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قاچـــاق کتاب به افغانستان

     

از نمک به عنوان مرهم درد استفاده کنیدکاهش 15درصدى جانباختگان تصادفات موتورسیکلتکجاست تلویزیونى که مصرف گرایى را تبلیغ نمى کرد؟ تئاتر الکچرى؛ این بار 255 هزارتومان! جنگ  در آخر هفته جذاب لیگ برتر سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

نشانه هایى که 
خبر از بیمارى 
پنهان مى دهد

روحانى: «نقش جهان» مثل گل چشم نواز است 
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کاشى اصفهان
 به چرخه تولید بازگشت

ورود 600 تُن موبایل به                                       

2 شــرط براى
 استخدام 

معلمان حق التدریس

5

از جیب هر ایرانى 
چقدر بابت بدهى 
مؤسسات اعتبارى 

برداشتـند؟

هیچکس دوست ندارد بیمار شود و زندگى خود را با 
درد و ناراحتى بگذراند اما گاهى به دلیل بى اطالعى از 

نشانه هاى جدى و مهم بیمارى ها، با مشکلى جدى 
مواجه مى شویم. بنابراین بهترین کار این است که 

نشانه هاى مهم بیمارى ها را بشناسیم و ...

این چند روز، مقامات رسمى ایران چندین بار از سنگینى 
فشار تسویه حســاب هاى مؤسســات مالى و اعتبارى 
غیر مجاز گالیه کرده اند. حســن روحانى از بار 30 هزار 
میلیاردى بازپرداخت سپرده ها سخن گفته است و نوبخت 

تأکید کرده است این بار 35 هزار میلیارد تومان است.
 هر کدام از این اعداد مدنظر قــرار گیرد، تفاوت چندانى 
ندارد، بار تسویه سپرده هاى مؤسسات مالى و اعتبارى 
غیر مجاز بر عهده مردمى است که هم متحمل تورم 
ناشــى از اتفاقات رخ داده مى شوند و هم سرمایه اى 

بدون آنکه بدانند از کفشان رفته است.
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طغیان ژنرال علیه فغانىطغیان ژنرال علیه فغانى
اولین پس لرزه جدى جنجال در دیدار سپاهان اولین پس لرزه جدى جنجال در دیدار سپاهان –– پرسپولیس پرسپولیس

قلعه نویى: این آقا شده قلدرخان فوتبال ایرانقلعه نویى: این آقا شده قلدرخان فوتبال ایران
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رئیس جمهور با انتقاد شدید از ساخت و سازها ، ابنیه تاریخى اصفهان را نمونه موفق معمارى دانست

رضا یزدانى براى 
آخرین اثر پوراحمد 

هم  مى خواند

کى   روش به نیمکت
 تیم ملى کلمبیا نزدیک شد

 ســرمربى تیم ملى فوتبــال ایــران پیش از دیــدار فینال 
کوپالیبرتادورس با مدیران فدراســیون فوتبال کلمبیا دیدار 
کرد. به گزارش سایت کلمبیایى «کاراکول تى وى»، براساس 
اطالعاتى که خولیو بوالنوس مشــاور رسانه اى فدراسیون 

فوتبال کلمبیا داده است...
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در صفحه 2 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

رشد 420 درصدى 
سرمایه گذارى بخش خصوصى 

در اجراى تأسیسات 
فاضالب اصفهان

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان خبر داد؛

99 درصد مردم، سکه و طالى خام مى خرند
فروش مصنوعات به صفر رسیده است
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چقدر با
مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممؤسسات
برداش
این چند روز، مقامات رسم
فشار تسویه حســاب ها
غیر مجاز گالیه کرده اند
میلیاردى بازپرداخت سپر
5تأکید کرده است این بار 5
از این اعداد مدن  هر کدام
سپرده ه ندارد، بار تسویه
عهده مرد مجاز بر غیر
ناشــى از اتفاقات رخ
بدون آنکه بدانند از کف

سازمان عمران زاینده رود به استناد آیین نامه معامالت سازمان و مصوبه هیئت مدیره محترم در نظر دارد نسبت به اجاره واحدهاى تجارى واقع در دهکده فرهنگى تفریحى زاینده 
رود چادگان بر اساس صرفه و صالح سازمان از طریق مزایده عمومى اقدام نماید.

بدین وسیله از کلیه متقاضیان حقیقى و حقوقى دعوت مى شود در صورت تمایل و دارا بودن شرایط الزم با در نظر گرفتن مراتب زیر در مزایده شرکت نمایند.
1- موضوع مزایده عبارت است از اجاره اماکن تجارى دهکده طبق جدول زیر:

2- مدت قرارداد براى هر یک از موارد در صورت رضایت و صالحدید سازمان و تصویب هیأت مدیره تا دو سال قابل تمدید است.
3- محل دریافت اسناد مزایده دبیرخانه سازمان عمران زاینده رود به نشانى: اصفهان، خیابان 22 بهمن، مجموعه ادارى غدیر، ساختمان ادارى است.

4- زمان دریافت اسناد مزایده از تاریخ نشر آخرین آگهى در روزنامه تا پایان وقت ادارى روز پنج شنبه مورخ 97/10/06 است
1-4- پیشنهاددهندگان براى دریافت اسناد، نقشه و مشخصات محل اجاره ردیف یک و دو باید مبلغ 500/000 ریال به حساب شماره 0105526752002 نزد بانک ملى شعبه غدیر 

اصفهان واریز و فیش مربوطه را به امور مالى سازمان ارائه تا اسناد، نقشه و مشخصات مربوطه تحویل گردد. 
5- تسلیم پیشنهادها: پیشنهاددهندگان باید پیشنهادهاى خود را تا پایان ساعت ادارى روز پنج شنبه مورخ 97/10/06 به آدرس: اصفهان، خیابان 22 بهمن، مجموعه ادارى غدیر، 

ساختمان ادارى سازمان به دبیرخانه سازمان تسلیم نمایند.
6- تاریخ گشایش پیشنهادها: کمیسیون عالى معامالت در ساعت 15:00 روز شنبه مورخ 97/10/08 جهت گشایش پیشنهادها در محل دفتر مدیرعامل سازمان تشکیل مى شود.

7- مبلغ تضمین شرکت در مزایده 180/000/000 ریال براى پل معلق و 90/000/000 ریال براى چایخانه و شربت خانه است.
8- به پیشنهادهاى فاقد سپرده، سپرده هاى مخدوش، سپرده هاى کم تر از میزان مقرر، چک شخصى و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.

9- قیمت هاى پایه کارشناسى واحدهاى مورد واگذارى در اسناد مزایده مندرج است.
10- کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.

11- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج است.
12- هزینه آگهى به عهده برنده مزایده است.

آدرس سایت سازمان: www.sozi.ir           ایمیل سازمان: info@sozi.ir            تلفن سازمان: 32673080- 32673010

آگهى مزایده

محسن خلیلى- مدیرعامل سازمان عمران زاینده رود

نوبت اول

مدت قراردادمبلغ پایه کارشناسى سالیانه (ریال)مبلغ پایه کارشناسى ماهیانه (ریال)موقعیتنوع کاربرىردیف

3 سال50/000/000600/000/000دهکده فرهنگى تفریحى چادگانچایخانه و شربت خانه سنتى1

محل دکل ورزشى، کابل اسلیپ وى 2
3 سال100/000/0001/200/000/000دهکده فرهنگى تفریحى چادگانتیرول و پل معلق
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رضرضرض
آخرررآخآخر

شهردارى پیربکران به استناد مصوبه شوراى محترم اسالمى شهر در نظر دارد 
اجاره یک قطعه زمین واقع در شهر پیربکران میدان چهارده معصوم ابتداى 
بلوار شــهدا به متراژ حدود 2000 مترمربع را جهت احداث بازار روز، از طریق 

مزایده عمومى و بر اساس قیمت کارشناسى انجام شده اقدام نماید.
لذا از کلیه متقاضیان دعوت مى شود جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت 
اســناد مزایده حداکثر ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهى نوبت دوم به 

دبیرخانه شهردارى مراجعه نمایند.

آگهى مزایده

محسن جوادى- شهردار پیربکران

نوبت اول
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کشور از ابتداى سال

آتش «نه» بــس!آتش «نه» بــس!
یک پـــــــایگاه اطالع رسانى اصولگرا، مهناز افشار 

را مـــــــظنون به «جنون اجتماعى» دانست

ک
 تیم
 ســرمربى تی
کوپالیبرتادور

کرد. بهگزارش
اطالعاتى که
فوتبال کلمبیا

قوچان نژادقوچان نژاد
 در یک قدمى لیگ برتر در یک قدمى لیگ برتر
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بررسى آمارهاى تجارت خارجى نشان مى دهد، تا آبان 
ماه امسال واردات گوشــى تلفن همراه نسبت به مدت 

مشابه سال قبل شاهد رشد 19 درصدى بوده است.
بر اساس آمارهاى گمرك، در هشت ماهه ابتداى سال 
جارى حدود 600 ُتن موبایل به ارزش 280 میلیون دالر 
وارد کشور شده که این میزان به لحاظ دالرى نسبت به 
مدت مشابه سال 96 با رشد 19 درصدى مواجه شده است. 
به عبارت دیگر با وجود افزایش قابل توجه موبایل، بازار 
شاهد تالطم هاى قیمتى شدید است که دستگاه هاى 
مربوطه هنوز اقدام قابل توجهى در راستاى کاهش قیمت 

تلفن همراه صورت نداده اند.

آمارها نشــان مى دهد، ماهیانه حدود 200تا 250 هزار 
گوشى به کشور وارد مى شود و تاکنون بیش از هزاران 
گوشى تلفن همراه از گمرکات رسمى ترخیص شده است. 
با این همه بازار همچنان با تقاضاى واقعى و عدم عرضه 
الزم مواجه اســت که هنوز تدبیرى بــراى ایجاد ثبات 

قیمتى در بازار موبایل انجام نشده است.
گفتنى است، کل واردات در هشــت ماهه ابتدایى سال 
جارى نسبت به مدت مشابه سال قبل با افت 14 درصدى 
مواجه شده اســت. در هفت ماهه سال جارى تعداد یک 
میلیون و 737 هزار و 475 دســتگاه گوشى تلفن همراه 

وارد کشور شده است. 

هر چند که چندى قبل نمایندگان مجلس با تعیین تکلیف 
قانون استخدام معلمان حق التدریس، نحوه استخدام آنها 
را مشــخص کردند اما هنوز وضعیت روشنى از شرایط 

استخدامى این افراد وجود ندارد.
مدیرکل امور ادارى و تشکیالت وزارت آموزش و پرورش 
درباره سرانجام استخدام نیروهاى حق التدریس گفت: 
به محض اعالم سهمیه توسط ســازمان امور ادارى و 
اســتخدامى و پیش بینى منابع مالى در بودجه سنواتى 

مى توانیم فرایند استخدام را اجرا کنیم.
یارمحمد حســین بر افزود: فرایند احصاى نیاز که شرط 
اصلى براى تحقق استخدام اســت در رشته، جنسیت و 

مقطع مورد نیاز توسط آموزش و پرورش انجام شده است 
و به محض اعالم سهمیه توســط سازمان امور ادارى و 
استخدامى و پیش بینى منابع مالى در بودجه سنواتى که از 
شروط تحقق قانون است، آموزش و پرورش آمادگى دارد 
مطابق آیین نامه اجرایى فرایند استخدام را شروع کند. 
وى گفت:  در قانون آمده است از سال دوم برنامه ششم 
توسعه،  آموزش و پرورش مکلف به اجراست همچنین 
آمده در قالب ســهمیه هایى که ســازمان امور ادارى و 
اســتخدامى تخصیص مى دهد و تأمین اعتبار در قالب 
بودجه سنواتى فرایند استخدام انجام شود که به محض 

محقق شدن این روال آمادگى اجراى قانون را داریم.

ورود 600 ُتن موبایل به 
کشور از ابتداى سال

2 شرط براى استخدام معلمان 
حق التدریس

تذکر احمدى نژاد به مکرون
 برتریـن هـا| محمـود احمـدى نـژاد، رئیـس 
جمهورى سـابق ایران با انتشـار توییتى خطاب به 
«امانوئل مکرون»، رئیس جمهورى فرانسه از وى 
خواسـت تا به خواسـته هاى معترضان این کشـور 

«گوش» دهد.
 احمدى نژاد نوشـته اسـت: «مگر وظیفـه دولت ها 
پاسـخگویى به خواسـته هاى شـهروندان نیست؟ 
بـه  هسـتند.  شـهروند  تظاهرکننـدگان  ایـن 
حرف هایشـان گوش و خواسته هایشـان را تأمین 
کن. قطعـًا هیـچ قدرتى نمـى توانـد جلـوى اراده 

مردم بایستد.»

3 سال تا پایان تنش آبى
 ایسـنا| تنش آبى 15 سال اسـت که در ایران 
نهادینه شده و دولت طى سـال هاى اخیر، رویکرد 

مقابله اى براى حل این مسئله داشته است.
 اکنون نیز وزیر نیرو صراحتًا اعالم کرد که تا سال 
1400، شـهِر داراى تنـش آبى در ایـران نخواهیم 
داشت. 334 شـهر در حال حاضر با جمعیت 34/5 
میلیون نفر تحت تأثیـر تنش آبى هسـتند که این 
مسـئله نیز چالش هـاى زیـادى را به وجـود آورده 

است.

خط قرمز رئیس کل 
 فارس| در جلسه اخیر رئیس کل بانک مرکزى 
با مدیـران عامل بانک هـا موضوع نرخ سـود بانکى 
مطرح شـد کـه در اخبـار رسـمى بـه آن اشـاره اى 

نشده بود. 
همتى در این جلسـه تأکید کـرده اسـت از امروز به 
بعد بانـک مرکزى بـا بانک هایـى که باالتـر از 20 
درصد سود سـپرده پرداخت کنند، به شدت برخورد 

خواهد کرد. 

روحانیون به سایت ها بیایند
 خبرگـزارى حـوزه| علـى اصغـر زارعـان، 
دسـتیار ویژه رئیس سـازمان انـرژى اتمـى ایران 
با تأکید بر اینکه شـایعات دشـمنان دربـاره توقف 
فعالیت هـاى هسـته اى کشـورمان دروغ محض 
اسـت، خواسـتار بازدیـد روحانیون از سـایت هاى 
اصفهـان، اراك، فـردو و نطنـز شـد و اظهـار کرد: 
از روحانیـون مـى خواهیـم کـه از نزدیـک حقایق 
هسته اى را مشـاهده کنند و واقعیت ها را به مردم 

انتقال دهند.

کم شدن محبوبیت طلبه ها
 انتخـاب| آیـت ا... شـبیرى زنجانـى در دیـدار 
بـا مدیـر حوزه هـاى علمیـه کشـور از کمرنـگ 
شـدن تقـوى، دانـش و محبوبیـت طلبـه هـا

 ابراز تأسف کرد. 
این مرجـع تقلید کـم شـدن محبوبیـت طلبه ها در 
جامعـه را «نگـران کننـده» دانسـت و گفـت: نوع 
طلبه هـا محبوبیـت سـابق را ندارنـد. وى گفـت: 
لیات فقـه مانده اند اما از آنها به عنوان  خیلى ها در اوَّ

مجتهد یاد مى شود. 

عکس با حفظ مسائل شرعى!
 رویداد24| احمد خمینى درباره انتشـار عکس 
خود در یک باشگاه سوارکارى در کنار یک دختر و 
حاشیه هاى ایجاد شده نوشت: «هفته قبل عکسى 
از من منتشر شد که مربوط به بیش از یکسال قبل 
است که به یک باشگاه ورزشى در کرج رفته بودم. 
بعد از آن بود که برخى، دوباره الکچرى بودن بنده 
را سـوژه کردنـد... من نه اسـب دارم کـه بخواهم 
هزینه نگهـدارى آن را بدهـم، نـه در عمرم بیش 
از یکى دوبار سوار اسـب شـده ام و نه اصًال با این 
نوع ورزش ها آشـنا هسـتم. ضمنًا اگر کسى از من 
تقاضاى عکس کند، اگر حداقل مسـائل شرعى را 

رعایت کرده باشد، امتناع نمى کنم...»

خبرخوان
دستگیرى  ها صحت دارد؟ 

 باشگاه خبرنگاران جوان| رئیس پلیس 
مبارزه مواد مخدر تهران بزرگ با اشــاره به اخبار 
منتشره در فضاى مجازى مبنى بر دستگیرى چند 
نفر از سلبریتى ها در پارتى شبانه در شمال پایتخت 
گفت: خبر دستگیرى سلبریتى هاى سینما و فوتبال 
توسط پلیس صحت ندارد و شایعه اى است که در 

فضاى مجازى دست به دست مى شود.

درس خواندن با اسباب بازى
 ایسنا| معاون آموزش ابتدایى وزارت آموزش 
و پرورش درباره راه اندازى اتاق اســباب بازى در 
مدارس اظهار کرد: از ابتداى بهمن ماه این برنامه را 
در برخى از مدارس کشور آغاز مى کنیم و مفهومى 
در درس علوم از طریق بازى بــه بچه ها منتقل 
مى شــود که لزومًا به معناى حذف ســاعت یک 
درس نیست بلکه آموزش به شــیوه اى مبتنى بر 
بازى است. پیش دبســتانى ها و مدارس سه پایه 

اول ابتدایى مشمول اجراى این طرح خواهند بود.

با «تصمیم» طالق نگیرید
 ایرنا| سامانه «تصمیم» براى کاهش طالق، 
تا پایان سال در تمام استان هاى کشور راه اندازى 
مى شود. این سامانه هم اکنون در 16 استان کشور 
توسعه یافته اســت.  با اجراى این طرح، زوج ها 
بدون ارائه ثبت دعوى و طرح شکایت، با مراجعه 
به سامانه «تصمیم»، مستقیم به مراکز بهزیستى 

ارجاع داده مى شوند. 

مردم، موافق گرانى بنزین
 بهــار| على مطهرى، نایــب رئیس مجلس 
شوراى اسالمى در اصفهان گفت: اگر قیمت بنزین 
بنا به افزایش داشته باشد احتماًال به سمت بنزین 
چند نرخى خواهیم رفت و حدس بنده این اســت 
احتماًال مردم نیز با افزایــش قیمت بنزین موافق 

هستند.

توزیع گوشت با کارت ملى!
 تسنیم| برخى از فروشگاه ها و میادین میوه 
و تره بار که توزیع کننده گوشت هاى منجمد تنظیم 
بازارى هستند، این محصوالت را تنها به سرپرستان 
خانوار و بــا ارائه کارت ملى عرضــه مى کنند. در 
برخى فروشگاه ها نیز براى ارائه هر بسته گوشت 
قرمز منجمد، شماره کارت ملى افراد را یادداشت 
مى کنند. امیرخســرو فخریــان، رئیس اتحادیه 
کشــورى فروشــگاه هاى زنجیــره اى در این 
ارتباط اظهار کرد: میادین میــوه و تره بار و برخى 
فروشگاه ها که اقدام به توزیع گوشت برزیلى مى 

کنند این عمل را از خودشان در آورده اند.

افت واردات موز 
 تسنیم| بر اساس آمارهاى گمرك ایران در 
هشت ماهه منتهى به آذر امسال حدود 290 هزار 
ُتن موز به ارزش 257 میلیون دالر وارد کشور شده 
است. این آمار نشــان مى دهد واردات موز نسبت 
به مدت مشابه ســال قبل با افت 28/5 درصدى 
به لحاظ ارزش و افت 38 درصدى به لحاظ وزنى 

مواجه شده است.

قاچاق کتاب به افغانستان
 تسنیم| بنا به گفته رئیس اتحادیه ناشران 
افغانستان؛ روزانه حدود پنج کامیون کتاب ایرانى 
از پاکستان به افغانستان  قاچاق مى شود. ایران 
به این صورت80 درصد بازار کتاب افغانستان را 
در اختیار دارد، درحالى که سود بسیار کمى از آن 
را به خود اختصاص مى دهــد و در واقع در این 
جریان، ناشــران ایران و افغانستان و مخاطبان 
افغانســتانى متضررند و تنها قاچاقچیان کتاب 

منفعت مى برند.

حجت االسالم و المسلمین حسن روحانى دیروز با مدیران 
ارشد وزارت راه و شهرســازى دیدار کرد. رئیس جمهور در 
این دیدار به بیان دیدگاه هاى خود درباره مســائل حمل و 
نقل و شیوه ساختمان سازى در کشور پرداخت و البته یکى 
دو جا هم از نام اصفهان و معمارى قدیمى این شهر یاد کرد. 
روحانى به رســم مألوف، برجام را هم رها نکرد و البته این 
بار کمى صریح تر به منتقدان FATF نیز تاخت. بخشــى 
از اظهارات رئیس جمهور را به نقل از خبرگزارى «ایســنا» 

مى خوانید:
  از اواسط دولت یازدهم به این نتیجه  رسیدیم که برخى از 
وزارتخانه ها از جمله وزارت راه و شهرسازى و صنعت، معدن 
و تجارت باید به دو وزارتخانه تبدیل شوند که الیحه آن را به 
مجلس شوراى اسالمى دادیم. االن هم این کار را ضرورى 
مى دانم اما به هر دلیلى نمایندگان مجلس شوراى اسالمى 
همراهى نکردند. به نفع کشور بود که در شرایط تحریم این 

وزارتخانه ها تفکیک شوند. 
  امیدواریم که در همین دولت راه  آهن سریع السیر کردن 
ـ مشــهد انجام شود، البته  ـ اصفهان و تهرانـ  مسیر قمـ 
اعتبارات پروژه  ها آماده اســت اما مشکالت حقوقى وجود 

دارد.
  ما مى توانیم به رانندگان منظم تشویقى هم بدهیم حتى 
به لحاظ سوخت امتیاز به او بدهیم. چه اشکالى دارد سوخت 
را دو نرخى کنیم براى کسانى که با احتیاط رانندگى مى کنند. 
معموًال در سایر کشورها بنزین چند نرخى است و در روزهاى 
تعطیل و یا روزهاى شلوغ قیمت بنزین متفاوت است اما ما به 

قیمت ثابت بنزین عادت کرده ایم. 
  اگر فرودگاه هاى کشور را ببینیم 80 درصد از پروازهاى 
ما از ده فرودگاه انجام مى شــود، سایر فرودگاه ها هم فقط 
ساخته شده اند و شاید در هفته  یک یا دو پرواز داشته باشند، 

این کار معنى ندارد. 
  زمانى یک فردى گفت  فرودگاه امام خمینى (ره) را طى 
دو سال ســاخته و راه اندازى مى کند آن هم با سرمایه هاى 
خودش. مى خواست از این فرودگاه به مدت ده پانزده سال 

استفاده کند. یک وزیرى در آن زمان گفت  اجازه نمى دهیم، 
سئوال کردیم چرا، گفت  سالن هاى ترانزیتى که قرار است 
ایجاد شود باید تعهد کنند مسافر خارجى که از هواپیما پیاده 
مى شود حتمًا روسرى بر سر داشته باشند، هر چه گفته شد 
این موضوع را حل مى کنیم، زیر بار نرفت و گفت ما خودمان 
فرودگاه امام خمینى (ره) را درست مى کنیم. شاید 20 سال 
پیش این فرودگاه امام خمینى (ره) را ساخته بودند اما ما هنوز 
در خم یک کوچه هستیم. این اشکال کار ماست. فرصت ها 

را مى سوزانیم و هدر مى دهیم.
  سرمایه گذار خارجى بیاید اشکال دارد اما مربى فوتبال بیاید 
مشکلى ندارد؟ اگر یک مربى خارجى فوتبال تیم   ملى ما را 
اداره کرده است و ارتقا مى دهد چطور است که یک دانشمند 

و سرمایه گذار خارجى وارد کشور شود، حرام است؟
  اکنون مى خواهیم با بانک هاى خارجى کار کنیم. بدون 
کار کردن با بانک هاى خارجى اقتصاد ما حل مى شود اما با 
20 درصد گران تر؛ یعنى شما جنس را وارد مى کنید از این 
صرافى به آن صرافى، نهایتًا 20 درصد گران تر به دســت 

مصرف کننده مى رســد. اگر مى گویید FATF باشــد یا 
نباشــد، یک نفر نمى آید بگوید اگر باشد 20 درصد ارزان تر 
کارها انجام مى شود و اگر نباشد 20 درصد گران تر. آن کسى 
که شعار مى دهد بیاید هزینه اش را پرداخت کند. نمى شود 
که یک نفر در کشور شعار دهد و آثار شعارش را براى مردم 

ترجمه نکند.
  مى گویند برجام باشد یا نباشــد. ترجمه کنید یعنى چه؟ 
برجام باشد یعنى چه؟ برجام نباشد یعنى چه؟ بگویید بودن 
چقدر سود دارد و نبودن آن چقدر ضرر؟ از مردم سئوال کنید. 
از مردم سئوال کنید شما مى خواهید زندگى کنید آیا آن را 
ارزان مى خواهید یا گران؛ مگر مى شــود در دنیاى امروز با 

بانک هاى خارجى کار نکنیم؟
  یک نفر از یک گوشه اى که نمى دانیم کجاست مردم را 
تحریک مى کند که اگر FATF امضا شود و یا با گروه اقدام 
مالى کار کنیم، اسالم از دســت مى رود. اى کاش اسالم را 

مى فهمید، بعد مى گفت اسالم از دست مى رود.
  چگونه اســت ساختمانى را در ســرپل ذهاب مى سازیم 

ســه ســال بعد با زلزله فرو مى ریزد؟ چگونه است که یک 
بیمارستانى را در اسالم آباد مى سازیم، افتتاح نکرده با زلزله 
خراب مى شود؟ رژیم گذشته هم همینطور بود. همین فرودگاه 
مهرآباد سقف آن پایین آمد. چرا مشکل داریم؟ چرا در زلزله تا 
این اندازه تلفات مى دهیم؟ چرا در دنیا ساختمانى را مى سازند 
که 300 سال عمر مى کند. در ایران قدیم نیز ساختمان هایى 
درست مى شد که هزار سال عمر مى کرد. مساجدى داریم که 
قدمت آنها به هفتصد هشتصد سال مى رسد. طاق کسرا را 
داریم که براى بیش از 1400 سال پیش است. همه اینها کار 
ایرانیان است. اصفهانى را در کشور داریم که براى 500 سال 
پیش است. چگونه است که این ساختمان ها با این زیبایى 
مى درخشند، شما اگر مى خواهید چشمتان نوازش پیدا کند 
کجا مى روید؟ مى روید میدان نقش جهان. این میدان مثل 
گل چشم نواز است. گنبد شیخ لطف ا... هم همین طور است. 
مسجد امام(ره) و عالى قاپو و چهلستون و مسجد جامع که 
از همه قدیمى تر است هم چشــم را نوازش مى دهد. چرا از 
ســاختمان هایى که براى هزار سال و 500 سال پیش است 
وقتى نگاه مى کنیم لذت مى بریم اما اکنون ساختمان هایى 

درست مى کنیم که بعد از 15 سال به آن کلنگى مى گوییم.
  در اروپا خانه هاى مســکونى وجــود دارد که همه براى 
200 یا 300 سال پیش اســت. باید ببینیم شهرسازى ما در 
کجا مشکل دارد، چرا یک ساختمان سندى ندارد که تمام 
مشخصات ساختمان از سیمکشى تا... در آن مشخص باشد 
اما در اروپا هر خانه اى ســندى دارد که مسیرها در همه آن 
مشخص است؛ چرا ما سند نداریم و ساختمان هاى ما فاقد 

سند هستند.
  ما مى خواهیم مســکن درســت کنیم یا منزل؟ درست 
کردن منزل راحت اســت اما ما مى خواهیم مسکن یعنى 
محل ســکونت و آرامش داشــته باشــیم. ســاختمان ها 
اکنون به گونه اى ســاخته شــده که زن و شــوهر وقتى 
با هم صحبت مى کننــد آن طرف دیوار صحبــت آنها را 
مى شــنوند. این چه نوع آپارتمان سازى است؟ وقتى دولت 
خودش ساختمان بســازد و خودش هم نظارت کند همین

 مى شود.

رئیس جمهور با انتقاد شدید از ساخت و سازها، ابنیه تاریخى اصفهان را نمونه هاى موفق معمارى دانست

روحانى: «نقش جهان» مثل گل چشم نواز است

این چند روز، مقامات رســمى ایران چندین بار از سنگینى 
فشار تسویه حساب هاى مؤسســات مالى و اعتبارى غیر 
مجاز گالیه کرده اند. حسن روحانى از بار 30 هزار میلیاردى 
بازپرداخت سپرده ها سخن گفته است و نوبخت تأکید کرده 

اســت این بار 35 هزار میلیارد 
تومان است.

 هر کدام از این اعداد مدنظر قرار 
گیرد، تفــاوت چندانى ندارد، بار 
تسویه ســپرده هاى مؤسسات 
مالــى و اعتبــارى غیــر مجاز 
بر عهده مردمى اســت که هم 
متحمل تورم ناشى از اتفاقات رخ 
داده مى شوند و هم سرمایه اى 
بدون آنکه بدانند از کفشان رفته 

است.
به گزارش «خبرآنالین»،  اوایل استقرار دولت یازدهم بود که 
اکبر کمیجانى، قائم مقام بانک مرکزى از وضعیت نابسامان 
بازار پولى سخن گفت و تأکید کرد: 94 هزار میلیارد تومان 

از سپرده هاى مردم در شــش مؤسسه مالى غیر مجاز قرار 
دارد که این رقم 15 درصد از نقدینگى در ایران را تشکیل 
مى دهد. خبر تکان دهنده بود. آمارها نشان مى داد 7000 
مؤسســه مالى و اعتبارى غیر مجاز در این سو و آن سو سر 
برآورده بودند. سال گذشته بود 
که عواقب فعالیت بى حساب و 
کتاب این دســت از مؤسسات 

براى اقتصاد ایران روشن شد.
 تسویه حســاب هاى سپرده 
گــذاران مؤسســات مالى و 
اعتبارى سال گذشته آغاز شد. 
اعداد و ارقام از 11هزار و500 
میلیارد تومان اعالمى، حاال به 
مرزهاى 35 هزار میلیارد تومان 
رسیده است. به این ترتیب ســهم هر ایرانى از بار سنگین 
تســویه تعهدات 375 هزار تومان تا 437 هزار و 500 هزار 
تومان است اگر رقم تسویه شده بین 30 تا 35 هزار میلیارد 

تومان در نظر گرفته شود.

از جیب هر ایرانى چقدر بابت بدهى 
هنوز بازار قیمتگذارى باالى بلیت تئاترها داغ است. بحث مؤسسات اعتبارى برداشتند؟

قیمتگذارى بلیت تئاتر در ماه هاى گذشته بحث روز تئاتر 
و رسانه ها بوده که دامنه آن به مدیران و مسئوالن وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمى کشیده شد و اظهارنظرها و وعده 

هاى آنها را به دنبال داشت و 
حتى قرار بود شوراى صنفى 
نمایش با شرح وظایفى چون 
کارشناسى قیمتگذارى بهاى 

بلیت تئاتر ایجاد شود.
اما حاال اپرا-نمایش «هفت 
شهر عشــق» قرار است در 
تاالر بزرگ وزارت کشور که 
مکانى دولتى است، اجرا شود؛ 
اثرى که در پوستر منتشر شده 

آن چهره بازیگران شــناخته شده ســینما و تئاتر شامل 
محمدرضا فروتن، ابوالفضل پورعرب، مریال زارعى، پانته 
آ بهرام، نسیم ادبى، محمدعلى ساربان و اندیشه فوالدوند 

دیده مى شود.

قرار است روزبه نعمت اللهى، ساالر عقیلى و روزبه بمانى 
نیز خوانندگان این اثر باشــند و فریدون شهبازیان رهبر 

مهمان ارکستر اپرا-نمایش «هفت شهر عشق» باشد. 
اما نکته مهم اینکه این اثــر در تعیین بهاى بلیت خود از 
نمایش موزیــکال «بینوایان» 
و نمایش «مى ســى سى پى 
نشسته مى میرد» سبقت گرفته 
و بهاى بلیت هاى آن از 60 هزار 
تومان آغاز و به 255 هزار تومان 

ختم مى شود.
بلیت 255 هــزار تومانى یک 
نمایــش در حالى بــه فروش 
مى رســد که عباس صالحى، 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمى 
چندى پیش نسبت به تئاتر الکچرى موضع گرفته و در 
توئیتى نوشته بود: «تئاتر الکچرى تیر خالص به این هنر 
مردمى است. اداره کل هنرهاى نمایشى با هم اندیشى و 
همیارى خانه تئاتر، حریم صحنه را از آن مصونیت دهد.»

تئاتر الکچرى؛ این بار 255 هزارتومان!

سردار قاســم رضایى، فرمانده مرزبانى کشــور با انتقاد 
شــدید از گفته هاى اخیر یکى از نماینــدگان مجلس 
شوراى اســالمى گفت: فردى که در مقام قانونگذارى 
کشور است هنوز فرق کوله بر و تروریست را نمى داند و 

باید در برابر اظهارات خالف 
قانون و اخالق خود پاسخگو 
باشد. اگر کسى مهمات و آر 
پى جى آورد، باید وى را کوله 
بر دانســت؟ هر چند فرمانده 
مرزبانى در گفته هاى انتقادى 
خود به طور مشــخص نامى 
از کســى نبرد اما جدیدترین 
اظهارات در این بخش، نطق 
پیش از دستور نماینده مهاباد 

در نطق میان دستور جلســه علنى چهارشنبه 14 آذر 97 
است. به گزارش «دیده بان ایران»، جالل محمود زاده 

گفت: درعرض یکسال گذشته صدها جوان کوله  بر کرد 
کشته و زخمى شده  اند، چه کسى جوابگوى فرزندان بى 
 سرپرست آنهاست،  آیا رواست که جوانان ایرانى با گلوله  
ایرانى بخاطر معیشــت حداقلى خانواده به جاى ایجاد 
اشتغال توســط دولت به دست 
نیروهاى مرزبانى به گلوله بسته 

شوند؟
وى خاطرنشــان کــرد:  من از 
مردمى صحبت مــى  کنم که 
جوانان کوله  بر آن براى درآمد 
50 هــزار تومانى بــه خاك و 
خون کشیده مى  شوند. اما وارد 
کننده هــا و قاچاقچیانى که با 
رانت دولتى میلیاردها تومان به 
جیب مى  زنند در کاخ ها و ویالها تفریح مى کنند و خود را 

در دایره امن مسئوالن پنهان کرده اند.

کره اى ها القاب زیادى به او داده اند. مشهورترین آنها «مجرى 
ملت» و «مجرى مادر بزرگ» اســت. 47 سال مجرى اخبار 

تلویزیون رســمى پیونگ یانگ 
بود. مــردم جهان خانــم «رى 
چــون هــى» 75 ســاله بنفش 
پوش را با پوشــش پر آب و تاب 
آزمایش هاى موشــکى و قرائت 
پیام هاى رهبران کره شمالى مى 
شناسند. شیوه خبردهى او درباره 
آزمایش هاى موشــکى و اتمى 
کشــورش خود یک حمله تمام 
عیار موشکى بود. چنان رعب آور 

گزارش مى داد که انگار از شــروع جنگ جهانى ســوم خبر 
مى دهد. بیانیه هاى آتشین در جنگ جهانى اول هم این گونه 

قرائت نمى شد. 2012، سال بازنشستگى چون هى بود اما او 
خواسته یا ناخواســته به کار خود ادامه داد.  اما به تازگى خانم 
چون هى به دستور «کیم جونگ 
اون» از کار برکنار شده است. این 
برکنارى یک اقدام روزمره ادارى 
نیست و پیام هاى مهمى در پس 
آن نهفته است. مهمترین آنها این 
اســت که رهبر کره شمالى مى 
خواهد این پیام را بفرستد که در 
تصمیم خود براى توقف آزمایش 
هاى موشکى جدى است و عزم 
خود را براى صلح در شبه جزیره 
کره جزم کرده است. آیا «صداى صلح» براى همیشه جایگزین 

«صداى جنگ» در شبه جزیره کره خواهد شد؟

انتقاد شدید سردار از نماینده 
صداى بانوى سرشناس جنگ، خاموش شد

سهیل سنایى
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مسدود شدن 500 حلقه 
چاه غیرمجاز در سمیرم 

مدیر آب منطقه اى سمیرم گفت: بیش از 500 حلقه چاه 
غیرمجاز در سمیرم مسـدود شده است.شنتیا زاهدیان 
با بیان اینکه تعـداد چاه هاى مجاز در این شهرسـتان 
یکهزار و 20 حلقه اسـت، اظهار کـرد: 724 حلقه چاه 

غیرمجاز از سال 85 تاکنون شناسایى شده است. 

آغاز سرشمارى مشاغل 
اتباع خارجى

طرح سرشمارى مشاغل اتباع خارجى در آران و بیدگل 
آغاز شـد. فرماندار آران و بیدگل گفـت: در این طرح، 
محور و اساس سرشـمارى، صاحبان ِحَرف و مشاغل 
اسـت و از طریق اتحادیه هاى صنفى و با نظارت دفتر 
امور اتباع و مهاجران خارجى استاندارى اصفهان اجرا 
مى شود. اسماعیل بایبوردى هدف از اجراى این طرح 
را، جمـع آورى اطالعات و سـاماندهى وضع اشـتغال 
مهاجران در داخل کشـور و این شهرسـتان بیان کرد 
و افزود: این سرشـمارى تا پایان آذر در سه مرحله و به 
منظور شناسایى و سرشـمارى کارگاه ها، کارفرمایان 
و پناهندگان و اتباع خارجى شـاغل مجـاز و غیرمجاز 

اجرا مى شود. 

کشف محموله الستیک هاى 
استوك ژاپنى قاچاق

40حلقه السـتیک اسـتوك خارجـى قاچاق سـاخت 
کشـور ژاپن در اصفهان کشـف شـد. مدیر بازرسی و 
نظارت اصناف استان اصفهان گفت: بازرسان مبارزه با 
قاچاق کاال در بازرسى از انبارى در اصفهان این تعداد 
حلقه السـتیک قاچاق را کشـف و جمع آورى کردند.

جواد محمدى فشـارکى، ارزش ایـن محموله قاچاق 
را 400میلیون ریال برآورد کرد و افزود: مالک متخلف 

این انبار به مراجع قضائى تحویل شد.

پیست فریدونشهر 
بین المللى مى شود

رئیس هیئت اسـکى اسـتان اصفهان گفـت: به دنبال 
دریافت مجـوز بین المللى پیسـت فریدونشـهر، براى 
میزبانى از مسابقات بین المللى هستیم.محمود یسلیانى 
با اشـاره به ارتفاع خوب برف در پیسـت فریدونشـهر 
ادامه داد: شـرایط براى تمرین بسـیار مسـاعد و عالى 
است و اسـکى بازان تمرینات پیش فصل و اسکى آزاد 
را شـروع کرده انـد، البته هنـوز دروازه هاى پیسـت را 
نگذاشته ایم که با یک بارش برف دیگر دروازه ها را هم 

کار مى گذاریم و تمرینات دروازه را استارت مى زنیم.

5  استاد 
درجمع برترین هاى جهان

معاون پژوهشـى و فناورى دانشگاه کاشان گفت: پنج 
استاد این دانشـگاه در ردیف پژوهشگران یک درصد 
برتر جهان قرار گرفتند. مجید منعم زاده اظهارکرد: بر 
 ،(ISC) اساس اعالم پایگاه استنادى علوم جهان اسالم
محسن بهپور در رشته علوم مواد، على قربان پور آرانى،  
علیرضا اشرفى در رشته ریاضیات،  عباس سعادتمندى 
در رشـته ریاضیـات و  مسـعود صلواتـى نیاسـرى در 
رشته هاى علوم مواد و شـیمى به عنوان دانشمندان و 

پژوهشگران برتر معرفى شدند.

صدور1000سند تفکیکى 
شهرى در اردستان

مدیر اداره راه و شهرسـازى اردسـتان گفت: در سـال 
97 ، یکهزار سـند تفکیکى گرفته شـده است. مجتبى 
پورشفیع اظهار کرد: در سال جارى هزار سند تفکیکى 
گرفته شـده و یک میلیون و 300 هزار متر مربع اسناد 
بالصاحب شناسایى شده اسـت. وى افزود: مهمترین 
اتفاقى که در موضوع مالکیت ملکى اتفاق افتاده صدور 
اسـناد مالکیت شـهرك امام حسن(ع) اردسـتان بوده 
است. این مشـکل در سـال جارى پس از ده سال رفع 
و سند مالکیت این شـهرك به نام اسـناد دولت صادر 

شد.

خبر

رئیس بسیج ســازندگى اصفهان گفت: در حال حاضر 
400 گروه جهادى و فعال در سطح استان وجود دارد که 
در بخش هاى فرهنگى، بهداشتى، معیشتى، اقتصادى، 

اشتغالزایى و کشاورزى فعالیت مى کنند.
احســان ا... رضاپور اظهارکرد: بسیج ســازندگى استان 
اصفهان عــالوه بــر برنامه هــاى مصوب ســاالنه 
در خصــوص خدمــت رســانى و محرومیــت زدایى، 
فوق برنامه هایى نیز دارد کــه در بحث کمک به دولت 

انجام وظیفه مى کند.
وى گفت: در حــال حاضر 400 گروه جهــادى و فعال 
در سطح اســتان اصفهان وجود دارد که در بخش هاى 

فرهنگى، بهداشتى، معیشــتى، اقتصادى، اشتغالزایى و 
کشــاورزى فعالیت مى کنند و با توجه به سیاست هاى 
سپاه و کشور، فعالیت هاى بسیج سازندگى در حال حاضر 

حول محور کشاورزى، آب و اشتغال است.
وى همچنین در خصوص پرداخت تســهیالت اقتصاد 
مقاومتى اظهارکرد: امســال با وجــود  بضاعت کمى 
که وجود داشــته، بیش از30 میلیارد ریال تســهیالت 
پرداخت شده است  و بر این اســاس، 350 طرح اقتصاد 
مقاومتــى راه اندازى مى شــود که پیش بینــى ما این 
اســت که این تعداد طرح براى 1100 نفر اشتغال ایجاد 

مى کند.

امســال 6194 فقره تســهیالت وام قرض الحسنه به 
مددجویان اصفهانى اعطا شد.

مدیــرکل کمیتــه امــداد امــام خمینى(ره) اســتان 
اصفهــان اظهــار کــرد: در هشــت ماهه امســال 
این تعــداد وام ضــرورى بــه ارزش بیــش از 196 
میلیــارد ریال بــه مددجویان ایــن نهاد اعطا شــده

است.
محمدرضا متین پور ارائه وام هاى ضرورى از صندوق 
امداد والیت را در گره گشایى مشــکالت مددجویان 
زیرپوشــش کمیته امداد این اســتان مؤثر دانســت 
و اضافه کرد: با بررســى کارشناســان ایــن نهاد و بر 

اساس شــرایط مددجو، تا ســقف 50 میلیون ریال وام 
کارگشایى در اقساط بلندمدت و بدون بهره پرداخت شده 

است.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینى(ره) استان اصفهان، 
میزان پرداخــت وام ضــرورى را 28 درصد بیشــتر 
ازمدت مشــابه پارســال بیان کرد و گفت: نیکوکاران 
و خیــران اصفهانــى مى تواننــد بــا افتتاح حســاب 
ســپرده قرض الحســنه در این صندوق، با استفاده از 
تمــام خدمات پولــى و بانکــى، در مســیر حمایت از 
همشــهریان نیازمند خود، یارى رســان کمیته امداد

باشند.

اعطاى 6194 وام قرض الحسنه 
به مددجویان اصفهانى

فعالیت400 گروه جهادى 
در اصفهان

آگهى تغییرات
آگهى تغییرات شــرکت تعاونى توســعه میثاق 
روســتاى آبپونه به شــماره ثبت 526 و شناسه 
ملى 10980039913 به اســتناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مــورخ 1396/04/25 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: - آقاى مجتبى پــور پیرعلى به 
شــماره ملى 5499098603 به ســمت رئیس 
هیئت مدیره، آقاى بهرام پور پیرعلى به شــماره 
ملى 5499096082 به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره، آقاى مهدى پیر على یاسه چاهى به شماره 
ملى 5499603138 به ســمت منشــى هیئت 
مدیره، آقاى على اصغر پور پیرعلى به شماره ملى 
1091569894، آقاى رمضان شاپورى به شماره 
ملى 5499504253 به سمت اعضاى اصلى هیئت 
مدیره و آقاى احسان محســن پور اژیه به شماره 
ملى 1282435280 به سمت مدیرعامل (خارج 
از اعضا) براى مدت 3 سال انتخاب شدند. - کلیه 
قراردادها و اســناد تعهد آور از قبیل چک، سفته و 
برات و اوراق بهادار با امضاى مدیرعامل و مجتبى 
پور پیرعلى (رئیس هیئت مدیره) و در غیاب مجتبى 
پور پیرعلى (رئیس هیئت مدیره) با امضاى بهرام 
پور پیرعلى (نایب رئیس هیئــت مدیره) و با مهر 
شــرکت معتبر خواهد بود و اوراق عادى با امضاى 
آقاى احسان محســن پور اژیه (مدیرعامل) و با 
مهر شرکت معتبر خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك اســتان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى تیران و کرون
(309539) 

قیمت طال از ابتداى امسال تاکنون در نتیجه نوسانات بازار 
ارز دچار تغییرات بسیارى شد و در برهه اى از زمان قیمت 
سکه نیز از پنج میلیون تومان نیز عبور کرد. با وجودى که 
طى یک ماه گذشته اندکى از التهاب بازار طال کاسته شده، 
اما به اعتقاد خریداران در آستانه شب یلدا قیمت طال بسیار 

باالست.
اما رئیس اتحادیه طال و جواهر اصفهان با پیش بینى بازار 
طال و سکه در آستانه شــب یلدا گفت: معموًال همزمان با 
فرارسیدن اعیاد و مناسبت هاى مختلف همچون شب یلدا، 
بازار رونق بیشترى پیدا مى کند اما در حال حاضر به دلیل 
نوسان قابل توجه نرخ ارز در ماه هاى اخیر، بازار سکه و طال با 

فراز و نشیب هاى بسیارى روبه رو شده است.
هوشنگ شیشــه بران اظهار کرد: اخیراً به دلیل کاهش 
محسوس نرخ ارز و تغییرات ایجاد شده در محاسبه اونس 
جهانى بر مبناى قیمت ارز در بازار، پیش بینى مى شود قیمت 

طال نیز به همین نسبت کاسته شود.
وى با تأکیــد بر اینکه قیمــت طال با در نظــر گرفتن 7 
درصد اجرت ســاخت براى مغــازه دار و 9 درصد مالیات 
بر ارزش افزوده محاسبه مى شــود، اظهار کرد: در چنین 
شرایطى مردم براى خرید طال بســیار احتیاط مى کنند، 
بنابراین رونقى که به دلیل شب یلدا به بازار تزریق مى شود 

آنچنان قوى نخواهد بود.
رئیس اتحادیه طال و جواهر اصفهان با بیان اینکه در حال 
حاضر بازار تولید و فروش مصنوعات طال به شــدت راکد 

اســت، افزود: حدود 80 تا 85 درصد کارگاه هاى طال در 
کشور تعطیل و یا نیمه تعطیل است.

وى در خصوص رونق خریدوفروش طالى دست دوم در 
بازار، گفت: خریدوفروش هرگونه طالى دست دوم و کهنه 
در سراسر کشور از ســوى اتحادیه غیرقانونى اعالم شده 
اســت و اگر اتحادیه از این موضوع مطلع شود، واحدهاى 

مرتکب را جریمه خواهد کرد.
شیشه بران افزود: در چنین معامالتى به دلیل عدم پرداخت 
اجرت ســاخت و همچنین حذف ارزش افزوده، فروشنده 
مایل به فروش بیشــتر و مشــترى مایل به خرید طالى 

دست دوم است.
وى همچنین درباره میزان خریدوفروش ســکه در بازار 
اصفهان، گفت: میزان خریدوفروش سکه مشخص نیست، 
البته بازار تب وتاب گذشته را ندارد و نمى توان میزان فروش 

نسبى سکه تاکنون را به صورت نسبى پیش بینى کرد.
شیشه بران بیشترین میزان خرید بین طال و سکه را متعلق 
به ســکه دانســت و اظهار کرد: درحال حاضر 99 درصد 
خریدها شامل خرید ســکه و طالى خام است و فروش 
مغازه داران و فروشــگاه هایى که مصنوعات ساخته شده 
دارند، صفر است. وى در خصوص پیش بینى رونق بازار طال 
در آستانه سال نو میالدى نیز گفت: بازار جهانى طال از بازار 
ایران جداست و وضعیتى کلى دارد به طورى که در آستانه 
سال نو میالدى، به دلیل خرید طال به عنوان هدیه با رونقى 

نسبى مواجه مى شود.

فروش مصنوعات به صفر رسیده است

99 درصد مردم، سکه و طالى خام مى خرند

فراخوان ارسال اختراع به هفتمین جشــنواره مخترعان، 
مبتکران و نوآوران در دانشــگاه آزاد اســالمى نجف آباد 

منتشر شد. 
رئیس دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد گفت: دانشجویان، 
صنعتگران و دانش آمــوزان تا اول بهمــن فرصت دارند 
مشخصات اثر و اختراع خود را به دبیرخانه این جشنواره به 

نشانى ifi2019.iaun.ac.ir/fa/poster.php بفرستند.
امیررضا نقش افزود: پزشکى، علوم  دارویى، شیمى، فیزیک 
و هسته اى، نفت، گاز و پتروشیمى، مواد و متالوژى، پلیمر، 
صنایع غذایى، برق، مکانیک و هوافضا، کشاورزى و منابع  
طبیعى، عمران، کامپیوتر و فناورى اطالعات، نســاجى و 
معمارى از محورهاى اصلى این جشــنواره علمى است و 
شرکت در این جشنواره براى همه دانشجویان، صنعتگران و 

دانش آموزانى که اختراع ثبت شده دارند، مجاز است.

وى با حمایت از ایــده  و نوآورى هاى مخترعان و مبتکران 
به عنوان اولویت راهبردى در دانشــگاه آزاداسالمى افزود: 
توجه به این راهبرد مهم و اساسى مى تواند تحوالت خوبى 
را در زمینه کاربردى کردن دانش و پژوهش دردانشگاه رقم

 بزند.
عضو هیئت امناى دانشگاه آزاداسالمى استان اصفهان گفت: 
یکى از مزایاى این جشنواره، دعوت از مدیران صنایع مختلف 
و شرکت هاى دانش بنیان موفق براى شرکت در این رویداد 
علمى است تا از این طریق امکان ارتباط مستقیم مخترعان 
و صاحبان صنایع و شرکت ها فراهم شود تا مخترعان بتوانند 

زمینه تجارى سازى اختراعات خود را فراهم کنند.
هفتمین جشــنواره مخترعان، مبتکران و نوآوران دانشگاه 
آزاداسالمى 14تا16 اسفند امسال در واحد نجف آباد برگزار 

مى شود.

مدیرعامل کارخانه کاشى اصفهان گفت: کارخانه 
کاشى اصفهان پس از هفت ســال رکود، با تولید 
ساالنه چهارمیلیون مترمربع کاشــى در سال به 

چرخه تولید بازگشت.
علیرضا احمدى بى مدیریتــى و نبود نقدینگى را 
مهمترین عوامل توقف این واحد صنعتى دانست 
و بیان کرد: خوشــبختانه پس از تغییر مدیریت، با 
درایت، تالش و همت کارکنان، کارخانه کاشــى 

اصفهان به چرخه تولید بازگشت.
وى افزود: کارخانه کاشى اصفهان با تولید ساالنه 

چهارمیلیون مترمربع کاشى در سال به چرخه تولید 
بازگشت.

احمدى اظهارکــرد: اکنون در  کارخانه کاشــى 
اصفهان سه خط از چهار خط فعال شده و تاپایان 
امسال طرح توسعه  خط چهارم نیز به بهره بردارى 

مى رسد.
مدیرعامل کارخانه کاشى اصفهان گفت: با اجراى 
طرح توسعه،  تا پایان امسال تولید کاشى و سرامیک 
در این واحد صنعتى به 10میلیون مترمربع با یک 

میلیون بیشتر از ظرفیت اسمى مى رسد.

رئیس پلیس راهور استان اصفهان گفت: طى هشت 
ماهه امسال شاهد کاهش 15 درصدى تعداد راکبان 
جانباخته موتورسیکلت نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته بوده ایم.
رضا رضایى اظهار کرد: از ابتداى تیرماه سال جارى 

پلیس راهور اصفهان باهمکارى معاونت حمل ونقل 
وترافیک شــهردارى طرح ایده ابتکارى با آموزش 

کاله برسر موتورسواران را در دستور کار قرارداد.
وى با بیان اینکــه در این طرح به جــاى توقیف 
موتورسیکلت، راکبان راهى دوره آموزشى سه ساعته  
مى شــوند، افزود: راکبان متخلف پس از دریافت 
آموزش  سه ســاعته مجدداً به محل موتورسیکلت 

اعزام مى شوند و به راه خود ادامه مى ده د.
رئیس پلیس راهور اســتان اصفهان با بیان اینکه 
اجراى طرح ارتقاى ایمنى موتورســواران اصفهان 
طى هشت ماه نخست امســال شاهد کاهش 15 
درصدى تعداد جانباختگان راکبان موتورســیکلت 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته بوده ایم، گفت: 
اجراى این طرح در تمام شهرســتان هاى استان 

اصفهان در دستور کار است.

رئیس دانشگاه آزاد اســالمى واحد شهرضا گفت: 
نخستین رویداد استارتاپ گردشگرى شهرستان، 
باهدف حمایــت از ایده هاى برتــر در این زمینه 

برگزار مى شود.
فرید نعیمى با تأکید بر اهمیت حمایت از کارآفرینى، 
اظهار کرد: کارآفرینى به معناى خلق ارزش تازه در 
بازار تولید و سرمایه اســت که با امکانات مختلف 
و در بخش هاى گوناگون انجام مى شــود.وى با 
بیان اینکه تنها راه  رفع مشــکل بیکارى در کشور 

کارآفرینى است، خاطرنشان کرد: متأسفانه ترس 
از ورشکستگى و عدم اطمینان از سرمایه گذارى، 
باعث عقب ماندگى کشــور در زمینه کارآفرینى و 
اشــتغالزایى و تولید ثروت شده است.وى تصریح 
کــرد: در مناطق مختلــف کشــور و از جمله در 
شهرستان شــهرضا، مناطق طبیعى و جاذبه هاى 
توریستى و تاریخى فراوانى وجود دارد که مى تواند 
زمینه مناسبى براى ســرمایه گذارى و کارآفرینى 

باشد.

از ابتداى امســال تاکنون صادرات واحد هــاى تولیدى 
شهرك ها و نواحى صنعتى کاشان بیش از 188میلیون دالر 

ارزآورى داشته است.
رئیس گمرك کاشان، میزان صادرات واحدهاى تولیدى 
مستقر در شــهرك ها و نواحى صنعتى این شهرستان را 
125هزار و 600تن اعالم کرد و گفت: در مدت مشــابه 
پارســال 42هزار تن صادرات به ارزش 140میلیون دالر 

داشته ایم.
على مراد نوروزى افزود: فرش، سیم، ظروف آشپزخانه، لنت 

ترمز، گالب، عرقیجات و اسانس گالب، لوازم بهداشتى، 
کولر آبى، مس، محصوالت شیمیایی غیرآلی و آلومینیوم از 

جمله محصوالت صادر شده هستند.
وى گفت: کشورهاي روسیه، ترکیه، تایوان، قرقیزستان، 
ســوئد، رومانی، هند، پاکســتان، مالزى، تایلند، عراق، 
افغانستان، ایتالیا، لهستان، لیبی، ازبکستان، اکراین، هلند، 
تاجیکستان، قطر، پاکســتان، امارات، ترکمنستان، گینه 
و آذربایجان مقصــد کاالهاي صادراتــی این واحدهاي 

صنعتی بودند. 

 شهردار اصفهان گفت: مناسب سازى آرامگاه مشاهیر و 
بزرگانى که در دوران گذشــته نقشى ایفا کرده و اکنون 
شرایط مکانى آرامگاه شان مساعد نیست، در دستور کار 

مدیریت شهرى قرار دارد.
قدرت ا... نوروزى دیروز در مراســمى که به مناســبت 
سالگرد درگذشت حاج آقا رحیم ارباب در گلزار شهداى 
اصفهان و در جوار مقبره این عالم دینى برگزار شد، اظهار 
کرد: هدف اصلى از حضور در این مراسم، تجدید میثاق 

با شــهدا و به طور خاص گرامیداشت حاج رحیم ارباب، 
زیارت و ذکر خاطراتى از رفتار، گفتار و اخالق این عالم 

بزرگوار بود.
وى گفت: تاکنون احیا و ســاخت مقبره براى بزرگان 
از سوى شــهردارى انجام شده اســت و هم اکنون نیز 
شهردارى براى دیگر افرادى که در دوران گذشته نقشى 
ایفا کرده اند و اکنون شرایط مکانى آرامگاهشان مناسب 

نیست، برنامه دارد.

پس از 7 سال رکود و توقف؛

کاشى اصفهان به چرخه تولید بازگشت

کاهش 15درصدى جانباختگان تصادفات 
موتورسیکلت 

برگزارى نخستین رویداد استارتاپ گردشگرى 
در شهرضا  

ارزآورى 188میلیون دالرى صادرات 
واحد هاى تولیدى کاشان

احیا و ساخت مقبره براى بزرگان اصفهان

فراخوان جشنواره مخترعان و مبتکران دانشگاه آزاد  

نماینده مردم گلپایگان و خوانســار در مجلس شوراى 
اســالمى گفت: مهمترین وظیفــه نمایندگان مجلس 
تصویب قانون بودجه کل کشــور اســت، اگر در الیحه 
دولت ایراد و اشــکاالتى وجود دارد، باید اشــکاالت به 

شــکل منطقى شناســایى شــود. على بختیار گفت: 
برخى نماینــدگان اســتان که اســتعفا کردنــد، پنج 
یا شــش دوره نماینــده اصفهــان بودند امــا موضوع 
زاینده رود هنوز رفع نشده، البته دلیل این موضوع استفاده 

نکردن از راه هاى صحیح، منطقى و قانونى است.
وى گفت: احقاق حقابه ســد کوچرى با همین مشکل 
مواجه بود و ردیف بودجــه  آن تحت نظارت مدیریت قم 
قرار گرفته بود اما این موضوع با یک روش قانونى رفع شد.

توضیح بختیار درباره امضا نکردن متن استعفاى نمایندگان اس تان
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است چون در حال جا انداختن فرهنگ دیگرى نمى توانیم به مردم بگوییم علــم بهتر از ثروت وظیفه تلویزیون چیست؟ در این اوضاع ما دیگر گرفته تا حلوا شکرى. وظیفه شهردارى چیست؟ ساعت و عطر و جواهر و روغن و پودر رختشویى هر گوشه اش بیلبوردهاى مصرفى است از و اندیشه ها؟ ما در شهرى راه مى رویم که پخش مى شود. پس کجا رفت آن آرمان ها و پایین هر تصویــرى، یک آگهى مصرف پناه ببرى. من تلویزیونى را مى بینم که باال تا تو از اندیشه خالى شوى و فقط به مصرف خیر؟ چون همه چیز دست به دست هم مى دهد تفکر در زندگى مردم جامعه جایى داشــته باشد یا بازتعریف کنیم که آیا این دغدغه را داریم اندیشــه و وى افزود: باید یک بار این نیاز را به عنوان سیاستگذار رسانه  براى مردم است مبلغ تئاتر نبوده است.ملى که کارکرد فرا شهرى و فرااستانى دارد و صمیمى ترین تلویزیون است. دلیل دوم هم این است که تلویزیون به عنوان یک رسانه از مسائل ضربه زننده به اینکه مخاطب، تئاتر را دور از خود دید، حذف تله تئاتر از خشکِ تئاترى نمى شود مخاطب را جذب تئاتر کرد ، ادامه داد: فکر مى کنم یکى اسکندرى با تأکید براینکه با اختصاص پیدا کردن صرفاً یک یا دو برنامه تخصصى آن آرمان ها و اندیشه ها کجا رفته است.ولى االن تلویزیونى را مى بینم که مدام آگهى مصرف پخش مى کند و نمى دانم آگهى بازرگانى در تلویزیون بخاطر اشاعه روحیه عدم مصرف گرایى ممنوع بود شدن شبکه هاى ماهواره اى شده است، گفت: من زاییده زمانى هستم که پخش ستاره اسکندرى با انتقاد از بى توجهى تلویزیون به تبلیغ تئاتر که سبب جایگزین 
هستیم.

بازیگر ســریال «گوهر کمال» با اشاره به 
نامطلوب بودن آثار روى پرده اکران در 
سینما ها گفت: سینماى امروز سینماى 
دلخواه من نیست، زیرا آنچه بسیار کم 
به آن اهمیت داده مى شــود مضمون، 

مفهوم و داستان آثار سینمایى است.
جهانگیر الماســى در همین راستا ادامه 
داد: امروزه کیفیت آثار اکران شــده در 
سینما ها به شدت پایین آمده و دلیل این 
اتفاق تنها و تنها مى تواند بى اعتنایى به 
ساختار درست روایى و فیلمنامه هایى کم 

محتوا باشد.
وى با تأکید بر وضعیت بد اکران در سینما ها 
اضافه کرد: سینماى امروز مشکالت فراوانى 
دارد. اگر از مسئله موضوعیت و مفهوم آثار 
بگذریم تازه به اتفاقى به نام اکران مى رسیم. 
متأســفانه وضعیت اکران در سینما ها اصًال 
خوب نیست و ممکن است یک تهیه کننده 
به واســطه زمان بد اکران و کمبود ســالن 
ورشکست شــده و هیچ وقت به سینما باز 

نگردد.
کارگردان «رنج سرمســتى» درباره حضور 

برخى نابازیگران در عرصه بازیگرى افزود: 
متأ سفانه رابطه و آشنابازى به شدت گریبان 
عرصه بازیگرى را گرفته است. بازیگران کار 
کشته و حرفه اى که از این طریق امرار معاش 
مى کردند امروز خانه نشین شده اند و به جاى 
آن برخى نابازیگران تنها با وجود رابطه هر 

روز در پروژه هاى مختلف بازى مى کنند.
وى ادامــه داد: آمار بازیگران بیــکار تئاتر، 
سینما و تلویزیون به شدت باالست. بسیارى 
از قدیمى ها و زحمتکشــان ایــن عرصه با 

مشکل زندگى خود را مى گذرانند.

مهنار افشــار خبر احضارش به دادگاه را رد کرد. این در حالى است 
که خبرگزارى «میزان» که رسانه رسمى قوه قضائیه است 
بعدازظهر یک شــنبه خبر داده بــود  «در پى مداخله 
مهناز افشار در امر پزشــکى و معرفى و تبلیغ یک 
آمپول خطرناك براى معتادین در فضاى مجازى، 
دادســتانى تهران به منظور اداى پــاره اى از 
توضیحــات وى را احضــار کرده اســت». 
«میزان» همچنین نوشــت کــه «این فرد 
باید روز دوشنبه (دیروز) با حضور در مرجع 
قضائى نســبت به ادعاى مطرح شده و 
دخالت در امر پزشــکى توضیحات خود 

را ارائه کند».
مهناز افشــار امــا دیــروز در گفتگو با 
خبرگزارى «ایلنا» این خبــر را تکذیب 
کرد. او به این خبرگزارى گفت: «نه تنها در 
دادگاه حاضر نشدم بلکه هیچ احضاریه اى 
نیز به دست من نرسیده است.» وى ادامه 
داد: «متأســفانه این مدت برخى افراد و 
رســانه ها به من و همسرم تهمت هاى 
ناروایى زدند کــه على رغم اینکه قصد 
نداشــتیم شــکایت کنیم اما همسرم 
تصمیم گرفته براى آشکار شدن حقیقت 
و پایان دادن به ماجرا از مســیر حقوقى 

اقدام کند.» 
این بازیگر ســینما و تئاتر اخیراً با تبلیغ یک آمپول خاص که معتقد 
است براى معتادان مناسب است خبرساز شده بود. این در حالى است 
که مسئوالن وزارت بهداشت و زیرمجموعه هاى این وزارتخانه، در 
گفتگوهاى متعدد با رســانه ها، مهناز افشار را مرجع مناسبى براى 

تشخیص یا عدم تشخیص مضرات و منافع یک دارو ندانستند. 
از سوى دیگر کیانوش جهانپور، سخنگوى سازمان غذا و دارو در این 
باره به «ایسنا» گفت: «ســازمان غذا و دارو از این بازیگر شکایتى 
نکرده است اما انتقاد ما از رفتار و اظهاراتى بود که انجام شده و البته 
تنها محدود به این مورد خاص هم نیســت.» وى با تأکید بر عدم 
شکایت ســازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت از این بازیگر، افزود: 
«البته احتماًال دادستانى از منظر قانونى و به عنوان مدعى العموم به 

این موضوع ورود کرده است.»

حمله با رمز روانشناسى
«چرا مهناز افشار به جاى آنکه روى پرده سینما بازیگر توانایى جلوه 
کند، بیشتر به یک کنشــگر (از نوع مخرب) اجتماعى تبدیل شده 
است؟ چرا به جاى تمرکز در حوزه سینما، حواشى فراوانى با انتشار 
توییت و پست هاى اینســتاگرامى اش به وجود مى آورد. این همه 

حاشیه سازى چه دالیل فرامتنى دارد؟»
این سئوالى است که پایگاه اطالع رسانى «مشرق نیوز» که به شدت 
با فعالیت سلبریتى ها در فضاهاى مجازى و عمومى مخالف است 
مطرح کرد. «مشرق نیوز» در پاسخ به این سئوال، چند عامل را دلیل 
اقدامات مهناز افشار توصیف مى کند که یکى از آنها به اعتقاد این 

سایت، «طرد شدگى سلبریتى ها از جامعه» است. این پایگاه اطالع 
رسانى مى نویســد: «مخاطبان حداقلى سلبریتى ها که در سینما و 
تئاتر آثارشان را دنبال مى کنند از آنان متنفرند و امثال مهناز افشار 
این نفرت را عمیقًا درك مى کنند. آنان از ســوى جامعه به صورت 
نامحسوس طرد شده اند. کل جمعیت مخاطبان سینما و تئاتر حداکثر 
مخاطبش از دو میلیون نفر (5 درصدى) تجاوز نمى کند و تجربه این 
تنفر طبیعى است. علم روانشناسى ثابت مى کند، این حجم از طرد 

شدگى اجتماعى به تدریج تبدیل به جامعه ستیزى مى شود.»
دلیــل دوم اقدامات ایــن هنرمند هــم از نظر «مشــرق نیوز»، 
«ظن جنون اجتماعى مهناز افشار» است. به باور این رسانه اصولگرا، 
پرونده در جریان شوهرش، «نوعى اضطراب و استرس را در افشار 
به وجود آورده که او نمى تواند آن را مدیریت کند و بنابر این کار به 
اینجا رسیده که او فکر مى کند از منظر تاکتیکى بهترین دفاع براى 

افشار، حمله است».
«مشرق نیوز» البته دالیل روانشناسانه دیگرى هم درباره اقدامات 
مهناز افشــار آورده تا براى چندمین بار ثابت کنــد با فعالیت هاى 
اجتماعى سلبریتى ها مخالف است و در نهایت هم آینده تتلو را براى 
افشار پیش بینى کرده و اینکه به نوشته این سایت: «ضرب و ضریب 
رادیکالى موضع گیرى بازیگر "آتش بس" به شکل حادترى افزایش 

خواهد یافت.»
اما از آن سو با توجه به تهدید این بازیگر مشهور مبنى بر تغییر رویه 
او و همسرش و آغاز پروسه شکایتشان از «برخى افراد و رسانه ها»، 
به نظر مى رسد پاورقى دنباله دار مهناز افشار همچنان به یک ستون 

خواندنى در نشریات  کشور باقى بماند.    

تقدیر سازمان ملل از 
بهنوش بختیارى

بهنوش بختیارى خبر داد که سازمان ملل از او به عنوان فعال 
اجتماعى تشکر کرده است. این 
بازیگر با انتشــار عکسى نوشت: 
«ســازمان ملل از من تقدیر کرد 
به عنوان تشکر از سال ها تالشم 
در زمینــه کار داوطلبانــه و این 
حقیر االن جزو 13 نفر برتر کشور 
ایران به عنوان فعال اجتماعى و 
تالش براى حقوق برابر انسان ها 
هستم... هرگز فکر نمى کردم روزى تمام تالش و زحمت من 
دیده شود... خیلى نیاز به این دلگرمى داشتم... حالم خوب شد 
و به یکباره انفجار انرژى رخ داد و من از حال غریب یأس به 
اشتیاق ده برابر رسید... براى خودم افتخار دارد و برام مهمه... 

حتى اگر براى هیچکس مهم نباشه.»

من سگ خالدار دوست دارم!
ملیکا شریفى نیا، بازیگر 32 ساله کشورمان از عالقه اش به 
سگ هاى خالدار نوشت. 
ایــن بازیگر با انتشــار 
عکســى از خود در کنار 
یک سگ خالدار نوشت: 
«صد و یک سگ خالدار 
یادتونه؟ من عاشق این 
کارتون بودم. فیلمشو که ساختن که دیگه کًال از خوشى مردم! 
به نظرم سگ هاى خالدار یکى از زیباترین نژادهاى سگ ها 
هستند و جالب ترین اتفاقشــون براى من اینه که همه شون 
سفید به دنیا میان و بعد از یکى دو ماه تازه خاالشون مشخص 
مى شه!  این براى من اوج جذابیتشونه... درست مثل ظاهر 
شــدن یک عکس... یا وقتى تو نقاشى دارى همینطور رنگ 

روى رنگ مى پاشى تا ببینى چه طرحى بهت میده!»

جواد عزتى با «هفت معکوس» آمد
مهدى خسروى، نویسنده و کارگردان سینما، درباره آخرین 
وضعیت توزیع «هفت 
معکــوس» در شــبکه 
نمایــش خانگى گفت: 
«ایــن فیلم در شــبکه 
نمایش خانگــى توزیع 

شده است.» 
گفتنى است؛ در خالصه داستان این فیلم آمده است: «احساس 
مى کنم همیشه توى زندگیم لبه یه پرتگاه وایسادم، دوست 
دارم بپرم پایین ولى هیچوقت جرأتشو نداشتم. االنم ندارم... 
کاش مى شد برگردم به عقب تا یه چیزایى رو درست کنم ولى 
افسوس که غیرممکنه!» جواد عزتى، نیوشا ضیغمى، حسام 
نواب صفوى، کامران تفتى و مهران رجبــى بازیگران این 

فیلم هستند.

علت درگذشت همسر زیبا بروفه
بازیگر مجموعه «کوله پشــتى» گفت: پیام صابرى هنرمند 
کشورمان به دلیل ایست 
قلبــى و تنگى نفس از 

میان ما رفت.
سجاد قره گوزلو درباره 
فــوت ناگهانــى پیام 
صابــرى اظهــار کرد: 
صابرى به طور ناگهانى در خانه دچار نفس تنگى مى شود و به 
اصرار زیبا بروفه به بیمارستان مى رود اما در بیمارستان فوت 
مى کند. واقعاً خبر تلخى براى همه ما بود. وى ادامه داد: مدتى 
است مشغول بازى در سریال «کوله پشتى» به کارگردانى پیام 
صابرى به همراه آشا محرابى، محمد حاتمى و سوسن پرور 
هستیم. در واقع «کوله پشتى» اولین سریالى بود که صابرى 
کارگردانى مى کرد و فقط دو روز مانده بود تا کار به اتمام برسد 

که این اتفاق افتاد.
گفتنى است؛ مراسم تشییع این بازیگر امروز سه شنبه بیستم 

آذرماه برگزار خواهد شد.

چرا در ویدیوى حامد همایون 
بازى کردم؟

شهرزاد کمال زاده، بازیگر سینما و تلویزیون درباره بازى کلیپ 
تصویرى قطعه پرسه از 
حامد همایون و بازخورد 
مردمى از حضورش در 
کلیپ حامــد همایون 
ادامــه داد: در برخورد 
با مردم بعــد از بازى در 
کلیپ موسیقیایى حامد همایون واکنش هاى بسیار خوبى را 
داشتم.  بازیگر سریال «عروس تاریکى» حضور بازیگران در 
این نوع ویدیو ها را کامًال حرفه اى دانست و اظهار کرد: این نوع 
از بازیگرى و به عنوان مثال حضور من در ویدیو کلیپ حامد 
همایون کامًال حرفه اى و بخشى از بازیگرى است که نشان 
مى دهد یک بازیگر مى تواند پتانسیل و توانایى هاى متفاوتى 
در ایفاى نقش داشته باشد. همانطور که در این ویدیو مشاهده 
کردید براى این موزیک ویدی و بدون شک نیاز به بازیگر بود و 

هر شخصى نمى توانست آن را بازى کند.

یک پایگاه اطالع رسانى اصولگرا، مهناز افشار را مظنون به «جنون اجتماعى» دانست

آتش «نه» بس!
مانى مهدوى

«دنیل استیل» زمانى که تنها 19 سال داشت توانست یک ماشین تحریر دست دوم آلمانى براى خود دست وپا کند و قدم 
به دنیاى نویسندگى گذارد. 

 امروز نویسنده پرکار 71 ساله که پرفروش ترین نویسنده زنده جهان نیز است یکصد و هفتاد و چهارمین کتاب خود را با همان 
ماشین تحریر دست دوم به پایان رسانده است. آثار او به طور مداوم در فهرست پرفروش هاى نیویورك تایمز قرار گرفته اند 
و بیش از 800 میلیون نسخه از آنها به فروش رفته اند. او به قدرى پرکار است که به سختى مى تواند طرح آخرین رمانش را 
که در تاریخ 20 نوامبر منتشر شده به خاطر آورد. استیل در جدیدترین مصاحبه خود درباره همه چیز زندگى اش حرف زده 
و از جمله چالش هاى بزرگ کردن 9 فرزند و اینکه نمى داند معناى استراحت چیست: «حاال خیلى زیاد کار مى کنم تا پایان 
روز همچنان در حال نوشتن هستم. تا دیر وقت بیدار مى مانم به طور متوسط شب ها فقط چهار ساعت مى خوابم و  ناراحت 
مى شوم که مى بینم بچه هایم دیگر هرکدام به سویى رفته اند؛ بنابراین بیشتر و بیشتر کار مى کنم چیز دیگرى در زندگى ندارم 
و تنها نوشتن مرا خوشحال و مشغول نگه مى دارد. کسل نیستم. افسرده نیستم. به همه کارهایم مى رسم اما تنها کارى را که 

خوب بلد نیستم این است که بنشینم و کمى استراحت کنم.»

جهانگیر الماسى: 

آشنابازى گریبان 
بازیگرى را
 گرفته است

ى مصرف پخش مى کند و نمى دانم حیه عدم مصرف گرایى ممنوع بود من زاییده زمانى هستم که پخش ن به تبلیغ تئاتر که سبب جایگزین 
 تلویزیون به عنوان یک رسانه تر را دور از خود دید، حذف تله تئاتر از ئاتر کرد ، ادامه داد: فکر مى کنم یکى ردن صرفاً یک یا دو برنامه تخصصى 

ارد و صمیمى ترین 
ت.

ن سیاستگذار 
م اندیشــه و 

ـته باشد یا 
مى دهد 

صرف 
باال 
رف 
ن ها 
م که 

ست از 
رختشویى 

ارى چیست؟ 
ما دیگر  ضاع
هتر از ثروت 
گ دیگرى 

رد؟ 
مى ک

بلیغ ن
کجاست تلویزیونى که مصرف گرایى را ت

ستاره اسکندرى از آرمان هایش مى گوید

این زن، شگفت انگیز است

رضا یزدانى، نامى آشنا در عرصه موسیقى اســت که طرفداران کارهایش عالوه 
بر عرصه موسیقى، حضور او در دنیاى بازیگرى سینما و تلویزیون را هم شاهد
 بوده اند. به تازگى مراحل تدوین «تیغ و ترمه» به کارگردانى کیومرث پوراحمد 
پایان یافته و اکنون ساخت موسیقى آن توسط فردین خلعتبرى آغاز شده است 

که یزدانى خواننده موسیقى این فیلم هم خواهد بود.
یزدانى از آن دست خوانندگانى است که کار خود را با خواندن در دو تئاتر آغاز کرد، 

اما با وجود این همکارى او با یکى از شهیرترین سینماگران تاریخ سینماى ایران 
بود که نامش را بر ســر زبان ها انداخت؛ مسعود کیمیایى که پیش از 
انقالب خوانندگى در  بخشى از شناخته شده ترین ساخته هایش را به 
فرهاد مهراد مى سپرد، تاکنون چهار بار براى خواندن در فیلم هایى 
که ساخته از رضا یزدانى دعوت کرده تا اجرایشان را بر عهده بگیرد 
و به گفته خود یزدانى این آغاز راه مطرح شــدن خواننده پرطرفدار 
این روزهاى موسیقى پاپ ایران بود. البته او اینکه خواندن در یک 
فیلم مى تواند به همه خوانندگان کمــک کند را قبول ندارد چرا 
که خوانندگان زیادى در فیلم هــا خوانده اند اما امروز فراموش 

شده اند. 
مرور کارنامه کارى یزدانى در تیتراژخوانى نشــان مى دهد 
هر چند شاید همه کارهایش موفق نبوده اند، اما تیتراژهاى 
موفقش یکى از هویت هاى اصلى این اســم اســت و از 
دلیل هاى اقبال طرفدارانش به ایــن خواننده. «حکم»، 
«رئیس»، «محاکمه در خیابــان» و «متروپل» از جمله 
فیلم هاى مســعود کیمیایى هســتند که یزدانى در آنها 
فعالیت داشته اســت. یزدانى بیشــترین تیتراژ را براى 
فیلم هاى سینمایى خوانده، از این رو به او خواننده سینما 
نیز مى گویند؛ تیتراژ فیلم هایى چون «کیفر»، «خودزنى»، 
«خط ویژه»، «چهره به چهــره»، «گام هاى معلق»، 

«طهران تهران» (بازیگر و خواننده)، «بوى گندم» (بازیگر 
و خواننده)، «شب هزار و یکم» و... همینطور او خواندن آهنگ 

تیتراژ مجموعه «مرگ تدریجى یک رؤیا» را بر عهده داشــت. او 
همچنین براى سریال «قلب یخى» هم چند آهنگ (از جمله تیتراژ سریال) 
خوانده است. رضا یزدانى در فیلم سینمایى «طهران تهران» به کارگردانى 

مشترك داریوش مهرجویى و مهدى کرم پور نقش آفرینى کرد و کار موسیقى 
آن فیلم هم بر عهده وى بوده اســت. او همچنین در فیلم سینمایى «اینجا 

تاریک نیست» به کارگردانى محمدرضا خاکى نیز ایفاى نقش کرده است.
کیومرث پوراحمد درباره انتخاب رضا یزدانى به عنوان خواننده موسیقى فیلم  
سینمایى «تیغ و ترمه» آخرین ســاخته خودش مى گوید: شیفتگى من به رضا 
یزدانى از صدایش شروع شد، صدایى خسته، صد گره و سرشار از احساس هاى 
گونه گون و متضاد... بعدتر که با خود رضا نزدیک و آشــنا شــدم خصلت هایى 
در او دیدم که این شــیفتگى را دوچندان کرد. صمیمیت، بى شــیله پیله بودن، 
خاکى بودن و بســیارى ویژگى هایى که انگار دوره اش ســرآمده از بس کمیاب 
که حتى نایاب شده است. اینک خرسندم که فرصتى پیش آمده تا صداى یگانه
 رضا یزدانى آبشــار احساسى باشــد که در صحنه هایى از آخرین فیلمم «تیغ و 

ترمه» جارى شود.

رولى االن تلویزیونى را مى بینمآگهى بازرگانى در تلویزیون بخشدن شبکه هاى ماهواره اى شدستاره اسکندرى با انتقاد از بى ت وى افزود: باید یک بار اینرسانه  براى مردم است مبلغملى که کارکرد فرا شهرىتلویزیون است. دلیل دوم هاز مسائل ضربه زننده به اینکخشکِ تئاترى نمى شود مخااسکندرى با تأکید براینکه با اخآن آرمان ها و اندیشه ها کجا
تا تو از اندیشه خالى شوىخیر؟ چون همه چیز دستتفکر در زندگى مردم جامعبازتعریف کنیم که آیا این
پناه ببرى. من تلویزیونى
و پایین هر تصویــرى،
پخش مى شود. پس کج
و اندیشه ها؟ ما در شهر
گوشه اش بیلبورده هر
ساعت و عطر و جواهر
گرفته تا حلوا شکرى
وظیفه تلویزیون چیس
نمى توانیم به مردم بگ
است چون در حال جا

هستیم.

بازیگر ســریال «گوهر کمال»
نامطلوب بودن آثار روى پرد
سینما ها گفت: سینماى امرو
دلخواه من نیست، زیرا آنچه
به آن اهمیت داده مى شــود
ا مفهوم و داستان آثار سینمایى
جهانگیر الماســى در همین ر
داد: امروزه کیفیت آثار اکران
آمده و سینما ها به شدت پایین
ا اتفاق تنها و تنها مى تواند بى
ساختار درست روایى و فیلمنامه

ارد. کسل نیستم. افسرده نیستم. به همه کارهایم مى رسم اما تنها کارى را که
ستراحت کنم.»

ا  گرفت

ااجاس ججک

هالوه که طرفداران کارهایش ع
ینما و تلویزیون را هم شاهد
ارگردانى کیومرث پوراحمد 
ن خلعتبرى آغاز شده است 

.
با خواندن در دو تئاتر آغاز کرد، 

نماگران تاریخ سینماى ایران 
ز از میایى که پیش
ساخته هایش را به
دن در فیلم هایى
را بر عهده بگیرد 
واننده پرطرفدار 
خواندن در یک 
چرا ول ندارد
وز فراموش 

ن مىدهد 
تراژهاى 
ـت و از 
حکم»، 
ز جمله 
در آنها 
براى 
سینما 
نى»،
ق»،

ازیگر 
ن آهنگ 

ده داشــت. او
 (از جمله تیتراژ سریال)

ن تهران» به کارگردانى 
فرینى کرد و کار موسیقى

 در فیلم سینمایى «اینجا 
یفاى نقش کرده است.

نوان خواننده موسیقى فیلم 
ى گوید: شیفتگى من به رضا

گره و سرشار از احساس هاى 
 آشــنا شــدم خصلت هایى 
میمیت، بى شــیله پیله بودن، 
 اش ســرآمده از بس کمیاب 
ى پیش آمده تا صداى یگانه
هایى از آخرین فیلمم «تیغ و

محیا حمزه

رضا یزدانى براى آخرین اثر پوراحمد هم  مى خواند
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سرمربى ســپاهان دیروز و در فاصله چند ســاعت بعد از 
اتفاقــات رخ داده در بــازى ایــن تیم برابر پرســپولیس

 صحبت هاى بسیار تندى علیه داور سرشناس ایران انجام 
داد. امیر قلعه نویى، سرمربى سپاهان در گفتگویى مدعى 
شد برد را از او و شــاگردانش ناعادالنه گرفتند و هیچکس 
هم نیست با داورى که نگاه قلدرمآبانه با فوتبال ایران دارد 

برخورد کند. بخش هایى از اظهارات او را بخوانید:
 تعجب مى کنم چــرا این رفتارها با امیــر قلعه نویى
 مى شود. با تیم کار ندارند و تنها به شخص امیر قلعه نویى 
کار دارند. شما دقت کنید  ببینید در بازى رفت سپاهان با 
ذوب آهن در فصل گذشــته چه بالیى ســر من و تیمم 
آوردند. بازى نساجى و سپاهان در این فصل را هم ببینید. 
من بازى هایى را مى گویم که آقاى فغانى سوت زده 
است. او با من مشکل دارد با شخص امیر قلعه نویى 

و من هم به او گفتم.
 به نظرم این آقا یک خودشیفتگى کاذب پیدا 
کرده و از باال به پایین به همه تیم هاى فوتبال، 
بازیکنــان و مربیان نگاه مى کنــد. خودش را 
قلدرخاِن فوتبال ایــران مى داند. هیچکس هم 
جرأت ندارد به او بگوید باالى چشمت ابرو است. 

 بازیکن خارجى تیم من در رختکــن با ناراحتى 
گالیه مى کند که داور در زمین مــدام به او توهین 
مى کند. خارجى هــا که دیگــر دروغ نمى گویند، 
مى گویند؟! مى گوید در زمیــن توهین مى کند و 
فحاشى. وقتى هم حرف مى زنى مى گوید اخراجت 
مى کنم! رفتى یک موفقیت خوب به دست آوردى؛ 
خب خدا پدرت را بیامرزد. بایــد بیایى و در ایران 
افتاده تر باشى نه اینکه بیایى قلدربازى در بیاورى.

 هیچکس جرأت نمى کند بیاید و این داور را آنالیز 
کند و با او برخوردى انجام بدهد. این خیلى براى من 
عالمت سئوال بزرگى اســت. چطور یک داور دیگر 
اشــتباه مى کند مثًال کوپال ناظمى را چهار هفته 
محروم مى کنید اما علیرضا فغانــى اصًال آنالیز 
نمى شــود که بخواهد محروم شود! به نظرم اگر 
آنالیز کنند این آقا باید تا آخر فصل محروم شود. با 
این اشتباهاتى که از او دیدیم تا االن هیچ داورى 
مثل او اشتباه نکرده است. از سپاهان – نساجى در 

جام حذفى بگیرید تا همین بازى هفته قبل میان نســاجى 
و ســپیدرود و یک بازى دیگــر که با وجود برد ســپاهان 
اما اشــتباهات داورى او فاحش بود. این نشــد فوتبال که 
هیچکس جرأت برخورد با اشتباهات داورى مثل علیرضا 

فغانى را نداشته باشد.
*ما روى تعویض داور مشکلى نداشتیم. هفته قبل هم داور 
را عوض کردند و در همان بازى هم تک به تک مان را اشتباه 
آفساید گرفتند. اشتباهات کم نبود. ولى رفتار قلدرمآبانه و 
نگاه از باال به پایین را قبول نداریــم. مثل این مى ماند که 
یک نفرى برود و افتخارى کسب کند و به کشور برگردد تا 
هر کارى دلش خواست انجام بدهد. چراغ قرمز را رد کند، 
هر تخلفى انجام بدهد و هیچکــس هم با او برخورد نکند. 
این نشد قانونمندى، آقاى فغانى همین هفته قبل مگر کم 
در قائمشــهر جنجال به راه انداخت! بالیى که فغانى هفته 
قبل بر سر دفاع ســپیدرود آورد این هفته بر سر کى روش 

ما در آورد. 
 هر چه بگنــدد نمکش مى زنند واى کــه بگندد نمک! 
بازیکــن آمده مــى گویــد داور در زمین به مــن توهین
مى کند. خب، من چه باید پاســخ بدهم. ایــن رفتارها که 
درســت نیســت انصافاً. قدیم ها مى گفتند درخت هر چه 
پربارتر شود افتاده تر نشان مى دهد اما االن برعکس شده! 
 من اصًال به داورى و دپارتمان کارى ندارم و به شخص 

علیرضا فغانــى کار دارم. داورى هاى مــا داورى هاى 
سالم و پاکى هستند و یقینًا آنالیز و بررسى هم 

مــى شــود. یقینًا ســپاهان 
بیشــترین لطمــه را از این 
اشــتباهات دیــده اما همه 
آنها اشــتباهات ســهوى 

است. من مى گویم رفتار این 
آقا قلدرمأبانه است! حرف مى زنى مى رود داخل شکمت و 

مى گوید اخراجت مى کنم. 
 آقاى فغانى! چگونه مى خواهى جواب 40 هزار طرفدار 

اصفهانى و صدها هزار نفر دیگر که پاى گیرنده ها بخاطر 

تصمیم اشتباه تو اشک ریختند را بدهى؟ اگر جلوى نساجى 
در جام حذفى ما حذف مى شــدیم چطورى مى خواستى با 
وجدان آسوده بخوابى! بخاطر اینکه با امیر قلعه نویى زاویه 
دارى. خب زاویه دارى جایى کــه تیم امیر قلعه نویى بازى 
دارد، قضاوت نکن. معرفت و مردانگى داشــته باش و بگو 
براى تیم هاى امیر قلعه نویى ســوت نمــى زنم چون با او 

زاویه دارم.
 فغانى از وقتى که برگشت بخاطر موفقیت در جام جهانى 
هر کارى دلش خواسته در لیگ برتر ایران انجام داد. آقا جمع 
کن این دکان و کاسبى را! هرکســى هستى براى خودت 
هستى، اینجا تو داورى و باید قانون را اجرا کنى نه اینکه هر 
کارى دلت خواست انجام بدهى. با بازیکن جوان، با مربى، 
با سرپرست و حاال هم با بازیکن خارجى درگیر مى شوى و 
دودش به چشم یک تیم شهرستانى و طرفدارانش مى رود.

 آقاى فغانى با ســوت هایى کــه زد فشــار را از زمین 
پرسپولیس به زمین ســپاهان منتقل کرد. این واقعیت را 
من که 40 سال است در مستطیل سبز حضور دارم متوجه 
مى شوم و شاید کسى دیگر متوجه نشود! من اصًال به پنالتى 
و .. کارى ندارم من به 20 تا 25 سوتى اشاره دارم که داور به 
اشتباه زد و باعث شد فشار از روى پرسپولیس روى دوش 

سپاهان بیافتد.

اینطور که به نظر مى رسد سبک بازى مهاجم سابق تیم 
ملى ایران دیگر براى اروپایى ها چندان جذاب نیســت. 
سرمربى ایتالیایى رضا قوچان نژاد در مصاحبه اخیر خود 
حرف هایى زده که نشــان مى دهد وى دیگر به مهاجم 
ایرانى تیمش اعتقادى ندارد و بدیــن ترتیب مى توان 
حدس زد که این بازیکن در تیم «آپوئل نیکوزیا» قبرس 
دیگر جایى نخواهد داشت. در این صورت ممکن است 
این مهاجم 31 ساله که شــنیده مى شود چند تیم لیگ 
برترى خواهان او هستند راهى ایران شود و براى اولین 
بار در دوران حرفه اى اش، بــازى در لیگ برتر ایران را 

تجربه کند.
حضور گوچى در لیگ برتر بى شــک یکى از داغ ترین 
بحث هاى این روزهاى محفل هاى فوتبالى اســت به 
خصوص که هرچه به آغاز فصل نقل و انتقاالت زمستانى 
نزدیک تر مى شویم این شــایعه بیش از گذشته رنگ 
واقعیت مى گیرد. در این باره از تیم هاى زیادى ســخن 
به میان آمده اســت؛ تیم هایى که اکثــراً جزو مدعیان 
قهرمانى هم هستند و مهم آنکه مسئوالن این باشگاه ها 
هیچکدام به طور قطعى موضوع پیوستن این مهاجم به 
تیم متبوعشان را تکذیب نکرده و همه چیز را به شروع 

بازار نقل و انتقاالت موکول کرده اند.
شنیده ها حاکى از آن است که باشــگاه هاى زیادى از 
شمال و جنوب کشور گرفته تا سرخابى هاى پایتخت نام 
کاپیتان اسبق تیم ملى را در لیست خرید زمستانى خود 
قرار داده اند و طى چند روز گذشــته اخبار ضد و نقیض 
فراوانى درباره پیوستن این بازیکن به یکى از این تیم ها 

در رسانه ها بازتاب یافته است. 
شــماره 16 تیم ملى ایران در جام جهانى روسیه که در 
ابتداى فصل هم اخبار زیادى درباره حضورش در لیگ 
برتر شنیده مى شد ناگهان سر از قبرس درآورد اما روزهاى 
خوبى را در تیم آپوئل سپرى نکرد به گونه اى که در ده 
بازى که براى این تیم در لیگ یک این کشور انجام داده 

فقط یکبار موفق به گلزنى شده است. همین موضوع هم 
باعث شد که دوباره بحث حضور او در ایران مطرح شود و 
یک شنبه شب نیز و پس از اینکه قوچان نژاد براى دومین 
بار، بازى هم تیمى هایش را تا آخر از روى نیمکت تماشا 
کرد و ســبک بازى او که به اعتقاد «پائولو ترامزانى»، 
سرمربى این تیم «به طور معمول در یک محیط مربعى 
حرکت مى کند و منتظر ایجاد فرصتى از ســوى دیگر 
همبازیانش مى ماند!» هم مورد انتقاد این مربى ایتالیایى 
قرار گرفت، گمانه زنى ها در مورد جدایى وى از این تیم 
و پیوستنش به یکى از باشگاه هاى لیگ برترى بیش از 

پیش شدت گرفت.
«قطبى خواهــان جذب قوچان نژاد شــد»؛ این اولین 
خبرى بود که در این باره منتشر شد، آن هم هفته گذشته 
و پس از اینکه افشین قطبى روى نیمکت مربیگرى فوالد 
خوزستان نشست. گویا سرمربى جدید فوالدى ها هنوز 
پایش را به این باشگاه نگذاشته به فکر تقویت خط حمله 
تیمش افتاده بود و بهترین گزینــه هم از نظر او مهاجم 

ایرانى تیم آپوئل قبرس بوده است. 
استقالل، تراکتور و پرسپولیس دیگر تیم هایى هستند 
که در این مدت رســانه ها بارها درباره تمایلشان براى 
جذب ستاره ســابق تیم ملى نوشــته اند و هنگامى که 
خبرنگاران صحت و سقم این موضوع را از مسئوالن این 
 باشگاه هاى مدعى قهرمانى جویا شده اند پاسخ روشنى 

دریافت نکرده اند.
مى گویند خانواده قوچان نژاد و خود او همگى پرسپولیسى 
هستند؛ پس احتمال اینکه این بازیکن لباس آبى را به تن 
کند بسیار کم است. ضمن اینکه خط حمله استقاللى ها 
هم این روزها خیلى عالى ظاهر شده است و در بازى اخیر 
توانسته پنج گل به ثمر برساند و اصًال مشخص نیست که 

شفر بخواهد به ترکیب تیمش در این پست دست بزند.
پرسپولیس اما به گفته برانکو براى نیم فصل دوم حتمًا 
به یک مهاجم جدید نیاز خواهد داشــت. این سرمربى 
کروات به مهدى طارمى، مهاجم سابقش عالقه دارد و 

طى چند روز گذشته حرف بازگشت او به تیم سابقش هم 
به میان آمده بود تا اینکه رئیس هیئت مدیره این باشگاه 
اعالم کرد «طارمى حق بازگشت ندارد» و به نوعى آب 

پاکى را روى دست سرمربى و ستاره سابق سرخ ها 
ریخت. حاال و با این اوصاف مى توان گفت 

زمینه حضور مهاجم ســابق تیم ملى 
در جمع قرمزپوشان فراهم شده 

است و شاید در صورت 
تفاهم  بــه 

رضا  رســیدن 
قوچان نــژاد و باشــگاه 
پرســپولیس، نیم فصــل دوم رقابت هاى 
لیگ برتر با حضور این لژیونر در خط حمله ســرخ ها 

جذاب تر از قبل شود.
البته نباید فراموش کرد که گفته مى شود تراکتورى ها هم 

به دنبال جذب سومین کاپیتان تیم ملى هستند. 
با توجه به حضور زنوزى در رأس این باشگاه، 

هیچ بعید نیســت که در صورت اعالم نیاز 
مربى این تیم تبریزى بــه قوچان نژاد، 

مدیرعامل متمول تراکتورسازى دست 
به جیب شــود و همچون اشکان 

دژآگه و مســعود شــجاعى، 

گوچى را هم بــه تبریز 
ببرد. آنچه این احتمال را 
به واقعیت نزدیک تر مى کند هم این اســت که ایجنت 
این سه بازیکن نیز یک نفر است و چه بسا تصمیم بگیرد 
نسخه اى همانند دژآگه و شــجاعى، براى قوچان نژاد 

هم بپیچد.

 

اولین پس لرزه جدى جنجال در دیدار سپاهان –  پرسپولیس

قلعه نویى: این آقا شده قلدرخان فوتبال ایران

طغیان ژنرال علــیه فغانى

 سرمربى تیم ملى فوتبال ایران پیش از دیدار فینال کوپالیبرتادورس با مدیران فدراسیون 
فوتبال کلمبیا دیدار کرد.

به گزارش سایت کلمبیایى «کاراکول تى وى»، براساس اطالعاتى که خولیو بوالنوس 
مشاور رسانه اى فدراسیون فوتبال کلمبیا داده است، مدیران این فدراسیون با کارلوس 

کى روش جلسه داشته اند.
جلســه روز شــنبه و پیش از فینــال کوپالیبرتــادورس برگزار شــده تــا دو طرف
 درباره آینده تبادل نظر کنند و شاید طى ماه هاى اخیر جیمز رودریگوئز، شاگرد کى روش 

شود.
کى روش که در کارنامه خود دســتیارى فرگوسن و سرمربیگرى رئال مادرید را دارد، با 

تیم ملى ایران در دو جام جهانى 2014 و 2018 حاضر بوده است.

امکان خروج بیرانوند از پرسپولیس پس از درخشــش احتمالى در جام ملت ها بسیار زیاد است و او با 
ماندن در نیم فصل اول نیز وفادارى خود را به سرخپوشان نشان داد.

حاال یک منبع آگاه در باشــگاه پرســپولیس در ایــن باره مى گویــد برانکو فکر رفتــن دروازه بان 
ملى پوشــش را نیز کرده اســت، او دو گزینه مد نظر دارد که به نظر مى رســد هر دو گزینه خواهان 
پیوســتن به پرسپولیس باشــند، نخست رشــید مظاهرى اســت که هفته گذشــته پس از نمایش 
خوب در اســتادیوم آزادى به نوعى در مصاحبه اش چراغ ســبز به سرخپوشــان پایتخت نشان داده 
و گزینه دوم دخســوس اســت که قبل از بیرانوند هم گزینه پروفســور براى آمدن به پرســپولیس

 بوده است. 
دخسوس دروازه بان تیم ماشین سازى هم به احتمال زیاد در فصل نقل و انتقاالت زمستانى از این تیم 

جدا مى شود چرا که مبلغ قرارداد این دروازه بان باالست و پرداخت این مبلغ در توان باشگاه نیست. 

کى   روش به نیمکت تیم ملى کلمبیا 
نزدیک شد

جانشین قطعى بیرانوند
 در پرسپولیس مشخص شد

زش

مدیران فدراسیون 

ه خولیو بوالنوس 
سیون با کارلوس 

ـده تــا دو طرف
، شاگرد کى روش 

ل مادرید را دارد، با 

 کلمبیا 
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امکان خروج بیرانوند از پر
ماندن در نیم فصل اول نیز
حاال یک منبع آگاه در باش
ملى پوشــش را نیز کرده
پیوســتن به پرسپولیسب
خوب در اســتادیوم آزادى
و گزینه دوم دخســوسا

 بوده است. 
دخسوس دروازه بان تیم م
جدا مى شود چرا که مبلغ ق

ورزشورزش

بمب نقل و انتقاالت زمستانى در کدام تیم منفجر مى شود

قوچان نژاد در یک قدمى لیگ برتر
ممرضیه غفاریان
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طى چند روز گذشته حرف بازگشت او به تیم سابقش هم 
به میان آمده بود تا اینکه رئیس هیئت مدیره این باشگاه 
اعالم کرد «طارمى حق بازگشت ندارد» و به نوعى آب 

ا ها پاکى را روى دست سرمربى و ستاره سابق سرخ
ریخت. حاال و با این اوصاف مى توان گفت 

زمینه حضور مهاجم ســابق تیم ملى 
قرمزپوشان فراهم شده  جمع در

است و شاید در صورت
تفاهم  بــه 

رضا رســیدن 
قوچان نــژاد و باشــگاه 
پرســپولیس، نیم فصــل دوم رقابت هاى 
لیگ برتر با حضور این لژیونر در خط حمله ســرخ ها 

جذاب تر از قبل شود.
هالبته نباید فراموش کرد که گفته مى شود تراکتورى ها هم 

به دنبال جذب سومین کاپیتان تیم ملى هستند. 
باشگاه،  رأساین با توجه به حضور زنوزى در

هیچ بعید نیســت که در صورت اعالم نیاز 
مربى این تیم تبریزى بــه قوچان نژاد، 

مدیرعامل متمولتراکتورسازىدست
به جیب شــود و همچون اشکان

،عى، دژآگه و مســعود شــجا

گوچى را هم بــه تبریز 
ببرد. آنچه این احتمال را 
به واقعیت نزدیک تر مى کند هم این اســت که ایجنت 
این سه بازیکن نیز یک نفر است و چه بسا تصمیم بگیرد 
نسخه اى همانند دژآگه و شــجاعى، براى قوچان نژاد 

هم بپیچد.

مى شود

گ برتر
تساوى در مسابقه موسوم به ال کالسیکوى فوتبال ایران میان سپاهان و 
پرسپولیس تب تعیین قهرمانى نیم فصل لیگ هجدهم را همچنان داغ نگه 
داشت و حاال همه در انتظار سه بازى پایانى سپاهان، پدیده و پرسپولیس 
در نیم فصل اول هستند تا صدرنشین این رقابت ها در پایان هفته پانزدهم 

لیگ برتر مشخص شود.
در جدول رده بندى لیگ برتر در حال حاضر سپاهان و پدیده 30 امتیازى 
هستند و به لطف تفاضل گل بهتر شــاگردان امیر قلعه نویى در صدر قرار 
گرفتند و پرسپولیس با 28 امتیاز در جایگاه سوم قرار گرفته است. با توجه 
به اینکه فقط یک مســابقه تا پایان نیم فصل باقى مانده تیم هاى دیگر 
شانســى براى کســب عنوان قهرمان نیم فصل ندارند و جنگ اصلى در 
بازى هاى پنج شــنبه، جمعه و شــنبه پیش رو میان ســه تیم باالنشین

 خواهد بود.
در این بازى ها، پدیده دیدار معوقه اش با اســتقالل را روز پنج شــنبه در 
ورزشــگاه آزادى انجام خواهد داد، پرســپولیس در خانه با پارس جنوبى 
جم دیدار مى کند و ســپاهان در اهواز میهمان اســتقالل خوزســتان

 است. 
در بین سه تیم باالنشین روى کاغذ سپاهان براى برترى مقابل استقالل 
خوزســتان و قهرمانى در نیم فصل شــانس بیشــترى دارد، اما پدیده 
و پرســپولیس نیز بدون تردید از 3 امتیــاز دیدارهاى آینــده به راحتى

 نمى گذرند.

جنگ  در آخر هفته جذاب
 لیگ برتر
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تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششــدانگ یک درب باغ ساده مزروعى پالك شــماره 2222 واقع در 
علویجه یک اصلى بخش 15 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام محمد على زمانى 
علویجه فرزند حســین در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل 
نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید 
حدود ملک مرقوم در روز چهارشــنبه مورخ 97/10/19 ساعت 9 صبح در محل شروع وبه 
عمل خواهد آمد و در صورت مصادف با تعطیلى عملیــات تحدید حدود روز بعد انجام مى 
پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین و مجاورین اخطار مى گرددکه در روز و ساعت 
مقرر در محل حضور یابند.اعتراضــات مالکین یا مجاورین مطابق مــاده 20قانون ثبت 
ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاســى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار: 
97/09/20- 300130/م الف، ابوالفضل ریحانى- کفیل اداره ثبت اسناد و امالك بخش 

مهردشت/9/143
 حصر وراثت

آقاى / خانم رحمان کیانى فالورجانى  بشناسنامه شماره  855  به شرح دادخواست کالسه 
97/17400  از این دادگاه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین اشعار داشته که 
شادروان کریم آقا کیانى فالورجانى بشناسنامه شــماره  1215 در تاریخ 12/ 1378/03  
درگذشته و ورثه وى درهنگام درگذشــت عبارتند از : 1- رحمان کیانى فالورجانى شماره 
شناسنامه 855 نسبت فرزند  2- رحیم کیانى شماره شناسنامه 65 نسبت فرزند  3- نصرت 
فاضلى فالورجانى شماره شناسنامه 31 نسبت همسر  ، پس از تشریفات قانونى درخواست 
مزبور را یکمرتبه آگهى مى نماید تا هرکسى هر اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد 
او باشد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد در غیر اینصورت گواهى 
حصر وراثت صادر خواهد شد م الف 309612  دبیرخانه شــوراى حل اختالف شعبه اول 

فالورجان /9/271 
حصر وراثت

آقاى / خانم قاسمعلى شیخى قهدریجانى  بشناسنامه شــماره  111  به شرح دادخواست 
کالسه 97/1748  از این دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین اشعار داشته 
که شادروان سعید شــیخى قهدریجانى بشناسنامه شــماره  49 در تاریخ 02/ 1395/10  
درگذشته و ورثه وى درهنگام درگذشت عبارتند از : 1- قاسمعلى شیخى قهدریجانى شماره 
شناسنامه 111 نســبت پدر  2- فاطمه حمزه زاده قهدریجانى شماره شناسنامه 46 نسبت 
مادر 3- على شیخى قهدریجانى شماره شناسنامه 1100621881 نسبت فرزند 4- پروین 
حاج باقریان اصفهانى شماره شناســنامه 636 نسبت همســر ، پس از تشریفات قانونى 
درخواست مزبور را یکمرتبه آگهى مى نماید تا هرکسى هر اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از 
متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد در غیر اینصورت 
گواهى حصر وراثت صادر خواهد شد م الف 310852  دبیرخانه شوراى حل اختالف شعبه 

اول فالورجان /9/272 
ابالغ وقت دادرسى

خواهان احمد رضا صالحى دادخواستى به خواسته الزام خوانده مبنى بر انتقال سند رسمى به 
طرفیت خوانده 1.نوروز على کریمى 2.نیما قائدى به شوراى حل اختالف شعبه 8 شهرستان 
نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 1155/97 ثبت گردیده و وقت دادرسى 
به تاریخ 97/11/1 ساعت 3:15 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى 
آدرس و نشانى معینى نمى باشــد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 
قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى 
مى شــود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا 
مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى 
تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته ابالغ رسیدگى 
نموده و تصمیم شایســته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط 
یک نوبت درج خواهد شد. 311050/م الف شعبه 8 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد 

9/278/
حصر وراثت

آقاى / خانم رضا موید زفره  بشناسنامه شماره  11  به شرح دادخواست کالسه 97/1745  از 
این دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین اشعار داشته که شادروان اصغر موید 
زفره بشناسنامه شماره  13 در تاریخ 10/ 1397/08  درگذشته و ورثه وى درهنگام درگذشت 
عبارتند از : 1- رسول موید زفره شماره شناسنامه 315 نسبت فرزند  2- محسن موید زفره 
شماره شناسنامه 504 نســبت فرزند 3- رضا موید زفره شماره شناسنامه 11 نسبت فرزند  
4- فرزانه موید زفره شماره شناسنامه 22963 نســبت فرزند  5- مهرى موید زفره شماره 
شناسنامه 33 نسبت همسر ، پس از تشریفات قانونى درخواست مزبور را یکمرتبه آگهى مى 
نماید تا هرکســى هر اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى 
ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد در غیر اینصورت گواهى حصر وراثت صادر خواهد شد م 

الف 309618  دبیرخانه شوراى حل اختالف شعبه اول فالورجان/ 9/273 
فقدان سند مالکیت 

شــماره: 139785602030005244چون غالمعلى خدادادى کریمونــد فرزند على یار 
باستناد دو برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شــهود رسما گواهى شده مدعى شده 

که ســند مالکیت دو دانگ مشاع از ششــدانگ پالك شــماره  87/8536 واقع در قطعه 
یزدانشهر نجف آباد بخش 12 ثبت اصفهان که درصفحه دفتر امالك الکترونیکى شماره 
139520302030001176 بنام نامبرده ثبت و سند صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگرى 
هم انجام نشده است. نحوه گم شــدن یا ازبین رفتن: به علت جابجایى مفقود شده است. 
چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 
120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه 
در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار 
این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت 
و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر 
ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند 
مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 1397/09/20 304882/م 

الف- حسین زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد/ 9/274
 فقدان سند مالکیت 

شماره: 139785602030005244 چون غالمعلى خدادادى کریموند فرزند على یار باستناد 
دو برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رســما گواهى شده مدعى شده که سند 
مالکیت ششدانگ پالك شــماره  87/6468 واقع در قطعه یزدانشهر نجف آباد بخش 12 
ثبت اصفهان که درصفحه دفتر امالك الکترونیکى شــماره 139520302030006368 
بنام نامبرده ثبت و سند صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه 
گم شدن یا ازبین رفتن: به علت جابجایى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى 
ســند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت 
مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) 
نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به 
این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم 
نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر 
و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 1397/09/20 304881/م الف- حسین زمانى 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد /9/275
 اخطار اجرایى

به موجب راى شــماره 553 تاریخ 96/06/25 حوزه هفتم شوراى حل اختالف شهرستان 
نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه امیر بابا نام پدر :محرم به نشانى تهران- 
قصرالدشت- سوپرمارکت قصرالدشت کد پستى:3455179389 محکوم است به پرداخت 
مبلغ بیست میلیون ریال بابت اصل خواســته و مبلغ یک میلیون و بیست هزار ریال بابت 
هزینه هاى دادرسى و خسارت تاخیردرتادیه از تاریخ سررسید چک 95/09/20 لغایت اجراى 
حکم طبق شــاخص بانک مرکزى قیمتها درحق خواهان و پرداخت نیم عشرحق االجرا.
محکوم له:حسن یزدانى کهریزسنگى نام پدر:عباس به نشانى: کهریزسنگ خ ولیعصر- خ 
ولیعصر-خ 12-بن بست دلشاد، ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم 
علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا 
ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم 
به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم 

نماید. 293085/م الف-شعبه هفتم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد /9/276
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان حسین یزدانى دادخواستى به خواسته مطالبه به طرفیت خوانده راضیه گوروئى به 
شوراى حل اختالف شعبه گلدشت شهرســتان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به 
شماره 649/97 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 97/11/1 ساعت 04:30عصر تعیین 
گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشــانى معینى نمى باشــد به 
تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار 
در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که 
با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شــورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرســى تعیین شده حضور یابد بدیهى است 
درصورت عدم حضور شورا به خواسته ابالغ رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد 
نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 310940/م 

الف شعبه گلدشت حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد /9/277
 حصروراثت 

ام لیال عالمى داراى شناسنامه شماره 2 به شــرح دادخواست به کالسه 1237/97 از این 
دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فاطمه حسینى 
بشناسنامه 29693 در تاریخ 93/11/1 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. علیرضا على بابائى کد ملى 1160401365 ، 2. مبینا 
على بابائى کد ملى 1160420981 (فرزندان متوفى)، 3. على على بابائى ش ش 3 (همسر 
متوفى)، 4. امه لیال عالمى ش ش 2 (مادر متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى 
ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا 
هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه 

به شــورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 311383/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى 
دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد /9/279

ابالغ رأى
 آگهى راى شورا - شــماره پرونده : 97 / 326 ش 2 ح  شــماره دادنامه 570- 97/8/29 
درخصوص دعوى  آقاى محمدعلى تیمورى فرزند على اکبر به نشــانى شاهین شهر خانه 
کارگر خ آبان پ 34به طرفیت آقاى رضاخراجى فرزندقربانعلى به نشانى مجهول المکان 
به خواسته مطالبه مبلغ 173/189/841ریال به استناد فاکتورفروش ازتاریخ 96/6/20به 
انضمام کلیه خسارات قانونى وهزینه رسیدگى شــوراباتوجه به محتویات پرونده وخواسته 
خواهان وپاسخ استعالم ازکمیته امدادشاهین شــهر واینکه خوانده باابالغ اخطار واطالع 
ازجریان رسیدگى درشوراحاضرنگردیده ونســبت به دعوى مطروحه و مستندات ابرازى 
خواهان هیچ گونه ایرادوتکذیبى به عمل نیاورده اســت باتوجه به نظریه مشورتى اعضاء 
شورا به شرح صورتجلسه مورخ 97/7/30وبااحرازاشتغال ذمه خوانده واستصحاب بقاى دین 
وبااستنادبه مواد 198- 519- 522ازقانون آیین دادرسى مدنى حکم به محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ 173/189/841ریال بابت اصل خواسته وخسارت تاخیروتادیه آن ازتاریخ 
تقدیم دادخواست 97/6/17لغایت اجراى حکم وپرداخت مبلغ 3/664/800ریال بابت هزینه 
دادرسى درحق خواهان صادرواعالم مى نماید راى صادره غیابى وظرف مدت بیست روز 
پس ازابالغ قابل واخواهى درهمین شورا وسپس ظرف همان مهلت قابل تجدیدنظرخواهى 
دردادگاه هاى عمومى حقوقى شاهین شهر مى باشد – م الف 309154  سیدمجیدعقیلى 

- قاضى شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر /9/280 
مزایده مال غیر منقول نوبت اول 

در پرونده  970910 اجراى احکام دادگســترى شاهین شــهر طبق تقاضاى خانم حمیده 
غالمى فرزندمحمد به طرفیت ســعیدگل شــیرازى فرزندجواد دستورفروش ملک مشاع 
پالك ثبتى 10980فرعى از409اصلى واقع دربخش 16ثبت اصفهان باحفظ حقوق مرتهن 
وتوقیف مقدم پالك صادره شده است که حسب استعالم واصله ازاداره ثبت اسناد وامالك 
به شــماره 139705802035000617مورخ 97/3/31ملک توقیف شــده واعالم شده  
هرکدام ازطرفین فوق سه دانگ ازشش دانگ پالك رامالک هستندوپالك طى سندرهنى 
به شــماره 79118مورخ 94/4/2دفترخانه 129اصفهان به نفع بانک مسکن دررهن مى 
باشد که طبق نامه 563/2425مورخ 97/5/2بانک مبلغ مطالبات خودراتاتاریخ صدورنامه 
250/082/883ریال وموافقت خودرا بامزایده اعالم داشته وملک طبق نامه 950164اجراى 
احکام شعبه 1خانواده اصفهان به نفع خانم حمیده غالمى توقیف شده است وضمنا عرصه 
پالك درمالکیت دولت جمهورى اســالمى ایران به نمایندگى سازمان ملیزمین ومسکن 
بوده که اداره کل راه وشهرسازى شاهین شــهر طى نامه 784/97مورخ 97/5/17مراتب 
رااعالم داشته وطبق نظریه کارشناسى دادگســترى ملک محل موردنظر واقع درشاهین 
شهر – ســایت پردیس – مســکن مهر – خیابان بهمن – فرعى 6جنوبى بلوك شماره 
413واحد21بازدیدبه عمل آورده وگزارش کارشناســى به شرح زیرتنظیم وبه دادگاه ارائه 
مى گردد .مالکیت محل : محل داراى پالك ثبتى 10980ازپالك 409اصلى واقع دربخش 
16ثبت اصفهان بوده وطبق سند مالکیت یک برگى به شماره سریال 846260ب 94سه 
دانگ مشاع ازشــش دانگ اعیان به نام خانم حمیده غالمى فشــارکى فرزندمحمدبوده 
وطبق نتیجه استعالم ازســازمان ثبت اسنادوامالك شاهین شــهرمورخ 97/3/31آقاى 
سعید گل شیرازى خودمالک مابقى سه دانگ مشاع ازشش دانگ اعیان موردثبت شماره 
193353درصفحه 461دفتر857دفاتر بخش 16شــاهین شهر داراى سندمالکیت اصلى 
به شماره چاپى 566122سرى ه سال 91مى باشد درخصوص پرداخت قسط بهاى اعیان 
مسکن مهرموصوفه طبق استعالم اخذشده ازبانک مســکن درتاریخ 97/5/2مبلغ بدهى 
نامبرده تاتاریخ 97330بابانک مســکن مبلغ 350/083/883ریال مى باشد .مشخصات 
ملک موردنظر به صورت یک واحدآپارتمان مسکونى واقع درطبقه دوم مجتمع مسکونى 
مســکن مهر وبه مســاحت 81/9مترمربع که 2/98مترمربع آن بالکن اســت به انضمام 
پارکینگ به مســاحت 11/5مترمربع واقع درطبقه همکف مى باشد. قدمت بناى موجود 
حدود5سال وداراى انشعابات آب ، گاز ، برق وتلفن مى باشد .مجتمع مسکونى داراى درب 
نرده اى ورودى فلزى به حیاطوپارکینگ همکف وداراى نماى آجر ســه سانتى پالك مى 
باشد .واحد مسکونى موردبازدید داراى یک     باکف سرامیک ودواتاق خواب باکف موزاییک 
وپوشش دیوارها ازگچ ورنگ مى باشد .آشپزخانه باپوشش کف      وسرامیک وداراى کابینت 
mdf واین است .سرویس بهداشتى وحمام باپوشــش کف وبدنه ازسرامیک  درب هاى 
داخلى چوبى وپنجره ها دوجداره وسیستم گرمایش  پکیج وسیستم سرمایش کولرآبى مى 
باشد وششدانگ پالك به میزان 945/000/000 ریال ارزیابى شده است ونظریه ارزیابى 
مصون ازایراد واعتراض موجه بوده ووضعیت ملک دراجراى ماده 111قانون اجراى احکام 
مدنى بررسى شده که طبق گزارش مورخ 97/3/10ماموراعزامى به محل ملک درتصرف 
محکوم علیه مى باشد وملک موقت به ایشــان تحویل شده وایناجراقصددارد شش دانگ 
پالك ثبتى فوق رادر روزسه شــنبه مورخ 97/10/4ساعت 8الى 8:30صبح دردادگسترى 
شاهین شهرطبقه همکف واحد اجراى احکام کیفرى دادسراى شاهین شهر 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 باشــند تا عند اللزوم به حساب سپرده 2171290277002 

نزدبانک ملى شاهین شــهر 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 . کسانى 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 پیشنهادى را به دایره 
اجراى احکام مدنى تحویل ، تا در مزایده شرکت داده شوند . 301962 /م الف دادورز اجراى 

احکام حقوقى  دادگسترى شاهین شهر /9/281 
ابالغ اخطاریه

آقاى حمیدباقرى  دادخواستى مبنى بر مطالبه به طرفیت  حسین حکیمى  به این شورا تقدیم 
نموده و به کالسه 97 / 500 ش 11 ح ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 30 / 10 / 97 ساعت 9  
صبح 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 طبق مقررات حکم غیابى صادر خواهد شد 
. 301671 /م الف مسئول دفتر شعبه 11 حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر  /9/282 
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
برابر رأى شــماره 139760302007002285 هیأت دوم موضــوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت 
ملک فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى خانم عزت آقائى قهدریجانى فرزند 
ابراهیم بشماره شناسنامه 1082 در یک باب کارگاه آهن آالت به مساحت 656,20 مترمربع 
پالك 19 فرعى از 396 اصلى واقع در فران که  متقاضى خود مالک رســمى است محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود 
و در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید , ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض , دادخواست خود را به مراجع 
قضایى تقدیم نمایند . بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/09/05 تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1397/09/20 م الف: 299714  اکبر پورمقدم رئیس ثبت اسناد و امالك 

فالورجان/ 9/108 
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
برابر رأى شــماره 139760302007002286 هیأت دوم موضــوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت 
ملک فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى خانم عزت آقائى قهدریجانى فرزند 
ابراهیم بشماره شناسنامه 1082 در یک باب خانه به مساحت 366,93 متر مربع پالك 386 
اصلى واقع در قهدریجان خریدارى از مالک رســمى آقاى مراد شفیعى قهدریجانى فرزند 
محمدتقى محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهى مى شود و در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى 
داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید , ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض , دادخواست خود را 
به مراجع قضایى تقدیم نمایند . بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/09/05 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/09/20 م الف: 297924  اکبر پورمقدم رئیس ثبت اسناد و 

امالك فالورجان /9/110 
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
شماره: 139721702023019877- 97/8/30 برابر آراء صادره هیأت/ هیأت هاى موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد 
ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. 
لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضیان اعتراضى داشــته باشند. مى توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 

ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شماره 139760302023000621 مورخ 97/07/29 آقاى رسول هاشم 
زاده به شماره شناســنامه 57820 کدملى 1281676497 صادره از اصفهان فرزند هاشم 
نسبت به  ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 38/24 مترمربع مفروزى از پالك شماره 
1215- اصلى واقع در بخش 3 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت رسمى مشاعى اولیه محرز 
گردیده است. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1397/9/5 تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1397/9/20 م الف: 297961 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى 

اصفهان /9/116

مرمت سقف ایوان چهلستون
سقف ایوان چهلستون با داغ بردارى بخشى از سقف و 

حفاظت و مرمت تزیینات، یکدست و زیبا شد.
مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى 
اســتان اصفهان گفت: بخش هایى از سقف ایوان کاخ 
چهلستون در ضلع جنوبى که سال هاى قبل از رطوبت 
باران دچار لکه شــده بود و تزیینات گره چینى سقف و 
آرایه هاى رنگى آن پوشــانده شــده بود، داغ بردارى و 
مرمت شد. فریدون اللهیارى افزود: اقدامات حفاظتى و 
مرمتى روى سقف ایوان چهلســتون شامل پاکسازى، 
تثبیت و استحکام بخشى الیه هاى رنگ، الیه چینى و 
طالچسبان و پاکسازى الحاقات رنگى غیراصولى، پوسته 

چسبانى رنگ و ورقه هاى طالست. 

اصفهان 2 درجه گرم تر مى شود
کارشناس مســئول پیش بینى هواى استان اصفهان 
گفت: اصفهان 2 درجه گرم تر مى شــود. فاطمه زهرا 
سیدان اظهارکرد: نقشه هاى هواشناسى بیانگر استقرار 
جو پایدار روى آسمان استان اســت  که بر این اساس، 
در اکثر نقاط آســمان صاف تا قســمتى ابرى و گاهى 
وزش باد پیش بینى مى شــود. وى  با بیان اینکه از روز 
سه شنبه(امروز) تا پایان هفته با توجه به پایدارى جوى  
و ســکون نســبى هوا در مناطق صنعتى و پر جمعیت 
استان از جمله کالنشهر اصفهان، روند افزایش غلظت 
آالینده ها پیش بینى مى شود، افزود: بر این اساس براى 
روزهاى چهارشنبه و پنجشــنبه کاهش کیفیت هوا در 

مرکز استان  پیش بینى مى شود.

کارشــناس مــدارس آمــوزش از راه دور اداره کل 
آموزش و پرورش اســتان اصفهان گفت: 73 مدرســه 
و 12 هــزار و 374 نفر دانش آموز در ســطح اســتان 
اصفهــان در مــدارس آمــوزش از راه دور تحصیــل 

مى کنند.
مسعود مفیدى با اشاره به شکلگیرى مراکز آموزش از راه 
دور در کشور، اظهار کرد: ششم آذرماه 1375 شورایعالى 
انقالب فرهنگى شکلگیرى آموزش از راه دور را مصوب 
کرد و در نهایت التزام به اجراى آن از سال 1383 اتفاق 
افتاد و مراکز آموزش از راه دور تأســیس و پس از آن به 

مدرسه تبدیل شدند.

وى درباره رونــد آمــوزش در این مــدارس تصریح 
کــرد: در واقــع آمــوزش از راه دور بــا اولویــت 
پذیــرش بازمانــدگان از تحصیــل راه اندازى شــده

است. 
مفیدى با بیــان اینکه تقریبــًا با آغاز بــه کار مدارس

 آموزش از راه دور در ســال 1383، ســاالنه در حدود   
240  هــزار نفــر از خدمات ایــن مدارس اســتفاده 
کردنــد، افزود: اکنــون 1703 مدرســه آمــوزش از 
راه دور فعــال در کشــور و در حــدود  186  هــزار 
دانــش  آموز مشــغول به تحصیــل در ایــن مدارس 

هستند.

عضو کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلس شــوراى 
اســالمى گفت: شــاید دولت به دلیل بودجه  ناکافى و یا 
اینکه اعتبار کافى وجود ندارد و یا به هر دلیل دیگر، هنوز 
طرح نظام رتبه بندى معلمان را در صحن دولت تصویب 

نکرده  است.
محمد جواد ابطحى اظهارکرد: الیحه رتبه بندى معلمان 
باید توسط دولت به مجلس ارائه شود، چراکه اگر این طرح 
توسط مجلس ارائه مى شد، داراى بار مالى بود و طبق اصل 

75، شوراى نگهبان آن  را ابطال مى کرد.
نماینده مردم خمینى شهر در مجلس ادامه  داد: این الیحه 
در کمیسیون اجتماعى دولت تصویب شده و باید در صحن 

دولت ارائه شود تا به صورت یک مصوبه مطرح و سپس در 
قالب یک الیحه به مجلس ارائه شود. این عضو کمیسیون 
آموزش و تحقیقات مجلس گفت: شاید دولت به دلیل بودجه  
ناکافى و یا اینکه اعتبار کافى ندارد و یا به هر دلیل دیگر هنوز 
طرح نظام رتبه بندى معلمان را تصویب نکرده  است، اگرچه 
الهیارترکمن، معاون پشتیبانى مالى آموزش و پرورش این 
خبر را اعالم کرده که در حدود چهار هزار میلیارد تومان براى 
این طرح در نظر گرفته شده  است. وى تصریح کرد: برآورد 
ما این است در صورت تصویب این طرح و کلیه  بندهایش، 
حداقل 11 هزار میلیارد تومان بودجه نیاز اســت اما در هر 

صورت دولت هیچ واکنشى نداشته است. 

73 مدرسه آموزش از راه دور 
در استان فعال است

11 هزار میلیارد تومان 
هزینه طرح رتبه بندى معلمان

خبر

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان از رشد 
420 درصدى سرمایه گذارى بخش خصوصى در اجراى 
تأسیسات فاضالب شهرى این استان خبر داد و افزود: از 
سال 92 تا 97 میزان سرمایه گذارى این بخش به بیش از 

11 هزار و 642 میلیارد ریال رسیده  است.
هاشــم امینى با بیان اینکه از ســال 87 تــا 92 حجم 
ســرمایه گذارى بخش خصوصى  در اجراى تأسیســات 
فاضالب شــهرى  274 میلیارد ریال بوده اســت، اظهار 
کرد: این رقم  از سال 92 تا 97 به بیش از 11 هزار و 642 
میلیارد ریال رسیده که بیانگر رشد 420 درصدى در این 

زمینه است.
وى به انواع روش هاى سرمایه گذارى بخش خصوصى 
در تأسیسات فاضالب شهرى  اشــاره و تصریح کرد: در 
پنج ســال اخیر بخش خصوصى به روش هاى مختلف 
از جمله  بیع متقابل به مبلغ پنج هزار و 784 میلیارد ریال، 
فاینانس جارى به مبلغ  هزار و 228 میلیارد ریال، فاینانس 
خارجى چهار هزار و 600 میلیارد ریال،BOT  (ســاخت، 
بهره بردارى و انتقال) به مبلغ 30 میلیارد ریال در اجراى 
تأسیسات فاضالب شهرى استان اصفهان سرمایه گذارى 

کرده است.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان در 

تشــریح جزئیات اجراى شــبکه فاضالب در شهرهاى 
مختلف استان به روش سرمایه گذارى بیع متقابل، گفت: 
اجراى شبکه فاضالب در شــهرهاى مبارکه و لنجان با 
سرمایه گذارى شرکت فوالد مبارکه به مبلغ  هزار و 215 
میلیارد ریال، اجراى شبکه فاضالب و احداث تصفیه خانه 
فاضالب در شهر نجف آباد با سرمایه گذارى 300 میلیارد 

ریالى بوده است.
وى افزود: همچنین اجراى شبکه فاضالب شهر دولت آباد 
با ســرمایه گذارى 140 میلیارد ریالى شــهردارى این 
شهرستان، اجراى شــبکه فاضالب شــهر نجف آباد با 
ســرمایه گذارى هزار و 200 میلیارد ریالى شــهردارى 
نجف آباد و اجراى شــبکه فاضالب شــهر خورزوق با 
سرمایه گذارى 80 میلیارد ریالى شهردارى این شهرستان 

انجام شده است.
امینى اضافه کرد: اجراى شبکه فاضالب شهر دستگرد با 
سرمایه گذارى 80 میلیارد ریالى شهردارى این شهرستان، 
اجراى شبکه فاضالب شهر گرگاب با سرمایه گذارى 30 
میلیارد ریالى شهردارى آن، اجراى شبکه فاضالب شهر 
دهق با ســرمایه گذارى 150 میلیارد ریالى شهردارى، 
اجراى شبکه فاضالب شــهرهاى زیباشهر و دیزیچه با 
سرمایه گذارى 489 میلیارد ریالى فوالدمبارکه و اجراى 

شبکه فاضالب فوالدشهر با ســرمایه گذارى دو هزار و 
100میلیاردى ذوب آهن، طرح هاى اجرا شــده از روش 

سرمایه گذارى بیع متقابل بوده است.
■■■

مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان حجم 
سرمایه گذارى فاینانس جارى را  هزار و 228 میلیارد ریال 
برآورد کرد و گفت: اجراى شــبکه فاضــالب نجف آباد با 
اعتبارى بالغ بر 680 میلیارد ریال، اجراى شبکه فاضالب 
درچه با اعتبارى بالغ بر 170 میلیارد ریال، اجراى شــبکه 
فاضالب تیران با اعتبــارى بالغ بر 346 میلیــارد ریال و 
اجراى شبکه فاضالب در شهر اصفهان با اعتبارى بالغ بر 
32 میلیارد ریال از طریق فاینانس جارى تأمین شده است.

وى بازسازى شبکه فرســوده فاضالب شهر اصفهان را 
ضرورى خواند و تصریح کرد: درحدود نیم قرن است که 
از قدمت شبکه فاضالب شهر اصفهان مى گذرد و از 3700 
کیلومتر شبکه فاضالب شــهر اصفهان، درحدود 240 
کیلومتر آن را خطوط اصلى با اقطار بیش از 500 میلیمتر 
تشکیل مى دهد که بیش از 150 کیلومتر آن فرسوده است 
و در حال حاضر بازســازى و اصالح آن با سرمایه گذارى 
چهارهزار و 600 میلیارد ریال فاینانس خارجى در دستور 

کار قرار گرفته است.

رشد 420 درصدى سرمایه گذارى بخش خصوصى 
در اجراى تأسیسات فاضالب اصفهان

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان خبر داد؛
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 مواقعى پیش آمده که صداى قار و قور شــکممان 
بلند شــود و در اغلب موارد از کنار آن ساده 
مــى گذریــم و بــه پاى گرســنگى 
مى گذاریم ولى الزم است بدانید که 

باید قار و قور شکم را جدى بگیرید.
قار و قور شکم همیشه دلیل بر گرسنگى 
فرد نیست و اگر جدى گرفته نشود، مى تواند 
نشان از یک مشکل پنهان داشته باشد. پس 
اگر به مدت طوالنى این اتفاق برایتان مى افتد 

قارو قور شکم را جدى بگیرید.
شنیدن قار و قور شــکم مى تواند هشدارى براى 
معده شما باشد. دستگاه گوارش شما در میان یکسرى 

انقباض هاى شدید و اغلب پر ســر و صدا، هر دو ساعت باقیمانده 
مواد غذایى را هضم مى کند. ایــن اتفاق که بین وعده هاى غذایى 
مى افتد، کامًال طبیعى است. روده همه افراد چه زمانى که پر و چه 
زمانى که خالى باشد، حرکاتى را دارد که گاهى با سر و صدا همراه 

است البته صداى قار و قور کردن شکم به این معنا 
نیســت که زمان خوردن میان وعده رسیده است، 
الزم نیست صداى قار و قور شــکمتان را بهانه اى 
براى پرخورى تلقى کنید. پــس چنین صداهایى را 
به هیچ وجه اتفاقى تلقى نکنید و حتمًا در مورد آن با 

متخصص گوارش مشورت کنید.
معده تان ورم کرده و درد مى کند؟  اگر با فشار دادن 
شکمتان صدا را مى شنوید، حتماً به دکتر مراجعه کنید، 

چراکه در موارد نادر ممکن است روده هاى تان دچار انقباضات شدید 
یا خفیف شده باشد یا ممکن است دچار انسداد دردسرساز روده شده 
باشید که نیاز به درمان سریع دارد. اگرچه انسداد روده بیمارى نادرى 
است اما نمى توانید احتمال دچار شــدن به آن را از ذهنتان بیرون 
کنید. گذشته از این موارد، ممکن است صداها به علت استرس و 
اضطراب و تحریک روده با مواد غذایى خاص یا حتى رشد بیش 
از حد میکروب ها ایجاد شــده باشــد اما اگر درد و ورم ندارید، با 
استرس غذا نخورید و هنگام غذا خوردن صحبت نکنید تا هوا به 

معده تان نفوذ نکند.

دلیل اصلى قارو قور کردن شکم چیست؟
روده همه افــراد در حالت عادى، 

حرکاتى به نام «پریستالتیســم» دارد که این حرکات گاهى هنگام 
خالى بودن روده  ها رخ مى  دهد و گاهــى پس از صرف غذا و زمان 

سیرى.
پریستالتیسم ممکن است براى هر کسى و در هر شرایطى پیش بیاید. 
حاال اگر حرکات روده فردى، خیلى شدید باشد، خود او یا اطرافیانش 

مى  توانند صداى شکمش را به صورت قار و قور بشنوند.

براى افراد بهترین روش مصرف شیر در منابع طب سنتى این است که شیر را با دارچین میل کنند تا هم سردى 
شــیر را بگیرد و هم به این دلیل که دارچین مبدرق (آنچه خاصیت آن صافى کردن اجزا و مخلوط کننده و 
رساننده آن به اعضاست) شیر است و شیر را تا مفاصل مى برد. اما مى توان موادى به آن اضافه کرد تا ارزش 

غذایى آن بسیار بیشتر شود.
*شیر و خرما: تقویت کلیه و ضد سنگ کلیه.

*شیر و سنجد: ضدپوکى استخوان و ازبین برنده پادرد.
*شیر و عسل: ضدمیکروب قوى.

*شیر و موز: از بین برنده بى خوابى و عضله سازى.
*شیر و انبه: اشتها آور، ضدکیســت تخمدان، ضد عفونت و ازبین برنده ورم 

لوزه.
*شیر و نارگیل: خونساز، ویروس کش و ضد استرس.

*شیر و خرمالو: رفع سرماخوردگى، ضد آب مروارید و تقویت کننده چشم ها.
*شیر و بادام: شیر افزا براى مادران ، رویش دندان نوزاد و ضدبیمارى قلبى.

*شیر و برنج: پخت شیر همراه برنج استخوان ساز است و براى درمان نابارورى 
مؤثر است.

*شیر و زردچوبه: ضدسرطان و ضدسرماخوردگى.
*شیر و انجیر: (انجیر خشک ولى خیس خورده ) رفع سریع یبوست.
*شیر و نشاسته: (جوشاندن شیر با نشاسته) رفع گلودرد و چرك گلو. 

از «نمک» دم دستى تر در آشپزخانه پیدا نمى شود. در این مطلب براى شما از شگفتى هاى 
نمک که در درمان دردها از آن استفاده مى شود، صحبت خواهیم کرد.

تسکین گلودرد 
خوشبختانه قرقره کردن با آب نمک یکى از روش هاى سنتى و شناخته شده بین مردم 
است. این کار باعث تسکین و درمان گلودرد مى شود. کافى است یک قاشق مرباخورى 

نمک را در یک لیوان آب ولرم حل کرده و روزانه چندین مرتبه قرقره کنید.

از بین بردن پینه پا
نمک شــهرت زیادى در الیه بردارى از پوست دارد. این 

ماده باعث از بین رفتن ســلول هاى مرده اپیدرم (پوست)، کاهش خال ها و خوش آب و 
رنگ شدن پوست مى شود.

شما مى توانید با ماســاژ دادن پینه ها با نمک، آنها را از بین ببرید و سلول هاى مرده را از 
پوست جدا کنید.

ماساژ پوست پاها با نمک باعث بهبود جریان خون محیطى مى شود. کافى است نواحى 
پینه بسته را با نمک و حرکات دورانى مالیم ماساژ دهید.

خمیردندان نمکى
نمک دریایى تأثیر مثبتى روى لثه ها و تمیز کردن دندان ها دارد. مى توانید مقدارى نمک 
را روى مسواك ریخته و یا به کمک انگشت تان به دندان ها و لثه ها بمالید و ماساژ دهید. 

مرهمى بر دردها  
نمک حاوى خواص مسکنى است. این ماده یک مسکن طبیعى و درمانگر خانگى محسوب 

مى شود. 

مقابله با زگیل ها 
نمک براى مقابله با زگیل ها نیز مؤثر عمل مى کند. 

تسکین کوفتگى و روماتیسم
نمک شهرت زیادى در آرامبخشى بدن دارد. این ماده مى تواند باعث تسکین کوفتگى 
بدن شود. نمک باعث تسکین دردها و دفع اسیدالکتیک جمع شده در عضالت مى شود. 
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است البته صداى قار و قور کردن شکم به این معنا 
نیســت که زمان خوردن میان وعده رسیده است، 
الزم نیست صداى قار و قور شــکمتان را بهانه اى 
براى پرخورى تلقى کنید. پــس چنین صداهایى را 
به هیچ وجه اتفاقى تلقى نکنید و حتمًا در مورد آن با 

متخصص گوارش مشورت کنید.
معده تان ورم کرده و درد مى کند؟  اگر با فشار دادن
،،،،،،،ید،، شکمتانصدا را مى شنوید، حتماً به دکتر مراجعه کن

کنید. گذشته از این موارد، ممکن است صداها به علت استرس و 
اضطراب و تحریک روده با مواد غذایى خاص یا حتى رشد بیش 
از حد میکروب ها ایجاد شــده باشــد اما اگر درد و ورم ندارید، با 
استرس غذا نخورید و هنگام غذا خوردن صحبت نکنید تا هوا به 

معده تان نفوذ نکند.

دلیل اصلى قارو قور کردن شکم چیست؟
روده همه افــراد در حالت عادى، 

حاال اگر حرکات روده فردى، خیلى شدید باشد، خود او یا اطرافیانش
مى  توانند صداى شکمش را به صورت قار و قور بشنوند.

نشانه هایى که خبر از بیمارى پنهان مى دهدنشانه هایى که خبر از بیمارى پنهان مى دهد

قار و قور شکم را جدى بگیرید

هیچکس دوســت ندارد بیمار شــود و زندگى خود را با درد و ناراحتى 
بگذرانــد اما گاهى به دلیــل بى اطالعى از نشــانه هاى جدى و مهم 
بیمارى ها، با مشکلى جدى مواجه مى شویم. بنابراین بهترین کار این 
است که نشانه هاى مهم بیمارى ها را بشناسیم و براى درمان به موقع 

آنها اقدام کنیم.

تب باال یا دائمى
تب همیشــه و به تنهایى هشــدارى جدى براى بروز یک بیمارى به 
حساب نمى آید. با این حال اگر فردى بیش از سه روز تب داشته باشد، 
بهتر است براى رسیدگى بیشتر به پزشــک مراجعه کند. تب مداوم و 
دائمى مى تواند نشانه عفونتى پنهانى مانند عفونت دستگاه ادرارى باشد. 
در برخى موارد نیز ســرطان، توده هاى بدخیم و مصرف برخى داروها 

مى تواند سبب بروز تبى طوالنى مدت یا همیشگى شود. 

کاهش وزن بدون دلیل
کاهش وزن بدون رژیم الغرى و ورزش آرزوى خیلى از انسان هاست 
اما این وضعیت در اصل مى تواند نشانه اى مهم از مشکلى در سالمتى 
باشد. بنابراین اگر در شش ماه گذشــته به اندازه 10 درصد از وزنتان 
کاهش یافته است (مثًال 7 کیلوگرم براى فردى با وزن 68 کیلوگرم) 

باید با پزشک مشورت کنید.
کاهش وزن بدون دلیل مى تواند به دالیل مختلفى از جمله اختالالت 

تیروئید، دیابت، افسردگى، بیمارى هاى کبدى یا گاهى سرطان ایجاد 
شود.

تنگى نفس
زمانى که تنگى نفس خیلى شدیدتر از یک گرفتگى ساده یا گرفتگى 
ناشى از فعالیت بدنى باشد، مى تواند نشــانه مشکلى جدى به حساب 
بیاید. اگر هنگام نفس کشیدن خس خس مى کنید، نفس نفس مى زنید 
و یا براى نفس کشیدن با مشــکل روبه رو هستید، براى مراقبت هاى 

الزم باید به پزشک مراجعه کنید. 
آسم، ذات الریه، بیمارى مزمن انسدادى ریه، برونشیت مزمن و آمبولى 

ریه مى توانند از جمله علل ایجاد چنین حالتى باشند.

تغییر در اجابت مزاج
شــرایطى که در اجابت مزاج، طبیعى در نظر گرفته مى شود، در مورد 
افراد مختلف بسیار متفاوت است. بنابراین زمانى که متوجه شرایطى 
غیرطبیعى در وضعیت خود مى شــوید، مراجعه به پزشــک را نادیده 
نگیرید. مدفوع خونى یا سیاه و تیره رنگ و اسهال یا یبوست مزمن از 

جمله شرایطى است که باید براى درمان آنها اقدام شود.
این تغییرات مى تواند نشانه وجود عفونتى باکتریایى، ویروسى یا انگلى 
باشد. عالوه بر این، سندروم روده تحریک پذیر و سرطان روده بزرگ 

هم مى توانند در بروز این وضعیت مؤثر باشند.

اختالالت شخصیتى
زمانى که با مشکلى در قدرت تفکر یا حافظه خود روبه رو شدید، زمان و 
مکان را اشتباه گرفتید یا با تغییرات رفتارى و شخصیتى مانند عصبانیت 
بیش از حد مواجه بودید، براى پیشگیرى و درمان وضعیت باید سریع 

به پزشک مراجعه کنید.
این تغییرات به دالیل مختلفى ازجمله عفونت، کم خونى، کاهش قند 
خون، کم آبى بدن یا مشکالت روحى ایجاد مى شوند. گاهى اوقات هم 

مصرف برخى داروها مى تواند این شرایط را ایجاد کند.

احساس سیرى زودرس
اگر به تازگى حس مى کنید، زودتر از گذشــته یا بعد از خوردن مقدار 
کمى غذا سیر مى شوید، براى بررسى هاى بیشتر باید به پزشک مراجعه 
کنید. این احساس سیرى زودرس مى تواند با تهوع، استفراغ، نفخ، تب، 

کاهش یا افزایش وزن نیز همراه باشد. 

مشکالت بینایى
گاهى دیدن لکه هاى روشــن یــا جرقه هاى نور در مقابل چشــم یا 
سایر اختالالت بینایى نیز مى تواند نشــان دهنده مشکلى در سالمت 
فرد باشــد. بنابراین براى جلوگیــرى از کاهش دیــد و افت بینایى 
یا بروز بیمارى هاى دیگر به پزشــک مراجعه کنید و از او مشــورت

 بگیرید.

آلو سیاه
این میوه در هر وعده مقدار قابل توجهى پروتئین دارد. 
اما همانطور که مى دانید آلو سیاه بیشتر به دلیل مقدار 
فیبرى که دارد، شناخته مى شود. بنابراین در مورد مقدار 
وعده مصرفى باید مواظب باشید، چون مقدار زیاد فیبر 
مى تواند براى دستگاه گوارش مشکل ساز شود. به جز 

مواقعى که دچار یبوست هستید.

گیالس خشک شده
در تحقیقاتى که روى مواد مغذى گیالس انجام شده، 
مشخص شد تمام این مواد براى کاهش التهاب و ورم 
مفاصــل و همچنین افزایش کیفیت خواب مناســب 
هســتند. به عالوه آب گیالس مى تواند به التیام درد 
عضالنى نیــز کمک کند. بــراى دریافــت پروتئین

 مى توانید از گیالس هاى خشــک شــده اســتفاده 
کنید.

زرد آلو
این میوه سرشــار است از پتاســیم و و یتامین A که 
از «کاروتنوئیــد» ها مــى آیــد. کاروتنوئیدها همان 
موادى هســتند که هویج رنگش را از آن دارد. زردآلو 
 C همچنین یکــى از منابع فــوق العــاده ویتامین

است.

کشمش طالیى 
کشــمش یکى از منابع عالى دریافت آهن براى گیاه 
خواران است و فیبر و پتاسیم فراهم مى کند. همچنین 
از کشمش مى توان براى مهار میل به خوردن غذاهاى 

بى ارزش مانند تنقالت استفاده کرد. 

میوه، منبع مناسبى براى دریافت پروتئین است؟
وقتى درباره پروتئین ها صحبت مى کنیم، معموًال میوه ها 
به ذهن نمى آیند. بهترین منابع دریافت پروتئین عبارتند 
از مرغ، ماهى، غذاهاى دریایى، بوقلمون، ماســت، لوبیا، 
عدس، پنیرخامه اى و تخم مرغ. دیگر غذاهایى که حاوى 
پروتئین قابل توجهى هستند عبارتند از آجیل ها و مغزها، 
شیر، لوبیا سبز و دانه هاى سویا. هیچکدام از میوه ها جایى 
در این لیست نداشتند و دلیلش هم این است که به اندازه 

کافى در آنها پروتئین نیست.
یک غذا براى اینکه به عنوان منبع پروتئین شناخته شود، 

باید حداقل در یک وعده 6 گرم پروتئین داشــته باشــد. 
غالت کامل، میوه ها و سبزیجات هر کدام مقدار محدودى 
پروتئین دارند، اما معموًال پروتئیــن موجود در آنها کامل 
نیست و بیشتر حاوى دیگر درشت مغذى ها یعنى چربى و 
کربوهیدرات هستند. میوه ها مقدارى پروتئین در خود دارند 
اما خیلى زیاد نمى شود و معموًال بیشترین چیزى که از آنها 
دریافت مى کنید، کربوهیدرات است.  در ادامه مى خواهیم 
به شــما میوه هایى را معرفى کنیم که در مقایسه با دیگر 

انواع میوه ها پروتئین بیشترى دارند.

عوارض کمبود 
B12 ویتامین

از نمک به عنوان مرهم درد استفاده کنید

شیر را معجزه آسا کنید

 وورم

م ها.
ى.

رورى

برگ ها و گل هاى پونه و همچنین ساقه هاى آن مى توانند جایگزین مناسبى براى بسیارى از آنتى بیوتیک ها 
باشند. این گیاه همچنین بادشکن، معرق، مدر و محرك نیز است. 

از دم کرده این گیاه براى درمان ســرماخوردگى، زکام، سردرد ها، مشکالت گوارشى، کم کردن تب خفیف، 
تسکین گلودرد و براى بهبود نفخ شــکم، حالت تهوع و بى خوابى استفاده مى شود. پونه را به عنوان تحریک 
کننده تولید صفرا نیز مى شناسند. عصاره پونه خاصیت تسکین دهنده درد را نیز داراست و در مقابل ویروس تب 

خال، ویروس آنفلوآنزا، بیمارى نیوکاسل و ویروس هاى مختلف دیگر فعال است.  
 هر پونه اى و به ویژه پونه کوهى بى اشتهایى و ضعف معده را هم از بین مى برد و سکسکه را تسکین مى دهد. 
پونه که زداینده و بازکننده و نرم کننده مواد صفرایى و سودایى است، خودش و آب پزش در عالج یرقان مفید 

است. 

از پونه 
چه مى دانید؟

ازبین بردن پینه پا
نمک شــهرت زیادى در الیه بردارى از پوست دارد. این

وجود ویتامین B12 براى عملکــرد مطلوب اعصاب ، 
ترکیب DNA و تشــکیل گلبول هاى قرمز ضرورى 
اســت. کمبود این ویتامین مى تواند مشــکالت جدى 
متوجه سالمت فرد کند که البته با مصرف مکمل ها یا 

تزریق آمپول جبران پذیر است.
افرادى که رژیم غذایى گیاه خــوارى را دنبال مى کنند، 
درصورتى که از مصرف مکمل ها خــوددارى کنند، با 
گذشت زمان به کمبود ویتامین B12 دچار مى شوند. به 

گفته کارشناسان، بیش از دو سوم از موارد ابتال به کمبود 
ویتامین B12 در دوران میانسالى مشاهده مى شود، چرا 
که در این دوران بدن قادر به جذب کافى این ویتامین از 

مواد غذایى مصرفى نیست.
 کمبود ویتامین B12 مى تواند عالیم متعددى از جمله 
احساس خستگى، ضعف، یبوست، از دست دادن اشتها 
و کاهش وزن را موجب شود. از دیگر عالیم این کمبود 
مى توان به افسردگى، زوال عقل، از دست دادن قدرت 

حافظه و عدم توانمندى در حفظ تعادل اشاره کرد.
همچنین کمبود ویتامین B12 مى تواند فرد را در معرض 
ابتال به نوعى کم خونى قرار دهد که خود از کمبود اسید 
فولیک ناشى مى شــود. بنابراین به توصیه پزشکان در 
صورتى که کم خونى تشــخیص داده شود، الزم است 

سطح ویتامین B12 نیز بررسى شود.
این ویتامین به طور طبیعى در گوشــت ماهى، گوشت 

قرمز، تخم مرغ و محصوالت لبنى وجود دارد.

 مواقعى پیش
بلند

ف
نش
اگر
قارو قور
شنیدن قا
معده شما باش
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بدانید، زمینى که شما را بر پشت خود حمل مى کند و آسمانى که بر 
سرتان سایه گسترده است ، فرمانبردار پروردگار شما هستند و اگر 
برکات خود را بر شما ارزانى مى دارند، بدان سبب نیست که بر شما 
دل مى سوزانند یا مى خواهند به شما تقرب جویند یا از شما امید خیرى 
دارند، بلکه ، خداوند آن دو را فرمان داده که به شــما سود رسانند و 

موال على (ع)آن دو هم اطاعت کرده اند. 

شهردارى دیزیچه بر اساس مصوبه شوراى محترم اسالمى شهر و به موجب ماده 
 (CNG) 13 آیین نامه مالى شهرداریها در نظر دارد بهره بردارى و نگهداشت جایگاه
گاز طبیعى فشرده شهر دیزیچه را به پیمانکار واجد شرایط و فعال در رشته مرتبط 
با صنایع نفت و گاز (مورد تأیید شرکت پخش فرآورده هاى نفتى) را از طریق مزایده 
واگذار و انعقاد قرارداد نماید. لذا شــرکت کنندگان مى توانند از تاریخ انتشار این 
آگهى تا روز یک شــنبه مورخه 97/10/09 به امور قراردادهاى شهردارى مراجعه 
و اسناد شــرکت در مزایده را دریافت و همچنین قیمت پیشنهادى خود را تا روز 
دوشنبه مورخه 97/10/10 به دبیرخانه محرمانه (حراست) شهردارى ارائه نمایند. 
الزم به ذکر است شرکت کنندگان باید رعایت قانون منع مداخله کارمندان دولت را 

بنمایند و هزینه درج آگهى بر عهده برنده مزایده خواهد بود. 

آگهى مزایده

على اکبر محمودى- شهردار دیزیچه

نوبت اول

شــهردارى ســمیرم در نظر دارد بر اســاس موافقتنامه شــماره 
307562 مورخ 97/06/18 طرح بهبود عبور و مرور شــهرى شماره
 614 ص 1502004 عملیات جدول گذارى، پیاده روســازى، آسفالت 
گرم را از طریق مناقصه به پیمانکاران واجدالشرایط واگذار نماید. از 
متقاضیان دعوت به عمل مى آید از تاریخ نشر این آگهى تا پایان وقت 
ادارى روز شنبه مورخ 97/09/24 جهت اخذ اسناد و مدارك به واحد 

مالى (ذیحسابى) شهردارى مراجعه نمایند.

آگهى مناقصه

حسینعلى صادقى- شهردار سمیرم

چاپ دوم

1- شهردارى محمدآباد در نظر دارد باستناد مجوز شــماره 97/158 مورخ 97/04/07 شوراى محترم اسالمى شهر 
محمدآباد نسبت به اجاره یکساله کشتارگاه موجود با مشخصات: مساحت عرصه 120 مترمربع و اعیان 70 مترمربع داراى 
انشعاب آب و برق واقع در ضلع جنوبى بلوار امام خمینى (ره) و به قیمت پایه کارشناسى اجاره بهاى ماهیانه 4/500/000 

ریال (9٪ ارزش افزوده به عهده مستأجر مى باشد) از طریق آگهى مزایده اقدام نماید.
2- شهردارى محمدآباد در نظر دارد باستناد مجوز شــماره 97/318 مورخ 97/07/15 شوراى محترم اسالمى شهر 
محمدآباد نسبت به اجاره یکساله بهره بردارى از کانال دفن زباله شهر در قالب تفکیک پسماند شهرى با رعایت اصول 
ایمنى و ضوابط بهداشتى و با مشخصات: کانال دفن زباله شهر به مساحت 700 مترمربع در فاصله 4/5 کیلومترى شهر 
واقع در جاده محمدآباد- شهرضا با قیمت پایه کارشناسى اجاره ماهیانه 12/000/000 ریال (9٪ ارزش افزوده به عهده 

مستأجر مى باشد) از طریق آگهى مزایده اقدام نماید.
متقاضیان مى توانند به منظور آگاهى از شرایط مزایده و دریافت مدارك شرکت در مزایده همه روزه به جز ایام تعطیل 
از تاریخ درج آگهى تا پایان وقت ادارى روز یکشــنبه مورخ 1397/10/02 به شــهردارى محمدآباد مراجعه نمایند. 

تاریخ دریافت پیشنهادات: سه شنبه 97/10/04 و تاریخ بازگشایى پاکت پیشنهادات: چهارشنبه 1397/10/05
تلفن تماس: 03146652845 و 03146652465

آگهى مزایده (نوبت اول)

حسین دهقان- شهردار محمدآباد

چاپ دوم آگهى مزایده فروش زمین نوبت اول

حسین دهقان- شهردار محمدآباد

چاپ دوم

شهردارى محمدآباد در نظر دارد باستناد مجوزهاى شماره 97/360 مورخ 97/07/30 و 97/352 مورخ 97/07/26 شوراى محترم 
اسالمى شهر محمدآباد نسبت به فروش تعداد 7 پالك زمین با کاربرى تجارى با مشخصات ذیل اقدام نماید.

متقاضیان مى توانند به منظور آگاهى از شرایط مزایده و دریافت و تحویل مدارك شرکت در مزایده همه روزه به جز ایام تعطیل 
از تاریخ درج آگهى تا پایان وقت ادارى روز یکشنبه مورخ 97/10/02 به شهردارى محمدآباد مراجعه نمایند.

شهردارى در رد یا قبول پیشنهادات رسیده مختار است، سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده ذکر گردیده 
است.

زمان تحویل پیشنهادات: روز سه شنبه مورخ 97/10/04
زمان بازگشایى پاکت پیشنهادات: روز چهارشنبه مورخ 97/10/05

تلفن تماس: 46652541- 031 و 46652465- 031

آدرس محلسپرده شرکت در مزایدهقیمت کل کارشناسى پالك (ریال)قیمت پایه کارشناسى (ریال)مساحت/ مترمربعشماره پالكردیف
بلوار امام خمینى (ره)1525/6514/500/000371/925/00018/596/250
بلوار امام خمینى (ره)2627/6214/500/000400/490/00020/024/500
بلوار امام خمینى (ره)3729/6614/500/000430/070/00021/503/500
بلوار امام خمینى (ره)4823/5514/500/000341/475/00017/073/750
خیابان شهردارى514412/000/000528/000/00026/400/000
خیابان شهردارى624012/000/000480/000/00024/000/000
خیابان شهردارى734012/000/000480/000/00024/000/000

شهردارى فالورجان بر اساس مصوبه شماره 5/922 مورخ 97/09/17 شوراى محترم اسالمى شهر 
فالورجان در نظر دارد زمین واقع در پارکینگ ترمینال مســافربرى را جهت سکوى اتوبوسرانى با 
شرایط مشروحه ذیل به متقاضیان واجد شرایط به مدت دو سال شمسى به صورت اجاره واگذار نماید.
1- دویست مترمربع زمین واقع در پارکینگ ترمینال مسافربرى جهت سکوى اتوبوسرانى مى باشد 
که قیمت پایه اجاره براى سال اول بر اساس قیمت کارشناسى ماهیانه مبلغ 6/050/000 ریال و براى 
سال دوم با ده درصد افزایش نسبت به سال اول مى باشد که باالترین مبلغ پیشنهادى برنده مزایده 

خواهد بود.
2- شرکت کنندگان باید آخرین قیمت پیشنهادى خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى روز سه شنبه 

مورخ 97/10/04 به دبیرخانه حراست شهردارى تحویل نمایند.
3- کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

4- شرکت کنندگان مى بایست داراى مجوز از سازمان حمل و نقل و پایانه ها باشند.
جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت اینترنتى www.falavarjan.ir مراجعه فرمائید.

آگهى مزایده

جواد نصرى- شهردار فالورجان

نوبت اول

آگهى مزایده عمومى ( مرحله دوم - نوبت دوم) چاپ اول

با توجه به اینکه شهردارى نیاسر در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 778- 5 مورخه 97/05/17 شوراى اسالمى شهر، نسبت به فروش قطعه زمینى به شماره فرعى 3923، از اصلى 35 مجزا 
شده از 359 به متراژ 504/69 مترمربع در منطقه باغشهر نیاسر بر اساس قیمت پایه کارشناسى شده از طریق مزایده اقدام نماید. لذا متقاضیان مى توانند از تاریخ انتشار آگهى ظرف مدت 3 روز 

جهت دریافت اسناد و مدارك به شهردارى (امور پیمانها) مراجعه نمایند.
ضمناً هزینه آگهى به عهده برنده مزایده خواهد بود.

سبحان نظرى- شهردار نیاسرتاریخ چاپ نوبت اول آگهى: 1397/09/13        آخرین مهلت تحویل اسناد: 1397/09/27        محل تحویل اسناد: دبیرخانه محرمانه شهردارى

شهردارى خمینى شهر در نظر دارد نسبت به انجام مزایده با مشخصات زیر از طریق آگهى اقدام 
نماید:

موضوع مزایده: اجاره جایگاه CNG عماد سیادت به مدت یک سال
- مبلغ پایه ماهیانه: 200/000/000 ریال

- مبلغ سپرده شرکت در مزایده: 120/000/000 ریال
- مهلت ارائه پیشنهادهاى مزایده: پایان وقت ادارى شنبه مورخ 97/10/01

- محل دریافت اسناد: امور قراردادهاى شهردارى مرکزى خمینى شهر
- محل ارائه پیشنهادات: دبیرخانه شهردارى مرکزى خمینى شهر

- تاریخ بازگشایى پیشنهادات: ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 97/10/02
- مدت اعتبار پیشنهادها: روز شنبه 97/10/15

- اصالح، جایگزینى و پس گرفتن پیشنهادها نیز در زمان مهلت و محل تسلیم پیشنهادها انجام 
نمى شود.

آگهى تجدید مزایده

على اصغر حاج حیدرى- شهردار خمینى شهر

چاپ دوم


