
www.nesfejahan.net  روزنامه مستقل استان اصفهان

پنج شنبه 22  آذر ماه 1397 / 13  دسامبر  2018 /  5  ربیع الثانى  1440
سال پانزدهم /شماره 3387 / 8  صفحه / 2000 تومان

     

رازهاى طالیى براى مقابله با پوکى استخوانحوضه زاینده رود در وضعیت بحرانى قرار داردمهران رجبى به «آخر خط» رسیددماوند از کرکس اصفهان هم پیداست  نظر استیلى درباره گوچى و طارمى سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

بـراى
درمان سرفه
«به» بخورید

چرا بعضى تابلوهاى پایش هوا خاموش است؟
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دستت رو شده ولى قدرتى 
براى مقابله نیست!

پیشنهاد جدید بنزینى

صادرات 30 میلیون 
دالرى فرآورده هاى 

دامى از اصفهان
5

تولید آبزیان
 در اصفهان 

120 درصد مازاد بر 
مصرف است

معموًال سرفه کردن از هر چیزى در آلرژى و 
سرماخوردگى کالفه کننده تراست. در این مطلب براى 

شما از درمان سرفه با یک میوه صحبت کرده ایم.
میوه «به» مانند بسیارى از میوه هاى درختى غنى از 

مواد مغذى چون ویتامین هاى B ، A ، C، فیبر و مواد...

همایش تخصصى نقش و جایگاه مصرف آبزیان 
در ســالمت جامعه به همت کمیســیون هاى 
صنعت و کشــاورزى اتاق بازرگانــى، صنایع، 
معــادن و کشــاورزى اصفهــان و همــکارى 
سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان برگزار

 شد.
در ابتداى این همایش نایب رئیس ســندیکاى 
صنایع کنســرو ایران با خیرمقدم گفت: توسعه 
مصرف آبزیان و جلوگیرى از مصرف نوشابه هاى 

پرخطر و... از اهداف است. 
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ممکن است آمریکا براى سال ممکن است آمریکا براى سال 9898  
نقشه اى بکشدنقشه اى بکشد

هشدار رهبر معظم  انقالب در دیدار جمعى از هشدار رهبر معظم  انقالب در دیدار جمعى از 
خانواده هاى شهداى دفاع مقدس و مدافع حرم:خانواده هاى شهداى دفاع مقدس و مدافع حرم:
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معاون اداره کل محیط زیست استان اصفهان به شایعات پاسخ مى دهد

اشتباهات او علیه همه رنگ ها بوده است!
سایت «ورزش سه» در گزارشى از سوت هاى تأثیرگذار و اشتباهات 
علیرضا فغانى در ســال هاى اخیر گزارشى منتشر کرده است. ارزش 
این گزارش و دقت روى آن از آن جهت است که بدانیم در سال هاى 
اخیر خیلى از رنگ ها و تیم ها از سوت هاى فغانى متضرر و یا بهره مند 
شــده اند و اینکه قضاوت هاى او را جانبدارانه بدانیم حرف درســتى 

نیست.
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در صفحه 6 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

نرخ مرغ 
در بازار اصفهان به 
12700 تومان رسید

نایب رئیس اول اتحادیه
 فروشندگان گوشت سفید اصفهان:

اصفهان ساالنه 40 سانتیــمتر فرو مى رود
6
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در انتظار ستاره سازىدر انتظار ستاره سازى

آگهى مزایده نوبت اولآگهى مزایده نوبت اول

محمدرض ا شفیعى- شهردار وزوانمحمدرض ا شفیعى- شهردار وزوان

چاپ دوم

شهردارى وزوان به استناد مجوز شــوراى محترم اسالمى شهر وزوان در نظر دارد نسبت به 
فروش 10 قطعه زمین مســکونى واقع در کوى انقالب شمال مسکن مهر به شرح ذیل از طریق 
آگهى مزایده کتبى اقدام نماید متقاضیان محترم مى توانند از تاریخ انتشار این آگهى حداکثر 
به مدت 10 روز جهت دریافت فرم ها و شرایط شرکت در مزایده به امور مالى شهردارى وزوان 

مراجعه نمایند ضمناً هزینه چاپ آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد.

شماره ردیف
آدرسکاربرىموقعیتمساحتپالك ثبتى

111/9213 180/5
وزوان- کوى انقالب شمال مسکونىجنوبىمترمربع

مسکن مهر

211/9214 180/5
وزوان- کوى انقالب شمال مسکونىجنوبىمترمربع

مسکن مهر

311/9215 180/5
وزوان- کوى انقالب شمال مسکونىجنوبىمترمربع

مسکن مهر

411/9216 180/5
وزوان- کوى انقالب شمال مسکونىجنوبىمترمربع

مسکن مهر

511/9217 180/5
وزوان- کوى انقالب شمال مسکونىجنوبىمترمربع

مسکن مهر

611/9256 180/5
وزوان- کوى انقالب شمال مسکونىشمالىمترمربع

مسکن مهر

711/9257 180/5
وزوان- کوى انقالب شمال مسکونىشمالىمترمربع

مسکن مهر

811/9258 180/5
وزوان- کوى انقالب شمال مسکونىشمالىمترمربع

مسکن مهر

911/9259 180/5
وزوان- کوى انقالب شمال مسکونىشمالىمترمربع

مسکن مهر

1011/9260 180/5
وزوان- کوى انقالب شمال مسکونىشمالىمترمربع

مسکن مهر

آگهى مزایدهآگهى مزایده

سید حیدر ثمریان- شهردار خورسید حیدر ثمریان- شهردار خور

نوبت اول

شهردارى خور به استناد مصوبه شــماره 120 مورخ 97/08/20 شوراى 
محترم اسالمى شهر خور در نظر دارد نسبت به فروش تعدادى از اراضى 
مسکونى مجموعه مهدیه (عج) شهر خور از طریق آگهى مزایده عمومى 
اقدام نماید. متقاضیان مى توانند جهت دریافت فرم پیشنهاد قیمت،  سایر 
مدارك و شرکت در مزایده مذکور تا پایان وقت ادارى ساعت 14:30 روز 

چهارشنبه مورخ 97/10/05 به شهردارى خور مراجعه نمایند.
تلفن تماس: 03146323200 

آگهى مزایده عمومى مرحله نهمآگهى مزایده عمومى مرحله نهم

سید على مرتضوى- شهردار منظریهسید على مرتضوى- شهردار منظریه

نوبت دوم

شهردارى منظریه در نظر دارد باستناد مصوبه 1 صورتجلسه شــماره 34 مورخ 97/01/20 
شوراى اسالمى شهر منظریه تعدادى از پالك هاى کارگاهى و تجارى واقع در مجتمع کارگاهى 
شیخ بهائى و زمین هاى سطح شهر را از طریق مزایده عمومى به فروش برساند. لذا متقاضیان 
مى توانند جهت دریافت اسناد مزایده همه روزه در ساعات ادارى به امور مالى شهردارى مراجعه 

فرمایند.
آخرین مهلت دریافت و تحویل اسناد: روز یکشنبه مورخ 97/10/02

محل دریافت اسناد مزایده: واحد مالى شهردارى منظریه
محل تحویل اسناد مزاید ه: دبیرخانه محرمانه شهردارى منظریه

تاریخ بازگشایى اسناد: 97/10/02 ساعت 18
www.manzarie.ir

03153282131 -03153282028

غایب بزرگ 
سى و  هفتمین 
جشنواره 
فیلم فجر
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فغانى را متهم نکنید

تاکتیک تکرارى اما کارساز قلعه نویى
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آیت ا... مکارم شــیرازى در ابتداى درس خارج فقه خود 
در مســجد اعظم قم با بیان اینکه کم شدن کتابخوانى 
در جامعه دالیلى دارد، عنوان کرد: یکى از دالیل کاهش 
کتابخوانى ســرگرم شــدن به فضاى مجازى است. او 
عامل دیگر را گرانى کاغذ ذکر کرد و افزود: قیمت کاغذ 
چهار برابر شده، کتاب ها گران شده است و مردم هم در 
شرایط بد اقتصادى قرار دارند که حاضر به خرید کتاب 

گران نیستند.
این مرجع تقلید عنوان کرد: فرد مطلعى مى گفت که دولت 
با ارز ارزان، پول در اختیار تجار قرار مى دهد که کاغذ وارد 
کنند اما آنها با قیمت دالر آزاد به ناشران مى فروشند. اگر 

این حرف، صحت داشته باشد چرا دولت بر آنها نظارت 
نمى کند؟ 

 او خاطرنشان کرد: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى نسبت 
به مسئله کتاب و کاغذ مسئول مستقیم است. ما پیغام هم 
به آنها داده و قول هم داده انــد اما نتیجه اى ندیده ایم و 
هنوز براى چاپ کتاب هاى دینى و قرآن باید کاغذ با نرخ 

گران خریدارى کنند.
آیت ا... مکارم شــیرازى تأکید کرد: این گرانى کاغذ و 
عدم نظارت صحیح سبب عقب ماندگى علمى و مذهبى 
مى شود، دولت باید مسئله کاغذ را حل کند، چون خوراك 

روح مردم مقدم تر از خوراك جسم مردم است.

على کریمى، عضو کمیســیون اقتصادى مجلس شوراى 
اسالمى در خصوص دالیل دولت براى حذف کارت سوخت 
اظهار کرد: اول اینکه اعالم شــد سامانه هوشمند سوخت 
ساالنه 20 میلیارد تومان هزینه نگهدارى دارد و براى حذف 
این هزینه، تصمیم به کنار گذاشتن کارت سوخت کردند؛ 
نکته دوم اینکه سامانه موجود و دو نرخى بودن باعث فساد 
مى شود.وى افزود: ما باید براى مردم کشور سهمیه تعیین 
کنیم نه براى خودرو، چون در کل کشور 18 میلیون خودرو 
داریم و 60 درصــد مردم خودرو ندارنــد و از منافع حاصله 
بى نصیب هســتند.عضو کمیســیون اقتصادى مجلس با 
بیان اینکه «مدلى براى حذف یارانه بنزین و افزایش قیمت 

مدنظر ماست»، گفت: این مدل این اســت که براى آحاد 
جامعه یعنى جمعیت 80 میلیون نفرى ایران، سهمیه تعیین 
کنیم و این سهمیه الزاماً سهمیه بنزین نیست، بلکه به نوعى 
اعتبارى اســت که در کارت اعتبارى قــرار مى گیرد و اگر 
خانوار خودرو داشتند، از بنزین استفاده مى کنند و اگر خودرو 
نداشتند، از مترو و اتوبوس استفاده مى کنند. وى ادامه داد: 
افزایش قیمت بنزین و حذف یارانه مى تواند تورم زا باشد و 
براى جلوگیرى از این مشکل مى توانیم مدتى را مشخص 
کنیم مثًال یک ماه که این پول قابل برداشت نقدى نباشد 
و بعد از مدت مشخص، مانده اعتبار را مى توانند به  صورت 

نقد استفاده کنند.

دولت مسئله کاغذ را 
حل کند

پیشنهاد جدید
 بنزینى

افزایش چشمگیر تقاضاى 
پناهندگى

به گفته دفتر حمایت از پناهندگى اتحادیه   بهار|
اروپا، شمار شهروندان ایرانى و ترك که خواستار دریافت 
پناهندگى هستند، افزایش پیدا کرده است. این دفتر اعالم 
کرد: «در چند ماه گذشــته ایران و ترکیه جزو پنج کشور 
نخستى بوده اند که شهروندانشان [از این نهاد] تقاضاى 
حمایت کرده اند.» طبق آمار این نهاد در ماه اکتبر 3170 
ایرانى از اتحادیه اروپا تقاضاى پناهندگى کرده اند که این 

تعداد دستکم در دو سال گذشته بى سابقه بوده است.

شناسایى صدها نرم افزار آلوده 
  ایرنا | مرکز مدیریت امداد و هماهنگى عملیات 
رخدادهاى رایانه اى (ماهر) جزئیات شناســایى بیش از 
500نرم افزار موبایلى اندرویدى آلوده به بدافزارها را منتشر 
کردکه فقط یکى از این برنامه هاى آلوده که منتشر شده 

است باالى یک میلیون نفر کاربر دارد. 

بدهکار دانه درشت دستگیر شد
فرمانده انتظامى مازندران از دســتگیرى    ایرنا |
بدهکار بانکى یکهزار میلیارد ریالى در شهرســتان بابل 
خبر داد. این بدهکار دانه درشت به بهانه راه اندازى یک 
واحد تولیدى از بانک تســهیالت دریافت کرد و سپس 
متوارى شد اما کارآگاهان از طریق اقدامات اطالعاتى وى 

را دستگیر کردند.

این اینترنت مستهجن
على عســکرى، رئیس   خبرگزارى حوزه|
رســانه ملى پیش از ظهر دیــروز در همایش «اخالق و 
رســانه»، گفت: اینترنت امروز تخریب کننده اخالق و 
هویت همه جوامع با اخالق شده و طبق آمار هاى مستند، 
محتوا هاى مستهجن و پورنوگرافى 70 درصد از این فضا 

را تشکیل مى دهد.

بودجه، یک شنبه در مجلس 
 آفتاب  نیوز| حجت االسالم حســن روحانى 
یک شــنبه هفته آینده 25 آذرماه 97 براى تقدیم بودجه 
سال 98 در جلســه علنى مجلس حاضر مى شود. رئیس 
جمهور ضمن تقدیم رســمى الیحه بودجه سال 98 به 
مجلس، توضیحاتى را در رابطه با الیحه بودجه سال آینده 

ارائه خواهد کرد.

شرایط عادى نیست
  ایسنا| رئیس جمهور دیروز در جلسه هیئت دولت 
با اشاره به اینکه اکنون در مقطع تحریم هستیم و در مقطع 
تحریم به طور طبیعى مردم با مشکالتى مواجه هستند، 
افزود: یک نوع جنگ اقتصادى و روانى است و نمى توانیم 
بگوییم شرایط عادى است. در این شرایط سخت همه باید 

با وحدت همدیگر را یارى کنیم.

تدوین  الیحه رفراندوم محلى
 ایرنا | معاون ارتباطات و پیگیرى قانون اساسى 
معاونت حقوقى نهاد ریاست جمهورى گفت: پیش نویس 
الیحه پرســمان همگانى محلى (رفراندوم محلى) در 
معاونت حقوقى تدوین شده است و این الیحه قطعاً تا پایان 
امسال به دولت مى رود. در این الیحه، درخواست کننده 
برپایى رفراندوم محلى، مردم هستند اما ممکن است با ساز 
و کارهاى مشخص، سازمان هاى مردم نهاد هم بتوانند 

صالحیت درخواست داشته باشند. 

علما سکوت نخواهند کرد
آیت ا... حسین نورى همدانى از مراجع تقلید،   آنا |
صبح دیــروز در درس خارج فقه خود  با اشــاره به طرح 
«FATF» و «CFT» در مجلــس و پیگیــرى آن از 
ســوى برخى نمایندگان و دولت، افزود: «FATF» و 
«CFT» پروژه اى براى نفوذ غرب به ایران است، از این 
رو علما و حوزه علمیه در برابر تصویب این گونه طرح هاى 
نفوذى سکوت نخواهد کرد و در طول تاریخ این موضوع 

ثابت  شده است.

خبرخوان
42 دانش آموز

 به خانه بخت رفتند!
مدیرکل امور زنان و خانواده وزارت    ایرنا |
آموزش و پرورش گفت: سال تحصیلى گذشته، 42 
دانش آموز دختر در خراسان شمالى به علت ازدواج 
در دوره ابتدایى، از ادامه تحصیل بازماندند. مینایى 
پور خاطرنشان کرد: خراسان شمالى جزو سه استان 

نخست کشور در ازدواج زودهنگام دختران است.

ایراد از 
بازیگرى با کاله گیس

آیت ا... جعفر ســبحانى از   پندار آنالین |
مراجع تقلید گفت: مطلع شدیم در تهران تئاترى 
برگزار مى شــود که دختران با کاله گیس در آن 
روى صحنه مى روند و بازى مى کنند این حرکت 
در جمهورى اسالمى شایسته نیست و به مسئوالن 

ارشاد تذکر دادیم تا رسیدگى کنند.

وضعیت شیوع سرطان
 تابناك | معاون درمان وزارت بهداشــت، 
گفت: شیوع سرطان در ایران نسبت به کشورهاى 
منطقه کمتر اســت اما وزارت بهداشت به کنترل 
و پیشگیرى از ســرطان در ســطح کالن توجه 

ویژه اى دارد.

کارت ملى را گم کرده اید؟
 جام جم آنالین | سخنگوى ســازمان 
ثبت احوال اظهــار کرد: افرادى کــه کارت ملى 
هوشمندشان را به هر دلیلى گم کرده اند باید ابتدا 
با مراجعه به ثبت احــوال، مفقودى کارت را اعالم 
کنند و پس از آن براى دریافت کارت جدید ثبت نام 
کنند. وى ادامه داد: یکى از ویژگى هاى کارت ملى 
هوشمند این است که حتى اگر گم هم شود کسى 
نمى تواند از آن سوءاستفاده کند. یعنى پس از اعالم 
مفقودى کارت ملى، ســریال کارت مفقودى در 

ثبت احوال باطل و کارت فاقد اعتبار مى شود.

 ما و شکالت سازى
  باشگاه خبرنگاران جوان | یکــى از 
توانمندى هاى ایران در عرصه تولیدى به صنعت 
شکالت سازى معطوف مى شــود و در این میان 
استان آذربایجان شــرقى از سردمداران تولید این 
محصول به شــمار مى رود. آنچنــان که رئیس 
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان 
شرقى به رسانه ها مى گوید: 40 درصد از شکالت 
مورد نیاز کشور توســط این خطه تولید و عرضه 

مى شود.

هشدار به برندهاى 
پوشاك قاچاق!

ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز   هنرآنالین|
نهاد ریاست جمهورى، اطالعیه اى  مبنى بر برخورد 
جدى با برندهاى محرز پوشاك قاچاق منتشر کرده 
است. بر اساس این اطالعیه، از آغاز دى ماه امسال 
عرضه پوشاك در واحدهاى تجارى عرضه کننده 
پوشاك خارجى فاقد نمایندگى رسمى ممنوع است.

پولشویى در تئاتر
قطــب الدین صادقى، نویســنده،   میزان|
کارگردان و مــدرس تئاتــر در خصوص فروش 
بلیت هــاى گرانقیمت تئاتــر براى برخــى آثار 
نمایشى گفت: شنیده ام که در یکى از نمایش هاى 
بورژوازى روى صحنه یک بازیگر براى هر شــب 
اجرا 45 میلیون تومان دســتمزد مى گیرد. این به 
نظر من در عرصه بازیگــرى در جهان یک رکورد 
است. متأسفانه مشخص نیست که چگونه چنین

سرمایه هایى وارد تئاتر شــده است زیرا خود تئاتر 
نمى تواند چنین دستمزدهایى را تأمین کند. برخى 
پول هاى کثیفى را وارد تئاتر کرده اند و این هنر را 

بسترى براى پولشویى خود قرار داده اند.

مهدى کوچک زاده، که سابقه  12 ســال نمایندگى در 
مجالس هفتم، هشتم و نهم را در کارنامه  خود دارد، این 
روزها در دانشکده  کشاورزى دانشــگاه تربیت مدرس 
صاحب اتاقى کوچک است. او در گفتگوى مفصلى که با 
پایگاه اطالع رسانى «انصاف نیوز» داشته، از جمله درباره 
مسئوالنى حرف زده که در کشــورهاى دیگر تحصیل 

کرده اند. این بخش از اظهارات او را بخوانید: 
تمام وزراى برند، آن طرف تحصیل کرده اند. این آقاى 
آخوندى که اســتعفا کرد و رفت و واقعــًا لیاقت دربانى 
وزارتخانه را هم نداشت، مگر آن طرف درس نخوانده؟ 
خیلى ها هستند. خود رئیس جمهور یا آقاى نوبخت مگر 

آن طرف درس نخوانده؟ چه تاج گلى به سر ملت ایران 
زده اند؟ مگر آقــاى کاوه مدنى نبود کــه او را به محیط 
زیســت آوردند؟ او فى الواقع عرضه  کار کردن نداشت! 
این حرف هایى که زدند دروغ بود. به نظر من خودش این 
صحنه را درست کرد که به واسطه  حضور در یک مجلس 
رقصى کنار گذاشته شده است. یکى از مصادیق بارز آن 
طرف درس خوانده ها آقاى ظریف است. حاال ایشان چه 
گلى به سر ما زده یا آقاى نوبخت و آقاى روحانى. این تیم 
در گالسکو درس خوانده  را بشناسید و ارزیابى کنید چه 
گلى به سر ملت زده اند؟ البته براى من سئوال است که آیا 

واقعاً  تحصیل در گالسکو حقیقت دارد. 

تحقیقاتى که با موضوع بررسى درك و فهم دانش آموزان از 
مفاهیم و فرآیندهاى مختلف ریاضى انجام شده است، نشان 
مى دهند که اغلب دانش آمــوزان در مناطق مختلف ایران 
در همه  مقاطع تحصیلى در درك و فهم و انجام فرایندها 
و مفاهیم ریاضى با مشکالتى مواجه مى شوند. حتى بعضى 
از تحقیقات حاکى از وجود برخــى بدفهمى ها و باورهاى 
نادرست دانشجویان و معلمان ریاضى، پیرامون مفاهیم و 

فرایندهاى ریاضى اند.
عالوه بر این، نتایج آزمون بین المللى «تیمز» که وضعیت 
تحصیلى دانش آمــوزان پایه چهارم و پایه هشــتم را در 
ریاضیات و علوم مى سنجد  و هر چهار سال یک بار برگزار 
مى شود، در سال هاى مختلف، بیانگر آن است که میانگین 
نمرات دانش آموزان ایرانى در این آزمون از میانگین نمرات 
بسیارى از کشورهاى شــرکت کننده در آزمون بین المللى 

«تیمز» کمتر است.

طبق گزارش مرکز ملى مطالعات «تیمز و پرلز»، در سال 
2015، میانگین نمره  دانش آموزان مقطع چهارم کشــور 
ایــران در ریاضیات از میانگین نمره  دانش آموزان شــش 
نظام آموزشى بیشــتر و از میانگین نمره  دانش آموزان 45 

کشور کمتر بود.
ایران از ســال 1370 شمســى برابر با 1991 میالدى در 
این آزمون شــرکت کرده و تــا کنون در هفــت مطالعه  
«تیمز» حضور داشــته اســت. داده هاى به دست آمده از 
این آزمون در هر هفت مطالعه نشان مى دهد که میانگین 
نمره  دانش آموزان مقطع چهارم و هشــتم کشور ایران در 
ریاضیات، از میانگین اغلب کشــورهاى شرکت کننده در 

آزمون کمتر است.
نتایج حاصل از این آزمون براى برخى از کشور ها به قدرى 
اهمیت دارد که حتى ممکن اســت به تغییرات اساسى در 

سطوح باالى مدیریت آموزشى نیز بیا نجامد.

حضرت آیت ا... خامنه اى رهبر معظم انقالب اسالمى 
صبح  دیروز (چهارشنبه) در دیدار جمعى از خانواده هاى 
شــهیدان دفاع مقدس و مدافع حرم و دفــاع از مرزها و 
امنیت کشــور، بازآفرینى روحیه شجاعت و شهادت در 
نســل جوان مؤمِن انقالبى امروز را «معجزه انقالب» 
برشمردند و با دعوت مردم و جوانان و همچنین مسئوالن 
به بیدارى و هوشیارى در مقابل توطئه هاى جبهه استکبار 
و در رأس آن آمریــکا، گفتند: همه بایــد تالش خود را 
براى تقویت اقتصاد کشــور و تولید ملى مضاعف کنند 
و مسئوالن نیز باید مراقب باشــند تا فریب ظاهرسازى 
و زبان بازى دشــمن را نخورند و دشمن خبیثى که از در 

بیرون شده است، از پنجره وارد نشود.
رهبر انقالب اســالمى با اشــاره به کالم امام بزرگوار 
مبنى بر اینکه «ملتى که شــهادت دارد، اسارت ندارد»، 
تأکید کردند: ملتى که به اســتقبال خطــر رفتن در راه 
خدا و شهادت در راه او را، سعادت و یک موفقیت بزرگ 
مى داند، هیچ نیرویى توانایى ایستادگى در مقابل آن را 

ندارد و آن ملت همواره برنده است و پیش خواهد رفت.
حضرت آیت ا... خامنه اى ملت ایــران را نمونه بارز این 
تفکر دانســتند و افزودند: اینکه ملت ایران در طول 40 
سال گذشــته در راه بســیار ُپر خطر و ُپر زحمت خود در 
مقابل همه قدرتمندان ظالم ایستاد و آنها نتوانستند هیچ 
غلطى بکنند به دلیل اعتقاد به شهادت و این سرنوشت 

افتخارآمیز است.
ایشان اســتمرار این تفکر و روحیه در جوانان انقالبى را 
نشانه رویش هاى چند برابرى انقالب در مقابل ریزش ها 
خواندند و خاطرنشان کردند: امروز جوان مؤمن و انقالبى 
با همان روحیه جوانان اول انقالب و روحیه شــهیدان 
همت و خرازى و دیگر بزرگان به وسط میدان مى آید و 
با احساس مسئولیت و شجاعت همچون ستون انقالب، 
در مقابل دشمن مى ایستد و به استقبال شهادت مى رود و 
این معجزه نظام جمهورى اسالمى است که توانسته این 

روحیه فوالدین را بازآفرینى کند و استمرار دهد.
رهبر انقالب اسالمى با تأکید بر اینکه اگر این شهادت ها 
و شجاعت ها و صبر خانواده هاى شهدا نبود، مستکبران 
عالَم و آمریکاى جنایتکار همچــون دوران طاغوت بر 
کشور مسلط مى شدند، گفتند: ملت ایران قدردان شهدا 
و خانواده هاى آنان است که نمونه هاى آن را در حضور 
پرشکوه مردم در تشییع شــهداى مدافع حرم و دفاع از 

امنیت و مرزها شاهد بوده و هستیم.
آیت ا... خامنه اى خاطرنشان کردند: برخالف تحلیل هاى 

بى ربط برخى افراد کج فهم و دلبسته به غرب، جمهورى 
اســالمى نیرومند و تواناســت و این قدرت به واسطه 
معنویت و فکر و تالش انسان هاى فداکار و ایمان جوانان 

و خانواده هاى شهدا به دست آمده است.
ایشان با تأکید بر اینکه دشمنان سرشناس ایران اسالمى، 
غرق در فساد اخالقى و سیاسى هســتند، افزودند: اگر 
مى خواهید چهره واقعى آمریکا را بشناســید، به رئیس 
جمهور و دولتمردان کنونى آمریکا بنگرید زیرا این افراد، 
چهره زشت و نفرت انگیز همیشگى دولتمردان آمریکا را 

اکنون به صورت صریح و آشکار نمایان کرده اند.
رهبر انقالب اسالمى با اشاره به ایستادگى ملت ایران در 
مقابل چنین دشمنى، خاطرنشان کردند: آمریکایى ها در 
طول این سال ها، همواره به دنبال این بودند که همانند 
قبل از انقالب بار دیگر بر ایران مســلط شوند و همان 
شرایطى را که براى برخى کشــورهاى ضعیف منطقه 
به وجود آورده اند و آنها را گاو شیرده خود نامیده اند، براى 
ایران عزیز، بزرگ و پرافتخار نیز به وجود آورند اما به این 

هدف نرسیدند و از این به بعد هم قطعاً نخواهند رسید.
حضرت آیت ا... خامنه اى با اشاره به اینکه امام بزرگوار، 
آمریکا را «شــیطان بزرگ» خواندند، افزودند: امام(ره) 
با این نامگذارى، در واقع همه موحــدان و ملت هاى با 
انصاف جهان را در مقابل آمریکا بسیج کردند و توفیقات 
زیادى هم در این راه به دست آمده و بیشتر هم خواهد شد 
اما دشمن تالش دارد تا ملت ایران را از مسیر پیشرفت و 

ایستادگى در مقابل قدرت ها، منصرف کند.
ایشــان با اشــاره به تحرکات و اقدامات دو سال اخیر 
آمریکایى ها به ویــژه وضع تحریم هاى همــه جانبه و 
کمک به دشــمنان گوناگون ایران، نقشه هاى آنها را لو 
رفته خواندند و تأکید کردند: هدف آنهــا این بود که به 
وسیله تحریم و اقدامات ضد امنیتى، در کشور دو دستگى، 
اختالف و جنگ گروه ها به وجــود آورند و عده اى را به 
خیابان ها بکشانند و نام آن را هم «تابستان داغ» گذاشته 
بودند اما به کورى چشم دشمنان، تابستان امسال یکى از 

بهترین تابستان ها بود.
رهبر انقالب اســالمى همچنین با اشــاره به اظهارات 
مقامــات آمریکایى مبنى بر اینکه جمهورى اســالمى 
«چهل سالگى» خود را نخواهد دید، گفتند: ملت ایران 
با استحکام تمام ایستاده اســت و به توفیق الهى در 22 
بهمن، چهلمین سالگرد انقالب اسالمى را با شکوه بسیار 

بیشتر از سال هاى قبل برگزار خواهد کرد.
حضرت آیت ا... خامنه اى با اشاره به بیدارى ملت ایران، 
مسئوالن را به تالش بیشــتر توصیه کردند و افزودند: 
اگرچه نقشه دشمن لو رفته است اما همه باید هوشیارى 
خود را حفظ کنند زیرا آمریکا، دشمنى خبیث و حیله گر 
است و ممکن است قصد فریب داشته باشد تا براى سال 

97، جنجال کند اما مثًال براى سال 98 نقشه اى بکشد.
ایشــان، صهیونیســت ها و مرتجعین منطقه را شریک 
آمریکا در توطئه و دشــمنى با ملت ایران دانســتند و 

تأکید کردند: البته ما قوى تر از آنها هستیم زیرا تاکنون 
نتوانســته اند در مقابل جمهورى اسالمى، هیچ غلطى 

بکنند و از این پس هم نخواهند توانست.
رهبر انقالب اســالمى در عین حال تأکید کردند: نباید 
لحظه اى غافل شــد و همه باید بیدار و هوشیار باشند. 
توصیه من به ملت ایران به ویژه جوانان و مجموعه هاى 
گوناگون کشور اعم از همه صنوف و جریان هاى سیاسى 
این است که مراقب باشــند میدان را براى دشمن آماده 
نکنند زیرا اگر غافل شــویم، همان دشمن ضعیف، زهر 

خود را خواهد ریخت.
حضرت آیــت ا... خامنه اى افزودند: امــروز، مهمترین 
وظیفه مردم و مسئوالن، در کنار هوشیارى، تالش براى 

تقویت اقتصاد کشور تولید داخلى است.
ایشــان، مســئوالن را به افزایش تالش هــا و فریب 
ظاهرسازى و زبان بازى دشمن را نخوردن، توصیه مؤکد 
کردند: دشمن انواع ترفندها را به کار مى برد و مسئوالن 
باید مراقب باشند، دشــمن خبیثى که از در بیرون شده 

است، از پنجره داخل نشود.
رهبر انقالب اسالمى با اشاره به تأکیداتى که به مسئوالن 
در خصوص مســائل اقتصادى و حل مشکالت مردم 
کرده اند، افزودند: اگر مسئوالن به موضوع تقویت تولید 
داخلى توجه جدى کنند، مشکالت اقتصادى مردم کم 

خواهد شد.
حضرت آیت ا... خامنه اى در بخش دیگرى از ســخنان 
خود با اشاره به دست دوستى آل سعود با دشمنان اسالم 
و جنایت آنها در یمن، آمریکا را شــریک این جنایت ها 
خواندند و خاطرنشان کردند: سعودى ها تصور مى کردند 
مى توانند ظرف چند روز یا چند هفته، بر یمن مسلط شوند 
اما اکنون حدود چهار سال اســت که نتوانستند کارى از 
پیش ببرند و هرچه زمان بگذرد، ضربه اى که به آنها وارد 

خواهد شد، سخت تر خواهد بود.
ایشان سیاست آل ســعود در یمن و بحرین را، سیاستى 
ابلهانه دانستند و تأکید کردند: خادم حرمین شریفین باید 
«اشداُء على الکفار» باشد، نه اشداء در مقابل مؤمنان و در 

مقابل مردم یمن و مردم بحرین.
رهبر انقالب اسالمى با تأکید بر اینکه ملت ایران باید با 
بصیرت کامل، اوضاع را زیر نظر داشته باشد و موضع خود 
را مستحکم نگه دارد، افزودند: امروز در این دنیاى طوفانى 
که طوفان آن به اروپا و فرانسه نیز رسیده است، ملت ایران 
به برکت اسالم در کشتى امن محبت اهل  بیت علیهم 

السالم قرار گرفته و پیروزى متعلق به این ملت است.

هشدار رهبر معظم انقالب در دیدار جمعى از خانواده هاى شهداى دفاع مقدس و مدافع حرم:

ممکن است آمریکا براى سال 98 نقشه اى بکشد

باورکردنى نیست که امروز در شرایطى قرار گرفته ایم که 
در یک گوشه پایتخت ایران، برخى از سِر ندارى مجبور 
به گرو گذاشتن کارت یارانه شان براى خرید نان باشند 
و عده اى دیگر مثل ریگ، پول خــرج ژامبون گوزن و 
سوسیس قوچ شــکار و میوه هایى کنند که حتى جنوب 

شهرى ها، اسمش را هم نشنیده اند.
اگر ســرى به برخى مراکز خرید سوپر الکچرى شمال 
شهر بزنید، شــاید خیلى چیزها برایتان غیرعادى باشد؛ 
از  آب معدنى هاى اروپایى و شیر و کیک هاى خارجى تا 
میوه هاى عجیب و غریبى که نه اسمشــان را شنیده اید 
و نه مى دانید چطور باید آنهــا را خورد؛ میوه هایى که در 
بســته بندى هاى خاص و با برند همان مرکز خرید و با 
قیمت هایى نجومى عرضه مى شود، میوه هایى که باید 
پرسید؛ چطور و از کجا از این پاساژهاى سوپرالکچرى 

سر درآورده اند؟
ژامبون ها و سوسیس هایى با گوشــت گوزن و آهو که 
به گفته صاحبان فروشــگاه هاى الکچرى، به دلیل طبع 
گرم و آهن فراوان، طالبان زیادى میان ثروتمندان و اقشار 
پردرآمد جامعه دارد و مطابق میل و سلیقه آنها سفارش 

داده شده است.
شهر تهران به شدت درگیر توزیع ناعادالنه ثروت است؛ به 
نحوى که در مقابل گزارش هایى که هر روز از فقر و پایین  
آمدن کیفیت زندگى مردم منتشر مى شود، آدم هایى با 
زندگى الکچرى و پر زرق و برق و خودروهاى میلیاردى و 
خانه هاى چند ده میلیاردى  صف کشیده اند؛ افرادى که در 
برابر مردمى جلوه گرى و خودنمایى مى کنند که تا دیروز 
زندگى تقریباً  خوبى داشــتند و حاال بــراى تأمین قوت 

الیموت، کارت بانکى یارانه گرو مى گذارند.

دانش آموزان ما از ریاضى متنفرند!این آقایان چه تاج گلى به سر ملت ایران زده اند؟ 

در روزهاى خوش آب و هواى پاییزى، اگر باد یارى کند و شهر 
تهران زیر گنبدى از دود مدفون نشود، از بیشتر خیابان هاى 
شهر تهران که به شمال شرق نگاه کنید، گنبد گیتى دماوند را 

در حال فخر فروشى به اهالى شهر تهران مى بینید.
اما این قله زیبایى هایش را تنها به رخ تهران نشین ها و ساکنان 
شهرهاى اطرافش نمى کشد. احمد بحرى، محیط بان استان 
قم تصویرى از دماوند را از اطراف شــهر قم منتشــر کرده 
است که قله دماوند را همراه شــترى در بیابان هاى اطراف 

قم نشان مى دهد.
انتشار این تصویر منجر به انتشار تصویرى دیگر مربوط به 

سال 90 شد که قله دماوند از کوه کرکس نط نز اصفهان دیده 
مى شود و انتشارش همان ســال ها باعث جنجالى درباره 

صحت این تصویر شده بود.
انتشار این دو تصویر در فضاى مجازى باعث شد که برخى 
کاربران شــبکه هاى اجتماعى براساس روش هاى علمى 
احتمال دیده شــدن قله دماونــد را در فاصله هاى مختلف 
بررســى کنند. نتایج این کنجکاوى کاربران شــبکه هاى 
اجتماعى نشان مى دهد که از لحاظ تئورى در شرایط مساعد 
قله دماونــد را مى توان از فاصله حــدود 270 کیلومترى با 

چشم دید.

دماوند از کرکس اصفهان هم پیداست 

پایتخت متنــاقض ها
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برپایى نمایشگاه کتاب و
 نرم افزار در دانشگاه کاشان 

در آستانه 25 آذر روز پژوهش، شانزدهمین نمایشگاه 
کتاب و نـرم افزار بـا تخفیف ویژه در دانشـکده فنى 
شهید رجایى کاشـان برپا شـد. احمد اشرفى، رئیس 
دانشـکده فنى شـهید رجایى کاشـان گفت: با توجه 
به معرفى کاشـان بـه عنـوان پایتخت کتـاب ایران 
در سـال 97،  این نمایشـگاه با بیش از 2000 عنوان 
کتاب با حداکثر 30درصد تخفیف و فروش نرم افزار 
با 50درصد تخفیف از 19 تـا 28 آذر براى عموم دایر 

شده است.

اعتبارها  پاسخگوى درمان 
معتادان نیست

مدیر اداره بهزیستى اردستان گفت: سرانه پرداختى به 
این مجموعه براى درمان هر یک نفر معتاد در کمپ، 
ماهانـه 6800 ریال اسـت کـه پاسـخگوى نیازهاى 

کمپ نیست.
محمدعلى مطلـب زاده افزود: هم اکنـون نزدیک به 
100 نفر در کمپ ترك اعتیاد تحت درمان قرار دارند 
که این افراد به مدت 26 روز نگهدارى و تحت درمان 
قرار مى گیرنـد. وى همچنین یادآور شـد: براى افراد 
معتاد در حال ترك که وضعیت مالى مناسبى ندارند، 
یارى برگ یک میلیـون و 500 هـزار ریالى پرداخت 

مى شود.

طرح بازآفرینى تیران 
نیازمند50 میلیارد ریال است

فرمانـدار تیران و کرون اجراى سـه طـرح بازآفرینى 
مصوب این شهرسـتان را نیازمند بیش از 50 میلیارد 
ریال دانسـت و گفت: این طرح ها در سـال جارى در 
بافت فرسوده و هسـته مرکزى براى رونق شهرها و 

جلوگیرى از حاشیه نشینى اجرا مى شود.
مجیـد حججى افـزود: از میـان 27 طـرح بازآفرینى 
شهرى استان اصفهان، سه طرح متعلق به شهرهاى 
تیران و کرون اسـت که اجراى آنها با حمایت وزارت 

راه و شهرسازى انجام مى شود.

کشف یک تن چوب تاغ قاچاق
مدیـر اداره منابع طبیعى و آبخیـزدارى آران و بیدگل 
از کشـف 1000 کیلوگرم چوب تاغ قاچاق در بخش 
کویرات این شهرسـتان خبر داد. رضا شـفیعى گفت: 
مأموران یـگان حفاظت منابع طبیعـى آران و بیدگل 
در بازرسى از یک خاور در منطقه تاغزارهاى روستاى 

حسین آباد، 1000 کیلوگرم چوب تاغ کشف کردند.
وى افـزود: در ایـن زمینـه دو نفر دسـتگیر و تحویل 

مراجع قضائى شدند.

پیشرفت 90 درصدى عملیات 
احداث خانه استاد همایى

مدیر منطقه10 شـهردارى اصفهان از پیشـرفت 90 
درصدى عملیـات احداث خانه کودك اسـتاد همایى 
خبر داد و گفت: براى احداث این فرهنگسرا، 9 میلیارد 
ریال اعتبار پیش بینى شـده اسـت. امامـى بیان کرد: 
احداث خانه کودك استاد همایى در خیابان معراج که 
تاکنون 90 درصد پیشرفت داشته، تا پایان امسال به 

بهره بردارى مى رسد.

کارآفرینى یکى از راه هاى 
گریز از معضل بیکارى 

کارگـروه اشـتغال بـا حضـور اعضـا بـه ریاسـت 
محمد حسـن قمى، سرپرسـت فرمانـدارى برخوار

 برگزار شد.
در این جلسـه ضمن بررسـى مصوبات جلسه قبل، 
درباره تسـهیالت تکمیلى، اشـتغال، تبصـره 18 و 
مشاغل خانگى سـال 96 و 97 تبادل نظر شد. قمى 
با اشـاره به اهمیت موضـوع اشـتغال،کار آفرینى را 
به عنوان یکـى از راه هاى گریـز از معضل بیکارى 
دانسـت و به معرفى مزیت هاى نسـبى و رقابتى و 
پتانسیل هاى سرمایه گذارى در شهرستان پرداخت.

خبر

مدیرکل دامپزشکى استان اصفهان گفت: درحدود 20 تا 30 
میلیون دالر ارزش صادرات فرآورده هاى دامى کشور مربوط 

به استان اصفهان است.
شــهرام موحدى اظهارکرد: یکى از ارکان اصلى در حوزه 
غذایى، سازمان دامپزشکى کشور است و دامپزشکى سازمانى 
است که نزدیک به یک قرن از تأســیس آن مى گذرد و در 

حوزه سالمت و بهداشت به معنى اهم فعالیت دارد.
وى افزود: نیمى از عوامل عفونت زاى انســان منشأ دامى 
دارد و خط مقدم مقابله با این گونه بیمارى ها دامپزشــکى 
است و اگر خدمات حوزه دامپزشــکى نبود، بیمار ناشى از 
این بیمارى ها تخت هاى بیمارســتان را اشــغال مى کرد.

وى تصریح کرد: نظارت بــر فرآورده هاى خام دامى از اهم 
فعالیت هاى دامپزشکى بوده و صادرات خام دامى در حوزه 
تجارت بین المللى انحصاراً بر اساس گواهى هاى بهداشتى 

صادره از دامپزشکى اعتبار دارد.
به گفته موحدى، بین 20 تا 30 میلیون دالر ارزش صادرات 
فرآورده هاى دامى کشــور مربوط به استان اصفهان است 
و در این بین شهرســتان اردســتان در بیــن 2600 واحد 
طیور که در اســتان اصفهان وجود دارد، رتبــه اول تولید 
گوشــت را دارد. مدیرکل دامپزشــکى اســتان اصفهان 
عنوان کرد: در سال حدود 13 میلیون نوبت واکسیناسیون 

انجام مى شود.

مدیر اداره آموزش و پرورش استثنائى استان اصفهان گفت: 
بالغ بر 7000 دانش آموز در مدارس استثنائى استان مشغول 
تحصیل هســتند که 5000 نفر در مدارس خاص و بقیه در 
مدارس عادى به صورت دانش آموزان تلفیقى مشــغول به 
تحصیل هستند. محسن الماسى با بیان اینکه درحدود 180 
مدرسه استثنائى در کل استان فعال است، افزود: این مدارس 
در 105 فضاى مستقل و 32 فضاى غیررسمى سازماندهى 
شده اند، همچنین بالغ بر 7000 دانش آموز در مدارس استثنائى 
استان مشغول تحصیل هستند. وى خاطرنشان کرد: مشکل 
عمده اى که در حال حاضر در مورد مدارس استثنائى وجود 
دارد، هزینه سرویس ایاب و ذهاب این دانش آموزان است، 

چراکه تعداد مدارس اندك بوده و با توجه به اینکه خانواده ها 
پراکندگى زیادى دارند، مجبور هســتند که هزینه زیادى را 
متحمل شــوند تا فرزندان خود را به مقصد مدرسه برسانند. 
الماسى در ادامه گفت: مشــکل بعدى در مدارس استثنائى 
فضاهایى است که نیاز به بازسازى یا مقاوم سازى یا ایجاد دارد 

و کفاف دانش آموزان حال حاضر را نمى دهد.
مدیر اداره آموزش و پرورش استثنائى استان اصفهان اضافه 
کرد: امسال درحدود صد نفر دانش آموز قبولى دانشگاه داشتیم 
که در مراسمى در دانشگاه اصفهان از دانش آموزانى که حائز 
رتبه برتر دولتى شده بودند، تقدیر شد و اینها از دانش آموزان 

جسمى حرکتى، ناشنوا و نابینا بودند.

تحصیل 7000 دانش آموز در 
مدارس استثنائى

صادرات 30 میلیون دالرى 
فرآورده هاى دامى از اصفهان

«در هر گره فرش دســتباف ایرانى، تمدنى نهاده شده و 
فرش دستباف نماد اصیل ایرانى و در حقیقت افتخار ایرانى 
است که متأسفانه از چند جهت به فرش دستباف ایرانى، 

دست درازى شده است.»
اســتاندار اصفهان در مراســم افتتاحیه بیست و یکمین 
نمایشگاه فرش دســتباف اصفهان در جمع مسئوالن، 
هنرمندان و دســت اندرکاران فرش، با بیان این مطلب 
گفت: خودى ها با اقدامات ناصواب و با کم کارى و چین و 

پاکستان با دست درازى به فرش دستباف ایرانى، تیشه به 
ریشه این هنر- صنعت مى زنند.

عباس رضایى با قدردانى از دست اندرکاران هنر- صنعت 
فرش دستباف افزود: در شرایط تحریم باید به فکر بازار 
فرش بود و همه مسئوالن به خصوص در سازمان صنعت، 
معدن و تجارت، گمرك، نماینــده وزارت امور خارجه در 
اصفهان و... باید کمک کنند تا بازاریابى و صادرات فرش 

دستباف انجام شود.
وى با بیان مظلومیت استان اصفهان، یادآور شد: استان 

اصفهان استانى مظلوم، محروم و بى آب بوده ولى همه، 
اصفهــان را در یک محدوده خــاص مى بینند و صداى 

واعطشاى ما را کم مى شنوند.
رئیس مرکز ملى فرش ایــران نیز به عنوان مهمان ویژه 
بیست و یکمین نمایشگاه فرش دستباف اصفهان گفت: 
فرش هاى دستباف کاشــان، نایین و اصفهان در کشور 
ثبت جهانى و فرش یلمه و جوشقان نیز ثبت ملى هستند. 
این در حالى است که فرش هاى دستباف اصفهان، نایین 
و کاشان در جهان شناخته شده بوده و در حقیقت همواره 

در جهان از فرش ایرانى یاد مى شود.
فرشــته دســت پاك با بیان اینکه از هنر- صنعت فرش 
دستباف باید تولید ثروت شــود افزود: بر اساس آمار غیر 
رسمى 2 تا 2/5 میلیون نفر در کشور در کارگاه هاى خانگى 
و متمرکز در حوزه فرش دستباف فعالیت مى کنند که باید 
از آن تولید ثروت شود. البته در کشور شش میلیون نفر نیز 

از این طریق ارتزاق مى کنند.
وى فرش دستباف را کاالیى استراتژیک خواند و گفت: در 
این شرایط، فرش دستباف ایران پس از پسته و زعفران، 
سومین کاالى صادراتى غیرنفتى کشور، به شمار مى رود. 
در این صورت اگر قرار اســت فرش دســتباف ایران از 

هرگونه تقلب مصون بماند باید شناسنامه دار شود و هیچ 
کشورى حق ندارد به فرش دستباف ما، دست بیازد، که 

نوید مى دهم در اولین فرصت این امر تحقق یابد. 
رئیس مرکز ملى فرش ایران اظهار کرد: مرکز ملى فرش 
ایران آمادگى دارد در زمینه صادرات فرش و اجناســى 
که وارد کشــور مى شــود تهاترى اقدام کرده و به جاى 

محصوالت وارداتى، فرش اصیل ایرانى را تهاتر کند.
دست پاك، بیمه تأمین اجتماعى را از دغدغه هاى ذینفعان 
فرش دستباف خواند و گفت: در این راستا معاون رئیس 
جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه، قول مساعد داده 

و امید است این مشکل حل شود.
قدرت ا... نوروزى، شهردار اصفهان نیز با افتخار به اینکه 
بخشــى عظیم از هنر فرش در کشور متعلق به اصفهان 
اســت افزود: معتقدم فرش مى تواند به عنوان اقتصادى 
پویا مطرح شود و زمینه اشــتغال جوانان و تأمین منابع 
ارزى کشور باشد که البته براى دستیابى به این مهم باید 
هنر- صنعت فرش، ساماندهى، به روز و شناسنامه دار شود 

تا در جهان بهتر به نمایش درآید.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان نیز 
در این مراسم، فرش دستباف در اصفهان را داراى تنوع 

فراوان دانست که کیفیت و زیبایى آن، شهرت جهانى دارد. 
اسرافیل احمدیه گفت: در استان اصفهان امروز 270 هزار 
بافنده فرش مشــکل دیرینه بیمه تأمین اجتماعى دارند 

که سالیانه 285 هزار مترمربع فرش دستباف را مى بافند.
مدیرعامل شــرکت نمایشــگاه هاى بین المللى استان 
اصفهان هم به عنوان میزبان بیست و یکمین نمایشگاه 
فرش دســتباف اصفهان اظهار امیدوارى کرد در آینده، 
در استان اصفهان شــاهد برگزارى نمایشگاه منطقه اى 
فرش باشــیم. على یارمحمدیان گفت: بیست و یکمین 
نمایشــگاه فرش دســتباف اصفهان در مساحت 9000 
مترمربع بــا 150 تولیدکننده از اســتان هاى مختلف در 
محل دائمى نمایشگاه هاى بین المللى استان اصفهان تا 
25 آذر ماه سال جارى هر روز از ســاعت 15 تا 22 و روز 
23 آذر از ساعت 10 صبح تا 22 براى متخصصان، آماده 
بازدید است. همچنین در مراسم افتتاحیه بیست و یکمین 
نمایشــگاه فرش دســتباف اصفهان گفته شد بر اساس 
امضاى تفاهمنامه بین سازمان صنعت، معدن و تجارت 
و پست اســتان اصفهان، از این پس کلیه اتحادیه هاى 
صنفى مى توانند از شبکه پست استان براى ارسال فرش 

به مناطق مختلف کشور بهره گیرند.

270 هزار بافنده فرش در اصفهان 
سالیانه 285 هزار مترمربع فرش مى بافند

ساسان اکبرزاده

معاون فنى اداره کل محیط زیست استان اصفهان گفت: 
خاموشى برخى از تابلوهاى نمایشگر میزان آالیندگى هوا 
در میادین شهر، به دلیل کمبود اعتبارات است و شایعات 
مبنى بر خرابى عمدى ایســتگاه هاى پایش هوا صحت 

ندارند.
مهدى ریاحى اظهار کرد: بیش از 60 درصد بار اجرایى این 
طرح جامع بر عهده شهردارى هاى واقع در محدوده این 
طرح بود و موفقیت این طرح، موفقیت شهردارى ها در 

حوزه محیط زیست خواهد بود.
وى افزود: این طرح در حال بازنگرى و به روز رســانى 
است تا با رفع کاســتى هاى آن از تجربیات مرحله اول 

استفاده شــود. وى در واکنش به برخى شایعات مبنى بر 
خرابى ایســتگاه هاى پایش هوا تصریح کرد: خاموشى 
ســه نمایشــگر میزان آالیندگى هوا دلیلــى بر خرابى 
ایستگاه هاى ســنجش آلودگى هوا نیست، چهار ماهى 
از خاموشى نمایشگرها مى گذرد اما ایستگاه هاى پایش 
هوا هر 15 دقیقه یکبار اطالعات و شــرایط کیفى هوا را 

ثبت مى کنند.
ریاحى ادامه داد: به علت کمبــود و محدودیت اعتبارات 
نمى توان براى تابلوها هزینه کرد اما سنسورهاى ایستگاه 
پایش هوا که میزان آالینده ها را ثبت و دیتا تولید مى کنند، 
نباید خراب باشــند که در حال حاضر گزارشى مبنى بر 

خرابى این ایســتگاه ها به ما ارائه نشده است چرا که این 
ایستگاه ها هر روز از سوى کارشناسان بازدید و بر اساس 
برنامه زمانبندى به صورت دوره اى کالیبره مى شوند.وى 
بیان کرد: حدود16 هزار واحد صنعتى در استان اصفهان 
وجود دارند که از این شــمار، 10 هزار واحد صنعتى ثبت 
شده و حدود 6000 به طور غیر رسمى فعالیت مى کنند 
که بالغ بر60 درصد آنها در شــعاع 50 کیلومترى شــهر 

اصفهان هستند.
ریاحى ادامه داد: با تالش هاى انجام شده و صرف هزینه 
طى دو سال اخیر شاخص پایش واحدهاى صنعتى استان 

از 0/8به 1/2 افزایش یافته است.

معاون اداره کل محیط زیست استان اصفهان به شایعات پاسخ مى دهد

چرا بعضى تابلوهاى پایش هوا 
خاموش است؟

مدیر مدرســه علمیه ناصریه گفت: گردشگران داخلى و 
خارجى به شکل روزانه در مدرسه علمیه ناصریه درمسجد 
امام(ره) گرد هم مى آیند و گاه ســاعت ها پاســخگوى 

آنها درباره مبانى دین اســالم 
هســتیم. حجت االســالم 
محســن اخــوان اظهارکرد: 
مدرســه علمیه ناصریه که در 
ضلع شرقى مســجد امام(ره) 
قــرار دارد از حدود 20 ســال 
پیش دیگر اســتفاده نشــد تا 
اینکه از 9 ســال قبل کارکرد 
خود را به شکلى دیگر بازیافت.
وى با بیان اینکه این مدرسه 
در زمان ناصرالدین شاه مرمت 

شده اســت و پیش از آن نیز به مدرســه عباسى شهرت 
داشته اســت، ابراز کرد: مدرسه تابســتانه طالب نیز در 
همین مکان یعنى مســجد امام(ره) و با نام سلیمانیه در  

ضلع دیگر  قرار دارد. مدیر مدرسه علمیه تاریخى ناصریه با 
بیان اینکه فعالیت این مدرسه علمیه در زمان کنونى حالت 
گردشــگرى دارد، اظهارکرد: در این راستا بازسازى این 
مدرسه علمیه فرصت براى 
رساندن پیام اسالم ناب به 
مخاطبانى اســت که شاید 
به این شــکل گرد یکدیگر 
جمع نشــوند و در این راستا 
گردشگران داخلى و خارجى 

هر دو را مدنظر داریم.
اینکــه  بیــان  بــا  وى 
حــوزه هاى گردشــگرى 
بســیار متنوع است و بر این 
اساس، گردشگرى مذهبى 
و اســالمى نیز از جمله ایــن موارد اســت، تأکید کرد: 
گردشگرى اسالمى، سالمت و  گردشگرى فرهنگى در 

این مکان انجام مى شود.

گردهمایى گردشگران اسالمى در مدرسه ناصریه

نایب رئیس اول اتحادیه فروشــندگان گوشــت سفید 
اصفهان گفت: با عدم دسترســى مرغداران به نهاده ها، 
قیمت این کاال در بازار اصفهان با بهاى 12 هزار و 700 

تومان فروخته مى شود.
محمدعلــى فروغــى ابرى 
عمده ترین دلیل افزایش نرخ 
مرغ در بازار اصفهان را، کمبود 
و افزایــش نــرخ نهاده هاى 
دامى برشمرد و اظهارکرد: در 
حال حاضــر نهاده ها به موقع 
در دســترس مرغداران قرار 
نمى گیرد، بلکه واســطه ها و 
دالالن بازار توزیع نهاده ها را 
با قدرت در دست گرفته اند و 
عامل مهم براى گرانى قیمت 

نهاده ها شده اند.
وى پیرامون اینکه مرغداران از گرانى نهاده ها گالیه دارند 
زیرا با این افزایش قیمت، تولید مرغ براى مرغدار توجیه 
اقتصادى ندارد، افزود: مرغــداران نیاز به حمایت دولت 

دارند تا کنترل قیمت نهاده هاى دامى را در دست گیرند 
اما تا زمانى که مرغداران حمایت نشوند، همین مباحث 
مطرح اســت. وى با اشــاره به اینکه هم اکنون قیمت 
هرکیلو مــرغ در مغازه هاى 
مرغ فروشــى در اصفهان به 
12 هزار و 600 تومان رسیده 
است، بیان کرد: بسیارى از 
مرغ فروشان براى عدم فشار 
بر دوش شهروندان، مرغ را با 
بهاى کیلویى 11 هزار و 900 

تومان هم عرضه مى کنند.
وى در پاســخ بــه اینکه آیا 
پیش بینــى  مى کنیــد نرخ 
مرغ از کیلویــى 12 هزار و 
700 تومــان در روزهــاى 
آینده افزایش یابــد، افزود: 
پیش بینى مى کنیم که قیمت ها باالتر هم برود اما تا چه 
میزان را هنوز نمى دانیم زیرا شــرکت پشتیبانى امور دام 

امسال همانند سال گذشته بار کافى ندارد.

نرخ مرغ در بازار اصفهان به 12700 تومان رسید

مدیر سد و نیروگاه زاینده رود گفت: با توجه به خشکسالى، 
تغییرات اقلیم و کاهش رطوبــت خاك، وضعیت کنونى 

حوضه زاینده رود بحرانى است.
محمود چیتیان افزود: احیاى زاینــده رود دغدغه دولت 
است و دلواپسى هاى زیادى براى تأمین آب وجود دارد. 

وى گفت: میزان بارش ها در محل شاخص کوهرنگ(کوه 
هاى زاگرس مرکزى) در زمان حاضر خوب اســت اما با 
توجه به سیر خشکسالى، تغییرات اقلیم و رطوبت خاك، 

این حوضه در شرایط بحرانى قرار دارد. 

به گفته چیتیان، نیروگاه سد زاینده رود هم اینک از مدار 
خارج اســت و آب آشــامیدنى مورد نیاز از دریچه هاى 

تحتانى سد خارج مى شود. 
مدیر ســد و نیروگاه زاینده رود اظهارکــرد: با توجه به 
بارگذارى هاى زیادى که روى حوضه زاینده رود انجام 

شده، تأمین آب جدید ضرورى است.
وى با اشــاره به اینکه منابع آب صنایع باید تأمین شود، 
گفت: استفاده از پســاب به عنوان یک منبع دائمى براى 

صنایع باید مورد توجه قرار گیرد.

حوضه زاینده رود در وضعیت بحرانى قرار دارد

در راستاى ارتقاى کیفیت بهداشتى و امنیت غذایى گوشت قرمز، سیستم پیش سرد 
کشتارگاه دام شهرستان دهاقان با هزینه اى بالغ بر یک میلیارد و 500 میلیون ریال 

راه اندازى شد.
لطفى، شــهردار دهاقان گفــت: در اجراى این طرح، الشــه هاى اســتحصالى و

 آالیش هاى خوراکى دام قبل از عرضه به بازار مصرف، به مدت حداقل 12 تا 24 ساعت 
در سالن پیش سرد کشتارگاه در دماى صفر تا 4 درجه نگهدارى و سپس با خودروهاى 
سردخانه دار به مراکز عرضه حمل مى شوند.وى ادامه داد: نگهدارى گوشت در پیش 

سرد کن، سبب ایجاد فرآیند جمود نعشى شده که 
عالوه برافزایش کیفیت گوشت، سبب از بین رفتن 

عوامل بیماریزا در گوشت مى شود.
لطفى افزود: حجم ســالن پیش ســرد کشتارگاه 

دام شــهردارى دهاقان 50 متر مکعب بوده و 
گنجایش نگهدارى 170 الشه 

گوسفند را دارد.

راه اندازى سیستم پیش سرد کشتارگاه دام دهاقان 
ند جمود نعشى شده که 
وشت، سبب از بین رفتن 

ى شود.
ن پیش ســرد کشتارگاه 

مکعب بوده و  50 متر
 الشه

م دهاقان
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شبکه 2 ســیما این روزها در حال پخش سریالى 
جالب و عجیب است که نکات و مسائل عجیبى در 

آن به چشم مى خورد.
به گزارش «سینما مثبت»، «بیقرار» به کارگردانى 
فلورا سام، سریالى ملودرام و سوزناك است که در 
هفته هاى اخیر از شبکه 2 سیما پخش شده است. 
داستان این ســریال درباره زن و شوهرى است 
که ســال ها قبل یک دختر بچه را از روش هاى 
غیرقانونى به فرزندى پذیرفته انــد و حاال بعد از 
گذشت چند سال، سر و کله مادر اصلى پیدا شده 

است و قصد دارد فرزند خود را به دست بیاورد.
شخصیت اصلى این سریال زن و شوهرى هستند 
که نقش آنها را ســارا خوئینى ها و محمد صادقى 

ایفا مى کنند. 
در بخش هایى از ســریال اتفاق هاى جالبى رخ 
مى دهد. مثًال الله اسکندرى پس از ناپدید شدن 
زن و شــوهرى که فرزنــدش را در اختیار دارند، 
براى ردیابى آنها از دوســتى حــرف مى زند که 
مى تواند تمام پروازهاى خارج از کشور را کنترل 
کند. ســازندگان ســریال احتماًال به این مسئله 
فکر نکرده انــد که قرار دادن چنیــن نکته اى در 
ســریال تا چه اندازه مى تواند باورهاى غلط را در 
مخاطبان ایجاد کند و سبب بى اعتمادى آنها به 
سیستم حمل و نقل هوایى شود که در آن یک نفر 
به ســادگى مى تواند به اطالعات همه مسافران 

دسترسى داشته باشد.
در ادامه هم که شخصیت هاى داستان به خارج از 
کشور فرار مى کنند، الله اسکندرى که براى رفتن 
به پاریس نیاز به پول دارد، در رودربایستى با پژمان 
بازغى قرار مى گیرد و پژمان که حاضر شده هزینه 
سفر او را تأمین کند، خطاب به او مى گوید: «اگه 
دوست ندارى با هواپیما برى مى تونى با اتوبوس 
برى!» صرف نظر از اینکه زنى که الله اسکندرى 
نقش او را ایفا مى کند قادر به تأمین الزامات سفر 
به فرانسه -از قبیل داشــتن گردش مالى و خانه 
نیست- کاش پژمان خان توضیح مى داد که الله 
اسکندرى باید در کدام ترمینال سوار اتوبوس هاى 

تهران- پاریس شود؟
زمانى هم که الله اسکندرى براى دریافت گواهى 
والدت به بیمارستان مراجعه مى کند، زمانى که از 
او سئوال مى شــود چه زمانى وضع حمل کردید؟ 
پاســخ مى دهد: «حدود شش هفت سال پیش!» 
این چه مادرى است که حتى زمان دقیق به دنیا 
آوردن فرزنــدش را نمى داند اما براى به دســت 

آوردن آن اینقدر تالش مى کند؟
امــا عجیب ترین نکته ســریال این اســت که 
شــخصیتى که نقش او را ســارا خوئینى ها ایفا 
مى کند، هنگام رفتن به گردش و تفریح در فرانسه، 
پوشــش اســالمى را هم رعایت کرده و در کنار 
دریاچه با چادر ظاهر مى شــود! درك و فهم این 
شــخصیت براى مخاطب عام ممکن نیســت و 
این سئوال پیش مى آید که چرا فردى که اینقدر 
تقید مذهبى دارد که حتى در فرانسه هم چادر سر 
کند، فرزند یک نفر را به زور نزد خود نگه مى دارد 
و حاضر بــه پس دادن فرزند به مــادر اصلى اش 
نمى شود؟! کاش سازندگان سریال به این سئوال 
پاسخ دهند که آیا چادر صرفًا توجیهى براى سفر 
به فرانسه و ابزارى براى راضى کردن مدیران بوده 
یا اینکه سازندگان سریال به تناسب این موضوع 
با رفتار غلط و قبیح شــخصیت هاى سریال هم 

فکر کرده اند؟ 

رامتین خداپناهى، بازیگر نقش «میرزا اسد» سریال «بانوى عمارت» با اعالم اینکه این مجموعه توانسته 
یک اثر آبرومند باشد، از ضرورت ساخت سریال هاى تاریخى و پرداختن به این بخش توسط هنرمندان 

گفت. بخشى از گفتگوى او با خبرگزارى «ایرنا» را بخوانید.
در حال حاضر صدا و سیما و آثارش خیلى زیر تیغ انتقاد مردم و منتقدان است، 
این موضوع هم باعث شده که سریال ها زیر ذره بین قرار گیرند و کار بازیگران 
و عوامل مجموعه ها را سخت تر کند. «بانوى عمارت» چه ویژگى هایى داشت 

که بازى در آن را پذیرفتید؟
ویژگى هایى که «بانوى عمارت» در بخش فیلمنامه نویســى و روند تولید طى کرده است، فکر مى کنم 

یک سریال خوب حداقل در پنج سال اخیر، جزو آثارى باشد که ویژگى هاى 
انتقاد مردم از را داشته است. من فکر مى کنم یکى از دالیلى که موجب 

تلویزیون و سریال هایش مى شــود، ضعف و نابلدى 
افرادى اســت که کار اجرایى را بر عهده دارند. البته 
بخش زیادى از این مشــکالت به مشکالت مالى 
تلویزیون بازمى گــردد. البته ما با افراد خاص هیچ 
کارى نداریم که نورچشمى ها چه دستمزدهایى 
دریافت مى کنند چون آنها تنها 4درصد هســتند، 
اما 96 درصد در حال حاضــر با پایین ترین میزان 

حق دریافت دســتمزد در بخــش تولیدات 
هنرى کار مى کنند. براى مثال تنها 

دلیلى که بچه ها را در تولید سریال «بانوى عمارت» و ادامه دادن در این مسیر هدفمند مى کرد، واژه اى به 
نام عشق بود و غیر از این هیچ دلیل دیگرى نمى توانست این پروژه را به سرانجام برساند. با پایین ترین 
میزان دستمزد، یعنى ما با 40 درصد ظرفیت بودجه اى که امروز در اختیار سریال هاى گردن کلفت تاریخى 
قرار مى گیرد در مسیر تولید این اثر حرکت کرده ایم. اکثر بازیگران و عوامل در پایین ترین میزان دستمزد 
قرارداد بستند و پول هایشان را دو ماه، سه ماه دریافت نمى کردند. پروژه چند بار به علت مشکالت مالى به 
تعطیلى انجامید اما خوشبختانه تنها دلیلى که بچه ها را مجاب مى کرد با انرژى و نیرو کار کنند این بود که 

مى دانستیم سرانجامش یک اثر آبرومند است. 
تاریخى بودن این اثر تا چه اندازه توانسته به دیده شدن و جذابیت «بانوى 

عمارت» کمک کند؟
بخشى از وظیفه ما به عنوان هنرمند این است که تاریخ را به مخاطب بشناسانیم. در آمریکا، سالیانه کلى 
هزینه و سرمایه مى شود که بخش هایى از تاریخ خود را در سینماى هالیوود به تولید و نمایش بگذارند. حاال 
شما فکر کنید یک کشورى با ده هزار سال سابقه تاریخى تا چه اندازه در برقرارى شناسنامه تاریخى مان 

حال چه در تلویزیون، سینما و تئاتر تالش شده است.  واقعاً این تالش ها زیر صفر است.
درباره نقش «میرزا  اسد» بگویید، شاید همذات پندارى با چنین شخصیتى که 
بازارى است و در دوران قاجار زندگى مى کند، تا حدودى مشکل باشد. چطور 
توانستید با این شخصیت ارتباط برقرار کنید و به آن نزدیک شوید؟ کارگردان 

تا چه اندازه براى رسیدن شما به «میرزااسد» کمک کرد؟
کارگردان در یک اثر هنرى مى تواند نقطه نظرهاى خود را بدهد. در واقع کارگردان مثل یک رهبر ارکستر 
است اما شما خود هم باید توانمندى نوازندگى را داشته باشید، یعنى باید این اشراف را داشته باشید که اگر 
کارگردان گفت فالن نت تو فالش است شما بتوانید سازتان را کوك کنید و نت را از فالشى بیرون بیاورید. 
مسلماً این تعامل بین کارگردان و بازیگر انجام مى شود اما اگر بازیگر نتواند آن نقطه نظرات کارگردان را 
جامه عمل بپوشاند چه اتفاقى مى افتد. خب طبیعتاً ما در معرض روزمرگى خود هستیم ولى وقتى مى خواهیم 
در یک اثر تاریخى قرار بگیریم همه چیز از زبان بــدن تا زبان گفتار باید با آن ریتم و ضرب آهنگ میزان 
شود. درست است قصه اى که «هزاردستان» دارد و مربوط به عهد قجر نیست اما من سعى کردم که در 
خلوت خودم و در طول تولید این اثر را مدام ببینم. این نوع گویش دوبلورها خیلى به من کمک کرد. حتى سر 
صحنه به خاطر دارم که بخش هایى از دیالوگ هاى «حاجى واشنگتن» و دیالوگ هاى آقاى انتظامى در 
«هزاردستان» را حفظ و سعى مى کردیم که حتى در قالب شوخى این دیالوگ ها را بگویم. سعى مى کردیم 
خود را این گونه در این فضا نگه داریم. زبان بدن خیلى سخت است. زبان بدن ما امروزى است و مسلمًا 
خیلى با گذشته متفاوت است. در یک دوره تاریخى قجرها زندگى مى کنید که دوره بسیار پرسانسورى 
است و زنان و مردانش در یک بستر بسته گذران مى کنند. این بستر بسته، روى زبان بدن افراد کوى و برزن 
هم تأثیر مى گذارد، بدن ها عصبى و جمع شده اند. خیلى با دست و پاهایشان مثل امروز حرف نمى زنند. اینها 
مواردى است که بچه هایى که تجربه داشتند و از تئاتر آمده اند یا پیشینه بازیگرى پرقدرتى دارند مثل پانته آ 

پناهى ها، شبنم فرشادجو، احسان منظور، صالح میرزاآقایى و... مى فهمند.
در بعضى از نقدها این مجموعه را با سریال «شهرزاد» مقایسه کرده اند، نظر 

خود شما درباره این قیاس چیست؟
من هم این نظر را شنیده ام. متأسفانه یا خوشبختانه سریال «شهرزاد» را ندیده ام که بتوانم نظر بدهم. قصه 
عاشقانه، مختص سریال یا فیلم خاصى نیست. در سینماى روز دنیا شاید سالى صد فیلم عاشقانه ساخته 
مى شود. باید دید که این نگاه چه نگاهى است؟ یک نمایشــنامه اى به اسم «هملت» از قرن 17 تا االن 
هزاران هزار اجرا رفته است. هیچکسى هم نمى تواند بگوید من هملت را اجرا کرده ام تو چرا اجرا مى  کنى؟ 
هر کسى از زاویه دید خود این اثر را کارگردانى مى کند. باید بینندگان نظر دهند. ولى من فکر نمى کنم 

این اتفاق افتاده باشد.

رامتین خداپناهى:

براى «بانوى عمارت»،  دیالوگ هاى 
«هزاردستان» را حفظ کردم
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مهران رجبى به عنوان جدیدترین بازیگــر جلوى دوربین علیرضا 
مسعودى در مجموعه «آخر خط» رفت. 

مســعودى معروف به على مشهدى، نویســنده و فیلمنامه نویس 
مجموعه هاى طنز تلویزیونى است که کار خود را با نوشتن متن هاى 
چند آیتم از برنامه «ساعت خوش» در سال 1374 شروع کرد و در 
طول این سال ها داســتان و فیلمنامه مجموعه هایى چون «کوچه 
اقاقیا»، «یک و نیم هفته»، «ســه در چهار» و بخش هایى از «آقا و 

خانم سنگى» را نوشته است.
تصویربــردارى مجموعه «آخر خط» به نویســندگى و کارگردانى 
علیرضا مسعودى از 40 روز پیش در منطقه سوهانک تهران شروع 
شده و تا پایان اسفند ماه نیز همچنان در این منطقه ادامه دارد و پس 

از آن گروه راهى لبنان براى ضبط پایان کار مى شود.
مهران رجبى به عنوان جدیدترین بازیگر از چند روز پیش با این پروژه 
قرارداد بسته و جلوى دوربین رفته است. رجبى در نقش «جاوید»، 

فروشنده محل، در این مجموعه به ایفاى نقش مى پردازد.
مجموعه «آخر خط» با مضمونى کمدى و بســیار طنز داستان دو 
پسرخاله است که بسیار شرور هستند و خانواده ها از دست این دو نفر 
به ستوه آمده اند. این دو به دلیل ارتکاب جرمى به زندان مى افتند و 

ازآنجا تصمیم به مهاجرت از کشور مى گیرند که... 
شهین تسلیمى، کمند امیرســلیمانى، عباس جمشیدى فر، اشکان 
اشتیاق، داریوش سلیمى، على صبورى، غزال وکیلى، مهسا باقرى و 

مهران رجبى تاکنون جلوى دوربین «آخر خط» رفته اند.

سارا خوئینى ها  به جمع بازیگران مجموعه تلویزیونى «آچمز» به کارگردانى 
مهرداد خوشبخت پیوست. خوئینى ها بعد از مدتى غیبت با نقشى متفاوت 
دراین سریال به تلویزیون بازگشته است. «آچمز» یک درام،  با موقعیت هاى 
شیرین و گاه طنز است که تا اردیبهشت ماه سال آینده تصویربردارى آن 
در لوکیشن هاى مختلفى در شــهر تهران ادامه دارد.  در خالصه داستان 
مجموعه تلویزیونى «آچمز» آمده اســت: «مصیب تازه پس از 45 سال 
مى فهمد که تنها فرزند خانواده نبوده. براى پیدا کردن گمشــده  سالیان 
دور مادرش، راهى تهران مى شــود و اما خودش هم گمشده  بزرگ ترى 
دارد؛ عزت و احترام! مجبور است بین این دو گمشده یکى را انتخاب کند 
و همین داستان هاى پیچیده اى برایش به وجود مى آورد که او را تبدیل به 

انسانى دیگر مى کند.»
«آچمز» به کارگردانى مهرداد خوشبخت و تهیه کنندگى حسین آقاهرندى 

در 30 قسمت براى پخش ازشبکه 3 سیما در حال تولید است.

استودیوى «دیزنى» با یارى ابَرقهرمانان مارول براى دومین بار به گیشه 
هفت میلیارد دالرى در سینماى جهان دست یافت و حدود سه هفته براى 

شکستن رکورد تاریخ فرصت دارد.
«دیزنى» که دو سال پیش نخستین بار مرز هفت میلیارد دالر را پشت سر 
گذاشته و 2016 را با رکورد 7/6 میلیارد دالر به پایان رسانده بود، در نخستین 
هفته از آخرین ماه 2017 از مرز درآمد هفت میلیارد دالرى در گیشه جهانى 
فراتر رفت. این عملکرد خیره کننده به لطــف موفقیت هاى ابرقهرمانان 
مارول در اکران جهانى به دست آمده است. حدود چهار میلیارد دالر از این 
رقم مربوط به بازار جهانى (خارج از آمریکاى شمالى) است. به نظر مى رسد 
استودیوى «دیزنى» با داشتن انبانى پر از فیلم هاى پرامید سال 2019 هم 
حاکم مطلق گیشه سینماهاى جهان باشــد. «بازگشت مرى پاپینز» چند 
روز دیگر بر پرده مى آید و دنباله هاى «انتقام جویان»، «کاپیتان مارول»، 
«یخ زده»، «داستان اسباب بازى» و «جنگ هاى ستاره اى» براى اکران در 
سال آینده برنامه ریزى شده اند. نسخه هاى زنده «شیرشاه» و «عالءالدین» 
را هم نباید از قلم انداخت. «دیزنى» با وجود داشتن پنج نماینده در فهرست 
پرفروش هاى 2018، در چند مورد به شدت شکست را تجربه کرد. «سولو» 
در حالى 392 میلیون دالر در گیشــه جهانى فروخت که فیلم پیشــین از 
مجموعه «جنگ هاى ســتاره اى» از مرز یک میلیارد دالر گذشــته بود و 
شکست سنگین «سولو» باعث شد «دیزنى» پروانه تولید چند فیلم دیگر از 

این مجموعه را موقتاً بایگانى کند.

نعیمه نظام دوست، بازیگر سینما و تلویزیون که در حال حاضر مشغول بازى 
در مجموعه «محله گل و بلبل» است درباره شایعه اى که درباره بیمارى وى 

منتشر شده بود توضیحاتى را ارائه کرد.
نظام دوست به تازگى عکسى از او در شبکه هاى اجتماعى منتشر و شایعاتى 
را مبنى بر بیمارى این هنرمند در پى داشته است درباره این شایعات گفت: 
متأسفانه شایعاتى درباره بیمارى من در فضاى مجازى منتشر شده که از 
طریق این گفتگو همه آنها را تکذیب کرده و توضیح مى دهم که به تازگى 
جراحى اســلیو معده را انجام داده ام و به همین دلیل تغییراتى در ظاهرم 
ایجاد شده است. وى درباره دلیل انجام این جراحى توضیح داد: واقعاً دیگر 
نمى توانستم زندگى عادى کنم و نیاز بود اقدامى در این مورد انجام دهم که 

خداراشکر از این جراحى راضى هستم.
این بازیگر درباره جدیدترین فعالیت خــود در حوزه بازیگرى، بیان کرد: از 
مرداد ماه مشغول بازى در مجموعه «محله گل و بلبل» به کارگردانى احمد 
درویشعلى پور هستم و همچنان هم در این مجموعه ایفاى نقش مى کنم 

که احتماًال تا بهمن پخش آن از شبکه 2 ادامه خواهد یافت.
وى با بیان اینکه جدیدترین سریالى که با آن قرارداد بسته است فضایى طنز 
دارد، افزود: سریال جدیدى که قرار است در آن بازى کنم کارگردانى آن را 
سعید آقاخانى برعهده دارد و عید نوروز قرار است از شبکه یک سیما پخش 
شود. بازیگر سریال «ساختمان پزشکان» به کارگردانى سروش صحت با 
بیان اینکه پیشنهادهاى مختلفى را به دلیل بازى در مجموعه «محله گل و 
بلبل» رد کرده است، گفت: من بازى در حوزه کودك را به دلیل خاص بودن 
فضاى آن دوست دارم و اتفاقًا یکى از دالیلى که بیشتر در مجموعه هاى 
کودك بازى مى کنم این است که با ایفاى نقش در این فضا شما به نوعى 
براى بچه هایى که بیننده تان هستند، خاطره ساز هم مى شوید که این مسئله 

واقعاً براى من خوشحال کننده است.
نظام دوســت با بیان اینکه عالقه مند به حضور در ســریال هاى جدى 
است اما اکثر پیشــنهادها به وى طنز اســت، بیان کرد: متأسفانه کیفیت 
فیلمنامه ها خیلى نسبت به قبل افت کرده است از طرفى من بعد از بازى در 
فیلم «هزارپا» به کارگردانى ابوالحسن داوو دى سخت پسندتر شده ام و هر 

فیلمنامه اى را نمى توانم قبول کنم.

ساراخوئینى ها 
به «آچمز» پیوست

غوغاى «دیزنى»  

نعیمه نظام دوست شایعه 
بیمارى اش  را تکذیب کرد

مهران رجبى به «آخر خط» رسید عجایب یک سریال سوزناك
از تهران تا پاریس 

با اتوبوس!

امیر جدیدى، بازیگر سینما و تئاتر که سال گذشته توانست باالخره بعد از 
دو بار نامزدى سیمرغ بلورین را از سى و ششمین جشنواره فیلم فجر از آن 

خود کند امسال در این رویداد سینمایى غایب خواهد بود.
پیش از این قرار بود جدیدى در فیلم سینمایى «تختى» جدیدترین ساخته 
بهرام توکلى در نقش غالمرضا تختى به ایفاى نقش بپردازد و حتى براى 
مدتى به تمرین و آماده سازى براى این نقش مشغول شد اما بعد از مدتى 

حضور وى در این فیلم سینمایى منتفى شد.
فیلم ســینمایى «تختى» خود براى حضور در جشنواره فیلم فجر آماده 
مى کند. جدیدى با توجه به همکارى موفقیت آمیز خود با بهرام توکلى 
در فیلم سینمایى «تنگه ابوقریب» که براى وى سیمرغ بلورین جشنواره 
را به همراه داشت به کسب دومین سیمرغ هم امیدوار بود اما این اتفاق 

میسر نشد.
مراحل تمرین کشــتى و آمادگى جســمانى امیر جدیدى بازیگر نقش 
غالمرضا تختى به مدت شش ماه مستمر ادامه داشت اما به دلیل طوالنى 

شدن آماده ســازى دکور هاى فاز 2 و 3 که مربوط به نوجوانى و جوانى 
غالمرضا تختى است، تغییر در زمانبندى پروژه و حساسیت روى گریم 
بزرگســالى جهان پهلوان تختى که نیاز به مواد اولیه تهیه شده از خارج 
از کشور داشــت، تســت گریم به روز هاى اخیر موکول شد و در نهایت 
بعد از تســت گریم، گروه تولید و امیر جدیدى به این نتیجه رسیدند که 
فیلمبردارى مبارزه هاى کشتى جهان پهلوان تختى با این گریم سنگین 

امکانپذیر نیست.
از آنجا که امکان حذف این صحنه ها از فیلمنامه میسر نبود و با طوالنى 
شدن زمان پیش تولید و داشتن تعهد از جانب امیر جدیدى به پروژه هاى 

دیگر، با توافق وى، همکارى اش با پروژه غالمرضا تختى قطع شد. 
عالوه بر این فیلم، جدیدى بسیار کم کار است و امسال تنها با حضور در 
فیلم سینمایى «قانون مورفى» کارنامه کارى خود را به پایان رساند. البته 
هنوز یک فصل از سینماى ایران باقى مانده است اما دیگر فرصت براى 

حضور در اثرى که به فجر امسال برسد وجود ندارد.

جدیدى در عرصه اکران امسال دو فیلم را روى پرده سینماها داشت که هر 
کدام با استقبال هاى متفاوتى روبه رو شد. فیلم سینمایى «تنگه ابوقریب» 
به عنوان پرافتخارترین فیلم سى و ششمین جشنواره فیلم فجر و فیلم 
«عرق سرد» که نسبت به «تنگه ابوقریب» اثر ناموفقى به چشم مى  آید. 
حال امیر جدیدى غایب بزرگ سى و هفتمین جشنواره فیلم فجر لقب 
مى گیرد. البته این در صورتى است که جدیدى فیلمى را در سکوت خبرى 
بازى نکرده باشد. در حال حاضر فعالیت سینمایى جدیدى در سال جارى 
تنها به اکران فیلم سینمایى «قانون مورفى» به کارگردانى رامبد جوان 

ختم مى شود.
امیر جدیدى، امیر جعفرى، سروش صحت، هادى کاظمى و  رامبد جوان 
از جمله بازیگران اصلى هستند که در فیلم «قانون مورفى» به ایفاى نقش 
خواهند پرداخت. نکته قابل توجه در قبال این فیلم آن است که فیلم جدید 
جوان تاکنون نامى از بازیگران زن خود نبرده است و شاید به طور کلى این 

فیلم بیشتر روى کاراکترهاى مرد داستان مى چرخد.

غایب بزرگ سى و  هفتمین جشنواره فیلم فجر
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سایت «ورزش ســه» در گزارشى از ســوت هاى تأثیرگذار و 
اشتباهات علیرضا فغانى در ســال هاى اخیر گزارشى منتشر 
کرده است. ارزش این گزارش و دقت روى آن از آن جهت است 
که بدانیم در سال هاى اخیر خیلى از رنگ ها و تیم ها از سوت 
هاى فغانى متضرر و یا بهره مند شده اند و اینکه قضاوت هاى 

او را جانبدارانه بدانیم حرف درستى نیست.
داور موفــق فوتبال ایران که با وجود همــه ویژگى هاى فنى 
در داورى و موفقیت هاى فوق العاده و تکرار نشــدنى، برخى 
اوقات با اشتباهات خود جنجال هاى بزرگى را رقم زده است که 

بررسى آنها جالب توجه است:
درگیرى با مجیدى؛ کاپیتان استقالل اخراج شد

نزدیک به ده سال قبل فغانى با درگیرى هاى گاه و بى گاه خود 
با فرهاد مجیدى بر ســر زبان ها افتاد و باعث شد تا هواداران 
استقالل همیشه نگاه انتقادى به او داشته باشند؛ علیرضا فغانى 
در لیگ 88-87 که صمد مرفاوى هدایت استقالل را بر عهده 
داشت، با نشان دادن دو کارت زرد به فرهاد مجیدى اخراج او را 
از زمین مسابقه رقم زد تا بعدها هواداران و خود فرهاد مجیدى 

بارها علیه او موضع گیرى کنند.
علیرضا فغانى همان روزها با اخراج مجیدى نشــان داد که در 
زمین مسابقه اهل تعارف نیست و رعایت قانون براى او از همه 
چیز مهمتر است؛ تقریبًا به هر قیمتى. این اتفاق اولین صحنه 
هایى است که از فغانى به خاطر داریم؛ درگیرى هاى لفظى و 
عجیبى که کلید آن از بازى اســتقالل برابر راه آهن در دوره 
هشتم لیگ برتر فوتبال ایران زده شد و واکنش مجیدى به این 
درگیرى این بود که نمى داند چه کارى در حق فغانى انجام داده 

که او این رفتار را با وى انجام داده است.
البته مجیدى تنها بازیکنى نبود که اسیر جدیت فغانى شده است 
و چهره هایى مانند جاسم کرار، على کریمى، نیمار، تونى کروس 

و... نیز طعم جدیت غیر منتظره فغانى را چشیده اند.
جنجالى ترین قضاوت در تبریز

از روزهاى فراموش نشدنى فوتبال ایران، تساوى 3 بر 3 نفت 
تهران و تراکتورسازى در تبریز بود؛ روزى که تبریزى ها جام 
را پیش چشمان 80 هزار تماشاگر خود از دست دادند تا یکى از 

روزهاى عجیب فوتبال ایران رقم بخورد.
 فغانى در این دیدار در صحنه اى که بسیارى اعتقاد داشتند مى 

توانست با مصلحت اندیشى از اخراج تیموریان صرف نظر کند، 
او را از زمین مسابقه اخراج کرد تا جریان بازى با این اتفاق تغییر 

کند و نفت تهران مانع از قهرمانى تراکتورى ها شوند.
 این کارت قرمز البته تمام ماجرا نبود و عدم اعالم یک پنالتى 
براى تراکتورســازى روى فرید بهزادى کریمى دیگر اشتباه 
تأثیرگذار فغانى در تبریز بود تا قضاوت او سرنوشت یک لیگ 

را کامًال تغییر دهد.
این دیدار که فینال لیگ برتر ایران در فصل چهاردهم بود، با 
اشتباه تأثیرگذار فغانى به پایان رســید تا سوت هاى او در این 
دیدار ماندگار شــود؛ بعد از این قضاوت و در شروع لیگ جدید 
فغانى براى مدتى در لیگ برتر سوت نزد تا به این ترتیب و به 

شکل چراغ خاموش جریمه شود.
مسئله فغانى و تراکتورســازى ماه ها از خبرهاى مهم فوتبال 
ایران بود و این داور بین المللى فوتبال ایران پس از آن تا سال 

ها پا به یادگار امام(ره) نگذاشت.
جنجال در بازى ذوب آهن و پرسپولیس

علیرضا فغانى، داورى هاى پر بحث براى پرسپولیسى ها نیز کم 
نداشته است. پنالتى بازیکنان پرسپولیس در ابتداى نیمه دوم 
از سوى دروازه بان مهار شــد اما داور به اشتباه دستور به تکرار 
نداد. در ادامه گل ذوب آهن در شرایطى به ثمر رسید که ضربه 

ایستگاهى به اشتباه اعالم شده بود.
دقیقه 88 امــا ذوب آهن پنالتى را به دســت آورد که تصاویر 
تلویزیونى اشتباه بزرگ فغانى در این تصویر را ثابت کرده است. 
سانتر تبریزى به بدن بنگر خورد اما داور پنالتى اعالم کرد تا دو 
گل ذوبى ها، با اشــتباه او به دست بیاید. همین موضوع باعث 
شد تا پرسپولیسى ها نسبت به این قضاوت به شدت معترض 
شوند و تا هفته ها این داورى اشتباه که با اخراج بنگر همراه شد، 

نقل رسانه ها باشد.
بعد از این قضــاوت جنجالــى وزارت ورزش و جوانان براى 
رسیدگى به وضعیت اشتباهات سریالى علیه پرسپولیس وارد 
عمل شد و بعد از نامه گودرزى، وزیر وقت ورزش و جوانان به 
فدراسیون فوتبال و کمپین هاى ایجاد شده علیه سوت هاى 
پرتکرار، فغانى به مدت چهار هفته از قضاوت محروم شــد تا 

جدال پرسپولیس و یک تیم اصفهانى براى او تلخ باشد.
سایپا - پیکان؛ خشم آقا معلم!

«تو کى هســتى که اینگونه رفتار مى کنى؟ (بعد از درگیرى با 

نیروهاى انتظامى و حاضران در محل) اجازه بدهید مى خواهم 
صحبت کنم.(فریاد مى زند) در این پنج شــش ساله در هفت 
هشت بازى با من این کار را کرده است؛ همه دیدند که اینگونه 
(پاى خود را باال مى آورد و فریاد مى زند) به سمت بازیکن ما 

رفته است. چى کار کرده مگر اینکه اینگونه رفتار مى کند؟»
این صحبت هاى همراه با فریــاد و عصبانیت از مجید جاللى 
است؛ دقایقى که شاید مشابه آن از مجید جاللى را هیچکس 
در فوتبال ما ندیده باشد اما اشــتباهات فغانى در دیدار سایپا و 
پیکان باعث شد تا جاللى به این شکل به رختکن داوران هجوم 
ببرد و نسبت به تصمیمات داور مسابقه، علیرضا فغانى معترض 
شود. فغانى قبل از این جنجال نیز در واکنش به صحبت هاى 
سرپرست سایپا خوش نظر که به او گفت «به امام زمان تو را 
حالل نمى کنم» با چهره اى آرام خواهان این اتفاق شد و گفت 

«حاللم نکن» تا به این شکل راهى رختکن شود.
روز عجیب مجید جاللى و فغانى در شــهر قــدس مطمئنًا از 
جنجالى ترین اتفاقات دوران قضاوت فغانى است؛ فغانى در این 

دیدار که در هفته هاى پایانى لیگ رقم خورد، با عدم اخراج 
دروازه بان پیکان باعث خشــم جاللى شد و سپس مجید 
جاللى به دلیل اعتراض به این صحنه از کنار خط اخراج 

شد تا به این ترتیب جنجال ها به رختکن منتقل شود.
جنجال در نقش جهان

علیرضا فغانى در دیدار ابتداى هفته پرســپولیس و 
سپاهان، قضاوت پر بحثى داشت؛ اعالم یک پنالتى 
اشتباه به سود پرسپولیس و عدم اعالم یک پنالتى 
به سود قرمزها باعث شد تا داور جهانى فوتبال 
ایران متهم اول نتیجه نقش جهان لقب بگیرد 
و امیر قلعه نویــى در یکى از اظهار نظرهاى 
جالب براى او لقبى جدید معرفى کند. قلدر 

فوتبال ایران!
هر چند تمامى داوران به اشــتباه فغانى 
اشاره کردند اما اصفهانیان تصمیمات او در 

این دیدار را درست اعالم کرد تا او همچنان 
یک حامى کلیدى و مؤثر داشته باشد؛ هر چند به نظر 
مى رسد حتى با وجود این حامى فغانى فعًال از قضاوت 

براى مدتى دور باشد.
این قضــاوت اما با دعــوت از قلعه نویــى به کمیته 

انضباطى و اخالق مطمئنًا ادامــه دار خواهد 
بود و پرونده این موضوع هنوز بسته نشده است 
تا همچنان یک جنجــال پیرامون فغانى ادامه 
داشته باشد. با توجه به گزارشى که در مورد سوت 
هاى اشتباه او منتشر شد بازهم تأکید مى کنیم که 

از سوت هاى او خیلى رنگ ها، هم بهره برده اند و 
هم متضرر شده اند. پس از زدن اتهام هاى پوچ به 

او خوددارى کنیم.

فغانى را متهم نکنید

اشتباهات او علیه همه رنگ ها بوده است!
  سعید نظرى

امیر قلعه نویى بعد از مصاحبه علیه علیرضا فغانى به کمیته 
اخالق احضار شد.

در هفته هاى اخیر البته فقــط امیر قلعه نویى نبوده که به 
داورى معترض بوده و در این زمینه مصاحبه کرده است 
اما سرمربى تیم ســپاهان بر خالف دیگر مربیان اشتباه 
داور به ضرر تیم خود را کامًال عمدى خواند و همین اظهار 
نظر موجب شــد تا کمیته اخالق سرمربى تیم سپاهان را 

فرا بخواند.
 در بخشى از مصاحبه امیر قلعه نویى بعد از بازى با سپاهان 
اینطور خواندیم: «این رفتارها درست نیست. واقعاً باید براى 
فوتبال متأسف بود. ما بیشترین ضرر را کردیم و این رفتارها 
را هم باید تحمل کنیم. اصًال من در خصوص اشتباهات 
فغانى شک ندارم که از عمد این رفتارها را با من و تیم هایم 
انجام داده است. سپاهان با ذوب آهن که 2-0 باختیم هر 
دو گل به استناد کارشناسان اشتباه بود و ما را به ناحق بازنده 
معرفى کرد. بازى جام حذفى با نساجى که فغانى پنالتى 
را نگرفت و گلى که ما خوردیم روى کیانى خطا بود. من 
اصًال یک سئوال دارم در صحنه اخراج دو بازیکن قبل از 
آن تصمیم چه اتفاقى رخ داد که آن صحنه را خطا گرفت 
و باعث شــد تا دو بازیکن به هم بتازند؟ اصًال خطایى بود 

که مدام با سوت هاى بى مورد بازیکنان را عصبى کرد.» 
وقتى امیر قلعه نویى به صراحت مى گوید علیرضا فغانى 
عمداً به ضرر تیم او سوت زده است بدین معنى است که 
اشتباهات داور بازى با ســپاهان فنى نبوده است و این از 
نظر قانونگذار مصداق بارز توهین و افترا اســت. ماده 70 
آیین نامه انضباطى فدراســیون فوتبال به مجرى قانون 
اجازه مى دهد خاطى را یک جلسه محروم و پنج میلیون 
تومان (حداقل) جریمه نقدى نماید و این حق را به مخاطب 
مى دهد که براى احقاق حق و حفظ آبرو به مراجع قضائى 
هم مراجعه کند.  دعوت از امیر قلعه نویى به کمیته اخالق با 
واکنش سرمربى تیم سپاهان هم همراه شد و او در استورى 
اینستاگرامش با جمله اى از پیامبر اکرم(ص) که فرموده اند 
حرف حق را بگو حتى اگر به ضررت باشد، اعتقاد داشته که 

حرف حق را زده است.

وقتى ســپهر حیدرى در پایان بازى پرسپولیس-ذوب 
آهن با ســئوال میثاقى در مورد پیــش بینى اش از بازى 
پرسپولیس-سپاهان مواجه شــد، گفت: تیم هاى آقاى 
قلعه نویى همیشــه نقطه قوتشان ارســال از جناحین 
بوده، تاکتیکى که همه مى داننــد ولى با این حال بازهم 

نمى توانند با آن مقابله کنند. 
در طول بازى پرسپولیس-ســپاهان نیز  تنها کافى بود 
نگاهى به پرتاب هاى اوت بلند عزت ا... پورقاز از فاصله اى 
بعید (کمى جلوتر از میانه میدان) بیاندازید تا به تاکتیک 

تکرارى اما کارساز و خوب امیر قلعه نویى پى ببرید.
اما نکته اى که شاید مهمتر از این تاکتیک تکرارى باشد، 
آگاهى کاملی است که پرافتخارترین مربى تاریخ لیگ از 
ابزار مورد نیاز براى اجراى تاکتیک محبوبش دارد. نگاهى 
گذرا به ترکیب تیم هاى زیر نظر امیر، به ویژه تیم هایى که 
او با آنها به مقام قهرمانى رسیده، درستى این ادعا را ثابت 
مى کند. به طور مثال، سپاهان رؤیایى فصل 90-89 که 
در نهایت با 67 امتیاز رکورد امتیازگیرى در یک دوره لیگ 
را شکســت، دو بازیکن توانمند براى پرتاب هاى بلند در 
ترکیبش مى دید: حاجى صفى و بنگر. سه مدافع کنارى 
با قدرت نفوذ باال و سانترهاى با کیفیت از جناحین داشت: 
حیدرى، بیک زاده و حاجــى صفى. یک هافبک دفاعى 
تنومند با فیزیک بدنى مناسب، قدرت شوتزنى باال، بسیار 
جنگنده و با توانایى بــاال در دادن پاس هاى قطرى اما با 
تکنیک بسیار پایین: امید ابراهیمى. دو مهاجم سرزن: رضا 
عنایتى و ابراهیم توره و دو مدافع میانى مسلط روى هوا اما 
کمى کند و داراى بازى با پاى ضعیف که بیشتر توپ ها را 

بلند مى کردند: هادى عقیلى و محسن بنگر.

استقالل فصل 92-91 نیز درست همین سبک بازیکنان 
را در اختیار داشت. مدافعان میانى سرزنى و خشن با توانایى 
بازى ســازى پایین مثل صادقى و عمران زاده، خسرو و 
هاشم و حسن اشجارى به عنوان متخصصین ارسال از 
جناحین، فرزاد حاتمى سرزن و شوتزن اما داراى قدرت 
دریبل زنــى و حمل توپ پایین بــراى نوك خط حمله، 
جواد نکونام در پســت هافبک دفاعى و البته پرتاب هاى 

بلند حنیف.
قلعه نویى با کمک همین شــناخت درست از ابزار مورد 
نیازش و البته به کارگیرى شــگرد قدیمــى اش در بازار 
نقل و انتقاالت، که همان جذب شــاگردان ســابقش 
بود، وارد بازار شــد. محمد ایران پوریان، مهدى کیانى، 
بختیار رحمانى، خالد شفیعى، استنلى کى روش و سجاد 
شهباززاده. همه این اســامى در تیم هاى تراکتورسازى، 
استقالل و ذوب آهن شــاگرد امیر بودند. ایران پوریان 
براى فعال کردن جناح راست سپاهان همانند جناح چپ 
و جایى که سعید آقایى حضور داشت، جذب شد. استنلى 
کى روش که توسط خود ژنرال به فوتبال ایران آورده شد، 
قرار بود نقش رضا عنایتى استقالل فصل 85-84  و فرزاد 
حاتمى استقالل 92-91 را برعهده گیرد. مهدى کیانى 
نیز شباهت فراوانى از نظر سبک بازى به امید ابراهیمى 
داشت. خالد شفیعى هم تمام خصلت هاى مدافع میانى 
محبوب امیر را داشــت به اضافه اینکــه در کنار پورقاز، 

قابلیت باالیى در پرتاب اوت هاى بلند داشت.
تیم قلعه نویى با در اختیار داشتن مجموعه مد نظر، آماده 
پایین کشــاندن برانکو و تیمش از تاج و تخت قهرمانی 

است. نبردى تن به تن تا هفته پایانى.

تیم هاى فوتبال پرسپولیس و ســپاهان روز یک شنبه هفته 
جارى، در دیدارى معوقه از هفته دوازدهم لیگ برتر به مصاف 
یکدیگر رفتند که این مسابقه با تساوى 1-1 به پایان رسید. 

در دقایقى از این دیدار، مدافع پرسپولیس که براى پرتاب اوت 
به کنار زمین رفته بود، به عصبانیت امیر قلعه نویى، سرمربى 
سپاهان، واکنش عجیبى نشان داد. شجاع خلیل زاده با زدن 
لبخندى، به نوعى رفتارهاى قلعه نویى را مورد تمسخر قرار داد.
حال پس از گذشت چند روز از این مسابقه پرحاشیه  به نوشته 
یکى از سایت ها و بنا بر گفته یکى از عکاسان، سرمربى سپاهان 
که از فشار پرسپولیس روى دروازه تیمش پس از موقعیت گلى 
که مهرداد محمدى هدر داد، شاکى شــده بود، رو به مهاجم 

تیمش کرد و گفت: «خاك بر سرت!»
شــجاع خلیل زاده هم گفت: «امیر، دوربین هاى کنار زمین 
صدا هم ضبط مى کنند. ممکن است لب خوانى هم کنند و...»

شایعه پیوستن رضا قوچان نژاد به پرسپولیس یکى از جذاب ترین شایعات در روزهاى گذشته 
بود. این خبر با استقبال اکثر هواداران و پیشکسوتان این تیم روبه رو شده است. مثًال حمید 
استیلى در این باره گفته اســت: رضا مهاجمى بین المللى است و این بازیکن مى تواند 
حتمًا به کار پرسپولیس بیاید و به نظرم حتى در تیم ملى مان هم مهاجم گلزن و تمام 

کننده اى مثل او نداریم. 
استیلى حتى بازگشت طارمى را هم در صورتى که برانکو بخواهد بدون مشکل مى داند: 

در فوتبال حرفه اى باید احساسات را کنار بگذاریم. مطمئناً اگر برانکو تشخیص 
داده که طارمى مى تواند به پرســپولیس کمک کند حتمًا مهاجم قبلى 

پرسپولیس با بازگشتش مى تواند به تیم کمک کند.

تاکتیک تکرارى اما کارساز قلعه نویى

دستت رو شده ولى قدرتى براى 
 برنامه «ستاره ســاز» با حضور چهره هاى مطرح مقابله نیست!

فوتبال ایــران به زودى با اجراى محمدحســین 
میثاقى در شبکه 3 اجرا خواهد شد.

 آنطور که در خبرگزارى ها آمده بود، برنامه «ستاره 
ساز» با حضور چهره هاى سرشناس فوتبال ایران 
همچون مهدى مهدوى کیا، فیروز کریمى، خداداد 
عزیزى و... قرار است به زودى از شبکه 3 با اجراى 
محمدحســین میثاقى اجرا شــود و به شناسایى 
ســتاره هاى فوتبال ایران در قالب برنامه ورزشى 
بپردازد. در ایــن برنامه ویژه قرار اســت خداداد 
عزیزى در نقش تازه خود به عنوان مجرى و یکى 
از کارشناسان این برنامه ظاهر شود و از چهره هاى 
صاحبنام فوتبال ایران نیز بــراى حضور در آن و 

داورى و کارشناسى دعوت شده است.
تیزر این برنامه در برنامه «نود» رونمایى شد و طى 
شنیده ها قرار است این چهره ها با حضور در مناطق 
دورافتاده و روستاها، ستاره هاى تازه اى براى آینده 
فوتبال ایران کشف کرده و آنها را در مسیر پیشرفت 
قرار دهند. حضور فیروز کریمى، سرمربى باسابقه 
فوتبال ایران که آخریــن قهرمانى ایران در لیگ 
قهرمانان آســیا مربوط به دوران مربیگرى او در 
پاس مى شود، از نکات جالب این برنامه است و البته 
مهدى مهدوى کیا نیز که در پایان دوران بازیگرى 
با راه اندازى آکادمى خود و کشف چهره هاى جوان 
و گمنام فعالیت تازه خود را شکل داده، نوید از یک 

اتفاق ویژه براى فوتبال ایران مى دهد.

در انتظار 
ستاره سازى

  محسن کدخدایى

اخالقت را خوب کن 
بزرگوار!

احمد خلیلى

دلیل خنده شجاع معلوم شد

نظر استیلى درباره گوچى و طارمى

ســعید آذرى در گفتگویى در خصوص متشــنج شــدن جو 
ورزشگاه هاى مختلف کشــور در هفته هاى اخیر اظهار کرد: 
جناب آقاى طالقانى، آقاى اصفهانیان و اعضاى هیئت رئیسه 
فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ، آیا شما بازى هاى لیگ برتر را 
مى بینید؟ آیا شما این ناهنجارى ها و توهین ها را مى بینید و هنوز 
فکرى به حال جلوگیرى از آن نکرده اید؟ به نظرتان وقت آن 
نرسیده به جاى مبارزه با بازنشستگى براى ماندن در سمت هاى 
خود به فکر کنترل اوضاع فوتبال و به فکر حفظ هویت فلسفه 

دوستى و مودت که در فوتبال است، باشید.
وى افزود: فوتبال اختراع شــد تا مردم جهان و ملت ها را به 
دوستى نزدیک تر کند، ولى ما هر هفته با توجه به عدم درایت 
و نظارت بر عملکرد برگزارکنندگان شاهد آن هستیم که مردم 
رودر روى یکدیگر قرار مى گیرند و به هم فحاشى مى کنند. 
این ناهنجارى ها و بى احترامى ها که در فوتبال است و هر روز 
نسبت به روز گذشته بیشتر مى شود، مى تواند منجر به فاجعه 
شود و فکر مى کنم اولین وظیفه شما به جاى حفظ میز هاى 
خود این است که این شرایط را کنترل کنید. در دو هفته اخیر در 
بازى هاى بزرگ و پرتماشاگر شاهد بودیم که هواداران تیم هاى 

بزرگ با توجه به اینکه احساس مى کردند به تیمشان ظلم شده 
است شروع به توهین به یکدیگر و همچنین برهم زدن فضاى 
ورزشگاه کردند. مدیرعامل باشــگاه ذوب آهن تصریح کرد: 
گناه آنها چیست؟ گناه آنهایى که خود و خانواده شان چیست 
که مورد توهین قرار مى گیرند. چــرا مقصران واقعى را تنبیه 
نمى کنید! من هشدار مى دهم عدم کنترل این اوضاع مى تواند 
باعث بروز فاجعه در ورزشگاه ها شود و این امر مى تواند سفره 
فوتبال را جمع کند. به جاى اینکه مردم را از تعلیق بترسانید به 
فکر کنترل ورزشگاه ها و برگزارى بازى ها با کلیه استاندارد هاى 
بین المللى و همچنین چینــش داوران با یک رویه منطقى و 
حساب شده باشید. به جاى پرداخت به قضایاى بازنشستگى 
به دنبال پول هاى وصول نشده باشگاه ها باشید، باشگاه هایى 
که مبالغ هنگفتى مطالبه دارند و هیچکس به فکر آنها نیست.

آذرى در پایان خاطرنشان کرد: به فکر احیاى پخش تلویزیونى 
باشید. این میز ها به کســى وفا نکرده و این مردم هستند که 
مى مانند و فوتبــال بدون مردم معنا نــدارد. از بروز فضا هاى 
فحاشــى و توهین و احتماًال فجایع انســانى در ورزشگاه ها 

پیشگیرى کنید.

میتینگ هاى فحاشى!

ت در روزهاى گذشته 
 است. مثًال حمید 
ازیکن مى تواند 
جم گلزن و تمام 

 مشکل مى داند: 
خیص 

ى 

ىى ررر وچچىچىو
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مزایده اموال غیرمنقول
اجراى احکام حقوقى شعبه ششم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده اجرایى 
کالسه 960917 ج/6 له آقاى محمدرضا رسالت و علیه خانم زهرا دهقادینى مبنى بر مطالبه مبلغ 
1/700/000/000 ریال بابــت محکوم به و هزینه هاى اجرایى و حــق االجراى دولتى در تاریخ 
97/10/19 ساعت 11/30 صبح در محل اجراى احکام دادگسترى اصفهان طبقه زیر زمین اتاق 
18 جهت فروش 36 حبه از 72 حبه مشاع شش دانگ ملکى به پالك ثبتى شماره 12053 فرعى از 
14874 اصلى بخش 5 اصفهان با مشخصات مندرج در نظریه کارشناسى که ذیال درج شده است 
ملکى خانم زهرا دهقادینى اکنون در تصرف مالکانه محکوم علیه میباشد توسط کارشناس رسمى 
دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى شده و نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. 
طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانى فوق مراجعه و از ملک بازدید و در 
روز مزایده با همراه داشتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملى در وجه اجراى 
احکام حقوقى در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاددهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود 
هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشد. مابقى ثمن معامله ظرف حداکثر یکماه پرداخت 
واال ده درصد واریزى به نفع دولت ضبط خواهد شد. اوصاف ملک مورد مزایده: محل مورد واقع در 
اصفهان خ کاوه سه راه ملک شهر خ گلستان کوچه اباذر (شماره 24) بن بست شقایق پالك 274 
بازدید نموده که شرح آن به صورت ذیل است محل معرفى شده به صورت یک عمارت ساختمانى 
مى باشد که داراى 4 سقف است اسکلت بتنى دارد و سقف آن تیرچه بلوك است طبقات اول و دوم 
که به صورت مسکونى دو خوابه است داراى کف سرامیک و دربهاى داخلى چوبى و پنجره هاى 
فلزى هستند همکف پارکینگ است و طبقه ســوم به صورت یک سالن است که در زمان مراجعه 
تکمیل نبود و مالک اظهار مى دارد به صورت غیر مجاز ساخته شده و احتماال حکم تخریب مى گیرد 
مستندا به نامه مورخ 95/7/1 اداره ثبت امالك اصفهان پالك ثبتى شماره 12053 فرعى از 14874 
اصلى بخش 5 داراى 87/7 مترمربع مساحت است و داراى شماره ثبت 107200 در صفحه 170 
دفتر 540 است که سه دانگ مشاع از ششدانگ آن در مالکیت خانم زهرا دهقادینى است و مستندا 
به تصویر پروانه ساختمان شماره 7/87/21251 جمعا داراى 280/20 مترمربع مجوز ساخت است 
و مستندا به راى کمیسیون ماده 10 شهردارى مورخ 93/4/14 اضافه ساخت مازاد بر پروانه جنب 
سرپله به مساحت 21/6 متر مربع حکم تخریب دارد بدیهى است در صورتى که ادعاى اختالف متراژ 
در عرصه اعیان باشد مى بایست مراتب توسط کارشناس نقشه بردار تعیین شود یا از ادارات مربوطه 
استعالم گردد. به هر حال با توجه به محل و موقعیت و ابعاد و اندازه و قدمت و کیفیت ساخت و با در 
نظر گرفتن کلیه عوامل مؤ ثر در قضیه ارزش ملک مذکور براى کل ششدانگ آن 3/400/000/000 
ریال (سه میلیارد و چهارصد میلیون ریال) ارزیابى مى گردد و قدرالسهم سه دانگى زهرا دهقادینى 
برابر 1/700/000/000 ریال (یک میلیــارد و هفتصد میلیون ریال)محاســبه مى گردد. م الف: 

283217 مدیر و دادورز اجراى احکام مدنى دادگسترى اصفهان /8/469
حصر وراثت

خانم صدیقه قاسمى داراى شناسنامه شماره 65 به شرح دادخواســت به کالسه 560/97 از این 
شورا درخواست گواهى حصر وارثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد ذبیحى ریزى 
بشناسنامه 364 در تاریخ 1397/09/08 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به: 1- صدیقه قاســمى فرزند محمد ش.ش 65 ت.ت 1344 صادره از 
لنجان (همسر متوفى) 2- بهاره ذبیحى ریزى فرزند محمد ش.ش 1160396957 ت.ت 1379 
صادره از لنجان (دختر متوفى) 3- ریحانه ذبیحى ریزى فرزند محمد ش.ش 1160284059 ت.ت 
1374 صادره از لنجان (دختر متوفى) 4- افسانه ذبیحى فرزند محمد ش.ش 1160125600 ت.ت 
1369 صادره از لنجان (دختر متوفى) 5- راضیه ذبیحى ریــزى فرزند محمدش.ش 504 ت.ت 
1364 صادره از لنجان (دختر متوفى) و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور 
را در یک نوبت آگهى مى نماید  تا هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه اى از متوفى نزد او باشد از 
تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 311457 

توانگر- رئیس شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان /9/302
ابالغ وقت رسیدگى

وقت رسیدگى حقوقى: شعبه اول شــوراى حل اختالف مهردشــت. یک نوبت حداکثر تا تاریخ 
1397/09/22 دریکى از روزنامه ها کثیراالنتشــار درج و یک نســخه از آن جهت بهره بردارى 
درپرونده کالسه 970049 به این شورا ارســال گردد. وقت رسیدگى 1397/11/02 روز سه شنبه 
ساعت 10 خواهان: خانم خدیجه رفیعى پور علوى فرزند سید مرتضى خواندگان: فرنگیس شفیعى 
مســعود و غالمرضا و علیرضا و زهرا و فرزانه و فریده و فریبا و منصوره و حسین همگى هیئت  به 
نشــانى: مجهول المکان، محل حضور: دادگاه عمومى بخش مهردشــت. خواسته: تایید و تنفیذ 
مهرنامه عادى با احتساب خسارات قانونى، به دین وسیله به شما ابالغ مى گردد خانم خدیجه رفیعى 

پور علوى فرزند سید مرتضى دادخواستى به طرفیت شــما مبنى بر تایید و تنفیذ مهرنامه عادى با 
احتساب خسارت قانونى مطرح نموده که در شعبه دادگاه عمومى بخش مهردشت تحت کالسه 
970049 تحت رسیدگى مى باشد بنا به اعالم و درخواست خواهان به لحاظ مجهول المکان بودن 
شما به استناد ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى مراتب یک 
نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا جهت رسیدگى به خواسته و دفاع ظرف 
مهلت یک ماه از تاریخ نشرآگهى در این شعبه حاضر شوید و ضمن اعالم آدرس جدید خود از موضوع 
دادخواست به طور کامل مطلع شده و در صورت عدم حضور به موقع اقدام قانونى به عمل خواهد 

آمد. 309966/م الف، دبیرشعبه اول شوراى حل اختالف مهردشت /9/294
 اخطار اجرایى

شــماره 515/96 به موجب راى شــماره 1379 تاریخ 96/11/23 حوزه 4 شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه محسن کیماسى به نشانى مجهول المکان 
محکوم است به پرداخت مبلغ 105/000/000 ریال بابت اصل خواسته ویک میلیون و دویست و 
شصت هزار ریال هزینه هاى دادرسى و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیرتادیه از تاریخ 96/04/17 
لغایت اجراى حکم درحق محکوم له اجرایى و معادل نیم عشر درحق صندوق دادگسترى توسط 
محکوم علیه اجرایى.محکوم له: محمدرضا رحیمى به وکالت جعفر چرغان به نشانى: نجف آباد-خ 
امام-چهارراه شهردارى-جنب بانک ملى-مجتمع نخل، ماده 34قانون اجراى احکام: همین که 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا 
بگذارد یا ترتیبى براى پرداخــت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و اســتیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 

311446/م الف-شعبه 4 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد /9/295
 ابالغ رأى

راى شورا- کالسه پرونده 214/97 شــماره دادنامه: 385-97/08/30 ، خواهان: محسن امینى 
فرزند هدایت نشانى:علویجه-بلوار دانشگاه-خ مهارت-شــاهد 2،خواندگان: 1.مهدى کریمى 
نشانى: علویجه-بلوار انقالب-نبش کوثر 5- پالك سوم 2.اصغر باقرى نشانى: مجهول المکان، 
خواسته: الزام به انتقال سند رسمى ، شورا با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگى 
را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید.((راى شورا)) درخصوص دادخواست آقاى 
محسن امینى علویجه فرزند هدایت مقیم علویجه بطرفیت 1.آقاى مهدى کریمى مقیم علویجه 2. 
آقاى اصغر باقرى مجهول المکان مبنى بر تقاضاى الزام خواندگان به انتقال سند خودروى پیکان 
به شماره پالك 452 ن 59 ایران 53 مقوم به ده میلیون ریال با احتساب هزینه هاى دادرسى با این 
توضیح که در جلسه ى رسیدگى خواهان اظهار داشته در مورخه ى 97/01/25 یک دستگاه پیکان 
ســوارى مدل 1380 از آقاى مهدى کریمى خوانده ى ردیف اول خریدارى و خوانده ردیف اول از 
آقاى اصغر باقرى خوانده ى ردیف دوم خریدارى کرده است و فک پالك خودرو انجام و برگ سبز 
خودرو به نام اینجانب مى باشد و تقاضاى الزام خواندگان به انتقال سندرسمى در یکى از دفاتر اسناد 
رسمى را خواستار گردیده است نظر به اینکه استعالم واصله از پلیس راهور خودرو مذکور به نام آقاى 
محسن امینى علویجه مى باشد و خوانده ردیف اول اظهارات خواهان را تایید و اقرار نموده است و 
خوانده ى ردیف دوم دلیلى که حاکى از انتقال سند خودروى مذکور در یکى از دفاتر اسناد رسمى باشد 
به شورا ارائه ننموده است لذا قاضى شورا مستندا به مواد 10 و 220 قانون مدنى  و ماده ى 198 قانون 
آیین دادرسى مدنى راى بر محکومیت خواندگان به انتقال سند رسمى یک دستگاه پیکان سوارى 
مدل 1380 به شماره پالك 452 ن 59 ایران 53 در یکى از دفاتر اسناد رسمى و پرداخت هزینه هاى 
دادرسى قابل محاسبه درواحد اجراى احکام مدنى صادر و اعالم مى دارد.راى صادره نسبت به خوانده 
ردیف اول حضورى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل  تجدید نظرخواهى در دادگاه عمومى بخش 
مهردشت و نسبت به خوانده ردیف دوم غیابى بوده و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در 
این شعبه و سپس ظرف بیست روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهى در دادگاه عمومى بخش مهردشت 

مى باشد. 310010/م الف محمد محمدى - قاضى شوراى حل اختالف علویجه/9/300
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان آرزو محمدى دادخواستى به خواسته الزام خوانده به پرداخت نفقه به طرفیت خوانده یحیى 
شیرزاد به شوراى حل اختالف شعبه 1 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 
950/97 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 97/10/24 ساعت 9:30 تعیین گردیده علیهذا چون 
خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس 
شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار 
محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا 
مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین 

شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته ابالغ رسیدگى نموده و تصمیم 
شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 

311967/م الف شعبه اول شوراى حل اختالف نجف آباد /9/296
 حصروراثت 

عباسعلى صفرى داراى شناسنامه شماره 10 به شرح دادخواست به کالسه 1260/97 از این دادگاه 
درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان نعمت اهللا صفرى جالل 
آبادى بشناسنامه 2 در تاریخ 97/08/25 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به : 1. فاطمه صفرى جالل آبادى ش ش 23 ، 2. عبداهللا صفرى ش ش 
1424 ، 3. سعید صفرى جالل آبادى ش ش 2354 ، 4. اعظم صفرى جالل آبادى ش ش 30425 
، 5. على صفرى جالل آبادى ش ش 7332 6.سمانه صفرى جالل آبادى ش ش 1080134107  
7.عباسعلى صفرى ش ش 10 (فرزندان متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى 
اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
واالگواهى صادرخواهد شد. 313180/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف 

نجف آباد /9/297
ابالغ وقت رسیدگى

 وقت رسیدگى حقوقى: شعبه اول شــوراى حل اختالف مهردشــت. یک نوبت حداکثر تا تاریخ 
1397/09/24 دریکى از روزنامه ها کثیراالنتشــار درج و یک نســخه از آن جهت بهره بردارى 
درپرونده کالسه 971102 به این شورا ارسال گردد. وقت رسیدگى 1397/10/26 روز چهارشنبه 
ساعت 12 صبح خواهان: خانم شهربانو قندهارى خوانده: حسین شفیعى فرزند عباس  به نشانى 
مجهول المکان، محل حضور: دادگاه عمومى بخش مهردشت. خواسته: الزام خوانده و اداره مسکن 
و شهرسازى به صورت ایادى با توجه به بیع نامه 86/09/22 بر تهیه مقدمات انتقال و صدور سند 
رسمى، به دین وسیله به شما ابالغ مى گردد خانم شهربانو قندهارى دادخواستى به طرفیت شما به 
همراه خوانه دیگر، اداره مسکن و شهرسازى به صورت ایادى با توجه به بیع نامه 86/09/22 بر تهیه 
مقدمات انتقال و صدور سند رسمى با احتساب هزینه دادرسى و خسارت هاى قانونى مطرح نمودند 
که در شعبه دادگاه عمومى بخش مهردشت تحت کالسه 971102 تحت رسیدگى مى باشد بنا به 
اعالم و درخواست خواهان به لحاظ مجهول المکان بودن شما به استناد ماده 73 ق آ د م مراتب یک 
نوبت در روزنامه کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا جهت رسیدگى به خواسته در مورخه 97/10/26 
ســاعت 12 صبح در این دادگاه حضور یابید در صورت عدم حضور به پرونده شما غیابى رسیدگى 

خواهد شد. 313277/م الف، دبیرشعبه اول شوراى حل اختالف مهردشت /9/299
 مزایده

در پرونده کالســه 970099 اجرایى و به موجب دادنامه 9609970352200199 صادره از شعبه 
اول عمومى نجف آباد محکوم علیه اجرایى آقاى محمد على معزى فرزند عباسعلى محکوم است 
به پرداخت 998/067/614 ریال بابت محکوم به و هزینه هاى دادرســى و غیره در حق محکوم 
له و مبلغ 29749200 ریال نیم عشر دولتى درحق صندوق دولت که از طریق اجراى احکام مدنى 
شهرستان نجف آباد اموال ذیل توقیف و توسط کارشناس رسمى دادگسترى منتخب آقاى حسین 
پیرمرادیان به شرح ذیل ارزیابى گردیده است: بیست و هفت صدم سهم مشاع از ده سهم ششدانگ 
پالك ثبتى 630 اصلى واقع در قطعه 6 نجف آباد بخش 11 ثبتى اصفهان داراى ســند مالکیت 
به شماره 716970 در صفحه 128 دفتر 603 به نشــانى نجف آباد خ شریعتى شرقى کوچه شهید 
حسین پور محمدى انتهاى کوچه محل مورد مزایده یک قطعه زمین قسمتى بایر و قسمتى مشجر 
بوده که حدود اربعه آن در سوابق ثبتى فاقد طول و ابعاد و مساحت بوده و با وضع موجود ملک نیز 
مغایرت داشته درنهایت با توجه به وضع موجود مساحت آن حدود 3000 مترمربع برآورد مى گردد 
که با توجه به سهام مالکیت متعلق به محکوم علیه میزان مساحت آن برابر 81 مترمربع تعیین مى 
گردد.با توجه به موارد فوق و موقعیت محل و مســاحت عرصه و جمیع عوامل موثر میزان ملک 
متعلق به محکوم علیه ارزشــى معادل 560/000/000 ریال (پانصد و شصت میلیون ریال برآورد 
مى گردد.) که باتوجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نســبت به نظریه کارشناسى اموال 
توقیف شده ازطریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد درتاریخ 1397/10/04 ساعت 10 صبح و در 
محل اجراى احکام به فروش میرسد. برنده مزایده شخصى است که از قیمت کارشناسى باالترین 
قیمت را انتخاب که بایستى 10٪ آن را فى المجلس به حساب شماره 2171290354001 واریز 
و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کسر هزینه به نفع 
صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً تکرار مى گردد. ضمنًا خریدار مى تواند ظرف پنج روز قبل از 
مزایده از مال/اموال/ملک موردنظر بازدید به عمل آورد. 314913/م الف مدیراجراى احکام حقوقى 

دادگسترى نجف آباد /9/301

ابالغ رأى
 شماره دادنامه: 9709973757301593 شماره پرونده: 9609983722600216 شماره بایگانى 
شعبه: 960469 – در پرونده کالسه 9609983722600216 شعبه دادگاه عمومى بخش مهردشت 
تصمیم نهایى شماره 9709973757301593 شاکى: آقاى حسن خوشبوئى فرزند محمد به نشانى 
اصفهان-گلپایگان-بخش مرکزى شهرستان گلپایگان-دهستان نیوان- روستاى دور منزل میرزا 
محمد متهم: آقاى مهدى کرمى  به نشانى مجهول المکان اتهام: سرقت مقرون به آزار، تصمیم 
دادگاه پس از اجراى تشریفات قانونى در وقت مقرر ختم رسیدگى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت 
به صدور راى مى نماید: راى دادگاه درخصوص گزارش مورخ 1396/03/08 مرجع انتظامى دائر 
بر وقوع یک فقره سرقت تعزیرى مقرون به آزار نوزده راس بره نر و یک راس بره ماده توسط آقایان 
رمضان رحیمى فرزند فرهاد، حسینعلى محمد رضایى فرزند رضا قلى و مهدى کرمى فرزند غالم 
موضوع شکایت آقاى حسن خوشبویى فرزند محمد: بااین توضیح که متهم ردیف اول ودوم دستگیر 
و در قالب دادنامه شــماره 9709973757300273 مورخ 1397/02/25 در رابطه با اتهام مذکور 
مسبب به ایشان اتخاذ تصمیم گردیده لکن در خصوص متهم ردیف سوم به دلیل متوارى بودن و 
مجهول المکان بودن ایشان متعاقبا اقدام به نشراگهى وقت رسیدگى به ایشان گردیده که نامبرده 
در جلسه رسیدگى حضور نیافته والیحه اى نیز تقدیم ننموده است: دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و 
محتویات پرونده از جمله گزارش مرجع انتظامى، اظهارات شاکى، تحقیقات انجام گرفته در پلیس 
آگاهى شهرســتان نجف اباد و اظهارات متهمین ردیف اول و دوم مبنى بر ارتکاب سرقت احشام 
مذکور مسبوق بر آزار و اذیت فیزیکى چوپان گله: اتهام متهم ردیف سوم (آقاى مهدى کرمى فرزند 
غالم) دائر بر مشارکت در ســرقت تعزیرى مقرون به آزار محرز و تسلیم دانسته و مستندا به ماده 
125قانون مجازات اسالمى مصوب سال 1392 و مواد 652 و 667 از قانون مجازات اسالمى بخش 
تعزیرات مصوب سال 1375 حکم بر محکومیت متهم نامبرده به تحمل سى و شش ماه حبس و 
هفتاد و چهار ضربه شالق تعزیرى صادر و اعالم مى نماید و در خصوص استرداد اموال مسروقه 
با توجه به دسترس نبودن عین مال و قیمى بودن اموال مذکور حکم بر محکومیت متهم نامبرده 
به قیمت احشام مسروقه وفق محاسبه کارشناسى در واحد اجراى احکام کیفرى صادر واعالم مى 
نماید. راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ واقعى یا اطالع محکوم علیه نامبرده  
قابل واخواهى در این مرجع رسیدگى کننده و سپس ظرف بیست روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهى 
در محاکم تجدید نظر مرکز استان اصفهان مى باشد. 310144/م الف، محمد محمدى - دادرس 

دادگاه عمومى بخش مهردشت/9/303
  حصروراثت 

احمد کریمى داراى شناسنامه شماره 137 به شرح دادخواســت به کالسه 396/97 از این دادگاه 
درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان پیمان کریمى بشناسنامه 
10802684480 در تاریخ 1397/07/09 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به : 1. احمد کریمى ش ش 137 متولد 1341/02/16 (پدر متوفى)، 2. ام 
البنین زمانى علویجه ش ش 184 متولد 1345/12/07  (مادر متوفى)،متوفى به غیر از نامبردگان 
ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى 
نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه 
به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 313258/م الف رئیس شعبه دوم حقوقى دادگاه 

شوراى حل اختالف مهردشت /9/298
آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شماره: 139727702210022781- 97/9/20 نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد ثبت جنوب شرق اصفهان و لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشد 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
1- راى شماره 139760302210001191 مورخ 1397/09/19 هیات اول آقاى مهدى همدانى 
رناسى به شناسنامه شماره 656 کدملى 1288175965 صادره از اصفهان فرزند حسن بر ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 1011/15 مترمربع مفروزى از پالك شماره 14 فرعى از 109 اصلى 
واقع در بخش بیست حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان (مالک رسمى). تاریخ انتشار نوبت اول: 
1397/9/22 تاریخ انتشار نوبت دوم: 10/8 /1397 م الف: 314992 میرمحمدى- رئیس منطقه 

ثبت اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان /9/304

مدیر امورپردیس هاى دانشگاه فرهنگیان استان اصفهان 
گفت: با توجه به رسالت مهم دانشگاه فرهنگیان، ضرورى 
اســت براى تربیت معلمانى با توانایى ومهارت بیشتر با 
سایر دانشگاه ها در زمینه تبادل علوم مختلف همکارى 

کنیم.
شهرام عروف زاد اظهارکرد: دانشــگاه فرهنگیان با دو 
وظیفه بســیار مهم تأمین نیروى آمــوزش و پرورش و 
برگزارى دوره هاى  آموزشــى براى تقویت و پیشرفت 

معلمان در حال فعالیت است.
وى با بیان اینکه اساتید دانشــگاه فرهنگیان در زمینه 
آموزش و به کارگیرى  فنون نوین در تدریس، از مهارت 

باالیى  برخوردارند،  افزود: ماهیت دانشگاه فرهنگیان با 
آموزش و تربیت گره خورده اســت و عالوه بر آموزش، 
تربیت  و تعالى شخصیت دانشجویان  امروز که معلمان 
فرداى جامعه هستند،  بســیار اهمیت دارد. وى با اشاره 
به اینکه در ســال هاى اخیر با توجه به وضعیت اشتغال 
در جامعه، رقابت بســیار نزدیکى براى ورود به دانشگاه 
فرهنگیان به وجود آمده اســت و دانشــجویان با تراز 
باالى تحصیلى وارد دانشــگاه  فرهنگیان مى شــوند،  
افزود:  تعامل و همکارى بیشــتر با  دانشگاه ها و مراکز 
علمى استان از جمله دانشگاه صنعتى مالک اشتر بسیار 

ضرورى است.

رئیس دفتر تبلیغات اسالمى اصفهان گفت: به عنوان طلبه، 
وظیفه ترویج مفاهیم ناب اسالمى در جامعه راداریم، تدریس 
در کالس و منبر، یکى دیگر از این مدل هاست که مى تواند به 
روش هاى مختلف به روز شود و به صورت مدل هاى اقتضایى 
امروز دربیاید.   حجت االسالم محمد قطبى با اشاره به نقشه 
علمى جامع کشور که بعد از چند سال مطالعه و کاوش علمى 
توسط رهبر معظم انقالب ابالغ شد، اظهار کرد: در این نقشه، 
فناورى به دو دسته فناورى هاى سخت و فناورى هاى نرم 
تقسیم مى شود و فناورى سخت یعنى تبدیل یافته علمى به 
ابزارى که براى بشر قابل استفاده باشد. وى بابیان اینکه براى 
اولین بار در اسناد علمى کشور وارد حوزه فناورى هاى نرم و 

هویت ساز شده ایم، ادامه داد: فناورى نرم یعنى وقتى در عرصه 
پژوهش، یافته جدیدى پیدا کردیم، این یافته در قالب مدل ها، 
روش ها و ابزارهاى نرم در متن زندگى مردم به کار گرفته شود. 
وى یکى از مدل هاى فناورى نرم را منبر رفتن و سخنرانى 
دانســت و گفت:  به عنوان طلبه، وظیفه ترویج مفاهیم ناب 
اســالمى در جامعه راداریم، تدریس در کالس و منبر، یکى 
دیگر از این مدل هاست که مى تواند به روش هاى مختلف 
به روز شود. وى بابیان اینکه فناورى نرم تاب آورى دارد، متذکر 
شد:   اگر یک محصول فرهنگى خوب مانند کتاب، انیمیشن، 
فیلم یا بازى تولید کنیم، مى توانیم از فروش محصول درآمد 

کسب کنیم و نیاز به تأمین بودجه از سازمان خاصى نداریم. 

ضرورت همکارى دانشگاه 
فرهنگیان با سایر دانشگاه ها

لزوم آپدیت منبرها
 براى انتقال مفاهیم

معارفه مدیران جدید توزیع 
برق شهرستان اصفهان

مراسم تودیع و معارفه مدیران دفاتر لوازم اندازه گیرى 
و مدیریـت مصرف شـرکت توزیـع برق شهرسـتان 
اصفهان برگزار شد.در این جلسه حمیدرضا جاورى به 
سمت مدیر دفتر نظارت و کنترل لوازم اندازه گیرى و 
مرسل صالحى به سـمت مدیر دفتر مدیریت مصرف 

منصوب  شدند.

نبود تجهیزات اطفاى حریق
 در شهرضا

شهردار شهرضا با بیان اینکه امکانات و تجهیزات مناسب 
براى اطفاى حریق ساختمان هاى بلندمرتبه در شهرضا 
وجود ندارد، گفت: با وجود قرارگیرى مســکن مهر در 
منطقه سروستان با جمعیت 35هزار نفر، هیچ گونه امکانات 
امدادى و اطفاى حریق در این منطقه پیش بینى نشــده 
اســت. رحیم جافرى با بیان اینکه در آینده نزدیک یک 
ایستگاه آتش نشانى جدید در شهرضا ایجاد مى شود، افزود: 
در حال حاضر سازمان  آتش نشانى شهرضا به مناطق داخل 
و خارج حریم شهر خدمت رســانى مى کند. وى با بیان 
اینکه خدمات سازمان آتش نشانى قابل واگذارى به بخش 
خصوصى نیست، گفت: با توجه به اینکه آتش نشانى یکى 
از سخت ترین و خطرناك ترین مشاغل است، مسئوالن 
اســتان اصفهان براى حمایت هاى قانونى مشــاغل و 
سخت و زیان آور و حمایت هاى بیمه اى براى آتش نشانان 

اقدامات اساسى انجام دهند.

خبر

همایش تخصصــى نقش و جایگاه مصــرف آبزیان در 
سالمت جامعه به همت کمیسیون هاى صنعت و کشاورزى 
اتاق بازرگانــى، صنایع، معادن و کشــاورزى اصفهان و 
همکارى سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان برگزار 

شد.
در ابتــداى این همایش نایب رئیس ســندیکاى صنایع 
کنسرو ایران با خیرمقدم گفت: توســعه مصرف آبزیان 
و جلوگیرى از مصرف نوشــابه هاى پرخطر و... از اهداف 
است. مسعود بختیارى اظهار کرد: امروز میانگین مصرف 
ماهى در کشــور، نصف میانگین جهانى است که باید در 
راستاى افزایش مصرف ماهى در کشور و استان تالش 
شود. رئیس کمیسیون کشــاورزى، آب و محیط زیست 
اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى اصفهان نیز با 
اشاره به حوزه امنیت غذایى گفت: مفهوم سالمت وابسته 
به شرایط محیطى جامعه اســت و سالمت اجتماعى به 
همراه سالمت جسمى و روانى، ستون هاى اصلى سالمت 
را تشــکیل مى دهد. حمیدرضا قلمکارى افزود: ایران در 
بین 125 کشور جهانى در زمینه امنیت غذایى رتبه 82 را 
داراست. این در حالى است که دسترسى به غذاى ایمن، 

رکن اساسى امنیت غذایى است. 
معاون بهبود تولیدات دامى سازمان جهاد کشاورزى استان 
اصفهان نیز اذعان کرد: علیرغم اینکه استان اصفهان در 
مرکز کشور قرار دارد و استانى صنعتى قلمداد مى شود و با 
خشکسالى مواجه است اما در زمینه تولید مواد پروتئینى و 
در امنیت غذایى باکیفیت در بین استان هاى کشور، سرآمد 
است. امیرحسین افیونى گفت: استان اصفهان در تولید 

شیر، گوشت سفید و قرمز، بوقلمون، تخم مرغ و... در بین 
31 استان کشور، بیشترین میزان تولید را دارد و حتى نیاز 
دیگر استان ها را تأمین مى کند. وى با بیان اینکه آبزیان 
غذاى سالم و حیاتى براى سالمت به شمار مى روند، افزود: 
تولید استان در بخش آبزیان 120 درصد مازاد بر مصرف 

است که دیگر استان ها از آن بهره مند مى شوند.
معاون بهبود تولیدات دامى سازمان جهاد کشاورزى استان 
اصفهان اظهار کرد: در استان اصفهان بیش از یک میلیون 
و 300 هزار تن شیر خام تولید مى شود و در حقیقت سیاست 
ســازمان جهاد کشــاورزى بر تولید باکیفیت، مرغوب و 
صادرات محور اســت که اگر قوانین موقتى و دست و پا 
گیر نباشد، در زمینه کلیه مواد پروتئینى قابلیت صادرات 
لبنیات، ماهى، تخم مرغ و... را داریم. مدیر شیالت و امور 
آبزیان سازمان جهاد کشاورزى استان هم گفت: بر اساس 
آمار سال گذشته، در استان اصفهان 7300 ُتن انواع آبزیان 
تولید شده که از این میزان 5500 تن ماهى سردابى و بقیه 

صید ماهى، تولید ماهى گرمابى و... بوده است.
مجتبى فوقى عنوان کرد: در سال 96 در استان اصفهان 
65/5 میلیون قطعه ماهى زینتى تولید شد که توانست 27 
درصد تولید ماهى هاى زینتى کشور را به خود اختصاص 
دهد و رتبه اول را در این راستا در کشور به دست آورد. وى 
با بیان اینکه وضعیت ما در مصرف سرانه آبزیان در کشور 
خوب نیست، افزود: مصرف سرانه ماهى در جهان به ازاى 
هر نفر سالیانه 20 کیلوگرم است که این میزان در کشور 
سالیانه 10 کیلوگرم و در استان اصفهان نیز همین حدود 
است که باید با فرهنگسازى روزبه روز افزایش یابد تا بتوانیم 

به استانداردهاى جهانى نزدیک شویم.

تولید آبزیان در اصفهان
 120 درصد مازاد بر مصرف است

ساسان اکبرزاده
طى چند دهه گذشــته برداشــت هاى بى رویه آب و تشدید 
خشکسالى ها نه تنها سفره هاى زیرزمینى آب را در کشور خالى 
کرد، بلکه موجب بروز پدیده اى با نام فرونشســت در کشور 
شده است. اصفهان نیز از فرونشست در امان نمانده و امروز در 
بخش هاى وسیعى از استان نشانه هاى این پدیده نمایان است.
آنچه مى خوانید مشروح گفتگو با حسین حجتى، معاون راه 
و شهرسازى اســتان اصفهان و رئیس دفتر منطقه اى مرکز 

تحقیقات راه و مسکن و شهرسازى است.
 فرونشســت در کدام مناطق زمین 

بیشتر ایجاد مى شود؟ 
از نظر زمین شناسى تمام دشت ها در خطر هستند اما زمانى 
که دشت با کوه متصل مى شود همانند دشت مهیار، نشست ها 
بیشتر دیده مى شود. در این منطقه ابتدا شکاف هاى طوالنى 
گاه تا اعماق 130 و 140 متر زمین ایجاد مى شــود. در حال 
حاضر نیز شکاف زمین در برخى قسمت هاى دشت مهیار، 
به آبخوان رسیده است و در زمستان بخار آب از آن متصاعد 

مى شود. 
پدیده فرونشست زمین در اصفهان چه 

وضعیتى دارد؟
در استان اصفهان از 35 محدوده مطالعاتى، 26 دشت ممنوعه 
و 16 دشت نیز ممنوعه بحرانى است که ورود و خروج آب با 
یکدیگر همخوانى ندارند. در اصفهان نیز بسیارى از دشت ها با 
فرونشست هاى ناحیه اى مواجه بوده اند. نخستین دشت، مهیار 
بود همچنین دشت کاشان نیز از حدود 40 سال گذشته ممنوعه 
اعالم شد و یا در دشت مهاباد اردســتان شاهد فرونشست 
هستیم، از سوى دیگر فرونشست  دشت گلپایگان به صورت 
مهیب و فجیع اتفاق افتاد که حتى به ساختمان هاى مسکونى 

آسیب رسانده است. 
 امروز فرونشســت زمیــن به منازل 

مسکونى نیز رسیده است، کدام منطقه 
شرایط بدترى دارد؟

مطالعات نشان داده که شمال شهر دامنه بیشترین فرونشست 
را داشته، چرا که بیشترین خاك هاى ریزدانه در این مناطق بود. 
دشت اصفهان نیز به گونه اى سینوسى از چند سطح U شکل 
پشت سر هم ایجاد شده اســت، از نظر فرونشست تا اطراف 
رودخانه نیز زیاد مشکل نداریم، اما هر چه به سمت شمال و 
شمال غرب مى رویم مشکل حادتر مى شود. در مناطق شمالى 
اصفهان خاك هاى زیردانه، خاك هاى مسئله دار و خاك رس 
وجود دارد. از سوى دیگر در دشت برخوار نیز وضعیت نامطلوب 
است. بحرانى ترین مشکل در دشت برخوار است، متأسفانه در 
این دشت، فرودگاه اصفهان نیز قرار دارد. در این بخش خطر 
جدى وجود دارد که اگر راهکارى نداشته باشیم، شاید در آینده 

با بحرانى بزرگ مواجه شویم.

در حال حاضر نشانه هاى فرونشست 
زمین در کدام مناطــق اصفهان قابل 

مشاهده است؟
در حال حاضر در بخش هایــى از اصفهان همچون مناطق 
شمالى شهر، درزه ها و شــکاف هایى قابل مشاهده است. در 
محدوده فرودگاه اصفهان نیز نشست ها به خانه هاى سازمانى 

رسیده است و دشت برخوار نیز وضعیت مناسبى ندارد. 
با توجه به برداشت بى رویه از آبخوان 
ها، میزان افت ساالنه زمین در استان 

چقدر است؟ 
متأسفانه بر اســاس مطالعات صورت گرفته، روزانه زمین 
حدود یک میلیمتر فرونشست دارد و ساالنه شاهد افت 40 
سانتیمترى زمین در اصفهان هستیم که بیشترین و حادترین 

منطقه در دشت مهیار و برخوار است .

اصفهان ساالنه 40 سانتیمتر فرو مى رود
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«استئوپروز» یا همان «پوکى استخوان» یک بیمارى است که 
در آن استخوان ها ضعیف، شکننده و آسیب پذیر مى شوند. این بیمارى به یکى از بزرگ 
ترین مشکالت جامعه امروزى تبدیل شده است. در این میان افراد باالتر از 50 سال و 

مخصوصاً خانم ها بیشترین آسیب دیدگان از این بیمارى هستند.
بسیارى وجود دارد که با به کارگیرى آنها اما خوشبختانه راهکارهاى 
را تقویت کنیم.مى توانیم استخوان ها 

«استئوپروز» یا همان «پوکى استخوان» یک بیمارى است که 
در آن استخوان ها ضعیف، شکننده و آسیب پذیر مى شوند. این بیمارى به یکى از بزرگ 
0ترین مشکالت جامعه امروزى تبدیل شده است. در این میان افراد باالتر از 50 سال و 

مخصوصاً خانم ها بیشترین آسیب دیدگان از این بیمارى هستند.
بسیارى وجود دارد که با به کارگیرى آنها اما خوشبختانه راهکارهاى
را تقویت کنیم.مى توانیم استخوان ها 

یک محقق و پژوهشگر طب سنتى مصرف نوعى 
شــربت را در رفع بوى بد دهان و لــک و پیس و 

سیاهى اطراف چشم مؤثر دانست.
حیدر عظمایى دربــاره خواص شــربت جعفرى 
(جعفــرى+ شــوید+ عســل+ لیموترش)گفت: 
مهمترین خاصیت این شربت، پاکسازى شریان ها و 
وریدهاى بدن است، همچنین خاصیت سم زدایى از 
کبد، کلیه و مجارى ادرارى را دارد. وى اظهار کرد: 
شــربت جعفرى براى افرادى که از ناراحتى هاى 
پوستى مخصوصاً لک و پیس و سیاهى اطراف چشم 

رنج مى برند، بسیار مفید است.
عظمایى بیان کرد: این شربت با سوزاندن چربى هاى 
اطراف شکم و پهلو، موجب تناسب اندام و الغرى 
مى شود و همچنین کنترل قند، فشار و چربى خون، 

رفع دردهاى رماتیســمى و التهاب مفاصل و رفع 
چربى کبد از دیگر خواص این شربت است.

 این محقق و پژوهشگر طب سنتى افزود: خواص 
دیگر این شربت شــامل تقویت و طراوت پوست و 
مو، رفع بوى بد دهان، مشــکالت تنفسى، غلظت 
و تصفیه خون اســت. وى اظهار کرد: فیبر باالى 
موجود در این شربت باعث عملکرد بهتر روده ها، 
هضم غذا و رفع یبوست مى شود، همچنین ضد نفخ 
و بادشکن است و شیر مادران را افزایش مى دهد.  
عظمایى بیان کرد: این شــربت به علت دارا بودن 
ویتامین هاى A، E و C، خاصیت آنتى اکسیدانى 
دارد و موجب تقویت سیستم ایمنى بدن و محافظت 
از آن در مقابــل انــواع بیمارى هــا، مخصوصًا 

سرطان ها مى شود.

معموًال ســرفه کــردن از هر چیــزى در آلرژى و 
سرماخوردگى کالفه کننده تراست. در این مطلب 
براى شــما از درمان ســرفه با یک میوه صحبت 

کرده ایم.
میوه «به» مانند بسیارى از میوه هاى درختى غنى 
از مواد مغذى چون ویتامین هاى B ، A ، C، فیبر و 
مواد معدنى مثل پتاسیم، مس، سلنیوم، روى، فسفر، 

کلسیم، آهن و منیزیم است. 
«به» پخته نرم و شیرین است و سرشار از فروکتوز، 
گلوکز، پکتین، لمون، مالیک اسید، پتاسیم، سدیم، 
کلســیم، منیزیم، منگنز، آهن، روى، فسفر، مس، 
 ،C ویتامین ،A کلر، ســولفور، کاروتن، ویتامین
ویتامین E، ویتامین B1، ویتامین B2، ویتامین 

B3، ویتامین B6 است.

درمان سرفه و سرماخوردگى
دانه هاى خشک شده به براى درمان سرفه و تسکین 
گلودرد بسیار مفید اســت.کافى است تا این دانه ها 
را در آب حل و به عنوان داروى ضد سرفه استفاده 
کنید. این درمان به خصوص براى کودکان بسیار 
مفید است. دانه هاى این گیاه براى درمان پنومونى، 
سرماخوردگى، سرفه، آسم و بیمارى هاى تنفسى 

استفاده مى شود.

مقوى روده و معده
پودرى که از برگ هاى «به» اســتخراج مى شود، 
مشکالت مرتبط با دستگاه گوارش مانند اسهال، 
یبوست و سوءهاضمه را کاهش مى دهد. البته میوه 
«به» در حالت پخته به همراه عسل و کمى سرکه 
باعث افزایش فعالیت و عملکرد دســتگاه گوارش 
مى شــود و ترکیبات پکتین موجــود در این میوه 
پاییزى، موجب بهبود بیمارى هاى روده اى مى شود. 
افزون بر این، برگ هاى «به» باعث تقویت عملکرد 

معده و کبد مى شود.
همچنین میــوه «به» اشــتها را زیاد مــى کند و 

خونرســانى و تغذیه قلب را بهبود مى بخشد و در 
تسکین التهاب اندام هاى داخلى مانند رحم بسیار 

مناسب است.

درمان بیمارى هاى دستگاه ادرارى
میوه، دانه و برگ هاى «به» در درمان بیمارى هاى 
دستگاه ادرارى مؤثر است و براى افراد دیابتى که 
مى خواهند سطح قند خون خود را پایین نگه دارند، 
مصرف دمنوش «به» با دانه و برگ هاى آن توصیه 

مى شود.

کم  خونى را درمان مى کند
یکــى از مهمترین ترکیبــات موجــود در «به» 
ویتامین C اســت که نقش مهم و تأثیرگذارى در 
ســالمت ذهنى و فیزیکى دارد. ویتامین C یک 
آنتى اکسیدان بسیار قوى محســوب مى شود و از 
تولید رادیکال هاى آزاد که چربى هاى غیراشــباع 
تولید مى کنند، جلوگیرى مى کند. همچنین وجود 
ویتامین C در رژیم غذایى باعث افزایش جذب آهن 
از مواد غذایى مى شود و در نتیجه از کم خونى هایى 
که به علت فقر آهن به وجــود مى آیند، جلوگیرى 

مى کند.

به جاى قرص آرامبخش دمنوش «به» 
بنوشید

دانه «به» داراى «آمیگدالیــن» یا همان ویتامین 
B17 اســت که اثرات ضد ســرطانى دارد، البته 
در مصرف آن باید جانب احتیــاط را رعایت کرد. 
همچنین از مصــرف بیش از حد دانــه «به» باید 
اجتناب کرد زیرا مقادیر زیــادى از «آمیگدالین» 
ســمى اســت. دانه هاى «به» سرشــار از تانن، 
شکر، پکتین، مالیک اســید، آمیگدالین هستند و 
دمنوش هاى تهیه شده از آنها خاصیت آرامبخش 
دارد، بى خوابى را درمان مى کند و تنش هاى عصبى 

و تنفس نامنظم را تسکین مى بخشد.

زمانى که درباره بیمارى آلزایمر فکر مى کنیم، بیشتر 
مواردى مانند فراموش کردن اینکه کلیدهاى خود را کجا 
گذاشته ایم، اینکه قرار بوده چه چیزهایى را خریدارى کنیم 
یا روشن گذاشتن گاز زمانى که خانه را ترك کرده ایم، به 

نظرمان مى رسد.
با پیشرفت بیمارى آلزایمر شرایط به گونه اى رقم مى خورد 
که حافظه خود را از دست مى دهیم و رویدادهاى گذشته و 
حتى نام نزدیک ترین افراد به خود، مانند دوستان و اعضاى 
خانواده را فراموش مى کنیم. اما از دســت دادن حافظه و 
فراموشى نخستین نشــانه از بیمارى آلزایمر نیست و این 
شرایط در واقع زمانى شکل مى گیرد که پیش از آن آسیب 

به مغز وارد شده است.
پژوهشگران پنج نشانه هشدار دهنده اولیه را کشف کرده اند 
که مى توانند به بیمارى آلزایمر اشاره داشته باشند و البته 

هیچ ارتباطى نیز با از دست دادن حافظه ندارند.
عالئم اولیه مرتبط با بیمارى آلزایمر که آنها کشف کرده اند 

شامل موارد زیر مى شود:
«اضطراب،  بى قرارى، افسردگى، اختالل خواب و تغییرات 

اشتها.» 
با پیشــرفت بیمارى آلزایمر، احتمال تــداوم بى قرارى و 
تحریک پذیرى افزایش مى یابــد. در نهایت، تغییراتى در 

توانایى شناختى و مشکالت حافظه به وجود مى آید.

اقداماتى در راستاى نجات مغز
اگر با این عالیم روانى و عصبى مواجه هستید که به عنوان 
منادیانى براى بیمارى آلزایمر شناخته مى شوند، مراجعه به 
پزشک براى بررسى دقیق تر شرایط، پیش از آغاز روند زوال 

حافظه در آینده بهترین گزینه است.
همچنین بایــد اقداماتى را در راســتاى محافظت و حفظ 

ســالمت مغز 
خود مد نظر قرار دهیــد که از آن جمله 

مى توان به موارد زیر اشاره کرد:

ورزش
فعالیت جســمانى نه تنها خطر بیمارى آلزایمر را کاهش

مى دهد، بلکه روند زوال شــناختى را نیز کند مى کند حتى 
اگر به بیمارى مبتال باشید. حداقل 30 دقیقه فعالیت جسمانى 

روزانه را فراموش نکنید، حتى اگر در حد پیاده روى باشد.

رژیم غذایى سالم
قندها و چربــى هاى ترانس مى توانند بــا ایجاد التهاب و 
افزایش رادیکال هاى آزاد در بدن به مغز آســیب برسانند. 
به جاى آنها مى توانید یک برنامه غذایى سالم مانند رژیم 
غذایى مدیترانه اى را دنبال کنید و بــر مصرف میوه ها و 

سبزى هاى تازه، ماهى و روغن زیتون متمرکز شوید.

D مصرف روغن ماهى و ویتامین
مطالعات نشان داده که مکمل هاى امگا3 به همراه ویتامین 
D به پاکسازى پالك هاى «بتاآمیلوئید» و کاهش التهاب 
مغزى مرتبط با بیمارى آلزایمــر کمک مى کنند. در مورد 
 MK7 نمونه هاى همــراه با ،D مکمل هاى ویتامیــن
(نوعى از ویتامین K2) را براى افزایش جذب انتخاب کنید.

استراحت کافى
مطالعات ارتباط بین کمبود خواب یا کیفیت پایین خواب و 
سطوح باالتر پالك بتاآمیلوئید را نشان داده اند. از این رو، 
استراحت کافى براى پیشگیرى از این شرایط را فراموش 

نکنید.

درمان خشکى و ترك پوست عالوه بر مراقبت از پوست، 
به کمک مواد غذایى امکانپذیر است. میوه و سبزیجات در 
شادابى پوست بسیار مؤثر هستند. یکى از این میوه ها سیب 
است. در ادامه با خواص فوق العاده سیب آشنا خواهید شد.

سیب یکى از بهترین میوه هایى است که براى شاداب نگه 
داشتن بدن و باالبردن توان بدن براى مقابله با حمالت 
ویروس ها و میکروب ها مؤثر بــوده و مصرف آن براى 
همه سنین توصیه مى شــود. همچنین استفاده از سیب 
ناراحتى هاى شایعى مانند خشکى پوست، ترك خوردگى 

پوست و رنگ پریدگى را برطرف مى کند.
همچنین وجــود امالحى مانند آهن، منیزیم، کلســیم 
و پتاســیم در ســیب درد مفاصــل را برطــرف کرده و 
اســتخوان هاى بدن را محکم مى کند. از طرفى از دیگر 

فواید این میوه این اســت که باکترى هاى موجود 
بین لثه و دنــدان را از بین مى برد و 

به گفتــه پزشــکان مى تواند 
نقش مسواك را نیز ایفا کند. 
همچنین جویدن سیب موجب 
تقویت عضالت فک مى شود.

از دیگــر فواید ســیب 
مى تــوان بــه درمــان 

ســرماخوردگى و کشتن 
میکروب هاى موجود در بدن 

اشــاره کرد. از طرفى به دلیل وجود فیبر باال در ســیب، 
این ماده در هضم غذا نیز بسیار مؤثر است و از نفخ شکم 
جلوگیرى مى  کند. همچنین جلوگیرى از چاقى، درمان زخم 
دهان، خارج کردن حرارت اضافى از بدن، رفع گرفتگى صدا 

و درمان التهاب کلیه از دیگر فواید مصرف سیب است.

کمک به درمان روماتیسم
سیب به روند درمان بیمارانى که از روماتیسم رنج مى برند، 

کمک شایانى مى کند.
 بــر اســاس تحقیقــات صــورت گرفتــه، ترکیبات 
«فالوونوئیدى» موجود در ســیب مانند «کائمفرول»، 
«کوئرستین» و «میریستین» باعث کاهش بیمارى هاى 
روماتوئیــدى و بیمارى هاى التهابى ماننــد «آرتروز» و 

«نقرس» مى شود.

جلوگیرى از اختالالت چشم
مصرف سیب موجب افزایش قدرت چشم شده و بینایى 
را بهبود مى بخشــد. سیب در درمان شــب کورى مؤثر 
است. بسیارى از این فواید سیب ناشى از وجود ترکیبات 
فالوونوئیــد ى و «فیتونوترینت»  هاى آنتى اکســیدانى 
است که باعث خنثى کردن اثر رادیکال هاى آزاد بر چشم 
مى شود. سیب به پیشگیرى از آب مروارید، تباهى لکه زرد 

و آب سیاه کمک مى کند.

رفع مشکالت تنفسى
دستگاه تنفسى نســبت به التهابات بسیار حساس است 
و بسیارى از مشکالت تنفسى به طور مستقیم از التهاب 
غشاى ســلول هاى موجود در دســتگاه تنفسى ناشى 
مى شوند. شــاید آسم جدى ترین مشــکل تنفسى است 
که در موارد شــدید مى تواند منجر به مرگ 
فرد شود. سیب رفتار ضدالتهابى 
چشــمگیرى از خود نشان 
مى دهد و از داروهاى طبیعى 
درمان آسم به شمار مى رود. 

آرامبخش
دمکرده پوست سیب که با اندکى 
عسل شیرین شــده باشد، نوشیدنى 
آرامبخشى است. خوردن سیب خام نیز تأثیر آرام بخشى 
 ،B بر دستگاه اعصاب دارد. عالوه بر ویتامین هاى گروه
منیزیم و فسفر و برخى عناصر دیگر موجود، سیب اثر آرام 
بخشى بر اعصاب دارد. همچنین شیرینى سیب و جویدن 

آن باعث انبساط عضالت منقبض صورت مى شود.

خاصیت سیب و قند خون
سیب خبر خوبى براى افراد مبتال به قندخون باال (دیابت)، 
قند خون پایین (هیپوگلیسیمیک) و دیگرانى است که به 
شدت نســبت به افزایش یا کاهش میزان قند خون خود 
حساس هستند. مقدار باالى فیبر غذایى موجود در یک 
عدد سیب باعث مى شود که قند خون یا همان گلوکز خون 
ثابت بماند و وجود ثبات در میزان قند خون بر اشتهاى شما 

نیز لگام مى زند.

رازهاى طالیى براى مقابله با پوکى استخوان
از جوانى به فکر باشیم

به اســتخوان هایتان به چشــم یک کارمند که روزى 
بازنشسته مى شود، نگاه کنید. پس الزم است این کارمند 
در دوره جوانى به اندازه کافى پس انداز داشته باشد تا در 
پیرى و بازنشستگى از آن استفاده کند. توده استخوانى 
شما تا سن 35 سالگى به حداکثر تراکم خود مى رسد. از 

آن پس است که دیگر پس اندازى ممکن نیست و فقط 
مى تواند این تراکم را حفظ کند.

بدون شک همه شــما مى دانید که مهمترین راه 
پس انداز تراکم استخوان در جوانى، مصرف مقادیر 

کافى ویتامین D و کلســیم، ورزش کردن و سایر 
کارهایى است که در ادامه به شما مى گوییم.

T-Score خود را بدانید
پوکى استخوان را به نام بیمارى خاموش هم مى شناسند، چراکه 
آرام آرام پیشــرفت مى کند و تا زمانى که استخوان ها شکننده 
و آسیب پذیر نشــوند، خود را نشــان نمى دهد. سنجش تراکم 

مواد معدنى اســتخوان یا همان BMD که به عنوان تست تراکم 
استخوان شناخته مى شود، نشان مى دهد که استخوان ها چقدر قوى 

یا چقدر آسیب پذیر هستند.
نتیجه این تســت به همــراه ســایر عوامل مانند ســن، جنس و 
بیمارى هاى همراه، خطر ابتال به پوکى استخوان را طى ده سال آینده 
نشان مى دهد. پس اگر فردى پس از تست تراکم استخوان به عنوان 
یک فرد مستعد شناخته شود، راهکارهاى درمانى و پیشگیرى کننده 

به کمک فرد خواهند آمد.

شیر
شیر سرشار از کلسیم است. همان چیزى که ترکیب اصلى استخوان هاست و همچنین ویتامین D که 
براى جذب کلسیم ضرورى است. نیاز روزانه به کلسیم 1200 میلى گرم است، یعنى چیزى درحدود دو تا 

سه لیوان شیر یا سه لیوان ماست. نیاز روزانه به ویتامین D هم 1000 واحد است.
فراموش نکنید مکمل ها و غذاهاى جایگزین فقط در شرایط خاص مثل زمانى که فرد واقعاً نتواند لبنیات 

را تحمل کند (مثل مبتالیان به عدم تحمل الکتوز) مى توانند جایگزین شیر و لبنیات شوند.

سیگار، دوست پوکى استخوان است
سیگار کشیدن سرعت تخریب و پوکى استخوان ها را افزایش مى دهد. 
خانم هایى که سیگار مى کشند، سطح پایین ترى از هورمون استروژن 
را دارند و زودتر به دوران یائسگى مى رسند و این کاهش استروژن، 

خود تسریع کننده پوکى استخوان است.

ژنتیک هــم نقش مهمى در ســالمت 
استخوان ها دارد

وضعیت کلى اســتخوان ها مثل انــدازه آنها، تراکم 
استخوانى، زمان رسیدن به یائسگى، همگى از سابقه 
خانوادگى و ژنتیک تأثیر مى پذیرند. پس بهتر اســت 
وضعیت پوکى اســتخوان را از پدر و مــادر خود جویا 

شویم.

سدیم هم عاملى براى پوکى استخوان است
فقط فشار خون باال نیست که از میزان نمک و سدیم مصرفى تأثیر مى پذیرد. سدیم 
باعث خروج کلسیم از استخوان ها مى شود. پس الزم است بیش از پیش به رژیم 

کم نمک روى بیاورید.

فعال باشید
ورزش کردن براى پیشگیرى از پوکى استخوان ضرورى 
اســت. این را همه ما مى دانیم. اما نوع ورزش است که 
اهمیت ویژه اى دارد.ورزش هایى باعث افزایش تراکم 
و توده استخوانى مى شوند که باعث تحمیل بار و فشار 
روى استخوان ها شوند، ورزش هایى مثل دو، بسکتبال، 
والیبال و البته بدنسازى و کار با وزنه ها.این ورزش ها با 
تحمیل بار بر اســتخوان ها، باعث تحریک سلول هاى 

استخوان ساز یا همان «استئوبالست» ها مى شوند.

ماهیچه هایتان را تقویت کنید
هر وقت که شــما دســت یا پایتان را خم مى کنید، 
کشیدگ ى و جمع شدن ماهیچه ها به استخوان متصل 
به آنها فشار مى آورد. این فشار وارده به استخوان باعث 

تحریک سلول هاى استخوان ساز مى شود.
پس انجام ورزش ها و کشش هاى خانگى که باعث 
تقویت ماهیچه ها مى شــود، در پیشگیرى از پوکى 

استخوان بسیار مؤثر است.

براى درمان سرفه، «به» بخورید

از شر بوى بد دهان خالص شوید

سیب زمینى غذاى محبوب اکثر مردم است که مى تواند به بهبود سالمت 
بدن کمک کند. از این رو مصرف به اندازه آن مى تواند به حفظ تندرستى و 

سالمت بدن بیانجامد.
سیب زمینى سرشار از فیبر و پتاسیم اســت و مى تواند موجب افزایش روند 

هضم، میزان کلسترول و کنترل دیابت شود.
همچنین سیب زمینى مى تواند با بى خوابى مقابله کند. محققان فواید سیب 

زمینى را به شرح زیر اعالم مى کنند:

حفظ سالمت قلب و عروق
 سیب زمینى سرشــار از فیبر، پتاســیم و ویتامین هاى C و B6 است که

 مى تواند براى سالمت قلب مفید باشد. میزان فیبر موجود در آن مى تواند 

به کنترل میزان کلسترول و حفاظت از قلب هم کمک کند. نتایج مطالعات 
نشــان مى دهد خوردن ســیب زمینى به دورى از بیمارى قلبى نیز کمک
 مى کند. با مصرف به اندازه سیب زمینى مى توان ریسک بیمارى هاى قلبى 

را کاهش داد.

پیشگیرى از سرطان 
طبق نتایج مطالعات، مصرف سیب زمینى مى تواند به دورى از سرطان کمک 
کند. سیب زمینى سرشار از ویتامین C است و مى تواند به کاهش ریسک 

ابتال به سرطان معده کمک کند.
 الزم است سیب زمینى به شکل پخته، کبابى یا پوره شده مصرف شود و از 

مصرف سرخ شده آن پرهیز شود.

حفظ سالمت مغز
سیب زمینى مملو از اسید «آلفا لیپوئیک» است که مى تواند به بهبود عملکرد 
مغز و کاهش زوال شــناختى کمک کند. همچنین مى توانــد به مقابله با 

افسردگى کمک کند.
 ســیب زمینى همچنین بر انتقال دهنده هاى عصبى مغز هم که مسئول 
کنترل خلقیات و رفتار هستند، تأثیر دارد. این ماده خوراکى به دلیل میزان 

باالى ویتامین C مى تواند از آسیب سلولى هم پیشگیرى کند.

ایجاد استخوان هاى قوى تر 
سیب زمینى مملو از منیزیم است و مى تواند براى 

سالمت استخوان ها هم مفید باشد.

ه مى تواند به بهبود عملکرد 
نین مى توانــد به مقابله با 

 عصبى مغز هم که مسئول
اده خوراکى به دلیل میزان

یشگیرى کند.

اى 

فواید سیب زمینى در پیشگیرى از سرطان
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سرشــت مردم اســت که آنها را از هم جدا مى کند. زیــرا از قطعه زمینى 
به وجود آمــده اند که شــور یا شــیرین یا ســخت یا نــرم بوده اســت. پس 
برحســب نزدیک بودن زمینشــان به یکدیگر نزدیکند و بر حسب اختالف 
زمینشان از یکدیگر متفاوت. نیکو منظرى است کم خرد، بلندباالیى است 
کوتاه همت ، نیکوکردارى است زشت روى ، کوتاه قامتى است دوراندیش، 

موال على (ع)نیکو سرشتى است که خود را به راه بد افکنده است. 

آگهى مزایده آگهى مزایده 

سید محمد اطیابى  - شهردارطالخونچهسید محمد اطیابى  - شهردارطالخونچه

نوبت دوم

شهردارى طالخونچه در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره 520 مورخ 97/9/6  شوراى 
اسالمى شهر  تعدادى پالك زمین به شرح  زیر از طریق مزایده به واجدین شرایط واگذار 

نماید.
مشخصات:

1) پالك شماره 11 واقع در فاز 2 منطقه کارگاهى امیرکبیر طالخونچه به متراژ 1250 متر مربع
2)  پالك شماره 12 واقع در فاز2 منطقه کارگاهى امیرکبیر طالخونچه به متراژ 1250 متر مربع

3)  پالك شماره 703 کاربرى مسکونى واقع در محله خاراب طالخونچه به متراژ 200 متر مربع 
4)  پالك شماره 706 کاربرى مسکونى واقع در محله خاراب طالخونچه به متراژ 200 متر مربع
5)  پالك شماره 709 کاربرى مسکونى واقع در محله خاراب طالخونچه به متراژ 200 متر مربع
6)  پالك شماره 710 کاربرى مسکونى واقع در محله خاراب طالخونچه به متراژ 200 متر مربع

7)  مهلت دریافت اسناد:   تا ساعت 14:30 روز شنبه  مورخه  10/1 /1397
8)  هزینه تهیه اسناد و نحوه تحویل آن : واریز مبلغ 218،000  ریال براى هر پالك زمین  به 

حساب ملى سیبا به شماره 3100000905009  بنام شهردارى طالخونچه
9)  نوع و مبلغ تضمین:  5درصد مبلغ کارشناسى  بصورت نقد واریز به جارى ملى سیبا 
3100003303003 بنام شهردارى طالخونچه یا بصورت ضمانتنامه بانکى به شرح جدول 

زیر :
7037067097101112شماره پالك

مبلغ سپرده 
15،000،00015،000،00015،000،00015،000،000218،750،000218،750،000مزایده (به ریال)

10)  نشانى محل دریافت اسناد : طالخونچه ابتداى بلوار امام (ره) ساختمان شهردارى- 
امور مالى

11)  هزینه انتشار آگهى روزنامه:  بعهده برنده مزایده  مى باشد .

آگهى مزایدهآگهى مزایده

محسن صدرالدین کرمى- شهردار میمهمحسن صدرالدین کرمى- شهردار میمه

نوبت دوم

شهردارى میمه به استناد مجوز شماره 97/167 مورخ 97/03/31 شوراى محترم 
اسالمى شهر میمه در نظر دارد از طریق مزایده عمومى نسبت به فروش یک قطعه 
زمین ملکى واقع در بلوار ولیعصر (عج) شــهر میمه اقــدام نماید. لذا متقاضیان 
مى توانند از تاریخ درج آگهى در روزنامه حداکثر تا تاریخ 97/09/29 به شهردارى 
واقع در میمه، بلوار انقالب اسالمى مراجعه و نسبت به دریافت فرم مربوط به شرکت 
در مزایده اقدام و یا جهت کســب اطالعات با شماره تلفن 45422434- 031 این 

شهردارى تماس حاصل و یا به سایت www.meymeh.ir مراجعه نمایند.
ضمناً شهردارى در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار  است و هزینه چاپ 

آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد.

با حضور معاون تحقیقات و منابع انسانى وزیر نیرو و معاون 
پشتیبانى و منابع انسانى شرکت مهندسى آب و فاضالب 
کشور، موسسه بین المللى  توانمندسازى کارکنان صنعت 
آب و فاضالب کشور(توان افزا)  در مجتمع عالى آموزشى و 

پژوهشى صنعت آب وبرق اصفهان راه اندازى شد.
على اکبر مهاجرى، معاون تحقیقات و منابع انسانى وزیر 
نیرو با اشاره به اهمیت راه اندازى این موسسه بین المللى 
گفت:انتظار مى رود  باراه اندازى موسســه توانمندسازى 
کارکنان صنعت آب و فاضالب کشور،  انتقال تجربیات و 
دانش روز دنیا  میان کارشناسان  و نخبگان  صنعت آبفاى 
ایران و آلمان بیش از پیش انجام شود. وى افزود: مطمئنا 
این موسسه مى تواند چالش ها و خالء هاى علمى که مانع 
از رشد و شکوفایى صنعت مى شود را برطرف کند و در این 
راستا  باید کمیته اى با ریاست کارشناسانى که ده ها سال در 
صنعت آبفا خدمت کرده اند، تشکیل شود تا  بررسى علمى 

مشکالت صنعت مرتفع شود.
معاون تحقیقات و منابع انسانى وزیر نیرو با اشاره به هدف 
از راه اندازى این موسسه گفت: بهره گیرى ازمتخصصان 
آلمانى براى آموزش و توانمندســازى مدیران و کارکنان 
صنعت آبفا،تاسیس و تجهیزآزمایشگاه ها و کارگاه هاى مورد 
نیاز جهت اجراى دوره هاى آموزشى مرتبط با صنعت،تبدیل 
شدن به موسسه اى پیشرو در سطح منطقه براى آموزش و 
توانمندسازى پرسنل صنعت آبفا، از جمله مهترین اهداف 

راه اندازى این موسسه مى باشد
مهاجرى به نقش موسسه بین المللى توانمندسازى منابع 
انسانى صنعت آبفا پرداخت و اظهارکرد: موسسه بین المللى 
توانمندسازى منابع انســانى صنعت مى تواند  به عنوان 

قطب تخصصى آموزش هاى آبفا محسوب شود؛ همچنین 
شناسایى، تربیت افراد مستعد و متخصص براى تدریس در 
زمینه هاى آب و فاضالب، استفاده از جدیدترین ابزارها و 
روش هاى آموزشى پایش مستمر پیشرفت هاى دانش و 
فناورى مرتبط با صنعت آبفا و توسعه آموزش هاى مربوط 

به پرسنل صنعت، از دیگر کارکردهاى این موسسه است.
■■■

در ادامه این جلسه، رئیس شوراى انسجام بخشى صنعت 
آب و برق اســتان اصفهــان گفت:راه اندازى موسســه 

توانمندســازى کارکنان صنعت آب و فاضالب کشــور 
مى تواند بــا آموزش دانش روز دنیا بــه کارکنان،  کمک 

شایانى به توسعه صنعت آب و فاضالب کشور کند.
هاشم امینى اعالم کرد: آموزش ها باید مهارت محور باشد تا 
بتواند بستر رشد این صنعت پیچیده وگسترده را فراهم کند، 
این در حالیست که بر اساس برآوردهاى صورت گرفته، تنها 
18 درصد محتواى دوره هاى آموزشى مهارت محور است .
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب 
اســتان اصفهان گفت:شــرکت هاى آب و فاضالب در 

کشــور داراى تاسیسات و تجهیزات بســیار گسترده اى 
هســتند که نگهدارى و بهره بردارى بهینه از آنها نیازمند 
دانش روز دنیا مى باشد که به نظر مى رسد با همکارى و 
تعامل کارشناسان داخلى و خارجى مى توان به این مهم 

دست یافت.
وى افزود: موسسه توانمند ســازى کارکنان صنعت آب 
وفاضالب کشور در حقیقت فضایى را فراهم مى کند که 
مى توان از طریــق آن از ظرفیت هــاى علمى و تجربى 

کارکنان داخلى و خارجى بیش از پیش  بهره مند شویم.

راه اندازى مؤسسه بین المللى  توانمندسازى 
«دانشگاه فرهنگ و هنر اصفهان در راستاى ترویج کارکنان آب و فاضالب در اصفهان 

اندیشه هاى خداپسندانه و انسان دوستانه و گسترش 
بهره گیــرى از فناورى هاى نوین در ســطح جامعه 
ســعى دارد با امضاى تفاهمنامه با رسانه ها در جهت 
هم افزایى و ارتقاى تعامالت فى مابین و بهره مندى 
از پتانسیل هاى علمى و آموزشــى متقابل توافقاتى 
را بر عهده بگیرد و تالش خود را بــراى تحقق آنها 

مصروف نماید.»
سرپرست دانشگاه فرهنگ و هنر اصفهان در نشستى 
صمیمانه با اصحاب رسانه این مطلب را اعالم کرد و 
گفت: یکى از رسالت هاى ارزشمند دانشگاه فرهنگ و 
هنر، نقش آفرینى در عرصه مطبوعات و رسانه هاست 
و دانشــجویان ما همچون دانشگاه صنعتى اصفهان 
که ارتباط صنعت با دانشگاه را دارند مى توانند ارتباط 

دانشگاه و رسانه ها را برقرار کنند.
ســید محمد قلمکاریان بــا بیان اینکه بــا امضاى 
تفاهمنامه سعى داریم از پتانسیل رسانه ها استفاده و به 
بُعد ارتباط با رسانه ها کمک کنیم، اظهار کرد: بر اساس 
تفاهمنامه اى که بین دانشگاه علمى کاربردى فرهنگ 
و هنر اصفهان با رسانه ها امضا مى شود و از این پس 
رسانه و دانشگاه نامیده خواهد شد در موارد آن توافقات 
دستگاه، دانشگاه و تعهدات مشترك منظور شده است. 
این در حالى است که با ارســال این تفاهمنامه براى 
رسانه ها، آنها نیز مى توانند پیشــنهادات، انتقادات و 

نظرات خود را گنجانده، تا مدنظر قرار گیرد.
وى از برگزارى جشــنواره ملى آیــات در حوزه هاى 
قرآنى بافت، فلز، ســفال و چوب از ســوى دانشگاه 
فرهنگ و هنر اصفهان در 24 بهمن ماه سال جارى 
خبر داد و افزود: در این راستا دانشگاه فرهنگ و هنر 

آمادگى دارد با رسانه ها نیز همکارى کند.

قلمکاریان گفت: دانشــگاه فرهنگ و هنر اصفهان 
طى هفت سال گذشته، بیش از 5000 فارغ التحصیل 
داشته و در بین 63 دانشــگاه فرهنگ و هنر کشور، 
رتبه اول را داراســت و حتى دانشگاه فرهنگ و هنر 
اصفهان، بین المللى شده و مى تواند دانشجو از خارج 

کشور جذب کند.
سرپرست دانشگاه فرهنگ و هنر اصفهان خاطرنشان 
کرد: دانشــگاه فرهنگ و هنر اصفهان با بیش از 20 
سال تجربه آموزشــى و مهارتى داراى کالس هاى 
مجهز بــه رایانــه و نمایشــگر LED، کارگاه هاى 
تخصصى، سایت هاى پیشــرفته، سالن آمفى تئاتر و 
ورزشى، پالتو، نگارخانه، نمایشگاه، رستوران هنرى، 
امکانات و تجهیزات فرهنگى و هنرى، اساتید مجرب 
و... اســت و براى ارتقاى ســطح علمى، فرهنگى و 
هنرى کارکنان و خانواده هایشان دوره هاى آموزشى 
کوتاه مدت در رشــته هاى مدیریت امور فرهنگى، 
MBA فرهنگ و هنر، روابــط عمومى، خبرنگارى، 

فیلمسازى، عکاسى، انیمیشن، موسیقى، نویسندگى، 
هنرهاى تجسمى، صنایع دستى، برندسازى فرهنگ 
و هنر، ایده پردازى، خالقیت و نوآورى، سواد رسانه اى، 
مدیریت تبلیغات، تربیت مســئول دفتر، مجریگرى، 
فن بیان و سخنورى، مدیریت ارتباطات، تولید کتاب 
و نشریات، مدیریت مراســم و جشنواره ها، مدیریت 
نمایشگاه و... در قالب پودمان، آزاد تک درس و خاص، 
با اعطاى گواهینامه پایان دوره معتبر برگزار مى شود .

قلمکاریان با بیان اینکه از عکاســى خبرى و روابط 
عمومى استقبال بسیار خوبى شده است، گفت: اخیراً 
هشت مجموعه هاى نوین دانشــگاه فرهنگ و هنر 
اصفهان افتتاح شــد که در ایــن مجموعه مى توان 
با رســانه ها فعالیت هاى بســیار مؤثرى را به انجام 

رساند.

آمادگى دانشگاه فرهنگ و هنر 
براى تعامل بیشتر با رسانه ها

ساسان اکبرزاده

با حضور معاون وزیر نیرو صورت گرفت؛


