
www.nesfejahan.net  روزنامه مستقل استان اصفهان

سه شنبه 4 دى ماه 1397 / 25  دسامبر  2018 /  17  ربیع الثانى  1440
سال پانزدهم /شماره 3397 / 8  صفحه / 2000 تومان

     

سرطان را با این دمنوش متوقف کنیدتحول در صنعت چرم اصفهان  با حکاکى فوالدین روى چرم این روزهاى پیمان قاسم خانىخأل آیت ا... شاهرودى در جلسات مجمع حس مى شد نمازى ول کن ماجرا نیست سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

جلوگیرى از 
آلزایمر با مصرف 

کشمش

نمایندگان اصفهان با روحانى دیدار مى کنند
3
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آذرى: خلعتبرى را 
دوستش داریم

پسر کارگردان معروف
 سیمرغى مى شود؟

مشموالن در
 30 کیلومترى شهرشان 

خدمت مى کنند
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توزیع مرغ 
زیر قیمت بازار 
در اصفهان

وجود امالحى مانند فیبر، کلسیم و آهن در 
کشمش موجب درمان بسیارى از بیمارى ها از 
جمله سنگ کلیه و جلوگیرى از ابتالى افراد به 

آلزایمر مى شود.
کشمش یکى از خشکبارهایى است که...

توزیع مرغ گرم زیر قیمت بازار در اصفهان آغاز 
شد.

مدیرکل شــرکت پشــتیبانى امور دام اســتان 
اصفهان گفت: در جهت سیاست هاى تنظیم بازار 
و ارائه خدمات مطلوب به شهروندان اصفهانى، 
توزیع مرغ گرم بــه قیمت کیلویــى 10هزار و 
950تومان در فروشــگاه زنجیــره اى14 گانه 
شهردارى، فروشگاه هاى رفاه و شرکت تعاونى 

کارکنان دولت آغاز شد.
على اکبر نجفى با اشاره ...
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77 تیم واکنش سریع هالل احمر اصفهان آماده عملیات اند تیم واکنش سریع هالل احمر اصفهان آماده عملیات اند
در  قالب طرح زمستانه براى مقابله با بروز حوادث؛ در  قالب طرح زمستانه براى مقابله با بروز حوادث؛ 
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امروز  در صورت حضور رئیس جمهور در مجلس به منظور تقدیم الیحه بودجه؛

بازیگر نقش «دانیال»
 در سریال «ممنوعه» 

کیست؟!

کمى تا قسمتى خطرناکند 
اژدرهاى طالیى را دستکم نگیرید بهتر است!

 سایت فاکس اسپورت آسیا گزارشى در مورد روند رو به رشد تیم ملى 
ویتنام منتشر کرد که این موضوع نشان مى دهد آنها هم مى توانند در 
مرحله مقدماتى جام ملت هاى آسیا براى تیم ملى ایران کمى 
تا قسمتى باعث دردسر باشند و به هیچ وجه نباید آنها را دستکم 
گرفت.  12 ماه پیش، تیمى با انتظارات پایین و با یک مربى که تنها 

دو ماه قبل کارش را ...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

به منظور ایجاد ثبات قیمت انجام شد

نقش 
«گردشگرى کثیف» 
در مهاجرت ایرانیان 

به گرجستان

دیون تونل گالب تا پایان سال پرداخت مى شود
نماینده کاشان و آران و بیدگل در خانه ملت خبر داد:

3

سالپانزدهم /شماره

5
4

تکیست؟! کیست؟!ی

آگهى مزایده عمومى (نوبت اول)
واگذارى جهت بهره بردارى از باشگاه بدنسازى مؤسسه ایثار اصفهان

1) نام و نشانى مزایده گذار:
مؤسسه فرهنگى ورزشى و توانبخشى ایثار اصفهان به نشانى: اصفهان، خیابان 
بزرگمهر، انتهاى خ هشت بهشت شرقى، خ میثم، خ ارشاد، مقابل خانه معلم شماره 

4 مؤسسه فرهنگى ورزشى و توانبخشى ایثار اصفهان
2) موضوع مزایده: 

عبارت است از بهره بردارى از مجموعه سالن بدنسازى مؤسسه ایثار به نشانى 
فوق الذکر

3) نوع و مبلغ تضمین شرکت در مزایده: مبلغ تضمین براى شرکت در مزایده فوق 
مبلغ 35/000/000 ریال مى باشد و مبلغ فوق بایستى به صورت ضمانت نامه بانکى 
بدون قید و شرط و یا رسید واریز نقدى به حساب شماره 0203417531001 بانک 

دى بنام مؤسسه فرهنگى ورزشى و توانبخشى ایثار واریز گردد.
4) مهلت و محل دریافت اسناد مزایده:

از ساعت 8:00 روز شنبه مورخ 1397/10/08 لغایت ساعت 13:00 روز پنجشنبه 
مورخ 97/10/13، آدرس اصفهان، خیابان بزرگمهر، انتهاى خ هشت بهشت شرقى، 
خ میثم، خ ارشاد، مقابل خانه معلم شماره 4 مؤسسه فرهنگى ورزشى و توانبخشى 

ایثار، دفتر امور ادارى.
5) مهلت و محل تسلیم پیشنهادها:

تا ساعت 14:00 روز چهارشنبه مورخ 1397/10/19 آدرس فوق.
6) تاریخ و محل برگزارى جلسه گشایش پاکت هاى پیشنهاد:

ساعت 9:00 صبح روز پنج شنبه 1397/10/20 آدرس فوق، دفتر مدیریت مؤسسه.
تذکر: هزینه درج آگهى و حق الزحمه کارشناســى به عهــده برنده مزایده 

خواهد بود. 
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سالروز والدت پیامبر صلح و دوستى حض رت عیسى مسیح(ع) را تبریک مى گوییم



0202جهان نماجهان نما 3397سه شنبه  4 دى  ماه   1397 سال پانزدهم

جانشــین ســازمان نظام وظیفه نیروى انتظامى گفت: 
بر اساس تســهیالتى که براى مشــموالن سربازى در 
نظر گرفته شده اســت، تا جاى ممکن، سربازان در 30 
کیلومترى شهرســتان خود دوره ســربازى را ســپرى
مى کنند. سردار ابراهیم کریمى با تشریح شرایط بومى 
گزینى مشموالن نظام وظیفه، افزود: براى افراد متأهل 
تســهیالتى در نظر گرفته شده اســت و آنها بیشتر در  
نیروى انتظامى، سپاه و بخشى هم در ارتش سازماندهى 

مى شوند.
ســردار کریمى افزود: براى اینکه ســایر افــراد نیز از 
تسهیالتى برخوردار شــوند، مقرر شده اســت تا افراد 

حتى االمکان در 30 کیلومترى شهرستان یا استان خود 
سازماندهى شوند. وى تصریح کرد: البته این براى همه 
سربازان امکانپذیر نیست چرا که بخشى از مرزهاى کشور 
به این سربازان نیاز دارند و بر این اساس غیر از نیروهاى 
کادرى که در مرزها به کار گرفته شــده اند از نیروهاى 

سرباز در این بخش نیز استفاده مى شود. 
جانشــین ســازمان نظام وظیفه نیروى انتظامى تأکید 
کرد: از  سوى دیگر شرایطى فراهم شده است تا سربازان 
مناطق درگیر و عملیاتى از 21 ماه خدمت سربازى، کمتر 
خدمت کنند چــرا که خدمت ســربازى از 18 تا 21 ماه 

تعریف شده است.

عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام گفت: آیت ا... 
شاهرودى در دسته بندى هاى سیاسى هیچگاه وارد نشد.

به گزارش «خبرآنالین»،  آیت ا... هاشــمى شاهرودى 
آخرین مرتبه در 16 تیر 97 در جلســه مجمع تشخیص 
مصلحت نظام حضور یافت امــا از چندى پیش به دلیل 
تشــدید بیمارى خود در یکى از بیمارستان هاى تهران 

بسترى شده بود.
احمد توکلى درباره جایگاه آیت ا... هاشمى شاهرودى در 
نظام جمهورى اسالمى ایران گفت: آیت ا... سیدمحمود 
شــاهرودى یک فقیه با نگاه باز به مسائل بود، اهل فن 
سطح عملى فقاهت ایشان را برجسته توصیف مى کردند. 

آیت ا... شاهرودى در حوزه اقتصاد اسالمى کار کرده بود و 
با شهید صدر انس داشت.

این فعال سیاسى اصولگرا با بیان اینکه آیت ا... شاهرودى 
منشأ خدمات به جمهورى اسالمى بود، یادآور شد: در این 
مدت یکســال و خورده اى که در مجمع هستم، ایشان 
دفعات زیادى نتوانســت به جلســه بیاید اما در همان

 ماه هاى اول حضور، جلسات را طورى اداره مى کرد که 
اجازه اظهارنظر براى همه فراهم مى کرد. وى گفت: در 
زمانى که ایشان مریض بود، جلسات را آقایان موحدى 
کرمانى و رضایى اداره مــى کردند. ولى به هر حال خأل 

ایشان حس مى شد.

مشموالن در 30 کیلومترى 
شهرشان خدمت مى کنند

خأل آیت ا... شاهرودى در 
جلسات مجمع حس مى شد

از این مرحله عبور مى کنیم
 خبرگزارى حوزه| آیت ا... ســید محمدعلى 
موسوى جزایرى، نماینده ولى فقیه در خوزستان و امام 
جمعه اهواز، ضمن بیان خاطره اى از رهبر معظم انقالب، 
پیرامون مشکالت اقتصادى گفت: روزى خدمت رهبر 
معظم انقالب بودیم؛ در آن جلسه آقاى جنتى در رابطه 
با مســائل اقتصادى خیلى ابراز نگرانى کرد اما حضرت 
آقا تبسمى کردند و گفتند: «آقاى جنتى، نگران نباشید، 

ان شاءا... از این مرحله عبور خواهیم کرد».

مدیرکل دوتابعیتى گریخت!
 سینما پرس | مدیرکل سابق اداره فرهنگ 
و ارشاد اسالمى استان تهران که داراى دو تابعیت بود، 
از کشور گریخت! روزنامه «کیهان» اردیبهشت امسال 
در قالب خبرى از دو تابعیتى بودن «ب.م» خبر داده بود 
که با تکذیبیه ارشاد رو به رو شد. اما اخیراً این مدیر سابق 
که تیر ماه استعفا کرده بود به رغم ادعاى عدم دوتابعیتى 
بودن، حاال در کشــور کانادا اقامت کرده است. «ب.م» 

داراى ارتباط با برخى از افراد اصالح طلب بود!

تکذیب تعلیق کارمند گمرك 
  فارس| پس از ماجراى مشاجره نماینده سراوان 
با کارمند گمرك مطرح شد که کارمند گمرك تعلیق شده 
است. مشــاهدات میدانى حکایت از آن دارد که محمد 
بهنیا، مأمور وظیفه شناس گمرك در محل کار خود و در 
همان پست حاضر شده است. همچنین پیگیرى ها نشان 
مى دهد، در رابطه با جنجال نماینده مجلس در گمرك 

تاکنون هیچ فردى بازداشت نشده است.

روحانى به مجلس مى  رود
  تسنیم| عضو هیئت رئیسه مجلس شوراى 
اســالمى از حضور روحانى براى ارائه الیحه بودجه در 
جلسه امروز مجلس خبر داد. على اصغر یوسف نژاد گفت: 
طبق آیین نامه رئیس جمهــور فرصت دارد تا در صحن 
علنى پارلمان از الیحه پیشنهادى بودجه سال 98 دفاع 
کند. عضو هیئت رئیسه مجلس تصریح کرد: محمد باقر 
نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز رئیس جمهور 

را همراهى مى کند.

سرقت علمى نماینده مجلس؟!
در حالــى که چنــدى پیش   دیده بان ایران|
درگیرى لفظى نماینــده ســراوان در گمرك موجب 
واکنش هایــى از ســوى کاربران در فضــاى مجازى 
شــده بود، حاال یک اســتاد آلمانى گفته که ُدرازهى از 
او سرقت علمى کرده اســت. «ولفرام بوگارد»، استاد 
علوم کامپیوتر دانشــگاه فرایبــورگ آلمان در صفحه 
شــخصى اش در فضــاى مجــازى اعالم کــرده که 
محمدباســط ُدرازهى، نماینده مردم ســراوان و عضو 
فراکســیون امید(اصالح طلبان) مجلــس، مقاله او را 

سرقت کرده است.

«استنیس» مهم نیست
معاون هماهنگ کننده ارتش جمهورى    ایسنا|
اســالمى ایران گفت:  به هیچ وجه اجازه نمى دهیم ناو 
هواپیمابر «استنیس» به آب هاى سرزمینى ما نزدیک 
شود. امیر دریادار حبیب ا... سیارى در مورد واکنش ارتش 
به ورود ناو هواپیمابر آمریکایى به خلیج فارس اظهار کرد: 
پاسخ نیروهاى مسلح این است ما بیدى نیستیم که با این 
بادها بلرزیم. این ناو ده ماه در خلیج فارس نبوده و اکنون 
به این منطقه آمده است اما مشابه این ناو در منطقه بوده 

است. ورود ناو آمریکایى خیلى براى ما مهم نیست.

ممنوع الخروج نشده ام
نماینده مردم بندرعباس در مجلس   خانه ملت|
مى گوید که وزیر اقتصاد قول برکنارى رئیس ســازمان 
خصوصى سازى را داده اما پورى حسینى مى گوید تاکنون 
برکنار و ممنوع الخروج نشده است. در روزهاى اخیر اخبار 
غیررسمى مبنى بر اینکه میرعلى اشــرف عبدا...  پورى 
حسینى، رئ یس سازمان خصوصى سازى در حال برکنارى 

است و حتى ممنوع الخروج شده، نیز  شنیده مى شود.

خبرخوان
سئوال باور نکردنى

 مشرق نیوز| یک کاربــر فضاى مجازى 
طى توییتى از ســئواالت عجیــب برنامه «برنده 
باش» انتقاد کرد. او با اشاره به این سئوال مسابقه 
که «کدام رنگ از رنگ هاى زیر مورد عالقه سحر 
قریشى نیست» نوشته: «مسابقه اى که مجرى اش 
گلزار باشه، معلومه ســئوالش هم باید درباره رنگ 

مورد عالقه سحر قریشى باشه!»

خاطره جنجالى یک دزد
خاطره جالــب یــک دزد در برنامه    فردا|
«فرمول یــک» در فضاى مجازى ســر و صداى 
زیادى به پا کرد. در این ویدیو مهمان برنامه که یک 
دزد بوده تعریف مى کند یکى از شب ها که مى رفته 
سر کار (دزدى) وارد خانه اى شده و دیده غذا آماده 
است و خیلى هم گرسنه بوده، غذایش را مى خورد 
و پس از شســتن ظرف ها مــى رود و هیچ چیزى 
ســرقت نمى کند. على ضیاء از او مى پرسد: «چرا 
چیزى نبردى؟» مى گوید: «چون نون و نمکشون 
رو خوردم.» کاربرى نوشت: «عجب دزد بامرامى 
که حرمت نون و نمک حالیش مى شــده.» کاربر 
دیگرى نوشــت: «من اگه جاى صاحبخونه بودم 
مى بردمش پیش خودم کار کنه، چون مطمئن بودم 

که با مرامه.»

گوینده خبر، مشاور شد!
حانیــه  انتصــاب   روزنامه خراسان | 
ســامعى به عنوان مشــاور وزیر ارتباطات در امور 
بانوان، حسابى در شبکه هاى اجتماعى مورد بحث 
قرار گرفت. او مدرك کارشناســى ارشد مطالعات 
خاورمیانــه دارد و گوینده شــبکه خبر و همچنین 
خبرنگار «باشــگاه خبرنگاران جوان» بوده است. 
انتصاب این جوان 29 ساله به ســمتى که ارتباط 
مشخصى با مدرك تحصیلى یا سابقه حرفه اى اش 
ندارد، مورد سئوال کاربران شبکه هاى اجتماعى واقع 
شد و بسیارى معتقد بودند وى با سابقه خبرنگارى، 
باید به عنوان مشاور رســانه اى منصوب شود، نه 

مشاور امور بانوان.

پسر کو دارد نشان از پدر!
 رکنا | فرهاد مدیرى، پسر بازیگر سرشناس 
مهران مدیرى با ارسال ویدیویى در فضاى مجازى 
گفت کــه آلبوم موســیقى اش به زودى منتشــر
 مى شود و از این پس با نام هنرى «فرواگ» فعالیت 

خواهد کرد.

خطر
 الف | رئیس سازمان مدیریت بحران کشور 
با بیان اینکه بحث درباره خطــر زلزله تهران نباید 
فروکش کند، تأکید کرد: در صورت فعال شدن هر 
کدام از گسل هاى بزرگ تهران ده میلیون نفر تحت 

تأثیر آن قرار مى گیرند.

مى گویــند
 خاك صادر مى شود

عیســى کالنترى، رئیس سازمان    ایسنا|
حفاظت محیط زیســت در یک برنامــه رادیویى 
گفت: گزارشــى به من دادند کــه از جزیره هرمز 
خاك صادر مى کنند. برخى دست اندرکاران بخش 
غیر خصوصى در این کار فعالیــت مى کنند. ما به 
دنبال این هستیم که اگر این اتفاق مى افتد، جلوى 
آن گرفته شــود. صادرات خاك نباید اصًال صورت 
بگیرد، البته خاك داخل گلدان شرایط متفاوتى دارد.

گران ترین آپارتمان  
 دنیاى اقتصاد| گران تریــن آپارتمــان  
معامله شــده در پایتخت طى یک ماه آذر امسال 
واحد مسکونى 245 مترمربعى نوساز واقع در محله 
حکمت در محدوده منطقه یک تهران بوده که به 
قیمت چهار  میلیارد و 900 میلیون تومان فروخته 

شد.

مجرى برنامه رادیویــى «پیک بامدادى» عالوه بر توبیــخ از اجراى «پیک 
بامدادى» کنار گذاشته شد.

سید حسین حسینى به مدت 
ده سال اجراى برنامه «پیک 
بامــدادى» کــه مخاطبان 
بسیارى هم دارد را بر عهده 
داشت. آخرین برنامه «پیک 
بامدادى» با اجراى حسینى 
متعلق به روز 11 آذرماه امسال اســت که در این برنامه پیامکى از طرف یک 
جانباز خواند که گفته آموزش و پرورش پس از 40 روز از انقضاى بیمه تکمیلى، 
هنوز ما را بیمه نکرده است و مجرى اعالم مى کند که بیمه را همان دستگاهى 

باید انجام دهد که جانباز آنجا خدمت مى کند.
وى در پایان گفته هایش کنایه اى هم به موضوع بازنشســتگان مى زند که 
گویا دلیل توبیخ او همین بخش است. حسینى در حال حاضر ضمن توبیخ و 
برکنارى از اجراى این برنامه در اختیار امور ادارى قرار گرفته تا در یکى دیگر 

از بخش هاى معاونت سیاسى سازمان صداوسیما به فعالیت خود ادامه دهد.
حسینى خودش در توییتى نوشته که به دلیل «خودشیرینى از درون سازمان 

صداوسیما براى مدیران ارشد بازنشسته» اخراج شده است.
برنامه صبحگاهى «پیک بامدادى» ضمیمه تحلیلى اخبار هشت صبح رادیو 
ایران اســت و هر روز به جز روزهاى تعطیل از ساعت  8 و 13 دقیقه تا 8 و 35 
دقیقه از رادیو ایران (موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز) و همزمان از رادیو معارف 
(موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز) و همچنین رادیوهاى استانى پخش مى شود.

سرپرســت فصل پنجم بررسى هاى ژئوفیزیکى، باســتان شناسى محوطه 
هخامنشى پاسارگاد و دشت مرغاب از کشف دو ساختار جدید ناشناخته خبر داد.

کورش محمدخانى گفت: نتایج اولیه در این بخش منجر به کشف دو ساختار 
جدید ناشناخته شــد که از دوره و چگونگى این ســاختارها تا تکمیل شدن 
مطالعات نمى توان صحبتى به میان آورد. وى افزود: کشف این ساختارهاى 
جدید در این قسمت از محوطه پاسارگاد بسیار مهم است چون تاکنون هیچ 

اطالعاتى از ساختارهاى موجود در این قسمت به دست نیامده بوده است.
محمدخانى  با اشــاره به انجام نمونه بردارى هایى از محوطه پاسارگاد در باغ 
سلطنتى براى  مطالعات گیاه باستان شناســى و گرده شناسى، هدف از این 

مطالعات را بازسازى پوشش گیاهى باغ سلطنتى پاسارگاد اعالم کرد.
او گفت: نتایج اولیه مطالعات گرده شناســى و گیاه باستانشناسى در محوطه، 
حکایت از وجود گرده در الیه هایى رسوبى و وجود گرده درخت سرو در محوطه 
پاسارگاد دارد که منجر به پیگیرى ادامه مطالعات و بررسى هاى دیرین اقلیم 

شناسى در این قسمت شد.

بیست و دومین قسمت از برنامه گفتگو محور «10:10 دقیقه» با حضور آیت ا... 
خاتمى عضو مجلس خبرگان 
برگزار شد. آیت ا... خاتمى در 
این گفتگو بــه موضوع هاى 
مختلفى از جمله آشنا بودنش 
بــا کامپیوتر پرداخــت. این 
بخــش از اظهــارات او را به 
نقل از «باشــگاه خبرنگاران 

جوان» بخوانید:
ســال 68 بود که خرداد امام(ره) به رحمت خدا رفتنــد و مقام معظم رهبرى 
مسئولیت رهبرى جامعه را بر عهده گرفتند، مرداد ماه بود، دو ماه بعد از رهبرى 
ایشان، از دفتر ایشان زنگ زدند که آقا شــما را به عنوان هیئت امناى مرکز 
تحقیقات کامپیوترى علوم اسالمى منصوب کردند. آن روز اصًال کامپیوتر و 
اینترنت و اینها به این گستردگى نبود، اولین وظیفه اى که بر عهده خودمان 
احساس کردیم و انصافاً باید بگویم اولین اقدام مؤثر این مرکز معرفى کامپیوتر 
بود، یادم هست کامپیوتر را منزل علما بردند و مى گفتند که این کارایى ها را 
دارد. واکنش علما آن موقع بسیار مثبت بود، بینى و بین ا... کامپیوتر را مى بردند 
نزد مراجع عظام تقلید، با آغوش باز تحویل مى گرفتند و مى گفتند که چرا ما 
از این طریق معارف اسالمى را منتشر نکنیم؟ بعد این مرکز کار کرد و انصافًا 
دنیاى کار در عرصه علوم اسالمى [را به سرانجام رساند]، فهرست هاى کتاب 
بِحاراالنوار، کتاب وسای ل الشیعه، فهرســت الفاظ، فهرست موضوعى و... را 

انجام داد. 

منابع خبرى گزارش دادند: اســترالیا که درسال جارى با 
پدیده گرمایش شــدید روبه رو بوده و در آستانه امروز که 
کریسمس اســت که تصور عمومى از آن در کشورهاى 
نیمکره شمالى با ســرما و برف همراه بوده، به علت موج 
شدید گرما تا 47 درجه ســانتیگراد به عرق ریزان افتاده 
است. دولت استرالیا امســال مهمترین اولویت اقتصادى 
خود را مقابله با آثار و تبعات گســترده گرما و خشکسالى 
بى سابقه اختصاص داده اما تداوم روند افزایش دما در این 
کشور، عالوه بر دولت، مردم استرالیا را نیز با چالش هاى 

متعددى مواجه کرده است.
شبکه خبرى 9 استرالیا به نقل از سازمان هواشناسى این 
کشور گزارش داد که شمال استرالیا با 30 درجه و جنوب 
این کشور تا دماى حدود 47 درجه در هفته جارى روبه رو 
بوده اند و تداوم این وضعیت در سال جارى خسارات زیادى 

به صنعت کشاورزى این کشور وارد کرده است.
طبق گزارش «گاردین» استرالیا، اکثر مناطق این کشور 
نیز با تغییر و افزایــش میانگین گرمایش تــا 12 درجه 
ســانتیگراد نســبت به اوج گرما در ماه گذشته در آستانه 
تعطیالت ســال نو روبه رو خواهند بود که این حرارت در 

تاریخ این کشور بى سابقه بوده است.
براین اساس ایالت هاى نیو ساوت ولز(به مرکزیت سیدنى)، 
ویکتوریا (به مرکزیت ملبورن)، تاســمانى (به مرکزیت 
هوبارت)، استرالیاى جنوبى (به مرکزیت آدالید) و قلمرو 
پایتخت استرالیا (به مرکزیت کانبرا) ایالت هایى هستند که 

با روند گرماى شدید دست و پنجه نرم مى کنند.
 اســترالیا در نیمکره جنوبى زمین واقع شده است و مردم 
این کشور اکنون در فصل تابستان قرار دارند. قرار گرفتن 

استرالیا در نیمکره جنوبى زمین ســبب تفاوت فصل ها 
در این کشور با کشورهاى واقع در نیمکره شمالى زمین 

شده است.

پیش تر مســئوالن اســترالیا اعالم کردند که بخشى از 
این کشــور از جملــه نیوســاوت ولز به دلیــل کاهش 
بارندگى ها در سال جارى با شــدیدترین خشکسالى در 

یک قرن اخیر روبه رو شده است. ماه آگوست سال جارى 
میالدى (مرداد97) نیز خشک ترین ماه در یک قرن اخیر 

در این کشور معرفى شد.

عضو هیئت رئیســه کمیســیون امنیت ملى و سیاست 
خارجى مجلس با تشریح دالیل افزایش حضور ایرانیان 
در گرجســتان، تصریح کرد: براى مبارزه با گردشگرى 

کثیف نیاز به هماهنگى بین بخشى است.
محمدجواد جمالى نوبندگانى  در گفتگو با «خانه ملت» 
ضمن اظهار تأســف درباره اتفاقات اخیر در گرجستان، 
عنوان کرد: پیش از این نیز شاهد بودیم برخى دالالن، 
جوانان به ویژه دختران ایرانى را به بهانه  هاى واهى کار 
به دبى اعزام مى  کردند و آنها در دام  گردشگرى کثیف 
گرفتار مى شــدند. قبل تر نیز در مالــزى هم از دختران 

ایرانى براى جابه جایى مواد مخدر سوء استفاده شد که به 
زندانى و اعدام شدن بسیارى از آنها انجامید. وى افزود: 
افزون بر موضوع گردشگرى کثیف که موجب برگشت 
ایرانیان از گرجستان شده، خریدارى بیش از حد امالك 
در گرجستان نیز یکى دیگر از دالیل محدودیت حضور 
ایرانیان در این کشور اســت که موجب خسارت دیدن 

بسیارى از ایرانیان حاضر در گرجستان شد.
این نماینده مردم در مجلس اضافه کرد: حضور ایرانیان 
به دو دلیل در گرجســتان به یکباره افزایش پیدا کرد، 
نخست اینکه سطح روابط ایران با کشورهایى همچون 
امارات کاهش یافت و دوم اینکه پس از لغو روادید میان 
دو کشور ایران و گرجستان، دولت این کشور به ایرانیان 
که مســکن خریدارى در این کشور خریدارى کردند به 
راحتى تابعیت مى داد و موجب خروج ارز از کشور هم شد.
جمالى نوبندگانى یادآور شد: در این شرایط بسیارى از 
دالالن گردشگرى کثیف وقتى شــرایط را در امارات 
نابسامان دیدند به تفلیس و باتومى  نقل مکان کردند و 
اینقدر در کارهاى زشت و خالف شأن انسانى افراط شد 
که حتى برخى از اتباع سایر کشورها برخى از ایرانیان را 

به رستوران  هاى خود هم راه ندادند.

روزهاى متفاوت استرالیا در آستانه سال نو میالدى

کریسمس+47 درجه باالى صفر!

نقش «گردشگرى کثیف» در مهاجرت ایرانیان به گرجستان

بخشدار جاجرود شهرستان پردیس استان تهران اعالم 
کرد: «بخشى از پایه هاى سنگى پل تاریخى و ثبت ملى 
این منطقه با 850 سال قدمت به سرقت رفته و استحکام 
پل به خطر افتاده است.» محســن قاصدى اظهار کرد: 
«ترك هاى زیادى در بخش هاى زیرین و پایه هاى کنارى 

این پل مشاهده مى شود.»
این پل که با عنوان «شــاه عباسى» جاجرود نیز شناخته 

مى شود در روســتاى ســعیدآباد قرار دارد و از آثار دوران 
سلجوقى به شمار مى رود که در دوره هاى صفویه، قاجاریه 

و پس از آن چند نوبت بازسازى و مرمت شده است.
بخشدار جاجرود ادامه داد: «سرقت سنگ هاى پایه پل، 
تردد خودروهاى سنگین و بارندگى هاى اخیر،  میزان آسیب 
دیدگى پل را افزایش داده و احتمال تخریب پل جاجرود در 

آینده اى نزدیک بسیار زیاد است.»

معاون سرمایه گذارى سازمان میراث فرهنگى، صنایع 
دستى و گردشــگرى که 14 آبان ماه در گفتگویى، از 
منصرف شدن برخى شرکت هاى بزرگ خارجى براى 
سرمایه گذارى در بخش گردشــگرى ایران به دلیل 
تحریم ها خبر داده بود، در جدیدترین موضعگیرى خود 
در این باره گفته اســت حتى یک پروژه گردشگرى با 
سرمایه گذارى خارجى ها بخاطر تحریم هاى اقتصادى 
متوقف نشده است! حســین اربابیت حتى تأکید کرده 
تســهیالت و خدمات خوبى در اختیار ایــن پروژه ها 

قرار مى گیــرد. به گفته وى در حــال حاضر از عراق، 
افغانســتان، ترکیه، ونزوئال، آلمان، مالــزى، امارات، 
بحرین، آذربایجان و ایرانى هاى مقیم خارج از کشور 
سرمایه گذارانى در پروژه هاى گردشگرى کشورمان 

حضور دارند.
معاون ســازمان میراث فرهنگى تصریح کرد: آخرین 
پروژه تأیید شده در شوراى سازمان هاى اقتصادى، یک 
پروژه 150 میلیون یورویى در بندر انزلى است که قرار 

است 20 طبقه هتل و بخشى مجتمع تجارى باشد. 

باالخره رفتند یا مى مانند!

عجیب ترین سرقت در ایران 

چرا مجرى رادیــو 
برکنار شد

کشفیات جدید ساختارى و گیاهى
 در پاسارگاد

آیت  ا... خاتمى: 
کامپیوتر را من به علما معرفى کردم



استاناستان 03033397 سال  پانزدهمسه شنبه  4 دى  ماه   1397

افزایش 18 درصدى کشفیات 
مواد مخدر در شهرضا

على اصغر رفیعى نژاد، فرماندار شهرضا از افزایش 18 
درصدى کشفیات مواد مخدر در این شهرستان در 

مقایسه با مدت مشابه سال قبل خبر داد.

هواى اصفهان
 4 درجه گرم تر مى شود

کارشناس مسئول پیش بینى هواى استان اصفهان 
گفت: میانگین کمینه دماى هواى اصفهان بین یک 

تا 4 درجه سانتیگراد افزایش مى یابد.
فاطمه زهرا سیدان با اشــاره به بررسى نقشه هاى 
هواشناسى استان اصفهان طى دو روز آینده، اظهار 
کرد: دراین بازه زمانى، جو پایدار بر روى آســمان 
استان حاکم مى شود که بر این اساس، در اکثر نقاط 
آسمان صاف تا قســمتى ابرى و کاهش وزش باد 

پیش بینى مى شود.

معارفه شهردار منطقه 10
صبح دیروز مراسم تودیع و معارفه مدیر جدید منطقه 
10 شــهردارى اصفهان برگزار و حمید شهبازى به 

عنوان مدیر جدید این منطقه معرفى شد.

پرداخت تسهیالت کارا به
 48 طرح روستایى اردستان

فرماندار اردســتان از قطعى شدن پرداخت نزدیک 
به 25 میلیارد ریال تســهیالت طــرح کارا به 48 
طرح در این شهرستان از ســوى بانک هاى عامل 

خبر داد.
حمیدرضا تأملى افزود: پرونــده 73 طرح به میزان 
460 میلیــارد ریال تکمیل و بــه بانک هاى عامل 
ارسال شده که 11 برابر سهمیه شهرستان اردستان 

مى باشد.

برگزارى پنجمین مراسم 
سالگرد استاد پرورش 

پنجمین سالگرد استاد پرورش با سخنرانى آیت ا... 
صدیقى، امام جمعه موقت تهران در حســینیه بنى 

فاطمه اصفهان برگزار مى شود.
یادواره پنجمین سالگرد ارتحال استاد اکبر پرورش 
روز پنج شــنبه 6 دى از ســاعت 18و30دقیقه در 
مسجد بنى فاطمه واقع در خیابان ابن سینا اصفهان 

برگزار مى شود.

ساماندهى خانه هاى مسافر
 در آران

خانه هــاى مســافر در شهرســتان آران و بیدگل 
ساماندهى مى شود.

اســماعیل بایبــوردى، فرمانــدار آران و بیــدگل 
گفت: ســاماندهى و صــدور مجوز خانه مســافر 
پس از اخذ اســتعالمات مربوطه، از طریق مراجع 
ذیربط قانونى و اداره کل میــراث فرهنگى، صنایع 
دستى و گردشــگرى استان و شهرســتان الزامى

 است.

دستگیرى 54خرده فروش 
موادمخدر

در اجراى طرح ارتقاى امنیــت اجتماعى 54خرده 
فروش موادمخدر دستگیر شدند.

حســن یاردوســتی، فرمانده انتظامى شهرستان 
اصفهان گفت: در این طرح که هفته گذشته در شهر 
اصفهان اجرا شــد، 24کیلوگرم انواع موادمخدر نیز 

کشف و جمع آورى شد.
وى با بیان اینکه طرح هاي پاکسازي نقاط آلوده و 
جرم خیز به صورت مستمر در سراسر شهرستان اجرا 
می شود،  افزود: شــهروندان می توانند با مشاهده و 
اطالع هرگونه جرائم و موارد مشکوك در این زمینه 

پلیس را یاري کنند.

خبر

شهردار تودشک گفت: با جلسات متعدد و فشرده اى که 
برگزار شد بنیاد مســکن به عنوان مجرى فاز اول پروژه 

فاضالب تودشک انتخاب و این پروژه آغاز شد.
محمد رضا مجلسى اظهار کرد: یکى از مشکالت بزرگ 
شهر تودشک نداشتن شبکه دفع فاضالب شهرى است 
که به علت عدم نفوذ فاضالب ناشى از چاه هاى سطحى، 
باال آمدن آب  به سطح یک مترى زمین اتفاق افتاده است.

وى با اشاره به مشکالتى که باال آمدن آب هاى سطحى 
براى شــهروندان ایجاد کرده است، افزود: برخى منازل 
مسکونى و تأسیسات شهرى آسیب هاى جدى به خود 

دیده اند و خساراتى براى شهروندان به بار آورده است.

شهردار تودشــک اظهار کرد: متأسفانه نشست زمین و 
آب گرفتگى منازل و زود پر شــدن چاه هاى فاضالب و 
هزینه هاى تخلیه و مسائل بهداشتى ناشى از باال آمدن 
فاضالب و تهدید زیر ســاخت هاى شهرى و... از جمله 
مشکالت مردم تودشــک به دلیل عدم بهره مندى از 

فاضالب شهرى است.
وى با اشاره به اقداماتى که براى حل این مشکل انجام 
شده، خاطرنشان کرد: با جلسات متعدد و فشرده اى که 
برگزار شد، بنیاد مســکن به عنوان مجرى فاز اول طرح 
انتخاب و پروژه فاضالب تودشک که یک مطالبه جدى 

مردمى بود،آغاز شد.

آستان مقدس امامزاده هالل بن على(ع) آران و بیدگل 
با وجود داشتن نسخ و کتاب هاى خطى ارزشمند، مکانى 

مجهز براى نگهدارى آنها ندارد.
مدیــر اجرایى حــرم مطهر حضرت محمــد هالل بن 
على(ع) گفت: هم اکنون آستان مقدس با بیش از 130 
هزار و 700 جلد کتاب ارزشمند خطى، چاپ سنگى ونسخ 
چاپى، مکانى مجهز و ایمن براى نگهدارى و اســتفاده 

مخاطبان ندارد.
جواد تکیــه اظهار کــرد: زمین ســاخت ایــن مکان

حدود 20 ســالى اســت که بدون عملیات اجرایى باقى 
مانده است.

وى با اشــاره به اینکه زمینى به مســاحت 1000 متر 
مربع در حوزه حرم مطهر جانمایى شــده است، افزود: 
بــراى ســاخت کتابخانه اى مجهــز، بــه 40 میلیارد 
ریــال اعتبــار نیاز اســت کــه بــا وجود قــول هاى

مساعد مسئوالن شهر، این کتابخانه هنوز ساخته نشده 
است.

مدیر اجرایى حرم مطهر حضرت محمد هالل بن على(ع) 
اذعان کرد: تأخیر در ســاخت کتابخانه با توجه به نبود 
مکانى ایمن و استاندارد براى نگهدارى از نسخ خطى و 
چاپ سنگى، موجب در معرض نابودى قرار گرفتن این 

منابع ارزشمند مى شود.

 نسخ خطى امامزاده آران
 در آستانه نابودى

آغاز پروژه 
فاضالب تودشک

توزیع مرغ گرم زیر قیمت بازار در اصفهان آغاز شد.
مدیرکل شرکت پشــتیبانى امور دام استان اصفهان 

گفت: در جهت سیاست هاى تنظیم بازار و ارائه خدمات 
مطلوب به شهروندان اصفهانى، توزیع مرغ گرم به قیمت 
کیلویى 10هزار و 950تومان در فروشگاه زنجیره اى14 
گانه شــهردارى، فروشــگاه هاى رفاه و شرکت تعاونى 

کارکنان دولت آغاز شد.
علــى اکبر نجفى بــا اشــاره به حمایــت 19واحد 
کشتارگاهى در استان از این طرح گفت: براى حمایت 
از مصرف کننده و تولیدکننده،  روزانه 30تن مرغ گرم 

در اصفهان توزیع مى شود.
وى افزود: تا رفع نیاز شــهروندان و ثبات نسبى بازار 

این طرح ادامه دارد.

 هفدهمین نمایشگاه بین المللى تکنولوژى کشاورزى 
پنجم دى ماه ســال جارى(فردا) در اصفهان آغاز به 

کار مى کند.
این نمایشگاه تا هشــتم دى ماه امســال به مدت 
چهــار روز در محــل برگــزارى نمایشــگاه هاى
 بین المللى اســتان اصفهان واقــع در پل تاریخى 

شهرستان برپاست.
96 شرکت از استان هاى اصفهان، تهران، مازندران، 
قزوین، یزد، همدان، زنجان، گلستان، خراسان رضوى 
و آذربایجان غربى در این نمایشــگاه حضور خواهند 

داشــت و محصوالت و خدمات خــود را در فضایى 
بالغ بر هشت هزار و 500مترمربع به نمایش خواهند 
گذاشت.هفدهمین نمایشگاه بین المللى تکنولوژى 
کشاورزى اصفهان در سه ســالن نمایشگاهى برپا 
مى شود که 26 شــرکت فعال در بخش سازه هاى 
گلخانــه اى، 44 شــرکت در بخش آبیــارى و 26 
شــرکت در بخش نهاد ها در آن حضور دارند و انواع 
فعالیت هاى خود در زمینه تولید و واردات بذر، تولید 
کود، تهیه و توزیع نهاده هاى کشاورزى و سموم را به 

نمایش مى گذارند.

عضو هیئت مدیره و مســئول کمیســیون اتحادیه 
تریکو و خرازى اصفهان گفت: از ابتداى امســال تا 
کنــون 624 واحد صنفى در رســته تریکو و خرازى 

تعطیل شده است.
محمد صدر هاشــمى اظهار کرد: از این تعداد، 298 
واحد صنفى پروانه دار  بوده و 326 واحد نیز تشکیل 
پرونده داده بود که در نهایت تعطیل و فرآیند صدور 

پروانه آنها به اتمام نرسید.
وى با بیان اینکه نبود تناسب بین مالیات تعیین شده 
و درآمد واحدهاى صنفى در شــرایط رکود شدید و 
نوسانات قیمتى امسال یکى از دالیل اصلى تعطیلى 
بسیارى از واحدهاى صنفى شد، افزود: متأسفانه ثبات 
نداشتن قوانین اقتصادى نیز مزید بر علت گشته و به 

تعطیلى واحدهاى تولیدى و صنفى دامن مى زند.
عضو هیئت مدیره و مسئول کمیسیون اتحادیه تریکو 
و خرازى اصفهان اضافه کــرد: در حالى که تولیدات 
داخلى ما در تریکو و خرازى و زمینه عروسک و اسباب 
بازى ها زیاد نبود، واردات کاالهاى خارجى نیز ممنوع 
شد و قاچاق عروسک ها کاهش یافت، که مجموعه 

این عوامل به رکود در این بازار دامن زد. 

صدر هاشــمى ادامه داد: تولید کنندگان داخلى قبل 
از گران و کمیاب شدن مواد اولیه ساخت عروسک، 
توانایى رقابت با کشــور چین را داشتند اما با شرایط 
پیش آمده این ســئوال ذهن را درگیــر مى کند که 
چند ماه آینده نیــز تولیدکنندگان داخلى توان رقابت 
دارند یا نه؟ این در حالى اســت که نه تنها حمایتى 
از سوى مسئوالن انجام نمى شــود بلکه با کاهش 
و حتى ممنوعیت واردات عروســک و اسباب بازى

 مشکالت بیشترى بر ســر راه این صنف ایجاد شده 
است.

وى گفت: واحدهاى صنفى با وجود مشکالت متعدد، 
دیگر توان پرداخت هزینه هاى جارى خود همچون 
نرخ باالى اجاره بها و هزینه برق، آب و ... را نیز ندارند.

عضو هیئت مدیره و مســئول کمیســیون اتحادیه 
تریکو و خزازى اصفهان گفــت: البته در حال حاضر 
کارگاه هایى به صورت شــخصى در قالب شرکت یا 
کارخانه مشــغول فعالیت در حوزه تولیدات اسباب 
بازى و عروسک هســتند که بیشــتر جنبه بازى و 
سرگرمى دارد و درصد بســیارکمى نیز بازى فکرى 

تولید مى کنند. 

نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل در مجلس شوراى 
اســالمى از پرداخت دیون تونل گالب تا پایان ســال 
بر اساس وعده رئیس ســازمان برنامه و بودجه کشور 

خبر داد.
جواد ساداتى نژاد با بیان اینکه موضوع آب در کاشان و 
آران و بیدگل از اهمیت باالیى برخوردار اســت، افزود: 
خشکسالى، تغییر اقلیم و عوامل گوناگون موجب شده تا 
بحران آب در این مناطق به وجود آید و بر همین اساس 

تأمین آب امرى ضرورى است.
وى با بیان اینکه خط انتقال آب زاینده رود به کاشــان 
یکى از راه هاى تأمین آب منطقه کاشــان است، افزود: 
ظرفیت انتقال آب زاینده رود 1100میلیون مترمکعب 
بوده اســت، در حالى که هم اکنون با یک سوم ظرفیت 
خود مشغول به فعالیت است و براى رسیدن به ظرفیت 
اسمى، تونل گالب حفر شد اما با 50 میلیارد تومان دیون 

مواجه شده و تا به امروز ناتمام مانده است.
نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل در مجلس شوراى 
اســالمى در بخش دیگرى از ســخنانش با اشاره به 
استعفاى دسته جمعى نمایندگان اســتان اصفهان به 
دلیل عدم تحقق مطالبه خود در مــورد آب اظهارکرد: 
جلســات متعددى با رئیس مجلس و رئیــس برنامه و 
بودجه کشور برگزار و مقرر شد رئیس مجلس موضوع 
را از طریق رئیس جمهور پیگیرى کند و رئیس سازمان

 برنامه و بودجه کشــور نیز پرداخت دیــون را تا پایان 
ســال و تخصیص بودجه بــراى ســامانه دوم آب را 

ضمانت کرد.
ســاداتى نژاد با بیان اینکه براى پیگیــرى وعده هاى 
داده شده در جلســات مجلس شوراى اسالمى شرکت 
مى کنیم، گفت: امید اســت با وعده هاى داده شــده 
و پیگیرى هاى صــورت گرفته، مطالبــات مدنظر ما 

محقق شود.

نماینده کاشان و آران و بیدگل در خانه ملت خبر داد؛

دیون تونل گالب تا پایان 
سال پرداخت مى شود

مدیرکل دامپزشــکى اســتان اصفهان گفت: بارها 
هشدار داده ایم که ذبح دام خارج از کشتارگاه تخلف 
بوده و نیازمند آن هســتیم که در صورت مشــاهده 
چنین امرى، حتمًا از طریق سامانه 1512 به سازمان 

دامپزشکى اطالع داده شود.
شــهرام موحدى در خصوص فیلمى که در فضاى 
مجازى با موضوع ذبــح االغ در یکــى از باغ هاى 
فالورجان منتشــر شــد، توضیح داد: بــا همکارى 
دســتگاه هاى دیگر این موضوع را مورد بررسى قرار 
دادیــم و در نهایت متوجه شــدیم در جاى دیگرى 

االغ ها کشتار شده و به باغ آورده اند.

مدیرکل دامپزشکى استان اصفهان خطاب به کسانى 
که چنین فیلم هایى را منتشر مى کنند گفت: در صورت 
مشاهده تخلف باید اطالع رســانى درست صورت 

گیرد، نه اینکه باعث تشویش اذهان عمومى شود.
وى تصریح کرد: احداث کشــتارگاه بر عهده بخش 
خصوصى است و براى بخش خصوصى سودآورى 
کافى ندارد، زیرا یک کشــتارگاه ســرمایه اى بین 
150 میلیارد تا 400 میلیارد تومان نیاز دارد؛ بنابراین 
کشــتارگاه هاى منطقه اى کــه فرآورده هاى آن در 
شهرهاى اطراف توزیع مى شود، مى تواند جایگزین 

مناسبى براى ایجاد کشتارگاه هاى متعدد باشد.

توضیح مدیرکل دامپزشکى
 در خصوص ذبح االغ در فالورجان

به منظور ایجاد ثبات قیمت انجام شد

توزیع مرغ زیر قیمت بازار در اصفهان

نمایشگاه بین المللى تکنولوژى کشاورزى از فـردا
آغاز مى شود

تعطیلى 624 واحد صنفى تریکو و خرازى
 در اصفهان 

مدیر جهاد کشاورزى شهرضا از کاشــت نشاء کلزا در 
منطقه دشت مهیار این شهرســتان، براى نخسیتن بار 

در استان خبر داد.
رضــا باقــرى افــزود: در این طــرح، کلــزا در یکى 
از گلخانه هــاى تولیــد نشــاء شهرســتان کاشــته
 و همزمان بذر این گیاه، شــرایط براى تولید نشــاء در 
چند تیمار مختلف در ســینى هاى نشاء فراهم شد و در 
پایان، نشاء کلزا پس از 40 روز در مزرعه اصلى کاشته

شد.
مدیــر جهاد کشــاورزى شــهرضا صرفــه جویى در 

آب و ایجــاد فرصــت الزم بــراى کشــاورز بــراى
 برداشــت محصوالت بهاره را از مزایــاى این روش

کشت دانست و خاطرنشان کرد: در حال حاضر مزرعه 
نشــایى با مزرعه اصلى همگن و از سطح سبز مطلوبى 

برخوردار است.
باقــرى تأکیــد کــرد: بــراى توســعه ایــن روش 
کشــت کلــزا، تهیه دســتگاه هاى کاشــت نشــاء 
و اعــزام بــه منطقــه و کمک هــاى بالعــوض 
دولتــى و واگــذارى تســهیالت ویــژه، ضــرورى

است.

کاشت نشاء کلزا براى نخستین بار در استان

معاون شهرسازى شهردارى کاشــان گفت: شهردارى 
کاشــان بــا اداره میــراث فرهنگى، صنایع دســتى و 

گردشگرى شهرستان تعامالت خوبى دارد.
حسن نعناکار اظهار کرد: در زمینه ابالغ طرح تفصیلى بر 
اساس محدوده هاى بافت تاریخى که میراث ارائه کرده 

با مشکل مواجه شده ایم.
وى افزود: در مورد حریم جدید سیلک نیز نامه ابالغ آن 
آمده است، اما نقشه هاى آن هنوز به ما تحویل نشده تا 
تغییرات آن را جهت تصویب به کمیسیون ماده 5 ارسال 

کنیم.
معاون شهرسازى شــهردارى کاشــان، با بیان اینکه 
محدوده باغ فین و زیارت شاهزاده ابراهیم(ع) على رغم 
حریمى که یونسکو براى آن تعیین کرده مصوبه اى ندارد، 
گفت: درحدود دو یا سه سال قبل متوجه شدیم که میراث 
نقشه حریم براى باغ فین و زیارت شاهزاده ابراهیم(ع) 
بدون مشورت با شهردارى براى تصویب به تهران ارسال 

کرده است.
وى با اشاره به مرمت خانه هاى تاریخى که نیاز به خدمات 
جانبى و پارکینگ دارد، ادامه داد: مرمت و بازسازى ابنیه 
در بافت تاریخى نیازمند مجوز تعمیرات و توســعه آن 

نیازمند صدور پروانه است.
نعناکار اضافه کرد: متأسفانه برخى از مالکان مجوز مرمت 
و بازسازى از شــهردارى مى گیرند و با موافقت اصولى 
سازمان کار توســعه بناى تاریخى را انجام مى دهند که 
این مهم مستلزم نظام مندى اصولى و نظارت فنى توسط 
مهندسان ناظر است تا نقشه هاى آن عالوه بر طراحى و 

تأیید نظام مهندسى اجراى آن نیز مناسب باشد.
وى تصریح کرد: با توجه به موافقت هاى سازمان میراث 
فرهنگى براى خانه هاى تاریخى بــراى تبدیل آنها به 
اقامتى و گردشــگرى تکلیف پارکینگ مــورد نیاز آنها 
مشــخص نیســت که این موضوع موجب نارضایتى 

شهروندان مى شود.

مدیر امور آب و فاضالب روستایى کاشان گفت: مشکل 
کمبود و قطعى آب آشامیدنى 9 روستاى این شهرستان با 

کف شکنى 9 حلقه چاه برطرف شده است.
علیرضا صبورى افزود: آب روستاهاى ازناوه، علوى، على 
آباد، قه، کله، برزآباد، باریکرسف بخش نیاسر، ویدوج و 
الزگ بخش هاى بزرك و قصمر با کف شکنى 9 حلقه چاه 

به بیش از 60 لیتر بر ثانیه افزایش یافت.
وى هزینه کف شــکنى چاه ها و همچنین در مواردى 
خط انتقال را افزون بر هفت میلیارد ریال عنوان کرد که 
از محل اعتبارهاى اســتانى، تملک دارایى و ملى تأمین 
شده است. مدیر امور آب و فاضالب روستایى شهرستان 
کاشان اضافه کرد: جمعیت دائم این روستاها در مجموع 

هزار و 100 خانوار مى باشد.
وى همچنین کمبود آب در روستاهاى یحیى آباد، اسدآباد، 
مهرآباد، سرنج و کوه سنج از توابع بخش مرکزى کاشان 
را یادآور شد و بیان کرد: جمعیت این روستاها نزدیک به 
50 خانوار است و 50 مترمکعب آب آشامیدنى مورد نیاز 
آنها با تانکرهاى سیار دولتى و خصوصى به صورت ماهانه 

تأمین مى شود. 
معاون اجتماعى فرماندهــى انتظامى اســتان از ارائه 
خدمات مشاوره رایگان کارشناسان مشاوره و مددکارى 
این معاونت به 22 هزار و 915 نفر در 9 ماهه سال جارى 
خبر داد. جهانگیر کریمى اظهار کرد: در طى 9 ماهه سال 
جارى، تعداد 22 هزار و 915 مشــاوره رایگان از سوى 
کارشناسان مشــاوره و مددکارى پلیس  به مردم استان 
اصفهان ارائه شده و با همکارى این کارشناسان 71 درصد 
پرونده هاى ارجاعى به کالنترى ها نیز مصالحه و از ارجاع 

به آنها به محاکم قضائى جلوگیرى به عمل آمده است.
وى در ادامه افزود: همچنین در این بازه زمانى، بیش از 
شش هزار و 731 جلسه آموزشى و 300 مسابقه انتظامى 
از ســوى معاونت اجتماعى فرماندهى انتظامى استان 

اصفهان برگزار شده است.
معاون اجتماعى فرماندهى انتظامى اســتان اصفهان، 
تعداد نمایشگاه هاى برگزار شده توسط این معاونت در 
9 ماهه امســال را  610 عدد عنوان کرد و اعالم داشت: 
در این مــدت 44 محتواى چاپى مرتبــط با موضوعات 
روانشناســى، مشــاوره و انتظامى نیز تولیــد و در بین 

گروه هاى هدف پخش شده است.
وى همچنین از راه اندازى کتابخانه تخصصى این مرکز 
خبر داد و گفت: این کتابخانــه تخصصى با هزار و 500  
جلد کتاب و 500 سى دى آموزشى در زمینه هاى مشاوره 
خانواده، روانشناسى و تربیت فرزند آماده خدمت رسانى 

به مردم شریف استان است.

نماینده شاهین شهر  در مجلس شوراى اسالمى بابیان 
اینکه اســتعفاى نمایندگان اصفهان به هیئت رئیســه 
مجلس شوراى اسالمى تقدیم شــده اما اعالم وصول 
نشده است، گفت: نمایندگان اصفهان استعفاى خود را 

پس نمى گیرند تا خواسته هایشان تحقق پیدا کند.
به گزارش صاحب نیوز، حسینعلى حاجى دلیگانى گفت: 
روز سه شنبه(امروز) اگر رئیس جمهور براى بحث بودجه 
به مجلس بیاید، با ایشان در خصوص ضرورت اجرایى 
شدن ایجاد ستاد براى احیاى زاینده رود صحبت مى کنیم.

برطرف شدن مشکل آب
 9 روستاى کاشان 

نمایندگان اصفهان 
با روحانى دیدار مى کنند

معاون شهرسازى شهردارى کاشان:

 در اجراى طرح تفصیلى مشکل داریم

ارائه مشاوره رایگان پلیس  به 22 هزار نفر 
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 مصطفى قدیرى، یکى از بازیگران جوانى است که در سریال «ممنوعه» به کارگردانى امیر 
پورکیان جلوى دوربین رفته و بازى او این روزها به چشم آمده است. مصطفى قدیرى در سریال 

«ممنوعه» ایفاگر نقش «دانیال» است و به خوبى توانسته از پس ایفاى چنین نقشى برآید.
مصطفى قدیرى از چهره هاى جوان سینماست که ســابقه بازى در چند فیلم و سریال را در 
کارنامه هنرى اش دارد و تحصیالتش در همین حوزه است. در ادامه شما را با بیوگرافى کوتاه 

و عکس هاى جدید او آشنا مى کنیم.
مصطفى قدیرى 19 دى 1362 در رشت متولد شد و براى اولین بار با سریال «شاید براى شما 
هم اتفاق بیافتد» دیده شد و بعد از آن در سریال «رهایى» جلوى دوربین رفت و با بازى در فیلم 

سینمایى «امیر» ساخته نیما اقلیما در میان مخاطبان سینما شناخته شد.
بازى در نقش «دانیال» در ســریال «ممنوعه» از مصطفى قدیرى چهره شناخته شده ترى 
ساخت و در حالى که تنها پنج قسمت از پخش این سریال گذشته است اما استقبال مخاطبان 

از آن بسیار باال بوده است.
مصطفى قدیرى در سریال «ممنوعه» با بازیگرانى چون نیکى کریمى، میالد کى مرام، امیر 
جعفرى، هادى حجازى فر، بهاره افشارى، لیال زارع، پژمان بازغى، امیرحسین آرمان، آتیال 
پسیانى، على اســتادى، فاطمه گودرزى، آناهیتا درگاهى، الهه حصارى، خاطره اسدى، نیما 
شعبانژاد، شهرام قائدى، مجید مظفرى، نسرین نکیسا، شیوا خسرو مهر، سوگل خالقى، نیلوفر 

 رجایى فر، محمد امین و شیدا یوسفى همبازى است.

نخستین حضور پوالد کیمیایى در جشنواره فیلم فجر در مقام کارگردان

فیلم سینمایى «معکوس» نخستین تجربه 
کارگردانى پوالد کیمیایى براى حضور در سى و هفتمین جشنواره فیلم 

فجر آماده شده است. این فیلم شاید بتواند شانســى را براى دریافت سیمرغ براى خود 
دست و پا کند.

پوالد کیمیایى، بازیگر سینما و تلویزیون این روزها مراحل پس از تولید فیلم سینمایى «معکوس» نخستین 
تجربه کارگردانى خود را پشت سر مى گذارد. وى که بعد از ســال ها حضور در سینما هنوز نتوانسته افتخارى از 

جشنواره فیلم فجر به دست آورد این بار مى خواهد براى کسب سیمرغ در قامت کارگردان با سایر رقبا رو در رو شود.
البته کیمیایى تاکنون دو بار براى بازى در فیلم هاى «حکم» به کارگردانى مسعود کیمیایى و «گشت ارشاد» ساخته سعید سهیلى نامزد 

سیمرغ بلورین جشنواره شده اما هنوز نتوانسته به عنوان برگزیده جشنواره از سوى داوران معرفى شود.
ترکیب بازیگران فیلم «معکوس» ترکیب متنوع و جالب توجهى است. در این فیلم بازیگرانى از دو نسل متفاوت از سینما به ایفاى نقش مى پردازند که همین شاید عاملى 

براى جذابیت اثر باشد.
اکبر زنجانپور، بابک حمیدیان، شهرام حقیقت دوست، لیال زارع و علیرضا کمالى نام بازیگرانى است که تاکنون از سوى گروه سازنده به عنوان هنرپیشگان اصلى «معکوس»  معرفى شده است.

شهرام حقیقت دوست، بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون همواره کارنامه درخشانى از خود در تئاتر به جا گذاشته و آثار به یادماندنى را در عرصه تلویزیون بازى کرده است اما تاکنون نتوانسته به موفقیت بزرگ سینمایى دست پیدا کند.
«البى» به کارگردانى محمد پرویزى، «جاده باریک مى شود» به کارگردانى مصطفى تقى زاده، «عطر داغ» ساخته على ابراهیمى و «معکوس» نخستین ساخته پوالد کیمیایى نام چهار اثرى است که حقیقت دوست با آنها به فجر امسال چشم دوخته است.

بابک حمیدیان، دیگر بازیگر این فیلم تاکنون پرکارترین بازیگر سال 97 محسوب مى شود. بابک حمیدیان را مى توان موفق ترین بازیگر سینماى ایران پس از سى و ششمین جشنواره فیلم فجر دانست. حمیدیان در سى و ششمین جشنواره فیلم فجر با چهار فیلم پرکارترین بازیگر جشنواره شد.

پسر کارگردان معروف
 سیمرغى مى شود؟

بازیگر نقش «دانیال»
 در سریال «ممنوعه» کیست؟!

آخرین وضعیت سالمتى 
محب اهرى از زبان دخترش

سلبریتى هایى که به خواستگار نداشتن اعتراف کردند! 

در حالى که طى ماه هاى گذشته قرار بود سریال 
«خوب بــد جلف2» براى شــبکه نمایش 
خانگى ساخته شود و حتى با کارگردانانى 
مانند بهــروز افخمــى و ابوالحســن 
داوودى براى ســاخت آن مذاکره شده 
بود، ســاخت این ســریال منتفى شد تا 
پیمان قاســم خانى مقدمــات تولید فیلم 
ســینمایى «خوب بــد جلــف 2» را آغاز 

کند. 
فیلمنامه این فیلم به تازگى توسط قاسم خانى 

تکمیل شده و درخواست پروانه ساختش ارائه شده و به 
احتمال فراوان قاســم خانى مانند قسمت اول خودش 
کارگردانى «خوب بد جلف 2» را بر عهده مى گیرد. قاسم 
خانى سال هاســت که به یک فرمول ثابت و همیشگى 
براى به وجود آوردن کمدى رســیده است؛ حضور یک 
یا چند شخصیت در فضایى که هیچ تناسبى با آن ندارد. 
گاهى این فرد علیرضا خمسه است که از فضا آمده و در 
زمین کارهاى عجیب و غریب مــى کند و یا افرادى که 
از فضا به خانه رامبد جــوان و حمید لوالیى آمده اند و به 
دنبال تحقیق راجع به زمین هســتند و یا یک خالفکار 
است در لباس یک روحانى که از لحاظ شخصیتى هیچ 

ربطى به او ندارد و یا مسعود شصتچى در موقعیت هاى 
مختلف اشتباهى و یا سیامک انصارى وسط یک مشت 
انسان ناکجا آبادى و یا یک معلم مجرد ساده در مدرسه 
دخترانه اى که ورورد آقایان به آن اکیداً ممنوع است و در 
این آخرى ها در «خوب بد جلف»، دو بازیگر تلویزیونى 
که براى ایفاى نقش در یک فیلم ســینمایى همراه یک 
پلیس مى شوند تا با کاراکتر یک پلیس و فضاى کارى او 
آشنا شوند که درگیر یک پرونده جنایى و باند مواد مخدر 

و جعل اسکناس مى شوند و از آن پیروز بیرون مى آیند.
 از نظر منتقدین «خوب بد جلف» فیلمى متشکل از یک 
روند داستانى، تعداد زیادى شوخى هاى مجزاى به هم 

چفت نشده و مقدار زیادى دیالوگ به اصطالح طنز است 
که نه آنقدر قوى اســت که مخاطب را از جهت نوآورى 
و خالقیت و ابتکار تازه در کمدى ســر کیف بیاورد و نه 
آنقدر ضعیف که بیننده را خسته کند و از آمدن به سینما 

پشیمان شود.
قاسم خانى اما این روزها در ساخت پروژه جدید مهران 
مدیرى نیز همکارى مى کند. نزدیک به یک دهه بعد از 
جدایى قاســم خانى از مدیرى و در حالى که مدیرى بعد 
از این جدایى نتوانســته بود موفقیــت روزگار همکارى 
با پیمان را تکرار کند بــار دیگر این دو کنــار هم قرار

 گرفته اند. مدیرى پیش تولید ســریالى به نام «هیوال» 

را آغــاز کــرده و براى کــم کردن ضریب شکســت 
از قاســم خانى به عنوان سرپرســت نویسندگان سود 
جســته. البته چندى پیــش خبرها مبنى بر ســاخت 
سرى جدید ســریال «شــب هاى برره» هم بود که از 
شــواهد و قرائن پیداست ساخت ســریال «شب هاى 
برره 2 »و همــکارى مجــدد او با تلویزیــون منتفى

است.
خشایار الوند یکى از نویسندگان «شب هاى برره» درباره 
ساخت سرى دوم این ســریال گفته: «ما مى خواستیم 
"شب هاى برره 2" را بسازیم و نگذاشتند و به همین دلیل 

سراغ ساخت "در حاشیه" رفتیم.» 

حالى که طى م در
«خوب بــد
خانگى سا
مانند بهــ
داوودى ب
بود، ســاخ
پیمان قاسـ
ســینمایى

کند. 
فیلمنامه اینف

این روزهاى پیمان قاسم خانى
محیا حمزه

وقتــى برنامه هــاى تلویزیــون از هنرمندى 
دعوت مى کنند معمــوًال یک اصول معینــى دارند و 
سئواالت و پاسخ هاى حول محورهاى مشخصى طرح 
مى شود. اما بعضى از مواقع فضاى سئواالت و پاسخ 

هنرمندان تغییر مى کند که حواشــى زیادى را به وجود 
مى آورد. از مصداق هاى این اتفاقات پیش بینى نشــده 
ابراز تمایل برخى از بازیگران زن به ازدواج اســت حتى 
برخى از آنها صریحًا اعالم مى کنند که خواســتگارى

 ندارند. 
در این مطلــب نمونه هایى از ایــن اتفاقات پیش بینى 
نشــده در برنامه هــاى تلویزیــون آورده شــده 

است.

نرگس محمدى: خواستگار ندارم!
سئوال معروف «عاشق شــدى؟» مهران مدیرى در برنامه «دورهمى» معموًال با پاسخ هاى جالبى از طرف 

هنرمندان مواجه بوده است. یکى از جواب هاى غیرمنتظره مربوط به نرگس محمدى بود.
این بازیگر در پاسخ سئوال مدیرى که چرا در سن 32 سالگى ازدواج نکرده است، چنین گفت: «تا سن 24 و 25 
سالگى خواستگار داشتم، از 25 سالگى به بعد دیگر خواستگار نداشتم و به خصوص از وقتى وارد حرفه بازیگرى 
شدم که دیگر اصًال خواســتگار ندارم. فکر مى کردم معروف شوم یک اتفاقى مى افتد و یکى در خانه را مى زند 
اما باز هم کسى نیامد.» نرگس محمدى مدتى بعد از این برنامه با على اوجى ازدواج کرد و االن خوش و خرم 

با همسرش زندگى مى کند.

سوژه شدن خواستگار نداشتن پرستو صالحى
پرستو صالحى نیز در مصاحبه اى به خواستگار نداشتنش اشاره کرد. 

وى گفت: «...ماها(بازیگران) خواستگار نداریم... آقایان ایرانى فکر مى کنند خانم هاى 
بازیگر، زن زندگى نیستند و این کامًال غلط است... اگه نگاه کنند مى بینند کسانى که 
زندگى مى کنند خیلى هم بچه هاشــون را دوست دارند... نمى دانم چه تصور غلطى 

است اما این جورى نیست...»

سمانه پاکدل: نمى دانم چرا کسى 
مرا نمى گیرد!

سمانه پاکدل نیز در پاسخ به سئوال مدیرى 
که تا به حال عاشــق شــدى؟ در حالى که 
خجالت کشــید و ســرش را پایین انداخت، 
گفت: «از همان دوران کودکى و مهدکودکم 
با لباس عــروس کالس مى رفتم و از همان 
مهد کودك عاشق بودم.» وى صراحتًا اعالم 
کرد: «نمى دانم چرا کســى مرا نمى گیرد!» 
چند ماه قبل هم بخت سمانه پاکدل باز شد و با 

هادى کاظمى ازدواج کرد. 

اعتراف خانم کمدین به نداشتن خواستگار!
 مهسا ایرانیان در برنامه «وقتشــه» اعتراف کرد که خواستگار 
ندارد. وى در این برنامه گفت: «... شــوهر پیدا نمى شــه. من 

خواستگار ندارم، شاید معجزه شد...»

دختر حسین محب اهرى، از مرخص شدن پدرش از بیمارستان خبر داد 
و تأکید کرد این بازیگر پیشکسوت پس از استراحت در منزل، دوباره به 

صحنه فیلمبردارى دو پروژه تلویزیونى باز خواهد گشت.
یاسمن محب اهرى، درباره آخرین وضعیت سالمتى پدرش گفت: «حال 
پدر بهتر شده است و از بیمارستان مرخص شدند. ایشان در حال استراحت 
در خانه هستند و ان شاء ا... بعد از دو ســه روز استراحت، دوباره سر کار 

خواهند رفت.»
حسین محب اهرى، چند روز پیش در حین بازى در سریال «87 متر» به 
کارگردانى کیانوش عیارى، دچار تشنج شد و به بیمارستان انتقال یافت. 
یاســمن محب اهرى درباره ادامه کار پدرش در این سریال توضیح داد: 
«کیانوش عیارى یکى از کارگردانان مورد عالقه پدر است. ایشان یک 
بار سر همین سریال آفیش شــدند که متأسفانه حالشان بد شد و دوباره 
در بیمارستان بسترى شدند. خوشبختانه عوامل سریال با این اتفاق کنار 
آمدند و قرار است چند روز دیگر، فیلمبردارى صحنه هاى مربوط به پدرم 
آغاز شود. نقشى که ایشان در ســریال کیانوش عیارى بازى مى کنند، 
نقش یک فرد بیمار است. جالب اینجاســت در سریال نمایش خانگى 
«ســال هاى دور از خانه» به کارگردانى مجید صالحى، پدر قرار است 

نقش یک پزشک را بازى کند.» 
یاسمن محب اهرى گفت: «پیشنهاد آقاى عیارى به پدرم براى بازى در 
این سریال، خیلى در روحیه ایشان تأثیر مثبت داشت و در بهبود حالشان 

تأثیر گذار بود.» 
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 سایت فاکس اسپورت آسیا گزارشى در مورد روند رو به رشد 
تیم ملى ویتنام منتشر کرد که این موضوع نشان مى دهد 
آنها هم مى توانند در مرحله مقدماتى جام ملت هاى آسیا 
براى تیم ملى ایران کمى تا قسمتى باعث دردسر باشند و به 

هیچ وجه نباید آنها را دستکم گرفت.
 12 ماه پیش، تیمى با انتظارات پایین و با یک مربى که 
تنها دو ماه قبل کارش را شــروع کرده بود، در مسابقات 
امیدهاى آسیا (زیر 23 ساله ها) شگفتى بزرگى خلق کرد 
و با عبــور از حریفان نامدار به فینال رســید. ولى وقتى 
ویتنام با هدایت پارك هانگ ســئو جام ملت هاى آسیا 
را شروع مى کند، بعید است حریفى این تیم را دست کم 
بگیرد. در یکسال گذشته «اژدرهاى طالیى» توانسته اند 
خودشان را به عنوان یکى از تیم هاى در حال رشد آسیا 
مطرح کنند و قهرمانى اخیر در جام سوزوکى تأییدى بر 

این ماجراست.
حکایت این اوج گیــرى از قهرمانى امیدهاى آســیا در 
شروع سال 2018 شــروع شــد که ویتنام در راه فینال 
استرالیا، عراق و قطر را پشت سر گذاشت و در یک قدمى 
قهرمانى مغلوب جدال 120 دقیقه اى با ازبکستان شد. 
در نیمه دوم سال آنها توانستند در بازى هاى آسیایى به 
مقام چهارم برســند. ویتنام در این مسابقات با شکست 
ژاپن سرگروه شــد و در مراحل بعدى توانست بحرین و 

سوریه را شکســت دهد. این تیم ماه گذشته توانست به 
سلطه چهار ساله تایلند بر فوتبال جنوب شرق آسیا پایان 
دهد و براى دومین بار در تاریخ قهرمان جام ســوزوکى

 شد.
مربى کره اى ویتنام که سابقه دستیارى گاس هیدینک 
در کســب مقام چهارم جام جهانى 2002 را دارد، قطعًا 
بابت این موفقیت ها شایسته تمجید است. او با پیگیرى 
فوتبال روز جهان از آرایش قابل انعطاف 3-4-3 استفاده 
مى کند که هنوز در فوتبال آســیا باب نشده است. این 
روش براى ویتنام عالى بوده و ایــن تیم فوتبال مدرن 
و جذابى بــه نمایش مى گذارد. توجه پــارك به جوانان 
هم نباید نادیده گرفته شــود. 12 بازیکن از 23 بازیکنى 
که در جام ســوزوکى به میدان رفتند، عضو تیمى بودند 
که نایب قهرمان امیدهاى آسیا شد و در جام ملت ها هم 

حاضر خواهند بود.
برخى تصمیم او در خط زدن نــام انگوین فان کویت و 
انگویــن آن دوك، دو بازیکن باتجربه تیم از فهرســت 
جام ملت ها را زیر ســئوال بردند ولى اولى در هیچکدام 
از بازى هاى جام سوزوکى به میدان نرفت و دومى تنها 
در بازى برگشت مقابل مالزى حاضر بود و گل پیروزى 
را زد. نگاه پارك در عوض بــه بازیکنانى مثل انگوین 
کوانگ هــاى، دوان فان هائو و تــران دین دونگ براى 

موفقیت در این مسابقات است.

 در ادامه گزارشى که سایت فاکس اسپو رت آسیا منتشر 
کرد و رســانه هاى ایرانى نیز از این گــزارش به عنوان 
یک هشدار استفاده کرده اند آمده اســت: آنچه درباره 
تمام نســل هاى طالیى صدق مى کند، فاکتور شانس 
است که تمام بازیکنان مســتعد همزمان در یک دوره 
ظهور کنند. با این حال همانطــور که تجربه تیمى مثل 
پرتغال نشــان داد حضور لوئیز فیگو، روى کاستا و نونو 
گومــز تضمینى بــراى قهرمانى نبود. هــدف اعضاى 
نســل طالیى فوتبال ویتنام که تازه وارد 20 ســالگى 
شــد ه اند این اســت که در جام ملت ها تا جاى ممکن 
پیشــروى کنند و شــاید براى موفقیت بایــد یکى دو 
تورنمنت دیگر منتظر بمانند. بــا این حال فرمول جدید 
مســابقات که چهار تیم ســوم برتر هم به یک هشتم 
نهایى صعود مى کننــد، ویتنامى ها را امیــدوار کرده از 
گروهى که شامل ایران، عراق و یمن است بتوانند عبور 

کنند.
مســابقات در آن مرحله بسیار ســخت خواهد بود ولى 
انگیزه و جدیت ویتنام در 12 مــاه اخیر، حضور جوانان 
باکیفیت و یک مربى با تفکرات تهاجمى دلیلى ندارد که 
این تیم نتواند در این مرحله قربانى بگیرد. در این صورت 
خوشحالى طرفداران پرشور فوتبال ویتنام خیلى بیشتر 
از چیزى خواهد بود که یکسال پیش براى موفقیت تیم 

امیدشان نشان دادند.

اژدرهاى طالیى را دستکم نگیرید بهتر است!

کمى تا قسمتى خطرناکند 

سعید آذرى، مدیرعامل باشــگاه ذوب آهن گفت: 
مگر عقلمان کم است بخواهیم زیرآب بازیکن خوب 
را بزنیم، در باشــگاه ذوب آهن جــذب بازیکن خارجى با 

وسواس است.
سعید آذرى در گفتگویى، در خصوص اینکه آیا جلسه اش با 
علیرضا منصوریان براى تصمیم گیرى در خصوص فصل نقل 
وانتقاالت برگزار شــده، اظهار کرد: ابتدا قرار بود روز شنبه 
این جلسه برگزار شود اما این جلســه به سه شنبه(امروز) 

موکول شد.
وى درخصوص اینکه در رسانه ها گفته مى شود که باشگاه 
ذوب آهن با بازیکنانى مانند محمدرضا خلعتبرى مذاکره 
داشــته ، عنوان کرد: همه اینها شــایعه است. ما فعًال 
با کســى هیچ حرفى نزده ایم چون اصًال در خصوص 
فهرســت ورودى و خروجى جلســه اى نداشــتیم. 
خلعتبرى هم با پدیده قرارداد دارد اما چون شش ماه از 

قراردادش با این باشگاه مانده ما مى توانیم بر 
اساس مقررات با او مذاکره کنیم. باید ببینیم 
خدا چه مى خواهد البته خلعتبرى در ذوب آهن 
ریشه دارد و بازیکن بزرگى است و البته همه 

ما دوستش داریم.
مدیرعامل باشــگاه ذوب آهن در واکنش به 
اینکه گفته مى شود ادى هرناندز بخاطر مسائل 

غیر فنى از ذوب آهن جدا شده، گفت: عملکرد 
فنى هرناندز مشخص است، او در 15 بازى براى 

ما ســه گل زد. وقتى دیدیم عملکردش خوب 
نیســت قراردادش را کنسل کردیم.  بعد مگر 
عقلمان کم است که بخواهیم زیرآب بازیکن 

خوب را بزنیم. در باشگاه ذوب آهن جذب بازیکن 
خارجى با وسواس اســت و تحت هر شرایطى 

مصالح باشگاه اولویت دارد.

گرو بى گرو!

آذرى: خلعتبرى را دوستش داریم

ده ما مى توانیم بر 
 کنیم. باید ببینیم 
رى درذوب آهن

ست و البته همه 

ن در واکنش به 
زبخاطر مسائل 

، گفت: عملکرد 
15 بازى براى  5ر

ردش خوب 
م.  بعد مگر 
 بازیکن

 بازیکن 
طى 

یم

بدرقه روى کشتىبدرقه روى کشتى

نمازى ول کن ماجرا نیست پول خرید ندارند!
سعید نظرى

بنا به ادعاى یکــى از کانال هاى اســتقاللى، یکى از 
دالیلى که باعث شده باشگاه اســتقالل مدام از طریق 

سایت رســمى خود اعالم کند که قصد دارد در سکوت 
خبرى به فعالیت در این بازه حساس ادامه دهد و به برخى 

رسانه ها توصیه کرده خبرهاى موثق را از طریق سایت 
این باشگاه پیگیرى کنند، نداشتن بودجه براى فعالیت در 

نقل و انتقاالت است. واقعیت این است که هنوز منبع مالى 
مناســبى براى خرید بازیکن یا بازیکنان جدید در اختیار 
باشگاه استقالل قرار  نگرفته و تالش امیرحسین فتحى 

و همکارانش نیز در این راستا بى نتیجه بوده است. فقدان 
بودجه کافى باعث شده تا برگزارى اردوى خارجى نیز در 
هاله اى از ابهام قرار بگیرد. شــفر امیدوار بود پیش از آنکه 
ایران را به مقصد کشورش ترك کند، از مسئوالن باشگاه 
اســتقالل به علت برگزار شــدن اردوى خارجى تضمین 
بگیرد اما مسئوالن باشگاه استقالل هیچ تضمینى به این 
مربى ندادند و هنوز هم مشخص نیست که اردوى خارجى 
اســتقالل برگزار شــود یا نه. طبق برنامه اى که سرمربى 
اســتقالل تدوین کرده، دور جدید تمرینات از دهم دى ماه 
آغاز مى شــود و با توجه به اینکه زمان زیادى تا شروع دور 
جدید تمرینات باقى نمانده باید هرچه زودتر تکلیف برگزارى 
اردوى خارجى استقالل مشخص شود. از سویى استقاللى ها 
بدون فعالیت خاصى در نقل و انتقاالت جلو مى روند و هیچ 
بازیکنى را مد نظر ندارند. این وضعیت در حالى نگران کننده 
پیش مى رود که انتظار مى رفت مسئوالن باشگاه استقالل 
به منظور تقویت این تیــم تالش مضاعفــى را در نقل و 
انتقاالت نیم  فصل به خــرج دهند و موجبات تقویت هرچه 
بیشتر استقالل را فراهم کنند اما این اتفاق تا کنون رخ نداده 
و موجب بروز نگرانى هایى از سوى هواداران استقالل شده 
است. مشکلى که استقالل با آن مواجه است عقب نشینى 
اسپانسرها براى پرداخت بودجه جدید است. اسپانسرهاى 

استقالل حاضر نیستند مبلغى را در ماه هاى آتى بپردازند و 
این مشکل باید از راه دیگرى حل شود.

از روزى که امید نمازى را از ذوب آهن بیرون کرده اند، او مدام در حال 
افشاگرى اســت. اینکه برخى بازیکنان توى کارش گذاشتند، اینکه 
محسن مسلمان تنبل بود، اینکه مدیران باالدستى در ذوب آهن با البى 
او را کنار گذاشتند و منصوریان را به جایش برگزیدند، اینکه وزیر ورزش 
شخصًا مرتضى تبریزى را به استقالل برد و... ازجمله افشاگرى هاى 
نمازى در این مدت بوده. ظاهراً این وضعیت به مذاق استاد خوش آمده 
و او اخیراً دامنه افشاگرى هایش را به دوران دستیارى اش در تیم ملى 
هم گسترش داده است. به همین بهانه جمالت زیادى از او در مورد خط 
خوردن رحمتى، مواجهه خودش با کى روش و فضاى زیرآبزنى حاکم 
بر تیم ملى منتشر شــده که اصًال جالب نیست. باالخره افشاگرى هم 
 زمان و اندازه خودش را دارد. خوب است االن ما هم بپرسیم اساسًا خود 
او چرا با این شرایط غیراستاندارد در تیم ملى و ذوب آهن کنار آمده بود؟
آخرین صحبت هاى او در مورد منصوریان و محســن مســلمان را 

بخوانید:
■ تنها منصوریان نبود که براى حضــور در ذوب آهن البى کرده بود. 
اعضاى هیئت مدیره هم هر کدام گزینه هاى خود را داشتند. من قرار بود 
یکسال قبل سرمربى ذوب آهن شوم ولى مى دانم همان موقع اختالف 
نظر داشتند. هرکس در هیئت مدیره البى اش را کرده بود. من سه چهار 
هفته پیش از جدا شدنم مى دانستم چند مربى تماس گرفتند صحبت 
کردند. من حتى باخبر شــده بودم منصوریان جانشــینم شده است. 

سرپرست تیم سه چهار هفته قبلش به من گفت منصوریان مى آید.
■ من خودم گفتم محسن مســلمان جذب تیم شود. وقتى با او توافق 
کردیم بعضى از دوســتانم گفتند مســلمان قبًال با برانکو، اسکوچیچ 
و مربیان دیگر به مشــکل خورده اســت. یک مقدار شک کردم ولى 
کار از کار گذشــته بود. بعد از مــدت کوتاهى به این نتیجه رســیدم 
مسلمان اصًال تالش نمى کند. فکر کنم سه چهار هفته اول لیگ برتر 

بود. به جایى رســیدیم که به آذرى گفتم 
نیم فصل او را براى فــروش بگذاریم. 
آذرى گفت نه محسن سرمایه باشگاه 
اســت. گفتم او را نمى خواهم. گفت 

ایرادى ندارد، استفاده نکن ولى در 
تیم باشد. گفتم مشــکل ایجاد 

مى شود، چون مسلمان انتظار دارد در ترکیب باشد. در یکى از جلسات 
تمرینى او را در ترکیب اصلى نگذاشتم و کل بازى راه مى رفت. من داور 
بودم حتى بغل دست من مى ایستاد و راه نمى رفت. بعد که تمرین تمام 
شد از وحید رضایى پرسید تمام است؟ او هم گفت بله و همان لحظه از 
محل تمرین رفت. ســاکش را جمع کرد و به تهران برگشت. آذرى به 
من گفت تو اجازه دادى؟ گفتم نــه. تأکید کرد او را به کمیته انضباطى 
مى فرستد. من دیگر دوست نداشتم او باشد. براى یک سفر به دبى رفته 
بودم. از آنجا با آذرى حرف زدم و گفت محسن به تمرین برنمى گردد 
مگر اینکه با شما جلسه بگذارد. پنج دقیقه دیر به محل تمرین رسیدم 
و دیدم محسن وسط سالن دارد وزنه مى زند. یعنى به تیم برگشته بود. 
من هم مخالفتى نکردم و بعد هم آن اتفاقات بعدى افتاد. آمار محسن 
همین حاال در گوشى من است. روزى نبود که میزان دوندگى او از یک 

نفر در تیم بیشتر باشد. 

در خبرى که دیروز در برخى سایت ها و سایت فدراسیون فوتبال  منتشر شد آمده بود 
که  احتمال دارد مراسم بدرقه براى تیم ملى فوتبال و پیش از اعزام این تیم به محل برگزارى 

رقابت هاى جام ملت هاى آسیا در کشتى و در جزیره کیش برگزار شود.
این برنامه پیش از این براى 14 دى ماه هماهنگ شده بود چرا که قرار بود در این روز ملى پوشان کشورمان به 

اردوى تدارکاتى خود در قطر پایان دهند و به کیش سفر کنند تا از این جزیره راهى امارات شوند اما بازگشت تیم ملى 
به کشور دو روز زودتر انجام خواهد شد. 

بر این اساس قرار است اعضاى تیم ملى فوتبال 12 دى ماه قطر را ترك کنند و از جزیره کیش راهى امارات شوند. به همین 
دلیل برنامه فدراسیون فوتبال براى برگزارى مراسم بدرقه هم در این روز برگزار خواهد شد البته در صورتى که کارلوس کى 

روش براى تغییر اولین جلسه تمرینى هماهنگ شده در امارات راضى شود.
طبق برنامه تیم ملى فوتبال ساعت 11 روز چهارشنبه 12 دى ماه وارد جزیره کیش مى شود. در همین روز و براى ساعت 14 
یک جلسه تمرینى در امارات پیش بینى شده است. این فاصله زمانى عمًال برگزارى مراسم بدرقه اى که از طرف فدراسیون 

فوتبال و کمیته فرهنگى بر روى یک کشتى تفریحى پیش بینى شده است را غیرممکن مى کند. 
بر همین اساس قرار بر این شده تا مسئوالن فدراسیون فوتبال با کارلوس کى روش که در کنار ملى پوشان در قطر به 

سر مى برد، رایزنى هاى الزم را داشته باشند تا وى را متقاعد کنند که جلسه تمرینى آن روز را به شب موکول کند. 
 خبرگزارى «مهر» هم گزارش داده این برنامه ریزى ها در نشستى که با حضور غالمحسین زمان آبادى  

مشاور مهدى تاج در امور فرهنگى، ابراهیم شکورى سرپرست دبیرى فدراسیون و نمایندگان امور
 بین الملل، حراســت و جمعیت حامیان هوادار برگزار شــد، بررســى و در مورد آن 

تصمیم گیرى شد. 
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شتشر  در ادامه گزارشىکه سایتفاکس اسپو رت آسیا من
کرد و رســانه هاى ایرانى نیز از این گــزارش به عنوان 
یک هشدار استفاده کرده اند آمده اســت: آنچه درباره 
تمام نســل هاى طالیى صدق مى کند، فاکتور شانس 
است که تمام بازیکنان مســتعد همزمان در یک دوره 
ظهور کنند. با این حال همانطــور که تجربه تیمى مثل 
پرتغال نشــان داد حضور لوئیز فیگو، روى کاستا و نونو 
گومــز تضمینى بــراى قهرمانى نبود. هــدف اعضاى 
نســل طالیى فوتبال ویتنام که تازه وارد 20 ســالگى 
شــد ه اند این اســت که در جام ملت ها تا جاى ممکن 
پیشــروى کنند و شــاید براى موفقیت بایــد یکى دو 
تورنمنت دیگر منتظر بمانند. بــا این حال فرمول جدید 
مســابقات که چهار تیم ســوم برتر هم به یک هشتم 
نهایى صعود مى کننــد، ویتنامى ها را امیــدوار کرده از 
گروهى که شامل ایران، عراق و یمن است بتوانند عبور 

کنند.
مســابقات در آن مرحله بسیار ســخت خواهد بود ولى 
2انگیزه و جدیت ویتنام در 12 مــاه اخیر، حضور جوانان 
باکیفیت و یک مربى با تفکرات تهاجمى دلیلى ندارد که 
این تیم نتواند در این مرحله قربانى بگیرد. در این صورت 
خوشحالى طرفداران پرشور فوتبال ویتنام خیلى بیشتر 
از چیزى خواهد بود که یکسال پیش براى موفقیت تیم 

امیدشان نشان دادند.

راست!
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گرو بى گرو
 الحاجى گرو، مهاجم نیجریه اى نیم فصل اول آبى 

پوشان پایتخت، علیرغم اینکه با کارنامه خوبى به ایران 
آمده بود، نتوانست نمایش هاى خوبى با استقالل داشته باشد 

و فقط یک گل براى این تیم از روى نقطه پنالتى ثبت کرد.
صحبت هاى گرو پس از جدایى از استقالل که اعالم 

کرده بود، امیرقلعه نویى او را مى خواهد و همینطور 
عالقه سرمربى سپاهان به مهاجمان تنومند که قدرت 
سر زنى و شم گلزنى باال دارند، سبب شد تا عده اى 

گرو را گزینه احتمالى سپاهان در نیم فصل بدانند ولى 
رضا فتاحى، سرپرست سپاهان این موضوع را تکذیب 

مى کند.
رضا فتاحى، سرپرست باشگاه سپاهان درباره شایعاتى که 
در مورد جذب گرو وجود دارد، توضیح داد: «نه به هیچ 
وجه صحبت ها و خبرهایى که در این مورد منتشــر 
مى شود، صحت ندارد. ما در پســت مهاجم هدف، 
استنلى کى روش را در اختیار داریم و طبیعتًا جذب 
مهاجمى که خصوصیاتى مشابه به مهاجم فعلى ما 
دارد، هیچ توجیهى ندارد و در لیستى که توسط 
ســرمربى تیم هم در اختیار باشگاه قرار داده 

شده، نامى از گرو وجود ندارد.» 
فتاحى در مــورد بازیکنــان مورد نظر 
باشــگاه براى پنجره تابستانى هم 
افزود: « آقاى قلعه نویى لیستى 
در اختیار ما قرار داده ولى 
اجازه بدهید زمانى 
کــه بــا بازیکنان 
مورد نظر به توافق 
را  آن  رســیدیم، 

رسانه اى کنیم.»
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آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

شــماره: 139721702210006433- 97/9/28 نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ثبت جنوب شرق اصفهان و لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضى اعتراضى داشته باشد مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد  
1- راى شــماره 139760302210001230 مــورخ 1397/09/24 هیات اول آقاى على آقا حســینى 
اشکاوندى به شناسنامه شــماره 26 کدملى 1291782540 صادره از اصفهان فرزند محمد بر ششدانگ 
یکباب خانه مسکونى به مساحت 300/10 مترمربع مفروزى از پالك شماره 1504 اصلى واقع در بخش 
شش حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان. (انتقال مع الواسطه از طرف محمد جعفرى). تاریخ انتشار نوبت 
اول: 1397/10/4 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/10/20 م الف: 323999 میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت 

اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان /10/116
آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شماره: 139721702210005612- 1397/9/28 نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین 
تکایف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ثبت جنوب شرق اصفهان و لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضى اعتراضى داشته باشد مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد
1- راى 139760302210001231 مورخ 1397/09/25 هیات اول آقاى على آقا حسینى اشکاوندى به 
شماره شناسنامه 26 کدملى 1291782540 صادره از اصفهان فرزند محمد بر ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 214/01  مفروزى از پالك شماره 1135 اصلى واقع در بخش شش حوزه ثبت ملک جنوب شرق 
اصفهان. مالک رسمى. تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/10/4 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/10/20 م الف: 

324008 میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان /10/118
فقدان سند مالکیت

شماره: 13972170221006950- 97/9/18 سند مالکیت ســه دانگ مشاع از ششدانگ پالك ثبتى 
شماره 1576 اصلى واقع در بخش 6 ثبت اصفهان ذیل ثبت 1576 در صفحه 153 دفتر 14 بنام حیدرعلى 
معتمدى تحت سند دفترچه اى بشــماره- ثبت و صادر و تسلیم شده است ســپس بموجب سند انتقال 
قطعى 58310- 1352/01/25 دفترخانه 29 اصفهان به آقاى محمد آقا حسینى انتقال گردیده و نامبرده 
با ارائه درخواست کتبى به انضمام دو برگ استشهادیه که امضاء شــهود آن ذیل شماره 12717 مورخه 
1396/09/27 به گواهى دفترخانه 384 اصفهان رسیده مدعى است که سند مالکیت آن بعلت جابجایى 
مفقود شده است و درخواست صدور ســند مالکیت المثنى ملک فوق را نموده است لذا مراتب به استناد 
تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى میشود چنانچه کسى مدعى 
انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند 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 رسید 
اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى است اگر 
ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معام له ارائه نشود اقدام 
به صدور سند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد شد. م الف: 323992 میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت 

اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان /10/120
فقدان سند مالکیت

شــماره: 1397217022106950 - 97/9/18 سند مالکیت سه دانگ مشــاع از ششدانگ پالك ثبتى 
شماره 1576 اصلى واقع در بخش 6 ثبت اصفهان ذیل ثبت 1311 در صفحه 157 دفتر 14 بنام شیرعلى 
معتمدى تحت سند دفترچه اى بشماره- ثبت و صادر و تسلیم شده است سپس نامبرده با ارائه درخواست 
کتبى به انضمام دو برگ استشهادیه که امضاء شهود آن ذیل شــماره 12717 مورخه 1396/09/27 به 
گواهى دفترخانه 384 اصفهان رسیده مدعى است که سند مالکیت آن بعلت جابجایى مفقود شده است و 
درخواست صدور سند مالکیت المثنى ملک فوق را نموده است لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحى 
ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى میشود چنانچه کسى مدعى انجام معامله نسبت به 
ملک مرقوم یا وجود سند 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 تســلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب 
صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مســترد گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر 
اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند 
مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد شد. م الف: 323995 میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك 

جنوب شرق اصفهان /10/121
اجرائیه

شماره اجرائیه: 9610423730100239 شماره پرونده: 9409983730101348 شماره بایگانى شعبه: 
941359 مشخصات محکوم له: حسام الدین روحانى نجف آبادى فرزند سیاوش نشانى: اصفهان-نجف 
آباد-خ شیخ بهایى مرکزى کوى عرفان پ 35 مشخصات محکوم علیه:1-اعظم حسینى2-عبدالرضا 
پاى خســته  فرزند اســماعیل به نشــانى هردو مجهول المکان. وکیل محکوم له:بهناز منتظرى نجف 
آبادى-نام پدر: براتعلى نشــانى:اصفهان – نجف آباد- نجف آباد خ ریاضى ك بهار آزادى پ 55 وکیل 
حسام الدین روحانى نجف آبادى و على مومن نام پدر:عبداالمیر نشانى :اصفهان –بلوار کشاورز- سه راه 
سیمین- روبروى مسجد انبیا-ســاختمان دى –ط6-واحد44  وکیل حسام الدین روحانى نجف آبادى 
. محکوم به: بســمه تعالى بموجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره و شــماره دادنامه مربوطه 
9509973730101499  خواندگان بصورت تضامنى محکومند تا سقف 50/000/000 ریال از خواسته 
و پرداخت 2/500/000 ریال به عنوان نیم عشر دولتى (نسبت به پنجاه میلیون ریال)،همچنین محکوم 
علیه عبدالرضا پاى خسته  محکوم است به پرداخت 30/000/000 ریال ما بقى خواسته و پرداخت هزینه 
دادرسى به مبلغ 2/540/000 ریال و حق الوکاله وکیل   وپرداخت خســارت تاخیرتادیه ازتاریخ قطعیت 
دادنامه لغایت زمان  وصول محکوم به و پرداخت 1/500/000ریال به عنوان نیم عشر دولتى (نسبت به 
سى میلیون ریال). محکوم علیه مکلف اســت از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1-ظرف ده روز مفاد آن را به موقع 

اجرا بگذارد (ماده 34 قانــون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخــت محکوم به بدهد. 3- مالى 
معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه 
نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به 
طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى 
یا خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حســابهاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحونزد اشخاص 
ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هرنوع تغییر دیگر دراموال 
مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید 
واال به درخواست محکوم له بازداشت مى شــود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 
4- خوددارى محکوم علیــه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فــرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى 
درجه هفت را در پى دارد. (مــاده 34 قانون اجراى احکام مدنى و مــاده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه 
اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگــرى به هرنحو با انگیزه فرار از اداى دین به نحوى 
که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشــد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى 
معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 
6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت 
محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توســط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه 
اجراى محکومیت مالى 1394) 324011/ م الف دادرس  شــعبه اول دادگاه عمومى حقوقى دادگسترى 

نجف آباد- سید احمد رضا میر فتاح مدیر دفتر شعبه اول حقوقى دادگسترى نجف آباد /10/112
ابالغ رأى

 آگهى راى شورا - شماره پرونده : 96 / 60 ش 2 ح  شماره دادنامه 3ح  شماره دادنامه 500 تاریخ رسیدگى 
– دعوى راضیه اهرمى فرزند مسعود به  طرفیت مرادبخت آور فرزندمحمدمراد  به خواسته مطالبه نفقه 
خودش ازتاریخ 84/8/11لغایت زمان  اجراى حکم ونفقه فرزند مشترك بنیامین ازتاریخ تقدیم دادخواست 
باعنایت به جمیع محتویات پرونده ازجمله کپى مصدق عقدنامه خواهان که مثبت رابطه زوجیت فیمابین 
مشارالیها وخوانده مى باشد وشرح خواسته خواهان ونظربه اینکه باوجودابالغ قانونى خوانده درشوراحاضر 
نشده ودلیلى مبنى براینکه نفقه همسروفرزندمشــترك راپرداخت کرده ابرازننموده است لذاشورا دعوى 
خواهان راوارد وثابت تشخیص وبه اســتنادمواد 1102- 1106- 1107- 1111- 1199- قانون مدنى 
خوانده رابه میزان نفقه معوقه خانــم راضیه اهرمى ازتاریخ 11/ 94/8 لغایــت 96/7/12 ( ارائه نظریه ) 
جمعابه مبلغ 89/765/000ریال تعیین مى گردد ودرصورت حفظ شرایط موجودواستحقاق زوجه ازتاریخ 
96/7/13بطورماهانه مبلغ 4/200/000ریال تعیین مى شــود وبراى فرزندمشــترك (بنیامین ) ازتاریخ 
96/4/4( ثبت دادخواست ) لغایت 96/7/12به مبلغ 7/575/000ریال تعیین مى شود وازتاریخ 96/7/13به 
طورماهانه ومستمرمبلغ 2/250/000ریال تعیین مى شود که مجموع نفقه زوجه وفرزندمشترك جمعابه 
مبلغ 97/340/000ریال تعیین مى شود همچنین مبلغ 1/500/000ریال بابت هزینه کارشناسى که همگى 
توسط کارشناس رسمى دادگسترى تعیین ومصون ازگونه تعرض باقیمانده ونیز هزینه دادرسى  در حق 
خواهان محکوم مى نماید .راى صادره  غیابى وظرف بیست روزپس ازابالغ قابل واخواهى دراین شورا و
سپس ظرف مدت 20روزقابل تجدیدنظرخواهى دردادگاه هاى عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهرمى 
باشــد .  اجراى احکام موظف اســت درهنگام وصول محکوم به مابه التفاوت هزینه دادرسى رابراساس 
میزان محکومیت خوانده محاسبه وازمحکوم به کسر وبه حساب مربوطه واریزنماید – م الف  313305  

مظاهرمحمدى پور - قاضى شعبه سوم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر  /10/126 
قرارتامین خواسته

کالسه پرونده :97 / 479ش 5ح شــماره دادنامه :506 تاریخ رســیدگى : در خصوص درخواست بانک 
مهراقتصاد باوکالت مریم ناصرى  به  نشانى  اصفهان پل آذر – ابتداى خیابان توحید جنب تاالرفرشچیان 
به طرفیت 1- نریمان ربیعى فرزندعلیرضا به نشانى شاهین شهر – خیابان ملک الشعراى بهار ساختمان 
گسل 2- میثم پورمعظمى به نشــانى اصفهان – ملک شهر – خیابان 17شهریور 3- یوسف شاه نظرى 
گرگابى به نشانى شاهین شهر – گرگاب – خیابان امام کوچه نصیر به خواسته  صدورقرارتامین خواسته 
باتوجه به محتویات پرونده ونظریه مشورتى شورا ومالحظه مستندات درخواست خواهان که عبارت است 
از یک فقره چک به شــماره 754474به عهده بانک ملى شعبه شاهین شــهر به مبلغ 27/583/208که  
درمهلت مقررقانونى /برابرمقررات قانون تجارت /واخواســت گردیده درخواســت وى واردتشــخیص 
ومستندا به ماده 11قانون شــوراهاى حل اختالف مصوب 87/2/29مجلس شوراى اسالمى 94وبندج 
ماده 108ومواد116و117قانون آیین دادرســى دادگاه هاى عمومى وانقــالب درامورمدنى  قرار تامین 
وتوقیف معادل مبلغ 27/583/208ریال  از اموال بال معارض خواندگان متضامنا  صادر و اعالم مى گردد 
قرار صادره فوراابالغ وپس ازآن قابل اجراســت وظرف مدت ده روزقابل اعتراض دراین شعبه مى باشد. 

313350/م الف مجتبى  رضوانى – قاضى شعبه 5حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر / 10/127 
ابالغ رأى

آگهى راى شورا - شماره پرونده : 96 / 395 شماره دادنامه 166– 12 / 3 / 97 تاریخ رسیدگى : 23 /10 /96 
درخصوص دادخواست دعوى خواهان : محمود عسکرى فرزند محمدبه وکالت بهروزاحمدى آشجردى 
ف قاسم به نشانى فالورجان خ شریعتى 3شرقى بن بست دوم واحد2به طرفیت خواندگان 1- زهراظاهرى 
عبده وند2- شــرکت خدمات رفاهى تاج پایدار ایرانیــان به مدیریت زهرا ظاهرى عبده وندبه نشــانى 
مجهول المکان به خواسته مطالبه مبلغ شصت میلیون ریال به استناد یک فقره چک بانک ملت به شماره 
1329/293715/14سررسید 94/11/25به انضمام هزینه دادرسى وخسارت تاخیرتادیه وحق الوکاله وکیل 
براساس تعرفه قانونى .نظربه دادخواست خواهان ومستندات تقدیمى شامل یک برگ چک برگشت شده 
توسط بانک که همگى حکایت ازاشتغال ذمه خواندگان نسبت به خواهان مى نماید وخواندگان نسبت به 
دعوى خواهان ایرادى نکرده ودلیلى بربرائت خوداقامه ننمودند لذاشورا دعوى خواهان راثابت تشخیص 
ومستندابه مواد 198- 519- 522قانون آیین دادرسى مدنى ومواد 310و313قانون تجارت وماده 3قانون 
صدورچک مصوب 1382حکم به محکومیت خواندگان به صورت تضامنى به پرداخت مبلغ شصت میلیون 
ریال بابت اصل خواسته ومبلغ هشتصدوشصت وپنج هزارریال هزینه دادرسى وپرداخت حق الوکاله وکیل 
براساس تعرفه قانونى وپرداخت خسارت تاخیرتادیه وفق شاخص اعالمى بانک مرکزى بامحاسبه دایره 
اجرا ازتاریخ سررسیدچک 94/11/25لغایت زمان اجراى حکم درحق خواهان راصادرواعالم مى دارد راى 
صادره غیابى وظرف بیست روزپس ازابالغ قابل واخواهى دراین شورا وسپس ظرف مدت بیست روزقابل 
تجدیدنظردرمحاکم حقوقى شاهین شهر مى باشد – م الف 314833 غالمرضاشکوهى-  قاضى شعبه 

ششم شوراى حل اختالف شاهین شهر /10/128 
ابالغ اخطاریه ماده 87

آگهى ابالغ ماده 87آیین نامه اجراى مفاد اسنادرسمى الزم االجراپرونده 139704002141000383/1به 
شماره بایگانى 9700624بدینوســیله به وراث مرحومه صدیقه حاتمى نژاد 1- على حاتمى نژاد نام پدر: 
یوسف تاریخ تولد : 1335/10/23شماره ملى 1819305422شماره شناسنامه 531- 2- حسین حاتمى 

نژاد نام پدر: یوسف تاریخ تولد: 1330/9/17شماره ملى 1816763241شماره شناسنامه 2115- 3- مهین 
دخت حاتمى نژاد نام پدر: یوسف تاریخ تولد 1343/6/20شــماره ملى 1817036092شماره شناسنامه 
903- 4- احمدحاتمى نژاد نام پدر: یوسف تاریخ تولد: 1338/10/12شــماره ملى :  1817396145به 
شــماره شناســنامه 377- 5- مژده شــیرالى نام پدر : عبدالکریم تاریــخ تولد 54/1/7شــماره ملى 
1819636178شماره شناسنامه 17- 6- مهدى شیرالى نام پدر : عبدالکریم  تاریخ تولد: 1360/1/1شماره 
ملى 0062339044شماره شناسنامه 383- 7- زهراحاتمى نژاد ( بختیارى نیا ) نام پدر: یوسف – تاریخ 
تولد 1333/4/30به شماره ملى 1817802291شماره شناسنامه :1218 – 8- مهکامه شیرالى نام پدر: 
عبدالکریم  تاریخ تولد : 55/5/20شــماره ملى : 1817260073شماره شناسنامه : 411همگى به آدرس 
شاهین شهر خیابان رازى فرعى 8شرقى پالك 72 طبقه اول که برابر گزارش مامور مربوطه ابالغ واقعى 
میسرنگردیده ابالغ مى گردد لذابه درخواست وکیل بستانکار سه دانگ مشاع  ازششدانگ پالك فرعى 
9614وپنج دهم دانگ مشاع ازششدانگ پالك فرعى 5002ازپالك اصلى 301دربخش 16ناحیه :  واقع 
در شــاهین شــهر متعلق به متوفى صدیقه حاتمى نژاد درقبال طلب آقاى رضاشیرالى بازداشت گردیده 
لذاطبق ماده 87آیین نامه اجراى مراتب به شمااخطارمى شود ضمنا لذاطبق ماده 18/19آیین نامه هرگونه 
نقل وانتقالى ازطرف شما نســبت بمورد بازداشت ممنوع اســت وترتیب اثرداده نمى شود . اجرائى مفاد 
اسنادرسمى به شماابالغ مى گردد ازتاریخ انتشار این آگهى که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است فقط یک 
نوبت درروزنامه چاپ درج ومنتشرمیگردد . ظرف مدت ده روزنسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ودرغیراین 
صورت بدون انتشــار آگهى دیگرى عملیات اجرائى طبق مقررات علیه شــماتعقیب خواهدشد – م الف 

314858 مجتبى سلطانیان - مسئول واحداجراى اسناد رسمى شاهین شهر / 10/129 
قرارتامین خواسته

کالسه پرونده :97 / 545ش 5ح شماره دادنامه :590 تاریخ رسیدگى : 26 / 10 / 97  قرارتامین خواسته : 
در خصوص درخواست آقاى پویان مکوندى  فرزند خدارحم به نشانى شاهین شهر خ حافظ شمالى فرعى 
2شرقى پالك 28به طرفیت خوانده حمیدرضایونسى به نشــانى مجهول المکان  به خواسته قرارتامین 
خواسته معادل مبلغ 30/000/000ریال بابت اشتباه واریزى باتوجه به محتویات پرونده  ونظریه مشورتى 
شوراومالحظه مستندات درخواست خواهان وباعنایت به اینکه خواهان به موجب فیش سپرده به شماره 
228534مورخ 97/9/12به مبلغ 3/000/000ریال خسارت احتمالى طرف دعوى راتودیع نموده است لذا 
درخواست وى واردتشخیص ومستندابه ماده 11قانون شوراى حل اختالف مصوب 94/8/10وبندج ماده 
108ومواد116و117قانون آیین دادرســى دادگاه هاى عمومى وانقالب درامورمدنى قرارتامین وتوقیف 
معادل مبلغ 30/000/000ریال ازاموال بالمعارض خوانده صادر واعالم مى گردد .قرارصادره فورا ابالغ 
وپس ازآن قابل اجراســت وظرف مدت ده روز قابل اعتراض دراین شــعبه مى باشد – م الف 318572  

مجتبى رضوانى – قاضى شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر /10/130 
اخطار اجرایى

محکوم علیها 1- فاطمه زمانى  احمدمحمودى فرزندجمال   به نشانى مجهول المکان – 2- یداله چراغى 
فرزندنعمت اله  به نشانى مجهول المکان  محکوم له : بانک ملت باوکالت آرزوسلیمانى فرزند ذبیح اله به 
نشانى شاهین شهر خ چهارباغ باال کوچه شهیدمختارى ساختمان اسکان طبقه 3 -  بموجب راى شماره 
246تاریخ 97/5/1 حوزه شوراى حل اختالف شهرستان شــاهین شهر شعبه 5که طى دادنامه شماره – 
مورخه – شعبه – قطعیت یافته است محکوم علیه محکوم  است به : محکومیت  تضامنى خواندگان  به  
پرداخت مبلغ 170/817/428ریال بابت اصل خواســته  ومبلغ 3/135/200ریال بابت  هزینه دادرسى و 
حق الوکاله وکیل برابر تعرفه قانونى وپرداخت  خسارت تاخیرتادیه روزانه به مبلغ 94/125ریال ازتاریخ 
تقدیم دادخواســت 96/7/24  لغایت زمان پرداخت  -ماده 34 قانون اجراى احکام : همین که اجرائیه به 
محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده ر وز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفا محکوم به از آن میسر مى باشد  ودر 
صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور جامع دارایى خود را به قسمت 
اجرا تسلیم کند  واگر مالى ندارد صریحا اعالم نماید . محکوم علیه ظرف مدت 30روزپس ازابالغ اجرائیه 
مى تواندضمن ارائه صورت کلیه اموال خوددعوى اعساررااقامه تامانع بازداشت شود . 318760/  م الف 

قاضى شورا شعبه 5 حل اختالف شاهین شهر /10/131 
فقدان سند مالکیت 

خانم: فاطمه شــفیعى علویجه    فرزند محمد على باستناد دو برگ استشــهاد محلى که هویت و امضاء 
شهود که تحت شماره 16760-97/07/28 توسط دفترخانه 182 علویجه رسما گواهى شده مدعى است 
که سند مالکیت یکدانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه ،پالك شــماره 980 فرعى واقع درعلویجه یک 
اصلى بخش15 ثبت اصفهان که درصفحه 180 دفتر 40 امالك ذیل ثبت 4892 بنام نامبرده ثبت و سند 
صادرشده و معامله دیگرى هم انجام نشده، مى باشــد. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: بى احتیاطى. چون 
درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون 
ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن 
یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض 
خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به 
ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود 
المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار : 1397/10/04 ،324994م 

الف- کفیل ثبت  اسناد و امالك مهر دشت /10/132
 ابالغ رأى

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 121/97دادنامه 410-97/4/27مرجع رسیدگى 
شعبه دوم حقوقى شــوراى حل اختالف شهرســتان نجف آبادخواهان: مجتبى ســفرى نشانى: نجف 
آباد-شهرك آزادگان-مسکن مهر-ورودى اول –مجتمع مســکونى هستى-طبقه چهارم- واحد 15، 
وکیل خواهان : مجتبى حقیقى نشــانى :نجف آباد- خ امام-کوى ارشــاد-مقابل حسینیه ارشاد-کوچه 
شهید احمد موحدى- مجتمع ارشاد-پ5-کد پســتى 54351-85136  ، خوانده: حامد صفایى نشانى: 
مجهول المکان، موضوع: مطالبه وجه 5 فقره چک به شماره 812240(94/8/25)و812232(93/11/30)

و812233(94/2/30)و812239(94/7/25)و812243(94/9/25) جمعا به مبلغ 200/000/000 ریال 
گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به این 
شورا و ثبت به کالسه فوق و جرى تشریفات قانونى دروقت مقرر جلسه اى شورا به تصدى امضاءکنندگان 
زیر تشکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى 
نماید. راى شورا درخصوص دعواى مجتبى سفرى با وکالت آقاى مجتبى حقیقى به طرفیت حامد صفایى 
به خواسته مطالبه تقدیمى از سوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر استقرار 
دین به میزان خواسته در عهده خوانده داشته و بقاى اصول مستندات مذکور در ید خواهان که داللت بر 
بقاى دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانده دفاعى در قبال 

دعواى مطروحه نداشته و دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است لذا مستنداً به مواد 198 و 502 و 515 
و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد 
و ثابت دانســته و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 
پرداخت مبلغ 2/670/000 ریال به عنوان هزینه هاى دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب و نیز پرداخت 
حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چکها لغایت اجراى حکم که توسط 
اجراى احکام محاسبه و وصول مى گردد، درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف 
مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و 
ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى دادگسترى نجف آباد مى باشد.324389/م 

الف، قاضى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد شعبه دوم حقوقى /10/133
ابالغ رأى

 شوراى حل اختالف شهرســتان نجف آباد.کالســه پرونده 675/97دادنامه 1005-97/08/28 مرجع 
رسیدگى شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف شهرســتان نجف آباد خواهان: مجتبى سفرى نشانى: 
نجف آباد-شهرك آزادگان-مسکن مهر-ورودى اول –مجتمع مسکونى هستى، وکیل خواهان :آقاى 
مجتبى حقیقى نشانى :نجف آباد- خ امام-کوى ارشاد-مجتمع ارشاد- طبقه دوم پ5 خواندگان 1- محمد 
وزیرى 2- على فعله گرى نشــانى: هردو مجهول المکان، موضوع: مطالبه وجه 2 فقره چک به شماره 
هاى 937012(96/7/30)،937005 (96/6/30)جمعا به مبلغ یکصد و نودمیلیون ریال گردشکار: خواهان 
دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشــته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به 
کالسه فوق و جرى تشریفات قانونى دروقت مقرر جلسه اى شورا به تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل و 
باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا 
درخصوص دعواى آقاى مجتبى سفرى با وکالت آقاى حقیقى به طرفیت 1-محمد وزیرى2- على فعله 
گرى به خواسته مطالبه تقدیمى از ســوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت 
بر استقرار دین به میزان خواسته در عهده خوانده داشــته و بقاى اصول مستندات مذکور در ید خواهان 
که داللت بر بقاى دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانده 
دفاعى در قبال دعواى مطروحه نداشــته و دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است لذا مستنداً به مواد 
198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرســى مدنى و مــواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت 
دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانسته و حکم بر محکومیت تضامنى خوانده به پرداخت مبلغ یکصد ونود 
میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 3/540/000 ریال به عنوان هزینه هاى دادرسى و ابطال 
تمبر از باب تسبیب و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خســارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید 
چکها 96/7/30و96/6/30  لغایت اجراى حکم که توسط اجراى احکام محاسبه و وصول مى گردد، درحق 
خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در 
همین شورا و پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد 
محاکم عمومى دادگسترى نجف آباد مى باشــد324630/م الف، قاضى شوراى حل اختالف شهرستان 

نجف آباد شعبه دوم حقوقى /10/134
 ابالغ رأى

شوراى حل اختالف شهرســتان نجف آباد.کالســه پرونده 122/97 دادنامه 427-97/05/01 مرجع 
رسیدگى شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آبادخواهان: مجتبى سفرى نشانى: نجف 
آباد-شهرك آزادگان-مسکن مهر-ورودى اول-مجتمع مسکونى هستى-طبقه چهارم-واحد15 ، وکیل 
خواهان : مجتبى حقیقى نشانى :نجف آباد- خ امام-کوى ارشاد-مقابل حسینیه ارشاد-کوچه شهید احمد 
موحدى- مجتمع ارشاد-پ5-کد پستى 54351-85136  خوانده: جابر لطفى نشانى: مجهول المکان، 
موضوع: مطالبه وجه 2 فقره چک به شــماره هاى536217(94/11/30)536216(94/12/28) جمعا به 
مبلغ 93/000/000 ریال گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته 
که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و جرى تشریفات قانونى دروقت مقرر جلسه اى شورا 
به تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر 
مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى آقاى مجتبى سفرى با وکالت آقاى حقیقى به 
طرفیت آقاى جابر لطفى به خواسته مطالبه تقدیمى از سوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک محال 
علیه که داللت بر استقرار دین به میزان خواسته در عهده خوانده داشته و بقاى اصول مستندات مذکور در 
ید خواهان که داللت بر بقاى دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا چون 
خوانده دفاعى در قبال دعواى مطروحه نداشته و دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است لذا مستنداً به 
مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت 
دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانسته و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 93/000/000 ریال 
بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/320/000 ریال به عنوان هزینه هاى دادرسى و ابطال تمبر از باب 
تسبیب و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خســارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چکها لغایت 
اجراى حکم که توسط اجراى احکام محاسبه و وصول مى گردد، درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. 
راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و پس از ابالغ قابل 
واخواهى در همین شورا و ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى دادگسترى نجف 
آباد مى باشد.مبلغ محکوم به 93/000/000 مى باشد که خســارت تاخیر نسبت به مبلغ 50/000/000 
ریال از تاریخ 94/11/30 و نسبت به مبلغ 43/000/000 ریال از تاریخ 94/12/28 تا زمان اجراى حکم 
خواهد بود.324392/م الف، قاضى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد شعبه دوم حقوقى /10/135
آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شــماره: 974202511833050- 1397/10/2 نظر به صدور آراء صادره هیــات موضوع قانون تعیین 
تکایف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ثبت جنوب شرق اصفهان و لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضى اعتراضى داشته باشد مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد
1- راى 139760302210001235 مورخ 1397/09/26 هیات اول آقاى رســول اسمعیلى به شماره 
شناسنامه 2 کدملى 1291357548 صادره از اصفهان فرزند حسین بر ششدانگ یک باب سوله و مغازه 
به مساحت 849/45 مترمربع مفروزى از پالك شــماره 1 و 2 فرعى از 2251 اصلى واقع در بخش شش 
حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان. (مالک رسمى). تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/10/4 تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1397/10/20 م الف: 326051 میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب شرق 

اصفهان /10/138

معاون علمى دانشگاه جامع علمى و کاربردى اصفهان 
گفت: این دانشــگاه به دلیل تربیت دانشــجو براساس 
مشاغل و نیاز بازار، نقش مهم و مؤثرى در تربیت نیروى 

انسانى کارآمد، مولد و کارآفرین دارد.
مهدى قیصرى از فعالیت ســه مرکز رشد و یک مرکز 
نوآورى در این دانشگاه با عناوین «فناورى هاى سنگ 
و صنایع وابسته»، «فناورى هاى گز، شیرینى، شکالت 
و صنایع وابسته» و «فناورى هاى لوازم خانگى و صنایع 
وابســته» خبر داد. به گفته وى، همچنین مرکز نوآورى 
فوالد و صنایع وابسته در یکى از مراکز این دانشگاه فعال 
اســت. وى افزود: ده رشــته تخصصى جدید در مقاطع 

کاردانى و کارشناسى حرفه اى براى ترم بهمن امسال در 
مراکز آموزشى این دانشگاه راه اندازى مى شود.

وى ادامه داد: این رشته ها شــامل کاردان فنى کنترل 
و کیفیت مواد غذایى، کارشــناس حرفه اى فروش مواد 
غذایى، مدیریت کســب وکار اینترنتى، ارزیابى صنایع 
دستى و میراث فرهنگى، نقاشى ایرانى و زیلوبافى است.

معاون علمى دانشگاه جامع علمى و کاربردى اصفهان 
اظهارکرد: اکنون 15 هزار و 706 دانشجو براى ترم بهمن 
انتخاب واحد کرده اند و در مجموع شــمار دانشجویان 
این مرکز علمى به دســتکم 29 هزار نفــر در 41 مرکز 

دانشگاهى مى رسد.

نایب رئیس شــوراى اسالمى شــهر اصفهان گفت: در 
سال دوم فعالیت مدیریت جدید شهرى اصفهان شاهد 
بهره بردارى از پروژه هاى مختلــف در مناطق 15 گانه 
شهردارى اصفهان و کلنگزنى تعدادى دیگر از پروژه ها 
در شهر هستیم که این اقدامات نوید بخش پویایى شهر 
اســت.علیرضا نصر اصفهانى اظهارکرد: به طور جدى 
درصدد افزایش پویایى شهر هستیم و یکى از نمادهاى 

آن تعریف پروژه هاى جدید براى شهر است.
وى خاطر نشــان کرد: به رغم تمام مشــکالت مالى و 
اقتصادى، با صرفه جویى هاى انجام شده، پروژه ها یکى 

پس از دیگرى با حداقل هزینه به سرانجام مى رسد.

نایب رئیس شوراى اسالمى شهر اصفهان تأکید کرد: ما 
نمى توانیم به علت مشــکالت اقتصادى شهر را تعطیل 
کنیم، از ایــن رو در ابعاد مختلف ترافیکــى خدماتى، 
فضاى سبز و دیگر مباحث مطرح در شهر باید اقدامات 
الزم انجام شود، البته در این مسیر حضور جدى بخش 
خصوصى را شاهد هستیم و فضاى الزم براى فعالیت آنها 

ایجاد شده است.
وى با بیــان اینکه نــگاه مدیریت شــهرى به بخش 
خصوصى باید تقویت شــود، گفــت: اصفهان ظرفیت 
ســرمایه گذارى دارد و مى تواند آینده سرمایه گذاران را 

تضمین کند.

راه اندازى10رشته جدید در 
دانشگاه هاى علمى کاربردى

اصفهان
 پویاتر مى شود

کاهش 39 درصدى مصرف آب 
در دانشگاه صنعتى 

دانشگاه صنعتى اصفهان با به کارگیرى اقالم کاهنده 
مصرف آب، با کاهــش 39درصــدى مصرف آب 
پیشــتاز در بهره ورى مصرف آب در استان اصفهان 

معرفى شد.

شکسته شدن رکورد حمل 
شمش صادراتى در ذوب آهن

رکورد حمل ریلى شمش صادراتى در شرکت ذوب 
آهن اصفهان شکسته شد.

مدیر پشــتیبانى فروش و خدمات مشتریان شرکت 
ســهامى ذوب آهن اصفهان، گسترش حمل ریلى 
را در دســتیابى به صرفه اقتصادى قابل توجه این 
شــرکت بزرگ صنعتى مؤثر دانســت و افزود: این 
محمولــه صادراتى به میزان 2400 تن شــمش به 

مقصد بندرعباس بارگیرى و حمل شد. 
علیرضا عباسیان حداکثر بار تحویل شده به صورت 
روزانه به راه آهن جمهورى اســالمى تــا کنون را 
1200 تن اعالم کرد و گفت: این شــرکت بارگیرى
 و حمــل روزانــه 2800 تــن را هدف قــرار داده

 است.
وى افزود: براى افزایش بارگیرى واگن ها در محوطه 
انبار شـــمش جدید، محل بارگیرى در کوتاه ترین 
زمان ممکن توسعه و امکان واگذارى همزمان تعداد 
بیشترى واگن فراهم شد که نتیجه آن افزایش تناژ 

بارگیرى روزانه است. 

خبر

رئیس اتحادیه صنایع دســتى اصفهان گفت: هنر 
حکاکى روى چــرم، قلم هــاى مخصوصى دارد، 
قلم هایش شــبیه قلمزنى اســت، برجستگى ها و 
فرورفتگى هــاى روى چــرم به وســیله قلم هاى 
فــوالدى روى آن حــک مى شــود و ایــن هنر 
توانســته تحــول بزرگــى در صنعت چــرم به

 وجود آورد.
عباس شیردل با اشــاره به هنر حکاکى روى چرم 
اظهارکرد: این هنر قدمت زیــادى دارد و از قدیم 
هنرمندان این هنر را انجــام مى دادند، هم اکنون 
نیز تعــدادى از هنرمنــدان اصفهان ایــن هنر را 
ادامه مى دهنــد؛ این هنر قدمــت دارد و ما در هنر 
ســوخت  مى بینیم که اســاتید این هنر را نیز کار

 مى کردند.
رئیــس اتحادیه صنایع دســتى اصفهــان گفت:

30 نفــر ایــن  در اصفهــان نزدیــک بــه 
هنــر را بــه صــورت حرفــه اى  کار مى کننــد 
کــه در رده هاى ســنى پیشکســوت تــا جوانان

 هستند.
شــیردل خاطرنشــان کرد: مردم نیــز از این هنر 
اســتقبال خوبى کرده اند و وضعیت بازار آن خوب 
است، زیرا کاربردى اســت و در موارد زیادى قابل 

استفاده است.

تحول در صنعت چرم اصفهان
 با حکاکى فوالدین روى چرم 

جمعى از پژوهشگران دانشگاه آزاد نجف آباد موفق به 
تولید نانوسیال با ضریب انتقال حرارت مطلوب شدند.

یکى از پژوهشگران این طرح نانویى گفت: در این 
طرح با سنتز نانوذرات ســیلیکا، از کاه برنج نانوماده  
جدید به دســت آمده و از آن براى تولید نانوســیال 

خنک کننده استفاده شده است.
رامین رنجبرزاده، نانوســیال تولید شــده را داراى 
قابلیت افزایش ضریب انتقال حرارت سیال موجود 
در مبدل هاى حرارتى دانســت و افزود: مبدل هاى 

حرارتى، تشــکیل دهنده بخش مهمــى از صنایع 
مختلف و وظیفه  این مبدل ها انتقال گرما از محیطى 
به محیط دیگر و خنک سازى تجهیزات گرمازاست.

وى افزایش بیــش از 38درصــدى ضریب انتقال 
حرارت سیال را از ویژگى هاى این نانوسیال برشمرد 
و گفت: سیال در مبدل نقش اصلى را ایفا مى کند و 
هر چه داراى ضریب انتقال حرارت باالترى باشــد، 
کارایى مبدل حرارتى و متعاقب آن کارایى تجهیزات 

افزایش مى یابد. 

معاون امــداد و نجات جمعیت هالل احمر اســتان 
اصفهان گفت: تیم هاى واکنش سریع هالل احمر 
براى مقابله با بروز حوادث در  طرح زمستانه هالل 

احمر در استان مستقر هستند.
 داریــوش کریمى اظهار کرد: تیم هاى مســتقر در 

پایگاه ها نیز آماده هستند..
 وى با بیــان اینکه تیم هاى واکنش ســریع هالل 
احمر نیز براى مقابله با بروز حوادث در این طرح ها 
مستقر هستند، افزود: تاکنون فعالیت خاصى انجام 

نشده است. 
 معاون امــداد و نجات جمعیت هالل احمر اســتان 
اصفهان با بیان اینکه در طرح زمســتانه 40 پایگاه 
به همــراه هفــت تیم واکنــش ســریع در هفت

 منطقه استان اصفهان در حالت آماده باش هستند، 
خاطر نشــان کرد: از جملــه برنامه هــاى روتین  
هالل احمر  برگــزارى دوره هاى مانــور، ارزیابى 
پایگاه هــا و اقدامــات نامحســوس تیم هــا

 است.

توافقنامه همکارى مشترك میان اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اســالمى اســتان اصفهان و معاونت قرآن 
و عترت وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمى امضا 

شد.
حجت االســالم ابوالفضل یعقوبــى، رئیس گروه 
قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمى 

اســتان، هدف از امضاى این توافقنامه را حمایت از 
فعالیت هاى تبلیغى و ترویجى در مناطق آسیب پذیر، 
محروم و روســتایى بر اســاس طرح هاى ارسالى 
و حمایت از برپایى نمایشــگاه هاى قرآن و عترت 
شهرستانى بیان کرد و افزود: این توافق نامه از زمان 

انعقاد تا پایان سال جارى اجرا مى شود.

تولید نانوسیال در دانشگاه آزاد نجف آباد

7 تیم واکنش سریع هالل احمر اصفهان آماده عملیات اند

ترویج فرهنگ و معارف اهل بیت(ع) با امضاى توافقنامه همکارى
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همیشه در شــوخى هاى مان براى اینکه از یک فرد کثیف دورى 
کنیم، مى گوییم طرف شپش دارد! اما خیلى دلتان خوش نباشد و 
فکر نکنید شپش فقط سراغ آدم هاى کثیف و بدبو مى رود! حتى 
اگر هر روز هم حمام مى کنید باز هم ممکن است که خیلى راحت 

پذیراى این مهمان ناخوانده کوچولو شوید! 
گرچه شــپش ها مى توانند باعث خارش پوســت ســر شوند اما 
بیمارى هاى دیگر از جمله شــوره، اگزما و حساسیت به شامپو و 
ســایر محصوالت هم مى توانند باعث خارش سر شوند، بنابراین 
باید با راه تشخیص شپش به خوبى آشنایى داشته باشید. براى این 
کار باید با استفاده از یک شانه دندانه ریز از قسمت هاى مختلف سر 
فرق باز کنید و پوست را بررسى کنید. اگر هم به شپشى برخوردید، 
مى توانید با همان شانه آن را از روى مو بردارید. در واقع تنها نشانه 
هجوم شپش ها مشاهده کردن شپش هاى بالغ یا نابالغ روى سر 
است. وجود تخم شپش به تنهایى دلیل بر حمله شپش نمى شود. 

در بسیارى از افراد شپش ها هیچ مشکلى ایجاد نمى کنند و ممکن 
است مدت زیادى طول بکشد تا سر شروع به خارش کند. جالب 
است بدانید شپش ها مى توانند تا شش ساعت زیر آب دوام بیاورند! 
پس حمام کردن یا نکردن دلیل بر ابتالى به آن نمى شــود. خبر 
خوب اینکه شــپش ها بیمارى ها را از فردى به فرد دیگر منتقل 

نمى کنند. 
نه پرواز مى کنند و نه مى پرند! 

در حقیقت سه نوع شپش وجود دارد که هر سه آنها عالیم تقریبًا 
مشابهى را ایجاد مى کنند اما هر یک در قسمت متفاوتى از بدن النه 
گزینى مى کنند. شپش سر که روى سر، گردن و گوش ها زندگى 
مى کند، شپش بدن که از روى لباس یا تختخواب روى بدن منتقل 
مى شود و شپش ناحیه تناسلى که روى موهاى زائد و پوست ناحیه 
تناسلى زندگى مى کند. شپش ســر موجودى شش پاست که به 
پوست سر و گردن مى چسبد و از خون انسان تغذیه مى کند. سایز 
شپش به اندازه یک دانه کنجد است که با کمى دقت مى توانید آنها 
را ببینید. رنگ شپش مى تواند سفید، قهوه اى یا خاکسترى تیره 
باشد. تخم شپش معموًال گرد یا بیضى شکل است و شپش ها آنها 

را روى ساقه مو در نزدیکى پوست سر مى چسبانند. 
براى مشخص شدن تخم شپش مى توانید بعد از حمام موى تان 
را شانه بزنید و موهاى روى شانه را بررسى کنید. شپش درمیان 
کودکان در مدارس و مهدهاى کودك  رایج تر است زیرا بچه ها با 
یکدیگر ارتباط نزدیک ترى دارند و ممکن اســت از شانه ها و گل 
سرهاى یکدیگر استفاده کنند. بزرگساالنى که در خانه با کودکان 
زندگى مى کنند هم در خطر بیشــترى قرار دارند. وقتى موهاى 
سرتان با موهاى سر فرد مبتال تماس پیدا مى کند شپش مى تواند 
از روى موى او به موى شما بخزد. البته شپش ها مى توانند براى 
مدت کوتاهى روى لباس یا وســایل شخصى هم زنده بمانند اما 

به یاد داشته باشید شپش ها نه مى توانند پرواز کنند و نه بپرند! 
چیزى پوست سرتان را قلقلک مى دهد؟! 

شایع ترین عالمت شپش، خارش اســت. اگرچه شپش بیمارى 
خاصى ایجاد نمى کند اما گزش آن باعث ایجاد حساســیت روى 
پوست مى شود. ممکن اســت بالفاصله پس از ابتال دچار خارش 
نشوید. به خصوص اگر هجوم شپش ها خفیف باشد. ممکن است 
حتى تا شش هفته بعد از ابتال هم هیچ نشــانه اى نداشته باشید. 
عالوه بر خارش شدید، شپش ها مى توانند باعث ایجاد حس قلقلک 
روى سر یا بدن شوند طورى که احساس مى کنید چیزى درحال راه 

رفتن روى پوست تان است! 
این عالیم ثابت مى کند شما شپش دارید! 

اگر پوست ســرتان قرمز، ملتهب و دردناك شــده است یا غدد 
لنفاوى تان حساس شــده اند در اســرع وقت به پزشک مراجعه 
کنید. اینها از عالیم عفونت هاى پوستى هستند. حتى گاهى اوقات 
افراد مبتال نمى توانند به راحتى بخوابند. عالوه  براین، شــپش ها 
مى توانند باعث ایجاد برآمدگى هاى قرمز رنگ روى سر، گردن، 
شانه ها و ناحیه تناسلى شوند. تکه هاى سفید رنگ چسبیده به مو 
نیز تخم هاى شپش هستند و به سختى مى توان با استفاده از شانه 

آنها را از روى مو جدا کرد. 
از وسایل دیگران استفاده نکنید! 

ابتال به شپش مسرى اســت، بنابراین براى جلوگیرى از ابتال به 
آنها باید یکسرى نکات را رعایت کنید. هیچ وقت وسایل شخصى 
خود از جمله شانه سر، سنجاق، کش، تل، کاله، مقنعه و روسرى 
خود را با افراد دیگر تقســیم نکنید. لباس ها و ملحفه هاى تان را 
هم مرتب عوض کنید و شستشو دهید. اگر یک نفر در خانه تان 
مبتال به شــپش شــده حتمًا همه مبل ها، صندلى ها و زمین را 
جاروبرقى بکشید و براى دو هفته روى آنها را با کاور پالستیکى 
بپوشانید. اگر مى خواهید نگرانى تان رفع شود به پزشک مراجعه 
کنید؛ پزشک، پوســت سر شما را با اســتفاده از نور مخصوصى 

بررسى مى کند. 

وجود امالحى مانند فیبر، کلسیم و آهن در کشمش موجب درمان بسیارى از بیمارى ها از جمله سنگ کلیه 
و جلوگیرى از ابتالى افراد به آلزایمر مى شود.

کشمش یکى از خشکبارهایى است که انرژى بدن را باال برده و براى افرادى که ورزش هاى استقامتى را 
دنبال مى کنند به شدت تأثیرگذار است چرا که موجب افزایش توانایى بدن و خونسازى مى شود.

بر اساس این گزارش، به دلیل باال بودن آنتى اکسیدان در کشمش، مصرف این ماده براى برطرف شدن 
چین و چروك صورت توصیه  مى شود و مصرف آن پوست صورت را شاداب مى کند؛ از طرفى منیزیم و 
پتاسیم موجود در کشمش به سم زدایى و پاکسازى خون کمک مى کند به طورى که از کشمش به عنوان 

درمان کننده جوش و آکنه یاد مى شود.
بر همین اساس، وجود آهن باال در کشمش تأثیر مستقیمى بر رشد مو دارد و شوره سر را به طور کامل 
برطرف خواهد کرد؛ همچنین وجود فیبر باال در کشمش موجود کاهش وزن بدن شده و به کاهش فشار 

خون باال کمک شایانى مى کند.
همچنین درمان بیمارى هاى قلبى و معده، کمک به هضم غذا، درمان یبوست و اسهال، درمان کم خونى، 
مقابله با آلزایمر، درمان تب، جلوگیرى از ابتال به سرطان، سالمت دهان و دندان، افزایش بینایى و برطرف 

کردن سنگ کلیه از دیگر فواید مصرف کشمش است.
طبق اعالم متخصصان طب سنتى مصرف این ماده براى همه افراد توصیه مى شود اما افرادى که قند 

دارند از مصرف بیش از حد کشمش خوددارى کنند.

یک محقق و پژوهشگر  طب سنتى مصرف نوعى شــربت طبیعى را در جلوگیرى از تکثیر سلول هاى 
سرطانى مؤثر دانست.

حیدر عظمایى، محقق و پژوهشگر طب ســنتى درباره مهمترین خواص شربت عناب اظهار کرد: این 
شربت به علت داشــتن ویتامین هاى A، C ، E و فالونوئید ها خاصیت آنتى اکسیدانى دارد، بنابراین 
سیســتم ایمنى بدن را تقویت و بدن را در برابر بیمارى هاى مختلف به ویژه انواع سرطان ها محافظت 
مى کند. وى ادامه داد:  شربت عناب نقشــى مؤثر در جلوگیرى از تکثیر سلول هاى سرطانى و کنترل 
 C تومورهاى مغزى دارد. وى درباره خواص دیگر شربت عناب بیان کرد: این شربت سرشار از ویتامین
است، بنابراین به جذب آهن در بدن و تقویت سیستم ایمنى بدن کمک مى کند و همچنین شربت عناب 

کبد را پاکسازى و آن را تقویت مى کند.
این محقق و پژوهشگر طب سنتى افزود: شــربت عناب تأثیرى چشمگیر در کاهش صفرا، رفع یرقان 
(زردى)، ناراحتى هاى گوارشــى مانند زخم معده و روده، ورم و التهاب معده دارد. عظمایى تأکید کرد: 
شربت عناب به علت وجود اسید فولیک و آهن، تعداد گلبول هاى قرمز خون را افزایش مى دهد، بنابر این 
کم خونى را برطرف مى کند. وى افزود: این شربت آرامبخش قلب و اعصاب است و نقشى مؤثر در بهبود 

خلق و خوى و از بین بردن اضطراب، استرس و افسردگى دارد.
 وى تصریح کرد: شربت عناب بیمارى هاى تنفســى مانند سرماخوردگى، سرفه، آسم و خشونت سینه 
را برطرف مى کند و این شربت تأثیرى چشــمگیر در تناسب اندام و تقویت عمومى بدن دارد. عظمایى 
یادآورى کرد: شربت عناب نقشى مؤثر در رفع کهیر، خارش، سردرد، سرگیجه و عطش، کنترل قند، فشار 

و چربى خون، شادابى و طراوت پوست و مو و تقویت حافظه دارد.

متخصصان معتقدند تجربه حوادث استرس زا به هنگام عصر تأثیرات مخرب ترى  بر بدن دارد.
متخصصان ژاپنى با بیان اینکه استرس داشتن به هنگام عصر نسبت به دیگر اوقات روز آسیب بیشترى به 
بدن مى رساند، اظهار کردند دلیل این امر آن است که در ســاعت هاى پایانى روز بدن میزان پایین ترى از 

هورمون هاى کاهنده استرس را تولید مى کند.
یکى از متخصصان ارشد این مطالعه از دانشــگاه هوکایدو گفت: مطالعه انجام شده حاکى از آسیب پذیرى 
احتمالى بدن در برابر استرس به هنگام غروب است. هرچند، الزم است فاکتورهاى دیگر همچون ساعت 
زیســتى بدن در افراد مختلف و زمانى از روز را که واکنش به عوامل استرس زا مورد ارزیابى قرار مى گیرد و 

پیشگیرى از آنها را نیز مورد توجه قرار داد.

 تا به امروز همه ما شنیده ایم که مردان بیشتر از زنان دچار حمله قلبى مى شوند اما 
برخى شرایط و بیمارى هاى مزمن خطر بروز حمله قلبى را به طور چشمگیرى در 

زنان افزایش مى دهند که در ادامه به آنها اشاره مى شود.
بررسى هاى جدید نشــان داده اند که 
سیگار کشیدن، دیابت و فشار خون باال 
مهمترین عوامل تشدید کننده بیمارى 
قلبى، بر روى زنان بیشتر از مردان تأثیر 

مى گذارند. 
یافته ها نشان دادند که سیگار کشیدن، 
دیابت، فشار خون باال و شاخص توده 
بدنى یا BMI بیشتر از 25 خطر بروز 
حمله قلبى را در مردان و زنان افزایش 
مى دهد اما این خطر در زنان قوى تر از 

مردان است. 
میزان خطر بروز حمله قلبى در مردان 
سیگارى دو برابر مردان غیر سیگارى 
است و اما در مورد زنان خطر بروز حمله 

قلبى در زنان سیگارى ســه برابر زنان غیر سیگارى است؛ در این تحقیق به این 
مســئله به عنوان خطر بیش از حد اشاره شده اســت. به عالوه در این پژوهش 

مشخص شد زنانى که روزانه 20 عدد سیگار مى کشند، دو برابر مردانى که روزانه 
20 عدد سیگار مى کشند، در معرض خطر بروز حمله قلبى هستند. 

در مورد فشــار خون باال و دیابت نوع یک و 2 هم خطر حمله قلبى با وجود این 
مشکالت در زنان بیشتر از مردان است. 
زنانى که به فشار خون باال مبتال هستند 
بیــش از 80 درصد بیشــتر از مردان در 
معرض خطر ابتال به حمله قلبى هستند. 
دیابت نوع یک خطر بروز حمله قلبى را 
در زنان سه برابر مى کند و دیابت نوع 2 
نیز خطر را تا 47 درصد در زنان افزایش 

مى دهد. 
به عالوه محققان تأثیر سن بر روى خطر 
بروز حمله قلبى را نیز بررســى کردند و 
دریافتنــد باال رفتن ســن در زنان خطر 
بروز حمله قلبى را بیش از مردان افزایش 
مى دهــد.  در مجموع مردان بیشــتر از 
زنان دچار حمالت قلبى مى شوند، با این 
حال عوامل تشدید کننده زیادى خطر بروز حمله قلبى در زنان را بیش از مردان 

افزایش مى دهد. 

شاید شما هم 
شپش دارید!

یک محقق و پژوهشگر  طب سنتى مصرف نوعى شــربت طبیعى را در جلوگیرى از تکثیر سلول هاى همیشه در شــوخى هاى مان براى اینکه از یک فرد کثیف دورى
ت ان ؤث طان

شاید شما هم 
شپش دارید!

سرطان را با این 
دمنوش متوقف کنید

جلوگیرى از آلزایمر با 
مصرف کشمش

استرس «عصرگاهى» خطرناك تر است

رئیس اداره قلب و عروق وزارت بهداشت ضمن تشریح عوارض آلودگى هوا برقلب انسان، گفت: رفع آلودگى هوا یکى 
از اولویت هاى بهداشتى است و به عزم ملى نیاز دارد.

دکتر علیرضا مهدوى با بیان اینکه آلودگى هوا ترکیب پیچیده اى از ریزگردها، مایعات و گازهاســت، اظهار کرد: 
مطالعات مختلف نشان داده است که مواجهه کوتاه  یا طوالنى مدت با ریزگردها و به طور کلى آلودگى هوا باعث 
افزایش خطر بروز حوادث قلبى عروقى یا سکته هاى مغزى و قلبى مى شود. مکانیسم هاى متعددى براى این 

حوادث معرفى شده که افزایش انعقاد خون یا ترومبوز یکى از آنهاست. خطر انواع آریتمى ها در مواجهه با آلودگى 
هوا بیشتر است. وى افزود: یکى از مصادیق آلودگى هوا استنشاق دود دست دوم سیگار است که از چندى پیش 
در راهنماهاى درمانى بین المللى، پیشگیرى از سکته هاى قلبى و بیمارى هاى قلبى - عروقى همراه با سایر 

عوامل خطر، دورى از آن توصیه شده است.
مهدوى تصریح کرد: آنچه مسلم است آلودگى هوا نقش بارز و چشمگیرى در سالمت انسان و کاهش امید به 
زندگى دارد. وقتى مدارك مستدل در مورد نقش دود دست دوم سیگار در بروز انواع بیمارى هاى قلبى و ریوى در 

دست است، تصور آنکه سایه انواع آلودگى ها چه سرنوشتى براى انسان رقم مى زند، دور از ذهن نیست.

5 گیاه را در روزهاى سرد سال حتماً مصرف کنید

آلودگى هوا، سکته هاى قلبى و مغزى را افزایش مى دهد

هشدار به خانم ها!

در طول ماه هاى سرد سال بدن شــما براى مبارزه با 
بیمارى هاى ناشى از آب و هواى ســرد نیاز به تأمین 
ویتامین ها و مواد معدنى اضافه دارد. این ویتامین ها را 
از راه مکمل ها مى توان به دست آورد اما به جاى روى 
آوردن به قرص، بهتر است از منابع طبیعى بهره بگیرید. 
در اینجا فهرستى از پنج نوع سبزیجات مناسب فصل 

سرد معرفى شده است:

کدو حلوایى
کدو حلوایــى منبع آنتى 
اکســیدان  هاســت و به 
خوبى از عهــده  تقویت 
سیســتم ایمنى بدنتان 
بر مــى  آیــد. بتاکاروتن 

موجود 
در آن در بدن به ویتامین 
A تبدیــل مى  شــود. 
همانطور که مى  دانید این ویتامین براى ســالمت چشم  ها و رشد استخوان  ها 
الزم است. پتاسیم موجود در این کدو خطر ابتال به فشار خون باال را نیز کاهش

 مى  دهد.
کنگر فرنگى

این ســبزى منبع بسیار 
 C خوبى از فیبر و ویتامین
اســت که مــى تواند به 
جریــان صفــرا و هضم 
سریع تر غذا کمک کند. 
برگ  هاى کنگر فرنگى 
داراى اینولین و ماده اى 
تلخ به نام سینارین بوده و 
  B3و B2 ،A، B1 حاوى پروتئین، آهن، فسفر، پتاسیم، سدیم، کلسیم، ویتامین
اســت. افرادى که قصد دارند وزن کم کنند، مى توانند هــر روز کنگر فرنگى 
بخورند. بهتر است زنان شیرده از مصرف کنگر فرنگى خوددارى کنند ممکن 

است ترشح شیر را کاهش دهد.

کلم پیچ
سرشــار از بتاکاروتــن، 
ویتامین C، ویتامین K و 
کلســیم اســت. ایــن 
ویتامین ها و امالح معدنى 
در کنتــرل فرایندهــاى 
التهابــى بــدن و تقویت 
سیســتم ایمنــى نقش 
مؤثرى دارنــد و حتى با 
سرطان مبارزه مى کنند. همچنین این سبزى یک ماده غذایى ایده آل براى مقابله 
با یبوست و سرشار از فیبر است. اگر بخواهیم دقیق تر بگوییم، هر 200 گرم کلم 

پیچ بیش از 20 درصد نیاز روزانه ما به فیبر را تأمین مى کند.
کلم

در انواع و اشکال مختلف 
وجود دارد مانند کلم قرمز، 
گل کلم، کلم بروکسل و... 
این سبزى حاوى ویتامین 
B، ویتامین C، کلسیم، 
منیزیم، فسفر، پروتئین و 
روى است و به عنوان یک 
ضــد التهــاب بــراى 
جلوگیرى از تورم در بدن مؤثر است. همچنین براى درمان سردرد، زخم معده و 

بیمارى هاى پوستى کاربرد فراوان دارد.
منداب

یک ســبزى برگ سبز از 
خانواده کلم بروکلى و گل 
کلــم اســت و سرشــار از 
 ،K و A، C ویتامین هاى
کلسیم و آهن است. عالوه بر 
این منداب براى جلوگیرى از 
سرطان و دژنراسیون ماکوال 
بسیار مؤثر است. از آنجا که 
گیاه منداب داراى مقدار کمى کالرى بوده و نیز سرشار از مواد مغذى است گزینه خوبى 

براى کاهش وزن و افزودن آن به برنامه سالم غذایى محسوب مى  شود.
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شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
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باحضور مدیرکل روابط عمومى و امور بین الملل شــرکت 
مهندسى آب و فاضالب کشور ، مدیر کل روابط عمومى و 
امور بین الملل شــرکت منابع آب ایران ،مدیرعامل شرکت 
آب و فاضالب اســتان اصفهان و معاون مدیرکل آموزش 
و پرورش استان اصفهان دهمین برنامه از دهمین جشنواره 
نخستین واژه آب با بیش از 5 هزار دانش آموز در شهرستان 

برخوار برگزار شد.
 مدیرکل روابط عمومى و امور بین الملل شرکت مهندسى آب 
و فاضالب کشور پیرامون برگزارى دهمین جشنواره نخستین 
واژه آب گفت: وزارت نیرو ، طى دســتور العملى  شــرکت 
مهندسى آب وفاضالب کشــور  را ملزم به  اجراءجشنواره 
نخستین واژه آب  با هدف  ترغیب دانش آموزان اول ابتدایى 

به مصرف صحیح آب ، در سطح کشور نمود.
خلیلى پیر اعالم کرد:هم اکنون دهمین جشنواره نخستین 
واژه آب در تمام استانهاى کشــور در سطح گسترده اى در 

5 محور در حال اجراســت که انتظار مى رود با اجراى این 
جشنواره  در نهایت مســئولیت اجتماعى کودکان در برابر 

مصرف صحیح آب بیش از پیش مشهود شود.
وى با اشــاره به 5 محور دهمین جشنواره نخستین واژه آب 
اعالم کرد:دهمین جشنواره نخســتین واژه آب با محوریت 
آموزش چهره به چهــره حاضرین در جشــنواره،آموزش 
اولیاء،آموزش آموزگاران ،برگزارى زنــگ آب و در نهایت 
برگزارى برنامه نخســتین واژه آب با حضور دانش آموزان 

مقطع ابتدایى بوده است.
 مدیرکل روابط عمومى و امور بین الملل شرکت مهندسى 
آب و فاضالب کشورگفت: بى شک فرهنگ سازى مصرف 
صحیح آب درجامعه باید از سنین پایین آغاز شود ودر این راستا 
شرکتهاى آب و فاضالب باید زمینه هاى فرهنگ صحیح آب 
را با اجراء وتدوین برنامه هاى متنوع فرهنگى مدنظر قرار دهند 
تا عالوه بر فرهنگ صحیح مصرف ،ســواد آب نیز در میان 

مردم افزایش یابد. خلیلى پیر با اشاره به برنامه هاى شرکت 
آبفا اصفهان در خصوص ترویج فرهنگ صحیح مصرف در 
میان اقشــار مختلف جامعه گفت:در چند سال اخیر شرکت 
آبفا اســتان اصفهان در زمینه اجراى برنامه هاى فرهنگى 
در راســتاى مصرف بهینه آب در جامعه موفق عمل کرده 
بطوریکه توانسته مصرف ســرانه آب در اصفهان را کاهش 

داده که امید است این روند همچنان ادامه یابد.
■■■

در این مراسم مدیر روابط عمومى شــرکت آب وفاضالب 
اســتان اصفهان هم گفت:با آغاز سال تحصیلى شرکت آب 
و فاضالب اســتان اصفهان در 5 محور که از سوى شرکت 
مهندسى آب و فاضالب کشــور لحاظ شده بود برنامه هاى 
آموزشــى خود را تبیین و اجراءنمود ســید اکبر بنى طباء با 
اشــاره به همکارى و تعامل آموزش و پرورش با آبفا استان 
اصفهان عنوان کرد:بدون شک اگر همکارى و تعامل مستمر 

اداره کل آموزش و پرورش با شرکت آب و فاضالب نبود ما 
نمى توانستیم برنامه هاى ترویجى خود را در خصوص فرهنگ 
مصرف بهینه آب را در بین دانش آموزان ،اولیاء و آموزگاران 
اجراء نماییم بنابراین چنین امرى بسیار قابل تقدیر و تشکر 
است. وى افزود: دهمین جشنواره نخستین واژه آب در شش 

منطقه شهر اصفهان و شش شهرستان در استان برگزار شد.
■■■

مهرجو مدیر آبفا برخوار هم در این برنامه گفت: براى اینکه 

در دهمین برنامه از دهمین جشنواره نخستین واژه آب بتوانیم 
دانش آموزان بیشترى را ترغیب به مصرف صحیح آب نمائیم 
این برنامه را با حضور بیش از 5 هزار دانش آموز در ســطح 

شهرستان برگزار نمودیم.
وى گفت: در چند سال اخیر با اجراى برنامه هاى فرهنگى 
توانستیم شاهد سیر نزولى کاهش مصرف سرانه آب در منطقه 
برخوار باشیم بطوریکه در سال گذشته مصرف سرانه آب در 
برخوار 146 لیتر در شبانه روز بوده اما این رقم در شش ماهه 

سال جارى به 143 لیتر کاهش یافت.
مهرجو اعالم کرد:عــالوه بر همکارى بــا اداره آموزش و 
پرورش و ائمه جماعــات و جمعه پیرامــون ترغیب مردم 
به مصرف بهینه آب ســعى شــده با حضــور در خانه ملت 
که با حضور نماینده مردم در مجلس شــوراى اســالمى 
مى باشد به مشکالت مردم در خصوص تامین و توزیع آب 
رسیدگى شود و نیز آنها را هم تشویق به مصرف درست آب

 مى نمائیم.

آگهى مناقصه عمومى

سید جواد لقمانى- شهردار حبیب آباد

نوبت اول

شهردارى حبیب آباد به استناد مصوبه شماره 60 مورخ 1397/09/13 شوراى 
محترم اسالمى شهر در نظر دارد نســبت به واگذارى جمع آورى زباله ها 
و رفت و  روب و نگهدارى قسمتى از فضاهاى سبز شهر حبیب آباد اقدام نماید. 
لذا از کلیه متقاضیان دعوت مى شود جهت شرکت در مناقصه و خرید اسناد 

مربوطه از تاریخ 1397/10/04 به شهردارى مراجعه نمایند.
تلفن تماس: 03145482321

آگهى مزایده

 سید محسن تجویدى- شهردار دستگرد

نوبت اول

بدینوسیله شهردارى دستگرد به استناد مصوبه شوراى اسالمى در نظر دارد نسبت به فروش دو 
پالك با کاربرى تجارى اقدام نماید. لذا شرکت کنندگان در مزایده جهت اخذ اوراق مزایده حداکثر 
تا تاریخ 1397/10/19 به واحد مالى شهردارى مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت ادارى مورخ 

1397/10/20 به دبیرخانه حراست شهردارى تحویل نمایند.
مشخصات پالك هاى مورد مزایده: 

شماره 
موقعیتمدركکاربرىمساحت مترمربعپالك

طرح تفکیکى جنب پمپ بنزین بر بلوار معلمعادىتجارى60 مترمربع10
طرح تفکیکى جنب پمپ بنزینعادىتجارى60 مترمربع19

آگهى مناقصه عمومى

داود گودرزى- شهردار عسگران

نوبت اول

شهردارى عسگران در نظر دارد به استناد مصوبه شــوراى اسالمى شهر به شماره 
5/333- ع/97 مورخ 97/06/27 عملیات رفت و روب معابر و نگهدارى فضاى سبز 
عمومى شهر عسگران و محدوده آن و همچنین خدمات پشــتیبانى را با اعتبارى 
بالغ بر 2/452/373/900 ریال را از طریق برگزارى مناقصه عمومى به مدت یکسال 
به پیمانکاران واجد شــرایط واگذار نماید، لذا متقاضیان مى توانند جهت دریافت 
اسناد مناقصه حداکثر تا پایان وقت ادارى روز سه شنبه مورخ 97/10/18 به دبیرخانه 
شهردارى عسگران مراجعه و یا با شماره تلفن 42752061- 031 تماس حاصل فرمایند.

حضور  5 هزار دانش آموز  اول ابتدایى
 در دهمین برنامه از دهمین جشنواره 

نخستین واژه آب


