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دوشنبه 24 مهر  ماه 1396 / 16  اکتبر  2017 /  25  محرم 1439
سال چهاردهم / شماره 3062  / 16 صفحه / 1000 تومان

هشدار درباره زمان باز شدن زاینده رود

معلم نباید دنبال شغل دوم برودتغذیه عامل 46 درصد بیمارى هاى مزمن استدیوار هاى تمیز اولویتم نیست«نیکنام» به صحن شورا برمى گردد؟ خودکفایى گندم در معرض تهدید اجتماعاستاناجتماع اقتصاد
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به زودى 
گاو شیرده در اصفهان 

نداریم

حمله میلیونى 
کامنت ها به ترامپ 

 تب کریمه کنگو 
در همه استان ها 

وجود دارد

شهردار جدید فالورجان 
معرفى شد

نمایش بغض و خش م 
«درویش» در تلویزیون

11

مسّکن هاى طبیعى  
براى  کمردرد

پیشرفت 15 درصدى 
قطار اصفهان- تهران طى 15 سال

آدرس غلط در  تولید ریل ملى؟آدرس غلط در  تولید ریل ملى؟
بعضى گزارش ها اذعان دارد که ذوب آهن اصفهان هنوز مهیاى تولید ریل هاى پیشرفته نیستبعضى گزارش ها اذعان دارد که ذوب آهن اصفهان هنوز مهیاى تولید ریل هاى پیشرفته نیست
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جهان نما

رفتار هاى آمریکا 
براى جهان 
مشکل ساز
 است

2

 رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع 
تشخیص مصلحت نظام گفت: رفتار 

رئیس جمهور کاسب کار آمریکا، براى ملت 
بزرگ ایران که سابقه تمدنى چندهزار ساله 

دارد، موضوع جدیدى نیست.
على اکبر والیتى اظهار داشت: 
رفتار رئیس جمهور بى منطق 

و کاسبکار آمریکا که ...

رئیس مجلس شوراى اسالمى با بیان اینکه 
توافق هسته اى به صورت مکرر توسط آمریکا 
نقض مى شود گفت:کشورهاى 1+5 مخالف 

اقدامات آمریکا هستند.
على الریجانى در دیدار با «آرا بابلویان»، 

رئیس پارلمان ارمنستان به ضرورت 
فعال کردن تجار ارمنستان 

تأکید کرد و گفت:...

2

ترامپ فرصت 
مطالعه تاریخ 
نداشته است

خودمان را کم کم باید آمده بازگشت مسعود شجاعى به تیم ملى 
کنیم و اصالً چرا باید چنین ستاره اى کنارمان نباشد؟

مسعود شجاعى کم کم از محاق خارج مى شود. او که به دلیل بازى 
از سر اجبار و بر اساس تعهد باشگاهى اش برابر نماینده اى از رژیم 

صهیونیستى مدتى از تیم ملى دور ماند، همچنان به درخشش در 
فوتبال یونان ادامه مى دهد. شجاعى البته خودش هم توضیح داد 

اگر از سر اجبار نبود، او هیچگاه چنین رفتارى را انجام نمى داد اما به 
هر حال جو ان روزهاى کشور. فضایى که نزدیک به رأى اعتماد بود 

و مسئوالنى که نمى خواستند زیر بار سختى و تبعات این تصمیم 
بروند سبب شد مسعود قربانى شود.

او چند بازى از تیم ملى دور ماند، البته هم تیمى اش
 احسان حاج صفى که در ...

دبیر نظام صنفى کشاورزان اصفهان با اشاره به  نامعلوم بودن اختصاص آب به کشت پاییزه مطرح کرد

قیمت باالتر و سرعت 
  2XL2XL  کمتر گوگل پیکسل
نسبت به آیفون به آیفون ۸۸ پالس پالس

قطار اصفهان- ته

کک

نشانه هاى یک بازگشت

 تحریم «مسعود» 
شکسته مى شود؟
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شرکت آب و فاضالب استان ا صفهان در نظر دارد عملیات اجرایى به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومى به پیمانکاران واجد 
شرایط واگذار نماید. 

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ 96/08/06 
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز یکشنبه به تاریخ 96/08/07

دریافت اسناد: سایت اینترنتى
www.abfaesfahan.ir شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
www.iets.mporg.ir پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات

شماره تلفن گویا: 8- 36680030- 031 (داخلى 335)

         آگهى برگزارى مناقصه عمومى         آگهى برگزارى مناقصه عمومى

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت 
دوم

مبلغ تضمین (ریال)برآورد (ریال)محل تأمین اعتبارموضوع مناقصهشماره مناقصه

عملیات اجرایى توسعه و اصالح شبکه جمع آورى 192- 3 -96
2/703/203/011136/000/000جارىفاضالب در محدوده (منطقه 2) با ارزیابى کیفى

عملیات اجرایى توسعه و اصالح شبکه جمع آورى 193- 3- 96
2/870/815/224144/000/000جارىفاضالب در محدوده (منطقه 2) با ارزیابى کیفى

عملیات اجرایى توسعه و اصالح شبکه جمع آورى 194- 3- 96
4/612/862/415231/000/000جارىفاضالب در محدوده (منطقه 2) با ارزیابى کیفى

ســازمان حمل و نقل برخوار در اجراى ماده 13 آئین نامه مالى شــهرداریها و بند دو صورت جلســه 
شماره 61  هیأت مدیره مورخ 01/30 /1396 در نظر دارد نسبت به فروش چهار دستگاه اتوبوس شهرى 
رنو به  مدل هاى 1385 گازسوز و 1387 گازوئیل سوز اقدام نماید: (فروش به صورت نقد و اقساط بوده و 

فروش نقدى در اولویت است).
1. متقاضیان شرکت در مزایده باید درخصوص آگاهى از کمیت و کیفیت مزایده جهت اخذ مشخصات به 

سازمان حمل و نقل مراجعه و فرم مشخصات را دریافت نمایند.
2. متقاضیان شرکت در مزایده مى بایست (10٪ مبلغ پایه کارشناسى اتوبوس مورد نظر را) به عنوان سپرده 
شرکت در مزایده به نام شرکت کننده به حساب شماره 0218580033002 به نام سازمان حمل و نقل نزد 

بانک ملى شعبه دولت آباد واریز و فیش آن با پیشنهاد قیمت پیوست گردد.
3. شرکت کنندگان باید پیشــنهادات خود را در دو پاکت الف و ب به صورت جداگانه (پاکت الف حاوى 
ضمانت نامه شرکت در مزایده و آگهى مزایده که به امضاء متقاضى رسیده باشد و پاکت ب حاوى پیشنهاد 
قیمت) حداکثر تا پایان وقت ادارى روز پنج شنبه مورخ 1396/07/27 به دبیرخانه سازمان تحویل و رسید 

دریافت نماید.
4. پیشنهادات رسیده در ساعت 13:00 روز شنبه مورخ 1396/07/29 با حضور کلیه اعضاى کمیسیون 

معامالت که در محل سازمان تشکیل مى گردد باز و قرائت خواهد شد.
5. برندگان مزایده از تاریخ ابالغ ظرف مدت یک هفته فرصت دارند جهت انجام مراحل قانونى به سازمان 
مراجعه نمایند و در صورت عدم مراجعه سپرده آنان به نفع سازمان ضبط مى گردد و در صورت صالحدید 
سازمان در مورد برندگان دوم یا سوم تصمیم گیرى مى نماید. سپرده نفرات دوم و سوم تا تعیین تکلیف 

برندگان اول نزد سازمان باقى مى ماند و سپرده سایرین بعد از تصمیم گیرى مسترد مى گردد.
6. پیشــنهادات قیمت باید به صورت حروف و عدد خوانا و شــفاف و غیرمخدوش باشــد و توسط 
پیشنهاددهنده امضا یا ممهور به مهر یا اثر انگشت گردد. بدیهى است کمیسیون به پیشنهادات مبهم و 

مخدوش ترتیب اثر نخواهد داد.
7. کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است و شرکت در مزایده براى شرکت کنندگان 

حقى را به وجود نمى آورد.
8. اسناد مزایده شامل یک نسخه آگهى مزایده و مشخصات و فرم کارشناسى قیمت مى باشد.

9. متقاضیان مى توانند جهت بازدید از خودروهــاى مذکور به کانکس میدان انقالب دولت آباد مراجعه 
نمایند. 

«آگهى مزایده»«آگهى مزایده»

محمدعلى تبریزیان- مدیرعامل

چاپ 
(نوبت دوم)دوم



0202جهان نماجهان نما 3062دوشنبه  24 مهر  ماه   1396 سال چهاردهم

 رئیــس مرکز تحقیقات اســتراتژیک مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام گفت: رفتار رئیس جمهور کاسب کار آمریکا، 
براى ملت بزرگ ایران که سابقه تمدنى چندهزار ساله دارد، 

موضوع جدیدى نیست.
على اکبر والیتى اظهار داشت: رفتار رئیس جمهور بى منطق 
و کاسبکار آمریکا که ظاهراً فرصت مطالعه تاریخى نداشته 
و صرفًا به امور بازرگانى مشــغول بوده و هست، براى ملت 
بزرگ و شریف ایران که سابقه تمدنى چندهزار ساله دارد، 
موضوع جدیدى نیست و بى تردید این ملت همچون همیشه 

در مقابل زیاده خواهى ها ایستادگى خواهد کرد.
وى افزود: جمهورى اســالمى ایران بارها و بارها مواضع 

اصولى خــود را اعالم کرده اســت و بــر آن پایبند خواهد 
بود. نیروهــاى نظامى از جمله ســپاه پاســداران انقالب 
اســالمى، متعلق به مردم این ســرزمین اســت و نه تنها 
اقتدار و امنیت را براى ایران اســالمى به ارمغان آورده که 
با مقاومت و ایستادگى توانســته در برابر تجزیه خواهان و 
تضعیف کنندگان کشورها و دولت هاى قانونى منطقه مقابله 
کند و تروریست ها و جریان هاى افراطى و تکفیرى و حامیان 

آنها را به ذلت بکشاند.
والیتى اظهار داشت: جمهورى اسالمى ایران حتمًا در برابر 
هر اقدام علیه منافع خویش واکنش مناسب و متناسب نشان 

خواهد داد. 

رئیس مجلس شــوراى اســالمى با بیان اینکه توافق 
هســته اى به صورت مکرر توسط آمریکا نقض مى شود 

گفت:کشورهاى 1+5 مخالف اقدامات آمریکا هستند.
على الریجانى در دیدار با «آرا بابلویان»، رئیس پارلمان 
ارمنستان به ضرورت فعال کردن تجار ارمنستان تأکید 
کرد و گفت: امیدوارم آلودگى رود ارس توسط ارمنستان 
بررسى و برطرف شود و ادامه مشکل رود ارس براى دو 
کشور آسیب زاست. در عرصه هاى اقتصادى و تجارى از 

فعال شدن تجار ارمنستان استقبال مى کنیم.
الریجانى ادامه داد: نقش ارمنستان در صلح و ثبات منطقه 
مفید بوده است و اکنون در شرایط آشفتگى هاى پیش 

آمده توسط آمریکا همبستگى هاى منطقه بسیار مفید و 
مؤثر خواهد بود.

رئیس مجلس شــوراى اســالمى به مذاکرات دو ساله 
هسته اى کشورمان اشــاره کرد و گفت: اخیراً آمریکا به 
صورت مکرر توافقنامه هسته اى را نقض مى کند هر چند 
سایر کشورهاى 1+5 مخالف اقدامات آمریکا هستند اما 
این رفتار آمریکایى ها براى جهان مشکل ساز خواهد شد.
وى گفت: اســتدالل آمریکایى ها این است که توافق 
هسته اى با روش قبلى بوده و تعهدى براى دولت جدید 
به وجود نمى آورد با این استدالل کودکانه حتى قوانین 

اقتصادى هم نمى تواند بین کشورها شکل بگیرد.

ترامپ فرصت مطالعه تاریخ 
نداشته است

رفتار هاى آمریکا براى جهان 
مشکل ساز است

کنایه تاریخى جهانگیرى به ترامپ
  تابناك | اسحاق جهانگیرى، معاون اول رئیس 
جمهور در واکنش به سـخنان رئیس جمهـور آمریکا در 
پیامى توییترى نوشـت: تاریخ آمریکا قدمتى کوتاه و غیر 
قابل مقایسه با تاریخ و تمدن ایران دارد و خلیج فارس پیش 
از اینکه آمریکایى وجود داشته باشد خلیج فارس بوده است.

اینستاگرام آقاى رئیس 
خصوصى شد

جمعـى از خانواده  شـهداى منـا ضمن    فارس|
مراجعه به صفحه اینستاگرام رئیس سازمان حج و زیارت 
نسـبت به عدم پیگیرى حقوقشـان اعتـراض کردند اما 
حمید محمدى در اقدامى عجیب صفحه خود را شخصى و 
خصوصى کرد. این خانواده ها از عدم تعیین تکلیف وضعیت 
شهداى مفقود فاجعه منا، عدم تشکیل کمیته حقیقت یاب، 
لزوم عذرخواهى رسـمى دولت عربسـتان سعودى بابت 
عدم کفایت الزم مدیریت حج، لزوم احقاق حقوق معنوى 
خانواده شهداى منا و همچنین عدم گذشت از خون شهداى 
منا و بیان صریح ایـن موضوع در مذاکـرات حج با طرف 

سعودى مطالبى را به حمید محمدى متذکر شدند.

نامه تهدیدآمیز ظریف به موگرینى
 Middle east پایـگاه خبـرى    افکارنیوز|
Eye  در گزارشـى نوشـت که براى نخسـتین بار به نامه 

چند ماه پیش محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران 
به «فدریکا موگرینى» مسئول سیاست خارجى اتحادیه 
اروپا دست یافته اسـت. این پایگاه خبرى در این گزارش 
نوشـت که ظریف این نامه را دو ماه پس از سـرکار آمدن 
دولت ترامپ به قدرت نوشته است و هشدار داده که رفتار 
واشنگتن در قبال توافق هسته اى، کل توافق را بى معنى 
کرده است. وزیر امور خارجه ایران در این نامه تأکید کرده 
اسـت: ایران نمى تواند به صورت یکجانبه ایـن توافق را 
حفظ کند در حالى که یکى از بازیگـران کلیدى اصرار بر 
نقض سیستماتیک بندهاى کلیدى توافق هسته اى را دارد.

جهانگیرى همچنان بازداشت است
رئیس کل دادگسـترى استان کرمان    انتخاب|
مى گوید مهدى جهانگیرى، برادر معاون اول رئیس جمهور 
که چنـدى پیش به دلیل مسـائل مالى بازداشـت شـده، 
همچنان در بازداشت به سر مى برد و هنوز آزاد یا وثیقه اى 
براى وى صادر نشده است. یدا...موحد اضافه کرد: پرونده 
در حال طى مراحل تحقیقات و مستندسازى مدارك است.

فوتبالیست مشهور 
کوفته فروش شد!

  عصر ایران| «هـاکان شـوکور»، فوتبالیسـت 
مشهور و نماینده سابق مجلس ترکیه در کالیفرنیا آمریکا 
با بازکردن یک رستوران«کوفته  فروش» شد. شوکور که 
در سال 2015 با فروش خانه اش در استانبول و خالى کردن 
حساب بانکى خود به آمریکا مهاجرت کرد، در شهر  «پالو 
آلتو» در ایالت کالیفرنیا آمریکا یک رستوران و کافه فروش 
کوفته ُترك دایر کرده است. شوکور از سوى دولت ترکیه به 
اتهام ارتباط با باند «فتح ا... گولن»، روحانى متنفذ ترکیه اى 
سـاکن آمریکا، تحت تعقیب قرار گرفته و اموال منقول و

 غیـر منقـول او در ترکیه توقیف شـده اسـت. در صورت 
بازگشت شوکور به ترکیه او به اتهام ارتباط با کودتاچیان 

ناکام، دستگیر و محاکمه خواهد شد.

چرا دانشجویان 
سخنرانى نکردند؟

سـیدضیاء هاشمى، سرپرسـت وزارت   تسنیم|
علوم درباره علت عدم سـخنرانى نمایندگان تشکل هاى 
دانشجویى در مراسم آغاز سال تحصیلى در دانشگاه تهران 
در حضور رئیس جمهور، گفت: در هیچ سالى دانشجویان در 
این روز و به این مناسبت سخنرانى نمى کنند و سخنرانى 
دانشـجویان صرفـاً در روز 16 آذر اسـت. وى افزود: هیچ 
برنامه اى براى سخنرانى دانشجویان در این روز پیش بینى 
نشده بود، تنها یکى از دانشجویان نمونه و یکى از اساتید 
بـه نمایندگـى از جامعـه دانشـگاه در ایـن روز در حضور 

رئیس جمهور سخنرانى مى کنند .

توئیتر

محمدرضــا تابش، نماینــده مردم    نامه ن یوز |
اردکان، سیدابوالفضل موسوى نماینده مردم یزد، کمال 
دهقانى نماینده مردم تفت و میبد و محمدرضا صباغیان 
نماینده مهریز و بافق دســت به قلم شده و طى نامه اى 
از على الریجانى، رئیس مجلس خواســته اند تا حکم 
تعلیق موقت ســپنتا نیکنام، نماینده زرتشــتى شوراى 
شهر یزد متوقف شود. رونوشت نامه را نیز براى آیت ا...

صادق آملى الریجانى، رئیس قوه قضائیه فرستاده اند و 
امیدوار هستند دستور رفع اثر حکم موقت صادره توسط 
دیوان عدالت ادارى، صادر شــود. منظور از حکم دیوان 
عدالت ادارى همان حکمى است که سپنتا نیکنام، رئیس 
کمیسیون بودجه شوراى شهر یزد را به مرخصى اجبارى 

فرستاده است. 

ماجرا چه بود؟
ماجراى ممانعت از فعالیت ســپنتا نیکنــام این بود که 
شوراى نگهبان علیرغم نامه آیت ا... جنتى، دبیر شوراى 
نگهبان براى عدم حضور اقلیت مذهبــى در انتخابات 
شــوراى شــهر، صالحیت او را تأیید کرد.  مردم شهر 
یزد نیز براى دومین بار بــه او رأى داده و نیکنام راهى 
شوراى شهر شد. چند ماه بعد از انتخابات یعنى در نیمه 
شهریور ماه و در پى  شــکایت یکى از رقباى انتخاباتى

نیکنام که موفق نشــده بــود رأى مــردم را جلب کند، 
شــعبه 45 دیوان عدالت ادارى حکمــى مبنى بر توقف 
و ممانعت از ادامه فعالیت عضو زرتشــى شــوراى شهر 
یزد صادر کرد. مخالفت با حضور یک عضور زرتشــتى 
در شوراى شهر یزد به عنوان شــهرى که مسلمانان و 
زرتشتیان بسیارى را در خود جاى داده در حالى است که 
 اسفندیار اختیارى نماینده زرتشتیان در مجلس شوراى 
اسالمى است و کسى با حضور و فعالیت او مخالف نیست.

 اختیارى در مصاحبــه اى این حکــم را بدعتى خوانده 
اســت که اگر دائمى شــود مى تواند تمــام انتخابات 
آینــده را تحت  تأثیــر قرار دهد. مســئوالن اســتانى 
همچنان در حال پیگیرى این موضوع هستند و کمیته 
ســه  نفره نظارت بر انتخابات شوراى شــهر در استان 
یزد تشــکیل جلســه داده و یک  بار دیگــر صالحیت

 نیکنام را تأیید کرده است. 

اما و اگرها بر سر برگشت نیکنام به شوراى 
شهر

اما و اگرهاى بسیارى براى بازگشــت نیکنام بعد از این 
مرخصى 15 روزه وجود دارد و نمایندگان استان یزد هر 
کارى مى توانسته اند کرده اند تا حکم مذکور متوقف شود. 
حتى غالمعلى سفید، رئیس شوراى شهر یزد نیز اعالم 
کرده است که مجرى این حکم نخواهد بود و اگر الزم 
باشد استعفا نیز مى کند. مقامات مسئول در دولت همه 
تالش خود را به کار گرفته اند و شهیندخت موالوردى، 
دســتیار ویژه رئیس جمهوري در امور شهروندى گفته 

است: «در تماس با یکی از نمایندگان استان یزد پیگیر این 
مسئله هستم. حکم اخیر دیوان عدالت ادارى تعلیق موقت 
است و امیدواریم و انتظار هم این است که در حکم نهایی،  
این موضوع منتفی شود.» اما حکم از دیوان عدالت ادارى 
آمده و باید دید که اختالف نظر دو قوه مجریه و قضائیه 
نهایتاً چطور حل مى شود. خصوصاً این روزها که میانه دو 

قوه یک بار دیگر شکرآب است.  
افزون بر این، نیکنام در دوره قبلى شوراى شهر یزد نیز 
حضور داشته و در دوره جدید براى دومین بار رأى مردم 
شهر را از آن خود کرده است لذا ممانعت از ادامه فعالیت 

او جاى تعجب دارد. 
واکنش نیکنام به این مشکل به خوبى روشن مى کند که 

این عضو اقلیت شوراى شهر بناى تعامل دارد و صبورى 
مى کند تا مراجع قانونى از طرق حقوقى موضوع را حل 
و فصل کنند. او در گفتگویى خواســتار پرهیز از هرگونه 
تجمع در حمایت از خودش شــده و ضمــن قدردانى از 
حمایت هاى همشهریان و همکیشان یزدى اش گفته 
است: «مســئوالن در آرامش، پیگیرى هاى قانونى را 
انجام مى دهنــد.» او تأکید کرده که تابع قانون اســت 
و خوشحال اســت که مســئوالن در حال پیگیرى این 

موضوع هستند.
اکنون نمایندگان استان یزد در مجلس نیز طى نامه اى 
خواستار توقف این حکم شــده اند و باید دید که دیوان 

عدالت ادارى از موضع خود کوتاه مى آید یا خیر. 

در پى انتشار سخنان ضد ایرانى «دونالد ترامپ» در 
صفحه رسمى وى در شــبکه اجتماعى اینستاگرام، 
کاربران ایرانى با درج بیش از دو میلیون کامنت، نسبت 

به این سخنان واکنش نشان دادند.
به گزارش مهر، بعد از ســخنرانى توهین آمیز دونالد 
ترامپ، رئیس جمهور آمریکا علیه ایران در روز جمعه 
21 مهرماه و اعالم سیاست هاى خصمانه کاخ سفید 
علیه دولت ایران، کاربران ایرانى با حضور در صفحه 
رسمى اینســتاگرام ترامپ، نســبت به این سخنان 

واکنش نشان دادند.
از آنجایى که در این اظهارات، رئیس جمهور آمریکا 
با تحریــف نام خلیج فــارس از آن با عنــوان جعلى 
خلیج عربى یادکرد، کاربران ایرانــى با به کارگیرى
 هشــتگ هاى مختلــف در صفحه رســمى وى، 
اعتراض خود را به این اظهارات ایران ستیزانه اعالم 

کردند.
بررسى ها نشــان مى دهد که در پســت ضد ایرانى 
صفحه رسمى ترامپ که به تشریح محتواى سخنرانى 
زننده وى اختصاص یافته، بیش از دو میلیون کامنت 
درج شــده و در عرض 24 ســاعت نیز 1/3 میلیون 

کامنت به ثبت رسیده است.
این درحالى اســت که پیش از این پست هایى که در 
صفحه رسمى اینستاگرام ترامپ منتشر شده بود کمتر 

از 20 هزار کامنت داشته است.
در همین حــال کاربران ایرانى در شــبکه اجتماعى 
توییتر نیز نسبت به اظهارات خصمانه ترامپ واکنش 
اعتراضى داشتند. به نحوى که طبق برآوردها بالغ بر 
150 هزار توییت در کمتر از 24 ســاعت در این باره 

منتشر شد.

ادامه حرف و حدیث ها بر سر تعلیق حکم نماینده زرتشتى شوراى شهر یزد

«نیکنام» به صحن شورا برمى گردد؟
در عرض یک روز اتفاق افتاد؛

مریم زندى، عکاس برجســته ایرانى  از انتشــار تازه ترین 
کتاب هایش خبــر داد. جلد پنجم و بــه عبارتى آخرین جلد 
از مجوعــه  «چهره ها» کــه چهره هاى معاصر موســیقى 
ایران اســت تا دوماه دیگر روانه  بازار خواهد شد. همچنین 
کتابى کــه در ادامه  کتــاب «انقالب 57» قــرار مى گیرد، 
ولى خود، کتاب مستقلى محســوب مى شود و عکس هاى 
ســال 58 را دربرخواهد داشــت، به زودى از سوى نشر نظر 
منتشــر مى شــود. این عکاس معتبر درباره این کتاب ها و
 کتاب هاى دیگرش با ایلنا گفتگو کرده  که بخشى از آن را که 

مربوط به کتاب عکس هاى سال 58 است مى خوانید.
پیش تر در جایى اشاره کرده بودید که 
14 هزار فریم عکس، از انقالب دارید. 
در کتاب «انقالب 57»، فقط 200 عکس 
منتشر شــد. در کتاب جدیدتان چند 

عکس منتشر خواهد شد؟
من 14 هزار عکس از انقالب ندارم. ایــن عدد را در چند جا، 
اشتباه نوشته اند. من از انقالب، در مجموع چهار هزار عکس 
دارم. در کتاب اخیرم، تعداد عکس هــا کمتر از عکس هاى 
کتاب «انقالب 57» خواهد بود. قاعدتاً این کتاب، آخرین جلد 
از این عکس هاست. ولى بازهم بسته به شرایط روزگار است 

که چگونه پیش برود. 
بر چه اساســى عکس هــا را انتخاب 

مى کنید؟
معیار من، عکس خوب و اتفاق تاریخى است. یعنى هم یک 
واقعه  تاریخى را نشــان بدهد و هم صرفاً یک عکس خبرى 
نباشد؛ به طورى که از نظر قواعِد زیبایى شناسانه و عکاسانه 

هم، عکس خوبى باشد.
 در ســال 58، انقالب روى دیگرش را 
نشان مى دهد و حوادث تأثیرگذارى مثل 
تسخیر سفارت آمریکا که عکس هایى 
از آن در کتاب شما هم آمده، رخ مى دهد. 
آیا در انتشار عکس ها، با ارشاد به مشکل 

برنخوردید؟
کتاب هنوز به ارشاد نرفته است، درنتیجه نمى دانم چه خواهد 

شد. عکس هایى که در کتاب 58 مى آید، وقایعى است که در 
ســال 1358 اتفاق افتاد. از فروردین تا تقریباً زمستان همان 
سال که دیگر نمى شد بیرون عکاسى کرد و ما هم عکاسى 
خیابانى را گذاشــتیم کنار. عکس هاى این کتاب هم، مثل 
«انقالب 57» بر حســب تاریِخ وقوع هر رویداد، پشت سر 
هم در کتاب خواهد آمد. فرم و روى جلد این کتاب متفاوت از 
«انقالب 57» خواهد بود، ولى سعى مى کنیم که این کتاب هم 

مثل قبلى، جذاب و تازه باشد. 
در بحبوحه  انقالب که مشغول عکاسى 
بودید، برخورد هایى هم از طرف مردم 
یا ارگان ها و سازمان هاى دولتى با شما 
مى شد که چرا از آنها عکس مى گیرید؟

اصًال. از هیچ جانبى، از طرف هیچکسى، هیچ گونه برخوردى 
نمى شد. نه مردم و نه سازمان هاى حکومتى هیچ  کارى به کار 
ما نداشتند؛ حتى سربازها هم همینطور. براى اینکه آن موقع 
شرایط طورى شده بود که همه با هم متحد بودند و حتى به ما 
کمک هم مى کردند. در نتیجه، هیچ مشکلى با آنها نداشتم، 
مگر بعد از سال 58، که دیگر مسئله  لباس شخصى ها پیش 
آمد. براى همین هم بود که دیگر اواخر سال 58، عکاسى در 

خیابان را تعطیل کردم.
 آن موقــع براى جــاى خاصى عکس 

مى گرفتید؟
در آن زمان، عکاس تلویزیون بودم. ولى براى تلویزیون عکس 
نمى گرفتم. تلویزیون در اعتصاب بود. عکس ها را براى دِل 

خودم مى گرفتم.
 بازخورد کتاب «انقالب 57» بعد از انتشار 

چگونه بود؟
بازخوردش خیلى خوب بود. به طورى که من اصًال انتظارش 
را نداشتم. کتاب سریعاً به چاپ دوم رسید. بخاطر همین هم 
بود که فکر کردم بقیه   عکس هایم را نیز منتشر کنم، البد آنها 

هم جذاب هستند.
ناشرین خارجى، براى چاپ کتاب هایتان 

دوباره به سراغ شما نیامدند؟
یکسرى از کارهاى من بومى اســت. مثًال خارجى ها، نه به 

مجموعه  «چهره ها» عالقه دارند و نه آنها را مى شناســند. 
ولى درخصوص کتاب انقالب فرق مى کرد. ســال ها یک 
ناشر فرانســوى قرار بود کتاب را دربیاورد که من خیلى صبر 
و مقاومت کردم؛ چراکه دلم مى خواســت کتابــم در ایران 
دربیاید و دیده شود. ولى اگر این اتفاق نمى افتاد و کتاب مجوز 
نمى گرفت آن را به یک ناشر فرانسوى مى دادم. اما خوشبختانه 
کتاب باالخره در ایران درآمد. من هــم ترجیح مى دهم که 
همه  کتاب هایم همینجا منتشــر شــود. عالقه اى به ناشر 

خارجى ندارم.
بعد از سال 58، که دیگر نمى توانستید در 

خیابان  عکاسى کنید، چه کردید؟
بعد از این سال، به سراغ چهره ها رفتم و کار در فضاى بسته را 
شروع کردم. ابتدا آتلیه نداشتم، درنتیجه مى رفتم خانه  کسانى 
که مورد نظرم بودند و عکس مى گرفتم. بعــداً که آتلیه دار 
شدم، چهره هاى 3 و 5 (چهره هاى سینما-تئاتر و موسیقى) 
را در آتلیه  ام گرفتم. چهره هاى 1 و 2 و 4 (چهره هاى ادبیات 
و نقاشى) را در خانه  یا آتلیه  خودشــان عکاسى کردم. درباره  
چهره هاى موسیقى هم فکرى داشتم که حتمًا باید در آتلیه  

خودم انجام مى شد.

کتاب جدید عکاس برجسته ایرانى از وقایع سال 58 به زودى منتشر مى شود

مریم زندى:  با ورود لباس شخصى ها، عکاسى در خیابان را تعطیل کردم
فرمانده سپاه کردستان با ذکر ناگفته هایى از مسائل 
مالى سران اقلیم کردســتان عراق و ارتباطشان با 
اسرائیل، درباره شادى بخش کوچکى از مردم مناطق 
کردنشــین کشــورمان پس از برگزارى رفراندوم 
در شمال عراق ســخن گفت. اهم اظهارات سردار 
محمدحسین رجبى به نقل از تســنیم به شرح زیر 

است:
*در روزهاى اولى کــه رفراندوم در اســتان هاى 
کردنشین عراق مثل ســلیمانیه برگزار شد، بازتابى 
داشــت و با شــناخت دقیق و مبنایى که از شرایط 
استان و جمعیت شــهرها داریم، الیه اولیه و سطح 
احساسى مردم در خیابان شادى کردند و هیچ حرکت 
ساختارشکنانه  اى نداشــتند و شعار ضدانقالبى هم 
ندادند، بلکه جمعى از مردم به خیابان آمدند و مسیرى 

را پیمودند و تمام شد.
* برخى گزارش هــا حاکى از آن اســت که مردم 
در مناطقى از اقلیم کردســتان در رفراندوم شرکت 
نکردند ولى سران اقلیم درصد باالیى از مشارکت را 
اعالم کردند و تقلب و تخلف گسترده در رأى گیرى 
نیز در همه جا هم گزارش شده، اگر تازه همین درصد 
مشارکت اعالم شده را هم قبول داشته باشیم، این 
انتخابات، انتخابات عجیبى بود که خودشان درباره 
خودشــان برگزار کردند، مثل اینکه کسى خودش 
ســئوال طرح کند، خودش جواب بدهد، خودش به 
خودش نمره هم بدهد! چنیــن انتخاباتى چیزى را 

عوض نمى کند.
* مردم فهیم ما و جمعیتى که درك عمیقى نسبت 
به این تحوالت دارند، مى دانند که محرومیت مردم 
کردستان عراق چیزى نیســت که با یک رفراندوم 
عوض شود. اگر کسى باور نمى کند، به آنجا برود و از 

نزدیک ببیند چه خبر است.
*مال اندوزى مسئوالن و عشــیره هاى مورد نظر 
که ایــن کار (برگزارى همه پرســى) را کردند، باید 

بروید ببینید که در دنیا جزو افراد ثروتمند هســتند.
 کسانى که تا چند سال قبل در همین کوه ها بودند، 
این ســرمایه را از کجا آورده اند؟ اینها را خود مردم 

مى دانند.
* همه کشــورها و همه ســازمان ها بــا برگزارى 
رفراندوم مخالفــت کردند و حتى شــوراى امنیت 
بیانیه داد و گفت این کار انجام نشود و تنها رژیمى 
که از اینها اســتقبال کــرد، رژیم صهیونیســتى 
بود. دفتر رژیم صهیونیســتى که خــود اینها به آن 
افتخــار مى کنند، سال هاســت در اربیل مســتقر 
است. حاال سئوال اینجاســت که چه ارتباطى بین 
صهیونیستى ها با مردم مســلمان کرد عراق وجود 
دارد؟ مگر آنها قبــًال آنجا بودند که بعــد رفتند در 
سرزمین هاى اشــغالى یا اینها آنجا بودند و حاال از 
صهیونیست ها جدا شــدند؟ رژیم صهیونیستى در 
کدام درد مردم کرد شریک بوده؟ در فاجعه حلبچه 
که توســط صدام اتفاق افتاد، رژیم صهیونیستى به 
کمک مردم این منطقه آمد؟ سران اقلیم کردستان 
عراق از سوى این رژیم براى تجزیه عراق مأموریت 
دارند. در واقــع باید گفت این آقایــان مأمورند که 
در مقطعــى از زمان این کار را انجــام دهند اما اگر 
یک بررســى میدانى کنید، مى بینیــد اکثر مردم 
کردستان از اینها و خصوصاً از این حرکتشان ناراضى 

هستند.
*اگر به مناطق کردى عراق بروید، توسعه نیافتگى 
موج مى زند. مردمى که به اقلیم کردستان تردد دارند، 
خیلى واقع بین هستند. کســانى که اآلن ناراضى 
هســتند و مى خواهند از دولت مرکــزى عراق جدا 
شــوند، بگویند؛ 27 درصد بودجه را کــه تا اآلن از 
دولت مرکزى مى گرفتند، چکار مى کردند و این 27 
درصد بودجه عراق به کجا مى رود؟ بیایند و بگویند 
درآمدهاى بسیار کالن معابر رسمى مرزى را که به 

دولت عراق نمى دادند، چکار کرده اند؟

حمله میلیونى کامنت ها 
به ترامپ 

ناگفته هاى فرمانده سپاه کردستان از انتخابات اقلیم  کردستان عراق

کردها بگویند با بودجه دولت مرکزى عراق چه کردند؟ 
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وزیر بهداشت با اشاره به گالیه نانوایان مبنى بر آنکه آرد 
ایرانى چسبندگى الزم را ندارد و ناچار به استفاده از نمک 
بیشترى در خمیر نان هستند، گفت: مى توان قسمتى از 
گندم تولید داخل را صادر و گندمى که مورد نظر نانواها 

است را خریدارى کنیم.
سیدحسن قاضى زاده هاشمى با اشاره به موضوع غنى 
ســازى آرد، گفت: نانواها شاکى هســتند و مى گویند 
آرد ایرانى که در اختیارشــان قرار مى گیرد، چسبندگى 
الزم را ندارد و مى گویند حتمًا باید ایــن گندم با گندم 
وارداتى مخلوط شــود تا بتوانیم آن را اســتفاده کنیم 
و نمک بیشــترى هــم بــه آن نزنیــم. از طرفى نرخ 

جهانى گندم 600 تــا 650 تومان اســت در حالى که 
ما گنــدم را با قیمت بیــش از هزار تومــان مى خریم. 
یعنى عالوه بر پرداخــت این مابه التفــاوت، نانوا هم 
مجبور است نمک بیشــترى به خمیرش اضافه کند که 

این موضوع باعث آسیب دیدن سالمت مردم مى شود.
وزیر بهداشــت همچنین اظهار داشــت: درست است 
که مــا در حوزه گندم خودکفا شــده ایم، امــا مى توان 
قســمتى از گندم تولید داخل را صــادر کنیم و گندمى 
که مورد نظــر نانواهاســت را خریدارى کنیــم. البته 
غنى ســازى آرد با برخى از افزودنى ها همچنان ادامه

دارد.

4 ســال قبــل پیشــنهادى در بودجــه آمــد مبنى 
بر اینکه کســانى کــه غیبت زیــادى در ســربازى 
داشــته انــد، مــى توانند بــا پرداخــت مبلغــى به 
عنــوان جریمــه کارت معافیــت از خدمــت دریافت 
کنند. در همان زمان این موضــوع موافقان و مخالفان 
زیادى داشــت و بــا نظرمخالفان، شــرطى براى این 
مشــموالن به تصویب رســید و در نهایت مقرر شــد 
که این افــراد کارت پایان خدمت گرفتــه اما از برخى 
مزایاى اجتماعــى همچون ثبــت نــام در انتخابات 
شوراها محروم شــوند که امسال نیز این شرط برداشته
 شــد. اصل اســتدالل براى موافقت بــا خرید جریمه 

غیبت ســربازى این بــود افرادى که مــدت زیادى از 
خدمت ســربازى آنها گذشــته و غیبت داشته اند، سن

 آنها باال رفته و به آن شــکل که یک ســرباز مى تواند 
خدمت کند، نمى توانند خدمتى به عنوان سرباز داشته
 باشــند، از ایــن رو، جریمــه اى بــراى غیبــت از

 آنها اخذ شــده و به خزانه واریز شــود کــه این اقدام 
در ســال 96 نیــز ادامــه یافت. امــا  امســال معلوم 
نیســت دولت در الیحــه بودجه ســال 97 موضوع 
خریــد ســربازى را بیــاورد و زمزمــه هایى شــنیده 
مى شود که ممکن است این بند در بودجه 97گنجانده

 نشود.

زمزمه حذف 
طرح خرید سربازى غایبان

راهکار وزیر بهداشت
 براى افزایش کیفیت نان

مارال هم
 به تور ماهیگیران افتاد

ماهیگیران آشــوراده یک ُفک خزرى را که روز شنبه به 
تور ماهیگیرى افتاده بود به مرکز حفاظت و درمان ُفک 
خزرى تحویل دادند. این ُفک کــه «مارال» نامگذارى 
شده، سومین ُفکى است که طى دو هفته گذشته در تور 
ماهیگیران گرفتار شده اما جان ســالم به در برده است. 
خفگى در تور ماهیگیرى یکى از مهمترین عوامل مرگ 
ُفک هاى خزرى در سواحل ایران است. براساس اعالم 
مرکز تحقیقات و درمان ُفک خــزرى این ُفک پس از 
اطمینان از سالمتى رها سازى شده است. گفتنى است 
ُفک خزرى تنها گونه پســتانداران دریاى خزر است و 
در فهرســت گونه هاى در معرض انقــراض قرار دارد. 
ُفک هاى خزرى براى زمستان گذرانى به سواحل جنوبى 

خزر مى آیند.

95درصد ایران 
درگیر خشکسالى است

رئیس مرکز ملى خشکسالى گفت: در مقیاس بلندمدت 
پهنه هاى بسیار وسیعى از کشور درگیر خشکسالى است و 
خشکسالى شدید و بسیار شدید در استان هاى تهران، البرز، 
قزوین، فارس، خراسان رضوى، شمال و جنوب کهگیلویه 
و بویراحمد، خوزستان، بوشهر، کرمان، کرمانشاه، یزد، 
ســمنان تداوم دارد. فاتح اظهار داشت: حدود 95 درصد 
مساحت کشــور دچار خشکسالى اســت که 13 درصد 
خشکسالى بسیار شدید است و تنها نیم درصد مساحت 

کشور داراى ترسالى است.

کانالى
 مخصوص بازنشستگان

کانال تلگرامى صندوق بازنشستگى کشورى به نشانى 
@cspf_news براى اطالع رسانى خدمات و انتشار 
اخبار رسمى مرتبط با این صندوق، راه اندازى شد. کاربرانى 
که در پیام رسان تلگرام فعالیت دارند از این پس از همین 
طریق به آخرین اخبار، اطالعیه ها و گزارش هاى مربوط 
به صندوق بازنشستگى کشورى، دسترسى دارند. در حال 

حاضر، این کانال بیش از هزار و800 نفر عضو دارد.

ایران، سردمدار کنترل سل 
مهمد مهدى گویا، رئیــس مرکز مدیریت بیمارى هاى 
واگیر وزارت بهداشت با بیان اینکه ایران از سردمداران 
کنترل سل در دنیاست، گفت: ســاالنه در دنیا از هر صد 
هزار نفر، 142 نفر به بیمارى سل مبتال مى شوند که این 

میزان در ایران 16 نفر است.

لوور به تهران مى آید
مدیر کل موزه هاى کشور گفت: با کشور فرانسه پیش 
از این هماهنگ شده و امسال در اسفند نمایشگاه موزه 
لوور در ایران برگزار خواهد شد . محمدرضا کارگر درباره 
برگزارى نمایشگاه آلمانى ها در ایران پس از نمایشگاه 
ایران در این کشور اظهار داشت: وزیر فرهنگ آلمان قول 
داده در صورتى که به تم مشترکى برسیم، نمایشگاهى 
در ایران برگزار خواهد شــد. گفتنى اســت پیش از این 
اعالم شده بود آثارى بسیار با ارزش از موزه لوور مربوط 
به تمدن هاى مصر، یونان، رم باســتان و آثارى از هنر 
کشور فرانسه در محل موزه ملى ایران به مدت چهار ماه 

به نمایش در مى آید.

جریمه 90 میلیونى
 براى قاچاق 4 ُتن گردو

مدیرکل تعزیرات حکومتى استان فارس از ضبط محموله 
4 ُتن گردوى قاچاق خبر داد. على مبشرى در تشریح این 
خبر گفت: فردى که تعداد 180 کیسه 22 کیلویى گردوى 
قاچاق را در یک دستگاه کامیون جاسازى کرده و قصد 
انتقال آن به شیراز را داشت، در حومه شیراز به دام قانون 
گرفتار شد.وى افزود: متهم پرونده با حضور در شعبه ادعا 
کرد که این محموله را قانونى وارد کشور کرده و مدارکى را 
نیز در این خصوص ارائه کرد که با استعالم شعبه از گمرك، 
جعلى بودن این مدارك محرز شد. مبشرى خاطرنشان 
کرد: با احراز تخلف، شــعبه اول اداره تعزیرات حکومتى 
شهرستان کازرون متهم را به ضبط کاال و پرداخت 900 

میلیون ریال جریمه نقدى در حق دولت محکوم کرد.

چرك نویس

تصویر قبــل و بعد یک دیوار    جام جم آنالین |
نقاشى شده ، چند روزى اســت که در فضاى مجازى و 
گروه هاى تلگرامى دست به دست مى شود؛ تصویرى 
که ما را به لنگرود مى رساند؛ به شهرى ساحلى در 363 
کیلومترى تهران. به دخترى دهــه هفتادى که به زبان 
رنگ ها آشناست. پاى نقاشــى هاى دیوارى «فرشته 
توتچى» مدتى اســت که به اینترنت هم کشیده شده؛ 
دختر جوانى که با انگیزه شخصى اقدام به رنگ آمیزى 
دیوارهاى شهرش کرده است. هنرمندى که کارش را از 
نقاشى ســنگ هاى کوچک و بزرگ شروع کرده و حاال 

روى دیوارهاى لنگرود، نقشى از زیبایى مى زند.
کار نقاشــى دیــوارى شــما بــا

 نقاشى هایى که خیلى جاها دیده ایم 
متفاوت است.

بله همینطور است. این کار دلى است. من بعد از اینکه در 
رشته گرافیک فارغ التحصیل شدم، روى آوردم به نقاشى 
روى سنگ، ساخت ظروف سفره هفت سین و زیور آالت 

و... در نهایت هم کارم به نقاشى دیوارى کشید.
جرقه این کار براى شما کجا زده شد؟

ایده از پدرم بود. در کوچه خود ما یک دیوار خالى بزرگ 
وجود داشــت. پدرم چون عالقه زیادى بــه گل و گیاه 
دارد، پاى این دیوار را گل کارى کــرده بود، یک بار به 
من پیشــنهاد داد که روى دیوار هم طرح و نقشى از گل 
بکشم. من هم گل شقایق را انتخاب کردم و یک هفته 
روى این نقاشى کار کردم که اتفاقًا تجربه خیلى جالبى

 بود.
چطور؟

چون کوچه ما خیلى پررفت و آمــد بود خیلى ها این کار 
را دیدند، حتى من را حین کار مى دیدند و واکنش هاى 
مثبت زیاد بود. همه از اینکه نقاشى دیوار را زیباتر کرده 
بود تشکر مى کردند. همین تشویق ها باعث شد که به 
کار نقاشى دیوارى عالقه مند بشــوم، چون بازدیدش 
عمومى تر است و مخاطب هاى زیادى باآن ارتباط برقرار 

مى کنند. البته یک هدف دیگر هم از ادامه این کار داشتم، 
دوست داشتم مردم ببینند که مى توانند خودشان شهر و 
کوچه هایشان را زیبا بکنند نه اینکه منتظر باشند یک نهاد 

مسئولى بیاید این کار را برایشان انجام بدهد.
دیوارها را چطور انتخاب مى کنید؟

چندتا از دیوارها را خودم انتخاب کردم و کار کردم دوسه 
تا هم به من پیشــنهاد شــد، مثًال یکى دیوار یک مرکز 
آموزشــى بود. یا دیوارى که با موضوع محرم حسینى 
کار کردم و تازه پنج روز اســت که تمام شده. این کار را 
مى خواستم در همان دهه محرم کار کنم اما چون شمال 

خیلى بارندگى بود، اصًال مجال کار به من داده نشد. اما 
در کل بیشتر روى دیوارهایى که کثیف هستند و آلودگى 
بصرى براى مردم درســت مى کنند کار مى کنم. یعنى 
دیوارهاى تمیز و خالى فعًال اولویت کارهایم نیســتند؛ 
همیشه هم سعى مى کنم عکس قبل از نقاشى دیوارى را 
داشته باشم که همه ببیند یک نقاشى ساده در زیبایى یک 

دیوار چقدر مؤثر است.
در نقاشى هاى دیوارى شما، اشعار 
فارســى هم جایگاه ویژه اى دارند، 

چرا؟

یکى از دالیلش عالقه زیاد خودم به شــعر است،دلیل 
بعدى این اســت که مردم براى خواندن این شــعرها

 مى ایستند، چند لحظه مکث مى کنند و این باعث مى 
شود که کار را هم بهترببینند. در این نقاشى هاى دیوارى 
هم بیشــتر از اشعار شمس لنگرودى اســتفاده کرده ام 
که همشــهرى خودمان اســت و مردم خیلى دوستش 
دارند. خیلى وقت هــا وقتى از جلوى ایــن دیوارها رد 
مى شوم مى بینم که مردم ایستاده اند یا با دیوار عکس 
سلفى مى اندازند یا شــعرش را مى خوانند و این خیلى 

حس خوبى دارد.

دیوارهاى لنگرود زیر دست یک دختر دهه هفتادى

با حکم یکى از قضات شهرستان مشکین شهر مقابل در 
خانه هاى یکى از کوچه هاى شهر دیوار کشیده شده است.

چندى قبل مردى راهى دادگاه شد و مدعى شد که زمین 
کوچه گلشن در خیابان ســعدى میراث خانوادگى شان 
اســت و درخواســت احقاق حق کرد. دادگاه هم بعد از 
بررسى مدارك شاکى، حق را به او داد و حکم به کشیدن 
دیوار مقابل خانه اهالى داد که حکم صادره اجرا شد. یکى 
از ســاکنان که حاال راه خانه اش را دیوار سد کرده است، 
گفت: «25 سال اســت که در این خانه زندگى مى کنم. 
کوچه ما داراى آب، برق و گاز شهرى است و پالك خانه را 
هم شهردارى ثبت کرده و تمامى اسنادش موجود است. 
حاال آمده اند و در خانه ام را دیوار کشیده اند. دو روز مانده 
بود به تاســوعا که دیوار را برپا کردند و خانواده ام از آن 

زمان داخل خانه زندانى هستند. خودم با نردبام به داخل 
خانه مى روم، اما همسر و دخترم قادر نیستند تا از نردبام 
تردد کنند. دخترم را به خانه خواهر همسرم برده ام و اگر 
مهمان به خانه ام بیاید باید بماند پشــت دیوار. حاال اگر 
بچه ام از نردبام ســقوط کند و اتفاق ناگوارى بیافتد چه 
کســى مى خواهد جوابم را بدهد؟!» یکى دیگر از اهالى 
مى گوید: «من خانه را سال 71 خریدم و همه اسناد قانونى 
آن موجود است. حاال یک نفر مدعى شده که شهردارى 
پول او را نداده است و باحکم قاضى جلوى دِر خانه هاى 
ما دیوار کشــیده اند! هفت شــهردار تاکنون اوراق ما را 
تأیید کرده اند. همسرم بیمار اســت و داخل خانه حبس 
شده است. شهردارى مى گوید از ما شکایت کنید آخر ما 

دردمان را به که بگوییم.»

با آنکه فرش هاى پهن شــده در مسجد جامع سنندج 
نظر هر بیننده  را که به آن وارد مى شــود به خود جلب 
مى کند اما معاون صنایع دســتى کردستان مى گوید: 
فرش هاى صد ساله اى که پیش از این در مسجد پهن 
بودند، جذابیت دیگرى داشتند که در حال حاضر آنها را 

جمع کرده اند.
مسجد داراالحسان سنندج که به «مسجد جامع» نیز 
شهرت دارد، به دستور امان ا... خان اردالن والى بزرگ 
کردستان در ســال 1228 هجرى، در زمان حکومت 

فتحعلى  شاه قاجار احداث شده است.
ســعید نظرى، معاون فعلى صنایع دستى کردستان 
درباره فرش هاى این مسجد به ایسنا، مى گوید: دى ماه 
سال 1388 از مسجد داراالحسان سنندج دیدن کردم و 
عکس هایى هم از فرش هاى داخل آن گرفتم. بعد از 
این بازدید به اداره اوقاف که مالکیت این مسجد را دارد، 
نامه  نوشتم و درخواست کردم با توجه به اینکه برخى از 
فرش هاى موجود در مســجد قدمت صد ساله دارند و 
نمادى از فرهنگ استان کردستان محسوب مى شوند، 
آنها را حفظ کنند و از طرفى چون گردشگران داخلى و 
خارجى از این مسجد دیدن مى کنند و مى توانند روى این 
فرش ها راه بروند به نوعى آنجا به موزه زنده فرش تبدیل 
شود اما تاکنون هیچ پاسخى از اوقاف دریافت نکردم. 
هنوز یکسال از ارسال نامه من به اوقاف نگذشته بود که 
بیشتر فرش هاى قدیمى مسجد جمع  شدند و کسى از 

سرنوشت آنها خبر ندارد. 

کسى از فرش هاى
 100 ساله خبر دارد؟!

مقابل خانه هاى اهالى یک کوچه در مشکین شهر دیوار کشیدند!

حکم عجیب یک قاضى

وزیر اســبق آموزش و پــرورش با بیــان اینکه فردى 
که تخصصش معلمى اســت نباید به دنبال شغل دوم
 برود، گفت: جذب معلم از طریق حق التدریس بابى است 

که بسته نمى شود.
محمود فرشــیدى با بیان اینکه نداشــتن برنامه ریزى 
بلندمــدت باعث شــد که به ســمت جــذب معلمان 
حق التدریســى برویم، اظهار داشــت: مجلس سال ها 
پیش قانونــى تصویب کــرد و به کارگیــرى معلمان 
حق التدریس را ممنوع کرد اما همچنان این روند ادامه

 دارد.
وى افزود: در یک شرایط اضطرارى، عده اى به عنوان 
حق التدریس بدون ضوابط خاصى وارد آموزش و پرورش 
مى شــوند و پس از مدتى حق آب و ِگل پیدا مى کنند؛ 
گاهى ما در آموزش و پرورش اقداماتى انجام مى دهیم 

که تبعات آن را در نظر نمى گیریم.
فرشیدى بیان داشت: مثًال دوره ابتدایى به یک باره شش 
ساله شد و پیامد این تغییر، خالى شدن یک پایه از دوره 
راهنمایى بود چرا که دانش آمــوزان پایه پنجم به جاى 
آنکه به پایه اول راهنمایى بروند، به پایه ششم رفتند و 
در نتیجه این مسئله باعث شد که تعداد آموزگاران براى 
مقطع ابتدایى به شدت کم باشد و تعدادى از دبیران در 
مقطع راهنمایى، کالســى براى تدریس نداشته باشند؛ 

به عبارتى مشــکالت زیادى در حوزه نیروى انســانى 
پدید آمد.

وزیر اسبق آموزش و پرورش با بیان اینکه نگاه نادرستى 
به شــغل معلمى وجود دارد، اضافه کــرد: برخى فکر 
مى کنند تدریس در مقاطع پایین تر و آموزگارى آسان تر 
است و هرکسى به صرف یک لیسانس مى تواند در آن 
مقطع تدریس کند؛ در واقع نگاه غیرتخصصى به شغل 
معلمى و نشــناختن زوایا و اهمیت آن باعث شده است 
تا جذب افراد از طرق غیر دانشــگاه فرهنگیان افزایش

 یابد.
وى ادامه داد: آیا این  اتفاق مى افتد که فردى به صرف 
داشــتن تجربه یا تحصیالت مرتبط، قاضى یا پزشک 
در مناطق محروم شــود؟ اما متأســفانه د ر کشــور ما 
روان و آینده دانش آموزان کمتر از سالمت ظاهرى آنها 

اهمیت دارد.
فرشیدى تصریح کرد: کسى که تخصصش معلمى است 
نباید به دنبال شغل دوم برود و دستگاه آموزش و پرورش 
باید برنامه ریزى براى معلمان داشته باشد و براى مناطق 
محروم هم قائل شدن تسهیالت ویژه باعث مى شود تا 
معلمان به رفتن و کار در آن مناطق عالقه مند شــوند و 
نیاز به حق التدریس و جــذب بدون ضابطه آنها کاهش

 یابد.

دیوار هاى تمیز اولویتم نیست

معلم نباید دنبال شغل دوم برود
انتقادات وزیر اسبق آموزش و پرورش از شرایط فعلى حاکم بر این وزارتخانه

رئیس کمیته مشــارکت هاى مردمى، اســکان و 
تغذیه ســتاد اربعین گفت: در طول 20 روز فعالیت 
موکب هاى ایرانى، روزانه در هر وعده دو میلیون و 
در طول این ایام 120 میلیون پرس غذا تقدیم زائران 

اربعین خواهد شد.
حسن پالرك با بیان اینکه تعداد زائران ایرانى مراسم 
اربعین حسینى در سال گذشــته حدود دو میلیون و 
600 هزار نفر بود، گفت: طبق پیش بینى ها امسال 
حدود سه میلیون نفر از کشورمان در مراسم اربعین 
حســینى حضور مى یابند که به همین منظور نقاط 
ضعف سال هاى گذشته رفع شده و خدمات دهى نیز 

افزایش مى یابد.
پالرك افزود: امسال از تجارب سال هاى قبل به طور 
کامل بهره گرفته ایم که تمامى برنامه ریزى ها و رفع 
ایرادات نیز انجام شده است؛ بنابر تمهیدات اندیشیده 
شده موضوع تغذیه و اسکان به همراه سایر خدمات 
از ســوى موکب ها و خادمان اهل بیت(ع) صورت 

مى گیرد.
وى به موضوع تغذیه و اســکان زائران اشاره کرد و 
گفت: در طول 20 روز، روزانه در هر وعده دو میلیون 
پرس غذا تقدیم زائران اربعین حســینى خواهد شد 
که در جمع هر روز شش میلیون پرس غذا از سوى 

موکب هاى ایرانى به زائران داده مى شود.
رئیس کمیته مشارکت هاى مردمى، اسکان و تغذیه 
ســتاد اربعین حســینى(ع) ادامه داد: بیش از یک 
میلیون و 500 هزار نفر از زائران اربعین حسینى نیز 
هر شــبانه روز در موکب هاى ایرانى واقع در مبادى 
ورودى مرزها و شهرهاى کربال، نجف، کاظمین و 

سامرا اسکان مى یابند.
 وى همچنین به اسکان زائران در منازل مردم خوب 
عراق اشاره کرد و گفت: امسال بالغ بر 200 هزار نفر 
در خانه هاى مردم مهمان دوست عراق در شهرهاى 
کربال، نجف و کاظمین ساکن مى شوند که براى این 
منظور نیز افرادى براى هدایت زائران در نظر گرفته 
شده اند؛ این برنامه ریزى نیز به مودت و دوستى بیشتر 

بین دو ملت کمک خواهد کرد.

ارزیابى کارشناسان اتحادیه بین  المللى حفاظت طبیعت 
از جنگل هاى ارسباران براى بررسى سایت  هاى طبیعى 

این منطقه حفاظت  شده و ثبت جهانى آن آغاز شد.
محمدحســن طالبیان، معاون میراث فرهنگى سازمان 
میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشگرى گفت: دو 
ارزیاب اتحادیه بین المللــى حفاظت از طبیعت در طول 
اقامت یک هفته اى خود در منطقه از جنگل هاى آینالو، 
عاشقلو، پارك جنگلى مکیدى، زیستگاه هاى اکولوژیک، 
ایستگاه پرورش گوزن قرمز، مرکز میراث جهانى وینق 
و پارك ملى تازه کند، منطقه آنزا، زیســتگاه شاه حیدر، 

جنگل هاى سرو بازدید خواهند کرد.
طالبیان افزود: کارشناسان در این سفر، عرصه پیشنهادى 
به یونسکو و خطوط عرصه و حریم مرز ها را بررسى کرده 
و دیدار هایى نیز با مردم محلى و مدیران دولتى خواهند 

داشت.
طالبیان گفت: حضور این ارزیابان در این منطقه بخشى از 
فرآیند پرونده است که پس از اتمام بازدیدها، گزارش آن 
به اتحادیه بین المللى حفاظت از طبیعت ارسال مى شود.

وى خاطرنشــان کرد: نتیجه این گزارش ها فروردین و 
اردیبهشت سال 97 به یونسکو ارائه مى شود تا در چهل 
و دومین اجالس تیرماه سال آینده، این پرونده به عنوان 
دومین میراث طبیعى ایران پس از تأیید اعضاى یونسکو 

به ثبت جهانى برسد.
جنگل هاى ارسباران با احتساب عرصه و حریم ها بیش از 
160 هزار هکتار وسعت دارد و در شمال استان آذربایجان 
شــرقى قرار گرفته اســت و صرف نظــر از جاذبه هاى 
شــکارگاهى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى به دلیل 
وجود گونه هاى گیاهى و جانورى کمیاب، چشم انداز هاى 
بکر و وسیع و شــکنندگى و آسیب پذیرى باالى خود در 
سال 1، 3، 5، 2  شمســى ابتدا به عنوان منطقه ممنوعه 
و سپس منطقه حفاظت شــده تحت حفاظت و نظارت 

اعالم شد.
منطقه حفاظت شده ارسباران در مردادماه 93 به شماره 

204 در فهرست میراث طبیعى کشور ثبت شده است.

آغاز ارزیابى جنگل  هاى ارسباران براى ثبت جهانى

توزیع روزى
 6 میلیون پرس غذا
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افزایش 80 درصدى تولید کلزا 
در استان 

کارشـناس دانه هاى روغنى سـازمان جهاد کشاورزى 
استان اصفهان گفت: در سال جارى شاهد تولید بیش از 
هزار و 200 ُتن کلزا و افزایـش بیش از 80 درصدى این 

محصول نسبت به سال گذشته بودیم.
 کیوان بنى اسدى در ارتباط با کشت کلزا در سطح استان 
اظهار داشت: در سال جارى شـاهد افزایش سه برابرى 
سطح زیر کشت کلزا نسبت به سـال گذشته بودیم، اما 
متأسفانه به دلیل سرمازدگى و وجود علف هاى هرز پهن 
برگ، با حذف حدود 600 هکتار مزارع از چرخه تولید کلزا 

روبه رو شدیم.
وى ادامه داد: امسال شاهد تولید بیش از هزار و 200 تن 
کلزا و افزایش بیش از 80 درصدى این محصول نسبت 

به سال گذشته بودیم. 

نگهدارى 6000 میلیارد تومان 
طال در خانه  اصفهانى ها

رئیس پلیس آگاهى استان اصفهان گفت: برآورد شده که 
نزدیک به شش هزار میلیارد تومان طال و جواهر فقط در 

خانه هاى شهر اصفهان نگهدارى مى شود.
سرهنگ ستارخسـروى با بیان اینکه در یک سرقت از 
یک خانه تنها دومیلیارد تومان طال و پول سـرقت شده 
بود، افزود: این حجم از طالى خانگـى انگیزه اى براى 

سرقت است.
وى گفت: توصیه پلیس به مردم این است که طالهاى 

خود را در صندوق امانات بانک ها نگهدارى کنند.

وزش باد به نسبت شدید 
در استان 

رئیس اداره پیش بینى هواشناسى استان اصفهان از وزش 
باد به نسبت شدید در بیشتر نقاط استان به ویژه نواحى 

شمالى تا دو روز آینده خبر داد.
حسن خدابخش افزود: با گذر امواج ناپایدار از بخش هاى 
شمالى تا سه شنبه هفته جارى(فردا)، گاهى وزش باد به 
نسبت شدید در اکثر نقاط و باد شدید در پاره اى از مناطق 

استان پیش بینى مى شود.
وى براى روز دوشنبه(امروز)آسمان را صاف تا قسمتى 

ابرى، گاهى وزش باد به نسبت شدید پیش بینى کرد.

تفاهمنامه دانشگاه هاى  
کاشان و بابل عراق

تفاهمنامه علمى، آموزشى و فرهنگى بین دانشگاه هاى 
کاشان و بابل عراق به امضا رسید.

مدیر دفتر همکارى هاى علمى و بین المللى دانشـگاه 
کاشان گفت: این تفاهمنامه علمى و آموزشى در قالب 11 
بند به امضاى معاون آموزشى دانشگاه کاشان و معاون 

آموزشى دانشگاه بابل عراق رسید.
مهدى دشـت بزرگـى، تبـادل دانشـجوى تحصیالت 
تکمیلـى در تمـام رشـته هـاى دانشـگاهى، اجـراى
 پژوهش هاى مشـترك، برگزارى کنفرانس، سمینار و 
کارگاه هاى مشترك را از مفاد این تفاهمنامه عنوان کرد 
و افزود: با امضاى این تفاهمنامـه زمینه تبادل علمى و 

آموزشى دو دانشگاه فراهم شده است.

پلمب 330چاه غیرمجاز 
در استان 

امسـال بیش از 330چـاه غیرمجاز در اسـتان اصفهان 
مسدود و پلمب شد.

مدیرعامل شرکت سهامى آب منطقه اى استان اصفهان 
گفـت: از ابتداى امسـال تاکنـون، با همـکارى نیروى 
انتظامى و مسئوالن قضائى استان 196دستگاه حفارى 

غیرمجاز نیز کشف و جمع آورى شده است.
مسـعود میرمحمـد صادقى بـا بیـان اینکه دربازرسـى 
کارشناسـان این اداره از حفـر 215مورد چـاه غیرمجاز 
جلوگیرى شـده اسـت، افزود: تاکنون هزار و 440نفر از 
صاحبان حفر چاه هاى غیرمجاز در استان نیز اخطار در 
یافت کرده اند. وى به جلوگیرى از اضافه برداشـت  11 
چاه مجاز این استان نیز اشـاره کرد وگفت: در این مدت 
دو هزار و 79پروانه مصرف بهینه حجمى آب کشاورزى 

نیز صادر شده است.

معاون بهره ورى و اقتصادى اداره کل اوقاف و امور خیریه 
استان اصفهان گفت: از ابتداى امسال تاکنون 16 هزار و 
825 متر مربع پروژه عمرانى با اعتبارى بالغ بر 12 میلیارد 
و 755 میلیون تومان در بقاع متبرکه و موقوفات استان 

اصفهان اجرا شده و به بهره بردارى رسیده است.
امیر حسین اسماعیلى پور اظهار داشــت: این پروژه ها 
شامل ایجاد زائرســرا، درمانگاه، تزیینات، ساخت رواق، 
گنبد، واحدهاى تجارى و مسکونى،کاشى کارى و... بوده 
است که به مساحت 16 هزار و 825 متر مربع و با اعتبارى 

بالغ بر 12 میلیارد و 755 میلیون تومان اجرا شده است.
وى بیان داشــت: تکمیل عملیات تزیینات بقعه عالمه 

مجلســى، تکمیل مجتمع تجارى- خدماتى مدح خان 
اصفهانى، تکمیل عملیات نازك کارى رواق امام خامنه اى 
امامزاده شــاهرضا(ع) و ... از جمله پروژه هاى عمرانى 
اســت که از ابتداى ســال جارى تا کنون اجرا شده و به 

بهره بردارى رسیده است.
اسماعیلى پور تصریح کرد: همچنین 126 هزار متر مربع 
پروژه عمرانى نیز در 25 شهرستان استان و در جوار حرم 
مطهر 127 امامزاده عظیم الشأن با اعتبار اولیه 38 میلیارد 
تومان از محل اعتبــارات داخلى و کمک هاى خّیران در 
حال اجراست که تا پایان سال جارى نیز 20 درصد از این 

پروژه ها به بهره بردارى مى رسد.

 معاون حمایت و سالمت خانواده کمیته امداد امام خمینى 
(ره)اســتان اصفهان گفت: دو هــزار و 310 بیمار خاص و 
صعب العالج از ابتداى امسال تاکنون از حمایت هاى کمیته 

امداد استان اصفهان بهره مند شده اند.
جالل یزدانى با اشاره به اینکه بخشى از اعتبارات و کمک هاى 
مردمى به کمیته امداد براى بخش بهداشت و  درمان هزینه 
مى شود، اظهار داشــت: ارائه خدمات درمانى به مددجویان 
در سرفصل هاى مختلفى ازجمله پرداخت هزینه هاى دارو، 
خدمات تشــخیصى، بسترى، دندانپزشــکى، آزمایشگاه، 
نگهدارى بیماران و کمک به ارتقاى شاخص هاى بهداشتى 
نیازمندان و خدمات درمانى بیماران خاص انجام مى شود. 

وى با اشاره به اینکه بیش از  508 میلیون تومان صرف هزینه 
درمان بیماران خاص و صعب العالج شده است، ابراز داشت: 
هم اکنون بیش از دو هزار و 310 بیمار خاص و صعب العالج از 
مزایاى درمانى کمیته امداد بهره مند مى شوند. معاون حمایت 
و ســالمت خانواده کمیته امداد اســتان اصفهان با اشاره 
به اینکه در سال گذشــته بیش از 25میلیارد تومان صرف 
خدمات درمانى بهداشتى مددجویان بیمار تحت حمایت شده 
است، افزود: این هزینه در سرفصل هاى مختلف ازجمله رفع 
سوءتغذیه کودکان کمتر از پنج سال، ارائه خدمات بهداشتى، 
خدمات درمانى ویژه، بهداشــت و بیمــه تأمین اجتماعى 

پرداخت شده است.

افتتاح16هزار متر مربع 
پروژه عمرانى در بقاع متبرکه 

حمایت کمیته امداد از 
2300بیمار خاص

آزاده بیگى
رئیس شــوراى اسالمى شــهر ســده لنجان در مورد 
برنامه هاى آینده مدیریت شــهرى در این شــهر بیان 
کرد: ایجاد درآمد پایدار، پایان شهرفروشــى، توجه به 
مبلمان شهرى، توجه به مسائل بهداشتى مردم، توزیع 
عادالنه امکانات سطح شهر، جذب سرمایه گذار، توجه 
به فضاى سبز شــهر و مراکز تفریحى و اصالح ساختار 
و توجه به مســائل فرهنگى و آموزشــى از مهمترین 
برنامه هاى پیش روى مدیریت شهرى در سده لنجان

است.
حمیدرضــا ادیبى، مهمترین مشــکل شــهرى را در 
حوزه درآمد پایدار و مســائل بهداشــتى عنوان کرد و 
گفت: شــهر ما از یک طرف نزدیــک تصفیه خانه بابا 

شــیخعلى و از طرفى دیگــر تصفیه خانه یزد اســت و 
با وجود این، درصــدى از آب مصرفى مردم شــهر در 
تابستان آب چاه اســت که این حق مردم را ضایع کرده 

و باید بگویم استفاده از آب آشامیدنى سالم، حق مردم 
ماست.

وى در ادامه اظهار داشــت: امروزه با توجه به اســتانى 
شدن عوارض کارخانه ها، درآمد شهردارى ها به شدت 
تحت تأثیر قرار گرفته است به طورى که براى پرداخت 
هزینه ها با مشــکل مواجه اند. لذا بایســتى شوراها و 
مدیریت شــهرى درصدد ایجاد درآمد پایدار براى شهر 

باشند.
رئیس شوراى اسالمى شهر سده لنجان افزود: از راه هاى 
کسب درآمد پایدار شــهر، فروش امالك و دارایى هاى 
شهر براى جبران کمبود نقدینگى در شهردارى بوده که 
شوراى پنجم بر آن است راه هایى را به منظور جلوگیرى 

از فروش بى رویه امالك پیدا کند.

نصف جهان  رئیس شوراى اسالمى شهر درچه گفت: با توجه به بافت کشاورزى 
درچه و مجاورت با کالنشهر اصفهان و عبور زاینده رود از وسط شهر، مهمترین 
موضوع مدیریت شهرى آینده سرمایه گذارى در امور رفاهى، فرهنگى، ورزشى 
و گردشگرى و جلب سرمایه گذار در پروژه هاى شهردارى با روش هاى مشارکت 

مردمى است.
مهدى ابراهیمى  در گفتگــوى اختصاصى با نصف جهان در مورد چشــم انداز 

1400 شهر درچه بیان کرد: مهمترین مشکل فعلى شهر درچه در حوزه حمل و 
نقل مربوط به گره کور ترافیک ناشى از ترانزیت بلوار آیت ا... درچه اى، بلوار امام 
خمینى (ره) و چهارراه شهید مطهرى اســت که راه حل اساسى آن اجراى رینگ 

چهارم شهر اصفهان است.
وى در ادامه با اشاره به حوزه عمران و شهرسازى، اظهار داشت: در حوزه عمرانى، 
آزادسازى زمین ها و ساختمان هاى واقع در مسیر طرح ها از جمله موضوعات مهم 
است. همچنین طوالنى بودن مسیر پاســخگویى به استعالمات از شهردارى و 
صدور پروانه ساختمانى، تکمیل پروژه هاى نیمه تمام، تهیه و تصویب طرح هاى 
تفصیلى، عدم درآمدهاى پایدار و حفظ و توسعه فضاى سبز در حاشیه زاینده رود 
به علت شنى و ماسه اى بودن زمین در دوره کم آبى نیز از جمله موارد مورد توجه

 است.

دبیر اجرایى نظام صنفى کشاورزان اصفهان با اشاره به 
اینکه وضعیت تحویل حقابه ها باید در جلســه شوراى 
هماهنگى آبریز زاینده رود باید مشــخص شود، گفت: 
هنوز زمان بازگشــایى زاینده رود و میزان آب تحویلى 
براى کشت پاییزه کشاورزان شــرق اصفهان نامعلوم 

است.
اسفندیار امینى در گفتگو با ایمنا پیرامون آخرین وضعیت 
رودخانه زاینده رود و تحویل حقابه کشــاورزان شرق 
اصفهان، اظهار داشت: متأســفانه در حال حاضر کسى 
پاســخگوى تحویل حقابه کشــاورزان شرق نیست و 
اعالم مى شود که امســال میزان ذخیره سد زاینده رود 
بسیار کم است، اما در این شرایط حقابه مردم اصفهان 
به مصرف اســتان هاى چهارمحال و بختیارى، یزد و 

همچنین صنعت مى رسد.
وى با تأکید بر اینکه هیچکس نمى تواند به کشاورزان 
آب را در موعد کشت تحویل ندهد، تصریح کرد: طى چند 
سال گذشته در شوراى هماهنگى آبریز زاینده رود سهم 
و حقابه هاى بخش هاى مختلف از زاینده رود حتى در 

سال هاى کم آبى مشخص شده است.
به گفته دبیر اجرایى نظام صنفى کشــاورزان اصفهان، 
هر ساله کشــاورزان بخشى از کســرى آب را از محل 
جیره بنــدى آب تأمین مى کردند اما امســال به دلیل 

برداشت هاى بى رویه از آب هاى زیرزمینى و خشکى 
طوالنى مــدت زاینــده رود، چاه ها دیگــر آبى براى 
کشاورزان ندارند.وى با بیان اینکه هنوز زمان بازگشایى 
زاینده رود و میزان آب تحویلى براى کشت پاییزه معلوم 
نیست، گفت: مشــخص نبودن زمان و مقدار آب براى 

کشت پاییزه سبب سردرگمى کشاورزان شده است.
امینى همچنین تصریح کرد: قرار است به زودى جلسه 
شوراى هماهنگى آبریز زاینده رود در تهران برگزار شود 
که در آن نشست وضعیت حقابه ها و شرایط تحویل آنها 

براى سال آبى 96 مشخص خواهد شد.
وى گفت: کشــاورزان اعالم کرده اند کــه اگر زمان 
بازگشایى زاینده رود تا ابتداى آبان ماه مشخص نشود، 
خود نسبت به این موضوع واکنش مى دهند که این نیز 

تبعات اجتماعى را به همراه خواهد داشت.
دبیر اجرایى نظام صنفى کشاورزان اصفهان در پاسخ به 
این سئوال که مشخص نشدن وزیر نیرو آیا در برگزارى 
یا عدم برگزارى جلسه شوراى هماهنگى آبریز حوضه 
زاینده رود تأثیرى دارد یا خیر، بیان داشت: در حال حاضر 
سرپرست وزارت نیرو تمام مسئولیت هاى وزارتخانه را 
برعهده دارد، از سوى دیگر در این جلسه وزیر نیرو تنها 
یک رأى دارد و بقیه رأى هــا از بخش هاى مختلف در 

اتخاذ تصمیمات این نشست دخیل است.

رئیس اتحادیه فروشــندگان گوشــت قرمز اصفهان 
گفت: اکنون به دلیل گرانى آذوقه و خشکســالى هاى 
متوالى، تنها 30 تا 40 درصد گاو هاى مولد و ســبک در 

کشتارگاه هاى استان اصفهان ذبح مى شود.
رضا انصارى دربــاره موضوع ذبح دام هــاى مولد در 
کشــتارگاه هاى اصفهان اظهار داشت: در این زمینه به 
صورت کتبى و شفاهى به تمام ارگان ها اطالع داده ایم، 
اما تاکنــون هیچکدام از ســازمان هاى مرتبط جوابگو 
نبوده و حتى درصدد پیشــنهاد راهکار و اقدامى اساسى 

نبوده اند.
وى ادامه داد: سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان 
هم در جریــان تمام امور اتحادیه ها و کشــتارگاه هاى 
استان اســت، اما متأســفانه تاکنون هیچگونه اقدامى 

انجام نشده است.
رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت قرمز اصفهان افزود: 

به تمام ارگان هاى مرتبط اطــالع دادیم که در آینده با 
معضالتى مواجه نشویم، هر طور سیاست اجازه مى دهد 

خود آنها اقدام مى کنند.
وى با انتقاد از اینکه اکنون 30 تــا 40 درصد گاو هاى 
مولد و ســبک در کشتارگاه هاى اســتان اصفهان ذبح 
مى شــود، گفت: ذبح این گاو ها طى سال هاى متوالى 
در کشــتارگاه هاى استان انجام مى شــود و چنانچه با 
همت مســئوالن مرتبط فقط 5 درصد آنها براى کشتار 
ذبح شــود، کمبود دام زنــده اصفهان جبــران خواهد 

شد.
انصارى اضافه کرد: اکنون دام هاى ســبک و کوچک 
براى ذبح به کشتارگاه هاى استان اصفهان هم ارسال 
مى شود که طى دو سال نگهدارى و پرورش آنها مى توان 

جوابگوى کمبود دام زنده استان بود.
وى افزود: در کشــورهاى اســترالیا و نیوزلند ذبح دام 

زنده سبک در کشــتارگاه ها ممنوع است اما این امر در 
کشتارگاه هاى ما به راحتى و بدون آینده نگرى اجرایى 

مى شود.
وى با تأکید بر اینکه دام هاى مولد در کشــتارگاه هاى 
اســتان اصفهان با قیمت 29 تا 30 هــزار تومان ذبح 
مى شوند، اظهار داشت: بســیارى از دامداران به دلیل 
خشکســالى و گرانى آذوقه و علوفه، گاو هاى مولد خود 
را براى کشــتار مى برند و دیگر گاو ماده و شــیردهى 
جایگزین آنها نخواهد شد و مشکل از شرایط فعلى بدتر 

هم مى شود.
انصارى همچنین با اشــاره به افزایــش چند درصدى 
نرخ غذاى دام سنگین و سبک طى سال جارى، افزود: 
اکنون نرخ یک کیلو گرم علوفه هزار و 200تا هزار و 500 
تومان براى دامداران به فروش مى رسد که براى آنها به 

هیچ وجه به صرفه نیست.

دبیر نظام صنفى کشاورزان اصفهان با اشاره به  نامعلوم بودن اختصاص آب به کشت پاییزه مطرح کرد

استفاده از آب آشامیدنى سالم، حق مردم سده لنجان استهشدار درباره زمان باز شدن زاینده رود

به دلیل گرانى آذوقه وعلوفه دراستان، دامداران گاو هاى مولد خود را براى کشتار مى برند

به زودى گاو شیرده در اصفهان نداریم

رئیس شوراى شهر سده لنجان خبر داد

مهمترین موضوع در درچه
سرمایه گذارى در پروژه هاى 

شهردارى است

 عضو کمسیســون تجارت اتاق بازرگانى، صنایع، 
معادن و کشاورزى اصفهان گفت: قطار پرسرعت 
اصفهان- تهران در بیش از 15 سال، تنها 15 درصد 

پیشرفت داشته است.
مسعود گلشــیرازى اظهار داشــت: به دلیل عدم 
نگاه فراحوزه اى مســئوالن اســتان به مســئله 
زیرســاخت گردشــگرى، امروز شــاهدیم طرح 
رونمایــى از برند اصفهان که بیش از چهار ســال 
کار کارشناســى روى آن صورت گرفته، بر زمین 
مانده است و قطار پرسرعت اصفهان - تهران هم 
در بیش از 15 سال، زیر 15 درصد پیشرفت داشته

 است.
وى با اشــاره بــه اینکــه برنــد اصفهــان قرار 
بــود در اردیبهشــت مــاه امســال و همزمــان 
با هفته اصفهان رونمایى شــود، بیان داشــت: با 
گذشــت هفت مــاه از ســال جــارى، همچنان 
مســئوالن به اجماع کلى براى رونمایــى از برند 

نرسیده اند.
این عضو اتاق بازرگانى اصفهان تصریح کرد: برند 
شــهرى یا همان برند اصفهان که برگرفته از تمام 
رفتارهاى اجتماعى، فرهنگى، اقتصادى این شهر 
اســت براى بازارهاى فعال حوزه گردشگرى الزم 

و ضرورى است.

گلشــیرازى با بیان اینکــه مســئوالن باید نگاه 
اقتصادى به حوزه گردشــگرى داشته باشند، ادامه 
داد: امروز نیاز اســت که حوزه گردشگرى بیش از 

گذشته مورد توجه مسئوالن استان قرار گیرد.
وى با اظهار اینکه الزم اســت تمام دستگاه ها در 
حوزه گردشگرى ورود پیدا کنند، گفت: مسئوالن 
باید قبل از اینکه دیر شود، براى حل مشکل بیکارى 
به طور جد وارد حوزه گردشگرى شوند و زیرساخت 
هاى الزم این حوزه را فراهم سازند و در صورتى که 
دیر ورود یابند، دیگر زمان کافى ندارند که با تأمل 
و تدبر و نــگاه همه جانبه زیرســاخت ها را فراهم

 کنند.

پیشرفت 15 درصدى 
قطار اصفهان- تهران طى 15 سال

بالندگى اقتصاد آب با واقعى شدن قیمت
 مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــالب اســتان 
اصفهان گفت: اســتفاده از تکنولوژى هاى نوین، 
بهره گیــرى از ظرفیت مدیریت کارآمد، اســتفاده 
بهینــه از ظرفیت هــاى داخلى در بخــش تأمین 
تجهیــزات و خدمــات از جمله عواملى هســتند 
که مســیر رشــد صنعت آب و فاضالب را هموار

 مى سازد.
هاشم امینى، واقعى شدن قیمت آب و محلى شدن 
تعرفه هــاى آب و فاضــالب را از عوامل مهم در 
بالندگى اقتصاد آب و فاضالب برشمرد و بیان داشت: 
اتخاذ تصمیم درخصوص کســرى بودجه ناشى از 
تخفیفات، محدود کردن نرخ تخفیف براى کاربرهاى 

مشمول موضوع نظیر کاربرى هاى مذهبى ازجمله 
مواردى هســتند که مى تواند موجب شــکوفایى 

اقتصاد آب شود.
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کشف یک محموله میلیاردى 
قاچاق لوازم خانگى 

رئیس پلیـس آگاهى اسـتان اصفهان از کشـف یک 
محموله لوازم خانگـى به ارزش یک میلیـارد و 500 
میلیـون ریـال و دسـتگیرى یـک قاچاقچـى خبـر

 داد.
سرهنگ ستار خسروى اظهارداشـت: مأموران اداره 
مبارزه با قاچاق کاالى پلیس آگاهى اصفهان، مطلع 
شدند فردى اقدام به دپوى یک محموله لوازم خانگى 
خارجى در انبارى کرده که بررسى موضوع به صورت 

ویژه در دستور کار قرار گرفت.
وى افزود: مأموران پس از اطمینان از صحت موضوع 
و هماهنگى با مقام قضائى، به محل اعزام شـدند که 
در بازرسى از آنجا 67 دستگاه یخچال، فریزر، ماشین 
لباسشـویى و ظرفشـویى، جاروبرقـى، مایکروفـر، 
16 دسـتگاه LED و 83 تخته پتوى خارجى کشـف

 شد.
رئیس پلیس آگاهى اصفهان با اشـاره به اینکه مالک 
کاالها مدارك مربوط بـه گمرکى را ارائـه نداد، بیان 
داشت: در این رابطه یک نفر دستگیر و پس از تشکیل 

پرونده به مراجع قضائى تحویل داده شد.
وى اظهار داشت: ارزش کاالهاى کشف شده توسط 
کارشناسان مربوطه یک میلیارد و 500 میلیون ریال 

اعالم شده است . 

 آغازعملیات اجرایى 
آزاد راه اصفهان - شیراز 

مدیـرکل راه و شهرسـازى اسـتان اصفهـان از آغاز 
عملیات اجرایى احـداث آزادراه اصفهان - شـیراز در 

محدوده استان اصفهان تا دو هفته آینده خبر داد.
حجت ا... غالمى اظهار داشـت: هیئت دولت مصوبه 
آغاز عملیات اجرایى این طرح در استان اصفهان را تا 
دو هفته آینده صادر مى کند و پس از آن، قطعه آزاد راه 
اصفهان - شیراز در محدوده استان اصفهان با هزینه 
650 میلیارد تومان و با مشارکت 70 درصدى بخش 

خصوصى آغاز مى شود. 
وى اضافـه کـرد: محـدوده ایـن آزاد راه در اسـتان 
اصفهان، حد فاصل سـه راه مبارکـه (30 کیلومترى 
جنوب اصفهان) و شهر ایزدخواست (141 کیلومترى 
جنوب اصفهان) به طول 116 کیلومتر اسـت و باعث 
مى شود که فاصله این دو نقطه نسبت به مسیر فعلى 

حدود 10 کیلومتر کاهش یابد.

سقوط بانوى 30 ساله 
از کوه صفه 

سـخنگوى سـازمان آتش نشـانى و خدمـات ایمنى 
شـهردارى اصفهان گفت: بعدازظهرشنبه بانوى 30 
سـاله اى از ارتفاع حدود 100 متر در کوه صفه سقوط 

کرد که در همان لحظه جان خود را از دست داد.
محمد شریعتى اظهار داشت: حادثه مذکور سقوط یک 
بانوى 30 ساله در مسیر 5 رمضان کوه صفه بود که در 

لحظه اولیه منجر مرگ او شد.
وى بیان داشـت: بـا توجه بـه موقعیت جسـد؛ گروه 
تخصصى امـداد و نجـات در ارتفـاع و کوهسـتان با 
رعایـت مـوارد ایمنـى و ثابت کردن جسـد بـر روى 
برانکارد با استفاده از تجهیزات تخصصى عملیات در 
ارتفاع، انتقال وى به پایین کوه را پس از دو ساعت با 
موفقیت انجام دادند و جسد وى  تحویل عوامل نیروى 

انتظامى حاضر در محل شد.
سـخنگوى سـازمان آتش نشـانى و خدمـات ایمنى 
شهردارى اصفهان گفت: علت حادثه توسط پزشکى 
قانونى و کارشناسان نیروى انتظامى در دست بررسى

 است.

بازار غاز ثبت ملى مى شود
مدیر کل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى 
اسـتان اصفهان خبر از تهیه پرونده بازار تاریخى غاز 
اصفهان براى ارائه به شـوراى ملى ثبت آثار تاریخى 

کشور داد.
فریدون اللهیارى در رابطه با شواهد تاریخى این بازار 
تصریح کرد: این بازار براى اولین بار در دوره سلجوقیه 
بنا شـده و در طول دوره هاى مختلف گسترش یافته 

است. 

خبر

رئیس سازمان حج و زیارت استان اصفهان از ثبت نام 18 
هزار و 500 نفر از اســتان اصفهان در سامانه «سماح» 

براى شرکت در مراسم اربعین امسال خبر داد.
عالمعلى زاهــدى با بیان اینکه دفتر موقت کنســولى 
عراق در اصفهان از 12 مهرماه امسال در اصفهان دایر 
شده است، افزود: تاکنون ویزاى ده هزار نفر از ثبت نام 
کنندگان در سامانه ســماح، صادر و تحویل متقاضیان 

شده است.
وى ادامه داد: ســال گذشــته  85 هزار نفر از اســتان 
اصفهان در سامانه ســماح ثبت نام و در مراسم اربعین 
شرکت کردند و امســال نیز پیش بینى  مى کنیم تعداد 

ثبت نام کنندگان نســبت به ســال گذشــته افزایش
 پیدا کند.

وى تصریح کــرد: از شــهروندان درخواســت داریم 
بــراى ثبت نام و اعزام بــه کربال، تنها بــه دفاتر مجاز 
و تحت پوشــش ســازمان حج و زیارت مراجعه کنند، 
زیرا دفاتر غیرمجاز، فاقد هر نوع بیمه هســتند که این 
مسئله مى تواند مشــکالتى را براى شهروندان به وجود

 آورد.
وى تصریح کرد: اکنون 200 دفتر زیارتى وابســته به 
سازمان حج و زیارت در اســتان اصفهان دایر است که 

مجوز الزم را براى فعالیت دارند.

معاون حمــل و نقــل و ترافیک شــهردارى اصفهان 
گفت: در حال حاضر میانگین عمر ناوگان اتوبوســرانى 
در اصفهان 8/5ســال اســت و از مرز بحران گذشته 
اســت، چراکه ســن اســقاط اتوبوس هشــت سال

 است.
علیرضا صلواتى اظهار داشت: در ســال گذشته دولت 
سقف اعتبار براى نوسازى ناوگان حمل و نقل عمومى 
در کالنشهرها را دو هزار و 200 میلیارد تومان اعالم کرد 

اما این اعتبار عمًال محقق نشد.
وى بیان داشــت: ایده آل عمر ناوگان اتوبوسرانى سه 
سال است ولى در برنامه 1400 مقرر شده تا سن ناوگان 

اتوبوسرانى به پنج سال برسد.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان تأکید 
کرد: در حال حاضر از هزار و 260 اتوبوس شهر اصفهان، 
600 اتوبوس با عمر باالى ده سال در ناوگان اتوبوسرانى 
شهر اصفهان وجود دارد، یعنى نیمى از اتوبوس ها باالى 

ده سال سن دارند و باید از رده خارج شوند.
صلواتى یــادآور شــد: مراجعــات مکــرر رانندگان 
اتوبوس هاى اصفهان بــه تعمیرگاه در روز باعث به هم 
ریختن سرفاصله ها مى شود و سرفاصله 20 دقیقه اى به 

عمر ناوگان اتوبوسرانى40 دقیقه افزایش خواهد یافت.
از مرز بحران گذشته است

ثبت نام 18500 نفر 
براى شرکت در مراسم اربعین

بیستمین نمایشگاه جامع صنعت ساختمان از 27 تا 
30 مهر ماه در محل نمایشگاه هاى بین المللى استان 

اصفهان برگزار خواهد شد.
این نمایشــگاه میزبان 140 مشــارکت کننده از 
استان هاى اصفهان، تهران، البرز، مرکزى، فارس، 
سمنان، خراسان رضوى، یزد، گلستان و هرمزگان و 
نمایندگان فروش کشورهاى چین، ایتالیا و آلمان 

خواهد بود. 
نمایشگاه جامع صنعت ساختمان اصفهان امسال در 
9هزارمترمربع فضاى نمایشگاهى شامل چهار سالن 
و فضاى باز، آخرین تولیدات و خدمات مشــارکت 
کنندگان خود در زمینه انواع محصوالت دکوراسیون 
داخلى خانه و آشپزخانه، سبک سازى و مقاوم سازى 
ســاختمان، مصالح  اولیه ساختمانى، بهینه سازى 
مصرف انرژى در ســاختمان، نما و پوشش هاى 
خارجى ساختمان، تجهیزات الکتریکى و مکانیکى، 
گروه هاى مرتبط علمى، آموزشــى، انجمن ها و 

نشریات را به مخاطبان ارائه مى کند.  
ایــن نمایشــگاه از ســاعت 16 تــا 22 میزبان 
متخصصــان و فعــاالن صنعــت ســاختمان و 

عالقه  مندان این حوزه خواهد بود. 

حمل و نقل ریلى در بین شیوه هاى مختلف جا به جایى 
به سبب مزایاى متعددى مانند مصرف  سوخت به میزان 
یک هفتم  حمل و نقــل جاده اى، ایمنــى 50 برابرى، 
ظرفیت جابه جایى باالتِر بار و مســافر و آلودگى کمتر 
محیط زیست، در صدر اولویت هاى حمل و نقلى کشور 

قرار گرفته است.
به گزارش فــارس، طبق محاســبات، بــراى احداث 
محورهاى مهمى مانند مسیر اصفهان-اهواز و چابهار-
سرخس، نیاز به توسعه شبکه ریلى به 25 هزار کیلومتر 
است، در حالى که شبکه فعلى درحدود 11 هزار کیلومتر 

خط ریلى دارد.
در زمان کنونى کــه راه آهن ایران درحدود 90 ســاله 
شده است، توان داخلى پاسخگوى همه مراحل توسعه 
زیرساخت ریلى مانند خط ریلى، پل و تونل است و تنها 
حلقه مفقوده خودکفایى کامل در این زمینه، تولید ریل 

داخلى است.
هر چند سابقه تالش براى داخلى کردن این محصول 
به اوایل دهه 70باز مى گردد، اما تا شــروع دهه 90به 
دلیل نبود عزم جدى در تالش مسئوالن، این اقدام به 
سرانجام مورد نظر نرسید؛ سال 93 و زمانى که به دالیل 
مختلف، تأمین ریل از خارج با مشکل جدى مواجه شده 
بود، در یک تفاهم دو طرفه بین ذوب آهن و وزارت راه 
و شهرسازى، شــرکت ذوب آهن با صرف هزینه  200 
میلیارد تومانى، اقدام به خرید و پیاده ســازى یک خط 

تولید پیشرفته آلمانى  کرد.
  روزهاى پایانى تابستان امسال بود که شرکت ذوب آهن 
اصفهان اعالم کرد: تولید انبوه 40 هزار تن ریل u33 را 
آغاز کرده است؛ همزمان با بازدید فعاالن بازار سرمایه 
از کارخانه ذوب آهن اصفهان، این خط تولید بعد از مدتى 
تأخیر و پــس از موفقیت در تولید آزمایشــى و محدوِد 
ریل U33 و UIC60، در نهایت 21  شــهریورماه، تولید 
محموله 40 هزار تنــى ریل U33 را در فــاز اول کلید

 زد.
طبق قــرارداد منعقد شــده بین ذوب آهن و شــرکت 
راه آهن جمهورى اســالمى ایران، مقرر شــده بود که 
در فــاز اول، ذوب آهن 40 هزار تن ریــل U33 به این 
شــرکت تحویل دهــد و در مرحله بعد قــرارداد خرید 
ریل UIC60 منعقد شــود. ریل U33 مناســب براى

 خطوط فرعى و ســرعت هاى کمتــر از 160 کیلومتر 
بر ســاعت اســت؛ این ریل سال هاســت کــه  براى 

ریل گذارى خطــوط راه آهن بــه دلیــل از رده خارج 
شــدن مورد اســتفاده قرار نمى گیرد، نیــاز اصلى راه  
آهن براى توســعه خطــوط اصلــى و دســتیابى به 
ســرعت 250 کیلومتر بر ســاعت، ریل UIC60 است 
که اســتاندارد پذیرفته شده در سراســر دنیا محسوب 

مى شود.
نکته مهم آن اســت که تولید انبوه ریــل U33، اصوًال 

اتفاق جدیدى محســوب نمى شــود، زیــرا پیش تر در 
ســال 87 نیز تولید انبوه این نوع ریل با موفقیت به انجام 
رســیده بود و آنچه نیاز کشــور به تولید ریل ملى عنوان

 مى شــود، در حقیقت تأمین نیاز بزرگ کشــور به ریل 
UIC60 اســت.  با این حال و با حدود11 ماه تأخیر، تولید 
ریل قدیمى در حالى آغاز مى شــود کــه این مجموعه 
همچنان مهیاى تولید انبوه ریل UIC60 نشده و همتى 

براى حل مشــکالت اندك باقیمانده را از خود نشــان
 نمى دهد. 

پیش تر در ادعایى پیش دستانه، شــرکت سهامى ذوب 
آهن اعالم کرده بود در صورت عــدم توافق با راه آهن، با 
مشتریان داخلى دیگر مانند پیمانکاران و حتى مشتریان 
خارجى وارد مذاکره خواهد شد ؛ اتفاقى که  آن هم به قرارداد 

منجر نشد.

ساسان اکبرزاده
معاون غــذا و دارو و مدیر نظــارت بر مــواد غذایى، 
آشامیدنى، آرایشى و بهداشــتى دانشگاه علوم پزشکى 
اصفهان، به مناســبت 24 مهر روز و هفته جهانى غذا 
پذیراى خبرنگاران بودند تا فعالیت هاى انجام شــده را 

تشریح کنند.
معاون غذا و دارو، ابتدا از رســانه ها خواست تا همچون 
گذشته در راســتاى اطالع رســانى و آگاهى بخشى به 
مردم جامعه تالش کنند و رســانه ها را بازوى معاونت 

غذا و دارو دانست.
دکتر عباس جعفریان دهکردى، شــعار جهانى روز غذا 
در سال جارى را تغییر آینده مهاجرت، سرمایه گذارى در 
امنیت غذایى و توسعه روستایى و شعار کشورمان را تغییر 
و اصالح الگوى تغذیه براى حفظ و ارتقاى سالمت خواند 
و گفت: ما در چند دهه گذشــته با شیوه هایى از زندگى 
مواجه شده ایم که این تغییر شیوه و الگو، همه گیر شدن 
بیمارى هاى غیرواگیر بوده که رژیم غذایى، فعالیت هاى 
بدنــى و افزایــش مصــرف دخانیــات از عوامل آن

 است.
وى هــدف روز جهانى غذا را بیدار شــدن وجدان هاى 
خفته و تأمین غذا براى مردم بیان کرد و افزود: در کشور 
ما، امروز خوشبختانه دسترسى به مواد غذایى، مشکل 
آنچنانى نیســت ولى تغییر الگوى زندگى، موجب شده 
تا برنامه هایــى براى کاهش بیمارى هــاى غیرواگیر، 

اجرایى شود.
معــاون غــذا و دارو گفــت: تغذیه عامــل 46 درصد 
بیمارى هاى مزمن بوده و پیش بینى آن اســت تا سال 
2020 میالدى این میزان به 57 درصد برســد. این در 
حالى است که امروز یک میلیارد نفر از مردم جهان، دچار 

اضافه وزن هستند.
جعفریان دهکردى ســرانه مصرف نمک در جهان را 
براى هر نفر در روز بین 2 تــا 3 گرم اعالم کرد و افزود: 
این ســرانه در ایران براى هر نفــر در روز 7 تا 15 گرم 
گزارش شــده اســت و در این میان دریافت نمک در 
مردان بیشــتر از زنان بوده و بیشتر از طریق پنیر، نان و 
دوغ دریافت مى شود و در این میان متأسفانه، حدود 30 
درصد مردم قبل از کشیدن و چشیدن غذا به آن نمک 

اضافه مى کنند. 
وى خاطرنشان کرد: شعار ما در وزارت بهداشت، درمان 

و آموزش پزشکى «حذف نمکدان از سفره» بوده است.
معاون غذا و دارو، استراتژى جهان در الگوى غذایى را 
کاهش مصرف چربى ها بیان کرد و گفت: سرانه مصرف 
شکر نیز براى هر نفر در جهان پنج کیلوگرم در سال است 
در حالى که سرانه مصرف شکر براى هر نفر در ایران در 

سال 30 کیلوگرم است.
جعفریان دهکردى مى گویــد: 30 دقیقه فعالیت بدنى 
مى تواند به اصالح الگوى غذایى کمک کند تا کاهش 
بیمارى هاى غیرواگیر را به ارمغان داشته باشد و با توجه 
به سیاســت هاى وزارت بهداشــت، درمان و آموزش 
پزشکى، ســازمان غذا و دارو روى نشانگرهاى تغذیه 
کار مى کند که این کار هم اکنون در ســطح اســتان 
اصفهــان روى 100 درصد محصوالت اجرایى شــده

 است.
وى افزود: تا سال گذشته ده مورد عالمت سیب سالمت، 
محصوالت از ما دریافت کردند که امسال هم شش مورد 

دیگر به این محصوالت اضافه مى شود.
معاون غذا و دارو در ادامه اظهار داشــت: در حال حاضر 
در استان اصفهان 692 واحد صنعتى تولید مواد غذایى، 
300 کارگاه تولیــدى، پنج هزار و 800 پروانه ســاخت 
براى محصوالت غذایى از معاونت غذا و داروى استان 

اصفهان دریافت کردند و مجوز گرفتند. 
وى گفت: مردم باید بیشتر از محصوالت شناسنامه دار 

استفاده کنند که به سالمت آنها اطمینان است.
معاون غذا و دارو افزود: در شش ماه اول سال جارى، 23 

پرونده در حوزه غذا، مفتوح است.
جعفریان دهکردى، آگاهى بخشى درخصوص برچسب 
اصالت و ســالمت را از دیگر محورهاى سازمان غذا و 
دارو در کشور و استان برشمرد و گفت: اگر فرآورده هاى 
وارداتى برچســب اصالت و سالمت نداشــته باشد آن 

محصول قاچاق شناخته مى شود.
■■■

سید عیســى موســوى ونهرى، مدیر نظارت بر مواد 
غذایى، آشامیدنى، آرایشى و بهداشتى استان اصفهان 
هم با تشــریح روزهاى هفته جهانى غذا گفت: کاهش 
مصرف نمک، چربــى و قند، نشــانگرهاى تغذیه اى، 
مبارزه با قاچــاق کاال و ترویج معرفى نشــان ایمنى و 
ســالمت از محورهاى برنامه  هاى هفته جهانى غذا در 

سال جارى است.

مدیر کل دامپزشکى استان اصفهان اعالم کرد: 
از اردیبهشت ماه سال جارى تاکنون در استان 
اصفهان هیچ مــوردى از آنفلوآنزاى فوق حاد 

پرندگان گزارش نشده و این در حالى است.
شــهرام موحــدى اظهارداشــت: آنفلوآنزاى 
فوق حاد پرندگان یک بیمارى ویروســى فوق 
حادى اســت که صنعت طیــور را تحت تأثیر 

قرار مى دهد.
وى افزود:  در نیمه دوم امسال همراه با مهاجرت 
پرندگان از شمال کشــور که معموًال به عنوان 
حامل هاى این ویروس شناخته شده اند، احتمال  

شیوع بیمارى آنفلوآنزا تشدید مى شود.
مدیر کل دامپزشکى اســتان اصفهان تصریح 
کرد: بــا اقدامات خوبى که انجام شــده، خطر 
شیوع ویروس آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان در 
این استان مهار شده است اما با توجه به اینکه 
این ویروس خسارات زیادى وارد مى کند، نیم 
نگاهى به سالمت جامعه انسانى باید انجام شود.
موحــدى تأکیــد کــرد: وضعیت بهداشــت 
مرغدارى ها در بعضى مواقع خوب نیست از این 
رو با همکارى سازمان جهاد کشاورزى استان 
تالش کردیم تا وضعیت بهداشتى محل هاى 

پرورش مرغ و طیور را بهبود بخشیم.

بعضى گزارش ها اذعان دارد که ذوب آهن اصفهان 
هنوز مهیاى تولید ریل هاى پیشرفته نیست

آدرس غلط در  تولید ریل ملى؟

آنفلوآنزاى حاد 
پرندگان در اصفهان 

وجود ندارد

معاون غذا و داروى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان:

تغذیه عامل 46 درصد بیمارى هاى مزمن است

برگزارى نمایشگاه 
صنعت ساختمان 

اصفهان 

آزاده بیگى
رئیس شــوراى اســالمى خمینى شــهر درباره اولین 
اقدام هاى خــود در مدیریت شــهرى آینــده گفت: 
تکمیل احیاى بافت فرســوده در خیابان مرکزى شهر
 (خیابان پیــچ توحید و خیابان شــهدا) و آزادســازى 
خیابان هــا کــه با توجــه بــه هزینه بر بــودن آنها و
 کمبــود درآمد شــهردارى بــه مشــارکت مردمى 
و همراهــى آنهــا نیازمنــد اســت، از جملــه ایــن

 اقدام هاست.
عبدا... کیانى با اشــاره به برنامه هاى آینده در توسعه 
گردشــگرى با توجه به ظرفیت منطقه کوهســتانى 
چشــمه الدر، عنوان کرد: منطقه چشــمه الدر یکى 
از قطب هاى گردشــگرى استان و کشــور محسوب 
مى شود که با همت شــهردارى خمینى شهر به جذب 
توریست و گردشــگر کمک بســزایى کرده است و از 
برنامه هاى آینده ما احداث هتل، کافى شاپ، رستوران 
گردان و احداث یک ردیف ده تایــى مغازه در ورودى 
چشمه الدر اســت که البته نیاز به جذب سرمایه گذار 

داریم.
وى دربــاره بخــش درمان و ســالمت بیــان کرد: 
خّیرین بخــش درمان و ســالمت توجه زیــادى به 
شــهر و مردم خمینى شــهر داشــته اند مخصوصًا در 

مورد بیمارســتان در دســت احداث با هشت طبقه که 
بخش عمده اى از قســمت هاى مختلف پزشــکى و 
ساختمانى این بیمارســتان تکمیل شــده است ولى 
براى بهره بــردارى و تجهیز به اعتبــارات جدید نیاز 

داریم.
کیانى در مورد ارتقا و توســعه شــهرى افزود: شــهر 
خمینى شــهر بیش از 250 هزار نفر جمعیت دارد و از 
نظر تراکم جمعیت، دومین شــهر بعد از تهران است و 
با استناد به طرح جامع جدید که یک ماه است از طرف 
شورایعالى معمارى و شهرســازى کشور مصوب شده 
راهکارهایى براى شبکه هاى رفت و آمد ارائه شده است 
و نیاز به همراهى مســئولین کشورى و استانى است تا 

کارساز شود.
وى ادامه داد: احداث سالن هاى ورزشى بیشتر با توجه 
به جمعیت شــهر و احداث مجموعه هــاى فرهنگى 
و تفریحى و کتابخانــه از جمله نیازهاى مردم شــهر

 است. 
رئیس شــوراى اسالمى خمینى شــهر در پایان اظهار 
داشــت: از دولت و دولتمــردان انتظــار داریم که در 
توســعه شــهرى و با توجه به جمعیت خمینى شــهر 
در بخش رفاهى توجه بیشــترى به این شــهر  داشته 

باشند.

توجه ویژه مدیریت شهرى خمینى شهر
 به ظرفیت چشمه الدر

رئیس شوراى شهر خمینى شهر خبرداد
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فقدان سند مالکیت
 شــماره: 1396/12/421851 خانم بصیرت نورمحمد نجف آبادى فرزند قنبر بموجب درخواســت وارده 
بشماره 961218641379143 مورخ 1396/04/10 باســتناد دو برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء 
شهود رسما گواهى شده مدعى است که سند مالکیت یک دهم سهم مشاع به استثناء ثمنیه اعیانى از هشت 
ســهم ششــدانگ پالك ثبتى 104 قطعه 5 واقع در بخش 11 ثبت اصفهان که درصفحه 393 دفتر 333 
امالك ذیل ثبت 82809 بنام بصیرت نورمحمد نجف آبادى فرزند قنبر ثبت و سند مالکیت بشماره سریال 
460135 صادر و تسلیم گردیده و قهرى موروثى به نامبرده انتقال و معامله دیگرى هم انجام نشده است. 
نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده 
طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام 
معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نســبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ 
انتشار این آگهى تا ده روز باین اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله 
تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى 
نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر تسلیم خواهد شد. تاریخ 
انتشار 96/07/24، هزینه آگهى از متقاضى وصول گردد.م الف: 6255 حسین زمانى رئیس اداره ثبت اسناد 

و امالك نجف آباد/7/559 
فقدان سند مالکیت

 شــماره: 1396/12/422364 آقاى عبداالمیر میرابیان فرزند محمد بموجب درخواســت وارده بشماره 
961218641379143 مورخ 1396/04/10 باستناد دو برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما 
گواهى شده مدعى است که سند مالکیت دو دانگ از ششدانگ پالك ثبتى 90/6 قطعه 5 واقع در بخش 11 
ثبت اصفهان که درصفحه 530 دفتر 338 امالك ذیل ثبت 83840 بنام اشرف سلیمانى نجف آبادى فرزند 
محمدعلى ثبت و سند مالکیت بشماره سریال 269604 صادر و تســلیم گردیده و طى سند انتقال قطعى 
41780 مورخ 1388/05/06 دفترخانه 42 به نامبرده انتقال و معامله دیگرى هم انجام نشــده است. نحوه 
گم شدن یا ازبین رفتن: مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق 
تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله 
(غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود ســند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار 
این آگهى تا ده روز باین اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت و سند معامله 
تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى 
نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر تسلیم خواهد شد. تاریخ 
انتشار 96/07/24، هزینه آگهى از متقاضى وصول گردد. م الف: 6256 حسین زمانى رئیس اداره ثبت اسناد 

و امالك نجف آباد/7/560 
فقدان سند مالکیت

 شــماره: 1396/12/421719 آقاى عبداالمیر میرابیان فرزند محمد بموجب درخواســت وارده بشماره 
961218641379143 مورخ 1396/04/10 باستناد دو برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما 
گواهى شده مدعى است که سند مالکیت دو دانگ از ششــدانگ پالك ثبتى 90/6 قطعه 5 واقع در بخش 
11 ثبت اصفهان که درصفحه 440 دفتر 554 امالك ذیل ثبت 129234 بنام اشرف سلیمانى نجف آبادى 
فرزند محمدعلى ثبت و ســند مالکیت بشماره سریال 791295 صادر و تســلیم گردیده و طى سند انتقال 
قطعى 41780 مورخ 1388/05/06 دفترخانه 42 به نامبرده انتقال و معامله دیگرى هم انجام نشده است. 
نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده 
طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام 
معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نســبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ 
انتشار این آگهى تا ده روز باین اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله 
تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى 
نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر تسلیم خواهد شد. تاریخ 
انتشار 96/07/24، هزینه آگهى از متقاضى وصول گردد. م الف: 6257 حسین زمانى رئیس اداره ثبت اسناد 

و امالك نجف آباد/7/561 
فقدان سند مالکیت

 شــماره: 1396/12/422365 آقاى عبداالمیر میرابیان فرزند محمد بموجب درخواســت وارده بشماره 
961218641379143 مورخ 1396/04/10 باستناد دو برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما 
گواهى شده مدعى است که سند مالکیت دو دانگ از ششــدانگ پالك ثبتى 90/6 قطعه 5 واقع در بخش 
11 ثبت اصفهان که درصفحه 517 دفتر 541 امالك ذیل ثبت 126129 بنام اشرف سلیمانى نجف آبادى 
فرزند محمدعلى ثبت و ســند مالکیت بشماره سریال 250037 صادر و تســلیم گردیده و طى سند انتقال 
قطعى 41780 مورخ 1388/05/06 دفترخانه 42 به نامبرده انتقال و معامله دیگرى هم انجام نشده است. 
نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده 
طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام 
معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نســبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ 
انتشار این آگهى تا ده روز باین اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله 
تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى 
نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر تسلیم خواهد شد. تاریخ 
انتشار 96/07/24، هزینه آگهى از متقاضى وصول گردد. م الف: 6258 حسین زمانى رئیس اداره ثبت اسناد 

و امالك نجف آباد/7/562 
حصر وراثت

محمدرضاحیدریان بشناسنامه شماره25باســتناد شــهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، 
درخواستى بشماره 420/96تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشــته است که شادروان عباس حیدریان 
کلهرودى به شناسنامه شماره 1288 در تاریخ1396/3/24 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند 
از: 1- محمدرضاحیدریان فرزندعباس شــماره شناسنامه25نســبت با متوفى (فرزند) 2- اکرم حیدریان 
کلهرودى فرزند عباس شماره شناسنامه 5نسبت با متوفى (فرزند) 3- علیرضا حیدریان فرزند عباس شماره 
شناسنامه630نســبت با متوفى (فرزند) 4- على اکبرحیدریان کلهرودى فرزند عباس شــماره شناسنامه 
4263نسبت با متوفى (فرزند) 5- حسن حیدریان کلهرودى فرزند عباس شماره شناسنامه18 نسبت با متوفى 
(فرزند) 6- امیدحیدریان کلهرودى فرزند عباس شماره شناسنامه 1592 نسبت با متوفى (فرزند) 7- عفت 
حیدریان کلهرودى فرزند عباس شماره شناسنامه 2 نسبت با متوفى (فرزند) 8- راضیه حیدریان کلهرودى 
فرزندعباس شماره شناسنامه1نسبت با متوفى (فرزند) اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسى اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد گردید. م الف: 1559 شعبه اول حقوقی شوراي حل 

اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/7/580 
ابالغ  اجرائیه

شــماره پرونــده:1/ 139604002141000112 شــماره بایگانــى پرونــده: 9600193 شــماره 
ابالغیه:139605102141000360آگهى ابالغ اجراییه شــماره بایگانى شــعبه 1939600 بدین وسیله 
به آقاى امیــد طاهرى مفرد نام پدر: اســکندر تاریخ تولد: 1342/07/15 شــماره ملــى 1750376407 
شماره شناسنامه 38560 به نشانى: شاهین شهرخیابان فردوســى روبروى مسجدالمهدى تاالرکد پستى 
6164644593 مدیون پرونده شــماره 139604002141000112/1 ابالغ میشود که آقاى سید عزیزاله 
رضوى جهت وصول مبلغ 20/000/000 ریال بابت شماره چک 121246، تاریخ چک: 1396/1/15 تاریخ 
بازگشت: 1396/6/20 بانک تجارت شعبه مرکزى شاهین شهر، شرح متن و ظهر چک به شرح متن چک در 
وجه حامل و ظهر نویسى به نام دارنده چک میباشد. شماره گواهینامه : 96000223 علیه شما اجراییه صادر 
نموده و پرونده اجرایى به کالسه فوق تشکیل و طبق گزارش مورخ 1396/06/26 مامور ابالغ محل اقامت 
شما به شرح متن سند شناخته نشده.لذا بنا به تقضاى بستانکار طبق ماده 18 ایین نامه اجرا مفاد اجراییه فقط 
یک مرتبه در روزنامه نصف جهان آگهى میشود. ظرف مدت 10 روز از تاریخ این آگهى که روز ابالغ محسوب 
میگردد. چنانچه نســبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید عملیات اجرایى جریان خواهد یافت. م الف: 

1499. مسئول واحد اجراى اسناد رسمى شاهین شهر/7/581
مزایده

 مزایده اموال غیرمنقول نوبت اول در پرونده 960284ح4اجرا  و به موجب اجرائیه صادره  از شــعبه چهارم 
دادگاه عمومى حقوقى اصفهان  محکوم علیه آقاى  باقرصادقى به پرداخت270/000/000ریال   بابت اصل 
خواسته در حق محکوم له و مبلغ 8/250/000  ریال بابت هزینه دادرسى ومبلغ13/500/000ریال هزینه 
اجرا محکوم گردیده است که محکوم له در قبال خواســته خود اقدام به توقیف اموال محکوم علیهم که به 
شرح زیر توسط کارشناس خبره کارشناسى شده است، نموده است. صورت اموال مورد مزایده: ششدانگ 
یک باب منزل مسکونى به شــماره پالك ثبتى291/449بخش16ثبت اصفهان واقع درمورچه خورت-
بلواراصلى-روبروى بهدارى-کوچه شهیدان-منزل شخصى حسین صادقى به مساحت 160مترمربع اعیانى 
و296/30مترمربع عرصه میباشددیوارباربرآجرى باسقف تیرآهن بانماى بیرونى پالستروسیمان منزل داراى 
سه اتاق خواب؛سالن پذیرایى-حمام وسرویس بهداشتى وانبارى پوشش دیوارها گچ ورنگ وپوشش کف 
موزائیک وآشپزخانه کاشى وگچ وکف موزائیک مى باشدارزش ششدانگ ملک 889/000/000ریال میباشد.
با توجه به اینکه نظریه کارشناسى به محکوم علیه ابالغ و در مهلت مقرر مصون از اعتراض مانده است این 
اجرا قصد فروش اموال از طریق مزایده را دارد.زمان برگزارى مزایده: 1396/8/16   ســاعت 9 تا 10 محل 
برگزارى مزایده: اجراى احکام حقوقى دادگســترى شاهین شهر محل بازدیدازاموال توقیفى :جهت بازدید 
ازاموال به اجرا مراجعه شود.مزایده از قیمت کارشناسى شروع و به کسى که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد 
فروخته خواهد شد.برنده مزایده می بایست 10 درصد از ثمن معامله را فی المجلس به همراه داشته باشند تا 
عنداللزوم به حساب سپرده واریز و تا یک ماه فرصت دارد مابقى ثمن معامله را به حساب سپرده واریز نماید 
واال ضمن ابطال مزایده 10 درصد اولیه پس از کســر هزینه هاى مزایده به صندوق دولت واریز مى گردد. 
کسانى که مایل به شرکت در مزایده مى باشند مى  بایست حداکثر پنج روز قبل از مزایده به دایره اجراى احکام 
مدنى مراجعه تا ترتیب بازدید آنها از اموال داده شــود و در روز انجام مزایده درخواست کتبى خود به همراه 
قیمت پیشنهادى را به دایره اجراى احکام مدنى تحویل، تا در مزایده شرکت داده شوند. م الف: 1538محسن 

منتظرى_ مدیر اجراي احکام شعبه چهارم حقوقى دادگسترى شاهین شهر/7/582  
حصر وراثت

شروین شریف زاده بشناســنامه شماره537باستناد شــهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، 
درخواستى بشماره 415/96تقدیم این شــورا نموده چنین اشعار داشته اســت که شادروان محمدعلى به 
شناسنامه شماره 670 در تاریخ 96/6/30 درگذشــته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از: 1- شیرین 
شریف زاده فرزند محمدعلى شماره شناســنامه325 نســبت با متوفى فرزند2-محمدشریف زاده فرزند 
محمدعلى شماره شناسنامه537نســبت با متوفى (فرزند) 3- سیمین شریف زاده فرزند محمدعلى شماره 
شناسنامه187 نســبت با متوفى (فرزند) 4- شروین شــریف زاده فرزند محمدعلى شماره شناسنامه 537 
نسبت با متوفى (فرزند) 5- ایران زینوندى فرزند جعفرقلى شماره شناسنامه3279 نسبت با متوفى همسر 
اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسى اعتراضی دارد 
و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر 
خواهد گردید. م الف: 1536 شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع 

شماره یک)/7/583 
فقدان سند مالکیت

شماره: 103/96/2540/26-96/7/6 آقاي خســرومقصودى فرزند حیدر آقا باستناد دو برگ استشهادیه 
محلی به شماره 139602155632000526مورخ1396/06/28دفترخانه 14میمه که هویت و امضاء شهود 
رسمًا گواهی شده مدعی است سند مالکیت خود به شــماره 446004/الف90   را که به میزان ششدانگ به 
شماره پالك ثبتى 301/66144 واقع در بخش 16 حوزه ثبتى اصفهان (شاهین شهر) که  در صفحه 394 دفتر 
724  ذیل ثبت بنام خسرومقصودى فرزند حیدرآقا ثبت و صادر و تسلیم گردیده و به موجب سند انتقال3229 
مورخ 1391/02/16دفترخانه 392شاهین شهر به او انتقال یافته و معامله دیگري هم انجام داشته  و نحوه گم 
شدن جابجایى اعالم شده، چون درخواست صدور سند المثنی گردیده، طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 
آ.ق.ث مراتب آگهی مى گردد که هر کس مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از 
تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل سند را ارائه نماید تا مراتب صورت 
مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض 
اصل سند ارائه نشود المثنی سند مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. (طى سندشماره 3230مورخ 
1391/02/16دفترخانه 392شاهین شهردررهن بانک مسکن میباشد)م الف: 1534 صیادى صومعه رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالك شاهین شهر/7/584 
ابالغ 

شماره ابالغنامه : 9610103759206565 شماره پرونده 9409983759201159 شماره بایگانى شعبه: 
941205 پیرو آگهى منتشر شده در جراید بدینوسیله به ولى اله مهدورموگوئى ابراهیم عبدالهى سیاهگورابى 
فرزندمحمدعلى-اصغرمعمارزاده فرزندحسین که مجهول المکان میباشدابالغ میشود طبق اجراییه صادره 
از 9610423759200267 در پرونده کالسه 941205 به موجب دادنامه شماره 9609973759200172 
مورخ 96/02/09 صادره از شــعبه دوم حقوقى شــاهین شهر بموجب درخواســت اجراى حکم به شماره 
وشــماره دادنامه مربوطه 9609973759200172محکوم علیــه ردیف اول (اصغرمعمــارزاده)را بابت

 صدور دوفقره چک فوق الذکر به پرداخت مبلغ شصت میلیون ریال ونسبت به مابقى وجه قراردادمحکوم 
علیه ها را به طور تساوى به پرداخت مبلغ ســیصد وده میلیون ریال بابت اصل خواسته وهمچنین خسارت 

تاخیر تادیه (نسبت به دو فقره چک ازتاریخ صدور چک ها ونسبت مابقى محکوم به از تاریخ تقدیم دادخواست 
مورخ 94/11/28لغایت اجراى حکم)قابل محاســبه درواحداجراى احکام مدنى براساس شاخص اعالمى
 از سوى بانک مرکزى جمهورى اســالمى ایران درحق محکوم له ولى اله مهدورموگوئى محکوم واعالم 
میگردد.درضمن هزینه هاى اجرا بر عهده محکوم علیه ها است که دراجرا قابل محاسبه است. بدیهى است 
با توجه به غیابى بودن حکم، اجراى حکم غیابى بوده منوط به معرفى ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از 
محکوم له، یا ابالغ واقعى اجراییه به محکوم علیه میباشد لذا مفاد اجراییه صادره در یک نوبت در اجراى ماده 
73 آ.د.م و ماده 9 قانون اجراى احکام مدنى در یکى از جراید کثیر االنتشار درج میگردد تا ظرف ده روز پس 
از انتشار آگهى نسبت به اجراى مفاد اجراییه اقدام گردد. در غیر این صورت واحد اجراى احکام طبق مقررات 
نسبت به اجراى مدلول اجراییه و و صول هزینه اجرایى اقدام خواهد نمود. م  الف: 1528شعبه 2 دادگاه عمومى 

حقوقى شاهین شهر و میمه/7/585
مزایده

 مزایده اموال غیر منقول نوبت اول در پرونده 940099 ح 1اجراو به موجب اجرائیه صادره از شعبه اول دادگاه 
عمومى حقوقى شاهین شهر  محکوم علیهما1-گوهرمحمدى 2-تانیا باقرى با قیمومیت آقاى حسین رجبى 
به پرداخت 722قطعه سکه تمام بهارآزادى بابت اصل خواسته در حق محکوم له بابت هزینه اجراء محکوم

 گردیده است که محکوم له در قبال خواسته خود اقدام به توقیف اموال محکوم علیه که به شرح زیر توسط 
کارشناس خبره کارشناسى شده است، نموده است. صورت اموال مورد مزایده: پنج دانگ وسه حبه از یک 
منزل مسکونى به شماره پالك ثبتى 301/38171بخش 16ثبت اصفهان به نشانى شاهین شهر گلدیس 
خ ابوذرفرعى 18شرقى نیم فرعى ؛بلوك 8کدپســتى 47666-83156به مساحت 160متر مربع عرصه 
ومتراژحدودا 105مترمربع اعیانى باقدمت 15ســال ؛اسکلت بتن آرمه وســقف تیرچه بلوك داراى 2اتاق 
خواب بدنه نقاشى وکف سرامیک مى باشد سیستم گرمایش بخارى وســرمایش کولر آبى میباشد ارزش 
ششدانگ ملک 1/360/000/000 میلیون ریال میباشــد و ارزش پنج دانگ و سه حبه از شش دانگ ملک 
1/190/000/000 ریال میباشد که نظریه کارشناســى به محکوم علیهم ابالغ و در مهلت مقرر مصون از 
اعتراض مانده اســت. این اجرا قصد فروش اموال از طریق مزایده را دارد. زمان برگزارى مزایده: 96/8/9 
.ساعت 9 تا 10 محل برگزارى مزایده: اجراى شــعبه دوم حقوقى دادگسترى شاهین شهر. مزایده از قیمت 
کارشناسى شروع و به کسى که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد فروخته خواهد شد.برنده مزایده می بایست 
10 درصد از ثمن معامله را فی المجلس به همراه داشته باشند تا عنداللزوم به حساب سپرده واریز و تا یک ماه 
فرصت دارد مابقى ثمن معامله را به حساب سپرده واریز نماید واال ضمن ابطال مزایده 10 درصد اولیه پس 
از کسر هزینه هاى مزایده به صندوق دولت واریز مى گردد. کسانى که مایل به شرکت در مزایده مى باشند 
مى  بایست حداکثر پنج روز قبل از مزایده به دایره اجراى احکام مدنى مراجعه تا ترتیب بازدید آنها از اموال 
داده شود و در روز انجام مزایده درخواســت کتبى خود به همراه قیمت پیشنهادى را به دایره اجراى احکام 
مدنى تحویل، تا در مزایده شرکت داده شوند. م الف:  1562  منتظرى_ مدیر اجراي احکام شعبه اول حقوقى 

دادگسترى شاهین شهر/ 7/586 
تبادل لوایح دادخوست تجدید نظر خواهى 

 9509983759500436 پرونــده:  شــماره   9610103759502765 ابالغنامــه: شــماره 
شــماره بایگانــى: 950444 . درخصــوص تجدیــد نظــر خواهــى آقــاى تقــى صفــرزاده 
بــه طرفیــت شــما نســبت بــه دادنامــه 9609973759500530 صــادره از ایــن شــعبه 
بــه اقایــان محمدصــادق رضــوى و محمــد باقــر رضــوى واحمــد طوطیــان اصفهانــى و 
محمدجعفــر طوطیــان و محمدکاظــم رضــوى و خانــم هــا نصــرت خاتــون رضــوى و نرجس 
رضــوى ابــالغ میشــود. مقتضــى اســت حســب مــاده 346 قانــون آییــن دادرســى دادگاه 
هــاى عمومــى و انقــالب در امور مدنــى چنانچــه پاســخى داریــد ظــرف ده روز پــس از رویت 
اخطاریــه، بــه ایــن دادگاه اعــالم نماییــد یــا بــه دادگاه تحویــل دهیــد. در غیــر اینصــورت
 پرونده به همین کیفیت به تجدید نظر ارسال میگردد. تعداد دفعات انتشــار یک بار.  م الف: 1325 دادگاه 

حقوقى شعبه چهار دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر و میمه/7/587
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9609973759301500 شــماره پرونده:9609983759300123 شماره بایگانی شعبه: 
960136 خواهان: خانم معصومه جهانگیرى بلطاقى فرزند محمدباوکالت آقاى عبداله دالورى فرزندماشااله 
به نشانى اصفهان چهارباغ باال مرکزبزرگ تجارى کوثرطبقه دوم واحد 416کدپستى 817369848-وآقاى 
مهران براتى دارانى فرزندعلى به نشــانى اصفهان-شاهین شــهرخ عطاربین فرعى 6و7غربى ساختمان 
ایرانیان ط 2واحد7، خوانده: آقاى مرتضى حسنى عارف فرزندعلى اکبر به نشانى مجهول المکان، خواسته : 
طالق به درخواست زوجه، رأى دادگاه: خواسته زوجه خانم معصومه جهانگیرى بلطاقى فرزند محمدباوکالت 
آقایان مهران براتى دارانى فرزندعلى وعبداله دالورى فرزند ماشااله به طرفیت آقاى مرتضى حسنى عارف 
فرزند على اکبر صدور گواهى عدم امکان سازش به منظور اجراى صیغه طالق به لحاظ تحقق شروط ضمن 
عقد نکاح مى باشد. از توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده از جمله رونوشت مصدق سند نکاحیه مستند 
دعوى که مثبت علقه زوجیت دائم فیمابین مى باشد و شرح خواسته خواهان و اظهارات وى در جلسه دادرسى 
مبنى براینکه خوانده بیش ازدو سال است زندگى مشترك را ترك واعتیاد به مواد مخدرداردو باتوجه به تحقق 
بندهاى هفت وهشت شروط ضمن عقد تقاضاى طالق داردوبا توجه به اینکه خوانده على رغم اخطار قانونى 
در جلسات دادرســى حضور نیافته و ایراد و اعتراضى موجه و موثرى نسبت به خواسته خواهان ومستندات 
وى ابراز نداشته و پاسخ واصله از مراجع ذیصالح ادعاى زوجه را به اثبات رسانده و با عنایت به اینکه تالش و 
مساعى دادگاه و داوران موثر در مقام نبوده و خواهان اصرار بر طالق و جدائى دارد. لذا دادگاه با توجه به نظر 
قاضى مشاور خانواده ضمن احراز تحقق شرط ضمن عقد نکاح دعوى خواهان را وارد و ثابت تشخیص و به  
استناد مواد 1119 قانون مدنى و 26 و 27 و 28 و 34  قانون حمایت خانواده مصوب 1391 ضمن صدورحکم 
به احراز شرایط اعمال وکالت در طالق گواهى عدم امکان سازش بین زوجین فوق صادر و اعالم مى نماید. 
خواهان مى تواند با اعالم وکالت حاصل از طریق تحقق شرط ضمن عقد نکاح به یکى از دفاتر رسمى ثبت 
طالق مراجعه و پس از انتخاب نوع طالق خود را مطلقه نماید و سپس نسبت به ثبت رسمى آن اقدام و دفاتر و 
اسناد مربوطه را اصالتا و بوکالت از شوهرش امضا نماید. زوجین فرزند مشترك دارند که با توجه به سن ایشان 
حضانتش با مادر و نفقه ایشان وفق مقررات با پدر است. زوجه حقوق مالى خویش را جداگانه اقدام نموده و 
در این پرونده در این خصوص ادعاى مطرح ننموده است  ارائه گواهى عدم باردارى حین اجرا الزامى است  و 
رعایت سایر شرایط نیز با مجرى آن است. لذا دادگاه در این خصوص این موارد مواجه با تکلیف نیست ؛ رأى 
صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و پس از اتمام مهلت ظرف همین 
مدت قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. مدت اعتبار این گواهى از تاریخ 
قطعیت سه ماه است. م الف: 1465 عقیلى رئیس شعبه اول دادگاه خانواده شهرستان شاهین شهر/  7/588 

مزایده
 مزایده اموال غیرمنقول در پرونــده 950119 و به موجب نیابت940344مورخ 95/3/8 از شــعبه هفتم 
دادگسترى شهرکرد محکوم علیه بهرام صانعى به پرداخت126سکه بهار آزادى ازماترك متوفى غالمعلى 
صانعى بابت اصل خواسته در حق محکوم له روح انگیزراکیان  و مبلغ 2/505/000  ریال بابت هزینه اجراء 
محکوم گردیده است که محکوم له در قبال خواســته خود اقدام به توقیف اموال محکوم علیه که به شرح 
زیر توسط کارشناس خبره کارشناسى شده است، نموده اســت. صورت اموال مورد مزایده: نشانى:شاهین 
شهر-چهارراه عطار-خیابان شریفى-بن بست 4جنوبى-پالك 118-طبقه دوم-واحد5پالك ثبتى25017/
ب406خش 16یک واحد آپارتمان در طبقه دوم مجتمع 5واحدى مى باشدکه حدودا-17سال قبل بااستفاده 
از اسکلت بتن آرمه وبامتراژاعالم شده 92/05مترمربع اعیانى شامل دو باب اطاق خواب؛پذیرایى وسرویس 
بهداشــتى وبامصالح:دربهاى داخلى چوبى وپنجره هاى فلزى؛کف سرامیک؛کابینتMDF؛بدنه داخلى 
سرویس بهداشتى وآشپزخانه کاشى وسرامیک؛اطاق کمددار؛تامین گرمایش بخارى وسرمایش کولرآبى 
احداث ودرزمان بازدید فاقدبهره بردارى بود.نتیجتا:ارزش ششدانگ واحدآپارتمان با لحاظ قرار دادن جانمایى 
پارکینگ وانبارى درطبقه همکف وتامین خدمات زیربنایى؛مصالح اســتفاده شــده؛قدمت بنا؛رکودحاکم 
برامرمعامالت ومستغالت ونهایتا جمیع جهات موثردرامر قیمت گذارى مبلغ 980/000/000ریال معادل 
نودوهشت میلیون تومان برآوردواعالم میگردد.با توجه به اینکه نظریه کارشناسى به محکوم علیه ابالغ و در 
مهلت مقرر مصون از اعتراض مانده است این اجرا قصد فروش اموال از طریق مزایده را دارد.زمان برگزارى 
مزایده: 96/4/11   ســاعت 9 تا 10 محل برگزارى مزایده: اجراى احکام حقوقى دادگسترى شاهین شهر 
محل بازدیدازاموال توقیفى:باهماهنگى این اجرامزایده از قیمت کارشناسى شروع و به کسى که باالترین 
قیمت را پیشنهاد دهد فروخته خواهد شد.برنده مزایده می بایست 10 درصد از ثمن معامله را فی المجلس 
به همراه داشته باشند تا عنداللزوم به حساب ســپرده واریز و تا یک ماه فرصت دارد مابقى ثمن معامله را به 
حساب سپرده واریز نماید واال ضمن ابطال مزایده 10 درصد اولیه پس از کسر هزینه هاى مزایده به صندوق 
دولت واریز مى گردد. کسانى که مایل به شرکت در مزایده مى باشند مى  بایست حداکثر پنج روز قبل از مزایده 
به دایره اجراى احکام مدنى مراجعه تا ترتیب بازدید آنها از اموال داده شود و در روز انجام مزایده درخواست 
کتبى خود به همراه قیمت پیشنهادى را به دایره اجراى احکام مدنى تحویل، تا در مزایده شرکت داده شوند. 
م الف:  1555محسنى_ دادورز اجراي احکام مدنى  شعبه سوم دادگاه عمومى حقوقى شاهین شهر/ 7/589 

ابالغ وقت رسیدگی
شماره درخواست: 9610463760100066 شماره پرونده:9609983760100412 شماره بایگانى شعبه: 
960959 به شرح محتویات پرونده کالسه960959ك 101 دادگســترى شاهین شهر آقاى ایرج وزیرى 
سرشک فرزند نعمت اله مجهول المکان اســت که تحت پیگردقانونى مى باشد و براى روز 1396/09/01 
ساعت 11 وقت رسیدگى تعیین گردیده فلذا به استناد ماده 334 قانون آئین دادرسى کیفرى مراتب یک نوبت 
در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار آگهى و ابالغ میگردد، تا متهم شخصاً یا همراه یک نفر از وکالى رسمى 
دادگسترى در دادگاه حاضر و از خود دفاع نماید، در غیر اینصورت اقدام قانونى به عمل خواهد آمد. م الف: 

1557 شکوهى رئیس شعبه 101 دادگاه کیفرى دو شاهین شهر/ 7/590 
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغنامه: 9610103759305768 شماره پرونده: 9609983759300662  شماره بایگانی شعبه: 
960842 خواهان شقایق ده وادیان فرزندعزیز دادخواستى به طرفیت خوانده حبیب اله خلقى فرزند صمد به 
خواسته طالق به در خواست زوجه تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان شاهین شهر نموده است که جهت 
رسیدگى به شعبه اول دادگاه خانواده شهرستان شاهین شهر واقع در استان اصفهان- شاهین شهر – ارجاع 
و به کالسه 960842ثبت  گردیده که وقت رسیدگى آن96/09/04 و ساعت11/30 صبح تعیین شده است. 
به علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان و به تجویز ماده 37 قانون آیین دادرسى دادگاه 
هاى عمومى انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیر االنتشار 
آگهى مى شود تا خوانده / متهم پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر گردد. م الف: 

1553 شعبه اول دادگاه خانواده شهرستان شاهین شهر/ 7/591 
ابالغ وقت رسیدگی

شــماره ابالغنامه: 9610103759305271 شــماره پرونده: 9609983759300157  شــماره بایگانی 
شعبه: 960194 خواهان سرونازکرمى  فرزندعلى بخش  دادخواســتى به طرفیت خواندگان وراث مرحوم 
هاشم چعبى ویس نژاد(1-لیال2-الهام3-محمدحسین4-امیرحسین)همگى به فامیل چعبى ویس نژاد به 
خواسته مطالبه مهریه وپرداخت کلیه خسارات قانونى ودادرسى به در خواست خواهان تقدیم دادگاه هاى 
عمومى شهرستان شاهین شهر نموده است که جهت رسیدگى به شعبه اول دادگاه خانواده شهرستان شاهین 
شهر واقع در استان اصفهان- شاهین شهر – ارجاع و به کالسه 960194 ثبت  گردیده که وقت رسیدگى 
آن1396/09/07و ساعت10/30 صبح تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان  بودن خوانده / متهم 
و درخواســت خواهان و به تجویز ماده 37 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى انقالب در امور مدنى و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیر االنتشار آگهى مى شود تا خوانده / متهم پس 
از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست و 
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر گردد. م الف : 1472 شعبه اول دادگاه خانواده 

شهرستان شاهین شهر و میمه /7/592 
فقدان سند مالکیت

شماره: 103/96/2517/28-96/7/10 آقاي شمس اله خودکامه فرزند عباس  باستناد دو برگ استشهادیه 
محلی که هویت و امضاء شهود رسمًا گواهی شده مدعی است سند مالکیت خود به شماره 441738سرى 
دسال93   را که به میزان ششــدانگ به شــماره پالك ثبتى 301/22833 واقع در بخش 16 حوزه ثبتى 
اصفهان (شاهین شــهر) که  در صفحه 139 دفتر امــالك 179  ذیل ثبت 24843  بنــام نامبرده ثبت و 
صادر و تســلیم گردیده و به موجب ســند قطعى 14057 مورخ 1392/08/16دفتر225شاهین شهر به او
 انتقــال قطعــى یافتــه و معاملــه دیگــري هــم انجــام نشــده وداراى ســندرهنى14058 مورخ 
1392/08/16دفتر225شاهین شهربوده و نحوه گم شدن آتش سوزى اعالم شده، چون درخواست صدور 
سند المثنی گردیده، طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آ.ق.ث مراتب آگهی مى گردد که هر کس مدعی 
انجام معامله یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز اعتراض خود را به 
این اداره اعالم و اصل سند را ارائه نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر 
ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مرقوم صادر و به 
متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 1449صیادى صومعه رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شاهین شهر/7/593 

ابالغ 
شماره ابالغنامه : 9610103759206424 شماره پرونده 9509983759201267 شماره بایگانى شعبه: 
951291 پیرو آگهى منتشر شده در جراید بدینوســیله به محکوم علیه علیرضاکنعانى فرزندنعمت اله که 
مجهول المکان میباشد ابالغ میشــود طبق اجراییه صادره از 9610423759200261 در پرونده کالسه 

951291ح2 به موجب دادنامه شــماره 9609973759200363 مورخ 1396/03/16 صادره از شعبه دوم 
محکوم علیه محکوم است به تحویل مورد معامله موضوع قراردادبشماره 129مورخ 94/10/29به محکوم 
له حسین انصارى فرزند محمد وبه پرداخت روزانه مبلغ سیصدهزارریال از تاریخ 95/2/30لغایت اجراى حکم 
(یا تحویل موردمعامله)قابل محاسبه درواحد اجراى احکام به عنوان خسارت تاخیر دراجراى تعهد وازباب 
تسبیب به پرداخت مبلغ چهارمیلیون وششصدوپنجاه وپنج هزارریال بابت هزینه دادرسى درحق محکوم له 
حسین انصارى فرزند محمدصادرواعالم مى گردد میگردد.درضمن هزینه هاى  اجرا بر عهده محکوم علیه 
است که دراجرا قابل محاسبه است. بدیهى است با توجه به غیابى بودن حکم، اجراى حکم غیابى بوده منوط 
به معرفى ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم له، یا ابالغ واقعى اجراییه به محکوم علیه میباشد لذا 
مفاد اجراییه صادره در یک نوبت در اجراى ماده 73 آ.د.م و ماده 9 قانون اجراى احکام مدنى در یکى از جراید 
کثیر االنتشار درج میگردد تا ظرف ده روز پس از انتشار آگهى نسبت به اجراى مفاد اجراییه اقدام گردد. در غیر 
این صورت واحد اجراى احکام طبق مقررات نسبت به اجراى مدلول اجراییه و و صول هزینه اجرایى اقدام 

خواهد نمود. م  الف: 1512 شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شاهین شهر/ 7/594
ابالغ  اجرائیه

شــماره پرونــده:1/ 139604002141000148 شــماره بایگانــى پرونــده: 9600341 شــماره 
ابالغیه:139605102141000372آگهى ابالغ اجراییه شماره بایگانى شعبه 9500341 و شماره پرونده 
139504002141000148/1 بدین وســیله به بدهــکار آقاى محمدعلى اثنى عشــرى اصفهانى فرزند 
حسینعلى به شماره شناسنامه 26582 متولد 1329/10/14 و شماره ملى 1282193082 در متن سند رهنى 
فاقد آدرس میباشید ابالغ میگردد که برابر سند رهنى شماره 238179 مورخ 1394/12/26 تنظیمى در دفتر 
26 شاهین شهر بستانکار بنیاد مستضعفان و جانبازان استان اصفهان مبادرت به صدور اجراییه به کالسه 
فوق نموده که برابر آن مبلغ 4/000/000/000 ریال موضوع الزم االجرا لذا طبق ماده 18 آیین نامه اجراى 
مفاد اسناد رسمى مراتب فقط یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان جهت اطالع شما درج و منتشر 
و پس از انتشار آگهى در روزنامه اجراییه ابالغ شــده محسوب میگردد چنانچه ظرف مدت 10 روز مقرر در 
ماده 34 اصالحى قانون ثبت مصوب 1351 و حذف ماده 34 مکرر آن نســبت به بدهى خود اقدام ننمایید. 
بنا به تقاضاى بستانکار پس از ارزیابى تمامى مورد وثیقه شش دانگ یک باب مغازه پالك 11971 فرعى 
از 437 اصلى تجارى جنب شهر بازى سیمرغ واقع در بخش 16 ثبت اصفهان و قطعیت حداکثر ظرف مدت 
دوماه از تاریخ قطعیت ارزیابى و با برگزارى مزایده نســبت به وصول مطالبات مرتهن و حقوق دولتى اقدام 
خواهد شد و جز آگهى مزایده آگهى دیگرى منتشــر نخواهد شد. م الف: 1503 . مسئول واحد اجراى اسناد 

رسمى شاهین شهر/7/595
ابالغ راى

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد کالسه پرونده:1104/96 شماره دادنامه:1343-96/07/11 مرجع 
رسیدگى کننده: شعبه پنجم شوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: محمدسلطانى به نشانى: امیرآباد-خ 
مفتح مصالح فروشى صدف وکیل خواهان: مجتبى حقیقى به نشانى نجف آباد خ امام کوى ارشاد مجتمع 
ارشاد کدپستى 8513654351 خوانده: رویا مقصودى به نشانى مجهول المکان بخواسته: مطالبه گردشکار: 
پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذنظریه مشورتى اعضاء، قاضى 
شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شــرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا درخصوص 
دعوى محمدسلطانى بوکالت مجتبى حقیقى بطرفیت رویا مقصودى به خواسته مطالبه مبلغ بیست و پنج 
میلیون ریال وجه یک فقره چک بشماره 152436 مورخ 95/03/20 عهده بانک صادرات بانضمام هزینه 
هاى دادرسى و خســارت تاخیرتادیه و حق الوکاله وکیل. نظربه بقاء اصول مســتندات در ید خواهان که 
حکایت از اشتغال ذمه خوانده داشته و نظربه عدم حضور خوانده على رغم ابالغ قانونى و عدم ارائه مدرکى 
مبنى بر برى الذمه بودن ایشــان یا بطالن دعوا لذا دعوى مطروحه مقرون به صحت تلقى و  مســتنداً به 
مواد 198و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آئین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى حکم 
به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ بیســت و پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ دویست و پنج 
هزارتومان بعنوان هزینه هاى دادرسى و خسارت تاخیرتادیه از مورخ 95/03/20 لغایت اجراى حکم و حق 
الوکاله وکیل طبق تعرفه کانون وکال درحق خواهان صادر و اعالم مــى گردد. راى صادره غیابى و ظرف 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى دراین شورا و ســپس ظرف همین مدت قابل تجدیدنظر درمحاکم 
عمومى دادگسترى شهرستان نجف آباد  مى باشــد. م الف: 6229 قاضى شعبه پنجم حقوقى شوراى حل 

اختالف نجف آباد/ 7/599 
اجراییه

 شــماره 353/96 ش ح5 به موجب راى شــماره 353/96 تاریــخ 96/04/20 حوزه 5 امیرآباد شــوراى 
حل اختالف شهرســتان نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکــوم علیه 1.عزت الح حق شــناس2.
محمودافشارى به نشــانى هردو مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت تضامنى پنج میلیون تومان 
بابت اصل خواســته و مبلغ صد و ســى و هشــت هزار تومان بابت هزینه هاى دادرســى و نشرآگهى و 
خســارت تاخیردرتادیه از تاریخ سررســید 91/12/20 لغایت اجراى حکم و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
درحق محکوم له اجرایى آقاى مجتبى ســفرى با وکالت مجتبى حقیقى به نشانى: صالح آباد بلوارمنتظرى 
جنوبى کوى شهید ســلیمان عباســى پ2، و پرداخت مبلغ دویســت و پنجاه هزارتومان بابت نیم عشر 
دولتى درحق صندوق دولت. ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم 
علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا 
مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى 
مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى 

ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف: 6268 شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد (امیرآباد)/ 7/600 
حصروراثت

فاطمه صفرى فرجى داراى شناسنامه شماره 604 به شرح دادخواســت به کالسه 742/96 از این دادگاه 
درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان عباســعلى حجتى نجف آبادى 
بشناسنامه 19820 در تاریخ 96/05/15 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به : 1-عمادحجتى ش ش 225، 2-امید حجتى ش ش 305، (فرزندان متوفى)، 6-فاطمه 
صفرى فرجى ش ش 604، (همســر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از 
متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. م الف: 

6275 رئیس شعبه 10 شوراى حل اختالف نجف آباد/ 7/601 
ابالغ راى

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 266/95 دادنامه 678-96/07/12 مرجع رسیدگى 
شعبه یازده شوراى حل اختالف نجف آباد.خواهان: مجتبى سفرى فرزند نعمت اله نشانى: صالح آباد-بلوار 
منتظرى جنوبى-کوى شهید ســلیمانى عباســى پالك2 وکیل خواهان:مجتبى حقیقى نشانى نجف آباد 
خیابان امام کوى ارشاد مجتمع ارشاد خوانده: مریم احمدى فرزند خداداد نشانى: مجهول المکان موضوع: 
مطالبه وجه سه فقره چک به شماره 1022490621-490620-490622 جمعا به مبلغ نود میلیون ریال. 
گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به این 
شورا و ثبت به کالســه فوق و جرى تشریفات قانونى دروقت مقرر جلسه شــورا به تصدى امضاءکنندگان 
زیر تشکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور راى مى 
نماید. راى شورا درخصوص دعواى مجتبى ســفرى با وکالت مجتبى حقیقى به طرفیت مریم احمدى به 
خواسته مطالبه تقدیمى از ســوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر استقرار 
دین به میزان خواسته در عهده خوانده داشته و بقاى اصول مســتندات مذکور در ید خواهان که داللت بر 
بقاى دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانده دفاعى در قبال 
دعواى مطروحه نداشــته و دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است مستنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 
519 و 522 قانون آیین دادرســى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد و 
ثابت دانســته و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ هفتاد و دو میلیون و ششصد و هفتاد هزار ریال 
بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/070/000 ریال به عنوان هزینه دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب و 
پرداخت خسارات تاخیرتادیه از تاریخ سررسید 90/10/15(30/000/000 ریال) 90/08/15 (30/000/000 
ریال) 90/12/15 (30/000/000 ریال) لغایت اجراى حکم که توسط اجراى احکام محاسبه و وصول مى 
گردد، درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهى در همین شورا و پس از انقضاء مهلت مذکور ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم 
عمومى حقوقى دادگسترى نجف آباد مى باشد. م الف:  6267 قاضى شوراى شعبه11حل اختالف شهرستان 

نجف آباد/ 7/602 
مزایده

 مزایده اموال غیر منقــول اجراى احــکام حقوقى فالورجان در نظــر دارد در پرونده شــماره 960167  
موضوع علیه ســلمان کریمى کرافشــانى و له مریــم باقرى دیزیچــه در تاریــخ 96/08/21 به منظور 
فروش شــش دانگ طبقه دوم یک واحد مســکونى در ســاختمان ســه طبقه داراى 179/50 متر مربع 
عرصه ( ســاختمان در طبقه همکف آن شــامل مغازه تجارى)- طبقه دوم به مســاحت 130/5 متر مربع 
که با اســکلت بت ن آرمه – ســقف تیرچه بلوك بدنه گچ و ســفیدکارى – آشــپرخانه کاشى و سرامیک 
و کابینت MDF ســرویس حمام کاشــى و ســرامیک – دربها و کمدهــا چوبى – داراى اشــتراکات 
آب و بــرق و گاز مجزا – ورودى پارکینگ مشــترك . ملکى آقاى ســلمان کریمى کرافشــانى واقع در 
پیربکران – کرافشــان – پــل بابامحمود – خیابــان معلم – نبــش کوچه توکلى پالك 1 کدپســتى 
8454164664  که داراى سابقه ثبتى نمى باشــد و ملک مذکور مشاع مى باشــد و متعلق حق غیر نمى 
باشد. از ساعت 10 الى 11 صبح جلســه مزایده در دفتر اجراى احکام حقوقى فالورجان اطاق 224 برگزار 
نماید . ملک موضوع مزایده توســط کارشناس رســمى دادگســترى به مبلغ 1/400/000/000 ارزیابى
 شده است. متقاضیان خرید مى توانند پنج روز قبل از مزایده با حضور در محل این اجرا از موقعیت اموال مطلع 
شوند . مزایده از قیمت ارزیابى شده شروع و برنده کسى است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. ضمناً 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 باشند. م الف: 663 اجراى احکام حقوقى فالورجان/ 7/604

تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه ملک مشــجرغیرمحصور  پالك  شماره 285/9 واقع درقطعه 11 
نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى جعفرمنتظرى وغیره   فرزند مانده على  
در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 
15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 96/8/15 ساعت 8 
صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام 
مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل 
حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى 

تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد.م الف :6291 زمانى رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد /7/605
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک باب خانه   پالك  شــماره 212/26واقع درقطعه 11 نجف آباد بخش 11 
ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى عبداله غالمى  فرزند على اکبر   در جریان ثبت است به علت 
عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى 
نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشــنبه مورخ 96/8/15 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل 
خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى 
به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین 
یا مجاورین مطابق مــاده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاســى (30)روزپذیرفته 
خواهدشدتاریخ انتشار:96/7/24   م الف :6292 حسین زمانى رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/7/606     

تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه ملک مشجر  پالك  شــماره 372/10واقع درقطعه 11 نجف آباد 
بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام خانم طاهره پورشبانان نجف آبادى فرزند عبداله وغیره   
در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 
15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 96/8/15 ساعت 8 
صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام 
مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل 
حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاوریــن مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریــخ تنظیم صورت  مجلس 
تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار:96/7/24 م الف :6293   حسین زمانى رئیس ثبت 

اسنادوامالك نجف آباد/ 7/607
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالك  شــماره156/1واقع درقطعه 10 نجف آباد بخش 11 ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى داود قربانى وغیره  فرزند اسداله   در جریان ثبت است به علت عدم 
حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قســمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى 
نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشــنبه مورخ 96/8/15 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل 
خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى 
به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین 
یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاســى (30)روزپذیرفته 
خواهدشد.تاریخ انتشار:96/7/24 م الف:6294 حسین زمانى رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/ 7/608 

تحدید حدود اختصاصى
چون تحدیــد حدود ششــدانگ  قطعه ملک پالك  شــماره 1559 واقــع درقطعه  7 نجــف آباد بخش 
11 ثبت اصفهان که طبــق پرونده ثبتى به نــام خانم طاهره بیگــم نوریان نجف آبــادى وغیره  فرزند 
ســیدعلى   در جریــان ثبت اســت بــه علت عــدم حضــور متقاضى ثبــت به عمــل نیامــده اینک

 بنابه دســتور قســمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حــدود ملک مرقوم در 
روزدوشــنبه مورخ 96/8/15 ســاعت 8 صبح در محل شــروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف 
با تعطیلى عملیــات تحدید حدودروز بعــد انجام مــى پذیرد.لذا بموجــب این آگهى به کلیــه مالکین
 ومجاوریــن اخطارمــى گرددکــه در روزوســاعت مقرردرمحــل حضوریابند.اعتراضــات مالکین یا 
مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریــخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاســى (30)روزپذیرفته 

خواهدشد.تاریخ انتشار:96/7/24م الف:6295 حسین زمانى رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/ 7/609
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششــدانگ قطعه ملک   پالك  شــماره 869 واقع درقطعه 4 نجف آباد بخش 11 ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى حسینعلى سیســتانى  فرزند غالمحسین وغیره   در جریان ثبت 
است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و 
برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 96/8/15 ساعت 8 صبح در محل 
شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا 
بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحل حضوریابند.
اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاســى 
(30)روزپذیرفته خواهدشد.تاریخ انتشــار:96/7/24 م  الف:6296 حسین زمانى رئیس ثبت اسنادوامالك 

نجف آباد  /7/610
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین غیرمحصور پالك  شماره 581/7 واقع درقطعه 6 نجف آباد 
بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى علیرضا عالمى وخانم معصومه عباسى جوزدانى 
بالسویه   فرزند اســداله وقدمعلى  در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده 
اینک بنابه دستور قســمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در 
روزدوشنبه مورخ 96/8/15 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى 
عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب ایــن آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى 
گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاوریــن مطابق ماده 20قانون 
ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد.تاریخ انتشار:96/7/24  م 

الف:6297حسین زمانى رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/  7/611
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالك  شماره 11/1 واقع درقطعه 6 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان 
که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى مجتبى یعقوبى  فرزند غالمحسین   در جریان ثبت است به علت عدم حضور 
متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده 
تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 96/8/15 ســاعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد 
آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه 
مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین 
مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد.تاریخ 

انتشار:96/7/24 م الف:6298 حسین زمانى  رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/ 7/612
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه  پالك  شــماره 550/32 واقع درقطعه 5 نجف آباد بخش 11 ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام خانم فاطمه کاظمى نجف آبادى  فرزند رضا  در جریان ثبت است به علت 
عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى 
نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشــنبه مورخ 96/8/15 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل 
خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى 
به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین 
یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاســى (30)روزپذیرفته 
خواهدشد.تاریخ انتشار:96/7/24 م الف:6299 حسین زمانى رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/ 7/613        

تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین   پالك  شماره 270واقع درقطعه 4 نجف آباد بخش 11 ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى على رضا محمد زاده  فرزند غالمرضا  در جریان ثبت است به علت 
عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى 
نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشــنبه مورخ 96/8/15 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل 
خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى 
به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین 
یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاســى (30)روزپذیرفته 
خواهدشد.تاریخ انتشار:96/7/24م الف:6300 حسین زمانى رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/ 7/614         

تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالك  شــماره 644/21 واقع درقطعه 4 نجف آباد بخش 11 ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى على رضا حاج امینى نجف آبادى  فرزند غالمعلى   در جریان ثبت 
است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و 
برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 96/8/15 ساعت 8 صبح در محل 
شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا 
بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحل حضوریابند.
اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاســى 
(30)روزپذیرفته خواهدشد.تاریخ انتشــار:96/7/24 م الف: 6301 حسین زمانى  رئیس ثبت اسنادوامالك 

نجف آباد/ 7/615     
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکباب مغازه ویک طبقه فوقانى پالك  شماره 470/29 واقع درقطعه 5 نجف 
آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى محمد جواد فاضل نجف آبادى    فرزند حسن  
در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 
15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 96/8/15 ساعت 8 
صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام 
مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل 
حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاوریــن مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریــخ تنظیم صورت مجلس 
تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد.تاریخ انتشار:96/7/24 م الف:6302 حسین زمانى رئیس ثبت 

اسنادوامالك نجف آباد/7/616
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه ملک پالك  شماره 535 واقع درقطعه3 نجف آباد بخش 11 ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى محمدرضا لطفى  فرزند لطفعلى وغیره در جریان ثبت است به علت 
عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى 
نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشــنبه مورخ 96/8/15 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل 
خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى 
به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین 
یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاســى (30)روزپذیرفته 

خواهدشد.تاریخ انتشار:96/7/24 م الف:6303 حسین زمانى رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/ 7/617
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه  پالك  شــماره 471/14 فرعى از471/2 واقع درقطعه6 نجف آباد 
بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى اســداهللا رحمتى ها نجف آبادى  فرزند حسینعلى 
وغیره در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دســتور قسمت 
اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 96/8/15 
ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز 
بعد انجام مى پذیرد.لــذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت 
مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  
مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار:96/7/24 م الف:6304  حسین زمانى رئیس 

ثبت اسنادوامالك نجف آباد/7/618
ابالغ رأى

شماره پرونده: 593/95 شــماره دادنامه: 221- 96/5/16 مرجع رسیدگى: شــعبه هشتم حقوقى شوراى 
حل اختالف لنجان خواهان: حمید باقرزاده ریزى فرزند محمد- نشــانى: زرین شهر- خ شیخ بهائى- بن 
بست شادى 2- ســاختمان اول- واحد ســوم خواندگان: 1- على اورك ســلیمانى فرزند عبدالحسین و 
2- على کیانى فالورجانى فرزند منصور- هر دو به نشانى: مجهول المکان خواسته: انتقال سند گردشکار: 
شــورا با بررســى جمیع اوراق و محتویات پرونده و با توجه به نظریه مشــورتى اعضاء ختم رســیدگى را 
اعالم و بشــرح ذیل مبادرت بصدور رأى مینماید. رأى قاضى شــورا: درخصوص دادخواست آقاى حمید 
باقرزاده ریزى فرزنــد محمد بطرفیت خواندگان 1) على اورك ســلیمانى فرزند عبدالحســین و 2) على 
کیانى فالورجانى فرزند منصور بخواســته الزام خواندگان به حضور در یکى از دفاتر رســمى جهت انتقال 
سند قطعى خودروى ســوارى دوو ســى یلو چهار ســیلندر مدل 1380 به پالك 511 ى 27 ایران 43 با 
احتساب مطلق خسارات دادرسى مقوم به هشــتاد میلیون ریال بشرح تقدیمى، شــورا با توجه به قولنامه 
فیمابین خواهان و خوانده ردیف اول و با توجه به اســتعالم از مرجع انتظامى سند خودرو به نام على کیانى 
فالورجانى خوانده ردیف دوم و خواندگان با وصف ابالغ واقعى و قانونى حاضر نگردیدند و خواهان با توجه 
به نشر آگهى در روزنامه و تشکیل جلســه در وقت مقرر به تاریخ 96/4/17 و عدم وجود الیحه تقدیمى از 
ســوى خواندگان لذا با مالحظه و احراز معامله بین خواهان و خوانده ردیف اول باستناد مواد 10 و 205 و 
237 و 362 قانون مدنى رأى به محکومیت خوانده ردیف دوم با توجه به استعالم از پلیس راهور به شماره 
1462/13/25/96/141 مورخ 96/1/28 به حضور در یکى از دفاتر اسناد رسمى  و تنظیم و انتقال سند ثبتى و 
رسمى وسیله نقلیه سوارى دوو سى یلو مدل 1380 به شماره انتظامى 511 ى 27 ایران 43 به نام خواهان را 
صادر و اعــالم مــى نماید و در مــورد خوانــده ردیــف اول نظر به اینکه ســند بــه نام ایشــان نمى 
باشــد به اســتناد بند 4 ذیل ماده 84 و ماده 89 ناظر بــر این ماده از قانــون آیین دادرســى مدنى قرار 
رد دعــوى خواهــان را صــادر و اعالم مــى نماید همچنیــن بــه اســتناد مــواد 198 و 515 و 519 
قانــون آیین دادرســى مدنــى و از بــاب قاعــده تســبیب و الضــرر حکم بــر محکومیــت خوانده 
ردیــف دوم بــه پرداخــت مبلــغ 1/105/000 ریــال هزینــه دادرســى در حــق خواهــان را صادر 
و اعالم مــى نماید. رأى صادره نســبت به خوانــده ردیف اول حضورى اســت و ظرف مهلت بیســت

 روز از تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى و حقوقى شهرستان لنجان است و نسبت به 
خوانده ردیف دوم غیابى است و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شوراو سپس 
ظرف مهلت بیســت روز پس از آن قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى حقوقى شهرستان لنجان 

است. م الف: 966 شاسنائى- قاضى شعبه هشتم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان /7/598
حصروراثت

حسن شاه بنده داراى شناسنامه شماره 1080323341 به شرح دادخواست به کالسه 773/96 از این دادگاه 
درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان نصرت شاه بنده بشناسنامه 1114 در 
تاریخ 96/03/06 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
1-حسن شاه بنده ش ش 1080323341، (فرزند متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد 
یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد 

شد. م الف: 6276 رئیس شعبه 10 شوراى حل اختالف نجف آباد/ 7/620 
فقدان سند مالکیت

 شماره: 1396/12/426142 چون آقاى حســن کاظمى فرزند غالمرضا باستناد دو برگ استشهاد محلى 
که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند که سند مالکیت نیم دانگ مشاع از ششدانگ یک 
قطعه ملک پالك 1546 باقیمانده واقع در قطعه یک نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که درصفحه 100 
دفتر 254 ذیل ثبت 56012 سند مالکیت بشماره 752384 بنام حسن کاظمى فرزند غالمرضا ثبت و صادر 
و تسلیم گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت سهل انگارى 
در حمل و نقل وسایل منزل مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده 
طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام 
معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نســبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ 
انتشار این آگهى تا ده روز باین اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله 
تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى 
نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشــود المثنى ســند مالکیت مرقوم صادر تسلیم خواهد شد. 

 م الف: 6290 حسین زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد/7/649 
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دریافت 4000میلیاردتومان 
مالیات از کارمندان 

بر اساس گزارش عملکرد بودجه، در پنج ماهه نخست 
امسـال چهارهزار میلیارد تومان مالیـات از کارمندان 

بخش دولتى و خصوصى وصول شد.
در بخش مالیـات بـر درآمد طـى پنج ماهه نخسـت 
امسال،  شـش هزار و 640 میلیارد تومان وصول شده 
که 10/6 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 
نشان مى دهد.  در این بخش، مالیات حقوق کارکنان 
بخش عمومى و بخش خصوصى به ترتیب 2/9 درصد 

و 8/9درصد رشد کرد.

نقدینگى 
در مرز 1370 تریلیون

بانک مرکزى از افزایش حجم نقدینگى تا بیش از هزار 
و 366 تریلیون تومان خبر داد.

با این حال از سرعت رشد نقدینگى طى دو سال گذشته 
کاسته شده به گونه اى که 29/2 درصد رشد دارد.

تعیین تکلیف وام مسکن 
تا آخر مهر

حامد مظاهریان، معاون وزیر مسـکن و شهرسـازى 
گفت: بسـته هاى پیشـنهادى مسـکن در زمینه هاى 
مختلف مطابق با نظر ریاسـت جمهورى آماده شـد و 

تکلیف وام مسکن تا آخر مهرماه تعیین مى شود .
غالمرضا سالمى مشاور وزیر راه و شهرسازى پیش تر 
کاهش دوره انتظار 12ماهه به ده مـاه، افزایش مدت 
بازپرداخت به 15 سال و کاهش سـود به 8 درصد را از 

جمله تغییرات جدید وام مسکن اعالم کرده بود.

قیمت روز مرکبات در بازار 
رئیس اتحادیه میوه و سبزى، سـرمازدگى باغات انار 
ساوه را به عنوان مرکز تولید عمده این محصول، سبب 

افزایش قیمت آن در بازار اعالم کرد.
حسـین مهاجران، انار را پرمصرف تریـن میوه فصل 
پاییز و زمستان اعالم کرد و افزود: قیمت این میوه هم 
اکنون در بازار خرده فروشى بین دو هزار و 500 تا شش 

هزار و 500 تومان است.
وى قیمت باالى انار را سـبب کاهش تقاضا براى این 
میوه دانست و گفت: انار نى ریز شیراز وجاده قم - اراك 
به بازار عرضه خواهد شـد اما به دلیل حجم کم تولید 

در این شهرها، کاهش قیمت در پى نخواهد داشت.
مهاجران با اشاره به حجم باالى تولید مرکبات در سال 
جارى ادامه داد:این روزها نارنگى بـا قیمت دو هزار و 
500 تا سه هزار و 500 تومان، پرتقال جنوب با قیمت 
دو هزار و 500تا سه هزار و 500تومان، لیمو شیرین از 
دو هزار و 500تا چهارهزار تومان، پرتقال شـمال سه 
هـزار تومان، پرتقال مجلسـى از هفت هـزار و 500تا 
هشـت هزار تومان و نارنگى تخم ژاپنى از سه هزار و 

500تا پنج هزار تومان عرضه مى شود.

مشوق هاى  تلفنى مخابرات 
براى پرداخت غیرحضورى

شـرکت مخابـرات در راسـتاى الکترونیکـى کـردن 
خدمـات خـود، از مشـترکان خواسـت تـا از این پس 
قبض مصرفى تلفن ثابـت خود را به صـورت پیامک 

دریافت کنند.
قبض هـاى چاپى دو ماه یک بار ارسـال مى شـود، اما 
شرکت مخابرات ایران پس از صدور قبض تیر، از ماه 
مرداد براى برخى از مشترکان آزمایشى، ارسال قبض 
پیامکى به صورت ماهانه را آغـاز کرد. بدین ترتیب در 
مردادماه براى اولین بار از طریـق پیامک براى حدود 
شش میلیون مشترك در 20 استان قبض ارسال شد. 
همچنین هزینه ارسال پیامک بر عهده مخابرات است.
همچنیـن شـرکت مخابـرات ایـران بـراى تشـویق 
مشـترکان به پرداخت غیرحضورى صورت حساب ها 
از طریق سیسـتم هاى الکترونیک، امتیـازى را براى 
آنان در نظر گرفته اسـت. بدین ترتیب مشتریان پس 
از دریافت پیامک صورت حسـاب خـود و پرداخت به 
صورت غیرحضورى مى توانند از 24 سـاعت مکالمه 

رایگان درون شبکه استفاده کنند.

ویترین

نگاهى به آمار نشــان مى دهد طى سال هاى 92 تا 95 
ذخایر بنزین کشور کاهش یافته است؛ این موضوع، توجه 
به توسعه صنعت سى.ان.جى و جایگزینى آن با بنزین را 

به یک الزام تبدیل کرده است.
این آمار مى گویند وضعیت موجودى بنزین در پایان سال 
92 معادل هزار و 705 میلیون لیتر، پایان سال 93، هزار 
و 179 میلیون لیتر، پایان ســال 94، هزار و 315میلیون 
لیتر و در پایان ســال 95، 866 میلیون لیتر بوده است. 
به عبارتى میزان ذخایر اســتراتژیک بنزین کشور طى 
ســالهاى 92 تا 95 با کاهش 839 میلیون لیترى مواجه 

بوده است. 

در بخش تولید گازوییل نیز آمار امیدوار کننده اى وجود 
ندارد. محصولى که دولت تدبیــر و امید مى گوید براى 

نخستین بار آن را صادر کرده است. 
طبق آمار موجود میزان تولید این فرآورده در سال 92، 98 
میلیون لیتر در روز بوده که این میزان در سال 95 با طى 
روندى نزولى به 89 میلیون لیتر در روز رسیده است که 
به گفته یک مقام آگاه به نظر مى رسد صادرات گازوییل 
با توجه به روند کاهشــى تولید آن از ذخایر این فرآورده 
انجام شده اســت و حال امســال و این روزها کاهش 
ذخایر بنزین براى ســال جارى زنگ خطر بزرگى شده

 است.

معاون امور صنایع وزیــر صنعت، معدن و تجارت گفت: 
امسال شــش هزار واحد صنعتى با ظرفیت اشتغال 35 

هزار نفر در کشور تکمیل مى شود.
محســن صالحى نیا افــزود: 300 هزار میلیــارد ریال 
تسهیالت براى تکمیل طرح هاى نیمه تمام، نوسازى 

و تامین سرمایه در گردش آنها تخصیص یافته است.
وى همچنین ادامه داد: براى طرح هاى کوچک و متوسط 
با پیشرفت فیزیکى باالى 60 درصد، 100 هزار میلیارد 

ریال اعتبار تعیین شده است.
معاون امور صنایع وزیــر صنعت، معدن و تجارت گفت: 
طرح هــاى نیمه تمــام از طریق ســامانه بهین یاب و 

هماهنگى با بانک مرکزى تا پایان سال به بهره بردارى 
مى رسند. صالحى نیا افزود: براى بازسازى و نوسازى پنج 
هزار واحد تولیدى و صنعتى در کشور نیز 100 هزار میلیارد 
ریال تعیین شــده که واحدهاى صنعتى با دریافت این 
تسهیالت، نسبت به تکمیل ماشین آالت، به روزرسانى 
خطوط تولید و کاهش مصرف انــرژى و افزایش توان 

رقابتى خود اقدام مى کنند.
وى اظهار داشت: براى واحدهاى تولیدى نیز 100 هزار 
میلیارد ریال پیش بینى شــده که از طریق ستاد تسهیل 
و رفع موانع تولید، نســبت به معرفى سرمایه گذاران به 

بانک ها اقدام مى شود. 

10هزار میلیارد براى نوسازى 
واحدهاى صنعتى

کاهش ذخایر بنزین؛ نتیجه 
بى توجهى به سوخت گاز

تأخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران و اعالم نرخ خرید 
تضمینى، باعث شده سطح زیر کشت پاییزه گندم در شروع 
فصل کشت نسبت به مدت مشابه پارسال 40 درصد کاهش 
پیدا کند. متأسفانه طى سال هاى اخیر، برخى عوامل موجب 
شده خرید تضمینى گندم بخشــى از اثرگذارى خود را از 
دست بدهد؛ تأخیر دولت در اعالم نرخ هاى خرید تضمینى، 
افزایش ناچیز قیمت خرید تضمینى بدون در نظر گرفتن 
نرخ تورم و پرداخــت دیرهنگام مطالبات کشــاورزان از 
جمله این عوامل هستند که انتقادات زیادى را هم متوجه 

دولتمردان ساخته است.
درهمین زمینــه رئیس بنیاد توانمندســازى گندم کاران 
کشور با بیان اینکه براساس قانون قیمت خرید تضمینى 
باید حداقل به اندازه نرخ تورم افزایش یابد، گفت: اگر این 
افزایش قیمت رخ ندهد به معنى آن است که کشاورز از جیب 
خود هزینه هاى تولید و تورم را مى دهد  یا اینکه از سودش 
کاسته مى شود، نتیجه این امر ضعیف شدن کشاورز است 

که حتماً بر روى تولید او هم تأثیرگذار خواهد بود.
على قلى ایمانى،  گفت: ما بذر گندم را ســال گذشته هزار 
و 560 تومان خریدارى مى کردیم اما امسال قیمت آن به 
هزار و 760 تومان رسیده است. رئیس بنیاد توانمندسازى 
گندمکاران کشور تصریح کرد: زیرکشت گندم نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته درحدود 40 درصد کاهش یافته 

که دو دلیل را مى توان براى این مسئله عنوان کرد.
وى ادامه داد: اول اینکه کشاورزان مطالبات خود را هنوز 
به طور کامــل دریافت نکرده اند و  در تامیــن کود، بذر و 

نهاده هاى مورد نیاز خود درمانده شده اند.
 ایمانى اضافه کرد: بحث دوم مسئله بالتکلیفى در رابطه 
با قیمت است ضمن اینکه با توجه به حمایت هایى که از 
کشت کلزا مى شود، کشاورزان سمت و سوى کشت خود 
را تغییر داده و از کشت گندم به کشت کلزا متمایل شده اند، 

به طورى که امسال شاهد افزایش سطح زیرکشت کلزا در 
کشور خواهیم بود. ایمانى تصریح کرد: اگر این بى تفاوتى 
ادامه یابد قطعاً در عملکــرد و تولید گندم تاثیر مى گذارد؛ 
کاهش 40 درصدى سطح زیرکشت زنگ خطرى براى 

دولت است تا توجه جدى ترى به این مسئله داشته باشد.

به نظر مى رســد دولت در تشــخیص اولویت هاى خود 
دچار مشــکل شــده، از طرفى از منابع صندوق توســعه 
ملى 1/5 میلیارد دالر به اشــتغالزایى روستایى اختصاص 
مى دهد که به گفته على ربیعى، وزیر تعاون ، ســرانجام 
و اثر گذارى مطلوبى ندارد و گره اى از اشــتغال کشــور 

را باز نخواهد کــرد؛ از طرف دیگر حاضر نیســت براى 
حوزه کشــاورزى و تأمین امنیــت غذایى کــه یکى از 
محورهــاى مهم اقتصــاد مقاومتى اســت و اشــتغال 
موجود در روســتاها را  تضمین مى کند، اعتبارات کافى 

اختصاص دهد.

قیمت کارخانه اى قیمت بازار خودرو
25 میلیون و 550 هزار تومان 25 میلیون و 600 هزار تومان تیبا
21 میلیون و 250 هزار تومان 22 میلیون و 600 هزار تومان SE111 پراید
21 میلیون و 300 هزار تومان 21 میلیون و 500 هزار تومان پراید 131
31 میلیون و 500 هزار تومان 31 میلیون و 300 هزار تومان SLX 405 پژو
31 میلیون و 600 هزار تومان 31 میلیون و 900 هزار تومان EF7 سمند
37 میلیون و 200 هزار تومان 37میلیون و 331 هزار تومان پژو پارس سال
38 میلیون و 100 هزار تومان 38 میلیون و 700 هزار تومان پژو 206 تیپ 5
33 میلیون و 300 هزار تومان 34 میلیون و 400 هزار تومان پژو 206 تیپ 2

39 میلیون تومان 39 میلیون تومان پژو 206 وى 8
34 میلیون و 600 هزار تومان 34 میلیون و 100 هزار تومان رانا
42 میلیون و 800 هزار تومان 44 میلیون و 800 هزار تومان دنا

32 میلیون تومان 32 میلیون تومان S110 ام وى ام
56 میلیون و 500 هزار تومان 56 میلیون و 500 هزار تومان ام وى ام 550
84 میلیون و 600 هزار تومان جک s5 85 میلیون تومان

63 میلیون تومان 64 میلیون تومان جک J5  اتومات
43 میلیون و 800 هزار تومان 47 میلیون تومان ساندرو
49 میلیون و 900 هزار تومان 53 میلیون و 400 هزار تومان ساندرو اتومات
53 میلیون و 400 هزار تومان 54 میلیون تومان ساندرو استپ وى
55 میلیون و 700 هزار تومان 62 میلیون و 200 هزار تومان استپ وى اتومات
41 میلیون و 450 هزار تومان 42 میلیون و 500 هزار تومان پارس تندر
48 میلیون و 900 هزار تومان 50 میلیون و 700 هزار تومان تندر 90 پالس اتومات
39 میلیون و 500 هزار تومان 42 میلیون تومان E2 90 تندر

هفته جارى قیمت خودروهاى داخلى در بازار تغییر خاصى نسبت به نرخ این محصوالت در هفته گذشته نداشته است.
 قیمت برخى خودروهاى داخلى به شرح زیر است:

اجاره نشینى در کدام کالنشهر  پرهزینه تر است؟ثبات در بازار خودروهاى داخلى  تب کریمه کنگو در 
هزینه مســکن بزرگ ترین بخش از هزینه هاى خانوار همه استان ها وجود دارد

را تشــکیل مى دهد اما وقتى پاى اجاره نشینى به میان 
مى آید، وضعیت در شــهرهاى مختلف کشور متفاوت 

است. 
در برخى کالنشهرها اجاره نشینى فشار کمترى به خانواده 

مى آورد در حالى که در برخى دیگر از کالنشهرها، مثل 
تهران، اجاره تا 60درصد از درآمد خانــواده را مى بلعد. 
در اینفوگرافیک زیر نگاهى داشــته ایم به متوسط اجاره 
پرداختى و متوسط درآمد خانوار در ده کالنشهر کشور و 

نسبت اجاره به درآمد.

معاون وزیر جهاد کشــاورزى با اشــاره به تولید 3/7 
میلیون تنى سیب در ســال جارى اعالم کرد:کاهش 
صادرات سیب در پنج ماهه امسال نکته مثبت و نشان 
دهنده این است که هیچ محصولى داخل انبارها باقى 
نمانده و پیش بینى مى شــود امسال بیش از پارسال و 
درحدود 700 تن سیب به کشــورهاى مختلف صادر 

شود.
محمدعلى طهماســبى اظهارداشــت: بر اساس آمار 
وزارت جهاد کشاورزى در ســال جارى سطح باغات 
سیب کشــور 254 هزار و 200 هکتار بوده که از این 

نظر در رتبه دوم محصوالت باغى قرار دارد. بررســى 
روند سطح باغات سیب کشور حاکى از روند رو به رشد 
آن بوده، چرا کــه برآورد میزان تولید ســیب در ایران 
درحدود 3/7میلیون تن است که در رتبه نخست تولید 

محصوالت باغى کشور قرار دارد.
وى افزود: تنوع اقلیمى موجب شــده تا ارقام متنوعى 
از ســیب در کشور مورد کشــت قرار گیرد به گونه اى 
که میزان تولید ارقام ســیب تابســتانه و بهاره 516 
هزار و  498 تن بــوده که درحــدود 14 درصد از کل 
تولید سیب را شامل مى شود و تولید ارقام پاییزه (سه 

میلیون و 180 هزار و 200 تن بوده که ســهم بیش از 
86 در صد کل تولید ســیب را به خود اختصاص داده

 است.
■■■ 

طهماسبى با بیان اینکه کاهش 80 درصدى صادرات 
سیب در پنج ماهه اول امسال نه تنها خبر بدى نیست 
بلکه یک خبر خوب براى کشــور محسوب مى شود، 
ادامه داد: این کاهــش به معناى اثربخشــى اجراى 
سیاست تهاتر صادرات سیب در برابر موز بوده، چرا که 
تمامى سیب هاى موجود در انبارها به موقع از انبار خارج 

و روانه بازار شده است. 
■■■ 

وى همچنین در خصوص  قیمت سیب  در کیفیت هاى 
مختلف گفت: قیمت خرید  سیب  درجه یک از کیلویى 
هزار و 300تا هزار و 500 تومــان، درجه2 از کیلویى 
800 تا هزار تومان و سیب درجه 3 (صنعتى) از کیلویى 
200 تا 250 تومان در بازار آزاد اســت البته ســازمان 
تعاون روســتایى هر کیلوگرم سیب درجه3 صنعتى را 
به صورت تضمینى 288 تومــان و 9 ریال خریدارى

 مى کند.

هیچ سیبى در انبارها نمانده است
امسال صادرات بیشتر مى شود

رئیس سازمان دامپزشکى کشور گفت: بیمارى 
تب کریمــه کنگو در کشــور با کمــک وزارت 
بهداشت در حال کنترل اســت و از شدت شیوع 

آن کاسته شده است.
علیرضا رفیعى پور درباره وضعیت شیوع بیمارى 
تب کریمه کنگو گفت: این بیمارى هر ســاله در 
کشــور وجود دارد و از لحاظ تعــداد افراد مبتال 
یا کســانى که به دلیل این بیمــارى به رحمت 
خدا رفته انــد تفاوتى وجود نــدارد؛ این بیمارى 
همزمان با تغییر فصل سرد به گرم شدت و ِحدت 

مى یابد.
وى افزود: در ماه هاى گذشته از شدت این بیمارى 
در مقایســه با زمان اوج شــیوع آن در ماه هاى 
اردیبهشــت و خرداد کاهش یافتــه و با کمک 
دانشــکده هاى دامپزشــکى تحت کنترل قرار

 دارد.
رئیس ســازمان دامپزشکى کشــور تأکید کرد: 
دلیل کاهش شــیوع و شــدت و ِحدت بیمارى 
تب کریمه کنگو به دلیل تغییر فصل و اقداماتى 
است که بیمارى مقابله با این بیمارى انجام شده 

است.
 رفیعى پور  در پاسخ به سئوالى مبنى بر اینکه چه 
استان هایى بیشــتر درگیر این بیمارى هستند، 
گفت: در همه استان هاى کشــور ویروس تب 

کریمه کنگو وجود دارد.

خودکفایى گندم در معرض تهدید
 سطح زیر کشت، 40 درصد کاهش یافت

نائب رئیس اتحادیه مرغداران اصفهان با اشــاره به کاهش 
قیمت مرغ گرم در ســطح عرضه، گفــت: در حال حاضر 
قیمت مرغ گرم نسبت به ماه گذشــته درحدود هزار و 600 
تومان ارزان تر و با نرخ شــش هــزار و 700 تومان فروخته 

مى شود.
محمدعلى فروغى پیرامون وضعیت بازار مرغ در اصفهان، 
اظهار داشت: خوشــبختانه بازار مرغ طى چند هفته گذشته 

اندکى به ثبات رسیده و شاهد کاهش نرخ مرغ هستیم.
وى افزود: با کاهش قیمت مرغ زنــده و جوجه یک روزه در 
مرغدارى ها، نرخ مرغ در کشتارگاه ها و در سطح عرضه نیز 

کاهش داشته است.
به گفته نائب رئیس اتحادیه مرغــداران اصفهان، پیش از 
این نرخ جوجه یک روزه ســه هزار تومان بــود که اکنون 
به هزار و 800تا هــزار و 900 تومــان کاهش قیمت یافته 

است.
وى افــزود: در حــال حاضــر قیمــت مــرغ گــرم در

 کشتارگاه هاى اصفهان شش هزار و 520 تومان است که 
در سطح مغازه هاى شهر شش هزار و 700 تومان فروخته 

مى شود.
فروغى تاکید کرد: نرخ مرغ گرم در بازار اصفهان نسبت به ماه 

گذشته 20 درصد ارزان تر شده است.
وى پیرامون گالیه مرغداران از کاهش نرخ مرغ زنده، گفت: 
در حال حاضر قیمت مرغ زنده درب مرغدارى ها حدود چهار 
هزار و 300تومان است اما با توجه به اینکه مرغ داران، پیش از 
این جوجه یک روزه را با نرخ حدود سه هزار تومان خریدارى 
و جوجه ریزى کرده اند، با کاهــش قیمت مرغ زنده، اکنون 

متضرر مى شوند.
نائب رئیس اتحادیه مرغداران اصفهان با اشــاره به اینکه 
هم اکنون به دلیــل افزایش قیمت گوشــت قرمز، مردم 
بیشــتر تمایل به خرید گوشت ســفید و یا بوقلمون دارند، 
تصریح کــرد: البته نــرخ بوقلمون در ایــن مدت کاهش 
نداشته و هر کیلو گوشــت بوقلمون 14 هزار تومان عرضه 

مى شود.
وى در خصوص مازاد تولید مرغ در اصفهان گفت: اگر مازاد 
بر نیاز، مرغ تولید و روانه بازار شود شرکت پشتیبانى امور دام 

موظف به خرید تضمینى آن است.

مرغ گرم، ارزان شد 
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اى مردم! شــما را به پرهیزکارى و شــکر فــراوان در برابر 
نعمت ها و عطاهاى الهى و احسانى که به شما رسیده است سفارش 
مى کنم، چه نعمت هایى که به شــما اختصاص داده و رحمت  هایى 
که براى شــما فراهم فرمود. شــما عیب هاى خود را آشــکار 
کردید و او پوشــاند، خود را در معرض کیفر او قرار دادید و 

موال على (ع)او به شما مهلت داد. 

طرح یکم پیوند مهر ایران
تعریف طرح

بانک قرض الحسنه مهر ایران در راستاى تسهیل امر ازدواج جوانان، اقدام به ارائه طرح 
یکم پیوند مهر ایران نموده است. در این طرح متقاضیان مى توانند، با مراجعه به شعب 
بانک و یا از طریق پرتال بانک به آدرس www.QMB.ir ضمن افتتاح حساب و 
انجام فعالیت هاى بانکى خود، عالوه بر اجر اخروى از تسهیالت قرض الحسنه تا سقف 

400 میلیون ریال با کارمزد 4 درصد بهره مند گردند. 
مخاطبین طرح

جامعه هدف این طرح افرادى هستند که نزدیک به سن ازدواج بوده و یا قصد ازدواج 
در آینده اى نزدیک را دارند. این افراد مى توانند با افتتاح حســاب قرض الحسنه پس 
انداز- طرح یکم پیوند مهر ایران از تســهیالت قرض الحسنه کمک هزینه ازدواج تا 

سقف 400 میلیون ریال برخوردار گردند.
شایان ذکر است تسهیالت پرداختى در قالب طرح پیوند مهر ایران هیچگونه منافاتى 
با تســهیالت ازدواج پرداختى در سایر بانک ها نداشــته و متقاضیان مى توانند از این 

تسهیالت به صورت همزمان استفاده نمایند.
شرایط طرح

پرداخت تسهیالت در این طرح براساس میانگین موجودى حساب بوده و متقاضیان 
مى توانند از محل رســوب موجودى حساب و یا واریز مســتمر ماهیانه از مزایاى آن 

بهره مند گردند. سایر شرایط طرح یکم پیوند مهر ایران عبارت است از:
 مدت زمان الزم جهت تکمیل موجودى حداقل 1 سال و حداکثر 3 سال 

 مجموع تسهیالت پرداختى 400 میلیون ریال
 دوره بازپرداخت تسهیالت 3 سال (36 ماه)

 پرداخت تسهیالت معادل 126٪ میانگین سالیانه موجودى حساب
 قابل انتقال به اقوام درجه یک

مثال 1)
پرداخت تسهیالت براساس واریز ماهیانه با 45 درصد افزایش در سال

تسهیالت در پایان سال (ریال)واریز ماهیانه (ریال)شرح
4/500/00037/000/000سال اول
6/500/000155/000/000سال دوم
9/500/000400/000/000سال سوم

مثال 2)
پرداخت تسهیالت براساس میانگین موجودى حساب

تسهیالت در پایان سال (ریال)میانگین سالیانه (ریال)شرح
106/000/000134/000/000سال اول
106/000/000267/000/000سال دوم
106/000/000400/000/000سال سوم

طرح دوم پیوند مهر ایران
تعریف طرح

بانک قرض الحسنه مهر ایران در راستاى تسهیل امر ازدواج و به منظور ایجاد اطمینان 
خاطر والدین از تأمین آتیه فرزندان خود، اقدام به ارائه طرح دوم پیوند مهر ایران نموده 
اســت. در این طرح متقاضیان مى توانند، با مراجعه به شعب بانک و یا از طریق پرتال 
بانک به آدرس www.QMB.ir ضمن افتتاح حساب و انجام فعالیت هاى بانکى 
خود، عالوه بر اجر اخروى از تسهیالت قرض الحسنه تا ســقف 800 میلیون ریال با 

کارمزد 4 درصد بهره مند گردند.
مخاطبین طرح

جامعه هدف این طرح افرادى هســتند که فعًال در ســن ازدواج نیستند ولى بواسطه 
آینده نگرى خود و یا والدینشان به تأمین آتیه خود مى اندیشــند. این افراد مى توانند 
با افتتاح حســاب قرض الحســنه پس انداز- طرح دوم پیوند مهر ایران از تسهیالت 
قرض الحسنه کمک هزینه ازدواج تا سقف 800 میلیون ریال برخوردار گردند. شایان 
ذکر اســت تســهیالت پرداختى در قالب طرح پیوند مهر ایران هیچگونه منافاتى با 
تسهیالت ازدواج پرداختى در ســایر بانک ها نداشــته و متقاضیان مى توانند از این 

تسهیالت به صورت همزمان استفاده نمایند.
شرایط طرح

پرداخت تسهیالت در این طرح براساس میانگین موجودى حساب بوده و متقاضیان 
مى توانند از محل رســوب موجودى حساب و یا واریز مســتمر ماهیانه از مزایاى آن 

بهره مند گردند. سایر شرایط طرح دوم پیوند مهر ایران عبارت است از:
مدت زمان الزم جهت تکمیل موجودى حداقل 5 سال و حداکثر 10 سال 

مجموع تسهیالت پرداختى 800 میلیون ریال 
دوره باز پرداخت تسهیالت 5 سال (60 ماه)

پرداخت تسهیالت معادل ٪130 میانگین سالیانه موجودى حساب 
قابل انتقال به اقوام درجه یک. 

مثال 1)
پرداخت تسهیالت براساس واریز ماهیانه با 26 درصد افزایش در سال 

تسهیالت در پایان سال (ریال)واریز ماهیانه (ریال)شرح 
-450/000سال اول

-570/000سال دوم 
-700/000سال سوم 
-900/000سال چهارم
1/150/000122/800/000سال پنجم
1/430/000193/600/000سال ششم
1/800/000289/800/000سال هفتم
2/270/000418/000/000سال هشتم
2/860/000586/800/000سال نهم
3/600/000800/000/000سال دهم

مثال 2)
پرداخت تســهیالت براســاس واریز ماهیانه با 15 درصد افزایش

 در سال 

واریز ماهیانه (ریال)شرح 
تسهیالت در پایان سال

 (ریال)
-650/000سال اول

-750/000سال دوم 
-860/000سال سوم 
-990/000سال چهارم
1/140/000154/800/000سال پنجم
1/310/000234/200/000سال ششم
1/500/000335/700/000سال هفتم
1/730/000462/530/000سال هشتم
1/990/000618/520/000سال نهم
2/290/000800/000/000سال دهم

مثال 3)
پرداخت تسهیالت براساس میانگین موجودى حساب

میانگین سالیانه (ریال)شرح 
تسهیالت در پایان سال 

(ریال)
-61/500/000سال اول

-61/500/000سال دوم 
-61/500/000سال سوم 
-61/500/000سال چهارم
61/500/000400/000/000سال پنجم
61/500/000480/000/000سال ششم
61/500/000560/000/000سال هفتم
61/500/000640/000/000سال هشتم
61/500/000720/000/000سال نهم
61/500/000800/000/000سال دهم

طرح جدید تسهیالت در بانک قرض الحسنه مهر ایران

روزنامه نصف جهان بهترین مکان براى معرفى خدمات و 
تولیدات شما به مردم است. با ما تماس بگیرید تا بهترین 

انتخاب را از جانب مردم مشاهده کنید.

به مــا اطمـینـان کـنیـد

قابل توجه شرکت ها، سازمان ها و موسسات تجارى و صنعتى



www.nesfejahan.net  روزنامه مستقل استان اصفهان ان استان اصفهان ف تانا تقل مستقلا ه  روزنامه w.nesfejahan.netwزنا nesfejahan net

12

به حـــریفان نامدار 
نیاز داریم

15
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 در انتخاب نقش ها  در انتخاب نقش ها 
وسواس دارموسواس دارم
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طبیعى ترین 
ضدآفتاِب پوست را 
بشناسید

wwwwwww

طببیععىىط ترطبیعى تر
بپضدضدآفتاِبپوست تض ستتاِب پوسآفتا بپودآف دآ
شنناسببشبشناس

با موبایل اسپینر چیلى
15 آشنا شوید

ىى

کالهبردارى از 107 نفر

 به بهانه خرابى دستگاه خودپرداز

نمایش بغضنمایش بغض
 و خش م «درویش»  و خش م «درویش» 
10در تلویزیوندر تلویزیون

12
بعد از بعد از 22 ماه خودم را ماه خودم را

 اثبات کردم     اثبات کردم    

جامع ترین  جذاب ترین  متفاوت ترین مرکزخریدجامع ترین  جذاب ترین  متفاوت ترین مرکزخرید
نقدو اقساط کشورنقدو اقساط کشور خرید انواع:خرید انواع:

لوازم خانگى برقى ایرانى و لوازم خانگى برقى ایرانى و خارجىخارجى
سیستم هاى صوتى و تصویرىسیستم هاى صوتى و تصویرى

ظروف و لوازم آشپزخانه : ظروف و لوازم آشپزخانه : چینى.بلور. پالسکوچینى.بلور. پالسکو
انواع فرش.گلیم.موکت و ...انواع فرش.گلیم.موکت و ...

مبلمان و مبلمان و سرویس چوب : استیل.راحتى .اسپرتسرویس چوب : استیل.راحتى .اسپرت
پرده و تزیینات داخلىپرده و تزیینات داخلى

آیینه آیینه و شمعدان.لوستر و انواع کاالى لوکسو شمعدان.لوستر و انواع کاالى لوکس
کاالى خواب : روتختى.کاالى خواب : روتختى.لحاف. تشک و ...لحاف. تشک و ...

انواع کاال و تجهیزات ساختمانى : هود.اجاق انواع کاال و تجهیزات ساختمانى : هود.اجاق گاز صفحه اى.گاز صفحه اى.
دوربین هاى مداربسته . کاالى بهداشتى ساختماندوربین هاى مداربسته . کاالى بهداشتى ساختمان

سیستمهاى سیستمهاى سرمایشى و گرمایشى : انواع کولر. پکیج.رادیاتورسرمایشى و گرمایشى : انواع کولر. پکیج.رادیاتور
خدمات ساختمانى: بازسازى.خدمات ساختمانى: بازسازى.تعمیرات.دکوراتیو. تعمیرات.دکوراتیو. 

MDFMDF.طراحى داخلى.طراحى داخلى
انواع سیستمهاى رایانه اى : کامپیوتر.انواع سیستمهاى رایانه اى : کامپیوتر.لپ تاپ .موبایللپ تاپ .موبایل

انواع موتورسیکلت . دوچرخه .تردمیلانواع موتورسیکلت . دوچرخه .تردمیل

   تلفن:    تلفن: 3220652532206525  __    3221083432210834__  0913325039809133250398

سیسمونى کاملسیسمونى کامل
 اقساط بدون سود و کوتاه مدت   اقساط بدون سود و کوتاه مدت  
اقساط بلند مدت و وامى با کمترین سوداقساط بلند مدت و وامى با کمترین سود

 جهیزیه کامل جهیزیه کامل

خیابان هاتف جنب بانک ملى مجتمع زرنگار واحد 58

20 میلیون خرید 
هر ماه فقط 580 هزار تومان

اقساط 4ساله 
بدون

 پیش پرداخت

با 15 سال سابقه درخشان.

طرح
 عقیق 

فاطمیون

آگهى مزایده (مرحله اول)آگهى مزایده (مرحله اول)

فهیمه فرزانگان- سرپرست شهردارى آران و بیدگل

شهردارى آران و بیدگل در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 1496 مورخ 96/7/15 شوراى اسالمى شهر آران و بیدگل نسبت به فروش 3 قطعه زمین با کاربرى مسکونى 
واقع در سه راهى خیابان هاى مسعودآباد و شهید بیگانه با شرایط پرداخت به صورت 50 درصد نقد و مابقى در سه قسط ماهیانه طبق کارشناسى به شرح ذیل اقدام نماید، 
لذا از کلیه واجدین شرایط دعوت به عمل مى آید جهت اطالع از شرایط، اخذ مدارك و شرکت در مزایده حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار نوبت دوم این آگهى به 

شهردارى آران و بیدگل مراجعه نمایند.
ضمناً هزینه درج آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد. (کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار مى باشد)

- قطعه شماره 6 از قطعات تفکیکى پالك ثبتى 66 فرعى از 2637 اصلى به متراژ 159/96 م.م جمعاً به مبلغ 1/471/632/000 ریال.
- قطعه شماره 7 از قطعات تفکیکى پالك ثبتى 66 فرعى از 2637 اصلى به متراژ 138/83 م.م جمعاً به مبلغ 1/527/130/000 ریال.

- قطعه شماره 10 از قطعات تفکیکى پالك ثبتى 66 فرعى از 2637 اصلى به متراژ 147/14 م.م جمعاً به مبلغ 110/000/ 1/692 ریال.

چاپ دوم

@@nesfejahann
ewspaper

nesfejahann
ewspaper

جدیدترین اخبار را 
با نصف جهان 

دنبال کنید
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کارگردان «رستاخیز»: تا تکلیف این فیلم روشن کارگردان «رستاخیز»: تا تکلیف این فیلم روشن 
نشود، فیلم نمى سازمنشود، فیلم نمى سازم

نمایش بغض و خش م 
«درویش» در تلویزیون

کارگردانى احمدرضا فیلــم «رســتاخیز» بــه 
درویش تنها فیلم تاریخ ســینماى ایران اســت که به 
صورت مستقیم به متن واقعه عاشورا مى پردازد اما به 
دلیل نمایش چهره فردى که نقش حضرت ابوالفضل 
العباس (س) را بازى مى کنــد و به رغم برخوردارى از 
مجوزهاى مربوطه در پى مخالفت هایى اجازه نمایش 

نیافته است.
کارگردان فیلم ،غروب شنبه 22 مهر ماه میهمان برنامه 
«چهل چراغ» در شــبکه 3 سیماى جمهورى اسالمى 
ایران با اجراى محمد رضا شهیدى فر بود تا درباره هنر 
عاشــورایى بگوید و اینکه چرا تعداد فیلم هاى ساخته 
شده درباره واقعه عاشــورا در سینماى ایران اینقدر کم 
است اما چنانکه پیش بینى مى شد تا نوبت به بحث فیلم 

«رستاخیز» رسید سفره دل گشود.
درویش گفت: مقامات قبلى وزارت ارشــاد براى حل 
مشــکل از من خواســتند به چهره بازیگرى که نقش 
حضرت عباس(ع) را ایفا مى کند نور بتابانیم اما جداى 
اینکه این برخورد غیر تخصصى بود به آنها گفتم 
به لحاظ تکنیکى هم شــدنى نیست و 

نپذیرفتم.
به گفتــه او در دوره 
جدید وزارت 

ارشادالبته 
شــده  اعــالم 
نمایش فیلم در خارج 
از کشور بالمانع است 
اما در داخل همچنان 

امکانپذیر نیست.
درویش پرســید: اگر قرار 
است تنها چهره «صحابه» نمایش 
داده شود و درباره دیگران - ولو غیر معصوم - امکانپذیر 
نیســت چرا این موضوع را در قالب یک دستورالعمل 
مشــخص ابالغ نمى کنند به جاى اینکه پس از صرف 
این همه وقت و هزینه اعالم کنند که نمى شود؟ هر چند 
که با سرنوشت فیلم «رســتاخیز» در واقع دارند اعالم

 مى کنند و بعید اســت دیگران سراغ اینگونه مضامین 
بروند.

کارگردان سرشناس ســینماى ایران آه کشان گفت: 
ســاخت این فیلم از ایده اولیه تا تحقیــق و فیلمنامه 
نویسى و اجراى پروژه ده ســال زمان برده و مربوط به 
دوران آنالوگ است که هنوز امکانات دیجیتالى فراگیر 

نشده بود.
احمد رضا درویش پرسید: مگر غیر از این است که 9 بار 
مجوزهاى ما را تمدید کردند؟ مگر «رستاخیز» بهترین 
فیلم جشنواره فجر نشد و ســیمرغ هاى متعدد را از آن 
خود نکرد؟ مگر گذشــتن از این مراحل مســتلزم اخذ 

مجوزهاى مختلف نیست؟
وى گفت: حتى پس از اکران هــاى محدود خودمان 
تصمیم گرفتیم اصالحات دیگــرى را نیز انجام دهیم 
ولى باز وزارت ارشــاد اصرار داشــت که حتمــًا باید 
نور تابانده شــود در حالى که قرار بــود تنها درباره 14 
معصوم(ع) ممنوعیــت نمایش چهره اعمال شــود و 
حضرت عباس(ع) با همه عظمت و عزت در زمره 14 
معصوم(ع) نیست و ادعاى استناد به نظر مراجع تقلید در 
حالى است که در زمینه هاى دیگر نیز اختالف 
نظر دارند و ما بر پایه مجوزهاى قانونى 
و شــرعى پروژه را جلو مى 
بردیم و اگر مشکلى 
در  بــود 

ن  هما
تمدیدها بایــد گفته 

مى شد.
کارگردان فیلم «رســتاخیز» تصریح کرد: به 
صراحت گفته ام و تکرار مى کنم تــا تکلیف این فیلم 
روشن نشود من فیلم دیگر نخواهم ساخت هر چند که 
ســاخت این فیلم تمام و تولید و اکنون در کارنامه من 

ثبت شده ولو به نمایش درنیامده باشد.
احمد رضا درویش همچنین اظهــار عقیده کرد چون 
فیلم را در آغــاز روى کار آمدن دولــت تدبیر و امید به 

آنان تقدیم کرده و زمــان نمایش آن هم با توافق 
هســته اى یا برجام مصادف شد به شکلى 

قربانى آن موضوع شد وگرنه فیلم براى 50 
شخصیت فقهى و علمى و روحانى نمایش 

داده شده بود و مشکلى نداشته است.
مجرى برنامه تلویزیونى «چهل چراغ» 

نیز در خالل گفتگو بارها یادآور مى شد این 
فیلم تنها یک روز در جشــنواره اکران شده 

و یگانه فیلمى اســت که به متن عاشورا مى 
پردازد در حالى که دو فیلم مشهور دیگر («روز 

واقعه» و «ســفیر») مربوط به قبل یا 
بعد ازظهر عاشورا هستند.

احمدرضا درویــش با لحنى 
آکنــده از بُغض و خشــم 
ادامــه داد: چــرا نمــى 
پرســند تعهدات مالى 
خــود را چگونه جبران

 مى کنید؟
وى گفــت: مطالبات 
من دوِقســم اســت. 
اولى حقوقى اســت 
چون رفتــارى که با 
« رســتاخیز» صورت 
هــم  را  پذیرفتــه 
غیرقانونى مــى دانم 
و هم غیــر اخالقى و 
دیگرى معنــوى زیرا 
هر کارگردانى دوســت 
دارد حاصــل زحمات او 
دیده شود و مى توان وباید 
پرسید که حقوق معنوى ما 

چه مى شود؟

ى  و
یــح  تصر

کــرد: تهیــه کننده 
ایرانــى تنها نبوده و شــرکاى 

خارجى هم داشــته که به گفته او شیعه 
و مظلوم هستند.

وى که لحن خود را در پایان تندتر کرده و مجرى هم 
فضاى الزم را به او داده بود خاطر نشــان ساخت: این 
ظلم به شخص و گروه نیست. به فرهنگ و 

مردم است و قابل تحمل نیست.
احساســى ترین بخش ســخنان 
کارگردان فیلم «رســتاخیز» آنجا 
بود که گفــت یکــى از مفاهیم و 
آموزه هاى عاشــورا، عدالت است 
و من مى پرســم آیــا رفتارى که 
با عاشــورایى تریــن فیلم تاریخ 
سینماى ایران صورت پذیرفته 

با عدالت سازگار است؟

على نصیریان با حضــور در برنامه 
«من و شــما» بــه تهیه کنندگى 
هادى قنــدى و اجــراى آرش 
ظلى پور با ایــن مجرى و مردم 
به گفتگو نشســت. بخشى از 
اظهارات ایــن بازیگر قدیمى 
تلویزیــون، ســینما و تئاتر را 

بخوانید.

■  من هیچ الگویى نداشتم و ندارم. 
براى خیلــى از نقش هایم شــاید 
مى توانســتم الگو بگیرم اما هرگز 
ایــن کار را نکردم. مثــًال براى 
سریال «شهرزاد» کاراکتر من 
جورى بــود که مى توانســتم 
الگو بگیــرم. از فیلم هایى مثل 
«پدرخوانــده» یــا... ولى من به 

هیچ عنوان دنبال هیچ الگویى نبودم و نیســتم. همیشه براى 
نقش هایم با فکــر خالقانه ام پیش مى روم خاصه در ســریال 

«شهرزاد» گریم هم خیلى تأثیرگذار بود.
■   (در پاســخ به اینکه میزان دستمزد شما با وجود سابقه چند 
برابرى از شهاب حســینى یا ترانه علیدوستى کمتر است)اینها 
مسائلى اســت که خیلى قابل بحث و گفتگو نیست مربوط به 
زمان و سن و جوانى اســت یا توقعاتى که آدم ها دارند. ممکن 
است من با یک رقمى قانع بشوم و آنها نشوند؛ شرایط سنى مهم 

است. من هیچ وقت براى دستمزد چانه نزدم.
■  اصًال تا به حال صحبتى نکردم که اســم من باید در تیتراژ 

کجا باشد و همه اینها را به کارگردان و خالق اثر مى سپارم.
■  االن چون [عــزت ا...انتظامى] کســالت دارند من خیلى 
مزاحمشان نمى شوم اما زمانى بود که ما با هم همسایه بودیم. 
هر روز با هم بودیم و عالوه بر آن ده پانزده سال باهم در تئاتر 
کار مى کردیم و باید بگویم که ایشــان از استعدادهاى بسیار 
درخشان بازیگرى هســتند و دعا مى کنم کسالتشان برطرف 

شود. 

■  (در پاسخ به عدم حضورش در فصل دوم «شهرزاد») قصه 
تمام شده بود. «بزرگ آقا»، آدمى کنشگر و فعال و قدرتمند بود 
اما از یکجایى به بعد جایگاهى نداشت. اگر مى خواستم در فصل 
دوم باشم باید خاطره و فالش بک مى شد که مطلوب من نبود 

و براى همین از آقاى فتحى عذرخواهى کردم.
■  هیچ وقت پیشنهادى از مسعود کیمیایى در طول این سال ها 
به من نشد که اگر شده بود حتماً مطالعه مى کردم چون کیمیایى 
آدم کمى نیست. این اتفاق درباره آقاى بیضایى هم افتاد و هیچ 

وقت با هم کار نکردیم.
■   آخرین بار ناصر ملک مطیعى را در جشن «شهرزاد» دیدم. 
بسیار آدم باسواد و فهمیده اى است. قصه ها و سناریوهاى آن 
زمان ایشان را به آن سمت و سو ســوق داد و گرنه استعدادش 

خیلى باالتر بود و مى توانست بیشتر بدرخشد.
■  داریوش مهرجویى حتمًا از من ناراحت شده که چرا پیشنهاد 
«اجاره نشــین ها» را قبول نکردم [به دلیل حضــور در فیلم 
«ناخداخورشــید»] چون دیگــر هیچ وقت به من پیشــنهاد 

همکارى نداد.

احمدرضا یلــم «رســتاخیز» بــه  کارگردانى
رویش تنها فیلم تاریخ ســینماى ایران اســت که به 
صورت مستقیم به متن واقعه عاشورا مى پردازد اما به 
لیل نمایش چهره فردى که نقش حضرت ابوالفضل 
عباس (س) را بازى مى کنــد و به رغم برخوردارى از 
اجازه نمایش جوزهاى مربوطه در پى مخالفت هایى

یافته است.
2کارگردانفیلم ،غروب شنبه 22 مهر ماه میهمان برنامه 
3«چهل چراغ» در شــبکه 3 سیماى جمهورى اسالمى 
هنر  یران با اجراىمحمد رضا شهیدى فر بود تا درباره
عاشــورایى بگوید و اینکه چرا تعداد فیلم هاى ساخته 
شده درباره واقعه عاشــورا در سینماى ایران اینقدر کم 
ست اما چنانکه پیش بینى مى شد تا نوبت به بحث فیلم 

«رستاخیز» رسید سفره دل گشود.
رویش گفت: مقامات قبلى وزارت ارشــاد براى حل 
شــکل از من خواســتند به چهره بازیگرى که نقش 
حضرت عباس(ع) را ایفا مى کند نور بتابانیم اما جداى 
اینکه این برخورد غیر تخصصى بود به آنها گفتم

به لحاظ تکنیکى هم شــدنى نیست و 
نپذیرفتم.

از کشور بالمانع است 
اما در داخل همچنان 

امکانپذیر نیست.
درویش پرســید: اگر قرار 
استتنها چهره «صحابه» نمایش 
و درباره دیگران- ولو غیر معصوم - امکانپذیر داده شود

نیســت چرا این موضوع را در قالب یک دستورالعمل 
مشــخص ابالغ نمى کنند به جاى اینکه پس از صرف 
این همه وقت و هزینه اعالمکنند که نمى شود؟ هر چند 
که با سرنوشت فیلم «رســتاخیز» در واقع دارند اعالم

 مى کنند و بعید اســت دیگران سراغ اینگونه مضامین 
بروند.

کارگردان سرشناس ســینماى ایران آه کشان گفت: 
از ایده اولیه تا تحقیــق و فیلمنامه  ســاخت این فیلم
نویسى و اجراى پروژه ده ســال زمان برده و مربوط به 
دوران آنالوگ است که هنوز امکانات دیجیتالى فراگیر 

نشده بود.
9احمد رضا درویش پرسید: مگر غیر از این است که 9 بار
کردند؟ مگر «رستاخیز» بهترین مجوزهاى ما را تمدید

فیلم جشنواره فجر نشد و ســیمرغ هاى متعدد را از آن 
اخذ  نکرد؟ مگر گذشــتن از این مراحل مســتلزم خود

مجوزهاى مختلف نیست؟
وى گفت: حتى پس از اکران هــاى محدود خودمان 
تصمیم گرفتیم اصالحات دیگــرى را نیز انجام دهیم 
ولى باز وزارت ارشــاد اصرار داشــت که حتمــًا باید 
4 حالى که قرار بــود تنها درباره 14

ــت نمایش چهره اعمال شــود و 
4ا همه عظمت و عزت در زمره 14

دعاى استناد به نظر مراجع تقلید در 
که در زمینه هاى دیگر نیز اختالف 
ر دارند و ما بر پایه مجوزهاى قانونى 
پروژه را جلو مى و شــرعى

بردیم و اگر مشکلى 
در بــود

احمد رضا درویش همچنین اظهــار عقیده کرد چون 
فیلم را در آغــاز روى کار آمدن دولــت تدبیر و امید به 

آنان تقدیم کرده و زمــان نمایش آن هم با توافق 
هســته اى یا برجام مصادف شد به شکلى 

0قربانى آن موضوع شد وگرنه فیلم براى 50
شششششششششششششششششایشششش شخصیت فقهى وعلمى و روحانى نم

داده شده بود و مشکلى نداشته است.
مجرى برنامه تلویزیونى «چهل چراغ»

نیز در خالل گفتگو بارها یادآور مى شد این 
فیلم تنها یک روز در جشــنواره اکران شده 

و یگانه فیلمى اســت که به متن عاشورا مى 
پردازد در حالى که دو فیلم مشهور دیگر («روز

ییی یا یا مربوط به قبل واقعه» و «ســفیر»)
بعد ازظهر عاشورا هستند.

درویــش با لحنى  احمدرضا
آکنــده از بُغض و خشــم 
ادامــه داد: چــرا نمــى 
پرســند تعهدات مالى 
خــود را چگونه جبران

 مى کنید؟
وى گفــت: مطالبات 
من دوِقســم اســت. 
اولى حقوقى اســت 
چون رفتــارى که با 
« رســتاخیز» صورت 
هــم  را  پذیرفتــه 
غیرقانونى مــى دانم 
و هم غیــر اخالقى و 
دیگرى معنــوى زیرا

هر کارگردانى دوســت 
دارد حاصــل زحمات او

دیده شود و مى توان وباید 
پرسید که حقوق معنوى ما

چه مىشود؟

وم و
وى که لحن خود را در پایان تندتر کرده و مجرى هم
فضاى الزم را به او داده بود خاطر نشــان ساخت: این
ظلم به شخص و گروه نیست. به فرهنگ و

مردم است و قابل تحمل نیست.
ســخنان بخش احساســى ترین
کارگردان فیلم «رســتاخیز» آنجا
بود که گفــت یکــى از مفاهیم و
هاى عاشــورا، عدالت است آموزه

و من مى پرســم آیــا رفتارى که 
با عاشــورایى تریــن فیلم تاریخ 
سینماى ایران صورت پذیرفته 

بببا عبا عبا عدالت سازگار است؟

على نصیریان با ح
«من و شــما»
هادى قنــدى
ظلى پور با ایـ
به گفتگو نش
اظهارات ایـ
تلویزیــون،

بخوانید.

من هیچ الگویى م■
براى خیلــى از

مى توانســتم الگ
ایــن کار را نک
سریال «شهر
جورى بــود
الگو بگیــرم

«پدرخوانــده»

به گفتــه او در دوره 
جدید وزارت 

نور تابانده شــود در
معصوم(ع) ممنوعیــ
حضرت عباس(ع) با
معصوم(ع) نیست و اد
حالى است ک
نظر

على نصیریان: مسعود کیمیایى هیچ وقت به من پیشنهاد همکارى نداد

شراره 
م  خــا ر

بازیگر ســینما، 
تئاتر و تلویزیون با اشــاره 

به پخش برنامه اى ترکیبى از شــبکه 
3 سیما ادامه داد: به تازگى در برنامه اى به نام «جزیره گنج» 
با اجراى نیما فالح و سحرولدبیگى حضور داشتم. این برنامه 

در جزیره کیش تولید شده و به نوعى برنامه ترکیبى 

شــامل مصاحبه، 
مسابقه و سرگرمى 
و مستند است که در 
مرحله ضبط قرار دارد و بعد از 
آماده شدن از شبکه 3 سیما پخش 
خواهد شد. رخام «جزیره گنج» را برنامه 
اى مفرح خواند و خاطرنشان کرد: این برنامه 
بدون شک مخاطبان زیادى خواهد داشت زیرا از طرفى 
اجراى این زوج دوست داشتنى فوق العاده است و از سویى تم 
برنامه شیرین و براى مخاطب جذاب است. این برنامه مى تواند 

رقیب خوبى براى برنامه هایى مثل «خندوانه» باشد.

ســریال  بازیگــر 
«مختارنامــه» گفت: این 

روزها تهیه کننــدگان، دخترخاله و 
پســرخاله خود را براى بازى در آثار به 

فیلم ها مى آورند و جایى براى ما نمانده است. سینما کامًال 
فامیل بازى شده و همه بر اساس روابط بازیگر مى شوند.

ابراهیم آبادى، بازیگر پیشکسوت سینما، تئاتر و تلویزیون 
درخصوص فعالیت هاى خود در عرصــه بازیگرى گفت: 
در حال حاضر که هیچ پیشــنهاد تصویر و سینمایى به من 
نمى شود. چندین تئاتر کار کردم و اما خیلى وقت است که از 

حوزه تصویر فاصله گرفته ام.
وى دلیل کم کارى خود در عرصه سینما را اینگونه توصیف 
کرد: این روزها تهیه کنندگان دخترخاله و پسرخاله خود را 
براى بازى در آثار به فیلم ها مى آورند و جایى براى ما نمانده 
است. سینما کامًال فامیل بازى شده و همه بر اساس روابط 
بازیگر مى شوند. متأسفانه بازیگران قدیمى و اصلى سینماى 
ایران خانه نشین شده اند و هیچکس نیســت که به داد ما 

برسد.بازیگر سریال «مختارنامه» با گالیه از 
کم توجهى مسئولین فرهنگى به بازیگران 

پیشکسوت ادامه داد: مسئولین فرهنگى 
نسبت به پیشکسوتان هنر مسئول هستند. 
این مسئولین باید تهیه کنندگان و فیلمسازان 
را بخواهند و از آنها بپرســند کــه چرا وضعیت 
بازیگران قدیمى به اینجا کشــیده شده است. باید 
بپرسند که چرا از بازیگران با تجربه و پخته سینماى ایران 
استفاده نمى شــود؟ چرا من و امثال من باید قربانى حضور 
برخى با رابطه در سینما شــویم.وى در همین راستا افزود: 
اکثر آثار به این صورت شده که دو سه چهره معروف در کار 
بازى مى کنند و براى سایر نقش ها خانواده تهیه کننده حضور 
خواهند یافت. این وضع بســیار ناراحت کننده و دلخراش 
است. من نمى دانم چرا وضعیت بازیگرى ما به اینجا رسیده 
است. بازیگر سریال «شب دهم» مشکل معیشت را دغدغه 
این روزهاى پیشکســوتان بازیگرى خواند و تصریح کرد: 
وقتى من به عنوان بازیگر سر کار نروم از کجا باید امرار معاش 
کنم؟ طى این سال ها بیشتر تئاتر کار کردم و همه مى دانیم 
که در تئاتر پولى وجود ندارد که بشود از آن طریق زندگى را 
گذراند. من گروه نمایشى با 60 سال ســابقه دارم اما هنوز 

هم نمى توانم از این گروه بازخورد مالى زیادى داشته باشم. 

جزیره کیش تولید شده و به نوعى برنامه ترکیبى  ههدر نا اىب ب ب بخ هایى مثل «خندوانه» باشد.ق ىىیبى رقیب خوبىبراى برنامه هه کیش تولید شده و به نوعى برنامه ترک

گفــت: کیفیــت فیلمنامــه بازیگر سینما و تلویزیون 
و فضاى حاکم بر کار از مواردى اســت کــه این روزها 
وجود دارد اما من به دلیل احتیاط شــغلى کــه از ابتدا در 
انتخاب هایم داشــتم و هنوز نیز دارم این گزیده کارى و 

امنیت فعلى برایم رقم خورده است.
رزیتا غفارى، بازیگر سریال «هاتف»  در خصوص دلیل 
حضورش در این مجموعه اظهار داشــت: پیشنهاد کار 
به من داده شد و من نیز بنا به خواســته تهیه کننده این 
نقش را پذیرفتم. البته یکــى از مهمترین دالیلى که در 
«هاتف» بازى کردم این بود که این سریال مناسبتى بود 
و با توجه به ایام محرم و ارادتى که همه ما به حضرت امام 
حسین(ع) داریم براى ایفاى نقش در این اثر سختگیرى 
نکردم. وى در خصوص گزیــده کارى اش تصریح کرد: 
دلیل گزیده کارى ام وســواس هاى خــودم در انتخاب 
فیلمنامه و نقش هاست.  کیفیت فیلمنامه ها بسیار بد شده 
و فضاى برخى کارها در عرصه هنر مسموم است اما من به 
دلیل این موارد کم کار نیستم بلکه به علت احتیاط شغلى 
که از ابتدا در انتخاب هایم داشــتم و هنــوز نیز دارم این 

گزیده کارى و امنیت فعلى 
برایم رقم خورده است.

بازیگر «شب آفتابى» درباره 
کم کارى اش در سینما نیز گفت: 
پیشنهاد کار سینمایى ندارم و اگر 
پیشنهاداتى شــده مربوط به دو 
سال اخیر بود اما چشمگیر نبودند 

به همین دلیل قبول نکردم.
غفارى در خصوص پیشــرفت 
آثــار تلویزیونى بیــان کرد: 
تلویزیون نســبت به گذشته 
خیلى بهتر شده است و شاهد 
فیلمنامه هاى بهترى هستیم 
در این میان دو سه پیشنهاد نیز 

به من شده که در حال بازى در 
یکى از آن ها به نام «کهنه سرباز» 

هستم و همینطور ســریال تلویزیونى 
«بازى نقاب ها» را پس از «کهنه سرباز» 

دارم کــه بــه تهیــه کنندگى علــى مهام و 
کارگردانى سیروس حسن پور ساخته خواهد شد و من 
نیز در این مجموعه مقابل آزیتا حاجیان بازى خواهم 

کرد.
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ســریال  بازیگــر 
«مختارنامــه» گفت: این 

روزها تهیه کننــدگان، دخترخاله و 
پســرخاله خود را براى بازى در آثار به 

فیلم ها مى آورند و جایىبراى ما نمانده است. سینما کامًال 
فامیل بازى شده و همه بر اساس روابط بازیگر مى شوند.

تل تئات ا شک گ ا ا آ ا ا

پیشکسوت ادامه داد: مسئولین فرهنگى 
نسبت به پیشکسوتان هنر مسئول هستند. 
این مسئولین باید تهیه کنندگان و فیلمسازان 
را بخواهند و از آنها بپرســند کــه چرا وضعیت 
بازیگران قدیمى به اینجا کشــیده شده است. باید 
بپرسند که چرا از بازیگران با تجربه و پخته سینماى ایران 

ض ان ق ا ال ا ا ؟ ش ن فا ا

شراره 
م  خــا ر

بازیگر ســینما، 
تئاتر و تلویزیون با اشــاره 

به پخش برنامه اى ترکیبى از شــبکه 
3 سیما ادامه داد: به تازگى در برنامه اى به نام «جزیره گنج» 
با اجراى نیما فالح و سحرولدبیگى حضور داشتم. این برنامه 

شـ
مس
مس و
مرحله ضبط ق
آماده شدن از شبک
خواهد شد. رخام «جزی
اى مفرح خواند و خاطرنشان
بدون شک مخاطبان زیادى خواهد داش
اجراى این زوج دوست داشتنى فوق العاده اس
برنامه شیرین و براى مخاطب جذاب است. این

ا ل ا ا ا ق

بازیگر مى شوند. متأسفانه بازیگران قدیمى و اصلى سینماى 
ایران خانه نشین شده اند و هیچکس نیســت که به داد ما 

برسد.بازیگر سریال «مختارنامه» با گالیه از 
کم توجهى مسئولین فرهنگىبه بازیگران

کنم؟ طى این سال ها بیشتر تئاتر کار کردم
که در تئاتر پولى وجود ندارد که بشود از آن
0گذراند. من گروه نمایشى با 60 سال ســاب

هم نمى توانم از اینگروه بازخورد مالى زیادى

سینماى ایران، فامیل بازى شده است

سینماى ایران، فامیل بازى شده است
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رزیتا غفارى: 
 در انتخاب نقش ها 

وسواس دارم
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بررسى ها نشان مى دهد وجود یک نوع باکترى در گلو با عفونت مفصلى و استخوانى در کودکان مرتبط است.
در این بررسى آمده است وجود یک نوع باکترى در گلوى کودکان مى تواند نشان دهنده وجود همین عفونت در استخوان ها و 

مفصل هاى آنان هم باشد. 
نتایج این بررسى مى تواند به بهبود روش هاى درمانى براى عفونت هاى کشنده و خطرناك منجر شود.پزشکان 

پیش از این باور داشتند بیشتر عفونت هاى استخوانى و مفصلى در کودکان از انواع باکترى ها همچون 
استافیلوکوك و استرپتوکوك ناشى مى شود اما اکنون متخصصان قادر هستند در 

تشخیص باکترى هاى عامل عفونت عملکرد بهترى داشته 
باشند. 

مصرف شکالت عالوه بر زیبایى و ســالمت بدن از پوست نیز در 
مقابل اشعه هاى مضر نورخورشید محافظت مى کند.

درجدیدترین پژوهش ها دانشمندان دریافتند ازاین خوراکى مفید 
مى توان براى محافظت درمقابل اشــعه هاى مضرخورشیدى نیز 

استفاده کرد.
شکالت حاوى میزان فراوانى از آنتى اکسیدان ها از جمله فالونول 
است که نقش مؤثرى درسالمت روده ها، کاهش سطح کلسترول 
بد خون، جلوگیرى از ابتال بــه بیمارى هاى قلبى عروقى و افزایش 

سالمت سلول هاى مغزى دارد.
مجاورت در مقابل نور خورشید به میزان زیاد مى تواند سبب آفتاب 
ســوختگى، پیرى و ابتال به سرطان پوست شــود به همین دلیل 

محافظت از بدن اهمیت فراوان دارد.
برخالف تصور، نباید فقط در فصل هاى گرم سال از پوست مراقبت 
کرد زیرا در پاییز و زمســتان نیز پوست صورت در معرض آسیب 

ناشى از نور خورشید قراردارد.
کارشناسان به افراد توصیه مى کنند هرروز درحدود 10گرم شکالت 
به ویژه شکالت تلخ در ساعت هاى مختلف روز مصرف کنند تا عالوه 
بر حفظ زیبایى و جوانى پوســت و جلوگیرى از ابتالبه بیمارى ها، 

پوستشان در مقابل نور آفتاب محافظت بیشترى شود.

یک کارشناس غذا و دارو؛ میزان افزایش مقاومت هاى 
میکروبى ناشى از مصرف بى رویه آنتى بیوتیک ها را 
نگران کننده دانست و در خصوص مصرف خودسرانه 

آنتى بیوتیک ها هشدار داد.
عطیه على یار، کارشــناس مرکز اطالع رسانى دارو 
و سموم معاونت غذا و دارو دانشــگاه علوم پزشکى 
شــهرکرد در خصوص مصــرف خودســرانه آنتى 
بیوتیک ها هشــدار داد و عنوان کرد: آنتى بیوتیک ها 
در بین داروهاى امروزى، بیشترین داروهاى تجویزى 
هســتند و از آنجایى که در اغلب موارد غیر ضرورى 
یا نادرست استفاده شــده اند، میکروب ها به این مواد 

مقاوم شده اند.
وى افزود: مقاومت میکروبــى، توانایى میکروب ها 
براى مقاومت نسبت به اثرات یک آنتى بیوتیک است 
و شــامل تغییرات در هر مرحله که باعث کاهش یا 
حذف اثربخشــى داروها، مواد شیمیایى یا دیگر مواد 
ضد میکروبى اســت، خواهد بود کــه در نتیجه آن 
باکترى ها زنده مى مانند و جهت آسیب رسانى بیشتر 

تکثیر مى شوند.
على یار، در خصوص اینکه چگونــه مى توان از بروز 
مقاومت هاى میکروبى جلوگیرى کرد نکاتى را بیان 

کرد که در ادامه مى خوانید:

خود درمانى نکنیم
آنتى بیوتیک ها یا به اصطالح چرك خشــک کن ها 
همانقدر که مفید  هستند، همانقدر هم مى توانند مضر 
باشند. مضر بودن این داروها با  استفاده نادرست و نابجا 
به صورت مقاومت آنتى بیوتیکى مشاهده  مى شود. 
آنتى بیوتیک ها ممکن اســت مواردى همچون منع 
مصرف و یا  تداخالت دارویى هم داشــته باشند که 
توصیه مى شود تنها با تجویز  پزشک و مشاوره داروساز 

استفاده گردند.

بیش از انــدازه از آنتــى بیوتیک ها 
استفاده نکنیم

با اســتفاده بیش از حد آنتى بیوتیک ها به خصوص 
آنتى بیوتیک هایى  که روى طیف زیادى از باکترى ها 
اثر دارند، باکترى هــاى مفید از  بین مى روند و جذب 

ویتامین ها مختل مى شود. 

به پزشک براى تجویز آنتى بیوتیک 
اصرار نکنیم

بسیارى از ســرماخوردگى ها، گلودردها و سرفه ها به 
علت بروز  بیمارى هاى ویروسى است، آنتى بیوتیک ها 
در درمان این بیمارى ها  نقشــى ندارند. ضمن اینکه 
بعضى از بیمارى ها عالئم مشــابه به هــم دارند،  اما 

یکى نیستند. 
دوره درمان را کامل کنیم

بسیارى از افرادى که آنتى بیوتیک مصرف مى کنند، 
بعد از  احســاس عالئم بهبودى، داروى خود را قطع 
مى کنند. غافل از  اینکه باکترى  ها هنوز در بدن هستند 
و از بین نرفته اند. این  باکترى هــا مى توانند با ایجاد 
مقاومت در خود، عفونت  شدیدترى ایجاد کنند که با 

داروى قبلى قابل درمان نخواهد  بود. 

آنتى بیوتیک ها را سرموقع مصرف کنید
داروهاى آنتى بیوتیک زمانى مؤثرند که طبق دستور و 

سر  ساعت مقرر مصرف شوند. 

میزان دارو را درست مصرف کنیم
به منظور دادن مقادیر مناسب و درست داروهاى مایع 
به  خصوص آنتى بیوتیک هاى مایع به کودکان، باید 
از وسایل  درجه بندى شده مانند پیمانه مدرج، قاشق 

مدرج، سرنگ و...  استفاده شود.
 مقادیر این داروها در کودکان بر اساس وزن آنها  توسط 
پزشک تعیین مى شود. قاشــق هاى معمولى وسایل 
 مناسبى براى دادن دارو به خصوص آنتى بیوتیک ها 
به کودکان  نیستند، زیرا مقادیر دارویى که در آنها قرار 

مى گیرند در انواع  مختلف آنها متفاوت است.

 داشتن خواب با کیفیت و خوب تأثیر زیادى در کاهش کمردردهایى دارد که 
به واسطه کارهاى روزمره ایجاد مى شوند. افرادى که کمتر از هفت ساعت در 
شب مى خوابند در مقایسه با افرادى که خواب بیشترى دارند کمتر از دردهاى 
کمرى رنج مى برند.این مسئله به این دلیل اســت که در طول استراحت، 
عضالت به آرامش مى رسند و جریان خون در کمر، گردن و شانه ها بیشتر 
مى شود.البته باید توجه داشته باشید که در حین خواب بدنتان در وضعیت 
درستى قرار داشته باشــید. چون خوابیدن در وضعیت بدنى نامناسب مانند 

خوابیدن روى به شکم باعث اثرات بدى روى کمر مى شود.

درمان با کمپرس ســرد و گرم روش مناسبى براى 
کاهش دردهاى عضالنى است که قسمت پایین کمر را درگیر مى کنند. 

گرم یا ســرد کردن موضعى باعث تحریک جریان خون در ناحیه مورد نظر مى شود و 
میزان التهاب را کاهش مى دهد. عالوه براین، کمپرس آب گرم و ســرد در کنار خواب 

برخى گیاهان یا عصاره هاى روغنى اثرات تسکین بخشى زیادى دارد.
با احساس درد در ناحیه کمر این روش هاى طبیعى را امتحان کنید. اما اگر دردتان شدید 
بود و یا بعد از دو تا سه روز برطرف نشد حتماً به پزشک متخصص مراجعه کنید تا منشأ درد 
مشخص شود. ممکن است درد ناشى از یک گرفتگى ساده باشد که خیلى زود برطرف 
مى شود. اما گاهى ممکن است مشکل به دیسک ها مربوط شود که باید تحت بررسى 

و درمان قرار گیرد.
اما به طور کلى براى پیشگیرى از کمر درد به وضعیت نشســتن خود در مقابل رایانه، 

وضعیت بدن در حال کار یا راه رفتن دقت کنید. دردهاى کمرى اغلب 
به طور مستقیم به نشستن و برخاستن هاى مکرر 

در وضعیت نامناسب بدنى مربوط 
مى شوند.

مصرف دمنوش ها با خواص ضدالتهابى و مسکنى یک روش 100 درصد 
طبیعى براى کنترل دردهاى کمرى است. ترکیبات فعال برخى ادویه ها و 
گیاهان باعث مسدود کردن واکنش هاى التهابى بدن شده و به ویژه باعث 
کاهش خشکى و سفتى عضالت مى شود. براى مقابله با اولین عالئم دردها 
از مصرف دمنوش هاى حاوى زنجبیل، زردچوبه، اســطوخودوس، پوست 

پرتقال، نعناع،شیرین بیان، رازیانه و بابونه غافل نباشید.

کمپرس آب گرم و سرد 
استفاده کنید

از توپ تنیس استفاده کنید

یک تکنیک ساده براى تسکین و آرامش کمرتان و از بین 
بردن احساس درد و خستگى آن باال نگه داشتن پاهاست. 
این تکنیک باعث فعال شدن جریان خون در قسمت تحتانى 
بدن و افزایش اکسیژن رسانى به عضالت و جریان خون 
مى شود. الزم است که روى یک سطح صاف دراز بکشید، 

کمر را صاف کنید و پاها را باال ببرید.

اکثر فیزیوتراپیســت ها و مربى هاى ورزشى از توپ 
تنیس به عنوان ابزار درمانــى در کاهش دردهاى کمرى 
استفاده مى کنند. به این ترتیب که توپ تنیس روى سطح 
ســفتى قرار داده مى شــود و بدن روى آن قرار مى گیرد 
تا حرکات مالیمى به کمر داده شــود و این کار عالوه بر 
افزایش جریان خون باعث تسکین سفتى و خشکى کمر 

مى شود.

با وجود اینکه در حین درد و احســاس فشار زیاد در کمر باید 
استراحت کنید تا درد کاهش یابد، اما الزم است حتمًا ورزش 
کنید. چون حرکات ورزشــى و کشش بدن یک کار تکمیلى 
براى تسکین و کاهش دفعات شروع درد محسوب مى شود. 
ورزش باعث بهبود جریان خون شده و در عین حال عضالت 
و استخوان ها را تقویت مى کند و از بروز بیرون زدگى و پارگى 

دیسک و بروز مشکالت دیگر پیشگیرى مى کند.

بــى تحرکى و اضافــه وزن ناشــى از آن به طور 
تنگاتنگى با بروز و تشدید دردهاى کمرى و مفصلى 
در ارتباط هستند. در واقع عضالت مجبور مى شود 
تالش زیادى براى تحمل مــازاد توده بدنى انجام 
دهد. در نتیجه بــراى مقابله و کنترل درد باید وزن 

را کاهش داد.

با اضافه وزن مقابله کنید

دمنوش آرامبخش بنوشید

خوب بخوابید
حفظ وضعیت بدنى درست در حین نشستن یک عادت ساده و 
سالم است که باعث جلوگیرى از بروز کمردرد و همچنین کاهش 
بروز آن مى شود. نشستن صحیح باعث مى شود که عضالت 

در جاى خود قرار بگیرند و بهتر از ستون فقرات حفاظت کنند.
درست نشستن همچنین باعث مى شود که فرد از نظر اندامى 
نیز زیباتر به نظر برسد. بنابراین اگر شغلتان نیاز به نشستن دارد 
حتمًا صندلى مناسب انتخاب کنید و در حین نشستن وضعیت

 بدنى تان را اصالح کنید.

وضعیت نشستن بدن را اصالح کنید 

عمودى قرار دادن پا روى دیوار
ورزش کنید

مسکّن هاى طبیعى  براى  کـــمردرد
دردهاى کمرى از جمله مشکالتى است که اکثر مردم به ویژه افرادى که بى تحرك 
و پشت میز نشین هستند از آن شکایت دارند. این دردها با احساس ناراحتى، فشار 
و خشکى در قسمت انتهایى کمر بروز مى کند که گاهى با گزگز و مشکل در حرکت 

کردن بروز مى کنند. 
دردهاى کمرى به واسطه یک حرکت یا وضعیت بدنى نادرست و یا یکجا نشستن 
طوالنى مدت بروز مى کند و مى تواند جزو عالئم اختالالت مفصلى، استخوانى یا 
عضالنى باشد. اگرچه روش هاى درمانى زیادى براى کاهش شدت این عالئم 
و دردها وجود دارد، اما الزم است برخى شــیوه هاى طبیعى براى پیشگیرى و 

همچنین مقابله با این دردها را در نظر داشته باشید.

ضرداروهایى که هم مفید هستند هم مضر

ارتباط
 عفونت استخوانى 
با باکترى گلودرد 

 داشتن خواب
به واسطه کاره
شب مى خوابند
کمرى رنج مى
عضالت به آرا
مى شود.البته
درستى قرار دا
خوابیدن روى

استراحت کنید تا
کنید. چون حرکا
براى تسکین و ک
ورزش باعث بهبو
ت استخوان ها را و
دیسک و برو

بــى تحرکى و اضافــه وزن ناشــى از آن به طور
تنگاتنگى با بروز و تشدید دردهاى کمرى و مفصلى
در ارتباط هستند. در واقع عضالت مجبور مى شود
تالش زیادى براى تحمل مــازاد توده بدنى انجام
دهد. در نتیجه بــراى مقابله و کنترل درد باید وزن

را کاهش داد.

با اضافه وزن مقابله کنید

اختالالت مفصلى، استخوانى یا  اخجزو عالئم طوالنى مدت بروز مى کند و مى تواند ج
زیادى براى کاهش شدت این عالئم  زانى عضالنى باشد. اگرچه روش هاى درمان
خى شــیوه هاى طبیعى براى پیشگیرى، اما الزم است برخى و  و دردها وجود دارد

اشتههمچنین مقابله با این دردها را در نظر دا باشید.

سدیم ماده معدنى است که همه به آن نیاز داریم . این ماده معدنى براى عملکرد مناسب عصبى و عضالنى 
و تعادل بخشیدن به مایعات در سلول ها و رگ هاى خونى ضرورى است. اما یافتن تعادل بسیار مهم است 

و بیشتر ما در به دست آوردنش اشتباه مى کنیم.
همه ما این را مى دانیم هر چیزى بیش از حدش برایمان خوب نیست مخصوصاً در مورد غذا. اما چه مقدار 
نمک زیادى به حساب مى آید؟ متخصصان توصیه مى کنند این مقدار نباید روزى بیش از 1/500 میلى 

گرم باشد. این مقدار یعنى یک قاشق چایخورى نمک.
متأسفانه بیشتر مردم بدون اینکه خود بدانند مقدار زیادى نمک مصرف مى کنند مشکالتى که مصرف 
بیش از حد نمک مى تواند برایمان ایجاد کند فراوان هستند از بد خوابى گرفته تا سنگ کلیه و مشکالت 

قلبى.
نمک باعث کم آب شدن بدن مى شود و این به خودى خود مى تواند باعث بد خوابى شود. خوردن غذاى 

نمکى روى گوارش مان نیز تأثیر مى گذارد.
دیگر تأثیرات کوتاه مدت خوردن غذایى نمکى عبارت است از احتباس مایعات، نفخ و خشک شدن پوست. 
همچنین افراد بعد از خوردن غذاهاى نمکى از به هم ریختگى معده خود شکایت مى کنند مخصوصاً اگر 

این مقدار نمک با غذایى سرشار از چربى یا قند ترکیب شده باشد.
آثار بلند مدت مصرف بیش از حد نمک عبارتند از فشار باالى خون، سرطان معده، پوکى استخوان و سنگ 
کلیه. وقتى مقدار زیادى سدیم دریافت مى کنیم در بلند مدت باعث مى شود بدن مقدار 
زیادى مایعات را در خود نگه دارد و فشار باالیى به قلب و رگ هاى خونى وارد شود که 

منجر به باال رفتن فشار خون یا هایپرتنشن مى شود. 
حتى اگر در خطر فشار خون باال نیستید، 
کاهش نمک دریافتى مزایاى 
فراوانــى دارد و براى 
کل بدنتــان مفید 
است چون باعث 
کاهــش پــف 
کردگــى، ورم، 
حالت تهــوع و 

سردرد مى شود. 
 

کلیه. وقتى مقدار زیادى سدیم دریافت مى کنیم در بلند مدت باعث مى ش
زیادى مایعات را در خود نگه دارد و فشار باالیى به قلب و رگ هاى خونى

منجر به باال رفتن فشار خون یا هایپرتنشنمى شود.
حتى اگر در خطر فشار خون
کاهش نمک در
فراوانــى
کل بد
است
کاه
کر

حالت
سردر

خوردن نمک
 چگونه روى بدن تأثیر مى گذارد؟

بررسى ها نشان مى دهد
ا در این بررسى آمده
مفصل هاى آنان
نتایج این بر
پیش

با باک

طبیعى ترین ضدآفتاِب پوست را بشناسید
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توگو و روســیه دو حریف ابتدایى تیم ملى در مسیر آماده سازى 
براى جام جهانى بودند. تیمى که مى خواهد در روســیه دست 
به یک کار بزرگ بزند و بــراى اولین بار از گروهش صعود کند. 
به همین دلیل اســت که نام حریفانى نظیر سوییس، شیلى و 
حتى پرتغال به عنوان حریفان تدارکاتى تیم ملى مطرح شــده 
که البته هنوز بازى با هیچ کدام از آنها قطعى نشده است. برنامه 
آماده ســازى کى روش بــراى حضور در جام جهانى روســیه 
باعث شد تا ببینیم تیم ملى در سه دوره قبلى که به جام جهانى 
صعود کرده(جام جهانى 1978 آرژانتین را فاکتور گرفتیم) با چه 
تیم هایى بازى کرده تا براى بزرگ ترین تورنمنت فوتبالى جهان 

آماده شود:
1-  جام جهانى 1998: ایــران  چند ماه بعــد از صعود 
دراماتیک به جام جهانــى 98، در تورنمنتــى در هنک کنگ 
شرکت کرد. این تیم اولین بازى اش را به نیجریه با نتیجه صفر 
بر یک باخت و در دیدار بعدى اش مقابل شیلى به تساوى یک 
بر یک رسید. کویت حریف بعدى تیم ملى بود. دو تیم در تبریز 
به مصاف یکدیگر رفتند که این دیدار هم با نتیجه تساوى یک 
بر یک به پایان رســید. آن زمان جام ال جــى در تهران برگزار 
مى شــد. ایران در بازى اولش صفر بر2 به مجارســتان باخت 
تا رسانه ها شــدیداً علیه تیم ملى موضع بگیرند و بگویند تیم 

ملى با این وضعیت در جام جهانى کیسه گل خواهد شد. دیدار 
بعدى تیم ملــى در این جام مقابل جامائیکا بود که شــاگردان 
«تومیســالو ایویچ» با یک گل حریفشــان را شکست دهند. 
تیم ملى در راه آماده ســازى براى جام جهانــى دو دیدار هم با 
تیم هاى ایتالیایى برگزار کرد. شکست عجیب یک بر7 مقابل 
رم که حرف و حدیث هاى زیادى درباره آن است باعث برکنارى 
تومیسالو ایویچ شد. تیم ملى چند روز بعد اینترمیالن را 4 بر یک 
شکست داد. آخرین بازى دوستانه تیم ملى قبل از جام جهانى 98 
هم 11 روز قبل از دیدار با یوگوسالوى، مقابل کرواسى برگزار 
شد. دیدارى که اگر چه تیم ملى صفر بر 2 در آن شکست خورد 
اما عملکرد تیم ملى در آن بازى آنقدر خوب بود که «میروسالو 
بالژویچ» – ســرمربى آن زمان کرواســى – در اظهار نظرى 
عجیب مدعى شد که اگر یوگسالوى بتواند ایران را شکست دهد 

او یک توپ فوتبال را  قورت خواهد داد.
2- جام جهانى 2006: شاگردان «برانکو ایوانکوویچ»  تا 
قبل از شروع جام جهانى در آلمان شش دیدار تدارکاتى برگزار 
کردند. اولین بازى آنها مقابل لیبى بود که با نتیجه 4 بر صفر به 
سود تیم کشورمان به پایان رسید. ایران در دومین دیدار تدارکاتى 
اش، در سئول به مصاف کره جنوبى رفت و با دو گل از این تیم 
شکســت خورد. توگو حریف بعدى تیم ملى بــود که دو گل از 

شاگردان برانکو دریافت کرد. کاستاریکا، کرواسى و بوسنى 
حریفان دیگر تیم ملى بودند. ایران، کاســتاریکا را با 
نتیجه 2 بر 3 در تهران شکست داد. نتیجه دیدار تیم 

ملى مقابل هموطنان برانکو تساوى 2 بر 2 بود و تیم ملى 
با نتیجه 5 بر 2 بوسنى را شکست داد تا عازم جام جهانى شود.

3- جام جهانى 2014:  پنج دیــدار تدارکاتى تمام برنامه 
«کارلوس کى روش» براى حضور در برزیــل بود. البته قطعًا 
سرمربى تیم ملى انتظار بازى هاى بیشترى براى تیمش داشته 
که به دالیل مختلف این بازى ها عملى نشده است. ایران بعد 
از قطعى شدن حضورش در جام جهانى 2014، در اولین دیدار 
دوستانه به مصاف گینه رفت. دیدارى که در تهران برگزار شد و 
دانیل داورى شماره یک تیم ملى در آن بازى بود. ایران آن بازى 
را ا بر 2 به حریف آفریقایى اش واگذار کرد تا داورى دیگر شانسى 
براى پوشیدن پیراهن تیم ملى در جام جهانى نداشته باشد. ایران 
در اردوى اتریش، سه مسابقه تدارکاتى برگزار کرد که نتیجه هر 
سه مسابقه، تساوى بود. دو تساوى بدون گل مقابل بالروس و 
مونته نگرو و تســاوى یک بر یک مقابل آنگوال. آخرین بازى 
شاگردان کى روش قبل از شروع رقابت هایشان در جام جهانى 
هم بازى با ترینیداد و توباگو در سائوپائولو بود که تیم ملى موفق 

شد با دو گل حریفش را شکست دهد.

مرورى بر حریفان تدارکاتى ایران پیش از حضور در 3 جام جهانى پیشین 

به حریفان نامدار نیاز داریم

به فاصله 20 روز پس از دیدار با پرســپولیس و براى 
دومین بار متوالى در یک بازى خانگى، رضا میرزایى 

تعویض طالیى «زالتکو کرانچار» لقب گرفت.
رضا میرزایى نقش ُپررنگى در ثبــت اولین پیروزى 
سپاهان در ورزشگاه نقش جهان ایفا کرد. پس از آنکه 
این بازیکن 21 ساله از ابتداى نیمه دوم جاى «مروان 
حســین» را در ترکیب گرفت سپاهان آشکارا آهنگ 

هجومى بهترى پیدا کرد.
میرزایى به غیر از تأثیرگــذارى روى روند تهاجمى 
تیم از حیث فردى نیز درخشید و با گلى که در دقایق 
پایانى مســابقه روى یــک ضدحمله برق آســا وارد 
دروازه ســیاه جامگان کرد برترى حداقلى ســپاهان 

را دوبرابــر کرد تا خیــال طالیى پوشــان اصفهانى 
بابت کســب حداکثــر امتیــازات مســابقه راحت

 شود.
این اولین بــارى نبود که میرزایــى تعویض طالیى 
زالتکو کرانچار لقب گرفت. در دیــدار خانگى قبلى 
سپاهان برابر پرسپولیس از هفته هفتم لیگ برتر هم 
این هافبک-مهاجم جوان نقش مهمى در به تساوى 
کشاندن بازى ایفا کرده بود. به این ترتیب، میرزایى 20 
روز پس از درخشش برابر پرسپولیس و براى دومین 
مرتبه در یک مسابقه خانگى در ورزشگاه نقش جهان 

در پیراهن سپاهان خوش درخشید.

على چینى درباره محرومیت سه ماهه او توسط کمیته 
اخالق به دلیل شــرکت در یک کلوپ شــبانه گفت: 
اتفاقات اخیر باعث شــد تا پدرم در بیمارســتان فوق 
تخصصى جماران بسترى شود. حال پدرم آنقدر بد شد 
که قرار است پزشکان عمل جراحى قلب روى او انجام 
دهند. او آنقدر پیگیر استقالل است که وقتى  به هوش 
آمد، از من درباره نتیجه استقالل پرسید و اینکه وضعیت 
علیرضا منصوریان چطور است. به او گفتم پیگیر نتیجه 
نباشد و به سالمتى خودش فکر کند.  نه حکمى به من 
داده اند و نه حرفى زده اند. تنها شنیده ام این اتفاق افتاده 
و صحبت هایى درباره محرومیت مطرح کرده اند. کمیته 
اخالقى نامى نبرده است، اما باشگاه استقالل نام برده 

و با آبرویم بازى کرد. این هم از باشــگاه ما که اینطور 
رفتار کرد. خداى ما هم بزرگ اســت و از آن باال همه 
چیز را مى بیند. ظاهراً دوســتان تصمیم گرفته اند کادر 
فنى علیرضا منصوریان شــامل بهتاش فریبا، محمد 
خرمگاه، حمید بابازاده و من را از هم بپاشــند. آقایان 
بدانند که نمى توانند ما را از هم جــدا کنند. حال پدرم 
خوب نیست، اما در این شرایط هم وقتى من را مى بیند، 
پیگیر نتایج استقالل و منصوریان است. به او گفتم کمى 
به فکر سالمتى اش باشــد. متأسفانه به دلیل بى وفایى 
و بى مهرى هایى که در حق منصوریان شــد، پدر من 
هم ناراحت شــد. او مدام از وضعیت استقالل صحبت 

مى کند.

مدیرعامل باشگاه سپاهان مى گوید که هیچکس از این 
باشگاه در فرودگاه اصفهان نبوده است. با این حال طاهرى 
تأکید کرد که بالفاصله با مالک باشــگاه سیاه جامگان 

تماس گرفته و پیگیر شرایط بوده است.
محسن طاهرى در خصوص ماجراى گم شدن لپ تاپ 
و اینکه گفته مى شود یکى از مسئوالن باشگاه سپاهان 
براى بازرسى چمدان هاى تیم سیاه جامگان به فرودگاه 
رفته، توضیح مى دهد: اصًال چنین چیزى نبوده که کسى 
از طرف ما به فرودگاه برود و من هم در تماسى که با آقاى 
عباسى داشــتم، گفتم که بچه هاى ما نبودند و اگر آدم 
نادانى هم این کار را کرده از آنهــا عذرخواهى مى کنم. 
بعد هم پیگیرى کردم و گفتند که یک لپ تاپ گم شده 
است. اگر نیروى انتظامى هم کارى کرده، خودش انجام 
داده اســت. من ســریعًا تماس گرفتم و پیگیر موضوع 
بودم؛ ولى هیچکســى از باشگاه ســپاهان آنجا نبوده 

است.
مدیرعامل سپاهان همچنین در مورد تیم آینده سازان و 
حواشــى اى که در خصوص واگذارى این تیم به باشگاه 

سپاهان ایجاد شــده، بیان مى کند: مسئولین سیاسى و 
ورزشى و نمایندگان محترم مجلس از ما درخواست کردند 
تا تیم آینده سازان که قهرمان لیگ بوده را حمایت کنیم.  
در نهایت و پس از جلساتى که با آقاى سبحانى مدیر عامل 
کارخانه داشتیم به این نتیجه رسیدیم که تیم آینده سازان 
را تحت پوشش باشگاه قرار دهیم. در همین راستا متوجه 

شدیم که آقاى موحدى مدیرعامل باشگاه آینده سازان 
درخواست هزینه هاى سال گذشته را دارد و بحث قرارداد 

ترکمنچاى را پیش کشیده است.
وى ادامه مى دهد: اصًال هدف مــا چنین چیزى نبوده و 
وقتى با این هجمه ها روبه رو شدیم خودمان از فدراسیون 
فوتبال درخواست کردیم تا در بخش بانوان تیمدارى کنیم.

طاهرى در این خصوص و اینکه با این حساب دیگر حرفى 
از تیم آینده سازان نخواهد بود، اضافه کرد: کارى به آینده 
سازان نداریم. ما از فدراسیون درخواست کردیم که یک 
ســهمیه لیگ برترى به ما بدهند و اگر اجابت کنند ما در 

لیگ بانوان هم شرکت مى کنیم.
مدیرعامل سپاهان در مورد اینکه برخى بازیکنان تیم آینده 
سازان میهن نجف آباد بازیکنانى شناخته شده در فوتبال 
بانوان ایران هستند و اینکه تکلیف آنها چه مى شود، تأکید 
کرد: باید ببینیم این بازیکنان با تیم آینده سازان قرارداد 
دارند یا نه. اگر قرارداد نداشته باشند، روى جذب این نفرات 
کار مى کنیم و اگر دوست داشتند که با ما کار کنند ما هم 

استقبال مى کنیم.

4 بازى بدون پیروزى براى المپیاکوس کافى بود تا آنها 
با درخشش کریم انصارى فرد، مهاجم ملى پوش ایرانى 
که دوباره در ترکیب تیم جاى گرفته بود، پانیونیوس را در 
یک بازى مهیج شکست دهند. انصارى فرد که به ورزشگاه 
تیم سابق خود بازگشته بود در مالقات با دو بازیکن هموطن 
احسان حاج صفى و مسعود شــجاعى درخششى حداکثرى 

داشت و مورد  تشویق هواداران پانیونیوس قرار گرفت.
المپیاکوس با سرمربى جدیدش در غیاب 
دو بازیکــن اصلى بــا دو تغییر اضافى 
تاکتیکــى و حضور انصارى فــرد پا به 
میدان گذاشت، جایى که کریم به عنوان مهاجم نوك 
جلوتر  از ســبا، فورتونیس و پدرو بــازى مى کرد. در 
تیم پانیونیوس هم، مسعود شجاعى نقش هافبک 
آزاد را داشــت و حاج صفى به دفاع چپ برگشته

 بود.  
پانیونیــوس خیلــى زود بــا گل دقیقه 3 از 
میهمــان پیش افتــاد اما المپیــا این گل 
خورده را با پنالتى سیســه پاســخ داد و 
بعد نوبــت کریم انصارى فــرد بود. او 
گل اول خود را در دقیقه 37 با فرارى 
به پشــت دفاع حریف به ثمر رساند.
 گلى که البته بابتش شــادى نکرد 
تا نشــان بدهد احترامى 
ویژه براى تیم ســابقش 

قائل است.
 کریم سپس در دقیقه 34 روى یک ریباند از فاصله نزدیک دومین گل 
خودش را هم زد تا بازى پیش از نیمه اول 3بر یک شود. اما پانیونیوس 
جنگجو با بازیکنان ایرانى اش مقابل حریف نامدار کم نیاورد. آنها در 
نیمه دوم به محض تعویض انصارى فرد ابتدا با پنالتى چیپ شجاعى 
(82) و بعد با پاس عالى حاجى صفى و ضربه  درمیشــاى (84) بازى 
را مســاوى کردند و درحالى که همه در اوج هیجان بودند با تصمیم 
عجیب داور مغلوب حریف شدند. داور در دقیقه 85 یک برخورد ساده 
در محوطه جریمه را پنالتى اعالم کــرد تا فورتونیس گل چهارم تیم 

میهمان را بزند.
اما صحنه جنجالى بازى در دقیقــه 4+90رخ داد وقتى داور خطاى 
آشــکار مدافع المپیا روى حاج صفى را ندید تا با دزدیدن یک پنالتى 
مســلم، مدافع عنوان قهرمانى لیگ با 3 امتیاز بــه خانه برگردد و از 

بحران بیرون بیاید.
وبســایت «گاتزتا»ى یونان در پایان این مسابقه پرماجرا به صورت 
جداگانه درباره کریم انصارى فرد و مســعود شــجاعى پرداخته که 
با بازوبنــد کاپیتانى تیمش مؤثر بــود. انصارى فــرد از فرصتى که 
ســرمربى جدید به وى داده بود نهایت اســتفاده را بــرد. چیزى که 
درباره او مورد توجه قرار گرفته احترام خالصانه اش به تیمى اســت 
که وى را به یونان معرفى کرد. گاتزتا عقیده دارد اگر مســعود روى 
اوج نباشد تیم پانیونیوس هم قادر به پیروزى نیست اگرچه آنها باید 
از داور گله مند باشند که خطاى مسلم روى حاج صفى را در محوطه 
جریمه نادیده گرفت. خطایى که مى توانســت مسعود را هم دو گله 

کند .

المپیاکوس  موفق شــد با درخشــش کریم انصارى فــرد 4 بر 3 
پانیونیوس را شکست دهد. کریم انصارى فرد توانست دو گل براى 
تیمش در این مسابقه به ثمر برساند تا گلزن ترین لژیونر ایران در این 

فصل باشد.
کریم انصارى فرد بعد از بازى با پانیونیوس درباره این بازى، گفت : 
پیروزى بزرگ و خوبى برابر یک تیم ســختکوش به دست آوردیم. 
پانیونیوس یکى از سخت ترین بازى هاى ما در این فصل بود. به همین 
دلیل مى خواهم به هم تیمى هایم تبریک بگویم که توانستیم یکى از 
بهترین تیم هاى لیگ  یونان را شکست دهیم. بعد از مدت ها به ترکیب 
ثابت تیمم رسیدم. خدا به من کمک کرد که دوران سخت حضورم 
را در  المپیاکوس تحمل کنم. ســخت تالش کردم و خوشحالم که 

مربى جدید به من اعتماد کرد و من را به  زمین فرستاد و من 
هم پاسخ اعتماد او را دادم. مى دانستم که بهترین 

فرصت در اختیارم است تا ارزش هاى خودم 
را نشان دهم. من در طى دو ماه گذشته 

کامًال از تیم کنار گذاشته شده 

بــودم و 
در حــال  حاضر این 
را اثبات کردم که از شــرایط خوبى 

برخوردار هستم.
انصارى فرد در ادامه  صحبت هاى خود  اضافه 
کرد: براى یک مهاجم سخت است که دو ماه در 
ترکیب تیم قرار نداشته باشد و بعد از دو ماه او را 
به میدان بفرستند. شرایط بازى با شرایط تمرین 
فرق مى کند. خوشبختانه مربى به خوبى از من 
حمایت کرد و من 90  دقیقه خوب را داشتم. از 
ســرمربى به دلیل اعتمادى که به من داشت 

تشکر مى کنم. 
 مهاجم ایرانى لیگ یونان اظهار داشــت: من 
اولین بار بخاطر پانیونیوس به یونان آمدم و وقتى 
هم که به این تیم گل زدم خوشــحالى نکردم. 
براى هواداران این تیم ناراحتم ولى خوشحالم که 
وظیفه ام را به عنوان مهاجم المپیاکوس انجام دادم.

طاهرى: آن فرد نادان به ما مربوط نیست!

مهاجم ایرانى المپیاکوس 
بعد از درخشش دوباره 

 در باشگاه یونانى:

بعد از 2 ماه 
خودم را

 اثبات کردم

تعویض طالیى تکرارى    چینى:  حال پدرم اصالً خوب نیست!

بازیکن تیم فوتبال پدیده خراســان  
در خصوص تســاوى تیمش در برابر 
ذوب آهن اظهار داشــت: ذوب از جمله 
تیم هاى بزرگ و حرفه اى ایران است، در 
برابر ما هم مثل همیشه خوب ظاهر شد و 
حتى با دو گل پیش افتاد اما خوشبختانه 
با همت بازیکنان و توصیه هاى کادرفنى 
موفق شدیم به بهترین شکل ممکن به 
بازى برگردیم و بدون اینکه شکســت 

بخوریم بازى را به پایان رساندیم.
اکبــر صادقــى افــزود: اگــر کمى 
خوش شــانس تر بودیم مى شد برنده 
هم باشــیم اما فوتبال همواره غیرقابل 
پیش بینى است و در نهایت این دیدار 

با تساوى 2 بر 2 به اتمام رسید. واقعاً 
حیف شد ذوب آهن را نبردیم!

بعد از اینکــه آندرانیــک تیموریان، 
کاوه رضایى و یکى دو بازیکن ســابق 
اســتقالل از این تیم به کنفدراسیون 
فوتبال آسیا شــکایت کرده و خواهان 
دریافت مطالبات شــان از این باشگاه 
شدند، جدیداً خبر رسید که امیرحسین 
صادقى کاپیتان ســابق استقالل هم به 
AFC شکایت کرده است. او بیش از یک 
میلیارد تومان از اســتقالل طلب دارد و 
به دلیل اینکه پــس از تالش هاى زیاد 
 AFC موفق به دریافت پولش نشده به
شکایت کرده است. این اتفاق در حالى 
رخ داده که باشگاه هاى ایرانى براى به 
توافق رسیدن با شــاکیان و طلبکاران 
خود فقط 15 روز دیگر مهلت دارند. به 
نظر مى رسد آندو و کاوه بعد از شکایت 
به AFC بــه نتایج خوبى رســیده اند و 
سایر بازیکنان هم متوجه چنین اتفاقى 
شده اند و قصد دارند با استفاده از همین 

روش، طلب خود را زنده کنند!

حیف شد 
ذوب آهن را نبردیم!  

 AFC 
طلب ها را زنده مى کند!

مدافع چپ تیم ملى که از فرصــت مصدومیتش براى 
دیدار با برادر در اصفهان اســتفاده کرده اســت در روز 

نیمکت نشینى ُقلش، برد سپاهان را به نظاره نشست.
میالد محمدى که به علت آسیب دیدگى از ناحیه دست دو 
دیدار دوستانه اخیر ایران برابر تیم هاى توگو و روسیه را از 
دست داد به جاى بازگشت به تمرینات تیم احمد گروژنى 
روســیه به اصفهان آمد تا از توفیق اجبارى که بخاطر 
مصدومیت نصیبش شده است براى بودن در کنار برادر 

دوقلویش استفاده کند.
میالد با همان شکل و شمایلى که پیش تر در اردوى تیم 

ملى دیده شده بود در ورزشگاه نقش جهان رؤیت شد و 
در کنار مسعود حسن زاده از جایگاه ویژه برد سپاهان برابر 
سیاه جامگان را به نظاره نشست. لژیونر ایرانى علیرغم 
حضور در اصفهان اما بازى برادرش را ندید زیرا از بخت 
بد، مهرداد در این مســابقه حتى یک دقیقه هم فرصت 
حضور در زمین را پیدا نکرد. محمدى در شــش مسابقه 
از هشت دیدار اول ســپاهان در لیگ هفدهم در ترکیب 
اصلى قــرار گرفته بود اما «زالتکــو کرانچار» در دیدار 
با ســیاه جامگان به او بازى نداد تا در روزى که میهمان 

ویژه اى در VIP ورزشگاه داشت نیمکت نشین باشد.

بازى داداش را ندید! 

ر ز م نر و م ن ر ه
ثابت تیمم رسیدم. خدا به من کمک کرد که دوران سخت حضورم 
را در  المپیاکوس تحمل کنم. ســخت تالش کردم و خوشحالم که 

مربى جدید به من اعتماد کرد و من را به  زمین فرستاد و من 
پاسخ اعتماد او را دادم. مى دانستم که بهترین  هم

فرصت در اختیارم است تا ارزش هاى خودم 
نشان دهم. من در طى دو ماه گذشته  را

کامًال از تیم کنار گذاشته شده 

بــودم و 
در حــال  حاضر این 
را اثبات کردم که از شــرایط خوبى 

برخوردار هستم.
انصارى فرد در ادامه  صحبت هاى خود  اضافه 
کرد: براى یک مهاجم سخت است که دو ماه در 
ترکیب تیم قرار نداشته باشد و بعد از دو ماه او را 
به میدان بفرستند. شرایط بازى با شرایط تمرین 
فرق مى کند. خوشبختانه مربى به خوبى از من 
حمایت کرد و من90  دقیقه خوب را داشتم. از

ســرمربى به دلیل اعتمادى که به من داشت 
تشکر مى کنم. 

 مهاجم ایرانى لیگ یونان اظهار داشــت: من
اولین بار بخاطر پانیونیوس به یونانآمدم و وقتى
گل زدم خوشــحالى نکردم. تیم هم که به این

براى هواداران این تیم ناراحتم ولى خوشحالم که 
المپیاکوس انجام دادم. به عنوان مهاجم وظیفه ام را

ر م
 اثبات کردم

و ى
با همت باز
موفق شدی
بازى برگرد
بخوریم باز
اکبــر صاد
خوش شــ
هم باشــی
پیش بینى

2با تساوى 2
حیف شد ذ

بعد از اینک
کاوه رضایى
اســتقالل
فوتبال آسی
دریافت مط
شدند، جدی
صادقى کاپ
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میلیارد توم
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ىسنى شاگردان برانکو دریافت کرد. کاستاریکا، کرواسى و بو
حریفان دیگر تیم ملى بودند. ایران، کاســتاریکا را با 
3 در تهران شکست داد. نتیجه دیدار تیم 3 بر 2نتیجه 2

2 بر 2 بود و تیم ملى  2ملى مقابل هموطنان برانکو تساوى 2
2 بر 2 بوسنى را شکست داد تا عازم جام جهانى شود. 5با نتیجه5

پنج دیــدار تدارکاتى تمام برنامه  پ: 4- جام جهانى 2014 3
البته قطعًا  در برزیــل بود. «کارلوس کى روش» براى حضور
سرمربى تیم ملى انتظار بازى هاى بیشترى براى تیمش داشته 
که به دالیل مختلف این بازى ها عملى نشده است. ایران بعد 
4از قطعى شدن حضورش در جام جهانى 2014، در اولین دیدار 
دوستانه به مصاف گینه رفت. دیدارى که در تهران برگزار شد و 
دانیل داورى شماره یک تیم ملى در آن بازى بود. ایران آن بازى 
تا داورى دیگر شانسى 2را ا بر2 به حریف آفریقایى اش واگذارکرد

براى پوشیدن پیراهن تیم ملى در جام جهانى نداشته باشد. ایران 
در اردوى اتریش، سه مسابقه تدارکاتى برگزار کرد که نتیجه هر 
سه مسابقه، تساوى بود. دو تساوى بدون گل مقابل بالروس و 
مونته نگرو و تســاوى یک بر یک مقابل آنگوال. آخرین بازى

شاگردان کى روش قبل از شروع رقابت هایشان در جام جهانى 
هم بازى با ترینیداد و توباگو در سائوپائولو بود که تیم ملى موفق 

شد با دو گل حریفش را شکست دهد.

33 جام جهانى پیشین 

ز داریم

4 بازى بدون پیروزى براى المپیاکوس کافى بود تا آ
با درخشش کریم انصارى فرد، مهاجم ملى پوش ایرا
پانیونیوس را که دوباره در ترکیب تیم جاى گرفته بود،
یک بازى مهیج شکست دهند. انصارى فرد که به ورزشگ
تیم سابق خود بازگشته بود در مالقات با دو بازیکن هموط
احسان حاج صفى و مسعود شــجاعى درخششى حداکثر
داشت و مورد  تشویق هواداران پانیونیوس قرار گرفت
المپیاکوس با سرمربى جدیدش در غیا
دو بازیکــن اصلى بــا دو تغییر اضا
تاکتیکــى و حضور انصارى فــرد پا
میدان گذاشت، جایى که کریم به عنوان مهاجم نو
جلوتر  از ســبا، فورتونیس و پدرو بــازى مى کرد.

شجاعى نقش هافبک پانیونیوس هم، مسعود تیم
آزاد را داشــت و حاج صفى به دفاع چپ برگش

 بود.  
3پانیونیــوس خیلــى زود بــا گل دقیقه 3
میهمــان پیش افتــاد اما المپیــا اینگ
خورده را با پنالتى سیســه پاســخ دا
بعد نوبــت کریم انصارى فــرد بود
7گل اول خود را در دقیقه 37 با فرار
به پشــت دفاع حریف به ثمر رسا
 گلى که البته بابتش شــادى نک
نشــان بدهد احترام تا

ســابقش تیم ویژه براى

یده خراســان  
 تیمش در برابر 
ت: ذوب از جمله 
ى ایران است، در

 خوب ظاهر شد و 
د اما خوشبختانه 
صیه هاى کادرفنى 
ن شکل ممکن به 
ینکه شکســت 

ن رساندیم.
زود: اگــر کمى 
یم مى شد برنده 
 همواره غیرقابل 
هایت این دیدار 

ام رسید. واقعاً 
ردیم!

 نبردیم!  

A
ده مى کند!

پنالتى حاج  صفى را دزدیدند!
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پادوانى جدا مى شود؟ 
مدافع برزیلى تیم فوتبال استقالل تهران شاید در نیم فصل دوم لیگ برتر دیگر پیراهن این تیم را 

بر تن نکند. 
  «وینفرد شفر»، سرمربى آلمانى اســتقالل بعد از حضور در این تیم در حال بررسى شرایط تمامى 
بازیکنان این تیم است تا در نیم فصل دوم تغییراتى را در ترکیب آبى پوشان ایجاد کند. قرار است بهنام 
برزاى به لیست استقالل اضافه شود و 
این موضوع در مورد محســن کریمى 
هم صدق مى کند. این بازیکن دوران 
مصدومیت را پشت سر گذاشته و قرار 
اســت در نیم فصل دوم به فهرســت 

استقالل اضافه شود.
اســتقالل بــراى نیم فصــل دوم با 
تغییــرات دیگرى هــم مواجه خواهد 
شد و گفته مى شود این احتمال وجود 
دارد که «لئونــاردو پادوانى»، مدافع 
برزیلى اســتقالل از این تیم جدا شود. 
کــه  اســت  بازیکنــى  او 
توســط علیرضا منصوریان به اســتقالل آمد و خبرهایــى در خصوص احتمــال جدایى اش در 
نیم فصل شــنیده مى شــود. باید منتظر ماند و دیــد در نهایت چــه اتفاقاتى بــراى پادوانى رخ 

خواهد داد. 

دربى اصفهان در هفته نخست لیگ برتر بانوان

 در مهمترین بازى هفته نخست لیگ برتر فوتبال 
بانوان در دربــى اصفهان تیم هاى ســپاهان و 

ذوب آهن به مصاف هم مى روند.
بعد از تغییر و تحوالتى که در ورود و خروج تیم ها 
براى حضور در لیگ برتر فوتبــال بانوان ایجاد 
شد، ســازمان لیگ دوباره قرعه کشى مسابقات 

را انجام داد.
هفته اول لیگ برتر فوتبال بانوان 28 مهر برگزار 

مى شود که برنامه هفته نخست نیز اعالم شد. در 
نخســتین هفته لیگ دربى اصفهان به میزبانى 
فوالد مبارکه سپاهان برگزار مى شود که این تیم 

به مصاف ذوب آهن خواهد رفت.
تیم آینده سازان مدافع عنوان قهرمانى که در این 
روزها چالش هاى زیادى بــراى حضور در لیگ 
داشت در نخســتین هفته میزبان خیبر خرم آباد 

خواهد بود.

 شبحى به دنبال میثاقیان
خبر جانشینى علیرضا مرزبان به جاى اکبر میثاقیان در سیاه جامگان از آن جهت جالب توجه است که 

مرزبان پیش از این هم جاى او را گرفته بود.
این سومین بارى است که علیرضا مرزبان جانشین اکبر میثاقیان مى شود. اتفاقى که کمتر در فوتبال رخ 
مى دهد. قصه اینجاست که دست تصادف یا حادثه کار را به گونه اى پیش برده که انگار مرزبان هر وقت 

دنبال تیم پیدا کردن است ، باید با برکنارى میثاقیان به آن برسد!
چند ســال قبــل پدیده مشــهد براى 
نخســتین بار با هدایت اکبر میثاقیان  و 
با دستیارى علیرضا مرزبان به لیگ برتر 
صعود کرد اما هنوز جوهر حکم قهرمانى 
خشک نشده بود که خبر برکنارى اکبر 
آقا و جانشینى دســتیار جاه طلبش به 

رسانه ها رسید. 
سال بعد ، میثاقیان سرمربى خونه به خونه 
شد و در انتهاى فصل براى چند بازى به 

صورت موقت جایش را به حمید درخشان داد که او هم نتوانستد نتایج الزم را کسب کند و برکنار شد. بعد 
هم نوبت به مرزبان رسید تا روى صندلى هدایت خونه به خونه بنشیند.

جدیداً هم مرزبان به صورت رسمى و براى سومین بار به عنوان مربى جانشین جاى او را در اختیار گرفت.
میثاقیان در فصل اخیر نتایج خوبى نگرفته بود و سه بازى اخر سیاه جامگان نیز نتیجه اى غیر از شکست 

در بر نداشت.
باید دید که آیا مرزبان در آینده بر تعداد دفعات جانشینى میثاقیان خواهد افزود؟

خودمان را کم کم باید آمده بازگشت مسعود شجاعى به 
تیم ملى کنیم و اصًال چرا باید چنین ستاره اى کنارمان 

نباشد؟
مســعود شــجاعى کم کم از محاق خارج مى شود. او 
که به دلیــل بازى از ســر اجبــار و بر اســاس تعهد 
باشــگاهى اش برابر نماینده اى از رژیم صهیونیستى 
مدتى از تیم ملى دور ماند، همچنان به درخشــش در 
فوتبال یونــان ادامه مى دهد. شــجاعى البته خودش 
هم توضیح داد اگر از ســر اجبــار نبــود، او هیچگاه 
چنین رفتارى را انجام نمى داد اما بــه هر حال جو ان 
روزهاى کشــور. فضایى که نزدیک بــه رأى اعتماد 
بود و مســئوالنى که نمى خواســتند زیر بار سختى و 
تبعات این تصمیم بروند ســبب شد مســعود قربانى

شود.
او چند بازى از تیم ملى دور مانــد، البته هم تیمى اش 
احسان حاج صفى که در آن بازى معروف هم بازى کرده 
بود، به اردوى تیم ملى برگشــت و فیفا هم حساسیت 
درباره کنار گذاشــتن دو بازیکن تیم ملــى به دالیل 
سیاســى را نادیده گرفــت. حاال با گذشــت چند ماه، 
درحالى که مسئوالن ســیما حتى درباره اسم نبردن از 
مسعود شجاعى در تلویزیون مى گفتند، آوردن نام او از 
نهادهاى باالدستى ممنوع شده است، اخیراً در گزارش 
بازى بارســلونا با اتلتیکو مادرید، محمدرضا احمدى، 
گزارشگر مورد وثوق گروه ورزش ســیما براى اولین 
بار در این ماه ها از شجاعى اســم برد. «کارلوس کى 
روش» هم چند بارى تأکید کرده بود مسعود را دوباره 
بر مى گرداند. از یاد نبریم که تاج همان زمان گفته بود 
سیاست شان درباره مسعود شجاعى، سیاست سکوت 

و گذر زمان است.
حاال این سیاست درست به نظر به نتیجه رسیده است 
و حاال که دیگر فضا سیاسى نیست، همه باید باور کنیم 
آن بازیکن اگر اشتباهى کرده، مجازاتش را تحمل کرده 

است و نباید او را از تیم ملى محروم کرد.

او یک رهبر براى تیم است 
در همین حال و در ادامه مسابقات باشگاه هاى یونان، 

تیم المپیاکوس موفق شــد با درخشش کریم انصارى 
فرد 4 بر 3 پانیونیوس را شکست دهد. مسعود شجاعى 
در این بازى یکى از گل هاى تیم پانیونیوس را از روى 
نقطه پنالتى  برابر المپیاکوس به ثمر رساند. انصارى فرد 
در پایان این مسابقه درباره شجاعى گفت : شخصیت و 
کیفیت بازى مسعود مشخص است. او بازیکن بزرگى 
است و همیشه تالش مى کند بهترین بازى ها را براى 
تیمش و البته براى تیم   ملى انجام دهد. مســعود سوپر 
استار تیم   ملى ایران است. من براى او خیلى خوشحالم. 
او یک رهبر براى تیم اســت و کاپیتان ماســت و من 
امیــدوارم او در زندگى شــخصى و همینطور زندگى 

فوتبالى اش موفق باشد.

مدیرعامــل ســپاهان مــى گویــد کــه مهدى 
شــریفى بازیکنى اســت که کرانچار روى او نظر 
دارد و بــا پایــان خدمــت ســربازى بــه تیمش 

باز خواهد گشت.
مهدى شــریفى، مهاجم فعلى تیــم فوتبال 
تراکتورســازى که بــراى گذراندن خدمت 
ســربازى در این تیم حضور دارد، در پایان 
نیم فصل اول مسابقات لیگ هفدهم، مدت 

سربازى اش خاتمه خواهد یافت.
مدیران تراکتورسازى اما سعى دارند تا مهاجم 

پیشــین ســپاهان را همچنان 
در تیــم خود حفــظ کنند 
و در همیــن خصــوص 
درخواســت خــود را به 
باشگاه ســپاهان ارسال 

کرده اند.
مدیرعامل ســپاهان در 
پاســخ به این سئوال که 
درخواســتى براى مهدى 
شریفى از ســوى باشگاه 
تراکتورسازى ارسال شده، 
ولى هنوز از سوى باشگاه 

ســپاهان واکنشــى به 
این نامه داده نشــده،   
مى گوید:   بله باشــگاه 

تراکتورسازى درست مى گوید. 
آنها درخواست داشتند که شریفى 

را در تیمشــان حفظ کنند ولى ما شریفى را احتیاج 
داریم و بعد از پایان دوره ســربازى با توجه به اینکه 
آقاى کرانچار هم روى ایشــان نظر 
مثبت دارند، مى خواهیم که به 

تیم برگردد. 

 شماره لک، پخش شد!

 ســیاوش یزدانى با جلــب اعتماد کامــل «زالتکو 
کرانچار» جاى ثابت خود را در ترکیب ســپاهان پیدا 

کرده است.
هرچند فصل براى سیاوش یزدانى چندان خوب شروع 
نشــد و او در هفته هاى ابتدایى عضــو ثابت نیمکت 
سپاهان بود اما رفته رفته توانســت خود را به مربى 
تحمیل کند و حاال جاى ثابت خود را در ترکیب به 

دست آورده است.
مدافع فصل گذشته پیکان که این فصل به 
سپاهان پیوست پس از محرومیت «ژایرو 
رودریگز»، از بازى با فوالد خوزستان به 
ترکیب اصلى سپاهان رسید و با نمایش 
عملکرد قابل قبول به خصوص در دیدار 

با پرسپولیس اعتماد کرانچار را جلب کرد.
یزدانى که در این فصل با هدف دعوت به تیم ملى 
به سپاهان پیوست مى تواند با ادامه روند خوب خود 
و البته نتیجه گرفتن سپاهان به هدف بزرگ خود نیز 

در سال جام جهانى برسد.
به نظر مى رسد حضور سیاوش یزدانى در کنار عزت ا... 
پورقاز در قلب دفاع سپاهان پس از چندین فصل خیال 

هواداران این تیم را از این ناحیه راحت کند.

نشانه هاى یک بازگشت

مدیر برنامه هــاى حامد لک اعالم کرد شــماره 
تلفن این بازیکن پخش شده و از طرف طرفداران 

استقالل به وى فحاشى مى شود. 
تماشاگران استقالل بازهم با حامد لک دروازه بان 
ملى پوش فوالدخوزستان دچار تنش شدند و یکى 
از عوامل تســاوى در مقابل  فوالد را وقت کشى 

دروازه بان فوالد مى دانند.
مدیربرنامه هاى حامد لــک در گفتگویى، ضمن 
انتقاد از رفتار هواداران استقالل گفت: آنهایى که به 
حامد لک جمعه در استادیوم آزادى فحاشى کردند 

به خودشان توهین کردند نه به دروازه بان فوالد!
وى افــزود: متأســفانه 
ن  ا گر شــا تما
استقالل این عمل 
را تا بــه حاال هم 

ادامه داده اند و  شماره همراه لک را پخش کرده اند 
و بیش از هزار پیام ناسزا براى او فرستاده اند. بازى 
داور دارد و آقاى زرگر هم در مسابقه یک کارت زرد  
به گلر فوالد نشان داد اما قرار نیست چون استقالل 
نیاز به برد دارد و لک مــى خواهد از منافع تیمش 
دفاع کند تماشاگر اســتقالل چنین رفتار زشتى از 
خودش نشان دهد و این رفتار را  از استادیوم تا به 
امروز روى پیام هاى شخصى  و صفحات مجازى 

این بازیکن  ادامه دهد. 
مدیربرنامه هاى دروازه بان فوالد تأکید کرد: با این 
حال لک با این همه رفتار زشــت که استقاللى ها 
انجام دادند و هنوز هم ادامه مى دهند که حتى به 
تلفن شــخصى او هم کشیده شــده است تمایلى 
به محرومیتى براى اســتقالل ندارد و اعتقاد دارد 
فوتبال با تماشاگر زیباست و در این زمینه گالیه اى 
نکرده است که در مصاحبه آخر بازى هم روى این 
موضوع تأکید کرد اما امیدواریم این فرهنگ غلط 

در فوتبال ایران باب نشود.

 شریفى از نیم فصل در سپاهان

سرمربى کروات تیم فوتبال ســپاهان شاید یک 
مربى خارجى را به کادر فنى تیمش اضافه کند. 

مسئوالن باشگاه سپاهان مدتى پیش بحث تقویت 
کادر فنى این تیم را بــا «زالتکو کرانچار» مطرح 
کردند. کرانچار هم به مســئوالن ســپاهان گفته 
اســت که خودش مى خواهد یک مربى را به آنها 
معرفى کند تا اگر مورد تأیید قرار گرفت، کارش را با 

سپاهان شروع کند.
قرار اســت زالتکو کرانچار بــه زودى این مربى 
خارجى را انتخاب و به مســئوالن باشگاه سپاهان 

معرفى کند.

سپاهان طبق آخرین نامه مبلغ اجاره ورزشگاه نقش 
جهان براى یک بازى را صد میلیون تومان اعالم کرد.
باشگاه سپاهان در نامه اى رسمى آخرین مبلغ اعالم 
شده جهت استفاده تیم فوتبال ذوب آهن از ورزشگاه 

نقش جهان را هر بازى صد میلیون تومان اعالم کرد.
شایان ذکر اســت؛ ذوب آهن پیش از این ورزشگاه 
یادگار امــام(ره) قم را جهت میزبانــى خود در مدت 

زیر کشت رفتن ورزشگاه فوالدشهر اعالم کرده بود.

یک خارجى در راه سپاهان

100 میلیون تومان آخرشه!
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صارى 
جاعى 
ز روى 
ى فرد 
صیت و 
زرگى 
 براى 
 سوپر 
شحالم. 
 و من 
ندگى 

مسعود شجاعى کم 
کم از محاق خارج 
مى شود. او که به 
دلیل بازى از سر 
اجبار و بر اساس 

تعهد 
باشگاهى اش برابر 
نماینده اى از رژیم 
صهیونیستى مدتى 

از تیم ملى دور 
ماند، همچنان به 

درخشش در فوتبال 
یونان ادامه مى دهد

وى افــزود: متأســفانه 
ن  ا گر شــا تما
عمل این استقالل

را تا بــه حاال هم 

انجام دادند و هنوز هم ادامه مى دهند که حتى به 
تلفن شــخصى او هم کشیده شــده است تمایلى 
اعتقاد دارد ندارد و به محرومیتى براى اســتقالل

فوتبال با تماشاگر زیباست و در این زمینه گالیه اى 
نکرده است که در مصاحبه آخر بازى هم روى این 
موضوع تأکید کرد اما امیدواریم این فرهنگ غلط 

در فوتبال ایران باب نشود.

کرد.
شگاه 
دت 

ود.

دارد و بــا پایــان خدمــت ســربازى بــه تیمش 
باز خواهد گشت.

مهدى شــریفى، مهاجم فعلى تیــم فوتبال 
تراکتورســازى که بــراى گذراندن خدمت 
ســربازى در این تیم حضور دارد، در پایان 
نیم فصل اول مسابقات لیگ هفدهم، مدت 

سربازىاش خاتمه خواهد یافت.
مدیران تراکتورسازى اما سعى دارند تا مهاجم 

پیشــین ســپاهان را همچنان
در تیــم خود حفــظ کنند 
وو در همیــن خصــوص 
درخوخواســت خــود را به 
باشگاهاه ســپاهان ارسال 

کرده اند.د
مدیرعاملل ســپاهان در

پاســخ به اینین سئوال که 
ب براى مهدى  درخواســتى
شریفى از ســوـوى باشگاه 
تراکتورسازى اررسال شده، 
ولى هنوز از سوىى باشگاه 

ســپاهان واکنششــى به 
این نامه داده نششــده،   
مى گوید:   بله باششــگاه 

تراکتورسازى درسست مى گوید. 
آنها درخواست دداشتند که شریفى 

آقاى کرانچار هم روى ایشــان نظر
مثبت دارند، مى خواهیم که به

برگردد.  تیم

 ســیاوش یزدانى با جل
کرانچار» جاى ثابت خو

کرده است.
هرچند فصل براى سیاو
نشــد و او در هفته هاى
سسسسسسپاهان بود اما رفته ر
تحمیل کند وحاال

است دست آورده
مدافع فصلگ
سپاهان پیو
ررودریگز»
تترکیب اص
عملکرد قا
با پرسپولیس

ییییزدانى که در این فص
به سپاهان پیوست
و البته نتیجه گرفتن س
در سال جام جهانى برس
به نظر مى رسد حضور س
پورقاز در قلب دفاع سپاه
هواداران این تیم را از ای

یزدانى حاال مورد اعتماد
 کرانچار است

 تحریم «مسعود »شکسته مى شود؟
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با تالش مأموران نیروى انتظامى، باند مخوف سارقان «طال  کیف» متالشى شد.
فرمانده انتظامى تهران بزرگ گفت: در پى وقوع ســرقت هاى به عنف طال کیفى در سطح شهر 
تهران و بازار زرگران به شیوه زورگیرى و ضرب و جرح مالباختگان موضوع در دستور کار قرار گرفت.
سردار حسین رحیمى با اشاره به اینکه با توجه به حساسیت موضوع مراتب در دستور کار پلیس آگاهى 
تهران بزرگ قرار داده شد افزود: با توجه به بررســى هاى صورت گرفته مشخص شد که سارقان 
زورگیر، خریداران و فروشندگان طال و مسکوکات که از شــهر هاى مختلف کشور به بازار تهران 
مراجعه و طالها و سنگ هاى قیمتى خود را با کیف جابه جا مى کردند را شناسایى و آنان را تعقیب و در 
یک فرصت مناسب با توسل به زور و بعضاً مجروح کردن آنها اقدام به سرقت کیف حاوى طالجات 
آنها مى کردند.وى عنوان داشــت: با پایش هاى تخصصى صورت گرفته مشخص شد تعدادى از 
سارقان حرفه اى سابقه دار پس از رهایى از زندان به سرکردگى فردى به نام «غالم. ش» اقدام به 
تشکیل باند کرده و عالوه بر سرقت هاى طال کیفى به صورت گسترده اقدام به سرقت دالر و ارز 

خارجى هم مى کنند.
سردار رحیمى با اشاره به اینکه با اقدامات اطالعاتى و تالش هاى صورت گرفته هشت نفر اعضاى  
این باند دستگیر شدند بیان داشت: افراد دستگیر شده داراى سوابق متعدد کیفرى در زمینه سرقت 

مسلحانه، سرقت به عنف و شرارت هستند.

سخنگوى اورژانس کشور از مصدومیت چهار نفر و فوت 
یک نفر در سانحه واژگونى خودروى پژو 405 خبر داد.

محسن ربى زاده، درباره جزئیات این حادثه اظهار داشت: 
در ســاعت 5و17دقیقه صبح دیروز یک دستگاه پژو 
405 در محور کرمان-بم بین دو راهى دارزین و قدس 

واژگون مى شود.
وى با بیان اینکه چهار دستگاه آمبوالنس به محل حادثه 
اعزام شدند، افزود: در این سانحه چهار نفر مصدوم شدند 

و متأسفانه یک نفر نیز در محل حادثه فوت شد.

یک خودرو در اتفاقى نادر از مسیر خود منحرف شد و در میان شاخه هاى یک درخت گرفتار 
شد.راننده این خودرو که تالش کرد از برخورد با یک خودروى دیگر اجتناب کند از مسیر خود 

منحرف شد و در میان شاخه هاى یک درخت آرام گرفت.
بر اســاس گزارش تلگراف، در این حادثه که در استان «هیلونگ جیانگ» در شمال شرقى 

چین رخ داد هیچکس آسیب جدى ندید.
با توجه به اخبار محلى، راننده سعى داشــت از برخورد به وسیله دیگر دورى کند. طبق این 

گزارش این وسلیه نقلیه پنج نفر سرنشین داشت که برخى از آنها آسیب جزئى دیدند.

فرمانــده انتظامى غرب اســتان تهــران از دســتگیرى فرد 
کالهبردارى که با سوء استفاده از بى اطالعى برخى شهروندان 
و کمین در اطراف دســتگاه هاى خودپرداز، بــه بهانه خرابى 

دستگاه اقدام به انتقال وجه به حساب خود مى کرد، خبر داد.
به گزارش میزان، سردار محسن خانچرلى اظهار داشت: هفته 
گذشته یکى از شــهروندان منطقه خادم آباد شهریار با مراجعه 
به مراجع قضائى و پلیس فتا از کســر مبلغ دو میلیون ریال از 

حسابش خبر داد و خواستار بررسى آن شد.
فرمانده انتظامى غرب اســتان تهران افزود: در آغاز تحقیقات 
پلیس از فرد شاکى مشخص شد در روز حادثه، وى پس از آنکه 
به دستگاه خودپرداز غیرنقد بانکى «rtm» در خادم آباد شهریار 

مراجعه کرده اســت و پس از کشیدن کارت، به دلیل اطالعات 
ناکافى، توقع برداشت وجوه نقد داشته است که فرد کالهبردار با 
سوء استفاده از این موقعیت و عنوان اینکه دستگاه خراب است  
و پول ندارد، مبلغ دو میلیون ریال را از حساب قربانى به حساب 

خودش منتقل مى کند.
ســردار خانچرلى بیان داشــت: در ادامه بررسى هاى تکمیلى 
مأموران پلیس فتا، مشخصات فرد فرصت طلب به دست آمده 
و در عملیاتى ویژه از سوى پلیس فتا، متهم در نصیرآباد شهریار  
دستگیر شد و جهت تحقیقات تکمیلى با هماهنگى مقام قضائى 

در اختیار پلیس فتا قرار گرفت.
فرمانده انتظامى غرب اســتان تهران اظهار داشــت: متهم در 

بازجویى هاى انجام شــده اعتراف کرد بــه صورت معمول در 
اطراف دســتگاه هاى خودپرداز غیر نقد «rtm » در شهرهاى 
نصیرآباد و خادم آباد شــهریار کمین مى کرده و با سوء استفاده 
از اطالعات ناکافى برخى افراد بهره بردار خدمات الکترونیکى 
بانکى، هنگامى که مراجعان به منظور انجام عملیات بانکى، بر 
دستگاه خودپرداز غیرنقد، کارت مى کشــیدند با عنوان اینکه 
دستگاه خراب است و پول ندارد، آنها را منصرف کرده و با توجه 
به اینکه برخى افراد بدون قطع عملیات، باجه خودپرداز غیرنقد 
را ترك مى کردند، وى از فرصت به دست آمده استفاده کرده و 

مبالغى را به حساب خودش منتقل مى کرده است.
سردار خانچرلى با اشاره به اینکه متهم تاکنون از 107 نفر به این 

شــیوه کالهبردارى 
کــرده و وجوهى به 
مبلغ 250 میلیون ریال 

به حسابش منتقل کرده 
اســت، بیان داشت: متهم 

براى تکمیــل تحقیقات در 
اختیار پلیس فتاى غرب استان 

تهران قرار گرفته و شــهروندانى که 
به این شیوه در مناطق فوق از آنها مبالغى 

کالهبردارى شده مى توانند براى تشکیل پرونده 
به پلیس فتاى غرب استان تهران مراجعه کنند.

کالهبردارى از 107 نفر

 به بهانه خرابى دستگاه خودپرداز

 5 کشته و مجروح 
در واژگونى 
خودروى پژو 405

 2 سارق جوان که در محدوده شهر رى اقدام به زورگیرى از 
عابران پیاده مى کردند، در حین زورگیرى شناسایى شدند.

دوازدهم مهرماه امسال دو نوجوان با مراجعه به واحد گشت 
کالنترى 131 شهر رى اعالم کردند که توسط دو جوان و 
به صورت پیاده، مورد زورگیرى و ضرب و شتم قرار گرفتند.

با اظهارات دو نوجوان مبنى بر سرقت وجوه نقد و گوشى هاى 
تلفن همراهشان توسط دو جوان به صورت پیاده، مشخصات 
ظاهرى ســارقان از مالباختگان اخذ شــد و در اختیار سایر 
واحد هاى گشت کالنترى 131 قرار گرفت؛ با اجراى طرح 

مهار، سرانجام مأموران در محدوده شهرك گل ها موفق به 
شناسایى دو جوانى شدند که در حال زورگیرى یک گوشى 
تلفن همراه از یک جوان رهگذر بودند؛ در بازرسى اولیه از این 

دو نفر تعداد پنج دستگاه گوشى تلفن همراه نیز کشف شد.
با تشکیل پرونده مقدماتى با موضوع زورگیرى و به دستور 
بازپرس شعبه اول دادسراى شهررى، پرونده جهت رسیدگى 
در اختیار پایگاه نهم پلیس آگاهى تهران بزرگ قرار گرفت.

دو تن از مالباختگان پس از حضور در پایگاه نهم پلیس آگاهى 
در اظهارات خود عنوان کردند: «این دو ســارق با گذاشتن 

چاقو در زیر گلویمان اقدام به سرقت وجه نقد و گوش تلفن 
همراهمان کردند.»

مالباختــه اى دیگر نیز در اظهاراتش بــه کارآگاهان گفت: 
«متهمین با چاقو و شیشه به طرفم حمله کردند؛ یکى از آنها 
قصد خالى کردن جیب مرا داشــت که ناگهان گشت پلس 

رسید و آنها را بازداشت کرد.»
متهمان به نام هاى «شــایان» و «امیرمحمد» (هر دو نفر 
18 ساله) در شرایطى منکر هرگونه زورگیرى و سرقت شده 
بودند که تمامى مالباختگان این دو نفر را مورد شناســایى 
کامل قرار داده بودند؛ در تحقیقات میدانى از محل سکونت 
متهمان نیز مشــخص شــد که هر دو نفر آنها داراى سوء 
شهرت و سابقه شرارت در محل سکونتشان بوده؛ همچنین 
در بررســى این دو متهم، کارآگاهان اطالع پیدا کردند که 
«شایان» به اتهام سرقت مقرون به آزار با سالح سرد، داراى 
یک حبس تعلیقى از شــعبه 102 دادگاه کیفرى 2 دادگاه 
شهرستان شهررى است اما با وجود این، اقدام به زورگیرى 
از مالباختگان کرده و دقیقًا دوره یکســاله این حکم در روز 

دستگیرى اش به پایان مى رسیده که دستگیر شده است.
سرهنگ کارآگاه حسین زارع، رئیس پایگاه نهم پلیس آگاهى 
تهران بزرگ با اعالم این خبر گفت: «از تمامى مالباختگان به 
ویژه در محدوده شهر رى که بدین شیوه و شگرد، توسط دو 
سارق زورگیر جوان 18 ساله مورد زورگیرى و تهدید با سالح 
سرد قرار گرفتند دعوت مى شود تا براى شناسایى متهمان 
به نشانى پایگاه نهم پلیس آگاهى تهران بزرگ در شهررى، 

خیابان آستانه مراجعه کنند.» 

 قضات دیوانعالى کشور، حکم قصاص دو 
ســارق جوان را تأیید کردند که به اتهام 
قتل صاحب خودروى گرانقیمت، محکوم 

شده بودند.
دو ســال قبل مردى به مأمــوران پلیس 
مراجعه کرد و گفت: «پسرم براى فروش 
ماشین، با دو مشترى ســوار خودرویش 
شد و براى بررســى وضعیت فنى ماشین 
بیرون رفتند. ولى ســاعتى گذشــت و از 
پســرم خبرى نشــد. با تلفن همراهش 
تماس گرفتم که غریبــه اى جوابم را داد. 
بعد ازگفتگویى کوتاه فهمیدم پسرم ربوده 

شده است.» 
12 روز بعد از این گــزارش، مأموران با 
راهنمایــى پدرمــرد جوان گمشــده و 
ردیابى هــاى تخصصى، موفق شــدند 
خریداران قالبى به نام هــاى «مازیار» و 
«اشکان» را شناسایى و دستگیر کنند. آنها 
نیز در بازجویى ها به قتل پسرجوان براى 

سرقت خودرویش اعتراف کردند.
پس از صدور کیفرخواست پرونده براى 
رســیدگى به شــعبه دوم دادگاه کیفرى 

استان تهران فرستاده شد.
در نخستین جلسه دادگاه پدر و مادر مقتول 
خواســتار صدور حکم قصاص براى هر 
دو متهم شــدند و اعالم کردند با توجه به 
اینکه هر دو مشارکت در قتل دارند، تفاضل 
دیه را مى پردازند اما از قصاص صرف نظر 

نمى کنند.
در پایان جلسه قضات وارد شور شدند و 
هر دو متهم را به اتهام مشارکت در قتل و 
سوزاندن جسد به قصاص محکوم کردند. 
صبح روز شنبه  این حکم از سوى قضات 

شعبه هفتم دیوانعالى کشور تأیید شد.

2 آدمکش در لیست
 اعدامى هاى تهران

شناسایى 2 سارق جوان حین زورگیرى

پرواز ناتمام خودرو!

باند مخوف سارقان «طال کیف» 
متالشى شد

دادستان عمومى و انقالب شهرستان نظرآباد در استان البرز  گفت: معلم خانمى که بهمن ماه سال گذشته مفقود شده بود، به قتل رسیده و قاتل نیز 
دستگیر شده است.محمد قیومى اظهار داشت: بهمن ماه گذشته فردى با مراجعه به یکى از کالنترى هاى نظرآباد اعالم کرده بود که همسرش مفقود 

شده است. وى افزود: پس از اعالم مفقودى و با توجه به اقدامات فنى انجام شده چندین نفر بازداشت شدند. 
دادستان عمومى و انقالب شهرستان نظرآباد گفت: با تالش و پیگیرى هاى دستگاه قضا و نیروى انتظامى در خصوص این پرونده قتل خانم معلم، 

قاتل شناسایى و به قتل و سرقت طالهاى مقتول اعتراف کرده است. 
مقیمى در ادامه افزود: قاتل طى دوماه گذشته به محل دفن مقتول مراجعه کرده و استخوان هاى بزرگ جسد را از آنجا منتقل مى کند. 

دادستان عمومى و انقالب شهرستان نظرآباد بیان داشت: بقایاى جســد زن از جمله موهاى سر و بخش هایى از استخوان هاى دست و پا در محل 
حادثه کشف شده است.

راز قتل معلم 
نظرآبادى 
برمال شد
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پس از خبر کاهش محدودیت کاراکترها در توئیتر، هم 
اکنون این شــبکه اجتماعى اعالم کرده که به زودى 
امکان ذخیره  و بوکمارك توئیت ها براى کاربران فراهم 

خواهد شد.
«کیث کولمــن»، مدیر تولید و فنــاورى توئیتر درباره 
تغییرات جدیدى که قرار اســت در این شبکه اجتماعى 
ایجاد شود، ســخن گفته و اظهار داشته است که طبق 
درخواست بســیارى از کاربران در جهان، توییتر قصد 
دارد قابلیت بــوك مارك یا ذخیــره توییت هاى مورد 
نظر را براى کاربران اضافه و فراهــم کند. این ویژگى 
و قابلیت جدید به کاربران این اجــازه را مى دهد تا هر 
زمان که مــى خواهند به توییت مــورد عالقه خود باز 
گشــته و آن را دوباره بخوانند و یا براى دیگران ارسال

 کنند.
پیشتر بسیارى از کاربران در توییتر در صورت مشاهده 

یک توییت جالب نمى توانستند دوباره آن را پیدا کرده و 
براى دوستان خود بفرستند اما هم اکنون با این امکان 
جدید در توییتر، قادر خواهند بود به پیام ها و پست هاى 
مورد نظر خود دوباره دسترسى یابند. این قابلیت احتمال 
از دســت دادن توییت هاى جالب و جــذاب را به صفر 

خواهد رساند.
این بیانیه به مدت کوتاهى پــس از آنکه توییتر اعالم 
کرد محدودیت تعداد کاراکت هاى خــود را از 140 به 
280 رسانده اســت، خبر بسیار خوشــحال کننده اى 
براى کاربران توییترى در جهان به شــمار خواهد آمد.  
بدین ترتیب و با همین روالى کــه توییتر پیش مى رود 
به نظر مى رسد این شــبکه اجتماعى محبوب به منظور 
افزایش قدرت تأ ثیرگذارى خود در حال ســازماندهى 
و ایجــاد اصالحــات گســترده اى بــر روى پلتفرم 

خود است.

 شــاید به عقیده برخى، یکى از بى محتواترین اسباب 
بازى هایى که در سال 2017 ُمد شــد، اسپینر بود. این 
وســیله مدتى همه جا پیدا مى شــد: ســوپرمارکت ها، 
مغازه هاى بى نام و نشان و عمًال هرجایى که پاى پول به 
آنجا برسد! Arcade Fire که خواننده است نیز، نام 
این محصول را براى یکى از آلبوم هاى جدید خود برگزید. 
افرادى نیز هستند که آنقدر با این وسیله بازى کرده و در 
نحوه متعادل کردن و چرخاندن آن ماهر شده اند که حاال 
مى توانند حتى با بینى خود نیز اســپینرهاى چرخان را 

کنترل کنند. حاال نوبت به گوشى موبایل است!
 Chilli گوشــى موبایل چیلى که توســط شــرکت
International طراحى و ساخته شده، حاال مدتى 
هست که عرضه شده است. این گوشى- اسپینر مجهز 
به صفحه نمایش 1,4 اینچى است، در شش رنگ عرضه 
مى شــود و 32 گیگابایت حافظه داخلى قابل ارتقا دارد. 
گوشى چیلى، تقریباً یک موبایل بسیار ساده است، بدون 
حتى یک برنامه. البته مرور گــر وب و بلوتوث دارد. این 
گوشى 20 دالر قیمت دارد و فعًال تنها در هند به فروش 

مى رسد.
گفتــه 

مى شود که فیجت اسپینرها براى کنترل اضطراب مفید 
 هستند. به عنوان مثال با این گوشى اسپینر، به محض 
دریافت یک تماس استرس زا از طرف والدین یا رئیستان، 
خیلى ســریع مى توانید گوشــى موبایل را به چرخش 
درآورده تا استرستان مدیریت شــود. البته این مدیریت 

اضطراب، 20 دالر 
هزینه دارد!

فناورى Micro LED، نسل 
آینده صفحات نمایش

اپلیکیشن ضبط صوت هوشمند 
و با کیفیت اندروید

بازى موزیکال جالب و دشوار 
اندروید 

استفاده از آمازون اکو
 به عنوان چراغ خواب

درهنگام خریدو راه اندازى اولیه دستگاه هاى اندرویدى برنامه هایى 
سیستمى و پیش فرض بر روى این اســمارتفون ها موجود است که 
یکى از آنها ابزار ضبط صدا مى باشــد؛ اما تعداد زیادى از کاربران و یا 
حتى مى توان گفت که تمامى آن ها به دلیل نبود گزینه هاى مدیریتى 
و کیفیت پایین از آن استفاده نمى کنند و به سمت برنامه هاى جانبى 
 HD Voice Recorder PRO Unlocked .مــى رونــد
عنوان یک ضبط صوت هوشــمند و با کیفیت مى باشــد که توسط 
Keerby توسعه و براى سیســتم عامل اندروید منتشر شده است. 
این برنامه با رابط کاربرى جذاب و خیره کننده خود شما را قادر مى سازد 
تا به ســادگى به ضبط صدا بپردازید و آنها را با کیفیتى فوق العاده باال 

ذخیره کنید. در میان لیست امکانات 
گســترده اچ دى وویــس ریکــوردر 

یکى از پــر طرفــدار ترین آنهــا قابلیت 
حذف خودکار قسمت هاى ســکوت مى باشد؛ 

به گونه اى که قســمت هاى بى صدا حذف شــده و 
یک فایل صوتى مفید و کامــل در اختیار شــما قرار داده

 مى شــود. اگر مــى خواهیــد که حجــم فایل هــاى ذخیره 
شــده را کمتر کنید، تنها کافى اســت که کیفیت صدا را به دلخواه 
خود تنظیم کــرده و آن را کاهش دهید تــا اندازه فایــل ها پس از 

ذخیره سازى تغییر کنند.

Dancing Ballz: Music Line از جدیدتریــن، جالب ترین و محبوب ترین 

بازى هاى موزیکال اندروید از اســتودیوى Amanotes JSC است که لقب 
 Dancing سخت ترین بازى موزیکال را به آن مى دهیم. کمپانى سازنده بازى
 Magic Tiles و Tap Tap Reborn 2 بازى هاى جالب Ballz: Music Line

3 را نیز در کارنامه اش دارد که با استقبال عالى روبه رو شد و هم اکنون نوبت به 
معرفى جدیدترین عنوانش رسیده است! همانند دیگر بازى هاى موزیکال، در 
بازى جالب Dancing Ballz: Music Line سرعت عمل و دقت باالى شما 
حرف اول را مى زند و باید با سرعت و دقت باال و استفاده از انگشت شست یا اشاره 
تان، صفحه نمایش را لمس کرده و به نواختن موزیک بپردازید و صدها مرحله 
مختلف را پشت سر بگذارید! ریتم از اول مرحله حرکتش را آغاز مى کند و شما 
مسئول کنترل آن هستید، به طورى که باید با سرعت باال و لمس صفحه نمایش 
از روى جاهاى خالى بپرید، در باالى صفحه نمایش نیز میزان پیشرفت نمایش 
داده مى شود که هیجان را به شما القا مى کند! اگر از عالقه مندان به بازى هاى 
موزیکال هستید به هیچ وجه Dancing Ballz: Music Line را از دست ندهید.

چراغ حلقه اى که روى اسپیکر آمازون اکو و اکودات وجود دارد، نشان دهنده 
حالت هاى مختلفى است که به کاربر نشان مى دهد در حال حاضر اسپیکر 

در حال انجام چه کارى است.
این چراغ زیبا در اصل براى این اســت که بدانید الکســا در حال شنیدن 
صداى شماست یا خیر. دیگر کاربردهاى این چراغ مى تواند نشان دادن 
درجه صداى اسپیکر و یا اعالم تماس هاى دریافتى و از دست رفته و حتى 

رسیدن سفارشات شما از فروشگاه آمازون نیز باشد.
نکته جالبى که احتماًال از وجود آن باخبر نبودید اینکه اسپیکر اکو مى تواند 

به عنوان چراغ خواب نیز به شما کمک کند.
تبدیل آمازون اکو به چــراغ خواب در اصــل از طریق فعال 
 Night Light کردن یکى از مهارت هاى الکسا با نام
امکانپذیر است. در حال حاضر مهارت هاى مختلفى 
براى الکسا وجود دارند که مى توانند آمازون اکو 
شما را به چراغ خواب تبدیل کنند اما این 
مورد از دیگر مهارت ها بهتر و استفاده 

از آن هم آسان تر است.
 اســتفاده از ایــن مهارت 
الکســا از دو طریق 
و  اپلیکیشــن 

دستور صوتى ممکن است. اما پیشنهاد ما این اســت که وارد اپلیکیشن 
آمازون الکسا شده سپس در قسمت Skills مهارت Night Light را 
 labworks.io جستجو کرده و نصب کنید. این مهارت توسط شرکت
طراحى شده است. پس از نصب این مهارت، کافى است از دستور صوتى 
«Alexa, open Night Light» استفاده کنید سپس چراغ حلقه اى 

دور اسپیکر شما به رنگ آبى و سبز مایل به آبى در خواهد آمد.
شدت نور منتشر شده هم خیلى زیاد نیســت و این مسئله مى تواند نکته 
مثبتى باشد چراکه اگر شدت نور زیاد باشد ممکن است هنگام خواب باعث 
اذیت کردن چشمانتان شود. شدت نور به اندازه اى است که مى تواند یک 

اتاق تماماً تاریک را به مقدار کافى براى دیدن اشیاى اطراف روشن کند.
متأسفانه فعًال امکان روشــن نگه داشتن نور چراغ اســپیکر براى مدت 
طوالنى، کم و زیاد کردن شدت نور و یا حتى تعویض رنگ چراغ توسط این 
مهارت وجود ندارد. با وجود این، کاربر مى تواند زمان روشن بودن نور را با 
دادن دستورات صوتى کنترل کند. براى مثال مى توانید از الکسا بخواهید 

که این مهارت را براى 45 دقیقه فعال کند.
 «Alexa, stop» براى قطع شــدن نور چراغ هم کافى است دســتور
را به زبــان بیاورید. نکته مثبــت مهارت Night Light این اســت 
که هنگام فعال یــا غیرفعال کــردن این ویژگى، همه چیــز به صورت 
بى صدا انجام مى شــود و به هیچ وجه ســکوت اتاق یا منزل شکســته

 نخواهد شد.

ند 

یره کنید. در میان لیست امکانات 
ــترده اچ دى وویــس ریکــوردر 

ى از پــر طرفــدار ترین آنهــا قابلیت 
ف خودکار قسمت هاى ســکوت مى باشد؛ 

گونه اى که قســمت هاى بى صدا حذف شــده و 
ک فایل صوتى مفید و کامــل در اختیار شــما قرار داده

 شــود. اگر مــى خواهیــد که حجــم فایل هــاى ذخیره 
ـده را کمتر کنید، تنها کافى اســت که کیفیت صدا را به دلخواه 
د تنظیم کــرده و آن را کاهش دهید تــا اندازه فایــل ها پس از 

یره سازى تغییر کنند.

رسیدن سفارشات شما از فروشگاه آمازون نیز باشد.
نکته جالبى که احتماًال از وجود آن باخبر نبودید اینکه اسپیکر اکو مى تواند 

به عنوان چراغ خواب نیز به شما کمک کند.
تبدیل آمازون اکو به چــراغ خواب در اصــل از طریق فعال 
NightLight کردن یکى از مهارت هاى الکسا با نامt
امکانپذیر است. در حال حاضر مهارت هاى مختلفى 
براى الکسا وجود دارند که مى توانند آمازون اکو 
خواب تبدیل کنند اما این به چراغ شما را

مورد از دیگر مهارت ها بهتر و استفاده 
از آن هم آسان تر است.

 اســتفاده از ایــن مهارت 
الکســا از دو طریق 
و  اپلیکیشــن 
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 2XL قیمت باالتر و سرعت کمتر گوگل پیکسل
نسبت به آیفون 8 پالس

با موبایل اسپینر چیلى
 آشنا شوید

شــرکت گوگل به تازگى از تلفن همراه هوشمند مجهز به 
اندروید خالص خود یعنى گوگل پیکســل 2XL باقیمتى 

نه چندان ارزان رونمایى کرده است.
بازه قیمتى این دســتگاه و آیفون 8 پالس نیز بســیارى از 
کاربران را بر آن داشته است تا به مقایســه این دو دستگاه 
هوشمند با یکدیگر بپردازند و جالب اینکه نتیجه نیز به نفع 

آیفون 8 پالس تمام شده است.
گوگل پیکسل 2XL بسیارى از ویژگى هاى کلیدى تلفن هاى 
همراه هوشمند امروزى از قبیل شارژ بى سیم، درگاه کارت 

حافظه، باترى قابل تعویض و... را در خود ندارد.
همچنین یکى از ویژگى هاى اصلى گمشده در این دستگاه 

را مى توان جک هدفون دانســت که 

برخالف ادعاى گوگل درباره باارزش بودن و الزم بودن این 
جک، از این دستگاه حذف شده است.

از طرف دیگر، قیمت در نظر گرفته شــده براى نسخه 64 
گیگابایتى گوگل پیکســل 2XL به میزان 849 دالر است 
و ابن در حالى است که متقاضیان مى توانند با پرداخت تنها 
799 دالر آیفون 8 پــالس را با همین میزان حافظه داخلى 

خریدارى کنند.
همچنیــن نســخه 128 گیگابایتــى عرضه شــده براى 
پیکسل2XL با برچســب قیمتى 949 دالر عرضه مى شود 
اما کاربران مى تواند تنها با صرف 51 دالر بیشتر اقدام به خرید 

آیفون X جدید بکنند.

قابلیت امکان ذخیره توییت در توییتر

رامین مشکاه

فناورى Micro LED، نســل آینده 
صفحات نمایــش خواهد بود کــه نوید بخش 
شروع مرحله جدیدى در توســعه گوشى هاى 
هوشــمند و ساعت هاى هوشــمند خواهد بود. 
این فناورى یکى از گزینه هــاى نوآورانه مورد 
نظر شــرکت هایى همچون اپل، سامسونگ و 
Facebook Oculus براى توسعه محصوالت 

آینده  محسوب مى شود.
امــا میکــرو ال اى دى دقیقًا چیســت؟ میکرو 
 μLED یا  mLED ال اى دى که معموًال به آن
اطالق مى شود، نوعى فناورى صفحه نمایش 
با پنل تخت اســت. میکــرو ال اى دى به کاربر 
این امــکان را مى دهد تا با اســتفاده از فناورى 
مشاهده الکترونیکى، تصاویر یا هر نوع مطلب 
بصــرى را در موبایــل،  کامپیوترهاى خانگى 
یا دســتگاه هاى الکترونیکى مشــاهده کنند. 
امروزه، بیشــتر صفحات نمایش بــا پنل هاى 
تخت، یــا از فناورى LCD و یا LED اســتفاده 
مى کنند اما صفحــات نمایش با پنل هاى تخت 
مجهز به فناورى mLED  کنتراســت تصویر 
باالتر، زمان جوابگویى کمتــر و صرفه جویى 
انرژى بیشترى نســبت به فناورى LCD ارائه 

مى دهند.
فنــاورى میکرو ال اى دى توســط پروفســور 
 Jingyu Lin و پروفسور Hongxing Jiang
از دانشــگاه تکنولوژیک تگــزاس و تیم هاى 
تحقیقاتى شــان توسعه یافته اســت. برخى از 
شــرکت ها بعد از معرفى این فناورى، آن را در 
محصوالت خود به کار بردند مانند شرکت سونى 

که 
صفحــه 

نمایــش 55 اینچى فول 
 Crystal LED Display دى  اچ 

را در ســال 2012 معرفى کرد. با وجــود ارائه 
 Android تصویر با کیفیت تر، طبق گــزارش
Authority نکته منفى این فناورى، قیمت 

بسیار گزاف آن است.
نسل بعدى فناورى صفحات نمایش مى تواند در 
عین مصرف بهینه تر، کیفیت و شفافیت تصویر 
بیشترى ارائه دهد. از آنجایى که این فناورى از 
مواد ارگانیک در ســاخت و توسعه پیکسل هاى 
صفحه اســتفاده مى کند، مصــرف انرژى این 
صفحات نمایش مى توانــد تا 90 درصد کمتر از 
صفحات LCD و تا 50 درصد کمتر از صفحات 

OLED باشد.

صفحات نمایش mLED  مى تواند به خصوص 
براى اســتفاده در گوشــى هاى هوشــمند و 
ساعت هاى هوشمند کاربرد داشــته باشد زیرا 
زمان روشنایى صفحه بیشــترى ارائه مى دهد. 
این صفحات نمایــش قادر هســتند 30 برابر 
بیشــتر از محصوالت OLED، روشنایى داشته 
باشــند. این صفحات نمایش همچنین با ارائه 
رزولوشن بهتر قادر هســتند براى گوشى هاى 
هوشــمند 4K و  8K بهترین انتخاب باشند. در 
 mLED فناورى ،VR مورد صفحات نمایــش
مى تواند سرعت جوابگویى را به سرعت نانوثانیه 
یا صدها برابر بیشــتر از فناورى هــاى کنونى

 
برساند.

در حال حاضر، میکرو 
ال اى دى هنوز براى تولید انبوه آماده 

نشــده اســت. متخصصان تخمین مى زنند که 
این فناورى تا ســال 2018 یا 2019 آماده بهره 
بردارى خواهد بود. همچنین گزارش شده است 
که شــرکت اپل در حال سرمایه گذارى به روى 
تحقیقــات پیرامون فناورى میکــرو ال اى دى 
و توســعه آن براى اســتفاده در ســاعت هاى 
هوشمند آینده این شــرکت با عمر باترى باالتر

 است.

 میکرو 
ال اى دى که معموالً به 
آن mLED  یا μLED اطالق

 مى شود، نوعى فناورى صفحه 
نمایش با پنل تخت 

است

حصول را براى یکى از آلبوم هاى جدید خود برگزید. 
با این وسیله بازى کرده و در ى نیز هستند که آنقدر

 متعادل کردن و چرخاندن آنماهر شده اند که حاال 
انند حتى با بینى خود نیز اســپینرهاى چرخان را 

ل کنند. حاال نوبت به گوشى موبایل است!
Chilliــى موبایل چیلى که توســط شــرکتi
Internatio طراحى و ساخته شده، حاال مدتى 
اسپینر مجهز ت که عرضه شده است. این گوشى-

4فحه نمایش1,4 اینچى است، در شش رنگ عرضه 
2ــود و 32 گیگابایت حافظه داخلى قابل ارتقا دارد. 
ى چیلى، تقریباً یک موبایل بسیار ساده است، بدون 
این  مرور گــر وب و بلوتوث دارد.  یک برنامه. البته
0ى 20 دالر قیمت دارد و فعًال تنها در هند به فروش 

سد.
ـه 

اضطراب، 20 دالر
هزینه دارد!

ده و 
کان
هاى
مال
صفر

الم
1 به

 اى 
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رود
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هوشمند با یکدیگر بپردازند و جالب اینکه نتیجه نیز به نفع 
8آیفون8 پالس تمامشده است.

Lگوگل پیکسل 2XLبسیارى از ویژگى هاى کلیدى تلفن هاى 

همراه هوشمند امروزى از قبیل شارژ بى سیم، درگاه کارت 
حافظه، باترى قابل تعویض و... را در خود ندارد.

همچنین یکى از ویژگى هاى اصلى گمشده در این دستگاه 
را مى توان جک هدفون دانســت که

8 دالر آیفون 8 پــالس را با همین میزان حافظه داخلى  799
خریدارى کنند.

8همچنیــن نســخه128 گیگابایتــى عرضه شــده براى 
9با برچســب قیمتى 949 دالر عرضه مى شود  2XLپیکسل
1اما کاربران مى تواند تنها باصرف51 دالربیشتر اقدامبه خرید 

آیفونXجدید بکنند.
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معاون امور عمرانى استاندار اصفهان در آیینى جواد نصرى نصرآبادى 
را به عنوان شــهردار جدید فالورجان معرفى و از خدمات امیراحمد 

زندآور، شهردار قبلى قدردانى کرد.
مراسم تودیع و معارفه شهردار جدید فالورجان با حضور مسئوالن 
استان و شهرستان، امام جمعه فالورجان، نماینده مردم شهرستان 
فالورجان در مجلس شوراى اسالمى، خانواده معظم شهدا، تنى چند 
از شهرداران و... در تاالر اجتماعات امام على (ع) آموزش و پرورش 

فالورجان برگزار شد.
امام جمعه فالورجان در این مراســم، نیکى کردن را بهترین توشه 
آخرت دانســت و گفت: خدمت رســانى به مردم بهترین احسان به 
شمار مى رود و شاید شــهردارى اولین ارگانى است که همه مردم و 

شهروندان بدون استثنا همواره با آن کار دارند.
حجت االسالم و المسلمین محمد قدوســى افزود: ارائه خدمات به 
شــهروندان، بهترین فرصت براى اندوختن توشه آخرت است که 

شوراها و شهردارى نباید این فرصت را از دست بدهند. 
وى زمان را همچون آب جارى و عمر را در حال گذر خواند و گفت: 
امروز فرصت خدمت بسیار محدود است و نباید این فرصت طالیى 
را از دســت داد و از آن غافل بود. البته مسئوالن هم که این افتخار 
خدمت برایشان مهیا شده، نباید از خدمت رسانى به مردم خسته شوند.

امام جمعه فالورجان با قدردانى از تالش هاى شهردار قبلى در چهار 
سال گذشته که همواره در مسیر خدمتگزارى کوشش مى کرد، براى 

شهردار جدید فالورجان در انجام وظایف، آرزوى توفیق کرد.

  نیازهاى شهر را بشناسید
حجت االسالم و المسلمین قدوســى یکى از ویژگى هاى مدیریت 
شــهرى را، ریســک پذیرى خواند و گفت: شــهردار قبلى بسیار 
ریسک پذیر بود و این ویژگى را با خود داشــت و توانست اقدامات 
خوبى را به انجام برساند. از سوى دیگر شهردار جدید فالورجان نیز 
سال ها در شهردارى فعالیت داشته و همه شهر را به خوبى مى شناسد 
و امید است نیازهاى شهر را پیگیرى کند و شهر را به سوى تعالى و 

پیشرفت، حرکت دهد.
***

شهردار قبلى فالورجان و عضو فعلى شوراى شهر اصفهان نیز گفت: 
در سال 92 که سکان مدیریت شهر فالورجان را به عهده گرفتم مردم 
براى پیدا کردن فالورجان سردرگم بودند و شهر را پیدا نمى کردند 
و ایجاد ورودى شــهر فالورجان یکى از کارهاى بسیار بزرگى بود 
که انجام شد و امروز شــهر فالورجان در این مسیر از منظر زیبایى 

برخوردار شده و شهر نمایان است. 

امیراحمــد زنــدآور، ســاماندهى ایســتگاه هاى تاکســى، 
مینى بوس و اتوبوســرانى فالورجان، احداث بلــوار امام خامنه اى، 
میدان جانبازان، بلوار مالصدرا و... را بخشــى از فعالیت هاى دوره 
چهارم شــورا و شــهردارى برشــمرد و گفــت: حــدود 11 هزار
 مترمربــع در فالورجــان آزادســازى صــورت گرفــت و براى

هر ســانتیمتر آن با مردم فهیم این شهر توافق شــد که باید از این 
مردم تشکر کنم.

***
نماینده مردم شهرســتان فالورجان در مجلس شوراى اسالمى نیز 
ابتدا موضعگیرى رئیس جمهور آمریکا در رابطه با برجام را نشــان 
از ذلت و خوارى و درماندگى استکبار دانســت و گفت: مقام معظم 
رهبرى، تیم مذاکره کننده بــا 5+1 را تأیید، اما تأکید کردند مواظب 
بدعهدى آنها باشید و به لبخندشان نگاه نکنید و امروز ما شاهد این 

بدعهدى ها هستیم. 
حجت االسالم و المسلمین ســید ناصر موســوى الرگانى افزود: 
آمریکا باید بداند محبت سپاه در گوشــت، پوست و استخوان مردم 
بوده و محال اســت حمایت مردم ذره اى در این راستا کم شود. ما 
این دهن کجى ترامپ را محکوم کرده و زیر ذلت نمى رویم و تا پاى 
جان دفاع خواهیم کرد و قطعًا ملت ایران به این یاوه گویى ها پاسخ 

خواهد داد.

 فالورجان، یکى به آخر بود
نماینده مردم شهرستان فالورجان در مجلس شوراى اسالمى از همه 
شهرداران و اعضاى شوراهاى اسالمى در ادوار مختلف در فالورجان 
به ویژه شهردار و اعضاى دوره چهارم شورا تشکر کرد و گفت: زمانى 
که به عنوان نماینده مردم شهرستان فالورجان در مجلس شوراى 
اسالمى از سوى مردم فهیم و والیتى انتخاب شدم بودجه شهردارى 
فالورجان 900 میلیون تومان بود و با سرانه 27 هزار تومان در بین 
شهردارى هاى کشــور، یکى مانده به آخر بودیم که آخرین آن هم 
قهدریجان با سرانه 26 هزار تومان قرار داشت که همه مى توانند در 

این زمینه تحقیق کنند.
حجت االسالم و المسلمین موسوى الرگانى افزود: دو شهر، ایمانشهر 
به دلیل وجود شــهرك صنعتى اشترجان و ابریشــم به خاطر قرار 
داشتن کارخانه سیمان در این شهر از عوارض استفاده مى کردند و با 
پیگیرى هایى که انجام شد و اصالح قانون مالیات بر ارزش افزوده در 

مجلس، اقدامات خوبى صورت پذیرفت. 
وى با طرح این سئوال که شوراها و شهرداران که بودجه شهردارى را 
تصویب مى کنند اعالم کنند چند درصد از درآمد از شهر و چه میزان از 
بیرون شهردارى مى آید؟ گفت: پیگیرى و تالش هاى ما در مجلس، 

نباید نادیده گرفته شود.

 اختصاص سهمیه مسافر به فالورجان
نماینده مردم شهرســتان فالورجان در مجلس شــوراى اسالمى، 
شهردار جدید را فردى آشنا به شهر، پاکدست ، کارى و داراى سابقه 
درخشان در شهر دانست و از شهردار قبلى قدردانى کرد و گفت: عضو 
هیئت مدیره راه آهن کشــور قول داده از آذرماه سال جارى سهمیه 
مسافر به شهرستان فالورجان اختصاص دهد و ما باید قدردان این 
کارها که پیگیرى شده تا به انجام برسد باشیم و فقط کار دیگران را 

بزرگ جلوه ندهیم.
***

فرماندار شهرســتان فالورجان هم با بیان اینکه مردم شهرستان با 
حضور گســترده در انتخابات، حق مطلــب را ادا کردند، گفت: حق 
این مردم، ارائه خدمات شبانه روزى است و در این راستا باید از همه 
ظرفیت ها استفاده شود. این در حالى است که در دوره چهارم شورا، 
اقدامات بسیار خوبى انجام شــد اما نباید به این میزان بسنده کرد و 
باید در حوزه هاى محیط زیســت، فضاى سبز، حمل و نقل شهرى، 
ســاماندهى پارکینگ هاى عمومى و... که کارهاى ســنگینى هم 
هســت بیش از گذشــته فعالیت و حرکت کرد که این همه نیازمند 

همکارى و تعامل مردم و مسئوالن است.اصغر هدایت اظهار داشت: 
اگر از ظرفیت هاى نماینده شهرستان در مجلس، استاندار، معاونین 
استاندار، دستگاه ها و... استفاده نشود توفیقى حاصل نخواهد شد. البته 
توفیقاتى که در زمینه ارزش افزوده در شهرستان به دست آمده قابل 

تقدیر بوده و آن را نادیده نمى گیریم.
وى از نماینده مردم شهرستان فالورجان که پیگیرى و حمایت دارند 

هم تشکر کرد.

 باید به یکدیگر اعتماد کرد
هدایت، خواستار اعتماد دست اندرکاران به یکدیگر شد و گفت: اگر 
شهردار مورد حمایت شورا و شورا در خدمت شهر باشد، شهردار در 
انجام فعالیت ها موفق خواهد بود. بنابراین به یکدیگر اعتماد کنید تا 

گام هاى محکم ترى براى اقدامات بیشتر، برداشته شود.

 در انتظار 2 رخداد مهم
فرماندار شهرســتان فالورجــان همچنین از برگــزارى دو رخداد 
فرهنگى در فالورجان در آینده خبر داد و گفت: برگزارى کنگره ملى 
1300 شهید و سرداران خط شکن شهرستان فالورجان در اسفندماه 
سال جارى و اجراى آزمایشــى طرح ملى کرامت در فالورجان، دو 
رخداد فرهنگى- ملى است که با حضور مسئوالن ارشد کشور برگزار 
خواهد شد که الزم مى دانم از همه مسئوالن و ارگان ها بخواهم در 

این زمینه ها، تعامل و همکارى مطلوب داشته باشند. 
هدایت گفــت: علیرغم همه فعالیت هاى انجام شــده، همه باید به 

شهردار جدید فالورجان که فردى ارزشى است کمک کنند.
***

معاون امور عمرانى اســتاندار اصفهان هم در این مراسم به عنوان 
میهمان ویژه با بیان اینکه اقدامات انجام شده در چهار سال گذشته 
در شــهر فالورجان، برآیند مثبت و حرکت توسعه در شهرستان را 
رقم زده است، گفت: امید اســت با تالش مدیران و مشارکت مردم 
شهرســتان، روز به روز شاهد رشد و توســعه شهرستان فالورجان 

باشیم.
محمدعلى طرفه نقش شهرســتان فالورجان در کشور و استان را 
اثرگذار دانست و اذعان داشت: شهرستان فالورجان در بخش هاى 
صنعتى، کشــاورزى و... علیرغم همه محدودیت ها، نقش ویژه اى 
داشته است. این در حالى اســت که نقش نیروى انسانى شهرستان 
فالورجان در اســتان قابل توجه بــوده و این شهرســتان از نظر 
مهاجرپذیرى، توانسته ســرریز جمعیت استان را در خود جاى دهد. 
بنابراین باید توجه ویژه به فالورجان داشــت چرا که توسعه و رشد 

فالورجان در حقیقت توسعه استان است.

  فعالیت مدیریت شهرى و رضایتمندى مردم
طرفه گفت: 87/7 درصد جمعیت استان اصفهان، شهرنشین هستند 
که نسبت به کشور بیشــتر اســت و فعالیت هاى مدیریت شهرى 

مى تواند در ارتقاى زندگى و رضایتمندى مردم بسیار مؤثر باشد.
وى ضرورت توجه شــوراها و شــهردارى ها در مجموعه مدیریت 
شهرى به نظام تعیین شــده در طرح جامع و تفصیلى را یادآور شد 
و گفت: نظام تعیین شده در طرح هاى جامع و تفصیلى باید از سوى 
شوراها و شهردارى ها رعایت شــود و قطعًا در دوره پنجم شورا، این 
سیاست ادامه مى یابد تا انتظارات مردم در چارچوب مدیریت شهرى 

تحقق یابد.
معاون امور عمرانى اســتاندار اصفهان، انجام کارهاى عمرانى را از 
کارهاى اصلى شهردارى ها برشــمرد و گفت: 70 درصد اعتبارات 

شهردارى ها در یک شهر باید در بخش عمرانى هزینه شود.

 سرانه مالى باید افزایش یابد
طرفه در ادامه تأکید کرد: سرانه مالى شهردارى فالورجان در سال 
گذشته، 400 هزار تومان به ازاى هر نفر در سال بود که این میزان در 

سال جارى باید به سرانه 440 هزار تومان به ازاى هر نفر برسد و از 
مشارکت مردم بهره گیرى شود.

وى خواســت تا در این دو بخش، به طور جدى، ارقام ارتقا یابد و در 
پایان دوره پنجم شوراى شهر فالورجان، سرانه مالى در شهردارى 
به ازاى هر نفر به 800 هزار تومان ارتقا یابد که با توجه به ظرفیت ها، 
امکان افزایش در هر دو بخش وجود دارد.معاون امور عمرانى استاندار 
اصفهان اظهار داشت: شهردار قبلى فالورجان به اتفاق اعضاى دوره 
چهارم شــورا، براى تحقق برنامه هاى عمرانى فعالیت گسترده اى 
انجام دادند و ما شاهد افتتاح پروژه هاى عمرانى به طور مستمر بودیم 
و حتى چندین طرح با حضور استاندار افتتاح شد که جا دارد از خدمات 

امیراحمد زندآور قدردانى کنیم.

 استاندارى آماده کمک است
طرفه، شهردار جدید فالورجان را هم از افراد بدنه شهردارى و داراى 
تجربه و تحصیالت دانست و براى وى آرزوى توفیق کرد و خواستار 

حمایت همه مسئوالن شهرستان با وى شد.
وى آمادگى استاندارى براى کمک به فالورجان را اعالم کرد  تا این 

شهر بتواند در دستیابى به اهداف موفق باشد. 
***

رئیس شوراى شــهر فالورجان دردوره پنجم هم با تشکر از فعالیت 
همه مجموعه مدیریت شهرى در شــوراهاى دوره اول تا چهارم و 
شــهرداران گفت: اعضاى دوره پنجم شوراى شهر فالورجان براى 

انتخاب شهردار، جلسات و مصاحبه هاى زیادى را برگزار کردند.

على کیانى افزود: پاکدســتى، مدیریت، سابقه موفق، شناخت شهر 
و... از عوامل انتخاب شهردار جدید فالورجان بوده که امید است در 

انجام امور موفق باشد. 
***

شــهردار جدید فالورجان هم از اعتماد اعضاى شورا در دوره پنجم 

تشکر کرد و گفت: خدا را شاکرم که امروز نعمت خدمت به مردم فهیم 
فالورجان را اعطا کرده و مسئولیت خدمتگزارى شهرى را دارم که 

مهد فقیهان و دلیران است.

جواد نصرى نصرآبادى افزود: امید اســت با دوســتى، مهربانى و با 
مشــارکت مردم و مردمدارى و مردم محورى که سرلوحه کارمان 

خواهد بود بتوانیم به تکالیف خود به خوبى عمل کنیم.

 سیره معصومین (ع) سرمشق من است
وى ادامه داد: سعى مى کنم تا سیره معصومین (ع)را سرمشق عملى، 
زبانى و قلبى خود قرار دهم و از تجربیات کســب شده، براى توسعه 

شهر استفاده کنم و سربلند شوم.
نصرى که 50 روز به عنوان سرپرست شهردارى فالورجان فعالیت 
داشــته، گفت: در این مدت قراردادهاى آســفالت، پیاده روسازى، 
ممیزى،  الیروبى انهار، تهیه نقشــه خیابان فاضــل هندى و... را 
بســته ایم و خیابان فاضل هندى نیز تا دهه فجر بــه بهره بردارى 

خواهد رسید.
در پایان این مراسم که بیش از دو ساعت به طول انجامید با اعطاى 
لوح و هدایایى از خدمات چهار ساله امیراحمد زندآور، شهردار قبلى 

فالورجان با حضور مسئوالن استان قدردانى شد.
همچنین از اعضاى دوره چهارم شــوراى اسالمى فالورجان هم با 

اهداى لوح، تجلیل شد. 

همزمان با تودیع شهردار سابق فالورجان در آیینى با حضور مسئوالن استانى و محلى

شهردار جدید فالورجان معرفى شد

ساسان اکبرزاده


