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مصرف فست فود منجر به افسردگى مى شوداستقبال از اهداى خون در محرمهایده حائرى: من بازیگر هرکارى نیستم98 درصد روحانیون زیر خط فقر هستند یک روز بى استرس؟ محاله! سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

اگر زیاد میوه 
مى خورید منتظر 

عوارضش باشید 

درگیرى مسلحانه در شاهین شهر
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کالهبردارى با موضوع 
«سهمیه بندى بنزین»

حذف درختان آسیب دیده 
از حاشیه زاینده رود

کاهش قیمت
 بلیت هواپیـــما 

از 21 شهریور 
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جزئیات 
حذف قبوض تلفن 

از مهرماه

میوه ها، اگرچه منابع بسیار خوبى از آنتى 
اکسیدان ها و ویتامین هاى ضرورى هستند، به 
گفته کارشناسان تغذیه، زیاده روى در مصرف 

همین خوراکى هاى سالم چندان بى خطر 
نیست.

معاون مالى و پشتیبانى مخابرات منطقه اصفهان 
روز چهارشنبه در نشست خبرى با اصحاب رسانه 
با اشاره به  موضوع حذف قبوض کاغذى گفت: 
شــرکت مخابرات ایران با هــدف حفظ منابع 
طبیعى هم سو با سایر دستگاه هاى خدمت رسان 
از جمله آب، بــرق، گاز اقدام بــه حذف قبوض 

کاغذى کرده است.
کمال عســگرى با بیان اینکه حفــظ و صیانت 
از منابع طبیعى از اولویت هاى کالن کشــور به 

شمار مى رود  ...
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22 میلیون برگ سند در راه تهران! میلیون برگ سند در راه تهران!
مدیر مرکز اسناد اصفهان مى گوید در یک سال گذشته به اندازه مدیر مرکز اسناد اصفهان مى گوید در یک سال گذشته به اندازه 1010 سال سند وارد مخازن شده سال سند وارد مخازن شده

 و تا پایان شهریور این مخازن تکمیل و مابقى اسناد به پایتخت منتقل مى شود و تا پایان شهریور این مخازن تکمیل و مابقى اسناد به پایتخت منتقل مى شود
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جزئیات حادثه اى  که سه شنبه شب منجر به قتل یک نفر شد

اختالف شهاب حسینى با 
یک برنـــــــــــــد فرش

امیدوارم به کشورت برگردى
 و کشته شوى!

هواداران پرتغالى اسپورتینگ لیسبون نشــان دادند در حمله فضاى 
مجازى دست کمى از همتایان ایرانى خود ندارند.

 درخشش جالب توجه مهدى طارمى در لیگ پرتغال طى سه هفته اخیر 
اکنون براى او دردسرساز شده و ...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

در نشست خبرى مسئوالن مخابرات
 منطقه اصفهان تشریح شد

نان سفید
 چطور باعث بروز 
انواع بیمارى ها

 در ایران شده است؟

اولین جایى که عراق اشغال کرد، کجاست؟
جنگ ایران و عراق 31 شهریور شروع نشد

2

5

ح

مع
رو
ا با
شـ
طب
از
ک
کم
از

شم

بى خیال پیشنهاد سپاهان بى خیال پیشنهاد سپاهان 
شدى و حاال پشیمانىشدى و حاال پشیمانى

آنچه اهمیت و ضرورت ایجاد دهیارى ها را در سطح روستاها 
الزام بخشــید، عدم موفقیت مدیریت در سطح کالن، به 
صورت متمرکز دولتى بــوده که با توجه به گســتردگى 
نیازهاى روستاییان، تفاوت هاى اقلیمى و فرهنگى روستاها 
کفایت نکرده و نیاز آن بیش از پیش احســاس مى شد، لذا 
این کمبود و خــأل با ایجاد دهیارى ها، نظــارت مردمى و 
مستقیم نمایندگان روستا (شــوراهاى اسالمى)، کنترل و 
سیاستگذارى دولت توسط بخشــدارى ها و فرماندارى ها 

برطرف شد.
دهیارى ها با ایجاد شــرکت هاى تعاونــى چندمنظوره و 
عملکرد شایسته، گامى اساسى در جهت رفع موانع روستا و 

تأمین نیازهاى روستاییان برداشتند.
مهندس ناصرکریمــى، مدیریت عامل شــرکت تعاونى 
چندمنظوره دهیارى هاى کرون با دارا بودن سوابق مدیریتى 
متعدد در امور عمرانى دهیارى ها و شهردارى هاى استان 
با مســاعدت و یارى و اســتفاده از تجربیات هیئت مدیره 
توانمند خویش، امســال نیز موفق به کســب مقام برتر 
تعاونى هاى اســتان شــد. موفقیت هاى مکرر سال هاى 
متمادى و دغدغه هاى فراوان این مهندس جوان، در جهت 
ارتقاى ارائه خدمات به روستاییان و توجه به پتانسیل هاى 
موجود، ازجمله توجه به صنعت توریسم و کسب درآمد پایدار، 
ما را برآن داشت تا به گفتگو با این مدیرعامل موفق بنشینیم.

  جناب کریمى موفقیت هاى مکرر شــرکت 
تعاونى چندمنظوره دهیارى هاى کرون را مرهون 

چه عواملى مى دانید؟
نیازسنجى، تفکر، آینده نگرى و برنامه ریزى در جهت رفع 
موانع، مشــکالت و بهره گیرى از خالقیت و نوآورى درکنار 
همیارى و مساعدت تک تک اعضاى محترم هیئت مدیره 
آقایان حسینعلى قاسمى (رئیس هیئت مدیره)، محمدرضایى 
(نایب رئیس هیئت مدیره)، على اسماعیلى (منشى)، اسماعیل 
جعفرى و قاسم قاسمى (عضوهیئت مدیره)، مجید مظاهرى 
و مسعود شــاه بندرى و مهدى صالحى (بازرسان) و از همه 
مهمتر صبر و شکیبایى اهالى محترم روستا از عوامل اصلى 
و رمز موفقیت این شرکت به حساب مى آید. بر این باورم که 
حتى اگر یکى از این افراد و عوامل در جاى خود به بهترین نحو 
ممکن ایفاى نقش نمى کردند و تعهدى نسبت به وظایف خود 
نداشتند، هرگز به چنین موفقیت و جایگاهى دست نمى یافتیم.

  از حوزه فعالیت و محدوده تحت پوشــش 
شرکت تعاونى بفرمایید.

 - عمرانى: که شــامل اجراى کلیه طرح هــاى عمرانى، 
ساختمانى، راه، (زیرسازى و آسفالت، جدول و کانیو معابر) 
و همچنین احــداث کارگاه تولید قطعــات بتنى براى نیاز 

پروژه هاى در سطح شهرستان و خرید معدن شن و ماسه 
مى شود. 

-آموزشــى، رفاهى و ورزشى: که شــامل برگزارى دوره 
هاى آموزشى و ایســتگاه هاى نوروزى و نمایشگاه هاى 

توانمندى هاى روستایى بخش کرون مى شود.
-خدماتى: که شــامل خدمات کارگــزارى صندوق بیمه 
اجتماعى، جمع آورى و حمل و دفن و بازیافت پسماندهاى 

خانگى و طرح بازیافت از مبدأ روستایى مى شود.
 منطقــه تحت پوشــش شــرکت تعاونــى چندمنظوره 
دهیارى هاى کرون، شامل 26 روســتا با مساحتى حدود 
950 کیلومترمربع و جمعیتى بالغ بر 30 هزارنفر است. این 
تعاونى یکى از کارگزارى هاى موفق استان بوده که درقالب 
صندوق بیمه اجتماعى کشاورزان روستاییان و عشایر براى 
بهره مندى از مزایاى بازنشستگى، ازکارافتادگى، مستمرى 
بازماندگان با تعداد بیمه شده 3100 نفر و درصد جذب 61/48 

درصد است.
  طرح ها و پروژه هاى شاخص اجرایى شرکت 

تعاونى را بیان کنید؟
-احداث ساختمان دهیارى در روستاهاى توابع.

-احداث پارك کودك و تأمین تجهیزات ورزشى.
-زیرسازى آسفالت، جدولگذارى و معابر 26 روستاى بخش.
-از دیگر طرح هاى مهم ما اجراى طرح جمع آورى پسماند 
خانگى است که در سال 1380 حائز رتبه طرح برتر ملى و 

کشورى شد.
الزم به ذکراست؛ شرکت تعاونى چند منظوره دهیارى هاى 
کرون، با هدف خودکفایى و توانمندسازى در تولید و تجهیز 

کارگاه به درجه اى از اجراى امور و خدمات رسیده است که 
در همه زمینه ها، قادر به ارائه مشاوره است.

  درحال حاضر چه طرح یا ایده اى در دســت 
اقدام دارید؟

منطقه ما حد فاصل چادگان، دهق، علویجه و چند شهرستان 
دیگر قرار دارد و از خوش آب و هواترین مناطق تنفسى بین 
دیگر مناطق به حساب مى آید و به دلیل مجاورت با شهر 
چادگان مى تواند بخشى از گردشگران را به منطقه جذب کند 
و به خود اختصاص دهد. با توجه به اینکه صنعت گردشگرى 
یکى از بزرگ تریــن صنایع در جهان، بعد از کشــاورزى 
شناخته مى شود و مى تواند مهمترین منبع درآمد و ایجاد 
فرصت هاى شغلى براى اهالى این منطقه باشد، قادر است 
به توسعه و گسترش دیگر صنایع چه به صورت مستقیم و چه 
غیرمستقیم منتج شود و شادابى، پویایى و رونق اقتصادى را 
در سطح استان به ارمغان آورد. همه این فرصت ها ما را برآن 
داشت که مى توانیم گام بزرگى به سمت گردشگرى برداریم. 
منطقه ما از این قابلیت و پتانسیل خدادادى بهره مند است. 
لذا سعى داریم در این مسیر حرکت کنیم و مطمئن هستیم به 

نتایج قابل توجهى دست خواهیم یافت.
  همکارى مسئوالن با شــرکت تعاونى هاى 
موفق و توانمندى چون شــما چگونه است و 
چقدر این امکان براى شما مهیاست که بتوانید 
برخواسته ها و اهداف شرکت تعاونى، جامه عمل 

بپوشانید؟
با توجه به جایگاه خطیرى که دهیاران و دهیارى ها در روستا 
دارند به راحتى مى توانند همگام با دولت در جهت ارتقاى 

سطح زندگى، معیشت و امور عمرانى و فرهنگى روستاییان 
گام بردارند و با ایجاد بستر مناسب براى فروش محصوالت 
آنها و مشارکت در ایجاد ثبات اقتصادى روستا حرکت کنند و 
مفید باشند. امروزه تعاونى دهیارى ها نقش مهمترى نسبت 
به دیگر تعاونى ها در توسعه مناطق روستایى دارد که تعاونى 
دهیارى هاى کرون نیز، با توجه بــه نحوه عملکرد مثبت 
خود توانسته به جایگاه رفیعى از اعتماد و باور در میان اهالى 
روستاهاى تحت پوشش خود برسد. این حمایت و پشتیبانى، 
انگیزه و سرعت بیشترى در جهت خدمت رسانى به ساکنین 
منطقه مى دهد و این امر در ایجاد رغبت و استقرار در روستاها 
و جلوگیرى از مهاجرت به شهرها که یکى از اهداف تأسیس 

دهیارى هاست، تأثیر بسزایى خواهد داشت.
با توجه به نقش کلیدى شــرکت تعاونى هاى دهیارى در 
سطح روستاها شایسته است که مســئوالن نگاه ویژه اى 
در رفع موانع و مشــکالت پیش روى این تعاونى ها داشته 
باشند. از جمله این موانع مواد قانونى منطبق با بخش تعاون 
است که اشاره به عدم معافیت مالیاتى در خصوص تعاونى
 دهیارى ها دارد و رفع این خأل قانونى مستلزم همت و توجه 
ویژه نمایندگان مجلس مى باشــد تا با اصالح این ماده از 

قانون، خدمت رسانى به نحو شایسته ترى صورت پذیرد.
از دیگر مشــکالتى که روند فعالیت ما را کندتر مى سازد و 

همکارى و مساعدت بیشتر مسئوالن را خواهان است:
-دفن پسماندهاى خانگى و نداشتن کارخانه کمپوست است 

که سرمایه و هزینه هاى باالیى نیاز دارد.
-محدود بودن بودجه هاى عمرانى روستایى که از طریق 

استاندارى به دهیاران اختصاص پیدا مى کند.

-امکان دریافــت وام بلندمدت براى احــداث کارگاه و یا 
کارخانه براى ایجاد درآمدى پایدار و رفع مشکالت شرکت و 
روستاییان و رفع عدم امکان وثیقه قراردادن سند ملکى خود 

شرکت و دهیارى ها در بانک توسعه تعاون.
-استفاده از ظرفیت هاى موجود در بخش کرون در خصوص 

جذب گردشگر و ارتقاى صنعت توریسم.
-ایجاد ثبات کارى و افزایش حق الزحمه اعضاى تعاونى 

دهیارى ها متناسب با میزان فعالیت صورت گرفته.
شرکت تعاونى چند منظوره دهیارى هاى کرون باتوجه به 
حجم مسئولیت باالى خود و وجود تمامى این مشکالت از 
هیچگونه تالش و کوششى در جهت آبادانى و رفع مشکالت 

مردم دریغ نکرده است.
خدمت به مردم، تنها مسئله اى است که در سرلوحه اهداف 
شرکت تعاونى چند منظوره دهیارى هاى کرون قرارگرفته و 
تمامى اعضاى هیئت مدیره برآن معتقدند این خدمت رسانى 
و مشاهده چهره راضى و خوشحال مرد، زن و کودکان همه 
و همه چنان جانى به تن خسته مى بخشد که هر نامالیمتى 
را فراموش مى کنیم. ما به عشق رضایتمندى مردم همواره 
کوشــیده ایم و همچنان در تالشیم تا نســبت به شرایط، 

بهترین ها را برایشان مهیا کنیم.
  با وجود تمامى این مشکالت به موفقیت هاى 
بسیارى دســت پیدا کرده اید، از احراز رتبه و 

کسب موفقیت هاى خود بگویید؟
اتفاقاً وجود این مشکالت در کنار این تالش و همدلى هیئت 
مدیره در سایه حمایت و مشارکت مردمى اتفاقات خوبى را 

رقم زد و منجر به کسب عناوین  برتر بسیارى شد.

از جمله این موفقیت ها:
-دریافت لوح و تندیس شرکت تعاونى برتر استان در سال 

.1397
-دریافت لوح و تندیس شرکت تعاونى برتر استان در سال 

.1396
-دریافت لوح و تندیس شرکت تعاونى برتر دهیارى هاى 
استان از طرف دفتر امور روســتایى و شوراهاى استاندارى 

اصفهان در سال 96. 
-دریافت لوح و تندیس تعاونى برتر اســتان در سال هاى 

1392، 1393، 1394 و 1395.
-دریافت لوح و تندیس طرح برتر کشــورى در جشنواره 

طرح هاى برتر کشور در سال 1383.
-انتخاب طراح و مجرى برتر کشورى در طرح پسماند زباله. 

-دریافت لوح و تندیس کارگزارى برتر در سال 1392.
-اجراى طرح کدپستى درب منازل روســتایى که در نوع 

خود بى نظیر بود.
-کســب مقــام قهرمانى فوتســال جوانان در ســطح

 شهرستان ها در سال 1392  و کســب مقام هاى دوم و 
سوم قهرمانى بزرگساالن در سال هاى 1393، 1394 و 

1392 مى باشد.
  جناب کریمى از خط مشى و چشم انداز آینده 

شرکت بگویید.آن را چطور رسم کرده اید؟
خط مشى و چشم انداز آینده شــرکت تعاونى چندمنظوره 
دهیارى هاى کرون، در راســتاى رسالتى است که همیشه 
بردوش خود احساس کرده ایم. ارتقاى سطح زندگى، معیشت 
و دانش روســتاییان، بهبود بهره ورى از منابع روســتایى و 
جلوگیرى از مهاجرت بى رویه و برقرارى توازن بین توسعه 
مناطق روستایى، همه و همه از رسالت سنگین و مهمى خبر 
مى دهد که مى تواند نقش اساسى و چشمگیرى در زندگى تک 
تک مردم روستا گذارد و آینده اى متفاوت را براى آنها رقم بزند.

  در پایان اگر صحبتى مدنظر دارید بفرمایید.
در پایان ضمن تقدیر و تشــکر از تمامى مسئوالن مربوطه از 
جمله فرماندار شهرستان، بخشدار بخش کرون، دهیارى هاى 
شهرستان، مدیرکل دفتر امور روســتایى استاندارى، نماینده 
مجلس شوراى اسالمى، مدیر اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعى 
شهرستان، اعضاى شوراى  اسالمى روستاهاى کرون، پرسنل 
و هیئت مدیره توانمند و همچنیــن تمامى مدیران و اعضاى 
هیئت مدیره قبلى شــرکت تعاونى که قطعاً در لحظه لحظه 
موفقیت هاى شرکت نقش اساسى داشته اند. قطعًا با تعامل 
و حمایت بیشتر مســئوالن و تالش هیئت مدیره و مردم مى 
توانیم مؤثرتر ظاهر شویم و عامل بسترساز توسعه روستایى در 

برنامه هاى کالن توسعه کشور باشیم.

ناصرکریمى، مدیریت عامل شرکت تعاونى چندمنظوره دهیارى هاى کرون:

تعاونى هاى دهیارى، عامل بسترساز توسعه روستایى هستند
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نماینده اصفهان در مجلس گفت: رئیس مجلس و رؤساى 
کمیسیون هاى بودجه و اقتصادى و مرکز پژوهش ها در 
جریان برخى تغییرات ســاختارى بودجه ســال 99 قرار 
گرفته اند.  حمیدرضا فوالدگر گفــت: تا وقتى که بودجه 
سال آینده به مجلس نیاید نمى توانیم بگوییم که اصالح 
ســاختار بودجه که مورد تأکید مقام معظم رهبرى بوده 
است، رعایت شده یا خیر. البته ما شنیده ایم این امر کمى 
در بودجه لحاظ شده است. وى افزود: در جلسه، سران قوا 
که على الریجانى رئیس مجلس و رؤساى کمیسیون هاى 
بودجه و اقتصــادى و مرکز پژوهش ها در آن شــرکت 
مى کنند در جریان برخى تغییرات ساختارى بودجه سال 

99 قرار گرفته اند. نماینده اصفهــان در مجلس تصریح 
کرد: بهتر بود دولت در فرصت باقیمانده و پیش از 15 آذر 
نمایندگان مجلس را از اصالحات بودجه سال آینده مطلع 
مى کرد چون این موضوع بســیار مهم است و باید براى 
اصالحات ســاختارى بودجه تمرکز بیشترى کرده و در 
این باره تصمیم  گیرى کنیم مطلوب تر آن است که پیش 
از زمان قانونى بودجه به مجلس ارسال شود.  وى در پایان 
گفت: ساختار بودجه و اصالحات آن در یکسال امکانپذیر 
نیست هر چند بخش هایى از آن مى تواند در سال 99 تغییر 
کند ولى اصالحات اساسى و عمقى باید ظرف چند سال 

صورت گیرد.

در حالى که تصمیمى مبنى بر اعمال سهمیه بندى بنزین 
در مجموعه دولت و مجلس شوراى اسالمى اتخاذ نشده، 
به نظر مى رسد برخى سوءاستفاده گران از فضاى تغییرات 
اعمال شــده در نظام توزیع بنزین که شــامل الزام در 
استفاده از کارت سوخت شخصى و محدود شدن حجم 
سوختگیرى با استفاده از کارت جایگاه است، سوءاستفاده 
کرده و در پى کالهبردارى با موضوع سهمیه بندى بنزین 
هستند.  اخیراً پیامک هایى به تلفن همراه برخى از مردم 
با موضوع «ثبت نام ســهمیه بندى بنزین» آمده که این 
پیامک ها حاوى لینکى جهت دریافت اطالعات کارت 

بانکى و پرداخت وجهى براى ثبت نام است.

فاطمه کاهى، سخنگوى شرکت ملى پخش فرآورده هاى 
نفتى اظهار کرد: تا امروز هیــچ تصمیمى در خصوص 
سهمیه بندى بنزین گرفته نشده است. وى افزود: هزینه 
مصوب براى صدور کارت هوشــمند ســوخت مبلغ ده 
هزارتومان اســت که حضورى، در دفاتر پلیس+10 و یا 
هنگام تحویل کارت هوشــمند سوخت توسط مأمورا ن 
پســت اخذ مى شود.ســخنگوى شــرکت ملى پخش 
فرآورده هاى نفتى خاطرنشــان کــرد: هموطنان عزیز 
مراقب سوءاستفاده و کالهبردارى سایت هاى غیرقانونى 
و غیرمجاز که اطالعات شــخصى و کارت هاى بانکى 

مردم را درخواست مى کنند، باشند.

قاطبه مجلس از تغییرات 
بودجه 99 خبر ندارند

کالهبردارى با موضوع 
«سهمیه بندى بنزین»

دلیل اصلى 
کنسرت گذاشتن مدیرى

مهــران مدیــرى پس از   خبرآنالین |
خواندن تیتراژ چند ســریال تصمیم به انتشار 
تــک آهنگ هایى گرفت و پــس از مدتى هم 
به برگزارى کنسرت روى آورد؛ کنسرت هایى 
که حمایت گســترده طرفداران این هنرمند را 
به همراه داشــت تا جایى که شیرینى اش زیر 
زبان مدیرى تا اندازه اى مزه کرد که نگاهش به 
کنسرت شکلى جدى به خود گرفت. البته مهران 
مدیرى به واسطه قراردادى که با شرکت «اول 
مارکت» داشته است، موظف است در طول سال 
تعداد مشــخصى فعالیت هنرى در حوزه هاى 
مختلف انجام دهد تا بتواند سود قابل توجهى 
را نصیب این شــرکت کند. برگزارى کنسرت 
اخیر او هم دلیلى جز این مسئله ندارد و به نوعى 
بخشى از توافق او با این شرکت به شمار مى آید.

بلیت  سینما 22 شهریور 
نیم بهاست

سخنگوى شوراى عالى اکران با   بهار|
اشــاره به برنامه هایى که این شورا براى روز 
ملى سینما در نظر گرفته است، گفت: با توجه 
به تعطیلى سینماها به مناســبت ایام شهادت 
امام حسین(ع)، ســالن هاى سینمایى فعالیت 
خود را از روز جمعه 22 شهریور ماه آغاز خواهد 
کرد. بنابــر این روز جمعه 22 شــهریور ماه به 
مناسبت21 شهریور ماه که روز ملى سینماست، 
تمامى فیلم هاى ســینمایى به صورت نیم بها 

اکران خواهند شد.

دلیل گران شدن 
ظروف یک بار مصرف

رئیــس اتحادیه فروشــندگان   بهار|
پالستیک و مشمع مشهد درباره علت چهار برابر 
شــدن قیمت ظروف یکبار مصرف پالستیکى 
خاطرنشــان کرد: علت گرانى ظــروف یکبار 
مصرف مربــوط به مواد اولیه وارداتى اســت. 
فکرى بیان کرد: مرتبًا بــه دنبال این موضوع 
هســتیم تا تولیدات داخلــى را جایگزین مواد 
اولیه وارداتى کنیم اما متأسفانه به دلیل گرانى 
و مسائل بهداشــتى مردم رغبتى به استفاده از 
ظروف یکبار مصرف پالســتیکى ندارند. وى 
اضافه کرد: تاکنون بارها شنیده اید که مردم از 
خوردن چاى و مواد غذایى داغ در ظروف یکبار 
مصرف پالستیکى منع شده اند و این مسئله هم 

سبب رکود بازار شده است.

چند درصد 
هواپیما سوارند

 پانا| ســخنگوى ســازمان هواپیمایى 
کشورى مى گوید به دلیل قیمت بلیت هواپیما 
تنها 2 تا 2/5 درصد مردم از حمل و نقل هوایى 
اســتفاده مى کنند. رضا جعفــرزاده ادامه داد: 
فروش بلیت هواپیما خــارج از دامنه نرخ مورد 
تعیین از سوى شرکت هاى هواپیمایى، تخلف 
اســت و با هرگونه تخلف مراکز فروش در این 

زمینه برخورد خواهد شد.

554 مورد ازدواج کودکان 
زیر 10 سال 

 پانا| نماینــده مــردم تهــران و عضو 
فراکســیون زنان مجلس شــوراى اسالمى با 
تأکید بر اینکه طرح کودك همسرى در مجلس 
مسکوت نمانده اســت و در اختیار کمیسیون 
قضایى قرار دارد، گفت: آمــار ازدواج کودکان 
زیر ده سال طى سال گذشته 554 مورد اعالم 
شده است. پروانه سلحشورى افزود : حدود 40 
تا 70 هزار ازدواج بین ســنین ده تا 14 ســال 
صورت گرفته اســت که آمار کمى نیست. در 
واقع 5/4 درصد ازدواج ها زیر 14 ســال و 17 

درصد ازدواج ها نیز زیر 18 سال است.

مباحثه نبود
 بد و بیراه گفتن بود

حجت  االسالم مسیح مهاجرى،     خبر آنالین |
مدیر روزنامه «جمهورى اسالمى»  به ماجراى اختالف 
پیش آمده بین آیات یزدى و آملى الریجانى اشــاره اى 
کرد و گفت: آنچه بین این دو چهره اتفاق افتاد مباحثه 
نبود، بد و بیراه گفتن بود. این خوب نیســت. وقتى دو تا 
رئیس سابق قوه قضاییه به همدیگر مى پرند و همدیگر 
را آنطور لخت و عریان افشا مى کنند، مردم چه بگویند؟ 
این دو چهره مى توانستند بنشینند و حرف هایشان را با 
هم مطرح کنند چه دلیلى داشت اینگونه مطرح کنند و در 
فضاى مجازى و رسانه اى علنى کنند، این براى خودشان 

و جامعه بد بود تأثیرات منفى زیادى داشت.

بودجه استانى مى  شود 
رئیس ســازمان برنامه و بودجه کشور در    پانا|
حاشیه هشتمین جلسه ســتاد بودجه 99 گفت: شوراى 
برنامه ریزى و توســعه اســتان در همه استان ها وجود 
دارد به این ترتیب بودجه را استانى مى کنیم تا مسئوالن 
استان بتوانند نسبت به استان خودشان تصمیم بگیرند. 
محمدباقر نوبخت افزود: بیش از پیش به استان ها حق 
انتخاب مى دهیم و بودجه آنان را مشــخص مى کنیم و 
شوراى برنامه ریزى و توسعه استان به مثابه یک دستگاه 
سیاستگذار مقررات مالى دریافت مى کند و پرداخت هاى 
استان خودش را رقم مى زند و بودجه آن را آماده مى کند. 

به هیچ عنوان
عباس عراقچى، معاون سیاســى وزیر امور   آنا|
خارجه به شــایعات مطروحه در زمینه امکان مالقات 
رؤساى جمهور ایران و آمریکا در حاشیه مجمع عمومى 
آتى سازمان ملل متحد پرداخت و گفت: چنین مالقاتى 
به هیچ وجه در دستور کار قرار ندارد و همانطور که آقاى 
روحانى هم تأکید کرده اند، نه تنها امکان مالقات دوجانبه 
وجود ندارد، بلکه قبل از بازگشت آمریکا به برجام و رفع 
مجدد همه تحریم هاى هسته اى اصوًال زمینه اى براى 
حضور آمریکا در جلسات مذاکرات ایران با کشورهاى 

باقیمانده در برجام هم وجود ندارد.

موازى کارى نداریم
  انتخاب| سرلشکر محمد باقرى، رئیس ستاد 
کل نیروهاى مسلح همچنین در پاسخ به سئوال دیگرى 
درباره موازى کارى در مأموریت هاى ارتش و سپاه تأکید 
کرد: فعالیت موازى در ســپاه و ارتش نداریم. به عنوان 
مثال نیروى هوافضاى ســپاه کارش موضوع موشکى 
است اما نیروى هوایى ارتش کارش پروازى است. برخى 

موارد نیاز به دو نیرو به علت شدت تهدید است.

به نام حاجیان 
به کام قاچاقچیان

  ایسنا| سودى که در واردات گوشى مسافرى 
وجود دارد و الزام به وجود مدارك ســفر براى دریافت 
معافیت گمرکى، باعث شده سودجویان این بار با استفاده 
از مدارك حجــاج، اقدام به ثبت گوشــى کنند. در این 
راســتا وزیر ارتباطات و فناورى اطالعــات در صفحه 
توییتر خود آورده است: «عده اى کالهبردار به حاجیان 
امسال سیمکارت رایگان داده اند، سپس از مدارك آنها 
سوءاستفاده کرده و گوشى قاچاق ثبت کرده اند. ولى انگار 
ما را نشناخته اند. خواهند دید که حق الناس گفتن هاى ما 
الکى نیست. با دزدى مبارزه مى کنیم چه بزرگ باشد و 

چه کوچک.»

مى خواهند جامعه را 
به هم بریزند

معصومه ابتــکار، معاون رئیس     خبر آنالین |
جمهور در امور زنــان و خانواده مى گویــد: اختالفات 
دیدگاهى بر سرموضوعاتى مثل بحث حجاب، با هدف 
تشتت جامعه ایرانى است. هدف این است که بین مردم 
اختالف بیافتد و  فاصله ها زیاد شود. یک عده اى بشوند 
طرفدار حجاب و یک عــده اى مخالف حجاب و بعد از 

درگیرى و نزاع، جامعه را به هم بریزند.

خبرخوان

هوشنگ جاوید، کارشناس موسیقى آیینى و نواحى درباره 
اســتفاده از موســیقى هاى جدید در عزادارى هاى ماه 
محرم به «ایسنا» مى گوید: انحراف و آسیب ایجاد شده 
به گونه اى است که اگر بخواهیم جلوى آن بایستیم، ده 
سال طول مى کشد؛ چون مانند این است یک سمپاش 
بزرگ بردارید و همه را از دم سمپاشى کنید و کنار بگذارید. 
ولى نمى شود، نمى توانند و ول کرده اند. آن عده اى که در 
دستگاه  فرهنگى کار مى کنند مى گویند چرا سر بى دردسر 
خود را دردسردار کنیم؟ کار فرهنگى نمى کنند. موسیقى 
که در هیئت ها اجرا مى شــود جایگاه و ســابقه خاصى 
دارد و میراث فرهنگى اســت. هویت اصلى این میراث 
فرهنگى با رپ و راك و متال اصًال همخوانى ندارد. چه 
دردى است که از اینها استفاده مى کنند؟ من نمى فهمم. 
ارگ مى آورند، طبل جــاز مى آورند، درام مى آورند، ریتم 
باکس مى آورند، کالرینت مى آورند. فقط مانده که گیتار 

و چیزهاى دیگرى نیز بیاورنــد. خب این یعنى چه؟ چه 
کارى است اصالً ؟ آیا عزادارى اســت؟ نه! این نوآورى 
اســت؟ نه! بلکه تحول فرهنگى منفى است. تمام ضد 
ارزش ها تبدیل به ارزش شده اند و تمام ارزش ها تبدیل 
به ضدارزش شده اند. هرچه هم که حرف مى زنیم گوش 
شنوایى وجود ندارد. براى همین همه ساکت نشسته ایم 

و ساکت نگاه مى کنیم.

«98 درصــد روحانیون زیر خط فقر هســتند و زندگى 
ســختى دارنــد.» ابوالفضــل شــکورى در گفتگو با 
«اعتمادآنالین» با طرح ایــن جمالت گفت: در جامعه 
ایران علیه روحانیون تبلیغات منفى زیادى مى شود، به 
طورى که برخى از مردم مى گویند روحانى ها انقالب و 
کشور را به نفع خودشان مصادره کرده و همه جا هستند 
و تمام مزایا هم در اختیارشــان قرار دارد. این در حالى 
است که آمار مربوط به حوزه ها نشان مى دهد حدوداً 98 
درصد از روحانیون جزو طبقه ندار و زیر خط فقر هستند.

نماینده ادوار مجلس  شوراى  اســالمى ادامه داد:  فقط 
حدود 2 درصد از روحانیون از انقالب منتفع شده اند و بقیه 
به سختى امور خود را مى گذرانند. حقوق یک روحانى- 
البته اگر در رتبه اول قرار داشــته باشد- حداکثر 600 
هزار تومان است که معلوم است چقدر کم است. البته در 
ماه هاى محرم و رمضان در شهرها و بعضًا روستاها منبر 

مى روند و مردم آنجا کمک هایى مى کنند که اگر این هم 
نباشد روحانیون نابود مى شوند. مردم فقط آخوندهایى را 
که مثًال قاضى هستند یا در فالن نهاد نظامى یا نظارتى 
حضور دارند مى بینند و همین باعث مى شــود قضاوت 

غلطى از درآمد و نوع زندگى روحانیون داشته باشند.
استاد دانشکده اجتماعى دانشگاه تربیت  مدرس توضیح 
داد: اینکه مردم شرایط روحانیونى که شاید در سیستم 
حکومتى راحت تر زندگى مى کنند را به کل روحانى ها 
تعمیم مى دهند، ظلم بزرگى است که بر اساس تبلیغات 
دشمن علیه این قشر اعمال مى شود. به  هر حال مردم با 
طلبه ها و روحانیون حشر و نشرى ندارند و در حالى این 
حرف ها را مى زنند که اغلب روحانیون مستأجر هستند 
و زن و بچه شــان را با موتورى قراضــه به این  طرف و 
آن طرف مى برند و با نماز و روزه استیجارى امرار  معاش 

مى کنند.

به گزارش «نامه نیوز»، حجت االسالم والمسلمین پناهیان 
تولیت مدرسه علمیه دارالحکمه، در دانشگاه امام صادق(ع) 

به ایراد سخنرانى پرداخت.
وى با بیان اینکه مســئله مدیریــت خانــواده در دوران 
آخرالزمان یک مسئله اولویت دار است گفت: در حال حاضر 
صهیونیست ها طاغوت زمان هستند، براساس آیات قرآن کریم 
سنت دیرینه صهیونیست ها این بوده که بین زوجین اختالف 

ایجاد کنند، آنان در اضمحالل بیناد خانواده خبره هستند.
وى افزود: براى اینکه طواغیت بتوانند بر جوامع بشرى تسلط 

پیدا کنند مانع کثرت و انبوهى جمعیت جهان مى شوند تا مبادا 
امت ها با کثرت جمعیت قدرتمند شوند همچنین خانواده را 
محل چالش و نزاع قرار مى دهند تا خانواده محل امن خود 
را براى زاد و ولد فرزندان از دســت بدهد تا جوامع بشــرى 

تضعیف شود.
حجت االســالم والمســلمین پناهیان اضافه کرد: امروز 
اندیشمندان فرانسوى و آمریکایى درباره ملت هاى خودشان 
مى گویند ما چه مردمان احمقى هستیم، ما هیچگاه بیدار 
نخواهیم شد چون خانواده نداریم؛ تزلزل و اضمحالل خانواده 

مساوى با تضعیف جامعه است.
تولیت مدرســه علمیه دارالحکمه ادامه داد: امروز فیلمنامه 
نویســان با تهیه فیلمنامه هاى قوى و پرجذبه نشان دهند 
جاسوسان، نفوذى ها و  فراماسونرها چگونه اقدام به تضعیف 
جامعه اســالمى مى کنند و نمایش دهند با نفوذ اوامر خود 
در مجلس شوراى اســالمى براى ایجاد یک سلسله آیین 
و قوانینى که نهاد خانواده را از هم مى پاشــاند چه قوانینى 
را تصویب کنند؛ امروز همین امــور آمار طالق را در جامعه 

افزایش داده است.

انتخابات که بدون هزینه نمى شود؛ این دیگر یک اصل 
مسلم اســت اما وقتى هزینه ها باال مى رود این سئوال 
هم مطرح مى شــود که نمایندگان این پول کالن را از 

کجا آورده اند؟
هادى شوشــترى، نماینده مردم قوچان که نسبت به 
نمایندگان دیگر سر و صداى کمترى  دارد وقتى با سئوالى 
درباره هزینه انتخابات مواجه شــد گفت از نمایندگان 
مستضعفى اســت که هیچ پولى براى انتخابات خرج 
نکرده اســت. او مى گوید: من اصًال پولى ندارم که در 
انتخابات بخواهم هزینه کنم. همه هزینه ها را مردم و 
دوستان کمک کردند که همه اینها به صورت خودجوش 
بود. او مى گوید: من مستأجر هستم و اگر مجلس حقوق 
ندهد نمى دانم باید چه کار کنم و اخیراً  تصمیم گرفتیم 
وسایلمان را جمع کنیم و به شهرستان برگردیم چون 
پول پرداخت این هزینه ها را نداریم. شوشترى مى گوید 

ما جزو مستضعفین و دهک  پایین جامعه هستیم.

رئیس کمیســیون حقوقى و نظارت شــوراى اسالمى
 شهر قم با اشاره به حواشــى اخیر ایجاد شده پیرامون 
شــهردار قم و مطرح شــدن ســکونت فرزندان او در 
آمریکا، اظهار کــرد: ما با عملکرد شــهردار کار داریم 
و هیچکس بار گنــاه دیگرى را به دوش نمى کشــد
 البتــه مــا از این مســائل ســقائیان نــژاد و اوضاع 

و احوال بچه هایش اطالعى نداشتیم.
حسین اســالمى افزود: شوراى شهر ســقائیان نژاد را 
با توجه به توانمندى هایى که در 12 ســال شهردارى 
اصفهان و همچنین تدین و تخصصى که داشــت، به 
عنوان شــهردار قم انتخاب کرد. وى با اشاره به سخن 
پر سر و صداى شــهردار قم مبنى بر اینکه «فرزندان 

من ســفیران گویاى نظام در آمریکا هستند»، تصریح 
کرد: البته شــاید منظور وى از این سخن، این بوده که 
نوع رفتارى کــه این بچه ها در آنجــا دارند، رفتارهاى 
مناسبى اســت که مى تواند خود این رفتارها، به نوعى
 تبلیغ نظام هم باشــد و مســئله دیگــرى منظورش 

نبوده است.
وى در خصــوص اینکه آیــا تذکرى به شــهردار قم 
بابت مصاحبه اخیرش داده شده اســت یا خیر؟ گفت: 
ضرورتــى ندارد بحث هــاى داخلى باز شــده و به آن 
دامــن زده شــود؛ اى کاش وى مصاحبــه نمى کرد. 
اینکه مــا عملکرد شــهردار قم را بررســى کنیم، این 
کار را انجــام مى دهیــم اما اینکه چرا بچه هاى شــما 

در فالنجــا هســتند، در حیطــه وظایــف مــا 
نیست.

اســالمى اضافه کرد: در بحث هاى داخلى شــوراى 
شــهر قم، قطعًا تذکراتى به ســقائیان نژاد داده شده و 
ایشان هم پذیرفته اند؛ البته بخشــى از مطالب ایشان 
تقطیع شــده و اگر همه را کنار هم بگذاریم، منظور از 
کلمه «ســفیران نظام» معلوم مى شود چیست.  وى به 
«ایلنا» گفت: منظورشان این نیست که حاال فرزند من، 
ســفیرى اســت که بحث کارمنــدى و حکــم دارد؛ 
اما گاهى که انســان، واژه ها را در اســتخدام ســخن 
و بیان خود در مــى آورد، نمى تواند خوب این کلمات را 

استخدام کند.

جوان آنالین:  «صدام» بعد از سقوط و دستگیرى توسط 
نیروهاى آمریکایى، در یکى از بازجویى هایش گفته بود 
جنگ تحمیلى علیه ایران را از اواسط شهریور 1359 آغاز 
کرده است، اما نمى داند چرا ایرانى ها اصرار دارند اواخر 
این ماه جنگ آغاز شده است!  دیکتاتور معدوم عراق اگر 
یک حرف درست در زندگى اش زده باشد، همین نکته بود 
چراکه بعثى ها در 16 شهریور 1359 به منطقه خانلیلى در 
جنوب قصرشــیرین حمله کردند و پاسگاه خانلیلى را به 
تصرف خود درآوردند. کمى بعد عین الکش و بلندى هاى 
میمک را گرفتند و تا زمان شــروع رسمى جنگ در 31 

شهریور این مناطق را همچنان در اشغال نگه داشتند.
بازخوانى روزشمار دفاع مقدس در شهریور 1359 حقایق 
بیشترى را پیش روى ما قرار مى دهد. اگر تنها حدفاصل 
16 شهریور تا 31 شــهریور 1359 را مدنظر قرار دهیم، 
مشــاهده مى کنیم که در همین زمان 15 روزه، از دید 
عراق جنگ به شکل رسمى و عملى در حال انجام بود. 
ارتش بعث با قدرت به مرزهاى کشورمان حمله مى کرد و 
دولت عراق سطح هشدار امنیتى در داخل کشورش را به 

باالترین میزان افزایش داده بود. 
16 شهریور رژیم بعث عالوه بر اشغال خانلیلى و حمله 
هوایى و زمینى به پاســگاه  هاى ایالم، قصرشــیرین، 
خرمشهر، خسروآباد، نفت شهر و سومار، یادداشتى را به 
کاردار ایران در بغداد تحویل داد که از ایران مى خواست 
ســرزمین هاى اشــغالى عراق را پس بدهد. یکى از به 
اصطالح ســرزمین هاى اشــغالى، عین الکش بود که 
عراقى ها در همان روز تحویل یادداشت به کاردار ایران، 
با تصرف خانلیلى اولین قدم براى اشغال آن را برداشته 

بودند.
روز 17 شــهریور 59 نیز دولت عراق از مردم کشورش 
خواست پناهگاه احداث کنند. این یک دستور الزم االجرا 

بود. ساخت پناهگاه براى شعله ور شدن جنگى صورت 
مى گرفت که از نظر بعثى ها در حال انجام بود. همان روز 
(17 شهریور) آنها به عین الکش هم حمله کردند و پاسگاه 

این منطقه را به تصرف درآوردند. 
عین الکش یا به قول عراقى هــا عین القوس، منطقه اى 
مرزى در کرمانشــاه بود که عراق ادعــا مى کرد ارتش 

شاهنشــاهى آن را به تصــرف درآورده اســت. صدام 
در ســخنرانى معروفش در روز 26 شــهریور 1359 از 
عین القوس نیز نام برد و آن را به عنوان یکى از اســناد 
تجاوزگرى ایران اعالم کرد. در بخش هاى پایانى همین 
ســخنرانى قرارداد 1975 الجزایر را پــاره کرد تا مقابل 
دوربین ها فریاد بزند جنگ را آغاز کرده اســت. اما باز در 

داخل کشــورمان واکنش الزم به رجزخوانى گستاخانه 
صدام اعمال نشد.

پنج روز بعد، ده  فرودگاه و پایگاه هوایى کشورمان مورد 
حمله چندین فرونــد جنگنده عراقى قــرار گرفت... و 
تانک هاى عراقى در پنجم مهر 1359 در 12 کیلومترى 

اهواز موضع گرفته بودند.

جنگ ایران و عراق 31 شهریور شروع نشد

اولین جایى که عراق اشغال کرد، کجاست؟

فقط مانده براى عزادارى ها گیتار بیاورند!98 درصد روحانیون زیر خط فقر هستند

نماینده مجلسى که ادعاى 
مستضعفى دارد!

پناهیان: اوامر فراماسونرها در مجلس نفوذ کرده

عضو شوراى شهر قم: کاش سقائیان نژاد مصاحبه نمى کرد
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کشف آبراهه تاریخى جدید
مدیر پایگاه جهانى میدان امـام(ره) اصفهان گفت: در 
حین مرمت و تعمیرات وضوخانه و سرویس بهداشتى 
مردانه در مسجد امام(ره) اصفهان آبراهه دوره صفوى 
کشف شـد. فریبا خطابخش اظهار کرد: این آبراهه در 
ادامه آبراهه دوره صفوى کـه چندى پیش در نمازخانه 
مسـجد امام(ره) در حیـن عملیات ناوکشـى براى رفع 
رطوبت پیدا شـده بود، کشـف شـد. وى افزود: آبراهه 
مکشوفه در وضوخانه ضلع شرقى مسجد امام(ره) ابعاد 
وسیع ترى نسبت به آبراهه کشف شده قبلى دارد و با این 
کشف، عملیات مرمت و بازسـازى سرویس بهداشتى 
مسـجد متوقف و کار باستان شناسـى این آبراهه آغاز

 شد.

بدهى به شهردارى کاشان 
شـهردار کاشـان از عـدم مشـارکت بنیـاد شـهید در 
ساماندهى گلزار شهداى کاشـان خبر داد و گفت: بنیاد 
شهید به شهردارى کاشان 600 میلیون تومان بدهکار 
اسـت. سـعید ابریشـمى راد دربـاره سـاماندهى گلزار 
شهداى کاشان ابراز کرد: بر اساس توافق صورت گرفته 
شهردارى کاشان با بنیاد شهید و امور ایثارگران کاشان 
مقرر شد 40 درصد از هزینه هاى این پروژه توسط اداره 
بنیاد شهید کاشـان و 60 درصد از این هزینه ها توسط 
شهردارى تأمین شود اما بنیاد شهید به تعهد خود پایبند 

نبوده و بیش از 600 میلیون تومان بدهکار است.

برگزارى همایش ملى 
فناورى  هاى نوظهور 

نخسـتین همایـش ملـى فنـاورى هـاى نوظهـور در 
اپتیک کوانتومـى، 27 و 28 شـهریور ماه، بـه میزبانی 
دانشگاه صنعتى اصفهان برگزار خواهد شد. اسماعیل 
عبدالحسـینى دبیر این همایش علمـى، برگزارى این 
رویداد در دانشـگاه صنعتى اصفهان را فرصتى مناسب 
بـراى رونمایى از خوشـه  اپتیک کوانتومـى اصفهان و 
معرفى آن به محققان کشـور به منظور ارتقاى سـطح 

فناورى اپتیک کوانتومى عنوان کرد.

طبخ غذاى نذرى در 72 دیگ 
مهدى کریمى، رئیس اداره شاهین شهر کمیته امداد امام 
خمینى(ره) اصفهان با اشـاره به اجراى طرح «احسان 
حسینى» توسـط کمیته امداد در سراسر استان، گفت: 
نذرواره حسـینى بخشـى از طرح «احسـان حسینى» 
اسـت که به کمک یکى از خیرین و عاشـقان گرانقدر 
امام حسین(ع) با طبخ غذاى نذرى در 72 دیگ به نیت 
72 شهید کربال، هفتم محرم امسال در محل این اداره 
برپا مى شود. وى تعداد غذاى پخت شده در این نذرواره 
را 14 هزار پرس عنوان کـرد و افزود: ایـن نذرى ها در 
میان مددجویان کمیته امداد و عزاداران حسینى توزیع 

مى شود.

یک چتر براى حسى خوب
مدیر بانوسـراى آفتاب در مورد سلسـله نشسـت هاى 
«چترى براى حـس خوب» گفـت: این برنامـه از بُعد 
روانشـناختى هشـت مهارت و از بُعد کارآفرینى هشت 
تکنیک را به مـادران و دختران براى داشـتن ارتباطى 
خوب آمـوزش مى دهد. لیال لنـدى افزود: ایـن برنامه 
روز پنج شـنبه 14 شـهریور (امروز) از سـاعت 9 تا 11 
صبح توسط شوشترى، کارشناس خانواده در بانوسراى 
آفتاب برگزار مى شود. بانوان عالقه مند براى اطالع از 
برنامـه هـاى بانوسـراى آفتـاب مـى توانند با شـماره 

34468112 تماس حاصل کنند.

مقاوم سازى خطوط لوله 
رئیـس واحـد تعمیـرات خـط شـرکت خطـوط لوله و 
مخابرات نفت ایران-منطقه اصفهـان گفت: با الحاق 
240کیلومتـر خطـوط لولـه 18و24 اینـچ اصفهان به 
تهـران، پایش و مقاوم سـازى این خطـوط نفت خام و 
فرآورده هاى نفتى در دسـتور کار واحدهاى تعمیراتى 
منطقه اصفهـان قرار گرفت. محمدحسـن بگـى ابراز 
امیـدوارى کـرد عملیات ایمن سـازى ایـن خطوط در 

کوتاه ترین زمان به پایان برسد.

خبر

معاون فنى اداره کل منابع طبیعى و آبخیزدارى اصفهان 
گفت: براى پیشگیرى از آتش سوزى عرصه هاى طبیعى 
استان تا آخر ماه مهر ضرورى است نظارت و مراقبت هاى 
ویژه انجام شود. عبدالرضا مهاجرى در گفتگو با «ایرنا» 
اظهار کــرد: شــرایط آب و هوایى و وضعیــت مراتع و 
جنگل هاى منطقه به گونه اى اســت که احتمال آتش 
سوزى در آن  وجود دارد که نیاز است پایش منطقه و رصد 
لحظه اى عرصه ها به طور جدى در دستور کار قرار گیرد. 
وى تصریح کرد: بارش هاى مطلوب از آغاز ســال آبى 
جارى (مهر 97) تاکنون به ویژه در نوروز امســال باعث 
شد رشد گیاهان و پوشش گیاهى در عرصه هاى طبیعى 

استان افزایش پیدا کند به همین دلیل مراقبت و نظارت ها 
باید با استفاده از نیروهاى ســتادى اداره کل و ساکنان 

بومى مناطق بیشتر شود.
مهاجرى خاطرنشــان کــرد: براى اطفــاى حریق در 
عرصه هاى استان اصفهان 74 تیم در ماه هاى اخیر و تا 
اوایل پاییز آماده باش خواهند بود. وى ادامه داد: با توجه 
به بارش هاى یاد شده تولید علوفه در مراتع اصفهان بالغ 

بر 20 درصد رشد یافت و به حدود 740 هزار ُتن رسید.
مهاجرى اختصاص یک فروند بالگرد امدادى به استان 
اصفهان براى استفاده در مواقع بحرانى و غیر مترقبه به 

ویژه در زمان آتش سوزى را ضرورى خواند.

استاندار اصفهان گفت: امســال پس از 12 سال دوباره 
کشت بهاره داشــتیم و کار و فعالیت در این حوزه رونق 
خوبى داشته است به همین دلیل در راستاى پرداختن به 
شعار رونق تولید باید چنین نمونه هاى موفقى انعکاس 

پیدا کند.
عباس رضایــى در دیــدار مدیــرکل و معاونین صدا و 
سیماى استان اصفهان اظهار کرد: متأسفانه بیان برخى 
موضوعات در سال هاى گذشــته باعث شده تا اصفهان 
ستیزى در کشور شــکل بگیرد که در این خصوص باید 
رسانه هاى جمعى به ویژه صدا و سیما توجه ویژه نشان 
دهند تا چهره واقعى استان اصفهان به نمایش گذاشته 

شود. وى عنوان کرد: هیچگاه نگران کمبودها نبوده ایم 
چراکه اعتقاد داریم مدیریت در این شرایط هنر است و در 
همین راستا در سال جارى شهرك به شهرك و کارخانه 
به کارخانه از فعالیت هاى اقتصادى تولیدکنندگان استان 
بازدید کردیم تا بتوانیم به خوبى مسائل و مشکالت آنها 

را احصا کنیم و در جهت رفع آنها تالش نماییم.
استاندار اصفهان تصریح کرد: بازگشایى زاینده رود تأثیر 
بسزایى بر افزایش روحیه نشــاط و شادابى مردم استان 
اصفهان داشــته اســت و به اذعان متخصصان امید و 
سرزندگى در بین مردم استان بیشتر شده است به همین 

دلیل در تالش هستیم تا این رودخانه جارى بماند.

کشت بهاره پس از 12 سال 
مجدداً در اصفهان انجام شد

مراقبت از عرصه هاى طبیعى 
اصفهان تا اوایل آبان 

مبدأمقصدحداقل نرخحداکثر نرخ
تهراناصفهان4/982/0001/734/000
اصفهانارومیه7/015/0002/353/000
اصفهاناهواز4/595/0001/734/000
اصفهانآبادان4/595/0001/734/000
اصفهانبحرگان4/595/0001/734/000
اصفهانبندرعباس 6/691/0002/325/000
اصفهانبوشهر4/595/0001/734/000
اصفهانچابهار9/695/0002/582/000
اصفهانخارك4/585/0001/814/000
اصفهاندزفول4/595/0001/734/000
اصفهانرامسر4/949/0001/954/000
اصفهانرشت5/383/0002/120/000
اصفهانزاهدان7/726/0002/414/000
اصفهانسارى5/728/0002/194/000
اصفهانسیرى6/763/0002/331/000
اصفهانعسلویه6/030/0002/217/000
اصفهانقشم7/330/0002/380/000
اصفهانکرمان 5/079/0002/003/000
اصفهانکرمانشاه5/418/0002/134/000
اصفهانکیش6/711/0002/270/000
اصفهانالوان6/103/0002/224/000
اصفهانماهشهر4/595/0001/734/000
شیرازاصفهان4/595/0001/734/000
مشهداصفهان6/705/0002/359/000

دبیــر انجمن شــرکت هاى 
کاهــش  از  هواپیمایــى 
قیمت هاى بلیــت پروازهاى 
داخلى از 21 شهریور با توجه به 
کاهش نرخ ارز و بر اساس دالر 

11 هزار تومانى خبر داد. 
مقصود اسعدى سامانى افزود: 
کاهش نــرخ ارز بالفاصله در 
قیمت بلیت هواپیما تأثیر گذار 
نیست ولى براى رضایت بیشتر 
مسافران هوایى این تصمیم از 
سوى شرکت هاى هواپیمایى 

اتخاذ شد.

در درگیرى و نزاع خیابانى مسلحانه در شاهین شهر یک 
نفر به قتل رسید و فردى هم مجروح شد.

معاون سیاســى، امنیتى و اجتماعى فرماندارى شاهین 
شــهر و میمه گفت: شامگاه دوازدهم شــهریور در پى 
وقوع نزاع خیابانى مســلحانه تعدادى از افراد با انگیزه 
شخصى در یکى از محالت شــاهین شهر، یکى از این 
افراد با اســلحه گرم به قتل رســید و فردى دیگر هم 
مجروح و قاتل هم از محل متوارى شد. مهدى خادمى 
بر امنیتى نبودن این موضوع تأکید کرد و افزود: براساس 
بررسى هاى میدانى مشخص شــد اختالف و مسائل 
شخصى بین سرنشــینان دو خودرو منجر به درگیرى 

مسلحانه طرفین شد. 

وى، پیگیرى موضوع را در دست بررسى دانست و گفت: 
تحقیقات پلیس براى شناسایى قاتل ادامه دارد.

در همین حال سیدنصرا... صالحى، دادستان عمومى و 
انقالب شهرستان شاهین شــهر و میمه هم گفت: این 
نزاع در بلوار یادگار امام شاهین شــهر در حالى روى داد 
که سرنشین یا سرنشینان یک خودرو به سوى خودروى 
دیگرى تیراندازى و دو نفــر را زخمى مى کنند که یکى 
از مصدومان براثر شــدت جراحــات دقایقى بعد فوت 
مى کنــد و نفــر دوم همچنان در بیمارســتان درحال 
مداواســت. پس از این نزاع خیابانى بازپرس، پزشکى 
قانونى و پلیس در محل درگیرى حضور مى یابند و محل 

نزاع کنترل مى شود.

مأموران گشت پلیس راه اصفهان-تهران سرنشینان 
یک سوارى ســمند را که در میان شــعله هاى آتش 

گرفتار شده بودند از مرگ حتمى نجات دادند.
حسین پورقیصرى اظهار کرد: مأموران گشت پلیس راه 
اصفهان-تهران که در حال گشــتزنى در این محور 
بودند، دود زیادى را در الین مخالف آزاده راه مشاهده 
کردند و بالفاصله به محل اعزام شــدند. هنگامى که 
مأموران به محل رسیدند مشاهده کردند یک دستگاه 

سوارى سمند دچار آتش سوزى شده و راننده و سرنشین 
آن، که یک آقا و یک خانم بودند در میان شــعله هاى 

آتش گرفتار شده و نمى توانند خارج شوند.
وى اظهار کرد: مأموران پس از تماس با آتش نشانى 
و اعالم موضوع بالفاصله وارد عمل شدند و با مسدود 
کردن جاده و استفاده از کپسول آتش نشانى خودروى 
خود و خودروهاى عبورى آتش را مهار کردند و جان دو 

انسان را از مرگ حتمى نجات دادند.

رئیس اتحادیه طال و جواهر اصفهــان با بیان اینکه 
قیمت فلز زرد در ایران تحت تأثیر عوامل سیاســى و 
اقتصادى از جمله شاخص دالر در نوسان است، افزود: 
در چند روز گذشته شاهد تغییرات جزیى در قیمت طال 
و سکه بودیم. به طور کلى حباب قیمت سکه نسبت به 
روزهاى قبل کاهش چشمگیر داشت، همچنین تقاضا 

براى خرید طال و ســکه به دلیل ایام پیش رو کاهش 
یافته است.

هوشنگ شیشه بران در گفتگو با «ایسنا» اظهار کرد: 
امروز در بازارهاى جهانى قیمــت طال تغییر چندانى 
نکرده و همچنان نزدیک به باالترین حد خود در شش 

سال اخیر باقى مانده است.

مدیرعامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان 
بر ضرورت اســتمرار نهضت خدمت رسانى به کشور با 
حمایت از بخش هاى تولیدى و صنعتى به ویژه حمایت 
از فعاالن اقتصادى و سرمایه گذاران بخش خصوصى 

تأکید کرد.
محمد جواد بگى با اشاره به جنگ اقتصادى تحمیل شده 
بر اقتصاد کشور و ضرورت توجه به مشکالت اقتصادى 
و معیشتى شهروندان تصریح کرد: بدون شک اشتغالزایى 
و ایجاد ارزش افزوده بیشــتر مى تواند نقش مؤثرى در 
ارتقاى سطح معیشتى شهروندان و رفع مشکالت موجود 
ایفا کند و بدیهى است تحقق رونق تولید و اشتغالزایى 
در کشور منوط به حمایت بیش از پیش همه بدنه دولت 
و دستگاه هاى اجرایى و سیاستگذارى کشور از توسعه 
و شکوفایى فعالیت هاى بخش خصوصى خواهد بود. 
وى توسعه صنایع کوچک و متوسط را یکى از مهمترین 

راهکارهاى توسعه صنعتى کشور دانســت و افزود: با 
تحمیل جنگ اقتصادى و تحریم هاى یکجانبه و غیر 
قانونى بر اقتصاد کشور، فعالیت هاى بخش خصوصى 
مى تواند به یکى از مهمترین راهکارهاى خروج کشور از 

بحران احتمالى پیش رو و گذر از تحریم ها باشد.
مدیر عامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان 
شهرك ها و نواحى صنعتى را یکى از مهمترین بسترهاى 
فعالیت هاى مولد و صنعتى بخش خصوصى عنوان کرد 
و گفت: انجام حمایت هاى ویژه و تالش براى توســعه 
امکانات زیرساختى شــهرك ها و نواحى صنعتى استان 
از مهمترین اولویت هــاى این شــرکت در حمایت از 
بخش هاى تولیدى و صنعتى اســت که در این مســیر 
حمایت همه جانبه و همراهى تمامى سازمان ها و ارگان 
هاى دولتى و حاکمیتى استانى و ملى به منظور رفع چالش 

هاى موجود و بهبود فضاى کسب و کار ضرورى است.

کاهش قیمت 
بلیت هواپیما 

از 
21 شهریور 

درگیرى مسلحانه در شاهین شهر

نجات راننده و سرنشین سمند از مرگ

 کاهش تقاضا براى خرید  سکه 

ضرورت استمرار نهضت خدمت رسانى با حمایت 
از بخش هاى تولیدى و صنعتى

نرخ بلیت پرواز به مقصد یا از مبدأ اصفهان
(تاریخ اجرا 98/06/21)

مدیرعامل ســازمان پارك ها و فضاى ســبز شهردارى 
اصفهان گفت: درختان انتظار از امسال در حاشیه رودخانه 
زاینده رود کاشــت و به تدریج درختان آسیب دیده حذف 
مى شــود. فروغ مرتضایى نژاد در گفتگو با «ایمنا» اظهار 
کرد: درختان آسیب دیده شهر از سال 82 به بعد به خصوص 
درختان چنار حاشیه رودخانه زاینده رود که در بستر مناسبى 
وجود ندارد و نخاله هاى ساختمانى در پروفیل هاى خاك 
آنها مشــاهده مى شــد مثل درختان پارك ایثارگران تا 
بوستان هاى ملت و سعدى و در ادامه تا پارك میرزا کوچک 
خان جنگلى، همچنان على رغم اجراى شیوه هاى مختلف 
به حدى آسیب دیده اند که به فکر کاشت درختان جدید در 

این نقاط هستیم.
مرتضایى نژاد بــا بیان اینکه درختان انتظار از امســال در 

حاشــیه رودخانه زاینده رود کاشــت و به تدریج درختان 
آسیب دیده حذف مى شود، خاطرنشان کرد: در حال حاضر 
90 درصد درختان شــهر وضعیت مطلوب ترى نسبت به 
سال هاى گذشته دارند، البته در برنامه ریزى هاى انجام 
شده از پساب تصفیه شده براى آبیارى فضاى سبز حاشیه 
شهر اصفهان استفاده خواهیم کرد. وى با اشاره به درختان 
انتظار، گفت: در برخى از رفیوژها و پارك هاى شــهر که 
درختان رو به زوال بوده و عمر مفید آنها رو به پایان است و 
ظاهر و تاج پوشش نامناسب پیدا کرده ، گونه هاى گیاهى 
جایگزین در کنار آنها با رعایت فاصله مناسب تحت عنوان 
«درختان انتظار» کاشته مى شــود تا پس از آنکه به اندازه 
مناسب رسید و رشد کافى داشت، به صورت تدریجى نسبت 

به قطع درختان رو به زوال اقدام شود.

حذف درختان آسیب دیده از حاشیه زاینده رود

معــاون مالى و پشــتیبانى مخابرات منطقــه اصفهان 
روز چهارشــنبه در نشســت خبرى با اصحاب رسانه با 
اشــاره به  موضوع حذف قبوض کاغذى گفت: شرکت 
مخابرات ایران با هدف حفظ منابع طبیعى همسو با سایر 
دستگاه هاى خدمت رسان از جمله آب، برق و گاز اقدام 

به حذف قبوض کاغذى کرده است.
کمال عســگرى با بیان اینکه حفــظ و صیانت از منابع 
طبیعى از اولویت هاى کالن کشــور به شمار مى رود، 
افزود: با حذف قبوض کاغذى از ابتداى مهرماه سال جارى 
راه هاى ارتباطى مشترکان براى آگاهى از هزینه کارکرد 
تلفن ثابت از طریــق تماس با ســامانه تلفنى 2000 و 
یا اســتفاده از کد #2020* براى تلفن همراه و ســایت 
شرکت مخابرات ایران به نشانى tci.ir در نظر گرفته شده 

است. 
وى در همین راستا ادامه داد: از طریق سامانه تلفنى 2000 
کلیه خدمات پرداختى مربوط بــه تلفن ثابت به صورت 

هوشمند انجام مى شود.
■■■

رئیس اداره فروش تلفن ثابت مخابرات منطقه اصفهان 
نیز در این نشســت از راه اندازى 9 مرکز پاسخگویى در 

شهر اصفهان و تعداد دیگرى در سایر شهرستان ها خبر 
داد و عنوان کرد: مرکز شهید خرازى در خیابان فروغى، 
مرکز برندشــاپ در میــدان جمهورى اســالمى نبش 
کالنترى، مرکز خاتم االنبیاء در خیابان رباط دوم، مرکز 
آزادى در خیابان فرایبورگ، مرکز اســتقالل در خیابان 
دستگرد ابتداى خیابان شهید حبیب الهى، مرکز ردانى 
پور در ابتداى خیابان 22 بهمن، مرکز آقابابایى در خیابان 
بازارچه، مرکز سپاهان شهر و مرکز بهارستان این مراکز 
هســتند که توســط مرکز پل واقع در خیابان ولى عصر 
نظارت مى شــوند و مهمترین هدف آنها ارائه خدمات 

غیرحضورى به مشترکان است.
مسیح محمدى با اشاره به خدمات سرویس ریز مکالمات 
مشترکان تصریح کرد: تنها خدمتى که در پرتال خدمات 
الکترونیکى از مشترکان خواســته شده تا براى یکبار به 
مخابرات مراجعه حضورى داشته باشند ارائه ریز مکالمات 
است زیرا این موضوع به حریم شخصى افراد باز مى گردد 
و براى مخابرات حفظ و صیانت از اطالعات مشترکان 
حائز اهمیت است بنابر این مشترکان با دریافت حضورى 
رمز دوم مى توانند از طریــق اینترنت و پرتال از خدمات 

سرویس ریز مکالمات استفاده کنند.
وى با بیان اینکه مشترکان مخابرات در استان اصفهان 

با ضریب نفوذ باال از سرویس موبایل بهره مند هستند، 
افزود: ضریب نفوذ اپراتورهاى تلفن همراه در حال حاضر 
بیش از 140 درصد است که مخابرات ایران براى تسهیل 
دریافت صورتحساب کد #2020*را در اختیار مشترکان 

قرار داده است.
محمدى با بیان اینکه درحال حاضر صورت حساب تلفن 
به صورت دو ماهه ارائه مى شــود تصریح کرد: درصدد 
هســتیم از مهرماه 98 آن را به صورت ماهانه و با روش 

ارسال پیامک به مشترکان اطالع رسانى کنیم.
رئیس اداره فروش تلفن ثابت مخابرات منطقه اصفهان 
در همین راستا ادامه داد:  نوعى صورت حساب به روز نیز 
در نظر گرفته شده که این خدمات براى مشترکانى که 
تمایل دارند از وضعیت صورت حســاب خود به صورت 
روزانه اطالع داشــته باشــند در نظر گرفته شده است. 
البته مى توانیم صورت حساب میان دوره را نیز از طریق 

درگاه هاى الکترونیکى ارائه کنیم.
محمدى گفت: اگر مشترکان تمایل داشته باشند قبض 
خود را به صورت حضورى یا کاغذى در اختیار داشــته 
باشند مى توانند با مراجعه به دفاتر خدمات ارتباطى که 
در حال حاضر 150 دفتر در شهر اصفهان فعال است از 

خدمات صورت حساب استفاده کنند.

در نشست خبرى مسئوالن مخابرات منطقه اصفهان تشریح شد

جزئیات حذف قبوض تلفن از مهرماه

محیا حمزه

نماینده مردم خمینى شــهر در مجلس شوراى اسالمى 
گفت: هدف از تغییر مرز اســتان اصفهان شاید به این 
دلیل اســت که مى خواهند موضوع تقسیم آب را به نفع 
چهارمحال تغییر دهند که این امر ممکن اســت تبعات 

غیرقابل کنترلى داشته باشد.
محمدجواد ابطحى در گفتگو با «ایسنا» در خصوص نامه 
نمایندگان اســتان اصفهان به وزیر کشور در خصوص 
تغییر خطوط مرزى استان اصفهان، اظهار کرد: تا کنون 
دو مرتبه مرز اســتان اصفهان با چهارمحال و بختیارى 
تغییر پیدا کرده و در هر دو تغییر زمین ها و روســتاهاى 
متعددى از استان اصفهان، ضمیمه چهارمحال و بختیارى 
شده است. این تغییرى که اکنون مى خواهند انجام دهند 
تغییر سوم اســت که قصد دارند خط القعر زاینده رود را 
به عنوان مرز قرار دهند که همین امر موجب مى شــود 

روستاهایى از اصفهان به چهارمحال و بختیارى اضافه 
شود.

وى افزود: هدف از تغییر مرز استان اصفهان شاید به این 
دلیل اســت که مى خواهند موضوع تقسیم آب را به نفع 
چهارمحال تغییر دهند. زمانى که آقاى صولت مرتضوى، 
معاون امنیتى وزیر کشور وقت بود، یک مصوبه اى را در 
همین خصوص در وزارت کشور داشتند و خواسته بودند 
که آن را به تصویب هیئت دولت هم برسانند که تا حاال 

محقق نشده است.
نماینده مردم خمینى شــهر در مجلس شوراى اسالمى 
گفت: همــان مصوبه را هم اکنون دنبالش هســتند که 
در هیئت دولــت مطرح کنند که نمایندگان اســتان در 
این خصوص هشــدارهاى الزم را داده اند و هم اکنون 
هم مدعى هستیم که تصمیمات شــوراى عالى آب با 

وجودى که زیاد هم به نفع اصفهان نبود اجرا نمى شود و 
بارگذارى هاى جدید عمدتًا در چهارمحال و بختیارى و 
حتى در استان اصفهان هم انجام شده است که باید از این 

کار جلوگیرى مى شد.
ابطحى تصریح کرد: اعتراضات چند روز قبل کشاورزان و 
تجمع آنان را شاهد بودیم. اگر قانون مدنى و قانون توزیع 
عادالنه آب معیار باشد و همه به قانون تمکین کنند این 
مشکل قابل حل اســت. اما اگر این گونه نباشد هشدار 
مى دهیم که موضوع تغییر مرز ممکن است تبعاتى داشته 

باشد که قابل کنترل نباشد.
وى گفت: امیدواریم موضــوع تغییر مدیریت آب به نفع 
چهارمحال و بختیارى مطرح نباشــد. ضربه را از جایى 
مى خوریم که مدیریت یکپارچه آب را تکه تکه کردند و 

این امر حاصل کارهاى نپخته است.  

طرح تغییر مرز استان با هدف تقسیم آب به نفع چهارمحال است
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شهاب حسینى، بازیگر مطرح سینماى ایران که چندى پیش به عنوان سفیر برند یکى از 
مجموعه هاى فرش معرفى شــده بود ظاهراً به دلیل عدم تفاهم طرفین از این مجموعه 
جدا شده است. این اختالفات در حالى اســت که  این بازیگر قرارداد میلیاردى با این برند 
فرش داشته اســت. چندى پیش نیز این برند فرش تصمیم به شکایت حقوقى از شهاب 

حسینى داشته است.
برندهاى اقتصادى چند سالى است با توسل به چهره هاى مشهور اقدام به اعتبار و هویت 
بخشى و جذب بخشى از مخاطبان این چهره ها را کرده اند که با عنوان سفیر برند شناخته 

مى شود.
هنوز مشخص نیست سرنوشت 

این جدال حقوقى چه مى شود 
اما آنچه قطعى اســت، جدایى 
این ستاره سینما از برند فرشى 

مشهور است.

هایده حائرى، بازیگر سریال «صاحبدالن» با اشاره به اینکه 
«من هســتم، زنده ام و مى توانم جلوى دوربین قرار بگیرم» 
گفت: امیدوارم شرایط حضور ما در تلویزیون فراهم شود. در 
هنر باید زمینه اى فراهم شود انواع کار روى صحنه و صفحه 
تلویزیون و پرده نقره اى اکران شــود و مردم خوب قضاوت 

مى کنند.
وى تصریح کرد: بسیارى از ما مى پرسند چرا شما و امثال شما 
نیستید و این ســئوال را باید مدیران صداوسیما پاسخ دهند. 
تهیه کنندگان و عوامل مربوطه در سریال سازى و ساخت فیلم 

سینمایى بگویند چرا با آدم هایى مثل ما کار نمى کنند.
این بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون با تأکید بر این نکته 
که ما بیمارى و مشــکل خاصى نداریم و کار خوب و در خور 
شأن مخاطب باشد ما هستیم، تأکید کرد: برخى گفته اند من و 
امثال بنده دیگر نمى توانیم جلوى دوربین قرار بگیریم، واقعًا 
نه بیماریم و نه ناتوان! من خوبم، هستم و دارم زندگى مى کنم. 

کار خوب و درخور شأن هم باشد همچنان هستیم.  
وى با انتقاد از کارهاى ضعیف تلویزیون، خاطرنشــان کرد: 
کارى هم این سال ها به من پیشــنهاد نشده، گرچه کارهاى 
درخور شــأن و با محتوایى هم روى آنتــن نمى روند. همان 
حلقه هاى خاص که در عرصه سریال ســازى حضور دارند به 
ظاهر براى ساخت این سریال هاى سطحى کفایت مى کند. به 
سراغ ما نیامده اند و کار به بسیارى از افراد مجرب، با استعداد 
و حرفه اى نمى رسد و کمتر از آنها استفاده مى شود. به همین 
دلیل سریال هاى نوستالژى گذشــته را کماکان تلویزیون در 

شبکه هاى خودش روى آنتن مى برد.
حائرى خاطرنشــان کرد: همه مى دانند مشکل کم کارى ها، 
بیکارى ها و خانه نشین شدن بسیارى از پیشکسوتان عرصه 

سینما و تلویزیون کجاست؟ آنقدر برخى از اولویت ها، افکار و 
رویکردهاى خاص فضاى سینما و صداوسیما را فراگرفته اند 
که یک عده همیشه هستند. هرجا مى رویم از ما مى پرسند چرا 
شما دیگر نیستید؟ امثال شما چه شدند و چرا آن نوشته ها و آن 

نوع کارها دیگر تکرار نمى شود؟

وى با بیان اینکه نمى خواهند ســریال خوبى ســاخته شود، 
افزود: یک عده از دست اندرکاران مربوطه حوزه سریال سازى 
و برنامه سازى در تلویزیون به یک عده خاص اعتقاد دارند و 
برایشان لیاقت و شایستگى و تخصص اهمیتى ندارد. از طرفى 
هم ظاهراً نمى خواهند و برایشــان مهم نیست سریال خوبى 

ساخته شود.
این بازیگر پیشکسوت با اشاره به اینکه از مدیران صداوسیما 
بپرسید چرا کارهاى با کیفیت ســاخته نمى شود، خاطرنشان 
کرد: بروید و در جریان شــرایط سریال سازى و برنامه سازى 
گذشته قرار بگیرید متوجه مى شــوید که چقدر در آن زمان، 
مدیران مربوطه و تهیه کنندگان و کارگردانان و حتى بازیگران، 
دغدغه تعالى فرهنگ و هنر را داشتند. چقدر بر این باور بودند 
یک سریال مى تواند زمینه ســاز اتفاقات مهم فرهنگى کشور 
باشــد. اما چرا آن کیفیت ها و دغدغه ها االن نیست، سئوالى 

است که باید مدیران صداوسیما پاسخ دهند.
حائرى با اشــاره به ایفاى نقش در ســریال «معماى شاه» 
گفت: من همه کارهایى که انجام داده ام را دوســت داشتم. 
آخرین کارى که براى تلویزیون انجام دادم به بازى در سریال 
«معماى شاه» برمى گردد. وى در پاســخ به این سئوال که 
برخى بعد از بازى در سریال «معماى شــاه» گفتند به دلیل 
نقش آفرینى در این مجموعه تلویزیونى برایشــان مشکل 
ایجاد شــد، افزود: فکر نمى کنم براى کســى مشکل ایجاد 
نشده است. من نقش «مادام» را داشتم و بسیار از این حضور 

راضى هستم.
حائرى با اشاره به اینکه من بازیگر هرکارى نیستم و تفکرى 
که بر صداوسیما حاکم است باید تغییر کند، خاطرنشان کرد: 
من سال هاى سال در دانشگاه تدریس کردم و چند سالى است 
که بازنشسته شــده ام. فکر مى کنم کارهایى که انجام داده ام 
براى مردم و اهالى هنر آشناســت. عمدتــًا مى دانند من چه 
جنس کارى و چه نــوع کاراکترهایى را مى پذیرم. من بازیگِر 
هرکارى نیستم! امیدوارم شرایط به گونه اى رقم بخورد دوباره 

در خدمت هنر ایران زمین باشم.

کارگردان و بازیگران «مترى شیش ونیم» پس از نمایش فیلمشان 
در جشنواره ونیز به سئواالت حاضران در سالن درباره سختى هاى 
نقشى که ایفا کردند و دغدغه اى که باعث ساخت این فیلم شد، 

پاسخ دادند.
نمایش فیلم «مترى شیش و نیم» در کاخ جشنواره ونیز با حضور 
سعید روستایى (کارگردان)، نوید محمدزاده، پیمان معادى، فرهاد 
اصالنى (بازیگران) و هومن بهمنش (فیلمبردار) برگزار شد. بعد 
از پایان فیلم، تماشاگران به گرمى و براى چند دقیقه، سازندگان 

فیلم را تشویق کردند.
در ادامه، هنرمندان این فیلم با حضور روى صحنه، به سئواالت 
مخاطبان درباره فیلم پاسخ دادند. ســعید روستایى درباره علت 
ساخت «مترى شیش ونیم» گفت: «کشــور ما به دلیل منطقه 
جغرافیایى که دارد در موقعیت حساســى قرار گرفته اســت. ما 
همسایگانى داریم که بیشترین مقدار مواد مخدر در جهان را تولید 
مى کنند و اعتیاد کامًال شکل جدیدى به خودش گرفته و این فیلم 
بر اساس یک قصه شــکل نگرفت، بلکه بر اساس یک دغدغه 

اجتماعى شکل گرفت.»
پیمان معادى هم درباره ســختى هاى بــازى در نقش «صمد» 
گفت: «ما پنج ماه فیلمبــردارى مى کردیم و خیلى لوکیشــن 
ســختى داشــتیم. بعضى روزها در کنار هفتصد هشتصد معتاد 
واقعى کارتن خواب بودیم که اینها بیمارى هایى داشتند و ما باید در 
نزدیکى اینها کار مى کردیم. سخت ترین بخش کارى من این بود 
که نقشى را بازى مى کردم که حساسیت هاى خیلى ویژه اى داشت 

و براى اولین بار ما سعى کردیم با ارائه تصویر یک پلیس واقعى، خط 
قرمزها را ردکنیم. این کار خیلى سخت بود و با مشکالت زیادى رو 
به رو مى شدیم و اصالحیه هاى زیادى در این بخش داشتیم. این 

سخت ترین ویژگى نقشى بود که من بازى مى کردم.»
نوید محمدزاده هم در ادامه در پاســخ به همین ســئوال گفت: 
«همانطور که در فیلم دیدیم، نقش من خودش را کشته بود و وقتى 
لبه اســتخر او را مى بینیم، مثل یک بچه توى آب خوابیده است. 
وقتى مى رود جلو و زنده اش مى کنند، یک امیدى به زندگى پیدا 
مى کند. در ادامه، مثل شیرى در قفس دارد همه تالشش را انجام 
مى دهد و وقتى مى بیند واقعاً نمى تواند کارى بکند، هرچه به انتها 
مى رسیم انگار پیر شده، انگار آرام شــده و در پایان در جایى او را 
مى بینیم که باید به لحاظ فیزیکال مرگ آن آدم باشد و مابینش 

تالش و زندگى باشد.»
فرهاد اصالنى، دیگر بازیگر این فیلم هم در پاســخ به سئوالى 
درباره نقشش گفت: «فکر مى کنم قســمت آسان بازى در این 
کار، به من افتاد. چون به نظر مى رسد این روزها قضاوت کردن 
به ویژه در ایران، کار آسانى شده و سختى کار بیشتر روى دوش 

دوستان من بود.»
«مترى شیش ونیم» در بخش افق هاى جشنواره ونیز با فیلم هاى 
دیگر بــه رقابت مى پردازد. پیــش از این در ســال 2017، نوید 
محمدزاده براى بازى در فیلم «بدون تاریخ، بدون امضا» که در 
همین بخش به نمایش درآمده بود برنده جایزه بهترین بازیگر مرد 

این جشنواره در بخش افق ها شده بود.

تهیه کنندگان «بازى تاج و تخت» در نخســتین مصاحبه خود 
پس از پایان آخرین فصل این مجموعه تلویزیونى، درباره برخى 

اشتباه هاى بزرگ این فصل توضیحاتى ارائه دادند.
«دیوید بینــاف» و «دى بى وایس» در گفتگو با شــبکه ژاپنى 
«استار» در پاسخ به پرسشى درباره وجود یک لیوان قهوه در یکى 
از صحنه هاى سریال، این اشــتباه را به «فرش ایرانى» تشبیه 
کردند. دیوید بیناف در این بــاره گفت: «هنگام بافت فرش هاى 
ایرانى به صورت تعمدى اشــتباه کوچکى مرتکب مى شوند چرا 
که مى خواهند نشان بدهند فقط خداوند قادر به آفرینشى کامل و 

بى نقص است.» دى بى وایس نیز به شوخى گفت که براى همین 
آن لیوان قهوه را روى میز جلوى «دنریس تارگرین» گذاشته بودند 
و این اشتباهى آگاهانه و خودخواسته بوده است تا نشان دهند آنها 

نیز کامل نیستند.
البته آنها در ادامه به این شوخى پایان دادند و دیوید بیناف ضمن 
ابراز تأسف از این گاف، آن را اشــتباهى بزرگ و غیرقابل توجیه 
خواند و گفت که تمام دقت و تمرکزشــان معطوف به بازیگران 
بود و هیچ کدام از عوامل و دســت اندرکاران سریال متوجه آن 

لیوان قهوه نشدند.

اختالف شهاب حسینى با یک برند فرش

فیلم سینمایى «دوزیست» چهارمین ساخته سینمایى برزو نیک نژاد، کارگردان سینما و 
تلویزیون خود را براى حضور در سى و هشتمین جشنواره فیلم فجر آماده مى کند. نیک 
نژاد تاکنون آثارى همچون «ناخواسته»، «لونه زنبور» و «زاپاس» را در سابقه کارگردانى 
سینمایى خود مى بیند، هر چند نیک نژاد به موفقیت هاى فراوانى در عرصه تلویزیون دست 

یافته اما همچنان در سینما با فراز و فرود فراوانى به پیش مى رود. 
وى در اکران نوروزى سال گذشته فیلم «لونه زنبور» را داشت که در آخر فروشى نزدیک 
به ده میلیارد تومان ثبت کرد. همین موفقیت ها باعث شد نیک نژاد شانس خود در ساخت 

اثرى جدى را نیز بیازماید.
فیلم سینمایى «ناخواســته» به کارگردانى برزو نیک نژاد با استقبال بسیار کمى از سوى 
تماشاگران سینما رو به رو شد. این فیلم تنها فیلمى از سینماى سال گذشته بود که فروشى 
زیر صد میلیون تومان داشت. سومین فیلم سینمایى بروز نیک نژاد مشابه دو اثر قبلى اثرى 
غیر قابل دفاع، ضعیف و فاقد المان هاى معمولى و اولیه سینماســت. این فیلم بار دیگر 
نشان داده که هر قدر نیک نژاد مى تواند در تلویزیون موفق باشد اما در سینما حرفى براى 

گفتن ندارد.
حال نیک نژاد بار دیگر با فیلمى اجتماعى به ســینما بازگشته تا شکست «ناخواسته» را 
جبران کند. شاید این فیلم با روایتى تازه و استفاده از بازیگران مطرح سینماى امروز بتواند 

اتفاقى مثبت را براى نیک نژاد به همراه داشته باشد. 
جواد عزتى، هادى حجازى فر، ســتاره پســیانى، مجید نوروزى، الهــام اخوان و پژمان 
جمشیدى، با حضور مانى حقیقى و سعیدپورصمیمى جمع بازیگران «دوزیست» را تشکیل 
مى دهند. «دوزیست» یک فیلم اجتماعى متفاوت است که براى نمایش در جشنواره فجر 

آماده مى شود.
این فیلم دومین همکارى سعید خانى و برزو نیک نژاد به عنوان تهیه کننده و کارگردان بعد 

از فیلم «لونه زنبور» است.

همکارى دوباره
 جواد عزتى و هادى حجازى فر 

پوالد کیمیایى درباره جدیدترین فعالیت ســینمایى خود گفت: فیلمنامه هاى «لکنت» و 
«هانه» را آماده ساخت دارم؛ قصد دارم در ابتدا «لکنت» را جلوى دوربین ببرم. او افزود: 
لوکیشن هاى این اثر در تهران، یزد و کاشــان خواهد بود.  ژانر این فیلم وحشت است و 

فضایى پاییزى- زمستانى دارد.
این کارگردان ادامه داد: به احتمال زیاد امسال کلید «لکنت» زده مى شود و نویسندگى و 

کارگردانى آن بر عهده خودم است.
کیمیایى همچنین گفت: فیلمنامه «هانه» را پس از «لکنت» مى سازم؛ البته این فیلم به 
لحاظ تولید و اجرا اثرى پیچیده تر است و زحمت بیشترى را مى طلبد. به نحوى که براى 

بخشى از تولید سفرى به خارج از کشور خواهم داشت.
گفتنى است پوالد کیمیایى پیش از این فیلم سینمایى «معکوس» را کارگردانى کرد که 

در سى و هفتمین جشنواره فیلم فجر حضور داشت.

پوالد کیمیایى فیلمى
 در ژانر وحشت مى سازد

بربر یریر نن وو بب رر رر ینچینچهرهر ننن بب ززز ىى بببب ىوجوج ىب ب
مى شود.

هنوز مشخص نیست سرنوشت 
شود حقوقى چه مى این جدال
اما آنچه قطعى اســت، جدایى 
این ستاره سینما از برند فرشى 

مشهور است.

ورور جرر ممم ی ر رو و نینج ىىىوو رر

از تهیه کنندگان سریال هاى تلویزیونى سئوال کنید چرا ما نیستیم

هایده حائرى: من بازیگر هرکارى نیستم

استقبال از فیلم «مترى شیش  و نیم» 
در جشنواره ونیز

سازندگان «بازى تاج و تخت» گاف بزرگشان را 
به فرش ایرانى تشبیه کردند!

پس از مخدوش شدن ســنگ آرامگاه ناصر ملک مطیعى، 
فرزند این بازیگر پیشکسوت سینماى ایران، با تأکید بر اینکه 
علت این اتفاق و عامالن آن معلوم نیست، از مسئولین بهشت 
زهرا(س) درخواست کرد این ماجرا را پیگیرى و مسببان را 

شناسایى کنند.
در روزهاى گذشــته تصویرى از ســنگ قبر مخدوش شده 
مرحوم ناصر ملک مطیعى در فضاى مجازى پخش شد که 
در آن تصویر، اسم روى سنگ قبر، با گچ و رنگ پوشیده شده 
بود. اتفاقى که پیش از این نیز بــراى مزار نام آوران دیگرى 

هم رخ داده بود. 
امیرعلى ملک مطیعى، فرزند ناصر ملک مطیعى درباره این 
موضوع به «خبرآنالین» گفت: واقعًا متأسفم براى وضعیت 
پیش آمده. نمى دانم پشت این ماجرا چه قصد و نیتى وجود 
دارد و ما هم تازه متوجه این موضوع شدیم که به نظر مى رسد 

در دو سه روز پیش اتفاق افتاده است.
فرزند زنده یاد ملک مطیعى در ادامه با اشاره به مخدوش شدن 
سنگ مزار یکى دیگر از هنرمندان گفت: سنگ قبر پدر من 
و آقاى روبیک منصورى کنار هم قرار دارد و این اتفاق براى 

اسم هر دوى اینها رخ داده بود. ما امروز رفتیم و این آثار را از 
روى هر دو سنگ پاك کردیم.

امیرعلى ملک مطیعى در پایان گفت: علت این اتفاق معلوم 
نیست اما اگر مسئولین این قطعه و بهشت زهرا(س) عزمى 
داشته باشــند و بخواهند حتمًا مى توانند با دوربین مداربسته 
-اگر وجود داشته باشــد- یا نگهبان آن بخش این افراد را 

پیدا کنند.

نگار فروزنده، بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون در مورد حواشى 
به وجود آمده درباره عمل جراحى زیبایى خود گفت: بسیارى 
از افراد در فضاى مجازى و دیگــر فضاها گفتند که به دلیل 
عمل زیبایى به من پیشنهاد کار نشــده و کم کار شده ام در 
صورتى که به هیچ وجه اینطور نبوده و نیست.  وى در همین 
راستا ادامه داد: من بارها کسانى که این حرف را زدند و گفتند 
که به دلیل جراحى زیبایى کم کار شده ام را به چالش طلبیدم، 
من پیشنهاد دادم در هر برنامه اى که مى گویند یک پزشک 
زیبایى حاضر شود و بگوید که من به جز عمل بینى آیا عمل 
دیگرى انجام داده ام یا خیر، اگر جواب پزشــک مثبت باشد 

من بازیگرى را کنار مى گذارم.
بازیگر فیلم ســینمایى «دعوت» درباره عکس هاى منتشر 
شــده از خود در فضاى مجازى اظهار کرد: مشخصًا برخى 
تصاویر ســوءتفاهم ایجاد مى کند، برخــى عکس دوران 
نوجوانى مرا در کنار عکس امروزم گذاشته اند و آن را منتسب 
به عمل زیبایى کرده اند  اما اینطور نیست. من تنها بینى خود 

را جراحى کرده ام و هیچ عمل جراحى دیگرى روى صورت 
انجام نداده ام.

بازیگر فیلم سینمایى «اخراجى ها» در همین رابطه افزود: من 
هیچ ترسى از بیان حقیقت ندارم، بارها از مجالت و رسانه ها 
خواستم تا در مورد این قضیه به صورت جدى بررسى کنند 
اما هیچکس اقدامى انجام نداد، از نظر من مردم حق دارند در 
مورد بازیگرانى که دنبال مى کنند سئواالتى داشته باشند و 

من هم آماده پاسخ دادن هستم. 
وى دلیل عمل بینى خود را شکستگى اعالم کرد و ادامه داد: 
من اگر بینى خود را عمل کردم صرفًا به دلیل شکستگى بود 
و اگر نه آن عمل را هم انجام نمى دادم، در سر سریال «راه 
سوم» به کارگردانى قاســم جعفرى بینى ام شکست در غیر 

این صورت هیچ وقت جراحى نمى کردم. 
فروزنده خاطرنشــان کــرد: اگر بــه علت عمــل زیبایى 
پیشنهادات بازیگران کم شود، مطمئن باشید نصف بازیگران 

زن سینما باید بیکار باشند.

واکنش فرزند ناصر ملک مطیعى به 
مخدوش شدن سنگ قبر پدرش

نگار فروزنده:
اگر جراحى زیبایى موجب کم کارى مى شد

 نیمى از بازیگران زن بیکار بودند
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فرشــاد احمدزاده که در نقل و انتقاالت تابســتانى به 
پرســپولیس بازگشت، با توجه به چالشــى که با برخى 
هواداران این تیم داشــت، از همان ســاعات ابتدایى 
قراردادش مــورد هجمه قرار گرفــت. موضوع مربوط 
به ترك باشگاه در شــرایطى که آنها با محرومیت نقل 
و انتقاالتــى مواجه بودند، از همان لحظه برچســب 
بازیکن «غیر وفادار» را به این بازیکن و البته سه 
بازیکن دیگرى کــه در آن مقطع از تیم جدا 
شده بودند زد. احمدزاده اما 
با حضور در فوتبال اروپا و 
تیم اسالوســک لهستان 
به دنبــال دســتیابى به 
رؤیــاى حضــور در تیم 
قدرتمندتــرى در قــاره 
ســبز بود و به همین دلیل 
پیشنهاد مالى پایین این تیم را پذیرفته بود. با این حال 
شماره 10 سابق پرسپولیس نتوانست آنطور که باید در 
لهستان بدرخشد و همین مســئله باعث شد تا در پایان 

فصل عزم بازگشت داشته باشد.
احمدزاده که در روزهاى پایانى حضورش در لهســتان 
تمایل خود را براى بازگشت به پرسپولیس اعالم کرده 

بود، در نقل و انتقاالت تابستانى با توجه به جدایى برانکو، 
مورد توجه این باشگاه قرار نداشت و آنها درگیر مسائل 
مربوط به توافق با ســرمربى جدید بودند. در این مقطع 
دو باشگاه تراکتور و ســپاهان پیشنهاد و مذاکره خود را 
براى جذب وى دنبال مى کردند و پیشنهاد مالى مناسبى 
به احمدزاده ارائه کرده بودند. در شرایطى که همه چیز 
براى حضور او در اصفهان و پوشــیدن پیراهن سپاهان 
فراهم شده بود و تنها ســاعاتى به این انتقال مانده بود، 
باشگاه پرسپولیس از او براى همکارى دعوت کرد تا او 
با قبول آن، بار دیگر به تیــم محبوبش بازگردد. انتقالى 
که البته در فضاى مجازى چندان به مذاق هواداران این 

تیم خوش نیامد.
احمدزاده که طى مدت حضورش در پرسپولیس در چند 
مرحله با هواداران این تیم دچار کنش شده بود، علیرغم 
اینکه در گفتگوهاى خود ســعى در پایان این ماجرا و 
توضیح درباره اینکه مخاطب او هواداران پرســپولیس 
نبودند، داشت اما همچنان مورد انتقاد اکثر عالقه مندان 
به تیم بود. موضوعى که در اولین تمرین تیم نیز کامًال 
مشخص بود و در نهایت با وساطت خلیلى و سیدجالل 
حسینى، هواداران به تشویق وى پرداختند و با شعار «به 
احترام سیدجالل، فرشاد احمدزاده» این مسئله را نشان 

دادند. اتفاقى که مشــخص مى کرد او کار سختى براى 
جلب توجه دوباره هواداران پیش رو خواهد داشت.

 پایان اولین بازى پرسپولیس در فصل نوزدهم با شایعات 
جدى درباره درگیرى هاى لفظى بازیکنان نیمکت نشین 
و اعتراض آنها به این مسئله علیه کالدرون همراه شد. 
گفته مى شد دو بازیکن سرشناس تیم نسبت به موضوع 
نیمکت نشینى خود و حضور در دقایق پایانى به سرمربى 
جدید تیم معترض بودند. این مسئله با غیبت احمدزاده 
طى تمرینات تاکتیکى پیش از جدال با تراکتور داغ تر شد 
و حذف او از لیست تیم براى این بازى حساس، شایعات 
را جدى تر کرد. احمدزاده امــا با اعالم بیمارى پدرش و 
همچنین مصدومیت سختى که در دقایق پایانى دیدار 
با پارس جم دچارش شده بود، هرگونه اتهامى را از خود 
دور کرد. محســن خلیلى، سرپرست تیم نیز مدعى شد 
او به دلیل مصدومیت و با اجــازه کادرفنى در تمرینات 

حاضر نیست.
شایعه بعدى درباره بازیکنى که با شماره 77 به این تیم 
بازگشــت و با جدایى مهدى شــریفى به پیراهن مورد 
عالقه 10 خود در این تیم رسید، مربوط به این است که 
او تا پایان نیم فصل و براى دورى از حواشى از کادرفنى و 
باشگاه فرصت دارد تا عملکرد فنى و اخالقى در چارچوب 

این باشگاه را به اجرا در بیاورد و در غیر اینصورت پایان 
کار در پرسپولیس رقم خواهد خورد. هرچند این موضوع 
نیز در حال حاضر به عنوان یک شایعه جدى مطرح شده 
اســت اما باید طى روزهاى آتى و با شروع دوباره لیگ 
منتظر ماند و دید کالدرون چه تصمیمى در این خصوص 

اتخاذ خواهد کرد.
خط میانى پرسپولیس اکنون ترافیک چالش برانگیزى 
را داراست. حضور بازیکنانى همچون کمال کامیابى نیا، 
احمد نوراللهى، محسن ربیع خواه، سعید حسین پور، آدام 
همتى، سیامک نعمتى، بشار رســن، فرشاد احمدزاده، 
مهدى ترابى، امید عالیشاه و وحید امیرى و فرصتى که 
تنها نصیب چهار بازیکن از این جمع خواهد شد، مطمئناً  
کار سختى پیش روى انتخاب براى کالدرون قرار خواهد 
داد. کیفیت باال، تمرکز، دورى از حواشى و مطیع بودن و 
البته شرایط تاکتیکى، مسائلى است که باعث خواهد شد 
بازیکنان به تناوب شانس حضور در ترکیب را به دست 
بیاورند. موضوعى که در صورت ایجاد دردسر از سوى 
هر بازیکنى با تصمیم قاطع باشــگاه و کادرفنى همراه 
خواهد شد. خالصه اینکه همه چیز دست به دست هم 
داده تا فرشاد احمدزاده بابت گذر از پیشنهاد سپاهان هر 

روز پشیمان تر باشد.

بى خیال پیشنهاد سپاهان شدى و حاال پشیمانى
فرشــاد احمدزاده که در نقل و انتقاالت
پرســپولیس بازگشت، با توجه به چالشـ
هواداران این تیم داشــت، از همان سـ
قراردادش مــورد هجمه قرار گرفــت.
به ترك باشگاه در شــرایطى که آنها با
و انتقاالتــى مواجه بودند، از همان لح
بازیکن «غیر وفادار» را به این بازی
بازیکن دیگرى کــه در آن م
شده بودند ز
با حضور در
تیم اسالوس
به دنبــال
رؤیــاىح
قدرتمندتـ
ســبز بود و
پیشنهاد مالى پایین این تیم را پذیرفته
10 سابق پرسپولیس نتوانست آن شماره
لهستان بدرخشد و همین مســئله باعث

فصل عزم بازگشت داشته باشد.
روزهاى پایانى حضورش احمدزاده که در
تمایل خود را براى بازگشت به پرسپولیس

بى خیال

2 مــاه حضــور گابریــل کالــدرون در 
پرســپولیس و انجام اردوى پیش فصل 
زمان کافى براى شناخت متقابل بین او و 

بازیکنان تیم نیست.
پرسپولیس، مدافع ســه عنوان قهرمانى 
امسال براى رســیدن به چهارمین عنوان 
پیاپى کار ســخت و راهى دشوار را پیش 
رو دارد. آنها بعد از چهارفصل دســت به 
تغییر سرمربى تیم زدند و گابریل کالدرون 
آرژانتینى را به تهران آوردند اما پرسپولیس 
با وجــود آنکه یکــى از پرمهــره ترین
تیم هاى سال هاى اخیرش است بعد از برد 
خفیف در بازى خانگى اول در تبریز برابر 
تراکتور شکســت خورد. هومن افاضلى، 
کارشناس فوتبال ایران در ارتباط با شانس
 قهرمانــى پرســپولیس گفــت: «کًال 
امســال کار این تیم ســخت اســت؛ اما 
ایــن تغییراتى کــه در کادرفنــى تیم به 
وجود آمده ممکن اســت براى بازیکنان 
براى رســیدن به ترکیب مورد نظر مربى 
جدید رقابت به وجود بیایــد و این رقابت 
مى تواند به باالرفتن سطح تیم کمک کند. 
یکسرى از تیم ها مثل سپاهان با توجه به 
ثباتى که داشــته اند  از لحاظ ساختارى از 
پرســپولیس جلوترند، به نظرم هواداران 
پرسپولیس براى اینکه تیمشان به شرایط

 ایــده آل نزدیــک شــود بایــد صبور 
باشند.»

باشگاه فوتبال العربى کویت که سه هفته 
پیش براى بازى با  ســپاهان در کویت در 
تاریخ 5 ســپتامبر دعوتنامه فرستاده بود با 

جواب نه سپاهان رو به رو شد.
این تیــم در فصل گذشــته رتبــه پنجم 
لیگ کشورش را کســب کرده بود و اصًال 
نمى توانســت رقیب خوبى براى سپاهان 

باشد.
 سپاهان شــنبه (16 شــهریور) به مصاف 
شهرخودرو خواهد رفت و پس از آن با یک 
هفته فاصله در هفته سوم لیگ برتر مقابل 

فوالد به میدان خواهد رفت.

هواداران پرتغالى اسپورتینگ لیسبون نشان دادند در حمله 
فضاى مجازى دست کمى از همتایان ایرانى خود ندارند.

 درخشــش جالب توجه مهدى طارمى در لیگ پرتغال 
طى سه هفته اخیر اکنون براى او دردسرساز شده و مورد 
حمله هواداران اسپورتینگ لیسبون در فضاى مجازى 

قرار گرفته است.
طارمى که در دیدار هفته ســوم لیــگ پرتغال نمایش 
درخشــانى برابر حریف صاحبنام داشت و با گرفتن سه 
پنالتى از این تیم، زمینه ساز پیروزى تیمش شد، با خشم 

هواداران اسپورتینگ مواجه شده است.
این باخت که تبعات بزرگى براى تیم صاحبنام پرتغالى 
داشت و منجر به کنار گذاشتن سرمربى باتجربه و باسابقه 
اسپورتینگ شده، با هجوم هواداران این تیم به صفحه 
مجازى مهدى طارمى همراه شد. مارسل کایزر، سرمربى 
مشهور باشگاه اسپورتینگ لیسبون تنها بعد از چهار بازى 
از آغاز فصل جدید جایگاهش را از دست داد تا اولین مربى 

اخراجى پریمیرلیگ پرتغال لقب بگیرد.
مهاجم آماده این روزهاى فوتبال ایران در لیگ پرتغال 
که هفته گذشــته در این تیم موفق به ثبت هت تریک 
شــده بود، این بار آتش بازى خود را با گرفتن سه پنالتى 
برابر اسپورتینگ تکمیل کرد و البته باعث شد تا کواتس، 
مدافع سرشناس اروگوئه اى با اشــتباهات خود از زمین 

بازى نیز اخراج شود.
اکنون هواداران اسپورتینگ با حمله بى سابقه به صفحه 
اینســتاگرامى این بازیکن، ضمن انتقاد از شیوه گرفتن 
پنالتى او، این مهاجم ایرانى را مــورد انتقاد قرار داده اند. 
یکى از عجیب ترین کامنت هاى هواداران اسپورتینگ 

خطاب به این بازیکن این است: «امیدوارم مهدى طارمى 
به ایران برگردد و کشته شود! او یک فریبکار (دایو زن) 

حرفه اى است.»
مهدى طارمى که پیش از این در فوتبال 

ایران و در ترکیب پرســپولیس نیز 
موفق شــده بود بارها از مدافعان 

حریف پنالتى بگیرد و با حرکات 
انفجــارى و غیرقابل پیش 

بینى خود در لیگ ستارگان 
نیز در این مسئله موفق 
ظاهر شده، این روزها به 

کابوس لیگ پرتغال تبدیل شده است و البته 
این نکته را نباید فراموش کرد که طارمى 
با رفتارهــاى خود چنــدان غریبه با این 
کامنت ها و تهدیدها نیست و مشکلى با 

آن نخواهد داشت.
طارمى که در 27 سالگى در نهایت به 
رؤیاى حضورش در فوتبال اروپا دست 
یافته، پیش از این مدعى شــده بود 
ریوآوه یکى از اهداف اوســت و به 
دنبال این خواهد بود با درخشش 
در این تیم، فضاى حضور در تیم 
مطرحى را در قاره سبز براى خود 
فراهم سازد. او اکنون با درخشش 
در ترکیب تیمش و تأثیر باال در 

نتایج و گل هایى که آنها به 
ثمر رســانده اند، امیدوار 

است این هدف برایش تحقق یابد.
طارمى کــه طى ســه هفته اخیر 
درخشش انکارناپذیرى در ترکیب 
ریوآه داشته اما به نظر مى رسد 
با تداوم این روند فاصله 
چندانى براى دستیابى 
بــه رؤیــاى خود 
نداشــته باشــد و 
بتواند حتى در نیم 
شــانس  فصل 
جابــه جایى 

براى  مجــددى 
انتقال به تیمى جذاب تر 
را براى خود فراهم کند.

مهاجــم ایرانى ریــوآه در پایان 
هفته سوم توجه بیشتر سایت ها 
را به خــود جلب کــرده و از دید 
«هواســکورد» نیــز در جمــع 
برترین هــاى هفته قــرار گرفته 
اســت. او اکنون با  ثبت سه گل  و 
گرفتن پنج پنالتى در جمع برترین هاى 
فصل لیــگ پرتغال در ســه هفته 
ابتدایى لیگ قرار دارد و باید دید در 
آینده چه اتفاقى براى او قابل تصور 

خواهد شد.

آرزوى هوادار اسپورتینگ لیسبون براى طارمى

امیدوارم به کشورت برگردى و کشته شــــــــــوى!
ازیکن این است: «امیدوارم مهدى طارمى 
)زن) دد و کشته شود! او یک فریبکار (دایو 

«
للللللبال  که پیش از این در فوت

ززززنیز کیب پرســپولیس 
مدافعان بود بارها از
گیرد و با حرکات 

غیرقابل پیش 
گ ستارگان 
سئله موفق 
ن روزها به 

رتغال تبدیل شده است و البته 
ید فراموش کرد که طارمى 
 خود چنــدان غریبه با این 
دیدها نیست و مشکلى با 

شت.
277 سالگى در نهایت به 
ش در فوتبال اروپا دست 
 این مدعى شــده بود
هههههههههه بهه  اهداف اوســت و
هد بود با درخشش
ضاى حضور در تیم
قاره سبز براى خودد
شخششش  اکنون با در
رر در ش و تأثیر باال

ه به یى که آنها
رررروار ند، امید

است این هدف برایش تحقق یابد.
طارمى کــه طىس ســه هفته اخیر
ررررردرخدرخشش انکارناپذیرى در ترکیب
ریریرریرریریریریرریریریریریووآهداشته اما به نظر مى رسد
با تداوم این روند فاصله
چندانى براى دستیابى
بــه رؤیــاى خود
نداشــته باشــد و
نیم بتواند حتى در
شــانس ففصل 
ججججابــه جایى

براى  مجــددى 
انتقال به تیمى جذاب تر
را براى خود فراهمکند.

مهاجــم ایرانى ریــوآه در پایان
هفته سوم توجه بیشتر سایت ها
را به خــود جلب کــرده و از دید
«هواســکورد» نیــز در جمــع
برترین هــاى هفته قــرار گرفته
اســت. او اکنون با  ثبت سه گل  و
گرفتن پنج پنالتى در جمع برترین هاى
فصل لیــگ پرتغال در ســه هفته
ابتدایى لیگ قرار دارد و باید دید در
آینده چه اتفاقى براى او قابل تصور

خواهد شد.

رگردى و کشته شـــــــــــــــــــــــــــــــــوى!

پیشکسوت فوتبال ایران گفت: در لیگ امسال اختالف مالى و طبقاتى بین 
تیم ها زیاد است و این اصًال نکته خوبى نیست.

محمود یــاورى ادامــه داد: تیم هایــى ماننــد تراکتور خــوب هزینه 
کرده انــد و حتى هنــوز هم ایــن کار را ادامــه مى دهند امــا تیم هاى
 دیگرى هم وجود دارند که نتوانستند هزینه زیادى کنند و بیشتر با همان 
بازیکنان فصل گذشته شــان بــه میدان مى آینــد. تیم هایى مثل پارس 

جنوبى جم، نســاجى یا نفت مسجد ســلیمان نمى توانند بازیکن جذب
کنند  و مشــکالت مالى دارند امــا تیمى مثل تراکتور یــا دیگر مدعیان 
دستشــان باز بوده و بازیکنان خوبى گرفتند. ســپاهان و شهر خودرو در 
بین تیم هاى مدعى تــا االن خوب نتیجه گرفته و هــر 6 امتیاز دو هفته 
نخســت را از آن خود کرده اند و تیم هایى مانند صنعت نفت و نساجى که 
با هزینه خیلى کــم در دو هفته 4 امتیاز گرفتــه  و کار خیلى مهمى انجام 

داده اند.
پیشکسوت فوتبال ایران اظهار کرد : تیم هایى مانند نساجى و نفت آبادان 
همیشــه تا هفته  هاى آخر به دنبال ماندن در لیگ هســتند اما مى بینیم 
که امســال از همین ابتــدا مى خواهند خود را باال بکشــند تا کارشــان

 به هفته هاى آخر نرسد. بازى ها در ادامه زیباتر مى شود اما در لیگ امسال 
اختالف مالى و طبقاتى بین تیم ها زیاد است و این اصًال نکته خوبى نیست.

شکایت یاورى از 
شکاف طبقاتى
 لیـــگ

شکایت
شکا

سپاهان از همه جلوتره

سپاهان دعوت 
کویتى ها را پس زد

  فصل نقل و انتقاالت تابستانى به پایان رسید. باشگاه هاى عربستانى مثل همیشه خریدهاى گرانقیمتى را به نام 
خود به ثبت رساندند. برنامه «الدورى مع ولید» اسامى پنج باشگاه عربستانى که ارزش بازیکنان آنها بیشتر از دیگر 

تیم هاست را اعالم کرد که تیم برانکو در رده دوم گرانقیمت ترین تیم ها جاى دارد.
در این فهرست باشگاه النصر که هیچ خریدى در تابستان نداشت در صدر جاى دارد تا جایى که قیمت 

بازیکنان این تیم 57/95 میلیون یورو اعالم شده است. النصر فصل قبل توانست عنوان قهرمانى در 
لیگ عربستان را به دست آورد و به مرحله یک چهارم نهایى لیگ قهرمانان آسیا هم راه پیدا کرده است.

در رده دوم این فهرست باشگاه االهلى قرار دارد که هدایت این تیم را برانکو سرمربى سابق پرسپولیس 
برعهده دارد. قیمت مجموع بازیکنان االهلى 55/80  میلیون یورو تخمین زده شده است. تیم هاى الهالل 

با 45 میلیون یورو، االتحاد 41 و االتفاق 25 میلیون یورو به ترتیب در رده هاى بعدى جاى دارند.

 سوشا مکانى بعد از فسخ قراردادش با میوندالن حرف هایى 
زده که حسابى سوژه شده اســت. گلر پیشین پرسپولیس 
گفته محبوب ترین بازیکن تیمش بوده و وقتى به باشــگاه 
اعالم کرده قصــد جدایى دارد، آقاى مدیرعامل ســردرد 
گرفته است! آن بخش جذاب تر ماجرا اینجاست که مکانى 
از دالیل تصمیمش حرف زده: «در این چند سال که براى 
میوندالن بازى کردم، فضاى پیشرفت 
را در این تیم مهیا ندیدم. بنابراین 
تصمیم گرفتم جدا شوم.» یعنى 
چهار سال طول کشیده است تا 
سوشا تازه بفهمد در تیم نروژى 
پیشــرفت خاصى نخواهد 
کرد. مکانى هم اکنون 
33ساله است و اگر 
یک تیــم خوب را 
براى پیشــرفت 
کردنــش پیــدا 
کنــد، هیچ بعید 
آینده اى  نیست 
درخشــان در انتظار 

او باشد. کوتاه نیا سوشا. ..

رسانه اى شدن تمایل کاپیتان هاى سابق قوى سپید براى در اختیار گرفتن این باشگاه محبوب اما بحران زده با حمایت 
حداکثرى انزلى چى ها رو به رو شده است.

با انتشار خبر پیشنهاد پژمان نورى و مازیار زارع براى در اختیار گرفتن باشگاه ملوان و حل مشکالت بحرانى قوى سپید، از 
دیروز هواداران ملوان و مردم انزلى حمایت و پشتیبانى همه جانبه خود از این تصمیم را نشان دادند.

صفحات اجتماعى و رسانه هاى اینترنتى شهر به طور فزاینده اى مطالبى در تأیید و پشتیبانى از مازیار و پژمان منتشر کردند 
گرچه فریاد یکصداى انزلى چى ها که از دیروز رنگ و بوى متفاوتى به خود گرفته هنوز واکنشى از سوى مسئوالن انزلى و 
صاحب اختیاران کنونى ملوان در بر نداشته است. حال که خواسته برحق طرفداران قوى سپید سر و سامان دادن به وضعیت 
اسفناك این باشگاه ریشه دار و قدیمى است باید منتظر ماند و دید در نشست صبح روز شنبه شوراى تامین شهرستان بندرانزلى 

اتفاق خاصى در سر و سامان دادن به باشگاه ملوان رخ مى دهد یا نه؟

 گویا امیرحســین فتحى روش منحصر بــه فردى در 
اداره باشگاه اســتقالل دارد. نگاهى به روزها و هفته ها 
و ماه هاى گذشته کافى است که این گونه نتیجه گیرى 
شود که استقالل گویا خونش در این سال ها با استرس 

عجین شــده اســت. یک روز صحبت از 
فروش اللهیار صیادمنش، بازیکن 

جوان و مثمرثمــر آبى ها به 
میان مى آید و استرس را 

به جان هوادار این تیم 
مى اندازد، فردا تکذیب 
مى شــود، پس فردا 
اخبار ضــد و نقیض 
به گوش مى رســد و 
ســپس اللهیار سر از 

لیگ ترکیه در مى آورد. 
ماجراى آیاندا پاتوسى هم 

که دیگر نوبر همه اتفاقات بود. 
هواداران استقالل مدت ها استرس 

جدایى پاتوسى را داشتند و شــبانه روز اخبار 
مربوط به ایــن موضوع را در فضــاى مجازى پیگیرى 
مى کردند، مدیران استقالل هم با همان روش همیشگى 
هواداران را در بیم و گمان و استرس نگه مى داشتند و هر 
روز حرف از تالش براى نگهداشــتن پاتوسى از جانب 
باشگاه استقالل تیتر یک رســانه ها مى شد تا باالخره 
پاتوسى هم از استقالل جدا شــد و مدیران قول دادند تا 

گزینه اى بهتر را جایگزینش کنند! همزمان 
با پاتوسى مسئله پرونده پروپئیچ به میان 

آمد. استرس پروپئیچ یکى از بزرگ ترین چالش هایى بود 
که هواداران در این سال هاى اخیر با آن مواجه شدند. آن 
روزها هم باشگاه استقالل ترجیح مى داد سکوت کند و 
هوادارانش را در استرس نگه دارد. مهلت به پایان رسیده 
بود و هنوز خبرى از شفاف سازى باشگاه نبود! تا باالخره 
از سوى باشگاه اعالم شد که ماجرا به خیر 
گذشته است و هوادار استقالل که 
هفته هاى پر استرسى را پشت 
سر گذاشته بود باالخره 
یک نفس راحت کشید. 
این روزهــا اما اخبار 
تازه اى از پروپئیچ به 
گوش مى رسد. گویا 
ماجرا پیچیده شده و 
موضوع به آن ختم به 
خیرى هم که باشــگاه 
اعالم کرد، نبوده اســت. 
شنیده مى شــود پول هنوز به 
پروپئیچ نرســیده و فیفا نتوانســته 
است این انتقال را انجام دهد تا باز هم مسئله 
پروپئیچ و اســتقالل براى هواداران ایــن تیم منجر به 

استرس شود.
و اما امروز! مسئله خطر حذف استقالل از آسیا! امیرحسین 
فتحى دوشنبه شــب با اتکا به همان شــیوه مدیریتى 
همیشه، اعالم کرد که خطر محرومیت استقالل از آسیا 
جدى است و باز هم هوادار استقالل است و ساعاتى پر 
استرس که باید متحمل شود تا باشگاه در این باره نیز در 

دقیقه 90 شفاف سازى کند. 

یک روز بى استرس؟ محاله!
محمد احمدى

حاال سوشا
 پیشرفت دوست دارد

نام  نقیمتى را به
ا بیشتر از دیگر 

 قیمت 
ى در 
ست.
لیس

لهالل 

میوندالن بازى کردم، فضاى پ
را در این تیم مهیا ندیدم.
تصمیم گرفتم جدا شوم
چهار سال طول کشیده
تازه بفهمد در تیم سوشا
پیشــرفت خاصى

کرد. مکانى هم
33ساله است
یک تیــم
براى پیش
کردنــش
کنــد، ه
آی نیست 
درخشــان د
او باشد. کوتاه نیا سوشا. ..

پروفسور تیم هاى گران را دوست دارد عزم عمومى براى خیزش قوى سپید
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فقدان سند مالکیت
شماره: 139821702210012965- 98/6/11 ســند مالکیت بیست و هشت حبه و یک 
هشتم حبه مشاع از هفتاد و دو حبه شش دانگ پالك ثبتى شماره 0 فرعى از 1732 اصلى 
واقع در بخش 6 ثبت اصفهان ذیل ثبت 607 در صفحــات 406 و 410 دفتر 5 بنام آقاى 
سید حسین موسویان و سید محمد موسویان حجازى ثبت شــده است سپس نامبردگان 
بموجب سند انتقال 10325 مورخ 1333/10/30 دفترخانه 47 اصفهان به رمضان صیام پور 
انتقال داده اند و ورثه مرحوم رمضان صیام پور با ارائه درخواست کتبى به انضمام دو برگ 
استشهادیه که امضاء شهود آن ذیل شماره 1240 مورخه 1398/04/23 به گواهى دفترخانه 
384 اصفهان رسیده مدعى است که سند مالکیت آن مفقود شده است و درخواست صدور 
سند مالکیت المثنى ملک فوق را نموده است، لذا مراتب باستناد تبصره یک اصالحى ذیل 
ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى مى شــود چنانچه کسى مدعى انجام 
معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود ســند مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ  انتشار این 
آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله 
به این اداره تسلیم و رســید اخذ نمائید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه 
کننده سند مسترد گردد بدیهى اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشــود، اقدام به صدور سند مالکیت المثنى 
طبق مقررات خواهد شد. م الف: 586634 میرمحمدى- رئیس ثبت اسناد و امالك جنوب 

شرق اصفهان /6/245
ابالغ اجراییه

شماره پرونده: 139704002003005919/1 شماره بایگانى پرونده: 9708231/1 شماره 
آگهى ابالغیــه: 139803802003000258 تاریخ صــدور: 1398/05/31 آگهى ابالغ 
اجرائیه پرونده شــماره 139704002003005919- بدینوسیله به آقاى جواد پورسعیدى 
بروجنى فرزند على اکبر ساکن: اصفهان- حسین آباد- کوچه دوم محرم- پالك 110 که 
برابر گزارش مأمور مربوطه آدرس متن سند شناسائى نگردیده ابالغ مى گردد که خانم الهه 
نورى حسین آبادى باستناد سند ازدواج شماره 5952 مورخ 1389/04/30 دفترخانه ازدواج 
شماره 15 شهر اصفهان جهت وصول مهریه خود به شــرح "(صداق: 1- هدیه کالم اله 
مجید یکصد هزار ریال 2- مهرالسنه دویست و شصت و دو ریال و پنجاه دینار 3- بابت آینه 
و شمعدان و یک شاخه نبات و چهارده شاخه گل مریم جمعا دو میلیون ریال 4- بابت طاق 
شال ترمه پانصد هزار ریال 5- مقدار دویست و هشــتاد  مثقال طالى ساخته هیجده عیار 
6- تعداد چهارصد عدد سکه طالى بهار آزادى کامل) مبادرت به صدور اجرائیه نموده، پس 
از صدور اجرائیه، پرونده اجرائى به شــماره فوق در این اداره مطرح مى باشد. لذا طبق ماده 
18 آئین نامه اجراى مفاد اسناد رسمى به شما ابالغ مى گردد از تاریخ انتشار این آگهى که 
تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است و فقط یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان 
درج و منتشر مى گردد، ظرف مدت بیست روز نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام و در غیر 
اینصورت بدون انتشار آگهى دیگرى عملیات اجرائى طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد 

شد. م الف: 586545 اسدى- رئیس اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /6/246
مزایده

اجراى احکام شــعبه نهم کیفرى دادگســترى اصفهان، در نظر دارد در خصوص کالسه 
پرونده 98/480 ش/9 جلسه مزایده مورخه 98/7/7 روز یکشنبه ساعت 10 الى 11 برگزار 
نماید موضوع مزایده عبارت است فروش اموال متعلق به آقاى سید یاسر میرعالئى فرزند 
سید مرتضى به آدرس خیابان احمدآباد، کوچه 15- منزل دوم، سمت راست که مشخصات 
اموال طبق نظریه کارشــناس بدین شــرح مى باشــد: 1- کاســه بزرگ صدفى 8 عدد 
19/600/000، 2- کاسه متوسط صدفى 20 عدد 33/000/000، 3- میوه خورى صدفى 
20 عدد 53/000/000، 4- شــیرینى خورى صدفى 15 عــدد 26/250/000، 5- گلدان 
صدفى 12 عــدد 25/200/000، 6- میوه خورى صدفى کوچک 3 عــدد 7/050/000، 
7- میوه خورى صدفى متوســط 6 عدد 15/300/000، 8- کاسه (میوه خورى) کریستال 

طالکوب اکراین 7 عدد 17/150/000، 9- کشکول کریستال اکراین 7 عدد 10/150/000، 
10- گلدان کریستال چک 13 عدد 35/750/000، 11- مجسمه صدفى پروانه بزرگ 5 
عدد 13/000/000، 13- جــا کاردى صدفى 30 عــدد 43/500/000 جمع کل به ریال 
329/550/000 است. شاکى خانم مژگان جعفرى فرزند ابوالفضل با وکالت آقاى محسن 
ســلطانى ایچى به میزان طلب 311/850/000 ریال مى باشد مزایده از قیمت کارشناسى 
شروع شده و فرد یا افرادى برنده مزایده مى باشند که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند و 
ده درصد مبلغ کارشناسى را نقداً همراه داشته باشــند طالبین خرید مى توانند 5 روز قبل از 
مزایده ضمن  هماهنگى با این اجرا از اموال بازدید نمایند مزایده در ساختمان کل دادگسترى 
اصفهان واقع در خیابان شــهید نیکبخت طبقه همکف اتــاق 30 برگزار مى گردد. م الف: 

585043 تاجمیر ریاحى- مدیر اجراى احکام شعبه نهم کیفرى اصفهان /6/248
ابالغ اجراییه

ئیــه شــماره بایگانــى 9700979- شــماره پرونــده :  آگهــى ابــالغ اجرا
139704002141000568/1 شــماره بایگانــى پرونده : 9700979شــماره ابالغیه : 
139805102141000048تاریخ صدور 24 / 1/ 1398 بدین وسیله به سنا جهانگیرى نام 
پدر زکى تاریخ تولد 5/ 1/ 1368 و شماره ملى وشناسنامه 1200060830 بنشانى شاهین 
شهر مســکن مهر مجتمع پردیس خیابان خرداد فرعى 2 غربى پالك 20 مدیون پرونده 
شماره 139704002141000568به شماره بایگانى 9700979 ابالغ مى شود که بانک 
توسعه تعاون شعبه شاهین شهر جهت وصول مبلغ 214/ 702 / 32 ریال ( سى و دو میلیون 
هفتصدو دو هزار و دویست و چهارده ریال ) بابت اصل و خسارت تاخیر تادیه تا تاریخ 1 / 11 
/ 1397 و خسارت روزانه مبلغ 503/ 21 ریال از تاریخ مذکور تا تاریخ تسویه حساب باستناد 
قرارداد بانکى شــماره قرارداد 445 تاریخ قرارداد 14 / 11 / 1395 علیه شما اجرائیه صادر 
نموده و پرونده اجرائى به کالسه فوق تشکیل و طبق گزارش مامور واحد ابالغ دادگسترى 
شاهین شهر محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده . لذا بنا به تقاضاى بستانکار 
طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه آگهى مى شــود و ظرف مدت ده 
روز از تاریخ این آگهى که روز ابالغ محســوب مى گردد چنانچه نسبت به پرداخت بدهى 
خود اقدام ننمایید عملیات اجرائى جریان خواهد یافت . 580481 /م الف مجتبى سلطانیان 

- مسئول واحد اجراى اسناد رسمى شاهین شهر/ 6/253 
مزایده اموال منقول نوبت اول 

در پرونده 980761 اجرایى اجراى احکام مدنى شهرســتان شاهین شهر شرکت پوشینگر 
محکوم به پرداخت 000 /000 / 35 ریال در حق امین ســلیمانى کورکــى فرزند ایرج و 
پرداخت مبلغ 158 / 967 / 50 ریال در حق مجتبى ســلیمانى کورکى فرزند حیدر و مبلغ 
000 / 000 / 2 ریال بابت حق االجراى دولتى در حق صندوق دولت شده است که در جهت 
وصول مطالبات اقدام به توقیف اموال بدهکار به شرح زیر شده است که طبق گزارش مامور 
اجراى احکام اموال نزد امین اموال آقاى مجتبى سلیمانى و امین سلیمانى در آدرس مورچه 
خورت فاز 4 خیابان دکتر حسابى جنب مس قائم پالك 591 شرکت پوشینگر نگهدارى مى 
شود و طبق نظریه ارزیابى مشخصات دقیق اموال به شرح 1- چهار دستگاه سنگ شکنسر 
باره ریلى 0 تولید پشــم ســنگ و عایقهاى حرارتى و صوتى فاقد الکترو موتور و به میزان 
000 / 000 / 72 ریال و 2 – یک دستگاه نوار نقاله ثابت شیبدار مستعمل فاقد الکتروموتور 
مخصوص بارگیرى ارتفاع یک متر و طول چهار متر به ارزش 000 / 000 / 17 ریال و یک 
دستگاه سنگ شکن سرباره ریلى ( تولید پشم سنگ و عایقهاى حرارتى و صوتى مستهلک 
به رنگ ســبز فاقد فاقد الکترو موتور به ارزش 000 / 000 / 18 ریال ارزیابى شده است . و 
نظریه ارزیابى پس از ابالغ به طرفین مصون از ایــراد و اعتراض بوده و در اجراى ماده 51 
قانون اجراى احکام مدنى با توجه به میزان طلب محکوم له و احتساب حق االجرا و هزینه 
هاى اجرایى شامل دســتمزد کارشناســى اموال فوق زمان برگزارى مزایده : 1/ 7/ 98 از 
ساعت 8 الى 8/30 صبح محل برگزارى مزایده : اجراى احکام حقوقى  دادگسترى شاهین 
شهر . مزایده از قیمت کارشناسى شروع وبه کسى که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد فروخته 

خواهد شد . برنده مزایده مى بایست 10 درصداز ثمن معامله را فى المجلس به همراه داشته 
باشند تا عند اللزوم به حساب سپرده21712902777002  واریز و تا یک ماه فرصت دارد 
ما بقى ثمن معامله را به حساب سپرده واریز نماید و اال ضمن ابطال مزایده10 درصد اولیه 
پس از کسر هزینه هاى مزایده به صندوق دولت واریز مى گردد . کسانى که مایل ب رکت 
در مزایده مى باشند مى بایســت حداکثر 5 روز قبل از مزایده به دایره اجراى احکام مدنى 
مراجعه تا ترتیب بازدید آنها از اموال داده شود و در روز انجام مزایده درخواست کتبى خود 
به همراه قیمت پیشنهادى را به دایره اجراى احکام مدنى تحویل ، تا در مزایده شرکت داده 
شوند . 581966– کرباسى دادورز  اجراى احکام حقوقى دادگسترى شاهین شهر /6/254 

ابالغ وقت رسیدگى
آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به آقاى محمد على تقى زاده قهدریجانى خواهان امین 
محمد زاده  دادخواستى به خواسته مطالبه به طرفیت شــما به این شورا تقدیم نموده و به 
کالسه 98 / 336 ش 10 ح ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ شنبه  20 / 7 / 98 ساعت 9 صبح  
تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به استناد ماده 73 ق . آ. د . م 
از نامبرده دعوت مى شود ، قبل از وقت رســیدگى جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و 
ضمائم به این شورا مراجعه نماید درغیر اینصورت طبق مقررات حکم غیابى صادر خواهد 
شد . 581497/م الف - مدیر دفتر شعبه 10 حقوقى شــوراى حل اختالف شاهین شهر/ 

 6/255
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به آقاى حمید قاسمى وینیچه و آقاى حسین خسروى 
دادخواستى به خواسته مطالبه به طرفیت شما به این شورا تقدیم نموده و به کالسه 98 / 304 
ش 4 ح ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ دوشــنبه  22 / 7 / 98 ساعت 4 عصر تعیین گردیده 
است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به استناد ماده 73 ق . آ. د . م از نامبرده دعوت 
مى شود ، قبل از وقت رسیدگى جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به این شورا 
مراجعه نماید درغیر اینصورت طبق مقررات حکم غیابى صادر خواهد شد . 581499 /م الف 

-  مدیر دفتر شعبه 4 حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر/ 6/256 
مزایده اموال منقول

شماره : 1725/98 - اجراى احکام حقوقى شوراى حل اختالف فالورجان در نظر دارد در 
پرونده شماره 1725/98  اجرائى به نیابت از شعبه یک اجراى احکام مدنى مجتمع شماره  
2 شوراى حل اختالف اصفهان موضوع علیه مهدى اعرابى و له رضا دیلمى در 98/06/31 
به منظور فروش یک دستگاه سوارى زانتیا ســوژرلوکس مدل 81 رنگ ذغالى متالیک به 
شماره انتظامى 614 و 39 ایران 13  از ساعت 10 الى 11 صبح جلسه مزایده در محل شوراى 
فالورجان دفتر اجراى احکام حقوقى مجتمع شــوراى حل اختالف شهرستان فالورجان 
طبقه دوم برگزار نماید . اموال موضوع مزایده توسط کارشناس رسمى دادگسترى به مبلغ 
220/000/000 ریال ارزیابى شده است . متقاضیان خرید مى توانند پنج روز قبل از مزایده با 
حضور در محل این اجرا از موقعیت اموال مطلع شوند . مزایده از قیمت ارزیابى شده شروع و 
برنده کسى است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید ضمنًا کلیه هزینه هاى مزایده برعهده 
برنده خواهد بود و کسانى مى توانند در جلسه مزایده شــرکت نمایند که حداقل ده درصد 
قیمت ارزیابى شده را به همراه داشته باشــند و در صورت انصراف برنده ده درصد ایداعى 
به نفع دولت ضبط خواهد شــدم/الف :  587142 مدیر اجراى احکام شوراى حل اختالف 

فالورجان  / 6/257 
ابالغ اجراییه

کالســه 9800258 شــماره نامه 139804902120001403 تاریخ نامه 1398/06/09 
شماره پرونده 139804002120000160/1 شــماره بایگانى پرونده  9800258 - بدین 
وســیله به آقاى محمد اله دادیان فرزند عباسعلى به شماره شناســنامه 88 اصالتًا از طرف 
خود و ولى قهرى آقاى امیــر اله دادیان فرزند علیرضا داراى شــماره شناســنامه و ملى 
1100836675 و خانوم النا اله دادیان فرزند علیرضا به شماره ملى 1101006722 مقیم 

فالورجان خیابان فردوسى بلوار بسیج کوچه 12( صبا)پالك 20 که ابالغ اجراییه در آدرس 
اعالمى به شما امکان پذیر نگردیده ابالغ مى شود که خانم سمیرا حرى نجف آبادى فرزند 
یداله به شماره شناسنامه و ملى 1080244761 به استناد سند ازدواج شماره 8785 مورخ 
1388/01/29تنظیمى در دفتر ازدواج شماره 153 علیه شما (ورثه مرحوم علیرضا اله دادیان) 
اجرائیه مهریه صادر نموده که موارد موضوع الزم االجرا آن عبارتند از هدیه کالم اهللا مجید 
پنجاه هزار ریال مهر و سنت دویست و شصت و دو ریال و پنجاه دینار، مقدار بیست و هشت 
مثقال طالى ساخته 18 عیار و تعداد چهارده سکه طال بهار آزادى مى باشد و پرونده اجرایى 
به کالسه 9800258 در این واحد تشکیل گردیده لذا بنا به تقاضاى بستانکار طبق ماده 18 
آیین نامه اجراى مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشــار محلى 
آگهى مى شــود چنانچه ظرف مدت 10 روز از تاریخ این آگهى که روز ابالغ محسوب مى 
گردد نســبت به پرداخت بدهى خود اقدام نمایید عملیات اجرایى علیه مورث شما جریان 
خواهد یافت در ضمن غیر از آگهى مزایده آگهى دیگرى منتشر نخواهد شد. 582694 مدیر 

اجراى اسناد رسمى فالورجان/ 6/258 
مزایده اموال غیر منقول

شــماره : 971888- اجراى احکام حقوقى فالورجان در نظر دارد در پرونده شماره اجرائى  
971888 اجرائى موضوع علیه یوســف حیــدرى زفره و له محمدرضــا حیدرى در تاریخ 
1398/07/21 به منظور فروش یک باب مغازه به متــراژ 24مترمربع در یک طبقه داراى 
اسکلت دیوار باربر سقف تیر چوبى فاقد نما درب و پنجره هاى خارجى فلزى کف موزاییک  
دیوارها رنگ و نقاشى و داراى انشعابات آب و برق مشترك با ملک مجاور و قدمت حدود 
25 سال مى باشد ملک فاقد سوابق ثبتى مى باشــد و ملک مذکور مشاع نمیباشد و متعلق 
حق غیر مى باشد واقع در اتوبان ذوب آهن روســتاى زفره خیابان ابن سینا جنب تاکسى 
تلفنى رســول مى باشد از ســاعت 10 الى 11 صبح جلســه مزایده در دفتر اجراى احکام 
حقوقى فالورجان اتاق 315 برگزار نماید . ملک موضوع مزایده توســط کارشناس رسمى 
دادگسترى به مبلغ 600/000/000 ریال ارزیابى شده است . متقاضیان خرید مى توانند پنج 
روز قبل از مزایده با حضور در محل این اجرا از موقعیت اموال مطلع شوند . مزایده از قیمت 
ارزیابى شده شــروع و برنده کسى است که باالترین قیمت را پیشــنهاد نماید. ضمنًا کلیه 
هزینه هاى مزایده برعهده برنده خواهد بود و کســانى مى توانند در جلسه مزایده شرکت 
نمایند که حداقل ده درصد قیمت ارزیابى شده را  به حســاب سپرده دادگسترى به شماره 
217129028805  ایداع و فیش آن را ارائه درصورت برنده شدن فى المجلس ما به التفاوت 
تا ده درصد از قیمت پیشنهادى را واریز و فیش آن را ارائه نمایند و در صورت انصراف برنده 
ده درصد ایداعى به نفع دولت ضبط خواهد شــد  م/الف : 585032  اجراى احکام حقوقى 

شعبه اول  فالورجان/  6/259 
مزایده اموال منقول

شماره : 1444/95 - اجراى احکام حقوقى شوراى حل اختالف فالورجان در نظر دارد در 
پرونده شماره 1444/95  اجرائى موضوع علیه : رسول خدادادى با وکالت آقاى جمشیدى 
وله : حسینعلى ملکى کبوتر آبادى در تاریخ 98/06/30 به منظور فروش : یکدستگاه وانت 
بارى آمیکو مدل 85 شش تن به شماره انتظامى 369ع 91 ایران 23 از ساعت 10 الى 11 
صبح جلســه مزایده در دفتر اجراى احکام حقوقى مجتمع شوراى حل اختالف شهرستان  
طبقه دوم برگزار نماید . اموال موضوع مزایده توسط کارشناس رسمى دادگسترى به مبلغ 
270/000/000 ریال ارزیابى شده است . متقاضیان خرید مى توانند پنج روز قبل از مزایده 
با حضور در محل این اجرا از موقعیت اموال مطلع شوند . مزایده از قیمت ارزیابى شده شروع 
و برنده کسى اســت که باالترین قیمت را پیشــنهاد نماید ضمنًا کلیه هزینه هاى مزایده 
برعهده برنده خواهد بود و کســانى مى توانند در جلسه مزایده شــرکت نمایند که حداقل 
ده درصد قیمت ارزیابى شــده را به همراه داشته باشند و در صورت انصراف برنده مزاده ده 
درصد ایداعى به نفع دولت ضبط خواهد شــد.م/الف :  586502 اجراى احکام شوراى حل 

اختالف  فالورجان / 6/260 

فرمانده ســپاه صاحب الزمان اصفهــان گفت:جوانان 
پتانسیل ها و ظرفیت هایى دارند که با اعتماد به موقع و 
سازنده میتوان از آن ها در راستاى تقویت انقالب و نظام 

جمهورى اسالمى استفاده کرد.
سردار مجتبى فدا گفت: نایین شهر میرزاى نایینى است؛ 
همان فردى که کشــور و دنیا را متحول کــرد و امثال 
میرزاى نایینى در کوچه و خیایان هاى این شهر زندگى 
میکنند. مســئله مهم در این زمان پیــدا کردن میرزاى 
نایینى ها، بهادادن و اعتماد به آنهاســت چراکه اعتماد 

جامعه را مى سازد.
او افزود:انسان هاى بزرگ، بزرگ زاده نشده اند و زاییده 

یک اعتماد هستند. امثال امام خمینى (ره)، حضرت آیت 
اهللا خامنه اى (مدظله العالى)، شهیدان خرازى، همت و 
رجایى همه و همه نتیجه اعتماد اند و اگر امروز به جوان ها 
اعتماد کنیم و کار هاى بزرگ را به دست آن ها بسپاریم، 

بى شک سربلند خواهیم بود.
فرمانده سپاه صاحب الزمان اصفهان در پایان به مشکل 
اشتغال جوانان پرداخت و گفت:جوانان باید به دنبال کار 
آفرینى باشند و از سرمایه هاى طبیعى و خدادادى براى 
ایجاد اشتغال استفاده کرده و دراین زمینه روحیه مطالبه 
گرى خود را از دســت ندهند، به یقین با این روند شاهد 

جامعه اى فعال، پویا و با نشاط خواهیم بود.

مدیرکل انتقال خون اســتان اصفهان از فعالیت پایگاه  
خون گیرى در شهرستان خمینى شهر در روزهاى تاسوعا 
و عاشورا خبر داد و گفت: از ساعت 6 صبح تا 14 بعدازظهر 

آماده خون گیرى از اهدا کنندگان خون هستیم.
مجید زینلى در گفتگو با «تســنیم» اظهار کرد: یکى از 
مناسبت هایى که با استقبال مردم براى اهداى خون رو 
به رو مى شود، ماه هاى محرم و صفر  است. وى افزود: در 
دهه نخســت محرم و به ویژه روزهاى تاسوعا و عاشورا 
با حجم انبوهى از اهداکنندگان خون مواجه مى شویم، 
بنابراین از اهداکنندگان مى خواهیم اهداى خون را فقط 

به آن دو روز موکول نکنند.

مدیرکل انتقال خون استان اصفهان با بیان اینکه پایگاه 
خون  گیرى در روزهاى تاســوعا و عاشورا در شهرستان 
خمینى شهر فعال هســتند، گفت: این پایگاه  از ساعت 
6 صبح تا 14 بعد از ظهــر در خدمت اهداکنندگان خون 
است. وى ادامه داد: پایگاه هاى مراکز خون گیرى در شهر 
اصفهان و چهار پایگاه خوانسار، کاشان، شهرضا و نجف 
آباد نیز فعال و آماده خونگیرى از مردم نیکوکار اســتان 
اصفهان هستند. زینلى تصریح کرد: مردم مى توانند به 
صورت ثبت نام در سایت سازمان انتقال خون استان یا با 
مراجعه حضورى به مراکز اهداى خون، تاریخ و ساعت 

اهداى خون را مشخص کنند.

پیشرفت جامعه مستلزم 
اعتماد به جوانان است

استقبال از اهداى خون 
در محرم

تاسوعا و عاشورا 
ابیانه نروید

على عابدینى، دهیار روستاى ابیانه نطنز اظهار کرد: به 
منظور جلوگیرى از ازدحام جمعیت و برگزارى رسوم 
سنتى و آیینى در روستاى ابیانه نطنز، ورود گردشگر به 
روستا در روز تاسوعا و عاشوراى حسینى ممنوع است.

گوشت گران نشد
نایب رئیس اتحادیه گوشت قرمز اصفهان اظهار کرد: 
قیمت گوشت با فرا رسـیدن ماه محرم هیچ افزایشى 
پیدا نکرده اسـت. عبدالرضا آقاجانى با اشاره به اینکه 
عده اى دام خود را نگاه داشـته بودند تا در دهه محرم 
با قیمت بیشـتر به فروش برسـانند، تصریح کرد: اما 
فکر این عده درست در نیامد و در حال حاضر گوشت 
دام سبک و سـنگین در بازار وجود دارد اما مشترى و 
خریدار کم اسـت. وى افزود: مقدارى گوشت در بین 
هیئت ها  توزیع شد که توانسـت بازار را کنترل کند و 
تا پایان دهه محرم هم افزایش قیمتى وجود نخواهد

 داشت.

هوا آرام است
کارشـناس پیش بینى اداره کل هواشناسـى اسـتان 
اصفهان با اشـاره به پیش بینى هواشناسـى اصفهان 
اظهار کرد: طبق نقشه هاى هواشناسى شرایط جوى 
پایدارى بر روى اسـتان در دو روز آینده حاکم است و 
در اکثر مناطق آسـمان صاف تا کمى ابـرى و گاهى 
افزایش وزش باد پیش بینى مى شـود. حجت ا... على 
عسـگریان افزود: کالنشـهر اصفهـان در گرم ترین 
سـاعات 36 درجه  و در خنک ترین لحظات 17 درجه 

خواهد بود.

خبر

کارشــناس مطالعات آب هاى زیرزمینى شــرکت آب 
منطقه اى اســتان اصفهان مى گوید: بررسى ها نشان 
مى دهد فرونشست ها در ســطح استان و کشور به یک 
باره پدید نیامدند. از ســال 1345 بهره بردارى از برخى 
از دشت ها از جمله دشت «اصفهان – برخوار» به دلیل 
کاهش مستمر آب هاى زیر زمینى و احتمال فرونشست 

ممنوع اعالم شد.
محمدســیارى در گفتگو با «ایمنا» مى افزاید: در شهر 
دامنه محلى به نام باتالق وجــود دارد. در حال حاضر 
افت سطح آب این منطقه 50 متر است و شکستگى ها 
و آثار فرونشســت در منازل مسکونى دیده مى شود، اما 
تأسف برانگیز است که از 50 سال پیش این معضل در 
بسیارى از دشــت ها قابل پیش بینى بوده و امروز آثار و 
تبعات آن را مشاهده مى کنیم. وى با اشاره به وجود 900 
چاه مشاهده اى در سطح استان اصفهان مى گوید: افت 
سطح آب زیرزمینى به طور مستمر اندازه گیرى مى شود. 
براساس آمارها در بلندمدت ساالنه 41 سانتیمتر کاهش 
سطح آب زیرزمینى و ســاالنه 408 میلیون مترمکعب 

کسر مخازن آب زیرزمینى در استان داشتیم. 
این کارشناس حوزه آب هاى زیرزمینى ادامه مى دهد: در 
سال 96-97 نیز 727 میلیون مترمکعب کسرى مخزن 
داشتیم زیرا در این سال، برداشت از منابع زیاد و تغذیه 
آبخوان ها به دلیل کاهش بارش ها کم بود. برداشــت و 
تغذیه دو عاملى است که سطح آب زیرزمینى را کنترل 
مى کند. وى مى گوید: دشــت مهیار شمالى در یک بازه 
37 ساله حدود 47 متر و دشت اصفهان-برخوار در بازه 
زمانى 36 ساله 35 متر افت سطح آب زیرزمینى داشته 
است. در حقیقت بیشترین افت تجمعى سطح آب هاى 
زیرزمینى شهر اصفهان در مهیار شــمالى اتفاق افتاده 
اســت. افت ســطح آب هاى زیرزمینــى عامل اصلى 
فرونشست است و براى مثال دشــتى که 40 متر افت 

سطح آبخوان داشته باشد 3 یا 4 متر فرونشست خواهد 
داشت.

کارشناس مطالعات آب هاى زیرزمینى با اشاره به اطلس 
فرونشست سازمان نقشــه بردارى خاطرنشان مى کند: 
پدیده فرونشست در شمال شهر اصفهان به دلیل بافت 
رســوبات دانه ریزتر و ضخامت آبرفت، بیشــتر است 
براین اساس افت سطح آب نیز افزایش مى یابد. سیارى 
مى افزاید: وقتى آب در زاینده رود جارى مى شــود تأثیر 
مثبتى بر کاهش پدیده فرونشست دارد چون منافذ خاك 
را مجدد پر از آب مى کند. این منافذ وقتى پر از آب باشد 

فرونشست اتفاق نمى افتد.

وى مى گوید: احتمال فرونشست در مرکز و جنوب شهر 
اصفهان بسیار کم است زیرا بافت رسوبات دانه درشت 
بوده و گاهى رودخانه بازگشایى مى شود. در این منطقه 
اگر چاهى حفر شود در عمق 20 مترى به آب مى رسند در 
حالى که شمال شهر عمق برخى چاه ها 200 متر است. 
این کارشناس معتقد است: ترك هاى پل هاى تاریخى 
ارتباطى به فرونشســت ندارد اما در صورت تشــدید 
ترك هــا فرونشســت رخ مى دهــد و یــا ترك هاى 
قسمت هاى شمالى به ســمت اراضى پایین تر و جنوب 
شهر سرایت کند.  سیارى مى گوید: ظهور ترك ها روى 
زمین به دلیل فرونشست نامتقارن است زیرا فرونشست 

متقارن نمودى ندارد و یکباره رخ مى دهد.
این کارشــناس مطالعات آب هاى زیرزمینى مى گوید: 
اولین اثر مخرب و جبران ناپذیر فرونشســت، نابودى 
آبخوان است زیرا براثر فرونشست منافذ خالى آبخوان ها، 
پر مى شود و محلى براى ذخیره بارش ها وجود نخواهد 
داشت و ذخیره اســتراتژیک از بین مى رود. فرونشست 
زمین و نابودى آبخوان محیط زیســت، کشــاورزى، 
صنعت و توسعه شــهرى را تحت الشعاع قرار مى دهد. 
 وى معتقد است: اگر روند استفاده از منابع آبى با همین 
سرعت و شدت ادامه یابد آینده خوبى براى اصفهان قابل 

تصور نیست.  

مدیر مرکز اســناد و کتابخانه ملى اصفهان با انتقاد 
از اینکه بخش دولتــى و خصوصى اهتمام چندانى 
به توســعه و تقویت حوزه فرهنگ ندارند، گفت: در 
یکسال گذشــته به اندازه ده سال ســند وارد مرکز 
اسناد اصفهان شــده و ظرفیت مخازن آن در حال 

تکمیل است.
مسعود کثیرى  ادامه داد: وظیفه مرکز اسناد حفظ و 
نگهدارى اسناد است. بنده نمى توانم به دلیل عدم 
توجه و حمایت مسئوالن از مرکز اسناد و نبود مخزن 
جدید، اجازه بدهم این اســناد که بخش مهمى از 
تاریخ استان و کشور است تخریب شوند، به همین 
دلیل براى حفظ و نگهدارى از این اسناد مجبور شدم 
مجموعه بى نظیرى از مطبوعات دوره ناصرالدین شاه 
که بعضى از نسخه هاى آن منحصربه فرد است را از 

اصفهان به تهران منتقل کنم.
کثیرى خاطر نشــان کرد: این مرکز بیش از 1000 
مترمربــع فضا براى ایجــاد مخزن جدیــد دارد و 
مجوزهاى الزم براى ایجاد مخزن را هم دارد. کافى 
است اعتبارى براى ایجاد مخزن لحاظ شود تا اقدام 
به ساخت آن کنیم و اگر این امر صورت بگیرد، مرکز 
اسناد تا 20 سال آینده دیگر نیازى به انتقال اسناد خود 

براى نگهدارى ندارد.
وى به مسئوالن هشدار داد: اگر براى ایجاد مخزن 
جدید تا پایان شــهریورماه کمکى به مرکز اســناد 
صورت نگیرد، بیش از دو میلیون برگ اسناد اصفهان 

به تهران انتقال خواهد یافت.
مدیر مرکز اسناد و کتابخانه ملى اصفهان گفت: در 
یکسال گذشته دو مجموعه سند بى نظیر به سازمان 
اسناد اصفهان اهداشــده که شامل مجموعه اسناد 
ملک التجار اصفهانى و علیقلى خان هژبرالسلطان 
فریدنى اســت. هر دوى این مجموعه اسناد نیز از 

اهمیت ویژه اى برخوردار هستند.

2 میلیون برگ سند 
در راه تهران!

مرکز و جنوب شهر اصفهان فرو نمى نشیند

خطر جدى باالى سر شمال شهر است 



سالمتسالمت 07073575 سال شانزدهمپنج شنبه  14 شهریور  ماه   1398

آگهى تغییرات
شــرکت آرد آذین نشاسته ســهامى خاص به شماره ثبت 
16536 و شناســه ملــى 10260374706 به اســتناد 
صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1397/12/25 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد : موسســه 
حسابرسى ابتکار حساب آریا شناسه ملى 10260655399 
و بدرالسادات نمدمالیان جوزدانى کدملى 1284987663 
بترتیب بسمت بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى مدت 
یکسال انتخاب شــدند. روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان 
جهت درج آگهى هاى شــرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (586703)

آگهى تغییرات
شــرکت قند محمد مهردشــت ســهامى 
خاص به شــماره ثبت 2016 و شناسه ملى 
10260207884 به اســتناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1398/05/27 تصمیمــات ذیــل اتخــاذ 
شــد : - جواد مال احمدى دهقــى به کدملى 
1092075976 بسمت رئیس هیئت مدیره 
و مدیرعامــل ، زهرا منصوریــان به کدملى 
1080150153 بسمت نایب رئیس هیئت 
مدیره ، میترا مال احمدى دهقــى به کدملى 
1092335838 بسمت عضو هیئت مدیره 
براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. - حمید 
کالنترى دهقى به کدملى 1092059016 و 
فریبا فروتن زاده به کدملى 1140140175 
بترتیب بســمت بازرس اصلى و على البدل 
شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند. - 
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت 
از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود 
اســالمى و اوراق عــادى و ادارى با امضاء 
مدیرعامل منفــرداً و با مهر شــرکت معتبر 
اســت. - روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان 
جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

نجف آباد (585651)

آگهى تغییرات
شــرکت قند محمد مهردشــت ســهامى 
خاص به شــماره ثبت 2016 و شناسه ملى 
10260207884 به اســتناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1398/05/27 تصمیمــات ذیــل اتخــاذ 
شــد : - جواد مال احمدى دهقــى به کدملى 
1092075976 بسمت رئیس هیئت مدیره 
و مدیرعامــل ، زهرا منصوریــان به کدملى 
1080150153 بسمت نایب رئیس هیئت 
مدیره ، میترا مال احمدى دهقــى به کدملى 
1092335838 بسمت عضو هیئت مدیره 
براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. - حمید 
کالنترى دهقى به کدملى 1092059016 و 
فریبا فروتن زاده به کدملى 1140140175 
بترتیب بســمت بازرس اصلى و على البدل 
شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند. - 
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت 
از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود 
اســالمى و اوراق عــادى و ادارى با امضاء 
مدیرعامل منفــرداً و با مهر شــرکت معتبر 
اســت. - روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان 
جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى

 نجف آباد (585659)

میوه ها، اگرچه منابع بسیار خوبى از آنتى اکسیدان ها 
و ویتامین هاى ضرورى هستند، به گفته کارشناسان 
تغذیه، زیاده روى در مصرف همین خوراکى هاى سالم 
چندان بى خطر نیست. در اینجا چهار نشانه اى که به 
شما هشدار مى دهد روزانه بیش از اندازه نیازتان میوه 

دریافت مى کنید، معرفى شده است:

احساس نفخ مداوم
میوه یکى از مقصــران اصلى ابتال به نفخ اســت. 
میوه ها غنى از یک نوع قند به نام فروکتوز هســتند 
که متأســفانه بســیارى از ما قادر به جذب و هضم 
مؤثر مقادیر زیادى از آن نیســتیم. محققان بر این 
باورند کــه 40 درصد از مردم از یــک بیمارى به نام 
ســوء جذب فروکتوز در روده کوچک رنج مى برند. 
عدم جذب فروکتوز با عالئمى مانند ایجاد گاز و نفخ 
در دستگاه گوارش همراه اســت. دریافت فروکتوز 
بیش از حد با واکنش هاى التهابى در بدن نیز همراه

 است.

وخیم شــدن عالئم ســندرم روده 
تحریک پذیر

ســوء جذب فروکتوز موجود در میوه منجر به نفخ، 
گرفتگى عضالت شکم، درد و اسهال و حتى گاهى 
سردرد نیز مى شود. عالوه بر این، بسیارى از میوه ها 
مانند سیب سرشار از پکتین هستند؛ یک نوع فیبر که 
مبتالیان به سندرم روده تحریک پذیر، براى شکستن 

کامل آن مشکل دارند.

افزایش وزن
حتى اگر مواد غذایى حاوى قند و کربوهیدرات هاى 
تصفیه شده، غذاهاى فرآورى شده و محصوالت چرب 
حیوانى را نیز کنار بگذارید، مصرف بیش از حد میوه 
باز هم مى تواند براى کسانى که آرزوى الغرى دارند، 
مشکل آفرین باشد. براى حفظ وزن بدن در محدوده 

طبیعى باید اعتدال در مصرف میوه ها هم رعایت شود.

احساس ضعف و گرسنگى
فروکتوز نه  تنها جلوى گرســنگى را نمى  گیرد بلکه 
برعکس میل بــه مصرف مواد غذایــى پرکالرى را 
افزایش مى  دهــد. محققان دانشــگاه کالیفرنیاى 
جنوبى پس از زیر نظر گرفتن 24 داوطلب که گروهى 
نوشیدنى  هاى حاوى گلوکز و برخى نوشیدنى  هاى 
حاوى فروکتوز مصرف مى  کردند اعالم کردند، وقتى 
داوطلب نوشیدنى حاوى فروکتوز مى  خورد احساس 
گرسنگى بیشترى دارد و میل به مصرف مواد غذایى 
پرکالرى مثل موز و بیســکوییت بیشــتر مى  شود. 
متخصصان مى  گویند، گرچه فروکتوز قند میوه  است 
اما به هرحال قند ساده تلقى مى  شود و عامل ذخیره 
چربى در بدن است. گرچه این قند سبب مقاومت به 
انسولین نمى  شــود اما براى حفظ تناسب اندام باید 

مراقب مصرف متعادل آن در طول روز باشید. 

اگرچه کولرها یک راه حل خوب براى فرار از گرماى طاقت 
فرساى تابستان هستند ولى بنا بر آخرین یافته هاى به دست 
آمده، بهترین گزینه براى ســالمندان دورى کردن از این 
وسیله است. در واقع، نشســتن مقابل کولر در هواى بسیار 
گرم هیچ کمکى به خنک شدن سالمندان نمى کند و حتى 
در مواردى موجب افت سیستم ایمنى بدن و افزایش دماى 

بدن آنها مى شود.
بر اساس آخرین تحقیقات انجام شــده روى افراد باالى 

60 ســال، اســتفاده از کولر در هواى گرم نقش 
خاصى در کاهش دماى درونى بــدن آنها ایفا 
نمى کند. نکته جالب توجه این اســت که در 

این گروه سنى هر ده دقیقه نشستن مقابل 

کولر موجب افزایش دماى درونى بدن آنها مى شــود. به 
همین دلیل  حتى اگر این افراد هشــت ســاعت در طول 
روز را در معــرض باد کولر باشــند باز هم احســاس گرما 

مى کنند.
بنابراین، اگر در گروه افراد میانســاالن قرار مى گیرید یا با 
فرد میانســالى زندگى مى کنید که على رغم روشن بودن 
کولر همیشه از گرماى هوا شاکى است بهتر است پیش از 
هر کارى کولر را خاموش کنید. بهترین گزینه براى کاهش 
دماى درونى میانســاالن تجهیز محل سکونت آنها 
به یک سیســتم تهویه هواى خوب است. راهى 
مطمئن و بدون دردسر که به خنک شدن آنها هم 

کمک مى کند.

غالت و به خصوص نان یکى از عمده تریــن بخش هاى رژیم 
غذایى روزانه هر فرد را تشــکیل مى دهند. هر فرد سالم به طور 
متوسط 50 درصد از انرژى روزانه خود را از غالت تأمین مى کند.

در ســال هاى اخیر نیز به دلیل باال رفتن قیمت میوه و ســبزى، 
مردم بیشتر به مصرف مواد کربوهیدراتى مانند نان براى رفع نیاز 
به انرژى خود روى آورده اند؛ اســتفاده بیش از اندازه مورد نیاز از 
غالت به ویژه غالت بدون ســبوس باعث افزایش خطر ابتال به 
بیمارى هایى نظیر دیابت، کبد چرب، چاقى و فشار خون مى شود.
سبوس، پوسته  گندم اســت که بخش عمده  آن را فیبر تشکیل 
مى دهد اما مقدارى پروتئین، امــالح و ویتامین نیز در آن وجود 
دارد؛ فیبر بخش غیرقابل هضم ســبوس اســت و از راه مدفوع 
دفع مى شــود و همراه خود، مواد زائد را نیز دفــع مى کند و یا با 
جذب آب باعث افزایش حجم مدفوع مى شود و به پیشگیرى از 
یبوست کمک مى کند همچنین عملکرد دستگاه گوارش را بهبود 
مى بخشد و باعث کاهش خطر بروز بیمارى هایى نظیر مشکالت 
معده، سندرم روده تحریک پذیر، کرون (التهاب روده) و کولیت 

اولسراتیو و... مى شود.
نان کامل ســالم نانى است که از آرد ســبوس دار فاقد هرگونه 
افزودنى (از جمله اسید فئولیک) تهیه شــده باشد؛ امروزه تمام 
متخصصین تغذیــه در جهان، مردم را به اســتفاده از نان کامل 
تشــویق مى کنند اما در ســال هاى اخیر به دالیل مختلفى در 
کشورمان، ســبوس گیرى از آرد نانوایى ها افزایش یافته یعنى 

میزان ســبوس موجود در آرد نان ها کاهش یافته و کارخانجات 
به بهانه  اینکه نان سفید با ذائقه و سلیقه  مردم سازگارتر است(!) 
به فروش آرد سفید و افزایش سبوس گیرى از آرد نانوایى ها روى 

آورده اند.
کارخانه هاى تولید آرد در سطح کشــورمان به بهانه اینکه مردم 
نان سفید را بیشــتر از نان سبوس دار مى پســندند، سبوس را از 
گندم و آرد جدا مى کنند اما این سبوس دور ریخته نمى شود بلکه 
کارخانجات سبوس هاى گرفته شده را به واحدهاى تولیدى دام 
و طیور مى فروشند! یعنى در حال حاضر سبوس که بخش اصلى 
و مغذى گندم و آرد کامل است به جاى اینکه به مصرف انسانى 

برسد، خوراك گاو و گوسفندان مى شود!
خواص تکنولوژیکى (کاربردى) آرد ســفید باعث شده تا نانواها 
تمایل بیشترى به خرید آرد بدون سبوس داشته باشند؛ آرد سفید 
پخت راحت تر، خمیر شدن آسان تر و عمومًا ماندگارى بیشترى 
دارد و به طور کلى، ورز دادن خمیر حاصل از آرد سبوس دار مهارت 
بیشترى مى طلبد بنابراین بسیارى از نانوایان براى صرفه جویى 
در وقت و پخت راحت تر نــان، تمایل به خریدن آرد ســفید از 

کارخانجات دارند!
بسیارى از کارخانجات و نانوایى ها به بهانه اینکه مردم نان سفید 
را بیشتر از نان سبوس دار دوســت دارند، آرد سفید را براى پخت 
نان انتخاب مى کنند اما این بهانه و توجیه در حالى اســت که در 
حال حاضر بسیارى از مردم کشــورمان در مراجعات روزانه خود 

به نانوایى ها از شــاطر مى خواهند که به روى نان سفارشى آنها، 
مقدارى سبوس هم بپاشــد غافل از اینکه این سبک استفاده از 

سبوس مى تواند براى سالمتى مضر هم باشد! 
اضافه کردن سبوس به صورت جداگانه به خمیر نان باعث مى شود 
طى فرایند پخت نان که حرارت باالســت، سبوس اضافه شده، 
بسوزد! سوختن این سبوس باعث تولید ماده اى به نام آکریالمید  
مى شود که سرطانزاست (آکریالمید از جمله علت هاى سرطانزا 
بودن موادى مانند چیپس و سیب زمینى هاى سرخ کرده است)؛ 
اگر سبوس گندم تصفیه شــده و همراه با گندم، خرد و آسیاب و 
با آرد مخلوط شود طى فرآیند پخت تولید آکریالمید نمى کند و 
اتفاقاً مزایاى بسیارى نیز براى سالمتى و درمان بیمارى ها خواهد 
داشت؛ بنابراین بهترین نان سبوس دار نانى است که در آن سبوس 
گندم با آرد آسیاب و مخلوط شده باشد نه اینکه جداگانه روى خمیر 

نان پاشیده شود.
نان هاى پخته شده از آرد ســفید، فیبر کمتر، بافت بهتر و رنگ 
روشن ترى دارند و ممکن است طعم دلپذیرترى نسبت به نان هاى 
حاوى سبوس داشته باشــند اما باید به این نکته توجه کرد که با 
شیوع چاقى و بیمارى هایى نظیر دیابت، فشار خون، کبد چرب و 
بسیارى دیگر از بیمارى هاى مزمن در جامعه به دلیل سبک زندگى 
ماشــینى، مردم اگر از خواص مفید نان سبوس دار در درمان این 
بیمارى ها مطلع شوند قطعًا حساسیت بیشترى در انتخاب نان ها 
به خرج مى دهند و سراغ نان هاى ســبوس دار مى روند که براى 

سالمتى شان بسیار مفیدتر است.
جالب اینکه در حال حاضر در بسیارى از مراکز درمانى طب سنتى 
کشورمان، اساتید طب سنتى، بیماران را از مصرف نان توزیعى در 
نانوایى هاى سطح شهر (نان هاى سبوس گیرى شده حاوى اسید 

فولیک) پرهیز جدى مى دهند و این دسته از  بیماران 
سبوس دار که ملزم به مصــرف نان هاى 

سالم شــده اند، پس از 
یک بازه زمانى حدود 
یک ماهه بــا مصرف 
نان کامل سالم، بخش 

عمده اى از بیمارى هاى 
مختلــف آنهــا از جمله 
بیمارى هاى گوارشــى، 
کبدى و... بهبود مى یابد.
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جالب اینکه در حال حاضر در بسیارى از مراکز درمانى طب سنتى 
کشورمان، اساتید طب سنتى، بیماران را از مصرف نان توزیعى در 
نانوایى هاى سطح شهر (نان هاى سبوس گیرى شده حاوى اسید 

بیماران فولیک) پرهیز جدى مى دهند و این دسته از
نانهاى  سبوس دار که ملزم به مصــرف

سالم شــده اند، پس از 
بازه زمانى حدود  یک
یک ماهه بــا مصرف

نان کامل سالم، بخش 
عمده اى از بیمارى هاى 
مختلــف آنهــا از جمله
بیمارى هاى گوارشــى،
کبدى و... بهبود مى یابد.

نان سفید چطور باعث بروز انواع بیمارى ها در ایران شده است؟

بر اساس آخرین تحقیقات انجام شــده روى افراد باالى 
60 ســال، اســتفاده از کولر در هواى گرم نقش 

خاصى در کاهش دماى درونى بــدن آنها ایفا 
نمى کند. نکته جالب توجه این اســت که در 

این گروه سنى هر ده دقیقه نشستن مقابل 

هر کارى کولر را خاموش کنید. بهترین گزینه براى کاهش
دماى درونى میانســاالن تجهیز محل سکونت آنها
به یک سیســتم تهویه هواى خوب است. راهى
مطمئن و بدون دردسر که به خنک شدن آنها هم

کمک مى کند.

نتایج یک بررسى جدید نشــان مى دهد نوجوانان آمریکایى که به مصرف فست فود گرایش دارند، در 
معرض ابتال به افسردگى هستند.

بررسى دانشمندان دانشگاه گالسگو حدود چهار ماه پیش به خوبى نشان داد، مواد غذایى چرب مى توانند 
وارد مغز شوند و مسیرهاى خاص سیگنالى را در هیپوتاالموس مختل کنند و متعاقباً منجر به ایجاد عالئم 
افسردگى شوند. حاال این مطالعه جدید حاکى از آن اســت که رژیم غذایى سرشار از فست  فود و میان 

وعده هاى ناسالم مى تواند خطر افسردگى در نوجوانان را افزایش دهد.
این تیم از دانشــگاه آالباما در بیرمنگام تأکید مى کند: رژیم غذایى بهتر بــه بچه ها براى درمان عالئم 

افسردگى کمک مى کند.

مصرف فست فود منجر به افسردگى مى شود

اگر زیاد میوه مى خورید منتظر عوارضش باشید 

شــما هم از افرادى هستید 
که هنگام ســرگرم کردن 
کودکان کم سن و سال، آنها 
را اصطالحًا به هوا مى اندازید و از خنده 
و شــادى آنها لذت مى برید؟ محققان تأکید 
دارند که این اقدام و یا تکان دادن شدید کودك به هر 
دلیل، سالمتى و حتى زندگى آنها را به خطر مى اندازد.

آمریکایى در یک مطالعه گســترده جدیــد، نظر صدها محققان 
در  را  خصوص سندرم تکان کودك براساس موارد درمانى جویا پزشــک 

شدند؛ نتیجه این بود که چنین رفتارى آســیب هاى جدى به کودك وارد مى کند. 
آسیب هاى یاد شده مى تواند کشنده و شــامل هماتوم ساب دورال (تجمع خون در 
مغز)، خونریزى جدى شبکیه، کما و یا حتى مرگ شود.  در این بررسى بیش از 80 درصد از پزشکان تأیید کردند که تکان 
دادن کودك زیر سه  ســال به احتمال زیاد خونریزى مغزى را در پى دارد. 90 درصد از کارشناسان پاسخ دادند که تکان 
دادن کودکان به احتمال زیاد یا بسیار زیاد به خونریزى شــدید شبکیه دچار مى شود و 78 درصد پزشکان نیز از احتمال 

مرگ و کما سخن گفتند. 

با استناد به گزارش علمى انجمن اروپایى کاردیولوژى 
اروپا، مصرف منظم آجیل شیرین خطر مرگ بر اثر 
بیمارى هاى قلب و عروق را کاهش مى دهد. طبق 
پژوهش هاى محققان ایرانى مصرف آجیل شیرین 
دو بار در هفته تــا 17 درصد احتمــال مرگ بر اثر 

بیمارى هاى قلب و عروق را کاهش مى دهد.
متخصصان 12 ســال بر تغذیه 5500 نفر در سن 
باالى 35 ســال نظارت کرده و هر دوسال یکبار در 
باره تغذیه آنها از افراد تحت نظر و اعضاى خانواده 
آنها سئوال کردند. با وجود ســن و جنس و فعالیت 
متفاوت فیزیکى آنها، محققان متوجه ارتباط وضعیت 
جسمانى آنها با مصرف فندق، گردو و بادام در تغذیه 
روزانه آن ها شدند. دکتر محمدى فرد یکى از شرکت 
کنندگان این تحقیق متذکر شــد که آجیل خام و 
شیرین و نه شور بهترین تأثیر را بر سالمتى مى گذارد.شیرین و نه شور بهترین تأثیر را بر سالمتى مى گذارد.

آجیل شیرین بخورید

شــ
که

کودک
ه را اصطالحًا به
و شــادى آنها لذت
دارند که این اقدام و یا تکان
دلیل، سالمتى و حتى زندگى

آمریکایى در یک مطالعه گســتمحققان 
در  را  خصوص سندرم تکان کودك براسپزشــک 

شدند؛ نتیجه این بود که چنین رفتارى آســیب هاى جدى

خطر سندرم 
تکان کودك 
را بشناسید

افرادى که نباید مقابل باد کولر بنشینند 

دانشمندان آلمانى به یکى از بزرگ ترین معماهاى 
موجــود مبنى بــر دلیل چروك خوردن پوســت 
انگشــتان در حمام پاسخ دادند. دســتاورد جدید 
مى تواند به درمان هاى نویــن براى بیمارى هاى 
پوستى و ساخت پوســت مصنوعى کارآمد منجر 

شود.
پروفسور «روالند روث» از دانشــگاه توبینگن و 
دکتر «ماى فانوى ایوانز» از دانشگاه ارالنگن دلیل 

این ویژگى قابل توجه پوست را توضیح داده اند.
 به گفته آنها، در حمام، الیه بیرونى تر پوست آب 
را جذب کرده و متورم مى شود و خط  الرأ س هایى 
را تشــکیل مى دهد، اما به هنگام خشک شدن به 

سرعت به وضعیت عادى خویش بازمى گردد.
ورم و جذب آب در الیه پوست بیرونى تر رخ مى دهد 
و این الیه از سلول هاى مرده  تشکیل شده است. 
این سلول ها با شبکه اى از رشته هاى ساخته شده از 

پروتئین کراتین پر شده است.
این رشــته هاى کراتین به یکدیگر مى پیوندند تا 
شبکه اى را تشــکیل دهند که مى تواند به هنگام 
منبسط شــدن رشــته ها، حجمش را تا پنج برابر 

افزایش دهد.
مطالعه جدیــد مى تواند بــه درمان تعــدادى از 
اختالالت پوســتى و خلق موادى کمک کند که 

داراى ویژگى هاى قابل توجه پوست باشند.

حقایقى درباره چروك پوست انگشت در حمام
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فردا به امروز نزدیک اســت و امروز با آنچه در آن است مى گذرد 
و فردا مى آید و بدان مى رســد، گویى هر یک از شــما در دل زمین به 
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بعد از افتتــاح 88 طرح تعــاون در گرایش هاى 
20گانه با ســرمایه گذارى 255 میلیارد تومان و 
اشتغالزایى 2833 نفر در 14 شهرستان به صورت 
متمرکز همزمان با کشور در استان اصفهان، در 
چهاردهمین جشــنواره تعاونى هاى برتر، از 22 
تعاونى استان با اهداى لوح و تندیس، تجلیل شد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعى استان اصفهان 
در این مراســم که با حضور جمعى از مسئوالن، 
تعاونگران، تشکل هاى کارگرى و... در سالن شهید 
بهشتى اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعى استان 
اصفهان برگزار شــده بود با تبریک هفته تعاون 
گفت: براى برگزارى چهاردهمین جشنواره معرفى 
تعاونى هاى برتر از خرداد ماه ثبت نام از تعاونى ها 
صورت گرفت و اطالع رسانى مطلوبى انجام شد 
که در نهایت 860 تعاونى ثبت نام کردند و پس از 
بررسى هاى انجام شــده بر اساس شاخص ها از 
سوى داوران، 22 تعاونى که بیشترین امتیازات را 
در شاخص ها داشته اند به عنوان تعاونى هاى برتر 
استان در گرایش هاى مختلف معرفى شدند و از 

آنان تجلیل شد.
محسن نیرومند با بیان اینکه یکى از این تعاونى ها 
نیز تعاونى سبز مى باشد، افزود: معاون اول رئیس 
جمهور در کل کشور 643 طرح تعاونى به مناسبت 
هفته تعاون افتتاح کرد که در این میان سهم استان 
اصفهان 88 طرح بود کــه 14 درصد طرح هاى 
تعاونى در کشور را به خود اختصاص داده و از این 
نظر تعاونى هاى بهره بردارى شده در این ایام در 

استان اصفهان، رتبه اول را داراست.
وى در ادامــه افزود: 11 درصد ســرمایه گذارى 
طرح هاى تعاونى به بهره بردارى رسیده در استان 

از محل تسهیالت بانکى و بقیه آورده خود اعضاى 
تعاونى هاى استان بوده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعى استان اصفهان 
با اشاره به شــاخص هاى عمومى و اختصاصى 
تعاونى هاى برتر گفت: عدم زیان دهى و رشــد 
سودآور بودن، میزان اشــتغالزایى، تقدیرنامه ها، 
پایبندى به ارزش هاى تعــاون، ثبت اختراع و... 
از جمله شاخص هاى داوران براى تعیین شرکت 

تعاونى هاى برتر بوده است.
نیرومند افزود: وزیر تعــاون، کار و رفاه اجتماعى 
هم در مراسم افتتاح همزمان طرح هاى تعاونى 
کشور اعالم کرد با توجه به اینکه مردم دل خوشى 
از خصوصى سازى ندارند از کلمه مردمى سازى 
اقتصاد دولتى به جاى خصوصى سازى استفاده 
شود و در این میان چه بهتر از تعاونى ها که بتوانند 
فعالیت کنند. وى برگزارکنندگان این جشنواره 
در اســتان اصفهان را هم به گونه اى تعاونگران 
دانست و گفت: همه دست در دست هم و با همدلى 
این مراســم را برگزار کردند که از اعضاى ستاد 

تعاونگران بودند که باید از آنها تشکر کنم.
■■■

عضو هیئت مدیره بانک توسعه تعاون کشور به 
عنوان مهمان ویژه این جشنواره نیز با قدردانى 
از تالش هاى مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعى 
اســتان اصفهان و همه همکارانشان و تبریک 
روز تعاون گفــت: تعاون امــروز فراتر از تعریف 
اقتصاد تعاونى مورد توجه اســت که همیارى و 
تالش جمعى براى بهره گیــرى عمومى و رفاه 

جامعه است.
امیرهوشنگ عصارزاده با بیان اینکه امروز تعاون 
در جهان مورد اقبال است و اقتصاد تعاون در کنار 

آن است، گفت: در قانون اساسى کشورمان، تعاون 
به عنوان بخش مهم اقتصاد مدنظــر بوده و در 
طول سالیان بعد از انقالب اســالمى نیز در این 
راستا تالش شده که نقطه عطف آن سیاست هاى 
اصل 44 بود که از سوى رهبر معظم انقالب ابالغ 
و توجه زیادى به بخش تعاونى به عنوان یکى از 
سه رکن اقتصاد کشور شــد که تحقق سهم 25 
درصدى تعاونى در اقتصاد کشــور از سندهاى 
باالدستى است و در حقیقت بانک توسعه تعاون 

براى کمک به تعاونى ها بود.
وى ادامه داد: علیرغم همه کاســتى ها، تاکنون 
در زمینه تعاونى ها فعالیت هاى خوبى انجام شده 
ولى اینکه در مسیر توسعه تعاونى ها چه اتفاقاتى 
بیافتد، دولت، سیاستگذاران و وزارت تعاون باید 

تصمیم گیرى کنند.

عضو هیئت مدیره بانک توســعه تعاون کشور 
گفت: بانک توسعه تعاون ده سال پیش با سرمایه 
اولیه 500 میلیون تومان شکل گرفت و پیش بینى 
شده بود سالیانه به این سرمایه اولیه اضافه شود 
به گونه اى که تا پایــان برنامه پنجم به پنج برابر 
برسد که اینگونه نشد. این در حالى است که امروز 
بعد از ده سال، با همان سرمایه اولیه، ما 35 هزار 
میلیارد تومان تســهیالت پرداخــت کردیم که 
70 درصد منابع و تسهیالت ما، به بخش تعاون 
تعلق گرفت. البته انتظارات از بانک توسعه تعاون 
بجاست اما ما نیز انتظار داریم تعاونى ها خود نیز 

یاریگر هم باشند.
عصارزاده با بیان اینکه تصور تعاونى ها نباید این 
باشد که براى توســعه تعاون، دولت باید براى 
آنان خط ویژه باز کند، گفت: بخشى از مشکالت 

تعاونى ها باید از درون برطرف شــود و تعاونى ها 
مى توانند با آموزش، راهبرد دقیق و... موفق باشند 
که الگوهایى هم در بیــن تعاونى ها وجود دارد و 
این به توان مدیریت و شــکل واقعى تعاونى باز 
مى گردد. وى ادامه داد: هیچ کشورى با شاه کلید 
تعاون نتوانست همه مشکالت اقتصادى را حل 
کند و در کشورمان با در کنار بودن فعاالن تعاونى 
در بخش هاى حمل و نقل، مسکن و... تعاونى ها 
موفق بوده اند و الگوى تعاونى را باید در کسب و 
کارهایى مانند کشاورزى جستجو کرد که موفق 

هم بوده اند.
عضو هیئت مدیره بانک توســعه تعاون کشور 
مى گوید: در عین مطالبه گــرى از حمایت هاى 
دولتى، باید سهم تعاونى ها در واگذارى ها دنبال 
شود و توجه داشته باشید که فرهنگ و باور تعاون 

پیش نیاز توسعه تعاون است و گسترش فرهنگ 
کار جمعى باید ترویج یابد.

وى خاطرنشــان کرد: نباید بــا ثروت اندوزى و 
سودجویى اقناع شد و نفع در رشد اجتماعى است 
و در این صورت تعاونى ها تأثیرگذار خواهند بود 
که این مهم تالش بیش از پیــش تعاونگران را 

طلب مى کند.
■■■

رئیس اتاق تعاون استان اصفهان هم با اشاره به 
اینکه در قانون اساســى آمده که باید 25 درصد 
اقتصاد کشور از ســوى بخش تعاون انجام شود 
که سهم بسیار باالیى است، گفت: اما در 40 سال 
گذشته، ما هر سال شاهد عدم تحقق این سهم و 
حتى کاهش آن در اقتصاد بوده ایم و باید از کسانى 
که تعاونى ها را در این شرایط بسیار سخت سر پا 

نگه داشته اند قدردانى کنیم.
محمد میرهادیان با گالیه از بانک توسعه تعاون 
گفت: ما بانک توسعه تعاون را از خودمان مى دانیم 
و باید ســهل تر از دیگر بانک ها به ما تسهیالت 
پرداخت کند که تاکنون اینگونه نبوده است چرا که 
معتقدیم از این راه باید به تعاونى ها کمک بیشترى 
شود. وى مى گوید: مقررات زاید بانک مرکزى، 
قوانین بیمه تأمین اجتماعى و... از مشــکالت 
تعاونى ها بوده اســت.  رئیس اتاق تعاون استان 
اصفهان از ساخت 4000 واحد مسکونى اجتماعى 
در کشور خبر داد ولى گفت: در ساخت این واحدها 
هیچ نقشى به عهده تعاونى گذاشته نشده، در حالى 
که توقع است دولت به نقش تعاونى ها در این راستا 

که مى توانند بازوى دولت باشند توجه ویژه کند.
■■■

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندارى اصفهان 

هم گفت: هفته تعاون فرصت بسیار خوبى براى 
برجسته سازى و نقش تعاون در کشور بوده، که 
در این میان جایگاه تعاون مشخص است و پایه 

اقتصاد کشور به شمار مى رود.
ایوب درویشى افزود: در طول این سال ها علیرغم 
باور تعاونى ها، اما آنها نتوانســتند رشد کنند و در 
اقتصاد کشــور نقش داشته باشــند در حالى که 
تعاونى ها با انعطاف و تعداد اعضا، عالوه بر تولید 
ثروت و هم افزایى و با سرمایه هاى خرد و ایجاد 
اعتماد در جامعه که منجر به توانمندسازى اعضاى 
تعاونى شــده و با تمرین دموکراسى مى توانند 
موفقیت هاى بیشترى را رقم زنند ولى متأسفانه 
آســیب هایى هم در فرهنگ کار همچون عدم 
انجام کار گروهى وجود دارد که باید برطرف شود 

و به توانمندسازى نیروها کمک کرد.
وى با بیان اینکه تعاونى ها، خصلت مردمى بودن 
دارند، گفت: به شرکت هاى تعاونى توصیه مى شود 
از ایده خالقانه نیروهاى جوان در شــرکت هاى 
دانش بنیان استفاده کرده و از استارتاپ ها در این 

راستا با ایجاد تفاهم، بهره گیرى کنند.
معاون توسعه مدیریت و منابع استاندارى اصفهان 
پایه مهم کار اقتصادى را تأمین مالى دانســت 
و گفت: ما در ستاد تســهیل استاندارى، آمادگى 
داریم مشــکالت تعاونى ها را بررسى و ارزیابى 

کرده و براى رفع آن چاره اندیشى کنیم.
درویشى گفت: با توجه به محدودیت منابع دولت، 
باید از همه ظرفیت هاى داخلى اســتفاده شود و 
تعاونى هایى که توان دارنــد مى توانند در اجراى 
طرح هاى نیمه تمام،یاریگر باشــند و امید است 
اقتصاد کشور روزبه روز تعاونى ها را باور کند و نقش 

تعاونى ها در اجراى پروژه ها و... پررنگ تر شود. 

تعاونى هاى برتر استان اصفهان معرفى شدند
ساسان اکبرزاده

شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان در بیست و دومین جشــنواره شهید رجایى 
براى پنجمین سال متوالى موفق به کسب رتبه برتر در شاخص هاى عمومى در بین  

دستگاه هاى اجرایى استان شد.
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان درباره دلیل کسب موفقیت هاى پیاپى 
در جشنواره شهید رجایى گفت: کسب رتبه برتر شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
در شاخص هاى عمومى براى پنجمین سال متوالى ناشى از برخوردارى نیروى انسانى 

متعهد و متخصص است.
مهندس هاشم امینى با بیان اینکه شرکت آبفا استان اصفهان در حالى در شاخص هاى 
عمومى و از نگاه مردم در نحوه ارائه خدمات مورد قبول واقع شد که در شرایط محدودیت 
منابع مالى و آبى قرار داشتیم، خاطر نشان کرد: در سال 97 شرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان به دلیل وقوع بیش از یک دهه خشکسالى هاى پیاپى با محدودیت شدید منابع 
آبى مواجه بود اما با وجود این، با استفاده از توان تخصصى منابع انسانى و تکنولوژى روز 
دنیا تأمین پایدار آب شرب مردم در سطح استان انجام شد. وى توسعه خدمات شرکت 
آب و فاضالب با توجه به تنگناهاى مالى را یکى دیگر از عوامل کسب موفقیت در بیست 
و دومین جشنواره شهید رجایى برشــمرد و عنوان کرد: شرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان با توجه به شرایط سخت تحریم ها همچنان توسعه خدمات در سطح استان را در 
دستور کار قرار داده است، به طورى که در حال حاضر 100 درصد جمعیت شهرى استان 

از آب شرب سالم و بهداشتى برخوردار هستند.  مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان ادامه داد: هم اکنون بیش از 70 درصد جمعیت استان تحت پوشش خدمات 

شبکه فاضالب قرار دارند که در این زمینه آبفا استان در کشور پیشتاز است.
مهندس امینى با اشاره به انتخاب دو نفر از مدیران شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
به عنوان برگزیده خدمت در بیســت و دومین جشنواره شــهید رجایى گفت: آقایان 
احمدرضا صهبائى رئیس گروه مطالعات طرح هاى فاضالب و جواد کاظمى مدیر آبفا 
فوالدشهر به عنوان برگزیدگان خدمت با توجه به عملکرد مطلوبى که در حوزه کارى 

خود داشتند انتخاب شدند.
مهندس هاشــم امینى به انتخاب دو نفر از مدیران آبفا به عنــوان مدیران منتخب
 شهرستان ها اشاره کرد و گفت: آقایان بستاکى مدیر آبفا مبارکه و دهقادنى مدیرآبفا 
گلپایگان به عنوان مدیران منتخب شهرستان ها در بیست و دومین جشنواره شهید 
رجایى انتخاب شدند که انتظار مى رود این مدیران بى وقفه و با قوت  در سنگر خدمت 

رسانى به مردم بیش از پیش کوشا باشند.  
 الزم به یاد آورى است، شاخص هاى عمومى ارزیابى عملکرد جشنواره شهید رجایى در 
سال 97 شامل هفت محور، اصالح ساختار سازمانى، توسعه دولت الکترونیک، مدیریت 
سرمایه انسانى، شفافیت و مدیریت مالى، بهبود فضاى کسب و کار، ارتقاى سالمت 

ادارى، مسئولیت پذیرى و پاسخگویى و استقرار نظام مدیریت عملکرد بوده است.

براى پنجمین سال متوالى صورت گرفت

کسب رتبه برتر شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
در بیست و دومین جشنواره شهید رجایى

شرکت عمران شهر جدید مجلسى در نظر دارد مناقصه عمومى با مشخصات ذیل واقع در شهر جدید مجلسى را از طریق سامانه 
تدارکات الکترونیکى دولت به نشانى www.setadiran.ir برگزار نماید:

- تاریخ انتشار اسناد در سایت مذکور: 98/06/12
- شرایط زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت: حداکثر تا ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 98/06/20

- مهلت زمانى ارائه پیشنهادات: حداکثر تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 98/06/30
- زمان بازگشائى پاکات: ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 98/06/31

- نشانى کارفرما: اصفهان- کیلومتر 20 جاده مبارکه بروجن- شهر جدید مجلسى- بلوار ارم شرکت عمران مجلسى
کدپستى: 45775- 86316 دورنگار: 52472214- 031   تلفن: 03152472733  

www.majlessi-ntoir.gov.ir سایت اینترنتى

آگهى تجدید فراخوان عمومى مناقصه

شرکت عمران شهر جدید مجلسى
م الف: 588416

نوبت اول

متراژ زیربنا عنوان پروژهشماره فراخوان ستاد
مبلغ ضمانتنامه شرکت برآورد اولیه(مترمربع)

در مناقصه (ریال)
مدت زمان 
قرارداد

2098001397000017
تعمیر، مرمت و توسعه مدرسه 
ارمغان شهر جدید مجلسى به 
صورت 50 ٪ تهاتر با زمین یا 

واحد ساخته شد
-- 

3/267/000/000 ریال
بر اساس فهارس بهاى 

98
9 ماه165/000/000


