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محمد جواد ظریف، وزیر خارجــه ایران در مصاحبه اى با 
یک شبکه آمریکایى، ضمن تأیید شکست ایران در پرتاب 
ماهواره در دو ماه اخیر این احتمال را مطرح کرد که به دلیل 
خرابکارى عمدى ایاالت  متحده آمریکا این پروژه شکست 
خورده است. شبکه خبرى «ان بى سى نیوز» گزارش داد 
که ظریف گفته ایران در حال تحقیق درباره این شکست 

است که به گفته او در دو ماه اخیر، دو بار رخ داده است.
مســئله احتمال خرابکارى آمریکا در برنامه موشــکى 
ایران براى نخستین بار در روز چهارشنبه توسط روزنامه 

«نیویورك تایمز» مطرح شد. 
دو تالش تازه ایران براى پرتاب ماهواره یکى در روز 25 

دى ماه و دومى احتماًال 16 بهمن ماه ناموفق مانده اند.
به نوشــته «نیویورك تایمز»، در 11 سال گذشته، ایران 
بارها موشــک هایى را به فضا پرتاب کــرده اما ضریب 
شکست این آزمایش ها، 67 درصد است. این رقم فاصله 
قابل مالحظه اى با استاندارد جهانى دارد. ضریب شکست 
پروژه هاى مشابه پرتاب هاى فضایى در کشورهاى دیگر، 

5 درصد است.
 ظریف در مصاحبه اخیرش به «ان بى سى نیوز» گفته که 
بعد از انتشار گزارش روزنامه «نیویورك تایمز»، تحقیقاتى 
درباره احتمال دست داشتن آمریکایى ها در شکست هاى 

اخیر آغاز شده است.

فرمانده کل سپاه پاسداران با تأکید بر اینکه بدون تردید 
انتقام خون شهداى مظلوم مان را خواهیم گرفت، گفت: 
در صورتى که پاکستان به مسئولیت هاى خود در مبارزه 
با تروریســت ها عمل نکند، جمهورى اسالمى ایران به 
مجازات مزدوران ســازمان یافته توسط سرویس هاى 

جاسوسى منطقه و فرامنطقه اى خواهد پرداخت.
سردار سرلشکر پاســدار محمدعلى جعفرى با اشاره به 
اینکه در برابر توطئه هــا و حمایت هایى که دولت هاى 
مرتجع منطقه با دستور آ مریکا و صهیونیست ها دارند، به 
طور قطع اقدامات جبرانى انجام خواهیم داد، اظهار کرد: از 
آنجا که دولت پاکستان از محل این عناصر خطرناك براى 

اسالم آگاه است و باید نسبت به جنایاتى که انجام داده اند 
پاسخگو باشد، انتظار است با جدیت به مسئولیت هاى خود 
در قبال تأمین امنیت مرزهاى مشترك پرداخته و اجازه 
ندهند تروریست ها مناطق مرزى این کشور با ایران را، 
جوالنگاه خود براى ارتــکاب اقدامات ضد امنیتى علیه 

ملت ایران قرار دهند.
فرمانده کل ســپاه در پایان تأکید کــرد: در صورتى که 
پاکستان در این زمینه به مسئولیت هاى خود عمل نکند 
جمهورى اسالمى ایران بر اساس قوانین و مقررات بین 
المللى حق مقابله با تهدیدات پیرامونى در مرزهاى کشور 

مجاور را براى خود محفوظ مى داند.

تأیید شکست دومین پرتاب 
موشک ایران 

فرمانده کل سپاه به پاکستان 
هشدار داد

دوباره موکول به آینده
 فارس و اعتماد آنالین| اعضــاى مجمع 
تشخیص مصلحت نظام در نشســت دیروز شنبه 27 
بهمن بار دیگــر تصمیم گیرى دربــاره الیحه الحاق 
جمهورى اسالمى ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم 
ســازمان یافته فراملى (پالرمو) را به نشست بعدى خود 
موکول کردند. نشســت دیروز مجمع تمامــًا به ادامه 
طرح نظرات موافقان و مخالفان این الیحه اختصاص 
داشت. على الریجانى و حسن روحانى، غایبان جلسه 
دیروز بودند. رئیس جمهورى طبق روال 30 ماه گذشته 
همچنان غایب بزرگ جلســات مجمع اســت. على 
الریجانى هم احتماًال با توجه به آغاز بررســى الیحه 
بودجه ســال 98 حضور نیافته بود. محمدجواد ظریف 
هم در سفر مونیخ اســت. عالوه بر اینها، احمدى نژاد و 

ناطق نورى هم از غایبان شاخص جلسه مجمع بودند.

تشکیل یک وزارتخانه جدید 
معاون پارلمانى رئیس جمهــورى از آماده   پانا|
شدن طرحى با عنوان تشکیل وزارت تجارت و خدمات 
بازرگانى از سوى نمایندگان مجلس خبر داد. حسینعلى 
امیرى ادامه داد: «بعد از اینکه آقاى رئیس جمهورى بر 
ضرورت تشــکیل وزارت بازرگانى تأکید داشتند خود 
نمایندگان مجلس طرحى را تهیه کردند با عنوان وزارت 
تجارت و خدمات بازرگانى که حــدود صد امضا دارد و 
به امید خداوند در روزهاى آتــى در مجلس به جریان 

مى افتد.»

تنها انقالب ما کبیر است
  تسنیم| آیــت ا... ســیداحمد علم الهــدى 
امام جمعه مشــهد در خطبه هاى نماز جمعه این شهر 
گفت: انقالب کبیر اســالمى ما 40 ساله شد و با کمال 
قدرت مى توانیم انقالب را به انقالب کبیر اسالمى تعبیر 
کنیم زیرا در روى کره زمین، انقالب 40 ســاله نبوده و 

انقالب کبیر، انقالب ماست.

پاکستان هم؟!
شاه محمود قریشى، وزیر خارجه   آفتاب  نیوز|
پاکستان در سخنانى اظهار کرد که کشورش قصد عادى 
سازى روابط با رژیم صهیونیستى را دارد اما توسعه روابط 
دو طرف بستگى به پیشرفت در زمینه حل و فصل مسئله 
فلسطین دارد. وى در حاشیه کنفرانس امنیتى مونیخ و در 
گفتگویى ابراز امیدوارى کرد که طرح صلح آمریکا براى 
فلسطین و رژیم صهیونیستى موسوم به معامله قرن در 

حل و فصل مسئله فلسطین سهیم باشد.

ترامپ جایزه نوبل مى خواهد!
  ایسنا| «دونالد ترامپ» از جایزه صلح نوبلى 
که در ســال 2009 به «باراك اوباما»، رئیس جمهور 
پیشین آمریکا اهدا شد، انتقاد کرد و گفت ممکن است 
او نیز بتواند این جایزه را برنده شود. ترامپ اظهار کرد: 
«شینزو آبه»، نخســت وزیر ژاپن گفت «من با احترام 
شــما را به عنوان نامزد دریافت جایــزه صلح نوبل از 
طرف ژاپن معرفى کرده ام». ترامــپ در بیانات خود از 
اوباما انتقاد کرد و گفت ممکن اســت هرگز این جایزه 
را دریافت نکنم اما مشکلى نیست. آنان آن را به اوباما 
دادند که حتى نمى دانست براى چه این جایزه را دریافت 

کرده است.

چینى ها رئیس شیالت را 
برکنار کردند!

صید کشتى هاى چینى در آب هاى   رو یداد24|
خلیج فارس آنقدر ادامه یافت که مدیر سازمان شیالت 
ایران برکنار شد. محمود حجتى، وزیر جهاد کشاورزى 
حســن صالحى، رئیس شــیالت را برکنــار و نبى ا... 
خون میرزایى را جایگزین او کرد. آنگونه که گفته شــد 
این تصمیم به دلیل صید گســترده کشتى هاى چینى 
در خلیج فارس بوده اســت. در بخشى از حکم محمود 
حجتى خطاب به رئیس جدید ســازمان شــیالت به 
موضوع «استفاده مطلوب از ظرفیت هاى سواحل شمال 
و جنوب کشور با رعایت اســتاندارد هاى بین المللى» 

اشاره شده است.

خبرخوان
انتقاد تند «کیهان»

 از بازیگران
 روزنامه کیهان| سلبریتى هاى بى سوادى 
که در برابــر هر اتفاقى نظرات عوامانه و ســطحى 
و به زعم خود تخصصى مى دهنــد، در برابر حادثه 
تروریستى 24 بهمن سیستان و بلوچستان که منجر 
به شهادت جمعى از مرزبانان کشورمان شد، سکوت 
کردند! این جماعت مدعى بى درد که اغلب داراى دو 
تابعیت هستند، نشان داده اند که نه تنها قدرت تحلیل 
مسائل سیاسى و فرهنگى را ندارند بلکه بر عکس 
ادعاهاى خود هیچ عالقه اى به مملکت و پاسداران 

و مدافعان مرزهاى میهنمان نیز ندارند.

محرومیت سنگین داور ایرانى
اتحادیه جهانى کشــتى یک داور ایرانى   پانا|
را به علت قضاوت پراشــتباه با محرومیت سنگین 
روبه رو کــرد. چندى پیش قضاوت پراشــتباه داور 
ایرانى در مسابقات رسمى باعث شد کمیته داوران 
اتحادیه جهانى کشتى نام این داور را از لیست نفرات 
قضاوت کننده خود خارج کند. با توجه به تکرار این 
ماجرا و اعتراض تیم ها، کمیتــه انضباطى اتحادیه 
جهانى تشــکیل جلســه داد و این داور را به مدت 
شش ماه از قضاوت در تمام مســابقات بین المللى 
محروم کرد. این داور صرفًا در مسابقات داخلى حق 

قضاوت دارد.

مستر کارت ایرانى 
در راه است

 چمدان| مستر کارت براى حل مشکل ارزى 
گردشگران خارجى در ایران طراحى شده است. در 
این روش ارز گردشگر یا از طریق اسکناس یا مستر 
و ویزا کارت به کارت ارزى که در ایران کاربرد دارد 
تبدیل مى شود. مثًال اگر گردشگر صد دالر بدهد یک 
کارت بانکى با همین میزان اعتبار دریافت مى کند. 
کارت هاى اعتبارى طراحى شــده در فرودگاه هاى 

ورودى کشور قابل دریافت است.

فتحعلى شاه قاجار
 به تهران برگشت

 چمدان|  ســفیر بریتانیا در تهران با انتشار 
ویدیویى در توییتر خود از ترمیم و بازگردانده شدن 
آثار هنرى که هفت ســال پیــش در جریان حمله 
به ســاختمان هاى دیپلماتیک بریتانیــا در تهران 
آســیب دیده بودند، خبــر داد. «راب مکر» در این 
ویدیو مى گوید: این آثار از جمله تابلو نقاشــى پرتره 
فتحعلى شــاه قاجار به ارزش بیش از یک میلیون و 
200 هزار پوند براى ترمیم به لندن فرســتاده شده 
بودند. این اثر هنرى در قرن 19 میالدى خلق شده و 
گفته شده است که خود فتحعلى شاه، شخصاً آن را به 

سفیر بریتانیا در ایران داده بود.

واکنش به «باخت عمدى» 
 روزنامه خبر ورزشى| باخــت ســعید 
مالیى توجه فدراســیون جهانى جودو را هم جلب 
کرد. رئیس فدراســیون جهانى جودو درباره باخت 
مصلحتى سعید مالیى گفت: «باخت سعید مالیى در 
رقابت هاى گرنداسلم پاریس را بررسى خواهیم کرد. 
چرا که آسان نیست از نظر رفتارشناسى بگوییم این 
ورزشکار چگونه شکســت خورده است. این شرایط 
خیلى پیچیده اى است.» مالیى براى روبه رو نشدن با 
نماینده رژیم صهیونیستى از کسب مدال طال بازماند.

«بهمن» پربارش ترین ماه شد
ســهم بهمن مــاه از بارش هاى    تسنیم|
175/3 میلیمترى 145 روز ابتدایى سال آبى جارى 
و بارش هاى83/2 میلیمترى زمستان (تا 25 بهمن) 
48 میلیمتر بوده که این میــزان بارش، بهمن را به 
پربارش ترین ماه  سال جارى تبدیل کرده است. این 
مقدار بارندگى نسبت به میانگین دوره هاى مشابه 
درازمدت (132/5 میلیمتــر) 32/3 درصد افزایش 
و نســبت به دوره مشابه ســال آبى گذشته (52/6 

میلیمتر) 233/3  درصد افزایش نشان مى دهد.

در حالى که پیش تر سخنگوى ســازمان غذا و دارو اعالم 
کرده بود دو برند معروف تولیدکننده اسنک پف کرده از ذرت 
دامى در تولید محصوالتشان استفاده کرده و مرتکب تخلف 
شده اند، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان انواع 
چیپس و فرآورده هاى حجیم شده بر پایه ذرت، اظهار کرده 
که در این زمینه هیچ تخلف بهداشــتى صورت نگرفته و 

سازمان غذا و دارو نیز این موضوع را تأیید کرده است.
اواخر آذر ماه امسال سخنگوى سازمان غذا و دارو از تخلف 
دو برند معروف تولیدکننده اسنک پف کرده در استفاده از 
ذرت دامى در تولید محصوالتشان خبر داد. مدتى بعد نیز 
اعالم کرد که پرونده تخلف این دو برند به دستگاه قضائى 
ارجاع داده شده و فعالیت این دو کارخانه متوقف شده است.
با این حال رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان 

انواع چیپس و فرآورده هاى حجیم شــده بر پایه ذرت در 
گفتگو با «ایســنا»، به طور کلى وقوع هرگونه تخلفى در 
این حــوزه را تکذیب کرده و حتى از قول ســازمان غذا و 
دارو به عنوان منبع اولیه و رسمى انتشار این خبر مى گوید 
که «تولید اسنک پف کرده با ذرت مورد استفاده حیوانات 
بررسى شده و هیچ تخلف بهداشتى در این بخش صورت 

نگرفته است».
با چنین اظهاراتى به نظر مى رسد که برخورد صورت گرفته 
با دو برند معروف تولیدکننده «اسنک پف کرده حیوانى»  
به قدرى خفیف و غیر تأثیرگذار بوده که باعث شده رئیس 
اتحادیه تولیدکنندگان این محصول به خود اجازه دهد به 
طور کلى وقوع چنین تخلفى را که به طور رسمى از سوى 

سازمان غذا و دارو اعالم شده، انکار کند.

رئیس اتحادیه صنفى رستوران و ســلف سرویس تهران 
توضیحاتى درباره ماجراى فروش «خورشت بدون گوشت» 

ارائه کرد.
على اصغر میرابراهیمى با اشاره به وضعیت گرانى مواد اولیه 
رستوران ها و افزایش مشــکالت رستورانداران در ماه هاى 
گذشته اظهار کرد: متأسفانه با گرانى هاى اخیر، قیمت مواد 
اولیه از جمله گوشت، مرغ، حبوبات و رب به اندازه اى باالرفته 
که امسال به طرز بى سابقه اى، شــاهد کاهش مشترى در 
رستوران ها هستیم به طورى که از 700 رستوران ثبت شده 
و داراى مجوز در تهران، 180 رستوران تقاضاى انصراف از 

مجوز و ابطال مجوز خود را به ما اعالم کرده اند.

وى در واکنش به انتشــار اخبارى مبنى بر فروش خورشت 
بدون گوشت براى کاهش قیمت تمام شده و جذب مشترى 
گفت: طبخ خورشت بدون گوشــت اصًال امکانپذیر نیست 
چراکه طعم اصلى خورشت، به دلیل گوشتى است که در آن 
استفاده شده لذا «خورشت بدون گوشت» عمًال نمى تواند به 
عنوان خورشت به مشترى فروخته شود، چون به هیچ وجه 
طعم اصلى خورشت را ندارد. البته من هم موضوع «فروش 
 خورشت بدون گوشت» را که در شبکه هاى اجتماعى مطرح 
شده بود، شنیده ام ولى تا این لحظه هیچ گزارشى از فروش 
خورشت بدون گوشت توسط رستوران ها در تهران به دست 

ما نرسیده است.

گــروه موســیقى « آتــالس»، مهمــان دانمارکــى 
سى وچهارمین جشنواره موسیقى فجر با اجراى قطعه اى 
الهام گرفته از میدان نقش جهان اصفهان در تاالر وحدت 

روى صحنه رفت.
«یِسپا لوتسهوفت»، سرپرست این گروه موسیقى پیش 
از بخش پایانى این اجرا که بــه اجراى قطعه اى درباره 
میدان نقش جهان اصفهان ســاخته «کارل اَوگوست 
نیلسن» اختصاص داشت بیان کرد: «ما اثرى را داریم 
که در دانمارك خیلى خاص است و درباره اصفهان است. 
این اثر نشان دهنده میدانى در اصفهان است که اتفاقات 
زیادى در این میدان مى افتد. این اثر آنگونه ساخته شده 
که ارکســتر به چهار بخش تقسیم مى شود و هر بخش 
تصویرى را نشــان مى دهد. زیبایى و شلوغى میدان را 

خواهید شنید و زمانى که روز تمام شده تمام مردم میدان 
را ترك مى کنند و سکوت به میدان بازخواهد گشت. این 

همانند بازى است.»
کارل نیلسن، آهنگ ساز مشهور دانمارکى است که در 

سال 1931 درگذشت.
یِسپا لوتسهوفت پیش تر هم درباره قطعه کارل نیلسن 
در این کنسرت گفته بود: «این آهنگساز قطعه اى ساخته 
که ایــده آن را از میدان نقش جهــان اصفهان گرفته 
است. براى خود ما هم جالب اســت که یک آهنگساز 
دانمارکى از صد ســال پیش نگاه منحصــر به فردى
 به ایران داشــته و این قطعه را نوشــته است. من فکر 
مى کنم اجــراى این قطعه یکــى از مهمترین اتفاقات 

جشنواره باشد.»

در حالى که هنوز فرار افسر سابق نیروى هوایى آمریکا به 
ایران تأیید نشده است، یک رسانه آمریکایى عنوان کرد 
که این موضوع یک ضربه اطالعاتى سنگین به ایاالت 

متحده محسوب مى شود.
روزنامه «نیویورك تایمز» به نقل از مقامات سابق ضد 
اطالعات آمریکا گزارش داده «مونیــکا الفرد ویت»، 
عضو ســابق نیروى هوایى ایاالت متحده که به ایران 
گریخته، ضربات شــدیدى بر عملیات هاى جاسوسى 
کشور خود وارد آورده اســت. او همچنین مظنون به لو 
دادن اسامى جاسوس هاى دوجانبه بخش ضداطالعات 
ارتش آمریکاســت و ایران برخى از این جاسوس ها را 

شناسایى کرده است.
وزارت دادگســترى آمریکا به تازگى علیه مونیکا ویت 
که در بخش ضد اطالعات نیروى هوایى ایاالت متحده 

به پرونده هاى بســیار محرمانه اى دسترســى داشته، 
اعالم جرم کرده اســت. این وزارتخانه مى گوید، خانم 
وایت در فوریه ســال 2012 براى شرکت در کنفرانس 
«هالیوودیسم» به ایران سفر کرد، امرى که ظاهراً راه 
را براى فعالیت هاى جاسوســى وى گشوده است. وى 
در نهایت تابستان ســال 2013 به ایران گریخت اما از 
گزارش «نیویورك تایمــز» برمى آید که اطالعات ذى 

قیمتى را نیز در اختیار مأموران ایرانى قرار داده است.
این گزارش مى گوید، مونیکا ویت که مسلمان نیز شده، 
متهم به افشاى نام هشــت مأمور ضد اطالعات ارتش 
آمریکاست و او همچنین مى دانست که ایاالت متحده 
چگونه ارتباطات مخابراتى خارجى را رهگیرى مى کند. 
ویت عالوه بر اینها از عملیات هاى مخفى ارتش آمریکا 

در نقاط مختلف خاورمیانه باخبر بوده است.
به گفته یک مقام ارشد ســابق اطالعاتى آمریکا، وقتى 
که مونیکا ویت به ایران گریخت، نهادهاى اطالعاتى 
ایاالت متحده به یکســرى «اقدامات دفاعى» دست 
زدند تا آســیب هایى را کــه او وارد آورده بود به حداقل

 برسانند.
یک مقام دیگر ســابق امنیتى آمریکا گفته که اگر قرار 
باشد به خرابکارى هاى وى نمره اى از یک تا 10 بدهد، 

نمره 7 یا شاید 8 را مناسب بداند.
پرونده وى همچنین با نام دو شرکت ایرانى «افق نو» و 
«نت پیگرد سماوات» پیوند خورده است. این دو شرکت 
هم  اکنون تحــت تحریم هاى آمریکا قــرار گرفته اند. 
شرکت «افق نو» کنفرانس «هالیوودیسم» را در ایران 

برگزار کرده بود.

محمد ســرافراز، رئیس مستعفى صداوســیما هرچند 
بعد از حــذف از این ســازمان کمتــر اظهارنظر کرده 
ولى اخیراً در یک اظهارنظر کوتــاه مدعى وجود باند و 
مافیــا در ســینما و تلویزیــون شــده و هــم 
مدعى تلخى آثار جشــنواره ســى و هفتم فجر شــده 

است.
محمد ســرافراز در گفتگویى به بهانــه نقش فضاى 
مجازى در توسعه رسانه اى به «تسنیم» گفت: در حوزه 
رسانه اى خصوصًا صداوســیما از این قافله عقب مانده 
است و این عقب افتادگى از فضاى مجازى، جدى است.

او درباره فضاى سینماى ایران گفت: امسال به جشنواره 
فیلم فجر رفتم و چند فیلم را دیدم که یک فضاى تلخى 
را القا مى کند. واقعًا در فضایى که شــاهد مشــکالت 

کشــور در زمینه هاى مختلفى هســتیم نمى دانم چرا 
چنین رویــه اى در دســتور کار آثار ســینمایى ما قرار 
گرفته اســت کــه همه چیــز را تلخ و ســیاه نشــان 

دهیم.
سرافراز در پاسخ به این سئو ال که فقدان نظارت باعث 
مى شود مافیا و باندبازى ها گسترش بیشترى پیدا کند، 
تأکید کرد: حضور مافیا و بانــد در همه بخش ها وجود 
دارد در بخــش فرهنگى خصوصًا ســینما و تلویزیون 
تأســف آور شــده اســت. این اتفاق حقیقت دارد که 
باعث شــده بســیارى از هنرمنــدان و کاربلد ها هم 
کنــار گذاشــته شــوند، چــون هــر روز حضــور 
سرمایه گذارى هاى شــخصى و اسپانسر ها پررنگ تر 

مى شوند. 

در چند روز اخیر، شــایعات گســترده اى پیرامون نماینده 
ولى فقیه در خوزستان منتشر شد از جمله شایعه اى مبنى بر 
فوت آیت ا... موسوى جزایرى اما این خبر به سرعت توسط 
رسانه هاى داخلى تکذیب شــد. از آنجا که آیت ا... موسوى 
جزایرى، در انگلیس به سر مى برد، شایعه اى دیگر در صدر 
اخبار و شایعات قرار گرفت و تعداد بسیار زیادى از رسانه ها 
و البته صفحات فضاى مجازى اعالم کردند که این سفر نه 

براى تبلیغ که درمانى بوده است.
پس از تکذیبیه دفتر امام جمعه اهواز و اعالم اینکه سفر او به 
منظور «تبیین آرمان هاى انقالب براى خارج نشینان» بوده 
است و آیت ا... موسوى جزایرى به زودى از سفر باز خواهند 
گشت و خود پاسخگوى سئواالت و ابهامات خواهند بود، اکثر 

رسانه ها به سکوتى مبهم فرو رفتند.
سر انجام آیت ا... موسوى جزایرى به ایران بازگشت و طى 
سفرى به قم سفر خود به انگلیس را تبلیغى اعالم کرده و بیان 
کرد: وقتى به انگلیس رفتم در چند شــهر سخنرانى کردم. 
در یکى از شــهرهاى انگلیس به علت بیمارى که داشــتم 
فقط یک بار در مطب پزشک معاینه شــدم و اصًال در هیچ 

بیمارستانى در انگلیس بسترى نشدم. 
این گفتگوى کوتاه امام جمعه اهواز، تقریبًا شبهات اولیه را 
بر طرف کرد اما مردم همچنان منتظر توضیحات تکمیلى 
وى در نمــاز جمعه بودند. آیــت ا... موســوى جزایرى در
 خطبه هاى نماز جمعه اهواز با بیان اینکه نمى توانم بیمارى 
خود را از دیگران پنهان کنم، گفت: به دلیل کهولت ســن، 
ضعف، سستى و بى حســى در پاهایم ایجاد شده است که 
انجام برخى کارها از جمله ایســتاده نمــاز خواندن را برایم 

مشکل ساز کرده است.
آیت ا... موسوى جزایرى، با بیان اینکه تشخیص پزشکان 
این است که ضعف و بى حســى پاهایم، درمان مشخصى 
ندارد، ادامه داد: براى امامت جمعه، باید نیم ساعت ایستاده 

خطبه خواند و پس از آن هم نماز را اقامه کرد اما من با ضعف 
و بى حسى که در پاهایم ایجاد شــده، تقریبًا توان این کار را 
ندارم، البته تا آنجا که بتوانیم، مى کوشیم و ادامه مى دهیم اما 
 من خیلى خودم را کنترل مى کنم که هنگام اقامه نماز بر روى 
زمین نیافتم و اگر نتوانستم در مسئولیت نمایندگى ولى فقیه 

باشم، فرد جوان ترى باید عهده دار این مسئولیت شود.

او درباره ســفرش به انگلســتان هم با بیان اینکه شایعه 
سفر درمانى من دروغ است، گفت: من هیچ بیمارستانى 
نرفتم، حتى به درمانگاه هم نرفتم و آن چیزى که در فضاى 

مجازى گفته اند، کامًال دروغ است.
آیت ا... موســوى جزایرى اظهار کرد: در روز 22 بهمن به 
علت دعوتى که شــده بودیم به خارج از کشــور، محروم 

شــدیم از اینکه بین شما باشــیم و در آن مراسم با شکوه 
دشمن شکن و غرورآفرین (22بهمن) شرکت کنیم. وى 
ادامه داد: آنجا هم (انگلیس) برنامه هاى مختلفى بود و ما 
شب و روز نداشتیم و جلسات متعددى با برادران و خواهران 
فارســى زبان و همچنین اردو زبان و عرب زبــان اعم از 

عراقى ها و لبنانى ها و البته انگلیسى ها داشتیم. 

احتمال کناره گیرى آیت ا... موسوى جزایرى از امامت جمعه اهواز

نمى توانم بایستم اما براى معالجه به انگلیس نرفتم

 کاربلدها خانه نشین شده اندنقش جهان به تاالر وحدت آمد

ماجراى «خورشت بدون گوشت» در تهران چیست؟فرار افسر آمریکایى به ایران؟

تولید اسنک از ذرت حیوانى تکذیب شد!
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معابر فرعى خیابان کمال 
آسفالت مى شود

حسین کارگر، مدیر منطقه 3 شهردارى اصفهان گفت: 
تمامى بن بست هاى منتهى به خیابان کمال در منطقه 3 

شهردارى آسفالت مى شود.

کاهش 7 درجه اى دما
فاطمه زهرا سیدان، کارشناس مسئول پیش بینى هواى 
استان اصفهان در خصوص وضعیت دماى اصفهان طى 
یک شـنبه(امروز) گفت: میانگین دماى هوا بین 6 تا 7 
درجه سـانتیگراد کاهش مى یابد که با نفوذ توده هواى 
سرد، همچنان شاهد ماندگارى سـرما و کاهش دما در 

روزهاى آینده خواهیم بود.

نقاط حادثه خیز را رفع کنید 
على اکبر زندى، عضو شوراى اسالمى استان اصفهان 
گفت: چقدر باید بگوییم که در روستاها نقاط حادثه خیز را 
رفع کنید؟ باید دست کدام مسئول اداره را ببوسیم و سر 

تعظیم فرود بیاوریم تا این مشکل را حل کنند؟

آسفالت فاز دوم محور کاشان 
به سفیدشهر

مدیر اداره راه و شهرسازى آران و بیدگل گفت: باند دوم 
محور کاشان به سـفید شـهر در فاز دوم آماده آسفالت 

شده است.
 مجتبى آراسـته افزود: این عملیات به طـول بیش از 5 
کیلومتر در حال انجام است و چون یک محور پر تردد با 
آمار باالى تصادف است، با سرعت خوبى در حال تکمیل 

و ساخت است.

جشنواره صنایع دستى و 
هنرهاى سنتى افغانستان

نخسـتین جشـنواره صنایع دسـتى و هنرهاى سـنتى 
افغانسـتان در مجموعه هفت بـرج خـارون نجف آباد 
برپاسـت. هدف این جشـنواره، شناسـاندن افتخارات 

فرهنگى، هنرى، آداب و رسوم ملت افغانستان است.
صنایع اصیل افغانستانى، هنرهاى سـنتى افغانستان، 
آثار هنرى رسـانه اى و دستاوردهاى علمى و فرهنگى 
در 40 غرفـه، با حضـور هنرمندانـى از شـیراز، تهران، 
کرمان، اصفهان و نجف آباد در این جشنواره به نمایش 

در آمده است.

 بیماران دیابتى اصفهان 
در مرز یک میلیون نفر

رئیس هیئت مدیره مؤسسه دیابت اصفهان گفت: 80 
درصد بیمارى هاى قلبى و درصـد باالیى از مرگ هاى 

زیر 45 سال، در اثر تغذیه نادرست است.
محمد على عطارى افزود: با توجه به آمار باالى دیابت 
در شهر اصفهان که به حدود یک میلیون نفر مى رسد، 

نکاتى باید در این خصوص رعایت شود.
وى تصریح کرد: دو نوع دیابـت داریم، دیابت کودکان 
و نوجوانان که سلول هاى تولید کننده انسولین تخریب 
شـده اند و عالمت آن بسیار زود مشـخص مى شود اما 
بیشـتر از 95 درصد از بیماران دیابتى درگیر دیابت نوع 
دوم که مربوط به بزرگسـاالن است، هستند. وى ادامه 
داد: دیابت نوع دوم مخفى است و باید هشدار داد که قبل 

از اینکه دچار عوارض شوند، مراقبت اندام خود باشند.
عطارى ادامه داد: افراد چاق، افرادى که سابقه دیابت در 
خانواده دارند، کسانى که فشار خون و چربى باال دارند، 
همچنین بانوان با سابقه دیابت باردارى و سقط و همه 

افراد باالى 45 سال، در خطر دیابت هستند.

فعالیت200 محیط بان 
در استان 

مرتضـى جمشـیدیان،  فرمانده یـگان حفاظت محیط 
زیست استان اصفهان با اشـاره به اینکه درحال حاضر 
200 محیط بان در استان فعالیت مى کنند، گفت: تا پنج 

سال آینده، تعداد محیط بانان دو برابر مى شود.

خبر

سرپرست اداره کل کتابخانه هاى استان اصفهان گفت: 
ده هزار برنامه فرهنگى در طول سال در کتابخانه هاى 

عمومى اصفهان اجرا مى شود.
امیر هالکویى اظهار کــرد: 300 کتابخانه در اصفهان 
وجود دارد که بیشــترین کتابخانه در ســطح کشور را 
استان اصفهان به خود اختصاص داده است. وى با بیان 
اینکه تقریبًا ده هزار برنامه فرهنگى در طول ســال در 
کتابخانه هاى عمومى اصفهان اجرا مى شود، تصریح 
کرد: براى گســترش کتابخوانــى، در اولین گام ایجاد 
انگیزه که اصلى ترین نکته اســت و به این معنى است 
که مردم ارزش و اهمیت کتــاب و کتابخوانى را درك 

کنند و به کتاب به عنوان یک چراغ و ابزار و راه عبور از 
مشکالت نگاه کنند.

سرپرست اداره کل کتابخانه هاى استان اصفهان افزود: 
حوزه دوم، دسترسى به کتاب است؛ بعد از ایجاد انگیزه، 
کتاب باید در دسترس باشد و حوزه سوم، ایجاد مهارت 
است که نفس مطالعه و انتخاب کتاب، کارى است که به 

مهارت ویژه نیاز دارد.
هالکویــى در ادامه گفت: بــراى ایجاد انگیــزه، نهاد 
کتابخانه ها طرح 40 قلم را به مناســبت چهلمین سال 
پیروزى انقالب اســالمى اجرا کرد که اهداف مختلفى 

را دنبال مى کند.

معاون عمران شهرى شــهردارى اصفهان گفت: تاکنون 
300 میلیارد تومان در پروژه مرکز همایش هاى بین المللى 
اصفهان هزینه شده و براى تکمیل آن نیز 350 میلیارد تومان 

اعتبار دیگر الزم است. 
ایرج مظفر اظهارکرد: مرکز همایش هاى بین المللى اصفهان 
پروژه بزرگى است که ساالنه بیش از 30 درصد بودجه خالص 
عمرانى شهر را به خود اختصاص مى دهد. وى افزود: مدتى 
به دلیل مسائل قبلى و بدهى به پیمانکاران، پروژه غیرفعال 
شده بود اما به همت شهردار و مدیر منطقه 6 بخش اعظمى 
از بدهى ها پرداخت شده و در حال حاضر 16 پروژه در مرکز 
همایش ها فعال اســت. مظفر خاطرنشــان کرد: متوسط 

پیشرفت سالن اصلى مرکز، سالن هاى جنبى و محوطه هاى 
آن، که حدود 73 هکتار وسعت دارد، تاکنون پیشرفت قابل 
توجهى داشته و تمام تأسیســات زیربنایى آن از جمله آب، 
برق و گاز نیز آماده بهره بردارى است. وى ادامه داد: احداث 
سالن هاى اصلى مرکز همایش هاى بین المللى تاکنون 75 
درصد پیشرفت داشته که با برنامه ریزى هاى انجام شده، تا 
نیمه دوم سال 99 به بهره بردارى مى رسد. مظفر تأکید کرد: 
در صورتى که کمک هاى قول داده شده از سوى دولت، به 
صورت 100درصد پرداخت شــود، مى توانیم کل محوطه، 
مسیرهاى ورودى و خروجى و همچنین سالن هاى اصلى و 

جنبى را تا زمان اعالم شده به بهره بردارى برسانیم.

پروژه مرکز همایش ها 
نیازمند350 میلیارد تومان 

10 هزار برنامه فرهنگى 
در کتابخانه ها انجام مى شود

نقره کارى یکــى از زیباترین و منحصربــه فردترین 
هنرصنعــت هایى اســت کــه در اصفهــان از دیرباز 
معروفیــت و محبوبیــت ویــژه اى داشــته و همواره 
مورد توجــه گردشــگران داخلــى و خارجــى بوده 

است.
اما این هنر زیبا و پرسود چند سالى است که حال و روز 
خوشى ندارد و هنرمندان این رشته هنرى با مشکالت 
مختلفى دست و پنجه نرم مى کنند. مشکالتى که سبب 
شده بسیارى از کارگاه هاى نقره کارى تعطیل شده و به 
دنبال آن، آفت بیکارى برجان کارگرانى افتاده که نان 

شبشان را از این راه به دست مى آوردند.
رئیس اتحادیه صنایع دستى اصفهان با اشاره به اینکه در 
گذشته بیش از 2000 واحد صنفى نقره در اصفهان وجود 
داشت که این تعداد اکنون به 300 تا 400 واحد رسیده، 
گفت: قوانین دست و پاگیر گمرکى که ما در کشور براى 
این هنرمندان وضع کرده ایم، مشکالت فراوانى را براى 

هنرمندان این صنف به وجود آورده است. 
عباس شــیردل ادامه داد: براى بســیارى از هنرمنداِن 
ما دعوتنامه از ســوى کشــورهایى مانند ترکیه و چین 
آمده کــه تعــدادى از آنها مهاجــرت کرده انــد و در 
کشــورهاى دیگر با برپا کردن کارگاه هاى آموزشى و 
نمایشــگاه هاى مختلف، صنعت و هنرى که ریشــه 
و هویت آن مربوط به کشــور ایران اســت را گسترش 
مى دهند و اینجاست که هنر ایرانى به اسم کشورهایى 
مانند چین و ترکیه وارد کشــورهاى دیگر و حتى ایران 

مى شود.
■■■

یکى از نقره کاران قدیمى استان اصفهان هم معتقد است 
مهمترین معضلى که سبب شده بسیارى از هنرمندان 
قید ادامه فعالیت خود را در ایران بزنند و در کشورهایى 
مانند ترکیه و چین فعالیت کنند، قانون هاى دســت و 

پاگیرى است که براى واردات و صادرات نقره بر سر راه 
هنرمندان وجود دارد.

همدانى مى گوید: مــن کارگاهم را با 25 کارگر تعطیل 
کردم، چون دخل و خرجم با هم نمى ساخت؛ نه تنها من، 

بلکه بسیارى از همکارانم در حال حاضر فقط به صورت 
سفارشى و انفرادى کار مى کنند و بسیارى از تولیدات ما 
روى دستمان مانده است و حتى براى صادرات با مشکل 

مواجه شده ایم.

تعرفــه بــاالى واردات، مشــکل دیگر 
صنعت نقره

در ادامه رئیس اتحادیه صنایع دســتى اســتان اصفهان 
اظهار کرد: نیاز نقره خام استان اصفهان براى تولید انواع 
صنایع دستى نقره در هر ماه به بیش از 10 ُتن مى رسد، از 
سویى تعرفه باالى ورود نقره به کشور باعث شده صنایع 
دســتى نقره و نقره خام به صورت قاچاق وارد کشور شود 
که هنرمندان این صنف را براى تهیه نقره خام و همچنین 

فروش صنایع دستى با مشکل مواجه کرده است.
شیردل ادامه داد: صنایع دستى نقره با کیفیت بسیار نازل و 
با ساخت ماشینى از ترکیه و چین وارد کشور شده و با قیمت 

پایین به مردم عرضه مى شود.
وى با بیان اینکه نقره به صورت قاچاق وارد کشور مى شود، 
گفت:  در کشورهایى مانند چین، ترکیه و هند، نقره بدون 
هیچ کاغذبازى وارد کشور مى شــود اما ما مجبور هستیم 
که نقره را از قاچاقچیان، با ارزش افــزوده باال خریدارى 

کنیم.
■■■

مرادى، یکى از قدیمى ترین نقره کاران اصفهان مى گوید: 
ما نمى توانیم بیش از 3 کیلوگرم نقره وارد کشــور کنیم و 
براى تأمین نقره خام باید از کشورهایى مانند چین، نقره بى 
کیفیت وارد کنیم و همین نقره خام با دالل بازى و ارزش 
افزوده باال و با قیمتى هنگفت به دســت ما مى رسد. وى 
افزود: البته االن کار به جایى رســیده که نقره قاچاق را به 
راحتى وارد کشور مى کنند و بخاطر اینکه نظارتى بر این امر 
وجود ندارد، قیمت باال رفته و دیگر برایمان صرف نمى کند 

که هنر را روى این فلز پیاده کنیم.

فرصت بیمه محصوالت کشــاورزى  کشت پاییزه دوم 
کشاورزان استان اصفهان تا پایان بهمن است.

معاون خدمات بیمه اى مدیریت کشــاورزى اســتان 
اصفهان گفت: با توجه به کشت پاییزه دوم با جارى شدن 
آب در زاینده رود، در اراضى پایین دســت امکان بیمه 
پذیرى این کشت از محصوالت کشــاورزان استان از 

طریق صندوق بیمه کشاورزى فراهم شده است.

پژمان پزشــکى عوامل خطر زیرپوشش صندوق بیمه 
کشاورزى در این کشت را، خشکسالى، سرما، یخبندان 
زمستانه، باد گرم و گرمازدگى و عواملى همچون سرماى 
بهاره، سیل و تگرگ و طوفان بیان کرد و افزود: کشاورزان 
تنها تا چهار روز دیگر فرصــت دارند براى بهره بردارى  
از این امکان و انعقــاد قرار داد به دفاتــر خدماتى بیمه 

کشاورزى این استان مراجعه کنند.

قاچاقچى شرور و سردسته باند توزیع هروئین در عملیاتى 
ضربتى در اصفهان دستگیر شد.

سرپرســت پلیس مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان 
گفت: مأمــوران اداره عملیــات ویژه پلیــس مبارزه با 
موادمخدر فرماندهی انتظامی استان، پس از شناسایى 
این قاچاقچى شرور، در عملیاتى ضربتى این متهم را به 
همراه دو همدست دیگرش دستگیر و در این زمینه، دو  

دستگاه خودروى سوارى آنها را توقیف کردند. 
غالمحسین صفري افزود: این فرد شرور با تشکیل باندى 
شرور، به صورت گســترده در زمینه توزیع مواد مخدر 

هروئین در سطح محالت اقدام مى کرد.
وى با بیان اینکه همچنین مقادیرى هروئین بسته بندى 
شده آماده توزیع از قاچاقچیان کشف شد، گفت: متهمان 

دستگیر و تحویل مراجع قضائى شدند.

دومین رزمایش مشترك بین بیمارستانى نیروهاى مسلح 
مســتقر در منطقه اصفهان، با محوریت نیروى هوایى 

ارتش برگزار شد.
در این رزمایش بین بیمارستانى، نیروهاى مسلح مراکز 
درمانى و بیمارســتان هاى شهید صدوقى، 577 نیروى 
زمینى، شهید بابایى نیروى هوایى، درمانگاه هوانیروز، 

مرکز درمانى ناجا شرکت داشتند. 
این رزمایش با هدف ایجاد تعامل بیــن مراکز درمانى 
نیروهاى مســلح در حوادث غیر مترقبه و بحران هاى 
طبیعى و غیــر طبیعى بــه منظور خدمت رســانى به 
آســیب دیدگان اعم از نیروهاى مســلح و سایر مردم 

برگزار شد.  

محسن گالبى، مدیرعامل سازمان آتش نشانى و خدمات 
ایمنى شهردارى اصفهان در شهر اصفهان زمزمه هاى 
بکارگیرى بانوان آتش نشان از مدت ها پیش مطرح شده 
است، به طورى که مدیرعامل ســازمان آتش نشانى و 
خدمات ایمنى شهردارى اصفهان مى گوید: هدف گذارى 
براى به کارگیرى آتش نشانان بانو انجام شده، چرا که نیاز 
به این نیروها به لحاظ شرعى، انسانى و روانى به خوبى 
احساس مى شود؛ البته مجوز الزم براى استخدام بانوان 
آتش نشان باید از سوى سازمان امور استخدامى صادر 
شود و در این راستا سازمان آتش نشانى اصفهان پیشنهاد 

مربوطه را ارائه کرده و براى تحقق آن تالش مى کند.

از 2000 واحد صنفى نقره در اصفهان، تنها 300 واحد مشغول به فعالیت هستند

نقره داغ شدن نقره کارى اصفهان

مردم در تشییع 27 شهید حادثه تروریستى حماسه آفریدندمهلت بیمه محصوالت زراعى استان تا پایان بهمن

وداع اصفهان با یاران خرازى

دستگیرى سردسته باند توزیع هروئین 

برگزارى رزمایش بین بیمارستانى نیروهاى مسلح 
در اصفهان 

استخدام بانوان آتش نشان
 در انتظار مجوز سازمان امور استخدامى

دیروز اصفهــان بار دیگر حال و هــواى روزهاى دفاع 
مقدس را پیدا کرده بود؛ روزهایى که جوانان اصفهانى 
براى حفظ کشــور، گروه گروه به جبهه ها مى رفتند و 
پیکرهاى مطهر آنها ســرافرازانه به آغوش خانواده ها 

باز مى گشت.
دیروز اقشار مختلف مردم شــهر اصفهان کسب و کار 
خود را رها کرده و براى وداع باشــهیدانى به خیابان ها 
آمده بودند که براى حفظ امنیت این کشور به نقاط مرزى 
رفته بودند. مراسم تشییع شــهداى حادثه تروریستى 
سیستان و بلوچستان با حضور اقشار مردم، فرمانده کل 
سپاه پاسداران، دادستان کل کشور و جمعى از مسئوالن 

کشورى و لشکرى دیروز برگزار شد.
بازاریان، خانواده معظم شهدا، طالب و روحانیون، اساتید، 
دانشجویان و مقامات و مسئوالن دستگاه ها و نهادهاى 
مختلف شهر، همگى به میدان بزرگمهر اصفهان آمده 
بودند تا ارادت خود به شــهیدان امنیت کشور و خشم و 
نفرت خود از اقدام بزدالنه گروهک هاى تروریستى را با 

صداى بلند و رسا اعالم کنند.
میدان بزرگمهر دایره اى مشــکى پوش شــده بود و 
جــاى ســوزن انداختن در میدان ســیاه پوش شــهر 

نبود. 
فرمانده کل سپاه پاسداران، دادستان کل کشور، حجت 
االســالم محمدعلى شــهیدى، معاون رئیس جمهور 
و رئیس سازمان بنیاد شــهید و امور ایثارگران و حجت 
االسالم رحیمیان، تولیت آســتان مقدس جمکران به 
نمایندگى از رهبر معظم انقالب نیز از حاضران در تشییع 

شهدا بودند.
■■■

تقریبًا ســاعت 14 دیروز، با ورود پیکر شهداى حادثه 
تروریستى سیستان و بلوچســتان، مراسم تشییع آغاز 
شد. سرود 2000 نفرى به نام «پاسدار» در جمع مردم 

خوانده شد.
همچنین سرلشــکر رحیم صفوى، مشاور رهبر معظم 
انقالب، سردار استکى و جمع بسیار دیگرى از مسئوالن 
کشورى و استانى در مراسم تشییع شهدا حضور داشتند. 
حضور پر رنگ نوجوانان و جوانان در مراســم تشــییع 
شهداى حادثه تروریستى زاهدان به چشم مى خورد. هر 
گروه از آنها پالکاردهایى حاوى شعار در دست داشتند و 

شهدا را تا گلستان شهدا بدرقه مى کردند.
همینطور جمعــى از طوایف اهل ســنت سیســتان 
و بلوچســتان با ســفر به اصفهــان، در آیین تشــییع 

وخاکســپارى 27 شــهید مدافع حریم امنیت شرکت 
کرده بودند.

دیروز اصفهان آغوش گشود و فرزندان غیور ایران زمین 
را در برگرفت، دیار نصف جهان از نخستین روز اعالم 
شهادت 27 ســرباز وطن در روز چهارشنبه تا به امروز، 
لحظه موعود است و ســر از پا نمى شناسد و در آستانه 

ورود به بزنگاه عشق و دلدادگى است. 
آن موقع که خــون خرازى در کربالى 5 ســال 65 به 
زمین ریخت بیشترشــان هنوز به دنیا نیامده بودند اما 
شده اند «یاران خرازى»؛ مهم نیست که 30 سال وقفه 
افتاده چون این 27 نفر از همان لشــکر، از همان سپاه، 
از همان شــهر و با همان هدف رفته اند و امروز اینگونه 

برمى گردند.

فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمى در اصفهان گفت: خانواده شهدا، فرزندان خود را در مسیر 
مکتب اهل بیت(ع) رشد داده اند.

سردار سرلشکر پاسدار محمدعلى جعفرى با حضور در منزل شهید «رحیمى»، با خانواده این شهید 
واالمقام دیدار و گفتگو کرد. سرلشکر جعفرى سپس به منزل شهید «امید اکبرى» رفت و با خانواده 

این شهید نیز دیدار و گفتگو کرد.
در این دیدارها، سرلشکر جعفرى با گرامى داشتن یاد و خاطره شهداى واالمقام انقالب اسالمى، 
امنیت امروز کشور را ثمره خون شهدا و پایمردى و ایستادگى جوانان غیور ایران اسالمى توصیف 
کرد. وى در این دیدارها با اشاره به اینکه اصفهان همواره در مسیر انقالب شهید تقدیم کرده است، 
گفت: درسى که از این خانواده ها و این شهداى مظلوم مى گیریم، استوار و با صالبت در مسیر انقالب 
حرکت کردن است. عوامل گروهک تروریستى جیش العدل با اقدام کور تروریستى، چهارشنبه شب 
یک دستگاه اتوبوس حامل نیروهاى مرزبان نیروى زمینى سپاه پاسداران از لشکر امام حسین(ع) 

استان اصفهان را منفجر کردند.

 دیدار فرمانده سپاه با خانواده شهداى حادثه تروریستى زاهدان
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یک بار دیگــر، برنامه هاى تلویزیون بر ســر مهمان ها از 
هم شاکى شــدند؛ این بار جنجال بر سر دعوت از «ساسان 
پرکان»، دانش آموز نوجوانى است که حرکات آکروباتیک 

او فضاى مجازى را پر کرده است.
دو هفته قبل ویدیویى از بچه اى مدرســه اى در سیستان و 
بلوچستان منتشر شد که در آن پســرى نوجوان با حرکات 
زیباى آکروباتیک همه را شگفت زده مى کرد. این پسر که 
ساســان پرکان نام دارد، به خواست رئیس کمیته المپیک 
براى تست استعدادیابى فراخوانده شد اما یک باره خبر آمد 
یک گروه برنامه ساز او را به تهران آورده اند و کسى از او خبر 

ندارد و بعد احسان علیخانى را به این شایعه تگ کردند.
حاال خود پرکان هم مصاحبه کرده و گفته به دعوت برنامه 
«عصر جدید» براى اولین بار با خانواده اش چند روزى آمده 
تهران و در مسابقه هم شرکت کرده است.  اینکه او را براى 
عدم استفاده در دیگر برنامه ها قرنطینه کرده باشند، البته کار 

بدى نیست اما خود پرکان و عوامل برنامه چنین ادعایى را 
درباره او تکذیب کرده اند.

این پسر بااستعداد احتماًال از اولین شرکت کنندگان «عصر 
جدید» اســت که روى آنتن مــى رود. او در این ســفر در 
فدراسیون ژیمناســتیک هم تســت داده و باز به شهرش 

برگشته است تا درس و مدرسه را از سر بگیرد.
ساسان البته قبل از پخش آیتم «عصر جدید» و در پى این 
حساسیت ها و عقب نشینى عوامل برنامه شبکه 3 براى عدم 
اتهام به پنهان کردن یک نوجوان، به برنامه «فرمول یک» 

على ضیاء رفت تا سوژه ناب شبکه 3  لو برود.
این البته اولین بار نیســت که برنامه هاى تلویزیون بر سر 
مهمان ها از هم شاکى شــده اند، قبل تر ماجراى مصاحبه 
آخر مرحوم ملک مطیعى با برنامه «من و شــما» و برنامه 
«دورهمــى» جنجالى شــد و در نهایت هــم روى آنتن

 نرفت.

همایون اسعدیان، کارگردان مجموعه تلویزیونى «لحظه گرگ و میش»، در خصوص 
سختى هاى تولید این سریال گفت: ساخت سریال 50 قسمتى برخالف سینما مانند یک 

ماراتن است. چهارده پانزده ماه ضبط کار، بسیار سنگین است.
وى افزود: ما براى یک فیلم سینمایى دو ســه ماه پیش تولید، دو ماه فیلمبردارى و در 
نهایت مونتاژ داریم اما اینجا یکسال وقت براى نگارش فیلمنامه گذاشته شد، شش ماه 
پیش تولید سنگین داشتیم، بعد از 15 ماه فیلمبردارى سخت باید حواسمان باشد که با 

ضوابط تلویزیون که متفاوت از سینماست، همخوانى داشته باشد.

اســعدیان درخصوص قصه این سریال که به نوعى عاشــقانه اى در دل جنگ است و 
تمایلش براى ســاخت آثار تاریخى گفت: طرح اولیه خیلى با فیلمنامه نهایى که بعداً با 
خانم انورى زاده نوشتیم، فرق مى کند. موضوعى که در طرح اولیه براى من جذاب بود 
و شوراى فیلمنامه سیمافیلم نیز با آن موافقت کرد؛ روایت سه دهه از تاریخ کشورمان 
در بستر یک داستان خانوادگى است. یعنى در اصل یک داستان خانوادگى را به تصویر 
مى کشیم، ولى این داستان را در بســتر دهه هاى 60، 70 و 80 و باتوجه به تحوالت 

عجیبى هم که در طول این سه دهه در کشور ما بود، تعریف مى کنیم.
اســعدیان ادامه داد: بهترین مدل کارکردن تاریخى این اســت که بگویید دوره قاجار 
مى خواهم کار کنم. به این ترتیب یک شــهرك ســینمایى با لوکیشــن داخلى براى 
ضبط وجود دارد، چهار تا ماشین قدیمى و کالســکه هم براى این کار دارید اما بدترین 
دوره تاریخى، تاریخ معاصر است. من ســال 57 در خیابان انقالب بار ها رفتم و آمدم؛ 
خیابان انقالب در ظاهر هیچ فرقى نکرده اســت اما هیچ شــباهتى هم به آن دوران 
ندارد. دکور هم نیســت که بگویید مى روم در شــهرك ســینمایى مى گیرم از این رو 
قصه هاى تاریخى براى 50 ســال پیش یعنى دوره هاى پهلــوى اول و قاجار راحت

 است.
این کارگردان سینما و تلویزیون افزود: نکته دومى که کار را سخت مى کرد این بود که 
روایت این سریال در بازه زمانى 20 ساله اتفاق مى افتد و شما باید با تعدادى بازیگر از سن 
18 سالگى تا 40 سالگى آنها را به تصویر مى کشیدید. استفاده از گریم هاى آکوستیک 
نیز به دلیل هزینه و زمان بر بودن آن و همچنین طوالنى بودن زمان ســریال انتخاب 
درستى نبود که همین موضوع کار را براى ما بسیار ســخت تر مى کرد چرا که در یک 

سریال چنین فرصتى ندارید و بازیگر نیز تحمل نمى کند.

«سرخپوست» دومین فیلم از نگاه مردمى و جایزه ویژه هیئت داوران در 
بخش بهترین فیلم را به خودش اختصاص داد. دومین کار نیما جاویدى 
که توانست توجه مخاطبین بسیارى را به خودش جلب کند. او در پاسخ 
به این سئوال که چطور به این سوژه و فضاى تاریخى متفاوت رسیدید، 
تصریح کرد:  براساس یک خبر که چند سال پیش خواندم به این سوژه 
رسیدم. خبر این بود که فرودگاه یاسوج قصد دارد توسعه پیدا کند و بخاطر 
قرار داشتن در مسیر یک زندان شــهرى، باید این زندان تخریب شود. 
یکسرى اعتقاد داشتند زندان بماند و یکسرى هم مى گفتند براى توسعه 
باید جابه جایى انجام شود. این خبر را دو سه سال پیش نوشتم و بعد از مدتى 
به سراغ این سوژه رفتم و این «سرخپوستى» شد که در جشنواره سى و 

هفتم به نمایش درآمد.  
او درباره تصمیم نوید محمدزاده براى نبودن در فضاى جشــنواره فیلم 
فجر، گفت: من هم در نشست خبرى شنیدم و تا آن روز نمى دانستم چنین 
تصمیمى گرفته است. حاال از چه ناراحت شده و چرا به این تصمیم رسیده 
من هم بى اطالعم. اما هر بازیگرى یک دیپلماسى در کارش دارد و تصمیم 
گرفته سال بعد در جشنواره فیلم فجر، فیلم نداشته باشد؛ امکان هم دارد 
این تصمیم درستى باشد. کارگردان «سرخپوست» در پایان خاطرنشان 
کرد: تمام تالشم را مى کنم به زودى فیلم جدیدم را با یک فضاى جدیدتر 
بسازم. مى کوشم آنقدر فاصله نیافتد؛ چرا که چهار پنج سال طول کشید تا 

بعد از «ملبورن» به «سرخپوست»  برسم.

کارگردان سینمایى «مردى بدون سایه» مى گوید دلیل انتخاب 
لیال حاتمى به عنوان نقش اصلى زن فیلم هاى عاشقانه اش ترکیب 
زیبایى و نشان دادن شخصیت سرد بدون تظاهر یا بازى تصنعى 

است.
«مردى بــدون ســایه» فیلمى بــه کارگردانى، نویســندگى و 
تهیه کنندگى علیرضا رئیسیان است که در سى و هفتمین جشنواره 

فجر در بخش سوداى سیمرغ حضور داشت.
رئیسیان با اشاره به بازیگران فیلم «مردى بدون سایه» عنوان کرد: 
فیلم چهار بازیگر اصلى و چهار بازیگر فرعى دارد و مانند فیلم هاى 
قبلى نقش اول زن را به لیال حاتمى اختصاص دادم و از او در کنار 
على مصفا و فرهاد اصالنى بازى گرفتم. وى خاطر نشان کرد: در 
اوایل شــروع همکارى در فیلم هاى قبلى با لیال حاتمى اندکى به 
مشکل خوردیم اما رفته رفته کار کردن با یکدیگر را آموختیم و حاال 

بدون مشکل همکارى مى کنیم.

وى ادامه داد: براى انتخاب نقش اصلى بازیگر زن به شخصى فکر 
مى کنم که چهره اى داشته باشد بتوان پالن هاى قدیس وار از او 
گرفت. دیدگاهى که در بحث زیبایى شناسى تصویرى و پرسوناى 
یک بازیگر دارم در شخصیت وى وجود دارد. کمتر بازیگرى وجود 
دارد شکنندگى و ظرافت یک شخصیت را که در این حال سرد هم 
است، با یک قدرت درونى داشته باشد و بتواند بدون آنکه تظاهر 

کند یا بازى تصنعى کند آن را ارائه دهد.
این کارگردان با اشاره به بازى لیال حاتمى در فیلم «مردى بدون 
سایه» گفت: حاتمى به تمام جزییات نقش فکر و دقت مى کند. در 
فیلم «مردى بدون سایه» بسیارى از لوکیشن ها در اسپانیا گرفته 
شده است چون مى دانستم وى برعکس زبان انگلیسى، فرانسوى و 
آلمانى به اسپانیایى مسلط نیست مى خواستم از یک بازیگر خارجى 
بازى بگیرم اما او مخالفت کرد و در کمال ناباورى ظرف چند روز 

زبان اسپانیایى یاد گرفت.

تصویربردارى بیش از 70 درصد از سکانس هاى مجموعه تلویزیونى «سالم 
آقاى مدیر» که شهریور ماه سال جارى در تهران کلید خورد، به پایان رسیده 
و تدوین آن به صورت همزمان توسط سعید شاهسوارى و پرهام وفایى در 
حال انجام است. پیش بینى شده تا پایان اسفند تصویربردارى و تدوین این 

مجموعه به پایان برسد و در سال 98 از شبکه 2 سیما روانه آنتن شود.
در این مجموعه بازیگران بســیارى چون داریوش فرهنگ، کاظم بلوچى، 
على اوسیوند، روزبه حصارى، ایوب آقاخانى، سمند جاهدى، اتابک نادرى، 
ارسالن قاسمى، سوگل طهماسبى، سیما خضرآبادى، مهسا هاشمى، وحید 
نفر، محســن بهرامى، دانیال نوروش، پوریا ایمانى، پوریا رســتمى، محمد 
مختارى، فریبا جدیکار، نیکى مظفرى، سولماز نادرى، شیدا یوسفى، بهناز 

بستان دوست و... به ایفاى نقش مى پردازند.
در خالصه داستان «ســالم آقاى مدیر» آمده: «شــخصیت محورى این 
سریال فردى به نام "امیرعلى صدر" است که به مدیریت دبیرستانى گماشته 
مى شــود که همه آن را تبعیدگاه مى نامند. او که به علت فوت همسرش در 
شرایط روحى نامناسبى به سر مى برد خیلى زود درمى یابد که براى جلوگیرى 
از تعطیلى مدرسه نیازمند ایجاد اعتماد، وفاق و همدلى میان دانش آموزان، 
همکاران و اهالى محل است. کارى که در ابتدا غیرممکن به نظر مى رسد...» 

لیال حاتمى ظرف چند روز 
زبان اسپانیایى یاد گرفت

«سرخپوست
بخش بهتر
که توانست
به این سئوا
تصریح کرد
رسیدم. خبر
قرار داشتن
یکسرى اعت
باید جابه جای
به سراغ این

برنامه هاى صداوسیما
 مهمان هاى همدیگر را مى دزدند!

سختى هاى تولید سریال پرطرفدار این شب هاى تلویزیون

خداحافظى موقت نوید محمدزاده شاید تصمیم درستى باشد

ریزش مخاطب، تاوان تولید پى در پى  سریال هاى نمایش خانگى

هر روز پنجره ســوپرمارکت هاى شــهر با پوســترهاى جدید 
ســریال هاى نمایش خانگى کاغذ دیوارى مى شود. این روزها را 
مى توان روزهاى شروع اوج گیرى و شاید اوج شبکه نمایش خانگى 
دانست چرا که چندین سریال در این شبکه در حال پخش و چندین 
سریال دیگر نیز به زودى پخش مى شوند. درحالى سریال «دل» 
به زودى راهى نمایش خانگى مى شــود که در حال حاضر شاهد 
پخش سریال هاى «ممنوعه»، «احضار»، «نهنگ آبى»، «هشتگ 
خاله سوسکه» در نمایش خانگى هســتیم و طى روزهاى آینده 
سریال «رقص روى شیشــه» نیز در نمایش خانگى توزیع خواهد

 شد.
عالوه بر این  شش مجموعه اى که ذکرشــد، دو سریال کمدى 
«ســال هاى دور از خانه» به کارگردانى مجید صالحى و سریال 
«هیوال» بــه کارگردانى مهران مدیرى آماده نمایش در شــبکه 
خانگى هستند، «خواب زده» به کارگردانى سیروس مقدم در مرحله 
تصویربردارى است، سریال «مانکن» ساخته حسین سهیلى زاده 
اکنون در مرحله انتخاب بازیگر اســت که پــس از آن تولید این 
مجموعه آغاز خواهد شد و ابوالقاسم طالبى نیز قصد دارد سریالى 
به نام «طالق» ویژه نمایش خانگى بسازد. به این فهرست، «سه 
جلد» بهرنگ توفیقى و «قورباغه» هومن سیدى را هم اضافه کنید. 
با این حســاب احتماًال در آینده اى نزدیک، سریال یا سریال هاى 
دیگرى هم به مجموعه هایى که در حال پخش هســتند، اضافه 

خواهند شد.
این در حالى است که در سال 1397 سریال هاى بسیارى را در شبکه 
نمایش خانگى مشاهده کرده ایم. مى توان سریال ها و مجموعه هاى 

نمایشى «ساخت ایران2»،«گلشیفته»،«13شمالى» و فصل سوم 
سریال «شهرزاد» را نیز از محصوالتى دانست که براى این شبکه 

تولید و در آن منتشر شده اند. 
با اینکه شــبکه نمایش خانگى در ماه هاى اخیر با بحران روبه رو 
شــده و مهمترین دلیل کاهش فروش به دلیل باال رفتن قیمت 
محصوالت است. خانواده اى که تا پیش از این براى هر دى وى دى 
یک ســریال در هفته 6000 تومــان و در ماه 24 هــزار تومان 
مى پرداخت حاال بایــد 40 هزار تومان بپردازد. طبیعى اســت در 
شرایطى که قیمت بسیارى از کاالهاى اساسى و ضرورى زندگى 
هم افزایش پیدا کرده و حذف مصارف غیرضرورى از سبد مصرفى 
خانواده یعنى حذف خرید سریال هاى شبکه نمایش خانگى گزینه 
اول خانواده هاست اما با این حال با نزدیک شدن به روزهاى پایانى 
سال همچنان شاهد انتشار مجموعه هایى براى این شبکه هستیم. 
اگر گرانى دى وى دى ها را در نظر نگیریم، نتیجه تعدد بیش از اندازه 
آثار در شبکه نمایش خانگى، چیزى جز دیده نشدن نخواهد بود. اگر 
سریال هایى را که هنوز خبرى از توزیع آنها نیست فاکتور بگیریم، 
دوشنبه و سه شنبه دو اپیزود و یک شنبه و چهارشنبه  4 اپیزود سریال 
در نمایش خانگى توزیع مى شود و طبیعتًا مخاطب فرصت ندارد 
همه این سریال ها را تماشا کند. تا پیش از این وضعیت روال اینطور 
بود که تنها یک اپیزود سریال در نمایش خانگى توزیع مى شد، حاال 
معلوم نیست چرا ناگهان مجموعه هاى مختلف یکى پس از دیگرى 
به جمع سریال هاى در حال توزیع اضافه مى شوند و ظرفیتى را که 
هرکدام از سریال ها مى توانند براى دیده شدن داشته باشند به هدر 
مى دهند. چندین سریال قربانى این تعدد شده و خودبه خود از چرخه 

رقابت حذف خواهند شد.

محیا حمزه

«سالم آقاى مدیر»؛ 
سریال جدید شبکه 2

شرکت آنیل شیمى سپاهان شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 51465 و 
شناسه ملى 10260701249 به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق 
العاده مورخ 1397/10/22تصمیمات ذیل اتخاذ شد : به موضوع شرکت ماده 
2 اساسنامه موارد ذیل اضافه گردید: تولید و توزیع ,خرید و فروش , صادرات 
و واردات کلیه مواد شیمیایى مجاز بهداشتى تولید و توزیع ,خرید و فروش , 
صادرات و واردات کلیه مواد بهداشتى تولید و توزیع ,خرید و فروش , صادرات 
و واردات کلیه چسب ها و کامپوندها , پالستیزول, بهداشتى و شیمیایى مجاز 
تولید و توزیع ,خرید و فروش , صادرات و واردات کلیه رنگ هاى ساختمانى 
, چاپ , صنعتى , بهداشتى و شــیمیایى مجاز طراحى و اجرا کلیه پروژه هاى 

رنگ آمیزى تولید وپــرورش و توزیع ,خرید و فروش , صــادرات و واردات 
کلیه ماهى هاى تزیینى و خوراکى زنده ومنجمد شده تولید وپرورش و توزیع 
,خرید و فروش , صادرات و واردات کلیه مرجان ها , جلبک ها , گیاهان دریایى 
تولید وپرورش و توزیع ,خرید و فروش , صادرات و واردات کلیه جلبک هاى 
بهداشتى و دارویى و صنعتى تولید و توزیع ,خرید و فروش , صادرات و واردات 
کلیه نمک ها و داروها و غذاها جهت آبزیان و ماهى ها طراحى , ساخت , اجرا و 
بهره بردارى و نظارت بر انواع آکواریوم هاى آب شیرین و شور ثبت موضوع 
فعالیت به متزله اخذ و صدور مجوز نمیباشد اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 

اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (378081)

شــرکت با مســئولیت محدود آرام مهام نور درتاریخ 1397/10/03 به شماره 
ثبت 61646 به شناســه ملى 14008028246 ثبت و امضــا ذیل دفاترتکمیل 
گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع عموم آگهــى میگردد. موضوع 
فعالیــت :طراحى،تأمیــن ،نظــارت واجرا،تعمیــر ونگهدارى سیســتم هاى 
روشنایى،نورپردازى،اطفاء حریق،سیستم هاى خورشیدى ،شرکت در مناقصات 
ومزایدات ،شــرکت در نمایشــگاههاى داخلى وخارجى،انعقاد قــرارداد با کلیه 
اشــخاص حقیقى وحقوقى،خرید وفروش وصادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز 
بازرگانى،اخذ وام وتسهیالت از بانکها صرفاجهت تحقق اهداف شرکت درصورت 
لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مــدت فعالیت : از تاریخ ثبت به 
مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى 
، شــهر اصفهان، برازنده ، خیابان گل رز 23 ، خیابان برازنده ، پالك 346 ، طبقه 
همکف کدپستى 8193843395 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 

1000000 ریال نقدى میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقاى حسین اسماعیلى 
سودرجانى به شــماره ملى 1112129243 دارنده 500000 ریال سهم الشرکه 
آقاى حسین شهپرى فرد به شــماره ملى 1287304699 دارنده 500000 ریال 
سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقاى حسین اسماعیلى سودرجانى به شماره ملى 
1112129243و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال آقاى حسین شهپرى فرد به 
شماره ملى 1287304699و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان 
حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، 
قراردادها، عقود اسالمى باامضاء مدیر عامل ورئیس هیات مدیره متفقأ همراه با مهر 
شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار 
نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور 
به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 

اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان  (378068)

آگهى تغییرات

تاسیس
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 مهدى رجب زاده درباره حواشــى به وجود آمده درباره او و 
اینکه چرا با وى به عنوان اسطوره ذوب آهن چنین برخوردى 
صورت گرفت، تصریح کرد: قبًال هم بزرگان اصفهان و حتى 
مسئوالن باشگاه این کلمه را درباره من به کار برده اند اما اگر 
از بازیکنى به عنوان اسطوره یاد مى کنیم بهتر است با او مانند 
اسطوره هم رفتار کنیم. در باشگاه ذوب آهن رفتار خوبى با 
من نشد. برخى حواشى به وجود آمد که باید از خودم دفاع 
مى کردم، چون ممکن بود براى عوام ذهنیتى درباره من به 

وجود بیاید و باید برخى صحبت ها را مطرح مى کردم.
بازیکن و مربى سابق تیم فوتبال ذوب آهن بیان کرد: زمانى 
که در تمام مصاحبه هاى خود مى گوییم رجب زاده اسطوره 
باشگاه ذوب آهن و از ارکان تیم است اما وقتى فوتبالش تمام 
مى شود چنین رفتارى با او انجام مى دهیم، درست نیست. 
ناراحتى من از این نبود که مرا از ذوب آهن کنار گذاشــتند 
بلکه از رفتارشان ناراحت شدم، چون مسئوالن باشگاه مرا به 
عنوان مربى کنار تیم آوردند و گفتند از فوتبال خداحافظى کن 
و ما مى خواهیم روى تو سرمایه گذارى کنیم و هر مربى بیاید 
یکى دو ســال در کنار او کار کنى و تجربه به دست بیاورى 
تا در آینده نیرویى داشته باشیم که به عنوان سرمربى از او 
استفاده کنیم و این توانایى را از نظر شخصیتى، اخالقى و 

فنى در تو مى بینیم.
رجب زاده گفت: دو سه جلسه با مسئوالن باشگاه صحبت 
کردم تا تصمیم گرفتم فوتبال را کنار بگذارم و حتى 
آقاى نمازى خیلى اصرار داشت که هم بازى کنم و هم 
مربیگرى اما به هرحال موقعیتى بود که باید تصمیم مهمى 
مى گرفتم و اعتماد کردم و پذیرفتم از فوتبال خداحافظى کنم 
و در کنار تیم باشم و در کنار تیم بودم اما خیلى برایم عجیب 
بود که مسئوالن باشگاه که خودشان مرا در کنار تیم قرار 

دادند، خودشان هم مرا برکنار کردند.
وى افزود: نمى دانم چه اتفاقاتى افتاد و چیزهایى هم از این 
طرف و آن طرف شنیدم اما هرچه که بود، برخورد درستى 
با من صــورت نگرفت و از این موضوع ناراحت شــدم که 
مسئوالن باشگاه خودشان گفتند هر مربى بیاید در کنار تیم 
هستى و من هم داشتم تجربه به دست مى آوردم و باانگیزه و 
عشق و عالقه کار مى کردم ولى وقتى آقاى نمازى را برکنار 

کردند، من را هم کنار گذاشتند و پاى حرف خود نایستادند.
بازیکن و مربى ســابق تیم فوتبال ذوب آهــن ادامه داد: 
نمى دانم درســت بود یا نه ولى حتى تصمیم داشــتم در 
تلویزیون صحبت کنم تــا مردم بدانند چــه اتفاقى افتاد، 
چون بحث هایى مانند خیانت مطرح شــده بود. رجب زاده 
چطور مى توانست به باشگاه خود خیانت کند؟ من با باشگاه 
ذوب آهن اشک ریختم، خوشحال بودم، غصه خوردم و از 
آن حمایت کردم در حالى که حتى به ضررم بوده اســت اما 
شجاعت به خرج دادم و حرف هایى زدم و از کسانى حمایت 
کردم که حق داشتند و چطور مى توانم به باشگاه ذوب آهن 

خیانت کنم؟
 رجب زاده اضافه کرد: مدام از گوشــه و کنار مى شنیدم که 
هر کسى چیزى گفته و حرف هایى پشت سر من زده شد و 
برنامه هایى پشت سرم چیده شد که خودم هم نفهمیدم چرا 
با من چنین رفتارى کردند. به هرحال در بازى با الکویت به 
ورزشگاه فوالدشهر رفتم که بگویم با وجود تمام این رفتارها 
تیمم را دوست دارم و دوست ندارم موفق نباشد و هر کس به 
ذوب آهن بیاید و برود، این باشگاه همیشه مى ماند و من هم 
یک روز بودم و یک روز هم رفتم اما دوست دارم انتخاب هایى 
که صورت مى گیرد و صحبت هایى که مطرح مى شود اصولى 
و بحق باشد و از روى رابطه نباشد و اینطور نباشد که از باال و 
پایین و این طرف و آن طرف فشار بیاورند که چه کسى بیاید 
و چه کسى برود. اگر حق رجب زاده نیست اشکالى ندارد ولى 
آن کسى که حقش است در ذوب آهن باشد و از روى دوستى 

و ارتباط، افراد را انتخاب نکنند.
 وى اظهار کرد: ذوب آهن بدون رجب زاده و هر کس دیگرى 
که در این باشگاه کار کرده، مى ماند. روزهایى در ذوب آهن 
بودم که داشت نابود مى شد و براى بقا در لیگ به پلى آف لیگ 
دسته یک رفتیم. منتى نیست و هر کارى کردم وظیفه ام بوده 
اســت و به آقاى آذرى هم گفتم که مهدى رجب زاده هیچ 
منتى بر ذوب آهن ندارد و پول گرفته و وظیفه خود را انجام 
داده است اما شاید بر اساس تعهدات و عشق خود نسبت به 
خیلى از افراد دیگر که هیچ کارى نکردند و منت زیادى هم بر 
سر باشگاه گذاشتند، این کارها را نکردم و تا روزى که بودم 
به نفع باشگاه و بازیکنان کار کردم و بازیکنان مى دانند هیچ 

وقت کارى نکردم که به ضرر باشگاه باشد.
بازیکن و مربى سابق تیم فوتبال ذوب آهن تصریح کرد: 
خدا را شــاکرم که با وجود حرف هایى که برخى پشت سر 
من مى زدند و دوست نداشتند رجب زاده که با صداقت کار 
مى کرد اسطوره باشگاه ذوب آهن شود ولى خواست خدا بود 
و شد و در سیزده چهارده سالى که در ذوب آهن بودم هیچ 
نقطه تاریکى در پرونده من نیست. هیچ وقت زیرآب کسى 
را نزدم، پشت سر کســى حرف نزدم و براى منافع خودم 
کارى نکردم. تالش کردم و خدا هم به من برکت و عزت 
داده اســت. هر زمان هم که با مسئوالن باشگاه صحبت 
کردم، براى منافع تیم بوده و هیچ وقت منافع خودم را در 
نظر نگرفتم و تالش کردم چیزى که به نفع تیم و باشگاه 

است را انجام دهم.
 رجب زاده ادامــه داد: خیلى وقت ها مى توانســتم از خیلى 
موارد به نفع خودم استفاده کنم اما آدمى نبودم که این کار را 
انجام دهم. تنها چیزى که من را رنج مى دهد این است که 
چرا چنین رفتارى با من شد. صادقانه مى گفتند به تو نیازى 
نداریم. چرا اتفاقاتى مى افتاد که از آنها خبر نداشــتم؟ هیچ 
وقت فکرش را نمى کردم که اینطور کنارم بگذارند و حداقل 
از چند روز قبل به من مى گفتند به این دلیل تو را نمى خواهیم 
اما وقتى صد جور حرف مى زنند و هر روز یک بهانه مى آورند، 
این من را آزار داد. ناراحت شدم و هیچ وقت از کسى که این 
کارها را پشت سر من انجام داد، نمى گذرم چون در ابتداى راه 
مربیگرى و جایى که مى خواستم براى آینده خود کار فنى 
را آغاز کنم و به پیشنهاد خودشــان این کار را کردم، آینده 

مربیگرى مرا خیلى راحت نابود کردند. 
وى گفت: البته االن اینها را مى گویم و آن زمان به این چیزها 
فکر نکرده نبودم. همیشه معتقدم اگر خداوند درى را مى بندد، 
در دیگرى را به روى انسان باز مى کند و منتظر هستم تا ببینم 
در آینده چه اتفاقاتى مى افتد و چه پیشنهادى براى مربیگرى 
دریافت مى کنم. البته این اتفاق براى من دردآور بود و برخى 
اوقات با خودم فکر مى کنم شاید آینده مربیگرى ام خراب 
شده باشد چون از زمانى که از مســتطیل سبز پا به دنیاى 
مربیگرى گذاشتم، فهمیدم که چقدر دنیاى فوتبال ما کثیف 

است و چقدر ارتباطات در آن نقش دارد.

ى کاپیتانرجب زاده: 
گالیه ها

 از تیم سابقش

آینده مربیگرى مرا نابود کردند
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باشد.
وب آهن تصریح کرد
ى که برخى پشت س
زاده که با صداقت کا
د ولى خواست خدا بو
ر ذوب آهن بودم هیچ
یچ وقت زیرآب کسى
براى منافع خود م و
 به من برکت و عزت
باشگاه صحبت والن
قت منافع خودم را د
به نفع تیم و باشگا ه

مى توانســتم از خیلى
مىنبودم که این کارر
 مى دهد این است ک
 مى گفتند به تو نیازى
ها خبر نداشــتم؟ هیچ
کنارم بگذارند و حداقل
 دلیل تو را نمى خواهیم
وز یک بهانه مى آورند
چ وقت از کسى که این
ذرم چون در ابتداى را
ى آینده خود کار فنى
ین کار را کردم، آیند

.
 آن زمان به این چیزه
خداوند درى را مى بندد
ومنتظر هستم تا ببینم
نهادى براىمربیگرى
 من دردآور بود و برخى
مربیگرى ام خراب ده
پا به دنیاى تطیلسبز
دنیاى فوتبال ما کثیف
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پیکان در دیدار خانگى مقابل سپاهان تن به شکست یک بر 
صفر داد تا هفتمین باخت پیاپى خود و دومین شکستش در 
دومین بازى را با هدایت حسین فرکى تجربه کند و اینطور 
که به نظر مى رسد اوضاع این تیم خراب تر از آن چیزى است 
که تاکنون تصور مى شد و با تغییر ســرمربى هم دردى از 

مشکالت پیکان دوا نشده است.
فرکى در نخستین حضورش روى نیمکت پیکان با چهار گل 
مغلوب استقالل شد و خوش شانس بود که چند گل دیگر 
هم نخورد و شکستى سنگین تر از این تجربه نکرد و در بازى 
با سپاهان با وجود استفاده از امتیاز میزبانى و البته عملکرد 
نه چندان خوب سپاهان بازهم برخالف نیم فصل نخست 

موفق به امتیازگیرى از این تیم نشد.
 طبق آن چیزى که خبرگزارى ها گزارش دادند، فرکى در 
پایان بازى با سپاهان در نشست خبرى گفت: در این دیدار 
دیدیم که تنها چند ضربه ایستگاهى و چند پرتاب اوت و چند 
کرنر همه خطرات سپاهانى ها را تشکیل مى داد که اتفاقاً از 

روى نقطه کرنر هم ما گلمان را پذیرفتیم.
این صحبت فرکى در حالى مطرح شد که به جز صحنه منجر 
به گل که ضربه برگشتى کرنر بود و گل مستقیم از روى کرنر 
به حساب نمى آمد، ســایر موقعیت هاى سپاهان در جریان 
بازى و اتفاقاً از روى زمین ایجاد شد. نمونه اش نفوذ کومان از 
جناح راست در دقیقه 22، ضربه خطرناك مهرداد محمدى 
در دقیقه 50 که شیخ ویسى به سختى آن را دفع کرد، گل 
آفساید على قربانى در دقیقه 56 که با فاصله کمى از دفاع 
حریف در آفساید گیر کرده بود و در نهایت شوت کى روش 
استنلى در دقیقه 90 همگى روى بازى زمینى و در جریان 
بازى شکل گرفتند. این نشان مى دهد ادعاى سرمربى پیکان 
در مورد تاکتیک هاى هجومى سپاهان درست نبوده و بیشتر 

توجیهى براى شکست محسوب مى شود.

حرف هاى الکى
 از زبان فرکى!

فنى درتو م
گ رجب زاده
کر
آقاى
مربیگرى
مى گرفتمو
ودر کنار تی
که مس بود
دادند، خودش

وى افزود:
طرف و آن
با من صــو
مسئوالنب
هستى و من
عشق و عال

جریانیان در جرر 9090 همگهمگى روروى باىبازى ززىزمینىمین و دو دقیقهیقه در دقر استناستنلى دل
بازى شکل گرفتند. این نشان مى دهد ادعاى سرمربى پیکان 
درمورد تاکتیک هاى هجومى سپاهان درست نبوده و بیشتر 

توجیهى براى شکست محسوب مى شود.

کارلوس کى روش بعد از هشت سال هدایت ایران 
با نرســیدن به فینال جام ملت هاى آســیا 2019 
چمدان هایش را براى بازگشت به خانه بست و در 
کمتر از یک هفته با قراردادى سه و نیم ساله هدایت 
کلمبیا در آمریکاى جنوبى را برعهده گرفت. مرد 
پرتغالى که برخالف میل باطنــى و تنها به علت 
شکست برابر ژاپن در نیمه نهایى جام ملت ها مجبور 
به ترك ایران شد، حاال در اولین تجربه هدایت تیم 
جدید باید در جدالى انتقامى مقابل سامورایى هاى 
آبى، شاگردان جدیدش را به میدان بفرستد. بنا به 
اعالم رسمى فدراسیون فوتبال کلمبیا این تیم با 
هدایت سرمربى جدید روز 22 مارس 2019 (دوم 

فروردین 98) به مصاف ژاپن خواهد رفت.
در بیانیه منتشر شده آمده است این بازى دوستانه در 
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در ورزشگاه نیسان شهر یوکوهاما برگزار خواهد شد 
تا دو تیم، یکى از فیفادى هاى ماه مارس را در تقابل 
با یکدیگر پشت سر بگذارند. کى روش که تصور 
نمى کرد شاگردانش در تیم ملى ایران با شکست 
مقابل سامورایى ها وداعى تلخ و دردناك براى او 
رقم بزنند حاال در روز هاى نخســت نوروز ایران، 
امیدوار اســت انتقام این شکست را در خاك ژاپن 
از نایب قهرمان آسیا بگیرد. این در حالى است که 
فدراسیون فوتبال کلمبیا در تالش است بعد یا قبل 
از رویارویى کى روش و شاگردانش با سامورایى ها، 
یک بازى دوســتانه هم با کره جنوبى در ســئول 
تدارك ببیند تا روند آماده سازى کلمبیا براى حضور 

در کوپاآمریکا با سرعت بیشترى طى شود.

فرصت انتقام در 
ورزشگاه نیسان

بختیار رحمانى ضمن ابراز خوشــحالى از برد 
ســپاهان مقابل پیکان اعتقاد دارد در این تیم 
بازى به همه خواهد رسید و این مسائل را نباید 

آنقدر مهم جلوه بدهیم.
بختیار رحمانى، هافبک تیم فوتبال سپاهان در 
ادامه گفت: خدا را شکر مى کنم که زود به گل 
رسیدیم ولى تا حدى شرایط زمین خوب نبود. 
وى افزود: به نظرم پیکان نسبت به بازى هاى 

قبل خودش بهتر بازى مى کرد ولى مهم این بود 
که زحمت بچه ها منجر به گرفتن 3 امتیاز بازى 

شود که همینطور هم شد. 
رحمانى درخصوص بیانیه هایى کــه اخیراً از 
طرف تیم ها صادر شده است خاطر نشان کرد: 
به نظر من کار قشــنگى نیست. گرچه دوست 
ندارم در این مسائل ورود کنم. او درباره ترافیکى 
که در خط هافبک سپاهان به وجود آمده است 

هم اظهار کرد: این اصًال چیز مهمى نیست به 
هرحال در هر بازى با توجه به شرایط آن دیدار به 
همه بازى خواهد رسید ولى در کل نظر امیرخان 

مهم است.
هافبک تیم فوتبال سپاهان گفت: فارغ از اینکه 
هر کسى به زمین برود مهم برد سپاهان و شاد 
کردن دل هواداران این تیم است که خدا را شکر 

بازى روز جمعه هم به این مهم رسیدیم. 

در کل نظر امیرخان مهم است!
س

همه چیز واضح و شفاف است. سازمان لیگ فوتبال ایران خردادماه 
1396 قانونــى را تصویب کرد تا جلــوى ورود بازیکنان بى کیفیت 
خارجى به لیگ ایران گرفته شود و ســدى باشد مقابل سیل پرونده 
شکایت خارجى ها در فیفا. هرچند با افزایش قیمت دالر طى یکسال 
گذشته رغبت باشگاه ها براى جذب خارجى ها کمتر شده است اما در 
همین مدت اتفاقاتى رخ داده که نشان مى دهد قانون سازمان لیگ 
خیلى راحت و با دالیل مختلف زیر پا گذاشته مى شود و خود سازمان 

لیگ هم در متن این اتفاقات بوده است.
 متن قانون ســازمان لیگ در ارتباط با شروط جذب بازیکن خارجى 
به این شرح اســت: «بازیکنان خارجى مشروط به بازى در تیم   ملى 
بزرگساالن یا امید کشور متبوع در دو سال گذشته یا بازى در باالترین 
سطح مسابقات لیگ قاره اى در دو فصل گذشته مجاز به عقد قرارداد 

با باشگاه هاى لیگ برترى هستند.
تبصره: بازیکنان خارجى در صورتى که در دو فصل گذشته حداقل 
ده بازى در دو سطح از باالترین سطوح لیگ هاى اروپایى و آمریکاى 
جنوبى بازى کرده باشــند نیز مى توانند با باشگاه هاى لیگ برترى 

قرارداد منعقد کنند.»
هنوز چند ماه از وضع این قانون نگذشــته بود که باشگاه ذوب آهن 
اقدام به جذب کى روش استنلى کرد؛ بازیکنى که نه تنها سابقه بازى 
ملى نداشت بلکه در سطوح باالى لیگ برزیل هم بازى نکرده بود. 
اما با اصرار امیر قلعه نویى، باشگاه ذوب آهن مجبور به چانه زنى براى 
جذبش شد. سعید آذرى مدیرعامل ذوب آهن که در آن مقطع زمانى 
عضو هیئت رئیسه سازمان لیگ هم بود، تالش کرد تا با تغییر قانون 
جذب بازیکنان خارجى، کى روش را به جمع بازیکنان این تیم اضافه 
کند که این اتفاق هم افتاد. در واقع سازمان لیگ قانونى را تغییر داد 

که خودش آن را وضع کرده بود.
 فصل گذشــته این فقط ذوب آهن نبود که اقدام به جذب بازیکن 
غیرمجاز کرد. عالوه بر ذوب آهن، دو باشگاه پیکان و فوالد خوزستان 
هم همین مسیر را در پیش گرفتند و بازیکنانى را به استخدام در آوردند 

که با قانون سازمان لیگ همخوانى نداشــتند. ایکه چوکو، مهاجم 
نیجریه اى در شرایطى به پیکان رفت که قبل از آن در لیگ مصر بازى 
مى کرد و در تیم ملى هم حضور نداشــت. تارتا، برزیلى هم با سابقه 
بازى در لیگ هاى منطقه اى برزیل به تیم فوالد پیوست و شرایط 

الزم براى بازى در لیگ ایران را نداشت.
پاتوسى و چانه زنى باشگاه استقالل

تازه ترین مــورد به آیاندا پاتوســى خریــد جدید تیم اســتقالل 
بر مى گردد که یکى از خبرسازترین نقل و انتقاالت نیم فصل استقالل 
بود. پاتوسى در شرایطى به استقالل آمد که مدیران این باشگاه بعد از 
امضاى قرارداد تازه متوجه شدند وى شرط الزم براى بازى در لیگ 
ایران را نداشته و ســازمان لیگ هم تا امروز از صدور مجوز بازى او 
خوددارى کرده اســت. بازیکنى که قرار بود به استقالل کمک کند، 
تا االن دو بازى نخست در نیم فصل دوم آبى پوشان را از دست داده 
است و چانه زنى اســتقالل ادامه دارد. حامد مؤمنى یکى از اعضاى 
کمیته بین الملل فدراسیون فوتبال در گفتگو با خبرنگار «مهر» تأکید 
کرد که پاسخ استعالم هاى فدراسیون ایران از فدراسیون آفریقاى 

جنوبى براى پاتوسى منفى بوده است: «ما از فدراسیون فوتبال آفریقا 
اســتعالم الزم را گرفتیم که دو سه روز پیش پاسخش آمد. پاتوسى 
از نظر سوابق باشگاهى، 9 بازى انجام داده که هشت بازى در لیگ 
و یک بازى در جام حذفى بوده است. در حالى که قوانین فدراسیون 
ایران ده بازى است. همچنین طبق پاسخ استعالم، پاتوسى در سال 

هاى 2017 و  2018 بازى ملى نداشته است.» 
فشار باشگاه استقالل یا وزارت ورزش براى تغییر 

قانون؟
بعد از گذشت کمتر از دو ساعت از انتشار صحبت هاى مؤمنى، این 
عضو فدراسیون فوتبال در تماس با خبرنگار «مهر» اعالم کرد که 
فدراسیون فوتبال یک استعالم جداگانه از فدراسیون آفریقاى جنوبى 
براى بازى هاى پاتوسى در ســال 2016 انجام داده است! در واقع 
فدراسیون با زیر پا گذاشتن قانون «دو سال گذشته»، اقدام به استعالم 
براى وضعیت پاتوسى در سه سال گذشته کرده است. واضح است که 
این اقدام براى فراهم کردن شرایط بازى پاتوسى است چرا که تعداد 
بازى هاى پاتوسى در سال 2016 مى تواند زمینه حضورش در لیگ 
ایران و گرفتن مجوز الزم را فراهم کند. مشخص نیست عقب نشینى 

فدراسیون با فشار باشگاه استقالل صورت گرفته یا وزارت ورزش.
روندى که سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال در این مدت بعد از وضع 
قانون در پیش گرفته است، نشان مى دهد این قانون در اصل براى 
اجرا نشدن است. باشگاه ها با حربه ها و راهکارهاى مختلف دست 
به اقداماتى مى زنند تا خریدهاى غیرمجاز خود را موجه جلوه دهند. 
هرچند به این قانون هم انتقادات زیادى وارد است اما ضمانت اجرایى 
آن به یک شوخى مى ماند و هر باشگاه به خودش اجازه مى دهد راهى 
براى دور زدن آن پیدا کند. در مورد پاتوسى و استقالل هم این شائبه 
وجود دارد که اســتقالل به دنبال معامله با فدراسیون است؛ صدور 
مجوز پاتوسى در مقابل صرف نظر از شکایت در دادگاه عالى ورزش 
بخاطر رأى سوپرجام. هرچند که مدیرعامل استقالل این شائبه را 

رد کرده است.

قانونى که به راحتى به فنا مى رود

در روزى که تبریز پایتخت فوتبال بود کاپیتان تیم ملى فوتبال ایران با یک شــوت 
بى نظیر سرنوشت بازى تراکتورسازى-استقالل را رقم زد تا ثابت کند بازى بزرگ 

بازیکن با تجربه مى خواهد.
بازى همانطور که پیش بینى مى شد درگیرانه و کامًال فیزیکى دنبال شد. معموًال در 
این گونه بازى ها دو تیم موقعیت چندانى نصیبشان  نمى شود و دو تیم منتظر اولین 
اشتباه مهلک رقیبشان مى نشینند تا ضربه نهایى را وارد کنند. درست همان کارى 
که در این دیدار اشکان دژآگه از پسش بر آمد، بازیکنى که با وجود حذف تیم ملى در 
مرحله نیمه نهایى نامش را در تیم منتخب جام ملت هاى آسیا دیدیم و حاال با این گلى 
که او در این دیدار حساس به ثمر رساند ماه گذشته را بدون شک باید به نام این بازیکن 
ثبت کنیم.  درست در لحظه اى که استقالل قصد داشت بر شدت حمالتش بیافزاید 
یک پاس اشتباه در مرکز زمین از سوى هافبک میانى این تیم همان چیزى بود که 
تراکتور انتظارش را مى کشید. آنها در کمترین ضرب ممکن توپ را به دژآگه رساندند 

تا با یک ضربه دیدنى قفل دروازه مهدى رحمتى را باز کند.
اما این نکته را فراموش نکنیم که در این دیدار در درجه اول استقالل به خودش باخت 
و بعد از آن به تراکتور بازى را واگذار کرد. شاید در این مطلب جایى براى پرداختن به 
مسائل کالن مدیریتى نباشد اما بدون شک بخش زیادى از حال و روز استقالل متأثر 
از تصمیمات اشتباهى است که شفر شاید در آن نقشى ندارد اما عالوه بر آن شفر در 
تبریز ارنج برنده اى را روانه میدان نکرد یا به قول معروف سرمربى آلمانى چیز خاصى 

را در این دیدار رو نکرد که بتواند این بازى را به نفع خودش به پایان برساند.
 استقالل در حالى از قافله مدعیان فتح لیگ هجدهم جا ماند که مى توانست به جاى 
پرداختن به خریدهاى تا به اینجا غیر موفقش به مهاجمانى اعتماد کند که در نیم فصل 

اول پتانسیل باالى خودشان را فریاد زدند اما انگار کسى صدایشان را نمى شنید.

کسى صدایتان را نشنید

کنفدراسیون فوتبال آسیا داوران مرحله پلى آف لیگ قهرمانان آسیا 2019 را اعالم کرد. 
مرحله پلى آف لیگ قهرمانان آسیا این هفته برگزار مى شود و چهره تیم هاى صعود 
کننده به مرحله حذفى این رقابت ها مشخص خواهد شد. بر این اساس کنفدراسیون 

فوتبال آسیا اسامى داوران این مرحله از رقابت ها را اعالم کرد.
 ما نینگ، داور چینى قرار است دیدار ســایپا و الریان قطر را قضاوت کند. همچنین 
کریس بیث، داور استرالیایى که در جام ملت هاى آسیا قضاوت 
بازى پرحادثه ایران و ژاپن را عهده دار بود، دیدار ذوب آهن 

و الغرافه را سوت خواهد زد.
 هر دو دیدار روز سه شــنبه 
هفته جارى برگزار مى شــود 
و در صورتى که تیم هاى ایرانى 
بتوانند برابر قطرى ها پیروز شوند، این 
دو تیم در کنار پرســپولیس و اســتقالل 
نمایندگان فوتبال ایران در این فصل خواهند بود.

داور بازى تلخ
 این بار قاضِى ذوب آهن است

احمد خلیلى على دهقانى

محمد رضى پور

ف دست 
ه دهند. 
 اجرایى

د راهى 
ن شائبه

 صدور 
 ورزش 
ائبه را 

کریس بیث، داور استرالیایى کهد
ژاپن را بازىپرحادثه ایران و
و

ه
و در
بتوانند برا
دو تیم در کنا
نمایندگان فوتبالا
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آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در اداره ثبت اسناد و 

امالك مهردشت
1.برابر راى شــماره 139760302177000821 مورخه 1397/09/25 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم  طوبى 
نورى علویجه  فرزند حسین بشماره شناســنامه 37 نجف آباد و شماره ملى 1091956383 
در ششدانگ یکباب خانه قســمتى از پالك 3402 فرعى واقع در علویجه 1 اصلى بخش 15 
ثبت اصفهان به مساحت 874/60 مترمربع انتقالى از مالک رسمى آقاى خسرو کریمى محرز 

گردیده است.
2.برابر راى شــماره 139760302177000699 مورخه 1397/08/24 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى اسماعیل 
کریمى علویجه فرزند ابراهیم بشماره شناسنامه 10 نجف آباد و شماره ملى 1092066566 
در ششدانگ یکباب خانه برروى قسمتى از پالك 787 فرعى واقع در علویجه 1 اصلى بخش 
15 ثبت اصفهان به مساحت 150/45 مترمربع انتقالى از مالک رسمى عباسعلى سلیمى محرز 

گردیده است.
3.برابر راى شــماره 139760302177000793 مورخه 1397/09/22 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى محمدرضا 
زمانى فرزند حسین بشماره شناسنامه 62 نجف آباد و شماره ملى 1091870217 در ششدانگ 
یکباب خانه قســمتى از پالك 3495 باقیمانده فرعى که به پالك 4708 فرعى اصالح شده 
است واقع در علویجه1 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 207 مترمربع انتقالى از مالک 

رسمى آقاى مجید قنبریان محرز گردیده است.
4.برابر راى شــماره 139760302177000819 مورخه 1397/09/25 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد ســند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى سید 
على رفیعى علوى علویجه فرزند سید عباس بشــماره شناسنامه 149 نجف آباد و شماره ملى 
1091948410 در ششــدانگ یکباخانه احداثى برروى قسمتى از پالك 790/1فرعى که به 
پالك 4539 فرعى اصالح گردیده است واقع در علویجه 1 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به 
مساحت 146/13 مترمربع انتقالى از مالک رسمى آقاى على امینى علویجه محرز گردیده است. 
5. برابر راى شــماره 139760302177000820 مورخه 1397/09/25 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم زهرا کریمى 
فرزند حسین بشماره شناسنامه 128 نجف اباد و شــماره ملى 1091997683 در ششدانگ 
یکبابخانه احداثى برروى قســمتى از پالك 790/1فرعى که به پالك 4539 فرعى اصالح 
گردیده اســت واقع در علویجه 1 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 156/31مترمربع 

انتقالى از مالک رسمى آقاى على امینى علویجه  محرز گردیده است.
6. برابر راى شــماره 139760302177000803 مورخه1397/09/24 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى عباس 
شفیعى علویجه فرزندعلى بشماره شناسنامه 43 نجف اباد و شماره ملى 1091966753 درسه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه احداثى برروى قسمتى از پالك 3395فرعى که به پالك 
4708 فرعى اصالح گردیده است واقع در علویجه 1 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 

320/80مترمربع انتقالى از مالک رسمى آقاى على شفیعى  محرز گردیده است
7 . برابر راى شــماره 139760302177000804 مورخه 1397/09/24 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم صدیقه 
کریمى علویجه فرزند اکبر بشماره شناســنامه 6664 شهر رى و شماره ملى 0490502679 
درسه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه احداثى برروى قســمتى از پالك 3395 باقیمانده 
فرعى که به پالك 4708 فرعى اصالح شده اســت واقع در علویجه 1 اصلى بخش 15 ثبت 
اصفهان به مساحت320/80 مترمربع انتقالى از مالک رسمى خانم طاهره و صدیقه شهرت هر 

دو شفیعى  محرز گردیده است.
در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
و برحســب ماده 3 قانون مذکور، آرائى که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال عادى و یا 
سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده و در دو نوبت به فاصله 15 روز منتشر مى شود تا شخص 
یا اشخاصى که به آراء مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، فرصت دارند 
نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارائه گواهى مبنى بر طرح دعوى اقدام نمایند 
و ادامه عملیات ثبتى منوط به ارائه حکم قطعى دادگاه خواهد بود و در صورت انقضاء مهلت و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از 
مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. تاریخ انتشار نوبت اول: یک شنبه 1397/11/28  تاریخ 
انتشار نوبت دوم: سه شنبه 1397/12/14 336882/م الف ابوالفضل ریحانى- کفیل اداره ثبت 

اسناد و امالك مهردشت /10/370 
مزایده اموال منقول

شــماره آگهى: 9710463726000042 شــماره پرونده: 9609983723200470 شماره 
بایگانى پرونده: 970187 این اجراى احکام در نظر دارد در خصوص پرونده 970187 اجراى 
احکام حقوقى اموال شرکت چینى ستاره زاینده رود را در قبال مطالبات آقاى حسن یزدانى به 
مشخصات زیر را از طریق مزایده بتاریخ روز دوشــنبه 97/12/20 ساعت 10 صبح به فروش 
برساند شرکت کنندگان موظف به پرداخت ده درصد قیمت پایه بصورت فى المجلس به حساب 
سپرده شماره 2171290299008 نزد بانک ملى مرکزى مبارکه مى باشند و چنان چه برنده 
مزایده ظرف مهلت 30 روز مابقى قیمت مورد مزایده را به حســاب مذکور واریز و قبوض انرا 
تقدیم این اجرا ننماید و یا از مزایده انصراف دهد ده درصد تودیع شده وى پس از کسر هزینه 
هاى مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شــد براى بازدید از اموال شرکت کنندگان تا پنج روز 
قبل از مزایده میتوانند به این اجراى احــکام مراجعه نمایند. محل انجام مزایده: اجراى احکام 
حقوقى شعبه اول دادگسترى مبارکه- ساختمان شماره 2- طبقه 1 مال مورد مزایده عبارت 
است از: 1- سه دستگاه بخارى گازسوز صنعتى کارگاهى مستعمل سالم ساخت شرکت انرژى 

با شماره سریال HO 820121/1500 با مشــعل گازى ایران رادیاتور مدل JGN 80/1 با 
حداقل توان KCAL 4500 و حداکثر توان KW 223 به همراه موتور الکتریکى ســه فاز 
موتوژن تبریز و فن دمنده و تابلوى برق به مبلغ پایه مزایــده 125/000/000 ریال 2- چهار 
دستگاه موتور گیربکس مستعمل اسقاطى با موتور الکتریکى سه فاز از شرکت VEM آلمان 
با توان KW 5/7 و دور nv RPM 750/1455 و شماره موتور 103046/0094 و گیربکس 
ساخت شرکت طراحى و مونتاژ اصفهان- یک دســتگاه موتور گیربکس مستعمل اسقاطى 
با موتور الکتریکى سه فاز ســاخت شــرکت جمکو با توان KW 55- و یک دستگاه موتور 
گیربکس مستعمل اسقاطى با موتور الکتریکى سه فاز موتوژن تبریز با توان KW 11 و تیپ 
160168- یک دستگاه موتور الکتریکى مستعمل اسقاطى موتوژن تبریز با توان KW 2/2 و 
تیپ 1001 و دور RPM 1405 به قیمت پایه مزایده 28/000/000 ریال ج- یکصد دستگاه 
گارى کارگاهى چرخ دار مستعمل یک طبقه به طول 320 سانتى متر و عرض 50 سانتى متر و 
عرض 50 سانتى متر و ارتفاع 70 سانتى متر با قوطى نمره 8- یکصد دستگاه گارى کارگاهى 
چرخ دار مستعمل 4 طبقه به طول 210 سانتى متر و عرض 50 سانتى متر و ارتفاع 150 سانتى 
متر با قوطى نمره 4- یکصد دستگاه گارى کارگاهى چرخ دار مستعمل 2 طبقه به طول 210 
سانتى متر و عرض 60 سانتى متر و ارتفاع 120 ســانتى متر با قوطى نمره 4- یکصد دستگاه 
گارى کارگاهى چرخ دار مســتعمل 4 طبقه به طول 210 سانتى متر و عرض 50 سانتى متر و 
ارتفاع 150 سانتى متر با قوطى نمره 4- یکصد دستگاه گارى کارگاهى چرخ دار مستعمل 2 
طبقه به طول 320 سانتى متر و عرض 50 سانتى متر و ارتفاع 120 سانتى متر با قوطى نمره 
8- یکصد دستگاه گارى کارگاهى چرخ دار مستعمل 3 طبقه به طول 320 سانتى متر و عرض 
50 سانتى متر و ارتفاع 150 سانتى متر با قوطى نمره 8- یک صد دستگاه میز ثابت کارگاهى 
مستعمل یک طبقه به طول 600 سانتى متر و عرض 60 سانتى متر و ارتفاع 60 سانتى متر با 
قوطى نمره 8 مجموعا به مبلغ 620/000/000 ریال جهــت پایه مزایده تعیین و به باالترین 
قیمت پیشنهادى فروخته خواهد شد. م الف: 379699 طاهر ى- مدیر اجراى احکام حقوقى 

دادگسترى مبارکه /11/437
اخطار اجرایى

محکوم علیه حســن عباســى جبلى فرزندعباس به نشــانى مجهول المــکان محکوم له 
عبدالرسول شیردل فرزندغالمحسین به نشانى شاهین شهر بلوارهساپارکینگ شبانه روزى 
ولیعصر محکوم بــه : به موجب راى غیابى شــماره 599تاریــخ 13 / 9 / 97 حوزه 2حقوقى 
شوراى حل اختالف شهرســتان شاهین شهر محکوم علیه محکوم اســت به  پرداخت مبلغ 
120/000/000ریال بابت اصل خواســته وهزینه تاخیرتادیه ازتاریخ 97/7/29لغایت اجراى 
حکم ومبلغ 1/500/000ریال بابت هزینه رسیدگى درحق خواهان ، پرداخت نیم عشردولتى 
نیزبرعهده محکوم علیه است - ماده 34 قانون اجراى احکام همین که اجراییه به محکوم علیه 
ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر 
باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد صریحا اعالم نماید   . محکوم 
علیه تا30روزپس ازابالغ اجراییه مى تواند ضمن ارائه صورت کلیه اموال خوددعوى اعساراقامه 
نمایدتابازداشت نشود. 376406 /م الف سیدمجیدعقیلى  -  قاضى شعبه دوم  حقوقى شوراى 

حل اختالف شاهین شهر/ 11/432 
اخطار اجرایى

محکوم علیه حسین هاشمى  فرزندعین اله  به نشانى مجهول المکان محکوم له عبدالرسول 
شیردل فرزندغالمحسین به نشــانى شاهین شهر بلوارهساپارکینگ شــبانه روزى ولیعصر 
محکوم به : به موجــب راى غیابى شــماره 598تاریخ 13 / 9 / 97 حوزه 2حقوقى شــوراى 
حل اختالف شهرســتان شــاهین شــهر محکوم علیه محکوم اســت بــه  پرداخت مبلغ 
120/000/000ریال بابت اصل خواســته وهزینه تاخیرتادیه ازتاریخ 97/7/29لغایت اجراى 
حکم ومبلغ 1/500/000ریال بابت هزینه رسیدگى درحق خواهان ، پرداخت نیم عشردولتى 
نیزبرعهده محکوم علیه است - ماده 34 قانون اجراى احکام همین که اجراییه به محکوم علیه 
ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر 
باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد صریحا اعالم نماید   . محکوم 
علیه تا30روزپس ازابالغ اجراییه مى تواند ضمن ارائه صورت کلیه اموال خوددعوى اعساراقامه 
نمایدتابازداشت نشود. 376408 /م الف سیدمجیدعقیلى  -  قاضى شعبه دوم  حقوقى شوراى 

حل اختالف شاهین شهر/ 11/433 
ابالغ رأى

کالسه پرونده663/97 شماره دادنامه:1262-97/10/17 تاریخ رسیدگى: 97/10/10 مرجع 
رسیدگى کننده: شــعبه چهارم شــوراى حل اختالف نجف آباد-یزدانشهر خواهان: مرتضى 
شیخ سجادیه – اصفهان-خ ســپه-کوى تلفنخانه-کوى سردارجنگل-فروشگاه سجادى 
175784161 خوانــده: 1- فرهاد اعرابــى مجهول المکان 2- محمــود کنعانى هرندى –

یزدانشهر-بهارســتان 5-بهار5-پ 87 8519756111  خواسته: مطالبه وجه به استناد چک 
با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگى اعالم و به شــرح آتى مبادرت به صدور راى مى 
نماید. راى شــورا درخصوص دادخواست آقاى مرتضى شیخ ســجادیه به وکالت آقاى رضا 
صالحى بطرفیت 1- آقاى فرهاد اعرابى 2- محمود کنعانى هرندى به خواسته : مطالبه مبلغ 
60/000/000 به استناد 1 فقره چک به شــماره 129602/185433 – 96/12/28  به عهده 
بانک ملى  به انضمام خسارات دادرسى( از جمله هزینه دادرسى ،و خسارت تاخیر تادیه)( و حق 
الوکاله ) بدین توضیح که خواهان دردادخواست تقدیمى اظهارداشته است. چک موصوف به 
لحاظ عدم موجودى مواجه با گواهى عدم پرداخت شده است و خوانده ردیف اول با وصف ابالغ 
قانونى درجلسه  دادرسى حضور پیدا نکرده و دفاعى نیز در خصوص خواسته معمول نداشته و 
دلیلى هم بر برائت ذمه خویش ارائه ننموده است و خوانده ردیف دوم نیز با وصف ابالغ قانونى 
در جلسه دادرسى حضور پیدا نکرده و دفاع موثرى نســبت به خواسته معمول نداشته و دلیلى 

هم بربرائت ذمه خویش ارائه ننموده است شــورا با عنایت به محتویات پرونده و اصول حاکم 
بر اسناد تجارى استحقاق خواهان را بر مطالبه خواسته ثابت تشخیص داده و مستندا به ماده 
ى 198 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 313و 314 ناظریه ماده 249 قانون تجارت ، راى بر 
محکومیت خواندگان به نحو تضامنى و به پرداخت مبلغ 60/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
و به مستندا تبصره ى الحاقى به ماده ى 2 قانون صدور چک و ماده واحده ى استفساریه تبصره 
ى مذکور ، مصوب سال 77 مجمع تشخیص مصلحت نظام به پرداخت خسارت تاخیر تادیه 
برابر تورم شاخص بانک مرکزى از تاریخ چک 96/12/28 تا زمان وصول آن که محاسبه آن با 
اجراى احکام است در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید و نیز خوانده ردیف اول را به استناد 
تبصره و ماده اخیر یاد شده و قاعده تســبیب و مواد 515 و 519 قانون آئین دادرسى مدنى به 
پرداخت هزینه دادرسى به مبلغ 850/000 ( و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه ) درحق خواهان 
محکوم مى نماید. راى صادره نسبت به خوانده ردیف اول یا دوم ( غیابى و ظرف بیست روز پس 
از ابالغ قابل اعتراض درهمین شعبه و بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهى درمحاکم 
عمومى نجف آباد مى باشد. 378806/م الف محمدحسن قلى زاده-قاضى شعبه چهارم شوراى 

حل اختالف نجف آباد/11/434
 اخطار اجرایى

شماره 237/96 به موجب راى شــماره 820 تاریخ 96/8/30 حوزه سوم شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد (به موجب راى شماره 970889  تاریخ 1397/8/1 شعبه چهارم  دادگاه 
عمومى حقوقى نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه سید مجتبى موسوى فرد به 
نشانى مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 18/475/000 ریال بابت اصل خواسته و 
نیز به پرداخت مبلغ 260/000 ریال و پرداخت مبلغ 250/000 ریال بابت هزینه هاى دادرسى 
و پرداخت  خسارت تاخیردرتادیه از مورخ 95/1/15 لغایت زمان پرداخت  در حق محکوم له و 
نیز پرداخت نیم عشر دولتى.محکوم له: مجید ایمانیان ماده 34قانون اجراى احکام: همین که 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا 
بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و 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 قســمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا 

اعالم نماید. 379075/م الف-شعبه چهارم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/ 11/435
 حصروراثت 

اسماعیل حیدرى داراى شناسنامه شماره 325 به شــرح دادخواست به کالسه 1662/97 از 
این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فرج اهللا 
حیدرى بشناســنامه 1254 در تاریخ 97/7/5 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. رضا حیدرى ش ش 5 ، 2. احمد حیدرى ش ش 20 
، 3. اسماعیل حیدرى ش ش 325 ، 4. عبدالرضا حیدرى ش ش 2030 ، 5. ابراهیم حیدرى ش 
ش 326 (فرزندان متوفى)، 6. سکینه محمدى ش ش 1474 (همسر متوفى)، متوفى به غیر 
از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 379641/م الف رئیس 

شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد /11/436
 اخطار اجرایى

محکوم علیه امیرزارعى فرزندعروجعلى به نشــانى مجهول المــکان  محکوم له محمدعلى 
ملک زاده فرزندعنایت اله به نشــانى گزمنطقه صنعتى آجر 3راهى دوشن کارخانه آجرملک 
زاده محکوم به : به موجب راى شــماره 494 تاریخ 12 / 8 / 97 حوزه 5 حقوقى شوراى حل 
اختالف شهرستان شــاهین شــهر محکوم علیه محکوم اســت به  خوانده به پرداخت مبلغ 
29/250/000ریال بابت اصل خواسته ومبلغ 1/365/000بابت هزینه دادرسى  ودرخصوص 
مطالبه خسارت تاخیرتادیه مستندابه ماده 515قانون آیین دادرسى ازتاریخ تقدیم دادخواست 
97/6/17لغایت زمان پرداخت براساس شاخص اعالمى ازسوى بانک که حین اجراى حکم 
محاسبه خواهدشد . پرداخت نیم عشردولتى هزینه اجرا برعهده محکوم علیه مى باشد . ماده 
34 قانون اجراى احکام همین که اجراییه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است 
ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى بــراى 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 اجراییه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا 
تسلیم کند و اگر مالى ندارد صریحا اعالم نماید   . محکوم علیه مى تواند ظرف 30روز ازتاریخ 
ابالغ اجراییه بامعرفى اموال خوددادخواست اعســاربدهد تابازداشت نگردد  /م الف377997 

شعبه  5 شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر/ 11/438 
مزایده مال غیر منقول نوبت اول 

در پرونده 970534اجراى احکام حقوقى دادگســترى  شاهین شــهر مبنى بر دستورفروش 
پالك ثبتى 301/58060بخش 16ثبت اصفهان دربه درخواســت خانم فایزه حلمى تبریزى 
فرزندمنوچهر به طرفیت میثم اصالحیان فرزندمحمدرضا که حســب استعالم واصله از اداره 
ثبت اسنادوامالك به شماره 139705802035001341مورخ 97/7/25میزان 3دانگ مشاع 
ازشــش دانگ به نام خانم فایزه حلمى تبریزى فرزندمنوچهر وســه دانگ مشاع دیگر آن به 
نام آقاى میثم اصالحیان بوده وبه پالك شــماره 72416استاندارد ســازى تغییریافته است 
وطبق نظریه کارشناس دادگسترى ملک به نشانى شاهین شهر خ عطار – فرعى 6شرقى پ 
24سه دانگ سندآپارتمان مذکوربه نام فایزه حلمى تبریزى باسند تک برگى به شماره چاپى 
031174سرى ب سال 94وسه دانگ دیگر به نام میثم اصالحیان باسندتک برگى به شماره 
چاپى 072527سرى الف سال 94وکل شش دانگ به میزان 1/513/380/000ریال ارزیابى 

شده ونظریه کارشناس مصون ازایرادواعتراض بوده ووضعیت ملک دراجراى ماده 111قانون 
اجراى احکام مدنى بررسى شده که طبق گزارش 5736/1397مورخ 97/8/13ماموراعزامى 
به محل ملک خالى ازســکنه بوده ومیزان شــش دانگ پالك ثبتى مذکــور بخش 16ثبت 
اصفهان درروزیکشنبه مورخ 97/12/15ســاعت 9الى 10دردادگسترى شاهین شهر طبقه 
همکف واحداجراى احکام ازطریق مزایده درمعرض فروش گذاشته مى شود . مزایده از قیمت 
کارشناسى شروع وبه کســى که باالترین قیمت را پیشــنهاد دهد فروخته خواهد شد . برنده 
مزایده مى بایست 10 درصداز ثمن معامله را فى المجلس به همراه داشته باشند تا عند اللزوم 
به حساب سپرده  واریز و تا یک ماه فرصت دارد ما بقى ثمن معامله را به حساب سپرده شماره 
21712902777002نزدبانک ملى شاهین شهر  واریز نماید و اال ضمن ابطال مزایده10 درصد 
اولیه پس از کســر هزینه هاى مزایده به صندوق دولت واریز مى گردد . کسانى که مایل ب 
شرکت در مزایده مى باشند مى بایست حداکثر 5 روز قبل از مزایده به دایره اجراى احکام مدنى 
مراجعه تا ترتیب بازدید آنها از اموال داده شــود و در روز انجام مزایده درخواست کتبى خود به 
همراه قیمت پیشنهادى را به دایره اجراى احکام مدنى تحویل ، تا در مزایده شرکت داده شوند . 
م/ الف 363893سعیدمحمدى - دادورز اجراى احکام مدنى  دادگسترى شاهین شهر/ 11/439 

اخطار اجرایى
محکوم علیه مهنازمظاهرى به نشانى مجهول المکان  محکوم له غالمرضامیرزاخانى فرزند 
احمدعلى  به نشانى شاهین شــهرخ رازى بین 5و6شرقى لوازم خانگى محکوم به : به موجب 
راى شماره 251تاریخ 7 / 5 / 97 حوزه 3 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر 
محکوم علیه محکوم اســت به پرداخت مبلغ 30/000/000ریال بابت اصل خواســته ومبلغ 
375/000ریال بابت هزینه دادرسى ودرخصوص خسارت تاخیرتادیه سررسید تقدیم دادخواست 
(97/1/22) درحق خواهان صادر گردید . به استناد ماده 19آیین نامه اجرائى ماده 189قانون 
برنامه سوم توسعه اقتصادى ، اجتماعى وفرهنگى محکوم علیه مکلف است پس ازابالغ این 
اخطاراجرایى ظرف ده روزمفادآنرا به موقع اجرابگــذارد ویاترتیبى براى پرداخت محکوم به 
ویاانجام تعهد ومفادراى بدهددرغیراین صورت پرونده جهت اقدام قانونى براى اجراى احکام 
دادگاه یاداگسترى محل تحویل خواهدشد – م الف 377978  قاضى شعبه سوم شوراى حل 

اختالف شهرستان شاهین شهر /11/440 
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ وقت دادرســى و ضمائم به آقاى مهدى حســین پور خواهــان علیرضاغریب   
دادخواستى به خواسته تقاضاى مطالبه  به طرفیت شما درشوراى حل اختالف گز تقدیم نموده 
و به کالسه 97 / 789 ثبت و وقت رســیدگى به تاریخ 17 / 1/ 98 ساعت 3:30 عصر تعیین 
گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به استناد ماده 73 ق . آ. د . م از نامبرده 
دعوت مى شود ، قبل از وقت رسیدگى جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به شورا 
حل اختالف گز مراجعه نماید درغیر اینصورت طبق مقررات حکم غیابى صادر خواهد شــد . 

370803 /م الف دفتر شوراى حل اختالف گز/ 11/441 
مزایده اموال منقول نوبت اول 

در پرونده971400از شــعبه اول دادگاه  عمومى حقوقى دادگاه شاهین شهر  محکوم علیهم 
شــرکت علمى تحقیقاتى ایکادبه پرداخت مبلغ 117/691/791ریال بابت اصل خواســته 
درحق محکوم له ومبلغ 1/000/000ریــال هزینه اجرا درحق صندوق دولت محکوم گردیده 
اســت که محکوم له درقبال خواســته خوداقدام به توقیف ملک محکوم علیهم که به شرح 
زیرتوسط کارشناس خبره کارشناسى شــده است نموده اســت . صورت اموال موردمزایده 
: وانت پرایــد 151آبى نفتى ، ســاخت 1393به شــماره موتور 8813/8210968وشــماره 
شاسى 4928202- الستیک هاچهل درصد – بیمه نامه خودرو مشــاهده نگردیده – بقیه 
قسمت هاى خودرودرحدمدل سالم مى باشــد – باتوجه به وضعیت فنى وظاهرى به میزان 
190/000/000ریال برآوردمى گردد . کارشناسى به محکوم علیه ابالغ ودرمهلت مقرر مصون 
ازاعتراض مانده است این اجرا قصدفروش اموال ازطریق مزایده رادارد . زمان برگزارى مزایده : 
97/12/12ساعت 8الى 8/30صبح – محل برگزارى مزایده : اجراى احکام حقوقى دادگسترى 
شاهین شهر – محل بازدیدازاموال توقیفى :  مزایده از قیمت کارشناسى شروع وبه کسى که 
باالترین قیمت را پیشنهاد دهد فروخته خواهد شد . برنده مزایده مى بایست 10 درصداز ثمن 
معامله را فى المجلس به همراه داشته باشند تا عند اللزوم به حساب سپرده  واریز و تا یک ماه 
فرصت دارد ما بقى ثمن معامله را به حساب ســپرده واریز نماید و اال ضمن ابطال مزایده10 
درصد اولیه پس از کسر هزینه هاى مزایده به صندوق دولت واریز مى گردد . کسانى که مایل ب 
شرکت در مزایده مى باشند مى بایست حداکثر 5 روز قبل از مزایده به دایره اجراى احکام مدنى 
مراجعه تا ترتیب بازدید آنها از اموال داده شــود و در روز انجام مزایده درخواست کتبى خود به 
همراه قیمت پیشنهادى را به دایره اجراى احکام مدنى تحویل ، تا در مزایده شرکت داده شوند.  

م/ الف376410 کرباسى - دادورز اجراى احکام حقوقى دادگسترى شاهین شهر /11/442 
وقت اجراى قرار تحریر ترکه

بدینوسیله اعالم مى نماید به موجب درخواست ورثه مرحوم محمدعلى قجاوند (محمدنبى- 
مریم- معصومه- خاتون- خدیجه همگى قجاوند) به طرفیت على حسین قجاوند قرار تحریر 
ترکه مرحوم محمدعلى قجاوند طى شــماره 1172/97 در شوراى حل اختالف شعبه چهارم 
زرین شــهر صادر و وقت اجراى قرار ســاعت 11 مور خه 98/1/17 تعیین گردیده است لذا از 
ورثه یا نماینده قانونى آنها بستانکاران و مدیونین به متوفى و کسان دیگرى که حقى بر ترکه 
متوفى دارند دعوت مى شــود در موعد مذکور در محل این شورا واقع در شهرستان لنجان به 
آدرس زرین شهر- جنب دادگســترى حاضر شــوند. عدم حضور مدعوین مانع اجراى قرار 
نخواهد بود. م الف: 378592 شعبه چهارم شــوراى حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع 

شماره یک) /11/431

دستگاه مناقصه گزار: اداره کل منابع طبیعى و آبخیزدارى استان اصفهان

(http://setadiran.ir) 1- محل دریافت اسناد مناقصه: سامانه تدارکات الکترونیکى دولت
زمان انتشار مناقصه در سامانه ستاد ساعت 8 صبح روز یک شنبه مورخ 1397/11/28 مى باشد.

مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت 19 روز چهارشنبه مورخ 1397/12/01
مهلت زمانى ارسال پیشنهاد: تا ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 1397/12/13

زمان بازگشایى پیشنهادها: ساعت 8:30 صبح روز سه شنبه مورخ 1397/12/14 در محل سالن جلسات اداره کل منابع طبیعى و آبخیزدارى استان اصفهان مى باشد.
2- محل تحویل اسناد مناقصه: سامانه تدارکات الکترونیکى دولت به نشانى (http://setadiran.ir) و در موارد خواسته شده در اسناد، دبیرخانه اداره کل منابع طبیعى 

و آبخیزدارى استان اصفهان مى باشد.
3- پیمانکاران واجد شرایط: کلیه اشخاص حقوقى واجد شرایط و تأیید صالحیت شده توسط نظام فنى و اجرایى کشور.

4- صالحیت کلیه اشخاص حقوقى مى بایست در سامانه اطالعات عوامل نظام فنى و اجرایى کشور (http://sajar.mporg.ir) به ثبت رسیده باشد. در غیر این صورت 
پیشنهاد مناقصه گر مردود اعالم خواهد شد.

5- سپرده ش رکت در مناقصه: ضمانت نامه بانکى یا واریز وجه به حساب تمرکز وجوه سپرده به شماره 2174210212004 نزد بانک ملى ایران به نام اداره کل منابع طبیعى و 
آبخیزدارى استان اصفهان.

6- تعیین دامنه مناسب ترین قیمت هاى پیشنهادى بر اساس بخشنامه به شماره 94/158764 مورخ 1394/07/31 سازمان برنامه و بودجه کشور مى باشد.
7- هزینه آگهى بر عهده برنده مناقصه مى باشد.

آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى

اداره کل منابع طبیعى و آبخیزدارى استان اصفهان- امور پیمانها

نوبت اول

محل انجام موضوع مناقصهردیف
کار

مدت انجام 
مبلغ سپرده شرکت مبلغ برآورد (ریال)مبناى برآوردکار (ماه)

در مناقصه (ریال)
حداقل رتبه 
مورد نیاز

1
اجراى سازه هاى کنترل 
سیالب حوضه آبخیز قمصر

(شماره نیاز در سامانه ستاد: 
(2097003457000030

شهرستان 
12کاشان

فهرست بهاى 
آبخیزدارى و 
منابع طبیعى 

سال 97
15/000/000/000750/000/000

5 آب براى 
اشخاص 
حقوقى

م الف: 380590 

شــرکت ســهامى خاص نوآوران شــیمى و الکترونیک درنــا درتاریخ 
1397/11/24به شــماره ثبت 1955 به شناسه ملى 14008147289 
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع 
عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :خرید و فروش ، بازاریابى غیر هرمى 
(غیر شــبکه اى ) صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى در حوزه 
مواد شــیمیایى ، الکترونیک و پلیمر ارائه خدمات فنى و مهندسى در زمینه 
ساخت و تولید تجهیزات آزمایشگاهى و مواد پلیمرى و مواد شیمیایى انجام 
فعالیت هاى مرتبط با رشته هاى دانشــگاهى حوزه هاى مهندسى شیمى ، 
مهندسى پلیمر و شیمى از جمله مســائل طراحى فرآیند، طراحى متریال و 
تولید محصوالت پلیمرى است طراحى، ســاخت و تولید انواع جوهرهاى 
براى کاربردهاى متنوع طراحى، ساخت و تولید تجهیزات مورد نیاز جهت 
تولید جوهــر و ارزیابى محصوالت تولیدى طراحى، ســاخت و تولید انواع 
چاپگرهاى مناسب جهت چاپ با جوهر طراحى، ساخت و تولید محصوالت 
نهایى مصرفى با جوهر رسانا ارائه خدمات فنى و مهندسى و انتقال دانش 
فنى و فناورى بین طرفین ارائه خدمات مشاوره اى در زمینه ساخت ، تولید 
، خرید ، فروش وفرموالســیون محصوالت شــیمیایى و پلیمرى انعقاد 
قراردادهاى همکارى و مشارکت با شرکت هاى داخلى و خارجى در زمینه 
ساخت ، تولید محصوالت الکترونیک و پلیمرى تامین نیروى انسانى مورد 
نیاز شرکت فروش و خدمات پس از فروش محصوالت پلیمرى ، شیمیایى 
و محصوالت تولیدى شــرکت انعقاد قرارداد با کلیه اشــخاص حقیقى و 
حقوقى تبلیغات محصوالت شرکت اخذ و اعطاى نمایندگى شرکت هاى 
معتبر داخلى و خارجى برپایى غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاه هاى داخلى 
و خارجى مشارکت و ســرمایه گذارى در اجراى کلیه پروژه هاى تولیدى 
و صنعتى گشــایش اعتبارات اسنادى و LC براى شــرکت نزد بانک ها 
شرکت در مناقصات و مزایدات ، اخذ وام و تسهیالت ریالى و ارزى از کلیه 
بانکهاى دولتى و خصوصى و موسســات مالى و اعتبارى داخلى و خارجى 

جهت تحقق اهداف شرکت درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از 
مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : 
استان اصفهان ، شهرستان خمینى شــهر ، بخش مرکزى ، شهر خمینى 
شهر، دانشگاه صنعتى ، خیابان کمربندى خمینى شــهر ، بلوار آزادگان ، 
پالك 0 ، ساختمان کریســتال ، طبقه همکف کدپستى 8415683111 
سرمایه شخصیت حقوقى عبارت اســت از مبلغ 1000000 ریال نقدى 
منقسم به 100 سهم 10000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 
350000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 535642053 
مورخ 1397/07/09نزد بانک تجارت شعبه شهرك علمى تحقیقاتى با 
کد 56420 پرداخت گردیده اســت والباقى در تعهد صاحبان سهام مى 
باشد اعضا هیئت مدیره خانم شیماالسادات اخبارى درچه به شماره ملى 
1130153185و به ســمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت نایب 
رئیس هیئت مدیره به مدت 2 ســال آقاى محمد میالد عبدالهى به شماره 
ملى 1271356961و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى 
مسیح عبدالهى به شــماره ملى 1272141055و به سمت عضو هیئت 
مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار وتعهد 
آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى وهمچنین 
کلیه نامه هاى عادى و ادارى با امضا مدیرعامل و رئیس هئیت مدیره همراه 
با مهر شــرکت معتبر مى باشــد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 
بازرسان آقاى محمد شــریفیان درچه به شماره ملى 1142392406 به 
سمت بازرس على البدل به مدت یک ســال مالى آقاى مهدى صادقى به 
شماره ملى 1271362198 به سمت بازرس اصلى به مدت یک سال مالى 
روزنامه کثیر االنتشــار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین 
گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى 
باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى خمینى شهر (379524)

تاسیس

اداره کل راه آهن اصفهان در نظر دارد نسبت به واگذارى مورد ذیل الذکر از طریق مزایده عمومى به افراد حقیقى و حقوقى اقدام نماید.

تذکر 1: کلیه مستأجران فعلى ایستگاه راه آهن اصفهان در صورت تسویه حساب کامل، مجاز به دریافت اسناد مزایده مى باشند.
تذکر 2: مستأجر در غرفه گز و شیرینى مجاز به عرضه و فروش محصوالت شامل انواع گز، شیرینى خشک و نقلى بسته بندى، انواع پولکى و نبات، انواع سوهان، انواع پشمک، انواع نان شیرینى 

برنجى و نارگیلى و کنجدى، خرمایى، قطاب، نوقا، کاك و حاج بادامى و سایر کاالهایى که شرایط صنفى موارد ذکر شده را دارا باشد، مى باشد.
تذکر 3: مستأجر در غرفه رستوران فقط مجاز به توزیع و سرو غذا مى باشد.

تذکر 4: داشتن مجوز فعالیت از اتحادیه صنف در زمینه مرتبط با موضوع مزایده الزامى است.
http://setadiran.ir :1- مهلت و محل دریافت اسناد: حداکثر تا ساعت 13 روز چهارشنبه مورخ 97/12/01 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس

2- مهلت و محل تحویل پیشنهاد: حداکثر تا ساعت 13 ظهر روز دوشــنبه مورخ 97/12/13 از طریق بارگزارى در سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) http://setadiran.ir و همچنین 
حضورى به نشانى: دبیرخانه امور ادارى

3- زمان بازدید: از تاریخ 97/11/27 تا تاریخ 97/11/29 از ساعت 9 الى 11
4- زمان و محل تشکیل جلسه مزایده ها و قرائت پیشنهادها: ساعت 9 صبح روز سه شنبه مورخ 97/12/14 به نشانى: دفتر مدیریت

5- هزینه اسناد مزایده: مبلغ 300000 ریال
http://setadiran.ir (ستاد) 6- دریافت اسناد صرفاً از طریق سا مانه تدارکات الکترونیکى دولت

7- هزینه چاپ و نشر دو نوبت آگهى و کارشناس رسمى دادگسترى به عهده برندگان مزایده مى باشد.

آگهى مزایده عمومى

اداره کل راه آهن اصفهان

نوبت  دوم

مبلغ سپرده شرکت در مزایده (ریال)مدتمحل اجراءموضوع مزایدهشماره مزایدهردیف

5 % مبلغ پیشنهادى یکسالهیکسالایستگاه راه آهن اصفهانواگذارى محل جهت اجاره سالن رستوران و غرفه گز و شیرینى43/97/6/م1

م الف: 379812

شرکت ایده آل سازه گلدیس شــرکت سهامى خاص به 
شماره ثبت 51925 و شناســه ملى 14003991976 به 
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/11/07در 
آگهــى شــماره 139730402085017345 مــورخ 
1397/11/03مربــوط به جلســه ى مجمــع عمومى 
عادى مورخ 1397/10/25شــماره ملــى اعضاء هیئت 
مدیره اشــتباه درج گردید که صحیح آن فرشــاد مظفر 
بشــماره ملــى 0034825525 و حمیــد رضــا مظفر 
بشــماره ملى 1291980490 و علیرضا مظفر بشــماره 
ملــى 1270443445 و اکبــر مکارمى بشــماره ملى 
1287385699 مى باشــد که بدین نحو اصالح و اعالم 
مى گردد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (377128)

شــرکت بازرگانى زرین مجد پارســا شــرکت با 
مسئولیت محدود به شــماره ثبت 57607 و شناسه 
ملى 14006461525 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1397/11/01تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : محل شرکت در شهرستان اصفهان 
به بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محمد طاهر ، کوچه 
بابا طاهــر 14 ، کوچه آرین ، پالك 3 ، طبقه ســوم ، 
واحد 3 کدپستى 8193738896 انتقال یافت و در 
نتیجه ماده3 اساسنامه بشــرح فوق اصالح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره 
ثبت شــرکت ها و موسســات غیرتجارى اصفهان  

(372844)

شرکت داروسازى عماد ســهامى خاص به شماره ثبت 
19684 و شناســه ملى 10260405695 به موجب 
آگهى تغییــرات مورخ 1397/8/23و صورت جلســه 
مجمع عمومى فوق العاده مــورخ6/25/ 1397 مرکز 
اصلى شرکت از واحد ثبتى اصفهان به واحد ثبتى شهرضا 
به نشانى استان اصفهان ، شهرستان شهرضا ، بخش 
مرکزى ، دهستان دشت ، روستا شهرك صنایع شیمیائى 
ر، شهرك صنعتى رازى ، خیابان فاز1 ، خیابان دهم بلوك 
8 ، پالك 80 ، طبقه همکف ،کدپستى 8639111791 
انتقال یافت و در واحد ثبتى شهرضا تحت شماره 1899 
به ثبت رسید و جهت اطالع عموم آگهى میگردد. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجارى شهرضا (372796)

آگهى اصالحى آگهى تغییراتآگهى انتقالى



سالمتسالمت 07073440 سال پانزدهمیک شنبه  28 بهمن  ماه   1397

مصرف سنگدان براى مبتالیان به بیمارى هاى التهابى 
خطر دارد؟ مضرات بال و گردن مرغ در چیست؟ اینکه 
مى گویند پاى مرغ باعث غضروف سازى مى شود، صحت 
دارد؟ اصًال چرا کارشناسان تغذیه و متخصصان صنایع 
غذایى خوردن فرآورده هاى جانبى طیور را زیاد به مردم 

توصیه نمى کنند؟
جگر مرغ هورمون ندارد، زیرا...

جگر مرغ همان عضوى اســت که عــالوه بر ذخیره 
مواد مغــذى، بــه دلیل آنزیم هــاى متنوعــى که در 
ســلول هاى خود دارد، محــل تجمع و خنثى ســازى 
سموم، برخى هورمون ها، واکسن هاى تلقیحى و انواع 
آنتى بیوتیک هاى تزریقى و خوراکى اســت اما واقعیت 
این است با وجود آنکه در کشــور ما مصرف داروهاى 
هورمونى در طیــور ممنوعیت خاصى نــدارد و نظارت 
چندانى هم بر آن نمى شــود، به دلیل هزینه زیاد، تهیه 
آن براى مرغدار صرفــه اقتصادى نــدارد و به همین 
دلیل است که متخصصان صنایع غذایى جگر را بدون 

هورمون مى دانند.
اما نکتــه انحرافى آنکه گرچــه در طیور از 

هورمــون اســتفاده نمى شــود ولى 
مصرف غیرمجاز و بدون نســخه 

انواعــى از آنتى بیوتیک هــا و 
داروهــاى شــیمیایى براى 
مهار بیمارى هــاى عفونى 
و کنتــرل بیمارى هــاى 
انگلى و ویروســى، سبب 
عوارض مختلفى همچون 
سرطان زایى، جهش زایى، 
مســمومیت و ایجاد آلرژى 

مى شود که مهمترین عارضه 
آن مقاومت دارویى به انواعى از 

آنتى بیوتیک هاست که موجب کم 
یا بى اثر شدن آن در بدن مصرف کننده 

مى شود.  البته کارشناســان معتقدند اگر 
اســتعمال این داروها یک هفته قبل از کشتار 

باشد، جاى نگرانى نیســت؛ چرا که کبد حیوان فرصت 
پاك سازى و دفع مواد مضر تجمع یافته را خواهد داشت 
اما اگر تلقیح 48 و 24  ساعت قبل از کشتار باشد، دارو در 

جگر مرغ رسوب کرده و براى سالمت مضر است.
پوست مرغ را هرگز نخورید

برخى خانواده ها پوست مرغ را از قسمت هاى دیگر آن 
مضرتر مى دانند و بر این باورند که چربى زیر پوســت 

حاوى هورمون است.
در واقع مــردم از وجــود هورمون بیشــتر از داروهاى 
آنتى بیوتیکى مى ترســند و عامل اصلى رویش موهاى 
زائد در بدن خانم ها را پوســت مرغ مى داننــد اما این 
موضوع زمانى صحت دارد کــه به مرغ هورمون تزریق 
شود. ترکیبات هورمونى به دلیل آنکه شبیه هورمون هاى 
جنسى هســتند، در مرد و زن به یک میزان موجب بروز 

مشکل مى شود.
در خانم ها باعث پرمویى، رویش موهاى زائد، جوش و 
کیست تخمدان و در آقایان باعث آکنه هاى شدید پوستى 
و نارسایى در هورمون هاى جنسى مى شود. در کودکان 

هم بر روند رشــد تأثیر نامطلــوب مى گذارد و 
موجب افزایش وزن مى شود. اما موضوع 

مهمتر آنکه از نظر علمى ثابت شده 
اســت داروهاى آنتى بیوتیکى، 

ت  ا فلــز

سنگین، سموم 
و آفتکش هایــى که بــه همراه 

دانه هاى جو و ذرت وارد جیره غذایى مرغ مى شــود، در 
بافت هاى نرم و پرچرب همچون پوست و جگر رسوب 
مى کند و مصرف آن باعث تضعیف سیستم ایمنى بدن 

مى شــود و حتى ریســک ابتال به تومورهاى سرطانى 
را افزایش مى دهد. بنابراین از مصرف قســمت هایى از 
مرغ که پوست بیشترى دارد، بپرهیزید؛ چرا که عالوه بر 
چربى باال، باعث افزایش کلسترول بد خون هم مى شود.

بال و گردن مرغ هم پرچرب است
آیا مى دانید علت خوشمزگى بال هاى سوخارى شده اى 
که این روزها در برخى اغذیه فروشــى ها در مقابل دید 
مشترى تهیه و عرضه مى شود، چیست؟ چربى زیاد آن 
است که یک لذت آنى و حسرت دائم به دل ما مى گذارد.
این غذا کالرى فراوانى دارد و اگر بــه عنوان پیش غذا 
مصرف شود، کالرى دریافتى یک وعده غذا را دوچندان 

مى کند. اما موضوع مورد 

بحث اینکه به گفته 
کارشناسان اگرچه بال و گردن محل تزریق واکسن به 
طیور است ولى به دلیل ســرعت جذب، ماندگارى مواد 
تزریقى در این اعضا کم است و مصرف آن از این بابت 

مشکلى ایجاد نخواهد کرد، اما مصرف گردن مرغ توصیه 
نمى شود زیرا محل عبور نسوج عصبى و بسیارى از غدد 
لنفاوى اســت و از طرفى شستشوى مجراى داخلى آن 

غیرممکن است.
پاى مرغ کلسیم دارد

مى گویند مصرف پاى مرغ غضروف هاى آسیب دیده را 
ترمیم مى کند و دارویى براى نرمى استخوان است. اگر 
چه پاى مرغ حاوى بخش هاى غضروفى است و سوپ 
آن حالت ژالتینى دارد ولى به عقیده برخى کارشناسان 
به دلیل آنکه ارزش پروتئینــى چندانى ندارد، نمى تواند 
عاملى براى ساخت غضروف ها به شمار آید و در ضمن 
براى هیچ گروه سنى به عنوان یک انتخاب خوب توصیه 
نشده است؛ چرا که چربى اشباع فراوانى دارد و براى افراد 

با اضافه وزن و مبتالیان به دیابت مضر است.
البته متخصصان تغذیه سوپ پاى مرغ را بهترین منبع 
کلسیم، فسفر، ویتامین هاى A و D عنوان کرده اند و 
براى کودکان مبتال به نرمى اســتخوان مفید مى دانند. 
آنان عقیده دارند اگر عصاره پاى مرغ با کمى پیاز پخته 

شود کلسیم آن جذب  پذیرتر خواهد شد.
دل و جگــر و ســنگدان 

ارزش غذایى دارد، اما...
احشایى چون دل، جگر و سنگدان 
مرغ پروتئین باکیفیتــى دارند و به 
دلیل آنکه منبع غنى آهن، روى، 
 B۱۲ و A سلنیوم، ویتامین هاى
هســتند، به روند خون سازى 
کمک مى کنند و براى رشــد 
قدى و بدنى کودك و نوجوان 

مفیدند.
میــزان آهن ســنگدان و دل 
مرغ تقریبًا با گوشت آن برابرى 
مى کند ولى بســیار پرچرب بوده 
و به و یژه سنگدان کلسترول زیادى 
دارد. چربــى آن از نوع اشــباع و میزان 
اســیدهاى چرب امگا 6 آن بیــش از امگا 3 
است. در نتیجه مصرف بیش از یک یا دو بار آن در 
ماه مى تواند باعث بروز التهابات بافتى در افراد مســتعد 
شود. به گفته متخصصان میزان کادمیوم، سرب و کروم 
سنگدان بیشتر از دل بوده و به هیچ عنوان نمى توان آن 
را جایگزین گوشت کرد. این را هم بدانید احشاى طیور 
براى مبتالیان به بیمارى هاى قلبى عروقى، چربى خون 

باال و نقرس محدودیت مصرف دارد.

یک متخصص طب سنتى درخصوص مضرات مصرف 
چاى اظهار کرد: مصرف هر گونــه مواد خوراکى اگر به 
اندازه کافى و معقول باشد نه تنها خطرى براى بدن ندارد 
بلکه مفید نیز است اما چنانچه همین ماده خوراکى بیشتر 
از حد معمول و نادرست مصرف شود، مضرات بسیارى 

براى بدن در پى دارد.
فرهاد صبرى بیان کرد: چاى ســیاه نیــز از این قاعده 

مستثنى نیست و مصرف بیش از حد آن آسیب هاى 
فراوانى به بدن وارد مى کند. این متخصص طب 

ســنتى تصریح کرد: اولین نقطه در بدن که 
مورد آســیب مصرف بیش از حد چاى قرار 
مى گیرد، میناى دندان اســت که به عنوان 
یکى از عوامل مهم در تیره شدن و پوسیدگى 

دندان به شمار مى رود.
صبــرى تصریح کــرد: در چاى ســیاه 

ماده اى به نام تئیــن وجود دارد که 
موجب افزایــش ضربان قلب 
مى شــود و مصرف بیش از حد 
آن براى افرادى که ضربان قلب 

آنها بیشتر از 80 است، توصیه نمى شود. وى بیان کرد: به 
دلیل وجود همین ماده در چاى و درصورت مصرف بیش 
از حد موجب تهییج اعصاب و بروز عصبانیت شده و در 

برخى خانم ها موجب بروز اضطراب مى شود.
این متخصص طب ســنتى گفت: از آنجا که چاى سیاه 
حاوى مقادیر زیادى کافئین و تئین است به افراد مبتال به 

زخم معده توصیه مى شود که مصرف آن را کاهش دهند 
و یا حداقل سه ساعت بعد از غذا چاى بنوشند. صبرى در 
همین رابطه مطرح کرد: این مسئله مهم است که چاى 
در چه ساعتى از روز مصرف شود و توصیه من این است 
که به علت خالى بودن معده افراد یک ساعت قبل از غذا 

از نوشیدن چاى پرهیز کنند.
وى با اشــاره به این موضوع که بالفاصلــه بعد از غذا 
نباید چاى مصرف شود، افزود: مصرف چاى بالفاصله 
پس از غذا به کاهش جذب اســید فولیــک، آهن و 
کلسیم در بدن منجر مى شــود و به مرور مشکالتى 
همچون پوکى اســتخوان در افراد را به دنبال خواهد 

متخصص طب سنتى اظهار کرد: داشت. این 
البته مصرف کم چاى ســیاه 
در طول روز به عملکرد بهتر 
کلیه و آرامش اعصاب کمک 
مى کند و ما ایرانــى ها باید یاد 
بگیریم که هر مــاده اى را به 
مقدار کم و به میزان تعیین 

شده مصرف کنیم.

 قره قروت حاوى ویتامین D است و سبب جذب کلسیم 
مى شــود و از ابتال به ســرطان روده بزرگ جلوگیرى 

مى کند.
 همچنین دســتگاه ایمنى بدن را تقویــت و از ابتال به 

بیمارى هاى عفونى و آنفلوآنزا جلوگیرى مى کند.
 کســانى که مشــکل الغرى دارند، براى چاق شدن 
مى توانند قره قروت مصرف کنند. این ماده غذایى کالرى 
باالیى دارد و سبب چاق شدن مى شود. همچنین دقت 

کنید که قره قروت حتماً کم نمک و بهداشتى باشد.

مطالعات جدید نشان مى دهد یائسگى موجب تسریع زوال فیزیکى در زنان مبتال به «آرتروز» مى شود.
شیوع بیمارى آرتروز در زنان سه برابر بیشتر از مردان است و زنان مبتال به این بیمارى، داراى زوال فیزیکى و 
ناتوانى شدیدترى هستند. آرتروز یک اختالل خودایمنى است که موجب بروز التهاب و درد در مفاصل مى شود.
تحقیقات نشان داده است که آرتروز در زنان عمدتًا ناشــى از زایمان و سایر تغییرات هورمونى و تولیدمثلى 
است. به عنوان مثال، محققان عنوان مى کنند زنان مبتال به یائسگى زودهنگام بیش از سایر زنان در معرض 

ابتال به آرتروز قرار دارند.

 بسیارى از افراد هنگام بلند شدن، چشمانشان تار مى شود و احساس سرگیجه دارند.
 سرگیجه علت هاى زیادى دارد که از شــایع ترین آن مى توان به کم خونى اشاره کرد. از راه هاى درمان کم 
خونى، استفاده از قرص آهن است؛ همچنین موادى مانند گوشت و جگر منبع خوبى براى جبران کم خونى 

است.
 افزون بر این، از دیگر علت هاى سرگیجه، مشکل فشارخون است که مى توان با حجامت آن را درمان کرد یا 

به دلیل اختالل در مایع گوش است که با مصرف پودر و روغن سداب در گوش درمان مى شود.

اگر سرماخورده هستید یا دچار آنفلوآنزا شده اید، خوردن کدوتنبل را فراموش نکنید.
 این ماده غذایى، به دلیل داشتن ویتامین C و E براى کسانى که به سرما خوردگى دچار هستند، بسیارمفید 

است.
 کدو تنبل مقادیر زیادى منیزیم دارد که عملکرد ماهیچه ها را حفظ و سیستم ایمنى بدن را تقویت مى کند. کدو 
تنبل تولید گلبول هاى سفید خون را افزایش مى دهد و این افزایش، سبب تقویت سیستم ایمنى بدن مى شود.

 همچنین باعث ایجاد مقاومت در برابر انواع مختلفى از عفونت ها مانند سرما، آنفلوآنزا و تب مى شود.

ارتباط یائسگى و تشدید عالیم آرتروز در زنانچگونه مى توان سرگیجه را درمان کرد؟کدوتنبل و فواید بى نظیر آن

چه قسمت هایى از مرغ نباید خورده شود؟

 ،B12 از هشت ویتامین B complex ویتامین
B2 ،B3 ،B5 ،B6 ،B9 وB1  تشکیل شده است 
که نقش بســزایى در حفظ و ارتقاى سالمتى افراد 
دارد، به طورى که این ویتامین، به ما کمک مى کند 
تا غذا راحت تر در بدنمان سوزانده و انرژى ما در طول 

روز تأمین شود.
مواد موجود در ویتامیــن B1 به بدن کمک مى کند 
تا سلول هاى سالم تولید شود و به دلیل محافظت از 
سیســتم ایمنى بدن، به عنوان یک آنتى اکسیدان 

شناخته مى شود.
ویتامین B3 یا «نیاسین» یکى از ویتامین هاى گروه 
B است و باعث افزایش سطح کلسترول هاى مفید 
بدن مى شــود و اگر مقدار مصرفى این ویتامین در 

رژیم غذایى روزانه بیشتر باشد، میزان کلسترول هاى 
مضر بدن کاهش پیدا مى کند.

ویتامین B5 نیــز تقریبًا در همه مــواد غذایى پیدا 
مى شــود و در تولید هورمون هاى مرتبط با استرس 
مؤثر است و این ویتامین از بروز قرمزى و لکه هاى 
پوســت که به مرور زمان ایجاد مى شود، جلوگیرى 

مى کند.
B9 در مواد غذایى غنى شده مثل نان یافت مى شود 
و از آلزایمر و افسردگى جلوگیرى مى کند و در تقویت 
حافظه مؤثر است و از نقص هاى مادرزادى جلوگیرى 
 B complex موجود در B12 مى کند. ویتامین
به همراه B9گلبول هاى قرمز خون را مى سازند و در 

درمان کم خونى مؤثر است.

با ویتامین B complex به جنگ کم خونى و 
آلزایمر بروید
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براى هیچ گروه سنى بهمىکند. اما موضوع موردهم بر روند رشــد تأثیر نامطلــوب مىگذارد وخوراکى اســت اما واقعیت ی و ى ور
شــور ما مصرف داروهاى 
ت خاصى نــدارد و نظارت 
، به دلیل هزینه زیاد، تهیه 
صادى نــدارد و به همین 
صنایع غذایى جگر را بدون 

ــه در طیور از 
ــود ولى 
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ا و 
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ف کننده 
معتقدند اگر 

هفته قبل از کشتار 
 چرا که کبد حیوان فرصت 
جمع یافته را خواهد داشت 
قبل از کشتار باشد، دارو در 

و ر ى وب یر ر رو بر م
موجب افزایش وزن مى شود. اما موضوع 

مهمتر آنکه از نظر علمى ثابت شده 
اســت داروهاى آنتى بیوتیکى، 

ت  ا فلــز

سنگین، سموم 

ور وع و ىبى رو یچ ى بر
نشده است؛ چرا که چربى
با اضافه وزن و مبتالیا
البته متخصصان تغذیه
کلسیم، فسفر، ویتامین
ن براى کودکان مبتال به
آنان عقیده دارند اگر عص
شود کلسی
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دارد. چر
اســیدهاى
است. در نتیجه مص
ماه مى تواند باعث بروز
شود. به گفته متخصصا

فواید قره قروت چیست؟ نوشیدن چاى در این مواقع خطرناك است!
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اه نیــز از این قاعده 

این متخصص طب ســنتى گفت: از آنجا که چاى سیاه 
حاوى مقادیر زیادى کافئین و تئین است به افراد مبتال به 

که به علت خالى بودن معد
از نوشیدن چاى پرهیز کنند
با اشــاره به این موض وى

حد آن آسیب هاى 
خصص طب 

ر بدن که 
چاى قرار 
به عنوان 
وسیدگى

ســیاه
ه 

نباید چاى مصرف شود، اف
پس از غذا به کاهش جذ
کلسیم در بدن منجر مى
همچون پوکى اســتخو

متخصداشت. این 
ا
د
ک
مى
بگ

عنصر «روى» به عنوان یــک ماده معدنى ضرورى، 
عملکردهاى مختلفى در بدن دارد که تقویت سیستم 

ایمنى و کمک به تقسیم سلولى از جمله آنهاست.
عالیم کمبود «روى» در بــدن کامًال عمومى و کلى 
هستند و به همین دلیل، این امکان وجود دارد که فرد 

به آنها توجه نداشته باشد.
در صورتى که با بیشتر یا تمامى عالیمى که در ادامه به 
آنها اشاره مى شود روبه رو هستید، الزم است با پزشک 

مشورت کنید:
کندى بهبود جراحت ها

کندى بهبود جراحت ها مى توانــد به کمبود «روى» 
مربوط باشد. نتایج بررسى ها نشان مى دهد که «روى» 
نقش مهمى در عملکردهاى طبیعى پوست از جمله 

بهبود بافت هاى آسیب دیده بازى مى کند. 
از دست دادن اشتها

از آنجایى که پایین بودن ســطح این مــاده معدنى، 
مى تواند بــه حالت تهوع منجر شــود و تا حدودى بر 
حس هایى همچون بویایى و چشــایى نیز تأثیرگذار 
است، از دست دادن اشتها از دیگر نشانه هاى کمبود 

«روى» است که باید مورد توجه قرار گیرد. 
ضعف دید

بدن براى انتقال ویتامین A از کبد به شبکیه چشم، به 
ماده معدنى «روى» نیاز دارد. این ماده به تولید مالنین 
و رنگدانه حفاظت کننده از چشــم ها کمک مى کند. 
مشکالتى همچون قدرت دید ضعیف و آب مروارید 

مى تواند به کمبود «روى» مرتبط باشد.
تأخیر در فرایند رشد

متخصصان علوم پزشکى در بررسى هاى خود بر نقش 
«روى» در رشد سلولى تأکید دارند. آنها معتقدند سطح 
ناکافى از این ماده معدنى به تأخیر در فرایند رشد منجر 

مى شود.
کم توجهى

کمبود شدید و خفیف ماده معدنى «روى» با مشکالت 
خلق و خو مرتبط است. احساس خستگى و زودرنجى 
از جمله عالیمى هستند که مى توانند از کمبود «روى» 
ناشى شوند. همچنین نتایج برخى از بررسى ها حاکى از 
آن است که کمبود این ماده معدنى در کودکان با خطر 

ابتال به اختالل کم توجهى و بیش فعالى مرتبط است.

5 نشانه کمبود «روى» در بدن
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ســبقت گیرید به واقعه اى که همگان را در برگیرد و یک یک شــما را از 
آن چاره نیســت، یعنى مرگ. مردم پیش روى شــمایند و به عیان مرگشان 
را مى بینید و مرگ از قفایتان شــما را مى خواند. سبکبار شوید تا برسید. 
آنان که پیش تر رفته اند، در انتظار از پس آمدگانند. از خدا بترسید، در 
حق بندگانش و بالدش، زیرا شما مسئول هستید حتى در برابر زمین ها و 

موال على (ع)ستوران. خدا را فرمان برید و سر از فرمان او برمتابید. 

شــهردارى دهق در نظــر دارد بر اســاس مجــوز شــماره ى 772 
شوراى محترم اسالمى شهر دهق کمپرسى بنز 1924 مدل 1394 با قیمت 
پایه 3/600/000/000 ریال را از طریق مزایده به فروش برساند براى کسب 
اطالعات بیشتر و شرکت در مزاید ه متقاضیان مى توانند تا ساعت 10 صبح روز 
سه شنبه مورخ 97/12/7 به شهردارى دهق مراجعه نمایند. سپرده شرکت 

در مزایده 180/000/000 ریال هزینه آگهى از برنده مزایده اخذ خواهد شد.
تلفن تماس: 42275111- 031

شهردارى کمشچه در نظر دارد باستناد مجوز شماره 36 مورخ 97/11/26 
شوراى اسالمى نسبت به واگذارى مقدار 20 هزار مترمربع زمین با کاربرى 
صنعتى جهت احداث مجتمع تولید نان به صورت اجاره به شرط تملیک 
اقدام نماید. متقاضیان مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت 
اسناد حداکثر تا تاریخ 97/12/16 به شهردارى مراجعه یا با شماره تلفن 

45480430 تماس حاصل نمایند.

پیرو انتشار آگهى مزایده عمومى مرحله اول شهردارى کامو و چوگان با موضوع فروش 5 پالك زمین واقع در 
شهر کامو و چوگان - همواریه، به اطالع مى رساند قطعه شماره 70 با کاربرى مسکونى به مساحت 300 مترمربع با 
قیمت پایه کارشناسى 690/000/000 ریال و قطعه شماره 71 با کاربرى مسکونى به مساحت 300 مترمربع با قیمت 

پایه کارشناسى 630/000/000 ریال به فروش مى رسد.

آگهى مزایده فروش کمپرسى بنز 1924 (نوبت  دوم)

آگهى فراخوان عمومى اصالحیه آگهى مزایده عمومى مرحله اول

سید رضا طباطبایى- شهردار دهق

محمدجواد  مالئى- سرپرست شهردارى کمشچه

محمد بهفرد - سرپرست شهردارى کامو و چوگان

نوبت اول
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«اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشــاورزى اصفهان با دارا 
بودن بیش از 3100 عضو بعد از اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و 
کشاورزى تهران بزرگ ترین و در عین حال مطرح ترین اتاق 
بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى کشور بوده و انتظار است 
اعضا در انتخابات دوره نهم اتــاق بازرگانى، صنایع، معادن و 
کشاورزى اصفهان در 11 اســفند ماه سال جارى حضورى 

گسترده و فعال داشته باشند.»
رئیس اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى اصفهان که 
به همراه رؤساى کمیسیون هاى مختلف به منظور تبیین و 
تشریح عملکرد و بیان فعالیت هاى انجام شده در دوره هشتم 
به میان خبرنگاران آمده بود با بیان این مطلب و البته محکوم 
کردن حمله تروریستى در سیستان و بلوچستان گفت: استان 
اصفهان بیشترین شهید و جانباز را در هشت سال دفاع مقدس 
به خود اختصاص داد و این نشــان مى دهد در حفظ مملکت 
نقش ارزنده اى ایفا کرده و ما به عنوان پارلمان بخش خصوصى 
امید داریم در جنگ اقتصادى هم بتوانیم نقش خود را به خوبى 

ایفا کنیم.
عبدالوهاب سهل آبادى با بیان اینکه در طول چهار سال گذشته 
اتفاقات بســیار خوبى در بخش هاى مختلف اتاق بازرگانى، 
صنایع، معادن و کشــاورزى اصفهان با همت همه اعضاى 
هیئت نمایندگان در کمیسیون هاى مختلف صورت پذیرفت، 
افزود: تشکیل شوراى توسعه پایدار، ایجاد مراکز رشد، رتبه اول 
آموزش اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشــاورزى اصفهان 
در چهار سال متوالى در بین اتاق هاى کشور، توجه خاص به 

جوانگرایى و... از جمله بخشى از اقدامات انجام شده است.
وى گفت: کمیســیون هاى اتاق بازرگانــى، صنایع، معادن 
و کشــاورزى اصفهان در زمینه هاى آب، قطار سریع الســیر 
اصفهان- تهران و فــرودگاه بین المللى پیشــنهاداتى را به 
مسئوالن انتقال دادند و پیگیرى کردند و تعهدات خود را در 
این راستا به انجام رساندند و جلوى برخى از اقدامات در زمینه 
آب زاینده رود که شاید به نفع استان نبود با راهنمایى اعضاى 

کمیسیون کشاورزى گرفته شد.
سهل آبادى ادامه داد: در پى پیگیرى هاى مستمر، کارگو باند 

فرودگاه اصفهان در حال ساخت است و با پروازهاى داخلى و 
خارجى هم هماهنگ شده و در چند روز آینده بارگیرى صورت 
مى گیرد و ما مصوبات بســیارى در اتــاق بازرگانى، صنایع، 
معادن و کشــاورزى همچون قانونمند شدن تولیدات، تهاتر 
طلب هاى کارفرمایان با دیون در دارایى و بیمه، مسائل ارزى 
و... داشتیم و برخى از اوقات هم کار بیشترى از ما برنیامد. این 
در حالى است که ما براى مذاکره در خصوص قطار سریع السیر 
اصفهان- تهران از معاون اول رئیس جمهور 20 دقیقه وقت 
مى خواستیم که تاکنون میسر نشده اســت. ولى با این حال 
بســیارى از پیگیرى هاى اتاق بازرگانى، صنایــع، معادن و 
کشاورزى اصفهان که برخى هم در سطح ملى بوده، به نتیجه 

رسیده است.
ســهل آبادى اظهار کرد: ما در جلسات مهم کشور حضورى 
فعال داشته و حتى براى برند شهرى هزینه کردیم و همه این 
فعالیت ها مرهون تالش همه همکاران در 11 کمیسیون اتاق 
بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى اصفهان بوده، که حدود 

800 نفر در این کمیسیون ها فعالیت مى کنند.
وى خاطرنشان کرد: اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى 

اصفهان، همت بزرگى براى ثبت برند ملى انجام داده است.
رئیس اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى اصفهان در 
ادامه افزود: کجاى ایران براى برند ملى هزینه مى کنند که ما 
بیشتر از چهار میلیارد تومان هزینه اعتبارى و تجربى اعضاى 

اتاق، پرداخت کردیم.
***

نایب رئیس اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى اصفهان 
که رئیس کمیسیون پایش هم هست گفت: قانونمند شدن 
مالیات بر تأمین اجتماعى براى فعاالن اقتصادى، توسعه کسب 
و کار اعضا و... از جمله بخشى از اقدامات بوده است و بدینسان 
توانستیم ارتقا در کیفیت رسیدگى براى پرداخت عادالنه مالیات 
داشته باشیم و در این زمینه همایش هاى زیادى هم برپا کردیم. 
این در حالى است که در دوره هشتم کمیته پایش ایجاد و در 
این راستا آیین نامه هاى بازنگرى، چارت سازمانى ایجاد و سند 

راهبردى براى اتاق براى اولین بار تهیه و رونمایى شد.

مصطفى رناسى افزود: براى توسعه کسب و کار، مرکز مبادالت 
پیمانکارى با همکارى یونیدو در اتاق بازرگانى، صنایع، معادن 
و کشاورزى اصفهان ایجاد شد که مجرى پیاده سازى آن براى 
کل کشور بوده و بازاریابى جهانى براى فعاالن آغاز شده است.

***
امیر کشانى، رئیس کمیسیون آموزش و شوراى عالى جوانان 
اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى اصفهان هم با بیان 
اینکه بیش از یکصد دوره آموزشى در ســال برگزار کردیم، 
توجه ویژه به جوانان، برگزارى دوره هاى آموزشــى و... را از 
اولویت ها برشمرد و گفت: کمیسیون آموزش اتاق بازرگانى، 
صنایع، معادن و کشاورزى اصفهان چهار سال متوالى رتبه اول 
آموزش در بین اتاق هاى بازرگانى کشور را با فاصله زیاد به خود 
اختصاص داد و اظهار امیدوارى کرد این کمیسیون در چهار 

سال آینده، در سطح جهانى مطرح باشد.
***

رئیس کمیســیون تجارت اتاق بازرگانــى، صنایع، معادن و 
کشاورزى اصفهان هم از رشــد 40 درصدى صادرات استان 
اصفهان در ســال جارى خبر داد و گفت: ما در اتاق بازرگانى، 

صنایع، معادن و کشاورزى اصفهان در این دوره برنامه هاى 
راهبردى در کمیسیون ها داشته و در این برنامه سه مرکز رشد 
صادرات، تجارت الکترونیک و برند را ایجاد کردیم تا فعالیت 

اعضا تقویت شود.
مسعود گلشیرازى با افتخار اعالم کرد: به همت اعضاى هیئت 
نمایندگان و کمیسیون تجارت اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و 
کشاورزى اصفهان، برند ملى در تهران با حضور 40 صاحب 
برند و وزیر صمت رونمایى و مقرر شد اولین مرکز رشد برند 
ملى در اتاق اصفهان فعالیت خود را شروع کند که نتیجه چهار 
سال فعالیت اعضاى کمیسیون تجارت بود و آن را مى توان از 

مهمترین دستاوردهاى دوره هشتم دانست.
***

رئیس کمیسیون کشاورزى، آب و محیط زیست اتاق بازرگانى، 
صنایع، معادن و کشــاورزى اصفهان نیز در جمع خبرنگاران 
گفت: بخش خصوصــى باید ریل گذارى مبتنــى بر دانش، 

تخصص و اولویت ها داشته باشد تا آیندگان آن را دنبال کنند.
حمیدرضا قلمکارى از ستاد نجات رودخانه زاینده رود از سراب 
تا پایاب خبر داد و افزود: مصوبات شوراى هماهنگى یکپارچه 

زاینده رود توانست از بارگذارى هاى اضافى جلوگیرى کند و ما 
امروز با پیگیرى هاى متعدد، توانستیم مصوبات هیئت وزیران 
در خصوص ستاد نجات زاینده  رود از سراب تا پایاب را بگیریم.

***
محسن پورسینا، رئیس کمیسیون تشکل هاى اتاق بازرگانى، 
صنایع، معادن و کشاورزى اصفهان نیز با بیان اینکه طى چهار 
سال گذشته اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى اصفهان 
در صورت لزوم در مواقع مختلف فریاد برآورده و مطالبات را بیان 
کرده است، گفت: این وظیفه رسانه هاست که این فریادها و 

مطالبات را با انعکاس به موقع، اطالع رسانى کنند.
وى اتاق بازرگانى را پارلمان بخش خصوصى خواند و افزود: 
اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى پارلمان و تکیه گاه 
بخش خصوصى اســت ولى در کشــور کوچک نگه داشته 

شده اند.
***

رئیس کمیسیون گردشگرى و برند شــهرى اتاق بازرگانى، 
صنایع، معادن و کشاورزى اصفهان هم، فعالیت براى ایجاد 
طرح جامع گردشگرى را از محورها برشمرد و گفت: در افق 
1404، میزان جذب گردشگر به کشور باید به 20 میلیون نفر 
و 25 میلیارد دالر در کشور برسد که سهم عمده آن با اصفهان 

است و در این راستا همه باید کمک کنند.
على کرباسى زاده از ایجاد مثلث طالیى گردشگرى بین سه 
استان اصفهان، فارس و یزد براى هدفمند و هماهنگ شدن 
گردشــگرى خبر داد و گفت: دو طرح مطالعاتى زیرساخت و 
چالش هاى گردشگرى اصفهان از سوى اتاق براى عملیاتى 
شدن طرح جامع گردشگرى به اجرا گذاشته شد که خروجى 
بسیار خوبى هم داشت. این در حالى است که ما ایجاد مثلث 
گردشگرى طبیعى را هم بین استان هاى اصفهان، کهگیلویه 
و بویر احمد و چهارمحال و بختیارى در برنامه داشته ایم تا در 

محور گردشگرى کار شود.
***

نایب رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و 
کشاورزى اصفهان هم با بیان اینکه در دوره هشتم، راه براى 

ورود جوانان به اتاق اصفهان مهیا شد به فعالیت هاى کمیسیون 
صنایع اشاره کرد.

مجتبى مالاحمدى افزود: براى اولین بار و به عنوان اولین اتاق 
بازرگانى در ایران، بحث تسهیل و افزایش نرخ ارز در سال 95 با 
برگزارى همایش در اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى 
اصفهان مطرح شــد و به فعاالن اقتصادى هشدار داده شد تا 
با توجه به رصد شــرایط، آنان برنامه ریزى هاى الزم را انجام 
دهند و خط تولید خود را به روز کنند. این در حالى بود که قصور 

اقتصاددانان افزایش ندادن نرخ ارز بود.
***

رئیس کمیسیون سرمایه گذارى اتاق بازرگانى، صنایع، معادن 
و کشاورزى اصفهان نیز در نشســت با خبرنگاران، یکى از 
دستاوردهاى اتاق اصفهان در دوره هشتم را فعالیت مستمر و 
شرکت در جلسات یونیدو در اروپا و چین در زمینه احیاى جاده 

ابریشم دانست.
قاســم على جبارى ایجاد پروازهاى بین المللى از اصفهان را 
از پیشنهادات این کمیسیون برشمرد و اضافه کرد: پیگیرى 
بازارهاى پول و ســرمایه، برگزارى کالس هاى آموزشى و 
آگاهى رسانى به جامعه و... از دیگر اقدامات در دوره هشتم بود.

***
رئیس کمیســیون اجتماعى و بانوان اتاق بازرگانى، صنایع، 
معادن و کشــاورزى اصفهان هم با قدردانى از کسانى که ده 
سال پیش اجازه مشارکت بانوان در فعالیت هاى اتاق بازرگانى، 
صنایع، معادن و کشــاورزى اصفهان را دادند، گفت: فعالیت 
کمیسیون بانوان اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى 
اصفهان بر اسناد باالدستى اســتوار است و از ابتداى فعالیت، 

توانمندسازى بانوان مدنظر قرار گرفت.
زهرا اخوان نســب اظهار کرد: بانوان عالوه بر تحصیالت، بر 
اساس تعریف سازمان یونسکو باید بر سواد رسانه اى، آموزش و 
پرورش، عاطفى، ارتباطى و سواد رایانه اى تسلط داشته باشند 
و در این راســتا برنامه هاى آموزش در چند حوزه تخصصى، 
مدیریتى و شخصى بانوان، استارتاپ و جلسات پرسش و پاسخ 

برگزار شد.

عملکرد اتاق بازرگانى اصفهان در هشتمین دوره
ساسان اکبرزاده


