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آشنایى با عالیم بیمارى مزمن کلیههواى اصفهان 5 درجه سردتر مى شود5 لحظه به یادماندنى از فاطمه معتمدآریا پاى اسحاق جهانگیرى به کربال نرسید با میترا نورى قطع همکارى کردیم و تمام! سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

تهدید ذخایر ژنتیکى گونه هاى کمیاب و نادر استان 
با وجود خشکسالى 

آنها که باید زیاد گردو بخورند

فاضالب باغبادران اصفهان را تهدید مى کند
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معدوم سازى 91 تن انواع
 مواد غذایى فاسد در 6 ماه

هنر بازى گرفتن از مهاجمان

 بهره بردارى از
 قطب خواربار کشور

یورو و دالر5 تا سال آینده
 پول رایج ایران 

است!
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«گردو» یکى از منابع فوق العاده پروتئین، فیبر، ویتامین ها، آنتى اکسیدان ها و 
مواد معدنى است. گردو همچنین سرشار از ویتامین E و آنتى اکسیدان است و به 

این ترتیب، خطر توسعه بیمارى آلزایمر را کاهش مى دهد. 

هتل ها، رســتوران ها و برخى فروشــگاه هاى 
شــهرهایى از ایران که این روزها پاتوق بیشتر 
گردشــگران خارجى شــده اند، در ازاى فروش 
کاالهــاى مصرفــى و خدماتى، یــورو و دالر 
مى گیرند. این اتفاق تحــت تأثیر کاهش ارزش 
پول ملى کشور افتاده است. از سوى دیگر وقتى 
گردشگران خارجى امکان استفاده از کارت هاى 

اعتبارى را در ایران ندارند و    ...
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چرا امسال کیفیت میوه هاى پاییزى پایین است؟چرا امسال کیفیت میوه هاى پاییزى پایین است؟
رئیس اتحادیه میادین میوه و تره بار اصفهان پاسخ مى دهدرئیس اتحادیه میادین میوه و تره بار اصفهان پاسخ مى دهد
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مسئوالن باغبادران مى گویند اگر پروژه اجراى شبکه فاضالب این شهر تکمیل نشود، سرازیرشدن فاضالب به بستر رودخانه اجتناب ناپذیر است

 عرصه موسیقى
 مافیایى شــده است؟ 

سپاهان و ذوب آهن در
 جذاب ترین کامبک ها

جذاب ترین بازى هاى لیگ برتر در فصل هجدهم کدام بازى ها بوده اند؟ براى انتخاب 
جذاب ترین بازى الزامًا پرگل بودن بازى نیست که اهمیت دارد بلکه میزان باال بودن 
حس رقابت و هیجان مسابقه مدنظر است. مثًال امسال در لیگ برتر نتایجى چون برد 
6 بر یک سپاهان برابر سپیدرود یا برد 6 بر صفر تراکتورسازى برابر استقالل خوزستان 

رقم خورده است اما براى انتخاب جذاب ترین بازى ها...
5

شهردارى خور به استناد مصوبه شماره 85 مورخ 97/02/31 شوراى 
محترم اسالمى شهر خور در نظر دارد نســبت به فروش تعدادى از 
اراضى کارگاهى جنوب شهر خور از طریق آگهى مزایده عمومى اقدام 
نماید. متقاضیان مى توانند جهت دریافت فرم پیشنهاد قیمت، سایر 
مدارك و شرکت در مزایده مذکور تا پایان وقت ادار ى ساعت 14:30 روز 

شنبه مورخ 97/08/19 به شهردارى خور مراجعه نمایند.
تلفن تماس: 03146323200 

آگهى مزایده

سید حیدر ثمریان- شهردار خور

نوبت دوم

شرکت شهرك هاى صنعتى اســتان اصفهان در نظر دارد اجراى پروژه زیر را به پیمانکاران واجد شرایط از طریق 
سامانه تدارکات الکترونیکى دولت ( ســتاد) واگذار نماید. کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه 
تا ارائه پیشــنهاد قیمت مناقصه گران و بازگشــایى پاکت ها از طریق درگاه ســامانه تدارکات دولت به آدرس
 www.setadiran.ir  انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام 
در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه 

در سامانه  تاریخ 1397/08/09 مى باشد. 
آخرین مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 19 روز سه شنبه تاریخ 1397/08/15 

آخرین مهلت زمانى ارائه پیشنهاد: ساعت 14:30 روز یک شنبه تاریخ 1397/08/27 
زمان بازگشایى پاکت ها: ساعت 8:30 صبح روز دوشنبه تاریخ 1397/08/28 

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف: آدرس 
اصفهان، خیابان 22 بهمن،  مجموعه ادارى امیرکبیر، شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان و تلفن 0311570

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس021-41934
دفتر ثبت نام در تهــران:  88969737 و  85193768- 021  و دفتر ثبت نام در اصفهــان: 5 - 03132645870 

( داخلى 3299)
هزینه درج آگهى روزنامه به عهده برنده مناقصه مى باشد.

موضوع مناقصه: تهیه مصالح و اجراى شبکه روشنایى فاز توسعه و شبکه برق مجموعه کارگاهى شهرك صنعتى 
سگزى

(شماره 200971281000061 در سامانه ستاد( تجدید))
مبلغ برآورد اولیه: 13,691,824,116 ریال و بر اســاس فهارس بهاى سال 1397 ســازمان برنامه و بودجه کشور 

( اعتبار طرح جارى)
مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 684,592,000 ریال

رشته و پایه تشخیص صالحیت پیمانکاران: رتبه 5 یا باالتر در رشته نیرو
مدت اجرا: 8 ماه

موضوع مناقصه: تهیه و ساخت باکس هاى بتنى شهرك صنعتى ورپشت ( شماره 200971281000063 در سامانه ستاد)
مبلغ برآورد اولیه: 3,291,373,634 ریال و بر اســاس فهارس بهاى سال 1397 ســازمان برنامه و بودجه کشور 

( اعتبار طرح جارى)
مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار:164,569,000 ریال

رشته و پایه تشخیص صالحیت پیمانکاران: رتبه 5 یا باالتر در رشته راه و ترابرى
مدت اجرا: 3 ماه

موضوع مناقصه: عملیات اجرایى تکمیل تصفیه خانه فاضالب شهرك صنعتى مورچه خورت 
( شماره 200971281000062 در سامانه ستاد)

مبلغ برآورد اولیه: 8,542,307,860 ریال  و بر اساس فهرست خاص سازمان برنامه و بودجه کشور ( اعتبار طرح جارى)
مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 427,116,000 ریال

رشته و پایه تشخیص صالحیت پیمانکاران: رتبه 5 یا باالتر در رشته تأسیسات و تجهیزات
مدت اجرا: 6 ماه

آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى

 امور پیمانهاى شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان

نوبت دوم

آگهى مزایده (نوبت دوم) چاپ اول
سازمان مدیریت حمل و نقل شهردارى شاهین شهر به اســتناد مصوبه هیأت مدیره سازمان و شوراى 
محترم اسالمى شــهر در نظر دارد محل محوطه پارکینگ واقع در خیابان شریعتى حدفاصل بن بست

 8 و 9 جنوبى را از طریق برگزارى مزایده عمومى به صورت اجاره به مدت یک ســال واگذار نماید. لذا 
متقاضیان مى توانند جهت دریافت اوراق مزایده به امور مالى سازمان مراجعه و پیشنهاد خود را حداکثر 
تا پایان وقت ادارى روز پنج شنبه مورخ 1397/09/01 به دبیرخانه حراست سازمان تحویل نمایند. هزینه 

چاپ آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد.
منوچهر روانان- مدیرعامل سازمان مدیریت حمل و نقل شهردارى شاهین شهر

آگهى مزایده (نوبت دوم) چاپ اول

سازمان مدیریت حمل و نقل شهردارى شاهین شهر به استناد مصوبه هیأت مدیره محترم سازمان 
در نظر دارد محل محوطه پارکینگ واقع در خیابان شهید شریفى را از طریق برگزارى مزایده عمومى 
به صورت اجاره به مدت یک سال واگذار نماید. لذا متقاضیان مى توانند جهت دریافت اوراق مزایده 
به امور مالى سازمان مراجعه و پیشنهاد خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى روز پنج شنبه مورخ 
1397/09/01 به دبیرخانه حراست سازمان تحویل نمایند. هزینه چاپ آگهى به عهده برنده مزایده 

منوچهر روانان- مدیرعامل سازمان مدیریت حمل و نقل شهردارى شاهین شهرمى باشد.
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استعفــاى فراز استعفــاى فراز 
در اکسین در اکسین 

ن ها و 
ت و به 
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وقتى توریست ها نیاز به
 «چنج» کردن پول هایشان ندارند
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رئیس ســامانه بهداشــت 190 وزارت بهداشت، گفت: 
بیش از 91 تن انواع مواد غذایى فاسد، غیر قابل مصرف و 
تاریخ مصرف گذشته در پى تماس هاى مردمى با سامانه 
بهداشت 190 در شش ماهه اول سال 1397 معدوم شد.

محراب آقازاده اظهار کرد: بیشترین شکایت ها از حوزه 
تحت پوشش دانشــگاه هاى علوم پزشکى مشهد (12 
درصد)، شهید بهشــتى (12 درصد)، ایران (10 درصد)، 
شیراز (10 درصد) و اصفهان (7 درصد) بوده و به ترتیب از 
شهر هاى تهران، مشهد، شیراز، اصفهان، کرج، قم، تبریز، 
یزد، کرمان و قزوین بیشترین تماس و شکایت در سامانه 
ثبت شده است. وى بیان کرد: شکایت از اماکن مسکونى 

داراى فعالیت غیر مجاز و غیر بهداشــتى با 15 درصد، 
اغذیه فروشى و ساندویچ و پیتزا 9 درصد و نانوایى ها نیز با 

9 درصد، در صدر اخبار این سامانه قرار گرفتند.
آقازاده گفت: بیشترین نوع خبر که مردم به سامانه اعالم 
کرده اند مربوط به عرضه مواد غذایى صنفى سنتى فاسد، 
عرضه مواد غذایى بسته بندى شده فاقد تاریخ مصرف 

معتبر و دفع غیر بهداشتى فاضالب بوده است.
گفتنى است، سامانه بهداشــت 190 وزارت بهداشت به 
طور شبانه روزى آماده دریافت شکایت هاى مردمى در 
زمینه موضوعات مختلف بهداشــت محیط و بهداشت 

حرفه اى است. 

مراسم اربعین حسینى علیه السالم امسال با شکوه هرچه 
تمام تر با حضــور 20میلیون زائر عاشــق و عزادار و محب 
اهل بیت(ع) عصمت و طهارت علیهم الســالم از داخل و 

خارج عراق برگزار شد.
به گزارش «تسنیم»، در مراسم اربعین امسال 20 میلیون 
زائر شرکت کردند که 16 میلیون نفر آنها عراقى بودند و بقیه 
از کشورهاى دیگر از جمله ایران بودند. زائران خارجى اربعین 
امسال از حدود 50 کشور خود را به سرزمین عشاق رسانده 
بودند، دو میلیون و نیم ایرانى و نیم میلیون زائر از کشورهاى 
دیگر از جمله لبنان، کویت، عربستان، هند و پاکستان مشرف 
شده بودند. حتى شمارى از غیرمسلمانان از جمله مسیحیان 

و پیروان ادیان دیگر شــرکت کردند که معنایش برگزارى 
بزرگ ترین تجمع دینى در یک کشور است.

شــرکت کنندگان در مراسم اربعین امســال، حرکت خود 
به سمت کربالى معلى را از 500 شهر و ناحیه و روستا آغاز 
کردند. طول راه ها و مسیر حرکت زائران شرکت کننده بیش 
از 2000 کیلومتر بود، اگرچه اربعین حســینى(ع) یک روز 

بیشتر نبود، در عمل پیاده روى زائران تا 15 روز طول کشید.
در طول مراسم اربعین حســینى، در مسیر حرکت زائران و 
شهرهاى زیارتى، صد هزار موکب و استراحتگاه و حسینیه 
به صورت شــبانه روزى به زائران حســینى خدمت رسانى 

مى کردند. 

معدوم سازى 91 تن انواع 
مواد غذایى فاسد در 6 ماه

اربعین باشکوه امسال 
به روایت آمار

دیروز و امروز
آیت ا... حسینى بوشهرى،    خبرگزارى حوزه |
نایب رئیس جامعه مدرسـین حـوزه علمیه قـم گفت: در 
سـال هاى پیش حوزه هـاى علمیـه در دل بازار سـاخته 
مى شـد و کاسـبان و بازاریان پیش از اینکه صبح مغازه را 
باز کنند، به حـوزه هاى علمیه مى رفتند و سـئواالت خود 
را پیرامون حـوزه کارى و نـکات شـرعى آن از روحانیون 

مى پرسیدند اما متأسفانه در حال حاضر این گونه نیست.

برنده اى به نام دالالن 
سـخنگوى انجمـن سـازندگان قطعـات و    ایرنا|
مجموعه هاى خودرو گفت: آشـفته بازار کنونى خودرو 
حاصل عملکرد نادرست شـوراى رقابت است که سبب 
ایجاد قیمت هاى کاذب در بازار شده و در نتیجه سودهاى 

کالن به جیب دالالن مى رود.

دیپورت 2 ایرانى اینستاگرامى
2 ایرانـى پرحاشـیه که مـردم آنهـا را به    صبا |
نام وحیـد خزایـى و داود هزینه مى شناسـند، بـه دلیل 
اعمال خالف قانون از ترکیه دیپورت (اخراج) شـده اند. 
داود هزینه، چندى پیش از ترکیه به گرجسـتان رفت و 
وحید خزایى که چندى پیش اخراج شـده نیـز به زودى 
پس از تعیین تکلیف پرونده قضائـى اش از خاك ترکیه 
خارج خواهد شـد. شـغل اصلى این دو نفر، ایجاد سایت 
شرط بندى و قمار است و چندى پیش نیز با چاقو و اسلحه 

به جان هم افتاده بودند.

جزئیات هواپیماسوزى
  مهر | مدیرعامل فرودگاه امـام خمینى (ره) در 
خصوص آتش سوزى یک فروند هواپیما در فرودگاه امام 
خمینى (ره) گفت: این هواپیما اسقاطى و بدون بال بوده 
و چندین سال است که در کنار آشیانه ماهان قرار داشته 
و در این سال ها، از قطعات آن به عنوان قطعه جایگزین 
هواپیماهاى تعمیراتى استفاده شده است. شهرام آدم نژاد 
ادامه داد: بخشى از این هواپیما صبح  دیروز آتش گرفته 
بود که با حضـور نیروهاى آتش نشـانى فـرودگاه امام 

خمینى (ره) مهار شد وکسى هم آسیب ندیده است.

چه خبر از CFT ؟
سخنگوى شـوراى نگهبان گفت: بررسى    ایلنا|
CFT در شـوراى نگهبان هنوز به اتمام نرسیده است و 

در این مورد در حال جمع بندى نهایى هستیم. عباسعلى 
کدخدایى گفت: نتیجه نهایى شنبه یا یک شنبه مشخص 
خواهد شـد. وى درباره اینکه آیا در صـورت رد CFT در 
شوراى نگهبان این الیحه به مجمع مى رود، گفت: این 

کار بستگى به مجلس دارد.

افشاگرى  درباره یک رسانه
روزنامه بریتانیایى «گاردین» در    آفتاب  نیوز |
گزارشى افشاگرانه از پشت پرده حامیان مالى تلویزیون 
ایـران اینترنشـنال پرده برداشـته اسـت.  ایـن روزنامه 
مى نویسد: سرمایه گذارى اصلى در ایران اینترنشنال به 
صورت مخفیانه و از طریق یک تاجر سعودى و شرکتى 
صورت گرفته است که ارتباطات نزدیک با «محمد بن 
سلمان» دارد. این شبکه خبرى با بودجه اى عظیم نیازى 
به آگهى بازرگانى ندارد چون عربسـتان سـعودى مبلغ 
250 میلیـون دالر را براى راه اندازى ایران اینترنشـنال 
در نظر گرفت. البته این پول یکجا پرداخت نشـده بلکه 
دوره اى داده مى شود و در سال نخست 50 میلیون دالر 

آن پرداخت شده است.

تنگ تر شدن محاصره
سایت «میدل ایست آى»  در گزارشى    انتخاب |
آورده است: «احمد بن عبدالعزیز»، برادر «ملک سلمان بن 
عبدالعزیز»، پادشاه عربستان بعد از چند ماهى که در لندن 
بود براى به چالش کشیدن «محمد بن سلمان»، ولیعهد 
عربستان یا پیدا کردن فردى که بتواند این کار را بکند، به 
عربستان بازگشته است. وى از شدیدترین منتقدان محمد 
بن سـلمان اسـت و با ضمانت هاى بین المللى از سـوى 

آمریکا و انگلیس وارد ریاض شده است.

خبرخوان
توضیح درباره ترجمه

کانال عربى آى فیلم چند سالى    تسنیم|
اســت که نام ســریال ها و فیلم هاى ایرانى را در 
زمان پخش براى مخاطبیــن خارجى خصوصًا 
عرب زبان ها تغییر مى دهد و این اتفاق انتقاد برخى 
را به همراه داشته اســت. کیوان نژادسیفى، مدیر 
آى فیلم عربى در واکنش به این فضاسازى هاى 
رسانه اى گفت: الزم اســت بدانید که مجموعه 
تلویزیونى «مدار صفر درجه» در زمان دوبله عربى 
بهترین نامى که براى مخاطبین عرب زبان از حیث 
تحت اللفظى معناى مستقیم و گیرا پیدا کند «حب 
الشــرقى» بود اما با احترام به انتقادات فیلمساز 
نامش به «مدار صفر» تغییر کرد که ترجمه عینى و 

مضمون مستقیم پیدا مى کرد.

کشت گراس 
توسط دکتر متخصص!

چندى قبل مأموران    روزنامه ایران |
کالنترى 157 مسعودیه در تهران موفق به کشف 
یک مزرعه گراس شدند. یک خانه ویالیى محل 
کاشــت گراس ها بود و مالک مزرعه براى آنکه 
بوى گراس پخش نشود الشه سگ و گربه را در 
کنار بوته هاى گراس گذاشته بود تا بوى تند گیاه 
را بگیرد. اما همین بوى الشــه سگ و گربه نظر 
مأموران را به خود جلب کرد. در بازجویى از متهم 
مشخص شد که وى تحصیلکرده و داراى مدرك 
دکتراى روانشناسى از آمریکا و مقیم آنجاست که 
شش ماه قبل به ایران آمده و اقدام به کاشت گراس 
در باغ 2 هکتارى اش کرده است. مالک این مزرعه، 
قصد داشته با کشــت و برداشت گراس، آنها را در 

بازار پخش کند.

پانته آ کار خوبى کرد! 
در  آدینــه  گالب    مجله دوستان |
اینســتاگرامش  نوشــت: «تا کى تا کى عوامل

 سریال ها باید ماه ها و ماه ها و ماه ها دنبال گرفتن 
دستمزد خود باشند؟ نمى دونم دقیقًا اصل ماجرا 
چیه؟کى درست مى گه کى غلط ولى به نظر من 
اگر پانته آ خانم بخاطر نگرفتن دستمزد به کار ادامه 
نداده اند بسیار کار خوبى کرده اند. باالخره یک بار 

هم که شده یکى باید این کار را مى کرد.»

یک میلیارد تومان در ماه؟!
چهارمین همــکارى منوچهر    هفت راه|
هادى و محمدرضاگلزار با دستمزد یک میلیاردى 
در ماه! سریال «دل» که پس از پایان «عاشقانه» 
خبرهایى مبنى بر تولید آن منتشــر شده بود در 
هفته هاى گذشته با نهایى شــدن صحبت ها با 
محمدرضا گلزار وارد فاز جدى تولید شــده است. 
شنیده مى شود محمدرضا گلزار براى هرماه بیش 
از یک میلیارد تومان دریافت خواهد کرد. همچنین 
یکتا ناصر و ساره بیات نیز دیگر همبازى هاى او 
خواهند بود. همچنین گفته مى شود گروه تولید در 
تالشند تا شهاب حسینى را نیز براى حضور در این 

سریال مجاب کنند.

زنگ خطر زرشکى
  ایرنا | بیمارى «زنگ زرشک» هم اکنون 
980  هکتار از باغات زرشــک خراســان جنوبى 
نخستین تولید کننده زرشک ایران را آلوده کرده 
است با توجه به روند گسترش این بیمارى، کنترل 
نکردن آن زنگ خطر جدى براى نابودى زرشک 

کشور است.
 

کیفیت جدیدها بهتر است
سخنگوى سازمان ثبت احوال    تسنیم|
کشور گفت: کارت هاى هوشــمند ملى با تولید 
داخل تا پایان آبان ماه کلید خواهد خورد. سیف  ا... 
ابوترابى در خصوص کیفیت کارت هاى تولید داخل 
گفت: این کارت ها هیچ تفاوتى را به لحاظ کیفیت، 
مقاومت و امنیت با کارت هایى که در گذشته وارد 
کشور مى شد ندارد و چه بسا کیفیت آنها بهتر است. 

رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم پیش از نگارش نامه 
به آیت ا... شبیرى زنجانى از مراجع تقلید، در جلسه جامعه 
مدرسین نسبت به دیدار وى  با برخى چهره هاى سیاسى 

واکنش نشان داده بود.
آیت ا... محمد یزدى، رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه 
قم در واکنش به تصویرى که از دیدار آیت ا... سیدموســى 
شــبیرى زنجانى با رئیس دولت اصالحات و چند روحانى 
دیگر منتشر شده بود، نامه اى سرگشاده با ادبیات تند به این 
مرجع تقلید نوشت و به وى هشدار داد دیگر این گونه دیدارها 
تکرار نشود.  به نوشته «ایرنا»، ادبیات این نامه به گونه اى 
بود که واکنش بسیارى از چهره هاى حوزه علمیه قم را در 
پى داشت، تا آنجا که آیت  ا... عندلیب همدانى در اعتراض 
به این نامه از عضویت در جامعه مدرسین حوزه علمیه قم 

کناره گیرى کرد.

اما این نامه درحالى نوشته شده است که آیت ا... یزدى قبل 
از نگارش نامه در یکى از جلسات جامعه مدرسین موضوع 
دیدار آیت ا... شــبیرى زنجانى با رئیس دولت اصالحات 
را مطرح و نســبت به آن ابراز ناراحتى مى کند. با این حال، 
یکى از اعضاى جامعه مدرسین حوزه علمیه که نخواست 
نامش فاش شود مى گوید در آن جلسه هرچند که آیت ا... 
یزدى نسبت به این دیدار ابراز ناراحتى کرد، اما نگفت که 

مى خواهد به آیت ا... شبیرى زنجانى نامه بنویسد.
او همچنین مى گوید آیت ا... یزدى حتمًا مى دانســته اگر 
موضوع نامه را مطرح کند، اعضا با آن مخالفت مى کنند، به 
همین علت  موضوع نگارش نامه را در جلسه مطرح نکردند. 
از طرف دیگر شاید هم با عده اى براى نگارش نامه مشورت 
کرده باشند ولى به هرحال در جلسه چیزى درباره نگارش 

نامه مطرح نشد.

هتل ها، رســتوران ها و برخى فروشگاه هاى شهرهایى 
از ایران که این روزها پاتوق بیشتر گردشگران خارجى 
شــده اند، در ازاى فروش کاالهاى مصرفى و خدماتى، 
یــورو و دالر مى گیرند. این اتفاق تحــت تأثیر کاهش 
ارزش پول ملى کشور افتاده است. از سوى دیگر وقتى 
گردشگران خارجى امکان استفاده از کارت هاى اعتبارى 
را در ایران ندارند و در سفر با نوسانات لحظه اى نرخ ارز و 
قیمت هاى متفاوت مواجه مى شوند، طبیعى است که از 

معامله با ارز رایج کشور خود استقبال کنند.
برخى راهنمایان گردشگرى به «ایسنا» اطالع داده اند 
که فروشگاه هاى صنایع دســتى و فرش فروشى هایى 
که محل آمد و شد گردشــگران خارجى هستند نیز این 
روزها بیشتر معامالت را به ارز خارجى انجام مى دهند. 
حتى برخى راننده هاى تاکســى هم از گردشگرانى که 
ریال ندارند، پول ُخرد خارجى قبول مى کنند. در بعضى 
رســتوران ها ترجیح مى دهند از خارجى ها ارز بگیرند و 

باقیمانده را به ریال برگردانند.
یک گردشگرى فرانسوى از اینکه مى تواند خریدهایش 
را با ارز رایج کشورش انجام دهد خرسند است و تعریف 
مى کند که در بازار شیراز هر کاالیى که مى خواسته، از 
جمله ادویه و گلیم با پرداخت یورو خریده اســت. حتى 

آبمیوه اش را به یورو حساب کرده است.
این بانوى کهنسال که همراه گروه به ایران سفر کرده 
است، مى گوید: «تبدیل ارز در ایران کمى سخت است، 
هتل، صــراف و بانک هر کدام یــک قیمت مى دهند. 
ترجیح ما این است که پولمان را به باالترین نرخ موجود 
تبدیل کنیم تا هزینه هاى سفر ارزان تر شود اما در برخى 
جاها اصًال الزم نیســت ریال ایرانى بدهیم، چون آنها 

سکه هاى ما را هم قبول مى کنند.»
هاستل ها و اقامتگاه هاى کوچک از مراکزى هستند که 
خیلى پیش تر از بازى دالر و یورو در ایران، خدماتشان 
را به گردشگران خارجى،  ارزى عرضه مى کردند و حاال 
با تداوم روش سابق خود، قیمت ها را هم کمى جابه جا 

کرده انــد که نرخ هــاى ریالى براى مشــتریان ایرانى 
تحت تأثیر آن، گران تر شــده اســت. هرچند صاحبان 
این اقامتگاه هاى کوچک که بیشتر مسافرانشان از نوع 
گردشگران ارزان اروپایى هستند، یا منکر این افزایش 
قیمت مى شوند، یا با بیان این جمله مرسوم که «چه چیز 
گران نشــده که حاال ما گران نکنیم»، از عملکرد خود 

دفاع مى کنند.
در این میان هتلداران نیز با توجه به ارزش ریال در برابر 

یورو و دالر، از سازمان میراث فرهنگى، صنایع دستى و 
گردشگرى درخواست کرده اند قیمت هتل ها دو نرخى 
شــود. این تقاضا مخالفان زیادى دارد چرا که برخالف 
دفاعیات هتلداران که ارزى شدن نرخ اقامت براى اتباع 
خارجى را شیوه اى مرسوم در دنیا دانسته اند، کارشناسان، 
تورگردانان و راهنماهاى گردشــگرى که تجربه هاى 
ســفر به کشــورهاى زیادى را دارند این درخواست را 
نامتعارف با شــیوه هاى جهانى دانسته اند و معتقدند دو 

نرخى شــدن هتل ها مغایر با سیاست هاى پولى کشور 
است و تنها به بى ارزش تر شدن پول ملى منجر خواهد 

شد.
جامعه تورگردانان ایران نیز به تازگى در نامه اى خطاب 
به على اصغر مونسان، رئیس سازمان میراث فرهنگى، 
صنایع دستى و گردشگرى به این تصمیم هتلداران انتقاد 
و اعالم کرده است این اقدام به پول ملى ضربه مى زند و 

پول خارجى را تقویت مى کند. 

آمدن یا نیامدن «امید» تنها بازمانده گله غربى درناى سیبرى براى زمستان 
گذرانى به مازندران، این روزها به یکى از مهمترین گمانه زنى هاى دوستداران 
محیط زیست در این استان تبدیل شده که گاهى با نگرانى هم همراه مى شود.

جمعیت این گله در آغاز مهاجرت به زیســتگاه هاى مازندران دو تا سه جین 
بیشتر نبود ولى با گذشت زمان و در میانه هاى دهه 80 تنها یک جفت نر و ماده 
آنها باقى ماند که دوستداران محیط زیست به جنس ماده آن نام  «آرزو»  دادند 

و نر را هم «امید» صدا مى کردند.
«آرزو»ى محیط زیست مازندران سال 87 احتماًال در بازگشت به سیبرى یا در 
زیستگاه اصلیش در آن منطقه بر اثر شکار یا عوامل دیگر تلف شد و به همین 
دلیل هم «امید» سال 88 به ایران نیامد ولى سال بعد با آمدنش، دوستداران 
محیط زیست را به وجد آورد و از آن سال به بعد همه ساله آمدن این بازمانده گله 
غربى درناى سیبرى به مازندران بهانه اى براى خوشحالى و رفتن یا تأخیرش 

در آمدن باعث نگرانى مى شود.

«امید»، پارســال به علت شــرایط خاص آب و هوایى از جمله ادامه گرماى 
تابستانى در پاییز چهارم آذر ماه و با تأخیر 45 روزه به ایران آمد و زودتر از موعد 
هم به سیبرى بازگشت و همین موضوع دیر آمدن و زود رفتن هم سبب شد 

تا این روزها دوستداران محیط زیست چشم به خط پروازى سیبرى بدوزند تا 
شاید سر و کله «امید» پیدا شود.

کارشناسان محیط زیست نیامدن بازمانده گله غربى درناى سیبرى به مازندران 
را با توجه به ویژگى زیستى این پرنده عادى مى دانند و معتقدند اینکه «امید» 

در همه این سال ها بدون جفتش به ایران مى آمد باعث شگفتى بوده است.
اسماعیل کهرم، پرنده شناس پیش از این، زمستان گذرانى تک درناى سفید 

سیبرى در مازندران را «معما» توصیف کرده بود.
به اعتقاد این کارشــناس محیط زیســت، درناها وقتى بالغ مى شوند جفتى 
انتخاب مى کنند که تا آخر عمرشان با همان جفت به سر مى برند اما اگر یکى 
از آنها تلف شد دیگرى سراغ جفت جدید مى رود، اتفاقى که براى «امید» رخ 
نداد و به همین دلیل هم معما محسوب مى شد. کهرم معتقد بود که «امید» 
احتماًال در ســیبرى هم تنهاســت و ادامه حیات در تنهایى را پس از «آرزو» 

انتخاب کرده است.

وقتى توریست ها نیاز به «چنج» کردن پول هایشان ندارند

یورو و دالر پول رایج ایران است!

مازندران چشم به راه «امید» است

  مجله دوستان | اسحاق جهانگیرى، معاون اول 
رئیس جمهور که براى حضور در مراسم اربعین حسینى، از 
مرز هوایى نجف، وارد عراق شده بود به دلیل ترافیک سنگین 

در مسیر کربال، موفق به زیارت امام حسین (ع) نشد.

رسانه ها در ایران از حضور اسحاق جهانگیرى و هیئت همراه 
به نجف اشرف براى حضور پیاده روى اربعین خبر دادند.

با اینکه خبر حضور جهانگیرى در نجف اشرف به صورت 
گسترده رســانه اى شــد اما ریز برنامه هاى وى در عراق، 
در اختیار خبرنگاران قرار نگرفت. یک منبــع آگاه درباره 
برنامه هاى حضور جهانگیرى در عراق و محل حضورش، 
گفت: جهانگیرى تا عمود 1290 پیــش رفت اما به دلیل 
ترافیک سنگین و تراکم جمعیت، به کربال نرسید و نتوانست 

به زیارت امام حسین (ع) مشرف شود. 
رسانه ها هم از بازگشــت جهانگیرى به تهران خبر دادند و 
رسانه هاى منتسب به دولت هم خبر حضور جهانگیرى در 

کربال را منعکس نکردند.
جهانگیرى، ســال هاى پیش از این هم بــراى حضور در 

پیاده روى اربعین، اقدام کرده بود.

آیت ا...یزدى نگفته بود  قصد نامه نگارى داردپاى اسحاق جهانگیرى به کربال نرسید

صادرات خاك رس از واقعیت تا شایعه قاتل عقاب هاى فارس بازداشت شد
مدیرکل اداره کل گمرك شــهید باهنر در جنوب کشور 
در خصوص صادرات خاك رس، گفــت:  در مورد اخبار 
منتشرشــده در رابطه با صادرات این خــاك باید این 
موضوع گفته شود که تاکنون به هیچ عنوان این مورد را

 نداشته ایم.
مهدى رضایى بیان کرد: تشــکیل خاك کشاورزى سه 
میلیون ســال زمان مى برد ، بنابراین جزئــى از ذخایر 

کشور است.

وى افزود: خاك کشــاورزى ما به طور متوســط حدود 
30 سانتیمتر اســت و خاك کشــاورزى آمریکا حدود 
30 متر اســت، پس چرا باید از ایران این سرمایه خارج 

شود؟ 
رضایى بیان کرد: خاك رس به صورت کاپوتاژ از جزیره 
هرمز به دلیجان ارسال  و در آنجا فرآورى مى شود. از این 
خاك در صنعت رنگ ســازى یا براى رنگ لوکس ترین 

خودروهاى جهان استفاده مى شود.

مدیرکل محیط  زیست استان فارس ضمن  تشریح جزئیات 
حادثه تلفات 30 بهله عقاب گفت: واحد مرغدارى متخلف 
شناسایى و مالک آن دستگیر شد. سعید محمودى در گفتگو 
با «آنا» اظهار کرد: این حادثه به دلیل مصرف مرغ هاى آلوده 
و بیمار اتفاق افتاده است زیرا یک واحد مرغدارى تعدادى 
مرغ آلوده را در مسیر جاده سروستان رها کرده بود که هنوز 
نمى دانیم الشه مرغ ها به سموم آلوده بوده یا آنها را به دلیل 

بیمارى از مرغدارى خارج کرده بودند.

 مدیرکل محیط  زیست استان فارس گفت: با توجه به اینکه 
عقاب ها به صورت اجتماعى و گروهــى زندگى مى کنند 
و عمدتًا الشه خوار هســتند همگى از این مرغ هاى آلوده 
تغذیه کرده بودند. وى با اشــاره به اینکه در این حادثه 35 
عقاب مسموم شده بود، افزود: 27 عقاب تلف شدند و سایر 
عقاب هاى مســموم نیز در کلینیک محیط  زیست استان 
فارس تحت درمان هستند و تعدادى از آنها نیز رهاسازى 

شدند.
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فوت 5 زائر اصفهانى 
در راهپیمایى اربعین

مدیرکل حج و زیارت اسـتان اصفهـان گفت: تاکنون 
فوت پنج نفر از زائران اصفهانـى در راهپیمایى عظیم 
اربعین گزارش شـده اسـت. غالمعلى زاهدى با بیان 
اینکه 149 هزار و 147 نفر از شهروندان استان اصفهان 
براى حضور در راهپیمایى اربعین حسینى ویزا دریافت 
کردند، اظهار کرد: این زائران بـا توجه به ویزاى صادر 
شـده، پس از ورود به عـراق تا یک ماه امـکان اقامت 

دارند.

 تیران میزبان سومین 
جشنواره علوى

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى شهرستان تیران 
و کرون گفت: مجتمع دیجیتال امام حسن مجتبى(ع) 
تیران میزبان سومین جشنواره رسـانه هاى دیجیتال 
علوى اسـت. اقبـال صالحـى اظهـار کرد: جشـنواره 
رسانه هاى دیجیتال علوى با هدف تبیین شخصیت و 
اندیشه هاى حضرت على(ع) در حوزه فناورى اطالعات 
و رسـانه هاى دیجیتال توسط تشـکل هاى فرهنگى 
و دیجیتال برگزار مى شـود.وى افزود: سومین مرحله 
این جشـنواره با موضوعات اخالق، عدالت و توسـعه، 
کار و تولید، بیت المال، وحدت، تربیت، دشمن شناسى 
و حکومت از منظر امیرالمؤمنین(ع) و در بخش هاى نرم 
افزار، شبکه هاى اجتماعى، پایگاه هاى اینترنتى، هنر 
دیجیتال، تولیدات چند رسانه اى و فعالیت هاى فرهنگى 

دیجیتال برگزار مى شود.

برداشت60 ُتن سیب درختى 
از باغ هاى فریدن 

مدیرجهـاد کشـاورزى فریـدن گفـت: پیـش بینـى 
مى شـود در سـال جارى درحدود 60 ُتن سـیب از 15 
هکتار باغ هاى این شهرسـتان برداشـت شود.رامین 
رستمى با اشاره به آغاز برداشت سیب درختى در هفته 
جارى افزود: از مجموع 23 هکتار سیب درختى موجود 

این شهرستان، 13 هکتار آن نهال است.

دستگیرى 10 عامل توزیع 
ویزاى جعلى اربعین

فرمانده انتظامى استان اصفهان از دستگیرى ده نفر از 
عامالن توزیع ویزاى جعلى در عملیات مأموران پلیس 
امنیت عمومى این فرماندهى و کشـف 1400 ویزاى 

جعلى الصاق شده به گذرنامه ها خبر داد.
مهدى معصوم بیگى اظهارکرد: از این متهمان بالغ بر 
1470 ویزاى جعلى الصاق شده به گذرنامه کشف شد.

صدور کارت ملى هوشمند 
براى 46هزار آران و بیدگلى

تا کنون بـراى 60درصـد از واجدان شـرایط در آران و 
بیدگل کارت ملى هوشمند صادر شده است.

محمدعلى کاشـفى،  مدیـر اداره ثبـت احـوال آران و 
بیدگل گفـت: از جمعیت حـدود 78هزار نفـرى واجد 
شرایط دریافت کارت ملى، تاکنون 46هزار نفر نسبت 
به دریافت یا تعویض کارت ملى هوشـمند خود اقدام 

کرده اند.

اهداى320 واحد خون 
در روز اربعین

مدیرکل انتقال خون استان اصفهان گفت: شهروندان 
اسـتان اصفهان 320 واحد خون به مناسـبت اربعین 
حسـینى اهـدا کردنـد. مجیـد زینلى بـا بیـان اینکه 
مراکز انتقال خون و اهداى خـون اصفهان به منظور 
خونگیرى از شهروندان متقاضى در روز اربعین حسینى 
فعال بود، اظهار کرد: مراکز انتقال خون میدان خواجو، 
نجف آباد، کاشان، شهرضا، خوانسـار و مرکز اهداى 
خـون گلپایـگان فعال بودنـد. وى بـا بیـان اینکه در 
مجموع 400 نفر  از شـهروندان استان اصفهان براى 
اهداى خون بـه مراکز فعـال مراجعه کردنـد، اضافه 
کـرد: از این  تعـداد 320 نفـر موفق به اهـداى خون 

شدند.

خبر

مدیرعامل سازمان ساماندهى مشاغل شهرى و فرآورده هاى 
کشاورزى شــهردارى اصفهان گفت: پروژه عمده فروشان 
خواربار و مواد غذایى در میدان مرکزى میوه و تره بار اصفهان 
سال آینده به بهره بردارى مى رسد.  محمد مجیرى اظهارکرد: 
این پروژه شــامل 111 واحد انبار در زمینى به وســعت 15 
هکتار در حال اجراســت که با راه اندازى آن، بخش زیادى 
از عمده فروشان خواربار شــهر اصفهان که در حال حاضر 
مشکالت ترافیکى زیادى در شــهر ایجاد کرده اند به آنجا 
منتقل خواهد شد. وى با اشاره به پروژه هاى سرمایه گذارى 
و مشارکتى گفت: این پروژه ها شامل ُسرتینگ، بسته بندى، 
سردخانه، صنایع تبدیلى و تکمیلى، موتورسیکلت و دوچرخه، 

مجموعه صنایع چوب، خدمات خودرویى و پایانه و بارانداز 
مرکزى شیالت کشور اســت. مجیرى با بیان اینکه پروژه 
شــهرك کارگاهى«قصر صنعت»با 214 واحد کارگاهى 
آماده واگذارى به کارگاه هاى مزاحم شــهر اصفهان است، 
افزود: پروژه شهرك صنایع کارگاهى امیرکبیر و شهرك مبل 
نیز در حال احداث است. وى با اشاره به پروژه مجموعه صنایع 
چوب اظهار کرد: این پروژه، با هدف ساماندهى کسبه فعال 
در حوزه صنعت چوب و مشاغل مرتبط با آن، به ویژه فعاالن 
مستقر در خیابان هاى شریف و امام رضا(ع) اجرا مى شود و در 
زمینى به مساحت 24 هکتار در خیابان امام خمینى(ره) نبش 

خیابان عطاءالملک در حال احداث است.

مدیــر کل اســتاندارد اســتان اصفهــان گفــت: تمام 
موتورخانه هاى ســاختمان ها از جمله ســاختمان هاى 

مسکونى، تجارى و ادارى استاندارد خواهد شد.
غالمحســین شــفیعى اظهار کرد: براى اعطاى مجوز 
استاندارد به ســاختمان باید موتورخانه ساختمان داراى 
مجوز استاندارد باشد. وى بیان کرد: تهیه استاندارد براى 
موتورخانه هاى ساختمان ها با همکارى شرکت گاز صورت 
مى گیرد. مدیرکل استاندارد استان اصفهان با بیان اینکه به 
دنبال مانع تراشى براى واحدهاى صنعتى نیستیم، تصریح 
کرد: اداره استاندارد حامى تولید کننده است و تمام تالش 

خود را مى کند که چرخه تولیدى متوقف نشود.

وى گفت: در پى این هستیم که امر نظارت و بازرسى را به 
خود واحدهاى تولیدى، با همکارى تشکل هاى اقتصادى 
واگذار کنیم که الزم است ساز و کار این نظارت تعریف شود.
شفیعى از امضاى تفاهمنامه همکارى بین اتاق بازرگانى 
با این نهاد خبر داد و گفت: این تفاهمنامه بین یک بخش 
دولتى و خصوصى، در راستاى تسهیل فضاى کسب و کار 

استان اصفهان است.
وى اظهار کرد: عدم اطالع صنعتگــران و تولیدکنندگان 
از قوانین اســتاندارد به ویژه در بخش هاى نمونه بردارى، 
آزمایش و آزمــون محصوالت از چالــش هاى مهم این 

اداره کل است.

تمام موتورخانه ساختمان هاى 
اصفهان استاندارد مى شود

 بهره بردارى از قطب 
خواربار کشور تا سال آینده

به گفته رئیس اتحادیه میادین میــوه و تره بار اصفهان، 
میوه هاى پاییزه امسال با چالش بى کیفیتى مواجه شده 
و نسبت به ســال قبل در چنین موقعیتى، از مرغوبیت 

کمترى برخوردار است.
به گزارش ایسنا، ناصر اطرج در خصوص وضعیت بازار 
میوه و گرانى آن در پاییز امسال اظهارکرد: بحران بى آبى 
هرچه به ســمت فصل پاییز مى رود، تأثیر بیشــترى بر 

مرغوبیت و قیمت میوه ها خواهد گذاشت.
وى با اشــاره به کاهــش 30 تا 40 درصدى برداشــت 

ســیب درختى نسبت به سال گذشــته، تصریح کرد: در 
حال حاضر آنچــه در بازار عرضه مى شــود نیز کیفیت 
باالیى ندارد و تنها 10 درصد بار سیب درختى، به عنوان 
محصول مرغوب عرضه مى شود که با نرخ 7000 تومان 

به فروش مى رسد.
■■■

رئیس اتحادیــه میادین میوه و تره بــار اصفهان با بیان 
اینکه امسال نیز محصول انار به دلیل کمبود آب باکیفیت 
پایینى برداشت شده اســت، افزود: در حال حاضر از هر 
20 ُتن انار، یــک ُتن آن مرغوب اســت که هر کیلوى 
آن با قیمت پنج تا شش هزار تومان به فروش مى رسد، 
همچنین بقیه این محصول باکیفیت پایین تر بین دو هزار 
تا سه هزار و 500 تومان در میدان میوه و تره بار فروخته 

مى شود.
وى درباره قیمت مرکبات نیز گفت: در حال حاضر پرتقال، 
نارنگى و کیوى از شهرهاى شمالى کشور توزیع مى شود 
و اگر صادراتى نداشــته باشــیم، با نرخ تقریبًا مناسبى 
در بازار عرضه خواهد شــد.اطرج افزود: در حال حاضر 
پرتقال تامســون مرغوب کیلویى پنج هزار تومان است 
و پرتقال کیفیــت پایین با قیمت دو هــزار تا چهار هزار 
تومان به فروش مى رود و نارنگى نیز بسته به مرغوبیت 
آن، از کیلویى هزار و 500 تا پنج هــزار تومان فروخته 

مى شود.

شهردار باغبادران سرازیرشدن غیرمستقیم فاضالب به 
رودخانه زاینده رود را تهدید جدى براى آب آشامیدنى 
مردم اســتان اصفهان دانســت و اظهارکــرد: اجراى 
شبکه فاضالب شــهر باغبادران حدود 30 سال پیش 
آغاز شــد اما همچنان بالــغ بر 15 کیلومتر از شــبکه 
فاضالب در ســه محله شــهر باغبــادران باقى مانده

 است.
به گزارش ایمنا، اردشــیر محمدى افزود: با توقف این 
پروژه، اجراى شــبکه فاضالب باغبادران به پروژه اى 
فرسایشى مبدل شده و همچنان 30 درصد از این پروژه 
باقى مانده و اجرا نشده اســت، البته قطعًا تکمیل نشدن 
شبکه فاضالب این شهر مشکالت زیست محیطى براى 

رودخانه زاینده رود را به دنبال خواهد داشت.
شــهردار باغبادران با بیان اینکه در ســال هاى اخیر 
تالش هاى جدى و متعددى از ســوى مدیران شهرى 
باغبادران براى کاهش بحران فاضالب در شهر انجام 
شده اما این معضل همچنان پابرجاست، تصریح کرد: 
بدون تردید اگر عزم شرکت آب و فاضالب جزم شود، 
مى توان پروژه اجراى شــبکه فاضالب شهر باغبادران 
را به اتمام رســاند و از سرازیرشــدن فاضالب به بستر 
رودخانه جلوگیرى کــرد؛ به عبارتى دیگــر، مى توان 
تهدید فاضالب هاى شهرى را با اتمام پروژه، از تهدید 
به فرصت تبدیل و پساب حاصل از تصفیه فاضالب را به 

پیکره فضاى سبز و حتى صنایع هدایت کرد.
وى ادامه داد: یکى دیگر از معضالت مردم و شهردارى 
در شــهر باغبادران، انتقال فاضالب محله ملک آباد به 
تصفیه خانه بوده و درحدود 20 سال است که شبکه در 
این محله اجرا شده و تنها وصل انشــعاب و اتصال به 

کلکتور اصلى فاضالب باقى مانده است.
■■■

محمدى با بیان اینکه ساماندهى، لوله گذارى، انتقال، 

طراحى شــبکه و هدایت فاضــالب از وظایف اصلى 
شــرکت آب و فاضالب اســت، اضافه کرد: با توجه به 
شیب تند شهر به ســمت رودخانه زاینده رود، مسئوالن 
اســتان باید پروژه فاضالب باغبادران را با حساســیت 
بیشــترى دنبال کننــد، چراکه اگر شــبکه فاضالب 
باغبادران اجرا نشــود، باید همیشــه دغدغه آلودگى 

آب آشــامیدنى وجود داشته باشــد و این مسئله تهدید 
جدى بــراى پنج میلیــون نفر از مردم اســتان خواهد

 بود.
وى عنوان کرد: به رغم همجوارى شهر باغبادران با دو 
تصفیه خانه آب اصفهان، مردم این شهر از آب آشامیدنى 
سالم محروم هستند و این مهم به یکى از مطالبات آنها 

مبدل شده، از این جهت انتظار مى رود در این خصوص 
نیز چاره اندیشى الزم انجام شود.
■■■

رئیس شوراى اسالمى شــهر باغبادران نیز در این باره
 گفت: اجراى شــبکه فاضــالب یکــى از مهمترین 
خواسته هاى مردم و نیاز شــهر باغبادران است که باید 

مســئوالن مربوطه تحقق این مهم را در اولویت کارى 
خود قرار دهند.

حجت ا...امینى اظهار کرد: جمــع آورى و دفع صحیح 
فاضالب شــهر باغبادران مى تواند رودخانه زاینده رود 
را از تهدید به خطــر بیمارى ها و عفونت هــا در امان 
بدارد و با تصفیه آن نیز مى توان براى صرفه جویى در 
مصرف آب خام قدمى برداشــت، در حالى که به دالیل 
مختلف، این پروژه در باغبادران با گره کور مواجه شده و 
سال هاست که شرکت آبفا به تعهدات خود عمل نکرده

 است.
رئیس شوراى اسالمى باغبادران با بیان اینکه شهروندان 
از اجراى طرح اتصال شبکه فاضالب خانگى به فاضالب 
شــهرى اســتقبال مى کنند، تصریح کــرد: اتمام این 
طرح نیازمند مشــارکت شــهروندان و صاحبان منازل 
نیز بوده و بــا توجه به اهمیت اتصال شــبکه فاضالب 
منازل به شــبکه فاضالب شــهرى، قطعًا شهردارى و 
شوراى اسالمى شهر به مســئله ورود پیدا کرده تا این 
مهم با سرعت هرچه بیشــتر انجام شود اما تحقق این 
مهم، در گروى اتمام پروژه و اتصال آن به تصفیه خانه

 است.
وى ادامه داد: در حال حاضر فاضالب خانه هاى شــهر 
باغبادران به چاه هاى جذبى زیر خانه ها مى رود و قطعًا 
از آنجا به سمت آب هاى زیرزمینى هدایت مى شود که 
این مســئله مشکالت و مسائل بهداشــتى، زیاد شدن 
بیمارى هاى گوناگون زیست محیطى، تهدید کشاورزى 

و... را به دنبال دارد.
■■■

امینى اضافه کرد: از ســوى دیگر، دفــع فاضالب به 
روش ســنتى و وجود چاه هاى جذبــى در زیر خانه ها، 
خطر فرونشســت زمین را در بافت مسکونى باغبادران 

افزایش مى دهد.

مسئوالن باغبادران مى گویند اگر پروژه اجراى شبکه فاضالب این شهر تکمیل نشود، سرازیرشدن فاضالب به بستر رودخانه اجتناب ناپذیر است

فاضالب باغبادران اصفهان را تهدید مى کند

با حضور وزیر آموزش و پرورش امروز عملیات اجرایى هفت طرح آموزشــى خدماتى، با بیش از 
30میلیارد ریال اعتبار در گلپایگان و خوانسار آغاز مى شود.

مدیر اداره آموزش و پرورش گلپایگان گفت: نیمى از اعتبارات اختصاص یافته براى این طرح ها، 
دولتى است و نیمى دیگررا خیران تأمین کرده اند. 

حبیب ا... جمالى افزود: بازدید از چهار طرح عمرانى در حال ســاخت آموزش و پرورش گلپایگان 
و آغاز عملیات ساخت ســه مدرسه و ســه طرح آموزشى و شرکت در بیســتمین مجمع خیران 
مدرسه ساز شهرســتان گلپایگان، از برنامه هاى ســفر محمد بطحایى به شهرستان گلپایگان

 است.
وى گفت: مدرسه 12کالسه خیر ساز «شهید عبدا... ربیعى فرد»، سالن ورزشى شهداى فرهنگى، 
مدرسه بهسازى شده رسالت شــهر گلشهر و زمین چمن مصنوعى دبیرســتان امام خمینى(ره) 

گلپایگان از طرح هایى هستند که وزیر آموزش و پرورش از آنها بازدید مى کند.

کارشناس مســئول پیش بینى هواى اســتان اصفهان 
گفت: دماى هواى استان اصفهان امروز یک تا 2 درجه 
سانتیگراد کاهش خواهد داشت و این روند کاهشى دما، 

تا شنبه به 5 درجه سانتیگراد خواهد رسید.

ساناز جعفرى با اشاره به بررسى نقشه هاى هواشناسى 
استان اصفهان طى دو روز آینده، اظهار کرد: در این بازه 
زمانى، جوى تقریبًا پایدار بر روى استان اصفهان حاکم 
مى شود. وى با بیان اینکه از پنج شنبه(امروز) افزایش ابر 

و گاهى وزش باد تقریبًا شدید براى برخى مناطق پیش 
بینى مى کنیم، افزود: با خروج ســامانه بارشى از سطح 
استان، احتمال بارش خفیف باران  براى مناطق شرقى و 

غربى خواهیم داشت.

سخنگوى کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شوراى 
اسالمى گفت: در شش ماه نخست امسال، 2401 نفر بر 
اثر مسمومیت به بیمارســتان خورشید اصفهان مراجعه 
کردند که از این شــمار، 15 نفر جان خود را از دســت 

داده اند. حیدرعلى عابدى با بیان اینکه مهمترین عامل 
مسمومیت منجر به مرگ در آمارهاى دو سال اخیر، ناشى 
از مسمومیت هاى شیمیایى بوده اســت، اظهار کرد: بر 
اساس آمار مرکز پژوهشى درمانى خورشید اصفهان، در 

سال 96 حدود 662 نفر بر اثر مسمومیت ناشى از مصرف 
مواد شیمیایى به این مرکز مراجعه کردند و از این شمار،  
127 مورد مسمومیت هاى عمدى و به قصد خودکشى 

بوده که منجر به مرگ 17 نفر شده است.

معاون میراث فرهنگى کشور گفت: عملیات مرمت گنبد هاى تاریخى میدان نقش جهان  تا پایان 
سال تمام مى شود.

محمد حسن طالبیان درباره مرمت گنبد  اماکن تاریخى شهر اصفهان گفت: در حال حاضر سه گنبد 
مسجد امام(ره)، مدرسه مادر شاه و مسجد شــیخ لطف ا... اصفهان در حال مرمت است و تا پایان 
سال این مرمت ها به اتمام خواهد رسید. او با اشاره به مرمت گنبد مسجد شیخ لطف ا... گفت: بیش 
از 95 درصد کاشى هاى شیخ لطف ا... با مرمت و زیرسازى دوباره در جاى خود استفاده مى شوند و 

بخشى که کاشى ها از بین رفته و امکان استفاده ندارند، توسط کاشى سازان بازسازى خواهد شد.
معاون میراث فرهنگى کل کشور همچنین درباره مرمت گنبد مسجد امام(ره) گفت: سه قطاع از 
گنبد این مسجد نیز مرمت شده و کار به صورت بخش بندى شــده ادامه دارد. طالبیان با اشاره به 
حفاظتى بودن کاشى ها گفت: با توجه به فصل بارندگى، تدابیر براى ادامه روند مرمت و جلوگیرى 

از آسیب اتخاذ شده است.

پژوهشــگران دانشــگاه صنعتى اصفهان در روشــى منحصر به فرد، به تولید پلیمر هاى زیست 
تخریب پذیر بر پایه ضایعات گیاهى دست یافتند.

دانش آموخته دکتراى شیمى دانشگاه صنعتى اصفهان گفت: با مشارکت پژوهشگران دانشکده 
مکانیک این واحد دانشــگاهى، این فناورى با خواص حافظه دارى و کریستالى طراحى و تولید و 

زمینه پژوهش هاى پلیمرهاى هوشمند فراهم شد.
مرضیه شهشــهانى پور گفت: این محصول نانویى، با خواص مطلوب زیســتى، در حوزه  ساخت 
حامل هاى دارویى، مهندسى بافت و ماهیچه هاى مصنوعى حافظه دار قابل کاربرد است و با تولید 

و کاربرد این محصول، مشکالت ناشى از زباله هاى پلیمرى برطرف مى شود.
وى تجزیه پذیر بودن، کاهش هزینه و افزایش ســرعت فرایند تولید را از مهمترین ویژگى هاى 
این پلیمر بیان کرد و گفت: توســعه این پلیمر از مقیاس آزمایشگاهى به صنعتى،  مستلزم توسعه 

آزمایشگاه و راکتورهاى صنعتى است و تحقق آن پیچیده نیست.

آغاز عملیات اجرایى 7 طرح آموزشى 
با حضور وزیر آموزش و پرورش

هواى اصفهان 5 درجه سردتر مى شود

15 اصفهانى بر اثر مسمومیت جان باختند

پایان مرمت 3 گنبد تاریخى اصفهان 
تا پایان سال

چرا امسال کیفیت میوه هاى پاییزى 
پایین است؟

تولید پلیمر هاى زیست تخریب پذیر
 در دانشگاه صنعتى 

گروهى از کشـاورزان و باغداران شـرق و غرب اصفهان، 
دیـروز رسـیدگى به تخصیـص نیافتـن حقابه هـا و حل 

مشکالت اقتصادى معیشتى خود را خواستار شدند.
این کشـاورزان و باغداران از مناطق و شـهرهاى شرقى 
اصفهان از جمله زیـار، جرقویه، ورزنه، اژیـه، هرند، براآن 
و خوراسگان و شهرسـتان هاى غربى شـامل نجف آباد، 
فالورجان، خمینى شهر، لنجان و مبارکه بر لزوم حمایت 
و توجه بیشـتر مسـئوالن براى حل معضالت کشاورزان 

تأکید کردند.
این گروه در میدان ورودى زرین شهر، مجموعه تفریحى 

دریاچه قایقرانى ذوب آهن، سد چم آسمان و ایستگاه پمپاژ 
آب مجتمع فوالد مبارکه حضـور پیدا کرده و جلوگیرى از 
استفاده بیش از حد آب از سوى صنایع، توقف بارگذارى ها 
در سرچشـمه هاى زاینـده رود، قانونگرایـى و برخورد با 
برداشت کنندگان غیرقانونى از حوضه آبریز زاینده رود را 

راهکارى براى حل خشکى این رودخانه برشمردند. 
آنان همچنین با امضاى چند طومار، با بیان مشکالت خود 
اظهارداشتند که خشکسالى و جارى نشدن زاینده رود براى 
کشت، مشکالت معیشـتى آنان را در سـال هاى اخیر دو 

چندان کرده است.

مدیر شبکه دامپزشــکى تیران و کرون گفت: مجتمع 
دامدارى عســگران با ظرفیت بیش از 1000 رأس دام 
سنگین، سال آینده راه اندازى مى شود.فضل ا... صالحى 
اظهارکرد: مجتمــع دامدارى عســگران در محیطى 
به وســعت 4 هکتار، در اطراف این شــهر راه اندازى 
مى شــود.وى افزود: بــا راه انــدازى ایــن مجتمع، 
دامدارى هاى سنتى داخل شهر تعطیل مى شوند و همه 
دامدارى ها و فعالیت هاى مرتبط امور دامى به این مرکز 

منتقل خواهند شد.

مجتمع دامدارى عسگران تجمع کشاورزان شرق و غرب اصفهان  
راه اندازى مى شود
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BBC  با نظرسنجى از بیش از 200 منتقد و متخصص سینمایى از سراسر جهان اقدام به 
معرفى فهرست صد فیلم غیرانگلیسى برتر تاریخ سینما کرده است و سینماى ایران هم در 

این میان بى بهره نمانده است.
به گزارش «ایسنا»، در این نظرسنجى 209 منتقد و متخصص سینمایى از 43 کشور جهان 
حضور داشته اند و هر یک در ابتدا فهرســتى از ده فیلم خارجى مورد عالقه خود را اعالم 
کردند و در انتها فیلم هایى که بیشترین امتیازها را کسب کردند در رتبه هاى یک تا 100 

برترین فیلم هاى خارجى تاریخ سینما قرار گرفتند. 
در این فهرست صد فیلم از 67 کارگردان متعلق به 24 کشور و به 19 زبان گوناگون حضور 
دارند. زبان فرانسوى را مى توان زبان بین المللى سینماى فاخر نامید؛ چرا که در فهرست 
صد فیلم غیرانگلیسى برتر تاریخ ســینما، 27 فیلم با باالترین رتبه ها به زبان فرانسوى 
هســتند و پس از آن 12 فیلم به زبان ماندارین (چینى) و 11 فیلم نیز به زبان ایتالیایى و 

ژاپنى حضور دارند. 
از دیگر نکات قابل توجه این فهرست، حضور بسیار کمرنگ فیلم هاى ساخته شده توسط 
کارگردانان زن اســت و تنها چهار فیلم ساخته زنان در این فهرســت حضور دارند و 96 
درصد فیلم ها ساخته سینماگران مرد اســت، این در حالى است که 45 درصد از منتقدان 

شرکت کننده در نظرسنجى زن بوده اند. 
همچنین سینماى آسیاى شرقى، 25 درصد از فهرست صد فیلم غیرانگلیسى برتر را به خود 
اختصاص دادند و ژاپن 11 فیلم، چین شش فیلم، تایوان چهار فیلم، هنگ کنگ سه فیلم و 

کره جنوبى چهار فیلم در این فهرست را به خود اختصاص مى دهند. 
در نهایت این فیلم «هفت سامورایى» ساخته «آکى ا کوراساوا» سینماگر نامدار ژاپنى بود 
که در مورد اقبال بیشتر منتقدان سینمایى از سراسر جهان قرار گرفت و عنوان برترین فیلم 

غیرانگلیسى تاریخ سینما را از آن خود کرد. 
سینماى ایران نیز حضور قابل مالحظه اى در این فهرست به خود اختصاص داده است و 
فیلم برنده اسکار «جدایى نادر از سیمین» ساخته اصغر فرهادى رتبه 21 را به خود اختصاص 
داده است و فیلم هاى «کلوزآپ»، «خانه دوست کجاست» و «طعم گیالس» از ساخته هاى 
عباس کیارستمى، کارگردان شناخته شده سینماى ایران در عرصه بین المللى نیز به ترتیب 

رتبه هاى 39، 94 و 97 را به نام خود ثبت کرده اند.

فاطمه معتمدآریــا از آن جنس بازیگرانى اســت که به 
بازى هاى اغراق شده، عالقه بیشــترى دارد. کارنامه او 
نشان مى دهد که در بازیگرى اش، اغراق هاى خاص خود 
را دارد و بیانگرى که بیشتر از تئاتر مى آید تا سینما. دقیقًا 
به واسطه همین سبک پرطمطراق کارش هم هست که 
همیشه از طرف سینماى بدنه و تماشاگران مورد استقبال 
قرار گرفته و مطرح بوده است. معتمدآریا در سال هاى اخیر 
مجدداً به سینماى ایران بازگشته و کارش را با انرژى از سر 
گرفته است. سایت «سالم سینما» به بهانه تولد او نگاهى 
انداخته  به پنج لحظه برگزیده در میان همه ســال هاى 

فعالیت سینمایى اش. 

1-«مسافران»
فاطمه معتمدآریــا در این فیلم در نقش همســر مجید 
مظفرى، یکى از نقش هاى مکمل فیلم، ظاهر مى شود. 
سکانس دونفرى زن و شوهرى  که در آن پیامد مشکالتى 
که زوج هاى مختلف در فیلم دارنــد، مى فهمیم که این 
زوج جوان هم دچار مشکل نابارورى از سوى زن هستند 
و نمى توانند بچه دار شوند. این سکانس که در میان همه 
همهمه و شــلوغى مجلس عزادارى در خلوت، سکوت 
و تنهایى جریــان دارد، بــا تأکیدگذارى ها و مکث هاى 
معتمدآریا و مجید مظفرى و البته میزانســن هاى دیدنى 
بهرام بیضایى، بسیار دیدنى و ماندگار شده است. بازى در 
سکوت هاى فاطمه معتمدآریا در این سکانس به یادماندنى 

و فوق العاده است.

2-«همسر»
یک جور فیلم کمدى رومانتیک بومى شده ساخته مهدى 
فخیم زاده و اقتباسى از «دنده آدم» جرج کیوکر است که 

داســتان مرد و زنى را روایت مى کند که به واســطه نزاع 
و درگیرى که در کار باهم پیدا مى کنند، این میزانســن 
درگیرى را به خانه خود هم مى آورند. «همسر» داستان 
مردى اســت که همســرش در محل کار ارتقاى شغلى 
مى گیرد و رئیس او مى شــود درحالى کــه در خانه این 
مرد اســت که رئیس اســت. همه صحنه هاى کمیک و 
بامزه معتمدآریا در فیلم و مخصوصًا جاهایى که رفتارى 
طعنه آمیز با شــوهرش دارد و در خانه یــا محل کار به او 
محبت و مهربانى مى کند، ویژه انــد. در عین اینکه این 
بهترین بازى کمدى فاطمه معتمدآریا هم هست. بهترین 
لحظه انتخابى «همسر» جایى اســت که این زوج براى 
اولین بار مى فهمند که زن رئیس مرد شده است. واکنش ها 

و نگاه هاى معتمدآریا در این صحنه دیدنى است.

3-«ناصرالدین شاه آکتور سینما»
فاطمه معتمدآریــا در این فیلم حضــور کوتاهى دارد اما 
به واسطه اینکه نقش یکى از مهمترین زنان تاریخ سینماى 
ایران یعنى «گلنار» در فیلم «دختر لر» با بازى روح انگیز 
ســامى نژاد را بازى مى کند، اهمیت ویــژه اى مى یابد. 
آن جعفر گفتن هــاى معروف گلنار را به یــاد بیاورید که 
معتمدآریا به خوبى آنها را با لحن خود گلنار،  بازســازى 
مى کند. بهترین لحظه معتمدآریا در اینجا جایى اســت 
که از داخل شهرفرنگ بیرون مى آید و پا به دربار ناصرى 
مى گذارد و البته آن دنبال بازى معروف با جناب پادشاه در 

کاخ سلطنتى!

4-«یک بوس کوچولو»
هرچند که انتخاب این فیلم براى شــماره 4 این لیست 
عجیب به نظر مى رســد اما مهم مى نماید. فیلم نگاهى 

انتقادى مى انــدازد به زندگى و اصًال چگونگى زیســت 
روشنفکران قدیمى ایرانى و مشخصاً در این فیلم، ابراهیم 
گلستان. فاطمه معتمدآریا نقش دختر گلستان را در فیلم 
بازى مى کند و به عبارتى «لیلى گلستان» را بر پرده سینما 
به تصویر درمى آورد. هرچند که صحنه اى کوتاه بیشتر 
ندارد اما بسیار درخشــان در آن ظاهر مى شود. صحنه 
نزاع و پشــت بندش درد دل پدر و دخترى که نشان از 
نارضایتى دختر از کودکى اش و تأثیرات زیست پدرش 

در کودکى او دارد و حاال در این لحظه وقت بروز همه این 
شکایات رسیده اســت. صحنه مکالمه، درددل و به رخ 
کشیدن زخم هاى گذشته به روى پدر یکى از ماندگارترین 

لحظات کل کارنامه کارى معتمدآریا است.

5-«روسرى آبى»
فاطمــه معتمدآریا در نقــش «نوبر کردانــى». کارگر 
تنگدستى که در جنوب زندگى مى کند و وضعیت زیستى 
بدى دارد و در عین حال سرپرســت خانواده اى است که 
مادرش اعتیاد شدید دارد و باقى اعضاى خانواده، بچه اند 
و مشکالت زیادى دارند. نوبر در کارخانه رب سازى کار 
مى کند و به مرور رئیس کارخانه با بازى عزت ا... انتظامى 
عاشق او مى شود و عاشــقانه اى دلپذیر شکل مى گیرد. 
لحظه برگزیده فیلم و فاطمه معتمدآریا جایى اســت که 
آقاى رئیس بــراى اولین بار به او ابراز عشــق مى کند و 
در مقابل نگاه محجوبانه معتمدآریــا... نجیبانه، مأخوذ 
به حیا و شــرمگینانه... که بدل به مهمترین لحظه بازى 
او در نقش دخترى سختى کشــیده، مقاوم و زحمتکش 
مى شود. این نگاه زیرچشــمى معتمدآریا تماشایى ا ست 
و بعید است تماشاگرى بعد از دیدن «روسرى آبى» آن را 

از خاطرش ببرد.

راه اندازى اکران محدود خارجى و با نسخه هاى ممیزى 
و زیرنویس در سال جارى نتوانسته اقبالى در مخاطبان 
براى تماشــاى محصوالت خارجى ایجاد کند حتى اگر 
یکى از این محصوالت، بالك باسترى مثل قسمت تازه 
«انتقامجویان» باشد! در این شرایط خیلى ها هستند که 
عقیده دارند دوبله حرفه اى و باکیفیت آثار شاید بتواند 

انزواى اکران خارجى را از بین ببرد.
چنگیز جلیلوند، دوبلور پیشکسوت که صدایش را براى 
بازیگران مختلفى از فردین و بهروز وثوقى تا «مارلون 
براندو» و «پل نیومن» و «برت لنکســتر» شنیده ایم از 
جمله دوبلورهایى است که اعتقاد دارد با اکران فیلم هاى 
دوبله خارجى، هم دوبله ایران رشد خواهد کرد و هم بر 

دامنه مخاطبان سینما افزوده خواهد شد.
جلیلوند با اشاره به حال نزار دوبله ایران، به «ایرناپالس» 
گفت: هنر دوبله با این وضعیــت و موقعیتى که در حال 
حاضر دارد، فکــر نمى کنم آینده خوبــى در انتظارش 
باشد. فیلم یا ســینماى نمایش دهنده خوب نیست. به 
همین دلیل انگیزه اى بــراى ادامه این هنر وجود ندارد. 
وقتى دستمزد مناســب در کنار عشق و عالقه آنچنانى 
در دوبله نباشد، طبیعى اســت که به عنوان یک حرفه 
پیش پا افتاده به آن نگاه شود. البته خانم ها و آقایانى که 
براى فعالیت در این زمینه وارد مى شوند، همه بااستعداد 
و داراى صداهاى درخشان و خوب هستند. اما متأسفانه 
محلى نیست که این صداها عرضه شود. محل چه جایى 
مى تواند باشد؟ باید مکانى مثل نمایشگاه باشد. حال که 
هنر دوبله را نمى توان در نمایشگاه عرضه کرد، پس باید 
فیلم ها و سینماهایى وجود داشته باشد که بتوان آنها را 

دوبله و پخش کرد.

این دوبلور با اعالم اینکه در حال حاضر کل سینماهاى 
تهران فیلم هاى ایرانى را نمایش مى دهند، خاطر نشان 
کرد: اگر نصف ســینماها آثار خارجى دوبله شده اکران 
کنند، مردم عالقه مند مى شــوند و نوعى تنوع برایشان 
به وجود مى آید. گوینده هاى دوبلور هم مى توانند هنر خود 
را نشان دهند. چون در این صورت مسئله رقابت هنرى 
شدید پیش مى آید که هر کدام از دوبلورها سعى بر این 
دارند که به نحو احسن دوبله کنند و این اتفاق منجر به 

پیدایش بیزینس مى شود. 
داور برنامه «جادوى صدا» درباره میزان دستمزدهایى 
که به این قشــر اختصاص مى دهند، بیان کرد: در حال 
حاضر حقوقى که یک گوینده مى گیرد از دستمزد یک 
کارگر در این مملکت کمتر است. این یک فاجعه است 

که کســى با چنین هنر و تبحرى درآمد بســیار اندکى 
داشته باشد. دوبله، یک کار بسیار مشکل است. به نظر 
من از بازیگرى در تئاتر و جلوى دوربین ســینما خیلى 
سخت تر و محدودتر است. دستمزد یک هنرپیشه سینما 
ممکن اســت گاهى به 500 میلیون تومان هم برسد. 
خب مســلمًا اگر شــرایط دوبله خوب باشد درآمدهاى 
مناسب و قابل توجهى، حال نه به اندازه بازیگران سینما 
به دوبلورها تعلــق مى گیرد. این قشــر حتى بیمه اى 
ندارند، اگر در آینده صداى یکــى از آنها گرفت و دیگر 
نتوانست کار کند، مجبور است خانه نشین شود. با صداى 
گرفته حتى نمى تواند بقال شود 
و دیگر هیچ جا بــه او کار 

نمى دهند.  

چند روزى است خبرى در محافل رسانه اى 
دســت به دست مى شــود مبنى بر پیوستن 
مریال زارعى به جمع بازیگرانى که این روزها 
در تلویزیون برنامه اجرا مى کنند. نام برنامه اى 
تحت عنوان «مادرشو» به میان آمده که خانم 
بازیگر آن را اجرا کند. برنامه اى که محورکلى 
آن درباره راه و رســم مادر بودن اســت. اما 
امیرعباس اشرف، مدیر روابط عمومى شبکه 

نسیم به «تسنیم» گفت: بگذارید همان جمله اى که درباره این برنامه و اجراى خانم زارعى 
مطرح شده را تکرار کنم که تا یک برنامه از مرحله ایده به نقطه تولید برسد، گاه فاصله اى 
چند ساله طى مى شود. این یعنى با قاطعیت نمى توان مریال زارعى را مجرى دانست. فعًال 
تا االن خبرى نشده و هر طرحى تا به قوام نرســد نمى توان در مورد تولید و خبرى درباره 

اجراى شخصیتى مطرح کرد.
وى درباره کنداکتور جدید با توجه به تغییرات ســاختارى و فصل جدید آغاز پخش هاى 
برخى از برنامه ها همچون «خندوانه»، گفت: باید منتظر بمانیم تا شوراى کنداکتور برگزار 

شود و ساعت و روزهاى پخش این برنامه ها به طور کامل به سمع و نظر مخاطبین برسد.
برپایه این گزارش، «خندوانه» فصل جدید خودش را با تغییرات ساختارى از جمله جشنواره 
تئاتر کمدى با اجراى نمایش هاى کوتاه تئاتر و «کودك شــو» هم به تعبیر رضا نصیرى، 
تهیه کننده این برنامه فصل جدید تفاوت هاى زیادى با فصل هاى قبلى خواهد داشت. این 
دو برنامه در غیاب «وقتشه» روى آنتن خواهند رفت که خبر آن را تهیه کننده این برنامه 
چند روز قبل رسانه اى کرد که  به دلیل مشکالت مالى فعًال از گردونه تولید و پخش خارج 

شده اند. 

به گزارش «افکارنیــوز»، امین حیایى امســال هم با نقــش آفرینى متفاوت 
«درخونگاه» که فیلمى با ژانر اجتماعى اســت و در دهه 70 ســپرى مى شود در 

جشنواره فیلم  فجر حضور خواهد داشت.
 اسامى بازیگران و عوامل اصلى فیلم سینمایى «درخونگاه» عبارتند از تهیه کننده: 
منصور سهراب پور، کارگردان: سیاوش اسعدى، فیلم نوشت: نیما نادرى و سیاوش 

اسعدى و مشاور پروژه: روزبه معینى.
امین حیایى، ژاله صامتى، مهراوه شریفى نیا، نادر فالح، محمود جعفرى، منصور 
شهبازى، افشین سنگ چاپ، فاطمه مرتاضى و پانته آپناهى از جمله بازیگران این 

فیلم سینمایى هستند.
در خالصه داستان فیلم سینمایى «درخونگاه» آماده است: «ظهرى مى آید تابسازد! 

اگر نبازد...»

به بهانه تولد 57 سالگى  سیمین سینماى ایران

5 لحظه به یادماندنى از
 فاطمه معتمدآریا 

دازد به زندگى و اصًال چگونگى زیســت 
ابراهیم یمى ایرانى ومشخصاً در این فیلم،

ه معتمدآریا نقش دختر گلستان را در فیلم 
ه عبارتى «لیلى گلستان» را بر پرده سینما 
ى آورد. هرچند که صحنه اى کوتاه بیشتر 
درخشــان در آن ظاهر مى شود. صحنه 
بندش درد دل پدر و دخترى که نشان از 
از کودکى اشو تأثیرات زیست پدرش
همه این رد و حاال در این لحظه وقت بروز

ه اســت. صحنه مکالمه، درددل و به رخ 
ى گذشته به روى پدر یکى از ماندگارترین 

رنامه کارى معتمدآریا است.

سرى آبى»
دآریا در نقــش «نوبر کردانــى». کارگر 
ر جنوب زندگى مى کند و وضعیت زیستى 
عین حال سرپرســت خانواده اى است که 
شدید دارد و باقى اعضاى خانواده، بچه اند 
کارخانه رب سازى کار  دى دارند. نوبر در
ور رئیس کارخانه با بازى عزت ا... انتظامى

ود و عاشــقانه اىدلپذیر شکل مى گیرد. 
 فیلم و فاطمه معتمدآریا جایى اســت که 
راى اولین بار به او ابراز عشــق مى کند و 
محجوبانه معتمدآریــا... نجیبانه، مأخوذ 
گینانه... که بدل به مهمترین لحظه بازى 
رى سختى کشــیده، مقاوم و زحمتکش 
گاه زیرچشــمى معتمدآریا تماشایى ا ست 
شاگرى بعد از دیدن «روسرى آبى» آن را 

.

4 فیلم ایرانى در فهرست برترین هاى سینما

حضور متفاوت
 آقاى سوپراستار 

در جشنواره 

اوت
راستار 

ره 

مریال زارعى هم 
مجرى

 مــى شود؟

دوبلور «مارلون براندو» و «پل نیومن»:

 دستمزد دوبلور از دستمزد کارگر هم کمتر است!

حمید حامى، خواننده پاپ که در ســال هاى اخیــر همواره از 
منتقدین شرایط موســیقى بوده، در ســى و پنجمین محفل 
شعر و موسیقى «اتفاق ترانه» که عصر روز شنبه 5 آبان ماه در 
تماشاخانه مهر برگزار شــد، به وضعیت این روزهاى موسیقى 
در کشور اشاره کرد و گفت: «نمى گویم که افسردگى گرفته ام 
اما چند سالى است که حالم خوب نیســت، از فضاى موسیقى 
کشــور، از خواندن خسته شــده ام، گویى مافیایى در موسیقى 
وجود دارد و آن مافیاست که براى همه موسیقى کشور تصمیم 
مى گیرد. براى اجرایى در تاالر وحدت درخواســت دادم اما به 

دالیلى نتوانستم کارم را براى اجرا روى صحنه ببرم.»
هر از گاهى صحبت از مافیاى کنســرت گــذاران پاپ مطرح 
مى شود اما نکته جالب این اســت که اگر هم مافیایى هست، 
مسئله چندان پنهانى نیست. در هر صورت برگزارى کنسرت، 
مهمترین بخش از چرخه اقتصادى یک اثر موســیقایى است 
که بیشترین پول موسیقى در آن رد و بدل مى شود و به همین 
علت بحث برانگیز شــده و باعث به وجود آمدن بحث مافیاى 

کنسرت گذار در ایران شده اســت. اما با توجه به رونق و تعدد 
کنسرت ها در چند سال اخیر، به جاى اینکه موسیقى رونق گیرد 
و این مسئله باعث خوشحالى مخاطب و هنرمند شود، این اتفاق 

با چنین بحث هایى همراه شده است.
در ادامه حامى با ابراز خرسندى از حضور در جمع ترانه سرایان 
افزود: «من چند سال پیش در برنامه اى مشابه "اتفاق ترانه"، در 
فرهنگسراى ارسباران حضور و از نزدیک با ترانه سرایان دیدار 
داشتم اما جاى تأسف اســت که حضور من در چنین محافلى 
کمرنگ شده و امروز از اهورا ایمان تشــکر مى کنم که من را 
به "اتفاق ترانه" آورد و پس از سال ها در میان ترانه سرایان قرار 
گرفتم. باید بگویم در این چند سال ترانه سرایان بسیارى دیده 
شده اند و افســوس که من ترانه هاى آنها را نشنیده ام و آنها را 

نمى شناسم.»
وى اضافه کرد: «براى من ترانه هاى بسیارى ارسال مى شود، 
اعتقاد دارم اگر یک هنرمند ارزش کارش را بداند درخواســت 
نمى کند کــه کارش را یک خواننده ببیند، ما هســتیم که باید 

به سراغ ترانه ســرایان برویم، اگر مدام به تهیه کننده ها 
بگویم "فالن قطعه من را در سریال یا فیلم خود کار 

کنید" کارى حرفه اى نیست، متأسفانه فاصله اى 
میان خوانندگان، آهنگسازان و ترانه سرایان 
ایجاد شــده که مى توان با حضــور در این 

محافل این شکاف را پر کرد.»
حضور موفق در عرصه موســیقى ایران 
همواره با اماواگرهــاى فراوانى همراه 
بوده است. موفقیتى که بسیارى از آنها 
که بــه ویژه در عرصه پــاپ صاحبش 
شده اند نتیجه تالش و صداى منحصر 

به فردشــان تلقى کرده انــد و گروهى 
دیگر کــه در اوج نیســتند محصول فضاى 

داللى و البیگرى ها مى دانند و سخن از مافیا به
 میان مى آیــد اما آیا چنین مافیایــى وجود خارجى 

دارد؟

 عرصه موسیقى مافیایى شده است؟ 

یى ز ن یز ر رب وى ج
شــر اختصاص مى دهند، بیان کرد: در حال 
ى که یکگوینده مى گیرد از دستمزد یک

ن مملکت کمتر است. این یک فاجعه است 

ى ب و ین جبور ر و
گرفته حتى نمى تواند بقال شود 
کار دیگر هیچ جا بــه او و

نمى دهند. 

یان برویم، اگر مدام به تهیه کننده ها 
 من را در سریال یا فیلم خود کار 

ى نیست، متأسفانه فاصله اى 
هنگسازان و ترانه سرایان 
ى توان با حضــور در این 

را پر کرد.»
صه موســیقى ایران
ــاى فراوانى همراه 
ى که بسیارى از آنها 
صه پــاپ صاحبش 
ش و صداى منحصر 

 کرده انــد و گروهى 
یســتند محصول فضاى 

ا مى دانند و سخن از مافیا به
یا چنین مافیایــى وجود خارجى 

محیا حمزه

رضا صادقى، ترانه فیلم ســینمایى «آســتیگمات» به کارگردانى 
مجیدرضا مصطفوى را مى خواند. موزیک ویدئوى «آستیگمات» 
در آستانه اکران فیلم، با نهایى شدن مراحل تنظیم و ضبط، رونمایى 

خواهد شد.
مهتاب نصیرپور، محسن کیایى، باران کوثرى، حسین پاکدل، هادى 
حجازى فر، بهنوش بختیارى، حسام محمودى، محمد شاکرى و نیکى 

کریمى از بازیگران این فیلم هستند.
در خالصه داســتان این فیلم آمده: «مردى بعد از جدایى چند ساله 
از خانواده برگشــته و مى خواهد خانه اش را از زن و پسر و عروس و

 نوه اش پس بگیرد. پسرش که در زیرزمین خانه زالو پرورش مى دهد و 
مى خواهد از این راه ثروتى به هم بزند، سعى مى کند زن و مرد را آشتى 
دهد تا در خانه بمانند اما مادرش مى خواهد با مردى دیگر ازدواج کند. 
در این بین نوه زن هم در مدرســه براى معلمش مشکالتى به وجود 
مى آورد کــه کل زندگى 
اعضاى خانواده را 
تحت تأثیر قرار 
مى دهد. هم 
خانواده پســر 
و هــم خانواده 
معلم بخاطر این 
موضوع به هم 

مى ریزد...»

و و ى ش رى ر ر م زن و ن ن ر
مى آورد کــه کل زندگى 
اعضاى خانواده را 
تحت تأثیر قرار 
مى دهد. هم 
خانواده پســر 
و هــم خانواده 
معلم بخاطر این 
موضوع به هم 

مىریزد...»

رضا صادقى  
خواننده «آستیگمات» شد
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 جذاب ترین بازى هاى لیگ برتــر در فصل هجدهم کدام 
بازى ها بوده اند؟ براى انتخاب جذاب ترین بازى الزاماً پرگل 
بودن بازى نیســت که اهمیت دارد بلکه میزان باال بودن 
حس رقابت و هیجان مسابقه مدنظر است. مثًال امسال در 
لیگ برتر نتایجى چون برد 6 بر یک سپاهان برابر سپیدرود 
یا برد 6 بر صفر تراکتورسازى برابر استقالل خوزستان رقم 
خورده است اما براى انتخاب جذاب ترین بازى ها شاید بازى 
استقالل و ذوب آهن که با نتیجه مســاوى 2 بر 2 به پایان 
رسید یا بازى هاى سپاهان با تراکتورسازى که بازهم 2-2 
شد یا سپاهان برابر نساجى که بازى با نتیجه 3بر 2 به نفع 
سپاهان تمام شد را بتوان بازى هاى جذاب ترى دانست چرا 
که این مسابقه اى یکطرفه نبوده و 90 دقیقه تماشاگران آن 

در هیجان بوده اند.
در لیگ برتر امســال همانطور که گفته شد تا پایان هفته 
دهم چند بازى جذاب داشته ایم. مثل بازى پرگل استقالل 
و ذوب آهن که با تســاوى 2 بر 2 به پایان رسید یا دو بازى 
سپاهان برابر تراکتورسازى و نساجى که به ترتیب 2 بر 2 و 
3 بر2 تمام شد. اما در تاریخ لیگ برتر و به خصوص در ادوار 
اخیر مسابقات جذابى وجود داشته که در اینجا به مرور برخى 

از آنها از سال 2010 به بعد مى پردازیم.

تراکتور4-4 ذوب آهن: بزرگ ترین کامبک 
لیگ برتر

در لیگ پانزدهم و در ورزشگاه یادگار امام(ره) تبریز دو تیم 
تراکتورسازى و ذوب آهن به مصاف هم رفتند. تراکتور با گل 
سروش رفیعى در دقیقه 19 از حریف پیش افتاد اما هشت 
دقیقه بعد احسان پهلوان بازى را مساوى کرد. از دقیقه 45 تا 
75 اما تراکتورسازى دو بار توسط بختیار رحمانى و یک بار 
هم شاهین ثاقبى گلزنى کرد اما ذوب آهن به بازى برگشت 
و با سه گل مرتضى تبریزى، کاوه رضایى و دانیال اسماعیلى 
فر بازى را مساوى کرد. این بزرگ ترین کامبک لیگ برتر در 
سال هاى اخیر است که تیمى باخت با اختالف سه گل را بر 
مى گرداند. نکته جالب اینجاست که این بازى در 11 دقیقه 

نتیجه اش رقم خورد.

صبا 4-4 شــهردارى تبریز: بازگشت در
 5 دقیقه

در لیگ دهم و  در هفته ششــم در شــهر قــم بازى بین 
دو تیم صبا و شــهردارى تبریــز برگزار شــد. ابتدا صبا 
با گل هادى اصغرى پیــش افتاد اما شــهردارى بازى را 
مســاوى کرد. اصغرى در دقیقه 26 دومیــن گل را زد اما 
شــهرام گودرزى این را پاســخ داد تا کار مساوى شود. در 
نیمه دوم اصغرى بازهم گل زد و این بــار داود حقى یک 
گل دیگر هم زد تا اختالف دو گل شــود اما شــهردارى 
تبریــز در فاصلــه دقایق 70 تــا 75 بازى را به تســاوى 

کشاند.

نفت تهران 3-4سپاهان: جبران ناممکن
در لیگ دوازدهم و در هفته چهاردهم یک مسابقه جذاب 
برگزار شد و نفت تهران تا دقیقه 58 با سه گل از سپاهان پیش 
افتاد که یکى از گل ها را توسط «جواهر سوکاى» پاسخ داده 
بود. در ادامه و در 16 دقیقه سپاهان با زدن سه گل دیگر این 
بازى را با نتیجه 4 بر 3 برد. امید ابراهیمى دو گل و محمدرضا 

خلعتبرى یک گل براى سپاهان زدند.

گسترش فوالد 4-3 ذوب آهن: ابراهیمى 
علیه مهدى پور

بازى دو تیم در هفته بیســت و چهارم لیــگ پانزدهم تا 
دقیقه 20 یــک بر یک در جریــان بود کــه ذوب آهن با 
گل هــاى مهدى پــور 3 بر یــک از حریف پیــش افتاد

 اما از دقیقه 50 تا 90 گسترش فوالد سه گل زد و بازى را برد. 
دو گل از این سه گل را محمد ابراهیمى زد.

پرســپولیس3-3 ذوب آهن: روزهاى با 
طارمى

هفته بیســت و نهم رقابت هاى لیگ شانزدهم یک بازى 
جذاب میان پرسپولیس و ذوب آهن داشت که در سال هاى 
اخیر بازى هاى حســاس و جذابى با هم داشته اند. در این 
بازى ذوب آهن سه بر یک از پرسپولیس پیش افتاد اما دو گل 

مهدى طارمى در دقایق 53 و 83 بازى را به تساوى کشاند.

استقالل 3-3 راه آهن: گربه سیاه
در هفته هفتم لیگ پانزدهم یک بازى کالسیک میان دو تیم 
قدیمى فوتبال ایران و تهران برگزار شد. استقالل در برابر 
تیمى بازى مى کرد که زمانى گربه سیاهش بود اما استقالل 
تا دقیقه 20 ، دو گل از بازیکنان راه آهن خورد. با این حال 
امید ابراهیمى در همان نیمه اول کار را به مساوى کشاند. راه 
آهن دقیقه 52 یک گل دیگر هم زد اما آرش برهانى ستاره 
خط حمله استقالل در آن روزها این گل را هم جواب داد تا 

بازى مساوى شود.

صنعت 
نفــت

 3-3
تراکتورســازى: 

بازگشــت در نیمه 
دوم

در هفته هشتم لیگ یازدهم 
و در ورزشــگاه تختــى آبادان 

تراکتورســازى در دقیقه 2 به گل 
رسید اما صنعت نفت در همان نیمه اول 

سه گل زد و بازى را 3 بر یک کرد. تراکتور 
یکى از گل ها را در نیمه اول و دیگرى را در 

نیمه دوم پاسخ داد.

فجر سپاسى 3-3 مس سرچشمه: 
رستگارى در دقیقه آخر

در هفته چهاردهــم یازدهمین دوره لیــگ برتر، فجر در 
خانه خودش وقتى بــا یک گل در نیمــه اول از حریفش 
مس سرچشــمه عقب  افتاد دو گل در نیمه اول و یک گل 
هم در نیمه دوم به مس سرچشــمه زد. امــا دو گل مس 
سرچشمه در دقایق 57 و 90 باعث شد این تیم بازنده زمین 

را ترك نکند.

سپاهان و ذوب آهن 
در جذاب ترین کامبک ها
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در مرحله یک چهارم نهایى رقابت هاى جام حذفى، سپاهان 
اصفهان روز جمعه 11 آبان در ورزشگاه شهید باهنر کرمان 

به مصاف تیم مس خواهد رفت.
سپاهانى ها که در دو بازى قبلى خود مقابل تیم هاى شهردارى 
بندر ماهشهر و نساجى میزبان بوده اند، در این دیدار باید به 

کرمان رفته و در ورزشگاه خانگى تیم مس به میدان بروند.
سپاهان در فصل جارى از شرایط بسیار خوبى برخوردار است. 
شاگردان قلعه نویى اگرچه در چند بازى اخیر خود، نمایش هاى 
محتاطانه ترى نســبت به هفته هاى ابتدایــى لیگ ارائه 
مى دهند، اما از نظر نتیجه گیرى بسیار موفق تر عمل مى کنند.

عامل اصلى موفقیت هاى اخیر سپاهان را مى توان در ثبات 
تاکتیکى، همخوانى بازیکنان با سیستم انتخابى قلعه نویى و 

فرصت طلبى باالى مهاجمان این تیم دانست.
در فاز تهاجمى سپاهان را مى توان خطرناك ترین تیم حال 
حاضر لیگ دانست که مهاجمانش، هر دروازه اى را به راحتى 
مى توانند باز کنند. سپاهانى ها در زدن ضربات ایستگاهى، 
شوت هاى از راه دور و نبردهاى هوایى تخصص باالیى دارند. 
شاگردان قلعه نویى شاید نسبت به قبل، موقعیت هاى گلزنى 
کمترى را خلق کنند اما بازیکنان سپاهان با فرصت طلبى از 
کمترین موقعیت ایجاد شده به بهترین نحو استفاده مى کنند 

و به گل مى رسند.
در فاز دفاعى اما ســپاهان با مشــکالتى رو به رو است. در 
دیدار قبلى، زردپوشان اصفهانى اگرچه موفق به کلین شیت 
شدند، مدافعان این تیم اشتباهات فردى زیادى داشتند که 

مى توانست دردسرساز شود.
در آن سو تیم مس کرمان در شــرایط خوبى به سر مى برد. 
شاگردان دست نشان از 9 دیدار خود در لیگ آزادگان، شش 
برد، یک تساوى و دو شکست به دست آورده و با 19 امتیاز در 
رده دوم جدول ایستاده اند. مس کرمان یکى از قدرتمندترین 
تیم هاى حاضر در لیگ آزادگان محسوب مى شود و آخرین 
شکســت این تیم مربوط به هفته پنجم مقابل شــاهین 

شهردارى بوشهر است.
شاگردان دست نشان در فاز تهاجمى عملکرد خوبى داشته 
و مهاجمان این تیم در 9 بازى، 14 گل به ثمر رســانده اند. 
مسى ها یکى از شوت زن ترین تیم هاى حاضر در لیگ یک 
محسوب شده و در بازى مقابل کارون اروند، هر سه گل خود 

را روى شوت هاى از راه دور به ثمر رسانده اند.
شاگردان دست نشان در فاز دفاعى نیز عملکرد بسیار خوبى 
دارند. مسى ها تنها پنج گل در 9 بازى دریافت کرده اند که 
نشان دهنده قدرت باالى خط دفاعى این تیم است و کًال 
در همه ابعاد این تیم مى تواند سپاهان را به زحمت بیاندازد 
و زردپوشــان و امیر قلعه نویى باید حســابى مراقب مس

 باشند.
تقابل سپاهان و مس کرمان، قابلیت تبدیل شدن به یک 
بازى جذاب و دیدنى را دارد. انگیزه باالى بازیکنان و قدرت 
تهاجمى هر دو  تیم، مى تواند نویددهنده یک بازى جذاب 
و تماشایى باشــد. باید منتظر ماند و دید کدام تیم به دیدار 

نیمه نهایى این دوره از رقابت ها راه پیدا مى کند.

دیدار تیم هاى استقالل و ســپاهان را به نوعى مى شد 
تقابل تبریزى و کى روش، مهاجمان دو تیم هم دانست؛ 
بازیکنانى که فصل گذشته زوج خط حمله ذوب آهن را 

تشکیل مى دادند.
هر دو تیم نسبت به فصل گذشته خود تغییرات تقریبًا 
زیادى داشته اند. اما نقطه اشتراك دو تیم در تغییرات، 
به حضور مرتضى تبریزى و کى روش استنلى در خط 
حمله آنها بر مى گشت؛ دو بازیکنى که سال گذشته در 
ذوب آهن همبــازى بودند و خط حملــه ذوب آهن را 
تشکیل مى دادند. سال گذشته ذوب آهن با امیر قلعه 

نویى توانست به مقام نایب قهرمانى لیگ برتر برسد.
در فصل گذشته ذوب آهن در حالى بعد از پرسپولیس 
در جایگاه دوم لیگ قرار گرفت که خط حمله این تیم با 
46 گل زده بعد از پرسپولیس، صاحب دومین خط حمله 
خطرناك لیگ برتر شد و در این خط حمله خطرناك، 

تبریزى و کى روش نقشى انکارناپذیر داشتند. 
مرتضى تبریزى که ســال هــاى تقریبــًا زیادى در 
ذوب آهن بازى کرده بود فصل گذشــته 13 بار براى 
این تیم گلزنى کرد تا بعد از على علیپور، دومین گلزن 
برتر فصل باشد. کى روش استنلى که نخستین فصل 
حضورش در فوتبال ایران را تجربه مى کرد نیز توانست 
براى ذوب آهن 9 گل بزند که این هم آمارى بســیار 
خوب براى این مهاجم فیزیکى در نخســتین ســال 
حضورش در فوتبال ایران بود. تبریزى و کى روش روى 
هم با 22 گل زده نزدیک به نیمى از گل هاى تیمشان 

را به ثمر رساندند. 

پس از پایان فصل گذشته، کى روش استنلى با نظر امیر 
قلعه نویى به تیم ســپاهان پیوست و مرتضى تبریزى 
نیز بعد از هفته دوم رقابت هاى لیگ برتر با نظر شــفر 
جذب تیم استقالل شــد و از هفته سوم و دیدار مقابل 
تراکتورسازى با پیراهن آبى پوشان در لیگ به میدان 
رفت. تبریزى در همان نخستین حضورش با پیراهن 
استقالل موفق شــد دروازه تراکتورسازى را باز کند تا 

نوید درخشش در این تیم را بدهد.
اما این اولیــن و آخرین گل تبریزى براى اســتقالل 
در لیگ برتر بــود. او بعد از آن هفت بــار دیگر براى 

آبى پوشــان در لیگ برتر بازى کرد و موفق به گلزنى 
نشد. این در حالى اســت که زوج فصل قبل او در تیم 

جدیدش بهتر و بیشتر از فصل پیش گل مى زند.
کى روش اســتنلى دومین فصل حضــورش در تیم 
قلعه نویى را تجربه مى کند و در حالى که لیگ برتر به 
یک سوم راه خود رسیده، توانسته هفت بار براى تیمش 
گلزنى کند و این نشان مى دهد که این مهاجم برزیلى 
نه تنها قطعاً نسبت به فصل گذشته اش عملکرد بهترى 
خواهد داشت، بلکه از شــانس قابل مالحظه اى براى 

آقاى گلى لیگ برتر برخوردار است.

کى روش استنلى در حالى موتور گلزنى اش نسبت به 
فصل گذشته گرم تر شده که همچنان در تیمى بازى 
مى کند که مربى اش تمایالت تهاجمى دارد. امیر قلعه 
نویى و ســپاهان نه تنها در رده دوم جدول قرار دارند، 
بلکه عنوان بهترین خط حمله لیــگ را نیز از آن خود 

کرده اند.
اما تغییر مربى براى تبریزى حداقل تا امروز خوشایند 
نبوده و تبریزى تحت هدایت شفر به ازاى هفت بازى در 
لیگ برتر تنها یک بار گلزنى کرده است. با این توضیح 
که عملکرد خط حمله اســتقالل هــم چنگى به دل 
نمى زند و آنها کمتر از نیمى از گل هاى سپاهان در این 

فصل گل زده اند. 
کى روش استنلى، دومین گلزن برتر این فصل، در پنج 
بازى نخست ســپاهان مقابل نفت آبادان، سپیدرود، 
پیکان، ذوب آهن و تراکتورسازى موفق به گلزنى نشد. 
پاى این بازیکن از هفته ششم به گل باز شد و توانست 
در پنج بازى متوالى مقابل پــارس جنوبى جم، فوالد، 

نفت مسجد سلیمان، نساجى و استقالل گلزنى کند. 
مرتضى تبریزى در لیگ برتر هفت بار به میدان رفته و 
جمع دقایق حضــور وى در این هفت بازى 590 دقیقه 
است که این بدان معناســت که معدل گلزنى تبریزى 
براى استقالل در لیگ برتر هر 590 دقیقه یک گل است.

کى روش استنلى براى سپاهان ده بار به میدان رفته که 
مجموع دقایق حضور وى در این ده بازى 880 دقیقه 
اســت . کى روش به ازاى هــر 125 دقیقه بازى براى 

سپاهان یک گل به ثمر رسانده است.

هنر بازى گرفتن از مهاجمان
نبرد سپاهان در مرحله یک چهارم نهایى جام حذفى

مراقب خطرات مس باشید!

رئیس فدراسیون هندبال در گفتگویى، در خصوص برکنارى میترا نورى از نایب رئیسى بانوان اظهار کرد: ما با 
خانم نورى قطع همکارى کردیم و توضیح دیگرى وجود ندارد و تمام. 

علیرضا رحیمى در خصوص اینکه احتمال کاندیدایى خانم نورى براى ریاست فدراسیون در این تصمیم نقش 
داشته است، یادآور شد: او بیاید و کاندیدا شود چه ارتباطى مى تواند داشته باشد؟ شما منفى به این موضوع نگاه 

مى کنید و باز هم بگویید چه ارتباطى وجود دارد؟
 وى تأکید کرد: نورى زحمت کشــید و کار کرد اما من صالح دانستم که قطع 
همکارى کنیم و تمام. رحیمى در خصــوص اینکه این موضوع تأثیرى بر کار 
بانوان براى حضور در مسابقات قهرمانى آسیا دارد، گفت: چه تیم برود و چه 
نرود چه ارتباطى با رفتن نورى دارد؟ اینها هیــچ ارتباطى با هم نمى توانند 

داشته باشند.
 رئیس فدراسیون  هندبال در خصوص احتمال لغو اعزام بانوان به مسابقات 
قهرمانى آسیا در ژاپن به دلیل مشــکالت ارزى و مالى تصریح کرد: اکثر 
فدراسیون ها مشکل مالى دارند اگر مشکالت مالى آنها حل شود 
اعزام مى شوند  و اگر نشود اعزام  نمى شوند. تا این لحظه تصمیم 

بر اعزام تیم بانوان است.

 فراز کمالوند، ســرمربى تیم فوتبال اکســین البرز طى یک 
مصاحبه، کناره گیرى خود را از هدایت اکسین البرز اعالم  کرد. 
این کناره گیرى هنوز رسمى نشده و استعفا به صورت کتبى به باشگاه 
مخابره نشده است. اکسین البرز در چند هفته اخیر نتایج خوبى کسب 
نکرد و در آخرین بازى خود در رقابت هاى لیگ دسته یک 2  بر یک 
از قشقایى شیراز شکســت خورد. عالوه بر نتایج ضعیف اکسین، 
دریافت پیشنهادهاى لیگ برترى هم مى تواند باعث کناره گیرى 
کمالوند شود. چند تیم لیگ برترى نتایج خوبى نگرفته اند و زمزمه 
تغییراتى روى نیمکت آنها شنیده مى شود و بعید نیست فراز کمالوند 

از گزینه هاى آنها باشد.

«پروپئیچ»، بازیکن سابق تیم استقالل که یک فصل 
در جمع آبى ها حضور داشــت، پس از فسخ شدن 
قراردادش سر وقت فیفا رفت و توانست استقالل را 
محکوم به پرداخت 365 هزار دالر کند. در این بازار 
خراب ارز باشگاه پولى نداشت که براى پروپئیچ 
واریز کند به همین علت با پیشــنهاد فدراسیون 
فوتبال به این فکر افتاد کــه بتواند از طریق منابع 
مالى خود در فیفا مشکل را حل کند. استقالل چهار 
بازیکن ملى پوش در جام جهانى داشت و به همین 
علت فیفا باید چیزى حــدود 800 هزار دالر به این 

باشگاه بدهد.
 استقاللى ها براى فیفا نامه نوشتند که اگر امکانش هست از 
همین منبع پول پروپئیچ را پرداخت کنند. فیفا هم در این زمینه 
به باشگاه استقالل چراغ سبز نشان داده به همین دلیل  ظرف 
هفته  هاى آینده به احتمال فراوان 360 هزار دالر به حســاب 

پروپئیچ واریز مى شود.

روزنامــه «AS» اســپانیا از قطعــى بودن 
تصمیم مهندس سابق ماتادورها و بارسا براى 

خداحافظى از دنیاى فوتبال خبر داد.
«ژاوى هرناندز» براساس قرارداد جدیدى که 
با باشگاه الســد امضا کرده بود تا سال 2020 
مى توانست با پیراهن شماره 6 رؤساى دوحه 
به میدان برود و به فوتبالش ادامه دهد اما حاال 
روزنامه معتبر «AS» مدعى شد این ستاره 
تکرارنشــدنى دنیاى فوتبال تصمیم قطعى 
خود براى خداحافظى از دنیاى فوتبال را اتخاذ 

کرده است.
بنــا بــه ادعــاى«AS» ژاوى هرنانــدز 
آوریل ســال آینده بعد از اتمــام این فصل از 
رقابت هاى لیگ ستارگان قطر همینطور پایان 
مرحله گروهى لیگ قهرمانان آسیا 2019 از 
دنیاى فوتبال به صورت رســمى خداحافظى 
خواهد کرد تا همانطور که از پیش اقدام کرده 
بود بالفاصله براى شــرکت در کالس هاى 
مربیگرى اتحادیه اروپا حاضر شود تا مدارك 

بین المللى مربیگرى را دریافت کند.
«AS» اســپانیا همچنین اضافه کرد ژاوى 
که توانایى بازى تا یک یــا دو فصل دیگر را 
دارد تمرکز خود را روى کسب تجربه و دانش 
آموزى در حیطه مربیگرى قرار داده اســت تا 
به این ترتیب فرصت نشســتن روى نیمکت 
مربیگرى را به دســت بیاورد جایى که گفته 
مى شــود رؤ یاى بزرگ او هدایت بارسلونا در 

سال هاى آتى است.
این درحالى است که فدراسیون فوتبال قطر 
نیز تمایل شــدیدى به همکارى با این چهره 
سرشناس اســپانیایى در جام جهانى 2022 
دارد. قطرى ها به عنوان میزبان جام جهانى 
در حال حاضر از ژاوى ســتاره و کاپیتان السد 
در نقش سفیر بهره مى برند اما تمایل زیادى 
دارند تا از این چهره در سال 2022 به عنوان 
سرمربى روى نیمکت عنابى ها در جام جهانى 

بهره ببرند. ستقالل در آن روزها این گل را همجواب داد تا 
ى شود.
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هاردهــم یازدهمین دوره لیــگ برتر، فجر در 
نیمــه اول از حریفش ش وقتى بــا یک گل در

شــمه عقب  افتاد دو گل در نیمه اول و یک گل 
ه دوم به مس سرچشــمه زد. امــا دو گل مس 
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مزایده اموال غیرمنقول
اجراى احکام حقوقى شعبه چهارم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى درخصوص پرونده اجرایى کالسه 
961483 ج/4 له خانم ها آزاده، الهام و آقاى امید شهرت همگى پوالدوند و علیه آقاى احمدرضا پوالدوند 
مبنى بر فروش پالك ثبتى شماره 2064/52 در تاریخ 97/9/7 ساعت 11/30 صبح در محل اجراى احکام 
دادگسترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 18 جهت فروش ششــدانگ ملکى به پالك ثبتى شماره فوق با 
مشخصات مندرج در نظریه کارشناس رسمى دادگســترى که ذیًال درج شده است ملکى طرفین و اکنون 
در تصرف مالکانه خوانده مى باشد، توسط کارشناس رسمى دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى شده و نظریه 
وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلســه 
مزایده به آدرس فوق مراجعه و از ملک بازدید و در روز مزایده با همراه داشتن 10 درصد بها به صورت نقد یا 
چک تضمین شده بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاددهنده 
باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. تسلیم ملک مورد مزایده پس از پرداخت تمام بهاى آن صورت خواهد 
گرفت و هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشد. و مابقى ثمن را ظرف حداکثر یک ماه پرداخت 
و اال ده درصد واریزى به نفع دولت ضبط خواهد شــد. اوصاف ملک مورد مزایده: محل موردنظر واقع در 
اصفهان- خیابان محتشم کاشانى- پالك آبى 42- بازدید و معاینه به عمل آورده و پس از بررسى و مالحظه 
تصاویر مدارك ابرازى به استحضار مى رساند: الف- مشــخصات ثبتى: محل موردنظر با پالك ثبتى 52 
فرعى از 2064 اصلى، شش دانگ عرصه و اعیان زمین با مساحت طبق سند 321 مترمربع که طبق تصاویر 
سند مالکیت ارائه شده: 1- تک برگى با شماره چاپى 91 ب/642124 شماره ثبت ملک 174639 صفحه 
475 دفتر امالك 937 به میزان یکدانگ مشاع از شــش دانگ عرصه و اعیان به نام خانم الهام پوالدوند 
2- تک برگى با شماره چاپى 642125 ب/91 شماره ثبت ملک 266540 صفحه 416 دفتر امالك 1422 
به میزان یکدانگ مشاع از شــش دانگ عرصه و اعیان به نام خانم آزاده پوالدوند و 3- تک برگى با شماره 
چاپى 965748 ب/93 شماره ثبت ملک 105298 صفحه 545 دفتر امالك 574 به میزان دو دانگ مشاع از 
شش دانگ عرصه و اعیان به نام آقاى امید پوالدوند مى باشد. سند مالکیت دو دانگ دیگر در دسترس نبود. 
ب- مشخصات وضع موجود: پالك موردنظر ساختمانى است مسکونى با زیربناى حدود 700 مترمربع در 3 
طبقه (شامل زیرزمین (موتورخانه و انبارى) زیرزمین اول (مسکونى در تراز حدود 50/1-) طبقات اول و دوم 
(مسکونى) با اسکلت بتنى و سقف تیرچه بلوك، نماى آجرى، قدمت حدود 22 سال و فاقد آسانسور. پوشش 
کف طبقه زیرزمین مسکونى در ســالن و اتاق هاى خواب موزاییک با پوشش موکت، بدنه و سقف سالن و 
اتاق هاى خواب گچ و رنگ، کابینت چوبى با اسکلت فلزى و طبقه اول (وسط) بازسازى شده با پوشش کف 
ســرامیک، بدنه هاى کاغذ دیوارى، کابینت MDF درهاى داخلى چوبى، پنجره هاى آلومینیومى، بدنه 
آشپزخانه و سرویس هاى بهداشتى کاشى و سرامیک، سیستم گرمایش موتورخانه مرکزى، سیستم سرمایش 
کولر آبى و انشعابات آب، برق و گاز مى باشد. امکان بازدید از داخل طبقه دوم به دلیل بسته بودن درب امکان 
پذیر بازدید نبود). ج- نظر کارشناسى با عنایت به مطالب اشاره شده، مساحت، قدمت ساخت، موقعیت ملک، 
انشعابات دایر و مولفه هاى تاثیرگذار در قضیه، ارزش شش دانگ پالك موردنظر در زمان کارشناسى مبلغ 
46/020/000/000 ریال (معادل چهار میلیارد و ششصد و دو میلیون تومان) و در نتیجه ارزش هر دانگ آن 
مبلغ هفتصد و شصت و هفت میلیون تومان برآورد و اعالم مى گردد. مطابق استعالم انجام شده خانمها آزاده 
و الهام هر کدام یک دانگ و آقاى امید و احمدرضا هر کدام دو دانگ مشاع مالک بوده و مالکیت احمدرضا 
در شعبه 13 اجراى احکام خانواده توقیف مى باشد که پس از فروش، میزان بدهى به شعبه مربوطه ارسال 
خواهد شد و وفق ماده 10 آیین نامه فروش امالك مشاع وجوه حاصل از فروش به نسبت سهم مالکیت هر 

کدام تقسیم خواهد شد. م الف: 262799 مدیر و دادورز اجراى احکام حقوقى اصفهان /7/545
حصر وراثت

اقاى سید رسول حسینى سده داراى شناسنامه شماره 17 به شرح دادخواست به کالسه 426/97 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سید کمال حسینى سده بشناسنامه 
1331 در تاریخ 1397/07/23 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است 1- سید مرتضى حسینى سده فرزند سید کمال ش ش 64 ت ت 1338 صادره از لنجان (پسر متوفى) 
2- سید محمود حسینى سده فرزند آقا کمال ش ش 118 ت ت 1343 صادره از لنجان (پسر متوفى) 3- سید 
محمد حسینى ســده فرزند آقا کمال ش ش 43 ت ت 1348 صادره از لنجان (پسر متوفى) 4- سید على 
حسینى سده فرزند کمال ش ش 8 ت ت 1350 صادره از لنجان (پسر متوفى) 5- سید رسول حسینى سده 
فرزند سید کمال ش ش 17 ت ت 1357 صادره از لنجان (پســر متوفى) 6- اشرف حسینى سده فرزند آقا 
کمال ش ش 117 ت ت 1343 صادره از لنجان (دختر متوفى) و الغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه اى از متوفى نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 278118 

توانگر- رئیس شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان /8/202
حصر وراثت

اقاى جهانگیر قربانى داراى شناسنامه شماره 3 به شرح دادخواست به کالسه 396/97 از این شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان مریم فندرســکى بشناســنامه 4 در تاریخ 
1396/11/8 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 1- جهانگیر 
قربانى فرزند جعفرقلى ش ش 3 ت ت 1344 صادره از باغبادران (همسر متوفى) 2- نسرین قربانى فرزند 
جهانگیر ش ش 1271871513 ت ت 1373 صادره از اصفهان (دختــر متوفى) 3- گلنمبر برزعلى فرزند 
محمدعلى ش ش 3 ت ت 1329 صادره از على آباد معصوم آباد (مادر متوفى) و الغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه اى از 
متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 

277533 توانگر- رئیس شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان /8/203
ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ وقت رسیدگى و ابالغ دادخواســت و ضمائم- امین ریاحى دادخواستى به مبلغ 39/150/000 ریال 
بطرفیت سید هاشم میرصفایى ریزى که اعالم شده مجهول المکان است تقدیم و به کالسه 345/97 در 
شعبه هشتم حقوقى شوراى حل اختالف لنجان ثبت گردیده و به علت مشخص نبودن آدرس محل اقامت 
خوانده براى دفتر شورا و بنا به تقاضاى خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک 
نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت مى شود در روز چهارشنبه مورخ 97/9/21 
ساعت 2/30 عصر در جلسه شــورا حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم را دریافت نماید در غیر این صورت وقت رســیدگى ابالغ شده تلقى و شورا غیابًا رسیدگى و اتخاذ 
تصمیم خواهد نمود. م الف: 279117 شعبه 8 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره 

یک) /8/204
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9709976796500618 شــماره پرونده: 9709986796500201 شماره بایگانى شعبه: 
970201 خواهان: مرتضى حیدرى رامشه فرزند على رضا به نشانى استان اصفهان- شهرستان اصفهان- 
شهر اصفهان- خ رکن الدوله- بعد از پل صیاد شیرازى- جنب مدرسه شباهنگ- کوچه هاشمى نژاد- پ 28 

خوانده: امیرعباس صدرى فرزند علیمحمد به نشانى اصفهان- مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه سفته 
گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضاى محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگى 
با استعانت از خداوند متعال به شرح آتى مبادرت به صدور رأى مى نماید. راى قاضى شورا: درخصوص دعوى 
مرتضى حیدرى رامشه به طرفیت امیرعباس صدرى به خواســته مطالبه مبلغ 200/000/000 ریال وجه 
سفته شماره 151410 و 151409 با انضمام مطلق خسارات قانونى با توجه به محتویات پرونده و بقاى اصول 
مستندات در ید خواهان و که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که 
خوانده على رغم ابالغ قانونى در جلسه حضور ندارد و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندى 
در مقام اعتراض نسبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوى خواهان علیه خوانده ثابت به 
نظر مى رسد که مستندا به مواد 309، 307 قانون تجارت و 519، 515، 198، 522 قانون آیین دادرسى مدنى 
حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 2860000 ریال 
بابت هزینه هاى دادرسى و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 97/3/17 لغایت اجراى حکم 
که محاسبه آن طبق شاخص بانک مرکزى بر عهده اجراى احکام مى باشد در حق خواهان صادر و اعالم 
مى نماید راى صادره غیابى و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شــورا و پس از آن ظرف 20 
روز قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم محترم حقوقى اصفهان مى باشد. اصفهان- کنار گذر اتوبان شهید 
خرازى- حدفاصل خیابان آتشگاه و میرزاطاهر- مجتمع شماره سه شوراى حل اختالف. م الف: 277338 

مرادى- قاضى شعبه 35 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /8/205
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9709976796500617 شــماره پرونده: 9709986796500200 شماره بایگانى شعبه: 
970200 خواهان: مرتضى حیدرى رامشه فرزند على رضا به نشانى استان اصفهان- شهرستان اصفهان- 
شهر اصفهان- خ رکن الدوله- بعد از پل صیاد شیرازى- جنب مدرسه شباهنگ- کوچه هاشمى نژاد- پ 28 
خوانده: امیرعباس صدرى فرزند علیمحمد به نشانى اصفهان- مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه سفته 
گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضاى محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگى 
با استعانت از خداوند متعال به شرح آتى مبادرت به صدور رأى مى نماید. راى قاضى شورا: درخصوص دعوى 
مرتضى حیدرى رامشه به طرفیت امیرعباس صدرى به خواســته مطالبه مبلغ 200/000/000 ریال وجه 
سفته شماره 151407 و 151408 با انضمام مطلق خسارات قانونى با توجه به محتویات پرونده و بقاى اصول 
مستندات در ید خواهان و که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که 
خوانده على رغم ابالغ قانونى در جلسه حضور ندارد و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندى 
در مقام اعتراض نسبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوى خواهان علیه خوانده ثابت به 
نظر مى رسد که مستندا به مواد 309، 307 قانون تجارت و 519، 515، 198، 522 قانون آیین دادرسى مدنى 
حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 2860000 ریال 
بابت هزینه هاى دادرسى و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 97/3/17 لغایت اجراى حکم 
که محاسبه آن طبق شاخص بانک مرکزى بر عهده اجراى احکام مى باشد در حق خواهان صادر و اعالم 
مى نماید راى صادره غیابى و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شــورا و پس از آن ظرف 20 
روز قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم محترم حقوقى اصفهان مى باشد. اصفهان- کنار گذر اتوبان شهید 
خرازى- حدفاصل خیابان آتشگاه و میرزاطاهر- مجتمع شماره سه شوراى حل اختالف. م الف: 277337 

مرادى- قاضى شعبه 35 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /8/206
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9709976793701047 شــماره پرونده: 9709986793700292 شماره بایگانى شعبه: 
970293 خواهان: صفورا مطیع امر الى اله فرزند محمد حســن به نشــانى اســتان اصفهان- شهرستان 
اصفهان- شهر اصفهان- خیابان کاوه- شهرك ولى عصر- کوى شهید عمو- پالك 214 خواندگان: 1- 
حسین رحیمى به نشانى مجهول المکان 2- شرکت الدن صحاب به نشانى اصفهان- خیابان باهنر- نبش 
کوچه 17- پالك 18 خواسته: مطالبه وجه گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه 
فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضا؛ قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر 
مبادرت به صدور رأى مى نماید. رأى قاضى شورا: درخصوص دعوى خواهان خانم صفورا مطیع امر الى اله 
فرزند محمدحسن به طرفیت 1- آقاى حســین رحیمى 2- شرکت الدن صحاب و به خواسته مطالبه وجه 
بابت بدهى شخصى به مبلغ 70/000/000 ریال به انضمام مطلق خسارات دادرسى و تاخیر تادیه. با عنایت 
به محتویات پرونده و اظهارات خواهان در جلسه رسیدگى مورخ 97/6/3 و عدم حضور خواندگان با وصف 
ابالغ قانونى و عدم ارائه الیحه دفاعیه به شعبه و استشــهادیه ضمیمه پرونده، مدارك و مستندات ابرازى، 
لذا شــورا دعواى مطروحه را وارد تشخیص داده و به اســتناد مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى 
مدنى در حکم محکومیت خوانده ردیف اول حسین رحیمى به پرداخت مبلغ 70/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته و پرداخت مبلغ 1/179/000 ریال بابت هزینه دادرسى و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم 
دادخواست 97/3/12 لغایت اجراى حکم طبق نرخ شاخص بانک مرکزى در حق خواهان صادر و اعالم مى 
نماید رأى صادره نســبت به خوانده ردیف اول غیابى و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در 
این شعبه مى باشد و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى 
حقوقى اصفهان مى باشد و درخصوص خوانده ردیف دوم نظر به اینکه دعوى مطروحه متوجه این شخصیت 
حقوقى نمى باشد طبق بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرســى مدنى قرار رد دعوا صادر و اعالم مى گردد قرار 
صادره 20 روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى و حقوقى اصفهان مى باشد. نشانى: 
اصفهان- چهارراه شیخ صدوق- چهارراه وکال- مجتمع شهداى مدافع حرم شوراى حل اختالف. م الف: 

277097 شعبه 7 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /8/207
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9709970353500748 شــماره پرونده: 9609980362001191 شماره بایگانى شعبه: 
962383 شــاکى: مصطفى طاهرى فرزند رسول به نشانى اســتان اصفهان- شهرستان اصفهان- شهر 
اصفهان- خیابان امام خمینى- خ امام رضا کجنب استخر صدف ك ولیعصر 2 متهم: حمید خیرى به نشانى 
اتهام: ضرب و جرح عمدى با چاقو گردشــکار: دادگاه با بررســى محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم 
و بشــرح زیر مبادرت بصدور رأى مى نماید. رأى دادگاه: درخصوص اتهام آقــاى حمید خیرى آزاد بلحاظ 
متوارى بودن دائر بر ایراد ضرب و جرح عمدى با چاقو نسبت به آقاى مصطفى طاهرى دادگاه با عنایت به 
کیفرخواست صادره از دادسراى عمومى و انقالب شهرستان اصفهان، شکایت شاکى خصوصى و اظهارات 
گواهان و گواهى صادره از پزشکى قانونى و عدم حضور متهم در طول تحقیقات و جلسه دادرسى علیرغم 
ابالغ قانونى از طریق نشر آگهى و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزه انتسابى به وى محرز و مسلم 
بوده و مستنداً به تبصره ماده 614 قانون مجازات اسالمى بخش تعزیرات مصوب سال 1375 و مواد 448، 
449، 709 قانون مجازات اسالمى مصوب ســال 1392 متهم را پرداخت سه درصد دیه کامل بابت ارش 
متالحمه جرح پشت کتف چپ و ارش آسیب تاندون بند دوم انگشت چهارم و ارش حارصه پشت گردن و سه 
سى هزارم دیه کامل بابت متالحمه روى بند دوم انگشت چهارم دست چپ در حق آقاى مصطفى طاهرى 
محکوم مى نماید رأى صادره غیابى و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ واقعى قابل واخواهى در همین 
دادگاه و ظرف مدت بیســت روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان مى 

باشد و درخصوص اتهام آقاى عباس ابدالى فرزند ذبیح اله دائر بر ایراد ضرب و جرح عمدى با چاقو نسبت 
به آقاى مصطفى طاهرى دادگاه صرفنظر از رضایت شاکى خصوصى نظر به انکار متهم و عدم کفایت ادله 
اثباتى و عدم احراز وقوع بزه و مستنداً به اصل برائت و ماده 4 قانون آئین دادرسى کیفرى رأى برائت متهم 
صادر و اعالم مى گردد. رأى صادره نیز ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل اعتراض در محاکم محترم 
تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگسترى 
کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 321. م الف: 277301 گازرى- رئیس شعبه 109 دادگاه کیفرى دو 

شهر اصفهان (109 جزایى سابق) /8/211
اخطار اجرایى

شماره 39/97 به موجب راى شماره 343 تاریخ 1397/04/10 حوزه هفتم شوراى حل اختالف شهرستان 
گلدشت که قطعیت یافته است. محکوم علیه مهدى غالمى به نشانى  جاده ساوه شهرك صالحیه –خیابان 
30مترى –روبروى کوى گلستان :1محکوم است به پرداخت مبلغ:160/000/000ریال بابت اصل خواسته 
ومبلغ :3/100/000ریال بابت هزینه هاى دادرسى ومبلغ :500/000 ریال بابت هزینه نشرآگهى و خسارت 
تاخیرتادیه ازتاریخ سر رسید چک  1396/02/31و1395/12/31 لغایت اجراى حکم در حق خواهان و نیم 
عشر دولتى.محکوم له: سمیه براتى به نشــانى: گلدشت-خیابان امام-کوى ساحل-بن بست ساحل درب 
روبه رو.ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است 
ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که 
اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم 

نماید. 279203/م الف-شعبه هفتم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/ 8/222
ابالغ رأى

شــماره دادنامه: 970997330200761 شــماره پرونده: 9409983730200638 شماره بایگانى شعبه: 
940647 خواهان: آقاى ایرج طالئــى فرزند محمد با وکالت آقاى حســین کامیرانیان نجف آبادى فرزند 
ابوالقاسم به نشانى اصفهان- نجف آباد- خیابان امام خمینى مقابل پمپ بنزین میثم تمار پالك 321 و آقاى 
اکبر کریمى فرزند حسین به نشــانى: نجف آباد خیابان 22 بهمن شمالى مقابل بیمارستان شهید منتظرى 
طبقه فوقانى داروخانه شــفا کدپســتى 8514676393 ، خواندگان:1. آقاى مهرداد مظفرى 2. خانم فریبا 
امیر نیرومند فرزند منصور 3.خانم فریال امیر نیرومند فرزند منصور 4.آقاى فرزاد امیرنیرومند فرزند منصور 
5.آقاى على امیر نیرومند فرزند منصور همگى به نشــانى مجهول المکان، خواسته ها: 1.مطالبه خسارات 
دادرسى 2. تنفیذ قرارداد 3.اعتراض به راى کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهرى (راى دادگاه) درخصوص 
دادخواســت آقاى ایرج طالئى فرزند محمد با وکالت آقایان اکبر کریمى و حســین کامرانیان به طرفیت 
1-مهرداد مظاهرى 2-وراث مرحوم منصور امیر نیرومند (1.فرزاد 2.فریــال 3.فریبا همگى امیر نیرومند 
فرزندان منصور) 3-اداره راه و ترابرى نجف اباد به خواسته:1. تنفیذ قرارداد مورخ 1/12/2535و واگذارى و 
انتقال ظهر آن، 2.اعتراض و ابطال راى کمیسیون ماده 12 نسبت به ملک موضوع قرارداد به مساحت 720 
متر مربع مفروزى از پالك 790قطعه 8نجف آباد به شماره 747 به انضمام خسارات دادرسى، دادگاه با عنایت 
به محتویات پرونده و بررسى قرارداد مورخ 1/12/2535 مالحظه مى نماید مورث خواندگان ردیف دوم ملک 
متنازع فیه را به خوانده ردیف اول منتقل که نامبرده نیز به موجب ظهر همان قراردادملک مذبور را به خواهان 
منتقل نموده است که این قرارداد و انتقال ظهر آن مورد انکار و تردید نماینده خوانده اداره خوانده قرار گرفت 
که در همین راستا در خصوص قرار داد مذبور به کارشناســى ارجاع که پس از ابالغ مصون از تعرض باقى 
مانده که امضاى ذیل قرارداد را منتسب به مورث خواندگان ردیف دوم دانسته و در خصوص امضاى خوانده 
ردیف اول نیز به لحاظ عدم حضور وى جهت بررسى امضاى نامبرده و استکتاب،قرار استماع شهادت شهود 
صادر و در حضور متداعیین حاضر درجلسه، از آنان اخذ اظهارات صورت گرفت  که موادى گواهى گواهان 
موید خواسته خواهان بود بنابراین دادگاه باعنایت به مراتب معنونه و دفاعیات غیر موثر نماینده اداره خوانده 
و استعالم ثبتى واصله ضمن احراز رابطه ى معاملى بین طرفین ،دعواى خواهان راصحیح تلقى وبه استناد 
بند 2ماده ى 140ومواد219و339 وبند1ماده ى 362 قانون مدنى و ماده ى 198 قانون آیین دادرسى مدنى 
حکم به تنفیذ قرارداد1/12/2535واثبات وقوع بیع باخواهان ،نسبت به یک قطعه ملک720مترى موصوف 
ونیزحکم به ابطال راى کمسیون ماده 12 نســبت به ملک موصوف صادرواعالم مى نماید ودر خصوص 
خسارات دادرسى باتوجه به اینکه دعوى جهت تثبیت مالکیت رسمى خواهان اقامه شده بنابرین دادگاه ضمان 
ومسوولیت خواندگان رادر جبران خسارات مذکور ثابت ندانسته حکم به ردآن صادر واعالم مى نماید راى 
صادره نسبت به خوانده ردیف سوم حضورى ظرف بیست روزپس از ابالغ قابل اعتراض در دادگاه محترم 
تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد ونسبت به ســایرخواندگان  غیابى وظرف بیست روز پس از ابالغ قابل 
اعتراض دراین شعبه وبیست روز پس از انقضاى مهلت واخواهى قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان 
اصفهان مى باشد.279268 /م الف محمدحسن قلى زاده - رئیس شعبه دوم دادگاه حقوقى نجف آباد/8/223

اخطار اجرایى
شماره 2066/96 به موجب راى شماره 2066/96 تاریخ 1397/01/27 حوزه 5امیر آّباد شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه حسن رضا پارسه به نشانى مجهول المکان محکوم 
است به محکومیت خوانده به فک پالك اتومبیل پراید به شــماره انتضامى 411ج37ایران 23وپرداخت  
نیم عشــر دولتى اصل خواسته درحق صندوق دادگســترى نجف آباد که توســط اجراى احکام محاسبه 
مى گردد.محکوم له: رحمان هنرمند زاده به نشــانى: نجف آباد- خ قدس شــرقى جنب بهداشت -پالك 
:2-کدپســتى:8517683361.ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، 
محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 
یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى 
مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى 
ندارد، صریحًا اعالم نماید. 279550/م الف-شعبه 5امیر آبادحقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/ 8/224

ابالغ وقت رسیدگى
نظر به اینکه خواهان قاسم  ذلقى  دادخواستى مبنى بر الزام به انتقال خط تلفن  به طرفیت خوانده آقاى پیام 
خشنودى  به این شورا تقدیم نموده و به کالسه 97 / 390 ش 2 ح ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 11 / 9 / 97 
ساعت 45 / 4عصر تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به استناد ماده 73 ق . آ. د . م 
از نامبرده دعوت مى شود ، قبل از وقت رسیدگى جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به این شورا 
مراجعه نماید درغیر اینصورت وفق مقررات  اقدام خواهد شد . 275649 /م الف مدیر دفتر شعبه 2 حقوقى 

شوراى حل اختالف شاهین شهر/  8/225
فقدان سندمالکیت

آقاى محسن جهانگیرى با ستناد2برگ  استشهادیه محلى که هویت و امضاء شهود در دفترخانه 26شاهین 
شهر رسما گواهى شده است مدعى است سند مالکیت خود به شماره چاپى 049084سرى الف /89  به شماره 
پالك ثبتى 33014 / 301 واقع در بخش 16 حوزه ثبتى اصفهان ( شاهین شهر ) که در ص 109دفتر683 
ذیل ثبت 155963به نام آقاى محسن جهانگیرى  ثبت وصادروتســلیم گردیده که به موجب  شماره سند 
136489مورخ 89/9/13  دفترخانه 12اصفهان ششدانگ پالك فوق الذکر به نامبرده انتقال قطعى یافته 

و نیزبه شماره سند فروش اقساطى 6052مورخ 91/3/11دفترخانه 226شاهین شهر دررهن بانک مسکن 
شعبه گلدیس شاهین شهر مى باشد ومعامله دیگرى صورت نگرفته است  وطبق تبصره 5 ماده 120آ . ق . 
ث به علت جابه جایى سند مالکیت مفقودشده است وتقاضاى صدورسند المثنى نموده است که طبق تبصره 
یک اصالحى ماده 120آق ث  مراتب آگهى مى گردد که هرکس مدعى انجام معامله یا وجود سند مزبور نزد 
خود باشد از تاریخ انتشار آگهى تا ده روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل سند را ارائه نماید تا مراتب 
صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد . اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا درصورت 
اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مرقوم صدر و به متقاضى تسلیم خواهد شد . 275675/م الف ناصر 

صیادى – رییس اداره ثبت اسناد و امالك شاهین شهر / 8/226
ابالغ اجراییه

آگهى ابالغ اجرائیه قرارداد بانکى- شــماره پرونده: 139604002003002266/1شماره بایگانى پرونده: 
9603918/1 شــماره آگهى ابالغیه: 139703802003000267 -بدینوسیله به آقاى غالمرضا استکى 
اورگانى فرزند: صفر على تاریخ تولد:1364/11/21-شــماره ملى :1293460095شماره شناسنامه 478 
مقیم: نجف آباد شــهرك آزادگان ساختمان هاى سپاه بلوك6 . ابالغ مى شــودکه بانک ملى ایران شعبه 
رزمندگان  به استناد قراردادبانکى شــماره 1393/07/19-930036067جهت وصول اصل طلب به مبلغ 
:38191351 ریال خسارت تاخیرروزانه:29280 ریال بدهکار مى با شید که براثر عدم پرداخت وجه بستانکار 
درخواست صدوراجرائیه نموده پس از تشریفات قانونى اجرائیه صادروبه کالسه فوق دراین اجرا مطرح مى 
باشد لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجراى مفاد اسنادرســمى به شما  ابالغ مى گردد از تاریخ انتشار این آگهى 
که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب اســت فقط یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان درج ومنتشر 
مى گردد و همچنین طبق تبصره دوم ماده  113قانون برنامه پنج ساله ششم اقتصادى ،اجتماعى وفرهنگى 
جمهورى اسالمى ایران ،ظرف مدت بیست روز نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ودر غیراین صورت بدون 
انتشار آگهى دیگرى عملیات اجرائى طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد278102/م الف اداره اجراى 

اسناد رسمى اصفهان/ 8/227
اخطار اجرایى

شماره 2158/96 به موجب راى شماره 2158/96 تاریخ 1397/07/14 حوزه 5امیر آباد  شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه 1.سجاد اسماعیل زاده 2.امین اسماعیل زاده به 
نشانى هر دو مجهول المکان محکوم است به :صورت تضامنى به پرداخت مبلغ پنج میلیون وچهارصد هزار 
تومان بابت  اصل خواسته و مبلغ صدو نودو دوهزار وپانصدتومان بعنوان هزینه هاى دادرسى وخسارت  تاخیر 
درتادیه اززمان سررسید96/04/31لغایت اجراى حکم وپرداخت نیم عشر دولتى درحق صندوق دادگسترى 
نجف آباد که توسط اجراى احکام محاســبه مى گردد.محکوم له: على دواشى  به نشانى: ویالشهر خیابان 
منتظرى اول –شب بو2-پالك3-طبقه3-ك پ:8518753757- ماده 34قانون اجراى احکام: همین که 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا 
ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر 
باشــد 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، صریحًا اعالم نماید. 278115/م الف-شعبه( پنجم امیر 

آباد) شوراى حل اختالف نجف آباد/8/228
حصروراثت 

حسن رحیمى داراى شناسنامه شماره 33 به شرح دادخواست به کالسه 1020/97 از این دادگاه درخواست 
گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فاطمه سلطان رحیمى حاجى آبادى  بشناسنامه 5 
در تاریخ 96/12/29 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 
1. عفت رحیمى حاجى آبادى ش ش 21 ، 2. زهرا رحیمى حاجى آبادى ش ش 15 ، 3. حسن رحیمى حاجى 
آّبادى ش ش 33 ، (فرزندان متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتى درخواست مزبور را در سه نوبت پى در پى ماهى یک مرتبه آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد 
یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف سه ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد 

شد. 279198م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد 8/229
مزایده 

در پرونده 970321 اجرامحکوم علیه خانم ندانصرى به پرداخــت مبلغ 376/315/217ریال درحق آقاى 
حسین احمدى ومبلغ 18/815/760ریال حق االجراى دولتى محکوم گردیده است که محکوم له درجهت 
وصول مطالبات اقدام به توقیف اموال بدهکار که شامل یکدستگاه خودروى سوارى پرایدمى باشد وطبق 
نظریه کارشناس دادگسترى یک دستگاه پراید131seبه شــماره انتظامى 689و13ایران 13سفیدرنگ 
مدل 1395به شماره موتور 5591625وشماره بدنه 3477288بدنه والستیک ها 60درصدسالم وبدنه سالم 
است درب جلوسمت چپ خوردگى به ارش 267/000/000ریال ارزیابى شده است ونظریه ارزیابى مصون 
ازایرادواعتراض بوده لذادرروز یکشنبه مورخ 97/8/20ساعت 9صبح دردادگسترى شاهین شهر طبقه همکف 
واحداجراى احکام ازطریق مزایده درمعرض فروش گذاشته مى شود . مزایده از قیمت کارشناسى شروع و 
به کسى که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد فروخته خواهد شد . برنده مزایده مى بایست 10 درصداز ثمن 
معامله را فى المجلس به همراه داشته باشند تا عند اللزوم به حساب سپرده  واریز و تا یک ماه فرصت دارد ما 
بقى ثمن معامله را به حساب سپرده واریز نماید و اال ضمن ابطال مزایده10 درصد اولیه پس از کسر هزینه 
هاى مزایده به صندوق دولت واریز مى گردد . کســانى که مایل به شرکت در مزایده مى باشند مى بایست 
حداکثر 5 روز قبل از مزایده به دایره اجراى احکام مدنى مراجعه تا ترتیب بازدید آنها از اموال داده شود و در روز 
انجام مزایده درخواست کتبى خود به همراه قیمت پیشــنهادى را به دایره اجراى احکام مدنى تحویل ، تا 
در مزایده شرکت داده شوند . 275667 /م الف محسن منتظرى  - دادورز اجراى احکام مدنى دادگسترى 

شاهین شهر/8/239
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9709970353601436 شــماره پرونده: 9709980362700046 شماره بایگانى شعبه: 
970938 شاکى: زینب زنگنه فرزند محمدحسین به نشانى اســتان اصفهان- شهرستان اصفهان- شهر 
اصفهان- خ احمدآباد- خ گلزار- ك 46 ك ایرج بعد از مجتمع فرهنگیان پ 65 متهم: پوریا بدرى ســیاه 
بیدى فرزند امراله مجهول المکان اتهام: سرقت موبایل گردشکار: دادگاه ختم رسیدگى را اعالم و با استعانت 
از خداوند متعال به شــرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نمایــد. راى دادگاه: درخصوص اتهام آقاى پوریا 
بدرى سیاه بیدى دایر بر سرقت یک دستگاه گوشى تلفن همراه موضوع شکایت خانم زینب زنگنه با توجه 
به محتویات پرونده شکایت شاکیه کیفرخواســت صادره و عدم حضور متهم جهت دفاع از خود على رغم 
ابالغ قانونى از طریق نشر آگهى بزه انتســابى محرز و در اجراى ماده 661 قانون مجازات اسالمى مصوب 
75 متهم به تحمل یک سال حبس و 74 ضربه شــالق و رد مال یک دستگاه گوشى با ارائه کارتن در حق 
شاکیه محکوم مى گردد. رأى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه و 
سپس قابل تجدیدنظر خواهى در شعب تجدیدنظر استان مى باشد. اصفهان- خیابان جى- چهارراه مسجد 
على- خ شهداى ستار- مجتمع قضائى شهید بهشتى- واحد 101. م الف: 277202 زاهدى فر- رییس شعبه 
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عضو کمیسیون انرژى مجلس شوراى اسالمى گفت: در 
طرح ساماندهى سوخت، نرخ تورم در نظر گرفته مى شود.

بختیار در خصوص بازگشــت کارت هوشــمند سوخت و 
بررسى دو نرخى شدن قیمت سوخت، اظهار کرد: در جلسه 
کمیسیون ملى، موضوع ساماندهى سوخت کشور مطرح شد 
و درباره موضوعات مختلفى از جمله احیاى کارت هوشمند 
ســوخت، جلوگیرى از قاچاق آن، کنترل تولید ســوخت 
از مبادى پاالشگاه تا ســامانه تحت پخش دیسپاچینگ 

پاالیشگاه و شرکت ملى نفت بررسى شد. 
وى افزود: کمیســیون انرژى طبق نظر کارشناسان مرکز 
پژوهش هاى مجلس و کارشناســان ســایر بخش هاى 

تحت نظر کمیسیون فعالیت مى کند و تأثیر دو نرخى شدن 
قیمت سوخت بر میزان تورم و اقشــار آسیب پذیر و سایر 
سیاست هاى مورد نظر را بررســى مى کند، در نتیجه این 
بحث براى تصمیم گیرى ظرف دوتا ســه هفته آینده به 

کمیسیون انرژى ارجاع داده مى شود.
بختیار با بیان اینکه دولت در زمینه ســاماندهى ســوخت 
پیشــنهادى به کمیســیون ارائه نکــرده اســت، ادامه 
داد : البتــه انجمن نفت ایــران، زیر نظر دولــت با مرکز 
پژوهش هاى مجلس همکارى مى کند و بحث ساماندهى 
سوخت، براساس تبادل نظرى بین مجلس و دولت دنبال 

مى شود.

فرمانده انتظامى اســتان اصفهان با اشــاره به تشکیل 
قرارگاه عملیاتى امــام على (ع) در ایــن فرماندهى، از 
هوشیارى و آمادگى کامل مأموران پلیس براى مقابله با 

تهدیدات امنیتى خبر داد.
مهدى معصوم بیگى اظهارکرد: این قرارگاه، از روز قبل 
از اربعین امام حسین (ع) تشکیل شده و مأموریت آن تا 

پایان ماه صفر ادامه خواهد داشت.
وى مأموریت قــرارگاه عملیاتى امام علــى (ع)، برنامه 
ریزى و نظارت بر اجراى طرح هاى انتظامى، ترافیکى 
و امنیتى در مراســم هاى مربوط به سوگوارى اربعین و 

همچنین مراسم هاى دهه پایانى ماه صفر عنوان کرد.

وى از هماهنگى و انســجام باالى دستگاه هاى امنیت 
ســاز در اســتان اصفهان خبر داد و اضافه کرد: در حال 
حاضر انسجام خوبى بین دستگاه هاى امنیت ساز وجود 
دارد و با همکارى، هم افزایى، هــم جهتى و همگرایى  
همه دستگاه هاى مرتبط، به ویژه شوراى تأمین استان 
و شوراى تأمین شهرستان ها، در شــرایط بسیار خوبى 

قرار داریم.
فرمانده انتظامى استان از هوشــیارى و آمادگى کامل 
مأموران پلیس براى مقابله با تهدیدات امنیتى خبر داد و 
اظهار کرد: عالوه بر نیروى انتظامى، سپاه و بسیج نیز با 

آمادگى کامل در صحنه حضور دارند.

ساماندهى سوخت با تبادل نظر 
مجلس و دولت دنبال مى شود

راه اندازى قرارگاه امام على(ع) 
در پلیس اصفهان 

نواخته شدن زنگ پدافند 
غیرعامل در شهرضا

فرماندار شـهرضا گفـت: زنـگ پدافنـد غیرعامل در 
مدارس شهرضا نواخته شد.

على اصغر رفیعى نژاد مهمترین پدافند غیرعامل را براى 
دانش آموزان، مجهز شدن به علم و تکنولوژى دانست 
و افزود: ایران اسالمى براى دفاع از خود باید توانمندى 

علمى داشته باشد.
وى گفـت: گوشـه هایـى از پدافنـد غیرعامـل 
در بُعـد فرهنگـى ایـن اسـت کـه دانـش آمـوز مـا 
ارزش هـاى اسـالمى را حفظ و احتـرام به بـزرگ تر
را رعایـت کنـد و مبانـى عقیدتـى را در نظـر داشـته 

باشد.

برنامه  لشکر14 امام حسین(ع) 
براى محرومیت زدایى

 فرمانده لشـکر 14 امام حسـین(ع) گفت: لشکر 14 
امام حسین(ع) براى محرومیت زدایى در جنوب شرق 

کشور برنامه ویژه اى دارد.
محمد هاشمى پور به تشـریح منطقه عملیاتى جنوب 
شرق کشور پرداخت و تأکید کرد: این منطقه با توجه 
به اینکـه یکـى از مناطق محروم کشـور محسـوب 
مى شود، داراى مشـکالت فراوانى است و لشکر امام 
حسین(ع) برنامه هاى مختلفى براى محرومیت زدایى 
و از بیـن بردن فقـر در منطقـه را در دسـتور کار خود 

دارد.

خبر

سرپرســت معاونت نظارت و پایــش اداره کل حفاظت محیط 
زیست استان اصفهان گفت: خشکســالى، صیانت و نگهدارى 
از ذخایر ژنتیکى و ایمنى زیســتى این منطقه را در معرض خطر 

قرار داده است.
حســین اکبرى افزود: با توجه بــه تداوم بحران خشکســالى، 
گونه هاى کمیــاب و نادر با جمعیت هاى کوچــک و لکه اى در 

معرض تهدید جدى و بیشتر قرار دارند.
ذخایر ژنتیکى گیاهى استان اصفهان بیش از 2000 گونه گیاهى 
مربوط به حــدود 700 جنس و در قالب 130 خانواده اســت که 
تاکنون شناسایى شده و از این تعداد، 350 گونه دارویى ، 45 گونه 
انحصارى، 54 گونه آسیب پذیر، 16 گونه نادر و 19 گونه در خطر 

انقراض محسوب مى شوند.
گون زارها ، درمنه زارها، اشنان زارها، قیچ زارها، تاغ زارها، جوامع 
بادام کوهى، بنه، بلــوط و الله واژگون از عناصــر و ذخایر مهم 

گیاهى به شمار مى رود.
همچنین حیات وحش و ذخایر ژنتیکى جانورى استان شامل 489 
گونه مهره دار شامل 62 گونه پستاندار، 296 گونه پرنده، 42 گونه 

خزنده، هشت گونه دوزیست و 41 گونه ماهى است.
کل و بز وحشــى، قوچ و میش اصفهان، آهــوى ایرانى، جبیر، 
یوزپلنگ ایرانى، پلنــگ، هوبره، زاغ بور، دوپــاى ایرانى، گربه 
شنى، شاه روباه ، روباه شنى ،کاراکال، سیاهگوش، گربه پاالس،  
خرس، گراز، گرگ و کفتار از گونه هاى شاخص استان اصفهان 

محسوب مى شوند.
سرپرســت معاونت نظارت و پایــش اداره کل حفاظت محیط 
زیست استان اصفهان همچنین با اشاره به مهمترین برنامه ها و 
اقدام هاى یکسال گذشــته این اداره کل براى حفاظت از حیات 
وحش و ذخایر ژنتیکى گفــت: اجراى پروژه هــاى تأمین آب 
پایدار براى حیات وحش شامل نگهدارى و الیروبى 500 دهنه 
چشمه سار، احداث 30 آبشخور حیات وحش، سطحى کردن آب 
چاه ها، نصب ده مخزن براى تأمین آب در زیســتگاه ها، خرید 
و توزیع علوفه در نواحى بحرانى و حســاس و توسعه حفاظت از 
کریدورهاى اصلى حیات وحــش در مناطق، از جمله اقدام هاى 

انجام شده براى حفاظت از وحوش برابر خشکسالى است.
وى اظهارکرد: در یکسال گذشته ســه میلیون لیتر آب به شکل 
سیار به زیســتگاه هاى وحوش منتقل شده و 30 تن علوفه نیز از 

طرف نیکوکاران براى تعلیف حیوانات اهدا شده است.
سرپرست معاونت نظارت وپایش حفاظت محیط زیست استان 
اصفهان همچنین افزود: در یکسال گذشته درحدود 40 دهنه از آب 

انبارها و آبشخورهاى اصلى حیات وحش نیز تعمیر شد.
اکبرى اظهارکــرد: یکى دیگر از نیازهاى اساســى و ویژه براى 
حفاظت از ذخایر ژنتیکى ارزشــمند رودخانه زاینده رود و تاالب 
بین المللى گاوخونى، تأمین حقابه زیســت محیطى اســت که 
این موضوع نیز از ســوى این اداره کل به صورت جدى در حال 

پیگیرى است.

تهدید ذخایر ژنتیکى گونه هاى کمیاب و نادر استان 
با وجود خشکسالى 
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کلیه ها دو اندام لوبیایى شکل هستند که در دو طرف ستون فقرات و در 
انتهاى قسمت میانى کمر قرار دارند. کلیه ها پاالیش مواد زاید خون از 
خون را انجام مى دهند که این کار با استفاده از میلیون ها پاالیشگر 
کوچک به نام «نفرون» انجام مى شود و مواد زاید از طریق ادرار 

دفع مى شوند.
زمانى که نفرون ها آسیب دیده باشند، یا بدتر از آن، یک کلیه 
به طور کامل دچار نارسایى شــود، مواد زاید در خون جمع 
مى شوند و از بدن دفع نمى شوند که به بروز بیمارى سمى 
منجر مى شود. بیمارى مزمن کلیه شرایطى است که اغلب 
سال ها پیش از اینکه آسیب، پیامدهایى جدى براى بدن 
به همراه داشته باشد، شکل مى گیرد. در ادامه با برخى 
عالیم که مى توانند نشــان دهنده ابتال به این بیمارى 

باشند بیشتر آشنا مى شویم.
درد

بیمارى مزمن کلیه در برخــى بیماران موجب پادرد، به 
ویژه در قسمت باالیى پشــت یا، جایى که پاها به کمر 
متصل مى شوند، خواهد شد. کیست هاى حاوى مایع یا 
سنگ هاى کلیه نیز مى توانند از بیمارى کلیه ناشى شده 
و موجب درد بیشتر یا اسپاسم هایى شوند که شکل گرفته 

و از بین مى روند.
دشوارى در تنفس

به واســطه مایع اضافه یا تورم در پاها، که بر حفره سینه فشار 
وارد کرده و تنفس را دشــوار مى ســازد، تنگى نفس مى تواند

 نشانه اى از مشکالت کلیوى باشد. «آنمى» یا کاهش گلبول هاى 
قرمز خون که سرشار از اکسیژن هســتند نیز موجب کمبود اکسیژن 

هنگام حرکت مى شود.
طعم فلزى در دهان

«اورمیا» شــرایطى که موجب تجمع مواد زاید در جریان خون به واســطه 

عملکرد نامناسب کلیه ها مى شود، اغلب به شکلگیرى طعم فلزى در دهان 
منجر مى شود که با کاهش وزن ناشى از کاهش شدید اشتها همراه مى شود.

عوارض پوستى
راش ها و تحریک پوست، اغلب به واسطه کلیه هاى ناسالم رخ مى دهند، زیرا 
این اندام ها به ناگاه در دفع مواد زاید از جریان خون، ناکارآمد عمل مى کنند. 
افزایش مواد زاید در بدن مى تواند خود را در قالب راش هاى پوستى، آکنه و 

خارش پوست نشان دهد.
لرز

«آنمى» یا کم خونى اغلب موجب کاهش دماى داخلى بدن خواهد شد که 
شکلگیرى لرز، به ویژه در اندام هاى انتهایى مانند پاها، دست ها، گوش ها و 

بینى، حتى هنگامى که فرد در اتاقى گرم حضور دارد را به همراه دارد.
حالت تهوع

کاهش اشتها مى تواند به واسطه حالت تهوع شــدید و حتى استفراغ ناشى 
از افزایش مواد زاید در بدن و ناتوانى در نگه داشــتن غذا در معده (گوارش 

ضعیف) رخ دهد.
تورم

اگر کلیه ها در دفع مایع اضافه درون بدن ناکارآمد عمل کنند، این شرایط به 
تجمع مایع و تورم در پاها یا دست ها منجر مى شود.

خستگى
کلیه هاى ســالم به طور طبیعى ســطوح مفیــد از یک هورمــون به نام 
«اریتروپویتین (EPO)» را ترشح مى کنند که تولید گلبول هاى قرمز حامل 
اکسیژن به عضالت و مغز را تشــویق مى کند. اما کلیه هاى ناسالم سطوح 
کمترى از این هورمون را ترشــح مى کنند یا به طور کامل در این کار ناتوان 

خواهند بود که به احساس خستگى و کم خونى منجر مى شود.
سبکى سر

دشوارى در تمرکز اغلب در نتیجه کم خونى شکل مى گیرد، زیرا مغز به میزان 
کافى اکسیژن دریافت نمى کند. سرگیجه، عدم توجه، حافظه ضعیف، غش 

کردن و دشوارى در تمرکز، اغلب نتیجه این شرایط خواهند بود.

تغییرات در ادرار
کلیه ها ادرار تولید مى کنند، از این رو زمانى که دچار نارسایى مى شوند، ممکن 
است تغییراتى در ادرار رخ دهد و بیماران نیازمند استفاده فورى از توالت باشند. 
براى دفع ادرار به طور مکرر شــب ها از خواب بیدار شوند، ادرار ممکن است 
از نظر حجم افزایش داشته و با فشار بیشترى تخلیه شود، ادرار ممکن است 

حالت کف آلود داشته باشد و یا در آن خون دیده شود.
مشکالت خواب

مشکالت خواب یکى دیگر از نشانه هایى است که به نظر مى رسد دست در 
دست بیمارى مزمن کلیه دارد. آنها بین 45 تا 80 درصد از بیماران مبتال به این 
بیمارى را تحت تأثیر قرار مى دهند، به ویژه آنهایى که در مراحل پیشــرفته 

بیمارى قرار دارند.
شایع ترین مشکالت خواب شــامل اختالالتى مانند بى خوابى، سندروم 
پاى بى قرار و آپنه خواب مى شــوند. همچنین احتمال تجربه حرکات یا 
انقباض هاى اندامى که مى توانند به خــواب رفتن و خواب باقى ماندن را 
چالش برانگیز کنند، وجود دارد. کمبود اســتراحت مى تواند موجب فقدان 
پایدار انرژى شود و با گذشت زمان، شاید حتى زمینه ساز ابتال به اختالالت 

افسردگى شود.
انقباض و گرفتگى هاى عضالنى

افزون بر مشکالت خواب، افرادى که در مرحله پیشرفته بیمارى مزمن کلیه 
قرار دارند، انقباض و گرفتگى هاى عضالنى که بیشتر در پاها شایع هستند را 
نیز تجربه مى کنند. دالیل مختلفى براى این گرفتگى هاى عضالنى وجود 
دارند که از آن جمله مى توان به گردش خون ضعیف در نتیجه انتقال اکسیژن 

کمتر به عضالت اشاره کرد.
گرفتگى هاى عضالنى مى توانند در افرادى که سطوح برخى مواد مغذى مانند 
کلسیم و منیزیم در بدن آنها کم است، یا به واسطه استفراغ مکرر یا اسهال با 
دست رفتن مایع و الکترولیت مواجه هستند نیز شکل بگیرند. آسیب عصبى 
که به واسطه عملکرد ضعیف کلیه ها و تجمع سموم در بدن رخ مى دهد  نیز 

ممکن است دلیل گرفتگى هاى عضالنى باشد.

آشنایى با عالیم بیمارى مزمن کلیه

درمان زانو درد با کلم پیچ

استفاده از روش هاى خانگى براى درمان دردهاى استخوان 
به خصوص در ناحیه مفاصل مانند زانو، بســیار مؤثر است. 
یکى از بهترین روش ها براى تســکین زانو درد، استفاده از 

کلم پیچ است. 
کلم یکى از سبزیجات پرخاصیتى اســت که براى درمان 
بسیارى از بیمارى ها و مشکالت جسمى تجویز مى شود 
در واقع این ســبزى فوق العاده مفید، یکى از پرتکرارترین 
نسخه هاى طب سنتى و گیاهى اســت.کلم فیبر و ارزش 
غذایى باالیــى دارد و منبع غنى از ویتامین c، پتاســیم و 
ویتامیــن k اســت. کلم بــه ویژه کلــم قرمــز، غنى از 
«آنتوسیانین» اســت که به کاهش درد مفاصل و التهاب 
کمک مى کند. این یکى از فواید سالمتى باالى کلم براى 
درد مفاصل است. همچنین این سبزى خوش طعم در میان 
برنامه غذایى ضد سرطانى جاى دارد و خاصیت ضد التهابى 
و التیام بخش کبودى و تورم پوست آن یکى دیگر از صدها 

خاصیتى است که شما را به مصرف آن تشویق خواهد کرد.

چرا نباید 
در شب ناخن گرفت؟

طبق تحقیقات دانشمندان، مشخص شده که کلسیم اضافه 
بدن در ســاعات پایانى روز در ناخن ها جمع مى شود و از 
ناخن ها به عنوان انبار موقت کلسیم بدن استفاده مى شود 
و این کلسیم اضافى در ساعات آغازین روز به گردش خون 
باز مى گردد و مورد مصرف قرار مى گیرد. گرفتن ناخن ها 
در شب باعث از بین رفتن این کلسیم ذخیره شده خواهد شد.

«گردو» یکــى از منابع فوق العــاده پروتئین، 
فیبر، ویتامین ها، آنتى اکسیدان ها و مواد معدنى 
 E اســت. گردو همچنین سرشــار از ویتامین
و آنتى اکسیدان اســت و به این ترتیب، خطر 
توسعه بیمارى آلزایمر را کاهش مى دهد. وجود 
چربى هاى اشباع در ترکیب گردو، آن را به یکى 
از بهترین مواد غذایى براى بیماران قلبى تبدیل 

کرده است.
پژوهش هاى محققان نشان مى دهد مصرف 
منظــم 60 گــرم گــردو مى توانــد خطرات

 بیمارى هاى قلبى و عروقى را کاهش دهد.
محققان نشــان داده اند که گردو با داشــتن 
چربى هاى اشــباع، فیبر و پروتئین، پتانسیل 
باالیى را براى کاهش کلســترول بد، فشــار 
خون و التهاب دارد و خطر بیمارى هاى قلبى و 

عروقى را نیز کاهش مى دهد.
گردو به تنهایــى مى تواند کلســترول، ترى 
گلیســیرید و LDL یا همان کلسترول بد را 
کاهش دهد. عالوه بر ایــن، گردو تنها آجیلى 
است که از میزان چشــمگیرى آلفا لینولنیک 

اسید(گونه گیاهى امگا 3) برخوردار است.
بنابراین مصرف روزانه 60 گرم گردو مى تواند 
به طور چشمگیرى سالمت کلى بدن و به ویژه 
قلب را تأمین کند و براى بیماران قلبى بســیار 

مفید است.

راه هاى مختلفى براى از بین بردن چربى هاى شکمى وجود دارد. یکى از این راه ها، 
استفاده از سبزیجات تیره رنگ است.

براى این کار بهتر است سبزیجاتى را انتخاب کنید که باعث سوءهاضمه نمى شوند 
و به کیفیت خواب شما لطمه نمى زنند. بهترین سبزیجات تیره رنگ براى کاهش 
چربى شکمى عبارتند از کاهو، اسفناج و مارچوبه. بهترین راه براى استفاده از این 

سبزیجات، بخارپز کردن آنهاست.
روغن زیتون

این نوع روغن، بهترین گزینه غذایى براى کاهش چربى شکمى است. اسید هاى 
چرب موجود در روغن زیتون مانند «اسید اولئیک» مى تواند به کاهش چربى هاى 

مقاوم در بدن کمک کنند؛ به خصوص در مناطق شکمى.
چاى نعناع

نوشیدن این نوع چاى قبل از رفتن به خواب را از خود دریغ نکنید. نعناع عالوه بر 
اینکه آرامبخش عضالنى است، به عنوان یک ضدالتهاب قوى هم عمل مى کند و 

افزایش دهنده سالمت کبد است.
چاى سبز

در ترکیب با ورزش مى تواند به شما در از دســت دادن وزن کمک کند. محققان 
مى گویند موادى در چاى سبز شناخته شده که سبب تحریک بدن براى سوزاندن 

کالرى و افزایش از دست دادن چربى شکم مى شود.

مارچوبه
مارچوبه سفید بهترین سبزى براى کاهش سایز شــکم است. مارچوبه سرشار از 
ویتامین هایى مانند ویتامین C، ویتامین B کمپلکس، ویتامین هاى A و E، پتاسیم 
و روى است. تمام این ریزمغذى ها منجر به کاهش چربى هاى مقاوم بدن مى شوند.

گوجه فرنگى
یک گزینه سرشار از آنتى اکسیدان است که به مبارزه با التهاب بدن مى رود. «لپتین» 
یک نوع پروتئین موجود در گوجه فرنگى است که مى تواند متابولیسم را تنظیم کرده 

و به کاهش چربى شکمى کمک کند.
سیب

سیب همه ویژگى هاى الزم براى حفظ سالمت و کاهش وزن را دارد. هر عدد سیب 
حاوى 5گرم فیبر و به طور خاص پکتین است. با خوردن هر عدد از آن، حجم معده 
پر شده و مانع از پرخورى مى شود. قند طبیعى سیب هم با کنترل قند خون، مانع از 

پرخورى به دلیل افت قند خون در طول روز مى شود. 
ماهى

مصرف ماهى یکى از راهکار هاى آب کردن چربى ناحیه شکم و کمر است. به این 
دلیل که ماهى متابولیسم را سرعت مى دهد و اشتهاى تان را کنترل مى کند و کاهش 
مى دهد. پروتئین موجود در ماهى خاصیت سیرکنندگى دارد. ماهى به ویژه انواع 

چرب آن مانند تن و سالمون، سرشار از اسیدچرب امگا3 هستند. 

شکالت تلخ
موادغذایــى  از  یکــى 
چربى سوز شــکالت تلخ 
است. شکالت تلخ سرشار از 

روى است که به چربى سوزى 
شــکم کمک مى کند. روى 

گردش هورمــون لپتین را باال 
مى برد که میزان مصرف انرژى، 
ذخیره  چربى و اشــتها را تنظیم 

مى کند و همیــن موضوع باعث 
سوختن چربى هاى شکم مى شود. 

لوبیاى سفید
این نوع لوبیاها حاوى فیبر منحصربه فردى 
هســتند کــه در برابر هضــم مقاومت 
مى کنند. از آنجا که هضم کندتر باعث 
مى شــود براى فرآورى غــذا در بدن 
کالرى بیشترى مصرف شود، وزن شما 

کاهش پیدا خواهد کرد. 

چگونه از شر چربى شکم راحت شوید

همه ما اغلب خارش پوست را تجربه مى کنیم و این حالت در بیشتر اوقات 
مسئله اى طبیعى است که دلیلى براى نگرانى در مورد آن وجود ندارد. اما 
زمانى که خارش شکلى مزمن پیدا مى کند یا در نقطه خاصى از بدن رخ 
مى دهد نباید نســبت به آن بى توجه باشیم چون ممکن است از عالئم 

بیمارى جدى اى باشد.
مشکالت تیروئید

تیروئید غده اى در گردن است که هورمون هایى براى ذخیره و سوزاندن 
انرژى در بدن ترشح مى کند. اگر به اندازه کافى نباشد، احساس خستگى، 
ضعف، درد و ریزش مو دارید. همچنین ممکن اســت خشکى و خارش 

پوست را تجربه کنید که در زنان شایع تر است.
باردارى

در باردارى شکم خون بیشترى به سمت خود مى کشد و جریان خون در 

پوست کمتر مى شود که ممکن است باعث خارش خفیف شود. 
اگر خارش به خصوص در دست و پا شــدید باشد، ممکن است مبتال به 
بیمارى «کلستازى» شده باشید که به دلیل افزایش صفرا در بدن است و 

باید براى درمان آن به پزشک مراجعه کنید.
دیابت

مشکالت پوستى گاهى اولین نشانه این بیمارى است که معموًال در ساق 
پا مشکل سازتر مى شود.

سرطان
خارش تنها به ندرت نشــانه ســرطان است ولى ســرطان خون به نام 
«پولیسیتمى ورا» ممکن است باعث خارش بدن شود، به خصوص بعد از 
یک حمام گرم. همچنین ممکن است دچار خستگى یا سرگیجه یا تنگى 

نفس شوید. سرطان لوزالمعده هم مى تواند باعث خارش شود. 
درمان سرطان

خارش و خشکى پوست یکى از عوارض شــیمى درمانى، پرتودرمانى و 
پیوند سلول هاى بنیادى اســت که براى کاهش آن باید از مواد شوینده 

مالیم و مرطوب کننده بعد از شستشو استفاده کنید.
تومور

هر تومورى که در ناحیه نخاعى یا ساقه مغز رشد کند، مى تواند منجر به 
خارش نوروپاتى شود که علت آن آسیب سیستم عصبى است. 

سکته مغزى
سکته به نرسیدن خون به بخشى از مغز گفته مى شود. گلو، فک یا گوش 
شما در صورت آسیب رســیدن به اعصاب نزدیک مغز و نخاع ممکن 

است دچار خارش شوند و حتى باعث آسیب رساندن جدى هنگام 
خارش در اطراف گونه و بینى شود.

کمبود آهن
کمبود آهــن یعنى گلبول قرمز کافــى ندارید که 
ممکن است باعث خستگى، ضعف و تنگى نفس 
و کمى خارش پوست شود. شما مى توانید آهن را با 

مصرف گوشت قرمز، جگر و شکالت تلخ به دست آورید و 
از مصرف خوراکى هایى که جذب آهن را سخت مى کنند، اجتناب کنید.

دالیل عجیب خارش پوست

ــى 
تلخ 
شار از 

سوزى 
د. روى 

ین را باال 
ف انرژى، 
ا را تنظیم 

ضوع باعث 
کممى شود. 

یبر منحصربه فردى 
ر هضــم مقاومت
ضم کندتر باعث 
ى غــذا در بدن 
ف شود، وزن شما 

 .

محققان دانشگاه نورث وسترن با اســتفاده از اطالعات بیش از 1/5 میلیون نفر 
توانستند چهار نوع شخصیت متمایز که شامل شخصیت معمولى، محتاط، خود 
محور و رل مدل(اسوه) مى شود را شناسایى کنند. نتایج این بررسى براى استخدام 
مدیران و ارائه کنندگان خدمات درمانى در بخش روان مؤثر اســت. محققان با 
استفاده از صفاتى مانند روان رنجورى، چهار نوع شخصیت اصلى را نشان دادند.

شخصیت متعادل
افرادى که ویژگى روان رنجورى و برونگرایى دارند، معموًال در شخصیت متعادل 
قرار دارند، این افراد معموًال خصوصیت گشودگى را کمتر دارند، محققان عنوان 

کردند که این نوع شخصیت معموًال بیشتر شایع است.
شخصیت محتاط

این نوع شــخصیت ثبــات عاطفــى دارد، اما صفت گشــودگى و 
روان رنجورى را ندارد. این افراد برونگرا نیســتند، اما وظیفه شناس 

و سازگار هستند.
شخصیت رل مدل

این نوع شخصیت، صفت روان رنجورى را کمتر دارد، اما بقیه صفات 

را دارد. شخص رل مدل، فردى است که در یک 
نقش خاص رفتارى یا اجتماعى براى شخص 
دیگرى به عنوان یک مدل و الگو عمل کرده 
و دیگران به ویژه افراد کم سن تر از او تقلید و 

پیروى مى کنند.
این نوع شــخصیت در افراد با سن باال بیشتر 
دیده مى شود. افراد رل مدل، معموًال ایده هاى 

جدید دارنــد و قابل اعتماد هســتند و معموًال 
رهبران خوبى هستند که  مسئولیت پذیرى درآنها 

شاخص بوده و زندگى با آنها آسان است. زنان نسبت 
به مردان بیشتر داراى شخصیت رل مدل هستند.

شخصیت خودمحور
افراد با شخصیت خودمحور، معموًال برونگرا هستند و ویژگى گشودگى، 
وظیفه شناسى و سازگارى در آنها بسیار پایین است. این افراد معموًال 

با دیگران کنار نمى آیند و در زنان و مردان هم دیده مى شــود. در میان 
مردان و زنان، تعداد افراد خودمحور با سن کاهش 

مى یابد.

آنها که باید
 زیاد گردو بخورند
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شما چه شخصیتى دارید؟
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خداوندا، بیامرز آن گناهان مرا، که تو از من داناتر به آنها هســتى. 
اگر بار دیگر مرتکب شدم تو نیز بار دیگر از من درگذر. بارخدایا، 
اگر با خود وعده کــرده ام که در طاعت تو قصــور نکنم و به وعده 
خویش وفا نکرده ام، مرا ببخــش. خداوندا، اگر به زبان به تو تقرب 

موال على (ع)جسته ام و به دل خالف آن کرده ام، بر من مگیر. 

شهردارى فوالدشهر به استناد مصوبه شماره 5/97/1387 مورخ 
97/07/24 شوراى اسالمى شهر در نظر دارد نسبت به فروش 23 
واحد تجارى در محله شهید مفتح  و 17 واحد تجارى در محله شهید 
چمران و 2 پالك زمین در حوزه 6 و 1 پالك در حوزه 3 با قیمت پایه 
کارشناسى اقدام نماید. متقاضیان مى توانند جهت اطالع از شرایط 
و دریافت اســناد مزایده و بازدید حداکثر تا روز یک شنبه مورخ 
97/08/20 به قسمت امور قراردادهاى شهردارى فوالدشهر مراجعه 

نمایند.

آگهى مزایده عمومى

بابک محمدى آوندى- شهردار فوالدشهر

نوبت دوم

شهردارى گلدشت به موجب مصوبه شماره 97/577/ش مورخ 97/07/02 
شوراى محترم اسالمى شــهر در نظر دارد نسبت به تأمین نیروى انسانى 
مجرب و کارآزموده براى انجام امور خدماتى و پشتیبانى به مدت یکسال از 
طریق مناقصه عمومى اقدام نماید، لذا شرکت هاى واجد شرایط مى توانند 
جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ فرم پیشنهاد تا تاریخ 97/08/29 به 
شهردارى مراجعه و پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى روز 

چهارشنبه 97/08/30 به دبیرخانه حراست شهردارى تحویل نمایند.
تلفن تماس: 7- 03142232006

تمدید آگهى مناقصه

مهدى غالمى- شهردار گلدشت

نوبت اول

شهردارى اردستان در راستاى مصوبات هیئت محترم وزیران و آئین نامه اجرائى وزارت 
محترم کشور و به استناد مصوبه شوراى محترم اسالمى شهر در نظر دارد، تعداد یک 
(1) قطعه زمین با کاربرى تجارى از امالك شهرك شهید بهشتى واقع در ضلع شمالى 
بیمارستان، تعداد دو (2) قطعه زمین با کاربرى مسکونى از امالك شهرك امام حسن(ع) 
واقع در فاز دوم و تعداد چهار (4) قطعه زمین با کاربرى مسکونى از امالك شهرك شهید 
مطهرى (209) را از طریق مزایده عمومى و با بیشترین و بهترین پیشنهاد، واگذار نماید. لذا 
متقاضیان داراى صالحیت حداکثر تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 97/08/12 جهت 
دریافت اطالعات و اخذ اسناد مزایده به واحد امور مالى شهردارى اردستان مراجعه نموده 
و قیمت پیشنهادى خود را به دبیرخانه محرمانه شهردارى تحویل نمایند. شهردارى در 

رد یا قبول یک یا تمامى پیشنهادها مختار است.

آگهى مزایده عمومى

محسن حیدرى- شهردار اردستان

نوبت دوم

شهردارى طرق رود، در نظر دارد دو قطعه زمین به مساحت هاى 208/50 
و 212/50 مترمربع و با کاربرى مسکونى 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 شهرداریها 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 یک شنبه مورخه 
1397/08/20 مى باشد.

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

گرفته شود.

آگهى تجدید مزایده (مرحله دوم نوبت اول)

مسعود محمدشریفى- سرپرست شهردارى طرق رود 

چاپ دوم

شــهردارى گز برخوار براســاس مجوز شــوراى محترم اســالمى شهر 
در نظر دارد تعداد 10 قطعه زمیــن با کاربرى مســکونى را از طریق مزایده 
عمومى به فروش برســاند. متقاضیان مى توانند جهــت بازدید از زمین هاى 
مزبور، واریز ســپرده و تســلیم پیشــنهاد تا پایان وقت ادارى روز شنبه 
1397/08/19 بــه دبیرخانه شــهردارى گز برخوار مراجعــه نمایند. ضمنًا 
اطالعات تکمیلى مزایده فوق از طریق وب ســایت شــهردارى به نشــانى

 www.gazborkhar.ir در دسترس مى باشد. همچنین امور مالى (آقاى 
شفیعى) با شماره تلفن 45721961- 031 داخلى 118 در ساعات ادارى آماده 

پاسخگویى به سؤاالت احتمالى مى باشد.

آگهى مزایده عمومى (نوبت اول)

روابط عمومى شهردارى گز برخوار 

چاپ دوم


