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شهردارى شهرضا در نظر دارد به استناد ردیف بودجه شــماره 32011 اجراى کانیو سطح شهر، را از طریق مناقصه عمومى به افراد یا 
شرکت هاى واجد شرایط واگذار نماید.

لذا متقاضیان مى توانند از تاریخ انتشار آگهى به مدت 10 روز جهت دریافت اسناد مناقصه به شهردارى مراجعه و یا با تلفن 53241010 
داخلى 127 مسئول امور قراردادهاى شــهردارى تماس حاصل نمایند. (قیمت پیشنهادى خویش را در پاکت پلمپ شده (پاکت الف 
حاوى قبض واریزى حداقل 5٪ سپرده شــرکت در مناقصه و پاکت ب حاوى رزومه و پیشینه کارى و پاکت ج حاوى فرم تکمیل شده 

قیمت پیشنهادى) تحویل نمایند.
* آخرین مهلت دریافت و تحویل اسناد و محل آن: ساعت 14:30 روز دوشنبه مورخ 98/08/20 دبیرخانه محرمانه شهردارى واقع در 

واحد حراست شهردارى مرکزى
* تاریخ گشایش اسناد: ساعت 15:00 روز سه شنبه مورخ 98/08/21 در محل شهردارى شهرضا (حضور متقاضیان بالمانع مى باشد)

* به پیشنهادات مخدوش، مشروط یا خارج از تاریخ فوق ترتیب اثر داده نخواهد شد.
* پیشنهاد دهندگان باید حداقل 5٪ مبلغ پایه مناقصه را ضمانت نامه بانکى و یا وجه نقد به حساب سپرده 3100000052002 بانک ملى 

در پاکت الف الك و مهر شده تحویل نمایند.
* سپرده نفر اول، دوم و سوم در صورت برنده شدن در مناقصه و عدم عقد قرارداد به ترتیب به نفع شهردارى ضبط مى گردد.

* شهردارى در رد و یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

آگهى مناقصه 
(مرحله دوم- نوبت دوم)

واگذارى اجراى کانیو سطح شهر

     

سیگارى ها بیشتر گرفتار دیابت مى شوندحمله گسترده آفت به باغات گردوى اصفهان فصل دوم «عصر جدید» به زودى آغاز مى شوددستور فرمانده کل قوا به سپاه براى محرومیت زدایى  بى خیال «شو آف» باشید سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

واضح ترین 
عالیم زخم معده 

را بشناسید

اجاره نشینى ساعتى و روزانه ممنوع است
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چرا همچنان مسکن
در سرباالیى گرانى است؟

3800 خانواده 
در اصفهان متقاضى 
فرزندخواندگى هستند

چه کسانى براى 
ریاست جمهورى 1400
 شانس بیشترى دارند؟

5
13 آبان، 9 صبح 

میـدان 
امام حسین(ع)

 درد  ناشى از زخم معده مى تواند حتى به قفسه سینه 
و کمر نیز گسترش یابد. اگر زخم به دیواره روده هم 

گسترش یافته باشد، درد بیشترى اساس خواهید کرد. 
زخم ها مى توانند سوراخ هایى در دیواره معده ایجاد 

کنند و منجر به دردهاى ناگهانى و ...

«مراســم 13 آبان در اصفهان، امســال ساعت 
9 صبح در میدان امام حســین(ع) با ســخنرانى 
جانشین ســازمان بسیج کشــور و اجراى برنامه 
سازمان دانش آموزى با عنوان «حامالن قرآن» 
همراه بوده و در ادامه شرکت کنندگان در مراسم، 
مسیر میدان امام حســین(ع) تا چهارراه آمادگاه 
را به صورت راهپیمایــى طى مى کنند و قطعنامه 

سراسرى قرائت خواهد شد.»
مسئول شوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى استان 

اصفهان به همراه...
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لباس نظامیان عراقى در اصفهان تولید مى شود   لباس نظامیان عراقى در اصفهان تولید مى شود   
رئیس اتحادیه پارچه فروشان خبر داد رئیس اتحادیه پارچه فروشان خبر داد 
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رئیس اتاق اصناف اصفهان با اشاره به برخورد جدى با خاطیان:

آغاز توزیع
 سریال «کرگــدن»

 از امروز 

طارمى خیال ویلموتس را 
راحت کرد

مهدى طارمى که دچار مصدومیت شــده بود، به نوشــته رسانه هاى 
پرتغالى مى بایســت چند هفته را از روى سکوها دنبال مى کرد و خبر 
رســیده بود که او بازى تیم ملى مقابل عراق را هم از دســت داده اما

 تست هاى پزشکى نشان داد او مشکلى ندارد. مهاجم تیم ملى در بازى 
مقابل مورینسه از دقیقه 46 وارد زمین شد و...
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در صفحه 6 بخوانید

جزئیات مراسم روز ملى مبارزه با
 استکبار جهانى در اصفهان اعالم شد

مدیران استان 
رهبرى واحد در 
حوزه دیجیتال را 
مدنظر قرار دهند

در مراسم افتتاح نمایشگاه اتوکام 2019 عنوان شد

هزینه هاى میلیاردى براى خوردن کله پاچه!
آمارى عجیب از مصرف یک غذاى سنتى در ایران
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فرشـاد فرشـاد 
کمى نقره داغ شدکمى نقره داغ شد

مبلغ تضمین شرکت در موضوع مناقصهشماره مناقصه
شرایط و  الزامات ورود به مناقصهمناقصه (ریال)

احداث خط دو مداره کابلى 63 کیلوولت 980/1013
1/120/000/000 ریالچمران- شهدا (به طول تقریبى 5. 2 کیلومتر)

دارا بودن گواهینامه صالحیت 
پیمانکارى حداقل رتبه 5 نیرو صادره 

از سازمان برنامه و بودجه کشور

980/6004

ارزیابى توان تأمین کابل 63 کیلوولت با 
هادى آلومینیومى و سطح مقطع 1200 

میلیمتر  مربع و عایق XLPE براى تونل 
کابل زیرزمینى پاکدل- دانشگاه اصفهان و 

اسالم آباد- اقارب پرست

ـــــــــــــــ
پیشنهاد دهنده مى بایست سازنده 
داخلى کابل هاى موضوع فراخوان 

باشد

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله اي
 شماره  980/1013 (شماره 2098001188000045 در سامانه ستاد)

 و  فراخوان ارزیابى کیفى شماره 980/6004 
(شماره 2098001188000046 در سامانه ستاد)

روابط عمومی ش رکت برق منطقه اي اصفهان

 نوبت  دوم 

م الف: 638487

م الف: 647951

نوع تضمین شرکت در مناقصه: ضمانتنامه معتبر یا فیش واریز وجه نقد به شماره  شبا IR 330100004101101430230298  نزد بانک مرکزى 
با مبلغ فوق الذکر در وجه شرکت برق منطقه اى اصفهان

نحوه دریافت و تحویل اسناد مناقصه: کلیه مراحل برگزاري مناقصه از دریافت و تحویل اسناد تا مبادله قرارداد، با مراجعه به «سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت (ســتاد)» به آدرس www.setadiran.ir امکان پذیر خواهد بود. (اطالعات تماس «ســامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت (ستاد)» جهت انجام مراحل عضویت در سامانه و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی(توکن): مرکز تماس: 41934-021، دفتر ثبت نام: 

88969737 و 85193768-021. تماس با کارفرما، در صورت لزوم در ساعات اداري روزهاي کاري با شماره 031-36277687)
مهلت دریافت اسناد: از ساعت 10:00 صبح روز دوشنبه مورخ 1398/07/29 لغایت ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 1398/08/12

جلسه توجیهی و بازدید براى مناقصه شماره 980/1013: حضور نمایندگان مجاز شرکت ها (همراه با معرفی نامه) در جلسه توجیهی و بازدید 
که در روز یک شنبه مورخ 1398/08/19 ساعت 10:00 صبح در پست GIS چمران به آدرس اصفهان، خیابان کاوه، بعد از پل چمران؛ تشکیل 
می گردد، الزامی بوده و عدم حضور بمنزله انصراف از مناقصه خواهد بود. (شماره همراه آقاى توالیى جهت انجام هماهنگى براى شرکت در 

جلسه توجیهى: 09177313856)
مهلت و محل تحویل اسناد مناقصه و فراخوان: نسخه الکترونیکی کلیه مدارك و مستندات اسناد مناقصه بایستی حداکثـر تا ساعت 14:00 
روز دوشنبه مورخ 1398/08/27 در «سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) بارگذاري و نسخه فیزیکی آن در موعد مذکور به آدرس: 

اصفهان، خیابان چهارباغ باال، دبیرخانه شرکت برق منطقه اي اصفهان تحویل گردد.
زمان و محل بازگشایی پاکات مناقصه: ساعت 10:00 صبح روز سه شنبه مورخ 1398/08/28 -  سالن کمیسیون معامالت ساختمان معاونت 

مالی و پشتیبانی شرکت برق منطقه اي اصفهان
سایر شرایط مناقصه:

به پیشنهادهائی که فاقد سپرده یا امضاء، مشروط و مخدوش بوده و یا پس از انقضاء مدت مقرر در آگهی واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

ضمنا « می توانید این آگهی را در سایت هاي اینترنتی مشاهده کنید
www.setadiran.ir                                www.erec.co.ir

www.tavanir.org.ir                    http://iets.mporg.ir

شرکت مناقصه گزار: شرکت برق منطقه اي اصفهان

        حبیب قاسمى: شهردار شهرضا 

شهردارى ورنامخواســت به اســتناد مجوز شــماره 249 مورخ 
1398/07/28 شوراى اسالمى شهر در نظر دارد عملیات اجراى بلوك 
فرش پیاده رو خیابان شریعتى ورنامخواست را از طریق مناقصه عمومى 
اقدام نماید. لذا عالقمندان شرکت در مناقصه مى توانند جهت کسب 
اطالعات بیشتر و اخذ اسناد مناقصه تا تاریخ 1398/08/28 به واحد 

مالى شهردارى ورنامخواست مراجعه نمایند. 
تلفن تماس: 031-52251030

آگهى مناقصه
 اجراى بلوك فرش پیاده رو خیابان شریعتى ورنامخواست

م الف: 647967

علیرضا اطهرى فر- شهردار ورنامخواست 

نوبت اول
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یک کارشناس بازار مسکن گفت: حداقل تا سه سال آینده 
نمى توان انتظار تحول جدى در معامالت مسکن داشت و 

قیمت ها جهش نخواهد کرد.
ســلمان خادم المله اظهار کرد: در حــال حاضر عمده 
تقاضاى فعال در بازار مسکن، تقاضاى مصرفى است و 
سرمایه گذارى و سفته بازى چندان جواب نمى دهد. اینکه 
بازار مسکن بعد از دو افت ماهیانه با توقف کاهش قیمت 
و افزایش معامالت مواجه شد مى تواند به سیاست هاى 
انبســاطى دولت و بانک مســکن مربوط باشد که اثر 

کوچکى روى بازار مسکن گذاشت.
وى افزود: از سوى دیگر بازارهاى رقیب مثل طال، ارز و 

بورس با ثبات مواجه بودند که ترکیب این عوامل باعث 
اثرگذارى روى بازار مسکن شد. اما به طور کلى در حوزه 
مسکن تعادل عرضه و تقاضا برقرار نیست. طرف تقاضا با 
توجه به افزایش شدید قیمت ها به شدت تحت فشار است 
و به همین دلیل روال عادى و نرمال را در بازار مســکن 

شاهد نیستیم.
این کارشناس بازار مســکن گفت: تا زمانى که تکلیف 
متغیرهاى اثرگذار بر بازار مســکن معلوم شود شرایط 
رکودى در بازار مسکن ماندگار خواهد بود. ممکن است 
تحرکات کوچکى مثل آنچه در مهر ماه اتفاق افتاد روى 

دهد اما رونق ایجاد نخواهد شد. 

فرمانده کل ســپاه در حاشــیه دیدار با مردم روستاى 
جارو شهرستان اشــتهارد که در این شهرستان برگزار 
شد با اشــاره به اینکه آمریکا، اســرائیل، سعودى ها و  
انگلیس تنها دشمنان ملت ایران  نیســتند، بلکه فقر و 
محرومیت دشمن ماســت، متذکر شد:  وقتى این همه 
انسان عاشق در کشور داریم که حماسه اربعین را خلق 
مى کنند و با این همه انســان هاى عاشــق و پاى کار 
نباید در این کشور ایرا ن فقیر، محروم و بیمارى وجود 

داشته باشد.
سردار سرلشکر پاسدار حسین ســالمى با بیان اینکه 
ایران محور وحدت و پیروى از والیت و رهبرى است که 

این موهبت بى نظیر الهى اســت، تصریح کرد: رهبرى 
معظم انقالب یک موهبت الهى است که خداوند به این 
کشور اعطا کرده و او ما را براى جنگ با فقر فرمان داده 
 و دغدغه ایشان آرامش، عزت، شرف و آبروى این مردم 
است و امنیت و پیشــرفت مردم دغدغه رهبرى معظم 

انقالب است.
فرمانده کل سپاه با بیان اینکه ایران در شرایط سخت 
تحریمى در حال پیشرفت و توسعه است، تصریح کرد: 
در این شــرایط نیروگاه ، پاالیشــگاه ها و سدها ایران  
ساخته شده و بهتر از کشــورهاى ثروتمند است  و این 

پیشرفت با حرکت ما تداوم مى یابد.

چرا همچنان مسکن
در سرباالیى گرانى است؟

دستور فرمانده کل قوا به 
سپاه براى محرومیت زدایى 

چرا افخمى «سن پترزبورگ» 
را نمى سازد

 سینما روزان| بهروز افخمــى درباره 
ساخت پروژه «ســن پترزبورگ» که گفته بود با 
توجه به گران شدن فیلمنامه نویس و بازیگر آن 
احتمال ساخت قسمت دوم آن وجود ندارد، توضیح 
داد: فقط این نیســت. من اساسًا یک قاعده براى 
خودم دارم و هیچوقت حاضر نشدم فیلمى بسازم 
که دستمزد بازیگرش از دستمزد خودم بیشتر باشد. 
بازیگرانى که خود من باعث موفقیتشان شده ام 
شده در فیلمى دستمزدى پیشنهاد کرده اند که با 
دستمزد من برابر یا از آن باالتر بوده و همانجا اخراج 
شــده اند. کارگردانى که براى خودش شخصیت 

داشته باشد اینگونه است.

بارش عجیب تگرگ در کویر
  ایرنا | بارش نخســتین تگــرگ پاییزى 
امسال، شامگاه چهارشنبه هفته گذشته ابوزیدآباد و 
برخى نقاط دیگر از شهرستان کویرى آران وبیدگل 
را ســفیدپوش کرد. رئیــس اداره هواشناســى 
شهرستان کاشان بیان کرد: احتمال بارش تگرگ 
و باران رگبارى در مناطــق مختلف آران وبیدگل 

پیش بینى و اعالم شده بود.

واردات 153 ُتن مداد نوکى
آمار مقدماتى گمرك از تجارت   میزان |
خارجى 12 ماهه سال 97 نشان مى دهد که در این 
مدت بیش از 153 ُتن مداد هاى خودکار یا نوکى 
وارد ایران شده است. بر اساس واردات این حجم 
مداد هاى خودکار یا نوکى به کشور بالغ بر هشت 
میلیارد و 235 میلیون تومان در آمار گمرك به ثبت 
رسیده است. مداد هاى خودکار یا نوکى از ده کشور 
جهان از جمله ترکیه، کره، چین، ژاپن و سوئیس 
وارد ایران شده اما بیشترین واردات از کشور چین 

بوده است.

آخرین آمار مهاجران داخلى 
 میزان | طبق آخرین اطالعات درگاه ملى 
آمار کشور بالغ بر پنج میلیون و 534 هزار و 666 
نفر تعداد کل مهاجرت هاى داخلى بین سال هاى 
85 تا 90 در کشور است که 65 درصد از این میزان 
مربوط به مهاجرت هاى شــهر به شهر است. 13 
درصد از افراد ذکر شده از روستا به شهر، 7 درصد 
از روستا به روســتا و 15 درصد از شهر به روستا 

مهاجرت داشته اند.

سلطان جاده ها 
جاذبه گردشگرى شد!

نیســان آبى، خودروى محبوب   چمدان|
ایرانى ها تبدیل به جاذبه گردشــگرى شده است. 
نیسان آبى یکى از خودروهاى عجیب جاده هاى 
ایران اســت که دهه هاســت در جاده ها فعالیت 
مى کند و بخش مهمى از حمــل و نقل کاالها را 
برعهده دارد. نیسان آبى در بخشى از کشور تبدیل 
به یک خــودروى ویژه شــده و فرهنگ خاصى 
را براى خود ایجاد کرده اســت. ایــن خودروى 
خاص ایرانى به تازگى مورد عالقه گردشــگران 
تیزبین و عالقه مند به عکاســى قرار گرفته است 
و با آن عکس مى گیرند. عکس هاى متعددى از 
گردشگران در کنار یا نشسته در پشته این خودرو 

قابل جستجو در فضاى مجازى است.

چرا فحاشى زیاد شده است؟
امان   ا... قرایى مقدم، جامعه شــناس،   برنا|
در رابطه با رواج فحاشى در مأل عام گفت: اصوًال 
ژاژخایى، بدگویى و حرف هاى نامربوط در تاریخ 
ما ســابقه طوالنى دارد. به عنوان مثال از گذشته 
نیز شاعرانى بودند که کسانى را مورد هجمه قرار 
مى دادند و ژاژخایى مى کردند. این جامعه شناس 
عنوان کرد: با فشــارهاى اقتصادى بر مردم این 
شــیوه رفتارى برخى از افراد در جامعه بیشــتر 

مى شود.

نگاه خاص روزنامه اصولگرا
 روزنامه جوان | یکــى از اهــداف اصلى 
کســانى که اصرار به حضور زنان در ورزشگاه دارند، 
دیده شدن تبلیغات بازرگانى دور زمین و روى لباس 
ورزشکاران توســط مخاطبان و مشــتریان اصلى 
تبلیغات است که زنان هســتند. براى اثبات ادعاى 
خود نیز نیازى به اضافه گویى نداریم و کافى اســت 
به تغییر جنس تبلیغات بازرگانى در ورزشگاه ها دقت 
کنید. درست همزمان با ورود زنان به ورزشگاه آزادى 
در جریان بازى ایران - کامبوج تبلیغ لوازم بهداشتى 
زنان در ورزشگاه براى اولین بار رقم خورد که تو خود 

حدیث مفصل بخوان از این تبلیغ!

جمعیت 500 میلیونى؟!
 ایلنا | معصومه آقاپــور علیشــاهى، عضو 
کمیســیون اقتصادى مجلس در واکنش به برخى 
اظهارات مبنى بر اینکه «کشور نه تنها مى تواند خود را 
اداره کند، بلکه 500  میلیون نفر را نیز مى تواند مدیریت 
کند» گفت: به هیچ عنوان امکان مدیریت این جمعیت 
در کشور وجود ندارد. من نمى توانم بفهمم بر اساس 
چه شــاخصه هایى این صحبت ها مطرح مى شود. 
منابع کشــور فقــط مى تواند پاســخگوى جمعیت
 صد میلیونى باشــد و نکته این اســت همین میزان 
جمعیت هم اگر رشــد اقتصادى تحقق نیابد، محقق 

نخواهد شد.

تکذیب یک شایعه 
 آفتاب  نیوز| دفتر ســخنگوى دولت اعالم 
کرد: بازهم خبرى نادرست درخصوص گرفتن مالیات 
از سود سپرده گذاران در برخى سایت ها و خبرگزارى ها 
منتشر و موجبات برخى نگرانى ها را فراهم کرد. هیچ 
تصمیمى در دولت و در وزارت اقتصاد در این خصوص 

اتخاذ نشده است. 

فرقى نمى کند
 رویداد24| حســن بیادى، فعال سیاســى 
اصولگرا در پاســخ به این پرســش که نامزد نشدن 
الریجانى در انتخابات به نفع اصولگرایان خواهد بود یا 
به ضرر آنها؟ ابراز عقیده کرد: با توجه به ساختار اشتباه 
انتخابات، فرقى نمى کند چه کسى رئیس مجلس و یا 
رئیس جمهور و یا شوراى شهر باشد. تا وقتى احزاب 
فراگیر سر کار نیاید و نظام انتخابات حزبى نشود، هر 
کسى براى هر پســت پارلمانى انتخاب شود، وضع 
همین است و با این پدیده روزمّرگى در مدیریت اجراى 
کشور و فساد خانمان برانداز ادارى نتیجه اى بهتر از 

این حاصل نخواهد شد.

کسى خبر از بیانیه ندارد
صــدور  دنبــال  بــه    دیده بان ایران| 
بیانیه اى از سوى جامعه مدرســین حوزه علمیه قم 
به امضاى آیت ا... محمد یزدى، دبیر کل این جامعه 
که در متن آن نســبت به حضور زنان در ورزشــگاه 
هشدارهایى داده شده بود، آیت ا... مقتدایى، مدرس 
حوزه علمیه قم و عضو جامعه مدرســین ضمن ابراز
بى اطالعــى از صدور ایــن بیانیه گفــت: «من در 
خصوص صدور بیانیه و محتــواى آن هیچ اطالعى 
ندارم. بعید مــى دانم بیانیه صادر شــده؛ اگر چیزى 
هم منتشر شده من ندیدم و اطالعى از محتواى آن 
ندارم.» تعدادى دیگر از اعضاى جامعه مدرسین حوزه 
علمیه قم هم در خصوص بیانیه منتشر شده و متن آن 

اظهار بى اطالعى کردند.

فساد، چوبى الى چرخ تولید
ســید ابراهیم رئیســى، رئیس قوه   جماران|
قضاییه طى بازدیدى از پیش اعالم نشده در کارخانه 
ماشــین ســازى تبریز  با تأکید بر اینکــه اعتقاد و 
باورمان این است که فســاد، چوبى الى چرخ تولید 
است، گفت: هرجا فساد وجود داشته باشد تولید کم 
رونق و یا تعطیل خواهد شــد و هر جا کــه مبارزه با 
فســاد صورت گرفت چرخ هاى تولید پر حرکت تر و

 پر رونق تر مى شود.

خبرخوان

همزمان با سالروز درگذشت قیصر امین پور، صدا و سیما 
شعرى جعلى را به او نسبت داد. روزنامه «خراسان»  در این 
باره نوشت: «گاهى گمان نمى کنى ولى خیلى بد مى شود! 
در سالروز درگذشت قیصر امین پور، اول صبح تلویزیون را 
روشن مى کنى؛ مى زنى شبکه 3 که در حال پخِش برنامه 
"سالم صبح به خیر" اســت و مى بینى در بخشى که به 
مناسبت درگذشت این شاعر بزرگ معاصر تهیه شده است، 
یک شعر جعلى که اتفاقاً از جعلیات مشهور هم هست، به 
نام او خوانده مى شود؛ شعرى که گوینده اى بااحساس آن 
را دکلمه مى کند و البه الى این همه احساس، کارشناسى 
هم درباره شعر و نگاه قیصر امین پور داد سخن مى دهد! باید 
از سازندگان این برنامه پرسید در میان اشعار ناب و دلنشین 
قیصر نتوانستید یک شعر انتخاب کنید که به شعرى جعلى 
رو آوردید؟ آن هم شعرى که تبلیغات و شفاف سازى زیادى 

درباره جعلى بودنش صورت گرفته است.»

در حالى که با پایــان گرفتن ایام ســوگوارى ماه هاى 
محرم و صفر و آغاز ماه ربیع االول، گروه ها و هنرمندان 
زیادى خــود را براى اجراهاى مختلف آمــاده کرده اند، 
خبرگزارى «مهر» وابسته به سازمان تبلیغات اسالمى 
در گزارشى، نسبت به قیمت گذارى بلیت بعضى از این 
برنامه ها انتقاد کرد. «مهر» نوشت: «نکته قابل تأملى 
که در ماه هاى اخیر به صورت مستمر از سوى تعدادى از 
رسانه ها انعکاس داده شده، بحث پرچالش تعیین قیمت 
بلیت کنســرت ها و اجراهاى زنده است که هنوز مرجع 
مشخصى درباره نحوه قیمت گذارى آن، که بعضاً افزایش 

زیادى نیز داشــته اند، توضیح کارشناسى و منطقى ارائه 
نکرده است. چه بسا وقت آن رسیده مجامع صنفى چون 
خانه موسیقى و مجمع صنفى ناشران موسیقى با برپایى 
جلسات مختلف با مدیران دولتى به اساسنامه قانونمندى 
درباره قیمت گذارى بلیت کنسرت ها دست پیدا کنند تا 
حداقل مخاطبان در مواجهه با قیمت هاى نجومى برخى 
از برنامه ها که بعضاً  به 300 هزار تومان نیز رســیده، به 
شرایط منطقى ترى دست پیدا کنند. به طور مثال برگزارى 
کنسرت خنده هنرمندى چون حسن ریوندى که اکنون 
تبدیل به یکى از ســتاره هاى فضاى مجــازى و حوزه 

استندآپ کمدى شده چه هزینه هایى دارد که قیمت بلیت 
برخى از صندلى هاى آن به مرز 300 هزار تومان برسد؟» «اوگو باردى»، یک استاد دانشگاه ایتالیایى که در زمینه 

تحقیقات زیســت محیطى و آب کار مى کنــد، اخیراً به 
همراه همسرش سفر یک هفته اى به ایران داشته و نتایج 
مشاهدات از ایران را به رشته تحریر درآورده است. بخشى 
از مشاهدات این استاد شیمى دانشگاه فلورانس ایتالیا به 
زمان حضــورش در مقابل منزل حســن روحانى، رئیس 
جمهور کشورمان مربوط مى شود که به خواندنش مى ارزد: 
«براى یک خارجى ممکن اســت تشــخیص تنش هاى 
اجتماعى زیرپوستى مشکل باشد اما آنچه مى توانم بگویم 
این است که در تهران برخالف بسیارى از شهرهاى غربى 
هیچ وضعیت و کنترل امنیتى سنگینى ندیدیم. ما حتى از 
جلوى محل ســکونت رئیس جمهورى (حسن روحانى) 
در یک ساختمان منطقه شــمالى تهران رد شدیم. به  نظر 
مى رســید امنیت اقامتگاه رئیس جمهورى ایران فقط با 
تعدادى پلیس که در اطراف ساختمان مستقر هستند تأمین 
مى شود. البته ممکن است اقدامات امنیتى غیرقابل مشاهده 
دیگرى نیز در این مکان وجود داشته باشد که براى ما قابل 
تشــخیص نبود. اما نکته چشــمگیر این است که به نظر 

مى رسد در حوزه امنیتى نگرانى جدى ندارند.»

سایت آمارى و غیردولتى فهرستى از گران ترین کشورهاى 
جهان براى زندگى را منتشر کرده است. این آمار بر اساس 
اطالعات سال 2019 تهیه شده  است. شاخص هاى در نظر 
گرفته شده در این فهرست در مقایســه با شهر نیویورك 
است، به این معنى که براى شــهر نیویورك عدد 100 در 
نظر گرفته شده  اســت و براى مثال اگر شاخص اجاره در 
شهرى 120 است نشان مى دهد که به طور متوسط   در آن 

شهر اجاره خانه 20 درصد گران تر از شهر نیویورك است.
در این جدول جزایر کیمن که جزئــى از قلمرو حکومتى 
بریتانیاست با عدد 141 در جایگاه گران ترین کشور دنیا قرار 
گرفته  است و رتبه دوم را هم جزایر برمودا جزئى از قلمرو 
بریتانیا در اختیار دارد. ارزان ترین کشــور دنیا در این طبقه 
بندى پاکستان است که هزینه هاى زندگى در آن 18 درصد 

نیویورك برآورد مى شود.
اما ایران با داشــتن عدد 41/30 در شــاخص هزینه هاى 
زندگى در جایگاه هشتاد و سومین کشــور گران دنیا قرار 
دارد به این معنا که هزینه هاى زندگى در ایران 58/7 درصد 
از نیویورك ارزان تر اســت اما قدرت خرید مردم در ایران
 بر اساس این شاخص 25/95 درصد مردم نیویورك است. 
همین مسئله باعث شده  ایران با داشتن هزینه هاى زندگى 
کمتر از عربستان و آفریقاى جنوبى در فهرست ارزان ترین 
کشورها نباشد. در آســیا هم ایران از نظر شاخص هزینه 
زندگى در رتبه 21، پس از برونئى و پیش از چین قرار دارد. 

گران ترین کشور آسیا ژاپن است.

کارگردان «سال دوم دانشــکده من» در گفتگویى که 
روزنامه «ایران» بــا او انجام داد دربــاره برنامه حضور 
مسعود فراستى در برنامه «هفت» گفت: «به نظرم باید 
نقدهاى او را شنید و ما مى توانیم هر چیزى را که دوست 
نداریم، نشنویم. من مى گویم که ما هم در فیلم هاى مان 
دیالوگ هایى همراه با فحاشى داریم که توسط کاراکترها 
بیان مى شود. کاراکتر فراستى هم این گونه است. به نظر 
من نباید به فراستى ایراد گرفت. فراستى منتقد فیلم من 
هم بوده است. وقتى از شخصیت پردازى و کاراکترهاى 
فیلم صحبــت مى کند کامًال گوش مى دهــم اما وقتى 
همه مرا زیر ســئوال مى برد، دیگر گــوش نمى کنم و 

صحبت هایش را فراموش مى کنم. خیلى جالب است که 
او در حال حاضر فیلم ها را براى تماشاگر، هم نقد و هم 
بازى مى کند! به نظر من باید او را پذیرفت و بهتر اســت 
در فکر حذف فراستى نباشیم. اما آنجایى عملکرد آقاى 
فراستى بد است که او فیلمسازهاى جوان ما را در مقابل 
"جان فورد"  تحقیر مى کند. این اشتباه محض است، چون 
زمان جان فورد، قابلیت هاى ســینما تازه داشت کشف 
مى شد. آن زمان با امروز، که شگفت زده کردن مخاطب 
کار به شدت سختى اســت، تفاوت دارد. با وجود این، باز 
هم تأکید مى کنم که ما باید روحیه نقدپذیرى خودمان را 

تربیت و تقویت کنیم.»

نگاهى به عددهاى مربوط به مصرف کله  پاچه نشــان 
از یک آمار عجیب درباره مصــرف روزانه این خوراکى 

محبوب دارد.
خیلى ها مى گویند از عزیزترین و لذیذترین غذاهایى است 
که مى شود تصور کرد. ظاهرش شاید کمى «گول زنک» 
باشــد اما پولى که برایش باید بدهید کم نیســت. یک 
چیزى در حدود 150 تــا 200 هزار تومــان براى یک 
دســت کله پاچه. خیلى ها هم ترجیح مى دهند تنها پاچه 

یا آب مغز بخورند.
کمى قبل بود که یک آمار نشان مى داد، ایرانى ها نزدیک 
به 15 هزار دست کله پاچه در روز مصرف مى کنند. البته 
شاید این رقم یک عدد حداکثرى باشد اما مى تواند مبناى 
یک دودوتاچهارتاى آمارى باشد. اگر همین رقم را مالك 
قرار دهیم، یعنى در طول ســال نزدیک به 5/5 میلیون 

دست کله پاچه مصرف مى شود.
اما قیمت هر یک دست کله پاچه چقدر است؟ قیمت ها 
نشان مى دهد که یک دست کله پاچه بین 150 تا 200 
هزار تومان هزینه دارد. اگر قیمــت حداقلى 150 هزار 
تومانى را در نظر بگیریم و تنها در یک روز، همان 15 هزار 
دست کله پاچه مصرف شود، هر روز 2/2 میلیارد تومان 
پول براى کله پاچه خرج مى شود. یعنى 66 میلیارد تومان 
در ماه. همین رقم در سال، چیزى در حدود 792 میلیارد 
تومان مى شود. شاید باورش سخت باشد اما با این ارقام 
مى توان گفت که ایرانى ها چیزى در حدود 792 میلیارد 

تومان در سال پول براى کله پاچه مى دهند.
قیمت کله پاچه هر ســال با توجه به قیمت گوشــت، 

تغییر مى کند. مثًال قیمت یک دســت کله پاچه کامل 
طى یک ســال از صد به 150 و برخى مواقع تا 200 هزار 

تومان رســیده که یک افزایش قیمت حدود دو برابر را 
نشان مى دهد.

آمارى عجیب از مصرف یک غذاى سنتى در ایران

هزینه هاى میلیاردى براى خوردن کله پاچه!

روایت استاد ایتالیایى از 
وضعیت امنیتى

 مقابل خانه روحانى

شعرى جعلى که در صداوسیما 
به نام «قیصر» خوانده شد!

انتقاد یک خبرگزارى پرنفوذ از قیمت بلیت برنامه حسن ریوندى

300 هزار تومان بدهید و بخندید!

فراستى فیلم ها را براى تماشاگر، هم نقد و هم بازى مى کند!

طبق نظر ســنجى هاى صورت گرفته در ماه هاى اخیر 
طیف حامیان دولــت در صورت مشــارکت حداکثرى 
مردم داراى بیشترین شانس براى کسب کرسى ریاست 

جمهورى در سال 1400 هستند. 
شــرایط البتــه در حال حاضــر متفاوت اســت، طبق 
نظرســنجى ها، در حال حاضر بســیارى از مردم براى 
شرکت در انتخابات تصمیم نگرفته اند و با این وضعیت 
این اصولگرایان هستند که مى توانند با تکیه بر رأى سنتى 
خود انتخابات را برنده شــوند. این وضعیت قطعًا پایدار 
نیست و شــرایط در فاصله نزدیک به یک و نیم سال تا 

انتخابات تغییر خواهد کرد.
محمدجــواد ظریــف و محمدجــواد آذرى جهرمى، 
محبوب ترین چهره هــاى اصالح طلبان و اعتدالگرایان 
هســتند و اصولگرایان هم در پیشــانى خــود محمود 
احمدى نــژاد و محمدباقــر قالیباف را مى بیننــد. البته 
قاسم ســلیمانى به عنوان چهره اى فراجناحى در همه 
نظرسنجى ها بیشــترین محبوبیت را دارد ولى حضور او 
در انتخابات تقریبًا بعید است و به همین دلیل از فهرست 

کاندیداهاى احتمالى حذف شده است. محمدجواد ظریف 
هم کــه در رده دوم قرار دارد اعالم کــرده در انتخابات 
پیش رو شــرکت نخواهد کرد کمااینکه احتمال حضور 
محمود احمدى نژاد در رقابت انتخاباتى سال 1400 تقریبًا 
بعید است و با توجه به رد صالحیت او در انتخابات 1396، 

احمدى نژاد را نیز باید از دور خارج کرد.
نظرسنجى ها نشــان مى دهد بین جوانان، محمدجواد 
آذرى جهرمى در صورت کاندیداتورى و تأیید صالحیت 
بیشــترین محبوبیت را دارد و رقبــاى احتمالى او مثل 
مهرداد بذرپاش فاصله بسیارى با او دارند. اینکه این دو 
نفر کاندیدا مى شــوند یا نه و در صورت کاندیداتورى آیا 
احراز صالحیت خواهند شد یا نه، هم بحث دیگرى است. 
البته رأ ى منفى آذر جهرمى بیشتر از مهرداد بذرپاش است 
ولى فاصله میزان محبوبیت به قدرى زیاد است که بعید به 
نظر مى رسد در صورت کاندیداتورى همزمان این فاصله 
جبران شود. این شرایط البته در سال 1399 تغییر خواهد 
کرد و با توجه به شرایط کشــور ممکن است نظر مردم 

نسبت به افراد مختلف تغییر کند.

چه کسانى براى ریاست جمهورى 1400
 شانس بیشترى دارند؟

یک مقایسه
 بین ایران و نیویورك
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بهسازى شبکه هاى برق 
بویین میاندشت

بیش از 100 کیلومتر از شـبکه برق رسـانى شهرستان 
بویین میاندشت با افزون بر 20 میلیارد ریال هزینه اصالح 
و بهسـازى شـد. نادر نجارى، مدیر امور برق شهرستان 
بویین میاندشـت گفت: در زمینه توسـعه شبکه برق نیز 
حدود 40 کیلومتر شـبکه فشار متوسـط وضعیف براى 
260 مشترك جدید ساخته و 800 دستگاه چراغ روشنایى 
در سطح معابر و خیابان هاى شـهرها و روستاى منطقه 

تعمیر و نصب شد.

دلیل تأخیر
 در مرمت یک امامزاده

حجت االسالم عباس نصیراالسالمى، رئیس اوقاف 
گلپایگان گفت: امسال در اثر بارش هاى بهارى براى 
دومین مرحله گنبد و سقف آسـتان امامزاده هفده تن 
دچار ریزش شـده که دلیـل آن عدم نظـارت میراث 
فرهنگى در هنگام ساخت گنبد و اسـتفاده از مصالح 
آجر 2 سانتى به جاى 7 سانتى در سال 94 است. وى 
افزود: تابستان امسال قرار بود گنبد امامزاده هفده تن 
مرمت و بازسـازى شـود اما به دلیل معطل ماندن در 
انتخاب پیمانـکار و نامه نگارى  بین اوقـاف و میراث 

فرهنگى استان کاربازسازى گنبد به تعویق افتاد.

کاهش 42 درصدى حوادث 
مدیرکل مدیریـت بحران اسـتاندارى اصفهان گفت: با 
تالش، همکارى و هماهنگى نهادهاى مختلف، حوادث 
شهرى در استان اصفهان 42 درصد کاهش یافته است. 
منصـور شیشـه فروش اظهار کـرد: اسـتان اصفهان در 
مدیریت بحران جانشین تهران و معین هشت استان در 
کشور است که در فروردین امسال خدمات و فعالیت هاى 
زیادى در بخش هاى مختلف در اسـتان هاى سـیل زده 

انجام داده است.

دستگیرى سارق حرفه اى 
کابل هاى مخابراتى 

جانشـین فرمانـده انتظامـى کاشـان گفـت: مأمـوران 
کالنترى 12 ولى عصر (عج) این شهرستان موفق شدند 
سارق حرفه اى کابل هاى مخابراتى سطح شهر کاشان 
را شناسایى و داخل مخفیگاهش دستگیر کنند. سرهنگ 
پاسدار على قربانى افزود: متهم جوان در بازجویى هاى 
کارآگاهان پلیس آگاهى کاشـان در ابتـدا منکر هرگونه 
جرمى بود ولى وقتى با مدارك و شـواهد مواجه شـد به 
21 مورد سـرقت از کابل هاى مخابراتى در سطح شهر 

کاشان اعتراف کرد.

رتبه اول نطنز در برداشت 
زعفران

حسـین یزدانمهر، رئیس اداره میـراث فرهنگى نطنز با 
بیان اینکه بیـش از 1000 کیلوگرم زعفـران در منطقه 
طرقرود برداشت مى شـود، گفت: شهرستان نطنز رتبه 
اول در برداشـت این محصول را در اسـتان اصفهان به 
خود اختصاص داده است. او گفت: شهر تاریخى طرقرود 
آثار تاریخى و جاذبه هاى طبیعى متعددى همچون قلعه 
تاریخـى، بافـت و خانه هـاى تاریخى، مسـجد جامع و 

دریاچه هاى فصلى دارد.

بهره بردارى از 2 طرح تولیدى 
بهره بـردارى از 2 طـرح اقتصادى شـامل دامدارى 
صنعتى و پرورش شـتر مرغ روز پنج شنبه با حضور 
مدیرعامل صندوق کارآفرینى امید کشـور و استان 
و جمعى از مسـئوالن اصفهـان در روسـتاى مهیار 
شهرستان شهرضا آغاز شد. احسان مهدوى هزاوه، 
مدیرعامل صندوق کارآفرینى امید استان اصفهان 
در حاشـیه بهره بـردارى این طـرح ها گفـت:  این 
صندوق بـراى راه انـدازى طرح تولیـدى دامدارى 
صنعتى ده میلیارد ریال اعتبار و پرورش شترمرغ نیز 
دو میلیارد و 500 میلیون ریال تسهیالت اشتغالزایى 
از محل منابع صندوق توسـعه ملـى پرداخت کرده 

است.

خبر

رئیس دفتر تبلیغات اسالمى شــعبه اصفهان گفت: آنچه 
براى گام دوم انقالب اســالمى ضرورت دارد کتاب خواهد 
بود و علت آن هم ملزوم بودن کتاب براى تمدن ســازى 

محسوب مى شود.  
حجت االســالم محمد قطبى در نشســت علمى کتاب و 
گام دوم انقالب اظهار کرد: کتاب حلقه وصل بین نسل ها 
و مهمترین عامل مؤثر در تمدن سازى است، هیچ تمدنى 

بدون کتاب ایجاد نشده و دوام پیدا نکرد.
رئیس دفتر تبلیغات اســالمى حوزه علمیه قم شعبه استان 
اصفهان با بیان اینکه توسعه دانش، نقش دیگر کتاب است 
تصریح  کرد: مخازن بزرگ علمى به دست بشر داده مى شود 

که براى توسعه آن دانش، افراد زیادى تالش مى کنند؛ کتاب 
در نقش ترویج دانش و فرهنــگ و معرفت قرار مى گیرد و 

محملى براى ترویج یافته هاست.
رئیس دفتر تبلیغات اسالمى شعبه اصفهان ضمن اشاره به 
اینکه آنچه براى گام دوم انقالب اسالمى ضرورت دارد کتاب 
اســت و علت آن هم ملزوم بودن کتاب براى تمدن سازى 
محسوب مى شود، تأکید کرد: باید با خالقیت و نوآفرینى و 
استراژیک جدید، کتاب را به متن زندگى نسل آینده برسانیم.
به گزارش «صاحب نیوز»، در حاشیه این مراسم از هشت 
کتاب در حــوزه قرآن و نظام اخالقى قــرآن دفتر تبلیغات 

اسالمى اصفهان رونمایى شد.

نخستین کارگاه آموزشى آشنایى با نرم افزار رصد مأموران 
قرائت کنتور در آبفاى استان اصفهان برگزار شد.

در این کارگاه آموزشــى که در محل مجتمع آموزشــى و 
پژوهشى صنعت آب و برق برگزار شد صد نفر از کنتورخوانان 
ادارات آب و فاضالب مناطق شــش گانه شــهر اصفهان 
و شهرضا حضور داشــتند. با بهره گیرى از نرم افزار رصد 
مأموران قرائت کنتور، ساعت شروع و پایان قرائت کنتور، 
مسیر حرکت کنتورخوان و تعداد کنتورهاى قرائت شده یا 

در انتظار قرائت به صورت برخط قابل رصد و ردیابى است.
 در نخســتین کارگاه آموزشى آشــنایى با نرم افزار رصد 
مأموران قرائت کنتور آبفاى اســتان اصفهان، شــرکت 

کنندگان به مدت هشت ساعت با مباحثى همچون کارکرد 
نرم افــزار رصد مأمــوران و گزارش هاى حاصــل از آن، 
روش هاى صحیح جمع آورى، درج یا اصالح شماره تلفن 
همراه مشــترکین و مراحل مختلف حذف قبض کاغذى 
آب بها آشنا شدند. تدریس این دوره آموزشى را رحمت ا... 
آقابابایى و مسعود باقرى از حوزه خدمات مشترکین و درآمد 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان بر عهده داشتند.
با عملیاتى شدن استفاده از نرم افزار رصد مأموران قرائت 
کنتور در سایر ادارات آبفاى مناطق خودگردان، این کارگاه 
آموزشى براى همه کنتورخوان هاى آب در سراسر استان 

برگزار مى شود.

آشنایى 100 کنتورخوان 
با نرم افزار رصد

کتاب، ضرورتى براى گام دوم 
انقالب

معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناورى اطالعات 
با چیدن روبــان مخصوص، درهاى بیســت و پنجمین 
نمایشگاه کامپیوتر، اتوماسیون ادارى، مخابرات و نوآفرین 
«اتوکام 2019» را به روى عالقه مندان گشــود تا این 
نمایشگاه تا 12 آبان ماه سال جارى (فردا) هر روز از ساعت 

10 صبح تا 7 شب، پذیراى بازدیدکنندگان باشد.
معاون وزیر و رئیس سازمان فناورى اطالعات کشور در 
آیین گشایش بیست و پنجمین نمایشگاه اتوکام 2019 
در اصفهان با قدردانى از تــالش برگزارکنندگان گفت: 
در سال گذشته، رشــد اقتصادى منفى 4/9 درصد، رشد 
صنعت منفى 9/6 درصد، رشد اقتصادى بدون نفت منفى 
2/4 درصد، رشد کشاورزى منفى 1/5 درصد و رشد حوزه 
خدمات در کشــور حدود صفر بود ولى در همین شرایط، 
ما در حــوزه IT، 6/4 درصد رشــد و در ارتباطات 1/7 
درصد رشد داشــتیم. بنابراین مى توان گفت این بخش 
مى تواند براى مردم امیدبخش باشد. این در حالى است 

که همچنان IT از نظر بودجه در آخرین رتبه قرار دارد.
امیر ناظمى مى گوید: از کل ارتباطات در بخش اشتغال در 
سال گذشته 92 درصد منابع به کشاورزى و صنعت داده 
شد و 8 درصد به خدمات اختصاص داشت که کمتر از 2 
درصد به بخش IT داده شــده است و نتیجه اینکه رشد 
حاصل شده در IT در سال 97، مرهون تالش بى وقفه 

همکاران است.
وى ورود بازیگران جدید در عرصه IT و تولید محصول، 
کمک شرکت هایى در حوزه IT به صنایع قدیمى براى 
بهره ورى بیشتر از طریق اتوماســیون و راهیابى صنایع 
خاص در زنجیره تأمین را از عوامل رشــد IT برشمرد 
و افزود: صنایع قدیمى باید به ســوى نوآورى بروند و به 
تکنولوژى هاى جدید روى خوش نشان دهند که در غیر 

این صورت سرنوشت خوبى نخواهند داشت.
رئیس سازمان نظام صنفى رایانه اى کشور هم با معرفى 

اجمالى این سازمان گفت: سازمان نظام صنفى رایانه اى 
کشور در سال 1384 تشکیل شــد و اکنون در 30 استان 
کشور، 17 هزار عضو دارد و استان اصفهان با 600 عضو، 

دومین استان است که بیشترین عضو را دارد.
محمدباقر اثنى عشرى با بیان اینکه در سال 1360، تمام 
شــرکت هاى خارجى در حوزه IT کشــورمان را ترك 
کرده و تاکنون بازنگشته اند، افزود: اعضاى فعال بخش 
خصوصى و مشارکت مردم در تصمیم سازى ها موجب شد 
تا همه مسائل در حوزه IT در حد قابل قبول و مطابق با 
استانداردهاى جهانى را خود ایرانیان ایجاد کنند که امروز 

نیز استفاده مى شود.
وى از رشــد 17 درصدى IT در 40 سال اخیر در کشور 
خبر داد و گفت: برآورد اقتصاد دیجیتال در سال 2025 در 
ایران معادل 117 میلیارد دالر اســت که در این راستا ما 
برنامه تحول راهبردى بیستون را با هدف دو برابر کردن 
بازار تعریف و توسعه از استان ها آغاز مى کنیم و در استان 

اصفهان طرح آمایشى به مراحل اجرا نزدیک شده است.
رئیس ســازمان نظام صنفى رایانه اى کشور اظهار کرد: 
استان اصفهان 16 درصد تولید ناخالص ملى، 70 درصد 
تولید فوالد، 60 درصد تولید طال و 50 درصد تولید سنگ 
کشور را داراست و مزیت هاى فرهنگى، تاریخى و البته 
موقعیت جغرافیایى مناسبى دارد، ولى متأسفانه در کشور 
مقام پنجم در نرخ بیکارى را داراست. این در حالى است 
که ظرفیت استان براى توسعه IT ظرفیت بسیار خوبى 
است و استان اصفهان در کافه بازار و در توسعه نرم افزار 

رتبه دوم را به خود اختصاص داده است.
وى از مدیران اســتانى خواست تا براى تحول دیجیتال، 
رهبرى واحد و یکپارچه تحول در حوزه دیجیتال را مدنظر 
قرار دهند و از مسئوالن و مردم نیز تقاضا کرد از بیست و 

پنجمین نمایشگاه اتوکام بازدید کنند.
مدیرعامل شــرکت نمایشــگاه هاى بین المللى استان 
اصفهان نیز، این نمایشگاه را از قدیمى ترین نمایشگاه هاى 

استان دانست و گفت: این نمایشگاه از پرمخاطب ترین 
نمایشگاه ها به خاطر شرکت هاى معتبر در حوزه IT به 
شمار مى رود و از جایگاه ویژه اى در کشور برخوردار است.

على یارمحمدیان افزود: ظرفیت بسیار باالى اصفهان در 
حوزه IT و ICT سبب شد نمایشگاه اتوکام اصفهان از 
برترین نمایشگاه هاى سطح کشور باشد. وى ارائه آخرین 
توانمندى ها و دستاوردها، افزایش تولید و صادرات دانش 

و... را از اهداف برگزارى این نمایشگاه اعالم کرد.
رئیس سازمان نظام صنفى رایانه اى استان اصفهان هم 
گفت: شوراى سیاستگذارى بیست و پنجمین نمایشگاه 
اتوکام 2019 امســال با بهره گیــرى از تفکر جمعى و 
همکارى همه ذینفعان توانســته نمایشگاه خوبى را برپا 

کند.
محمد اطــرج اظهار کــرد: این نمایشــگاه بــا 180 
مشــارکت کننده در 9000 مترمربع فضاى نمایشگاهى 
و اســتارتاپ ها در حوزه هاى مختلف تولید محتوا، شهر 

هوشمند و... برپا شده است.
وى خاطرنشــان کرد: طرح دو برابرسازى گردش مالى 
این صنعت با عنوان «بیســتون» رونمایى و در راستاى 
فعال سازى برش استانى نیز دوگام برداشته مى شود که 
گام اول صنعت نســاجى باید 25 درصد اشتغال استان را 
پوشــش دهد که این مهم با نگاه نو در طراحى، زنجیره 
تأمین مواد و... مى تواند حل شــود و در گام دوم در حوزه 

اقتصاد دیجیتال باید در حوزه خدمات برداشته شود. 
در آیین گشایش این رویداد، رئیس اتاق بازرگانى، صنایع، 
معادن و کشــاورزى اصفهان هم اقتصــاد مقاومتى را 
اقتصادى دانامحــور، درون زا و مردمى خواند و گفت: راه 

گریزى جز پرداختن به اقتصاد مقاومتى وجود ندارد.
مسعود گلشــیرازى افزود: ارتباط صنعت و شرکت هاى 
دانش بنیــان باید همــواره مــورد توجه قــرار گیرد و 
با زیرســاخت هاى الزم باید ســاختار مدیریتى، دولت 

الکترونیک و... مهیا شود.

در مراسم افتتاح نمایشگاه اتوکام 2019 عنوان شد

مدیران استان، رهبرى واحد در حوزه دیجیتال را مدنظر قرار دهند

رئیس اتحادیه صنف مشــاوران امالك اصفهان گفت: 
تاکنون گزارشى درباره اجاره ساعتى یا روزانه منازل مبله 
به مشترى هاى مشکوك به بازرسى اصناف ارجاع داده 
نشده است و در صورت شناسایى خاطیان به صورت جدى 

با آنها برخورد خواهد شد.
رسول جهانگیرى در گفتگو با «ایمنا» در پاسخ به نحوه 
فعالیت، اجــاره دهندگان منازل مبله ســاعتى و روزانه، 
اظهار کرد: هــر گونه اجاره منازل در غیــر از بازه زمانى 
بیش از یکســال به غیر از مواردى که صاحبخانه تمایل 
به تعمیر منزل و یا ساختمان هاى مسکونى دارد، ممنوع 
است. وى افزود: قرارداد اجاره تحت عنوان یک ساعتى، 
یک روزه، هفتگى و ماهانه نداریم و با خاطیان به شدت 

برخورد مى شود.
رئیس اتحادیه صنف مشــاوران امالك اصفهان با بیان 
اینکه تاکنون مورد صنفى در این باره گزارش نشده است، 
خاطر نشان کرد: بازرسى اصناف با دقت واحدهاى صنفى 
مربوط به حوزه مسکن را زیر نظر دارد و تاکنون گزارشى 
پیرامون اجاره منازل مبله به صورت ساعتى به این مرکز 
ارجاع نشده است؛ در صورتى که مردم شاهد شکل گیرى 
چنین قراردادها و اجاره نامه هایى هستند و متوجه تعویض 
اجاره نشینان یک منزل به صورت روزانه مى شوند، موارد 
را به اطالع بازرسى اصناف و واحد بازرسى اتحادیه صنف 

مشاوران امالك برسانند.
جهانگیرى اضافه کرد: دســتورالعمل اجرایى با در نظر 
گرفتن خطوط قرمز و نحــوه برخورد با خاطیان این جرم 
به همه واحدهاى صنفى مشاوره امالك در سراسر استان 
اصفهان ارسال شده و بى شک مشاوران امالك نقشى در 

شکل گیرى این بخش از معامالت پنهان ندارند.
رئیس اتحادیه صنف مشاوران امالك اصفهان با اشاره 
به سابقه فرهنگى و تمدن اسالمى اصفهان در حوزه هاى 
مختلف ، تصریح کرد: موضوعاتى همچون اجاره منازل 
به صورت ســاعتى در اســتان اصفهان مــوردى یافت 
مى شود اما مشکالت اینچنینى بیشتر در پایتخت و سایر 

شهرهاست.
جهانگیرى افزود: تبلیــغ براى چنین اجاره هایى، بیشــتر 
در فضاى مجازى و بســترهاى غیر امن اینترنتى صورت 
مى گیرد. دستگاه هاى امنیتى و نیروهاى انتظامى همچون 
پلیس اماکن در نظارت این حوزه فعال هســتند و مردم مى 
توانند جرائمى از این دست را به آنها گزارش کنند. وى یادآور 
شد: اجاره منازل و ســوئیت هاى مبله در ایام نوروز با اجاره 
ساعتى منازل و اتاق هاى مســکونى، متفاوت است و اجاره 
دهندگان سوئیت و منزل مسکونى در ایام نوروز نیز تنها 20 
روز براى عقد قراردادهاى اینچنینى فرصت دارند و پس از آن 

این عمل غیرقانونى محسوب مى شود.

رئیس اتاق اصناف اصفهان با اشاره به برخورد جدى با خاطیان:

اجاره نشینى ساعتى و روزانه ممنوع است

ساسان اکبرزاده

فرمانده انتظامى استان اصفهان از کشف بیش از 1000 
کیلوگرم مــواد مخدر و دســتگیرى 166 قاچاقچى در 

عملیات ظفر 87 در استان اصفهان خبر داد.
ســردار معصوم بیگى گفت: در عملیات ظفر 87 با سه 

هدف تشدید کنترل محورهاى مواصالتى و پاکسازى 
نقاط آلوده به جرم مواد مخدر و برخورد با خرده فروشان 
و معتادان بیش از1880 کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف 
و 166 قاچاقچى نیز در این رابطه دستگیر شدند. وى با 
بیان اینکه با انجام این عملیات ســه باند تهیه و توزیع 
مواد مخدر هم شناســایى و منهدم شد، افزود: با تالش 
مأموران پلیس 49 دستگاه خودرو از قاچاقچیان کشف 

و توقیف شد.
فرمانده انتظامى استان اصفهان با اشاره به اینکه از ابتداى 
سال تا کنون بیش از 2000 طرح پاکسازى در استان و 
نقاط آلوده در محورهاى مواصالتى اجرا شــده گفت: 
حدود 800 دســتگاه خودرو حمل و توزیع مواد مخدر از 

قاچاقچیان کشف و توقیف شده است.

کشف 1000 کیلو انواع مواد مخدر در اصفهان

رئیس اتحادیه پارچه فروشان اصفهان گفت: کلیه لباس 
نظامیان عراق و کلیه لباس هاى بخش بیمارســتانى 
کشور در اصفهان تولید مى شود و باید به سمتى پیش 
رویم که لباس و پوشش کشورمان را خودمان طراحى 

کنیم.
احمد تقى زاده در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در صنعت 
نســاجى و پارچه در ســال هاى دور اصفهان در رتبه 
نخست دنیا قرار داشته و بیش از هشت کارخانه بسیار 
توانمند در اصفهان در حال فعالیت بوده اند و حتى پوشش 
سایر کشورها را نیز تأمین مى کردیم. وى تصریح کرد: 
متأسفانه با ورود تکنولوژى، بســیارى از فعالیت هاى 

صنعتى در کشور ایران به فراموشى سپرده شد.
رئیس اتحادیه پارچه فروشان اصفهان با اشاره به اینکه 
تولید محتوا و ایده ها بایــد از طراحان و تولیدکنندگان 

پارچه خواسته شود تا با توجه به نیازسنجى، تولید پارچه 
حاصل شود، خاطرنشان کرد: باید با تولید محتواى خوب 
و نیازسنجى مناسب از تولیدکنندگان پارچه به سمتى 
پیش رویم که طراحى مد و لباس نیز از کشور ایران به 

سایر کشورها گسترش پیدا کند.
وى گفت: به عنوان مثال کلیه لباس نظامیان عراق و 
کلیه لباس هاى بخش بیمارستانى کشور در اصفهان 
تولید مى شود و باید به ســمتى پیش رویم که لباس و 

پوشش کشورمان را خودمان طراحى کنیم.
تقــى زاده در بخش دیگرى از ســخنانش به موضوع 
واردات پارچه از سایر کشورها اشاره و بیان کرد: تنها در 
پارچه هاى پوششى بانوان ورود پارچه به کشور صورت 
مى گیرد اما در سایر بخش ها پارچه  به صورت انحصارى 

در کشور تولید مى شود.

لباس نظامیان عراقى در اصفهان تولید مى شود

مدیر حفظ نباتات اداره جهاد کشاورزى استان اصفهان 
با بیان اینکه آفت خراط به درختان گردو، سیب، گالبى، 
به، بیدمشک، نارون و بید استان خسارت هایى وارد کرده 
است، گفت: در استان اصفهان 4000 هکتار باغ درخت 
گردو بوده که 200 هکتار آن در دهاقان است ومتأسفانه 

بخش بزرگى از آن دچار آفت خراط شده است.
حســنعلى رحیمى با بیان اینکه این آفت همه گیر شده 
و تاکنون تنها در باغات پنج شهرســتان اصفهان رخنه 
نکرده اســت، اعالم کرد: مبارزه با آفــت خراط در هر 
هکتار، 16 میلیون تومان هزینه در بر دارد که اســتان 
40 درصد آن را پرداخت مى کند. وى افزود: با استفاده 
از تله هاى چســب دار، همه مناطق داراى درخت گردو 
شهرســتان باید ردیابى شــود و درختانى که بیشترین 
خسارت را دیده اند اگر قطع شوند از تنه  آنها براى تهیه 

زغال استفاده مى شود. رحیمى از بى توجهى و همکارى 
نکردن برخى کشاورزان براى مبارزه با این آفت گالیه 
کرد و گفت: کسانى که تمایل به همکارى ندارند باید از 
طریق گفتگو به میدان آیند در غیر این صورت از طریق 

مراجع قضایى اقدام مى شود.

حمله گسترده آفت به باغات گردوى اصفهان 

معاون اجتماعى بهزیستى اصفهان با بیان اینکه 3800 
خانواده در اصفهان متقاضى فرزندخواندگى هســتند، 
گفت: بیشتر افراد متقاضى سرپرستى نوزاد دختر هستند 

و همین باعث انتظار چندساله آنها شده است.
مجتبى ناجى در گفتگو با «مهر» با اشاره به اینکه بالغ 
بر 480 کودك و نوجوان بى سرپرست و بدسرپرست در 
38 مرکز شبانه روزى نگهدارى از کودکان بى سرپرست 
و یا بدسرپرســت معروف به «خانه» زندگى مى کنند، 
اظهار کرد: بالغ بر 75 درصد کودکان بدسرپرست از والد 
یا والدین معتاد رنج مى برند و به این علت به این مراکز 
سپرده شده اند؛ با بهبودى والدین در مراکز تخصصى 

مددکارى و روانشناختى کودکان بدسرپرست به خانواده 
زیستى شان برمى گردند.

معاون اجتماعى اداره کل بهزیستى استان اصفهان با 
اشاره به وجود کودکان والدینى که به حبس ابد محکوم 
شدند و هیچ گونه راهى براى بازگشــت به خانواده را 
ندارند، ادامه داد: این کودکان به  مراکز «شبه خانواده» 
که از امکانات رفاهى و تفریحى برخوردار هستند واگذار 
مى شوند و چنانچه زوجینى درخواست فرزندخواندگى 
داشتند، این کودکان در اولویت واگذارى «امین موقت» 
و یا دائم به این متقاضیان هســتند. وى با اعالم اینکه 
در هشت ماه ســال جارى 3800 زوج اعالم آمادگى 

براى فرزندخواندگى داشتند، تصریح کرد: در شش ماه 
ابتداى سال 65 کودك به صورت موقت و سه کودك به 

صورت دائم واگذار شدند.
ناجى با اشاره به اینکه کودکان با هویت نامشخص و یا 
با نواقص عضوى در اولویت واگذارى دائم به متقاضیان 
فرزندخواندگى هستند، اظهار کرد: واگذارى کودکانى 
که به ســن بلوغ رسیدند رضایت شــخص کودك را 
هم مى طلبد اما کودکان زیر 12 ســال با تشــخیص 
قانونگذار واگذار مى شوند. وى افزود: متقاضیان تمایل 
به فرزندخواندگى نــوزاد دختر دارند براى همین مدت 

انتظار آنها گاهى به چندسال هم مى رسد.

3800 خانواده در اصفهان متقاضى فرزندخواندگى هستند
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آغاز توزیع
 سریال 
«کرگدن»
 از امروز 

سریال «ایل دا» به کارگردانى راما قویدل و تهیه کنندگى سید علیرضا سبط احمدى از مرداد ماه امسال مقابل 
دوربین رفت و تصویربردارى این سریال این روزها در طبیعت زیباى استان لرستان ادامه دارد.

درحالى که تصویربردارى سریال «ایل دا» تقریباً به نیمه رسیده است اما بارش باران و وضعیت آب و هوایى 
نامناسب شرایط دشوارى را براى عوامل این سریال رقم زده است و دشوارى هایى در ضبط سکانس هاى 

خارجى به وجود آورده است.
«ایل دا» سریالى با بستر تاریخى است که به نویسندگى نوشین پیرحیاتى در حوزه دفاع مقدس مقابل دوربین 
رفت و اگر شرایط جوى مشکل ساز نشود مراحل تصویربردارى این سریال با روند سریع ترى پیش خواهد 
رفت. «ایل دا» سریالى در حوزه دفاع مقدس است که رشــادت زنان و مردان عشایر و مرزنشین کشور در 

سال هاى 58 و 59 را به تصویر مى کشد.
مجید مظفرى، پوریا پورسرخ، فاطمه گودرزى، خسرو شهراز، على دهکردى، جعفر دهقان، کاظم هژیر آزاد، 
کورش سلیمانى و... در سریال «ایل دا» به ایفاى نقش مى پردازند. این  سریال سال آینده و همزمان با سالگرد 

حماسه دفاع مقدس روى آنتن تلویزیون خواهد رفت.

شاید یکى از سئواالت همیشگى که مردم و یا خبرنگار ها از بازیگران 
مى پرسند، این باشد که بزرگ ترین پشیمانى آنها چیست؟ جواب این 
سئوال اغلب مى تواند بسیار شگفت آور باشد. سایت «ایندیپندنت» 
بازیگرانى را که از نقش هاى بزرگى که قبًال بازى کرده اند پشیمان 

هستند معرفى کرده است که در ادامه با برخى از آنها آشنا مى شوید.

برد پیت- «متعلق به شیطان»
شــاید فیلم هاى زیادى باشــند که «برد پیت» بخواهد از بازى در 
آنها پشیمان باشد اما خود او در سال 1997 در مورد فیلم «متعلق به 
شیطان» به عنوان پشیمانى بزرگ خود صحبت کرد و معتقد بود که 
این فیلم یک فاجعه است. او مى گفت حتى اگر بتوان اسم آن را فیلم 

گذاشت، بدترین نوعى است که تا به حال دیده است.

سیلوستر استالونه - «ایست وگرنه مادر شلیک مى کند»
یکى از بازیگران مشهور هالیوود «سیلوســتر استالونه» است که با 
فیلم هاى «رمبو» و «راکى» به یاد ماندنى شده است. او در سال 1992 
یک فیلم کمدى پلیسى بازى کرد و وقتى از او در مورد این فیلم سئوال 
شد، گفت: «حتى اگر تولیدات فضایى ها را هم حساب کنیم، شاید یکى 

از بدترین فیلم ها در منظومه شمسى باشد.»

جرج کلونى - «بتمن»
«مایکل کیتون»، «کریســتین بیل»، «بن افلک» و «آدام وست» 
افرادى هستند که در لباس «بتمن» نقش آفرینى کرده اند، اما تنها 
«جرج کلونى» از نقش آفرینى در آن پشــیمان است. او مى گوید به 
نظرش این مجموعه سینمایى را تخریب کرده است و در مود نقشش 
هم معتقد است که فکر مى کرده نتیجه کار مثبت خواهد شد اما این 

گونه نبود.

مگان فاکس - «تبدیل شوندگان»
مجموعه فیلم هــاى «تبدیل شــوندگان» میلیارد هــا دالر فروش 
داشته اند، اما مورد توجه منتقدان قرار نگرفت و حتى «مگان فاکس»، 
بازیگر این فیلم هم معتقد است که این فیلم بازیگرى ضعیفى داشته و از 
قبول آن پشیمان است. او همچنین معتقد بود کارگردان فیلم سر صحنه 

مثل «هیتلر» رفتار مى کرده و کار کردن با او یک کابوس بوده است.

دنیل کریگ- «جیمز باند»
زمانى هیچکس مطمئن نبود که «دنیل کریگ» براى نقش آفرینى 
در «جیمز باند 25» باز خواهد گشــت. او در هشت فیلم از مجموعه 
«جیمز باند» بازى کرده بود اما در پایان قســمت ششم از این نقش 

خسته شد و به «گاردین» گفت: همیشــه از جیمز باند متنفر بودم، 
دوست دارم او را بُکشم. البته دستمزد باالیى که به وى پیشنهاد شد او 

را باز در لباس «مأمور 007» نگه داشت.

جسیکا آلبا - «چهار شگفت انگیز»
در حالى که در سال هاى اخیر فیلم هاى ابَرقهرمانى مدعیان اسکار 
هم هستند («پلنگ سیاه»)، زمانى بود که این فیلم ها اعتبار زیادى 
نداشتند و «جسیکا آلبا» شاید اولین نفرى بود که نقش ابرقهرمانى زن 
را بازى کرده است. اما این تجربه باعث شده بود که او تصمیم بگیرد 
به طور کلى بازیگرى را کنار بگذارد. او هم اعالم کرد که از نقش خود 

در این فیلم متنفر است.

کیت وینسلت - «تایتانیک»
 «کیت وینسلت» بیشتر از اینکه از نقش خود در «تایتانیک» پشیمان 
باشــد، دوســت دارد آن را دوباره بازى کند تا نقص هاى زیاد آن را 
برطرف کنــد. او مى گوید لهجه آمریکایــى او در این فیلم افتضاح 
است و دوست ندارد آن را بشــنود و به همین دلیل معتقد است اگر 
بخواهد به عقــب برگردد، این نقــش را طور دیگــرى ایفا خواهد

 کرد.

7 بازیگر هالیوود که از نقش هاى خود پشیمان هستند 

 از
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ساخت سریال «ایل دا» به کجا رسید؟

فصل دوم مسابقه استعدادیابى «عصر جدید» به زودى 
آغاز مى شود. مسابقه استعدادیابى «عصر جدید» سال 
گذشــته روى آنتن رفت و با استقبال خوب مخاطبان 

مواجه شد.
اما هفته گذشــته در صفحه مجازى ایــن برنامه به 
مخاطبان عالقه مند اعالم شــد: «از بین شما کسى 
هست که استعدادى داشــته باشه؟ صحنه فصل دوم 

"عصر جدید" منتظر شماست.»
به این ترتیب به نظرمى رسد آغاز پیش تولید فصل دوم 

«عصر جدید» به زودى کلید مى خورد.
در فصل اول «عصر جدیــد» فاطمه عبادى (هنرمند 
نقاش با شن)، محمد زارع (آکروبات کار)، پارسا خائف 
(خواننده نوجوان)، ســعید فتحى روشن (شعبده باز و 
منتالیست) و گروه دختران نینجا (هنر هاى رزمى) به 
ترتیب نفرات اول تا پنجم این رقابت تلویزیونى شدند.

برنامه تلویزیونى «عصر جدید» با رویکرد استعدادیابى 
در زمینه هاى هنرى، ورزشى و سرگرمى تولید مى شود. 
فصل اول این مســابقه تلویزیونى با اجراى احســان 
علیخانى و داورى رؤ یا نونهالى، آریا عظیمى نژاد، بشیر 

حسینى و امین حیایى روى آنتن رفت.

قســمت دوم فیلم «چند مى گیرى گریــه کنى؟» با 
کارگردانى على توکل نیا ساخته مى شود. 

«اشــپیتیم آرفى» که به انگیزه فوتبال بازى کردن به 
ایران آمد و بازیگر شــد هم در این اثر سینمایى کنار 
حمید لوالیى بازى مى کند.  داستان فصل دوم این فیلم 
از جایى آغاز مى شود که فرزند مرحوم «شایسته» براى 
فروش امالك پدرش به ایران مــى آید. در این میان 
وکیل مدافع خانواده در حضور پسران و دختر «شایسته» 

براى اولین بار وصیت موکلش را مى خواند.
قســمت اول این فیلم در ســال 1384  با بازى الناز 
شاکردوســت، منوچهر نــوذرى، ابوالفضل پورعرب، 
شهرام حقیقت دوست و حمید لوالیى به نمایش درآمد.
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ازیگر هالیوود که از نقش هاى خو

سریال «کرگدن» به کارگردانى کیارش اســدى زاده و تهیه کنندگى صادق یارى سریال جدید شبکه نمایش خانگى است که 
انتشار آن در نمایش خانگى از امروز آغاز شد. این سریال جدید با بازى بازیگران سرشناس سینما و داستانى متفاوت به نمایش 

خانگى مى آید.
«کرگدن» سریالى به نویسندگى مشترك مهرداد کورش و على اصغرى در ژانر اکشن و اجتماعى است و روایت دنیاى ترسناك 

آدم هاى پیچیده و مبهم و آینه تمام نماى حقیقت پنهان پشت هر واقعه اى است.
در خالصه داستان سریال «کرگدن» آمده است: «پنج جوان، به واسطه مهارت هایشــان وارد چالش کرگدن مى شوند و این 
سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیاى بزرگ و پر قدرت طراحى شده است و ماجراهاى 

غیر قابل پیش بینى را رقم مى زنند.»
مصطفى زمانى، سارا بهرامى، ستاره پسیانى، پانته آ پناهى ها، شــراره دولت آبادى، پوریا رحیمى سام، مجید آقاکریمى، محمد 
امین، هدى زین العابدین، کاظم سیاحى، بانیپال شومون، نادر فالح، معصومه قاسمى پور، الهام کردا و مهدى کوشکى در سریال 

«کرگدن» به ایفاى نقش پرداختند.
سریال «کرگدن» شنبه ها در نمایش خانگى توزیع مى  شود.

«کیانو ریوز»، ستاره سرشناس هالیوودى که این روزها 
به علت خبرهاى ساخت قسمت چهارم «ماتریکس» به 
شدت خبرساز شده است، گذشته اى سخت و پر تنش 
را پشت سر گذاشــته اســت. در واقع کیانو ریوز براى 
رسیدن به شرایط فعلى دوران بســیار سختى را پشت 

سر گذاشته است.
 کیانو ریوز در ســال 1964 در بیروت لبنان متولد شد، 
جایى که والدینش، «پاتریشــیا تیلور» (انگلیسى تبار) 
و پدرش «ســاموئل نورلین ریوز» (اهل هاوایى با تبار 

چینى) یکدیگر را مالقات کرده بودند.
وقتى کیانو فقط سه ساله بود، ساموئل آنها را ترك کرد. 
از آن به بعد، پاتریشیا (مادر کیانو) به عنوان یک طراح مد 
شروع به کار کرد و خانواده به هاوایى، استرالیا، نیویورك 
و کانادا نقل مکان کردند. کیانو ریوز در دوران کودکى و 
نوجوانى به دلیل کوچ هاى متعدد در مدارس و مؤسسات 
مختلفى ثبت نام کرد. کیانو هرگز به عنوان یک دانش 
آموز خوب و درسخوان شناســایى نشد. اما او به عنوان 
یک بازیکن درخشان هاکى روى یخ در کالجى در تورنتو 

مورد توجه قرار گرفت.
هنگامى که 17 ساله بود، بدون مدرك دبیرستان را ترك 
کرد و به لس آنجلس نقل مکان کرد. در آنجا در کالیفرنیا 
ابتدا در اپیزودى از سریال «Hangin» شروع به کار 
کرد و سپس در چندین آگهى تلویزیونى ظاهر شد. اولین 
بارى که وى در یک فیلم استودیویى ظاهر شد درسال 

1986 بود.
در سال 1998، کیانو ریوز با «جنیفر سایم»، که دستیار 
«دیوید لینچ» بود، مالقات کرد. آشنایى که زندگى او را 
متحول کرد. در 24 دسامبر سال 1999 ، نوزاد نارس آنها 
به دنیا آمد و از دست رفت. این تراژدى رابطه آنها را تحت 
تأثیر قرار داد. این زوج نتوانستند بر غم و اندوه خود غلبه 
کنند و خیلى زود روابطشان شکسته شد. بدبختى ها به 
پایان نرسید. چرا که یکسال و نیم بعد، نامزد کیانو هنگام 
بازگشت از مهمانى در یک سانحه رانندگى در سن 28 

سالگى درگذشت.
در ســال 2006 ، کیانو به مجلــه «Parade» گفت 
که این وقایع غم انگیز زندگى او را نشــانه رفته است. 
او گفت:«غم و اندوه تغییر مى کنــد اما هرگز به پایان 
نمى رسد. مردم تصورى غلط دارند که مى توانند با آن 
مقابله کنند اما آنها اشــتباه مى کنند. وقتى افرادى که 

دوستشان دارید از بین بروند، شما تنها هستید.»
در سال 1999 ، قبل از از دست دادن دخترش، کیانو ریوز 
فیلمبردارى «ماتریکــس» را آغاز کرده بود. او انتخاب 
اول براى بازى در این فیلم نبود اما به برترین ستاره این 
فیلم تبدیل شد و تا امروز نیز در فیلم  هاى قابل توجهى 

نقش آفرینى کرده است.

«کیانو ریوز»
 از گذشته اى سخت تا 

«ماتریکس 4»

فصل دوم «عصر جدید» 
به زودى آغاز مى شود

«چند مى گیرى گریه 
کنى؟» با «آرفى»!

«بنسو سورال»، «بوراك توزکوپاران» و «بوران کوزوم» بازیگران ترکیه اى به جمع بازیگران «مست 
عشق» به کارگردانى حسن فتحى اضافه شدند.

بنســو ســورال در نقش «مریم»، بوراك توزکوپاران در نقش «ســلطان ولد» و بوران کوزوم در نقش 
«عالءالدین» ایفاى نقش خواهند کرد.

تاکنون شهاب حسینى، پارســا پیروزفر، ابراهیم چلیکول، سلما ارگچ، هانده ارچل و حسام منظور جلوى 
دوربین رفته اند.

داستان فیلم «مست عشق»  همزمان با دوران زندگى موالنا و شمس تبریزى اتفاق مى افتد.

اضافه شدن 
3 بازیگر دیگر ترك به 

بنسو
عشق
بنســ
«عالء
تاکنون
دوربین
داستان

3 بازیگر دیگر ترك به 



ورزشورزش 05053614 سال  شانزدهمشنبه  11 آبان  ماه   1398

 استقاللى یا پرسپولیسى بودن؛ این موضوعى است که نه 
فقط در فوتبال بلکه در جامعه و برخى شهرها از جمله تهران 
از اهمیت زیادى برخوردار است. اینکه طرف مقابل طرفدار 
کدام یک از دو تیم پرطرفدار تهران باشــد و لذت بردن از 
تماشاى بازى کدام یک را به دیگرى ترجیح مى دهد؟ شاید 
خیلى وقت ها و در خیلى از محافل ورزشــى، بین بزرگ و 
کوچک، پیر و جوان اولین سئوالى که مطرح مى شود همین 
است که طرفدار کدام تیم هستى؟ استقالل یا پرسپولیس؟ 
این حساسیت چند برابر بیشتر در بطن خود فوتبال هم دیده 
مى شود. فوتبالى که این روزها در آن استقاللى یا پرسپولیسى 
بودن بین بازیکنان اهمیت زیادى دارد. مخصوصاً وقتى یک 

بازیکن از تیمى دیگر راهى یکى از دو تیم مى شود.

از همان چند سال پیش و وقتى که انتقال هاى جنجالى 
بیــن دو تیم دیده مى شــد تا همین روزها کــه خیلى از 
ســتاره هاى جدیدالورود در اولین اقدام در خصوص این 
مصاحبه مى کنند که از بچگى بــه تیمى که االن در آن 
حضور دارند عالقه داشتند و سعى مى کنند با همین تک 
جمله دل هواداران را به دســت بیاورند. این اتفاق زمانى 
رخ مى دهد که بازیکنان حس مى کنند طرفداران بیش 
از هرچیــزى روى چنین موضوعى تمرکز و حساســیت 
دارند. مخصوصًا وقتى که در فضاى مجازى همین بهانه 
کرى خوانى هاى هواداران دو تیم مى شود. همین چند روز 
پیش بود که سیاوش یزدانى و احمد نوراللهى در یک برنامه 
تلویزیونى کنار هم نشســتند و نوراللهى از حضور یزدانى 

در تمرینات پرسپولیس گفت. ولى در حال حاضر یزدانى 
براى استقالل بازى مى کند. یا اینکه کنعانى زادگان بعد 
از جدایى از پرسپولیس راهى استقالل شد و از عالقه اش 
به این تیم گفت. او االن دوباره به پرســپولیس برگشته 
و دوباره در خصوص عالقه فوق العــاده اش به این تیم 

صحبت کرده است.
فوتبال ایران همیشه از چنین حساســیت هایى پر بوده؛ 
اینکه بازیکنان فوتبال و تیم هاى استقالل و پرسپولیس 
به واســطه هواداران زیادى که آنها را حمایت مى کنند، 
ســعى مى کنند بیشــتر از هر چیزى در جهتى حرکت 
کنند که همان طرفداران بپســندد. اینکه چنین اتفاقى 
جنبه مثبت دارد و یا به کل اتفاقى منفى تلقى مى شــود 

چیزى است که نظرات مختلفى درباره آن وجود دارد. طى 
سال هاى اخیر بازیکنان زیادى بودند که عالوه بر صحبت 
درباره استقاللى یا پرسپولیسى بودن همیشه از این مایه 
گذاشتند که گاهى اوقات به خاطر عشق به هواداران قید 
پول را زدند و در تیمى که دوست داشتند بازى کردند. این 
اتفاق به خودى خود از نظر کسى بد نیست اما وقتى به قول 
معروف در فوتبال تبدیل به «شوآف» شود، کمى هواداران 
را عصبانى مى کند. هوادارانى که ترجیح مى دهند بازیکنى 
که در تیمشان بازى مى کند بیشتر از اینکه به فکر گذشته 
و استقاللى و پرسپولیسى بودن باشد؛ اتفاقًا پولش را هم 
تمام و کمال بگیرد اما در جــو این روزها فقط به عملکرد 

خودش فکر کند.

بى خیال «شو آف» باشید

بــا حضــور محمدحســن انصارى فرد در 
باشگاه پرسپولیس این باشگاه درگیر تغییر 
و تحوالت زیادى در بدنــه مدیریتى خود 
شده است. از زمانى که انصارى فرد بر روى 
صندلى مدیریتى قرمزهاى تهران نشست، 
شــاهد تغییراتــى در کادر روابط عمومى، 
معاونت اقتصادى، مشــاوران و... بوده ایم 
اما در این میان حواشى خاصى براى یکى از 

انتصاب هاى انصارى فرد ایجاد شده است.
یکى از کسانى که محمدحسن انصارى فرد 
با حضورش در باشــگاه پرســپولیس به او 
مسئولیت داده، فردى است که در دوره هاى 
مدیریت هاى اسبق باشگاه پرسپولیس در 
این باشگاه فعالیت داشته و بخاطر ابهامات 
و مشکالتى که آن زمان داشته، نهادهاى 
نظارتى گزارشــى را درباره این شخص و 
عملکرد پرابهام او تهیه و بــه قوه قضاییه 

ارسال کرده اند.
حاال خبر مى رســد با وجود اینکه این فرد 
دوباره در باشگاه پرســپولیس حکم به کار 
گرفته، شکایت مذکور همچنان در شعبه 2 
دادسراى فرهنگ و رسانه مفتوح و پرونده 
این فرد به عنوان متهم در جریان اســت. 
با این شــرایط باید منتظر ماند و دید که آیا 
تجدیدنظرى دربــاره ادامه فعالیت این فرد 
با باشگاه پرســپولیس صورت مى گیرد یا 
اینکــه مدیرعامل تازه نفس پرســپولیس 
تبعات ادامه فعالیت این شــخص را خواهد 
پذیرفت و با او و دردســرهایش همچنان 

ادامه خواهد داد؟ 

پرونده شکایت باشــگاه ذوب آهن از رضا شکارى به دلیل فسخ یک 
طرفه و انتقال به لیگ روسیه مراحل نهایى خود را سپرى 
مى کند و قرار است به زودى فیفا رأى قطعى خود را 
در این رابطه اعالم کند. باشگاه ذوب آهن با مدیر 
عامل وقت خود ســعید آذرى بعــد از انتقال غیر 
قانونى شکارى به باشــگاه روبین کازان به فیفا 
براى فســخ غیر مجاز و همچنین مطالبه حق 
آموزش این بازیکن شکایت کرده است. طبق 
آخرین اخبار بعد از مدت ها تالش تیم حقوقى 
باشگاه ذوب آهن و سعید آذرى، فیفا دفاعیه 
وکیل ایتالیایى این باشــگاه اصفهانى را در 
خصوص بحث حق رشــد اعالم وصول و 
پذیرفته است و براى تصمیم گیرى نهایى و 
اجرا به کمیته تعیین وضعیت فیفا ارجاع داده 
است. همچنین پیش از این موضوع فسخ غیر 
مجاز شــکارى بعد از بررسى به کمیته تعیین 
وضعیت فیفا ارسال شده است و باشگاه ذوب 

آهن باید منتظر ارسال رأى نهایى باشد.

آذرى حرفش را 
بر کرسى نشاند

سه روز پس از حضور فرشاد احمدزاده در کمیته انضباطى باشگاه پرسپولیس، 
مدیر حقوقى ســرخ ها خواجه وند که به همراه حمید جاسمیان و افشین 

پیروانى، اعضاى کمیته انضباطى هستند، تصمیم گرفتند تا 15 درصد از 
قرارداد فرشاد احمدزاده بخاطر رفتارهاى اخیر او کم کنند. از این مقدار 5 
درصد قطعى خواهد بود و 10 درصد تعلیقى. احمدزاده در ماه هاى اخیر 
به دلیل کارت قرمز و حکم کمیته انضباطى، چهار جلسه از همراهى تیم 
پرسپولیس محروم شد و همین موضوع سبب شد تا باشگاه پرسپولیس 

وى را به کمیته انضباطى احضار کند. 

فرشاد کمى نقره داغ شد

هنوز هم اخراج برانکو از االهلى عربســتان یک معمــاى بزرگ در 
فوتبال آسیاســت و کســى دقیقًا نمى تواند بفهمد چه اتفاقى رخ داد. 
برانکو هفته گذشته 21 میلیارد تومان طلبش از االهلى را یکجا دریافت 
کرد و البته جانشین او در نخستین تجربه اش، مقابل یک تیم ده نفره 
شکست خورد! در عین حال اگر شــایعات و قصه هاى عجیب را کنار 
بگذاریم، ظاهراً بزرگ ترین جرم برانکو شکست برابر الهالل در لیگ 
قهرمانان آسیا بوده است. برانکو بعد از آن بازى مدعى شد الهالل حریف 
فوق العاده قدرتمندى بود که به احتمال فراوان قهرمان امسال آسیا 
خواهد شد. شاید در ابتدا اینطور به نظر مى رسید که 
او دنبال توجیهى براى شکســت است اما 
الهالل در ادامه راه االتحاد و السد قطر 
را شکســت داد تا حاال در فینال به 
اوراداردز ژاپن رســیده باشد. به 
این ترتیب پیش بینى برانکو در 

آستانه تحقق است.

این پیش بینى در آستانه تحقق است

مهدى طارمى که دچار مصدومیت شــده بود، به نوشته رسانه هاى پرتغالى 
مى بایست چند هفته را از روى سکوها دنبال مى کرد و خبر رسیده بود که 

او بازى تیم ملى مقابل عراق را هم از دست داده اما تست هاى پزشکى 
نشان داد او مشکلى ندارد. مهاجم تیم ملى در بازى مقابل مورینسه از 
دقیقه 46 وارد زمین شد و توانست تک گل تیمش را به ثمر برساند. این 
گل بیشتر از هرکس مارك ویلموتس را خوشحال کرده است. تیم ملى 
پس از شکست مقابل بحرین شرایطش در گروه مقدماتى جام جهانى 
کمى خطرناك شــده و بازى مقابل عراق در بصره براى ایران حیاتى 

خواهد بود. حال طارمى با این گل به نوعى خیال ویلموتس را راحت کرده 
که مى تواند از او در این بازى استفاده کند.

طارمى خیال ویلموتس را راحت کرد

هفته گذشته امیررضا واعظ آشتیانى و على اکبر طاهرى 
مهمان برنامه «فوتبال برتر» و محمدحســین میثاقى 
بودند. بهانه دعوت از این دو نفر هم ماجراى جذب جونیور 
براندائو و مرور چگونگى جذب بازیکنانى از این دســت 
بود. اما مشخص نشد چرا دوســتان در این برنامه براى 
صحبت در این باره به سراغ این دو نفر رفته بودند. واعظ 
که سال هاســت در فوتبال ایران حضور ندارد و فقط هر 
چند روز یک بار علیه مدیران باشگاه استقالل مصاحبه 
مى کند. برایش هم فرقى ندارد که مدیر استقالل کیست 
و چگونه عمل مى کند. البته از حق نگذریم که او یکى از 
مدیران خوب استقالل در سال هاى گذشته بود اما اینکه 
از افتخارى و فتحى و افشارزاده و توفیقى و... بهتر باشى، 
خیلى امتیازى به حساب نمى آید! نکته عجیب تر اما دعوت 
از طاهرى بود. او در طول برنامه با اعتماد به نفس باالیى 
صحبت مى کرد و از اقدامات مثبت خودش در پرسپولیس 

حرف مى زد. حتى وقتى میثاقى اعالم کرد که قرارداد بشار 
رسن با پرسپولیس در دوره حمیدرضا گرشاسبى امضا شد، 
وسط صحبت او پرید و مدعى شد که بشار را او جذب کرده 
و با او توافق کرده بود و فقط امضاى قراردادش در دوره 
گرشاسبى انجام شد! او درباره جذب جونیور و بازیکنانى 
مثل او در فوتبال ایران هــم صحبت هاى انتقادى انجام 
داد اما سئوال از میثاقى این اســت که واقعًا کسى بهتر و 
مناســب تر از طاهرى براى حضور در چنین برنامه اى در 
فوتبال ایران وجود نداشت؟ آیا در این فوتبال با این عظمت 
و گستردگى، یکى مثل طاهرى باید بیاید و این مسئله را 
آسیب شناسى کند؟ عادالنه اگر بخواهیم قضاوت کنیم، 
شاید ایرج عرب صالحیت بیشترى براى حضور در این 
برنامه داشت. او اگر چه عامل اصلى جذب جونیور است اما 
گفته مى شود قراردادش را جورى بسته که مى شود آن را 
بدون ضرر و زیان مالى زیاد فسخ کرد اما انصافًا طاهرى 

چرا باید در این برنامه شرکت کند؟  جذب مهدى طارمى 
با جعِل تاریخ که در نهایت باعث محرومیت دو پنجره اى 
پرسپولیس از نقل و انتقاالت شد، شاهکار او و همکارانش 
بود و سئوال این است که با چنین کارنامه اى، چرا او باید 

دعوت شود و مدیریت دیگران را نقد کند؟

 لیونل مسى، ستاره آرژانتینى بارسلونا در بازى هفته گذشــته تیمش مقابل وایادولید ستاره میدان بود. او 
عالوه بر دو گلى که براى تیمش به ثمر رســاند، دو پاس گل هم داد تا نقش پررنگى در برد 5 بر یک آبى 
انارى ها مقابل وایادولید ایفا کند. حاال یکى مدیران ارشد وایادولید صحبت هاى جالبى را در مورد مسى بر 
زبان آورده و ستاره آرژانتینى بارسلونا را با بیمارى آبله مقایسه کرده و او را آبله اى دانسته که درمانى ندارد.

داوید اسپینار، یکى از مدیران ارشد وایادولید در پایان این بازى در کنفرانسى خبرى گفت: «مسى آبله است 
ولى هیچ واکسنى ندارد. او رونالدو نازاریوى برزیلى را تحسین مى کند و رونالدو که رئیس باشگاه ماست 
هم اخیراً گفته که مسى را تحسین مى کند. این یک احساس دوطرفه است. رونالدو مثل همه حیرت زده 
شده بود ولى از عملکردى که مسى در بازى مقابل تیم ما به نمایش گذاشت، 

حس تلخى داشت.»
البته ایــن اولین بار در کارنامه ورزشــى مســى نیســت که او 
به تنهایى یکه تاز صحنه فوتبالى اســت و دربــازى با وایادولید 
توانست پنجاهمین گلش رااز روى ضربه ایستگاهى به ثمر برساند. 
درپایان بــازى، آرتورو ویدال هم تیمى شــیلیایى مســى هم به 
تمجید ازاو پرداخــت و گفت: «ما هر روز مســى را مى بینیم و او 
هر روز با کیفیت فوتبالى اش ما را ســورپرایز مى کنــد. او واقعاً از 
سیاره دیگرى است. من هیچ کالمى درمورد لئو ندارم. او از دنیاى 
دیگرى آمده.» ارنستو والورده، ســرمربى باتجربه بارسا هم در 
تمجید از این ستاره آرژانتینى گفت: «دیگر چه مى توان 
در مورد مســى گفت؟ من واقعاً کلمه کــم آورده ام. 
مهارت هاى او قابل مقایسه با هیچ چیزى نیست. 
او مهــارت هایى دارد که هیــچ فرد دیگرى

آنها را ندارد.»

آبله اى است که واکسن ندارد!

متهم منصوب شد

امین رضایى، بازیکن 23 ســاله رایــکا بابل در 
هفته هاى اخیر عملکرد خوبى از خود به جا گذاشته 

است.
رضایى که ســابقه حضور در امید پرســپولیس، 
بزرگســاالن راه آهن و کارون اروند خرمشهر را 
هم در کارنامه دارد، در چهار هفته اخیر موفق شد 
دو گل براى رایکا به ثمر برساند و عنوان بهترین 
گلزن رایکا را تا این مقطع از فصل با دو گل به خود 

اختصاص دهد.

رضایى در هفته ششم و در شکست 2 بر یک تیمش 
برابر خوشه طالیى زننده تک گل رایکا بود، گلى 
که اگر در ادامه توسط صغیرى و غالمرضاپور پاسخ 
داده نمى شد، مى توانست موجب کسب نخستین 
پیروزى رایکا در لیگ دســته اول و باعث تاریخ 

سازى شود.
این بازیکن جوان در هفته نهم نیز در تقابل با علم 
و ادب تبریز که با شکست 2 بر یک تیمش خاتمه 
یافت، گل نخست و تســاوى بخش تیمش را در 

دقیقــه 59 وارد دروازه علــم و ادب کرد. گلى که 
البته 12 دقیقه بعد توســط فالحیان اثر خود را از 
دست داد و تأثیرى در جلوگیرى از شکست پسران 
بابل نداشت. همواره شاهد درخشش استعدادها در 
فوتبال مازندران و خصوصًا بابل بوده ایم و رضایى 
نیز جزو آن دسته بازیکنانى است که در بابل احیا 
شده است. باشگاه رایکا بابل سال اول حضورش 
در لیگ یک را تجربه مى کند و به دنبال حضور در 

سطح اول فوتبال کشور است.

بهتر از طاهرى سراغ نداشتى؟

4 جایزه، دســتاورد نمایندگان ایران در ســى و هفتمین 
جشنواره جهانى فیلم هاى ورزشى میالن بود.

بر این اساس «صفر تا سکو» به کارگردانى سحر مصیبى 
جایزه برگزیده بخش مســتند، «مســتطیل قرمز» به 
کارگردانى حسن و حسین صیدخانى جایزه برگزیده بخش 
بلند داستانى و «شــش خونه» به کارگردانى عباد ادیب 
پور جایزه برگزیده بخش کوتاه داستانى را کسب کردند؛ 
شبکه ورزش سیما هم در مراسمى جایزه ویژه سال 2019 
فدراسیون جهانى فیلم و تلویزیون ورزشى را دریافت کرد.

در مراسم اختتامیه ســى و هفتمین جشــنواره جهانى 
فیلم هاى ورزشى 2019 میالن ایتالیا که چهارشنبه شب 

(8 آبان 98) با حضــور مقامات دولتى و مطــرح ایتالیا از 
جمله معاون وزیر فرهنگ و گردشگرى، شهردار میالن، 
ورزشکاران بین المللى، هنرمندان و سینماگران برگزار شد، 
سه فیلم ایرانى به جمع شش فیلم برگزیده هر بخش راه 

یافتند و در آن بخش ها برگزیده شدند.
در این دوره 11 اثر از ایران در بخش هاى مختلف جشنواره 
میالن حضور داشت که براى نخســتین بار در چند دوره 
اخیر، چهار جایزه در بخش هــاى مختلف به نمایندگان 
ایران اعطا شد و این جهش بى سابقه اى در تاریخ برگزارى 
سى و هفت دوره جشنواره جهانى میالن براى نمایندگان 

ایران به شمار مى رود.

«صفر تا سکو» جایزه گرفت

رایکا استعداد رو کرد
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ابالغیه
شــماره: 139821702023006654- 98/8/4 نام و نام خانوادگى رســول لنجانیان نام 
پدر عبداله محل اقامت: مجهول المکان پیرو اخطاریه شــماره 3006654 مورخ 98/6/7 
در مورد افراز پالك ثبتى شماره 4930/1 واقع در بخش سه ثبت اصفهان به استناد ماده 5 
آئین نامه قانون افراز چنین اظهار نظر گردیده به لحاظ قانون و آئین نامه باستناد مواد 5 و 
6 آیین نامه قانون افراز و برابر نامه شماره 3/98/10047 مورخ مورخ 98/7/24 شهردارى 
منطقه یک اصفهان راى به رد درخواست افراز پالك فوق صادر لذا یک نسخه از فتوکپى 
صورت جلسه رد افراز جهت اطالع به پیوست مى باشد. مقتضى است ظرف مدت ده روز از 
تاریخ ابالغ چنانچه اعتراضى دارید وفق ماده 2 قانون افراز و فروش امالك مشاع به دادگاه 
شهرســتان مراجعه نمائید. م الف: 644112 صفایى نائینــى- رئیس ثبت منطقه مرکزى 

اصفهان  /8/161
مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنى)

شــماره آگهى: 139803902004000252 تاریخ آگهى: 1398/08/04 شماره پرونده: 
139304002004000640 آگهى مزایده پرونده اجرایى به شــماره بایگانى: 9302301، 
1) تمامى ششدانگ اعیانى پالك ثبتى ســه هزار و دویست و هشتاد و هفت اصلى از یک 
فرعى بانضمام قدرالسهم از داالن و مستراح اشــتراکى واقع در بخش یک ثبتى اصفهان 
که اسناد مالکیت آن در صفحات 680، 365، 683، 208 دفاتر 49، 74، 173، 74 به شماره 
هاى 2285، 10205، 30632، 10204 با شماره هاى چاپى 535267، 941927، 216296، 
941928 مقدار 14/4 حبه، 24 حبه، 4/8 حبه و 28/8 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ جمعًا 
72 حبه به نام خانم طاهره کدخدائى الیادرانى که حدود اربعه آن شماًال: به طول سه متر و 
هشتاد سانتى متر به دیوار اشتراکى با خانه 3287 شرقاً: به طول شانزده متر به دیوار اشتراکى 
با خانه قطعه اول افرازى جنوبًا: به طول چهارده متر و ده سانتى متر دیواریست به کوچه و 
غربًا: به طول پانزده متر و نیم به دیوار اشتراکى با خانه 3286. 2) پالك سه هزار و دویست 
و هشتاد و هفت که قسمتى از آن به شماره یک فرعى جدا شده بانضمام قدرالسهم از چهل 
و یک حبه و پنج بیستم حبه مشــاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ داالن و مستراح اشتراکى 
با خانه 3287/1 با حق المجرى از خانه 3290 با گواهــى به اینکه فوقانى باالخانه فوقانى 
داالن و مستراح مزبور راجع اســت به خانه 3277/1 مى باشــد واقع در بخش یک ثبتى 
اصفهان که اسناد مالکیت آن در صفحات 248 و 110 (نقل از صفحه 550) دفاتر امالك 
جلد 212 و 231 (نقل از دفتر 17) ذیل شــماره هاى 89755، 2285 و شماره هاى چاپى 
210564، 210565 مقدار سه دانگ ملکى خانم طاهره کدخدائى الیادرانى، در صفحه 452 
دفتر امالك جلد 67 ذیل شماره 8741 و شماره چاپى 063654 مقدار یک و نیم دانگ به نام 
آقاى امیرحسین مدنیان و یک و نیم دانگ به نامه سید متین مدنیان ثبت و صادر شده است 
به آدرس: اصفهان خیابان صارمیه (جهاد) کوى شکرشاد بن بست نیکو پالك 20، حقوق 
ارتفاقى (حق المجراى براى خانه 3277/1 و یــک میزاب براى خانه 3276 از مورد ثبت و 
حق المجراى از داالن اشــتراکى براى خانه 3277 گواهى شده) که حدود اربعه آن شماًال: 
به خانه هاى 3293 و 3294 دیوار فاصل اشتراکى است شرقًا: به خانه هاى 3290 و 3288 
دیوار فاصل اشتراکى است جنوبًا: اول دیوار و درب مورد ثبت است به داالن اشتراکى مزبور 
دوم در دو قسمت به خانه 3287/1 که قسمت اول قسمتى از شرق مجاور است دیوار فاصل 
اشتراکى است و غربًا: به خانه 3286 دیوار فاصل اشتراکى است که طبق گزارش کارشناس 
امور ثبتى به شــرح ذیل اعالم گردیده 1) حدود پالك 3287: شماًال: اول به خانه مجهول 
المالک 3294 دوم به خانه میرزا مهدى و غیره 3293 دیوارها اشــتراکى جنوبًا: دیواریست 
به کوچه منسده درب مدخل در این قســمت واقع است شرقًا: دو قسمت است اول به خانه 
استادعلى 3288 دوم به خانه محمدرضا خان 3290 دیوارها اشتراکى غربًا به خانه مجهول 
المالک 3286 دیوار اشتراکى. در سوابق ثبتى قیدى از مساحت نشده است و حدود اربعه فاقد 
ذکر طول و ابعاد است وضعیت اولیه کًال تغییر یافته و پالك تخریب شده است و با عنایت به 
اینکه پالکهاى مجاور نیز به همین نحو مى باشد تعیین مساحت مقدور نمى باشد. 2) حدود 
پالك3287/1 شماًال: بدیوار اشتراکى با خانه 3287 شرقًا اول بدیوار اشتراکى با خانه مزبور 
که قسمتى از شمال مجاور است دوم تحتانى در سه قسمت دیوار و درب مورد ثبت است به 
داالن و مستراح اشتراکى مزبور و فوقانى بدیوار اشتراکى با خانه 3287 جنوبًا: بکوچه غربًا: 
به خانه 3286 دیوار فاصل اشتراکى اســت. دوم حدود داالن و مستراح اشتراکى: شماًال: 
بدیوار و درب خانه 3287 شرقًا: بدیوار اشتراکى با خانه 3288 جنوبًا: بکوچه منسده غربًا: در 

سه قسمت بدیوار و درب خانه مورد ثبت. سپس ششدانگ پالك 3287/1 در اجراى رأى 
دادگاه و بموجب صورتمجلس افرازى شــماره 14799- 52/12/02 افراز و به دو قسمت 
شرقى و غربى درآمده است: 1) حدود ششدانگ خانه قطعه اول افرازى سمت شرق از خانه 
شماره 3287/1 بخش یک اصفهان: شماًال: بطول 3/95 متر به دیوار اشتراکى با خانه 3287 
شرقًا: اول بطول 5/80 متر به دیوار اشــتراکى با خانه 3287 (که قسمتى از جنوب مجاور 
است) توضیحًا در سند مالکیت اولیه قسمتى از شمال مجاور قید نموده است که اشتباه به 
نظر مى رسد- دوم بطول 10/40 متر تحتانى درب و دیواریست به داالن اشتراکى و فوقانى 
به دیوار اشتراکى با خانه 3288 سوم در دو قســمت که اول جنوبى است بطولهاى 0/90 
متر و 1/20 متر تحتانى دیواریست به مستراح اشــتراکى و فوقانى دیوار اشتراکى با خانه 
3287 جنوبًا: بطول 3 متر دیواریست به کوچه غربًا: بطول 16 متر بدیوار اشتراکى با قطعه 
دوم افرازى- حقوق ارتفاقى- حق المجرى براى خانــه 3288 از خانه مورد ثبت به داالن 
اشتراکى مزبور گواهى شده است و مساحت حدوداً 65 مترمربع مى باشد. 2) حدود ششدانگ 
انبار قطعه دوم افرازى از خانه 3287/1 بخش یک سمت غرب: شماًال: بطول 3/80 متر به 
دیوار اشتراکى با خانه 3287 شرقًا: بطول 16 متر بدیوار اشتراکى با خانه قطعه اول افرازى 
جنوبًا: بطول 4/10 متر دیواریست به کوچه غربًا: بطول 15/5 بدیوار اشتراکى با خانه 3286 
و مساحت حدوداً 62/20 مترمربع مى باشد که طبق نظریه کارشناسان رسمى دادگسترى 
1) پالك 3287 عبارت است از یک باب منزل مسکونى به متراژ 197/79 مترمربع عرصه و 
حدود 391/5 مترمربع اعیانى در سه طبقه (سه واحد مسکونى)، داراى اسکلت بتنى، سقف 
تیرچه بلوك، نماى داخلى سنگ، درب و پنجره هاى خارجى آلومینیوم، کف حیاط سنگ، 
راه پله و بدنه سنگ و نرده ها فلزى مى باشــد. واحد هاى مسکونى داراى دو اتاق خواب، 
کف سرامیک، دربهاى داخلى چوبى، دیوارها رنگ و نقاشى و قسمتى دیوارکوب، سرویس 
بهداشتى و آشپزخانه تا سقف کاشى، کابینت MDF، سیستم گرمایش بخارى و پکیج و 
سیستم سرمایش کولر و داراى انشعابات آب، گاز و برق و فاقد پارکینگ مسقف مى باشد. 
پالك 3287 داراى گواهى پایان ساختمان به شماره 1/92/22966 مورخ 1392/12/11، 
منطقه یک اصفهان و داراى پروانه ساختمانى به شماره 1/90/21147 مورخ 90/11/29 با 
مساحت کل زیربنا 391/50 مترمربع مى باشد. بانضمام قطعه دوم افرازى پالك 3287/1 
در ضلع جنوب پالك 3287 واقع شده، با مســاحت حدود 59/65 مترمربع، بصورت معبر 
ماشین رو به پالك 3287 است. طبق سند رهنى شماره 167274- 1393/04/05 تنظیمى 
در دفترخانه اسناد رسمى شــماره 15 اصفهان در قبال بدهى شرکت امید برج سپاهان در 
رهن بانک اقتصاد نوین واقع مى باشد و طبق اعالم بســتانکار ملک مورد وثیقه تا تاریخ 
99/05/24 بیمه مى باشد و از ساعت 9 الى 12 روز شنبه مورخ 98/09/02 در اداره اجراى 
اسناد رسمى اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقى چهارراه اول شهید صداقتى ابتداى 
خیابان الهور سمت چپ اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان به مزایده گذارده مى شود. مزایده 
از مبلغ پایه یازده میلیارد و ســیصد و نود میلیون ریال (11/390/000/000 ریال) شروع و 
به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته مى شود. الزم به ذکر است 
پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف 
در صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى 
و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شــده یا نشده باشد به عهده برنده 
مزایده اســت ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه 
هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد مى گردد. ضمنا این آگهى در یک نوبت در 
روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان مورخ 98/08/11 درج و منتشــر مى گردد و در صورت 
تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول مى گردد. توضیحًا جهت شــرکت در جلسه مزایده 
مبلغ پایه مزایده طى چک تضمین شــده بانک ملى در وجه اداره اجراى اسناد رسمى بابت 
پرونده کالسه فوق به همراه تقاضاى کتبى و ارائه کارت شناسایى معتبر الزامى است. ضمنًا 
برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا پایان وقت ادارى همان روز طى فیش مخصوص در 
حساب اداره ثبت اسناد و امالك سپرده نماید. م الف: 644275 قویل- کفیل اداره اجراى 

اسناد رسمى اصفهان /8/162 
مزایده (نوبت اول)

واحد اجراى احکام مدنى در نظر دارد در خصوص پرونده اجرایى کالســه 980206 جلسه 
مزایده اى در روز چهارشنبه مورخ 1398/09/06 از ساعت 9 لغایت 10:30 صبح و به منظور 
وصول محکوم به در حق محکوم له و به جهت فروش یک باب منزل مسکونى یک طبقه 

فاقد سابقه ثبتى با قدمت باالى 20 سال ساخت به مساحت عرصه 495 مترمربع و اعیان 
به مساحت 75 مترمربع داراى اســکلت دیوار باربر با سقف آهن و اجر داراى انشعابات آب 
و برق و گاز واقع در ورنامخواســت خیابان امام کوچه یاسمن بن بست کوشش پالك 52 
که توسط کارشناس رسمى دادگسترى به مبلغ 2/600/000/000 ریال ارزیابى گردیده و 
فروش یک باب منزل مسکونى فاقد سابقه ثبتى یک طبقه با قدمت باالى بیست سال به 
مساحت عرصه 130 مترمربع و اعیان به مساحت 55 مترمربع که ساختمان غیرقابل سکونت 
داراى اسکلت دیوار باربر با سقف آهن و آجر و تیر چوبى داراى انشعابات آب و برق واقع در 
ورنامخواست خیابان امام کوچه یاسمن بن بست کوشش پالك 50 که توسط کارشناس 
رسمى دادگســترى به مبلغ 800/000/000 ریال ارزیابى گردیده است، در محل اجراى 
احکام مدنى دادگســترى لنجان برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند به مدت 5 روز قبل 
از موعد مزایده از امالك مورد نظر دیدن نموده و سپس در صورت تمایل در جلسه مزایده 
شرکت نمایند. مزایده از قیمت کارشناسى شــروع و برنده مزایده فرد یا افرادى مى باشند 
که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند. کسانى مى توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که 
10 درصد قیمت کارشناســى را نقداً پرداخت و در صورت برنده شدن الباقى را ظرف مدت 

20 روز پرداخت نمایند. م الف: 646905 اجراى احکام مدنى دادگسترى لنجان  /8/168
وقت اجراى قرار تحریر ترکه

مرجع رسیدگى: شعبه 20 شوراى حل اختالف اصفهان بدینوسیله اعالم مى نماید به موجب 
درخواســت تحریر و مهر و موم به طرفیت معصومه و مصطفى و مجتبى و طیبه و مریم و 
مسلم و مهرى همگى صفرى قهساره قرار تحریر ترکه مرحوم غالمحسین صفرى قهساره 
طى شماره 980358 در شوراى حل اختالف شهید حججى صادر و وقت اجراى قرار ساعت 
16/30 روز 2 شنبه مورخ 10/2 /98 تعیین گردیده است لذا از ورثه یا نماینده قانونى آن ها، 
بستانکاران و مدیونین به متوفى و کسان دیگرى که حقى بر ترکه متوفى دارند دعوت مى 
شود در موعد مذکور در محل این شورا واقع در شهرستان اصفهان با آدرس خ ارباب حاضر 
شوند عدم حضور مدعوین مانع اجراى قرار نخواهد بود. م الف: 645424 شعبه 20 شوراى 

حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /8/169
وقت اجراى قرار تحریر ترکه

مرجع رسیدگى: شعبه 20 شوراى حل اختالف اصفهان بدینوسیله اعالم مى نماید به موجب 
درخواســت تحریر ترکه به طرفیت صغرى و انیس و زهرا و زینت و حسن و مریم و فاطمه 
نیک خواجویى قرار تحریر ترکه مرحوم بى بى حق شناس طى شماره 971078 در شوراى 
حل اختالف شــهید حججى صادر و وقت اجراى قرار ســاعت 16/30 روز 2 شنبه مورخ 
98/9/25 تعیین گردیده اســت لذا از ورثه یا نماینده قانونى آن ها، بستانکاران و مدیونین 
به متوفى و کســان دیگرى که حقى بر ترکه متوفى دارند دعوت مى شود در موعد مذکور 
در محل این شورا واقع در شهرســتان اصفهان با آدرس خ ارباب حاضر شوند عدم حضور 
مدعوین مانع اجراى قرار نخواهد بود. م الف: 645390 شــعبه 20 شــوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)  /8/170
ابالغ وقت دادرسى

خواهان مجید ایمانیان دادخواستى به خواسته الزام خوانده مطالبه به طرفیت خوانده مهدى 
جمشیدیان به شوراى حل اختالف شعبه ســوم شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس 
از ارجاع به شماره 98/698 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 98/9/18 ساعت 3/15 
تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد 
به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شــورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب 
یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد 
که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرســى تعیین شده حضور یابد بدیهى است 
درصورت عدم حضور شورا به خواسته ابالغ رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد 
نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 645588/ م 

الف شعبه سوم شوراى حل اختالف نجف آباد/ 8/171
 ابالغ اخطاریه

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به آقاى امید نیرو خواهان دادخواستى به خواسته مطالبه 
به طرفیت 1 – اقاى عقیل عزیزى 2 – سعید رضایى به این شورا تقدیم نموده و به کالسه 
98 / 372 ش 10 ح ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 13 / 9 / 98 ساعت 9 صبح  تعیین گردیده 

است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به استناد ماده 73 ق . آ. د . م از نامبرده دعوت 
مى شود ، قبل از وقت رسیدگى جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به این شورا 
مراجعه نماید درغیر اینصورت طبق مقررات حکم غیابى صادر خواهد شــد . 645075 /م 

الف - مدیر دفتر شعبه 10 حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر/ 8/172 
ابالغ وقت دادرسى

آگهى ابالغ دادرسى و دادخواست ضمائم - آقاى محمدرضا رجبیان دهنوى خواهان اصغر 
عرفانى دادخواستى به خواسته مطالبه در شوراى حل اختالف شهر گز  به طرفیت شما به این 
شورا تقدیم نموده و به کالسه 98 / 327 ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 13 / 9 / 98 ساعت 4 
بعدالظهر تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به استناد ماده 73 ق . 
آ. د . م از نامبرده دعوت مى شود ، قبل از وقت رسیدگى جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم به این شورا مراجعه نماید درغیر اینصورت طبق مقررات حکم غیابى صادر خواهد 

شد . 643419 /م الف دفتر شوراى حل اختالف شهر گز/ 8/174 
مزایده اموال غیرمنقول

اجراى احکام حقوقى شــعبه چهارم اصفهان در نظر دارد جلســه مزایده اى در خصوص 
پرونده اجرایى کالســه 970023 ج/4 له 1. خانم ثریا صــدرى و علیه خانم مهین تولرى 
مبنى فروش پالك ثبتى 2659/8 بخش یک اصفهان در تاریخ 98/9/5 ســاعت 10/30 
صبح در محل اجراى احکام دادگســترى اصفهان طبقه زیرزمین خیابان شهید نیکبخت 
جهت فروش شش دانگ ملکى با مشــخصات مندرج در نظریه کارشناسى که ذیًال درج 
شده اســت ملکى طرفین و اکنون در تصرف مالکانه خواند مى باشــد توسط کارشناس 
رسمى دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى شــده و نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع 
گردیده برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلســه مزایده به نشانى 
فوق مراجعه و از ملک بازدید و در روز مزایده با همراه داشــتن 10 درصد بها به صورت نقد 
یا چک تضمین شــده بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در جلســه مزایده شرکت 
نمایند. پیشــنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. تسلیم ملک مورد مزایده 
پس از پرداخت تمام بهــاى آن صورت خواهد گرفت. اوصاف ملک مــورد مزایده: محل 
ملک مذکور بنشــانى: اصفهان- خیابان صائب- کوچه (24) شــادمان انتهاى بن بست 
شــهید صناعى- پالك 52- کدپســتى: 8135796999- بازدید بعمــل آورده و پس از 
بررسى اســناد و مدارك ابرازى و تطبیق ملک با محل و تحقیق پیرامون ارزش روز ملک 
با در نظر گرفتن جمیع عوامل مؤثر در قضیه، نظریه کارشناســى خود را بشرح ذیل اعالم 
میدارم: 1- مشخصات ثبتى ملک: شماره دفتر الکترونیکى: 139620302023005165 

شماره 
سریال 
سند

شماره 
ملک

شماره 
میزان سهم نام مالکبخشصفحهدفترثبت

مالکیت

 239799
سرى
 95/الف

2659/8--- 1
اصفهان

خانم ثریا 
صدرى

3 دانگ مشاع 
از شش دانگ 
عرصه اعیان

2- مشخصات فنى ملک: ملک مذکور داراى عرصه اى بمساحت حدود 152 مترمربع در 
انتهاى یک بن بست که مطابق جوابیه استعالم شهردارى منطقه 1 اصفهان که بپیوست 
ضمیمه گزارش تقدیم میگردد ملک مذکور داراى کاربرى مسکونى بوده و از سمت جنوبى 
حدود 6 متر مربع در گذربندى داراى عقب نشــینى میباشد ودر حال حاضر فاقد دسترسى 
سواره بوده و در صورت تأمین دسترسى براى ملک مذکور امکان احداث 3 طبقه روى پیلوت 
با رعایت ضوابط شهرسازى قابل اقدام خواهد بود. در حال حاضر ملک مذکور عبارتست از 
یک باب منزل فرسوده قدیمى با قدمت بیش از 50 سال با دیوارهاى خشت و گل و سقفهاى 
تیر چوبى داراى سرویس بهداشتى و آشپزخانه بصورت غیر اصولى و غیر بهداشتى میباشد. 
ملک داراى امتیازات آب، برق و گاز میباشد. 3- نتیجه گیرى اظهار نظر کارشناسى ارزیابى 
ملک به قیمت روز): با توجه به موارد فوق الذکر و با توجه به وضعیت موجود و موقعیت محل 
ملک، نوع کاربرى مسکونى، مســاحت ملک و در نظر گرفتن نوع مصال ح بکار رفته در بنا، 
قدمت بنا، شــرایط عرضه و تقاضا و در نظر گرفتن جمیع جهات ارزش تمامت شش دانگ 
عرصه و اعیان ملک مذکور، جمعا به مبلغ 6/000/000/000 ریال شش میلیارد ریال معادل 
ششصد میلیون تومان تمام ارزیابى و اعالم میگردد. م الف: 600193 مدیر و دادورز اجراى 

احکام حقوقى اصفهان /7/120

معاون وزیر صمت و رئیس هیئت عامل ایمیدرو در بازدید 
از خط تولید ورق در کارخانه فوالد مبارکه اصفهان با بیان 
اینکه رشد تولید محصوالت فوالدى و افزایش صادرات 
در سال رونق تولید از مهمترین دستاوردهاى صنعتى این 
کارخانه به شمار مى رود گفت: با تشکیل کمیته سنگ 
آهن در وزارت صمت شرکت ها و معادن سنگ آهن ملزم 

به تأمین مواد اولیه فوالدسازان بزرگ در کشور شدند.
خداداد غریب پور بهره بــردارى از ظرفیت هاى معدنى 
بدون استفاده در کشــور را مهمترین راهکارهاى تأمین 
مواد اولیه و معدنى در فوالد مبارکه برشــمرد. وى تولید 
انواع ورق هاى رنگى و تولید ورق براى شرکت نفت را 

از مهمترین دستاوردهاى فوالد مبارکه بر شمرد وگفت: 
با توانمندى متخصصان داخلــى و صنعتگران در فوالد 
مبارکه به زودى از واردات محصوالت فوالدى بى نیاز 

خواهیم شد.
حمیدرضا عظیمیان، مدیرعامل کارخانه فوالد مبارکه هم 
در این بازدید با اشاره به افزایش میزان تولید در سال رونق 
تولید در این کارخانه افزود: براى خودکفایى و بى نیازى 
کشور از واردات محصوالت فوالدى و در جهت اجراى 
دستور العمل و رهنمودهاى مقام معظم رهبرى برنامه ها 
و طرح هاى افزایش تولید در ایــن کارخانه با تمام توان 

اجرا خواهد شد.

مدیر عامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان، 
این شرکت را پل ارتباطی صنعت و دانشگاه هاي استان 
عنوان و بر ضرورت بهره مندى صنعت و دانشگاه ها از 
توانمندى هاى یکدیگر و ظرفیت هاى موجود در زمینه 

تعامل این دو بخش تأکید کرد.
محمدجواد بگى یکی از مهمترین گام هاي این شرکت 
در زمینه ایجاد پیوند مناســب صنعت و دانشگاه را عقد 
تفاهمنامه همکاري با دانشــگاه هنر اصفهان در اجراي 
برنامه هاي خوشــه کفش اصفهان، عقــد تفاهمنامه 
همکاري با دانشگاه کاشان در اجراي برنامه هاي خوشه 
گالب، عرقیات و اسانس کاشــان و همچنین افزایش 

ارتباط صنعت گالب و عرقیات با دانشگاه دانست. 
وى تالش و رویکرد این شرکت را بر تعمیق و گسترش 
پیوند دانشــگاه و صنعت عنوان و تصریح کرد: به همین 
منظور شــاهد افتتاح واحد تحقیق و توســعه خوشــه 
گالب، عرقیات و اســانس کاشــان در پژوهشکده ملی 
اســانس هاي طبیعی کاشان و برگزاري ســمینارها و 
دوره هاي آموزشــی تخصصی ویــژه صنعتگران و نیز  
بازدیدها و تورهاي صنعتــی تخصصی داخلی و خارجی 
بودیم. وى افزود: نشست هاي کاري متعددى با مؤسسات 
و شرکت هاي بین المللی مرتبط با کسب و کار برگزار شد 

و نتایج ملموسى به بار آمد. 

بازدید معاون وزیر صمت از 
کارخانه فوالد مبارکه

پل ارتباطی صنعت 
و دانشگاه هاي استان

خبر

«مراسم 13 آبان در اصفهان، امسال ساعت 9 صبح در میدان 
امام حسین(ع) با سخنرانى جانشین سازمان بسیج کشور و 
اجراى برنامه سازمان دانش آموزى با عنوان «حامالن قرآن» 
همراه بوده و در ادامه شرکت کنندگان در مراسم، مسیر میدان 
امام حسین(ع) تا چهارراه آمادگاه را به صورت راهپیمایى طى 

مى کنند و قطعنامه سراسرى قرائت خواهد شد.»
مسئول شوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى استان اصفهان به 
همراه اعضاى ستاد بزرگداشت 13 آبان در جمع خبرنگاران 
در مجتمع مطبوعاتى اصفهان با اعالم این مطلب گفت: در 
مراسم 13 آبان سال جارى که امسال با شعار «استکبارستیزى 
و مقاومت اسالمى سرآغاز افول و فروپاشى آمریکا» برگزار 
مى شود دانش آموزان و دانشجویان نقش هاى ویژه اى دارند.

على احمدى اظهار کرد: ایجاد غرفــه براى گرفتن عکس 
یادگارى دانش آموزان، مســابقات فرهنگى، نظرســنجى 
از مخاطبان در قالــب مصاحبه و... برگــزارى برنامه هاى 
گفتگومحــور، تحلیلى و تهییجــى و... از دیگر برنامه هاى 
تدارك دیده شــده ستاد بزرگداشــت 13 آبان است. وى با 
بیان اینکه برنامه 13 آبان در 84 نقطه استان اصفهان برگزار 
خواهد شد، افزود: موفقیت جبهه مقاومت و پیروزى هاى روز 
افزون، سقوط پهپاد آمریکایى، توقیف کشتى انگلیسى، مقابله 
با تحریم هاى ظالمانه و... در یکسال گذشته از ویژگى هاى 

13 آبان امسال است.
مسئول شوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى استان اصفهان 
همچنین زبان مشترك همه سلیقه هاى سیاسى بر بدعهد 
بودن آمریکا، خروج از پیمان هــاى بین المللى و... را از دیگر 

ویژگى ها برشمرد و افزود: امروز قابل اعتماد نبودن آمریکا بر 
همه روشن است. این در حالى است که عدم مذاکره با آمریکا 

را باید زبان مشترك ملت ایران دانست.
مســئول شــوراى هماهنگى تبلیغات اســالمى اســتان 
اصفهان گفت: ستاد بزرگداشت 13آبان داراى کمیته هاى 
مختلف دانش آموزى، دانشجویى، حمل و نقل، محتوایى، 
اطالع رسانى و... اســت که هر کدام برنامه هاى خاصى را 

تدارك دیده اند و اجرایى مى کنند.
معاون پرورشى و فرهنگى اداره کل آموزش و پرورش استان 

اصفهان نیز گفت: تبیین اندیشه هاى امام راحل(ره) و رهبر 
معظم انقالب اسالمى، استکبارستیزى و آگاهى بخشى به 
نسل بعد از انقالب و دانش آموزان نسبت به تحرکات دشمن 
و... از اهداف 13 آبان است که امید است بسط و تعمیق آشنایى 
نسل چهارم با اســتکبار و بصیرت افزایى و ترویج فرهنگ 

استکبارستیزى را شاهد باشیم.
مهدى اسماعیلى مى گوید: جریان ســازى تبلیغى 13 آبان 
از طریــق تشــکل هاى دانش آموزى، برگــزارى گفتمان 
دانش آموزى با موضوع استکبارستیزى، برگزارى نمایشگاه 

و برگزارى مســابقات متنوع فرهنگــى و هنرى با موضوع 
استکبارســتیزى و غبارروبى گلزار شــهداى دانش آموز از 
برنامه هاى این روز است و فرهنگیان و دانش آموزان سراسر 
اســتان در راهپیمایى 13 آبان به صورت گســترده شرکت 

مى کنند.
جانشــین پلیــس راهنمایــى و رانندگى اصفهــان هم از 
محدودیت هاى ترافیکى در روز 13 آبان در اصفهان خبر داد 
و گفت: توقف هرگونه وسیله نقلیه در روز 13 آبان در محدوده 
خیابان باغ گلدسته و میدان امام حسین(ع) از ساعت 6 صبح 

ممنوع است و خودروها در این محدوده به پارکینگ طالقانى 
انتقال مى یابند.

ســرهنگ على اکبر قاســمى افزود: اتوبوس ها نیز پس از 
پیاده کردن راهپیمایان در خیابان هاى میرداماد، خراسانى و 

طول خیابان آمادگاه پارك کنند.
همچنین از ســاعت 8 صبح روز 13 آبان تا پایان مراسم 
محدودیــت ترافیکــى از تقاطع تختى به ســوى میدان 
امام حسین(ع)، تقاطع شــمس آبادى- طالقانى به سوى 
میدان امام حسین(ع)، تقاطع اســتاندارى- بهشتى نژاد و 
آمادگاه- پاسداران به سوى باغ گلدسته و... اعمال خواهد 
شد و از رانندگان مى خواهیم تا از مســیرهاى جایگزین 

استفاده کنند.
مدیر امور مناطق شرکت واحد اتوبوسرانى اصفهان هم گفت: 
چند صد دستگاه اتوبوس به غیر از اتوبوس هاى عمومى براى 
ایاب و ذهاب دانش آموزان در نظر گرفته شده است تا به محل 

مراسم انتقال یابند.
محمود آقاجانى اظهار کرد: امســال از ظرفیت مترو در روز 
13 آبان براى انتقال اقشار مختلف به محل مراسم استفاده 

شده است.
محمــد مرادى، نماینده بســیج دانشــجویى نیــز با بیان 
اینکه بسیج دانشــجویى فقط معطوف به 13 آبان نیست و 
عمق بخشى به اهداف نظام است، گفت: تریبون هاى آزاد و 
کرسى هاى آزاداندیشى، سیر نمایشگاهى در فضاى حقیقى 
و مجازى، برگزارى اردو، توزیع پوستر دعوت از سخنرانان 
کشورى و استانى در دانشــگاه ها، اردوى خدمات رسانى و 

جهادى یک روزه و... از برنامه هاى ماست.

جزئیات مراسم روز ملى مبارزه با استکبار جهانى در اصفهان اعالم شد

13 آبان، 9 صبح، میدان امام حسین(ع)
ساسان اکبرزاده

نخستین قربانى پاییزى 
مسـمومیت بـا منواکسـیدکربن ناشـى از زغـال داخل 
اتاقک باغ به فوت یک مرد جوان در شـهرضا منجر شد 
که نخسـتین مورد فوت بر اثر گاز در پاییز امسال است. 
بررسى هاى اولیه نشان داد که این مرد 30 ساله از زغال 
براى گرم کردن خود داخل اتاقک باغ استفاده کرده بود.

آنتن دهى مناسب در فریدونشهر
رئیس مخابرات شهرستان فریدونشهر گفت: فریدونشهر 
در حال حاضر با تالش هاى انجام شده داراى حدود 11 
هزار شماره تلفن ثابت منصوبه است. حمیدرضا عطایى 
افزود: ضریب نفوذ تلفن ثابت سـیمى در این شهرستان 
31/67 درصد است که  شامل 9 روستاى این شهرستان 
است و مابقى روسـتاها تلفن سـیمى ندارند. وى عنوان 
کـرد: 95 درصد از مـردم در ایـن شهرسـتان از مزایاى 
ارتباطات و پوشش آنتن دهى خوبى برخوردار هستند. اگر 
چه مردم، مخابرات را متولـى ارتباطات مى دانند اما این 
نکته حایز اهمیت است که تأمین اعتبار در داخل روستا و 

همینطور مناطق کمتر توسعه یافته وظیفه دولت است.

یک انتصاب جدید
سرپرست اداره راه و شهرسازى شهرستان شاهین شهر 
و میمه منصوب شـد. حمیدرضا امیرخانى، مدیرکل راه 
وشهرسازى استان طى حکمى مراد کیهانى را به عنوان 
سرپرست اداره راه وشهرسازى شهرستان شاهین شهر 

و میمه منصوب کرد.
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فقدان سندمالکیت
خانم زینب بیدرام گرگابى با ستناد دو برگ استشهادیه محلى که هویت و امضاء شهود رسما 
گواهى شده است مدعى است سند مالکیت خود به شماره چاپى 437314 را که به میزان 
ششدانگ پالك ثبتى 22983 / 406 واقع در بخش 16 حوزه ثبتى  اصفهان ( شاهین شهر 
) در صفحه 224 دفتر549 امالك بنام  خانم صغرى صفرى صالحى ســابقه ثبت داشته و 
برابر آخرین سند قطعى 81219 مورخ 18 / 9 / 1387 بنام خانم زینب بیدرام گرگابى انتقال 
یافته و سند صادر و تسلیم گردیده و برابر سند 77017 مورخ 7  / 12 / 1386 دفتر104 در 
رهن بانک مسکن شعبه مرکزى قرار دارد را مفقود و نحوه گم شدن جابجائى اعالم شده 
، چون درخواست صدور ســند المثنى گردیده ، طبق تبصره یک اصالحى ماده 120آ . ق . 
ث مراتب آگهى مى گردد که هرکس مدعى انجام معامله یا وجود سند مزبور نزد خود باشد 
از تاریخ انتشار آگهى تا ده روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل سند را ارائه نماید 
تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضى نرسد یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشــود المثنى سند مرقوم صدر و به 
متقاضى تسلیم خواهد شد . 643701 /م الف ناصرصیادى صومعه – مدیر واحد ثبتى حوزه 

ثبت ملک شاهین شهر/ 8/175 
اخطار اجرایى

محکوم علیه 1 – على اصغر جانفدا فرزند حمید شاهین شهر خ ایثارگران فرعى 1 جنوبى 
نیم فرعى 2 غربى پ 73 و 2 – فریبرز فرخ پى فرزنــد پرویز مجهول المکان 3 – فاطمه 
فیض فرزند ابوالعلى شاهین شهر نظامى فرعى 2 غربى پ 2  و محکوم له قرض الحسنه 
مهر بسیجیان به شماره ثبت 7788 با نام فعلى بانک مهر اقتصاد به شماره ثبت 429709 
به موجب راى شماره 1043 تاریخ 30  / 10 / 91 حوزه چهارم حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان شاهین شهر محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 000 / 600 / 28 ریال 
بابت اصل خواسته و مبلغ سى هزار ریال هزینه دادرسى و حق الوکاله 600 / 029 / 1 ریال 
و  پرداخت خسارت تاخیر تادیه وفق شاخص اعالمى بانک مرکزى با محاسبه دایره اجراى 
احکام از تاریخ دادخواست 22 / 9 / 91 لغایت زمان پرداخت در حق محکوم له و حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه در حق محکوم له و پرداخت هزینه دادرسى و هزینه عملیات اجرایى نیز 
به عهده محکوم علیه است ماده 34 قانون اجراى احکام همین که اجراییه به محکوم علیه 
ابالغ شد محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا 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 باشــد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد صریحا اعالم 
نماید   643677/م الف.  سعید مهدى پور  -  قاضى شعبه چهارم حقوقى شوراى حل اختالف 

شاهین شهر /8/176 
حصر وراثت

خانم صدیقه بهمنى قهفرخى به شماره شناسنامه 26  با استناد شهادتنامه و گواهى فوت و 
رونوشت  شناسنامه ورثه ، درخواستى بشماره 98 / 541 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار 
داشته است که شادروان فریبرز آقاجان موالیى فرزند یداهللا  بشناسنامه شماره 1491در تاریخ 
22 / 7/ 1398 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از 1 – صدیقه بهمنى نام پدر 
على شماره شناسنامه 26 نسبت با متوفى مادر اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هرکسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او 
باشد از تاریخ نشر نخستین آگهى ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر 

خواهد گردید . 643440 /م الف - شعبه ویژه حصر وراثت شاهین شهر /8/173 

آگهى تغییرات
 شرکت گل راه نقش جهان سهامى خاص به شماره 
ثبت 25573 و شناسه ملى 10260463350 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1398/05/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موارد ذیل 
به موضوع شرکت الحاق شد: ثبت موضوع فعالیت 
ذیل به منزله ى اخذ وصدور پروانه فعالیت نمى باشد 
: انجام کلیه امور معادن از اکتشاف تا بهره بردارى 
و فرآورى مواد معدنى به جز نفت و گاز و پتروشیمى 
پس از کسب مجوز از مراجع ذیصالح. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (646682) 

مطالعات متعددى تاکنون نشان داده اســت که مصرف نوشابه هاى 
قندى براى سالمتى انسان مضر هستند اما نتایج یک پژوهش جدید 
نشان مى دهد نوشابه هاى قندى که مصرف آن در بین افراد مختلف در 
سراسر جهان بسیار رواج دارد اصلى ترین عامل بروز چاقى و پوسیدگى 

دندان در افراد بزرگسال است.
چندین محقق و دانشــمند از کینگ کالج لندن در مطالعات اخیر خود 
دریافتند که اضافه وزن و چاقى بدون شک همواره با مشکل پوسیدگى 
دندان همراه است. از سوى دیگر پژوهشــگران دریافتند که افزایش 
مصرف نوشابه هاى شیرین ممکن است دلیل اصلى فرسایش میناى 

دندان و عاج در بیماران داراى چاقى باشد.
مصرف نوشابه مى تواند ساختار دندان را به تدریج از بین ببرد. سایش 
شدید دندان ها باعث کاهش کیفیت زندگى شده و مى تواند منجر به 
مشکالتى شود که نیازمند درمان و روش هاى پیچیده و پرهزینه باشد. 
پژوهشگران توصیه مى کنند از مصرف نوشــابه هاى قندى حتى به 

میزان اندك اجتناب کنید.
تجزیه و تحلیل اطالعات و داده هاى مطالعات مرکز ملى بهداشت و 
انجام آزمایش و بررسى نحوه تغذیه مشارکت کنندگان در این مطالعه 
طى سال هاى 2003 و 2004 میالدى در ایاالت متحده آمریکا نشان 

مى دهد نوشابه چه تأثیرى بر سالمت افراد دارد.
این تیم تحقیقاتى اقــدام به تجزیــه و تحلیل اطالعــات بالینى و 
نظرســنجى از 3541 بیمار در ایاالت متحده کرده اســت. نتایج این 

تحقیقات نشان دهنده شاخص توده بدنى بیماران و میزان فرسودگى 
دندان و عوامل ایجادکننده آنهاست. بر این اساس از شرکت کنندگان 
خواسته شــده بود تا جزئیات مصرف نوشیدنى هاى اسیدى داراى قند 

خود را در طول 24 ساعت شبانه روز ثبت کنند.
دکتر «ســائوریز اوتوله» سرپرســت این تیم تحقیقاتى اعالم کرد: 
«خاصیت اسیدى موجود در برخى از نوشــیدنى ها مانند نوشابه هاى 

گازدار و آبمیوه هاى اسیدى منجر به فرسودگى دندان ها مى شود.»
سایش دندان به عنوان ســومین بیمارى مهم دندانپزشکى رتبه بندى 
مى شــود. دو رتبه نخست این آمار به پوســیدگى و بیمارى لثه تعلق 
دارد. باید در نظر داشــت که مصرف غذاها و نوشــیدنى هاى اسیدى 
عامل اصلى این امر است. از ســوى دیگر بیماران چاق عوامل خطر 
دیگرى از جمله افزایش احتمال بروز مشکالتى چون رفلکس معده 
(سوزش سر دل) را دارند که در این مطالعه مورد توجه قرارگرفته شده

 است.
سرپرست این تیم تحقیقاتى در رابطه با موضوع فوق گفت: یافته هاى 
ما پیام مهمى براى بیماران چاق محسوب مى شود که در رژیم غذایى 
روزانه خود از نوشیدنى هاى شیرین و حاوى اسید و کالرى باال استفاده 
مى کنند. این نوشــیدنى ها ممکن اســت به بدن و دندان آنها آسیب 
برســاند. یافته هاى ما همچنین یک پیام مهم براى دندان پزشــکان 
دارد. آنها باید در رابطه با رژیم غذایى بیماران چاق و داراى اضافه وزن 
اطالعات الزم را کسب کنند و ارتباط بین مصرف نوشیدنى هاى قندى 

و پوسیدگى دندان را مدنظر قرار دهند.
تحقیقات پیشین کینگ کالج لندن نشــان داده است که ساییدگى 
دندان در 30 درصد از افراد بزرگ سال اروپایى وجود دارد. سایش دندان 
که براثر اســید موجود در نوشــابه رخ مى دهد موجب نابودى مینا و 

آسیب پذیرى عاج دندان مى شود.
در حقیقت مصرف نوشابه ســبب مى شود که الیه بیرونى میناى 

دنــدان به آرامى حل شــود. ایــن فرایند 
مى تواند منجر به تغییر در شــکل 

یا ظاهــر دندان ها شــود و 
حساســیت  به صــورت 
دندان ها در هنگام خوردن 
یــا نوشــیدن غذاهــا و 

نوشــیدنى هاى سرد احساس 
مى شوند.

در بدتریــن حالــت، مصرف نوشــابه 
مى تواند ساختار دندان را به تدریج از بین ببرد. 

سایش شــدید دندان ها باعث کاهش کیفیت 
زندگى شده و مى تواند منجر به مشکالتى شود 
که نیازمند درمان و روش هاى پیچیده و پرهزینه 

باشــد. پژوهشــگران توصیه مى کنند از مصرف 
نوشابه هاى قندى حتى به میزان اندك اجتناب کنید.

ى دندان را مدنظر قرار دهند.
پیشین کینگ کالج لندن نشــان داده است که ساییدگى 
از افراد بزرگ سال اروپایى وجود دارد. سایش دندان  3 درصد
ســید موجود در نوشــابه رخ مى دهد موجب نابودى مینا و

ى عاج دندان مى شود.
 مصرف نوشابه ســبب مى شود که الیه بیرونى میناى 

ه آرامى حل شــود. ایــن فرایند 
نجر به تغییر در شــکل 

 دندان ها شــود و
حساســیت  ت 
ر هنگام خوردن

ـیدن غذاهــا و 
ى هاى سرد احساس 

ن حالــت، مصرف نوشــابه 
اختار دندان را به تدریج از بین ببرد. 
ـدید دندان ها باعث کاهش کیفیت
شود مى تواند منجر به مشکالتى ه و

 درمان و روش هاى پیچیده و پرهزینه 
وهشــگران توصیه مى کنند از مصرف 

ى قندى حتى به میزان اندك اجتناب کنید.

نتیجه جدیدترین تحقیقات درباره مضرات نوشیدنى پرطرفدار منتشر شد

بالیى که نوشابه سر دندان هایتان مى آورد

امروزه هر فردى مى تواند با بهره ورى از یکســرى ترفند هاى خانگى 
نسبت به رفع بوى بد کفش اقداماتى را اتخاذ کند.

مواردى همچون باکترى، عرق و سایر مشکالت پا یا آسیب دیدگى ها 
مى تواند سبب ایجاد بوى بد کفش شود، اما هر فردى مى تواند با بهره 
ورى از یکسرى ترفند هاى خانگى نسبت به رفع بوى بد کفش اقداماتى 
را اتخاذ کند. این راهکار ها بسیار ساده و قابل اجرا هستند و اکثر مواد و 

لوازم آنها در خانه موجود است.

1. جوش شیرین
مطمئناً یکى از بهترین موادى که بوى بد یک کفش یا کتانى ورزشى را 
مى برد جوش شیرین است. به اندازه دلخواه جوش شیرین را در پاشنه و 
پنجه کفش بریزید و بگذارید یک شب تا صبح بماند. صبح روز بعد پودر 
را از داخل کفش بیرون بریزید. (در رابطه با استفاده از جوش شیرین با 
کفش هاى چرم مراقب باشید، زیرا در صورتى که مرتب این کار را تکرار 
کنید منجر به خشک شدن کفش ها مى شود). عالوه بر این مى توانید از 
بوگیر هاى قابل استفاده مجدد بهره ببرید مانند این عمل که قسمت 
پنجه یک جوراب قدیمى را با دو قاشق غذاخورى جوش شیرین پر کنید 
سپس جوراب را گره بزنید. شب ها موقع گذاشتن کفش ها در جا کفشى از 
این جوراب هاى بوگیر داخل هر کدام از کفش ها بگذارید. صبح روز بعد 

جوراب ها را بر دارید و راحت تر نفس بکشید.

2. کاغذ خشک کننده پارچه
کفش هاى ورزشى بد بو نیازمند زمان و کار بیشترى هستند. یک عدد 
پارچه نرم کننده پارچه خشک کن را داخل هر یک از کتانى ها بگذارید 
تا براى یک شب تا صبح بماند تا بوى بد را از بین ببرد (تنها کافى است 
فراموش نکنید که آنها را قبل از پوشیدن کفش ها در بیاورید). همچنین 
این کار یک ایده مناسب براى استفاده در محل نگهدارى کفش هاى 
شما مانند ساك ورزشى است. یک کاغذ خشک کن را ته ساك ورزشى 
بگذارید و اجازه دهید همانجا بماند تا زمانى که بینى تان به شما بگوید که 

زمان عوض کردن آن فرا رسیده است.

3. نمک
کفش هاى ورزشى و سایر کفش هاى راحتى ممکن است به سادگى بد 
بو شوند، به ویژه که اگر آنها را بدون جوراب در تابستان به پا کنید. کمى 
نمک را به دفعات داخل کفش هاى راحتى خود بریزید. نمک مى تواند 

رطوبت کفش را جذب کند و بوى بد آنها را از بین ببرد.

4. اسانس روغنى
چند قطره اسانس روغن هاى ضرورى را درون کفش بچکانید تا بوى 
مطبوع ترى به آنها بدهد. سپس سعى کنید از اکالیپتوس، میخک یا روغن 
تى ترى استفاده کنید. در صورتى که قصد ندارید روغن را مستقیماً داخل 
کفش بریزید، آن را بر روى یک تکه کاغذ یا دستمال کاغذى بچکانید و 

به مدت یک شب تا صبح در کفش بگذارید.

5. چاى کیسه اى
چاى سیاه حاوى تانن است که مى تواند به از بین بردن باکترى هاى ایجاد 
شده در کفش کمک کند بوى بد کفش را نیز بر طرف کند. چاى کیسه اى 
را به مدت دو سه دقیقه در آب جوش قرار دهید. سپس چاى کیسه اى 
را بردارید و اجازه دهید تا خنک شود. آن را به مدت یک ساعت در کفش 
قرار دهید تا کفش بوى مطبوع ترى به خود بگیرد. پس از اینکه آن را 

برداشتید هر مایع اضافى باقی مانده در کفش را تمیز کنید.

6. پودر بچه
استفاده از پودر بچه یک اقدام احتیاطى است که مى توانید قبل از به پا 
کردن کفش ها آن را انجام دهید تا از ایجاد بوى بد کفش پیشگیرى کنید. 

افرادى هســتید که مستعد بوى در صورتى که جزو آن دسته از 
پودر بچه را قبل از استفاده از بد در کفش خود هســتند، 

پا هاى تان کفش ها، روى 
بمالید.

6 راه خانگى براى 
از بین بردن بوى بد پا 

دسته از صورتى که جزو آن افرادى هســتید که مستعد بوىدر
پودر بچه را قبل از استفاده از بد در کفش خود هســتند، 

پا هاى تان کفش ها، روى 
بمالید.

بســیارى از افراد هنگام انجام کارهاى خانه مانند شستن ظروف، 
تمیز کردن سرویس بهداشتى و شستن شیشه ها و حتى گردگیرى 
دستکش دست نمى کنند و مى گویند با دستکش راحت نیستند اما 
اگر یکى دوبار از دستکش استفاده کنید طورى عادت مى کنید 

که دیگر بدون دستکش نمى توانید کار کنید.
الزم است بدانید ماده اصلى شــوینده هاى ضدعفونى 
کننده، ســفیدکننده و حتى همان مایع ظرفشویى یا 
قلیایى است یا اسیدى که هر دو نوع مى تواند سبب 
تحریک و سوزش پوست دست شود. این ترکیبات 
نه تنها سد دفاعى پوست را تحریک و احتمال 
بروز واکنش هاى حساسیتى را زیاد مى کند، 

بلکه با تضعیف منافذ پوســتى باعث نفوذ باکترى ها و قارچ ها به 
پوست مى شوند و حتى به قدرى پوست را حساس مى کنند که در 

تماس با گرد و خاك پوست دچار اگزما مى شود. 
در نتیجه هنگام کار با هر نوع شــوینده اى حتمًا از دستکش هاى 
دوالیه استفاده کنید و کســانى که پوست دست شان به الیه داخلى 
این دستکش ها حساسیت نشان مى دهد بهتر است زیر دستکش 

پالستیکى از دستکش نخى استفاده کنند. 
بیشتر افراد در آشپزخانه، پس از تماس دستشــان با مواد غذایى، 
عادت دارند دستشان را با آب و مواد شــوینده بشویند که استمرار 
در این کار باعث مى شــود الیه شاخى پوســت تخریب شود.  با 
تخریب این الیه امکان دارد پوســت دســت به انواعــى از مواد 

غذایى نیز واکنش هایى همچون قرمزى، پوســته ریزى و خارش 
نشــان دهد. رایج ترین مــواد غذایى ایجاد کننــده این عوارض 
گوجه فرنگى، فلفل، آب مرکبات، ســیر، پیــاز، تربچه و آناناس

 است. 
حساسیت به ادویه هایى مانند فلفل، دارچین، جوز هندى، زنجبیل، 
برگ بو و وانیل به شکل التهاب پوســت یا بادکردن کف دست و 
انگشتان نیز دیده مى شود که این افراد باید از تماس مستقیم دست 

با این ترکیبات اجتناب و از دستکش استفاده کنند. 
استفاده از دستکش در حین شستشــوى مرغ، گوشت و ماهى نیز 
براى پیشگیرى از انتقال برخى میکروب هاى بیمارى زا از طریق 

زخم هاى تازه یا کهنه توصیه مى شود. 

بســیارى از افراد هنگ
کردن سرویس به تمیز
دستکش دست نمى ک
از د اگر یکى دوبار
دیگر بدون که
الزم است ب
کننده، سـ
قلیایى اس
تحریک
ت نه
بر

هرگز بدون دستکش ظرف هایتان را نشویید

بر اســاس آمارهاى ســازمان هاى جهانى، ساالنه 
تقریبًا 15 میلیون نفر در سراســر جهان دچار سکته 

مغزى مى شوند.
سکته مغزى وقتى رخ مى دهد که خون به بخشى از 
مغز نرسد که در اثر آن ممکن است سلول هاى مغزى 
آسیب ببینند یا بمیرند. بسته به اینکه کدام قسمت مغز 
دچار آسیب شــود، بدن، حرکات، گفتار، حس و فکر 
بیمار تحت تأثیر قرار مى گیرد. ســکته مغزى علت 
اصلى ناتوانى حرکتى، شناختى، عصبى و به عبارتى، 

معلولیت در جهان است.
متخصصان عوامل سکته مغزى را به دو دسته کنترل 
پذیر و کنترل ناپذیر تقسیم مى کنند. عوامل ژنتیکى، 
سن و جنسیت از جمله عوامل تغییرناپذیر هستند. به 
گفته متخصصان مغز و اعصاب، احتمال سکته مغزى 
در سنین باالى 55 ســال چند برابر بیشتر و در میان 

مردان هم بیشتر از زنان است.
کنترل فشــار و کلســترول خون، تحرك و تغذیه 
مناسب از جمله اقدام هایى هســتند که مى توانند از 
بروز سکته مغزى پیشگیرى کنند. همچنین مصرف 
الــکل و دخانیات که به تشــدید بیمارى هاى قلبى، 
عروق مغزى و فشــار خون باال کمــک مى کند از 
دیگر مواردى هســتند که حذفشــان به پیشگیرى 
از ســکته مغزى یا تکرار آن کمک مى کند. پرهیز از 

استرس و هیجان هاى غیرطبیعى که باعث افزایش 
فشار و چربى خون شده و زمینه را براى سکته مغزى 
فراهم مى کنند از دیگر مواردى هستند که در بحث 
پیشگیرى از ابتال به این نوع سکته مطرح مى شوند. 
رژیم غذایى نامناســب و بى تحرکى هم از مهمترین 

عوامل ایجاد سکته مغزى به شمار مى روند.
براى نجات بیماران در زمــان طالیى، متخصصان 
روى جدى گرفتن نشانه هاى ســکته مغزى تأکید 
مى کنند. ضعف بدن، عدم توانایى تکان دادن دست 
و پا، بى حس شــدن اندام ها و یــک طرف صورت و 

اختالل در تکلم برخى از این نشانه ها هستند.
پزشکان مى گویند، موفقیت درمان سکته هاى مغزى 
بین 30 تا 50 درصد است. بسیارى از متخصصان مغز 
و اعصاب به اهمیت «زمان طالیى سه ساعته»  اشاره 
مى کنند و معتقدند که اگر درمان سکته در ساعت هاى 
اولیه صورت گیرد، 30 درصد بیماران بدون پیامدها و 

ناتوانى ها، بهبودى کامل مى یابند.
به همین دلیــل انتقال ســریع بیمارانــى که دچار 
سکته مغزى شده اند به مراکز درمانى براى دریافت 
کمک هاى تخصصى اهمیت ویــژه اى پیدا مى کند. 
براى دریافت ایــن خدمات امــا ابتدا بایــد مراکز 
ویژه اى براى درمان ســکته هاى مغزى وجود داشته

 باشد.

محققان با اســتفاده از ســرنخ هاى صوتى توانســتند 
داوطلبان را براى حل مسئله در هنگام خواب راهنمایى 

کنند. 
در رؤیــا بخش هایــى از واقعیت، تخیــل و حافظه در 
روایت هایى ناممکــن در خط زمــان به گونه اى باهم 
درمى آمیزند که در زمان بیدارى مفهوم قابل قبولى ندارد. 
به نظر مى رســد این فرایند با طبقه بندى مجدد حافظه 
ارتباط دارد و به همین علــت مطالعه قبل از خواب یک 

روش مناسب براى حفظ اطالعات محسوب مى شود.
اکنون محققان براى اولین بار در جهان توانستند قابلیت 
ذهن را در حل مسئله در هنگام خواب فعال کنند. براى 
این منظور محققان از صدا براى هدایت مغز به ســوى 

اطالعات موردنظر بهره گرفتند.
در ایــن تحقیقات که با کمک 57 داوطلب انجام شــد، 
محققان براى هر داوطلب یک پازل را طراحى کردند و 
آن را بعد از ظهر در اختیــار وى قرار دادند تا حل کند. در 
زمان حل هر یک از این پازل ها صداى منحصر به فردى 
براى داوطلبان پخش شد تا مغز بین صدا و پازل ارتباط 
برقرار کند. سپس داوطلبان بدون اینکه تمام پازل را حل 
کرده باشــند به خواب رفتند. محققان براى هر داوطلب 
صداى مرتبط با بخش حل نشــده از پازل را با شــدتى 
پخش کردند که توسط شخص شــنیده شود اما خواب 

وى را مختل نکند.
صبح روز بعد داوطلبان به سراغ پازل ها رفتند و توانستند 
بخش بیشترى از پازل ها را حل کنند. در واقع داوطلبان 
پیش از خواب به طور میانگین20/5 درصد از پازل ها را 
حل کرده بودند، اما پس از فعال شدن قابلیت حل مسئله 
آنها در زمان خواب، توانســتند به طــور میانگین 31/7  

درصد از پازل ها را حل کنند.
این تحقیقات براى اولین بار نشان مى دهد که مى توان 
قابلیت حل مسئله  در خواب را به گونه اى هدایت کرد که 
امکان یافتن راه حل هاى مناسب را براى مسائل پیچیده 

فراهم کند.

حل مسئله در خواب

وقتى خون به 
مغز نمى رسد

سیگارى ها بیشتر گرفتار دیابت مى شوند
رئیس مرکز تحقیقات پیشــگیرى و کنترل دخانیات 
دانشگاه علوم پزشکى شــهید بهشتى گفت: احتمال 
بروز دیابت در افراد ســیگارى 30 تا 40 درصد بیشتر 

از سایر افراد است.
غالمرضا حیــدرى افزود: تاکنون صــد مطب فعال 
در زمینه کنترل دیابت، آموزش هاى الزم را کســب 
کرده اند و به ارائه خدمت به مراجعان مى پردازند. وى 
تأکید کرد: براساس دســتورالعمل جدید معتبر علمى 
براى درمان دیابت در افراد سیگارى، باید ترك مصرف 

دخانیات همزمان با درمان دیابت آغاز شود.
حیدرى از عوارض دیابت به مشکالت شبکیه چشم، 
بیمارى هاى کلیوى و بیمارى هاى عصبى عضالنى 

اشاره کرد و یادآور شــد: در صورت درمان دیابت در 
افراد سیگارى جلوگیرى از بروز این عوارض با درصد 

بیشترى صورت مى گیرد.
وى با اشــاره به نتایج مطالعات صورت گرفت گفت: 
بر اســاس این تحقیقات قطع مصــرف دخانیات در 
افراد دیابتى به کنترل و درمان موفق تر دیابت کمک 
مى کند. بنابراین باید در بیماران دیابتى سیگارى این 

امر جدى تلقى شود.
به گفته حیدرى، مطالعات نشان داده  در افراد سیگارى 
30 تا 40 درصــد احتمال بروز دیابت باالتر اســت و 
درمان این افــراد نیز طوالنى تر و بــا موفقیت کمتر 

انجام مى شود.

مرکز کنترل و پیشــگیرى از بیمارى هــاى ایاالت 
متحده اعالم کــرده عفونت باکتریایــى به نام 
هلیکوباکترپیلورى، استفاده طوالنى مدت از 
آسپرین و دیگر داروهاى ضد التهاب مانند 
ایبوپروفن و ناپروکسن، از علل اصلى ابتال 
به زخم معده هستند. زخم معده به جراحات 
دردناکى گفته مى شود که در جداره داخلى 
معده و یا قســمت آغازیــن روده کوچک 
که اثنى عشر نامیده مى شــود وجود دارد. 
رایج ترین عالیم هشداردهنده زخم معده از این 
قرارند: درد معده: این درد به دلیل تماس اسید معده 
با الیه زیرین معده یا روده کوچک ایجاد مى شود و رایج ترین 
عالمت ابتال به زخم معده است. درد معموًال در بین وعده هاى غذایى و شب هنگام به اوج خود مى رسد 
زیرا در این زمان ها میزان اسید معده بیشتر است. مصرف داروهاى ضد اسید به طور موقت درد را کاهش 

مى دهد اما درمان زخم معده جدى تر از مصرف این داروهاست.
سوزش سر دل: درد معده که ناشى از زخم است، با سوزش سر دل و رفالکس خود را نشان مى دهد. 
سایر عالیم عبارتند از نفخ و احساس سیرى دائم. اگر با مصرف هر کدام از وعده هاى غذایى این عالیم 

در شما بروز مى کند، باید حتماً براى تشخیص زخم معده به پزشک مراجعه کنید.
تهوع و استفراغ: در اثر افزایش زخم معده، این دو عالمت بروز مى کند. التهاب آستر معده، انقباضات 
متناوبى در معده ایجاد مى کند و منجر به احساس تهوع مى شود. افزایش شدت انقباضات حتى استفراغ 
را نیز به همراه دارد. در برخى موارد این عالیم به طور ناگهانى بروز پیدا مى کنند زیرا زخم معده باعث 

بسته شده معده شده و غذا نمى تواند به راحتى از آن وارد روده کوچک شود.
استفراغ یا مدفوع خونى: استفراغ یا مدفوع حاوى خون یا سیاه رنگ، ضرورت مراجعه فورى به 

پزشک را نشان مى دهد چون نشانه بارز ابتال به زخم معده است.
درد در ناحیه سینه و کمر: درد  ناشى از زخم معده مى تواند حتى به قفسه سینه و کمر نیز گسترش 
یابد. اگر زخم به دیواره روده هم گسترش یافته باشد، درد بیشترى اساس خواهید کرد. زخم ها مى توانند 

سوراخ هایى در دیواره معده ایجاد کنند و منجر به دردهاى ناگهانى و شدید در معده شوند.
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صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

مردم! شــما چونان مســافران در راهید، که در این دنیــا فرمان کوچ 
داده شدید، که دنیا خانه اصلى شما نیست و به جمع آورى زاد و توشه 
فرمان داده شدید. آگاه باشید این پوست نازك تن، طاقت آتش دوزخ را 
ندارد! پس به خود رحم کنید، شــما مصیبت هاى دنیا راآزمودید، آیا 
ناراحتى یکى از افراد خود را بر اثر خارى که در بدنش فرو رفته یا در 
زمین خوردن پایش مجروح شده یا ریگ هاى داغ بیابان او را رنج داده 

موال على (ع)دیده اید، که تحمل آن مشکل است؟
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رئیس دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد گفت: « با 
راه اندازى قطار تندروى تهران- اصفهان - نجف آباد 
این واحد دانشــگاهى به قطب اقتصاد دانش بنیان در 

مرکز کشور تبدیل خواهد شد.»
امیررضا نقــش عقــد تفاهم نامه با صنایــع و مراکز 
آموزشــى تحقیقاتى و تــالش در راســتاى افزایش 
درآمدهاى غیر شــهریه اى از طریق جذب طرح هاى 
برون دانشگاهى، اجراى طرح پایش نظام موضوعات 
شرکت ذوب آهن اصفهان، ایجاد دفتر خدمات ترویجى 
صادرات، اجراى طرح شهید مصطفى احمدى روشن با 
مشارکت بنیاد نخبگان اســتان اصفهان را از اقدامات 
علمى پژوهشى دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد 

دانست.
وى گفت: «عقد تفاهم نامه با واحدهاى صنعتى استان 
اصفهان براى تولید محصوالت دانش بنیان، تالش در 
راستاى تجارى کردن و تولید انبوه محصوالت فناورانه 
دانش بنیان، حمایت از ایده ها و توسعه استارت آپ ها، 
برگزارى رویدادهاى من و دانشگاه کارآفرینم (موداك) 
در دانشــکده هاى مختلف را باید در راستاى اقدامات 

پژوهشى این واحد دانشگاهى ارزیابى کرد.»

تقویت ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه
رئیس دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد اظهار کرد: 
«ارائه خدمات آزمایشگاهى و کارگاهى به دانشجویان 
و ارگان هاى خارج از دانشــگاه، برگــزارى دوره ها و 
کارگاه هاى تخصصى و آموزشى و دوره هاى کار آفرینى، 
تالش در راســتاى افزایش کیفیــت تولیدات علمى 
دانشــگاه مانند مقاالت و اختراعــات، بهره گیرى از 
تجربیات استادان و مشــارکت نخبگان علمى در حل 
مسائل و مشــکالت صنایع، تقویت ارتباط دانشگاه با 
صنعت و جامعه و مراکز تحقیقاتى، نهادها و ارگان هاى 

اجرایى براى شناخت مسائل و مشکالت و پاسخگویى 
مناســب به نیازهاى جامعه، فراهم کــردن تمهیدات 
الزم به منظــور بهره گیرى از امکانــات، ظرفیت ها و 
توانایى هاى دانشگاه براى رفع نیازهاى صنعت و جامعه 
از جمله اقدامات این دانشگاه در راستاى فعالیت هاى 

پژوهشى است.»
نقش یادآور شد: «براساس توافق صورت گرفته بین 
دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد و شوراى اسالمى 
شــهر نجف آباد با افزایش پنج کیلومترى مسیر خط 
دو قطار بین شــهرى اصفهان؛ ایستگاه نخست قطار 
بین شهرى نجف آباد – اصفهان در ضلع غربى دانشگاه 
آزاد اســالمى واحد نجف آباد به مساحت 18 کیلومتر 
مربع ساخته مى شود. با ایجاد ایستگاه قطار بین شهرى 

در ضلع غربى واحد دانشــگاهى نجف آباد و راه اندازى 
قطار تندرو تهران- اصفهان- نجف آبــاد، این واحد 
دانشگاهى به قطب اقتصاد دانش بنیان در مرکز کشور 

تبدیل خواهد شد.»
وى با بیان این کــه مراحل تحقیقاتى طــرح تولید و 
پرورش قارچ هاى گانودرما در مقیاس آزمایشــگاهى 
کامل شده اســت به آنا گفت: «براى تولید انبوه این 
طرح نیاز به سرمایه گذارى 500 میلیون تومانى است 
که مراحل نگارش طرح کسب و کار و امکان سنجى 
فنى، مالى و اقتصادى طرح به منظور بررسى و تصویب 
در شوراى اقتصاد دانش بنیان و سرمایه گذارى دانشگاه 

در حال انجام است.»
عضو هیئت امناى دانشگاه آزاد اسالمى استان اصفهان 

با توجه به طرح تولید سیمان استخوانى پلى متیل متا 
اکریالت -که با خواص مشــابه با سیمان سیمپلکس 
تولید شده است- افزود: «در مورد این سیمان، فرآیند 
دریافت مجوز از ســازمان غذا و دارو و اداره تجهیزات 
پزشکى مســئله اصلى در زمینه تجارى سازى است و 
در صورت حل این مشکل و تمایل شرکت هاى حاضر 
به منظور همــکارى در فروش امــکان تولید انبوه آن 

وجود دارد.»
نقش، طرح پرورش عقرب و اســتخراج سم عقرب را 
یادآور شد و گفت: «این طرح از نظر دانش فنى و مراحل 
آزمایشگاهى تکمیل است و داراى مجوز هاى مربوط 
از سازمان محیط زیست و اداره دام پزشکى است. بازار 
اصلى این محصول در خارج از کشور بوده که با توجه به 

تحریم هاى موجود، مشکل اصلى نبود برقرارى ارتباط 
با شرکت هاى مرتبط به منظور فروش محصول است.»

50 هکتار کشت زیتون به مرحله باردهى 
رسید

وى خاطرنشان کرد: «در حوزه محصوالت کشاورزى 
و گلخانه اى، دانشــگاه آزاد اســالمى واحد نجف آباد 
مساحتى به میزان 50 هکتار زیر کشت زیتون دارد که 
این درخت هاى زیتون اکنون به مرحله باردهى رسیده و 
داراى محصول هستند. به منظور احداث گلخانه کشت 
صیفى جات و گل هاى زینتى چند طرح با سرمایه گذاران 

خارج از دانشگاه در دست بررسى و اقدام است.»
رئیس دانشــگاه آزاد اســالمى واحد نجف آباد با بیان 

اینکه این دانشگاه جزء واحد هایى است که دانشجوى 
غیر ایرانى جــذب مى کند به آنا گفــت: «حدود 200 
دانشجوى غیر ایرانى در این واحد دانشگاهى مشغول 
به تحصیل هســتند و در ترم جارى هــم بیش از 40 
دانشــجوى جدید خارجى پذیرفته شــده و ثبت نام 

کرده اند.»

با راه اندازى قطار تندرو تهران- اصفهان - نجف آباد؛

دانشگاه آزاد اسالمى نجف آباد به قطب اقتصاد دانش بنیان تبدیل مى شود

,,

براساس توافق صورت 
گرفته بین دانشگاه آزاد 
اسالمى واحد نجف آباد 
و شوراى اسالمى شهر 
نجف آباد با افزایش 
پنج کیلومترى مسیر 
خط دو قطار بین شهرى 
اصفهان؛ ایستگاه 
نخست قطار بین شهرى 
نجف آباد – اصفهان در 
ضلع غربى دانشگاه آزاد 
اسالمى واحد نجف آباد 
به مساحت 18 کیلومتر 
مربع ساخته مى شود
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ساعت کار مجموعه هاى 
گردشگرى اصفهان از اول آبان 

تا 20 اسفند

شهر رویاها روزهاى شنبه تا
سه شنبه ویژه  اردوها خواهد بود

 و روزهاى چهارشنبه، پنج شنبه، 
جمعه و روزهاى تعطیل از ساعت

 10 صبح تا 23 پذیراى
 شهروندان است

پنج شنبه، جمعه و تعطیل هم از ساعت 16 تا 24 و روزهاى هم شنبه تا چهارشنبه ساعت فعالیت تله کابین صفه 
از ساعت 10 تا 24 

زیپ الین و پل معلق صفه

 شنبه تا چهارشنبه

 از ساعت 16 تا 24 و روزهاى 

پنج شنبه، جمعه و روزهاى 

تعطیل از ساعت 8 صبح تا 24

تعطیل نیز از ساعت 10 تا 23چهارشنبه، پنج شنبه، جمعه و  از ساعت 17 تا 22 و روزهاى روزهاى شنبه تا سه شنبهکارتینگ رویاها 

ساعت کار تله سیژ ناژوان 
در تمام روزهاى هفته از 

ساعت 11 صبح تا غروب آفتاب

 سالن هاى بولینگ و بیلیارد 

صفه روزهاى شنبه تا چهارشنبه 

از ساعت 15 تا 24 اما پنج شنبه، 

جمعه و روزهاى تعطیل 

از ساعت 10 تا 24 


