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سپاهانى ها اولین ایرانى هایى بودند که السد را در قطر بردندتعامل شهردارى اصفهان با بانک جهانى «مصائب شیرین» نیکى کریمى براى فصل سرمابرخى مسئوالن ما توان اداره یک نانوایى را هم ندارند ورزشاستانفرهنگ جهان نما

کاهش 50 درصدى برداشت سیب از باغات سمیرم

کالهبردارى بزرگ یک زن در اصفهان
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صرافى هاى اصفهـــان 
همچنان نیمه تعطیل  

پرسپولیس نفس کشیــد!

بانک ها به وضعیت 
مؤسسات مالى 
دچار مى شوند؟ 5

محصوالت 
ساختمانى اصفهان 

به کانادا 
صادر مى شود

3

رئیس جهاد کشاورزى سمیرم ازکاهش50 درصدى برداشت سیب از 
باغات سمیرم خبر داد.

احمد تیمورى با اشاره به کاهش 50 درصدى برداشت سیب از 
باغات سمیرم گفت: برداشت سیب از 22هزار هکتار باغ هاى 
شهرستان سمیرم آغاز شد. وى با اشاره به اینکه این شهرستان

 بزرگ ترین قطب باغدارى استان است، گفت: برداشت
 سیب از 22هزار هکتار از باغ هاى سیب زرد...

بیست و یکمین نمایشگاه جامع صنعت ساختمان 
اصفهان با چیدن روبان مخصوص، تا امروز 14 
مهرماه از ساعت 16 تا 22 در پل شهرستان، آماده 

پذیرایى عالقه مندان و بازدیدکنندگان است.
به گفته مدیر نمایشــگاه هاى داخلى شــرکت 
نمایشگاه هاى بین المللى اســتان اصفهان، در 
بیست و یکمین نمایشگاه جامع صنعت ساختمان 

اصفهان 150 شرکت...
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ملت ایران با شکست دادن تحریم،  سیلى دیگرى به آمریکا خواهد زدملت ایران با شکست دادن تحریم،  سیلى دیگرى به آمریکا خواهد زد
رهبر معظم انقالب اسالمى در اجتماع عظیم بسیجیان در ورزشگاه  آزادى:رهبر معظم انقالب اسالمى در اجتماع عظیم بسیجیان در ورزشگاه  آزادى:

2

متهم با تأسیس یک شرکت تجارى، بیش از یک میلیون یورو تسهیالت ارزى از یک بانک دریافت کرده بود 

ناگفته هاى على ضیاء 

کًال شروع هاى ذوب آهن 
بد است!

هافبک ذوبى ها مى گوید: در چهار پنج سال حضورم در ذوب آهن 
شروع خوبى نداشتیم و اصوًال تا هفته هفتم و هشتم نتایج خوبى 

نگرفتیم اما پس از آن در جمع مدعیان قرار مى گرفتیم.
محمدرضا عباسى درباره قضاوت بازى هاى اخیر این تیم گفت: درباره 

داورى نمى دانم چه باید بگویم، همه در این هفته قضاوت ها...

شهردارى طرق  رود، در نظر دارد دو قطعه زمین به مساحت هاى 208/50 
و 212/50 مترمربع و با کاربرى مســکونى به نشانى شهر طرق رود- محله 
باغستان پایین- اول ورودى شهر طرق رود- جنب بلوار اصلى امام على (ع) 
را به قیمت پایه کارشناسى مجموع دو پالك 905/150/000 ریال از طریق 
مزایده عمومى موضوع ماده 13 آیین نامه مالى شــهردارى ها به فروش 

رساند.
شرایط شرکت در مزایده: 

1- واریز مبلغ 5٪مبلغ پایه کارشناسى به شماره حساب 104629754001 
ریال نزد بانک صادرات بنام شــهردارى طرق رود یا ضمانت نامه بانکى با 

اعتبار 3 ماه.
2- در صورت عدم انعقاد قرارداد و پرداخت مبلغ قرارداد توسط برندگان 
اول و دوم و سوم مزایده، سپرده هاى آنان به ترتیب به نفع شهردارى ضبط 

خواهد شد.
3- شهردارى در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار مى باشد.

4- دریافت فرم پیشنهاد قیمت و سایر اسناد مزایده از امور مالى شهردارى 
طرق رود الزامى مى باشد.

5- مهلت قبول پیشــنهادات تا پایان وقت ادارى روز دوشنبه مورخه 
1397/07/30 مى باشد.

6- هزینه کارشناسى و درج آگهى با برنده مزایده مى باشد.
7- جهت کسب اطالعات بیشتر با شــماره تلفن 54333420 داخلى 4 

تماس گرفته شود.

آگهى تجدید مزایده

جمشید اسماعیلى- شهردار طرق رود

نوبت اول

شهردارى ابریشــم به موجب بودجه مصوب عمرانى و مصوبه شماره 187 شوراى 
اسالمى شهر در نظر دارد نســبت به انجام عملیات توسعه پارك سالمت (خیابان 
شهید نعمتى) واقع در محله باغ ابریشم را با اعتبار بالغ بر 5/000/000/000 ریال از 
طریق آگهى مناقصه براساس فهرست بهاء ابنیه و تأسیسات برق و مکانیکى سال 
1397 اقدام نماید. لذا متقاضیان جهت کسب اطالع بیش تر و اخذ آگهى و مدارك 
مناقصه مى توانند تا روز یکشنبه مورخ 97/07/29 همه روزه به جز ایام تعطیل در 
وقت ادارى به واحد حراست شهردارى واقع در شهر ابریشم بلوار الغدیر بعد از پمپ 

بنزین مراجعه نمایند.
تلفن: 3- 37450001 

ضمنًا شهردارى در رد یا قبول پیشنهادات مختار بوده و هزینه هاى انتشار آگهى به 
عهده برنده مناقصه خواهد بود.

آگهى مناقصه نوبت اول

مهدى مختارى- شهردار ابریشم

چاپ اول
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نظر کى روش را نظر کى روش را 
تغییر دهیدتغییر دهید

3

هن 

م در ذوب آهن 
شتم نتایج خوبى 

فتیم.
 این تیم گفت: درباره 

قضاوت ها...
5

سپاه
 8000 میلیارد ریال 
کاالى احتکارشده 

را کشف کرد
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ضیاءناگفته هاى على ضیاء  یناگفتههاىعل ى ى

ب از

ن

3
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احمد حاتمى یــزد، مدیرعامل اســبق بانک صادرات و 
تجارت گفته اســت: در صورتى کــه بانک ها درآمدى 
داشته باشند، مى توانند سود ســپرده گذاران را افزایش 
دهند و مشکلى نیز براى سیستم بانکى به وجود نخواهد 
آمد و اگر این درآمد از بانک ها نقد و وصول شود مشکلى 
نخواهد بود و تورمى نیز ایجاد نخواهد شد نه براى بانک 
و نه براى مشترى. اما از آنجا که بانک ها نمى توانند این 
درآمد را داشته باشند پس افزایش نرخ سود بانکى در این 

شرایط توصیه نمى شود.
حاتمى یزد مى گوید: بانک ها در حال حاضر نمى توانند 
ســود ســپرده ها را بدهند و در صورتى که اقدام به این 

کار کنند متضرر خواهند شد، زیرا با پرداخت پول نقد به 
مشتریان خود باید این پول را از بانک مرکزى قرض کنند 
که آن هم با بهره هاى کالن همراه است و همان مشکلى 
که براى مؤسسات مالى غیرمجاز پیش آمد، این بار براى 

بانک ها پیش خواهد آمد.
این کارشناس بانکى معتقد است افزایش نرخ سود بانکى 
در شرایط کنونى نادرست بوده و تسهیالت گیرندگان از 
این بابت متضرر خواهند شد زیرا درآمد بانک ها در شرایط 
کنونى موهوم است و آنچه در شناسایى درآمد تسهیالت 
اعطایى به بانک ها تحمیل شده، تبعات جبران ناپذیرى 

را براى بانک ها به همراه دارد.

ناصرشــریفى، نماینده مردم بندرلنگه در مجلس شوراى 
اسالمى در نطق میان دستور خود گفت: وضعیت نابهنجار 
اقتصادى امروز که توان خریــد را از مردم گرفته و قیمت 
اجناس و کاال و خدمات را نه روزانه بلکه به صورت ساعتى 
باال برده نتیجه سوء مدیریت ها،  اتخاذ سیاست هاى غلط و 

بى نظمى اقتصادى است. 
وى افزود: آقــاى روحانــى! ترامپ، مدیــران ناالیق و 
ناکارآمدى هســتند که در سیســتم ادارى مثل خوره به 
جان مملکت و ملت افتاده اند و به مردم فشار وارد مى کنند 
و موجبات دلســردى و نگرانى مردم را فراهم مى آورند. 
ترامپ، آن دزدان نان سفره هاى مردم هستند که با رانت 

و رانت خوارى کمر مردم را خم کرده انــد و پدر خانواده را 
در مقابل دیدگان زن و فرزندانش شرمســار و اندوهگین 
مى سازند و در این شرایط حساس بازار و وضعیت اقتصادى 

به مردم رحم نمى کنند. 
شریفى خاطرنشان کرد: با کمال تأسف شاهد جلوس برخى 
از مدیران و مسئوالن در کرسى هاى مدیریت و مسئولیت 

هستیم که به وا... توانایى اداره یک نانوایى را هم ندارند. 
وى عنوان کرد: آ نچه مردم ما را افسرده و همچنین عصبانى 
و نگران مى کند تبعیض و بى عدالتى و رانت و فساد است و 
آنچه مردم ما را نگران  و مضطرب کرده برخورد نامناسب و 

دور  از شأن سیستم ادارى با آنهاست. 

بانک ها به وضعیت مؤسسات 
مالى دچار مى شوند؟

برخى مسئوالن ما توان 
اداره یک نانوایى را هم ندارند

ارکستر دولت 
   ایسنا| حجت االسـالم علیرضا سلیمى، نماینده 
مردم محالت در مجلس گفت: رئیس جمهور به عنوان 
رهبر ارکسـتر کابینه باید نوازندگانى را که خارج از نُت 
مى زنند و صداى ناهنجار تولید مى کننـد، کنار بگذارد 
و وزرایى را بـراى همکارى دعوت کنـد که هماهنگ 

مى نوازند.

مکانیسمى که از دست رفت
   انتخـاب | «وندى شـرمن»، معاون وزیـر خارجه 
پیشین آمریکا و عضو تیم مذاکره کننده در برجام با انتقاد 
از خروج دولت ترامـپ از پیمان مـودت 1955 با ایران، 
گفت: آمریکا مکانیسمى را از دست داد که خود پیش تر 
از آن استفاده کرده بود. اشـاره شرمن به شکایت آمریکا 
از ایران در سـال 1359 به دیوان بین المللى دادگسترى 
با استناد به همین پیمان در ماجراى سـفارت آمریکا در 

تهران بود.

آزادى خواهان اروپا ...
   آنا | رئیس اتحادیه اروپایى علما و تئولوگ هاى شیعه 
اروپا اظهار کرد: جریان هاى آزادى خواه در اروپا و جهان 
اسـالم نگرشـى مثبت به مقاومت ملت و نظام اسالمى 
ایران در مقابل استکبار دارند. دکتر رضا رمضانى گیالنى 
افزود: ملت هاى مسلمان اروپا مقاومت و مقابله ایران با 

زیاده خواهى هاى آمریکا را ضرورى مى دانند.

پیشدستى دولت
   انتخـاب | اخبـار رسـیده حکایـت از آن دارد کـه 
محمدعلى افشانى، شهردار فعلى تهران یا پیروز حناچى، 
معاون فعلى افشانى ممکن است به جاى  عباس آخوندى، 
به وزارت راه و شهرسازى منصوب شوند.  دولت روحانى 
نیز به این نتیجه رسـیده اسـت که آخوندى دیر یا زود با 
استیضاح نمایندگان برکنار خواهد شد.  از این رو احتمال 

دارد خود زودتر دست به کار شود و وى را کنار بگذارد. 

در محاصره دکل هاى ایران
   ایلنا | رئیس هیئت مدیره سـندیکاى صنعت برق 
گفت: یکـى از اهـداف پروژه تبـادل برق با روسـیه این 
اسـت که از پایلوت گرجسـتان و اوکراین بتوانیم برق را 
به اتحادیه اروپا صادر کنیم. ایـن پروژه ها به دلیل اینکه 
وابستگى منطقه را به شبکه برق کشور باال مى برد قدرت 

چانه زنى ما را در منطقه و دنیا باال مى برد.

قدرت نمایى 
   تسنیم | حسام الدین آشـنا در واکنش به اجتماع 
روز پنج شنبه بسـیجیان در حضور رهبر معظم انقالب، 
آن را قدرت نمایى ملى ایران در برابر براندازان دانست و 
نوشـت: «آزادى، امروز نه یک ورزشگاه که یک رزمگاه 
اسـت. حضور پرشـکوه زنان و مردان ایرانى از هر قوم و 
قبیله و از هر سن و طبقه، قدرت نمایى ملى ایران در برابر 
براندازان است. اجتماع عظیم آزادى پاسخ قاطع رهبرى 
و مردان و زنان بسیجى سراسر کشور به تهدید و تحریم 

آمریکاست.»

دومین پسر هم کشته شد
   ایسنا | روزنامه انگیسى «دیلى میل»، به نقل از «جبار 
المعمورى»، فرمانده نظامى عراقى خبرداد: پسـر کوچک 
«ابوبکر البغدادى»، سـرکرده گروه تروریستى داعش طى 

حمله هوایى روسیه در سوریه در مخفیگاه خود کشته شد. 

شوراى نگهبان ردش مى کند
   فـارس |  آیـت ا... موحـدى کرمانى، امـام جمعه 
موقت تهران با بیان اینکه پیوستن به «FATF» تبعات 
خطرناکی به دنبال دارد، گفت: مجلس باید هوشیار باشد و 
دقت کند و این را تصویب نکند، اگر هم تصویب کند من 

مطمئنم شوراي نگهبان آن را رد خواهد کرد.

خبرخوان
فعالً خداحافظ!

   مجله دوستان |  محسن چاوشى، خواننده 
پاپ با انتشار پســتى به طور موقت از خوانندگى 
خداحافظى کرد. چاوشــى علــت خداحافظى از 
خوانندگى را استراحت عنوان و اشاره کرده که آلبوم 

«ابراهیم» انرژى زیادى از او گرفته است.

ُمرده زنده شد
   خبــر آنالیــن | دختر جوانى که در مراســم 
ختم مادربزرگش دچار ایســت قلبى شده و مرده 
بود از سوى خانواده اش به اورژانس قدیمى ترین 
بیمارستان کشور در مسجدسلیمان اعزام شد که 
پس از ساعت ها تالش کادر درمانى بیمارستان امام 
خمینى(ره)صنعت نفت به زندگى برگشت. این در 
حالى بود که دستگاه مانیتورینگ اکوکاردیوگرافى 
بخش اورژانس این بیمارستان هیچگونه عالمت 
ضربــان قلبى را از او نشــان نمــى داد. «نرگس 
خورشیدى»، بیمار احیا شــده گفت: «در مراسم 
ختم مادربزرگم یک لحظه احساس کردم تنفسم 
غیرطبیعى شده و حالت عادى ندارم دیگر چیزى 
متوجه نشدم اما االن احساس مى کنم دوباره متولد 

شده ام.»

تعطیالت شرطى
   پانا |معاون رئیس  جمهورى و رئیس سازمان 
گردشگرى از موافقت نمایندگان و وزیر آموزش و 
پرورش با طرح تعطیالت زمستانى خبرداد و اعالم 
کرد که در صورت رفع مشکالت قانونى این طرح 

از امسال اجرایى خواهد شد.

روزنامه نگارى بى قدر
   ایسنا | على دهباشى، سردبیر مجله «بخارا» 
بیان کرد: ما نسبت به افغانســتان، پاکستان و... 
وضعیت خوبى در تیراژ مطبوعات نداریم. به نظر 
شما چند نفر از سردبیران مجالت و روزنامه هاى ما، 
روزنامه مى خوانند. در گذشته روزنامه هاى قدیمى 
بخش حوادث داشتند و نوع گزارش نویسى آنها یک 
فن محسوب مى شد. متأســفانه روزنامه نگارى و 
روزنامه نویسى در ایران بى قدر و منزلت شده است.

یارانه ها را دادیم
   باشگاه خبرنگاران جوان | انوشیروان 
محسنى بندپى، سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعى درباره اخبار منتشره در خصوص حذف 
یارانه متولدین سال 97 گفت: دولت یارانه  متولدین 
ســال 97 را حذف نکرده و یارانه متولدین ســال 
جارى تا پایان خرداد 97 پرداخت شده است. وى 
افزود: حدود 340 هزار نفر در ماه هاى تیر، مرداد و 
شهریور متولد شده اند که پرداخت یارانه آنها هم در 

حال بررسى است.

حتى یک مورد...
   میــزان | رئیس مرکز مدیریت بیمارى هاى 
واگیر وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکى 
گفت: خوشبختانه درتمام طول سال گذشته حتى 
یک مورد انسانى آنفلوآنزاى مرغى نداشتیم و این 
مسئله بخاطر اطالع رسانى و اقدامات به موقع در 

اطالع رسانى بود.

دانش آموزان را مى دزدند؟
   پانا |  رئیس اداره اطالع رسانى و روابط عمومى 
آموزش وپرورش فارس هرگونــه ربایش دانش 
آموزان در سرویس مدرسه در شیراز را تکذیب کرد. 
حمیدرضا شعبانى گفت: متأسفانه مطلبى بدون منبع 
در فضاى مجازى مبنى بر ربایش دانش آموزان در 
سرویس مدرسه اى در عفیف آباد شیراز منتشر شد 
که با بررسى هاى به عمل آمده و استعالم از مدارس 
و شرکت هاى حمل و نقل متولى سرویس مدرسه 

در شیراز خوشبختانه این خبر تکذیب شد.

حضرت آیت ا... خامنه اى، رهبر معظم انقالب اسالمى در 
اجتماع عظیم و پرشکوه بسیجیان در ورزشگاه یکصدهزار 
نفرى آزادى با تأکید بر اینکه جوانان، راه حل مشکالت کشور 
هستند، به ارائه تحلیلى از شرایط حساس کنونى پرداختند و 
افزودند: آمریکایى ها با عربده کشى، بیان سخنان سخیف و 
تصوراتى واهى درصدد تصویرسازى کامًال وارونه از قدرت 
خود و از اوضاع ایران هستند اما مجموعه عظیم جوانان میهن 
و ملت بزرگ ایران مى دانند که باید با ناکام گذاشتن آخرین 
حربه باقیمانده دشمن یعنى تحریم، سیلى دیگرى به آمریکا 

بزنند که ان شاءا... خواهند زد.
رهبر انقالب اسالمى با اشــاره به حماسه نورانى و پرشکوه 
حضرت زینب کبرى(س) و حضرت امام سجاد(ع) در جاودانه 
کردن واقعه عاشورا به در پیش بودن ایام اربعین حسینى اشاره 
و خاطرنشان کردند: حماسه بزرگ اربعین که با حضور ملت 
ایران، ملت عراق و مسلمانان دیگر کشورها هر سال تکرار 
مى شود پدیده فوق العاده مهمى است که به فضل الهى و در 

هنگام نیاز شدید دنیاى اسالم شکل گرفته است.
ایشان، عربده کشى هاى سران آمریکاى جهانخوار و استکبار، 
قدرت نمایى جوانان مؤمن و پیروزى هاى پى در پى آنان در 
میدان هاى مختلف و در عین حال مشــکالت اقتصادى و 
تنگى معیشــت بخش بزرگى از مردم و نیز حساس شدن و 
تالش و تکاپوى نخبگان براى ارائه راه حل هاى مشکالت را 

جهات مختلف شرایط حساس کشور خواندند.
حضرت آیت ا... خامنه اى «عظمت ایران، اقتدار جمهورى 
اســالمى و شکســت ناپذیرى ملت ایران» را سه واقعیت 
انکارناپذیر برشــمردند و افزودند: اینها رجزخوانى نیست، 
واقعیاتى است که دشــمنان آرزو مى کنند ملت ایران آنها 
را نداند یا مورد غفلت قــرار دهد تا درباره اوضاع کشــور و 

توانایى هاى خود، دچار گمان غلط شود.
حضرت آیت ا... خامنه اى در تشــریح بیشــتر این واقعیات 
سه گانه، عظمت ایران را امرى تاریخى دانستند و افزودند: 
به استثناى 200 ســال منتهى به پیروزى انقالب اسالمى 
(یعنى از اواسط دوران قاجار تا پایان پهلوى) ایران عزیز ما در 
عرصه هاى مختلف ســرآمد ملــت هاى مســلمان و در 

برهه هایى حتى سرآمد همه ملت ها بوده است.
رهبر انقالب اسالمى، نجات ایران از سلطه ظالمانه انگلیس 
و آمریکا را براى اثبات اقتدار جمهورى اسالمى کافى دانستند 
و افزودند: نجات کشور از شر حکومت استبدادى و سلطنتى 
موروثى، ایستادگى در مقابل همه توطئه هاى 40 سال اخیر 
و افزایش اعتبار و احترام ایــران در منطقه و جهان از دیگر 

نمودهاى اقتدار جمهورى اسالمى است.
ایشان همچنین یادآور شدند: نظام اسالمى در هشت سال 
جنگ تحمیلى در مقابل جبهه وسیع دشمنان پیروز شد و با 
حفظ تمامیت ارضى کشور، اولین بار در قرن هاى اخیر اجازه 
نداد مهاجمان بخشى از میهن عزیزمان را تجزیه کنند یا با 

تداوم حضور نظامى در ایران، ملت را تحقیر کنند.
حضرت آیت ا... خامنه اى، شکســت ناپذیرى ملت ایران را 
ناشى از برکت اسالم عزیز دانستند و افزودند: این شکست 
ناپذیرى را مى توان در پیــروزى این ملت بزرگ در انقالب 
اســالمى و دفاع مقدس و نیــز ایســتادگى در مقابل همه 
توطئه هاى 40 ســال اخیر مشــاهده کرد چرا که ملت در 
مواجهه با توطئــه ها و اقدامات مختلف دشــمن، هیچگاه 
احساس ضعف و خستگى نداشته و عقب نشینى نکرده است.
حضرت آیت ا... خامنه اى با تشــبیه عرصه نبرد سیاسى و 
اقتصادى با جنگ نظامى، «غرور» را آفت پیروزى در همه 
این عرصه ها خواندند و خاطرنشان کردند: مغرور شدن، ما را 
به بى عملى، بى ابتکارى و نداشتن طرح و نقشه مى کشاند و 

موجب پیروزى دشمن مى شود.
رهبر انقالب افزودند: هنوز در اوایل راه هستیم و باید با تالش 
و مجاهدت و راه بلدى، شــجاعت و تدبیر و استفاده صحیح 
از امکانات، مسیر پیشرفت را ادامه دهیم و به قله مورد نظر 
ملت و انقالب برسیم. ایشان بخش مهمى از سخنانشان را 
به تبیین نقش جوانان در تحوالت 40 سال اخیر اختصاص 
دادند و تأکید  کردنــد: جوانان عزیز بدانید که شــما نوك 
پیکان حرکت عظیم ملى هستید، شــما باید راه را باز کنید. 
پیران مجرب هم اگر خسته و بى حال و از کار افتاده نباشند، 
مى توانند شما را راهنمایى کنند اما موتور پیش برنده این قطار 

شما جوانان هستید.
رهبر انقالب با اشاره به پیشتازى و نقش تعیین کننده  جوانان 
در جهاد با طاغوت پیش از پیروزى انقالب، مقطع پیروزى، 
جهاد با تجزیه طلبان در سال هاى اول انقالب، ارائه خدمات 
فراوان به ملت در جهاد سازندگى، جهاد با تروریسم منافق 
و خائن در اوایل دهه 60، هشت سال جنگ تحمیلى، تالش 
براى ترمیم خرابى ها بعد از جنگ، جهاد فرهنگى در مقابل 
تهاجم فرهنگى دشمن در دهه 70  و جهاد علمى و جهش وار 
در آغاز دهه 80  افزودند: در سال هاى اخیر نیز جوانان در جهاد 
با تروریسم تکفیرى پیشــتاز بوده اند و امروز هم با احساس 

انگیزه و تکلیف و در جهادى فکرى و عملى و با هدف گشودن 
گره هاى اقتصادى، پیشنهادهاى پخته و کارگشا مى دهند.

رهبر انقالب اسالمى وجود ده ها هزار گروه جهادى جوان 
در سراسر کشــور و خدمات بى پایان آنها به ویژه به طبقات 
ضعیف را سرمایه اى عظیم دانســتند که آینده اى بهتر را 

مژده مى دهد.
حضرت آیت ا... خامنه اى جوانان را صاحب کشور خواندند و 
در نکته اى خاص افزودند: عده اى تصور مى کنند که من از 
انحرافات برخى جوانان مطلع نیستم اما اینگونه جوانان جزو 
ریزش ها هســتند که رویش ها بر آنان غلبه دارد و تمجید 
و تحســین من از جوانان، با اطالع کافى از اینگونه مسائل 

صورت مى گیرد.
حضرت آیت ا... خامنه اى با انتقاد از کسانى که نقش کامًال 
تعیین کننده جوانان را در حال و آینده کشور مورد توجه قرار 
نمى دهند، افزودند: اینگونه افراد مى خواهند جوانان را مشکل 
کشور وانمود کنند و یا آنها را به مشکل کشور تبدیل کنند اما 
اینجانب با اعتقاد تأکید مى کنم که جوانان راه حل کشورند 

نه مشکل کشور.
رهبر انقالب اسالمى با تأکید بر اینکه راه پیشرفت کشور باز 
است اما این راه همراه با موانع و فراز و نشیب هایى است که 
باید آنها را پشت سر گذاشت، گفتند: پیمودن مسیر پیشرفت 
و برداشتن موانع این مسیر شــرایطى دارد که گام اول آن، 
«درك و احساس وجود و حضور دشمن» است زیرا تا انسان 
حضور دشــمن را حس نکند، ســنگر و حفاظ و سالح الزم 

تهیه نمى کند.
حضرت آیت ا... خامنه اى افزودند: البته آن روشنفکر نماى 
راحت طلب و منافق و ریاکار که اساســًا دشمنِى آمریکا را 
انکار مى کند و براى دولت و ملت ایران، نســخه تسلیم در 
مقابل آمریکا  مى نویسد، اگر عامل آمریکا نباشد، مرد میداِن 

پیشرفت کشور نیست.
ایشان شرط دوم براى پیمودن مسیر پرفراز و نشیب پیشرفت 
را، «اعتماد به نفس و عزم بر ایستادگى» دانستند و خاطرنشان 
کردند: انسان هاى بى روحیه، ترسو، مأیوس، تنبل، فرصت 
طلب و خود کم بیــن، در این میدان اگر خــود مانعى براى 

دیگران نشوند، نمى توانند هیچ هنرى از خود نشان دهند.
رهبر انقالب اســالمى تأکید کردند: البته جوانان کشور چه 
در دوران نهضت اسالمى و چه در مقاطع مختلف 40 سال 
گذشته، به این بلّیه مبتال نبوده و همواره بدون تردید و ترس 

و بُزدلى، اعتماد به نفس و شجاعت داشته اند.
حضرت آیت ا... خامنه اى شرط سوم براى حرکت در مسیر 
پیشــرفت و فائق آمدن بر موانع را، «فهم درست از تهدید 
دشمن و شناخت صحیح از عرصه نبرد» برشمردند و تأکید 
کردند: اولین عرصه نبرد، «اسالم و ایمان اسالمى» است زیرا 
آمریکا از اسالم و انقالب اسالمى سیلى خورده است و انقالب 

دست آنها را که همه کاره کشور بودند، از ایران کوتاه کرد.
رهبر انقالب اسالمى خاطرنشان کردند: برخى افراد نِق زن 
مى گویند، از آمریکا بدگویى نشود تا با ایران دشمنى نکند در 
حالى که کینه آنها فقط از شعار مرگ بر آمریکاى ملت ایران 
نیست، بلکه آنها با اصل اسالم و انقالب اسالمى مخالفند زیرا 
از سربلند کردِن یک قدرت اسالمى بزرگ و انقالبى در منطقه 
به شــدت هراس دارند و بر همین اساس تالش مى کنند تا 

عناصر قدرت کشور را از بین ببرند.
حضرت آیت ا... خامنه اى با تأکید بر اینکه هدف اســتکبار، 
ضربه زدن به عناصر اقتدار ایران اســالمى اســت، گفتند: 
استقرار و ثبات اجتماعى، امنیت و وحدت ملى، پایبندى به 
اصول و مبانى انقالب ادامه حرکت پیشــرفت رو به توسعه 
علمى، گسترش و تعمیق فرهنگ انقالبى و اسالمى، پیشرفت 
دفاعى و موشکى و حضور در منطقه، عناصر اقتدار جمهورى 

اسالمى است و دشمنان به دنبال ضربه زدن به این عناصر 
قدرت هستند.

ایشــان «فهم صحیح واقعیت هاى ایران و جهان و گرفتار 
نشدن در تصویر ســازى هاى غلط» را یکى دیگر از شروط 
غلبه بر موانع پیشرفت برشمردند و افزودند: بدخواهان و کینه 
توزان ملت ایران، تالش دارند با استفاده از ابزارهاى رسانه 
اى به ویژه رسانه هاى نوپدید، تصویرسازى غلطى از ایران، 
منطقه و همچنین از خودشان، انجام دهند و افکار عمومى 

ایران را از واقعیات منحرف کنند.
رهبر انقالب اسالمى یکى از این تصویرسازى هاى غلط را، 
«القاى در موضع قدرت بودن آمریکا» دانستند و خاطرنشان 
کردند: با وجود قدرت سخت افزارى آمریکایى ها، واقعیت آن 
است که آنها در موضع قدرت نیستند زیرا عامل اصلى و تعیین 
کننده قدرت در تقابل هاى جهانــى، «قدرت نرم افزارى» 
به معناى منطق، استدالل و حرف نو اســت که آمریکا در 
این موارد به شدت ضعیف اســت و به دلیل فقدان منطق و 

استدالل، بر مبناى زورگویى سخن مى گوید.
حضرت آیت ا... خامنه اى با اشاره به مفتضح شدن «لیبرال 
دموکراســى» آمریکا و رواج انتقاد از آن در دنیا، افزودند: به 
همین دلیل است که آمریکا با وجود قدرت اتمى و تکنولوژى 
پیشرفته و توانایى هاى مالى فراوان، در بسیارى از مناطق، 
همچون عراق، سوریه، لبنان، پاکستان و افغانستان شکست 

خورد و شکست هاى دیگرى هم در انتظار آمریکاست.
رهبر انقالب اسالمى به تصویرسازى خدعه آمیز و غیرواقعى 
دشمنان از ایران اشاره کردند و گفتند: آنها تالش دارند با ارائه 
تصویرهاى غلط از ایران اسالمى، نظرات باطلشان را به افکار 

عمومى دنیا و ملت ایران، بباورانند.
ایشان با اشاره به وجود مشکالت اقتصادى در کشور افزودند: 
آمریکایى ها با تکیه بر این مشکالت، خیاالتى را در سِر کم 
مغز و بى تدبیرشان مى پرورانند. بر همین اساس اخیراً رئیس 
جمهور آمریکا به برخى سران اروپا گفته است اگر تا دو سه ماه 

صبر کنید کار جمهورى اسالمى ایران تمام است.
حضرت آیت ا... خامنه اى خاطرنشان کردند: این خیاالت، 
انسان را به یاد سخنان چهل سال قبل آمریکایى ها و نوکران 
آنها در داخل مى اندازد که به یکدیگر مژده سرنگونى شش 
ماهه جمهورى اسالمى را مى دادند اما اکنون چهار دهه از 

عمر نظام اسالمى گذشته است.
رهبر انقالب اسالمى، دلخوشى هاى رئیس جمهور بیچاره 
آمریکا را نتیجه نشناختن انقالب اســالمى و ملت ایران و 
روحیه ایمانى و انقالبى این ملت دانستند و تأکید کردند: این 
تحلیل غلط، موجب گمراهى آمریکایى ها در 40 سال گذشته، 
شده است که باید خداوند را به دلیل اینکه دشمنان ملت ایران 

را از نادانان و ابله ها قرار داده است، شکرگزار بود.
حضرت آیت ا... خامنه اى خاطرنشان کردند: البته ما مشکالت 
اقتصادى و عیوبى همچون «اقتصاد نفتى»، «ضعیف بودن 
فرهنگ صرفه جویى» و «اسراف» در جامعه داریم اما این 
موارد عیب واقعى نیستند، عیب واقعى «بن بست» است که 

البته در کشور بن بست وجود ندارد.
ایشان با تأکید بر اینکه عده اى در تالش براى القاى این تفکر 
به جوانان هســتند که هیچ راه حلى جز پناه بردن به دشمن 
وجود ندارد، گفتند: دشمن مى خواهد ملت ایران را به این جمع 
بندى برساند که در کشور بن بست است و هیچ راهى جز زانو 

زدن و تسلیم شدن در مقابل آمریکا وجود ندارد.
رهبر انقالب اســالمى افزودند: من صریحاً اعالم مى کنم، 
کســانى که در داخل، این فکِر مطلوب و محبوب دشمن را 
ترویج مى کنند، در حال انجام دادن بزرگ ترین خیانت در 

حق کشور و ملت هستند.
حضرت آیت ا... خامنه اى تأکید کردند: البته این اتفاق نخواهد 

افتاد و به حول و قوه الهى و با همراهى مردم و جوانان، تا جان 
و توان دارم نخواهم گذاشت چنین اتفاقى در کشور بیافتد.

ایشان با تأکید بر لزوم شناخت و ارائه تصویر و جایگاه واقعى 
کشور و ملت ایران گفتند: سیاســتمداران بزرگ و مغزهاى 
سیاسى سنجیده دنیا، ملت ایران را به دلیل 40 سال ایستادگى 
در مقابل فشارها و در عین حال پیشرفت و تبدیل شدن به یک 

قدرت تأثیرگذار، تحسین مى کنند.
رهبر انقالب اســالمى، ظرفیت هاى فــراوان جغرافیایى، 
اقلیمى، نیروى انسانى و منابع زیرزمینى و روزمینى در کشور را 
یکى دیگر از واقعیت هاى ایران برشمردند و افزودند: ما از این 
ظرفیت ها به درستى استفاده نکرده ایم و توصیه همیشگى 
من به مســئوالن این اســت که ظرفیت ها را شناسایى و 

استفاده کنید.
حضرت آیت ا... خامنه اى، جوانان مؤمن را ظرفیت بالفعل 
کشــور خواندند و گفتند: تصویر واقعى کشور همین جوانان 
مؤمنى هســتند که در صحنه هاى مختلف، توانایى هاى 

دفاعى، علمى، فرهنگى و اجتماعى خود را بروز داده اند.
ایشان در ادامه به موضوع تحریم هاى آمریکا اشاره کردند و 
افزودند: وضع تحریم ها به این معناست که دشمن هیچ راه 
دیگرى براى مقابله با نظام اسالمى به غیر از تحریم اقتصادى 
ندارد اما همین تحریم هاى اقتصادى نیز شکننده تر از اقتصاد 

ملى ماست.
رهبر انقالب اســالمى تأکید کردند: اقتصاد ملى کشور مى 
تواند تحریم را شکست دهد و به حول و قوه الهى، تحریم ها 
را شکست خواهیم داد و شکست تحریم به معناى شکست 
آمریکاست و آمریکا باید با این شکست، یک سیلى دیگر از 

ملت ایران بخورد.
حضرت آیت ا... خامنه اى مجموعه عظیم و مردمى بسیج 
در سراسر کشور را که به الگویى براى برخى ملت هاى دیگر 
تبدیل شده، یکى دیگر از واقعیات ایران اسالمى برشمردند و 
گفتند: بسیج مردمى یکى از نقاط برجسته تصویر واقعى کشور 
است که در مقابل تهدید دشمن نه تنها عقب نشینى نمى کند 
بلکه بر ایمانش افزوده مى شــود و به همین دلیل، دشمن و 

عوامل او، مخالفت زیادى با بسیج دارند.
ایشــان نقاط درخشان و برجســته اى همچون گروه هاى 
جهادى، بسیج سازندگى، اردوهاى راهیان نور، راهپیمایى ها، 
مراسم اعتکاف و عزادارى هاى حسینى را از دیگر واقعیات 
ایران برشمردند و تأکید کردند: براى شناخت صحیح ملت 

ایران باید به این موارد توجه شود.
رهبــر انقالب اســالمى در ایــن بخش از ســخنان خود 
دســتگاه هاى مسئول را موظف به مســاعدت و همکارى 
با فعالیت هاى بســیج، اردوهاى جهــادى و کاروان هاى 
راهیان نور دانستند. حضرت آیت ا... خامنه اى بخش پایانى 
سخنانشان را در اجتماع عظیم بسیجیان در ورزشگاه یکصد 

هزار نفرى آزادى به بیان چند نکته اختصاص دادند.
ایشان با اشــاره به تالش دشــمن براى اثرگذارى بر افکار 
عمومى با استفاده از ابزار رسانه گفتند: ابزار رسانه مهم است و 
اگر دست دشمن باشد، ابزار خطرناکى است که مى توان آن را 

به سالح شیمیایى در جنگ هاى نظامى تشبیه کرد.
رهبر انقالب اسالمى استفاده دشــمنان از رادیو، تلویزیون، 
اینترنت، شــبکه هاى اجتماعى و فضاى مجــازى را علیه 
افکار عمومى ملت خاطرنشــان کردند و خطاب به کسانى 
که مسئولیت بخش ارتباطات را بر عهده دارند، تأکید کردند: 
همچنانکه در جلسات حضورى هم تذکر داده شده است به 
این مسائل درست توجه کنید و با ایفاى جدى وظایف خود، 
ابزارى نشوید که دشمن راحت بتواند سالح شیمیایى خود را 

علیه مردم به کار گیرد.
«ضرورت وحدت، عزم راسخ و احساس قدرت» دومین نکته 

بخش پایانى سخنان رهبر انقالب بود.
ایشــان تأکید کردند: باید با حضــور قدرتمندانه ملت و به 
ویژه جوانان مؤمن در وسط میدان، هم جهتى و هم سخنى 
مسئوالن و همدلى مردم و مسئوالن، به دشمن پیام قدرت 
داد چرا که اگر دشمن در حرف و رفتار و منش زندگى مردم، 
خود را با مجموعه اى مقتدر روبه رو نبیند، گســتاخ و جرى 
مى شــود. حضرت آیت ا... خامنه اى قاطعانه تأکید کردند: 
واقعیات کشور نشان مى دهد ملت و نسل جوانش تصمیم 
گرفته دیگر تحقیر نشود، دنباله رو قدرت هاى بیگانه و دشمن 
نگردد و ایران عزیز را به اوج عزت و افتخار برساند که به فضل 

الهى، عزم و توانایى این کار را دارد.
رهبر انقالب اجتماع روز پنج شنبه در ورزشگاه یکصدهزار 
نفرى را یادآور اجتماع عظیم بســیجیان در اواســط دهه 
60 دانســتند و افزودنــد: آن اجتماع عظیم بــه حرکت و 
پیروزى هاى بزرگ براى کشور تبدیل شد و ان شاءا... شما 
جوانان عزیز هم در میدان هاى علمــى، فعالیت و تحرك 
اقتصادى، کارآفرینى، تالش فردى و اجتماعى، شبکه سازى 
اجتماعى و فرهنگى و نیز حرکت هاى الزم آتش به اختیار، 

موفق و پیروز خواهید شد.

رهبر معظم انقالب اسالمى در اجتماع عظیم بسیجیان در ورزشگاه آزادى:

ملت ایران با شکست دادن تحریم، سیلى دیگرى به آمریکا خواهد زد
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تولید ساالنه 140 هزار ُتن 
ورق گالوانیزه درکاشان

مدیرعامل فوالد امیرکبیر کاشان گفت: در حال حاضر 
این واحد ســاالنه 140 هزار تــن ورق گالوانیزه تولید

 مى کند.
عزیز قنواتى این میزان را 20 درصد تولید کشور دانست 
و افزود: از ابتداى امســال تاکنون 20 هزار تن صادرات
 داشته ایم و امیدواریم این رقم تا پایان سال به 50 درصد 

تولید این مجموعه برسد.

شناسایى45 دانش آموز مبتال 
به شپش در بویین میاندشت 

رئیس شبکه بهداشت و درمان بویین میاندشت گفت: 
45 دانش آموز مبتال به پدیکلوز در این منطقه شناسایى و 

مراحل درمان آنها انجام شد.
رضا کیخایى افــزود: به دنبــال گزارش مــواردى از 
پدیکلوزیس(شپش) در یکى از مدارس روستایى مقطع 
ابتدایى این شهرســتان، غربالگرى و بیماریابى در این 

مدرسه اجرا شد.
وى اضافه کرد: پس از شناســایى و ثبت دانش آموزان 
مبتال به پدیکلوز، مراحل درمان این دانش آموزان توسط 
واحد پیشگیرى و مبارزه با بیمارى هاى این شبکه آغاز 

شد.

تولید ساالنه 7500 ُتن 
گوشت قرمز توسط ایل قشقایى

رئیس امور عشــایر شهرستان ســمیرم گفت: عشایر 
قشــقایى اصفهان بیش از 25 درصد دام اســتان را در 
اختیار دارند و هرســاله درحدود 7500 تن گوشت قرمز 

تولید مى کنند.
على اکبر نادرى اظهار کرد: امسال با توجه به خشکسالى 
اخیر و کمبود آب و مناسب نبودن وضعیت قشالق، تنها 
30 درصد از عشایر کوچ کرده و تعدادى هم به باغات و 

مناطق میان بند رفته اند.

رفع تصرف 2900مترمربع 
زمین از دست متصرفان

2900 مترمربع زمین تصرف شــده در پناهگاه حیات 
وحش موته از دست متصرفان آزاد شد.

مدیر اداره حفاظت محیط زیســت گلپایگان گفت: با 
پیگیرى حفاظت محیط زیست و همکاري مراجع قضائی 
این شهرستان، این زمین ها رفع تصرف و آزادسازي شد.

قاسم حسومى افزود: تصرف زمین در پارك هاى ملى 
و پناهگاه هاى حیات وحش غیرقانونی است و محیط 

زیست با متخلفان برخورد جدي خواهد کرد.
آهوى ایرانى شاخص ترین جانورى است که در دشت 
موته زیست مى کند. قوچ و میش، کل و بز، پلنگ، گربه 
وحشی، کفتار، گرگ، شغال، روباه، گراز، انواع جوندگان، 
خزندگان، پرندگان از جمله کبک، تیهو، کوکر شکم سیاه، 
انواع چکچک، انواع چکاوك، شاهین، باالبان، دلیجه و 

کرکس از گونه هاي جانوري دیگر این منطقه است.

سپاه 8000 میلیارد ریال 
کاالى احتکارشده را کشف کرد 
رصدهاى دقیــق اطالعاتى ســربازان گمنام ســپاه 
صاحب الزمان (عج) منجر به کشــف بیش از 26 مورد 

احتکار اقالم اساسى در اصفهان شد.
در راستاى ســازماندهى بازار و کمک به دستگاه هاى 
نظارتى، سربازان گمنام سپاه استان اصفهان با رصدهاى 
دقیق اطالعاتى مقادیر زیادى کاالهاى اساسى احتکار 
شده را کشــف کردند. از جمله این کاالها مى توان به 
یخچال، کولرهاى گازى و آبى، لباسشــویى، بخارى، 
اجاق گاز، آبگرمکن، پکیج، لوازم یدکى خودرو شــامل 
الستیک و تسمه، موتورسیکلت، آهن آالت، دارو، مواد 
خوراکى شامل برنج، آب معدنى و روغن، پوشک بچه و ... 

به ارزش بیش از هشت هزار میلیارد ریال است.
این کشفیات در قالب 26 مورد توسط سربازان گمنام سپاه 
صاحب الزمان (عج) صــورت گرفت که پس از دریافت 
دستور قضائى و با هماهنگى دستگاه هاى مربوط از جمله 
ســازمان صنعت، معدن و تجارت، توقیف و مستندات 

پرونده هاى آن براى رسیدگى تحویل مقام قضائى شد.

خبر

رئیس ستاد اقامه نماز استان اصفهان گفت: آذرماه سال 
جارى بیست و هفتمین اجالس سراســرى اقامه نماز 
با عنوان شــیوه ها و مهارت هاى دعوت به نماز برگزار 

مى شود.
حجت االسالم ابراهیم رنجبر اظهار کرد: مجمع خیرین 
نماز در سطح استان تشکیل شده و در استاندارى به ثبت 
رسیده است و در این راستا شعبه  مجمع خیرین نماز نیز 
در شهرستان ها تشکیل شد. وى افزود: برنامه ستاد اقامه 
نماز، آموزشى و فرهنگى است که حاصل کار کارشناسان 
مجرب ســتاد اقامه نماز اســت و این برنامه ها پس از 
تدوین، به دبیران شوراى ســتاد اقامه نماز شهرستان ها 

ابالغ مى شود. رئیس ســتاد اقامه نماز استان اصفهان 
خاطرنشان کرد: آذرماه ســال جارى بیست و هفتمین 
اجالس سراســرى اقامه نماز در استان سمنان باعنوان 
«شیوه ها و مهارت هاى دعوت به نماز» برگزار مى شود 
و از 12 دستگاه ادارى استان تجلیل به عمل مى آید. وى 
از برگزارى اجالس نماز در سال جارى در شهرستان ها 
خبرداد و گفت: شــوراى اقامه نماز شهرســتان، وظیفه 
سیاستگذارى اقامه نماز در سطح شهرستان را برعهده 
دارد. وى تأکید کرد: نماز ستون اصلى دین است و اقامه 
نماز در سطح ادارات و جامعه باید ساماندهى شود؛ کمبود 

بودجه نباید مانع برگزارى نماز در سطح ادارات شود.

رئیس کانون کارگران بازنشســته اصفهان گفت: 296 
هزار نفر در استان و 120 هزار نفر در کالنشهر اصفهان 

جزو کارگران بازنشسته تأمین اجتماعى هستند.
حســن هاشــمى در رابطه با خدماتى که بازنشستگان 
دریافت مى کنند، گفت: پرداخت حقوق بازنشستگان و 
ارائه خدمات درمانى، از تکالیف اصلى ســازمان تأمین 
اجتماعى است. وى با اشــاره به اینکه در بخش خدمات 
درمانى نقض هاى متعددى وجــود دارد، افزود: خدمات 
درمانى کاملى ارائه نمى شود و بعد از سال ها پرداخت حق 
بیمه به ســازمان تأمین اجتماعى، بازنشستگان مجبور 
هستند به سوى بیمه هاى تکمیل درمان سوق پیدا کنند و 

هزینه درمان بپردازند.
هاشــمى بیان کرد: با توجه به شــرایط کنونى اقتصاد، 
شــرایط بدى براى قشــر کارگرخصوصًا بازنشسته به 
وجود آمده اســت و حقوقى که پرداخت مى شود، ناچیز 

و کم است.
وى با تأکید بر اینکه مشکالت اقتصادى فعلى با توجه به 
تورم حاکم بر جامعه بر تمام ارکان زندگى بازنشستگان 
اثر منفى گذاشته اســت، خاطرنشــان کرد: در بخش 
درمان افزایش قیمت دارو و خدمات درمانى، محدودیت 
داروهایى که سازمان باید پرداخت کند، بر معیشت زندگى 

بازنشستگان اثر بسیار نامطلوب گذاشته است. 

296هزار کارگر بازنشسته در 
اصفهان مستمرى مى گیرند

برگزارى اجالس سراسرى 
اقامه نماز در آذرماه سال جارى

نوســان و بى ثباتى نرخ ارز در بــازار اصفهان باعث 
شده است تا خرید و فروش چندانى در این کالنشهر 
صورت نگیرد و صرافى ها به حالت نیمه تعطیل در 

آیند.
بســیارى از صرافــى هــاى اصفهــان بــا بیان 
اینکــه هنــوز قیمت مشــخصى بــراى ارز وجود 
ندارد، عنــوان مى کنند که خریدار و فروشــنده اى 
نیز وجود ندارد و صرافى ها بــه حالت نیمه تعطیل 

درآمده است.
با این حال، تعداد معدودى از صرافى ها اعتقاد دارند 
که تعادل نسبى در بازار ایجاد شده و قیمت هایى را 
براى ارز اعالم کرده اند که از جمله آن 142 هزار ریال 
براى فروش و 135 هزار ریال براى خرید دالر است.

از طرفى اطالعیه اى در شبکه هاى اجتماعى منتشر 
شــده که بر اســاس آن کانون صرافان ایرانیان از 
صرافى ها خواسته اســت که خرید و فروش خود را 
روى کانال 100 هزار ریال بــر روى تابلوهاى خود 
ثبت کنند و در صورت خرید در این کانال مى توانند 

مبادرت به فروش کنند.
یکى از صرافان اصفهان با تأیید این اطالعیه گفت 
که وقتى فروشنده اى نیســت که دالر خود را به من 
به قیمت حدود 90 هزار ریال بفروشــد، من چگونه 

مى توانم 100 هزار ریال بفروشم.
به نظر مــى آید بیشــتر صرافــان منتظــر ابالغ 
سیاســت هاى جدید بانک مرکزى و دولت در این 

زمینه هستند تا قیمت ها به ثبات برسد.

پژوهشگران دانشگاه صنعتى اصفهان به کمک نوعى 
از باکترى ها، قراضه هاى بى مصرف را به نانوذرات 

سوپر پارامغناطیس تبدیل کردند.
پژوهشــگر این طــرح نانویى گفــت: در این طرح 
پژوهشــى، از روش زیســتى براى  تولید نانوذرات 
مغناطیسى اســتفاده شده که از ســرعت و بازدهى 

باالیى برخوردار است.
محمد رئوف حسینى این نانوذرات ها را قابل کاربرد 
در صنایع مختلف ازجمله صنایــع تولید تجهیزات 

ذخیره اطالعــات، حســگرها و همچنین مصارف 
پزشکى دانســت و افزود: دراین پژوهش، استفاده از 
ضایعات آهن به عنوان مواد اولیه و اســتفاده نکردن 
از مواد شــیمیایى گرانقیمت و آالینــده در فرایند 
زیستى ابداع شــده، این طرح نانویى  را از هر لحاظ 

مقرون به صرفه کرده است.
پژوهشگر دانشگاه صنعتى اصفهان افزود: مگنتیک 
به خودى خود داراى خاصیت فرومغناطیس اســت، 
اما زمانى که ابعاد ذرات آن کوچک شود و به سمت 
نانو میل کند، خواص سوپر پارامغناطیس آن نمایان 
مى شود و این خاصیت موجب مى شود تا المان هاى 
مغناطیسى ماده در کسرى از ثانیه در حضور میدان 
مغناطیســى خارجى جهتگیرى کرده و پس از قطع 
میدان خارجى، به همان ســرعت بــه حالت اولیه 

بازگردد.
حسینى گفت: در این طرح نانویى، ابعاد ذرات سنتز 
شــده ازطریق عوامل فعال سطحى ســبز کنترل 
مى شــود که با باکترى هاى تجزیه کننده اوره تولید 

مى شود. 

تابستان امسال یک میلیون و 600 هزار مسافر از طریق 
پایانه هاى مســافربرى  پنج گانه شهردارى اصفهان 

جابه جا شدند. 
مدیر عامل سازمان پایانه هاى مسافربرى شهردارى 
اصفهان گفت: این تعداد مسافر، با استفاد از 125هزار 
دســتگاه ســرویس شــامل اتوبوس، مینى بوس و

تاکسى هاى برون شهرى از پایانه هاى پنج گانه شهر 
به نقاط مختلف کشور  جا به جا شدند. عباس محبوبى 
افزود: پایانه کاوه شهر اصفهان همه روزه به 120 نقطه 
کشور و پایانه مســافربرى صفه، سرویس دهى  به 60 

نقطه کشور خدمات جابه جایى مسافر  ارائه مى دهد. وى 
گفت: همچنین تابستان امسال 5000 مسافر در دو هتل

 پایانه هاى کاوه و صفه  اسکان داده شدند. مدیر عامل 
سازمان پایانه هاى مسافربرى شــهردارى اصفهان 
افزود: رنگ آمیزى معابر، جداول ، نرده ها و دیواره هاى 
محوطه پایانه ها،  کاشــت گل هــاى فصلى و هرس

درخت ها و درختچه ها در فضاى سبز پایانه ها،  تکمیل 
روشنایى ورود و خروج ایســتگاهاى قطار شهرى در 
پایانــه کاوه از جمله طرح هاى بازســازى پایانه ها در 

تابستان است.

رئیس جهاد کشاورزى ســمیرم ازکاهش50 درصدى 
برداشت سیب از باغات سمیرم خبر داد.

احمد تیمورى با اشــاره به کاهش 50 درصدى برداشت 
سیب از باغات ســمیرم گفت: برداشت سیب از 22هزار 

هکتار باغ هاى شهرستان سمیرم آغاز شد.
وى با اشــاره به اینکه این شهرســتان بــزرگ ترین 
قطب باغدارى اســتان اســت، گفت: برداشت سیب از 
22هــزار هکتــار از باغ هــاى ســیب زرد و قرمز این

 شهرستان از ابتداى مهر آغاز شــده و به مدت یک ماه 
ادامه دارد.

تیمورى پیش بینى کرد: امســال110هزار تن ســیب 
درختى از باغ هاى این شهرستان برداشت شود.

وى ارقام سیب برداشت شده سمیرم را سیب رد، گلدن 
و گالب پاییزه بیان کرد و گفت: بخشى از این محصول 
براى مصرف به میدان هاى میوه، بخشــى براى بسته 
بندى و نگهدارى در ســردخانه ها و بخشــى نیز براى 
صادرات به کشــورهاى حاشــیه خلیج فارس ارســال 

مى شود.
رئیس جهاد کشاورزى ســمیرم با بیان اینکه تولید این 
محصول نســبت به ســال هاى قبل کاهــش بیش از 
50درصدى داشته، افزود: خشکســالى و خشک شدن 
باغ ها، ســرمازدگى و عدم تلقیح، عامل اصلى کاهش 

محصول سیب شهرستان سمیرم است.

کاهش 50 درصدى برداشت سیب 
از باغات سمیرم

صرافى هاى اصفهان، همچنان نیمه تعطیل  

تولید نانوذرات سوپر پارامغناطیس 
در دانشگاه صنعتى

جابه جایى یک میلیون و 600 هزار مسافر
 از پایانه هاى اصفهان

شــهردار اصفهان گفــت: شــهردارى اصفهان با 
سازمان ها و نهادهاى بین المللى از جمله بانک جهانى 
مذاکراتى انجام داده تا بتواند از تجربیات و دانش آنها 

براى رفع مشکالت زیست محیطى استفاده کند.
قدرت ا... نوروزى اظهار کرد: موضوع آلودگى هواى 
اصفهان از اهمیت زیــادى برخوردار اســت، از این 
رو شــهردارى اصفهان ســعى دارد با به کارگیرى 
راهکارهاى اساسى، محیط امن و سالم براى زندگى 

همراه با آرامش و آسایش شهروندان فراهم سازد.
وى افزود: موضوعى که مــى تواند اصفهان را تهدید 
کند، آالیندگى هاى جوى و صوتى است که تاکنون ما 
توانستیم با تمام ادارات و سازمان هاى داخل استان و 

تهران ارتباطات تعاملى خوبى برقرار کنیم و از حجم 
آالیندگى ها بکاهیم.

شهردار اصفهان خاطرنشــان کرد: از جمله اقدامات 

مهم شهردارى اصفهان براى کاهش سطح آلودگى ها، 
توسعه شــبکه معابر عمومى، توســعه حمل و نقل 
عمومى، تقویت مترو، توصیه به مردم براى اســتفاده 
کمتر از وسایل نقلیه شخصى، فیلترینگ کارخانجات 
اطراف اصفهان و رعایت مســائل زیســت محیطى 

بوده است.
وى ادامه داد: در این باره توانســتیم با ســازمان ها و 
نهادهاى بین المللى از جمله بانک جهانى مذاکراتى 
انجام دهیم تا بتوانیــم از تجربیات و دانش آنها براى 
رفع مشکالت زیست محیطى کمک بگیریم چرا که 
بر این باور هستیم آنها مى توانند در زمینه هاى فنى، 

علمى و مطالعاتى کمک کنند.

تعامل شهردارى اصفهان با بانک جهانى 

بیســت و یکمین نمایشــگاه جامع صنعت ساختمان 
اصفهان با چیدن روبان مخصوص، تا امروز 14 مهرماه 
از ســاعت 16 تا 22 در پل شهرســتان، آماده پذیرایى 

عالقه مندان و بازدیدکنندگان است.
به گفته مدیر نمایشگاه هاى داخلى شرکت نمایشگاه هاى 
بین المللى استان اصفهان، در بیست و یکمین نمایشگاه 
جامع صنعت ساختمان اصفهان 150 شرکت از ده استان 
و نمایندگان چین و ترکیه حضور دارند و در این نمایشگاه 
شــرایطى فراهم آمده تا فعــاالن عرصه هاى مرتبط با 
صنعت ساختمان به معرفى محصوالت و تولیدات خود در 

فضایى بالغ بر 9000 مترمربع بپردازند.
مجید نایب زاده افزود: نمایشگاه بین المللى جامع صنعت 
ســاختمان اصفهان که جایگاه خود را به عنوان یکى از 
مهمترین نمایشگاه هاى حوزه صنعت ساختمان کشور 
تثبیت کرده در طول بیســت و یــک دوره برگزارى به 
محلى براى عرصه توانمندى ها و ارائه آخرین دستاوردها 
و ایده هاى نوین در صنعت ساختمان تبدیل شده است و 
بسیارى از کارشناسان و فعاالن این حوزه، دانشجویان و 

عالقه مندان به صنعت ساختمان در آن 
حضور دارند.

وى با بیــان اینکه 
نمایشــگاه امسال 

بخش هاى مختلفى را 
در خود جاى داده و 

مخاطبان 

و عالقه مندان خاص خود را دارد، گفت: این نمایشگاه 
از قدیمى ترین نمایشگاه هاى استان اصفهان است که 
اولین دوره آن در ســال 76 برپا شد و هر سال در تقویم 

نمایشگاه بوده و برگزار شده است.
نایب زاده گفت: این نمایشگاه طى سال هاى اخیر نیازمند 
ارائه برنامه جامع به منظور خروج از رکود بوده و نگاهى 
گذرا به گردش اقتصاد کشور بیانگر این نکته است که 
پس از درآمدهاى نفتى و صنایع وابسته به آن، بیشترین 
سهم از تولید ناخالص ملى در اختیار صنعت ساختمان و 

زیرشاخه هاى آن است.
***

مدیرعامل ســازمان همیارى شــهردارى هاى استان 
اصفهان هم در جمع خبرنگاران گفت: صنعت ساختمان 
و مصالح ساختمانى و اجرا، مى تواند 150 شغل مرتبط با 

ساخت و ساز را فراهم سازد.
ســعادت بهرامى اظهار کرد: امروز به دلیل اختصاص 
بودجه اندك عمرانى، ما در چرخه صنعت ساخت و ساز، 

اشتغال زیادى را از دست مى دهیم.
وى نوســانات قیمت ارز را موجب عــدم نگاه صادرات 
زیرســاختى خواند و گفــت: برپایى اینگونه 
نمایشگاه ها، عالوه بر ارائه محصوالت، 
موجب انتقال دانش خواهد بود و به 
نظر مى رسد ما مسئوالن باید 
به فکر جایگزینى براى 

نفت باشیم.
***

عضو خانه صنعــت، معدن و تجارت 
اســتان اصفهان هم از ارتبــاط خانه 
صنعت، معدن و تجارت استان با دانشگاه 
خبــر داد و گفت: صنعت و 

دانشگاه با شناســایى نیازها و بر مبناى آن، تولید را در 
برنامه دارند.

رضا چینى بــا بیان اینکــه مبحث 19 ســاختمان در 
محصوالت ارائه شده در این نمایشگاه اجرایى شده است، 
افزود: محصوالت تولید شــده کامًال استاندارد هستند 
و ما امکان صــادرات به کل جهــان را داریم. وى ادامه 
داد: نمایشگاه صنعت ســاختمان در تهران و اصفهان، 
بى نظیرترین نمایشگاه در جهان اســت و پراکندگى و 

گستردگى آن در هیچ جاى جهان نیست.
چینى اظهار کرد: هدف ما از برپایى اینگونه نمایشگاه ها، 
اخذ ایده از مهندســان و ارتباط با تولیدکنندگان است و 
دانشجویان نیز مى توانند در بازدید از نمایشگاه، متریال ها 

را بررسى کنند.
وى افزود: درصدد هســتیم تا محصوالت ســاختمانى 
اصفهان را به کانــادا صادر کنیم و امــروز صادرات به 

کشورهاى همجوار همچون عراق انجام مى شود.
***

معاون معمارى و شهرسازى شــهردارى اصفهان هم 
گفت: این نمایشگاه به منظور رونق براى ساخت و سازها 

و صنعت ساختمان سازى است.
ســید احمد حســینى نیا بیان کرد : امروز باید به مقوله 
نما در منظر شــهرى دقت کرد و در اصفهان که داراى 
معمارى قدیمى تحت عنوان مکتب اصفهان است، در 
به کارگیرى مصالح مرتبط با اقلیم اصفهان دقت شود. 
البته در کنار آن فناورى هاى نوین در نماسازى هم باید 

مدنظر باشد.
وى گفت: در معمارى، نگاه با تفکر خالقانه و به کارگیرى 
مصالح معمارى اصیــل باید همراه باشــد و برگزارى 
اینگونه نمایشــگاه ها بــه معماران، طراحــان و حتى
 دانشجویان معمارى کمک مى کند تا با مصالح متنوع، 
به روز و تکنولوژى هاى جدید آشنا شوند و آنها را به کار 

گیرند.

محصوالت ساختمانى اصفهان به کانادا صادر مى شود
ساسان اکبرزاده
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«سیلوستر استالونه»، هنرپیشه، کارگردان، نویسنده و تهیه کننده قدیمى سینماى 
هالیوود، با انتشار دو تصویر جدید از فیلم «رمبو 5»، از آغاز مراحل تولید و ساخت 

قسمت پنجم این مجموعه محبوب خبر داد.

استالونه در ســال 2015 بار دیگر نقش شــخصیت محبوب «راکى بالبوآ» را در 
فیلم تحسین شده «کرید» ایفا کرد و در قســمت دوم این فیلم نیز حضور داشته 
است و چندى دیگر این فیلم اکران خود را روى پرده سینما آغاز خواهد کرد. حال 
پس از فراغت از بازى در فیلم «کرید 2»، این بازیگر محبوب در حال آماده شدن 
براى نقش آفرینى در قسمت پنجم از مجموعه «رمبو» است و بار دیگر وى را در 
نقش این شخصیت دوست داشــتنى دنیاى فیلم هاى اکشن خواهیم دید. وى با 
انتشار تصاویرى جدید از خودش در صفحه اینســتاگرام، خبر از آغاز تولید فیلم 

جدیدش داد.
در تصاویر جدید «جان رمبو» را مى بینیم که لباس کابویى بر تن دارد و در یکى از 
تصاویر سوار بر اسبى است که این تیپ «جان رمبو» متفاوت با فیلم هاى پیشین 

این مجموعه است.
شرکت «الینزگیت» وظیفه انتشــار فیلم «رمبو5» را بر عهده خواهد داشت. 
فیلمبردارى این فیلم در مکان هایى چون شــهر لندن، کشــور بلغارســتان و 
همچنین جزایر قنارى انجام مى شود. طبق خالصه داستان فیلم، «جان رمبو» 
بیشتر زمان خود را به مزرعه دارى سپرى مى کند اما زمانى که کارتل هاى مواد 
مخدر مکزیک دختر یکى از دوســتانش را مى دزدند، به دنبال آنها به کشور 

مکزیک مى رود و حال «جان رمبــو» باید با یکى از قدرتمندترین کارتل هاى 
مواد مخدر دنیاى روبه رو شود و با آن مبارزه کند. گویا باز هم «جان رمبو» از 
همان متدهاى قدیمى اش استفاده خواهد کرد و باید منتظر فیلمى خونین و 

خشن باشیم.
اولین قسمت فیلم  «رمبو» با نام «اولین خون» در سال 1982 روى پرده  سینما رفت 
و موفق شد بیش از 125میلیون دالر در سراسر جهان فروش کند. پس از موفقیت 
این فیلم، دو دنباله دیگر به ترتیب در ســال هاى 1985 و 1989 اکران شدند که 
فیلم «رمبو: اولین خون قسمت دوم» موفق شد بیش از 300 میلیون دالر و «فیلم 
رمبو 3» بیش از 189 میلیون دالر در سراســر جهان فروش کند. در سال 2008، 

فیلم «رمبو» اکران شــد که تنها کمى بیش از 113 میلیون دالر در سراسر جهان 
فروش کرد. هنــوز تاریخ دقیقى 

براى اکران فیلم «رمبو 5» 
اعالم نشده است و تنها 
مى دانیم ایــن فیلم در 
سال 2019 روى پرده 

سینما خواهد رفت.

نخستین تصاویر از «رمبو 5» منتشر شد

سیلوستر استالونه، هنوز  زنده است

کارتون قدیمى «بارباپاپــا» که دهــه 60 از تلویزیون 
پخش شده، این بار از شــبکه پویا به روى آنتن مى رود. 
«بارباپاپا» که به تازگى در جدول پخش شبکه پویا قرار 
گرفته کارتونى قدیمى است که بیشتر دهه شصتى ها از 
آن خاطره دارند و حتى پاکن هایى شــبیه آن نیز در بازار 

موجود بود. 
این شخصیت که هیچکدام از بچه ها نمى توانستند نامى 
براى آن انتخاب کنند و نمى دانســتند که دقیقًا چیست، 
همسرى به اسم «بارباماما» و هفت فرزند به نام هاى «باربا 
براوو»، «باربابیو»، «باربابل»، «باربابرایت»، «باربا الال»، 
«باربازوو» و «باربالیب» داشت که از جمله ویژگى هاى 
آنها این بود که هر وقت مى خواستند مى توانستند تغییر 
شــکل دهند و سخت ترین مشــکالت را با گفتن جمله 

معروف راوى «حاال بارباپاپا عوض مى شه» حل کنند. 
اما خیلى ها با اینکه از دنیــاى کودکى فاصله گرفته اند و 
دیگر به میانسالى نزدیک مى شــوند، هنوز نمى دانند که 

«بارباپاپا» چه بود و جز همــان حجم هاى رنگى چیزى 
از آن به خاطر ندارند. در حالى کــه  «بارباپاپا» یک لغت 
فرانسوى به معناى پشمک است که باز هم این خوراکى 
شیرین و رنگارنگ را دهه شصتى ها خیلى خوب به خاطر 

دارند.
کارتون «بارباپاپا» در واقع اقتباسى از یک کتاب تصویرى 
کودکان به همین نام بود که در دهه 70 میالدى منتشر 

شد. «آنت تایسون» و «تالوس تایلور» زوج فرانسوى-
آمریکایى ساکن پاریس که در سال 93 درگذشتند، آن را 
نوشته و طراحى کرده بودند. کتاب «بارباپاپا» اول به زبان 
فرانسوى نوشته و بعدها به 30 زبان دیگر دنیا ترجمه شد 

و مورد استقبال قرار گرفت.
ایده «بارباپاپا» یک روز در بــاغ لوکزامبورگ به ذهن 
خالقشان رسید. زوج نویسنده در پارك قدم مى زدند که 
تالوس تایلور صداى بچه اى را شنیده که از خانواده اش 
چیزى مى خواهد شبیه به: «با با با با». او که فرانسه بلد 
نبوده از آنــت معناى کلمه را مى پرســد و آنت توضیح 
مى دهد که کودك در واقع «بــارب ا پاپا» مى خواهد 
که به معناى پشمک است. کمى بعد در رستوران زوج 
خالق نشســته بودند و روى دســتمال ها عکس یک 
موجود صورتى رنگ و گرد شــبیه پشمک را مى کشند 
که اســمش «بارباپاپا» بود که یک خانواده دوســت 

داشتنى داشت. 

رضا داودنژاد با بیان اینکه موافق با به نمایش گذاشــتن 
زندگى شخصى خود در فضاى مجازى نیست، مى گوید 
که در حال حاضر فضاى مجازى در وضعیت خوبى به سر 

نمى برد و فضایى مسموم احساس مى شود.
بازیگر سریال هاى «پشــت کنکورى ها» و «زندگى به 
شــرط خنده» درباره اینکه چهره هاى مشهور درباره هر 
مطلبى در فضاى مجازى اظهار نظر مى کنند، بیان کرد: 
من نمى توانم بگویم کامًال موافق یا مخالف این مسئله 
هســتم. بعضى ها درباره هر موضوعى نظر مى دهند که 
گاهى زننده است و انگار مقام باالیى دارند؛ البته تعدادى 
از چهره ها نیــز در صفحه خود پیامــى مى گذارند و نظر 
خود را اعالم مى کنند که براى من جذاب اســت؛ براى 
مثال مهراب قاســم خانى، مهدى ژوله و حمید فرخ نژاد 
پیام هایى مى گذارند که من دوست دارم اما نمى دانم تأثیر 
این نوشته ها در مردم چگونه است. برخى هم به صورت 

فکاهى نظرات خود را مى گویند.
او با اشاره به مسئولیت اجتماعى چهره ها در قبال مردم 
گفت: به هر حال بــراى چهره هاى مشــهور در برخى 

مقاطع مسئولیت اجتماعى قائل مى شوند و نظرات آنها 
را مى پرسند؛ براى مثال زمان انتخابات دوست دارند نظر 
افراد شناخته شده تر معلوم شود و فکر مى کنند این افراد 
تأثیر دارند. اما دو سالى که مى گذرد این نظرات را مزاحم 

مى دانند.
داودنژاد با بیان اینکه براى مســئوالن همواره حمایت 
ســلبریتى ها جذاب بوده اســت، اضافه کرد: برخى از 
چهره ها هم که حمایت مى کنند اما در ادامه انتظاراتشان 
برآورده نمى شود. آنها یکسرى فالوور هم دارند که منتقد 
آنها مى شــوند و حتى در برابر حمایتى که چهره مشهور 
کرده از او پاسخ مى خواهند که طبیعى است و همه جاى 
دنیا این اتفاق مى افتد. فقط اشــکالى که در ایران وجود 
دارد این است زمانى که کشــور دچار بحران و سختى 
مى شود، نباید  انتظار سکوت دسته جمعى از هنرمندان 

داشته باشند.
داودنژاد ادامه داد: ما در میان هنرمندان مى دانیم که برخى 
دیدگاه درستى دارند، برخى فکر مى کنند تأثیرگذارند و چه 

کسانى هم به مسخره نظر مى دهند.

دیبا زاهدى به عنوان نقش اصلى «تیغ و ترمه» 
به تازه ترین پروژه کیومرث پوراحمد پیوست.

فیلم ســینمایى «تیغ و ترمه» 
بــه نویســندگى و کارگردانى 
و  پوراحمــد  کیومــرث 
تهیه کنندگى على قائم مقامى، 
این روزها کارهاى پایانى پیش 

تولید را پشت سر مى گذارد. 
این فیلم به تازگى با دیبا زاهدى 

براى نقــش «ترمه» که شــخصیت محورى 
فیلمنامه «تیغ و ترمه » اســت، قرارداد بسته اند. 
زاهدى سابقه بازى در فیلم هاى «اگزما»، «آزاد 

به قید شرط»، «بادیگارد» و «پنج ستاره» را در 
کارنامه دارد.

پیش از این پژمان بازغى، هومن 
برق نورد و آویسا سجادى (بازیگر 
کودك) با این فیلم قرارداد بسته 
بودند. عوامــل این فیلم در حال 
بستن قرارداد با دیگر بازیگران 
این فیلم ســینمایى هستند که 

به زودى اعالم مى شود. 
بنابراین گزارش، فیلم سینمایى «تیغ وترمه» یک 
درام ملتهب اجتماعى زنانه است که به جشنواره 

فجر سى و هفتم مى رسد.
حرف و حدیث دربــاره على ضیــاء، مجرى جوان 
برنامه هاى اجتماعى کم نیست و مهمترین جنجال 
زندگى حرفه اى اش هم با یک رخداد ورزشى همراه 
شد و کار تا ممنوع التصویرى هم پیش رفت و همان 
سال هم خیلى برایش سخت گذشت اما االن معتقد 
است که آن یکسال برایش نتیجه خوبى همراه داشته 
و باعث شده کامًال بزرگ شود و دیگر هر اتفاقى او را 
ناراحت نمى کند، حتى ســعى دارد به بهترین شکل 
آن را اداره کند. این مجرى که در حال حاضر برنامه 
«فرمول یک» را براى شــبکه یک اجرا مى کند، در 
تازه ترین گفتگویش که با روزنامه «جام جم» انجام 
داده در مورد مسائل مختلفى صحبت کرده است. در 
ادامه بخش هایى از صحبت هاى على ضیا در گفتگو 

با فاطمه عودباشى را مى خوانید.
  در حال حاضر انتقاد از دولت در برنامه ها مد شده 
و دولت هم در نقطه ضعف قــرار دارد. بنابراین انتقاد 
از دولت باعث مى شــود مردم هم بیشتر حال کنند و 
الیک بیشترى هم در فضاى مجازى مى خورد ولى آیا 
نیاز مردم در شرایط ملتهب جامعه این است که ما فقط 
به دولت انتقاد کنیم و من هم به عنوان مجرى در این 

مسیر حرکت کنم.
  واقعًا غــر زدن کار راحتى اســت، مخصوصًا در 
شرایطى که دولت در نقطه ضعف قرار دارد. بنابراین 
خیلى شیک هم مى شود غر زد اما ایده ما در «فرمول 
یک» این نیســت که پناه به راحت ترین کار ببریم و 
غر بزنیم، بلکه مى خواهیم انتقادها را بجا مطرح  کنیم.

  برآورد برنامه هایى مثل «دورهمى» و «خندوانه» با 
ما یکى نیست. اگر مى خواهیم برنامه اى را آن شکلى 
ببینیم باید پول خرج شــود و این در حالى است که 
برآورد برنامه هاى ما یک صدم آن برنامه ها هم نیست 

اما دیده شده است.
  من به اندازه ســرمایه، توان، هــوش، خالقیت و 
اســتعداد تالش خودم را کرده ام تا بــراى مردم کار 
کنم. شو هم نداده ام، چون از شو دادن خوشم نمى آید! 
براى اینکه زبان مردم بودم، دادگاه من را احضار کرده 
است. هیچکس هم نمى داند و شما اولین نفر هستید 
که درباره این موضوع گفتم. پزش را هم نداده ام یا از 
رسانه ها نخواسته ام خبر توبیخ شــدنم را بزرگ کار 
کنند، چون اعتقاد دارم کارى در دستم بوده و تبعاتى 

هم داشته است.
  من از آن روزى که به رسانه آمدم، باور نکردم آدم 
معروفى مى شوم و االن هم این باور را ندارم و دوست 
هم ندارم چنین باورى داشته باشم. من هم مثل مردم 
زندگى مى کنم و ماشینى که زیر پایم هست، ال نود 
است! البته من هم مى توانســتم به محض معروف 

شدن از شرایط خوبم استفاده کنم اما نکردم. 
  ایده شخصى ام است که تا سه سال دیگر اجرا کنم 

و بعد از 35سالگى خداحافظى کنم.
  براى بعد از آن ایده هایى دارم اما نمى توانم لو بدهم. 
دلم مى خواهد اگر سه سال دیگر از اجرا خداحافظى 
مى کنم در آن مقطع آسیبى به من وارد نشود و مثل 

یک شهروند عادى زندگى کنم.
  ممنوع کار شــدنم اتفاق تلخى بود. امیدوارم خدا 
براى کســى چنین چیزى نخواهد. خیلى آن ســال 
سخت گذشت و شرایطم هم خوب نبود اما االن به 
شما مى گویم اگر ممنوع الفعالیت نمى شدم، رشد هم 

نمى کردم.

رضا داودنژاد:  
سلبریتى ها را براى زمان انتخابات دوست دارند

«مصائب شیرین 2» با بازى نیکى کریمى، رضا داودنژاد 
و ترالن پروانه براى جشنواره فجر امسال آماده مى شود.

علیرضا داودنــژاد، کارگردان فیلم «مصائب شــیرین» 
که بعد از 20 سال ســاخت دنباله این فیلم را آغاز کرده، 
مى گوید با آغاز فصل سرما فیلمبردارى این فیلم در ایران 
آغاز مى شود تا در ســى و هفتمین جشنواره فیلم فجر به 

نمایش درآید.
کارگردان و تهیه کننده فیلم سینمایى «مصائب شیرین 
2» درباره شــروع فیلمبردارى بخش ایــران این فیلم 
سینمایى به صبا گفت: «فیلمبردارى نیمه دوم این فیلم 
که در بخش ایران است، زمانى که هوا کمى خنک شود 
و بتوان لباس هاى فصل سرما را در آن به تصویر کشید 
آغاز مى شود.» او در ادامه افزود: «به زودى فیلمبردارى 

را شروع خواهیم کرد و به احتمال زیاد اوایل آبان ماه فیلم 
جلوى دوربین خواهد رفت.» داودنژاد در ارتباط با مدت 
زمان فیلمبردارى فیلم توضیــح داد: «فکر مى کنم یک 
ماه الى یک ماه و نیم فیلمبــردارى به طول مى انجامد و 
فیلم براى حضور در ســى و هفتمین جشنواره ملى فجر 

آماده مى شود.»
نیکى کریمى، رضا داودنژاد، مونا داودنژاد و ترالن پروانه 

از بازیگران «مصائب شیرین 2» هستند.
«مصائــب شــیرین2» در دو بخش انگلیــس و ایران 
فیلمبردارى مى شــود که بخش انگلیــس آن در لندن، 
منچستر و جاده هاى روستایى میان آنها به اتمام رسیده 
و در حال حاضــر بخش ایــران باقى مانده اســت که

 لوکیشن هاى آن در تهران و متل قو خواهد بود.

«مصائب شیرین» نیکى کریمى براى فصل سرما

ناگفته هاى على ضیاء 

بازپخش کارتون نوستالژیک دهه شصتى ها از تلویزیون

چیزهایى که درباره «بارباپاپا» نمى دانید

بازیگر «مسافرى از هند» درباره فعالیت هاى خود در سال جارى گفت: 
پیشنهادات زیادى براى بازى داده مى شود اما در هرکارى حضور پیدا 
نمى کنم. نقش هایى که پیشــنهاد مى شــود احمقانه است و ترجیح 

مى دهم حضور پیدا نکنم. 
شیرین بینا در همین راســتا افزود: اگر نقش هاى خوب پیشنهاد شود 
بازى مى کنم اما متأسفانه نقش هاى حاشیه اى و کم اهمیت پیشنهاد 
مى شود که بود و نبودشان در فیلم هیچ تأثیرى ندارد. وى درباره دالیل 
وجود چنین نقش هایى بیان کرد: فیلمنامه نویسان تنها براى مردان 
نقش مى نویسند و در این چند ساله آثارى که پیشنهاد مى شود فیلمنامه 
آنها بیشتر مردانه است، تعدادى دختر و پسر تازه وارد و جوان حضور 
دارند و نقش هایى حاشیه اى مثل مادر و مادربزرگ که بود و نبود آنها 

فرقى نمى کند در آنها گنجانده شده است.
بینا درباره ورود چهره هاى جدید براى بازى در آثار مختلف اظهار کرد: 
تعدادى از این چهره ها کالس هاى بازیگرى رفته اند و تا حدودى بلد 
هستند، تعدادى تئاتر کار کرده اند و بر بازى اشراف دارند اما تعدادى 
هستند که براى نقش و کار مناســب نیستند، اصًال استعداد بازیگرى 
ندارند و صرفًا از روى آشــنایى و اینکه مى خواهند مانند گلزار، مهناز 
افشار و الناز شاکردوست سوپراســتار شوند وارد این کار شده اند. وى 
در همین رابطه ادامه داد: تهیه کنندگان نیز صرفًا به دنبال کسب پول 
بیشتر هستند به همین دلیل از کسانى اســتفاده مى کنند که یا پول 
دریافت نمى کنند و تازه وارد هستند یا پول مى دهند که نقش بخرند 
و نقش هاى خوب را به این افراد مى دهند. این مسائل در حال حاضر 
موضوعى روتین است، در نتیجه این روند کیفیت آثار تنزل پیدا مى کند.
بازیگر «مسافرى از هند» با اشــاره به ورود برخى بازیگران سرمایه 
گذار در ســینما خاطرنشــان کرد: تهیه کننده متوجه نیست وقتى 
بازیگر نابلد مى آورد که در فضاى این عرصه نیست و یک کالس هم 
نرفته و آموزش ندیده است فضاى کار تبدیل به آموزشگاه بازیگرى 
مى شود یعنى باید یک خط فیلمنامه دو هزار بار تکرار شود تا آن را به 
درستى بازى کند، نگاه کردن 
به دوربین و پیاده کردن 
احساس در بازى به 
او دیکته شود. در 
چنیــن وضعیتى 
برداشت ها زیاد 
و کار طوالنــى 
مى شود و کیفیت 
کار با ســر زمین 

مى خورد.

انتقاد بازیگر «مسافرى از هند» از پشت پرده 
بازیگرى در ایران:

مى خواهند مثل گلزار، مهناز افشار 
و شاکردوست شوند

درستى بازى کند، نگاه
به دوربین و پیاده
احساس در با
او دیکته ش
چنیــن وض
برداشت ه
کار طوال و
ک مى شود و
کار با ســر

مى خورد.

بازیگر اصلى «تیغ و ترمه» پوراحمد معرفى شد

رضا شفیعى جم، بازیگر ســینما و تلویزیون در 
برنامه فرمول یک با انتقاد از وضعیت فعلى آثار 
طنز و کمدى اذعان کرد: همه در ایران براى طنز 
در مسیر سیاهى یا بى ادبى مى روند اما راه هاى 

دیگرى هم براى خنده گرفتن هست.

شفیعى جم گفت: کار من هنر است اگر کار نباشد 
در خانه نقاشــى یا کوزه گرى یا وقت هایى هم 

کارگردانى یا بازیگرى مى کنم.
وى درباره تعدد حضورش به عنوان تیپ، تأکید 
کرد: تیپ بازى کردن به شــرطى خوب اســت 
که به بافت کار بخــورد. من کار طنز را یک علم 
مى دانم اما حاال اگر شما تصویر فیلم هاى کمدى 
را حذف کنید و فقط صدایش را بشنوید تمام قصه 
آن را متوجه مى شوید. چرا که تمام فیلم بر مبناى 
دیالوگ هاســت و ما هنوز روى تصویر طنز کار 

نکرده ایم. طنز تیپ و گریم هم هست.
این بازیگر در پاســخ بــه اینکه آیــا بخاطر پول 
در آثارى بــازى  مى کنــد، افــزود: بخاطر پول 
مى روم و خاطره تعریف مى کنم. اســمش را هم 
گذاشته اند استندآپ. استندآپ که این نیست این کار 

خاطره گویى است.

براى طنز در مسیر سیاهى یا بى ادبى مى روند

پخش مجموعه مســابقه «13 شــمالى» که هر 
شنبه در شبکه نمایش خانگى توزیع مى شد، تا رفع 

ابهامات وزارت ارشاد متوقف شده است.  
به نقل از رضا جاپلقى، تهیه کننده 
این سریال، ابهاماتى در مسابقه 
«13 شــمالى» بــراى وزارت 
ارشــاد به وجود آمده که در حال 
بررسى آن هســتند. تهیه کننده 
«13 شــمالى» با اشاره به اینکه 
آقاى پارسایى و مجموعه ارشاد 

در این راستا بسیار همراه هستند، درباره توقیف این 
مجموعه گفت: «"13 شمالى" توقیف شده و باید به 

ابهامات وزارت ارشاد پاسخگو باشیم و پس از رفع 
ابهامات به وجود آمده، سریال مجدد پخش خواهد 
شد.» بنابراین، قسمت هفتم مسابقه «13 شمالى» 

این هفته پخش نخواهد شد.
پخش ســریال «13 شــمالى» 
برعهده شــرکت «تصویر دنیاى 
هنر» اســت و حمید گــودرزى 
داور این مسابقه و کامبیز دیرباز، 
محمدرضا هدایتى، امیرحســین 
آرمان، هــادى کاظمى، ســحر 
قریشى، لیال اوتادى، سمانه پاکدل و بهاره افشارى 

شرکت کنندگان مسابقه اند.

پخش مسابقه «13 شمالى» متوقف شد

تل هاى 
مبو» از 
ونین و 

ما رفت 
فقیت

ند که 
«فیلم
،2008
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کالً شروع هاى ذوب آهن بد است!

نصف جهان   برخى از ســایت ها و رســانه ها در توصیف خبر پیروزى 
پرسپولیس بر الســد، ســرخ ها را تنها تیم ایرانى دانستند که توانسته 
گرگ هاى قطرى را در خانه ببرد اما این موضوع اشتباه است و هواداران 
سپاهان به آنها یادآور شدند که سپاهان اولین تیم ایرانى بود که السد را 

در قطر برده بود.
تیم فوتبال السد پس از سال 2011 که مقابل سپاهان شکست خورده 
بود، بار دیگر مقهور یک تیم ایرانى شد و این بار دیگر خبرى از بازیکن 

محروم براى فرار این تیم از شکست نخواهد بود.
السد، نماینده قدرتمند قطر بارها مقابل تیم هاى ایرانى در رقابت هاى 
لیگ قهرمانان آســیا به میدان رفته و از رویارویى بــا تیم هاى ایرانى 
خاطرات خــوب و البته بدى همــراه دارد اما تاکنون تنها ســپاهان و 

پرسپولیس موفق به شکست این تیم در خانه اش شده اند.
 این تیم قطرى تاکنــون در خانه برابر تیم هاى مــس کرمان، فوالد 
خوزستان، استقالل، سپاهان و پرسپولیس قرار گرفته بود و تا دیدار هفته 
گذشته با پرسپولیس، تنها برابر سپاهان در سال 2011 بازى را واگذار 
کرده بود؛ دیدارى که یادآور اشتباهى تلخ براى فوتبال ایران و باشگاه و 

هواداران سپاهان است.
سپاهان پیش تر و در سال 2011 موفق شده بود، السد را در خانه شکست 
دهد؛ دیدارى که به واســطه دو اخطاره بودن رحمان احمدى در دیدار 
رفت و حضور او در زمین مسابقه، 3 بر صفر به سود السد اعالم شد. دیدار 

رفت این مســابقه که در مرحله یک چهارم نهایى لیگ قهرمانان آسیا 
در اصفهان برگزار مى شد، با نتیجه یک بر صفر به سود سپاهان خاتمه 
یافت ولى کمیته انضباطى AFC به دلیل تخلف این تیم در استفاده از 

بازیکن محروم، نتیجه را 3 بر صفر به سود السد اعالم کرد.
سپاهان در دیدار برگشت هم قدرتمندانه پا به زمین گذاشت و موفق به 
کسب پیروزى 2 بر 1 در ورزشــگاه جاسم بن حمد با دو گل عماد رضا و 
حسن اشجارى شد ولى با توجه به نتیجه بازى رفت که 3 بر صفر اعالم 
شد، السدى ها در مجموع با نتیجه 4 بر 2 برنده شدند تا سپاهان حذفى تلخ 
از رقابت ها داشته باشد و این اشتباه وقتى تلخ تر شد که السدى ها موفق 
شدند علیرغم دو شکست مقابل شاگردان «لوکا بوناچیچ»، سرمربى وقت 

سپاهان به قهرمانى آسیا هم دست پیدا کنند.
پس از هفت سال شاید السدى ها بیشتر از هر زمان دیگرى رسیدن به 
فینال و قهرمانى دوباره آسیا را با ستاره هایى که در اختیار دارند، در سر 
مى پرورانند ولى هفته گذشته دومین شکست آنها مقابل نماینده هاى 
ایران در خانه رقم خورد تا کار سختى در دیدار برگشت پیش رو داشته 
باشند؛ تیم متمول قطرى براى رســیدن به فینال مسابقات این بار باید 
پرسپولیس را در خانه شکست دهد و دیگر خبرى از بازیکن محروم و 
برترى غیر فنى این تیم که پیش تر مقابل سپاهان رخ داد، نخواهد بود. 
دیگر خبرى از رحمان احمدى و خطاى بزرگ در بازى دادن او نیست 

و شاید این بار گرگ ها نتوانند زوزه کذایى صعود به فینال را بکشند.

هافبک ذوبى ها مى گوید: در چهار پنج سال حضورم در 
ذوب آهن شروع خوبى نداشتیم و اصوًال تا هفته هفتم 

و هشتم نتایج خوبى نگرفتیم اما پس از آن در جمع 
مدعیان قرار مى گرفتیم.

محمدرضــا عباســى دربــاره قضــاوت 
بازى هاى اخیر این تیــم گفت: درباره 
داورى نمــى دانــم چه بایــد بگویم، 
همــه در ایــن هفتــه قضــاوت ها

 را دیدند و مــى دانند که بیشــترین 
ضربــه را ذوب آهــن از داورى دیده 
اما صحبت کــردن آن دیگــر اکنون 
هیچ چیــزى را تغییر نمــى دهد فقط 
امیدواریــم کــه دیگــر اینچنیــن 

نشود. 
وى دربــاره آینده ذوبــى ها نیــز ادامه داد: 

اضافه شــدن بازیکنــان جدید مثل رحیــم زهیوى و 
برگشتن رضا حبیب زاده مصدوم و مجتبى حق دوست 
که تا االن نتوانســته به دلیل مشکل خدمت بازى کند 
در آینده به تیم ما کمک خواهد کرد و شرایط تیم بهتر 

خواهد شد.
عباســى درباره تجربه حضور در بازى هاى سال هاى 
پیش گفت: در چهار پنج ســال حضورم در ذوب آهن 
شروع خوبى نداشــتیم و اصوًال تا هفته هفتم و هشتم 
نتایــج خوبى نگرفتیم امــا در پایان لیگ همیشــه در 
جمع تیم هایى قرار گرفتیم که ســهمیه آسیایى کسب
 کردند. امسال هم تقریباً  شــرایطمان شبیه سال هاى 
قبل شده البته ما فقط در نتیجه گیرى بدشانس بودیم 
و نتایجى که دوست داشــتیم را نگرفتیم اما در نمایش 
و عملکرد نســبت به فصول گذشــته خیلى خوب کار 

کردیم. 

نصف جهان  تماس تلفنى فتحى با گرشاســبى و آرزوى موفقیت او براى پرســپولیس در آســیا حســابى 
اســتقاللى ها را عصبانى کرد. در این باره، فالح زاده یکى از همکاران نصف جهان در تهران که از ورزشى 

نویسان حامى استقالل است، یادداشتى را برایمان ارسال کرده که با هم مى خوانیم:
«حضور مدیران غیر ورزشــى در فوتبال مثل آفت به جان فوتبالى ها افتاده است. آقاى مدیر گوشى تلفن را 
برداشته و براى تیم رقیبش آرزوى موفقیت مى کند! ما نمى دانیم این دیگر چه نوع مدیریتى است. در کجاى 
دنیا یک مدیر عالى رتبه به همتاى خودش در باشگاه رقیب زنگ مى زند و برایش آرزوى موفقیت و قهرمانى 
مى کند؟ مگر همین هواداران رقیب نبودند که چند روز قبل در بازى دربى انواع و اقسام حرف هاى رکیک را 
نثار هواداران ما کردند؟ این چه رویکرد مدیریتى است که ایجاب مى کند یک هفته پس از فحش خوردن از 
هواداران رقیب برایشان آرزوى قهرمانى در آسیا کنید؟ چرا لذت فوتبال را از هوادارانتان مى گیرید؟ بگذارید همه 
چیز سر جاى خودش باشد. شما که آرزوى قهرمانى رقیب در آسیا را در دل مى پروانى تردید نکن که هیچکدام 
از هوادارانتان چنین آرزویى به ذهنش نیز خطور نمى کند. پس بهتر است که دست از حرکات اینچنینى بردارید و 
فضاى رجزخوانى و کرى و رقابت را با کارهاى نسنجیده کمرنگ نکنید. تاریخ نشان داده که این قبیل اقدامات 

یک مدیر خیلى زود از چشم هواداران بیافتد!» باعث مى شود 

نصف جهان  تیم فوتبال سپاهان از هشت دیدار گذشته خود در لیگ برتر نتایج خوبى کسب کرده و باالتر 
از پرسپولیســى ها به دلیل تفاضل گل بهتر رتبه دوم جدول رده بندى را در اختیار دارد؛ با این حال هنوز 
«کارلوس کى روش» تمایلى براى دعوت از بازیکنان این تیم نشان نمى دهد و در جدیدترین فهرست 

تیم ملى هم نامى از بازیکنان این تیم دیده نمى شود.
عزت پورقاز، سعید آقایى، محمد ایرانپوریان و ساسان انصارى بازیکنانى هستند که پیش تر تجربه دعوت 

به تیم کى روش و حضور در رقابت هاى مختلف را داشته اند.
در میان دیگر بازیکنان ســپاهان هم مى تــوان از چهره هایى نظیر مهرداد محمــدى نام برد که طى 
هفته هاى گذشــته نمایــش هاى خوبى داشــته انــد ولى هنــوز به حد مــورد انتظــار کى روش

 نرسیده اند.
 از دو تیم اصفهانى حاضر در لیگ برتر تنها رشــید مظاهرى به تیم ملى دعوت شده است  ولى همچنان 
لیگ ادامه دارد و بازیکنــان این دو تیم مى توانند با ادامه بازى هاى خــوب خود نظر کى روش را تغییر

 دهند.

سپاهانى ها اولین ایرانى هایى بودند که السد را در قطر بردند

دیگر خبرى از زوزه کذایى گرگ ها نیست!
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نصف جهــان  علیرضا بیرانوند که تا یکى دو ســال پیش 
بخاطر برخــى تزلزل هایش از ســوى پیشکســوتان 
پرسپولیس به باد انتقاد گرفته مى شــد و حتى از سوى 

یکى از آنها لقب کپسول را گرفت، حاال مى تواند یکى از 
شانس هاى کسب توپ طالى آسیا باشد.

عملکرد خوب او دیگر اتفاق جدیــدى در فوتبال ایران 
نیست و باید گفت این بازیکن در سال 2018 در بهترین 
شرایط خود قرار دارد. کلین شــیت برابر السد، ششمین 
کلین شیت علیرضا بیرانوند در این فصل لیگ قهرمانان 
آسیاست. او در سال 2018 شش بار در لیگ قهرمانان آسیا 
دروازه پرسپولیس را بسته نگه داشته و از این حیث در آسیا 
رکورددار است. به این عملکرد خوب در لیگ قهرمانان 
آسیا باید درخشــش ویژه در جام جهانى 2018 روسیه را 
اضافه کرد. بیرانوند در روســیه یکى از بهترین بازیکنان 
قاره بود. در سه بازى تنها دو گل خورد، یک کلین شیت 
ثبت کرد و موفق به مهار پنالتى «کریســتیانو رونالدو» 
شد. از نظر کیفى باید علیرضا بیرانوند را یکى از بهترین 

بازیکنان قاره آسیا در سال 2018 دانست.
با این حال آنچه شاید شانس بیرو را براى آغوش کشیدن 
توپ طالى آســیا کم کند فرمول عجیب کنفدراسیون 
فوتبال آسیاست. در دســتورالعمل آسیا انتخاب شدن به 
عنوان بهترین بازیکن زمین در رقابت هاى قاره اى اهمیت 
زیادى براى نامزد مرد سال آسیا شدن دارد. بیرانوند در این 
زمینه کارنامه پرى ندارد اما در طرف دیگر لژیونرهاى قاره 
در بین نامزدها قرار نمى گیرند و ستارگان لیگ قهرمانان 
آســیا نامزدهاى اصلى اند. حضور پرسپولیس در فینال و 
قهرمانى مى تواند کارى کند که شــانس بیرانوند باوجود 
انتخاب نشدن به عنوان بهترین بازیکن زمین بسیار باال 
برود. دروازه بان ایران و پرسپولیس یکى از بهترین هاى 
قاره در رقابت  هاى بین المللى بوده و فوتبال ایران انتظار 

دارد او را در جمع نامزدهاى نهایى مرد سال آسیا ببیند.

نصف جهــان  علیرضا بیرانوند که تا یکى دو ســال پیش 
بخاطر برخــى تزلزل هایش از ســوى پیشکســوتان 
پرسپولیس به باد انتقاد گرفته مى شــد و حتى از سوى 
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از لقب کپسول تا شانس توپ طال!

نصف جهان  بــا افزایش قیمــت دالر، پرداخت 
دســتمزد بازیکنــان خارجى بــه معضل بزرگ 
باشــگاه پرســپولیس تبدیل شــده بود تا جایى 
که مســئولین این باشــگاه از خارجى هاى خود 
خواستند تا مطالبات خود را به ریال دریافت کنند 
و خودشان شــخصاً براى تبدیل آن به دالر اقدام 
کنند؛ درخواستى که با مخالفت مربیان و بازیکنان 

خارجى پرسپولیس مواجه شد.
دو هفته گذشته قیمت دالر به مرز 20 هزار تومان 
هم رسید و با این قیمت سرسام آور پرداخت حتى 
20 درصد از قرارداد خارجى هاى پرسپولیس هم 
براى مدیران باشگاه مقدور نبود. قرارداد سرمربى 
پرســپولیس مبلغى در حدود 800 هزار دالر، سه 
دســتیار کروات او نزدیک به 400 هــزار دالر، 
«گادوین منشــا» 350 هزار دالر، «بشار رسن» 
250 هزار دالر و «بوژیدار رادوشویچ» هم 140 
هزار دالر اســت. با این حســاب اگر پرسپولیس 
مى خواست فقط 20 درصد از مطالبات خارجى هاى 
خود را پرداخت کند بایــد چیزى حدود 390 هزار 
دالر پرداخت مى کرد که تهیه آن با دالر 18 هزار 
تومانى براى باشگاه پرســپولیس هفت میلیارد 

تومان آب مى خورد.
اما حاال اگر قیمت دالر را 12هزار تومان حساب 
کنیم پرسپولیســى ها براى پرداخت 20 درصد از 
مطالبات خارجى هاى خود باید چهار میلیارد و 680 
میلیون تومان هزینه کنند. به عبارتى دیگر از هفته 
گذشته تا این روزها باشگاه پرسپولیس حدود دو 
میلیارد و 500  میلیون تومان ســود کرده است و 

توانسته نفس راحتى بکشد!

نصف جهان   پیام هاى تبریک و تشــکر ســعید 
آذرى، مدیرعامل ذوب آهن به پرسپولیس بابت 
بردن السد با شوخى برخى کاربران فضاى مجازى 

مواجه شده است. 
یکى از آنها با اشاره به اینکه آذرى همیشه پیگیر 
حق رشــد بازیکنانش از پرسپولیس بوده نوشته: 
« وقتى ســعید آذرى پیروزى پرسپولیس مقابل 
السد را تبریک گفت و از برانکو تشکر کرد اولین 
چیزى که از ذهنم خطور کرد ادعاى درخواســت 
پرداخت حق تشــکر و حق تبریک به ذوب آهن 
بود! مدیران مالى پرسپولیس آماده پرداخت 

چنین حقى در ایام آینده باشند!» 

پرسپولیس نفس کشید!

حق تشکر!

کالً شروع هاى ذوب آهن بد است!

هافبک ذوبى ها مى گوید: در چهار پنج سال حضورم در
ذوب آهن شروع خوبى نداشتیم و اصوًال تا هفته هفتم 

هشتم نتایج خوبى نگرفتیم اما پس از آن در جمع  و
مدعیان قرار مى گرفتیم.

محمدرضــا عباســى دربــاره قضــاوت
بازى هاى اخیر این تیــم گفت: درباره 
داورى نمــى دانــم چه بایــد بگویم، 
همــه در ایــن هفتــه قضــاوت ها

 را دیدند و مــى دانند که بیشــترین 
ضربــه را ذوب آهــن از داورى دیده 
آن دیگــر اکنون اما صحبت کــردن
تغییر نمــىدهد فقط  هیچ چیــزى را
امیدواریــم کــه دیگــر اینچنیــن 

نشود. 
وى دربــاره آینده ذوبــى ها نیــز ادامه داد: 

اضافه شــدن بازیکنــان جدید مثل رحیــم زهیوى و 
برگشتن رضا حبیب زاده مصدوم و مجتبى حق دوست 
که تا االن نتوانســته به دلیل مشکل خدمت بازى کند 
در آینده به تیم ما کمک خواهد کرد و شرایط تیم بهتر 

خواهد شد.
هاى در بازىهاىسال عباســى درباره تجربه حضور
آهن ذوب چهار پنج ســال حضورم در پیشگفت: در

شروع خوبى نداشــتیم و اصوًال تا هفته هفتم و هشتم 
نتایــج خوبى نگرفتیم امــا در پایان لیگ همیشــه در 
جمع تیم هایى قرار گرفتیم که ســهمیه آسیایى کسب

 کردند. امسال هم تقریباً  شــرایطمان شبیه سال هاى 
شده البته ما فقط در نتیجه گیرى بدشانس بودیم  قبل
نتایجى که دوست داشــتیم را نگرفتیم اما در نمایش  و
و عملکرد نســبت به فصول گذشــته خیلى خوب کار 

کردیم. 

نصف جهان  پیام هاى تبریک و تشــکر ســعید 
آذرى، مدیرعامل ذوب آهن به پرسپولیس بابت 
بردن السد با شوخىبرخى کاربران فضاى مجازى

مواجه شده است.
یکى از آنها با اشاره به اینکه آذرى همیشه پیگیر 
حق رشــد بازیکنانش از پرسپولیس بوده نوشته: 
« وقتى ســعید آذرى پیروزى پرسپولیس مقابل

السد را تبریک گفت و از برانکو تشکر کرد اولین 
چیزى که از ذهنم خطور کرد ادعاى درخواســت 
ذوبآهن پرداخت حق تشــکر وحق تبریک به

بود! مدیران مالى پرسپولیس آماده پرداخت 
چنین حقى در ایام آینده باشند!» 

نصف جهان   مسئوالن کنفدراسیون فوتبال آسیا مدعى شده اند استادیوم آزادى براى برگزارى فینال احتمالى لیگ قهرمانان، 200 ایراد دارد! نه اینکه فکر کنید همینطور 
گتره اى یک عدد گفته اند؛ آنها قشنگ همه این 200 ایراد را نوشته اند و به ایرانى ها داده اند که اگر پرســپولیس رفت فینال، این مشکالت حل شود. به نظر مى  رسد اگر 
دوستان مى نوشتند کجاى ورزشگاه آزادى سالم است، کمتر طول مى کشید. حاال آمدیم و پرسپولیس فینالیست شد؛ چطور قرار است ظرف یک ماه این همه اشکال برطرف 
شود؟ شما ببینید وقتى ورزشگاه ملى ایرانیان با این عظمت براى استانداردسازى 200 ایراد دارد، در بقیه ورزشگاه ها چه مى گذرد؟ بعد تا مى گویى در این سال  ها هیچ کار 
زیرساختى درست و حسابى در ورزش مملکت نشده، مى گویند «سیاه نمایى» کردى. همین االن ورودى جایگاه 36 استادیوم آزادى براى دربى استفاده نشد، چون داشتند 

مقاوم سازى اش مى کردند. به  نظر شما همه این کارها تا یک ماه دیگر جمع مى شود؟

بگویید کجایش سالم است!

ر جی ى ر ب ر ب ر رىو ىو و ىرجز
یک مدیر خیلى زود از چشمعث مى شود 

نظر کى روش را تغییر دهید

لذت فوتبال را از ما نگیرید!
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اجراییه
شماره اجرائیه: 9710420351400194 شماره پرونده: 9609980351400700 شماره بایگانى شعبه: 960801 
بموجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه غیرقطعى مربوطه 9709970351400339 
محکوم علیه قدرت اله رنجبرزاده هاچه ســو فرزند احد نشانى: مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 
4/738/000/000 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت 163/830/00 ریال بابت هزینه دادرســى مربوطه و 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست (1396/7/5) لغایت زمان اجراى حکم وفق شاخص نرخ بانک 
مرکزى در حق محکوم له مهدى محمدى فرزند نصرت اله نشانى: استان اصفهان- شهرستان نجف آباد- شهر 
جوزدان- خیابان امام- کوى عدل- پالك 3- کدملى 1091762538- تلفن همراه 09904243590 و پرداخت 
36/900/000 ریال بابت نیم عشــر در حق صندوق دولت. ضمنا با توجه به پذیرش اعسار خواهان از پرداخت 
هزینه دادرسى هزینه مربوط وفق مقررات در زمان اجراى حکم از خواهان اخذ خواهد شد. محکوم علیه مکلف 
است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 
2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و اســتیفا محکوم به از آن میسر 
باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار 
و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک 
ها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حساب هاى مذکور و کلیه اموالى 
که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر 
نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام 
قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشــت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت 
مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى 
درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و مــاده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى 
محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو یا انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده 
اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم 
به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال 
پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى 
کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). اصفهان- 
خیابان جى- چهارراه مسجد على- خ شهداى ستار- مجتمع قضائى شهید بهشتى- واحد 205. م الف: 255136 

شعبه 14  دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان (مجتمع شهید بهشتى) /7/276
فقدان سند مالکیت 

شماره: 139785602030003994    خانم  آذر ده چشمه قلعه  فرزند غالمعلى باستناد دو برگ استشهاد محلى 
شماره 10398 مورخ  1397/07/08 که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى است که سند مالکیت 
ششدانگ پالك ثبتى شماره 790/2920 واقع در قطعه 8 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که درصفحه 32 
دفتر 475 امالك و به ذیل ثبت شماره 112239 سابقه ثبت داشته و سند به شماره سریال 796439 به نام مالک 
اولیه صادر شده است و بموجب سند انتقال شماره 10337 مورخ 1382/09/25 دفترخانه 31 اصفهان مع الواسطه 
از طرف مالک اولیه به خانم آذر ده چشمه قلعه فرزند غالمعلى انتقال یافته و سند مذکور به ایشان تسلیم شده 
است و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت جا به جایى مفقود شده است. 
چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون 
ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا 
وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده (10) روز به این اداره مراجعه و اعتراض 
خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه 
کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرســید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى 
سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 1397/07/14 260190/م الف- حسین 

زمانى علویجه رئیس اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد/7/314
 اخطار اجرایى

محکوم علیه مرادعلى اسدى حســن وندف: امیرعلى مجهول المکان محکوم له : على پیرحیاتى  ف : حسین 
نشانى : شاهین شهر  -طالقانى خ شــهید بابائى فرعى دوم غربى پ 5 محکوم به : بموجب راى شماره 127 
تاریخ 97/3/7 حوزه 5 شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهرکه طى دادنامه شماره – مورخه – شعبه – 
قطعیت یافته است محکوم علیه محکوم اســت به : پرداخت مبلغ 27/900/000 ریال بابت7ماه اجورمعوقه  و 
مبلغ 33/200/000 ریال اجرت المثل ایام  تصرف ارتاریخ 96/8/5لغایت 96/10/27 ومبلغ 1/728/000ریال 
بابت هزینه دادرسى ودرخصوص خســارت تاخیرتادیه به اســتنادماده 522ق آدم ازتاریخ تقدیم دادخواست 
96/9/27لغایت زمان پرداخت . مهدى پور -ماده 34 قانون اجراى احکام : همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده ر وز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفا محکوم به از آن میسر مى باشد  ودر صورتى که خود را قادر به 
اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند  واگر مالى ندارد 

صریحا اعالم نماید .  257843/  م الف شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر/ 7/334 
مزایده نوبت اول

واحد اجراى احکام مدنى در نظر دارد در خصوص پرونده اجرایى کالســه 970380 جلســه مزایده اى در روز 
یکشنبه مورخ 97/08/06 از ساعت 9:00 لغایت 10:30 صبح و به منظور وصول محکوم به در حق محکوم له 
و به جهت فروش میزان سه دانگ مشاع از شــش دانگ یک باب منزل مسکونى مخروبه به مساحت عرصه 
و اعیان به میزان 163 متر مربع و ساختمان مخروبه  خشــت و گلى فاقد سابقه ثبتى با حدود اربعه از شمال به 
کوچه عمومى و از جنوب به کوچه عمومى، از شــرق به منزل پرویز بخشــى و از غرب به منزل مرحوم مانده 
على موحدیان واقع در زرین شهر خیابان ولى عصر، کوچه شــهید طاهریان، جنب مسجد ابوالفضل که توسط 
کارشناس رسمى دادگسترى به مبلغ 1,467,000,000 ریال ارزیابى گردیده است. در محل اجراى احکام مدنى 
دادگسترى لنجان برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند به مدت پنج روز قبل از موعد مزایده از ملک مورد نظر 
دیدن نموده و سپس در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایند. مزایده از قیمت کارشناسى شروع و برنده 
مزایده فرد یا افرادى مى باشند که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند. کسانى مى توانند در جلسه مزایده شرکت 
نمایند که  10 درصد قیمت کارشناسى را نقداً پرداخت و در صورت برنده شــدن الباقى را ظرف مدت 20 روز 

پرداخت نمایند.م.الف 261129اجراى احکام مدنى دادگسترى شهرستان لنجان/ 7/340 
حصروراثت 

فاطمه نقوى علویجه داراى شناسنامه شــماره 5622 به شرح دادخواست به کالســه 198/97 از این دادگاه 
درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محترم سلیمى علویجه بشناسنامه 3783 
در تاریخ 1378/09/08 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به : 1. زهرا نقوى علویجه ش ش 2146 متولد 1340/10/11، 2. معصومــه نقوى علویجه ش ش 95 متولد 
1335/06/20 ، 3. فاطمه نقوى علویجه ش ش 5622 متولد 1333/04/05 ، 4. حســین نقویى ش ش 197 
متولد 1326/03/04(فرزندان متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات 

مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او 
باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 246056/م الف رئیس 

شعبه اول شوراى حل اختالف مهردشت/  7/341
 حصر وراثت

آقاى مهدى جعفرى رارائى بشناسنامه شــماره  1100190767  به شرح دادخواست کالسه 97/1277  از این 
دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین اشعار داشته که شادروان مجید جعفرى رارائى  بشناسنامه 
شماره 255  در تاریخ 30/ 1397/05  درگذشته و ورثه وى درهنگام درگذشت عبارتند از :  1-مهدى جعفرى 
رارائى شماره شناسنامه 1100190767 نسبت فرزند 2- زهره جعفرى رارائى شماره شناسنامه 110032682 
نســبت فرزند 3- زهرا جعفرى رارائى شماره شناسنامه 1100427236 نســبت فرزند 4- فاطمه اکبرى فره 
شادى شماره شناسنامه 73 نسبت فرزند ، پس از تشریفات قانونى درخواست مزبور را یکمرتبه آگهى مى نماید 
تا هرکسى هر اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به دادگاه 
تقدیم دارد در غیر اینصورت گواهى حصر وراثت صادر خواهد شد م الف 262089  دبیرخانه شوراى حل اختالف 

شعبه اول فالورجان/ 7/342 
احضار متهم

شماره:  540347 - نظر به اینکه در پرونده کالسه 12/540347/5797/97 د/1متهم اصغر شاه محمدى فرزند 
محمد به اتهام ایراد صدمه بدنى عمدى با موضوع شکایت عنایت اله حق بین مجهول المکان اعالم گردیده 
است  لذا در اجراى ماده 115 قانون آیین دادرسى کیفرى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار 
درج و آگهى و بدینوســیله به نامبردگان ابالغ مى گردد ظرف یک ماه از تاریخ انتشار این آگهى ساعت ادارى 
صبح جهت رسیدگى به اتهام خود در شعبه اول  دادیارى دادسراى عمومى و انقالب فالورجان حاضر و از خود 
دفاع نمایند در صورت عدم حضور یا عدم ارســال الیحه دفاعیه و عدم معرفى وکیل خود آگهى فوق به منزله 
ابالغ محســوب و مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد شد م الف 262148 دادیار شــعبه اول دادسراى عمومى و 

انقالب فالورجان/  7/343 
حصر وراثت

آقاى هادى پایدار بشناسنامه شماره  35  به شرح دادخواست کالسه 97/1274  از این دادگاه درخواست گواهى 
حصر وراثت نموده و چنین اشعار داشته که شادروان ســلطانى پدیدار  بشناسنامه شماره 2931  در تاریخ 13/ 
1387/01  درگذشــته و ورثه وى درهنگام درگذشــت عبارتند از :  1- مانده على پدیدار شماره شناسنامه 35 
نسبت فرزند 2- هادى پدیدار شماره شناسنامه 509 نسبت فرزند 3- محمد پناهى شماره شناسنامه 370 نسبت 
فرزند 4- مهدى پدیدار شماره شناسنامه 305 نســبت فرزند 5- قدمعلى پناهى شماره شناسنامه 369 نسبت 
فرزند 6- محمدرضا پدیدار شماره شناسنامه 32 نسبت فرزند 7- على پدیدار شماره شناسنامه 11 نسبت فرزند 
8- خدیجه پدیدار شماره شناسنامه 7564 نسبت فرزند 9- نازنین پناهى شماره شناسنامه 3068 نسبت فرزند 
10 - گل ناز پناهى شماره شناسنامه 48 نسبت همســر ، پس از تشریفات قانونى درخواست مزبور را یکمرتبه 
آگهى مى نماید تا هرکسى هر اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک 
ماه به دادگاه تقدیم دارد در غیر اینصورت گواهى حصر وراثت صادر خواهد شد م الف 262084  دبیرخانه شوراى 

حل اختالف شعبه اول فالورجان/7/344 
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9709973731500907 شــماره پرونده: 9609983731500560 شــماره بایگانى شعبه: 
960564 خواهان: آقاى فرهاد امینى ســدهء فرزند نصیر به نشــانى اســتان اصفهان-شهرستان اصفهان-
شهراصفهان-ســپاهان شــهر-بلوار غدیر-خ فارابى 2-کــوى رزم غربى- مجتمع عقیــق 8 خواندگان: 
1.صفرعلى نــورى فرزند عبدالکریــم 2.ربابه احمدى فرزند ســلطانعلى 3.اصغر نورى فرزند حســن 4.زیبا 
شاهســون فرزند صفرعلى 5.عصمت نورى فرزند حســن 6.زهرا نورى فرزند عبدالکریم 7.جعفرقلى یارى 
فرزند حســن 8.کبرى شاهســون فرزند صفرعلى 9.یداله نورى فرزند محمدعلى 10.حســین نورى فرزند 
قاسمعلى 11.الهه نورى فرزند قاســمعلى 12.معصومه نورى فرزند حســن 13.حیدر نورى فرزند غالمرضا 
14.امین نورى فرزنــد مجید 15.جعفر نــورى فرزند غالمرضا 16.غالمحســین نورى فرزنــد عبدالکریم 
17.حســین نورى فرزنــد محمدعلى 18.زینب شاهســون فرزند صفرعلــى 19.طیبه نورى فرزند حســن 
20.فاطمه نورى فرزند محمدعلى 21.علــى یارى فرزند جعفرقلى 22.زهرا یــارى فرزند جعفر قلى 23.على 
نورى فرزند غالمرضا 24.على نورى فرزند حســن 25.سمیه نمازى 26.حســین شاهسون فرزند صفرعلى 
27.خورشید صالحى 28.پرویز شاهسون فرزند صفرعلى 29.مهســا نورى فرزند على 30.مهدى یارى فرزند 
جعفرقلى 31.طاهره حاج ابوالقاســمى 32. مهرداد یارى فرزند جعفرقلى 33. صغرى نورى فرزند عبدالکریم 
34. صدیقه نورى فرزند عبدالکریم 35.نرگس یارى فرزند جعفرقلى 36.بتول نورى فرزند غالمرضا 37.اکبر 
نورى فرزند حسن 38.الهام نورى فرزند مجید 39.رقیه پور پیرعلى 40.فاطمه نورى فرزند غالمرضا 41.اکرم 
اسماعیلى 42.معصومه نورى فرزند محمدعلى 43.عفت نورى فرزند حسن 44.عباسعلى نورى فرزند غالمرضا 
45.على نورى فرزند محمدعلى 46.محمد نورى فرزند على 47.عصمت نــورى فرزند محمدعلى همگى به 
نشانى مجهول المکان 48.خانم رقیه جاللى 49.گلنار یارى فرزند حسن 50.کبرى یارى فرزند حسن 51.صغرى 
یارى فرزند حسن همگى به نشانى اصفهان- بهارستان خ فرهنگ مجتمع سرو نقره ایى کوچه کاج یک پالك 
7، 52.بهناز امینى فرزند نصیر به نشانى اصفهان- سپاهان شــهر بلوار غدیر خ فارابى 2 ك رزم غربى مجتمع 
عقیق 8، 53.مهناز امینى فرزند نصیر به نشــانى اصفهان- خمینى شهر چهار راه شهردارى خ ولى عصر جنب 
بانک سپه پالك 208 ، 54.مریم امینى فرزند نصیر به نشانى اصفهان- بهارستان خ فرهنگ مجتمع سرو نقره 
ایى خ شقایق خ یاس پالك 35 ،  خواسته ها: 1.الزام به تنظیم سند رسمى ملک 2.اثبات وقوع بیع دادگاه ختم 
جلسه و دادرسى را اعالم و با تکیه بر شرف و وجدان و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور 
راى مى نماید: راى دادگاه در خصوص دادخواست آقاى فرهاد امینى سده فرزند نصیر به طرفیت ورثه مرحوم 
عبدالکریم نورى شامل 1. صدیقه نورى 2.زهرا 3.غالمحســین 4.صغرى 5.صفرعلى همگى نورى فرزندان 
عبدالکریم 6.عباســعلى 7.حیدر 8. على 9.فاطمه 10.بتول 11.جعفر همگى نورى فرزندان غالمرضا 12طیبه 
13.معصومه 14.اصغر 15.عصمت 16.عفت 17.على 18.اکبر همگى نورى فرزندان حسن 19.فاطمه 20على 
21عصمت 22.معصومه 23.حسین همگى نورى فرزندان محمدعلى 25.الهه 26.حسین همگى نورى فرزندان 
قاسمعلى 27.ربابه احمدى فرزند سلطانعلى 28. طاهره حاج قاسمى 29.خورشید صالحى 30.اکرم اسماعیلى 
31.سمیه نمازى 32.امین 33.الهام همگى نورى فرزندان مجید 34.محمد 35.مهسا هردو نورى فرزندان على 
و ورثه شوکت شاهسون شــامل 36.رقیه پور پیرعلى 37.پرویز 38.حسن 39.زینب 40.کبرى 41.زیبا همگى 
شاهسون فرزندان صفرعلى 42. جعفرقلى یارى فرزند حسن 43.مهدى 44.مهرداد 45.على 46.زهر 47.نرگس 
همگى یارى فرزندان جعفرقلى و ورثه حسن یارى شامل 48.رقیه جاللى 49.کبرى 50.گلنار 51.صغرى همگى 
یارى فرزندان حسن 52.مهناز امینى 53.بهناز امینى 54.مریم همگى امینى فرزندان نصیر  به خواسته الزام به 
انتقال و تنظیم سند رسمى یک قطعه زمین مسکونى به مساحت 357متر مربع تحت پالك ثبتى 445 موسوم 
به قریه جالل آباد واقع در بخش 9 ثبت اصفهان  با توجه بــه محتویات پرونده و مالحظه قرارداد عادى مورخ 
1369/05/17 مندرجات ظهر آن و همچنین وکالت نامه رسمى شماره 18665 مورخ 1389/03/19 تنظیمى 
در دفترخانه 140 اصفهان که حکایت از انتقال موضوع معامله به خواهان دارد و توجه به نظریه کارشناس رسمى 

دادگسترى  به شــماره 97/149 مورخ 1397/04/05 که حکایت از مالکیت رسمى مرحوم عبدالکریم نورى 
نسبت به میزان 1040 سهم مشاع از 93600 سهم از 48 حبه از 72 حبه ملک موضوع خواسته و مطابقت ملک 
موضوع خواسته با قرارداد اســتنادى دارد و با عنایت به اینکه از آثار بیع صحیح انتقال مالکیت مبیع به خریدار 
میباشد و باتوجه به عدم حضور خواندگان با وصف ابلغ قانونى وقت رسیدگى و اینکه دفاعى به عمل نیاورده اند  
لذا دادگاه دعوى خواهان را مقرون به صحت تشخیص مستندا به مواد 10 و 219 و 362 از قانون مدنى و مواد 
198 و 515 و 519 از قانون آیین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت ورثه مرحوم عبدالکریم نورى(خواندگان 
ردیف هاى 1 تا 41) به حضور در دفترخانه اسناد رسمى و تنظیم سند رسمى و انتقال قطعى دوهزار و یکصد و 
چهل و دو ، دویست و پنجاه و یک هزار و هشتصد هفتاد و پنجم سهم از 288 سهم از پالك ثبتى 445 موسوم به 
قریه جالل آباد واقع در بخش 9 ثبت اصفهان (به میزان 357 مترمربع)  در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید و 
نسبت به سایر خواندگان به لحاظ عدم توجه دعوى مستندا به ماده 89 ناظر به بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسى 
مدنى قرار رد دعوى خواهان صادر و اعالم مى گردد. راى صادره غیابى و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل 
واخواهى در این شعبه و ظرف بیست روز پس از آن قابل تجدید نظرخواهى در محاکم محترم تجدیدنظر استان 

اصفهان مى باشد. 252990/م الف- امید برزن- رئیس شعبه پنجم دادگاه عمومى حقوقى نجف آباد/7/345
 ابالغ وقت رسیدگى 

شماره نامه:9710113731200232 شماره پرونده: 9509983733000599 شماره بایگانى شعبه: 970842 
– بسمه تعالى با توجه به اینکه در خصوص شکایت آقاى مهدى نامداریان علیه شما دایر بر سرقت یک فقره 
چک و جعل و استفاده از سند مجعول وقت رســیدگى در تاریخ 1397/08/14 ساعت 9:00 صادر شده است 
لذا مقتضیســت در وقت مقرر در این شعبه حاضر شــوید. در غیر این صورت مطابق قوانین عمل خواهد شد. 

261831/م الف – شعبه 103 دادگاه کیفرى دو شهر نجف آباد(103 جزایى سابق)/7/347
اخطار اجرایى

شماره 229/97 به موجب راى شماره 493 تاریخ 1397/05/01 حوزه یازدهم شوراى حل اختالف شهرستان 
نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه سیدعلى تفضلى به نشــانى مجهول المکان محکوم است به 
خوانده محکوم به پرداخت مبلغ چهارده میلیون و هشتصد هزار ریال(14/800/000 ریال) بابت اصل خواسته 
و پرداخت مبلغ 1/285/000 ریال معادل صد و بیست و هشت هزار و پانصد تومان بعنوان هزینه هاى دادرسى 
و ابطال تمبر از باب تسبیب و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارت تاخیردرتادیه از تاریخ سر رسید 
1396/09/20(بیستم آذر ماه نود و شــش) لغایت اجراى حکم در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتى.
محکوم له: سید مهدى اسماعیلیان با وکالت مجتبى حقیقى به نشانى: نجف آباد- خ امام-کوى ارشاد مقابل 
حسینه ارشاد کوچه شهید احمد موحدى- مجتمع ارشاد پ 5- کدپستى: 8513654351 ، 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 اســتیفاء محکوم به 
از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع 
دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحاً اعالم نماید. 262164/م الف-شعبه 11حقوقى 

شوراى حل اختالف نجف آباد/ 7/348
 مزایده

در پرونده کالسه 970854 اجرایى و به موجب دادنامه صادره از شعبه دوم عمومى نجف آباد محکوم علیه اجرایى 
شرکت فنى و مهندسى ساز و کار اصفهان محکوم است به پرداخت 58/268/503 ریال بابت محکوم به و هزینه 
هاى دادرســى و غیره در حق محکوم له و مبلغ 5/440/246 ریال نیم عشر دولتى درحق صندوق دولت که از 
طریق اجراى احکام مدنى شهرستان نجف آباد اموال ذیل توقیف و توسط کارشناس رسمى دادگسترى منتخب 
على صابرى به شــرح ذیل ارزیابى گردیده است: مورد مزایده عبارت اســت از4 دستگاه ترانس جوش دست 
 ws631 دوم – سه فاز به رنگ آبى- مکعبى شکل به ابعاد /8*/8*/8  به انضمام متعلقات ، شامل ترانس کد
( یک دستگاه ها داراى موتور تغذیه سیم جوش) بدون کابل و متصل به تورچ (انبر) نصب بر روى شاسى چرخ 
دار ، در شرایط خاموش ،سالم و آماده به کار در وضعیت نامعلوم و یک دستگاه رکتى فایر جوش دست دوم سه 
فاز به رنگ زرد با مارك پارس گام pars Gaam کد miG 660 به انضمام کلیه متعلقات بدون کابل و انبر 
و اتصاالت بر روى شاسى چرخ دار ، در شرایط خاموش، سالم در وضعیت نامعلوم با درنظر گرفتن کلیه عوامل 
جمعا" 45/000/000 ریال ارزیابى گردیده اســت. که باتوجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت به 
نظریه کارشناسى ، اموال توقیف شده ازطریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد درتاریخ 1397/08/07 ساعت 
10 صبح و در همان محل اجراى احکام به فروش میرسد. برنده مزایده شخصى است که از قیمت کارشناسى 
باالترین قیمت را انتخاب که بایســتى 10٪ آن را فى المجلس به حساب شماره 2171290354001 واریز و 
چنانچه ظرف مهلت مقرر نســبت به واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کســر هزینه به نفع صندوق 
دولت ضبط و مزایده مجدداً تکرار مى گردد. ضمنًا خریدار مى تواند ظرف پنج روز قبل از مزایده از مال/اموال/
ملک موردنظر بازدید به عمل آورد. 261372/م الف مدیراجراى احکام حقوقى دادگسترى نجف آباد/ 7/350

 ابالغ وقت دادرسى
خواهان محمد عظیما دادخواستى به خواسته الزام خوانده مبنى بر مطالبه به طرفیت خوانده ابراهیم رازقندى 
به شوراى حل اختالف شعبه 8 شهرستان نجف آباد تســلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 1285/96 ثبت 
گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 1397/08/23 ساعت 3/15 عصر تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول 
المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشــد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون 
آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار 
مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم اقدام نماید و در جلســه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى اســت درصورت عدم حضور شورا به 
خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک 
نوبت درج خواهد شد-آدرس شورا: نجف آباد – خ گلبهار غربى 260691/ م الف شعبه 8 شوراى حل اختالف 

نجف آباد/ 7/351
 ابالغ وقت رسیدگى

خواهان محمد جعفر صالحى با وکالت مرضیه قاسمیدادخواســتى به بطرفیت خواندگان 1- حســن ایرانپور 
2- محمدرضا ایرانپور 3- جعفر کرباســى 4- سکینه شفیعى 5- ســارا اصغرى 6- فهیمه منصورى 7- ثریا 
کرباسى 8- فاطمه بگلرى 9- محمد انتشارى 10- حسینعلى عادلنیا 11- صفرعلى سامانى راد 12- مرضیه 
رحمتى ها 13- محمودرضا کرباســى 14- فرزانه حکیمى 15- محمود انتشــارى به الزام به تنظیم ســند 
رسمى به شــماره پالکهاى ثبتى 63/1 – 63 – 61- 68-62-65 واقع در نجف آباد شاه آباد طاق مسکن به 
مساحت تقریبى 2220 مترمربع؛  تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرســتان نجف آباد نموده که جهت رسیدگى 
به شــعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرســتان نجف آباد واقع در نجف آباد ارجاع و به کالســه 970668 ح 
2 ثبت گردیده که تاریخ رســیدگى به تاریخ 1397/08/28 و ســاعت 11 مى باشــد. که بــه دلیل مجهول 
المکان بودن خواندگان  1-حســن ایرانپور 2- محمدرضا ایرانپور 3- جعفر کرباســى 4- ســکینه شفیعى 
5- سارا اصغرى 6- فهیمه منصورى 7- ثریا کرباســى 8- فاطمه بگلرى 9- محمد انتشارى 10- حسینعلى 
عادلنیا 11- صفرعلى ســامانى راد 12- مرضیه رحمتى ها 13- محمودرضا کرباســى 14- فرزانه حکیمى 

15- محمود انتشارى و درخواســت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســى دادگاه هاى عمومى 
و انقالب در امور مدنى و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشــار آگهى مى شــود تا 
خواندگان پس از  نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم 
دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر گردد. 258547/م الف مدیر شعبه 

دوم دادگاه عمومى حقوقى دادگسترى شهرستان اختالف نجف آباد / 7/352
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان موال صالحى دادخواستى به خواســته الزام خوانده مطالبه به طرفیت خوانده جمال سیاحى به شوراى 
حل اختالف شعبه ششم شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 515/97 ثبت گردیده و 
وقت دادرسى به تاریخ 1397/08/20 ساعت 3 عصر تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى 
آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دســتور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى 
مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با 
نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام 
نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى 
نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد 

شد. 260272/ م الف شعبه ششم شوراى حل اختالف نجف آباد/7/353
 آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 

و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
برابر رأى شماره 139760302007001832 هیأت دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضى خانم صنمبر امیرى پبدنى فرزند محمد حسین بشماره شناسنامه 360 صادره از فارسان در یک باب 
خانه به مساحت 171 مترمربع پالك 411 اصلى واقع در شرودان بخش 9 ثبت فالورجان که متقاضى خود مالک 
رسمى است محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود 
و در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید , ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض , دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند . بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور 
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/07/14 تاریخ 

انتشار نوبت دوم: 1397/07/29 م الف  262460 اکبر پورمقدم رئیس ثبت اسناد و امالك فالورجان/ 7/355 
 حصروراثت 

نصراهللا خسرو شاهى داراى شناسنامه شماره 174 به شرح دادخواست به کالسه 834/96 از این دادگاه درخواست 
گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان ماه بیگم راعى دهقى بشناسنامه 272 در تاریخ 
1396/11/14 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. رضا 
خسرو شاهى فرزند اسداهللا ش ش 101 ، 2. اکرم خسرو شاهى فرزند اسداهللا ش ش 116 ، 3. مرتضى خسرو 
شاهى فرزند اسداهللا ش ش 196 ، 4. نصراهللا خسرو شاهى فرزند اســداهللا ش ش 174 ، 5. قدرت اهللا خسرو 
شاهى فرزند اسداهللا ش ش 164 6.هدایت اهللا خسرو شاهى فرزند اسداهللا ش ش 21 7.ماشااهللا خسرو شاهى 
فرزند اسداهللا ش ش 49 8.نرگس خسرو شاهى فرزند اسداهللا ش ش 154 9.ایران خسرو شاهى فرزند اسداهللا 
ش ش 5851 10.توران خسرو شاهى فرزند اسداله ش ش 5974 (فرزندان متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان 
ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى 
اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى 

صادرخواهد شد. 261566/م الف رئیس شعبه اول شوراى حل اختالف مهردشت/ 7/349
مزایده

1397/07 شــماره پرونــده:  شــماره آگهــى: 139703902004000258 تاریــخ آگهــى: 09/
139604002004000224 آگهى مزایده پرونده اجرایى کالسه: 9600827 ششدانگ آپارتمان واقع در طبقه 
زیرزمین داراى پالك شماره 19 فرعى از 2018 اصلى به مساحت 86/84 مترمربع بانضمام قدرالسهم از عرصه 
مشاعى و سایر مشاعات که عبارتند از پارکینگ مشاعى 20 فرعى و حیاط مشاعى 21 فرعى و راه پله مشاعى 
24 فرعى واقع در بخش 4 ثبت اصفهان به آدرس: اصفهان- خیابان فلسطین- کوچه حسن آباد- نبش کوچه 
ادب- پالك 22- طبقه زیرزمین- ساختمان 3 واحدى که سند مالکیت آن در صفحه 206 دفتر 216 امالك 
به شماره ثبتى 45081 و با شماره چاپى 497047 ثبت و صادر شده است ملکى جواد کالهدوزان فرزند رضا با 
حدود: شماًال: اول تحتانى دیواریست به تحتانى کوچه 4/7 مترى و فوقانى دیوار و پنجره است به کوچه مزبور 
بطول 14/3 متر دوم تحتانى دیواریست به تحتانى کوچه مزبور و فوقانى دیواریست به کوچه مزبور بطول 2/05 
متر شرقًا: تحتانى دیواریست به تحتانى خیابان 9/5 مترى و فوقانى دیوار و پنجره است به خیابان مزبور بطول 
3/7 متر جنوبًا: اول درب و دیوار اســت براه پله مشــاعى پالك 24 فرعى بطول 5/55 متر دوم در سه قسمت 
درب و دیوار است به پارکینگ مشاعى پالك 20 فرعى بطولهاى 5/6 متر و 1/35 متر و 4/65 متر (قسمت دوم 
شرقى است) غربًا: دیواریســت به دیوار خانه 2014/47 بطول 6/5 متر. حقوق ارتفاقى: پالکهاى 2018/2 و 
2018/1 از مورد تفکیک حق المجرى دارد. که طبق نظر کارشناس رسمى پالك فوق در زیرزمین واقع شده به 
قسمتى که ورودى اتاق ها و آشپزخانه به فضاى مشاعى پارکینگ و راهرو بوده و فاقد سالن مجزا و نور کافى و با 
ارتفاع 2/7 متر مى باشد. نماى کلى ساختمان آجر 3 سانتى مترى با اسکلت فلزى و با سقف تیرچه بلوك بوده و 
کابینت آشپزخانه فلزى و قدمتى در حدود 30 سال دارد. کف اتاقها موزائیک، پوشش دیوارها رنگ آمیزى و درب 
رنگ آمیزى و درب هاى داخلى چوبى و پنجره ها فلزى و داراى اشــنعابات آب و برق و گاز مشترك مى باشد. 
همچنین این واحد داراى استعالم شماره 3/89/39834- 1389/11/25 شهردارى منطقه 3 اصفهان بوده که 
در آن کاربرى زیرزمین مسکونى قید شده است و طبق سند رهنى شماره 51868- 1389/12/26 تنظیمى در 
دفترخانه اسناد رسمى شماره 129 اصفهان در رهن بانک تجارت واقع مى باشد و طبق اعالم بانک بستانکار 
ملک داراى بیمه مى باشد از ساعت 9 الى 12 روز سه شــنبه مورخ 1397/08/01 در اداره اجراى اسناد رسمى 
اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقى چهارراه اول ابتداى خیابان الهور سمت چپ به مزایده گذارده مى 
شود. مزایده از مبلغ پایه 1/560/000/000 ریال شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى 
فروخته مى شود. الزم به ذکر اســت پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق 
اشتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و 
غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه 
پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد 
مى گردد ضمنا این آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان مورخ 1397/07/14 درج و منتشر 
مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول مى گردد. توضیحًا جهت شرکت در جلسه مزایده 
مبلغ پایه مزایده طى چک تضمین شده بانک ملى در وجه اد اره اجراى اسناد رسمى بابت پرونده کالسه فوق به 
همراه تقاضاى کتبى و ارائه کارت شناسایى معتبر الزامى است. ضمنًا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا پایان 
وقت ادارى همان روز طى فیش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد و امالك سپرده نماید. م الف: 262809 
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بیش از 1360 زندانى جرائم غیرعمد استان چشم انتظار 
دستان بخشنده خیران هستند.

مدیــرکل زنــدان هــاى اســتان اصفهان با اشــاره 
بــه اینکــه 1360 زندانى جرائــم غیرعمــد با بیش 
از 1500 میلیارد ریــال بدهى در زندان هاى اســتان

 به ســر مى برند، افزود: بیش از 67 درصــد این افراد 
را محکومــان مالــى، 32درصد محکومــان مهریه و 
نفقه و یک درصــد را هم متهمان تصادفى تشــکیل 

مى دهند.
اسدا... گرجى زاده از آزادى بیش از 400 زندانى جرائم 
غیرعمد با بیش از 394 میلیارد ریــال بدهى از ابتداى 

امسال در اســتان خبر داد و گفت: ستاد دیه با مشارکت 
خیران اســتان بیش از 70میلیارد ریال براى آزادى این 

زندانیان پرداخت کردند.  
وى از اعطاى تسهیالت آزادى 11میلیارد ریالى به این 
زندانیان اشــاره کرد و افزود: 135میلیــارد ریال از این 
مبلغ اعســار و بیش از 153میلیارد ریال را نیز  شاکیان 

گذشت کردند. 
گرجى زاده اظهار کــرد: خیران نیک اندیش اســتان

 مــى توانند، کمک هــاى نقدى خود را بــراى آزادى 
زندانیان جرائم غیرعمد این اســتان به شــماره کارت 

6037991899854321 واریز کنند.

شــهردار زرین شــهر گفت: پرونده پروژه هاى نیمه 
تمام، به ویژه آن دســته از طرح هایــى که مدت زمان 
اجراى آنها طوالنى شــده و نارضایتى شهروندان را به

 همراه داشته اســت، باید در کوتاه ترین زمان ممکن 
بسته شود.

میثم محمدى با بیان اینکه اتمام پروژه هاى نیمه تمام 
در اولویت برنامه ها قرار دارد، اظهار کرد: پروژه شهرك 
حمل و نقل کاالى زرین شهر از جمله پروژه هایى است 
که مى تواند تأثیر بســزایى در ایجاد اشتغال به صورت 
مستقیم و غیر مستقیم داشــته باشد و تاکنون اعتبارى 
بالغ بر چهار میلیارد و 500 میلیون تومان براى این پروژه 

هزینه شده و هشــت میلیارد تومان دیگر براى تکمیل 
آن نیاز است.

وى با بیان اینکه پرونده پروژه هاى نیمه تمام، باید در 
کوتاه ترین زمان ممکن بسته شود، افزود: در حال حاضر 
500 میلیــون تومان قرارداد با پیمانــکار براى تکمیل 
بخشى از این پروژه بسته شــده است و مى توان گفت 
این پروژه یکى از پروژه هاى مهم بــراى درآمد پایدار 

شهردارى خواهد بود.
محمدى تصریح کرد: اتمام پروژه  نگارخانه  شهر یکى 
دیگر از پروژه هایى است که در اولویت قرار دارد، چراکه 

نزدیک به یک دهه از آغاز این پروژه مى گذرد.

1360زندانى جرائم غیر عمد 
در زندان هاى استان

اتمام پروژه هاى نیمه تمام 
اولویت شهردارى زرین شهر 

آغاز مرحله دوم جشن عاطفه ها 
در مدارس استان 

معاون توسـعه مشـارکت هاى مردمى کمیته امداد امام 
خمینى(ره) استان اصفهان با بیان اینکه 470 هزار پاکت 
مهر عاطفه ها براى مشارکت بین دانش آموزان اصفهانى 
توزیع شده است،  گفت: قبل از شـروع سال تحصیلى، از 
محل اعتبارات دولتى کمک هزینـه خرید لوازم التحریر و 

کتب درسى در اختیار دانش آموزان نیازمند  قرار گرفت.
بهرام سـواد کوهى با اشـاره به اینکه 14 هزار دانش آموز 
زیرپوشـش کمیته امداد اصفهان قرار دارند، افزود: براى 
حمایت مؤثـر از  دانش آموزان بى بضاعت، به مشـارکت 

گسترده نیکوکاران نیازمندیم.

 
بهره بردارى از پروژه فاضالب 

تیران تا پایان سال
فرماندار تیران و کرون پیشرفت پروژه فاضالب شهر تیران 
را 60 درصد اعالم کرد و گفت: این پروژه تا پایان امسال به 

بهره بردارى مى رسد.
مجید حججى افزود: تجهیز تصفیه خانه و اتصال منازل به 
شبکه اصلى فاضالب تیران تا پایان امسال انجام مى شود. 
وى با اشاره به اینکه 170 میلیارد ریال اعتبار دولتى امسال 
به این پروژه اختصاص یافته است، گفت: این اعتبار، تأثیر 
بسزایى در تسریع اجراى پروژه دارد. فرماندار تیران و کرون 
به مشکالت خشکسالى و کم آبى در این شهرستان اشاره 
کرد و گفت: شرکت آب و فاضالب به تنهایى قادر نیست 
مشکالت تأمین آب و آبرسـانى را برطرف کند و نیازمند 

مشارکت سایر دستگاه هاى اجرایى و مردم است. 

خبر

وزیر ارتباطات و فناورى اطالعات گفت: اســتفاده از ظرفیت فناورى اطالعات و گردشگرى مى تواند با ایجاد شغل 
مستقیم رشد و شکوفایى شهرستان کاشان را فراهم کند.

محمدجــواد آذرى جهرمــى روز پنج شــنبه 
در جلسه شــوراى ادارى کاشــان با اشاره به

 جنبه هاى تاریخى و تمدنى این شهرســتان 
افزود: هنر دستى، طبیعت، فرش، تولید گالب و 
افتخار شستشوى خانه خدا ظرفیت هاى خوب 

گردشگرى این خطه است.
وى اظهارکــرد: کاشــان بــا مجمــوع این 
ظرفیت ها و بــا توجه به اقبال گردشــگران 
خارجى، ویترین کشور محســوب مى شود و 
ارائه خدمات در آن مــورد قضاوت بین المللى 

است. وى با اشاره به دریافت 33 شکایت از کاشــان در وزارت ارتباطات و فناورى اطالعات بیان کرد: شکایت ها از 
کیفیت خدمات مانند تأخیر و کندى سرعت، مشکل آنتن دهى کامل در چند روستا، صورتحساب افزون بر بسته هاى 

تشویقى استفاده شده و عدم پاسخگویى بود.

شرکت سهامى ذوب آهن اصفهان، ریل مورد نیاز طرح چابهار-سرخس و میانه-تبریز را تأمین مى کند.
قائم مقام معاونت ساخت و توسعه راه آهن، بنادر و فرودگاه هاى کشور گفت: راه آهن کشور به عنوان متقاضى محصوالت 

ریلــى، پیگیر تولید و تســت موفقیــت آمیز این 
محصوالت بر اساس استانداردهاى جهانى است. 

عباس خطیبى انفرادى گفت: بر اساس تفاهمنامه 
سه جانبه بین شرکت ساخت و توسعه زیر بناهاى 
حمل و نقل کشــور، ذوب آهن اصفهان و قرارگاه 
ســازندگى خاتم االنبیا(ص)، ریل مورد نیاز طرح 
بزرگ چابهار-ســرخس  ومیانه-تبریز از شرکت

 ذوب آهن خریدارى مى شود. 
وى با اشاره به تولید مقاطع فوالدى راهبردى در 
 UIC60 ذوب آهن اصفهان افزود: تولید انواع ریل

و UIC33  در این کارخانه از موفقیت هاى بزرگ کشور در توسعه تولید ملى است.

ذوب آهن تأمین کننده ریل طرح چابهار-سرخس

کاشان ویترین کشور است

فرمانده انتظامى اســتان اصفهان از دستگیرى فردى 
که با تأسیس یک شــرکت تجارى به بهانه واردات و 
صادرات بالغ بر یک میلیون و 210 هزار یورو تسهیالت 

ارزى دریافت کرده بود، خبر داد.
به گزارش پایگاه خبرى پلیس، سردار مهدى معصوم 
بیگى اظهار کرد: در پى دریافت حکم جلب زنى به اتهام 
مشــارکت در کالهبردارى ارزى از یکى از بانک هاى 
استان موضوع در دســتور کار مأموران پلیس امنیت 
عمومى اســتان اصفهان قرار گرفــت. وى افزود: در 
بررسى هاى صورت گرفته مشخص شد زنى با همدستى 
دو نفر از اعضاى خانواده خود اقدام به تأســیس یک 

شرکت تجارى کرده و با وانمود کردن اختیارات واهى 
و غیر واقعى، تخصص در زمینه فعالیت هاى بازرگانى 
و داشــتن قدرت و توان مالى بــراى انجام پروژه هاى 
اقتصــادى و واردات و صادرات از یکــى از بانک هاى 
اســتان، تقاضاى گشــایش اعتبار LC و درخواست 
ثبت ســفارش به مبلغ یک میلیون و 210 هزار یورو 

کرده است. 
فرمانده انتظامى استان اصفهان افزود: در ادامه متهم 
علیرغم تعهد به پرداخت وجه اسناد ارزى در هنگام وارد 
کردن کاال متوارى مى شــود. این مقام ارشد انتظامى 
بیان کرد: این فرد به اتهام مشــارکت در کالهبردارى 

ارزى، جعل و اســتفاده از اوراق مجعول به چهار سال 
حبس و رد مبلغ یک میلیون و 210 هزار یورو و همچنین 
پرداخت جزاى نقــدى به همان میــزان معادل 480 

میلیارد و 400 میلیون ریال محکوم مى شود.
ســردار معصوم بیگى با بیان اینکه دستگیرى متهم با 
توجه به تغییر مکان هاى ســکونتش به کندى پیش 
مى رفت، افزود: ســرانجام با تالش هاى شبانه روزى 
و به کارگیرى اقدامات علمــى و تخصصى مخفیگاه 
متهم در یکى از مناطق شرق استان تهران شناسایى 
و در عملیاتــى غافلگیرانه دســتگیر و تحویل مراجع 

قضائى شد.

کالهبردارى 
بزرگ 
یک زن

 در اصفهان
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پاییز فصل عجیبى است. انگار هزار رنگ و هزار چهره 
دارد. براى بعضى آدم ها پاییز پادشاه فصل هاست، فصل 
عاشــقى و قدم زدن زیر باران و شــنیدن صداى خش 
خش برگ ها و لذت بردن از نارنجى هــا و نارنگى ها.

 در این بین، بعضى افراد نه تنهــا از دیدن این همه زرد 
و نارنجى ها حالشــان جا نمى آید، بلکه پاییز برایشان

 همراه اســت با مالل و دلشــوره، با بــى حوصلگى و 
افسردگى.

چرا برخى افراد در پاییز افسرده مى شوند؟
در میان الگوهاى اختالل افسردگى، الگویى وجود دارد 
که در آن افراد در بیشــتر اوقات ســال از شرایط خلقى 
نرمالى برخوردارند، اما با شــروع فصل پاییز یا زمستان 
(و در تعداد معدودى افراد در بهار و تابســتان)، خلق آنها 
افسرده مى شود. واقعیت این است که طیف گسترده اى 
از افسردگى (از مالل و دلتنگى ساده پاییزى گرفته تا یک 
اختالل افسردگى اساســى) در پاییز و زمستان گریبان 
خیلى ها را مى گیرد و نمى توان گفت هر فردى که در این 
فصل احساس دلگیرى و مالل دارد، حتمًا دچار اختالل 
افسردگى فصلى شده است. هرچند براى این الگو علل 
مختلفى پیشنهاد شده است، اما نمى توان قاطعانه گفت 

که کدام عامل ایجاد کننده این اختالل است. 
کاهش نور در پاییز و زمســتان، کوتاه شــدن روزها و 
طوالنى شدن شب ها، ابرى بودن هوا، تغییر در کیفیت 
انتقال دهنده هاى عصبى مغز و هورمون ها که وظیفه 
تنظیم خلق و خو و احساســات را بر عهده دارند و تغییر 
در ساعت بیولوژیکى بدن، داشتن ســابقه خانوادگى و 
آمادگى زیســتى از عواملى هستند که پژوهش ها نقش 
آن را در ایجــاد افســردگى در پاییز و زمســتان تأیید 

کرده اند.

عالیم افسردگى در پاییز چیست؟
احســاس مالل، غم، اندوه و پوچى جزو جدایى ناپذیر 
افسردگى است. ســایر عالیم شــامل بى حوصلگى و
بى انگیزگى براى انجام کارها و فعالیت ها، احســاس 
خستگى و کمبود انرژى، احساس خواب آلودگى، کاهش 
قدرت تمرکز و حافظه، تحریک پذیــرى، بى قرارى و 
عصبانیت زیاد، میل به انزوا و تنهــا بودن و تغییرات در 
اشتها و وزن که معموًال با میل شدید به کربوهیدرات ها و 

شیرینى ها همراه است.

با افسردگى پاییزى چه کنیم؟
اگر احســاس مى کنید که به این اختالل دچارشده اید، 
توصیه هایى به شــما داریم تا به کمــک آنها و اجرایى 

کردنشان از امروز به پاییز بگویید: «سلطان فصل ها».
1-از آفتاب پاییزى لذت ببرید 

همانطور که گفتیم یکى از دالیل شناخته شده افسردگى 
در پاییز، کاهش نور است. براى جبران این کاهش الزم 
اســت افراد روزانه دقایقى را زیر نور مستقیم آفتاب قرار 
بگیرند. آفتاب صبح، شــما را سرحال مى آورد. ورزش و 
پیاده روى زیر نور آفتاب مى تواند یک راهکار عالى باشد. 
در طول روز پرده ها را کنار بکشــید و اجازه دهید نور به 
داخل خانه بیاید و در ســاعاتى که نور کمتر مى شود، از 

چراغ هاى پرنورتر استفاده کنید.
2-برنامه منظم روزانه داشته باشید 

یک برنامه منظم اجازه نمى دهد تنبلى بر شما غلبه کند. 
به موقع بخوابید و به موقع بیدار شوید حتى اگر روزهاى 
اول این کار براى شما بسیار ســخت باشد، اما خود را به 
اجراى برنامه ملزم کنید. زود خوابیدن و صبح زود بیدار 
شدن بهترین برنامه اســت، زیرا شما مى توانید حداکثر 
اســتفاده را از نور آفتــاب و روشــنایى روز ببرید. براى

فعالیت هایتان برنامه ریزى کنید. مى توانید هرشب برنامه 
فردا را بنویسید یا به صورت هفتگى برنامه ریزى کنید. در 
برنامه روزانه عالوه بر وظایف و تکالیف روزانه و اجبارى، 

فعالیت هاى متنوع و لذت بخش را نیز بگنجانید. 
3-ورزش و پیاده روى کنید 

فعالیت منظم بدنى باعث ترشح هورمون هاى نشاط آور 
در بدن، سالمت بدنى و تناســب اندام، افزایش اعتماد 
به نفس و افزایش ســطح انرژى مى شود. ورزش هاى 
دسته جمعى و گروهى، ورزش در هواى آزاد و زیر آفتاب 
پاییزى انتخاب هاى بســیار خوبى هستند. اما مهمتر از 
اینها، این است که ورزشى را انتخاب کنید که متناسب 
با شرایط زندگى شما باشد و بهانه اى براى انجام ندادن 

آن نداشته باشید.
4-معاشرت کنید 

اجازه ندهید میل به تنهایى و انزوا شما را در خود فرو ببرد. 
اغلب افراد افسرده به بهانه بى حوصلگى، جواب تلفن ها و 
دعوت هاى دوستان و فامیل را نمى دهند، غافل از اینکه 
این کار بیش از پیش شما را بى حوصله و افسرده مى کند. 
بهتر است یکسرى قوانین ساده براى خود بگذارید؛ مثًال 
هر هفته حتمًا به دو نفر از عزیزانتان تلفن کنید و با آنها 
صحبت کنید و هر هفته حداقل یک بار با دوستانتان قرار 
مالقات بگذارید. خرید کردن، نوشیدن چاى، تماشاى 
فیلم، گوش دادن به موسیقى، خواندن کتاب، قدم زدن 
و... تمام این کارها در کنار دوســتان صمیمى لذتى دو 

چندان خواهد داشت. 
5-به یک متخصص مراجعه کنید 

اگر فکر مى کنید مشکل شما جدى است و با هیچیک از 
این راهکارها، حالتان بهتر نشد، حتمًا به یک متخصص 
روان شناســى یا روان پزشــکى مراجعه کنید. اختالل 

افسردگى یک اختالل جدى و نیازمند درمان است.

تغذیه کودکان یکى از بزرگ ترین دغدغه هاى والدین است. از آنجایى که کودکان ساعات زیادى از روز 
را خارج از خانه و در مهد، مدرسه یا کالس هاى آموزشى مختلف مى گذرانند، نظارت بر رژیم غذایى آنها 

کمى دشوار است.
اما توصیه ما به والدین این است که تا حد امکان میان وعده و غذاى کودك را در منزل تهیه کنند تا سالمت 

و کیفیت تغذیه کودك تأمین شود. در ادامه چند میان وعده مفید معرفى مى شود:

میوه هاى خشک
میوه هاى خشک مثل برگه هلو، زردآلو، انجیر خشک، خرما و کشــمش میان وعده هاى مناسبى براى 

کودك به شمار مى روند. 

سبزیجات
خیار،  کلم بروکلى، گل کلم و هویج را به قطعات کوچک تقســیم کنید. کمى آبلیموى ترش تازه نیز به 

آن اضافه کنید. حتى براى تنوع مى توانید قطعات میوه و سبزى را به صورت مخلوط براى او آماده کنید.

مغزها و آجیل
مغزهاى مختلف را به صورت خام و بدون نمک مخلوط کنید تا کودك به عنوان میان وعده همراه خود 

ببرد. مغزها به دلیل حجم کم و ماندگارى زیاد، گزینه مناسبى براى میان وعده به شمار مى روند.

میوه
اگر کودك شما حوصله پوست کندن میوه هاى کامل را ندارد، میوه ها را پوست کنده، تکه تکه کنید و به 
صورت ساالد میوه براى او آماده کنید. سعى کنید از میوه هاى متنوع و رنگ ارنگ استفاده کنید تا طعم و 
ظاهر جذابى براى کودك داشته باشد. براى جلوگیرى از تغییر رنگ برخى میوه ها مانند سیب و موز، کمى 

آبلیموى ترش تازه یا آب پرتقال طبیعى به آن اضافه کنید. 

یکى از بیمارى هاى شایع در جهان بیمارى کبد 
چرب است. 10 درصد وزن کبد در حالت نرمال از 
بافت چربى تشکیل مى شود. اگر بافت چربی بیش 
از 10 درصد وزن کبد را تشــکیل داد، به آن کبد، 

«کبد چرب» مى گویند.

عواملى که منجر به تشــکیل کبد 
چرب مى شوند

یکى از مهمترین علل کبد چرب در اثر مشروبات 
الکلى است. از دیگر موارد مهمى که مى توان به 
آن اشاره کرد، اضافه شدن چربى هاى بدن و در 
نتیجه افزایش وزن است. به جز این دو مورد، دیگر 

علل شایع شامل موارد زیر مى شود: 
در اثر بیمارى هــاى کبدي، در افــراد مبتال به 
بیمارى دیابت و افرادى که همیشه افزایش چربی 

خون دارند.

عالیم کبد چرب 
این بیمارى غالباً بدون هیچ نشانه اى در بدن ظاهر 
مى شود و مرضى خاموش به حساب مى آید که 
ممکن است بعد از چندین سال یا حتى چند دهه 
فرد متوجه وجود چنین بیمارى در بدن خود شود. 
اما به مرور زمان و بــا افزایش چربى هاى بدن، با 
احساس خستگی، بی اشتهایى، ضعف عمومى، 

حالت تهوع، ضعف قدرت تفکر، درد باالى سمت 
راست شکم، بزرگى کبد، لکه هاى قهوه اى روى 
پوست گردن و زیر بغل، تظاهر پیدا  مى کند.عالوه 
بر این، در اثر تشخیص دیر هنگام، کبد توان کاري 
خود را از دســت مى دهد و نارسایى کبدى ایجاد 

مى شود.

تشخیص کبد چرب
کبد چرب بدون عالمت است ولى در بررسى هایى 
با آزمایش خون و بررســى افزایــش آنزیم هاى 
کبدى مشــخص مــى شــود.عالوه بــرآن، با 
سونوگرافى، دستگاه هاى فیبر و اسکن نیز قابل 
تشخیص است. اما نمونه بردارى از کبد بهترین 
راه براى تشخیص دقیق این بیمارى توسط تیم 

متخصصین خواهد بود.

درمان کبد چرب
تا به امروز در خصوص این بیمارى خاموش دارویى 
کشف نشده است. افراد چاق باید با تغییر در برنامه 
غذایى و رعایت رژیم غذایى اصولى توســط تیم 
حرفه اى و انجام ورزش هاى روزانه، وزن خود و

 چربى هایى را کــه منجر به این بیمارى شــده 
را کاهــش دهند. کاهــش 10 درصــدى وزن 
از مهمترین کلید رفع مشــکل  کبدچرب است. 
مبتالیان به دیابت یا افزایش چربى خون نیز باید 
با کنترل قند و چربى، در جهت درمان این بیمارى 
قدم بردارند. همچنین مصــرف روزانه یک گرم 

کپسول ماهى به این بیمارى کمک خواهد کرد.
ولــى از مهمترین راه هاى درمــان این بیمارى، 
تغییر در سبک زندگى است. یعنى تغییر در رژیم 
غذایى، فعالیت هاى جسمانى، پیاده روى و تحرك 

بدنى است.

لخته هاى خون خطرناك بسیار شایع هستند. با این حال 
آسیب پذیرترین افرادى که بیشتر از سایرین در معرض 

این لخته ها قرار دارند، از این قبیل هستند:

سیگارى ها
اثر مخرب ســیگار تنهــا روى ریه ها نیســت، بلکه بر 
رگ هاى خونى نیز تأثیر مى گذارد. ســیگار کشــیدن 
مى تواند بر گردش خــون و توانایى خــون براى لخته 
شدن تأثیرگذار باشد. خطر ابتال به بیمارى قلبى، بیمارى 
شریانى محیطى، حمله قلبى و سکته مغزى نیز در افراد 

سیگارى بیشتر است.

زنان باردار
در ماه هاى آخر باردارى، نوزاد مى تواند روى رگ هاى 
خونى داخل شکم و لگن فشار وارد کرده و جریان خون 
را مستقیمًا مســدود کند. این وضعیت، لخته شدن خون 
را به همراه دارد. خطر ابتال به یک لخته خون شــش ماه 
پس از زایمان نیز همچنان وجود دارد. این مسئله به ویژه 
براى مادرانى که پس از زایمان کم تحرك هستند، بیشتر 

صادق است.

افرادى که براى مدت طوالنى بى تحرك 
هستند 

حدود نیمى از علل ابتال به لخته خون و یا «آمبولى ریه» 
در بیمارانى که در بیمارستان بســترى هستند و یا اخیراً 

در بیمارســتان بوده اند، بى تحرکى است. عالوه بر این، 
نشســتن طوالنى مدت در اتومبیل، اتوبوس یا هواپیما، 
خطر ابتال به لخته خون را افزایش مى دهد؛ به خصوص 
زمانى که شــما به اندازه کافى مایعات نمى نوشــید. در 
حقیقت هر گونه فعالیتى که شــما را براى ســاعت ها، 
بى تحرك نگه مى دارد، شــما را در معرض خطر لخته 

شدن خون قرار مى دهد.

جراحى
هر گونه دوره طوالنى مدت ایستایى مانند بسترى شدن 

در بیمارســتان مى تواند به کاهش انقباض در عضالت 
پاها، کاهش گردش خون و خطر شکل گیرى لخته خون 
منجر شــود. بیماران فلج نیز در معرض خطر باالى این 

عارضه قرار دارند.

افرادى که اضافه وزن دارند 
کارشناســان معتقدند کــه مبتالیان بــه اضافه وزن، 
فشار روى ســیاهرگ هاى موجود در لگن و پاهایشان
 افزایش مــى یابد. همچنیــن افرادى کــه بیش از 60 
ســال ســن دارند، در معرض خطــر بیشــترى براى

 تشــکیل «تومبوز ورید عمقى» هســتند. با وجود این، 
لخته هاى خون مى توانند در هر ســنى شکل بگیرند، 
به ویژه اگر تعدادى از عوامل خطرآفرین وجود داشــته 

باشند.

استفاده از قرص هاى ضد باردارى
خطر ابتــال بــه لخته شــدن خــون با مصــرف این

قرص ها، ســه تا چهار برابر مى شــود. قــرص هاى 
ضد باردارى و هورمــون درمانى جایگزین که شــامل 
پروژســترون و  اســتروژن  هــاى  هورمــون 

 مى شود، ممکن است عوامل لخته شدن خون را تشدید 
کنند.

افراد مبتال بــه عفونت یــا بیمارى هاى 
التهابى

اگر در معرض بیمارى جدى یا عفونت هســتید، باید از 
عالیم غیرطبیعى لخته شدن خون مطلع شوید. برخى از 
انواع سرطان ها مانند سرطان مغز، تخمدان، پانکراس، 
روده بزرگ، معده، ریه و کلیه مى توانند فرد را در معرض 

ابتال به لخته شدن خون قرار دهند. 
لخته شــدن خون قبل از ســرطان، خود یکى از عالیم 
هشداردهنده ابتال به سرطان است. شرایط دیگر که خطر 
ابتال به لخته شــدن خون را باال مى برند، بیمارى هاى 
التهابى مانند دیابت، بیمارى هــاى التهابى روده مانند 

کرون یا کولیت هستند.

واریس به متورم شدن سیاهرگ ها و تار عنکبوتى 
شدن آنها گفته مى شود.

واریس شــایع ترین بیمارى عروقى انسان است 
که درحدود 10 تا 20 درصد انسان ها به آن مبتال 
مى شوند.  بیشــترین میزان شــیوع واریس در 
زنان بین سن 40 تا 49 سالگى برآورد شده  است. 
رگ هاى واریسى بزرگ، کامًال  برجسته و گاهى 
قابل لمس و طویل هستند و گاهى قطر باالتر از 
4 میلیمتر پیدا مى کنند. در این مطلب مؤثرترین 

درمان واریس را به شما معرفى مى کنیم.

استفاده از جوراب واریس
 این جوراب ها که در تمامى داروخانه ها در دسترس 
است، با وارد کردن فشــار به پاها کمک مى کند. 
مطالعه اى که به تازگى انجام شده، نشان مى دهد 
جوراب واریس میزان درد ناشى از این عارضه را 

کاهش مى دهد.

درمان با سیر و پرتقال 
با ترکیب سیر با آب پرتقال مى توانیم یک درمان 
جایگزین براى کاهش رگ هاى واریسى که در 
ساق پا شکل مى گیرند، به دست آوریم. در حالى 
که این محصول، معجزه آســا یا چیزى شبیه آن 
نیســت، اســتفاده از آن به طور مداوم مى تواند 
گردش خون را در مناطق مشکل بهبود بخشد و 
آنها را کاهش دهد. در میان فواید دیگر این روش، 
این کار به اســتراحت پاهاى خسته و آرام کردن 
احساس ناخوشایند باد کردگى ایجاد شده به دلیل 

نگهدارى مایع کمک مى کند. 

راهکارهایى براى 
مقابله با افسردگى پاییز

لخته شدن خون، چه  کسانى را تهدید مى کند

مؤثرترین بهترین خوراکى هاى زنگ تفریح
درمان واریس پا

نکات طالیى براى کسانى که کبد چرب دارند

شاید نتوانید با توجه به نشانه هایى که دارید، علت 
ایجاد مسمویت را تشخیص دهید ولى مى توانید 
بر اساس کارهایى که در روز گذشته انجام داده اید، 

علت مسمومیت خود را پیدا کنید.
عالیم مسمومیت غذایى بسته به علت آلودگى غذا 
کامًال متفاوت است. کودکان و سالمندان سیستم 
ایمنى ضعیفى دارند، همچنین افرادى که مبتال به 
بیمارى هاى مزمن هستند، بیشتر در معرض خطر 
مسمومیت غذایى هســتند.چند ساعت و یا حتى 
چند روز بعد از مصرف غذاى آلوده، ممکن است با 

یک یا چند عالمت زیر روبه رو شوید:
تهوع یا از دســت دادن اشــتها، گرفتگى شکم، 
استفراغ، اسهال، تب، خستگى و نشانه هاى کم 
آبى بدن مثل تشنگى، خشکى دهان یا سرگیجه. 

عالیم مسمومیت غذایى را 
بشناسید
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اى مــردم، زهد یعنــى کوتــاه کــردن آرزو و شــکرگزارى برابر 
نعمت ها و پرهیــز در برابر محرمات، پس اگر نتوانســتید همه این 
صفات را فراهم ســازید، تالش کنید کــه حرام بر صبر شــما غلبه 
نکنــد و در برابر نعمت ها، شــکر یادتان نرود. چه اینکــه خداوند با 
دالیل روشن و آشکار، عذرها را قطع کرده و با کتاب هاى آسمانى 

موال على (ع)روشنگر، بهانه ها را از بین برده است.

مدیرکل بهزیستى اســتان اصفهان به بهانه هفته ملى 
کودك در جمع خبرنگاران حاضر شــد و بر توجه جدى 
و اصولى به کودکان در این شرایط اجتماعى- فرهنگى 

تأکید کرد.
دکتر مرضیه فرشاد با بیان اینکه قبل از تشکیل جنین و بعد 
از آن، ما در قالب مشاوره ژنتیک در خدمت کودکان براى 
پیشگیرى از معلولیت ها هستیم، افزود: این مشاوره هاى 
ژنتیک و آزمایشات قبل از تولد موجب مى شود تا از تولد 
نوزادان بامعلولیت جلوگیرى شود و هرگونه تالشى براى 
پیشگیرى از معلولیت در دستور کار ماست اما در این میان 
برخى حوادث در اختیار ما نیســت و به عهده خانواده ها 
و دیگر دستگاه هاى مرتبط اســت که متأسفانه در زمره 

معلولیت هاى رده هاى باالست.
وى بى دقتى خانــواده و والدین و حتى بى دقتى در جامعه 
درمورد کودکان را از عوامل بروز حوادث دانست و اظهار 
امیدوارى کرد روزى برســد که ما شــاهد حوادثى مثل 
کودك آزارى آگاهانه و ناآگاهانه در جامعه نباشیم و در این 
راستا مهدهاى کودك مى توانند در جلوگیرى از حوادث و 

غفلت در خانواده جلوگیرى کنند.
مدیرکل بهزیستى استان اصفهان گفت: امروز بهزیستى 
مسیر جدیدى براى درمان اعتیاد کودکان و نوجوانان طى 

مى کند و اعتیاد کودکان و نوجوانــان به حوزه اجتماعى 
بهزیستى سپرده شــده است و قرار اســت کودکان جدا 
از بزرگساالن نگهدارى شــوند و به آنان سرویس هاى 
الزم داده شــود. این در حالى اســت که کودکان و زنان 
سرپرست خانوار درحوزه مالى تحت پوشش ما قرار دارند و 
هزینه هاى تحصیلى آنان بر مبناى منابع مالى را پرداخت 

مى کنیم.
وى البته به این نکته نیز اشاره کرد که اعتیاد کودکان پنهان 
بوده و کودك حتى در فضایى که داراى مواد مخدر است و 

زندگى مى کند خود به خود اعتیاد پیدا مى کند.
دکتر فرشــاد از فعالیت خانه سالمت بهزیستى خبر داد و 
گفت: در این خانه، دختران جوان حمایت شــده و زندگى 
تقریبًا خوبى دارند و سعى مى کنیم تا نیازهاى آنان را که 

زیر 18 سال هستند برطرف سازیم.
مدیرکل بهزیســتى اســتان اصفهان معتقد است براى 
پیشگیرى از اتفاقات ناگوارى چون به قتل رساندن دختر 
بچه پنج ساله فالورجانى، ابتدا باید به سراغ خانواده رفت و 
کمى هم از محیط و محل زندگى خود آگاه بود تا با مداخله 

به موقع، از بروز اینگونه حوادث جلوگیرى شود.
فرشاد گفت: خوشــبختانه اورژانس اجتماعى ما با شماره 
123 بسیار فعال است و اطالع رسانى مردم در این بخش 
براى پیشگیرى از حوادث ناگوار بسیار مطلوب بوده و به ما 

کمک کرده است تا از حوادث احتمالى پیشگیرى کنیم.
■■■

معاون امور اجتماعى بهزیستى استان اصفهان هم گفت: 
سازمان بهزیستى متولى حقوق کودکان بوده و از طریق 
رایزنى با دستگاه ها در حوزه کودکان فعالیت داشته و در 
راستاى تأمین نیاز کودکان براى رشد اجتماعى گام هایى 

برداشته است.
مجتبى ناجى پیام هفته ملى کــودك را توجه به حقوق 
کودکان اعالم کرد و افزود: آموزش هاى پیش دبستانى و 
مهد کودك اجبارى نیست اما الزم است کودکان قبل از 

ورود به دبستان، آموزش ببینند.
وى اذعان کرد: ما در استان اصفهان 220 هزار کودك سه 
تا شش ســال داریم اما آمار ثبت نام شدگان در مهدهاى 
کودك داراى مجوز بهزیســتى عدد 36 هزار کودك را 

نشان مى دهد.
معاون امور اجتماعى بهزیســتى مى گوید: امروز رسالت 
مهدهاى کودك فقط نگهدارى از کودکان نیســت بلکه 
تعلیم و تربیت کودکان مدنظر است و براساس تحقیقاتى 
که در اصفهان انجام شده کودکانى که به مهدهاى کودك 
مى روند از رشد شناختى بیشترى نسبت به کودکانى که 
به مهد کودك نمى روند برخوردارند و در نتیجه پیشرفت 
تحصیلى بهترى دارند اما بایــد اعتراف کرد این کودکان 

تفاوت چندانى در رشــد حرکتى با دیگر کودکان ندارند 
و باید روى رشد ذهنى هم در مهدهاى کودك کار شود. 

وى ادامه داد: یکــى از عوامل مؤثر کــم فرزندآورى در 
والدین، پیچیده بودن تربیت کودکان اســت و مهدهاى 
کودك مى توانند در فرزندپرورى و رشــد روانى و ذهنى 

کودکان به کمک والدین بیایند.
ناجى خاطرنشان کرد: در استان اصفهان 600 مهد کودك 
شهرى و 150 مهد کودك روستایى داریم و در نماز جمعه 
نیز 50 محل آدینه مهد فعال اســت و در ســال گذشته 
2200 کودك از این آدینه مهدها استفاده کرده اند و تعرفه 
مهدهاى کودك در شهرها درجه بندى شده، که ماهیانه 

بین 150 هزار تا 230 هزار تومان است.
معاون امور اجتماعى بهزیستى استان اصفهان اظهار کرد: 
امروز عالوه بر بانوان، آقایان هم مى توانند امتیاز و مجوز 
تأسیس مهدکودك از بهزیســتى اخذ کنند اما بانویى با 
تحصیالت مرتبط و داراى شرایط باید به عنوان مسئول 

فنى در این مهدها، به کارگیرى شود.
وى از افراد نیکوکار و خّیر هم خواست تا در صورت تمایل 
به تأسیس مهدهاى کودك در مناطق محروم بپردازند تا 

این کودکان رشد یابند.
ناجى اظهار امیدوارى کرد بهزیستى بتواند به اهداف خود 
دســت یابد و گفت: در طرح یک وعده غذاى گرم که با 

هزینه دو میلیارد و 200 میلیون تومان در سال تحصیلى 
گذشته با کمک دانشگاه علوم پزشکى اصفهان برگزار شد 
7300 نفر تحت پوشش قرار گرفتند. این درحالى است که 
امسال به دلیل وضعیت اقتصادى براى 5500 کودك این 

طرح در طول سال اجرا مى شود.
ناجى گفت: آغاز اجراى طرح یک وعده غذاى گرم در طول 
سال در یکى از روستاهاى فالورجان، همایش بزرگداشت 
روز ملى کودك در اصفهان، برنامه ترویج کتابخوانى و... 

بخشى از برنامه هاى هفته ملى کودك در استان است.
■■■

معاون امور پیشگیرى بهزیســتى استان اصفهان هم به 
خبرنگاران گفت: در حوزه پیشــگیرى از معلولیت ها، ما 
طرح هاى زیادى را به اجرا درآوردیم که در طرح غربالگرى 
بینایى در سال گذشته، 180 هزار کودك معاینه شدند که 
7500 کودك مشــکوك به بیمارى بودند که در نهایت 
3500 کودك بــا مداخله بهنگام، از اختــالالت بینایى 

رهایى یافتند.
دکتر محمدســعید محمدى افزود: در طــرح غربالگرى 
شنوایى نیز که مخصوص نوزادان بود، در سال گذشته 64 
هزار و 800 کودك معاینه شدند و در نهایت با مداخله براى 

213 کودك، شنوایى آنان تأمین شد.
همچنین در حــوزه غربالگرى اضطراب کــه مى تواند 

فرصت هاى کودکان را تا بزرگســالى از آنان بگیرد، این 
غربالگرى در 9 شهرستان اســتان در سال گذشته براى 
5000 کودك انجام شــد و از 2951 کودك مشکوك به 
این بیمارى، در نهایت 1300 نفر نیاز به ارجاع روانشناس 

داشتند که این امر صورت گرفت. 
محمدى گفت: در سال گذشته، 14 هزار و 574 مشاوره 
ژنتیک براى جلوگیرى از معلولیت در حوزه پیشــگیرى 
انجام شد و یکصد هزار نفر در برنامه آگاهسازى پیشگیرى 

از معلولیت ها شرکت کردند.
■■■

معاون مشــارکت هاى بهزیستى اســتان اصفهان هم 
گفت: به مناسبت روز جهانى کودك پویشى در حمایت از 
کودکان و دانش آموزان بى بضاعت تحت عنوان «لبخند 
مهربانى» آغاز شده که پویش ملى است و از 19 شهریور تا 

19 مهرماه فعال است.
على اصغر شــاه زیدى افــزود: ایــن پویش بــا هدف 
تأمیــن لوازم التحریــر و کمــک بــه ادامــه تحصیل 
دانش آموزان بى بضاعت در مناطق محروم فعال شــده

 است .
وى خاطرنشــان کرد: ما از جامعه هدف تحت پوشش در 
حوزه مشارکت ها در بهزیستى با حمایت مؤسسات خیریه 

اقدامات اثربخشى را به اجرا گذاشته و مى گذاریم.

در نشست خبرى مدیران بهزیستى اصفهان عنوان شد

مهد هاى کودك روى رشد ذهنى کودکان کار کنند

ساسان اکبرزاده

شــرکت «داتیس خــودرو» نماینــده انحصارى 
«هایکو اســپورتیو» آلمان در ایران و ارائه دهنده 
خدمات پس از فروش ولوو در باالترین سطح کیفى

 مى باشد.
داتیس خودرو با فرارسیدن فصل پاییز، طرح ویژه 
بازدید خود را آغاز کرده است. در این طرح که شامل 
خودروهاى ولوو، هیبریدى و همچنین خودروهاى 
اروپایى و آسیایى مى شــود، انواع بازدیدهاى فنى 
از جمله عیب یابى، تعمیــر و تعویض قطعات، به 
روزرسانى سیســتم هاى کامپیوترى خودرو ها و 
خدمات شست و شــو با مواد نانو با مناسب ترین 

قیمت ارائه مى شود.
عالوه بر این، خدمات VIP نیز به مشتریان ویژه و 

دارندگان خودروهاى ولوو ارائه مى شود. 
در طرح ویژه بازدید پاییزى، پس از بررسى خطاهاى 
احتمالى با دستگاه عیب یاب آنالین، بازدیدهاى 
ویژه توسط تکنسین هاى مجرب تعمیرگاه مرکزى 

داتیس خودرو انجام مى شود.
تعمیــرگاه  مرکزى داتیس خــودرو در فضایى به 
وسعت سه هزار متر مربع و داراى دو سالن مجهز 
به دستگاه هاى معاینه و تعمیر تخصصى، خدمات 
پیشرفته صافکارى و نقاشــى البراتوار تخصصى 

رنگ گالزوریت، با دارا بودن باالترین اســتاندارد 
جهانى و همچنین دســتگاه هاى پیشرفته جوش 
نقطه زن و جوش CO2، خدمات در باالترین سطح 

کیفى به مشتریان را ارائه مى دهد.
در این طرح پاییزى که تا پایان آذرماه ادامه دارد، 
دارندگان خودروهاى سوارى خارجى از جمله ولوو 
و هیبریدى مى توانند با تماس با شماره هاى 1852 
و 021-75306 ضمن تعیین وقت قبلى براى انجام 
بازدیدهاى فنى و سرویس هاى دوره اى و تعمیرات، 
به تعمیرگاه مرکزى داتیس خودرو واقع در شــرق 

تهران مراجعه کنند. 

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
گفت: در سال جارى تاکید بر مدیریت مصرف آب، 
باعث کاهش 9 درصــدى مصرف آب در اصفهان 
شــد و ســرانه مصرف آب خانگى بــه 154 لیتر 

رسید.
هاشــم امینى افزود: پیش بینى سال آبى 96 و 97 
مثبت بود، اما از بهمن ماه 96 با مشکل کم بارشى 
مواجه شــدیم و در نهایت وزارت نیرو ســناریوى 

بدبینانه اى را در دستور کار قرار داد. 
وى ادامه داد:به عبارت دیگر وزارت نیرو بخشى از 
ذینفعان کشاورزى را از توزیع زاینده رود حذف کرد 

و براى صنعت، توزیــع آب زاینده رود را 40 درصد 
کاهش داد و بیشــتر تامین آب شــرب را مدنظر 

قرار داد.
امینى در پاسخ به ســوالى درباره تاثیر برنامه هاى 
مدیریت مصــرف آب در اســتان اصفهان گفت: 
سرانه آب مصرفى در مصرف خانگى از 189 لیتر در 
سال 96 به 154 لیتر در سال 97 رسیده و به دنبال 
کاهش تا 130 لیتر هستیم، از طرف دیگر 20 درصد 
تخصیص آب کاهش یافت و 9 درصد در کاهش 

مصرف آب در تابستان موثر بود. 
او با اشاره به شرایط اقلیم کشــور گفت: جمعیت 

متراکم و وجود صنایع متعدد، باعث بروز مشکالت 
آب در کشور شده و کشــاورزان چندسالى است به 

دلیل کمبود آب از فعالیت باز مانده اند.
وى با تاکید بــر تغییر برنامه هاى آبــى از بهمن 
96 افزود: کمیته ســازگارى با کم آبى در اســتان 
اصفهان با حضور اســتاندارى بــه صورت مرتب 
برگزار شــد تــا بتوانیم مشــکالت آب شــرب 
چهار میلیون جمعیت تامین شــود، زیــرا در این 
استان ســفره هاى آب زیرزمینى وجود ندارد، به 
همین دلیل بــه مدیریت مصرف آب ســوق پیدا 

کردیم. 

آغاز طرح ویژه بازدید پاییزى 
تعمیرگاه مرکزى داتیس خودرو 

کاهش 9 درصدى مصرف آب 
در اصفهان


