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چرا در هواى سرد آبریزش بینى مى گیریم؟آنفلوآنزاى انسانى ارتباطى با گوشت مرغ نداردمى  خواهند شاخ و برگ «دورهمى» را بچینندواکسن آنفلوآنزا،  700 هزار تومان! حقیقى؟ حقیقتاً نشد سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

چند توصیه براى 
کسانى که مجبورند 
در روزهاى آلوده

 بیرون بروند

آزادى 7 دانشجوى بازداشتى دانشگاه اصفهان
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اختالس میلیاردى 
یک مدیر بیمه اى

فتح شمال، مأموریت امروز 
ارتش زرد

سود سهام عدالت 
امسال یکجا 

پرداخت مى شود

محرمانه هاى 5
برجــام

آلودگى هوا نه تنها براى بیماران ریوى بلکه 
براى همه افراد جامعه خصوصاً کودکان زیر 12 

سال و افراد باالى 65 سال مشکل ایجاد مى کند 
و در معرض خطر هستند حتى اگر سالم باشند. 

دکتر داود عطاران، استاد بیمارى هاى...

ما باید به عنوان دولت ریســک مــردم را کاهش 
بدهیم و شرایط مردم را براى تعالى و توسعه آماده 
کنیم وگرنه اینکه شــعار بدهیم و بگوییم مذاکره 
نمى کنیم خیلى راحت است. وقتى بگوییم مذاکره 
مى کنیم آن موقع اول گرفتارى اســت و شما باید 
بروید و بنشینید، بحث کنید، دعوا کنید، استدالل 
کنید، اقتصاددان و حقوقدان باید بیاید. وگرنه از ابتدا 
مى توان گفت مذاکره نمى کنیم و تحریم ها باقى 
بماند. چه کسى ضرر مى کند؟ همه منطقه. چه کسى 
ضرر مى کند؟ همه دنیا و چه کسى ضرر مى کند؟ 

ملت بزرگ ایران.
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کارهایى که در اصفهان انجام مى شود کارهایى که در اصفهان انجام مى شود 
براى پیشرفت کشور اهمیت داردبراى پیشرفت کشور اهمیت دارد

آیت ا... رئیسى در فرودگاه اصفهان:آیت ا... رئیسى در فرودگاه اصفهان:
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این سه پسر و چهاردختر در وقایع اخیر مورد سوء ظن قرار گرفتند که پس از یک شب بازداشت آزاد شدند

اصفهانى ها امروز ذوب آهن را تنها نگذارند
تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان در هفته ســیزدهم رقابت هاى 

لیگ برتر میزبان پرسپولیس است.
هفته سیزدهم رقابت هاى لیگ برتر فوتبال، جام خلیج فارس 
امروز پنج شــنبه 14 آذر ماه با برگزارى شــش دیدار به پایان 

مى رسد و در یکى از این رقابت ها ذوب آهن اصفهان...
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در صفحه 2 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

از جزئیات تماس با اوباما تا درخواست ها 
براى دیدار با ترامپ

اقـامه
 نماز اول وقت 

مالك ارزیابى ها 
باشـد

استاندار اصفهان در اجالس استانى نماز تأکید کرد:

دانشگاه صنعتى و 4 دانشگاه کشور، پرچمدار دیپلماسى علمى
رئیس دانشگاه صنعتى اصفهان خبرداد
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سپاهان و نساجى در مازندران

5

صدرنشینى را صدرنشینى را 
از دست نمى دهیماز دست نمى دهیم

سازمان اتوبوسرانى خمینى شهر و حومه در نظر دارد نسبت به فروش الستیک 
فرسوده، تیوپ، نوار، بشکه روغنى مرغوب و روغن سوخته از طریق مزایده و به 

باالترین قیمت پیشنهادى به فروش رساند.
متقاضیان شــرکت در مزایده مى توانند جهت اخذ فرم درخواست، مشخصات 
فنى و دیگر مدارك مربوطه تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 98/09/30 به امور 
قراردادهاى سازمان واقع در خیابان پاسداران ساختمان ادارى به شماره تلفن: 

54- 33601753- 031 مراجعه و نسبت به دریافت اسناد مزایده اقدام نمایند.

آگهى مزایده الستیک، بشکه و 
روغن سوخته سال 1398 مرحله اول

روح اله راشدفر- مدیرعامل سازمان اتوبوسرانى خمینى شهر و حومه

    نوبت دوم

م الف: 676757

واگذارى به اجاره یک باب سالن خدماتى از موقوفه مســجد ابوالفضل (ع) واقع در شاهین شهر 
خیابان شیخ بهایى طبقه فوقانى با مبلغ پیشنهادى اجاره ماهیانه 7/000/000 ریال مهلت ثبت نام 
تا پایان وقت ادارى روز پنجشنبه مورخ 1398/09/28 جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 

45247060 تماس حاصل فرمایند.

آگهى مزایده نوبت اول به شماره 98/882743 مورخ 98/09/11

مهدى قربانى- اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شاهین شهر و میمه
م الف: 685677

اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان
اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شاهین شهر و میمه

واگذارى به اجاره یک باب زیرزمین خدماتى از موقوفه مســجد و حســینیه قائم (عج) واقع در 
شاهین شهر خیابان فرخى جنب  مســجد به مدت یکسال با مبلغ پیشــنهادى اجاره ماهیانه

 10/000/000 ریال مهلت ثبت نام تا پایان وقت ادارى روز پنجشنبه مورخ 1398/09/28 جهت کسب 
اطالعات بیشتر با شماره تلفن 45247060 تماس حاصل فرمایند.

آگهى مزایده نوبت اول به شماره 98/882733 مورخ 98/09/11

مهدى قربانى- اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شاهین شهر و میمه
م الف: 685649

اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان
اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شاهین شهر و میمه

واگذارى به اجاره یک باب مغازه از موقوفه اهل البیت (ع) واقع در شاهین شهر خیابان فردوسى 
فرعى 3 شرقى پاساژ یاس به مدت یکسال با مبلغ پیشنهادى اجاره ماهیانه 7/500/000 ریال مهلت 
ثبت نام تا پایان وقت ادارى روز پنجشنبه مورخ 09/28/ 1398 جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 

تلفن 45247060 تماس حاصل فرمایند.

آگهى مزایده نوبت اول به شماره 98/882725 مورخ 98/09/11

مهدى قربانى- اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شاهین شهر و میمه
م الف: 685675

اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان
اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شاهین شهر و میمه

واگذارى به اجاره یک باب مغازه از موقوفه شیخ محمدتقى نجفى واقع در شاهین شهر خیابان نظامى 
نبش فرعى 8 شرقى به مدت یکسال با مبلغ پیشنهادى اجاره ماهیانه 45/000/000 ریال مهلت ثبت 
نام تا پایان وقت ادارى روز پنجشنبه مورخ 1398/09/28براى کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 

45247060 تماس حاصل فرمایند.

آگهى مزایده نوبت دوم به شماره 98/882739 مورخ 98/09/11

مهدى قربانى- اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شاهین شهر و میمه
م الف: 685663

اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان
اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شاهین شهر و میمه

فرا رسیدن سالروز والدت حضرت امام حسن عسگرى(ع) را تبریک مى گوییم 
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سرنوشت 
فصل هفتم

 «خندوانه» 
به کجا رسید؟

رامبد جوان توضیح مى دهد

ى ى یپ
3

مبارزه جذاب ذوب آهن و پرسپولیس در راه است
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سود سهام عدالت امسال به صورت یکجا به حساب همه 
مشموالن واریز خواهد شد.

طى دو سال 96 و 97، واریز سود سهام عدالت به صورت 
مرحله به مرحله از آذر ماه آغاز و معموًال تا خرداد ماه سال 
بعد ادامه پیدا مى کرد. اما طبق شــنیده ها، سود سهام 
عدالت سال مالى 97 خالف دو ســال قبل، به صورت 

یکجا واریز خواهد شد. 
در این راســتا، یک مقام مطلع اظهار کرد: در دوره هاى 
قبلى ســود ســهام عدالت به صورت گروه گروه واریز 
مى شــد. به این معنا که ابتدا از اقشــار ضعیف شروع 
مى شــد و در ادامه به تدریج براى همه مشموالن واریز 

مى شد.
وى ادامه داد: احتمال واریز سود سهام عدالت در دى ماه 
وجود دارد اما باز هم زمان دقیق واریز مشخص نیست. 
سازمان خصوصى سازى نمى خواهد خود را درگیر واریز 
مرحله به مرحله کند اما از سویى دیگر دلیلى ندارد که پول 

هم در حساب دولت بماند.
طى 12 سال گذشته مشموالن سهام عدالت صرفًا ثبت 
نام شده سهام عدالت هستند و سازمان خصوصى سازى 
به صورت مجازى، سود را از 49 شــرکت سرمایه پذیر 
دریافت و به صورت على الســویه (به صورت مساوى) 

میان سهام داران تقسیم مى کند.

فرمانده کل  سپاه دیروز (چهارشنبه) در کنگره ملى 92 
هزار شهید بسیجى که در سالن 12 هزار نفرى مجموعه 
ورزشى آزادى برگزار شد، تأکید کرد: مستکبران در حال 
فرار هستند و مانند مگس ها روى زمین پراکنده اند و هر 

روز یکى از گزینه هاى دشمن را تشییع جنازه مى کنند.
سردار سرلشکر حسین ســالمى با بیان اینکه دشمن 
مى خواســت حلقه هاى زنجیره استراتژى خود را درون 
جامعه ما کامل کند، عنوان کرد: متأسفانه انسان هایى 
غربگرا که تجسم میرزا ملکم خان و تقى زاده ها هستند، 
نقش واســطه گرى تفکر غرب در جامعه ما را بر عهده 
گرفتند. آنها انعکاس و پژواك صداى غرب و با آنها در 

این توطئه همراه شدند. وى ادامه داد: آنها نویسندگان 
نسخه تســلیم هســتند به آنها مى گوییم که جایى در 
میان جامعه ایــران ندارید؛ کجا با ســختى هاى ملت 
ایران همــراه بوده اید؟ کجا بــارى از دوش ملت ایران 
برداشته اید که امروز امتداد سیاست هاى دشمن در داخل 
کشور شده اید و تفکر دشــمن را بر روى کاغذ و بیانیه 
مى نویســید و فضاى تفکر انقالبى ملت ایران را آلوده 

مى کنید؟
فرمانده کل سپاه گفت: آن روز که ملت به میدان انقالب 
آمدند، شما در حال تئورى سازى کردن تسلیم در برابر 

دشمن بودید؛ از این کارهاى خود دست بردارید.

سود سهام عدالت امسال 
یکجا پرداخت مى شود

مستکبران مانند مگس ها 
روى زمین پراکنده اند

ایرانى، سورى،آمریکایى! 
  چمدان| یک گردشگر معروف آمریکایى 
مستند کوتاهى از تاکسى سوارى در شهرهاى 
سوریه منتشر کرده که تاکسى هاى حاضر در 
این مستند از نوع پراید ســاخت ایران هستند. 
این خودرو بى کیفیت وطنى سال هاســت در 
کشورهاى همســایه براى کارهاى خدماتى 
استفاده مى شود. پراید به عنوان تاکسى یکى 

از حاضران خیابان هاى سوریه است.

ده نمکى دست به کتاب شد
مســعود ده نمکــى با    سینما روزان |
تازه ترین اثرش «طیب خان» به میان مخاطبان 
آمد. «طیب خان» که مرورى است بر زندگى و 
سرنوشت طیب حاج رضایى از جمله موضوعات 
تاریخ انقالب اســت که به رغــم روایت هاى 
گوناگون و پراکنده، هنوز ابعــاد و زوایاى آن، 
چنانکه باید آشکار نشده. طیب خان در دو جلد 
به زیور طبع آراسته شده است. جلد اول در 980 
صفحه و با قیمت 115 هزار تومان و جلد دوم در 
915 صفحه و با قیمت 105 هزار تومان روانه 

بازار نشر شد.

نسخه کامل «خانه پدرى» 
در اینترنت!

  بهار | «خانه پدرى» بــه کارگردانى، 
نویسندگى و تهیه کنندگى کیانوش عیارى بعد 
از اینکه در دى 1393 اکران آن آغاز شــده بود 
به دلیل وجود یک صحنه خشــن با مشکالتى 
در اکران رو بــه رو و در روز اول اکران عمومى 
از پرده پایین کشــیده شــد. پس از پنج سال 
فیلم «خانه پــدرى» در تاریخ 1 آبان 1398 در 
سینماهاى ایران اکران شد اما پس از پنج روز 
در 6 آبان 1398 با دســتور مستقیم دادستانى 
مجدداً توقیف شد. این فیلم در 22 آبان 1398 
مجدداً رفع توقیف شد.کمتر از یک ماه از اکران 
تق و لِق این فیلم (اعم از محدودیت ســالن و 
سانسور) گذشته است که دیروز از روى پرده به 
پایین کشیده شد. اما قبل از آن اتفاقى افتاد که 
باید مدت ها قبل روى مى داد. نسخه با کیفیت 

و بدون سانسور فیلم روى اینترنت منتشر شد!

خبرخوش براى سربازان
  رویداد 24 | ســردار موســى کمالى، 
مشــاور عالى و ســخنگوى قرارگاه مرکزى 
مهارت آموزى کارکنان وظیفه نیرو هاى مسلح 
با اشــاره به اینکه از بهمن ماه امسال بر اساس 
توافقاتى که بین این قرارگاه و دانشــگاه جامع 
علمى و کاربردى و دانشگاه فنى و حرفه اى به 
امضا رسید، به سربازان این اجازه داده شد که در 
دوره هاى پودمان و تک درس این دو دانشگاه 
ادامه تحصیل دهند، اظهــار کرد: طبق قانون 
ادامه تحصیل در حین خدمت ممنوع است اما به 
علت اهمیتى که موضوع مهارت آموزى براى ما 
دارد بنا داریم اجازه دهیم سربازان در رشته هاى 

پودمانى ادامه تحصیل دهند.

نیازى به 
تعطیلى مدارس نیست

  برنا | مدیــرکل دفتر ســالمت وزارت 
آموزش و پرورش در خصوص عملکرد مدارس 
کشور در زمان شــیوع بیمارى آنفلوآنزا با بیان 
اینکه به شکل کلى نیازى به تعطیلى مدارس 
نیست، توضیح داد: تعطیلى مدارس به دستور 
وزارت بهداشت قابل اجرا خواهد بود. به عنوان 
مثال اگر در مکانى وضعیت بحرانى باشد ممکن 
است این اتفاق بیافتد اما در حال حاضر مشکلى 
در مدارس کشور وجود ندارد و همکارى هاى 
الزم نیز در این خصوص صورت گرفته است. 
حســین ضیاءالدینى عنوان کــرد: اگر دانش 
آموزى به آنفلوآنزا  مبتال شد با همکارى والدین 
مى توان از شــیوع ایــن بیمــارى در مدارس 

پیشگیرى کنیم.

یک مقدارش طبیعى است!
وزیر کشور گفت: زمانى که قیمت    عصر ایران|
بنزین افزایــش مى یابد، یک مقــدار افزایش قیمت ها 
طبیعى است. وقتى بنزین 1500 تومان شده طبیعى است 
که بر برخى مسائل تأثیر مى گذارد اما این میزان تأثیر، 
کارشناسى شده و معلوم اســت، اما اگر کسانى فراتر از 
این بخواهند سودجویى کنند، انصافاً بى توجهى به افکار 

عمومى و مردم است.

ایران پیشنهاد کرده 
روحانى به ژاپن برود

خبرگزارى ژاپنى کیودو گزارش داد که    بهار |
ایران براى کمک به حل بن بست هسته اى با واشنگتن 
پیشنهاد سفر حسن روحانى، رئیس جمهور اسالمى ایران، 
به ژاپن را مطرح کرده است. کیودو سه شنبه 12 آذر به نقل 
از یک منبع دیپلماتیک گزارش داد که عباس عراقچى در 
دیدار دو روزه اش از توکیو به عنوان نماینده ویژه روحانى 
این پیشنهاد را مطرح کرده است. این منبع دیپلماتیک 
گفت: «به نظر مى رسد ایران امیدوار است که این سفر در 
آینده نزدیک انجام شود و انتظار مى رود ژاپن این موضوع 
را با دقت بررسى کند». به گزارش خبرگزارى «رویترز»، 
یک سخنگوى وزارت خارجه ژاپن گفت از احتمال سفر 

روحانى به آن کشور اطالع ندارد.

ا... کرم نامزد نشد
چهارمیــن روز ثبت نــام کاندیداهاى    ایسنا|
انتخابــات یازدهمین دوره انتخابات مجلس شــوراى 
اسالمى دیروز با حضور حسین ا... کرم در وزارت کشور 
آغاز شد. صبح دیروز حسین ا... کرم از پیشکسوتان سپاه 
پاسداران انقالب اسالمى  و مؤسســین تشکل انصار 
حــزب ا...  به همــراه مجیــد فهمیده، برادر شــهید 
محمدحسین فهمیده در ستاد انتخابات کشور حاضر شد 
تا به گفته خود وى را براى ثبت نام در انتخابات مجلس 

یازدهم همراهى کند.

جلیلى مى آید
   نامه نیوز| مصطفى باقرزاده، سخنگوى جبهه 
پایدارى مشهد گفت: به نظر مى رسد که آقاى جلیلى در 
انتخابات ثبت نام کند. براى او صرف حضور در مجلس 
مهم نیست او مى خواهد اثربخش باشد. وى گفت: باتوجه 
به شــناختى که از آقاى جلیلى دارم اگر بنا به حضور در 
مجلس داشته باشد سعى مى کند تأثیرگذار باشد؛ خواه در 

کمیسیون ها یا در جایگاه ریاست مجلس.

در خیابان بدون اسلحه بودیم
سردار على فدوى، جانشین فرمانده     انتخاب |
کل سپاه پاســداران با بیان اینکه بسیج و سپاه در غائله 
و فتنه بزرگ اخیر بدون سالح به میدان آمدند در عین 
حال گفت: در مقرهاى ما اسلحه بود که اگر به حوزه هاى 
بسیج حمله کردند از خودشان دفاع کنند  اما نیروهاى ما 

در خیابان بدون اسلحه بودند.

ظریف استعفا کرده بود؟ 
  ایسنا| معاون ارتباطات و اطالع رســانى دفتر 
رئیس جمهور شایعه استعفاى وزیر امور خارجه را تکذیب 
کرد. علیرضا معزى در حاشیه جلسه دیروز هیئت دولت 
در واکنش به خبر استعفاى محمدجواد ظریف گفت: وزیر 
امور خارجه هم اکنون در جلسه هیئت دولت حضور دارد 
و خبر استعفاى وى شایعه است. خود ظریف هم شایعه 
استعفایش را رد کرد و در جمع خبرنگاران گفت: اگر استعفا 

کرده بودم االن اینجا در خدمت شما نبودم.

دزد بود، پلیس نبود!
در پی انتشــار کلیپى در فضاى    عصر ایران|
مجازى با عنوان «سرقت مأمور پلیس پاسگاه کفترك 
شیراز از یک فروشگاه»، سرهنگ فرج شجاعى،  فرمانده 
انتظامى شــیراز گفت: مأموران با بررسى دوربین هاى 
مداربسته این فروشگاه موفق شدند سارقى که کاپشن 
نظامى پلیس بر تن کرده و اقدام به سرقت کرده بود را 

شناسایى و دستگیر کنند .

خبرخوان

حجت االسالم و المسلمین حســن روحانى صبح دیروز 
در بیست و ششــمین همایش ملى بیمه و توسعه در برج 
میالد تهران به بیان جزئیاتى از تماس تلفنى اش با اوباما 
در 5 مهر 1392 و در خالل اولین ســفر او به نیویورك و 
همچنین سفر مهر ماه امسالش به همین شهر و پیشنهاد 
مشروط مذاکره با ترامپ پرداخت. اظهارات رئیس جمهور 

در این باره را بخوانید.
■ مشاوران و همراهان من در سفر نیویورك [سال 1392] 
مرا قانع کردند که براى پیشرفت در مذاکرات، جواب تلفن 
رئیس جمهورى آمریکا را بدهم. انجام این کار مورد تردید 
من بود، اما همه مشاورین من به اتفاق این نظر را دادند و 
پذیرفتم. در نتیجه در آخرین لحظاتــى که در حال ترك 
نیویورك بودم، رئیــس جمهورى آمریــکا به من زنگ 
زد و من جواب او را دادم. این صحبت کوتاه یک ربع تا 20 
دقیقه اى، یک لوکوموتیو بســیار قوى براى حرکت قطار 
مذاکره بود و ما چارچوب را با وى مطرح کردیم و او در این 
گفتگوى تلفنى سه موضوع را مطرح کرد که به او گفتم راجع 
به سه موضوع آمادگى براى مذاکره نداریم اما اگر موضوع 
اول که هسته اى است، انجام شد و شما آن را درست اجرا 
کردید، موضوع دوم و ســپس موضوع سوم در دستور کار 

مذاکره قرار خواهد گرفت.
■ من مى دانســتم اگر در نیویورك، جواب تلفن رئیس 
جمهورى آمریکا را بدهم در فرودگاه مهرآباد یک عده اى 
افراطى، لنگــه کفش پرتاب مى کنند. مــن همه اینها را 
مى دانستم اما به جان خریدم اینها براى من مهم نبود، مهم 
براى من این بود که وجدان من راضى باشد و به قولى که به 

مردم دادم پایبند باشم و بود.
■ این حرکت باعث شد تا ما در کمتر از صد روز به توافق 
موقت ژنو رسیدیم که به طور موقت تحریم ها در بسیارى 
از زمینه ها برداشته شد و از پول هایى که در بانک ها بلوکه 
شــده بود، ماهانه 700 میلیون دالر در اختیــار ایران قرار 
گرفت و مهمترین دستاورد این توافق موقت پذیرش حق 
غنى ســازى ایران در آن مذاکره صد روزه بود. هیچکس 
باور نمى کرد که در مذاکرات ما مى توانیم از شش قدرت 
بزرگ دنیا این نکته را بگیریم که ایران حق غنى سازى در 
کشور خود را دارد، برخالف آن چیزى که در قطعنامه هاى 

سازمان ملل آمده بود.
■ مرحله بعدى مذاکرات، هدفى که ما داشتیم که باز هم 
بسیارى از کارشناســان مى گفتند امکان تحققش نیست 
این بود کــه در پایان این مذاکرات تمــام قطع نامه هاى 
فصل هفت سازمان ملل باید یکجا لغو شود. متخصصین 
حقوق بین الملل مى گفتند امکان ندارد شش قطعنامه اى 
که ما یک روز هم آنها را اجرا نکرده بودیم، توســط خود 
سازمان ملل یکجا قطع شود. اما این کار شد و قطعنامه هاى 

تحریمى ما لغو شد.
■ بعد از برجام شرایط متفاوت شــد. تولید حرکت کرد؛ 
شــرکت هاى خارجى به ایران آمدند و فقط یک کشور در 
آن شــرایط 50 میلیارد دالر به ما اعتبار داد. تحول بسیار 

بزرگ و عظیمى در ایران آغاز شــد و ســرمایه گذارى در 
ایران گسترش یافت تا جایى که یکى از رهبران کشورها 
مى گفت ما مى دیدیم هر چه سرمایه گذار و بانک هست 
به سمت ایران سرازیر شدند و ما مى گفتیم مگر ایران چه 

بهشت برینى است که همه به آن سمت مى روند.
■ در این شرایط مناسب ما الزم بود این قرارداد و این توافق 
را حفظ کنیم. البته اینجا جاى این صحبت نیست ولى اگر 
زنده بودیم در آینده خواهم گفت که ما با چه دردسرهایى 
برجام را نگه داشتیم و چه فشــارهایى روى ما بود ولى به 
هر قیمتى بود من نگذاشتم که ایران ناقض این عهدنامه 
باشد. دولت خیلى سختى ها کشــید تا این توافق را حفظ 
کند. تا زمانى که دولت آمریکا تغییــر کرد و فرد جدیدى 

روى کار آمد. 
■ ما باید به عنوان دولت ریسک مردم را کاهش بدهیم و 
شرایط مردم را براى تعالى و توسعه آماده کنیم وگرنه اینکه 
شعار بدهیم و بگوییم مذاکره نمى کنیم خیلى راحت است. 
وقتى بگوییم مذاکره مى کنیم آن موقع اول گرفتارى است 
و شما باید بروید و بنشینید، بحث کنید، دعوا کنید، استدالل 
کنید، اقتصاددان و حقوقــدان باید بیایــد. وگرنه از ابتدا 
مى توان گفت مذاکره نمى کنیم و تحریم ها باقى بماند. چه 
کسى ضرر مى کند؟ همه منطقه. چه کسى ضرر مى کند؟ 

همه دنیا و چه کسى ضرر مى کند؟ ملت بزرگ ایران.
■ ما در آن شرایط آمدیم، شرایط کشــور را آرام کردیم. 

دوباره رژیم صهیونیستى، عربستان و افراطیون آمریکا سر 
ترامپ کاله گذاشتند. بزرگ ترین کالهى که سر ترامپ 
رفت بر ســر برجام بود. آنها به ترامپ گفتند که از برجام 
خارج شود و تحریم فوق العاده را نســبت به ایران اعمال 
کنید این نظام سقوط مى کند و آن وقت پیروز تاریخ هستى 
و مى گویى بعد از 41 ســال من رئیس جمهورى بودم که 
ایران را در هم شکستم. مى خواستند یک ادایى شبیه ریگان 

دربیاورد، درباره شوروى سابق. 
■ دولت یازدهم که شروع شــد ما در حال تحریم پلکانى 
بودیم یعنى آن زمان مجاز بودیم یک میلیون بشکه نفت 
بفروشیم ســال بعد 20 درصد کم بشــود سال بعدى 20 
درصد، مقررات این بود که ســالى 20 درصد کاهش یابد. 
اولین کارى که کردیم این بود که 20 درصد را حذف کردیم 
با آنان مذاکره کردیم که براى ادامه مذاکره صادرات نفت 
کاهش نیابد، دومین قدم این بود که ما معتقد بودیم براى 
حل این مسئله باید در سطح باالتر مذاکره کنیم و براى این 
کار مقدمات الزم را آماده کردیم، براى اولین بار تقریباً بعد 
انقالب اسالمى در سال 92 در آغاز دولت یازدهم بین وزیر 
خارجه ایران و آمریکا گفتگو و مذاکره آغاز شــد این کار 
ممکن است از دید مردمى که در سیاست سرشته ندارد کار 
ساده اى باشد ولى این کار عظیمى بود دلیل آن این بود که 
ما به مردم قول داده بودیم که در ظرف 100 روز شاهد این 

ریسک باشند.

■ در ایامى که نیویــورك بودم [مهر98] هــر روز پیغام 
مى دادند و من اصــًال فرصت نکردم از هتــل، جز براى 
ســخنرانى در مجمع عمومى خارج شــوم چون ترافیک 
دیدارها بسیار باال بود. آمریکا یک موضوع را در ذهن سران 
جا انداخته بود که همه کار درست مى شود و اشکال از طرف 
ایران است و کاخ سفید مى خواست بار خود را بر دوش ایران 
بیاندازد. تقریبًا همه سران کشــورها اعالم مى کردند که 
آمریکا براى حل موضوع آماده است و شما چون حاضر به 

مالقات نیستید پس مقصرید.  
■ رهبران مى گفتند شــما مالقات بــا رئیس جمهورى 
آمریکا را قبول کنید تا همه تحریم ها برداشــته شود اما ما 
مى خواستیم این توطئه و نقشه را بشکنیم و به دنیا بگوییم 
ما براى مالقات مشــکلى نداریم و اگر رئیس جمهورى 
آمریکا تحریم ها را بردارد ســاعتى بعد و نه دو روز بعد با 
او دیدار مى کنم. همه ســران 5+1 در نیویورك هستند و 
مى توانیم مالقــات کنیم، به این ترتیب حربــه را از آن ها 

گرفتیم و همه گفتند این منطقى است.  
■ آمریکایى ها معتقد بودند اول مالقات انجام شــود و بعد 
تحریم ها برداشته شود. مى خواســتند هوش ملت ایران را 
امتحان کنند اما ما دیگر حاضر نیستیم کاله سرمان برود و 
نمى خواهیم هم کاله سر دولت دیگرى بگذاریم. مى خواهیم 
آنچه حقوق مردم ایران است عملیاتى و اجرا شود. اکنون هم 

این بحث ها ادامه دارد و دوستان واسطه هستند.  

معاون عملیات بانکــى بانک ایران زمین بــا تأکید بر 
حمایت بانک ایــران زمین از کار آفرینــى اظهار کرد: 
تالش همکاران در جذب منابع خــرد مى تواند ضمن 
کاهش قیمت تمام شده پول زمینه هاى الزم براى ارائه 
تسهیالت جذاب به مشتریان در راستاى رونق تولید ملى 

فراهم کند. 

هادى قدیمى در راستاى اشاعه فرهنگ سازمانى اظهار 
کرد: فرهنگ سازمانى در سازمان ها از سطوح عالى به 
سطوح عملیاتى و اجرایى انتقال پیدا مى کند به طورى که 
اگر رئیس شعبه در راستاى رضایت مشتریان کوشا باشد 
این اقدام مى تواند در کارکنان آن شعبه نیز وجود داشته 

باشد و به سمت توسعه و رشد هدایت شود.

وى با اشــاره به فعالیت هاى انجام شــده در خصوص 
تدوین بســته هاى مختلف و متنوع براى مشتریان در 
راســتاى حمایت از رونق تولید بیان کــرد: بانک ایران 
زمین در راستاى سیاست  هاى کالن تعیین شده به سوى 
بانکدارى دیجیتال در حال حرکت است و امید است این 

اقدام به رشد و توسعه کشور کمک شایانى کند.

حرکت بانک ایران زمین 
به سوى 
بانکدارى دیجیتال 

از جزئیات تماس با اوباما تا درخواست ها براى دیدار با ترامپ

محرمانه هاى برجام

به گفته برخى منابع خبرى با شدید شدن موج آنفلوآنزا 
و مرگ 56 ایرانى به دلیل ابتال به این بیمارى، بازار سیاه 
واکســن آنفلوآنزا و داروى درمان آنفلوآنزا اوسلتامیویر 
راه افتاده اســت تا جایى که واکســن 40 هزار تومانى 
داروخانه به قیمــت 120 تا 150 هــزار تومان و داروى 
درمان آنفلوآنزاى 200 هزار تومانى به قیمت نجومى 400 
تا 700 هزار تومان به فروش مى رسد. امسال دو شرکت 
1/7  میلیون عدد واکسن آنفلوآنزا وارد کشور کردند و به 
گفته برخى ها این میزان واردات پاسخگوى نیاز داخلى 
نیست. به نظر مى رسد، فروش واکسن آنفلوآنزا در اوایل 
هفته به حدى افزایش پیدا کرده که موجودى بسیارى از 

داروخانه ها ظرف چند ساعت صفر شده است.
همچنین اخیراً یک  میلیون عدد قرص اوســلتامیویر به 
صورت فوریتى وارد شده اســت که به نظر مى رسد این 

میزان واردات هم کافى نبوده است.

على اصغر پیوندى، رئیس جمعیت هــالل احمر به  دلیل 
تخلفات مالى از سوى مأموران ســازمان اطالعات سپاه 
بازداشت شد. به گزارش «آنا»، پیوندى قصد سفر به ژنو را 
داشت که متوجه ممنوع الخروجى خود مى شود و در نهایت 
در ساعات پایانى سه شنبه (12 آذر ماه 98) بازداشت مى شود. 
پیوندى پیش از این نیز براى توضیحات درباره بروز تخلفات 
مالى در هالل احمر از سوى مراجع قضایى احضار شده بود و 

با قرار وثیقه آزاد بود.
ظهر سه شنبه خبر اســتعفاى پیوندى از سوى اسماعیل 
رمضانى، رئیس روابط عمومى جمعیت هالل احمر منتشر و 
رسانه اى شده بود که البته رمضانى دلیل استعفاى پیوندى 
را مشغله هاى دیگر و در راستاى پیشرفت سازمان هالل 
احمر عنوان کرد. اما مشخص بود که دلیل این استعفا همان 
مسائل و تخلفات مالى بود که در زمان تصدی گرى پیوندى 

در سازمان هالل احمر، در این سازمان رخ داده بود.

واکسن آنفلوآنزا
 700 هزار تومان!

دلیل بازداشتاختالس میلیاردى یک مدیر بیمه اى
دادستان عمومى و انقالب کرمان از دستگیرى یک مدیر  رئیس جمعیت هالل احمر 

بیمه اى در استان کرمان به اتهام اختالس 220 میلیارد 
ریالى خبر داد و گفت: با ورود به موقع دادستانى و سازمان 

بازرسى و در راســتاى جلوگیرى 
از خســارت هاى جبران ناپذیر 
به صنعت بیمــه، تمامى اموال 
و امالك و حســاب هاى بانکى 
متهم مسدود و قبل از خروج از 

کشور دستگیر شده است. 
دادخدا ســاالرى خاطر نشان 
کرد: با توجه به اهمیت موضوع 
امر تحقیقــات و تکمیل دالیل 
انجام شد و در خالل تحقیقات 

مشــخص شــد که متهم از قبل اخذ قرارداد با یکى از 
شرکت هاى خودروسازى، مبلغ 220 میلیارد ریال حق 
بیمه را به جاى واریز به حســاب شرکت بیمه به حساب 
شخصى خود واریز مى کرده است. این مقام قضایى در 

استان کرمان ادامه داد: متهم با بخشى از این وجوه و با 
همکارى خانمى اهل گرجســتان، اقدام به اجاره تملک 
یک هتل در کشور گرجســتان کرده و بخش دیگرى 
از وجوه را صــرف خرید خودرو، 
امالك، ســهام شــرکت ها از 

طریق بورس کرده است.
ســاالرى بیان کرد: این متهم 
بــراى توقیف نشــدن امالك 
خریدارى شده، اســناد اموال 
و امالك را به نام بســتگان و 
نزدیکان منتقل و معامالت را به 
صورت صورى تنظیم مى کرده 
است. دادستان کرمان گفت: با 
تالش هاى سازمان بازرســى و اطالعات سپاه تاکنون 
شش دستگاه انواع خودروى لوکس و گرانقیمت خارجى 
و تعدادى ملک گران قیمت در نقاط مختلف شهر کرمان 

توقیف شده است.
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کشف 100 کیلوتریاك
در شاهین شهر

100 کیلوگرم تریاك در شاهین شهر کشف و توقیف شد. 
فرمانده انتظامى شهرستان شاهین شهر و میمه گفت: با 
اطالع مأموران مبارزه با مواد مخدر از انتقال یک محموله 
مواد افیونى موضوع در دستور کار قرار گرفت. سرهنگ 
حسین بساطى افزود: مأموران ســرانجام حین کنترل 
خودروهاى عبورى یک دستگاه خودروى پراید حامل مواد 
مخدر را شناسایى و متوقف کرده و در بازرسى از آن صد 
کیلوگرم تریاك را کشف کردند. وى گفت: راننده خودرو 

دستگیر و تحویل مراجع قضایى شد.

مسقف سازى
 گلزار شهدا ممنوع

سید على مرتضوى، رئیس اداره گلزارهاى بنیاد شهید و 
امور ایثارگران استان اصفهان گفت: هرگونه مسقف سازى 
و محصورسازى گلزار شهدا ممنوع است و اگر بخشداران 
اصرار بر مسقف سازى دارند باید تضمین بدهند که از ابتدا 
تا انتهاى طرح با هزینه فرماندارى اجرا شود و امکان زیارت 

قبور شهدا در تمام ساعات براى مردم فراهم باشد.

شهرضا 1098 هکتار
 بافت فرسوده دارد

شهردار شــهرضا گفت: 1098 هکتار از مساحت 2400 
هکتارى این شهر بافت فرســوده است. حبیب قاسمى 
اظهار کرد: باید با اصالح قوانینــى که زمینه بروز خطا و 
جرایم در حوزه شــهرى را فراهم مى کند، زمینه فعالیت 
نظام مند شهروندان و افزایش توان نظارتى شهردارى ها 
فراهم شود. شهردار شهرضا تصریح کرد: در شرایطى که 
حدود 60 درصد اراضى این شــهر فاقد سند ثبتى است و 
مالکان بدون پرداخت عوارض شهردارى اقدام به تفکیک 
و فروش زمین بر اســاس قولنامه هاى عادى مى کنند، 
نمى توان انتظار اجراى کامل و دقیق قانون را داشته باشم.

مزاحم ها هنوز هستند
مدیرعامل سازمان آتش نشانى و خدمات ایمنى شهردارى 
اصفهان گفــت: در تفکیک تماس هــاى غیرعملیاتى 
مى توان گفت تنها 20 درصد تماس ها با آتش نشــانى 
عملیاتى و پیشگیرى و 50 درصد مزاحمت با تلفن هاى 
عمومى و رایگان است، همچنین خطاى تماس 5 درصد 
موارد را شامل مى شود. آتشپاد محسن گالبى با بیان اینکه 
میزان مزاحمت تلفنى کودکان 25 درصد اســت، گفت: 
گرایش برخى افراد به مزاحمــت و آزار دادن دیگران که 
از آن با عنوان «سادیسم» یاد مى شود یکى از علت هاى 

اصلى مزاحمت و آزار دادن دیگران است.

افتتاح هایپرمارکت 
تعاونى ذوب آهن

همزمان با پنجاهمین سالگرد تعاونى مصرف کارکنان 
ذوب آهــن اصفهان بزرگ تریــن هایپرمارکت تعاونى 
مصرف کارکنان ذوب آهن اصفهان واقع در دستگرد با 
حضور یزدى زاده، مدیر عامل و تعدادى از مسئولین شرکت 
افتتاح شد. افتتاح فروشگاه مذکور یکى بخش هاى بازار 
بزرگ تعاونى مصرف کارکنان است که به دنبال افتتاح فاز 
به فاز مراکز اصلى این مجموعه راه اندازى شده است. این 
اقدام به نوبه خود به لحاظ شرایط مکانى و زیبایى و تنوع 

کاالیى حداکثرى، قابل توجه است.

مخابرات اصفهان سوم شد
مخابرات منطقه اصفهان توانســت در ارزیابى عملکرد 
مناطق سه ماهه دوم ســال 98  رتبه سوم کشورى را در 
زمینه فعالیت ها و خدمات امور مشتریان کسب کند. پس 
از بررسى شاخص هاى عملکردى سه ماهه دوم سال 98 
و همچنین گزارش هاى ارسالى مناطق از عملکرد خود و 
نحوه تعامل با حوزه هاى مختلف معاونت امور مشتریان، 
پنج استان برتر کشور با موضوع فعالیت ها و خدمات امور 
مشتریان به این ترتیب معرفى شدند:  منطقه مخابراتى 
ســمنان، منطقه مخابراتى مازندران، منطقه مخابراتى 
اصفهان، منطقه مخابراتــى مرکزى و منطقه مخابراتى 

کردستان.

خبر

فوالد مبارکه در آبان ماه موفق بــه تولید 630 هزار تن 
انواع محصوالت فوالدى شده که این عدد در قیاس با 
ماه قبل، 5 درصد رشد را نشان مى دهد و بر همین اساس، 
کل تولیدات فوالد مبارکه در سال 98 به 5/3 میلیون تن 

رسیده است.
این شــرکت همچنین در بخش فروش نیز موفق عمل 
کرده و توانســته در آبان مــاه، 3200 میلیــارد تومان 
فروش انجام دهد تا مجموع فروش شــرکت در هشت 
ماهه ســال 98 به 26 هزار و 600 میلیارد تومان برسد. 
محصــوالت گــرم، بیشــترین ســهم را ســبد 
فروش آبــان ماه فوالد مبارکه داشــته و این شــرکت 

در این مــاه بیــش از 345 هزار تن محصــوالت گرم 
تولید کرده که این مقدار، 5000 ُتن از ماه قبل بیشــتر 

است.
گزارش عملکرد شش  ماهه این شــرکت نشان دهنده 
بهبود وضعیت فروش داخلى و رشد 104 درصدى مبلغ 
ریالى آن نسبت به مدت مشــابه سال قبل است. میزان 
فروش فوالد مبارکه در حالى 104 درصد رشد داشته که 
بهاى تمام شده آن نیز به دلیل افزایش قیمت سنگ آهن 
85 درصد رشد را تجربه کرده و نتیجه این دو اتفاق، رشد 
125 درصدى سود ناخالص و دو برابر شدن سود عملیاتى 

بوده است. 

مدیــرکل دامپزشــکى اســتان اصفهــان گفــت: 
ویروس آنفلوآنزایى که موجب بیمــارى و مرگ و میر 
در انسان ها شــده هیچ ارتباطى با گوشــت مرغ و سایر 

طیور ندارد.
شهرام موحدى روز چهارشنبه در گفتگو با «ایرنا» اظهار 
کرد: مطالب اشتباه و خالف واقعى در برخى از شبکه هاى 
مجازى و خبرى منتشر شــده که مردم از مصرف مرغ 
خوددارى کنند. وى بیان کرد: کلیه مرغ، طیور، بوقلمون 
و شترمرغ توزیعى در این استان به شدت تحت نظارت 
دامپزشــکى قرار دارد. وى ادامه داد: کیفیت و بهداشت 
گوشت مرغ و طیور توزیعى در استان تضمین شده است 

و مردم با خیال راحت مى توانند گوشت مرغ، بوقلمون، 
شترمرغ و تخم مرغ را مصرف کنند.

مدیرکل دامپزشــکى اســتان اصفهان تصریح کرد: با 
توجه به اینکه این ویروس مشترك نیست و در یکسال 
گذشــته هیچ موردى از آنفلوآنزاى فــوق حاد پرندگان 
در اســتان گزارش نشــده، مردم به هیــچ وجه نگران 
سالمت گوشت مرغ نباشند و به شایعات در این باره هیچ 

توجهى نکنند.
از ابتداى پاییز تا دهم آذر امسال حدود 847 نفر مشکوك 
به بیمارى آنفلوآنزا در مراکز درمانى اصفهان بســترى 

شدند که حدود ده  نفر از آنها فوت کرده اند.

آنفلوآنزاى انسانى ارتباطى با 
گوشت مرغ ندارد

رشد 5 درصدى 
تولید فوالد مبارکه در آبان

روز سه شنبه خبر ایجاد شبکه دانشــگاه هاى صنعتى 
کشور منتشر شد که بر مبناى آن تعدادى از دانشگاه هاى 
صنعتى با هدف افزایش سطح تعامل و همکارى و ایفاى 
نقش مؤثرتر در توسعه همکارى هاى علمى و بین المللى 
مبتکر ایجاد شبکه دانشگاه هاى صنعتى کشور شده اند. 
از جمله اهداف این شبکه که دانشگاه هاى عضو باید آنها 
را دنبال کنند مى توان به تبییــن طرح هاى تحقیقاتى و 
فناورى هاى مشــترك بین المللى، برگزارى همایش ها 
و کارگاه هاى آموزشــى و علمى بین المللى بر اســاس 
اولویت هاى تحقیقاتى و فناورى دانشگاه هاى عضو و از 

طریق تشکیل گروه هاى پیشتاز در هر مورد، بهره مندى 
از امکانات اعضا و... اشاره کرد.

وزیر علوم نیز در نشست رؤساى دانشگاه هاى صنعتى 
مبتکر این طرح با تأکید بر لزوم ورود دیگر دانشگاه هاى 
صنعتى کشور به چنین طرح هایى اظهار کرد: باید ورود 
به این شبکه دانشگاهى مبتنى بر شاخص ها و معیارهاى 
دقیق و مشخصى باشــد تا دیگر دانشگاه هاى صنعتى 
کشور نیز با کسب این شاخص ها، تالش کنند وارد این 

شبکه هاى دانشگاهى شوند.
در همین حال رئیس دانشگاه صنعتى اصفهان با اشاره 

به برنامه پنج دانشــگاه صنعتى کشــور براى ورود به 
پروژه هاى بزرگ بین المللى علمى از تالش براى جذب 

دانشجوى فنى و مهندسى از خارج خبر داد.
سید مهدى ابطحى در گفتگو با «مهر» در تشریح جزییات 
تشکیل شبکه دانشگاه هاى صنعتى کشور اظهار کرد: پنج 
دانشگاه صنعتى کشور از جمله دانشگاه هاى امیرکبیر، 
شریف، علم و صنعت، خواجه نصیرالدین طوسى و صنعتى 
اصفهان به لحاظ دارا بودن هیئت علمى، تعداد دانشجو، 
گرنت هاى خارجى که مى توانند جذب کنند و همچنین 
سطح پژوهش هاى کاربردى داراى ظرفیت هاى خوبى 

هستند که تجمیع این ظرفیت ها منجر به اتفاقات خوبى 
در سطح بین المللى خواهد شد.

رئیس دانشگاه صنعتى اصفهان افزود: در دنیا هم مرسوم 
است که دانشــگاه هاى مختلف در گروه هاى 5، 7 یا 9 
نفره با یکدیگر اتحادیه اى را ایجاد مــى کنند و در آن 
ظرفیت هایشان را به صورت مشترك بیان مى کنند. این 
تشریک مساعى میان دانشگاه ها هم در جذب دانشجوى 
خارجى و نیز ورود به پروژه هاى بزرگ بین المللى کمک 

خواهد کرد.  
ابطحى ادامه داد: هر کدام از این پنج دانشگاه نقطه اتصال 
با کشورهایى از دنیا هستند مثًال دانشگاه صنعتى اصفهان 
نقطه ارتباط دانشگاه هاى کشــور با سوییس، دانشگاه 
صنعتى شریف با چین و دانشــگاه علم و صنعت ایران 

با آلمان است.
وى در ادامه با مهم دانستن تعامالت بین المللى این پنج 
دانشگاه، گفت: در قالب ایجاد این شبکه، دانشگاه هاى 
صنعتى مى توانند در پروژه هاى بزرگ بین المللى حضور 
یافتــه و در دریافت فاندها یا حمایت هــاى بین المللى 
و همکارى با دانشگاه هاى کشــورهاى پیشرفته مؤثر 

واقع شوند.
رئیس دانشــگاه صنعتى اصفهــان با تأکیــد بر اینکه 
دانشگاه هاى صنعتى کشور مى توانند پرچمدار دیپلماسى 
علمى شوند، خاطرنشــان کرد: جذب دانشجوى فنى و 
مهندســى و انتقال فناورى از خارج به داخل به کشور از 
دیگر مواردى است که دانشگاه هاى صنعتى مى توانند در 
قالب این شبکه به آن ورود کنند. ابطحى در ادامه تصریح 
کرد: همچنین این پنج دانشگاه مى توانند آیین نامه ها و 
مقرراتى که دانشگاه هاى صنعتى کشور با آن سر و کار 

دارند را متناسب با وضعیت این دانشگاه ها تدوین کنند.
رئیس دانشگاه صنعتى اصفهان ضمن اشاره به اینکه با 
تشکیل این شبکه به دنبال تحول در فعالیت بین المللى 
دانشگاه هاى صنعتى هستیم، افزود: البته همکارى هاى 
بین المللى معموًال در حوزه آموزش بوده اما قرار است به 
حوزه فناورى نیز ورود کنیم و به نظر مى رســد اقدامات 

خوبى در این راستا انجام خواهد شد.

رئیس دانشگاه صنعتى اصفهان خبرداد

دانشگاه صنعتى و 4 دانشگاه کشور، پرچمدار دیپلماسى علمى

دومین اجالس استانى نماز با عنوان «نماز و مدرسه» در 
سالن اجتماعات اهل بیت(ع) با حضور مسئوالن آموزش 
و پرورش، مربیان، دانش آموزان، مدیران دســتگاه هاى 

اجرایى استان، روحانیون و... برگزار شد.
اســتاندار اصفهان در این اجالس، نفس حضور افراد در 
اینگونه اجالس ها را مسئولیت آفرین دانست و گفت: امروز 
همه با هم در این اجالس تعهد کنیم که نماز را به جماعت 

و اول وقت اقامه کنیم و به جا آوریم.
عباس رضایى اظهار کرد: مدیران دســتگاه هاى اجرایى 
استان و مربیان، معلمان با حضور در نمازهاى جماعت و 
اول وقت در نمازخانه ها، مساجد و مدارس، نقش بى بدیلى 
مى توانند در این راستا ایفا کنند و الگو باشند که اگر اقامه 
نماز به جماعت و اول وقت اولویت اصلى باشــد به سیره 

انبیاى خداوند عمل کرده ایم.
استاندار اصفهان بر اهتمام ویژه به افزایش دانش، بینش 
و بصیرت کارکنان و مدیران در زمینه هاى قرآنى به ویژه 
نماز تأکید کرد و گفت: امروز نظام ســلطه در مقابل نظام 
جمهورى اسالمى ایستاده و بیکار ننشسته و علیه منش، 
تفکر، خداجویى و خداطلبى مردم، جنگ هاى مختلفى را راه 
انداخته و امروز نیز ما با جنگ نرم دشمن و جنگ اعتقادى 
مواجه هستیم که این امر نباید دستکم گرفته شود و شما نیز 

سربازان جنگ نرم فرهنگى هستید و مسئولیت سنگینى 
دارید و ما باید با افزایش علم و بینش خود و بیدارى نسبت 
به نماز هــر روز بتوانیم ابهاماتى که دشــمنان به وجود 

مى آورند را برطرف سازیم.
رضایى گفت: هر مســئولى که در حیطه مسئولیت خود 
مى تواند باید براى تشــویق و ترغیــب کارکنان به اقامه 
نماز اول وقت و جماعت، آن را یکى از مالك هاى ارزیابى 
در پایان ســال قرار دهد و تشــویق مادى و معنوى شود 
تا فرهنگ نماز اشاعه داده شــود و ترویج یابد که توسعه 

فرهنگ نماز از رسالت هاى همه ماست.
استاندار اصفهان نماز را موجب کاهش آسیب ها خواند و 
گفت: یکى از بهترین راه ها براى کاهش آسیب ها، اینگونه 
اقدامات معنوى است و بر اساس پژوهشى، کسانى که به 
نماز و فعالیت هاى معنوى بیشترى مى پردازند از کمترین 

آسیب هاى بدنى برخوردارند.
رضایى نقش خانــواده و مدرســه را در ترویج و ترغیب 
نوجوانان و جوانان به نماز مهم دانست و افزود: اگر خانواده 
و مدرسه در یک جهت باشند موفقیت حاصل خواهد شد. 
این در حالى است که معلمان داراى نفوذ کالم در کالس ها 
هستند و مى توانند اثربخش باشــند و خانواده ها نیز باید 
اهتمام جــدى در این امر را فراموش نکننــد و براى آنها 

برنامه داشته باشند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان هم گفت: نماز 
محور دین و یک پایگاه اصلى است و آموزش و پرورش 
پس از پیروزى انقالب اســالمى نماز را محور کارهاى 
تربیتى دانش آموزان قرار داده و نمازخانه هاى مدارس با 
بهره مندى از امامان جماعت، ارتباط با مســاجد، برپایى 
جشــن تکلیف در حد توان و... به مسئولیت خود تاکنون 

عمل کرده اند.
محمد اعتدادى با بیان اینکه در هنرستان انقالب اسالمى 
در ناحیــه 5 آموزش و پــرورش اصفهــان، 100 درصد 
دانش آموزان بدون هیچ تحمیلى، چندین سال است هر 
روز نماز جماعت اول وقــت را اقامه مى کنند، اظهار کرد: 
در هیچ دوره اى نسبت به زمان کنونى، جوانان در معرض 
تأثیرات برون خانواده قرار نگرفتند که این امر دشــوارى 
براى معلمان و خانواده ها ایجاد کرده است. این در حالى 
اســت که ما در مدارس با کمبود نیرو، عدم وحدت رویه 
نظام تربیتى مدرسه و خانواده و... مواجه هستیم که باعث 
مى شود تا موانعى براى پرداختن بیشتر به مسائل معنوى 
همچون نماز داشته باشیم اما ما هرگز از ارزش و اهمیت 
نماز دل برنداشتیم و معتقدیم اگر همه مسائل فرهنگى و 
معنوى با مشارکت آموزش و پرورش در خدمت نماز باشد 
و همه تجهیزات براى اقامه نماز در مدارس مهیا شود کار 

تازه آغاز شده و از نماز به کارکرد آن مى رسیم.

وى با برشمردن اقدامات انجام شــده آموزش و پرورش 
اســتان اصفهان در خصوص نماز، افزود: ســاماندهى و 
سازماندهى ائمه جماعت روحانى به شکلى است که امروز 
1800 روحانى در 4300 واحد آموزشى استفاده مى شود و 
در سایر واحدها نیز نماز جماعت به امامت همکاران برگزار 
مى شود و سعى داریم چراغ نماز در هیچ مدرسه اى خاموش 
نباشد. همچنین تدوین زنگ نماز در مدارس، برگزارى نماز 
جماعت در اول مهر هر سال، آموزش عملى نماز براى 455 
هزار دانش آموز ابتدایى، برپایى جشــن تکلیف، اجراى 
نماز وحدت، برگزارى 2300 نشست تخصصى در 1150 
آموزشگاه، اجراى طرح مبین در مدارس نجف  آباد، تقدیر از 
خادمین نماز و... بخشى از دیگر اقدامات آموزش و پرورش 

در مدارس استان اصفهان است.
رئیس ستاد اقامه نماز اســتان اصفهان نیز با بیان اینکه 
در زندگى انســان ها پنج مؤلفه اصلى باید مدنظر باشــد 
که خداوند همه این مؤلفه ها را در نماز آورده است، گفت: 
خدامحورى، آخرت گرایى، محوریت عمل، احترام به جمع 
یا نماز جماعت و گره خوردن مباحث اقتصادى با عبادت، 

در زمره این پنج مؤلفه اصلى براى زندگى انسان هاست.
حجت االسالم و المسلمین ابراهیم رنجبر با تأکید بر اینکه 
در جامعه باید روى ترویج نماز کار شود، افزود: امسال در 
اجالس نماز بیش از ســال گذشته، نشست ها در مدارس 

براى فرهنگیان و دانش آموزان تدارك دیده شده و البته 
باید همه مشــارکت کنند که این امر نیازمند تالش هاى 
جهادى با شیوه هاى مختلف است تا نسل جوان با انگیزه 

نمازخوان شود.
وى ادامه داد: هیئت ارزیابى بر اقامه نماز در دستگاه هاى 
دولتى و اجرایى فعال بوده که در این اجالس از 23 دستگاه 
تقدیر ویژه شده و 24 دستگاه شایســته تقدیر شناخته و 

تقدیر مى شوند.
مدیر هنرســتان انقالب اســالمى در ناحیه 5 آموزش و 
پرورش اصفهان هم به بیــان تجربیات خود در کمک به 
رونق نماز در بین دانش آموزان اشاره کرد و گفت: چندین 
سال است که اقامه نماز جماعت اول وقت در این هنرستان 
در سه سالن و بدون اینکه اجبارى باشد برگزار مى شود و 

100 درصد دانش آموزان شرکت مى کنند.
نقایى افزود: البته ما در زمان ثبــت نام از دانش آموزان، با 
والدین آنها مذاکره کرده و از آنان مشارکت خواستیم و همه 

جواب مثبت دادند و ما را همراهى کردند.
وى با بیان اینکه اقامه نماز اول وقــت و جماعت باید از 
کالس اول ابتدایى براى دانش آموزان مدنظر قرار گیرد، 
گفت: اگر قرار است نماز محور باشد باید ساعات تدریس در 
کالس ها تغییر کند  و اقامه نماز اول وقت در مدارس مدنظر 

باشد و مدارس نیز مزین به نمازخانه باشند.

استاندار اصفهان در اجالس استانى نماز تأکید کرد:

آیین افتتاحیه «منظومه ســتارگان» امروز پنج شــنبه 
ساعت 10 صبح در ســالن کنفرانس کتابخانه مرکزى 

برگزار مى شود.
رئیس اداره امور فرهنگى سازمان فرهنگى، اجتماعى و 
ورزشى شهردارى اصفهان گفت: این آیین با سخنرانى 
علیرضا روحانى، معــاون فرهنگى و هنرى ســازمان 
فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان برگزار 

مى شود.
سید صالح  خشوعى با بیان اینکه «منظومه ستارگان» 
برنامه اى براى ستاره شدن نوجوانان 12 تا 18 سال است، 
اظهار کرد: این برنامه توسط 40 نفر از نوجوانان و جوانان 
16 تا 22 سال برگزار مى شود که با همکارى خانه نوجوان 

و فرهنگســراى پایدارى از مراکز فرهنگى وابســته به 
سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان 
برنامه ریزى شده است. وى افزود: در افتتاحیه این پویش 
13 شاخص ورزشى، هنرهاى تجسمى، موسیقى، رسانه 
و صنایع دستى و... به نوجوانان اعالم مى شود که تا 14 
 manzoomeisf.ir دى ماه فرصت دارند در سایت
در یکى از این شاخص ها ایده یا طرحى براى خوشحالى 

مردم شهرشان بدهند.
وى تصریح کرد: اختتامیه «منظومه ستارگان» پس از 
داورى این آثار و ایده ها در ایام دهه فجر برگزار مى شود و 
برگزیدگان مدال مدافعان نوجوان را دریافت مى کنند تا 

زمانى براى اجراى ایده شان به آنها اعالم شود.

اقامه نماز اول وقت مالك ارزیابى ها باشد
ساسان اکبرزاده

مدال مدافعان نوجوان بر گردن ستاره هاى شهر

معاون وزیر صنعــت، معدن و تجــارت با حضور 
در شهرســتان ســمیرم از شــهرك ها و نواحى 
صنعتى سمیرم، هســت و پادنا بازدید و در گفتگو 
با صنعتگران و فعاالن اقتصــادى این مناطق، از 
نزدیک در جریان مســائل و مشــکالت آنها قرار 

گرفت. 
 محســن صالحى نیا در نشســت با صنعتگران و 
فعاالن اقتصادى در فرماندارى شهرستان سمیرم، 
از اختصاص 50 میلیارد ریال اعتبار براى طرح هاى 
صنعتى این شهرستان در راستاى رونق تولید خبر 
داد. وى اظهار کرد: این اعتبار به منظور توســعه 
زیرســاخت هاى صنعتى، به ویژه در شهرك ها و 

نواحى صنعتى موجود و جدید هزینه خواهد شد.
مدیرعامل شرکت شهرك هاى صنعتى اصفهان 
نیز در این نشست گفت: شهرستان سمیرم موقعیت 
و شرایط خوبى براى ایجاد و احداث دومین «شیمى 

پارك» این استان را دارد. 
محمد جواد بگــى اظهار کرد: با وجــود نزدیکى 
پتروشیمى لردگان به سمیرم، ایجاد این «شیمى 
پارك» نقش مؤثرى در رونق تولید و اشتغال محلى 
دارد. به گفته وى، قرار گرفتن ســمیرم در مســیر 
ترانزیت جاده اى شمال به جنوب، بنادر و شهرهاى 
جنوبى و همجوارى با استان بزرگ فارس موقعیت 
خوبى براى توسعه و رونق اقتصادى این شهرستان 

ایجاد کرده است.
مدیرعامل شرکت شهرك هاى صنعتى اصفهان 
تصریح کرد: تک محصول سیب درختى یک آسیب 
براى منطقه سمیرم است و سبب عدم توجه مناسب 
به سایر بخش ها نیز شده اما ایجاد صنایع دیگرى 
همچون شــیمى پارك ها کمک کننده به اقتصاد 

منطقه خواهد بود.
بگى با اشــاره بــه اینکه بــراى ایجاد شــهرك 
شیمى پارك در اســتان اصفهان چندین مکان را 
برنامه ریزى و مطالعه کردند که نخســتین آن در 
شهرضا بنا مى شود، ادامه داد: اگر مسئوالن محلى 
همکارى کنند، شــرکت شهرك هاى صنعتى این 
آمادگى را دارد تا با دقت و کار کارشناسى، ایجاد این 
شهرك در سمیرم را با سرعت دنبال کند. وى با بیان 
اینکه استان اصفهان با 9600 واحد صنعتى فعال، 
136 هزار واحد صنفى و 1000 واحد معدنى، اولین 
استان صنعتى و تجارى کشــور است، اظهار کرد: 
با وجود این، توســعه متوازن در این استان شکل 
نگرفته و ایجاد صنایعى از این دست در سمیرم در 

مسیر توازن منطقه  اى خواهد بود.

موقعیت مناسب سمیرم 
براى  احداث 

دومین «شیمى پارك» استان

رئیس اتاق بازرگانى اصفهان گفت: براى مهیا کردن 
شرایط ورود به بازار کسب و کار کشور، راهى جز شفافیت 
اقتصادى و مبارزه با شــبکه هاى رانتى ایجاد شده از 
طریق نهادینه سازى دولت الکترونیک و هوش تجارى 
در بدنه دولت نیست. درواقع، شفافیت؛ شاه کلید مبارزه با 

فساد و تحقق اقتصاد مردمى است.
مسعود گلشیرازى، در نخستین همایش صنعت کسب 
و کار با اشاره به وجود بیش از 30 هزار آیین نامه و قانون 
درکشور تصریح کرد: این میزان حدود صد برابر مبانى 
قانونى و آیین نامه اى در کشورى نظیر انگلستان است.  
وى غیرقابل پیش بینى بودن و تغییرات مکرر قیمت مواد 
اولیه را از جمله نامساعدترین مؤلفه هاى محیط کسب 
و کار از نظر فعاالن اقتصادى از پاییز 96 تا تابستان سال 
جارى عنوان کرد و افزود: تعارض منافع دستگاه هاى 
اجرایى و بانک ها با مصالح اقتصادى کشور، در نامطلوب 
شدن شاخص هاى محیط کسب و کار تأ ثیرگذار است. 

شفافیت؛ شاه کلید مبارزه با فساد
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مجرى و کارگردان «خندوانه» 
اعالم کــرد کــه مــا و تلویزیون 

قصد ســاخت «خندوانــه» را داریم. باید 
موضوعات زیادى در کنار هم قرار بگیرند.

«خندوانــه» آخرین بار شــانزدهم فروردین ماه در 
ایستگاه ششم به پایان رسید و شایعاتى از عدم تولید دوباره 

و حتى بازگشــت رامبد جوان مجرى و کارگــردان این برنامه 
تلویزیونى به کشور در فضاى مجازى دست به دست شد که رامبد 
جوان در گفتگویى با «تسنیم» در همان روزها به این شایعات 
پایان داد و گفت: «این شایعات بى اســاس و بى مبنایند و این 
مطالب مهاجرت و ساخته نشدن "خندوانه" هفتم هم به دنبال 
موج سازى هاى عوام فریبى دیگر است. چرا این فرض به وجود 
آمده که ما مهاجرت کردیم و دیگر هم "خندوانه"  نمى سازیم؟»

قرار بود بعد از محرم و صفر «خندوانه» شروع شود و حتى این 
روزها ماجراى بازگشــت «دورهمى» هم به میان آمده است. 
على اکبر کاظمى، قائم مقام شبکه نسیم اعالم کرده است که  
تلویزیون «خندوانه» را حفظ مى کند و پخش «دورهمى» قطعى 
نیست. البته سید مصطفى احمدى، تهیه کننده برنامه «دورهمى» 
گفته بود که اوایل آذر ماه به آنتن برمى گردند اما قائم مقام شبکه 
چیز دیگرى مى گوید. اما درباره «خندوانه» گفته شد که  یکى از 
برندهاى تلویزیون است. تلویزیون برندهایش را از بین نمى برد 

بلکه آنها را پرورش مى دهد.
رامبد جوان درباره آخرین خبرها از شروع این برنامه تلویزیونى، 
تصریح کــرد: «اخبارش را خودمان بــه زودى اعالم مى کنیم 
االن یکسرى مذاکرات مى کنیم که به زودى اخبارش را اعالم 

مى کنیم االن زود است بگوییم ِکى و چطورى.»
وى در پاسخ به این سئوال که آیا «خندوانه» به امسال مى رسد 
و حتى ویژه برنامه نوروزى شــبکه نســیم خواهد شد، افزود:  

«همه این اتفاقات در حال بررســى است و باید موضوعات 
زیادى در کنار هم قرار بگیرند که بگوییم فصل جدید 

"خندوانه"  را ِکى مى توان شــروع کرد. االن در 
پیش تولید نیســتیم و مذاکره و مقدمات دیگر را 
فراهم مى کنیم و آن زمان حتمًا اطالع رســانى 
خواهیم کرد که فالن موقع کار شروع مى شود.»

این بازیگر و کارگردان سینما و تلویزیون خاطرنشان کرد:  «ما و 
تلویزیون قصد ساخت "خندوانه" را داریم اما اینکه ِکى و چطور 

مى شود این فصل جدید را راه بیاندازیم معلوم نیست.»
رامبد جوان در خصوص کارهاى جدید سینمایى گفت: «مدت 
طوالنى ســفر بودم، آمدم و کارهاى مقدماتــى مى کنم و در 
عین حال مقدمات کارهاى بعدى را تــدارك مى بینم. "قانون 
مورفى" و "نگار" را در بین فصل هاى جدید "خندوانه" ساختیم. 
فیلمنامه سینمایى بعدى نوشته مى شد و به محض تمام شدن 

فصل "خندوانه" کار بعدى را 
شروع مى کردیم. هفت ماهى 
که نبودم یکسرى چیزها هم 
دســتم نبود و کارى نکردم 
اما فیلمنامه هــا، قصه ها و 
پروژه هایــى را صحبت 

کردیم و مى کنیم.» 
وى با اشــاره بــه تئاتر 
«قصر موروثــى خاندان 
فرانکشتاین»، تأکید کرد: 
«تئاتر "قصر موروثى خاندان 
فرانکشتاین" را با آتیال پسیانى 
روى صحنه بردیم و امیدوارم 
مردم ببینند که بــه آنها خوش 
مى گذرد، حداقل دو ساعت از فضاى 
نگران کننده شــهرى اعم از آنفلوآنزا، 
آلودگى هوا و چه اضطراب هاى گرانى 
و شلوغى، خالى مى شوند و دوباره بعد از 
نمایش به واقعیت هاى زندگى برمى گردند 
و حداقل فکر مى کنم روحیه اى به آنها القا 
مى شــود که بهتر به امورات زندگى شــان 

برسند.» 
جوان در پایان تأکید کرد: «فعًال بازیگر این 
تئاترم و ان شــاءا... بعد از آن"خندوانه"  را راه 
بیاندازیم و این وسط گفتگوهایى هم داریم که 
کدام پروژه هاى دیگر را شروع کنیم، همه این 
اتفاقات در دستور کارند. البته این پروژه ها و 

کارها همه سینمایى اند.» 

شیال خداداد با انتشار متنى در اینستاگرام اعالم 
کرد که دیگر در هیچ ســریال تلویزیونى بازى 
نخواهد کرد.  خداداد نوشت: «واژگان جدیدى که 
این روزها در تلویزیون ملى ایران درباره بازیگران 
گفته مى شود را شنیده اید؟ واژه هنربند خائن، یه 
لیبریتى، نیم لیبریتى و ... عجیب نیست که رسانه 
ملى یک کشــور راجع به هنرمند همون کشور 
همچین رفتارى رو مى کنــه؟ پس چرا از همین 
هنرمندان براى جذب مخاطب استفاده مى کنید، 
آیا همگى باید مانند عروسک دست ساز فقط فکر 
و عمل شما را اطاعت کنند و اگر کمى همسو با 
شما نباشند اینچنین مورد بى احترامى قرار بگیرند! 
من به شخصه به علت بى احترامى هاى اخیر صدا 
و سیماى کشور در هیچ سریالى که از تلویزیون 

پخش شود بازى نخواهم کرد. »

در حالى که پیش از این خبر قطعى شدن ساخت فصل تازه «دورهمى» منتشر شده بود قائم 
مقام شبکه «نسیم» گفت: مجموعه اى از عوامل وجود دارد که باعث شده حتمى بودن ساخت 
و پخش مجموعه «دورهمى» محقق نشود و ما نه مى توانیم بگوییم این مجموعه پخش 

مى شود و نه مى توان گفت پخش نمى شود!
درباره این اظهارنظر مدیر ارشــد تلویزیون، امیر وفایى نویسنده «دورهمى» گفت:به نظر 
من «دورهمى» را مى خواهند و در عین حال نمى خواهنــد. او توضیح داد: «دورهمى» را 
مى خواهند، چون برندى براى خودش است، نمى خواهند هم، چون انتقادى است. در حالى 
که در کشورهاى جهان سوم و هشــتم هم این برنامه ها تولید مى شوند و کسى به خودش

 نمى گیرد. او ادامه داد: وقتى براى کارى زحمت کشیده شده باشد، تعصبى براى آن وجود 
دارد. وقتى مى خواهند شــاخ و برگ برنامه را بچینند، چوب خشکى از آن مى ماند که صرفاً  
بگویند، ما «دورهمى» را هم داریم. «خندوانه» را هم داریم. فالن سریال را هم داریم. اگر 

قرار باشد این برنامه ها بو و رنگى نداشته باشند، نبودن آنها بهتر از بودنشان است.

فیلم ســینمایى «زندانى ها» بــه کارگردانى و 
تهیه کنندگى مســعود ده نمکى که نوروز امسال 
در ســینما ها به فروش حدود پنج میلیارد تومان 
رســید، در شــبکه نمایش خانگى منتشــر شد. 
«زندانى ها» محصول مرکز فیلم و سریال سازمان 
هنرى رسانه اى اوج اســت که هدایت هاشمى، 
هومن برق نورد، بهنام تشکر، برزو ارجمند، بهاره 
افشارى، بهنوش بختیارى، اصغر نقى زاده و امیر 
نورى از جمله بازیگران فیلم سینمایى «زندانى ها» 
هســتند.طنز اجتماعــى «زندانى ها» داســتان 
دانشجوى جوانى است که قصد دارد براى پایان 
نامه اش روى تعدادى زندانى تحقیق کند. ده نمکى 
قصد دارد در این فیلم تأ ثیر معنویات بر زندانى ها را 

به تصویر بکشد.

مسابقه «پنج ســتاره» با اجراى حمید گودرزى 
و تهیه کنندگى محمد قنبــرى در فصل جدید 
و با ســاختارى متفاوت از شــبکه 5 سیما روى 
آنتن خواهد رفت و این روزها تیزر این مســابقه 
از این شبکه پخش مى شــود.فصل هاى قبلى 
این مســابقه به تهیه کنندگى میرمحمدحسین 
رضوى از گروه اجتماعى شــبکه 5 سیما پخش 
شد و همزمان با شائبه هایى که نسبت به برخى 
از مسابقه هاى تلویزیونى «جایزه محور» و نحوه 
پرداخت جوایز به شرکت کنندگان این برنامه ها 
مطرح شــد، پخش «پنج ســتاره» نیز متوقف 
شد.چندى پیش اما مجید اکبرشاهى، مدیرگروه 
اجتماعى شبکه 5  سیما از تدارك فصل جدید این 

برنامه خبر داد.

پژمان بازغى، بازیگر سینما و تلویزیون گفت: پدر بنده رزمنده بوده و هشت سال سابقه 
حضور در جبهه را داشته است، من فکر مى کنم 

تمام افرادى کــه به شــکلى در دوران دفاع 
مقدس به جبهه ها رفته اند هدفشان استقالل 

و آزادى این مملکت بوده است.
بازیگر فیلــم ســینمایى «تیــغ و ترمه» 
با اشاره به پست اینســتاگرامى خود درباره 

این موضــوع گفت: از نظر من شــهداى 
بزرگوارى همچون شهید همت 

و شهید باقرى رفتند تا ما 
در کشــور آرامش داشته 
باشــیم، قرار نیســت با 
یک اعتــراض تا این حد 

دو قطبى عمل کنیم، من 
تک تابعیتى هستم و اعتقاد 

دارم مشــکالت کشور باید در 
درون حل شود چراکه شهدا در 

دوران دفاع مقدس جان خود را از 
دست دادند تا ما امروز در آرامش و 

آسایش زندگى کنیم.
وى افزود: حرف من این اســت 

که اعتراض مردم کامــًال بجا بوده 
است و دولت باید به این اعتراضات 
پاسخگو باشد اما این اعتراضات نباید 
به شکلى باشد رسانه هاى بیگانه از 
این اتفاقات سوء اســتفاده کنند و 

زندگى مردم دچار مشکل شود.
بازیگر فیلــم ســینمایى «دوئل» 
خاطرنشان کرد: من نه چپى هستم 
و نه راستى، هیچگاه سویه سیاسى 
نداشــته و ندارم، من رأى داده ام و 
از اینکه رأ ى دادم بــه هیچ عنوان 
پشیمان نیســتم چراکه به حرکت 
شهداى کشــورم فکر مى کنم که 
رفتند تا مــا در این مملکت آرامش 
داشته باشــیم. من در ایران زندگى 
مى کنم و فرزندم در همین کشــور 
رشــد مى کند، براى من مهاجرت 
کردن بســیار راحت است اما نیازى 
براى مهاجرت احســاس نمى کنم و 

دوســت دارم در همین کشور زندگى 
کنم.

بهرام رادان چهره معروف سینما عکسى از پشت صحنه فیلم سینمایى «گربه سیاه» را منتشر 
کرده و اطالعاتى راجع به آن داد. رادان تهیه کنندگى این فیلم را بر عهده دارد.

با گذشت نزدیک به دو ماه از آغاز «گربه سیاه»، فیلمبردارى این فیلم همچنان ادامه دارد. 
فیلمبردارى فیلم «گربه سیاه» به کارگردانى کریم امینى اواخر مهرماه آغاز شد و تا به حال 
اغلب بازیگران آن جلوى دوربین رفته اند. پیش بینى مى شود در هفته هاى آتى فیلمبردارى 

«گربه سیاه» به پایان برسد. 
ترالن پروانه، کیا رکنى، پیام احمدى نیا، آزاده ســدیرى، علیرضا استادى با معرفى حسین 
پورکریمى و با هنرمندى بهاره کیان افشــار از جمله بازیگرانى هستند که در «گربه سیاه» 
حضور دارند. این فیلم که براى «اکران 99» آماده مى شود داستانى اجتماعى را روایت مى کند 

و مخاطب آن عمدتاً جوانان به خصوص دهه هشتادى ها هستند.
خالصه داستان فیلم «گربه ســیاه» آمده اســت: «همه چیز از غروبى شروع شد که دیگه 

دلگیر نبود...» 

الهام غفورى، تهیه کننده سینما و تلویزیون، درباره آخرین وضعیت ساخت فیلم سینمایى «زیر 
زمین» اظهار کرد: هم اکنون درگیر ساخت فصل ششم سریال «پایتخت» هستیم؛ پس از آن 

و اوایل سال بعد تولید «زیر زمین» را آغاز خواهیم ساخت.
الهام غفورى پیش از این گفته بود، متن فیلمنامه «زیر زمین» نیاز به بازنویسى دارد و آقاى 
تنابنده باید مسئولیتش را بر عهده بگیرد؛ چون با مرحوم الوند به صورت مشترك آن را نوشته 
اســت. از آنجا که تنابنده این روز ها درگیر چند کار مختلف است، بازنویسى فیلمنامه «زیر 

زمین» را به بعد از تکمیل متن سریال «پایتخت 6» موکول کرده است. 
 غفورى تأکید کرده بود، به لحاظ حرفه اى و اخالقى باید به درستى به فیلمنامه این اثر پرداخته 
شود؛ به همین دلیل این فرصت را به تنابنده دادیم که به هر متن جداگانه رسیدگى شود؛ اگر 

بازنویسى هر دو («پایتخت» و «زیرزمین») با هم پیش برود، فیلمنامه ها آسیب مى بینند.
محسن تنابنده هم پیش از این بیان کرده بود، بازنویسى نهایى فیلمنامه «زیرزمین» که اثرى 
کمدى اجتماعى است، باقى مانده و قرار است پس از بازنویسى با نام خشایار الوند ساخته شود.

سرنوشت فصل هفتم «خندوانه» 
به کجا رسید؟

رامبد جوان توضیح مى دهد

«زندانى ها»  
به خانه  مردم رسید

اجراى دوباره حمید گودرزى 
در مسابقه «پنج ستاره»

شیال خداداد، تلویزیون را 
تحریم کرد!

گر سینما و تلویزیون گفت: پدر بنده رزمنده بوده و هشت سال سابقه
 داشته است، من فکر مى کنم 

ععفاع ه به شــکلى در دوران د
 رفته اند هدفشان استقالل

ت بوده است.
ـینمایى «تیــغ و ترمه»
ینســتاگرامى خود درباره

ت: از نظر من شــهداى
ن شهید همت

فتند تا ما
ش داشته 
ســت با 
 این حد 

نیم، من 
م و اعتقاد 

کشور باید در 
چراکه شهدا در 

س جان خود را از 
روز در آرامش و 

یم.
 من این اســت 
هوده  کامــًال بجا ب
به این اعتراضات
ن اعتراضات نباید 
سانه هاى بیگانه از 
 اســتفاده کنند و 

 مشکل شود.
ــینمایى «دوئل» 
 من نه چپى هستم 
گاه سویه سیاسى
 من رأى داده ام و

م بــه هیچ عنوان 
 چراکه به حرکت 
م فکر مى کنم که 
ن مملکت آرامش 
ایران زندگى ن در

در همین کشــور 
راى من مهاجرت 
حت است اما نیازى

ســاس نمى کنم و 
همین کشور زندگى 

پژمان بازغى:

هاجرت کردن برایم راحت است
م

 اما دوست دارم در همین کشور زندگى کنم

مى  خواهند شاخ و برگ «دورهمى» را بچینند حمایت بهرام رادان از «گربه سیاه» ساخت «زیر زمین»، سال آینده

20 سال است گریه نکرده ام
و به عبارتى دقیق تر گریه وى در فیلم ها را شــامل البته این ادعا شــامل بازى وى در فیلم ها نمى شود در طول دو دهه اخیر حتى یکبار هم نگریســته است. «برد پیت»؛ بازیگر سرشناس هالیوودى مدعى شد که 

تجربه کرده اما هیچگاه این موضوع زمینه ساز گریه در طول دو دهه اخیر فراز و نشــیب هــاى زیادى را این بازیگر 55 ســاله در مصاحبه اى جدید گفت که نمى شود.
او نشده است.

 قرار گرفته ام. گرچه به تمام انتخاب هایى که انجام مختلفى کــه انجــام داده ام گاهى مورد ســرزنشایده هاى خود هســتم امــا به علــت انتخاب هاى «مــن در حــال تحقــق بخشــیدن بــه تمــام ســرزنش هــاى طــالق خــود اســت. او گفــت: پیت همچنین ادعا کرد که هنوز در حال مبارزه براى «ناکس» و «ویوین»  11 ساله.ساله، «زهارا» 14 ســاله، «شیلو» 13 ساله و دوقلوها شش فرزند دارند؛ «مادوکس» 18 ساله، «پاکس» 16 آنها در سال 2016 از یکدیگر جدا شدند. پیت و جولى بــرد پیت همســر ســابق «آنجلینا جولى» اســت، 

مى نهم، زیرا آنها در نهایــت باعث افزایش تجربه ما داده ام افتخار نمى کنــم اما  این اشــتباهات را ارج 
زمانى ادامه خواهد داشت.»هیچ علتى نگریسته ام و نمى دانم این موضوع تا چه از این مصاحبه گفت: «مدتهاى زیادى است که براى مسیر حرفه اى خود مى کردم.» وى در بخشى دیگر به این موضوع فکر کنــم و باید فکرى نیز براى ادامه خودم را در این ماجرا درك کنم. اما من تا ابد نمى توانم اما همانطور که مشخص است مجبور شدم مقصر بودن که تنها به شکل کلى مى توانم درباره آن صحبت کنم. او دارد، گفت: «تجزیه خانواده مطمئنًا تجربه اى است پیت در پاسخ به اینکه آیا طالق وى تأثیرى در عملکرد شده اند.»

«برد پیت»: 
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تیــم فوتبــال ذوب آهن اصفهــان در هفته ســیزدهم 
رقابت هاى لیگ برتر میزبان پرسپولیس است.

هفته ســیزدهم رقابت هاى لیگ برتر فوتبال، جام خلیج 
فارس امروز پنج شنبه 14 آذر ماه با برگزارى شش دیدار به 
پایان مى رسد و در یکى از این رقابت ها ذوب آهن اصفهان 

در ورزشگاه فوالدشهر میزبان پرسپولیس تهران است.
ذوب آهــن در یکى از حســاس ترین بازى هــاى هفته 
سیزدهم، باید مقابل پرسپولیس به میدان برود. دیدارى 
جــذاب و 6 امتیــازى که نتیجــه آن عالوه بــر دو تیم 
برگزارکننده، براى سایر مدعیان یعنى تیم هاى سپاهان، 
شهرخودرو، استقالل تهران و حتى فوالد و صنعت  نفت 
آبادان حائز اهمیت اســت و مى تواند کــورس قهرمانى 

نیم فصل نخست را جذاب تر از قبل کند.
نتیجه دیدار ذوب آهن و پرســپولیس بــا توجه به فاصله 
کم امتیازى بین تیم هاى نخســت تا هشتم جدول براى 
تیم هاى زیادى حائز اهمیت است و مى تواند در دو هفته 
باقیمانده به پایــان بازى هاى نیم فصل  نخســت روى 
کورس جذاب تیم هاى باالى جدول و مدعیان قهرمانى 

تأثیرگذار باشد.
سبزپوشان اصفهانى در حالى آماده میزبانى از پرسپولیس 
مى شوند که در دو هفته گذشته یک برد و تساوى ارزشمند 
مقابل فوالد و نفت مسجدسلیمان کسب کردند تا اوضاع 
این تیم تا حدودى ثابت شده و از شرایط بحرانى موقتاً خارج 
شوند. ذوب آهن هفته گذشته مقابل نفت مسجدسلیمان به 
میدان رفت و با ارائه یک بازى محتاطانه، تن به تساوى داد 

و یک امتیاز با ارزش را به دست آورد.

این دیدار در حالى برگزار مى شود که سبزپوشان اصفهانى 
قصد دارند تا با پیروزى مقابل پرسپولیس ناکامى هاى اخیر 
را از خاطر ببرند و به روزهاى اوج شان بازگردند و در آن سو 
پرسپولیسى ها نیز تالش مى کنند تا با کسب 3 امتیاز این 
دیدار فاصله شان را با سایر مدعیان حفظ کرده و همچنان 

از شانس قهرمانى برخوردار باشند.
ذوبى ها در این دیدار على رغم ناکامى هاى گذشــته، از 
شانس تقریبًا خوبى براى کسب نتیجه برخوردار هستند. 
پرسپولیس بعد از جدایى برانکو و حضور کالدرون بر روى 
نیمکت این تیم، دیگر آن ثبات تاکتیکى و انسجام تیمى 
فصول گذشته را ندارد. تغییرات پى درپى ترکیب و پست 
بازیکنان این تیم توسط کالدرون، موجب افت محسوس 
بازیکنان و ســردرگمى تاکتیکى آنها شــده و از قهرمان 
سه فصل اخیر ایران تیمى آشفته و بى نظم ساخته که به 
خالقیت فردى بازیکنانش وابسته شده است. سرخپوشان 
پایتخت در فاز دفاعى تا حدودى با مشکل روبه رو هستند 
و مدافعان این تیم روى ضربات ســر و نبردهاى هوایى 
ضعیف نشان داده اند و این امر مى تواند با توجه به قدرت 
ذوبى ها روى ارســال هاى بلند و حضور بازیکنانى مانند 

اسماعیلى فر و مطهرى موقعیت خوبى به شمار مى آید.
ذوب آهن در چند بازى اخیر خود از نظم تیمى و تاکتیکى 
بهترى بهرمند شده و در فاز دفاعى به ثبات رسیده است. 
اگرچه همچنان مدافعان این تیم اشتباهات مرگبارى را 
مرتکب مى شوند اما کاهش فاصله بین خط دفاعى و میانى 
ذوب آهن، موجب شده است که شاگردان منصوریان در فاز 
دفاعى عملکرد بهترى از خود به جاى بگذارند. با این حال 

سبزپوشان اصفهانى طى چند هفته اخیر در فاز هجومى با 
مشکل مواجه بوده و نتوانسته اند در خلق موقعیت موفق 

باشند.
در آن سو پرسپولیس لیگ نوزدهم تیم غیرقابل پیش بینى 
اســت که از بازیکنان خوب و خالقى بهره مى برد، اما آن 
ثبات تاکتیکى الزم را ندارد. پرسپولیس در خط میانى و دو 
جناح خود بازیکنان خالق و زهردارى مانند ترابى، عالیشاه، 
نوراللهى، رسن، امیرى و... را در اختیار دارد که مى توانند 
از کوچک ترین فرصت ها بهره ببرند. پرسپولیسى ها در فاز 
هجومى عملکرد متوسطى داشته و موقعیت هاى زیادى 
را خلق مى کنند اما ضعف و افت فاحــش علیپور مانع از 
بهره بردارى از فرصت هاى خلق شده است. سرخپوشان 
پایتخت ضعف مفرطى در خط حمله داشته و مهاجمان این 
تیم دقت و فرصت طلبى الزم در استفاده از موقعیت هاى 
خلق شده را ندارند و همین امر دردسرهاى زیادى را براى 

کالدرون و تیمش به وجود آورده است.
تقابل ذوب آهن و پرســپولیس را مى تــوان بازى انگیزه 
و روحیه دانســت. هر دو تیم با توجه به شرایط شان نیاز 
وافرى به برد و کسب 3 امتیاز این دیدار دارند و همین نکته 
مى تواند این دیدار را تبدیل به یکى از جذاب ترین بازى هاى 
هفته کند. بدون شک تیمى مى تواند در بازى روز پنج شنبه 
موفق باشــد که از توان روحى و روانى باالترى برخوردار 
بوده و بازیکنانش از تمرکز بهترى برخوردار باشــند. در 
چنین بازى هایى انتظار اســت فوتبالدوستان اصفهانى 
براى حمایت از ذوب آهن ورزشگاه فوالدشهر را مملو از 

حضور خود کنند.

تیم فوتبال سپاهان در هفته سیزدهم رقابت هاى لیگ 
برتر به مصاف تیم نساجى مازندران مى رود.

 هفته سیزدهم از رقابت هاى لیگ برتر فوتبال، جام خلیج 
فارس، امروز پنج شنبه 14 آذرماه با برگزارى شش دیدار 
خاتمه مى یابد که در یکى از ایــن رقابت ها تیم فوتبال 
سپاهان اصفهان در ورزشگاه شهید وطنى قائم شهر به 

مصاف نساجى مازندران خواهد رفت.
لیگ نوزدهم در نیم فصل نخست به واپسین هفته هاى 
خود نزدیک مى شــود و ســپاهان در دو هفته مانده به 
پایان رقابت ها در نیم فصل، باید به مصاف تیم نســاجى 
مازندران برود. دیدارى حساس و 6 امتیازى که نتیجه آن 
براى سایر مدعیان قهرمانى از اهمیت باالیى برخوردار 

است و مى تواند صدرنشین لیگ را تغییر دهد.
سپاهان با شــهرخودرو هم امتیاز اســت و با استفاده از 
تفاضل گل  باالتر فعًال صدرنشین لیگ است و تیم هاى 
استقالل و پرسپولیس با اختالف یک و 4 امتیاز در تعقیب 
این تیم هســتند و همین نزدیکى امتیازات موجب شده 
اســت تا رقابت هاى لیگ برتر در این هفته هاى پایانى 
نیم فصل نخست، از حساســیت باالترى برخوردار باشد 

و نتایج بازى ها اهمیت زیادى پیدا کند.
ســپاهان در حالى به مصاف نســاجى مى رود که هفته 
گذشــته مقابل اســتقالل به میدان رفت و در واپسین 
لحظات بازى از شکســت خانگى فرار کرد تا همچنان 

رکورد شکست ناپذیرى اش پایدار بماند.
سپاهان مقابل نساجى کار سختى را در پیش دارد. افت 
محسوس شــاگردان قلعه نویى در فاز هجومى در کنار 

شیوه بازى تیم نساجى و دفاع فشرده و تخریبى این تیم 
مى تواند شرایط را براى سپاهانى ها سخت کند. سپاهان 
در چند هفته گذشته عملکرد چندان خوبى در فاز هجومى 
نداشته و مهاجمان این تیم شدیداً فرصت سوز شده اند. 
شناخته شدن روش و سیستم بازى سپاهان براى تیم هاى 
مقابل و آنالیز دقیق آنها از نوع بــازى این تیم، فرصت 
بستن کانال هاى نفوذى سپاهانى ها را در اختیار رقبا قرار 
مى دهد و همین امر گلزنى را بــراى مهاجمان این تیم 

سخت تر از قبل کرده است.
در آن سو نساجى تیمى اســت که اگر چه تغییر تاکتیک 
داده و در فصل جارى هجومى تر بازى مى کند اما در ارائه 
بازى تخریبى و با پرسینگ باال تبحر داشته و عالوه بر 
آن از خط حمله زهردار و خوبى برخوردار است. زردپوشان 
اصفهانى در این دیدار مقابل تیمى به میدان مى روند که 
در هفت هفته گذشته تنها چهار مساوى و سه باخت به 
دست آورده و نتوانسته است بردى را کسب کند و همین 
امر موجب مى شــود تا با انگیزه باالیى مقابل سپاهان 

حاضر شود.
ســپاهانى ها مقابل نساجى با دو دردســر بزرگ مواجه 
هســتند. مشکل نخســت ســپاهانى ها، غیبت سجاد 
شهباززاده و افت محســوس کى روش استنلى مهاجم 
نخســت و امید اول گلزنى این تیم است. شهباززاده در 
بازى مقابل اســتقالل چهار اخطاره شده و در این بازى 
حضور ندارد و در آن سو اســتنلى نیز در فصل جارى از 
آن آمادگى فصل گذشــته به دور بوده و شرایط را براى 
سپاهانى ها ســخت کرده اســت. از طرف دیگر چمن 

مصنوعى ورزشگاه شهید وطنى و کیفیت پایین آن کار را 
براى اجراى بازى ترکیبى و پاسکارى هاى متعدد سخت 
کرده و مى تواند سپاهان را در فاز هجومى با مشکل مواجه 
کند. با وجود این تجربه باالى سپاهانى ها و بازى خوانى 
قلعه نویى مى تواند در این دیدار عصاى دست زردپوشان 

شود و شرایط را به نفع آنها تغییر دهد.
در آن سو نساجى تیمى اســت که در فصل جارى نتایج 
خوبى به دســت نیاورده و با دو برد، پنج تساوى و چهار 
باخت، 11 امتیازى بــوده و در رده دوازدهم جدول جاى 
دارد. نساجى در فصل جارى تیمى جوان و قابل احترام 
اســت که فوتبال زیبا و هجومى را ارائه مى دهد و تغییر 
تاکتیک داده است. شاگردان مهاجرى از خط حمله خوب 
و پرتوانى بهره مى برند و آمار 13 گل زده نشــان از زهر 
باالى هجومى نساجى  است. از طرف دیگر ناکامى هاى 
اخیر این تیم انگیزه فراوانى بــه بازیکنان جوانش داده 
است تا با متوقف کردن ســپاهان، به روند خوبشان باز 
گردند و بازى در زمین خودى و حضور تماشاگران نساجى 
این انگیزه را چند برابر مى کند. اما عمده ضعف نساجى 
و پاشنه آشــیل این تیم خط دفاعى آن است، شاگردان 
مهاجرى بعد از شاهین  بوشهر بدترین خط دفاعى لیگ 
را در اختیار دارند و آمار 17 گل خورده در 11 بازى نشان 

دهنده ضعف عمده این تیم در فاز دفاعى است.
آنچه مشخص است نیاز و انگیزه باالى بازیکنان هر دو 
تیم براى کســب امتیاز در این دیدار در کنار شیوه بازى 
آنها نویددهنده یک بازى جذاب است و باید منتظر ماند و 

دید حوادث چگونه رخ خواهد داد.

مبارزه جذاب ذوب آهن و پرسپولیس در راه است

اصفهانى ها امروز ذوب آهن را
 تنها نگذارند

سپاهان و نساجى در مازندران

فتح شمال، مأموریت امروز 
ارتش زرد

سرمربى سپاهان در طول دوران مربیگرى خود دو بار سعى داشت علیرضا حقیقى را جذب کند که 
موفق نشد.

 در دیدار نساجى-سپاهان که امروز پنج شنبه قرار است در قائمشهر برگزار شود، تقابل علیرضا حقیقى 
به عنوان گلر این تیم با امیر قلعه نویى از نکات جالب بازى است.

قلعه نویى که اعتقاد زیادى به عملکرد حقیقى دارد در ســال هاى گذشته در چند مقطع براى جذب 
این بازیکن تالش کرد ولى هیچ وقت موفق به این کار نشد و گلر سابق تیم ملى یکى از بازیکنانى 
است که سرمربى سپاهان در طول دوران مربیگرى خود دوست داشت با او کار کند ولى این امکان 

فراهم نشد.
بار اول در لیگ چهاردهم بود که قلعه نویى در استقالل بود و مهدى رحمتى با جدایى از این تیم راهى 
پیکان شده و سرمربى استقالل به دنبال جذب یک گلر به جاى او بود و در تصمیمى عجیب سعى 
داشت حقیقى را جذب کند که با توجه به سابقه حضور او در پرسپولیس مشخص بود شانس زیادى 

براى نهایى شدن این انتقال وجود ندارد.
بار دومى که قلعه نویى به حقیقى پیشنهاد داد مربوط به زمان حضورش در تراکتور در لیگ شانزدهم 
است که این بار هم در جذب وى ناکام بود چرا که حقیقى قصد نداشت در آن مقطع به لیگ ایران 
برگردد. حال با حضور حقیقى در ترکیب نساجى و تقابلش با سپاهانى که قلعه نویى روى نیمکت آن 

نشسته این دو نفر که فرصت همکارى با هم نداشتند رو در روى یکدیگر قرار مى گیرند.

عزت ا... پورقاز، مدافع تیم فوتبال سپاهان گفت: امسال هدفى جز قهرمان شدن در لیگ و جام حذفى 
نداریم و هر بازى براى ما حکم فینال را دارد.

عزت ا... پورقاز در ارتباط با اشــتباهات داورى و اعتراض استقاللى ها به قضاوت زاهدى فرد عنوان 
کرد: اگر اشتباهى وجود داشته براى هر دو تیم بوده است. در خیلى از بازى ها تیم هاى مختلف از این 
اشتباهات سود مى کنند یا ضرر مى بینند، با این شرایط معتقدم فوتبال ایران نیاز به VAR دارد تا 

حقى از هیچ تیمى ضایع نشود.
پورقاز درباره رویارویى دوباره سپاهان با استقالل در مرحله یک چهارم نهایى جام حذفى گفت: این 
تقابل ها در فوتبال طبیعى اســت. تیمى که مى خواهد قهرمان شود فرقى ندارد با چه تیمى روبه رو 

خواهد شد، هدف ما در جام حذفى هم قهرمانى است.
مدافع سپاهان در خصوص بازى تیمش برابر نساجى قائمشــهر خاطرنشان کرد: هر بازى شرایط 
خاص خودش را دارد و بازى با نساجى هم سخت است. آنها در زمین خودشان دنبال نتیجه گرفتن 
هستند و ما هم نمى خواهیم صدرنشینى را از دست بدهیم. تالش مى کنیم در این بازى بیرون از خانه 

به برد برسیم تا موقعیت خودمان را در جدول بهتر کنیم.
پورقاز در پاسخ به این پرسش که آیا ســپاهان در این فصل قهرمان خواهد شد؟ گفت: هدفى جز 
قهرمانى نداریم، هر بازى هم حکم فینال را دارد و باید کمترین اشــتباه را داشته باشیم تا در پایان 

فصل به هدفمان برسیم.

 پس از برگزارى 44 برنامه پخش و کارشناسى مسابقات فوتبال و چهار جشن بزرگ فوتبالى، حاال 
چهل و نهمین ویژه برنامه «فوتبال به وقت اصفهان» بــا محوریت پخش دیدار تیم هاى فوتبال 

سپاهان اصفهان و نساجى مازندران به میان شما مى آید.
 دیدار تیم هاى هاى فوتبال سپاهان اصفهان و نساجى مازندران امروز پنج شنبه ساعت 16 برگزار 
مى شــود. ویژه برنامه «فوتبال به وقت اصفهان» در ادامه پخش و کارشناسى مسابقات مختلف 
فوتبال، از حدود 45 دقیقه پیش از آغاز این دیدار در سالن اجتماعات باغ تجربه (واقع در اصفهان-

چهارراه عالمه امینى- ابتداى بزرگراه شــهید آقابابایى- بعد از بنیاد حفظ آثار و ارزش هاى دفاع 
مقدس-پارکینگ شماره6 باغ غدیر- سالن همایش هاى باغ تجربه- حکمت) پذیراى فوتبالدوستان 

اصفهانى خواهد بود.
این ویژه برنامه با حضور مهمانانى شاخص از ساعت  15 و 15 دقیقه آغاز مى شود و ورود براى عموم 

و خانواده ها به صورت رایگان است.
 ویژه برنامه هاى «فوتبال به وقت اصفهان» به همت شــهردارى منطقه 8 با همکارى شهردارى 

منطقه 4 با همراهى اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهردارى اصفهان برگزار مى شود.

رویارویى دوباره استقالل و سپاهان آن هم در یک چهارم 
نهایى جام حذفى بدون شک قرعه مرگى بود که نصیب 
طرفداران این دو تیم بعد از جنگ بزرگ چند روز گذشته 

در نقش جهان شد.
اولین قرعه اى که از گوى توسط دو مهمان سازمان لیگ 
در آمد زمینه جدالى جذاب در مرحله یک چهارم نهایى جام 
حذفى را فراهم کرد تا چند روز بعد از جنگ پرحاشیه در هفته 
یازدهم لیگ برتر به میزبانى نقش جهان باز هم استقالل و سپاهان 
مقابل هم صف آرایى کنند. دو مدعى اول قهرمانى لیگ حاال 
براى رسیدن به رؤیاى دبل در جام هاى داخلى باید این بار در 
آزادى به مصاف هم بروند تا دوئلى همــه جانبه میان ژنرال و 

آبى ها رقم بخورد.
استقالل که در بازى نقش جهان در چهارمین دقیقه وقت هاى تلف شده 
برترى 2 بر یک را با تساوى عوض کرد اما اعتراضاتش به اشتباهات داورى 
براى چندین روز به سوژه اول رسانه ها تبدیل شد حاال خیلى زودتر از بازى 
برگشت لیگ برتر این فرصت را دارد تا جنگى انتقامى برابر رقیب اصفهانى 
خود داشته باشد. تقابل دوباره استراماچونى و امیرقلعه نویى مسلماً نه فقط 
طرفداران این دو تیم بلکه توجه همه اهالى فوتبــال را به خود معطوف 

خواهد کرد تا آزادى به دیگى جوشان تبدیل شود.
حواشــى داورى دیــدار اول دو تیم در اصفهــان به انــدازه اى بود که 
اســتراماچونى چه قبل چه بعد از بازى با گله از آن این هشدار را به گوش 
مسئوالن برســاند اگر دنبال لیگ پیشــرفته و معتبر هستند باید جلوى 
این گونه اشتباهات مرگبار داورى گرفته شود. مرد ایتالیایى مستقیمًا به 
خطاى هند کى روش استنلى اشــاره کرده بود، صحنه اى که زاهدى فر 
پنالتى اعالم نکرد تا حاشــیه و جنجال در نقش جهان به اوج خود برسد. 
استراماچونى که با همین اشتباه فرصت رسیدن به صدر جدول را از دست 

داد حاال با قرعه دشــوار بازى بزرگ دیگرى این بار در جام حذفى مقابل 
قلعه نویى خواهد داشت.

امیر که با خوش شانسى و تیزهوشــى یک استقاللى از شکست در خانه 
مقابل آبى ها فرار کرد تا صدر جدول را در اختیار داشته باشد در پایان بازى 
با اعتراف به اینکه شاگردانش مقابل استقالل حرف چندان زیادى براى 
گفتن نداشتند صراحتًا از نمایش بهتر شــاگردان استراماچونى حرف زد. 
صحبتى که بازتاب زیادى داشت و نشان داد او حاال بیشتر از هر وقت دیگر 

خطر رقابت با استقالل را لمس کرده است.
قرعه بزرگ  در مرحله یک چهارم حذفــى این نوید را براى طرفداران دو 
تیم استقالل و سپاهان همینطور اهالى فوتبال در پى داشت که در انتظار 
نمایش جذاب دیگرى از این دو تیم باشند. امیر و استراماچونى در دومین 
دوئل مستقیم مسلماً با انگیزه هاى متفاوتى آن هم بعد از حاشیه هاى اولین 
برخورد به میدان خواهند رفت به خصوص که شکست در این دوئل یعنى از 
دست رفتن رؤیاى دبل و وداع با راه نزدیک آسیایى شدن که براى هیچیک 

از این دو مربى سرشناس هضم آن نمى تواند آسان باشد.
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حصر وراثت
آقاى مهدى رحیمى داراى شناسنامه شماره 2462 به شرح دادخواست به کالسه 3037/97 
از این شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد 
رحیمى بشناسنامه 1275913385 در تاریخ 1397/3/10 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به پدر- مادر: 1- مهدى رحیمى به ش ش 
2462 نسبت با متوفى پدر 2- زهرا قائدى باردئى به ش ش 393 نسبت با متوفى مادر  اینک 
با انجام تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى 
اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شــد. م الف: 682613 شعبه 54 شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /9/320
مزایده

شعبه دوم اجراى احکام شوراى حل اختالف اصفهان در خصوص پرونده کالسه 980689 
شــعبه دوم له خانم دنیا مالاحمدى با وکالت آقاى بهروز زارع علیه آقاى حمید زهیرى به 
آدرس اصفهان خ احمدآباد ایستگاه گلســتان طبقه زیرزمین فروشگاه لوازم جانبى موبایل 
ارتباط گستر سپاهان بابت محکوم به و هزینه هاى اجرایى به مبلغ 6/359/420/000 ریال 
و بابت نیم عشــر دولتى 317/971/000 ریال اموال توقیفى به شــرح 1) کابل آیو ایکس 
تعداد 500 عدد هر عدد 25000 ریــال جمعًا 12/500/000 ریال 2) کابــل اندروید تعداد 
700 عدد هر عدد 60/000 ریال جمعًا 42/000/000 ریال 3) هندزفرى ایکس تعداد 500 
عدد هر عدد 200/000 ریال جمعًا 100/000/000 ریال 4) شارژ فندکى 300 عدد هر عدد 
200/000 ریال جمعًا 60/000/000 ریال 5) شارژ معمولى سیصد عدد هر عدد 150/000 
ریال جمعًا 45/000/000 ریال 6) دوازده عدد اسپیکر بلوتوثى هر عدد 350/000 ریال جمعًا 
4/200/000 ریال 7) سیصد عدد هولدر دســتى هر عدد 20/000 ریال جمعًا 6/000/000 
ریال 8) سیصد عدد قاب تجارى هر عدد 200/000 ریال جمعاً 60/000/000 ریال 9) سیصد 
عدد ضد خش موبایل هر عدد 50/000 ریال جمعــًا 15/000/000 ریال 10) دو هزار عدد 
گارد موبایل هر عدد 200/000 ریال جمعًا 400/000/000 ریال 11) ششصد عدد کابل او 
تى جى هر عدد 30/000 ریال جمعًا 18/000/000 ریــال 12) یکصد و پنجاه عدد هولدر 
خودرو هر عدد 200/000 ریال جمعــًا 30/000/000 ریال 13) پانزده عدد مونوپاد هر عدد 
140/000 ریال جمعًا 21/000/000 ریال 14) یک عدد سیســتم کامپیوتر به همراه کلیه 
متعلقات و نمایشــگر ال جى در مجموع به ارزش تقریبــى 20/000/000 ریال 15) یک 
دســتگاه پرینتر مارك اچ پى مســتعمل به ارزش ریالى 7/000/000 ریال 16) یک عدد 
هیتر برقى پنکه اى مســتعمل به ارزش تقریبى 5/000/000 ریال 17) یک عدد دستگاه 
تلفن رومیزى ماك میکروتل مســتعمل به ارزش تقریبى 3/000/000 ریال 18) یک عدد 
بخارى دودکش دار مارك آبسال مســتعمل به ارزش تقریبى 6/000/000 ریال 19) یک 
عدد چاى ساز برقى مستعمل به ارزش ریالى 3/000/000 ریال 20) یک عدد کپسول گاز 
به ارزش تقریبى 900/000 ریال جمع کل 809/700/000 ریال مى باشد که مورد اعتراض 
هیچ یک از طرفین قرار نگرفته است. در نظر دارد جلسه ى مزایده ایى در مورخ 98/10/1 
در ســاعت 11 تا 10 صبح در محل اجراى احکام برگزار نماید. طالبین شرکت در جلسه ى 
مزایده مى توانند با واریز ده درصد از مبلغ پایه پنج روز قبل از جلســه ى مزایده به شــماره 
حساب 2171350205001 بانک ملى و ارائه آن فیش به اجراى احکام از اموال بازدید نمایند. 
پیشنهاد دهنده ى باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. م الف: 683286 قاسمى- مدی ر 

اجراى احکام شوراى حل اختالف اصفهان /9/321
حصروراثت 

محمد على هلیلى داراى شناسنامه شــماره 1080342842 به شرح دادخواست به کالسه 
1394/98 از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنیــن توضیح داده که 
شادروان فاطمه سلطانى رنانى بشناسنامه 10785 در تاریخ 95/10/29 اقامتگاه دائمى خود 
را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. میثم هلیلى ش ش 
965 ، 2. سمانه هلیلى ش ش 4495 ، 3. ندا هلیلى ش ش 1080128611 ، 4. محمد على 

هلیلى ش ش 1080342842 ، 5. مسیب سلطانى رنانى  ش ش 1290715777 (فرزندان 
متوفى)، 6. محمد قلى هلیلى ش ش 125 (همسر متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه 
دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى 
نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف 
یک ماه به شــورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 676676/م الف رئیس شعبه 10 

حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد /9/311
 حصروراثت 

عبداهللا برومند داراى شناسنامه شماره 19493 به شرح دادخواست به کالسه 1404/98 از این 
دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان معصومه روح اله 
نجف آبادى بشناسنامه 985 در تاریخ 98/5/8 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. ناصر برومند ش ش 430 ، 2. مهین برومند ش 
ش 1810 ، 3. شهین برومند ش ش 974 ، 4. زهرا برومند ش ش 2820 ، (فرزندان متوفى)، 
5. عبداله برومند ش ش 19493 (همسر متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى 
ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا 
هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به 
شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 680174/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه 

شوراى حل اختالف نجف آباد/ 9/312
 حصروراثت 

مرتضى صالحى نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 2140 به شرح دادخواست به کالسه 
1414/98 از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنیــن توضیح داده که 
شادروان حسن صالحى نجف آبادى بشناسنامه 374 در تاریخ 98/6/26 اقامتگاه دائمى خود 
را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. محمود صالحى نجف 
آبادى ش ش 533 ، 2. غالمرضا صالحى نجف آبادى ش ش 563 ، 3. ابوالقاســم صالحى 
نجف آبادى ش ش 181 ، 4. زهرا صالحى نجف آبــادى ش ش 223 ، 5. رضوان صالحى 
نجف آبادى ش ش 2321 ، 6. زهره صالحى نجف آبادى  ش ش 651 ، 7. فاطمه صالحى 
نجف آبــادى  ش ش 3035 ، 8. مرتضى صالحى نجف آبــادى  ش ش 2140 ، 9. محمد 
صالحى نجف آبادى  ش ش 247 (فرزندان متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى 
ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا 
هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به 
شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 682555/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه 

شوراى حل اختالف نجف آباد /9/313
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان علیرضا فدایى به وکالت مهدى سواد کوهى دادخواســتى به خواسته الزام خوانده 
مطالبه به طرفیت خوانده مسلم براتى به شــوراى حل اختالف شعبه 11 شهرستان نجف 
آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 851/98 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 
98/10/21 ساعت 10 صبح تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس 
و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین 
دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به 
خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به 
دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد 
بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته ابالغ رسیدگى نموده و تصمیم شایسته 
اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد.( 
جهت استماع شهادت شهود در جلسه شورا حاضر گردید.) 682571/ م الف شعبه 11 حقوقى  

شوراى حل اختالف نجف آباد/ 9/314
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان مسعود افشارى به وکالت مهدى ســواد کوهى دادخواستى به خواسته الزام خوانده 
مطالبه سفته به طرفیت خوانده مهدى گلستان به شوراى حل اختالف شعبه 11 شهرستان 

نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 836/98 ثبت گردیده و وقت دادرسى به 
تاریخ 98/10/21 ساعت 10/30صبح تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان 
داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 
قانون آیین 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 دادخواســت و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین 
شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته ابالغ رسیدگى نموده و 
تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت 

درج خواهد شد. 682581/ م الف شعبه 11 حقوقى  شوراى حل اختالف نجف آباد/ 9/315
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان علیرضا فدایى به وکالت مهدى سواد کوهى دادخواســتى به خواسته الزام خوانده 
مطالبه به طرفیت خوانده على براتى به شوراى حل اختالف شعبه 11 شهرستان نجف آباد 
تســلیم نموده که پس از ارجاع به شــماره 837/98 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 
98/10/21 ساعت 11 صبح تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس 
و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین 
دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به 
خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به 
دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد 
بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته ابالغ رسیدگى نموده و تصمیم شایسته 
اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد.( 
جهت استماع شهادت شهود در جلسه شورا حاضر گردید.) 682584/ م الف شعبه 11 حقوقى  

شوراى حل اختالف نجف آباد/ 9/316
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان علیرضا فدایى به وکالت مهدى سواد کوهى دادخواســتى به خواسته الزام خوانده 
مطالبه به طرفیت خوانده عباس یزدانى به شوراى حل اختالف شعبه 11 شهرستان نجف 
آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 838/98 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 
98/10/21 ساعت 11/30 صبح تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى 
آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دســتور رئیس شورا برابر ماده 73 
قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى 
شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه 
و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین 
شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته ابالغ رسیدگى نموده و 
تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت 
درج خواهد شد.( جهت استماع شهادت شهود در جلسه شورا حاضر گردید.) 682586/ م الف 

شعبه 11 حقوقى  شوراى حل اختالف نجف آباد /9/317
 مزایده اموال منقول نوبت اول 

در پرونده 981432 در اجراى نیابت 970738 مورخ 31 / 6 / 1398 از شعبه 2 دادگاه عمومى 
حقوقى اصفهان محکوم علیهم گروه صنایع گیتى پسند اصفهان و علیرضا جنتى به پرداخت 
مبلغ 800 / 806  / 810 / 1 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 125 / 781 / 30 ریال هزینه االجرا 
در حق صندوق دولت محکوم گردیده است که در جهت وصول مطالبات اقدا به توقیف اموال 
 PEX-AL-PEX بدهکار شامل 890 / 62 متر لوله پنج الیه نیوپایپ سایز 16 از نوع
شده اســت که طبق گزارش مامور اجراى احکام اموال نزد امین آقاى مجتبى نوروزى در 
آدرس مورچه خورت شرکت نیوپایپ نگهدارى مى شود و طبق نظریه ارزیابى مشخصات 
دقیق اموال به میزان 000 / 700 / 818 / 1 ریال ارزیابى شده و نظریه ارزیابى پس از ابالغ 
به طرفین مصون از ایراد و اعتراض بوده و در اجــراى ماده 51 قانون اجراى احکام مدنى با 
توجه به میزان طلب محکوم له و احتساب حق االجرا و هزینه هاى اجرایى شامل مبلغ 000 / 
000 / 6 ریال بابت دستمزد کارشناسى و 000 / 800 ریال هزینه نشر آگهى که اموال در روز  

دوشنبه 03 / 10 / 98 ساعت 8  الى 30 / 8 صبح محل برگزارى مزایده : اجراى احکام حقوقى 
دادگسترى شاهین شهر محل بازدید از اموال توقیفى : جهت بازدید به این اجراء مراجعه شود . 
مزایده از قیمت کارشناسى شروع و به کسى که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد فروخته خواهد 
شد . برنده مزایده مى بایست 10 درصداز ثمن معامله را فى المجلس به همراه داشته باشند تا 
عند اللزوم به حساب سپرده 21712902777002 واریز و تا یک ماه فرصت دارد ما بقى ثمن 
معامله را به حساب سپرده واریز نماید و اال ضمن ابطال مزایده10 درصد اولیه پس از کسر 
هزینه هاى مزایده به صندوق دولت واریز مى گردد . کسانى که مایل به شرکت در مزایده مى 
باشند مى بایست حداکثر 5 روز قبل از مزایده به دایره اجراى احکام مدنى مراجعه تا ترتیب 
بازدید آنها از اموال داده شــود و در روز انجام مزایده درخواست کتبى خود به همراه قیمت 
پیشنهادى را به دایره اجراى احکام مدنى تحویل ، تا در مزایده شرکت داده شوند 680574 

/م الف. حمید رضا کرباسى - دادورز اجراى احکام مدنى دادگسترى شاهین شهر/ 9/318 
حصر وراثت

آقاى اسداله  به شماره شناسنامه 24 با استناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت  شناسنامه 
ورثه ، درخواستى بشــماره 98 / 648 تقدیم این شورا نموده چنین اشــعار داشته است که 
شادروان فاطمه فرهاد بختیاریان فرزند دیدار جعفرقلى  بشناسنامه شماره 834 در تاریخ 16 
/ 8 / 1398 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از 1 – مهرداد سخایى نام پدر 
اسداله شماره شناسنامه 451 نسبت با متوفى فرزند 2- مهران سخایى نام پدر اسداله  شماره 
شناسنامه 240 نسبت با متوفى فرزند 3- محمد ســخایى نام پدر اسداله شماره شناسنامه 
651 نسبت با متوفى فرزند 4- شهرزاد سخایى نام پدر اسداله شماره شناسنامه 862  نسبت 
با متوفى فرزند 5- اسداله سخایى نام پدر على شماره شناسنامه 24 نسبت با متوفى همسر  
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 . 680884/م الف - شعبه ویژه 

حصر وراثت شاهین شهر/ 9/319 
مزایده

شماره پرونده : 9509983732300486 شماره بایگانى 972736در پرونده کالسه 972736 
اجرایى و به موجــب دادنامه 9609973731300700 از اجراى احــکام کیفرى نجف آباد  
محکوم علیه اجرایى آقاى مصطفى جعفرى فرزند مانده على محکوم است به پرداخت یک 
دیه کامل مرد مسلمان در حق اولیا دم مرحوم امید حیدرى  که از طریق اجراى احکام ملک 
زیر توقیف و توسط کارشناس رسمى دادگسترى منتخب آقاى حسین پیرمرادیان به شرح 
ذیل ارزیابى گردیده است: اموال توقیفى موضوع مزایده مشتمل بر دو قطعه زمین 1- تحت 
پالك 10353 فرعى از 395 اصلى واقع در جوزدان بخش 9 ثبت اصفهان بنام آقاى مصطفى 
جعفرى ف مانده على ثبت و سند صادر گردیده اســت که آدرس جوزدان بلوار پارسا سمت 
شمال شرقى فلکه معروف حاج عباس به صورت یک باب مغازه لوله و شیر آالت ساختمانى 
که داراى 32/65 متر مربع مى باشد به که ارزش  979/500/000 ریال تعیین گردید. و ملک 
شــماره 2 – یک قطعه زمین تحت پالك 10357 فرعى از 395 واقع در جوزدان بخش 9 
به نشانى جوزدان خ شهید محمود باقرى به صورت یک باب منزل مسکونى همکف با زیر 
زمین مسکونى در حال بهره بردارى که معادل 2/350/000/000  ریال ارزیابى شده است 
. توضیح اینکه کل امالك مزایده و فروش میرســد. باتوجه به مراتب فوق و عدم اعتراض 
طرفین نسبت به نظریه کارشناسى اموال توقیف شده ازطریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد 
در روز دوشنبه تاریخ 1398/09/25 ساعت 10 صبح  مزایده در دفتر شعبه تشکیل مى گردد 
. برنده مزایده شخصى است که از قیمت کارشناسى باالترین قیمت را انتخاب که بایستى 
10٪ آن را فى المجلس به حساب شماره 2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت 
مقرر نسبت به واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کسر هزینه به نفع صندوق دولت 
ضبط و مزایده مجدداً تکرار مى گردد. ضمنًا خریدار مى تواند ظرف پنج روز قبل از مزایده از 
مال/اموال/ملک موردنظر بازدید به عمل آورد. 684238/م الف مدیراجراى احکام کیفرى 

دادسرا عمومى و انقالب نجف آباد /9/322

مدیرکل هواشناسى استان اصفهان بابیان اینکه اقلیم شهر 
اصفهان بر اساس طبقه بندى اقلیمى خشک و نیمه خشک 
است، گفت: بر اساس بررسى هاى اقلیمى این سه دهه، 
تغییرات اقلیمى که در شــهر اصفهان اتفاق افتاده باعث 
شده که اقلیم این شهر از خشک به فراخشک تغییر پیدا 
کند.حمیدرضا خورشیدى در گفتگو با «ایسنا» اظهار کرد: 
رخداد مخاطرات جوى و اقلیمى از جمله خشکسالى اثرات 
شدیدى در برخى از نقاط جهان و به ویژه مناطق حساس 
نیمه خشک داشته که کشور ایران و استان اصفهان هم 
از این امر مستثنا نبوده است. وى با اشاره به اینکه امروزه 
گرمایش کره زمین و رخداد مخاطــرات جوى و اقلیمى 

یکى از چالش هاى مهم جهانى محسوب مى شود، افزود: 
روند گرم شدن دماى کره زمین موجب تغییرات وسیعى در 
الگوهاى آب و هوایى شده که پیامدهاى بسیار گسترده اى 
از جمله پدیده هایى مانند خشکسالى هاى طوالنى مدت، 
طوفان هاى گردوخاك شدید و... را به دنبال داشته است. 
وى خاطرنشــان کرد: طى دو دهه اخیر گرمایش جهانى 
موجب تغییرات گسترده اى در بسیارى از متغیرهاى هیدرو 
اقلیمى و اکوسیستم هاى طبیعى شده و به طور مستقیم یا 
باواسطه جنبه هاى گوناگون آب، خاك، هوا، محیط زیست 
و زیربناهاى اقتصادى اجتماعى بخش هایى از کشور، به 

 ویژه استان اصفهان را مورد تهدید قرار داده است.

رئیس دانشــگاه اصفهان از آزادى هفت دانشــجوى 
بازداشــتى در جریان وقایع اخیر خبــر داد و گفت: این 
دانشجویان که سه نفر از آنها پسر و چهار نفر دختر بودند، 
مورد سوء ظن نیروى انتظامى قرار گرفتند که پس از یک 

شب بازداشت آزاد شدند.
هوشــنگ طالبى در گفتگو با «ایســنا» گفت: اگرچه 
دانشگاه اصفهان به عنوان یکى از دانشگاه هاى کشور، در 
وقایع اخیر فعالیت هاى عادى آموزشى و پژوهشى خود را 
متوقف نکرد و تعطیلى کالس ها اتفاق نیافتاد و با مشکل 
خاصى در دانشگاه مواجه نشدیم؛ اما با توجه به مسائلى که 
شهر با آن مواجه بود، بعضاً ممکن بود دانشجویان نتوانند 

در کالس ها شرکت داشته باشند.
دکتر طالبــى تأکید کــرد: در رو بــه روى در خوابگاه 
دانشــجویان و بیرون دانشــگاه اصفهان، سعى بر این 
بود که خیابان جلوى خوابگاه دانشــگاه از سوى افرادى 
راه بندان شــود، در نتیجه دانشــجویانى که در راه عبور 
بودند، مورد ســوء ظن نیروى انتظامى قرار گرفتند و در 
مسیر عبور دستگیر شدند که ما وضعیت آنها را پیگیرى 
کردیم و این دانشجویان که سه نفر آن ها پسر و چهار نفر 
نیز دختر بودند، با همراهى هاى الزم از ســوى مقامات 
استان، بعد از یک شب بازداشــت آزاد شدند و مشکلى 

براى آنها به وجود نیامد. 

تغییر اقلیم اصفهان از 
خشک به فراخشک

آزادى 7 دانشجوى بازداشتى 
دانشگاه اصفهان

نصب پنل خورشیدى در تیران
عملیات نصب پنل هاى خورشیدى با ظرفیت 3 کیلووات 
در اداره آبفا منطقه تیران و کرون به پایان رسید. گفتنى 
است این اقدام به منظور عملیاتى کردن ابالغیه از سوى 
وزارت نیرو، با هدف تأمین 20 درصد برق مصرفى ادارات 
انجام شد. این عملیات با هماهنگى واحد انرژى آبفا استان 
و امور برق شهرســتان تیران و کرون انجام و شهرهاى 

عسگران و رضوانشهر نیز  در دستور کار است.

ثبت ملى یک قبرستان در چادگان
قبرستان تاریخى روستاى انالوجه در شهرستان چادگان 
ثبت ملى شد. این قبرستان نهمین اثر ثبت ملى شهرستان 
چادگان است. این قبرستان تاریخى داراى قدمت 250 
سال با بیش از 30 سنگ قبر تاریخى در روستاى آنالوجه و 
در دامنه کوه داالن کوه قرار دارد. پیشینه تاریخى قبرستان 

به پایان دوره زندیه مى رسد.

دستگیرى عامل آتش زدن 
خودروى دولتى 

فرمانده انتظامى شهرستان فالورجان اظهار کرد: به دنبال 
اعتراضات مردمى در خصــوص افزایش قیمت بنزین 
عده اى از اراذل و اوباش و فرصت طلبان از این موقعیت 
سوءاستفاده کرده و اقدام به اغتشاش و نا آرامى در برخى از 
نقاط شهرستان فالورجان از جمله شهر قهدریجان کردند. 
سرهنگ حسن نیکبخت گفت: یکى از این عناصر آشوبگر 
که اقدام به آتش زدن خودروى شــهردارى قهدریجان 
کرده بود شناسایى وبا هماهنگى مقام قضایى طى یک 
عملیات ضربتى در مخفیگاهش دستگیر و تحویل مراجع 

قضای ى شد.

خبر

رئیس قوه قضاییه گفت: در راســتاى بررســى مسائل 
قضایى و ســازمان هاى وابســته، 23 هیئت قضایى 
به شهرســتان هاى مختلف اســتان اصفهــان اعزام 

شده اند.
آیت ا... ابراهیم رئیسى بعداز ظهر چهارشنبه پس از ورود 
به فرودگاه شهید بهشتى اصفهان در جمع خبرنگاران 
اظهار کرد: توفیق حضور در اســتان اصفهان به عنوان 
استان شــهیدپرور و در میان مردم فهیم و با بصیرت، 
پرتالش و مجاهد استان اصفهان افتخارى براى من و 
همکارانم محسوب مى  شود. وى با بیان اینکه اصفهان 
در طول تاریخ همیشه جلوه علم و دین، فرهنگ و هنر 
و جهاد واجتهاد بوده است، تأکید کرد: از جلوه هاى مهم 
مردم این استان بصیرت، زمان شناسى و شهیدپرورى 
آنهاست و توفیقى اســت که امروز بنده و همکارانم در 
جمع مردم این استان و مردم و مدیران زحمتکش استان 
اصفهان ونماینده ولى فقیه، عوامل و فرهیختگان استان 

اصفهان هستیم.
رئیس قوه قضاییه تأکید کرد: اصفهان از اســتان هاى 
بزرگ کشور است که مسائل و کارهایى که در آن انجام 
مى شود، براى پیشرفت کشور از اهمیت خاصى برخوردار 
است. وى ادامه داد: اصفهان قطب کشاورزى، صنعت 
و هنر اســت و مســائل آن به عنوان یکى از مهمترین 

قطب هاى فعالیت در کشور قابل توجه است.
آیت ا... رئیسى با اشاره به برنامه هاى مختلف سفر خود 
به اســتان اصفهان تأکید کرد: نشستى با فرهیختگان، 

دانشــگاهیان، نشســت با علما و حوزویان، حضور در 
شــوراى ادارى استان و نشســت با مدیران زحمتکش 
استان اصفهان خواهیم داشــت و گزارشات مختلف را 

دریافت خواهیم کرد.
رئیس قوه قضاییه ابراز کرد: در مجموع هدف از سفر به 

استان اصفهان  بررسى مسائل اداراى و قضایى استان به 
عنوان شهر قضاوت و آنچه مربوط به قوه قضاییه است 
به عنوان شــهر نظارت خواهد بود و از نظرات مدیران 
استان و  مسئوالن امنیتى و انتظامى نیز در طول جلسات 

بهره مند مى شویم.

آیت ا... رئیسى در فرودگاه اصفهان:

کارهایى که در اصفهان انجام مى شود 
براى پیشرفت کشور اهمیت دارد

مدیر بحران و پدافند غیرعامل شهردارى اصفهان اقدامات 
و پیگیرى هاى انجام شده براى افزایش سطح ایمنى بازار 

اصفهان را تشریح کرد.
سیدرضا جعفریان فر در گفتگو با «ایمنا» اظهار کرد: ایمنى 
بازار از ویژگــى خاصى براى تمام دســتگاه هاى متولى 
امر برخوردار است و در همین راستا جلسات متعددى در 
فرماندارى اصفهان برگزار و تصمیم گیرى هاى خوبى در آن 
جلسات اتخاذ شده که امیدواریم اجرایى و سطح ایمنى بازار 
افزایش یابد. وى افزود: با توجه به تمرکز اصناف در طول 8 
کیلومتر مسیر بازار، مى طلبد در خصوص ایمنى آن کوشاتر 

بوده و برنامه ریزى دقیق تر و منسجم ترى داشته باشیم. 
مدیر بحــران و پدافنــد غیرعامل شــهردارى اصفهان 
خاطرنشــان کرد: در جلســاتى که با حضور ســازمان 
آتش نشانى و خدمات ایمنى، شهردارى منطقه 3 و معاونت 
شهرســازى و معمارى شــهردارى اصفهان برگزار شد، 
پیشنهاد شد باتوجه به اینکه طول بازار 8 کیلومتر است، 
سازمان آتش نشانى در هر یک کیلومتر یک پایگاه  اطفاى 
حریق ایجاد کند و مکاتبه اى با اداره کل میراث فرهنگى 
و صنایع دستى و گردشگرى استان اصفهان مبنى بر در 
اختیارقراردادن مکان هایى براى ایجاد این پایگاه ها انجام 

دهد. وى ادامه داد: اداره کل پدافند غیرعامل استان اصفهان 
نیز در مکاتبه اى با اداره کل میراث فرهنگى، صنایع دستى 
و گردشگرى استان درخواست کرد مکان هاى مورد نیاز 
براى احداث پایگاه هاى اطفا و افزایش ضریب ایمنى بازار 
در اختیار سازمان آتش نشانى و خدمات ایمنى شهردارى 

اصفهان قرار گیرد.
جعفریان فر افزود: در ادامه پیگیرى هاى انجام شده براى 
افزایش سطح ایمنى بازار اصفهان، جلساتى در فرماندارى 
اصفهان برگزار و مقرر شد شــرکت توزیع برق اصفهان 
نســبت به بازدید و ایمن سازى مســیرهاى کابل کشى 
شبکه هاى برق در بازار اقدام کند که این مورد نیز توسط 
شرکت مستقیم توزیع برق اصفهان انجام شده است. وى 
با بیان اینکه کمیته شناسایى ساختمان هاى بلندمرتبه و 
آسیب پذیر شهر از طول مسیر بازار اصفهان بازدید کرده 
و پیشنهاداتى براى ایمن سازى مسیر بازار و راهکارهاى 
دسترســى ســریع تیم هاى امدادى به بازار را ارائه کرده 
است، اظهار کرد: امیدواریم پس از بررسى و ایجاد امکانات 
الزم این مهم عملیاتى و اجرایى شود تا بتوانیم ایمنى بازار 
اصفهان را ارتقا دهیم  و در برابر حوادث محتمل، آمادگى 

الزم براى واکنش سریع را داشته باشیم.

کارشناس مسئول پیش بینى هواى استان اصفهان 
با بیان اینکه روز پنج شنبه (امروز)شرایط کیفى هوا 
در وضعیت ناسالم قرار مى گیرد، گفت: روز جمعه تا 
سه شنبه هفته آینده بارش برف و باران را در بیشتر 
مناطق به ویژه نیمه غربى استان شاهد خواهیم بود.

ویکتوریا عزتیان با اشــاره به استقرار جوى پایدار در 
استان تا بعد از ظهر امروز اظهار  کرد: وضعیت جوى 
بیشتر مناطق استان در این مدت به صورت قسمتى 
ابرى، مــه صبحگاهى، گاهى افزایــش ابر و وزش 

باد خواهد بود. وى با اشــاره به نفوذ سامانه ناپایدار 
بارشى به اســتان از اواخر امروز پنج شنبه گفت: از 
روز جمعه تا سه شنبه هفته آینده بارش برف و باران 
را در بیشــتر مناطق به ویژه نیمه غربى استان شاهد 
خواهیم بود. اوج بارش ها روز شنبه و یک شنبه پیش 
بینى مى شود و احتمال یخبندان به سبب کاهش دما 
در مناطق غربى و جنوبى استان وجود دارد.  عزتیان 
افزود: دماى هوا یک تا 2 درجه ســانتیگراد کاهش 

خواهد داشت.

اقدامات انجام شده براى ایمنى بازار

پیش بینى برف و یخبندان از فردا
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آگهى تغییرات
شــرکت شــفا بخش صبا ســهامى خاص به شماره 
ثبت 35853 و شناســه ملــى 14000051750 به 
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/03/29 
مرتضى رفیعى به شــماره ملــى1285734051 به 
ســمت رئیس هیات مدیره - حســام زمانى علویجه 
به شــماره ملى1292357118 بعنوان نایب رئیس 
هیات مدیره - جمشید شمسى کهریزسنگى به شماره 
ملى1091752745 بعنوان مدیرعامل براى مدت دو 
سال انتخاب شدند . کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات 
شرکت با امضاى نایب رئیس هیات مدیره و رئیس هیات 
مدیره با مهر شــرکت معتبر است . مدیر عامل شرکت 
مجرى مصوبات هیات مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (682911)

آگهى تغییرات
شــرکت آب گستران ســپاهان ایرسا 
سهامى خاص به شــماره ثبت 51363 
و شناســه ملــى 10260700010 به 
استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1398/06/15 محمد عزیزى به کدملى 
5759262361 بســمت مدیرعامل و 
رئیس هیات مدیره ، لیال خزائى به کدملى 
1159462372 بســمت نایب رئیس 
هیات مدیره و رضا صابــرى به کدملى 
1080079629 بســمت عضو اصلى 
هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد 
آور شــرکت از قبیل چک، سفته، بروات، 
قراردادها، عقود اســالمى و اوراق عادى 
و ادارى با امضــاء محمد عزیزى و با مهر 
شرکت معتبر اســت. ضمناً مدیرعامل 
مجرى مصوبات هیئت مدیــره خواهد 
بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (682401)

آگهى تغییرات
شــرکت آب گستران ســپاهان ایرسا 
سهامى خاص به شــماره ثبت 51363 
و شناســه ملــى 10260700010 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
مــورخ 1398/06/15 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد : - محمد عزیزى به کدملى 
5759262361 ، لیال خزائى به کدملى 
1159462372 و رضا صابرى به کدملى 
1080079629 بسمت اعضاى اصلى 
هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
گردیدند. - علیرضا خزائــى به کدملى 
1159542971 و اســماعیل خزائى به 
کدملى 1159861846 بترتیب بسمت 
بازرس اصلى و على البدل شرکت براى 
مدت یکســال انتخاب شدند. - روزنامه 
کثیراالنتشــار نصف جهان جهت درج 
آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (682402)

براى همه ما پیش آمده؛ صبح یک روز ســرد در حالى که با عجله به محل کار یا 
دانشگاه مى رویم ناگهان متوجه مى شویم که آب بینى مان هم راه افتاده 
و جلوتر از ما مى دود! البته کارى از دستمان برنمى آید جز آنکه 
دست به دامن یکى دو دستمال کاغذى شویم. اما این مسئله 

دلیلى علمى دارد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
آبریزش بینى در روزهاى سرد سال براى بسیارى از افراد 
مشکل معمولى محسوب مى شــود، به خصوص کسانى 
که دچار آلرژى مزمن یا رینیت (التهاب مخاط بینى) غیر 
آلرژیک هستند. این مسئله حتى اســم هم دارد و به آن 
«بینى اسکى باز» یا آبریزش بینى ناشى از سرما گفته مى شود. 
از قرار معلوم، آبریزش بینى یکــى از مکانیزم هاى دفاعى بدن در 
هنگام قرار گرفتن در بادهاى سرد است. علت این مسئله به دو کارکرد اصلى 
بینى برمى گردد: یکى فیلتر کردن باکترى ها تا به ریه ها نرسند و دیگرى 
گرم کردن هوا قبل از ورود به ریه ها. در هواى ســرد، از سرعت حرکت 

مویک ها کاسته مى شود، یعنى همان پاروزن هاى بسیار 
کوچکى که ماده مخاطى را حرکت مى دهند. با کند 

شدن حرکت مویک ها باکترى ها ســر جاى خود مى مانند و تکثیر مى شوند. به 
همین دلیل هم هست که در زمستان بیمار مى شویم. اما این بدان معنى نیست که 
بینى تان دست از تالش براى حفظ سالمتى شما برداشته. آبریزش بینى در واقع 
نتیجه اضافه کارى بینى شماست تا با تولید مایعات بیشتر به جابه جایى باکترى ها 
کمک کند. شما هم مى توانید شخصاً به این فرایند کمک کنید و وقتى دیگر بیرون 
نیستید، بینى خود را گرم کنید. براى این کار، دست هاى خود را به هم بکشید، سپس 
دست هایتان را جلوى صورت تان به شکل یک فنجان درآورید و نفس تان را درون 
آن بدمید. یا آنکه مى توانید بخار چاى ســبز داغ را تنفس کنید و خود چاى را هم 

بنوشید، چون چاى سبز مویک ها را تحریک مى کند.
آبریزش بینى در هواى سرد یک دلیل دیگر هم دارد که آن مقابله با هواى خشک 
بیرون (و درون بینى) است. هوایى که تنفس مى کنیم باید مرطوب باشد. وظیفه 
انجام این کار بر عهده ماده مخاطى و ترشحات مختلف درون حفره بینى است. در 
روزهاى سرد هوا خشک تر از روزهاى گرم تابستان است. بینى ما با تولید ترشحات 
و ماده مخاطى به این مسئله واکنش نشان مى دهد تا کمک کند رطوبت هوایى 
که تنفس مى کنیم به میزان مورد نیاز بدن ما برسد. وقتى مایع زیادى تولید 

شده باشد، آبریزش بینى به تدریج کمتر و دست آخر متوقف مى شود.

براى همه ما پیش آمده؛ صبح یک روز ســرد در حالى که با عجله به محل کار یا 
دانشگاه مى رویم ناگهان متوجه مى شویم که آب بینى مان هم راه افتاده 
ووو جلوتر از ما مى دود! البته کارى از دستمان برنمى آید جز آنکه 
دستبه دامن یکى دو دستمال کاغذى شویم. اما این مسئله 

دددلیلى علمى دارد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
آآبریزشبینى در روزهاى سرد سال براىبسیارى از افراد
مشکل معمولى محسوب مى شــود، به خصوص کسانى

که دچار آلرژى مزمن یا رینیت (التهاب مخاط بینى) غیر 
آلرژیک هستند. این مسئله حتى اســم هم دارد و به آن 
«بینى اسکى باز» یا آبریزش بینى ناشى از سرما گفته مى شود. 
از قرار معلوم، آبریزش بینى یکــى از مکانیزم هاى دفاعى بدن در 
بادهاى سرد است. علت این مسئله به دوکارکرد اصلى  هنگام قرار گرفتن در
بینى برمى گردد: یکى فیلتر کردن باکترى ها تا به ریه ها نرسند و دیگرى 
رررررز سرعت حرکت گرم کردن هوا قبل از ورود به ریه ها. در هواى ســرد، ا

ررررراریاریاریار مویک ها کاسته مى شود، یعنى همان پاروزن هاى بس
دکند کککوچکى که ماده مخاطى را حرکت مى دهند. با 

شدن حرکتم
همین دلیل هم
بینى تان دست
نتیجه اضافه ک
کمک کند. شم
نیستید، بینى خ
دست هایتانر
آن بدمید. یا آن
بنوشید، چونچ
آبریزش بینى

بیرون (و درون
انجام این کار
ه روزهاى سرد
و ماده مخاطى
که تنفس
شده

چرا در هواى سرد آبریزش بینى مى گیریم؟

آلودگى هوا نه تنها براى بیماران ریوى بلکه براى همه افراد جامعه خصوصًا کودکان زیر 
12 سال و افراد باالى 65 سال مشــکل ایجاد مى کند و در معرض خطر هستند حتى اگر 
سالم باشند. دکتر داود عطاران، استاد بیمارى هاى ریه دانشگاه علوم پزشکى مشهد و رئیس 
انجمن ریه ایران مى گوید: آلودگى هوا براى همه بیمارانى که مشــکالت قلبى و تنفسى 
دارند، در هر گروه سنى اى که باشند مى تواند مشکل ساز شود و در گروه خطر هستند و بهتر 

است در بیرون منزل تا جایى که مى توانند تردد نکنند.
عطاران گفت: همه افراد ممکن است است بر اثر آلودگى به طور موقت و کوتاه و خفیف دچار 
سوزش گلو، سوزش چشم و سرفه هاى تحریکى شوند اما مسلماً در کسانى که بیمارى هاى 

تنفسى دارند عالئم شدیدتر است و نیاز به مراقبت جدى دارند.

وى ادامه داد: حضور روزمره برخى افراد در جامعه 
حتى در روزهاى آلوده به دلیل شغل و کار 

ضرورى اى که باید در بیرون منزل انجام دهند  اجتناب ناپذیر است. اما باید 
سعى کنند از ماسک هاى فیلتردار استفاده کنند چون ماسک هاى 

معمولى از آسیب هاى ریوى جلوگیرى نمى کنند.
رئیس انجمن ریه ایــران همچنین تأکیــد کرد: این 
افراد حتى االمکان در روزهاى آلــوده ورزش نکنند، در 

محیط هاى شلوغ پیاده روى نکنند و به دلیل اینکه آلودگى 
در ابتداى صبح بیشتر است سعى کنند صبح زود از خانه 

خارج نشوند.
داوود عطاران گفت: مصرف میوه جات، سبزیجات و شیر 

براى افرادى که مجبورند به هر دلیلى در روزهاى آلوده خارج 
از منزل فعالیت داشته باشند، ضرورى و بسیار مؤثر است.

این فوق تخصص ریه توصیــه اى مهمى هم براى محیط خانه ها 
داشت: در محیط منزل نیز مردم در روزهاى آلودگى مى توانند براى 
مرطوب شدن فضاى خانه از بخور استفاده کنند خصوصاً  افرادى 

که سرفه دارند و مسلماً محیط خانه از محیط بیرون سالم تر و امن تر است.

سیب زمینى سرخ شــده با آن طعم بى نظیر و بوى هوس انگیز یکى از چاق کننده و 
ناسالم ترین غذاهایى است که اگر گرسنه باشــید و به قصد خوردن ساندویچ یا پیتزا 

وارد یک اغذیه فروشــى شــوید، بدون شــک یک پرس آن را به 
همراه غذایتان سفارش مى دهید اما اگر بدانید که 

این غذا حاوى چند کالرى است و داراى 
چه ترکیبات ســمى و سرطانزایى 

است شاید بتوانید تا 
حدودى هوس تان 

را کنترل کنید.
خوب اســت بدانید 

مواد غذایى به دو روش 
عمیق و ســطحى سرخ 
مى شوند. در روش سطحى، 
عمق روغن کــم و پس از 
طبخ غذا، روغــن باقیمانده 
دورریخته مى شود. برگرها، 
استیک، شنیســل و ماهى به 
این روش سرخ مى شوند، اما در 
سرخ کردن عمیق، عمق روغن 
زیاد و پس از طبخ، ماده غذایى 
از روغن خارج و روغن باقیمانده 
براى ســرخ کردن ماده غذایى 

دیگر مورد استفاده قرار مى گیرد. سوســیس ها، ناگت ها، غذاهاى سوخارى و سیب 
زمینى سرخ شده در اغذیه فروشى ها به این روش طبخ مى شوند.

از آنجا که در سرخ کردن عمیق روغن در معرض ترکیبات موادغذایى مختلف قرار دارد، 
چربى هاى مضر و کلسترول از بافت غذاها خارج و وارد روغن مى شود. حال اگر با همین 
روغن، خالل هاى خشک سیب زمینى سرخ شود بالفاصله چربى و کلسترول باقیمانده 
در روغن را دریافــت و تبدیل به یک ماده غذایى پر کلســترول و پرکالرى 
مى شود. از سوى دیگر اگر خالل ها نیمه جامد باشد رطوبت آن موجب 
تغییر ساختار روغن و ایجاد ترکیب سرطانزایى به نام آکرولئین 

مى شود که مى تواند بروز سرطان کبد را مهیا کند.
همچنین طى سرخ شدن ویتامین هاى B و C سیب زمینى 
تخریب و ویتامیــن A و رنگدانه هاى آنتى اکســیدانى آن به 
سهولت تجزیه و با تغییر رنگ روغن یا ماده غذایى قابل تشخیص 
است. همچنین امالح معدنى مثل آهن آن تخریب و سدیم و پتاسیم 
آن با اســیدهاى چرب آزاد روغن وارد واکنش شده و سبب تشکیل 
ترکیبات صابونى و افزایش کف و ایجاد حبــاب در روغن و موجب 

اکسیداسیون مى شود.
طى برشته یا سرخ شدن محصوالت حاوى کربوهیدرات نظیر چیپس 
و سیب زمینى ماده اى ســمى به نام آکریالمید تولید مى شود که سبب 
تضعیف سیستم ایمنى بدن، افزایش بیمارى هاى عفونى، نابارورى، سقط 
جنین و تغییر رفتارهاى جنسى مى شــود. سوء جذب و سوءتغذیه ناشى از 
آن نیز مى تواند به کم خونى، کوتاهى قد، پوکى اســتخوان و ریزش مو به 

خصوص در کودکان در حال رشد منجر شود.

سیب زمینى سرخ شده، خطرناك ترین انتخاب

نمک - و به ویژه ســدیم یکى از اجزاى شیمیایى آن- یک ماده 
مغذى اساسى است. بدن براى عملکرد قلب، عضله و عصب و براى 
حفظ هیدراتاسیون به آن نیاز دارد. اما مصرف خیلى زیاد یا خیلى کم 

آن مى تواند مشکالتى ایجاد کند.
کار حفظ سطح متعادل توسط کلیه ها انجام مى شود که با فیلتر کردن 
آن از خون و رسوب دادن آن در ادرار، مقدار اضافى آن را از بدن خارج 
مى کند. اما آیا کلیه ها مى توانند خیلى زیاد این کار را انجام دهند؟ 
اگر آنها نتوانند به سرعت کافى از شر آن خالص شوند، سدیم در بدن 
تجمع مى یابد، که منجر به جذب بیشتر آب به گردش خون، افزایش 
حجم خون و ایجاد کار بیشــتر براى قلب و فشار بیشتر بر رگ هاى 
خونى مى شود. با گذشت زمان، این مورد مى تواند رگ هاى خونى را 
سفت کند و منجر به فشار خون باال، حمله قلبى یا سکته مغزى شود. 
نمک عامل اصلى فشار خون باالست و به همان اندازه براى سالمتى 

ما مثل سیگار کشیدن، چاقى و نوشیدن زیاد الکل مضر است.

پاسخ بیولوژیکى به نمک نیز بین افراد متفاوت است. از نظر فشارخون، 
برخى از افراد نســبت به سایر افراد به نمک حســاس هستند. به نظر 
مى رســد که برخى افراد مى توانند نمک زیادى مصرف کنند و هیچ 
تأثیرى بر فشار خون نداشته باشند. اما حدود یک سوم از افراد شاید به 

دلیل ژنتیک بسیار حساس هستند.
قومیت و سن نیز خیلى مهم است. با افزایش سن، بدن قادر به بیرون 
آمدن نمک اضافى از بدن نیست و منجر به احتباس آب و افزایش فشار 
خون مى شود. افرادى که غالباً ورزش مى کنند، یا مشاغل فشرده اى 
دارند، نمک را از طریق عرق از دست مى دهند، بنابراین مى توانند 

مقادیر بیشترى بخورند. 
فشار خون تنها مشــکل مصرف باالى نمک نیست. نمک زیاد در 
گردش خون به مرور زمان به رگ هاى خونى صدمه مى زند و این 
همان چیزى اســت که خطر بروز مشکالت جدى براى سالمتى را 

نیز ایجاد مى کند.

نتایج یک بررسى نشــان مى دهد افرادى که به برخى 
از مشکالت جسمى مبتال هستند در روزهاى مرطوب 
احساس درد بیشترى دارند. در این بررسى آمده  است: 
افرادى که از مشکالت جســمى طوالنى مدت نظیر 
التهاب مفصل رنج مى برند بیشــتر احتمــال دارد در 

روزهاى مرطوب احساس درد داشته باشند.
به گفته محققان این باور وجود دارد که سرما احساس 
درد را تشدید مى کند اما در واقع تحقیقات کافى در مورد 

تأثیرات آب و هوا بر بدن انجام نشده است.
 محققان در بررسى هاى خود دریافتند هواى مرطوب و 
وزش باد در کنار فشار پایین هوا احتمال احساس درد 
را در این بیماران نسبت به روزهاى معمولى حدود 20 

درصد افزایش مى دهد.

چند توصیه براى کسانى 
که مجبورند در روزهاى 
آلوده بیرون بروند

ضور روزمره برخى افراد در ججامعه 
وده به دلیل شغل و کار 

ناپذیر است. اما باید 
سک هاى 

 
گىى

رج

یطخانه ها 
انند براى 
ًا افرادى 

تر و امن تر است.

کهه مجبورند در روزهاى 
آلوده بیرون بروند

ز پی ی ویچ ن ور ب و ی ب ر ر یى رین
ک اغذیه فروشــى شــوید، بدون شــک یک پرس آن را به 

غذایتان سفارش مى دهید اما اگر بدانید که 
ذا حاوى چند کالرىاست و داراى

کیبات ســمى و سرطانزایى 
شاید بتوانید تا 

ى هوس تان 
ل کنید.

ســت بدانید 
ذایى به دو روش 
سرخ  و ســطحى

ند. در روش سطحى، 
روغن کــم و پس از 
ذا، روغــن باقیمانده
خته مى شود. برگرها،

ک، شنیســل و ماهى به 
ش سرخ مى شوند، اما در 
کردن عمیق، عمق روغن

 پس از طبخ، ماده غذایى 
ن خارج و روغن باقیمانده 
ســرخ کردن ماده غذایى 

رو ی ر رخ ى ی ز
از آنجا که در سرخ کردن عمیق
چربى هاى مضر و کلسترول از
روغن، خالل هاى خشک سیب
در روغن را دریافــت
مى شود. از سو
تغییر س
مى شو
همچن
تخریب
سهولتت
است. همچ
آن با اســید
ترکیبات صا
اکسیداسیون
طى برشته یا س
و سیب زمینى م
تضعیفسیستم
جنین و تغییر رفتار
ک آن نیز مى تواند به
خصوص در کودکان

دردى که در روزهاى 
مرطوب تشدید مى شود

زمانى که مادر یا پدر شما به یک سن خاص مى رسند 
ممکن اســت به راحتى مواردى را فراموش کنند. در 
برخى از موارد آنها ممکن اســت به درستى ندانند که 
کلید یا عینک خود را کجا گذاشته اند. تمامى این موارد 
نشانه هایى را در اختیار شما قرار مى دهد و آن هم احتمال 
ابتالى این افراد به بیمارى آلزایمر است.  اگرچه بیمارى 
آلزایمر درمان مشخصى ندارد اما افرادى که در خانواده 
خود چنین بیمارانى را دارند نباید نا امید بشوند. تشخیص 
اولیه بیمارى آلزایمر مى تواند بــه درمان کمک کند و 
شرایط را تا حد زیادى بهبود ببخشد. در چنین مواردى 
مى توان خیلى سریع تر به درمان نشانه ها و کنترل آنها 
توجه کرد.  یکى از مهمترین و شــایع ترین نشانه هاى 
آلزایمر از دست دادن حافظه است که مى تواند زندگى 
روزمره فرد را مختل سازد. از دســت دادن حافظه نیز 
اشکال مختلفى دارد. برخى از افراد در یک مکان یا زمان 
خاص احساس ســردرگمى مى کنند، در برنامه ریزى 
مشکل دارند، با کلمات دچار چالش مى شوند، قضاوت 
درســتى ندارند و نشــانه هاى رفتارى خاصى از خود 
بروز مى دهند اما باید به خاطر داشته باشید که آلزایمر 
نشــانه هاى اولیه دیگرى دارد که کمتر شناخته شده 
است و ربطى به از دســت دادن حافظه ندارد، اگر تغییر 
در بهداشت یا ظاهر شخص، بى عالقگى، اضطراب و 
افســردگى و یا تغییر در بینایى را مشاهده کردید؛ بهتر 

است آنها را نزد پزشک متخصص ببرید.

آلزایمر درمان دارد؟

 مى شوند. به 
نى نیست که 
 بینى در واقع 
ى باکترى ها 
ى دیگر بیرون 
کشید، سپس

س تان را درون 
د چاى را هم 

م؟

وجود سرما و لرزش در 
بدن چه دالیلى دارد؟

گاهى اوقات با وجود مناســب بــودن دماى اتاق، 
احساس سرما خواهیم کرد که مى تواند علل مختلفى 
داشته باشــد. اگر این حالت به  ندرت اتفاق بیافتد، 
چندان مهم نیســت اما اگر تداوم پیــدا کند، بهتر 
است آن را جدى بگیرید. برخى بیمارى ها مى تواند 
حساسیت شدید به دما ایجاد کند. وقتى که حساسیت 
به سرما بیشتر از چند روز طول بکشد،  الزم است به 

پزشک مراجعه شود.
 کم خونى یا آنمى، اختالل خونى شایعى است که طى 
آن گلبول هاى قرمز یا هموگلوبین در خون کاهش 
مى یابد. کمبود گلبول هاى قرمز باعث احســاس 
سرما، خستگى و رنگ  پریدگى مى شود. در این موارد 

توصیه مى شود فوراً به دکتر مراجعه شود.
نفروپاتى دیابتى به بیمــارى کلیوى ثانویه مبتال به 
بیمارى دیابت گفته مى شــود. عوارض کلیوى 
از یافته هاى شایع در بیماران مبتالبه دیابت 
است. حدود نیمى از بیماران مبتال به دیابت 
دچار آســیب کلیوى مى شــوند. درگیرى 
کلیوى عارضه اى جدى اســت و مى تواند 
کاهش عمر و کیفیت زندگــى را به دنبال 
داشته باشد. تشنگى مفرط، گیجى، کم اشتهایى و 
مشکل تنفسى و تکرر ادرار بعضى از عوارض این 

اختالل به حساب مى آیند.
وقتى غده مغزى هورمون کمى تولید مى کند، بدن 
نمى تواند درجه خود را درســت تنظیم کند. اگر هر 
گونه مشکل مربوط به رگ هاى خونى داشته باشید، 
جریان خون به نواحى خاصى به  ویژه انتهاى دست  

و پاى بدن محدود مى شود.
مصرف برخى داروها مانند میگرن و فشارخون که 
روى گردش خون تأثیر مى گذارند، مى توانند باعث 
حساسیت به سرما شوند.  بى اشتهایى عصبى نوعى 
اختالل روانى در غذا خوردن است که در آن بیمار از 
خوردن غذا به میزان کافى، باوجود گرسنگى، امتناع 
خواهد کرد. این روند که معموًال با زیاده  روى در یک 
رژیم غذایى آغاز مى شود، به دلیل کاهش شدید وزن 
مى تواند به مرگ فرد منجر شود. با کمبود چربى، بدن 

قادر به گرم نگهداشتن خود نیست.

آیا نمک واقعاً مضر است؟  

تحقیقات نشان مى دهند که هرچقدر در هواى سرد کمتر 
لباس بپوشید، امکان بیشــترى وجود دارد که وزن کم 
کنید در واقع با سردترشــدن هوا، مى توانید راحت تر به 
اندام دلخواهتان برسید. یکى از مشخصه هاى سردترین 
فصل سال لباس هاى گرم و کلفت است؛ لباس هایى که 
نوعى الیه محافظتى براى ما به حســاب مى آیند. البته 
این الیه محافظتى چندان براى آنهایى که داراى اضافه 
وزن و چاق هســتند فایده اى ندارد و تا مى توانند باید از 
آنها دورى کنند. بله؛ تعجب نکنید لباس کم پوشیدن در 
کاهش وزن تأثیر بســزایى دارد. در واقع، این سرماست 
که با ایجاد تغییــر در باکترى هاى موجــود در روده به 
کم شــدن وزن کمک مى کند. بنا بــر تحقیقات انجام 
شده، قرار گرفتن در معرض درجه حرارت پایین و سرما 
تأثیرى کامًال مشابه با ورزش کردن بر بدن مى گذارد و 
منجر به تولید نوعى چربى خوب در بدن مى شود. هواى 
سرد با تقویت سیستم سوخت و ســاز در بدن از افزایش 
وزن جلوگیــرى مى کند. عالوه بر این، ســرما ترکیب 
باکترى هــاى روده را تغییــر مى دهد و بــا این فرایند 
روند چربى سوزى را تســریع مى کند. نکته جالب توجه 
این تحقیقــات تأکید بر نقــش انکارناپذیــر و کلیدى 
میکروب ها و باکترى هاى بــدن در انطباق با محیط و 
تنظیم انرژى بدن است. در حالى که چربى هاى سفید 
که به چربى هاى بد معروف هســتند، میل و اشتهاى 
انسان به غذا را افزایش مى دهند؛ چربى هاى قهوه اى یا 
خوب با افزایش دماى درونى بدن موجب سوزانده شدن 
چربى ها و کاهش اشتها مى شوند. بنابراین، اگر در برابر 
سوز و سرما مقاومت کنید و با لباس هاى گرم خودتان 
را نپوشــانید مى توانید به کاهــش وزن و از بین رفتن 
چربى هاى بدن امید داشته باشید. پس براى رسیدن به 
وزن ایده آل با لباس هاى پشمى و گرم خداحافظى کنید.

چرا سرماى زمستان
 مى تواند باعث کاهش 

وزن شود؟

ر ى
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دانشگاه آزاد اسالمى واحد جامع مستقل نجف آباد در یک ماه اخیر 
موفق به کسب سه جایگاه در بعد بین المللى شده است.

دانشگاه آزاد اسالمى واحد جامع مستقل نجف آباد به تازگى و در یک 
ماه اخیر، موفق به کسب سه جایگاه در بعد بین المللى شده که کسب 
مدال نقره نمایشگاه و مسابقات بین المللى اختراعات و نوآورى هاى 
کرواســى،  مدال طالى  جشــنواره بین المللى نوآورى انرژى کره 
جنوبى و عنوان یک درصد پراستنادترین پژوهشگران برتر جهان در 

سال 2019 از آن جمله است.
      کسب مدال نقره نمایشگاه و مسابقات بین المللى 

اختراعات و نوآورى  کرواسى
21 آبان 98 امیررضا نقش رئیس دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد 
از کسب مدال نقره تیم این دانشــگاه در هفدهمین دوره نمایشگاه 

و مسابقات بین المللى اختراعات و نوآورى هاى کرواسى خبر داد.
هفدهمین دوره نمایشــگاه و مســابقات بین المللــى اختراعات و 
نوآورى هاى کشور کرواسى اکتبر 2019 توسط اتحادیه مخترعان 
کرواســى و با حمایت وزارتخانه هاى علوم و اقتصاد این کشــور، 
فدراســیون جهانى مخترعیــن IFIA و ســازمان هاى علمى و 
تحقیقاتى و مراکــز مرتبط با مخترعان در محــل کتابخانه ملى و 

دانشگاهى شهر زاگرب برگزار شد.
در این دوره از مسابقات تیم دانشــگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد 
متشکل از ســجاد شــریعت، نگار عطایى، غزل سهرابى و هستى 
رضایى و سرپرستى امیرعباس محمدى با اختراع دستکش هوشمند 
نانوالکترونیک در زمینه پزشــکى و مهندسى پزشکى موفق شدند 
مدال نقره را از آن خود کنند. قابلیت اندازه  گیرى محیطى و عالئم 
حیاتى بدن کوهنورد، تأمین گرماى الزم در دماى منفى 40 درجه، 
کنترل عالئم حیاتى بدن و ارسال مختصات جغرافیایى کوهنوردان 

به مرکز و تمام امکانات تلفن همراه از ویژگى هاى این طرح است.
کسب جایزه ویژه از دانشــگاه ملى زاگرب، اتاق بازرگانى کرواسى، 
سازمان مالکیت فکرى کرواسى و فدراسیون مخترعان جهانى از 

دیگر افتخارات تیم دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد بوده است.
      کسب مدال طالى  جشــنواره بین المللى نوآورى 

انرژى کره جنوبى

5 آذر 98 بود که حمید منتظرالقائم، معاون پژوهش و فناورى دانشگاه 
آزاد اســالمى واحد نجف آباد از کســب مدال طالى تیم این واحد 
 2019 Bixpo  دانشگاهى در جشنواره بین المللى نوآورى انرژى

کره جنوبى خبر داد.
تیم دانشگاه آزاد اســالمى واحد نجف آباد متشکل از دانشجویان 
و دانش آموختگان این واحد دانشــگاهى با طرح «آب شیرین کن 
خورشیدى» موفق به کسب رتبه نخست جشنواره بین المللى نوآورى 

انرژى  Bixpo 2019 کره جنوبى شد.
جشــنواره بین المللى نوآورى انرژى  Bixpo 2019  کره جنوبى 

یکى از بزرگ ترین رویدادهاى حوزه انرژى است. در این جشنواره 
شــرکت هاى مهم فعال این حــوزه مانند «جنــرال الکتریک»، 
«هووآوى»، «زیمنس» و «اى بى بى» حضور داشــتند و آخرین 

نوآورى ها و فناورى هاى خود را در معرض دید عموم قرار دادند.
این رقابت ها به صورت همه ساله با حمایت شرکت کپکو و فدراسیون 
جهانى مخترعان در کره جنوبى برگزار مى شــود و طرح هاى برتر 
پس از داورى اولیه انجام شــده با کمک هزینه فدراســیون جهانى 
مخترعان به مرحله نهایى راه پیدا کرده و در چهار بخش اصلى به 

رقابت مى پردازند.

تیم دانشگاه آزاد اســالمى واحد نجف آباد متشکل از محمد سجاد 
صالحى، آرش طاهرى، على حسنى، على طاهرى از دانشجویان و 
دانش آموختگان این واحد دانشگاهى با ارائه دو اختراع در این دوره 
از جشنواره حضور داشــتند و پس از داورى، طرح «آب شیرین کن 

خورشیدى» به مرحله نهایى این دوره از مسابقات راه پیدا کرد.
در مرحله نهایى این جشنواره، 54 طرح از 30 کشور جهان برگزیده 
شد و اختراع «آب شیرین کن خورشــیدى» در بخش فناورى هاى 
آینده با حضور تیم هاى تحقیقاتى از کشورهاى کره، انگلیس، ژاپن 

و آمریکا موفق به دریافت مدال طالى این دوره از رقابت ها شد.

      کسب عنوان یک درصد پراستنادترین پژوهشگران 
برتر جهان در سال 2019

رئیس دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد در 7 آذر 1398 از معرفى 
آرش کریمى عضو هیئت علمى این واحد دانشگاهى به عنوان یک 
درصد پراستنادترین پژوهشگران برتر جهان در سال 2019 و رتبه 
اول پژوهشگران پراستناد برتر بین دانشگاه هاى دولتى و غیردولتى 

کشور خبر داد.
12 پژوهشگر ایرانى بین پراســتنادترین پژوهشگران برتر دنیا در 
ســال 2019 قرار گرفتند که آرش کریمى عضو هیئت علمى گروه 
مهندسى مکانیک دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد توسط پایگاه 
بین المللى ISI به عنوان یکى از این محققان معرفى شــد که تنها 
نماینده محققان پراستناد در دانشگاه هاى آزاد اسالمى کشور است.

پایگاه اســتنادى WOS  هر ســاله فهرســت پراســتنادترین 
پژوهشــگران دنیا را در فرآورده اى به نام پژوهشــگران پراستناد 
(Highly Cited Researchers)  منتشر مى کند که در این 
فهرست پژوهشگران تأثیرگذار در دنیا که با دریافت میزان استناد 
باال، نقش پررنگى در انتقال علــم و دانش در عرصه بین المللى ایفا 

مى کنند، مشخص و معرفى مى شوند.
   Clarivate Analytics  بر اســاس گــزارش موسســه
پژوهشگران پراســتناد کشــور که 12 نفر بوده به ترتیب امتیاز 
آرش کریمى پور دانشــگاه آزاد اســالمى واحد جامع مســتقل 
نجف آباد، مهندســى؛ حمیدرضا پورقاســمى دانشــگاه شیراز، 
میان رشته اى؛حسن کریمى مله دانشــگاه صنعتى قوچان، علوم 
کشــاورزى؛  Julien Clinton Sprott  دانشگاه صنعتى 
امیرکبیر، ریاضى؛مسعود رضایى دانشــگاه تربیت مدرس، علوم 
کشــاورزى؛مهدى دهقان دانشــگاه صنعتى امیرکبیر، ریاضى؛ 
محمد میرزا زاده دانشگاه گیالن، چند رشته اى؛ محمدرضا گنجعلى 
دانشگاه تهران، چندرشته اى؛  مصطفى اسالمى دانشگاه مازندران، 
چند رشته اى؛ امید ماهیان دانشگاه صنعتى قوچان، مهندسى؛ سعید 
جعفرى دانشگاه صنعتى امیرکبیر، ریاضى و سید مهدى جعفرى 
دانشگاه علوم کشاورزى و منابع طبیعى گرگان، علوم کشاورزى 

هستند.

کسب 3 موفقیت بین المللى توسط دانشگاه آزاد اسالمى نجف آباد

نمایشگاه نقاشى روشندل مرضیه بیدقى در عمارت هنرمند وابسته به سازمان فرهنگى، 
اجتماعى و ورزشــى شــهردارى اصفهان همزمان با 12 آذر روز معلــوالن با حضور 
مسئوالن و جمع کثیرى از نابینایان و کم بینایان افتتاح شد و تا 19 آذر ماه سال جارى 
هر روز از ساعت 10 تا 12/5 و 16 تا 19 در عمارت هنرمند، میدان شهدا، ابتداى خیابان 

ابن سینا، کوچه دوم، پذیراى بازدیدکنندگان است.
مرضیه بیدقى در زمینه برپایى این نمایشــگاه به «نصف جهان» گفت: کار نقاشى را 
که بسیار به آن عالقه مند بودم با کشیدن طرح آغاز کردم و با توجه به اینکه برادرم در 
رشته نقاشى تجربه داشــت در فضاهاى خاص با انگشت بر روى ماسه و خاك نقاشى 
مى کشیدم و فکر مى کردم این نقاشــى براى دیگران گویا نیست، به همین دلیل چند 
درخت کشیدم و آن را به برادرم و دیگران نشان دادم و آنها اسم نقاشى را که درخت بودند 
گفتند و دریافتم که تصاویرى که هســت مفهوم دارد و به همین دلیل در پى گسترش 

فعالیت هایم در زمینه نقاشى اقدام کردم.
این نقاش روشندل که قبًال کم بینا بوده و اکنون ده سال است به طور کامل نابیناست، 
افزود: این نمایشگاه را با هدف نشــان دادن اراده معلوالن با توکل به خدا در انجام کار 
در زمینه هاى مختلف برگزار کردم و 37 تابلو نقاشى را در معرض دید مسئوالن و مردم 

قرار دادم و قصد دارم آنها را به فروش برسانم.
بیدقى گفت: این 37 تابلوى به نمایش درآمده در نمایشــگاه، تمامًا تجسم شخصى و 

حسى از طبیعت است.
وى با بیان اینکه بیشتر اوقات قرآن تالوت مى کند و حافظ 20 جزء قرآن است، مى گوید: 
زحمات بسیار زیادى براى ترسیم این نقاشى ها کشیدم و تالش مى کنم تا روزى بتوانم 

چهره ها را ترسیم کنم و حتى بتوانم آموزش دهم.

بیدقى معتقد است باید براى کسانى که از نظر عضوى کمبود دارند لفظ «توانمند» را به 
جاى «معلول» به کار برد و گفت: اگر از نظر عضوى کمبودى داریم اما خداوند آنقدر به 
ما توانایى داده که با قوى نشان دادن دیگر اعضا، آن کمبود را پوشانده و توانمند شده ایم.
وى خطاب به افراد نابینا گفت: اگرچه چشم خود را از دست داده و نابینا هستیم اما چشم 

دل را باز کرده و از الطاف خداوند استفاده مى کنیم.
وى با درخواست از مسئوالن نسبت به ایجاد اشتغال براى معلولین و تأکید بر اشتغال 
3 درصد از معلولین در دستگاه هاى اجرایى گفت: باید به معلولین در زمینه اشتغال آنان 

براى تأمین هزینه هایشان بیش از پیش توجه شود و از آنان حمایت شود.
■■■ 

معاون شهردار اصفهان که از تک تک نقاشى هاى مرضیه بیدقى روشندل بازدید کرده 
بود هم در گفتگو با «نصف جهان» گفت: واقعیت آن است که از دیدن این نقاشى ها، 
احســاس افتخار کردم که یکى از شــهروندان که از نظر بینایى داراى مشکل بوده و 
نمى تواند ببیند مى تواند نقاشــى هایى تأثیرگذار از طبیعت را در معرض دید قرار دهد و 

بدینسان براى جامعه الگو باشد.
محمد عیدى اظهار کرد: این نمایشگاه در حقیقت اثبات کننده آن است که انسان داراى 
قابلیت فراوان است و معلولیت نیز مانع آفرینش زیبایى نیست و کافى است حوزه هاى 

اجرایى، دو بال پرواز در اختیار آنها قرار دهند تا پرواز کنند.
وى افزود: هر کدام از این تابلوها داراى یک روایت بوده و براى آن فلسفه اى وجود دارد 
و احساس مى کنم اگر بانوى هنرمند ما از نعمت بینایى محروم است اما تخیل او مثل 
یک پرنده در طبیعت و هستى پرواز کرده و روایت خود را در قالب اثر هنرى بیان مى کند.
رئیس سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان ادامه داد: باعث شگفتى 
است که بیدقى با احساس خود، جهان هســتى را با پرواز دادن تخیل بیان کرده و ما 

وظیفه داریم از این شــهروند حمایت کرده و آن را به جامعه معرفى کنیم و از اینگونه 
افراد درس بگیریم.

عیدى با بیان اینکه ما در عمارت هنرمند از اینگونه افــراد حمایت مى کنیم، گفت: ما 
همواره تالش داشــته و داریم تا معلولین در جامعه دیده شــوند و این ظرفیت وجود 
دارد که در تمام معابر شــهرى، امکان دیده شــدن و شنیده شــدن معلولین فراهم 
شــود به شــرط اینکه خودشــان بخواهند، تا نگرش مردم به معلولیــن، ترحم آمیز 

نباشد.
■■■ 

عضو کمیسیون فرهنگى شوراى اسالمى اصفهان هم به «نصف جهان» گفت: از اینکه 
هنرمندان معلول در رشته هاى مختلف هنرى فعالیت مى کنند و آثار ارزشمندى خلق 
مى کنند بسیار خرسندم، از این رو وظیفه مدیریت شهرى و سازمان فرهنگى، اجتماعى 
و ورزشى شهردارى اصفهان فراهم کردن بســترهاى الزم، انجام تبلیغات و... براى 

فعالیت هاى این معلولین است.
فریده روشــن با تبریک 12 آذر به معلولین افــزود: در این ایام باید نــگاه حمایتى به 
معلولین، مناسب سازى و تسهیلگرى در فعالیت هاى معلولین مدنظر باشد و راه را براى 
فعالیت هاى اجتماعى و فرهنگى این قشــر هموار و اقدامات الزم را براى اشتغال آنان 

انجام داد.
وى با بیان اینکه نگاه ترحم آمیز به معلولین، بزرگ ترین خیانت است، گفت: امید است 
نقاشى هاى ارائه شده روشندل بیدقى در این نمایشگاه، الگویى مؤثر براى افراد عادى 

در انجام فعالیت ها باشد.
روشن گفت: به عنوان یک شهروند، به اینگونه هنرمندان افتخار مى کنم و امید است 
حس آنها به جامعه منتقل شود. وى آمادگى شوراى شهر اصفهان براى کمک به این 

قشر را اعالم کرد.
■■■ 

مدیر مجموعه فرهنگى عمارت هنرمند هم گفت: مجموعه فرهنگى عمارت هنرمند در 
حقیقت پاتوق هنرمندان بوده و همواره یک فضاى دورهمى براى آنهاست.

فرید صلواتى افزود: امروز فردى در عمارت هنرمند نمایشگاه نقاشى برگزار کرده که 
خود با چشم دل آثارى خلق کرده و در حالى که خودش آنها را نمى بیند، در معرض دید 

عالقه مندان قرار داده است.
وى برگزارى این نمایشگاه در عمارت هنرمند را براى خود افتخارى مى داند و مى گوید: 
آثار اینگونه هنرمندان فراتر از هنرمندى و نوعى دســت خداســت و من از دیدن آثار 

معلولین، انرژى خاصى مى گیرم.
■■■ 

مبینا بیدقى، خواهر مرضیه بیدقى هم که یک چشم خود را از دست داده و از سال 92 به 
نابینایان در رشته صنایع دستى آموزش مى دهد و فعالیت مى کند با بیان اینکه چندین 
دوره کالس معرق چرم را براى نابینایان برگزار کرده، گفت: کارى که ما انجام مى دهیم، 

قوى تر از کارى است که افراد عادى جامعه ارائه مى دهند.
او که مربى حق التدریسى سازمان فنى و حرفه اى اســتان اصفهان است از مسئوالن 
گله مند بوده و مى گوید: در دســتگاه هاى اجرایــى، نابینایان را قبــول ندارند و حتى 
قانون به کارگیــرى 3 درصد معلولین در دســتگاه هاى اجرایــى را عملیاتى نکرده و 

نمى کن ند.
وى ادامه داد: امروز براى ایجاد کارگاه نیازمند کمک هســتیم و مکان و پشتوانه مالى 
براى این کار نداریم تا نابینایان را آموزش دهیم که مسئوالن مى توانند در این راستا، 

یاریگر ما باشند.

همزمان با روز جهانى معلوالن و با حضور معاون شهردار اصفهان؛

نمایشگاه نقاشى روشندل مرضیه بیدقى افتتاح شد
ساسان اکبرزاده


