
منتشر شد. فیلمنامه این سریال در حال نگارش 
اســت و برآورد مالى تولید آن نیز انجام شده است. 
نام موقت این سریال تلویزیونى «نیوجرسى» است. 
ماجراى این سریال به بلوك هاى سیمانى شهردارى ها 
برمى گردد کــه جلوى مغازه ها مى گذارنــد و مالیات و 
عوارض هم نمى دهند. در واقع دغدغه اصلى این سریال، 

مسائل شهرى است.
این سریال قرار است براى پخش از شبکه 3 سیما آماده 
شود. به تازگى برزو ارجمند عکسى با سیامک انصارى 
منتشر کرده اســت و به نظر مى رسد یکى از گزینه هاى 

بازیگرى در سریال جدید شبکه 3  باشد.

موضوع داستان سریال «والیت عشق» درباره زندگى 
امام على بن موســى الرضا(ع) و آوردن ایشــان به مرو 
و دوران سخت نیابت ایشان و شــهادتش است. اما در 
کنار همه لحظات سریال حتى موسیقى و نواى دلنشین 
محمد اصفهانى، باید به نقش فرخ نعمتى اشاره کرد که 
مخاطب او را ندید و صدایش را شنید؛ حتى هیچ عکس 
گریم و مصاحبه اى از او منتشر نشد؛ در زمان پخش هم 
بســیارى به دنبالش بودند تا اینکه متوجه شدند او فرخ 
نعمتى است. بازیگرى که مى گوید بعدها در نوشته هاى 
مهدى فخیم زاده و تهیه کننده «والیت عشــق» متوجه 
شدم که نمى دانستند چطورى باید به بازیگر نقش امام 
رضا(ع) بگویند معلوم نیست حتى بدنش هم در کادر قرار 
بگیرد؛ من این شرایط را مى دانستم ولى در پذیرش چنین 

نقشى تردید نکردم.
مجموعه تلویزیونى «والیت عشــق» به مراتب در دل 
مردم جا گرفت؛ صدایش، نوایش و لحظات پالن هایش 
خصوصًا آنجایى که در فیلم نشــان داده مى شود هنگام 
هجرت امام رضــا(ع) از مدینه به مرو، مردم در مســیر 
چطور با او برخــورد مى کنند؛ ماجــراى آن پالن هنوز 
هم خاطره انگیز اســت. فرخ نعمتى، بازیگر نقش امام 
رضا(ع) در گفتگو با «تسنیم»، ماجراى پالن را اینطور 

روایت کرد: 
آن روز باید با اســب به طرف این جمعیــت مى رفتم؛ 
موقعیت حساســى بود و نور نباید مى رفت؛ از طرفى در 
چنین کارى که 200 نفر ســرازیر مى شوند باید در یک 
برداشت، فیلمبردارى انجام مى شد، آن هم کارگردانى 
مثل فخیم زاده که از این نوع صحنه ها نمى گذرد. با اسب 
به سمت تپه رفتم، اسب که جمعیت را دید ناگهان مرا به 
جاى دیگرى برد اما براى فخیم زاده این اتفاق قابل قبول 
نبود. من هم به او گفتم: «تقصیر من نبوده و اســب از 
جمعیت ترسیده و این کار را انجام داده است.» به یک باره 
وسط بیابان به من گفت «لباست را تن مأمور سوارکارها 
بکن!»، براى بازیگرى مثل من که به ظرافت هاى هنرى 
اهمیت مى دهم سخت بود لباسم را تن شخص دیگرى 
کنم و این پالن را از دست بدهم. اما لباس را به نمازى، 
مأمور سوارکارها واگذار کردم و پتو روى دوشم انداختم. 
نمازى، مأمور سوارکارها به سمت تپه رفت اما اسب هنوز 
با جمعیت مواجه نشده بود که راهش را کج کرد و نمازى 
هم موفق نشد. اینجا به فخیم زاده گفتم «دیدید این اتفاق 
دوباره تکرار شد». او به من گفت «لباس را دوباره بپوش و 
این بار در آستانه نزدیک شدن به جمعیت، اسب را نگه  دار 
و بقیه راه را پیاده برو». سعى کردم اسب را نگه دارم و پیاده 
به ســمت تپه رفتم. در راه با خودم فکر مى کردم کارى 
انجام بدهم، از جایى که جمعیت نزدیک تر شد دستانم 
را باز کردم. از پشت دیدم اســب همراه من مى آید. بعد 
از اینکه پالن به پایان رسید دیدم تمام گروه دارند گریه 
مى کنند. برخى اوقات چنیــن اتفاقاتى مى افتد که فکر 

نمى کنم جز عنایت و معجزه چیز دیگرى باشد.

«زنبور کارگر» با بازى بازیگران سرشناس سینما راهى سى و هشتمین جشنواره فیلم فجر مى شود.
تصویربردارى فیلم «زنبور کارگر» شهریور ماه به پایان رسید و تالش براى انتخاب آهنگساز آغاز شد. عوامل 

این فیلم در تالشند تا اولین نمایش «زنبور کارگر» در جشنواره فجر 38 باشد.
در خالصه داستان فیلم «زنبور کارگر» آمده است: «بیوك که سال ها پیش زنش را به دلیل اهمال پزشکى 
از دست داده، در نزاعى کشته مى شــود. حاال دختر او درصدد قصاص قاتل است. در این میان تنها شاهد، 

دوست دختر قاتل است...»
حمید فرخ نژاد، شبنم مقدمى، سعید آقاخانى، حسین مهرى، علیرضا آرا، مارال فرجاد، مجید نوروزى، ستایش 

موسوى، داریوش سلیمى، على اولیایى و پگاه آهنگرانى در این فیلم سینمایى ایفاى نقش کرده اند.
«زنبور کارگر» فیلمى به نویسندگى سعید نعمت ا... نویسنده مشــهور تلویزیون است که آخرین سریال 

تلویزیونى اش «برادر جان»  بود.

شبکه هاى ســیما، با آغاز ماه ربیع االول سریال هاى 
جدید خود را روى آنتن مى برند.

به رنگ خاك
 سریال «به رنگ خاك» به کارگردانى حسن لفافیان 
و تهیه کنندگى ســعید بشــیرى یکى از سریال هاى 
جدید است که از جمعه 10 آبان ساعت 22 و 15 دقیقه 
هر شب از شبکه یک ســیما پخش مى شود. یکى از 
ویژگى هاى این ســریال 35 قسمتى، بازخوانى روابط 
انســانى و فعالیت هاى اجتماعى ساکنان جزیره هاى 
خلیج فارس در کنار روایت داستان اصلى این مجموعه 
است. برزو ارجمند، پوریا پورسرخ، محمود پاك نیت، بیتا 
سحرخیز، علیرضا استادى، فرشته سرابندى، سیاوش 
طهمورث، محمد متوســالنى، مهدى صبایى، ســپند 

امیرسلیمانى و... در این سریال نقش آفرینى مى کنند.

حکایت هاى کمال
«حکایت هاى کمال» در 31 قســمت به کارگردانى 

قدرت ا... صلح میرزایى و تهیه کنندگى محسن شایانفر 
از شنبه 11 آبان ماه هر هفته شنبه تا چهارشنبه ساعت 

21 و 30 دقیقه روى آنتن شبکه 2 سیما مى رود.
محمود پاك نیت، شــهره لرســتانى، على مسلمى، 
شهرام عبدلى، بیژن بنفشه خواه، یوسف صیادى، امیر 
نورى، فلور نظرى، سیروس میمنت، مهرداد ضیایى، 
مختار ســائقى، آرش نوذرى، ســعید پیردوست و... 
در این سریال بازى مى کنند. این ســریال روایتى از 
دهه 40 است و  قهرمان داســتان یک نوجوان به نام 

«کمال» است.

گیله وا
شبکه 3 ســیما نمایش ســریال «گیله وا» را با اتمام 
سریال «ستایش»، براى مخاطبان در نظر گرفته است.
«گیله وا» به کارگردانى اردالن عاشورى با موضوعى 
عاشقانه در تالش است تا با نگاهى عاطفى، به زندگى 
مردم شمال ایران در بستر اتفاقات تاریخى سال 1297 
بپردازد. این مینى سریال از امشــب پنج شنبه 9 آبان 

ماه ســاعت 20 و 45 دقیقه روى آنتن شبکه 3 سیما 
مى رود. از بازیگران اصلى این مینى سریال مى توان به 
حمیدرضا پگاه، ستاره اسکندرى، امیرحسین صدیق، 
مهدى زمین پرداز، امیر حسین هاشمى، مهران رجبى 

و پریا مردانیان اشاره کرد.

فوق لیسانسه ها
سریال «فوق لیسانســه ها» هم با اتمام مینى سریال 
«گیله وا» روى آنتن شــبکه 3 مى رود. گفتنى است 
«لیسانسه ها» به نویسندگى سروش صحت و ایمان 
صفایى و کارگردانى ســروش صحــت در دو فصل 
به تولید رسید و از شبکه 3 ســیما پخش شد و فصل 
سوم آن با نام «فوق لیسانســه ها» از اواخر فروردین 

ماه کلید خورد.
هوتن شکیبا، امیر کاظمى، امیرحسین رستمى، عرفان 
برزین، بیژن بنفشه خواه، مهران رجبى، متین ستوده، 
رؤیا میرعلمى، کاظم سیاحى، عزت ا... مهرآوران و  آتنه 

فقیه نصیرى از بازیگران این سریال هستند.

سیدعلى ضیاء در ویژه برنامه آغاز ربیع االول میزبان 
مهدى سلوکى، بازیگر سینما و تلویزیون بود که اخیراً 
با ایفاى نقش در سریال «ستایش» در شبکه 3 دوباره 

دیده شد.
این بازیگر درباره انتقاداتى که به درنیامدن رابطه مادر 
و فرزندى بین او و نرگس محمدى شده، اظهار کرد: 
من چون یک ذره پیر شــده ام و نرگس نشده اینطور

مى گویند. البته من این را نشنیده ام کما اینکه من نباید 
جواب بدهم فیلمنامه اى بود و قصه نوشته شده بود و 
من بازى کردم. نمى دانســتم گریم ها قرار بود چطور 

باشد و دخالتى هم نداریم. چون به من مربوط نیست.
سلوکى درباره استقبالى که از «ستایش» شده اظهار 
کرد: ما ایرانى ها کًال خواســته یا ناخواســته سنتى 
هستیم. حتى نوجوان هاى به روزمان هم رگه هایى از 
سنت مثل احترام به بزرگ ترها، حرف زشت نزدن و... 
در وجودشان هست. به اعتقاد من اینکه «ستایش» 
خلیى پربیننده شد این بود که این روابط را خیلى زیاد 

داشت. این احترام قشنگ بود.
وى تصریح کرد: یکجایى هم خواســته یا ناخواسته 
مجبورى. به هر حال سریال ساخته مى شود که حرفى 
براى گفتن داشته باشد و ما سرتیترهایى مثل احترام 
را به مخاطب دیکته کنیم. براى همین هم مخاطب 

زیاد دارد.
این بازیگر در خصوص آمارهایى که درباره مخاطب 
باالى «ســتایش» مطرح مى شــود، گفت: دروغ و 
راستش را کار ندارم اما قبل از اینکه کار را شروع کنیم 
هر جا مى رفتم از من مى پرســیدند «ستایش» چه

 مى شود؟ حتى در شهرهایى که تلویزیون به سختى 
پیدا مى شود کار را دیده بودند. پیش داورى نمى کنم 
و دخالتى در این مسئله ندارم اما به نظرم مسائلى در 

سریال هست که ایرانى ها دوست دارند.
ســلوکى یادآور شــد: پدربزرگ خود مــن وقتى در 
قید حیات بود و به خانه اش مــى رفتیم پدرم از قبل

مى گفت آنجا رفتیم پدربــزرگ چیزى گفت جواب 
ندهى هــا. روابط نــوه و پدربــزرگ را در ســریال 
«ستایش» هم مى دیدیم و نوه حتى اجازه اظهارنظر 

جلوى پدربزرگ را نداشت.
سلوکى در پاسخ به اینکه آیا «ســتایش 4» ساخته 
مى شود، تأکید کرد: فکر نمى کنم. چون همه چیز به 
سرو سامان رسید و همه به مرادشان رسیدند و دیگر 
دلیلى ندارد که ادامه داشته باشد. قبًال برخى دوستان 
حرف زده بودنــد درباره فصل 3 و دعوایشــان کرده 
بودند ما حرفى نزنیم بهتر است. گفته بودند در فصل 3  

هستند و فالنى هست و نیست و...

تماشاگران ایرانى عالقه مند به ســینما باید بیش از یک ماه دیگر براى تماشاى فیلم 
پرطرفدار «روزى روزگارى در هالیوود» صبر کنند. نسخه بلورى این فیلم 19 آذر عرضه 
خواهد شد.«سونى پیکچرز» تاریخ انتشار نسخه  بلورى و دیجیتال (وب-دى ال) فیلم 
«روزى روزگارى در هالیوود» به کارگردانى «کوئنتین تارانتینو» را به همراه 20 دقیقه 
صحنه هاى حذف شــده اعالم کرد. پیش تر گزارش شده بود که تارانتینو براى نهمین 
فیلم بلندش صحنه هاى بسیار زیادى را فیلمبردارى کرده و سپس در اتاق تدوین آنها را 
حذف کرده است. براى «جانگوى آزاد» هم اتفاقى مشابه روى داد و کات چهار ساعته  آن 

سرانجام از «نت فلیکس» منتشر شد.
نسخه  دیجیتال «روزى روزگارى در هالیوود» در تاریخ 26 نوامبر (سه شنبه، 5 آذر 1398) 

و بلو رى 4K UHD آن 10 دسامبر آینده (سه شنبه، 19 آذر 1398) عرضه خواهد شد.

فیلم هاى ماندگار فاطمه معتمدآریا به بهانه سالروز تولدش

هنر «سیمین» سینماى ایران در یک نگاه
7 آبان همزمان با سالروز تولد فاطمه (سیمین) معتمدآریا 
بازیگر سرشناس سینما و تلویزیون بود. او امسال تولد 
58 سالگى خود را جشــن گرفت در حالى که نزدیک 
به 40 ســال از حضور او در دنیاى هنر مى گذرد و آثار 
مانــدگارى از خود به یادگار گذاشــته اســت. فاطمه 
معتمدآریا در نقش هاى زیادى مقابــل دوربین رفت 
که در بسیارى از آنها خوش درخشید و توانست نقش را 
به بهترین شکل ممکن ایفا کند. بد نیست اگر به بهانه 

سالروز تولدش مرورى کنیم بر مهمترین این آثار.

کارهاى تلویزیونى 
فاطمه معتمدآریا با عروســک گردانى «مدرسه 
موش ها» در ســال 1360 به دنیــاى تلویزیون راه 
یافت و بعد از آن به «محله برو و بیا» پیوســت. «خونه 
مادربزرگه»، «زاغچه کنجکاو»، «شــهر موش ها» 
و «خاله قورباغه» از جمله کارهاى عروســکى فاطمه 

معتمدآریا در تلویزیون هستند.
اولین تجربه بازیگرى فاطمــه معتمدآریا در تلویزیون 
یکى از درخشــان ترین تجربه هاى بازیگرى او بود. 
بازى در سریال «گل پامچال» به کارگردانى محمدعلى 

طالبى تجربه اى ماندگار براى فاطمه معتمدآریا بود.

«زیر تیغ» به کارگردانى محمدرضا هنرمند یکى دیگر 
از سریال هاى فاطمه معتمدآریاست که سال 85 روى 
آنتن شبکه یک سیما رفت و این بانوى هنرمند در این 
سریال نقش «طاهره»، همسر «آقا محمود» با بازى 

پرویز پرستویى را ایفا کرد.
«آشپزباشــى» ســریال دیگــرى با بــازى فاطمه 
معتمدآریاســت که ســال 88 روى آنتن شبکه یک 
سیما رفت و این بازیگر کشورمان در این سریال نقش 
«مینو خیرخواه» را ایفا کرد و باز هم با پرویز پرستویى 

همبازى بود.

فیلم هاى سینمایى 
فاطمه معتمدآریا ســال 64 اولین نقش ســینمایى اش 
را در فیلــم «جدال» ایفا کــرد و بعــد از آن راه براى 
بازى هاى دیگر او در سینما هموار شد و در فیلم هاى 
زیادى به ایفــاى نقش پرداخت. نقــش هاى ماندگار 
زیادى از فاطمه معتمدآریا در ســینما وجود دارد که در 
این بخش به برخى از آنها که در جشنواه فجر سیمرغ به 

همراه داشت اشاره اى مختصر خواهیم داشت.
«برهوت»، «مســافران»، «هنرپیشه» و «همسر» از 
جمله فیلم هایى هستند که ســیمرغ بلورین بهترین 
بازیگر نقش اول و مکمل زن را در دوره هاى مختلف 

جشنواره فجر براى فاطمه معتمدآریا به ارمغان آورد.
بازى در فیلم «هنرپیشــه» یکى از نقش هاى ماندگار 
فاطمه معتمدآریاســت کــه به کارگردانى محســن 
مخملباف ســال 71 براى اولین بار به نمایش درآمد و 
خانم بازیگر در این فیلم در کنار اکبر عبدى در نقشــى 

ماندگار مقابل دوربین رفت.
«همسر» فیلم دیگرى از فاطمه معتمدآریا در سینماست 
که سال 72 ســاخته شــد و چهره جدیدى از فاطمه 
معتمدآریا را با ایفاى نقش کمدى به اهالى سینما نشان 

داد که براى مخاطب بسیار جذاب بود.
«روسرى آبى» یکى دیگر از فیلم هاى ماندگار فاطمه 
معتمدآریا در سینما است که این بانوى هنرمند در این 
فیلم به خوبى توانســت از عهده ایفاى نقشش برآید و 

سیماى یک زن روستایى با غرور را به تصویر بکشد.
«دختر شــیرینى فروش» یکى دیگــر از نقش هاى 
کمدى فاطمه معتمدآریا است که سال 80 به کارگردانى 
ایرج طهماسب ساخته شــد و فاطمه معتمدآریا و ایرج 
طهماسب در نقش یک زوج که 20 سال منتظر ازدواج 

با یکدیگر بودند ایفاى نقش کردند.
«گیالنه» به کارگردانى مشــترك رخشان بنى اعتماد 
و محســن عبدالوهاب یکى دیگر از فیلم هاى ماندگار 
فاطمه معتمدآریا در سینما ست که در نقش مادرى دلیر 
به مانند تمام مادران دوران جنگ ایفاى نقش کرد و به 

خوبى توانست از عهده ایفاى این نقش برآید.

7 آبان همزما
بازیگر سرشن
58 سالگى خ
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معراج 
فرشته نجات 
مى شود؟

تیــم فوتبــال ســپاهان اصفهــان در هفتــه نهــم 
رقابت هاى لیگ برتــر به مصاف پــارس جنوبى جم

 مى رود.
 هفته نهم لیگ برتر، روز پنج شنبه 9 آبان ماه با برگزارى 
5 دیدار آغاز مى شود که در یکى از این رقابت ها، سپاهان 
اصفهان در ورزشــگاه تختى جم به مصاف تیم پارس 

جنوبى خواهد رفت.
تیم فوتبال ســپاهان باید در هفته نهم آمــاده پیکار با 
پارس جنوبى جم شــود. بازى حساســى که نتیجه آن 
عالوه هر 2 تیم براى ســایر مدعیان از جمله تراکتور، 
شهرخودرو و پرسپولیس نیز حائز اهمیت بوده و پیروزى 
ســپاهان با توجه بــه نتیجه دیدار حســاس تراکتور و 
اســتقالل، تضمین کننده ادامه صدرنشینى زردپوشان

 باشد.
ســپاهان در حالى آماده این رقابت مى شــود که هفته 
گذشــته مقابل سایپا، تن به تســاوى خانگى داد تا 18 
امتیازى شــده و همچنان در صدر جــدول باقى بماند. 
در آن ســو پارس جنوبى مقابل اســتقالل شکســت 
خورد و بــا 7 امتیــاز در رده ســیزدهم جــدول قرار

 دارد.
شــاگردان قلعه نویى در شــرایطى آماده ســفر به جم 
شــدند که برگزارى این دیدار با توجه به مشــکالت 
مالى گســترده پارس جنوبى و احتمال کناره گیرى این 
باشــگاه از رقابت ها، در هاله اى از ابهام بود و همه چیز 
تحت تاثیر اتفاقات پیرامون باشــگاه پارس جنوبى قرار

 داشت.
ســپاهان را مى توان از آماده ترین تیم هاى حال حاضر 
لیگ دانســت. تیمى که تهاجمى بازى مى کند، خوب 
موقعیت مى ســازد و خوب گل مى زند. حضور محبى و 
حســینى آماده در 2 جناح ســپاهان، در کنار نورافکن، 
کى روش استنلى و شــهباززاده، ســپاهان را در حمله 
تبدیل به تیمــى کامًال خطرنــاك و زهرآلــود کرده 
است. مشکل سپاهان در این بخش را مى توان زود اقناع 
شــدن مهاجمان این تیم پس از گلزنى دانست. در خط 
دفاعى نیز زردپوشان اصفهانى با حضور نیازمند، پورقاز، 
ولسیانى و منصورى در شرایط کامًال مطلوبى قرار دارند.

در آن سو پارس جنوبى تیم سرسختى است که در خانه 
به راحتى امتیاز از دست نمى دهد. شــاگردان کمالوند 

در 8 هفته گذشته یک برد، 4 تســاوى و 3 شکست را 
به دســت آورده اند که تاکنون در ورزشگاه خانگى هیچ 
شکستى نخورده است. تیم کمالوند بازیکنان خوبى در 
خط حمله داشته و در فاز تهاجمى عملکرد مثبتى دارد، 
اما در خط دفاع عملکرد این تیم متوســط بوده و زمانى 
که تحت فشــار قرار مى گیرد، دروازه اش به راحتى باز 

مى شود.
معضل اصلى ســپاهان در بازى امروز عالوه بر گرماى 
هوا، زمین ناهموار و چمن بى کیفیت ورزشــگاه تختى 
جم است که قطعًا براى شاگردان قلعه نویى دردسرساز 
خواهد شــد. در آن سو مشــکالت اخیر باشگاه پارس 
جنوبى قطعا از نظر روحى بازیکنــان این تیم را تحت 
تاثیر قرار داده و چالش اصلى کمالوند بازگردانى روحى 

بازیکنانش است.
از طرفى انگیزه باالى هر 2 تیم و نیــاز مبرم آنها به 3 
امتیاز بازى، مى تواند این دیدار را به یکى از جذاب ترین 
رقابت هاى هفته ششــم تبدیل کند. بــا این وجود باید 
منتظر ماند و دید کــه اتفاقات به نفع کــدام تیم رقم 

خواهد خورد.

تیم فوتبال ذوب  اصفهان در هفته نهم رقابت هاى لیگ برتر 
میزبان تیم شاهین شهردارى  بوشهر است.

 هفته نهم رقابت هاى لیگ برتر فوتبال، جام خلیج فارس، 
روز جمعه 10 آبان ماه با برگزارى 3 دیــدار خاتمه مى یابد 
که در یکى از این رقابت ها ذوب آهن اصفهان در ورزشگاه 

فوالدشهر میزبان تیم شاهین شهردارى  بوشهر است.
ذوب آهن باید در هفته نهم رقابت هاى لیگ برتر به مصاف 
تیم شاهین بوشهر برود. دیدارى سخت و حساس که با توجه 
به نزدیکى امتیازات تیم هاى پایین جدول کسب 3 امتیاز آن 

براى هر 2 تیم از اهمیت بسیار باالیى برخوردار است.
سبزپوشان اصفهانى در حالى آماده پیکار با شاهین شهردارى  
بوشهر مى شوند که هفته گذشته مقابل پیکان تهران به میدان 
رفته و با نتیجه 2 بر یک شکست خوردند تا روند ناکامى هاى 
این تیم وارد نهمین هفته خود شود. در آن سو شاهین بوشهر 
نیز هفته گذشته میزبان پرسپولیس بوده و با نتیجه سنگین 5 

بر صفر شکست خورده و در شرایط بحرانى قرار دارد.
ذوب آهن این روزها شرایط سختى دارد و ناکامى هاى اخیر 
این تیم، فشارها را روى منصوریان و شاگردانش افزایش داده 
است. سبزپوشان اصفهانى از ابتداى فصل تا کنون هیچ بردى 
در رقابت هاى لیگ برتر و جام حذفى به دست نیاورده و همین 

امر انتقادات تندى را متوجه منصوریان و کادر او کرده و باید به 
نوعى گفت که تقابل ذوب آهن با شاهین شهردارى  بوشهر، 
احتماال  آخرین فرصت شاگردان منصوریان است تا بتوانند با 
پیروزى در این دیدار، به روند ناکامى هایشان خاتمه بخشند، 
اتفاقى که با توجه به روند شــاهین چندان دور از دسترس 
نیست. سبزپوشان اصفهانى در این دیدار باید مقابل تیمى به 
میدان بروند که در8 هفته گذشته تنها یک مساوى و 7 باخت 
را در کارنامه خود دارد و براى فرار از خطر سقوط چاره اى جز 
پیروزى ندارد و بازیکنانش از انگیزه باالیى براى نتیجه گیرى 

در این دیدار برخوردار هستند.
نمایش ناامیدکننده شاگردان منصوریان مقابل حریفان در 
چند هفته اخیر و عملکرد آنها در بازى مقابل پیکان نشــان 
از آشفتگى تاکتیکى و عدم شناخت و درك کافى بازیکنان 
ذوب آهن از وظایفشان داشت. چالش بزرگ منصوریان در 
این دیدار، بازگرداندن نظم تاکتیکى و کم کردن فاصله بین 
خطوط تیم ذوب آهن است. فاصله یک هفته اى این دیدار با 
بازى قبلى ذوب آهن، فرصت مناسبى در اختیار منصوریان 
قرار داده است تا بتواند تیمش را از نظر روحى و روانى بازسازى

 کند.
در آن سو، تیم شاهینى قرار دارد که در فصل جدید رقابت ها 

بعد از گذشت 8 سال از آخرین حضورش، بار دیگر به لیگ برتر 
صعود کرده و حال و روز چندان خوبى ندارد. شاهینى ها در 8 
هفته گذشته تنها یک امتیاز به دست آورده اند و با یک تساوى 

و 7 شکست در قعر جدول رده بندى جاى دارند.
شــاهین تیم جوان و بى تجربه اى اســت که اگرچه در فاز 
هجومى نمایش قابل قبولى دارد، اما فاصله زیاد بین خطوط 
این تیم در کنــار ضعف هاى مفرط خط دفاعى شــاگردان 
کریمیان موجب شده است که این تیم در مواجه با رقبایش 
حرف چندانى براى گفتن نداشته باشد. بازیکنان شاهین در 
چند هفته گذشته نشان داده اند که در پرس  و بازى تخریبى 
با مشکل مواجه هســتند و همین امر فرصت مناسبى براى 
ذوبى ها به شمار مى آید. با این حال بازیکنان شاهین از سرعت 
خوبى برخوردار بوده و در ضدحمالت خطرناك نشان داده اند 
و با توجه به شرایط خاصى که در جدول دارند، از انگیزه باالیى 

برخوردار هستند.
آنچه مسلم است بازیکنان هر 2 تیم در این دیدار از انگیزه هاى 
باالیى برخوردار بوده و فاصله 3 امتیازى ذوب آهن و شاهین 
بوشهر سبب مى شود که تیم ها با حساسیت بیشترى در این 
دیدار حاضر شوند. باید منتظر ماند و دید که حوادث فوتبالى به 

نفع کدامیک رقم خواهد خورد.

پارس جنوبى و سپاهان امروز به مصاف هم مى روندذوب آهن و شاهین بوشهر فردا در فوالدشهر

امتیاز ها را در جم، جمع کنیدبه خودتان بیایید پسران سبز

سخنگوى باشگاه ذوب آهن اعالم کرد هیچ اولتیماتومى به علیرضا منصوریان براى 
برد مقابل شاهین بوشهر داده نشده است.

صحبت هایى که رسول کربکندى رییس سازمان فوتبال باشگاه ذوب آهن چند روز قبل 
درباره علیرضا منصوریان و نتایج او در لیگ نوزدهم انجام داد،  این شائبه را به وجود آورد 
که مسئوالن ذوب آهن به سرمربى خود اولتیماتوم داده اند و اگر او مقابل شاهین بوشهر 
به نتیجه دلخواه(پیروزى) نرسد، از کار برکنار مى شود. چنین مساله اى را اما سخنگوى 

باشگاه ذوب آهن رد مى کند.
احمد جمشیدى، ســخنگوى ذوب آهن در این خصوص به رســانه ها گفت:  اگر شما 
بازى هاى ما را دیده باشید یا اطالعاتى داشته باشید، مى دانید که از نظر کیفى فوتبال 
خوبى را ارائه دادیم و بدشــانس بودیم که چنین نتایجى کسب کردیم. به غیر از بازى 
بدى که با مس کرمان در حذفى انجام دادیم،  در سایر مسابقات عملکردمان خوب بود. 
با این حال انتظاراتى که داشتیم برآورده نشد. جایگاه تیم ما هرگز اینجاى جدول نیست 

و انتظارمان در فصل جارى کسب سهمیه آسیایى است.
وى افزود: «بعد از این اتفاقات صحبتى با بازیکنان و کادر فنى داشتیم که آنها قول دادند 
از بازى با شاهین بوشهر عالوه بر بازى خوب نتیجه هم بگیریم. ما اولتیماتومى به آقاى 
منصوریان ندادیم؛ به کادر فنى و بازیکنان خود اعتقاد داریم و انشاا... بازى با شاهین 

بوشهر آغاز موفقیت هایمان خواهد بود.

 دیدار فصل گذشته پارس جنوبى و سپاهان در جم خاطره خوبى را براى قلعه نویى به 
همراه داشته است.

تیم هاى پارس جنوبى و سپاهان در شرایطى امروز  پنجشنبه به مصاف یکدیگر مى روند 
که مسابقه فصل گذشته این دو تیم در جم با تســاوى دو بر دو به پایان رسید. فصل 
گذشته سپاهانى ها در جم دو بار از پارس جنوبى با هدایت تارتار عقب افتادند که هر دو 

بار این نتیجه را جبران کردند.
نکته قابل توجه در بازى پارســال دو تیــم در جم این بود که ســپاهان تا ثانیه هاى 
پایانى مســابقه از پارس جنوبى عقب بــود و در حالى که پارســى ها انتظار یک برد 
شــیرین خانگى را مى کشــیدند، در پنجمین دقیقه از وقت هاى اضافــى نیمه دوم 
کى روش استنلى کار را به تساوى کشاند تا دو امتیاز حساس را از چنگ پارس جنوبى 

در بیاورد.
حاال قلعه نویى با این خاطره خوب تیمش را به جم مى بــرد و مقابل پارس جنوبى به 
میدان مى فرستد. این در حالى است که پارس جنوبى در فصل جارى تاکنون در خانه 
بازنده نبوده و از طرفى سپاهان نیز براى کسب موفقیت و پیروزى نهایت تالشش را 

خواهد کرد.
گفتنى است؛ دیدار پارس جنوبى و سپاهان ســاعت 18 عصر پنجشنبه در ورزشگاه 

تختى جم برگزار مى شود.

 اشتباه، اشتباه و اشتباه. کلید واژه اى آشنا براى علیرضا منصوریان که در چند ماه اخیر بر روى اعصاب او بوده و مدام در کنفرانس هاى 
مطبوعاتى از آن استفاده کرده است. از شکست برابر االتحاد عربستان و حذف از آسیا تا واگذارى یک برد خانگى به سایپا در همان 
هفته ابتدایى و حاال باخت تلخ مقابل پیکان که او را به درهاى خروجى نزدیک و جدال با شــاهین بوشهر را آخرین فرصت  براى او 

کرده است.
بعد از جدایى محمدرشید مظاهرى از ذوب آهن و پیوستن او به تراکتور، شــایعات زیادى در خصوص حضور دروازه بانان مطرح در 
اصفهان و کار زیر نظر منصوریان مطرح شد. اما هیچ کدام به حقیقت نرسید و این مربى با تصمیم جنجالى کار خود را به 
همراه باقر صادقى ادامه داد و تنها به جذب یوسف بهزادى اکتفا کرد. نتیجه این کار در ابتدا شکست تلخ در مرحله 
حذفى لیگ قهرمانان آسیا بود. ذوبى ها در دیدار برگشت در حالى که مى توانستند به جریان بازى برگشته و به دور 
بعد صعود کنند، با اشتباه فاحش گلرى شیرازه خود را از هم پاشیده دیدند و با چهره اى مغموم راهى اصفهان شدند. 

این پایان کار نبود و چند روز بعد با اشتباهات تاثیرگذار در این منطقه نتیجه برد برابر سایپا با باخت عوض شد.
از هفته دوم لیگ برتر گلر دوم ذوب آهن به انتخاب اول منصوریان در خط دروازه تبدیل شد. انتخابى که در ابتدا 

اما در ادامه بازدهى خاصى نداشت. دریافت گل نسبتا بد از صنعت نفت در آبادان، نمایش متوسط جــواب داد 
برابر استقالل تهران و حاال نمایش نه چندان خوب در بازى برابر پیکان باعث شده که 
سرمربى ذوب آهن باز به فکر تغییرات در این پست حساس باشد. تغییرى که این 

بار براى تیم ملى نیز مهم است.
معراج اسماعیلى، دروازه بان تیم ملى امید ایران انتخاب سوم منصوریان براى 
پست گلرى در ذوب آهن بوده است. بازیکن 20 ساله که اخیرا همراه با تیم 
ملى امید برابر استرالیا و شهر خودرو در مسابقات تدارکاتى نمایش درخشان 
و بدون نقصى داشته و همین امر منصوریان را ترغیب به استفاده از او کرده 
است. این گلر جوان که همراه با تیم ملى نوجوانان تجربه حضور در جام جهانى 
را دارد، حاال به انتخاب اول سرمربى ذوب آهن براى حضور در ترکیب تبدیل شده

 است.
منصوریان پیش از این نیز با تغییرات این چنینى راه نجات خود را یافته است. در استقالل 
نیز چنین وضعیتى براى منصوریان پدید آمد. بازى با سپاهان در اصفهان آخرین فرصت 
براى او بود. جایى که این مربى با تصمیمى جسورانه سیدحسین حسینى را به شماره یک 
اســتقالل در نقش جهان بدل کرد. حســینى در آن بازى خوش درخشید و توانست بعد از 
منصوریان، اعتماد شفر و حاال استراماچونى را جلب کند و گلر مورد حمایت هواداران آبى نیز 

شود.
حاال منصوریان تفکــرى جز معرفى بیرانوند و حســینى جدید به فوتبال ایــران ندارد. به 
خصوص که شــاید با این تغییر به مانند دو مرتبه قبل راه فرار از این باتالقى که در آن گیر 
کرده را پیدا و مسیر سعادت را طى کند. هم چنین این تصمیم به نفع تیم ملى امید و حمید 
اســتیلى نیز خواهد بود. به خصوص حاال که کمتر از ســه ماه دیگر دور دوم مسابقات 
انتخابى المپیک برگزار مى شــود و تیم ملى امید در گروه ســختى با رقباى سرشناس 
خود رقابت مى کند. بى شــک فیکس شدن اســماعیلى بهترین خبر براى سرمربى 
جدید تیم ملى امید خواهد بود. چون به این واسطه یکى از مهره هاى اصلى تیم ملى 
رو فرم ایده آل قرار مى گیرد و مى تواند عصاى دســت استیلى هم شود. مهره اى 20 
ساله که شاید فرشته نجات دو ستاره از نســل 98 فوتبال ایران شود و بعدها نیز به 
تیم ملى بزرگساالن راه پیدا کند. البته در این راه رقباى سرسختى براى اسماعیلى 
وجود دارد. حبیب فرعباســى، که در رقابت با سوشــا مکانى در خــط دروازه نفت 
مسجدسلیمان، در بعضى از مسابقات انتخاب اول تارتار شد و در این راه توانست 3 
کلین شیت نیز ثبت کند. نیما میرزا زاد هم در نساجى بعد از مصدومیت رضایى سه 
مســابقه براى مهاجرى انجام داده که نتیجه آن یک کلین شیت بوده است. اما او 
حاال رقیبى مثل علیرضا حقیقى را دارد و باید دید که چه عملکردى از خود نشــان 

مى دهد.

معراج 
فرشته نجات 
مىشود؟

 اشتباه، اشتباه و اشتباه. کلید واژه اى آشنا براى علیرضا منصوریان
مطبوعاتى از آن استفاده کرده است. از شکست برابر االتحاد عربس
هفته ابتدایى و حاال باخت تلخ مقابل پیکان که او را به درهاى خر

کرده است.
بعد از جدایى محمدرشید مظاهرى از ذوب آهن و پیوستن او به تر
اصفهان و کار زیر نظر منصوریان مطرح شد. اما هیچ ک
همراه باقر صادقى ادامه داد و تنها به جذب یوسف
حذفى لیگ قهرمانان آسیا بود. ذوبى ها در دیدار
بعد صعود کنند، با اشتباه فاحش گلرى شیرازه خو
این پایان کار نبود و چند روز بعد با اشتباهات تاث
از هفته دوم لیگ برتر گلر دوم ذوب آهن به انتخ

اما در ادامه بازدهى خاصى نداشجــواب داد 
ببرابر استقالل تهران
سرمربى ذوب آه
بار براىتیم م
معراج اسما
پست گلر
ملى امید
و بدون نق
است. این گ
را دارد، حاال به ا

 است.
منصوریان پیش از این
نیز چنین وضعیتى براى
براى او بود. جایى که این
اســتقالل در نقش جهان
ح منصوریان، اعتماد شفر و

شود.
حاال منصوریان تفکــرى
خصوص که شــاید با این
کرده را پیدا و مسیر سعا
اســتیلى نیز خواهد بو
انتخابى المپیک برگز
خود رقابت مىکند.
جدید تیم ملى امید
رو فرم ایده آل قرار
ساله که شاید فرش
تیم ملى بزرگساال
وجود دارد. حبیب
مسجدسلیمان، در
کلین شیت نیز ثبت
مســابقه براى م
حاال رقیبى مثل

مى دهد.

کاپیتان پیشین تیم فوتبال ذوب آهن گفت: در همه جاى دنیا تیمى که نتیجه نمى گیرد 
با تغییر مربى به آن شوك وارد مى کنند اما باشــگاه ذوب آهن از مربى اش حمایت 

مى کند و باید ببینیم که چه دالیلى براى این کار وجود دارد.
مهدى رجب زاده در گفت و گویى، درباره وضعیت نامســاعد تیم 

فوتبال ذوب آهن در لیگ برتــر و اینکه این تیم در 8 هفته 
موفق به کسب پیروزى نشده است و در رتبه چهاردهم 

جدول قــرار دارد, گفت: ذوب آهن شــرایط خوبى 
ندارد, هر هفته باشگاه و هواداران امیدوار هستند 
که تیم به پیروزى دست پیدا کند اما تا اآلن این 
تیم نتوانسته به برد دست پیدا کند. یک آمار اعالم 
شده بود که ذوب آهن از 6 هفته پایانى فصل پیش 
ـ برد نداشته است. این  ـ یعنى 14 هفتهـ  تاکنونـ 

شرایط به هیچ وجه خوب نیست و باعث شده فشار 
روى تیم و مسئوالن زیاد باشد.

وى درباره اینکه آیا با این وضعیت مســئوالن باشــگاه 
ذوب آهن باید همچنان از علیرضا منصوریان حمایت کنند یا 

خیر, عنوان کرد: حمایت یا تغییر بستگى به نگاه مسئولین دارد, برخى 
باشگاه ها طاقت ندارند و سریع دست به تغییر مى شــوند و حتى در هفته چهارم نیز 
مربى خود را مانند دو تیم دیگر لیگ برتر عوض مى کنند.  نتیجه نگرفتن شرایط بدى 
را در باشگاه به وجود مى آورد, من در ذوب آهن دیدم که در یک فصل 3 بار مربى اش 

را عوض کردند ولى تیم نتیجه نمى گرفت و در نهایت به پلى آف رفتیم. تصمیم تغییر 
سرمربى برمى گردد به شرایط مالى باشگاه که آیا از پس هزینه ها یش برمى آید یا خیر. 
باشگاه برخى اوقات نمى تواند به دلیل قراردادى که با مربى دارد, او را برکنار 
کند. این مسائل در تصمیم گیرى ها دخیل است و ممکن است 

دست باشگاه بسته باشد.
کاپیتان پیشــین ذوب آهن تأکید کرد: در همه جاى 
دنیا تیمى که نتیجه نمى گیــرد با تغییر مربى به آن 
شوك وارد مى کنند اما باشگاه ذوب آهن تا جایى 
که من اطــالع دارم از مربــى حمایت مى کند و 
باید ببینیم که چه دالیلــى دارند که از کادر فنى 
حمایت مى کنند. البته مصاحبه اى از کربکندى 
دیدم که گفته بود ذوب آهن تــا حدى مى تواند 
صبور باشد. این مسائل درون تیمى است و ما که 
بیرون نشسته ایم نمى توانیم قضاوت کنیم. باشگاه تا 
اآلن صبورانه کار کرده و اگر این اتفاق در جاى دیگر رخ 
مى داد تا کنون سرمربى تیم عوض شــده بود. همه ما توقع 
داشتیم تیم خیلى زودتر به برد برسد که متأسفانه این اتفاق رخ نداده, 
البته تیم فرصت هاى خوبى در ادامه دارد تا به برد دست پیدا کند, مخصوصًا  اینکه این 
تیم هفته آینده با شاهین شهردارى بوشهر بازى دارد و مى تواند روند پیروزى هایش 

را از این بازى آغاز کند.

مهدى رجب زاده:

یک بار 3 مربى عوض کردیم و رفتیم پلى آف

ماجراهاى تکذیب اولتیماتوم، قسمت nام خاطرات خوش را تکرار کن

احمد خلیلى

محمد مومنىسعید نظرى
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ابالغ اخطاریه ماده 102
شماره پرونده: 139504002004000280/1 شماره بایگانى پرونده: 9500792/2 شماره 
ابالغیه: 139805102004003197 تاریخ صدور: 1398/08/01 آگهى ابالغ اخطار  ماده 
102 پرونده 9500792- بدین وسیله به شرکت توســعه تجارت آریان زنده رود ثبت شده 
به شماره 29024 ثبت شرکتها و موسســات غیر تجارى اصفهان ساکن اصفهان- خیابان 
خرم- پالك 504- طبقه فوقانى آموزش بهداشت کدپستى 8185797833 ابالغ مى شود 
محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده لذا بدین وسیله به اطالع مى رساند چون از 
طرف راهن سید محسن حسینى نژاد نسبت به ارزیابى پالك فرعى 27 از پالك اصلى 4608 
واقع در بخش 4 ثبت اصفهان متعلق به نامبرده و رضوان منجمى رارانى که در مقابل طلب 
بانک صادرات در رهن قرار گرفته واخواهى گردیده لذا طبق ماده 102 آئین نامه اجرائى به 
قید قرعه آقاى حسین اکبرى بعنوان کارشناس انتخاب گردیده لذا مراتب بدین وسیله به شما 
اعالم مى شود که طبق مقررات کارشناس مذکور نسبت به ارزیابى اقدام خواهد نمود. م الف: 

643798 اسدى اورگانى- رییس اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /8/159
فقدان سند مالکیت

شماره: 23014713- 98/8/1 سند مالکیت پالك ثبتى 1933/11 واقع در بخش 4 ثبت در 
دفتر 155 صفحه 477 ذیل شماره ثبت 33966 بنام اقاى جواد عمرانى ثبت و سند بشماره 
چاپى 135081- الف- 90 صادر و تســلیم گردیده اســت و  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 میشــود 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 ســند مالکیت یا سند معامله به این اداره 
تسلیم و رســید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند 
مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض اصل 
سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنى طبق مقررات 
خواهد شد. م الف: 643802 صفائى- رئیس منطقه ثبت اســناد و امالك منطقه مرکزى 

اصفهان /8/160
اخطار اجرایى

شــماره 1471/97 به موجب راى شــماره 80 تاریخ98/1/29 حوزه یازدهم شوراى حل 
اختالف شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه مهران کهن دل شیرزاى 
به نشانى مجهول المکان محکوم اســت به خوانده محکوم به پرداخت مبلغ شصت  و پنج 
میلیون ریال معادل شــش میلیون و پانصد هزار تومان بابت اصل خواسته  و پرداخت مبلغ 
نهصد و نود و پنج هزار ریال معادل نود و نه هزار و پانصد تومان  بعنوان هزینه   دادرســى و 
ابطال تمبر از باب تسبیب  نیز پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارت تاخیردرتادیه از 
تاریخ سررسید97/11/14 چهاردهم بهمن ماه نود و هفت لغایت اجراى حکم در حق محکوم 
له و پرداخت  نیم عشــردولتى .محکوم له: احمد گوگونانى با وکالت مجیدمحد کبیرى به 
نشــانى: نجف آباد خ امام غربى چهار باغ مقابل تاالر جنب مســجد امام حسین کد پستى 

8518634583ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، 
محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و 
در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع 
دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید644555/م 

الف-شعبه یازدهم شوراى حل اختالف نجف آباد/ 8/163
ابالغ رأى

 راى شورا- شــوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالســه پرونده 484/98 دادنامه 
637-98/7/15مرجع رسیدگى شعبه یازده شوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: عباس 
سلیمیان نشانى نجف آباد خ قدس کد پستى 8517616777 وکیل خواهان : عظیمه صادقى 
نشانى : نجف آباد خ امام بعد از چهار راه شهردارى نبش کوى شهامت طبقه فوقانى خوانده: 
بهرام غالمى  نشــانى: مجهول المکان، موضوع: مطالبه وجه یک فقره چک به شــماره 
735968-98/4/30 (30/000/000 ریال) جمعا به مبلغ 30/000/000 ریال گردشــکار: 
خواهان دادخواستى به خواســته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع 
به این شورا و ثبت به کالسه فوق و طى تشــریفات قانونى دروقت مقرر جلسه اى شورا به 
تصدى امضاءکنندگان زیر تشــکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و 
به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى عباس سلیمیان 
با وکالت عظیمه صادقى به طرفیت بهرام غالمى به خواسته به خواسته مطالبه تقدیمى از 
سوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر استقرار دین به میزان 
خواسته در عهده خوانده داشته و بقاى اصول مستندات مذکور در ید خواهان که داللت بر 
بقاى دین و اشتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، نظر به اینکه 
خواندگان دلیلى بر برائت ذمه یا بطالن دعوى اقامه و ابراز نداشته دعوى و مستندات مصون 
از هرگونه ایراد و انکار باقیمانده است دعواى مطروحه را وموجه و ثابت تشخیص و مستنداً 
به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرســى مدنى و مواد 310 و 313 و 
314 قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانسته و حکم بر محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ 30/000/000 ریال ( ســى میلیون ریال) بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 
1/470/000 ریال به عنوان هزینه هاى دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب و نیز پرداخت 
حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید 98/4/30 لغایت اجراى 
حکم که توسط اجراى احکام محاسبه و وصول مى گردد، درحق خواهان صادر و اعالم مى 
نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا 
و پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد 
محاکم عمومى دادگسترى نجف آباد مى باشد.644883/م الف، قاضى شوراى حل اختالف 

شهرستان نجف آباد شعبه یازده/ 8/164
 ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ وقت دادرســى و ضمائم به خواهان مهدى شــاه رجبیان با وکالت رسول حق 
شناس دادخواستى به خواسته مطالبه  چک به طرفیت ایمان زرین  و شهریار نیکبخت به این 

شورا تقدیم نموده و به کالسه 98 / 428 ش 5 ح ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 11 / 9/ 98 
ساعت 15 / 5 عصر تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به استناد 
ماده 73 ق . آ. د . م از نامبرده دعوت مى شــود ، قبل از وقت رسیدگى جهت دریافت نسخه 
ثانى دادخواست و ضمائم به این شــورا مراجعه نماید درغیر اینصورت طبق مقررات حکم 
غیابى صادر خواهد شــد . 645149/م الف مدیر دفتر شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف 

شاهین شهر /8/166 
مزایده اموال غیر منقول نوبت اول 

در پرونده 970393 ح 1 اجراء محکوم علیهم 1 – محمد حسینى اسفه ساالرى به پرداخت 
مبلغ 124 / 732 / 185 / 23 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 666 / 416 / 13 ریال بابت 
دستمزد کارشــناس در حق محکوم له و پرداخت مبلغ 666 / 666/ 46 ریال بابت دستمزد 
کارشناســان هیات 5 نفره و پرداخت مبلغ 543 / 485 / 188 / 1 ریال بابت حق االجراى 
دولتى  2 – رسول حسینى اسفه ساالرى به پرداخت مبلغ 681/ 769 / 23 ریال بابت اصل 
خواسته و مبلغ 666 / 416 / 13 ریال بابت دستمزد کارشناس در حق محکوم له و پرداخت 
مبلغ 543 / 485 / 188 / 1 ریال بابت حق االجراى دولتى 3 – خدیجه حسینى اسفه ساالرى 
به پرداخت مبلغ 437 / 855 / 884 / 11 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 333 / 708 / 6 ریال 
بابت دستمزد هیات 5 نفره و پرداخت مبلغ 771 / 242 / 594 ریال بابت حق االجراى دولتى 
4 – مریم حسینى اسفه ســاالرى به پرداخت مبلغ 437 / 855 / 884 / 11 ریال بابت اصل 
خواسته و مبلغ 333 / 708 / 6 ریال بابت دستمزد کارشناس در حق محکوم له و مبلغ 333 / 
333 / 23 ریال بابت دستمزد هیات 5 نفره و پرداخت مبلغ 771 / 242 / 594 ریال بابت حق 
االجراى دولتى 5 – منیژه حسینى اسفه ســاالرى به پرداخت مبلغ 437 / 855 / 884 / 11 
ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 333 / 708 / 6 ریال بابت دستمزد کارشناس در حق محکوم 
له و پرداخت مبلغ 333 / 333 / 23 / ریال بابت دستمزد هیات 5 نفره و پرداخت مبلغ 771 / 
242 / 594 ریال بابت حق االجراى دولتى در حق صندوق دولت محکوم شده است که در 
جهت وصول مطالبات اقدام به توقیف اموال بدهکاران شامل 9 فقره پالك ثبتى به شماره 
هاى 4708 ، 4700 ، 4709 ، 4717 ، 4718 ، 4698، 4697 ، 4712 ، 4710 همگى فرعى 
از 301اصلى بخش 16 ثبت اصفهان شده است که حسب پاسخ استعالم واصله از اداره ثبت 
اسناد و امالك به ترتیب به شماره 139505802035000164مورخ 29 / 1 / 95 و شماره 
139505802035000172 مورخ 29 / 1 / 98 و شــماره 1395058020035000259 
مــورخ 1 / 2 / 95 و شــماره 139505802035000256 مــورخ 1/ 2 / 95 و شــماره 
139505802035000260 مــورخ 1 / 2 / 95 و شــماره 139505802035000258 
مــورخ 1 / 2 / 95 و شــماره 139505802035000252 مــورخ 1 / 2 / 95 و شــماره 
139505802035000167 مورخ 29 / 1 / 95 و شماره 139505802035000261 مورخ 
1 / 2 / 95 میزان ششــدانگ پالکهاى فوق در مالکیت رسمى محکوم علیهم بوده و طبق 
نظریه هیات پنج نفره کارشناسان دادگســترى 9 فقره پالك فوق به نشانى شاهین شهر 
محله خانه کارگر بلوار حر حد فاصل ضلع جنوبى خیابان 9 دى و شهرك امام حسین ع تماما 
بصورت زمین فاقد هرگونه اعیانى و مستحدثات و نیز فاقد هرگونه کشت و زرع و بشرح ذیل 

مى باشد : 1 – پالك ثبتى 4700 / 301 به مساحت 4760متر مربع و کاربرى فضاى سبزو 
ارزش 000 / 000 / 232 / 15 ریال با مالکیت ششدانگ آقاى محمد حسینى اسفه ساالرى 
که ششــدانگ پالك فوق با احتساب اصل خواسته و دســتمزد کارشناس و حق االجراى 
دولتى در ازاى مطالبات محکوله له به مزایده گذاشته مى شود . 2 – پالك ثبتى 4708 / 301 
به مساحت 4760 با کاربرى فضاى ســبز و ارزش 000 / 000 / 280 / 14 ریال با مالکیت 
سید رسول حسینى اسفه ساالرى و پالك ثبتى 4709 / 301 به مساحت 4710 با کاربرى 
فضاى سبز و ارزش تقریبى 000 / 000 / 840 / 18 ریال بامالکیت 6 دانگ آقاى سیدرسول 
حسینى اسفه ساالرى که 6 دانگ پالك ثبتى 4708 / 301 و مقدار 595 / 2 دانگ از 6 دانگ 
پالك ثبتى 301/4708 در ازاى اصل خواسته و دستمزد کارشناس و حق االجراى دولتى به 
مزایده گذاشته کى شود 3 – پالك ثبتى 4718 / 301 به مساحت 4760 و کاربرى آموزشى 
و ارزش تقریبى 000 / 000 / 368 / 32 ریال با مالکیت 6 دانگ خانم خدیجه حسینى اسفه 
ســاالرى که مقدار 318 / 2 دانگ از پالك فوق در ازاى اصل خواسته و هزینه کارشناسى 
و حق االجراى دولتى به مزایده گذاشته مى شود 4 – پالك ثبتى 4710 / 301 به مساحت 
4710و کاربرى ورزشى تقریبى 000 / 000 / 260 / 28 ریال با مالکیت 6 دانگ خانم مریم 
حسینى اسفه ســاالرى که مقدار 655 / 2 دانگ از 6 دانگ پالك فوق در ازاى خواسته و 
هزینه کارشناسى و حق االجراى دولتى به مزایده گذاشته مى شود . 5-  پالك ثبتى 4698 
/ 301 به مساحت 4760و کاربرى ورزشى تقریبى 000 / 000 / 272 / 34 ریال با مالکیت 
6 دانگ خانم منیژه حسینى اسفه ساالرى که مقدار 189 / 2 دانگ از 6 دانگ پالك فوق در 
ازاى خواسته و هزینه کارشناسى و حق االجراى دولتى به مزایده گذاشته مى شود .که نظریه 
ارزیابى مصون از ایراد و اعتراض بوده و وضعیت ملــک در اجراى ماده 111 قانون اجراى 
احکام مدنى بررسى شــده که طبق گزارش مامور اعزامى به محل ملک زمین بایر بوده و 
کسى در محل حضور نداشت و امکان تحویل ملک به کسى وجود نداشت و در اجراى ماده 
51 قانون فوق الذکر با توجه به میزان طلب محکوم له و احتساب حق االجراى و هزینه هاى 
اجرایى و نشر آگهى مقدار بشرح ردیفهاى 1 و 2 و 3 و 4 و 5 دانگ از میزان مالکیت محکوم 
علیهم در روز شــنبه زمان برگزارى مزایده : 20 / 8 / 98 ســاعت 9  صبح محل برگزارى 
مزایده : اجراى احکام حقوقى دادگسترى شاهین شهر محل بازدید از اموال توقیفى : جهت 
بازدید به این اجراء مراجعه شود . مزایده از قیمت کارشناسى شروع و به کسى که باالترین 
قیمت را پیشنهاد دهد فروخته خواهد شد . برنده مزایده مى بایست 10 درصداز ثمن معامله 
را فى المجلس به همراه داشته باشند تا عند اللزوم به حساب سپرده  واریز و تا یک ماه فرصت 
دارد ما بقى ثمن معامله را به حساب ســپرده واریز نماید و اال ضمن ابطال مزایده10 درصد 
اولیه پس از کسر هزینه هاى مزایده به صندوق دولت واریز مى گردد . کسانى که مایل به 
شرکت در مزایده مى باشند مى بایســت حداکثر 5 روز قبل از مزایده به دایره اجراى احکام 
مدنى مراجعه تا ترتیب بازدید آنها از اموال داده شود و در روز انجام مزایده درخواست کتبى 
خود به همراه قیمت پیشنهادى را به دایره اجراى احکام مدنى تحویل ، تا در مزایده شرکت 
داده شوند639130 /م الف . نصیرى– دادورز اجراى احکام مدنى دادگسترى شاهین شهر 
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مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان گفت: شرکت گاز 
استان اصفهان در حال پیاده سازى و نهادینه کردن مدل 

سرآمدى و بهبود مستمر صنعت نفت کشور است.
ســید مصطفى علوى بیان کرد: تدوین برنامه اجرایى و 
پایش پروژه هاى بهبود فناورى، بازنگرى و به روزآورى 
فرم ارزیابى فناورى منطبق با ارزش هاى پیشــنهادى 
مدل کسب و کار و اولویت بندى بر اساس آن، بازنگرى 
و به روزآورى نقشه راه فناورى و تدوین  گزارش ارزیابى 
کارایى و اثربخشــى فناورى هاى بهبودیافته مهمترین 
اقدامات اصالحى است که پس از خود ارزیابى سال 97 

مى توان به آن اشاره کرد.

علوى گفت: همچنین به منظور تعیین میزان اثربخشى 
تکنولوژى ها در فرم هاى مربوطه شاخص هاى مرتبط 
با تکنولوژى ها و میزان تأثیر تکنولوژى مشخص شد و 
پس از انجام این اقدامات نتیجه در اختیار مشــاور تعالى 
سازمانى قرار گرفت تا نسبت به شناسایى تکنولوژى هاى 
کلیدى سازمان اقدام شود. وى افزود: در گام نخست طى 
چند جلسه تعداد 232 تکنولوژى شناسایى شد که تعداد 
104 تکنولوژى ویژه شرکت گاز، مشخص شد سپس با 
اســتفاده از عوامل کلیدى موفقیت (شامل ده شاخص) 
واحدهاى مربوطه نسبت به امتیازدهى به تکنولوژى اقدام 

کرده و در نهایت 43 تکنولوژى شناسایى شد.

مدیرکل پزشکى قانونى استان اصفهان در خصوص آمار 
مرگ و میر در حوادث ترافیکى استان اصفهان در شش 
ماه نخست امسال اظهار کرد: در این بازه زمانى 603 نفر 

جان خود را در این حوادث از دست داده اند.
على ســلیمانى پور در گفتگو با «ایمنا» به کاهش 6/5 
درصدى مرگ و میر حوادث ترافیکى اســتان اصفهان 
در شش ماه امســال نســبت به سال گذشــته اشاره 

کرد.
 وى با تأکید بر اینکه از مجموع تلفات حوادث ترافیکى 
ســال جارى در اصفهان 147 نفــر زن و 456 نفر مرد 
بوده اند، تصریح کرد: بیشــترین تلفات حوادث ترافیکى 

بــا 350 نفر در جاده هــاى برون  شــهرى، 187 نفر در 
مسیرهاى درون  شــهرى و 66 نفر مربوط به جاده هاى 

خارج استان گزارش شده است.
مدیرکل پزشکى قانونى اســتان اصفهان در خصوص 
آمار مصدومان تصادفــات رانندگى اســتان  اصفهان 
طى شــش ماه امســال نیز گفت: در این بازه زمانى 14 
هزار و 994 نفر شــامل 4413 نفر زن و ده هزار و 581 
نفر مرد بوده اســت که نســبت به مدت مشــابه سال

 قبــل 14هــزار و 680 نفــر شــامل 4099 نفــر زن 
و ده هزار و 581 نفر مرد افزایش 2/1 درصدى داشــته 

است.

نهادینه کردن مدل سرآمدى 
صنعت نفت توسط شرکت گاز

603 نفر در حوادث ترافیکى 
اصفهان جان باختند

احتمال رونق نسبى بازار طال 
رئیس اتحادیه طال و جواهر اصفهان گفت: بازار طال به 
دلیل نبود تقاضا همچنان در رکود به سر مى برد و شاید 
یکى از عوامل نبود تقاضا قرار گرفتن در ماه هاى محرم 
و صفر بود و امیدواریم بعد از ایام سوگوارى بازار طال با 

رونق نسبى مواجه شود.
هوشنگ شیشــه بران با اشــاره به قیمت طال در بازار 
اصفهان تا ساعت 13 و 4 دقیقه دیروز اظهار کرد: قیمت 
هر مثقال طالى 17 عیار یک میلیون و 728 هزار تومان، 
سکه امامى سه میلیون و 912 هزار تومان، سکه طرح 
قدیم سه میلیون و 895 هزار  تومان، نیم سکه دو میلیون 
و ده هزار تومان، ربع سکه یک میلیون و 210 هزار تومان 

و سکه گرمى 820 هزار تومان است.

توزیع 3000 غذاى نذرى 
در سالروز شهادت امام رضا(ع) بیش از 3000 پرس غذاى 
نذرى طبخ و بین عزاداران مسجد ابا صالح المهدى(عج) 
اصفهان توزیع شد. هزینه پخت غذاى نذرى این مراسم 

30 ساله عزادارى را خیران پرداخت کردند.

تأکید بر تکمیل 
پروژه هاى نیمه تمام 

با حضور حسن کامران نماینده مردم اصفهان در مجلس 
و حمیدرضا امیرخانى مدیرکل راه و شهرسازى استان، 
مسائل و مشــکالت پروژه هاى حوزه راه وشهرسازى 
در شرق اصفهان مورد بررســى قرار گرفت. مدیرکل 
راه وشهرسازى اســتان در این نشست از آغاز عملیات 
اجرایى پروژه هاى شرق اصفهان  طى هفته جارى خبر 
داد و گفت: مصمم هستیم تا پروژه هاى نیمه تمام را در 
شرق اصفهان تکمیل و پروژه هاى مورد درخواست را 

شروع کنیم .

37 میلیارد ریال وقف جدید 
حجت االسالم على اصغر توسلى، رئیس اداره اوقاف و 
امور خیریه کاشان از 9 وقف جدید به ارزش 37 میلیارد 
ریال در کاشان خبر داد که با نیات کمک به هزینه درمان، 
عزادارى ها و مساجد، فرهنگى و آموزشى صورت گرفته 

است.

خبر

مدیر ایمنى، بهداشــت و محیط زیســت ذوب آهن 
اصفهان گفــت: پیرو چالش هایــى که در خصوص 
مسائل زیســت محیطى که ذات همه صنایع است و 
ذوب آهن اصفهان نیز به عنوان نخستین تولیدکننده 
فوالد کشــور از این قاعده مســتثنى نیست با وجود 
پیگیرى ها و اقدامــات مثبتى کــه کارخانه به ویژه 
در ســال هاى گذشــته با اجراى پروژه هاى زیست 
محیطى انجام داده است، تدوین برنامه جامع زیست 
محیطى ذوب آهن اصفهان (ســند راهبردى محیط 
زیست) مطابق با نظر سازمان محیط زیست استان و 
در خواست مسئوالن شهرستان، در دستور کار شرکت 

قرار گرفته است. 
مکارى افزود: برنامه هایى از سالیان گذشته با اجراى 
پروژه هاى زیســت محیطى مؤثر در کارخانه وجود 
داشته که به ویژه در سال هاى اخیر از رشد بیشترى 
برخوردار بوده است و این ســند راهبردى با رویکرد 
مورد نظر مسئوالن سازمان محیط زیست استان طى 
جلسات مستمر که در سطح مسؤالن استان و کارخانه 
تشکیل شده است با دستور مدیرعامل محترم شرکت 
و با محوریت مدیریت ایمنى، بهداشت و محیط زیست 
و همکارى مدیریت هاى ذیربط در حال تهیه و تدوین 

نهایى است.

سومین جشــنواره گل هاى زینتى پاییزه در بازار بین 
المللى گل و گیاهان ســپاهان درچه در خمینى شهر 

گشایش یافت.
دبیر این دوره از  جشــنواره در بــازار بین المللى گل 
وگیاه ســپاهان درچه گفت: در این دوره از جشنواره 
230 تولیدکننــده و پرورش دهنده انــواع گل وگیاه 
زینتى اســتان تولیدات خود را بــا 20 درصد تخفیف 
در ســالن هاى تخصصى بــه مســاحت 24 هزار 
مترمربع براى عرضه به  عالقه مندان گل وگیاه ارائه 
کرده اند.  محمدباقر مشتاقیان افزود: همچنین در این 
رویداد اقتصادى 550 گونه انواع گل هاى کاکتوس و 

ســاکولنت، انواع گیاهان آپارتمانى، گل هاى فصلى 
انواع درختچه هاى زینتى و ابــزار و ادوات مرتبط با 
گل زینتى ازجمله گلدان، خاك، بذر و کود و ســموم 

عرضه شده است.

مدیرکل حج و زیارت اســتان اصفهــان گفت: طبق 
آخرین اطالعیه، کلیه سفرها به سمت عراق تا 11 آبان 

(شنبه هفته آینده) لغو شده است.
غالمعلى زاهدى در گفتگو با «فارس» اظهار کرد: قرار 
بود از اول آبان اعزام کاروان هاى حج و زیارت به عتبات 
عالیات در عراق آغاز شود که به دلیل شرایط ویژه این 
کشور این اتفاق رخ نداد. وى با اشاره به اهمیت امنیت 
زائران عنوان کرد: تا زمانى کــه امنیت کامل برقرار 

نشود اعزام زائر نخواهیم داشت.
مدیرکل حج و زیارت اســتان اصفهان افزود: طبق 
آخرین اطالعیه، کلیه ســفرها به سمت عراق تا 11 
آبان لغو شده و آغاز اعزام ها بعد از این تاریخ منوط به 
برقرارى آرامش در این کشور است. زاهدى در پاسخ 
به این سئوال که زائران استان اصفهان در حال حاضر 
در عراق حضور دارند گفت: اگر کســى براى اربعین 
رفته باشد نمى دانیم اما کاروان هایى که از طرف حج 
و زیارت اعزام مى شوند، حضور ندارند.  مدیرکل حج 

و زیارت اســتان اصفهان در واکنش به از سرگیرى 
پروازهاى اصفهان-دمشق یادآور شد: از طرف سازمان 
حج و زیارت به ســوریه اعزامى انجام نشده است و 
کسانى که فعًال سفر مى کنند به صورت متفرقه است 

نه تحت پوشش سازمان حج و زیارت.

در اقدامى خداپسندانه، پرســنل بازیافت معاونت خدمات شهرى منطقه 11 شهردارى 
اصفهان کیسه اى محتوى طال و دالر به 
ارزش 150 میلیون تومان را به صاحبش 
بازگرداندند. روز دوشــنبه هفته جارى 
-ششم آبان ماه- محمدحسین چلمغانى 
و بهمن عاشــقى، مأموران خودروى 
حمل پسماند خشک شهردارى منطقه 
11 پــس از جمع آورى پســماندها و 
بازگشت به محوطه ساختمان خدمات 

شهرى منطقه در میان پسماندهاى جمع آورى شده کیسه اى محتوى مقدارى طال و دالر 
پیدا کردند و به مسئول اداره تحویل دادند.پس از گذشت چند ساعت، یکى از شهروندان 
با مراجعه به شهردارى منطقه، از تحویل اشتباه کیسه اموال خود محتوى طال، دالر و... 
به ارزش 150 میلیون تومان، به جاى اقالم بازیافتى خبر داد که پرسنل خدمات شهرى 
منطقه 11 شهردارى اصفهان در اقدامى شایسته و خداپسندانه پس از احراز هویت، کیسه 

محتوى طال و دالر را به صاحب مال تحویل داد ه و مراتب صورتجلسه شد.

پس از اینکه فوالد مبارکه در شش ماهه اول سال 1398 
توانست به اهداف خود در تولید کّمى و کیفى دست یابد، 
در بخش ساختن سود براى ذینفعان نیز خوش درخشید.
معاون اقتصادى و مالى فوالد مبارکه گفت: با توجه به 
اینکه از ابتداى ســال جارى، رونق تولید از سوى مقام 
معظم رهبرى و همچنین دســتیابى به اهداف شرکت 
از ســوى مدیریت ارشــد فوالد مبارکه در دستور کار 
قــرار گرفته بود، با تــالش جمعى همــه بخش هاى

 گروه فوالد مبارکه اهداف تولید محقق شــد و ســود 
626 ریالى در شش ماهه اول ســال 1398 نیز محقق 

شد.
طهمورث جوانبخت با بیان اینکه شرکت در مدت مشابه 
سال قبل 328 ریال سود براى هر سهم شناسایى کرده 
بود، تصریح کرد: علت اصلى رشــد 91 درصدى سود 
در شش ماهه اول ســال جارى، افزایش 104 درصدى 
درآمدهاى عملیاتى شــش ماهه امســال (افزایش از 
مبلغ 98 هزار و 101 میلیــارد ریال به 200 هزار و 337 
میلیارد ریال) در مقایســه با دوره مشابه سال قبل است 
که به لحاظ ریالى رکورد محسوب مى شود. وى درآمد 
حاصل از فروش داخلــى را معادل 166 هــزار و 788 
میلیارد ریال و درآمد حاصل از صــادرات را معادل 33 
هزار و 549 میلیارد ریال در شش ماهه اول سال جارى 

اعالم کرد.

معاون اقتصادى و مالى فوالد مبارکه در بخش دیگرى 
از سخنان خود گفت: طى شــش ماهه اول 1398 سود 
ناخالص شــرکت با 125 درصد افزایش نسبت به دوره 
مشابه ســال قبل از 46 هزار و 69 میلیارد ریال به 103 
هزار و 839 میلیارد ریال افزایــش یافت. این در حالى 
است که بهاى تمام شــده درآمدهاى عملیاتى در شش 

ماهه نخست امسال نســبت به دوره مشابه 85 درصد 
افزایش داشته است. 

وى در ادامه از تحقق 69 درصدى سود نسبت به بودجه 
فوالد مبارکه در ســال 98 خبــر داد و در این خصوص 
اظهار کرد: سود خالص شرکت پس از کسر مالیات به 81 

هزار و 436 میلیارد ریال رسیده است.

رشد 91 درصدى سود فوالد مبارکه

با هوشیارى مأموران پلیس فرودگاه شهید بهشتى اصفهان، تعداد 16 تخته فرش که 
داراى قدمت تاریخى بودند، حین خروج از کشور شناسایى و توقیف شدند.  

سرهنگ ذبیح ا... دالور اظهار کرد: مأموران پلیس فرودگاه بین المللى شهید بهشتى 
اصفهان حین کنترل و بازرسى وســایل بار یکى از مسافران خارجى متوجه شدند 
که وى قصد خارج کردن تعداد 16 تخته گلیم و فرش دســتباف از کشور را دارد. 
وى افزود: با بررسى ها و استعالم هاى صورت گرفته مشخص شد این گلیم ها و 
فرش هاى دستباف داراى ارزش و قدمت تاریخى هستند که بالفاصله توقیف شد 

و از خروج آنها از کشور جلوگیرى به عمل آمد.
رئیس پلیس فرودگاه اصفهان با بیان اینکه در خصوص تحویل فرش ها به اداره 
میراث فرهنگى و برخورد قانونى با فرد متخلف اقــدام الزم صورت گرفت اظهار 
کرد: مأموران پلیس فرودگاه با هوشیارى ، اشرافیت و دقت نظر باال از ورود و خروج 
هرگونه کاالى ممنوعه به داخل و یا خارج از کشور ممانعت به عمل آورده و قاطعانه 

با متخلفان برخورد قانونى مى کنند.

برگزارى جشنواره گل هاى زینتى پاییزه در درچه

تدوین برنامه جامع زیست محیطى در شرکت ذوب آهن 

توقف اعزام از اصفهان به عراق تا شنبه
توقیف فرش هاى تاریخى تحویل کیسه طال و دالر به صاحبش

در فرودگاه اصفهان
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آیا تاکنون به این فکر کرده اید که اتاق هاى شــیک 
هتل ها مى توانند منبع غنى آلودگى بوده و موجب بروز 
بیمارى در شما بشوند؟ بدون شک همه بخش هاى 
اتاق را نمى توان به آلوده بودن متهم کرد اما برخى از 
وسایل در این فضا وجود دارند که تأکید اکید داریم تا 

حد امکان از آنها استفاده نکنید. 

روبالشى
بدون شــک تمامى ملحفه ها در اتاق هاى هتل پس 
از رفتن هر مسافرى عوض مى شوند. این ساده ترین 
کارى است که خدمه هتل باید انجام دهند. اما این امر 
در مورد روبالشى ها مصداق ندارد. به این مفهوم که در 
بســیارى از موارد و تقریبًا در بیشتر هتل هاى جهان، 
روکش بالش ها پس از تحویل اتاق توسط یک مسافر 
تعویض نمى شوند. بر اساس بررسى ها و تحقیقاتى که 
در مورد میزان آلودگى هتل ها در آمریکا انجام شده، 
ثابت شده که خدمه هتل ها بالش ها را روى صندلى 
کنار تخت گذاشته و ملحفه آن را عوض کرده و دوباره 
همان بالش ها را به تخــت بازمى گردانند. بنابراین، 
توصیه مى کنیــم در تمامى مســافرت ها ملحفه اى 

کوچک همراه خود داشته باشید.

کنترل تلویزیون
خیلى کم پیش مى آید که کنتــرل تلویزیون را در خانه 
تمیز کنیــم. این وســیله تقریبًا یکــى از مهجورترین 
گجت هاى خانگى محســوب مى شــود کــه چندان 
مورد توجه نیســت. همین بى توجهــى در رابطه با آن 
را در اتاق هاى هتل هم شــاهد هســتیم. اصًال تصور 
نکنید که خدمه هتل این کار را انجــام دهند. در نتیجه 
تحقیقات صورت پذیرفته مشخص شــده که ریموت 
کنترل تلویزیــون در اتاق هتل محــل اجتماع باکترى 
E. Coli اســت. حتى نشــانه هایى از آلودگى هاى 

مدفوعى نیز روى آنها پیداشده به این صورت که احتماًال 
افراد پس از ترك دستشویى، دستان خود را نشسته اند.

روتختى
اگر پس از یــک روز پرماجــرا به اتاق خــود در هتل
بازمى گردید و روى تخت دراز مى کشید تاکمى استراحت 
کنید، توصیه مى کنیم از این  پس این کار را انجام ندهید. 
چرا؟ زیرا روتختى هاى هتل یکى از آلوده ترین مکان هاى 
این فضا هستند. محققان دریافته اند روتختى هاى هتل 
به ندرت تعویض مى شوند به طورى که در طول یکسال 
شــاید فقط چهار مرتبه عوض شــوند. حاال خودتان 
تصور کنید چند نفر در این اتاق اقامت داشــته اند! براى 
پیشــگیرى از هر نوع بیمارى بهتر این است که ملحفه 

تمیز همراه خود داشته باشید.

لیوان و ماگ
پیش از اســتفاده از فنجان، لیوان یا هــر نوع ماگى در 
اتاق هتل حتمًا از تمیز بودن آن اطمینان حاصل کنید. 
بسیارى از خدمتکاران به جاى شستشوى دقیق، لیوان ها 
را فقط آب مى کشند. یا از آن بدتر اینکه، حتى در مواردى 
مشاهده شده این وسایل را با اسپرى شیشه شوى تمیز 
مى کنند. ترجیحًا از لیوان هایى که درون پالستیک قرار 

دارند، استفاده کنید.

تلفن
یکى از آلوده ترین بخش هاى اتاق هر هتل، گوشى تلفن 
است. تلفن نیز همانند ریموت کنترل، مورد کم توجهى 
خدمتکاران قرار دارد و عموماً فراموش مى کنند که آن را 
نیز تمیز کنند. بنابراین، دفعه بعدى که قصد دارید براى 
خودتان غذا یا نوشیدنى سفارش دهید، اول گوشى را 
با دســتمال هاى ضدعفونى کننده تمیز کنید  سپس 

آن را بردارید.

مردم معموًال رنگ ها را بر اساس سلیقه شخصى یا هماهنگ با رنگ دیگر وسایل 
خانه انتخاب مى کنند. اما هنگام انتخاب رنگ باید تأثیر آن روى احساساتمان را نیز در 
نظر بگیریم. بعضى رنگ ها مثل خاکسترى بعد از یک روز طوالنى و پر استرس حس 
خوبى به ما نمى دهند و حتى باعث ایجاد احساس خستگى و افسردگى مى شوند. در 
ادامه با رنگ هایى که تأثیر منفى روى احساسات دارند و نباید در رنگ آمیزى خانه به 

کار برده شوند بیشتر آشنا شویم.
زرد روشن

رنگ زرد به بعضى افراد احســاس اضطراب مى دهد. درســت است که این رنگ 
ویژگى هاى خوبى نیز دارد اما استفاده از آن در اتاق کمى تند و خشن است.

قهوه اى مایل به قرمز سوخته
مراقب باشید که این رنگ را با رنگ قرمز بورگاندى اشتباه نگیرید. رنگ قهوه اى یک 
رنگ آرام بخش است اما وقتى ترکیبى از رنگدانه هاى قرمز در آن وجود داشته باشد 
باعث ایجاد احساس اضطراب و عصبانیت مى شود. به عالوه چون یک رنگ گرم و 

تیره است فضا را کوچک تر نشان مى دهد.
زرد آفتابى

این رنگ صرف نظر از اینکه به دکوراسیون پاییزى جلوه زیبایى مى دهند اگر در به کار 
بردن آن زیاده روى شود ذهن را بیش از حد تحریک کرده و باعث سردرد مى شود.

قهوه اى تیره
اگر مى خواهید براى اتاق از رنگ آرام بخش قهوه اى استفاده کنید باید در انتخاب 
طیف آن دقت کنید. به عنوان مثال رنگ قهوه اى تیره باعث افســردگى و تحلیل 
انرژى مى شود. از این رنگ به عنوان رنگ حاشیه استفاده کنید و براى دیوار اتاق از

طیف هاى روشن تر استفاده کنید.

صورتى پاستلى
انتخاب طیف مناسب صورتى کمى سخت است چون خیلى از آنها کودکانه و بیش از 
حد دخترانه هستند. مثل صورتى پاستلى که یک فضاى افسرده کننده ایجاد مى کنند.

خاکسترى در آشپزخانه و پذیرایى
این رنگ در اتاق خواب و حمام آرامش بخش اســت اما طراحان استفاده از آن را در 
آشــپزخانه و اتاق هاى دیگر توصیه نمى کنند. رنگ خاکســترى را در آشپزخانه و 

پذیرایى به کار نبرید مگر اینکه بخواهید اشتهاى خود را کم کنید.
قرمز روشن

اگر تمام دیوار اتاق را قرمز کنید در شما احساس خشونت و استرس ایجاد مى کند. اگر 
عالقه زیادى به این رنگ دارید از آن به عنوان رنگ حاشیه استفاده کنید. 

با وجود اینکه متخصصان تغذیه در سراسر جهان، جوامع 
را به استفاده از نان کامل تشویق مى  کنند، نان مصرفى 
ایرانى  ها، نان ســفید و فاقد ارزش  هاى تغذیه  اى است؛ 
مصرف نان کامل حاوى سبوس و فاقد افزودنى ها مانع 

ابتال به بسیارى از بیمارى هاست.
غالت کامل، غالتى هســتند که از سه بخش سبوس، 

اندوسپرم و جوانه تشکیل شده  اند.
سبوس به پوسته سخت بیرونى غالت گفته مى شود که 
حاوى فیبر، مواد معدنى و آنتى اکسیدان  هاست؛ اندوسپرم 
الیه میانى دانه است و معموًال از کربوهیدرات تشکیل 
شده و جوانه، الیه داخلى است و حاوى ویتامین  ها، مواد 

معدنى، پروتئین و ترکیبات دیگر است.
در دانه  هاى تصفیه شده، جوانه و سبوس را از بین مى  برند 

و تنها اندوسپرم باقى مى  ماند!

در حالى که تمام متخصصین تغذیه جهان، جوامع را به 
استفاده از نان  هاى کامل (غالت کامل) تشویق مى  کنند، 
امروزه تمام آردهاى مصرفى در نانوایى  هاى کشورمان 
آرد تصفیه شده است و درصد سبوس در این آردها بسیار 
پایین است؛ در واقع در حال حاضر، نانى که بخش اصلى 
سفره  هاى ایرانى را تشــکیل مى  دهد، نان سفید و فاقد 
ارزش   تغذیه  اى اســت و غالت کامل جایى در ســفره   

ایرانى  ها ندارد!
یکى از بزرگ ترین فواید غــالت کامل، کاهش دادن 
خطر ابتال به بیمارى قلبى است؛ بررسى مطالعات صورت 
گرفته در آمریکا مشخص کرد که دریافت تنها 28 گرم 
از غالت کامل در روز مى  تواند خطر ابتال به بیمارى هاى 
قلبى را تا 22 درصد کاهش دهد. محققان به این نتیجه 
رســیدند که رژیم هاى غذایى براى سالمت قلب باید 

بیشتر غالت کامل و کمتر دانه هاى تصفیه شده را شامل 
شود؛ امروزه بیمارى  هاى قلبى از عمده  ترین علل مرگ و 

میر در ایران هستند!
برخى ترکیبات موجــود در غالت کامــل مانند فیبر، 
ویتامین K و آنتى اکســیدان  ها مى  توانند خطر سکته 
مغزى را به میزان چشــمگیرى کاهش دهند؛ مطالعات 
اخیر ثابت کــرده   در افرادى که از غالت کامل بیشــتر 
استفاده مى  کنند، خطر سکته مغزى تا 14 درصد کاهش 

یافته است.
مصرف غذاهایى با فیبر باال، سبب پر شدن حجم معده 
و جلوگیرى از پرخورى مى  شــود؛ بررسى مطالعاتى در 
بین 120 هزار نفر مشــخص کرد که مصرف روزانه سه 
وعده غالت کامل یا غالت غنى شده با سبوس، با چربى 

شکمى کمتر و کاهش وزن ارتباط مستقیم داشته است.

امروزه حدود 11 درصد از اعتبارات و بودجه  هاى بهداشتى 
جوامع، صرف درمان دیابت مى  شود و حدود 50 درصد از 
مردم جهان نیز از ابتالى خود به دیابت بى  خبرند. یکى از 
علل بروز دیابت نوع 2، افزایش قند خون به علت کاهش 

حساسیت سلول  ها نسبت به انسولین است.
منیزیم ماده معدنى موجود در غالت کامل اســت که به 
بدن در متابولیسم کربوهیدرات  ها کمک مى کند و باعث 
افزایش حساسیت سلول  ها به انسولین مى  شود؛ مصرف 
غالت کامل به کاهش ســطح قند خون ناشتا و بهبود 

مقاومت به انسولین کمک مى  کند.
از ســوى دیگر چاقى که یکى از عوامــل خطر در بروز 
دیابت نوع 2 محسوب مى  شود، با مصرف سبوس کاهش 
مى یابد  و از این طریق نیز غالت کامل بر کاهش ریسک 

ابتال به دیابت نوع 2 اثر مى  گذارند.

شلغم منبع عالى از ویتامین هاست 
که از بروز بسیارى از بیمارى ها 

در بدن جلوگیــرى مى کند و 
افرادى که ســنگ کلیه دارند 

حتمــًا باید این خوراکــى را مصرف 
کنند چرا که شــلغم باعث تسهیل دفع اسید اوریک 
بدن مى شود و بهتر اســت افرادى که سنگ کلیه 

دارند از خواص آن بهره مند شوند. 
بررسى ها نشان مى دهند، شــلغم براى درمان کم 
خونى بســیار مؤثر است زیرا سرشــار از آهن، مس 
و منیزیم اســت. برخى افراد به کــم کارى تیروئید 
دچارند و با مصرف شــلغم مى توانند این مشکل را 

برطرف کنند زیرا این گونه سبزیجات داراى 
میزان باالیى از ید است. مصرف شلغم به افرادى که 
فشار خون باالیى دارند براى رفع آن کمک بسیارى 

مى کند. 
شــلغم یکى از ســبزیجاتى اســت که برگ سبز،

نشاســته اى و غنى از امالح معدنى همچون کلسیم و 
منیزیم است و سبزیجات برگ سبز از جمله مواد غذایى 

مؤثر در پیشگیرى از انواع سرطان ها نیز هستند .

یک متخصص قلب و عروق گفت: افراد مبتال بــه بیمارى هاى قلبى به 
خصوص بیمارانى که عروق کرونرى آنها درگیر است، باید در فصول سرما 

مراقبت هاى ضرورى از خود داشته باشند.
هاشم سزاوار درباره مشکالت و راهکارهاى مراقبتى ناراحتى هاى قلبى 
در فصل سرما اظهار کرد: تغییرات آب و هوایى سرما و گرما مى توانند بر 
سالمت افراد اثرات بدى بگذارند و حتى ممکن است موجب مرگ آنها هم 
شوند. در زمستان عروق بدن به دلیل اینکه حرارت خود را از دست ندهند 

منقبض مى شوند و کار قلب خسته، بیشتر خواهد شد.
وى در ادامه افزود: سرما با تشدید اسپاســم عروق و از طرفى با افزایش 
ترشــح هورمون هاى ســمپاتیک باعث باال رفتن ضربــان و انقباض 
عضله هاى قلب و بیشتر شدن کار آن مى شــود. فرد مبتال زمانى که در 
معرض هواى سرد قرار مى گیرد، دچار آنژین قلبى که سبب بروز حمله یا 

سکته قلبى است، مى شود.
این متخصص قلب و عروق درباره نشــانه هاى سکته قلبى گفت: اولین 
عالمت سکته قلبى درد، احساس ناراحتى و درد در قفسه سینه است که 
به طور ناگهانى ایجاد خواهد شــد. درد به وجود آمده از مشخصات آنژین 
قلبى بوده با این تفاوت که شــدیدتر و طوالنى تر اســت و با استراحت و 

نیتروگلیســرین زیرزبانى بهبود نمى یابد و معموًال همراه با تنگى نفس، 
تهوع و تعریق خواهد بود. معموًال بیمار مضطرب، وحشــت زده و بى قرار 
مى شود. ســکته هاى قلبى پس از یک فعالیت بدنى سنگین یا استرس 

عصبى و روانى بروز مى کنند.
سزاوار متذکر شد: افرادى که دچار بیمارى هاى قلبى هستند، به خصوص 
عروق کرونرى آنها درگیر اســت، باید مراقبت هاى ضرورى را در فصول 
سرما بیشتر رعایت کنند. شرایطى که این افراد باید رعایت کنند این است 

که حتى االمکان در هواى خیلى ســرد از منزل خارج نشوند. از فعالیت در 
هواى خیلى سرد پرهیز کنند. حتماً از لباس هاى گرم و پوشش هاى مناسب 

استفاده کنند.
وى درباره درمان این نوع عارضه در فصل ســرما بیان کرد: مبتالیان به 
بیمارى قلبى در صورت هرگونه عفونت یــا تب باال از خوددرمانى پرهیز 
کنند و در صورت شدت عالئم به پزشک معالج مراجعه کنند. افرادى که در 
سنین میانسالى یا سن باال هستند و سابقه خانوادگى بیمارى قلبى دارند یا 
ریسک فاکتور هاى قلبى مثل استعمال سیگار یا دیابت و پرفشارى خون 
یا چربى خون، درد قفسه ســینه یا تنگى نفس و تپش قلبى دارند قبل از 
فعالیت هاى بدنى چکاب قلبى انجام دهند و با اطمینان خاطر به فعالیت 

ورزشى بپردازند.
این متخصص قلب و عروق تأکید کرد: مصرف مایعات گرم و سوپ هاى 
سبک و کم چرب براى گرم نگهداشتن بدن در فصول سرما فراموش نشود. 
افراد مبتال هرگز صبح زود براى ورزش یا دویدن از منزل خارج نشوند، زیرا 
وقتى فرد بیدار مى شــود، بدن در حالت استراحت نسبى است  و در نتیجه 
وقتى فرد ناگهان شروع به ورزش کند، چون قلب آمادگى این فعالیت را 

ندارد، دچار خطرات ناگوار قلبى مى شود.

هنگامى که شــما به اندازه کافى ویتامیــن B دریافت نمى کنید، به 
احتمال زیاد استرس و در نتیجه آن و میل به مصرف تنقالت و پرخورى 

در شما تقویت مى شود. 
تحقیقات نشــان مى دهد که این ویتامین نقــش مهمى در مدیریت 
اســترس و افســردگى ایفا مى کند. به طور خالصــه مصرف این 
ویتامین منجر به بهبود خلق و خوى و افزایش احساس خوب خواهد

 شد.
الزم است بدانید ویتامین B  در زرده تخم مرغ، سیب زمینى، آووکادو، 

گوشت، سبزیجات تیره رنگ و ماهى قزل آال به وفور وجود دارد.

نان مصرفى ایرانى ها ارزش تغذیه اى ندارد 

آگهى تغییرات
شرکت بهدانه خوراك نام آوران شرکت سهامى 
خاص به شــماره ثبت 48903 و شناسه ملى 
10260671717 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1398/04/04 نشانى 
شعبه شرکت در اصفهان به بخش مرکزى ، شهر 
اصفهان، محله جى ، خیابان پروین اعتصامى ، بن 
بست گلستان[12] ، پالك 72 ، پالك قدیم 213 
، طبقه اول کدپستى 8199637773 انتقال یافت 
. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(645123)

آگهى تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود رنگ آوران ترنج اسپادان درتاریخ 1398/08/01 به شماره 
ثبت 63367 به شناسه ملى 14008715511 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه 
آن به شــرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :پخش رنگ، تامین نیروى 
انسانى (موقت)، بازسازى ساختمان ها، خرید و فروش، تولید و توزیع، صادرات و واردات کلیه 
کاالهاى مجاز بازرگانى، شــرکت در کلیه همایشها و نمایشگاه هاى داخلى و خارجى، ترخیص 
کاال از گمرکات داخلى، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى ، اخذ و اعطاى شعب و 
نمایندگى شرکت هاى معتبر داخلى و خارجى، اخذ وام و اعتبارات مالى از بانک ها و موسسات مالى 
صرفا در راستاى موضوع شرکت، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى و پیمانها 
پس از اخذ مجوز الزم از مراجع ذیصالح (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه 
فعالیت نمى باشد) درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از 
تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، 
شهر اصفهان، محله گلستان ، کوچه فرهنگیان5 ، خیابان گلستان ، پالك 68 ، ساختمان تجارى 
بهشت ، طبقه اول ، واحد 3 کدپستى 8193956163 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است 
از مبلغ 1000000 ریال نقدى میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقاى امیرحسین فرهادیه به 
شماره ملى 1271198290 دارنده 800000 ریال سهم الشرکه خانم صفورا فرهادیه به شماره 
ملى 1293029041 دارنده 200000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقاى امیرحسین 
فرهادیه به شماره ملى 1271198290و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو 
هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم صفورا فرهادیه به شماره ملى 1293029041و به سمت 
رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور 
شرکت از قبیل چک ، ســفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى 
و ادارى باامضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر شــرکت معتبر مى باشد 
اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى 
شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(645104)

آگهى تغییرات
شرکت بهدانه خوراك نام آوران شرکت سهامى 
خاص به شــماره ثبت 48903 و شناسه ملى 
10260671717 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عــادى مــورخ 1398/04/02 فرهاد 
پرورش به شماره ملى 1292338611 به سمت 
بازرس اصلى و ســید ایمان روضاتى به شماره 
ملى1285172914 به ســمت بــازرس على 
البدل براى مدت یکســال مالى انتخاب شدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(645132)

جود اینکه متخصصانتغذ
از ستفاد

یر ى

بمب هاى آلودگى در اتاق هتل ها

شلغم
 کمر سنگ کلیه را 

مى شکند

آن را بردارید. نشــانه هایى از آلودگىهاى 

ین هاست 
مارى ها 

 کند و 
ه دارند 

را مصرف ـى
ث تسهیل دفع اسید اوریک 
سنگکلیه که افرادى ــت

برطرف کنند زیرا این گونه سبزیجات داراى 
میزان باالیى از ید است. مصرف شلغم به افرادى که 
آنکمکبسیارى براىرفع دارند باالیى خون فشار

کلیه را 

ضرورى ترین توصیه ها به بیماران قلبى در فصول سرد

نتایج یک بررسى جدید حاکى از آن است، خوردن مقدار زیادى چربى ترانس 
موجود در مواد غذایى سرخ شده، کیک و بیسکویت ممکن است افراد را در 
معرض خطر ابتال به زوال عقل قرار دهد.تحقیقات قبلى نشــان داده بود، 
مصرف چربى هاى ترانس خطر ابتال بــه بیمارى کرونر قلبى را افزایش 
مى دهد؛چربى هاى ترانس، این کار را از طریق باال بردن سطح کلسترول 
بد (کلسترول LDL) و پایین آوردن ســطح کلسترول خوب (کلسترول 
HDL)  انجام مى دهند.دانشمندان ژاپنى در تازه ترین پژوهش هاى خود 
مصرف چربى ترانس را به ابتال به زوال عقل مرتبــط کرده اند و باور دارند، 

چربى هاى ترانس ممکن است باعث التهاب مضر شوند.

غذاى سرخ کردنى عامل ابتال به آلزایمرویتامین ضد استرس و افسردگى  ى 
نتایج یک بر
موجود در

معرضخط
مصرف
مى ده
بد (کلست
(HDL
مصرف چر
چربى هاى ترا

ر ى

چه رنگ هایى در خانه انرژى منفى دارند؟



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

 همه موجودات ســنگین و ســبک، بزرگ و کوچک، نیرومند و 
ضعیف، در اصول حیات و هستى یکسانند و خلقت آسمان و هوا و 
بادها و آب یکى است. پس اندیشه کن در آفتاب و ماه و درخت و گیاه 
و آب و سنگ و اختالف شب و روز و جوشش دریاها و فراوانى 
کوه ها و بلنداى قله ها و گوناگونى لغت هــا و تفاوت زبان ها که 

موال على (ع)نشانه هاى روشن پروردگارند.
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واگذارى به اجاره یکباب مغازه از موقوفه اهل البیت(ع) واقع در شاهین شهر خیابان فردوسى فرعى 3 شرقى پاساژ 
یاس به مدت یکسال با مبلغ پیشنهادى اجاره ماهیانه 8/000/000 ریال مهلت ثبت نام تا پایان وقت ادارى روز شنبه 

مورخ 1398/08/25 جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 45247060 تماس حاصل فرمایند.
م الف: 647213

آگهى مزایده نوبت دوم به شماره 754029 مورخ 1398/08/06 

مهدى قربانى- رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شاهین شهر و میمه

شهردارى طالخونچه در نظر دارد براساس مصوبه شماره 
248 مورخ 98/4/25 شــوراى اسالمى شهر، مجموعه 
ورزشگاه هفتم تیر طالخونچه را از طریق مزایده عمومى 

به مدت یک سال اجاره دهد.
داوطلبین مى توانند تا پایان روز شنبه مورخ 1398/8/18 
به واحد امور مالى شهردارى مراجعه و نسبت به دریافت 

اسناد اقدام نمایند.

آگهى مزایده

سیدمحمد اطیابى- شهردار طالخونچه

م الف: 642770

نوبت دوم

واگذارى به اجاره یکباب مغازه از موقوفه اهل البیت(ع) واقع در شاهین شــهر خیابان فردوسى فرعى 3 شرقى 
پاساژ یاس به مدت یکسال با مبلغ پیشنهادى 7/500/000 ریال مهلت ثبت نام تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 

1398/08/25 جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 45247060 تماس حاصل فرمایند.
م الف: 647210

آگهى مزایده نوبت اول به شماره 754034 مورخ 1398/08/06 

مهدى قربانى- رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شاهین شهر و میمه

اداره کل راه و شهرسازى اســتان اصفهان در نظر دارد پروژه هاى زیر را از طریق مناقصه عمومى واگذار 
نماید، بدینوسیله از شرکت هاى داراى صالحیت و رتبه بندى با رعایت ظرفیت کارى دعوت مى گردد براى 
دریافت اسناد مناقصه تا روز پنج شنبه مورخ 1398/08/16 به سامانه تدارکات الکترونیکى دولت به نشانى

 http://setadiran.ir مراجعه نمایند.

مهلت تحویل پاکت ها تا پایان وقت ادارى روز دوشنبه مورخ 1398/08/27
گشایش پاکت هاى پیشنهاد و قیمت ساعت 10 روز سه شنبه مورخ 1398/08/28

نشانى: اصفهان- خیابان سعادت آباد
تلفن: 36681068- 031

آگهى تجدید مناقصه عمومى یک مرحله اى شماره 98/24/ن نوبت اول

اداره ارتباطات و اطالع رسانى اداره کل راه و شهرسازى استان اصفهان

م الف: 647297

شماره ردیف
مبلغ ضمانتنامه شرکت در مبلغ برآورد (ریال)موضوع پروژهمناقصه

رتبه مورد نیازمناقصه (ریال)
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