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بررسى رابطه احتمالى بارندگى و هواى سرد با سرطانپلیس امنیت مترو راه اندازى شوداولین تصاویر از سریال «موچین» منتشر شدتراکنش 102 میلیون کارت بانکى در یک ماه عزت پورقاز فصل را از دست داد سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

پیشگیرى از
کـــورى 

با مصرف زعفران

دستور جهانگیرى درباره گنبد مسجد شیخ لطف ا...
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فقط یک پنجم مردم 
یارانه معیشتى گرفته اند

افزایش روغن موتـور 
خارجى تقلبى

انتقاد امام جمعه اصفهان 
از معافیت مالیاتى 

سلبریتى هـا افزایش 5
شمار قربانیان 
آنفلوآنزا

 در اصفهــان

زعفران به دلیل وجود ترکیبات کروسین و کروستین، 
در کوتاه مدت(20 میلى گرم) پرش پلک در بیماران 

را بهبود مى دهد و مصرف طوالنى مدت (14 ماه،20 
میلى گرم در روز) آن سبب بهبود کیفیت بینایى 

مى شود. تحلیل رفتن وابسته به سن لکه زرد شایع ...

مســئول بیمارى هــاى واگیر مرکز بهداشــت 
اصفهان از افزایش فوت بیماران مبتال به ویروس 

آنفلوآنزا در این استان خبر داد.
رضا فدایى اظهارکرد: در سال جارى تاکنون 15 
نفر از مبتالیان به آنفلوآنزا در مراکز درمانى استان 
اصفهان جان خود را از دســت داده اند که بیشتر 
آنها افراد بزرگسال هستند. وى درباره گروه سنى 
جانباختگان گفت: در این باره تا رسیدن پرونده ها 
از بیمارســتان هاى محــل بســترى نمى توان 

اظهار نظر کرد اما  ...

4 هرکرسى استان اصفهان در مجلس، هرکرسى استان اصفهان در مجلس، 6161 نفر خواهان دارد نفر خواهان دارد
کنکاشى در آمار و ارقام ثبت نام نامزدهاى انتخابات مجلس در استان کنکاشى در آمار و ارقام ثبت نام نامزدهاى انتخابات مجلس در استان 
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پرونده مرمت جنجالى اثر ارزشمند صفوى به نهاد ریاست جمهورى رسید

خیز هوتن شکیبا
 براى کسب 
دومین سیمرغ

چشم ها به جدال بزرگ هفته
هفته چهاردهم رقابت هاى لیگ برتر فوتبال، جام خلیج فارس امروز دوشــنبه 
18 آذر ماه با برگزارى پنج دیدار آغاز مى شود که در یکى از این رقابت ها سپاهان 

اصفهان در ورزشگاه امام رضا(ع) به مصاف شهرخودرو مى رود.
تیم فوتبال سپاهان اصفهان در یکى از مهمترین بازى هاى هفته چهاردهم، به 
مصاف شهرخودرو مشــهد مى رود. دیدارى حساس و فینال گونه که نتیجه آن 

مى تواند تا حدودى معادالت قهرمانى ...
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در صفحه3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

برگ هاى پاییزى
 برخى معابر شهـــر
 جمع نمى شود

«مارك وینـز» در ایــران اسـت
با ویدیوبالگر و یکى از 20 جهانگرد معروف یوتیوب بیشتر آشنا شوید
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شیشه عمر منصوریان شیشه عمر منصوریان 
باز هــمباز هــم
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سپاهان-شهرخودرو؛ امروز در ورزشگاه امام رضا(ع)

هفته
18 آ
اصفه
ف تیم
مصا
مى تو
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بر اســاس گزارش منتشره از سوى «شــاپرك»، تعداد 
کارت هاى بانکى داراى حداقل یک تراکنش در شبکه 
پرداخت در آبان افزایش یافته و تعداد آن به 101 میلیون 
و 976 هزار و 192 کارت رسیده است. بررسى ها نشان 
مى دهد این کارت هــا از جمله کارت هــاى اعتبارى، 
برداشــت و هدیه و بُن کارت حداقل یــک تراکنش را 

داشتند.
گفتنى است، بررسى گزارش هاى منتشره از ابتداى سال 
1398 تا آبان ماه نشان مى دهد که به صورت ماهانه از 
میان بیش از 350 میلیون کارت صادره توســط شبکه 
بانکى، حدود 101 میلیون کارت بانکى داراى تراکنش 

هستند که این میزان کارت بانکى فعال از جمعیت باالى 
18 سال ایران یعنى 59 میلیون نفر بیشتر است؛ در واقع 
این موضوع نشــان از استفاده گسترده شــهروندان از 

خدمات شبکه پرداخت و خدمات مبتنى بر کارت دارد.
نمودار سهم بانک هاى صادر کننده از تعداد کارت هاى 
بانکى تراکنش دار در شبکه شــاپرك در آبان ماه نشان 
مى دهد که بانک  ملى ایران با ســهم 22/44  درصدى 
بیشترین سهم از کارت هاى بانکى تراکنش دار را در میان 
شبکه بانکى کشــور در اختیار دارد و در ادامه بانک هاى 
ملت، صادرات ایران و کشاورزى به ترتیب جایگاه دوم تا 

چهارم را در اختیار دارند.

آیت ا... نورى همدانى با انتقاد از طرح جدید مجلس در 
زمینه بانکدارى، حوزه را مخالف این طرح دانســتند و 
تأکید کردند که این طرح به رباخوارى بانک ها رسمیت 

مى بخشد.
این مرجع تقلید در درس خارج فقه در مسجد اعظم قم 
گفت: طرحى در مجلس وجود دارد که به رباخوارى به 
عنوان قرض رسمیت مى بخشــد. وى گفت: متأسفانه 
روند بانک ها اصالح نشده اســت در بعضى از بانک ها 
پولى که به عنوان قرض مى دهند در ابتدا ســودى بر 
مى دارند که رباست و در ادامه تأخیر در اداى دین را به 

صورت روز شمار حساب مى کنند و ربا چند برابر 

مى شــود، حال مى خواهند این موضوع را رســمیت 
ببخشند. وى ادامه داد: تاکنون نامه هاى زیادى در این 
زمینه براى ما نوشته شده است، فردى بوده که مثًال 200 
میلیون تومان قرض گرفته اما بعــد از مدتى به میلیارد 
تبدیل شده اســت، امیرمؤمنان(ع)  فرمود اگر خداوند 
بخواهد براى هر قومى هالکت اقتصادى به وجود آورد 

ربا را ظاهر مى کند.
این مرجع تقلید تأکید کردنــد: حوزه علمیه با این طرح 
مخالف است و نظر کســانى که این طرح را به مجلس 
برده اند حجت نیست، این طرح ربا را رسمى مى کند و 

حوزه در این زمینه ساکت نخواهد بود.

تراکنش 102 میلیون
 کارت بانکى در یک ماه

حوزه با طرح مجلس در زمینه 
بانکدارى مخالف است

تلفات آنفلوآنزا 
به 81 نفر رسید

  ایرنا | معاون بهداشت وزیر بهداشت، 
درمان و آموزش پزشــکى گفت: هفته گذشته 
25 بیمار مبتال به آنفلوآنزا در کشور جان خود 
را از دســت دادند و به این ترتیــب تلفات این 
بیمارى از اول مهر امســال به 81 نفر رســید. 
علیرضا رئیسى همچنین از شیب نزولى میزان 
ابتال به آنفلوآنزا در کشور خبر داد وگفت: پیش 
بینى مى شود با توجه به کاهش شیوع بیمارى، 
هفته جارى و هفته آینده موارد ابتال با کاهش 

چشمگیر همراه باشد.

یک ایرانى مربى تکواندو 
سال شد

در آخرین روزهاى ســال 2019   پانا |
فدراسیون جهانى تکواندو اسامى برترین هاى 
این رشته ورزشى را در ســال جارى میالدى 
اعالم کرد. براساس اعالم فدراسیون جهانى 
تکواندو، جایــزه بهترین مربــى جهان یکبار 
دیگر به یک ایرانى رسید و رضا مهماندوست، 
ســرمربى ســابق تیم ملــى ایــران که طى

 سال هاى اخیر هدایت تیم ملى آذربایجان را بر 
عهده داشته است، به عنوان بهترین مربى سال 

2019 جهان انتخاب شد.

على کریمى تبرئه شد
  روزنامه خبرورزشى | على کریمى 
در دادگاه پرونده شکایت هوشنگ مقدس تبرئه 
شــد. کریمى پیش تر در مناظره برنامه «نود» 
گفته بود: «فدراسیون پول هاى فیفا را به حساب 
شخصى در دبى مى ریخت.» هوشنگ مقدس، 
تاجر ایرانــى مقیم امارات بخاطــر این جمله، 
از او شــکایت کرد و حکم گرفت. اما کریمى، 
پرونده را به دادگاه تجدید نظر برد و با مدارکى 
که در این دادگاه ارائه کرد و با اســتناد به نامه 
کفاشــیان که تأیید کرده بود فدراسیون ناچار 
بوده پول ها را به حساب شــخصى در امارات 

بریزد، تبرئه شد.

قربانیان آلودگى هوا
  فارس| شهربانو امانى، عضو کمیسیون 
عمران و حمل و نقل شوراى شهر تهران دیروز 
در جلســه این شــورا گفت: روزانه 15 نفر در 
پایتخت به دلیل آلودگى هوا جــان خود را از 
دست مى دهند و تهران شهر ماشین و پارکینگ 
خودروها شده و در این شهر نه تنها براى افراد 
معلول و سالمند پیش بینى هاى درستى انجام 
نشده اســت بلکه دیگر براى افراد معمولى نیز 

مناسب نیست.

وام ازدواج
همان30 میلیون؟

در الیحه پیشــنهادى بودجه    تابناك |
ســال آینده وام ازدواج در مقایســه با امسال 
تغییرى نکرده و همان 30 میلیون تومان اعالم 
شده است. البته در چند سال اخیر معموالً  رقم 
وام ازدواج بعد از بررســى الیحــه بودجه در 
مجلس دســتخوش تغییراتى شــده است؛ به 
گونه اى که در سال گذشته از 15 به 30 میلیون 
تومان افزایش یافت و در این حالت بعید نیست 

پیشنهاد دولت دوباره تغییر کند.

مکافات بسته مشکوك
صبــح    باشگاه خبرنگاران جوان |
دیروز خدمات دهى قطار هاى مترو تهران در 
ایستگاه میرداماد دچار اختالل و مسافرگیرى 
در این ایســتگاه تا اطالع ثانوى متوقف شد. 
براساس پیگیرى ها مشخص شد علت تعطیلى 
ایســتگاه متروى میرداماد پیدا شدن بسته اى 
مشکوك بود که پس از بررسى ها مشخص شد 

که بسته مورد نظر محتوى لباس بوده است.

اشاره اى به زهد رهبرى
حجــت االســالم کاظــم صدیقى،   انتخاب|
امام جمعه موقت تهران و مشــاور رئیس قوه قضاییه در 
همایش اندیشــه سیاســى مقام معظم رهبرى در برابر 
تهدیدات فرهنگى و امنیتى با اشاره به زهد و ساده زیستى 
رهبر معظم انقالب اسالمى تصریح کرد: حضرت آیت ا... 
خامنه اى دورى از اشرافیگرى را از خانواده و وابستگان خود 
آغاز کرده اند به نحوى که هیچیک از فرزندان ایشان از خود 
منزل مسکونى ندارند و در جایى نیز استخدام نیستند و اگر 
تمام اسباب زندگى رهبر انقالب را جمع کنید حتى به اندازه 

بار یک وانت هم نخواهد شد.

از اعتراض بنزینى خبرى نبود
جلســه علنى مجلس دیروز با دســتور کار   آنا|
تقدیم الیحه بودجه کل کشور ســال 99 کار خود را آغاز 
کرد. خالف تصور علیرضا رحیمى، عضو هیئت رئیســه 
مجلس که در توییتى پیش بینى کرده بود، مخالفان دولت 
اعتراض هاى شــدیدى را براى موضوع بنزین به رئیس 
جمهور داشته باشــند، مجلس آرام بود. زمانى که حسن 
روحانى پشت تریبون قرار گرفت، نادر قاضى پور نماینده 
مردم ارومیه، علیرضا رحیمى را خطاب قرار داد و با صداى 

بلند گفت: «آقاى رحیمى از بنزین چه خبر؟».

حقوق ها زیاد مى شود
   خبر آنالین | رئیس جمهور دیــروز در جریان 
تقدیم بودجه ســال آینده به مجلس شــوراى اسالمى از 
افزایش حقوق کارمندان در سال آینده خبر داد و گفت: حقوق 
ثابت کارمندان و کارگران در سال جارى 20 درصد افزایش 
یافت و در سال آینده هم ان شاءا... 15 درصد افزایش حقوق 
داریم که در این دو سال حدود 35 درصد به حقوق افزودیم.

یک رضایى دیگر آمد!
 خبر آنالین | اگرچه محســن رضایى میرقائد، 
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام خود را وارد انتخابات 
مجلس نکرد اما همچنان یکى از اعضــاى خانواده او در 
فهرست کاندیداهاست! على رضایى میرقائد، فرزند دبیر 
مجمع تشخیص مصلحت نظام در انتخابات مجلس از حوزه 
مسجد سلیمان، اللى و هفتکل کاندیدا شده است تا بعد از 
پدر و عمویش امیدوار رضایى سومین عضو خانواده رضایى 

میرقائد باشد که در رقابتى انتخاباتى شرکت مى کند. 

30 هزار امام جماعت 
مى خواهیم

 خبرگزارى حوزه| حجــت االســالم و 
المسلمین ســالک، نماینده اصفهان در مجلس و عضو 
کمیســیون فرهنگى گفت: ما 70 هزار مسجد در کشور 
داریم که 30 هزار مسجد آن فاقد روحانى و امام جماعت 
است و حوزه وظیفه دارد براى آنها امام جماعت تربیت کند.

آیا مسئولیت مى پذیرید؟
محمــود صادقــى، عضــو   اعتمادآنالین|
کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شوراى اسالمى، 
در جلســه علنى صبح دیروز مجلس خطــاب به وزیر 
کشور، اظهار کرد: چرا به حافظان نظم و امنیت آموزش 
و تجهیزات الزم براى کنترل ناآرامى ها داده نمى شود؟ چه 
کسى مسئول خون هاى ریخته شده است؟ آیا مسئولیت 

اظهارات فرماندار شهر قدس را مى پذیرید؟

اینترنت ملى در راه است؟
 انتخاب| حســن روحانى، رئیس جمهور هنگام 
تقدیم الیحه بودجه به مجلس درباره شبکه ملى اطالعات 
و دستور رهبر معظم انقالب درباره این موضوع توضیحاتى 
داد. روحانى افزود: از آغاز دولت یازدهم قدرت پهناى باند 
تقریباً 20 برابر شده است و این روند را ادامه مى دهیم تا 
بتوانیم شبکه ملى اطالعات را آنچنان تقویت کنیم که 
مردم براى رفع نیازمندى هاى خود نیازى به خارج نداشته 
باشند. اخیراً مقام معظم رهبرى نیز دستورى در این زمینه 
دادند که ان شاءا...  در شوراى عالى فضاى مجازى آن را 

دنبال مى کنیم.

خبرخوان

چندى پیش بود که خبرهــا حکایت از بگومگوى 
رحیم پور ازغدى با حجت االسالم حسن روحانى 
در شوراى عالى انقالب فرهنگى داشت. حاال رحیم 
پورازغدى در دانشگاه خواجه نصیر اصل این ماجرا 
را تأ یید کرده و گفته: آقــاى روحانى به من گفت 
ســاکت باش و حرف بى ربط نزن و گفت که من 
دیگر نباید شورا بروم. من گفتم شما مسئول شورا 
نیستید. روحانى به من گفت شما چه کسى هستید 
که بنده در جواب گفتم که خود شــما کیســتید؟ 
آقاى روحانى گفت که من رئیس جمهور هستم و 
ایشان نباید بیاید. بنده در جواب گفتم شورایى که 
شما رئیسش هستى را چرا اصًال باید بیاییم. آقاى 
روحانى قانوناً حق چنین کارى را ندارد ولى در مقابل 
عالقه اى نیز براى شرکت در جلسات ندارم. یک 
دیکتاتورى کامل و بدون توضیح و ادب است. ما که 
گماشته آقاى روحانى نیستیم. رئیس جمهور باید با 

وزرایش اینگونه حرف بزند.

یک آگهــى تبلیغاتى با مضمون آینده اى درخشــان با 
درآمدى سه میلیونى در هفته در دیوار هاى شهر تهران 

دیده مى شود.
در محتواى این آگهى آمده است «آینده اى درخشان با 
حقوق سه میلیون تومانى در هفته، بدون شرایط سنى، 
راحت، آسان و پر ســود». این محتوا مى تواند هر جوان 

جویاى کارى را به خود جذب کند.
خبرنگار «باشــگاه خبرنگاران جوان» با یکى از ســه 

شماره عنوان شده در آگهى تماس مى گیرد. خانمى که 
به نظر مى رسد منشى باشــد درباره جزئ یات این آگهى 
گفت: این آگهى براى ماساژ ورزشــى است. ما به شما 
آموزش مى دهیم که چگونه ماساژ بدهید. او درباره میزان 
آموزش ها افزود: روزى یک ســاعت، تنها در هفت روز 
شما را به ماساژور تبدیل مى کنیم. این منشى ادامه داد: 
آموزش هاى ما رایگان است اما براى دریافت مجوز باید 

حدود یک میلیون تومان از جیب خود هزینه کنید.
او درباره ضمانت شغلى این آموزش ها گفت: پس از پایان 
دوره آموزشى، ما شما را به باشگاه هاى ورزشى به عنوان 
ماساژور معرفى مى کنیم و بعد مى توانید روزانه 200 الى 

300 هزار تومان درآمد کسب کنید.
همچنین گفته شد شــرکت در این دوره هاى آموزشى، 
هیچگونه محدودیت ســنى، تحصیلى و حتى جنسیتى 
ندارد و براى حضور خانم ها و آقایان مشکلى وجود ندارد؛ 

این آگهى دهنده از بیان جزئیات بیشتر خوددارى کرد.

بعد از تحریم هاى اقتصادى بسیارى از برندهاى خارجى 
که در داخل ایران حضور داشتند از این بازار خارج شدند. 
در حالى که با توجه بــه تحریم هاى آمریکا امکان تولید 
برند خارجى در داخل ایران نیست، به عالوه با توجه به 
باال بودن نــرخ ارز، واردات ایــن روغن ها هم به صرفه 
نیســت، چنانچه این برندها وارد شوند قیمت آنها باالتر 
از قیمت هاى کنونى بازار است، در نتیجه بخش بزرگى 
از روغن موتورهاى برند خارجى موجــود در بازار ایران 

تقلبى هستند.
به گــزارش «دنیاى اقتصــاد»، روغــن موتور حاصل 
روغن پایه و مواد افزودنى دیگر مانند ادتیو اســت، ادتیو 
از مهمترین مواد تشکیل دهنده روغن موتور است که هر 
نوع ادتیو، ویژگى خاصى بــه روانکار مى دهد و این مواد 
وارداتى است، تولیدکنندگان روانکارهاى تقلبى عموماً از 
روغن پایه داخلى و در بهترین حالت از یک تا دو نوع ادتیو 
وارداتى براى کاهش هزینه استفاده مى کنند، در صورتى 
که در یک روانکار خوب از 8 یا 9 ادتیو استفاده شده است.
شــاید روانکار خارجى تقلبى براى موتور خودرو مشکل 
بزرگى به وجــود نیاورد اما به دلیل عدم اســتفاده ادتیو 
مناســب باعث خوردگى در موتور خودرو مى شــود و با 
توجه به اینکه مخاطب عمده این روانکارها، خودروهاى 
خارجى هستند، باعث به هم خوردن تنظیم موتور و زیاد 
شدن هزینه براى آنها مى شود.  این موضوع مى تواند در 
آینده اى نه چندان دور منجر بــه ایجاد هزینه هاى باال 

براى خودروهایى شود که موتور حساسى دارند.

نایب رئیس شوراى اسالمى شــهر تهران دیروز در 
جلســه این شــورا خاطره اى از نحوه مطرح شدن 

پیشنهادات مجلسى ها گفت. 
محمد ســاالرى گفت: باید خاطــره اى از مجلس 
شوراى اســالمى در دوره ســوم براى شما مطرح 
کنم. وى ادامه داد: مى دانید کــه اگر نماینده اى در 
صحن مجلس حضور نداشته باشد پیشنهادش مورد 
بررسى قرار نمى گیرد. در دوره سوم مجلس یک روز 
رئیس وقت به دفترش رفته بود و نایب رئیس، رئیس 
جلسه شده بود. در آن زمان یکى از اعضاى مجلس 
پیشنهادات بى پایه و اساســى ارائه مى کرد و براى 
آنکه بتوانیم از پیشــنهاداتش عبور کنیم ترفندى به 
کار بســتیم. دســتخطى به این نماینده نوشتیم که 
رئیس مجلس در اتاقشان منتظر دیدار شماست و باید 
از صحن خارج شوید و بروید به دفتر ایشان. این بنده 
خدا هم از مجلس بیرون رفت و دو ساعتى پشت در 
اتاق رئیس مجلس نشسته بود و ما هم با سرعت از 

پیشنهاداتش گذر کردیم و کار هاى مان جلو افتاد.
نای ب رئیس شوراى اسالمى شهر تهران خطاب به 
اعضاى معترض در خصوص سیاســت هاى کلى 
بودجه سال 99 شهردارى تهران گفت: شما هم اگر 
مى خواهید پیشنهادات مطرح نشــود اعضایى که 

پیشنهاد داده اند را بفرستید خارج از صحن!

نمایندگان مجلس شوراى اسالمى در جلسه علنى دیروز 
(یک شــنبه 17 آذر) و در حین بررسى بخش دیگرى از 
الیحه درآمد پایدار شــهردارى ها و دهیارى ها گریزى 
به موضوع گرانى بنزین در کشور زدند و انتقاداتى به این 

اقدام دولت داشتند.
نماینده خمینى شهر با اشــاره به گران شدن نرخ بنزین 
در کشــور گفت: مردم اذهان بدى در مجلس در ســال 
آخر فعالیتش دارند و مى گویند مجلــس عامل تمامى 
گرانى هاســت. محمدجواد ابطحى گفت: نباید خاطره 
بدى در اذهان مردم در ســال آخر فعالیت مجلس دهم 
باقى بگذاریم، این در حالى اســت که مردم مجلس را 
عامل گرانى هاى اخیر مى دانند در حالى که ما اصًال از این 

موضوع خبر نداشتیم.
سید ناصر موســوى الرگانى، نماینده فالورجان هم در 
باره افزایش نرخ بنزین گفت: ما اگر اجازه داده بودیم که 
هر ساله بین 10 تا 15 درصد به قیمت بنزین افزوده شود، 

شاهد آن نبودیم که به یکباره افزایش 300 درصدى نرخ 
بنزین را تحمل کنیم. نماینده مردم فالورجان در مجلس 
گفت: من از 50 نفرى که درباره دریافت یارانه معیشتى 
سئوال کردم، فقط ده نفر از آنان این یارانه را گرفته بودند.
موســوى الرگانى خاطرنشــان کرد: مجلــس اجازه

 افزایش نــرخ بنزین را در ســال هاى قبــل به دولت 
داده بود اما متأ سفانه قوه مجریه این قانون را اجرا نکرده 

است.

«مارك وینز» یکى از 20 چهره شناخته شده در یوتیوب 
است، ویدیوهاى او از غذاهاى خیابانى گاهى اثرى شبیه 
بمب در شبکه هاى اجتماعى دارد. او حاال در ایران است.

پیش از مارك وینز، جهانگردان اثرگذار دیگرى به ایران 
سفر کرده  اند تا به گفته خودشان چهره  واقعى این کشور 
را نشــان دهند. ویدیوهاى آنها نه تنها مخاطبانشان را، 
بلکه دیگر شخصیت هاى اثرگذار در یوتیوب را براى سفر 

به ایران به صف درآورده است.
مارك از دو سال پیش قصد داشــته به ایران سفر کند. 
او گفته بود: «ایران یکى از کشــورهاى مهم در لیست 
من است، از آنهایى که حتمًا باید ســر بزنم و غذاهاى 
خوشمزه اش را امتحان کنم اما متأســفانه تا امروز این 
شانس را نداشته ام و بیشتر هم به دلیل بودجه و اقامت 
بوده اســت. امیدوارم این اتفاق زودتر بیافتد و بتوانم به 
ایران سفر کنم.» او حاال با انتشار تصاویرى از برج آزادى 

و کباب ایرانى از حضورش در ایران خبر داده است.
مارك وینز اصالتًا آمریکایى اســت اما با همسرش در 
بانکوك زندگى مى کند. ســفرهاى او رســمًا از سال 
2009 آغاز شده و در کشــورهاى زیادى از چهار قاره 
ماجراجویى کــرده و از غذاها و فرهنــگ آنها ویدیوها 

ساخته است.
او خود را یک مسافر تمام وقت معرفى مى کند که گاهى 
به همراه همســر و فرزندش به انگیزه تجربه غذاهاى 
خوشــمزه به دل فرهنگ هاى مختلــف مى زند. این 
ویدیوبالگر بیشــتر به تهیه فیلم از غذاهاى خیابانى و 
محلى عالقه مند اســت که طرفداران زیادى هم دارد. 
در حال حاضر حدود هشــت میلیون کاربر در یوتیوب، 
فیسبوك و اینستاگرام ماجراها و ویدیوهاى مارك وینز را 

دنبال مى کنند. ویدیوهاى او روزانه میانگین  1/3 میلیون 
بازدید دارد. آخرین بار یک نشریه که از درآمد سلبریتى ها 
در شبکه هاى اجتماعى گزارش تهیه مى کند، تخمین زد 

او از محل تبلیغات در ویدیوهایش روزانه حدود 5000 
دالر مى تواند درآمد کسب کند.

مارك، غذا را مهمترین و بهتریــن راه ارتباطى با مردم 

جهان مى داند و در وبالگش نوشته است: «معتقدم وقتى 
مسافرت مى کنید، بهتر از غذا راه دیگرى براى ارتباط 

با مردم ندارید.» 

با ویدیوبالگر و یکى از 20 جهانگرد معروف یوتیوب بیشتر آشنا شوید

«مارك وینز» در ایــران است

سردواندن به روایت 
نایب رئیس شوراى اسالمى 

شهر تهران

افزایش روغن موتور خارجى تقلبى

فرمانــده انتظامى اســتان کردســتان با بیــان اینکه 
مالک تاالر عروســى ســقز اصًال بازداشــت نشــده 
و متوارى اســت، گفت: تالش شبانه روزى پلیس براى 
شناســایى و دســتگیرى مالک تاالر همچنــان ادامه

 دارد. 
سردار على آزادى افزود: دستور بازداشت و حکم جلب 

 مالک تاالر عروســى «مانگه شو» ســقز صادر شده و 
هم اکنون تحت تعقیب قضایى است و تمام امکانات و 
نیروهاى انتظامى براى دستگیرى آن فرد بسیج شده اند.
یک روز بعد از حادثه تلخ پنج شــنبه شب تاالر عروسى 
«مانگه شو» که 11 نفر بر اثر نشت گاز از شلنگ متصل 
به بخارى جان خود را از دســت دادند، استاندار همراه 

با هیئتى به این شــهر ســفر کرد و پــس از بازدید از 
مصدومان، از بازداشــت مالک تاالر عروسى و تشکیل 
گارگروهى بــراى پیگیرى و بررســى حادثــه تاالر 
عروســى و نظارت بر وضعیت ایمنــى واحدهاى فعال

 شهرســتان خبر داد در حالى که آن فرد اصًال دستگیر 
نشده است.

صاحب تاالر عروسى سقز فرارى است

جزئیات دعوا با روحانى

فقط یک پنجم مردم یارانه معیشتى گرفته اندماجراى عجیب یک آگهى با درآمد 3 میلیونى در هفته!
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  77  هزار هکتار 
زیر کشت گندم

کارشناس مدیریت زراعت سـازمان جهاد کشاورزى 
اصفهان گفت: از ابتداى پاییز امسـال تاکنون در این 
اسـتان، بالغ بر 77 هزار هکتار زمین زیرکشت گندم 
رفته اسـت. مهـران توکلـى اظهـار کـرد: از مجموع 
صدهزار هکتار زمین کشـاورزى در اسـتان اصفهان 
حدود 58 هزار هکتـار مربوط به گندم آبـى و بیش از 
18 هزار هکتار مربوط به کشت دیم گندم است و روند 
افزایش سطح زیر کشت مزارع همچنان ادامه دارد به 
گونه اى که پیش بینى مى شود تولید این محصول در 

مقایسه با سال قبل افزایش پیدا کند.

با برگ ها هنرنمایى کنید
جشنواره هنرهاى زمینى «برگ ها و رنگ ها» جمعه 
22 آذر در منطقـه نـاژوان اصفهان برگزار مى شـود. 
این جشـنواره با همکارى دانشـگاه هنـر اصفهان و 
مدیریـت طرح سـاماندهى نـاژوان در خیابـان الفت 
این منطقه برگزار خواهد شـد. مردم با حضور در این 
جشـنواره مى توانند با اسـتفاده از برگ هـاى رنگین 
پاییزى و شـاخه هاى درختان که در منطقه ناژوان بر 
روى زمین ریخته و جمع آورى شـده اسـت، اثرهاى 
هنرى ایجـاد کننـد و بـه ده طـرح برتر جایـزه اعطا 
مى شود. این طرح ها توسط استادان نقاشى، گرافیک 
و صنایع دستى دانشگاه هنر اصفهان مورد داورى قرار 

مى گیرد.

حمایت نمایندگان از 
احداث نورد گرم 2 

جلسـه مجمع نمایندگان اسـتان اصفهـان در فوالد 
مبارکه تشکیل شد و طى آن نمایندگان مردم استان 
اصفهان در مجلس شوراى اسالمى بر اهمیت تکمیل 
طرح شـهید خرازى و احداث نورد گرم 2 این شرکت 
تأکید کردند. در این جلسه که عصارزادگان فرماندار 
شهرسـتان مبارکه، حمیدرضا عظیمیـان مدیرعامل 
فوالد مبارکه و جمعى از معاونان این شرکت نیز در آن 
حضور داشتند، مدیرعامل فوالد مبارکه ضمن قدردانى 
از تالش ها و اقدامات ملى نمایندگان استان اصفهان 
در مجلس شـوراى اسـالمى، گـزارش مبسـوطى از 
اقدامات و دسـتاوردهاى این شـرکت در سـال 98 و 
برنامه هاى توسعه اى گروه فوالد مبارکه ارائه کرد که 

مورد توجه حاضران واقع شد.

نمایش «آن سوى آینه» 
روى صحنه سیتى سنتر

نمایش «آن سوى آینه» به کارگردانى لیال پرویزى تا 
13 دى هر شب ساعت 19 در سالن آمفى تئاتر سیتى 
سـنتر به روى صحنه مى رود. مسـعود مهدویان فر، 
رئیس اداره امور اجتماعى سازمان فرهنگى، اجتماعى 
و ورزشى شـهردارى اصفهان گفت: یکى از سیاست 
هاى این سازمان استفاده از ظرفیت هاى هنرى براى 
انتقال مفاهیم اجتماعى و فرهنگى است. این ظرفیت 
در قالب تئاتر با توجه به قابلیت ایـن هنر در اصفهان 
وجود دارد کـه در همین راسـتا برنامه ریزى شـده تا 
نمایش «آن سـوى آینه» به کارگردانى لیال پرویزى 
از 14 آذر تا 13 دى هر شب ساعت 19 در سالن آمفى 

تئاتر سیتى سنتر به روى صحنه رود.

شناخت پیشینه تاریخى شهر 
برنامه «اسـطوره، تاریـخ و اصفهان» امروز دوشـنبه 
18 آذر ماه در موزه هنرهاى معاصر برگزار مى شـود. 
مریم قانونـى، مدیر مـوزه عصارخانه شـاهى با بیان 
اینکه این برنامـه براى اولین بـار برگزار مى شـود و 
قرار است ادامه دار باشد، افزود: بخش اول «اسطوره، 
تاریخ و اصفهان» از سـوى موزه عصارخانه شاهى و 
با همکارى دفتر تخصصى تئاتر وابسـته به سـازمان 
فرهنگـى، اجتماعى و  ورزشـى شـهردارى اصفهان 
برگزار مى شـود که در آن قصه اى در مورد اصفهان 
همراه با نقالى بیان مى شـود. در بخش دوم مسـعود 
آلگونه، اسـتاد دانشـگاه  با هـدف تبیین اسـطوره ها 
بـا اسـتعاره از تاریـخ و ارتبـاط با شـهرها سـخنرانى 

مى کند.

خبر

نماینده ولى فقیه در اســتان اصفهان از صدور مجوزها 
و نظارت هاى برخى مراســم هاى به اصطالح فرهنگى 
و هنرى و کنســرت ها و معافیت سلبریتى ها از پرداخت 

مالیات انتقاد کرد.
آیت ا... ســید یوســف طباطبائى نژاد در جلسه شوارى 
امر به معروف و نهــى از منکر اســتان اصفهان با بیان 
اینکه ترویــج، تدریس و تبلیغ موســیقى مبتذل از نظر 
امام (ره) و مقام معظم رهبرى حرام اســت با اشــاره به 
حواشى تأسفبار بعضى از کنسرت ها، بار دیگر از صدور 
مجوزها و نظارت هاى برخى مراســم هاى به اصطالح 
فرهنگى و هنرى و کنســرت ها انتقاد کرد و گفت: این 

در حالى است که طبق پیشنهاد جدید دولت سلبریتى ها، 
خوانندگان و افرادى که بیشــترین درآمد را از این نوع 
برنامه ها دارنــد از پرداخت مالیات معاف مى شــوند و 
بقیه اقشــار جامعه تا بقال محل باید مالیــات بپردازند. 
وى با تأکید بر ریشه یابى مفاســد در سطح شهر و لزوم 
برخورد با مسئوالنى که در این امور به صورت مستقیم 
یا غیر مستقیم مشارکت مى کنند، افزود: متأسفانه طریقه 
برخورد با فساد در کشور طورى است که به جاى پرداختن 
به ریشه به بریدن شــاخ و برگ ها بســنده مى شود در 
حالى که باید به ریشــه توجه کرد و آفت هاى ریشــه را 

خشکاند.

مســئول بیمارى هاى واگیر مرکز بهداشــت اصفهان از 
افزایش فوت بیماران مبتال به ویــروس آنفلوآنزا در این 

استان خبر داد.
رضا فدایى اظهارکرد: در ســال جارى تاکنون 15 نفر از 
مبتالیان به آنفلوآنزا در مراکز درمانى استان اصفهان جان 
خود را از دست داده اند که بیشتر آنها افراد بزرگسال هستند. 
وى درباره گروه ســنى جانباختگان گفــت: در این باره تا 
رسیدن پرونده ها از بیمارستان هاى محل بسترى نمى توان 
اظهارنظر کرد اما به نظر مى رسد بیشتر جانباختگان را گروه 

سنى بزرگساالن تشکیل مى دهند.
مسئول بیمارى هاى واگیر مرکز بهداشت استان اصفهان با 

اشاره به اینکه وضعیت شیوع بیمارى آنفلوآنزا در اصفهان 
به صورت هفتگى ارزیابى مى شــود، تصریح کرد: شیوع 
این بیمارى در اســتان فروکش نکرد و چنانچه وضعیت 
آن همانند سال 94 باشــد این بیمارى در استان تا بهمن 

فروکش نخواهد کرد.
وى اضافه کرد: بســیارى از افراد مشکوك به آنفلوآنزا در 
مراکز بهداشتى درمانى استان زیر نظر هستند و قرار نیست 
افرادى که به این مراکز مراجعه مى کنند در جامعه آمارى 

مبتالیان به آنفلوآنزا قرار گیرند.
فدایى به مــردم توصیه کرد براى پیشــگیرى از ابتال به 

آنفلوآنزا بهداشت به  ویژه بهداشت فردى را رعایت کنند.

افزایش شمار قربانیان 
آنفلوآنزا در اصفهان

انتقاد امام جمعه اصفهان از 
معافیت مالیاتى سلبریتى ها

ماجراى دو رنگ شدن گنبد مســجد شیخ لطف ا... که 
حین مرمت یکى از تــرك هاى این اثر بــى نظیر رخ 
داد، حسابى بیخ پیدا کرده اســت. هر چه هم مسئوالن 
میراث فرهنگى استان و کشور توضیح مى دهند که این 
مرمت، اصولى انجام شده و اگر بودجه براى مرمت سایر 
ترك ها هم درنظر گرفته شــود، یکدستى گنبد دوباره 
به چشــم خواهد آمد، به گوش فعاالن میراث فرهنگى 
فرو نمى رود. آنها معتقدند گنبد مسجد شیخ لطف ا... را 
«خراب» کرده اند چون رنگ پردازى یکى از ترك هاى 
آن کامًال از بین رفته اســت. حاال هم معاون اول رئیس 

جمهور به این پرونده ورود کرده است.
واژه «خراب» کردن گنبد را اولین بار رئیس کمیته ملى 
ایکوموس ایران که 23 آبان ماه به اصفهان آمده بود تا در 
نشستى شرکت کند، استفاده کرد. مهدى حجت، معمار 
و معاون پیشین شهرسازى و معمارى شهردارى تهران 
بوده اســت. او از مدیران ارشــد و بنیانگذاران سازمان 
میراث فرهنگى و از محترمیــن و معتمدین این حوزه 
است. اظهارات حجت همواره در مجامع میراثى کشور با 
دقت پیگیرى مى شود و این بار هم وقتى او از «خراب» 
کردن گنبد مسجد شیخ لطف ا... حین مرمت آن سخن 
گفت، انتقاداتش بازتاب گســترده اى در رسانه ها و در 

میان فعاالن حوزه میراث فرهنگى پیدا کرد. 
مسئوالن میراثى اصفهان بالفاصله به اظهارات حجت 
واکنش نشان دادند و مرمت گنبد را بدون نقص دانستند. 
آنها همچنین از مرمتکار این اثر که در حال گذراندن دهه 
هشتادم زندگى اش است گفتند و اینکه او چنان با عشق 
گنبد را مرمت کرده که محال است مشکلى پیش آمده 
باشد. این در حالى اســت که دو رنگ شدن گنبد کامًال 
واضح است اما مسئوالن مى گویند اگر ترك هاى دیگر 
هم مثل این ترك مرمت شــوند، رنگ گنبد یکدست 

خواهد شد.

درخواست معاون اول
کشمکش حدوداً یک ماهه بر سر گنبد مسجد شیخ لطف 
ا... باعث ورود معاون اول رئیس جمهور به این ماجراى 
پیچیده شده است. اسحاق جهانگیرى که عصر روز شنبه 
در جلسه شوراى عالى میراث فرهنگى، صنایع دستى و 

گردشگرى شرکت کرده بود، در مقام رئیس این جلسه از 
وزیر میراث فرهنگى، گردشگرى و صنایع دستى خواست 
با تبیین و تشــریح دقیق اقدامات انجام شــده، دغدغه 
عالقه مندان و صاحبنظران نسبت به مرمت این مسجد 
تاریخى را مرتفع سازد و شخصاً بر این امر نظارت مستمر 
داشته باشد. جهانگیرى تأکید کرد که علت این دستور، 
«دغدغه افکار عمومى و برخى صاحبنظران حوزه میراث 
فرهنگى در خصوص نحوه مرمت مسجد شیخ لطف ا... 
اصفهان» است که به قول او «مثل یک گوهر ارزشمند 

براى ایران و شهر اصفهان به شمار مى آید».
مونســان، وزیر میراث فرهنگى، گردشگرى و صنایع 
دستى که او هم در این جلســه حاضر بود، ضمن اینکه 
یک بار دیگر از مرمت این گنبد دفاع کرد، گزارشى هم از 

«روند سبک سازى سقف مسجد شیخ لطف ا... و مرمت 
این مسجد» ارائه کرد. مونسان البته به دستور اسحاق 
جهانگیرى هم پرداخت و گفت: «بــا وجود اینکه تمام 
مراحل مرمت این مسجد به شــکل اصولى و با رعایت 
مالحظات انجام شده اســت اما براى رفع دغدغه افکار 
عمومى و صاحبنظران، هیئتى براى بررسى دقیق تر و 
نظارت بر روند مرمت مسجد شــیخ لطف ا... اصفهان 

اعزام خواهد شد.»

دربــاره وظیفه هیئت عالــى اعزامى به 
اصفهان 

اما این هیئت شامل چه افرادى اســت و قرار است چه 
اقدامى در اصفهان انجام دهد؟ وزارتخانه میراث فرهنگى 

و اداره تابعه آن در اســتان اصفهان هنــوز درباره این 
موضوع واکنشــى نشــان نداده اند اما دفتر خبرگزارى 
«ایرنا»-خبرگزارى رسمى دولت- در اصفهان، دیروز 
گزارشــى منتشــر کرد و طى آن از قول احمد منتظر، 
کارشــناس مرمت و مدیرکل ســابق میراث فرهنگى، 
صنایع دســتى و گردشــگرى اصفهان نوشــت که با 
پیگیرى هایى که توسط رئیس ایکوموس ایران صورت 
گرفته قرار اســت مراجعى که صالحیــت دارند مثل 
ایکوموس ایران و میراث کشور بحث و تبادل نظر کنند 
و کمیته اى متشکل از کارشناسان قابل قبول مملکت، 
مسئله پیش آمده براى گنبد شیخ لطف ا... را بررسى کنند 

و نظر بدهند.
منتظر در این گفتگو تأکید کرد که مرمت گنبد این مسجد 

تخصصى نبوده و باید مرمت آن علمى انجام مى شــد 
چون گنبد شیخ لطف ا... بازیچه نیست و نمى شود یک 
نفر بدون آنکه تخصص داشته باشد به آن دست بزند. او 
در مصاحبه اش با خبرگزارى دولت، حرف هاى دیگرى 
هم در این باره زده که نشــان مى دهد «خراب» کردن 
گنبد مسجد شیخ لطف ا... جدى تر از این حرف هاست: 
«آنچه بر سر گنبد مسجد شیخ لطف ا... آمده، نوسازى 
است. وقتى دفاع مى کنند و مى گویند همان کاشى ها و 
آجرهاى قدیمى را کار کردیم باید گفت مصالحى که به 
کار رفته مصالح جدیدى است و گچى که بّناهاى نوساز 
استفاده مى کنند تنها گچ اصفهان نیست و گچ ساوه را 
هم دستش مى دهند. اما آنچه موجب تفاوت رنگ ترك 
مورد مرمت با سایر ترك ها شده ناشى از دوغ آبى است 
که نباید روى کاشیکارى معقلى استفاده مى شد. وقتى 
روى کاشیکارى دوغ آب مى دهند، با آب شسته مى شود 
اما کاشیکارى گنبد مسجد شیخ لطف ا... معقلى است و 
وقتى دوغ آب جذب قسمت آجرى آن مى شود کمرنگش 
مى کند و دیگر شسته هم نمى شود. بنابراین نباید دوغ 
آب مى دادند و باید بندکشى انجام مى شد. به نظر مى رسد 
کســى که کار مرمت یکى از ترك هــاى گنبد را انجام 
داده استادکار طاق و چشــمه بود، سئوال اینجاست که 
این استادکار سنتى چقدر مى توانســته در مرمت، نگاه 
تخصصى داشته باشد و کارشناسان تأکید کردند آیا بهتر 
نبود که کار مرمت را یک ناظر و مشاور متخصص پیش 
مى برد و بر کار این اســتادکار نظارت مى کرد تا کار با 

اصول و ضوابط مرمت پیش مى رفت؟!»

در انتظار حکم هیئت تشکیل شده
«سیماى رنگ پریده یکى از ترك هاى گنبد مسجد شیخ 
لطف ا...»، عنوانى است که خبرگزارى «ایرنا» در گزارش 
خود براى حال و روز اثر جهانى میدان نقش جهان بعد 
از مرمت شدن آن استفاده کرده است. حاال چشم ها به 
گزارش هیئتى است که به دســتور اسحاق جهانگیرى 
تشــکیل خواهد شــد. آنها باید نظر بدهند که آیا گنبد 
مسجد شــیخ لطف ا... به روزگار باشکوهش باز خواهد 
گشت یا این «رنگ پریدگى» تا ابد جزیى از واقعیت آن 
خواهد شد. نتیجه این گزارش مشخص خواهد کرد که 

کدام طرف درباره مرمت گنبد نظر صحیح ترى دارند.  

پرونده مرمت جنجالى اثر ارزشمند صفوى  به نهاد ریاست جمهورى رسید

دستور جهانگیرى درباره گنبد مسجد شیخ لطف ا...
سهیل سنایى

رئیس ســازمان ســیما، منظر و فضاى سبز شهردارى 
شاهین شهر از احداث بوســتان زندگى در این شهر در 

آینده نزدیک خبر داد.
عرب اظهار کرد: در طراحى بوســتان زندگى شرایطى 
مهیا مى شــودکه شــهروندان شاهین شــهرى براى 
شکرگزارى نعمت تولد فرزند یک اصله درخت شناسنامه 
دار به نام فرزندشان بکارند. وى ادامه داد: همزمان با رشد 
فرزندان، آموزش هایى متناســب با کاشت و نگهدارى 

درخت از طرف ســازمان براى ایشــان ارائه و امکان 
برگزارى جشــن تولد، تکلیف و... در بوســتان زندگى 

فراهم مى شود. 
رئیس ســازمان ســیما، منظر و فضاى سبز شهردارى 
شاهین شهر خاطر نشــان کرد : با توجه به همجوارى 
شاهین شــهر با صنایع آالینده امیدواریم با مشارکت 
شهروندان فهیم بتوانیم گامى مؤثر در راستاى اعتالى 

فرهنگ حفظ و نگهدارى از فضاى سبز برداریم.

عضو شوراى اســالمى شــهر اصفهان گفت: امروز از 
مصادیق مجــاز خرید کاالى خارجــى، خرید اتوبوس 
است و مى توان با دور زدن تحریم ها اقدام به خریدن آن

 کرد.
رضا امینى دیــروز در یکصد و پنجمین جلســه علنى 
شــوراى اســالمى شــهر اصفهان با تأکید بر اینکه 
اتوبوس هاى فرسوده در شــأن مردم اصفهان نیست، 
اظهار کرد: شــهردار اصفهان در یکى از جلسات اخیر 

شوراى شهر اعالم کرد که ما امروز منابع مالى در اختیار 
داریم ولى اتوبوسى در کشور وجود ندارد که خریدارى 

کنیم.
عضو شوراى اسالمى شهر اصفهان با بیان اینکه نقش 
و اهمیت تأمین اتوبوس در حفظ سالمتى مردم کمتر از 
دارو نیست، تصریح کرد: مطالبه سهم دولت در تأ مین 
اتوبوس هاى شهر از طرف شــهردارى اصفهان بسیار 

مهم است.

کارشناس زراعت مدیریت جهاد کشــاورزى فریدن با 
بیان اینکه برداشت چغندر قند این شهرستان از20 مهر 
آغاز شد، گفت: بارش زودهنگام برف و کمبود تجهیزات 
برداشت چغندر، باعث تأخیر در برداشت این محصول شد 
به طورى که در حال حاضر از 500 هکتار سطح زیرکشت 
چغندر قند فریدن، بیش از 80 هکتار برداشــت نشــده

 است.
حسین افشارى متوسط برداشت این محصول را 60 ُتن 
در هکتار بیان کرد و گفت: هنوز حدود 5000 تن چغندر 
در اراضى منطقه باقى مانده است که باید قبل از شروع 

دوباره بارندگى ها، برداشت شود.

مدیر جهادکشاورزى بویین میاندشت هم سطح زیرکشت 
این محصول در شهرستان را بسیار اندك دانست وگفت: 
سطح زیرکشــت چغندر در بویین میاندشت حدود 40 

هکتار است که 30 هکتار آن برداشت نشده است.
به گفته کارشناســان جهادکشــاورزى با میزان چغندر 
باقیمانده در اراضى فریدن و بویین میاندشــت حتى اگر 
عیار پایین هم درنظرگرفته شود مى توان بیش از 1000 

تن قندوشکر تولیدکرد.
عیار چغندرقند شهرستان هاى فریدن و بویین میاندشت 
بین20 تا 25 درصد اســت که باالترین عیار چغندرقند 

استان است.

مدیرعامل ســازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى 
اصفهان گفت: امســال برگ هاى پاییــزى در برخى 
خیابان ها، پارك ها و فضاهاى سبز جمع آورى نمى شود 
تا مردم هنگام قدم زدن در آنها، حــال و هواى پاییز را 

بیشتر احساس کنند.
فروغ مرتضایى نژاد اظهار کرد: با توجه به نبود تنش هاى 
آبى امســال برگ ها بســیار زیبا زرد و رنگارنگ شده

 است.
 وى تصریح کرد: در شهر اصفهان 3750 هکتار فضاى 
سبز و بیش از سه میلیون اصله درخت و درختچه وجود 
دارد که بیش از 2300 ُتن برگ پاییزى از این درختان به 
زمین مى ریزد. وى با بیان اینکه این برگ ها توسط 1500 
نفر از نیروهاى فضاى سبز جمع آورى و راهى حدود 18 
سیلوى مناطق 15 گانه یا بخش هاى تحقیقاتى سازمان 
از جمله مراکز جروکان و محمودآباد مى شــود، گفت: 
برگ هاى جمع آورى شــده درختان در این سیلوها در 
فرآیند فرآورى پس از 9 ماه به خاکبرگ تبدیل مى شود 

و در باغچه هاى گل مورد استفاده قرار مى گیرد.
مدیرعامل ســازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى 

اصفهان خاطرنشــان کرد: امســال برگ هاى پاییزى 
در خیابان چهاربــاغ خواجو، چهارباغ عباســى، جاده 
سالمت، ناژوان، بیشه روغنى، پارك مشتاق اول و دوم، 
بیشــه حبیب و باغ گل ها جمع آورى نمى شود تا مردم 
هنگام قدم زدن در این معابر، حال و هواى پاییز را بیشتر 

احساس کنند.

مرتضایى نــژاد با بیان اینکــه پیش بینى مى شــود تا 
پایان دى ماه 2000  تن برگ در ســیلوهاى شهردارى 
جمع آورى شود از شــهروندان درخواست کرد: در کنار 
برگ هایى که در پارك ها و کوچه ها جمع آورى مى شود، 
زباله هاى خود را نریزند زیرا وارد شدن زباله به سیلوهاى 

برگ، اثرات منفى به همراه دارد.

احداث بوستان زندگى در شاهین شهر

براى خرید اتوبوس تحریم ها را دور بزنید

زمینگیر شدن محصول چغندرکاران

برگ هاى پاییزى برخى معابر شهر جمع نمى شود

مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان با اعالم اینکه ارتفاع برف 
پاییزى در ارتفاعات فریدونشهر به 35 ســانتیمتر رسیده است، گفت: 

مسیرهاى مسدود شده بازگشایى مى شوند.
منصور شیشه فروش در گفتگو با «مهر» با اشــاره به 11 هزار و 500 
کیلومتر راه در استان اصفهان اظهار کرد: با بارش برف و باران در استان 
اصفهان، به ویژه مناطق غرب و جنوب اصفهان ســفیدپوش شد. وى 
افزود: برف پاییزى در ارتفاعات فریدونشــهر به 35 سانتیمتر رسید و 

همین برف هم در شهر فریدونشهر 20 سانتی متر گزارش شد.
در همین حال ارتفاع برف در پیســت اســکى فریدونشهر به بیش از 
یک متر رسیده که نوید بازگشایى این جاذبه برفى استان در آینده اى 

نزدیک است.

رئیس پلیس امنیت عمومى فرماندهى انتظامى استان اصفهان  از دستگیرى سه نفر از عامالن تخریب 
ساختمان خوابگاه پسرانه دانشگاه هنر و ایجاد ضرب و جرح یکى از دانشجویان خبر داد.

سرهنگ محمد حسین اسماعیلى اظهار کرد: به دنبال تخریب ساختمان خوابگاه پسرانه دانشگاه هنر 
اصفهان و ایجاد ضرب و جرح یکى از دانشــجویان که در آستانه روز دانشجو انجام شده بود بالفاصله 
موضوع شناسایى شد و دســتگیرى عوامل این حادثه در دســتور کار مأموران پلیس امنیت عمومى 
فرماندهى انتظامى استان اصفهان قرار گرفت. وى افزود: مأموران با پى جویى هاى علمى و تخصصى 
هویت سه نفر از عامالن این حادثه را شناسایى کرده و طى یک عملیات ضربتى یکى از این افراد را هنگام 

تردد در سطح شهر دستگیر کردند.
رئیس پلیس امنیت عمومى فرماندهى انتظامى استان اصفهان گفت: متهم پس از دستگیرى در مواجهه 
با مدارك و مستندات متقن پلیس به اقدامات مجرمانه خود اقرار کرده و با اعترافات وى دو عامل دیگر 

این حادثه نیز طى دو عملیات جداگانه در مخفیگاه هاى خود دستگیر شدند.

بارش یک متر برف 
در پیست اسکى فریدونشهر 

عامالن تخریب خوابگاه دانشگاه هنر 
دستگیر شدند
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اغلب دهه شــصتى ها اوقات فراغتشــان را با همان دو 
شبکه سراسرى تلویزیون ســپرى مى کردند، تماشاى 
کارتون هایى نظیر «تنســى تاکســیدو» یا «ماجراهاى 
گالیور» و «رابین هود» و «ســندباد» که هوش را از سر 
خیلى ها مى پراند و بهترین ساعت هاى اوقات فراغت را 
برایشان رقم مى زد.  شهروز ملک آرایى، بازیگر،  دوبلور 
و گوینده تلویزیون و ســینما که تا به حال آثار شاخصى 
را براى هنر کشور دوبله کرده، از سال 37 دوبله را شروع 
کرده است و حدود 63 سال سابقه کار هنرى دارد.  بخش 
شاخصى از کارهاى او در کارتون هایى خالصه شده که به 
آن اشاره شد. وى همچنین دوبله سریال هاى «ناوارو»، 
«سال هاى دور از خانه» و «قصه هاى جزیره» و همچنین 

«خالو حسین دشتى» در «دلیران تنگستان» را به عهده 
داشت. 

شما دوبله چند کارتون شاخصى را به 
عهده داشتید مثل «تنسى تاکسیدو»، 
«ماجراهاى گالیــور»، «رابین هود»، 
«دهکده حیوانات»، «سیندرال»، «الك 
پشــت هاى نینجا» و... چــه اتفاقى 

مى افتد که یک شــخصیت کارتونى 
آنقدر محبوب مى شــود که در ذهن 
مخاطب 30 سال پیش هنوز ماندگار 

است؟
همان عشقى که ما داشتیم و دوبله ها را انجام مى دادیم. در 
حال حاضر کارهاى دوبله، اجرایى به آن صورت ندارند و 
دوبلورها فقط مى خوانند و مى روند و تعامل بین دو یا چند 

دوبلور، بده بستان هاى عاطفى و... دیگر وجود ندارد.
چــرا؟

چون پولى در این کار نیســت. آن زمان که ما کارمان را 
شروع کردیم سطح زندگى آنقدر باال نبود که بخاطر مسائل 
مالى کار کنیم و به همین دلیل ما با عشق کار کردیم اما 
االن بچه هایى که دارند کار مى کنند واقعًا به پولشان نیاز 
دارند و حالت عاطفى کار را ندارنــد. در کارهاى هنرى تا 
کارى را با خلوص نیت و با قلبت انجام ندهى، خریدار 
و طرفدارى ندارد. یادم است ما قبًال سه روزه 
یک فیلم را دوبلــه مى کردیم اما االن در 

یک روز سه فیلم دوبله مى شود.

بهترین و شــاخص ترین کارى که 
دوبله کردید کدام کار بوده است؟

 اغلب انیمیشــن هایى که کار کردم را به دلیل عشقى که 
حین اجرایش داشتم، دوست دارم. از جمله «آقاى ووپى» 
در کارتون «ماجراهاى تنســى تاکسى دو» و «چاملى»،  
«کاپیتان لیچ» در «ماجراهاى گالیور»، «وزیر پادشاه» در 

«سیندرال» و با تمام این کاراکترها زندگى کردم. 
بخش مهمى از کارنامه کارى شما و 
کارهاى دوبله اى که تا به حال انجام 
دادید به دوبلــه کارتون هاى کودك 
برمى گردد. در کنار کارهاى بزرگسال، 
چقدر فضاى کار بــراى کودك براى 

شما جذابیت داشت؟
همیشه عاشــق کار کودك بودم و دوست داشتم کارى 
انجام دهم که بچه ها بتوانند از آن برداشت خوبى داشته 
باشــند. کارهایى که آن موقع بود کارهایى بود که براى 
کمپانى هاى بزرگ بود اما االن ماشینى شده و به وسیله 
دســتگاه در ژاپن و چین این کارتون ها را در بازار عرضه 

مى کنند.
چقدر بین کارهاى کودك و بزرگسال 

تفاوت قائل بودید؟
بیشتر به کار کودك راغب بودم. دنیاى ذهنى خودم 
به سمت کودك گرایش بیشترى داشت. در سیستم 
کارى دوبله، یکســرى از دوبلورها بــه عبارتى درگیر 
هنرپیشه هستند و همیشه به جاى یک هنرپیشه خارجى 
و ایرانى ثابت صحبت مى کنند و مایه مباهاتشان است و 
به واسطه او مشهور شدند و یکســرى هم نه و برعکس 
هستند و گوینده، هنرپیشه را مشــهور کرده است. مثل 
مرحوم مقبلى که کارهایى کــه انجام داده ماندگار 
است. به شــخصه فخرى از اینکه جاى کدام 
هنرپیشــه حرف زدم ندارم و بیشتر کارى 
که خودم انجــام دادم برایم قابل قبول 
بوده و همان است که ماندگار شده و 

مردم دیده اند.

اولین تصاویر از سریال «موچین» با بازى شهره لرستانى،آشا محرابى و مرجانه گلچین منتشر شد.
سریال «موچین» به کارگردانى حسین تبریزى و تهیه کنندگى میثم آهنگرى سریال جدیدى است که براى پخش از شبکه 
نمایش خانگى مقابل دوربین رفت. این سریال جدید نمایش خانگى با حضور بازیگران سرشناس یک سریال کمدى است که 

چند روز قبل پیش تولید آن آغاز شد و حال از اولین تصاویر بازیگران این سریال رونمایى شده است.
«موچین» یک کمدى اجتماعى خانوادگى است که با به تصویر کشیدن معضالت اجتماعى و خانوادگى در حدود 13 قسمت 

براى پخش در نمایش خانگى ساخته مى شود.
در خالصه داستان سریال «موچین» آمده است: «انصاف نیست که دنیاى ما آنقدر کوچک باشد که آدم هاى تکرارى را روزى 
صد بار ببینیم و آنقدر بزرگ باشد که نتوانیم آن کسى را که دوست داریم حتى یک بار ببینیم...» على صادقى، مرجانه گلچین، 

آشا محرابى، شهره لرستانى، امیر نورى، زهرا جهرمى و... در سریال «موچین»  به ایفاى نقش مى پردازند.

هوتن شکیبا، بازیگر جوان سینما و تلویزیون امسال 
با یک فیلم راهى جشنواره فیلم فجر خواهد شد، وى 
در سى و هفتمین دوره از جشنواره فیلم فجر توانست 
به خاطر بازى در فیلم سینمایى «شبى که ماه کامل 
شد» سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد 

را از آن خود کند. 
از کارهاى شــکیبا مى توان به بــازى در فیلم هاى 
سینمایى «طبقه حســاس»، «هلن» و مجموعه 
تلویزیونى «لیسانسه ها» اشاره کرد. وى همچنین 
صداپیشگى دو عروسک «دیبى» و «خونه بغلى» 
را براى مجموعه هــاى «کاله قرمزى» در کارنامه 
دارد. شکیبا از جمله بازیگران فعال عرصه تئاتر است، 
از کارهاى اخیر او در تئاتر مى توان «مرگ هوتن»، 

«الیور توئیست» و «بینوایان» را نام برد. 
شکیبا امسال فیلم «عامه پســند» را راهى سى و 
هشــتمین جشــنواره فیلم فجر مى بیند، این فیلم 
سومین تجربه کارگردانى سهیل بیرقى فرم حضور 
در جشنواره فیلم فجر را پر کرده است. «عامه پسند» 
با نویسندگى سهیل بیرقى در ژانر اجتماعى  ساخته 
مى شود و مانند دو فیلم پیشین بیرقى محور آن یک 
کارکتر زن است اما فضایى کامًال متفاوت با دو فیلم 

قبلى این کارگردان دارد.
«عرق سرد» آخرین ساخته سینمایى بیرقى بعد از 
موفقیت در جشنواره فجر و فستیوال هاى داخلى و 
خارجى و کسب چندین جایزه مدتى است اکران هاى 

بین المللى اش را آغاز کرده است. 
شــکیبا تا شــنبه شــب سریال 
پرمخاطــب «فــوق 
لیسانســه ها» را هم در 

حال پخش داشت.

صفحه اینستاگرام فیلم «مست 
عشق» با تصویرى از شهاب 

حسینى به روز شد.
شــهاب حســینى در «مست 
عشــق» تازه ترین اثر حسن 
فتحى نقش شمس تبریزى را 
ایفا مى کند. فتحى در این فیلم 
که در زمان زندگى «موالنا» 
و «شــمس» روایت مى شود 
از حضــور بازیگــران ترك و 
ایرانى بهره برده اســت. پارسا 
پیروزفر و حســام منظور دیگر

 بازیگران ایــن فیلم تاریخى 
هستند.

صفحه اینستاگرام این فیلم به 
مناسبت سالروز دیدار تاریخى 
شــمس و موالنا با تصویرى 
از شــهاب حســینى با گریم 
«شــمس تبریزى»  بــه روز 

شد.

معافیــت  چرایــى  پیرامــون  بحث هــاى 
مالیاتــى جامعه هنــرى همچنان ادامــه دارد. 
در جدیدتریــن اظهارنظــر دراین بــاره، پیروز 
ارجمند مدیرکل اســبق دفتر موســیقى ارشــاد 
درباره برخى مشــکالت ابتدایى جامعه هنرى به 
صراحت از ایــن گفته که فقط حلقــه اى معدود 
از خواننــدگان هســتند کــه درآمــد میلیاردى

 دارند.
ارجمنــد بــا اشــاره بــه برخــوردارى حداقلى 
جامعــه موســیقى از درآمدهاى میلیــاردى به 
روزنامــه «فرهیختــگان» گفــت: حــدود80 
هزار فعــال حوزه موســیقى در ایــران داریم. از 
این تعداد کــه در حوزه هــاى مختلــف اعم از 
ســنتى، کالســیک، پاپ و... فعالیــت مى کنند 
حداکثــر 15 تــا 20 نفــر هســتند کــه درآمد 
آنها میلیــاردى اســت، یعنى در یــک جمعیت 
80 هزار نفــرى 20 نفــر درآمد باالیــى دارند 
و آنها هم خواننــدگان پاپ هســتند که معموًال 
این درآمــد را دارند و تعدادى هــم از خوانندگان 
موسیقى ســنتى همانند همایون شــجریان در 
زمــره برخــورداران هســتند. بنابرایــن تعمیم 
دادن قانــون دریافــت مالیــات بــه اکثریــت 
جامعــه هنــرى منطقــى بــه نظر نمى رســد، 
یعنى به  خاطر 20 نفر، جماعــت 80 هزار نفرى 
که درآمد اندکى دارند، مشــمول پرداخت مالیات 

 شوند. 

تهیه کننده سریال «آقازاده» سریال جدیدى را براى پخش در پاییز ســال آینده در شبکه نمایش خانگى تولید 
مى کند.

حامد عنقا بالفاصله بعد از «آقازاده» سریال عاشقانه اى به نام «پنجاه و سه» (توبه از عشق) را براى شبکه نمایش 
خانگى طراحى، نویسندگى و تهیه مى کند. نگارش فیلمنامه این سریال بلند، مدتى است آغاز شده و «پنجاه و 

سه» در صد قسمت تولید خواهد شد.
بنا بر این گزارش، در حال حاضر حامد عنقا به همراه دو تن از همکارانش مشغول آماده کردن متن اولیه کار هستند 

و تاکنون حضور دو تن از ستارگان سینما نیز در این اثر قطعى شده است.
با اتمام فیلمبردارى «آقازاده» در دى ماه، اولین ســریال طوالنى شبکه نمایش خانگى توسط طراح و نویسنده 
«قلب یخى» وارد مرحله پیش تولید خواهد شد. این سریال با نام موقت «پنجاه و سه» («توبه از عشق») براى 
پخش در پاییز سال آینده در شبکه نمایش خانگى تولید مى شود و حامد عنقا از هیچکدام از vodهاى حال حاضر 
متولى پخش براى انتشار سریال آینده اش استفاده نخواهد کرد و بناست این کار را در رسانه جدیدى که به زودى 

به عنوان رقیب vod هاى حال حاضر به بازار خواهد آمد، عرضه کند.
«آقازاده» عنقا نیز که این روزها با حضور چهره هایى چون امیر آقایى، کامبیز دیرباز، امین حیایى و نیکى کریمى 
در مرحله تولید به سر مى برد از جلمه پر بازیگرترین و جدى ترین آثار حوزه شبکه نمایش خانگى به شمار مى رود.

همچنین در حالى که مدیر شبکه 2 اخیراً از ساخت سومین قسمت از سه گانه عنقا و توفیقى بعد از «تنهایى لیال» 
و «پدر» خبر داده بود، مشخص نیست عنقا با وجود ساخت دو  اثر پیاپى در شبکه نمایش 

خانگى چه زمانى دوباره به تلویزیون بازخواهد گشت. 

با گذشت کمتر از یک هفته از انتشار سریال «دل»، 
رکورد تازه اى در تماشاى آنالین سریال هاى شبکه 

نمایش خانگى به ثبت رسید.
این آمار که با مقایسه  مجموع دقایق تماشا در سه 
روز اول انتشار سریال ها بررسى شده، نشان مى دهد 
که میزان تماشاى سریال «دل» رکوردى بیشتر از 
دوبرابر ســریال «هیوال» را به ثبت رسانده است. 
به این ترتیب که «دل» با 13 میلیون و 440 هزار 
دقیقه، «هیوال» با شــش میلیون و 20 هزار دقیقه 
و «مانکن» با پنــج میلیون و 870 هــزار دقیقه، 
رتبه هاى اول تا ســوم تماشا در 72 ساعت ابتدایى 
انتشار قسمت اول یک سریال را به خود اختصاص 

داده اند.
«دل» به کارگردانى منوچهر هادى و تهیه کنندگى 
جواد فرحانى با پشت سر گذاشــتن «هیوال»، به 
پرمخاطب ترین سریال شــبکه نمایش خانگى در 
سه روز اول انتشار تبدیل شــده است و پیش بینى 
مى شود این رکوردشــکنى با ادامه انتشار سریال 

به ثبت آمارهاى شگفت انگیز تازه  اى منجر شود.
حامد بهداد، ساره بیات، یکتا ناصر، کور ش تهامى، 
ســعید راد، بیژن امکانیان، افسانه بایگان، نسرین 
مقانلو، مهدى کوشــکى، على ســخنگو، مهراوه 
شریفى نیا، لیال زارع و بهرام افشــارى بازیگران 
سریال «دل» هســتند که گروه نویسندگان آن را 

هم بابک کایدان و میثم کایدان تشکیل مى دهند.

از صداپیشگى «جان کوچولو» تا «کاپیتان لیچ» و «تنسى تاکسیدو» در گفتگو با دوبلور پیشکسوت

شهروز ملک آرایى: 
با تمام کاراکترهاى کارتونى زندگى کردم

کارى را با خلوص نیت و با قلبت انجام ندهى، خریدار 
است ما قبًال سه روزه طرفدارىندارد. یادم و

یک فیلم را دوبلــه مى کردیم اما االن در 
یک روز سه فیلم دوبله مى شود.

انجام دهم که بچه ها بتوان
باشــند. کارهایى که آن م
کمپانى هاى بزرگ بود اما
دســتگاه در ژاپن و چین ای

مى کنند.
چقدر بین کار
تفاوت قائل بو
کودكر کار بیشتر به

به سمت کودك گرایش
کارى دوبله، یکســرى
هنرپیشه هستند و همیشه
و ایرانى ثابت صحبت مى ک
به واسطه او مشهور شدند
هستند و گوینده، هنرپیشه
مرحوم مقبلى که کار
است. به شــخص
ح هنرپیشــه
که خودم
و بوده
د مردم

اولین تصاویر
 از سریال «موچین»

 منتشر شد

هشــتمین جشــنواره فیلم فج
سومین تجربه کارگردانى سهیل
ا در جشنواره فیلم فجر را پر کرده
با نویسندگى سهیل بیرقى در ژا
مى شود و مانند دو فیلم پیشین بی
کارکتر زن است اما فضایىکامال

قبلى این کارگردان دارد.
«عرق سرد» آخرین ساخته سی
موفقیت در جشنواره فجر و فست
خارجى و کسب چندین جایزه مدت
ببیبینالمللى اش را آغاز کرده
شــکیبا تا شــ
پرمخ
لیسا

حال پخ

ت از سه گانه عنقا و توفیقىبعد از «تنهایى لیال» 
پیاپى در شبکه نمایش  ر

خیز هوتن شکیبا
 براى کسب دومین سیمرغ

«دل» نیامده رکورد زد

کودك و بزرگسال 

دم. دنیاى ذهنى خودم 
رى داشت. در سیستم 
رها بــه عبارتى درگیر 
 یک هنرپیشه خارجى 
ایه مباهاتشان است و 
ـرى هم نه و برعکس 
ـهور کرده است. مثل 
ــه انجام داده ماندگار 
رى از اینکه جاى کدام 
م ندارم و بیشتر کارى 
م دادم برایم قابل قبول 
ست که ماندگار شده و

م فیلم «مست 
رى از شهاب 

د.
نى در «مست 
ین اثر حسن 
س تبریزى را 
ى در این فیلم 
«موالنا»  گى
وایت مى شود

ــران ترك و 
ســت. پارسا
دیگر م منظور

فیلم تاریخى 

م این فیلم به 
دیدار تاریخى 
نا با تصویرى 
ـینى با گریم 
ى»  بــه روز 

درآمد میلیاردى
 همایون  شجریان و 

20 نفر از خوانندگان پاپ!

تازه ترین تصویر شهاب حسینى 
در نقش شمس تبریزى

سریال 100 قسمتى
 به شبکه نمایش خانگى مى آید

آگهى فقدان مدرك تحصیلى
مدرك فارغ التحصیلــى اینجانب اعظم 
ماهرانى فرزند عباس به شماره شناسنامه 
756 صــادره از اصفهــان در مقطــع 
کارشناسى رشــته زبان و ادبیات فارسى 
صادره از واحد دانشگاه نجف آباد با شماره 
104331- 1376/11/07 مفقود گردیده 
است و فاقد اعتبار مى باشد. از یابنده تقاضا 
مى شــود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد 

اسالمى واحد نجف آباد ارسال نماید.
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ذوب آهن -  نساجى؛ امروز در فوالدشهر

همسایه ها، رودرروى هم 
ذوب آهن در یک هفته باقیمانده به پایــان رقابت هاى نیم فصل 
نخست، امروز به مصاف تیم نســاجى مازندران مى رود. دیدارى 
سخت و حســاس که با توجه به نزدیکى امتیازات تیم هاى پایین 
جدول کســب 3 امتیاز آن براى هر دو تیم از اهمیت بسیار باالیى 

برخوردار است.
سبزپوشان اصفهانى در حالى آماده پیکار با نساجى مى شوند که هفته 
گذشته مقابل پرسپولیس در ورزشگاه فوالدشهر شکست سنگین 
و تلخى را پذیرا شــدند تا روند نتایج سینوسى و ضعیف ذوب آهن 
همچنان ادامه دار باشد. در آن سو نســاجى نیز در شرایطى راهى 

اصفهان مى شود که هفته گذشته مقابل سپاهان بازى تماشایى را 
ارائه کرده و به تساوى 2 بر 2 دست یافت.

بازى با نساجى شاید آخرین فرصت منصوریان و تیمش باشد. کمتر 
از یک ماه قبل، پس از شکست ذوب آهن مقابل ماشین سازى در 
هفته دهم، منصوریان به دلیل نتایج ضعیف و دور از ذهن تیمش 
تا پاى اخراج رفت و با شرط اندوختن 10 امتیاز از پنج هفته پایانى 
نیم فصل نخست در سمت خود ابقا شد، ذوبى ها از سه هفته گذشته 
تنها 4 امتیاز به دســت آورده اند و باید از دو بازى باقیمانده 6 امتیاز 
کامل را کسب کنند. اتفاقى که با توجه به شرایط فعلى ذوب آهن و 

ضعف عمده این تیم در هر دو فاز هجومى و دفاعى سخت به نظر 
مى رسد.

سبزپوشان اصفهانى در این دیدار باید مقابل تیمى به میدان بروند 
که در هفته هاى اخیر بازى هاى تماشایى و هجومى را به نمایش 
گذاشته و اگرچه در به دســت آوردن پیروزى، ناکام مانده است اما 

حریف سرسخت و قدرى محسوب مى شود.
نمایش ناامیدکننده شــاگردان منصوریان مقابل پرســپولیس و 
عملکرد آنها در آن بازى نشان از آشفتگى تاکتیکى و عدم شناخت 
و درك کافى بازیکنان ذوب آهن از وظایفشان داشت. چالش بزرگ 

منصوریان در این دیدار، بازگرداندن نظم تاکتیکى و کم کردن فاصله 
بین خطوط تیم ذوب آهن است. یکى از چالش هاى منصوریان براى 
این دیدار فاصله کم این دیدار با بازى قبلى ذوب آهن است و این 
مى تواند کار منصوریان براى بازسازى روحى و روانى بازیکنانش 

را سخت کند.
در آن سو نساجى تیمى اســت که در فصل جارى نتایج خوبى به 
دست نیاورده و با دو برد، شش تساوى و چهار باخت، 12 امتیازى 
بوده و  در رده یازدهم جدول جاى دارد. نساجى در فصل جارى تیمى 
جوان و قابل احترام است که فوتبال زیبا و هجومى را ارائه مى  کند 

و تغییر تاکتیک داده است. شاگردان مهاجرى از خط حمله خوب و 
پرتوانى بهره مى برند و آمار 15 گل زده نشان از زهر باالى هجومى 
نساجى  است. از طرف دیگر ناکامى هاى اخیر این تیم انگیزه فراوانى 
به بازیکنان جوانش داده است تا با پیروزى مقابل ذوب آهن، به روند 
خوبشان بازگردند و پس از گذشت ده هفته سومین بردشان را به 
دست آورند. اما عمده ضعف نســاجى و پاشنه آشیل این تیم خط 
دفاعى آن است، شاگردان مهاجرى بعد از شاهین  بوشهر بدترین 
خط دفاعى لیگ را در اختیار دارند و آمار 19 گل خورده در 12 بازى 

نشان دهنده ضعف عمده این تیم در فاز دفاعى است.

هفته چهاردهم رقابت هاى لیگ برتر فوتبال، جام خلیج فارس امروز 
دوشنبه 18 آذر ماه با برگزارى پنج دیدار آغاز مى شود که در یکى از 
این رقابت ها سپاهان اصفهان در ورزشگاه امام رضا(ع) به مصاف 

شهرخودرو مى رود.
تیم فوتبال ســپاهان اصفهان در یکى از مهمترین بازى هاى هفته 
چهاردهم، به مصاف شهرخودرو مشهد مى رود. دیدارى حساس و 
فینال گونه که نتیجه آن مى تواند تا حدودى معادالت قهرمانى نیم 
فصل نخست را حل کند و نتیجه آن براى سایر مدعیان از اهمیت 

باالیى برخوردار است.
سپاهانى ها در حالى راهى مشــهد مى شوند که هفته گذشته براى 
دومین بازى متوالى مقابل نساجى تن به تساوى دادند و صدر جدول 
را به استقالل واگذار کردند و با اختالف یک امتیاز با صدرنشین در 
رده دوم جدول قرار گرفتند. در آن سو شهرخودروى صدرنشین در 
بازى بزرگ هفته سیزدهم مقابل استقالل تن به شکست داد تا به 

رده سوم جدول سقوط کند.
لیگ نوزدهم همانند فصل گذشته از جذاب ترین فصول برگزار شده 
لیگ برتر در طول چند سال اخیر اســت. حضور چند تیم قدرتمند، 
بهره گیرى تیم ها از ستاره هاى باکیفیت و نزدیکى امتیازات تیم ها در 
باالى جدول، شور و هیجان مضاعفى را به لیگ بازگردانده و رقابت 
تیم ها در هفته هاى پایانى نیم فصل نخست به اوج خود رسیده است 
و سپاهان در یک هفته مانده به پایان رقابت هاى نیم فصل نخست، 

باید به مصاف شهرخودرو برود.
به گزارش «تسنیم»، سپاهان مقابل شهرخودرو محکوم به برد است. 

شاگردان قلعه نویى در چهار هفته اخیر تنها یک برد به دست آورده و 
کسب سه تساوى و از دست دادن 6 امتیاز با ارزش، دوستداران این 
تیم را نگران اتفاقات فصل گذشته کرده است. از طرف دیگر سپاهان 
نزدیک ترین تعقیب کننده استقالل صدرنشین است و عالوه بر آن 
فاصله تک امتیازى شهرخودرو با این تیم حساسیت باالیى به این 
دیدار بخشیده و زردپوشان اصفهانى براى حفظ شانس قهرمانى در 
نیم فصل نخست محکوم به برد هستند. شاگردان قلعه نویى به خوبى 
مى دانند که اگر امتیازى از دست بدهند، نه تنها ممکن است منجر 
به تثبیت قهرمانى استقالل در نیم فصل نخست شود، بلکه ممکن 
است با توجه به نتایج بازى هاى پرسپولیس و صنعت  نفت حتى تا رده 

چهارم و یا پنجم جدول نیز سقوط کنند.
در آن سو، شهرخودرو که در دو هفته اخیر دو شکست پیاپى را تجربه 
کرده، به دنبال باقى ماندن در کورس قهرمانى و حفظ فاصله اش با 
صدر جدول است و براى رسیدن به آن باید سپاهان را شکست دهد. 
همین امر در کنار امتیاز میزبانى، انگیزه شاگردان گل محمدى را چند 
برابر مى کند. دالیل فوق باعث مى شود تا نتیجه این دیدار عالوه بر 
دو تیم برگزارکننده، براى پرسپولیس، استقالل، صنعت  نفت و حتى 

تراکتور نیز حائز اهمیت باشد.
سپاهان در هفته هاى اخیر با افت نسبى مواجه بوده و دیگر خبرى 
از نمایش هاى تماشــایى و باکیفیت این تیم نیست اما با این حال 
شــاگردان قلعه نویى راه نتیجه گیرى در هر شرایطى را فرا گرفته و 
توانسته اند روند شکست ناپذیرى شان را حفظ کنند. سپاهانى ها در 
فاز هجومى عملکرد خوبى دارند و با 17 گل  زده، سومین خط حمله 

برتر لیگ را در اختیار دارند. بازگشت شهباززاده به ترکیب سپاهان 
و بهبود استنلى دست قلعه نویى را در خط حمله باز گذاشته و شرایط 
سپاهان را در فاز هجومى خوب نشان مى دهد. زردپوشان اصفهانى 
در فاز دفاعى اما با افت مواجه شده اند، شاگردان قلعه نویى که تا پیش 
از دیدار با استقالل در 11 هفته تنها یک گل را دریافت کرده بودند، 
در دو بازى قبلى خود چهار گل خــورده و عملکرد ضعیفى به ثبت

 رسانده اند.
سپاهان مقابل شهرخودرو کار ســختى در پیش دارد، مصدومیت 
پورقاز، آقایى و ایرانپوریان که از عناصر خط دفاعى سپاهان هستند 
 شرایط ســخت و عجیبى را براى قلعه نویى و تیمش فراهم کرده 
است. زردپوشان اصفهانى باید مقابل تیمى به میدان بروند که فوتبال 
مالکانه و زیبایى را به نمایش گذاشته و از بازیکنان خوب و باکیفیتى 
در میانه میدان و خط حمله بهره مى برد. شهرخودرو با پنج گل خورده، 
همراه با تیم هاى سپاهان و نفت مسجد سلیمان صاحب بهترین خط 
دفاعى لیگ است و در فاز هجومى نیز از شرایط خوبى برخوردار بوده 
و با ده گل زده، عملکرد قابل قبولى از خود به جاى گذاشــته  است. 
شــاگردان گل محمدى با بازى مالکانه، تک ضرب و سرعتى خود، 
بازى هاى بدون نقصى را در طول فصل به نمایش گذاشته و از توان 

هجومى باالیى بهره مى برند.
مجموع عوامل فــوق در کنار تفکرات خاص دو ســرمربى موفق 
و حضور پرشــور هواداران، مى تواند نویددهنــده برگزارى یکى از 
جذاب ترین بازى هاى لیگ در مشهد باشــد. باید منتظر ماند و دید 

نتیجه این دیدار حساس به کام کدام تیم رقم خواهد خورد.

گذشته مقابل پرسپولیس در ورزشگاه فوالدشهر شکست سنگین
و تلخى را پذیرا شــدند تا روند نتایج سینوسى و ضعیف ذوب آهن 
سسس نسسسنسنس نسن نسننسن نس نسـ نســاجى نیز در شرایطى راهى  آآر آآر آدر آن سن سون سن سون سون سن سننن سون سون سون سنن سن سن سون سون سون سون سو ررر آر آ آآر آآآر آر آر همچنان ادامه دار باشد. 

نیم فصل نخست در سمت خود ابقا شد،
ا 4تنها 4 امتیاز به دســت آورده اند و باید
کامل را کسب کنند. اتفاقى که با توجه

هفته چهاردهم رقابت هاى لیگ
8دوشنبه 18 آذر ماه با برگزارى
این رقابت ها سپاهان اصفها

شهرخودرو مى رود.
تیم فوتبال ســپاهان اصفهان
چهاردهم، به مصاف شهرخو
فینال گونه که نتیجه آن مى ت
فصلنخست را حل کند و نت

باالیى برخوردار است.
سپاهانى ها در حالى راهى مش
دومین بازىمتوالى مقابل نس
را به استقالل واگذار کردند و
دوم جدول قرار گرفتند. رده
بازى بزرگ هفته سیزدهم م
رده سوم جدول سقوط کند.

لیگ نوزدهم همانند فصل گذ
ا لیگ برتر در طول چند سال
بهره گیرىتیم ها از ستارههاى
و هیجانم شور باالى جدول،
تیم ها در هفته هاى پایانى نیم
و سپاهان در یکهفته مانده
باید به مصاف شهرخودرو برو
به گزارش «تسنیم»، سپاهان

سپاهان-شهرخودرو؛ امروز در ورزشگاه امام رضا(ع)

چشم ها به جدال بزرگ هفته
عزت پورقاز با مصدومیت شدیدى که در دیدار برابر 
نساجى گریبانش را گرفت، فصل برایش تمام شد.

تقریبا دو ســال پس از اینکه عزت پورقاز در دیدار 
برابر پرســپولیس در لیگ هفدهم با مصدومیت 
شــدید از ناحیه کمر مواجه شــد و مدت زیادى از 
میادین دور بود، یک بار دیگر بدشانسى سراغش 
آمد و در شرایطى که روزهاى خوبى را در سومین 
فصل حضورش در ســپاهان تجربه مــى کرد، با 
مصدومیت رباط صلیبى روبرو شــد و فصل را از 

دست داد.
 پورقــاز در دقایــق انتهایى دیدار برابر نســاجى 
مازندران که با تساوى 2 بر 2 پیگیرى مى شد، در 
اثر یک برخورد با مصدومیت روبرو شد ولى تا پایان 

بازى در زمین ماند.
پورقاز پس از دیدار برابر نســاجى همراه با ســایر 
اعضاى تیم بالفاصله براى دیدار برابر شهر خودرو 
به مشــهد ســفر کرد ولى پس از اینکه پزشکان 
تیم متوجه شدند شــرایط خوبى ندارد، روز شنبه 
براى انجام معاینات دقیق تر به تهران ســفر کرد 
و در نهایت مشخص شــد که رباط صلیبى او پاره 

شده است.
امیرقلعه نویى ســرمربى تیم فوتبال سپاهان که 
تیمش امروز  دیدار سرنوشــت ســازى برابر شهر 
خودرو پیــش رو دارد، در کنفرانس خبرى پیش از 
این مســابقه، در حالى از مصدومیت شدید مدافع 
کلیدى اش خبر داد که کالفگــى در حرف هاى 
او مشــهود بود. او طى هفته هاى اخیــر در کنار 
مصدومان همیشــگى اش نظیر حامد بحیرایى، 
محسن مسلمان، علیرضا نقى زاده و محمد ایران 
پوریان با مصدومیت بازیکنــان کلیدى اش نظیر 
محمدرضا حســینى، مرتضى منصورى و ســعید 
آقایى دست و پنجه نرم کرده و حاال باید خودش را 

با نداشتن پورقاز هم وفق بدهد.
با این وصف امیر قلعه نویى در ادامه فصل باید روى 
استفاده از زوج ولسیانى و محمد مهدى زاده حساب 
باز کند و پورقاز در آستانه آغاز بازى هاى آسیایى 

سپاهان از لیست تیم خارج شد.
خط دفاعى سپاهان طى هفته هاى اخیر توانسته 
بود نمایش هاى خوبى داشــته باشــد و طى 12 
مسابقه شاگردان امیرقلعه نویى فقط 5 گل خورده 

بودند.

شوك به سپاهان و قلعه نویى؛ 

عزت پورقاز فصل را 
از دست داد

علیرضا بیرانوند درباره حواشى که در خصوص حضورش در مراسم 
بهترین هاى آسیا رخ داد، گفت: باید واقع بین باشیم. وقتى قطر میزبان 

جام جهانى است، باید این موضوع از بعد تبلیغاتى نشان داده شود. 
وقتى دو سال متوالى دو بازیکن این کشور مرد سال فوتبال 
آسیا مى شود و تیمشــان هم قهرمان جام ملت هاى آسیا شد 
و این کار را براى دیگران ســخت مى کند. زمانى که به آنجا 
رسیدم، شنیدم که نماینده قطر در مراسم حضور پیدا نخواهد 

کرد. در حالى که طبق آیین نامه فرد منتخب حتمًا 
باید در مراسم حاضر باشد. به همین دلیل من 

امیدوار بودم.
وى افزود: مــردم و هــواداران بخاطر 
توییتى کــه ناظمى زده بــود، ناراحت 
بودند. فکر مى کنــم ناظمى هم فکر 
مى کــرد مى تواند از ایــن طریق با 
حمایت هــواداران بــه AFC  براى 
انتخاب  نماینده ایران فشــار آورد. با 

صحبتى که با وکیلم هم داشــته همین 
موضوع را عنوان کرده اما آنجا هم که با نماینده 

AFC صحبت کردم که او گفت درست است که از 

نظر انفرادى جزو بهترین ها هستى اما از نظر تیمى 
ایران نتیجه خوبى نگرفته است. 

دو نماینده باشــگاه ســپاهان اصفهــان، عازم محل 
برگزارى مراسم قرعه کشــى لیگ قهرمانان آسیا در 

فصل جدید شدند.
مراسم قرعه کشى مرحله گروهى لیگ قهرمانان آسیا 
در فصل 2020 روز سه شنبه  19 آذر 98 (فردا) برگزار 
مى شود و تیم هاى حاضر در این رقابت ها حریفان خود 

را خواهند شناخت.
رضا فتاحى، سرپرســت و ســیامک قلیچ خانى مدیر 
رسانه اى تیم سپاهان به عنوان نمایندگان این باشگاه 
عازم کشور مالزى شــدند تا در زمان اعالم شده در 
این مراسم شرکت کنند و به همین دلیل در بازى 
امروز زردپوشان مقابل شهر خودرو در کنار مردان 

قلعه نویى نخواهند بود.
پرسپولیس و سپاهان به عنوان دو نماینده ایرانى 
که به صورت مســتقیم راهى این مرحله شده اند، بر 
اساس یکى از رسانه هاى کشور عربستان، در یکى از

گروه هاى C یــا D قرار مى گیرند و بــه این ترتیب 
مصاف هر دو تیم با یک تیم سعودى قطعى است.  

بعد از شکست ســنگین و تلخ برابر پرســپولیس حاال 
ذوبى ها در فوالدشهر جدالى حیثیتى و سرنوشت ساز با 

نساجى پیش رو خواهند داشت.
علیرضا منصوریان که در آخرین نشســت خود با هیئت 
مدیره باشگاه وعده کســب امتیازات مد نظر را داده بود 
بیشتر از همیشه تحت فشــار است. سرمربى ذوب آهن 
که بنا به وعده خود باید تا پایان نیم فصل (در پنج بازى) 
حداقل 10 امتیاز به اندوخته هاى خود واریز مى کرد حاال 
با گذشت سه بازى تنها 4 امتیاز کسب کرده و در دو بازى 

باقی مانده باید 6 امتیاز را کسب کند.
اولین فینال منصوریان مقابل تیم شهرخسته خواهد بود، 
جایى که رضا مهاجرى روى نیمکت رهبرى نســاجى 
نشسته و همین اتفاق مى تواند نقطه اتکاى منصوریان 
براى عبور از سد اول براى ماندن در فوالدشهر محسوب 
شــود. در هفت تقابل قبلى این دو مربى در تاریخ لیگ 

برتر آمار به سود منصوریان است چون پنج پیروزى، یک 
تساوى و یک باخت در کارنامه آنها ثبت شده تا همه چیز 

حکایت از برترى کامل سرمربى ذوبى ها داشته باشد.
اما شاید تلخ ترین باخت تمام دوران مربیگرى منصوریان 
در همان بازى معروف اســتقالل با پدیــده در تهران و 
مقابل بیــش از 30 تا 40 هزار هــوادار حاضر در آزادى 
باشد، روزى که منصوریان از هدایت تیم محبوبش آن 
هم با فشار مضاعف تماشاگر و شعارهایى که انتظارش 
نمى رفت، استعفا کرد تا تلخ ترین لحظات زندگى فوتبالى 
خود را تجربه کند. با گذشت چند ســال از آن شب تلخ 
یک بار دیگر به نظر مى رسد شیشه عمر منصوریان در 
نیمکت ذوب آهن به دست تقابل با مهاجرى و نساجى 
است چون با نتیجه اى غیر از برد براى میزبان اصفهانى 
مشخص نیست چه سرنوشتى در انتظار آینده منصوریان

 باشد.

شیشه عمر 
منصوریان 

باز هم در دستان 
مهاجرى

پس از اینکه شیخ دیاباته، مهاجم آماده و گلزن استقالل در بازى مقابل شهر خودرو مشهد چهار کارته شد و دیدار امروز 
مقابل پیکان را از دست داد، حاال این احتمال وجود دارد که آندره آ استراماچونى سرمربى ایتالیایى آبى ها فرصت حضور 
در ترکیب ثابت را به مرتضى تبریزى بدهد. مهاجمى که در این فصل چندان مورد اعتماد استراماچونى نبوده و هیچ بعید 
نیست که اگر در بازى با پیکان هم عملکرد خوبى از خود به جاى نگذارد، در نیم فصل استقالل را ترك کند. البته ممکن 
است استراماچونى بازهم تبریزى را در ترکیب ثابت خود قرار ندهد و از بین سجاد آقایى یا على دشتى زوج مهدى قائدى 

را در بازى امروز  مقابل پیکان در استادیوم شهر قدس انتخاب کند.

پس
مقا
ت در
نیس
است
را د

آخرین فرصت تبریزى در استقالل؟

علیرضــا نقى زاده، هافبــک تیم فوتبال ســپاهان با 
مصدومیت از ناحیه مینیسک مواجه شده و احتماًال تا 
پایان سال 1398 در دســترس امیرقلعه نویى نخواهد 

بود.
در پنجره تابستانى نقــى زاده که 
میانــى بــراى تقویت  بخــش 

سپاهان به اصفهان آمد، هنوز نتوانسته براى تیمش در 
بازى هاى رسمى به میدان برود و حاال بدشانسى هایش 

ادامه دار شده است. 
او در مورد شــرایط خــود اینگونه صحبــت مى کند: 
«متأسفانه از وقتى به اصفهان آمدم مصدومیت هایى 
گریبانم را گرفته که تا حاال تجربه اش نکرده بودم. واقعًا 

خیلى ناراحتم که نتوانستم به باشگاه و آقاى قلعه نویى 
کمک کنم. نمى دانم چه بگویم ولى حتمًا حکمتى در 

این ماجراها هست.»
هافبک ســپاهان در رابطه بــا مصدومیت جدید خود، 
گفت: «دو هفته پیش بود که داشتم تمرین مى کردم و 

متوجه شدم مینیسک پایم آسیب دیده است.» 

مصدومیت دوباره هافبک بدشانس سپاهان

بهترین هاى آسیا رخ داد، گفت: باید واقع بین باشیم. وقتى قطر میزبان 
جام جهانى است، باید این موضوع از بعد تبلیغاتى نشان داده شود.ود.
وقتى دو سال متوالى دو بازیکن این کشور مرد سال فوتبال

آسیا مى شود و تیمشــان هم قهرمان جام ملت هاى آسیا شد 
و این کار را براى دیگران ســخت مى کند. زمانى که به آنجا 
رسیدم، شنیدم که نماینده قطر در مراسم حضور پیدا نخواهد 

کرد. در حالى که طبق آیین نامه فرد منتخب حتمًا 
باید در مراسم حاضر باشد. به همین دلیل من 

امیدوار بودم.
وى افزود: مــردم و هــواداران بخاطر 
توییتى کــه ناظمى زده بــود، ناراحت 
فکر بودند. فکر مى کنــم ناظمى هم
مى کــرد مى تواند از ایــن طریق با 
Cحمایت هــواداران بــه AFC  براى 

انتخاب  نماینده ایران فشــار آورد. با 
صحبتى که با وکیلم هم داشــته همین 

موضوع را عنوان کرده اما آنجا هم که با نماینده 
AFC صحبت کردم که او گفت درست است که از 

اما از نظر تیمى نظر انفرادى جزو بهترین ها هستى
ایران نتیجه خوبى نگرفته است. 

دو نماینده باشــگاه سـ
ک برگزارى مراسم قرعه

فصل جدید شدند.
مراسم قرعه کشى مرح
در فصل 2020 روز سه
تیمهاى حاض مى شود و

را خواهند شناخت.
رضا فتاحى، سرپرســت
رسانه اى تیم سپاهان
عازم کشور مالزى ش
این مراسم شرکت
امروز زردپوشان مق
قلعه نویى نخواهند
پرسپولیس و سپاه
به صورت مســتق که
اساس یکى از رسانه ها
D یــا D ق C هاى Cگروه
مصاف هر دو تیم با یک

بیرانوند: در غیاب بازیکن قطرى
نمایندگان باشگاه سپاهان  امیدوار بودم جایزه بگیرم

راهى مالزى شدند

یى ی ى زى ب ز ر ز پور و ز ب
سپاهان از لیست تیم خارج شد.

خط دفاعى سپاهان طى هفته هاى اخیر توانسته 
2بود نمایش هاى خوبى داشــته باشــد و طى 12

5مسابقه شاگردان امیرقلعه نویى فقط 5 گل خورده 
بودند.

8 آذر 98 (فردا) برگزار  9شنبه  19
این رقابت ها حریفان خود   در

 و ســیامک قلیچ خانى مدیر 
 عنوان نمایندگان این باشگاه 
ـدند تا در زماناعالم شده در 
نند و به همین دلیل در بازى 
لشهر خودرو در کنار مردان 

د.
ن به عنوان دو نماینده ایرانى 
م راهى این مرحله شده اند، بر 
ى کشور عربستان، در یکى از

ر مى گیرند و بــه این ترتیب 
یم سعودى قطعى است.  

شهدچهار کارته شد و دیدار امروز 
بى ایتالیایى آبى ها فرصت حضور 
ماد استراماچونى نبوده و هیچ بعید 
 استقالل را ترك کند. البته ممکن 
علىدشتى زوج مهدى قائدى ى یا

تقالل؟

نتوانستم به باشگاه و آقاى قلعه نویى  ه
چه بگویم ولى حتمًا حکمتى در ى دانم

ست.»
ندر رابطه بــا مصدومیت جدید خود،

 پیش بود که داشتم تمرین مى کردم و 
یسک پایم آسیب دیده است.» 

کمتر در فوتبــال جهان رخ داده اســت تیم داورى یک 
مسابقه با هم برادر باشند. حتى داور چهارم. اما این اتفاق 
در بازى هاى لیگ برتر جوانان شهرستان خواف از توابع 
استان خراسان رضوى رخ داده است. عبدالحمید رسولى 
36 ساله داور وسط این دیدار بود. مهدى و محمد رسولى 
برادران دو قلو که 19 ساله هستند داوران کمک این دیدار 
بودند و امین 25 ساله هم داور چهارم مسابقه لیگ برتر 

جوانان شهرستان خواف بود.
عبدالحمید رسولى 36 ساله که فرهنگى است، مى گوید 
عالقه به داورى از پیش تر در وجود او بوده اســت و در 
برهه اى در حال پیشرفت بود که عضویت در شوراى شهر 
سنگان مانع از سفر وى به شهرستان ها براى قضاوت در 

بازى هاى کشورى شد. با این حال او از داوران درجه یک 
استان خراسان رضوى به شمار مى رود.

برادران او، مهدى و محمد 19 ســاله که عضو آکادمى 
داوران فوتبال اســتان خراسان رضوى هســتند و در 
رشته هاى الکترونیک و تأسیســات درس مى خوانند، 
مى خواهند داورى را تا آخر ادامه دهند و روزى در فوتبال 

کشور تبدیل به داوران شناخته شده اى شوند. 
عبدالحمید در خصوص اینکه چرا کمیته داوران از آنها 
در یک بازى استفاده کرده است؟ مى گوید: این به علت 
هماهنگى است که بین ما وجود دارد.  به نظر من تصمیم 
درستى است و ما بهتر در جریان بازى مى توانیم به هم در 

قضاوت بازى کمک کنیم.

ما 4 تا برادر!
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

برابر آراء صادره هیأت/ هیأت هاى موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد ســند رسمى مســتقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت. لذا مشــخصات متقاضیان و امالك 
مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود 
در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند. مى 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك 
محل تسلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 

خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شماره 139860302023000574 مورخ 98/07/29 آقاى منصور ژاله 
گویان به شماره شناســنامه 167 کدملى 1284354334 صادره از اصفهان فرزند علیجان 
نسبت به ششــدانگ یکباب مغازه به مســاحت 26/78 مترمربع مفروزى از پالك شماره 
2429- اصلى واقع در بخش 1 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت رسمى مشاعى اولیه محرز 
گردیده است. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/09/03 تاریخ انتشار 
نوبــت دوم: 09/18 /1398 م الف: 667862 صفائى- رئیس منطقه ثبت اســناد و امالك 

مرکزى اصفهان /8/364
مزایده

شعبه پنجم اجراى احکام شوراى حل اختالف در خصوص پرونده کالسه 981051 شعبه 
پنجم له آقاى خانم زهرا خردان اصفهانى علیه آقاى ایمان رمضانى به آدرس: خ جى کوچه 
شهید مصدق زاده (39 ) نبش بن بست بوستان ســاختمان صفاهان پالك 118 طبقه یک 
شــمالى بابت هزینه هاى اجرایى و محکوم به 55/402/690 ریال و بابت نیم عشر دولتى 
2/770/134 ریال اموال توقیفى به شرح 1) یک دســتگاه یخچال فریزر ساید دو درب ال 
جى به مبلغ 43/000/000 ریال ارزیابى مى گردد. کــه مورد اعتراض هیچ یک از طرفین 
قرار نگرفته است. در نظر دارد جلسه ى مزایده ایى در مورخ 98/10/8 در ساعت 12- 11 
صبح در محل اجراى احکام واقع در خیابان آتشگاه روبروى پمپ بنزین ساختمان شماره 2 
شوراى حل اختالف برگزار مى گردد طالبین شرکت در جلسه ى مزایده مى توانند با واریز ده 
درصد از مبلغ پایه پنج روز قبل از جلسه ى مزایده و ارائه آن فیش به اجراى احکام از اموال 
بازدید نمایند. پیشنهاد دهنده ى باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. م الف: 672780 

قاسمى- مدیر اجراى احکام شوراى حل اختالف اصفهان /9/300
مزایده مال غیرمنقول

اجراى احکام مدنى شــعبه 17 دادگاه عمومى (حقوقى) اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده 
اى در خصوص پرونده اجرایى کالسه 981422 ج 17 له: غالمرضا صادقیان علیه: جمال 
على نقیان مبنى بر مطالبه طلب در روز یک شنبه مورخ 98/10/08 در  ساعت 9 صبح در این 
محل (دادگاه شهید بهشتى) جهت فروش ملک فاقد سند رسمى به صورت بیع نامه عادى 
در تصرف جمال على نقیان در خصوص ارزیابى یک قطعه زمین زراعى، اینجانب در معیت 
اقایان محمد شمس شهربابکى و جمال على نقیان از زمین موردنظر به ادرس اصفهان اول 
جاده سجزى جیالن اباد بعد از سوســارت، اول امین اباد قهاب، روبروى معدن شن و ماسه 
مراجعه کردیم، نامبردگان یک قطعه زمین با مختصات جغرافیایى مندرج در کروکى پیوست 
در قسمت شمالى غربى باغ محصور با دیوار اجرى به نام حاج مرتضى شمسى ارائه کردند. 
بر اســاس یک فقره مبایعه نامه تنظیمى در دفتر مشــاور امالك محمد به شماره 50761 
مورخ 1398/04/23 اقاى جمال على نقیان مقدار پانصد (500) مترمربع را از اقاى محمد 
شمس خریدارى کرده است ولى در مبایعه نامه حدود اربعه زمین قید نشده است. این ملک 
فاقد سند رسمى است ولى اقاى على نقیان تصویر یک فقره صورت جلسه را ارائه کرد که 
صحت مالکیت فروشنده و خریدار توسط مامور محترم نیروى انتظامى جناب سروان کمالى 
بررسى و تایید شده است. زمین معرفى شــده از طرف مشارالیهم طبق صورت جلسه ارائه 
شده، شماال به جوى اب محدود به زمین قضاوى، غربا به جوى اب محدود به جاده خاکى 
3 مترى، شرقا به اســتخر خاکى ذخیره اب و جنوبا به باقیمانده ملک فروشنده محدود بود، 
مختصات یک نقطه زمین عبارت اســت از: 582988 و 3611921 ارزیابى ملک: با توجه 
به وضعیت و موقعیت ملک، مساحت، شکل هندســى و اندازه اضالع، کاربرى کشاورزى، 

تحقیقات محلى و کلیه عوامل موثر در ارزش ملک موصوف، قیمت هر مترمربع ان چهارصد 
و پنجاه هزار (450/000) ریال براورد شد و ارزش کل 500 مترمربع ان، دویست و بیست و 
پنج میلیون (225/000/000) ریال اعالم میگردد. نتیجه کارشناسى: که توسط کارشناسان 
رسمى دادگسترى ارزیابى و نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید لذا 
طالبین خرید مى توانند 5 روز قبل از مزایده ضمن هماهنگى با این اجرا از ملک دیدن کرده 
و با سپردن 10 درصد قیمت پایه در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین 
قیمت برنده مزایده خواهد بود. م الف: 676699 شریفى مقدم- دادورز اجراى احکام شعبه 

17 دادگاه حقوقى اصفهان /9/301
مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنى)

شــماره آگهى: 139803902004000298 تاریخ آگهى: 1398/09/13 شــماره پرونده: 
139604002004000698 آگهى مزایده پرونده اجرایى کالسه: 9602496- ششدانگ 
پالك پنجاه و هفت فرعى مجزى شده از چهار هزار و هشتصد و بیست و هفت اصلى واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به آدرس: اصفهان- چهارباغ باال- کوچه چنار- باغ زرشک (شماره 5) 
پالك 112 و کدپستى 8163663171 که سند مالکیت آن در صفحه 481 دفتر 488 امالك 
به شماره ثبتى 84658 و با شــماره چاپى 619563 ثبت و صادر شده است ملکى راستین 
زواره زادگان با حدود: شماًال: به پى بطول 12 متر به شماره پنج فرعى از 4821 اصلى شرقًا: 
دیواریست بطول 25/8 متر به شماره یک فرعى از 4838 اصلى جنوبًا: پى است بطول 12 
متر به کوچه از محور 4 متر به عرض 8 متر غربًا: پى است بطول 26 متر به شماره دو فرعى 
از 4827 اصلى. حقوق ارتفاقى ندارد. که طبق نظر کارشناس رسمى پالك فوق ملک مورد 
اشاره با 310/8 مترمربع عرصه و حدود 180 مترمربع اعیانى در طبقه همکف و 15 مترمربع 
زیرزمین ونورگیر شمالى (8 مترمربع) با قدمت ساختمانى بالغ بر 35 سال که بازسازى گردیده 
و در زمان بازدید بصورت ادارى مورد بهره بردارى بود با سقف طاق ضربى و دیوارهاى آجرى 
داراى 5 اطاق و هال مرکزى (کف سرامیک، دیوارها گچ و رنگ آمیزى شده) آشپزخانه (کف 
و دیوارها کاشى و سرامیک کابینت ام دى اف) سرویس بهداشتى کامل دستگاه پله پشت بام 
(کف و دیوارها از سنگ) کلیه دربهاى داخلى از چوب و درب و پنجره هاى خارجى از پروفیل 
آهنى مى باشند. سرمایش و گرمایش با پکیج تأمین مى شود. نماى ساختمان و دیوارهاى 
حیاط از ســنگ و کف حیاط با موزائیک پوشیده شده اســت. ملک داراى انشعابات آب و 
فاضالب و برق و گاز مى باشد. و طبق سند رهنى شماره 105981- 1392/09/19 تنظیمى 
در دفترخانه اسناد رسمى شماره 22 اصفهان در رهن بانک سپه واقع مى باشد و طبق اعالم 
بانک بستانکار ملک فاقد بیمه مى باشد از ساعت 9 الى 12 روز شنبه مورخ 1398/10/14 در 
اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقى چهارراه اول ابتداى 
خیابان الهور سمت چپ به مزایده گذارده مى شود. مزایده از مبلغ پایه سى و چهار میلیارد 
ریال شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته مى شود. الزم به 
ذکر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك 
و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشــد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض 
شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده 
برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه 
هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مســترد مى گردد ضمنا این آگهى در یک نوبت در 
روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان مورخ 1398/09/18 درج و منتشر مى گردد و در صورت 
تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول مى گردد. توضیحا جهت شرکت در جلسه مزایده باید 
مبلغ پایه مزایده پس از اخذ شناس ه واریز از این اداره و طى فیش سپرده در وجه اداره اجراى 
اسناد رسمى بابت پرونده کالســه فوق پرداخت گردد و ارائه اصل فیش واریزى به همراه 
تقاضاى کتبى و کارت شناسایى معتبر الزامى است. ضمنًا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید 
را تا پایان وقت ادارى همان روز طى فیش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد و امالك 

سپرده نماید. م الف: 686610 قویدل- کفیل اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /9/354
مزایده  

اجراى احکام شعبه 17 مدنى اصفهان در نظر دارد مزایده اى با مشخصات زیر برگزار نماید. 
پرونده کالسه 980295 ج 17 خواهان خانم الهه رجبى و جواد رجبى زفره با وکالت عاطفه 
رنجبر خوانده زهره رجبى زفره مورد مزایده: فروش 72 حبه پالك ثبتى 10 فرعى از 12583 
اصلى واقع در بخش 5 ثبتى اصفهــان اوصاف مورد مزایده طبق نظریه کارشناســى: در 
خصوص ارزیابى پالك ثبتى 12583/10 بخش 5 ثبت اصفهان که به صورت یک باب منزل 

مسکونى دو طبقه واقع در اصفهان- خیابان جى- خیابان شهداى ابهر- نبش کوچه شهید 
اصغر روغنى پالك 207- کدپســتى 75174- 81596 مى باشد. محل فوق داراى پالك 
ثبتى 12583/10 بخش 5 ثبت اصفهان طبق سند داراى 283/39 مترمربع مساحت عرصه 
و اعیانى حدود 355 مترمربع به صورت دیوار باربر- سقف تیرآهن- طبقه زیرزمین داراى کف 
موزائیک- بدنه کاغذ دیوارى- داراى آشپزخانه اپن- درب هاى داخلى چوبى- چهارچوب 
فلزى- پنجره هاى خارجى آلومینیوم- طبقه همکف بدنه سالن سنگ- درب هاى داخلى 
چوبى- ســقف داراى ابزار- چهارچوب ها فلزى- پنجره هــاى خارجى آلومینیوم- نماى 
حیاط سنگ ولى نماى بیرونى آجر زبره- داراى سرمایش کولر آبى و گرمایش گاز و داراى 
اشتراکات شهرى مى باشد. لذا با توجه به موقعیت محل مساحت و کاربرى و عوامل مؤثر در 
قضیه ارزش شش دانگ ملک فوق اعم از عرصه و اعیانى 8/800/000/000 ریال (هشت 
میلیارد و هشتصد میلیون ریال) برآورد و اعالم نظر مى گردد. ضمناً طبق گزارش 3482/98 
مورخ 98/08/12 کالنترى دادگسترى اصفهان ملک در تصرف شخصى نمى باشد و فاقد 
سکنه مى باشــد. زمان: 98/10/05 ســاعت 9 صبح مکان: خیابان جى- خیابان شهداى 
ستار- مجتمع قضائى شهید بهشتى- طبقه دوم- شعبه 17- اجراى احکام مدنى. طالبین 
خرید مى توانند 5 روز قبل از مزایده ضمن هماهنگى با این اجــرا از ملک دیدن کرده و با 
سپردن 10 درصد ارزش اموال به شماره حساب 2171290210008 بانک ملى دادگسترى 
اصفهان و ارائه فیش به این اجرا در جلسه مزایده شرکت کنند. مزایده از قیمت پایه شروع مى 
شود. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. م الف: 685699 دادورز اجراى 

احکام شعبه 17 مدنى اصفهان /9/355
اخطار اجرایى

شماره: 681/98 به موجب رأى شــماره 410 تاریخ 98/7/2 حوزه 2 شوراى حل اختالف 
شهرستان لنجان که قطعیت یافته است. محکوم علیه مجید روستائى زانیانى فرزند عباسقلى 
شغل: آزاد نشانى: مجهول المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ 30/910/000 ریال بابت 
ایام تصرف و پرداخت مبلغ 29/000/000 ریال بابت خسارت وارده به ساختمان و پرداخت 
مبلغ 14/376/000 ریال بابت پرداخت قبوض و هزینه هاى جارى ساختمان و پرداخت مبلغ 
4/250/000 ریال هزینه کارشناسى جمعاً 78/536/000 ریال و پرداخت مبلغ 1/070/200 
ریال هزینه دادرسى و پرداخت نیم عشر اجرائیه در حق صندوق دولت. مشخصات محکوم له: 
روح ا... صفرى ریزى فرزند فرج ا... شغل: کارمند نشانى: زرین شهر. ماده 34 قانون اجراى 
احکام: همینکه اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز 
مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند 
که اجراى حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى 
مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را قســمت اجرا تسلیم 
کند و اگر مالى ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف: 686540 شعبه دوم  شوراى حل اختالف 

شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک) /9/371
فقدان سند مالکیت

شماره نامه: 139885602015003082 تاریخ ارســال نامه: 1398/07/22 نظر به اینکه 
خانم شمسى عظیمى یانچشمه فرزند اسداله به استناد 2 برگ استشهادیه محلى که هویت 
و امضاء شهود رســمًا گواهى شده، مدعى است که ســند مالکیت ششدانگ یک دستگاه 
آپارتمان پالك 9749 فرعى از 582 اصلى واقع در فوالدشهر بخش 9 ثبت اصفهان که در 
صفحه 77 دفتر 329- امالك فوالدشهر ذیل شماره 45156 به نام وى ثبت و سند مالکیت 
به شماره چاپى 178946 صادر و تسلیم گردیده و به موجب خالصه سند شماره 130338 
مورخ 1386/04/05 دفترخانه اسناد رسمى شماره 1 اصفهان در قبال مبلغ 242410000 
ریال به مدت 10 سال در رهن موسسه قوامین شعبه فوالدشــهر قرار دارد و مورد معامله 
دیگرى واقع نشده، به علت جابجایى مفقود شده است؛  لذا چون نامبرده درخواست صدور 
سند مالکیت المثنى نموده، طبق ماده 120 اصالحى آئین نامه قانون ثبت، مراتب آگهى مى 
شود که هر کس مدعى انجام معامله نسبت به ملک موصوف یا وجود سند مالکیت نزد خود 
مى باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا 10 روز پس از آن به این اداره مراجعه و اعتراض خود را 
کتبًا با مدارك مثبت تسلیم نماید و چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد و یا در صورت 
اعتراض، اصل سند یا سند معامله ارائه نشود؛ اداره ثبت، المثناى سند مالکیت را طبق مقررات 
صادر و به متقاضى تسلیم خواهد کرد. م الف: 685643 محمدرضا رئیسى زاده- مدیر واحد 

ثبتى حوزه ثبت ملک زرین شهر (لنجان) از طرف مصطفى شمسى /9/372

ابالغ اجراییه
نظر به اینکه در پرونده کالســه 485/98 اجراى احکام شوراهاى حل اختالف شهرستان 
لنجان حسب مفاد دادنامه شماره 820- 98/6/23 صادره از شعبه حقوقى محکوم علیه است 
به پرداخت مبلغ 65/000/000 ریال بابت اصل خواسته محکوم به میالد  طغیانى و پرداخت 
خسارت تأخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست (98/4/20) لغایت زمان وصول محکوم به 
و پرداخت 997/500 ریال بابت خسارات دادرسى در حق خواهان در حق محکوم له فاطمه 
فدایى گردیده است و حسب محتویات پرونده محکوم علیه مذکور مجهول المکان مى باشد 
علیهذا مراتب یک نوبت آگهى میگردد تا نامبرده ظرف مهلت ده روز پس از انتشــار آگهى 
نسبت به اجراء مفاد حکم اقدام نماید و اال وفق مقررات اقدام میگردد. م الف: 684696 شعبه 

چهارم شوراى حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک) /9/373
ابالغ رأى

آگهى راى شورا - شماره پرونده : 98 / 317 شماره دادنامه 453 – مورخ 18 / 8/ 98 تاریخ 
رسیدگى : 11 / 8 /98 درخصوص دادخواست دعوى خواهان :  حمیدرضا مولویان بنشانى 
گز برخوار منطقه صنعتى مغازه لوازم یدکى مولویان  بطرفیت خواندگان على جهانگیرى 
مجهول المکان به خواسته مطالبه مبلغ چهل و هفت میلیون ریال باستناد از یک فقره چک 
بانک انصار به شماره 247039 / 050 سررســید 5 / 5 / 98 و یک فقره چک بانک ملت 
بشماره 20 749043 / 1627 سررسید 5 / 4 / 98  بانضمام هزینه دادرسى و خسارت تاخیر 
تادیه دادرسى گردشکار خواهان دادخواستى بخواسته فوق بطرفیت خوانده تقدیم داشته 
که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و اجراى تشریفات قانونى در وقت مقررر 
حوزه به تصدى امضاء کنندگان ذیر تشکیل اســت و با توجه به محتویات پرونده پس از 
شور و تبادل نظر ختم رســیدگى را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید نظر 
به دادخواست خواهان و مستندات تقدیمى شامل دو برگ چک برگشت شده توسط بانک 
که همگى حکایت از اشتغال ذمه خواندگان نسبت به خواهان مى نماید و خوانده نسبت به 
دعوى خواهان ایرادى نکرده و دلیلى بر برائت خود اقامه ننموده اندلذا شورا دعوى خواهان 
را ثابت تشخیص و مستندا به مواد 198 – 519 – 522 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 310 
و 313 قانون تجارت و ماده 3 و 22 قانون صدور چک مصوب 1382 حکم به محکومیت 
خواندگان بصورت تضامنى به پرداخت مبلغ چهل و هفت میلیون ریال بابت اصل خواسته 
و مبلغ یک میلیون و دویست و ده هزارریال بابت هزینه دادرسى و پرداخت خسارت تاخیر 
تادیه وفق شاخص اعالمى بانک مرکزى با محاسبه دایره اجرا از تاریخ سررسید هریک از 
چکها لغایت زمان اجراى حکم در حق خواهان را صادر واعالم مى دارد راى صادره غیابى 
و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین مرجع و سپس ظرف همین 
مدت قابل تجدى نظر خواهى در دادگاه محترم تجید نظر محاکم حقوقى شــاهین شهر  
مى باشد. 680629 /م الف غالمرضا شــکوهى - قاضى شعبه ششم شوراى حل اختالف 

شاهین شهر / 9/375 
ابالغ رأى

آگهى راى شورا - شــماره پرونده : 347/98 ش 8 ح  شــماره دادنامه تاریخ رسیدگى : 98 
/25/8 درخصوص دادخواســت خانم فرخنده فتح الهى بنشــانى شاهین شهر خ فردوسى 
فرعى 9 شرقى پالك 26  به طرفیت آقاى فرهاد فراست مجهول المکان  به خواسته الزام 
به انتقال سند قطعى خودروى سمند به شماره 53د591 ایران 43 بنام خواهان گردشکاربا 
عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و با استعانت از خداوند متعال مبادرت به 
صدور راى مى نماید. لذا شورا با بررســى اوراق پرونده و قولنامه پیوست که حاکى از وقوع 
بیع و انتقال خودور فوق االشــاره به خواهان است وپاسخ استعالم از پلیس راهور به شماره 
2878 / 1213/8 / 1452 مورخ 26 / 8 / 1398 که مالکیت مورد معامله را بنام خوانده اعالم 
نموده و با توجه به اینکه خوانده على رغم ابالغ قانونى اخطاریه در جلسه شورا حضور نیافته 
و نسبت به مستندات دعوا ایراد و تکذیبى به عمل نیاورده و دلیلى بر برائت ذمه خویش ابراز 
نداشته دعوى خواهان را مقرون به صحت تشخیص داده به استناد مواد 220 و 362 قانون 
مدنى حکم به الزام خوانده به حضور در یکى از دفاتر اسناد رسمى و انتقال خودرو سمند به 
شماره 53د591 ایران 43 بنام خواهان را صادر و اعالم مى دارد راى صادره غیابى و ظرف 
مدت بیســت روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در این شورا و سپس ظرف مدت بیست روز 
قابل تجدید نظر در محاکم عمومى حقوقى شاهین شهر خواهد بود 680891/م الف حبیب 

اسالمیان - قاضى  شعبه نهم حقوقى شوراى حل اختالف  شاهین شهر/ 9/376 

رئیس شوراى اسالمى شــهر اصفهان در نطق پیش از 
دستور خود در جلســه دیروز شوراى شــهر، با اشاره به 
مشخص شدن نتایج دو مطالعه صورت گرفته از سوى 
دانشگاه صنعتى و دانشگاه اصفهان درخصوص سیاهه 
انتشار آالیندگى و تعیین ســهم آالیندگى هوا، تصریح 
کرد: باتوجه به اینکه نتایج این دو مطالعه مشخص شده، 
قرار است به اطالع مردم برســد و پایه اى براى برنامه 
ریزى و فعالیت ها در راستاى کاهش آالیندگى و بهبود 

وضعیت هواى اصفهان باشد.
علیرضا نصر در ادامه با بیان اینکه در حوادث اخیر یکى 
از مکان هایى که آســیب زیادى دید مترو اصفهان بود، 

گفت: به نظر مى رسد یکى از دالیل آسیب سنگین وارد 
شده به مترو این است که ایمنى الزم را در مقابل چنین 
وقایعى نداشت. وى با تأکید براینکه نیروهاى امنیتى و 
انتظامى باید مانع ورود اغتشاشگران به مترو مى شدند، 
افزود: مســئوالن مترو هم باید توجه بیشترى به امنیت 

مترو مى کردند.
نصر گفت: از شهردار اصفهان درخواست مى شود پلیس 
امنیت مترو راه اندازى شود تا در مواقع ضرورى اقدامات 
الزم صورت گیرد، به ویژه اینکه مترو مح ل تردد روزانه 
حدود یکصد هزار نفر از شهروندان بوده و حفظ امنیت آنها 

بسیار بااهمیت است.  

مدیرعامل شرکت شــهرك هاى صنعتى اصفهان در آیین 
گشایش کارگاه آموزشى و نشست تخصصى ذیحسابان و 
مدیران امور مالى شرکت شهرك هاى صنعتى سراسر کشور 
در اصفهان گفت: شرکت هاي شهرك هاى صنعتى در کل 
کشــور «خود درآمد» و «خود هزینه» هستند و مى بایست 
منابع حاصل از فروش حق انتفاع زمین را جمع آورى و در قالب 
پروژه هاى زیرساختى به ایجاد شهرك ها و نواحی صنعتى 
براى استفاده ســرمایه گذاران اختصاص  دهند. محمد جواد 
بگی افزود: اولین تأثیر این کارگاه آموزشــى، تسهیل در کار 
ارباب رجوع است. از طرفى، توســعه خدمات الکترونیکى، 
پرداخت برخط، اســتفاده از فناورى هاى روز، ارتباط مستمر 

با ســامانه  هاى بانکى، دریافت و وصول سفته ها و چک ها، 
مطالبات معوق و روش هایى که در جهت بهینه شــدن این 
موارد مورد استفاده خواهد گرفت، از دیگر فواید این کارگاه 
تخصصى خواهد بود.  وي ابراز امیــدواري کرد، با توجه به 
تغییر برخی قوانین، به خصوص قانون چک، این گردهمایی 
مرجع آموزشی مناسبی براي ذیحسابان و مدیران امور مالى 
شرکت هاى شهرك هاي صنعتی استان ها واقع شود. در این 
کارگاه که به میزبانی شرکت شهرك هاى صنعتى اصفهان 
برگزار شد، بالغ بر 40 نفر از ذیحسابان، مدیران و رؤساي گروه 
امور مالى طى دو روز به بحث و بررسی کارشناسی و تخصصى 

و تبادل اطالعات و تجربیات می پردازند.

پلیس امنیت مترو 
راه اندازى شود

تسهیل در کار ارباب رجوع با 
برگزارى یک کارگاه آموزشى

اختالل موقت در خطوط 
ارتباطى

اداره روابـط عمومـى مخابـرات منطقـه اصفهـان در 
 Down Time اطالعیه اى اعالم کرد به دنبال صدور مجوز
مرکز استقالل، در اثر اجراى این عملیات کلیه مشترکین دیتا 
و سوئیچ در محدوده مرکز استقالل، خیابان باغ دریاچه به 
مدت دو ساعت با قطعى و احتمال اختالل در شبکه از ساعت  

9:00 صبح مورخ 24 /09 /98  مواجه خواهند شد.

عملیات اصالح لوله آب 
در ادامه عملیات  اصالح وتوسعه شبکه آب منطقه نایین، 
عملیات لوله گذاري کوچه انبار قطب محله محمدیه به 
صورت امانی و با توجه به مجوز اخذ شـده توسط اکیپ 
حوادث واجراییـات و با نظـارت واحد فنی و مهندسـی 
منطقه به طول 400 متر با لوله پلی اتیلن قطر 90 میلیمتر 
در مدت زمان چهـار روزکاري انجام شـد. این عملیات 
اصالح در راستاي رینگ شبکه و با توجه به حوادث مکرر 

در مسیر انبار قطب محمدیه صورت پذیرفته است.

درگذشت استاد نام آور
استاد احمد کیاست پور، پیشکسوت و چهره شناخته شده 
جهانى و برجسته عرصه نجوم، اُپتیک و لیزر در اصفهان 
دار فانـى را وداع گفت. این اسـتاد تمـام و عضو هیئت 
علمـى بازنشسـته دانشـگاه اصفهـان، از چهره هـاى 
شـاخص و افتخارآفرین ایـران در عرصه هاى مختلف 

علمى  بود.

خبر

با پایان یافتن مهلت یک هفته اى اعالم شده، در مجموع 1224 داوطلب 
از استان اصفهان براى یازدهمین دوره انتخابات مجلس شوراى اسالمى 
ثبت نام کردند. این در حالى است که آمار ثبت نام کنندگان دوره دهم 

مجلس 1015 نفر بود.
بنابر اعالم ســتاد انتخابات کشور به ترتیب بیشــترین تعداد ثبت نام 
کنندگان از تهران، اصفهان و خراسان رضوى هستند. از استان اصفهان 
همراه با نماینده ارامنه، 20 نماینده به مجلس شــوراى اســالمى راه 
مى یابند و حوزه انتخابیه اصفهان به مرکزیت اصفهان داراى پنج کرسى 
است اما در سایر حوزه هاى انتخابیه اســتان اصفهان یک نفر انتخاب 
خواهد شد. به این ترتیب براى هرکرسى استان اصفهان در مجلس، 61 

نفر نامزد وجود دارد.
بیشترین تعداد ثبت نام ها به ترتیب شهرســتان اصفهان با 468 نفر، 
لنجان 78 نفر، کاشــان و آران و بیــدگل 73 نفر، شــهرضا 72 نفر، 
نجف آباد و تیران و کرون 68 نفر، خمینى شــهر 63 نفر، نطنز و قمصر 
56 نفر، فریدن، فریدونشهر، چادگان و بویین میاندشت 52 نفر، مبارکه 
51 نفر، گلپایگان و خوانسار 47 نفر، سمیرم 48 نفر، فالورجان 39 نفر، 
نایین 28 نفر، اردستان 24 نفر و شاهین شهر، برخوار و میمه 54 نفر بوده

 است.
رئیس ستاد انتخابات استان اصفهان با بیان اینکه براساس قانون حداقل 
تحصیالت براى شرکت در انتخابات فوق لیسانس است، تصریح کرد: 
از نظر تحصیالت بیشترین مدرك فوق لیسانس با 959 نفر، دکترا 138 

نفر، حوزوى 62 نفر و لیسانس 69 نفر بودند.
رده سنى داوطلبان هم نشان مى دهد که بیشترین نفرات ثبت نام کننده 
در رده 36 تا 40 سال با 276 نفر بوده است. همچنین فرد باالى 70 سال 

ثبت نام نکردنــد. از این تعداد باالترین رتبه بــه کارمندان با 424 نفر، 
مشاغل آزاد با 172 نفر، بازنشستگان با 139 نفر، استادان دانشگاه 122 
نفر و فرهنگیان با 119 نفر، روحانیون 30 نفر، وکال یا قاضى ها 50 نفر، 
نظامیان دو نفر، بیکاران هشت نفر، نمایندگان  13 نفر و سایر مشاغل با 

78 نفر  اختصاص دارد.
بنابر آمار اعالم شده در دوره یازدهم 12 زن داوطلب شدند که در مقایسه 

با دوره گذشته مساوى است.

در این بین حجت االســالم احمد سالک کاشانى، حمیدرضا فوالدگر و 
حیدرعلى عابدى، ســه نماینده فعلى مردم استان اصفهان در مجلس 
شــوراى اســالمى براى دوره جدید ثبت نام نکردند و مرحوم مرتضى 
صفارى نطنزى نیز در حین خدمت نمایندگــى دار فانى را وداع گفته 
بود، بر این اساس جمعًا چهار نماینده از 19 نماینده فعلى استان در دور 

یازدهم قطعًا حضور نخواهند داشت.
از طرفى سه نماینده فعلى مردم استان در مجلس شوراى اسالمى نیز 

براى ثبت نام از حوزه اى غیر از حوزه انتخابیه خود اقدام کردند؛ سیدجواد 
ابطحى نماینده مردم خمینى شــهر و محســن کوهکن نماینده مردم 
لنجان از تهران ثبت نام کردند و زهرا سعیدى نماینده مردم مبارکه نیز 

در اصفهان نام نویسى کرد.
خبرگــزارى «فارس» هم گــزارش داده که در شهرســتان اصفهان 
با عدم حضور ســه نماینده و عالوه بــر دو نفر از پنــج نماینده فعلى 
گروه هاى سیاسى نفرات جدیدى را به مردم معرفى کردند. بر این اساس 
امیرحسین بانکى، مهدى طغیانى، عباس مقتدایى، ابوالفضل قربانى، 
مجید نادراالصلى، محمود معلمى، تورج حاجى رحیمیان، زهرا شیخى، 
منوچهر مهروى پور، نصرا... سخاوتى، على یوسف پور، محمدرضا فالح، 
غالمحسین صادقیان، نیره اخوان، احمد رضوانى، سهیال اثنى عشران، 
سیدرضا عقدایى، محمود ابراهیمى، رضا تیمورى، محمدجواد احمدى، 
رضا صادقیان و محسن امینى از چهره هاى شــناخته شده هستند که 
در کنار ناهید تاج الدین و حســن کامران براى حضور در دوره یازدهم 
انتخابات مجلس شوراى اسالمى از حوزه انتخابیه شهرستان اصفهان 
نام نویسى کردند. این در حالى اســت که چند عضو فعلى شوراى شهر 
اصفهان و عباس حاج رسولیها، رئیس اســبق شوراى شهر اصفهان با 
وجود اینکه با احتمال باال در گمانه زنى ها براى حضور در انتخابات دوره 
یازدهم مجلس شوراى اسالمى بودند اما براى حضور در این انتخابات 

ثبت نام نکردند.
همچنین سه نفر از ارامنه جنوب ایران براى یازدهمین دوره انتخابات 
مجلس شوراى اســالمى از اصفهان ثبت نام کردند اما نماینده فعلى 
ارامنه جنوب ایران در مجلس شوراى اسالمى در این دوره داوطلب نشد. 
گفتنى اســت از 17 تا 21 آذر ماه بررسى ســوابق داوطلبان از طریق 

هیئت هاى اجرایى مراجع چهارگانه صورت مى گیرد.

 کنکاشى در آمار و ارقام ثبت نام نامزدهاى انتخابات مجلس در استان 

هرکرسى استان اصفهان در مجلس، 61 نفر خواهان دارد
مانى مهدوى
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اخطار اجرایى
شماره 98/ 1022 مشخصات محکوم علیه 1حمید حسامپور رضوص فرزند قاسم شغل آزاد 
مجهول المکان - مشخصات محکوم له مختار عباســى فرزند نصراله بازنشسته به نشانى 
قهدریجان میدان امام حسین باالى ســاندویچى دفتر حقوقى محکوم به- به موجب رأى 
شماره 1326 تاریخ 98/07/02 حوزه ح2 شــوراى حل اختالف شهرستان فالورجان ( راى 
غیابى ) که قطعیت یافته اســت محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 60/000/000 
ریال بابت اصل خواسته (چهارفقره چک به شماره هاى 94268 – 76/01/30 – 94271 
– 76/04/30 – 94270 – 76/03/30 – 94269 -76/02/30 عهده بانک کشاورزى)  و 
مبلغ صد و پنج هزار تومان بابت هزینه دادرسى و خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چکها 
تا زمان اجراى حکم  مطابق شاخص تورم ونیم عشر صندوق دولت  34 قانون اجراى احکام 
همینکه اجراییه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم اســت ظرف 10 روز مفاد آن را به موقع 
اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهــد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و 
استیفاى محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجراییه نداند 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد 

صریح اعالم نماید . م الف 687468 دفتر شعبه دوم مجتمع شماره یک شوراى حل اختالف 
شهرستان فالورجان/ 9/377      

مزایده اموال منقول
شماره : 972172 - اجراى احکام شعبه اول دادگاه حقوقى فالورجان در نظر دارد در پرونده 
شماره 972172 موضوع علیه شرکت احسان شیمى اصفتهان و له آقاى سعید درون جاللى  
 RO  504در تاریخ 98ْ/10/03 به منظور فروش یک دستگاه بونکر سیستم کاپاسى سریال
مدل 1391 ساخت شــرکت تولیدى صنعتى حنیفرام نماینده انحصارى شرکت یورك در 
ایران و تعداد 2محور 8 چرخ فاقد موتور پمپ تایر ها 9 حلقه از ساعت 10 الى 11 صبح جلسه 
مزایده در دفتر اجراى احکام شــعبه اول دادگاه حقوقى فالورجان اطاق 318 برگزار نماید 
. اموال موضوع مزایده توسط کارشناس رسمى دادگســترى به مبلغ 120/000/000 ریال 
ارزیابى شده است . متقاضیان خرید مى توانند پنج روز قبل از مزایده با حضور در محل اجراى 
احکام از موقعیت اموال مطلع شوند . مزایده از قیمت ارزیابى شده شروع و برنده کسى است 
که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید ضمنًا کلیه هزینه هاى مزایده برعهده برنده خواهد بود 
و کسانى مى توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که حداقل ده درصد قیمت ارزیابى شده 

را به همراه داشته باشندم/الف :  687467 مدیر احراى احکام شوراى فالورجان/  9/378 
اخطار اجرایى

شماره 98/ 233 مشخصات محکوم علیه غالمحسین محمدرضا زینب و غالمحسن جعفرى 
فرزندان مرحوم خان محمد به نشانى قهدریجان خیابان شریعتى ك 20   - مشخصات محکوم 
له عبدل محمدى فرزند خیر محمد به نشانى مبارکه خیابان سلمان ابتداى خیابان ابوذر غفارى 
محکوم به- به موجب رأى شــماره 233/98 تاریخ 98/08/12 حوزه فالورجان شوراى حل 
اختالف شهرستان فالورجان   که قطعیت یافته است محکوم علیه محکوم است به پرداخت 
مبلغ 65/000/000  ریال و نیم عشر در حق صندوق دولت و مبلغ 810/000 ریال بابت هزینه 
دادرسى و هزینه نشر آگهى دونوبت  34 قانون اجراى احکام همینکه اجراییه به محکوم علیه 
ابالغ شد محکوم است ظرف 10 روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاى محکوم به از آن میسر باشد و در 
صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى 
خود را به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالى ندارد صریح اعالم نماید . م الف 687320 دفتر 

شعبه اول مجتمع شماره یک شوراى حل اختالف شهرستان فالورجان/ 9/379 

اخطار اجرایى
شــماره: 97/588 ش 6 ح به موجب رأى شــماره 840 تاریخ 20 /97/8 حوزه فوالدشهر 
شوراى حل اختالف شهرستان فالورجان که قطعیت یافته است. محکوم علیه پروین نظرى 
باورصاد فرزند حیدر نشانى: مجهول المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ 85/000/000 
ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک به شماره 
901/909790035 تا زمان پرداخت بدهى بر اساس نرخ شاخص تورم اعالمى از سوى بانک 
مرکزى و پرداخت مبلغ 1/912/500 ریال هزینه دادرسى در حق محکوم له على نبوى فرزند 
محمدرضا نشانى: قم. خ. ش کلهرى خ آل یاسین ك 10 ك دوم سمت راست پ 10 و نیم 
عشــر در حق صندوق دولت. ماده 34 قانون اجراى احکام: همینکه اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفا محکوم به از آن میسر 
باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارایى خود را قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 

687450 شعبه ششم شوراى حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک) /9/374

یک مطالعه براى نخســتین بار ارتباط بین زندگى در 
مناطق سرد و مرطوب و افزایش شیوع سرطان را نشان 

داده است.
مدت ها قبل محققان تأثیر افزایش قرار گرفتن در معرض 
اشعه ماوراءبنفش خورشــیدى بر افزایش خطر ابتال به 
سرطان پوست را نشــان داده  بودند و اکنون محققان 
آمریکایــى در مطالعه اى جدید تأثیــر بارندگى و آب و 
هواى خنک را بر افزایش خطر ابتال به ســرطان مورد 

بررسى قرار داده اند.
محققان هرچند مدعى تأثیر مستقیم افزایش باران، دما 
و رطوبت بر ایجاد سرطان نشدند اما توضیح مى دهند که 
چگونه این عوامل آب و هوایى مى توانند سطح تماس 
با عوامل ســرطان زا را افزایش دهند به این شکل که 
فاکتورهاى اقلیمى به عنوان حامل  یا افزایش دهنده تولید 
نسل بیوتیِک طبیعى از عوامل سرطان زا عمل مى کنند.

در این مطالعه محققان داده هایى را در مورد ســرطان 
پستان، سرطان تخمدان، ســرطان ریه، سرطان روده 
بزرگ و ســرطان پروســتات جمــع آورى کردند. آنها 
همچنین به داده هاى ســطح شــهرهاى مورد بررسى 
در مورد شیوع ســرطان، آب و هوا و اطالعات جمعیتى 

دسترسى داشتند.
نتایج نشــان داد افزایش بارندگى ها منجر به افزایش 
شیوع تمامى انواع سرطان مى شود. به طور کلى، میزان 
بروز سرطان در مناطق بسیار ســرد در مقایسه با آب و 
هواى گرم و خشک باالتر بود. با این حال، هنگامى که 
این تیم تحقیقاتى ســرطان را به انواع مختلفى تقسیم 
کرد، استثنائاتى نیز وجود داشــت. براى مثال، سرطان 

ریه بیشتر در مناطق گرم و خشک دیده مى شود.

همچنین الزم به ذکر اســت که محققــان در تجزیه و 
تحلیل خود همه انواع ســرطان را مورد بررســى قرار 
نداده اند. انواع مختلف ســرطان ممکن اســت از این 

الگوها پیروى نکنند، همانطور که در مورد سرطان ریه 
رخ داده است.

نویســندگان این مطالعه چند نظریه براى توضیح این 

رابطه غیرمعمول دارنــد. به طور مثــال، آنها توضیح 
مى دهند کــه در ســاحل شــرقى آمریــکا، افزایش 
بارندگى عناصر قلیایــى مانند منیزیم و پتاســیم را از 

خاك شســته و این امر باعث اســیدى تر شدن خاك 
مى شود. در خاك اسیدى و همچنین در مناطق سردتر، 
باکترى هاى اکسید کننده آمونیاك شایع تر است. این 
باکترى ها آمونیــاك را به نیتریت هــا تبدیل مى کنند. 
در شــرایط اســیدى تر، نیتریت هــا ممکن اســت به 
اســید نیتروژن تبدیل شــوند که به جو آزاد مى شود. 
مقامات بهداشــتى، اســید نیتروژن را یک سرطان زا 

مى دانند.
بــا ایــن حــال، اگــر ایــن نظریه درســت باشــد،
 مى توان انتظار داشــت که عوامل ســرطان زا در هوا 
بیشــترین تأثیر را در شیوع ســرطان ریه داشته باشد 
اما محققــان دریافتند که این موضوع درســت عکس 

انتظار است.
یکى دیگر از عوامل احتمالى ارتباط بین افزایش بارندگى 
و شیوع ســرطان شامل ویتامین D اســت. پوست در 
پاسخ به اشعه ماوراء بنفش خورشید از ویتامین D تولید 
 D مى کند. برخى محققان گفته اند که کمبود ویتامین
مى تواند یک منبع خطر براى بعضى از سرطان ها باشد. 
در مناطق بارانى که نور آفتاب کمترى دارد، این موضوع 

ممکن است نقش داشته باشد.
نظریه دیگرى که نویســندگان مطالعه آن را تشــریح 
مى کنند، متابولیســم بیش از حد اســت. آنها توضیح 
مى دهند که در شرایط جوى سردتر، بدن در تالش براى 
حفظ دماى بدن است. به باور محققان این امر خطر ابتال 
به سرطان را افزایش مى دهد. از آنجایى که این نخستین 
مطالعه اى است که به بررسى این موضوع پرداخته است، 
براى اثبات این رابطه به تحقیقات و شــواهد بیشترى 

نیاز است. 

زعفران بــه دلیل وجــود ترکیبات کروســین 
و کروســتین، در کوتاه مــدت(20 میلى گرم) 
پــرش پلــک در بیمــاران را بهبود مــى دهد 
و مصــرف طوالنى مــدت (14 مــاه،20 میلى 
گــرم در روز) آن ســبب بهبود کیفیــت بینایى 

مى شود.
تحلیل رفتن وابسته به سن لکه زرد شایع ترین 
بیمارى مزمن چشم و از عوامل اصلى کورى در 
افراد مسن باالى 60 سال است. در این بیمارى 
ماکوال یا لکه زرد که قســمت حســاس به نور 
شبکیه و مســئول دید مســتقیم و واضح است، 

تخریب مى شود.
ممکن اســت موجدار دیــدن خط مســتقیم، 
دید تار یا دیدن لکــه هاى تیــره در مرکز دید 
نشــانه هاى اولیه ایــن بیمارى باشــد. طبق 
تحقیقات صورت گرفتــه زعفران به دلیل وجود 
ترکیبات کروسین و کروســتین، در کوتاه مدت

(20 میلى گرم) پرش پلــک در بیماران را بهبود 
مى دهد و مصرف طوالنى مــدت (14 ماه،20 
میلى گرم در روز) آن سبب بهبود کیفیت بینایى 
مى شود. کروسین موجود در زعفران مانع مرگ 
ناشــى از نور در فوتورسپتورها مى شود و جریان 
خون شــبکیه را افزایش مى دهد  و سبب بهبود 

عملکرد آن مى شود.
کروستین نیز انتشار اکســیژن به مایعات (مثل 
پالســما) را افزایش مى دهــد بنابراین زعفران 
و اجزاى ســازنده آن به خصوص کروســین و 
کروســتین مى توانند به عنوان محافظ عملکرد 
چشم باشــند. این اثرات را مى توان به عملکرد 
آنتى اکســیدانى، مهار آپوپتوز و عملکرد التهابى 

آن نسبت داد.

محققان در مطالعه اى به بررســى خواص روغن 
زیتون پرداختند در این مطالعه مشــخص 
شد که روغن زیتون سرشــار از اسیدهاى 

چرب و آنتى اکســیدان هاست که
 مى تواند پوست سر را تسکین 
دهــد، فولیکول مــو را تقویت 
کرده و رشد مو را به طور بالقوه 

تحریک کند که در پى آن موهاى 
قوى تر و درخشان ترى رشد خواهد 

کرد.
در این مطالعه نشــان داده شد 
که چربى به نام اســید اولئیک 
بخــش اعظمــى از ترکیب 
روغــن زیتــون را تشــکیل 
مى دهد که این اسید خاصیت 

آنتــى اکســیدانى دارد و منبع 
مــورد اعتمادى جهــت کندى 

اثرات ریزش مو است. 
به گفتــه محققان 
محصوالت زیتون 
داراى خواص ضد 

باکتریایى دارند و مى توانند پوست سر را بهبود بخشند.
محققان در ایــن مطالعه دریافتند که اســتفاده 
از ماســک روغــن زیتون یــک بــار در هفته

 و یــا حتى دو بــار در ماه مى تواند پتانســیل رشــد 
مــو را بــاال ببــرد و موهایى قــوى تر را بــه وجود 

آورد.
در این مطالعه نشان داده شده اســت که استفاده از 
روغن زیتون مــى تواند به تثبیــت رنگ و بافت 
مو تأثیر بسیار زیادى داشــته باشد همچنین 
موهاى مجعد و آســیب دیده را بهبود دهد 
و به طــور کلــى روغن زیتــون حاوى 
پروتئین هــا، آنتى 
اکســیدان هــا 
و مــواد ضــد 
میکروبى است که 
مى توانــد به موهاى 
ســالم و 
ل  طــو
موها  عمــر 
کمک کند. 

آنفلوآنزا از آن جمله بیمارى هایى است که درمانى 
قطعى براى آن وجود ندارد اما با پیروى از یکسرى 
دستورالعمل ها مى توانید طول دوره آن را کوتاه کنید 

و از عوارض خطرناکش در امان باشید.
ســایت تخصصى «وب ام دى» در مطلبى در این 
باره آورده اســت: بهترین روش  براى کوتاه کردن 
دوره این بیمارى استراحت و ماندن در خانه است. 
اگر عالیم بسیار خفیف از قبیل سردرد ناگهانى، درد 
ماهیچه، تب و ضعف و بى حالى دارید، از خانه بیرون 
نیایید و تا مى توانید استراحت کنید. مقادیر زیادى 
مایعات بنوشید. عالوه بر آب، آبمیوه ها و غذاهاى 
سوپ مانند به خصوص سوپ رشته فرنگى همراه با 

مرغ، بدن را از کم آبى نجات مى دهد.
تب و درد خــود را با داروهاى بدون نســخه مانند 
اســتامینوفن، ایبوپروفن، ناپروکسن کنترل کنید. 
هرگز به افراد جوان تر از 19 ســال آسپرین ندهید. 
داروهاى ضدســرفه را نیز بدون نسخه پزشک به 

کودکان زیر چهار سال ندهید.
از دستگاه هاى مرطوب کننده هوا در خانه استفاده 
کنید تا احتقان بینى و ســرفه شــما کاهش یابد. 
دستگاه هاى مرطوب کننده با رطوبت گرم توصیه 
نمى شوند زیرا این نوع رطوبت باعث رشد باکترى ها 
مى شود.  همچنین مصرف ماست، سیر، سبزیجات 
برگدار، کلم بروکلى، زنجبیل، چاى عسل و لیمو را 

فراموش نکنید.
براى افراد در معرض خطرات بیشتر، به خصوص 
کسانى که زیر دو سال یا باالى 65 سال سن دارند، 
پزشک ممکن است داروهاى ضد ویروس تجویز 
کند. این داروها در 48 ســاعت اول پس از شروع 
عالیم آنفلوآنزا، بهتر عمل مى کنند. به هیچ وجه از 
پزشک درخواست آنتى بیوتیک نکنید. این داروها 
فقط در برابر عفونت هاى ناشى از باکترى ها عمل 

مى کنند و آنفلوآنزا یک عفونت ویروسى است.
در صورت بروز هر یک از عالیمى چون، درد شدید 
گوش، تب 37/8 درجه سانتی گراد یا باالتر، گلودرد 
و ســرفه اى که از بین نمى رود، خس خس سینه، 
استفراغ، تنگى نفس، درد در قفسه سینه و گیجى با 

پزشک تماس بگیرید.

از آنجا که اســیدیته فرآورده هاى تخمیرى پایین 
اســت، میکروب ها نمى توانند در آن رشد کنند به 
همین دلیل فرآورده هایى مانند ماست و دوغ دیرتر 

فاسد مى شود.
شیر مصرفى براى تهیه ماست، باید جوشیده شود. 
فعالیت میکروارگانیسم هاى غیر بیمارى زاى داخل 
محیط ماســت (به صورت رقابتى اجازه رشــد به 
دیگر باکترى ها را نمى دهد) روند فاســد شدن این 

محصول لبنى را به تعویق مى اندازد.
اســید الکتیک در روند تخمیر با کاهش PH از 
فعالیت میکروب ها مى کاهد و ماست دیرتر فاسد 
مى شود. به گفته دکتر آراســب دباغ، متخصص 
تغذیه، مسموم شــدن با مصرف ماســت، تقریبًا 
منتفى اســت اما کیفیت این محصــول مى تواند 
تحت شــرایطى به شــدت پایین بیایــد و آن را

 غیر قابل  مصرف کند.
اگر ماست در معرض حرارت محیطى زیاد، تابش نور 
آفتاب یا گرماى شدید قرار بگیرد، پروتئین هایش 
هیدرولیز و به اســیدهاى آمینه تجزیه مى شود که 
مزه تلخى دارد. بنابراین مى توان گفت تلخ شدن یا 
کپک زدن ماست نشانه اى از خرابى آن است و در 
این شرایط باید ماست 

را دور بریزید.

اغلب افراد از روش هایى مانند استفاده از مسکن براى  تسکین 
دردهاى خود استفاده مى کنند اما باید بدانید به جز روش هاى 
معمول، از طریق راهکارهایى مانند فشار دادن نقاط خاصى 
در کف دست مى توان دردهاى بدن را تسکین داده و برخى 
بیمارى ها و مشکالت را درمان کرد. به منظور این کار کافى 
است این نقاط خاص را براى پنج ثانیه به آهستگى فشار دهید، 

نفس عمیق بکشید و معجزه این کار را ببینید.

نقطه اى در پایین انگشت شست(1)
سرفه، ناراحتى هاى تنفسى و عملکرد تیروئید با فشار دادن 

این نقطه بهبود پیدا مى کند.

 شست(2)
فشار نقطه اى روى انگشت شســت مى تواند افسردگى و 
اضطراب را درمان کــرده و عملکرد طحال و معده را تنظیم 
کند. همچنین اگر گرفتار دل درد، سردرد، مشکالت پوستى یا 
استرس هستید کافى است این نقطه را روى انگشت شست 

خود فشار دهید.

سبابه(3)
این نقطه روى انگشت ســبابه مى تواند در رفع مشکالت 
کلیه ها و مثانه کمک کند از این گذشته اگر احساس ترس، 
گیجى یا ناامیدى داریــد این نقطه مى توانــد به مدیریت 
احساسات شما در این زمان کمک کند همچنین عضالت و 
دردهاى پشت، سوزش سردل و درد دندان نیز با این روش 

تسکین پیدا مى کند.

انگشت وسط(4)
 نقطه روى این انگشت در تنظیم کبد و 

کیسه صفرا کمک مى کند  همچنین به منظور بهبود 

گردش خون، بینایى، تسکین میگرن و گرفتگى عضالت درد 
ماهانه خانم ها بسیار مؤثر است.

انگشت حلقه(5)
شما مى توانید عملکرد ریه و روده بزرگ خود را با فشار دادن 
این نقطه بهبود ببخشید. همچنین اگر شما گرفتار مشکالت 
گوارشى، تنفسى و یا بیمارى هاى پوستى هستید با فشار دادن 

این نقطه مى توانید به کاهش مشکالت خود کمک کنید.

انگشت کوچک(6)
این نقطه بر روى انگشــت کوچک در تنظیم عملکرد روده 
کوچک و قلب مؤثر است همچنین اگر شما احساس نگرانى، 
نا امنى، یا عصبى بودن مى کنید مى توانید با فشار این نقطه به 

افزایش اعتماد به نفس خود کمک کنید.

نقطه اى در قســمت خارجى کف دســت
(a) 

فشار این نقطه مى تواند به تنظیم سطح قند و رفع مشکالت 
آپاندیس کمک کند.

(b)نقطه اى در مرکز کف دست
 فشــار دادن این نقطه مى تواند درکاهش اســترس هاى 

گوارشى و یا درد شکم مؤثر باشد.

(c)نقطه اى در بخش گوشتى کف دست 
این  نقطه به عملکرد غدد درون ریز و قلب مرتبط است.

کرفس با توجه به خواص و فواید زیادى که دارد اگر بى 
رویه مصرف شود زمینه ساز بروز بسیارى از بیمارى هاى 
خطرناك در بدن خواهد شد. استفاده از رژیم هاى غلط 
کرفس، عوارضى مانند گود رفتن زیر چشــم ها، الغر 
شدن صورت، باال رفتن چربى خون، عصبى شدن، زود 

رنج شدن، کم شدن آب زیر پوست را در پى دارد.
استفاده روزانه از آب کرفس به هیچ عنوان به افراد توصیه 
نمى شود چرا که کرفس از سبزى هایى است که اگزاالت 
فراوانى دارد و تجمع اگــزاالت در بدن، به خصوص در 
افرادى که کلیه و مثانه سنگ ساز دارند، مى تواند باعث 

به وجود آمدن یا بزرگ تر شدن سنگ هاى اگزاالته شود. 
دریافت بیش از اندازه اگزاالت عاملى مهم در از بین رفتن 
عناصر دو ظرفیتى مانند کلسیم، روى، فسفر، منیزیم و 
منگنز بوده که براى بدن بسیار ضرورى هستند و کمبود 
آن ها نیز بسیار خطرناك است. افرادى که مبتال به صرع 
هستند نباید کرفس مصرف کنند. افرادى که دچار اسهال 
هســتند باید از خوردن کرفس خوددارى کنند. مصرف 
کرفس و تخم کرفس براى زنان باردار نیز توصیه نشده 
است و موجب سقط جنین خواهد شد. حتى ممکن است 

منجر به صرع کودك شود.

گزارش تحقیقات دانشمندان که براى اولین بار منتشر شده است

بررسى رابطه احتمالى بارندگى و هواى سرد با سرطان
چطور طول دوره آنفلوآنزا را 

کوتاه کنیم؟
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بهبو باکتریایى دارند و مى توانند پوست سر را
ا محققان در ایــن مطالعه دریافتند که
از ماســک روغــن زیتون یــک بــار
 و یــا حتى دو بــار در ماه مى تواند پتانســی
بــاال ببــرد و موهایى قــوى تر را ب مــو را

آورد.
در این مطالعه نشان داده شده اســت که

روغن زیتون مــى تواند به تثبیــت رنگ
مو تأثیر بسیار زیادى داشــته باشد
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امروزه انرژى برق جزو الینفک زندگى انسان هاست و 
لحظه به لحظه زندگى بشر امروزى به انرژى برق گره 
خورده اســت. در صورتى که برق در زندگى ما حذف 
شود کمترین اثر آن این اســت که با غروب خورشید 
ســاده ترین کارها به دشــوارترین فعالیت ها تبدیل 
مى شــود و زندگى فرایند الك پشتى به خود مى گیرد 
پس باید تدابیر و رفتار مناسب را براى دوام و پایدارى 

این انرژى به کار گیریم.
پس از دهه 60 دیگر شاهد کمبود برق نبودیم تا اینکه 
در تابســتان 97 مردم در برخى از اوقات شاهد کمبود 
انرژى برق و مشــکالت مربوط به آن بودند که پس 
از مدتى با همراهى مردم و تــالش کارکنان صنعت 
برق گذر از پیک سال 97 محقق شد. سپس برنامه ها، 
پیشــنهادات و الزامات مختلفى بــراى برون رفت و 
ارتقاى هرچه بیشتر پایدارى شبکه و برق رسانى مداوم 
به بحث و بررسى گذاشته شــد و مدیران و مجموعه 
صنعت برق بــراى آن راهکارهاى ویــژه اى یافتند. 
همین موضوع سبب شــد تا باب گفتگو را با مهندس 
حمیدرضا پیرپیران، مدیرعامل شــرکت توزیع برق 

اصفهان باز کنیم.
پیرپیــران به اهمیت برق رســانى پایــدار و مطمئن 
در شــرکت توزیع برق اصفهان اشــاره کرد و گفت: 
چشــم انداز هفت گانه اى براى افق 1405 در شرکت 
ترسیم شده است که یکى از مهمترین این شاخص ها 
حذف خاموشى هاى با برنامه و کاهش خاموشى هاى 

بى برنامه است.
وى در ادامه افــزود: در تدوین این برنامــه از ابتداى 
سال 96، سیاســتگذارى هاى مختلفى براى رسیدن 
به شــاخص هاى مورد نظر و در نهایت رضایتمندى 
مشترکین صورت گرفت و برنامه هاى مختلفى از جمله 
ارتباط با تمام نهادها، سازمان ها، اصناف و سازمان هاى 
مردم نهاد شــکل گرفت تا بتوانیم به این مهم دست 
یابیم اما تغییر اقلیم و گرماى بیش از حد موجب شد که 
تابستان سال 97، مدیریت اضطرارى بار صورت گیرد.

پیرپیران تصریح کرد: پس از گذر از پیک ســال 97 با 
استفاده از تجربیات آن تابستان داغ و برنامه ریزى هاى 
بلندمدت و همه جانبه براى عدم تکــرار آن در اولین 
روز آبان ماه، جلســه اى با حضور وزیــر محترم نیرو 

دکتر اردکانیان و مدیرعامل شــرکت توانیر مهندس 
متولى زاده در جمع مدیران ارشــد صنعت برق کشور 
در راســتاى برنامه گذر از پیک 98 برگزار شد که به 
هر کدام از شرکت ها عالوه بر مأموریت هاى عمومى 
و کلى مأموریت هاى ویژه اى بر اساس نوع فعالیت ها 
و تخصص آن شــرکت ابالغ شد و شــرکت توزیع 
برق اصفهان نیز دو مأموریت ویژه را که شــامل الزام 
تدوین دســتورالعمل ها و روش هاى اطالع رسانى و 
پاسخگویى به مشــترکین و دیگر تدوین شاخص ها 
و دســتورالعمل هاى رؤیت پذیرى شــبکه اســت را 
عهده دار شد و از آنجا که اطالع رسانى و پاسخگویى 
به مشترکین در حوزه روابط عمومى است به صورت 
ویژه ایــن مأموریت به دفتر روابط عمومى شــرکت 
تفویض شد که توضیحات تکمیلى را مدیر این دفتر در 

اختیارتان قرار مى دهند.
***

مهندس محمد علــى اکبرى، مدیــر روابط عمومى 
شرکت توزیع برق اصفهان هم مى گوید: روابط عمومى 
پیونددهنده ســازمان با مردم جامعه و دریافت کننده 
خواسته ها و نیازهاى آنهاست که به طور قطع یکى از 
مهمترین وظایف آن توجه ویژه اى به ذینفعان سازمان 
چه درداخل و چه در بیرون از ســازمان است و نقش 
ارزنده اى در ایجاد حمایت و آگاهسازى تمام ذینفعان 

عهده دار است و در نتیجه در شرایط ویژه نیز همراهى و 
مساعدت ایشان را نیز همراه خواهد داشت.

وى اظهار کرد: پس از ابالغ مأموریت ویژه در خصوص 
تدوین دســتورالعمل ها و روش هاى اطالع رسانى و 
پاسخگویى به مشترکین، مجموعه اى از کارگروه هاى 
تخصصى در هر حوزه تشکیل شد و اطالع رسانى در 
خصوص مدیریت مصرف بــرق، مدیریت اضطرارى 
بار و فعالیت هاى عمرانى در دســتور کار قرار گرفت و 
براى هر کمیته یک زیر کمیته تشکیل شد که شامل 
دستورالعمل ها و روش هاى مختلف اطالع رسانى در 
حوزه هاى مختلف دانشجویى، عموم مردم، اصحاب 
رسانه، اصناف، محالت اســت و دفتر روابط عمومى 
در تمام کارگروه ها برنامه هاى ویژه اى را تدوین کرد 
و بــه کار گرفت و با همراهى مردم و مشــارکت آنان 
نیز توانست به اهداف خود در ســال 98 دست یابد و 
بسترهاى مختلف اطالع رسانى را از جمله اپلیکیشن 
موبایل، فضاى مجازى، ســایت شــرکت توزیع برق 
اصفهان و رسانه هاى مکتوب و جمعى و همچنین بستر 
GIS و همچنین نرم افزار CRM اطالعات مبسوط را در 

اختیار مشترکین قرار دهد.
مدیر روابط عمومى شــرکت توزیع بــرق اصفهان 
خاطرنشــان کــرد: در راســتاى مأموریــت ویــژه 
اطالع رسانى، نرم افزار سپام برق (نرم افزار پاسخگویى، 

اطالع رسانى مشترکین برق) پیاده سازى شد که طرح 
اولیه این نرم افزار توســط دفتر روابط عمومى مطرح، 
گــروه GIS، امور دیســپاچینگ و فوریت هاى برق و 
دفتر فناورى ارتباطات و اطالعات نیز در ادامه کار این 
 GIS نرم افزار را پشتیبانى کردند. این نرم افزار در بستر
پیاده سازى شــد و با امکانات جدید کل نقشه GIS به 
صورت زنده؛ اطالعات خاموشى را به دو صورت خواسته 
و ناخواسته (حوادث) در اختیار مشترکین قرار مى دهد و 
انواع خاموشى ها و رویدادهاى برق با نمادهاى رنگى بر 
روى نقشه قابل مشاهده است و با کلیک بر روى هر یک 
از نقاط راهنما اطالعات مختلفى از جمله خاموشى هاى 
آتى، به منظور انجام تعمیرات و توســعه شــبکه برق 
حداقل به مدت یک هفته تا ده روز آینده را اطالع رسانى 
مى کند و خاموشى هاى جارى که در حال حاضر در حال 
وقوع است را نمایش مى دهد، خاموشى هاى پایان یافته 
یکى دیگر از شاخص هاى اطالع رسانى بر روى نقشه 
است که شامل خاموشى هاى پایان یافته در 24 ساعت 
گذشته است که قابل رؤیت مى باشد، خاموشى هاى لغو 
شده که طبق برنامه ریزى انجام شده به منظور انجام 
تعمیرات و توسعه شبکه باید خاموشى اعمال شود ولى 
در حال حاضر این خاموشى از لیست برنامه ها خارج شده 
و در اختیار مشترکین قرار مى گیرد و در نهایت خط گرم 
که در راستاى کاهش خاموشى ها و پایدارى شبکه برق، 

عملیات توسعه و اصالح شبکه بر روى خطوط برق دار 
انجام مى شود اطالع رسانى مى شود.

وى تصریح کــرد: با کلیک بر روى هــر نقطه رویداد 
عالوه بر نمایش تعداد مشترکین تحت تأثیر آن رویداد 
یا خاموشى هدف از اجرا، زمان شروع و خاتمه، وضعیت 
کنونى، ارائه یک پیام و در نهایت مشاهده محدوده به 

خوبى مشخص مى شود.
مهندس على اکبرى به روش هاى گوناگون جستجوى 
خاموشى اشاره کرد و گفت: مشــترکین از سه روش 
مى توانند از خاموشى ها مطلع شوند که شامل جستجوى 
رمز رایانــه مربوط به مکان خود و مشــاهده مکان بر 
روى نقشــه و تأیید جهت مکانــى آن، کلیه رویدادها 
و خاموشــى هاى مشخص شــده در صورت وجود به 
صورت جدول نمایش داده مى شود و از طریق جستجو 
در نقشه نیز مکان مورد نظر بر روى نقشه جستجو شده 
و اطالعات جارى آن مکان مشاهده مى شود و در نهایت 
با فیلتر کردن تاریخ ساعات مشخص، کلیه رویدادهاى 
مربوط به آن تاریخ و ساعت نمایش داده مى شود و در 

نهایت زمان دلخواه است.
وى تأکیــد کرد: ایــن نرم افزار در فــاز اول به منظور 
اطالع رسانى خاموشى ها طراحى شده بود و در فاز دوم، 
طرح و توسعه آن مورد بررسى و مداقه قرار گرفت که 
در بخش توسعه مشترکین با ثبت نام در این سامانه به 

عنوان کاربر اصلى مى توانند زمان خاموشى ها را هم از 
طریق notification (اعــالن) و در صورت اتصال به 
اینترنت و همچنین از طریق پیامــک دریافت کنند و 
 favorites place حتى مکان هاى مورد عالقه خــود
خود را مشــخص و از خاموشــى هاى آن مناطق نیز 
مطلع شوند که در حال حاضر ارسال پیامک براى نقاط 
حســاس از جمله مراکز نظامى، عمومى و درمانى و ... 

صورت مى گیرد.
وى با اشــاره به دیگر مزایاى پیاده سازى این نرم افزار 
ابراز کرد: مشاهده ســوابق خاموشى هاى مکان هاى 
مورد نظر، اطالع رسانى به شرکت و ثبت خاموشى بر 
روى نقشه توسط مشترکین، ثبت گزارش هاى مردمى 
بر روى نقشه (عدم ترمیم حفارى، مشکالت شبکه و...) 
از جمله این موارد است و به عبارتى نظارت اجتماعى به 
عنوان یکى از رسالت هاى اصلى دفتر روابط عمومى در 
این نرم افزار طراحى و مشــخص شده است و با توجه 
به اطالعات دریافتى از این سامانه، حجم تماس ها به 
مرکز فوریت هاى برق 121 کاهش یافته که نه تنها در 
صرفه جویى منابع انسانى حائز اهمیت است بلکه موجب 

رضایتمندى مشترکین نیز خواهد شد.
وى در پایان گفت: یکى از فازهاى طرح و توسعه این 
نرم افزار در برنامه 099، پیاده ســازى مدیریت مصرف 
بر روى نرم افزار سپام اســت به طورى که با استفاده از 
اطالعات کنتورهاى سرفیدر، بر اساس میزان مصرف 
مشترکین بر روى هر مســیر، کل محدوده مربوطه به 
صورت رنگى نمایش داده مى شود، مشابه نقشه کشور 
که در تابستان گذشته مصرف استان ها را نمایش مى داد 
در این نرم افزار به صــورت دقیق و لحظه اى وضعیت 
مصرف مشــترکین را نمایش مى دهد و همچنین هر 
مشــترك مى تواند اطالعات مربوط به مصرف خود را 
و نمودار مصرف خود در مقایســه با میانگین مصرف 
مشترکین با نوع مصرف مشابه در هر منطقه دلخواه یا 
پیش فرض را مشاهده کند و با سنجش میزان مصرف 
خود در مقایسه با دیگران نسبت به اصالح رفتار خود 
اقدام کند و در نهایت اینکه با اســتفاده از نرخ مصرف 
در سال هاى گذشــته و دوره هاى گذشته مى توان به 
مشترك پیش بینى میزان قبض برق مصرفى خود در 

میانه دوره و ماه را اعالم کرد.  

براى اولین بار در کشور، اعالم خاموشى ها هوشمندانه شد

«سپام»، خاموشى هاى مشترکین شهر اصفهان را نقطه به نقطه اعالم مى کند

است  مــز            مــزقر   قر   اصفهان       در  خونى  ذخیره  وضعیت 
کاهش 20 تا 30 درصدى  ذخیره خونى در 

استان اصفهان

مدیرکل انتقال خون استان اصفهان: 
از شهروندان مى خواهم به صورت مستمر و 
تدریجى به مراکز اهداى خون مراجعه  کنند.

بروز مشکالت احتمالى براى افراد 
سانحه دیده یا بیماران هموفیلى، تاالسمى و 

افرادى که مورد عمل جراحى قرار مى گیرند.

در روزهاى سرد  نسبت به دیگر ایام سال تقریبًا بین 20 تا 30 درصد کاهش مراجعه 
براى اهداى خون وجود دارد، در حالى که به طور معمول باید روزانه 600 نفر مراجعه 

داشته باشیم که 450 نفر آنان بتوانند خون اهدا کنند.

ذخیره نرمال خون در استان اصفهان باید بیشتر از 
7 روز باشد اما در حال حاضر این ذخیره به کمتر از 

3 روز تقلیل یافته است

62 درصد اهداکنندگان این بازه زمانى را 
کسانى تشکیل دادند که 2 یا بیش از 2 بار در 

طول سال براى اهداى خون مبادرت کردند.

www.nesfejahan.net

آمار آقایان اهدا کنندگان خون در 
استان اصفهان 97 درصد است و 
سهم اهداکنندگان خون بانوان 

3 درصد گزارش شده است.

با اینکه در همه گروه هاى خونى 
احساس نیاز وجود دارد ولى به 

گروه هاى -o و +o این نیاز بیشتر 
است.
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